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Ankara (Hurusl) - Ebedi S•I Alatürkün 
ölümünün ikind yıldönümü münasebetile C. 
H~ Parti"I tarafından büyük bir ihtifal 
prorramı hazırlanmaktadır. O ıün yurdumu
zun her tarafında, Ebedi Şelintirin hatll'aSı 
yadedilecektjr~ 
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CUMA 25 BİRINCITEŞRIN 1940 

Hitler - Peten j Hür Fransız 
lf;;lusu 
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ıyeye buhranın iza-
e ' 11rıı/e bir vazife Jü,ecek 

O/qr b • •a u vazıle yalnız 
rıı·ı • letler ara•ıntla huzur 

~e •iilıünu, hakkaniyet ve 
it' 
'll'ıaıfı teıiı yolunda ila 

tq'/ 1 ecektir. 
'ıııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yazan: NASUHİ BAYDAR 

~ •Ytm neticesi ümid etti· 
~ ifüniz yekünu verdi: 20 
~· ilkteırin 1940 tarihinde .... i; hududlan içinde 1 7 mil
'ıd;tı, 9.901 kitinin yaıamakta 
\lı' .•ıılaııldı. Bu milyonların 
' ı.I,"~ dalıa aonra Öğrenecek 
~ı illerimizi ona ıöre y~pa• 
"lııd uııda bizi bu günlük ali.
~f ır•n nokta, memleketin 
~klıı ve iatikbalinln temini 
l.~ "'lndan on ıekiz milyon 
~· kemiyet ve keyfiyetine 
~ •~e ııüvenebileceğimizdir. 
~'Yet bizi -bir tek milalle
l Af .. •decek mahiyettedir: Mil· 
'~dele on • on iki milyon 
~ hatanlmadı mı? 
~~ fiyet ise, mutad ölçüleri 
~· (;lrııiyen bir huıuaiyeti ha· 
,"<lj,· tçeıı\erde Büyük Millet 
~İlıl 111~• ıöz alan bir meb'uıun 
~.ı:•ı henüz her Türkün ku· 
. '.~ t dır. Arkadatunız, kısaca: 
~ ~ llıamlarla ifade edilemiyen 
~~etiz• diyordu. Dünya 
~I • Yüz milyonlan bulan 
lıı ii.'~ '\Cardır ki kavim olmak· 
~ llıi l'i ıidememitler, ve bir· 
~ ~ IYoııluk milletler vardır 
~1ıtıüyonları iradelerine ri.· 
:Sı "'dir. Türkler bu cin1 
:"'1 "'dendir. Çünkü kahra· 
~~. feragatki.rdır, mücade
~ttıtkandır. Bu ferdi me
l 1 den fazla olarak, istik· 
• ~ hiirriyeti bahıe konuldu· 
\ 1 aıı da kayıd11z ve ıart11• 
~ lıeraberdir. 

l ıi) bale gelince; biz cmu mil· 
\ ilimizin baıhca prenaipi 
~ .Urdda aullı, cihanda ıullı• 
~~'" ifade ettiği milli ve 
~~ ~ •&adet ve refahı her g~n 
~ "1a artırmak emelinin la· 
'<.."""-u bakımından mütalea •· 
~·. Nüfuıumuzun tezayüd 
~~l d Ük ıayım tarihi olan 
\L """tlıberi hemen aynı vez.· 
"~~ alaza etmit olduğu ıçın 
~it k_olların ıeneden seneye 
>.,,.eaaını, bot topraklarda ye-
~·~Öy\erin kurulacağını, dün 
~ laaba vaıfını tatıyan top· 
\ ~ Yarın tehir unvanını ala· 
~'' dar ıeniıleyeceiini dütü• 
I ~·· hepimiz hayallerimiz· 
~ ' rrıea'ud, daha müterak· 
~ "•tan görüyoruz. 

~ dhakikatleri tekrar ederken 
\ il,' kaydetmek zaruretinde
\. >, ~YUn münaaebetile kud· 
'"' U\'Vetimizden de bahse 
ıı:ı'">'ıı törmemizin ıebebi ancak 
- ~ b '" ıeçirmekte olduğu bü· 
~ d,tılı'aııdır. Demek iıtedigi· 
-'~U~ur ki, bu buhranın do
~ uıerine hiç bir rol al· 
~d, 011.n Türkiyeye, onun iza· 
"'~ her hangi bir vazife dü· 
~~ ıı "1uraa bu vazife yalnız, 

'~ .. .. , 4 L~raaında huzur ve suku· 
\. !tı ~""-ııiyet ve itimadın ye
\ ı~. 0•'.~i yolunda ifa edile; 
'I. ~. Çtiııkü dünya müstakıl 
"'d;;,, ku'°Vet\i bir Türkiyenin 
~İittc·• mubtacdır. 
~' ~)enin on ıekiz milyon 
~· i "k• onun hürriyet ve İs· 
lı:''>or 0 tuyacak kemiyet ve 
~"ıı 1 haiz olduğu içindir ki 
' "•r ~eıi kartııında haklı 

duyuyoruz. 

Sayımın neticesi görüştüler kuvvetlerine tebliğ 
Türkiyede umumi 
nüfus 17 ,869,901 

Mülakat, mefgul Fransız Fransanın sulk tefeb· 
topraklarında, küçük bir büsleri karşısında hür 
istasyonda, Hiller'in Fransızlar reisi De 

treninde yapıldı Gaulle vaziyet alıyor 

Bef senede nüfusumuz 1, 71 1,883 kifi artlı 
Ankara 24 (A.A.) - istatistik Umum Müdürlüğünden U.bliğ edilmi,tir: 
20 ilkteşrin pazar günü yapılan umum! nüfus sayunı neticesinde 

U.lgrafla alınan malümata nazaran Türkiye nüfusu •17,869,lllllo dlr. 1935 
Myımında cl6,158,018• nüfus bulunduğuna nazaran bet senede nüfu
sumuz .. ı.711.883· kiti artnuJVr. Bu artış senede ·bin de on sekiz• 
nisbetine tekabül eder. Bu nisbeti tayin hususunda Hatay haric tu
tulmu,tur. 

Vil4Yet itibarile tafsilit bir be gün sonra neşred.ilecektir. 

Fransa ve Mihver lngiltere Hava 
yakınlığı karşisin- Mareşalinin mühim 

Hitler'le ıörüşen 1\lareşal Petcn .. m 
bir krokisi da Amerika bir nutku Fransada bir mahal 24 (A.A.) -

Londra 25 (A.A.) - Hava l\.1a:reşalı Hitlerin Fransız devlet reiıı;i l\.iareşal 
Sir Filip Jubert dün söylediği bir nu- Peten'le görüşmesi hak.kında D.N.B 

seçim müt•dcle~ine devam ederken 
düny• vaı:iyeünl de tetkikten bili 

kalmtyan R005evelt 

tukta ezcümle demiştir ki: ! ajansı, aşağıdaki talsilitı almıştır: 
c- İngiltere yakında daha fazl3 ve Hitler ile Fransız devlet reill l\.1a-

daha iyi tayYareler elde edecektir.• reşal Peten arasında, Fransız Nazır
Maretal sözlerine iliveten: lar Heyeti reis muavini Laval ve Al
•- Önümüzdeki ilk.baharda yağmur man Hariciye Nazırı von Ribbcntrop 

yağar gibi tayyare teslihatma ba~lan- da hazır bulundukları halde yapılan 
dığı uman Almanya üzerindeki bom- görüşme bu tün akşama do~r~ me~
bardımanlar teksif edilecek ve Alman gul Fransız topraklarının kuı;uk hır 
h .. cumlarına yüz misli ile mukabele istasyonunda Hitlerin hususi trcnin-

l
u •aktır de vukua gelmiştir. 

ouna .... • ·1 M iP ,. Hıt er, areşa eten ı vagonunun 

lngl" ltereye du" n önünde karşılamış ve görüşmeler, Bit-
lerin vagon ~ salonunda yapılmıştır. 
Görüşmelerden sonra Hitler, Ma-

l h 
reşal Peten'i otomobiline ~adar tetyi 

gece Yapı an ava etmiş ve Mareşalın hareketi e<nasm· 
da da askeri merasim yapılmıştır. 

akınları 
Londra 25 (A.A.) - Hava ve Da

hili Emniyet Neıaretlerinin bu sabah 
netredilmit olan m0fh!J°ek ieblfilerin
de fÖy]e denilmek rdir: 

Düı;ınanın 24, 25 illcteşrin gecesi L1-
giltereye yapmış olduğu hava akın -
ları neticesinde ölenlerin ve yarala • 
nanların miktarı pek az.dır. Düşman 

tayyarelerinin faaliyeti nispeten zayıf 
olmuştur. 

Merkez! İngilterenin bir ~ehrlnde 
çıkan bir takım yangınlar bazı Uca -
rethaneleri, umumi binaları hasara 
uğratmıştır, Memleketin sair aksamı
na, bilhas!'la İngilterenin cenubu gar
bi.sinde muhtelif nevahiye bir kaç 
bomba düşmüftür. Yalnız bildirilen 
hasarat, ehemmiyetsiz.dir. 

Hitler - Peten 
mülakatında ne 
görüşülmüş? 

Londra 25 (A.A.) - Vi; i'den ge
len haberlere inanıldığı takdirde, Hit
lerle Mareşal Peten dünkü mülikat
larında iki milyon Fransız esirinin 
!erbest bırakılması ve Fransız hükCı
metinin Parise nakil meselelerini gö
rüşmüşlerdir. 

Londraya gelen diler haberlere na
zaran mihver devletleri :timali Afri
kada hava ve deniz üsleri elde elnlek 
arzusundadırlar. 

Londra 25 (A.A.) - Hür Fransız
ların umumi karargihı dün bütün 
Fransızlara hitaben aşağıdaki beyan
nameyi neşretmiştir: 

Hitler ezeldenbcri tasarladığı cina
yeti irtikiba azmetmiştir: İmhasına 
yemin etmiş olduğu medeniy~ti tam 
kalbinden vurmak için Fransayı hiçe 
indirmek. Hitlerin müzayedeye çıkar
mak iddiasında olduğu şey Fran!nz 
topraklannın heyeti mecmuasıdır . 
Sanki Fasımız, Tunusumuz ve Hin
diçini , Hitlere tibilerini mi.ik.if'\tlan
dırmak veya yeni tibiler satın alın
ması için Fransız kanile ve Fraru:ız 
emeğile keşfedilmiş, medenile,tlrilmiı 
ve mamut hale getirilmiştir. 

Fransa bu ferefsWik mu~3biliJ1de 
utandırıcı da olsa kat'i bir barıı elde 
edecek mi? O dahi yok. Mih\.·er mat
buat ve radyolan, Hi.tlerin asıl mak
sadını ifşa ebnektedir: Fransayı esir 
olarak peşine takmak. 

Şeref ve vazife yolunu takib et
mekliğimiz için vakit tamamen geç
mi' dei ildir. Her kim bütün dü~ünce
lerini ve bütün harekatını kendiJ.ine 
emanet edilen toprak parçasını veyil 
Fransız ruhunu düşmanın pcnçe<;in
den kurtarmağa hasretmez. her kim 
her an bütün kuvvetile düşmanın 
maksad veya manevralarına karşı 
koymağa koyulmazsa milli vazifesin
de kusur elmiş olur . 

n• 
Londra 25 (AA.) - Hür Fransız 

bahriyesi namına Fransa bahriyesine 
hitaben fU beyanname neşredilmiştir: 

İçinizde tek bir ferd yoktur ki, 
Fransa uğruna dökülmesine mfuıi o
lunan kanı, Almanyanın uğruna dOk
meğe razı olsun. İmparatorluğun deniz 
ve hava üslerini teslim ebneğe içiniz
de kimse razı olmıyacaktır. 

