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Uç saat fazla 
çahşacak fabrikalar 

GÜNLÜK 

• 

AKSAM GAZETESİ 

Ziraat Vekaleti tohum 
çiftlikleri tesis ediyor ve ~kara (_Hus~si) - lstan bul şişe 

Necın ddŞakır Zumre, Nuri Killioğlu 
idror~ ın Limited şirketi, Ycdikul~ 
tahta ı lamuk. Adapazarı demir ve 
kaıar'ınınnk~~a ha~·.b malzemesi fabri
ınalarına g_tınde uç saat fazla çalış-
~ ınusaade edilmiştir. r 

l 
İDARE YERİ: lSTANBUL Ttl'RKOCAGI CADDESİ. TELEFON: 24154 

TELGRAF ADRESİ: cHAKİKAT> İSTANBUL • POSTA KUTUSU: 610 ) 

Ziraat Vekaleti muhtelif yerlerde 
yüksek vasıflı her türlü tohum üret. 
me çiftlikleri tesis edecek, bu iş için 
münasib arazi satın alınacaktır. Bu
ralarda buğday, arpa, pamuk ve yulaf 
tohum stokları yapılacaktır. 
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Orduevinde merasim 
Reisicumhurun 319 mezunu 
olan sınıf arkadaşlarına iltifatları 

Ankara (Hususi) - Harbiyeden 319 senesinde mezun olan. 
!ardan Ankarada bulunan subaylar 38 inci yıldönümünü Ordu 
evinde kutlula.,,ışlardır. Bu devrenin en büyük hususiyeti Milli 
Şefimizin de ayni yılda subay çıkmış olmasıdır. Mezunlar adına 
General Hiisnü Rıza, Milli Şefe tazim telgrafı göndermiş, u zun 
ömiir ve ifiyet temennisinde bulunmuştur. 

Reisicumhur cevablannda arkadaşlarına teşekkürlerini bil
dirmişler "e bilmukabele afiyet temennisinde bulunmuşlardır. 

Zafer Milli emlake 
G" /!!r . un geçtikçe harbe daha çok yakl aşan , arlık sarih surette İng)ltereye yardımcı vaziyet alan, 50 destroyerin İngiltereyc uo ı\. v erilmesi bahsinde Ruzvelt'e müzahir olan Amerika Hariciye Encümeni 

• • 
ıçın 

bayramı 

Ankaradan aid toprakların' 

köylüye satılmasi . ~esı:!,~~~a 
lııgntereye 
:Verıuyor! 
Cc~ 

lltec:aoıze 
)fl"dına etınelı. 
te11 ıe doatla•ı • ...... 

~••dım 
edec:eğf z 

d:~~ '' 
><ttaı l!r! llahrJye N - Amerika Birleşik 
lt.Cdd ·~~ •Chi •ıırı M. Knox'un ga
. etinf cago Dail N . 

lib1-ı_ 7• doldunn Y ewı., şervıs 
hır -·""'1 ~it u, olan Uırpit.ı muh • 

"'-kaı. «eye d . 1 
Ca~t . tı.ıırttnıı t· evrı ehinde enerjik 

e &Oy! 'ır. 
11 G ' d(!rnektedir · 

" er k · k:k Wıık~e Ruzvelt, ge-
t rıuırıu ve gerek ef· 
ı:llbırın ";1Yhe hepsi bu 
b:naayon:1• indedir. En
' Ueırıııe 6 hukuk da 
t ~tılıtıa81 rın lngııtereye ıı~ ltıllsa:: sarih suret-
111~ "azıye~ :Ylemekte
flıt asa bl öyle dahi 
~ lrcıeyız: z dalma 'u 
ıı~"llııtı ~t ınUtecavlze 
it\ •tıarıını inekten ise 

ek çok :a Yardım et-

Günlerdenberi Amerikanın Ingiltereye 
elli Amerikan destroyeri 

vereceğinden 

bir arada ... 
bahsedilen 

t>eıtr aha iyidir.,, Amcrlkan destroyerinin ani olarak Pana-
\1 • 0 Yerlerin l .1 1 nl8 mıntaka.(\ının şark 5ahillerine doğru 
erılıneı. . . ngı tereye hareket etmeleri, mahalli mu,ahidler tara

tedb· l lÇtn tnüıtacel fından Bir le~ik Amerikanın ln~Htcre_~ c elli 
ırler alı d ... eski de!lt royeri satmak hu~u.;-unda mu"itacl"J 

1>, hild. ·1 · n ıgı tedhirler ald ıtın• bir delil olarak telakki 
"-ıııa 2ı ( A. .,\ ırı !Yor edi lmektedi r. 

tinde Panamaya gelerek kanal civarını mu· 
hafaza için vücude getirilen mayin tarla -
lnrı arasından geçecek olan ticaret gemi
lerine refakat etmeye memur kılınmışlardı. 
Gemilerin mürettebatı uzun müddet Pa -
namado. kalacaklarını zannettikleri cihetle 
hareket emri kendilerini büyük hayrete 
düşürmüştür. ll .) - Eski model dört Mezkür dört dostroyer, temmuz niha)·e-

~1:ı"a!a:•· Ticaret Vekilimizin 
-~~~eLrA yeni beyanatı 
MOzAKEREYI " 
kEStiLER• ltc~~ • , 

Mahsulün kıymetlendirilmesi 
tedbirlerinden olarak inciri 

...... 21 ( ,\ d,, '' •le . .\.) - D 
hi hı ıa.41ı. 8u ıKl.rlar ohruca hakkında 
~ lltl 1~1'tler tıe tı •r:-"ında cereyan e · 

ı.. lotı l'"• ''•rıı ce ı;;ı bu akşam niha i 
fl Q Qnd, i rnıa rnış~ı r. Anla~rnanın bu 

n Yenı •dılme•I muhtemeldir. 

ll'ıUza:en ba,hyan 
ıı!'ü•r•ı 24 ereıer .•• ... .. .. (.\ .... ) 
"'ı- ~oru, · -n N B R. ı.. flll'de rrtelerı b ·.. · .. umen .. 
uır Çeyr Yeniden b~ l u ıun, Turnu - Se· 

tfa ek &aat için f ao:'ıttır ve saat l1 de 
lı.kL l'ir hiikr... . , !atıl edilmiştir, 

""'da ~ ı.unetının . d l'ı~ . urrıany ' ıa .~ edilecek arazi 
~k! , ı ü tind anın muspet bir teklif 
\'~ llıldifine g·e ısrar ettiği mal0.mdur 
1•. tPo oreR h . -tr. t: l>, bir h d, umen eyeti reisi M. 
'ı akat Rum u ud hattı göstermiyecek 
ı.. • olar.L •n noktaı • 
"'Ul~-. baz.ı r nazarından bir e-
Ö ktadır . akarntar vermeye hazır 

Al ede 
"an8 ~ :onra konte-

'l'u.,, n ıtaa uğradı 
S..t ı u S.vtrin 21 
la, d ._ ı. ı o da iki h <A.ı\.) - Slelani · . ı.,, eyetk-• · 
ltıki ı rayı terk . • Oıueransın top -
~ u . etmış ve , 

l\ ı ı-rınu, oldu .. muza.kerelerin 
.. ~ • •tar " ıunu hild innJ1ü 
'"' bir e Rıunen noktai r. 01' -..ı.,rna eıası buın:;_aı:arlan ara•un-

ıtır, k lnıkinı hasıl 

borsaya idhal ettik ,, 
İzmir (Hususi) - Ticaret Vekilı Nazmi 

Topçoğlu buradaki tetkilderinı bitirmiş, 
Tırhan vapurile iırtanbula hareket etmiş:ir. 

Vekil, harE.ketinden evvel dün neşrettiğimiz 
beyanatına ilciveten şunları sôylemiş
tir: 

.,_ Lı.üm mü~teı.na olmak üzere biitiin 
mah ... ullerimiı bereke tl i ve iyi k~litededi r. 
Bu ne{'t~t . bundan böyle Türki~c mah
sullerinin dün)a piya .. alannda en nıühim 
nıe\· kii ka:ıanmasına )·ard ım edecektir. l\lüs 

tahsil arasında mah .. ulün nakil ve sniJ-?ın ın 
temini için he t· · ı ·· t db' 1 , r ur u e ır erı ahyuruz. 
811 cümleden olmak ü:ıere, mesela. ınct.r ın 
nıeyva · pı)·aq,51ndan çıkanlarak bor.ı>aya it· 
h11 I edilip kıvm ti d" ·ı . i . ." . . e en ın me!io ı çın enıır YCr· 

dım . EyJUl ün ilk hafla<iında incir \'C üzüm 
borııa"'ı •çılacaktır. 

l\lahsulle · · 
nmızc ahc: ı çoktur. Tütünl,.ri mi · 

zl Amerika ala k · .. . . ca hr. In~hzler de üzüm ve 
ıııc ırle rimizi n bü ·'"k h' k 
la rdır , B r · .. >U •.r tsmını alac-ak-

u un du nya pıya~alan panınk _ 
lnrım11.a tal"l d. 

• ~) ır. Rumanyaya da ıcyünyngı 
verccl"'clı: Jzm· 1 · ı r uannın mu\·affaki)'eil, 
mahsullerimi · · d ·· . l.l.n unya pıyasalannda kıy 
nıeUenmeıino l'&r"'·- tml tir 

~ e ş; •• • 

Son dakika 
İnkıtadan sonra 

tekrar müzakere! 
Londra 25 (A.A.) - Bükreşten bildir i -

liyor: 

Dün öğleden sonra ani olarak inkilaa 
uğrıyan Rumen • ~1acar müzakerelerine 
yakında tekrar başlanacaktır. 

Briti~ Unayted Pressin muhabirine göre, 

1\1.acar ve Rumen heyeti murahhasaları dün 

akı:am müşterek bir tebliğ neşretmişlerdir. 

Bu tebliğde müıakerelere tekrar başla -
nacağı bildirilmektedir. 

Diğer taraftan lnkitam önüne geçilme~ 

sinde Alman tavassutunun imil olduğu 
söylenmektedir. 

Rumanyadn askeri tedbirler alınmış ol
duğu hakkındaki haberin tekzib edilmesi
ne rağmen bazı askeri hazırlıklar yapıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Maaşın iki 
sahili 

arasında 
düello! 

gidecek heyet 
Ankara {Husust) - 30 ağustos zaf Pr bay

ramı münasrbetile Dumlupınarda yapılacak 
merasime iştirak etmek üzere Halk Partisi 
namına Başmuharririmiz Denizli meb'usu 
Necib Ali Küçüka , Ankarayı temsilen 
Belediye meclisi azasından f\.fecdi Sayman, 
viJB.yet d&imi encümen azasından Hilmi 
Atlıoğlu ve Partiden avukat Emin Halim 
Ergun Dumlupınarına gideceklerdir. Necip 

l"ngı"lı"z ve Alman AÜ Küçüka, merasimde, Parti na-mına bir 
nutuk st:yliyecektir. _ 

Ankara {Hususi) - Milli emllke aid 
toprakların 20 senelik uzun taksitlerle köy• 
lüye satılması için Maliye Vekiletl tarafın• 
dan hazırlanmıf olan talimatname Vekiller 
Heyetine arzedilıniştir. Tevzi iti için önü• 
nıi.izdeki aydan itibaren faaliyete geçi!e • 
cektir. Bu sene ilk olarak Trabzon, Gümü .. 
şene, Giresun, Samsun, Eskişehir, ve An
karada tevziat yapılacaktır. Dağıtılacak 
toprağın miktarı 27 milyon liralık kıymette• 
dir. 

tayyareleri arasında Ballıan_larda 
s i d d e t 1 i b i r uazı»et SON 
• 

muharebe oldu 
Londra 24 (A.A.) - Almanlar bu oabah 

erkenden Fransız sahillerinden İngiltere -
nin cenubu prki kısmına obüs atmaya de
\ram etmiı,Jerdir. Obil$lcr tas la He atıl -
mış!ar ve hazan dahilde kır mıntakaJru·d-. 
patlamışlardı r. Çok az hasar oldul:;u zanne
dilmektedir. Bir çok defalar tayyare ba -
taryalarımızın at.eşile püskürtülmüş olma
sına rağmen 6000 metre irtifadan u~an tay
yare endahtı kontrol etmiştir. Topçu bom
bardımanı üç dört saat sürmü, tür. 

52 Alman bombardıman 
tayyaresinin yeni bir 

hücümları 
Londra 24 {A.A.) - Duvres'a düşen Al

man obüsü bir evi tamamile yıkarak bir 
kadının Olümüne, bir erkeğin de yaralan
masına sebebiyet \'ermiştir. 

Alman hava kuvvetleri bu sabah ce11ubu 
~rkide büyük bir faaliyet göstermiş ve 
muhtelif şehirlerde alarm işareti verilmiş

tir. 
Kuvvetli Alman bombardıman tayyare 

filoları, avcı tayyareleri refakatinde ola
rak muthtc-lif noktalarından cenubu şarki sa 
hili üzerinden geçmişlerdir. Çok yüksek
ten uçan ve refakatinde mutaden Messers· 
chmtid'Ier bulunan filoların içinde 52 bom
ba1 dıman tayyaresi sayılmıştır. 

İngiliz avcı tayyareleri ve tayyare dafi 
bataryaları ,iddetle düşman tayyarelerine 
hücum etmişler ve bir düşman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 21 Alman bombardunan 
tayyaresi bomba yüklerini bir cenubu şarki 
şehri üzerine abnışlardır. Bombaların inil· 
18kınd::ın çıkan duman o kadar kesif ol -
mu!;'tur ki, civar kayalıklar görülmez ol -
muştur. 

Bu sabah erkenden bir Galles şehrine dü· 
şen iki bomba amele mahallesinde dört ev 
yıkmış, bir kaç kişi yaralamıştır. Cenubu 
garbide bir şehir üzerine 200 bomba atıl -
dığı bir sırada evi yanmakta olan biri du
mandan boğulmuştur. Mahalli müdafaa cü
zütamların1n verdiği habere nazaran diğer 
iki mıntakada da yeni paraşütler bulun -
muştur. 

İngiliz ve Alman avcıları 
arasında şiddetli 

muharebe 
Londra 24 (A.A.) - Bu sabah Monı de· 

niz.i üzerinde. topçu faaliyeti o1mu, ve bili
hnre İnı<iliı: SAhilleri üzerihde bir hava 
muharebesi cereyan etmiştir. 

Saat ona doğru. perşembe akşamı mer
milerin düşmüş olduğu mahalle, yani 
Douvres civarında bir Alman mermisi düş· 
müştür. 

Derhal uı:un menzilli İngiliz bahriye top
ları mukabeleye geçerek Fransız sahillerin
de bulunan düşman bataryalarına ateş aç
nıış ve bir topçu düellosu başlamıştır A
larm işareti düdükleri halkı sığınaklara 
gitmeye davet etmiş ve bir kaç dakika son· 
ra yeni düşman mermileri patlamtştır. Son 
mermi patladıktan 50nra kaçmakta olan 
bir d~man tayyaresi büyük bir bomba at
mışsa da bomba denize düşmü,tür. 
Manş denizinin her iki sahilindeki ba -

taryalar ateşlerini kestiler ve İngiliz hava 
müdafaa topları, çok yüksekten uçarak 
sahilleri aşmaya çalı.şan Alman avcılarına 
kı:ı~ı ateş cbneye başladılar. İngiliz avcı· 
ları düşman tayyarelerile karşılaşUlar ve 
güncı:;li semada bir şehrin üzerinde şid -
detti muharebe başladı . Kısa bir müddc-t 
sonra Messerschmidt 109 tipinde bir tay
yare kurşunlarla delik deşik olarak denize 
daldı. 

IJlllIIllllJllllJllllllJllJITill!llllmllDJlll 

Türkiye hadisele· HABER. 
1111mrııım'D"U11ilıwıııamııwıı~ıu1111111111 •l"'lllllI-B 

re 

ve 
büyük alaka Alman hava kuvvet -

tayakkuzla lerinin lngifiere,ye 
bakıyor ! dalgalar halinde 

Londra 24 (A.A.) - Röyter'in diplomatik 

nıuharriri yazıyor: h" 1 
Rumen • Bulgar meselesinin bir hal su· ucum arı 

retine raptedilmesi1 Karadeniz sahili üze
rindeki gerginliği muhakkak surette azal
tacaktu. 

