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cezaya çarpılanlar 
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C.H.Partisi Müfettislik 
' 

teşkilatlnda değişiklik kllo ~~~~~ Belediye kontrollerinde 554 
ve il muhteı~usadere edilmiş, 10 fırın 
Y•nesız ve PlAk esna ta; ehliyetsiz, mua. 
fOföre ve \iç 

0 
as:z otomobil kullanan g 

iki dilenci tobuııçüye ceza kesilmiştir 
~layan 46 kışfakalanmış, tramvaydan at: 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Ankara (Hususi) - Parti Mü!ettııllk

lerl teşkilatında bazı değlşlkllkler yapıl
ması ve yeniden beş müfettiş daha ta
yini takarrür etınJ.ştır. Parti Istanbul 
idare heyeti relsl!ğlne de, Fikret Sılayın 
yerine Izmlr meb'usu Reşad Mlmaroğlu 
tayin edilmiştir. -- ye ceza Yazılmıştır. 
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İngiliı tayyareci! . Al -
.. ~===------~b~o~ın~b~~dı~ erı ınanyada tersaneleri ve petrol C'I • ar ınandan avdet ederek tayyarelerinden 

tasfiyehanelerini 
inerken ..• t ....... )'. 
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1 zaferi · 
tığ, rıe,• '[ erırı yarat. 
M e 1 e Bul · 

acariıt ll'arııtarı ve 
t arı Yerı' l eveııül 1 ta eblere 
lı edecek l 
urıdarı ilk o urlar•a , 

kerıdilerid ' zararı ll'Örecek 
1•111,,111111111 ır. 

R \ttıı ııı11111111111111ıı111ı11u11111 
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carı., u..,., ve M 
ı . araaınd a • 

fİnıdi h 
0
""' aYrı a • Yapılmakta 

Artık' 8 ayJi ileri-· Yrbı konufrnalar · 
ul1 .... ,. ul·--- •. ' Yakınd ar ve M ~~0 .... t.ıdır. 

:ı.nnoı • lah•kkuJc •dcar talebleriıtin 
unu, ... • ece"' k 

hpıla~ b' • r •k•t d lgl UVVetle 
· ı ., ırf"J 'e"•th •n •ınaı. . . ıı " • har , ~Y•tında 
~· t•ni,li~j~· hadiıele~k~~··""~~tiıti 
""'"'dır e tetkik "• ' .. u un turnul 
'"'"nd~ Çeko • Slov:utalea •imek 
Parç,. (1' •&en) Yanın tak.imi 
lo ..... t~Prak kaı• rnınt.ıkaaından b'ır ..... ,,., b •tıan p 1 Yet • Unu • o onya d' &a:vrn ' llYaai b ' ıp. 
._.. bu b' 11~ · SiYaıi t•rilı ~· ~u,,dfaki
tar " • M e ığ <nİıaJi orta~ ı , ret alın•
•d•n h· ~carların, A,, a iken, Bul
ı.k ib ~dııeleri dah• 'b-~~~a ~·••Yan 
hunun . ~<•klerini İinı'd llYUk ıtirıa ile 
~ • •çın 8 ı 1 ediyo 1 lsı ıaf ' u ııar rnatb rıız. ıte 
"-Pılını er kartıaınd• fa j'~nın bu ai
"• lisa Y• rak, Rumen! ı • a&aasiyete 
tok et ~ kultarırn•lannı "•~ ~~rıı doıta-'•k il Y<nakt• ' -uaı:ıe bir h lı ulııa . Yıı. K•naati • a-

llııdan •ıat.., ve terek rnııce, I•· 
t•tııiıJ ~onra heaabt Macariıtarı 
ı., llf ·~·· •laca1cı, arını rörm;q v~ 
lltia,:., de cenulıu .:~.borçlu devlet. 
bu .. teın• "J r ı Avrupa 

Rlin il I' Yu •lrnelid ' 1 aı ca. 
' •ced a """ Birli"' ır er, Gerçi 

F •k' ıayıflarnııt ııı carıu..11 •on de-
d. at f"· . ır. 
,, •d "'"n y..,, 1 

dotıır •ın~ı. Çiinkü ~' •ılın~ kiınıe id. 
i.''dı:~ Jeopolitik bi~·:::~İseleri 
"'n d •• '. teknik ta. ti •cablar 
lıada •ınııklikl•r b ' •nncı.. h&aıl 0 
lıuyuı: tesir •tın • jlar üıerinde • 
"• kad dt,,letler ~·İıa~e bu b~rnda: 
b,Yot ar •nl-.ırlar anlar U•erinde 
dorı., lahalannı n ~ anlaııınlar, ve 
•lind •• •hinler Ae dar t.ırııirn ... 
~ • ..,,, ~ tutınaıra '· vrupa hakimiyetini 
doa: .... " olan Ce~·~ h~linde kar.r 
ı.,.d teınayijJ ·· nıırnın Balkanı 
1 ır 8 ııne rn • • ara 
•ay n~· •ikanı., . a~ı 0larnıyacıJ.. 
lıın 111 0 lan A ' •Ptıd•i rnadd ı 

"• •n k •Ya "• Af ik. e er 
"'•ktadı ""•ıa Yol ü ~ Y• en Y•· 
l'lıpa h· '". <>u <niin ••nnde bulun • 
her h ikırniy•tın' • •aebetledir kı' Av 

"" • l .• • • 

ALMAN PETROL 
DEPOLARINA 
YENİ HÜCUMLAR 

RulaP 11e R h in 
laa11zasında mü. 
itim demiP~olu 

mePlıezlePi 

tahPib edildi 
Londra 22 (A.A.) - Hava Nezareti teb· 

liği: 

Yeniden hava şeraitinin fenalaşmasına 
rağmen çartamba gecesi düşman petrol tas
fiyehanelerine k&llı tekrar hücumlar ya -
pılrntjtır. Hedefler arasında başlıcaları iun
lardır: Magdeburg'dalci mühim tasfiyehane, 
Hanovre'da Derag mües.oıesab. 

Tayyarelerimiz CAln ve Abbiville'de tay
yare meydanlarına hücum etmişler ve atı

lan bombalarla hareket ve muvasalat sa -
halarında infiliklara sebebiyet vererek 
h.ı..ngarlan yakmışlardır. Projektör batar• 
yaları tayyarelerden açı1an aletle tahrib e
dilmiştir. 

Hanovre ve civarında Kenbruck ve Texel 
tayyare meydanlarına kartı da hücumlar 
yapdmıttır. Ruhr'da ve Rhin havzasındo 
mühim demlryolu merkez ve dönüm nokta
ları bombardıman edllmiştir. 

Hanovre'un şimali garbisinde Hemburg'la 

... 
Royal air forces k uvvetleri b om
bardıman tayyareleri kumandanı: 

Lud\·ig - l le,·itt 
Verdun arasında bir iaşe treni giderken 
bombalar atılmıştır. Tayyarelerimizden biri 
Ü~!':üne dönmemittir. 

Odunun çekisine 435 
kuruş fiat kondu 

satanlar Bu fiattan 
derhal 

fazlaya odun 
mahkemeye verilecekler 

Fiat murakabe komisyonu dün saat on ı nun kararına göre, son günlerde 550 kuru-
altıda toplanarak odun Hatları üzerinde ~ kadar satılan odunun çekisi bugünden 
mli.z.akere ve tetkikler yapmı,, od~ın tacir- itib.ıren 435 kuruf8 satılacakbr . ., 
lerınl dinledik-ten ıoııra toptan ve perakende Diğer tnraften, oduncu ve kömürcülerde 
odun satış fiatını tespit etmiştir. pt-rakende odunun kHosunun 2 kuruşa sa-
Yapılan tetkiklerde odunun muhtelif yer- tılmasına karar verilmiştir. 

lerden İstanbuldaki Ls.kelelere çekisinin 330 Bu f~a:lardan" f~a .:iatla ~un ~tan de-
kuruşa geld'M 

1 1 
. po sahıbı ve komurculer Millt Korunma 

Fiatı 3 kuruş 

ua'!~~ Lord Halifaks'ın 
diyor ki : • A b' • 

italya Mısırı istilaya . S3~1ffil lr ffiBS3JI 
kalkarsa Mısır harb lzmir Fuarı l ngiltere-Türkiye dostlu-

ilan edilecektir ğu1ıu1ı tezahürüne güzel bir vesil.e oldu 

Kahire 22 (A.A.) - İtalya Mısırı istila 
ettiği takdirde Mısırın harbe gireceği hak
kında Başvekil tarafından yapılan beyanat, 
bütün Mısır matbuatı tarafından hararetle 
karşılarunıştır. 

Mısırın müsalemetperver bir memleket 
olduğu, fakat taarruza karşı mukavemete 
yalnız kendlııinl himaye için değil, ayni 

23mandn İngiliz - Mısır dostluk ve ittifak 
muahedesine tamamen riayet suretile şcre
hni de muhafaza için mecbur bulunduğu 
beyan edilmektedir. 

Mısır bir harb için 
mücehhezdir 

Kahire 23 (A.A.) - Röyter muhabirine 
beyanatta bulunan Mısırın yüksek bir şah
siyeti, timdi Mısır ordysunun en yüksek 
derecesini bulduğunu ve taYed icab ederse 
insanca, en modern harb sil8hlarile ve iyi 
taJim görmüş hava kuvvetlerile İngi.ltereye 
yardım etmeğe muktedir bulunduSunu söy
~emiş ve şunları ilAve etmiştir: 

•İtalya Mısın istila ederse İngiltere ile 
Mısır, müşterek dava için dökülereK birbi
rine kanşacak kanlarile birleşeceklerdir.• 

Almaalar 
tein lstlkhal 
mozllmdlr! 
Nevyork 22 (A.A.) - Röyter ajansından: 
Herald Tribün pıetesinin askeri müfes

siri bin~ı Eliot, fÖyle )·azıyor: 
Almanya bakımından geçen haftanın ne

ti(e]erl ceı.aret kırae11k mahiyettedir. Nor
"·eç istil .isı ntn ba,ıanııc ındanberi istik -
bale aid ihtimaller b u kadar m uzlim ol -
nıamışhr. Alma nlar, Napolyon'un v;isıl o l -
nıuş olduğu hud uda eri~mişlerdir. Alman -
lar, fi nıdi İngiltcrenin bahri satvet kalesi
ni teshir etmek mecburiyetindedirler. Aksi 
takdirde bu satvet, onları boğacaktır. Bu
nu yapmak için Almanlar, bilhassa ha\·a 
lnn•vetlerine güvenmişlerdi. Fakat bu ku" -
vet şimdiye kadar kendisinden beklenilen 
kabiliyeti göstermemiştir ve istikbalde İn
giliz hava kuvvetlerine plebe çalmasınpı 
ihtimal verilmemektedir. 

İNGİLİZ -İSPANYOL 
DOSTLUGU 

Cebelütlarık 22 (A.A.) - Elcezire vn.lisi 
General Mundz Grandes dün sabah Ccbc
lüttank valisi General Sir Cluve Liddcli :ıi
y&ret etmiştir. İspanyol Generali şerefine 
verilen resmi kabulde bahri, askeri ve sivil 
erkanın başlıcaları bulunmuşlardır. General 
Grandes Elcez.ireden İspanyol dı:ostroyeri 
Almirante Valdes ile gelmiştir. Sir Cluve 
Liddel yakında bu ziyareti inde edecektir. 
RE.smi kabul emasında Sir Cluve Liddel 
samimi bir nutkun sonunda General Fran
co şerefine kadehini kaldırmış, cevab veren 
General Grandes de bilmukabele Majeste 
İngiltere Kralı terefine kadehini kaldırmış
tır. 

Öyle bir samimiyet havası esmiştir ki 40 
dakika sürmesi 18.zım gelen merasim 90 da
kika devam etmlştir. 

Halihazır şerait gözönünde bulundu.-ulur
sa merasimin hususi bir alaka tktisab etti
ği anlaşılır. İspanyolların tahminine İ;;öre 
bu dostane temasın manası, Gener<ıl Fran
co'nun, Almanların nüfuz gayretlerinin te 
siri altında bulunmadığını gösteren bir si
yeset takib etmekte olmasıdır. 

İzmir Fuan aç ıl dığı gün kapının 
(İki gün evvel, İzmir enternasyonal fua

ruıın açılması münasebetile İngiliz Müstem
lckiıt Nazırı Lord Lloyd'la Hindistan Nazı
rı Mister Amery Londra radyosunda Türkçe 
birer hitabe irad etmişlerdir. Bunu takiben 
İngiltere Hariciye Nazın Lord Hn.li{aks da 
İzmir Belediye Reisi Doktor Behçet Uz'a 
bır mesaj göndermiştir. Bu suretle, fuarın 
beynelmilel sahada ne büyük bit ehemmi
yeti haiz olduğu ve İngilterenin recınlekc
tireiz hakkındaki samimi dostluk bislerı de 
bir defa daha tezahür etmektedir. Doktor 
Behçet Uz bu mesaj ve radyoda nazu·ların 
türkçe olarak &Öyledikleri nutuklar müna
sebetile .İngilterenin İzmir general konsolo
suna bir meklub göndermiştir. Lord Hali
faks'ın mesajını aşağıya dercediyoruı.. Beh~ 

çet Uz'un bu me53j mü.rıasebetile İngiltere
nin İzmir konsoloıı;u.na. :eöadet"diii teşekkür 
nıektubunu da üçüncü sahüem.izde okuya• 
caksınız.) 

