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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

-Her tacir ba kitapta 1'81terdiftm asunerf tatbilr etme• 
suretiyle bir Od ıene cibl IDA bir um.aD içinde m6şterilr 
rinio adedini bir miall arttırabilir Ben ba titabmıda ab 
bu sarıati öfretlYo1'1Un- Fiyatı 50 kunaı. 
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ROMANYADA 
Beşinci Kol 

Faaliyete Geçti 
Son senelerde Romanyada Ahnan
ya taratuıdıın milyonlarca ley aar
fedilmiştir. YQzlerce gazete tesis 
etmişlerdir. Memlekelln her tara
:fında milscllAh tcUıişçi teşkilAt 
'7iicude getirmişlerdir. Bu tetb.iş.. 
tilerin paralan da, siltıhlan da 
Almanyadan g~Ur. 
Romanya M 1111 KISylO Partlal ı. 
kinci Relal: Dr. Lupu 

M. Zekeriya SERTEL 

N azi istila taktiği hiç şaşını 
yor. 

:N nzi istilflsım evvela memle. 
ket dahilindeki Beşinci Kol ha
Zlrlıyor. Ondan sonra o memle.. 
ketin siyasi veya askeri istilası 
Yirmi dört saatlik bir mesele o.. 
luyor. Fransa da dahil olduğu 
halde, bütün istila edilen mem. 
!~etlerde Beşinci Kolun faaliye
ti daima orduya istila için yol aç. 
:ı:nıştır. 
Şimdi de Romanyada Beşinci 

Rolun faaliyete geçtiğini görü.. 
Yoruz. Romanya meselesinin 
Berliıı ve Romadan verilecek 
eınirlerle halledileceğini uman 
Beşinci Kol, son zamanlarda se.. 
sini çıkarınryordu. Kral Karol 
Berlini memnun etmiş olmak için 
son iki üç ay içinde, Romanyada 
llazi faaliyetinin mümessilleri o
lan, Demir Muhafızlan tatmine 
S<ılıştı. Bu teşkilatın serbestçe 
faaliyette bulunmasına müsaade 
etti Hatta kabineye bunlardan 
bir iki aza aldı. Fakat bütün bu 
Yarnn tedbirler Almanyayı mem. 
llun etmeğe kafi gelmemişti. Hat. 
ta Berlin, kendisinden müsaa. 
de almaksızın kabineye giren bir 
iki Demir Muhafız mensubunu 
tnuahaze etti. Nazilerin takip et
tiği prensip şudur: Ya hep, ya 
hiç. Naziler yanın anlaşmalara, 
uyuşına siyasetine muhaliftirler. 
Onun için ya bükfuneti tamamen 
Deıntr Muhafızlann eline teslim 
etmek lazımdL ve yahut Demir 
M~afızlar günlerini bekleyecek. 
lerdi. Bunun üzerine kabinedeki 
Demir .Muhafız mensuplan çekil. 
diler ve ~alanm beklemeye ka. 
rar verdiler. Bu arada Berlin 
doğrudan doğruya mevcut Ro. 
nıan_ya hiikUmetine emirlerini 
t~blığ_etti. Romanya hükıimeti 
hır mud~et taallül eder gibi oldu. 
B~nun UZerine Hariciye Nazırı 
VBıyanaya Çağırıldı ve kendisine, 

erlin Ve Romada takarrür eden 
esaslar .. d!1hilinde Transilvanya. 
nın muhirn bir kısmının derhal 
Macaristana iadesi emredildi. 
Ro~anya hükfuneti için bu 

emre ıtaatten başka çare kalına
ınıştı. 

Fakat RUmen milleti ve bir lo. 
~m Ruınen kumandanlan bu em. 
rı p:otesto etmek cesaretini gös. 
t~rd~ler. Köylü partisi reisi Ma. 
nıu ısyanı organize etmek üzere 
Transılvaııyaya gitti. Hoşnutsuz. 
luk uınunıidir, ve bu dahili hoş.. 
nutsuzıuk Romanya ile Macaris
t~ arasında bir çarpışmaya, da. 
h~l~e de bir isyana müncer ola. 
bılır. 

d \ b~ ~kli alınca Romanya. 
; ~ncı Kolu teşkil eden De-

lrtil uhafızlar derhal harekete 
geç er. Son 1 hab 1 -r Bük ge en er ere go. 

e :e§te bir hükumet darbesi 
rt~~a~ teşebbüs etmişlerdiı-. 
1 a. a ala suikast tertlp ettik. 
erı zannedilmektedir. 

Bu suretıe şimdi Romanyanın 
her tarafında bilhassa s··k şt D "'h • uree 
em~ _:vıuhafızlan tekrar sahne. 

de .g~ruyoruz. Beşinci Kol vazi. 
f~sını Yapıyor ve istila hareketi. 
ru hazırlayor. 

•• D emir Muhafız teşkilatı, Ro-
. ~ tnanyanın yerli Nazi teş. 

kilatıdır. Sekiz sene evvel Bük. 
reşte Arkanjel Mihael adı ile or. 
taya çıknıış, sonra adını Demir 
Muhafızlara çevirmiştir. Gayesi 
memlek~tte Nazi rejimi kurmak. 
tır .. T~kıp ettiği metot tethiş ve 
ka_tıldır .. Reisleri Kordeanu is. 
~ınde bır Ukraynalıdır. Te~kilat 
bı~~assa gençler, orta sınıf, ve 
muteassıp bazı köyler arasında 
yayılmıştır. 

. Eski R?maı;ıya Hariciye Nazırı 
Tı_t~csko yu iktidar mevkiinden 
duşure.~, ve sonra zehirlemeğe 
teş~bbus eden bunlardır. 936 se. 
nesı tcmrnuzunda Rurnen ricalin. 
den Stelesku'yu öldürenler gene 
onlar~ır: ~~ ~~yük düşmanlan 
d~ ~ıllı Koyl1;1 partisi ve onun 
reısı olan Manıu'siur. 

Memleket içinde her 'iehirde 
gazeteleri vardır. Bükreşte Cu. 
rentul gazetcşl'Onların fikirlerini 
neşreder. /.,. 

( nq, S~ 2 Sii: 3) 
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fnaitterenin Amen'kaya kiraladığı lisleri gösterir harita: 1 - Terre Neuve'ün Cenup sahili ve Garbindeki Avelon 
Şibicezireai. 2 - Betmudeı adası. 3 - Bahama Adalannm Şark sahilleri. 4 - Sainte Lada ve Trinidad Adala

rının Garp sahilleri ile Antigua Adası. 5 - İngiliz Gı:.yan'r. 

Bazı Hallarda 
Tramvay 

AMERiKA 50 

Destroyeri 
Gönderiyor 

isletilmiıecek İngiltere, En Müşkül 

RayfF Getirtilemezse Gelecek Aylarda Şartlar içinde Bile 
. Donanmasını imha Ve 

Bırkısım Seferlerin Tatili f cap Ediyor Teslim Etmiyecek 
İstanbul tramvay ve elektrik 

idaresi, halkın tramvaylarla da
ha rahat seyahat edebilmesi için 
bazı tetkikler yapmaktadır. Bu 
arada aktarma biletleri ihdası iL 
zerinde de çalışılmaktadır. Bu 
suretle mesela, Bebekten tram... 
vaya binen blr yolcu, aldığı bi
letle, Beyoğluna veya şehrin di
ğer semtlerine gidebilecektir. L 
dare bundan başka yeniden, da. 
ha fazla yolcu alan otomatik ka-

Hava Harpleri 

Dünkü Alman 
Hücumları 

Püskürtüldü 
lngilizler, Calais 'yi 

Bombardıman Ettiler 
Londra, 4 (A.A.) - Bu sabah 

düşmanın iki tayyare grupu İn. 
gilterenin cenubu şarki sahilleri
ni geçmiştir. Bu gruplardan birisi 
Kent eyaletindeki tayyare mey
danlarını, diğeri de Times nehri 
mansabını geçtikten sonra Essex 
eyaletindeki tayyare meydanını 
bombalamışlardır _ İngiliz tayya. 
relerinin seri ve şiddetli mukabe
lesi sayesinde düşman tayyareleri 
ehemmiyetli bir hasar yapmaya 
muvaffak olamamışlardır. 

İngilterenin diğer bazı mınta. 
kalarına da münferit surette bom 
ha ve yangın bombalan atılmış. 
tır. 

(Sonu, Sa: 2, Şü: 6) ., 

. 

pılı uzun tramvaylardan sekiz 
tane daha inşa ettirmektedir. 
Bunlar yakında sefere başlıya
ca.klardır. 

Yalnız idare malzeme ihtiyacı 
bakımından iyi vaziyette değil_ 
dir. Şirket, bütün tesisatını, Na.. 
fia Vekaletine devrederken, çok 
az malzeme stoku bırakmıştır. 
Bunlar da kullanılmış ve hemen 
tamamen bitmiştir. Mesela, ray 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 4) 

Vaşington, 4 (A.A.) - Mister 
Roosevelt, Vaşington'a dönmek 
üzere bindiği trende İngiltere. 
nin Amerikaya icar ettiği üsler 
hakkında şu beyanatta bulun
muştur: 
"- Hava ve dP.,iz üslerinin 

başlıca kıymetleri, bunların, düŞ
manı Birleşik Amerikanın giriş 
kapısından uzak tutacak olmala. 
rıdır. Bize taarruz etmeden ev. 
vel düşmanın bu üslerden geç-

~,·-----------, .... ~ mesi lazımdır.,. 

Askeri Vaziyet 

1 Almanya Ancak Yeni 
Silahlarla Bir istilaya 
Teşebbüs Edebilir 
Hemen her gün, Almanların 

İngiltereye yapacakları ihraç ha
reketinden bahsolunuyor. Fakat, 
bugüne kadar, o derece büyük 
mikyasta blr ihraç harekellni, hiç 
kimse mümkün göremez. VAkıa, 
Cenubi Çinde, Japonlar, böyle bir 
hareketi muvaffakıyetle netice
lendirdiler: Fakat onlar, hasımla
rına, deniz tayyareler! bakımın_ 
dan ezici bir surette mütclcvvik
tiler. Üstelik, denizlerde tam bir 
hakimiyete sahiptiler. 

Bugün mevcut bulunan modern 
silfıhların, Ilıraç hareketini nisbe
ten kolaylaştırdıkları da lnkAr o
lunamaz. Bu siıtıhların en başın
da, hiç şüphesiz, tayyareler geli
yor. Bu silah, ihraç sevkulceyş!n
de, hakiki bir inkılap yapmış bu. 
lunuyor: Çünkü tayyare yüzün
den bugün, bir ihraç teşebbüsü 

(Sonu, Sa; 2 Sü; 1) 

Mister Roosevelt, Amerikayı 
müdafaa için lazım olan diğer 

1 
uzak üslerin Amerikaya verilme. 
si için tedbirler alınacağına da 
işaret etmiştir. 

Reisicümhur, destroyerlerin 
derhal denilebilecek kadar ma. 
kul bir mühlet zarfında İngilte. 
reye gönderileceklerini beyan 
etmiştir. Reis, bu destroyerlerin 
tabü Birleşik Amerika tarafın· 
dan teslim edilemiyeceklerini ila. 
ve etmiştir. Bu sözler, İngiliz ve. 
ya Kanadalı mürettebatın gelip 
bunları teslim alacakları mahiye_ 
tinde tefsir edilmiştir. 

Bahriye Nazırı Forreslat, İngi
liz eksperleri ile birlikte yeni de. 
niz ve hava üslerinin sarih mev. 
kilerini tayin etmek üzere yedi 
eksperden mürekkep bir komis. 
yon tayin etmiştir. 

İngiltereye verilecek destro
yerlerin sekizi Boston'a gelmiş. 
tir. Gemiler Kanadaya gönderi. 
lecek ve orada teslim olunacak· 
tır. Bu destroyerlerin 80 milyon 
dolar kıymetinde oldukları bildi
riliyor. 

İNGİLİZ DONANMASI 
Vaşington, 4 (A.A.) - Rcuter A· 

jansı bildiriyor: 
Burada beyan edildiğine nazaran, 

tSonu, Sa: 2, Sü: 2) 

~ngiliz hava kuvvetlerine mensup genç tayyarecilerden bir grup uçuşa hazır vaziyette bulunuyor 

Hitler Diyor ki: 

"lngiltere, Her 
Halde Yere 

Serilecektir .. 
"lngilizlere Verilecek 
Cevabım Şu: Merak 
Etmeyin, Geleceğiz .. 

Berlin, 4 (A.A.) - Führer, 
1940 - 1941 kış yardımı eserini 
açarken bir nutuk söyledi ve ev. 
vela 1914 harbinin ilk senesi ile 
şımdiki harbin ilk senesini muka
yese ederek dedi ki: 

"-Harbin ilk senesi bitmiştir. 
Bu birinci sene içinde kazanılan 
muvffakiyetlerin misli yoktur. 
Bu harbin birinci senesi, 1914 
harbinin birinci senesi ile muka. 
yese edilemez. Çünkü 1914 har· 
binin ilk senesinde, fevkalbeşer 
cesaret ve muazzam fednkarlık. 
lara rağmen kati hal sureti değil, 
ancak kısmi neticeler alınmıştı.,, 

Führer, daha sonra Alınan or. 
dularının işgali altındaki büyük 
sabalan tasvir ederek vaziyetin 
şu mahiyette olduğunu anlattı: 

"- Birçok muhasımlar orta. 
dan kaldırıldı. İngiltere henüz 
aynı akıbete uğramadı ise sebebi 
iyi coğrafi vaziyeti ve İngilizlerin 
kaçmaktaki fevkalade meharetle. 
ridir. Bazı İngiliz politikacıları 
İngiliz ordusunun, gemini ~iğne. 
yen azılı bit at gibi düşmanın ü. 
zerine atılmak hırsile yandığını 
iddia ediyorlardı. İngilizler, bize 
çok yakın bir yerde bulundukla. 
rı için bu arzularını tatmin ede
bilirlerdi. Fakat öyle olmadı ve 
İngilizler çekildiler. Ricatlerine 
de büyük muzafferiyet adını ve. 
rerek teselli buldular.,, 

Hitler, İtalyanm işgal altındaki ara. 
ziyi genişlettiğini ve Şarki Afrikadaki 
inisiyativi alarak mevkilerini takviye 
ettiklerini ııöyledikten sonra İngı1iz 
propaganda!lmın :yalanlarile meşgul ol. 
du. Ve İngilizlerin hep yilkse'lrten ata. 
rak mevhum muvaffakıyetler kn:ı:nn. 
dıklarmı anlattı ve "bu muvaffakıyet. 
!erin en :ıanhsı Dunkerque iirarıdir,. 
dedi. 

Hitler, Polonya harbi başladığı za. 
man Polonyarun kuvvetinden ve Al
manların burada mağlup olacakların. 
dan bahsolunduğunu, Norveç hareki. 
tı sn-asında da ayni şekilde hareket e. 

