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Fiat Murakabe 
teşkilatı kadroları 

k Ankara (H ·ı . Omis 1 ususı - Fıat Murakabe 
•dilnı~~n. arı kararlarının tatbik edilip 

• 
M. Korunma kanununa 
bir madde ilave ediliyor 

~ zırlana~gını kontrol etmek üzere ha. 
,ı roları tas:R~rakabe. teşkilatları kad
ı kında fa 1. edılmıştır. Teşkilat ya-
YükseJisJ:/Y~te .. g~çecek, yersiz fiat 

ının onune geçilecektir. 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Ankara (Hususi) - Hükumete fev

kalade ahvalde, Türk kara sularında 
bulunan ecnebi gemilerini kullanmak 
salahiyetinin verilmesi hakkında Mil
li Korunma kanununa bir madde ila
vesine aid layiha Meclisin önümüz
deki toplantısında .ı<örüsülecektir. 
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INQILiZLER 
OIRIDLE KORFUYU 
ISGAL ETTiLER MI? 
Italyanı 
lara b. ar yunanlı-
İng'}' ır nota vererek 
f 

1 ıı garantisinden 
eragat t 
llıedikJ e . ~esini iste

erını ısrarla 
sö"Iiivorlar 

a..,. 23 Bir tekzlb 
Yarı l't '.AA) - St 1 . 

ıı.ııı.ı.,,. llnı Lıcıu. •. e anı. bıldJriyor: 
""'oı. A. 24 aaaı za /an.ı, ltaiyarıın Yu
lil}: la varrı ıt.ına r ında ge~en ıene nl
tHtirrıat rlnUsinden "faaında llin et!'Uen İn
ltdir, cm Vtrditin.i a~eç~esi hakkında bir 

Bu Y•lınde görmek .. 
U . hayal! L_ 

rıın 111.· • •ut.beri Çık 
"1tti h ~ lrıgHiı gara ~ranları.n, bu garnn
tiı'ltlto;ız olmadığı v:tıl~ri gibi hiç bir kıy-
'4kı ltvdün bınaenaleyh b' ·· ı ka e V"tli] 1 ır u -
hı.ııda i ııaaun farlQ de o rnıyacağı hakkın-

Jllret tdilrrıek"ıe:. 0lınadıklarına Ro-
Blr ır. 

a .... 23 lekzı b daha 
11'1 tllııın (A..A..) - Steı · . 

~ 'dtr k Vunanh;ta ~ı bıldiriyor: 
lıi • • in ·ı na hır · ır l.\ltdi·· rı iı rarant.i . u unatom tev-
t'°''>"e !_1ne dair dol \J•den vaııeçmesl-
t<ı .. dar d ~· !Oyi ı 
ı. < lttif . o&rıı 1 • a •nn ne de-

ri trıfle 0 ıtcarını 
ti tlde b1.1 h lalı\bi)·ttta soran ecnelıi 
dilo~ tir, A. a~rin a,h o~~ma mahfil • 
~ lntilt l'nı rnahnu d dıiı cevabı ve

ttı11liı.11qt ere, U.ra(uıdaner e Korfu ve Giri .. 
t'dlr. hlevcud olına ı,~I edildiğine dair M dırı ilave •dilmek· 

etaksasla Genel 
kurmay arasında 

uzun b·ır .... 
.,, """* 23 gorusme 

ltıay• (A..A..) - D t 
~ batı.Yan .• N. B., Pe'l<mbe . 
d~•tııı ııı R'neı k &ece, Başvekil M M yı 
t......ı_ u~ urrnay e '-"' · I! .. 
'"'JJ-.rıt rı bir .._ rft.<lru arasında ı 
Jtı; l.Ya ııı;orıferan o -... :.ıır. 'l' el'llniyet s Yapılrnış:tır. Bu 
"l. ... OJ>Ja t nanrı da i tir-.._ 
lıı '"•taı.... n ıdıın •vv 1 ' "" ey le-
Uııu,. ~ Jtı..ııa b· e , .."~'l<mbe günü 

ır gorufmede bulun~ 
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s. "•lıGk 
•• Yf'ııı. fi,~ <liu,u ') 
b lı:tılad tl.tj)'e V M .. - Baıvekil Refik 

u labah v.kilj li ~kilı Şükrü Saracoğlu 
tOb.unda, ~~bUke u,.nu .Çakırla birlikte 
~rarllııda •bllk.,, .. gelmış, fabrik3 istas-
veJrıı n k tnudür v .. h 
d . ler f b al'Jılan e mu endis:eri 

ı.ır \te l'll~ tika Ve rnı~lardır. Başvekil ve 
lt on y Uherıdisl lesısatını gez.mitler mü 

• •did erden 'zah ' • 
.ıı.nkıt.r e Ankar 1 at almı,lar, sa-

ıı.ı;k Sa 24 (liııa •~a hareket etmı,ıctdir . 
~~ltru ~:Ydaırı, ref ı;:•> - Başvekil doktor 
t11kır oJ :ıracoaıu : a~lnde Hariciye Vekili 
•,ıı,,,ıı dı..ıı}u hald e lktısad Vekili Hüsnü 
•ııı. •••ıı e Ank 111ıı1 1 : 1 • 1 ıı11 1111 araya gelml.flir. 
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1 arab~d N" ay., a ızamının 
,,arele . 24 eh . rı Measera-

~. :ıdt düşürdüler 
lo.~l'lt (A..A..) - H .. ~"!laıı ~t\ı'hi 1ia ava Nezaretinin is
~ nın sa~ ~n ~darabid Niuunının fi-

(.._ dt '• \' run zatlında 24 M -.. ,,Ilı unkers ta . essers-
ıırdij _etrrıi,Ur. Bu fil Y~areıı düşürdüğünü 

tlır iıl tayy otıllanın ceman d .. 
. a.re adedi 3' u • 

• bollt olmakta-

'• .. 
r .. 
~~ 

"' . < . )!,.,~ "" -- , . 
Transilvanya hududu Rumenler tarafından silindir haline konmuş kaim 

telörgülerle kapatılmı~tır. Yukarıki rcsi-n Transilvanya 
hududundaki muhafızları gösteriyor ... 

Macarlar 
Rumenleı•le 
aıılasamıyor 

KRAL KAROL 
DON S tTANAT 
MECLİSİ Nİ 

TOPLADr 
Budapefte 23 (A.A.) - D. N. B. bildiri· 

yor; 
Hariciye Neınreti namına söz aöyliyen 

Mli.hiye\tar bir f8hsiyet, dün ak.şa.--n yaban
<"1 matbuat mUmeaillerinl kabul ederek 
J.1acar noktal nazarınca Rumen noktai na-
ıarının Macar - Rumen meselesiniil hallin
de bir itilif esası arı.etmekten uzak oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Macaristan, Rumanyaya hududları mu -
ayyen bir surette çizen müspet bir teklif 
yapmıştır. Rumenler. bunu kabul etmem.iş
lerdir. Mncar noktai nazarına göre ilk pren
&'pl arazi terki olan görüşmelerin müşterek 
bir esası üzerinde evveli mutabık ka~ınma· 
dıkça müzakerelere devamın m::ınası yok-
tur. 

• • Bükreş 23 (A.A.) - Stefani Ajansından: 
Kral Karol, bu akfaı:n saat 17 de saltanat 

• 
l\temlekctin bazı parçalarını 
terkctmek üzere bir Saltanat 
l\Jcclisinc riyaset eden KAROL 

mt-clisini içtimaa davet ebnlştir. Bu içtima
da Rumen - Bulgar müzakereleri meselesi
nin görüşüleceği farzcdilmektedit. 

Rumen saltanat 
meclisi bu gftn 
de toplanıyor 

Londra 24 (A.A.) - Cenubi Oobrucanın 
terki hususunda Rumen ve Bulgar murah
hasları arasında hasıl olan anJaşmayı mü
nakaşa etmek üzere dün Bükreşte Kral 
Karol'ün reisliğinde toplanan saltanat 
meclisi bugün yeniden toplanacak \'e Ma
carların Tra'hı:;ilvanya hakkındaki taleb
lcrini müzakere edecektir. 

lngiliz baQkl!otlarını IMemurlarkanu
de~işlirm~k isteyen- nu ihtiyaca göre 
lerın Mll,"fP?. Banka- d"I d"I" 

sına tehacümü ta 1 e 1 ıyor 
Yapılan teblil Uzerine ellerinde İngiliz 

b:lnknotu bulunanlardan bir çok kim~ler 
bunJarı dei:iştinnek üzere dün Cumhuriyet 
t\1erkez Bankasına müracaat etmi.,ler, ban
ka bütün 1ervislerini İngiliz banknot13rını 
dcğ:iftirme 1,ine tahsis ebniştir. 

Dün ellerindeki İngiliz banknotlarını de
ğiştirmek istiyenlerin binden fazla olduğu 
görülmü,tü.r. Tebligattan geç haberdar o
lanlar, bu gün saat on birde müddet bite
ce~i için ıabahın çok erken saatlerindt:n iti
h:ı.ren bankayl doldurmuolardır. 
me itine devam edilmekte banka mah -
~ri bir manzara arzetmek;eydi. ' 

Bu günkü müracaatler dünkünden "Ok f • • ' 
azJadır. Saat on bire kadar bütün müra-
~aa~çıların işlerini görmek kabil olmadı -
gınaan, mürAıcaat elmi• olanlar için bir 
çare bulunacatı ümid edilmektedir. 

İtalya Mısırda umduğunu 
bulmadı! 

Ne~york 24 CA.A.) - Nevyork rimes a
ıeteSJ Romadan aldığı bir telgrafa ! 
tıınları Y•tmaktadır: na~.an, 

.Mısır~ btilAya uğradığı takdirde harbe 
gıreceğıne dair vermiş oldu:ıı.u ka ı· al 

d k IS tar, t -
ya a ıu ~tu hayali mucib olmu1tur. Dün 
akı.ı.amki ltalyan "'•zeteleri ı'taı 

d il'> • van propa-
gRn asının hedefine varamad • . 

ısını ıspat e-
~en l\-'laırın bu karan hakkında blr tek ke
lime yazm&mlflardır. 

Ankara (Husu!'li) - Memurlar ka
nununu, bu gü11kü ihtiyaçlara göre 
tadil eden yeni bit kanun liyihası 
hazırlanmaktadır. 

Uiyihaya göre maaş ve ücretli me
murlar arasında vazife ve mes'uliyet 
noktasından hiç bir fark bulunma
maktadır. 

l\.femurluk sıfat ve ~Uarını haiz 
olmadığı halde kendisine devlet idare
lerinde vazife verilenlere omüstahden\,. 
denilecektir. Askert ve edli memurlar 
hususi kanunlarına ve emniyet me
murları polis teşkilit kanunu hüküm
lerine tabi olmakta devam edecekler
dir. Vilayet hususi idarelerine ve be
lediye hizmetlerine tayinleri umumi 
idareye aid olar. memurlar bu hizmet
lerinden geri alınarak devlet memurlu
ğuna iade edildikleri zaman sebkat 
etmiş otnn hizmetleri gerek memuri
yetlerinde ve gerek tekaüdlüklerinde 
muteber tutulacaktır. Yeni liyiha, ter
fi, tPkaüdlük. va7ife ve mes'uliyet ba
kımından bir çok yeni hükümleri 
ihtiva etmf"ktedir 

Ziraat Vekili şehrimizde 
Ziraa~ Vekili Muhlis Erkmen bu sabah 

Ankaradan fehrimiıe gelmiştir. Vekil on 
gün kadar ,ehrimizde kalarak istirahat e
decek, bu arada, Vekilete bağlı müessese
lerde tetkikler de yapacaktır. 

SON 
--llllll~Ulllllllllll 

HABER 
ıııınııınııımııilllnıııımuımıımıınııııruıııııunıımwilllı 

8 SA.AT 
SÜREN 

SİDDETLİ 
MUHAREBE 

ng 
Alman bataryalarına 

hücum 
Londra 24 (A.A.) - Hava Nezareti istih

barat fubesinin it'aratına göre İngiliz tay
yareleri, Fransız. sahillerinde yerleştirilmiş 
olan Alınan bataryalarının bombardımanı
na derhal mukabele etmiştir. İngiliz bom
bardıman tayyareler!, muvaffakiyetle Al
man batarya mevzilerine hücum etmişler 
ve yüksek infilaklı yangın bombaları at 
mışlardır. 

İngiliz bombardıman tayyareleri Fransız 
sahiline yaklaşınca şiddetli bir tayyare 
defi ateşile kartılaşmıtlardır. İki Alman av
cı tayyaresi, İngiliz tayyarelerin! beyhude 
yere yakaJamağa teşebbüs ctmiştlr, İngiliz 
tayyareleri gece saat 21,30 dan cuma saba
hı saat 3,35 e kadar hücumlarına devanı 
etmişlerdir. 

Saint • İnglovert ve Audenburg'daki AJ
nıan tayyareleri de bombardıman edilmiş
lerdir. Bu harekat devam ederkE'n diğer 
İngiliz tayyareleri bllhaaaa Fraruadaki düş
mın tayyare meydanlarına hücwn ediyor
du. 

Ticaret Vekili 
gazetecilere diyor ki: . 

Bu sene mahsul kolay 
ve iyi satılacaktır 

lU enıleketinıizde • 1 
motorın benzin, petrol, 

fevkindedir, 
cezalandırılacaklardır 

nornıal za1nanların 

artıranlar 
İzmir 23 (Hususi.) - Aydına giden Tica- 1 

ret Vekili Nazmi Topçoğlu bu sabah tekrar 
İzmire dönmüş, fuarda bazı pavlyonları 
ge:zdikten sonra, İhracatçılar Birliğinde 
buğday tevzii ve halk tipi ekmek meselesi 
ti:r.erinde görüşmeler yapmıştır. \rekll, üzüm 
,...c incir satışlarile alakadar olmuş, Ege 
nuntakasının petrol vaziyeti hakkında iza• 
hnt almış, ithalit ve ihracatçılarla görı.iş -
r:ıüştür. 

Vekil, gaıetecilere beyanatta bulunarak 
bu mıntakada muhtelif mahsullerin satış 
vaziyetile meşftUl olduğunu, her mahsulün 
bolluğuna rağmen üzüm mahsulünün aıh
ğının fiat fazlalı~ile müstahsil lehln~ kapa
blmasına çalışılacağını, nakliyat mese!~si
run satışlar üıerinde menfi tesir y<ipmama
sı için tedbirler alınacağını söyledikten 
sonra demiştir ki: 

fiatları 

.,._ Halen memleketimizde benıin, petrol 
ve motörin mcvcudü normal zamanların 

fevkindedir. Sıkıntımız teneke azlığından .. 
dır. Onun da benzin fiat1arının yükselme
sini meşru kılması mümkün deği\dir. Ef!::c 
nı;ntakasının bir c;ok yerlerinde benrin fi
atlarının bazı bahanrlerle bir miktar artınl
dı~ı gördüm. Benzin ve petrol fiatları Ve
koiletc;e 'tetkik edilmektedir. Yük~k fıatla 
ı:;atış yapanlar hakkında mahalli brle1:!iye-
lerce kanuni takibat yapılması ve fiatların Ticaret Vekilinin İzmir Fuannı 
daimi mir murakabe altında bulundurulma- açarken aldığımız bir resimleri 
sı lazımdır. Bir vapur. Liverpoldan mem- faz1a kazanca namzed olduğunu, mü,terl 1 

B b leketimize teneke getirmektedir.• bulmakta güçlük çeld.lmediğini ve çf:kilmi· 

e s a r a y a v e pr.:~~~· it~~;-~ı~~:u~:~c~e ~~~:'!::~~~: ye~:~~ y':'~e;~~ vapurlle iatanbula h• Bukovi nadan 90 bin ·=-.ü-clü_k_. «_k_ıım_;y_c_cc_iin_•._m_ü_.ta_ruı_•ı_•"-h-u _,._n._"_k·~· -·d--... k-tir ... · ....... ,.,..,,,.....,, .................. 1 

Alman naklediliyor lngılterede Almanya: İtalya da Mısıra 
Londra 

külliyetli 
lar. 