İuui r 22 (A.A.) - Onuncu entcrna~yonal 
İzntlr fuarı dolay1!>lle İngiltere l lariciye 
Nazırı Lord Hali(aks İzmir Belediye Reisine 
aşağıdaki mcsajt göndermiştir: 

Doktor Behçet Uz 
İzmir Belediye Reisi 

İzmir 
.Bu çetin saatlerde İzmir fuarını açmak 

suretile başardığınız iıı:;in mükifabnı eöre
ceğinizi samimiJetle ümid eder, tam mu
,·affaki.)·etler temenni ederiz .• 

' 

kalabalıktan bir manzara 

LORD H.\LİFAKS Lord Halifaks 

7'roçlıi 1 

Öldü! SON 
Katil Troçkiyi niçin 
öldürdüğünü anlatıyor 

Meksiko 22 (A.A.)
M. Leon Troçki dün 
ölmüştür. Bu eski bol
şevik şefi evvelki gün 
şehrin ch.·arında kain 
eski bir kale olan ika- l'!~'<!Jllio~· 
mctgihında öğle ye -
meğine davet etmiş 

olduğu Fransız Ya -
hudisi Franck John -
son'un taarruzuna uğ

r3mıştır. 
,,_,,_,,_ Yirmi seneden-

Meksiko 22 (AA)- beri hayatı men
Troçki'nin katili aşa- fadan menfaya 
ğıdaki beyanatta bu - ve suikasd te -
lunmuştur: şebbüslcri ara -
·- Bir Belçika dip- sında geçen 

lomat.ırun oğluyum. meşhur Rus 
Tahranda doğdum. ihtilalcisi 
Troçki'nin ülkülerine TROÇKİ 
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tMA B TA YA-
A İLE i N G t L 1 Z 
AYYARELERI 
RA INDA MOTHI 
BİR UHA EBE 
Londra 23 (A.A.) - Harbiye ve R ava 

Nezaretlerinin bu sabah neşrettikleri bir 
tebliğde, dün, Fransız sahillerindeki Alman 
toplarile Douvreıı ve Kent havalisi üzerine 
endahtlar yapıldığı bildirilmektedir. Bina• 
!ar hasara uğramıt ve bazı telefat olmut 
tur. 

Vaın ... tı bir d ] IO>oniinde tuta · ı • -,ın, . ev •tin 8 n 
a •mi, llti~dkalıil değ-'td " •lkanl.rdan 
rna~•nlern. •n İİ<:iinc~ ır, Cermen 
Vtfıle "'•ıh toPrah be aanndanberi 
hayat •ah Ur oı..,; reket ve ,.,. 
••ırd.., lı a11 t•lij,ı.·Balkanlan dairna 
lllaınlaıı &flayaraı. ı •!ıniıtir, Altıncı 
kanlan "'j lıla,, ın:~ııncu •aırda ta
C•trne l sla,,Jaıtırrn aceretinin Bal-

MUAZZAM ZIRHLI 
UÇAKLAR! 

16, an aşı mıı;tır KomlSjon de- k .. dl' rll ki d' po aah'bl . · ' anununa gore a ıyeye ve ece er ır. 
d ı ermin odunun çekisini evlcrrle o- Komisyon, gelecek toplantıda mangal .. 
!:~~~lara istif e~lınek f8rtile 435 kunışa kömürü_ fiatları üzerinde tetkikler yapacak 
aza t ~kleri n~ticesine varmı,, bu haddi ve kömi.ırün toptan ve perakende azami sa-

hayrar. olarak Paristen }.olek!iikaya geldim, 
fakat kendisinin itimadını kazandıktan Son
ra inkisara uğradım ve o zaman dünyanın 
scU!meti için kendisini ortadan kaldırmağa 
karar verdim .• 

Gayriresmt raPorlara göre bombardıman 
esnasında çok 1Jiddetli muharebeler ce.re .. 
yan ebniş ve İngiliz muharebe taVYarelcri 
horeket ve faaliyete g~. ŞiddeUI inli· 
lik sesleri duyulmuş ve duman Rütunlnn
nın yükseldiği görülmütlür. Kızıl alc'; ier 
semada izler bırakmaktadır. 

,,. n•rd 8 aaına uk. 
""aYÜI et · ~ •ikan) rn abıl, 
lonra ınııtı. Uıun 81:~ doğru te • 
iuıı,., :ud?IPh li bllcadel•lerden 
tıiiru:ı e'Yrınde t • ı~urR ve O· 
Yt t .: altına tirerılltnarnıte Cermen 
t•ıirle ~ktan ll•len l'~u ülkeler' niha
Vivonrdk kurtulrnu urklerin haliıkir 

1'" ak •leainin · ·' "' Cermeni:un Ur 1 ıçıne h ı 
nuı,u "k' &aırlarca C •Pso unınuıtu. 
ili o'-''"ı. i .o\vruPaa ·~•ninnin ce-
1 • "'1a '• b .. ına ııırınea. • 
•tıtıin . ... u Rtinkü B ıne ma-
·~•lı il.;, ~ıll_ı biivivetleri ~lkan ıniUet
'in • erıne İınki nı rnubafaza 
~ı •h .tarihte Bol koni j Verdi. l'ilrkle-

tn t olarak tayin etmiştir. Komisyo- tış fiatını tespit edecektir. 

Ekmeklerin bozuk ve 
hamur olduğu anlaşıldı 

Belediye, bütün şubelere fırıncılarla mücadele 
ve •iddetli kontrol için bir tamim gönderdi 

l::kmek çeşnJ.sinln 
semtte bo ld • son zamanlarda her 

' zu ugu anlaşılmaktadır. htanbul 
meb uslannın halk) 
hernen h a temaslan srra.sında 

er aemtte halk b' 1 
lllrı.n bo k me us ara ekmek-
tti"" ıu ve hamur olmasından şlk;iyet 

e as• gibt. Belediyeye d b' k . ~ 
yapılmış Bel . e ır ço şık:ı.yetler 

Londra 23 (A.A,) - Dün Fransız sal-J
E..ıden bir gemi kafilesi üzerine 100 den faz· 
la obüs atılmış, fakat bunların hepsi de 
hedeflerini bulamamıştır. 

•Asosyeted Pres•, neri oldukları kadar 
kolay manevra edilebilir dev nispetli mu
har('be t.:ı.yyarelerinin pek yakında tayy<ı -
ı ecilikte istimal edileceğini bildirmektedir 
Bu hakiki zırhlı uçaklardan bazıları Ka
nadada inşa edilecektir. 

Meclis Reisi ve bazı 
Vekiller bu sabah 
şehrimize geldiler 

Sovvetler Amerika -
nın in,;ıt~reve vardı
muıa ~ikkat ediyor 
Londra 23 (A.A.) - l\1oskovadn Ameri

hanııı İngiltereye )'ardımı büyük lıir dH~
l..atle takib edilnıcktedir. Sovyet geucHı.;-i nin 

organı olan gazete Amerikan ın gün grr;tikçe 
Jngiltcre ile kaderine daha r;ok le!'.'rike dok
ru ilerilediğini ka)·dctmcktt'di r . Ruzvelfi n 
r;:;.kibi \Vilkie'nin son nutku Amerikuda hü .. 
tün partilerin İnJilterrnin ta rafını tu ttukln: 
rı nı ispat etmi!)tir. Eğer İngiltere h ükUmeti 
Kanadaya nakletmek ıshrannda kalırsa A
merika otomatikman Almanyaya karşı har• 
be girecektir. 

İngiliz tayyarelerinin muvaff:ık bir su -
rette bomb:ırdıman ettikl~t1 Calais hava
lisinde hakiki bir harhin cereyan etmiş ol
duğu bildirilmekt~.iır. 

İngiliz tayvsreleri Fransız sahillerindeki 
Alman bptaryslarının yerlerini tespite mu
vaffak olmuş ve bunlardan bazıları sustu• 
rı.:.imuştur. 

İn~iliz bombardıman tayyarelerinin s~
lerinin Cslais'den Boulogne'ya kadar bütün 
Franm sahili boyunca duyuldutu öğrenil· 
mfştir. 

1002 net Alman 
tayyaresi 

Londra 23 (A.A.) - Düşürüldükleri bu
gün haber verilen dört tayyare ile 13 hazi .. 
randanberi İngiltere üzenne yapılan hü
cumlarda dü.şürülen düşman tayyarelerinin 
adedi 1002 ye baliğ olmuştur. 

! 
i 

ıı.ıı.':;~~r•bu itibar;::0ta;:~ !al'.!•· 
k•ndil , ' Cermenleri h unıktur. 

erıne o kadar f er hususta 
ıe ta N A nıınııl•rdı 

[Arkası • • KOcoKA 
aalıife Z •ütıua ı da] 

lerinde de b' edıye memurlannın k:lntrol-

1 ·bo lt"çOk yerlerde ekmek çeşnisi 
nn zukv ba + -

kl•odan eksi~ 21 yerle.~d.~ e~meklerin bir 
i' zerine Bel d olduğu gorulmuşti.ir. Bunun 
belerin~ e iye, dün bütün belediye ,u-

tanbul nıcb'uslarına yaP,ılan halk di!ckle
rinde bu nokta üzerinde durulmuştur. Fı

rıncılarla derhal s.ıkı bir mücadeleye ge
çilmesi liz.ımdır. Kazinocularla yapıJan 
mücadelede nasıl muvaffak olunduy!\8 h
nncılarla da yapılacak mücadelede aynı 

cieref'ede muvaffak olabiliriz. Bunun için 
her fırından haftada üç nümune alınması 
ve bunların hemen Belediye kimyahanesine 
ıı:enderilmesi lJizımdır. Kimy<ıhane bu nU
r.ıunelt:?ri sür'atle tahlil edip neticeyi bildi
recektir. Fırıncılarla mücadele faRıliyeti Be
lediye tefli• heyeti tarafından da· kontrol 
edilecektir• 

Meclisin tatil müddetinden istifade ede
rek şehrimizde istirahat etmek üzere l\fec
lts Reisi Abdülhalik Renda, Maliye Vekili 
f'uad Ağrah, Adliye Vekili Fethi Okyar ve 
Sıhhiye Vekili Hulôsi Alntaş bu sı:ıbahki 
ekspresle Ankaradan şehrimize gelmi.5lcr ve 
i'!ltasyonda Vekaletlere bağlı müesseseler 
erkanı tarafından kar•ılanmıflardır, 

Amerika 400,000 
ihtiyatı çağırıyor 

l..rın rlra 2!: (A.A.) - Meclis dün milli 
nıuhafaza ihtiyat kıt'a larına mensub 400 bin 
kişinin silatı altına çağırı lınasını istilıam 

eden kanun !iyilıasını tasvib etmiştir. 

Bu akşam da İngtlterenin cenubu f8l'kl 
sahilinde bir oehlr üzerine yapılan hava -
hücumu esnasında üç Alman tayyaresinin 
düşürüldüğü zannedilmektedir. 

ıu tamimi yapmıştır: 

•Ekın•k çeını.ı boıulı; vo hamurdur. İs· 

' 
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EH i R 
Fazla buğday 
geldiği halde 
fiatlar artıyor 
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Sert buğdayın fiatı 

yedi kuruş on para
ya kadar yükselmiş 

bulunmaktadır 
Bujday muvaredatı son zamanlarda mü

INm miktarda arttığı halde fiatlardaki 
lyiık.wklik devam etmektedir. Toprak ıiah
aulleri Ofisi fiatları tespit ettikten fionra pi
yaacla hararetli satışlar olmuştur. Alman
)•aya ihracat yapılacağı cihetle bir çok ta
cirlerlmi.z mal depo etmektedirler. Bu iti
barla sert ve yumuşak buğdayların kilosu 7 
kurut on paraya kadar yük!elmi$1.ir. !:San
dırma ve havalisile İstanbul vilayet ve kOy
Jerinden bilhassa sert buğday talebi fazla
dır. Lezut, kalori, randıman ve glüten iti
barile yumuşak buğdaydan düşUk olan 
sertlerin fiatı mühim talebler karşısında 
daha ziyade yükselmiştir. Bu vaziyet plya
uda fimdiye kadar ilk defa görülmektedir. 
Dün 870 ton buğday gelmiştir. Bun!.arın 41 
v31onu Toprak Mah.'rulleri Ofisine, 8 vngo
nu tüccara aiddir. Bundan başka 6 \'agon 
arpa. bir vagon çavdar, 2 vagon yapağı gel
mı,ur. 

lzmire gidecek halk 
vapur bulamıyor 

İzmir Fuan münasebetile her taraftan 
İzm.ire akın başlamıştır. Gerek tren, gerek 
••pur, bütün vesait, tenzilith tarifelerden 
istifade edenlere kifayet etmemektedir. De
nizyollan idaresinin önümüı.delti 15 gün 
zarfında İzmire hareket edecek vapurla -
rında bütün yerlerin biletleri ~imdiden a
lınmışt.Jr. Dün müracaat eden binlerce kişi 
vapurlarda yer bulamamaışlardır. 
İzmire gidip gelmek mecburiyetinde olan 

tacirler bu vaziyetten çikii.yetçid.irler. Fa
kat Denizyollan idaresi her zamankinden 
baıka bir tek fazla vapur bile tahrik ede
memektedir. 

30 Ağustos 
bayramı programı 

30 aiusloa zafer ve tayyare bayramında 
1-stanbulda yapılCicak: merasime aıd program 
İatanbul Kumandanlığınca hazırlanmakta
dır. 30 ağustos günü ve gecesi, ufer bay
ramı münasebetile bütün Halkevlerinde 
konferans, temsil ve müsamereler verilecek
tir. 
Dumlupınarda yapılacak büyük mera!i

me tehrimizden Parti namına Sanyer ka
ZUl reis vekili Sadi ve umumi meclis a:ıa
ıından Zahid Ural iftirak edecekler, İstan
bul namına bir de çelenk götüreceklerdir. 

Şeker fabrikalar~ 

istihsalata başladı 
Şeker fabrikaları istihsal faaliyetine baş

lamıtlardır. Bu seneki pancar mahsulü 650 
bin ton kadar tahmin edilmektedir. Bu he
saba aöre, dört teker fabrikamızın 100,000 
ton eşker istihNll etmesi linm gelmekte -
dir. Memleketin yıllık ,eker ihtiyacı !I0,000 
tondur. 

