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Yunanistana hububat 
ihraci için hazırlıklar 
0ı!unanistanda bu sene mahsulün i~ 

Maarif Vekilliği devlet 
kitabları mütedavil ser
mayesi müdürlüğünden 

den arn~sı. yüzünden Yunanistanp - _ 
i i lnühım miktarda hubub~t ~cı 
~s~ hazırlıklar yapılmaktadır. Yuna-· 
ed·lana arpa ve yumuşak buğday ihrac' 

·.--GÜNLUK AKSAM GAZETESİ Vekllli~ln bütün neşriyatı Ankara. cad
desi Vakit gazetesi yanında Maarif Ve
killi~! Yayınevlnde perakende satılmak
tadır. Müdürlük; I.stanbul lkd•.m Yurdu 
üçüncü kattadır. (8221) 
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me u ranı mese esı. e ızmı eıSON HABERi 
~'::::7e'::'e::z1!:r:,~;:~· ~ta~~an~a~~ surıi'~ Ticaret Vekili buhran denilen hadisenin 
~-~~::d:uh••n• 1f'S~~~~ i:~~e~~;~ hakikatini gazetemize anlatıyor 

• • reket etmiflerdir, 

O Yle zannederdik ki Franıa· • • hale geff nce 
da kabine buhranı ıözü de-
rnokraıile beraber tarihe İzmit 7 (Hımw> - Savarona yatı bugün ffgal edfleceJı 

dtıı h' . ka"ıan bir çok kelimeler- &aat 15,10 da İzmite gelmiıtir. Vali, komu
Iİ),tl ".' ~hnuıtur. Çünkü kendi huıu- tanlar, Belediye ve Parti reislerile diğer 
~ er1 • bazı zevattan müteşekkil bir grup yata gi
~liy ıçınde faıist rejime yaklaıan derek Milli Şefe İzmitlilerin bağlılıklarını 
it~ ?'•rep.l hükiımetinin her türlü ve tu.iml~rini arzetmiflerdir. 
tı'Qtıi 'h. •ükUn ve İstikrarda bulan İnönü, İmılt Vali ve Belediye reisinden 
~l~tı, artık Fransada eskidenbed ıehrin i!ıtiyacları ve mahsul vaı:iyeti hak
~lt. olan 11k 11k kabine değiıik - kında izahat almışlardır. Milli Şef, gelecek 
• rırıe m" • 1 Fak t ·• ·• defaki ınelitlerinde İzmite çıkarak bir gece {ll~ ki anı o ıun. a goruyo- a 
tef- ı hunun a_kıi çdcmııtır. Gerçi ilk misafir kalacaklarını Belediye reisine va-

• ., t J dotinişlerdir. ''.'» d ~.ıı,ra~~rda kabinede, bir ıu-
1~ h.•t•tıklığıne ıebeb olacak eıa&h 
l.hiı.'' tebeddül olmuı değildir. Bu 
'<lıld·~. d•iitildiği, ln!{ilterede tahmin 
~ h'tı tibi Fransız imparatorluğun
~ ... 'ılıyan inhilal hareketlerine ve 
~-•rald • "')UlJ e Caulle'e dogru olan te-

Ba,vekil Ankaraya gitti 
Saat lMO la Başvekil Refik Saydam, 

MiUl Şefe veda edip yattan ayrılmı~ldr, 

Ankara trenine bağlanan hususi vagonla 
Ankara ya hareket etmiflerdir. Başvekili, Ri 
yaseticumhur Umumi Kitibi Kemal Ge
deleç, Ba.tyaver CellJ, Vali, komutanlar, 
Belediye reisi, hükômet, Parti erktnı ve 
kalabolık bir halk küUesi uğurlamışlar -
dır, 

Saat 17,20 de Savarona yatı Manrıaraya 

açılmı,tır. Reisicumhur, Savarona ile Mar
marada bir tenezzüh icra etmektedirler. 

Kahirf' 8 (A.A.) - Röyter'in Ka.hirede sa 
lahiyettar mahfillerden öğrendiğine gôre, 
Fran.sedaki Alman mütareke komisyonunun 
bir delegesi, 28 ağusto.tanberi aıa!ı Bey
rutta bulunan İtalyan mütareke komisyo
r1ıı:nun taleblerini takviye için, pek yakın
da Suriyeye gönderilecektir. Komisyonun 
açık hedefi, harb malzemesini tespit etmek 
ve enterne edilınif olan İtalyanlaıın halen 
serbest bıralulmlf olup olmadıklarını anla
maktır. Fakat, 1 ba.ıı tayyarelerin Suriyeden 
kalcbrılmakta olduğu hakkınd.Xi haberlere 
bakılırsa, komisyonun hakiki hedefi, tayya
reden beşJayarak tanklara ve toplar3 ka
dar bütün harb malzemesinin tedricen tah
ribi ve kaldırılmasıdır. 

SaWuyettar mahfillerde bildirildiğine gö
re, Suriyedelti kuvvetlerin bu sistematik 
ıayıflatılmasın.ın nihai hedefi açıktır. Suri
ye uzun müddet mukavemet edemiyccek 
bir hale gelince, İtalyanlar memleketi jşga
le teeebbüs edebileceklerdir. Eğer bu te
şebbüs muvaffak olursa, Fransa ile Suriye
de halen mevcud hürriyet heyulisı arasın
daki bütün münasebet ortadan kalkacak ... 

Memlelıetin i~inde ne bugün, ne 31a,.ın 
idn unsuzlulı telllilıesi J10lıtu,. ! 

Dıin sabah istanbula relen Ticaret Vekili 1 
Nazmi Topçoilundan1 ton rünlerdo nust -
buahmızı meşgul eden ve buı fuwlar ö
hünde izdihama sebebiyet veren ekmek 
buhranının neden ileri reldijinJ öğrenmek 
ve hükıJmetin ekmek mese!esi halk1ndaki 
dü.şiindüklerini okuyuculanmıza bildirerek 
balkı tenvir etmek üzere bir mülakıııt ri
ca.~ında bulunduk. Sayın Vekil ricaınızı 
lıü~nü telıikki ederek mc~Jeyi ten,·ir )'O'" 

Junda bize a~iıdaki beyanatta bulundu: 

Ticaret Vekilinin beyanatı 
•- Toprak Mahsulleri Ofisi, 1939 senesi 

oisanmdanberi İstanbul değirmenlerine 
muntazaman günde 300 ton buğd3y vermek 
tt"dir. Bu müddet zarfında değirmenler )ıtıl
oız bir ay Ofisten buğday istemekten mii~· 
tağni kalmıııılardtr. 17 aydır yevntire '300 
tonla idare edi1mekte olan is:tanbul ekmek 
me~elesi, son bir iki gün zar{ında bir buh
r:ln arzet:miş: ribi ıöııiterilmektedir. Eğer bu 
miktar e~asen kifl olmasaydı, buhran, on 
yedi ay sonra defil, iptidasında meydana 
gelmek tıinmdı.. ,, 

• 

l j Buhran.nereden çıkıyor? 
c- Bugün Istanbul ihtiyacını karıılaıruık 

l i~in istenilen buiday cünde 50 ton fıız1asi· 
le. 350 ton olarak gösterilmektedir. Eğer bu 
ı:üne kadar fal'k dejirmencl veya fırıneıla
nn !ltuklarile tcl;ifi edilmiş ise1 on sekiz ay 
evvel tanzim satı.şı halladıj"ı zam.an de• 
ğirmenci veya fınncılann elinde .,Undelik 
50 ton farkı telifi edebilmek üzere taknbcn 
24 - 25000 ton buğday bulunması lizımdı. 
Böyle bir feY mahrurludur. İstanbul nü -
(usunun son günlerde llrlmlş oh:nası iddia• 
sına gelince SO ton buğday (Ünde JU0,000 
kişinin ekmeiini temin eder. Son :ıaman1sr• 
da birdenbire İstanbul nüfusunun 100 hin 
kişi artmış olması ihtimal dahilinde midir? 
Halbuki bu arada, bilıi.kis, askere alınnuş 

olanJann iaşesini ordu temin ebtı("ktcdir. 

'ıtah b;e karıı daha ciddi ve daha 
d?iıı, ır ıraziyet almak endİfeıinden 
oı..;,; ~tur. Sebebleri her ne oluna 
~1 h raı:ııada kabine buhranı ol -
~'ıl~ u günkü Franıayı idare eden 
1)89 ';:' kalblerinden, daha henüz 
d•ltı •ıraıının teıirleri ıilirunediğine 
hıeı't. •der. Geçenlerde bir Alman 

liti t~~İn de çok ırüzel müphede et
'";hU 1

• Vichy Fran .. ıının iddiaları 
"'-ııı,' l'ranıada hakiki bir inkıli.b ol
)'~ıı.t~·· Bir memlekette inkılabın 
~"•l ~~eıi için, onun her ıeyden 
"'hl~· .....,rlanma1ına imi! olan ıe-

HaPld7e Velılll 
A 1 m an el9bfnl 
w •eflPlePlmlzl 

tır. •- Buhranın değirmenlerin ve fınnlann 
Şüphe yok ki Suriyedekl yüksek komiser, mcvcud stoklarile telifi edildiği söyleniyor. 

Ekmek buhranı hakkında gazetemi
ze beyanatta bulunan Ticaret Vekili 

NAZMİ TOPÇOGLU 

İki üç gün zarfında gördüğümüz buhran, 
d<lha ziyade •Haber• gazetesinin ekmek· 
!=lı.lik tehlikesi ilin etmesinin halkı tel8$a 
düşürerek bir kaç günlük ihtiyacını birden 
temin etmek isteme.sinden tevellild etmiştir. 
Toprak Ofisinin verdiği buğdaylarrlan ha .. 
zine kiloda takriben yirmi para zarar et• 

[Arkası sahife Z 5Ütun 3 de] hakikt Frana:ız vatanperveri aıfatile, gittik- Bu1 do(ru mudur?• 
Ç<! daha farla ısrarla Heri sürülen bu ta- --""'""''"" __ ..,. _____ ..,,_..., __ ...,.., __ ._..., ... _______ ""'"",_ _________ ,.,.,,,,,_..,,,: 

lf'blere mukavemet için elinden geleni 

lı•bul etti 
>''•· "1 llıevcud bulunmaaı ve yavaı Dün Ankaradan İslanbula gelen Hari-
d ., '"n' b" ciye Vekili Şükrü Saracojlu, Dolmabahçe 
~~bit , ıyet içinde büyüyerek ır- sareyını Rid•rek Milli Ş•f tarafından kabul 

i~k;d;. a j a o s ı n ı n B u 1 g a r - R u m .~ n 
bir tekzibi anlaşması dun ıt'~: !'1fiJaJc. etıpeıi ,lirımdır. l 789 oGilmlt. lazirnlnini arzotmiftir. 

~ ~ l'" "1kıli.bı 1917 Sovyetler ihti-
tı h, lltk ıre nihayet Alman inkıli.b

d•ı,k ~ h~ ıartlann içinde teki.mü! e
~i ı.,"'k"-1 etti. Bütün hayatlan 
••inin ••nın içinde geçmit ve ciğer
tııok,,,~~ tİzli noktalarına kadar de
~· fi.tik •vaaı yutmuı olan adamla
"ıtılcı_ bakımından ıükUııete yak -

~~tl''İtı~ bir 11rada birdenbire hüvi· 
~ ••j~ 1kbdil ederek faıizme benzer 

Bunu müteakib Park ot~I• ilden Harici
ye Vekilimiz. Vartova büyük elçimlı Ce
mal Hümü vı Moıkovı büyük elçimiz Ali 
Haydar Aklayı kabul ıtmlı, bir müddet 
gôrüşmüşlür. 

Saat 13,45 le Almanya büyük elçisi Von 
Papen, Perk otelde Hariciye Vekilimizi zi
yaret etrnı,, Hariciye Vekilimizin Alman 
elçisile yaptığı mülikat 20 dakika kadar 
devam etmi,tir. 

VelıllleP Anlıa· 
raya dönü~orlaP 
Öğrenditimize göre, tehrimizde bulunan 

Adliye, Hariciye1 l\.Iünakalit, Ticaret, 
Maarif ve Sıhhiye Vekilleri, Mecli .. 
5in önümüzdeki ÇRJ'18mba günkü toplan
tı~ında bulunmııık üzere salı günü Ankara
yı hareket edecekJerdir. 

1ktısad Vekili Afyonda 

Moıkova 1 (A.A.) - Taa ajanaı bUdiri· 
yor: 

Hofi Japon ıaz•t••I, SovyeUer Birliiil• 
Almanya, İtalya ve Japonya ırasında bir 
anla,ma akdi ve antikomintem paktın il -
gası hakkında, ağustos ayı sonlarında Sta
linle Alman büyük elçi5İ Kont Von Der 
Schulenburg ara.ı;ında gUya bir görüşme 
vulı:ua geldiğini bildiren bir haber neı -
retmiştir. 

Tas ajansı, Ho,i gazetesinin bu habe .. 
rinin battanbeşa uydurma olduğunu, çün
kü, Stalinin Kont Von Der Schulenburg'la 
son altı ili yedi ay içinde hiç bir görüş .. 
mede bulunmadığını bildirmeye merundu.r. 

Daladier, Reynaud ve 

~•nın tab~~uklannı iddia etmeleri, 
tele kendu 1~lıne uygun olAmazdı. 
· k lıid' •rlllce mühim telakki edile
:tiı-.,, h:'1•r kar111ında kabinenin 
b~dtrı h lrdenbire ruhla"nda eıki iti
d~ .lty ~~~et~ geçmesinden batka 
·~ llıUttı;gıl~ır. Tarihte idrak etme
tıı kat•n ı hır. darbenin altında mu
'<ıt oı_n f'•ndı benliğinden uzaklaı
~,k lııiiıp ranaanın .-ıkınlıkla ıağa 
L •U•r •t "' menfi bir takım ha
'tt h" 1'Prnasını t b'· .... .. F 

General Gamelin 
tevkif edildiler n, ı. Urriy t' a il goruruz. a- Afyon 7 (A.A.) - Keçiburlu kükürt 

ııq •an. İç~•.n bzeırkini tatmıf ve ka- fabrik .. ında yaptığı tetkiklerden dönmek- Cenevre 8 {A.A.) - D. N. B.: Vichy'den 
h. Y1.ıa-. lf ulunan Franıanın on• te olan İktısad Vekili Hüsnü Çakır dün bildirildiğine göre, sabık Fransız Baş:ve -
.. ,,.. - .... ın . .. d d bık ~"'iı. 81.1 .. a ımkin tasavvur ede- buraya a:elmiştir. J.Xtısa Vekili burada killerinden Da1adier ve Reynau ve sa 
~· lllıııd llun (Viclıy) normal tart- muhtelif daire ve mileueselerl, Gazlıgöl Fransız Batkwnandam General Gamclin, 
l\~lııtt llı~'-~alı~a? ıre İtliyen bir hü- knplıcalarıru, Maden suywnembaını gez - tevkil edilmiş ve yüluek divanın içtima 

r"I ldak·l ""'"'•ıının merk • d~ıd' nıiıtir. etmekte olduğu Rion civarında bir "1toda 
t.c· l er b b. ezı oı;5u ır. mevkul bulundurulmuttur. Bu, umum.1 em-
'İıl:• ı...fllırı~: in do~rduğu bin bir ruye\in idamesi hakkında IOD zamanlarda 
~ •n •Itınd bve dauna yabancı ıe- Bir Amerikan nazırlar h•y•tinin ıaııvib ettiıtı kanun mu-
ı..ı-" olduğu a. ~eket eden bir mü- cibince alınmı' bir ihtiyat tedbiridir. Bu 
d, h"'ai il ı:Ç•ndir ki, ıosyal ula- mecmuasına göre: kanun hükiımlerln• göre, devlet için tehll-
r •. u·· l'r .... 0 tada temas edeceg-in- koli .. nı.ıar. harbin devamı müddetince 
...., • -.ı nın ""k k mevkuf bulundurulabilirler. ia.b ttırıirı Yu ae ve aziz men- • L L. 
t.'lai.ıt;k nerede olduğunu takdirde Amerı .. a narlle Gaulle'e iltihak eden 

al_;,'•lhuki ~"!';•ktadır. "Gltlaşıyor müstemlekelerden 
~'1ı İırıp.,. Y• •aha11ndan uzakta " abluka kaldırılıyor 
~i;. l •er·.., katorlukta İse bakikatler'ı Vaıin-'on 7 (A.A.) - Röyter: Gayrires-
"" a 11 ki •' Londra 8 (A.A.) - Bütün hür Framızlar 

a.. old .. - n ı ı a gönnek ·· mi bir risale olan The Arm. y And Nevy u ,.. • 
,"'t .. ııu i · . mum • orduıu tefi General de Gau e un umumı 
~, .tıp1q b' ~ın, 1?"P&rator1uk Fran- Journal'in kanaatine göreı Ingiltereye elli karargahı tarahndan dün akşam neşredilen 
~~•hi Yaır 1Zım mılli harekatta oldu- de•troyerlıı gönderilmesi, Büyült Brilanya bl: tebliğ, hür Fransız imparatorlu~una il
_, ,~ •t )'avaı G l Ga donanmasını takviye için gönderilmesine tih-L eden Fransız. müstemlekeleri hak ... 
1.1.ıt leına ··1 enera ulle' e devam edilecek: olan daha kudretli 0 emi!er- llA 
L."' c,·,,,._ Yu •lmeg· e b 1 ,_ 6 Lında ablukanın kaldırılacağını bildirmek-
~ "'<re t b 9 1 amıı ... r - le munzam tayyare kuvvetlerinin ancak bir • 

''''"d ' • arüz d - tedi "-~ ... , a Cen e en vazıyet baııılansıcıd.ır. Bu rbale, başmakalennde r. 
ı,ı 1Yeıt • eral Weygand'ın ~ • • ıunları y----'-ıadır: ••r e 11 b ••1 _ .. .,. 
~iiı, 1 durdur ~tına gelerek, bu ha
l'ı, llıüdii ? a~ıl_mesi acaba müın -
· ·<;> r Bızunk • 'liıı . lıtık;; h • anııatımizce ha-
1\;1 İlti uıı, areketı durdurabilmok 

~i lıı~ır. B;~~~ ~evcud .bulunma11 
••• ~•h•dir v"~"b' kuırvct, ıkinciıi ru-
-.,, • • ıc h"k • • · 

·Birleşik Amerikanın büyük adımlarla 
dünya harbine iştirake gitmekte olduğunu 
GÖrmiyenler ancak kör olmalıdır. 