Tran!'ilvanya hakkında bir Macar - Ru
r.ıen anla~masına varılması şansları ise çok 
şüpheli gözükmektedir. İki ınemleketin 
Macaristanla Slovakya arasındaki hudud· 
lar hakkuıdaki anlaşmazlıkta elde edilen 
h3l a;uretine müşabih bir hal suretine var
mak için mihverin hakemliğine müracaat-
1cri şaş:-.. lncak bir h8dise teşkil c-!miyecck· 
tir. h-flhverln bu mcı:.eleyi hal için Ruman
ya ve Macaristana, harbe müracaate mü· 
saade <ıtmesl pek az muhtemeldir. 

İtalya - Yunanistan meselesine gelince, 
1.'"uııanl ılar, İtalyan propag-andasının şiddeli 
karsısında büyük bir si.i.klın gösterınektedir. 

Tam hu esnada bir Elen ekonomi hf')' e
tinin Berline gitmekte olması ıı;ayanı kayıd · 
dır. italyan propagandası, belki yalnız sinir 
harbi\c alakadar bulunmaktadır. Fnkat bil· 
-tiin BaU;.anla.rda vahim akisler tlo,iurahile 
cek ihtilo'itlar )'·aratması da mümkündü.·. 

Türkiyeye gelince, T ürkiye. hadi..eleri 
derin bir a l:ika ile ve müteyakkız bir ihtİ· 
)'atla takih etmektedir. 

Evvelki geceki 
fırtınada 

Bir ('Ok deniz 
3 

kazaları oldu 
Evvelki gece çıkan fu·tına denizde bazı 

kaı.alara sebcb olmuştur. Bunları yazıyo -
ruz. 

l - Kaza gecesi Karadenizden limanı -
mıza geJmekte olan odun yüklü bir kayık, 

Anadolu Karaburnundan 8 mil açıkta fır
tınaya tutulmuş, mürettebatının bütün gay
retine rağmen batmıştır. Mürettebattan iki 
ki~i bir sandalla kurtu!mağa muvaffak o
larak K.ilyoa sahiline çıkmışlardır. Müret -
tebattan dört kişi boğulmuştur. 

2 - İkinci kaza şudur: Ağvadan Uma -
nımıza gelmekte olan Haydar Kaptanın 
idnresindeki Deniz Kızı motörü fazla yüklü 
olduğu halde fırtınaya tutulmuş, derhal 
b.&tmı!itır. Geminin kaptanı Ha}dar Reis 
\·e tayfadan bir ki:fi motör battıktan sonrıı 
kaybolmuşlardır. Diğer mürettebat kur • 
tulmuşlardır. 

3 - Üçüncü kaza Mannarada olmuştur· 
Yalovadan meyva ~e sebze dolu olduğu 
halde limanımıza gelmek üzere hareket e· 
den Özkartal mi?törü HayKstzada açıkla
ruıda ant olaral< fırtınaya tutulmuş ve 
batmak tehlikesi geçirmiştir. Motörde bu
lunan bütün sebze ve mcyvalar denize atıl· 
dıktan sonra motör kurtulmuştur. Fırtına 
ani olarak çıktığı için denizlerde daha bir 
çok kazaların vuka geldiği talunin edil -
mektedir. 

Londra 25 (A.A.) - İngilt•re Hava Ne· 
zare:ti istihbarat servisi teblit ediyor: 

Alman hava kuvvetleri dün sabah erken-. 
den birbirini tak:ib eden dalgalar halinde 
İngilterenin cenub ve cenubu tarkisine hü
cum etmişlerdir. Hücum dalgalanndan biri 
ortadan kaybolunca, onun yerine daha 
kuvvetli bir dalga hücuma geçiyordu. 

Hücumlar, öğleden sonraya kadar, Kent 
kontluğunun şarkındaki tayyare meydan .. 
l2rı üzerine yapılmış, sonra, düşman İngil .. 
t('renin diğer mıntakalarındakl tayyare 
meydanlarını bombalamıştır. Diğ~r baz.l 
düşman tayyareleri de Portsmouth'a sal
dırmışlardır. 

Saat 7.45 ten 9 a kadar devam e.den bilin
ci hücuma 80 Alman tayyaresi lştirak et .. 
rru~~ir. İkinci hücum saat 10 dan eV\-tl baş
lamıştır. Bu hücum 30-40 bombardıman tay 
:y<ıresinden ibaret gruplarla yapılmıştır. 

İngilizlerin Alman 
tayyare meydanlarına 
mukabil taarruzları 
Londra 25 (A.A.) - İngiltere H.ava Ne• 

7areti istihbarat servisinden: 
İngiliz hava kuvvetleri, cuma g~cesi hü· 

cumlarını, işgal altındaki Fransız topr3:kla
rında bulunan tayyare meydanlarına tev .. 
cih etmiştir. Düşman İnMiltereye sa1dırmak 
iç-in bu meydanlardan istifade etmekte ... 
dir. Gayet geniş bir saha üzerinıie yapılan 
bu hücumlara ağır ve orta bombardıman 
tayyareleri iştirak etmiştir. 

Dün sabah, Paris civarındaki Villacoub• 
lsy büyük hava üssü bombalanmıştır. İngi· 
liz tayyareleri alçaktan uçmuşlar, attıklo.n 
lxımbalarla infil.Bklar husule getir!Ulfler .. 
dir. 

Diğer İngiliz tayyareleri Vanneı, Saınt ... 
Briene, Rennes, Dinard. Lanveoc, Poulmie 
ve Guipavas tayyıtre meydanlarını bomba
lamışlardır. NC'tmandiyada bir k::ı.ç kllomet .. 
re mesa{erl<!n görülen büylik yanRınlR.r çı• 
karılmı~tı r . Şimalt Fransada Saint - Omer 
ve Mervillc tayyare meydanhırına hücıtm 
edilmiştir. Saint Omer tayyare inme ma .. 
hallinde bir yangın ı;ıknuş ve bunu iki fid· 
dPtli infi18ık takib etmiştir. 

Bir İngiliz tayyaresi Orleans tayyare mey 
danını bombalamış ve müteaddid bombalar 
başlıca hangarların yanında infilik r tmif""' 
tir. Di~er taraftan Amiens, Glisy ve Beau .. 
vard tayyare meydanlan da bomlıardıman 
E:dilmiştir. 

DUn 45 Alman tayya
resi dU,urUldU 

Londra 25 (A.A.) - İngiltereye yapılan 
dünkü hücumlar esna!tlnda 45 Alman tay-
yare!iinin düşürüldüğü tespit edilmiştir. 



2 HAKiKAT 

• 
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maddelerin 

'-PİYASA :J 
Odun ve kömür meıeleıi 
FiaUan Murakebe Komisyonu odun fiat

larını tespit etmiştir. Vikıa bu mesele daha 
ziyade tehir ekonomisine aid bir mesele ol
duğu için Belediyenin meşgul olması lizım 
gelirdi. 

1 Suan - Nihi'den 
Fakir talebe 

ÇEVİREN: ÖMER NEJAD 

O esnada Madam Lan içeriye aınrord"-" 
Ngok'a bakarak: ~ 

8 a n k n ot 1 a rı n 
tebdili işi 

dün akşam bitti 
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Ticaret Müdürü Avni diyor ki: Biz bu 
meseleye büyük bir ehemmiyet verdiğimiz 
için yalnız Belediye meselesi diye telakki 
etmedik. Bu mevzuu Fiatları Murakabe 
Komisyanuna malettik. 

Annamlı fakir bir talebe olan Ngok, Ton
kin'in idare merkezi olan Hanoi ,ehrinde 
madam Lan'ın evine pansiyoner olarak 
girmişti. Bu kadının Tüye isminde küçük 
bir kızkardeşi vardı. Bu gene kız şebnemler 
içinde açılmış bir kaysı tomurcuğu gibi ta
ze ve bir bahar kuşu kadar neş'eliydi. Ba
kı~larında çapkın, gülüşlerinde alaycı bir 
hal vardı. Nasıl şeffaf bir kristal arkasın-

- Tüye size elbet iyi bir hüsnü kıb 
göstermiştir. Yoksa size takıldı mı?· ~ 
mızın Madmazelleri biraz tuhaf oluY°' 
lar da! 

lktı•ad 

* ODl:!'> - Oduna konulan satış fiatı
nın pahalı olduğu hakkında komisyona bazı 
tikayetler yapılmljtır. Komisyon lüzuın 

hasıl olduğu takdirde odun fiaÜarını ye
niden tE'tkik edecektir. * STOK BEYASNA~!ELERİ - Peynir, 
deri, paçavra, balık, balık konservesi stok· 
!arının tespiti için Mıntaka Ticaret müdür
l üğüne verilecek beyanname müddeti dün 
bitmiştir. Verilen beyannameler yarın Ve
kalete gönderUecektir. 

fiatları sebebsiz 
yükse ı i yor 

Biz., odun fiatlannı tP.~it etmeden evvel, 
bir çeki odun 500 kuru!,'8 ka~r satılıyordu. 
Biz, azami olarak 340 kuruş fiat tespit ettik. 
Fakat bugünkü fiatlar, bugünkü şartlara 
gOredir. Yarın piyasaya fazla mal gelirse, 
gene fiatları kontrol edeceğiz., o zan1an 
icab ederse, fiatları yeniden tanzim etmek 
imk&nlarını arayacaj:ız. 

da su erimi' elmas gibi görünürse bu gene 
kızın ruhu da gözlerinden, yüzünden öyle 
okunuyordu. Sanki bütün mevcudiyeti bir 
gülümseme manzumesi idi. Zevkle boyanı
yordu. Dudaklarına biraz ruj, yanaklarına 
biraz pembelik, işte hepsi bu kadar! Gü
zelliği içinde tevazu ve zafer ifadeleri bir
le~miş gibi idi. 

Tüye gülmeğe başladı. Nııok gene )? 
b<lkarak: 

- M!\dmazel Tüye bana kartı çok _ki~ 
davrandı. Bana gözlerinin bütün santU1ı.ı, • 
yetile güldü. Hayatımda ilk defa ))öyle "'~ 
zel bir gene kızın bana ıempati>'le "',. 
düğünü görüyorum. Hayatımca bu ~ 
rayı muhafaza edeceğim. 

Bugünden itibaren, 
bu banknotlar kıy
metsiz kağıd parça-
larından ibarettir 

İngiltere hükWneU ta.rıı.fından yapılan 
teblii üzerine memleketimizde bulunan in
ıiliz banknoUannın Merkez Bankasına 
devri lçin verilen mühlet diln bitmiştir. 
Buıünden itibaren eşhas elinde bulunan 
İngiliz sterlinlerinin hiç bir kıymeti kalma
D"llftır. 

Ellerinde fazla miktarda ecnebi parası 
bulundurmak eıasen bugünkü kambiyo 
mevzuahmıza uyıun delildir. Bu itibarla 
Anadoluda ve e~hrinıizde Türk parasına iti
mad etmiyerek ecnebi paralanna bağlaNln 
ve bu paraları de\TedeıIDyenler için hi.ıkU
met hiç bir mes'uliyet kabul etmemektedir. 

Malô.m olduğu üzere İnı;ı:iltere hükUıneti 
bu tedbiri Fransada Almanların eline dilş
müı olan paraların tespiti için almıştır, Al
rrı.anların eline geçen paralar anl;\Şıldıktan 
aonra bunlann numara ve serileri iptal edi
lecektir. Bankalara teslim edilmemif olan 
paralar da aynı muameleye tibi tutulacak
lardır. Memleketimizden ne miktar para 
devredildiii henüz malUm değHdir. Bu pa
ralar için aahiblerine birer kupon VE"rilmi.f
tir. Sterlin bedelleri bilahare teslim edildi
li tarihteki kadar üzerinden ödenecektir. 

Merkez Bankaaı. İngiliz banknotlarının 
d~ttirilmesi ifile dün öğleden aonra tatil 
oJma!:ına rağmen ak,ama kadar meşgul 
olmuf, bankanın bütün 11ıtrvisleri bu işe 
h•ıredilmittir. 

Evvelki günkü müracaatçiler bin kadar 
olduğu halde, dün son gün oldut.ı için iki 
bin kifiden fazla müracaat etmiştır. 

Evvelki gün ve dün Cumhuriyet Merkez 
BankMı tarafınd.ın deıliıtirilen İnı:?iliz hank 
notları dün akşam toplanmış ve İnJdltere 
hükümetine te.sllm edilmek Uzer.? tayyare 
i~e Londraya gönderilmiştir. 

Dahiliye Vekili dün 
İzmire gitti 

Ankara 25 (Huswıl} - Dahiliye Vekili 
Fail< Öztrak düo alqam İzrııire &itmek üze
re buradan hareket etmiştir. 

Belediye cezaları 
Belediye rei.> muavini Liltfi Akboy dun 

Beyojlu, Fatih ve Beşiktaş kazaları dahi
linde esnafı teft.i.f euniş, bu teftiş'er neti
cesinde, dükklnbıınnın önüne çöp atan baz.ı 

esnaf hakkında zabıt tutulmuştur. Bu me
yanda yedi dükkan sahibine de yıldırım ce
u.sı kesilmiştir. 

Belediye, dükkanların temizlikleri hak -
kında yeni bir talimatname hazırlamakta· 
dır. 

Lord Glenconner T icaret 
Vekil ile görüştü 

İzmir 2S (Hususi) - lngilir. lmparatorlu
lu ticaret birliği cenubu şarki Avrupası \'e 
BalkanlBl' merkez.l reisi Lord Glenconr.er 
dün Ticaret Vekili Nazmi Topçoğ'lunu zi
yaret etmiş, Vekil Lorda fuarda mükemmel 
bir paviyon yapmalarından, Lord da Vekile 
hükıimetin gösterdiği kolaylıklardan te
.. kkür etmı,Ierdlr. 

Lord Glenconner ikl güne kadar Ankara
ya gidip İzmir piyasasından alınacak incir, 
ilzüm ve tütün üzerinde hüklımet!e temas 
edecek ve tekrar İzmire dönecektir. İzmir
de tüccarla da temas edecek, bundan sonra 
mubayaata ba,Jan•caktır, Bu lhra.cat ve 
buna mukabil İngiltereden yapılacnk itha
lat Basra yolile olacakur. 

Lord, dün aktam Bayraklı wpurunda 
nıüktllef bir ziyafet venniltir. 

Amerika ile ticari 
mübadele 

Yugoslav ve Yunan vapurları eylCıhin 
birinden itibaren İstanbul ve İzmir 1imiln-
1Arına gelmeğe başlayacak, bunlar, Ti.irk, 
Yunan ve YuKo!'flav mallarını Amr•ikaya 
ve bilmukabele Amerikan mallarını da bu 
mE-mleketlere getireceklerdir. 

* f'İAT KOSTROLÜ - Fiatları tespit 
edilen maddelerin sabş kontrolü için kuru
lacak te.,.kil.itın kadroları gelmiştir. Kon -
trol biirolarının faaliyetine zabıta da yar
dım edecektir. * SERT BUGDATLAR - Bu nevi mal
lara fazla taleb olduğundan fiatlar müte
m&diyen yükselmektedir, Dün, sert huğ -
davların kilosu 7.30 paraya kadar fırla -
Ôlı~tır. En iyi cins yumu~k buğdayların 
kilosu 7 kuruş 10 paradır. * ALMAS A'l'LAŞ~IASI - hnla~ma -
nın tatbikatına bı:ışlandığı hakkındaki ha
berler doğru değildir. Yapılan 550 bin li
ralık tütün ııevkiyatı eıki sabşlara aiddir. * RUMA.SYAYA VERİLECEK TİF
TİKLER- Tiftik ve yapagı ihracat birliğinin 
Rumenlere ynpbğı taahhüdü bir kaç gün 
gecikerek yerine getirebileceği anlatılmış
tır. Rumenler bu teahhuru kabul etmiş -
!erdir. * BİRLİKLER Ul\11.!~Ü KATİBİ -
Birliklerin yeni kadroları hakkında Ve -
kAletle temaslarda bulunmak üzere Anka
raya giden Salih şehrimize dönmü.ştür. 