İki sabıkalı birbirini 
ağır surette yaraladı 
Dün ıee• Tophanede Ka!eı tok>lında ıkl 

Abıkalı arasında çıkan bir kaveada ikUJ 
do alır aurette yaraı.nmıtlardır. HAJin 
fiiyle olm\lftur: 

Kör Htts8.n adındaki sabıkalıya gene sa
bıkalılardan Hızıruı kumardan 2.i kuru' 
borcu vardır. Kör Ha!an, dün gece Hızıra 
gelerek parayı istemiş, Hızır nks.i cevab 
\•ermlf. bu yüzden kavgnya ba,.tamışlardır. 

• Bir aralık Hızır bıçağını çekip Hasanı ense
ıı:i~den ve yUzünden yaralamış, Hasan da 
bıçaiına. davranmış ve Hızırı aıcki:ı; yerin
den ağır aurette yaralamıştır. Vak'a yeri
ne gelen zabıta memurları yaralıları Beyoğ
lu haa:tanesine kaldırmışlardır. Hızırın ha
yab tehlikededir.• 

lktısad 

* TÜTÜ~r !\fAHSlJLÜ - Bu seneki tü
tün rekoltesi geçen seneye nazaran çok iyi
dir. Buna mukabil rakibimiz olan Yunan 
VJJ Bulgar mahsulü bu sene iyi değildir. A
merikalılar şimdiden piyasalanm1tla ali -
kadar olmaiia başlamışlardır. 

* inRACAT - Dün. muhteW Balkan 
memlC'kl"tlerine 100 bin liralık ihracat ya
pılm11tır. Rumanyaya 10 bin liralık zeytin 
l\facaristana halı, i<>viçreye gülyağı ve fın
dık gönderilmiştir. 

* ÇAYIRLIK TELLER - Otlan denk 
yapmak için hazırlanmış olan tellerin tev
zli hi!B yapılamamaktadır. Mah~uı çayır -
larda tehlikeli bir vaziyette beklemektedir 

* SUSAM MAHSULÜ - Bu seneki su
sam mahsulümüz geçen },la nazaran yüzde 
~ fa7Jadır. Geçen seneden de mühim mik
tıırda stok mevcuddur. İhracat imkanları 
aranm:lk'Wdır. * BİRJ.İKLERİ.V YESİ TEŞKİLATI -
İthalii.t ve ihracat birliklerinin yeni teşki
lAt ve kadrolarını umumi kitib Salih, An
Y..araya götürmüştür. 

* llA1 VAS SERGİLERİ - Kemerbur
gaz hayvan sergisi bu gün saat 15 te açı
Jacakt.Jr. 

* TUNA YOLU - Tuna yolu ile mer -
kezi Avrupaya yapılan ihracatın arttırılması 
için tetkikler yapılmaktadır. 

Maarif 

*ORTA MEKTEB MUALLİMLİKLERİ
Orta mekteblerin riyaziye ve lisan mual
limli~i için açılan imtihana fazla talih var
dır. İmtihanlar 2 eyhllde Üniversitede ya
pılacaktır. 

* DAhıi KA.'\IP - Üniversite için ku
rulacak dainıt kamp yerinin tetkikine baş
lanmıştır. 

* TAi.EBE KA YIDLARI - Orta mek
tcblerin talebe kayıd ve kabulüne ağu5to
sun 25 irıde baı;lanacakbr. 

* Mı:CCASI TALEBELER - Lise ve 
orta okullara alınacak meccani leyli tale
benin kayıd ve knbul müddeti ağustosun 

sonuna kadar uzatılmıştır. 

* Sı\S'AT OKULLARI - İnşaat usta 
okullarile bölge san'at okullarına kabul e
dilecek mecceni leyli talebe imtihanlarına 
192 kişi iştirak ~tmiştir. Evraklar Veki .. 
lete gönderilmiştir. * tiGRETMEV OKULLARI - Öğret
men okuluna alınacak talebeler için aerbest 
müracaat usulü kaldınlmışlır. 

Viliiyet ve Belediye 

* HAM :ın:YV ALAR - Sokaklarda aa
tıtan ham meyvaların imha olunması için 
BelWiye. kaymakamlıklara emir vermi.ftir * N\..~tF.ROT.'\J FAALİYETİ - Şehri· 
mizd~kl numerotaj faaliyeti tamamlanmış
tır. Kontrollere başlanmıştır. 

* TArmİRİ NtFUS IBZIRLIGI .- 20 
ilkle'1'inde yapılacak tahriri nüfusta lstan· 
bul 16 bin mıntakaya ayrılacak ve bu mın
takalarda 50 bin memur çalıştırılacaktır. 

* SİIRD VALİSİ - Silrd Val~iğine ta
yin olun~ın İstanbul Vali muavini Hal\ık 
Nihad dün a~ Sürde müteveccihen ha
reket etmiştir. 

* KAliMAKAlll MUAVİNLİKLERİ 
.Eminönü ve Beyoğlu kaymakamlıklarına 
birer muavin verilmesi kararlaştırılmıştır 
Beyoğluna Belediye müfetti,lerinden Hu -
ın~ı. Eminönüne de Al.ieddin tayin olun
muştur. 

* BOZUK MÜSTAHZAR[,AR - Üskü
darda Ömer Kenan tarafından hazırlanan 
Ro!{ma Kenan ve Zara tıraş sabunlarının 
mühürlenerek tahlilhaneye gönderilme<.i 
Df'hiliye Vekiletinden Belediyeye bildiril
nıi~tir. 

* SOKAKLARDAKİ ME\'VA DÖKtlS
TÜLERİ - Son zamanlarda sokaklarda gö
rülen kavun, karpuz kabuklarile bazı mey
va dOküntülerinin tehlikeli bir ha~tahk 
tevlid edebileceği görülmüş ve kaymakam
lıklara bunlann kaldırılması için emir ve
rilmişlir. 

* ELEKTRİKSİZ KALAN YERLER -
Kadıköy santralında vukua gelen ln1.a 
yüzünden diln ıeee saat 20 den sonra Pen
dik ve Kadıköy 20 dakika elektriksiz kal-

mı tır. • f 
* KOOPERATİF KOSGRESI - stan-

bul Belediye memurlar kooperatifinin 1938 
bUanço$una aid raporları tetkik için ht;)-'eti 
umumiye 26 eyllı.lde toplanacaktır. 

Müteferrik 

*KÖSTENCE - SAMSUN - Bazı Ru
men vapurları Köstence He Sasun ara~n
da doğru ticart seferler yapmağa başlamış
lardır. 

amanyo u 
--------. 

Edebi Roman 
TEFRiKA: 22 

KERiME 
NADIR 

Mut.f.e.iın kapısı açık olduğu halde, dıta· J Sonra, sofaya çıkan teyzeme dilnerek: 
rıya arkam dönüktü .. Ve başımı çevirip - Anne; artık hiç bir şeye el sürmem .. 
bakmıyordum. Bugün bundan fazlasına tahcmmülüm 
Adımlar yaklaştı ve Zülalin berrak sesi: yok: onları kalfa t.oplayıversin! diye '5«!5-

- Aaa!. Nejad, sen burada mıydın? .• eli- lerıdi. 
ye yük.seldi. Teyzem de muUağın kapısına gelmişti: 

Bir 1aniye içinde yanuna gelmifli: - Ayol. hepiniz buraya ne toplandı-
- Kalfa ile aohbet mi ıed.iyordunuz7 de- cız?. diye taŞlı. 

dJ Sonra Züllle: 

Başınu kaldırdım: Sen merak etme! .. Haydi biraz bah-
- Evet., dedim. Dikişlerinizden., prv\'ala- çeye çık, hava al.. Bak Nejad da gelmiş! .. 

rınızdan aıkıldığım jçin burada '"Jturmayı dedi. 
tercih ettim. Zülil bu teklifi canına minnet bilmiş: 

Ak!li bir cevab vermesini. yahud saçla- gibi idi. 
rımı çekmesini bekliyordum. F;ıkat <ıl aı - Sahi, diye mırıldandı. Biraz ha.va al-
olmu, yanakları üstU.nde birer !liyah yıl- mağa öyle ihtiyacım var ki!.. 
dıı gibi pınJ pırıl yanan gözleri buğulandı. Ben ayaAa kalkmıt ve mutfaktan çık -
Ciddi bir ~1.Alnlikle: nıajta hazırlaJUTll$tıın. 

- Aman, ben de llkı.Idun, bunaldım, de- Teyzem bu hareketimi farkeciiııce içeri 
dJ. '" ...... - ,,,., .. ~eli ve bot bıraktıiun iskemleye otura -

bir ticaret 
heyeti gelecek 

Dün Yugoslavyaya 
külliyetli miktarda 
mısır, gülyağı vesaire 

ihrac edildi 
Yugoslavya ile olan ticari mün:.ısebetleri

nıizde son günlerde mühim bir inkişa( g•jze 
çn.rpmaktatlı.r. Bilhasa Akdeniz yolu ka
rıındıktan sonra dünya piyasalarından ay
rılmak mecburiyelinde kalan diij'l·r Balkan 
mt!mleketlerile Yugoslavya Türkiye piyasa
larına müracaate ~lamışlardır. Dün yeni
den Yugoslavyaya mühim miktarda ihraC'at 
,;apılmıştır. Bu ihracat meyanında 500,0l'l 
ki:o mısır, 10,000 liralık pamuk döküntü
sü, külliyetli miktarda gülyağı ve keten to
humu gönderilmiştir. Yugoslavyad2n bu 
günlerde ticari bir heyetin de temasl"lrda 
bulunn1ak üzere memleketim.ize ~elmesi 
beklenmektedir. 
-

Valinin dünkü tetkiki 
ve devaire bir tamimi 

Vali ve Belediye Reisi Doktor LQtli Kır
dar dün beraberinde Fatih kaynıakamı ol
duğu halde Gazi bulvarını Unkaııanı köp
rüsüne bağlayacak olan yol inşaatını tefli' 
f'tlniş, sür'atle ikmali lutkkında emirler ver
m!~tir. Vali, bundan sonra Ha-;eki hastane
ı;hıi de riyaret ve hastaların ihtiyaclRnnı 

tetkik etmiş:, alikadarlara direktifler ver
miş-tir. 

Vali, dün. Vi13yet ve Belediyey~ b.lğlı 
~uhelere bir tam.im göndererek idare ve 
şube Amirlerinin formaliteyi siper ed•rek 
i~leri !'IÜrüncemede bırakmamalarını, bun
dan sonra sorac-aği bir iş, için formaliteyi 
e:-ıgel 1tösterecek herhangi bir memurun 
vazifesini benimsememiş olacağını bildir
n,iştir. 
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Dün aksam bir 
' cinayet o'du 

Gene bir paçavracı, 

gene metresini taban
ca ile vurarak öldürdü 
Dün aq&müzeri Taksimde bir cinayet ol

nıuş, gene bir paçavraCJ, bir seneden faz.la 
bir z.amandanberi beraber yaşadıgı gene bir 
kadını tabancayla öldürmüştür. Hiidısc 
şöyle olmuttur: 

Taksimde Sazlıderede 20 numaralı ve 
bir odadan ibaret olan kulübede, paçavract 
Tahirle Pembe adında gene ve güz~l bir 
kadın oturmaktadır. Tabirle Penıbe bir se
ne evvel tanıfıuışlar ve beraber otwmağa 
başlamışlardır. Fakat, Tahirin içine son 
zamanlarda bir kurd dü.şmilf, Pembenin 
1'en<li.W aldatbğından ,üpheye ~iamış
tır. Tahir, bir müddet Pembeyi tsk.ibden 
sonra, başka biri.sile münasebeti olduğunu 
öğrenmiş, dün akşam eve gelince kadını 

adamakıllı dövmüştür. Bununla da hırsını 

yenememiş, nihayet, tabancasını çekerek 
ate, etmiştir. Tabancadan çıkan kurşun 

Pembenin beynine isabet etmiş, beynini 
ı.arçalayarak öldürmüştür. 

Bundan aonra Tahir kulübeyi terkederek: 
b.çarken görülmiil, etraftan aiiih tesinl 
duyup gelenler, Pembeyi içeride öli.i. olarak 
bulm114lardır. 

Tıt.hir, iki üç saat sonra zabıtaca yakalan
mışbr. 

Hidi.~in tahkikine müddeiumumi mua
vinlerinden Tahsin el koymuştur. Pembe
nın cesedini muayene eden Adliye doktoru 
Salih Haşim morga kaldırılrruısıua lüzum 
gintermiştir. 

Katil Tahir bugün cürmü meşhud kanu
nu hükümlerine göre muhakeme ~lmck 
üzere ikinci ağır ceza mahkemesine verile
cektir. 

rak Esved kalla ile lconuşmağa başladı. 
Sofaya çıkar çıkmaz Zülil bahçeye 

dotru yürümüştü. Tereddüdümil farke.. .. 
dince döndü: 

- Gelsene! dedi. Biraz dolaşalım ... 

Arkasından yürüdüm ve birlikte bahçeye 
çık.tık. Güneş alçalmıştı. Hava ılık ve ıüı
gdraız, deniz bir göl gibi rakiddi. 
Rıhtıma doğru ilerledik. İçimde bulanık 

\"C karışık bir takını hisler boğuşuyor, l'"R

siı ve meyus yanında yürürken, kalbim 
demirden bir mengene ile sıkılıyordu. 

Durdu. Düşnür gibi dalgın ve kararsız 
bir hali v;:ırclı. Gene bu akşam ne kadar, 
ne kadar güzeldi!. Güneşin kızıllıklarına 
boyanan yüzUme bütün mııhabbetimle bakı 
yordum. Yorgunluktan ve sıkıntıdan ya
nak.lan kızarmış, nemli alnına ve fakakla
rına ip<>k saçlarından bir kaç tel yapış -
mıştı. İnce kaşlarının orta~ında, uzun bir 
titizlik ve sinirlilik anının y_er ettiği hafif 
bir çatıkbk göze çarpıyordu. Bu kaşların 
~kaklara uzanan ucları, yorgun çehresin
de öyle manalı duruyordu ki!. Bu mana, 
A:nıursuz profiline çıldırtıcı bir füsun ek
lemekte idi. 

