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Sokaklarda maskeleme 
kararı kalkacak mı? 

Işık söndürme ve ma~keleme i,lnln ta 

tıık tatbik edlldillne kanaat has~ ol GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Milli Piyango 
~ediyesi 

lonra sokaklartn kısmen aydınlatılması için 

~ karar verileceii söylenmektedir. . ( 
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Kuponlannı neşrettiilmtz piyanro bUeileri 
için bu aiin saat 15 te Emlnönü Halkevi bina .. 
ınnda Milli Piyango hediyesi kur'ası çekUe. 
cektir • 

Her isti.yen okuyucumuz hazır bulunabilir • 

SAYI: 137 CUMA 6 BİRINCIKANUN 1940 Fiab 5 kuruş 

E:kmek fiatlarının 
artması muhtemel 
Buğday stoklarının 
tespitine başlandı 

lrıönünün 
l'iirlı 
Oenı:liğine 
ili tabı 

tam /Kararnamenin 
metnini yazıyoruz 

iyaaal Bilıile~. <?~u~~nu.~ 
84 üncü yıldonuınu mu 
nuebetile yapılan töreni 

t'.'.,•nendiren aziz Şefimiz ,y.~ni 
'""'• hizmetine girecek T urk 
~"1<I•rine güzel ve tarihi bir bi· 
llıoı..d. bulunmuıtur. Büyük Ş~~! 
h· ~!;ketin kendilerine verdıgı 
.Ütı ıle mücehhez olarak hayabn 
~i la kendisile tema&& girecek 
~l , ıencliğimize baıaracakla"! 

'ttrı ne derin, ne büyük ve aynı 
~nda ne kubi olduğunu ken• 

1' "ine haı bir ifade ile izah bu· 
ı.~dııktan ıonra nefıe itimad ~e 
~•t Üzerinde tevakku~ .~~ıt· 
~tr. Filvaki bir vazife~~ ustune 
ıı.,,. •dam kendisi ejier boyle ma• 

1 bir kudretle mücehhez ol· 
~ .... herhalde aldı2t iti iyi ha· 

. lnıaz. Baıka memleketlerd~n 
~I almağa lüzum yok. _Bug~ 
l ·~d ve ıevgili Türkıyemızı 
.,~"tınlar ve harabeler içinden 
.,..,..., b" "k ahsiyetlerin mu· 
ı•ı uyu t d 
il !•kiyetlerinin ıırn bura~a .'r. 
~'llar ellerinde bulunan T urkıy_e 
,.d~eıinin kuvvet~e ve ken.d•: 

tııırı bu kuvveti iyı kullanabıle 
~•rine evvela inanmıtlar .. ve 
~~ a ite batlamıtlar ve buguı:ı· 
l.ı lalıeseri yaratnıııla~dır. A;z~z 
" ' Yalnız bu iti yapabılmek ıçın 
ı d•ce nefse itimadın kafi olamı· 
~ 't&iını da ehemmiyetle kayde· 
tıı"kk buyuruyorlar ki: iyi ö~en· 
ı.' Ve ög" rendiğini emnıyetle 
.. lb'k . . b" 
~· 1 etmek için ruh haletı sıze • 
lııı 1 ·ı ·ı . ~· 0 malıdır, yanlıt hı gı erın 

... ~ bilmemekten daha ziyade 
ıı, 'l:'l•kete fenalık getirdiği de 
"" •kkaktır. Geçen aınn, bilhaı· 
~ •on yansından Cumhuriyet ....,;k k ""dd . ın· ~ •. "'e adar geçen mu et ıç • 
ıı, 1~hitattan felakete yuvarlan· 
"~•1nda bu büyük amili batlll 
h,~ gerektir. Milletimize pek 
dirt "• olarak (Halla Adam) de· 

Hük.Umetin buiday ve arpa mevc::udlanna el koymak için verdlii karar 
şehrimizdeki •likadarlora bu aobab teblii edilmiştir. İstanbul Belediyesi ve 
:.oprak 1'tahsulleri ofiıi bu sabahtan itibaren harekete geçerek fabrika. de· 
cırmen ve müe~selerin ve ktrmacılann ellerinde bulunan buidaylann una 
tahlil edilmrmesi için tedbirler almı$tır. Hububat mevcudlan hakkında ve
rilen beyannameler en yüksek mülkiye memuruna izafeten Mıntaka Ticaret 
müdürlüğüne verilttektir. Beyanname müddeti bu sabahtan itibaren basla
Ull$hr. Bu sebeble beyannameler pazartesi günü akşamına kadar kabul edi
le~ektir. Buğday fiatlannın artması dolayısUe ekmek fiatlannın da yeniden bir 
miktar Yükseleceği tahmin edilmektedir. 

KaPaPnaıne 
78 NlJMARAU M'İLıJ KORUN~IA [ !erle, mülhak ve hususi bütçe Ua lda· 

KARARNAMF.SI re olunan daireler, Vi~iyet hususi ida-
Madde 1 - hiilli Korunma Kanunu- releri, Belediyeler, 

nun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası c) Toprak MahsuHerl Ofisi. 
hükümlerine müsteniden, zahire tica- hf~..lde 2 - Buğday ve çavdar ıçın 
retile Uğratmıyan müstahsillerden goy- ayrı birer beyanname verili:-. .3eyan• 
~ biIUmum hakiki ve hülcmi şahıslar, namelere de.rcedilecek m•hlmat şun
ışbu kararnamenin neşri tarihinden iti- lardır: 
haren dört Kiln içinde mahallin en a) Bev&nname sahibinln adı, soyadı, 
büyük tnillkiye memunına verecekleri varsa tİt!&ri Unvanı, ad~esi, 
birer beyanname ile, beşinci madde- b) Afaluı nev'i, evsafı \'e mikta11, 
nln A ve B fıkralannda sayılan ma- c) Malın bulundu~ıı yerle"• 
hallerde kararnamenin neşri Rilnünde d) Beyannamenin tanzim olunduğu 
bulunan butday \'e çavdarlınnın rnJk- tarih ve imza, 
tar ''8 nev'i ve evsa(ıru blldir:ne~e Madde 3 - Bahci geç-en m.ahaller-
ır.ecburdurlar. dt!ki a.ilo, depo ve un1umf m:ıK11.ı.a gi-

A1JSA:1da yazılı haklkt ve hükmi tııa- bl emaneten hububat muhafaza edilen 
hıslar, bu tnecburiyetten müstesnadır. mahal!er ve değirmerılerln ~ahilıleri 

a) !lOO kilodan fazla bu~day ve :;av- veya İÖ.i:releri ve bilO.munı bankılar 
darı olmıyen bihlmum tahıslar, rehin veya teminat olarak veya sair 

b) Umumt muvazeneye d;.hil daire- r Arkuı ahire 3 ıütun S te] 

Başvel<.aletin dün 
neşrettiği tebliğ 

~kara 5 (A.A.) - Başvek&letten diyordu. Buğday Hatlarını müstahsile 
teblığ edilmi,Ur: vefa edecek bir hadde tutmak ve çift-

HükCımetin, bul:day işini esaslı ola
rak hal · · 

.. .. IÇlll almıt oldllğu kararlar, bu-
gunku Reımi gazete ile ilBn edilmiştir. 

Biliyorsunuz ki, son zamanlarda, 
buğdayın ve alelUmum hububatın fi .. 
atlan ve bunların tevzii baıı fevka!ade 
.fi.miller dolayısile istikrar ifade eden 
bir manzara arzetmemekte idi. 

Bir taraftan çiftçinin kendisine elve
rişli bir fiat bekliyerek mahsulünü 
pazara sevketrrı.ekte ai,ır davranm~sı 
ve diğer taraftan hububat stoklarına 
sahib_ tticcann mütemadi bir fiat te· 
refiütine intizaren mallarını piyasaya 
arzetmemeleri bu iıtik:rarsız manzara
nın bellibaflı iki unsurunu teşkil e-

.. 

çinin mahsulünü ucuz fiatla eHnden 
kaçırmasına mini olmak maksadile, 
cumhuriyet hükO.metince teşkil edUmiı 
olan toprak mahsulleri ofisinin evv~lce 
mubayaa fiatı olarak tespit ettiği 5 
kuruş, müstahsillerimiz tarafından bü
yük bir memnuniyetle karşılandığı ve 
ofisin yurdumuzun her tarafında alıcı 
merkezler açması temennisi umumi
leştiği halde, son zamanlarda bu fi.ılın 
5,50 ve müsteakıben 6 kuruşa iblağ 

edilmesine rağmen, bu amiller yüzün
den ofis merkezlerine satış için vaki 
müracaat taleblerl de günden güne a
zaldı. İşte bu vaziyet kar,ısında, hü
kiımet bir taraftan piyasaya istenilen 

[Azkuı uhlfe Z sütun 5 te] 

• 
ltalyanlar 
Ergiriden 
kovuluyor 

Yeni bir 

müdafaa hattı 

tesisi şüphelidir 

İtalyanlar Piremeti'de 
9ekildikleri mevzilerde 

de tutunamadılar 

Draç ve Avlonya 
tekrar bombalandı 

Londra 6 (A.A.) - Atina 
radyoıu, dün gece geç vakit Ar
navudluk cepheıindeki vaziyeti 
töyle hulasa etmittir: 

İtalyanlar Ergiriden koğulmak 
ta, sahilde Aya Saranda mmtaka· 
ıından rical ederek timale çekil· 
mektedirler. 

lıalyanlar çarıamba ırünü Pire· 
medi mıntaka11nda çekilmit olduk 
lan yeni mevziJerde de tutunama· 
mıılardır. 

Yunan ileri hareketi yüzünden 
müteaddid lıalyan kollan tecrid 
edilmektedir. 

ltalyanlann Piremedi'nin öteıin 
de ikinci ve batta üçüncü bir mü· 
dafaa battı teıiı edebilmeleri 
tüphelidir. 

lngiliz ve Yunan tayyareleri 
Amavudluk ıemalanna hıikim 
bulunuyorlar. 

Drac ve Avlonya 
tekrar bombalandı 

Londra 6 (A.A.) - Yunanio· 
!andaki lngiliz hava kuvvetleri· 
nin tebliğine göre İngiliz tayyare
leri Drac ve Avlonya limanlarını 
bombardıman etmişlerdir. 

Bir ltalyan torpitosuna jki bom 
ha isabet ettirilmiştir. 

Torpido derhal durmuı ve ya· 
na yatmı9tır. 

Bir İtalyan fırkası ağır 
zayiata uğradı 

Londra 6 (A.A.) - Atinadan 
gelen son haberlere göre İtalyan 
kıtaatını vadilere döken Yunanlı
lar, denize dökmek için ilerleme· 
ğe devam ediyorlar. 

Yunanlılar Piremedi mıntaka
sında yeni muvaffakiY.etler ka· 
zanmı9lardır. 

Yunanlılar Piremedi' nin şima~ 
li garbisinde bir ltalyan fırkasını 
aiır zayiata uğratmıılar, daha 
altı ağır top, silah ve mühimmat 
elde etmişlerdir. 

Yunan tayyareleri. düşmanın 
iki motörlü kolunu imha ctmİ§, 
askeri barakalara bombalar isabet 
ettirmİ§, siperlerde gizlenmi~ olan 
ltalyar.. askerlerine bomba ve 
mitralyözlerle hücum etmiıtir. 

Drac ve Avlonya lima.nları, 
lngiliz tayyarelerinin ağır taar • 
ruzlarına uğramaktadır. 

İngiliz tayyareleri, dü§n1anın 
temizlenmesinde Yunanlılarla sıkı 
bir ıurette tc9riki mesai ediyorlar . 

Resmi tebliğ 
Atina 6 (AA.) 

Batkumandanlığının 
resmi tebliği: 

Yunan 
dün geceki 

Dün bütün cephede muharebe
ler devam etmİ§tİr. Yunan kıtaatı 
düşmanın ıiddetli hava faaliyetine 
rağmen bilhassa merkezde ve ce-
nub ucunda ilerlemelerine devam 
ediyorlar. 

Yunan tayyareleri dü,man kol· 

~n İtle bu ruhi hastalık.tı~. 
lııt U•uıi ve adi itlerde bile o ıtın 
~it ~:&uunu ıyı bitmeden ve onu 
tıı.'"" elrafıle kavramadan o ifle 
tıı, •affak olmak kabil değil iken, 
'• ~l•ket idaresinde aiyasi hayal 
tıı;ı llaliyette, mali meaelelerde 
iı,~'lı~ ruh ve bünyeaine uygun 
~~ı •Uı karar ve tetebbüslerde 
ıı,,;;~•bilmek için mutlaka İyi bil· 
;,11 •ca~ eder. itte bunun ;çin ba· 
ltc t\ ıçıne yeni atılmıı olanların, 
~. 'Ubeterıle, bilgilerile kendiıin· 
it,,~. İiıtün olanlardan iıtifadeye 
~1ıtıı bulmak, gene memurların 
~1C6 vazifelerinden biridir4 
li., llıe İflerinde çalııanlar birbi· 
.. ~··bağlı bir zincir ahenk ve te· 
.. ~dii İçindedirler. Bu ahengin 
~ld tlanmadan iılemeai için her· 
'• • kademelerin hakkına riayet 
~.:n\ hürmet etmek de iktıza e· 
'<l.;. llu tarzdaki meaaiyi tahrik 
~•İij ~n büyük kuvvetin de Türk 
&;, •lırıe hizmet olduğu tabiidir. 
~t ""1kine intizam ve duygusuz· 
~. u İçinde çalıımak kafi değildir. 
)'ı:ı•Yin baıında berrak sularile, 
)~4') \re geniı ovalarile, zengin 
~d lı rnaddelerile ve nihayet ec· 
•ı; 'tııııın toz ve toprak olm"' hü· 
~.l~Uerini aaklıyan ve binbirtürlü 
lı,, tlarla bağlı bulunduğumu:: 
tıı,,1""•na en haliı emellerle biz· 
Ilı.~ ~lınek ruhue mücehhez ol· 

t 
' 1 

larını, mevzilerini ve askeri hedef 
lerini bombardıman etmiılerdir. 

il ıımdır. 

~'•il~ Renclere takaddüm eden 
tıı,11 •r mem lekele büyük hiz • 
ltı~~ ~!mitlerdir. Fakat yurdu· 
l•leb' ıdealimize uygun bir hale 
~ •im.,.; için daha çok uğrat· 
1•d~~~· daha bir çok feragat ve 
~İiyiikrlıklar yapılmak zaruridir. 
... , s· Şefimiz bütün bu hakikat· 
~itr 'Y•aal Bilgiler Okulunun p.h-

'~de bütün Türk geneliğinin 
Necip Ali KÜÇÜKA 

[ı\rkası ..ıııte a ıütıın a te] Arna.-udlııktıı bir tehlrde Uıyyare hücl{llllarlle lahrib llliJen blJıalQ 

Yakında ' 
Deierli tanınmış romancımız 

Sabahaddin Ali'nin 
35 ııün kadaz sürecek 

Kürk Mantolu 
Madonna 

Adlı büyük hikiyesini tefrikaya 
başlı yacağız. 

Askeri vaziyet 

Uzakşark 
• • 

vazıyetı 

Yunan kuV\•etleri Amavutlluk
taki dokuzuncu ve on birinci İtal
yan ordulanru bütün cephe üze
rinde şiddetli bir surette sıkı~hr-

• makta devam ederkf!n ve İngiliz
lerle Almanlar arasuıdaki tayya
re ve denizalb muharebeleri en 
amansız bir şekle firerkcn Uzak· 
~rktaki siyasi ve askeri , .•• 
ziyet de Ç<>k dikkate tayan 
}eni bir inkişaf gösterm.İ$tİr. Bu
gün Uı.akşark deyince hi.hra, üç 
$ebedenberi Japonlarla Çan-Kay
Şek kuvl·eileri, yani Çin milli>·et
perverleri arasında del·am eden 
kanlı harbden ziyade Japonya, 
Birleşik Amerika, İn~ltere ve Sov 
)et Rusya devletleri ara!'iu1da ait
tikçe arta.n &i)a!!.i 'e l~U..a'Cli rr 
kıbet gelir. 

Japonya, bu &on üç senelik harb 
neticesinde, Çinin en 2engi.n, en 
mamur ve en kalabalık olan sa
hil mıntakalarile aşajl San ve 
l\favi nehirler havzalannı hıgnl e
derek l\otilli Çin kuvvetlerini Çi
nin 1000 kilometreden daha fnıla 
içlerine sürmeğe ve bunların Çin 
s.nhillerile her türlü muva..:ala ve 
irtibatlarını kesmeğe muvaffak ol 
muş olmasına rağmen tam manR
sile bu ku""'·etleri mağlüb ve im
ha edememiş "'e binaenaleyh Çin 

(Arkası sahife 3 ~ütun 2 de) 
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Amavudluk cephesindeki Yunan ileri hareketini tespit eden harita 

Tramvay derdinden 
kurtulmanın tek caresi: 

..> 

Beledi31e id_aredelıi aczini itiraf 
etmeli, işi 11·ü1ıumete bıralımalıdır 

T o R i N o' ya Belediyenin arkasına sığındığı 
2 saat süren «Vaziyeti hazıra .•. » tevili 

hava hücumu tedbirsizliğin bahanesidir 

Yangınlar 85 kilometre· 
den görülüyordu 

Londra 6 (A.A.) - Çarşam· 
ha gecesi İngiliz tayyarelerinin 
ltalyada Torino şehri fabrikaları· 
na yaptıkları taarruzlar çok müeı
air olmu§ ve iki saat sürmüştür. 

Fabrikalardan biri o kadar şid 
detle yanmağa ve infilaklar bir· 
birini o kadar sür'atle takib et· 
meğe başladı ki, infilaklar bir a· 
lev hattı şeklini almıştır. 

ilk hücumdan aonra arkadan 
gelen İngiliz tayyareleri, yangın
ların ve infiliklann ıiddetinden 
attıkları bombaların tesirini seze· 
memişlerdir. Yangınlar, 85 kilo· 
melre uzakta görülebiliyordu. ln
giliz tayyareleri Almanyada Du· 
seldorfa hücum etmişler, demir
yolları, silah ve mühimmat fahri· 
kalarını, liman ve dokları başlıca 
hedef ittihaz etmişlerdir. Bu ta • 
arruz J 2 eaat sürmüştür. 

