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Ucuz evler inşası için 
bir kanun projesi 

15 günI~knac~k, bu içtimadan s~nra 
Bu mildde~atıl devresine girilecektir. 
hab daireleri~arfm~" meb'uslar inti
lar yapacak! e gıderek halkla temas. AKSAM GAZETESİ 

"ı eyıp ksbit edeceklerdir. İDARE YERİ: İSTANBUL TÜRKOCAGI CADDESİ. TELEFON: 24154 

Ankara (Hususi) - Dahiliye Ve
kaletinin büyük şehirlerde mesken 
buhranım önlemek üzere hazırladığı 
bır kanun projesine göre Belediyeler, 
halka on sene müddetli taksitle arsa, 
satacak, buralara yapılacak evler 10 
sene vergic.en muaf tutulacaktır . 

!erini dini ~r. halkın derd ve dilek- r ) 
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.__ birinin başında düşmanı kollarlarken ... 
müdafaa toplarından 
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'l'tl•al.siz ·~. Ya,adığı fU 
• a· llunlerd d "en on· . e ıa ece 
k ıze ınan lı 

İtalya 
Yunana 
tarziye 
verdi! 

a diirüıt b. ma tan ba,. 
lıepjl't!İz ' ır Yol olmadığına İstikbalde yanlışlık ol-
''•rı11ııı11111ıı11 ınanolım 
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•Yetin; takd. uvvet ve ehern-
lıitYlokltır. ır elrniyen kinue 

1 k ., k 
'- l\.İiir.ı' Otıuırnalar 
h•Pıiı,· •n •on ından birinde 
linin ın iiatiinde Yarattığı ıili.hları~ 
tir. ç~•~cud huı:rop~tıanda kuvve. 
ne ı.,. Utıku •İlahlar nduııunu •öylemi,. 
kuı~' tabrihı.· ne kadar Yeni ve 
ci'iİ4i ır.ı tlinde ar olur .. olıun, onu 
"'•n ı.:j '<ahranıan rnanaaı ve hüviyeti 
'tnıı, ıc liullan :"• ceıur bir ada
hiiyiilc kılıc kuı::aıle korkak bir İn· 
Pin,İı f-.ı,ı..r rnev rna11 araaında ne 
l<hı Ce ınaıu· d cud bulundu"-· b 
t •• bö rn ur İ t • ~u •· 
••akı.· Yle old - · . '.e 1Ptidai ıi

b;;Yl ı •il~] uını gıbı, İleri ve rn .. 
t' Odir p arın k lJ 1 u-1ii • rol> u anı maaı d 
'• n~okta, bir aıı,an~anın iıtihdaf e~ 
Yu• "'•Yet b' •rdın hır' · . '"ıttıi ıt- rnilJ . • cemıyetJn 
ı.n lahriı, •tın rnanevi h" • · •on •im k • uvı-
,. olu, '• onu Yen• tıkr. Bu Yapıldık. 

il· · ıne artık kolay bir 
" 1 o'duı.. •noa.,.be • 

f.,ı.,drınııı ı.. rı Avrupada Alman 
kad e •i''lı <andıkları b.. "'-. .,. a· " ku · uy..,. •a-
nu, d• itli vvetmin üıtünl" -.. 
1(: • ç~ı. Propag d b URU 

ıiçiilc "" biiyüı. an a areketleri. 
I' •an,, llıeınleı, tesirleri olmu,ıur 
nı "'n •tlerd '- • •ıı, •alıc ?tı be, .. en .. aarıınazar, 
"'•n••i "'ı "'-iil. ~ ıçmde yıkıJ. 

llu ı,-~•4Iiıı,· ubıyetlerden ziyade 
d uy::ı 1Yette • 
•n teıı.·ı."" foc;,. n ne, et elmi~tir. 

hi, kıır ı •bneı, Yı yalnız bir nokta· 
ı .. lıtııı •ra varı,, ve . h_unun üzerine 
törınekz. P.Teıe] ak: b~.z~. hakikate U· 

llii, d vo letk;ı, ey, hulun ııeniflijiile 
ki, b •ha erken/imek İçin vakit he
l>ıad •ı Yiiz b' ır. Lakin fu vardır 
d •n ı ın kiı" · ·ı· İaed' eıliın 1 mın aı ah Patlat-
hi, ı.'' ve biir? ınaaı korkunc bir biı
n1ııı ll?ııra 10 un orduyu böyle rn~nfi 
•ı.,..~aYati ku~~e~e~ilrnek ve ordu
olttı 1 l>rol>a ehnı bu suretle imha 

I' uı bir ıah Ran~anın en muvaffak 
nı_, •vkalide ••erı &ayılır. 
ku tlarının larnanlarda insan di-

•veu . mantık 
)İilc erı •ıal ve rnubakeme 
'•' •heı:nrn · ır. Her hildiaeye bü
L ~ fe d' 'Yet verrn • d • 
•ı.ak r ırı ruh tge ogru, ge· 
'tl,..,:ı•neviyata~~~· ve. gerek toplu. 

Uddur il ledıd ternayüller 
• u teınayüll·rd• .. ,.. ... n muı· 

N.A. KOçOKA 
[Arı..., ..... 

--· 2 ıiitwı 4 le] 

maması için de Yunan 
gemilerinin seferleri 
hakkında malumat 
verilmesini istedi 

Yunanistanın bu 
tarziyeyi kabul 
ettiii zannediliyor 
Yunan hududu 18 (A.A.) - Röyter A· 

iansı bildiriyor: 
Emin bir membada-:ı öğrenildiğine göre, 

ikJ Yunan harb gemisinin bombardıman e
dildiğine dair verilen haber hakkında İtal
ya Yunı.nistana tarziye vermekle beraber 
istikbalde bu gibi hi.di.selerin önüne geç
mE'k için Yunan gemilerinin yapacaklan se
ferler hakkında İtalyan makamatının h3 -
berdar edilmf'!'!İnİ de istemiştir. Normal O\Ü

na.sebetlerini açık bir surette idame etmek 
ve hltaraflıfı.ru muhafaza etmek arzusunda 
bulunan Yunani.3tanın bu teklife muvafakat 
ettiği zannedı1mektedir. 

Yunanistanda terhis 
edilen ve çağırılan 

sınıflar 
. Atina 18 (A.A.) - D. N. B. Ajansı bildi· 

r•yor; 

29 ağustos tarihinden itibaren 1933 sınıfı 
t~rhis edilecek ve 25 a~ustosta 1932 sınıfı 
&$.kere çajırılarak yeni silahlara alıştırıl3 -
CRktır, 

i 1 e 
KaJJada anlastı 

• 
Londra 19 (A A ) .. 

n · · - Reısıcum'ıur 
uıvelt ile K d . .. ' 

rettikleri . ana a Batvekilı dun uc4-
nıl milşterek beyannamede iki 

m~ıı· eket rnurahhaslarından mürekkeb 
mı 1 bJr ·· ı r J" d nıu{ a aa komisyonunun teşki-
~~ ~mutabık kaldıklarını bildlrmlş1cr· 
ır. omisyon iki memleketin müdafa .. 

~•tklkın~ al8bakadar eden meseleleri derhal 
• • •layıcaktır. 

Rumenler 
Dobrucayı 

terk 
ediyorlar 

Bükreşten gelen bir 
haber Bulgar • Rumen 
anlaşmasının bu gün 

imza edileceğini 

bildirmektedir 

Rumenler Macarlara 
da bir miktar ·arazi 

terk edecekler 
Bükraş 18 (A.A.) - Havas bildirivor: 
İyi haber alan bir membadan öİrenildi

f-jne göre Dobrucanın terki ve nüfus müba
c.ielcsi hakkındaki Bulgar - Rumen anlaş
masının yarın imza edileceği talun1n edil
mektedir. 

Rumen - Macar 
müzakereleri 

Bükreş 19 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Turnu Severindcki müzakerelere iştirak 

E'den Rumen murahhas heyetinin reisi Va
ler Pop Başvekili Gigurtu ve Hariciye Na-

7ırı Manoileaco'ya Macar noktai nazarı \•e 
Turnu Severindeki Macar murahhas heyeti 
tarafından yapılan tekliller hakkında ma
l iımat vermiştir. 

Gigurtu, Manoilesco bilihare Kral tarafın· 
d:ın kabul edilerek kendisine raporlarını 

venniı,lerd.ir. 

Veler Rop elçiliğe ve Hariciye Nezareti 
hukuk mü~vlrli&ine tayin edilmiştir. 

•• 
Bükre, 18 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Turnu Severin'de Macar - Rumen dele .. 

i!B!'yonlan arasında pazartesi günü y:ıpıla-

c•k içtima sırf merasime aid olacaktır. Bu 
merıı..-.imde Rumanya tekliflerini tevdi ede
cektir. Umumiyetle zannedildiğine göre 

Rumen teklifleri bazı arazinin terkedilme-
&ini , Rumanya ile Macaristan arasında ya
pılması düşünülen büyük mikyastakl nü
fu.s mübadelesi zaruretine ti.hl tutmakta • 
dırlar. -
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Yalmzdü~ 

144 
Alman 

tayyaresi 
düsüröldü 
Londra 19 (A.A.) - Alman tayyare

leri dün Londranın müdafaa tertiballrut 
hücuma teşebbüs eylemitlerdir. Alıı1an 
raporlara göre 140 tayyare kaybetnüş
lerdir. İngilizlerin tayyare ze,yia.tı 16 
avcı tayyarcsinden ibarettir, 

Hücuma iştirak eden Alman tayyare
leri miktarı nazarı itibara aluıırsa Al
manlar, dün en ağır zayiata uğranuş:· 

}ardır. Filhakika taarruz eden her dört 
Alman tayyarcsinden biri dü.şürül

müşt\ır. Baflıca iı.ç hücum yapılm~tır. 
İlk taarruz saat on üçte baş:lanuş. Lon• 
dranın banliyölerine ve Kent KontJu
ğuna bombalar atı.lmıştır. Muharebeler 
bir saat &ürmUştür. 

İkinci hücuma 42 Alman tayyaresi 
i•ti~k ederek Londranın üzerine aıel
rneğe tefebbü..s etmiflerse de hedeflerine 
varamadan pUskürtülmüşlerclir. 

Akf8m 70 düşman tayyaresi Tayn\i
ı'in mansabı üzerinde uçmuşlar, şiddetli 
bir muharebeden sonra geri dönmüş• 
]erdir. İngiliz Spitfire tayyareleri bava .. 
}andıkları uı.man bütün Alman tayya .. 
releri içlerinden 6 tan.esi düşürülen 
bazıları müstesna gözden kaybolmuş
lardı. Diğerleri o kadar vahim hasarata 
uğramışlardı ki, üslerine dönmeleri 
'iiphelidir. 

Harbin bidayelindenberl İngiltere ve 
İngiliz sahilleri üzerinde düşürülen Al
man tayyareleri 1000 den fazladır. tn
giliz zayiau ise 200 tayyaredir. 

lngilizler Aliiin teb
liğlerinde rakamlara 
gülmekten kırıhyor ! 

Londra 19 (A.A.) - Alrruın tayyare
cilerinin İngiltereye yaptıkları hücum
larda tehirü bombalar kullandıklan 
iyice an1aş:ılmı,tır. 

Nevyork Hera1d'ın muhabiri bu n;.ij .. 

nasebeUe diyor ki: 
•Almanlar bu bombaları İngilizlerin 

emniyetini sanmak ve maneviyatım 

bozmak için kullanıyolar. Fakat teş.?b
büsleri akim kalmış:tır. Alınan tayyare ... 
cilerinin hücum ettikleri havallyi gez .. 
dim. Her tarafta halk çalışıyor, yiyor, 
içiyor ve Alman tayyarelerinin gQya 
İngilterede ika ettikleri hasarata aid 
A1rnan tebliğlerinde münderic rakamlo
n okuduk~a kahkahadan kınlıyor. 
Şayanı dikkattir ki İngiliz gazeteleri 
Alman başkumandanlığuun tebliğlerini 

birinci sahifelerinde ncşretmektedir

ler. 

;o 

lnönünün bir Amerikalı 
1 

gazeteciye beyanatı 
1 

Kuvvetli bir ordu
muz var, buordu 

müdafaa silahıdır I 
(Tanınmış Amerikalı muharrirlerinden Kuvvetli bir ordumuz var. Fakat ~ 

Mis Kuk'un bugünkü Vatan gazetesinde bu ordu bir müdafaa ıilihıdır.• 
neşrettiği bir makaleden, Reisicumhur ·ismet İnönü ilk suallerime bu sö.ılerle 
İnönünün kendisine verdiği beyanaU, cevab verdi. Israrla sordum: 
aynen iktı.bas ediyoruz:) - SWn koca bir imparatorlu~nuz 

vardı. Bunu kaybettiğinize sıkılmıyor 1 «- Bı'z bu"lu"n em·eklerım" ız" ı· musunuz? Asırlarca müddet bütün bu 
kendi iç inkitafımıza çevirdik. günkü komşularınız üzerine btlküm 
Hayatı bütün halkımız İçin yem• sürdünüz. Bu pn ve debdebe devrinin ! 

ı 
yefİI, ferahlı bir ıaba haline koy· hasretini bazan olsun dlıymuyor musu-
maktan batka emelimiz · yoktur. [Arka.'1 sahife 2 sütun 1 daJ 

. ~ ~ 

MODEIL.. 
UÇA 

KU~SU 
Türk Hava Kurumunun tertib ettiği mo

del uçak müsabakası dün yapılmı~. müsa .. 
bakaya iştirak eden 64 kişi dün sabah 
saat dokuz buçukta Galatasaray lisfosin .. 
de toplanmı,, otobüslerle Zincirl.ıkuyuya 
gidilmiş, burada, Türk Hava Kurumu ha· 
V3cılık dairesi umum müdürü yarbay Qa .. 

man Nuri Baykal havacılığa ehemnliyet 
vermiyen milletlerin yqıyamıyacağını ve 
model uçakçılığuun büyük ehemmiyetini 
tebarüz ettiren bir nutuk söylemiştir. Bun .. 
dan sonra. hava ıubayı Savni Uçar bir pli .. 
nör uçurarak müubakayı açmı,tır. Havanın 
rüzgıirlı ve kapalı olmuına rağmen müsa
bakaya iştirak eden 160 model uç&.ğı :nu .. 
vaffakiyeile uçurulmuştur. 

Müsabakadan .onra davtilller Galala.Y· 
ray liwaı.ne dönmiifler, Jilıi heyed mitu• 
ba.lu.Jarın bi.rincUerini 9CÇmifUt. Çocuk mo .. 
delde birinci olan Nusret Karacaya bir yan 
takımı, ticaret modelinde birincilik kazanan 
Esad Artıya bir evrak çantası, mikyas mo
Öl'linde birincilik kazanan Asım Artunaya 
bir kol saati, pl8.nör birincisi Hasna Kum
baracıya da bir dolma kalem verilmiştir. 

----- -------,. 
• 

Model uçak kursunda dün aldığL'ltJZ 
resimlerden: Bir bayan tayyaresini 

uçururken ••• 
[ •Hakikat> in hususi fotografı] 

--meıun olan gene modelciler 
[~Hakikat• in hususi fotoğrafı ] 

KUIL..EIL..IDE 
IO C N K C 

ASIKERi 

11...ISEIL..ER 

BAV~AMD 

• 

l 
j 

Dünkü Askeri Liseler bayramında bahriyelilerimiz elbiselerile yüzerlerken 
[ cHakikat> in hususi• fotografı] 

Bir bahriyeli elbiscsile yüksekten 
denize atlarken .• 

[ •Hakikat> in hususi fotografı] 
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ithalat ve ihracat 
birlikleri 
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* TÜ1ÜNCÜLERE AVANS - Ziraat 
Bankası ihtlyacı olan tütün müstahsillerine 
avans vermej:e başlamıştır. 