Göisüne beyaz bir çapa işlenmiş, licivertl 
yün bluzunu, beyaz keten etekliğine doğ
ru çekerek düzellü. Çıp\ak kollarını elle
rile yoklayarak ve dal&ınhktan kurtardığı 
gözlerini yüzüme çe\•irerek: 

- Terliyim. Acaba arkama bir fey al-
sam mı?. dedi. --

Ticaret Vekilinin nutkun • 
dan çıkan neticeler 

IHln~aw~ 
Moris Giyer'den Bir kadın için 

Ticaret Vekilimiz Nazmi Topç\Jğlunun, 

İzmir Fuarının açılışında söylediği nutuk. 
piyasada büyük bir alakayla karşılanmışlır, 
Günün iktısadi mevzularına temas edilen 
bu nutukta, yeni öğrendiğimiz. meseleler 
şunlardır: 

1 - Bundan sonra itha1it ve ihracat bir
likleri kurulmıyacağından bahsediliyordu, 
nitekim yumurta, barsak tacirleri de, birlik 
istemediklerini Ticaret Vekiletine bildir 
mişle;di. 

Ticaret Vekilimizin .son nutkundan öğ -
reniyoruz ki dış ticaret sistemini, birliklere 
bağlamak yolundaki adımlara devaın e".lile
ctktir. Yeniden birlikler kurulacaktır. 

2 - Fiatlan murakabe işine daha ziyade 
ehemmjyet verilecek, me\'cud murakabe 
komisyonlarına yardımcı mahiyetle olmak 
üzere, fiaUarı kontrol komisyanlan te~kil 
edilecektir. 

3 - İhracat tacirleri bilhassa zahire ta
cirleri, bu sene zahire ihracatının tnhdid 
ed;Jeceği kanaatindeydiler. ;Halbuki Ticaret 
''ekili son nutkunda, zirai mahsullerimiz.in 
dış: piyasalarda değer fiarlarla satılacağın
dan bahsetmektedir. •• Neler •atıyoruz ? 

Dün muhtelif memleketlere yapılan ihra
cat pek azdı. Rumanyaya zeytin, :reytin
yağı, Macarlstana kuzu derisi, biraz da tütun 
sevkedilmiştir. Yumurta ve barsak için de 
talebler artmaktadır. Bulgaristandan da bal
mumu ve pamuk istenilmektedir. Bulgarlar, 
bu maddelere karşılık kiğıd vereceklerdir. 
Tifük ve yapağı ihracatında bir durgunluk 
vardır. Tiftik için, Sovyet Rusyadan tekrar 
talebler başlamıştır. 

Neler alıyoruz ? 
Dün Mısırdan, piyasaya kalın ham deri 

gelmiştir. Harbin başladığı gündenberi deri 
fabrikaları kalın manda derisi bulmak hu
susunda müşkülcit çekmekteydi. Harbden 
evvel manda derileri cenubi Arnerikadan, 
Habeşistandan, Çinden tedarik edilmek ... 
teydl. 

Son günlerde Rumanya ve Yunanistt.n
dan tuzruhu, :z.açyağı. soda gibi k.nıyevt 

maddeler gelmiştir. 

Odun ve kömür meaelesi 
Bugün Fiatları Murakabe Komisyonu 

toplanarak odun ve kömür ihtikirı mesele
sini tetkik edecektir. Bu ınünasebetle 'fi
c&ret müdürlüğü, odun ve kömür depo 
sahihlerini komisyona davet ebniştir. -H.A. 

Ellerinde ingiliz 
banknotu 
bulunanlar 

Paralarını 24 ağuatoı ıaat 
11 e kadar Merkez Ban
kaıına müracaat ederek 

değiştirmelidirler 

Ankara 22 (A.A.) - İngiltere hükfuneli 
tarafından ittihaz edilen son karar muci
bınce ecnebi memleketlerde bulunan İngilız 
banknotları •-çekle-r ve sair evrakı nakdiye 
mi.lı<tesna- 24 ağu~tos akşamına kadar ban
kalara tevdi edilmediği takdirde tedavül 
etmiyecekti.r. 

Bu sebeble ellerinde İngiliz banknotları 
bulunanların aza.mi 24 ağustos cumartesi 
günü saat 11 e kadar Ankara veya diğeı; 

şehirlerde Merkez Bankasına mukabilleri 
tah~il edilmek üzere paralannı tebdil et -
meleri icab ettiği Merkez Bankasından bil
dirilmektedir. 
Diğer tehirlerde oe yolda muamele ya

pılacağına dair bu gün akşama kadar bir 
tedbir alınması muhtemeldir. ••• Ankara 22 (A.A.) - İngiltere hükUme-
tince ittihaz olunan son karar mucibince 
ellerinde bulunan İngiliz banknotlarının 
tedavülden kalkmasına karşı bir tedbir ol
mak üzere bu banknotlan 24 ağu~os cu
martesi günü saat 11 e kadar Merkez Ban
kası ve f\lbelerine tevdi etmeleri hakkında 
mezkıir bankanın bir tebliğini bu sabah neş 
retmiştik. 

Son ittihaz olunan tedbirler bu kararı şu 
suretle itmam etmektedir: 

1 - l\ferkez Bankası şubesi olmıyan şe
hirlerde bulunanlar paralarını İş Bankası 
şubelerine tevdi edebileceklerdir. 

2 - İş Bankası şubesi dahi mevcud olma
dığı takdirde yedinde İngiliz evrakı nakdi
yesi bulunan zevat bunların numaralarını 
bir listeye dercederek mahalli noterine 
tescil ettirdikten sonra bu )istenin bir su
retini yedinde alıkoyacak ve diğer sureti 
ile banknotlan azamt 24 ağustos cumartesi 
gi.inü kıymeti mukaddereli mektubla pos
taya tevdi ederek Ankarada Cumhuriyet 
1ıferkez Bankasına gönderilecektir. 

Ben hemen eve koşmak ister &ibi bir 
hareket yapmışbm. Bileğimden tutarak be
ni alıkoydu: 

- Burada üşümem! Biraz sandal1a gez-
mek niyetinde idim de! .. 

Sevincimi belli etmemeğe çalı.şarak: 
- Arkana bir şey getireyim, deWtn. 
- İstemem .. Vaz geçtim .. Hava o ka 

dar durgun iti!.. 

- Ama biraz sonra serinlik çık.ar ... 
- O kadar uzun dolaşacak değiliz ca-

nım ... 
Bu kararından da caymasın diye hemen 

kayıkhaneden sandalı çıkardım ve haı.ır
laınağa başladım. 

Rıhhmdaki tahta kanapenin ü~tüne o -
tunnuş, işimin bitmesini bekliyordu. 
Be~ dakika sürmeden: 
- Haydi; dedim. Tamam! .. 

Elimi tutarak çevik bir harektele sandala 
atladı. 

- Çok gitmeyellm, geç oldu, annem me
rak eder, dedi. 

Garson kız masaya gelip başka ne em
rettiğini sorduğu zaman yorgun adam 
güçlükle: 

- Bir viski daha, dedi. 
Onun, beşinci bardağı yuvarlaması .. üç 

gemici• birahanesinin kanı kaynayan gü
zel garsonu Anni'yi hayrete düşürmek için 
def.ildi. Çünkü gecenin bu saatinde barda 
yarım düzine serseri durup dinlenmeden 
JMab içiyorlardı. Maamafih Anni bu vis
ki müptelası sadık müşteriye her servis 
) apışında kendini titrerflekten menedemi
yordu. Çünkü müşterinin bardağı dudak
larına her götürüşünde korkunc bir şe
kilde sakatlanmış elini görüyordu. Bu elin 
parmakları vardı. Fakat etinin moru, yanık 
bereleri bu ele menfur bir manzara ve -
riyordu. Kendisine dikkatle bakıldığı za • 
maıı adam sakat elini masanın örtüsü al
tında saklıyor, diğer elini çıkarıyordu. 
Sonra onun da korkunc yara ve berelerle 
dolu olduğunu görünce birdenbire o elini 
de ~klamağa çalışıyordu. Her akşam o
nun af1z.ından: 

- Bir viski! Bir vhıki daha! diye, otuz, 
kırk defa bu içkiden ısmarladığını duyup 
işitiyorlardı ve bu viski müptel&sının göz
leri; alkol dolu bardağın içinde oynaşan 
irili, ufaklı hayalleri arıyordu. Yalnız, ara 
sıra barın kapuından bir kadın içeriye gi
rince adamın gözleri şiddetle çevriliyor, 
girene bakıyor, sonra bu gözler ansızın a
te$ini kaybediyor ve yeniden altın renkli 
mayiin içinde dönen hayalleri arıyordu. Bu 
ad<tmın iki yüzlü bir hayab vardı. Bir ta
raftan takib etmekte olduğu konferan.slar 
onu bir çok miina..ıtebeUer tesisine sevket -
mişti,. Gayet şık giyiniyor, temiz eldiven
ler kullanıyordu. Tatlı konuşmalarile ka
dınlar meclisinde cazip bir mevki edin -
mi~ti. Yalnız kaldığı geceler birden değişi
yor, eski hatıraları onu bu •Üç gemici• bi
rahanesinin loş ve dumanlı kuytuluğuna au 
yordu. Bu gece de Con Davis gene ölçü
sünü kaybetti ve belki yirminci defa viski 
ısmarladı. Tam yirmi birinci bardakta Con 
Davis yaralarla dolu şişkin mor .. elile An
ni'yl yakaladı. Gene kızın korkunc bir 
çığlık koparmasına rağmen Con Davis onun 
b:ı,ını viski bardağına doğru eğerek de
dj ki: 

- Sus! Ve şu bardağın içindekilere bak! 
- Bir şey aörmiiyorum, rica ederim be-

ni bırakınız, diye, Anni ioledi. 
Adam gene kızın başını biraz daha bar

daAın içine eğdi ve: 
- Bak! Şu &ördüğün yüksek gemi dire

ğinin ucunda sallanan adama bir daha 
bak! Ve beni dinle, onu yalruz sen bilecek 
sin! 

Korkunc elli ada~ ansızın vahşi bir kah
kaha attı. 

- Bu gördüğün ölünün sallandığı direk, 

gemimizin direğiydi, ben onu 1798 fecrinde 
bütün dehşetile görmüştüm. Güneş deni
zi örten yapışkan sisin arkasında yükse
liyor ve batıp çıkan boğulmuş bir adamın 
kafasına benziyor, gemimizi aydınlatıyor

du. 
Ôenc kız hayretle: 

- Vay! Vay siz bir 
de<li. 

- Evet ben oyum, o saatte bir gemici 
idim ve dikkatle geminin teknesine bakı
yordum. Göz.lerim sisten kurtulan büyük 
direğe ilişti. Sonra diğer direkler, sisi de
lip yük!eJdiler. Con Davis pnrmağile boş
lukta Ü!lltüste biri iflkuli diğeri uik? iki 
çizgi çPkti. O anda Anni korkunc elll a
damd:ın kurtulmak i~ledi. Fakat Con Davis 
onun bileğini daha kuvvetle sıktı. 

- Her şeyi bileceksin dinle! Bundan tam 
bir ı::ene evvel korkunc vak'aya takaddüm 
eden günlerde arkadafım Jak Grey'le be
raber konuşuyor ve eski habra1anmızı yad 
ediyorduk. Onlar macera perest bir kadına 
rastlamı.şlar ve bu kadın gencliklerinin 
bütün ümidlerini, gayelerini eteklerinde 
~ürükleyip gitmişti . Evet ikisi de güzel 
Ji:lzi'nin peş;iı.ıra sefahatin ve adili~in en 
a.şağ1 basamaklarına kadar yuvarlanmış -
)ardı. Borclanmışlar ve borclarını ödeye
medik1eri için o asrın kanunları icabı uza.k 
memleketlere sefer yapan gemilerde çalış-
tırılmağa mahkCım edilmişlerdi. Adi bir 
kadının yalancı aşkı ve alacaklı vaziyetinde 
bulunan bir kumarhanecipin yüzünden Con 
Davis ile Jak Grey bir gemide haydudlar 
ve hır!>ı7Jar ara~ında çahfffiağa mecbur 
kalmışlardı. Bir kaç ay beraberce bu gemide 
çalıştılar, dalgalar, fırtınalar ve mahru -
m:yet içinde haftalar geçirdiler. Bir gün 
Jak Grey güvertede nöbetçiydi. O aralık 
uıak adalara sürülen kötü kadınlarla dolu 
bir gemi yanaşb. Bu kadınlar arasında 
Elzi de vardı. Gülerek Jak Grey'e baktı ve 
tatlı bir sesle: 

- Hayır!. 
- Çocukluk ediyorsun .. Bak, senin ıçın 

eskisi gibi gaddar ve insafsız değilim .. 
Gönli.inü kıracak bir harekette bu1unuyor 
muyum? .. 

- Hayır ZüliJ!. 

- O halde niçin kendini yiyonun7. 'Eğer 
evlendillime müteessirsen, buna daima 
muntazır olmalıydın! .. 

Küreklere kuvvetle asılmıştım. Sahilden 
bir an evvel uzaklaşmak, rastlayacak bir 
tanıdık gö7.den kaçmak istiyordum. M..ık-
sadımı anlamış gibi: , 

- Sahil boyu gitsek daha iyi değil mi? 
dedi. 
'" - SRındala, biıi sahilden ayırsın diye 
bindik, dedim. 