Maari f 

* ORTA TEDRİSAT Orta tedri•at 
umum müdürü Sabri tehrimizin orta ted
risat vaziyetini tetkik etmek için bu gün 
Ankaradan lff'hrimize gelecektir. * YEXİ TAi.EBE KAYDI - Okullara 
yeni talebe kaydına 27 ağusto~tan itibaren 
baıı:lanacak . 27 ey!Ulde son verilecektir. * ~!ECCASi LF.YLl TALEBELER -
Mcccant leyli talebe kayıd ve kabulü ya
rın akşam sona erecektir. İmtihanlar 1 ey
lô.lden 5 eylüle kadar ikmal edilecektir. * OLGUNLl'K h!TİHA!H.ARI - İm
tihanlara 23 eylül pazartesi gününden iti
b~ren başlanacaktır. * LİSELF.RDE - İmtihana tAbi olmıyan 
talebelerin butünleme imtihanına 27 ağus
tosta ba.,lanacn.k ve 4 eylül günü son veri
lecektir. 5 eylülden itib:lren lise bitirme 
imtihanlarına ba~lanacaktır. İmtihanlar 19 
eylülde biteCE"ktir * n:Nİ DERS YILI - Şehrimlıdek;, 
ilk. orta ve liselerde yeni sene tedrisatına 
ı te!Şriniev.ve1den itibaren ba!Jlanacakıır. * KL'TÜBH, NELERIN TAMiRi 
SPhrimizdek.i kütübhanelerin tamiratı için 
M ,rif Vek.aTCti bir program hazırlamıştır. 

Vilayet ve Belediye 

* EK)fF.K KONTROLLERİ - Bflediyo, 
fena ve bozuk ekmeklerin kontrolüne baş
lamış1ır. Her fınn haftada a!'lgarl üç defa 
teftiş edilecektir. 

Bu fiat fazlalığına 
perakendeci ve yarı 
toptancılar sebeb 

oluyor 
Son günlerde bazı cıda maddelerinin pe

rakende fiatları ehemmiyetli surette art -
m&ğa batlamı.ştır. Bilhassa pirine, faaulye 
ve zeytinyağı satışlarındaki fiat yüksekHği 
tam mana!i!ile bir ihtikar mahiyetindedir. 
Geçen hafta bakkallarda 40 kuruşa 11atılan 
pjrincin kilosu birkaç gün içinde 42 ktıruşa 
kadar yükseltilmittir. Gene perakendeciler
de zeytinyağı 67 kuruştan aatılmağa başlan 
mıştır. Piyasadan yaptığımız tahkikata na
zaran pirine piyasasında geçen haftalara na
zaran hiç bir tahavvül olmamıştır. Henüz 
n1üteahhidler bile mal mubayaasına b&şla
momış]ardtr. Makineli To!'lyalar 28.~. Or
hangaziler 32, Mersin ayarlan 24,5 kuruş 
aralarında muamele görmektedir. Bu rn -
kamlar fiat tereffüüne yan toptancı ve pe
rakendecilerin :-ıebeb olduğunu açıkça gös
tf'rmekt<-dir. Di~er taraftan topt:ın zeytin
yağı fiatları 50-SS kuruş arasındadır. Bele
diye İktıı.ad müdürlüğü ve fiat murakabe 
komisyonunun bu gibi hareketleri önleye
cek tedbirler alması beklenmektedir. 

İngiltere Mısırdaki 
transit eşyasının 
ihracını menetti 

Harbi müteakıb Mı.sırda kalmış olan tran
sit eşyasının ihrac edilmemesi için İngiltere 
hükılmetinin yeni bir karar verdiğı haber 
alınmıştır. Portaaidde bizim de mühim mile 
t"lrda ithalat eşyamız bulunduğundan bu 
haber üzerine resmi teşebbüsler yapılmış
tır. Vekalet Portsaiddeki ticaret ataşemiz 

vasıtasile bu malların mPmleketirııiu it -
haline mtisaR.de edilmesini istemi~tir. 1\-Iı
ı;ırda beklemekte olan 5000 ton çuval ve 
kanaviçenin ithali için birlikte vapurcularla 
temasa ba1lamıştır. Diğer taraftan evyelce 
Klianti!I ı~minde bir Yunan vapurile lima
nımıza getirilmiı olan 6000 ton çuval Os -
rnanlı Bankwn hesabına ve transit olarak 
grtirilmiş olduğundan pjyasaya ~!karıla -
mam1ştır. Bu itibarla bir müddettenberi 
hissedilmekte olan çuval buhranı daha zi
yade artmıştır 

Zafer Bayramı için 
hazırlanan eğlenceler * YAKALANAN DİLENCİLER - Dün

kü teftişlerde 14 dilenci daha yakalan~'b.r. 
Bunlardan K .. dıköyünde yakalanan hır dı- 30 ağu.ı;tos Zafer ve Tayyare bayramı 
tercinin üıerinde 97 lira para bulunmu1tur. günü ve gece!li için tehfrde muhtelif rer-* K APALI DURAlC - Eminönü mey· !erde bir çok eğlenceler tertib edilmiştir. 
dnnında yapılacak tramvay durağının üstü 30 ağustos geceı.i Beylerbeyi Hava Kunı
kepalı olacaktır. mu tarafından bir balo \'erilecek, Bakırköy * ~OKSAN [K)IEKLER - Belediye, Hava Kurumu da 30 ağu!ito!I cumartesi ge· 
noksan ekmek satışının önüne geçmek için cesl Florya plijında ayrıca bir baio vere
tartı ile ekmı•k ~atılmasının tatbik teklini cektir. 
düşünmektedir. Cuma akşamı da Halkevlerinde toplantı-

lar yapılacak. bu meyanda Beyo~lu Halke-
Deniz ve l iman vinde de ~at 11.30 c1a istiklal marş.ite baş-* İZ:\t iRE iLA.VE SEFERLER _ Fuar lanan bir toplantı olacaktır. Bu toplantıda 
müna5ebetile İzrnire yolcu adedi arttığın- Zafer Bayramı ve büyük zafer hakkında 

nutuk söylenecek, bunu takiben bir de 
dan bir il.ive sefer yapılacaktır. 

konser verilecektir. 

Müteferrik Yakalanan eroin 
* İSTANBCL MÜDDEİUlllUlllİS.İ satıcıları 

Hikmet Onat tatilini geçirmek üzere Izrıojre Sabıkalı eroi nsatıcılarından Sabahetle 

:K:.;il:.;m;;i.:., ·~ir:·-------------· ı Celil, Galatada eroin satarlarken yaka!an
mışlerdir Hakaretten bir ay hapse 

mahkum olan kadın 
Floryada Nlzameddin, Mustafa ve İsmail 

adında üç şoforle içip eğlendikten sonra 
dOnerken otomobilin içinde ş.oföderin ta
arruzuna uğradığı için feryad eden ve hep 
b<raber götürüldükleri Merkezefcndı jan
darma karakolunda jandarma onhaşısına 

hakarette bulunan Adalet isminde bir ka
dın dün adliyeye verilmiş, muhakcmesı ya
rıldıktan ~nra bir ay hapi~. 30 lira pnra 
cezasına mahküm ve derhal tevkil edil -
rrıiştir. Sarkıntılık hakkındaki tahkikata 
devam edilmektedir. 

Gene 15 gün evvel haplsaneden çıkan 
Abdüsselim isminde sabıkalı bir eroin satı
cısı da Nunıosmaniyede birisine eroin aa
tırken yakalanmıştır. 

Kenan adında biri!lli de Üsküdar iskele
sinde eroin satarken yakalanmış, hepsi 
asHye be,inci ceza mahkemesine verilmiş
lf'rdir. 

Hüdai Karataban 
Vali muıtvini Hüdai Karatabanın muvak

katen vazifeden ayrtlmış bulunan Belediye 
reis muavini Rilat Yenala veka~et, vali 
r.ıımına da daimi encümene riyaset edecek
tir. 

amanyo u 
Aşağı katta. Esved kalfa' daima ihtiya

ten gaz 18.mbam bulundururdu. 
Gidip onu aldım ve, üzeri toilu kitf!b

larla dolu bir rafa koyarak cildleri ka
rııtırmaj:a ba,J.ıdım. 

Ne kadar zaman geçtiğinin farkında de
ğildim. Birdenbire ,,rkamda bir ayak 5eSi 
peyda oldu. Başımı çevirince Zülili kapının 
e.;iğinde gördüm. -------Edebi t<oman 
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Sandal b~ını çevirdi ve Büyükdereye 1 muada bastırttı. 
doğru •Ur'atie yol aldı. Kürekler koyu "-.:ftl Artık daha büyük bir havesle ~alışıyor-
ıuda beyaz köpükler hasıl ediyor, arkada dum. .. 
dağınık iller bırakıyordu. Zülil ceketime • • · · •..•.. • • •. •••. 
ııkıca sarınmı,tı. HRva serin olmamNkla • · · · · · • •.•....••.. 
beraber, terli vücudüni.ın deniz rütubetind~n Dün gece, tarihi bir siyaset meselesini 
~üttf''."Sir olduğunu anlıyordum. tetkike Jüzum hasal oldu,R:undan, eniştemin 

On dakika sonra sandal yalının rıhtı - kütüphanesindeki kabn cildJeri gözden ge-
rruna yanaşmıştı. ~irmek mecburiyetinde kaldım. 

- 8 - Daima kapalı, adeta metrUk duran kü-

İki buçuk aydır hiç bir ıey yazmadım. 
Çunk:U yeknaSflk bir ıstırab terennümü ile 
aahifeler kirletmek liızumsuzdu. Y11lnız bir 
hldı-;~ oldu: Yanlarım inti~ra ba,ladı. 

Bir sün Yaver SU.ha Bey yalıya gel
mişU, Eserlerimi tetkik etti, çok beğendi. 
Bilh1tssa ne irlerimdekl kuvveti ileri si.ıre 
rek, bu yolda çab:ş.ırsam müstesna bir kıy
met olacal.ımı temin etil. Ve seçip götür· 

dUtü bir kaç parçayı da derhal bir mec -

tübhant'. Züliilin odasına bitişikti. Ayak
larımın ucuna basarak odamdan çıktım ve 
eyni ihtiyatkar adın1larla ~lerle)'t'rek yava'
ça kapısını açtım. 

İçerl!i!i karanlıktı. Sofada y~nan ışık ar -
ka~nna kadar açık bttaktığım kanaddan 
girerek geniş bir sahayı aydınlatıyorsa da, 
kitaplar aruınd;ı uzun boylu araştırma ya· 
f>BCRğım jçin yakın bir ıiyaya ihtiyaç &Ör-
düm. . .. 

- Sen mi idin Nejad?. dedi. Tıkırtı duy-
dunı da fare zannettim. 

- Evet bendim .. Yanılmamışsın! dedim .. 
Güldü ve y:ınıma yaklaştı: 
- Ne <'trıyorı-un orada? .. 
- Tarihi bir siyaı.et meselesini aydınla-

tac~k bazı m&lümata ihtiyacım oldu. 
- Garib şey! .. 
- Niçin garib! .. 

- Bilmem ... Biraz fazla ciddi bir iş de~. 
Dur"unlaştığımı &:örünce kqluma vurdu: 
- Saat on iki., Daha çalışacak mısın? .. 
Elimde tuttuğum kalın bir kitabı yerine 

koyarken mırıldandım: 

- Uykum yok .• Hem gündüzleri yazı-
larımla uğraşmaı(n vakit bulamıyorum .. 

- Demek hemen yatacak değilsin? .. 
- Hayır! .. 

Biraz düşündü. Kararsız bir hali vardı. 
D&ğınık seçlarının ıakaklanna ve alnına 
düşen bir iki tutamını elile kaldırarak 
gözlerini ıözlerime çevirdi: 

- Bu ıece benim de uykum yok .. Sı
caktan olacak .. Seni rahat.sız etmez.sem bi-

Ticaret Müdürü Avninin ifadesine göre 
Fiatları Murakabe Komisyonu bu mev -
zua karşı hassas davranmıştır. Fakat me
ı;:c]eyi esa!!lı bir surette halletmiş değildir. 
Evvelki gün de yazdığımız gibi, komisyOn 
tek odun fiatı kabul etmiştir. Halbuki tt"k 
odun olmadığını uzun uzadıya tari! etmeğe 
lüzum görüyoruz. Çünkü evine odun alan 
her adam bilir ki, Rumeli meşesi Ue gür
genin arasında bir fiat farkı vardır. Bun
dan başka yaş odun, kuru odun fiatları da 
ayrı ayrı olmalıydı. Yaş odun meselesine 
gelince, Ticaret Müdürü Avni, bu suale 
karşı şu cevabı vermiştir: 

- Yaş odun satmak ba.şka mevzuata te
mas eder. Bir malı hileyle satmak demek
tir ki, bunun hakkında da ağır cezalar 
vardır. 

Kömür meselesine gelinC<'!: Henüz Bele
diye İktısad Müdürlüğü bu husustaki ra
porunu Fiatlan Murakabe Komisyonuna 
tevdi etmemiştir. Maamafih ağaç kömürü 
işl i1e Ticaret Odası da alikadardır. Oda 
tarafından yapılan tetkiklere göre bu sene 
Trakyada kömür istihsal edilen mıntaka
ların !'fahası daralmıştır, Bu itibarla ağaç 
kömürünün geçen seneye ni.!J)etle daha pa-· 
halı olması icab etmektedir. 

Geçen sen ey le bu sene arasında her nevi 
eşyanın fiatı artmıştır. Tabii bazı gaze -
telerin arzu ettiği gibi odun ve kö -
mürün geçen seneki fiata satılmasına im
kin yoktur. Fakat aradaki farkların ma
kul sebeblerden ileri gelip gelmediğini, 
hnrbin vücude getirdiği tahavvüller! fırsat 
ittihaz edenlerin olup olmadığını araştır -
mak JAzımdır. Bizce, odun ve kömürde de 
ihtikAr olduğu ,,ikArdır. - H. A. 

~D©l!..U 
'~ERLERi 

Çankırı - Ebedi Ş.,f htatürkün Çankı
rıya ilk gelişlerinin yıldönümü olan 23 a
ğııstosta burada Atatürk anıtı önünde bü
yük bir tören yapılmış, anıta çelenkler 
1-:onmuştur. 

Gece de Halke\-inde bir toplantı yapıl
mıştır. 

İzmir - Yapılan tetkiklere nazarıın Ege 
mıntakasında 1940 - 1941 yılı zeytinyağı 
t'f'kolteai 25 bln ton kadar tahmin edilme k
tedJr, 

İzmir - İzmir enternasyonal fuarında 
nıükemmel ve daimi bir paviyon inşa etti
ren İngiliz imparatorluğu ticaret birliğinin 
cenubu şaıkt Avrupa ve Balkanlar merkezi 
rc•si maru! İngiliz phsiyetlerinden Lord 
Clenconner refikasile beraber dün gece 
İstanQuldan şehrimize gelmiş ve lstaı.yonda 
birliğin Türkiye mümes.,.ili Crabbe ve İn
giliz i, adamları tarafından karşılanmı~tır. 

İznıir - Onunsu İzmir enternasyonal fu
arının bu sene gördüğü rağbet tahminden 
Üftiindür. Büyük ziyaretçi kafileleri her
gün şehre gelmekte devam ediyor. Dünkü 
glin fuarı gezenlerin yektlnu 18 bin altı 
yJ.z aeben kişiye varmıştır. 

İsparta - Halk.evinde açılmış olan has
tabakıcı ve hemşire kurııu dün .sona ermiş 
ve kursa iştirak eden bayanların diploma-
1arı törenle dağıtılmıştır. 

Sinop - Beden terbiyesi kanunu hüküm
leri dairesinde kurulan genelik kulübl~ri
nin hazırlıktan bilmiştir. Vilayet merkezile 
kıızalardı:ı kulüblerin açılış töreni 30 ağustos 
zafer bayramında yapılacaktır. 