• 

lstanbulda ıehir dahili nakli- [ ziz. Hükumetten rica ederiz, bu 
yat, artık hiçbir hemşerinin ta· işin idareai bizim elimizden alın
hammül edemiyeceği bir hale Rir- ıın, Münake!it Vekiletine devro
miş bulunmaktadır. Kafi miktar- lunsun ... Biz de bir yükten kur
da tramvay arabasının İ§lememe· tulLlliım, lstanbullu da rahat et· 
sinden doğan ııkıntıya, şimdi ar- ı11nl .. > 
tık sarahaten görülüyor ki, bir de Şimdi vukuatı ize.h edelim: 
idare noksanlığı, dikkatsi1liği ve 
IBübaliliği inzimam etmi~tir. Bu 
suretle arhk anlaşıhyor ki, l~tan· 
bul tramvaylarının idaresini Bele· 
diyenin emrine vermek auretile, 
lstanbulluların, senelerce müddet 
şirket elinden çektikleri azaltıla
mamıştır. 

Bu~ün için ortadaki vikıa şu· 
dur: fotanbul Belediyesi, bu işi ba 
şarmaktan acizdir. Bu mevzuda 
lstanbul1uyu memnun edecek ye
g8ne tedbir, yegine hal çaresi .Be 
lediyenin bu aczini itirafı ve hü
klimete fU yolda bir müracaatte 
bulunmasıdır: 

clki sene evvel, idaresini bize 
verdiğiniz İstanbul tramvaylarını 
biz idare edemiyoruz. Bu idareyi 
bize devretmekle hakkımızda çös 
terilen teveccühe maalesef l8yık 
olmadığımız, vakıalarla meydana 
çıkmııtır. Bu iıi, ııörmekten aci· 

• 

Dünyayı saran hsrb vaziyeti, 
her millet gibi Türkiyeyi de mü· 
teessir etti. İstediğimiz her türlü 
maddeyi, iatedi~imiz miktarda bu 
lamaz olduk. Bu arada lstanbul 
Tramvay idaresi de malzeme buh 
ranile kar~ılaştı. Ve neticede ara· 
balarının bir kısmını seferden kal· 
dırdı ve tamir atölyelerinin kapı· 
sını kapamaktıııın ba~ka bir çare de 
düşünemedi. idare, her zaman 
olduğu gibi, (vaziyeti hazıra dola 
yısile ... ) diye tutturdu~u bir tevil 
ve bahAne nakaratı arkasındııı ra· 
hattır. Dışarıda halk tramvay için
de ve dışında birbirini yiyor. 

Bu (vaziyeti hazıra dolayısi· 
le ... ) nakaratına verilecf"k bir ce• 
vah vardır ve o da şudur: 

Eski Nafıa Vekaleti, l•tanbul 
Tramvay Şirketini tasfiyeye ha· 
zırlandı~ı zaman, Şirketin bütün 

(Devamı ulılfe 3 sütun 7 do) 



Kırkambar: 

Düşünen erlıelı 
Çenesi düşülı lıadın! 

Nizameddin Nazif in dünkü yazısından: 
«Hangi kadın, düıünen erkeğe tahammül edebilir?» . * 
Hangi kadının, dütünen Hkeğe tahammül edebileceğini kestire· 

mem! Fakat, hangi 21klı batında bir erkek, çenesi düıük bir kadına 
dayanabilir acaba? 

Çeneıi dütük kadın deın~k, dilinin ıtop ve fren tertibatı olmıyan 
ko.dm dernektir. Bir kere işlcmeğ< baıladı mıydı, ne sağ gözetir, ne 
sol, ne ön, ne arka, ne inİJ, ne yokuı, ne viraj, ne rampa! Dil bir 
defa, dimağdan, nasılsa: 

- Fifüpit! 
Emrini almaya görsün, aldı mıydı, artık ıtop etmesi, ne dakika, 

ne ıaat meselesidir. Onun durmaıı, ancak, kendinin yorgun ve ta
katsiz düımesine bağlıdır. Karıuındakinin kafası tiımi! ınidir, ki
min umuronda? Karftiındaki, baıkasile meıguldür, ziyanı yok, o, 
ıene kendi İfİ)e uğrap dursun, yeter ki berikinin sözünü kesmesin! 
Son büyük nümunesini, bilmem, misal1e göstenneğe hacet var mı: 
Bazılannda, yedikçe, yuttukça İflah artarmıt! Çenesi düsük hatun· 
lann da söyledikçe •Öyleyetekleri artar. Meıhur: «Laf, lafı açar!» 
sözünü bilirsiniz. Bunun en canlı, en varyeteli, en ve)Ud, en ıon~ 
gelmez çe,idini, ıiz, ç~nesi dütük kadınlarda seyredin 1 Mesela, hah· 
çedeki kutlan ,a,"Ullıyan kedinin, niıancılıiından sözü açarlar, filan 
hayanm f'vli.dlığının bir t<>förle ni .. nlandığına geçerler. Şoförden 
otomobillerin rahatlığ>na, tramvaylann bugünlerde girilir gibi ol
madığına atlarlar. Tabii bütün bu esas mevzulann ötesine berisine 
kendilerince lbım relen birtakım fuzuli likırdı gamitürlerini de ıer'. 
piıtirdikten sonra tekrar nİ.fana döner ve nisandan bilmem hangi es ... 
ki bir düğünü, düğünden lohusalığı, lohusalıktan bu alemlere götü
rülecek hediyeleri dillerine dolarlar. Artık bu arada medibler sena 
lar, se~l~r, de~ikodular, Hayan Fatmanın girdisi, Bayan A;fenin 
çıkhsı, filanın kırae111, falanın evsahibi, fili.nın açgözlülüi!ü, haıisli~ 
falanın tokgözlülüğü, cömertliği hep birbirini kovalar. Derken, hi; 
aralık ıanınmız ki, makine duracak ve vanm saattenberi. bir tür)ü 
bitmek tül<enmek bilmiyen bu, upuzun, bu alaca bulaca, bu karma
kanflk kelime salatası, yabud li.f •turesi timdi bitecek! Fakat, ne 
geze~? Hatuncağı"? ~o!'"şudan gelen bir sese kulak vemıiş,tir; o ses 
l<eıilır kesilmez, herıkı hazan hıraktıih yerden, hazan da bıraktıih 
yerin bet, o~ satır. Öncesinden fene ba,lar. Bazan da lakırdıyı, bı
rakmıt o)Jugu yerı, yabud onun bet, on aabr ~ncesini unutarak: 

• - Ha I Ne diyordum, nerde bırıık!ımdı lakırdıyı? diye ıize da· 
DIJır ve sizden sadra tifa verecek bir .cevab alamayınca: 

- Hal Evet. filanın nİf8nından bahsedivordum! 
Diye bir kilometreyi çoktan geç.mi, olan bu 1u'lt•1··l11 tıra,ın 

tekrar bat tarafına döneri 
cHentıi kadrn düıünen erkeVP tahammül edPJ..p: •. ?" .J=r·-- "V ~j .. 

mmıeddin Nazif, f.imdi ıöy)eı bakelım. h""": •kh J.-.. ,.,_ bir erkek 
de çeneoi dütük bir kadına lo.hammül edebili• .,.t..? 

i:''tlll!lllllllllHlllllllllllll!IUlllllllllll!tlllUlllllllllllllllll~ 

~ PiYASA ~ 
iııı1111111111111111111111111uıı1111111111111ım1111111111111111111111: 

İngilizlerle yaptığımız 

son ticaret anlasması 
' 

İngiltere ile aramızdaki son ticaret 
anlaşmas.ı. piyasada büyUk bir al.ika u
yandımu~tır. Yertl anlaşmaya göre, 
Türkiye - İngiltere ara!lndaki ticaret 
hacmi, şimdikine nispetle iki milli de
recesinde Şt"enişleyecektir. Yeni anlaş
manın en büyü.k hu!nJsivetlerinden bi

ri deJ her iki taraf arasında tediye 
'8rilarını kola.yla,tırmak için çareler 
bulunmasıdır. Bunun için, her iki taraf 
bankalarında hw:u.st hesablar açılacak· 
lır. 

İngiltere ile ticaretimizde, tacirleri
mizi en ziyade mütkül me\'kide bıra
kan meselelerden biri de, tediye şart
ları idi. Bu esas mesele, yeni bir an
laşma ile halledildikten sonra her iki 
taraf arasındaki tlcart münasebetlerin 
bir kat daha artacağına tüphe yoktur. 
Yeni anlaşmaya göre, İngiliz Ticaret 

Birliği. memleketimizdeki :taalivctinl 
arttıracaktır. Şimdiye kadar İı;tanbul 
ve İzmlrde fUbeleri bulunan İngiliz Ti 4 

caret Birlili, memleketimizin dl~er yer 
lerinde de tubeler a~acf'ktır. Bu auret
le İngiliz Ticaret Birliği, Türkiye - İn
ailtere arQ.llldaki iUıalit ve ihracat ha
reketlerinde nizım bir rol oynayacak
tır. 

PAMUK KONGRESİ:IIDE NELER 
GÖRCŞÜLECEK? 

Dünkü nüshamızda, Ankarada bu a· 
yın 23 ünde bir pamuk konJt?"eri top
lanacalını haber vermiştik. Konjl:re
nin mahiyeti hakkında öğrendi~imiz 

metil.matı atalıva yazıyoruz: 

Ziraat Vekaletinin isabetli bir kararı 
neticesi olarak toplanacak bulıınan pa 
muit konsuesi, Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmen tarahndin !rad edilecek bir nu 
tukla açılacak ve üç gün devam ede
cektir. 

Kongre rumamesi şöyledir: 
1 - Hali hazır şeraiti karş:ı~ında pa

muk %erlyatının ve istih!ıalitının arth
rılmaıı .. 

2 - Türk pamuklarının kalitesinin 
ıslahı ve muhafazası .. 

3 - Yurd şeraitine en uyq:un pamuk 
cinslerinin tamimi neye mütevakkıf ol
dui'unun tespiti ve di~er esaslı pamuk 
mevzularının tetkiki ve karara baflan
mR!'ll ••• 

f'·~·., C'E:MAL 

Adliye koridorlarında 

Bir yanhşhk ! .. 
Karanlıkta kadın zannile 

bekçiyi .. .. ' opmu, ... 
Suçlu 25 yaşlannda balıkçı kıyfdc:>tli 

bir adamdı. Davacı mevkiinde ellilik 
bir mahaJle bekçisi oturuyordu. 

Hakim, önündeki dosyalan bir hayli 
kanıllrdıktan sonra davacıya sordu: 

- Anlat bakalım, nedir bu adamdan 
ışikiyetin? 

- Efendim, geçen Şt"CCe bir camiin 
kapısı önünde duruyordum. Elinde e
lektrik feneri bulunan bir adam bir
denbire boğanm• sarıldı ve ·Ah ı::ev
ıilim, ben de seni arıyordum• diyerek 
yüzümü gözümü öpmeğe başladı. Ağ
zının leş llibi rakı kokmasından, onun 
çok sarhoş o1du~unu ve karanlıkta be
ni tanıdığı bir kadına benzettiğini an
ladım. O vaziyette kendisini bır~ksam 
ilk rastgeleceiı:i kadına musallat ola
ca~ muhakkaktı. Onun için hiç ses çı
karmadım ve kolundan tutup merkc .. 
z.e götürdüm. Çünkü o kendi kendine 
yürüye.miyecck kadar aarhoştu. Mer
keze vardıtımız zaman kolundaklnln 
kadın değil, ya,lı başlı bir mahalle 
bekçisi olduğunu gördüğü zaman bu 
defa bana küfretme~e ve kendi\i.ni ne 
hakla oraya J(Ötürdüğümü sormağa 
başladı. İşe polisler de müdahale edip 
onu t.e!'kin etmeğe çalıştılarsa da fay .. 
da vermedi. O p;ittikçe kab.'"lrdı ve ni
hayet hakkında zabıt tutma~a mecbur 

olduk. 
Hakim ruçluya döndü: 
- Sen ne diyorsun bakalım? 
- Reis bey o gün kendimi bilmiye· 

cek derecede sarhoştum. Caminin ka
Pl!'i"t önünde bir kadınla buluşacaktık. 
Bekçiyi orada duruyor görünce bir ta
raftan aarh~luk, dj~er taraftan da zi
firi karanlığın te!lirile o kadını zan -
nebnişim. İşte bütün kabahatim bun -
dan ibaret. Onlara hakaret ettiğim doğ· 
ru değildir, dedi. 

Mshkeme şahidlerin celbi için talik 
edildi. 

Et ve esrar kaçakçıları 

yakalandı 
Beyoğlunda oturan meşhur et ka

çakçılarından Nişan dün bir araba ile 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ 

Işık söndürme
de ihmali 
görülenler 
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* OTOMOBİL LASTİKLERİ - Tev 
zi.atı acentalara bırakılmıo olan ntomo
bil l&stiklerinin gizlice satıldıkları gö
rülmektedir. 

Vilayet ve Belediye 

ip ı i k meselesi 
henüz hal 
edilmemiştir 

Bazı müessese ve ev 
sahibleri para ceza
sına mahkum oldu 

* HAV AGAZı - Şehrımizdeki ha· 
vagazı abonelerinin saatlerinden üç 

yıl evvel mühürlenıniş olanlar IÖkülüp Dokumacılar İktısad 
muayeneye başlanmıştır. 

* YENİ KABATAŞ RIBTI~U -
Yeni Kabataş rıhtımının yapılmas.ı fa
aliyeti bitmiştir. Yakında buradaki 
bahçe ile kaldırım1ann yapılmasına 

başlanacaktır. 

Vekili Hüsnü Çakıra 
müracaat edecekler 

Işıklan söndürme kararına tamamen * 1\-IUAMELE VERGİSİ - Muamele Çorab ve fanil8 fabrikalorları, dün 
riayet etmiyen 37 yer hakkında ceza vergisi beyannamelerine birer kuruş Mıntaka İktısad müdürlüjüne müra -
zabıtları kes.ilmiştir, Bunlar arasında tay)'are pulu yapıştırılması kararlq - caat ederek, iplik bulamadıklarından 
Tıbbiye okulu ve bazı sinemalarla .knh- tırılmıştır.. . şikiyette bulunmuşlardır. Fabrikator
vehaneler ve bir de karakol vardır. * PASiF KORUNMA - Yenıden !ardan biri diyor ki: 
Bunlardan fimdiük para cezası kesil- ı te~kil ol~ pa&if ~orw:ın:a yedek. it- ı •- İplik almak için Sümer Banka 
mekted· laıye tcşkı!Atı ekıplerının teçhızat ı~ıd tı k h'J• 1 ilk 

ır. ah . . b' . . tik il il ey u e para ya rmı.ş.tı , • a p a-
Bunların adresleri ve isimleri aşağı- masr ıçın ına vergw m e e erın- l Halbuki · da '"··k d üzd 10 · • d t ldf ıl amıyoruz. pıyasa y~ 

da yaz.ıl.ıdır: Saraçhane başında bakkal en Y h kekındnkiıspekt.in e evk at yap - Ciatla iplik satılmaktadır. Acaba bu sa-
Ahm d tih 

- d ması a a arar Ve ilet taıa- . 
e , Fa tramvay duragın a Ka- fınd t dik 1 t B ti tışları yapanlar. nereden iplik bulu -

Is. ·ı ı··ı·· ·· H da an as o unmuş ur. u sure e 1 sa, manav maı , u uncu ay r b. 
1
. 1 k yor ar? Bundan bir ay evvel Süıner 

K 1 Be , 1 da • • • . N. 300 ın ıra top anaca tır. B .. .. 1 1 ıc, yo6 un .n.!trı sınema, ış:ın- ~ ank Umum mudurü, gazete ere vcr-
taşı karakolu, Tophane caddesinde 
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TOIR dT~ı:LAbarLARI 
1
- Be- diği izahatta iplik işinin bir elden lda-

bakk l M f d b d 
e ıye yı ın an ıti en ası mış o- . . . 

a usla a, Şehza e aşın a 
1 

d k be"I dan 
50 

. re edileceğmı, herşeyden evvel fab-
Hil • ı s· Be dd •--h , an o tor ta ı.a arın sautirne "k . . . , .. . a meması, yazı. a Ad vecı rı alara ıplık verıleceğıni soylemış1i. 

. kadar olanlardan 30 kurut, elli santım-Hasan, Çarşıkapıda tütüncü Mesud, Bütün bu muamelelerin Uası için satış 
L---b den fazJa olanlardan da 50 kuruş tabe .. 
11,.d;)il Kadir, şarabcı Nuri, Pazar için- ofisi kurulacağından bahsedilmişti. A-

li pul resmi alınmasına karar ver -
de; Hüseyin, KS.zım Bozdo~an, l\o1cluned caba bu satış ofisi ne ıaman kurula -
Ali, Fehmi, Ahmed, kasalı Ali Yurda- miştir, cak? Ne zaman dokumacılar iplik bu-
kul, bakkal Seyid, balıkçı İsmai~ Ka- * DOKTOR REÇETELERİ - Bazı !acaklardır?, 
pıiçindeki manav, sebzeci Mehmed. ka- doktorların reçeteleri başlıksız Ita~ıda 
sah Hayri, Mustafa Aral, kasab Faik yazdıkları görülmüştür. Etıbba odası 
Çalışan, Çarfıkapıda tramvay cadde- bu hususta alakadar doktorlara tebli
ı;inde bakkal Sıtkı, Babıali caddesinde gat yaparak bu vaziyetin tekerrür et-

memesini bildirmiştir. 
bir mücellid, Babıalilde Remzl kütüb· 
hanesi, Meserret otelinin altındaki M aaril 
kahve, Ankara caddesinde iki ber • * MEKTEBLERDE HAVACILIK -
herle bir tütüncü, bundan başka bir Üniversite ile lise, orta ve ilk okullar
c;:ok ev ve· dükkanlara ihtarlar yapıl - dla talebesi arasında hava kurumu 
mıştır. dernekleri teşkiline başlanmıştır. 

Başvekilelin dün 
ne,relliği tebliğ 

[Bnştıuııfı ı inci 5"hifedo] 
nizam ve istikrarı vermek ve diğer 

taraftan halk ve milli müdafaa ihtiyac
Jarmın zaruri kıldığı büyük memleket 
stokunu temin etmek maksadile, bu 
tedbirleri almı1br. Bu tedbirlerin e
sasları şunlardır: 

1 - Şimdiye kadar toprak mRh.sulle
ri ofisi, buğdayı orta Anadoludn 6-6,5 
kuru"1 almakta idi. Yeni kararname i!e 
bu fiat, kiloda 2 kuru, zammedilerek 
8-8,5 kuruşa ibliğ edilmiştir. Ve bu 
fiat ayni zamanda bu mıntakada buğ
dayın azami salış fiatı olarak ilin e
dilmiştir. HükO.met, bu fiatla Türk 
çiftçisine ümid ettiA;i ve onun istihkakı 
na kani olduğumuz flab toptan vermiş 
oluyor. Bizzat müstahsi1lerimizin bunu 
memnuniyetle takdir edeceklerine emi
nim. 