- Muntazırdım .. Fakat bu intizar o ka
dar müphem ve bulanıkh ki! .. Adeta sıh
hatte bir insanın ölümünü düşünür gibi 
idım .. Ne zaman ve ne surette olacağına 
zihin sarfetmek hıtemiyordum .. 

Gülümsedi. Koltuklarının altından geçir
diği dümenir~ iplcrile oynuyor, yoriUJl bir 

- Bunu ölümle kıyas edemezsin.. Beni 
her zaman &:öreceksin .. Sana karşı ne gön
liımde ve ne de harekitımda hiç bir teY 

Çeviren : Ömer Nej8.~ .,,,_ 
- Evet güzle kız! Biz bu kot~ 

yüzünden ailemizi, şerefimizi, cc ~ 
hayatımızı kaybettik. YoluınU ~ 
nunda biz bu kadınla besabıntı:O"" 
liyiz. Şayed bana bir şey 0111~ ~ 
merhametsizce öldür. Buna yeJP.il1 
sun değil mi Con Davis?. a.a-"' 

- Yemln ediyorum, diye gene a 
kırdı. ~ 

Sonra geçen kadına dönil~ . t.ıi 
ve bir an evvel gemide geçır~~....r 
şakkatli hayattan kurtulmaya ,...- "(o 
dil•r. Bunun için haydud., hır~ ~~ 
Julardan teşekkül eden gemi m~ 
koptana ko~ı isyan ettirmek j6 
nun için kıu. bir müddet kifayet 1 
a!'li mürettebat gemiyi uptettile~ 
kaç gün sonra Amirallığın gönde 
miler tarafından ~arılıp teslinı 
mecbur oldular. Tahkikat neticesınd' i'f 
nı idare eden adamın Jak Gref fi 
meydana çıktı Con Davis'in suçstı' 
nahsız olduğunu Jak Grey bizZ.Bt 
söyleyerek onu kurtardı. 

O sıradaki İngiliz deniz kan~ 
Jak Grey'in isyan arkadaşları 

ı§eminin büyük direğine ~kilm~ 
verildi. Arkadaşları Lo;;temeye i,stell"'"'_ı1 
direğe çekiyorlardı. Fakat yarı::;;,_. 
ellerinden bırakıverdiler. Jak G ~ 
cudü bir lii.hza havada sallandı. ~ 
kır ağır aşa~ı inmeğe başladı. J)et' dl' 
Da\.is halatı tuttu ve bütün ku\-veiı': 
ti. J ak Grey yukarıda sallandı. ve 

Acaba Con Davis bunu niçin 
O; gilzel Elzi .ile seferin n· ~ 
baş başa kalabilmek, uzak ve t~rıh' ~ 
dada bile olsa onunla yalnız Y~ ' 
için arkadaşını öldürmüştü. V

Güverteden herkes çekilmi!!P 1 
Jak Grey'in asılı bulunduğu di cf,I 
binde bir adam başı elleri ara.sırı 
yordu. İşte bu akşam Üç gemici 
sinde ağlayan adam da ayni CoJI 
idi. Korkunc ellerile cebinde dorfl' 
Grey'in habrası siyah saplı bıçağı~ 
Her tarafta asıl hüviyetini ~ 
derek şeytanlaşmış bir takım ~ 
erkeği mahvetti.i,in.i görür gibi ~ 
Biraz sonra kapı açıldı. İçeriye ~;;. 
alev saçlı ve ince yüzlü bir Jc~. ~ 
Küçük garson Anni korkunc m~ ıJll 
k~lktı~ını ve karanlıklara karıştı$:~ 
dü. Bir saat sonra birahaneden ~ 
Elzi'yi. bir bıçakla parçalanmış \'e ~ 
ellerle sıkılıp boğulmuş olarak ~ 
içinde buldular ve bir kaç gün -_J 
o her akşam korkunc ellerini rt-1,,,,,... I 
tüsü altında saklamağa çalışan ,,,,,/ 
ölüme götürüldüğünü lşittil~r.~ 
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BARO 
Huzur ve sükun · . lngiliz resmi tebliği 

reçetesı 
lıtanbuld b 

1 
• Londra 22 ( A.A.) 

hafta ıa • u unduııum aon bir iki 
Dıed··; rfınd~ hadiselere dair dinle- Hava ve Emniyet NezareUorinin tebliği: 
Y• ~ ıg rn tefıır kalmadı B ·· ük • Duşman dun akşam Ingilt.ere Uze:inde 
L 

11 ve askeri v-L' 1 • b~y 11 • taarruz:larına devam etmiştir ve glinduz 
oırıJıc1 ,.. Cl.K a arı ı.r tarafa 'd ~ b" h ... z, falan zat b. 0 • ugu gı ı muhteW kısımlar üzerine ge-
1 lıka Yere git • ın. ır yerden bir lıı;:iguzel hucumlar yapan münferld veya 
U:ıtdufu rnah. reaı, hır memurun bu· küçuk gruplar halinde tayyareler kullan

httta her h 
1 ~en. merkeze dönmesi, nıı~tır. Bılhaua hava kuvvetlerine aJd 

teltrde anttı bır müliıkatın gaze- meydanlar hedef tutulmu•tur Sahilden u· 
h" Çerçeve · · d • · 

ttt İnan im ıçm. e neıredilmeai uklard.a pek az dUflllan tayyaresi sergu-

Uzun 
ınenzllll 
toplarla 
ateş! 

oluYor 
1 

blY&cak tefsirlere vesile 
1 

7<',te atılmı,tır. Taarruz edilen hava mey
dolııırkve u tefıirler aiızdan aiYıza dunlarında ınsanca zayiat varsa da az ha .. 

• en d •· ~ k tllft dil' d eaıte bozula ıon nakili- sar vu u bulduğu teıııpıt edilmiştir. Yor-
•İ.be le 

1
; .. ' • hakikatin kendisi imiıce- ahı.re kontluğunda kiin bir ~birde ve ce· vo.k 1 hır mahiyet alıyordu. nub oahilınde klin bir ıehrin bir mahalle-

İzmir Fuarının açılış merasiminde hususi fotogra(çınıızın 
aldığı resimlerden: Fuann umumi manzarası 

MANŞ SAHİLLERİ
NE YERLEŞTiRİLEN 
TOPLARLA YAPI -
LAN iLK TECRÜBE 

h"• .. "'• bu Rİbi tefsır" 1 I I sınde bazı bınalarda hasarat vardır. Bu ııon 
""'"mle • ere varı an ş.hi d b" L- .1 l--L .. . ltl rın doğru olm h'"'d' : r e ır -ç o u o nıaA uzere ınsanca 

11
• tre \'\ıkufıuıluk aması ya a 1• hır miktar zayiat mevcuddur. Avcıluınuz 
1Y•tıen ile · . tan ve yabud kötü ' daha altı bombardıman tayyaresi dufiır· 

"•tice bird;;' :.elır. Ukin, mademki mtiılerdlr. 
d.~nle aldat • ılmede~ fikir beyan e- • • 
••t•n araa ~ak kaıdile mütalea yü. 
tınıdır li .ın. 8 fark görülmemek la
nıeı.,~;,, ;dıaelerin hakikatini bil • 

~nnı &Örd~·'.'• tefsirlerde bulunduk. 
"'"İne dikkKuın doıtlarımın bu nokta 
le b"41an ~ilerini celbettirn ve böy
ldtri bir '• •ıırıdıkça kullanabilecek • 

•m. bu Çete tavsiyesinde bulun • 

~1 '.alınıakt:•çet~, 4leri mes'ullerine 
utiin diin n ·~~r~ttir. Biliyorum ki 

:•lmuık.., Yb muthıf bir hastalığa ıu
. • kuıı.nıl u reçetenin kalb buzuri

~u IÖyl~:•Y~~ak kadar baıit oldıı
b ı1.,, ıo C• er bulunabilir. Bu 

ilenler .'•nm: lelerin iç y·· ·· •• b ·u mı d • uzunu 1 
r biJnı, 0 R_ruyu görürler, yokaa 

raııı., nıı ?ı tefsırlerle zihinlerini yo • 

Ancak '. 
~•ktan ~e lfle~i meı'ullerine bırak • 

m: 1'Urk· an .adıiiımı da izah ede • 
lltında tekıYenınh dünya buhranı kar-
Ye b .. • C•p eli b" • • .. ııya.a t ır ııyasetı vardır 
lnıı lh e memlek t• • 
t..ı· ıu Unu • d ' ımız ve civan· 
•Qır. E.k· '.. •nıe hedefini gütmek· 
'l &ah 1 muttefild ı biilc "•den ere yapıp Fran• 
rn •mı .. ;,,. ıa~·kildikten ıonra da 
ıı·"•h•de tedaf·! kalmıı olduğumuz 
~~- taarruı .t bir itıifaknamedir. 

Londra 22 ( A.A.) 

Hava Nezaretinin bu aabahki tebliği: 
Gece eınasında duş;man hucumları, az 

miktarda ve k:uçük m.ikyularda icra edil
misbr. İngilterenin cenubu fark.isinde ıki 
m.ıntnka üz"rıne yüksek infiliklı bombalar 
atılmı~tır. Sır sahil tehrınde su -ve hava'" 
gazı borularını hasara uğratmışlar ve bir 
d~mlryolunda da arıza tevlid etmi_flerdir. 
İ~koçyanın cenubu şarki.sinde bir bomba 

hır dağın eteğine düf?Tl\lftür. Bu gecenin 
zaferleri bunlardan ibaret bulunmaktadır. 

•• Londra 22 ( A.A.) 

Hava Nazerti tebliJ: ediyor: 
Sahil İngiliz hava kuvvetlerine mensub 

bir Hud.son tayyaresi pike halinde uçarak 
dün öğleden aonra fimal denizinde bulunan 
2 dütman gemisine hücum etmit ve gemile
re refakat etmekte olan yedi tayyare ile 
r-.uharebeye tutuşmu,tur. Muharebe esna-
1.ında bir düşman tayyaresi denize düf ... 
r.ı\ı.f ve tayyaremlz hasara uğramış oldulu 
halde salimen Ussune dônmuştür. 

• • Londra 22 ( A.A.) 
ı. UD!eğ •n oluraa 0 k -..,d e rcider ve b k na areı 1 Bahrıye ve Hava Nezaretleri muşterek 
b" "'••. Bu • •• a suretle kul· 

1 

tebliği· 
ır le ••Yaset • d' k d . 

rıı .. • •ç defa v b. • ıırn ıye a ar Bugun öğleden u evvel Pas de CaW. 
~lrn uUer tarafı• d ır kaç vesile ile boğazından geçmekte olan bir d<nı< nakli· 
it 1

' -ve lneıtıl n an tafıilitile anla- [ye kolumuz. Fransız: aahillerlne konulan 
'"İ~ hulrn eketirnizde umumi bir uzun menzilli topların aleşlne maruz kal· 

i'k iktııa .~tur •• Kuvvetle ümid et· nuştır. Nakliye kolunu düıımana ka~şı ... t-
-., Yanj si er. k! tnemleket dıtında retmek maksadile refakat harb gemılerımız 

laktan aı· t•aetımııle Yakınd n • derhal dumandan ıun'I bulut yapmışlardır. 
tok İyi "

1
qh olan ıneml k t~ ;e; Her nekadar bazı obüsler gemilere yakın 

lıılay 11 ah ll•lınııtır. Bu te eib~r ebe düşmüııiorae de kafile ıeınilerlnden hiçbi· 
ler •u 

1 
•reket nokt .a:;;: 1 v~ u rine ve refakat harb gemilerinden hiç biri .. 

&İpj t "~vı bu Yeni h~~ ıt az e en- ne isabet ve haıar olmamı.ttır. Bilihare 
ler· atbık ede k adıseye bu pren· ayni kafileye düf"'an tayyareleri hücum 

~zm n il". IFl!J!SllfO 

Behçet Uz ingi
liz nazırlarına 
teşekkür etti 
İzmir 22 (A.A.) - İzmir fuarı do

layısile İngiltere devlet adamları tara
hndan mesaj göndermek ve radyo ile 
hitabelerde bulunmak suretile yapıR 
lan samimi tezahürlere mukabele ol
mak üzere İzmir Belediye Reisi Dr. 
Behçet Uz, İngilterenin İzmir General 
Konsolosuna aşağıdaki mektubu gön .. 
dermi.ştir: 

·Onuncu İzmir enternasyonal fua
rının açılması mün~ebetile ekselans 
Lord Hallfax tarafından 10.tfen izhar 
buyurulup tarafımıza tebliğ ettiğiniz 
samimi hisaiyattan ve ekselans Lord 
Lloyd ve ekselans Amery tarafların • 
dan Londra radyosundan verilen dos
tane mesajlardan dolayı fevkalade 
mütehassis olduğumuzun teşekkür ve 
miru:ı.ettarlıi;ımızla birlikte · kendileri
ne arz ve ibliğına yük.sek tavassutu
nuzu aaygılarımJa rica ederim.• 

Belediye Reisi: Dr. Behçet Uz 

• 
İzmir Belediye 

nutkunu 

Reisı tlehçet 

söylerken ••• 

i 
1 
Uz 

r 

Bir gemi kafilesinin 
bombardımanı 

tecrübesi akim kaldı 
Londra 22 (A.A.) - Bugün, muharebenin 

ih1nındanberi ilk defa olmak üzere, Fransa 
sahiline yerle,Urilmi• olan uzun m~nzil
li Alınan topları, Manf denizinden geçmek
te olan bir geml kafilesine ateş açır.ıştır. 
İngiltere sahilinden ıeyredenler, d6rdi.ı bir .. 
den atet etmekte olan top bataryalannın 
ş:imşeklerini uzaktan görmüe:ler. Calais
Oen Boulogne'ya kadar bütün sahildeki 
toplar bombardımana iştirak etmişlerdir. 