Karaman - Beden terbiyesi kanunu 
mükellefiyetine tibi geneler merasimle ça
lışmalarına başlamışlardır. 

Bor - Kazamız köylerinde muhtelif mev 
zular üzerinde konferanslar vermek ve 
huralarda bulunan eski eserleri tetkik ve 
kf;y hayatının muhtelif salhalarını fotoğ
rafla te"pit ederek bir köy albümı.i yt>pmnk 
üzere bir tetkik gezisine çıkmış olan Bor 
Halk.evi Dil, Tarih. Edebiyat kolu gencleri 
buraya dönmüşlerdir, 

Genclerimiz on gün süren bu gezileri ea
r.asında 18 köye uğramışlar, bir çok eserle.r 
tt:~pit eylemişler ve fotoğraflar almışlardır. 

Simav - Her sene olduğu gibi bu sene 
de tabii güzt>lliği ve hayat verici ılıcalarile 
kaza merkerlnde eylQlün üçilneU günü 
Simav panayırı açılacaktır. Panayır üç gün 
c!evam edecek ve eylQlün altıncı günü ka
p~nacaktır. 

ra:r. odana geleyim mi? .. 
İpek geceliği içindeki taze, canlı ve pürhı:ı 

yat vücudü, nazarlarımın ani bir derı:ıfı:u· 
şuna uğradı. Derin bir sevine ve büyük bir 
haz dalgasile sendeledim: 

- Çok memnun olurum, dedim. 
Bu !iade cev'lbımdan ziyade, gözlerimden 

taşan saadet pırıltılan onu temin etmiş o
h:ı.caktı ki, yüzünü geniş bir tebessüm kap
ladı: 

- Çocuk gibi!>in Nejad! dedi. Fakat, 
hakkımda beslediğin bütün fena fikirlC'rİ 
l<'ndcn sileceğim .•. 

Ktitüphanenin kapı~ını çektim; limb~yı 
söndürdüm. Benden evvel yürümiif, oda
ma girmişti. 

Vücudümde çok derin ve engin bir sar
sılış vardı. 

Bir hissi kablelvuku bana, bu gece mı.i 
him bir şeyler olacağını haber veriyordu. 

Gene k.Jz, fakir ve mahcup bir talebe olan 
Ngok'u ilk defa gördüğü zaman bu gene 
için bir fevkalidelik oldu. Tüye mavi ipek 
elbiseleri içinde adeta bir kır böceği, bir 
peri gibi kanadlanmı, yürüyordu. Ngok 
karşısında bu kadar ince bir çiçek görünce 
hayret içinde fakat çok memnun kaldı. Bu 
güzel ve :ıarü kızın önünde dirsekleri 
üzülüp delinmiş ceketinin ko11arını, yer yer 
yamanmış pantalonunu wuıtur gibi oldu 
ve bu his ve rüyanın birle,mesinden doğan 
bedii güzelligi derin bir huşu içinde seyre 
daldı. Arzualarına rağmen, çok mahçup ol
duğu için kızın güzel kahve rengi gözle
rine bakamıyordu. Yalnız arasıra kaçamak 
bakış teşebbüsleri işte o kadar! 

Tüye kanapeye ve Ngok da onun karş:ı
sındaki koltuğa oturmuşlardı. Gene kız 
nıahcup .talebeye bakarak dedi ki: 

- Affedersiniz, siz fQir misiniz Mösyö? 
Bu sual belki ba,ka bir ağızdan çıkmıı 

olsaydı muhakkak bir alay hissi verirdi. 
Fakat Tüye ne söylese kibar ve zarifti. 

Tatlı ve çıtırdayan bir sesle ilave '?tU. 
- Ablam bana dalına &izden bahsedi

yor. Sizi çok takdir ediyor. Halbuki ben 
şairlerden çok korkarım. 

- Niçin, diye Ngok hayretle sordu. 
- Bilmiyorum. Fakat muhakkak ki 

f8irler ruhları anlamak için çok tahlil e
diyorlı:ır, çok derine iniyorlar, ben ise 
sırlarımın öğrenilmesini istemem. 

- Ahi Ne kadar te:ı.ad var aramızda, 
ben ak!lini dü.şünüyordum. Şayed alika 
gösterip benim sırlarımı öğrenmek istese
ler ben buna memnun olurum. Öyle hl· 
diseler, öyle duyu,lar vardır k1, insan on
ları bir başkasına anlatmak ihtiyacındadır. 
F~kat bu her ı:aman ve herkes ıçın 
mümkün değil ki! Hem size söylemeği u
nuttum Madmazel, ben şair değilim. 

- Şairsiniz, çünkü öyle şeylerden bah-
11ediyorsurluz ki, bunlardan ancak bir şair 
bahseder. Söyledim ya, ben sırlarımın bi
linmesini istemem. Meseli, bakınız, ben bu 
aylarda moda olan bir şal satın aldım. 
Ablam sinirlenir diye ona gö~termekten 
çekiniyorum. İşte benim gizlemek istedi -
ğim Şf'yler bunlardır. 

Ngok gene kızın k~ndi.sine takıldığını 
hi~ediyordu. Biraz sonra hir.metçi kadın 
semaveri getirdi. Tüye güzel ellerile çay 
ha?:ırlan1ağa baıı:ladı. Ngok yeniden gene 
kı za kaçamAk nazarlarla bakmağa baş -
ladı . Bu kıun heyeti uttı.umlyeıindekl ahetık 

ve zarcıfete hayran oluyordu. Gene kız 

çayı fincana boşaltmağa başladı. lllahcup 
Ngok ırf bir şeyler söylemek içini 

- Ablanız, evde değil mi? diye sordu. 
Güzel Tüye zeki bir bakışla gülerek: 
- Şehre kadar inmişti. Neredeyse b• -

ra7dan gelir, ne o, yolua sizi sıktım mı? 
dedi. 

- Ohf Hayır, ula!. 
- Musikiyi sever misiniz?. 

- Ah; çok severim. 
Ngok, gene kıza ııüzel bir parça çalması 

için ısrar ediyordu. Tüye kızarmı~tı. Ta
lebe, gene kızın bu halini görünce kıp kır
mızı oldu. Tüye duvara asılı duran man
dolini aldı. Gümüş parmaklarile, titreyen 
telleri akord etti. Yıldızlar gibi parlayan 
nemli a:özleri bir rüyaya dalar gibi oldu. 
Gene kız asil bir melankoli içinde ruhunu 
tellere veriyordu. Bu bir •ikiyet, gene kız 
ruhunun tefkat, .sevgi istiyen derinlikle
rinden gelen ve cevab isteyen bir tiki -
yetti. Bu öyle bir ifade idi ki en keskin 
kayalar bile bunun önünde erimeliydi. 
GümUt parmaklar bir taraftan nota deftc 
rınin yapraklarını çeWriyordu. Bunlarda 
neş'e, yeis ve yeşil yapraklar üzerine dü
~en çiçeklerin ahenğini andırF1n ürperişler 

vardı. Dışarıda ıtıklar gecenin kucaıl_ına 
yıldız çiçekleri ~ibi dökülüyordu. Dı.şar<la 

siy&.h ağaçlar gölün sularına uzanmıştı. 

Gene kız mandolini bıraktı. Ngok yanına 

ıeldi. Ona yakınlaşmak isteyen bir hali 
vnrdı. Mahcup talebe gözleri yaşlanarak 
biraz çekildi ve sonra önüne bakarak: 

- f.tpdmalel, njçin böyle yeisli bir ahenk 
seçtiniz. Bu bana öyle bir tesir etti ki! dedi. 

- Hata mı yaptım? Bana serzeniş mi edi
yorıı:unuz, diye gene kız cev;ıb verdi. 

Bir Rn susar gibi oldular. Sonra gene ktz 
ycrindE"n kalktı. Elektriği yaktı ve bir an
da, odsnın içindeki esrar kanadlanıp uç
tu. Nızok neden sonraj 

- Bilakis Madmaztl; bilikis, diye söy
lendi. 

kilidledi. Dizkapağını ovar gibi bir ha
reket yaparak, yavaş yavaf sallanıyordu. 
Sandalyanın üstünde kendimi gelişi güzel 

bırakmıştım. Adeta beyhuı bir halde idim. 

Madam Lan hayretle: 

- Bu hatırayı hayabnızca mı m~ 
edeceksiniz, diye sordu. 

Tüye zeki bir bak!fla ııfilerek: .. Jı" 
- Mösyö Ngoh biraz tuhaf, diye rıtJ'i 

dı. 
tıı' 

A:f&ğıda bir gürültü oldu. Sonra blY ıP 
ran bir erkek sesi !fitildi. MadaJll 
Ngok'a bakarak: 

- Size söylemeği unubnuştum. '$.~ 
ıalirn bir adamdır. Ben buna alı.Jll' ~ 
oldum. Fakat zavallı Tüye çok ıstır•b ~· 
kiyor, zavallı o kadar gene ki; acılsrı 
binden kan damlaları halinde akıyor· f_' 

Ngok düşündü. Meğerse gene ltızıD, 
müş parmaklarile dile getirdiği ııı r' 
na~meleri mustarib kalbindeki acılar' 
sırları anlatan birer ahenkti. ,,,,,,/ 
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1 Maılhı~emede,.., 
=···ıüş;~·ı··· ···;·ı;·~······:p;lis 

tevkif edildi ~ 
Beyoğlu seyrüsefer memurlarından~ 

Ali adında bir arabacıdan rüşvet f' 
yakalanmış ve tevkif edilmiftir, Hi diJ' 
le olmllftur: ,p 

Talat, Altıncı daire önünde geçmekte ~ 
arabacı Alinin belediye nizamlarıDJl ~ 
bir hareketini görmüş, kendisini ç• wı:' 
z.abıt tutacağı ,_ırada, 300 kuruı mukBb " 
kendisini bırakacağını söylemiş, Auııi" ,al':,. 
tünde bulunan 55 kuruşu aldıktan . ~ 
200 kuruşu, gösterdiği bir bakkal ~ 
nına kendisine getirmesini tembih e ôif 
Ali bir taraftan parayı tedarik etrnlş, ~ 
taraftan da memuru ihbar ederek JJ 
meşhud tertib ettirmlştir. Talit para~çı; 
Ciiğı sırada yakalanmış, Sul tanahmed ,~ 
cü sulh ceza mahkemesine verilıni" t• 
edilmiştir. 

Biri daha , 
Nuri adında bir polisin de KasırnPa.,,-1' 

kadına sarkıntılık eden Konyalı ~ Jf''I 

cirden 20 lira rüşvet alarak bıraktı~ ; 
şı 1dığmdan sorgu hakimliğince tevıdf rJ' 
ırJ,ti. Nuri hakkındaki evrak asliy• • 
ceza mahkemesine .sevkedilmiıı:Ur. 

Bir Polonyalıyı kandıt"1 
kumarbazlar 

Polonyalı iktısad doktoru Ogüstli ~ 
rıp Taksimde Anadolu sokağında All . .J" 
tımanında Zabelin 3 numaralı OBiP" :' 
götürerek poker oynatan ve 30 doJ,t'ı (f 
t.,·içre frankı ve 25 Türk lirasını •~,,6)' 
lille Şeref, Nuri ve Mihal yakal~ ~ 
Polonyalı lktmd doktorunun parıı..r' / 
lunarak ·kendisine iade edilmif, st.I 
hakkında takibata geçilmiştir. jjf 
Bir kız pencereden diif 

ağır yaralandı !11. 
Ciballde Haydarhamam IOkağındB ~;pi 

kunduracı Hakkının 9 ya,mdaki e"I I 
Zeyneb evin ikinci katındaki tara;ad,:ı ııı' 
kağa düşmüş, sokakta duran bir el 11'.J 
nın kenarına çarparak ağır surette Y~ 
mış, ümidsiz bir halde Haseki 1ıaswı" 
kaldırılm ııtır. ,..,,1 

Notlar 
Te1ı1,a mahal yol« 1 

Bu sabahki refiklerimizden. birİ• .~ 
ba. dünkü aayımızda. b(lfmaka.leıbti g~ I_ 
di{/i için, •Neredesin Necip Alt?~ di'l'ff-1 
~a~. ~.tmekte ııe ı,rine dünkü. ıaV1Jff 
tıçuncu sahifeıinde Na.ıuhi Baydarf.o. 
ta.z Faikı da. arayıp bu.la.ma.dıgın-ıda11 tll 
yet eder görii.nmektedir, Arkcıdol1~ 
üzilntüsünü gidennek için. derh"ı .1' 
verelim ki Necip Ali Ankaradtıdıf 1 JI 
A!}usto.! zaferinin. yıldönümü.nde ~ 
tenıaH ~tmek . Uz-ere Dumlupınara. ~ 
etnıek uzeredır, Yazıları dünkü p f' 
yeti1emi11en Nuuhi Baudarla. Mii~~ {, 
ik iıe bugün. 11\ne üçüncü. ıahifıdıJ.~ 
!erinde otunııaktadırlar. Re/ikifııil• "",/ 
aelh olma.ıını, tela, etmem.erini, o~ 
arkadqlarınıızı okumak fır•atındll,. il 
dtnni a.ıla. mahrum etmiyeceğhni;i b 
ederiz. 

siz ve saki~di ki!., h;ık camlardan ~.ııf.ı1 
denız ruıı;ı-arı giriyor, ayın gürnÜf *;I 
odanın mavi ziya çemberi dışırıd• ti 
kısınılarına yer yer mwtaW tekliJld• 
dlhlıklar uzatıyordu. Yüzüme manidar bir bakış fırlatarak: 

- Çalışsana!. dedi. 
Kendimi öne aldım. Kollarımı ma.sb.ya 

dayayarak: 
- İmkinı var mı?. diye mınldandım .. 

Zülıiıl kulak kabarttı; fıaıltı gibi: • J" 
-:- ~yuyor mu.,-un? Şu ileride~ 

garıb hır kuş ötüyor, dedi. 
Evet! diye mırıldandım. 

- O halde seni yalnız bırakayım! .. 
Gitmek istC'r gibi yaptığı harekete mini 

olmak i~ln bilE"klerini tuttum: 
- Hayır Zülill. Ben bu gece çok bahtiyar 

oldugumu hissediyorum .. Bu saadeti bana 
lada görıniyeceksin .. 

- Ama çalıı;mıyorsun! .. 
- Çalışmak için bütün gece!er benim .. 

Fakat, bu kadar yakından görmek için sen 
benim değibıin .. 

Yüzüne gözlerimi kırpmadan bakıyor -
dum: 

- Acaba ne kuşu?.. ~ 
- Fransızlar buna •Grand pUC' 

Büyük bir cins puhu kuşudur .. 
- Sen nereden biliyorsun?. 
- Sesini tanırım ... 
Hayretle \yüzüme bakıyordu: ~ 1 

- Tuhaf feYI dedi. Ve yere i• ' .i 
çık cama doiru yürüdü. ~ 
Ağır ağır arkuından gittim. i!d d,ı! 

açık duran pencereye dirsekleri~_,,; I 
nuş, başıru tecessüsle dışarı ıaauı~ 

Tabiiliktf'n ayrılmamak, heyecanımı gız
lf'mek için büyük bir gayret sarfederck 
ilerledim ve masamın başına geçip otur -
dum. 

Kendisine yer göstermeden böyle hareket 
edişim emniyetini kırmamak içindi. Nite -
kim, gayet samimi ve 1Aubali bi tavırla 
kiğıcllarımı ileri doğru itti ve bir s ıçra
yıfta masamın üzerine çıkıp yerleşti. 

- Ne kadar güzelsin!, diye fısıldadım. 
Bu iltifattan memnun görünüyor ve göz

leriıne candan, içten, hatti •muhabbet. di
yebileceğim bir yakınlıkla bakıyordu. 

Ellerini çekmek için bir gerileme hareke· 

liyordu. rP 
Bir müddet böyle hareketsiı; dıl 

tan aonra bana döndü: ıJ"'.1 
- Bu kuş zararlı mıdır? . diY~. 50 V'" 
- Evet! Çünkü faydalı kü;u~ 

Şimdi birbirimizin çok yakınında ve mavi 
elı&jürden dağılan bir nur telilesi içinde 
idik. 

