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Çorluda insa edilen . ' 
Yenı göçmen köyleri 
lkJ.ı~;rıu. (lill3ust) - Çorluda yapılan Ankara mususil - Muam·eıe verglsln-
ne r,,, Yuı evıı goçmen köylerinden biri- den muaf ziraat aletleri listesinde top-

Muamele vergisinden 
muaf ziraat aletleri 

Y• 1 enler, iklnclslne Kırkgöz, temeli Gu• • NLU' • K AKSAM GAZETESi' rak süren aletler, ikileme. tezek kırma, 
n atııan ü ·· ·· . çapalama, tesviye, çayır biçme, ekin blç-rıırııı çuncusüne de Güven adı ve-

ıtır G" me ve döğme, tohum ayırma ve temlzle-
lerde . OÇmcnıer, inşaatı biten köy- r İDARE YERİ ·. İSTANBUL TURKOCAGI CADDES!. TELEFON: 24154 me, sulama aıetıerııe gübre saçan, tohum 

r.... YerleşmeA'c başlamışlardır. l eken makineler, nakil vasıtaları vardır. 
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lf IHl.Tl.AND' 

A Her .. 
..,,/rıı 11 llun lngilıereden kal kan tayyareler Almanya ve 
lehir/rı~<ırıın ifga/i altında bulunan Franaa, Holanda, Belçika 

erırıd L • 
v~ f:, e,., aıkeri hedeflere ve gene her gün Almanyadan 

Orıaı:ı; •ahillerindeki ve daha fimaldeki üalerinden kalkan 

Ş İMA~ DENiZİ 

Alman tayyareleri de lngilizlerin büyük limanlarına ve hatta 
Londraya hücum ediyorlar. ' 

Yukarıki harita bu üılerin ve fehirlerin başlıcalarının 
karşılıklı coğrafi vaziyetlerini göstermektedir. 

ı, \r angın 1 f "'"',:"?i;;; .. ;:"""i;gitt~;;"'""~ ı- ingillzlerln 
Alınaayada 
yaptıkları 
tahrlhat! 

~===;;;; 

altında neşrettiği bir makalede Times dl-

~ l M A N L A R 1 N ~o~:n~:~:r.-=a~~ın~n, ilk ~~nı bir b•L~A hafta kadar ıüren 'iddetli bir hava harbi 

b
"e Q LAR HALIN- teşkil etmiştir. BiUıasaa avcı tayyarelerimiz 

t."lrafından kazanılan muzafferiyetimiz.in 

Y 
1-nkiki değerini henüz takdir t!tmem.iş ola-

A p TIKLAR 1 
biliriz. 

~ 
Müdafaa esnasında ehemmiyetsız olmıyı:n 

U C 
insan zayiati verdık. Meskenler, ayni za-

u M L nıanda ban askeri hedefler hasaıa uğrô\dı. 

ft A R A Fakat bunların hiçbiri ehemmiyetli değildir. •c A\·cı tayyarelerimiz, varşova ~-10!, n.ottcr -
1' MEN ,,., damın akıbetine uğramamları için ~birle-

~ ASKERi r!mizi himaye etme"ktcdirler. Alman zayıatı 
~b iımidlerimitin fevkinde olmuştur. Muhare-

t EFLER ~ tayyareJerile takviye edilmiş bombardı-
MASU N.' :nan tayyare dalgaları ölü ve harabiyet 

} _ ~ saçmak için gelmişler fakat bu akıbete ken 
~ ~~ --...... dHerl uğr&mı,Iardır. Ezcümle Croydon 'a 
l•~tlt 26 

(A.A ) ~ kareı yapılan birinci hücumdan sonra hiç tt' li ctn b. - hah erken Alman bir Alman pilotu Almanyaya dönmemiştir. .. .. ~•ııg.:ı:; •arbl nııntakaın üzerine 2 ncl safha 
>Gı ' l"okha· ntbası atmı,lardır. Hasar 
"1, ~" ho •lı! · M.hdud bir 5'lh>ya ilci 

•• "')do "'"""" "--... tı Ulıık b. ra,.. .. en Y• lnız ufak 
""'1. lıt, >anıa" Yangın çıkmı,tır. 12 aa
)ijı...._ "'-tıı, lt.aı n zarfında üç süreklı hü

' buııilt k 
1~ . aahiUn blr kısmına 

~iit~Gı-~.~11\r~:tlıy~tinde bomba?nr ahl
~t Ciddi h~- l'ol mu~ hır kısmı denize dü~-

• -~, u •kkaten kapatılmış, bir 
l irarnıf, fakat te!~fat yok-

Ql'ICf 
lltı ........ 

btr Cf" Uzerlnde ka . 
ı..0d lllnan tabakası 

"'"' '• ~6 tı11 llf~tlıhttd~~·A.) - Dün Kt!ce bir Al-
1'1' ~~bıbındaııan tayyaresinin attıjı yan
:~ırlrıı: ıtı bir dumtıkan yancından ha.sıJ o
lltıtı 1. ltıerin, . •n tabakası •ahah erken 

"ılt-t dtdine h )ı.ayıhnıştır. Çıkan yangın-
)qL tııı,., 8 ılı.... J 
J ~ bir ·•flAında ta · - atı an bonıhıdann 
' .~tf itind hlan tamnn arılan bu
~ d!0tı.tf'b<'kt d•I bulunması imkan d~hl-
·~~~ "~rt\"' e r Bo b 1 
t • ._ıı, 1 U.t~r. y · m •ar evler era-
~taeı., h t~ İft.ly •nrı~dan müteessir olan 
'l"r.r• orııhaJa e ıonder11mlştir. Efrad 

'l.lt rını topla .. 
Şjtl\ . · maca .ınenıur edil-

o\ı, dı)e L_ 

>'•t::ıı ~dar al 

ŞimdJ baş,la)·an ik.ind saJha, münferid 
\-'eya küçük ıruplar tarafından yapılan yıl
dınm hava hticumlanndı1n ibnreUir. Bu 
frtıy)·areler tünün Vt! gecenin herhnn(I lıi'r 
!qtafİnde memleket Ülotünftt! cO.,ukınt-kte, 

hir iki bomba atmakta . .;okaklan. kır bah
çelerini mitralyöz ate~ine hıtmakfu ve Fı-nn 
sadaki ü~lerine dônmektf'dirler. Pu nevi 
hucumlar az hasar \.'Crdirebilirlı:-r. Mkerl 
hedeflere ıelince, hunlann yapacakları ha
rarlar hiç mesahe~indedir. İkin<'İ s..,(hanın 
cHier bir feıahürü de Calai, ve Boulnı,,e 
mıntnka,ına konulan uzun menzilli toph\
rı" faali3·etıdir. ikinci safha da birincisi 
Kibl h17.i •lmdh-·e kadar urt>mamı'.'ihr. Veni 
tanrnl7un Yt"rine \.'eya onunla a.\·ni ı:nman
da Akdenl7df'kl dnnRnmamıza, orta ~arkta-
1(.J ku\.'vetlf'rimİ7.f', Sü~1·~ kanahna J.-arıı;ı 
lılr hlicum Yapıln'U• lnııı i~tl7.ar f'det,ilir17~ 
~Uncu, .. Uncu, s inci 
safhalar -----Ne olursa 0ı,un he • • , 
larşılayatajıı. i...• . ~ feY• aynı zıhnivctlc 
llrAbh hatt ~uncu 180\.a e"'na ... ında u;-

a naZJ.k bir dcvır · b'J' · Fakat hu m .. k"' it . ZCc:_"ırc ı 1rız. 

BİRÇOK ALMAN 
ŞEHİRtERİNDEKİ 
TAYYARE 
MEYDANLARI VE 
FABRİKALAR 

YAKILDI 
Londra 25 (A.A.) - İngiliz Hava Neza

reti istihbarat bürosunun bildirdiğine na
zru·an, İngiliı hava kuvveUeri cumar~e!i 
gecesi Stuttgrat'da Daimler, Benz mÜeSfe
~elerine ,iddetle hücum etmişlerdir. Bu mü
csgese)er garbi Almanyada silih ve zııhlı 
eıtomobil imal eden en mühim {abrikalar -
dan maduddur, Bombardıman tayyareleri
miz tayyare dafi bataryalarının şiddetli a
teşine ve projektörlerin temeiküz ettirilen 
ziya huzmelerine rağmen hücumlar;nı yap
mışlardır. Bombalar ahldıktan sonra başlıca 
bınalar mef'ale gibi tutuşmu,tardır. Birbi
nni takib eden infili.klar ifitilmi7tir. İnfi
IL.kların en lf].ddetllsi tayyareler çeki.idik-ten 
on dakika sonra vukua gelmiştir. Çıkan 

y.ıngınlar 96 kilometre uzaktan h81S. görül
mekte idi. 

05 
Bugün 18 yıl evvel Türk ootanını ve 

Türk[üflU kurta.ratı. eısiz T ıir.lc ıafe-ri· 
nin kazanılma.ıuıa takaddüm. eden bii-
11ük u.ı.a.rruzıın. bqladıijı aiindii.r. On 
sekiz ıene evvel btıgıiniin ıafağında. 
idi ki, cihan harb ta.rihhle ders sa
hifesi gibi geçecek bir ıevk iilce111 
ve tabiye delınaile, diqT11a1ın taamı: 
edildi ve dört giin sür~n v• dilfman 
kuvayi kilUiyeıiı,in ıl\4hvohntı'iile ueıi
celenen nıu\arebelerdeıı ao1'tT4 30 A
ğustos Zafer Bayrcuııı~ıa. tt ! (lftldı. Bu 
zafer t1Qlnız düınıanı vata•:n ha.Timi 
ilmeUnde bognıakla ka.!ınadı, Türkü 
• Sevr. in zlncirlerin.deı kurt.ıı·arak onu 
yeni bir Myata. ve nurlu b:r istikb1tle 
kavuıturu.yordu. 

Cihantn korkunç girdibı.ı.dlar içinde 
a.ltüıt olduğu. bugı1n, o tarih üze
rinden. geçen 11ıllar1n. verdiği tec
rübe ve kuvvetle mii.celı~~e.:, nlilli bir
ligimtı ve bütiiıtliiği:nıü:. ·ta;n ola.rcık 
istikbale baka.bildi!lhniz ve bizl. za.
fere ulaıtıra.ıı bityük ıeflerimi:i oene 
ba§ımızda. ta.fı11a.bilme" ac.cıdeıine er
diğimiz için ,ne 1nutlu bi:e, ne 1nuttu 
onların emrinde ttefer olanlara! 

• Fiab 3 kuruş 

İnönünün dünkü gezintileri 
Milli Şel lnönü dün Florya deniz köşkünde iatirahat 

buyurmuflar, akşama doğru otomobille şehre inerek bir 
gezinti yaptıktan ıonra •aat 20 de Florya deniz köşküne 
avdet etmişlerdir. 

Reiıicumhurumuz bugün öğleye kadar bir yere çıkma
mışlar, deniz köşkünde iatirahat buyurmuşlardır. 

Başvekil bu akşam 
şehrimize 

Başvekilin Karabük seyahatinde aldığ~111z bir resimleri 
Ank,.ra 26 (Hu<uıi) - Baıvekil Refik Saydam, bu sabah lıtanbula 

hareket etmi•tir. B~ıvekili Ankarada bulunan Vekillerle meb'uılar, Vali, 
Emniyet müdürü ve aair zevat ı,tftsyonda uğurlam1ılard1r. 

Baıvekil bu ak~•m ıaat 20 de Haydarpaıaya muvaıalt1t edecektir. 

Ticaret Vekili dün geldi 
Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu d:dı ak- ı sebet tesis etmek üzereyiz. Bu nakliyatı 

şam Tırhan vapurile tehrimize gelmiş ve bir Yunan kumpanyası tarafından yapıla .. 
kendisile görüşen bir muharririmiı.e fU 
beyanatta bulunmuştur: 
·- İstanbulda bir k.aç gün kalarak An

LRra,.·a döneceiim. Burada bulunduium 
müddet u.rlında Vekilete ald l~ler etra -
fmı1a tetkikler )'apacak, hu me,..,ın. ıtha .. 
Jıit birliklerinin faali_,.·cllerinl de tt!tkik e
de<"eiim. İhracAt me,·sinti ariresinde bu -
lunduğumuz için İr.mirdcn hareketimden 
evvel ihracatçılarla ban temaslar yaptım. 

Amerika ile ticari nakliyat 
Amerika ile Akdenizdcn dojru mitna ... 

caktır. İlk vapur bir hafta 5on.ra liJna• 
nımıı.a gelecektir. İthalatın doinıdan doğ .. 
nıya dc\·let kontrolü albna alınacağı hak• 
kırdaki haberler aı;ıJsızdır. Esasen birlik· 
ler Va5ıta'.'iile ithalılt murakabe edilmf'kterlir. 
Irak - Suriye \'8 De\•let Df'nıiryollanmız 

cre'.'iındaki mürlerek tarifenin bu hafta ı .. 
ı;'İndt! hazırlanR<"Biını ümld t!dİ)'Orunı.. Fa• 

kat yaptııtm11z tetkiklere göı·c. ''""'dan 
Y"Pılacak nakliyatın biraı pahalıya mal o• 

lacağı anlaşılmaktadır .• 

• 

Rumenler Dobrucayı ı , 
10 teşri~ievvelde - ~ B B a 

terked ıyorlar 
ıiükreş 25 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Emin bir membadan öğrenildiğ~ne göre, 

Crajova'da Rumenlerle Bulgarlar ::ırasın
da cereyan eden müzakereler esnasında 
cenubi Dobrucanın tahliyesi tarihi üzerin
de mutabnkat hasıl olrr.uş ve bu tarih 10 
teşrinievvel olarak tespit edilmişti:. 

Macar heyeti Peşteye 
avdet etti 

Budapeşte 25 (A.A.) - Tam sal8hiyetli 
elçi M. Hory, Macar heyetile bir!ikte bu 
sahah Turnu - Severin'den J\udapet-teye 
gelmiştir. M. Hory, muvasalatını mütea -
kih derhal Başvekile ve Hariciye Nazırına 
raporunu vermiştir . 

Sovyetlerin Çanakkale 
için resmi bir tekzibleri 
Moskova 25 (AA.) - Tass ajınsı tebliğ 

ediyor: 
Sovyet hükUmetinin. B:tlkıın yarımadası 

mıntakasında bir harb zuhuru halinde, 
Sovyet donanmasının Çanakkale Boğazın
rleın geçmesi için Türkiyenin rıı.a~ını taleb 
etmiş olduğuna dair bu günlerde yabancı 
matbuatta haberler neşredilmi.stir. Ta.ss 
ajansı bu haberlerin sırf uydurm:ı olduk
larını beyan etmeye mezundur. 

BUGÜNKÜ İNGİLİZ 
RESMi TEBLİGİ 

Londra 26 (A.A.) - Hava anav:ıtan emni .. 
}"Ct Nc:r.aretleri bildiriyor: 

Dünkü taarruzlar esnasında 54 AJmarı 

tayyaresi düşürülmü$lür. Bunl!ırdan 48 i 
a\·cı tayyarelerimiz:, 6 sı hava bataryaları
mız tarafından düşürülmüşttir. 13 İngiliz 
avcı tayyaresi kayıbdır. 3 pilot ~ı ve sa
limdir. 
Düşman gece İnı;tilterenin cenubu ve 

merkezi üzerinde J(enif bir sahada faaliyet
te bulunmuştur. İnırilterenin fi.mali f8rkt 
l:ısmına ve İskoçya üz.erine bombalar düş
nüştür. , 

İnS!ilterenin merkeı.inde bulunan b!r ı:e· 
hirde yanıvnlar çıkmıt ve ban endlıstri mü 
esseseleri hasara uğramıştır. I.ondranın 
müntehasında bir kaç yere düşen homba
lr.:r küçük yanı;ı;ınlara sebeb olmuştur. Hasa
ıat ehemmiyet.sizdir. Alınan haberlere r,öre 
dünkü taarruzlar neticesinde öle'l ve ya
ralananların miktarı azdır 

1 

ı Yoktıtr. ınan rnıılUm•tn cöte, a-

b ... • .. . uıı u en yenince tehlikenin en 
.U)U~~n~n ~eçml.ş olacaiını ümid t>dcbiJi

rız. Dorduncu safhanın geçirilmesi daha ko. 
lay olacaktır. Beı;;lnciye celinct!, kimbllir 
belki o mukabil taarruzu kaydrftccektir .• 

Ayni zamanda bankette bulunrın baska 
İr.giliz tayyareleri de Ludwinghaven'deki 
azot fabrikasına hücum etmişler ve tam 
isabetler elde etmeğe muvaffak ohnuşltır
dır. Tayyare dafi bataryalarının şiddetli a
teşine rağmen tayyarelerimiz. sabah saat 
1 e kadr.r hücumlanna devam etmişlerdir. 
Frankfurttaki sınat pt!lrol fabrikasına da 
ı.ücum edilmiştir, Ayni gece s-.hil hava 
kuvvetlerine mensub Blenheim tayyareleri, 
Duard'ı ağır bir hücum altında bulundur
rnuşlardır, Atılan bombalk?' civar ormanı 
tutuşturmuşlar ve çıkan şiddetli yangın 

neticesinde petrol depolan atef almıştır. 
Çıkan ziyanın kuvvt!tlnden tayyareler han
;.:arları görerek kolaylıkla nişan alabilmi~Jcr 
dir. 