24 (A..A.) - Alman köylül•ri 
miktarda Polonyada yerleşiyor-

• • Londra 24 (A.A.) - Bükreşten: Alman 
hüktimetinin emri üzerine Besarabya ve 
şimali Bukovina Almanları, Almanyaya 
gitmek üzere o mıntakaları terkediyorlar. 
Miktarları 90,000 dir. Bir kısmı Polonyaya, 
diğer kısmı da iıgal altında bulunan Fran
~ız topraklarına gönderileceklerdir. 

Alman toplarınin 

Douvreste yaptıkları 

hasar sahası geniştir 
Londra 23 (A.A.) - Fransız. sahillerine 

yerle,tirilıniş olan Alman bataryalarının 
Douvres civarında yapmlf oldukları hasara
tın aahası oldukça vlsidir. Maamafih ya
pılan bombardımanın tıiddetine rağmen in
sanca zayiat tayanı hayret derecede az bu
lunmaktadır. 

Bir mermi bir kiliseyi tahrib etnlişti['. Bir 
kaç ev de yıkılmı, ise de ancak bir kaç kişi 
vı.yi edilmiştir. Geceyarı.sı mermilerin düş
mekte olduğu mıntakada ka'dınların evleri
ni terkettikleri görülmü,tür. Sığınaklarda 
veya bombardımana maruz kalmıyan ma
hallelerde halk geceyi geçirmek üzere yor ... 
ga.n1arını lalımakta idiler. 

ÇÖRÇil 
ÇEKiLİYOR MU? 

Londra 23 (A.A.) - Röyterin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

Parlamento. dün öğleden sonra on beş 
gün sürecek olan bir tatil devresine baş
l&mıştır. 

İntihab dairelerine giden meb'uslar ~1. 
Çörçil'in son nutkunun kendilerine ilham 
ettiği itimad hissini beraberlerinde götür
mektedirler ve bu itimad hissini bütün 
memlekete yaymaktan hali kalmıyacaklar
dır. 

Hükl1mette yakında bir tebeddülat ya • 
pılacağı hakkında deveran eden şayia!Jt.rı, 
bu va7iyeti gözönünde tutarak nazarı dik
katf' almalıdır. ~1. Çörçil'in son rahatsızJığı, 
bu tarzdaki tekliflere bir derece kuvvet 
vermiştir. Zira M. Çörçil'in sıhhi vaziyeti 
kendisini tekaüd.lüğünü talebe mecbur e
derse, hükUmette bazı değişiklikler yap -
mak için bu münasebetten istifade edilebi• 
leceği pek muhtemeldir. Maamafih bu gün 
yalnız şu cihet malUmdur ki, M. Çörçil'in 
dostları kendisinin çok şevkU ve işine baş
lamağa hahişk.ir olduğunu bildirmektedir. 
Şimdilik hüklımette bu gibi değişlkllkler 

yaptlacaiı muhtemel a:özükmemektedir. 

nın taarruza geçmesı taarruza geçmeğe · 
bekleniyor hazirlaniyor 

Londra 23 (AA.) - Yarı resmi bir mcm
Dadan bildiriliyor: 

Führcrin garbdeki umumi karargihına 
hareket etmesini. Alman hükümetinin pa
r<tsiitçülere yapılacak muamele hakkırıda 
fii!iyatta İs\'içre hüklımetine fakat haki -
katle İngiltere hükô.metine bir vesika tevdi 
eylemesini, Alman matbuatının Tonunu ve 
Bremen yolu He ~Üreli bir mesaj yapılma -
sını nazarı dikkate alınarak, İngiltercde, is
til~nın artık gecikmiyeceği kanaatine va -
rılmaktadır. 

Bazı mahfillerde, Alman hava kuvvetle
rinin duçar olduğu ağır zayiatın bir sü
kUnet getirip getirmediği dü~ünülmekle be
raber, iyi haber alan mahfiller, her saat 
bir istili teşebbüsünü beklemektedir. Bir 
kac gün evvel, 1\-1. Çörçil Almanların Fran
sada ve Holandada hava meydanlan vü -
cude getirmeğe devam eylediklerini te -
b3rÜz ettirmişti. Hücumun artık geçikmi
yeceğinde hiç bir şüphe yoktur. 

Roma 23 (A.A.) - Stefanl ajansından: ı 
Mısırın İn~liz kuvveUerile birlikte itaı .. 

ya ile çarpışmak üzere ordusunu hazırla .. 
dığına dair Londra radyosunda neşriyat 
yapılması üıe-rine sa1ihiyettar Roma malı .. 
!illerinde bu haber tahakkuk ettiği takdir
de İtalyanın li.kayd kalanlıyacağı beyan e
dilmektedir. İtalyanın Mısıra kartı lıAıttl 
hareketi e~sen tespit edilmi, bulunmak -
tadır. İtalya, Mısıra değil, Mısır toprakla .. ' 
rında bu1unan İngiliz kıt'alarına tnrruı: et• 
nıek istemektedir. 

İtalya, İngiliz işgali altında bulunma -
saydı, ~ıısırın İtalyaya kat"fı tarzı hareke- İ 
tinin büsbütün ba,ka olacağını pek&li bil· 1 
mektcdır. Fakat Mısır, İngiltere lle blrle
şere-k İtalyaya kartı harekete geçmete te .. 
şebbüs ettiği takdirde bu hal '1mclikl va
ziyeti değiştirecek ve İtalya o zaman icah 
eden mukabelede bulunacaktır. 

(Bu tarihi resim meşhur Brenner mül8.ka tı esnasında Hitlet'Je Mussolini'nin mutabı,4 
kaldıktan sonra yüzlerinde tam bir memnuniyet ve anlaşma ifadesile 

aldırdıkları çok ma nidar bir fotoıraüdir) 41 



2 HAKiKAT 24 Ağustos 1940 

EHİR -
Odun fiatları ye
niden tetkik ve 
tayin edilecek 
Odunun cinslere 

ayrılmadığı anlaşıldı 
Odunun çekisine konan 435 kuruş: azami 

fiat halkı tatmin etmemiştir. Gerçi, odunu 
bu sene geçen sene bu mevsinıdeki fiata 
ıc.tmak imkanı yoktur. Zira, naklire mas
raflan ve amele ücretleri yük..~lmiştir. Fa
kat. odun fıatlan tespit edilirken odunlar 
c1na1ere ayrılmam~tır. Yaş meıe ile kuru
su arasında fiat farkı olacağı gibi. kuru 
nıete odunile pırnal denilen odun cin~ a
rasında yarıyarıya fark vardır. Komisyon, 
bütün odunlar için bir senelik kuru Rumeli 
metesini gözönüne alarak fiat tayin etmlf
tir. Bu yeni fiat şimdilik muteber olacak. 
yakındR, odun fiatlan yeniden tetkik edile
rek ci.Nlere aynlıp ona Jtöre fiat tayin e
dilecektir. 

Belediye. mangal kömürü fiatları ÜzC"rin
de de tetkikler yapm;ı~a başlamıştır. Bu tet 
kikler bu hafta ikmal edilecek, önümüzdeki 
hafta, Fiat Murakabe Komisyonu mangal 
kömtirüne sJe azamt fiat tayin edPCf'ktir. 

Teneke stoku 
tespit ediliyor 

İatanbuldaki teneke mevcudünün tespi
tine lüwm görülmüştür. Ellerinde ?evha 
ve aandllc halinde teneke stoku bulunan -
tarın 29 ağustos perşembe günü akşamına 
kadar Mıntaka Ticaret müdürlüğüne cins 
ve miktarlarını bildiren bir beyanname ile 
müracaat etmeleri lüzumu 'I1caret mi.idür
lütfınd("n alik.adarlara tebliğ edilmiştir. 

Yeni otobüs yolu 
Beyoğlu - İstanbul arasında i.tlcyen oto

büslerin geliş yollan değiştirilmiştir. Oto
b üsler bundan sonra Şişhane mP.vkiinden 
yoleuı.ade İakender cadderutl takit-.en A
nbkapı ve Tersane caddelerinden ~rek 
Karaköye geleceklerdir. 

Üç sayacı ihtikar aucun -
dan tevkif edildi 

Çartıkapıds sayacılık eden Alaerldin, İh
Nn ve Hamayak evvelce 5-6 kuruşa dik· 
tilderi sayalan 12 kuruşa dikmeğe başla

dıklarından lhtikir yaptıkları iddiasile as
liye sekizinci ceza mahkemesine verHmil
lcrdir. Mamunlar ihtikar yapma.Jıklnnnı 

iddia etmi~ltr, mal\ımatına mürar;ult olu
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lktısad 

* .AI.Ti'/ Dİ'Şl'°YOR - Altın fıatlan 
son günlerde düşmeğe başlamıştır. Dün 25 
kuruş daha noksal} olmak üzere bir altın 
21 25 ku.ruş üzerinden muamele görmüştür. * İllRACAT - Dün muhtelif memleket
it."l't' 25 bin liralık ihracat yapılmış, Bul -
g;;ırıstana balınumu, Yugoslavyaya pamuk 
dQküntüsü, Mac:arlstana deri, İsviçreye fın-
0.ık gOndE'rilmiştir. * AL~1A~YAYA SATIŞLAR - Alm,,n
)-lya eski muvakkat 5,5 milyonluk anla~
ma hükümlerine göre listelerde kalmış bu
lwıan ihracat yapılmaktadır. Dün, Mar -
rruı.ra tütünlerinden 550 bin kiloluk bir 
parti gönderilmiştir. * YAPAGI TESLİlllATI - Rumeniere 
verilecek ikinci parti yapağılann teslim 
müddeti bu ayın sonunda bitmektedir. tı,
racat birliği bu partinin mallarını tarrı.amen 
hazırlamıştır. * Bl:GDAY FİATLARI - Sert buğday
lara fazla ta1eb olduğundan fiatlar el'an 
yükselmektedir. 

Maari f 

* TF.RFİ EDEN MUALLİMLER - Kı
dem müddetlerini bitiren 450 orta tedrisat 
muallimi terli etmişlerdir. Yüksek derecc
dl'ki maaılara geçenler arasında 37 - 40 
~r.e ö~rmenlik etmiş olanlar vardır. * ECSEBİ PROFESÖRLER - Üniver
sitede> profesörlük eden ecnebilerin haric
dt.'n hasta kabul e<Up muayene etmeleri me
nt'dilrni!i'tir. * KÖY YATI OKl:LI,ARI - Yeni açı
lacak köy yatı okullarının kadroları hazır
lı:nnuştır. Kayıd işleri ille okullarla birlikte 
başlı:rncaktır. * ORTA TEDRİSAT - Orta tedrisat u
nıum müdürü Hayri tehrimizin orta t.edri
at müesseselerinin önümüzdeki yıla aid 
vaziyetlerini tetkik etmek üz.ere yarın An
karadan şehrimize gelecektir. 

Vilayet ve Belediye 

* EIOIEK MF.5ELESİ - Sıhhiye Ve
k1.letinin hazırladığı gıda maddeleri kodek
inde ekmek mevzuu da tebarüz etllrıle -

ccktir. Bu itibarla Sıhhat Vekileti, Bele
diyenin bu husustaki ııoktai nazannı sor-
mu~tur. * ZAFER BAYRA~Il - 30 ağustos !ay
yare ve zafer bayramı günü için hazırla
nacak tribünlerin Taksim - Ayaspaşa aro
aında açılan geniş caddede inşası kararla,
tırılm11tır. * PROTİK TARZI - Beyoi;lunun bazı 
k~larında caddelerin genişlemesini temin 
etmek maksadile binaların alt kısımlan is-
linıl3k olunarak pratik tarzı sütunlu inşaat 
yapLlacaktır: * BAKffiKÖY KAZİNOLARI - Bakır
köy ve Yeşilköy kazinolannda Belediye 
tari(elerinin tatbik edilme<liği anlaşılmış-

ııan Kunduracılar cemiyeti rei5l Abdull;ıh, tır. 
aayaclların bu harekt>tlerinin tam mann5ile * PLAKA BORCU - Plaka resimlerin-
lhtik.ir oldu~nu 5.Öylemhıtlr. derı birikmiş borcların af veya tecil edilc-
~{amunlar Milli Korunma kanunu hiik- ceğ: hakkında verilen haberin doğru ol· 

münce tevkif edilmişler, muhakeme kararı matlığı a~l~şılmı.ştır. Belediye ~ski borc -
için başka l(iine bırakılmışbr. ların tespıtine devam etmektedir. 