Amerikada askerlik yaıı 
Va,Ington 7 (A.A.) - Stefanl Ajansın

dan: •ı~ ltt\Par Y u umetınm deniz 
İtıı~~l "'tır::or!~k to.praklarında fU Amerika müm ... iller me<:lis~ mecburi 

•tıle.r Yok l'oıterebılmeıine maddi askerlik hiz.metinin 45 yaşında olan vatan
i' "••n tur. da•lara kadar teıınil edilmesini kabul et -
d~•ı ı~dd~' ~~ıraı yavaı •İnİrlerin İh· mişt!r, Halbuki &yan meclisi,. bu mükelle
ı.. ""' İ•"ı .~riildiikten aonra hakikat flyetin 21 Y••tan 31 Y•fa kadar teşmil edil-

Rumanya sabık Krah 
Karol BükresteP. 

' 
ayrıldı 

!11.ıtıd ., tor·· mesini lasvib etmı,u. 
lılık •n Vicı.u?meğe baılanııı oldu _ 12&,000 

Bükr<t •7 {A.A.) - Sabık Kral Karo!, bu 
1&bah bat 4ı te huami trenle Bükreş:i l"!r-

. ketmiştir. Sabık Kralın hareketi gayet giz1i 
~al •ilıl\İy / Ye kartı mutlak bağ _ 
ilciı,' .tör• k 1 

de geırıcmcktooir. Şu 
~-.1· d·ı~ ·~etli ıre alim generalin 
ı; .. ; •nin d "aaı ael&Jıiyetle aldığı bu 
il;, •nın,,; •dmlıuvaffakiyelaizlikle ne-

• t• •ark h • ~. ,.d 1tı.,,,İ!e F ,o mu temeldır. 
'» 1 

olan b dranıanın dahili itlert• 
>· teL• U a\>a fı 1 -<ık• "'"nııı • nın a lınde Fr&n' 

••ti • •cab ed h • "il' ' tol en aınret ve 
oııı,. OYnıyacağında tiipho et-

Necip Ali K 0 Ç 0 K A 

Alman Besarab- tutulmuştur. 
yadan Al • . Err.in membadan öğrenildiğine göre, Dl-
'- manvaya 1 ·" yan Lupescu da mlitenekkiren hususl tren-• d"" .. ~ _., . ' . onuyor • \ .• - de bulunmaktadır. 

Berhlı 7· (A~A.) L S •\ '• ·,,. İsviçre hüklı.meti, sabık Kral Karol'a bir 
Alm •va dön - k lef'IJll AJıı?"\Mııh: ilık !ikamet miısaadcsi vermiştir. 

- . !~ ~ . me üzere bir• b ut l ld 20 000 1~"'...-; • O;·~· Besarabya)Ô ·l ~ ral Karo a yı a , 
Aıı%ı!;-. ~ı.:ov:;,~·yı terkedeceklerdu-, .giliz lirası verilecek 

"t · a:ıau-.ıar, lamamiıile tabl' 
dilecektin Bu Aluıanlar K 1 ıye _ ,8 (A.A.) - •D. N. B .• Memlek•t-
bindlrilecfkler ve tıhetgr ~ ~}ia V~la.ra ~ . k('.tinden evvel, sabık Kral Karol'a 
taldb edeceklefdir. ~ad!n y ~ ı"'-~ .)lırtn.1 bln lngiliz liralık bir çek tevdi edil
devam ·~eCekl"-' ve.Alm f 8

{
1na kt~nle miftir. Bu mebl&ğ sabık Kralın talebi üze

JeUtrinı lideceklrdir anyarun fal" eya- rine kaydıhayat fartile kendisine verilme:J 
• kabul edllen tahsiaabn Uk aenelliidir, 

imza edildi 
BulgaPl•lana 

11ePllen apazlnln 
tallll~e•lne 

15 e~liilde 
başlanıyor 

Bükre, 7 (A.A.) - Cenubi Dobrucanın 
Bulgaristan• verilmesi hakkındaki Bulgar
Rumen anlaşmaaı, bugün öğleden SQnra 
Krajovada iki murahhas heyeti reisi tara· 
fından iınzalanmlflır. 8. 

So!ya 7 (A.A.) - Cenubi Dobruca hak
kındaki Bulgar - Rumen anlaşması muci
bince Rurnanyanın BuJgaristana vereceği 
arazinin tahliyesi 15 eylUlde başlayacak ve 
zs eylO.ldc nihayete erecektir. Su müddet 
:zarfında araz.iye Bulgar idari makaml::ırı 
vazıyed edeceklerdir. Askeri işgal, 20 eylO.l .. 
de başlayacak ve 30 eylUlde biteceittir. 

Bulgarist.:ının Rumanyaya vereceği taz
minat1 teorik sahada bir milyar ley olarak 
tespit edilmi~lr. Fakat Rumanyanın cia 
Bulgaristana ödenecek tazminatı olduğun
dan, bu iki meblağ arasında pek muhtemel 
olarak nıeklub teatisile takas yapılncakbr. 
Anlaşma mucibince, cenubi Dobrucs.da 

sakin 700 bin kadar Rumenle şimali Dob
rucada sakin 45 bin kadar Bulgar, müba
dele olunacaktır. Dobrucadakl Ruruenlerin 
Rumanyaya nakli, eylUl sonuna kadar biti
rilmi, olacaktır. 

Filof'un nutku ve Sofyada 
'enlikler 

Salya 7 (A.A.) - D. N. B. Bulgar - Ru
men a.nla,masının imzası üzerine Bulgar 
Bafvekili Profe~ör Filof, bu gün Bulgar 
radyolarile neşredilen bir nutuk söyle -
miftir. 

Profesör Filof, nutkunu Bulgarları taht 
etrafında birliğe davet ederek bitirmiştir. 

Bulgaristanda, bir uzlaşma anlaşmasına 
varıldığından dolayı büyük memnuniyet 
vardır. 
Başvekilin nutkunu müteakıb, halle, he

O!en dt>rhal tezahürlere başlamıştır. Bütün 
memlekette çanlar çalınmaktadır. Derhal 
bütün evler bayraklarla aü!lenmistir. Halk, 
bir dokika içinde bütün sokakları doldur-
muştur. 

Yarın. pazar sabahı, bütün memlek"tte 
büyük ayinler yapılacaktır. Mü!cakıben 
Kral sarayı önünde ve mihver devletleri e1-
~ilikleri önünde tez"hürler olacaktır. 

Cebelüttarıktaki 
İngiliz filosu 

Akdenize açıldı 
Madrid 7 (A.A.) - •D. N. B.• Ccbelütta

nkta bulunan İngiliz filosu, Akdenize doğ
ru açılmıştır. Altı ticaret gemisinden mü
rf!kkeb• bir İngiliz kafilesi de, kruvazörler 
ve tayyareler refakaUnde, Allantiğc doğru 
yola çıknuıtır. 

Milli Piyango dün 
akşam çekildi 

lirayı «74693» numara «40,000» 

kazandı. Kazana1ı numaraların 

tanı listesini • 
verıyoruz 

İzmir (Hususi) - Milll piyangonun ü
çüncü tertib ikinci keşldesi dün İzmir en
ternasyonal fuarında 40 blni aşan bir se
yirci kütlesi önünde saat 18,30 da merasimle 
çekilmiştir. 
Keşidede kazanan numaralar ,,unlardır: 

40,000 Lira kazanan 
74693 

ıo,ooo Lira kazanan 
95549 

4,000 Lira kazananlar 
110622 169867 

2,000 Lira kazananlar 
129828 165946 194146 

ı,ooo Lira kazananlar 
2438 5493 6004 25928 30697 

3S427 37667 47153 48744 50109 
54463 57308 68030 74112 75583 
8i441 94578 94764 100733 108504 

125680 131650 131678 13591 148976 
150806 152434 155137 157805 160424 
ltl3916 175094 183201 

3:)6~5 

53181 
82665 

1211sg 
149392 
163333 

Son üç rakamı 077 Ue nihayet bulan 200 
numara 100 lira, 

Son iki rakamı 53 ile nihayet bulan 2000 
numara 8 lira, 

Son bir rakamı üç ile nohayet bulan 20000 
numara 3 lira, 

Son bir rakamı 8 ile nihayet bulan 20000 
numara iki lira kazarunıtlardır. 

••• 40000 lira kaz.anan 74693 numaralı bilet 
İstanbulda, 10,000 lira kazanan biletin de 
bir parçası İstanbulda, bir parçası da Kara• 
cabeyde aatılmı,tır. 

ki: İnhisarlar Vekili diyor 

"Önümüzdeki yıl için şarab sıkıntısı ve 
şarab fiatlarının artması varid değildir. ,, 
Bu sene istihsal mıntakalannda Uzüm 

mahsulünün az olması yüzünden şarab1ann 
hem kalite itibarile bozuk. hem de az ve 
pahalı olacağı elrafında bir takını riva -
yeller çıkmıştır. Hatta, ellerinde şarab sto
ku bu1unan bazı tacirlerin bu şarab1arı 
sakladıkları söylenilmeğc baış.lamıştır. Filha-

kika, bazı yerlerde '8rab fiallarıru artırma 
te~ebbü~leri görülmüştür. Gümrük ve İnhi
sarlar Vekili Raif Karadeniz dün İnhisarlar 
Umum müdürlüiünde bu mesele ile meş
gul olmuş ve Ankaraya hareketindeı, evvel 

matbuat mümessillerine aşağıdaki beya -
natta bulunmuştur: 

·- Filhakika bu sene şarab imaline aalih 
üzüm rekoltesi noksanlık göstermiştir. Şa
rab istihsalıi.tı geçen seneye nazaran zaruri 

olarak aıalacaktır. Ancak yapt.ılımız he

sablara göre gerek hususi amillerin, gerek
se İnhisarlar idaresinin elinde bulunan ve 
bu seneye devredilen stok bu noksan ima
ıatı karşılayacak derecededir. Bu hesaba 
gör€' önümü::.deki yıl içinde f8rab buhretnına 
meydan verilmiyecekür. Fiatların artması 

varid dtğildir. Çünkü gerek İnhisarlarm 
ve gerekse hususi am1llerin satacakları fjB

rabların fiatları Vekaletçe tespit ediln1ekp 

tedir ... 

Şarab ima1 i\tı hakkında beyanatta 
bulunan İnhisarlar Vekili 
RAİF KARADENİZ 
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bir heyet geldi ~:;~;;AK':~~Afa~~~~~:ı:~:~~ Y u rd o 1 a ca k 
Ankaraya giden heyet 
yarın Ticaret Vekale
tile temaslara başlayor 

pan1uk ipliklerinden ilk dera olarak Ru - M 
manyaya mühim bir parti ihrac edilmİ.41tir. aarif Vekaleti, bu 

* F1NDIKLARillUZA YENİ PİYASA- b' al 
Fındıklarımıza yeni piy8581ar bulunrnası ID arl satın almak 

Yeni Türk - Alman ticaret muk~ıvelesi 
hükümlerine göre Almanların Türkiyeden 
alacaklan malların fiaUan hakkında An
karada temaslarda bulunmnk üzere dün 
A!manyadan bir heyet gelmiştir. Heyetin 
hattında Alman iktısad müşavir!e:-inden 

Lebreht bulunmaktadır. Alman heyeti dün 
akşam Ankaraya gitmi,Ur: Yarın Ticaret 
\ 1eki.letile temaslara başlayarak ven! anlaş
manın bir an evvel tatbik mevkilne cçiril
mesi için lllım gelen teşebbüslerde buluna
caktır. 

Veklletle tespit edilecek enslar tekarrilr 
ettikWn sonra ihracat birlikleri tarafından 
Alman~•aya gönderilebilecek ml"lllann mik
tan ve kaliteleri tespit olunacaktır. AlmaYl ... 
yaya ihrac edilecek mallardan \hracatçılar 
stok yapmakta olduğundan fiatlar artmak
tadır. 

' 
:ııııımııııı111111111111111111ıı1111111111ııııı1111111111111ıu11ı1111111uıı:: 

L .. ~.~.~ .. ~!..~ .. '.:~.!: ..... I 
Para çalan sabıkah 

iki gene kız 
Hırsızılktan sabıkalı Semahat ve ~laizer 

adında iki gene kız Sultanahmed civarında 
börekçi Süleymanın dükkanına gitmişler. 
birisi Süleymaru lafa tutmuş, di~e .. i <le 
Çekmecedeki 50 lirayı aşırmı..ştır. Süleymnn, 
kızlan z.abıtadaki resimlerinden te:tlıis et
mit, ilcisi de yakalanarak dün adliyeye ve
rilmifler, Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguları yapıldıktan sonra 
tevkif edilmitlerdir. 

Hem saati çalmış, hem 
cürüm isnad etmiş 

Şehudebaşında oturan Fahriyenin bun
cian bir müddet evvel evinden 60 lira kıy
metindeki saati çalınmıştır. Yapılan ara.ştır

rualarda saat bulunamamış, bir kaç gün e\"
vel komşularından Münevver Fahriyeye 
ıelmit ve saatini aynı evde oluran Saniye
nin çaldığım söylem.i~tir. Fahriye zabltaya 
müracaat etmiış , fakat. zabıtanın yaptığı 

tahkkiat saatin Saniye değil, Sanıyenin c:;al
dı;ıru IÖyleyen Münevver tarafından çalın
dığını meydana ~ıkarmıştır. Bunun Üzerinf' 
&!ünevver hırsızlık ve suç isnadı cürümle
rile adliyeye verilmişı, dün Sultanahmed 
birinci su1h ceza mahkemesinde sorgusu 
yapılmış ve tevkif edilmiştir. 

Baygın halde 
bırakılan 

hastaneye 
sabıkalı öldü 

Dün, bir kaç ld,i otomobille baygın bir 
halde bulunan bir adamı getirip Cerfahp&şa 
hastanesine bırakmışlar, bırakılan adam 

butanede bir müddet sonra ölm\4-tür. Bu 
adamın meşhur enar kaçakçı ve müptelası 
Ahmed olduiu, bir kaç sene evvel hapiı 

ve ıürıün cezasına mahkılm edildiği, hnplııı 

ve sürgün müddetini tamamlıy~Rk evvelki 
&Un serbest bırakılmak üzere Ynlovadan 

lotanbula get!rildiii llll'ada Köprüde jan -
darmanın elinden kaçarak KüçükpazarJn 
biT esrar tekkesine giltiği 1 orada sabahı. ka

dar esrar ve eroin ÇPklikten sonr:ı baygın 
bir holde kaldıtı için oradaki arkad:ışlan 
tarafından hastaneye getirilip bırak•ldıR:ı 

anlaplmıştır. Ahmed, fazla miktarda çektii;i 
uyuşturucu maddelerin tesirile ölmüştür. 

?.lüddeiumumilik tahkikat yapmakta.d1r. 

Karısını döğdü, 35 gün 
hapse mahkum oldu 

Cevad isminde bir gene karısı llasnayı 
tanıdıklan bir erkekle konu~maktan me
netmiş. Hasna kocasının bu husu~tak.i ya
saitna razı olmamış ve ters cevab çenniştir. 

Bunun üzerine Cevad Hasnayı adamakıllı 
dötmü,tür. Hasnanın şikiyeti üzc·rinc Cc
\"ad dün Sultanahmed birinci sulh ceza 

n.ahkemesine verilmiş, yapılan muhakeme
si neticesinde suçu sabit görülmüş, 35 gün 
hapse mahküm edilmiftir, 

için al.ikadarlarla tema"larda bulunmak. ü
ZPre Giresun Fındık Kooperatifleri Birliği 
müdürü Hakkı Ömerle fındık mütehs..uın 
Hakkı Mahir tehrimlıe gelmitler ve An
karaya gitmişlerdir. 

* TİFTİK STA>'IDAJIDI - Bu gün An
karadan gelec"'k olan Ticaret Vekaleti 
standardizasyon müdürü Faruk Sünterin 
riyasetinde tehrimizde bir komisyon top -
lanacak, tiftik ve yapağı ihrtıcab için yeni 
standard tiplerini tespit edecektir. 

* YUlltURTALARI~UZ - htihsal mın
takalarından alınan malCımata göre, bu se
ne yumurtalarımız gayet bol olacakbr. Yu
nani.stana ilk parti gönderilmiştir. 