2 - Başlıca istihlak merkezterinde, 
n.zami satış fiatları tespit ve nan edil
miştir. 

3 - Bu kararname ile hükO.met mu
ayyen nuntakalarda tüccar elinde bu
lunan buğday ve çavdara ayni fiı.1.tla 

el koymak salahiyetini almış bulun
maktadır, Tüccarın elindeki stoklar 
için dnhi el k..>yma fiatı orta An::\dolu
da 8-8,5 kuruş olarak kabul edHm4:tir. 
Tüccarın ellerinde bulunan bugday ve 
çavdarların burcünkü malivet fiatları 
gözönünde bulundurulursa bu muame
le ile tüccara geniş öl~üde bir klı.r 
bırakıldığı ve yapılan işin mahiyeti iti
barile kendileri için k8.rlı bir ticari 
muameleden başka bir şey olmadığı 
derhal anlaşılır. Bu kararla onlardan 
lııt<'nilen $tY. sodece mühim bir klir 
mukabilinde mallarını satışa arzetmeJe ... 
rid.ir, 

Kararnamenin mühim bir hu~uı::iyeHni 
de, bilhassa tebarüz ettirmek isterim: 
Bu kararnameye göre müstahsil elinde
ki mallara el konulmasl bahis m~vzuu 
olmadığı gibi, tüccar elindeki stoklara 
el konulması keyfiyeti de ancak mu
ayyen mıntakalara inhl5ar ettirlhni~tir. 

Kararnameler, bugün meriyete gir
miş bulunmaktadır. Bu tedbirlerle hü
kO.met, buğday rneselerini halletmek 
ve toprak mahsulleri ofisini piy1sada 
hi.kim ve nizım vaziyete sokmak hu
susundaki kat'i kararını açıkça nan et
miş oluyor. Bu tedbirler, ayni zaman
da muhtelif de\'let müesseselerini mü
tehalU fiat]arla buğday mubayaa<n kül
fetinden de kurtarmış olmnktadır. 

* HA VA PULU - Mekteblerde ta
lt!benin ders notu karnelerine cHava 
Kurumu pulu• yapıftınlması kararla.,
tırılmıştır, 

* KIZ TALEBENİN ASKERLİK 
DERSLERİ - Husu.si ve resmi orta 
okulların aon iki sınıfında bulunan kız 
talebe iki aaat yerine bir saat askerlik 
dersi görecektir. 

Asker ailelerine yardı· 

ma bu gün baflandı 
A&ker ailelerine yapılacak yardım 

için 40 bin liralık münakale kararının 
Vekilet tarafından tasdik olunduğu 

Ankarada bulunan Belediye muhnsebe 
müdürü Muhtar tarafından dün Bele
diyeye bildirilmiştir. Bu itibarla asker 
aileJerl~e yeni esaslara göre yardıma 
buaünden iti~ren derhal başlanmış

lır. Bütün kazalar bu hususta lüzumlu 
tt'dbirleri almışlardır. Asker ailelerine 
yapılacak yardım büyükler için 5, kil· 
çük.Jer için 2,5 lira olmak üzere hiçbir 
zaman 30 lirayı geçmiyecektir. Evi 
olmayıp da kira ile oturan muhtac as· 
ker ailelerine aynca 5 liradan 10 lira
ya kadar ev kiraJl verilecektir. 

İngillereden mühim 
miktarda manifatura 

gelecek 
~hrimizdeki İngiliz korporasyon 

mümeasillerile İstanbul manifatura bir
liği azalan arasında yapılan görüşme
ler neticelenmiştir. İngiliı.ler memle -
ketimizin bütün manifatura ihtiyacrnını 
kar.şılamağı kabul ettik1erinden İs -
tanbudan küUiyetll miktarda sipariş
ler verilmiştir. İngilizlerin verecekleri 
bütün manifatura e,yasının tutarı 5 
milyon sterlini bulacaktır. İlk partile
rin önümüzdeki ay içinde yola çıkarıl
ması kuvvetle muhtemeldir. Bu ithalat 
üzerine şehrimizdeki manifatu.ra çe -
şidlerinin fiatları da normal vaziyete 
düşecektir, 

Çöpçülerin maafları 

artırılıyor 
Çöpçü maaşlarının 14 liradan 20 li

raya çıkarılması kararJaıııtırılnuştı.r, Be
lediye yeni sene bütçesine bu husus
ta ta~sat koyacaktır. Diğer taraftan 
temizlik işleri için motörlü vasıtalar 
alınmadığından yeni sene bütçe!'line 
konulacak tahsisatla yeniden çöp ara
baları yaptırılacak ve 50 den faz.la hay ... 
van satın alınacaktır. 

Bu meseleler hakkında izahat veren 
fabrikator, fU sözleri de ilive etmek
tedir; 

•- Memleketimiz.de fabrik.atorların 
ihtiyacına kifayet edecek derecede ip
lik vardır. Fakat iplik satışları !pekü
lıitörlerin elindedir. Spekülitörlerin 
ihtiyacını temin edecek derecede iplik 
bulmağa, onları tatmin etmeğe imkan 
yoktur.• 
Dokumacılar iplik buhranı hakkın

da, şehrimizde bulunan İ.ktısad Vekili 
Hüsnü Çakıra da izahat vereceklerdir, 

Askerlerimize 
hediye 

Fırıncılar 

hediye 
4000 liralık 

gönderecek 
Şehrimizdeki fırıncılar askerlerimize 

kışlık hediye göndermek için bir gün 
için beher çuvala bir Ura ıam yD-p • 
mağa karar vermişlerdir. Bu suretle 
4.000 lira temin edilecektir. Fırıncılar, 
bu zam meselesi hakkında Villyete 
müracaat etmişlerdir. 

Yüksek talebe birliği 
Üniversite ve yüksek mckteb tale

besi arasında bir birlik kurulmaıına 
tetcbbüs edilınittir. 

Kahveye nohud 
karıflıran muhlekirler 
Emniyet altıncı tube memurları dün 

yaptıkları ani kontrollarda Eminönünde 
Tahmiste 11 numaralı kuru kahveci 

Hüseyin Nusret, 25 numarada Vehbi 
Secan, Sabuncu han caddesinde 2 nu"' 

marada Mehmed Ragıb, 32 numarada 
Agavni Tunik, Hasırcılar caddesind~ 

39-41 numarada ?,,fehmed Ni.rinin kah
veye nohud karıştırarak &attıkları anla

,ılmış ve haklarında ceza zaptı tutul
mu,tur. 

Veremle mücadele 
Verem Mücadele cemiyelinin teşki13-

t.Jnın geni,tetilmesi için şehrimizdeki 

bir çok müesseseler cemiyete yardıma 

ba,lamı,lardır. · İstanbul sinemacıları 

cemiyetin yardım pullarını daimi ~kil

de sinemalara gelenlere teklif etmeği 

taahhüd etmişlerdir. Bu suretle cemi

yete büyük bir varidat temin edilmış 

olacağı tahmin edilmektedir. Lokanta 

ve otelciler de ayni teşebbüste bulu -

nacaklardır. 
Bu konneye pamuk mevzuile ala

kalı baılıca mütehassı!'llar. pamuk is .. 
t;lll"}'onlan ve üretme çifUJkleri müte
h11!'!suılan, İzmir Ziraat Odasının bir 
mümessili ve bazı ziraat müdürleri iş
tirak edEcek.lerdir. 

Harbiyeden g~erken -polisler tarafın· 1 il 
dan çevrilrnit ve arabanın içinde 33 1 
kilo kesilmiş kaçak el bulurunuştur. ı H E R G Ü N B İ R )f }; $ E L E 
Etler musadere edilmiş, Nişan yaka-

lanmıştır. ~===========================================::!! 
Bu hafta Ziraat Odasının murahhası 

tayin edilecektir. 

Dünkü ihracat 
Dün Amerikaya yarun milyon liralık 

afyon, Al.manyaya da 250 bin liralık 
tütün ihrac edilmiştir. Amerikaya lhrac 
edilen afyonlar Basra yollie göndE..ril
rn<'ktedir, 

BulgarUtana da mütenevvi maddeler 
ihrac edilmiştir, Bunların arasında 
portakal, zeytin, taze balık bulunmak
tadır. İtalyaya da kara yolile deri, yu• 
murta aevktoclilmiıtır, Bu mallar serbest 
d\; ı~e satılmaktadır. 

Zahire beyannameleri 

Bundan başka Bevoilunda LUleci-
ler caddesinde Mehıned Alinin kah· Fiatları Murakabe komisyonu, manifatura eayasmm lüks 
vesinde oturan Emin ve Cemaleddi- y 
nin Ü7erlerinde bir miktar e1rar bu- ... 1 d .. d u· k" l t im k . t" ıunmuştur. İkisi de aslive be•incı ce- magaza ar a yuz e e l ar a sa 1 asma arar vermIŞ l, 
.. Cmahk•m1 ••İnde v•rı1·ımi•tir. f Acaba lüks mağaza neye derler? Lüks mağaza evsafı tespit 

eza an ırı an esna d'I d" v. • • h .. .. 1 v d l"k 'dd' b 1 d 
Son yirmi dört saat zarfında muh· e 1 me ıgı ıçın er onune ge en magaza a u s ı ıası aş a ı 

telif Bel.ediye suçlarından dlllavı 11 1 Fiatları murakabe komisyonu, pera· Lüks mağazanın tarifi şöyle olnbi- zerinde olduğu için, daha çok müşteri 
toför, 2 lokanta, 2 bakkal, 1 lıkembe- ' kende satışlarda fiatlan tt'spit ettiği lir: Şehrin en kalabalık caddelerin· ce1bedecek bir vaziyettedirler. Bu ıtl .. 
ci, 1 :zkerci ve t muhalcbici hakkın- 1 zaman şu karan vermişti: Lüks ma~a- de, yüksek kira ücreti veren, bu yÜz· barla büyük ve lüks mağazaların 18-

da ceza zaptı tutulmuştur. ıalar toptan fiatlara yüzde 50, lüks den vergisi ve rüsumu diğerlerine nls- tışları, sokak içlerindeki küçük mF1ğa

Kaynar yemekle 
h!slandı 

Bfovo<tlunrfa Ok~mu!Wl caddesinde 
oturan H!'l.nı noi:lu bir butuk vasın-

Eilerlnde zahire bulunon toptancı da Faik üz. in,. kavn:ır vemek dökül
vc ynrı toptancı taC'irler, Mıntaka Tica- mes in,.tice">indc mnlıt,.lif vPrlPrinden 
ret müdürlüğüne müracaat ederek be- a~rca vannııııı:br Fttik Şi,li Çocuk hııs
yanname vereceklerdi. Beyanname tane~inc kafr1ırılmı~tır. 

olm1yan mağazalar da yüzde 25 kAr petlc-fazla olan, çok tezgahtar, men1ur, za1arın sabtlarından fazladır. B•.ınun 

i!Ave edeceklcıdi. Komisyon bu kararı hademe kullanan mağai.alar ... Lüks n1a için de, bu mağazaların cirosu fo7.ladır. 
verdiği zaman hangi esaslara güre, ğazaların masraflrı.rı, ı;okak içlerindeki Böyle olduğuna göre, cirodan da ka
lüks mağaza ile lüks olmıyan mağaza küçük mağazalara nispetle fazla oldu- zanabilirler. Bazı büyük mağazal:ırda, 
arasındaki farkları tayin etmiştir, Bu ğu için. buralarda satılan eşyanın da ~ya fiatlarının ucuı. olma.o;ındakl btr 
fark, umumi bir ,ek.ilde etraflı bir su- fazla k8.rla aablınası hatıra gelmietir: !":ebeb de budur. Bu basit ticart kalde-
rette tayin edilmediği için, her önüne yi unutarak, lüks ma"'"azalarda kir nls-
gelen mağaza, lüks mağaz.a oldub<tınu 
iddia etmektedir. Acaba koml~yonun 
lüks tabirinden mak!':Rdı n~ydi? Bu ci

het etraflı bir surette tasrih edilmediği 
için, lüks ma~aza namı altında bı..r~ok 

mağazalar yüzde e11! kar almakta de
vam edeceklerdir. 

Lüks mağaz.ayı bir takım vaslflarla ı> 
pelinin yübek olmasına ne diye karar 

tespit ettikten sonra, ,u mesele Uzerin-

de de durmak icab eder, Acaba lüks 
verUdiğini bir türlü anlıyamıyoruz! 

Neden, fiatları murakabe komi.iyonu 
bu kararı verdiği uman, her önüne 
_gelen mağazanın c!ükt mağaza• iddia
sında bulunmıyacatını da düfünme -
miştir? 

müddeti dün !>itmiştir. Beyonname ve· Altın fiatı 

rmlerlind mi~·taın 503 kişıldir. Beyan- Altın fi,.+1,. .. ında di' iikliik ba..cı.la-
name er e gos erilen uhire mıktarı · 
t ·ı dilm ki dlr j mıştır. ?5.2.5 lıravl'l karl"lr cıkan bir 
eapı • • e • altının dün fiatı 23 lira 70 kuruştu. 

• 

mağazalarda, klr nUpeti fazla mı ol
malıdır? 

Yukarıda yazdığımız gibi lüks mclla

zalar, büyük ve kalabalık caddeler ü· 

6 Birincikanun 1940 -
Tiyatro tenkidleri 

Bulunmaz Uşak 
Yazan: Ekrem REŞiD 

Meşhur Peter Pan müellifi Barrie, ı ~örmüyor demektir. Sonra bayaHrni"il 
b~ ~.se~~n~e .~sırlard~beri ~stilter~nin yardım ehneı:ıi li21l1l sreJen sesi.er Y~~ 
buyuklu~unu, azametini temm ve ıda- Denizin, vahşi hayvanların sesı ... 1 

me eden örf ve idetlere sıkı .s~kı. ba~lı veya 21 de Pariste bu piyes.~ ~erııie~ 
kalınmasını, wııf farklarına titızhk de- tarafından oynanırken görmuşturtı· 
rece~inde riayet edi1me~ini, kurulmuş zaman bu ses1erin piyesin hav:ısını >'8" 
olan cemiyeti olduğu scibi muhafazaya 
çalışılmasını hicvelmektedir. Bir fante ... 
ziden ibaret olan bu piyeste müellifin 
şahsi kanaatlerini anlamak kabil de ... 
j:ildiT ._Esasen Admirable Crichton'u ya
zarak Barrie ortaya bir içtimai mesele 
atmak ve onu müdafaa etmek niyetin· 
de de görünmüyor. Mevzu son derece 
basit ve oldukça eğlenceli. 

Londrada asilzade ve muhafaı.akAr 
bir aile reisi ayda bir kere ev mü.s
tahdeminini hemiyar addederek çaya 
davet ediyor. Kızları da hizmetk2rlara 
ikram etmekle mükelleftirler. Fakat bu 
davete beşka kimseyi davet etmiyor. 
Zira efendilerle hizmetkarlar arasında

ki sınıf farkı mtiatahdemln arasında da 
mevcuddur. Bir bat hizmetçi kızı. bir 
vekilharc. Adi bir seyis veya bulaşıkçı 
ile bir arada ~ay içmeRi kendilerince 
bir zül addetmektedirler .. 

Günün birinde bu şahıslar bir deniz 
kazası neticesinde ıssız bir adaya dü
Jijyorlar. Burada sınıf farkı kalmıyor, 
daha doğrusu altüst oluyor. Şöy!e ki 
vekilharc efendi, efendi de uşak otu .. 
yor. Çünkü elinden hiçbir iş stelmiven 
efendi, bu yeni vaziyet karşısında §.ciz 
kalmıştır. Halbuki becerikli uşak kim
sesiz bir adada zaruri ihtiyacı temine 
muvaffak olmuıtur. Bu hiçbir şey Ha-

de etmez. Kazazedeler meyanında bü
yük bir Alim, büyük bir edib, bü
yük bir san'atkfi.r bulunabilir ve eliş .. 
terini Jtörmekteld kablliyetsiz.li~J onu 
i.citler arasına katabiJirdl. Haklkt üs-
tünlük fikir iistünlüAUdür. Bunu mü
ellif de pekilil biliyor ki uşa~ın gayri• 
tabit olan tahakkümüne ıon perdede 
nihaVf:t veriyor. Kazazedeler kurtanhp 
İngiltereye götürillÜ~lorlor. Burada her 
ıey aslına ric'at ediyor. 

Robinson Cru50e, Kraliçeye ~şık u
şak, Ruy Blas a:ibi şahıslan hatırlatan 
Crichton'un macerası bir fanteziden i
baret olduğunu l!IÖyledik. Başh\n aşa-

itya hiciv olan bu piyeste kurulmuş 
cemiyete son derece hürmetkir 
bir uşak, bunak fakat içtimai nı.e\'
kiile müftehir bir Lord. kıt akıllı ve 
havai, ilkin ayni uınıanda kibar bir 
delikanlı, mevkUerine sıkı sıkı bal:lı 
üç gene kız vardır. 
Şehir Tiyatrosunda bariz bir hüsnü 

niyetle temsil edilen (Bulunmaı. Uşak) 
piyesinde ise bu şahısları bulmak kabil 
olmadıi:ı f(ibi hicvin de kaba bir kari
katür teklini aldığı teessüfle görülü
yor. Dünyanın en muhafa:zakir bir 
muhitinde ne böyle odaya girilir, ne 
böyle yürünür, ne böyle oturulur, ne 
böyle kalkılır, ellerle işaret ederek ko .. 
nutulur. 

HayreUe phid olduğumuz hatlları 
ancak çocukların kendi aralarında bü
yüklerin misafirliitinl takllden oynadık 
ları oyunlarda «örebiliriz. Çocuklar bu 
hat.i.ları ltle.rken hiç eiiphesiz ki se
vimHdirle.r. Maalesef sahnede Lordluk, 
Leydilik taslayan aktörler öyle deRil ... 
Hele mi.istahdeminin çay ziyafetine ~el 
meıııi bir kamaval, bir apuki.rya aah
ne~ini andırıyordu. Efendileri tarahn
dan davet olunan uşak ve hizmetc;iler, 
kendilerine çeki düzen verme:ıler mi? 
Efendileri 'huzurunda aşçı takke!!:ini ~ı
karmaz mı? ... Çay T.ivafeti salonda ve
rildiğini zannederdik: burada yemek o
dasında veriliyor; ressam atölyeı::l Jtibi 
perdesiz pencereli bir yemek odm1 ••• 

İnı:Ulterede c;:av fincanda içilir biliyor
duk; burada eark usulü bardakta içi-
liyor ... 