Samsun Q Köstence arasında 
muntazam şilep seferleri başlıyor 

Bu seferler Avrupuy a ilzrcıcalunızı 

kolaylaştıracak ve arltırcıcalilır 
Ak.deniz yolunun nakliyata kapanması 1 :tibarla $İmdilik yr..lnız Rumen vapur -

üı:erine Balkanlar ve ,ark memlek~tlerile l:ırı tara!ından yapılacak Samsun - Kösten
tıcari mübadelelerimitln genişle~lmesi için ce şile~ ıc.ferler~~e bila~are Trabzo.n lin;ıa~ı 
y&.pılan çalışmaJarın mü:>pet nehceler ver- da dahil olmak uzere Turk fileplerı de ıştı
diğini yazmıştık. Şimal memlt?ketleri ve rak edecek ve ihrac tnaddelerintizln bü
Balkanlarla yapılacak ticarete Tuna yolun- ylık bir kısnu bu yoldan Avrupaya giJe
dan istüade edilmesi göıönünde bulundu- cektir. 
rulduğundan limanlarımızla Run1en liman- Haber aldığımıza göre Münakal&t Veki
l.arı arasında muntazam tilep sefetleri ihda$ leti bu husustaki tetkiklerine batlamı, bu
erlilmesi kararlaştırılmıştır. Evvelce İran lunmaktadır. Yalnız bu seferlerin munta
t".'anaitinin memleketimizden ge-çirilmewi için z...-un bir surette işleyebilmesi için Sam•un 
yapılan lefebbüsler zamanında Trabıonla limanının biran evvel ıslahı da bir zaruret 
Köstence arasında ihdası dilfünülen bu ıc-- halinde kendini göstermektedir. EsaHen Ji
fcrler bilihare transit meselesi etrafında raana büyük bir mendirek inşası hemen he
i :an hükô.metile tam bir anlaf11la yapıla- nıen takarrür etmiş gibidir. 
nıaması ve Trabzon limanının da asri vesa
itle teçhiz edilmesinin oldukc;a urun bir 
zamana mütevakkıf bulunması yüziındt>n 
t:ıtbik mevki.ine konulamamışh. Irak ve 
Eeara yolile İngiltere ve dominyonları ve 
diğer tark memleketlerile yapılacak tica
rette bu yolun transit yolu vazifesi görehi
lec<"k vaziyette olduğu anlaşılmıştır. Bu 

Diğer taraftan Akdeniz yolunun kapan
muı üzerine piyasalarımızdan çeltilen 
İngili:zlcr ycnidcn ihrac maddelerirnizle 
aıikadar olmağa başlamışlardır. i ngtli:ı:ler 
bu tene de mühim miktarda fındık, üz~, 
incir ve tütün alacaklardır. Bu malların 
hepsi Basra yolile ihrae edilecektir. 
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- Kocamın mevkJ ve tah,iyetile iftihar J gözlerinde, &vire bir ruhun ifadesini taşıyan 
rtınek. ahpablarımın, arkada,tanmtn ara- likayd ve uçucu bir pırıltı vardı. Dudak-
11nd1 gülünç ve küçük dı1$ınemek ıuretıle!.. lannı bükerek; 

Kürekleri bırakmıştım. Dirseklerimi dit· - Ne akla hizmet ettin?. dedi. Nasıl 
!erime dayayarak: dü:tünemedin".. Kolejde yetişen bir gene 

- Namık aana btediğin bütün bu şeyleri kııın kalbini kazanmak için, onun idca-
verecektlr. dedim. Hne uygun bir mtttebeye ulaşmak IAum 

Sesimdeki derin istihzayı anladı ve mer- geldiğini neden kavrayamadın? .. İtiraf e-
hametle yüzüme baktı. derim ki Nejad, be.n biraz hodbinim .. ?tier-
Bqımı önUme eğrniftlm. Kendimi öyle hametim muayyen bir hududu a:tmaz .. Sa-

küçük, Qyle zavallı hissedi)'Ordum ki!.. na iktidarım nLt;petinde acımaktan başka 
Kalbim nedamet dolu, gözlerim yqlı; bir şey yapamıyacağım için müteessHım ... 

rüyada konuşur gibi mırıldandım: Kirpiklerimdcn taşan ya:tlal' yanaklarım-
- İnsanlar tuttuklan yanlı, yolu çabuk dan sızıyordu. Zülili bu akşam aamimi 

idrak etselerdi; yer yüzünde ıstırabın ma- bulmuyordum. O geccdenberi bu bahse ılk 
nuı kalmazdı ... Ben senin uğrunda feda defa kendisi temas ettiği halde, sözü kısa 
oldum_ Fakat, bu fedailiğin bir hiç oldu- kesmek ister gibi bir lisan kullanıyordu. 
iunu bilıe;ydim, derhal hatamdan dl.iner- Belki de bundan maksadı, kendisinden 
dim. tamamile ümidimi kesmemin lüzumunu an-

Yüzüme merhametle bakıyordu. Fakat, latmaktı. 

Parti Müfettişlik 
teşkilatındaki 

değişiklikler 
Yen iden beş müfettiş
lik daha ihdas ediliyor 

Cumhuriyet Halk Partisinin Parti mü
fcltişHkleri teşkilatında bazı değişiklikler 
yapılmasına karar verdiğini, bu arada, İs
tanbul Parti idare heyeti reisliğine de, 
Porti umumi heyeti azalığına nakledilecek 
olan Fikret Sılayın yerine İzmir meb'usu 
}leş.ad ~1imaroğlunun tayinin.in takarrür 
c~tiS;ini dün Ankara haberi olarak yaz
mı~tık. Partinin, teıkilattaki değişiklikler 

h;.klonda verdiği karara göre, teftiş mın

takalan dahiline üç , .. n.ayet isabet eden 
nıüfettişliklerin faaliyet sahaları Jara!tıl
makta, bir müfettişe azami iki viliyet bı
r&kılmaktadır. Bu takdirde de, mevcud 
müfettişliklere beş müfettişlik dalı" ilavesi 
7arureti hasıl olmaktadır. İhdas edilecek 
Lu yeni müfetli$lik.lere tayinl mukarrer 
ıoeb'uslar arasında şu zevatın isimleri geç
mektedir: Doktor Vehbi Demir, Yozgad 
meb'usu Ziya Arkantı doktor V'lısıf, Ag5h 
S1rrı Levend, Bahkesir meb'usu rahreddin 
Tıritoğlu. 

Parti umumi idare heyeti azasından Te
kirdağı meb'u.!lu Rahmi Apak Kocaelı mın
takası mülettişlerine, General Zeki Parti u
nlumi idare heyeti azalığına tayin cdilmiş
lt>rdir. Parti müfetti:tlerinden Maraş meb'u
ı:u Hasan Reşidin teftiş dairesi Seyhan ve 
Mersin vildyetleri olarak tahdid edilmiş, 
Hatay ve Gazi Anteb vil.iyetleri mıntaka 
müfettişliği Balıkesir meb'usu Fahreddin 
Tiritoğlu uhdesine verilmiştir. Erzurum 
\"e Kars mıntakas:ı müfettişliğine doktor 
Vehbi Demir, Burdur ve Denizli mıntakru» 
r.-ıi.ıfettişliğine de Ziya Arkant tayin edil
ınişlerdir. 
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Müddeiumumilik 
önünde 25 kisilik • 
bir kıpti kafilesi 

Gene kıpti kadını: cGül 
gibi kızcağızı kıymadan 

öldürdü» diyordu 
İstanbul Adliyesi... Cürmümeşhud müd

deıumumiligi önünde, kadınlı erkekli, ço
luklu çocuklu, yirmiden fazla kıpti çömel
miş .. hararetli hararetli konuşuyorlar. Biraz 
ileride, koridorda da, üçer beşer, dolalf<ln 
kıptiler var. Acaba nedir? 

Yirmi, yirmi beş y~ında bir kıpti kadı
nının yanma yaklq,ıp soruyorum: 

- Ne \'ar, kuzum? 
- Ne olacak.. Herif, gül gibi kızca~ızı 

kıymadan öldürdü. Hem de vallahi, billlhl, 
ne namuslu kızdı. 

- Kim bu? 
- Kim olacak, işte Tahir! 
Eli1e, karşıda, kanapede oturan, eli ke

ll!'pçeli, aaz benizli, bir kıpti ıencıru göste
riyor. 

Bunun, bir akşam evvel, Taksımle Ka
tımpata arasında, Sazlıderedeki evinde, 
kı.skanclık yüzünden metresi Pembeyi ta
bancayla öldüren Tahir olduğunu anlamak
ta gecikmiyorum. Tekrar soruyorum: 

- Sebeb neymiş? 
- Ben de bilmem! Sözde kuşku.ıanıyor -

nıuş. Başkalarile düşüp kalkıyor diye. O 
öyle kız değildi. Kocasından başka kimse-de 
&üzü yoktu. Evinden, erkeğinden ba1ka bir 
şey düşünmezdi. 

- Nasıl olmuş bu iş, biliyor musun? 
- Bilir miyim ben?. Yemek yiyec.:ek!er-

rriş. Bu hınzır herif alnut kızcağızı ayait
nm altına .. dövmÜ'1 dövmüş. Alamamış hır
sını .. Çekınit tabancayı, öldürmüş. 

Bu aralık, ileriden, ellilik bir kıpti kadını 
&<'Sleniyor: 

- A be Güllü!. 
- Geliyorum ana ... 
Gene kıpti kadını yürüyor ... 
Katil Tahire yaklaşıyorum... Katil, yap

tığından hiç mütressir görünmüyor. Yü.zü
niın hatlarında teessür ifade eder bir hal 

Ne yaptı[:ımı bilmeden kalktım. Yanına 
giderek dizlerinin dibine oturdum. Bu 
h3reketime evveli itiraz etmt'k istedi. 
Sonra, yüzümü avuçlarına gömerek küo;ük 
bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağladığımı 
görünce ses çıkarmadı. 

Böylece ne kadı..r ağladım, bilmiyo • 
ruın .. İçim katılmış. gözlerim acımıştı. Fa
kat, onun wıcaklığı yanında, yüzüm ellerım 
i~inde döktüğüm bu yaşlar, gönlümdeki 
o eterin ıstırabı biraz hafifletmiş gibi idi 
Başımı kaldırdım. Kesile ve pürüzlü bir 

sesle: 

- Zülal, dedim. Senin için daima iyi bir 
ins;ın olma~a çalıştım. Fakat, şu anda ti
zülmene sebebiyet verdiğimi biliyorum .• 
Beni affet!.. Senden fazla bir şey istemi-
yorum .. 

Gözlerindeki iare pırı1b1Rr ince bir bu· 
ğu ile örtülmü:ttü. Başımı avuçlan ardSına 
aldı: • 

- Seni mazur görüyorum Nejad!. Aına 
metin olmalısın! .. !. Dünyada benden başka 
kadın yok mu? .. 

Omuzlarını tutup isyanla sarstım: 

- Devam etme• .. Beni daha fazla öl
dürme! .. 

- Zavallı yavrum.. Sen kendi kendini 
öldüı·üyorsun.. Halbuki başka şekilde pek 
ili bahtiyar olabilirsin! .. 

- Neler söylüyorsun Zül.il? .. Kelbime 
yerlefmi9 nviini söküp atmadan, baıka 

Kızlar denizi 
Odun fiatları 

Fiatları Murakabe Komisyonu odun fiat· 
ları hakkında bir karar verdi. Bir çeki o
dun 435 kuruşa satılacak. Fakat bu karar 
gerek piyasada ve gerekse halk üzerinde 
tatmin edici bir tesir bırakmış deği~dir. 
Çünkü Fiatları Murakabe Komisyonu pek 
umumi olarak bir fiat tespit etmiştir. Evine 
odun alan her adam bilir ki odunun da 
muhtelif nevileri vardır. Rumeli meşesi, 
gürgen gibi_ Sonra odun yaş ve kuru ola· 
rak ikiye ayrılabilir. Tabii yaş odunla ku
ru odun arasındaki fark yüzünden, biri 
pahalı dJğerl de ucuzdur. 

Şimdi çeki5İ 435 kuruşa satılacak olan 
odun, yaı odun mudur, kuru odun mu
dur? Me~ mi, gürgen mi?. Bunu nasıl 
tavin edeceğiz. Depo sahipleri bu karara 
gÖre odunları t5latarak çekisini 433 kuru
şa sat.sa, hiç de mes'ul olamıyacaktır. 

Anlaşılan Fiatlan Murakabe Komisyonu 
azaları, ömürlerinde, evlerine bir çeki odun 
almamışlar .. 

Neler ıatıyoruz? 

Ankarada, Macar fabrikalarını temsi! e
den bir heyet, Ticaret Vekileti erkBnile 
tema5 etmektedir. Macarlar, bizden akala 
nevinden pamuk, tiftik alacaklar, buna 
mukabil de makine, zirai aletler, telsiz ve 
telefon cihazı vereceklerdir. İsveçten de 
süng-:>r istenilmektedir. Süngere mukabil 
İsveçten çivi alacağız. 

Türkiye - Almanya ticaret anlaşmasının 
tatbikı üzerine, Almanyadan siparişler art
maktadır. Fakat timdiye kadar piyasaya 
hiç mal gelmemiştir. 

Dün \'e evvelki gün Rumanyaya, Bulga
ri~tana zeytin ve zeytinyağı ihrac edil -
mi~tir. Çeko-Slovakyadan da deri talebleri 
artmaktadır. 

Neler alıyoruz? 

Aktepe, Karasu arasından geçen şose, 

zevtinliklcrin. iğde ağaçlarının arasında 
k~vbolur~ Onun güneşe göründüğü, denizi 
gö~düğü yamaçlarda Karcı'ya doğru hafi[ 

meyilli bir yükselişi vardır. Gece yıldız
lar dağların iri kestane ağaçlarına takı
lırlar. Ay kArşıdaki adadan denize ka;yar. 
Altın bağlarda dalgaların serpintisi omca
lardan sarkan üzümlere kadar erişir. Bu 
altın ~ullkımlarda ben, kum, deniz ve güneş 
karışık bir rayiha buldum. Hiç unutmam. 
Gü1el bir ağustos ayında Aktepeye avlan
mağa gelmiştim. Dostum eski bir mekteb 
arkadaşımdı. 

Aktt'peden, Çınarlı değirmenine kadar 
uz.anan vadide büyük bir çiftlikleri varc!ı. 
Orada gi.ınlerce kalmıştım. Zamanımw 
avla geçiriyorduk. Kayalara tırmanıp ya • 
bani güvercin ve öveyk vurabilmek için gü
n~ altında saatleice uğraştığımız olurdu. 
incir ve badem ağaçları arasında uçuşan 

sarı asmalar cennet kuşlarını andıran ka
nadlarına, güzel renklerine rağmen bızi 
in~afa getiremiyorlardı. 
Güıel bir gündü. Civardaki bağlara da

,·etliydik. Kulenin önündeki iri çınarların 
altına ha!'llırl~r yayılmıştı. Bağ sahibinin biı
yük bir Karapınar destisi içinde kuyuya 
saldığı ayran henüz soğumamıştı. Taş 
havuzda karpuzlar, ka .. "Unlar, üzüm sa.l -
kımlan, &&rı bir göz gibi parlayan çekir -
deksizler, iri razzakiler bol bir meyva Str
gi!:ini hatırlatıyordu. Bir kuzu doldurmuş
lardı. Bai sahibinin fıçılarla getirtip, kır 
c;içeklerile kokulattığı sulardan içiyorduk. 
'Yağlı ekmek ve bezdirmeyi kuş güvt?cile 
atıştırıyorduk. O ne iştihaydı. Tatlılar, 
mcyvalar bibniş, gene kızların kınalı el· 
)erile kırdıkları badeı;nleri zevkle yemiı -
tik. Ben Anadolunun bu zengin, bu eşi 
dünyada olmayan bağlarında her bir om
cayı ham altın sütunlarına, her zeytin a
ğacını dallarından zümrüd dökülen efsa
nt'vi cennet ağaçlarına benzetirdim. 