* KAGID BİRLIGİ - Kağıd ve karton 
birHğf kurulması için Teşkil.itlandırma u
mum müdürlüğüne emir verilmiştir. 

* FİAT DEGİşİKJ,İ(;İ - İthal.it mad
deıerimizin belli başh fiat değitikllği hak
kında bir rapcir haıı.rlanmaktadır. 

* İNCIR KOOPERATİFİ - Nazilli incir 
satış kooperatifi teşekkül ebniştir. Köylü
ler kooperatüe kilo!llu 10, tüccara da 8 ku
ruştan incir satmaktadırlar. 

*TÜRK MALI - Dünden itibaren 
memleketimizde imal edilen malların üze
rine .Türk malı• diye damga vurulmaya 
başlanmı.ştır. 

* BASRA YOLU - Son hafta içinde 
Basra yoUle gelmek üzere bazı firmalar ta
rafındari İngiltereye çuval, kalay ve çay 
ılpar~ edilmiştir. 

Maarif 

* NAMIK KDtALİN HAYATI - M•~
ri! Vekilcti ve Edebiyat Fakültesi tarafın
dan haıırlanmakta olan Namık Kemalin 
hayatına aid eserler bu yıl yapılacak ihti
lalde ncfredilecektir. 

* SERBEST KO~FERANSLAR- Geçen 
senedenberi Üniversite profesörleri tara -
tından verilen serbest konferanslara bu 
yıl da devam eclilecektir. 

Vilayet ııe belediye 
* CADDELERİ İŞGAL - Belediye dün 

kaymakamlara bir tam.im göndererek cad
delerin eımaf tarafından hiç bir suretle işgal 
edilmeme!'ini ve zabıta.i belediye nizam.na
mesinin tamamile tatbik edilmesini bildir
mi~tir. 

* YF.Nİ EKMEK MAYASI - Beledly4!:
ye ekmeklerin imali içın yenJ bir maya 
teklif olunmuşlur. Belediye mayayı tahlil 
ve tecrübe edecektir. 

* ÇÖPÇÜ KADROLARI - İstanbul 
çöpçü kadroları son zamanlarda at.almıştır. 
Beyoğlu mıntakasının 190 olan kadroauna 
rağmen 43 çöpçü vaz.He görmektedir. 

* İSTİm,AK KANUNU - Beledıye, İs
tanbulda yapılma!ı zaruri olan istimllı.k 
muamelelerinde güçlüklere maruz kalındı
iıııd.ın Belediyece İstanbul için yeni bir 
istimlik kanunu projesi hazırlanmıttır. * DARÜLACEZEIT. YENİ YATAK
LAR - Darülicezeye 61 yeni yatak il~ -
vesine karar verilmlttir. Bu llive edilen 
yataklar perişan bir vaziyette bulunan bazı 
kiımesiz çocuklara tahsis edilecektir. 

Mütelerrik 

* AGAH SlRRINlN VEDA ZİYAFETl
Meb'uı;luğa ve Parti müfettitliğine seçi
len F.minönü Halkevi reisi Agi.h Sırrı 1...4!:
vend ~refıne, önümüzdeki cuma aktamı 
Halkevinde bir veda ziyafeti verUettktir. 

* HAVACI GE.'ICLER - İnönü hava
cıhk kampından bröve alan İstanbullu 
geneler tehrimize dönmeie batlamışlardır. 
Bunlardan bazılan Ankara motörlü tay .. 
ynre kampından turizm tayyaresi lıröve -
teri de almı~lardır. 

Deniz ııe Liman 

* BUBGAZDAKİ FENERLER - Bul
garistanın Burgaz koyundaki ziyalı f8 -
mandıralar tamir için yerlerinden ka1tlırıl

mış, bu cihet, Bulgar konsolo!lluğu tarafın

dan Uman jdaresine bildirilmiş ve deniz
ci!ere tebliğ edilmiştir. 

* TUNA VAPURU - Bir müddet ev
vel Karadenizde Podima mevkiinde batan 

Macar bandıralı Tuna vapurunun parçala
narak çıkanlması kararlattırılmıtbr. 

1 
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TEFRiKA: 37 
KERİME 
NADİR 

Züli.Jin yanaklan kızarmış, gözleri par- J - Bana son defa tekrar eti De ki: .zu ... 
lanuştı. Asabi zamanlarında olduğu gibi ıaı içimdeki bütün vesveseleri atacağım ... 
kızıl dudaklarını beyaz difleri arasında ezi· E..c:kisi gibi iyi kalbU olacağım .. Geçen çir-
yor; kaşlarını çat.arak başını sağa sola çe• kin ve acı şeyleri tamamen unutacağım ... 
viriyordu. Seni üzmiyeceğim .. lrtuhitini, kocanı ve ço· 

Bu halile ne kadar da güzeldi!_ Yıllar , cuğunu yadırgamıyacağım_ Böylece ara ... 
onun taravetine sihirli bir cazibe ııerpmiş, mııda neş'eli ve lath bir hayat doğacak. .. 
müstema vücudüne olgun ve büyülü bir Ölünciye kadar bu hayatı idame ettirece· 
ifade vermişti. ğiz!. .. • 

Nf'jad bir an gözlerini kıstı ve belli et· Nejad in~iyaki bir hareketle ZülAle so-
~eden onu hayran ve derin bir bakıtia kuldu. EllE-rini bir şevki tabii Ue avuçları 
ıuıdıl. Sonra başını yan tarafa çevirerek içine aldı. Gözlerine çok yakından bakarak: 
hareketsiz kaldı. DudakJannda mana dotu, - İstediğin olacak! .. Artık yemın ede -
fakat çok acı bir te 'm genltliyordu. Bu, bilirim; dedi. Sonra, &V'Uçlarında tuttuğu 
hAIA ruhunda büyük bir yaranın kanadığına ell~ri dudaklarına götürdü. Bu ıırada ıaat 
işaretti. geceyarısını çalıyordu. 

Bunu ııı.s.tmı, Jibi gene kadın birden • • . . • . . • . . . . 
bıre; - Oilumu ıörmek ister mwn Nejad? .. 

- Nejad! dedi. Bu &ual, taze bir ne•'• ile jılelenmiı &ÖZ'" 

Sonra, daha yavq Uive etti: leri kurutmuştu. Cenc a~ sönük bir 

üzere tetkikat yapıyor 
Üniversite idaresi Lileli apartımanlarıru 

Talebe yurdu olmağa elverişli bulmuş, bu 
hususta l\.1aarif Vekfiletile temaslar:ı gt-Ç -
miş; Vf'kilet de bu i' tiıerinde mt-.şgul ol
mağa baflemışt.Jr. Hava Kurumuna aid olan 
bu binaların Maarif Vekaleti tanıfından 
sahn ahnması muhtemeldir. Li.1eU ap:ı.rh
m1'nlan salın alındığı takclirde, binalarda 
derhal Jhım geIE>n tadilat yapthtcak ve 
Talebe Yurdu olarak kullanılmağa elvedşli 
bir hale getirilf'Cektir. 

Ekmek buhranı 
1 Bq tarah 1 lnd .. hilede] 

oıektcdir Serbest piyasa ise Ofi.ı fiatından 
yirmi para fazladır. Hazinenin fedakarlığı 
balkın midesine gidecek ekmeğin uc.u7.a te
min edilmesi içindir. Halk ihtiyacını karşıla
yacak buidaydan fa:ilasını vermek, hazine 
sırtından bazı müuseselere açık bir kazanc 
temin etmektir. 

İstanbulun hakiki ihtiyacı 
tetkik ediliyor 

icı-tanbul şehrinin hakiki ihtiyacı ehemmi
yetle ~tkik edilmektedir. Bunun lcab ettir
diği miktar bugüne kadar verllmış olduğu 
gibiı bundan sonra da verilmekte devam e
dilecektir. Ancak, yayeara ile haıine za
rarına mahdud bir zümreye kaza.ne temin 
cdilme&ine meydan verilmiyecektır. 

Borıa kayıdlaTına nazaTan 
yirmi ağııstoıtan bef eyliile ka
dar • be, eyliil dahil. Borıada 
4900 ton buğday ıerbeıt piya
ıaya ıatılmırtır. Bu da takriben 
günde 290 ton eder. Oliain ver
diği 300 ton buğdayla beraber 
lıtanbul 1ehrinde yevmiye 600 
ton buğday ıatıldığı halde hal. 
kın ekmeksiz kalma11 tehlike•i 
VClT mıdır? 

Memleketin içinde ne bu
gün için, ne yarın için unıuzluk 
tehlikeıi yoktur. Bununla bera. 
ber böyle bir tehli.ltenin larazi._ 

ye olarak dalıL öne ıürülerek 
iıtismar edilme•ine mani ola
cak umumi tedbirleri de alma. 
yı teıri edeceğiz.» 

MuharTirimiz bu beyan11.t ü1etinP. Vekil 
Nazmi Tol>(Oiluna tetekkilr ederek müli
kAtııı nih,.vet ~nni,tir, 

Şoförlerin kıyafet 
meselesi 

. 

Şehirde taksi otomobillerinde çalışan bü
tiın şo!Orlerin yeknesak elbise ve ka$ket 
gi~melerl için verilen mühlet 15 eylUlde 
bilmektedir, Şoförlere, yeknesak elbısc ve 
kasket giyntlyenlerin 15 eyhllden sonra ça
hştınlmıyacakları teblij edilmi,tir. Şoför
ler, bir takım elbisenin 40-45 liraya ç1kaca
jın1 ve bu parayı defaten tedarik edemiye
ceklerini ileri süı·erek yeniden mühlet iste
mitlerdir. 

Eminönü Halkevi gencleri 
Y alovaya gittiler 

Eminönü H.alkevi tem!l'il kolu mensublan 
ve az.adan mürekkeb 20 kişilik bir li{r'Up dün 
Oğle vapurile Yalovaya gitmi~tir. HAlkevl 
ıenclerl Yalova Ha1kevfnde 2 JtÜn misafir 
kalacaklar, köylere giderek köylü ile hasbı
halde bulunacaklar, temsil kolu a7-a!ı da 
·Hbsei Şayia• ve .şehirli Kız• e5'!rlerini 
açık havada tem..~l edecekJerdlr. Diğer 

Halkevleri kollan da önümüzdeki halta bu 
neviden seyahatler yapacaklardır. 

Sağır ve Dilsizler bugün 
toplanıyorlar 

Sağır ve dilsizler cemiyeti umumt heye-ti 
bugün saat on dörtte Eminönü Hll!kevinde 
fe,·kal8de bir toplanb yapacaklardır Bu 
toplantıda cemiyet nizamn11mesl ve bütün 
s:ığtr ve dil!<:iılerin cemiyete a7-a olarak k-,y 
dtdilmelerinin temini meseleleri görü,üle
cı:ktir 

fısılb ile: 
- Elbet! .. diyebildi. 
Yatak odas.t, bir bronz palmiye dahntn 

altında yanan küçücük bir ampulle aydın
lar,mtfh. Eşya, müphem seçiliyor, ziya an
cak yatak örtülerini yaldızlıyordu. 

Zülil ilerledi. Büyük karyolaya bitifik 
küçük döşeğe yaklaştı. Beyaz yashklara 
gömülmüş minimini bir haf, ma!um ne(es
lerle uyuyordu. 

Gene kad1n eğildi. Elile çocuğun ipek 
saçlarını okşadı. Sonra, hafifçe dudaklar1nı 
onun küçük alnına değdirdi. 

Nejad, geride duruyor; bu manzarayı kı
pırdamadan seyrediyordu. 

- Sen gönniyeli ne kadar bilyümfuı: de
ğil mi?. Yakına gelsene!. Niçin öyle duru
yorsun?. 

- Uyandırmıyalım Zül.il!. 
- Uyanmaz.. Gel, yak~ndan bak!. 
Gene adam karyolaya yaklaştı, ejildi. 

Zü13.lle ba,ıarı bir biz.aya gelmişti. Bu va
ziyette, uzun müddet küçüğü seyrettiler. 

Bir ayak se!'!:ile doğrulmuşlardı. Başlarını 
çevirdiklerl zaman odanın kapısında Şük -
ranı gördüler. 

Gene kadın büyük bir hayret içinde idi. 
Gözleri büyümü~, gördüğüne inanamıyan 

Şl'~kın bir hal almıştı. 
Ellerini uğuşturarak: 
- Nejad Bey!. Siz ha?. Fakat neteden 

çıktınız?. Ne zaman geldiniz?. diyordu. 
Nejad ıül•rek Uerledi: 

'-PİYASA :J 
Türkiye ve M11ır 
arasındaki çuval 

meselesi 
Piyasanın muhtac olduğu eşyadan biri 

de çuvaldır. Ekseriyetle ihracat mallanmız 
çuvalla sevkedildiği. için, piyasanın en a
tağı bir miJyon çuvala ihtiyacı vardır. 

Halbuki Çuvalcılar Birliği, Mısırda 850 
bin çuval bulmuştu. Fakat bu çuvalların 
Mısırdan ihracı da bir devlet meselesi ha
line girmişti. Mısır hükO.meti çuvalların 
ihracına müsaade etmemişti. 

Kahire sefaretimizin teşebbüsü üzerine, 
nihayet bu müsaade verilmiştir. Fakat me
sele bu müsaadeyi almaktan ibaret değil
dir. Çuvalların Türkiy9'e nakli için vapur 
lizımdır. Malüm vaziyet dolayı~Ue Mısır
dan buraya kadar vapur gelmesine lmkin 
yokt"!r· Bir Türk vapurunun Portsaide 
kadar giderek çuvalları alıp gleme!':i hatıra 
gelmektedir. 

Çuvallar geldiği takdirde bunların taksi
mi de bir mesele olacaktır. İnhisarlar ida -
re:ıi daha timdiden bu çuvalların yansını 
i.r;temektedir. Çünkü İnhlsarlar idaresine 
5.50 bin kadar çuval ıanmdır. Gümrük ve 
İnhisarlar müsteşan, bu mesele hAkkında 
Ticaret Vekiletile temas etmektedir. 

Neler ıatıyoruz? 
İlk defa olarak Kayseri fabrikasının ip

likleri Rumanyaya ihrac edilmiftir. Bu ip· 
liklerin mukabilinde Rumanyadan maden 
direği alacağız. 

Yugoslavyaya 66 bin liralık halı satıl -
mıştı:r. Geçenierde de Almanya ve Maca
ristana mühim miktarda halı ıevkedilmitti. 
Harb şarUarına rağmen halı ticareti. eski 
hararetini kaybetmemi.şe benziyor. 

Yeni sene fındık.mahsulü üzerine ha -
zırlıklar başlamıştır. Giresunda\d fınd1k 
kooperatifleri birliği müdürü Hıkkı Ömar, 
birliğe mensub fındık tacirlerile · birlik -
te Ankaraya gitmişlerdir. Heyet An.karada, 
yeni senenin fındık ihracatı hakkında Ti
caret Vekiletinden yeni emirler alacaktır. 
Maamafih, eski sene mahsulil de aatılmak
tadır. Bu hafta içinde Rumanyaya, Maca
ri.o:;tana 100 bin liraya yakın fındık sevke
clilmiştir. 

Neler alıyoruz? 

Son günlerde piyasaya yalnız çay, kah
ve, çuval, k imyevi maddeler gelmittir. Bağ
dad - Basra yolundan da ilk defa olarak 
çay ithal edihnittir. Bu yol üzerinde, nav
lunları• yüksek olduğu için ancak çay. 
kahve bAharat gibi maddeler gelebilecek· 
tir. &qdad ve Basrada ajanlık1ar tesis e
-den Antalya ambanndan öğ.rendiiimize gö 

re, Haydarpaşa.dan Basraya kadar bir ton 
malın nakli 175 liraya mal olmaktadır. 
Yalnız Türk hududuna kadar bir tonunun 

nakli 55 liradır. Irak demiryollan nakliye 
ücretlerini kifi derecede indirmemiştir. 

Bu şerait altında Bağdad - Bas:ra yo -
lundan daha fazla istifade etmeğe de im
k8n yoktur. 

Şehir tiyatrosunun dekorlaTı 

Piya!ada çivi buhranı devam etmektedir. 
Ş.hir Uyatroaunun dekorlarını çakmak içln 
bile çivi güçlükle tedarik edilebllmiştir. 
Şehir tiyatrosu, Ticaret müdürlüğüne 

yazdığı bir mektubda, dekorların çakılma -
ııına çivi bulunamadığı takdJrde, tiyatronun 
çok mütkül mevkide kalacağındın hah -
&etmektedir. Ticaret müdürlüğü, va?.iyeti 
nrızarı itibara almıt ve Şehir tiyatrosuna 
çivi bulmuştur. H. A. -
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Londra 
Nevyork 
Paria 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

Açıl14 Kaponıf 
5,2375 

132,20 

Mi lan o 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Modrid 
V•I'fOVa 
Budape,to 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Mollova 

100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayişmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
ıoo Ley 
ıoo Dinar 
100 Yen 
ıoo :i.veç K:ronu 
ıoo Ruhla 

29,675 

0,9975 
1,6225 

13,8925 

26,52 
0,6225 
3,175 

31,1225 
31,0825 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Türk Ticeret Bankası nama 
Sıvas - Erzurum 1 
Sıvas - Erzurum 5 
A11Adolu Demiryolu 
mümessil peşin 

Merkez Bankası peşin 
Ti.ırk Borcu 1 PE"fİn 
Türk Borcu 2 peşin 
ErJ,!ani 

1.-
19,90 
19.99 

35,20 
102,50 

18,75 
20,09 
19,46 

- Gece o kadar müthişti ki Şükran Ha
nım, fırtına beni önüne kattı ve buraya 
kadar attı. Sonra Zülale dönerek devam 
etti: 

- Zülil sızın mevcudiyetiniıden beni 
haberdar etseydi, bu derece gürültü yapıp 
uykunuza kıymaıdık .. 