Eğer Fransız hükümeti düşmanın 
hicabiver tekliflerini reddedecek o
lursa, hepimiı.in müzaheretine güve
nebilmelidir. Fakat mukavemeti arzu 
rylemek kiO değildir. Bunun çarele
rlıti de aramak Jiz.ım gelir. Bu har
be nihayet vermenin henüz zıunanı 

gelmemiştir. Temmuzdanberi yolla
rımız. ayrılmış bulunmaktadır. Şin1di 
artık bu yol~r birleşmelidir. Zira 
gayemiz aynıılir: Fransayı doymak bU
miyen bir Alrnanyanın mezaliminden 
kurtarmak. 
Almanların pek şiddetli hava hü

cumları İngiliz müdafaasına halel ge
tirememektedir. Bizimle olunuz, bjze 
yardım ediniz. Biz bahriyeliler muha
rebede hazır bulunmalıyız k1 Fran

sa da zaferde hazır bulunabilsin. 

Nevyork 25 (A.A.) - A"°"iated 
Press ajansının Vatınıton'dnn ('Ckmi• 
olduğu bir telifafa . naıaran, Fran.!'"a 
ile mihver devletleri arasında d:ıha 
ııkı bir işbirliği olabileceğine dair 
belirmekte olan emareler Va.şinğıon
da büyük bir aLika uyandırmı:ııktadır. 
Aynı telgraf .-unu ilive etmektedir: 
İyi kaynaklardan ö!fenildiAine Jl'ôre, 

Birleşik. Amerika, batı yar1 küre~i
nin müdnfaası nnktasından mecburi
yet hası) olduğu takdirde, diler Ame
rikan cumhuriyetlerile müştereken 
Antilles'dek.i Fraruıız ara7.isini i~!!f (l 
etmek üzere icab eden plln:lan hazır
lamı• bulunmaktadır. 

harbe İspanya 
girmiyecekmiş 

Sümer Bank, Satış Ofisini 

Vatinglon 25 (A.A.) - Fran~anın 
Birletik Ame-rika büyük elc;Uıi Haye 
dün akşam Hariciye Net.aretini ziya
ret etmiş.tir. Bu ziyıret birc;ok mü-
1.lhazalara sehfbiyet vermektedir. &zı 
~yiahır. elc;inin, Hariciye Mü~teşarı 
Wellt's tarefından d1'vet edildii\ini ve 
Fransanın mihver dcvletlerile d~ha 
!tıkı bir işbirliii yaptı~ı takdirde Bir
leşik Amerikanın ılacıtiı va7iyeli:;ı 
kendL-dne bildirilmit olduğunu Herı 
sürmektedir. 

Ruzveltin nutku 
Vaşington 25 (A.A.) - Reisicumhur 

Ruzvelt dün .Oylediji bir 11utukta 
diktatörlerin ba,kalarına aid zaaflar
dan istüade etmekte bulundukl ıu·ının 
Birleşik Devletlerce bilindiğini beyan 
etmiştir. 

Ruzvelt buna iliveten: •Fakat A
merika kendine bh cevabı onlara ver
miştir Müdafaa tedbirl•rimizl hiç bir 
,eyde~ çekinmeksizin tamamhyaca -
ğız• demiş ve nutkunu Büyük BriUan
ya ahaliı;;inin gösterdiği cesareti met· 
hederek hitirm~ti.r. 

Londra 25 (A.A.) - Associated 
Preı.s'in sözüne inanılır bir membn -
dan öğrendiğine göre, iyi haber alan 
mahfillerde, dün, İspanyanın harbe 
girmiyeceği beyan edilmekte ve bu 
&ebeble üçüncü rayh İspanyanın harb 
gibi tehlikeli bir maceraya atılacak 
halde olmadığına kani iken, Mitlerin 
İspanyol hududunda General Franko 
ile ne görüşmeğe gitmif olduju an
laştl.amamakta idi. 
Şimdi Londraya gelen haberlere ~a

uran HiUerin General Franko ile lı
panyadaki sevkulceyfi ve lktısadi va
ziyete dair görüşmüş olduğu anlaşıl -
maktadır. 

Hariciye Vekilimiz Sovyet 
sefirine ziyafet verdi 
Ankara (Hususi) - Hariciye Ve .. 

k.ilimiı, yeni Sovyet sefiri şerefine, 
An11dolu kulübünde bir ziyafet ver -
miştir. Bu ziyafette Hariciye Vekaleti 
ve Sovyet sefaret erkinı hazır bulun
muşlardır. 

kuruncaya kadar! ... 
Piyasada 35 kuruşluk çorah 55 kuruş ! 
Halk, bayram hazırlıkları yaparken 
pahalı mal alıyor, dükkancılar da «Ne 
yapalım pamuk ipliği pahalılaştı» diyorlar 

Bayram yaklaştığı için, ekseriyetle 
fakir halk kütlelerinin alıf veriş et
tiği Mahmudpaşa, Kapahçarşı gil:i 
yerler geçilmez bir hale gelmiştir. 
İnsan bu çarşılardaki kalabalt~ı gör~ 
düğü zaman. ucuz eşya satıldığını 
zannetmektedir. Halbuki çarşı~an 
dolduran, ekserisi kadın ve çocuk1ar
dan ibaret bu kalabalık, pek pahalı 
eşya almaktadır. Satılan eşyanın ço
ğu, bayramlarda alınması mutad olan 
çorab, hazır elbise, mendil, ayakkabı, 
kumaş gibi mallardır. 

Bunh,rdan erkek, kadın ve çocuk 
ayakkabılarının fiatları son günlerde 
biraz daha artmıştır. Birknç hafta 
evvel Kapalıçarşıda 450 kuruşa satı

lan bir kadın iskarpini fimı:li 700 -
750 kuruştur. Kadın iskarpinlerinin 
bu kadar kısa bir zaman içinde yilic-

aelmesindeki sebeb nedir? Vakıi bir 
ay evvel ayaldc:abıcılar cemiyeti reisi 
Abdullah, gazetemize verdiği izahat
ta ayakkabı fiatlarının yükseleceğini 

söylemişti. Anlaşılıyor ki $OD giin
lerde, bayram talebleri karşısında, 

ayakkabı başta olmak üzere, bütiln 
giyecek fiatları artmıştır. 

Son günlc-rde kadın ve erkek ço
rablarının da fiatları çok yükselrr:iş

tir. Birkaç ay evvel, pamuk ipliğin

den yapılan idi erkek çorab~arı 35 -
40 kuruşa kadar satılıyordu. Şimdi 
50 - 55 kuruştur. Merseriu erkek 
çorablan da 70 - 75 kuruştur. Bu ço
rabların bir numara daha iyi kalite
leri de !20 - 130 kuru~ kadar yük· 
.sclmi~tir. 
Kadın çorablanna gelince, ikinci 

(Arkası sahile 2 sütun 6 da) 

DARBIMESELLER VE MİLLETLER : 1 

Fiah 5 kuruş 

j_ _...., 
• Harb vaıiyetile yakından alô.kalanAn İngiliz Kraliçeıti ordunun Viktorya 

Lik admdaki kJübünü ziyaret etmi~tir 

Hindistan konfe
..................................... 

ransı açıhyor 
Londra 25 (A.A.) - Times gazcte!Oi, 

cuma günü Delhide Lord Llnlitlıgouv 
tarafından açılacak olan konferansa 
tahsis ettiği bir makalesinde diyor ki: 

Bu konferansın, pratik saha!ardD, 
Lüyiik bir ehemmiyeti vardır, Hürri
yet ve demokrasi için yapılan savaş 
kazanıldıktan sonra, imparatorluk. mü
nate~tlcri ı-ertıtde &•nit tesirleri o-
Jacakuı. ı 

liindistan, konferansın tabii tema -
lini te~kil etmektedir. Fakat bu k·)n
feransın neticeleri, yalnu. bir kıt'ayı 

değil laka! üç kıt'ayı alakadar eyle
mektedir. Çünkü Avrupa, Amerikada, 
konferansın muvaffakiyetile hayati su
rette alcikadardır. 

Asyada İngiliz bayrağı altında ya -
,ayan 365 milyon nüfusluluk bütün 
memleketler, yeni Zelanda, cenubi Af
rika, Avustraya ve Rodezya ve 
bütün İngiliz İmparatorluğunun üç
te ikisi, bu konferansın içtimaların

da temsil olunacaktır. 
Mı'ır gibi ve garbi Asyadaki islim 

memleketleri gibi İngiliz İmparatorlu
ğuna dahil bulunnuyan memlek~tle -
rin kaynaklarile Holanda Hindistanı
nın kaynakları da bu konferansta na
zarı dikkate alınacaktır. Koniernnsın 
hedefi, harbin devamı için mevcud 
kaynakların mümkün olduğu kadar 
iyi bir surette kullanılması için bu 
memleketler arasında ballar temin et
mektir Konferans, harb levaz.unı 

lçin bir nevi şark grupu tesisini istih
daf eylemektedir. Ta ki bu grup.a 
mensub memleketlerden birisinde mev 
~ud olmıyan levazım, diğer birisi ta
rafından kendisine verilsin. Şark gru
pu dahilindeki mübadeleler, işbirliği 
mekanizmasının harbden sonra da de
vam etmesi için, koordinasyona tilbi 
tutulacaktır. 

Hindistan, geniş bir tez.gihtır. Harb 
ilin edildiği zaman Hindistan, endÜs
tri.sıni harb entlüstri$ine intibak ettir
mek için mükemmel- bir vaziyette bu
lunuyordu. Hindistan, dahilde ve de
nizler ötesindeki Hind kuvvetleri için 
ve İngiltere ve dominyonlar için harb 
malzemesi imal etm~ktedir. ?.'lodern 
bir ordunun teçhizatına lüzumlu 40 
bin muhtelif maddeden 20 blıU daha 
temmuzda Hindi.standa imal olunmak 
ta ldL Bu maddelerin adedi gittikçe 
!azlala,maktadır. Hindistanda tank~ 
zırhlı otomobil, küçük gemiler yapıl
maktadır. Boksidden alüminyum. çı -
karılması düşünülmektedir. 

Ucuz ilanlar 
«Hakikat» 29 birinci

tetrirı 1940 ıalı günün
den itibaren okuyucula
rına yeni bir hizmette bu
lunmağa karar vermiş

tir. it ve itçi arayanlarla 
her türlü alım, ıatım, ki
ra ve sair itleri olanlar, 
«ucuz ilanlar» ımızdan 
istifade ede~k· pıek u
fak bir para mukabilin
de ilanlarını gazetemiz
de netredebileceklerdir. 

1 - Hakikat'in ucuz ilan· 
lan her ııün intitar edecektir. 

2 - Azami 20 kelimelik 
bir ilin için: 

a) Yalnız bir defa intqan 
İsteniliyorsa 40 kuruı ücret 
ahnır. 

b) Birden fazla çıkm .. ı 
arzu olunduğu takdirde be· 
her defaaına 20 kurut ili.ve 
olunur. 

3 - 20 kelimeyi geçen 
ilanlar için, yukandaki fiat· 
\ara, beher on kelimeye mu· 
kabil 15 kurut zammolunur. 

4 - Mulıtac vaziyette o· 
!anlardan para alınmaz. 

5 - İdarehanemiz adres 
olarak gösterilebilir. 