Büyük bir nakliye müessesesi, Bağdad Doğrusunu söyleyeyim. Yemek bizi yor-
ve Basrada ajanlıklar tesis et:nı.iş, Basra muştu. Köpüklü kahveleri sapsız, üstü çi
yolile siparişJere baı;lamı.ştır.. Londradan çek işlemeli fincanlardan içmiş, iri çam
buradaki ticaret evlerine gelen mektub - )arın, çınarların gölgesine uzanmıştık. Av 
)arda sipariş edilen malların Basra üze· hatıraları anlatılmış, hikayeler söylenmiş
rinden gönderileceği izah edilmektedir. U. Aramızda uyuyanlar bile vardı. Bağ: 

Basradan Haydarpaşaya kadar bir ton ._ah.ibi akşam üstü, yakındaki Kızlar Deni
malın te~lim fiatı ton başına 172 liradır. zine doğru biıı yürüyüş yapmamızı teklif 
Bir mal da Basradan buraya kadar 12 gün- ediyordu. Yolda avlanırız, isterseniz dere

de Alabalık tutarız ve nihayet isterseniz 
de gelebilecektir. ı k U · 

denize "ireriz diyordu. Bana meme e En
Ağır mallar için, bir tonda 172 lira ver- nin bütün güzelliklerini göstermek için 

mek mümkün değildir. Amerikadan kam- kalbi · " ı 
çırpınan bu mükrim, bu .~rı gun~, e 

yon, makine, demir malzeme getirmek iste· parlayan genclere nasıl te:tekkur ed~gı-
yenler için, Basra yolundan istüade etmek mi bilemiyordum. Düşündüm, isminin cazi
kabil olamıyacaktır. Baera yolu, evveıce de besinden olacak: 
yazdığımız gibi yükte hafif pahada ağır _ Kızlar deniz.ine gidelim, dedim. 
mallAr için bir transit yolu olabilir. Şim- Kızlar denizi, bu ne güzel, ne ahenkli, 
diye kadar da Basra yolundan henüz pi- ne temiz bir isimdi. 
yasaya mal gelmemiştir. 

Yağ fiatları 

Trabzon, Urfa, Kars yağları üzerine iş 
yapan tacirler, Ticaret Müdürlüğüne müra· 
caat ederek. yağların ticaret borsasında 
muamele görmesini istemişlerdir. Tacirlerin 
kanaatine göre, yağlar borsada · muamele 
F;Orecek olursa, fiatlar daha kolay hU: ~u
rell• kont.rol edilecek. piyaaada ıpekulu
yona mahal kalmıyacaktır. 

Ticaret Müdürlüğü bu fikri kabul etmiş. 
ticaret borsasının da mütaleasını sormuştur. 

Nebati yağ fabrikaları da, '11caret MU -

BiraE sonra geneler kalkmış güzel bir 
Harmandalı zeybeği oynamışlardı. Bu her 
biri bir arşlan olan delikanlılar mem1ekı;ıot 
türkülerini hicran ve sevgi dolu yanık ve 
derin bir sesle söylüyorlardı . 

Güne, garba doğru kayıyordu. Kalk -

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili geldi 

dUdüğüne müracaat ederek fiatların art- Oümrük ve İnhi~arlar Vekili Raif Kara-
maSlnı tekli[ etmişlerdir. - H. A. deniz bu sabahki ekspresle Ankaradan eeh 8 :.:=:.:,..;. ___ _; __________ .I rimiıe gelmiştir. Vekil, bir kaç gün .Jf'h -

yok. Kimle olsa konuşuyor ve yakaland~
ğındanberi ka(asında tasarlayıp ha:ıırladıgı 
şeyleri, bir nakarat hallnde tekraılayor: .. 

- Ah! Öldü.rmtiş olsun gam yemem. cOl
dürdüm, çekiyorum!. derim. Ama kaza ol
du vallahi ... Yemek yiyecektik. Peınbe si
niyi hazırlayordu. Ben de şöyle aldım ~
bancayı elime .. temizleyeyim dedim. Çek
tım şarjuru. İki kurşun çıktı. Bir üçüncü 
içerideymiş. Patladı birdenbire... Baktım 
uzandı Pembe yere ... Ko~tum . Ne? esinden 
:;aralandı diye bakacaktım. Teslim etti ru
hunu. Şaşırdım; kaçmışım. Sonra yak~lan
dırn işte. Allah biliyor .. beni affeder. Zaten 
mahkemede de beraet alacağım ya .. 

Bu aralık, cürmümeşhud müddeiumuıni· 
lif(inin kapısına çıkan bir mübaşir uıleni
y<ır: 

- Tahiri getiren polis! Tabiri getiren po

lis nerede? .. 
Bir k.Jpti kadınile sohbete dalan memur 

seğirtiyor. 

1.-fübaşir: 

- Haydi. diyor, getir bakalım onu! 
Tahir müddeiumumiliğe giriyor. Herhal-

de, orada da, bize söylediği nakaratı tek
rarlayor. 

Biraz sonra. sorgusu yapılmak üıere Sul
tanahmc>d üçüncü sulh ceza mahkeme:;ine 
.:önderi1iyor. 
Paçavracı Tahir, orada da hikiın Münibe 

a'-'nı şeyleri tekral'layor. 
. Hikim, Tabirin tevkifine karar veriycır . 
Tahir. Tevkifhaneye götürülmek üzere 

kıpti kafil~i arasından geçerken, ndeta, 
mnıaffer bir amiral halinde yürüyor ve 
kAdınlı erkekli. çoluklu çocuklu krµti ka
filesi, gene katili takib ediyor . 

bir saadet yolu arayabilir miyim? .. 

- Bu ~vgiyi hemen sök atı .. 

- Bir kolaylık, bir çare gö.!lter! .. Arzu-
nu hır eoıir bilir, derhal icra ederinı .. 

- Benden uzaklaş! .. Kendini soğut!. De
ii~ik meoa:uliyetler bul!.. 

- Bıı çareler, sadece gülerim .. Ben s~n
den uzak ya~manın da acısını taddım .. 
Deflişıik meı;guliyetler, sabrımı tüketmekten 
başka hiç bir işe yarayamaz .. 

- O halde LCıtırab çek Nejad! .. Ne va
payın1? .. Her kurtuluş imkanına sed çeki· 
yor~un! .. 

Dt>rin bir göğüs geçirdim. Kollarım be
line dolanmış, başım göğsüne düşrnüıstü. 
tryuşuk bir halde idim, 

Böylece uzun dakikalar geçti. Gün~ 
baııJmış, etraf menekşe rengi bir esm~rli
A:e bürünmüştü. Kıyılardan akşamın sesleri 

geliyor, Şirketi Hayriyenin elektriklerle rlo
nanmış vapurları &ğazdan son yolcuları 
tıışıyordu .. 

Zü!Al birdenbire doğruldu: 
- Nejad! Çok geç oldu .. Arlık döne -

Hm, dedi. ' 
Bu telaşa aldırış etmedim. Sakin bir mı

rıltı ile: 

- Hatırlıyor musun, dedim. Ben çocuk· 
ken de bazı başımı dizlerine koyardım?. 

Beni o zaman yomruklar ve Uerdin .. Hal

buki ne kadar canımı acıtsan, bu M>kuluş-

rimiıde kalacak, Vekalete aid işler etra
fında tetkiklerde bulunacaktır. 

İstanbul bekçi
leri hakkında 

bir tavzih 
İstanbul viliyeti vasıtasile Dahiliye Veka

letinden aldığımız bu tezkereyi aşağıya 

dercediyoruz: 
.çarşı ve mahallelerde bekçi istihdamı 

ve bunlara mahallenin örf ve idetine göre 
tevzi edilmiş olan ücretin ha lk tarafından 

tesviye!'!! kanun icabıdır. 
Bekçilerden tevzi defteri dı şında ücret 

isteyen veya mükerrer ücret tahsiline te
şebbü5 eden olursa haklarında bağlı bulun
dukları idari makamlarına müracaat ve ıi
k5yet edilebilir ve bunlar tarafından gereği 
yapılır. 

Bununla beraber 27 sene evvel vazedilmiş 
olan bekçiler kanununda bugün icaplarına. 
elan bekçiler kanununda bu günün icab
larına göre tadilat icrası lüzumu Dahiliye 
Vckalelince daha evvelden görülerek tan
zim edilen kanun 1.1yihas:ı Büyük hliilet 
MPclisine takdim edilmişti r . Bu layiha Dn
hiliye Encümeninde tetkik edilerek ha·ıale 
erliidiği diA;er encümenlere tevdi olun -
muştur. 

Meclis heyeti umumiyesinee kabulü ha
linde bekçilerin bizzat ücret tahsil etmele
rine mahal kalmıyacak ve diğer husus -
btrda daha ziyade intizam ve in:zıbat altı
na alınmış bulunacaklardır.• 

taki drrin zevk, günlerce ruhumun gıdı.ısı 
olurdu ..... 

Sahilde tek tük beliren ışıklara gözleri 
daldı. Yüzünde tatlı ve munis bir Uade 
vardı. Başını sallayarak: 

- EIOOtte hatırlıyorum, dedi. Hele bir 
gün, ba~ını dizimden ayırmak için bir tu
tam saçını yolmuştum. 

Bir an durdu. Bakışlarında derin bir 
hayret bf!lirmişti. Gözlerile gözlerimi ara
ycırak: 

- Fnkat Nejad; bunlar o kadar eski, 
çocukluk zamanına aid hatıralar ki! .. dedi. 

- Evet! diye fLt;ıldadım. 
- O za.rnaudanberi mi? .. O kadar küçük 

yaştanberi mi.? .. 
- Nic;in şaşıyorsun? .. 
- İhtimal veremiyorum .. 

- Yokı-a hAli inanmıyor musun? .. 
- İnanıyorum Nejad!! .. Fakat senin böyle 

yıllarca, büyük bir adam feragatile sev
ınrne !f:tşıyorum .. 

- Ben küçüktüm: Lakin ruhum büyü -
nıü~tü .. Şimdi genciın: buna rağmen yaş
Junmış VE: yıpranmış bir ruh taşıyorum. 

- Bu hakikat her halinde belli oluyor .. 
Bunu çok açık görüyorum Nejad!! .. 

Böyle sôylüyerek gene telAşh bir hareket 
vaptı. Ellerile omuzlarJnı s ıvazlayıp o i.ı -
zülür gibi kendini içeri çekerek: 

- Haydi dönelim!.. üşüdüm; dedi. 
Birden doğruldum : 

YAZAN: ÖMER NEJAD .... 

mıştık. Ceviz, badem, incir ağaçlar~ 
sından ku, sesleri g~liyordu. A~~ ;, 
duk. On, on beş dakika yürüd~·}t.·· , 
ağaçlarının arasından deniz görunıJ) 
Arkadaşım yanıma geldi. 

7: İ~te, Kızlar deniz.i, dedi. dJııl' ~ 
Oyl<' bir mavi renk tasavvur e

1 
/./ 

onda semanın açıklığı bulunsun· ı.Jll 

tallı bir mavi, dalgasız bir deniz, 
denizi! . ıı.ı' 

Yürüdük. kumlara gömülü çakı"" 
kestiğim bir hayıt dalile çıkarma.i• 
şıyordum. -' 

Bu, renk renk çakıllar Kızlar I' 
kumsallarının bir hususiyetidir. Birdı'° 
kadaşıma dôndüm. IJI. 

- Yalnız köy kızları nu buradl d;' 
ze girerler, niçin kızlar denizi diye 
buraya? dedim. ~ 

O sustu. Düşünüyordu. Mavi. bit t 
mavi ufuktan kumsala doğru çekici ~ 
kışı vardı. Güneş kar,ı adanın ınor 

rına yPrleşiyordu. 

Arkadaşım :sulara baktı. 'I 
- Bu isim acı bir hatıranın c~ 

ifadesidir. Yıllarca evvelmiş, karşı . tt' 
Anadolu yakasına konanlar gel.irJTlifı rtt': 
lar deniz kıyısı köylerini basarlar, ~' 
rini alıp, bağları, kuleleri ateşe '! . 'ıJI ' 
ınıf. Bir gün köylüler martinleriJıl ~ 
mı~lar ve bu. korsanları kaçmağa ~---.1 
etmişler. Nıhayet haydudlar ~ 
ge!mez olmuşlar. Eski sükıln teessüJ ~ 
Gene kıılar .bülbüllere &eslenmişler. 1 
ya .. -uklularına kavuşmuşlar, ba~llll' 
ruhlar gibi yeşermif, fenlenmiş!. .. / 

Gene böyle bir yaz günü imiş. port J' 
1 ·cletı 

kız bulunduğumuz kum5ala gc mı..--~ 
raz renkli entarilerini, oyalı yeıne f 
sazlara asmışlar, güle1 oynaya de~~-1 
mişler. Deniz biraz dalgalıymış. yüJJI' ~ 
ler, biraz da suda fazla kalınışlat'• 4' f 
dere ağızlarında duran bir gemi JtlÇ 
zarı rlikkatlerini celbetmemiş, birdd 1, 
ride silih sesleri işitmişler, teı&şla / 
doğru yü:zmeR:e başlamışlar, sazlarlll 
sınd~n çıkan korsanları görmüşler. ,,J 

Uz.aktan gene silah sesleri gell~.I 
haydudlar, kiraz rengi entarileri, ~'!.,., '
me1"1ileri almışlar, gene kızlan göf'IJJ';i 
yakalamak için sahile doğru k°'? 
kızların çıkmalarını beklemişler . . ~ 
suyun içinde titreşiyorlarnıış. }{B.~ 
!arını işiten yokmuş, bağdan ses al ~ 
korkmuşlar. Haydudlar gülüyor ve ~ 
mecbur olup sulardan çıkmalarırıJ f 
yorlarmış. Dört gene kız yan yarı• ~ 
n1işler, birbirlerine bakmLiflar, sonr• '/.. 
mı~lar. Haydudlar denize girrnişlet• /. 
kızlara doğru ilerleyorlarmış. Kı.zl~ 
mış.lar, açılmışlar ve korsanların ~ 
a<-ılan gözleri önünde dalgaların 

kaybolmuşlar. / 

Arkadaşım susmuştu. Gözlerinde.! (1 
min üadcsi vardı. Kızlar denizi akıı-· 11._ 
garile dalgalanıyordu ve ben ~~.na 'I 
genişleyen wlarda bu dört gene ~ 
yalini görür gibi oluyordum. ,-

Antakyada astalt 
madeni bulundd e1-

Antakya 23 (AA) - Antakya~~~ııl 
köy mıntakasJnda hır asfalt madenı -
mu~tur. Yapılan t.ahlil neticesinde ~ 
!altın kalite itıbarile Laz.kiye asfs.l~ 
dan bir derece üstün olduğu anls.ş:ı 

11 
/. 

Zengin olduğu talunln edilen aSl~;I, 
takasında tetkikat yapılmaktadır. . iJ"~J 
aFfalt yollarının tamir ve şehirler 19': 
şos<>lerin asfaltlanması mütcahhid_e fi 
edilmiştir. Bu asfalt yollar yüz biti 
mal olacaktır. ~ 

Hemşerisini vuran ~ 
tevkif edildi / 

Elmadağı bekçisi Kuruçaylı IJ.~ il._ 
İbrahim Tophanede oturan hemşe.rlJJ,cl' / 
oğlu Mustafayı evvelki ge~e Taksirl1~ 
di.ılhakhimid caddesinde Inel apa..~ ~ 
da yemek yerken tabancayla vuruP ~~ 
mıştır. Yaralı, Beyoğlu hastanesirıe ~ 
rılmı,, bekçi Ibrahim dün adliyeye lı 
nü,, Sultanahmed üçüncü sulh cetJıtf j 
kı:mesinde sorgusu yapılarak te~"'ıc 
miştir. 