Nişantaşında bir 
kız enstitüsü 

HAMİYETLİ KADINLAR - Kozan 18 
(A.A.) - Hamam köyünden Emin~ Dal ve 
Fatma adında iki köylü Türk anası yl!tmiş 
dönüm tarla ile on altı ~ muhtelif hay
vanlarilc mevcud bütün menkullerini dUn 
Hava Kurumuna teberrü etmişlerdir. 
Kıymetleri tahminen 750 lira tutan bu 

teberrü muhitimizde büyük bir takdirle 
karşılanmıştır. 

MARAŞTA MEB'USLARIN TETKİKLE· 
Rİ - l\l;;raş 18 (AA.) - Bir haftadanberi 
{e-hrintlzde bulunan meb'u.slarımız Ticaret 
odası ve zirai kooperatif tcşckkıillerile Be
lediye \'e Parti ve Halkevinde halk ile gene 
likle temas ve görüşmelerde bulunmuşlar, 

dllekleri tespit eylemişlerdir. Vil5yet nler
kezindeki trtkiklcrini bitiren meb'uslarımız 
diın vali ile beraber halkımızla temaslara ve 
görüşmelerine rlrvam etmek üzere ka -
ualara gitmişlerdir. 

Bakınız; hatıralarım nihayetlenmemiş bir 
romanın aahifeleri aibi bitmiyor. Pencere
mi açtım. Havanın çimen ve tomurcuk ko
kan bahar gibi bir rayihası var! Ben b'lz.ln 
semayı fırtınalı bir denize hazan da bir Lale 
devri bahçesine benzetirdim. Bu akşam, bu 
parlayan, yanan yıldızlarile onu yukarılar

dan çekmek, almak, açıp odamin her yanı
na yaymak istedim. Odamda içim sıktlıyoı'. 
Kendimi deniz.e akan gecenin saminıivctine 
daha yakından verebilmek için bah~\'.'ye in
dım. Bu mektebden ilk ayrılış gece.sinde 
Jıfı.IQ arkadaşlarımı arıyordum. Şu ya!eınin 
dRlları sarılmış kameriyeden ş;imdi Nazanın 

sPsleneceğini, şu akasyanın arkasınrian (0· 
Vf".) nm koşup geleceğini, (Nevin) in srka
dan yavaş yava$ gelip ellerile gözlerimi ka
pa~·ıp beni aldatacai,ını sanıyordum. Ve bu 
hayaller, bilhassa (Nevin) in hayali üzerinde 
gene göz yaşlarile duruyorum. 

Birliklerin teşkilatları 
yeniden tensik edi
lecek. Yeni birlik 
kurulmayacaktır 

İthalit ve ihracat birliklerinin yeni kad
rt'lan yapılmaktadır. Yeni kadrolara göre 
bJrlikler teo:kilitlarında tensikat yapıhıcak
tır. Birliklerdeki muhasebe işle.ri bir nıuha
ıib ve vemedar tarafından idare edilect-k
tir. Mevcud birliklerden başka yeni blrlik· 
ler teşkil edilmiyecektir. Barsakçılar birlik 
tf$kiline taraftar olmadıklarım Vek6l!"te 
bllc1irm4lerdir. V ekiletin bu hususta ne ka· 
r:u. vereceği malUm değildir. Bundan bRşka 
çuvalcı1ar birliğinin varidatı azalm15tır. 

Yeni kadrolarda yumurtacılarla çuvalC'ılar 
birllJinin vadyeti de tasrih edilecektir. 

Nahiye 
arasında 

müdürleri 
nakiller 

* ~MNİFATt:RA İHTiKARI - Mura· 
kabe komisyonu, ihtik&r yaptıklanr:ı tcı -
pit ettiği iıç tüccarı lVlüddeiumumi~l~c ve
recektir. 

* TÜRK-BULGAR TİCARETi - Türk· 
Bulgar ticaret müzakeresi için haz.ı:lıklara 
be flanmı$tır. Bir Bulgar heyeti Anl:arada 
beklenmektedir. 

* Hl.:Bl'BAT VE ZAHİRE GELİŞATI -
Son iki günde piyll.!amıza tüccar n.ımına 32 
\"e Toprak Ofisi namına 55 vagon buğday 
tüccar namına 7 V-.t.gon arpa. üç vagon mer
clırırk. 6 vagon yapağ1 ile bir vagon kepek 
gclmiştjr. 

* ALMAl\'YAYA DERİ İHRACATI -
Alm:ınyaya küçük ba.1 deri ihracatı için ha-
7ırlıklar yapılmaktad1r. İstanbuldan 600 bin 
liralık ihracat yapılacaktır. 

* R!',IK OLF.K ZEYTİNYAG İSTİYOR
Rumenlerc son anlaşmadan sonra satıla -
c&k zeytir.yağı miktarı hakkında görüşmek 
üzere yağcılardan iki mümessil Ankaraya 
gitmiştir. 

* İKTISAD VEKİLİ GİTTi - Ş.hrimlz
do bulunan İk\ıSad Vekili Hümü Çakır, 
Ankaraya dönmüştür. 

* TÜTC!'! İHRACATI - Tütün ilıra
cah artmıştır. Finhındiyaya bir kaç güne 
kadar yeni partiler gönderilecektir. Yu
nanlılar da harman için tütün alacaklardır. 

Maarif 

Şehirde yeniden 8, 
köylerde de yirmi bir 
ilk okul açılması 

kararlaştı 
Şehirde ve köylerde açılacak Uk okulla

rın yerleri ve miktarlan tespit edilmıştir. 
Verilen karara göre Beyoğlu kazasınd.i ye
niden 53 üncü, Beş1ktaşta 52 nci, Sarıyerde 
55 inci, Bakırköy Osmaniyede 5 inci, kü
c;ükpnzarda yeni kiralanan binada 66 ncı, 

F'!tihte 62, 67, 66 ncı olmak üzere 8 ilkokul 
ders seıiesi b:ı.şında açılacaktır. 
Şehirde oldul:u gibi köylerde de yeni o

kullar açılacaktır. Hazırlanan pl.ina gör~ 
Kartalda Şıllı, Küçükyalı, Soğanlı, Kuru
cuk, Kurd köylerinde 5, Çatalca kazasının 
ÖmerU, Ercunlu, Boyalık köylerinde 3. Si
li\Tl kaz.asının Büyük Kılıcb, Seymen. Bü
yiik Çavuşlu, Çayırdere, Yapağça, Küçük 
Kılıçlı, Gümüş:pınarda olmak üzere 7 okul, 
Bf'ykoz kazasında Ömerli, Kılıçlı, Sırapınar
da 3, Beyoğlu kazasının Kii.ğıdhane köyün
de. Bakırköy atış alanı, Yalova kaz.asının 
F.lmah, Şile kazasının Hıçıllı köylerinde ol
mak üzere 21 köy okulu daha faaliyete a~ ... 
('2eektir. Bundan başka 48 ilkokul tanlir e
dilecektir. 

Yeni bir kız enııtitiisü 
Verilen kararlara göre mevcud kız ens

titülerinden başka Nişantaşmda yeni bir kız 
('nstitüsü açılacaktır. 
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DENİZLİDE GF.NCLİK TÖRENİ - De· 
nizli 8 (A.A.) - Dün vilayetin kırk iki ye
rinde genelik kulüb ve gruplarının taaliye~ 
geçmeleri münasebt-tile bir tören yapılmış 
tır. Gene dün bu töreni takiben Halkevinde 
Parti tarafından gönderilen spor malzeıne
leıinirl bulundu~u salonun küşadı yapıl -
ıruştır. 

Genelik kulüb ve grupları, 30 ağu~tosa 

k:~ar bütün noksanlarını ikmal ederek Za
fer bayramına iştirak edecekler ve o ıün de 
teşkH törenleri yapılacaktır. 

ZİRAAT VEKİLİNE BURSADA VERİ· 
LEN ZİYAFET - Rursa 18 (AA.) - Vili· 
yetimiz ormancıhk ve alelUmum ziraat iş
leri üzerinde tetkiklerine devam eden Zi
raat Vekili ~Iuhlis Erkmen şere!ine dün 
Halk Partisi tarafından Uludağda bir öğ1e 

ziyafeti verilmi,tir. Ziyafette Başvekalet 
1\-Iüsteşarile bazı meb'uslar, Belediye Reisi 
ve Parti erkanı haıır bulunmuştur. Ziyafet 
halk mümessillerile Vekil arasında umumi 
işler üzerinde çok samimi görüşmelere ve
sile olmuştur. 

İZMİRDE MAHKÜM OLAN CASUS
LAR - İzmir 18 (A.A.) - Evvelce' şehri
miz Ağ:ırceıa mahkemesince muhtelif ceza
lara mahklım edilmiş olan cas1.1slar İstan .. 
bul hapisane.sine sevkedilmişlerdir. 

İstanbuldaki muhtelif nahlyelorin mü • 
dürleri aramnda nakiller yapılmıştır. Fe
ner nahiye müdürü Nazım Kolbaş Yeniköy; 
Eminönü Nahiye 'müdürü Abdullah Eraslan 

Fener; Şehremini Nahiye müdilrü liüsnü 
Kıral Karagümrük; Samatya Nahiye mü· 
dlirü Ha.san Tah!in Ural Şehremini; An
kara Viliyeti takib memurlarından Celal 
Balkanlı Samatya nahiye müdür:uklerine 
nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Hukuk mezunlarından Cevad Çapanoğ -
!unun EminOnü, Başvekilet 1.lüdcv,·enat 
dairesi memurlanndan İhsan Ataka:~ın da 
Heybe1i nahiye müdürlüğüne tayinleri mu
amelesi bitirilmek üzeredir. 

* t.::\İVERSİTE KA,IPI - Vekile~ da· 
imi bir kamp yeri yapmağa karar vermiş
tir. Pencükte istimlak edilecek mahal, ka
rar laştırılmı,tır. 

* ÇOCUK KAMPLARI - Maarif Ve 
kaleli daimi çocuk kamplarının Fiorya ve 
Maltepede kurulmasını muvafık &örmüş -
tür. 
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İzmir 18 (A.A.) - Yunanistanın fuardaki 

mümes.ısili He Alman mümessili tehrimize 
gelmişler ve pavıyonlarıru tanzime başla
mışlardır. 

hk zamanlar biz mektebde üç arkoııdaştık 
(Ova), Nazan ve ben, Bu üç gene kız bir 
neş·e h3.le!<>i gibi açılıp kapanarak, daha 
nıektebin ilk sınıflarından orta swıflarına 
kadar beraber gelmiştik. Beşincide aramıza 
yeni bir arkadaş daha katılmıştı. Bu güzel, 
bu ince, bu altın saçiı, mavi gOzlü kızı biz 
bir anda sevmiş bir anda benimsemişlik. 

O en küçüğümüzdü. Biraz hoppa, biraz ha
fif, biraz edalı bir hali vardı. Biz onu (Cin 

H&.rlov) un !ilimlerini görünceye kadar 
kimseye benzetememiştik. İşte o geceden 
itibaren küçük arkadaşunızı hep (Cin Har

lov) diye çağırdık. Onu gün geçtikçe daha 
iyi, daha yakından tanıyorduk. Ruhu ne 
kadar temizse aliyişe de o kadar düşkün

dü. Daima zenğinliklcrinden, büyük kOşk
lerinden, otomobillerinden, motörlerinden ve 
seyahAtten bahsederdi. Daima çok tık, çok 
ihtimamla giyindiğine dikkat ediyorduk . 
Bir gün mektebin kapısına, arkasına et.ki 
bir palto geçirmiş ihtiyar bir adam gelmiş
ti. (Cin Har1ov) u çağırdılar. Seni anyor

lar (Nevin) dediler. Biz de mütecessis, bah"' 
çl'de bekleyen ihtiyar adamın yanına git .. 
mek istedik. (Nevin) bizi beklemeden koş
tu. Adamın elindeki paketi aldı. Kulağına 

bir şeyler söyledi. İhtiyar acele uzaklaştı. 
Her hafta ~ıra ile bir arkadaşın evinde bir 
çay vermeği idet edinmiştik. İlk hafta, Na
zan, sonra ben, daha sonra (Ova) \e en 
nihayet (Cin Harlov). 

Nazanın Çamlıcadaki köşkünde çay çok 
sPmimi, çok güzel olmuştu. İçimizde gene en 
tık (Nevin) di. Beyaz yakalı mavi yü~den 
Orülmüş güzel bir elbisesi vardı. O hafta 
en büyük (Sükse) yi o kazandı. Hafta Kra
liçeliğini seve seve biz ona verdik. Bu bü

tün mektcbde duyulmuş, onun cazibesi her
kesin dilinde d01aşmağa başlamışb. Onu di
~er sınıilardan tanımayanlar da geliyorlar, 
onunla konuşmak, her gene kız için Adeta 
büyük bir muvlflffakiyet hükmüne geçiyor
du. O hemen her gelene imzasını ta~ıyan bir 
lotograf veriyordu. Hatta bir gün en son 

çektirdiği fotograflardan birinin 3ltında 

.çok yakında Holivuttan daha güzelini gön· 
dermek vadile'" cümlesini taşıyan bir yazı 
vardı. Bunu evde annem gör~ü. 

Şair Fikret ihtifali 
Şair Tevfik Fikretin 25 inci ölüm yılı mü
nasebeti.le Halkevleri tarafından bir ihtifal 
programı hazırlanmıştır. Bugün saat on 
b<"tle, Eyüb Halkevi gencleri Fikretin E· 
yübdeki mezarı başında toplanarak hazU'la· 
nan programa göre Fikretin şiirJerindl'n ba
ı.ı parçalar okuyacaklar, oairin edebt ve iç
tima! hüviyeti etrafında sözler söylC'ne
cektir. 

Diğer bütün Halkevlerinde do bugün ve 
bu gece toplanılarak fairin hatıraı<ı yade
dilecek, ıJirlorl okunacak, Fıkretl anlatan 
hitabeler irad edilecektir. 

Bütün yurdda hasad 
20 güne kadar bitiyor 

Yurdun her tarafından geJen haberlere 
göre hasad tıı:lerinin memnuniyet verlcl bir 
tekilde ilerlediii öirenilmiştir. AIAkadar -
!ardan aldılımız malümata göre yurdda ha
sad itleri 15 - 20 güne kad:ır tamamen ik
mal edilmif olacak ve mahsul ambarlara 
gire<ektir. 

Fiat murakabe teski-, 
latı genişletiliyor 

Bu ıünkü !iat murakabe konusyonunun 
ihtiyacı karşılıyacak mahiyette olmadığı 
anlaııldığlndan, Ticaret Vekileti, üat mu

rakabe te~kitatını genişletmeyi muvaCık 
bulmuş, bir proje hazırlıyarak KoorcHnas -
yon heyetine vermiJtir. Bunlar resen va7.ife 
görecekler ve halen Belediye zab1taJtnın 
hlfliz olduğu aatahiyetlerden dnh'\ geniş 
mikyasta sal8hiyet sahibi olacaklardır. 