6 - lıi.nlar, Cağaloğlun
d~, Eminönü Halkevi binuı 
yanında, Ceridehane aokağı 
batında cHakikab idarelıa· 
nesine getirilmelidir. 

Hakikat'in ucuz i
lanlarından istifade 
ediniz. Bu suretle İt· 
lerinizi pek ucuz bir 
surette görmüş olur· 
sun uz. 

ALMAN FRANSIZ 
Denize düıen yıı.n& sarılır, 

İTALYAN 
Kaçmak benden, kovmak sendeıı .• 

İNGİLİZ 
Büyük başın derdi büyük olur. 

TÜRK 
Her kuşun eti )'enmcı. 

tok koıan cabuk yorulur. .. • 

) 



Şehir tiyatrosu komedi kıamında: 

DADI 
Bir evde d.adıhk eden bir kadınc3-1 olmasa .bile yalnız bu ltibarla onu 

IJzı.n ko::uı itfaiye neferıdir Kansl.- I sevmemız lizundır. Ancak onun da 
le gôrufmesine evin efendilerinin mu- bıze karşı bir vaz.ıfesi vardır ki o da 
11ıadesi yok. Kansına itık olan koca yeti,tirdiği aktörler kuvvetindP.: müel
onu görmek için• gece damlardan. bal- liflf'r yeti1tirmektir. Varsın bnşlan
konlardan atlayarak eve giriyor. A• gıc<i;t birkaç eser zayıf, hattıi kötü 
part.ımanın dij:er bir dairesind.t de olsun. Bihakkın göğü"lerimızi kabar
hafifmeşreb bir kadınla sevgilbi ıiz- tan san'atk1rlarımız da sahneye at
ltce sevişirlf'rken mahalle bekçisi ta- tıkları ilk adımlar ı.am:ıı.nında hu'{ün
rafından rahalu1 ediliyorlar ve bai- kü gibi kuvvetli değildiler ya! I~ti
kondan bitişik daireye kaçıyorlar. El- dadlarına tecrübe ve zamaa yardım 
bisesiz kaçan Atık, dadı kıyafetine etti. Neden müellifler de bu tecrübe 
&iriyor ve böylelikle vodvillere has ve 1amandan bıtifade etme!Jinler? Ne
olan bin bir maceraya kapı aı;ıyor. ticede mü!Jtefid olncak oniar değil, 
Güzel, hatta kuvvetli bir ba,Iangıç. Türk tiyatrosudur, bb:iz. 
Ne yazık Jd e!Jer gittikçe z.ayıflayor. Bu dü,üncelere kapılarak ·Dadı• yı 

Vodvillerde kaide, birinci perdede seyrederken duyduğumuz hanı unut
fahuların takdimile maceraların bat- tuk. Evet, ·Dadı• )'1 seyTederke;ı. haz 
laması, ikinci perdede beklenilmiyen duymu,tuk. Bunu e5erd<'n ti.yad~ mü
k•r,ılatmalar yüzünden maceraların messillerine medyunuz. Bedia ile Ha
d.aha kantık bir şekil alması, üçüncV. ı:ımın birinci perdt"deki fevkalid~ gi
perdede yeni bir unsurun müdahale- ri~lerinden sonra e"9r canlanıyor, ha
lile tükenmek üzere olan kanşıkh- kiki kapısını buluyor. Hazım müba
iın çözülmeıiWr. ·Dadı. isimli \'~- 11ğalı titreme-!'le ve kenWsini ht>rkese 
vilde bu kaidelere pe"k riayet edıl- sevdirf'n bitmez tükenmez. fantezisi
memi,. Zifı da bundan ileri ~eliyor. ne ancak dadı kıyafetine girdiği za-

Vodvilin komikliğini ve canlılığını man dolu dizgin meydan ver:;e daha 
~min eden cihet beklenilmiyen kar- iyi olurdu zannındayız. Bu ~\·imll ve 
f1.lafm81arın mikul ve tal:,li olması- kıymetli san'atkann halk Orerindeki 
dır. Halbuki bu oyunda karşılaşma· te"irini görmek, onun bir e!ıeri ~ğ
lar beklenilmedik bir hal gösterme- lam omuzlarına yüklt>yip ti ııon per
diti gibi hazan mi.kul, hatta tabii de denin kapanı,ına kadar 11.rzusıı \'eç
değil. Maamafih tunu da hemen IÖy- hile götiirme!!ine ~:ıhid olmak: ayrıca 
leyelim ki epeyce hoşa gide'tek gül- bir zevktir. Bedianın zeki!'lına, kud
dürücü sahneler var... retine, kibarlığına hayran olmamak 

Bu eserde tiyatromuzun ebedt der- kabil değil. Doktorun kar~ıJ.ınrla bir 
dini bir kere daha gördüğümüzü iU- fımarık kadın tavır1arını takli•l edi~i 
raf etmek lizımdır k1 bu da adap- Jnce ve derin bir tetkik mahı;uliint.in 
tation'da.kl, yi.ni ecnebi mevzularını ifade!!iidir ki ,ahest>rdir. U'ak bir ha
kendi bayabmıza tatbiktakl noha- reket, ·bir bakış. bir hiçle, Behzad, 
nımu:dır. Adapt.ation :zann~di!di*1 gi- bir kuklayı canlandır1yor. :Mütemadi
bi kolay değildir. Güç, h.att.A çok güç yen ellerinin yardımi1e konu"-""" gE"nc
bir meseledir. AlelıUik bir tiyatro pi- ler için ne gÜ7el bir ml~l. Muammer, 
yeai. alıp Pierre veya Paul ycri!le Ah- ikinci derecede olan bPkçl Zihni ro
med veya Mehmed yazmakla i• bit- tünü başroller !t>Vlyt>!'lline çıkardı. Bu 
mez. Evveli uerin elbiselerini çıkar• muvaf{akivetindf'n dolayı kendi.sini 
malı, etlerini. damarlannı ayırmalı ve candan te.brik ederi:ı:. Rf'fid Baranla 
yalnız l~keletinl almalı. Bun··ı yapa- Perihan piyesin tempo,.unu ağırlaştı
bilmek için de mahir bir cerrah, ylni rıyorlar... Necll ve M('thmed Karaca 
hakiki bir mıltlhf, tecrübe ıahibl bir ho, tipler yarattılar. Şevkiye neş'f'
tiyatro adamı olmak icab eder. Bu sizdi, repliklerini dersini ezberlemıt 
huausta Vefik Paf&dan ibret almalı- bir çocuk: gibi ıtöylüyordu, neden a
yız.. Elde edilen yabancı iskelet. bi- caba? Said bu vodvilde bir m_elodram 
zim k.ahblarımıza göre midir"! l!,ıte oynadı ... Muazzeıle Meli.hat leli fena 
en mühim sual. Buna evet cevabı de~ildiler. Kıyafeti. başındaki peru
verilebiliyona. muvaUalc.iyetln büyük ka!'llından dolayı mıdır, bilmem Ya
blr kamı elde edilmit olur, tsrın bu piye11te ne rolü oynadığını 

Her ne kadar vodvilde ·Dadı· anlayamadım~ Bizde ne böyle bir ka
nın da ufaktefek, nahif bir i!keletl pıcı vardır, ne u$a"k. 
vardır. Bu iıkelet teşekkülitımıza Hulıisatan ho, vakit geçirtici ve eit-
uygun mudur? ~una tl'reddüdsü.ı. ha- lendiricl bir tem1'il. 
yır diyebiliriz. laimleri Raci, Zıhnl, Ekrem R E Ş 1 D 
Jale, Nihal ve saire olduğu halde 
·D•dı• daki .,Jtıslar Türk değildir, 
vak'a ise Türkiyede cereyan edemez.. 

Çöp tenekesinin 
içinde bir çocuk 

bulundu! ..... 

Zira, bir kere bizde .manyetizma 
Ue hastalarını tedavi eden doktor 
yoktur. İkinci olarak her han~ bi
rimize taşradan pederle vaHdem.ız gel
H onlara iki üç ay için bir apartı
man kir•lamayıp. bu yüzden rahat
sız dahi ol!tak, le.endi evimizde ml~a ... 
fir ederiz. Üçüncü olarak müstahde
m.in ida.resinden gönderilm~' zannet
tiğimiz bir dadıya derhal çocuM;umu"LU 
emanet edip onu çocukla evde yal• 
nu bırakmayız. Nihayet dördüncü o- Gazele 
}arak: bir hizmetçi veya bir dad.L 
bizde' bir evden ayrılırken efendile
rinin önüne göğilslüğünü atmaz. Bu 
bir eslcl Fransız Adetidir. O derece 
ki Fransız lisanında rendre le tabiler 
tabiri bir hizmetçinin evi terketme• 
aini ifade için kullanılır. Daha bir
çok noktaları işaret edehili~m 1d 
bunlar bi:ı:im örf ve idetlerimıze ay
kırıdır ve bu itibarla eseri kendim.i
zin addetmemize ın.G.nidir. 

kağıdına sarıh 

O halde neden böyle e5erJer oyna
tılıyor? Cevabı sarih: Çünkil e!«'r 
yok! Neden yok, müellu:ı:er .. ner~de? 
Niçin telif ebniyorlar? Çunku tohret 
kazanmtf, yaşını batını almıf müel
lifler tatmin edilmiyorlar, çünkü tec
rübesiz genelerin yazdıkları eserler 
zayıf oluyor. 

Müellifleri tatmin ebnf'nln çaresi 
yok mudur? Genclere gelince, ma
lilmdur ki hiç bir müellif IIlc ... r
lerlnde mükemmeliyet gOsteremez. 
Gene müellife tecrübe imkbn veril
rnek ve onu tenvir, te,vik. etmek JA
zımdır. Aktör yetittirir gibi müellif 
yeUttirmell k1 bir milli tiyatromua 
olabilsin. 

Cortot: .lstanbulda mu.ıdkl sevgi
ainl çoğalbnak için konservatuardan 
ziyade bir orkestra l&zımdır• demit
ti. C.Çen ilkbaharda ziyar~timi7e ge
len Com~die FrançaL~ !Jan'atkirları 
da: .Tiyatronun inkişafına mektebden 
evvel tiyatro elverlşJidir• dediler. 

olan bu iki aylık çocuk, 
Darülacezeye verildi 

Dün sabah Galata.da garib blr vak'a 
olmuş, bir çöpçü aokağa bırakılan çöp 
teneke!Ji içinde gazete kiğıdına sarılı 

tahminen iki aylık cıınh bir kız çocu
ğu bulmuştur. Vaka şöyle olmu,tur: 

Beyoğlu Belediyeıü temizlik: amcle
sinden İbrahim, Necatibey caddesi ü
zerindeki evlerin önüne bırakılan çöp
leri arabaııına toplarken bunlardan bi
risinin içinde bir ru,ırtı işitmiştir. İb
rahim biraz dikkat edince, tenekenin 
ağzı.uda gazete kij:ıdına prılmıf İnun 
lazam bir paketin yava, yavaş he.re • 
ket ettiğini ve içinden de bir takım seı 
ler geldiğini görerek hayretler içinde 
kalmıştır. 

Çöpçü, o civardaki polis noktasını 

da çaiırdıktan aonra paketi açmı,lar 
ve içinde tahminen iki aylık bir kız 

çocuğunun kundaklı olarak yattığını 
görmüşlerdir. Bu çocuk bir kaç saat 
orada kalmıt olacak ki, bağırmaktan 
sesi kısılmıştır. Zabıta derhal bir ıııh
h! imdad otomobili çağırmıt, minimi
niyi Kre~ göndermişlerdir. Çocuğun 

Jcimin tarafından bırakıldığı tahkik e
dilmektedir. 