İkinci perdenin dekoru i\izel olabi
lirdi. Fakat ışık fena tertib edilmit ola
cak ki fazla yüksekte bulunan projek
törlerin ı.iyası fazla alçakta olan friıin 
gölgesini dip perdeye aksettiriyor. 
Böylelikle dip perdenin yarısı aydın
lıkta, yarısı gölgede kelıyor. Gene bu 
projektörler yüzünden aktörlerin de 
gölgesi dip perdeye aksediyor. Deniz 
ve 5emayı temııil eden bu perdenin ü
zerinde insan ııölgesi görmek bir lihza 
ol!!un kendimizi açık havada, ıssız bir 
adada farzetmemize mini oluyor. Bi
naenq\evh dekor da varlfesinl livıkile 

Pencerelerinizi 
kanavınız 

Pencerelerinizi hiç dı,a

rıya ıtık aızmıyacak fekilde 
kapayınız. 

Fakat talihinizin kapuı. 

nı içeri ıervet girebilecek 
tarzda aralık bırakınız. 

Pencereyi kapamak için ıi· 

yah kağıd, talih kapısını 

aralık bulundurmak için de 
bir Milli Piyango bileti ka
fidir. 

Gecelerin battan a,ağı si
yah olmaaına rağmen tali
hinizin günet kadar parlı • 
yacağı gün ya.klaftyor. Milli 
Piyangonun ikinci çekilifi 
7 birincikanundadır. O gün 
3 liralık bir tam biletle 40 
bin lira kazanabilirsiniz. 
Talihinize kartı dönünüz. 
Ona arka çevirmeyiniz. Bu
nun icin de bir bilet · alınız. 
Milli Piyanyo bileti bütün 
ümidlerinizi ve istikbalinizi 
aydınlatabilir. 

' . ~ 
ratmak hususunda ne derece ra:vdo 
oldujunu bir defa daha anhı.nııŞtıı1\; 
Hele bir J(Urub ve onu takib ed::ıı b· 

ol• 
mehtab vardı ki karşuıı?da hayra~ il1 
mamak kabil değildi. .. iki evvelkiletrd 
aksine olarak üçüncü perdenin dck0 

ııüz•L. 
Crichton rolünde Talat, sahned~ 

Gemier'den, sinemadaki Thomas )fe 
han'dan çok uuktı. Hatti Crichton'dtıtll 

·· f Sd' da uzaktı. Uşaklığı zamanında or • • rı. 

ve an'aneler bekçisi olan Crichton t 
bir heykel ı;cibi dimdik, hürmetk5r• ıt" 
kat so~uk durması lazımdır. Bir ıJ~; 
ğın parmağında yüzük asla olmaz. h~li 
böyle bir uşa~ın ... Talat aoluk re~ .. 
mak.yajile hiç de bazu kuvve~ne af11ı 
venen, müteşebbis, becerikH bır ad ğ1l 
hissi vermiyordu. Adada hBıkim old\l 

d 
v• rııe .. 

zamanlarda da kati derecede eı:::ış lı" 
di. Donuk duruyordu. Hatta aşk ~3 .. 
nesinde bile. Nevin Akkayada da 
raretsiıllk vardı. Üçüncü perdt?deki ~ 
aşk sahnesi çok ağır ve bu yüzden ~-~i 
sıkıcı oldu. Kurtarıcı geminin gel ı. 
haberi, J(enc kızın pek sevmi$ old~~ 

· ıU 
yeni hayatına bir bitime vermesı h .. 
barile son derece mühimdir. eo il 

beri Nevin Ak.kaya büyük bir şo~ıı:: 
kanlılıkla karşıladı. Duyması ıazırrı ~ 
len ht'yecanı kollarını midesi uıcrifl 
ka~şlurmakla ifade etmeiU k~fi ~: 
dü. Incelik, fantezi, havailik, nükteı:ıe d' 
vazlıktan ibaret olan Emest roJilO 

kiti• 
Avni, Dillikte bunların hiçbiri yo dıı. 
Bu yüzden rol renksiz ve tat.sız .01 

cC" 

::~ı.~'."'~:~~n:e ~::~Y~:n :~~!~ 
iri yarı delik.anlı nasıl canlandırab1 

I" 

di? Birinci perdede müstahdernine .;e 

diği nutukta birdenbire (dar~ı ~e~ 
sel. .. ) deyip durması ve bu kelunet<lııc 
birkaç defQ tekrar etmesi bir bun"' 15' 
eseridir. Halbuki b~rada Lorda fel~ fal 
bet etti zannettik. Ik.inci perdede~ ti" 
la çıplak kıyafeti karşısında da Jrıl 1 .. 
lizler aibi shoking demt'mek elden ~e .. 
miyor. Sonra halkı ~üldürmek iettdb rı" 
dince Hadi Hün, Vasfi Rızayı arı 1 

, 
djfl 

yor. Vesfide pek hoş olan kerı dl 
mahsus hal ve tavırlar, ba~Kalsrıt'l cJc 
pek soğuk olabilir. Buna dikkat eUl'e<I' 
lAzımdır. Soldan beklcdi~i akorcl .. 
sesinin saldan ve Ret; ııı:elmesi b\1 ::;11 
atklrı epevce üzdü ve terletti. G~-ııf° 
olsun. Yalnız sen ı>erdede göril r 
Neyyire Neyir de rolünü beniın5eıt1 
ınişti. -

Temsil ettiği Leydi, biıe vaktilc 0~;" 
nuş olduğu büyük halayı hatır1atf1 • 11, 

yafeti de rolüne mutabik değildi. r:e~ r' 
re Nevir pekilA bilir ki bir Leydi ~ 
lak ve mutlak akşam yemeklcrJnl ~ 
elbisesile yer. Neden başında ~p ~ 
t'lindc manşonu, üıerinde de bit. ~ı 
düz esvabı vardı? .. Suavi bir !~tı'tl 
aıilıadeslne deJ;il, daha ziyade ID';,,c .. 
bir Amerikan sinamesı talebesirı8 ı,,r' 
zemeğe çalışıyordu. Yaşlı adnfl'\- ~ .. 
omuzuna vurmak, ayaklarını koltd,r 
lann tl baş d~yanacak yerin~ .1P ti" 
çıkarmak, bir lngiliz asilzadcsınJ.~ıôit• 
vır ve hareketile kabili telif de~ ~· 
Cahide ile Samiye Lordun di~er iİ'1 1,,.. 
zı, Refik Kemal de scenc Pa~tör 'Cıı~ 
rini kendilerine J'Öre ovnadıla~·. si' 
Balkırın uzun filozof saçlı bahrı~e J'\1" 
biti bitl haVTele düşürdü. Tween1 ,;ll 
lünde Mellhat Içli, arkadaşları p 
fazla oark.lı, fazla yerli olmasın• '·ıt"' 
men tem.silin en muvaffakiyetU s3Jı 't 
kirıydı. tiçüncil perdede daha 11~11~ 
ve canlı olması lB.zımdır. Ge.rbda ı1I ~ 
cevabı ifade eden itaret başı sıa ıı:•" 
!'!ola sallamakla yapılır, aşağıdan~ 
rı d•lil. .,o 

Piyeııin sonunda Crlchton'a bııt' iti 
böyle ne yapacağı sorulur. Cricht0 "",,, 

zannedersem küçük bir lokan.Ut. 'ar 
cağını ve Tweeny ile evlenece~ın1d:ııs' 
ler. Suali işittik, fakat her ne ş.ırJ' 
cevabı Jıtelmedl. Biz de, aslına tsfl'\ r 
le zıd bir tarzda temsil edilen btJ rı' 
~rin bathca şahst Bkıbeil hakkJ.OÖ3 
dü•üneceğimlzl '"'ırdık. ~ııı 

Ekrem R~· 

~·,r' 
Amerikelıların en fazla hoŞlatıd1 ıı:ıı" 

ıııeylerden biri de yeni lcadlar~ıt· 111111' 
simde R:Orüldüj:ü üzere Amerı~" :e" 
biri de şeffaf valiz icad eylerniştır· .tı•" 
valiz sellofandan yapılmıştır. Çok rt' 
fiftir. Bilhası::a tayyare yolcuları. tJ l)if 
fınd'ln c;:ok rağbet RÖsterilmektedıf· (ı~ 
fayd:" !ti daha vardır ki o da ~rrı:~ .. 
memurJarının i~lerini kolaylastırJ1l ı.{ı!• 
tadır. Bunun bir de mahzuru v:t~t'' 
O da muhteviyatını herkese gl>S·}ı.11" 
mektir .. Şimdi sellofan valiı, An'erJ. 
da büyük bir raiıbettedir, 
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6 Birincikanun 1940 ... • 

SON HABERLER 
"' 

• 

İtalyan 
propagandası 

• 
ve lngiltere 

lngilterede iaşe vaziyeli 
normaldir 

Londra 6 (A.A.) - Reuter'in diplo
lhatık muhabiri yazı:vor; İtalyan pro
Pıgandası servisleri, İn~liz İaşe Nnzı
tırıın vesikaya tibi bazı gıda maddele,. 
1 rniktarının tahdidi ve portak:ıld:ın 
~:\ada diğer yemie tthalit.ının tamaml-

tnen'i hakkındaki kararından mem
~~niyeUerini göstermekte ve bu ted
ktlfleri bizzat kendi memleketlerinde-

vaz.iyele ve güçlüklere benzeterek 
"-lınon abluka tetebbüsü ile İngiltere· 
~ Pek yakında diz çökeceğini söy
~~ktedir. İtalyan propagandası !>öyle 
Ufünmekte mazurdur. Çünkü Jngilw 

it'?eki tahdidat sisteminin İngillere
~lti iaşe vaziyeti üzerinde ne kadar 
~ leair yapmakta oldu.tunu anlayamaz. 

bd.en evvelkine nazaran daha az 
llı'k ~tarda bulunan tereyaz.ı, eeker, jam-
. ve yumurta haric, iaışe tahdidatı 

li:tasctinln tesirleri hemen hemen rnü
~ede edilmiyecek derecededir. Her 
~Yen, her istediği lokantada kendisi
~ ll\ükemmel bir yemek ısmarlayabi

r ve bunun için vesika ibrazına ihti
Ya.cı Yoktur. Ekmek boldur ve çok gü
:~ldir. Domuz haric, di~er etler, ya.lruz 
uıt eısası üz.erinden tahdide tibi bulun
ltııktadır. Herke!, kasablardan he[l1:iin 
~<llhdud bir mebliğ mukabili et alabi
~~- ~kantada et de dahil olmak ~zere 
:;çhıt Kıda maddesi tahdide tabı de· 
"11dir. Lokantalarda yemeği, yalnız yi
lıen adamın iştlhaaı tahdid eder. Av eti 
"' kümes hayvan1arı eti için hiçbir 
'lahdid me\'cud değildir. Patates ve seb 
~\'at lüzumu kadar v&rdır. Yelruz so
~"1 ına!ıduddur. Diğer taraftan bekka· 

Ye Olalı.emesi üzerinde tahdid yoktur 
~e iıtendi~i kadar konserve ın<?vcud
llr, Et satışının haftada dört gün res
~en memnu bulunduğu İtalyada_ i!'e, 
'1 rtıdi, mokarna ve pirinç aibi esas ltal
l'ilfı suda maddelerinin aza.ltılması lü
~>ııu hissolunmuştur. Bundfn böyle, 
ialyanlar, ancak ayda Ud kilo un ve 

>,makarna veyahud pirinç almak _hak 
tına rnalik bulunmaktadır. Bir Ital
)enuı 250 gramlık bir makama por~~: 
)tınunu fazla bir şey telikki etmed1gı 
llf.ıarı dikkate alın~sa yapılan tahdi
dtıtın hakiki ehemmiyeti kendiliğinden 
ltıtydana çıkar. Bizzat İtalya~ g~z~te: 
ltrı de bu fedakirlıiıın bilyiıklu~unu 

. li.t.leyememekte fakat Almanyada ay· 
dt adam başına' yalnız yarım kilo P.~
linç veyş makama verildi~ini tebaruz; 
eltiterek: bundan teselli vesilesi çıkar-
~lttadır. . 
lıı~Uteredekl iaşe vaziyeti, Ingilterede 

)&•ayan biltün yabancılarca malO.m
d~r. Bu variyeti bile bile yanhş ve fena 
ltııterrnei(e çalışan İtalyan prop~~an
~. İtalyanların aıkıntılarını belki da
•ıt ltolay iktiham etmelerine yardım 
!)Ietnektedir Falult her halde ttalyan 
~ilieunın k~ndisini iyi hissetnıe~ine 
rarn:ımaktadır. 

Sovyetlerin 
Çine karşı 
siyasetleri 

'Ynı kalacaktır 

Japonyaya bu 
şekilde bir 

cevab verildi 
ııı,':ıoskova 6 (A.A.) - Tass ajarın bil-
1 .. 1Yor: Tokyodan alınan bir habere 
O 'Jte, J•Pon Hariciye Nıızır muavini 
~el, 1 kinunuevvelde, Sovyetler Bir 
~ tlin Tokyo büyük elçisi Smetanin'e 
, •tıktnde Japonya ile Vang-Çing-Vey 
ti~l.tında akdedilen anlaşma münaı;ebe
hı.ı bir beyanatta bulunmuştur. Oha.şi, 
tr he.vanatında, bu anlaış,manın komü
~e karıı mücadele hakkındaki ü
lı: U rnaddcsinin Sovvetler Birli~ine 
d:t'•t olmadıAını, 11rl dahllf şeraitten 
ı. ldulunu ve bundan bafh bu an
tı~tı\anın Japonyarun Sovyetler Birli
~ Tnüna!ll:ebetlerlni tanzim etmek hu
hıtı ndaki arzusu üzerinde hiçbir tc~iri 
ti: ~tıtnadığını bildirml•tir. Sovyetler 
ıu·th&ın Japonya büyükel<;id Smeta-

ıı, dört kAnunuevvt-1de Ohaşivi %iva-

Askeri vaziyet 

Uzaksark 
' • • 

vazıyetı 
[Bat tarafı ı lnd Ahlfede] 

harbini bitirememiı;tir. Bunun en belli 
baş:lı ~be bini SovJ et Rusya ile Birle· 
tik Amerika ve İngiltere hi.İküıuetleri
nin nıütenazıran ,.e %aman zaman şim1.l 
ve cenubdan Çin I\'lilli hükümetine yap 
tıklan yardımlarda aramak 13'l.11Ddlr. 

Son Avrupa harbi bao;ladıktau sonra 
Japonlar, AlnıanJartn tav~uti1e ilk 
e,·,·el SovYet Rusya ile bir itHıiıf akw 
dederek l'tlogoliıJtana ve Sahalin adaw 
sına müteallik bazı pürüzlü ve miizınin 
me~eJelrri haUetmiş l'e o zaıııana ka
dar çok ıergin olan münasebetlerinde 
bir .. hın temin ehnit oldukları gibi 
İnsiUderle yaptık.lan anlaşmalarla da 
Birmanyn. yolunun Çan-KaywŞek'c ka 
patılacatına dair vıi.dler almışlardı. 
Rus~·· ile yaptık.lan bu itililtan 50nra 
Bu.slann l\Elü Çin hükUmctine yardım 
dan vaııetece,tlnl de ayrıca ünıld et
meie ba~lamı,tardı. Japonlar, Czak
şark ,·aziyetine bu suretle kendi lehle
rinde bir ffkil vermeie muvaffak olw 
dukt.an IODra üc:IU pakta iltihakta \C 

Uıak~kın muhtelif milletlerini )·eni 
bir nizama baıjlamak mesele:,inl 1endi 
üzerlerine almakta artık mahzur gör
mediler. 

Fakat, JaPonJann bu gaye ile üçlü 
pakta iltihaklan keyfiyeti ismi geçen 
devlt'tler üzerinde fena akisler husuJe 
,retlrdi: Sovyet hük.Cı.mcti hlt sesini c:ı-
karmamakta beraber Japooyanın As
yarun tarkında böyle mühim bir lmtiw 
YU sahibi olmasını bot ıörmcdi ve 
Japonyaya bu işde en mühitn engel 
olacaiını tahmin ettiği Çan-Kay-Sek'e 
tekrar ve aizlice yardtma ba,IadL İn
ıiltere, Blnnan~·a yolu itili[namesinin 
müddetinin hitamında yenilenmJy~e
iini açıktan ac:ıia bildirdi. Birleşik 
Amerika da endiscli variyetler almağa 
ha'llla:yarak üçlil paktn kar~t tek ba~ına 
mücadele etmekte olan İnciltereyi silQh 

l"e tethlzat itibarile daha rlyRlle tak
viye ebneğe başladığı gibi Jl'.ponya ile 
ergeç aralarında blr harbin vukuu ihti
malini ıö:r.önüne alarak donanrnnsını ve 
hava kuvvetlerini pek :ı.iyıde genişlet
rneie, Panama Kanalını daha kudretli 
bir hale retlnneğe, muhtelif üslerini ve 
bu meyanda bilhassa Japonyaya k~r,ı 
tok ıniilılm bir ü~ olan Bü:rük OkyAw 
nuıı;;un ortasındaki Havai adalarını h•k-
vl~·eye ba~ladL 1 

H8dir;.eler bu suretle cereyan eder .. 
keh birkac: &\in evvel Japanyanm, esaw 
~n Çinde kendi eseri olarak mel dana 
selmiş olan Nankin bükiımetile bütün 
Çin namına bir mü. ali.ha akdetmiş ol
IDasl bahwylcdiilntlz vaziyeti daha zi
yade vahimlettirdi. İngilltler ve Amc
ı·ikalılar bu muahedeyi ve Nankin bil· 
kUmetinl tarumıyacaklarun, l\lillt Çin 
hükUmetinio Çinin me•ru hükO.meti ol
duiunu ililn etmekle beraber İnglltcre
nln bu Milli hükılmete Birmanya yo .. 
tile her türlü yardıma devam edcce
iini, Birleşik Amerikanın da batı im
tlya1laı: mukabllinde 100 milyon dolar
hk mUhim bir kredi açhiını ilaveten 
bildirdiler, Sovyet bükt\meti de, bu sa
bah nlt'n bir te11{1'8ftan anla'iıldtğlna 
ıöre, Çine kanı yardımını de\·ııım et .. 
tireceiint Japonlara sarahaten bildlr .. 
mi .. tir. 