Kontrolörler, satışlarda ihük3r yaptıkJa ... 
n görülen kim.seteri doğrudan do~ruya 
Müddeiumumiliğe verebileceklerdir. 
,,,,,.....,......,...~--~~~~ ...... ı 

«Vatan» gazetesi 
Bugünden itibaren Ahmed Emin Yalnıan 

tarafından .vatan• namlle bir S1Jzete nef
r<.dilmeğe başlanmıştır. Tebrik eder, mu
vaffakiyet dileriz. 

* YATI MFJ<TEBLERİ - Şehir ve köy 
yatı mektebleri için Maarif Vekileti bir üc
ret tarifesi bazırlamı.ştır. Darülacezede bü
yütülen çocuklar da yab mekteblerine ve
rilecektir. 

* MUITELİT ORTA TEDRİSAT - Or· 
ta mekteblerde muhtelit tedrisatın kaldırıl
ması takarrür etmiştir. 

* CNİVERSİTEDE - Diş mektebi için 
y<'rıid'?n iki a,tstan alınacaktır. Diğer fa -
klıltelerdeki münhal asistanlıklar için de 
yakında bir imtihan açılacaktır. 

Vilayet ve Belediye 

* KAZİNOJ.ARDA TEFTİŞLER - Dün 
b.L.nolarda yapılan teftişlerde pek az yol
suz harekete tesadüf edilmiştir. Ka2i11ocu
l:'ırın yeni tarifele-re intibak etmekt,e. ol -
duklan anlaşılmaktadır. * KARTAL İSTASYONU - Kartal h-
t::ı!<>)"Onunun civarı geni~letilecek, 

bir park yapılacaktır. 
burada 

* ŞEHİR TİYATROSU - Şehir tiyatrosu 
yeni yıl temsillerine 1 teşrinievveld~ bc.11 -

!ıyacaktır. Dram kısmı ilk olarak •Otcllo• 
yu oynıyacaktır. * BOGAZİÇİ KABLOSU - Arnavud· 
köyle Akıntıbumu aruındaki kablonun ta
mirine bu gi.ınden itibaren baılanacaktır. * BELF.DİYF.Vİ"( n;sİ BÜTÇESİ -
Bc•lediyenin 2 milyon liralık yeni biıtçe.:'.i 
Dahiliye Vek.iletinin tetkikine gönderil -
nıiıtir. 

* OD~ FİATLARI TIİKSELİYOR -
Odun fiatlarının, nakliye ücretlerinin !uz -
lahğından arttığı anlaşılmıştır. 

* Pı,.1,JLARDA - Plajlarda mayo kira· 
lan 15 kuruştan fazla olmıyacaktır. 

Deniz ve Liman 

* KARADF.VİZDE FlRTJ'llA - Kara. 
denizde şimal fırtına~ı b.'l~lamıştır. Motör 
\'C küçük gemill'r Karadenize açılamamıt -
tır. Vapur seferleri muntazamdır. * DENİZE DÜŞTÜ - Galatada oturan 
İ'imet; Arnavudköy rıhtımında gezerken 
dl'nize düşmüş, kurtarılmıştır. 

Müteferrik 

* BAŞVEKALET MfSTEŞARI - Baş
vekalet müsteş,an Vehbi Demiral Bwsaya 
gitmi$tir. * GÜ~mi.'K TARİFELERİNDE TADİ· 
LAT - Bu gilnün ihtiyaclanna uvmPık 
için gümrük tarifelerinde tadilit yapmak 
üzere bir kanun loiyihası hazırlanmıştır. 

Üsküdarda bir yazma 
fabrikası yandı 

Dün akşam saat yirmide Üsküdcırda hir 
yangın olmuş, Nuroğlu Aokağında $Rminln 
51 numaralı yazma fabrikasında çıkan yan· 
gında bina ve içerisindeki eşyanın mühim 
bir kısmı yandıktan sonra İtfaiye t..:ıra(ın ..w_ 
dan söndürülmüş;tür. Yangının yazma ku ... 
rutmağa mahsus ocağın bacasından çıktığı 
7.annedilmektedir. Bina ve içeri!(incirki eş. 

yanın 3000 liraya sigortalı olduğu anl;:ı;şıl -
mıştır. Tahkikata devam olunmaktı:ıdtr. 

Komşusunu soyan kebabcı 
İbrahim 

Yalovada kebabcılık yapan İbrahim, 
komşusu Alinin dükkinına girerek ba11 

eşva çalmış, İstanbula kaçmış, nddiseden 
j.;:fanbul zabıta~ı haberdar edil~ıi., ve ib
rahim burada yakalanmı~tır. Sultnnahmed 
birinC'i rulh ceza mRhkeme:;;ine verjlen İb-
rahimin sorgu!'>u sonunda tevkifine ve suç 
mahalli olan Yalovaya gönderilmesine ka~ 
rar verilmi~tir. 

Tramvaydan atlarken 
Ortaköyde Pişmi~oğlu sokağında 101 nu

ınaralı evde oturan Haçik oğlu 18 yaşında 
Ohannes bindiği tramvaydan Dolnıabahçe 
caddesinde atlamış, yere düşerek sağ elin
den ve muhtelif yerlerinden yaralanmııı:tır. 
Ohanncs, Beyoğlu hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Dijer taraftan, tramvay giderken atladığı 
için hakkında Belediye ceza zapb da tu
tulmuştur. 

Odun keserken 
Fenerde Fener caddesinde 318 numaralı 

odun deposunda çalışan Muhsin oğlu Ha
san, balta ile odun keserken fırlıyon bir o· 
dun parçasile alnından yaralanmu, Balat 
hastanesinde tedavi altına alınmı,tır. 

Araba çarptı 
Yeniş.ehirde Katmerli sokakta 19 numara

da oturan Dani~in arabası Ga1atada Şeftali 
sokağında 34 numarada oturan Ahm(!de 
çarparak dizinden yara1amış, yaralı tedavi 
altına alınmış, !'>Uçlu yakalanmıştır. 

Köprü merdivenlerinden 
düştü 

Tophanede Kadiriler yokuşunda 15 nu -
maralı evde oturan Tevfik oğlu 7 yaışında 
Cemaleddin köprü merdi\•enlerinden dü -
ferek kolu kırılmış, Şişli Çocuk h35tanesi
nc kaldırılmış, tedavi altına alınmıştır. 

Bfy! .. 
Gülümsedim: 
- Takdirini7e as1.i liyık değilim Didar 

Hanım. Çünkü kendimde biç bir meziyet 
göremiyorum ... amanyo u .-------

Edebi Roman 
TEFRiKA: 1a 

KERiME 
NADIR 

- Siz bir meziyet mecmuasısınıı. ... 
Yavaşça kanapenin ucuna oturdu. B;ına 

J
~ çok yakından ve cür'etkir nazarlarla ba

kıyordu. 

) - Sizi herkes beğeniyor ve takdir edi-
r, yor, diye devam etti. 

Bu fazla iltifattan hoşlanmıyarak: 
- Mübalağa ediyorsunuz, dedim. 

Hayalim çocukluk hayatıma döndü. BOy· j mek istedim. Beiki de bu Zü181 idi. Bu lh
le &üzel geceler, bana daima ıshrab ver- Limalın kalbimi kaplayan tatlı haı.zı içinde 
n1emit mi idi? ... Hatta, ilk mekteb Jırala- lıir dakika bekledim. Fakat çabuk ayıldım. 
rında iken bile, pencerem.in önüne o•urur, Didarın ıesi: 
Y•z gecelerinin tatlı rüzgarlannı ciğerleri- - Ooo Nejad Bey!_ Burada mıydınız? .. 
me doldurarak ai;lar, evet ağlardım. Bu göz clıvordu. 
yatları niçindi?_ Niçin ruhum boğucu ta- Kuru ve sert: 
hassüslPTle dolup taşar, \•arlıtım anlatılmaz - Evet, dedim. 
duyguların pen~de ltıvrarıırdı?.. - Karanlıkta ne yapıyorsunuz?. Bir sa-

Zülili bu k:ıdar eskiden, çocukluğumdan- atlir ıizi arıyorduk .. Zü!Al bahçeye çıkmış 
~ri aevdiiimi itiraf etmek gücüme ıidi- olmanız ihtimalinden bahsetti.. Tahmini 
)'or- doğru imiş ... 

- A!'l1a! .. Hem göreceksiniz, ileride l.Bıyık 
olduğunuz çok yüksek bir mevkie ulaşa. 
caksınız .... 

Dud.'lklarımı büktüm. Uzaklara bakarak: 
- Temennilerinize teş('kkür ederiın, di-

)'e mırıldandım. Fakat beni ZÜlilden iyi 
ıormamıpınız ... 

- Bana sizi anlatan ve (anıt.an ZülQldir .. 
- Teyze7.adem hakkımda bu kadar lU-

tufk.Bır olacağını uı.nnetmem!. 
- N' diyorsunuz?.. ZülA.l aleyhini~de 

hiç bulunmaz .. 

Propagandanın 

Ku1111eti 
[Başmakaleden devam] 

pet olduğu kadar menfi fekilde de 
istifade edilebilir. Biz, latiklal muha· 
rebelerinde müspet tekillerden çok 
istifade ettik. Aylarca fark hududla
nndan gelecek ye'il orduların serin 
ve yeıil hayali.tile yaıadık ve mane
yjyahmızın gıdasını temjn ettik ve 
güzel neticeler istihsal eyledik. 

- Kızım, arkadatını tanımıyorum. Fakat 
p~ cümleri okuyunca bu kızcağııa •cıdım. 
Çayını verdiğin gün muhakkak onunla ko
r.uşmalıyım, dedi. Menfi propagandalar da o derece 

ehemmiyetli i.kıbetler tevlid edebilir. Ben bu sözlere taştım. Acaba niçin annem 
Şimdi bu muharebe kartısında bü- (Cin Harlov) la konuşmak istiyordu. Zih -

nim bütün bu suallerle me9gul olduğu halde 
yük bir kıymet ve ehemmiyet iktisab n•ektebe geldim. Arkadaşlar. ihtiyar bir ha-
etm~f olan Türkiye üzerinde de ec- nımın bu hafta (Nevin) e yeni bir elbise 
nt"bı propııı~andas.ının her bakın~dan getirdiğini söylüyorlardı. İhtiyar, başörtülü 
en faal hır vazıyette bulundugunu bir hanım geln1· r de bü "k bir k t 
h T .. k t d b'J . 1· j "' e ın yu u u er ur va an •tının 1 me:n a- \·armış o sırada Nazan kapıdaymış ihtiyar 
zımdır. Her gün, her dakika, bizi de hanım 'ona: 

1 

İnandırabilecek havadislerle karşıla- _ Kızım (Nevin) i bana bulurmusunuz, 
şacağımızı daİrna gözönünde tutma- demiş. 
lıyız. Çünkü propaganda sadece ya· 
landan ibaret değildir. Onun ha.ki· 

Nazan hemen (Cin Harlov) a koşmuş, Ön
lemiş, ihtiyar kadını ideta ilikler ~ibi bir 
köşeye çekmiş, elinden kutuyu almış, r:;onra 
kulağına bir şeyler söylemiş ve kadıncağız 

katle veyahud da hakikat olabilecek 
eeylerle uzaktan ve yakından teması 
vardır. Bunun için hüsnüniyet sahibi 
olanlar bile onun tesiri altında kalır. 

Gözle görülmiyen ve elle tutulmı
yan bu gizli kuvvete kartı ne yap· 
malıdır? Hükumet ajanı tebliilerin
de büyük bir samimiyet ve ,ayanı 
takdir bir salabet gösteriyor. Mülte· 
fikimiz Fransa ordulannın mağllıbi
yetini D. N. B. yİ dinlemeğe ihtiyac 
duymadan bütün tafailitile kendi 
radyomuzdan ve ajanıımızdan öğ ... 
rendik. Buna karıı baıka membalar
dan iıitti.iimiz bir çok haberler de 
yalan çıktı. 

Türk resmi makamlan en doğru 
yolun hakikati söylemek olduğuna 
tamamile kani bulunuyorlar. Dünya· 
nın yap.dığı ,u emsalsiz günlerde sa· 
dece kendimize inanmaktan baıka 
dürüst bir yol olmadığına hepimiz 
İnanalun. Gerek cemiyet halinde ve 
gerek ferd ııfatile bu gün gösterece
ğimiz en büyük vatanperverlikten bi-
risi de budur. N. A. KÜÇÜKA 

- Rica ederim, bu bahsi bırakalım1 dedim. 
Sesini yavaşlatarak: 
- Bu bahsi kapatmak mı? dedi. 
Siz bir pirsiniz .• Ben ise, takdirkArınız .. 

Ah Nejad Bey .. Bırakınız da biraz söyleye
yim. Sizi cidden takdir ediyorum. Herkes
cien fazla beğeniyorum ... Öyle vakur, ciddi, 
asil ve bütün insanlardan bam başkasın?z kı! 
Sustuğumu ve can sıkıntımı belli eden bir 

hRreketle başımı çevirdiğimi görünce: 
- Sizi belki sıkıyorum, dedi. 
- !! ....... . 
- ... ,Ama siz dain1a sıkıntılısınız .. Sebe-

Lini de biliyor ve size hak veriyorum. 
Birdenbire döndüm: 
- Bildiğiniz nedir?. dedim. 
- Darılmayınız .. ZıiTildcın ö&rendim .. Fa. 

kat bu derece üzülmeye değmez kit. Dende 
ayni v<tziyetteyim .. 

Çıldıracaktım. Sesim tilriyerek: 

- Söyleyiniz, dedim. Zül.ilin size ö'tretti
ği nedir? .. 

}'ütur..-uı bir hal almağa çalışıyordu. Göı.
lerini gOzlerime dikerek: 

- Şı: mekteb meselesi, dedi. 

yıkılır gibi başı önünde uzaklaşıp iitmiş, 
arkadaşlar, iyi kalbli (Nevin) in bu zavallı 
kadına niçin bu şekilde hakaretle muame!e 
etliğini SOTmuşlar, o: 

- Bu hiı.metç.ilerim.izin en lddiacısıdır, 

onun için fazla yanımda tutmadım, hemen 
u1&kiaştırırım1 diye cevab vermiş. 

Bir gün bu imz.alı fotograf meseleleri ida
reye ak!'>edince (Cin Harlov) tekdir işitti. 
Velileri çağırıldı. 

O elbise getiren ihtiyar adamla, ba
törtülü hanım, geldiler. Odaya giren 11111! 

mümes!<>iileri bu ıavallı ihtiyarların çocuk
lar gibi ağladıklarını, yalvardıklarını gör
müşler. 

(Cin Hdrlov) ?ı.iektebe dônüşün1den 20 
gün sonra gene ortadan kayboldu. Babası 
takıüti verememiş dediler, onu sevmeyenler 

daha ileri gitti Bir mühendisle Amerikaya 
styahate çıktı diyenler oldu. Arkadıt~ nıuhi· 
tıııde dedıkodusu aylarca yer buldu. A:E

u .. t olacağını, artist olduğunu söyı,_diler. 

H:\lta gene kızlar sinema mecmualarında 
gördükleri bir fotografı ona benzettikler1nj 
ve hatta onun olduğunu, bazıları da son 

ıa cahil de değilizya! .. 
Beni kendisile, kendi ilmi, iktidarı ve ira

de.sile bir tutan şu sersem kızı tobt!:ımak 
içir. içimde bir arzu tutuş;tu. Fakat dişlerimi 
sıkarak kendimi tutmağa çalıştım. 