HAKiKAT 

EHİ R 
B i r ti c a ret he-
yeti Kara~ük 
fabrikasına gitti 
Her taraftan pik demir 
isteniyor, Vekalet bu tek· 
lifleri tetkik etmektedir 

--o-
Dış memll"ketlerden Karabük fab -

rika~ının pik demirlerine kar,ı 

talebler artmıştır. Bu memle • 
ketlerin ba,ında Rumanya, Ma -
caristan bulunmaktadır. Rumanyalılar 
pik demir mukabilinde, demir varil, 
Macarlar da madeni eşya teklif etmek
tedirler. Bu teklifler Ticaret Vt!kiletl 
tarafından k>tkik edilmektedir. 
Diğer taraftan Slovak.yadan bir fir

ma da. demir mukabilinde pamuk ala
cıt~ından baluletmektedir. Bu teklif de 
Ticaret Vf'k.8ı1eU tarafından henüz ka
bul edilmi* değildir. 

Şf>hrimirde bulunan bazı firmal:ır 

da. Karabük fabrikasının pik demir
lerini kıymetli maddeler mukabilinde 
dış.arıya ~11.tmak için TİC'Aret Vekile -
Une müracaat etmektt>dirler. 

Tüccar ve komisyonculardan mü 
rekkeb bir heyet de, Karabük fabri
kasının pik demir istih~al3tı hakkın?a 
bir fikir edinmek için Karabüke git -
mitlerdir. 

Yüksek İklısad mektebi 
mezunlarının çayı 

Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi 
mezunları, her sene olduğu gibi bu 
aene de hem bayramlaşmak ve hem de 
mezunları birbirlerine tanıtmak ve
f.ilesile teşrinisanJnin ikinci cumarte!d 
günü saat on beşten 20 ye kadar de
vam etmek üzere bir çay ziyafeti ve
receklerdir 

Çok fükür kömür 
tetkiki bitti ! 

Belediye İktısad müdürlüğü, 8.ylar
danberi kömür liatiarı hakkında yap
tı~ tetkiklf'rini bir rapor halinde Fi
atları Murakabe komisyonuna ver -
miştir. Komisyon, bu gün ö~!eden 

.sonra Vali muavini Ahmedin riyasr
tinde toplanarak mangal kömürü li
atlarını tesplt edect>klir. 
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lktıaad 

* SEBZE KOOPERATİFİNDE A
ZİLLER- Yaf sebze satış ve tarım ko
operatifleri birliğinde müdür Nitzım, 
muhasebeci Rıza ve Nizameddinle di
ğer Üç memurun vazifelerine yapılan 
teftişler neticesinde nihayet verilmi'
tir. Birlik müdürlüğüne Tal.it Beşinci 
getirilmiştir. * KALAY GELİYOR - Bağdad
dan 20 ton kalay bugünlerde şehrimi
ze gelecektir. 

* DÜNKÜ İHRACAT - Dün muh
telif memleketlere 223 bin Jiralık ih
racat yapılmıştır. 

* FİATLARI YÜKSELEN EŞYA
LAR - Bayram münasebetile kumaş, 
hazır elbise ve tuhafiye eşya~ fiat
lan çok yükselmiştir. 

* İSVEÇ İLE TİCARETİMİZ -
Stokholma gönderilen Halim Sabitten 
Vekalete gelen raPorlara göre İsveç
liler mukabilinde gıda maddesi ve ser
best dövizle almak prtile mt-mleketi
mize her nevi demir eşya scönderme· 
ğe hazır olduklarını bildirmitlerdir. * KÖYLÜ TİPİ BASMA - Sümer 
Bank, köylü için, metresi 23 kuru~a 
yeni bir buma tipi kabul elmi\>tir. 

Belediye ve Vilayet 
* OTOMOBİL PARKI - Yeni Pos

tanenin karşı~ındak.i adada bJ- oto
mobil parkı yapılacaktır. Belediye bu
radaki istimlik ı,Ieri için 300 bin lira 
tah~isa t ayırmışbr. 

* BELEDİYE MUHASEBE MÜ
DÜRÜ - Belediye muha~ebe müdü
rü Muhtar bazı bütçe işleri için An
karaya gitmiştir. 

Gümrüklerde 
* GmmtJK VARİDATI İstan· 

bul gümrüklerinin varidab, bu ey, 
harbden sonra en az rakamı g<.İ!!lter
mektedir. Bu ay varidatın ı.S mil
yon lira olacağı tahmin edilmektedir. 
Harbden evvel bir aylık varid~t 5 - 6 
milyon lira idi. * GÜMRÜKLERDEKİ ÇUYAL

LAK - Gümrüklerde bulunan Hin-
distan menşeli 1 milyon 
kısmı Tuz inhisarı ve 
meyva ihracat birliğine 
miştir. 

Maarif 

~uvalın bir 
İzmlr kuru 
tahsis edil-

* OKULLARDA BEDE~ TERBİ
YESİ - Okulların beden tl'rbiyesi 
faaliyetini arbrmak için müfredat 
programına iliveten bir çalışma proa:
ramı hazırlanmı,lır. Bedt>n terbiyesi 
öğretmenlPrinin de yaz ay1arınd11 bir 
kursa tabi tutulmaları kararlaştırıl
mıştır. * İK1\tAL i~ITİIIA.NLARI - tini-

Tramvaylarda 
hangi sıralar 

kaldırılacak? 
Son karara göre, ikinci 
mevki arabaların orta 
kanapeleri kaldırılıyor 

--o-
Tramvay idaresinin izdihama mini 

olmak için bazı tedbirler almayı ve 
bu arada Hcinci mevki arabaların tek 
kişilik oturacak yerlerini kaldırmliyı 
düşündüğü yazılmıştı. 
Öğrendiğimize göre, mütehassıslar, 

tek taraf kanapelerinin kaldırılması .. 
nm tramvay arabalarının muvazene
sini bozacağını düşünerek bu tedbiri 
faydalı bulmamı,lardır. Buna muk3 .. 
bil, Kadıköy tramvaylarında olduğu 
gibi ortadan tek ve çift oturacak yer
lerden ikisinin kaldırılmasını dıtha 
muvafık bulmutlardır. Bunun üzerine 
İdare, Şifli deporunda bu tecrübeyi 
yapmaya karar vermiştir, İkinci mevki 
bir tr~mvayın orta kanapeleri kaldı
rılac•ktır. 

versite ikmal imtihanları neticelen -
miştir. * ÜSİVERSİTEDE - Üniver~itc
ye kayıd ve kabul devam etmektedir. 
En fazla Tıb ve Hukuk fakültelerine 
müracaat vardır. * MEKTEB KİTABLARI - Ana
doluya gönderilmiş olan orta tedrisat 
yeni k.itablarından bir kısmı tekrar 
İ!itanbula getirtilmiştir. Buhran ku • 
men zail olmuştur. * ECNEBİ VE EKALLİYET O
KULLARI - Maarif Vekaleti hususi 
okullar müdürü Nureddin tehrimiz -
deki ecnebi, ekalliyet ve Türk husuai 
okuJlarını teftiş etmek üzere Ankaı·;,.
dan şehrimize gelmiştir. * OKULLARIN SIHRAT İŞi -
Maarif Vekileti okullarımızdaki tale .. 
belerin s.ıhhatini daiml bir "kilde 
kontrol etmek için her okulda bir dok 
tor bulunması hakkında bir karar ver
miftir. 

Deniz ve Liman * DENİZYOLLARINDA - Deniz
yolları mevsim sebebile faılalaşan de
niz muamelelerini zamanında ikmal 
etmek için mesai saatlerinde de'l:iş.ik
lik yapmıştır. Yeni tekle göre ak.şa:n 
paydo.. .. u 5,30 da yapılacaktır. 

1 HER GÜN BİR MESELE 1 
Kabahat Şehrimizdeki ekmek çeşidleri neden fenadır? 

değirmencilerde mi, fırıncılarda mı? Belediye İktısad Müdürü 
Saffet Sezer diyor ki: «Değirmen ve fırın işleri en ziyade 

25 Birincitetrin 1940 ~ 

Sümer Bank, Satış Ofisini 
kuruncaya kadar!. .. 

Piyasada 35 kuruşluk çorab 55 kuruş! 
Halk, bayram hazırlıkları yaparkeıı 
pahalı mal alıyor, dükkancılar da «Ne 
yapalım pamuk ipliği pahalılaştı» diyorl~~ 

[Baş tarafı 1 lnd sahifede) iplik satan mağazalara hUcurn -;,oı• 
kalite, ııun'I ipekten yapılan az ince iplik almı,lardır ~ Son günl~de, ıacıl''" 
kadın çorablarının en a.şa~w 120 .... kule fabrikasından iplik isti~en b1J ıa 
130 kuruştur. İnce ve birinci çorab- ler ilci yüzü bulmuftur. Fabrıka:_, edt .. 
lar da 250 kuruşa kadar satılmakta- lehlerin ancak onda birini tatrnJfl fitıd' 
dır. bilmi,tir. Bazı fabrikalar da, el~ ,.r• .. 

PAHALIUGIN SEBEBLERİ iplik bulunduğu halde gene ipi tulı' 
NELERDİR? maktadırlar. Görülüyor ki, ipu:ı r dl 

Bir muharririmiz., bayram aıı,verişi ranına nafile yere sebeb vere e 
olan yerlerden birinde, dükkin sa - vardır. 
hiblerile müşteriler arasında şu mu
havereye !fahid olmu,tur: Vali Muavininin 

- Bayan!.. Bir kaç ay sonra 55 
kuruşa da erkek çorabı bulamıyacak
aın. Bir paket iplik U liradan •7 ll· 
raya kadar fırladı. 

Bütün tezgahtar malı satarken, fab
rikaların pamuk ipliği bulamadıkla • 
rmdan, iplik fiallarının da pahalılaf -
tığından bah!ietmekte idi. 

Pamuk ipliği. buhranını ve tevz.1-
at işlerinin yolsuzluğunu evvelce de 
yarmı,tık. Nihayet Sümerbank pa -
muk iplijti buhr•nına mlnl olmak için, 
bir satış ofisi kurmağa karar vennı..ti. 
Bu karara göre, sab' ofisinin mırrkezi 
ic.tanbulda olacak, bütün fabrikalar ve 
en küçük tezıtih sahibleri de. istihsal 
kabiliyetlerine göre, satıt ofbinden 
pamuk ipliği, sun'i ipek, iplik alac.a.k
lardır. Fnkat bu ofis, kurulmadan ev
vel. bazı tacirler, iplik fabrikalanna 

Arkadaslarile 
' 

sakalasırken ... 
' ' Elindeki tüfek patladı, 

Yılmazla, 

surette 
Mustafa ağır 

yaralandı 
Beşiktaşta Ihlamur mahallesinde 106 

numaralı evde oturan Belediye köpek 
itlA.f memuru Ü!Jmanla arkadaş1an 
Osman Yılmaz ve Mustafa birbh lerile 
şakala41rken O!!manın elindeki tü -
!ek atet almıştır. Çıkan saçmalar Os -
man Yılmazla Mustafayı muhtelif yer
lerinden ağır yaralamıştır. Yaralılar 
hastaneye kaldırılm1', tahkikata baı
Janmı,tır. 

La lince tedrisat 
programları 

İstanbulda Vefa ve Galatasaray li
aclerile Ankara Erkek liselerinin bi
rincl a.ınıflarında bu aeneden itib11:ren 
açılan klisik şubelerin derı cetveli 
hazırlanmışttr, Bu cetvele göre klisik: 
fubenin birinci sınıfında haftada bf.t 
saat !itince okunacaktır. Edebiyat, 
tarih, yabancı dil, jimnutik: ve uker
lik derıılerlnln müfredat programı di
ğer lise birinci sınıflarının aynıdır. 