Ellerini, diğerinin üstüne attıiı bacajında 

ti yaparak: 

- Ama bu tarzda konuşmayacaj:ız?. dedi. 
- Ya nasıl konuşacağız? .. 
- Daha ciddi... 
- Ciddiyeti bana yakıştırnuyorsun ... 
-O başka!.. 
Bir nıüddet sustuk.. Gece o kadar ses-

yer... /. 
- Hiç gördün mü?.. -PJ"J 
- Bir kere!. Baykuşa çok bt"fl.~ 

Farkları, birinin muzır, diğerinh1 

oluşudur.. .J 
Elini gülorek omıuma vurdu: . f1P 

Epey malllınAt sahibi ~ t111 
(Ar ..... 
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.,.. 25 Aiustos 1940 

Günün yazısı 

La F ontaine daima 
haklıdır 

.............. 

AVRUPADA 
DARB -----• 

lngiliz resmi tebliği 
Londra 24 ( A.A.) 

Suyumu bulandırmak cür'etini Hava ve Dahili Emniyet Nezaretleri teb-
aana kim verdi?. liği: 

· · Bu aabah Douwres. Fransız sahillerinden 
Zat~~ ·g~~e~· ;ıi b;~i yerdiğini de atılan toplar tarafından bombardıman edil-
biliyorum. miş:tir. Evler hafif h858r görmüştür. Za-
• • yiat azdır. Bil!hare dilfman Douwres ve 
8'~ 

0

d~ğiis~~. k~d,;şindir. Romsgate üzerine hava hücumları tevcih 
O halde yakınlarından biridir· etmiştir. Douv.·res'da az hasar olmuşsa da 
Zira bana hiç rahat verm.iyo;su- Rarnsgate'da bazı binalara ve bu meyanda 
nuz, gaz fabrikasına isabetler olmuştur. ]ıfuhte
Sizler, çobanlanruz ve çomarJan... lit klm.sr.,!er ölmilf ve yaralanmıŞ'llr. Rams-

k nız. g.-ıte civarında hlauston'da İngiliz hava kuv-
llıe•?UrtVla k~zu hiki.yesini kim bil .. veıleri ta):yare meydanına da hücumlar ya
Jt .. ,. • e kım bilmez ki hak daima pılmı.ştır. Binalar çok hasar görmi.:.ştür. 

.. "Vetınd" ? V Şimdiye kadar Jile len raporlara na~ran bu 
rer ır • o bu mevzuda Fik • 1 anmam.ak kabil midir?.. hnrek3t eı;na.sında biri tayyare dafi batar-

liak ka . yi\lan tarafından olmak üzere on düşman 
S vının ve yemek şeririndir. tayyare5i düşürülmüştür. Bugün düşürülen 

tırtd ora. ı.ünierde. Adriyatik kıyıla .. diışrnan tayyareleri adedi bu suretle on üçü 
k\ltda, ?t• devlet, tıpkı La Fontaine'in 'bulmuştur. Tayyarelerimizden birini kay
lar u ile kuzuıu gibi konuımuyor _ betlik. Pilotu hayattadır. 
'•ıın";; ?. Bir Davud hoca hikayesi a- • • 
Soıır • 1923 le geçmif bir vak'a.... Londra 24 ( A.A.) 
d . .,.d•, Meryem yortusunu kutlayan 

&r b" k Hava ve Dahili Emniyet Neıs.retleri teb-lı.Yroki 1~ alabalık kar,mnda alay !iği: 
h;,. b arile donanmı, eski ve küçük Düfman tayyareleri yeniden Londra mm-
•- •rb gemisinın· torpillenmesı· •• Da- dır A ı bo .._ •orıra t'" l takası üzerine yaklaşmışlar . tım.?1 m-
tt~ı .~ uccar vapur arına tayya- balar Londranın f8rkında civar tarlalara 
~ e hucum •• Hi.diseler bir müddet düşerek lili derecede hasara sebebiyet vcr
"ııd Y•lıtınıt gibi görünürken Ama- nılftir. 
'tt Razetelerinde yeni yeni ithamlar Bu ek~m kuvvetli bir düşman tayyare 
ı._.:;rni bir ajans tarafından iktı • filosu Portsmouth'a hücum etmiştir, Hasar 
"- ".: -Yüzbaşı Stavridis bir jandar· ve zayiata ald mufru-sal raporlar henüz 
'lıl.zba,ısıdLr ki çamura .. çamlık gelmemişse de muhtelif binalara isabetler 
tt)h ~d vatanperverlerinin vah,i bir vaki olduğu ve yangınlar çıktığı öğrenil -

d -.Oı '7İcd k b · n1iştir. 
~ İ ansız ve aygısız ır •· Saat 19 a kadar alınan raporlar bugün 32 a .... n: •tak tanılır. ı,te bu adam Sako dü~mRn tayyaresinin düşürüldüğünü gös -

tttt: adında bir Arnavudu haksız termektedir. Bunlardan 28 i avcı tayyarele
~~ rrı.hkemeye ıevketmi, ve mah- rimiz, dördü de tayyare dafi bataryalan
~d lnaznun lehinde karar verdiği mız tarafındAn düşürülmüştür. 
llııı•-~ ~zba,ı ne tehdidler savurma- Ta,•varelerimizden onu üslerine dOnme
d~?. Siz iaterıeniz, bu hiki.yenin mitl~;dir. Pilotlardan biri hayattadır. 
\'"""'1 olduğu farzedilse dahi nihayet • • 

lıttitrj rnaı.kemelerinin adilce hare • Londra 24 ( A.A.) 
llııı le ortada bir haksızlık kalma· 
•tt Olduğunu iddia ediniz; Tomor Hava Nezareti ıkşam tebliği: 
~' l 0ınori gazetesinin yeni maaal· Dün İngiliz hava kuvvetleri bombardı
~atd~r: Yunan makam lan ay .. man tayyarelerinin yaptıkları gündüz ha
~ berı bütün Çamura Amavud- rek.itında hücum hedefleri arasında: 
l'flc'l kartı zulüm için sili.hlı çeteler Fransanın fimali garbi, Holanda ve Al
~·~ etmiyorlar mı?. Atina ajanın manynda tayyare meydanları ve diğer as-
1\e ~~urılan dilediği gibi yalan.la,sın, keri hedefler, bombardıman edilmi,!erdir. 
T~ '? 1 t Gece hedefleri arasında: Ruhr ve Sterk-hlilcl\ı,.. •• •le Giornale d' taba nın r<tde petrol taııfiyehanesi, Rhin havzasında 

lı.ty U: «Arnavudluk ve dolayısile Ahenanif' i~e depol:\rı, işgal altındıı. bulu
iat~ Vaziyetin kat'i surette hallini nan Fransada ve Holandada 20 kadar tay
~ le hakkına maliktirler. Yalnıı: yare meydnnı ve deniz tayyare üssü ile ,u.,, •raziıi hakkında değil, fakat Boulo~e. Di('ppe ve Bre!lte'de muhtelif 
d'>ltı ..,dların ekıeriyeıte bulun - hedefler lı<>mbardıman edilmişlerdir. 
~ b~ topraklar, yani Yanyanın bü- Bcmhardunan tayyarelerimizdcn üçü 
ı .... ır k11rnı hakkında muhakkak bir dönmtmişUr. 
tıd11r'Y• •ureti bulmak bahis mevzu -
\' ~·. Bundan sonra emperyalist •• 
~. h:ıs.tanın niyetleri, Arnavudluiu 
toı. 1li Otrant boğazı a,ılarak 1-

''l'ı . .,,, ah d il( -.ı,l'ı . ıs • ..- emelleri, y u on 1 

hu Iı·· 1~1•1 arzuları ve binaenaleyh 
~'ilk ınemleketin aklını başına 
l\a d •lı zarureti ileri oürülürse bu· 
b""İı' "•mamalı; çünkü, mesele Yu
t\• 

1
' 11• kötü maksadlar atfederek ,. ... . d 

V ise ona ulatmakta ır. 

Londra 24 ( A.A.) 

Anavatan Emniyet Nezaretinin tebliği: 
Hampshire aahili civarında küçük bir şeh

re ve Wlght adasında bazı noktalara dün 
akşam bombalar atılnuıtır. Bau me:;ken -
lerde ve dükkinlarda hasarlar olmuştur. 
Bir miktar yaralı ve bir kaç ölü vardır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 24 ( A.A.) J:'llı • le Fontaine daima haklıdır. 

ıötı'I, 0 nun anlattıi(ı hikayeyi biz 
L · t llJrı ku Alman bafkumandanlığının tebiiği: 
"tı~ •ınlayabiliriz: Kurt zuyu Deniz kuvvetleri, Avustralya sularında, 
~ •trada çobanların ve köy- &i06 tonilito hacminde Turakina adlı 
toı._,;1_1•ciay, farkettiklerini görerek mUS.llah lngiliz şilepini batırmıştır. Deniz-

-.rtnı kaldırdı ve ıavu,tu. altı gemllerl, son sekiz gün zarfında, mec-
~ Nasuhi BAYDAR mu tonilltosu yub bini tecavüz eden düşman 

• şilepleri batırmıştır. Yalnız bir denizaltı, 

l' 
"ll48AH GAZETELERi on bin tonilato bahrmıştır. Diğer bir de

nizaltı 5242 tonllitoluk Severeo Lloygh, 
~.llRR.ll~EFKAR 5100 tonilatoluk Brookvood mü,.,l\ih İngi-
~~ liz ,ileplerile 4000 toniliı.c;._luk diğer müsel-
t\ıu .84~1 lllEYHANE MAHVET~IİŞ llih bir ,Uepi batırmıştır. Uçüncü bir deniz-
~.:t~a Zade Velid, :ı:·ransa devlet reisi altı gemisi, ]1 bin tonilatoluk bir müsellih 
'~ Petain'in Almanyayla mütareke ak tllepi torpillemiştir. 
~bıer'°~a ~·ransanın uğradığı inhidam 23 ağustoıı ve 24 ağu~tos geceıi tayya -
"~•~ ~~ anlatırken zevkU safaya dalıp relerimiz, bütün cenubi ve merkP.zi ingil
~~111-. :p tını esirgediklerini söyl~iğıni ya- terede Uman ve dok tesisatlarına, tayyare 
' ~larnento usulü haricinde 1.eş<-kkül r.ıeydanlarına, esliha fabrikalarına ve aske
lııı~ teş.aı Petain hukUmetının aıle ha- ri kampla.ra hücum etmiştir. 

HAKIKA7 

J.llllllllllllllUllll!lllllttlll""'''''''"llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•lllllllllllllllllllllllllltllllllll!llllllllllllllllllllJ. 

~ IK~DOINJ ll<i01ŞIES~ ~ 
Tı111ıııuıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uıı111111ıuııııuııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111il 

Güneşte iyi yanmanın usulleri 
Güneşte 

nasıl 

esmerleşen tenlere 
ınalıyaj ~apmalı? 

Mevsim yazdır. Ekserimizin hayatı daha 
çok açık havada, denizde geçiyor. Güneşte 
yanmak da artık moda haline geldi. Yalnız 
iyi yanmak için deriyi tanımak, esmerleş
tikten sonra da ona göre boyanmak la -
zımdır. 

Kuru eildler güneşe yağlı derilerden da
ha az mütehammildirlcr. Güneşte büsbütün 
kuru bir hal alırlar. Sarı.şınlarsa güneşte 

cildlerine herkesten fazla itina etıncyo 

mecburdurlar. 
İyi yanmış bir tene malik olmanın ilk 

şartı sabırlı olmaktır. Güneşin yüze bir
denbire vurma!lına mini olmak için şun

ları yapabilirsiniz: Başınıza büyük hasır 
,apkalardan giyersiniz,. yüze krem yahud 
zeytinyağı sürersiniz. Derileri soyulmadan, 
cildi hırpalamadan yanmak isteytnler her 
zaman kullandıkları pudraya bir miktar 
kinin Uivc ederek güneşe çıkmadan evveJ 
bu pudradan yüzlerine ıürebilirler. 

Yazın günefin cildi kurutmasına miini 
olmak için makyaj esnasında yağlı krem 
kullanmak Iaydalıdır. Denizden çıktıktan 

sonra hiç bir zaman yüzünüz deni:t suyu 
ile ıslak olduğu halde güneşte kalmayınız. 
Yanınızda daima bir 'işe içinde tatlı su 
bulundurunuz ve yüzünüzü bununla çal
kalayınız. Yüzünüzü iyice kuruttuktan 
sonra kremleyiniz yahud yağlayınız. 

Yanmı' yüzlere nasıl 
makyaj yapmalı? 

FAZLA KOYU ESMF.R YANANL\R 
ŞU RE~KLERİ KULLA!lo';llALIDffiLAR : 

Yanaklar için açık portakal rengi allık, 

dudaklara açık portakal rengi ruj. Pudra 
pembe. Koyu esmer renkte yananların cild· 
leri ekseri yağlıdlr. 

Bu şekilde yananlar güneşle ka -
lacakları zaman ifrata kaçmadan yüzlerini 
yağlamahdırJar. Güneşin şiddetsiz olduğu 
zamanlarda j~e yağsız bir krem ve güneşe 

mini olan hafif bir pudradan başka bir 
şey kullanmnmalıdırlar. Yüz güneşte sık 
.!ilk ve fazla yağlandığı için parlar açılma
ya çok müsaidclir. Porların açılmasına ma
ni olmak için geceleri yatmadan evvel yü
zünüzü bir kaşık zeytinyağı kanştırılmış 

bir yumurta sarUit ile temizleyiniz. Üç, 
dOrt dRkika sonra da yüzünüzü çalkar -
sınız. Geceleri ve sabahları yüzünüzü bir 
dilim ıeftali, yahud kavunla uğuıturur gibi 
silmek de faydalıdır. 

G[NEŞTE Km~nzı YANANLARL'I 
Kl.TLLA!\'ACAGI RENKLER - Yanak -
lara hafif kırmızı allık, dudaklara koy".l 
kırmızı ruj, açık kurum ren~'i pudra. 
DERİYE YAPILACAK İHTİMAM ' -

Kırmııı renkte yanan deriler daima kuru 
ve naziktir. Günde bir kaç defa ne fazla 
yağlı, ne fazla yağsız bir krem sürmek ''e 
güneşe mani olan pudradan az miktarda 
ku11anmak lizımdır. 

Geceleri yüzünüzü ynA,lı bir kremle te
mizleyiniz, Ve haftada üç defa yüIDnüxe 
şu maskeyi yapınız: Bir yumurtanın beya
ıını iyice çalkayınız. Yüzünüze bunu sür
dükten sonra derhal üzerine çok az be
zclya tozu serpiniz. Bir çeyrek saat son
ra kepekli su ile yüzünüzü çalkayınız. 

BRONZ TE);LER'E GİDEN RENK -
LER - Yanaklara pembe allık, dudaklara 
kiraz rengi ruj, pudra hafif esmer. 
CİLDE YAPILACAK İHTblAM - Yü

zünüzü güneşte yakaeağınız :zaman hafü 
yağlayınız. Güneşin yakmasına karşı kul
lanılan pudraya lüzum yoktur. Çünkü 
bronz rengin hususiyeti hafif parlayı -
şıdır. 

Geceleri taıe yaj ile yüzü temizledikten 
aonra gülsuyu ile çalkayınız Sabahları ise 
yüzünüze bir dilim haşlanmıt salatayla 
fırçalar gibi &ürtünüz. Arada aırada yüzü
nüze sabahlan ve ak,amları meyva mas
kesini yapınız. 