Bu sebeble, bu yeni h:idi~c. e~!ren 
A\'rtıpada müzmin bir hale cirmiş \'C 

tok uzamak istidadını göstermekte bu
lunmuş olan harbi daha ziyade uzata
cak bir takım ihti13tlara meydan vere
cek ıibl görünmektedir. 

' 4 Alman tayyaresi 
daha düsürüldü 

' Londra 6 (A.A.) - Almonlor 
dün İngiltere üzerine yaptıkları 
akınlar esna!'lında 14 tayyare 
k~ybetmi,Ierdir. lngilizlerin za
yıatı 2 tayyare ise de birinin pi1o· 
tu kurtulmu,tur. 

ret et.mis ve Sovyet hükO.meti adına 
kendisine 8'8Aıdaki beyanatta bulun
ınu~tur: 

•-:- _Sovyet hük:O.meti, Japon hükO.
metinın, Japonya ile Van-Çing-Vey 
arasında akdedilen anlaşmanın üçün
cil maddıeAinin Sovyetler Birliğine kar
eı olmndtf{I ve Jap0nyı:ı.n1n Sovyetler 
Birli~ile müna~ebetJerinl tanzim et
mek arZU!IU i.h:erinde tesiri bulunmadı
lı hakkındRkl beyanatından kavd~ ma
hlme~ e_der. Ke.ndi tarafından Sovyet
ler Bırlı~ tu cıheti bi1dirmeyi lüzum
lu bulur ki, Sovvetler Birli~inln Çine 
kareı olan &ivascU hiç delişmeden aynı 
kalmaktadır.• · 

nARBAROS 
~llrrıanla•tırılm ış 

tarihi tefrika 

Yazan: 
Ekrem Reşid Tafrha No. 
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~\ı~y"'tini tezyid için Hızırın yeg~e ı •ahid oldu~u ihane~. sarayı~ kasvetli 
~ldi olan Tunus ve Cirbe'deki Turk ~a~alı. şehirdeki mütemadı .. fesadlar 

&oı.nln--tna· ıhtil'-flar, kıyamlo.r Cezaire lanet oku-' . . 
'tt. - Gelin, bize bir yoldaıhk edin ,.e tacak mahiyetteydi. 
)lı t dıtarı çıkmazsanız bari deryadan Belki en akıl kirı hareket İstanbul3 
di\~~tılerinizi ıösterinkim Relsinler \.'e (itmekti. Fakat orada da kimbilir ne 
~tılarımız bir parça yatı,sınlar ve hayal lnkiaerlarile karşıl8J8caktı. 
b~ Üzerine olsunlar.• Şimdiye kadar güvenmiı oldu~u Ya-

~ 1~e haber aaldı. Fakat Hızınn bu vuz Sultan Selim ölmilftü. Yerine 0~
bııt llltUTlıidi de boşa çıktı. Tunus ve Cir- lu Süle}~An tahta çıkmıştı, Hızırın bu 
~tiı 0rı_anları Barbarostan yardıml.t\'"lnı gtnc padışah hakkında hiçbir fikri yok 

ı; tl!'dıler, . . ~· Acaba bu ~ul~n Süleyman M.'>ll 

~tt;~ke!I, herşev Hız.ırı terketmı'lolı hır adamdı? .. Sıya!lı naıariycle:ri ney
i.~" 1'ılihl bile ... Bu şerGit tahtınaa di? 
l't\~ ı:iıne bir hattı hareket ciznıek nek Meçhule. müphemiyete, zayıf ihtimal 
~ şki.ildü ... Ne yapabilirdi? ... Yapacak lere güvenerek büti.ın hayatının escri
tl.ı.F,"ardı. ne kalmıştı? ... KaybPtmit ol- ni, uJlurunda kardeşleri ıehid olduk
tı.ı.ı 11 _\·iJivetlPrl Reri almak mı? .. Bu· hırı bir eseri nasıl terkedebillrdi? Ha
~\'h·t.l.U,ünmek bile abesti. Zira elde yır .. , Bu eerait icinde İstanbula fi!itmek 
ııı,, ır kuvvet yoktu. Ceıairde kolmak doğru değildi... O halde ne kalmıştı? .. 

· • Buna ıönlü razı dei!ildi. Burada Denizi. Ona karıı her zaman vclakiir 

İsviçrenin 
eşya ve erzak 

• • 
vazıyetı 

İsviçreye ithalat çok 
güçleşmiftir 

Bern 6 (A.A.) - D. N. B. Fedora! 
müşavir Stampflli, milli konseye, İs
vicrenin harb dolayı!<ıile erzak ve eşya 
vatiyeti hakkında tafsilat vermiştir. 
Stampfili, bazı iptidai maddeler ve ba
zı eşya için İngiliz deni?. kontrolu mü. 
saades.i alınmış bulunduğunu bildirmiş 
ve ıunları söylemiştir: 

- Balkanlardan, bil'çok ia.şe m11d<lesl 
ve daha diğer maddeler ithal olunmak
tadır. Fakat Yunan • İtalyan harbin
denberi. denizaşırı memleketlerden İs
viçreye eeya getirilmesi çok güçle,miş
tir. 

Stampfili bir İsviçre seyrisefain 
şirketi kurulma!'iı me!!elesinin tetkik e
dilmekte oldukunu söylemiştir. Bu İs
viçre şirketine aid gemiler, İsviçre 
band1rası çekecek ve bu surece sey
risefer edecektir. 

Federal müş.1vir1 İsviçrenin kendi l'R 

sıtalarile iaıesini garanti etmesi lüzu
mu üzerinde ısrar etmiş, iptida1 mad
deler ithelit.ında muktesid davranılma 
sını söylemiş ve ileride tahdidat \'e 
vesika usulü konabileceğini bildirmit
tir. 

Kumanya bir 
çiftlik haline 
sokulmuştur 

İktısadi istiklalinden 
mahrum kalan Ruman
ya siyasi istiklalini de 

kaybedecektir 

Dün akşam Radyo gazetesi, yeni Al
manya - Rumanya iktısadi anlaşması 

dolayısile şu neşriyatta bulunmuttur: 

Rumanya ile Almany& arasında bir 
iktısadi işbirliği imza edilmiştir. Bu 
ik.tısadi jşbirliğinde Almanya ve Ru
manya milfteıeken Rumanya için on 
senelik bir iktisadi program çizecekler 
ve tatbikinde sermaye ve teknik bakı· 
muıdan yardımlar edeceklerdir. 
Dıplomatik: bir lisanla yaprlmış olan 

muahedenin halk dilindeki manuı fu· 
dur: 

Almanya Rumanyeya iktısadt yardım 
ederken hakikaten Rumanyayı iklısa • 
den kendisine bağlamaktadır. Bu an
laşmaya göre her hususu tanzJnı ede· 
cek olan Almanyadır, Rumanyn bir 
çiftlik vaziyetine geçmektedir. 

SanRyi bahsinde Almanya Rum&.nyaw 
nın hududları dıfında bir Avrupa iktı
sadiyatı ile alBkadardır. Rumanyanın 
endüatrisi ancak Avrupanın lktısadi 

çerçevesine uygun olarak inkişaf ede
cektir. Almanya Rumanyaya ikusadJ 
istWnarını açarken bu devlete bir 10, .. 
tuf yapnuf gibi bir çehre takınmakta· 
dır. 

Almanya - Rumanya iktısadi anl3.ş

ması karşısında Balkan devletleri ayni 
vaziyette kalmaktadırJar. Bu devletler 
iktısadi istiklAlinden mahrum kalan bu 
devletin siyasi istiklilinden de mahrum 
kalacnğını anlamı.f bulunmaktadırlar. 

• 
lnönünün 
Türlı 
Gencliğine 
Hitabı 

(Başmakaleden devan11 

onune açıkça ıermi§lerdir. İnönü 
hu hitahelerile Türk gencliğine 
bütün hayatlarında rehber olacak 
direktifleri vermiıtir. 

Memleketin muıahhaı timsali 
olan Şefimizin, müıelıel muvaf· 
fakiyetlerle dolu hayatının tecrü· 
helerinin bu ifadesini gencliiimi .. 
zin nihayete kadar bir bayat düs· 
turu olarak sayacaklarını ıüpheaiz 
addederiz. 

Necip Ali K0Ç0KA 

olan, ona etmiş oldu;:t:u vidlerl her %8w 
man tutmuş olan deniz .. 

- Evet!.. Deniz bana "!nesini açar, 
bana yol p;österir, yeni kuvyetler ve
rir ... Bana buradn etmek mechurlye
tinde kaldığım dindaş arn!l:ındakl enn
sız, ~refsiz harbleri, darhlerl unuttu
rur ... dedi ve Cezairi bır.nkıp tekrar 
denize açılmaJla karar verdi. 

Bu kararı verdiA:i ı:tünün geceiiİ, yat
sı namazını edadan sonra iki rekit 
namaz kılıp ve Allaha tazarru ve ni
yaz edip: Yarabbi bana ~en l'.ayırlar 
kılavuzla... deyip ve Jstihı:ııre dua:.ını 
okuyup yattı \'e rüyasında cenıaatini 
bile alıp l{itmesi havırlı olduiunu 5rÖ
rerek, buradan gitme~e karar verdi. 
Hızır artık Cezalrl terkcdecektl. Bu 

husustaki knrarını rüya takviye etm1$
ti. Şimdi bu yolda hazırlıklar yapmağa 
koyuldu. Fakat şehri terkedeceğini kim 
seye bildirmedi. Elinde ancak dokuz 
ıı:emi kalmıştı. Bunların il<; t:ıne.,.inl 
Türk.iyeye gönderece~ini ilıin ettikten 
sonra o tarafa ı;ı:itmek l!i!tt"yen yol
daşları gemilere bindirdi. Diii;er üç ge
miyi CerçeJe j{Öndermek bahane!!ile ça 
dır, levazım, top ve b&rutla yükledi. 
Kalanlan da kendisine, maiyetine ve 
kadınlara tıhsi~ etti. 
İhzara! itmam edildikten, 1.ıler yola 

HAKiKAT 

11 KITABLAR ARASINDA J1 

«Osmanlı Devletinin 
Dağılma Devri» 

Ekmek fiatlarının 
artması muhtemel 

Yazan: Yusuf Akçura. Türk Ta
tfh Kurumu yay~larından VJJJ. 
seri No. 1. 1940. lstanbul. MaarU 
Matbaası. Sahife 174. F. 125 K. 

(Baıtarafı 1 inci 18lıifede) 

herhan~i bir suretle muhafazg, ettik
leri buğday ve çavdarL.rın miktar, ne
vi ve 'lahiblerini gösteren bir 11.Jtcyi ey 
ni müddet zarfında m>.:thaill en bilvük 
mülk.iv'! ır.emuruna tcY-di edecekle~dir. 

Türk Tarih Kurumu tarafından Türk 
Tarihinin Anahatlan adile yazılması ka 
rarlaştırılan eserin, Osmanlı devletinin 
dağılma devrine aid kısımlarını eski 
başkan Ord. Prof. Yusuf Akc:ura ha
ZJrlame.ğa başlamış; fakat, e!l:er, müelli
fin ölümile yarım kalrnıehr. 
Neşredilen kı?;ım Selim III. zamanı 

gibi mühim bir faslı toplu bir eekilde 
tetkik ediyor. 

Otuz dokuz resim ve dört renkli es
ki harita ihtiva eden bu e~erde, milelw 
Uf, Osmanlı davletinin defılmeısındaki 
ba~lıca Amilleri tetkikle işe başlıyor. 
Müellife göre, Osmanlı hnparatorlu"'u
nun dağılma devri XIX uncu fl.'lll' ipti
dasından başlamaktadır; ve bu daıi;ılma 
nın bir çok Amilleri arasında, en mü
him olarak yirmi iki faktör vardır. 

Burada dikkate değer nokta &miller
den birincisinin deA:il de, sonuncuru
nun iktl!ıadi olu,udur. lı'!üelli!c JtÔre, 
birinci iımil, Reform:asyon ve Röne
sans denilen fikrt hareketin XV. ve 
XVI ncı uırlarda, garbda zuhur edip 
yeyı1dığı zaman, medeniyetçe hıristiyan 
garba mütefevvik bulunan lsJim pr
km ve onun aksamından bulunan Os
manlı müshiman camiasının başka dil
lerle konuşup başka mezheblere t5.bl 
bulunmasından dolayı, bu harekete i'J
tirak etmemi, olmasıdır. Sonuncu !ak 
töre gelince, o da şu oluyor: XVJII inci 
asırda buhar kuvvetinin ve buharlı ma 
klneler imalinin J(ırbdeı ke,folunarak 
XIX uncu asır başlarından itibaren ba 
tıda servetin tezayüd ve temerküze baş 
leması, bu sı.ıretJc: batının dof(uya kar
fl korkunc bir iktı~adi üstünlük kazan
ması; nihayet, batıda büyük sanayi ser 
maye~nin ve buharlı büyük endüstri
nin mütemadiyen inkltafı esnasında, 

f&l'kın küçük sermaye ve sannvi saha
ııında, yani sivad ve içtima! hayatın 
ruhu demek olan bir sahada dolunun 
batıdan çok Reriye kalmam. 

Yusuf Akçura, Buğdan, Eflak, Sır
b~tan, KaradaA' ve Yunanistanın istik
lAl hareketlerile Vehabllerin, Kürd aşi
retlerinin ve Arnavud kabilelerinin ay 
rılmağa müteveccih hareketlerini de 
idealist bir görU.le izah etmektedir. Mü 
eUife göre, ayrılma lmilleri umumiyetle 
·diplomasi tesirleri~ ve ·fikir sahasın
da vlkl olan telkinler• dir. Milell!f, 
Kabakçı irticaını da şöyle tefsir ediyor: 
1807 irticaının bizce en milhim sebebi, 
birkaç asırdanberi uyuşamıyan şark ve 
garb medeniyetlerinin müsad~mesidir. 
(S. 153) Osmanlı lçtimat heyetinin XV1I 
nci asır hatlarından itibaren iktı!'l8 -
den düşmesi, ancak bu büyük ve ta
rihi muhasamının neticesi idi. o~manh 
devletinin binası tepe!lnde o mmanlar 
kilid taşı .V.bi mtivazencyl tutmai:ta ya
rayan padişahın şa)ısiyeti başlıca Amil 
olmuftur. Selim ınf devrine aid olarak 
irticaın hudusunda Amil olan .ebebler
den bizce en mühimmi, bizzat padiıııa
hın tabiat, seciye ve ahl&kc• nokAnla· 
n f(ibi görülüyor.• (S. 154). 

Halbuki, Akçuraoğlu Yusuf, 1902 de 
Pariste yazdılt ve Mı!urda basılan Şu
rayi Ümmet'te neşrettHU Şark Meselew 
sine Dair başlıklı makalede, ·Bilcüm
le harek!t ve lnkılAbatı lçtimaiyede h&.
disah iküsadivenin yeııine de~ilse bile 
en mühim esbabı teşkil ettiğini kabul 
zaruridir• demişti. Akçura o zaman tür 
Iü türlü sebeblerden bilhassa lktı!edt 
sebebler üzerinde duruyOT; ve, •Teba
al Osmaniyeden hanlarının devleti 
metbuaları aleyhindeki kıyam ve isyan 
lannın ve lstiklll kazanmak i'temele
rinin esbabı iktısadiyesini• araşbrıyor
du. 

Zikredllen makale~indekl eu ibare 
bllhassa dikkate MYUl p;örünüyor: 
·Yekne.zarda bu hldis8tın hemen bil
cümle esbabı siyast, dint ve hisst ol
duA;u zannedilirse de, hakikatte p;ayct 
derin ve mühlın iktısadt sebeb~er var
dır.• 

Görülüyor ki, 1902 nln Akçura!<IJe 
Osmanlı Devletinin Daiılma De\'Tİnİ 

yazan Altçur• araıında, metod bakı
mından esa!'h ve derin bir fark var
dır; ve bu fark ihtiyar Akçuran1n a
leyhinedir. 

A. CELİL 

Calais'de •idedlli lonçu 
düellosu 

Londra 6 (AA.) - DUn aktam, 
Pas de Calah!ı'de eiddetli bir topçu 
düellosu olmu$tur. Ateş ı:tüneş battık
tan sonra başlamıştır. Cap Griz Ne2-
de bulunan Alman bat11rvaları Douvres 
civarını şlddPtle bombRrdım:ın etme5'e 
ba,lamıştır. İnP'lliz tonlın mukabeleye 
baıırlamıs1ardır. Bir saat sonra dR azal
mak emare~i JıtÖstermeksiıin atee de
vam edivordıı. 

konulduktan, ıaray hatunları gemilere 
bindirildikten tonra Bubaroı tchrin eş 
rafını saraya celbetU, divanı kurdu. 
O aralık Ahmed bin Elkadının bir mu
rahhası huzura kabulü arzu eyledl~in
den bu zatın da divana J{irm1'ıine mil
aaııde edildi. 
Divanın açılma.!nnı müteakıb, Hı:ı.ır, 

elindeki Cezalr kalesinin kapı anahta· 
rını Ahmed bin Elkadının adamı önü
ne at11rak dedi ki: 

•- Ya müf!'lidlerl ... fıııbu kalede olan 
ehli is18mın günahları sizin boynunu
za olsun!. .. Muradınız bu muydu~ İ:ı;te 
muradınıza erdiniz! ... Şimdi e4er bu hu 
susta Hak Trıal8 He:z.retlcrlni hazır ve 
niz.ır görüp havrederseniz kablerrah -
man ıene hayır bulursunuz ve eler 
Cenabı Hakkı unutup şer ederseniz ıı:e
ne Hak Taali Hazretleri bel5.nızı vere!, 
Alın iste bunlar kalenin mUtahları

dır! ... • 
Bu sözleri söyledjkfen sonra hiç kim 

senin cevab veya itira7ını beklrnıeden 
Hızır, divanı terkettl. Sonra da !'lara
yın kapısında eğerlenmi• olarak hazır 
duran atına bindi ve maiyetile bera
ber limana indi. 
Havanın müsald olmamau sebeblle 

gece hareket edilemedi. Frtesl sci.inü 
Türk semilerlnln henilz limanda oldu· 

Medde 4 - Beyennameler mRhallin 
en büyük mülkiye memuru tarafın
dan makbuz mukabilinde alınır ve va
kit geçirilmeksizin Toprak Mahsulleri 
Ofisinin mahalli veya en yakın tc,kil3-
tına p;ene makbuz mukabilinde tevdi 
edilir. 