Şükran hala şaşkın konuşuyordu: 
- Gürültü filin duymadım .. Uykum kaç

maştı. Salonda ıtık yandığını görünce Zü
lalin de uyanık olduğunu anladım. Ne ga
rib' .. Size yalnı7.ca raslasaydım muhakkak 
ha1•al gördüğümü sanırdım .. 

Üçü de salona geçmişlerdi. Şükran bir 
kanı!ıpenin ucuna ilişti. Bir Zülale, bir Ne
jqda bakıyor, arada sırada gözlerini uğuş
turuyordu. Nihayet dayanamadı. Arkada -
şına ingiliıC'e dedi ki: 

- Ruhlarını7.da adeta bir gizli yol var
mış!. Ne '8,ılacak te!'!:adüf! Ak-şamdanberi 
seni çok başka görüyordum. Bir meçhul zi
yaretçiyi ısrar]a bekliyor gibiydin. Kocnn 
gel!'eydi bile, gene camdan ayrılmıyacak

tın! .. 
Zülal gülmeğe başlamıştı: 
- Nasıl hükmedcbiliraln? dedi. 
- Bundan emindim!. 
- Yemin ederim ki, ben kocamı bek • 

liyordum .. 
- Evet!.. Fakat, mazi tle ba,ba ldln. 

Farkında olmadan, hali hazın değil, maDyi 
ya,atacak biri.!ine lhtiyac duyuyordu."!.!. 

Zülll hafifçe tltredi ve ccvab vermedi. 

Hn11:taye 
Bernar Nabon'dan 

Anet ve Piyer bir çok aylardanberi sevi
şiyorlardı. Bulundukları kasaba dedikodu
cu bir muhit olduğu için iki gene ancak 
akşamları ortalık karardıktan sonra Piyerin 
mühendis olarak çalıştı:ğı fabrikanın arka
sında buluşabiliyorlardı. İki gencin servet 
vaziyetleri bir değildi. Piyerin kazancı yük
sekti. Üı;telik babası da Pariste büyük sa
nayi hareketlerini temsil ediyordu. Anet'e 
gelince, bu, on sekiz yaşlarındaki tatlı es
mer kız küçük bir memureden başka bir 
şey değildi. 

Bir gün Piyer, babası Nlö!cyÖ Dumal'ln 
ifla~ ettiğini ve bu felaketin tesirile fıic'eten 
öldüğünü haber aldı. Babasının himayesin
den mahrum kalınca, çalışmakta olduğu 
fabrika da Piyeri işten çıkardı. 

Bu feliketli günler zarfında Piyer güzel 
sevgilisile meşgul olamadı. 

Zavallı genç kızın hayatta yegane ümidi 
Piyerdi. Onun baş.ına gelen felaketi bilmi
yor ve ihmalin sebebini bir türlü anlıyamı
yordu. Gene kız bir aktam eve dönütünde 
şöyle bir mektub buldu. 

Sevgili Anetl 
•Bu kasabayı terkedip başka bir yerde 

yı:>ni bir hayat kurmaklıj:ım icab ediyor. 
Şayet muvaffak oluncıya kadar beni bek
lersen, ileride sana bu ant hareketimin se
beblerini anlatabileceğim. Beni affet, tunu 
bil ki ikimizden en ziyade bedbaht olanı 
benim!• Piyer 

Anet mektubu bitirince yere yıkılacak -
mış gibi oldu. Piyer, onu, nasıl bir vaziyete 
düşeceğini hiç gözönüne getiremeden terke. 
diyordu. C:?nc kız ağlıyordu. 

Biraz sonra kendl.sin.i bu derece ihmal e
den bir adam için ail;lamanın çok ayıb ol -
duğunu düş:ündü. İradesi kuvveili bir kız 
olduğu için hissiyatına hikiın olabildi. 
ME>ktubu sinirli hareketlerle parça parça 
~tti. 
O, artık Parise gidecek, bu büyük ~birde 
yeni bir hayat kuracaktı. Pariste bulunan 
dayısı Mösyö Ogüst Mayar kızkardeşinln 
ölümündenberi veA:eni Anet'i çağırıyordu. 

Üç gün sonra gene kız Parise hareket eden 
bir trene bindi. Tam tren kalkacaiı ınrada 
bulunduğu kompartımana bir yolcu atladı. 
Bu, Piyerdi. Gene kız bu te!<:adüfil hiç de 
beklemeclitl için Piyer'i görünce sarardı. 
İki ıenc komparbmanda yalnızdılar. Piyer 
tam Anet'in karşısında oturdu, boiulur Jİ
bi bir sesle: 

- Sende mi hareket ediyorsun Anet? 
diye sordu. 

- Görüyorsun ya; bu manasız sorguya 
ne hacet! diye gene kız soğuk blr tonla 
cevab verdi. 

- Niçin hareket ediyorsun? 
- Ben sana hareketinin aebeblrı.i soru • 

yor muyum? 
- TabH başıma gelenleri ölrenlp anla -

madıktan sonra ... 
- Size ne olduğunu arafbrmai'\ lür.ım 

cörmedim mösyö! 
- Anet dinle beni: son zamanlarda ba -

bam işlerinde müşkül vaziyet~ düttu. :) a
ralık Pariste Grönel sok1Aında oturan ve 
bir takım karışık: işler pef•nde kothll ve 
yüzünde derin bir bıçak y:ır:ı'iı iz' tafıyan 
bir adama müracaat etti Bu ad-ım babamı 
kurtaracak yerde onu ına~ ınirii.kledL Son
ra babam bu fellltettn tl!'!llrtle öldU. Bent t -

ten çıkardılar Anet. Halbuki sen muhakkak 
bunları duyduğun halde benimle alikadar 
oımadın Şimdi ıı.nhyorum kı, sen beni yal
nız senretim için seviyormuşsun! 

Cenc kız Piyer'c. hakaretle baktı. 
- Senden nefret ediyoru n diye cevab 

verdı ve bafını pencereyu çevirdi. G6zleıi 
hat güzergihındaki manzarııya daldı. 

Piyer'in yen~den li.f açnıak ic;-in yaptı~ı 
hareketlere Anet cevö.'.b vermedi. Saatlerce 
konutmad~n durdular. 

Nihayet tren Parise vardl iki aenc garda 
kalabalıiln arasın:l111 kayboldlıla.-. 

Anet, Pariste dayısı Ogı.i.st Atayar t buldu. 
yqh adam: 

- Şöyle otur bakalım diy'? gene kıza o
<!anın bir kö,esinde yer ı?ıt!rctl. 

Oj{\ist J.1ayar'ın yanında kaba bir lehçt 
ile konuşan fÜphell tavırlı bir tnkım adAm
ur "ardı. Bunlardan birisi an!'nzın kalktı ve 
An~t'in yanına gelip onu koll:ırın" almak 
ıstccli. Gene kız hu müna.1~betsl ı adamı 
şodr~<:Ue itti. O arılık dayıu yerinden fır -
tadı ve bu serseriyi tekme tokFlt dı~an at
t•!t"tan ıonra Anet'in yanına 3'?1Jl ve onJ: 

- Demek ki dayına hayatta güveniyor
sun öyle mi? Diğer arkadatlarımı fU sana 
t~kılan serseri Alfred'e ber;.zemezlcr. Ara .. 
ı:ı zda rahat eder!İn. Zaten benim evim d~ 
\·11k, şureıda, burada, otelle .. -d'.? yatar kal -
ı.aı ım. Yemeklerimi rasgeıa bir lokantada 
ll!'"im. Sahi sormayı unuttum, aç m1.:>1n sen? 
diye sordu. 

Gene kız cevab vermedi Vt şapkn~nnt \:.a· 
şıııa koyarak dayısını takib eı:ti Lokantn. 
(a karşı kar,ıya yemek ye:-leık"t gene kız 
dayısını tetkik: ediyordu. Bi:<lr.·ıl:irr bir ııcy 
hatırlamıı gibi durdu. Sonr• dikkatlice da
yısının yüzüne baktı. Bu yüzd~ derin bir 
bıçak yarası izi görülüyordu. Şimdi Anı!t: 
trende Pi'yer'in tarif etmı-1 olrl·ı"ıı Gr·lnel 
sokağında oturan ve MÖfı:y3 Durr.al'in Ohi
müne sebeb olan adamı tı,.n.yc.rd•J. Demf'k 
bu adam dayt!l idi. Gene J1Ct1:, fımdi trPndt• 
Piyerin bir aralık bir kaç def• tekrarladığı 
şu sözleri hatırhyordu: 

Nejad, pencereye doğru UerUemif, camda 
kardan ha!ıl olmut beyaz tabakanın :zarif 
dantel oymalarını andtran menevielerine 
bakıyordu. 

Şilkran ona döndü. Samimf bir lisanla: 
- Si2i senelerdenberi kaybettik Nejad 

Bey, dedi. Nerelerde idiniz? Ne ifler .görü
yordunuz?. 

Nejad, alır adımlarla pencerenln önün
den ayrıldı; tobaya yakın bir koltuğa o
turdu: 

- Ben, dedi. bütün gaybubet senelerJmi 
çalışmakla geçirdim. Kırık dökük bir kaç 
eseı· verdim. Hepsi bundan ibaret Şükran 
Hanım .. 

- Tebrik ederim. Eserlerinizi okudum. 
Bunlar cidden aan'at fahe.serleridir. Şöh -
retiniz, ulattııtınız terefll mevki, biz.im de 
iftiharımızı mucib oluyor. Tekrar tebrik 
ederim .. 

Nejad hafifçe dudağını büklü: 
- Neye yarar ki? dedi. O şöhret ve o 

mf:ıvki, benim muhtac olduğum, yahut ba
yat severlerin ideali olan değildir. 

- Nasıl?• Anlıyamadim!. 
- Bu hususu size Zülil benden daha iyi 

izah edebilir .. 
Zülalin yüzü birdenbire değiıtJ. Açık bir 

isyanla gene adamın yüzüne baka:·ak: 
- Ben bu hu!usta cahilim. dedi. 
- Kim inanır Zülil?. 
- Herkesten evvel ıenin inanman ll-

zıml. 
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ÇEVİREN: ÖMER NEJAD {" 
cBabamı iflha. silrükliyetı ıdaznı bit P' 

bulup boğacağım ve sen benim po~rxıJ,4ı.ılt 
zetelerde ıöreceksin.• Bu çümle)'l 
içinden tekrarlıyor ve kendi kendine: ol~ 

·Gidip Piyer'c Ogüst ?ıilayar':n da~ıJTl ,r 
duğunu haber versem nasıl olur?'" di.1' 
ruyordu. t~ 
Yemeği bitirdiler. Gene kız bfitill1 .. ~ıı6' 

ki.buslar içinde geçirdi. Gözlerınin on~ 
Piyerl, day1sını boğarken görüyordıl· çı
sabah uyandığı zaman dayısı otelde~., • 
kıp gibni.~ti. Gene kız biraz Pni~ d~etfıl' 
mak io;tedi. Belki de Piyer'e t,e$1dııf ·tr' 
diye dü~ünüyordu. Akşama kadı:t'" ~~ . 
larda dolaştı. Geç vakit otele dönd_u. .r.r 
ranlık,,.rütubetli merdivenlerden 91,;lt ~\)!iç 
çıktı. U~üncü kata vardığı zaman kO~ Ô" 
bir çığlık kopardı. Tam dayısının k•P 1" 
nünde cansız bir in~n vücudü up0~0ııı· 
tıyordu. Çığlık sesine koşuşan odJ. ~usıf' 
şuları geldiler. Yerde yatan Ogüsl iJP· 
dL Boynu bir bezle aıkılıp öJdürü1°1 ti• 
Anet:, ellerile yüzünü kapamış ölendetı fl' 
yade öldüren için ağlıyordu. Tahkik'~" 
ienlere kome;ular bir gUn evvel ınJı ~· 
Alfred'i kapı dışarı ettiğini ve öğ:lederı' 
ra kapıcı kadm, hüviyetini tesp' rde~ 
gene bir adamın merclivenlerc:fen k d 'f". 
indiğini1 gördüğünü ifade etti. A1.fre ,._,J 
kalandı, f&kat inkir ediyordu. YalntS -p 
hakikt mücrimin, eski nişanlısı Piyer. 0 f) 
ğunu tahmin ediyordu. İçinden bit 
ona: 

•Git ve katili haber ver• diyo~~\J·d teli 
Bir kaç gün gene kız ruht nı.~ca .:t t: 

ve buhranlar içinde çarpındı. Nih>Y ~' 
gün dostlarından Mösyö Guber'in -~~~ 
Piyerle karşılaştı. Ona nefret dolu C0 

baktı ve: ~ 

- Ogüst Mayar'ın dayım olduğUllU 
yor muydun? diye ıordu. 

- Dayın mı? d~lf1 

Gene adam, bir kaç dakika dut dı fi 
ıonra eski nisanlısının boynuna atıl ; 

- Biz biribirimiU ıevdikten sorıt• 
çıkar, diye haykırdı. . 11 ~· 

O sırada içeriye Mösyö Guber il'"" 
net'e doğru Uerliyerek: rı.tl 

- Alfred her l<'Yl itiraf etti. D~ f 
tam boğduğu sırada merdivenlerde bdl,(J" 
rültü !littl~ için cüzdanını ve ltlJı~ 
alamadan kaçmak mecburiyetinde 
Şimdi adliyenin pençesindedir. ttr>; 
Şüphegz çok müteessirsiniz ~·:;; 

FRkat sizi. biraz da olsa müteselli 
bir noktayı haber vereyim: . -" 

Dayınızın üzerinde bulunan bir ~ ;/ 
nameye göre merhum bütün serVe 
bırakıyor. ~ 

- Bu serveti dayım, karışık ~oll ti 
temin ettiği için istemiyorum1 diye 
kız cevab verdi. 

Piycr, Anct'i kotları arasına al~: ~ 
- Bunu sonra düştinürsün aevgılll11;..ıııı' 

di şöyle çıkalım ,bak Paris gece h• 
giriyor, biraz dolaşır, açılırız, dedi- 'tf 

Kolkola, ışık nehirleri halinde a~ ,,/ 
varlara daldılar. ;;,.,,/ 

Ekmek buhranı dün el' 
devam etti ı; 

BaıHkfi tarafından günde 100. 1°.';,. ~ 
buğday verilmesi emredilmesi uıerı ~ 
t~nbulun ekmek ihtiyacı, tamame~...ıı 1 
!anmak lbım gelirken dün de buıu- o.j 
vam etmiştir. Buna sebeb. bir tarı.ftl1' ~ 
dny tevziatının hemen yapılamanıtf ff' 
dijer taraftan, telişa düıen haiJ<1l' 
talebde bulunmasıdır. ~· 

Bugünden llibaren fırınlarda ihtt~ 
bol karıılayacak ekmek bulunac•~ 

1
,r 

Nüfus sayımı hazırb1';-
vu&yet Mektubcusu Osmanın rlY::'ııl' 

Voli muavini Ahmed, Şehir Mecli'i #_ t 
muameli.t f!lÜdürü ZUhdü ÇubukçUit~ 
Nüfus müdürü Faikten müre~eb di.11' P 
nüfus aayun icra ve kontrol buro5° rıfl ri.l1 

l•fütik Umum müdürü Celil Aylı& ıı> ~ 
,.tinde toplanmıştır. lltaU.tik u•'';ı.ı';! 
diırü Celil Aybar dün Vali v~ rt' -1 
Reisi Doktor Lütfi Kırdan do ııY• f' 
rek sayım haıulıkları etrafuıd• 
müştür. u-1 

Eylülün on altıncı günündeı> ~ 
radyoda profesör ve müteha151s~ar b'~ 
dan sayım konferanaları verilmcs:e !3rı•' 
cak, her Halkevinde de kurslar açı ,,,.ıl 
yırn memurlarına sayım hakkında ,, 
\ erUecektir. ~I' 

Portsaidde kalan itlı 
eşyamız /. 

Port•aldde kalan ithalit eşyam'"" 5'~ 
leketimiu getirilmesi için Sümer ~)tir. f 
{Jleplerinin ııahiblerile uyuşulmuŞ, ~,; 
lt:plerin karasularımız haricin• Ç~ııı".;t 
Milll Korunma kanuna aöra bül: tfl~ 
n.üsaade almak icab ettiğinden fic;nt.V" 
k51etince bu hususta teljlebbüslerf: I 
tir. ~ t 

Bu .meyanda bulunan tthaUt Ef(JI~ 
850 bı-'?- çuval memleketimize geti bltV' 
sonra lnhb.arlar tdaresile ihracat 
ara!lnda taksim edilecektir. 