(Sonu. Sa; 2 Sü; 4) 

Köylü partisi reisi Dr. ~taniu 

Romen 
Kabinesi 
cel<ildi 

Antonesko Başvekil 

oldu, Demirmuhafızlar 

Kabineye Giriyorlar 
Bükreş, 4 (A.A.) - Başvekil 

Gigurto, kabinesinin istifasını 
vermiştir. General Antonesko ye. 
ni kabineyı teşkile memur edil. 
miştir. General Antonesko, ordu· 
nun namzedi sayılmakta ve bil. 
hassa orduda ve milli mahfiller. 
de büyük nüfuzu olduğu si:>ylen
mektedir. General Antonesko öğ
leden sonra istişarelere b3şla
m1ştır. General, icra kuvetlerinin 
vahdetini temin için Dahiliye ve 
Harbiye nezaretlerini bizzat der. 
uhte edecektir. Yorj Bratlanu 
Başvekil muavini ve Hariciye 
Nazırı namzedidir. İktısada mü. 
teallik nazaretler mütehassıslnra 
tevdi olunacaktır. Eski İktısat 
Nazın değişmeyecektir. 

Akşamlayın General Antones
(Sonu, Sa: z. Sü: 3) 

bir mera imde (sağdaki zat) 

Bükresle 
1evl<iller 
Yapıldı 

Kral Sarayı Önünde 

Bir Şahıs Birkaç 
El Silah Attı 

Bükreş, 4 (A.A.) - Köyliı 
cephesi şefi Maniu Transilvan .. 
yayı terkederek Romanyaya ka· 
lan kısma geçmiştir: Manıu'nun 
infikaki, Transilvanyada birkaç 
gündür devam etmekte olan te. 
zahiiratı teskin etmiştir. 

3 Eyhll akşamı, intizamı ihlll 
edecek tarzda vukua gelen bazı 
harekat hakkında şu tafsilat ve. 
rilmektedir: 

Askeri üniformayı taşıyan ~ 
genç bazı adamlardan mürekkep 
bir grup, Bükreşe yakın bir me
safede bulunan radyo istasyanu
na girerek· kendilerinin muhafız 
kıtnatını takviye için gönderil
diklerini söylemişlerdir. Bu grup, 
radyo makinelerinde ehemmiyet. 
siz bazı hasarat yapmıştır. Aynı 

(Son o, Sa: 2, Sü: 1) 

BALKANLARA 

Verilec~k Yeni 
İktısadi Veçhe 

Adliye Vekaletinin Bir Tamimi 

Almanya, Yeni Nizam . 
Dairesinde Bunun 

Esaslarını Hazırlıyor 
Bcrlln, 4 (A.A.) - D. N. B. Ajan

icra Kanunundaki 
Tadilat ıo Eylülde 
Meriyete Giriyor 

sı. Alman İktısat Nazırı doktor Funk- Ankara, 4 (TAN muhabiri bil. 
un nutku ile aHikadar olarak, Ccnu- diriyor) - İcra ve ıflas kanunu. 
bu Şarki mıntakasının ekonomik va- nun bazı maddelerini tadil eden 
ziyet! hakkında, iktısRdt bir mem. yeni kanun, 10 Eyl ulde meriyet 
bııdan şur.ları öğrenmiştir: mevkiine girecektir. Bu maksatla 

Doktor Funk'un nutku, Avn.ıpanın 
yeniden teşkilAUandınlması keyfiye- .Adlıye Vekaleti, Müddeiumumi· 
tini Almanyanın ne suretle derpiş et- liklere birer izahname göndere. 
tifl hakkında vuzuh vermektedir. rek kanunda yapılan esasli deği. 
Islahat icap ettiren kliring usulleri· şikliklen ve eklenen yeni hü. 
nln tanzimi (şile beraber Nazır, bir kiımleri tebarüz ettirmiştir. 
"iktısadl tcsbit,, ten bahsetmiştir. Yeni kanunda halka kolaylık 
Bu tlıbirden maksat, her şeyden ev- olmak üzere, evvelce mevcut beş 
vcl ticari maniaların ortadan kaldı-
:-ılmıısı ve Avrupanın muhtelif eko- ve on günlük müddetler tevh.t 
nomilerl arasında işin sıhhatli blr edilerek vasati bir rakamla yedi 
sufette tev:ı:i edilmesidir. güne ürağ edilmiştir. 

Vaziyeti hazıra, otarşinin muhtelif E~ki kanunun muhtelif madde-
tarzlarda takdir edilmesine mOsaade !erinde müteferrik bir halde bu. 
etmektedir. Bir Alman otarşisi yeri. lunan ''kabilı temyiz,, haller ye
ne, bir Avrup otarşi<:J düşOnillmek- ni kanunla cemi ve tevhit edil. 
tedir. Badema, her memleketin ka- · · 
bili 1 

• mıştır. yet ve anane erı, iş tevzii kadrosu 
dah~linde kıymeUendlrllecekUr. Key- Çekler, poliçeler ve emre mu· . 
fiyct hiçbir zaman rekabetf bertaraf harrer senetler yolile yapılan ta. Fethı Okyar 
etmiyecektir. kip üzerine borçlunun vaki itira ı-

Viyi!na hakemliği meselesi. çok za. zının tetkik vazifesi ticaret mah 
mandanberi mevcut olan Almnnya kemesinden alınarak tetkik mer- Japonya Hindİl!İnİyE 
ve Cenubu Şarki ekonomik birliğini, ciine tevdi olunmuştur. 3' 
bir siyasi birlik haline getirdi. Bu 1 1 k " 1 1 1 
suretle, Cenubu Şarki üzerinde taz- Heczo unan ma a va 1 0 acak Asker hracı l!;ft 

istihkak davalarının tatbik sala. 3'1 
yik yapmakta olan s!yosl hncl1 fek· 

Hazırbk Yapıyor 
ked!lmiş bulunmaktadır. Romanyadn hiycti sulh ve asliye hukuk mah. 
ve Macarlstanda ordular terhis edil· kemelerinden alınarak icra ha. 
mlstlr. Askerler yu\•ahırına dönebile. kimlerine verilmiştir . 
cekler, işlerine başlıyabllecekler ve Ekserı vilavetlerde icra hakim· Hongkong, 4 (A.A.) - Japonyanm 
bu mıntakıılarda biraz ihmal edilmiş !iği teşkilat; olmadığı için bu Hindiçiniye asker c;ıkarmak için bir 
olan ziraat işlerile meşgul olabile- 'iltimatom vererek Cum~va asker ih. 
<'eklerdir. salahivet şimdilik yalnız Anka racma başhyacarmı bildirmiş olduğu 

ra. Adana İzmı·r ve İstanbulda ·!vay t d"J" B" ı b" h"di Almanya fle olan yeni sfya!ıl tşbir· e e ı ıyor oy e ır a se vu. 
i!ğlr.c gelince, bunun Almanya tara- tatbik edilebilecektir. 1cu bulduğu takdirde Japon lcuvvetlc-
rındnr. çok clddf bir surette teltıkkl Yenı kanunun meriyet tarihin. rine mukavemet iı;in Hindiçini maka. 
edlldiğinl kaydetmek ıazımdır. Al- den önce, vazifeli mahkemelerdt> .,,atlyle Çin makamatı arasında itılaf 
manyı. ile Cenubu Şarki arasındaki ikame edilmiş olan davalar orada hisıl olduğu anla$ılma'lrtadır. Japon 
teşriki mesai çok tabii olduğu gibi, intaç edilecektir. donanmasınm Hindiçini kara suları •-
her iki taraf için de çok faydalı bu- f A t oklannda dolaştığı ve bütfin Şimali 
lunmnktadır v_e istikbal için en iyi GEX Ş SAL B YET $arki sahillerini abloka nltma aldıf1 
g~r~n.tıyl teşkıl eder. Ekonomik iş- Yeni kanunda icra hS.kimlerlnin va. bildiriliyor. Hindnidelri PnMJz ..,. 
bırlıği ise, Cen_u~u Şarki memlekeL I :ı:ife ve salahiyetlerini reniıoleten eok verli aelrerf kıtalar sahil boyun~a bü. 
!erine birblrlennı itmam etmek itin şilmullü hükümler konalmaştar Eu a ı tlln müdaf '-'l · · haf al 

iyi tırs tı b · • aa mcv ..... rını m aza .. 
en n ahşetmektcdir. (Sonu. Sa: z. SU: 7) unda bulundurmaktadırlar. 



İSTİKLAL UGRUNDA! 
)'AZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 

madmı. Hali da ayni ıüpbeden kur
tulmuı deiilim. Siz de tabii ııörürsü

beni Adapuarmcıa lll- nüz ki, şu ane kadar edinmiş bulun-
iıı biliyormuş. Bunun içindir dujum baait malibnat, Remzi Bey hak 
, kartılqmamı.z, ~de de hayret kındaki ıüphemi ııidermiye müsait 

uyandırdı. Zaten, Hacım Bey de, bu detildir. Ben, 0 filpheden kurtulma
t;,ll•ün>l'i.zi yapmak için, benden kiminle dıtım müddetçe, Remzi Beyin elini sı

-55-

dapcaiımı, Mitbat Beyden de, kamam. Bu itibarla, verdifini.z fırsat-
endiıine kimi ııönderdifini cizlemit- tan iıtifade ederek, ıizden büyük bir 

ti. Mithat Bey benim halimi ıöriir ricada bulunacafmı: Lt\tfen, hem 
örmez: Remzi Beye, hem de Nail Be-
"- Bu ne hal lırnaı1 Hakkı?,, diye- ye (2) münaıip ıörecetiniz ıekilde 

•k allamıya baıladı. Onun bu çok n- ıöyleyini.z: Benden mümkün mertebe 
· heyecanı bana da sirayet etmit- uzak bulunsunlar. Vikıi ben, hi11iya. 
. Zaten arka arkaya karıılattıiun hl- tma mağlllp olan bir insan defilim. 

eler, sinlrlerimde mukavemet bı- Fakat hiç hisııiz oldufumu da söyliye
raımıam11tı. Onunla karıı kar,ıya, bi- mem Bu itibarla, eier aramızda na

cocuk ıibi hıçkımııya baıladık. hoı bir hidise vuku bulursa, yabancı
akat içimin birikmit .zehirlerini bo- • !ara karıı fena vaziyete düşeriz. Ben, 
itan bu atlayış, beni kahkahadan 1 buna meydan vermememizi iıtiyo. 
la ferahlatmııtı. nıml,, 
Kendimizi topladıfımız zaman, 'Mit. Sözlerimin son cümleleri çok ağır 
t Bey, çaitrdıiı bir memura, ıu em- kaçmııtL Fakat o menhus mevzu, beni 
verdi: yine heyecanlandırmıttı. 
•- Su anc!an itibaren, bildin terzi

ellerindeld baıka itleri bırakıın
. Kendilerine ıönderilecek arkadaı

n esvaplarını diksinler.~ O ar-
dqlarm bqka ne ihtiyaçları varta 

· ediııis. Paradan çekiıımeyiuizl,. 
Hullıa çok seçmeden hepimiz birer 
ıaıı kılıima kavuıtunılduk. Çocukla

nqelendiklerini ıörmek, bana çek. 
i.z bütiiıı mepkkatleri unutturu

rdu. 
Beni en fazla memnun eden cihet 
oradan aileme, hem para, hem de 

t haberi ııönderebiliıim oldu. 
O 11rada, nbık Baıvkil Celil Beyle, 

erkn Ethem Beyin biiyük kardeıi 
eıit Bey de oraya ıelmişlerdi. On. 

eskiden tanı,ıyordum. Celil Bey 
e Bursaya muhacir olarak ıelmiş bu

uyordu. Orada Jı:azandıtırn fırsat. 
dan birisi de, kendisiyle görüşmek 

du. Onunla birlikte, meıhur Serfinaz 
.oteline gittik. Çünkü Retit Bey, o za

' ıonradan mebuı olan Doktor 
azifi Şerif Bey tarafından işletilen 

lerfina.z otelinde oturuyordu. 
Orada, Bekir Sami (1) Beyle bir-

e, jandarma tabur kumandanı Rem 
Mey, ve bazı arkadaşlar vardı. Ben, 
kir Sami Beyle, bir çok muhaberat
bulunmuıtum. Fakat o güne kadar 
disiyle ıahsen tan11mamııtık. Bir 
k Bekir Sami Bey, yanıma so

chı. Ve bana: 
"- Rica ederim, dedi, münasip bir 

ye çekilelim: Sizinle biraz yalnız 
lODllfmak iıtiyorduml,. 

Ben: 
.. _ Hemen, şimdi BeyefenaıT,. di
ce, onunla birlikte, otelin bahçe\i
cdrtılı::. Söze Bekir Sami Bey bas-

•- Halda Bey ... Dedi; beni c;ok mli
ir eden bir vaka oldu: KaramUr
ıbln asılmanız için emir verdim .. 

abt, sizi askeri şerefimle temin e. 
ki, biz sizi ölmüı biliyorduk. 

Ok8a, nasıl olur da ben, tıizi astıra
tıil&dim. Çok rica ederim, bunun feci 

t Janlqlık neticesi olduğuna inanm. 
e lcinisde hakıı.z bir ukde kalmaıml,, 
Bea, ba sözleri, tee11i1r Ye hayret
dinl•clim. Benim niyetim, bu mev

orada tema. etmemekti. Fakat ıöz 
••re acılmıı bulunuyordu. Ve ba-

s açddıktan sonra, en münasip yol, 
teYİ açıkça konuşmaktı: 

"- Vallahi, dedim, ben, böyle bir 
aür verildiiini burada, ve daha yeni 

enclim. fçyüzu hakkında henüz ka
malibnat edinmiı delilim. Fakat, ne 
in, ne de Hacim Beyin öyle bir e
vermiyeceğinizden emin olduğumu 

aöyliyebilirim. Bu bakımdan, me
lenin içinde bir yanlışlık: olduğu mu. 

kak. :Fakat mademki açık konueu-
onı.z, müu.adenlıle diltilndil'Jderlmi 1 

jizden gizlemiyeyim: Burada, jandar
kumandaru, Remsi Beydir. Halbu

Yabya Kaptan hidiaesinden, benim ı 

(1) O zamanki Buru Fırka Kuman
danı. 

(2) O ıırada Buru Merkez Jandar
ma bölük kumandanı idi. Daha evvel, 
Yahya Kaptan hidiıesinde adı ıeç
miıtir. 

ihale Kanununda 

Tadilat Yapllıyor 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) -

Milli Müdafaa ihtiyaçlannm ıüratle 
temin edilmesi malı:sadiyle arttırma, 
eksiltme ve ihale kanununun bazı mad 
delerinin tldili hakkında yeni bir ka-
nun projesi hazırlanmrıtır. Bu llyiha 
ile Milli Müdafaaya lazım olan bazı 
malzemenin miibayaasmda ticaret hu
kuku hükümlerinden ayn olarak basit 
bazı usllerin tatbiki istenilmekte ve 
bir takım yeni esaslar vazolunmakta
dır. 

Mukavele mecburiyeti ve daha bu
nun gibi bazı hususlarda bir c;ok fü_ 
zuli formaliteleri icap ettiren hükümler 
bu kanun ile kaldırılmıt olacak ve ıer. 
best ticaret usullerine göre muamele 
yapılacaktır. Liyiha, mütalaaları alın
malı:: üzere ali'.lı:adar •ekiletlere gön
derilmiş bulunmaktadır. 

Maliye Vekili Geliyor 
İzmir, 4 (TAN) - Maliye Vekili 

Fuat Ağrah, İzmir vapurile İstanbu
la hareket etti. 

R .A D Y O 
BUGUNKU PROUKAM 

1,30 Proan.m 
1.u Jlilzlk (Pi.) 

8,10 Ymtö llateal 
8,20 Mllaik (Pi.) 