~ ·H·a·ö ·~;;·ü·;;·;·n ·;;;·e:t,, 
: 1111111111111111111t1111t111111 11 111111111 11 111 111 11111 11 1111111

1111 

Bcyogıu Halkevlnden: / 
30 aE:ustos Zafer Bayramı miin• , 

<:vimizde yapılacak merasim progrtırııl~ 
1 - 30 8 s.ıo coma günü saat ıT 

Tt:-pebaşındaki merkez binamızda: 
a) İstiklAl marşı, 
b) Zafer hakkında nutuk, .1, 
c) :ı<~n~er (Ev korosu taraf~ 

2 - 30 8: 940 cuma günü saat 'JfJ ~ 
Beyoğlunda Nurziya sokağında parti 
sındaki temsil salonumuzda: 

a) Zafer hakkında konuşııı" 
b) Temsil: İstiklal piyesi, 
c) Temsil: Komedi 

Ceketimi arkana koymama 
et..! Biraz daha kalalım! .. dedim .. 

- .OlmozN Sen üşürsün... ~ 
.. - lçi~de bir volkan var_ Şu hafif,;?. 

rutubetı değil, bir kanunusani g~ 
karlı rüzgı'.i.rı bile beni müteessir ~ ~ 
Gülümsediğini görünce, ceket.itJll 

omu7.larma sardım. ~ 
Şimdi, akşamın nefti gölgeler ~ 

denizin ortaı:ıında, cisimleri rnüph~ 
ren koyu bir esmerlik içinde, hıır'
vo dalKın kalmıştık. ti '/ 

Ne düşünüyordu i bilmem?. Gö~ ~ 
noktada; hafif çırpıntılardan akS tJI~ 
pırtıları dinliyormuş, yahud me~ı.ıl ""' 
leme varlığını terkediyormuş gıbi 
tinden uzak duruyordu. h 

Bu sükGtuna hürmet ederek .. ;! 
idim. Sandal batını almıf, Yenik01 
tarını Aşmıştı. ti 

YavafÇa ellerini tuttum. Sessizlif 
makta~ ürke~ bir. fı~ıltı ile: ~ıl 

- Dınlendın mı bıraz?. diye so (IJ1f r 
Başını çevirdi. Bir şey anlarn~ 

boş b"kıyordu. Sonra gözlerini kl '/ 
- Evet, dedi. Ba~ımdaki fenalı): 
- Biraz dilha kalalım mı'?.. ~ 

- Hayır, hayır!.. Annem merak 2 
Bu son sözü k:ıt'i bir tavırla ~ 

iç.in yerime dönmeie mecbur otrntl;,,) 
(Ar-

• 

1 

b 
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Sıcak lıavalarda etl;,;·i:"""'~;,·f;~;,'l;;i""'ff 
muhafaza etnıeli? 

Sıı)'f;yecı. • 

nasıl 

AVRUPA.DA. 
DA.KB SP • lngiliz resmi tebliği R 

Londra 23 ( A .A.) 
bilirsiniz B· Ç•t'fıya uzak bır yerde otura
Y•llay:ıp . be> ır kaç aünlük et aldınız. Ba
ctkılnh:" ~ulmadan nasıl muhafaza ede
buı,,.,.,_ ·' te &fağıda bu sualin cevabını 

-~•ınız 

İlk •kla . 
nı.uhafaıa i ~elen Çare eti bozulmadan taze 
nuı b' çın açık havaya, tozdan uzak tc-

Hava Nezareti tebliği: 
Dün akşam Manf denizindeki kafileye 

hücum edildikten ıonra Fransız sahillerinde 
Kale ve Bulonya arasında bulunan top;u 
nıevz.ileri İngiliz hava kuvvetleri tarafın ... 
dan şür'atle bombardıman edilmiştir. 

BALKAN OYUNLARINDA TURK TAKiMi 
ır Yere as kt ~ 

la@ batla ma ır. Eğer hava fırtınalı 
kar ö l Ylp asınız. PişireC(>ğiniz zaman ı-

Y e: kııartınız y 
Etiniıin ta . 

hiı: ter,ddüd ze olduğuncL:m şüpheli iseniz 
bir., kıtartı e.trneden derhal hafif at~te 
h.fü •teft P oyle saklayınız. Dana etini 
nize link· e dolaştırmadan muhafaza etn1e
lıdiki ._~n yo~tur. Koyun ve sığır eti aşa-
1&1tırıldıpça~~~de günde bir kaç. defa do
lı.l.rı. kalabilir dirde bozulmadan beş altı 

Tayyarelerimiz, düşman tayyare dafi ba
taryalarının kesif ateşine maruz; kalmışlar
sa da saatlerce hücumlarına devam etmiş
lerdir. 

Bu seneki oyunlara iştirak edecek 
derece alabilirler? atletlerimiz ne 

Salça: B' . . 
h'ıik.tar roaır ka,ık sırke, üç kaşık yağ, bir 
k~ru kar"n~~anoı, sarmısak, soğan, k~kik, 
"ıı1, hı"Uç ~i laflan yaprağı, Hindistan ce
flrab. ' r miktar beyaz yahud kırmızı 

Jınıbon. sal . 
ile.ak ha\ral am gıbl sucuk nevinden etler 
l1ın dilinı :rda çabuk kurur. Yuınuşaln.ak 
ba1ıtta ısla.tın iliın keserek süt dolu bir ta _ 
ralıı.1Jk.ta.n so ız. Bir çeyrek saat kadar bı
btti ilt •i.U."nra kuru ve temiz bir mutfak 
8ebl up kurutunuz. 

"''-h~lerı nasıl 
"•ıil 

1 
illa etmeli? 

'İh . ._\Ulya: 
liıııanııa b· 

ırer birer kuruttuktan sonra 

ıa etmeli. Pişirmeden evvel on dakika IO .. 

ğnk ıuda bırakmak lazımdır. 

Ka\.-un: 
Bir kaç gün saklamaya karar verdiğini% 

kavunları pek olgunlanndan seçmemeli -
siniz. Bir iki gün açık havada bırakınız. 
Sonra kül, kum, yahud kömür tozunu ihti
va eden bir tahta sandığın içine koyunuz 
ve bu sandığı nemli olmayan karanlık bir 
yerde muhafaza ediniz. 

Grav)'er peyniri: 
Peynirin kurumaması ic:in nemli bir hav .. 

luya sonra parfmen kağıdına sarınız. Sar
madan evvel havluyu sirke ile ıslatırsanız 
daha faydalı olur. 

1s • 1& yafındakl kUçUk 
kızlar lçı n zarif elbiseler 

1 - Zteğinde, korsajındaki ampiesrnan
lar yuvarlakbr. Yaka beyaz piked.ir. Dört 
buçuk metre kumattan çıkar. 

2 - Üst klsmında göğsün iki tarah ,e ~ 
ridle ıüslenmi,Ur. Etek hafif kloş tur ve 
ıki plikaşcsi vardır. Üç. metre doksan 

Gece Almanyada bombardıman edilen as
keri hedefler tunlardır: Bottrop şınai Pet
rol tesisatı., Frankfurt'ta bir tayyare fab· 
rikası, Polonya civarında Tropsok'da elek
bik labrikas&1 Frankfurt civarında Grief
huim'de infilik maddeleri fabrtkaaı, Ren 
havzasında Duisbury limanı doklan, Mu
lıaiın, Kublens denizyolu iltisak hatları, 
Ham ve Saet emtia garajları ve yolları mu
t.ad veçhile bombardıman edilmiştir. 

Almanya ve Almanların işgali altında bu
lunan mahallerin tayyare meydanlcrına da 
hücum edilmietir. Bu harekit esnasında 
düşmanla musademe yapan kuvvetli bir 
bombardıman filomuz, salimen ili.süne dön• 
rnüttür. Yalnu bunlardan bir tayyare mec
buri iniş yıpnuf ve mürettebab ölmtiJtür. 

• • 
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Hava ve dahili emniyet Nezaretleri teb
liği: 

Saat 17 ye kadar alınan raporlara naza
ran İn~tere üzerinde bugün dü~manın fa
aliyeti az miktarda müteaddid tayyarelerin 
birbirinden çok uı.ak mıntaklardakl hare .. 
katına inhisar etmiştir. 

DilfIOan tayyareleri. İngilterenin merkez 
\ot f8rk mıntaluwnda bazı mahallere bi ... 
il.tefrik mitralyöz ateşile hücum etmişlerdir. 
Bu hücumda &'f zayiat verdinnişlerdir. Hiç 
bir ölü yoktur. 

Üç yere bombalar atılmıştır. Hasar ba· 
fittir. Üç düşman tayyaresinden ikisi avcı 
tayyarelerimiz, biri de tayyare dafi batar
)'llanmı:z: tarafından dilfürüimÜ.Ş ve bu su
retle bugün imha edilen dilfman tayyare
ll'rinin adedi dördü bulmuştur. 

On birinci Balkan oyunlarının İstanbulda l 
yapılacağı hakkında geçenlerde vennit ol
duğumw: müjde, atletizmle uzaktan alaka
dar olanları bile sevindirmi,tir. Bunu, her 
yerde bu mevzuun konutulmasından an
hyoruz. 

Bu müjdenin icra ettiğ:i müspet ve müsa
id tesir yavat yava, yerini, takımımızın 
nasıl teşkil edileceği yahud ne neticeler a
lınabileceği hakkındaki istifhamlann do -
ğurduğu tatlı heyecan ve endiş.eye bırüı
yor. 

Türk takımı senelerce Balkanlarda, ha
urlanmamıt olınanın verdiği fena neticeleri 
aldıktan ıonra, 1933 te Rumanya ile bera
bere kalmak suretile biraz kendine gelntif, 
bundan sonra gene bir gevteme devresine 
girerek ümidlerimizi kırmtft nihayet 1939 
det büyük zaferini kazanmıttır. Bu rnuvaf
fakiyete urer diyifimiz.e iki sebeb varclır: 
Atinada ıtletiune atık ve bu uğurda hiç 
bir yersiz iltifat ve mi.ıta1ea aerdebneğe a
lı~marnıı halkın, ailetlerimiıi samimiyetle 
takdir etmesi, ot.ele kadar her gün küme 
küme gelerek, &tadda cotkunca alkışlaya
ı·ak hayranlığını göstermesi ve, son oyun
lıırda Yunanlıların en t ık kotular dediklc .. i 
yüz, iki yüz ve dôrt yüz metre yarışlarını 
kazanlnlf olmamızdır. 

Bununla beraber atletizm gibi gallbiyel ve 
mağlU.biyetin çok az farklarla tayin edil
diği ve gün meselesine mütevakkıf bulun
duğu bir sporda, neticeleri evvelden kes
tirmek yersizdir. Atletizmde, yani çok 
kompleks olan fizik ve moral kabiliyet -
lerin bat rolü oynıdıA:ı bir sporda, en salA
hiyetle konuşacak formdur. Halbuki form 
da Nurmi'nln dediği gibi .öyle ele avuca 
sılmaz, tarif edilmez• bir mefhumdur ki. 

1940 da Avrupanın en iyi miıniacısı 
unvanını kazanan FAİK ÖNEM 

dirde, bir çok Balkan atletlerini sürklB..se 
etmesi mümkündür. Aksi ta\dirde rekor
larına bile eri,emiyecek dereceye düşmesi 
\.·e birincilik için çok sıkıntı çekmesi müm
kün olmayan bir feY değildir. 

Uz.un mukavemet koşucularımız maale
sef Balkanların birinci sınıfına giremem ~ş

lerdir. Hüseyin, Mustafa ve Art.andan bi
rincilik veya ikincilik beklememiz insaf
sızlık olur. 

Yüriimüzü güldürecek bir brRnf da ma -
nialı k°'ulardll'. 110 da Faikın 400 de de 1\ie 
lihin kazanmamaları için ciddi birer aebeb 
göremiyoruz. 

ı... &antim kumaı kA.fidir. 
•U>u b· 

Dünkü hava muharebelerinde avcı tay
yllNlerimWn bir düşman tayyaı·esı daha 
dUfürdtiklerl 'imdi tahakkuk etmiı ve 
düşmanın dünkü zayiatı ona halli olınu,tur. 

Bu ihtirazt kayıdları kabul ettikten sopra, 
&elelim Balkanlı atleUerin mukayesesine: 
Sür'at koşularında geçen sene olduğu gibi 
bu seneki Mısır temaelarında da muzaffer 
iıstünlüğünü göstermiştir. Ancak Muzaffer 
geçen sene yU:z: metreyi yarım metre fark
la kazanını, ve maj:lUbların batında da iki 
Yugoslav gelmlfti. Mııır temaslarında bu 
iki Yugoslavı gOremediA;imiz için hakların
da bir fikir beyan edemiyeceğiz. Bunların 
ilerlediklerini kabul etsek bile, Muzafferin 
rekorunu bir kaç defa yenilediği de vak'a
larn dayanan bir hakikattir. Sür'at koşU
larında bir ümidimiz de bir hafta evvel 
İ.sviçreden avdet eden Fikrettir. Fikret rüz
gara karşı İsviçrede k09up, muhtelif mil
let.Jere meruıup atletleri mağlUb ederek ka
zandığı koeuda 10,9 gibi güzel bir derece 
yaparak nAurlırı üzerine çekmiıür. Dört 
yüz met.re kotusunda Gören acaba bu .ene 
üçı:incü ve müte..ehıil Balkan eampiyonlu
ğunu alacak mıdı r?. Onun en kuvvetli ra
kibı, bana göre Yunanlı Stratakos'dan zi
yade bizim Melihtir. Melih 400 metre 
koşmak vazifesi ile çalışırsa, bu koşunun 
birincilik ve ikinciliğini almamız kuvvetle 

muhtemeldir. 

Faik bu sene Balkanların en iyi mania· 
cıı;ı olduğunu Mı~ırda kazandığı galibiyetie 
be1li etti; sonra 14,7 gibi hayretleri mucib 
olan bir derece ile bu unvana 18yık oldu
ğunu ispat etti. Bu dereceyi bir kere daha 
YiıJ:!&rak, hayret nidalarile açılan ağızl:ırı 

sükO:netle kapatmağa sevketti. Nihayet Av
rupanın en iyi atleUeri listeı-inde, 110 metre 
manialı koşuda Türkiyeye birinci derece
nin verildiğini gördük. 

~ .. ~ . b·ır kiğıdın .. 3 - Etek büzgülüdür. Yakada, kollarda 
... u uzerine d 1 ır kliJ.dla t .. ızme i, iızerini ve eteğin önünde pikeden garnitürler var-

or melı. Oylece muhafa- dır. 3 metre 80 santimden çık.ar. 