En yüksek mevkilere ula,mak, klmc:<"nin 
eri~emiyeceği emellere varmak ;ştiyaki!e 

yanan ben, bir gün en ba!llit ve değersiz in
sanların değerile ölçülecek ve onların mer
luur.elinc mi mü!lltahak ohıcaktım? .. 

Zülalin hayali gözlerimin önünde kahre
dici bir füsun ile beliriyor; onu, kır1lan e
nıellerimin, yıkılan istikbaliınin, mahvolan 
hayatımın tek cellidı olarak görüyorum. 
Doğruldum. A&ır bir sesle: 
- Ben meyus veya değilim; diolomah 

\"f'ya diploma!'iızım; bu kimseyi aliiıkl'ldar et
mez, dedim. Gözlerimde yanan hiddet ışık
larını farketmiş olacak ki ayaA;a kalktı. 
Korka korka: 

- Affedersiniz, düşüncesiz hareket etilin, 
dedi. 

Ben de ayağa kalkmış ve ellerim cehle -
rimde olduğu halde rıhtımın ta kenarına ka
dar ilerlemiştim. 

.Hayır anne! .. Ben sadece buhran geçir(- - İçeride bunaldım. Salon fazla sıcak!. 
yorum, saçmalıyorum .• Bu deli kızı bu ka- - Çok iyi ettiniz .. 
dar N:vm~k için bir aebeb yoktu.. Ben Didar bu sözleri ayakta söylüyordu Fa-

- Aleyhimde bulunmayabilir ... Fakat le
himde hareket etmemesi de bence o nis
pette tabiidir .. 

Geniş bir n~fes almam 18zımdı. Fakat 
~iddetli bir yeis ve öfke ile kalbim buıkul
du. 

Arkamda duruyor, ne yaklaşma~a ve ne 
de uzakJaşmı:ığa cesaret edebiliyordu. 

'fem bu sırada: 
nıariz ruhlu bir genclm!_ Hepsi bundan i- k.t.t kanapeye bakmasından, oturmak fikrin-
baret... de olduğunu anladım. 

Bu dilşünc•ler beni ne kadar ıamıın işgal - Ne kadar dalgınsınız, dedi. .. Fakat bu 
etti. hatırlamıyorum. Arkamda bir ayak ~e- haJ yüzünüze başka bir mana ve güzellik 
ai peyda oldu. Kımılciamak. başımı çevir· veriyor ... Sizi çok takdir ediyorum Nejad 

- Aman pt>k tuhafsınız Nejad Bey!.. 
Böyle diyerek bir elile dizime vurdu .. 
Bu garib ve manasız kızın, teklifsiz olu-

\'ermek istidadı gösteren fu son hareketi ak
lımı başıma getirmiştL 

- Mekteb ne olmuş?. diye yükselelim. 
- Şey ... Yarını bırakmışsınıı. da .... 
- Bundan ne çıkar? .. 
- Hiç!. Ben de okuyamadım .. Ama sizin 

gibi de meyus olmıyorum .• Ne yapalım; ka-

- Orada1ar, oradalar diye bir ses çınladı. 
Başımı çevirince, yalının mermer ınerdi-

\'enlerinden bir alay kızın haykırışarak bah
çeye indiklerini ve bizim bulunduğuınuz ta
rAfa doi;ru ıeldiklerini ıördüm. 

Yazan : Ömer Nejad 
rf.'' gösterilen Iilimlerden birinde fıgiitlöıl~ 

r~ında gördükleri sarışın, mavi g JP 
kızın muhakkak bizim (Cin Harlo\I') 
ğunu yeminlerle iddia ettiler. t 

Onu gören olmadı. Eski butıın4',; 
ları yerde de yoktular. Bir setı• 
ra (Cin Harlov) un babasının . \it"" 
kaç ay ı:eçtikten sonra da annesini' 

ğünü öğrendik. Fakat (Nevin) orta.dl bil" 
tu. Ben onu çok aradım, çok arat~""" 
madun. Hatta onu düşünerek ağlalll»"" 

(li• celer de annem ve babam ıavalh . t , 
muhakkak bulduracaklarıru söyled~~ 
nedense bu vaidlere inanmak isü) ~ 
Bır akşamdı, dayım gelmiş beni rnek 
almıştı. Beraber konsere gidecek so~ti 
hıkelcde babamla buluşacaktık. ?t{ei tif' 
ayrılacağım sırada arkadaşlar gene ( 

den bahsediyorlar, inanmak fsterned~ 
i.!ıtemiyeceğim bir çok sözler, ri~ 
söylüyor1ardı. Ben bunlara ınan• 

Çünkü ben (Nevin) in küçük oUl -1 
zaf1 o1masına raimen gözleri kada.rti' 
olan ruhuna inanıyor ve onun haf'~ 
ima temiz kalacajı.nı biliyordwn. f{J 

yapılan tahminler, dedikodular be~, 
zarımda hiç bir mana ifade edemeı~tsı* 
~nra mektebi terketm.iş konsere ~,ııı 
Gece \'apurda babamla buluştuk. ~ 
keleye çıkacağımız sırada doktor• r ,,._: 
dik. Yorgun görünüyordu. Yüzünde <gl 
bir üzüntünün derin izleri vardı· 
doktoru omuzlarından tuttu ve: ~ 

_,. T.en var?. Çoktan beri görGşerT'1 ti 
li• doğrusu bu gece bu utırablı ha edl-

dokunuyor, nen var, söyle bana d 
O anlattı: Bu hafta belki moslel< Jıl' 

mın en gamlı günlerini yaf&dını. s~ 
hastanede, hastalara mutad ztyare t , 
parken solgun, mustarip yüzlü fııkP 
mavi gözlerinde hala güzelliğinin ~ 
ları parlayan gene bir hasta kadın ;)t" 
Bir çocuk bekliyordu. Vaziyeti tetıl ~ 
Başucunda koca~ı duruyor ve ban• fl.,I 
gözlerle bakıyordu. Hastanın ismi J1 
Günlük raporuna baktım, vaziyed ~ 
şıyordu. Harareti artmıştı .. Gene ""as" 
halinde bile koca..cunn nemli mavi g >'. 
den akan bir ısevğile gülüyordu· .;ti. 
görünen bir hali vardı. Kendisine h .,j' 
ihtimam gösterebilmek için yurda ' 

hm. Uğraş;malarunıı.a rağmen .. o .. b~ 
mavi gözlerini hayata kapadı. oıurk ~ 
!erinde o kadar munis o kadar tatlı 1 
vardı ki bunun tesirinden hiç bit 
kurtulamıyacağım. 

- Hiç o1mau;a çocuk kurtuldu rıı"' 
heyecanla sordum. ~ 

- Maalesef, diye doktor cevab ,; 

Zavallı Nevin, zavallı Cin Harl~."ı .. .J 
se ısenin hakkında verdiğim h~ 
hiç de aldanmamışım. ~ 

İnönünün bir A~ 
kalı gazeteciye nı~ 

beyanatı ,,,1, 
[ııa.tarafı 1 inci il. 

nuz? F.aki Türkiye barit.asın• b/ 
çok küçülınü, olan bugünkil 
size kafi görünüyor mu? ~ 

«- Hayır, böyle bir hal' 1 
böyle bir elem bizde yokıol~ 
dun her erkeiine, her k~ 
her çocuiuna yüksek ve f•, ~ 
varlık hazırlamak gibi bif.ıı 
yabancı toprakl,.rda yuml'I'" 
maktan ve zabıta memurl~ 
maktan daha fanb ve ter<'' 
vazifedir.• 

- Demek ki, bugün kendi ""'ı 
dunuz içindeki varlığınızı bir ~'iJ 
luğun yükünü taşıdıibmız fi"'/ 
daha terefli, daha ferahlı buhıY" 

«- Biz, gözümüzü içeti1',.ti 
ru çevirmit bulunuyoru.. Jıl 
lekette yapılması lazım ı• '( 
kını takım itleri bu ıayecl• ıoı' 
fellik. Dünyada en bü~ .il 
saadet, yaratıcı itler ıayeı~{ 
edilir. Biz yepyeni bir yur;I, 
!Dayı, milleti yeni temeller ~ 
ılerletmeyi it edinmiı b: L 
ruz.» ~,· 

halk jil Boğazda 
meccani plaj yapılıt~ 

Belediyenin geçen sene ~la.C~): 
ıis ettiği bedava halk plıijı haYÜ 1 
r.örmüştti. Floryada müteahhide ttf. 
p18jdan başka halk için ayrtlıuı ~ 
kır:;mı da rağbet görmekte i.se d• 
yol itibarile uı.ak olması gözönürı'I 
nıış, Boğazda da tesisat yapıJrna.!1 1 

bulunmuştur. Bu iş için Boğaı~' I 
ve civarında Jiğım bulunmıyan bır 
raıımaktadır. ,,,,,,,,/. 

zum de bunların arasında idi' ~ 
evvel atılarak bize yaklaştı. 14 
çavkın bir gülüşle: ,,!, 

- Ooo! .. Maşallah!. Burada ne)~ 
sunuz'! diye sordu. Gözlerinde tfl.' ti 
rıltılar uçtuğunu görünce vaziyeuıı1t.I İ 
lıf hükümler giyindirmiş olduJıl-1'~ 
ve beynimden vurulmuşa dött~ 
Düştüğüm müşkül mevkiln e ~ 

ken, Didar atıldı ve başından b 
pot kırdı: 

- Nejad Beyle kavga ettik! Ô~ I 
Bu söze bir kahkaha tufanı ce 

Kızlar etrafımızı almışlardı. 1' 
Ben ciddi va hatta sert bir ta'·ıt 

dönerek: . . ~ 
- Tuhafsın!. dedim. Içerıde .JI 

biraz hava almak için kendimi , 
tım .... ~.emen bir elçi göndermişsiJ'I; r/ı 
Guluşme devam ediyor, k.ızlJ! lı~ 

bir söz söylü:> ordu. Fakat ben ~ 
lali din1iyordum. Şahadet parJ11 
makamında ısallayarak: ~ 

.. seni gidi !'eni!.. Kurnazlık ha! .. ~ 
uğraşma, inkir etme! .. • manası~~ 
fa.retler ediyor; kula~ma yaltl~ 

1 - Hıç ummazdım Nejad! HiÇ 
diyordu. 1;1, 

Çılgın bir isyan hamlesile t>tfl, 
ısı 1 ıyordu. Bu sırada Şükran yal1 f 
laşll: ,,.,,,,, 
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ce . uzerınıze h .. d 
•ıne uzatılan il ucum e er- • Üçüncü mıntaka Etıbba odası, evvelki ge-

Yerlerde dol • erde, umulmadık Jngı"Jı"z A t bJ" vo 
k aıan rnü ·ı resmı e ıgı ce, ıehrlmlz tıb &lemi mensublarile gazete· 

Robert Koch 
filmi münasebetile 

aranın küçük]" b vezzı erde, An.. cilerini Çemberlltaş sinemasına, Roberl 
!erinde, Beyo·ıu Üyiiklü kütüblıane. Londra 18 ( A.A.) Koch filmini seyretmeğe çağırdı. 
larında RÖrdij ~.~~~n tütüncü dükkin- 1939 yılı enternasyonal filimciHk hafla -
~ı &arı'atırıın R'Unuz bir gazete ki, bas- Hava Nezareti tebliği: !lnda birinciliği kazanan bu filmin mevzuu; 
~iun bir h ~ecrnuacılığın, ucuz- Bu~ün öileden biraz sonra birbiri arka- meşhur hekim Robert Koch'un, verem mik-

loJa elunek arıh ası sayılabilir; bir sındaa. dalga halinde gelen düşman tayya- robunu keşif yolunda sarfettiği uzun ve 
ınancaıını tnıPal •~ı~a aatılıyor. Al- reler( crnubi tarki aahilleri üzerinden ge- çetin meMidir. 
ıızcaıını nu .' nı:ıJızceıini mi, Fran- çerek Londra mıntaka$lna nüfuz etmeğe te- Robert Koch. bütün bir insanlığı kemire~ 
bu d ııterııniz? O d lt'bbüs etıniş:lerdır. rnüthil hastalığın amilin! bulup meydana 

i ............... iK ... i .... ~ .... ö .... IN ............... 1 
;,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.; 

Ev kadınına 
f aydah tavsiyeler 

l
ha•ka aınernva1r,k !Öteki de. a B:~ı Derhal harekete geç-en avcı tayyarele- •

1 

koymak ve bu amille mücadele .~t~~k im-
taJ e et erde 1 rimizin ve tayyare dafi bataryalarımızın kanını hazırlamak için. geceyi ~duze ka-

Yance .n, hatt" A spanyolcatıı, mukabele ine maruz kalını lardır. Bir saat hyor, ba~ıru yıllarca tüplerin, mıkroskopun ı 
nı.aıın? Ru a ~abcası, neden ol- ıüren bir hava muhare~d sonra d" _ üstüne f'ğiyor, bin bir en~eli yeniyor ve bü-
d• iıı·ıfade •cahıı, Çınce 'Ve Japo-. cası · en ut · b ı h. b. r t h. b. ··k· •• man püsktirtülmiio:tür. şı·maı ve "--· de- tun un arı, ıç ır men aa, ıç ır mu ·a-li. k ıa asına k 1 ~ ,.~ •• 
. ır •ç renJcl' l h onu maktadır. nizled istikametinde ric'at etmişlerdir. Kent fat beklemeden, sırf in.!>anlı~a hiırnet mak-

hni rnuLafaz 
1 

ev a, günlük kı-c • kont! ğ T _ sadile yapıyor. le Q a d '•u U u ve ı..ıondranın ccnub kısmı civa-
arikatürler, İt~ e~ Yüzlerce re~im, rında bombalar atıldığı bildiriliyorsa da Robert Koch filmi, kRbiliyete ve mesaiye 

Y•zılar, kalı ına ıle kaleme alınrnıf fimdiye kadar bu hususa dair mufassal ma- dayanılarak değil, intisab ve himayeden 
nı.ı, kırk ıek?, vahe ~arlak kiğıdll\ basıl- lümat alınmamıştır. istifade edilerek kAzanch mevkilere r,"?ç-

Alrnanca bı.le•nı ıfe •.• On bea kurue:ıt,. Hamps Hire nlıntakasında da muhtelif mek temayülünün arttı~ı. feragatin ve lıi"ı-
b " Al 1 ' h · metin adt>ta unutulduğu fU zamanda, C'id-ııen fnll'ı·ı,·zce .. ınancasını, nrYİIİzce t.ıcumlara teşebbi.ı~ edilmi;ir. Avcı tayyn· 
F • • F • l den ibretle ve dikkatle r;eyndilmcğe layık ~ansııcaıını ka ını, ransızca bilen re erimiz düıman tayyare1erile muharebeye bulunmaktadır. 
hılnı' J>ı• kaı>11 J L tutuşmuşlardır. Hava muharebesi devam J •Yenler d ·· I a a 1YOt. isan Bu fiJim, en yük11ek, en derin ha7.1arın, 
arı Y•rırıı Ya~ot ~ Çünkü resirn. alt.. etmektedir. • • liik!'le ve büyük konfora kl!ın yollardan u-
!"Urııi teceıaij a a anla•ılsa bile 11.. laşılmakta delil, insanlığa hizmette, baş,"ka-
ır bu kadar r:, rn~v~uu olan harbe da- Londra 18 ( A.A.) lanna f8'·delı olmakta saklı bulunduğunu 
Yecenlannıak 0nıı hı.r arada görüp he- gös1:ernıektedir. 
ve hu deteri n beş kuruşa değer• Hava Neureti tebliği: Bütün Türk gencliğ:i bu filmi mutl;ıka 
bakkala ıatıl kablrnadığı l\'Ün kilo il~ S.hıl müdafaa teıkili\tına menoup tayya- "yretmelidlr. 