12.30 frosram 
12,35 Sarkılar 
12,50 Haberler 
13,05 5arlular 
U,20 Operetler 

11.00 l!ot;ram 
18,05 Mllaik (Pi.) 

18,40 Orkeatra 

19,10 Su 
ı 9,45 Haberler 
20,00 Su 

20,10 ltonutm• 
20,U Müzik 
21,IS Konuim• 

zı,30 Radyo auetcıi 
21,H Radyo ıaıctesi 

22.30 Haberler 

22,45 Cuband (Pl.) 

aa,25 Kapanıı 

GÜNLÜK BORSA 

3 EYLÜL 940 l 
Türk altınt 20,15 Sterlin 
Külçe altın 2,45 Dolar 135 
Ot. Banlıııottı 215 hvlçra 
K. P'onaiye 901 81 Atlna ..: 

!il 1 84 Sofya .~ - .. Amorti 50 Madrit .. -e-:; 
Ktıpon 1,25 Peıte • E " .. rv•a-Erzutum 19,90 BUkreı :ııı E 

Hasine boııoau H.50 Balsrat o .. 
Mer, Bankası 102,25 Stokholm 

IG·a·N·oN .. ~1E.sE·L~i··~ 
'-······ .. -·-····-···························! 
Yaşıyorlar. Çünkü 

Uşakhrlar! 
Yazan: Naci Sadullah 

F .ransa işgal altına garer gir. 
mez, butliıı .lt ranı;ız gaze

teleri kapatılmışlardı. Bir ınud
dettenberi, onlardan bir kısmı
nın Alınan sansürünün kontrolu 
altında intişar etmelerine müsa. 
ade olunuyor. Fakat şu anda hali 
intişarda bulunan Fransız ceri. 
delerini vaktile takip edenler 
görmektedirler ki, çıkmaları Al
manlar tarafından mahzursuz sa
yılan bu gazeteler arasında, Na.. 
zizme samimiyetle ve şuurla diiş. 
man olanlar yoktur. Şimdi çık
makta bulunan Fransız gazetele. 
ri ise, efendi değiştirmiş haysi. 
yctsiz uşaklar gibi, arabasına ye. 
ni bindikleri davanın düdiiğünü 
çalıyorlar. Zaten Almanların, 
vaktile kendilerine hayll küfür 
savurmuş olan bu gazetelere bu. 
gün intişar müsaadesi vermeleri 
de, onların bilaistisna her hava. 
ya uymaktaki seiıl marifetlerini 
bilmelerindendir. Eğer o ıtazete.. 
Jer, temsil ettikleri mesleğin şe
refli vazifele:çine hürmetkar bu.. 
lunsalardı, sefil bir çığırtkanlığa, 
vakur bir sükutu milı'eccah sa. 
yan namuskar refikleri l(ibi dav. 
ranırlardı. Halbuki, her devirde 
hakim zUmrenin hizmetkarlığını 
yapacak kadar karaktersb olduk
tan icln, sağdırlar. 

Ev~t sağdırlar ... Fakat bugiin. 
kü yaşayışlarının, silrünüşten 
farkı yoktur. Ve dün kendisini 
takdirle andığım Rumen muhar. 
rlrinln elinde, namuslu bir kav
ganın lekesiz kılıcı gibi parlayan 
kalem, onlann ellerinde, iğrenç 
bir dilenci değneğidir. Bu çatlak 
değnekle vatan istila etmiş düş
man değil, uyuz bir kaldırım kö
peği bile koğulamaz! 

Piyasada: 

Çivi Fiyatı Bugün 

Tesbit Ediliyor 
İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlü

lil, piyasanın muhtaç olduğu malla
rııı, memleketimize ithali için imkfln
lar aramaktadır Bu vesile ile her 
gUn ithalAt tAclrleri, Ticaret mUdilr. 
lill?ilne davet edilmektedir. Bilhassa, 
saç, çivi, tel gibi maddelerin bugün
kü şartlar altında hangi memleket
lerden gelebileceği araştirılmaktadır. 
isveçten çivi getirmek imkllnları te
min edllmlştir. İsveç fabrikaları bu
nn mukabil, sünger istemektedir. Saç, f 
tel gibi maddeler için de Amerika-

1 ya siparişler yapılmıştır. 

Diğer taraftan memleketimizde ya
pılan çiviler için, Fiyatları Muraka.. 
be Komisyonu bugün İktısat Veka
leti müfettişlerinden Hikmetin vere
ceği rapor Uzerlne, yeni bir fiyat tes
bit edecektir. 

Gümrüklerdeki kahveler piyasaya 
çıkınca, kahve fiyatları kilo başına 
on kuruı; düşecektir. 

'l' A N 

Bursada, Çekirge Askeri Hastanesinde açı
lan Yardımcı Hemşireler Kursu muvaffakıyet
le sona ermiştir. Kursa devam eden yardımcı 

hemşireler diplomalannı almışlardır. Resimde 
bu kursu muvaffakıyetle bitiren hemşireleri bir 
arada görüyoruz .• 

Almanya ile Ticari 
Temas Yapılamıyor 

Romanya Kliring Hesabında Alacaklı 

Vaziyetteyiz, ihracat Devam Edecek 
Almanya ile :yaptıfnmz ticaret an

laşmasının, tatbikine başlanmamıştır. 
Almanyadan. buradaki ticaret evlerine 
gelen hususi mektuplarda, ticaret an
laşmasının, henüz Alman hükUmetince 
tasdik edilmediği, bu itibarla siparit
lere cevap verilemiyeceği bildirilmek
te, buna rağmen anlaşmanın tasdikine 
kadar Türlciyeden ihracat yapılması 
teklif edilmektedir. Bir taraitan mal 
gittiği halde, diğer taraftan mat ıel
memesi, ticaret anlaşmasmm esas h!i
kümlerine uygun olmadığı için, Alman 
firmalarının bu tekliflerini kabul et
miye imkan görülememiıtir. 

Anlaşma tasdik edilmediği halde is. 
tisnai olarak Almanyaya yarım mil-
yon liraya yakın tlitUn gönderilmiştir. 
Halbuki bu maim karşılığı olarak Al
manyadan bir şey gelmemiştir. 

Ticaret anlaşması. her iki taraf ara
ıında bir mal mübadelesi olduğuna gö. 
re, bunun tatbiki de, Almanyadan mal 
celmeaiyle kabil olabilir. 

Alikadar mahafil, Türkiye - Al
manya ticaret anla~masiyle, her iki 
memleket arasında ticari münasebet-

terin ba,lıyacağmdan ıüphe etmekte

dir. Romanya ne Ticaret 
Türkiye - Romanya arasındaki klL 

ring hesaplarına göre, Türkiye Ro
manyadan alacaklı vaziyettedir. Ro. 
manya Transilvanyayı kaybettiii ıçın 
artık Romanyadan bazı kimyevi mad
deler, bilhassa cam ve züccaciye ma. 
mulah gelemiyecektir. Bu sanayi Tran 
silvanyada bulunmakta idi. tktısadi 
mahafildeki kanaate göre. Romanya
nın Türkiyeye olan satıt kabiliyeti a
zalacaktır. Maamafih petrol ve benzin 
ıatışlarında hiç bir tahavvül olmıya
caktır. Pamuk ve tiftik ihracatına ıe
lince bunun devam edeceiine ıjiphe 
yokt~r. Çünkü ihraç ettiğimiz tiftik 
ve pamuk, Bü'kreşte son zamanlarda 
inkişaf eden dokuma eanayii tarafın
dan sarfedilmekte idi. 
Diğer ihracat maddelerlmtzi zeytin, 

zeytinyağ, tuzlu balık, kuru meyvalar, 
biraz da tütün teıkil etmekte idi. Bu 
maddeler de Romanyarun büyük ıe
hirlerinde ıarfedildiii için ihracatın
da bir azalıt olmıyacağıııa hükmedil
mektedir. 

iki Ay Sonra Bazı Hatlarda 
Tramvay lşlelilemiyecek 

yetli miktarda elektrik malze. 
mest satmayı teklif e~miştir. ~u 
firma ile de temas edılmektedır. 

Tramvay rayı ve tramvay malzemesi 
için kendiııiy~ mutabık kalınan diler 
bir İngiliz firmatı, yolların kapalı ol
ması yüzünden uzun ıamandanberi bu 
husustaki taahhüdünü yerine getire
memiştir. Simdi, bu malzemenin Basra 
yoliyla ithaline ı;ahıılmaktadır. 

Bugünkü tramvay şebekesinde daha 
fazla araba çalıştırmrya imkan olma: 
dıiı için tramvay idaresi, şehir dahi-

Bono Sahtekarlığı 

Suçlulardan Biri 

Daha Tevkif Edildi 
Bono sahteklrhğı hakkındaki dava

ya dün İkinci Afıtceza Mahkemesinde 
devam edilmiıtir. Evvelce bir ba~ka 
bono sahtekirlığmdan mevkuf bulu. 
nan Ethem de dün isticvap edilmiştir. 
O da diğerleri gibi bonoların sahte ol
duğunu bilmediğini ve AbdülkadiriD 
delaletiyle bu işe girdiğini söyledi. 

Abdülkadir, Ethemi tannnadı-
tıru söyledi ve bonoların sahte oldu. 
ğnu bilmediğini, hakiki bono sanarak 
ve ucuz buldufu için ıatm aldtiıru 
ilive etti. 

Netice4e mahkeme mevkuf 111çlular 
dan Mustafanm serbest bırakılmasına 
ve şimdiye kadar gayrimevkuf olarak 
dunıtması yapılan Abdülkadirin tev
kifine karar verdi. 

Egede 5 Milyon Kilo 

Üzüm Mahvoldu 
İ-zmir, 4 (A.A.) - Yafmurun, Ege 

mıntakasında 53 bin çuval üzüm 
mahsulilnQ zarara uğratbiı tahmin 
edilmektedir. Bir çuvalın yüz kilo ü
zerJnden hesap edildiğiğine nazaran, 
zarar miktan be, milyon üç yüz bin 
kilodur. Rekoltenin 25 bin ton tah
min edildiğine göre, ıslanan üzümün 
miktarı rekoltenin altıda birine yak
laşmaktadır. 

İncir mahsulü üzerinde de beşte 
bir nJsbetinde zarar tahmin edil
mektedir. Bazı mıntakalarda pamuk, 
susam ve patatesler bu yağmurlar• 
dan fayda görmüelerdir. 

Maadin Mıntakalannda 
Tetkikler Yapılacak 

Ankara, 4 (TAN) - Etibank u. 
:num mOdilrü Reşit Gençer, bu ak
şamki 20,20 trenile KUtahyaya hare
ket etmiştir. Umum müdür, Kütah
yada İktısat Vekill HUanU Cakır'a 
mül~ki olacak ve beraberce Garbi A
mıdolu maden mıntakalanm ziyaret 
edeceklerdir. 

Dikili Köyleri Yeniden 
Yaptınlıyor 

rek Remzi Beyle, ıerek arkadaşları 
e aram açıktır. bunun içindir ki, bu 

eyi öğrenir öğrenmez Remzi 
eyden ıüphelenmelrten kendimi ala-

SANAYİCİLER TOPLANTISI -
SOmerbank umum müdürü Burhan 
Zihni, bir iki güne kadar eehrlmize 
gelerek, sanayi birliğinde trikotaj, 
çorap fabrlkatörlerini bir toplantıya 
davet edecekUr. Bu toplantıda fabri
katörlerin, yerli sunl ipek, merinos 
tpligi hakkında !iklrlerini dinliye-

•·-------------, i cektir. 

(Başı 1 incide) 
hiç kalmamıştır. İdare, Atatürk 
köprüsü için getirilen 1800 met
re rayın 1600 metresini, de~işti. 
rilmesi zaruri olan bazı yerlere 
sarf etmiştir. .t\lakadarlann ver
dikleri malılmata nazaran, ray 
getirtmek kabil olmadığı takdir
de önümüzdeki aylarda bazı 
hatlarda tramvay servislerinin 
kaldırılması f>ir zaruret halini 
aıiıcaktır. İdare, bu tehlikeyi ön
lemek için teşebbüslere girişmiş, 
birçok firmalarla müzakerelere 
başlamıştır. Bu arada, bir İsviç_ 
re fabrikasının mümessili külli_ 

linde yeni otobüs servisleri ihdaıını 
düşünmektedir. Ancak bu da İngilte
reye siparlıt edilen otobüslerin gelme
ıine bağlıdır. 

İzmir, 4 (TAN) - Kızılay, Dikili 
zelzelesi esnasında yıkılan Yayakum 
ve Ovacık köylerini 84 ev olarak ye
niden inıaya karar vermiştir. Bir 
Kızılay milfettiıl, bu tıle mC!lgul 01-
mak üzere bugün buraya geldi. 

lükreıte Tevkifler 

Yap1ldı 
(Bap l inde) 

nıımumda telefon santralında ge
buı genç adamlardan mürek
dijer bir grup tarafından da 

mümasil bir teşebbüıte bu. 
ulmaıtur. 

Diler taraftan bir ıahıı Kral Sara
iSDIDde nümayiıklr ıurette bir çolr 

abmftır. 

Yabrdalıcl bldiıelere iıtirak eden-
lrlmllen tevkif edilmiılerdir. Bana 
• •• netkeaia ba.zı blditeler de 

NlnlOY •• Köıtencede yapılmıf ve mil 
~bbiplerl hemen tevkif edilmiltir. 

abkilrat devam etmektedir. 
TBANSILV ANYADA 

Amerika 50 
Destroyeri 

Gönderiyor 
(Başı 1 inde) 

Büyük Britanya, İngiliz adalarının 
etr&fındalti sular donanma için du
rulnmıyacak bir vaziyete dahi gelıse, 
dcınarunayı hiçbir vakit teslim veya 
imha etmiyeceğlni, Birleşik Amerika
ya temin etmiştir. 

Hull 29 Ağustos tarihinde Lord 
Lothian'a bir mektup yazarak BU.. 
yiık Britanyanın donanmasını batır
mamıya veya teslim etmemeğe karar 
verip vermediğini sormuı ve Lord 
Lcıthian da batırınamağa ve teslim et
n:emeğe karar verildiğini bildirmiştir. 

B'llkrq, 4 (A.A.) - Romanya A- İNGİLTEREDE MEMNUNİYET 
ta ma16matı veriyor: 

Bir Kinunuıauide 1940 ta tedôk olu
iatatiıtiklere nazaran Viyana ha
lrararlle Romanyannı elinden zor_ 

almarak Macariıtana verilen Tran
yarun niifuıu 2.609.007 dir. Bu-

l.304.903 ü yani yüzde 60 ı Ru-
1168,640 ı yani yüzde 39 a macar, 

• 100 ii yani yüzde 2.8 i Alman. 
48.649 u yani yüzde 6.7 ııi Yahudi. 

yaQi rizde 1.1 i Rutenyah ve 
184 ü yani yüzde 6.4 ii de diğer un-
larcbr. 

BİR TEKZİP 

tekzip etmektedir. Ayni maha
bu haberlerin her hangi bir suL 
le yayılmakta olduluna işaret 

eldedirler. 
Macar Genel Kurm•12, Macarlsta

ilhak edilen Tramflvanya arazi· 
sttmenin otuz gün mem1lU ola

nı bildirmlftir. 