Coj:rafya, matematik, tabiat bilelsi, fi
zik ve kimy• derr;leri ayn bir prog ... 
rama göre okutulacaktır. Liseyi bu 
f\lbeden bitirenler tahsillerine uygun 
bir olgunluk tıntihanına tibi tutula -
caktır. 

söyledikleri '1" 
Bu sabah Fiat Murakabe k?"'1J.:ı• 

nun• riyaset eden Vali muavlJ11 n1lt' 
med Kınık ile görüftük. BJze f1.I 

ıöyledi: tcıb' 
•- Ticaret Vekiletinin mu~•~ 

kontrolörleri henüz filen P1\rr~~ 
kontrola başlamamıştır. Yalnı~ ~~ 
letin tayin ettiği ba,kontrolör ıarJ' 
feye baılamıştır. Diğer konttC 9'1'~ 
de yakında işe ba,layacaklardır~ rJ 
ram müna,;ebetile piyasada b ~ 
tereffüü batlamı,tır. Manifatut~t ıl' 
havayict zaruriye fiatlarını tesP:1 P 
tik. Artık bu iısin kontrolu b~iİ~ 
vatandaşlara dütmektedir. ~~ 
fiatla karşılaşlıklan takdirde s~ 111 
zabıtaya müracaat edebilirler. 
memleket işidir.. ) 

_ - 1111 ırıl' 
J.ıııııiıiııiı11111ıiıtııtııuıı11111111ıııı1111ıııtıııt 

~ PiYAS1' 
: 11111 
lı11111111111111111111111111111111111111111111111111t1ll 

Petrol ve benı:iıı 
fiatları oJ>l~ 

Son zamanlarda perakende 'fi~ 
satılan benzin fiatlan artmıştı· ~ 
Vekileti toptan ve perakende Aı'1 1ı 
ve petrol hatlarını yeniden il nıi" ~ 
miıUr. Yeni ilAn listesinde, be ut· f 
motorin yağlanna zam yapıl.JTtlıu.ır· 
rol fiatlarında bir tahavvül yo ~' 

ı - Benzin,. gazyağı, moto.ri0 tP° ~· 
bul, İzmir ve I.skenderıındakı d 
atlarını aşağıya yazıyoruz: ZS 'f,f· 
Benzin dökme kilosu ~~ • 
Benzin dökme litresi 

869
,10 

Benzın çift büyük teneke 
1
8)4 

Gaı:yağı dökme kilo•u ,.. 
1 J5."' Gazyağı dökme itre5i 6zş,1S Gaıyağı çüt büyük teneke "' 

k 9~·"' Gazyağı tek küçük tene e ;J6 
Motorin dökme kilosu ıl,tO ' 
Motorin çift büyük teneke 411 ,., ... 
. 2 - Benzlıı va gazyağınıı> ;.~ ( 
lstanbul ve lımirde dökme 
zamt satı9 fiatları tunlardır! _..fi. o•rr 

Benzin Gazyağı d~ 
litresi kilo5U Jj;J 

kuru, kurul ~~ 
Ankara 27,85 24,80 ı•r.6 
İstanbul 25,10 19.55 ıı.Jl ... 
İzmir 2s,15 19,70, -"~ ';ı 

3 - Ankara, İstanbul ve l"_'.:;J ,. 
nekeli benzin ve guyağı ~ 
fiatlan ıunlardır: o~ 

Benzin Gazyağı JE: -~ 
çift büyük çift büyük I< ıel'~ 

teneke teneke ıı:J hile kaldıran bir san'attir.» O halde ne. yapmalı? 
Şehrimizde satılmakta olnn •kmek- ı Upl yoktur. Bu sebeble •ide edHen 1 dıkları buğdayla teni ettikleri un Bu sabah konvan· 

lerin kalite itibarile Belediy"?nin les- un daima aynı evsafta olamıyor En 1-ı~lrk """" J.i-e raı '.l?' \eı ıncktedirler. 
pit ettiği nümunelerden daha {Pna bu mühim !\ebeblerden biri de de~irn1en- Ofistl!n alınan buğdayların harice sa- slyonelle gelenler 

Ankara 1015 775 9t 
İstanbul 925 660 ıol 
İzmir 930 670 ı'.'. _ ... ~ ., 

şekilde ımal edıldi~i ve muhtelıf semt- lerdlr. Bu değirmenlerden baıılorı es- hlmasına imkin yoktur. Aldığımız ıı- , B hki k . . 
lerdeld ekmeklerin ayrı ayn evsafta ki vaııtalarla çah,maktadır, Kamm- kı tedbirlerle gerek fırıncıların ve ge- u saba . onvansıyonel tr~:ııttı 

1 •-bl · h kk d d · - d •· · · · ı .. . . Franssda tah'11de bulunan 10 ki•ıllk o ma .. ının ıeue erı a ın a egır paşa egınnt'nlen gıbı tam Par va- rekse degırmencılerin ekmek işlerıne . . . . 
menci ve fırıncıların mütaleasıru yaz- ııtalara malik olanlar da vardır. İşte hile kanştırmalarına meydan verml- bır talebe kafi.~esı ge~lo;tir, B~ t:ıle
mıştık. Dün bu hususta malılmat al- bu değirmenlerin öğÜtlükleri unlar yeceğiz. Ekmek işi esAs.lt bir surette ~ler .tatil m~a~betile tehrımızde 
mak, ~ze_re kendis~le e?rüşen bl~. ~u.~ birbirinin aynı olamaz. Eski vasıta- meşgul olduğumuz bir mevzudur.• bır müddet istirahat ederek tekrar 
harrırımııe Beledıye lktııııad muduru larla çalışan değirmenlerin unlan di- Diğer taraftan Anadoluda bazı mın- Fransaya döneceklerdir. 

Sallet Sezer şunları söylemiştir: ğerlerine nazaran daha kötüdür. Bu takalarda ekmek sarfiyab artmı• ol- Asker aı'leler'ıne kı'mler "- Belediyenin tespit ettiği nümu- . . 
nelerden dütük ev~fta imal edilrn d~ğırmenlerden bazılan bug:dayın duğundan bu mıntakalardaki değir-
k ki 1 . k b" k tr l lyı taraflarını ayırarak francala fırın- menler ihtiyacı karfılayamamakta ve yardım edecek? e me er c=ın sı ı ır on o yu.p- 1 . 1 ls b l d 

kta G k ~ bo k 1 arına sattıgı ve fırıncı ara verecegl tan u eğinnenlerinden lln Ute-ma yız. ere c\·sau zu o an . . 
k l ksan .... 1 k unların içıne harıcden temin ettiği mektedirler. İıtanbul de"'rmenleri bu ve gere se tar ısı no gor•l en e - e· 

mekler muMdere edilerek mÜ!'lebbib- buğdayın kötil taraflarını karıştırdığı taleblerl kArfılamakta fakat Oğültük
Jeri hakkında tahkikat yapılmakt'l ve hakkındaki neşriyatı gördüm. Değir- leri unlar için lahit ücretler 3lmakta
ce7.at tedbirler alınmaktadır. tnen ve fırıncılık işleri en ı.iyarie hile dırlar. Şehrimizdeki alakadar makam-

Ban ekmek çeşnilerinin Is~enilen kaldıran bir san'atttr. Bu husu~ta :ııkı lar bu mesele ile de y::ıkinen alika
evsafta olmama~nın muhtelif sebeb- tedbirler almakta ve kontrol ıtleriml- dar olmağa başlamışlardır. 
leri vardır. Bunlann ba,ında imal va- zi genişletmekteyiz. Toprak M3hsul- EKMEK FİATI AK'ITI 

Belediye Daimi Encümeni, muhtac 
ar:;ker ailelerine yapılacak yardım içJn 
fU esasları tespit ebniştir; 

1 - Resmi ve hususi bütün miles
seselerde çalışan ve ayda 100 lira
dan fazla maa, alan mernur ve müs
tahdemlerden her ay muayyen bir 
miktarda tevkifat yapılacaktır. 

4 - Dii.er yerlerde a:aZYllW' ,10> I' 
ziniıı azami oatıı fiatları, ~:I"' , 
numara altında a:oşterile~ Jl1"~ 
fiaUarına nakliye ve te~ )(.et ııtJI 
ruun, mahalli rüsumun. ti!. \ıe'l>1 1 
lerine verilen kirın ve liste.sı a,.kı:fLJI ( 
tevdi edilen yerlerde ise pe~.reuıe 
tıcı iskontosunun ili.vesi •""" - .A 
yin ve tespit edilir. . 01a'1' ~ 

5 - Her yerde halen c:311 ~ 
azami aatı, fiatlarına n•kb~,ı.ıl"' 
larında ve mahalli lotihlik ~ 
yapılan tadi1it müstesna: (1,5' , 
Dökme kilo başına lı,9" 
Çift büyük teneke başına .J 
illve edllmiftir. . .,.t'f 

Tiyatro hevesini genclere ancak ti
yatro a,ıtar. Müellifleri olgunlu~a ~
ri,tiren gene tiyatrodur. Mem1ekeh
mizin bütün tiyatro san'ahnı tek bir 
müeuese. İrtanbul Şehir Tiysıtrosu. 
temsil ediyor. Başka hiç bir sebeb 

ziyell gelmektedir. Bazı fırıncıların !eri ofi:ıı:l değirmencilere her gün 300 - Bu~day fiatlarının son zamanlııırda 
En gürel içtimat yardımlardan ustaları iyi değildir. Bazılannın tek- 350 ton buğday vermektedir. Değir- art.makta olması yüzünden Belediye 

biri oJan fitrenizi verecek yer ara- nik vasıtaları nokM.ndır. Bu •uretle menciler bu unları öğüterek f1rınlara ekmek fiatlarını yeniden tetkik et-

2 - Ayda 100 liradan fazla irad 
alan bina aahiblerJnden de .aynı nis
pet dahilinde yardım istenecektir 

Klnunuevveldcn itibaren bü~ün aı· 
ker ailelerine yardıma başlanacaktır. 

6 - Bu Hatlar şirketler~ i.i~ ıtl , 
bulunan mahallerdeki en b~Y b' "r 
kiye memuruna1 fiat muta ~' \., Vf• 
misyonlarına ve mıntaka ~le• e&~ 
tısad müdüılüklcrine teblij: 

u 1 k t>kmeğe icab eden çeşni. verilememek· tevzi etmekte ve mukabiHnde fırın- miş ve kilo başına 10 para ••m V•"-mayınıx. mum emniyet ve isti - · .... .. 
bal kin çalışan kanınızda Türk tedir. Iki~ci_ me~ele buAday vaziy~ti- ı cılardan teslimat ha~~ .. da ~akbuz mrığa karar vermiştir. Bu f{Ünden 
H k dir. Şehrımızdekl ekmek lmall.h ıçın almaktadırlar. Buna gore dekırınen itihnren bir ekmek 11 kuru• ~ pa-ava urumu var. y '"v 

.. ...,...,_._. .... ..,;;;;,;.,, ______ ~ 1 tam standardize eclilmit bir buğday aahiblert her on bet gunde bir al- raya satılacaklır. Hindistanlı ticaretimiz 
arlı yor Edebi roman Tefrika numarası: 23 

- Evet sarh04wn. Fakat llk!ım ba- san: 
tımöa .• Şu M>n günlerde ne garib ıey- - Ye-ti,ir, yetltlr, diye bağırdı. 
ler his.~ettiitimi, hazan senden nefret Ve ellerile yüzünü kapayarak ka-
ettigimi, hatta Mni kııkandığımı bili- pıya doiru ko,tu. 
yor muıun? Neden, le.imden kı.,knnı- Dışarıda. koridorda Nazlı Kalfa ite 
yorum, niçin hayret ve nefret duyu- kar,ılaştı. Kadın ona haY.retle ba ... 
yorum bilmem. Fakat hazan oluyor karak: 
bu .. halbuki at'ni seviyorum \•p ~ana - Bir teY mi var Canancığım . dedi. 
hayranım, sana inanıyorum. Hayır, Ne oldunuz? .. 
hf'ni kalbı;iz ve fena bir insan t'!'Jıi.kkl Gene kadın uzak: bir yerden koşarak 
etmeye hakkın yok. İşte buna kızı- gelmiş gibi ı1:oluyordu. Elini alnından 
yorum. Göz ya;ıı, keder ve ölüm !':ev- gt>Çirerek bir an hareketsi7. kıııldı. 