~ llf '°:tııuztaşmaktan kurtarmak, milletın Bir milscllôh keoü esnamnda, tayyarele
~ıı:;ğramış olan manevi kuvvetlerıni rimiz. Bandury·de bir mühimmat fobı-ikası 
' al k, Kencliği fedakarlık ve feragati üzerine bombalar atmı.ştır. Burada yangın- O 
~~t 1'lırtnak ve alelU.mum Fransızları laı ve fiddetli infil8klar müşahede edilmiş-

rallıı :Ylinden kurtarmak için. hemen 1 tir. Mütcaddid gece hücumları netici!~inde 
~'~ lı tedbir ve kararlar arasın~a Bristol, A\'onmouth, De\·onport ve Great 
;:: lrııt .~ka içkilerin imalinın tahdıd Yarmouth limanları te~iısJerinde ve Cam -
t 1. 19~ ~ de bulundu~unu söyledik~n bridge tayyare mey,d~nınd~ lnfiliklar ve 

Sinemalar mı, 
riler mı ? 

mUşte- o Bertanın 

oğlu 

~da 80 )·apılan bır he~b~ gore l·angınlar vukua geün1miştir. . 
ıı.. • ~i • Ahnanyada 270, Ingılterede Gece bir kaç dü,man tayyarest, ehem -
""• 1'•de700· ·ıd· ' l ~ ~ S4oo . • Isveç:te 3000, Fın an ıy~- miyetli bir netice almadan fi(arbt A manya 

l.ı).dedjkl~ıye bir. meyh~e isabet etti- ÜZC'rine bombalar atmı~la~dı~. 
t •l''tnpg Yor ve diyor kı: Dün avcı tayyarelerımız uç, hava da.fi 
~,11\rd &a:tctesinin neşretmiş olduğu bu bataryalarımız dört tayyare düı:ünnüşlerdir. 
.ı.' b .. ı .. an ve o rakamlann sebebl;yt't ver Tavvarelerimizden ikbi kayıbdır. 
~ "•Od• .;.,·~·;,;...;.,; .................. ..;. ............... . ltı~"itıi . u~ akıbetlerden ahnacak. ibre! 
ı;.lltt.tt.z. 1"~ 1zaha hacet yoktur. Bun)·tyı 
~. 4-,~ tlıtrleri parçalanmaktan, fikir
l~~lttt tten ve manevi ku""°'·ctıeri zil• 
"', i&e ~-· kurtaı·mak için )"apılacak şey, 
n_ ti''bi lltadeleden ibarettir Fran-.ayı 
0 "ıt>b.' felıikeUere uğratan ha'jhca ami
tı_~ .;e olduğu mademki antaşılmı?;>Ur, 
..._ tb i.._ r millet için meyhaneye karşı 
... !1111.. ll\ın en ·· ı · . . 14,, ""' l~ . mu um '·atan \·aııfelen sı-
\t 1ııı l•I lhlış oldu(unu da kabul etmek 
~hlektedir .• 

hı...;,.,, ıı!'°LLUK VE KITLIK 
l, dalt.i . • hu yıl ı.ıraı mahsullerin Anado-
uıı ~ "''•il . 1 . bol! li· .ı.rak soru memı, uğu.;.ıa muka-
it ll1Jada z_Urraın tohumluk Ye yemek

h"-rra.ll lac hır halde bulunduğunu, eğer 
O~ ~Yemeklik ve tohumluk verilmezse 
&t~e~ ttı ZOrluk çekeceklerini, hem de 
l'tt'ilıt·lthe Trakyadan mah:,;ul lxklt!nemi
~ltl, 11 Yalnız tesel1iyl mucib olan nok
~lüy•rta .\nado\udaki bolluk olduğunu 
~~:r, ~ mahsul bolluğundan layıklle 
~ ~~ılrn~ için alınması la.1.ım gelen 

•.\ ırlerı de saydıktan aonra diyor ki: 

~ı•ltı ~r"nın her tnrarında önü:nii7.deki 
bı.utıirı ~ık t'hlike"i 1-,.areU ,·erili,.ır. llarb 
~ it 

1"hrablarına katılan bu dÇlık ff'l.t
tıı"JtıLkllttıınnda Trakya vaz.h·etinc rai~ınen 

r~·: .. ~·: .. ~~ .. ~:·~~"!l 
:.11111111111111111111111111ıııı11111111111ı111111111111111uıııı1111ıı11111ııı. 

* Berlin 24 (A.A.) - M. GoebbeWn 
gazetesi Volkischer Beobahter diyor !ti: 

Polonya hükümeti, işgal altında bulunan 
toprak. mahiyetini büsbütün kaybetmiş ve 
büyük Almanyanın bir cüz'ü olmuştur. * Tokyo 24 (A.A.) - D. N. B. resmen 
bildirildiğine nazaran Endüstri ve Ticaret 
Nazırı M. Kobayachu Hollar\da Hindistaru
na giden Japon heyetine reis olarak tayin 
edilmiştir. * CebelOttarık 24 (AA) - Bir Fransız 
tayyaresi Cebclüttarıkta karaya inerken ka
Z.'\en İspanyanın Linea limanı üzerinden uç
mu,tur, i'ipanyol mitralyözleri atef açmış 
iseler de tayyare allmen Cebelüttarıka ine
bilmiltir. 
· MU.rettebatı İngiliz makamatına müracaat 
etmi,ur. 

. ~ Bi.ıkrq 24 CA.A.) - Bütün Ruman 
ıhtıyat subaylarının ail.Rh altına çağırıldığı 
h_:'.1.kk.ında Asaochııtion PrPss tarafından ve
rılf'n h:ıbt-r, Bükrcşte tekzib edilmektedir. 

-Evet~ müşkül vaziyette olan hangisi? Si- Cihan Harbinin ikinci, üçüncü ayında, 
nPmalar mı, müşteriler mi? Bu sene yeni. Alman 01dular1 ParL'$dcn 60 - 70 kilometre 
filim olmıyacak, Avrupada filimcilik, harb ileriye mıhlandıkları bir sırada Parisin içi
dolayısile çok sakatlanmış, zaten yeni fi- ne bazı mermiler düşmüştü. Fran&ızlar 
limlcr çıkarsalar da bunları getirtmek güç bunları evvelit çok yüksekten uçan tay
imiş. Bundan dolayı sinemacılar endişe i- yarelerin attığını sandılar. Neden sonra iş 
çinde imişler. anlaşıldı: Krupp fabrikaları 42 lik toplar 
Bunları, btr sinamecı bir muharrire 

söylemiş; o da gazetesine tamıış. Fa -
kat muharrir bir araı1t1rsaydı sinema -
cıların hiç de müşkül vaziyette olmadık
larını anlardı. Sinemacılık bu sene de, ge
çen sene de en büyük kfırını vermiştir. 
Önümüzde:ki kış da verecektir. Yeni filim
lerin gelmemesinden ziyan eden sinemalar 

değil, seyircilerdir. Sinemalar ne bulurlar
sa onu silrüyorlar ve müşteriler daha iy!
sini bulamadıktan için çarnaçar scyredi -
yorlar. Onlar Greta Garbo'yu bininci d~fa 
seyre razıdırlar. Bulamazlar sa eski neslin 
Pinema Nikellisini yepyeni bir yıldız gibi 
alk11lamaya da hazırdırlar. 

o Acele ellik 
İşi olsun, olmasın hemen her yolcu bir 

buçuk saat vapurda mıhlanır kalır da, 
tam ~keleye çıkacağı sırada bir dakika 
sabredemez. Kapılil.rdaki izdiham binler
ce ki,i'yi bunaltacak bir hal alır. Bu sa
bır~ızlık ve bu acelecilik vapurda, tünelde 
şimdiye kadar pek çok kazaya &ebeb olmuş
tur. Fakat işte İzmir fuarında gene bu ac.~
lecilik yaralanmalara, hatti on, on beş ço
cuğun kaybolmasına 6ebeb olmuş. 

Bir iki dakikanın bizim memlekette hiç 
bir hesabı kitabı yoktur. Zaten arayan 
soran da olmaz. Vapur üç, bet dakika geç 
~alır. Tünel kapılarını kapadığı halde oir 

icad etmişler ve bu uzun menzilli top -
Jar Parisin müessir bir şekilde dövülmesine 
lar Pirisin müessir bir şek.ilde dövülmesine 
vasıta olamadan pek gizli olan yerleri keş
fedildi. O zaman Krupp'un uhibi olan 
şi'fman &rta'nın bu ismi toplara verilmişti. 
Şimdi Almanlar şi~man Berta'nın ~tun

dan iştiladeye teşebbüs ediyorlar. lngiliz 
!ahillerine bazı mermi parçalan düşmeye 
başlamış. Bunların Man, denizinin Duvr
dan sonra en kısa mesafeli noktasına düş
tüğü anla~ıhyor. Fransanın "Alınan işgali 
altındaki topraklarından Şerburg'dan kar
'!':l sahıle m('s.afe 125 kilometredir. Fakat 
İngilizler merminin 150 kilometreden geldi
ğini tahmin elmekte ve buna imkln bu
lunduğunu da haber vermektedirler. 

)50 kilometre ne demek?. Hemen hemen 
İ'Stıınbuld.-ın Eski?chire kadar bir mesafe .. 
Trenin altı saatte gittiği yol!.. 

Bu kadar uzak bir hedefe nişan almak 
için ne ince hesablar lil7.tm olduğunu ta
!'avvur ediniz. Mermi stratosfere çıkaeakL 
Dehşetli bir daire çizecek:. Onun havada gö 
rcC'eği mukavemetin hesabı bile akıllara 
durgunluk verecek bir ışeydir. Fakat ~ü
tün bu ince hesablArdan 10nra netice ln
glliz sahilinde bir iki binanın yıkılmasın
dan, üç beş kiıtinin ölmesinden ibart't ka
lacaktır. 

·· ~ eu ı · "' tı.t\tanı 
1
rn ıdekl umumi bolluk man1arR'il 

4dat ar a kar-şılanncık bir ninu•ttir Şu 
"'- vır ki i'1lh ı· . . -~Ytıtt.. .. · · a ın 4;"oklugunn bakarak 
ılı,_ ıııu.6 ol~ü•iiz ııitm•k de doj(ru değll
'ldutıı ka flaetin faıla lstihsalden mümkün 
~.p..... da.r cclecck sene için de stok 

* Vı-tlngton 24 (A.A.) - Ticaret Na -
2'ırı Hnpkiru sıhhi aebeb1erden istifa et -
mi~tir. Bu istifayı kabul eden M R 1t iki dakika bekler. Sinema, kişedeki müş~ 
'l'icı;..ret Ne~retini M. Jes.-.ie i. J~~vees'~ teriye tabi ola.rak on, on ~ş dakika bile 
tekhf C'decegini beyan etmiştir. geç başlar. Bütün bunlara karşı derin Lir 

Alm~nlar bu çok uzun menzilli toplarla 
be~ki Londrayı dövmek hevesindedirler. 
Çünkü Kale'den Londra 150 kilometr~ 
mesafededir. Tayyarelerin yapamadığı işı 

bu toplara gördürecekler. Fakat o zanıah 
artık mermi, askeri hedeflere değil, rast 
gele Londranın her köşesine tevcih edile
ccj:i için bu mermiler hiç bir. askeri gay~ 
temin etmedikleri halde harbı daha valışı 
bir safhaya dökecektir. - B. S. 

. basıre·~·--. ~ bir hareket olur .• 

* Bükreş 24 (A.A.) - D. N. B., Dahili- sabrımız vardır da neden kapılar açılınca 
;·e Nezareti. mülıeyyiç haberler yayan 4.Bt izdihama kapılmakta tercddüd ct.meytz'!. 
Yahudiyi muayyen mahallerde ikan1ete Acaba bu bize bir yanş hevesi mi veri-
mahkWn etmiştir. yor?. A.nlaşılır ,ey değil. 
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AF RİKAB A Politika - Askerlik 
HARBi~---.... 

Mısıra taarruz 
İtalyan resmi tebliği 
·ita/yada bir malıal 24 ( A.A.) 

77 numaralı İtalyan tebliği: 

Şimall Afrikada, 23 ağu.~tos gecesi, Sidi
Barranl deniz tayyare üssü, Marsa - Mat
ruh mıntakasında düşman askeri tahaş -
şüdleri ve İskenderiye deniz üssü, uzun ve 
şiddetli bombardımanlara tabi tutulmuş -
tur. Her tarafta gl'niş yangınlar ve mühim 
neticeler müşahede edilmiştir. Tayyarelc • 
rimizin hepsi, üslerine dönmilflerdir. 

Bomba körfezinde, 22 ağustosta, torpil 
alan İngiliz tayyarelerinden mürekkeb bir 
grup, limandan çıkmakta olan bir denizaltı 
gemimize hücum etmiş ve bir torpil isabet 
ettirmi,tir. Geminin mürettebatının büyük 
bır kısmı kurtarılmıştır. Gemi, kurtarıla -
bilecektir. Bir düşman tayyaresi düşürül-
müştür. 

Şarki Afrikada hava kuvvetlerimiz, Har
tum tayyare karargihına müessir bir gece 
bombardımanı yapmıı ve hangarlarda va
him tahribat ve geniş bir yangın vukua ge
tirmiştir. Tayyarelerlınizin hepsi üslerine 
dönmüştür. 

Düşman, Musavva, Berbera ve Debal ü
zerine hava hücumları yapmıştır. Hasar \"e 
ölii yoktur . 

ihtimalleri 
Bugünlerde Mısıra kar,ı bir taarnıa 

ihtimalinden pek fazla bahıedilmeie 
batlandı. Filhakika muhtelif hazır -
bklar, lıalyanların Libya h•dudunda 
visi bir harekete geçecegıru aöı • 
!ermektedir. Bu hazırhklar meyanın
da, bilhassa, Mısıra yapılacak hü -
cumla evvelemirde hiç bir alikuı 
olmadığı görülen. Somali iatilô.sını da 
saymak mümkün olabilir. Hô.diaeyi 
izah etmeğe çab,alım: 

İtalyanlar, Mısıra taanuza ıreç • 
meden evvel. Afrikanın fark cenu• 
bunda, Üç tarafı Habet toprakla • 
rile ve İtalyan arazisi ile sanlı bulu
nan lnııiliz Somalisine kartı ıiddetli 
bir istila hareketine batlarken, Al • 
manların Norveç harekatında takib 
etlikleri usulü tecrübe etmek iatemif· 
lerdir; denilebilir. Bu usul ıudur: 

lngilizlerin dikkatlerini ve kuv • 
vetlerini Somali üzerine ce.lbetmek. 
buradaki harbin kaybedilmesinin in. 
giltere için bir prestij meselesi oldu
ğu üzerinde durmak, ve belki de ln
gilizleri, Mısırda ve Y alruıJarktaki 
ordulannı Somali gibi çorak, ıssız ve 
haşin tabiatlı bir ıaha üzerine ıev • 
ketmeğe mecbur bır•karak, Mmnn 
ve Y akın,arkın müdafaaııru zayıf • 
!atmak!.. 

Tıpkı, Norveç harekatında lngi • 
!izlerin, gene böyle hatin tabiatlı, ve 
Somalinin akıine ıoğuk ve o derece 

ANADOLU AJANSINDAN: ,.sız Norveç sahillerine sefer kuv• 
TASHİH - Dünkü haberlerimiz arasında vetleri ve filo göndermelerinde oldu· 

Anadolu Ajansının 
bir dikkatsizliği ... 

neşredilen bir Londra telgraf~da ba;o ter- - 'b" gu gı ı ••• 
etime hatası yapılmış ve bu arada seh,-cn Fakat İngilizler bu sefer, daha açık 
Çemberlayn'in ismi de Çörçil olarak yazıl-
mış bulunduğundan bu telgrafı, bugün tas- göz davranmı,lar, Somali tuzaiuıa 
hih edilmif vaziyette neşrediyoruz. Okuyu- dü,memek İçin ellerinden geleni yap• 
cularımızdan özür dileriz. mıtlardır. Somali ancak. ltaJyan 

Londra 23 (A.A.) - Röyter'in diplomatik kuvvetlerini mümkün olduğu kadar 
hırpalamak gayesile müdafaa olun• nıuharriri yazıyor: 
muş, Mısırdaki ve Yakm,....ktaki 

Parlamento, dün öğleden sonra, on beş kuvvetler yerlerinden tedirgin edil • 
gün sürecek olan bir tatil devresine ba~la- memittir. 

mıştır · Tam bu esnada, Y akıntarktaki ln-
İntihab dairelerine gidE'n rneb'uslar, giliz kuvvetleri Batkumandanı Ge-

Çö~?.u·~~ son nut~nun kendil~rine i.~h-~m ı neral Wavel'in, giz1i bir vazife ile 
cttigı ıtimad his,;inı berabcrlerınde gotur- Londraya gidip döndüğünü ve ıaze-
nıektcdirlcr. Ve bu itimad hissini bütün 1 ·ı d"" • b b 1 d 

1 k k h ·ı· k 1 ki lecı ere ver ıgı eyanatta, ura ar a 

d Z. b' ı ·ıı t• d h b'. ··k çok ya ın a mühım a 11e e. cere• 
meme ete yayma tan a ı a mıyaca ar-

1 

k d ·· • h-d· 1 
ır. ıra, me us ar, mı e ı a a uyu ~· • .• ·-· . ··- • 

gayretler ısarfına teşvik eden nutukla son yan edecegını aoyledıgmı ogrenıyo • 
derece cesaret almış bulunmaktadırlar. ı ruz. 