Londra, 4 (A.A.) - Amerikan 
destroyerleri derhal vazifeye başlıya
calttır. Amerikan destroyerlerinin 
ekserisinde, dört pusluk dört top, 12 
torpil atma tüpü ve ilç pusluk bir 
hava müdafaa topu mevcut bulun
maktadır. Bunların mürettebatının 

kısmı Azamisi, İngiliz bahriyesince 
verilecek ise de, bazılannın müttefik 
bahriye efradı ile mücehhez bulun
ması da muhtemeldir. 

İngiltere, harp esnaııında 30 des
troyer kaybetmiştir. Fakat yeni in.. 
şaat ile ve Amerikadan alınan des
troyerler sayesinde İnglliı.lerin elinde 
180 den fazla destroyer bulunuyor. 
İnglltere harbe girdiii sırada, 170 
destroyer sahibiydi. 
Diğer taraftan, Amerika gazetele

rine göre, İngiltere hükumeti gelecek 
Nisana kadar lstediiti takdirde, 14 
bin tayyare mübayaa edebilecektir. 

İngiltere ve Amerika gazeteleri, 
anlaı;malardan son derece memnun
dur ve İngiltere ile Amerika arasın
daki münasebetlerin tam ahenginden 
Ye karttlıkh itimada istinat etmekte 
ohnasından bahaetme1ı:tedir. 

ROMANYADA 

Beşinci Kol 

Faaliyete Geçti 
(Başı 1 incide) 

Rumen hükılmeti bir müddet 
bu teşkilat ile mücadele etmiş, 
mensuplarını tevkif ederek hapi. 
sanelere veya temerküz kamp. 
larına göndermiştir. Fakat birse. 
nedenberi Demir Muhafızlar tek
rar serbest bırakılmış, ve faali. 
yetlerine devam etmelerine mü. 
saade edilmiştir. Romanya hüku. 
meti bugün de bu müsamaha ve 
müsaadekarlığının mükafatını 
görmektedir. 
Kıssadan hisse: Beşinci Kola 

dikkat. 

Rumen Kabinesi 

istifa Etti 
(Başı 1 inde) 

ko Demir Muhafızların reisi Si
ma ile görüşmüştür. Sima da ka. 
bineye girecektir. 

ESKİ HARİCİYE NAZIRI 

Romanya gazetelerinin yazdıfma gö 
re,Gigurtu kabinesinde Hariciye Nazı
n olan Manoilesco, Viyana konfe
ransında kendisine yapxlan hürmetsiz
ce muameleden dolayı sinir buhranına 
uğram1'tır. 

Viyanalı meşhur mütehassıs Liıen
schemmel Alman Hariciye Nazırı Von 
Ribbentropun talimatı üzerine Mano
llescoya Bükrete kadar refa'kat etttk
ten ıonra dfln aynlmıştır. 

Hitler Diyor ki: 
(Başı 1 incide) 

dildiğini anlattıktan sonra sözüne de
vam ederek: 

"İngilizlerle her yerde böyle oldu. 
İnırilizler yalan söylediler ve daima 
yalan söyliyecekler. Nitekim denize 
atıldılar ve "bu büyiik bir zaferdir,, 
dediler.,l.~edi. 

"INGİLTERE YERE 
SERİLECgK,, 

Hitler, daha sonra harbin uzun sü
receğinden bahsederek şu sözleri söy. 
ledi: 

"İngiltere için, harp daha üç sene 
devam edecek deniliyor. Fakat ben 
vaktile Reich Mare~ali Göring'e "Her. 
şeyi beş sene için hazırla 1,, dedim. Ben 
harbin beş sene slirecefini zannettifim 
için böyle hareket etmedim. Fakat her 
halde İngiltere yere serilecektir. 
Ben bundan başka, nihai tarih ta
rumıyorum. Eğer İngilizler bu ka
dcır mütecessis iseler ve soruyorlar
sa: Nihayet neden gelmiyorsunuz? 
Onlara cevap veriyorum: "Merak et.. 
meyJnlz, geleceğiz.,, 

"İnsan dalma bu kadar miltecessis 
obıamalıdır. Bu dünya kurtarılacak
tH. Bu sisteme, bir millete keyfema
yeı;e bUtün bir kıtayı abloka etmek 
inıkAnını veren bir sisteme nihayet 
\·ermek lAzımdır. Bundan böyle, bir 
korsan devletin arada bir, keyfine 
göre, 450 milyon inaanı fakre ve aç
lığa garkedebilmeaine mAni olunma
lıdır. 85 milyonluk bir milletin haya
tının bir plütokrat çetesinin aklına e
since, diğer bir millet tarafından her 
zaman tehdit edilebilmesi bence ka.. 
bul edilemez.,, 

"KORKMUYORUZ,, 
Filhrer bundan sonra, bir antant 

için İngiliz milletine ılmdiye kadar 
o derece çok defa elini uzatmıı ol
duğunu hatırlatmış ve demiıUr ki: 

"Siz de biliyorsunuz ki, benlm ha
rici siyaset programım bu idi. Şimdi 
sarih ve katı bir hal ııuretine kadar 
çarpısmayı tercih ediyonım ve bu 

KISA HABERLER 
INGILTEREDE: 

e Londra, 4 (A.A.J - nansız ııa
kimiyetl altında bulunan ve Pollnez
ya adalarının baş adasını teşkil eden 
TAhit. adasının, General De Gaulle'a 
iltihak ettiği resmen bildirilmektedir. 
H&lk, General De Gaulle'ün tayin e
deceği valiyi beklemektedir. 
AL:MANYADA: 

e Romn, 4 (,A..A.) - Stefani: Res
mi bir tebliğ, 29 Ağustosta Bologne 
clvarındeı infilak etmiş bir barut de
posunda yaralanmıs kimselerden bir
knç kişinin daha ölmesi üzerine, ölü 
adedinin 38 ze baliğ olduğunu bil_ 
dirmcktedir. Yaralı adedi 174 olup, 
bu'Jların hemen hepsi iyi olmak üze
redir 
HOLANDADA: 

e Londra, 4 (A.A.) Holanda 
Başvekili Degeer, sıhhi sebepler do
Iayısile istıfosını vermiştir. Degeer, 
hilkCtmetinl mayıs ayında İnglltereye 
nakletmişti, 

hiil sureti, ancak alçak ve adl kun
daıtçılar rejiminin ebediyen yok e
dil·nesi ve bir milletin istikbalde bü
tün Avrupa üzerinde t.ahakkilmüne 
lm'tln vermlyecek bir vaziyetin vU
cude getirilmesi olabilir. Almanya ve 
İtı!fya, tarfhte böyle bir ıeyin bundan 
böyle tekerrür etmemesini temin ey. 
llyecek tarzda hareketi üzerlerlne a
lc.tRklardır. Ve bunu ne İngilterenln 
bütün müttefikleri, ne de plAnlan de-
itiııUrebilecekUr. Biz, her 9eye hazırız 
ve her zaman da harekete iyice az
metmtı bulunuyoruz. Her eeyden ev
vel, hiçbir teY ile Jı:orkutulamayız. 
BJzier, Alman nasyonal soıyallstleri, 
dünyanın en çetin mektebinden geç
tik. Hiçbir teY bizi korkutamaz, hiç
bır teT bizi ıafil avlı7amaz.,. 

* TAN: Anadolu Ajansı; nutkun mil.. 
tebaki kısmını dün akıamki servisi
ne yetiştirememiştir. 

Hava Harpleri 
(Ba~ı 1 incide) 

Dün gece Şimali Şarki ve Şimali 
Garbi ııahillerine hUcumlar yapılmıı 
vı> bu sahillerdeki şehirlere bomba
lRr atılmıştır. Yaralı ve ölü çok de
ğıldir. 
Yapılan tetkiklere göre, on Ma

yıstanberi Almanlar, her hafta ölü ve 
esir olarak 550 tayyareci ve 220 tay. 
yare kaybetmektedir. 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz tayya
releri diln gece Pas de Calals mınta
kasındakl Alman hava Uslerl.ni born
balamışlardır. İngiliz tayyareleri yi
ne Berlln üzerinde uçmuılardır. 

İNGİLİZ TEBLİGİ 
Londra, 4 (A.A.) - Hava Nezare

tinin tebli(i: 
Geçen ge1:e İn&iliz bombardıman 

tayyareleri, Alman ormanlarında 
Hartz dallarında ve Bertinin Şlmalin
deki Grilnwatd ormanında ııizlendlriJ. 
miş olan askeri hedeflere taarruz et
mişlerdir. Bir çok yanımlar çıkanl
mış ve bu yangınlar sonradan infilak-
lar vukua retirmiıtir. _ 

Ba,ka tayyareler, reçen ıece bom
bardmıan tayyarelerimiz1n yanrınlar 
çrkardıkları Badenbaden'in Sarkında 
Kara ormanda ketifler yapmıılar •e 
yanımların hill devam etmekte oldu
funu mü,ahede eylemiılerdir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlln. 4 CA.A.) - Son Alman 

tebliğinde töyle denilmektedir: 
"51507 tonluk altı dUıman ıemlııi 

batırılmıştır. Cenubi İnıilteredeki 
hava meydanları, hanıarlar, baılıca 
limanlar, deniz tezgAhlan ve esliha 
fabrikaları bombalanmı,, yangınlar 
çıkRrılmıştır. 

İngiliz tayyareleri dün ıece, Alman 
arazisi üzerinde uçmuelar, ve Ber
lıne de hücuma tefebbill etmlılerdir. 
Fakat hiçbir bomba abnıya imkAn 
bırakılmadan geriye pilıkürtülııiilt
lerrlir. Yalnız Brandeburı eyaletine 
mühim hasar J'apml)'an birkaç bom. 
ba düşmüştür. 

J-9.HO 

Liman Lokantası 

Kiralanma işi 

Tahkik Ediliyor 
Liman Lokantasınm, hanıi 15artlar 

dahilinde, bir Tiltk sermayedara ve
rilmeyip te Romanyalı bir talibe dev. 
rolunduğu işini, Münakale Vekaleti 
tetkik ettirmektedir. Vekalet bu i:ı 
için, Müfettiı Arifi tavzif etmiıtir. 

Müfettiş Arif. gazetelerde uzun za
man münakatayı mucip olan Roman. 
yalı garsMlar meııeleıi de dahil oldu
ğu halde lokantanın çok az bir para 
mukabilinde kiralandığı ıeldindeki id
diaları da tetkik edecektir. Müfettiş 
dün tahkikata başlamıştır. 

Adliye Vekaletinin 

Bir Tamimi 
(Başı 1 incide) 

rada istihkak davası ikamesi ıuretiyle 
alacaklıların haklarının zıyaa ufraylJI 
uğramamaıı meselesi, yalnız onların 
hadiıe ve iddiaları takdir hakkını isti
malde gösterecekleri dikkat ve nüfuzu 
nazara bırakılmııtır. Bundan baıka 
icra hakimine, inkar olunan imzayı tat
bik icap ederııe borçluya yazı yazdı

rarak veya medarı tatbik evrak ile tat
bikat yaparak imzanın borçluya ait o
lup olmadığına karar vermek ııallhiye 
ti de verilmiıtir. Ancak, hAkim, lüzum 
cörürse ehli vukufun malt\matına da 
müracaat edebilecektir. 

Mecurun tahliye talepleri lcin n. 
velce ıulh hikimine verllmiı ealihi. 
yet, yeni kanwıda icra hikimliiinc 
verilmiştir. 

DİÔER lfVKVMLEB .. 
'Müddeti içinde veya yazı ile tie

yanda bulunm:ryan borçlular veya b. 
nun hUkümlerine muhalefet eden mtif
liı halı.'kında bundan ıonra icra blld
ml bir aya kadar hafif hapiı ile 200 
liraya kadar para cezası hükmedebile
cektir. Ve hilrlm, icra iılerinde nraı
ıören alacaklının ,ikbeti üzerine da.. 
vaya vaz':ryed edebilecektir. 

Nafaka vermiye mahkUm olup ta ~ 
deme ıartlarına riayet etmiyen borc
la, alacaklmm ıik.iyetl iizerine tetkik 
mercii tarafından yeni kanna göre 3 
ıünden 3 aya kadar hapiee ~m ~ 
dile bilecektir. 

Bundan baıka, nafaka borçlan, na,; 
fakanın kaldırxlması veya a.zaltılmasr 
hakkında dava açarsa ce2arun tatbiki. 
nin tehiri için davasında dermeyan et. 
tiii aebeplerin tetkik mercii tarafından 
esaslı 1örillme1i ıart tutulmuıtur _ 

Askeri Vaziyet 
(Bap 1 inde) 

karşısında müdafaa, yalnız ım.,._ 
vetleri taşıyan ıayri mütearrız 
gemileri pilskt1rtmekten ibaret 
kalmıyor: Ayrıca havalarda, mu
aatlerane bir mukavamet twnln 
otnlek 14zım geliyor. 

Bugün tayyareler, yalnız ıtmt
leri muhafaza etmekle kalmı7or
lar, hasım taraf sahilleri üzerin
de mUessir taarruzlar yapıyorlar, 
ilst,.Uk te, insan ve malzeme nak.. 
liyatına yarıyorlar: Tıpkı Norveç 
harekAtında olduğu gibi. · Sonra, 
bugün. sürııUerl gittikçe artan u
fak nakil vaııtaları, Calalı ile İn
giltere arasındaki mesafeyi, ya
rım saate indirm!ılerdir. Harekat 
gece yapıldığı takdirde, bu ge
mileri tehdit edebilecek tehlike
ler de azalır. 

Fakat bu madalyonun bfr de 
ters tarafı vardır: Napoleon, or
dularını yalnız ııflAhlan ve bronz 
toplarile İngiltereye çıkaı;;ınak is. 
tediği zaman, taşımak mecburi
yetinde bulunduğu yükün ağırlı
ğı, bugünkU kadar korkunç de
ğildi. Bugün, malzeme harbi ya
pılmaktadır: İnsanlara o malıe
menln naklinden başka 19 düş
müyor glbL 
Buıun, mitralyözleri, makineli 

tüfekleri, zırhlı arabaları, tankla.. 
rı, ağır topları, ve mühimmatile 
giden bir orduda, bir tek nelerin 
ne büyük bir sıklet teşkil ettlğl
nt hesaplıyanların varacakları ne
tice, şayanı hayrettir: Bunun için· 
dir ki, tayyarelerin ihraç hareke
tini kolaylaştırmalarına mukabil, 
modern orduların ağır sillhlan ._ 
rasında -'so tonluk tankların bile, 
mevcut bulunması, ayni işi fev
kalllde güçleştirmektedir. 

Bugün fngiltereye çıkarılına. 
sına çalııılacak ıok kıt.alan, han
gi kuvvetlerden teıkil olunacak? 
Onlara hangi malzeme verilecek? 
Gce mi. gilndüz mil, harekete ıe· 
çccekler? Ve karaya çıkarlarıa, 
bir taraftan takviye kıtaatı bek
lerken, bir taraftan, harejAt ıa
halannı hangi plAn dahflinde •e
nişletecekler? 

Bütün bu suallerin cevaplan, 
şimdiki halde, Alman erkAnıhar. 
biyesinin esrarı arasında bulun
maktadır. Fakat. şu anda. hemen 
bütün dünya erkfinıharplerlnln 
117.erinde birleştikleri nokta su
dur: 

E~er Almanya, bu •lst.ilA taar
ruzuna mutlaka kalkışacaksa, o
nun yepyeni bir ııevl<tılceyş takip 
edet·eği ve yeni silahlar kullana
ca&ı muhakkaktır: Çünkü aksi 
takdirde, glrlseceğl bir ihraç ha • 
reketinln kolay kolay göze alına
mıyecak kadar çok mahzurları 
vardır. 