Tek çifte kUrek mUsabakasını kazanan 
Galatasaraydan Bayan Nazla ... 



2 HAKiKAT 

EHİR '-PİYASA =ı 
Almanya, Rumanya ve 
Macarlarla ticaretimiz 
Türkiye - Almanya arasındaki ticaret 

Nüfus sayımı 

hazırllkları 

1 ;ıtııııımıııı11111mıııı~1111111111111111111ıı11111111111111uı111ıı1uııı111§ 1 

! KISA HABERLER ~ 
~ ~·k~·;:;;f""'""'""""""""""'""'"""""""""""""' 

bitmek üzere 
mek · Radyoda ve 

teblerde sayım 

hakkında konferans 
20 ilkteşrin pazar günü sabahlP.yİn saat 

tkizde başlayıp öğleye kadar bitiril".'<:ek 
o~an nüfus sayımına aid hazırlıklar ilerile
ır.i4tir. İstanbulda, bu hazırlıklar cümlesin-
0.en olan nümerolaj işi ikmal edi!mi~lir. 
Nüfus sayımı hakkında hazırlablan duvnr 
ve aalon afişleri bugünlerde her tarafa da~ 
jıtılacak ve asılacaktır. 

İstatistik Umum müdürü Celil Aybar, 
l2 ve 16 teşrinievvelde Ankara radyosunda 
&ayım hakkında iki konuşma yapacak, bu 
konutmalar, radyolarla, yüz bine yakın sa
yım memuru tarafından dinlenilPl.ıilecektir. 
Radyoda, tanınmış ilim adamlarımız da nü
fus ıiyaseti ve nüfus sayımı hakkında kon
feranslar vereceklerclir. Bu me·.nuda kon
ferans verecek olan ilim ve ihtısas Rdamlı:ı.rı 
doktor Remzi Gönenç, Şevket Süreyya Ay
demir, Roma Demografi fakültesi me..zunla
nndan Ratib, Dr. Muhlis Ete, Servet Bcr· 
kın, Vedad Nedim Tör ve Neri K?ryürek
tir, 
Sayımdan evvelki iki ha!ta zarfında 

ruekteblerde talebeye sayım lşl ve ehemmi
yeti etrafında malUmat veı;nek G1ere mu
Mhabelf'r, yapılmaşı için istatistik Umum 
reüdürlüğile Maarif Vekaleti mü!ttercken 
bir proscram hazırlamaktadır. 

:11n111111tttıı1111111111111111111111111ıırııı111111111111111111111mııı11ıu; 
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Azgın bir boğa bir. 
çobanı yaraladı 

* ALll1A!'O'AYA ŞARAB İHRACI 
Alman yaya .,şarab .. ihrac edilerek mukabi .. 
linde si~ara kci:ğıdı ithali için tetkikler ya· 
pılmaktadır. * HAYVAS DERİLERİ - Almanyaya 
ihrac edilecek küçuk baş hayvan d('rilcri
nın fiatları mütemadiyen yükselmektedir. 
Fiatların &ncak ihracata başlandıktan son
ra istikrar kesbedeceği tahmin edilmek -
tedir. * KETES TOHIDTU - .Bu madde üze· 
rinP piyasada bir spekülasyon harek~li 

başlamı~tır. Fiatlar 20 para kadar yükse!
mişlir, * TiFTiK TEVZİATI - Rumenlere ve
rilect'k tiitiklerdcn 86 tonluk bir partinin 
tevzii bu günlerde yapılacaktır. * İTHALAT BİRLİKLERİ - Haricden 
fazla mal getirilememesi. yüzünden itlıa-
1.tt birliklerinin faaliyeti gayet daralmışhr. 
Birliklerin vaziyeti yeniden gözden geçi -
rileCC'ktir. * PA!\tUKLARII\UZ - Ziraat \rekileti 
CC'nubi Anadolu mıntakasında Amerikan 
pi'muk çeşid tohumlarını üretmeğe karar 
VC'rmiştir. * KESDİR BOLLUGU - Bu sene, ken
dir. geçen yıllara nazaran 10 misli fazla 
i"tihl&k edilm~tir. Keten ve kendir elya
fından mamul bütün maddelerin dcıhilde 

imali için faaliyet göze çarpmaktadır. 

Maarif 

* MADES MEKTEBİ Zonııuldakta 
maden mühendisi yeti~lirmek üzere leyli 
bir maden teknik okulu açılacaktır. Oku -
lun tahsJI müddeti bq Rnedir. * ~1EKTEB KİTABLARI - Mekleb ki
Lablarının vaktinde yetiştlrilmesı i;in Dev
lt't matbaasında faaliyet arltırılmıştır. Ka
ğıd pahalılığına rağmen Hatların arllırıl
tnaması gözönünde bulundurulmaktadır. * POLİS ESSTİTÜSÜ - i..tanbul po-
iia kadro!lundan 57 polis ayrılarak dün ak
şam Ankeraya gönderilmiştir. Bu memur
lar Ankarada bu !'!ene polis enstitüsü tedr:-
5.ltına iştirak edeceklerdir. 

Vilayet ve Belediye 

* E.~Jisö:o.ii llALKEVİ Bİ.>IASI 
Yeni binanın açılış merasimi Cumhurıyct 
bayramında yapılacaktır. 

Kartal civarında kırda sığır o~latmakta * ÇÖP İŞİ - B~lediye, her ev ve her 
olan Ali Rıza adında bir çobanı, azan bo- dükkinda çöp tenekesi bUlundurulnıa~ı 
lalardan biri karnına boynuzunu tak."lırak 1 m('cburiyeti hakkında alikadarlara bir ta
yf're devinnif ve ağır surette yaralamıştır. 1 mim yapn:ııştır. 
Ali Rıza, ifade veremiyecek bir halJe l-lny- * l:'l':St YOLLAR - Boğazın Anadolu 
darpaşa Nümune hastanesine ka'dınlmı.ş, sahil yolu, Be;·kotun iç yolları, Hürriyeti 
boğa öldürülmüştür. Çobanın hayatı tehli- E:bediye ile KAğıdhane arasındaki yol ve 
kededir. t:fküdar meydanının asfalta tahvili yakın

Ayağı kırıldı 
Beyoilunda Kazancı yokuşund.J. oturan 

İbrahim yolda yürürken dilıpnil'f, sol ayağı 
Jrırılmlf, Beyoğlu h.asbnesine ka1Jın1arak 

tedavi altına alınmıştır. 

Karpitten yaralanan 
çocuk 

Arabcamiinde Odalariçi sokağlndı:ı. oturan 
Asımın 10 yaşındaki çocuğu Yaşar diin so
k11.kta bulduğu bir karpit parça.~nı bir ku
tuya koyarak patlatmak istemiş, patlay:ın 

karpitin tazyikile havalanan t('neke 
çocutun yüzüne isabet etmiş ''e a)'!ı~ surette 
yaralamıştır. Aynt z.ıı.mnnd3 vücudünlin 
r:ıuhtelif yerlerinden de yan~n Yaş.ı.r Be
yoğlu Beledive h:tstaneslne kald1r1lmı""'hr. 

BALYA DGŞTÜ - Cibalide 138 numa
ralı yün deposunda çalışan Seherin üz~ri
ne merdivenden bir balya yün düserelt tx?
linden yaralanma!Jına aebeb olmuş, h83ta
neye knldınlmı,tır. 

TRAMVAYDAN D[ŞTÜ - 8 numaralı 
Edimeka(ft - Sirkeci tramvayi~e Edirne
kapıya gitmekte olan :P..lelihatle kardeşi 7 
yaşında Birsen, Fatih parkı önünde tram
vaydan dü!JffiÜşler ve yara~.anr.u$lardır. Ya
ralıların tedavileri yapılmı$tır. 
OTOMOBİL ÇARPTI - Dün akşam saat 

17 de Ortaköy durağınJJJ. duran 6 ya$ln
da Vitali adındaki çOC'uğa 1552 nurrıaralı 

otomobil çarparak dizınden yara!amış, ço
cuk şı,u hastanesine ka!dırıimı,, fOfOr yo
.kalanmış:tır. 

iKİ YANGIN BAŞLANGICI - Sütlicede 
Şekerkuyu aokağında Fevrinin oturduğu 
'-'23 numaralı, sigorta!'iız, iki kattan ibaret 
evin üst katından yangın çıkm~, Ha'\köy 
Ufai)·esi tarafından etrafa sirayetine mey
dan verilmeden söndürülmü,tür. * Cibalide Şeref sokağında 9 numaralı 
evin üst katında oturan Jl1Jriyc ç~ır 
)"lkarken maltın devirmiş, yangı:ı çlkmı~. 
itfaiye tarafından derhal söndüriı1mü;tür. 
ELİNİ MAKİ"iEYE KAPTIKDI - Gala· 

tada Şarab iskelesinde Sarayköy motOründe 
~alışan Muharrem elini makinc\•e kQph
rarak yaralanmt.t. tedavisi yapılmıjhr. 

da ihale edilecektir. * İSTİKLAL CADDE.'\İ - Bu caddeye 
veril~k son tekil, imar pli.nının ileride
ki tatbik ~aflıaSlnda belll olacaktır. * MECİDİU"KÖY KASALI - Kanal 
i\in fa:ıliyetlere bu ay başından itibaren 

ba~lanacaktır. 

Deniz ve Liman 

* BİR GnıiDE YANGL~ - Limanı -
mızda bulunan İngiliz bandıralı Vecedcncı 
isimli mazot gemisinde yangın çıkmış \'e 
İtfaiye tarafınd3n söndürülmüştür. 

Müteferrik 

* SllIHİYE VEKİLİ - HulU•i Alotaş 
on gün istirahat etmek üzere Yalovaya git
miştir. * MlNAK.\LAT VEKİLİ - Ali Çe· 
tinkaya bazı tetkiklerde bulunmak iızere 

şchrlınize gelmiıtir. 

Belediye yasaklarına 
riayet etmiyenler 

Son yirmi dört sa:-ıttc tramvaydan atlı
y&n ve basamaklarda duran 17 kişi yaka
lanarıık haklarında ceza zaptı tutulmuı;tur. 

20 yolcu alan 18 kişHik bir otobüsün '°
fOrü hakkında cez::\ zaptı tutulmuştur. 

Gene bir otobüs biletçisi 20 yolcudan 
para aldığı halde bilet kesmedlğinden ceza 

kegJmi~ş~ti_•·~~~------~~~~~ 

Bugün Rumanyaya bir 
parti tiftik ve yapağı 

gidiyor 
Rumenlere satılan mallardan 1100 to\, 

!"apağı ve 540 ton tiftik tamamen v;1pura 
"üklenmiştir. Rumen vapuru buıtün. saat 
15 te limanımızdan hareket edecektir. Bır
liğın taahhüd ettiği 300 ton miktarında bir 
yapağı parti!'i de bir halta zarfınd.t başka 
l lr vapurıa ıı:önderilecektir. 

amanyo u 
--------. 

Edebi Roman 
TEFRiKA: 25 

Cehaletime o derece inanmışsın ki, j 
her takdirkar llÖzilnde bir istihza ığnesi 
hiuediyorum .. 

- Yok canım!_ Sana öyle geliyor .• 
- EveL Muhakkak:L 
Beni mahzun etmemek için bir te!lelli 

gayesıle olacak; pervazı tutan elimi avuç-~ 
ları içine aldı: 

- İtiraf edeyim ki sC'ni ilnelemek küc;ük 
yaıımdanberi ho,Iandığım bir şeydir .. Fa ... 
k:ıt }Unu da itiraf ed~yun ki Nejad; senin 
cehaletine hiç bir gün kf'ndimi lnandıra· 

madım .• YükS<:k zekc\nı dalma takdir ede
rim.. Sende bulun;ı.n müstesna deha hiç 
kimsede yoktur .• Bütün bunlarla beraber, 
yaptığın ara~lınnalar. deVTettiğin eserler, 
)·orulmadan çalış-man kıymetini her an art
tırıyor .. İleride mümtaz bir fcihret olaca
tına imanım var .. Gülme!. Çok ciddi ıöy 
liıyorum .. 

Kl:.RIME 
NA D 1 R 

- İnanıyorum Zülil! .. 
- Sahiden inan!.. Dünyaca tanu•mı4 

nice büyıjk töhretler var ki, bunlar tah -
ıt.sız ve diplomasız yetittiler .. Sen de bun
lardan biri olabilirsin_ Ve olacaksın da! .. 

Bu ~ozl(ri öyle aamimi, öyle candan ve 
se,·imli bir tavırla söylüyordu ki, bir anda 
kollarımın arasında kalmasından korku -
yordum. 

Avucu içinde duran elimi yavatça kurtar 
dım. Gözlerimi gecenin derinliklerine çe -
virerek: 

- Ne tah.cıU. ne diploma \'e ne şöhret; 
ya,amam için lüzumludur, dedim Bütün 
bu ,eyler bir arada olsalardı ve ben onla
nıı sahibi bulun5aydım, gene \>endeki ek
siğın yerJni dolduramaz.lardı 

Bir şey söylemeden yürüdü. Karyolaının 
karfısındaki geniş mindere oturdu. Yüzü 
kwnen karanlıkta kalmıftı. 

Bazı semtlerde 
kömür 7 kuruşa 
kadar satılıyor 

Belediye 
fiatlarını 

kömür 
tetkik 

ediyor 
Me\"Sim dolayısile tehrimizdeki bir çok 

silcler kışlık kömürlerini almağa başlamı,
lnrdır. Belediye ve fiat murakabe komisyo
ııu kömür satı.şiarına bir fial tespit etmedi· 
ği için kömür satışlarında ihlikir ba,Iamış~ 
tJr. Bazı yerlerde perakende olarak 5,20 ku
ru~ satılan kömürün kilosu K1dıköy Ye 
Şi~li gibi semtlerde 7 kuruşa kadar da satıl
nıakt.adır. 

Kömürcüler bu sene malı pahah)'a male
debildiklerini ileri sürmektedirler. Bu pa
halılığa sebeb bilhasas amele ve nakliye va
sıtaları ücretlerinin fazlalığıdır. Belediye 
İktısad müdürlüğü odundan sonra bu mev ... 
zula yakından ali.kadar olmağa başlamış
tır. Fakat İstanbullular toptan kömürlerini 
bu mevsimde almakta olduklar1ndan fiat
hınn bir an evvel tespit edilmesi icab et
mektedir. 
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Polisi görünce kaçan 
kursun hırsızı 

' Cemil Köse adında bir sabıkalı dün Nu-
ruosmaniye camii avlusundaki tü .. :benln kur 
şunlarını sökmeğe başlamış, bu aralık bir 
('Olisin oradan geçtiğini görerek türbenin 
üstünden atlamış, varkuvvetile koşma~a 

başlamıştır. Cemilin bu halinden fÜphelenen 
memur da, arkasına takılmış, epey kovala
dıktan sonra yakalamlŞtır. 

Cemil dün adliyeye verilmiş, Sultanah
mcd üçüncü sulh ceza mahkemesinde mu
hakemesi yapıJmıştır Sabıkalı, sutunu tevile 
uğraşmış, fakat dinlenilen şahidlf'ıin if3de
lerinden hın;ızlığa teşebbüs eth~i sabit ıö· 
rüldüğü için bir ay on gün hapse mahkO.m 
ve derhal tevkil edilmiştir. 