8 d •a •det· • ı J-•- -------------...-tı Ört h ı gerı alınır. re e,uruz tarafından dün &ece muvaflaki-
•nın adı g· Bfı tnamur nıecmu • yetle neticelenen bir hücum Bulonya lirna-
atl 'Rnal'd • b l &.rının d ır. Ve, e•ya fi- nınna u unan gemiler ve deniz tayyare-
'":'_nanda ~[""'Yıp yükseldiği ~u !erine karıı temerküz ettirilmiştir. Bu hü· 
hlLıveıı"I ınan;ıadan ·· d . cum esnasında petrol tesisatları, cephane 

ı er elind gon erılip f b k •a •attırılan e on bet kuru ... 8 ri aları tayyare ihtiyatları, ve Alman.ya 
nın, frıtiltere ~e meseli. Arnerika _ da demiryolları bombardıman edil.mi,, 
nın h nın 'Veya k" F Fraruanın timali garbisinde, Holanda da ve 
d .. u •Yardaki es 

1 
ransa • Belçikada 26 tayyare meydanına hücum e-

du~ srihi ilanı. ınecınualannda ol- dilmiştir. TA,,_·yarelerimiz.in hepsi salimen 
•lınden rı sayesinde ka· ;;.d b " • Uc•• ... e- donıni\!ı.Jerdir, 

•11kar bul •la rnaJ edilmed" • d ~ 
"" ·· unan Si--ı h ıın " L d 18 (A A ) •.• uıere, İtina il fi•~ ; erkesin bildi. on ra . • 
11~ edilrn~ bir • tertıb ve halka toh. Nezareti tebliği : 

Hava 

Kocası baska, 
' 

erkeği başkaymış! 
« Kocam memlekette 
ba,ka kadın almıştır, 
benim de elbette bir dır, Propaganda • 

gazete... Saat 20 ye kadar alınan ra- k w İh • 
Siıınal'in 10 • er ege tıyacım var» 

ltıaralı sa agustos tarihli 
9 

porlara nazaran düfürülen düı. 
ttı . Yısını elb ve nu- . 

'ftır. her b • •ite elinize man tayyarelerinin adedi en a• Sultanahmed Sulh ikinci Ceza mahke-
kapakta ~ erce &Özden . ge_ç • mesi diın •erkek. ile ·koca• kelimelerinin 
hU.i altı~d erlinin •afet 1 t~Çırelım: fağı 86 yı bulmu7tur. yenl manaları olduğunu gostercn enteresan 
Zafer ne ~? Franıız R"alib~ a~ndan AJ A bli '-'• bir davaya baktı. 
hayra 1 k l!Uıel feydirl Tak ~ıt alar... man feSmJ te gl Durriye komıulnrından Ahmedc hakaret 
Yap ~ 1 

hialeri U dır, gıpta, etmekten auçludur. Kendisini mi.ıdafaa e-
llla ragı Çevirdinlı <{andırır. Lakin, .!!!.rlin 18 ( A.A.) derken: 

J n:ı:~ra tek atlı ' .:•da R"Öreccğiniz Alman orduları başkumandanlığı tebliği: - Ahmed bana sarkıntılık ediyordu. H-al-
d?kı Y~l~rni4, gö~ra. ~ıına bütün ma- buki benim erkeğim vardır. Erkekli bır ka-

tn14 bir ııe etını Uzak ufuk!.. Bır denizaltı 32,300 tonluk düşman tic~· dın batka bir adamın teklilinl kabul eder 
ltıub 1 ne Fra nra ret g~mıleri batırdıi,ını haber vermı,tir. be 
d 1 •taız b" nıız kadı 'J mi? Tabii etmez. Ben de milna.!e tsiz tek-

Ü •• ır J>ron nı ı e Dun gunduz \'e bılhassa 18 ağustos gecesi kızdı So d 
. •urınü4 old - . aranda.nın Yoll Alman hava kuvvetleri İngiltereye ka.rşı hCıni reddettilim. için bana . nra a 

tun acıklı urnı •ki ihtiyar h ~ra iftira etti. GU.ya ben bunun evinden eşya 
rab levh tltanzaraıııdır B • em$ıre· ıstıkşaf ve bombardıman uçuşlarına dr!vam da çalnu~ım. Benim ba,mıda arslan gibi 
h a11 k • U ık' t etm••ler.ı'r. İngıltere uzennde -nubda ve e.I d..a.· &r4ıı1nda h" I 1 1~ 1 • •• ._ u.ı ...... erkejim var. Ben hırsızlığa da teneuUl el-
h -~••~ek ıs •r' · d ~ d ı b' d · ı · d •-•le ....... ve bu k d ınız er- mer .. eı e "en f ır aıre çın e woyyare mem, diyordu. 

,, 

J<irlenen krepdö,in, krepmaroken gihi 
renkli ipeklileri evveli Jlık sabunlu suda 
yıkayıp, bol ılık suda çalkalayınız. Sonra 
temiz bir leğenin i~ine üç litre sıcak su ko· 
yup bu suyun içine yanm bardak kadar 
vincigro d'alcol blanc il.ive ediniz ve tekrar 
bu su ile elbiseyi çalkalayınız. Sakın büke· 
ıek !ıKmayınız. AvuclArınızla hafif hafif 
u~uşturduktan sonra bir havlunun içine 
koyunuz. Nemli nemli ütüleyiniz. 

Elbiseleri nasıl temizlemeli? 
Sandıkta kalıp da sararmı, olan bevaz 

keten elbiselere el!lki renklerinl vermek is
tiyorsanız, onları şu şek.ilde yıkamah11nız: 
Evveli bir miktar süt ve parça parça ke.sıl
m.i, sabunlar il8ve edilmiş suda kaynatınız. 
Sonra durulanıncaya kadar bir kaç su 
çalkalayınız ve gölgeye asarak kurutunuz. 

içilecek feyleri muhafaza 
Südü kesilmeden taze muhafaza etmek 

istediğiniz tnkdirde sabah akşam kaynatma
Jısınız. Çiy saklamAk istiyorsanız biraz :ru
ynn içine bir tuı.m karbonat atarak hal
ledip süde ilô.ve ediniz. Ekşimesine mini 
olmak için de süde bir miktar yaban turu
pu ·yaprağı atmak çok faydalıdır. 

Limonları çürümeden, bozulmadan gün
lerce muhafaza etmek isterseniz soluk !';U

ya koyunuz ve bu suyu haftada iki defa 
de~ştiriniz. 

Et suyu ile yapılmtf çorbanın ertesi güne 
kalması, ekşimemeıııi için 'u küçük vasıta
ya müracaat ediniz. Çorbayı kaynattığınız 

esnada içine bir parç-a bildiğimiz kömür
den bir parçayı daldırıp çıkarınız. 

Faydasız zanettiğimiz feylerin 
laydau 

Sigara küllerini biriktirip bir demir ku• 
tuda saklayınız. Bir bez parçasını hafilçe 
ısJauırrak bu küllere batırıp kromla.n temiz
lemek için sırattı sı:elince kullanırsınız. 

Kahve telve~inin belki işe yArayacağı ak
lınıza gelmemiş.tir. Cam yahud kri~tal bar
dak, vazo şı:ibi şeyleri temizlemek için bi-

İngiliz resmi tebliği 
Kahire 18 ( A.A.) 

Röyter Ajansı bildiriyor: 
İngiliz hava kuvvetlerinden bildirildi):;ine 

nazaran dün Trablusgarbda Bardia ırunta
kuında İngiliz deniz ve hava kuvvetlerinin 
rr.:üttereken yaptığı hareket esnasında 9 
düşman tayyaresi imha edilmiş, 2 sinin de 
tahrib edildiği muhtemel bulunmuştur. 

İngiliz hava kuvvetlerinin ilaveten bil
dirdiğine nazaran zırhlılar Bardia Fort -
Capuuo'yu bombardıman ederlerken do
nnnmaya refakat eden avcı tayyarelerimiz 
deniz kuvvetlerimizi kollayan bir İtalyan 

deniz tayyaresine raslamışlar ve onu alev
ler içinde düşürmil,Ierdir. Az sonra .5 79• 
tipinde bir İtalyan tayyare filosu donanma
ya hücum etmişse de bunlar avcı tayyare
lerimizin hücumuna uğrAyarak dağılnuş
IRrdır. 2 dü,man tayyaresi denize düşürül
müştür. Bunu müteakıb daha büyük bir 
.,5 79. tayyare filosu filoya hücum etmiş
tir. Gene 2 düşmMt tayyaresi alevler içinde 
düşürülmüş, bir üçüncüsü de paramparça 
oJarak düşürü1ünciye kadar avcı tayyareJe
Timiz tarafından takib edilmiştir. 
Donarunamtıa mensub tayyarelerin bir 

başkc. .5 79.t tipinde düşman tayyaresi dii
fiırdüğü ve bir üçüncüsünü de gene imha 
ettikleri zannedilmektedir. 
Avcı tayyarelerimiz.le düşman arasında 

vukua gelen diğer bir musademe neticesin
de bir dü,man bombardıman tayyaresinin 
dtişürüldüğü bildirilmektedir. Bir diğer 

dtişman tayyaresinin de Jmha edildiği haber 
\.erilmiş, fakat henüz teeyyüd ctmemı.ştir. 
Bı.r başka .s 79. garb çö1üne mecburi bir 
iniı yapmağa lcbar edilmittir. Bu tayyitre 
istimale elverişll olarak \aptedilmiı ve 
mürettebatı esir edilmiştir. 

Hiçbir tayyare ıayi etmedik. Bir pılotıı
muz yaralanmJ..tS8 da tayyaresini &alimen 
üssüne kadar götürebilmiştir. 

Kı.uldenlzde Kamaran üzerinde keşif 
UÇUfU yapmakta olan tayyarelerimiz .,5 81• 
tipinde bir düşman bombardıman tayyare
a.ine raslamı,Iar ve alevler içinde düşür -
miiflerdir. 

Cuma gecesi İskenderiye il.zerine yaptığı 
1.ücum esnasında bir dü,man tayyaresi mü
dafaa tertibatımız tarafından garb çölüne 
inmeğe mecbur edilmiştir. Tayyare kulla
n1lmağa elveri,ll bir haldedir. Mürettebatı 
CEir edilmiştir. 

Vuifeleri Somalideki düfman kuvvetle
rinin hareketini taciz ebnek olan muhtelif 
hücumlar yapılmı,tır. Harıeisa'da binahlr 
üzerine tam i.sabetJer kaydedilmiştir. Tay
yarelerimizden biri denize inmek mecburi
yetinde kalmıpa. da mürettebatı kurtarıl -
nuştır. 

• 
Italyan resmi tebliği 

ltalyada bir mahal 18 ( A.A.) in(i l tet~rerı.ler al 
8

• ırıcatızları bu ?1eydanl.arlle dafi bataryalarının ve pro - Hikim sordu: 
I' a e ınkılib d•Yhınde derin b' ıektorlorınin muosslr bır aurette bombar· _ Erk _ k. 

1 _ran11.ıar Al • ecekı;. • ı:ı d lır dınıan edildiği bıldirilmektedir. egın ım · 
rebirdir. Bir kaşık kahve telvesine çok az İtalyan orduları umumi kararga.huun 70 
miktar ru iliıve ediniz. İçine bir dnmla da 

çUtrn ,,. ' tnan aaw . • « u a a . . . DUrriye dinleytcUer arasında göz gezdi-
harb tr{e kalktılar. }f eh)~ boy öl • Filton motor fabrıkalan B~ıngham cı· rerek birini buldu ve kolundan c;ekert!lt: 
lili d~tnıd~k iatemiYordalbbu~ı Almanya, ~~rında tayyare levazım ~brikalarıA~ea .. - İşte bu arılan .. Adı da Şecaattir. Ben 
ıi or Uncü 'Ve b . ~ de. İıte, de- aıng ıınat müessesele~,. wauser, . on .. bu erkelimin üıtune başkRıuna, hem de şu-
trı.lerdedir: Ba ~fltıcı ıahifedeki r nlouth ve Bornmoth lıman tesisatı hucwn· ına teneuiıl eder miyim. Bay hikim Allah 

ttıan tüze) 'Yrot festivali Ale.. !ara hedef olmu~lardır. a~kına sen soyle ... dedi. 
hek' 'b san at!-r • ve • · ı in d ·küt 1 e 

numaralı tebli,i: 
fiİrke koyunuz ve bununla sertçf' ui:l;uşturu- Jngili.z Soınalıainde Adadelh mmtak&ın
nuı.. Sonra dt!'rhal çalkalayınız. Cam, krfstal da kAin Jeraıo te~sirıde diifmarun kuvvayi 
ribi ff"~~t'rin nt"kBdR.r parladtAını gÖrec_.ek- , külliye.sine karıı &"İTiŞllmiı olan muharebe, 
ıdniz. Sud kabının dıhf tutarsa ~ene klğıd- bet gün devam eden şiddetli çarpışmalardan 
da.n bir tamNlnu kRhve telves1ne batırarak 1 ıonra kazanılmışlır. Mukavemet noktaları 
bununla a.ertçe u~ul'iturunuz. Tertemiz o- ı klın·d · dil • 

• ı Ilı i aç lın evı Rene h Ingiliz liman anna. may . o me.s n H8.kim Kastamonulu Dürriyenin nüfus 
jı ıahifede ~ 1a'llır .• Fakat o erb !~ . devam edılmi~tir. Ayni geee lngiliz tayya • kağıdını' tetkik etti. O Ali isminde birisile 

. 'c e orgaruze e mış ve uz.un zaman-
laca;:tına emin olabilir!!iinız. . • . 1 ôanberi inşa edilmiş olan Ingiliz müdafaa 

erinin •a •t Yan 'Ve •• ' .• n ırın- 1 releri garbi ve merkezi Almanya ve Bel-
1
. 'd' B. 1 daha sordu· 

l>tını 1 '•J•Jıno k 1 1 d M h ev ı ı ı. ır sua · 
tlıınyanın h a.n atan teıirnl a. e- çika Uzerinde uçu9lar yapmış a.r ı~. .u - - DUrriye nüfus k8ğıdında Ali ile evli 
~en harb •~b etmemek ni ~r, Al ... tehf mahallerde ezcumle Dorlhnıundda olôuğun osteriliyor. Halbuki aen Şecaatle 
hRin·ı v htdınce rnüke ylehne rag- bombalar mesk\ın mahallelere du~rek 100 g Şe t benım erke•·ım diyorsun 

Parmaklarınızda yemek pışırdıkten srın- 'ı !istemi, çifte telörgü ile mücehhez. idi ve 
ra !lamn~;:ı.k yahud so~an . kokusu kalırsa nıağaralar içinde bir çok mitralyöz tesisatı 
~~ne k~hve t~lve!'iile silinız. Koku derhal vardı. Bütün bunlar, ild cenahtan yapılan 
ucuo eıdecekhr. bir manevra neticesinde ıukut etmiştir. 