ABLUKANIN TESiRt 
Londra, 4 (A.A.) - İktısadi Harp 

Nazırı Dalton, beyanatta bulunarak, 
ablokaya müessir bir şekilde devam 
edildiğini, Almanyanın kontrol altı
na giren mıntakalarda muht~lif mad
dPlere olan ihtiyaç nlsbetinln günden 
gilne arttıfını söylemiş ve demiştir 
ki: 

"Abloka yalnız baı;ına bu harbi ka
zanmıyacaktır. Fakat yavaş yavaş, a_ 

mansız bir surette, Alman mukave
metinin temellerini yıkacaktır. Zafer 
temin edilmeden, hiçbir an tazyiki· 
mttı azaltmamalıyız. Nazi denizinin 
mesul cezrl gilnünil bekliyeceğlz •• 
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Hitlerin Nutku 
l' azan: Om.er Rıza Doğrul Durak Yerinde : 

H er Bitler dün 5'>ylcdiği bir - Vay! Ne tesadüf. Bizim 
nutukla çok mühim nok- semtte otunnıynlı artık görüşe-

talara temas etti: miyoruz. Şimdi nerede oturuyor. 
1 - Almanya İngiltere ile sunuz? 

harbe devnm edecek ve harp ne - Yazın hava teptili için Bo~ 
kadar uzarsa uzasın Almanya ğaziçinde oturalım dedik. 
lngiJtcreyi yıkıncaya kadar har. - Boğazın neresinde oturdu. 
hedccektir. nuz? 

- Üsküdarda oturduk. 
2 - Almanya uzun bir harbe - Peder gene Aksarayda mı 

göre hazırlanmıştır ve Alman. oturuyor? 
l'anın uzun bir harpten pervası - Evet. Biraderle birlikte o
-Yoktur. Almanya fedakarlığı gö. turuyorlar. Geçen gün bize gel. 
zc alarak dünyap İngiliz vesaye- mic:lerdi. 
tinden kurtaracaktır. :ı:-

- Ne yaptınız? 
3 - İngiltcreyc karşı istila - Ne yaptınız? Oturduk. 

lıarbt gecikmiş olabilir. Çünkü - Tramvayn binmiyecek mısı~ 
lngilizler Fransndnn süratle kaç. niz? 
lllak imkimmı buldul;ır. Fakat is. - Oturacak yer yok ki ... Do. 
ti!Lnın gecikmesi onun tabnkku. tu. 
kuna mani de[,rlldir. Bilfikis bu Teneke gürültüsü, cıvata ta
hareket tahakkuk edecek ve İn- kutısı, fren gıcırtısı, benzinle 
giltere yıkılncaktır. karışık yağ kokusu. Bakm:ığa ha. 

:Nutkıın bu en esaslı noktalan. cet yok: Otobüs. 
nı bir tek ciimleye sıkıştırmak Tahsilini yarıda bırakmış mek-
Jrıünıkündür: ''Almanya. İngilte-. tepli !kıyafetli biletçl: 
re hUl'bi, fngilte.renin nıağlUbiyc- - Oturalım baylar oturalım! 
tine kndar devam edecektir.,, Tamen. 
Alnıanynnın bu lisanla konuş. Kızmayacaklannı bilsem ar. 

••••••••Yazan:•••••••• 

f ULUNAY 1 
.......................... 
mcz. Şehzadede inersin. Çocuk 
kaç yaşında? 

- Torunum mu? Dur baka. 
yım kaç yaşında idi? Hani büyük 
bir kış olmuştu. O sene rahmetli 
anacığile İneboludan geliyorduk; 
vapurda dünyaya geldi. Babası 
onun için adını "Bahri,, 1<oydu ... 

Biraz ileride paranın üstü sayı. 
lırken bir "tık,, sesi işitilir. Şiş
man bir kadın aralığa dalar. Beş 
dakika araştırma. Derinden bir 
ses: 

- Buldum! 
Kadın doğrulduğu zaman göğ. 

sünde, gerdanında, ne kadar et, 
yağ, kan varsa yanaklarına hü
cum etmiş, gözler kançanağına 
dönmüş, çehresi mosmor kesil. 
miştir. Elindeki parayı çantasına 
atarken kendi kendine söylenir: 

- On para imişi Allah kahret
sin. Az kaldı çatlayacaktım. 

•• Lüks Lokantada : 

- Ayıpmış. Zaten başıma ge. 
len felaketi betimden, bcnzimden 
refika anlamış olacak !ki knşlle 
gözile bana işaret etti. 

- Bu kadar masraflı ne yedi
niz? 

- Onu bilmiyorum. Fnkat bil. 
mediğim bir yere gitmekle en 
büyük naneyi peşin yemiş oldu
ğum hala hatırımda. • • Orta Lokantada: 

Taksimde sıra lokantalardan 
birinin üst katı. Maeanın etra. 
fında ana, baba, oğul bir de da
vetli. 

- Garson. Bize dört tane dö. 
ncr. 

- Dönerimiz kalmadı efen
dim. 

- Bol pide ile birer yoğurtlu 
kebap yapın öyle ise ... 

- Şimdi bitti efendim. 
- Bari birer taskebaplı pilav 

söyle. 
- Taskebabımız yok. Baka. 

yım pilav var mı ? 
Merdiven başında biraz dur

duktan sonra: 
- Size göre bir şey kalmamış . 

M ütemadiyen tayyare hü
cumlarına maruz kalan 

İngilteredc bu taarruzlar esna
sında acıklı hadiseler zuhur etti
ği gibi, bir hayli gülünç vaknlar 
da olmaktadır. Bunlardan bır ta. 
nesi de bir dondurmacı dükka
nında cereyan etmiştir: 

Ufak kasabalardan birindeki 
bir dondurmacı dükkanında bu. 
lunan çöpçü Alber bir dondur • 
ma ısmarlar ve bir masaya otu. 
rur. On dakika sonra çırak, Al
ber'in emrini yerine getirir, o 
da çıkarır parasını öder. Sonra 
knşığını eline alır ve tam ilk lok. 
masını ağzına koymak üzere 
1kcn ... Zır .. Zır! Aliırmlar çalar. 

Tabii herkes, herşeyi yüzüstü 
bırakarak sığınaklara kaçar; bu 
arada çöpçü de vardır. Orada bir 
buçuk saat kadar kalırlar. Tehli. 
ke atlatılıp ta tekrar yeryüziine 
çıkılır çıkılmaz Alber soluğunu 
dondurmacı dükkanında alır. 

Alber, hemen çırağı bulup: 
- Ben parasını verdim ama 

dondurmayı yemedim. Ne yap. 
tınsa şimdi onu bana ver, diye 
emreder. 

- Yahu bir saat evvel olan iş 
geçti artık .. 

- Olmaz, dondurmayı ver ba
kalım! 

graftır, her işini bırak, ilk evvela 
bunu götür! 

Diye kendisine sıkı sıkı tenbih 
etmi~lcrdir. 

Fakat müvezzi yolda iken a. 
larm çalınca ilk önüne çıkan ye. 
re sığınmıştır. 

Bir ara yanına gelen orta yaş
lı bir adam kendisine: 

- Oğlum, der, ne telaş edi
yorsun. Hepimiz aynı tehlikeye 
maruz bulunuyoruz. Soğukkanlı. 
lığını muhafaza et. 

Delikanlı da ona vaziyetini 
izah eder. 

- Benim derdim o değil. Şu 
telgraftır. Eğer ben bunu yarım 
saat içinde üzerinde ismi yazılı 
şahsa verebilirsem bana bir lira 
bahşiş vadettiler. Fakat aksi gibi 
araya bu hücum girdi. 

Orta yaşlı adam postacının e. 
tindeki telgrafa bir göz atıp bir
denbire: 

- Ah oğlum, ver bakayım şu
nu. Bu galiba benim adım, diye. 
rek kağıdı elinden alır. 

Hakikaten bu telgraf o adama 
nittir. Ve içindeki haber sudur: 

"Anneniz hastanede ölmek ü. 
zeredir, hemen geliniz.,, 

O dunu snğ1nm kazığa bağ. 
lnclık. Şimdi sıra mangal 

köıni.irüne geldi. İnşallah bunda 
da yüziimilz kara çıkmaz. Fakat 
k<imiir işi oclun gibi kolayca ha). 
ledilcceğe benzenıİ) or. Çünku 
gazeteler kömür tozlarını biraz 
eşele~ ince altından mnrsık .:ibi 
husu i bir monopol taslafıı elle. 
me i tütmcğe başlndı! 

"Kömür i t hs l eden fakir köylu
lere a\ans te" 1 eden, sonra bu koy. 
lildrn kilo h abına ucuz kömUr -
lnn bir lkı ınutavassıtın ort da.ıı kalk
ması ... ., 

işte i in en çapraşık yeri bu 
(mutavn sıt) denilen ahtapotla· 
nn sUIUklü aynklarından köylü. 
yii kurtnrmal; meselesidir. İstan. 
bul civnrında ufnk pırnallık 'e 
meşelikler \ardır. Bunlara yakın 
olan nıeselil ICcmerburgaz, Pet
nohor, Demirci, Tayakadın gibi 
köylerin ahalisi kömür yakarlar, 
öküz arabalarına ~ iikleterck E
dirnckapısınn getirirler~ esnafa 
da, nhnliye de orada satarlar. 
Bö~ lelikle kö) lünün masrafı cı
kar, kazancı temin edilmiş olur. 
Fukat bu l)ü) le devam etmcyor: 

:rtınkta olma!nna karşı İngiltere.. katarından bağıracağım: 
lf.. nin de aynı llsanla konuştuğu - Aman oturun. Bu kadar 

göze çarpıyor. yorgunluğa can dayanmaz. Allah - Beş kişi Tak~im gazınosu. 
na gittik. Birer kadeh rakı içtik. 
yemek yedik. Bir de hesap pusu
lası gelsin ki ne göreyim? Otuz 
iki lira. Bahşiş tc üstelik caba. 

Birer çorba ile baş isterseniz bi. 
tişik işkembeciden aldırtalım. 

** 

İşte bir buçuk saatlik hava hü
cumunu mütcakıp, herkes zarar 
ve ziyanlarını hesaplnrken çöpçü 
Alber'le dondurmacının çırağı da 
böyle münaka~a ediyorlardı. 

· Bu sefer postacının yüzü gü
ler; zira o tuhaf bir tesadüf sa. 
yesinde gene bahşişini kazanmı • 
tır. Fakat, bu sefer de annesinin 
son dakikalarını yaşadığı bir sı. 
rada sığınakta kıskıvrak kapalı 
kalan zavallı adam, sabırsızhkla 
bir aşağ bir yukarı dolaşmakta
dır. 

Gilntin birinde bir sermaye sa. 
hibi çıkı~or. Gelen kömilrleri 
nmntnznmnn deposuna çektiri.. 
yor. Bu alım satım köylü ile bir 
tanışma yaıHyor. Artık Edirne
knııısmda miişteri bekleme~ e rn. 
zum yok. Kömürü yap, çelebiye 
götür, tırınk parasını al. 

Porn~n ihtiyaç varsa sağa sola 
bas 'urmoya dn llizwn yok. Çe. 
lehi ha) ır sahibidir. Kömürle ö. 
demek ıuetilc avans da verir. 

. kolaylık versin! 
Ingiltercnin Sözü: 11- .._ 

Tramvayda: 

- Baylar, bayanlar bnet 
lım. 

- Üç tane Vefaya. 
- Hanım oraya tramvay 

ala- - Ne yaptm? 
- Ne yapacağım kuzu gibi 

paralan bayıldım. 
- Hesap pusulasına bakaydın. 

M ister Churehill de geçen. 
lerde söyledii,ri nutukta 

il;) nı lisanla konuşmuş ve İngil
tercnin Almanyayı mağlUp ede. 
rek Av.rupayı Alman harp me. 
knnizmasının ceberutundan kur. 
tanncayn kndar harbe devam e
deceğini ve bunun için İngiltere. 
nin bugUn değil yann, ve bu se
neye değil 1941 ve 1942 scneJc. 
rinc ait Iıazırhklnrln meşgul ol-

LOKMAN HEKtMtN öGOTLERİ 

Kiracılar: ---------
- Daha apartımanda hiçbir 

dnireyi kiraya veremedim. 
- Neden fiatlar mı yüksek? 
- Ne gezer? Gelen kiracı ka. 

loriferi görür görmez bırnkıp gi. 
diyor. Mimarla konuşacağım da 
kaloriferi söktüriip soba delikle
ri açtıracağım. Başka çare yok. 

** Otobüste: 

** Ateşteki Yemek 

G ene bu hücum csn...ısınd· 
diğer bir sığınakta da 

şöyle bir vaka olmuştur. Bir ya
rım saat kadar sabrettikten son. 
ra bir kadın kocasına: 

- Bana bak alJah aşkına, ben 
daha on dakikaya kadar eve 

SUAL·-· ... C EVA-P. 
S: 817111 bir ıuctan dolayı Oc bucuk aya 

mahlı:Om olclum, bitirdim. mektebe devım 
tdtblllr miyim? 

C: Mektebe dnam edeme%slnb. Yılnu 
htısuıl olarak calıııp llıe bitirme imtihanla• 
rına clrebUiraini%. 

gitmezsem muhakkak ateşte ye- 1940 _ 41 Mevsiminde 
mck yanacaktır. Ben buna hiç 
gelemem.. Sümer Sinemasında: 

Baş döndürücü bir sürat. Kö. n· d t ğ b l 

Jöyle ya' aş ya' aş bütün k<>mür 
yakan kö) lülcr şnskın sinek g1bi 
birer birer örümcek ağına düsü
l orlar. Artık bundan sonra kö. 
ınilr piyasası ipek gömleğinde bir 
tek kömlir tozu bile bulunmayan 
kalantor sermayedarın bilmem ne 
kuHibünde çekeceği kfiğıda, ya. 
hut doğum gilntindc cananına ta
kncağı pandantifin kıymetine ti. 
bidlr. 

duğunu ve harbe devam etmek. 
ten; bütün yoku lan bmıanmak 
surctile ve hütün engelleri aşa. 
rnk znfcri kazanmaktan başka 
bir çare bulunmadığını söylemiş, 
sözleri yalnız İngiltere dahilin. 
de değil, İngiltere haricinde de 
derin bir itimat uyandırmıştı. 

Üvey Kocanın Çocukları ••• ıyc er yanma a aş amıŞ- Görülecek filmlerin bazıları: 
şeleri dönerken yolcular iskanı- t Bl d k d k 
b . A 1 ır. rnz sonra a, a ın, oca. Bu sene bütiln guçlüklcrc rağmen, Buna ınuknbil cig~crlcrinc ka.. 
ıl kağıdı gibi birbir erinin üs. sının ve hatta etraftakilerin ısra. SÜMER sinema!:ı Müdüriyet! Dunyn-

İki tnrn.f ta aynı s'"ôzU söyledi. 
ğine ve aynı azmi gösterdiğine 
göre harbin sonuna kadar devam 
edeceğine ve uzun siircccğine 
hiiknıctınek liızımdır. 