Saaı tam il de kafilenin başında burunan 
ilk gemi, Mant sahilindeki bir linıana yak
latırken Franaa sahilinden gelen şiddetli 
top ıealeri ititilmit ve denizden dört muaz
zam ıtu kolonu havaya yükselmiştir. Top 
IE.t-leriie Manı; sahilindeki İngiliz şehirleri
nin bütün camları sarsılmıştır. Toplardan 
çıkan alevler, denizl kaplayan sb: arasında 
muntazam bir liıra halinde görülmüştür. 

İngiliz sahilinden bu bombardımanı sey
redenler ateşin gittikçe kesafet peyda etti· 
ğini ve topların her yarım dakikada bir ateş 
~tUklerini söylemektedirler. Kafile, liman 
önünden geçerken Alınan ağır toplarının 

ateşi bütün bütün ş.iddetlenmiş:tir. Gülleler, 
32 kilometre mesafede bulunan Fransız sa· 
hilinden gelmekte idiler. Harb gemileri, he
ınen kafilenin etrafında dolaf&I'ak gemi teri 
muhafaza için kesil bir duman tabakası 
vücude get1.nn4lerdir. Bu esnada gene de
vam eden topların ,ıddetli tarrakaları ve 
gGUelerin ıslıkJarı her taraftan işitilmC'kte 
idi Kafile cesurane bir tarzda yoluna de
vam etmiş ve keşif yapmak üzere duman 
tabakuı üstüne gelen bir Alman tayyJresi 
İngiliz avcıları tarafından geri püskürtül
mU.tür. 

•ne b ce olur) · • • l htt L_. ıtakrnak t ·~~ lfl meı u • etmişlerdir. Bu hücum neticesinde de 
nu ·~l•nılabn ec:eteaının rahat ra· hiç bir hasar olmamıştır. Açtığı'.'ıız 
ıa t .. ı,m ed lecek kıymette olduğu• mukabil ateı ve avcı tayyarelen -
rn. t)~ bir ,,. ~er. Ve o zaman, falan rin mukabil hücum1an karşısında düşman 

Fuarın bahçelerine ve wnumi heyetine bir bakış 

Kafile, Manf denizini takiben ilerledikçe 
diğ:er bataryalar alet açmakta idiler. Ara
dan bir aaat geçtiği halde gene dört top
tan mürekkeb bir batarya ateşi kafileye 
tevcih edilmekte idi. Bidayettm itibaı·en 
aradan 80 dakika geçtikten sonradır ki, ka
file, tehlikeli mıntakadan uzaklaşabilmiştir. 
~milerden hiç birisi zarar görmediği için, 
tecrübe akamet.e utramıt addolunabilir. 

umı111111111111111mııuıııı ... 11111111111111111111111111ıı11111ııııuı11111111111111111111111111111111111111ııııtıııııt11ııııııııtııı1111111tııı11111m1111111! Ayni kafile, batarya mevzilerinden uzak
laıtıktan biraz zaman 10nra Alman bom
bardıman tayyarelerinin de hücumlarına 
maruz kalmıftır. FiUıakika kafile lngiliz 
ıahilini tırnale doğru döndükten sonra tid
detli bazı infiliklar işitilmit ve tayyare 
dafü topların ateşile semada bir çok beyaz 
dumanlar peyda olmuştur. Sahilde seyre
denler bundan aı sonra her tarafı.an hücu
ma geçen İngiliı avcılarının önünde Manş 
denizi üzerinden kaçan 12 Alman tayyare
sini görmüıler ve şiddetli bir muharebe 
ııetices.inde bunlardan iki tanesinin denize 
yuvarlandığına şahtd olmutlardır. 

''•nd,1 b~: en hatka bir yere git- tayyareleri pU.kürtülmüe:tür. Bu harekat ~ KADBN KOŞESI ~ 
l'erden ita nteınurun b l d .. esnuında avcı t•yyarelerimlz bir dilfman 

fı 11111111111111111 1111t11111111111111111uıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mı111111111111111111111111ıınıı111111mııii' 

her han~··b·~••e dönm • du un huııud tayyaresi düşiırmütlerdir. 
(fer 1 ır ın"l'"'k eıın e, ya u 
kal~~ve İçinde u a atın gazetelerde 
nıJ • tnanal neıredilmesinde fev • Alman resmi tebliği Küçük sıhhi m üşkü ile re karşı 

lan lrurtul:,1:;amalda da yorul---. . r: Naıubi BAYDAR 

Beri in 22 ( A.A.) 

Alman orduları baıkumandanlıaı tabliği: 
21 tarihli muhareba bava kefil barekeUen 

esnasında bir çok sınai müesseselere, liman
lara, de.rniryollanna ayni zamanda 15 hava 
limanına muvafl.akiyeUe hücum •dilm4· 
tir. 

alınması ıazım gelen tedbirler 
SABAH 
~ GAZETELER'!] Kendi kendimizi naıd tedavi etmeliyiz? 

..... ., çöııçiı.iN ti · . 
'•tın U1, Çörçil'· ~LERI 
L 1 tıı kat'ı beti ın &on nutkunun herteye 
""·"'1d • ce ve ·ha lQU~•IU\u ıO.terdı .. nı. ! .zaferden. emin 
' ı..zırlıkıllril ııım. Çorçil'in. Iııgiliz 
"'tıdill>~~\tdınu ve .:1:r~her Anıerikanın lıio '"" Aırıoıika<1a ıtWakına d;ı gü-
\1 tıla; CUJnh • . • il!t:.i• , etlrnhurluğ unyet. partısı-
l'rıtaa n;rı IOn nutkun: r:18~d gösterdiği 
l<hu~ ılaaııacak ol a •lııgi!terenitı donan
""- ·~· dH·-· Uf&a Amerikanı, btiklill 
-.,. di ~-· dedi•'·' •Ş1t Yor ki'. &uu. hatırlattıktan 

t._ baıde Bu .. 0 •"""tl•nıı., ,_:_u Bıitanya •da.. "' Alnınn __,.. lki __,., bu .. kü 
ı..n •1 devanı d ruıı ·· ınudalaasında 
t,;J~iorı nihayete b 

07:.;; Yeni intihabat 
l•kı. 11 olaraı. u Yeni Cumhur 
ttlı-. ~ •~tia İnıiı::ıl~rq, Anıerlk.anın a

l"~ ~ lıariclnd ld"'!nıla vıulyot al· 
"UJ\l'.f • ···lılir .• 
~ 
ll~ıııı il.\ v . 
.\Jıidiıı o .\ llAllBI ŞEKLİNİ ALDI 

'•tlıtda. aver Alm . 
lldd ki h.,.b.' b" anya ile lııııiltere a-

ı.ıe:tı. dtvar::tti ~. ~a~~ ~bi halinde 
8 lar &erdl:ttikt.e gını aoyleyıp, baz;ı mü

\·~ U harbi dah n sonra '4'.)yle diyor: 
"lıln, laı..t a . ~ ıo~ " daha l<uvvetll 
'- daht, İyi d )J\i zamanda y~Wii darbcle-

.'lfırı da . •~anan taraf kazanacaktır. iki 
"'-dltnna ıı:;"'•dleıi, çelik k&rtaUaruı ka-
1' ASV(R.( tıanınııtır .• 
.~R 

tı:nı;\ ' • 
Bı\ş11.\ T l: TA.\RRUZ EDİLMEZSE 

ARAFLAR TUILUU:DE 
ter ~fa DE.\lEKTİK 
<•~l'o Y•~lılr.~de Velid, Almanların İngil
çolt klerj libiar.ı _h,ava hücumlarının kendi 
1 •ıtığllıı llliıhJı lstikıaf. mahiyetıni 0 lllalıJyeı:: •deta ~ddctli hava h\lcum
nı ~·ıçr, &azt~ı~ olduğunu söylüyor, bazı 
,. lida! .. teru,:'"" &ıire bunların İngiliz 
ltl dil, l'&Jllldı lını açığa vurdunnak mak· 

1 lllharbiy~
1 • bunUan sonra Almıın ~r

h"ın•lt li.ıuı, ~ıl büyük darbeomi bek· 
aftaJilna k ~eldıgın} ve eğer eylülün son 

taaıruz Un~ r Alman taarruzu yapılmazsa 
tıru ili.\le . ının ortadan kalkmıt olaca~ 

Kegnees, Reat. Withey, Coventry, Bour .. 
nemouth'dak:i tnilat üzerine ve Bridleng
ton limanına tam laabeUer kaydedilıniftir. 
SouUıampton tezgAhlarında havuzda bu· 

lunan bir ıemiye isabet olm.Uflur. 
İnııilterenın prk sahilleri açıklarında bir 

kafileye teveccüh edilen hücum esnasınd3 
bir tilep ciddi hu.ara uğram.ıftır. 

21122 aitustos ıecesl muharebe tayyarelo
rimiz müeuir bir surette Londranın cenubu 
şarkls:inde bulunan tayyare fabrikalanna ve 
Brighton civanndaki allAh fabrikalarına hü 
cum etrniflerclir. 

22 atustos &ecesi düşman tarafından 
~1mall Almanya üzerine atılan bombalar az 
hasar vemıltlerdir. Dün dilfman yedi tay• 
yare kaybetmİlilr. Altı Alınan tayyaresi 
yoklamada bul~br. 

AFRİKADA 
DARB 

İngiliz resmi tebliği 
Kahire 22 ( A.A.) 

İnııill• kuvveUerl batlnımandanlıaı teb
li# ediyor; 

iıara değer bir teY yoktur. •• Kahire 22 ( A.A.) 
İn~liz hava kuvvetleri umumi kararphı 

tebliğ ediyor'. . 

Bazı küçük müşküllerimiz, sıkınblanmız 
olur ki bunlardan kendi bulduğumuz ça
relerle kurtulmaya bakmalıyız. işte işe ya .. 
rayacak bazı tavsiyeler: . .. 

ÖKSÜRÜGE KARŞI ŞIFAKAR 
BİR ŞURUB 

Çocukların huysuzlanmadan zevkle iç • 
tikleri bir öksürük ,urubu bulmak güçtür· 
İtte ıize bir turub ki yapılması gayet kolay, 
Oksürüğe faydalı olduğu gibi Jeueti de mü
kemmeldir. İki litre suya on gram kuru ü
züm, on gram ünnap, bir elma, Oir anan~s 
-kuru yahud ya, olabilir- bunları suyun ı
çine atarak bir SRat hafi.f ateşte ka~a~
nız. Sonra bir iki kaşık bal ili.ve edinız. 
Muannid bir öksürüğe kartı bu yaptığınız 
mayiden yemeklerden evvel bırer bardak 
içirmek faydalıdır. Nezleli zamanlarda ise 
&ünde üç dört fincan içilebilir. 

BAŞ NEZLESİ NASIL 
TEDAVİ EDİLİR ? 

İlk tedbir olarak tunu yapınu: Bir limonu 
ikiye böldükten sonra suyunu burnunuza 
çekini%.. Biraz canınız yanar ama faydasuu 
ı;örürsünilz. Nezleye karşı burunlarına do
muz yaiı çeken Frat1$1Z köylülerinden bah
sederler. Fena bir çare gibi görün-

mekle beraber bu~:n b:•~b~u 

t:!: """ . ,.,.,. , 
-""~ -

• 
&Öyleyenler de vardır. Fakat baş nezlesi 
için en iyi, en makul tavsiye buğudur .. ~u 
buğuyu kendiniz evde şu suretle yapabıl~
ılni:ı: Bir litre suya küçük bir avuç okalıp
tüs yapraj:ı, bir o kadar da merz.englls - ak 
tarlarda bulunur .. on lki tane kuru ka-

tıma tam isabetler vaki olmuf ve Merka'da 
yerde duran bir Caproni tayyaresi hasara 
uğrablmıştır. Bazı binalar üz.erine de tam 
isabetler vaki olduğu görülmüıtür. 

İtalyan resmi tebliği 
•Bu . . etUlıı:t.e.n sonra diyor ki: 

htt rn~;: Alnıanyanıo silah altında dört 
llarb h'ı n aKktri olduln· tahmin edilehi.llr 

l lntd'I,; .... • 
~tr, faq

1 
çe bu •~keri ~b~i tcrhb ~de

fıı·dular da t. ~u kadar mühım 3-·ekunda 
"-t. Şu ba_butun bir .kı muattal btraktlı
~İlirilen . ide hem lnıiliz topraklarında 
~'""ek, ~)·f.'n harbi h~ ka sahalarda intac 
ı kitt , .1 'rn de durt ~, milyonluk. •llikeri 
llın ke >d.e~k l~in Alman erki..nıharbiyesl-

19/20 a0u•los a-li lngiliz bava l<uvvet-
1E'r1ne menrub bombardıman tayyareleri 
Tobruk limanı üzerine bir taarruz yap • 
mıı,lardır, Bu taarru:ıun baflıca hedefi o
lan aahildeki benzin depolarına tam isa
betler vaki olmuftu_r. Diğer bazı bombar
dıman tayyar•lerimiz de Tobruk ve El 
Adem'deki tayyare meydanJarına .. muvaf
fakiyetli taarruzlar yapil\l.flardır. Uç İtal
yan bombardıman tayyaresi Sidi Eltemim 
üzerine di.ın yaptığımız bir taarruz esna -
sıııda ciddi hasara uğratılmış:lardır. Bun -
lardan birisi çıkan yangın neticesinde pat
lamıf, ikınc:-111 yanmlf ve üçüncilsüDün de 
kanatlan kopartılmıştır. Hedefleri yakınına 
d~ n bazı bornb.1anmwn "-"" dÜfD\an 
tayya~lerine de haaaral vermit olması 
muhtemeldir. 

ltalyada bir mahal 22 ( A.A.) 
77 numaralı teblill: 

11 ı-.ıne · · ha . "ı tar . )eru rekat sahası nraınası-
hte u1rı, hatta tabii &örmek ikUta eder. 