Fransız sahilinden 1 

lngilterenin 
bombardımanı 

Londr1 23 ~, Jtbllin (A A.) - a·· 
)'\iz ita den rnuvaffa . oy~r: Dün Fran
~o •-~dar obüs ,_ kiyelaiz bir ıurette 

"'""'"·- a~rak bir . ııı. d '4Ull.ln ettnı gemı kafilebinl 
og..u F ' olan Al la Cenub ransız aahi , nıa!1 r, alqa-

ıııı,Jar u l•rki lah.l!ini bo linden lngılterenin 
dır. mba.rdım~na ba,la-

Crenwich 
hı, bir laaUle aaat . . 
b~r ka ta.rr~ka 1'iUUni yırmıye doğru müt 
•~l ç dakikıı fasıl 1 ve bunu müteakıb 

•rlrı Uğ 8. ile u , lar d ultulan zun nıenz\Uı mer-
llc; UyuJnı.ğa bıq~e arkaau.dan patlama
~l~eYtek kadar , .. am.'.ilır. Bombardıman 

tnerıni. İ . , U.rtnuş ve bir d .. · cd 
Bu ngılıı toprakla . uun en 

dtnb· esnada F'rant . rına dUşmü,tür. 
dt.l...ı.ıre bir be ız sahılleri Üzerind b. 
;-u.ca t..._ Yaı lfık e ır ... 
bu 'la.dar Yanılt l>eyda olmuş ve bet 
"1•·".""rtngiz 111,... .. kalmııtır. Almanlar 
~ h1.11 .~ aondürnıe~ ' 

•lılrn Unduğu cihe ee çalıs~ ve 
hud 6tır. Sanıldıiına ~~ Yüılerce kurşun 
"uku.a. alala civarında ~~re .. Calals•c!e ve ya
'-'raJt gelnıiştlr. Cala yuk bir muharebe 
~lr a1A.r Ve ton.. l.s civarından şiddetli 
t Çak d .,u ateşi ae ı . . . 
rlrıs ay ınlatıcı fiş kl ıs erı lşıtılmiştlr. 

l'&ırtı~~ sahili IYdınlatı~ er atıİnlmıştır ve 
lttnl ' dün bir em. mıştır. gi liz t.:ty
hUıett~a1eunın ~~ub~ kafilesini ve akşam 
•tır ~ hornbardırnan tarkt rnıntakal'lJ sa
bıe) ol:n bataryalarını ~::~ .0~3n Alman 
le[s rn fiŞtoklerle ayd 

1 
ıc;ın, muhte

tlfıltr~"1ltaaızu ıiddeu:"ı:,tııını, olan Ca-
ı,, '· mbardı'l\an •t-

8iliz bo 
t@U,rt rnbardıman 
•:rtı.ı, o~"rhalde muvaf~Yyarelerinln gay
tillttıı. acaktır, Çünkü aklyetle tetevvü:: 
............ geçı,,lıtir. Alman h&laryalan 

Sovyetlere göre 
lngiliz - Alman 

kuvvetleri ... 
Londra 23 (A.A.) - Daily Telegraph ga· 

r.elrsi. Sovyet ıazetclerindP. c;;ı.kıtn iki ma
kalryi netretmektedir. ·Elolle Rouge• d s. 
çıkan ve albay Yuravlei'nin makalesile he
men hemen müsavi olan iki taraf zayiatını 
mukayeşe ettikten sonra cereyan eden bü
yük hava muharebelerinde te~übe sahıbl 
olduj:undan yıldırım harbin.in Inglliz mü
d:ıfaasını yararak yakında muvaffak ol • 
mA1lını beklememek lium geldiği netice .. 
ıine varmaktadır. 

• F1otte Rouge. un muhabiri de, Alman 
zayiatının yüzde üç, yani günde 45 Ul 50 
bomb.ırdur.;ıın tayyare5inden ayda 1,500 t;ıy
yare olduğunu tahmin ederek Alrnanyanın 
böyle bir kaybı yalnız malzeme itibarile 
değil, bilhassa insan zayiatını )"erine koya
mıyacağını yazmaktadır. 

Sovyet gazetecilerinin Alınan remıt rakam 
larına inanmar. gôzUkmekte ve kendilerin'! 
gOre bir hesab yürütmekte olduklarını kay
detmek faydalıdır. 

Denizden istiliya gelince, ayni gazeteci, 
bunun muvaffak olabilmeı;;i için sonbahar
dan evvel yapılma'll lcab ettiğini ve bu is
tili. teşebbüsünün büyük gemilerin manev
ra ye.pmak için müşkülit çektiklerini ~Tanş; 
denizi sahillerine yapılabileceğini fakat bu .. 
na mukabil bu kı!'ımda İngilizlerin büyÜk 
nük}·asta askeri kıtaat taru;ıld ettiklerini, 
bn~ka bir sahile tevcih edildi~ takdirde 
ı:KİfMAn 1tem1lerinin İn"iliz donanma.sına 
l:areı koymaları lhım geldiğini yazmak

tadır. 

Karaya çıkmak için Alman ku,~etl'!rinin 
100 ilA 120 hrka raddelerinde olma~.:ı linm
ciır Bu kuvvetlerin nakli için lcab eden 
gPmi kalabalıAt l!W: İngiliz filosunun hüı..'U
r.ıundan kaçamaz. 

Buna intizaren İnıtiliı hava kuvvetleri, 
Dordo'dan Stavenger'e kadar Almnnyanın 
elınde bulunan topraklara tiddetle hücum 
elme~e devam ediyorlar. Alman hava mü
daraa te~kilitında yapılan yenl ıslahat bu 
hi..;cumların tesirine bir delil daha UA.ve et
mek tt'dir. 

Bulgar zabitlerinin 
Almanlara cemileai 

Solya 23 (A.A) - D. N. B. bildiriyor : 

Plovdlv fE'hrinde ihtiyat ı.abitleri birll
lindt-n bir heyet, emekli Albay Kuends .... 
c~ler'in riyasetinde, Almanya Büyük El
çıst Von Richtha{en'l ziyaret ederek 10,000 
kutu lük~ Bulgar ~ı;t:ara~ı vermişlerdir. Ve 
bunların FranM.ılın Neully şehrine i1k gi
r~n . Alman askerlerine hediye edildiğini 
bıldırmiıı.lerdlr. Bu11(1trların 1919 muahedesi 
Neullyde ınız.landı&:ı malUmdur. 

Çan-Kay-Şek «Bir aene 
aonra muzaffer 
olacağız!,, diyor 

AFRİKA.DA. 
DA.KB -----İtalyan resmi tebliği 

ltalyada bir mahal 23 ( A.A.) 

İlkenderiye Umanı tekr ar hava kuvvetle 
rimizin hücumuna uiramııtır. 

Diğer bir tayyare filomuz ild torpido 
ınuhribl refakatinde oeyred•n bir kafileyi 
gOrmüş ve kesil bir bombardımilna ti.bi 
tutmuştur. Bu iki harekete iştirak eden 
tayyarelerimizin hepsi üslerine dönmüş

lerdir. 
Ehemmiyetli netice aJamaksızın düşman 

bava kuvvetleri fimall Afrikaya hücum et
miflerdir. 

Bomba ve Demede bir ölü ':>e"; yaralı 
v..ırdır. Dü.şman tarki Afrikaya da hi,icum
lar yapmlflır. Mogdutiede biri asker ara .. 
suıda bet yaralı ve sivillerden de diğer oo, 
yMrlı vardır. Harmil'de Me.ssanohai'de için
de dört kamyon ve otomobil bnlunaın iki 
hangara isabet vaki olmuttur. Zayiat ve 
hasar at yoktur. 

Sekiz yüz ve bin beş yüz metre koşu
larında birinci elemanımız Rıza ?ı.1aksud ola 
c~ktır. Bu atletin Mısır temaslarında te -
f~\'vuk ettiği koşucular en güzideler ol .... 
makla beraber, Yugoslavların Go~k ve 
Koşir'in ne vaziyette olduklarını bilmi -
yoruz. 

Bütün aene çalışmıt olan Rızanın en 
naz.ik zamanı itle bu son hazırlık devre .. 
ıidir .. Bu devrede itin nezaketini idrak e 
derek hazırlanıp formunu ayar ettiği tak-

[ . :: :: 
l tehlikeli bir cen~.et ... ~ iyisi kutuplar .. 

Tayyare ile iki gun ık:i gecelik bir seyahat o Acımamak ıazım ı 
Milli Korunma Kanunu uzak kasabalara, insanı kutuplarda cehennemden cennete i· 

küçük köylere kadar nüfuı: ediyor. Böyle sal eder. 
olmak lizım. Yalnız ıehirliyi dü,ünecek de- o Nı askotun aksine 
llliz ya! .. Köylünün canı yok mu! Hele on
lar lçln üç bet kurue fark, bir şehirlinin 
üç bef liralık farkından büyük de olabi
lir. 
Muğlada petrol !iatına üc;, dört kuruış ı.am 

yapan bir bakkal çalyaka, cünnürneehud 
mahkeme~ine sevkolunmuf. Derhal iki se
ne ıürğüne ve 500 lira. para cezasına mah
kum edilmi,. 

Bu bakkalın bütün günahı, belki bir tek 
müşteriye bir kile gaı.ı üç dört kuruş faz
laya eatmaktan ibarettir. Olsun ... Ceza yal
nız mücrime değil, daha ziyade emsaline 
ibret olmak üzere tayin olunur. Bir tek 
ki~inin küçük bir cürmü büyük bir ceza 
ile ödeme,;i onun gibi bir çoklannın daha 
büyük cürümlere kartı cesaretlerini kırar. 

Va:ıii kanunun hele bu ihtikar işlerinde 
kıyosıya kararı yerindedir. Vaktile İstanbul 
Efendisinin ete, ekmeğe lüzumsui :zam ya
panları hemen meydan dayağında yüz dt'.'ğ· 
nele mahkUm etmesi hesab bilmemesinden 
veya dayak yememi' olmasJndan değil, hal
kın zaruri ihtiyaçlarına katlı çok hassa! 
bulunmak liı.ım geldiğine kanaat getirmiş 
olma~ındandır. 

o Tam zamanı 
Memleketinden kalkarak İstanbula yayan 

gelen bir Macar sporcu buradan bütün A· 
nadoluyu ve bütün Asyayı yaya geçerek 
Jıponyaya gidecek imi,. 

Sabık Amavudluk, Çeko-Slovak ve Ho
landa sefirimiz Yakub Kadrinin mübarek 
kademi dillere destan oldu. İhtiyar edip 
bir gazetecimiz Yakubun bir roma.nın ;ian 
bahsederken IÖ?Ü onun siyasi mesleğine 
intikal ettiriyor ve Yakubun Almanyaya 
sırfir gönderilmesi temennisini iz.har edi ... 
:yor. 

Hangi yurda ı;ı:irerse orası ihya olan, han
ei aileye Lntlsab ederse o aileye mes'ud 
eden uğurlu bir kız vardll'. Adına Maa .... 
kot derler ve !renklerce pek meşhur C'tlan 
bu !.ahne tipinin adı uğur kelimesinin mü
radifi gibi yerleşmiftir. 

Bu gidi,le korkarız, kıymetli Türk edi -
binin adı da Maskol'un aksine, uğursuz
luk ifade eden bir kelime gibi dillere des
tan olacak. 

o Maden arayoruz 
Kızılcahamamda altın madeni bulunmuş. 

Antin1on, aluminyom damarlan da var 
mış .. İkide bir memleketin bir tarafında 
petrol, demir, gümü.f, bakır madenleri bu
lunduğunu da lşitir, okuruz, Eğer bu ma
denlerin hepsi sahici olsaydı, timdi Türki
yede buğday ekecek bir karış toprak kal
mRzdı. Hlllkuki Anadolu h818 maden mem
leketi değil, ziraat memleketidir. 

Çun k. 23 . g ın..: (A.A.) - Yangçe cephe -
ıınde Cin k 1 . 

Sulh zamanında Avrupada böyle teşeb· 
büslere giren eksik değildi . Fakat bu z.a
n1anda Macarlı yolcunun aklına diyecek 
yok. Ancak onun bu teşebbüsünü bir ıw.i
kE' atfedebiliriz: Avrupanın içine dü.şlüğÜ 
feliketter., hele bunda• sonra düşeceği fe· 
liketlerden uzağa, çok uzaklara kaçm&k!.. 
Fakat gittiii yer dünyanın pek rahat ve 
l.ııı:Ude bir yeri olmadığı gibi ihtiyar ettiği 
nakil vasıtası da Macar sporcuyu bir nn 
evvel bu cehennemden uzaklaştıracak va
sıta değildir. Şimdi dünyanın en asilde yeri 
neresidir?, Serendip aduı mı? .Hayır .. Hin
distana yakındır; Havan adaları mı?. H a
)'ır .. Amer ika, J aponya, İnıiltere arasında 

Acaba, bu hal büyüklerin, dedelerimiıin 
bir az.iı.liğl midir? Hıni, bir ihtiyar ölürken 
çocuklarını toplamıt ve bahçesinin bir kö
şesinde deline saklı olduğunu söylemiş. 
Çocuklar derineyi bulmak havesile toprağı 
epeyce bellemifler, defineyi bulamayınca to 

hum ekmişler ve ertesi sene bol bol mab

!ıUl alınca babalarının defineden mur•dı 
ne olduğunu anlayarak merhumu hayır 

ile yad euniıler. 

uvvet en Başkumandanı Ge -
nerıl Can - Kay - Şek ile yapbğt bir mülB.· 
kat •ınaaında k d ç · b' ya ın R ın kuvvetlerinin 
ır mukabil taarruza geçeceklerini ve bir 

sen~ ~nra da muıa.ffer olacaklarını beyan 
etmıştır, 

G~neral tu ıözleri ilive etmitür: 
Muıatrer olursak bütün fe' t ef hükUmete 

•ld olacaktır. Fakat mat lOb olursak boru 
a:orıniyecıkaini.z:. 

Bu toprakta çıkan altınların, demirlerin, 
bakırların bize ne getirdiğini anlayamt}O
ruz. Fakat mubarek toprak, o kadar ihmal 
edildi&i halde gene dünyanın en bereketli 
mahsulü.nü vermekte devam ediyor . .. B. S. 

Konkurlarda yüzümüzü güldürecek atlet
ler, sırıkta birincilik veya ikinciliğe nam
zetliğini koyacak olan Muhiddin ile, yük -
sek atlama(ia birincilik ~nsını her :zaman 
tatıyan Jerfidir. Gülle atmada ne Arat, ne 
d~ Ateş İbrahim geçen seneki formlarını 
bulamamışlardır. Üç adım Atlamada, Ömerin 
sekatlığının geçmesi, bize bir ikincilik verc
biJecektir. Bayrak yerıelarında, en ~~n!'llı 
takımlardan biri gene Türkiyedir. Balkan 
bayntkta, Rı1,a Maksud gibi bir sekiz yüzcü 
ile Gören gibi bir dört yüzcünün göre -
eekleri büyük iş, dört kere yüzde de 1\fu
za{fer, Fikret, Cezmi, Turan, Zaven, Se
zai gibi sür'atçilerimizden dördünün oynaya 
cakları müe~~ir rol , bu yarı4ların netice
lerini lehimize çevireceğe benzemektedir. 

Bütün bunlarla beraber yukarıda da 5Öy

lediğimiz gibi, tahminlerin ekseriya ifl&s 
ettiği atletizmde, daha emin bir tahmin ya~ 
pabilmek için Türk.iye birincilikleri ve bunu 
takib edecek olan çocuklarımızın kamp 
devresindeki form ve grafiklerini bekleme
miz icab eder. Şimdilik atletlerimize sağ
lam bir imanla çalışmak düşmektedir. 