Sokakta na ra atan sarhoş 
Dün fazla sarhoş olarak Çarşıkapıda 50-

kaklarda nlra atan ve rezalet çıkaran Siik
ı-ü Yapıışkan adında birisi adliyeye verilmiş, 
Sultanahmed üc;Uncü su1h ceza mahke"l'\e-
,.ı.ndo muhak.eme1'1 ynpılmı\J, iki lira paro 

c~zasına mahkftm edilmi~tir. 

Komşuya hakaret 
edilir mi? 

Yeşildirekte Kimsesizler Yurdunda yatıp 
kalkan Mehmed, geceleri sarhoş şrelerek 
kendilerini rahatsız ettiğinden şiki7f'tte 

bulunan oda komşu,u Zeycan adınd:-ıki ka
dına hakaret ettiği için dün Sultanahmed 
üçüncü sulh ceza mahkemesine verilmi,, 
suçu sabit ııörülmü.ş, beş: Ji(Ün hapis. on lira 
nnra C'E'7~,ına mahkO.m edilmf,Ur. 

Karadenizdeki 
fırllna 

Birkaç gündenberi Karadeniz v~ lı-1"arma• 
rada hüküm sürmekte olan poyt"az fırtınası 
~:ddetini artırmıştır. Bugün Karadoıuz \'e 
Marmaraya gidecek küçük denlz nakliye 
vasıtaları hareketlerini tehir etmişlerdir. 
Vapur postalan muntazam bir surette ya
pılmaktadır. 

Şehrimize gelen İtalyan 
tacirleri 

İtalyan vapur acentaları mümessillerin
den Franesco Arrigo beraberinde sekreteri 
o!duğu halde bu sabahki ekspre61~ ~hri
mize gclmi•tir. Bundan başka aynı trenle 
hir İtalyan taciri de şehrimize gelmiştir. 
Bu tacir buradan İtalyaya ihr:ıc edilebile
cek mallar hakkında tetkikler yapacakur. 

On iki kisilik bir İtalyan 
heyeti Suriyeye gitti 

Dün ekspresle İtalyadan altısı ask~r sivil 
esr..astan mürekkeb 12 kişilik bir heyet gel· 
mi;, ak~m üzeri Toros ek~resile Suriycye 
hAreket t:hTUşlerdir. Heyet azası bevan~tta 
bulunmaktan içtinab etmişler, yalnız Su
riyeye gittiklerini söylemişlerdir 

- Gel buraya <Üye işaret etti. 
Korka korka yanına ili,tim. Arkasına 

çekildi; ya!'itık.lara dayandı. Böylece, gece~ 
nın bu ilerlemiş saatinde ağırlaşan ba,ını 
dinlendirmek istediği anlaşılıyordu. 

- Uykun geldi Ziitaı, dedim. 
- Hayır!. Seninle ic:onuşmak ho,uma gi -

diyor~. 

·Bu defa ben elini tutmu' ve yavaı yavaş 
daha çok yanına sokulmuştum. 

Çekinmiyordu. Büyük bir emniyet ve 
sükCınet içinde idi. 
Yarı kapalı göz kapakları arasından yü

züme uzun uzun baktıktan sonra dedi ki: 
- Sana karşı haksız da"l.'Iandığım 

için çok üzülüyorum .. Bu meyus ve içli 
halinin sürüp gitmesini istemem .. Hodbin
liğimin bahtsızlığına dayandığını qimdi 
daha iyi anladım.. Zavallı Nejadım.. Beni 
r.için bu kadar çok sevdin? .• 

Yüzünü o kadar yakından seyrediyor -
dum ki, adeta nefeslerim cildini okfuyl)r
du: 

- Niçin olduğunu bilir miyim?. diye fı

sıldadım. 
- Öyle zannederim ki, insanlar aevil -

mediklerini ve ihanete uğradıklarını bil -
dilclPri takdirde sevgilerinden feragat e -
derler. 

- Ben sevilmiyor muyum Zül.il? .. 
- Kuvvetli bir kardeş muhabbetile! .. Bir 

a,kla değil! . 

- !!!???-

anlaşmasının tatbikına henüz batlanma -
mı~tır. l\{aamafih Almanyadan mal satnıak 
için teklifler başlamıştır. Teklifler arasın -
da kumnş, sun'i ipek ve sun'i ipekten ya -
pılan kumaşlar, k.ıiğıd, cam ve cam mAmll
liitı gibi eşya bulunmaktadır. Makine ve 
demir malzeme teklifi el'an yoktur. 

Almanyayla aramızda ticari münasebetler 
ba~ladığı halde istisnai olarak Almanyaya 
yarım milyon lira kıymetinde tütün sevke
dilmiştir. Maamaiih bu satış ticaret an?~ş
n1asın1n imzasından evvel yapılan eski bir 
taahhüddür. 

Ankarada bulunan bir Rumen heyeti 
müzakerelerine devam etmektedir. Bu mü
zakereler esnasında Rumanyadan alacağı 

olanların da hukuku muhafaza edile<:ek
tir. Şimdiye kadar Rumanyaya susam, 
zeytin ve zeytinyağı satan tacirler, mal be
dellerini alamadıklarından şikayet etmek
te idiler. 

1'1:acarlarla daha geniş ticaret münasebet
lerine girişmek için, yeni müzakereler baı 
lamıştır. Ankarada bulunan bir Macar gru
pu, bu maksadla Ticaret VPkileti er -
k;inile temas etmektedir. 

Neler aatıyoru:ı:? 

Rumanyaya ay sonuna kadar 3000 ton 
yapağı satılacaktı. 

İthalat ve ihracat birliklerinin umumi 
k~tibi olan Salih, bu mesele hakkında ken· 
disine sual soran gazetecilere sarih bir fCY 
söylememiştir. Ortada dolaşan haberlere 
göre Tiftik Birliği Rumanyaya yapılacak 

tiftik satı~ı hakkında henüz bir hazırlık 

yapml'Ş değildir. 
Son iki gün içinde muhtelif memleicet

lEre yapılan ihracat şunlardır: 
Rumanyaya 80 - 90 bin lira kıymetinde 

zeytin, Filisline 23 bin lira değerinde tülün, 
Almanyaya 196 bin liralık. halı, Yunanıs
tnne 50 bin l!ralık kepek, lsviçreye 10 bin 
liralık fındık, 15 bin liralık barsak, Çeke· 
Slovakyaya 6 bin liralık susam. Bulgaris
tana pek az miktarda palamut. .. 

Neler alıyoruz? 

Çuvalcılar birliği tarafından Mısırdan 
500 ton çuval satın alınm11tır. Bu çuval
ların İstanbula kadar nakli mühim bir me
sele olmuştur. İstanbul limanı ile ~hsır 
arasında vapur ıeferleri olmadığı için çu~ 
velların gelmesine imkin yoktur. Fakat 
?=on dakikada ikinci bir imkansızlık dRha 
baş göstermiştir. Mı~ır hükiımeti çuvaila
rın ihracına mÜsRade etmemiştir, 

Son ~nlerde ithalit hareketi pek az
dır. Alman anlaşmasının tatbikından sonra 
piyasaya eşya ~elebilecektir. 

Rumanyadan, Bulgaristandan, Macaris ... 
tandan da muhtelif ithalat emtiası üzerine 
mal beklenmektedir. İsveçten elektrik mal
zemesi, Finland.iyadan kiSıd istenmi~ti. 
Henüz bu memleketlerden eşya gelmemış

w·. - iL A 

Devlet Demiryollarında 
yeni nakil ve tayinler 

Devle\ Demiryo\lfln Um.\lım müdurlVAü 
i;!elme inüdürleri arasında )'e!li teb~ddı.ilat 
yapmıştır. İstanbul Dok•ız'Jnc·.l ı,ıctnıe 
müdürü Said Üçünciı B1!11ccslr işletme 
nıUdürlüğüne, HaydarpJşa Birinci işletıne 
müdürü Abdullah Kayseri dôrdünt·ü i"
lelme müdürlüğüne, Afyon Yedinci iş.letme 
müdürü Hayri İstanbu: Dok~~uncu iş
letme müdürlüğüne, Balıke.;ir Uçüncü iş
letme müdürü İlhami Afycın Yedinci iş -
lelme müdürlüğüne, Ka)lse:i Dördünci.ı i~
ltune müdürü Nü:z.hct Izmir Sekizinci 
işletme müdürlüğüne, İzm,r sekizinci iş -
lr-tme müdürü Galib 1-laytlnl'p~a Birinci 
işletme müdilrlüğünc, .<\.nkar.t İkinci işlet
me müdürü Tayyib Malat.ya Beşinci iş -
letme müdürlüğüne, Malatya ~~şinci lş!et
me müdürü Kemal Ank:ıra ikinci işlet -
me müdürlüğüne tayin cdilmi~lerdir. 

Bayan Şöhret Bay Salih 
oldu 

İzmir (Hususi) - Sökeli Bav>.n Şöhrete 
dün memleket hastanesinde intivı.r f'dilen 
cerrahi ameliyat yapılmıştır . Ameliy:ıl mu
vaffakiyetle neticelenmiş ve Bayrın Şöhret 
zinde bir erkek haline gelmiştir. Ba;.an 
Şöhretin yeni adı Salihtir. Salıh kendisi1e 
konuşanlara: ·Bekar kaltrıağa niyetim yok. 
İyi bir taze ile evlenıneğe niyetim var. Bil
hflssa elbiselerime çok itina edeee:iiın.• 
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Bugünkü program 

12,30 Program, 12,35 Fasıl heyeti, 12,50 
Haberler, 13.05 Fasıl heyeti, 13,20 Müzik 
{Pi.}. 

18.00 Program. 18 05 Müzik {Pi.}, 18.40 
Orkestra, 19.10 Şarkılar, 19.45 Haberler, 20.00 
Şarkılar? 20,30 Konuşma, 20.45 Dilekler, 
21,10 l\llütik, 21.30 Radyo gaz('tesi, 21.45 Or
ke~tra, 22.30 Haberler, 22.45 Orkestra, 23,00 
Müzik (Pi.), 23 25 Kapanış. 

- Cevab vermiyorsun? .. 
- Senin tarafından aşkla sevilmeyi ta ~ 

heyyül ediyordum da! .. Böyle- biri var mı? .. 
- Zannederim ... 
Gözlerim daldı. Namığın güzel, neş'eli 

yüzü bütün açıklığile hayalimde canlan -
mı~tı. Buğulanan göz bebeklerimde hiç 
gizleyemediğim büyük bir emelle: 

- Saadetini acaba hakkile takdir eder 
mi?. dedim. 

- Her halde!.. 
Gözlerini öyle şuh \"C çapkın bir tar~da 

kırptı ki, bir anda kalbimin müthi' bır 
kıı::kançlıkla burkulduğunu duydum. 

Yüzüme dikkatle bakıp ve gönliı.mden ı:e
çenleri lamamile anlıyordu. Fakat niçin 
bilmem gene işkence etmeğe başlanuştı. 

- Namık çocukken de böyle ııüıel mi idi? 
dedi. 

Kuru bir "iesle: 
- Evet! dedim. 

- Biraz ondan bah!etsene!. Yaramaz mı 
idi?. Derslerini nasıl yapardı? .. 
Bakışlarım değişiyordu. Bunu farkederek 

gülmeğe başladı:. 

- Darılıyor musun?. Peki, başka bahse 
geçelim .. 

Uzun bir süklll içinde gözlerimizi bir -
birinden ayırmadık . Bakışlarımın, ıstırab, 
sevda ve infial dolu olduğunu his..,.ediyot
dum. O L,.e, acıyarak; biraz müşfik ve bi
raz müstehzi bakıyordu. 

Birdenbire: 

26 Ağustos 1940 -
Kertenkele kuyruğ u 1 

ÇEVİREN: ÖMER NEJAD ,,J 
JAN DuYODAS 

Bu hikflyede kertenkele adı verilen Ver
na Klayn ile Saygon'u Pnompcnh'e ~te -
kong yolile bağlayan nehirler seyrü scfain 
şirketinin bir vapurunda dost oldum. Şimdi 
kendimi Uzakşarkın bitab edici haşmetini 
aciz satırlala ifade etmeğe ça11'ır görmek
ten bir melankoli hissediyorum. Öldürücü 
bir sıcak, ~el gibi ışıklar ve vahşi mec
n1uai nebatiye rayihalarının feveranı: İşte 
Asya bu kelimelerle üade edilir. Kendimi 
ölcüsüz ve iliklerine kadar çürümüş bir 
tabiat tarafından ezilmiş sanıyordum. 

Koyu ve lüzuci bir ağırlıkla akan sula
rın babası olan ?.tekong derin yatağında 
kırnuzı çukurlar açıp araziyi bozuyor ve 
ta uzakta O\'alarda yüksek otların yarısına 
kadar yükselen ı;.u birikintileri vücude ge
tiriyordu ve gene lam orada küçük kanal
Jnrda burnu timsahı andıran üstü hasır 
örtülü Çin kayıkları uyukluyordu. Baıla
rımızın üstünde kubbe yapan ormanlarJanı 
üzerinden usaresi akan sakız ağaçlarile 
dolu baıaklıklardan ve yanık göllerden gc-

çiyorduk. 
Vapurun ucundaj başlan aşağı beyazlar 

~iyinmiş ve kendisini yalnız zanneden 
Verna mırıldandı: 

- Zavallı Mekong! Kardeşlerin, ilBh· 
]arın seni terkl!ttiler. Şimdi beyazlar 3enin 
şu buruşuk sırtını altüst ediyorlar ,.e aı1la 
yıldırım onların feytani makinelerine 
çarpmadı. Ne Sular kabardı, ne de toprak 
yarıldı ve muhteşem Buda rüyalarını bı
rakmadı. 

Sesi hoştu. Ona ne kumral, ne de <·s
nıer dent:bilirdi. Çirkin de değildi. Zeki bir 
hali, güneşten yanmıt bir teni ve gri göz
leri vardı. Yaşına gelince belki otuz, yahud 
daha fazla; konuşması fazla kuvvetli ve c
miu bir kültürü olmadığını gösteriyordu. 
Şivesinde işlenmiş edebi bir ahenk sezili -
yoıdu. Vapurun tek kadın yolcusu idi. 
Verna'nın biraz evvel söylediği sözler beni 

bir mıknatıs cazibesile ke~dine çekti. Ya
nına gidip geminin parmaklıklarına ya.s
lc.ndım ve ona dönüp ciddiyetle: 

- Buda rüyasına nihayet verdij!il anda, 
gökler, cehennem ve arz kaybolac~k.~ar 
se\"gill madam. Bu tufanın oluşuna uzul
ır.iyeceksiniz, dedim. 

Güldü. Bir sürpriz ve memnuniyetsiz -
lik eseri göstermeden cevab verdi. 

- Kendimi bu yiyici, bu kemirici var-
1ık ların1 bu zalim Asya mabudlarının ara
sında o kadar zayıf, o kadar i.ciz buluyo-

rum ki; 
Ben de onun kanaatindeydim. Fakat, her 

nedense sahte bir cesaret göstererek: 
- Beyaz adam dinini, buhan ve elektri

ği getiriyor, görüyorsunuz ki yerli ma -
budlar yerlerinin alınmasına nezaketle 
müsaade ediyorlar. dedim. 

Bu sırada vapurumuz Pnompcnh'c ya -
nnştı. İndik. Haziranın üçü idi. Havaların 
müsaid olmaması ve suların alçalması dola
yısile nehirler seyrü sefain k~panyası 
vapur servislerini Kompong- Şnang a ka~ar 
temin edemiyordu. Oraya kadar otomobılle 
gitmek ve sonra oradan yolumuza devom 
ederek Tonle gölünün karşı kıyılarında 
bulunan ve seyahatimizin hedefini leş.kıt 
cdt>n harabelere bir an evvel varmak ıcnb 
ediyordu 

Nihayet uzun bir yolculuktan sonra göle 
geldik. Sıcaklar gölün siyah sularının se
v;vesini beşte bir derecesine indirmişti. 
Dipte parlak renkli balıkların çamur~ar i
çinde birbirine çarptıkları görülüyordu. 
Öğle sıcağı suları aşındırıyor ve günet e 
ı·;mJş bir ateş canlılığile 'üstümüze dökülü
yordu. Gölün karşı sahiline geçmek için 
bir motör kiraladık. Ben sıcaktan rahat
ı;,ızlanmıştım. Verna bir müstemleke Hav
vası gibi bu iklimlere alışıktı. Yanıma gel
di Ellerimi avuçlarına aldı. 