İki Hasının Vaziyeti : 

. ı h ı· '- ı tu·· ıkılı ı 1 İkı" R m kadı krır kömiir tozuna bulanan kov. Bir kadının lı:ocası ölür, dul ka- dan ıonraki ayıır ar a 11 a.an ° masa. ne Y or ar. u - nnn rağmen sığınaktan çıkıp git- nın en iyi Filmlerini inUhap ederek ., 
lan kadın -tabii müddetini lar da onlardan dofacak tayların hep. nı istavroz çıkarır. Büyük anne miştir. Sanki bu yetmiyormuş muhterem halkımıza her seneden d:ı- lü ömrü oldukça )alın ayak, 'ba-

ıi hallı kanlı ilk anıra bcnıiyecek... "Sclaten tüncina,, okur. Çocuk. gibi yarım saat sonra tekrar gc. hn iyi ve daha mukcmmel bir Pro- sı kabak borcunu ödemek için 
bekledikten sonra- tekrar evlenir. Ondan dolayı at yctlstlrenler bu lar ağlayarak birbirlerine snrı]ır. lfp: gram hnzırlamıya muvaffak olmuş ve çelebi~ e kömiir taşı~ acaktır. 
Bu ikinci eşine üvedy kocab~rlem~zle~ ite pek inanırlar. Onların kandrrdıkla_ lar. Herkeste betbeniz kireç! - Kocacı"'ım, ben ycmegwl tekmil filmlerini şehrimize getirmiştir Ahtnpotun \ antuzlu a"-·aklnnn. 
amma, ne de olsa ka ınm ı ncı eşı rı tabiat ilimleri de vardır. Meşhur y h 1 N l ? 6 FRANSIZ FiLMLERi " 
gibi olmaz. Erkekler için de öyledir. D~"in bile bu işi alıcı kulatı ile din- - a u. e 0 uyorsunuz yanmaktan kurtardım. Hem o İKİ GÖNÜL BİR OLUNCA (D:ı- don kömür ) nknn köylüleri 
Kadının da erkefin de aeıl eıi birinci- temit ve at yetitşiren bir lordun hi- Kelle mi götürüyoruz? kadar gil~el ~lmuş ki.. Çıkardım nlC'l Dnryo _ Lüsycn Barox) • ŞİMAL kurtnrmadıkça kömür işinden 
sidir. Onun için sonraki ete üvey ko- kbelerinl naldetmittl. Şoför stirati biraz dahn arttı. masanın uzerıne koydum. Sofra KANUNU: (Mişcl Morgan • Plyer ~ üzümüztln akı ile çıkacağımıza J 
ca, yahut üvey karı demek pek te Hayvanlarda dı\ hayal oldufu ŞÜP- rarak: da ha~ır. Ş}.mdi muhakkak gel;p Rişar Vilm) - PARİS DELİLİKLE- pek aklım crmİJ or! 
yanlıı sayılmu... hcals bulunmakla beraber insanlardaki - Görmüyor musunuz? Ar- yemelısin. Oleccksek bnr"ı nç kar. ! Rl: (Ray Vcntura ve Arkndn~ıan) 

Zaten anlatmak istediğim ıey ıon- ~ d k. k d t ı· O d .. 0 ~ Gn~et sıcnk bir ynz günü zen. cibi kuvvetli olamadıgın an. ıonra ı am an ramvay gc ıyor. n an nınn ölmeyiz. Dcmlştı·r. J M NTE KARLO.NUN MEÇHUL KA-
rak ·ı kocanın öz veya üvey olması de- ı b' · gı"ıı hnrcn1ni•n)nrındnı1 bı·rı· ''alı ayıırlardan hasıl olan yavru arın 1• evvel durak yerme yetişeyim ki z 11 k d b ~ DlNI (Alber PrcJan • Dlttı Parlo) •• ., " • 
ğil, ıudur: Kadmın sonraki kocuın- rinci aygıra bcn:r.cdiğin i izah için ta. tramvay müşterilerini alayım! r k ~va ı o~:. at o~nlnuTegc- ASK VE İHTİRAS: (Gabi Morlay • sında pencerenin öntine koydur-
~::a ı~~i;~~~rç:~;ıar birinci koca. biat ilimleri ıöylo bir nazariye ku- Yamrı yumru paket kaldırım. d~'( barısını ıph \mışt r .. esa- Andre Le!cvr) PAPRİKA (İren Dö 1 duğu koltuğa yerleşerek dalka. 

rarlar: 1 .. ı d t b"" r. • u u ya, 0 ma 8 lede bırç?k Zillahl - Andre LC'!evr) AŞK VE \'u"'una kendisini yelpazclctir. 
Bunun mUm1tün oldu~unu kabul c- Birinci aygırın yavrusu anasının arının uzer n e o o us aJır yti- evler yıkıldığı halde onlara hıç. DÜELLO (MfREY BALEN) - TEH- mi 

I• ki hasmın birbirine karşı dcnlcr çoktur. Nasıl mümkün oldu. karnında kaldıiı müddetçe, anaıım- riimekten müşterileri hoplata bir şey olmamıştır. Fakat, blçare DiT (Mlrey Balen - Erik Fon Stro- . • • 
vaı.iyeti, en amansız düş. ğunu anlatmak için, birinci kocanın dan tesir aldıfı gibi, ona tesir de eder. hoplata gelin arabası gibi ilerler. sonradan kendisine yemeği nasıl helm) • BİR KIŞ GECESİ (Lllyan Ahııabından bı~ı sandalla ge. 

nıanlık vaziyetidir ve yaptıklan eekli kadının hayalinde kalmış ta ka- Bu tesirin ne olduiu tafsil edilemez- A~ık kapıdan biletçi dışarıya ya. bulduğunu soranlara: Harvey - Lul Juve) ~ YER ALTI çerken dnlkavuga ne yaphgını 
ı öın hayalinde bulunan şekli sonraki ıe de, ıonraki aycırlırdan hltııl olan rı beline kadar sarkmış·, her gc- _ Bı"rader yemek de"'ı"J Z"hlr TRENİ fALBER PREJAN) - CANI- sonnuş; o da: ıarp tc tnm nınnnsilc imha har. kocasından hasıl olan rocuklıra da ' ö .. - İ 
b"di 1 af b. . ~ yavruların birinci ayeua benzemeıi çenin gözünün içine bakarak yal. y-.aım artık lezzeti de olu'r mu? MIN C (Meşhur Komik &h) - - l\far ık kızdırı.' onım! de. ı. r. ki tar t.nn her ırı.ni tat- verml,, derler ... Bu nazan·ye Uzen"ne d b k ır. • L--u • f ı ilk yavrunun anasın a ıra tıııs;ı tesı. D" . SPANYOLCA F LM LER • B • "t h r. 
tnin edecek nctıce, mulı:nbıl tara. kurulan romanlan da belki okumut· rin neticesidir, diye iddia edilir. İddia varır:5 1 

tı B ıye dert yanmıştır. KÖYLERİN ŞARKISI (Emperyo mı · unu ışı en aremab'aın: 
fın askeri satvetini yıkmak ve o. ıunuzdur: Bir kız her nedense, ıevdi. edilen hadlsenin adı da teleı:onidir. - u tanahmc · cyazıt. Bu. 11- 11- ArJantJno) _ GECE GÜLLERİ (Es- - Ulan! demiş, kızarsam canı. 
~~ hiç olmazsa uzun bir zam:ın 1 ğl bir d~l~ka?lıya varaİnaz. •on~. hiç Fakat bu telegonl hAdiıeııi jenetilr yurun bayım. Sığınağa Gelen Telgraf tcrllt:ı Knstro) - nı ~ nknrım hn! 
1!;Ib belini doi:'l'ultamayactık ha· ıevemedıği bır crltekle evlendırırler. bahsinin adeta riyazi derecede kati Şoföre: FRAN81ZCA 8ÖZL0 FiLMLER Takvimci 
le r . .. t . . Hiç olmazsa çacuklannm, babalan °· kaideleri araama ıı'kııtmlamam .. tır. - İhsan ağabey ağır ol. Çan. L ondrada umumi sığınaklar. BÜYÜK AŞK (Şarl Buayye - İren 
ı çe ırmcklır. Bu yuzden ngt~ız- lamıyan sevgiliye benzemeleri için Jenetik mütehassısları bir yavrunun tah kan bineceğe benziyor! dan birinde de §Öyle bir Dun) • KALP SIZILARI (Karol 
erın her Alman bombasına kar. gebeliğinde sevgllsiinin resmini sık erkek veya dişi, aaflam veya hastalıklı Bütün mti~terller sinir i<:inde. vaka olmuştur: Lombard - GarJ Grand) - KÜCOK 
§ı be§ bomba attıklarını söyleme. sık gözlerinin önünde tutarak resmi doiacatını önceden tahmin etmiyo Nerede tse blrbirlcrlne saldıra.. Bu sığınağın içindeki halk a- MELEK (Con Blondel - Binıı Gros. 
lcrlne ntuknbll Her Bitler dUnkU hayaline yerle~tirir. Çocuiun da asıl muktedir olduktan halde bir kısrak kl a· · d bl) - PARA BERABER GİTMEZ 
nt tk . b b 1 d 1 d 1 • • • ce ar. ırı ayanamaz: rasında bir de postacı vardır. Bu (Lı.von•J Barlmor _ J"an Arthur R"-1 Unda her Ingiliz bombasına a a arm an z ya e anne ennın -cıı yavrusunun daha önceki aygıra benzi. y h 1 N 1 ? G 1. " '"' " 

' ı ·ıı · b ı - a u e o uyoruz. c ın g•nç bir çocuktur ve can sıkıntı J·ı·. Frank Kııprıı) GÜZEL KIZLAR 100, 150, hatta 200 bomba ı"le o amıyan- ıevgı ıın_e_ enzer er... yebilecefini kabul etmezler. .. • 
ı b mi götürüyoruz? sile aşaıı;,ı yukan dola!';mnkta ı"ki PARİSE (Con Blondel • M. Duulas) ntukabele d"l ~ · • ·· l · nsan çocuklarının uve)' ba aya ben. Bu suretle, parlak sayfalar yumak Ş f'" . d h .,1 6 ~ • • ., 

tir. c ı ccegını soy emış· zemeleri o kadar ehemmiyetli deiil. istiyen romancıların kendi hayalleri o or bıraz a a yavas»atnrnk: de bir elindeki telgrafa göz at. KlZ TALEBE YURDU (An Şlrlcy -
se de at yeti&tircnler için bu işin pek ve bir lrore halis bir Arap anm kira. - Görmüyor musunuz? Önü. maktadır. llnU Bellıım1) • AH NE KADIN (Mel. 

kiniktln :nıb tllet arnsındakl gayTZ ve mühim ve kArlı olduğunu, tüphesiz, ladıktan ıonra boyuna ve ucuzca A. müzden tramvay geçti. Bize mü§- Postanede bunu kendisine ve- vin Duğlaı - Vlrjlnya) • KARIM VE 
ij ki h Q dereceye varması, ara. tahmin edersiniz: Bir kuırak bir kere rap atları yetiıtirmc'k iııtiyenlerin k!r teri bırakt} mı? Arabayı bombo§ rirken: ~~ITO~~~çJ~(~oe ~~~~l~~~! : 

a ~~bilWninnnib~ttLr~-~-~-·r_A_r_~_a_t_m_d_a_n_d_b_1_a_1_ın_a __ ~_-_L_·m_ı_d_i _d_e_•_u~~-d~h~)~e-~-------~g~ö-t_ü_re_c~e~k~d~e~ğ~i-li_m_a_ı _________ B~u~ç~o:k~m~ü:s;ta:c;e~l~b:ir~~t;e:~~~droa~~)-
,..,, parçalayacağını gösterir_ , AMERiKAN VE INGILIZ FiLMLERi 

Demek ld, harbin en korkunç Dünkü Kısmın Hulasası c 
1
_ R c E•• •• ·ı mistim. tlrkmfi:, münzevi ve traJlk İLK AŞKI (DJyana Durbln) _İLK 

lvakalar:ı, daha Ueridcdir Ve btm- TecrCibcıiJ: 'VC ,aıkın bir kı• olan Maria dudakların üstunde kaybolmuş o kil- BAHAR GOLLERİ (Dıyana Durbln -
a VhL- Nlkolajevna. hatıruına 1611e baılu•or: çOk gülüş, zihnime durgunluk verdi. K İ 
~m . -uunn hiçbir ;?ey mdnl '"Seklt J'tsrndJı ıl!derlııı hastalandı. Mni J Gö- yaşlan, bin iğne batıır gibi, tı.y Frnnses) - YEŞ L CEHENNEM 

o ayacaJctrr. •i5zıuı: tak~ordum. 12 vaıında doktor ıı:liz· (Du~las Fayrb:ınks Jr. - Jo:ın Ben· 
" ·ı ı ı::özleriml iğneledi. O, bunun farkına t) LO 1 lttlmi actı. oıı..,,orum, durınıd1a olı:u• Yaz.an : İtalyancadan <;eviren : vnrdı, sarardı. ne • NDRA KALES (Borls Kar-
ırorum. Artılı: 17 :ır•ıınd•Yım. Kendi.mi •· 1 1 1 I lol - Basile Rathbonc) • SARIŞIN 

1 .•••• T ııır fır batlı ve akıllı unl}'ordum. Vulli'nln ANN E V VANT RÜVEYDE 6 NANOGLU Sonra, başını eJ:!erek, elleri bağrın- ŞEYTAN (Marlen Dltrih _ Jems St-
• u ;• ... .:.) ıı:Ozellik ., caıibuine Aııı. oldıım. ı 2 ni- • .. u u u il il .. • - .. il " u u u •• .. •• •• • • ds kavuşmuş, göz kapakları inik, ve ward) • NOTRDAM DÖ PARİ (Ş rl 

- - --- unda onunı; ı:izlice nlendim. Yeal e~li· farkında olmadan o yumuşak ıorlln L:ıvnton) • PlKMALYON (Meşhur 
1 2 a 4 5 6 'l 8 9 ııin aevcilllerinla korkunc listesini buluyo· • • • • • • Cevap vermedi; bekliyordu. yU7.üne benzer bir yüz t:ıkınarnk o- İngiliz edibi Bernar Sh:rvun eseri) ~ 

rum. Bir ıcece kocam Dozevak7 ne barıttı. Sör, - Slzln hepsini zalim, hC>psinl :le- turdu. ZAFER SENELERİ (Tarih.! Renkli 
Bana kııafı binmeyi ııtreııvorlır~ı. Tam - Bahcede çalışıyor; gidip çağıra- na, hepsin! yırtıcı sandığınız kadın- Bir mOddet aramızda silküt hUkOm Film) • UNUTULMUŞ KADIN (Sig-
Bu mıda bir ıll&b pııtadı ve Boacvaky yır.ı, dedi. ıarı size karGı mildntaaya gelelim. ı:OrdU. Nihayet: firıt GQrl) _ RİYO YILDIZI.ARI 
ayaklarımın dibine dilıtll. Ve gı'tt• cc-ı:ı i d b" b k bir 1 H t l k d ı. . o er n e ır aş n, can ı ve - a ıra ıırınızı o u um, dC'dim. (Slg!Jrıt Gilrl - Viktor Mııklngcn) -

Az sonra döndü. Yalnız değildi. zeki gülümııeyiş şim~klendi. Sonra, - Benim hatıralarımı mı? Onlıırı, 
Vf' mazlı1m, elleri bağrında, göz ka- ;ncc yüzil kapandı vo knrnrdı.) İki yazdığımı hatırlamıyorum. 
pııkları inik, şöyle bir yana oturdu. yıldır sizin, burada böyle kapalı, bü- Sesi yeniden ac.ılaştı, bnkışlan bir 

-2 -

---------:z İkinci Znf er Haftası 
Yaşanılan heyecanlı bir 
tarihin ... İçli bir aşkın ... 
Yılmaz bir kahramanlı
ğın romanı olan ... 