Füru7..8n TEKİL. 

( __ B_U_L_M_A_C_A___,,) 
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Soldan saia: 

1 - Zenci, meydan. 2 - İçine kuş konur, 

Kapaıımek. 3 - Yolcu yolda bırakır, Yol. 

Bir edaL 4 - Kefillik. 5 - Temiz, Söz. 

6 - En yüksek askeri rütbeyi haiz olıın. 

7 - Cüz'i. At yavrusu, Bir edat. 8 - Kıy

mcUi bir kumaş, Darda imdada yetiştiği 

rivayet edilen muhayyel şahtı . 9 - Bir 

l!im, İcar bedeli. 

l'ukandan a,ai•l·a: 

1 - Gölge, Ateşi tutar, 2 - Sır, Günler

derı biri. 3 - Bai11lamak, Kışın yağar, Bir 

edat. 4 - Bolluk. 5 - Katıksı:z:, Padişah. 

6 - Gedikli ve ücretsiz hizmetçi. 7 - As

maktan emri hazır, Bir rerık, Bir edat (a

rabca). 8 - Niş.an tahtası, Açıklık yer. 

9 - Sayı, Bir içki. 
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Bu seneki 
lik maçları 

Futbol murahhasları dün 
akşam toplanarak lik maç• 
larının iki devreli olma· 

ıına karar verdiler 
Dün ak._~m. birinci kümenin 10 kulüb 

murahhası İstanbul bölgesi futbol ajanının 
ı·iyasetinde toplanmıştır. 

Uzun münaka{;lardan eonra bu seneki 
lik maçlarının eskisi gibi iki devreli ol
masına ve Taksim ıtadının yıkılmış olması 
doiayısile her haftaki maçın Fencrbahçe ve 
Şeref stadlarıncla yapılmasına, ille maçla
rının da, takımların hazırlıklarını ikme.l e
debilmelerinin temini maluad.ile 22 eylı'.il 

pazar günü her iki sahada birden başla· 
mnsına karar vermişlerdir. 
Toplantının sonunda kur'a çekilmit. ilk 

hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikinci hafta 
Galata.sarayla Fenerbahçe, üçüncü J-.aft.a da 
Galatasarayla Beşaktaş kallı kartıya kal-
mıştır. ' 
Maçların aahalan bilihare ilin edilecek• 

tir. 22 eylülden itibaren yapılacak olan 
nıaçları hafta aıra~ile yazıyoruz. 

BiRiNCi HAFTA 
Beykoz - Altıntuğ, Befiktq .. Fener

bahçe, Galatasaray ... İstanbulspor, Süley
maniye .... Vera, Topakpı - Beyoğlu.spor. 

iKiNCi HAFTA 
Fenerbahçe - Galatasaray. Beyoj;luspor ... 

Süleymaniye, Altıntuğ - Beşiktaş., Vefa .... 
Topkapı, Beykoz .... İstanbulspor. 

ÜÇÜNCÜ HAFTA 
\'efa - &yoğlu.spor, Süleymaniye - Top• 

kapı, Fenerbahı;e - Beykoz, Beşlkta' .... Ga
latasaray, Altıntut - İstanbulspor. 

DÖRDÜNCÜ HAFTA 
Beşiktaş - Vefa. İstanbulspor .... Topkap1, 

Beyoıl:lu!ipor - Beykoı., Fenerbahçe .... Altın

tuğ, Galatasrıray - Süleymaniye. 

BEŞiNCi HAFTA 
BeyoğJu.,.por - İst:ınbulspor, Albntuj .. 

Ver::ı. Galatasaray - Topkapı, Fenerbahçe .... 
Süleymaniye, Beşiktaş - Beykoz. 

AL TiNCi HAFTA 
Vsfa - Beykoz, Bctiktaf - Silleymaruye, 

Topkapl - Allıntuı}, Fenerbahçe - İstanbul
spor1 Galatasaray - Beyoğluspor. 

YEDiNCi HAFTA 
Altıntuğ - Süleymaniye, Fenerbahçe -

Beyoğluqxır, Galatasaray - Vefa, Topkapı "' 

Beykoz, B('tiktaş - İstanbul!;por. 

SEKiZiNCi HAFTA 
Galatasaray - Altıntuğ. Silleymımiye • 

Beykoz. Fenerbahçe ... Topkapı, İstanbul· 
~por - Vefa, Beş:iktaı - Br.yoğluspor. 

DOKUZUNCU HAFTA 
Fenerbahçe - Vera, Beşiktaş - Topkapı, 

Alhntuğ - Beyoğlu~por, İst..anbuispor .. Sü
leymaniye, Galatasaray - Beykoz. 

LIK MAÇLARINA HAZIRLIK 
Fenerbahçe ile İstanbulspor A. ve B. ta

kımları yarın Fenerbııhçe stadında hususi 
mahiyetle ve lik maçlarını hazırlık olmak 
iizcre bir futbol maçı yapacaklardır. Bu 
maçta hrr iki tnkın1da da yeni oyuncular 
bulunacaktır. 

Dağcılıkla Deniz KulUbU 
arasındaki maç 
Dağ<'ılık kulübü ile Moda deniz kulübU 

PrR~nda Taksimdeki kortlarda yann bir 
tenis maçı yapılacaktır. Dağcılık kulübü -
nün daha 8'ır basacağı ve maçı kazanacağı 
tahmin edilmektedir. 

istanbul - Ankara maçlarında, dıveLi -
yC'si bulunmaytıınların maçlan aeyredeme .... 
diklerini, k11pıda da duhuliye keailmiye ... 
rek yalnız davetlilerin içeri alındığını duy
mu,tuk. Yennki müsabakaların, meraklıla
rın seyredebileceği "i('kilde tertib edilmuini 
temenni ederiz. 

Futbol maçı 
Llk maçlarına hazırlık olmak üzere yı ... 

ı ın Fenerbahçe stadında İ~tanbuh:por ile 
.fencrbahçe takımları hususi mahiyette iki 
futbol maçı yapacaklardır. İlk maçı aaat 
15 te B takımları oynayacaklar, bundan 
sonra s.•at 17 de A takımlan mil!abaFası 
yapılacaktır. 

Her iki kulüb de bu seneki maçlar için 
hazırladıkları kadroları deneyeceklerdir. 

Fenerbahçe stadının 
tamiri 

11 inci Balkan oyunlanrun yapılacağı 
Fener ıtadının pisti ile berJ1ıber eksik olan 
her tarafı ikmal edlleC'tklir. 

Pistin knz.ılmasın'l dünden itibaren ba$
lanmıştır. Pist 'l\irkiye birinciliklerinden 
bir kaç güıı evvel bitirilmie olacaktır. ve 
kısım kısım tamir edılcrek atletlerin id • 
mı;!:nlarda istifadcı1ine imk5n verilecektir. 
Açık tribün, atlama yerleri. portalıf tri

bünler bu meyanda tamir edilecek ve bo
v;ınıı.C'ııktır. 
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Bu günkii program: 
13,30 Program, 13,:ı!i Müzik (Pl.), 13.50 

Haberler, 14.05 Müzik (Pl.), 14,20 Bando, 
15.00 Cazband. 

18 00 Program, 18,05 Tango (Pl.), 18.30 
?ı1üzİk (Pi.), 18,40 Orkestra, 19,15 Şarkılar, 
l!.'I '15 Haberler, 20,00 Şarkılar, 20.30 Ko
nutma, 20,50 Şarkılar, 21,15 Kitar, 21.30 
Radyo gaıetesi, 21,45 Orkestra, 22,30 Ha
berler, 22,50 Konuşma, 23,10 Caı.band, 23,25 
Kapanış. 
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Türk Hava Kurumu Beyoilu Kaza Şu

be!iinden: 

Teşekkür - Zevcim esbak vaWerden 
Mazhar Payzın'ın vefatı dolayısile gerek 
bizzat cenaze merasiminde bulunmak:, gerek 
mektub, telgraf ve çelenk göndermek su
retile teessürlerimize iştirak eden arka -
daş ve doslarına teşekkür terimin iblağını 

Z F 
.~ .. .. ..., .. 

MUDURLUGUNDEN: 
1 - nk, orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe 

kaydına başlanmıştır. 

2 - Eski talebe eyliılün on beşinci gUnüne kadar gerek mektubla, gerek 
mektebe başvurarak kaydını yenilemelidir. Eski talebenin eyliılün on 

beşinden sonra yapacakları mUricaat kabul ed!lmlyecektlr. 

Ebedi Türk istiklilinin en mühim unsur
larından milli havacılığımızın inkişafı hu-
5Wlunda sayın halkımwn kurumumuza asli 
aza yazılmak i~in müracaatlerinin hergün 
arttıA:ını gören idare heyetimiz bu yurdse
ver, üstün ruhlu zevatın vatan vazifesini 
seve seve yapabilmelerini tcminen halkımı
zın kıymetli yardımlarını Beyoğ:lunda İs
tiklAl caddesinde 61 numarada kaza ıube
sinde kabul etmektedir. 

dilerim. Merhumun zevcesi 
Münire Payzın 

1 
30 Ağustostadır 

Milli da İzmir Fuarında 
Zafer 

Piyango 
çekilmek üzere bir Piyan -

etmiştir. Türkiyenin her 
satılığa çıkarılmış olan bu 

fevkalade piyangoda mevcud 300,000 

3 - :ı.steyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarl!name gönderlllr. 

ADRES : Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon : 22534 

Fiat Murakabe Komisyonundan : 
12 numaralı llıln - 29 numaralı milli korunma kararnamesinin üçüncü 

maddesinin verdiği salahiyete istinaden ıstanbulda odun satışlarına tespit 
edilen azami !!atlar aşağıda gösterilmiştir : 

1 - Kayıktan sahildeki depolara kantar üstıi teslim toptan satış !!atı 
azam! 330 kuruştur. Doğrudan doğruya kayıktan alan müstehlik• dahi bu !!at 
üzerinden •atılacaktır. 

2 - Çeki ile satan perakendecilerle depolarda evlere teslim ve yerine isti! 
1Brtile odunun çekisi azami olarak 435 kuruştur. 

3 - Kilo ile odun satan dükklrılarda odunun azami !!atı kilosu 2 ku-

ruştur. 
13 numaralı !lln - 29 numaralı milli korunma kararnamesinin 6 ncı mad

desinin verdiği salahiyete istinaden :ı.stanbuldakl teneke mevcudunun bilin
mesine lüzum görüldüğünden ellerinde levha ve sandık halinde teneke bulu
nanların bu tenekelerin nevilerini ve miktarlarını ve nerelerde bulunduğunu 
gösteren birer beyanname yapıp en son 29 dustos perşembe gününe kadar 
Mmtaka Ticaret Müdürlüğüne getirmeleri ilan olunur. (7733) 

R A Ş t D R 1 Z A tiyatrosu 

Halide Pişkin beraber 

Bu Akşam 
Büyükdere AILE bahçesinde 

HABİBE TEYZE 

Vodvil 3 perde 
Heyet her cumartesi akşamı 

Büyükdere Aile bahçesindedir. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 
Üç aylık 250 
Albaylık 475 
Senelik 900 

Yahancı memleketler için: 
Alb aylık 
Bir senelik 1600 

kurut 
• 
• 
• 

• 
İmtiyaz sahibi ve başmuharriri: 

Necip Ali KUÇOKA 
Umum nefri,yatı idare eden Yazı 

İşleri Müdürii : 

IMET 
GİŞESi 

30 Afustos Zafer bayramı pliyor. 

tertib gosu 
tarafında 

63,345 tanesi mutlaka ikra
miye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) 
biletler (1) liraya 

Zafer Piyangosuna 

liraya ve yarJ.111 
satılmaktadır. 

siz de bh; bilet 
alarak iştirak ediniz. Vereceğiniz para
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasıtalardan biri olan Hava Kuvvetle-

sarf edil""r,.ktir. 

Ce'Dal Hakkı SELEK 
\..Basıldığı yer: Cumhuriyet l\latbaa!I .-J 

Bayram gönül tenlili ve para ile olur. 
Bunu da sizlere (60,000) liralık büyük 

ikramiye ile diler ikram.iyeleri kazan

dıracak yalnız N İ M E T A B L A 
dtr. Koşunuz, vakit aıabyor. 

ADRES: 

Eminönü tramvay caddesi No. 29-31 30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus fevkalade 

,.; . 
,." ..._ .. · . 
..... .. 

-
• 1$ BANKASI 

1940 Küçük 
Cari Hesablar 

'KRAMİYE PLANI 

1940 iKRAMİYELERİ: 
1 aded 2000 Uralık - 2000.- llra 

3 • lj)OO • = 3000.- • 
8 • 500 • - 3000.- • 

13 • 250 • - 3000.- • 
•o • 100 • - •OOO.- • 
75 • DO • - 3750.- • 

210 • 25 • - 5250.- • 

Ketideler: 1 tubat, 1 mayİs, 
1 ağuıtoı, 1 ikinciteırin tarih-
terinde yapılır. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremizin bir kısım müstahdemin elbise ve kasketleri imalinde kullanıl

mak üzere 700 metre kumaş alınması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 4/9 ·940 çarşamba günü saat 15 te B. Postane binası karşısında 

Valde hanının ikinci katında Idaremlz Umumi Depo Muhaslbl!ğl odasında 
toplanacak Müdürlük Alım Satım Koml,yonunda yapılacaktır. 

Beher metresi muhammen bedeli 610 kuruş , hepsinin 4270 lira, muvakkat 
teminat 320 lira 25 kuruştur. 

Tallblerln olbaı:tdal<1 şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatını ya
tırmak üzere çalışma günlerinde mezkOr Müdürlük idari kalem Levazım 
umma, eksiltme gün ve saatinde de 940 senesi için muteber Ticaret Odası 
veslka.sı ve muvakkat teminat makbuzile Komisyona müracaatıerl. (7372) 

Tahmin 
bedeli 
900,00 

4500,00 

1045,00 

6 ~,..,lJ 

625,25 

1875,00 

Ilk 
teminat 
67.50 

337,50 

78,38 

48,00 

46,69 

140,62 

Haseki h.,.tıı.nesl için alınaco.I< 3 aded kardeks aleti 
Karaataç bul'. fabrlkMı ve soğuk hava mahzenleri tesi
satı için alınacak 1500 kilo amonyak. 

. Edirne kapı Sıhhat merkezile Usktidar süt ve mekteb 
çocukları dispanserinin yıllık ihtiyacı için alınacak 1900 
kilo beyaz karaman eti. ı 
Edlrnekapı Sıhhat merkezlle Usküdar süt ve mekteb 
çocukları dispanserinin yıUık ihtiyacı için alınacak süt 
ve yoğurt. 
Edlrnekapı Sıhhat merkezlle Usküdar süt ve 
çukları dispanserinin yıllık ihtiyacı için 
6100 kilo ekmek. 

mekteb 
alınacak 

Eyüb mıntaka.'1ndakl yolların tamiratında kullanılmak 
üzere alınacak 600 metre mikabı moloz taşı ve 100 metre 
mikabı kum. 