I 
""'' - Ben lnanmıı olsaydım, h• / 

etmeğe lüzum kalmazdı.. ,ol 
- Maksadını daha açık bUclJrıı' f 

ederim_ .JP' 
- Bir maksadını yok. Hakikati _ J 

lışıyorum. a' 
Zülil asabi bir hal takınm1'tı· j 

için kerıdini zorlıyarak: c!i1°'" 
- Mutlaka maddi refahı J<Bsd• /. 

dedi. . .,11 il, 
- Rütbelerin manevisi, mane~Jur· .Hl f 

lo hafla halılı olanların makbul~et fi' 
aekliil diploma ve para Ue ölçe 
değişir.. ..J 

- Nejad!!.. 5"' 
Gene adam bir kahkaha ko~ . .,; 

tekrar mahzunla~arak mır1ldandı: t1'- fY 

- Halbuki ben, her l<'Ye roi"' ıl. 
bir '8irlml. ..ı '· " 
u~ ve derin bir sessizlik ~ iJt 

tu. Uçil de bu se!sizliği boZJl" 
yor gibiydiler. . ,dl' ~ 

Nihayet Şükran flk !'!:özU sö~l ifi11ısi 
- Peki Nejad Beyi tirketteJo 

raktınız mı? 

- Çoktan hanımefendi). _,/ 

-Ya!?. • di~ 
- Evet! Zira, beni maddı o<"' dl' ( 

her ~kil yorar.. G~zete "' :re ~ 
verdiğim yazıların cuz'i k.azanc ) 
diyorum. f~ ~ 

• 
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Rurnanya iktısadı ve İngiliz resmi tebliği 
Alınan yanın petrol Londra 1 ( A.A.) 

iht. ' 11 ıyacı ... 
U?nınyanın b' . . 

Hava ve dahili emniyet Nezaretlerinin 
kbliıli: 

&onr1 rn" .' ırıncı Umumi Harbden 
h~ ~ile: :ttef~~lere göııterdiği sadakat ge· 
lSS,049 tı'ta öderuni,U. Aruı.i 131,000 den 
dt &sar ~metre rnurabbaına çıktı. Şimal· 
ca ~ktaa Y•, ~ukovina, cenubda Dobru· 
rıe iirdi N~ansılvanya milli hududlan tçi
lore 19 6.ts ~su da 1937 de yapılan saytma 
lorrıetred ' oldu. Bu hesabla beher kı· 
~tifua 8 66·6 .~şi yaş.ıyor demektir. 

Dün gece, düşman tayyareleri, İngi.ltere
nin muhtelif mıntakaları üzerine yeniden 
hi.ıcum yapmışlardır. Eaaslı hücuınlar, gece 
yarısından evvel olmuo: ve Londrayı ve fi.
mali earbi ,ehirlerini istihdaf ~ylemiştir. 
Dijıer yerlerde, İngilterenin ekser mıntaka
l•rına bombalar attlmıt bulunmakla bera
ber, hasar ile ölü ve yaralı umumiyetle pek 
az olmuştur. Londrada, tark ve cenub mın
lAkaları üzerine düten infilak ve l'angın 
bombalan, bazı fabrikaları ve evl~ri hasara 
uğratmıf ve halen söndürülmüş bulunan bir 
kaç yangın çıkarmıştır. Bir ha.staneye, blr 
kiliseye merbut bir salona ve bir antrepoya 
bomba düşmüştu.r. Su ve gaz kanali-ıasyon· 
!Ll.nnda baz.ı hasarlar olmuştur. Bir sokakta 
vukua gelen hasar dolayısile, bazı noktalar
da geliş gidiş yeniden ba,ka tarzda organize 
edilmiştir. Bu mıntakalarda bir kaç kişi öl
miif ve bir miktar kimse yaralanmı,tır. 

Uıtıu-· unun yuzde 81 ini köylü teckil eder 
~ .. ll)'et il · v • 

thnau Buğd zere Ibrail cihetlerind~ ;ırpa, 
de Çavdar an~ . yulaf, Kalas ve Ibrailde 
do 48,214 oao••r edilmektedir. 1938 39 yılın
ı.ı •-- ' konta! bu•day 8 322 000 ken· 

~ ... 5172 5 1 • ' 
kenı.ı Y:U.f .• 000 kental çavdar, 5,172.000 

Rurnan d ııtih.sal etmjftir. 
W:tülern·Ya 8 son senelerde sanayi de kü· 
Biihaaaa ı~ece~ derecede inkişaf etmiştir. 
tındiistr· . Praga bağlı olan ,eker ve prab 
dJr. ııınde dikkati çeken bir artıt var· 

or::a;Yanın tabii zenginlikleri arasında 
liıdır, c,:.tn&denleri de mühim yer almak
"· lı:ara 1

• Ormanlarında çam, kayın, me· 
Yoru.z. ~i•c, ~budak cinslerini sayabüi· 
llıilibı •t nede takriben 10 milyon metre 
bu trıeyan:c ve kereste istihsal olunmakta, 
ht.ıt ol a •iac &anayilnJn mühim bir fU-
19,0oo ::;,,ıe de boia istihsali de 1938 de 

a,\U'ı:ı 57,000 tona çtkmıstır, 
°'·~eulll~a maden i&tilualatırun umumi 
~'l\iz tdi arbden evvel 8 milyar leyi te· 
'4.ttıı Yordu. Bunun da 5 milyarı atan 
~ Petrolün hl5sesl"..:.vet wr, 

h.ııııd' Ruınanyanın yeraltı serveUerinin 
•ııetrı. ltı.Uhtevı 0 &ellr. Rumanyanın petrolu 

"nubu 
1 
m;.ntakuı Karpatlall" cenub ve 

tı1'lftind ar t Yamacında 30 kilometre ge· 
lutııııda \ •e takriben 400 ltilometn uzun· 
&ıtı.dtıltl ir aahadır. Walenchey mıntaka-
1.rıliye hr>e~ol tetekkillüne müsaid olan 
~trol lı~z hiç el ıürülmemi,tir. Halen 
il< 'Yrıl U lem!n edilen mıntaka dör· 
C.w 8 mııtır: Prahay Dambavitza Ba-

ı llıa.u'dur, • ' 
Petrola tn 

l'ıltıaıı . evzu sermayenin yüzde 52 al 
'•'·' ve Ingı·u I "~rın .. zerin, yüzde 26 sı Ruman· 
hiltrtıı 'u ınutebakl yüzde 22 gene ecne-
11< Rum:,, nde b~Iunmaktadir. Halbuki 19a7 
'211 Al Yadaki petrol sermayesinin yiızde 
VıliYeU ~~ara aid bulunmakta idi. Bu 
d~ &anr 111. Almanlar Umuml Harb
hıııeıerin~ •Steaua Romana• şirketindeki 
1• k.Ybet~~lmak mecburiyetinde kalmak· . ~ . 

Urtı.a.n 
'1vltrind Y•da t>elrol ihracatı .. gümrük ar-

Şimali earbide bazı şehirlerde bazı hasar 
ve bir kaç yangın olmu~tur. Bir çocuk ne
luıhathanesine bomba isabet etmi.ftır. Bir 
miktar yaralı vardır. Ölü yoktur, di~er yer
lerde ölü ve yaralı adedi pek azdır. •• Londra 1 ( A.A.) 

Hava Nezaretinin tebü&i: 
6 · 7 eyhil ıece.si, İnelliz hava kuvvetleri, 

Almanyada, Holanda, Belçika ve timali 
Fransada bir çok askeri hedeflere hücum 
ebniflerdil'. 

Berlin mıntakuında bir elektrik fabrika
sı, petrol hedeileri, e,ya istasyonlarına isa
betler yapılmıştır. 

Almanyarun cenubu ıı:ı.rbisindekl ormm
lardalti diiıer hedeflerde yangın çıkarılmıı· 
tır. 

Ruhrda Renanya'd1',.. Boschuen'de, Cre
feJd'de, Manneheim'de, Ehrang'da ve diğer 
yerlerde, tayyare meydanlarına, derniryolu 
muvasalalanna ve diğer hed~ere isabetler 
k•ydedilmJıtır. 

Brüksel civarında qya istasyonluına hü ... 
cum ed..ilmlıtir. Benlo'da, Calais'de ve Dün· 
kerk'te hava meydanlarına ve Calais civa .. 
rında iki bat&rya mevkiine hasarlar yapıl
mıştır. 

İk1 tayyaremiz kayıbdır. 
Filo ve u.h.il müdafaa hava kuvvetlerine 

mensub tayyarelerimiz., Boulogne limanına 
hücum elmitler ve büyük hasar vukua ge
tirmit1erdir, Tayyarelerimiıin hepsi üslerine 
dünmüfti.ır. 

•• Londra 1 ( A.A.) 
totihind:~ •.nıa,ıldığı üzere- 28 eylQl 1825 
O.., 2S() d ı:ı~ Cozak adında biri tarafın· 
ıı.ı,,,U. ha• ıtre P•kura tabir edilen ham 
t\ıı.ırı. trı tlır, Fakat Rumanya petrolla- Hava ve dahili emniyet nuaretlerin.in 
ltottltl.,~ntazam utilualle beynelmilel ı.ıa- tebliği' 
~ 2t)o e )'er alması 1857 tarihinde ve an- Bu ;:ün Ufama dojru, büyük miktarda 
. 'Uh.._ toıı.ıuk miktar iledir. dti,man tayyareleri, Kent eyaleti sahllini 

b. :"<Oy lfllllfh t ve Londra mıntakuma yalcl ... 
..., buL~ · '

1
. Petro .. U..rı cinı itibarile be.n· ~ """"Hı m..ı .. larclır. Hava dafi bataryalarımız hare .. 

~ ) _ıne mıuaıd hafif yai olup agır kete ıeçmif ve avcı tayyarelerimiz karşı 
::'~"' ı.ı,"i 'erimi pek azdır. Helıien ilave çıkınııtır. Büyük muharebeler olmuftur, 
tJ:Lın&,. bu Yüzden Alınanya barb ..... F k ı ı .,......,. '' ııtk a at A man tayyart> erinın blr miktarı LOn 

ikil'ld muhtac oldui;u makine yatı dranın ta.rkında endüatrl mmtakasına gır -
tlıtttıllttade Runıanya petrolları faydalı ol· mej;e muvaffak olmu,lardır. Bu hi.ıcumlar il ır. 
" .uttılnya nctiCt$İnde, bu mıntakadaki endüstri h\?-

11.il'et daJı Petrollarında dikkati çeken bir defleri arasında yangınlar çıkmıştır. Ten .. 
&tl&tı., 

0 
.• Vardır, 1920 den sonra lstlh· viratta ve diier umumI hizmetlerde ha ... 

tntkeı,· :ı.: 1.i.J.ken inkitaf 1936 dan itibaren sarlar vukua ıelmiş ve münakalit bau 
rıcat da a veçhe •lrnıf, istiluıalit da, ih.. sektelere uğram.ı.,tır. Doklarda hücumlar 
hU •dedi za1lınata ba•lamııtır. Bu hu•USİ· yapılm1'tır. Telefat hakkındaki haber nenüz ere · 1ı_ 

(A &artı.un: eld" mevcud değildir. Taymil mansabının 
~~er u; •1;fır ili.vesile okunacaktır) şimal sahilinde bir endüstri tesisatı üzeri .. 
l9:Jg bUhaalat İhra<at ne de bombalar atılrruı ve bu bombalar 
1937 8, 104 6.88:> yangınlar çıkarmıftır. 
1938 7,133 s,tsa Saat yirmiye kadar gelen haberler, bu 
1939 6,610 4,495 hücumlar esnasında avcılarımız tarafından, 

\'Ulta.rık 6,240 4,171 16 sı bombardıman tayyaresi olmak üzere 
~~lly1 'Pt~o~teden ıoruleceji lızere Ru· 21 düşman tayyare!inln dü,ürülmü, oldu· 
~'."1 1:ı., ıı.~.1 ~ının •erim lublliyati aza!· tunu bildirmektedir. A•cı. tayyattlerimiz-
., .,;_ • ._ ticı t den beıi kayıbdır. 
ltr •"'Q Rt;tl.lt • .re muvazenesinde mev· • 
Ilı dı huko.ı,,ç kuçtibnektedlr. Son zaman-

a\ l;Iıı 11\ •t Petrol i&tilualltını artır
~ıt niaı>eu:~n kanununu tadil etmeyi ve 

Ilı! d(ıfllnın :1• nakliya tarifelerınin tan· 
\l•kı& b e ledir. 

liııu u ııun h b dt •rını ıki 
111 

• ar Rumanyada petrol 
~ dolan 111 ı.:ı •rltırmııtır; bu oebeb-
1 hır lmu 1 •tilual tenakusunda mil
tlt'Urı..,_y, ı>ttro 

1 
marnaktadır, Fakat sulhun, 

&t.ı l'lratacaaı.:ı larına tehlikeli bir aksi te-
)tll!\az, iddia etmek bir kehanet 
şlıııdı 

)tn. •u ıuaU alım 
tı.ııı ltı Pttroı iht' IOr : Acaba Alman-

1.. '""l:u ne~~"'' kartımıW. Rumanya
llt lıı:ıınya 1938 

• Alman resmi tebliği 
Berlin 1 ( A.A.) 

Alman ordulan bafkumandanlıjluun teb· 

ll~i' 
6 eylCılde Alman hava kuvvetleri, İngil· 

terenin cenubu tarkislnde ukeri hedeflere 
hi.Jcum ttmio:lerdir. Rochestu ve Weybridge 
tayye.re imalitı atölyeleri, Thamesh.ıven, 
si.lrn1clan ve Kenbley tayyare meydanı, 
nıuvıtffakiyetle bombardıman edllmiftir. 
l'rluharebeyi kabul eden dü,man avcıların
dan bir çoiu dü,ürülmüştür. 

Gece, limanlardaki hedeflere ve 95\iha ve 
toyyare fabrikalarına hücum yapılmıştır. 
Liverpool, Manchester ve Derby'de ve ce
ııuh sahilinde baıı limanlarda mühim huar 
yapılm1'tır. 

Gençleşmek 
Güzelleşmek 
istiyorsanız 
Meyva kürü 

Yapınız 

Meyva kürünü 
nasıl yapmalı? 

Bu mevsimde bol armud, şeftali, üzüm, 
elma vardır. Onun için bu güzel meyva -
hırla kür yapmak sizin için zevkli ve ko
lay olacaktır. 

Meyva kürüne başlarken fU noktalara 
dikkat etmelisinlz: 

1 - Meyvalar pişmeden yenecektir, 
2 - Kabuklarını atmayınız. Zira etin ... 

den daha çok vitaminlidir. 
S - Yemeden evvel iyice yıkamalı ve 

kurutmalısınız. Daima bir çok ellerden 
geçtiğini ve kirlendiğini düftinmek Iaı:ın1-
dır. 

Cildinin bozukluğundan, •lvilce, kurde
ten, ergenlikten fikiyet edenler rengi goJ .. 
gun, aarı olanlar ıu tekilde kür yapmalı
dırlar: 

Sabahlan her zaman yaptığınız kah -
valhya bir yahut iki elma ilive ediniz. Ve 
kahveyi, çayt terkediniz. 

Haftada bir defa bütün yemekleri kal • 
dırarak yalnız meyva yeyini:ı. Mesela sa
bah kahvaltısı: Bir elına, bir salkım üztim. 
Öğle yemeği: Elli gram yeıil zeytin, ılı 

elma, bir salkım üzüm. 
Saat dörtte: Bir yahut ikl elma. 
Akşam yemeli: Bir feftall, bir elma, bir 

salkım üzüm. 
Bu kürü yaptığınız günün gecesi gayet 

iyi uyuyacak ve aabah her zamankirtden 
taze, hafi( kalkacaksınız. 

Belki şöyle düşünenler olacakbr: F~kat 
bütün bir gün bu kadar az hafif yemeğe 
rnidem isyan edf!rse, ayakta duramaz.sam .. 
İnsan haftada bir gün istedikten 50ni'a 

peki.LA bu meyva rejimine tahammill ede .. 
blJir. Aiide!'tini fazla boş hissedenler, ye
mekler araaında gayet hafif ,eyler alarak 

acıkmalannın önüne geçebilirler. ~1eseIA 
sadece bir bardak su, hafif bir çay, bir 
bardak limonata. 

Kan cevel8n1 iyi olmıyanlar, pekliktcn 
şikAyet edenler ikinci tertib meyva ktirünü 
yapmalıdırlar. 

Sabah kahvaltısı: Bir portokal ouyu. 
Öğle yemeği: 50 gram ye,il zeytin, iki 

portakal, bir salkım üzüm, bir limon suyu. 
Saat dörtte: jkJ teftaJi, iki elma. 
Akşam yemeği: İki salkım üzüm, bir 

partakal, bir elma. 
Yabnadan evvel daima bir bardak soğuk 

su içmelisiniz. 
Aynada yuzunuze 

baktığınız zaman ele 
gözleriıtlzin altında be· 
lirmeye başlıyan tor -
balar goruyor"anız, 

karaciğeriniz vazifesi -
ni iyi yapmıyorsa, ba' ağrı.~rı yoıt;ıJıtluk 
hissediyorsanız hiç tereddüd etmeden haf
tada bir aşağıdaki ktirli yapını.z: 

Sabah kahvaltısı: Bir salkım üzüm. 
Öğle yemeği: Bir elma, iki salkım üzüm, 

bir portakal. 
Saat dörtte: Bir !iiallı:ım üzüm. 

Ak~ yemeği: İki salkım üzüm, bir 
portakal. 

Yatmadan evvel su içmeyi ihmal etme
yinjz. 