- Hararetin var, sana biraz kinin veı·e-
yim. dedi. 

Onun temiz dişlerine, üzerinde ter dam
lalorı incilenen güneşle yanm1ış sıhhatli 
yüzüne bakıyordum. 

- Siz de hiç sıtmaya tutuldunuz mu, di
ye, ona yorgun bir sesle sordum. 

yılanın ağzında canlı titreyişler yapıyordıJ. 
\'erna bir rüya görür gibi bu m~ 
bakıyordu. Bana dönüp yavaşça: 

- Kertenkelenin vücudü kuyruıur'da' 
ayrıldı. Kertenkele hayatını kurtarmak i~ 
ku)'ruğunu bıraktı. Tabiat kendisine yt 
bir kuyruk verinceye kadar o böyle yafll# 
kalacak! 

- Yeni kuyrukta tehlike olduktan torırt 
bu yaradılış neye yarar? dedim . 
• - Şayed hayatın yeniden kurtul~ 
lazımsa o da yensin ne çıkar, diye ce"' 
verdi. • 

- Ya kuyruk, artık teşekkül etmez 011.111 

ca ne olacak, diye sordum. t 
- O zaman bizzat kertenkele yenecf'lt" 

faka.t bunu zannetmiyordum. Çünkü o ,~ 11 
tehhkeden sonra gafil davranmaz ve bOY 
bir pusuya da düşmez. 

1 
Verna bir sigara yaktı ve anJata'ıJ 

başladı: .• 
- ~inley_in.iz~ Sizin, benim hakkını~; 

şey bılmcdiğım:ıe eminim. O halde ı.: 

kim olduğumu anlatayım. Bulunduıuı",...ı 
yer bnna ilham veriyor. Her f(lyden e ~ 
~ize funu söyleyeyim ki ahlaki ıuarıtJ.ll it 
bu sema altında ve bu iklim içinde .~~ 
dakilerden ayrı bir renk, ayn bir btıvi 
alırlar. 11 

Ben, fakir bir aAadan doğdum. lJ'~ 
ben on iki ya.şunda iken hiı; bir tJll ':. 
bırakmadan öldü. Şendermagor'daki o!f!~ 
nıizi işletmeğe devam edebilmek için "J" 
neme yardıma başladım. On altı yştl~ 
iken erkeklerin kaprisleri beni rah•t . 
rakıruyordu. Onlara kar,ı müsaid ~~ 
raıımam sayesinde otel ve bar iyi işli>'°'~, 
Fakat ben bu hayata tahammül edeıııt~ !fi 
djm. Mali vaz.iyetimiz düzelmişti. A111'~ 
zorlayarak Kalküta'da bulunan li•>" ııe· 
mektebine devama başladım, Bir ka;~ 
ilk çalışmadan sonra lisan diplorn ·411' 
aldım ve Efgan hu.dudunda madenleri J tı!f 
eden bir mühendisın çocuklarına mureb w 
olôum. Orada bulunan erkekler evli d1 J
tahdemlerin karılarına arkadaşlık ! ~ 
bakmıyorlardı. Ortada kadın olarak ~ 
otelin iki oda hizmetçisi ile ben )tBlı> b" 
dum. Tabii madende çalı~anlar indifıde1;aı; 
büyük ikramiye idim. Iltifat göstef'o>J' 4' 
zamanlar oldu. Aradan böyle aylar ~,11' .. 
bir gün şimali Hindislanda Himala)' tı' 
asılmı' gibi duran Simla şehrinde gerıC tf 
mühendisle evlendim. Kocam lfiddetU sa'' 
hummadan henüz yeni kurtulmuşt\l• ~ 
gun, tatlı bir gencdi . Gözlerinde se~ 
bağlayıcı ifadeleri vardı. Nekahet de~ 
geçirmesi için cenupta Kasima'yB ",I 
düm. Fakat zavallı çok yaşamadı 'l/e 

0 tel" 
öldü. Yalnız yaşayamazd~m. Yeniden ,~~t-J 
rrıeğe mecbur kaldım. !kinci koearfl ~ 
bir sarhoştu. Bunu da sekiz ay çektirC·~ 
hayet o da koleradan öldü ve ben de: 
tuldum ve •imdi! 

Verna elini alnından geçirdi. . .... ~ 
- Şimdi yıprandım, soldum, JtlI' ... ,; 

heye<:an \•erecek hşlim ve cazibem kJ111' ..-'. 
Fakat bu kadınsız memlekette hAli pe ıjl 
takılanlar oluyor ve ben zaman z,ıaırıa°'ııı ~ 
rabımı ve yalnızlığımı unutabilmek iÇ f 
aşksız arz:ulara mukabele ed.Jyorum. J{tt ,f 
mC'vcudiyetimden bir parçasının d&lı~ 
diğinin farkındayım ve ben mah'"'ol~ 
ya kadar böyle devam edecek. 'f't ,,, 
bulunan zengin bir halamdan h•bl'1 I 
lır bir mirasa kondum. Para sıkırıtıS' 
miyorum. 

Verna beni omuz1arımdan tuttu· ~,S 
- Size söylediklerimin hepsi do~ 

Ben on bet sene birbirini kovalayBll s t' 
sefalet ve firarlardan sonra tıpkı bit' ;I 
vel gördüğümüz kuyruğunu kaybede~/. 
tenkeleye döndüm. Çok yıprandJ.rn• ~ 
tımın maddi ve manevi kayıblarlJll 
elde etmeme imk8n yok! • 

Gece yaklaşıyordu. Parlay&J" yıl~~ 
k:ıranlıklar içinde uyuyan An•kor ;,;,· 
efsanelerine dalıyordu. Verna sall f 
yerinden kalku. Boynuma sarıldı. S",.",I 
lı~ta şefkat, sevgi, sadakat, hayat~ f' 
k11lmış bütün bu güzelliklerden bırıf 

- Elbet, ona hayabnda kim tutulma 
mış ki, dedi ve yanıma geldi. 

ÇB vardı. Gözlerime baktı. , / 
- - Anlattıklarımı dinlediğiniz jçiP 

Onun zarif ellerinin yüzümde gezindiğini 
hissettim. Göl üzerindeki yolculuğumuz 
müddetince Vcrna bana ihtimam gösterdi. 
Nihayet Angkor harabelerine gelebildik. 
Kaldığımız otelin bahçesinde geceleri iri 
y.erasalar uçuşuyordu. Ve"rna onlardan hiç 
korkmuyor ve onları görünce: 

- Kımıldamayınız, hareketsizlik ve sü -
kUn yarasalara emniyet verir, bu toprak
larda yaşayanlar onları öldürmezler. Al
çak sesle konuşalım, gürültü yapmayelım. 
Bu hayvanlar rahat yaşamaktan başka bir 
şey istemezler. 

- Aralarında birbirlerini öldürüp yerler 
değil mi bunlar?, diye Verna'ya sordum. 

- Yaşamak için olduktan sonra evet 

dedi. 
Gene bir gün bir yılanın boz, kırmızı 

renkte güzel bir kertenkelenin üzerine a
tılıp onu kuyruğundan yakalamış gördüm. 

- Yılan zavallıyı yutacak, dedim. 
- Hayır, bakınız, diye Verna söylendi. 
Hakikaten kertenkele kuyruğunu yılanın 

ağzında bırakmı, kaçıyordu. Kuyruk h&li 

- Seni evlendirelim Nejad! dedi. 
Yüzüme su serpilmiş gibi ürktüm: 

Nasıl? . Bu da ne demek?. 
Anlaşılmaz bir söz mü söyledim? .. 
Hemen hemen!. 

- Şakayı bırak da ciddi konuşalıın ... 
BJnu ben geçenlerde uzun uzun düşündüm. 
İyi bir kızla, seni seven bir kızla evlenir
sen mes'ud olursun .. 

- Alikana teşekkür ederim .. Fakat, beni 
nıes'ud edecek kız yer yüzünde mevcud 
değildir. 

- Bunların hepsi lıl!!. Hem ben bu işi 
kararlaştırdım bile'. .. 

Adeta yerimden sıçradım: 

- Ne diyorsun?. Kiminle kararlaştırdın?. 
- Dur canım. Tclıiş "tme! .. Hem sen de 

Pek81.i bu işe memnun olursun ya!. 
- Sözlerinden vallahi bir şey ın\amı _ 

yorum .. Kimi kasdediyorsun?. 
- Didarı! .. 
Birden öyle tuhaf bir kahkaha ile gül 

düm ki, sesimin akislerinden kendim bile 
ürktüm. 

- Didarı mL?. Şu budala kızdan mı bah-
sediyorsun? .. 

- Evet!. 
- Çok teşekkür ederim .. 
Zülil çılgın gibi gülmeğe başlayarak, 

kü~kün başımı yakaladı. Tartakl:ı.ya tar -
taklaya: 

- Vallahi .. ka söyledim .. dedi Ni .. n 
geceıi ikinizi başbaşa nhtımda buldutu -

teşekkür ederim, dedi. l)t!I 
Bir kaç gün sonra Angkor hart .,1 

terkediyordum. Verna daha bir JcaÇ 
orada kalacak, sonra Hüe'ye do~ ti 
caktı. Yollarımız ayrılıyordu. Onda.Jl ~ 
~n olarak tamamile bir kadıJl ~ 
kaldı. Beyaz bir elbise, beyaz b:;,, 
şapka ve bu şık görünüş içinde t I 
bokan çok yaşamış sönük gözler :;_,./. 
pArlak1ıkla üzücü bir tez.ad teşkil ~' 
Onunla gölün siyah renkli sula~ı .~:ıil' 
da hirbirimizden ayrılırken iJOl' ... ,.ı.ı: 
gözleri yaşarmıştı. Ayrıldık. Sonr~. 0 

ffl'' 
yularınıdan başka hiç bir yerde gor;,,ı
çünkü ölülere ancak rüyalarda rastl 

Müreftede üzüı:Jl 
mahsulü az 1111, 

Mürefte - Bu yıl mildiya hast9.
1,'1 

üzüm mahsulü .Mürefte, Hasköy, 1'il" ~~ 
Tepe köyde kısmen, Çınarlıda tamıfl" Y. .. ,~ 
zulmuştur. Uzüm azlığının çına. ;el 
di~er yerlerde fiat fark.ile telafi edil 
mid olunmaktadır. ,,,,,,/. 

d 
.. .,,or:.. 

muz zaman ufak bir şüpheye ili 1'6" 
Sonra senin masum olduğun1.1 ,ıı ~~ 
Ama biçare kız sana !atla tutkufl ~ 

- Her tutkun olan gibi o da bB1 
resine baksın!. ,~ 

Daha fazla gülerek ve gayri it 'f,: / 
hareketle başunı göğsüne ba!tıt8r'1,\ - Çocuksun, çocuk!.. Zav.ılı ..J 
dedi. 0 'i 

O zaman birdenbire gözlcr!ınd~ıl',ı 
lar boşandı . Usul usul ona dah~ ıııif 
kuluyor, kollarımı belinden geÇit 
yordum. f 

Bir an geldi ki, tamamile koli~~. 
de ~:ıahpus kaldı .. Islak yüzilrrı_ Y~ıJ· / 
runuyor, nefeslerım tenine değıY0 9i". 
Artık kendime malik değildıfll · ~ 

d~~~klarını~ at~ii dudaklarımd';ıll"°t 
butun varlıgına ışlcdi. Bunlar tt~ 
bf.ri tahayyül ettiğim uzun ve , r 
selerdi. .ot· .J 

Vücudüm yanıyor, göğsüm y~n~! ~ 
himin büyük yangını llv1ar halırı 
IDrımdan onun kalbine akıyordt.l> ttı'~ 
Hayatın büti..ın teferrüab gözler t ."./. 

tinmişti. Yalnız, Zülilin göıgelt ,v~· 
buluntın güzel yüzünü ve kaP'~ıtıJ 'l 
g:öri..ı_y~rdum . Hareket etmiyor. ~ı>l"'f..: 
de gıbı mukavemetsiz ve gevşek rı ~ 

Birdenbire silkindi: kollarırnd~I 1 
nıak için çırpındı. Bakışların.d• 
keskin manalarla: fll' 

(Ar ..... 
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Günün yazısı 

Harbe rağmen 
lıin~~o.rebe etmiyoruz. Fakat, har
lıul •!hassa iktısadi tesirlerine maruz 
a·· Unuyoruz. Bunun memleketimize u:• baılıca iki sebebi vardır: Alel· 
•d um ticari faaliyetleri iyice tahdid 

•n harb hali ve harbden evvel ya· 
rı Yarı A 
licare/" .. !manyaya bağlanmıf olan 
na., dınuzın yeni vaziyete intibak es-

n a & • • 

laleı l. ft~çırmesı zaruri bulunan a· 
"•ta~ •.~ın davanın asıl ve eı&fı.t 
l>ı""d mudafaasındadır. Ve, vatanın 

u •faaı b h" ıtnı 
1 

1 a ıı mevzuu olunca ıulh 
Rİ\ıi ~ arın~ aid her türlü faaliyetler 
•lın lısadı faaliyetler de ikinci plana 
'de •rak buhrana mukavemeti temin 
lıiid~•k tedbirler dü,ünülmek pek ta· 

ır. 

~.,ticaret Vekilimiz, lzmir fuannı a· 
ler" ·~ söylediği nutukta, bu tedbir. 
Lö~~ !imdiye kadar verdiği ve bundan 
ler ije v~rec:eğlni tahtnin ettiği netic:e
lı,~ •erınde ehemmiyetle durmuıtur. 

ı. . &ad diline az çok vakıf olanlar 
Çın • b 
hn ba ve tefsire muhtac bulunma-
ky 

1
u nutku ticaretin kenannda ya• 

L "" ara, her nevi menfaattarlarca 
.,~uıj ~aıd ile yapılan dedikodula. 
)"1',tta~ıyetini tayinde mazur olanlara, 
•nı 1 lıuyük kütleyi teıkil eden halka 
;~makta fayda vardır. 

IÖy] >caret Vekilimizin dediklerini 
~~ hulasa edebiliriz: Bu Ribi za • 
4r "'~a ithalat ve ihracatın sıkıntı· 
k<,ı Rtçıreceğini bilenlerden kendi 
dtrh•r;nı umumun zarannda görenler 
.ı..,. 8 ıpekülasyona baş vururlar. 
ı.., UPada harbin baılamasile bera· 
Öııi .Y~ptığunız ilk İf spekülasyonu 
il,,:Y•tı bir çok tedbirler arasında 
dıı ~t Ve ithalat birlikleri kurarak 
koru '<•reli lüzumsuz rekabetlerden 
ı,,; 1ın~ olmuftur. Bu teşkilat içinde 

tcrı. .. k 
lıt mız ıçın para azanmanın yo-
l.ıflı.:ernlcket zararına rekabet veya 
d,iiİtın zararına fırsatçılık yapmak 
f111l'd' azami emniyet içinde tabii ·ve 
!.t··b • Verici bir şekilde çalışmaktır. 
!,,~ •dele İmkanlan olan memleket• 

• tica • hd" ·· b ı · · "•1:i rı - a ı munase et erın yenı 
Yete •· • • • 1 k ~ , R'ore tanzunıne ugraşı ır en 

•lı~.;:••ada fiat teıekküllerinin nizam 
~11 alınıp murakabeye tabi tutul· 
~n, kararlaşlırılmıtlır: Merkezde ve 
hi), Yk•~ler~eki mu.rı'.kabe. teıkilatı mu· 
d;;,. B nıapetlerını tayınle meşgul • 
lıı. U huıusta tacirlerin bilmeai ik
"l"; •den cihetleri açıkça tayin eden 
ıı,~•t. Vekili halktan da ,unu i.te
lil.oy tdır: Murakabeye yardım için 
lııtk •tlerini komisyonlara bildir • 
ııı.,,;. liepiınizin fU cihetleri de bil • 
1910'• faydalıdır ki bu çalıfmalar 
o:._, ••nesi ilk altı ayında harici ti· 
lı..y~le 26 milyon liralık bir fazlalık 
ls39•lıneınizi temin etmi,tir. Halbuki 
Ya~ l" Yılının ayni devresinde 11 mil
lı,~ ''•Ya yakın bir açık vardı. Tul· 
hk~llıu~ ticaret siyaseti 1941 de bizi 
kıt_ ';;k bir döviz kaynağına ıahib 
ı\v:: ve bu ıuretle milli paramız 
hı-. Pıının en sağlam parası olacak· 

il·· 
b ... hliin bu beyanattan büyük kütle 
'•b~' 1~" bazı umumi neticeler çıka· 

'tttıı: 

ı...'llu··ı·· "dil :---..~ · ıun erın lıcaretın e ro a -
ko;ı_ ~•.Yenlerin prensipleri, makul 
ı.k•ti tıfa etmek ve vazifeleri, mem· 
t-ıı. n buhrana mukavemetini ço • 
~tik~ bir anlayıfla ıpekülasyon, 
tııııı ' lıroatcılık gibi zararlı yollara 

•llı•kr ır. 
k,i:;,;lialkın menfaati fiat mura • 
~•lttd~de devlet teıkiliıtına mune· 

ır. 