Tahmin bedellerlle Uk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayr ıayrı 
açık eksııt~~ye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü ka
leminde gorülecektlr. lhale 29/ 8 1940 perşembe günü saat 14 te Daimi Encü

mende yapılacaktır. Tallblerln ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 
yılma aid Ticaret Oda.sı veslkalarlle ihale günil muayyen saatte Daimi Encü
mende bulunmaları. (7318) 

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlüğünden : 

Cinsi 

Sade urla yağı 

Miktarı 

Çoğu Azı 

Kilo Kilo 
3000 2000 

Muhammen 
!!atı 

Lira K . 
1 25 

Çoğu 
tutarı 

Lira K. 
8750 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 
281 25 

ikramiye adedi 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

piyangonun pllnı 
ikramiye ıniktan 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

Yüksek Deniz Ticareti 

ikramiye tutarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30-.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

Mektebi Müdürlüğünden : 
Muhammen Ço~u Muvo.kl<•t 

cınsı 

Ekmek 

Miktarı 

Çoğu Azı 

35000 25000 kilo 

flatı tutarı teminatı 
Kr. S. Lira K. Lira K. 

10 75 3782 50 282 19 
ti~ 

1 - Mekteblmlzln mayıs 1941 tarihine kadar ihtiyacı olan cins ve nıl~ ıı 
ve muhammen !latı yukarıda yazılı ekmeğe 19/8/940 tarihindeki eksiltmede ~f' 
tallb zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 43 üncil maddesi ahkamın• tt~, 
!!kan eksiltme mütldetl on gün uzatılarak 29/81940 perşembe günü saat on ııe 
ihalesi açık usulle icra edilecektir. !} 

2 - Eksiltme Yüksek Deniz Ticareti Mektebinde toplanacak KomiSY(lll 
yapılacaktır. Şartname için Mekteb Muhasebesine müracaat olunmalıdır. ..J 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin sözü geçen kanunun lklnrl ve uçu ,ı 
maddelerln_dekl şartları haiz olmaları ve yukarıda yazılı muvakkat teminatı~ 
Istnnbul Yuksek Mektebler MuhasebeclJl~lne yatırdıklarını gösterir makbuz! r>. 
veya banka mektublarını ve Ticaret Odasının 1940 yılı belgelerini KomısY;.,ı 
ibraz etmeleri lbımdır. _2 

(Devlet Demiryolları işletmesi Umum MUdUrlUgUnden: 
Muhammen bedeli 87500 (seksen yedi bin beş yüz) lira olan 250 ton ;~ 

ya~ı 7110/ 940 pazartesi günü saat 15 te kapalı zar! usullle Ankarada ıd 
binasında satın alınacaktır. 'O' 

Bu işe girmek isteyenlerin 5625 Cbeş bin altı yüz yirmi beş) liralı!< ~ 
vakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekll!lerlnl aynı 

saat 14 e kadar Komisyon RelsllJılne vermeleri ldzımdır. 1", 
Şartnameler 435 (dört yüz otuz beş) kuruııa Ankara ve Haydarpaşa :.ııı 

nelerinde satılmaktadır. (1&1"' 

9 uncu işletme ihtiyacı için bir sene :,da döktürillecek olan ve aJelI1'~ 
redat mlktarlarlle muhammen bedeli aşağıda yazılı bulunan ızgara, sari! ti 
makine, vagon parçalarından ibaret doküm işi 24292,40 lira. muhammen b<d 
ve kapalı zart usullle münakasaya konmuştur. -' 

Münakasa 9 9 940 pazartesi günü saat 11 de Sirkecide' 9 uncu fşl<1 

binasında A. E. Komisyonu tara!ından yapılacaktır. J~ 

P. T. r. Umumi Müdürlü~ünden: 
1 - Talibi çıkmayan 50, 100 ve 200 çiftli 5000 metre pamuk ipliği ile tecrld 1 - Mekteblmlzln mayıs 941 nihayetine kadar iaşe ihtiyacından bulunan 

yukarıda cins ve miktarı, flatı ve muvakkat teminatı yazılı sade Urfa yağı yeni 
edilmiş kurşunlu kablo pazarlıkla satın alınacaktır. ıartıar dairesinde açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8500 lira, muvakkat teminatı 637.5 lira olan mezkU; isteklilerin 1821.93 lira muvakkat teminat ve kan11nl veslkalarUe 1'~ 
mektublarını ihtiva edecek olan kapalı zar!lnrmı ayni gün saat 10 a I<' kablonun pazarlığı 14 eylül 940 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Evka! 2 - Eksiltme 9 ey!UJ 940 pazartesi günü saat on dörtte Yüksek Deniz Tlca

apartımanında P. T. T. Umumi Müdürlük Satınalma Komisyonunda yapıla- ret! Mektebi Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
caktır. Evsaf ve şartnameyi görmek üzere mekteb Muhlsebeslne müracaat olunmalıdır. 

Komisyona vermeleri IA.zımdır. ~ 
Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. <1tll 

3 _ ısteklllerln şartname almak veya okumak üzere şimdiden Ankarada 3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2400 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-
Levazım ve ıstanbulda Valide hanında Ayniyat Şube Müdürlüklerine ve pa- !erindeki şartları haiz ve Tlc3ret Odasının 1940 yılı belgesini h~mll olmaları ve 

Mlkiarı kilogram Nev'i Muhammen bed 
Lira 

zarlıl!a !lıtlrak için de muvakkat teminat makbuz veva Banka teminat mek- yukarıda miktarı yazılı muvakkat teminatlarını lstanbul Yüksek Mektebler Mu- 31935 Makine ve vagon parçaları 7664,40 
tublle kanuni vesikalarını mezkür gün ve saatte o Komisyona müracaat et- hasebeclllğlne yatırdıklarını gösterir makbuzlarını veya banka mektub•arını 103600 Sabo 1554o,-
melerl. •1727> (4910! Komisyona ibraz etmeleri Jdzımdır. (7671) 6800 :ı.skara 1088,- .J 
~"""""'~......,."""""""""""""""""'.....-~~~~"""""',--~~~~~-.,.-~~·~~~~,--~~~~~--~~===----~~~--,.,.,,....~:::::::::~~ 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

a 
Macera Romanı 

TEFRiKA: 19 

İhtiyar, büyük bir ümide kapılarak, •- j ·- Affedersiniz, Sinyor! dedi Galiba a· 
tıldı: radıiım zat bu Tomas Romero olacak. Ya-

- İkinci karımın amcazadesiydi bu To- hud da ona benzer birisi. Şpyed sandıkla-
maı Romero!. rımı em.in bir yere teslim edebilseydim 

Bu aaidiline cevab etrafında c°'kun bir derhal gider kendlıini görürdüm. Çok ş.il-
kahkaha ııağnatile karıplandı. kür ki başıma gelen kaza burada vuku 

Ser ıardiyan devam etü: buldu. Sizden daha nan\uslu kimseleri fe-
•- Yalnız San-Antonio'da bir düzine nıörle ara~m bulamam. Bilmem bu zah

Tomu Romero var ki, pekill ikinci karı- mete katlanır mısınıı~ . 
ruzm amcazadesi olabilirler. Bir ayyq To- Bunları söylerken elini cebine attı; ve 
mas Romero vardır, bir hırsız Tomas Ro- rer gardiyanın avucuna biraz para sıkıf
mero vardır. Yok, yok, pardon, yan~ söy- tırdı: 
lcdim. Bu 10nuncusu sirkat ve katil mad- •- Zahmetinizi karşılamaz ama, lUUen 
desinden geçen ay ipe çekileli. Sonra, bir de kabul buyurun. İnsaniyetinize çok çok te
ıenein Toma!t Romero vardır. Tepede otu- ,ekkürler ederim, Sinyor. 
rur, ıürü sahibidir .. - Demir parmaklıkların arkasından man-

Her isim aöylendikçe Leopold Narvacz zarayı bütün teferrüatile seyreden Henry 
ba~ını melinkolik bir eda ile sallayordu.. l'viorgan, parayı aldıktan sonra gardiyanın 
Zengin sürü sahibinin adı geçince, ihtiya- ihtiyara kar,ı gösterdiği nezaketin arttığına 
ıa cesaret ıeldi: dikkat ediyorj ve cülümsüyordu. 

Ser gardiyan· ve jandarmalar etrafa birl- alırım. Akrabamı da nasıl olsa bulaca .. kadar uzakta, hapisanenin iç avlusunda, k~~lannda kokmuf balık satıyordu .. ·~ 
kt!n meraklıları dağıttılar. Sandıkları yük- i!:ımdan eminim. Her halde o bah..~ttij:iniz ihtiyarın emaneti yoklanmağa başlamıştı mubarek1er böyledir, hepsi de atıal• 
lenerek hapisyaneye taşıdılar. Sıra en bil- zat aradığım Tomas Romero'dur. bile. ünlü fatihler olduğunu iddia ederle!,.. 
yük sandığa gelince ihtiyar yalvaran bir İhtiyar, bu aöz.leri söyledikten aonra, Pedro zurita, büyük sandığı inceden in- Pedro Zurita alevlendl: 1./ 

sesle: f.Bpkasını çıkararak. haz.ır bulunanlan se.. ceye tetkik ettikten sonra, ağırlığı hakkında •- Niçin olmasın, Rafael! Bizinı ete 
•- Rica ederim Baylar, aman dikkat e• limladı: <# ... bir fikir edinmek için ucundan tutup larımı-ı ünlil fatihler değil miydi?· 

din! dedi. Yavaş yavaş tutun. İçindeki mal •- Adios, Sinyorlar, adios! kaldırmış: bir av köpeği gibi sandığın ya- Rafael cevab verdi: 
kırılıp dökülecek cinstendir. Değerli mal- .,rl n· Ve bütün feliiketlerine sebeb olan hain rıklarından koku almağa çalışmıştı. ·-Şüphesiz, şüphesiz!... 
dır Çok rica ederim, size, beni i as et- atı, ihtiyatla, sürdü. Jandarmalardan biri alay etti: ·- Ah, ,u büyük sandıkta ne old 
tirme}-in!.. 0 be d ı ı d · anlayabı'l-•y~'k' ... n on ş a ım i er ememi\;ti ki, arka- •- Hırak şunu canım, edi. Ihtiyar sana _, w 
Sandıklar taşına dursun, beri tarafla ili- darı Pedro Zurita'nın se!'Iİ İfitirli: emniyet etti. Para da bırakb. Fazla karış· Rafael bağırdı: 

tiyar adam, beygirin koşumunu çözdü. Yal- •- Kabristan yolunu tutun, Sinyor Nar- tırma, artık... ·- Bak, bak ... İşte, İgnasio! .. ,,,.i 
nıı. ağnnda gemini btraktı, ve koşumu a- vaez! • Bu yeni gelenin söz kapakları şı~JI 

b 
· k d Pedro Zurit.a, göğüs geçirerek, bir kaç l"ôf'-

ra anın ıçine oy u. Henüz uykudan uyandı"'ı belliydi· 
al ki Seyyar satıcı da .şöyle mukabele etti: adım öteye gitti oturdu .. Gözlerini sandık- • 

Pedro Zurita, etr taki yumurca arı yeni ahvordu. 
•- Olur, olur. Siı de bilhassa büyük tan bir türlü ayıramıyordu. Dudaklarından ... işaret ederek: Rafael devam etti: .. J. 

sandığa djkkat edin, Sinyor! ra:vri ihtiyari bir ah! daha döküldü. ~ 
·- Koşumları da beraber götürseniz; ·- İgnasio sandı"'ı pek ili. arıııbili.t· .,.. 

( 1 d d
. B · 1 hi b' Henry Morgan, delik bir fıçı gibi, boşa· Ortada konu~acak mevzu da kalmamı.şlı. 5 r- ..... f, rna o maz, e ı. u pıç er Ç ır Şf"ye yak1a.ş dostum. Şunun içinde ne v• 

rahat vermezler. Başımızı çevirmeğe göre- lan sokağı seyrediyordu. Halk, güneşin a· Herkeı;in s:ö7
Ü ve aklı büyük sandıkta idi b;ık lı A 

li k b
. b 1 b'l' tec.in oklarına \'e bog·ucu sıcag"'a daha fazla Bir iııkambil partisi yapalım dediler; fa- . a m. t:ıil1": m, oı:um namına ır şey u a ı ırısen T k h Ignasio, kgözlerinl ug'" U""turdu. ~" 

b 1 k dayenamamı•, hemen dag· ıtmıctı. Fakat. ;ı::in kat parti pe araretlenemedi. T u1 u artı ·- • -.or T ..., randıi:a dikkatli dakkaili baktıktan ,, r 
Ih. ı· b "zl k h mmı'yet ve ., .. ribi cu ki, ihtiyar satıcının sesi ona pek ~min Pedro ile alay eden ı'andarma bu ••· .il ıyar u so ere pe e e r- "'" T •- Ne bileyim ben, falcı değiliJT1 "':.tr 

medi. Arabanın ankazını basamak gibi kut- de yabancı gelmiyordu. Bu sesi, daha önce, !'P'!'er sandığa aokuldu; ve koku almağı d b .. 
·ı i•Hmiıı.ti ama, nerede?. İspanyolca ile Al- l t l. Uykudan yeni kalktım. Bunlar 

lanarak, jandarmaların da yardımı e, atına T T ça ı~ ı: ne arıyor?. ,1'.. 
binebildi- mancanın aksanları birbirine karışan bu .. - Hiç koku alamıyorum, dedi. Kokusu •- Sana bahfif verilmedi. Mal dl i.J 
•- Ali! dedi. Sizlere sonsuz teşekkür- se~ işina çıkacak ,gibiydi. Her neyse, fa- olmayan bir mal bu. Caballero sandıkta teslim değil. O halde, vicdan avıbJ 

Ç k kat muhakkak olan cihet e:u ki, eg~ er san- ..1e•erll - ld • .. 1 · ti 1 1 -~ terimi sunarım, sayın Baylar! o şükür rı "' -TY8 o ugunu soy emı.ş , ya an o - madan, sandığı açabilirsin. ~ r 
dıklarda değerli bir şeyler varsa zavallı k \p· taliime ki sizin gibi namuslu ve emniyetli nıasa gere · -· Aman yarebbil Şu başıma ge 
ihtiyAr soyulacaktı. J d ı d b' · .. k t kim!'leleri karşıma çıkardı. Eşyamı size tes- an anna ar an ırı soze arışı: bak. Neyle açayım bu mübareii? .. 

lim ettiğim için kalbim çok rahat. Vakıa · · · · · • • · • · · •- Caballero mu?. Güleyim bari. Siz de Rıfael, bir balta göstererek, 1J rtf' 
pek df'ğerli mal sayılmasa da benim varım Henry düşüncesinde yanılmıyordu. Tah- bu ihtiyarın yalanlarına inadınız mı yok· •- Al fU baltayı da kapağı at• 
yoğum hep!<ii bundan ibaret. Yarın in - minindeki isabet çarçabuk kendini eöster- sa? .. Herifçioğlu asaletten dem vurdu kalım. ;J 
ta.ilah, akrabamla beraber gelir bunları di. Henry'nin hücresinden on bet metre ama, yemin ederim ki, dedeleri Kolon ao- ~ 