e er . ıntne ha b .. . yaııyor!lun, caa • 
de etrnekt .enRela deviı-dj'"" • r .et- kadar ıivilın yaralanmasına ve olmesıne se- bu nuıl feY oyle.... Ağac ve meyva 
niyetpef'V ed~r. Ancak Al Rutı de. ıfa- ~h olmu,lardır. Bruxellesin merkezine ya- Dürriye bu ıuall aoiukkanlılıkla Ye li- Vilayet Ziraat müdürlüğü Beykoz-
Ya•d erdır: Frans tnanya ınsa- pı!an bir hucum esnasında da halk ara .... 

ifil ed ız tnuh • 1 1 kayd bir eda ile karşıladı. dBki meyvasız ai,acl8ma ve Büyiikderede· cukJarı • er: Bel1:;ikada •cır "'rine smda kurbanlar vardır. Dort kişi 0 mu, ve - Bay hikim, dedi. O kocam, bu da er· ki meyva ıslah istasyonundan ç-ok iyi ne-
aibi Al~ıneııne hasar. v:n~ız .~0• : 22 kiş.ı yaralanmıştır. Bunlar aruı:da kka- kcfım... ticeler almı,tır. Bu !'.~ne Büyükdere fi -
Yoktur • .;nYada Vaıarna : 1_ enıldıı?ı dtnlar ve çocuklar da .vardır8. G:ceı_are t:~ - Demek koca ba,ka, erkek başka öyJe danlığından 40 binden fazla ıslah editmiı 
ha.r k &Yat, eğ] • huntuıı da geçen avcı tayyarelerımız 1 8&Usı.u,, gece mi? ve aşılanmıı kayısı, elma, armud. vişne, 
et e etJerile hflır encelerı 'Ve ınoda bit İngilız t.ayyaresı diışurmüşlerdir. Alman - Öyle de"'il mı Bay Hakim? Kocam dut ve erik fidAnı dağılmı,tır. Beykoz a-ltı•kted" . •arnanki "b. .. d. • 
C.en ır, Su 1130 I Rı 1 devam tayyare dafi bataryaları da dort l14man memlekette kaldı. Aramız açık. Ben de gen- ğ.'lclama fidanlığından 88,662 aded çam, 
ve ke telcorlar kır rcu ara h11.kınız. tayyare.sı duşurmu,lerdır. Bır Alman tay - cim. Bir erkf'ğe ihtiyacım var. Şecaoti al- köknar, sedir, mazı ve ba,ka kıymetH 

oı •Yor . • · • to •· 
• UYorlarlJ?!... ' Rene Ylizüyor yares.l uuuoe donmemi,tir. 16 agu!:i ,..., dım. Kim bilir kocam da bir ba,ka kadın fidanlar tevz1 edilmiştir. Taksimden Dol -

\tı Sı~•l'in k dtiııman ıayla.tı 89 dan 92 ye çıkmı,tır. almııştır. Bunda şa,acak ne var? mabahçeye inen yeni yola ve Beyazıd, Ak .. 
tn~: O, karii~a 101~.dt lan hll~ıl olmu• HA kim tahldlerin çağırılması için davayı saray caddel'line dikilen 4.0 bin mazı bu ... 

' \re o u tzad fik" 1 ' H 11 • k •• 11 talik etti. radan tedarik edilmi,tir. 
llhda b nu aYni lnÜleza !r er Ver e 1 ruvazoru ;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 

$iÇ;~7:::.: hidisesinde Yunan c:::::~~!:~~:~-~::·::~::: l 
• a teıpıt etmiı olalıırı veaıleıile bir dalı Unu, ~iıınal'ı m"ıllet"ı tam b"ır 

Nasuhi BAYDAR b d" ' Patlıcandan her yemek olur; hatta neni-
SA84u "ırlı"k go .. ster 1 • yete yeruline mübareğin öyle gitu~;ru sör 

1 1 GAZET leyenler bile vardır. 
~RIEJ;-ıe X-., E: LERI Allna 18 (A.A.) _ Estla gazetesi baıma- Fakat patlıcan ,urubu? 

o Patlıcan 'urubu 

~1' h!e.sinde diyor ki: Biz ı,itmedik. Belki 
'l'Aı\RRt·z n "\ Milli facia anında Elen milleilnln mUU yenecek, içilecek şey-

. Bı\şı · · şı.Anı ~O !erdeki eehllmizd•ndir. 
tl:ı" . ..A:\fADı lllJ? · ruhu daha aydın olarak tezahür etmE'kte-

b Uzzıya Z d · dir. Helli kruvazörü faciası, Yunanistarun Meğer patlıcan şurubu 
••I•rna.d a e VeJirl da CJlurmu,. Bunu dok-

o\ ıt1n1 ı.."'ı· • t.anrruzu · istikbali hakkında cesaret veren hlıılerln llıadığıru •uta kat'i 1 n oaı;ln"ıp tor Galib Ata yazı-
diıla.rına ' .. bazı ••ktri ~t he ta~·ine im~rı izharına ıebeb olmuştur. Herşeyden evvel yor. Hatti bu furubun 
l.ıııı... gore au"nd u arrırlerin ı·d _ rıi\irettebatın hareketini tebarüz ettirmek 

· .rare il a e 3ıv. · iki türlü işe yarayan 
i .. c ha"a .,,,, 500 halta ~ m\lnasib olur. Unutmamalıdır ki, harb ha- ld " • .r: ore t rn ha 000 bir iliç mahiyetinde o ugunu ilave eu.ıyor: 
t.ıar~ı:.gi~te~Ye ka~t rebeleri olduğ~na Iinde olnuyan ve milıt ve dint bir bayrama Çok miktarda alınırsa uyutur; az miktarda 
~lirıl. a•Ianı YilJJl]a~ak sureti mahsusa.da iştirak eden bir gemi ha- alınırsa ... insanı uyandırırmış. Bilhasşa aşk 

dil:.t-r b 
1
' &ddettrıek •~- ın~fhtır hi.11 rne\'zuudur. Bununla beraber, Helli'nin k k b nl.U\ hi •zı rnuna. 14lZım gele _ duyausunu uyandırma ta pe mücerre 

~or ıt ı..~Ultfaftan ih rrı..ıere gôre de bu- deniz erleri derhal harb rollerini ta- imif. Yani patlıcan, yalnız gıdanın her çe
bin~e ::a.~Ir. Alrnan~re?t olduğunu aôylü- J...ınarak gt:mlyi ve yaralıları kurtarmak için 'idini nefsinde toplayan bir sebze değil, 

ka gfadıkl.rı ar ll her h Lülün gayreUerini aarletmi,lerdir. Ge~ .. derdlerin en büyüklerine çare bulan bir 
ra .. rnlara 118~ ta.nat ha.k.kuıd ava har- nin kurtarılması imkan.sız olduğu görülün- deva imif de. 
(aılahlı İstik n bir ıtı .. dd a verilen ce tayfası kıymetli eşyaları kaç-ınnayı dü- Vaktile, meşhur eczacımız astığı levhada 
taarruzun •af lar de u C!t J:.ıha bu t_ü~rneml•ler1 fakat geminin kabili nakil dükkinı için: 
ba.krnak ıa~:ıı.eatına v: hed.erse, l.,fi)'ük sıla.h ve aletlerini kurtarmağa himmet Ne aranan bulunur derde devadan ga;rıil 
~d· &el~,,. l"l tolı bir . ı l . 1 
..;-

1Yor, İtaJ an w;t llı.i.itaJe go7. e c mil erdir, diye alay etmişti. Patlıcanda da anlaşılan 
manya • Y - \"unan aıını beyan Es b ı h • d dl d tfln , Bulgaristan 1\ rneı.elesilc il Ptros gemisinin zabit ve mürettebab- ne arasan u unuyor, atta er ere eva 

ve Insı-ııte · llfTıan 1
1 .. nın da h~rcketlerini tebarüz ettirmek ye - bile!.. 

!erinden d reye ""'"ilt Ya. ~l.ac11is- tındedir. içi ziyaretçilerle dolu olan bu ııe- a Haklı bir teessür Trınıilv P. bah.ıtettikt<'n anın Yardımı İ!· i 1 
•nya tn 1 lk>nr111 n b m a. evler içinde batmakta olan Helli'ye Anıcrika eıc elerinin .. 0 ruca ve ) kl k 

k.aldıA Y!irdırnının ;imdJJ·"'k UtminleşU"-ini ·a alf8,ra onu uhile çekmek için azami 
h •ını ita} ı 00·• d .. • f::&;-retini sarfetmi•tir. 
lın tlf~f' Yan .. Yuna ı en ib&ret ""' 

aarah Ct!ler doiuru n ırıeseıcslnin Ancak Helli kru.vazörünün kumandanı 
ıl!y ~en •nla.,ılarnı p dofurrnıyac:aı. va- 1 :dyaretc;ilcrl bir tnfıtik tehlikesinden ıiya-

or ili· Yacağıru ~ e;ının net etm k · · kil 
111 • .&o)'h.i)·o.,. v 1 e ıçın çe mesinl emrettiği za.man-

•.ıtaaın fih • e dır kl Eıt 
lll . " 1 

• bhce hür· ı . perot yardımdan aarhnaıar elınlş-
llıhı~·ett~dir n un hu me.,efeJ .. r 1•1• lir. Yunan denizcileri lıte böyledir 

lı1giı • ava,·ı lb 1 ..: a ı Es · 
l'r"' e kar!)ı • l halledecC'k ıimil 1 . ~· bu münasebeUe Yunan milletinin 

dur. O t.aar )RJ>ılac:-nk olan t . · tımdı)·e kadar olduğu gibi gösterdiği birliği 
h.ıl'"laı ne n ;ız \"Uku hulacak nı . na. ruz- dbaşe ttobaruz ettirmekte ve Helll'nin yerine 
lhıyıcak l" ıce \·erecektir ... ı_ ı, \Uku bu- ka bir kruvazör alınması için bir iane 

lhıtlır., j • .. o .. '\& hiç ı aç-ıl h 
•ller· . '>le anrak b ~apı ~ maıı ususunda Başvekil Metaksaıs'a 
" ın cevablar1 \·er·ıd· u hıuhtelif t.u- ;yapılan tekliften bahsederek Yunan h .. 
~\.'J" 1 ıkt kô. c u -

UJ>anın ve bcJk· en aonro.dır ki. meu lielli'nin yerine daha büyük ve 
ltlUkadderah ne ola~a~e biitün dün~·Rnın :aha kuvvetli bir gemi almak kararında ... 

ııı:u anıı)·abilet:e~... dlır. Yur.aniatan da işte böyledir .• demekte-
au .. • r. 

İzmirde Şöhret is -
~' minde 19 yaşında ve 
ıl~ ı nişanlı ~ir kız ~üç-.ük 
· bir amelıyal geç-u·dık .. 

(\ ten sonra erkek ola -
cakmış. Tabii an!ıyor -
ıunuz: Bizde bunun 
emsali çoğaldı, t>rkek

lığı bir ya .. kadar İizli kalmıt olanlar 
ameliyat edilerek tabii cinslerine avdet edi
yorlar. 

Fakut fimdiye kadar böylece erkekliğe 
dönenler içinde sevinmeyen olmadığı halde 
Şöhret, büyük bir teessür içindeymiş Nasıl 
olur?. Han(i kadın erkek olmak istemez!.. 
Biz erkekler bütün kadınların erkek olına
yacaklarını zannederiz. Halbuki bu günkti 
teı·ait içinde kadın olmaktan rahat var mı?. 

Bütün yükler erkeğin sırtında olduğu halde 
kadın erkekle ayni haklara sahih olduğunu 
iddia etmiş ve bu hakların çoğunu, hem pek 
çoğunu elde etmiftir. Evin her mes'uliyeti 
erkeğe aiddir. Yalnız kendisile değil, çolu
ğuna çocuğuna değil, karısına, hatta kayna
nasına da bakmakla mükelleftir ve keıdın 
onun bütün şeref ve saadetinin ortağıdır. 
Şöhretin tees.sürde yerden göğe ke..dar 

hakkı vardır, FAkat kim bilir kaç Şöhret 
varki işin farkına vardıkları halde erkı>k 
olmak bedbehtlığından kurtulmak için ha
kiki cinsiyetlerinJ saklayorlarl. 

o Tereyaöı ve top 
Fransada timdi son 

derece cezrt tedbırler 
alınıyor. Bu tedbir rf: ~ 
Jerın ba,~nda muhte '2-ÇJ>h:, .""'
kirlere aıd kanunlAr /,( C\"'r,,... • . 'J, \ 
nizamlar vardır. Kimi fı ,. L. ~":'-' • v 
höddıne duşmuf Yt' -:_ l. r • 
murta, peynır, pat; r 
tcı veya kira bede 
terini arttırmak. 

Hükümet bütün bunlar için Azami bir fi
at liste~i lertib ediyor. Yumurta için tayin 
edilen fiattan bir santim fazla alan, polis 
ve jandarmanın eline dütüyor; çalyaka ha
pi~haneyi boyluyor. 

Farn.sa bu fiddeti geçen M"ne askC!r kA
çrıkları için bile göstermemi,ti. -Hatti ga
lilw harbe girdikten sonra bile göstereme
mi~tir. Çünkü topladığı sınıflara bakılırsa 
Fransanın iki ay evvel en ap.ğı 8 milyon 
a."keri olmak l~zımdı. Halbuki Mare,al Pe
tcn bunun yarısı mevcud olduğunu söylc
nıh:tir. Demek diğer yarısı ortadan kaybol
muştu. 

Yeni Franıı<ız gazeteleri, geçen ıene Alman 
Mareşalı Göring'in: 

·Biz tereyağı yemeyip top yapacağız• 
Sözünü acı acı hatırlayarak eşimdi bizde 

ne tereyağı var, ne de top!• diye dövünü
yorlar. Fakat bugün peynir ihtik8.rma kartı 
gö:ıı-tcrdikle-rl tiddeti, . asker kaçaklarına 
karşı gösterselerdi hem tereyağları ol3cak
tı, hem de top:.ırı. -B. S. 

Birçok eıliha, her neviden harb malze
mesi, jate mevaddı ve bir takım elirler ı:lde 
ecüınu.ur. 

Harb sahasında Rodezya ve Hindistan 
taburlarına memub yütlerce maktul bu1un
ml14lur. 

İtalyan tayyareleri, doğrudan doğruya 
yaptığı barekiUa düşman mevzilerini bom
bardıman etmek. mitralyöz ateşine tutmak 
ve dütmanın Berbera )imanında demirlemiş 
harb ve ticaret gemilerini bombardıman et
mek sureUle harbe tıtirak etmiştir. 

İngilizler, A~U tayyare kampını ve 
Jidjiga'yı bombardıman etmişlerse de hiç 
bir netice elde edememişlerdir. 

Bizi Berberaya götilrecek olan manevra, 
dü,ma.n kıtaabnın, pefinde bizim k:ıtaahmız 
olduiu halde, çekilmekte bulunduğu ikinci 
müstahkem hattın zaptına doğru ilerlemek
tedir. 

• • ltalyada bir mahal 18 ( A.A.) 
İtalyan orduları kararıihın.ın 71 numaralı 

tebllğı: 

Somalide ileri hareketine devam eden ve 
GHia'dan hareket etm..i, bulunan bir kıt'a
mız, Bulhar'ı itgal etmiftir. Diğer bir kıt'a
mız., Lalaruk yak.inine vi.sıl olmuştur. 

Mandera'da Hind kıtaatırun kuvayi kül
liyesinden bir müfreze, bizim karakol kuv
vetlerimizi görür görmez kaçmıftır. Berbe
raya karşı yapıJan harekata iştirak eden 
tayyarelerimizden biri dönmemiştir. 