- Reşid Beyin odasında .. 
Gene kadın, içinden: 
- Allahım bana tahammül ver, di

ye .iÖylendi. Ba,ı dönüyor, gözleri 
kararıyor, çürük bir ağac •;(ibi CJraya, 
kalfanın ayakları dibine yuvarlana
cağını hissediyordu. Kuvvetini top .. 
lamaya gayret etti. 

Bir cevab, bir hareket bekler gibi 
karşısında duran kalfanın bakııı;a -
rından kurtulmak istiyerek Reşidin 
odasına doğru yürüdü. 

Odaya girdi~i :zaman, doktor mua
yenesini bitirmişti. Re,id, her feyden 
habersiz, hafif nefeslerle sakin uyu· 
makta devam ediyordu. 

Canan. doktorun ve hastabakıcının 
gözlerinde parlıyan sevinci görmefune 
rağmen telişla sordu: 

- Nasıl buldunuz doktor? 
İhtiyar adam gözlü.günü düzelte ~ 

rek doğrulmuştu. 

ıniyorum, fazla düşünmPk, üzülmek Kendini toplamaya çalı,ıyordu. - Tehlikeyi atlattı, dedi. Kurtuldu. 
istemiyorum l:x>n .. Bunun için mi fe- - Hiç diye mırıldandı. Biraz ha- Can~n heyecan içinde kekeledJ: 
nayım? Ama bu aJc.tam öyle üzül - tım döndü. - Öyle iıse anasına, babasına haber 
düm ki. ilk defa hayatımrfa belki ke- Kalfanın cevab vermesine meydM verebiliriz? 
der, büyük bir kedt>r duydum. Ne bırakmadan ilive etti: ı Doktor batını !alladı: 
acı ,ey! Oh, Reşide bir fenalık gel- , - Alev, benim odamda yatıyor. - Evetı yalnız yavat konu,un, u-
m,.sini ı~temiyorum_ Biraz iı;ki içml,, rahatsız. Ona bir yusun. Buna çok ihtiyacı var. Unut-

Garib bir sarhoş gülüşile kesik. ke- sade ahve yaptırın kalfa.. mayın ki asıl bundan sonra çok iyi 
sik gülmekte devam ediyordu. Fakat Nat: ı Kalfa: bakı1ması Jizımdır. Nekahetinin uzun 
birdenbire kahkahalan ke"ildl ve - Peki, de.mek ı.ter gibi batını sal- süreceğini zannediyorum. 

Doktor gittikten sonra hastanın 
kurtulduğunu öğrenen köşk halkı, 
memnun, müsterih odalarına çekildi
ler ve belki günlerdenberi ilk defa 
Alev de dahil hepsi derin bir uyk..ı.
ya daldılar. Köşkte yalnız bir kişi 
uyanıktı: Canan .. 

Herkes yattıktan sonr1, gene 
kecl•n, yavaşça odasına girmişti. 
Alev, karyolasında saçları da -
ğılmış, yüzü mtiııterih, !iakin 
nefe!lerle uyuyordu. Canan, c.nu 
uyandırmamak için ayaklarının u
cuna basarak elbise dolabına ilerledi. 
Oradan beyaz yün atkı.1'ını alclı ve 

gene ayaklarının ucuna basarak ya -
vaşca dışarı çıktı. Koridorları .seı.siz 
adımlarla geçti, verandanın kapı.sını 
usulca açarak bahçeye çıktı. 

Y•ğmur dinmişti. Gök, yıldız~arla 
dolu idi. Bahçede çiçek, toprak koku
ları birbirine .karışıyordu. 

, Saat üçü geçiyordu. Karanlıkta ıs
lak yapraklar ve yollarda yer yer su 
çukurları parlıyordu. Hafif bir mel .. 
tem, dalları oynatıyordu. Canan, kum
lu yollara indi. Atkısına büründü. 
Havuzun başına doğru yürüdü. Sıcak 
alnını rüzgıir ~rinlettikçe, buİldan 
zevk duyarak omuzlarından ağır bir 
yükün kalktığını, zaman ı.aman kal-
bine hücum eden büyük: azaba, sı

Hnvuzun başında, çamların koku
.ı;unu derin derin koklıyarak bir za. Hindi~tanla olan ticari mtina!!:ebet
man hareketsiz kaldı. Reşidin pence- !erimizin inkişafı ıçin bir müddelten
uııindeki ölgün ışığa gözlerini dik - b"ri Bombay ve Delhi'de 1etldklerde 
mişti, Dudaklarında acı hir teber - bulunan ticaret atatemlı: Tılrh:ından 
sümle oraya bakıyor, onun sesini du- V kil t 1 ı kt :1' B 
yar gibi oluyordu: e e • rApor ar •eme e· ır u ra-

.. , porlrıra göre piva"tllıtrımn:ın mtıl-ıtac 
- Eğer bu guna~~ blle ıı:eni sevı-ı oldulu m11dde1r~df'n bircotunun Ba!!ı .. 

yorum Canan. Senı ıstiyorum, Alla· . n • 

hım seni nasıl se\.diğimi bilsen! ra :volıle ve serhe~t do\'h.:le temın e-
. . . dllrre"inln mlimkUn otıiuıtu ın1 ttf11-

Bu ses, kalbırun tıddetle atmasına, · b 
1 

ı· · ~ ki b 
ba d . i beb 1 d 1 mışhr. J"tan u ve 7.mır"e azı şının onmes ne ae o uyor u 
Ayni zamanda bir pençe, korkunç bir tüccAr1arımız tlcarf't a.h•~eliğimiz va
pençe kalbini yakalamış, sıkıyor ıı- 1 ~ıta~ile lfinıiic:tt1nın tzmır fuı'lrında te~
kıyordu, Sonra baş:ka bir se~. kızının 1 

hir ettiği eşyal~rd~n ~etirtmek için 
sesi kulaklarında uğulduynrdu: teklifler..Je bulıınmu,lF17dır. 

- Biliyor muııun anne, biliyor mu
~un'! Onu aeviyorum .. 

Tekrar buhran başhyordu. 'l'ekrar 
kPndi!'lini yalnız, çare!iiı ve müthiş 
bir tehlikeye maruz, imdadsız hisse· 
diyordu. 

Madeni yağ fabrika· 
sında yangın 

Diın akşam saat 17.•S le Galatad3 
Karaoğlan sokaR;ında Zeki Elm.:ısa aid 
nındeni yağ fabrika!!Jnda hir yangın 
çıkmıt. binanın dahili ak&amı ile bir 
klliını yağlar tamamen yandıktan son
ra söndürülmü~tür. Yanı!ının neden 
çıktığı tahkik edilm~ktt'dir. 

Otomobil kazası 

gözlerini açuak: j Jamlflı: Bir an durdu. 
- Biliyor musun anne, dedi, bih- - Sh·e doktorun .ıeldiiini haber - Ne ise, yarın gelecej:im, 

yo .. r musun? Onu te\·iyorum. ! ':ermeye gelml!ftim, dedL live etti. Bunlan konuşuruz. 
O zaman Canan yerinden {ırlı·~-ııak, Canan: Çantasını aldı ve dönerek hasta .. 

ıozlerj büyümUı, yÜzÜ bir ölü Clbl - Nerede? diyı 10rdu. bakıcı ile konuımaya başladı. 

diye 1• kıntıya rağmen hafiflediğini~ canlan
dıiını his. .. ediyordu. Fakat wnra gene 
ateş ba!Jıyor, gene alnı, 1&özlcri, bil -
tün yüzü yanmaya batlıyordu. 

Kendine a:elmek ister gibi havu .. 
zun etrafındaki ıslak kamış!arclan bi
rini tuttu. Yaimur damlaları avuc -
!arını ııılatınca, bıraz ferahladı Et.;ildi 
ve alnını, yanaklarını onlara sürdü. 
Sonra ai;ır adımlarla oradan uZBk -
!aştı. Eve doğru yürüdü . .r~akat içeri 
girmiyerek hasır koltukltıırdRn bi1inl 
klıytu bir köşeye çekip oturdu. Yü -
zünü avuclarının arasına aldı. Kim
senin görmedi~i o karanlık köşede 
seos.•iiz göz yJışlan yanaklarınll dökül
meye başladı. Yüzünü bir yatmur a:t
bi yıkayan göz yaşları .. 

• (Arkua varJ 

Şoför İ.;;mailln idare .. indekl 3409 
numarah kamyon Beyoğlunda Okçu
musa caddesinden geçerken o ci\'arda 
otur•n Davidle arkada,ı Abraile çar- ı 
parak her ikiı1:ini muhtelü yerlerinden 
yarnlamış.tıt. Yaralılar hastanryP kal
dırılmıt, fQför yakalannuıtır • 

Pamuk ihracatı .; 
·tıı"~ ' Bu aeneki pamuk isUh .. ı.; .,ıc il'_:ıı 

bin balyadır. n,.arıdan p•~ı~· 
gelmediği içın, memleket _e.; J 
pamuk aarfiyab da art.rntf~t·111 p,ı; · 
riyet karşısında 130 bin bB ~ ... • 
memleket dahilinde .,_rfe ıO tr;; 
Geriye kalan 230 bin balY•" l"~ır 
mile dış memleketlere aatı~~e~' 
ediJmi,tir. Bu suretle rnef1"l~1 
de bir kilo bile stok pam~ .Jll 
caklır. ~· 

Bir çocuk trarrı~~~ 
allında parçalan JJf'.:~ 

,o ~ 
Galatada Değirmen . Jiil" I}' 

19 numarAda oturan at~fçı d~" , 
11 yaşındaki oğlu Raınaıar1 }f.J)~~ 
le fberl Tophaneden Kıt~ td" ,r•
m,..Y: tr. ol,.n vatmRn Bekirı .Jafl 1~ dl"ki 75 numaralı trıırn\'8~.,rıe1' 
va~ona atlarkl"n yere ve te 6'" 
altına düşmüştür. 01,.r' d":' 
Çocu~un ve feçi v11k"9)1. trfl'" ):il 

jilÖrenlerin çıR;~ı~ı üzerine v~t· fl'~
hal tramvayı durdurn'll;~ırıd' ~,,_J' 

Ramazan tekerlekleri.~ ti vıık'lll 
parça ohı.rak ölmüştur. dıt• 
kında tahkikat yap1Jın11kt• 

Ramazan 
4,44 imsak 

Öğle 
ikindi 

11,58 
14,54 

• 

s 
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POLİTİKA. ASKERLj;1 R E S M 
:J tebliğlere göre 

Fransız • Mihver askeri vaziyet 
sulhu yolunda 

i 

. ıı,...,., ül . ' 
•~tali d m a11.:l hnın Rom11ınyaıun 
daı ln~ en &onra lkincl mühim karan 
~·ııl>tıc~lldı: Franu, Almanya ile. ıulh 
lrırilte · . \ıfl ondan ıonra dtı belki 
ı.,1k;ııın ıle)·hinde bir vıuiyet ı-
lliUerı 

4ıaı • Fransız Başvekil muavini 
l.l.ıı.t .•ra~ında Pa.riste )·apılan mü • 
ı.,dır."'•nııe ıayi olan haberler bun-

~;!1';:-• diplomuW, pyere Vllrmak 
'-dır. ': tu.rıu Vb.ıtaları kullaıwı.ak .. 
trltı~lıJ r~yı_ İnl(iltcreden ayırmak, 
\'e ha •rı lnııli.ı: dü:tmanı )'Bpmnk! 
~. tta 1'i Pranı;a ile inııiltertt ara• 
ıl.ır- il ~uba.\Amat.ın ba,lanuuın11ı ka· 
ltıCi~li götürmek? 