' ııtb \'ali u b -· . ·- "ki lıırıtrtı . ·ye uı:-un içın bo)·le ı 
nu,,,-- Prıb ihtlrnallt>r arutmektedir Ö· 
h..n;td~ki hallaları~·sa, hu ihtinıaılerdcn 
cıık 1' 1

" 1
" ~uhur edcceiinl endi.\ie 'VC me-

ç nde beklemek! . 
l't:li•d ..ı e, ı~ek mecbun• 

e)'ıı .• 

Bütün t.ayyarel~rimlz lialimen dönmüş -
lerriir. 

Tayyarelerlmi:ı~ Libya sah11inde bomba 
mevkiine dP. Uuıırruz etmit1erdlr. Bir tam 
isabetll bomba. deniz tayyarelerinin yana•
tıklan rıhtımı tab.rib etrnlftir. 

Cenubi Afrika ve Rodezya kıtaabna men· 
ıub tayyare filolanmız İtalyan Somallsl ü
zerine bir çoı. keıü taarnızlannda bulun -
mutlardır, Mopdiayo'da banaarlara va nh· 

Hava filolarımız.dan biri Cebelüttarıkta 
15ker1 hedefleri bombardıman etmiştir. Tay 
yarelerimlzden biri üssüne dönmemiştir. 
Doğu Akdeniz.inde torpidolanmızdan biri 

bir denlzaltı tahrib etınif, denlzaltımmlan 
biri de bir torpido torpillemiştir. 

K.ruvazörlerden mürekkeb bir düşman 
filosu doğu Akdenizinde hava filolarımız ta
rafından tiddetle bombardıman edilnıiitir. 
İJ-J kruvazöre bir kaç defa isabet vaki ol· 
mlQtur. Bütün tayyarelerimiz üslerine dön
mütlerdir. 
Doğu Afrilc:aaında Kenyadakl Cocacia'da 

Dubata tipindeki tayyarelerlmlı bir İngiliz 
byyarı:aıni düııürmüılerdir. 

ranfll tanesi. Bunları kaynatıp bujusunu 
yapmak bat nezlesine çok iyi gelir. 

DİŞ AGRISININ ÖNtiNE 
GEÇMENİN ÇARESİ 

Sayfiyede otunıyor
sunuz. Vakit gece, e
viniz doktor:ı uzak. Bir 
denbire dişiniz ağrı

maya başladı. Akrıyı 

nasıl dindirec:eksiniz? 
İyi kapatılmıt bir şi
şede muhafaza edcce
iiniz evde yaptığınız 

şu ilacı kullanarak: Yarım litre ,araba bir 
avuç sarmaşık ycı.prağı atarak kaynatınız. 
On dakika sonra buna bir. avuç tuz ilA.ve 
ediniz. Ateşten indirdikten sonra hasta dişi 
bununla bir kaç dakika gargara yapınız.. 

Sİ'iİR YORGUNLUKLARINI 
NASIL İYİ ETMELİ ? 

En.enizdon doğru 
fiddetU bir ağrı baflar 
ki hemen vücudünüz .. 
de derin bir halsiz.tik 
hbısedersinlı. Bunlar si
nir lerinitln bozuk ve 
)'Orgun olduğunun ilk 
i~retleridir. Bu vazi .. 
~tten kurtulmak, ken
Wnize gelmek için fÖy
ı... yapacaksınız: 

Banyonuzun içinde a
yakta duracak ve enae
nirin üzerine çok sı
cak su ile ıslanmı, bir 
havlu koYacaksınız. Sıcak sular omuzları
nızdan \'e arkanız.dan süzülmelidir. Kom
pres bet dakika devam edecektir. Bu sı· 
cak kompresi daha ziyade gece yatmadan 
evvel tecrübe etmelisiniz. 

Almanlar Parisi 
soyup soğana 
çevırdiler! 

Londra 22 (A.A.) - Paristen avdet eden 
ve Nevyork Tlınes gaz.etesine intıbalarını 
bildiren An1erikan gazetecisi Mis M·.ıy Buk
kehad cAlman kontrolu altında Pariı hır
sızlar 

1

tarafından muntazaman haraca kesil
mektedir.• diyor· 

Naı.i galibleri hususi evlerden ve dük
kanlardan. kıymeti olan her ıeyi topla -
n~ldadır. Concorde meydanının heykelle
rini, bron7.dan havagazı llmbalannı ve tez
yinat dcmirparmaklıltlarını sökrnektedirler. 
İkametgahların önünde sıralanmıf olan 
kamyonlarla Almanlar, kıymeti olan hefleyi 
kaldırmaktadırlar. 

San'at e~rlerl satan dükki.nlar tamamen 
boşalmı,bt. Niçin bu tarzda hareket ettik
h:rini bilmiyonım. Belki de İngilizlerin har
bi kazanacaklarını düşünerek, kendileıi de 
gitmeden evvel mümkün olduiu kadar W
la .. ya &ötürmeCI düşünüyorlar •• 
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~ RADYO ~ 
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12.30 Program, 12.35 Türk muı::ikisi, 12.50 
Ajans haberleri, 13.0S Türk musikisi, 1320/ 
1'.00 Müzik:ı (Pi.). 

18.00 Program, 18.05 Müzik: ~fuhtelif 
memleketlerin halk havaları (Pl.), 1830 
Müzik: Anadolu halk havaları, 18.50 Mü
zik, 19.15 Türk musikisi, 19.45 Memleket 
saat ayarı, ajans haberleri, 20.00 Müzik: 
Fasıl heyeti, 20.30 Konuşma, 20.50 Türk mu
siltisi, 21,15 Konuşma (İktısad saati), 21.30 
Konuşma (Radyo gazetesi), 21.45 Müzik: 
Radyo salon orkestrası, 22.30 Memleket saat 
ayan, ajans haberleri, 22.45 Müzik; Caz
b&nd (Pi.). 23.25/23.30 Yannkl pro"'am. 

(...___B_U_L_M_A C_A___.) 
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Soldan aa&a: 
1 - Bir nevi deri. 2 - Kesmekten e

mir .3 - Beyaı - Hurafe. 4 - Uzaklan 
konuşma vasıtası. 5 - Latife - Bir gemici
lik ıstılahı. 6 - BedeWz. miıriWz... 7 - A· 
ıı;;illik. 8 - Sazan. 9 - Bir kuş. 

Yukarıdan aşajlya: 

ı - Meyhane. 2 - Sonuna bir E gelirse 
bir tahNI derecesi. S - Kırmızı - Tütün 
kutusu. 4 - Arazi kayması. 5 - Mekteb ... 
Yüksek zeki. 6 - Bir nevi kanape. 7 - A
f8ğı tabakadan olanlar. 8 - Futboldfl! On 
saf oyuncuları. 9- Sinema romanı. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
•IVIE KIAIL E!TI•] 
S • K AIM ER• R 
E Tl•iZlA R • V E 
FIA K •iL • RIE H 
ADA Ki• KIA ZIA 
L 1 R •IHl•IYll iV 
'EIL •IYIAISl•IRIE 
T •s AIL AIK •iTi 
• KE RIEIVI t ız • 

f Politika - Askerlik 

Romanya - Macaristan 
anlaşmasında zorluk 
Romanya iJe Bulgaristan araıın • 

daki müzakereler bir anla,ma daire
sinde inkip.f ederken, hatti.1 Ru • 
menler, Bulgarlara, Tuna üzerinde 
büyük bir stratejik merkez olan Si
Üıtre ile Kraliçe Mari'nin meu.nnın 
bulunduiru Balçık fehrini bile terke 
rıza göıetrirlerken, Macarlarla ya • 
pılan konutmalar büyük zorluklarla 
kar,ıla4mışlır. 

Verilen malUmata ıröre Macarlar, 
mihver doılanna dayaparak, Ru • 
menlerden çok fey İstemektedirler. 
Bu meyanda, Tranıilvanyanm üçte i
kisinin Macarlara teslimi vardır. 
Halbuki Rumenler ancak hudud 
mıntakalarında bulunan ba%1 ıehirle
rin terkine razıdırlar. 

Macarların isteklerini ıöyle hllli· 
ıa etmek kabildir: Tranıilvanyanın 
teılimi ve hududun, 1 O teıriniaani 
1918 de itilaf devletleri namına ha
reket eden General Franchet d'Ea • 
perey'in mütareke prtı olarak Ma • 
carlara çizdiği hat üzerinde yeniden 
tespiti.. Romanya bunun tarihi kıy • 
metini kabul etmemekte, çünkü bu 
hattın kendisinin iıtirak etmediil 
bir mütareke tartı olduğunu, bir ıulh 
muahedesine geçmediğini ıöy]emek
tedir • 

lıte anlaıılan bütün ihtili.f buradan 
çıkmıt ve afaiı yukan, müzakereler 
Romanyanın geniş bir fedakarlık 
yapmamak zaafındaki karan yüzün• 
den akim kalmııtır. Bu vaziyette iki 
devletin gene mihver hakemliğine 
müracaat etmekten batka çareleri 
yoktur • 

Romanyarun önce Macariatanla 
müzakerelere yanattıiı ve hatti. fe • 
daki.rlıklan ııöze aldığı halde aimdi 
daha ıert davranmasının ıebebi ne 
olıa gerektir? •• Gigurtu hükUıneti hiç 
tüpheaiz, Salaburı'daki Alman dik· 
tasından sonra, bu müzakereler 
ba,layıncaya kadar, mühim bir diplo
matik me~ai ıarfetmiıtir. Meıell bu 
meyanda Sovyetlerle olan münaıe • 
bellerinde de hayli ıa!Ah olduğıı ıöy. 
lenebilir. Bulgarlara karıı Macarlar· 
dan daha müsaid davranmuı da bir 
kom4uıunu kazanmak ve ondan 
tıonra Macarlara kafa tutmak arzu • 
oundan ileri Relmektedir, denilebilir. 
Ve nihayet Bulgarlara terkedilen ce• 
nubi Dobruca ile Tranıilvanyanın •· 
rasında mukayeıe kabul etmiyecek 
derecede fark vardır. Dobruca bir zi. 
raat memleketidir. Toprağın yüzde 
kırla ekilidir. Bağlık ve bahçelik yer• 
lerdir. Romanya, Dobrucayı feda el· 
mekle mühim bir feY kaybetmiı ol • 
makla beraber, memleket iktıaadİyab 
bundan fazla müteeuir olmayacaktır. 
Çünkü Romanya zaten Almanyanm 
iktısadi nüfuzu altındadır. AJmanyaya 
zirai mahsullerinden mühim bir kı ... 
mını vermek zorundadır. Almanya e
ğer Romanyaya, Dobrucayı bırak! der 
ge1 bundan en evvel& zarar görecek 
olan Alman-Rumen ticaretldir. Bu tak 
dirde Romanya Almanyaya verdiii 
zirai mahıullerden bir kumını kea • 
mek zorunda kalacak, o zaman Al· 
manya da bu kesilen gıdayı belki 
Bulgarlardan arayacaktır. Halbuki 
Tranıilvanya için vaziyet öyle deiil· 
dir. Transilvanya 1 maden mıntaka • 
sıdır, aanayl mıntakasıdır. Buradaki 
ıehirlerde büyük nüfuılar teki.ıüf et• 
mi4tir. Eğer Romanya Tranıilvan • 
yayı Macarlara terkedecek oluraa, 
afaiiı yukan aade bir ziraat memleketi 
halinde kalacaktır. Bunun Romanya· 
n'ın ekonomik bünyesi üzerinde OY• 

nayacaiı mühim rol inkir edilemez. 
Romanya Tranıilvanyayı kaybedin • 
ce, bünyeıini baıtan bafa deiiıik e
«aılar üzerine tanzim etmek mecbu• 
riyetinde kalacak ve bir çok güçlük· 
)erle batbafa bulunacaktır. Bu gijçlük 
!erin ilk aaniyeai ekonomik olmaktan 
daha çok politik olacaktır. Çünkü 
nihayet bükUınetin, kendi efkan umu• 
miyeıi nezdinde prestijini muhafaza 
etmesi l&ıımdır. Dobrucadan sonra 
Tranı'ilvanyanın terki, hükUmetin va• 
.:İyetini her halde çok sanacaktır. 
İtte bütün bu noktalan gözönüne a• 
lan Rumen hükUıneti Macarlara karı• 
biraz ıert davranm11hr. 

Hadiıenin inki.,.f tarzı timdi 
mihv~r devlet]erinin alacağı va7.İyete 
bai{lıdır. Mümtaz Faik FENiK 

Malul Subay ve Erlerin 
bey'iye ikramiyeıi 

Beşiktaş Askerlik şubeımden: 
1 - Şubemizde kı:ıyıdlı olan mahll SÜ• 

b11y ve erlerin 940 :ııenefii bey'iye ikramiye 

tevziatı sonR erml.o zjbidir. 
2 - Şehid yetimleri, malôl aübay ve er• 

terden de karışık olm..,_Jc üzere tarihi Uln .. 
da.l. itibaren 4 ay mtiddetl"! devam edece
ğine nazaran her salı, çarşamba ve cuma 
l(ünleri saat !) dan 12 ye kadar ikramiye 
te,· ziatına devam edilecektir. 

3 _ Jl,1üracaat sahihlerinin Beşiktaş ka
zası kaymakamlığında müteşekkil tevzi 
komisyonuna gelmeleri llzımdtr, .... 

Fatih A~kerlik. Şubeı-indt:n: 

ı - 15 eyh11 H10 tarihinden itibaren Gül• 
hane, Gümüş.süyü ve Haydarpaşa hasta• 
nelerinde açılaaık gönüllü yardımcı hem ... 
~ireler kursu için o:imdiden kayda baflana· 
eaktır. 

2 - 20 - 40 y"'1an arasındald okur ya• 
zar olan Bayanlar. tercih edileceklerdir. 

3 - Kurs müddeti iki buçuk aydır. De
vam aaatlı:-ri öğleden sonra saat 14 ten 17 
ye kadardır. 