Şimali Afrik.ada düfmanın deniz kuvvet
leri, Bardia'ya ve da.hile karşı büyük ve kü
çük çapta 300 e yakın menni endaht etmiş, 
a.t-ker arasından bir kişinin ölümüne ve on 
bir kişinin yaralanm&51na sebebiyet vermJş
tlr. 
Bombardıman tayyarelerimiz derhal ta

arruza. &eç-erek, dU..man aemilerinin yar
dımına kotan düşman tayyarelerine \carşı 
muharebeye glrişmltlerdir. Düşmanın Gıos
ter GladiAtor slst('minden yedi tayyaresi 
rllifürülmüştür. İki düşman tayyaresinin de 
düşmüt olma.!n muhtemeldir. Tayyareleri
miıden üçü dönmem4;tir. 

Tahtelbahirlerlmlzden biri, Atlas Okya
nusunda İngilizlerin dokuz bin ton hac
mindeki bir sarnıç gemisini batırmıştır. 

Alman • lngiliz hava h:ırbi 
hakkında Kızılordu gazete

sinin bir mütaleası 
Moskova 18 (A.A.) - Ste-fani aj8J\5J.Il -

dan: 
Rus ordusunun organı olan .Kızılyıldız. 

gazetesi, Alman _ İngiliz .hava harbinden 
bahseden bir makalettinde lnj.?iltereye k.ır
ıııı harbe iştirak etmlt olan Alman t.ayya -
releri adecUnln, Alman tayyarelerınin mü
temadiyen takviye edilmekte oldu~'Ur.u ve 
İnaiUzlerin Alman sınai merkezlerile hava 
sınai merkezlerine ve petrol mıntakalarına 
kl'rfı yapmakta oldukları taarruzun kifa -:. 
yet!izliğini ispat etmekte bulwıduğunu 
~azmaktadir. 
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Politika - Askerlik 

Fransanın mütareke· 
den sonraki çehresi 
Çoktanberi yüzlerini göremediği • 

miz Franıız gazeteleri nihayet gelme
ğe ba,ladı. Fakat hepi inin rengi so
Juk, hepsinin benzi kansızdır. Pariı
ten Clennont Ferrand'a kadar yapı
lan hicret, az zaman zarfında hepsini 
dermanıız ve mecalsiz bırakmıştır. 
Nerede o Pariı-Soir'ın dinamik, cev• 
val, hareketli çehresi? Nerede Le 
Temps'ın o vakur edası? Paris-Soir, 
Le Temps'a, Le Temps da Paris· 
Sair'• dönmü41 ikisinin de tadı kek
remiıtir. 

Önümde yığınla Fransız gazetesi 
var. Onların hepsine ısbrabla bakı .. 
yorum. Eıkiden bu mevsimde, hele 
ııeçen yaz, sahil fehirlerindeki ••ıklı 
hayatı aksettiren reaimlerin yerinde 
timdi yığınla esir İ:;mİ var. ~ini do!
tunu arayanlar, hiç eüphesiz bu lis· 
leleri her gün bir kaç defa hat· 
mediyorlar, bir tan1dığa rast gel
mek, bir yakinin, bir babanın, 
bir nİfa,nlının, bir kardeşin, bir 
ıevgilinin ismını bulabilmek, ade
ta piyango listeıinde büyük ikrami· 
yeyi kazanmak gibi bir tef oluyor. 
Bunların yanında sütunlar dolusu 
«kayıb aranıyor• ili..nlan var. Ka• 
dınlar babalarını, kocalarını, oğulla .. 
rını arıyorlar. Oğullar, babalar, koca
lar, annelerini, kardeşlerini, ıevgiliJe
rini, kanlarını anyorlar. Biribirlerini 
bulanlar, ekmek, yiyecek, giyecek, 
oturacak yer anyorlar; hükUmet de 
h"rbin mes'uJlerini arıyor. Fransa, ye• 
ni bir çehreye bürünmek imkinlannı 
arıyor. Eski hükUmetlere muarız olan 
particiler kinlerini tatmin çarelerini •· 
n)·or. Velha11l herkes bir fey anyor. 
Fakat kimıenin aradığ-anı -harbin mes
ulleri müstesna- kolayca bulabileceği 
tahmin edilemez. 

Fransız gazeteletine göre, Fransa• 
nın İçi hayihuy İçindedir. Mütareke, 
barbden daha çok, herkesi ıa•ırhnıf 
gibidir. Dün Daladier'yi methedeR 
muharrirler, timdi tamamile ağız de-. 
ğitlirmişlerdir. Dün Mandel'in resim-• 
lerini b11.sanlar, timdi onun aleyhinde 
sütunlar doldurmaktadırlar. La Roque 
~·k gözdedir. Petit-Joumal gazetesi· 
nin bAtında •u cümleleri okuyoruz: 

Çal11ma • Aile • Vatan! 
1934 de al•• salibin dövizi. 
1936 da Fransız Sosyal partisinin 

dövizi. 
1940 da Fransız devletinin dövizi. 
Fakat bu dövizi kabul etmek İçin 

böyle bir mağlübiyet mi 18.zundı? Kim 
c;ahımenın, kim ailenin, kim vatanın 
aleyhinde bulunmuştur? La Roque 
havasını bulduğu için fa•İzm yelken
lerini timdi lllm açmıt, politika um· 
manında ilerliyor •• 

Daha harb meydanındaki cesed. 

ler kalkmadan, daha yıkılan •ehirle· 
rin ankazı temizlenmeden, daha mu• 
hacir1er yerli yerine gitmeden, Riom 
ıehrinde divanı ali toplanıyor, mes• 
uller aranıyor. Adeta bir cinai cünnü 
meşhud yapılıyor. Neredeyıe mücrim· 
ler elleri kelepçeli bir halde Sedan 
~ediii'inde ketfe ıı:ötürülecektir! Hüda 
gÖstermc.1İn asarı izmihli.I bir yerde! 
Yoksa ehibba, hakikaten fivei-yaii'• 
ma'da adayı mephut eylemektedir. 

Mümtaz Faik FENiK 

( __ B_U_L_M_A_C_A __ ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı 1 1 1 •I 1 1 l 1 

2 -ı_ı_ı•ı 1 1 1 1 
3 --ıli'I 1 1 l•I 1 
4 , ı ı I ' ı r•ı 
5 •I 1 1•1 1 1 I• 
6 1•1 1 1 I 1 1 1 

1 1 1•1 1 1 l•I 1 
s9

1

1 -_-'-ı-1-:_1:_1-+;-I _;1•::1_:::;-1::1~ . I I I l•I 1] 1 
Soldan ır;aia: 

ı - En az - Durmaktan mütevellid kilo 
farkı. 

2 - Şark m.usikJsinde tempo aleti .. Da-
ha. kcitü. 

3 - :BE>ygir - Kanad - Bir nida. 
4 - On para. 
5 - Ziya - Efsanevi ve korkunc bir mah• 

ICık. 

6 - Gümrükler. 
7 - Almaktan emri ha.zır - Dem - Po• 

kerde oyunun sonunda oynanır. 
B - Oturulan yer - Kılıf. 
9 - Kuvvet - Hastalıktan kurtulma. 
Yukarıdan aı:-ai:ı~·a: 

1 - İnun - Mektub. 
2 - Elyafından istifade edil~n bir ne

bat - Eklemek. 
3 _ Bağı,tamak - Dönüp dolaşmak • 

KomekfRn emri h!ll.lr. 
4 - Brrbf'r 
5 _ .Meyıın - Şöhret. 

6 _ Bir i.o;~m. 
7 _ Köpek - Kötü - Rabıt edab. 
s - Söz - Vakfedilmiş:. 

9 - Sükıln - Karadenize dökülen bir ne· 
hir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ıj•:TIEIRIAIVf 1 IHI• 
2 Tl•ITIA\LIAISI• s 
3 AIBIE ISl•IRl•ITIA 
4 BIA\R\AIJl•IHIE!R 
s AILl•loloızı•ıslA 
6 B\OIL!•ITIAIRI ! IH 
7 E\N\•IKl•IMIAIS\A 
SITl•IÇIIIBIAIN •iTi 
9 •ISIE RIEIN\AIQl• 
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SP R 
Askeri Liseler bayramı 

1unc 'l'Ücudlü bir kafilesinin sporcu 

güzel 

geçid 

teşkil 

• 
resmı 

• 
ettı kıstnını müsabakala,.ın en 

i 
Dünkü at koşularında son yarış ! 

Askeri liseler su sporları bayramı diin / t:akası yapılınıf ve heyecanlı geçen bu mü
öğleden sonra Çengelköyünde kuleli lisesi sabakalardan sonra :şenlikler sona ermiştir. 

ônündeki sahilde yapı~tır. Davetliler a- D"' k" t k 1 
rasında Orgeneral Fahreddin Altay, İstan· un u a osu arı 
bul Komutanı General İshak Avni, General f 

2'.eki, Beden Terbiyesi Umum müdü.rü Ge

neral Cemil Taner bulurunu,Iardır. 

Her zaman muntazam ve muvaffakiyetli 
spor tezahür ve mıisabakaları yapan askeri 
mektebler talebesinin dünkü tenliklerini 
görmek için de öğleden itibaren büyük bir 
halk kütlesi Çengelköyüne akın etmeğe 

batlamıttı. 

Saat 5,30 da merasime İstiklil marşilc 
batlanmıf, marşı müteakıb Ask.eri liseler 
Müfettişi Kurmay Albay Adil Türer au 
6porlarının ehemmiyeti ve Türk gencinin 
bu hususta gösterdiği isabetli faaliyeti te
barüz ettirmiştir. 

Büıük: ve tunc vücudlü bir sporcu ka!i
leşjnin yaptığı geçid resminden sonra ıu 
srıorları hareketlerine gcçilmi,tir. 

İlk apor hareketi olarak tramplenden at
lama yapılmış;tır. 50 sporcunun iştirak ettiği 
bu müsabakada, bütün atlayıcılar güzel ve 

kusursuz denilebilecek stiller göstermişler 
ve çok alkı,Ianmışlardır. Memleketimizde 
müntesibi az olan atlama sporunda da di
ğerlerinde olduğu gibi Askeri liseler büyük 
bir varlık olduklannı dün bir defa daha Is· 
pat etmitlerdir. 

Liseler bayrak yarışına Gedikli, Kuleli, 

?t.1llltepe ve Deniz liseleri sekiıer kifıle işti

rak etmişler, neticede kınnızı takım birin

ci gelmiştir. 

Yarıf ve Islah Encümeni tarafından ter-

tib edilmekte olan İstanbul at yarışlarının 

altıncı ve sonuncu müsabakalan dün Veii

efendi koşu yerinde kalabalık bir meraklı 
kütlesi önünde yapılm19 ve mütehllssu -

ları yanıltan bazı sürprizler vermiştir. 

BİRL'oiCİ KOŞU: (Handikap): Üç ya~ın
daki halis kan Arab erkek ve dişi tay -
lara mahsustu. İkramiyesi 190 lira, mesa
fesi 1600 metre. 

Kotuya iki tay girdi. Birinciliği Işık , i
kinciliği Sevim aldı. Ganyan 205 kuruş 
vermiştir. 

İKİNCİ KOŞU: Üç yaşındaki yerU ya· 
rım kan İngiliz erkek ve dişi taylara mah-
9'1.Jstu. İkramiyesi 4.70 lira, mesafesi 1800 
metre idi. 

Dort atın iştirak ettiği bu ko,uda, birin
ciliği Prens Halimin Şehnazı, ikinciliğı Ka .. 
ra Osmanın Tasviri aldılar. 

Bırincinin ganyanı 110, plise.si 105, Jlcin
cinin plisası 290 kuruş vermiştir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: Dôrt ve daha yukarı 
ya$laki halis kan Arab at ve kuraklarına 
m1:1hrustu. İkramiyesi 500 lira, meı1afe,i 
SOOO metre idi. Bu koşuya beş Ar•b .ab lt
tirk etmiş ve birinciliği Tomurcuk almış
tır. 

İkinci Örnek gelmiştir. Birincinin gan -
yanı tCO, plisesi 125, ikincinin pli.sesi 160 

bet lira, son koşunun birincisi ve ikincisi 

iızerinde olan ikili bahis de üç lira ka1.an· 

dmnıştır. 

Tenis maçını 
İstanbul kazandı 

İstanbulla Ankara arasında geçen hafta 
Da2cıhk kulübü kortlarında yapılıp İs~an· 
bulun galebe:.iJe biten tenis maçı dün Ta
rı:tbyada yapılmıştır. İstanbul bu maçı da 
S-7 kazanmıştır. 

12,30 Program, 12,35 Türk musikisi. 12,50 
Ajana haberleri, 13.05 Türk musikisi, 13.20/ 
14.00 Müzik: (Pi.), 

18.00 Program, 18.05 :P.lüzik: Operetler 
(Pl.), 18.40 ?ıılüzik: Radyo caz orkestra.-;ı, 

19.10 Türk mu_c;ik.isi. 19.45 Memleket saat 
ayarı ve ajans haberleri, 20.00 Müzik fasıl 
heyeti, 20.30 Konuşma, 20.45 Müzik: Din
leyici istekleri. 21.10 Müzik: Keman ve pi
yano için Düo fanlazisi, Viyolonist Gcrhardt 
ve piyanİ$t Marcovitz, 21.30 Konuşma (Rad
yo gazetesi) 21.45 Radyo salon orkestrası, 
22.30 fl.tcmleket saat ayarı, ajans haberleri, 
22.45 Mü1.ik: Radyo salon orkestrası prog
ramının devamı, 23.00 :P.1üzik: (Pl.) 23.25/ 
2310 Yarınki proJrrllm ve kapanış. 

r ABONE ŞARTLARI""\ 
Türkiye icin: 

Bir aylık 90 kuruş 
Üç syhk 250 • 
Altı aylık 475 > 
Senelik 900 • 

Yabancı ml!mleketl"r l(!in: 
Altı aylık 

Bir SPnelik 
850 kuru• 

1600 
İmtiyaz sahibi ve başmuharriri: 

Necip Ali KÜÇÜKA 
Umum neşriyatı idare eden Yazı 

l,leri Müdürü : 
Ce-nal Hakkı SELEK 

\..Basıldık! yer: Cumhuriyet l\latbaası 

kuruf vermiştir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: (Maltepe koşusu): T. ,. $ BAN K As 1 1 aded 2000 llralık - ;~~~·.: u:a 
İki ya,ındaki yerli halis kan İngiliz ~rkek : : ı~gg : - SOOO.- > 

ZAFER. 
30 Ağustostadır 

Milli Piyango da İzmir Fuarında 
çekilmek uzere bir Zafer Piyan • 
gosu 
tarafında 

tertib etmiştir. Türkiyenin her 
satılığa çıkarılmış olan bu 

fevkalade piyangoda mevcud 300,000 
biletten 63,345 tanesi mutlaka ikra· 
miye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarun 
satılmaktadır. biletler (1) liraya 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet 
alarak iştirak ediniz. Vereceğiniz para· 
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasıtalardan biri olan Hava Kuvvetle· 

• • 
rımıze sarf ediJ,.r,.l(H"". 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus tevkalAde 

İkramiye adedi 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

piyangonun pllnı 
İkramiye miktan 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

İkramiye tutan 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

italya ve Merkezi 
Avrupadan ,ımendlfer ile 

Her Nevi Nakliyat 
Tafslllt için: K. A. MULLER ve Şkl. 