~.";: ııt~' kimselerin iddia ettikleri 
~°"•il .lirkiye ıiyaıi ve iktııadı 
. lıı,11 ~ı .~İizünden yalnızlık içind_e 

~"1 ı,,,,. •ııl, bilakis coğrafi vaziyetı· 
~11'1\ 1: ettiği imkanları daha iyi 

h ...._ ;.'.1«eği bir vaziyete girmiftir: 
d~•b, tırk ekonomi.inin istikbalı 
''· '•iınen parlak görünmekte • 

v,~~lara ·ı· • . . b" t '- 0 d 1 ave edecegımız ır • ,ey 
,"'' Ct.nıa' tudur: Türkiye, ik~mı.dıy".· 
ı:. lııiiıtak·batla müdafaa edıyor; zı· 
•l ~. lıi1· ıl Yaf&manın ilk ve son 

lıı-ı, 1 'Yor ki, iktııaden müstakil 
ır. 

~ Nasuhi BAYDAR 

~ -~----
"!",._ " &AH GAZETi;LERI) 

~R 
1· . ı\lillStA.>,;ı:-ı GÜÇ VAZİYEri 

tc~.~h Z . . . 
._.~ h· ade Velid Yunanistarun iki 

'it ır torl k <iaı.. ti :!fa a çı arılmağa başl<lyan me-
lı ~J'tı lıştJrınak için elinden gelen fe-

Jeı~il~.tıtını, Helli kruvazorunun ba
~ ltaı &oz Yumduğunu, fakat, son gt,n
ltz.u, lt;ıJt ~ ı:::azetelerinin yeni meseleler 
d.~~~ navudlarla meskUn olıın Yanya 
ıtı nıh A 

111\t )'oıurıd rnavudluF;a iadesi liz.ım gel-
1 &<iyıtı a neşriyat yapmağa başJadıkla-

i ll;ı )'a,., ... Yor; bunu İtalyanın M1sıra taar-
1gjl ..... k 

t\t l;ı ku ııiyetindc oldukları bugünlerde 
tı 'tf{!d~~Vet:crini ikiye bölmek istemesi
~~ ~a~err varsa da, daha ziyade bir em
~ ' . ak Yanyanın Arnavudluğa h.i.-
1.ı.l\j,lhakı maksadından ileri geldiği 
•t1"' 

1 lerdediyor ve diyor ki: 
~hkı~' tihanın bugünkii 'iyasi hadi~atını 
ti~ tıııt rn~Uhakem~J.·e imkan olmadığını da 
L lie1 l~ •ller1e ujirenmi' bulundu~umu~ 
'- lti 11 , 

1lanın pt'k kolay gibi gördüğ"ü 
)-._ ı hırd b ... _ . 
11 tı.._, <'n lre Balkanlarda buyuk bır 
" 'htvtu~hcbi1et vermtk ihtinutli de her 
~11- daı dut. BUyle bir yangın vakııl ~ağa 
'\!. l'•tııı kolaylıkta sirayet edebilir. Fakat 
},_k r,ın &ı)· d '1 ttıak , nı zamanda çıkaranları a 
"bı 1 htirtıaU 1 ~ 1ı,ı lJm o dugunu unutnıamalıdır. 

01 ~..._ bit~~t Yanrınını çıkaranlar da en 
"ıt..,dı.. kendileri o yangının kurbanı 
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Mezunu olan 
öğretmenlerin 
tayin listesi 
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İngiliz resmi teb6f.i- ~~!ü.~m!~i~~d~!. nasıl keşfedilir? 
Londra 25 ( A.A.) DILIR? - Hayatta bir çok meşhur kim· 

selcrin birdenbire parlayıp istidadlarını 
göstermelerinde, meçhul, silik bir sima iken 
birdenbire meşhur olmalarında bcklenmc
~ik tesadüflerin çok mühim rolü olmuştur. 
lşte buna bir kaç misal: 

Dahili Emniyet Nezareti tebliği: 
Dün öğleden sonra Portsmoulh üzerine 

yapılan ha\•a hücumu· esnasında bir kaç Olü 
ve bir miktar yaralı olduğu şimdi teyid e

dilmektedir. Bunların ekserisi, tam isabet 
vaki olan bir sinemada bulunmakta idiler. 
Baz.ı hurusi meskenler ve ticaret evleri ha-

sara u~amıştır. Ramsgate civarında 1.-Ians• 
ton tayyare meydanına karşı yapıldığı, Jıa .. 
ber verilen hücumdan başka diğer bir tay

yare meydanında da zayiat olduğu şimdi 
öğrenllmi~tir. 

Londra mıntakasırun bazı kısunları üze
rine dün gece yapılan hava hücumu hak
kında alır.an raporlar burada da zayiata 
Eebeb verildiğini fakat. ölülerin adedinin az 
olduğunu göstermektedir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 25 ( A.A.) 

Alman orduları başkumandanlığının teb· 
liki: 

Alman hava kuvvetleri harbin idaresin
de büyük bir ehemmiyeti haiz olan sınai 
nıtiesseaelerin tahribine !istem.atik bir tarz
da muvafiakiyetle devam etmişl~rdir. 

Evvelce de haber verildiği veçhile Alınan 
hava filoları, dün, İngiliz adalarına baskın 
ınahiyetinde bir hücum yapmışlar ve 
Ncrthwealc, Hornchurch, Manston, Canter
bury ve Ramsgate tayyare meydanlarında 
k.J9lalarm, hangarların, atölyelerin ve dc

poiarın büyük bir kısmuu tahribe muvaffak 
cJmuşlardır. Portsmouth limanına bazılan 
çok büyük kalibrede bombalar isabet et
nıiıı;.tir. Bu tehirde bahriye tesiatına otcf 
verilmittir. 

Bundan başka muharebe tayyarelerbniz 
Great Yarmouth üzerine bombal1r atmıtiar 
\ e burada depolar, hangarlar yanmıştır. 
Douvres civarındaki barakalar ada ateş ve
rilmiftir, 

Muh:ırebe tayyarelerimiz tarafından ge
l!'P. yapılan hücl.ımlar neticesinde Bristol li
man tesisatında mühim tahribat yapılmr.ştır;. 

Hamesharen büyük petl'ol depolaruıda yan
gın ve infilikalra sebebiyet vcrHmiş ,.e 
nıuhtelif İngiliz tayyare sanayü me.tkezle

rinde ezcümle Derby, Birminrhzım ve 
Rochester fabrikalarında mühim hasar ika 
edilmittir. 

İngiliz limanlarına mayin 
de devam edilmiştir. 

dökülmesine 

25 ağustos geceli Almanyarun timali gar
b! ve cenubu garbisi üzerinde uçan İngiliz 
tayyareleri, bot arazi üzerine ve mahalle

lere bombalar atmışlardır. Dün düşman 64 
tayyaresini kaybetmiştir. Bunlardan 57 si 
hava muharebelerinde, mütebakisi tayyare 
defi bataryMlarımıun ateşile veya yerde dü
\lürülmüş ve tahrib edilml,lerdir. 20 Alman 
tayyarW üslerine dönmemlı:ılerdir. 

Bir Alman denizaltısı bir İngiliz torpido 
muhribini \~e yedi bin ton hacminde bir 
şilepi batırmıştır. 

AFRİKADA 
BARB 

İngiliz resmi tebliği 

Bir ıapka mağa.zısının kntaloklan hazır
lanıyordu. Fakat fotografları çekilecek o
lan manken hasta idi. Fotografçı resimleri 
almak için ısrar ediyordu. Jıılağaza sahibi 
birdenbire foto,rra!çının yanından ayrıldı. 
Ve mahcup kendi halinde bir aatıcırun ö
nünde durdu: 

- Siz yaklaşınız 

niz ne? .. 
- Greta Louvisa 

çocuğum, dedi. İsmi-

Cust.a!son 
Diye gene kız mırıldandı. 
Biraz sonra ş.ıpkayı bu gene kızın ba-

şına koyuyorlar, makinenin karşısında poz 
veriyorlardı. 

Aaradan bir müddet geçti. Gene bir sahne 
vhii 1ıiaurice Stiller katalokları karıştı

rırken gene bir kızın resmine takılıp kaldL 
Bir kaç hafta sonra bir' filminde bu gene 

kıza baş kadın rolünü veriyordu. İşte Gre
ta Gı=ı.rbo f()hrete ilk adımını böyle attı. 

ARTL'R,\. TOSCA..~İNİ - ·Buenos-Ai -
res'de büyük opera o gece hınca hınc dolu 
idi. Fakat aksilik, tef orkestr birdenbire 
kc.lbinden hastalanmıştı. Yatıyordu. Tiyat
ronun direktörü perişan, §aşkın bir halde 
idi. O esnada gene mahcup bir adam gü -
rültüsüzce odasına girdi. 

- Mösyö direktör, dedi. Belki size bir 
hizmetim dokunur diye geldim. Ben or -
kestranızın altıncı kcmancısıyım. 

Colette 

Vatcrman 
- Kabul ediyorum :r.ıösyö, haydi gidiniz. 

İyi şanslar. 
İki saat sonra salon coşmuf, ilerde dün

yanın en büyük şef orkestrı olacak bu 
gene odamı alkışlayordu. Bu gene ada
nıın (Artura Toscanini) olduğunu ııaveye 
1 üz um var mı? 

\\'ATERl\IAN - Küçük bir &igorta me
muru bir hafta uğraştıktan sonra meşhur 
bir Amerikalı sanayiciden bir randevü al
maya muvaUak oldu. Amerikalı .sizinle 
bir dakikadan faıla görü.şemem• demişti. 
Gene adam heyecandan kızarmış: bir hal
de cebinden bir kalem, Portatif bir hokka 
ve konturalını çıkardı. Fakat telişından 
hokkayı konturatın üzerine devirdi. Sana
yici o kadar hiddetlenmlşU ki ayni kontu
nı.tı derhal başka rakib bir şirketle akdet
mekte gecikmedi. O zamanlar gene adam 
içjn bu ne büyük bir darbe olmuştu. Fakat 
işte bu hBdiseden sonradır ki kafasına mü
rekkebli kalem icad etmek fikri takılıp kal
dı. Az bir zaman sonra cPlume-Fotaine• 

Greta Garbo 
denilen hazneli kalemini iCad ediyordu. 

COLETTE - Harbden evvel ekseri Fran
sız gazetelerinde onun ismine tesadüf edi

Jirdi. Fransanın en meşhur kadın muhar
rirlerindendir. Yirmi yaşında evlenmişti. 

Kocası \Villy gene kadına hatıralarını yaz
masını tavsiye etti Böylece Colette ilk ya
zısı~ .CJondine mektebinde• yi yazdı. Ko
cası bu yazılara şöyle bir göz atıp geçmişti. 
Bir sene sonra çekmeleri kanştırırken ora
ya atılıp unutulmuş eski bir deftere te
sadüf etti. Aldı ve okumaya batladı. Ya
vaş yavaş gözleri alika ile parlıyor, kaşla
rı kalkJyordu. Nihayet •Fakat ben bir bu
daladan başka bir oeY değilim, nasıl far
kına varmadım• diye bağırdı ve derhal 
bir kitabcıya ko,tu. 

Zam111nla Fransanın en büyük yazıcısı 

olan Colette'in şans.ı işte böyle bir çekmenin 
içine kapanmıştı. 

Londra 25 ( A.A.) 

Kahirede neşredilen resmt tebliğ, Trab
lw:garbda ketif kollan arasında vuku bu
lan bir musademeyi zikretmektedir. 

o iane ve yardım 
1 

de, bazan bet. altı bin metre yüksekten 
bir iki dakika içinde, yani bir yıldırımdan 

. Fort Capuıızo'ya yaklaşmakta olan bir 
Inı;iliz k~şif kolu, istihkam kazmakla meş
gul bir Italyan müfrezesi görmüştür. İn -
gilizler. düfmana süngü hücumu yapmışlar 
ve on Italyan öldürmütlerdir. Ojğer on İ
talyanın da ölmüt olması muhtemeldir. 

Teşkilat fikri henüz bizde ne kadar ek- daha sür'atli olarnk bir iki yüz metreye 
siktir! İyi bir teşkilfttla yüzde yüz randıman inmek, bombalarını boşalttıktan sonra gene 
alınacak veya yüzde yüz: kıir getirecek i~- ayni hızla çıkmak, bu sırada o şiddetli ha
lerde yarun yamalak teşkilit.la yarıdan faz- va tazyik tahavvüllerine, o tiddetll borr.
lasıru bile kaybederiz. bardımanlara mukavemet etmek, bütün 

İngili~lcrin ıayiatı yoktur. İngilizler yedi 
esir alarak dönmü.flerdir. 

Bir takmı iane ve yardım teşekküllerimiz bunları havada parçalanmak, benzin alev
\·ar. Bazıları her ay bir aiJeden bekltdik- leri içinde kavrulmak gibi tehlikelerin yüz
IC'ri yirmi otuz kuruştan ibaret ve herke- de doksan bet bulunduA;u şartlar içinde 

6in kolayca verebileceği taahhüdleri bile yapmak .. 
bii kaç ay toplamayarak kaybetmeye se - B•ı iş, tabii ancak delikanlı olanların işi-

İtalyan resmi tebliği 
beb olurlar. dir. - B. S. 

Asker ailelerine yardım teşkilatı yenile
niyor. Fakat bu ötedenberi vnrdır. Bir 

ltalyada bir mahal 25 ( A.A.) d"stumuz anlatıyor: Kendisine her ay bir 
. ı lira tayin edilmi!f, fakat bu bir lira tam 
ltalyan orduları umumi karargahının 79 on ay a1ınmıyarak onuncu ay on lira bir-

numaralı tebliği: den istenmitUr. On lirayı birden vermekte 
Bir hava filomuz J\falta'da Hal!ar üssünü lereddüd edince tahsildar gitmiş ve bir da

bombard.ım:ın etıniştir. Uçuş halinde bulu- lıa görünmemi~tir. Halbuki arkadaşımız 
nan on Ingiliz avcı tayyaresi bu hareketi- her ay bir lirayı memnuniyetle öder ve 
mizc min! olmala teşebbüs fJmi$1erse de ödemeye hazırdır. 
derhal bombardıman tayyarelerine refakat Diğer bir arkadaşımız kendisine aynlan 
etmekte bulunan avcı tayyarelerimizin hü- parayı her ay ödcmege hazır iken memu -
cumuna uğramışlardır. Cereyan eden tid- run bir iki ay sonra gelmeye başladığını, 
detli mı.isademe esnaaında İngilizlerin dört, bir kaç ay geçince ailesine yardım için 
bizim de bir avcı tayyaremiz dütmüştür. pdra toplanan zatın hlzme.tini bitirerek evi-
Şimalt Afrikada Bardia limanına karşı ne döndüğünü, halbuki o bir kaç ay ı,.inµe 

gece ateşi açan iki İngiliz destreı.yeri, der· bu ailenin hakikaten muhtae bir halde 
hal mukabele eden bombardıman tayyare- kaldığını anlattı. 
terimizin mukabil hücumuna uğramışlar Bunlar hep teşkH5.t bozukluğunun eser-
ve pü!'lkürtillmüşlerdir. !eridir. Fakat aıker ailelerine yardım i•i 

fökaya ve ihmale hiç gelmez. 
Sidi Barrani ile Trablus~arb hududu ara

ıında düşman motörlü nakliye vasıtalarına 
hava filolarımız tarafından hücum edil ... 

miştir. Üç zırhlı otomobil tahrib edilmi~tir. 
Tayyarelerimiz.in hepsi üslerine dönmüş -

!erdir. 
Düşmanın Tobruk'a karşı yaptığı hava 

hiicumu esnasında beş kişi yaralanmı, ve 
ıız hasar olmuştur. Arka arkaya yapılan 

tetkikat netice!dnde 20 ağustos bülteninde 
netredi!en düı;manın Tobruk'a karşı yap -
tığı harekette deniz kuvvetlerine aid tay
yare defi bataryaları tarafından iki düş
man tayyaresi düşürüldüğü tespit edil -
mi~Hr. 