Anadolu AJanıının bültenlerinde 
gördüğümüz reamt tebliileri Of8ğıya 
hullsa ediyoruz: 

/ngiltere 
İngiliz Havı ve Dahili Emniyet Ne

zaretinin tebliğine ıöre, Alman tayya
releri Kent Dukalıtında ıehlrlorl bom
bardıman etmlflerdir. Londraya ya -
pı1an tayyare bücurnarında da, bazı 
evlere ve fabrikaları bombalar isabet 
etmiştir. Ölü ve yaralı miktarı azdır. 

İngiliz avcı tayy•relerl, Ud düşman 
tayyaresini dilfUrmütlerdlr. Diğer bir 
tebli.i:de de, sahil müdafaa tayyarele
rinin Şimal denizinde iki dü,man i~ 
gemisini torpilledili bildirilmektedir. 
Diğer bir gemi de mitralyöz all;!fine 
tutulmu,tur. İngillı tayyareleri, Ber ... 
lin mıntakaıındaki hedeflere hücum 
ederek yangınlar çıkarmı,lardır. Ay· 
rıca Emden limanındaki tezaılhlnr da 
bombardıman edilmittir. ___ ...,.._.,..., 

tiıq ~ Ba~l'ekili Çörçilin bir k11ıç 
~~1'""el, rad,yo He Fransız milletine 
Cok· ~4Ph~ı hitabın manru.ı timdi 
tııı..ıı.\ ~a l)·l anla.şılnu,tır. Çörçil, 
"'1ıt, ıı.har1. •bize :yardım edemi.) or .. 
b~ , .. 8ri engel ohna)ın!. derken 
t'~Uı:ııh~izı Alman~·• ile Fransa a
~' • .Y•p~ıcak ıulh muuıkcrelerini Bir ltalyan gazete.İne göre 
" bi lıni,tır. Çünkü Fran.sııların höy
*t~[ ~ulh akdedebilmesi için, İncil· 
~'~ .•Je)·hlne \·aziyet alrnalan İcab 
~ Ur. Nitekim ıulh ıartlan Iıak
b,h,, deveran eden n,·11vetler de • le . • 

l >ıd eder mahi;,·ettedir: 
lort~ Alnıan)·a, Fransadan Allu 

2 !tlacaktır. 
~ljfl~ ltal)·a, Fransad•n ~is, Su\·ole, 
ı ' TunUJ >o Cibutlyl alacak. 
~ - Fran!lia bu kadar ıı arazi .L.ay
'><•k.'""kabU, mihver ittifakına ıi -

d,!~t SUih müzakerelerinde zafer -
lıt.ı1 lt n~ Fransaya verilecek dlier 
~ ."'

1tlcrin de bahis meyıuu ola -
')' ' 11r>hesi:ıdir. Buna ınukabil Al· 
~l:lt •.da, FranUının bütun maddi \e 
iıtir,d" 1 inıkanlanndın, her sahada 
d~)'ıe temin. edebilecektir. Bundilo. 
t~·d dıt ki, in,iliı donannınsınııı O· 
~il :~ansız filo. una ka~ı sirit • 
'li kt. harekatın manasını daha 
~ıı.,;'""'•k kabildir. Halta belki İn
~b,., 1• Fran~ıı donanmasının bir ııin 'b rın )'anıba:,ında yer alacağını 
'tto' kattığı için, Amerikadau &O 

.\JrrıYer daha satın ılmı,tır. 
~dil ~tıYanın İfpl altında bulun • 
'ıtıiıı:ll )·erleri tekrar Vi•l hükU -
~ i~te te.~l~rn etme_,ine geline~, o~_un 
\ı.ı. .\itn bu)·uk bir kazancı vardır. Çun
\''ıi)ıtt •n)·a timdi çok dıiiılmı, bir 
lıııı\l.tıd ledir. Bir çok yerlerde asker 
l..iij "l'lııok mecburiyetlndcıllr. Hal
~hıt Fransanı.n AUanük sahilleri 
• .. ıı, dan doğruya İngilizlerin hii -

Amerika harbe 
girecek ve lngiltere 

onun kontrolü 
altına geçecektir 
Londra 25 (A.A.) - Dally Telegraf 

iaıeteal batmakaltainde diyor ki: 
Anaaldo Telgrafo p.utesi Anut .. 

rika Birleıik devleUerinin İngt:tere -
rıin yanıbatmda harbe iftlrak edece -
linl temin ediyor ve İngiltere bunun 
neticelerinden ikaz ediliyor. 

Amaldoya ıôre İngiltere, tamamile 
Amerikanın kontrolu altına geçecek ve 
kafi surette i.stiklıilinl kaybedecektir. 

İ~lyan gazetecisine göre, İngiltere 
için Amerika Birleşik devleilerl taıa
lından beledilmekten b8'ka ümid ol
madığınclAn İngilterenin mücadeleyi 
terkelmeııi daha doğru olacaktır. 

Ansaldonun bu fikri İngiliz okuyu• 
cularını çok eğlendimdttir. 

Amerikada komünist 
partisi • 

seçıme 

sokulmuyor 
Nevyork 2S (A.A.) - D. N. B. Fe

deral mahkemenin kararile, komu -
nat partisi Reisicumhur aeçimine if -
brakt.n mentdilmi,br. 

.\ı tına maruz bir nuntakadır. 
lıı~~Ya, buralan işgal altında bu· 
~ tdutu müddetçe, miidaraa et -
b)e ~tundadır. Eğer buralarını tah .. 
~ Ot ttek oluna, o zaman tnUdaraa 
'~tiDtttatik ıurctte Fran!'irılara du· 
l.;k'ı.'· Sonra Almanlann, Dün -
tt~ )'Ukan kıumda tah1idnt 
~ i• '.', toplanmaları ve dolay15ile 
tl{ tıo~Uı ihrıc hareketine kartı. za· 
loıtt taı.rı azaltmaları kabllıllr. 1'1· Yeni Ne,riyat: 
Su ber ı, bir tarafa bırakıl~ bileı 
~. ı.. k ı\kdcnb.de geni• mikyasta 
~ b l'tket hazırlığı yapılmaktadır. 
~ •tekeUerde Fransız:lam timdiye 
!'ıı.ı:t lıı~ kullamlmamıf olan müs -
~dır..e i(u\'vetlcrlnden ve mJtlıenıc· 
loııı.'" l•tilade etmek kabildir. is
i~ ha.the girdiği takdirde, Cebe • 
~'ıı ~ karıı yapılacak bir hücnonu, 
~t. ~ rartan ancak Fransa besliye· 
' lı,.ıra bir taarruz bahis mev• 
1 

t ~dtıfu uman Tunustakl Fran· 
'-tıı'd "vtUerinden, mühimmatından 
'-~ı • •ltnek kabildir. Ve nihayot 
,,,ttıt~ de Ortaşarkta müllım bir 
~ loteblleceiinl h ... ba I.almak 
~I ır. 
•,~lar ve İtalyanlar, Suriyedeki 
"di Ordusunu bir taraOan Fih!';
t'tıt<t ltr tara(tan Basra istikamftinde 
~hı~·alt bir harekette pekala kul· 

ı-...., ltltr. 4te bütün bu noktalan 
~~~%de bulunduran ı\Jmanların 
~·ltl >'a_~ir rulh t('kllf etn1eleri müs
.. '"'tu. dtrıldir, Zaten Vili Fran!itiı da 
lıl;ı kabule meyyalıllr. llele Baş -
~ llabluaviru La\·al'le, Jlari<'ıye Na· 
..... ı. •do;• •inıdi en harorelli Al-

Otıı.. r•ftan kesllmi~lerdir. 
~"ar bu ıuretle milli menfRatler 
~I belki mane,·i bir çok feda • 
~tııki:,da bulunarak, Fransa~ı kıır
~ tı ıannına kapılmıt olahi • 
~~ lilhakika, bu çok hadn 1.'e hatta 
11..ı ;:'°"""ile çok leci bir karAr~ır. 
~ .. •ıka devletlere aid ,ercf'.n 
.,.._ ~ı bbe dü~ıncı. Bun\1 ta"!· 
' ernliiine bırakmak şuphe'1Z 
, !Ok ri '•k., Ye nde olacaktır. 

~· doit bir de(a Alnıan dostluju, t1a· 
1 lıtt t\tıu m.lh,·er do5tluıu kabul 

~ btll.l'ıl, mihverin bütün siı;temleri 
~)·a htr kabul edilecektir. \'erile.on 
~~111&dakat 1 ahde ,.·era, ~nıimb·et. 

~<:ı:ı.tı 1~ ht!:p~d mih\·eıin telakki 
~ ll~·ıcaktır 

'lıı; için, Vi~
0

i hükômet adamlan 
~"li: Alınan dostlu(unu (J\·enlerin 
~~ti U ııl~teml kabul etmi~ olmıdan 
... \.(. .. .-. nundan dolayıdır ki, Vi~i 
~~~ Fran...,~1nın, bir tün İnıti· 

''-d. t. r l ftilıih ('ke-cekleri•ı.i mUs
~lltı.ıfi 0'1nek hatalı olur. 

Fen ve Teknik 
SekiVnci uyısı çıktı 

Bu sayısı, İzafiyet Teorileri, Arzın 
tekli, Radyo aktivite, Atom parçala
ma metodları, Ampere ve Le Cha .. 
telier'nin hayatı, günün meselelerin• 
den hava taarruzları ve tayyare din
leme metodları gibi zengin yazılarla 
çıkmıft.ır. 

Lise ve yliQ.k mcktebler ta!ebo -
ıiini alikadar eden müki.fatlı mese ... 
leleri havi bulunll"-t memlek~tin bu 
yeg8.ne fen ve teknik mecmu.uın.ı o
kuyucularımıza Lava.iye ederiı. 
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! HALKEVLEhlNOE 1 
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Beyo)'lu Halkevinden: 

Memleketimizin marul ve muktedır 
boluörlerinden Büyük Kemal. Evi ... 
miz.in boks mua1Jim1ijinl fahri ola
rak kabul etmek sureüle bokı sporu
nun inkiphna imkin vermiştir. Key
fiyeti boka heve.slilerine müjdel~r. ta· 
liblerin Evimize acele müra.caatle 
ka)·dolunmalarını rica ederiz. 

••• 
Eminônü Halkevinden: 

Cumhuriyetin 17 nci yıldôni.ımü f8-
refine Evimizin CajaloQlundaJd yeni 
salonunda yepılacak toplantıların prog 
ramı a.-ğıya ç1kanlm1,tır. Gelmek 
anu eden yurddatların liri• ktırtları
nı bi.iromuzdan alınaları rica olunur. 