Görüyorsunuz ki, meyva kürü, ne pahsh, 
ne de güç bir teydlr. Yalnız yapn1nk için 
arzu etmek, istemek kifidir. Bu meyva 
kürü size kuvvet, ceSAret, ııhhat, genelik, 
hatta nikbinlik verecektir. Fakat devam 
etmPk prtlle, 

' 
Beynelmilel Viyana sergisine memleketimiz de iştirak etmiştir. Yuka. 

rıdaki resim, büyiik bir rağbet gören v~ ziyaretçiler tarafından çok beğe• 
nilen sergideki Tiirk paviyonundnn bir köşeyi göstermektedir. 

• lngiliz resmi tebliği 
Kahire 7 ( A.A.) 

İngiliz hava kuvvetlerinin tebliği: 
Cenubi Afrika hava kuvvetleri 4 eylUldo 

Berberaya hücum ctmiftir. Bir telsiz istas
yonile bir kıfla üzerine bombalar atılmı•
tır. İfQbaydar da bombardıman edilmiş ve 
dört Caproni İtalyan tayyaresi yerde tah· 
rlb ediiıru,ur. 

Romanyada Kral 
Karol'un istifası 

İngiliz hava kuvvetleri bombardıman 
tayyareleri dün Erytrede Assab tehrinin 
liman mıntakA ında bahriye kışlasına hü -
cum etmiştir. Hedeften büyük bir ıiyah du
rrıan çıktığı görülmüttür. 

Romanyada çok mühim hadiıelet 
cereyan etmeğe baılamııtır. Mihverin 
o ıneıhur «yeni nizam» ı Romanya 
politikasında ve Rumen iatikli.Ji iize· 
rin~e bir zelzele tesiri yapmııbr. Bu 
vazıyette Romanyanın bu badireyi 
Tranıilvanyayı vererek bile atlataca• 
ğını tahmin etmek fazla nikbinlik 18• 

yılsa yeridir. Viyanada yapılan bü
yük «hitan cemiyetinden:. ıonra Ro
manya sade bir takım topraklarını 

Evvelki gün de Kassala'da askeri bina
laı·a tam isabetler kaydedilmiştir, 

Avcılar refakatinde bir düfman bombar ..... 
dıman tayyareleri grupu dün Maltaya yak
laşmıı, fakat bombalarını atamadan geri 
dönmüştür. Diğer bir düşman avcı tay -
yareler! grupu, Jiman üzerinde uçmu'itur. 
Bu grupa, avcı tayyarelerimiz hücutn et -
miştir. Bir avcı tayyaresi, denize düşürül
mü~, diğer iki tayyare de ciddi hasara uğ
ratılmıştır, 

değil, dahilde bir çok feyler, ve bu 
meyanda milli birliğini de kısmen 
kaybetmiı görünmektedir. Hi.diıeler 
biribirini takib ediyor. Nümayiıleıi 
politik değiıiklikler takib ediyor ve 
nihayet Kral Karol'ün bile, oğlu Mi· 
hael lehine taç ve tahtından feragat 
ettiğini öğreniyoruz. 

lıin garibi ıudur ki, bütün bunlann 
ismi, «Balkanlarda yeni nizam» ve 
cu;ulh ve sükiın» dur. 

Bu ha.tekit eıınasında ne insan, ne de 
tayyare hiç bir zayiat verilmemitfu. 

• 
ltalyan resmi tebliği 
ltalyada bir mahal 1 ( A.A.) 

92 numaralı İtalyan tebliği: 
Hayfanın merkez.inde bulunan petrol te

sisatı, tayyarelerimiz tarafından yeniden 
bombardıman eclilmi' ve geniş yangınlar çı
karılmıştır. 
Şimali .A!r:lkada tayyare gruplarımız, İs· 

kenderiye ... ~'Ieraa, Matruh demiryolunu 
bombardıman elmiflerdir. Düı;man avcıla
rının hücumuna uğrıyan bombardıman tay
yarelerimiz, muharebe esnasında, Gloster 
tipinde iki tayyare düşürmü,lerdir. Diğer 

üç düşm~n tayyaresinin de düşmüş olması 
pek muhtemeldir. 

Kızıl denizde bir denizaltı gemimiz, düş
manın bir sarnıç gemisini batırmıştır. Üç 
kruvazör refakatinde seyrebnekte olan bir 
vapur kafilesine hava kuvvetlerimiz bü -
cum etml,Ur. İki vapura ve bir kruvazöre 
isabetler vaki olmu, ve bunlar üzerinde 
ciddt hasar yapılmıtt tayyarelerimiz.in hepsi 
üslerine dönmü,tür. 

Mısır resmi tebliği 
Kahire 1 ( A.A.) 

Resmi teblij:: 
Mısır: Dün Matruh üzerine Uç hava hü

cumu olmuf v~ bunlar bazı hasarı mucib 
olmuflur. İki dütman tayyare!l, hava dali 
bataryalarımız tarafından düşürülmüttür. 

Filistin: Dün öğleden sonra düşman tay
yarele-ri, Hayfaya bir hücum yapmı.şıardır. 
Hava dafi bataryalarımız harekete geçmio: 
ve dü,manı bombalannı müessir surette 
attırmadan geri püskürtmüo:tür. Hası:ır ve 
telefat yoktur. 
Diğer cephelerde kayda değer bir ~y 

olmamıttır. 

Adene hava taarruzu 
Adf'n 7 (A.A.) - Röyter: Cuma sabal-.ı, 

Aden üzerine bir kaç bornbı:ı at.Jtmı,tır. Be, 
yerll ıtvil ölmüş, on beo: kJşi yı.ralanmıttır. 
Hiç bir mRddt ha~r yoktur. 

12 Ada mıntakasında 
İngiliz harekatının 

manası 
Londra 7 (A.A.) - Röyter'in askeri mu· 

ha.biri yazıyor: 

12 ada mıntakasındald İngiliz deniz lıare• 
katının manası tudur: 
Mıntakanın en mühim adası olan Leroı 

adası, İtalyanlar tarafından gizlice hava 
ve deniz üslerini havi bir kale haline geü
rilmittir. Binaenaleyh mez.kQ.r ada, İngiliz 
tebliğinde caskeri hedeflerin en mühimmi• 
olarak bahaedllen bedeli teşkil etmektedir. 

Leros adası lstisnat bir stratejik vaziyete 
maliktir. Kıbrıs adasına 330 mil ve Porl.3aid 
limanına da yalnız !ilO mil mesafede bulun
maktadır. Bu adada, büyük bir garnizon ve 
büyük benzin depoları mevcud bulurnnak· 
tadır. 
Mısır hududundan yil:ı kllomet!'f' kadar 

bir mesafede bulunan Libya fulerinden 
Tobruk He 12 ada mıntakası arasında irtiba
tı temin etmek maksadile, mez.ktlr Leroı; 
üasünün infll.'l 1937 de ikmal edilmiftir. 
Binaenaleyh mevzuu bahsolan deniz hare
katının, Mısır ve Libya hududundaki vazi ... 
yet üzerine dotrudan doA:ruya bir tesiri 
olacaktır. 

Amerika Bahriye 
Nazırına göre: 

Hadisenin bir tahlilini yapmağa 
çalıp.lım: 

Maliimdur ki, Almanya, meıhur 
«ıarka doğru:. prenıipini ortaya k°"' 
yarken, Karadenize inmeği esas tut
muıtur. Bu bakımdan Macariatan, ia 
ter mihver dostu olsun, ister ohna5ınt 
daima tehlike altında bulunmaktadır. 
Fakat Macarista~ küçüktür. Onu bü· 
yültmek li.zımdır ki, lokma da bü • 
yük olıun 1 Macaristan evvela ilhak 
edilirae, aonradan -kuvvetli bir Ro 
manyaya derd anlatmak zor olur. 
Hele Almanya, Transilvanyayı ;. • 
terse, o zaman belki buna Sovyetler 
fl'Zl olmazlar. Bunun için evveli Tran• 
ıilvanyayı Macaristana eklemeli, on 
dan sonra büyük Macaristanı ilhak 
ey ]emeli.. Bu it bitince Romanyanm 
vaziyetini halletmek daha kolay olur. 
lıte Romanya, Transilvanya için mih• 
verin hakemliğine müracaat ederken 
bu hazin realiteyi anlamamııtır. 

Nihayet Viyanada maliim karar 
verilmiı, fakat karar Romanya mil· 
liyetperverleri arasında büyük bir 
aksülamel doğunnuıtur. Hükiimet ve 
Kral aleyhine halk, ıiddetli nümayiı• 
Jer yapmıftır. Herkes cıimdiye ka. 
dar takib edilmediği için hata edil • 
diği söylenen mihver politikau bu 
mudur?• diye ayaklanıruıtır. Bqve• 
kil Gigurt\L ve Viyana karannı imza. 
lıyan Hariciye Nazın Manoileako bey• 
hude yere vaziyeti izah etmefe ça 
lıtmıılardır. Hele Hariciye Nazırının 
«Eğer bu karan imzalamamıt olaay• 
dık, iıgal altına düterdik. Öbür mem• 
leketJere benzememek için bunu ka· 
bule mecbur olduk l» ıeklindeki izah. 
lan, İatikli.lin manaıını ve onun tari· 
!ini pek İyi bilen Rumenleri ainirlen• 
dirmiıtir. Bunun üzerine Tranailvan• 
yada Macar iatilasına kartı mukave
met teıkilitlan kurulmuı, diğer ta 
raftan da iıtikli.li müdafaaya azme • 
den vatanperverler tah&Hüd kampla• 
nna gönderiimiıtir. 

lıte bu vaziyet içinde Giırurtu hü 
kiımeti iatifaya mecbur kalmıt. ve 
yerine Harbiye Nazın General An • 
toneako geçmiıtir. General, Kraldan 
tam sal&lıiyet almııtır. Fak at bu aa
libiyetlerle küçülen büyük Romanya 
kurtanlacak mıdır 7 Hayır. lı bir de
fa çileden çıkmııtır. Sonra Antonea· 
ko Deminnuhafızlara çok mütemayil 
bir zattır. iktidar mevkiine gelir gel• 
mez derhal bu teıkili.tla anlqmııtır. 
Bu ıuretle hükiımet daha sağ bir ce 
reyan almıı, Antoneako'nun dikta • 
tör lüğü ili.n edince, Kral, kendisinin 
hikmeti vücudü kalmadığına kanaat 
getirerek iıtifaya mecbur kalmııtır. 

d.;•l lıfihsa)' d de ·kendi tabıt ve sun'! 
ih . be, buç: e~ ba,ka- haricden getir· 
d til'ıcıru k tnılyol\ ton petrol lthalltile 
~ 12ı& ini ı:;anıı,tı. Bunun da ancak yüz
lti.ıkiıitli dcnı a Yolile nakledebilmi,, müte
)' l'olile te ~•ırı memleketlerden ve dc
•nı?\ L_ b mın etmiştir Halbuki Al 

lbıı ·~r ihti .. · man· 

Aberdeenin fimall prkiıinde bir kafile 
içinde seyretmekte olan 6000 tonilcitoluk bir 
İr.glUz ticaret gem.isi bomba ile batınlıruş
tır. 

Sulh güvercini bir Yahudi muhacereti • · • 
kore dala iımidi kesti~ harbden evvel ba,ı. • lngilte,.enın ga-

Şimdi vaziyet ne olacak? Vaziyet 
hala müphem ve kanııktır. Roman· 
ya meaeleıi halledilmek yoluna gir 
diği zannedilen bir 11rada büsbütün 
halledilmez bir hal almııtır. Filhaki· 
ka General Antoneııko, Romanyada, 
Marepl Petain'in Franaada oynadığı 
rolü nynıyacaktır. Fakat her halde 
mihvere daha çok mütemayil bir te
kilde]. Daha doğı-uıu mihver pren 
sipleri dahilinde 1 .. Ve mihver dev • 
Jetleri Romanyayı bu ıefer, daha .zi .. 
yade Slovakyaya benzetmeğe ui 
raf8caklardır. Çünkü bir defa fİm • 
diki hududlarını garanti etmiılerdir. 
Kime kartı olduğu bilinmiyen bu ga• 
rantiyi ifa için, belki de Romanya 
dahilinde bir miktar aıker bulundur
mayı bile iıtiyeceklerdir .. Zaten naıi 
teıkilab yapılmaaına müıaade edil • 
miıtir. Zaten eski Hariciye Nazın 
Manoileıko da Romanyanın Slovak • 
yaya pek benzediğini söylemiıtir. 

trı t\trurıı çok U Y•cı -fuphe!li~ ki· ıulh za
t,;ay..,_ırıı ıa stündedir; buna rağmen A1-
1'e:ditı ı>etrot• ~~ak bir eenede almak 
'tt •ldutunu ~e u 1.560,000 tondan iba· 
~t h'l1.1Cave1,li ~;~nyaya dikte ettiğ1 tıca• 
•) bu tnuka 1 kamından anlayoruz. Fa
lııı ~ı da Ve e 14tbika ba,ladığından allı 
lı; diat ııeır0;"1'1'anYanın Rumanyadan ıla
bı •tt ~trn1.ıu un tnecrnuu 383,169 tona in· 
~· İçiıı aycı:· C:.rı kalan miktan elabil
lı;; Iını..,,ının uııut 200,000 tonluk bir na· 
ııı:~ bir m t.mın edilme,; llı:ımdır kı 

Gece, d\ifman yeniden Berline hüı:.um t:ıt
mJı ve bombalarını ıellşlgüzel "'birde gay• 
riaskert hedefler ü.ıerine atarak bazı mad
di haMırı ve telefatı mucib olınuo:tur. Bu 
,.beblodir ki Alman bıva kuvvetleri, ılmdi 
Londraya büyük kuvvetlerle hücuma bqla
mı~tır. Gece Londranın tarkında doklarda 
yangınlar çıkanlmıf ve infillk bomb»ları 
tarafından ciddt hasıı:ra uğratılmıştır. Tha ... 
meshaven samıclarında büyük yangu\lar, 
uzaktan milfahede edilmiştir. 

ve defne dalile bir kere ~ .,~ mıştı. Bu harhde Av- h • ı• 
daha hazrete yol gf y )/ ~ rupanın milyonlarca JebeSİ İ tıma 1 
rimdü. Hitler oulhta \ _ ~ '~ r ./ ~ahudisi yersiz, yurd- j dalla &.uvvetıı• 
bahis blle etmedi. Bi • ~ ~ suı., evsiz, barksız 1 K 
lAkis Almanyarun bef ı kaJdı. En son, daha Honolulu 7 (A.A.) - Amerika Birle~jk 
sene dayanacağını soy- bır ay evvel, henüz Devletleri Bahriye Natın albay Knox:, bir 
ledi. İngıliz Bıtvekili ötedenberi aynı id- TranNlvanyanın Ma - bombardıman tayyarelile buraya gelnıi.;tır. 
diadl\dır ve bu iddiasını son nutkunda büs- 1 caristana terki yeni ye- Albay Knox bahriye manevlalarında bulu-
bütün perçimled.1: Dayanacağız, diyor. ni mevzuu bahsolurken ısını pırw,;ıru · nacaktır. 

Demek ki, bu harbi dayanan kazanacak. tophyan Yıııhudiler ı:;:oluğu alacak yer a- Gazetecilerin sorduğu suallere cevab ve-

uiJı bir ... ~.vdaffakiyetln hudusuna mazi 
'"'" d•tildir. 

Hangt taraf daha dayanıklıdır? Şüphesiz rıyorl,armış. Şimdi Transilvenyeda yarı - ren albay Knox demi,tir ki: 
hangi tarafın mübadele tmkinı daha çok, dan biraz: fazla Rumen halkı, yarıdan az •- İngiltere, büyük gemileri sayesinde 
hangi tarafın lhilyacları daha genif ve da- ~facar halkı kaldı ve bu halk arasında, kurtulmuştur. Bugün İngilterenin muzaf .. 
ha kolay temln edilebiliyorsa.. hele Rumonyada yaman bir kayna'jma feriyeti şan!lilarının yüzde elliden fazla ol·~ Sadreddin ENVER 

8AB4t1 
11<1) GAZETE:LERI 
~ 

Diıfmıın dün 67 tayyare kaybetmiştir, 
Bunlardan 52 si muharebeler esnasında ve 
13 Ü de yerde tahrib edilml,ür. Bir tayya
re, ~rlinden dönerken Hanovre'nin şimn
linde hava dafi bataryaları tarafından dil
fÜrülmij~tilr. 