Şarkt Afrikada hava filolarımız Garrissa. 
Ker.ya'da Wajir tayyare meydanlarını ve 

eaağı Sudanda düfll'lanm Daga • River • 
Port mevzilerini bombardıman etmişlerJir 

Dün ıece dÜfl'nan hava kuvvetleri Ple

mont ve Lombardie üzerine hücum etm~
lerdir. Gene i.svlçre üzerinden gelen tay -

yı-reler avcı tayyarelerimiz tarafından püs

kürtülmü,lene de Borııotesia civarına üç, 

Piemont i!ıkelesi. üzerine de Uç bom
ba atmı,lar ve bir çiftlikte yangın çıkar
mışlardır. 

Mariano'da halk arasında ilci kişl ölmüş

tür. Hususi meskenlere hafü zarar olmuş

tur. Düşman tayyareleri bombalarla bua

ber beyanname de ılmıtlardır. 

o Çoluk çocuk 
Bir zamanlar yirmi beş, otuz yaşındaki 

erkC'kler bile adamdan sayılmaz; meclis
lerde onlnr lafa karışamaz. büyükleri o
turmadan oturamaz. herkesin yanında ~iga
ra içemezler, hatta babalnrından izin al
madan sokağa çıkanıazlarclı. Bunlara ço
luk çocuk denirdi. 

V ikıa yirmi yaşından sonra herkesin as
ker olduğu devir yeni değildir. Fakat bu 
yaştaki a~kerden beklenen ne idi?. Yüz 
binlerden, milyonlardan terekküb eden or
dunun bir ferdi olmak değil ml?. 

Yeni devre bakınız ki en büyük işleri 
jı((;nclcrdcn bekliyor. }!atta medeniyetin 
kurulmasını bile. İngiliz Hariciye Na -
nrı bunu bütün dünyaya şu sözlerle ilin 
yor: 

- Bütün medeniyetin 8.kıbeti vasat ya~
ları 23 olan bir kaç bin gencin elindedir. 

Lord Halilaks tayyarecilerden bahsedi
yor. 

- Bu genelerin içinde 18 yaşında olanlar 
bile var. Filhakika şimdiki tayyarecilik 
ancak yaşı yirmi beşi doldurmamJş olan
ların işidir. Bir yıldırım sür'at.ile uçmak, 
bu Yilfl geçmiı olanlardan geçiyor. Hele 
yeni tayyarecilik ... 

Dü,ününüz ki bir tayyare ile saatte üç 
dört yüz kilometre sür'ate, sekiz on saat 
hava yolculuğUha t.1hammül etmek, bu 
yolculuktan aonra düıı:man kurşunİarı için-

(..___B_U_L_M_A C_A __ ) 

1 
2 
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 ı 1•1 1 1 
1 1 l•I l•I 1 
1 l•I 1 1 1•1 1 

4 1•1 1 1 I 1 l•I 
5 •I 1 1 I 1 1 1 ı• 
6 l•ı \ 1 I 1 1•1 
1 1 1•1 ı 1 l•I 1 
s ı ı j•ı ı•ı ı 1