Türkçe 

OTEL EMPERYALI 
1 görmcğe ko an 10.000 

lerce halkı almağa sa
lonları kafi gelmeyen 

LA LE 
SİNEMASI 

Bu film bfr hafta daha 
göstc1"ileceği11i miijdcler. 

\... Tclcfo11: 43595 • 

Ben okuyorum.. Okuyorum ..• Fakat 
yazı geveiyor; hııtıralnrı nnlntan el 
yoruluyor vo haz.in manuskri, bir• 
dqıblre, kopuk ve tamamlanmamış 
bıtıveriyor: 

O aramafa geldiğim kadın karşım. tün erkeklerin nlcak ve bütan ka- çelik bıçak gibi keskinleşti, 1 
da duruyordu; kendi ile ve trajik dınların merhametsiz olduklarını soy- _ Venedlk hapishıınesinde ya:zmıı
msceraları ile dünyanın bütiln ede• llycceğlnlz düşünccsl beni nzaplan- tınıı:; kurşun kalemi ile.. Bir okul 
biyatçılarını, avukatiannı ve fışıkla· dırıyordu. Erkekleri bilmem amma, defterine ... 

7 E Y L O L 
"Eğer döktO~Om bQtQn g~z yn~la

nnı gösterebilseydim, eğer çekUğlm 
bütün acıları tasvir edebilseydim, e
minim bana acınırdı. Benim zavallı 
varliğımda scmnek ve mesut olmak 
hakkı reddcdıldl. İnsanlar ne kadar 
hilzün, ne kadar ıstırap çekUllml ta~ 
savvur edebilseler .... ., 

Defterin geri kalan a:ıy!alan be.. 
yazdır. 

_ Trenim yavaılıyor.. Dunı1or, 
Trnnl'ye vardım. 

içinden, Şlmnlll şair kadının dedi· 
ği gibi, muhakknk. ''Tannnm hatı
zamı yok edeceği saattir,, diyecek o
lan kadını birazdan karıımda göre
cetim. 

nnı meşgul eden, aleyhinde bütün bOtiln kadınlar mcrhnmetslz değildir- _ Olabilir. 
erkeklerln 1ıı1an ettikleri, hakkında ler. 
bütün kadınların zallmleşUkleri ka- O, biraz bekledi; sonra bitkin ve 
dı.n: Mariya Tamovska.... muztnrlp bir sesle: 

il. - Kaç kadın namınn b:ın:ı bu mc-
Çizgi çizgi mOthlş ~vaplnr fı::lnde, 

yüksek ve hareketaiz, sabit g6zlerlnl 
bana dlkmls, karanlık ve kindar ba· 
kıyordu. İıtlhkar dolu, yaylanmış al
zında hafi! bir titreme vardı. Elleri, 
yumuşak okı;ayışlnn erkekleri katil· 
liğe ıevkeden o uzun elleri yanların. 
da sarkıyordu. 

- Bayanı. Di7e bııJladım. 
Kirpiklerinin hızlı bir lniı ile feci 

esvabını işaret ederek hafilçe gülUm
lledl. 

- Bayan.. Diye tekrarladım, ne 
merhametten, ne de teces!Ostımden 
ltlmedim. 

ı:njı getiriyorsunuz? dedi. 
Tereddüt ettim: 
..- Hakikatte dört 1dşlylz, dedim. 

İki İngiliz, bir Norveçli sağır ve dil· 
siz, bir de ben. O sağır ve dllslz ka
dın çok zekidir. 

.Mariya Tarnovııka güldü. Bu, ha
tif, kOçük. tutulamaz bir gülllştO. 
Sonra derhal gülüsünden ürkmüş gi
bi oldu. Sör, yumuşak bir §ll!lkınlık 
dolu, başını çevirdi. Fakat ben.im i
çin Tarnovska, artık bir zalim değil
di. Alçaklık esvabı i~ndckl caninin 
ötesinde, erkek yapılı knUlin ötesin
de o maddi _gtlzclllkll kızcaltızı scc-

Marlya Tamovska içini çekil; bir 
ııırn kısa hıçkınklıır gibi küçük fası
lalarla uzun bir iç çeklşl. Bir rüya 
devri idi o. Sonra iıtıve etti: 1 

- Zaten benim bütün hayatım bir 
rUya ldi, sanırım . 

Tekrar sustu, sonra tekrar başlndı: 
- Bu dilsünce, bu yakınlarda ak

lıma geldi; amma bu beni çok tesel
li ediyor. Öyle sanıyorum: Daha ktı-
ç(lcUk bir kız iken, Orta'dakl evim
de.. Belki de bahçede salıncağın Os
tOnde uyuyakalmışım. - Birazdan u
yanacağım. Başında beyaz bir şalla 
annem gelip beni çağıracak: "Murat. 
Mural. Neredesin? Çay zamanı. Va
sili seni anyor"" .. Diyecek. 

(DEVAMI VAR) 

Bu Tarihi 

40.000 Lira o 
Unutmayın. 

gün çe iliyor. 
7 Eylfil.~ .... llu tarihi unutmayınız. Çünkü bu tarih 

sizin de hayatınızda bir dönüm noktası olabilir. 
Yazdan sonbahara geçerken tali iniz kıştan ilkba

hara geçebilir. Çünkü l\lilli Piyango o gün lzmir En
ternasyonal Fuarında çekiliyor. 

(2) Liralık tam biletle 40.000 Lira~ ı o gün kazana
bilirsiniz. 

(1) Liralık bilet size 20.000 Lira getirebilir. 
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Bu Akşam: .. :m:1 ..................... ,~ ................................... .... 

HARBiYEDE ı E L v O BAHÇESiNDE Anbar lnsaatı 
ALAFRANGA KİSMİNDA 1 

FEYZi ASLANGIL Gala Gecesf Toprak Mahsulleri Ofisinden: Piyanist 

Kıymetli San'atkar Münir Nureddin ve arkadaşları 

Bayan M U A L L A ve kemani S A D 1 
Bayan HAMiYET YOCESES iştirakile 

Kristal Salonunun POGANNt KADIN ORKESTRASI ve büyük K'OME KORO HEY'ETİ. 1 '11•••• Masalarınızı evvelden tedarik ediniz. Bu fevkalldeliie karıı fiyatlarda zam yoktur. •••9111c•, 

1 - Yıldızeli istasyonunda yapılacak anbar ve idare bina. 
sile sair işler açık pazarlık usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli ' '35858.15,, otuz bq bin sekiz yüz elli sekiz lira on 
beş kuruştur. 

2 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Mü. 
diirlüğünden alınacaktır. 

3 - Pazarlık 9/9/940 tarihinde saat 15 de AnkanHla O. 
fis binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 1 '192.90 "bin yedi ,.Uz 
doksan iki lira doksan kuruştur.,, 

5 - İstekliler pazarlığa girebilmek için ihale tarihinden 
nihayet iki &ün e\·vel ofisten ehliyet vesikası alacaklardır. 

''5209,, (8062) 

Telefon: 80547 il\ '--·------------- , 
__ K_ı _z_I ŞiŞLi TERAKKi LiSESİ 1 E R K E K AB~k.'!:.!11~~'! .~':!:~~:!~~.~°!: ~~~. ~anHu. 

ANA iLK. ORTA LİSE b d" bilh . . . . kuk Fakültesine talebe kaydı muamelesi Birincite,rinin iptidasından nihaye-
• - - . Ya ancı ıllere assa ıtina edilır. tine kadar yapılacaktır. Kayıt olnacakJarm bir fakülte veya yüksek okuldan 

Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. mezun olmaları veyahut Lise ol&Unluk imtihanını verınit buh&nmaları lizmı-
ı -Talebe kaydı, her eün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Pa,a konaiında yapılır. dır. Talip olanların istidalarma: 
ı - Arzu edenlere, Mektebin mufassal Talimatnamesi posta ile ıönderilir. 1 - Diploma aslı, 
3 - Kayıt için Velilerin bizzat mektebe ıelmeleri ıerektir. 2 - Nüfus hüviyet cüzdanının tasdı"kJi sureti, 

Nişantaşı • Rumeli ve Çınar Caddelerinde ___ , GÜNDÜZLÜ 

Yatılı - Yatısız - Kız - Erkek 

HAYRİYE LİSESİ 
ANA - İLK - ORTA - LİSE 
Saraçhanebaımda Horhor caddesinde Telefon: 20S30 

Zıki talebenin EyU\lün beaine kadar velileriJe beraber müracaat ederek byrtlarmı yennemeleri llzımchr. 
Baki ve yeni talebenin kayıtları her ıün saat 10 - 17 7e kadar yapılır. Yabancı cliJJere ilk amıflardan itibaren 
batJanır. Son ıınıfta fen ıubesi de vardır. 

Talebe mektebin baıull Otobiiı ve otomobili ile evlerine nakledilir. 

Pehlivan Güreıleri 
Süiaehir Kızılay Cemiyeti menfaatine 29/9/940 Pazar cünü Eıkiıehir 

mqdanmda Büyük Ye yatlı pehlivan cüreıleri tertip edilmiıtir. Baba. 
İbrahim ve Gönenli Kara Hüseyin pehlivanlar Türki7e Baapehlivanı Te
byı surete davet ediyorlar. 

İfte er meydam bayunun diyorlar. Kamyof' 
Motör 

3 - Sağlık raporu ve a,ı vesikası, 
4 - 1yi hal ve adres phadetnamesi. 
5 - 6 X 4,5 boyunda altı fotoiraf. 
6 - Askerlik vesikası "Liseden bu sene çıkanlardan istenmez., Raptede

rek Dekanlığa bizzat müracaat etmeleri icap eder. 
Yatılı talebe olarak ıirmek istiyenlerin yukarıdakilerden maada ba ba

sustaki talimatnamede yazılı ıartları da haiz olmaları ve müsabaka imtiha
nım \:azanmış bulunmaları lizmıdrr. Yatılı talebe talimatnamesi müracaat 
edenlere fakülteden verilir. "5256., "8132" 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Ekılltmenln ne- Muhammen lık te- a;:kılltmenln 
ye ait oldujiu bedeli mlnatı tarihi 81atl fek il 

Anfi 6000 lira 450 '1/9/940 10 Pazarlık 
Ahşap eşya 4500 " 338 '1 ,. ,. 10,15 Açık 

Mektebin muhtelif ihtiyacı yukarda yazıldlfı ıekillerJe eksiltmeye konul
muştur. Fazla malumat için Giımıiısuywıda Yükaek Miihendiı Mektebine mü-
racaat. "817S., 

Leyli YENi KOLEJN:n 
İLK ORTA LİSE 

Taksimde Sıraservilerde Yeni Açıldr. 

:. - 9 • 940 

MÜJDE: 
Herlresin GivdHn V P.rli Mal 

•••••••••••• •••• • •• •• •• 
{. ORD···ı 
• • • • •. e9:. .. ~ 

•••• • ••• ••••••••••• 
Kışllk Lastikleri Çıkmaştır. 

Tecrübeli ve çok sağlamdır. 
LORD LASTİKLERİNİ 

Israrla heryerde isteyiniz. 
Umum Satıı Depoau : 

İSTANBUL BARNATAN HAN No. 5 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
Tahmini 

Cinsi Miktarı tutarı 

% 7.5 muvakkat 
pey akfaaa 

Patiska 1150 metre 690 Lira 51,75 
Maarif Matbaaıı için evsafı prtnamesinde yazılı 150 santim eninde 1150 

metre patiska satın alınacaktır. 
23.IX.1940 Pazartesi saat ıs te açık eksiltmesi yapdacaimdan iıtekllledn 

mavakkat pey akçasiyle muayyen vaktinde komisyona müracaatları. 
Sartname parasız olarak Müdürlıikten tedarik edilebilir. (82Z8) 

İstanbul İkinci İflas Memurlu. Kulekapı Maliye Şubesi 
ğundan: Tahsil Şefligın .. · den •. 

İstanbulda Munla Taş hanında 
trikotajcılıkla işt gal etmekte ve Galatada Arapcami mahallesinde 
Kadıköyünde oturmakta olan kıtlafat yerinde 8/12 sayılı mahald• 
t ik lnıaat atelyesi sahibi Basrlnin sube. 
r otajcı Moiz Yahninin iflası mlze kazanç vergisinden olan borcun-

31.7-940 tarihinde açılıp tasfiye- dan dolayı tahtı hacze alınan 2500 
nin idi surette yapılmasına karar çJni, 250 küçük 15 lik ve 200 büyülr 
verilmiş olduğundan: çimento 25 lik künldln satışı ı E)-161 

İstanbullu eski üstatlardan nyolcu Bay menmet de b.-em bey'etfne da
edllmittir. ve 

1 - Müfliste alacağı olanların ı>azartesi günü saat 10 da mezkdr ma .. 
ve istihkak iddiasında bulunan. hı.lde yapılacaktır. Taliplerin 7Ukan ... 

1 lann alacaklannı ve istihkakla- da yazılı gün ve saatte hazır bulun .. 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Hatmet Kırca nnı ilandan bir ay içinde lstan:- mRlarL <8045> 

Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINB ceniı mik.. I bul İkinci İflas dairesine gele., lliiklfatlar: 12S B&IB; 7S Büyük ortaya; SO Küçilk ortaya; 2S lira Desteye. 
(8183) 

ŞAMPİYON 
AMPULLARI 

Çok dayanıklı, çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

Satıf DeJHMU : 

Tahtakale, Uzuncu Ova Caddesi 
No. 12. 14 

.................................. , 
lnsaatı An bar 

1 

oprak Mahsulleri Ofisinden: 
1 - Akşehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare bina. 
sair işler göttirtı olarak kapalı zarf usulü ile ekıilltmeye 

).nalmuştur. Keıif bedeli 48351.05 (Kırk sekiz bin üç yüz elli 
11n 1tet kuruştur.) 

Z - Eksiltme evrakı Cç Ura mukabilinde Ofis Umum 
Mtldürltijiinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 9/9/940 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis 
Wnuuıda yapılacaktır. Teklif mektuplannı havi zarflar malt. 
•mı mukabilinde Ofisin muhaberat servisine teslim edile. 
eeldlr. 