Almanya, bütçesini, masrafını, varidatını 

bile gizlediği, ilAn etmediği için, Alman ~ 

yanın hak1kt va%iyeti gayet kalın bir es-
r&r perdesile gizlendiği içlo b.Jze en 

• • nıklı tarafın hangi taraf olduğunu 
daya
ancak .\!{nt.'liıot 

İNGiı,iz DONAN~'lASI Berlin '1 ( A.A.) zaman gO.terecekUr. 
de -'lııdııı ıı 11.\Kiılıoıa - O lmt han mı bu? 
1,_dı~ı•rı A.~•der, ltalyanın ·bWm deı\lz, ti Allm•n orduları batkuınandanlıtmm teb· --------
ıı;t)'1ı t:olu trıtıJ. hakikati:ın ve filen hır 4 · Gazetelerimizde eski bir hastalık vardır: 
~l ltrdığtni hba1ine a,urmek bulyasilt har- ·ık~v7 kuvvetleri, bu gün öğleden sonra Sual sormak hastalığı. Bu suallerin cevab
i llt). olma' ır kaç gUn sonra Fransnnın ~ da • .olarak daha büyük kuvvetlerle ları da olsa ıazeteleri •sualli eevablı ha-
ll'aat ~lhın da it l nl b" ilk hl n ra lunanına ve h · h" · vedlı toman. addedeceğiz. Fakat çoğunda fı \>~rdiıi:i a ya .ara uy r tir. Bu hü . _te rıne ucum etnu•-
ttı~tlan iau/11• bu ıırada Italyanlann bu ıon haf C'Uml~ Inırıliz hava k.uvvetlennin cevab aramayın. 
~'ti ti •de ederek Akdenizde Mki- A' talar lçınde daha &enlf mikyaşta Dünkü ga~etelerden blr iki başlık: A
l.... 11dakı ~ alaınadıtını, bili.kit İngilh:lerın d '~•n)·~ arazisi üzerinde &ayıiaskerl he- nıerilı:aya başka üslerde mi veıiliyor'! Fı
"'"'ll\I lôytu'nlı: kuvvetlerini takviye etUk- ı e ere a:ı devam ettirdiii &ece hücum.. rıncılar Belediyeye mf:ydan mı okuyor -
t •llu tli Yor ve diyor ki: arı_na ~u abtolt bilmi5il te•kil eylemek - lar? Fransız müstemlekesi istil.ilya m1 uğ
llll'lln d n Ortadaki hakikat Akdenlzln ledır. Bır tele büyük duman bulutu Lon- rıyacak ?İlıtanbul radyosu açılamıyor mu? 

~~lllar aL~lil 1, İnıtlh: ıOIU old~i11du.r. İtal- dranın merkezinden Taymis nehrınm° man- . 
-.blt\

11 
~ nl lddıa edi" 1 . sabına k::ıdar uzanmaktadır Uh .. i11h ... 

\e •ı:ru" ırt • . ,,or arıa, ltalyan do· B k d · Bu .ualleri kendi kendimize sormuyo-
h "•br dıp hkenderlveyl, Hı fı u ana a ar alınan haberlere göre, ha-dt. "' l' bo ., y yı ruz; tabU karilere aoruyoruz. O halde ga-

'""" .. ,__ 
1 mba,dı--- ede L b id· va muharebe.lert esnasında 31 dü~an tay· •-t tnı ,..._ rea u v··· zeteler havadis evrakı mıdır, imtihan ev· 
e eıl lhımchr.. J yareııi dütüri.ılmüttilr, Altı Alman tayyare.rl rakı mı? Galiba taıu havadis vermekle 

k•yıbdır. delil. anlan imtihan etmekle mükellefizl .. 

vor. Rumenler Transilvanyayı bırakmak ciuğu fikrindeyim. Halbuki bir ay evvel bu 
istemiyorlar. fikirdi'.' bulunamAzdım.• 

Bu kaynaşma bi7e Giridin elimizden gi
dişini hatırlattı. Binlerce Türkü, TLirk e
serleri ve abidelerile biz de Giridi bırak
mamak iı;in bağırıp çağırmıttık. O ne coş
kunluk, o ne feverandı. Giridi elimızden 
alıp Yunanlstana vermek istiyen bütün o 
zamanın muazzam devletlerine k&rfl silA
ha sarılmak frtiyorduk: 
Giridin derdi büyüktür, onu hiç açmıyalım. 
}'akıtt A1'Dh i('ln olsun hu sefer kaçmıyalun. 
Bu seter kaçmı)-alım çıku. da dünya karşı .. 

Diye ağlıyarak, bağırarak nümayişler ya
pıyorduk. Bizim bu feryadlarımızı dinliycn 
olmadı. Fakat o sırada birimle beraber nü
mayiflere iştirak eden ve •yaşasın!- diye 
bağıran - bu günkü Transilvanya firari -
!erinin ecdadına - ·kim yaşasın?• diye 
sordugumuz U1man: 

- Daha belli değil!. 

Cevabını alıyorduk. Acaba onlar 
yaşasın temennisini kimin için izhar 
ceklerinl bilıni,yodar mı? B. S. 

Mli 
ede-

SÜMER Sineması 
10 EYLÜL SALI AKŞAMI 

1940 • 1941 sinema mevsimini 

ALBERT PREJAN 
ve DITA PARLO 

nun muhteşem temsilleri 

Monte Carlo'nun 

Meçhul Kadını 
güzel Fransız filmile açıyor. 

Lüks, kumar ve aşk filmi... 

Bu gala için hazırlanınız. 

V" ÖU" de bunun ismi «yeni ni 
zamdır!» Balkanlarda aulb ve ıükun 
temin etmektir. 

Mümtaz Faik FEN IK 
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8 eylUl pazar 
12,30 Program, saııt ayarı - 12.35 Mµt.ik -

12,50 Haberler • 13,05 Müzik • 13,25 1 14,30 
Salon orkestrası. 

18 Program, saat ayarı - 18.05 Pıuar çayı 
(Pi.) • 18.30 Melodiler (Pi.) • 18.45 Caz or· 
kestrası .. 19.30 S11ız eserleri ve oyun hava• 
ları · .. 19.45 Saat ayan, haberler .. 20 Mil ... 
zik • 20.45 Konu,ma • 21 Fasıl heyeti • 21.30 
Ravelin l'Heure E"pagnole operasından par
çalar - 22.30 Saat ayarı, haberler ve spor 
servi.si • 22.50 Cazband (Pi.) • 23.25-23 .~0 

Yarınki program, 
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"\ Emniyet Sandığı ilft.nları ) 

VAKİT NAKİTIİR! .. 
( 

SPOR 
F ener-Demirspor maçı 
Millt küme şampiyonuna millt küme şam
piyonu, Grup birincisine de Grup birincisi 
diyelim. Türkiye birincisini seçmek için 
memleket şampiyonası yapmak lazımdır 
.fenerbahçenin Demirsporla Türkiye bi

rinciliği maçım oynıyacağını yazmıştık . . Fe
nerbahçe önümüzdeki perşembe günü iz -
mire hareket edecek ve ilk maç cumartesi 
günil Alsancak saha.~ında yapılacaktır. 

Fenerliler bu maçı ehemmiyeUe kaqı
lamakta ve mümkün olduğu kadar kuv -
vetli bir ıekilde İzmitt gitmeli dü~ünmek
tedirler. Ancak Fenerbahçenin ve milli 
kümenin en çok gol atan oyuncusu Melih, 
Fener takımında yer alamıyacaktır. 

Melih, 11 inci Balkan oyunlarında, 400 
metreci olarak memleketi temsil edeceğin
den, 15 teşrin.ievvele kadar futbol oynaya· 
mıyacaktır. Fenerbahçelilerin milli küme 
.,aınpiyonu olduktan sonra bir de Türkiye 
birinciliği için grup birincisile kartılaş -
m.ağa mecbur tutulmaları, •lındiye kadar 
epey dedikoduyu mucib olmuştur. 

Sporda hiç bir takımın diğerinden üstün 
olduğu, aralarında bir karşılaşma yapıl .. 
madan iddia edilemez. Bu itibarla mem -
leketin en kuvvetli kulüblerinin iştirakile 
yapılmış olan milli kiline turnuvasının 
pmplyonu, resmen Türkiye f8mpiyonu sa
yılmaz.sa, kabahat bu kulübde değil, sarih 
bir tekilde Türkiye taınpiyonaaı. yapılma .. 
masındadır. 

Bununla beraber Fenerbahçe ile Eski -
eehir Demirspor takımının yapacağı maçın 
aportif bakımdan kimseye, hiç bir ıuretle 
uran dokunmıyacaktır. Fakat böyle bir 
mıır.ç, sportif bakımdan :ıararll% olurkı:n, 
idari bazı kusurlarımızın neticesi olmak .. 
tan da kurtulamaz. 

Çünkü milli küme turnuvasının Türki -
yenin en iyi sekiz kulübünü, bir araya ge· 
tirdJği herkesçe te9lım edilen bir haki • 

kattir. 
Yukarıda söylediğimiz gibi hakıkaten 

&pord. bir üstünlük iddiası, boy ölçüşn1e
den yapılamaz. Ancak bir kategoriden dı
terine geçebilmek de mant.ılun icab ettır
diği bir takım tartlara bağlı olsa gerektir. 

Milli küme ile grup birincilikleri iki ayrı 
kategoridir. Bu iki ayrı klis ifade eden ka
tegori birincilerinin, ~in sonunda boy ölçü,
meleri de gayet garibdi.r. Bu, İstanbulun bi
rinci ve ikinci lik tampiyonlarının, bölge 
tampiyonluğu için kar,ılaşmaları gibi bir 
ıarabete benzer. 

mak için en lyi bir kadro ile oynaması ta
zım gelmektedir. 

Mukespor da son günlerdeki muvaffa -
kiyeilerine bir tane daha ilive etmek ve 
Ankaraya muzaffer dönmek için her halde 
iyi bir oyun çıkaracakbr. 

Galatasaray, Feriköy sahasında Feriköy 
takımile, Beyoğluspor da Şeref ıtadında 
Kurtuluı:ıla bir maç yapacaklardır. Fener
bahçe bu hafta Vefayı davet elmitse de 
henüz bir cevab alamamıştır. 

Atletlerin ıon hazırlıkları 
başlıyor 

Anadolu turnesinden dönen ailetlerimiı, 
Türkiye birinciliğine ondan sonra da Bal
kan oyunlarına iştirak etmek üzere yarın 
saat bette federasyonun teknik adamlarile 
çalışmağa baflıyacaklardır. 

Nailinin vazife ile Bolayırda bulunması 
yüzünden atletlerimiz.in idmanlarile, Se
mih ve Fürumndan bafka Tevfik ve Ab -
bas da meşgul olacaklardır. 

14 eylô.le kadar, pi!:tin ikmal edilmemlf 
kwmlannın tamamlanmasına çallfılacağın .. 
dan ıüratçiler Kadıköyünde çalı~caklar, 
uzun koşucular da bir iki gün Şişlide uzun 
ko,ular yapacaklardır. 

F enerbahçenin bayramı 
Fenerbahçe kulübil, bu seneki vaı.iyet 

dolayısile ecnebi takım celbedememesi yü
zünden hil.1 yıldönüınünü kutlayama • 
mı,tır. Bununla beraber ümidlerini kesme .. 
miş olan san liciverd1Her, 29 Ukteşrinde 
yapmağı düşündükleri bayramlarına, Yu
n~tanın Enosis takımının iştiraki için 
çalı,maktadırlar. 

Fenerbahçe umumi heyeti, kulübün yeni 
beden terbiyesi nizamnamesine intibakı 
meselesini müzakere etmek üzere bu gün 
bir içtima akdetmektedir. 

R A Ş İ D R 1 Z A Tiyatrosu 
Halide Pişkin beraber 

8 Eyliıl Pazar günü aqamı Gedikpaf8d8 
Azak Bahçesinde 
.YUMURCAK• 

vodvil 3 perde 
Heyet her •pazar• akş.amı G~dikpaşada 

Azak Bahçesindedir 

O/o 5 faizli ve sekiz sene 
emlak satışı 

taksitli 

S.mtl 
Kız.ıltoprakta Tuilacıbatı mahallesinde 
e1ki Erenköy, yeni Kuyubaşı aralığı, Ka ... 
yışdağı caddesinde eski 36 mil. yeni 1, 
84, 84, 84,. 1, en yeni 82, 83 numaralı. 

Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde 
Halidbey, Bayır sokağında eski 2 mü. 
yeni 25, 25: 1 (nümerotaj 25) numaralı. 

Bakırköyünde Sakızağacında Taşhan cad
desinde eski ve yeni. 8 numarada 

Boğaziçinde Vaniköyünde voniİcöy c:ad
de9inde e9ki 16 mü. yeni 36 (nümerotaj 
32) numaralı. 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde 
Topçekenler sokağında eski 52, 27 yeni 
31 numaralı. 

1\-l uhammen 
Cinsi Kıymeti 
Birisi iki buçuk kotta yedi odalı 
iki sofalı bir katı kirgir, bir buçuk 
katı a~b, diğeri bir katta üç odalı 
bir sofalı terkos ve elektrik tesi-
satını havi kirgir ve bahçeli iki 
evin tamamı (mesahai aathiyesi 
6685 metre murabbaıclır. 
İki katta dokuz odalı "" elektrik 
tesisatını havi bahçeli ahşab bir 
evin tamamı (mesahai sathiyesi 
4179 metre murabbaıdır) 
İki buçuk katta allı odalı, kuyusu 
ve elektriği olan maa bahçe ahşab 
bir evin tamamı (mesahai sathi
yesi 157,43 metre murabbaıdır) 
İki buçuk katta on üç odalı, üç: 
ıofalı ahfab bir yalının tamamı 
(mesaha! &athiyesi 1032,50 metre 
murabbaıdır) 

Bet buçuk katta on .. kiz odalı, 
dört sofalı , su ve elektrik tesisatını 
havi kargir bir evin tamamı (me-
aahai sathiyesi 167,50 met.re mu-

4000 

750 

2000 

2500 

• rabbaıdır) 8500 
l - Arttırma 18/ 91940 tarihine düşen çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 

kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 151 nispetinde 

pey akçesi yatırmak llzımdır. 
3 - Arttırma bedellnln dörtte biri peşin, geri kalanı sekiz senede, sekiz 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüU!e 5 faize tabidir. 
4 -:--- Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede 

lpotekll kalır. 
5 - Binaların fotografları sandık dahllindekl satış salonunda teşhir olun

maktadır. Fazla tafsllAt almak için salona müracaat edlllr. (7999) 

( i stanbul ~utanlıgı Satınalma Komisyonu ilan~l 
Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf usuıııe aşağıda cins miktar 

tahmin flatları yazılı Uç kalem iaşe maddesi 25/ 9/940 günü satın alınacaktır, 
Şartnameler! her gün Komisyonda görüieblllr. Isteklllerln belli gün ve saatten 
bir oaat önceye kadar Fındıklı Komutanlık J>atınalma KomJ.syonuna teklif 
mektublarını vermeleri. (8169) -Nakliye motörlü blrllkler okulu için 10/ 9/940 günü saat 10 da 10 aded 
SKODA 110 tipi tallın otomoblllle 48 muhtelif cinste yedek malzeme satın 
alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görüleb!llr. Hepsinin muham
men bedeli 25000 llradır. isteklllerln belll gün ve •aatte yüzde on beş teml
natlarlle blrllkte Fın:lıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(8386) -M. M. VeUletı namına 10/ 9/ 940 günü saat 15 te pazarlıkla 46 kalem gü. 
verclnllk malzemesi satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görü
leblllr. Isteklllerln belli gün ve saatte yüzde on beş kat'! temlnatlarUe blr
llkte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. (8384) -Boğaz komutanlığı için lüzumu olan muhtelli boyda bin yüz yetmiş hat 
direği, 40 kilo bağ teli ve 367 aded destek vidası alınacaktır. Hepsinin tutarı 
9471 llradır. Pazarlığı 11 9 940 günü saat 11 dedir. Isteklilerln belli gün ve sa
atte yüzde on beş temlnatlarUe blrllkte Fındıklıda Komutanlık Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (8387) -Komutanlık birllklerl ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı iş-

letme malzeme•! 13/91940 günü saat on birde pazarlıkla satın alınacaktır. Şart
name ve evsa! her gün komisyonumuzda görülebillr. Istcklilerln belll gün ve 
aaatte yüzde on beı kat'i temlnatlarlle blrllkte Fındıklıda Komutanlık Sa-
tınalma kom isyonuna 11elmclert. ( 8JB3) 

5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ateşten gayri haricden ~~ 
bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilinde 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra hazırJıya· 
bilirsiniz. 
Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir çorba>'1 

her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze komprimeleriıııi· 
zin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine şahid olacakslllıı 

ÇAPAMARKA 
MERCİMEK, B EZELYA, NOHUD ve sair hububat sebze v e çorbalıll 

k omprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş ser-vel 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir 
zamanda kıymeti daha ço~ takdir edilir· 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her za!11~ 
ve her yerde ~ıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdaıı 5 
gramlık bir komprimeyi 9, 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruş· 
tan alabilirsiniz. 

BEŞİKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

Lisesi Galatasaray 
Satım 

Alım 

Reisliğindeıt: Komisyonu 
Cinsi 

Yatak çarşafı 
So!ra örtüsü 
Peçete 
Yastık yüzü 
Hademe ceket! 

Beherinin T. F. 
Kr, S . 
6 
6 50 
2 50 
3 
7 50 

Miktarı 
Aded 
13,000 
10,000 
30,000 
6,000 
1,500 

llk teminatı 
Lira K . 

185 50 

tı fi 
Lisemizin 1940 mali yılında yukarıda cinsleri, miktarları, beherinin !l':ısıw 

ilk temlnatı yazılı çamqırlarının yıkanıp temizlenerek ütülenmesi açık e 
meye konmuştur. ,ıı 

Ek•lltme 20/IX/1940 cuma günü saat 15 te Beyoğlu Istık!AI caddesi JlO·ıı'' 
da Liseler Muhasebesi binası içinde toplanan Okw Komisyonunca yapıJaC~j)Jıı 

Isteklllerln 1940 yılı ticaret oda.sı vesikası ve ilk teminat makbuzlarUe blf 
sözü geçen gün ve •aıı.tte Komisyonda bulunmaları. . .• 1 Ya Türkiye birinctllği yapmalı, yahut da 

milli kümeyi Türkiyenin birinci klis tur

nuva!ı addederek memleket f&lllPİyonunu 
bu turnuvada seçmeliyiz. Bu gün grup 
birincisinin Milli kiline birincisini yenmesi 
varid olmıyan bir .. Y delildir. Fakat bu 
gün Galatasarayın veya Vefanın da Fe -
nerbahçeyi yenmesi mümkün olabilir. Bu 
takdirde turnuvada birinci olamamı1 bu 
kulüblerrien birinin milli küme tampiyonu 
olması mı icab edecektir? Bu türlü hareket 
turnuvaların yeniden başlamasına ıebeb 
olur. Futbolda slandard neticeler alına ... 
mJyacağı gibi, formu bir (sezon mort) tan 
ıonra devam ettirmek: de imkinsızdır. Ha
sılı, ,imdilik milli küıne birincisini milli 
küme birincisi, grup birincisini de grup 
birincisi olarak tanımalıyız. Türkiye bi -
rinclsini bulmak istersek Türkiye birincisi 
yapmak iktiza eder. 