1 

'I 
9 1'._LI l•I 1 1 

~~~~~~~~------

Soldan . a.&a: 

1 - Küı;ük ve zarif bir çiçeğin ismi, 
Fena bulan. 2 - Mükemmel, Tatlı bir 
madde. 3 - Bir nota, GümÜ!J, Bir nota. 
4 - Balta. 5 - Ustalık. 6 - Bir karaciğer 
hastalığı. 7 - İIAve, Beraber katlayıp zarf
lamak, Bir edat. 8 - Tahmin, Çatının üs
tü. 9 - Keder, Yapıştırıcı bir madde. 
Yukarıdan aşağıya: 

1 - Ayl:lrdan biri, İçki ile beraber yenir, 
2 - Mcfulü maa edatı, Kalmaktan emir. 
3 - Nefiy cdutı, İspat ve itiraza mahal ol
n11ynn metin. 4. - Deniz kenarı. 5 - Ta
cirlik. 6 - T<ınınmış. 7 - Su, Kesmekten 
emri ha1.ır, Bir nota. 8 - Bazı hayvan -
ların ayaklarına çakılır, Ağı=ı.cın a'lcsari:un
dan. 9 - Yaymak, Bir nevi oyun. 

~' 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 5 6 7 8 9 2 

1 I~ 
3 4 

1 • TIE VIAIRIO S • 
Kl•IKIAILIAISI• H 
EIRI• SIAIYl•IBIA 
s AIRIAIYl•ITIAIR 
AIHIAITI• SIAIDIA 
FIAISl•IPIEIDIEIR 
EITl•IHIEIRl• IMIE 
Ti• RIAIKll lol• ITJ 
•IMIEJRJ ljNIOJS • 

(Bu sene Erkek ve Kız Öğretrneıı okul
larından meıun olan geneler J\.Jaarif '\'c:ki.
letince muhteli[ vilıi.Jetlerde tavza edilmiş
Jerdir. Bu yıl; Adana ve Sı\.'lls ötretnıcn o
kulları mezun "·ermemiflcrdir. istaııbul, 
Buna ve Edime Öğretmen okullarından 
mezun olanlann ve tayin edildikleri )·erle
rin listeıini ,·eriyoruz:) 

lstanbul Erkek ôğretmen 
okulundan mezun olanlar 

Nuri Günay, Hayri Uygur, Tahsin l{nra-
deni2', Sabahaddin Gin. Saliı.haddin Zoryıl
mıız, Çoruhaj Nadir Polad, HulUsi Tekdil, 
Urfayaj Abdülhakim Arval, Muzaffer Gün
doğdu, Sami Tuğl'ay, Eşref Özen. Zekeriya 
Aykaç Hataya, Nezih Kayı, Suad Erözgan, 
Ali Attila, Karsa; Refik Zetnioğ!u Yozga
da; Mustafa Dişli. Trabzonaj Ali Kıroğlu, 
Ömer Aytaç, Oğuz Bölükbaşı Sinoba; Fev
zi Vural, lflustafa Bilge, Zeki Öcel Seyha
na; Muı.af!er Bik Samsuna; Nüzhet Kılıcay, 
Zonguldağa; Bürran Kaygısızer, Süruri 
Terlan Ağnya; Nail Ece :r.fardi.rıe; Bilrha
neddin Karaelmas, Tekirdnğına; Zülfikar 
bzkıhc, Necdet Vural, Rifat Sun~rtekin, 
Giresuna; Semih Kartalpençe, Kırklarelinc; 
Adnan Palandöven, Enis Türker, Behzad 
Yalçınkaya Antalyaya, ~tithat Erdem, Va
na; Nuri Başçekenoğlu, Aydına; 

lstanbul Kız Ôğretmen 
okulundan mezun olanlar 

Semiha Karacaovalı, Fnzilet Özcan, Av• 
niye Yalçın, l\1ürüvvet Gür Sinoba; Huri
ye Tanyeri, Fazıla Aka İçele; Ferhunde 
Şentürk, Emine Bolol, Muazzez Ataşan Or
duya; Şükriye Gülensoy, Sabahat Çelikkan, 
Münevver Tektaşan, Habibe Ergün, J-Iuriser 
Oybaşık, Nezihe Ulusoy Samsuna; Haüce 
Uygun, 1.fualla Ertem, :r.lüşerreİ Tunca, 
Mihriban Yılmaz. Sevine Uğurlu, Lltife 
Peker Antalyaya; Bedia Karahan, Feriha 
F.ray, Nevin Gülgör, Efser Kotat, l\.luaııa 
Arkun, Mualla Çivi Zonguldağa; Muzaffer 
~yca, Asüman Yavuzel, l\1e1.iLhat Öztoprak, 
lkbal Akış, Nilüfer Sarıdal, l\lüşcrI"ef Gür
iş, Fikret Alpman, Beria, Meli.hat Tan Te
kirdağına, Atiye Açıkgöz. Gülsüm Gilltekib, 
Fitnet Dalyan Kastamonuya; Melihn Er .. 
gt.ın, Fatma Gülsün Bileciğe; Semahat Gül
tııncaj Hayriye Tike Çoruhaj Leman Kılıc
aslan, Feriha Çabuk Tokada; Mes'ude Na
yan, Şükran Özdemir, Tevhide Akhaytürk, 
Ruri)o·c Bilgili Trabzona; :r.türüvvet Kara 
Eski~hire, Samime Türkoğlu, Adile Hiç
usanmoz. Fatma Tuna, Neriman Faizoğlu 
Giresuna; Lütfiye Erten, Repde Özerten, 
E'c\•ziye Erk, Ruhat Özger, Hanife Ulyar 
füzeye; Fatma Görünay Çankırıya; l1eu
het Erensel Kırklareline; Nezihe Kü-;üker
tan, Ülker Çelen, Perihan Esmeli Afyona; 
Vocihe Ataizl, Mehlika Özbek, Jlluıaller 
?.fetiner, Mualla ~man, Beria Karlan 1'1a
nisaya; Gülsüm Kasadar Kocaeline; Cerrıi
le Kozlu Mardine; Mı.iberra Ur:ız, ?.feliha 
Oktay Gümüşhııneye; Beria Erkman, Nıhade 
Olga, Fatma Arabkirlioğlu Çoruma., Fehmi
ye Akın, Şerife Etus İst.-ınbula; Vesile Gü
rıerem, Aydına; Sanavber Timuçin Malat
yaya; Vlhide Küçükengin Giresuna; Me
ziyet Bozkurd Gümüşaneye; Sabahat Ak
tin, İsmet Sıvar Sıvana; Güzin Saraco~lu 
Seyhana, Saadet Arat. Karsai Mücevher 
Vardarlt Çanak.kaleye; Fikret Denizaslan 
Gaz.iantebe. 

Bursa Kız ôğretmen 
okulundan mezun olanlar 

Neriman Karaca, Pembe Yüceay, Nahid.? 
Der, Sesim Yücegün Afyona; l\.Iükerr~ın 
Demirel, Mukaddes Özdikel Bileeiğe; 1'Ie
lihat Özel, Naşide Özbatı Antalyaya; Se
vme Öztürk, Cemile Özel, Naciye Gülir -
kin, Feride Ak.yürek, Seniha Cüngör To
kada; TürkUn Gökçen, Melahat Üçkardeş
ler, l\.1eliha Kutay Eıikişehire; Meliha Kır
gız, Ziynet Sülekli, Saniye Ukav Hataya; 
Perihan Uzlam, Semiha Olcay Hadiye Sır
daş, Nezahet Kırca, Mvazr.ez .Erkal Ciresu· 
na, Haşmet Sözen, Perihn lzmen, M~!id 
Ölmez Malatyaya; Fahriye Er, Sabahat Oz
bilsin, Edibe Ildır Seyhana; Nermin K::ınuk, 
Saffet Kurul Samsuna; Jııtel.Bhat Tuna, 
I!a)·dar Özen Kırklnreline; Meliı.hat Poy
raz Bursaya; Sulhiye Altayhan Balıkesire; 
Huriye Doğan, Fikret Altıntaş, Fatma !{e
mer, Macide Şenkal Tekird~~na; Behz:\d 
Aksu İsp~rtaya; Muammer Ozkan Mar~
ne; Muzaffer Topçu Çoruhaj Samiye Çele
bi Orduya; Nadide Çelikkonad, Enise Dura 
KRstamonuyaj Bedriye Soyuyilce Sıva:;a; 
Nahide Kaya Denizliye. 

Edirne Erkek ôğretmen 

okulundan mezun olanlar 
Hulüsi Güven Diyarbakıraj ltlclımcd 

Kaynaı·ca, Hakkı Polat Çorulıaj Aluııcd 
Akt.aş, lbranim lihun Tokada, '::alı

sin Palabıyık, Sı.ileyman CoşkWlç-.ıy, 

llüseyin Pehlivan, 1'1ehmed Özgen, Etem 
Gürol, Fehmi Ayvad Tekirdağına; Fethi 
Tanac; Afyona; Ismail Eryılmaz, Bekır 
Utkan, Haydar Aydın, Cemal Alta';'. Hik

met Sayın Karsa; Receb Açıkalın Sinolıa: 
Namli Şanlıtürk, Salih Dol:nıer, Sad~~in 
Utku Samsuna; Ahmed Köksal, Rifat Oz
türk Urlaya; Nazmi Tuncel, Haydar ICu
zuoğlu Seyhann; Reccb Yönetsel, Cemai.ed
dın Pakel, Şerafeddin Sezer, Bekir B.a~e
virgen Erzuruma; Kasım B<lyraktar, Ih -
san Erdoğan Zonguldnğn; Ferhad Tckc&n, 
Ertuğrul Güneri, Behçet Alpçetin, İbra
him Oktay, Cihad Zorlu Gümüşaneye; 
Fehmi Erdoğan Sıvasa; Yaşar Göksoy E
dirneye; Asım Kavaller Muşa; İhsan Uhri. 
Nihad Tarogay Mardine; Vedi Tandcıgan 

Trob'zona; Hasan Öztürk, Sezai Alpaslan 
Orduya; Mehmed Ali Altın Kırklareline; 

Sabahaddin Özten Rizeye; Mehmed Fo
çalıgil tunceline. 

Edirne Kız ôğretmen 

okulundan mezun olanlar 

Uzun menzilli 
toplarla bombardıman 

Nihayet epeyce zamandanberi 
beklenen hadise vuku buldu. Alman. 
lar Fransız kıyılarına yerle,ıirdikleri 
u.•~n menzilli toplarla lngiliz salıille
rını bombardıman etmeğe baıladılar. 
Bu, a~aba, İngiltereye karıı yapıla• 
cak hır taarruzun mukaddemesi mi
dir?. Yok ... Pas de Calaiı'den geçen 
bir vapur kafilesine karıı yapılan en• 
dahtlar dolayısile mi lngiltereye bazı 
mermiler düımi4, ve yahud bu 
vesile ile mi bir bombardıman tec
rübesi yapılmııtır?. 

Londradan alınan haberlere göre 
bu endahtların lnRİIİz arazisi üzerin. 
de büyük hiç bir tesiri olmamıştır. 
Bu doğru iıe, iki gün evvelki yazı • 
mızda işaret ettiğimiz gibi uzun men. 
zilli toplarla yapılan bombardıman
larda hedef tayininin çok zor oldu· 
ğu ve bu toplann daha ziyade düı
mana «göz dağa» vermek için kulla· 
nıldığı noktası misalle tahakkuk el 
mi, bulunuyor. 

Zaten yıldırım harbinde bu nevi 
toplann ehemmiyeti, ancak, tayyare
lerle beraber kullanıldığı zaman an• 
laıılır. Yok.., bunlar, ba,larıru ancak 
viicudlerile beraber oynatan ve he
deflerini, vüc:udlerinin istikametine' 
geldiği zaman bulan yaban domuzla~ 
rından farksızdırlar. Bunların kar • 
ıısında çevik ve faal bir avcı, ufak 
çapta bir av tüfeği ile mubaıımm~ 
gayet kolaylıkla vurur. 

Filhakika Almanlar, bu uzun men• 
zilli toplardan çok bahsetmitlerdir. 
Ye hatti. Umumi Harbin aon ıenele
rinde yani 1918 de Laon'dan Parisi 
döven 42 lik büyük Berthalar'd~ 
125 kilometrelik bir menzil olduğu 
halde, son zamanlarda, icad edilen 
daha büyük Bertha'ların 250 kilo • 
metrelik mesafeden müeuir bombar• 
dımanlar yaptıklarını ıöylemitlerdir •. 
Almanların rivayetlerine göre, bu: 
toplar stratosfer top landır. Yani 
mermiler hava tabakasının üstündeki 
boşluktan daha büyük bir sür'aıle 
uçmakta ve 250 kilometre ilerdekij 
hedeflerin üstüne düımektedir. 

Atılan mermi evvela 70 derecelik 
bir zaviye inhirafında ıaniyede 1.800 
merte sür'atle ıemaya çakmakta ve 
15,000 metreden sonra ıtratoıfere 
vasıl olunca daha büyük bir ıür'at 
iktiaab ederek yere düımektedir. Bu 
toplann namlulan 35 • 36 metredir. 
Ve mermileri 300 kilo ağırlığındadır. 

Acaba Almanlar, Fransız sahilleri• 
ne gizli silih diye bu yeni Berthala• 
rı mı yerleıtinni,lerdir?. Fakat böyle 
de olsa, yukanda da izah ettiğimiz 
gibi hedef !ayinindeki mütkülattan 
dolayı bu nevi topların bir iıtilA ha• 
reketinde hiç bir teıiri yoktur. Çün· 
kü bu toplar, ancak 40 dakikada bir 
endaht yapmakta ve muayyen bir 
endabt haddini doldurduktan ıonra 
yıpranmaktadır. lngiliz sahillerini 
dövmek İçin bu takdirde yüzlerce to
pa ihtiyaç vardır. Ve bu toplar, an• 
cak, o da hava rasadları vaııtaıile, 
bir tahrib illeti olarak kullanılabilir. 
Çünkü Alman ordusunda, lngilterede 
olduğu gibi, topu attıktan sonra oto-
malik bir ıurette yapılan tahriblerin 
fotograflarıru alan aletler yoktur. ' 

Almftnlar, olsa olsa, bu bombar • 
dımanları bir tecrübe mahiyetinde 
yapmışlardır. Nihayet, bombardı • 
man edilen arazi zaten evvelce İngi
lizler tarafından bo,altılmıtlır. Fakat 
her ıeye ra~men Almanlann bu top· 
lerla, büyük masraflar pahasına İn· 
giliz sahillerini tahrib edebileceğin
den fÜphe edilemez; fakat tayyareler 
vasıtaaile yapılan bombardımanların 
bu toplardan daha müe11ir olacağı, 
çünkü hedef tayininin nispeten kolay 
olduinı muhakkaktır. O halde Alman• 
lar Fransız ıahillerine niçin bu topla• 
n yerle,tirmi,lerdir 7 Çünkü Alman• 
lar, bu toplarla sahilleri dövecekler, 
ve ondan ıonra tayyarelerle karfı ta• 
rafı yıldıracaklar ve top alefi altında 
ihrac: hareketini kolaylathracaklar • 
dır. Fakat heıablar istedikleri gibi 
çıkmamıthr. Deniz kuvvetlerini tak .. 
viye edememiflerdir. Ve nihayet İn· 
giltere, bir buçuk milyon askerle, her 
türlü ihrac hareketine karıı müdafaa 
çarelerini temin etmiştir. Bununla 
beraber, bu harbin sürprizler harbi 
olduğunu unutmamak l&.zımdır. in .. 
giltere bütün tedbirlerine rağmen bir 
istili hareketini Jl'Özden uzak tutma .. 
mıştır. Ve hatta Londrada da bu ha· 
reketin çok yakın olduğu kanaati 
vardır. 

Ne zaman, ve nasıl?. 
Bunu söyleyebilmek için, Alman 

erkRnıharbiyesinin plinlannı bilmek 
18.zımdır. 

Mümta• Foik FENiK 

Tckird:l~ına; Zülıll Özyurd Trabzona; Le.: 
rnan Över, İffet Günşen, Utife Kafkas, 
Leman Dinçer Hataya; Havva Yıldıtım, 
Sabriye Orıık, Ferihı=ı. Baysal, İffet Ar -
maoğlu, Sabahat Çelebi, Mihri.ah Seyhan, 
Şahinde Sevintümer, Hnyriye Akın1 Öz 
Atalay Zongulda~a; Sulhiye Akpınar, lı1ü-
7pyyen Alıngan, Remziye Benal, BPdia Al· 
tınok Sıvasa; l\.temrıune Arda, Melahat 
l'ysal, Adviye İlgün, Emnıye Kıska~ F.
ciirneye; Sabahat Güven, Didar Yabnan 
Tokada; Melahat Tekin, Huriye Akank, 
l\Ie!iha Buöz, Bakiye Yaşpala, Refika Ta
neri, Münire Pınarbaşı, Müzeyyin Bilgin, 

Feriha Öncel, Hüsniye Oğu7.kan RizPye; Necmiye Sevin. ?ı.Iürüvvet Zanta Giresuna; 
Mebuse Erginez, Güzin Akmanoğlu Dı- Samime Ergündüz: İçele; Melahat A:rl• 
yarbakıra; Semiha Tosun, Sabahat Ba, • Kırklareline; Seniha Kurtcebe Çanakka• 
tuğ:, Fatma Güldağ, Neriman BaŞ~ş, Naz- ]eve Ferihan Barlas, Samime Tolun ~1• 
miye Ünal, Sernlha Çit, Sabiha Ozer, Ne- n:~~a: Ayte Kanifer, Şerife Göksel Ay • 
zihe Duruk, Nuriye Yüksel Seyhana; Ra- dına; Samiye Kiremitçi Kütahyaya; Nau 
hime Uğur, Efref Satır, Nafia Ergürsal, miye Oktay Kocneline; Semiha Bükmen, 
Nimet DeJiklitaf, Vasfiye Akalm, Nedirr.e Fıtr.at Özgü Mardine; Seher Çelen Ma • 
GUltay, Müzeyyen Erol, Şaziye Yüksel latyaya; Belkis Kırızoğlu Sinoba. 



HAKiKAT 

SP 
K.UREK - FUTBOL -TENiS 

Güneş takımı şampiyonluğu kazandı 
F enerbahçe İ stanbulsporu 2 - O gendi 

fstanbul kürek fampiyonası dı.in öı.;leden 
sonra Yenikapı ile Samatya arasında ya
pılmıı ve suların çok sert olmasına rağmen 
muntazam geçmiştir. Bir haftadanberi 
kampta bulunan Güneş takımı, kıdemliler
de aldıgı tek çifte ve dört tek yarışlarile 
tampiyonluğu temin etmiştir. Alınan neti
celeri tafsilitile bildiriyoruz: 

Müptediler: 
TEK ÇİfTE: Bu yarı.şa yal.nız Galata!l8-

raydan Sati girmif ve f81J1piyon olmuı-,tur 
Gerek eşohnan, gerek suları anlama bakı
mından Galatasaray bu yarıttatı istüade 
etmiftir, 

Abdurrahman, Yapr, dümende Feriddir. Armitat. \•edad Abut - Arevyana 6-2, 6-4 
RAYASLAR: Galat&saray 13 puvan, Fe- galih. 

nerbahçe 8 PU\'"\n. 
TEK ÇİITE: Yalnız Galatasaray tek .

nEsi girdi ve Bayan Nazlı şampiyon oldu. 
Vakit 8,39. 
JKİ ÇİFTE: Galata.saray ve Fenerbahçe 

iştirak etmişlerdir. Galatasarayın Behin, 
Nazlı, Güzel ek.ipi şampiyon olmuştur. 
Vakit 7.10 da'kikadır. 

DÖRT TEK: ~lüsabakaya iki takım gir
mı,tir. Fenerbahçe ve Galatasaray. 

Hüseyin - Boosona, Zeki - Rıza Der
vişe 6-4, 6-4 galib. 

Vedad - Süreyya, Ali - Tahsine 6-2, 9-7 
gahb. 

Celıll - Dölagranj ve Şevket - Telyana 
6-2, 2-6, 4-6 rnağlub. 

ÇİFTE BAYANLAR: Bayan Kara Os
mıtn - Bayan Vişcr ve Mis Gidruf - Bcd
riyana 7-9, 6-3 mağh1b. 

Bayan Grodeski - Jale ve Bayan Molosi -
Armitaşa 6-4, 6-2 galib. 

KARIŞIK ÇİFTLER: Bayan Molosi, Bay 
Cimcos - Bayan Grodeski - Ved.ad 7-5, 6-2 
m:ığlUb. 

IMET 
GİŞESİ 

30 Ajustos Zaler bayramı geliyor. 
Bayram gönül tenliği ve para ile olur. 

Bunu da sizlere (60,000) liralık büyük 
ikramiye ile diğer ikramiyeleri kazan

dıracak yalnll N 1 M E T A B L A 
d ı r. Koşunuz, vakit azalıyor. 

AD R ES: 
Eminönü tramvay caddesi No. 29·31 

R A Ş 1 D R 1 Z A t iyatrosu 
H a lide Pişkin beraber 

Bu akşam Beşiktaş Hô.şlınbey 

Aile Bahçesinde 

K ENDlNlN GÖLGESİ 
Vodvil 3 perde 

İKİ ÇİFrE: Yanp Galatasaray, Dernir
apor ve Fenerbahçe ekipleri iştirak et.mif
lerdır. Galatasaray baştan itibaren başa 

geçmi• ve arayı tedricen açarak on dakika 
on dokuz saniyede birinci olmuş, Fenerbah
çe on bir 'dakika elli yedi saniye ile ikin
ciliği almış, Demirspor da üçüncü .olmuş
tur. Şampiyon ekip Fethi, Reha ile dümen
ci Reşaddan mürekkebdir. 

Yarıt başlar batlamaz Fenerbahçe takı
mı hemen önü almış ve arayı tedricen a
çarak birinci olmuştur. Fenerlilerin bera
berliği, Galatasarayın gene bayanlarının da 
enerjisi bilhassa nazarı dikkati celbetmek.
te idi. Birincinin derecesi 6,40, ikincinin 
7,04 dakikadır. 

Şampiyon takım: Fitnat, Nezihe, 
ve Dura. Dümende Melek. 

Leman 

Bayan Kara Osman - Bay Derviş ve 
Bayan Şeridyan ve Bay Arevyana 7-5, 7·5 
mağlüb. 

Heyet her pazartesi akşamı Beşik
taş Haşimbey Aile Bahçesindedir. 

DÖRT TEK: Bu müsabaka günün en 
heyecanlı yarışlarından biri olmu~tur. De
~arda aırasile, Galatasaray, Güne-ş, Fener
bahçe, Altınordu ve Beykoz ye:- a!mı,tardL 

Tabanca ile beraber Galatasaray, Fenerbah
çe ve Güne' ileri atıldılar, fakat yarışın 
yarı.sına yani 1000 metreye gelindif;ı vakit 
Galatasaray öne geçmiş, biraz gerisinden de 
Cünet takibe koyulmuştu. Feenrbahçe ile 
Günet de adeta birbirlerine takılmşı.lardı. 

Beykoz da pek az geriden takib ediyordu. 
Mesafenin ikinci nısfında Galatasa!"ay ald.ı
icı hendikapı muhafaza etti, fakat Beykoz 
Fenerbahçeye yetişti ve hep bir nrada gi
den tekneler arasında sıkı bir çekişme ol
c!u. Neticede Galatasaray 10,16 ile birinci, 
10,24 ile Günet ikinci, Beykoz üçüncü oldu
lar, 
ŞAMPİYON TAKIM.: Dümende Reşad, 

kürekte Turgud, Kesim, Tevfik, Alber. Ne
ticede Galatasaray 15 puanla şampiyon. 

E'enerbahçe ve Güneş 3 puanla ikinci, Bey
koz ve Demirspor birer puanla dörclüncil 