4 - Muvakkat teminat miktan 3621.33 (()ç bin alb yib 
J1nni alb lira otuz üç kul'Uftur.J Liradır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil. 
mek için ihale tarihinden nihayet iki &iin evvel Ofisten ala-
eaklan ehliyet vesik.uını koyacaklardır. "8048/5134,, --------·· 

!mar llüdürlüP için lüzuma olan Tenim levuımı, 2490 numaralı bnu. 
41 inci maddesinin son f*ruma cöre pazarlıkla satm almacaktır. Tah
badell 197 lira 4 kunıa ve ilk teminatı 67 lira 27 kuruıtur. Sartname Za. 

ft Muamellt Müdürliliil kalemiıide cörülecektir. İhale 13/9/940 Cuma 
saat 14 de Daimi Encümende yapdacalrtır. Taliplerin ilk teminat mak

•eya mektuplan Ye 940 yılına alt Ticaret Odaıı vesikalariJc ihale eünli 
.. Ulren sutte Daimi Encümende bulunmaları. (1223) 

Belgrat Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden: 
l - Iİil)'likderede Belcrad Devlet Orman İtletmelinin Kartkemeri depo

tealim edilmek üzere 0,15 X 0,10 X bir metre yirmi aantim boyunda 
adet ve 0,14 X 0,20 X bir buçuk metre boyunda 2000 ki, cem'an 3200 ade

clil lOS metre miklp 600 desimetre miklp mqe kerestesi ilci ay içinde 
lmak üzere on beı sün müddetle aı;ık arttırmaya konulmuıtar. 

t - Arttırma 20/9 940 tarihine müsaclif Cuma eünil saat ıs de Bllyük
Babeçköy Orman FakWtesi dahilinde Belcrad Orman İfletme Revir 

-.irliıH binaamdald komisyonca yapılacakttt. 
a - Beher mlmGl metre miklbm muhammen bedeli 22 yirmi iki liradır. 
4 - Mavaltbt teminat 174 lira 2S Jnuııatur. 
5 - Sartname ve mukavelename proJelerile keresteleri cörmek iıtiyen. 
arttırmadan evvel Belsrad Orman tatetmeli Revir Amirliiine müracaat 
rler. "1119,. 

... Türk Maarif Cemiyeti , 
KıZ ve Erkek Kollejlerile Bursa Kız Lisesi 

"! İzmir ~e IJsesi talebe kaydına ba§lamıştır. 
Ucretler apğıda yazılmıştır. 

GOndOa 
Lira 

lık Orta 
Yftıh 
Lira 

240 
00 

QOndOz 
Lira 

110 
50 

Yatılı 
Lira 

2'15 
185 

LIM 
GOndOa Yatılı 

Lire Lira 

130 
60 

300 
200 

bilOrnur 
fabrika 

makinad. 
İsviçre 

mamuıttı 

a R O Rulman!a.ı.uu .. wmınınız. 
Deposu: Galata Karaköy Palas 
hanı karşısında 84 No. IBRAHIM 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 
P. K. 1039, Telgraf : TASKOL ' , 
İstanbul Hava Mıntaka 

Depo Amirliğinden: 
1 - 350 adet demir karyola satın 

abnacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 11.9.940 çar-

1&mba günü saat 14 de Yeşilköy Ha
va Mıntaka depo lmirliğı sat.malına 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklllerln fartnameyi gör
mtk: üzere her gün, pazarlığa gire
Cf'klerin temlnaUannı Bakırköy MI. 
Müdürlütüne yatırıp vesaiklerile bir
likte belli gün ve saatte komisyonda 
bulunrnalarL (8236) ---

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Açık eksiltme suretile İstan. 
bul Gilmrilkleri ihti7acı için 80 ton 
IÖmikok kömilril alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2000 lira o
lup muvakkat teminatı 150 liradır. 

3 - Evsaf ve prtnameleri Leva
zım Servisi Sefiiilnde her gün göril
lebllir. 

4 - Eksiltme 9.9.SMO pazartesi gQ
nil saat 11 de Galatadaki Başmüdür
lük binasında yapılacaktır. 

~ - İsteklilerln şartnamede yazılı 
kanuni veslkalarile birlikte ıelmele-
rL (7668) 

Sahhk Makinalar 
1 - 40 beygir kuvvetinde bir adet 
komobil Valf. 
2 - Bir adet Valf tornası. 
3 - Muhtelif Valf silindirleri sa

tılıktır. İnegöl Şevket Konuk'a mü
racaat. 

1• SATİLİK KÖŞK 

1 
BQyükadada maruf Hacı Necip 
Köşkü satılıktır. Gezmek için Is.. 
kele başında Gazinocu Yaniye, 
görüşmek için Galatasarayda 
örücü Saim Örene müracaat. 

İstanbul Hava Mıntaka 
Depo Amirliğinden : 

btanbuldaki hava birlikleri için 
kapalı zarfla eksiltmeye konulan 
(3'3000) kilo ekmek ne (3UOO) kilo 
IJjır etinin alınmasından nrfınazar 
edllmif ve :ınünakasadan k.aldınlıru§-
tır. (8235) 

Ka,ıp - Patili MalmlldtırlllfQnden a•suo 
n ... aralı ctladanla abnakta oldufum maa .. 
alt Fatma Kebire •e Fatma Pırtıkh namla· 
n ... ltl taılnk mGbllrleriml :S0-1-HO tan• 
lıbııh kaJ'lıettim. Ycnııinl J'&Ptıracalnndan 
blkllmleri pokt111'. 
S71P. Arpacıha:rnttln Ro. 1, J'atma Pırttlrlı 

yasta ehemmiyet vermek, smıflannı az mevcutla teakil ederek talebesinin rek kaydettirmeleri ve delillerini 
çal~ma ve inkiıafı, sıhhat ve inzibatı ile yakmdan allkadar olmaktır. Mek- (senet ve defter hülasalan ve 1 L A N 
tebin denize nlzır KaJöriferJi teneffüshane ve Jimnastikbaneai Yardır. sair) asıl veya musaddak suretini 

Herciin saat (9 ile 18) arasmda talebe kavıt ve kabul olunur. tevdi eylemeleri. Yolcu Serv·ıs1 
••••• rELEFON: 41159 2 - Hilafına hareket cezayi 

Maarif Vekilliği Devlet Kitaplan Mütedavil 
Sermayesi Müdürlüğünden : 

Vekilliiin bütün neıriyatı Ankara caddesi Vakit cuetesi yanında Maarif 
Vekilliiı yaymı evinde perakende satılmaktadır. JılüdUrlük latanbal ikdam 
Yurdu iıçüncü kattadır. "8221" 

iSTiKLAL LiSESi 
MODORLOGONDEN: 

1 - tık, Orta ve Liıe kıamılarına yatdı veya yatısa m ft erkek 
talebe kaydma ba,lanmııtır. 

2 - Esiri Talebe Eylül"ıin On bqinci cilnilne bdar cerek mektup. 
la, geretr mektebe basvurarak kaydını Yenilemelidir. Eski Talebenin 
Eylül'ün On beıinden sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. 

3 - lıtiyenlere mektebin ka71t Prtlarmı blldlren tarifname ıön 
derilir. Adreı: Sehzadebaıı Polis karakola arkan. Telefon: 22534 

mesuliyeti müstelzim olmak üze. 
re müflisin borçlularının aynı 
müddet içinde kendilerini ve 
borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallannı her ne 
sıfatla olursa olsun ellerinde bu
lunduranlann o mallar üzerinde. 
ki haklan mahfuz kalmak şarttle 
bunları aynı müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmez. 
lerse makul mazeretleri olmadık
ça cezayi mesuliyete uğrayacak
lan ve rüçhan haklarından mah 
rum kalacaklan. 

1 4 - 11 • 9 • 940 çarşamba gü
nü saat 10,30 da alacaklılann ilk 
toplanmaya gelmeleri ve müflis. 
le müşterek borçlu olanlar ve 
kefillerinin ve borcunu tekeffül 
eden sair kimselerin toplanmada 

Yugoslavya Bandıralı Lilb 

LOVCEN Vapuru 
EyUll'ün 25 inci Carlamba 

:ünii Pireden hareketle YolCll ve 
~17ayı Ticariye alarak 

Dofra 

NEW-YOltK'a 
Gidecektir. 

Tafat11t için Galatada (Saki 
loku Salnrıu karııımda) JPrank 
hanının 3 üncü katında klin U
mumi Acentelifi H. PAJKU
RİC'e müracaat olunmaaı. Te
lefon: 44701 .. ........... . 
Erzurum Valiliğinden : 

1 
bulunmağa haklan olduğu ilan 

, 1 olunur. (28896) 

Haleblf Silnnetçfbaşı 
torunu Sünnetçi 

1 - Horasan Sankamıt yolunan 
muhtelif kilometreleri araımcla 4780 
metrelik ıose inşaatı kapalı zarf an
lile eksiltmeye konulmqtur. 

2 - 12370 on iki bin Uç yib Jetmlı 
lira 30 kuruı keıif bedelli ba fıin iba. 
lesi 10/9/ 940 Sah cünii uat 15 te Vl
liyet makammda toplanacak daimi 
encümen tarafından yapdacaktır. 

Devlet Demiryotları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Devlet Demlryo!Jan ve limanlan umumi idaresi Müfettitliiine ait mil 

hiirlerden yedi numaralı resmi mühür kaybolmuıtur. Yenili yaptırdac:atm 
dan eskisinin hükmü kalmadıfı ilin olunur. (5136) (8049) 

JIJ!lj----~·~------................. .. 
-·--Modayı takJb eden her asri kadın için kıymetli taılarile ve nefis 
işlemesile hakikaten nazan dlkk ati celbeden böyle bir harikulAde 
''SINGER" saatine sahib olmak adeta bir saadettir. "81NGl!R" saaUert 
on beş senelik bir müddet için velev milşterlnin mes'uliyetinden olsun 
her türlü Anzaların mileıısesemiz tarafından hiç bir ücret ahnmakawn 
tamir olunacaklan garanti edilmiı tir. 

S f N G E A No. 27/A 108 elmaalı ve 8 pırlanta 280 Lira 
No. 27/B 121 • • 1 • 255 • 

Adrea : SINGER SAAT MaOazaaı - lstanbul, EmlnlSnO Cad. 1 • 

Bilecik Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Vıliyet nafıa iılerinde kullanılmak üzere "kısa pse Fört veya Sawöle., 

açdr sandık pek az kullanılm11 arızasız "2., tonluk bir kamyon aartnameai ce
reiince satın alınacaktır. 

Muhammen bedeJi azami "2500., iki bin bet yüz liradır. 
İhale 11/9/ 940 Çarıamba cünii saat "ISn Viliyet biikilaıet konaimda 

toplanma odasında Daimi Encümence yapılacaktır 
İhaleyi miite&kıp teslim ve tese!Jüm maamel~ıi :yapılacalmdan muvak

kat teminata lüzum yoktur. 
Taliplerin ihale ıunü olan 11/9/940 tarihine kadar Villyet Daimi Encil-

menine mıiracaat etmeleri ilin olunur. "7840,, 

Maarü Matbaası Müdürlüğünden : 
.,, 15 

Cinai Mlktan Tahmini tutar. Kati teminatı 

Harf, ve 144 matris 956 kg. harf 2115,50 L. 317,33 L. 
ı Maarif Matbaası için evJafı aartnamuinde yazılı muhtelif clna ve tipte pa
zarlıkla harf satm abnacaimdan 6.IX.1940 Cuma stlnll Yilksek Mektepler Ma. 
haaebecUiiinde saat 15 te yapılacak olan puarbk ihalesine isteklilerin katı te
minatlariyle birlikte müracaatları. 

Sartname Mlldilrlükten paraıa olarak lıtenebilir. (1227) 

SATILIK MAKINALAR 
Clnal Devir Marka 

1 - Adet KompreslSr 125 Atlu 
1 - Adet "Dizel MoUSr 170 Atlas 
1 - Radyatör Amonyaklı aovutma cihazı 

B.KuvveU 

f5 
78/IO 

70000 

Yukarıda evufı yazılı makina ve teferrflatı satılıktır. !stiyenlerin: 
•BURSA SOT TOZU FABRİKASINA M'ORACAATLABI. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Oniveniteye yazılma iılerine 30 Eylil Pazart.t slnfl 

11. tkincitqrin Cumartesi ırtlnli nihayet verilecektir. "1133,, 

Ahmed Temiz 
\drı:s: Çemberlitaş Tür
.istan kıraathanesi ya
nında No. 3, Tel : 21809. 

P. T. T. Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - İdare lhttyacı için 40,000 met
re sahra kablosu açık eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (400) mu. 
vakkat teminat (300) lira olup, ek
siltmesi 21/10/940 pazartesi günil sa
at (Hl) Ankara evkaf Apt. da P.T.T. 
Umum müdilrlilk satın alına komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektublJe kanu
n! vesikalarını hlmllen mezkılr gün 
v~ saatte o komisyona müracaat ede
ceklerdir • 

4 - Şartnameler, Ankara evkaf 
apartımanında P.T.T. levazım İstan

3 - Muvakkat teminat 927 doku 
yüz yirmi yedi lira 77 kunaıtar. 

4 - İsteklilerin ihale cUniindea en 
u sekiz cün evvel ViJlyete müracaat-
lan ehli7et veıikuı almalan. mecbıa
ridir. 

5 - Talipler bu tıe ait prtname 
vesaireyi her cün Villyet Daimi En
cümen kaleminde nafıa mödürllitilncle 
rorebilirler. 

6 - lstekJiler 2490 Sayılı bnanan 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mek· 
tuplarmı 32 inci madde veçhile ihale 
saatinden bi{ aaat evveline kadar Vi
llyet Daimi Encümeni Reisllifne ver
meleri ve poıtada vuku bulacak ce
cikmelerin muteber sayılnunc:alı ilin 
olunur, "5157,, (80SO) 

KIRALIK. SATILIK BiNA ARANIYOR 
lleıılıtaıtaa llebefe kadar Nhllde. lteride 

bllırilk bahçe n ııfaçlık onaamda klralılr "" 
J'• utılık bina araıu,.or. ıraaa bahaa posta 
kutuıu 406 J'• J'Urnu. 

bulda yeni Valide hanında P.T.T. le. ================ 
vazım ayııiyat şubesi müdürlüklerin
den bedelslz olarak verllecekir. 

(5241) (8130) 

Sahip ve Neşriyat MQdüril: Emin 
UZMAN-Gazeteclllk ve NC!l1'fyat 
T. L. Ş. - TAN MATBAASI 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 

YÜRÜKALİ PLAJ SEFERLERİNİN TATİLi 
Yürülmlide vapuramuzun yan .. tıiı dubaların batlı olduiu abpp is

kele evvelki cllnkii lodoı fırtınasından parçalanmqtır. Bu yüzden ve esa
sen mevsim ıonu olmak itibarile Yurlilcali pllJ ıeferleri tatil olun-
'DUltur. (8234) '---------·· --·-------·' Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden: 

Adapuannda yapdacak P. T. T. Repetitör binası lnpatı 29/1/940 dan 
itibaren 15 eün müddetle açdı: eksiltmeye konulmuıtur. 

Bu irıtutm kctif bedeJI 9194 lira 41 kuruıtur. 
EbiJtme evrakı; 1 - Proje, 2 - Ölçü defteri, 3 - Kqif halbaa 4 -

Huaaıt ve Umumi prtname, 5 - Mnlrnelename. 
Ba ite cirmek iıtiyenJer ebiltmeye i•tiralı: etmek üzere ihtiyat akçesi 

olan 619. Lira S8 kurutu P. T. T. Veznesine 7atırmı1 olmalan •eJ'Üat ol
miktar Banka mektuba ibraz etmeleri, Eksiltmeden en afatı 1 liln enet NL 
faya mllracaatla ehliyet vesikan almalan mecburidir. Ekailtme İzmftte P. 
T. T. llüdürUik binumda 12/ 9/940 Perwembe linl uat ıs ele yapdacalıtır. 

Talipler ebiltme evrakım her,. mesai saati dabDinc!e MlidUrlUle mü-
racaatla sörebilirler. (7990) 
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