Kasa aJınaCaK...-.,• ı Miktarı Muhall".'llen bedeli 
Cinsi Kllo Lira K. 

T e.rnlna.t yatırmaıt ve ta:ı: t.na.meyl görmek isteyenlerin Ga lataaar ay ı.Jl"""7' 
Jdareslne müracaatlerl. ~ 

İkincilik meselesine gelince, Fenere ye
nildlti takdirde Demirspora Türkiye ikin
cisi denilmesini, başta Galatasaray olmak 
Uzere bütün milli: küme takımları, yanlış 
bulacaklardır. 

Fenerbahçe takımı Demirsporu yend:ğ.i 
takdirde, lzmirde bafka bir takımla bir de 
hususi maç yapacaktır. 

Maraton koşuıu 

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

Telefon : 21768. • 
ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için: 
Bir aylık 90 1ı:unıt 
Üç aylık 250 • 
Altı aylık 475 > 
S.nelik 900 • 

Ya hancı memleketler için: 

Altı aylık 850 
Bir senelik 1600 

imtiyaz sahibt ve başmuharriri: 

Necip Ali KUÇUKA 
Omum neşriyab tdare eden Yaı::ı 

t.leri MUdüril : 
Ce'llal Hakkı SELE K 

• 

\.. Buıldıjı yer: Cumhuriyet ~tat haa<l .) 

Yazlık Vakum 21250 12537,50 
Valvalln 
Gres 
Gazyağı 

Ustüpü 

6340 3740,60 
4110 1726.20 

550 130,62 
1250 500,00 -Komutanlık kıtaatı hayvanlarının ihtiyacı !cin 12 ı 9 940 ~ünü saat 11 de 

pazarlıkla 250 aded deve çulu, 900 beygir çulu satın alınacaktır. Sartnamesl 
her ~ün komL<yonumuzda görülebillr. Bunların her biri o.yrı ayrı tallblere de 
lhale edlleblilr. Istekııtorln belli g!in ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satın
alırut komisyonuna yüzde on beş temlnatlarlle blrllkte gelmeleri. (8385) -Komutanlık ihtiyacı için 9 91940 pazartesi ~ünü saat ı5 te pazarlıkla 68 

İstanbul Üniversitesi 
A. E. P. ' KomisyonundaJ1' 

<l' 
Yedlkule Gazhanesinden alınacak kok kömürlerinin Istanbul ınU""'sı( 

!erine tahliyesi dahli olmak üzere beher ton için 180, Kuruçeşme d•P"1 dl 
dan Istanbuldaki müesseselere 210 kuruş ayni mahalden Beyoğlu cıhetJJl 
müesseselere 180 kuruş tahmin edllmlştır. ııı'r 

Istek!Uerln 1940 Ticaret Oda.sı vesikası ve 167 liralık muvakkat W11Ü(ı' 
larlle 19/9/940 perşembe günü Rektörlükte yapılacak açık ek.sutmeye il 
etmeleri. ,,1 ,ıı 

Şartname Rektörlükte görülür. ./ ~r!lba satın alınacaktır. Muhammen bedeli 10 336 llradır. Şartname.<! komis
yonda görülebilir. Isteklllerln belll gün ve saatte yüzde 15 temlnatıarlle blr-

(~ıklı Komutanlık satınaıma komısyonuna geımeıerı. <84~ p. T. J. Umum Müdürlüiünden: or 

\ Devlet Demiryolları işletmesi Umum MUdUrlüaUnden:) 1 - Idare ihtiyacı için •700.000> aded c0,5h m / m ve c300,000> aded .o.~ 
. ,Y m/m ki cem'an cl,000,000> aded mukavva ma.sura açık ekslltmeye çıkar~ w'' 

Yedlkule atelyesl ve elektrik santralı ihtiyacı için 5 iyi elektrikçi alına- 2 - Muhammen bedel c4320>, muvakkat teminat c32b llra olup el<'O ııı' 
caktır. Kendllerlne imtihanda gösterecekleri liyakate göre yevmiye verlle- I 14 birlnclteşrln 940 paznrle.<l günü saat 16 da Ankarada Evkaf apartıııı•" 
cektlr. Tai!b olanların Istanbulda l ve 9 uncu Işletme, Izmirde 8 inci Işiet- P, T. T. Umum müdürlük Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 10ı#. 
me müdürlüklerine müracaat etmeleri. (8378) 3 - Isteklller muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 111e~ ı'I 

kanuni vesikalarını hAm!len mezkıir gün ve saatte o komisyona Jllüt" , 
'Maraton koşurunun, Balkan oyunları 

programına ithali dolayısile, Türkiye ol -
ri.nciliğinde de yapılacağını yazmıttık. 

Bu ak,am 
C. H. P. Beyoğlu Halk e vi Sosyal yardım k o ' u adına tertib olunan 

' 

edeceklerdir. dt ~' 
4 - Şartnameler Ankarada P . T . T. Levazım, Istanbulda yeni Val ~ ( 

nında P. T. T. Levazım Ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz ola!' ('1'(1f./. 
rilecektlr. c5115> ~ Ancak her yerde olduğu gibi büyük bir 

maça hazırlanmaları icab eden maraton -
cularımızın, formlarını idame ettirebilme
leri için, fazla çetin bir müsabaka yap -
mamaları icab etmekte oldutundan, Tür -
kiy~ birinciliğinde maraton koşusu 30 ki· 
lometre üzerinden yapılacaltbr. 

istanbul E"" lenceleri - Beyoğlu Gecesi 
Tepebaşı BELEDiYE Bahçesi 

. 

(Alaturka kısmında) 

.. 
1 

11ıı~· Nadide fidanlar, kamelyalar, manolyalar, süs fidanları, salon yeş ~ 
!eri, mavi çamlar, Avrupa yediveren güllerini ve salreyi, Ortaköy ""~' 

BAHCE ME~A.KLTT .ARI 

Bu günkü futbol maçları 
Bu gün tehrimizde en mühim ıpor hare· 

keti Beşiktafla Ankara Maskesporun Şeref 
atadında yapacakları hususi futbol ma -
çıdır. 

SAFiYE - NAŞ • 1 D 
Bahçesinde bulabUlrslnlz. VASIL ? / 

Maliye Vekaletinden : oı~ 
Bcşiktqın. aerek kuvvetli rakibine ga

lib gelmek ve gerek lik maçtan bidaye • 
tinde Fenerle yapacağı maça, fırında çık· 

Karadeniz Oyun v e Havaları - E g e Zeybekleri - Türkis t a n Kızları - B üyük Varye t e _ Canbaz 

Kumpanyası - Taklitli ve Kahkahalı Komedi - Leblebici kuva r te tosu - Mehtap ve Fi9enk 

Eglenceleri . Duhuliye y oktur. 

VekUetlmlz Milli Em!Ak Müdürlüğünde m ünh al bulunan ı oo ıırıı. ıı>'ıı 
iki vazifeye memur alınacağından memurin kanununun 4 üncü ınadd•~ııııl 
evsafı haiz olup da bu "11zlfelere tai!b olanların evrakı müsb!teleril• 1 sı1 
bir ıstıda !le 14/9/940 tarihine kadar müracaatlerl UAn olunur. c5238t 

Uç 
EACK LONDON 

Müterci mi: N. AYKUT 

• 

Macera Romanı 
TEFRlKA: 31 

•- Bu kadar yeter! Bira:ı: daha sıkıştır- f ~unun. üzerine çiftlik sahibi yerdeki iz-
aak tazyik yüzlinden borular patlayacak.. lerı tetkike koyuldu. Ve biraz sonra k.ıs-
Amerikalı mühendis bana ihtiyatlı ha ... rağ:ın nal iz1erini keşfetmekte gecikmedi. 

reket etmemi tavsiye ebnişti. Derhal, izleri takib ederek, maiyetile bera-
Dellkten petrolün hafif hafif akışı devam ber, uzaklaştı. 

cdıvordu. !ki meçhul adam işlerini henüz Irgad, gizlendiği yerde ıenit bir nefes 
bitirrnl(ı,lerdl ki, yaklaf8D atlıların ayak almıştı. Düşünceli bir tavırla, yarun kalan 
sesleri işitildi. lrgad, &izlendiği yerde, kor- sigarasını çekmeğ:e başladı. Nihayet, kara
kuô.an titreye titreye, gelenleri tanıd.L Bun- nnı vererek, gizlendiği yerden fırladı. Pet
lar çiftlik sahibile kihyaaı. ve adamları idi. rol kuyusuna koştu. 
İngilterede tilki avına çıkan avcılar aibi İki meçhul adam tarafından kapanan de
keylfll ve n~'eli idiler. Kendisini aradık- ~ameyi açınca ıiyahımtırak ve yap1,k1tn 
!arı muhakkaktı. mayi tekrar bir nehir gibı bol bol akmnğa 

Atlılarla iki meçhul adam arasında Jwa başlamıştı. lrgad, kulağını petrol kuyu:.u
bir görüşme oldu. Çiftlik sahibi ded.1 ki: na doğru çevirdi ve havaya çıkan gaz .. 

- Çiftliğimizden kaçan hain bir ırıad lerin hafif sesini farketti. Hakikatte ne o .. 
arıyoruz_ Buralarda hiç tesadüf ettiniz mi? lup bittiğinin farkında değildi. Bu gv.lerin 

Berikiler: ne demek olduğunu ve doğabilecek tehlı -
- Hayır! diye cevab verdiler. Böyle bir keleri idrak etmiyordu. Bereket versm ki, 

dam &örmedik!. yanında kibrit falan kalınamıftı. Soıı kib • 

ritini biraz önce !iiarfetmi1 bulunuyordu. 
Irgad, bu işi bitirdikten sonra, ko.,arak 

uzaklaşmak i9tedi. Fakat, Francis'le burun 
buruna gelmesin mi? Delikanlı, rovelverl
ni ırgadın göğsüne çevirdi. Beriki hemPıı 
diz çökmüş; ayni günde iki defa ihanet et
tiği adama yalvarıp yakarmağa baışlamıştı . 
Francis ilkin onu tanımadı. lrgadın yüzüıı
deki yaralar ve pıhtılaşm)f kanlar bir mas
ke halini almı, ve onu tanınmaz hale sok
muştu. 

Kaç11k ırgad kekeledi: 
- Amigo! Amigo! 
Bu sırada, Francis'in kulağına yüksck1cn 

di.ı.şen bir taşın c;ık.ard1ğ1 ses çarpmıştı. Her 
halde yukarılarda yürüyen biri vardı. De
likanlı derhal intikal etti ve adamı tanıdı. 
Bu adamın başına viski şisesinin yarıMnı 
daha o gün boşaltığını hatırJadı. Yerlilerin 
dilile hitab ederek: • 

- Sanınm seni takib ediyorlar, Amigo! 
dedi. 

Adam cevab verdi: 
- Beni öldürecekler, dayaktan ıeberte

cekler! Benjm biricik dostum sizsiniz. Be
ni ancak ıdz himaye edebilirsiniz. Yalva
rınm, beni kurtarın! .. 

- Tabanca kullanmasını bil.İl' misin? 
- !'Iemleketin kanunlarına göre azad 

edilinciye kadar köle gibi çalışmak üzere 
sablmadan önce. ormanda avcılıkla geçi ... 
niyordum, ainyor! 

Fl'ancil, rovelvenııi lrııada verdi. Sipere 

ıyıce yatmasınJ , güzel ni.şan almadan ateş ce, o nasıl olsa, istediği zaman, petrol ır
etmemesini tembih etti. Kendi kendine de mağını geçerek kurtulabilirdi. 
şöyle düşünüyordu: Vaziyet bu merkezde iken birdenbire iş-

- Dostlarımın kimi şimdi goU oynuyor, leri bozan bir hidise oldu. Yamaçtan aşağı, 
kimi kulübde dinleniyor. Ben de buralar- ateı ederek hücum eden bir takım adamlar 
da, bir petrol ırm;ı.ğının önündeyim! peyda oluvermişti. Bunlar, ırgadı kovalı .. 

Belki, düşüncelerine daha fazla dalacak- yan çiftlik aahibile maiyeti idi. Francis 
tı. Fakat, keçi yolunun aşağısından Torres- bunu bilmediği için zabıtaya mensub ba,
le Jefe Politiko ve jandarmalar ansızın 1 ka kuvvetlerin baskınına uğradıklarını 
gOrünmüşlerdi. zannetti. Kurşunlar kulağının dibinden vız-

Franci9 hemen tetiği çekti. Torres'in ka- layıp geçiyordu. 
filesi c;ilyavrusu gibi dağıldılar. lrgad, yerde sürüklenerek, Francis'in ya-

Acaba içlerinden biri Vurulmuş muydu? nına kadar sokuldu. Elinde kal•n ild kur
Yoksa, düşmanları sadece stratejik bir şunu gösterdi. Rovelverini uzatarak: 
ric'at manevrası mı yapmışlardı? Bunu - Aman bayımf dedi. Şunu alın da kib-
tahmin etmek kabil detildi. Yalnız mu - rit kutusunu bşna uz.atını 
hakkak olan bir cihet vardı. O da ,uydu: Francls, kaçak ırgadın maksadını anla
Düşmanları açıktan açığa savaşa tutuşmağı rruş gibiydi. Rövelverile düııımanların bu
kabul etmemişler; kayaların ve çalılıkların lunduğu tarafa doğru aleş etti. 
arkasında pusuya yatmı~lardı. Bir anda, petrol nehri, kibritin yaklaştığı 

Franciı'le ırgad da öyle yaptılar. Kaya- yerden al.~v alm.ış, Ve havaya alevli bir gaz 
ların ve çalılıkların arkasına gizlendiler ve sütunu yükselmıştl, Torres'le J efe PoliUko
sık sık yer değiştirmeğe başladılar. Ansızın nun ve jandann~ların gizlendiği istikamete 
çevrilmek ve ıafil avlanmak işlerine gel- doğru ko;kunç bır alev seli akıyordu. 
mlyordu. Francıs le kaçan ırgad, hararete taham .. 

Biraz sonra, muhtelif istikametlerden a· 
leş ba,lamıştı. Onlar da mukabele ettiler. 
Aradan bir saat geçmemişti ki, mühimmat 
t.ükenmeğe başladı. Francis'in silahında bir 
fişek kalmıştı. lrgad.ın rovelverinde de daha 
iki korıun vardı. 

Fakat bu ar:ııda Leonsia ile kafilesi ta
mamlle em.ııiyeltı kalmıttı. Francis'• celin-

mül edemiyerek, süratle uzaklaşmışlardı. 

x 
Kör Haydudun 
m~ 'Tarasında 

Francis'le ırgad, tabana kuvvet kaçarlar
ken &el çukuru alevden bir nehir haline 
ııelmiı; Torres'le Jefe :!'olit!ko'Y\I ve jan-

ğ• ~ 
darmalan ıarp yamacı tırmanrtı~bl',. 
•tmiıtL Ayni zamanda, çi~lil< d"~ 
ınaiyetindekiJcr de, korkunç 'iş (/'~ 
kurtulabilmek için tekrar gerisl• 1 
dönmek zorunda kalmıtlardı. '6Jf'"'J' 

Irgad batını çevirip arkaya bııı )c\JJ....ı· f 
vincle haykırdı; ve birinci atef .ro"" ti' 
dan biraz ötede ikinci bir siyah d~t• 
tununun yükselitini delikanlı)'• /;, 
Şeytan! bir istihza !le: ,.ıe' /, 
- Jşte bir başka kuyu dah• . .;d 1' f 

dedi. Daha bir çok kuyular var: u).P' ,/ 
de birer birer alev alacak. A}ı ! .• lJl })P. 

aldım . Şu petrol gölüne baJ<ll"".,.J''l 
Bir deniz gibi ne ucu var, ne .b~ )et f1 

Francis, evvelce çiftlik sahib~i•d> 0~ 
tine bahsettiği petrol gölünü ha tt"l ~ 
göl en af8ğı beı milyon varil !"' untU· ;f 
ediyordu. Basit bir arızi çolc \fl'Jlıı1 I 
keffedilmlı ve toprak sedierl• ı;.~• 
Delikanlı, likayd bir tavırla , 

du: 
- Sana kaç para vereyim? 

lrgad, bu sualden bir şey 

Aptal aptal bakınıyordu. f 
Dellkanh devam etti: ~·c ~4' 
- Yani sırtındaki esvabl~• unD' ~ 

ra vereyim, demek isledim. ust uJJ ' 
cek namına ne varsa hepsini ,. ~ 
istiyordum da... b'Jc 

Iraad, yı.rtık pırtık esvablarsn• 
meyµs bir ed~ ile cevab verdi~-d ,,si 

<M,.... 