Denehi1ir ki bugün harb milli bir haçlı Askerlerin, değil gazetelere beya • 
sefer haline in

1

kıl8b etmişti;. Çünkü, bU.tün 1 nat vermek, hatti gazetecilerle ko • 
İngiliz vatandaşları tu ciheti gittikçe daha nuşmaktan bile ne kadar muhteris 
ziyade anlamaktadırlar ki, son altı 3y içinde davrandıklarını göz önüne alacak o
harb mekanizmasını, bütün milletin kütle lursak Wavel'in bu ıöz1erinin aam.İ• 
halindeki gayreti temsil eylemekte "e bu miyetini daha iyi kavramamız kabil· 
gayretin müeıısirliği, teker teker bütün va- dir. Belki lngilterenin Yaktnfa& or• 
tanda~ların hattı hareketine bağlı bulun - dulan Ba,kumandanının bu ıözle • 
maktadır. rini, lngilizlerin çok yakında bizzat 

HükUmette yakında bir tebeddülit yapı- bir te,ebbüıe aeçecekleri eeklinde de 
ll\caA;ı httkkında deveran eden fayitıları, bu tercüme ve tefıir etmek mümkün • 
v111z.ix-<'U gö7.önünde tutnr•k ruuarı dikk.tte dür. 
almalıdır. Çemberlayn'in son raha.t~ızlı~ı. İn1rilterenin Yakın.-,rk kuvvetleri 
bu tarzdaki tekliflere bir derece kuvvet 
vormifllr. Zira Çemberl•yn'in sıhhi vaziye- olduğu ııibi durmaktadır. Bunların 
ti kendi. .. ini tekaüdlüğünü talebe mecbur hiç birisi bozulmak ,öyle dursun. 
ederse, hükumette bazı değişiklikler yap- bilakis daiına takviye edilmi4tir. ln
mak için bu münaı:ıebetten istifade edilebi- giltere son zamanlarda kuvvetlerini 
loccği pek muhtemeldir. MBRmafih bugün bütçedeki fasıllar gibi tevzin etmek 
yalnız fU cihet malO.mdur ki Başvek5let siyasetini takib etmeğe gayret ebnek• 
Lordunun dostları, kendi~inin çok '$<'Vkli tedir. Naııl bütçe'Je meseli maarife 
ve işine başlamağa hahişkir oldu~u bil- ayrılan miktarla. münakaleye, mÜ· 
dirmektedir. Şimdilik hükümette bu J!ibi dafaaya ve yahud her hanği bir idari 
değişiklikler yapılacağı muhtemel ı;(:.>::.ük- şubeye aynlan miktar arasında biç bir 

memektedir. irtibat noktası yoksa, lnııi!tere de, bir 

• • yerin müdafaasına tabıiı ettiği kuv • 
HAKİKAT - Anadolu Ajansının bülten- vetleri başka yerlere nakledip müna• 

!erindeki tercüme hataları maalesef art.ık kale yapmaktadtr. l,te bu ıebebden 
itiyad haline geldi. Ajansın tac;hih ettiği Mısınn müdafaa sistemi olduğu ribi 
son yanlışlık, bu vadide dikkalc;i:ıli~in ha- bozulmadan durmaktadtr. 
kiki bir f8heseri olmuştur. Gazetelerin tek lngiliz Batkumandanı Wavel'in fU 
istihbarat kaynağı haline gelmiş bir mües- sözleri de dikkate deier: «Tarihin bir 
seseden -hiç olmnısa havadlıı:lerin kaynaş- dönüm noktasındayız. Zafer aaati 
tı~ bugünlerde olsun- biraz daha dikkatli 
olma!'ınt rica elmek fazla bir taleb olmaz gelm.iıtir.» Wavel'in bu cümlelerin• 
SHnırız. 

(.___B_U_L_M_A_C_A__.) 
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den de ayrıca lnııilterenin timdi bir 
harekete ba,lamak üzere olduğu ma• 
nasını çıkarmamak kabil midir? 

Filhakika, tiındi lngiltereye ya • 
p1lması beklenen büyük taarruzdan 
hıtber çıkmayınca, Mıatr üzerine bir 
tazyik icrası çok muhtemeldir. 811 
takdirde M .. ır da harbe girecektir. 
Bu taarruzun Libya hududunda ve 
bilhassa sahil mıntakasmda yapılmasa 
çok variddir. Fakat taarnızu evveli 
kim yapacaktır?. !tal yanlar mı, in • 
gilizler mi?. Eğer lngilizler yapacak 
olurlarsa, hareketin Akdeniz filosile 
nıüşterek olacağı noktası üzerinde te
reddüd edilemez. lıalyanlar yapa • 
cak olurlarsa, o zaman da harekitıfl 
yalnız kara harbine münhasır ola ""' 
caiı tahmin edilebilir. 

lıalyanlar, belki Sollum ve Mersa 
Soldan sala: Matruh üzerinden lıkenderiyeye doi-
1 - Babadan evlida intikal. 2 - Hatıl. tu uzanan 400 kilometrelik tren yolu 

3 - Erkek, Saymaktan emri hazır, Bir üıerine hareketlerini teksif etmek İstİ· 
edat (arabca). 4 - Konağın daha büyüğü. yecek1erdir. Bu takdirde İngilizlerin 
Bir çalgı. 5 _Birler, Sesin aksi. 6 _Şimali 1000 kilometre imtidadındaki Lib • 

Ya • Mısır hududunun en za11f nok· Afrikada bir yer, Baba.. 7 - Lihim, Bır • --'- d 
!alarmda lıalyan bareketinı .... a an 

müphem sıfat, Nefi edatı. 8 - Durgun. • ed ki • _L • 
sarmağa tesebbüs ece "':' tanmın 

9 - Bir nevi koyun. olunabilir. lngiliz kuvvetlerıne fev • 
Yukarıdan aşaiıya: . kali.de bir ıurıc!tte teçhiz edilmit olan 
ı - Koyuluk. 2 - Huzur. 3 - lltıve, ' Mısır kuvıretleri de yardun edecektir. 

Habet kumandanı, Bir nota, 4 - Orta, Port ~ Saide yeni getirilen Avuıtral· 
HAraretli. 5 - Latife, Tasdik edab. 6 - yelı ve Yeni Zelind11.h aıkerler de 
Demiryolu, Sıcakla soğuk arası. 7 - Üs, I bu harekita genit mikyaıta ittirak 

8 · ~ edeceklerdir. Lezzet, Bir nota. - Bir yemiş. 9 - ... ı-
Mısıra yapılacak taarruzun ne te-

caklık. kilde b,.ılayaca~ ve ne tekilde inkisaf 
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meseledir. Fakat bu meselenin çok 
yokmda halledilmesi de pek müıteb
~d devildir. Mümtaz Faik FENiK 

Viyana • Pe,ıe yolcu 
tayyaresinin uöradıjjı 

kaza 
Bükreş 25 (A.A.) - Bu gün haber ••• 

rildiğine göre, Viyana - Peşte postasını ya .. 
pan tayyarenin dün maruz kaldığı feli • 
kette 11 kişi ölmüş ve dokuz: kişi yaralan· 
mıştır. Kaza, motörün bozulması yüzün -
den olmuştur. 
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30 Ağustostadır 
Bugünkü program 

1:'.:,30 Program, 12,35 Şarkılar, 12,50 Hıı

berler, 13,05 Şarkılar, 13.25 Orkestra. 

YUZME MUSABAKALARI GUZEL OLDU 

18,00 Program, 18,05 Müzik (Pi.), 18.30 
lo·Iüzik (Pl.). 18.45 Orkeııtra, 19,30 Türkü
ler, 19,45 Haberler, 20,00 Şarkılar, 20,15 
Şarkılar, 20,45 Konuşma, 21,00 Şarkılar, 

1 21.30 Operet, 22,30 Haberler, 23,00 Cazband, 
Milli Piyango 

çekilmek üzere 
da 
bir 

İzn1ir Fuarında 
Zafer Piyan· 

Türkiyenin her 
~.25 Kapanış. 

Büyük ve küçük kategorileri Kadıköy Halkevi 
farklarla kazanmıştır büyük 

~ 

Heybeliada plajı idaresinin tertib ettiği,/ Türk bayrak yarışı küçükler: ki..içükler müsabakasını da 81 puanla Ka-
herkese •çık yüzme ve atlama. m üsa~k.~- Biri.~c,i. ~dık.~y .. Halkevi, ikinci Heybeli- d.ıköy Halk.evi kaıanmıştır. Heybeliada her 
lı>rı dün Heybeliadada yapılmıştır. Buyük ada, uçuncu Buyukada. . . . . . . iki kategoride ikinci olmu, ve büyükler de 
bir kalabalıi:ın alika ile seyrettigı müsaba- Atlama müsabakasında bırıncıliği Deruz 16, ktiçüklerde de 50 puan toplamıştır. 

" d Se fi 1 Jak ı'k'ınc! olmu;lur Müsabakalard~n sonra kazananlara, me-kalara tehrimizin tanınmış yüriicülerinin rl!'lesin en y a mış, · 
çoğu iştirak etmiş ve iyi neticeler alınmıf- Netice e uyu er m s • • ..., v 
br. Müsabakanın ehemmiyeti bir taraftan 
da, böyle hususi bir teşebbüsle icra edil
meıidir ki, bu tek.ilde hareketler yüzme 
ıporunun canlanmasına fÜphesi;ı; hizmet 
edecektir, Sür'at yarışlarında, Vedad, İb
rahim, Fuad, Sadullah ve Ali bilhassa tema
ytiz etmişlerdir. Takım itibarile tasnifte, 
muhitinde en iyi yüzücülerimizi barındırmış 
oJan Kadıköy Halkevinin teşkil etti~i kuv
vetli takım kendine tehlikeli bir rakib bu
lamamıştır. 

d b .. "ki u.sa" baka ını 76 puanla ,..,.,imle madalyaları verilmictir. 

Ankaradaki boks müsabakaları 
çok heyecanlı oldu 

Almanyada atletizm 
,amplyonası 

N~ . 
GiŞESi 

30 Ağustos Zafer bayramı geliyor. 

Alınan teknik dereceler aş.ağıdadır: 
100 metre serbest büyükler: 

Birinci Vedad 1.8.8, ikinci Artin 1.16.6, 
100 met.re serbest küçiıkler: Bırincl Ali 

l,12.3, ikinci Cen,ıtiz. üçüncü Fc:U1l 
Ali aeçmede 1.10 yüzmüştür. 
200 metre kurbatalama büyükler: Birincı 

Tevfik, 3,27, ikinci :P..lusa 
200 met.re kurbağalama küçükler: Birincı 

Ankara 24 (A.A.) - Bölge boks ajan
lığının tertib etmiş olduğu müsabaka bugün 
Halkevinde kalabalık bir meraklı kütlesi 
kartısında yapılmıştır. Müsabakalar vakit 
vakit seyircilere çok heyecanlı anlar ya
şatmışlardır. 

Bu müaabakalar şehrimiz kulüblerinden 
2.5 müsabık ittirak etmiştir. fl.Iüsabaka • 
ların teknik neticeleri aşağıdadır: 

51 kHo: 

1 - Nevzad (Ankaragücü), 2 - Mustafa 
(Ankara~cü). 

İtalya - Aln1: nya müsabakasından bir 
hafta sonra yapılan Almanya şampiyona
sında alınan dereceleri okuyucularımıza 
bildiriyoruz. Tetkikinden de anlaşılacağı 
veçhilc bu dereceler P<'k de yiikack olma
mıştır. :rrfaamafih uzun atlama, üç adım 
atlama ve 400 manialı dereceleri bu sene 
Avrupada yapılan en iyi rckorlardı.r. 

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

ikramiye ile diğer ikramiyeleri kazan
dıracak yalnu N İ M E T A B L A 

dır. Koşunuz:, vakit azalıyor. 

ADRES: 

Eminönü tramvay caddesi No. 29-31 , 
Hüseyin, 3.45, ikinci Taceddin. 

200 metre serhf.ııt büyükler: 
Birinci İbrahim 2,42.9, ikinci Aleko 
200 metre serbest küçükler: 
Birinci Sadullah 3.1, ikinci Tulrul. üçün-

cü Refet. 

100 metre ıırtüstü büyükler: 
Birinci Kemal 1,34.2, ikinci Ali 

100 metre sırtüstü küçükler: 

53 kilo: 

1 - Emin (Ankaragücü), 
(Haikevi), 

57 kilo: 

2 - Halid 

1 - Vehbi (Birlikspo,), 2 - Seyfi (D.S.). 
61 kilo: 
1 - Fatih (Güne,), 2 - Celil (D. spor). 
~6 kilo: 

100 m. :rrtellerovicz 10.6, 200 m. Bönneke 
22,2 400 m. W;eJand 49,800 m. Harbig l,51.6, 
1500 m. Ka1nd.1 3.58.8, 5000 m. Eitel ve Sy -
ring 14.45.2, 10.000 m. Hanshofer 31.29.4, 
110 manialı Becker 15.4, Wegner 15.4, 400 
manialı Mayr 55.2, uzun allama Körnig 
7.42, yüksek atlama Nacke 1.93, sırık Glöt
zner 4 metre, 3 adım Gleim 14.89, disk 
Wotapek 48.37, cirid Berg 67.73, gülle Trip
pe 16.31, çekiç Blaı:;k 53.76. 

Sağlığın kıymetini takdir eden ba
yanlara Adet zamanlannda seve, 
1eve kullanacağı mikrobsuz. ufak; 
yumuşak ve sıhhi en birinci mah· 
rem tuvalet bezleridir. En ince 
elbiseler altında bile belll olmaz. 

üçüncü Tenis maçı Birinci Zeki 1,39, ikinci Aleko, 
Adem. 

400 metre serbest büyükler: 
Birinci Fuad 6,22, ikinci Gültekin. 

1- S.üd (D. spor), 2 - Haydar (D. spor) 
72 kilo: 

Tenis ve Dağcılık kulübü ile Moda ku
l - Kimil (A. Gücü), 2 - Rıdvan (Bir- Jübü arasındaki tenis maçı bugün Mc.da 

lıkspor). kortlarıPda yapılmaktadır. Müsabakalar 

lstanbul kUrek 
,amplyonası 

79 kilo: saat 9 d'l başlayıp akşam üzerine kadar de-
l - Cafer (D. spor), 2 - İslim (A. gücü) vem edecektir, 

FEMIL ve BACI 

Mü!'labakalarm neticesinde birinci ve ~loda kulübü ekipinde Fenerbahçeli te-
ikincilere madalyalar verilmiştir. nisçilerden bazıları da yer alacaktır, 

Her eczanede, kadın berberlerinde 

ve tuvalet maA:azalannda bulunur. 

i<tanbul kürek fOrnp;yonası bugün Yeru- İ • arıyor 
kapı ile Samatya arasında sahilde yap1ia- Y 

;:::;;.:=..::_.:::.:....:..:...::_~~:.._~~~ 

c-aktır. ?tfüsabakalar saat birde başlayacak.. 1923 yılından 1940 yılına kadar 17 sene 
tır. maarife hizmet ettim. Diplomam olmadığı 

Evvelce de bildirdiğimiz cibi Galatasa- için asil muallim olamıyorum. Yavrularım 
ray, Gür.eş ve Beykozun bugünkü çekiş- var. Onların açlık ve ıstırabma tahammül 
meleri çok heyecanlı geçecektir. Güneşli- edemiyorum. Çalışmak istiyorum. Her i' 
leorin 'zledik1eri bir mahalde bir hafta· yaparım. O kadar ki: Haydarpaşa - Pen
danberi kampa çekilmif olduklarından, bu dik arası apartıman ve konaklarda kapıcı 
ıünkü yarıtların cazibe ve ehemmiyeti bir ve bekçilik dahi yapar, çocuklan da orta 
kat daha artmıttır. tahsillerine kadar okuturum. 