Madde 5 - Milli Korunma Kanunu
nun 14 üncü maddesi hükümlerine 
müsteniden, zahire ticaretile uı(ra::;mı

yan müstahsillerden Jit&yri bilOmum ha 
kikt ve hükmi eahıslara eid olup işbu 
kararnamenin neşri tarihinde aea,ğı

da yaz.ılı maha11erdc bulunan buğday 
ve çavdarlara deKer fiatları peeinen te
diye olunarak mübayaa edilmek üzere, 
hüklımetçe elkonmuşlur. 

a) Şehir veya kasabanın Belediye 
hududları dahiline münhasır olmak ü-
2ere; A!yonkarabU;ar, Akda~madeni, 
Aksaray, Akşehir, Amasya, Ankara, 
Bismil, Boğazlıyan, Bolvadin, Bor, Boz 
öyülc, Burdur, Cihanbe~tll, Çankırı, 
Çay, Çivril, Çumra, Denizli, Dinar, Di
yarbakLr, Ereğli (Konya), Eskişehir, 
Emirdait, İstanbul (ve Villyele ba{llı 
kaza merkezleri), İzmir, İlli(ın, Kara
man, Kayseri, Kınehir, Konya, Kütnh
ya, Mardin, Polatlı, Sandıklı, Samsun, 
Siverek, Sivas, Şarkışla, Urfa, Yıldıx
ell, Yozgad, Zile. 

b) Demiryolu istasyonlarına mün· 
hasır olmak üz.ere: Bozöyükten baılaw 
yarak, Eskişehir - Ankara - Erzurum 
hattının Armağanda nihayet bulan k:-S· 
mı, 

Eskişehlrden baflayarak Esklşehlr -
Ankara - Konya .. Adana hattının Ulu 
kışlada nihayetlenen kısmı, 

Kayseri - Ulukııla hattının tamamı, 
Samsun - Sivas hattının tamAnU, 
Afyonkarahiısardan ba,layarak, A!-

yonkarahlıar - Denizli .. İzmir hattının 
Denizlide nihayetlenen kısmı, 

Cenub demiryollarmın Mürşldpınar
dan başlayarak Mardin hııtasvonunda 
nihayetlenen kısmı, üzerinde bulunan 
bilOmum iltasyonlar. 

•İstasyonlar• tibiri, tren durukları
nın istimlik bududları dahilindeki ma 
hallere maksur olmayıp istasyonların 
bulundukları köy, kasaba ve ~hirlere 
de şamildir. 

Madde 6 - Aşaftıda yazılı hakiki ve 
hükmt sahı~ara aid olan buğday ve 
çavdarlar, hükılmetçe elkonma hük
münden müstemadır: 

a) 500 kilodan fazla malı olmıyan 
bi!Omum şahıslara aid bu~day ve çav
darlar, 

b) Deiirmencilere aid olmak üzere 
deiirmende ve müetemilitında bulu
nan bulday ve çavdarlar, 

c) Umumi muvazeneye dahil daire
lerle mülhak ve husuM bütçe ile idare 
edilen daireler, Viliyet husust idare
leri, belediyeler, Toprak Mah!'!ulteri O
fisi ve Devlet Ziraat iıletmelerl Kuru
muna eid buli:day ve çavdarlar. 

Madde 7 - Yukarıdaki htikUmler 
mucibince elkonan buğday ve çavdar
ları, bedeHni peşinen ödemek suret.ile, 
tesellüm etmeğe Toprak Mahsuller\ O-
fisi memur edilmietlr. 

Madde 8 - Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından tediye edilecek deler fiat .. 
lar aşafhda yazılı olduiu veçhile tes
pit edilmiştir: 

Betinci maddenin a ve b fıkraların-
da va:ı.ılı hallerden: , 

a) Urfa ve ?ııfardin vilAyetlerl dahi
linde bulunan yı;rlerde: Ekstra buğday 
lar kilosu 7,75 kurut, ekstradan ga~:ri 
buğdaylar kilosu 7.25 kuru,, çavdar ki
losu 8,00 kuruş. 

b) Eskişehir, Kütahya, Afyon, Bur
dur, Denizli, Konye, Niğde, Kay!'leri 
Kırıehir, Yozııı;ad, Ankara, Çankırı, A
masya, Sivas, Diyarbakır, Tokad vila
yetleri dahilinde bulunan yerlerde: 

Ekstra buğdaylar: kilosu 8,30 kuw 
rue, ekstradan Rayri buğd&ylar kilosu 
8,00 kurue., çavdar kiloru 6,00 kuruş. 

c) Samsun viliyeti dahilinde bulu
nan yerlerde: 

Ebtra buğdaylar: kilosu 9,25 kuruş, 
ek-;tradan gayri buğdaylar 8,75 kuruş 
çavdar 6,75 kuruş. 

d) İstanbul, İzmir, Bilecik ve ~fa
ni~a vilAyetleri dahilinde bulunan yer
lerde: 

Ekstra bu~daylar kilosu 9,75 kurut. 
ekstradan Jlayrl buA:daylar kilosu 9,2.S 
kuruş, çavdar kilosu 7,25 kuru,. 

Bu maddede bahsi geçen buctdoy ve 
çavdarların Vl\sıfları şunlardır: 

Ek~tra buğdaylar: Yüzde 3 ten fa:z:ln 
çovdnrı ve yüzde 3 ten fazla ecnebi 
maddevi ihtiva etmiven ve hektolilre 
vez.ni 76 kilo,ıtr11mdan aşaib olmıyan 
sert veya yumuşak bu~daylar. 

Ekstradan J?:ayri bui!daylar: Yüzıie 
5 ten fazla cavdl'rı ve yü7.rle 4 ten f:ı,. 1 a 
ecnebi maddeyi ihtiva elmiyen ve hek
tolitre vemi 75 kilot!ramrl'an aşaP,.ı ol-

lunu s;tören helk deniz kenarına ak1n 
etti. Şehir eşrafı da aynl yolu tuttu. 
Hızır• s;temiden dışarı çıkıp teşyle Jlel
miş olanlarla vedaJa,mak ve he~Allaş

mak düştü. 
Adımlarını kavi ııı:österm~k için zah

met çekiyordu. AA:ır bir yürüyüşle i
lerledi. Benzi sararmış, teessürden bo
jtaz.ı darlaşmı,tı. Etrafında sesler ytik· 
seli yordu. 

Teer.ıür dolu olmasr 18.zım J(elen bu 
sözlerin altında Hızır kRvıd~ızlı~ı. hat
ta sevinci hi!tsediyor, ellerini Ö?E"n du
dakların J{lzli memnuniyet tebe~süm
lerinl seziyordu ... 

Burada toplanmış olanlar meyBnınw 
da divan azaları vardı. Bunlar vaktile 
Cezairden uz.aklaşmak arı.u!<unu izhar 
ettiRi zaman hep birden itiraz edip 
kendilerini terketmesine asla razı ol
mıyacaklarını bir ağızdan ba~ırarak 
beylerine karşı olan muhabbetlerini, 
ebedi sadakatlerini il5.n etmişlerdi ... 
Şimdi ne uzaktı o gün!.. Şimdi kimı;;e 
Hız.ırı fikrinden vazııı:eçirmek için en 
ufak bir harekette bulunmadı ... Kim
se sesini yükseltmedi ... Herkes Barba
rosun f(itmesine razıydı. Elini &tÖğsü
ne ba!larak, heyecan dolu bir sesle: 

- Seni bırakamayız. Zira seni faz.la 
seviyoruz! .. 

mıyan bilılmum buğdaylardır. 
Çavdar: Yüzde 4 ten fazla ecnebi 

maddeyi ve yüzde 5 ten fazla buKday
dan gayri unlu taneleri ihtiva etmiyen 
ve hektolitre vezni 71 kiloııramdan a
fllf.!I olmıyan çavdarlardır. 

Bunlardan aşağı vasıftaki buğday ve 
(a\'darlar ile bir liman veya istasyon
dAn 3 kilometreden uzak olan yerler
deki bukday ve çavdarların değer fiatı, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mübayaa 
tartlan dahilinde yukarıda yaulı fiat .. 
)ardan tenı.ilit yapılmak suretile elde 
edilir. 

Ofis, ali.kadar herkesin talebi üze
rine bu şartların neden ibaret olduğu
nu bildirmeğe mecburdur. 

Madde 9 - Mübayaa edilecek lıu~
day ve çavdarların muayene tarihi ma 
hallin en büvük mülkiye memuru ta
refından usulü dairesinde ilin olunur. 
Bu ilina. işbu maddenin son fıkra
sında yazılı hususlar da dercedilir. 

BuA:day ve çavdarların muayı.:neslle 
tespit edilecek evsafına göre fıetlarının 
tayini işi, iki Ofis memurlle Ziraat 
memuru ve bulunmıyan yerlerde, rn 
büyük mülkiye memurunun terfik e
dectoli bir znt tarafından ve hıı?r ü~ü 
beraber olmak şart.ile ve mal aahihinin 
veya irae edeceği f&}uın hururlle ya
pılır ve keyfiyet bir zabıt varak.asile 
tespit edı:ır. 

Bu :abıt varakasında, mals11hibiniro 
adı ve van.a ticari unvanı, ıı\re!l:I \" 
malın bulunduğu mahal ve miktarı gi
bi lih:umlu cıa1Cımattan ba~ka bLhaı· 
şa bu~day ve cavdarlnrın değl'!' Hatını 
tayine c~t.s olan evsafı ve .:ck!;!inci 
n:addc Jı;.ikJır.ıerine tevfik'lı tayin e
dıler miıh~·~ rı.a fiatı açıkça kayJ.;;d.t'~
.:~ktJ: 

Malsahibi veya mümessili, tespit edi
len vasıHcra itirazı o\dı;i;u takdirde 
l.u ltr:>ıı.c: derh.Jl z.~hı~ v:ı.r11kasına 
Kay.:ledf'r Bu itiraz, muaverıc nehce
lerinden r 1 ayyen nokta Ve\'a l"cıktı
lara aid r"İnıak üzere açlk~. v• sew 
beblerinin turlhi suretile zaoıt vara
ka.;ına ceıcedilir. 

J..Iuayene unasında ıahsen veya tem 
'iilen hazır bulunmıyanlarla banr bu
lu"! 'u'tt· Jı3 1 d('I itirazını xabıt v•rRkn~
oı de:-eelmiyenler, tayin ol•ı•rın e\.'ı:a{ 
V(• fiaı.ı J..:;ıbul etmiş sayılırlar. 

Madde 10 - Malsahlbl •,eyo mU
m••sU! t:bafnıdan 9 uncu m'ldcledc ye 
ııh olduj!u \t-ehile itiraz vukuurıda, iU
ra7 nıevzuu olan malı te:ncil edc-:ck 
turf'ttf', aı.JaJi iki kiloluk Lır nl.İMıJ

ne 11ıhnnrak bunun vaz.edi!t'cf'ği kap 
n ıll:'IV?ne t"d~r.Jerle mal.sahibi ,.P _.·a n·u 
.ı.l\l'.S'ili t.ıırı_ııiı~ıdan mühürl!•ıır ve t:u 
nilmune tahlil edilmek üzere m:ıhallf 

v-::1a en ,·a~·; n Ticaret ve Zan:nt B'°'r
sasına gönderilir. Borsaca verilec-ek 
tahlil raporu kat'idir, Tahlil masrafı 
itiraz edene aiddir. 

Nümunenin alınmasından 

ihtil8f malın Ofis taraiındıuı 
ve nakline mAni değildir. 

itibaren, 
tesellüm 

Malsahibl veya müme.s.sili malın teı
limi i<;in hazır bulunmaktan veya ınel 
sahibi tediye olunan bedeli almaktan 
imtina ettiği takdirde, oı;., keyfiyeti 
bir zabıt vanı.kasile tespit ettirerek 
usulü üzere tayin olunan bedelı, mal 
~bibi namına Milli bir bankaya yatır
mak suretile buğdayları te.ellüm ede
bilir. 

Madde 11 - Beyannamenin Ofisçe 
alındılı tarih.ten lübann 20 gün için

de bedeli tediye olunarak mübayaa e
dilmiyen bu~day ve çavdarlar oerbeıt 
bırakılmıt sayılırlar. 

Bir malın Toprak Mahsulleri Ofisi
nin mübayaa ıartlarına uy(Un olma
ması sebebile mübayaa edilmemesine 
karar verildiği takdirde, 20 günün so
nu beklenmeden Ofis tarafından malın 
serbest olduğu alikadarlara tebliğ e
dilecektir. 

Madde 12 - İşbu kararname neşri 
tarihinden itibaren mer'idir. 

Yeni istimlakler 
Bükreş 6 (A.A.) - Bütün nehir 

vapurları, petrol boruları, tulurnba i~
tasyonlan, depolar ve bunların çalış

masına lüzumlu binalar hükOmetı.:e ie
tlmlik edilecek ve hükUmet, bunları 

inhisar halinde ieletecektir. 

Yahudilere aid f! 'IR'liler 
musadere edildi 

Bijkreı 6 (A.A.) - Yahudilere aid 
bütün nehir ve denlz vapurlan, hti
kGmr-t tarafından istimlRk edilmiştir. 

lsvic:rede istikraz 
Beme 6 (A.A.) - Yüzde üç faizli 

25 milyon İsviçre franklık devlet ia· 
tikrazının tamamile kapanmış olduğu 
haber verilmektedir. 

Diyen ııı:enc müeahid, bir harbdc öl
mü,tü ... 

Belki Cezalrden ebediyen uzaklaııı .. 
tı~ını kendi ağzından duymak için o
lacak. bazılarının: 

- Senin için ne kadar müc!Jet kat
hıınıp bunda karar edelim? ... diye irad 
Pltikleri suale Hız1r stüçlükle gürle•
tlrme)(:e ve kuvvt"Hendirmeğe muvaf· 
fak olduA"lı bir sesle: 

- Ü<; vı!adek 59bır ve tevll;kkuf e
din ... E~r gene Rabbim bana bu cani
be }Ol vermeue blltn ki avrılık elxo
didir Sizler de her nicekim bilirsiz öy
le E'd"rslz ... • 

Dedikten eonra gemisine avdet etti. 
Hava mil98iddi. Açılan yelkcnll'ri 

ıilzgAr ~ifirdi. Pek çabuk ~emiler a<;ıl
dı ve ufuklarda kayboldu. 

BarbAros Ceuıı.lri terketmişU

Kuraklık dolayısila o sene Ciçelde 
kıtlık vardı . Ahali erzak bulmakta bü
yük KÜ<:lük çekiyordu. Barbaro!lun o
raya ııı:elme.si, herkesin kalbinde yeni 
yeni ümidlerin doğrna!ına aebeb oldu. 
Binaenaleyh kendisine yapı1Rn istik
bal de çok sevincli ve f)erlaktı. Halk 
Hız.ırın pek yakında eehre bolluk ve 
bereket Rf'tireceğinden 7erre kadar ,üp 
he etmiyordu. [Arkan var] 
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Tramvay 

derdinden 

kurtulmanın 

tek çaresi 
(Baş tarafı 1 lnd sahllede) 

i~lerini salahiyettar müfettiıler va ... 
eıtasi1e tetkik ettirdi. Biz bu tet ... 
kiklerin safhalarını ve mefsuh ,ir ... 
ketin meydana çıkarılan yolsuz
luklarını adım adım takib edenler 
arasındaydık. Bu işle v"azifeten 
meşgul olan ve halen yük.ek De· 
niz Ticaret Mektebi Müdürü bu
lunan mühendis Süruri Dcvrimer 
de bizden daha iyi bilir, hatta 
şimdi tramvayları idare e:den mü
hendis Hulki de bilir. 

Hükumet, Şirketi tasfiye ettiği 
zaman, tamir atölyelerinin, mal· 
zeme depolarının, arabaların ve 
rayların ne halde olduğunu elbet· 
te görmüş ve öğrenmişti. Şebe
kenin nasıl bir sünger haline gel
diğini Vekalet fotograflarla te•pit 
etmişti. Bu vazifeyi Vekiletten 
devralan Belediye de ayni malu• 
mfttla mücehhezdi. Şu halde, Be· 
lediyenin işi eline alır alma.z en ev 
ve! bir takım tedbirleri dü9ünüp 
hesab etmesi, ona göre davran· 
ması İcab etmez miydi? O zaman 
ne muharebe vardı, ne de ithalat 
darlıPı diye bir şey mevzuu ha .. 
histi. O~telik ahnacak tedbirlerde 
acele t>dilmeei 1ü7.umunu gösterf'n 
emareler mevcuddu. Buna rağ .. 
men, Belediye elini çabuk tutma· 
dı, tedbirlerini zam11nında almadı 
ise bunun günahını lstanbul hem
şeri~i mi çekecektir) 

Tramvay meselesinde büyiik 
derd budur. Fakat bundan ba~ka 
derdler de var: onları da saya .. 
lım: 

1 ) Tak.im - Harbiye yolu hail 
bir facia olmakta devam ediyor 
ve hô.la da ikmal edilememİJtir. 
Neden? Çünkü. işde büyük bir 
hesabıızlık vardır. Yolun tretuva
rına iki defa asfalt çekildiğini, ya· 
ni ilk yapılan aafalhn üzerine, a· 
eağıdaki Ştaz, elektrik ve su boru .. 
lan unutuldu~ için, ikinci bir de· 
fa kazma indirildiğini biz gözleri .. 
mizle gördük. (Vaziyeti hazıra .. ) 
teviline rağmen tamamen idari bir 
hata!. 

2) Tramvay arabalannın sey
rüseferinde tahammül edilınez bir 
l8übali1ik başgöstermiştir. Bir mi .. 
salle izah edelim: Bu satırların 
muharriri. bu sabah 7,30 da Bey· 
oğlunda Galatasaray istasyonun .. 
da bir B•yazıd tramvayı bekli· 
yor. Sajinak halinde de bir yag· 
rnur vardır. Birbiri arkasından üç 
tane birinci mevki Eminönü 
tramvayı geçiyor. Bunların arke.
aından gelen dördüncü Eminönü 
arabasınaJ;>izzarure biniyor ve bi
letçiye soruyorum: 

- Niçin hep Eminönü arabaaı 
geçiyor .. Beyazıda giden tramvay 

yok mu? 
Biletçi eoğukkanlılıkla cevab 

veriyot: 

-Bu Beyazıda gider. 
Hayretle tekrar soruyorum: 

- Niçin tramvayJn önünde E· 
minönü yazılıl 

- Hayır, olamaz. Beya.zıd ya• 
zılıdıt. 