oJmutlardır. 
Kıdemliler: 
TEK ÇIJTE: Deparda, Gün.., Beykoz, 

Galatu.aray ve Beylerbeyi sıralanm:şlardı. 
Çıkıt ~etile birlikte BeykoUu !\tehmed 
baf8 geçti. Günetli Dursun ve Gala~ayh 
Ali talkbe başladılar. Bu vaziyet yarışın 

yarısına kadar değişmedi. Fakat 1000 metre 
&eçildikten sonra GUneıli Dursun ant bir 
atakla öne ıeçti ve gittikçe açarak yarıtı 

1.38 ile kazandı. İkinciliği Beykoıdan 1ı.1:t"h
med 13,21 ile, üçüncülüğü de Gal-ıtasaray
d:ın Ali 13.27 ile aldılar. İkinci ve üçüncü 
sonlara doğru pek gevşek ve müst.."lAni 
kürek çekmişlerdi. 

İKİ ÇİFTE: Bu müsabakaya Galatasaray, 
Günet. Fenerbahçe. Demirspor, Beykoz ta
kımları iştirak etmişlerdir. 

Bidayette Galatasarayla Beykoı; bir hayli 
kapıftıktan sonra daha supl ve dah:ı. nefesli 
olduğu görünen Galatasaray ek.ipi rakibini 
alladı ve yarışın yarı!!ından sonra birinciliği. 
temin elmif bir tekilde kürek çekmeğe 
ba.şladı, Gü.neş bidayette düş:tüj:ü üc;ünci.i 
vaziyeti sona kadar muhafaza etti. Şampi
yon takım Galatasarayın, Fethi - Reha çif
tidir. Dümende Resad. Derecesi 11.18 dir. 

DÖRT TEKLER: . İki çiftelerden sonra 
Galatuaray, Güneş: ve Beykoz kulüblerınin 
puanları hep 6 far olması bu müsabı'llmnın 
ehemmiyetini hid dereceye çıkarmıştı. Dört 
teki kazanan fBlllpİyon olacaktı. 

Tabanca ile beraber Güneş bata geçti; 
Galata.sarayla Beykoz hemen peşine takıl
dılar ve yarış bir müddet böyle oldu fakat 
Günet takımı yavaş yavq açılıyor, nefes 
ve beraberlik üstünlüğü göstererek birin
ciliğe doğru kayıyordu. Nihayet muvaslat 
yerindeki romorkörün düdüğü öttü ve Gü-
1\et ~piyonluğu aldı. Geride Galııtasaray
la Beykoz yanyana ve bütün kuvvetlerini 
1arfederek çeki~yorlardı. 30 metre kala 
&ykoz: yarım fıta boyu farkla rakibini geç
mi,ti; fakat bu emada Beykoz Galatasara
ya bir çaparlz verdi ve ikinci olarak muv3-
ealat hattından geçmesine rağmen hakem 
heyeti tarafından diskalifye edildi. Üçüncü 
:E tnerbahçe olmuştu. Vakit 10,15 dakikadır. 

Fenerbahçe 2 • 
lstanbu ıspor o 

Dün Fenerbahçe stadyomunda, Fener -
bahçe ile İstanbulspor takımları hususi bir 
maç yapmışlardır. Lik maçlarına hazırlık 
mahiyetinde olan bu oyun oldukça güzel 
geçrnif ve İstanbulspor takımı Fencrbahçe 
karf1S1nd:ı. iyi bir oyun tutturmuştur. Bi
rinci devre golsüz olarak bitmiştir. 

İkinci haftayım başlar başlamaz Fencr
bahçe gol yapmak azmile oynamağa ba•· 
lamı' ve hemen rakib kaleye yerle'1fl.iştir. 
Bunun semeresini beşinci dakikada Na· 
cinin yaptığı golle gören sarı liciverdlller 
bundan sonra gene biraz gevşem.işler ve 
bir müddet gol çıkaramamışlar, buna mu
kabil İstanbulspor ciddi tazyikler yapmış
tır. Nihayet 40 ıncı dakikada Yaşar vası
taı:;ile bir gol daha yapmağa muvaffak o
lan sarı 18.civerd takım maçı 2 - O kazan
n•ıştır. İki taraf, dün şu kadrolarla oyna-
mı~lardır: .. 

Fenerbahçe: Cihad, $evket, Lebib, Omt.r, 
Esad, Fikret (Reşad), K. Fikret. Niyaz.i, 
Yaşar, Naci, Rebii, (Basri). 

Istanbulspor: Saim: Faruk, Muzaffer, 
Aytekin, Enver, LUtfi, Nizameddin, Hik
mf't, Cihad, V ihid, Rıza. 

Bu maçtan evvel yapılan B. takımlar 
müsabaka.o:;ında her iki taraf da gol çıka
ramamışlar ve berabere kalmışlardır. 

Dünkü tenis maçları 
Dün, Moda Dc..ı:in kulübü kor\larında ya

pılan Dağcılık kulübile ?ı.1oda deniz kulübü 
tenisçileri ara!lındaki maçlarda şu neti
celer eJde edilmiştir: 

TEK ERKEKLER: Vedad Cemal - Mu
ammere 6-4, 6-1, 6-8 galib. Hasan - Ar
mitaja 6-1, 6·8 galib. 

Beoson - Celal Uluya 6-1, 8-6 galib. 
Vedad Abud - İbrahim• 5-7, 6-3, 10-8 

galib. 
Telya • Rııa Lervişe 6-6-4, 6·0 galib. 
Z1>ki - Arevyana 6-1, 6-4 galib. 
ÇİITE ERKEKLER: İbrahim Cimcoz -

İş arıyor 
1923 yılından 1940 yılına kadar 17 sene 

maarife hizmet ettim. Diplomam olmadığı 
için a.cıil muallim olamıyorum. Yavrularım 
var. Onların açlık ve ıstırabına tahammül 
ed"miyorum. Çalışmak istiyorum. Her iı; 
yaparım. O kadar ki: Haydarpaşa - Pen
dik arası aparhman ve konaklarda kapıcı 
ve bekçilik dahi yapar, çocukları da orta 
tah~illerine kndar okuturum. 

fABOllE $ARTLARI' 
Türkly<1 l\'in: 

Bir aylık 90 kuruş 

Üç aylık 250 • 
Albaylık 475 • 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler için: 

Altı aylık 850 kurut 
Bir !':enelik 1600 

Neticede kıdemlilerde Güneş 11 puanla 
birinciliği alarak İstanbul kürek şampiyonu 
olmuş, Galatuaray 9 puanla ikincilif;i, Bey
koz 6 puanla üçüncülüğü almışlardır. Fe
nerbahçe bir puanla dördüncü olmuştur. 
Dört tekte tampiyon takım, Kenan, Dur.-;un, 

Imtiyaz sahibi ve başmuharriri: 
Neci p Ali KUÇUKA 

Umum neşriyaU idare eden Yazı 

L,leri Müdürü : 
Ce't'la l Hakkı SELEK 

\.. Baıu ldı ğ-1 yer: Cumhuriyet l\latbaası 
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Macera Romanı 
TEFRiKA : 21 

. P_ect.ı:o Zurita ise öfkesinden kudurmut 1 Müjd;mı isterim .. Zat! valinızı hakıkl ika-
aıbıydi: metgahınıı olan cehenneme sevke memu -

•- Cehennm.e kadar yolum mu varmıt 
benim ... Bunu söyleyen kimmiş bakayım? 
Çık.sın meydana.. İgnasio. Ser g&.rdiyanın 
cehenneme kadar yolu var diyen hergele 
bu mu?-

ru~ Bu •crefli vazifeyi de hemen fimdi, 
turacıkta ifa ile kesbi şeref eyleyeceğiz._ 

Bu teşvik edici sözler İgnasio'yu derhnl 
cotturmağa ki!i gelmişti. Henry'ye doğru 
iki el ateş etli. Fakat isabet ettiremedi. Bu
na mukabi~ delikanlının kW'funu hedefini 
şaşmamıf, lgnasio, bir kütük gibi, yere yı
kılmıştı. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Şl~llde Abldelhürrtyet sokağında 224 numaralı karglr ev 9000 lira muham

men bedelle ve kapalı zarf usullle bllmüzayede satılacaktır. Müzayede 9/9/940 
pazarte.il günü saat 15 te Milli Emlıik Müdürlüğünde toplanacak olan K omis
yonda açılacaktır. Muvakkat teminat 675 liradır. Tallblerln müzayede günü saat 
14 e kadar tekli! mektublarını muvakkat teminatla birlikte ve mühürlü zarı 
derunünde Komisyon Reisliğine makbuz mukablllnde vermeleri muktazldir. 

r . -. ' . ... 
•.'. • 
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KENDiN 

T. İ$ BANKASI 
1940 Küçük 

(7572) 

BiRiKTiR 
1940 iKRAMiYELERİ ı 

1 aded 2000 2000.- ura 
3 > l.j)OO 3000.- > 
6 • 500 3000.- , 

12 • 250 3000.- , 
40 , 100 4000- • 
75 , 50 • - 3750- , 

Cari Hesablar 210 , 25 • - 5250.- , 

Ketidelerı l tubat, 1 ma)'İI, . . " KRAMIYE PLANJ 1 ~ğustoı, 1 ikincite,rUı tarib-
lerınde yapılır. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Mahallesi Sokağı Na. Muhammen Muvakkat 

Cinsi bedel teminat 
Lira Lira 

Şişli Balazoğlu 10 «:Argtr fabrika 3150 237 
• Meşrutiyet Kağıdhane 224 • Ev 1800 135 
Yukarıda yazılı k8.rgir fabrika He ev açık arttırma ile satılacaktır. Arttır-

ma 9/91940 pazartesi günü saat 14 te Mllli Emlak Müdürlüğünde toplanacak 
olan Komisyonda yapılacaktır. Taltblerln müzayede günü muayyen saatte hi
zalarında yazılı muvakkat temlnatlle Komisyona müracaatlerl. (7571) 

daldı; duman ve toz içinde göz gözü gör
müyordu. Henry'nin koluna yapışU ve onu 
dışarı sürükledi. 

Boğulacak hale gelen delik.anlı ciğerleri
nf' açık havayı doldurunca gözlerini açtı. 

Enriko Solarıo He en küçük oğlu Rike.r
do, ellerinde $11Rhlarla, sokağın üst başını 
tutmuşlardı. İkiz kardeşler, Alvarado ve 
Martinez. ise sokağın aşağısında ayni iti 
görüyorlardı. 

Halk etraftan koşuşmuştu. Fakat, ancak 
merak ve te<:eı::süs saikasile, vak'uya uzak
tan seyirci kalmakla iktifa ediyorlardı. 
Öyle ya, güpe gündüz hapisaneyi basan bu 
pervasız: adamlarla boy ölçüşmek kimin 
haddine! .. 

Duvar kenarlarına çekilen halkın ara
sından kolayca sıyrılıp çıktılar. 

Francis, akrabasının kulağına eğilerek: 
·- Atları Leonsia bekleyor, dedi. Şu

rncıkta. sokak içinde. On beş dakikada 
kumS3h tutarız. Gemimiz orada 'bizi bekle-

Bu sırada sokağın köşesini dönmüşler, 
atların bulunduğu yere yaklaşmışlardı. 

Francis sordu: 

•- Ne gibi?. 

·- Galf adasında, bütün ısrarlarına rağ· 
men, kulaklarını kesmeyişim ... 

iV 
Takib 

Son·Antonio'nun gaddar reisi Moriana 
Verkara mahkeme salonunda yumuşak bir 
koltuğa gömülmüş, sigarasının dumalarını 

keyifle sa.vurmağa başlamıştı. Alvarez Tor
res bu sırada içeri girmişti. Selimlaştılar 

Sinyor Torres, reisin kulağma eğilerek, 
fısıldadı: 

•- Beni dinleyin dostu~, dedi. Hrr iki 
Morgan cia. elimizde. Henry mel'unu yarın 
asılacak. Öteki domuz yavrusuna gelince, 
onun da hesabını bu günden görsek fena 
olmaz. 

Sarh()f jandarm.aiarın hepsi de silihlı 
idi; arkalarından sökün eden gardiyanlar 
da bıçak!annı çekmişlerdi. Bazılannın da 
elir.de rovelver vardı. 

yor. 
Ötekiler, birbirini çiğniyerek, koridora •- Herifler viski ile zil zuma sarhoş 

ricat ettiler ve hücreye doğru ateş etmeıle olmuşlardı ki, idam saatini bile beklemiye· 
ba,ladılar. Bereket duvarlar çok kalındı; ceklerdi .. Bu viski hikayesi de amma .:;3 -

kuriun kolay kolay işlemiyordu. Bu taraf· rib oldu ha .. Asil bir aileye mensub bir 
t.rn tehlike yoktu. Sl'yvar satıcının araba.~. tam hapisanenin 

Je!e PoHtiko, bir an sükUtu muhafaza 
etti ve kaşlannın manidar bir harcketile 
k.1rşısındakinin ne demek istediğini sordu: Bu kurudmuş sarhoş alayı böylece hüc· 

renin kapısından içeri sarkıyordu ki, ön
dekiler mahpusun elinde tuttuğu rovel
veri ıı:örı.ir görmez durakladılar; ve bütün 
alay olduğu yerde zınk diye durdu 
Alayın başında bulunan Pedro Zurita 

büyük bir vakar ve azametle söze baş!adı: 
•- Sinyor Morgan cenahları! dedi. Zatı 

lliniıe ıayet beşa.retli bir haber getirdim .. 

Henry bir köşeye büzülmüş, dinamitin kar,ısında, kazaya uğradı ... 
p3tlamuını bekliyordu. Francis manalı bir gülümseme ile muka-

Çok beklemedi. Pencere ve duvar, kor-

1 

bele etti, Henry de memnundu: 
kunc bir gürültü ile beraber, tek bir gedik - Az.iz kardeşim, dedi. Kendimi iebri· 
olmuştu. Francis hemen bu gedikten içeri ke IByık gördüğüm bir nokta var ..• 

Sinyor Torres devam etti: 

•- Francis Morg3.n1a doğrudan doğru
ya hapisaneye hücum ederek mahpusu 
kurtarmak fikrini telkin ettim. Solano'lar 
onunla hemfikirdirler ve sanırım bu ak -
şam harekete geçecekler. Daha önce bu 
işe teşebbüs etmelerine maddeten imklin 
yok. Artık ötesi zatı ilinizin dirayetinize 

z ER 
30 Ağustostadır 

Milli Piyango da İzmir Fuarında 
çekilmek üzere bir Zafer Piyan -
gosu 
tarafında 

tertib etmiştir. Türkiyenin her 
satılığa çıkarılmış olan bu 

fevkalade piyangoda mevcud 300,000 
63,345 tanesi mutlaka ikra-

miye kazanacaktır. 
Tam biletler (2) 

biletler (1) 
Zafer 

liraya 
Piyangosuna 

liraya ve yarım 

satılmaktadır. 

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

sarfediJPrPktir. 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus fevkaUfıde 

piyangonun planı 
lkrAmive adedi ikramiye miktarı ikramiye tutarı 

Lira Lir a 

1 50.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 ,0,000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3000 10 30.000 

30000 3 90.000 
30000 2 60.000 

(Devlet Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğünde~) 
Muhammen bedeli 87500 !seksen yedi bin beş yüz) lira olan 250 ton SU~ 

yağı 7110/940 pazartesi günü saat 15 te kapalı zar! usullle Ankarada l il!'" 
binasında satın alınacaktır. 

~· Bu işe girmek isteyenlerin 5625 (beş bin altı yüz ylrml beş) ııralıl< 111 O' 
vakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekll!lertnl aynı g 
saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri llzımdır. 

ftl' 
Haydarpaşa .ıı 

(76'" 
Şartnameler 435 (dört yüz otuz beş) kuruşa Ankara ve 

nelerinde satılmaktadır. 

9 uncu işletme lhtlyacı !çın blr se::.rıında döktürıüecek olan ve aJelP'~ 
redat mlktarlarlle muhammen bedeli aşağıda yazılı bulunan ızgara, satıO ~~ 
makine, vagon parçalarından lbaret döküm tşl 24292,t O lira muhammen b•(\t 
ve kap.alı zart usullle münakasaya konmuştur• f>' 

Munakasa 9ı 9 , 940 pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu Jşlet 
binasında A. E. Komisyonu tara!ından yapılacaktır. pıt 

Isteklllerln 1821,93 lira muvakkat teminat ve kanun! veslkalarile t• 6,ı mektublarını ihtiva edecek olan kapalı zar!larını ayni gün saat ıo a ~$ 
Komisyona vermeleri lıizımdır. 

Şartnameler parasız 3'arak Komisyondan verilmektedir. <75: 
Mlktarı kilogram Nev'i Muhammen be.ıe 

Lira 
31935 Makine ve vagon parçal arı 7664,40 

103600 Sabo 5540,-
6800 Iskara 1088,-

Böhre klerde n idrar torbasına kadar yollar daki hastalıkların mikroblBtıP' 
kökünden temizlem ek icin HELl\10BLÖ kullanı017. 

• 
Böbreklerin çalışmak kudretini artırır. Kadın, J!:rkek idrar zorlukl•~ 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını. bel ağrısını, sık sık ı~eı'· 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini gid.erir. Bol idrar temin e 

İdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur .. ·r, 
DİKKAT : H E L M O B L ö idrarınızı temizleyerek mavileŞ~~
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNU'" 

mevdu HapiJanıltl~n adam kaidırmağa kal
kışan Francis budalasını musademede yere 
sermek mesele değildir. 

•- Fakat henüz hisseme düşecek müki· 
!alın miktarını söylemediniz. 
•- Mükafat meselesinde endişeye ma -

hal yok. Regan her halde umdujunuzd::ı.n 
da fazla cömerd davranacak! Her halde, 
alacağım paranın yarısı siz.indir .. 

Haydud bakışlı reisin gözleri parlamış· 
tıo 

•- Atıcılığıma diyecek yoktur. Bir kur
şunda. beynini da~ıtmak benden olsun. Ma
amafih, ayrıca üç jandarrrayı da bilhdssa 
bu işe ayıracağım. Üçüne de sıkıca tembih 
edeceğim, ba~kasile uğraşmayıp yalnız he
rife nişan alsınlar·- O züppeye gösteririm 
ben. Demek hapisancden adam kaçıracak 
ha! .. Güleyim bari.. 
Bunları söyleyerek sür'atle ayağa kalk

u· ve siga raı:: ı nı uzağa fırlattı. GeniJ a -
dımlarla mahkeme salonundan çıkarken, 
üstü başı. yırtık bir çocuk soluk soluğa 
içeri dalmıttı· Çocuk kan ter içindeydi. Re
isin koluna yapışarak: 

•- Çok mühim havadisim var, Sinyor! 
dedi. Çok koştum, hepsinden önce ben ye
tiştim, bahşişimi isterim Sinyor! 

Reis öfke ve hayretle çocuğa bakıyor
du: 
•- Murdar piç! diye bağırdı. Havadisi 

söylede bahşişi sonra iste!. .. Şimdi seni a 
y&iımın altında ezerim ... 

b"'. 
Yavrucak korkudan t.irtir titremeğe ~ 

lanuştı. Koparacak\ bahşişle o haftsJc:i eli' 
·· ı · · o<l·,.ı g~reş erını seyredeceğini umarken ~ 

hır de dayak yemek için mi bll 
yolu bir solukta ko'1lluştu?. 

Yalvaran bir sesle: ~ 

. :- Sinyor! dedi. Havadisi Y!.tişti~I 
l<;'ln nasıl koştuğumu bilseniz.. Qte~I .cfı 
cukların hepsini geride bıraktım. sııı)·..J 
H . . ~~ 
apısanenın duvarında kilise çanı 11' 

bir gedik açıldı. Dinamitle bu işi Y8~:,ıJ' 
Bu sabah idamdan kurtulan deh1":t11 

ktndisine benzeyen mahpusu bu delııctıd' 
kaçırdı. Kendi gözümle gördüm, ve 

1
,rJ 

koşa sıze habJ!or vermeğe geldim .. "/fJ 
ke-Jlemi kesin, Sinyor!.. ;' 

Bu sırada Rafael de. elinde si!Shlll• ~,( 
geldi. Başındaki yaradan hala kan ,ı~.J' 
du. Mahkeme salonu meraklılarla d0~of ' 
ba~~amıştı. Herkes Jcfe Politiko i~e ~ 
res ın etrafına toplanmış h3diseY1 
meğe çalışıyordu. ' fi ' 

Rafael, perişan bir halde, söze b8 
dı: . ,i 
•- Mahvolduk, Sinyor! dedi. HaP~ıP'' 

berhava etliler!.. Dinamitle uçor t11ıl' 
Belki yüz kilodan fazla dinamit kO)' 'f.4, 
lar. Hapisaneyi kurtarmak için mii;V'lr 
olan ve olmayan her şeyi yaptık· ~ 
dinamitin patlamasına m8.ni olamadık · ~ıı? 

·ıııV' yaralı ve baygın bir halde yere scrı ~ 
Aklım başıma gelince etrafıma t>ak

111 
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