MINERVA HAN • GALATA Telefon: 40090 • P. K. 1090 

İstanbul Defterdarlığından : 
cElbi.ıe ile auya atlayarak su içinde ao

YlJnma• günün en çok alkışlanan hareket

lerinden biri olmuştur. Bunu takib ıeden. 

suda boğuşma ve can kurtarma hareketleri 

de çok muvaffakiyetli bir tekilde icra edil-

ve dişi taylara mahsu.s olup ikramiyesi 1400 12 > 250 > _ 3000.- > 
lira, mesafesi 1200 metre idi. Dört atın iş- } 940 Küçük 40 > 100 > _ 4000.- > Miktarı Muhammen 
lirak ettiği bu yar1'ta birinciliği Fikret At- 75 > 50 > - 3750.- > Nev'i Ton ton llatı 

Muvakkat 

miftir. 
teınlnatı 

Bundan &0nra ara ile elbiseli yüzme, su 

altında yüzme ve tabak toplama., teçhizatla 
atlamalar yapılmışhr. Gôsterif mahiyetinde 

p:&dlbot hareketlerine geçildikten sonra 

filika yarışJan icra edilmiş ve çok heyecanlı 

olan yedi çifte filikalar arasındaki müsaba
kada Deniz lisesi birinci sınıfı birinciliği. 

Deniz Harb okulu ikinciliği, Deniz lisesi 

ikıncl sınıfı üçüncülüğü kazanmıttır. 

lının Umacısı, ikinciliği Prens Halimin Carı" Hesablar 210 , 25 • - 5250.- , 
Hummahatunu almıttır. Keıideler: 1 ,ubat, 1 mayİa, Lira 

Birincinin ganyanı 5.80, pli.sesi 2,0S, ikin- • KRAMIY• E PLA" NJ 1 ağuıtoı, 1 ikinciteırin tarih· Türk antrasit! 303 24 ) 

Lira 

cinin plôscsi 1 lira getirmiştir. MarlnJA.ve 73 17 ) 
)erinde yapılır. 662 

BEŞŞL'iCi KOŞU: (Uzunçayır koşusu): Krlple 17 18 ) 

Üç ve daha yukarı yaştaki saf kan in • ~ 
giilz at ve kısraklanna mahsus olup ~k- ı• t b J D f t d J .., d Det~rdarlık merkez dairesile mülhak müdüriyet ve ıuabatının 940 ~ 
rıımiyesi 510 lira. mesafesi 2400 metre ıdl s an u e er ar ıgın an : ihtiyacı için yukarıda nev'i ve ınlktarı yazılı kömürler hizalarında göSte!~~ 
Bu koıuya yedi at iştirak etmit ve muva- muhammen flatlar üzerinden ve mahallerine teslim edilmek şartile ktıP ,ı 

'd ın Deıterdarlık Merkez Idareslle Mülhak Müdlriyet ve şuabatının 940 yılı lh- • 
solatta Romans birinciliği Dandi en 8 •t· i zartla bllmünakasa mubayaa edilecektir. Eksiltme 28/ 8/940 pazartesi günil 5,,,, t yacı için 73500 ·kilo sobalık kuru gürgen odunu açık ekslllme ile mubayaa ..,. 
tır. Koşunun ıanyanı 160• birincinin plisesi olunacaktır. Eksiltme 26, 8/940 pazartesi günü saat 14 te Mllli Emlak Müdür- 15 te Mllli Emlak Mtidürlüğünde toplanacak olan Koınlsyonda yaıııJac•~ ol 
100, ikincinin pi.isesi 100, üçüncü gelen lüğünde toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. r.st.,klllerln muvakkat teminat makbuzu ve 940 yılı Ticaret Odası veslk""' 

1 Yatağanın plasesi de 190 kuruş verm•ş~. Odunun mahallerine teslim beher 250 kilosunun muhammen llatı 375 muhtevi tekll!namelerinl mühürlu zari deruntinde ek.slltme günü saat 11 , 

Bet çifte filikalar yarııında birinciliğı De

niz lisesi ikinci sınıfı, ikinciliği GediklL ü· 
çiıncülüğü Deniz lisesi birinci llnıfı kazan
mışlardır. 

Üçüncü, dördüncü ve beşinci ko•ul~ru- 1 ~uruş ve muvakkat teminatı 73 liradır. Şartname, .M~li Emlak Müdürlüğü 41 kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine tevdi etmeler! Ulzımdır· ıl"1 zerinde olan üçlü bahis on yedi lira, uçun- uncu kaleminden alınabilir. IsteklUerın eksiltme gunu muayyen saatte mu- 1 t 
1 

ml"k M .. d .. ı··~u • .. .. kaleminde im bilir (7ııB' ·· t ( 08 sus şar name Mlll E a u ur u15 ".I; uncu n a a . cü ve dördüncü koJUlarda olan çi!te bahis vakkat teminatla Komisyona muracaa ler1. 7 7) 

LESiKALSiN Havi olduğu Lesitin ve Fosfatlar vücudün beslenme cihazını 
bozukluktan mütevellid zafiyetleri, kansızları, gene kız ve 
!ıkla şifa ve sıhhate ulaştırır. Fosfat işeyenlerde fosforsuz 
zayiatını az zamanda telıifi eder, nükleniyatı ile haricden 

tanzim ve Fizyolojik vazifelerini teshil ettiğinden iptidai 
kadınların solukları, Nevrastenikleri az zamanda kolay· 

kalan beyin, sinirler, etler, kemikler, iç bezleri ve kanın 
gelecek sari ajanlara karşı vücudü ilk müdafaa ordusu 

olan kanın beyaz yuvarlaklarını çoğaltarak tifo, zatürree, yılancık ve akciğer vere-ni gibi sari hastalıklara karşı korur. Kirecile kemiklerin mukavemetini ziyadeleştirir. Kola vekiniyümile bedenin faaliyet· 
)erini uyandırır ve kalbi kuvvetlendirir. Dimağl, bedeni bütün yorgunlukları dindiren; bozuk sinirleri yatıştıran, kafa ve vücudü kuvvetlendirip kalbi ferahlandıran YÜZE GENCLİK VE DİNCLİK veren 
• LESİKALSIN • aileye neş'e, şetaret, sıhhat veren bir müstahzardır. Her eczane ve depoda bulunur. KANSIZLIK, SİNİR ZAFiYETİ, BAYGINLIK, lŞTIHASIZLIK, ÇABUK YORULMA, kemik ve 
bezler iltihabında, MUNASEBATI CiNSiYEYE KARŞI ALA KASIZLIKTA TESiRİ MUTLAK VE KAT'IDİR. 

yorlardı~ Hem de iki kere ikinin dört ettiği 
gibi riyazi bir kat'iyetle! O halde beyhude 
tereddüd ve teallüle ne mahal vardı·!" 

Gene kız, bu söz1eri hiç dinlemiyor. hıç-Uç 
JEACK LONDON Macera Romanı 

TEFRiKA: us 

'\ kırarak kendini delikanlının kollarına bı
rakıyordu_ Bir an geldi ki, dudakları de
likanlının dudaklarını aradı. Berikinde de 
takat kalmamış;, irade ve ihtiyarı elinden 
gitmiştL 

Mütercimi: N. AYKUT 

Öyle &rnirane tavırlarla ko~~şuyordu ki,\ tı~alar kopuyordu. Fakat duygularına hi-
komiser nihayet onun istedığıni kabule kım olmak lizımdı. Akıl ve mantık bunu 
mecbur oldu. Gardiyanlara diğer mahpus- icab ettiriyordu. · 
ları başka kcığutlara götürmelerini ~mretti. - Bu muhakeme değil, met'um bir ko-
Kendi de derın bir reveranstan sonra çe- medy•! dedi. 
kildi ve kapıyı kapadı. Vatandaşlarınız daha az konuşup da -
~nsia, büyük bir ıstırab içinde &ıvra· ha çok i' batarmak kabiliyetini göstere -

nıyor; hıçkıra hıçkıra aAlıyordu. Batını de- bilseydiler, her tarafı demiryollarile be -
likanlının omuzuna dayamıştı. zerler ve memleket servet kaynaklarını 

- Ne mel'un memleket bu! Ne mel'un yüz misline çıkarırlardı. Fakat ne yazık kJ. 
memleket!_ bütün enerjileri kelime ve likırdı deryası 

Gene kızın bitab vücudünü gölsünde hls- içinde kaybolup gidiyor, Mübarekler bil -
seden delikanlı, gayriihtiyari Henry'nin tün kuvveti çeneye vermişler. Benim he -
hayalile kat"fllaıtı. Yalın ayak ve keten sabımı zaten baştan görmüılerdi bile. Ba
rant..ı.lonlu delikanlı. başında kenarları dü- na hüküm giydirecek mevkide olanlar suçlu 
fÜk kocaman oapkasile Bul adasının kum- olduğuma kanidiler. Delil aramak ve hü
lı:trını bir kostebek gibi delik deşik edi - viyetimi tespit etmek ıahmetine bil~ kat
yor- bütün bu olup bitenlerden bihaber !anmadılar. Böyle manasız şeylerle vakit 
define arayOTdu. kaybetmenin yeri mi? Henry Morgan'ın 
Kollarında ağlıyan gene kızın tatlı te· Alfaro'yu öldürdüğünü biJiyorlardı Keza 

masından kurtulmata çalıştı. Kalbinde fır- benim Henry Morgan olduğumu da bili -

Delikanlının ihtiraslı buseleri gene kızı 
perifan ediyordu. Münkesir bir sesle mı
rıldanarak : 

- •Sizi seviyorum, &izi seviyorum!. 
Diyebildi. 
Bu itiraf delikanlıyı da faşırtmıştı: 
-Hayır! Hayır! dedi. 

Böyle derken en muazzez bir arzusunu 
ink.ir ettiğini bilmiyor değildi: 

- Hayır! Henry ile biz birbirimize çok 
benı.iyoruL Siz Henry'yi seviyorsunuz, be
ni deRil! Ben Henry değilim .... 

Bu sözler üzerine gene kızın. kolları bir
denbire çözüldü. Leonsia, parm:ı~ınrian 
Henry'nin nişan yüzüğünü şiddetle çekip 
çıkardı: ve koğuşun bir köşesine fırlRttı. 
Franciı adeta boğulacak hale gelmişti, 

Acaba, daha ne gibi sahnelere şahid ola
caktı? Bunu düşünmeRe vakit kalmad::\n, 
komiser elinde cep saatile göründü; ve hiç 
bir şeyin farkında değilmiş gibi, gözlerini 
sa~ttin kadranına dikip bekledi. 

Leonsia, heyecanını yenmeğe çahşarı.k, 
başını azemetle kaldırdı. Francis bu sırada 

YC?rdelti niş,ı:tn yüzüğünü almış, tekrar gene 
kızın parma~ına geçirmişti. Bundan son
ra da nermin elin üstüne bir veda pusesi 
koııdurdu. 
Kapının eşiğine varınca gene kız başını 

çevirdi; ve dudaklarının hemen belirsiz 
bir kımıldanışile fısıldadı: 

·Sizi seviyorum!• 

Saat onu çalıyordL 

Françis, hücresinden çıkarıldı; bapısa

nenin avlusuna götürüldü. İdam s~hpası 
oraya kurulmuştu. 

San-Antonio kasabasının bütün halkı, ye
dlsindcn yetmişine kadar, üstüste yı~ıl -
mtflı. Her kafadan bir ses çıkıyor, herkes 
ne,·c ve sevincle haykırıyordu. Leonsia. 
Enriko Solano ve büyük oğullarından be
şi do oradaydı. 

Solano familyası bu haksız idam kararı
nı boş yere ve kemali nefretle protesto e
diyordu. Fakat Jefe Politiko bir kaya gıbi 
hissiz ve 1.ikayddi. Komiser ve jandarm:ı
lar da onunla hemfikir idiler. 

Leon.ı1ia. bin müşkül8Ua, Francis'in ya -
nına kadar yol açabilmişti. Babası ve crk<!k 
kardeşleri idam m?-hkO.munun masum ol
duğunu tekrarlayıp duruyorlardı. Fakat, 
nafile! 

Reis, kanlı gözlerini kırpmadan, dudak
lerında müsteh:zi bir gülümsemeyle, der
hal idam hükmünün infazını emretti. 

Francis, idam sehpasının dibinde ayak-

ta duruyordu. Rahibin muavenetini de ka
bul etmemişti. İhtiyar rahibe dönerek: 

- Ben suçsuz ve günahsız. bir adamını. 
Sıze ihtiyacım yok! 
Delikanlının ayaklarını iple sıkı sıkı 

bağladılar. Sıra kollarını bağlamağa gel
mişti. Cellidın ·yamakları da urganın il· 
ntiğini ve &iyah örtüyü hazırlıy::>rlardı. 
Tam bu sırada birdenbire bir nara işidil

di. Herkes başını çevirmeğe mecbur ol
muştu: Hak.iki Henry ~lorgan yolunu ka
puyan jandarmaları iterek idam sehpasına 
ilerliyordu! Yarı baygın bir halde bulunan 
Lcon~ia ke-ndine gelmişti. Sevincinden gay
ri ihtiyari bir çığlık kopardı. 
Hazır bulunanların içinde yalnız Torres 

u~r~dığı hayal sukutunu gizleyememişti. 
Fakat heyecan o kadar umumi idi ki, hiç 
kimse bunun farkına varmadı. 

Reis de halkın fikrinde idi. Maksad ka
tilin cezayi sezasını bulması, adalet gUnc· 
şinin parlamasıydı. Suçlu asılsın da bu a· 
!Ulan kim olursa olsun. Mademki Henry 
Morgan çıkagelmiştir. Öteki delikanlının 
yerine o asılacak, kanunun hükmü infaz 
edilecektir. 

Solano ailesi Aliaro'nun katli hidisesin
de Henri'nin de ayni suretle masum oldu
ğunu iddia ediyorlardı. 

İdam sehpasından alınan ve bai;ları çö
zülen Francis var kuvvetile haykırmak -
taydı: 

-Benl muhakeme ettikten sonra idama 

~dol mahkfun etmiftiniz. Halbuki bu ;Jıl, 
henüz muhakeme etmediniz. Hiç . .,,, 
muhakemesiz idam edilemez. Bu. k•:ı 
aykmdor. Tekrar muhakeme isteriz! ııı" 

Sehpadan inen delikanlı doğruca ·~ 
ry Morgan'ın yanına 10kuldu ve ba.tt>"
elini sıktı. 1~1 

Bu sırada komiser, yanında reis b~ 
duğu halde, Henry Morgan'ı Alfaro 
no'nun katili olarak tevkif edlyordll-

JV 
Cüretkar bir kaçırma plôl'~ 

Solano ailesi evlerinin verandastJ1d• .;J 
!anmışlardı. İçtima fevkalide rrıi.ih1 

Francis dedi ki: ıı/ 
- Esas, çabuk hareket etmektir· 51-

kaybetmeğe gelmez.... bl ı' 
Leonsia'nın kalbi burkuluyor, as~;,iJı.., 

dımlarla verandayı arşınlıyordu. 

bir ateşle o da tekrarladı: tı' 1 
- Eve~ çabuk hareket etmeli .• il• td". 

çok çabuk. Şüphesiz, fiipheslz.~ \IO ~...: 
Tez hareket etmedikleri takdırde ~ 

ry Morgan'ı bekleyen korkunc tali~ ,f 
ştiııcesi bile gene kızı tarumar etınd 
fi idi: 

- Yoksa. 

Dedi. Fakat 
fazlo. müta1ea 
değildi. 
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