4 - İsteklilerin 5 eyhil 940 aününe kadar 
(cumartesi günleri hariç) her gün öğleden 
sonra askerlik tubesi binasında kayıd ve 
kabul muameleleri yapılaca.ğlndan iki kıt'a 
vesika fotografile nüfus cüzdanları bera .. 
berinde ollll'ak müracaatlerl ilin olunur. 
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i8TANBUL KUREK ŞAMPiYONASI 
Birinciliği almak için Galatasaray ve 
Güneş ekipleri çok çekişecek/erdir 

Galatasarayın iki çiftesi : Fethi, Reha 
İstanbul kürek birinciliği pazar günü 1 vel çıkan rivayetleri kaydi ihtiyatla kar .. 

Yenikapı ile Samatya arasında, sahil bo- şılamak icab eder. Galatasaray ve Fener-
yun da yapılacaktır. Seyirci bakımından pek 
de elverişli olmamakla beraber • ..-mpiyona 
sahası olarak tespit edilmif olan bu yer, 
auların en saltin ve en mÜ58id bulunduiu 
mahal oldutundan, her şeyden evvel tek
nik icstblann gözönünde tutulmasile tayin 
edilmittir. 

Kürek ekiplerimiz, bundan evvel papıl

mıt olan iki teiVik mÜ$1ıbakasında kendi
lerini a:ötıtermitler ve alakadarlara bir fikir 
vermiş:lerclir. Maamaf.ih takımların asıl 

kıymetlerini l(Örmek isteyenlerin f8.mpiyo
nayı beklemeleri 18.zımdır; çünkü kulübler 
bütün kozlarını, İstanbulun resmen birin
cisi olabilmek gayesile, en hassas bir tekil
de oynayacaklar ve ellerinden gelen bütün 
gayreti aarfederek tampiyon olmak Istı -
yeceklerdir. 

Bundan evvel yapılan iki teşvik müsa
bakasında farklı neticeler alınma!ı da 
gösterir ki kulüblerimiı.in birbirlerine 
nispeten ne vaziyette olduklan belli de -
ğildir. Birinci teşviki on bir sayı farkla 
kazanmıt olan Güneş, ikinci teş:vikde SO a 
kartı 13 gibi büyük ve açık bir farkla Ga
latıuaraya mağlUb olmuştur. 

bahçe Bayanları mii5abakaya iştirak ede

ceklerdir. Fenerlilerin haylı tecrübeli ol· 
dukları malılmdur. Buna mukabil Galata
saray ekipinde de kuvvetli ve müstaid ka· 
dın kürekçiler mevcuddur. 

Erkeklerin tek çifte müsabakasında {a

vor. olan Galatasarydır. Ali, Sati yahud 
Ahilya'nın yapacağı yanş:ın Güneş tek çU
t.t-sinden daha müessir olacağı söylerunek -
tedir. Bu tahmine mesned olan, son yarış

ta Galatasaraylı Sati'nin Güneşin en iyi 
tek çekicisi Dursuna karşı elde ettiği ga
libiyettir. Sati geçen yarışta kıymetli raki· 
bini hem mi.ı.ptedilerde hem de kıdemlilcrde 
mağlüb etmişti. 

Bu yarışa Galatasarayın hangi elemanı
nı sokacağı pek belli değildir. Ahilya Ji
sansı yetiştiği takdirde bu müsabakaya gire 
cektir. Aksi halde Ali veya Sati girecek· 
tir. Malüm olduğu üzere Ahilya halen İs
tanbul tek şampiyonudur. Ali bugün için 
İstanbulun en kuvvetli ekiplerinden biridlr. 

İzınitte yapılacak Marmara müsabakala • 
rında İstanbulu temsil edeceğidir. 
~ü~abakalara saat birde başlanacaktır. 

Dekalton tehir edlldl 
:Dugtin ve yarın yapılması tazım gelen 

İstanbul dekalton faJTlpiyonluğu FenEr • 
bahçe pistinin haıırlanması, Balkan oyun
larında bu ·müsabakanın yapılmıyacağı ve 
atletlerimizin <&pesialitelerinde çalışmaları 
lüzumu gözönünde tutularak tehir edilmiş
tir. Şampiyonluğun Balkan oyunlarından 
&0nra yapılması ihtimal dahilindedir. 

Lisesi 

IHET 
GİŞESİ 

30 Ajustos Zafer bayramı geliyor. 

Bayram cönül şenlij{i ve para ile olur. 
Bunu da sizlere (60,000) liralık büyük 

ikramiye Ue diğer ikramiyeleri kazan
dıracak yalnız N İ M E T A B L A 

dır. Ko~unuz, vakit azalJyor. 
ADRES: 
Eminönü tramvay caddes~ No. 29-31 

Direktörlüğünden : Erenköy Kız 
Açık Eksiltme İl ani 

3 eylül 940 tarihine tesadüf eden sah günü saat 14 te Istanbul - Beyoğlu 
IstlklU caddesinde Karlaman mağazası karşısındaki Liseler Muhasebec!I!ğl bi
nasında Ek.slltme odasında !holesl yapılmak üzere c2997> lira c60> kuruş keşi! 
bedelli Erenköy Kız Lisesinin elektrik tesisatı açık u.sulle ek.s!ltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri 
proje hulıl.saslle buna müte!errl diğer evrak resmi tatil günlerinden maada 
her gün sabah saat 9 dan akşam saat 17 ye kadar Erenköy Kız Lisesinde gö
rWebll!r. 

Mavakkat teminat 225 liradır. 
Istekl!lerln en az bir taahhüdde •2000. liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Vilayetine mü
racaatle eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 1940 yılına a!d 
Ticaret Odası veslkalarlle 2490 sayılı kanunun tar!!atına uygun olarak alınmış 
banka mektubu ve yahud Maliye vezne makbuzlarlle muayyen gün ve saatinde 
mezkür binada toplanacak olan Komisyona gelmeleri lllm olunur. (74161 

İstanbul Ziraat Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen bedel! 2100 ııra olan 21 kişilik bir aded otobüs karoser!sl yap
tırılması açık eksiltmeye konulmuştur. Eksııtme 6/9/940 cuma günü saat 10 da 
Istanbulda Beyoğlu Ist!kliil caddesi 349 numarada Liseler Muhasebec!llğlnde 
toplanan Komisyonda yapılacaktır. Isteklllerln yen! yıl Ticaret Odası vesikası, 
eksııtmeden evvel yatıracakları 157,5 l!ra ilk temlnat makbuz!le belli saatte 
Komisyona müracaatıerl. Şartname ve evsafnameyi her gün Liseler Muhase· 
bec!l!ğ!nde görüp öğrenmeler!. C7676J 

E 
30 Ağustostadır 

Milli Piyango da İzn1ir Fuarinda 
çekilmek üzere bir Zafer Piyan· 

etmiştir. Türkiyenin her 
satılığa çıkarılmış olan bu 

fevkalade piyangoda mevcud 300,000 

tertib gosu 
tarafında 

63,345 tanesi mutlaka ikra· 
miye kazanacaktir. 

Tam biletler (2) 
biletler (1) liraya 

liraya ve yariın 
satılmaktadır. 

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

sarf edilecektir. 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus fevkallde 

piyangonun pllnı 
İkramiye adedi İkramiye miktan İkramiye tutarı 

Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3000 10 30.000 

30000 3 90.000 
30000 2 60.000 

Deniz Gedikli Erbas Orta , 
İkinci teşvikte Ga1atasarayın hakikt 

kuvveti hakkında bir fikir vermit olma
ıına ra~men Güneşln de ne vaziyette ol
dufu merak edilmektedir. Güneşlilerin, 

mtisabakadan bir hafta evvel ismini giz
ledikleri bir yerde kampa çekilmiş olma • 
!arı da İstanbul birinciliğini muhakkak ıu
ıette alm&.k istediklerine kati bir delil 
olsa gerektir. 

Tek çiftede Galata.saraya en büyük ro.
kib Beykozlu Mehmeddir. Mehmed bu s<;ne 
rıek de Çlihşmamış olmakla beraber son 
günlerde esa~lı bir şekilde idmanlara bat· 
lamış ve mazisi parlek bir kürekçidir. 

İki çiftede gene Galatasarayın Fethi -
Reha eki pi ilk olarak hatıra gelmektedir. 
Son teşvikte Güneş takıırunı iki defa mağ
IUb eden bu takımın yarışın favorisi ol -
mak hakkıdır. 

VAKİT NAKİTTİR! .. 
5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ateşten gayri haricden hiç 

bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilinde 15 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra hazırlıya. 
bilirsiniz. 

Okul MüdürlüğündeJ1: 
j 

Bu iki kulübden başka fampiyonaya, 
Beykoz. Anadolu, Altınordu, Dcmirspcr, 
Fenerbahçe, !Seylerbeyi ekipleri iştirak e ... 
decekletdir. İzmitin Kiğıdspor kürekçilerı 
de müsabaka ha.rici olarak yarı.-caklardır. 
Kuvvetli bir varlık olan Güneş Bayanla • 
rının müsabakaya iştirak etmiyeceklen 
IOylerunekle beraber, bir fAJllpiyonadan ev-

Dört teklerde gene Güneş ile Galata -
saray çekişeceklerdir. Galatasarayın son 
teşvikteki galibiyeti Güneşin de bunun 
revan~ı için ciddi ve metodik haıırlanmn· 
sını, gözönünde tutarsak, bu yarışın da çok 
heyecanlı geçecej:i anlaşılmaktadır. 

Ahilya, Galata~arayın dört tekine iltihak 
ettiği takdirde bu yarışın da favorisi Ga
latasaray olacaktır. Dört tek müsabaka· 
Jarının en büyük hususiyeti, galib takımın 

Güzel 
Olmak 

1 1 

ıçın 
Her şeyden ev

vel sıhhatli ve par
lak bir tene, lekesiz 
ve düzgün bir cil
cl.e malik olmak la
zımdır. 

KREM 
EV 

Sizin de cildinizi 
güzelleştirir, gud
delerini besllyerek 
canlandırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV 
tertib ve yapılış tarzındaki incelik dolayısile, tenin fazla 
yağlanmasına mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve 

vazolarda satılır. 

•------ı------• Telefon: 80547 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir çorbayı 
her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze komprimelerimi
zin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine şahid olacaksınız. 

CAPAMARKA • !'tIERCİ!'tIEK, BEZELYA, NOHUD ve sair hububat sebze ve çorbalık 
komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Y eclek erzak : Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir 
zamanda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 
gramlık bir komprimeyi 9, 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruş
tan alabilirsiniz. 

BEŞI.KTAŞ: ÇAPAffARKA Tarihi tesisi: 1915 

R A Ş İ D R 1 Z A tiyatrosu 
Bu Akşam 

Suadiye Şenyol Aile bahçesind.e 
HABiBE TEYZE 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için: 

Bir aylık 00 kurut 
Üç aylık 250 • 
Altı aylık 475 • 
Senelik 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi KIZ ERKEK 
ANA - İLK - ORTA - LİSE 

Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
1 - Eski talebe, ey!Ule kadar kayıdlarını yenileme Jidir. Kayıd için velilerin mektebe bizzat müraca

atleri gerektir. 
2 - Eski ve yeni talebe kayıdlan 15 ağustosa kadar pazartesi, perşmbe günleri; ondan sonra da her 

gün •saat 9 - 17• ye kadar yapılır. 
3 - Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet, Devlet imtihanları neticelerile de sabittir. 

YATILI !GÜNDÜZLÜ 

900 • 
Yabancı memleketler lçin: 

Altı aylık 850 kuruı 
Bir senelik 1600 

imtiyaz sahibi ve başmuharriri: 

Necip Ali KUÇVKA 
Umum nef?'iyab idare eden Yazı 

İşleri Müdürü : 
Co'l'.lal Hakkı SELEK 

\. Basıldıiı yer: Cumboriyet Matbaası ) 

Okulumu~:!• ücretle 2 türkçe, 1 !ngl!f~~ I fi'zlll' • kimya • tabii ııııııJr!· 
tarih - coğrafya - yurd bllglsl öğretmenine lüzum vardır. 

Şartlar: ~ 
1 - tJniverslte mezunu olmak veya tJnlvers!teden öğretmenlik vesi 

almış bulunmak. 
2 - Askerlikle lllşlğ! bulunmamak. 
3 - tlcret miktarı barem kanununa göre M. M. Vekiıletınce tayin ed~ 

cektır. Hemen derslere başlanılacağından tal!bler!n acele Kasımpaşada P~ 
Gedikli okuluna müracaatleri. ~ 

,• ,, ·. 
.. 
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KENDiN 
-
T. İŞ BANKASI 

1940 Küçük 

Cari Hesablar 

BiRiKTiR 
1 aded 

1940 iKRAMİYELERİ 1 

2000 Urailk = 2000.- Jltl' 
3 > Ij)OO > = 3000.- , 
6 • 500 3000.-

, 
> = 12 > 250 > 3000.-

, -40 > 100 > 4000.-
, 

= 75 50 3750.-
, 

> > = 210 • 25 • 5250.-
, -

Keıideler ı 1 tuba!, 1 mayii, . . "' 1KRAMIYE PLANJ 1 ~ğuıtos, 1 ikincitetriıı tarih· 
lerınde yapılır. 

F O S F A R S O L, Kanın en bayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çobltır. Tatb qtab temin eder. 
Vücude devamlı genelik, dinclik verir. Siolrlerl canlandırarak asabi buhranlan. uykusuzluii'u l!'lderlr. Muaıınid lnla
bazlarda, barsak tembelliii;inde, Tifo, Griıı. ZatUrrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel ge~ekliği ve adellll lktidaı:da ve 
kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 
F O S F A R S O L'ün: Dil!er blltnn kuvvet eurublanndan üstünlü~ DEV A!'tILI BİR SURETTE KAN, KUVVET, 
İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal ı?"Östermesidir-

Sıhhat Vekli.letinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
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