Ben ısrar edince, inip bakıyor· 
lar: 

- Sahi. diyorlar, yanlı~lık ol· 
muş, tabeli.yı düzeltmeyi unut
muşlar. Tramvayın arkasında Be .. 
yazıd yazılı olan tabeliyı ön ta ... 
rafa alıyorlar, arka tataf tabeli.
sız kalıyor. Yani ön tatafı Emin· 
önü, arka~• Beyazıd gÖBteren a
cayib bir tramvay 1.. 

Bu bir ... 
ikincisi, Edirnekapıdan Tür

beye kadar, dün sabah bir !ram• 
vay arabası 40 dakikada gelebili· 
yor. 

3) Geçen temmuzun ortasın

da, hala k .. lık elbiselerini giyen 
vatman ve biletçilere iç.imiz acı· 
mı~ ve (Günahtır, işleri zaten a· 
ğır olan bu adamlara buram bu
ram ter döktürmiyelim} demiş .. 
tik. idare, derhal, (va7iyeti hôzı· 
ra ... ) duvannın ııtrkaınna s1ğ1n
m1~t1. Şimdi dt> bindi~im arabala .. 
nn hiçbirinde, sırtında paltosu o
lan bir biletçiye tastlayamadım. 
Bu adamları niçin bu havada tit· 

retiyoruz? 

Bu auale de gene ayni nakarat
la ccvab vereceklerine ,.mı ruz: 
(Yaziveti hazıra dolayısile, pol· 
toluk kumat tedarikinde mü•kü· 
tat z·uhur etti~inden, vesaire .. ) 

HükUmetten yş,]vanyonız: 

Biz hanbul Belediyesini. onun 
Daimi Encümen diye kurulmu' 
yeşil maeasını. onun idl'lreıini. o· 
nun yaptıqı işıleri. onun her ,evini 
çok iyi biliriz. Yandık hu kı, gün· 
lf"rinde itilip kakılmaktan, ya!lm1 ır 
altında ve <ııoğuk•,. trıtmvay bt"k· 
1t'mektrn. Bu iş Belediyenin elin
den alınıp alakalı bir devlet <'-i· 
resine b~i1ansın. Yoksa bu gidi~ .. 
le d<'hA. da nrl("r cekeceğimi7., h,.1 .. 
li değildir. Çiinkii, tramvayları 
idart' edenler. hi\li, arabaları. fıır• 
"'on hAline c~virmrklf". ort;tlı~ın 
2ii1Rüli•tan nhıvf"re.ceğini dü ... iine• 
bilen kimselerdir. 

l M. 

' 
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Henüz on yedisine basan '"'"ö'~~;~~·~~"'"~~"";~;~~ ... .r -* .. -on~-!rum-A~a-!~n-d~~er-cede-tah-
bombardlman tay silim vardır. İdare Ltlerinden anlanm. • Bonservlslerlm vardır. (Hakikat) ga-

Deanna Durbin ya resi hazırlandı 
Kaliforniya, Sanla Monica'da bü -

yük tayyare meydanlarından biı·inde 

dev.isa. bir tayyare, kanadlarını germit 
bekliyor, Bu tayyarenin montaj işi bit
mek üzeredir ve yakın bir hangarda iki 
bin beygir kuvvetinde dört muazı.'im 

motör, yerlerine konulmayı bekhynr· 
Jar. Bu tayyare dünyanın en büyiik 
bombardıman tayyaresi olacaktır, Bu 

tayyarenin kanadlarının genişliği 70 

metredir. Gövdesinin uzunluku ise 45 
metredir. Saatte 400 kilometre yapa -
caktır. 

zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) * Bir muhasebeci iş anyor - Usulü 
muhasebe ve muhabereye aşina, fran· 
sızca bilir, tecrilbell bir muhasebeci l• 
anyor. İdarl işlerde de c;alışabilir, refe
rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzuna mektubla müracaatleri. (13) * İş arıyor: Türkçe, fransızca, in:ziliz
ce ll!anlanna vakıfım. Bu lisanlar üze
rine muhaberat ve tercüm('ye muktedi
rim, daktilo~rafi bilirim, askerlikle ali
kam yoktur. Her türlü referans vere
bilirim. Şirketlerde ve büro l$1erinde 
çşlışacak iş arıyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin han No. 1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 

Holivudun en gene yıldızı 
Gene ve &tüzel Deanna Durbin'i tak

dim edecek değiliz. Onu bütün dün
yada. tanımı yan yoktur. Sinema yıldız

larının hemen en genci olan güzel De

anna Durbin kinunuevvelin dördüncü 
günü on yedi yafına basacaktır. SL1e
ma yıldızlarının en aenci olmakla be
raber, en iyi pare. kazananlarından bi

ridir. Belki de en iyi kaz.ananıdır ... 
Sinni rüşde henüz vi.sıl olmadıi;ın

dan dolayı bütün mali itleri Los An

•eles mahkemesi ta.rafından idare edil
mektedir. Deanna Durbin. ·Kanada· 

da Winnlpez'de dünyaya gelmiştir. 
Baba.sının ahvali ııhhiyesi dolayısile 

•ilesi Loe Angeles'e taşınmış olduğun
dan küçük Deanna bir yaşından itiba

ren Loa Angelea1i olmuştur ... Küçük 
Deanna'nın günün birinde meşhur bir 
ainema san'atk.An olmasına kimse ihti
mal vermiyordu ... 

En küçük yaşı.ndanberl tarkı söyle
met:e fevkalAde meraklı idi. Küçücük 

boyu, bukleli IB~lan, cıvıl cıvıl ~özle
rlle herkeııi tcM.ir eyliyordu. Herkes 
ona ve aile efradına müracaat ediyor 
ve eve a:elip tarkı söylemeğe davet e
diyordu ... Bu yüzden küçücük Deanna 
Durbin'e ·Asalet• nişanı verilmişti. 

Zeki insanlar olan Deanna Durbin'in 
ailesi. çocufı.• Jsüdadına göre yetiştir
meli karerlqtırmqlardı... Vaziyetleri 

yetili! kadar, ona musiki denleri ver
diriyorlardı ... San'at !lemine atılması, 

yahud san'at ilminin onu azası meya
nı.na alması, tu suretle vi.ki olmuştur: 
Bundan dört be• sene evvel meşhur 
M. G. M. kumpanyası müdürü, Ame

rikada pek büyiik bir eöhret kaı.anmı~ 
olan Alman mu.ıanniyesi Frau Schu
mann - Heink'ln hayatını çevirttirmek 
ister. Bu san'atkArın pek canlı olan ço 
cuklu~u hakki.le yaşatabilecek bir 
kız aranır. Holivudun belli başlı em
prezaryolarından ve eski aktörlerden 
Jak Sheril, küçük Deanna Durbin'den 
bahsedildilini haber alır ve doğruca 
kızın eileıi nezdine gider. 

Musikitinaı kıza bir şarkı söyletir, 
cnu studyoya ıötürür. l\.lüdür, tanın
mıt aan'atkirlar huzurunda bir prova 
yapılır. 

Netice o kadar J>&J'lek olur ki pro
vanın hemen akabinde parlak bir mu
kavelename imzalanır. 

O ıırada Amerikada hulun.an Al
man aan'atklrı Madam Schumann 
Heink: filmi için direktiflerle meşgul 
iken, birdenbire hastalanır ve az son
ra vefat eder. Başlanan film yarıda ka
lır ve bu yüzden küçük Deanna Dur

bin unutulur. Kenara atılması bu Jcü
çtik kız. üzerinde pek fena tesir yapar. 

Jak SherU onu teselli eder. Tesadüfen, 
c sırada M. G. M. stüdyosu sahne vaz:ıı 
Universal kumpanyasına geçer ve kızı 
oraya kaydettirir. 

Univerul film kumpanyası müdürü 
bu yeni ve küçük san'atkirın an~aj
manından fevkat.ide meserret duyar. 
Fakat ismini değittirmek ister. 

İatitraden söyleyelim ki küçük san
atklnn hakiki ve vaftiz ismi Edna May 
ıcli. Müdür o ismi beğenmez ve daha 
cızib bir lslın olarak Deanna Durbin'i 
aeçer ... 

Holivudun film Alemlerinde san'at
kirların kudretleri kadar isimlerinin 
de pek büyiik rol oynadıtını unutma
mak Jcab eder. 

Amerikalılar zayıf 

kalbli insanlarmı 7 
Amerikalı doktorlar, son ı..amanlarda 

Amerikalıların en zayıf. nazik uzuvla
rının kalbleri olduğunu iddia etmek
tedirler. Birle,ik devletlerde 1.000 ö
lümden 250 si kalbdendir. Kalb hasta
lıklarının yüz.de 55 i 45 yatından sonra 

bu uzvun eskim.esinden, yorulmasında.n 
ileri geliyor. 35 yaşındakilerde ise kalb, 
Cardiaque romatizmasl görülmektedir. 

Halihazırda Amerikada, biri Nevyork
ta, diğeri Bostanda, yalnız Cardiaque 
lere mahsus yen1 ilti büyük hastane ku

ruJmu,tur. Bununla beraber, Amerika
da anormal bir Amerikalının kalbi dai
ma hasta sayılmaz. Sıhhati iyidir, diye 
rapor verdiği görülmüt ~ylerdendir. 

Duçenin geçirdiği korku 
7 birinciU>şrinde MuS&Olinl, büyük 

merasimlerden birine iftlrak: ediyordu. 
Birdenbire askerlerin arasından, sıra
dan bir dağlı fırladı. Duçenin otumo

blline doğru koştu. Herkes bir rulhsd 
diye adamın bir çılgınlık yapmak üze
re olmasından korkmuttu. Sük\lnet za
hiren muhafaza edilmekle beraber e~y 

bir korku geçirildi, Duçenin muhafız

larından biri, adamı tutmak üzere a
bldı. Hakikatte asker aadece Mussolini

Arayanlar 
* Bayan araruyor - Bekar bir bayın 
ev itlerini idare edecek lı;ten anlar bir 
bayan aranıyor. Hakikat gazetesinde 
T. R rumuzuna mektubla müracaat. 

( 6 ) 

Satılık - Kiralık * Kiralık ev •ranıyor - İstanbul ci
hetinde iki, üç odalı kiralık ev veya 
aparbman dairesi aranıyor. Hakikat 
aazetesinde Kiracı rumuzuna mek -
tubla müracaat. (5) * Pansiyon aranıyor - Aile nezdin
de mobilyalı bir pansiyon aranıyor. İs
tanbul ciheti tercihdir. Hakikat ~aze
tesinde E. S. rumuzuna mektubla mü
racaat. (30) 
KİRALIK APARTThl AN D.\İRESİ 
Maçkada Maçka Palas apartımanın

da 2 odalı, elektrik, su ve havagaı.ını 
havi bir dnire devren kiralıktır. Ki
ra.at ayda 15 liradır. İsteklilerin. Ma.ç
ka Palas birinci kapının kapıcısına 

müracaatleri (15) 

u141ferrik 
* Lisan dersleri - Cok ehven fiatla 
inşrilizce. fransııca dersleri veririm, 
her yere ~derim. Hakikat aazeteainde 
(Ll.s.a.n) rumuzuna mektubla müracaat. 

(1() 

mı~tır Amerikan filmciliğini benimseme ı tir. Doktor onu her an kontrol ve mu- ye hususi bir mektub vermek tstiyordu. 
mit ülkelerde bile bu gene san'~tkArın rakabe eylemektedir. Hepsi 0 kadar. 
filmleri pek büyük bir alikayı mucib Bu yıpratıcı hayatın Deanna'nın i-1---------------

ŞEHİR 
TİYATROSU 

olmaktadır. sabı üzerine tesirde bulunmaması için 
Bu ya,ta, bu derece kudretle en doktor onu hergün iki aaat kadar ia

müşk.ül opera partisyonlarını mükem- tirahate çekmektedir. 
mel surette söyleyebilecek bir kız yok- Onu çok seven doktoru gıda husu-
tur • sunda dahi programla hareket eyle-

Deanna Durbin, henüz ıcnc ve ço- mektedir. 
cuk sayılacak yaşta oldu~dan Los 
Aflgeles'de cari bulunan kanun ahka

mına tabi bulunmakta ve günde an
cak dört saat çalışmaktadır. Fakat film 
kumpanyası bu cdört saatlik· i$i yal
nız ıtüdyoda film çevirmeğe hasreylc
miştir. Hazırlıklar ve aalr hususat için 
Deanne gene bütün gününü .stüdyoda 
ıecirmektedir. 

Hergün vücudilne vermek zaruretin
de bulunduğu kalorilerin, vitaminlf".rln 
bir listesini hazırlayarak levha ha!ınde 
odasına astırmıştır. 

Deanna, fazla yemek yemez. Fak.at 
en sevdi~i teYler mebzul miktarda ıüt 
ve biftektir. Hiç içki kullanmaz. 

Filimlerinde çok canlı, ateşli görü -
nürse de huswü: hayatmda son derece 

DEANNA'NIN GÜNÜ NASIL GEÇER~ .. sakin, uysal bir kızdır. 

Deanna her sabah muntaz.aman sa- Bundan bir müddet evvel bazı sıne-
at yedide kalkar ve kahvaltısını yap- ma propaganda ajansları onun bir aı;:k 
madan piyanosu başında tam on beş da macerasından batuıeylemlşlerse de bu
kika müddeUe aes talimleri yapar. nun asılsız olduğu bili.hare anlaşı!mış

Sonra da doğruca stüdyoya gider. tır. Bu aşk macerası hakkında geçen
Stüdyoda en fazla vakti makyaj ile ıe- lerde bir Amerikalı gazeteciye fU be
çer._ Makyajdan sonra stüdyonun met yanatta bulunmUftu: 
haline li(ider. Deanna oraya varır var- c- Bana aşk maceraları atfediyorlar. 
maz garib !fek.ilde tekerlekli kırmızı Bu yalandır. Olsa olsa bazı arkadaşla
renkte bir masa ona doğru götürülür. rımla piknik partilerine gidip gel
Bu masanın ne olduf{unu merak eclece- memden ortaya çıkarLlmıştır. Aşka 
liniı.den bunu size anlatacatız. bittabi biı;tıine kalacak değilim ... Fakat 

Bu masa üzerinde Deanna'nın .ir- henüz buna vakit var ... Şimdiden a~k 
fan hamulesi• bulunmaktadır. Tahsi- ile oynamıyacağım. Ben daima temiz 
lini itmam eylemek arzusunda bulu- ve izdivacla hitama erecek bir aşk aı·a
nan bu küçük tııinema yıldızı, mekte- yacağım. Maceralardan uzakta kalaca· 
be ıirmedi~inden tı:ohfiilini her ııtün ğım.• 

stüdyoda ı:örmektedir. Bu beyanatı, Deanna Durbin'in ne 
Muallimlerinin maaşıru kısmen Uni- kadar temiz, ciddi bir gene kız oldu .. 

versal filim kumpanyası, kısmen de ğunu meydana çllcarmaktadır, 
vasisi bulunan Los Angeles vilıiyeti 

Esaslı surette aan'at hayatına gir • tesviye eylemektedir. 
diğindenberi güzel Deanna fazla mik

Öğleden sonra Deanna stüdyoda sırf tarda filim çevirmeml,tir. kendi hesabına uğraşmaktadır. Şan 

TEPEBAŞI DRAM KIS~DNDA 
Bu aece saat 20,30 da 

İmtiyaz aahlbl .. Baemuharrlrl: Bulunmaz Uşak Nedb Ali KUÇUKA 

Umum neırtyab idare eden 
Yazı İtleri MOdllrl!: Bevoilu İstiklil caddesi 

K O M E D i KISMINDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

Son halta 
Cemal llaldı:ı SELEK 

BuıldılJ yer: 

Cwnhurlvet Matbaası DA D 1 
Sıvu .. Erzurum lstik:razırun bet buçuk milyon liralık yedinci ve 110n 

tertibinin sü.skripsiyonu da eliler tertlblerde olduğu gibi halkın ve müeue
satın aösterdiği raJ;bet netice~inôe muvaffaldyetle kapatılrnıttır. (11545) 

Tahmin 
bedeli 
75,00 

40,00 

933,50 

244,00 

297,50 

İlk 
teminat 

5,63 

3,00 

70,01 

18.30 

22,32 

İstanbul Belediyesi İlanları .- ) 
Aksaray yangın yerinde İnebey mahallesinde 64 üncü ada
da 30 metre murabbaı sahalı arsa. 
Ak.sa.ray yanıın yerinde İnebey mahallesinin Koçibev 110-
kalında 63 üncü adada 1670 harita numaralı arsa ittisalinde 
bulunan 10 metre murabbaı sahalı arsa. 
Aksaray yanJnn yerinde Mimarkemaleddin mahallesinin Şeh
nameci aokağında 13 üncü adada 72 metre murabbaı sahalı 
arsa. 
Şehremininde Denizaptal mahallesinin Btlşvekil aokaf(ında 
196 ncı adada 93,75 metre murabbaı sahalı arsa. 
Cihangir yangın yerinde Firuzağa mahallesinin Kadirler 
yokutu sokağında 92 parsel numaralı ve 29,75 metre mu-
rabbaı ıahalı arsa. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı arsalar ayn 
ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve mu
amelit müdürlüA:ü kaleminde 2örülebilir. İhale 9/ 12/940 pazartesi ııaat 14 te 
Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin teminat makbuz veya mektublarile 
ihale riinü muavven Matte Daimi Encümende bulunmalan. (11170) 

.-- Devlet Demirvol~ i. _!!._ Müdürlüi:ünden: ) 
1 • Sebebi bir taraftan tahsiline ayır "' dersi alır. Vazife erıni yapar. Dersle~ Muhammen bedeli 9500 (dokuz bin bet yüz) lira olan 23 kalem eie 22/ 

dığı vakit, diğer taraftan da fazla fi ... 
rini mütalea eder. Böylece akşam olur. 1/1941 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare bi-

limlerle halkı bıktırmamaktır ... Vücudünün tam inkişafı çağında bu nasında satın alınacaktır. Tahsilden balueyledik. Bu giizel le J • 7 2 di ·· iltJ JJ k J J k kadar fazla çalıtması onun neşvüne- Bu işe girme isteyen erın 1 ,50 (ye yuz on · lira e i urue:) ira ı 
san'atkir hususi surette hali almağa kk ı k ta ·k ı ki fi ·· mamna tesir edebileceğinden korkan muva at teminata anunun yln ettiği vesı a an ve te i erini aynı gun 
devam eylediği tahsil derecesini üni- saat 14,30 a kadar komisyon reiılikine vermeleri lizımdır. 

stüdyo idaresi, daima onunla meşgul venitedeki arkada,larmın sevıyesine Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşa.-

6 Birlnclklnun 1940 -

RADYOLiN 
İLE .SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 

Her yemekten sonra günde üç defa muntazaman 
dişlerinizi fırc;:alayınız. 