ATLETİZM AJANLIGININ 
DAVETi Zayi 

Atletizm ajanlığından: Fen Fakültesinden aldığım hüviyeti kay-
30 ağustos 940 Zafer bayramında Sıvas bettim. Yenisini çıkartacağımdan eskisinin 

ve 1 ·9 940 tarihinde de Malatyada yapıla - hükmü yoktur. 
cak tark grupu atletizm müsabakalarına 
bölgemizden a,ağıda isimleri yazılı a Uet ... 
ler iştirak edeceklerdir. 

26l8i940 pazartesi günü saat on dörde ka
dar iki fotoi'fafla bitlikte Taksimde bôlge 
binasında atieüzm ajanlığına gelmeleri rica 
olunur. 

Ahmed, Osman, Şevket, Fikret, Ferid, 
Sezai, Melih, Kizım, Rıza, Hilaeyin Küçük-

F. K. B. No. 4126 

Bahri Tayaz 

R A Ş t D R 1 Z A tiyatrosu 

Halide Pişkin beraber 

Bu akşam Gedikpaşa 

Azak Bahçesinde 

KENDiNİN GÖLGESİ atıl, Hi.L'ieyin Albayraktar, Şerif, Etem, 
Kemal, Hayri, Nec;b, Vodvil 3 perde 

DE)IİRSPOR DÜN Al>'KARA Heyet her Pazar akşamı 
GÜCÜNÜ YENDİ Gedikpaşa Azak Bahçesindedir 

Ankara 24 (A.A.) - Bugün saat 17,20 de ( '"\ 
Ankara Gücü alanında, mahdud bir seyirci ABONE ŞARTLAR( 
kütlesi karşısında yapılan Demirspor - An
karagücü maçı havanın sıcaklığı ve mü
ubıkların tam formlannda olrnay~ından 
zevksiz olmuştur. 

İki talum da aynı gayreti sarfetmclerine 
raimen bir netice elde edemiyorlardı. Ni -
hayet oyunun ilk 20 nci dakikasında De
mırsporlular bir gol yaptılar. Oyun bun
dan sonra biraz canlanmağ:a başladı ve se
yircilere heyecanlı anlar yaşatmağa baş
ladılar, devre bu şekilde sona erdi. 

Türkiye için: 
Bir aylık 
Üç aylık 
Albaylık 

Senelilc 
Yabancı memleketler için: 

90 
250 
475 
900 

• 
• 
• 

Alb aylık 850 lcuruş 

Bir senelik 1600 • 
İmtiyaz sahibi ve başmuharriri: 

Necip Ali KÜÇÜKA 
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KENDiN BiRiKTiR İkinci devre de ayni durgunluk içinde ve 
Uti ta.rafın vakit vakit tazyikı altında ge· 
çerek sona ereli. Bu suretle Demirsporlular 
ilk devrt:de yaptıkları bir golle aahadan ga
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~leri MüdürO : 

----·------------------------ 1940 iKRAMiYELERi ı 
Ce'Dal Hakkı SELEK 

lib olarak ayrıldılar. ~ BasıldıiJ yer: Cumhuriyet I\tatba~1 ) T. iŞ BANK ASI ı aded 2000 l1raJık = 2000.- Ura 
- 3000.- > 
_ 3000~ • 

3 • ıpoo • 
Maliye Vekaleti Levazım Müdürlüğünden: 
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Macera Romanı 
TEFRiKA: 20 

B!2 bu. i~i yapamayız. Ç~ü maJ bi7."' J aJ~n gözleri pa.rlamaga başladı: Kutunun 
teslım edılcli. Para da aldık. Oyle aptal ap- içınde nefis bir viski ıişesi yatıyordu. 
tal bakınacafma, Allahıru seversen aç şunu Pcdro hayret ve sevJncle: 
da meraktan çaUamayalım... •- Oh, oh! dedi. Nasıl da IQJ'ıp sarma-

Ve sandığın kapa~ı baltanın keskin ta - lamı~lar. Kim bilir ne enfes cennet şara
ralile aralanırken, Pedro asabiyetle mı - bı bu ... 
rıldandı: 

•- Maksadımız sadece ne olduğunu an
lamak... Bir defa ne olduğu anlaşılsın. 
Sonrıı gene kaparız .. Hah f()yle. Elini 90k 

da ara, İgnasio. İyi karıştır. Dikkat et ha, 
kırıp dökeyim deme_ 

lgnasio, bir hayli ujraştıktan sonra, clı
ne kartondan bir kutu geçirebilmişti. 

Ser gardiyan merak ve tecessüsle kutu
nun üstüne eğilerek: 

- Aman. dedi, kiğıdlarını ususl usul e.ç. 
Sonra ıene bağlayıp yerine koyacağız • 

Kutunun Jd.iıdları açılır açılına.z; hep -

Ve hemen şifeye yapıtlı. Jandarmalardan 
biri gülerek: 

•- Yahu. decli, emanete hiyanet olur 
mu böyle?!! .. 

Pedro cevab verdi: 

.,_ Hangi emanet, dostum. O senin cie
diğin adamına göredir. K1'çak alkol bu. 
gormeyor musun'! Bu ihtiyarın kaçakçı ol
dlığundan tüpheliydim zaten .. Kaçak ma
lın tadına bakmak hel.Qldir. Mu.sadere edi
yoruz, bu malı biz. Ve zararlı eşyadlln 
nıadud oldu*u için de yok ed~riz vessel.im!. 

Bu fikri hepsi de makul bulmuı ola -
cakla.r ki daha o sözünü bitirmeden öteki 

1940 Küçük 
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iKRAMiYE PLANJ l ~ğustoı, 1 ikincitefrin tarib-

kutular da birer birer andıktan çıktı ve 
şişelerin ağızları açılmağa başlandı. 

Pedro Zurita'run neş'esine payan yoktu: 
•- Üçyıldız markalı viaki bu!! Viskinin 

şahı buna derler. Oh, oh! Bir yıldız dliı. 
cin~ten demektir. İki yıldız aliyülil8, Üç 
yıldız da ekstra ekstra .. 

İgna~io sordu: 
•- Ya dört yıldız?. 

•- Dört yıldız mı? Onu daha hiç işit
medim Olsa olsa cennette bulunan cins -
tendir o.... Ne duruyoruz. yoldaşlar Şe .. 
refinize!,. 

•- Şerefinize! .. 
•- Sıhhati llinizeL. 

Ve ü~yıldız markalı viski şişeleri birbiri 
ardı sıra boşaJma#a, kafalar tütsülenmeğe 
ba~ladı. 

Beş, on dakika geçmedi Ra!ıtel yanında
ki jandarmanın boynuna sarılard:, peit~k 
peltek söyleniyordu: 

- Aziz kardeşim ... Se\'gili dostum .... Şu 
saadet denilen şey de her zaman insanın 
karşısına çıkmaz ki_. Söyle söyle, mes'ud 
değil miyiz? .. 

$iı;oeler boşaldıkça g\Jrültü arlıyor; her 
kafadan bir ses çıkıyordu. Jandarmalar
dan biri İgnasio'ya çıkı~t.ı: 

·- tnan, eşekoğlu beş kulak! Haıa o 
yirmi bet kuruş borcu vermiyl'cek misin 
sen? .. Ha, söyle diyorum sana .. Cevab ver
sene, öküz marka!., 

lerınde yapılır. 

İki jandarma da bir kenara çekilrrıiş, 
cierdleşiyor; içkinin tesirile göz yaşlarını 
tutamıyarak, birbirlerine karılarından çek
tiklerini anlat.ıyorla.r, hallerinden şikayet 
ediyorlardı. 

Ogüstcn ise, yepyeni bir felse(e yumwt-
1.amış gibi, her zaman tekrarladığı sözleri 
geveleyip duruyordu: 
•- Dostlarım! Söz gümüşse sükıll al .. 

tındır! 

Pedro Zurita'ya gelince, onun hassasiye
ti büsbütün artnuş;tı. Bütün kiinatı kar
deş görüyor, karıncalardan yıldızlara ka
dar her teye karşı kalbinde hududsuz bir 
sevginin taştığını duyuyordu. Eğer Kadı
ri mutlak bir hükümdar olsaydı hiç kim -
scyi mahkUm etmez, en azılı katilleri bile 
atfederdi. Ah, bir hükümdar olmalıydı o ... 
Homurdanır gibi söyleniyordu: 

•- Bilmeı.siniz, bendeki merhameti ta
savvur edemezsiniz ... Şu mahkOm kardeş
lerimiz yok mu. hani Allah bilir, hepsıni 
de canım gibı severim .. Fakat ne çare, el
den bir fCY gelmiyor ki ... Zavallıların it· 
ride bıraktıkları çoluk çocuklarını dü.şün
dükçe yüreğim parça parça oluyor ali .. 
maUah! .. 

Sözün burasına gelince, teessürünü 7.ap
tedemiyerek hünğür hünğür ağlamağa 
başladı: 

- Ah, sevgili evladlarım .. Biçare mah· 
ktımJar .. Talisiz yavrular.. Size can daya· 
nır mı? .. Biz böyle eğlenip dururken ılzin 

tertib etmiştir. gosu 
tarafında satılığa çıkarılmış olan bu 

300,000 fevkalade piyangoda mevcud 
mutlaka biletten 63,345 tanesi 

rniye kazanacaktır. 

ikra· 

Tam biletler (2) liraya ve yarını 

. satılmaktadır. biletler ( 1) liraya 
Zafer Piyangosuna siz de bir bilet 

alarak İştirak ediniz. Vereceğiniz para· 
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasıtalardan biri olan Hava Kuvvetle· 

sarf edilecektir. 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus fevkalade 

lkramiye adedi 

piyangonun planı 
İkramiye miktarı 

Lira 
İkramiye tutan 

Lira 

1 
1 
1 
2 

60.000 
20.000 
10.000 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

Deniz Gedikli Erbas Orta 
' 

Okul Müdürlüğünden: 
Okulumuzda ücretle 2 türkçe, 1 !nglllzce, 1 llzik -' kimya - tabii 

tarih - coğrafya - yurd bilgisi öğretmenine lüzum varoır. 
1 

ııımI•'• 

Şartlar : 

1 - Universıte mezunu olmak veya Universıteden öğretmenUk vesi~,..ıı 
almış bulunmak. 

2 - AskerUkle lllşiğl bulunmamak, . ,. 
3 - Ucret miktarı barem kanununa göre M. M. Vekaletince tayin edıl il 

cektlr. Hemen derslere başlanılacağından taliblerin acele Kasımpaşada oe?..-.
1 OedikU okuluna müracaatlerl. (7öV' 

(Devlet Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğünden: r.·' 
Muhammen bedeli (50001 lira olan muhteli! cins ve eb'adda 40 kalem amt ~ 

vatmanlı dökme boru, ambuvatmanlı dbıtmc boru için T, dirsek He bir t.:ır:jt' 
flançlı ve bir tarafı ambuvatmanh dökme boru ucu, bir tarafı flançiı ve ~· 
tarafı kordonlu dökme boru ucu (9/9/1940) pazart..,I günü saat (10,30) on bıı> 
çukta Haydarpaşada gar binası dah!Iindekl Komisyon tarafından açık ek.ııt 
usullle sa tın alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin (375) liralık muvakkat teminat ve kanunu~ 
tayin ettiği vesa!kle birUkte ekıılltme günü saatine kadar Komisyona ınii!' 
caatıerl lazımdır. 

Bu işe ald §artnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmakta~ 

t)<L 11/ ----· -
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Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak S o 1ucan1 arı n·a 
kar~ı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarınır. büyüklerde ve Küçüklerd• 

sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucao hastalıklannda bunu 
kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. . • 

Kutusu 20 kuruştur. 
. ,., 

~· 1' ,. •• - ,.. : •• ' ...... ,.. •.•.•.• •~>ıl,.-, 

öyle mahzun mahzun boynunuzu bükme -
rı.iz yok muya? .. Ah,, mel'un dünya, ah! .. 
Yahu, çocuklar biraz da onları düşünsek!. 
İgnasio, kardeşim, senden büyük bir ri -
cam var. Beni kırmazsın ya. Ne olur. ı;:u 
viski tişesini Henry'ye götür de o da o;on 
demelerinde saadetin ne olduğunu bir kere 
d::ıha tatsın ... Hem de kendisine benim ta
rafımdan selim söyle .. Ser gardiyan s~nin 
idamına pek cs('flenıyor, kederini içki ile 
avutuyor, Sllna da bu şiş~yi gönderdi. İç
sin ve bu kahbe dünyayı unutsun dcdı, de 
emi? .. Unutma ha .. Haydi arslanım ... 

Henry Morgan, scıkaktan gelen bir ı:.;Jık 
acsiJe birdenbire kulak kesilmişti Bir sa
niye sonra, .!Zl'nis hücresinin penceresinde 
demir pannaklıktan dışarı hakıyordu. Fa
kat, tam o sırada kapının kilidi gıcırdadı. 
Delikanlı derhal yatağına uzanarak uyur 
gibi yaptı. 

Hücreye giren adam İgnasio idi. Elinde 
\·ıski şişesi vardı. Bu duvar senin 0 du
var benim Herliyordu. Delikanlın~ kcır~ı
sına gelince, büyük bir ciddiyetle, i~k;yi 
takdiın etti: 

•- Ser gardiyanın mahsus selamları 
var, dedi. Gözlt-rinden öpüyor .. Bu kcv
SC'r ş.ar:ıbını İÇ!tİn de gamınJ dağıLc;ın, di
yor ..... Ölül'lllü dünya bu, aldırma delikanlı .. 
Kılfayı çekmeye bak'4 Saadet bu şişenin 
içindedir ... 

Hery cevab verdi: 

•- Ser gardiyanın cehenneme kadar.~ 
lu var. Gönderdiği vh=ki de yerin di 
batsın!.'.. Kendisine öyle söyle!. cd~ 

Sarhoş gardiyan bu sert muamel 
pşırıp kalmıştı: 

·- Pekala, canım... Kızma._ sana fel,, 
bir şey demedi ki .. Cnnım nasıl ist~

Böylc söyleyerek, yalpa vura vurıı Jlıl"' 
reden çıktı; kapıyı kilidlcdi. 

rl Henry, kapı kapanır kapanmaz, de ıır' 
Ptncereye atıldı; ve Francis'in parf11ılt:: 
tan uzattığı rovelveri içeri çekti. 

Francüt: 

. " •- Merhaba kardeş! dedi. Şimdi sefil . t 
radan alacağız. -fitili üstünde ilci dir1· .. (! 

kcırtoşu göstererek- karşıki duvaı1n Jib .r.J 
. . •. 1 .~ 

ıyıce .. çome hu du\•an dinamit1e 'tl· 

ğız. Oylc kocaman bir gedik açıJac~lt t' 

.sahilin biraz açığında seni bekleyen pn ır 
Jık bile! ferah ferah geçebilir ... Haydi, dt 
m.ı, geriye çekil. 

Fitili yakıyorum. Fitil çok kısndır Jıl'; 
Hcnry, hücresinin sokak du\'arına el1 · 1 

zuk bir köşesine henüz çömelmişti ki ıt~ 
a~ıl.dı ve baıta ser v gardiyan olm~k ~;VJ;" 
hızım sarhoşlar. bagıra çağıra içerı 
!ar. 

Ra!aeı, ti'; 
•- Alçak hedf! d;ye hayk1'dı, D' otJ 

dostça muameleden hazzctmjyor ... .aıı 
gösteririz ..• 
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