( isi. Komutanlığ ı Salınalma Komisyonu ilanla~) 
Askeri ihtiyac için 9 12 : 940 günü aşağıda yazılı yem maddeleri P~ 

lıkla satın alınacakbr. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklile~~ 
belli gün ve saatlerde kat'i teminaUarile birlikte Fındıklıda Komuta.~) 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. . (ll ti 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Kat'i T. Ihale saa 

Yulaf 
Arpa 

Ton Lira K. Lira K. S. D, 
150 15000.00, 2250,00 10 
150 14250,00 2137,00 l0,30 -Askeri ihtiyac ıçın pazarlıkla 10/12/940 günü saat on birde otuz to~ 

sabun satın alınacaktır. Muhammen bedeli on üç bin beş yüz lira olup katı 
teminatı iki bin yirmi beş liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda ~öriile .. 
bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalına 1:~; 
misyonuna gelmeleri. (1141 - !2000 aded 

1320 liradır· 
J\.skeri ihtiyac için 7/ l2i 940 günü saat 10 da paz.arlıkla 

yerli Marsilya tipi kiremld satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
Kat'i teminatı 198 liradır. 

Şartnamesi hergün Komisyonda ıörülebilir. İsteklilerin belli gün -;e 
saatte Fındıklıda Komutanlık. Satınalmı:ı Komisyonuna gelmeleri. (11479) -As.keri ihtiyac için pazarlıkla 7/ )2 . 940 «ünü saat 11,30 da 42 çÜt .ara~ 
koşumu satın alınacaktır. Şartnameııi hergün Komisyonda görülebilir. Istr da 
lilerin belli gün ve saatte yüzde on beş kat'i teminaUe.rile birlikte Fındıklı S) 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna Ji(elmeleri. (1151 -Askeri ihtiyac için lüzumu olan aşağıda cins ve miktar1arı yanlı beş kalcf1'l 
iase maddeleri hizalarında eösterilen 5tiin ve aaatlerde pazarlıkla satın 11~~ .. 
nacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli ~ıı 
ve saatlerde teklif edecekleri tiatlar üzerinden kat'i teminatlarile Fındıklı ~ 
Komutanlık Sahnalma KomlıJyonuna gelmeleri. (1152

1 
t 

Cinsi Miktarı Muhammen B. İhale Pazarlık 5& 

Z. yağı Bulgur 
K . Fa!rulye Nohud 
K. Mercimek 

1 

Ton Lira K. JZil,nü S. D· 
15 9750 oo 10 112.1940 10 30 
50 11000 00 10 '121940 11 30 
50 ı:ıooo oo 11112 ·940 10 30 
50 8000 00 11 /12 940 11 
30 6900 00 11 112 9!0 11 ~ 

Aded Uralık Ura 

ı ıooo • ıooo.-

3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - zooo.-
8 Z50 - 2000,-

35 100 - 3500.-

80 50 - &000.-

300 zo - ısooo .-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriklirmif olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 
Keşldeler: 4 Şubal Z Mayu. 

1 Aiustos. 3 İldncitesrln 
tarihlerinde yaınlır. 1 

Kumban h ve kumbaru12 hesab• 
tannd• en u SO Unw bulO • 
nanfar kur'an dahil edilirlet'· 

Küçük Deanna, san'at hayatında pek 
büyük bir kabiliyet aöaterir ve gün
den rüne daha fazla muvaffak olur. 
Deanna Durbln, timdiye kadar çok 
filnl çevirmemiştir. Fakat çevirmiş ol
du~ filmler, dünyanın her tarafında 
pek büyük bir muvaffakıyet kazan- olmak üzere bir doktor tayin eylemiş- çıkarmak istemektedir. da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıWacaktır. (11499) 
.............. ~ ................................... ...,,. ................................................. __......, ....... ~..._,,~--....... -:-.................................. '!!!!!! ....... !!!!!!!! .................................................................. __ ~ ....... ~~ ....... ~-----=-............ ~ ..................... ~~ ....... --#"' 

Halil Beyin önüne taşımaya ba~ta.d~:~ 
BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLAR! 

C Tarihi macera Yazan: Tetrlka~ 
~~~r_o_m_a_n_•~~z_ı_Y_A~Ş~A~K_ı_R~~~~·~ 

Halil Bey bu 1ruale, evveli ıülınekle 
iktifa etti. Sonra, şu kısa cevabı verdi: 

- Artık sizinle hiçbir alış verişim 
kalmadı ... Şimdi, Bızans imparatoru ilE 
besab görmeye gitmek istiyorum. 

* Hükümdar Bonifas'ın ve kumandan 
Branje'nin tidde-tli rica ve ısrarlanna 
raJtmen Halil Bey ile İshak, Atinada 
kalmak lıtemediler. Türklerle Türko
pollan alarak avdet etiller. Geldikleri yoldan döndüler. Makedonyaya ııeldi
ler. 

Burada İalıak Ue Halil Bey arasında 
fU muhavere ReÇti: 

- Ne yapacaiı,z Halil Bey? 
- Ben. Biıanalılara son bir ders ve-

recetun. Ondan aonra da, memleketi
me dönüp. artık bir köşeye çe)cjlece
iim ..... Ya aen ne yapmak fikrindesin?. 

- Eler TılıkopoJlan bana verir&en .. 
ben. Sırp Kralına ıdbnek, onun ordu
sun• Rirmek: istiyorum. 

- Pekili.. Türkleri ben alıyorum. 
Türkopolları sana veriyorum ..• Artık, 
yollanmız ayrıldı. Hadi bakalım. Uğu
run aeık olsun. 

* Halil Bey bin beş yüz Türkü mai-
yetine aldı . Koca Bizans impar:ıtorlu
jun.a. bu bir avuç kahraman ile son 
bir derı vermek için GeliboJuya doğru 
ilerlemeye ba!fladı. 

Halil Beyin HristopoJis a-eçidini geç
mesi . ça~abuk Bizans sarayına akset
ti. İmparator Andronikos'un kalbine 
derhal büyük bir korku girdi. Çünkü

1 

Tıirkopolların kılıclarından kurtulabil
miş olan Makedonya ve Tsalyahlar, 
Bizans surlarına iltica etmişler, Jıı;eçir
dikleri korku ve heyecanı naklederken, 
kendi hallerini de: 

- Kaplanların ve a,ı;lanların önün
den en zayıf hayvanlar ormana nasıl 
kaçarlarsa, bJz de Türklerin önürtden 
öylece kaçabildik. 

Diye taııvir eylemişlerdi. 

İmparator Andronikos, Katalanlan 
başından aavabilditine !'e Vinmlşti, Bir 
türlü emniyet edemediıli Türklerin de 
onlarla beraber Atinada kalacaklarına 
Jıı-qnaat ,Relirerck, ayrıca bir memnuni
vet hissevlemişti... Fekat timdi. Halil 
Beyin - etrafa dehşet sa('arak - avde
tini haber alır almaz korku buhranla
rına kapılarak derhel Zabıta Nazırını 
celbetti. Aralannda fU muhavere ııteç
ti: 

- Haberin ar mi Panoli? .. Gell -
varlar .. tekrar aelivorlar. 

- Evet Haşmetmcab. 

- Çere .. bu fel8keti, başımızdan at-
latmak için, çabuk bir çare?_ 

- Haşme>tmeab! .• Kulunuz. bu hu
ııusta aczi.mi itiraf ediyorum. Dendeni .. 

ze kalırsa, artık bu jfe keşişler karışır. 

- Niçin? .. - Çünkü Lşlmlz, duaya kalmıştır. 
* İhanet ve ceza 

İmparator, Halil Bey ile maiyetindeki 
Türkleri, bir hile ile imhaya kat'ar ver 
di. En zeki kumandanlarından Se
nahrim'i, Geliboluva gönderdi... Bu 
dessas adam, Halli Beyle impar:ıtor na
mına müzakereye R"iriıı:ti: 

- Size. istediğiniz kadar tazminat 
verelim. İcab eden 2emileri de temin 
edelim. Derhal Anadolu yakasına ge
çiniz. 

Dedi ... Halil Bey, bu t<klifın mahi
yetini anladı. Bizans ıemilcrine bindi
rilecek olan Türkler, Anadolu qhille
rine geçirilirken, ~emiler batırılacak .. 
ve Marmaran1n hiciverd sinesi, bin be, 
yüz kahraman Türkc mezar olacaktı. 

Halil Bey, bunu anladıjtı için mü
zakereyi uzatarak Senahrim'i oyaladı. 
Bizansın suratına indirece2i hakaret 
silleıı;ini hazırlamaya başladı. 

Senahrim de bu fırsatı kaçırmadı: 
(Bu. bir avuc Türkü bir hRmlede bo

!l'abilmek için bir plan terlib ettim. Ba 
na. en sec-me askerlerden, sür'atle beı 
bin kiti s:ı:önderiniz.) 

Dive imparatora gizlice bir mektub 
yolladı. 

İmpar~tor, büvük bir ıevinc ile (:ar
eabuk bu askeri hazır ettirdi. Cebri 
yürüyüş ile, en kestirme yollardan, Ge 
liboluva s:ı:öndrrdi. 

Fakat H~lil Bey o kndAr uyan1k dav
ranıyordu ki, bu a~kerlerin Gf'libolu
va yeklaştıklarını çarçabuk öğrendi. 

Hemen, bütün kuvvetini tonlııynrak o
rı:ıdak.i sahil kaleJ,.rinden birine Jtirdi. 
Birkaç saat zarfında kaleyi tahkim et-

ti. Sene.hrim, Halil Beyin bu mahirane 
manevrası karşısında evveli taı;aladı. 
Sonra, beş bin güıJ.de Bizanı askerinin 
kudretine emin olarak, kalenin üzeri
ne atıldı. Fakat, bin beş yüz Türkün 
mukavemeti karşısında, kayaya t::arpan 
bir cam tabakası Ribi parçalandı. Ve 
kendini toparlamaya muktedir olama
dan Halil Bey kaleden dışarı atıldı . 
Zaten peri.şan olan Bizans askerlerini 
·kaplanların ve aslanların önünden en 
zayıf hayvanlar ormanlara nasıl ka
çarlarsa•. öylece kat::ırdı . 

Halil Bey, eline bir Bizans köylüsü 
ı;ı:eçirdi . Bu köylüye: 

- Git .. Senahrim'e söyle ... Şimdilik 
kendisine, ihanetinin cezasını verdim. 
Acele etmesin. Onun imparatorunun 
suratına da bir hakaret sillesi indire
ceğim. 

Dedi ve köylüyü, Bizans kumandanı
na .RÖnderdi. 

* Bizans tacı 
Sena.hrim, doh'uoa Bizansa geldi. İm 

paratorun huzuruna çıkarak: 
Vasilevüs! ... Büyük bir hicab ve 

hakkani;etıe arzediyorum ki. Türkler
den yedıkim bu darbeden sonra. artık 
kılıc taşımakt;ln haya ediyorum ... E~er 
Türklerle mücadele fikrinde iseniz. on
ların le.artısına bir başkasınız gönderi
nlz. 

Dedi. 
O mecliste bulunan imparatorun oğ

lu ve saltanat ıeriki Mihall orta.va atıl
dı. 

- Ben gidece~im. Ve Bizans tacına 
sürülen leke-yi, Türklerin kanile te
miz.leveceğim. 

Diye ba~ırdı. 
Gene imparatorun bu kahramanca 

sözleri, en coşkun alkışlarla karşılan

dı. Derhal, - gene en seçme askerler
den - on bin kişilik bir ordu haı..ırlan
dı. Ve bütün Biz.ans kö:vlcrindo: 

- Makedonya ve Tsalynyı yağma 
eden Türk eşkiyalarının üzerine bir or 
du f(Önderilivor. Bu ordu, Türkleri te
peleyecek ve ellerinde bulunan mil
yonlarca altınlık ganimet eşyalarını 
yaf"ma edecektir ... Ey köylüler, siz de 
bu yağmaya iştirak ediniz. Elinize, ko
layca birer servet geçiriniz.. 

Diye tellallar ba~ırtıldı. 
Köylüler, bu cazib davete dayanama

dılar. Ellerinde, paslı kıhclar, orak
lar, tırpanlar olduğu haide ileri atıl
dılar. Egzamil önlerinde, Bizans ordusile buluştular. 

Gene imparator, bir çığ gibi büyü
yen ordusuna ı;tözı;tczdirdi. Yanında bu
lunanlara dönerek: 

- Yazık ki, Türklerle harbetmeye 
muvaffak olamıyacajtız ... Onlar, bu mu 
azzam orduyu aörür ı;ı:örmez, derhnl ka 
çacaklar. Bizim, kılıclanmızı çekmemi
ze bile lüzum bırakmıyacaklar. Dedi. 

* Gene imparator. kazanaoa~ı zafere o 
kadar emin idi ki, avdetinde yapılacak 
zafer alayında giymek için reııımi impa
ratorluk elbiselerini beraber almayı ih
mal etmemişti. 

Andronikos'un, kencli"inden d'lha boş 
kafalı oğlu, büyi.ik bir askeri dt'ha gös
termek istedi, Türkleri J?e.fil avlamak 
için evveli köylülerin hücumunu em
retti. 

Köylüler, servet ve ~animet h1r~ile , 
barbnr baıl'ırarak, Türklerin bavra_ğını 

taşıyan kale üzerine atıldılar. Evvelce 
kaleden çıkarak o civarda pum tutmuş 
olan Türlderin, sessizce kendilerini bek 

lcdiklerinin farkında olamadılar. 
Fakat Türkler, derhal tuttuktan pu

sudan sıçradılar. Bütün eiddetlerıle 
köylülerin üzerine atıldılar. Onları o 
kadar şiddetle püskürttüler ki, nizam 
ve intizamdan mahrum olan bu buda
la köylüler, tamamile Bizans ordusu
nun üzerine yüklenerek, muntazam aı 
kerleri de şaşırttılar. 

O zaman Halil Bey, derhal kuvveti
ni ikiye ayırdı. O küçücük kuvvetlerle, 
Bizans ordusuna iki cenahtan hücuma 
kalktı. Bu hücum o kadar müthiş idi 
ki, gene ve mağrur imparator, asker
lerine mukavemet için emir vermeye 
bile muvaffak olamadı. Derhal, kor
kunc bir panik başladı. Kaçanhırın en 
başında li(enc imparator da vardı. 

Halil Bey, peri.san etti~i Biıans ordu 
sunu, sekiz on kilometre takib etti. 
Sonra askerlerine dönerek: 

- Arkadaşlar! .. Artık, yeter ... Mak
sadımız, imparatorluğun suratına bir 
tokat indirmekti. Bu arzumuz da, ye
rine J[eldi. Artık, büyük bir kalb ra
hatile memleketlerimize dönebiliriz. 

Dedi. 
Türklerin hepsi de, bu fikirdelerdi. 

* - Fakat, bu koca harb meydanını 
dolduran li(animet eşvaları ne olacak?. 

Halil Bev. bu sual kareısında, omuz
larını kaldırdı: 

- Herkes. götürebileceki kadar al· 
sın. 

Diye mırıldandı. 
Türkler. meydana dağıldılar. En kıy 

metli eşyaları toplamaya baslad1l~r. 
Beş on Türk, kaçan imparatorun ka

rnr~ahını buldular. Oradaki ~ad1ra J(İr
d;kleri T.aman. hayrctlerin~Pn donalcnl
dılar. Ve ıı;onra. kendilerini hRvretr! dü
şüren eşya sandıklarını. birer birer 

Halil Bey, ~ndıkları açtırdı. Jçıl1 ,.ıı " 
çıkan kıymetli şeyleri, karşısın8 1

51~tı 
!attı. Bunların içinde, imparator tl , 11ıı 
(Mukaddes sancağı) ile, iJnpa.r~t~~eJ' 
U,.cı ve kamilen elmas işlemeli 
takımları vardı. . 9töı• 

Halil Bey, Bizans tacını eline 5"1' 
Büyük bir ibret ve hayretle baktı· 
ra: .. 1 ... - Çabuk, bana birkaç Bizail5 ~o 
lüsü bulunuz. 

Diye bağırdı. tı"" 
y8rıı 

Muharebe meydanında kalan · .
1 

13e"" 
lardan beş on kişi toplandı. fialı fii' 
yin karşı!'ına «etirildi. Koca Aydı~ te'" 
kü, tacı ellerine alarak onlara göS 
di: 

- Bu nedir? .. 
Dedi. .. Hep birden atıldılar: ı .. 
- Vasilevüs'ün tacı ... Bizans taC' 

Diye baii;ırdılar, ıclıtdl" 
Halil Bry, tacı kaldırdı.. ka. b'"" 

kaldırdı ... Herkes onu, Halil BcY"1rı 
ema ~iyece~ini sandı. .~ ·rden"" 

Halbuki koca Aydın TürkU, ~;e Si"" 
bire tacı yere attı. Bir tekme 1 

zanslıların önüne fırlattı. StJ t'"" 
- Sizi serbest bırakıvorurn·:: c;ôf"" 

cı A :ınız, efendinize J?ötürünU~ 
düklerinizi de aynen nakJedini~ 

Diye ba~ırd.J. 
1 11 J:Ji" 

Havretlerinden dona kalnıış n a 
zanslıların önünde, atına atladı: 

Bir abam var, atarını . 

Nerede ol-.a, yatanın. 
& n bir hür Türk oğluyttn1• 
Kılıcıma taparım. tııttt.1 "' 

Diye, bağıra baR"ıra bir earkı ba,f"" 
rarak, atını sahile dolru sürnıe:ve 
iadı. 

-SON -

" 

' 1 
t 
t 
'" 