Proıram: 

ı - 29 !lkteşrln 1940 aalı akıamı aa
at 21 de. 

A - İstikl.1.1 marfl. 
B - Konferans: Evimiz dil ve ede

biyat tubesl azalarından Tarık Zafer 
Tunaya tarafından. 

C _ Şür (Bu günkü Türkiye): Evi
miz dil ve edebiyat tubesi azaların
dan İhso.n Hınçer tararından. 

Ç _ Konser; Orkestramız la.rafın-

dan. 
D _ Temsil (Kahraman): Temsil 

tubemlz tarafından. 
2 - 30 ilkteşrln 9(() çarıamba ok -L:' 1t<ı~ ki ~alde bu mevzud.ı fl'ıla bir 

~'1rı1 )'ı\irtitn1eden hıldJ,,.elerın in· tamı uat 21 de. 
~ tıtı, ~klly('lim; çünkü hıidi~t'ler A - İ&tikli.l ma)"lL 
ı.~tıq~~~lktadır. Bir taraftan Vexan, B - Konferans: Dil ve edebiyat •u-
~ li l~td C:e1.airdc

1 
Fasta tetkiklerde ve bemlı azalarından• muharrir Nusret 

t~ ~ttt 9 bulunurken, ohür. taraUan Safı Co,kun tarafından. . 
'-. .___~ l\tııııınn ve F1li!<itinın mUda- C - Şllr (Bu günkü Türkiye)'.. Dıl 
1\ı'it\ıldı_~lıktarını &Ü7dt'n ıcçiı nı~'-.le ,.e edebiyat tubemiz azalarından 1h -

trıı.ı~" ller ha'lırhk bir hidise - M'!n Hmçer tarııırından. 
~denıe idlr. ç - TenuU (Kahraman): Temsil 

Mümtaz Faik F EN 1 K tub•mlı tanhndan. 

r---.....~.;...------------, 
l'ataWaıı bir de,·ir_. 

Yaşanılan bir tarih._ 

G ö N O LtLlf·an blKA H R A M A N 
Türkçe 

RAY MILLAND COOPER ROBERT PRESTON 

yakında 
A 

L A L E de 

HAKiKAT 3 

~ .. f_s __ P __ O __ R_....11 ı.tanbullu~;b;;e•İ 

RBAROS Fenerbahçeumumihe· 

YAZAN: 

l:KR'M 
RE:J"İT 

Evvelki tefrikaların hulôaa•ı 
Fatihin fermRnı ü~erine Midillide yerle,mel:e mec

bur kalan Yenicevırdarlt Yakubun dört oilundan ishak 
1.'e Hırır babıJannın un'ati olan çömlekciUii yapmak
tadırlar. Diier iki otlu İlyas ve Oruc, evvelil ufak bir 
fiJika ile başladıktan s-ömlek ticaretini bırakıp işi kor ... 
aanlıia dökmüşlerdir. Fakat bu hayat1 Orucun e5areline, 
İlyuın da ölümüne 1ebeb olmu,tur. Esir1iii ıırnsınd3 
~ok utırablı ıünlcr Y&fBYBD Oruc, nihayet kaçmağa ınu
vaffak olmuştur. 

Bundan sonra bir kaç dera gemi qhibl olduiu Jıatrl:e 
uğradığı taarru'llarda hepsini kaybeden Onıc, nihayet 
Korkud Hanın kendisine hediye ettiği 5on geuıi ile Dürr-ü 
Kaya limanında ilk :r.afcrini kaıanmış ve hundan sonra 
kışı ıeçirmek üzere gemilerini İskenderiye liınanuta de· 
ntlrleml,tir. Öbür taraftan Hızır, karde,lnin uzun za
nıan görünmemesinden kuşkulanarak onu aramak ka
rarını vermiştir. 

- Doiuracağı.n o&lansa ismini Hasan, kızsa Ayşe 
koyarsın!.. Merak etme, pek yakında benden habeder ata ... 
caktıın ... Harikulide haberlerw .. 

Ertesi günü beklenen rüzgi.r çıktı ... Son vedalar za
manı geldi. 

- İshak, kardeşim, karıma, çocuğuma iyi bak ... Al .. 
lahtan sonra sana emanet onlar!. .. Haydi öpüşelim_ .. 

Yelkenler e.çılıyor, halatlar gıcırdıyor, kalita sarsı
lıyor ... Ö de sabırsız ... Gür bir sesle Hızır emirlt'r \'eri
yor ... Bir dua göklere yükseliyor .. , Halatlar alınıyor, Ge
mi kımıldıyor, evveli. yava, yava,, ıonra .sür'atle, bir ok 
gibi birdenbire açıklara doiru saldırıyor .. , Ve ufuk .. 
larda kayboluyor ... ..... 

il - İki kardeş buluıuyor 
Baharın ilk günlerinde Oruc hkenderiyeyl terk ile 

denize açıldı. Gemilerine garba doğru yol verdi.. Bu se
yahat esnasında kahraman arkadaşlarının bir daınla kanı 
dökülmeden bir hayli ganaim elde etti. Bunları ve esirleri 
emin bir yere yerleştirmek için Tunusa gitmeyi tasar
ladı. Fakat rüzgi.rlar onu Tunusun ıp.rkında bulunan 
Cirbe adası:n. aevketti. 

Hızır ise Midilliden ayrıldıktan ıonra do~'Uca İtal ... 
ya sahillerine seçti. Burada kıymeUi efya ve erzakla 
yüklü bir kaç gemi zaptetti. Kardeşi gibi Hwr da ge
milerinin bu hamules.ini emin bir yere koymayı düşündü 
ve bu sebebden dolayı Tunusa müteveccihen cenuba 
doğru yol aldı. Fakat Oruc gibi ona da rüzg.lrlar başka 
bir yol gösterdiler .... Hızır da Cirbe adasına ge!ili. 

Koca Akdenizde birbirinden kat'iyyen haberd.a:t.T 
olmayan iki karrle$in arzularına rağnıen ve sırf rüzgarın 
sevkile ayni zamanda ayni adaya gelmeleri hayı·ct verici 
bir tesadüf değil miıllr?-

Cirbe limanuıa girerken Hızır Orucun gemilerini gö ... 
rünce bir düşman fHotilllı~ile karşılaştığını zannederek 
harb emirlerini verdi. Gemilerinin mürettebab cenge ha
zırlanmı~, düşman gemHerine atılma işaretini bekliyordu. 
Fakat çok seçmeden anJı,ı!dı k1 bu gemiler dütman ge
misi değil, do!'t, arkadaf, vatanda, hatta kal'det gemisi. .. 

İki kardetin bulu,ması ton derece mes'ud bir hi.dişe 
oldu .... 

- HıZU' ... Sen miıin? .. Nereden çıktın? .. 
- Oruc .... Seni nerelerde ararken nerede bul_dum ... 
Kardefler kucaklafıp öpilfiirken gemllerinın müret ... 

tebah da birbirlerile kaynaşıyordu. Bu mu'ud a:ün büyük 
•enlULlerle teı'id edildi. Yenildi, lçildJ, memleket tfirku ... 
leri söylendi, oyunları oynandı. Aktam geç vakte kadar 
eğlenildi, konuşuldu. Herkesin anlatacak o kadar mace-

c BULMACA 
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riilll, o kadar sergüzeşti vardı ki buna günler, geceler 
ki.fi gelmiyecektl. 

Ertesi gün Orucla Hızır haşhaşa vererek vaziyeti tet
kike koyuldular. Hızır söze bAşladı. 

- Her şeyden evet emin bir yerimiz. olmalı. Padi,ahlı 
Korkud Hllntn arasındaki dava ha,jledilmeden vatana 
dönmemiz doğru olmaz ... Hele ,öyle uzaktan göı kulak 
olalım ... Onun için de barınacak bir limanımız olmalı ... 

Acaba Tunusa JiLcek nasıl olur? .. Tunus hükümden 
nası.\ · bir adamdır acaba~ .. 

Bu husu~ta Oruc epeyce malOmat edinmiışti. 
- Bak sana anlatayım... Berberist.an denilen fU 

belde, vaktile çok parlak günler görmüf. Arablar bura
ya zenginlik de g«:Urmişler1 medeniyet de. Ama ne ede
lim kl, Arablar buradRn geçip lıpanyaya gitmişler .. O
rada halleri naınldır bilmem ... Ama fU Berbf'ristan, hani 
yok mu uyukluyor desem yalan söylemif olmam. 

- Ne bildin 1 .. 
- Şöyle bir göz gezdirmek k8fi. Bir çok kale gör-

düm. Bunlar vaıktile asker ve silahla dolu lmif ... 

- Ya •imdi? 
- Hiç sorma... Şimdi her biri harabeye dönmÜf1 

korsanlara &iper olmaktan ba~ka bir ite elveri7li değil. 

- Korsanlar mı dedin? .. Ne korsanları! 
- İlpanyol mu istersin, Ceneviz mi istersin, Porte-

kiz mi istersin, hepsinden var ... Napo1ileri de V'lr .. hatta 
yerlileri dahi var ... Yazları denizlerde dola,ıp çapulculuk 
ettikten tonra edindıkleri sermayeyi buralara saklıyor
lar. Sonra kış oldu mu gelip kalelerde vakit ıeçiriyorlar .. 

- Pek lyi. Buna, bu memleketin sahibi ne diyoı·?. 
- Memleketin !ahibl yok ki ... Koca Berberiatan iki-

ye ayrılmıf. Birinin payıtahtı Telmisandır, diğerinin 

Tunus. 
Orucun malömatı tamam değildi. Zira, Portekir:ler Cioto 

tehrini zaptettikleri gibi İspanyollar da Melila He Oran 
şehirlerine yerleşrnıf, hatta Cezalrin önünde bıılunıtn 

urak bir adanın ı.iıtüne bir hisar inşa ederek içini top, 
tüfek_ ve askerle doldurmuşlardı. Bu kareaf8ıhiın içine 
de İspanyadan Engizisyonun kanlı beliaından kac;maja 
muvaf!11.k olan Endülüs Arabları günün birinde dufüp 
bu kargaplığı bir kat daha artırmışlardı. 

Hızır bir müddet düfilndükten sonra: 
- İyi, dedi, Tunusa yerleşelim. Bunun için de Tunus 

hükümdarını görmeli •. 
Vakit kaybetmeden, erte.si aünü Orucla Hıı.ırın ıe· 

mileri, ganaim ve esirlerile beraber Tunusa doiru yol 
aldılar. 

Tunus hükümdan Bent Hafaa sülAleslnd?n Sultan 
Mehmed isminde ıişman, yağlı, zevke ve paraya dü,kün 
bir adamdı. Herke!Je, her feyi müsaade ederdi. Arıcak bu 
müıaadeyi elde etmek içln kendisine bol bol rü~vet ve· 
rilme.si lizırndı. 

Gemileri, Tunusa yakla,ırken Oruc, Hıı.ıra: 

- Duydum kl, bu adam ehli deryada ne bulursa an· 
lardan gaabla alırmış ... 

Demesi Uıerlne iki kardef Tunus Beyini 7Jyaret et
meden evvel zemin ve ıamaru hazırlamak için hediyeler 
göndermeği kararlaftırdılar. 

Tunus hükümdarı Beni Halas sülAle~inden Sultan 
Mehmed HızreUeri iki gene reisin gönderdiği hediyeleri 
lUHen kabul buyurduktan sonra kendilerini de kabul 
cyliyeceğinl bildirdi. Niyeti bu iki cesur ve atak deli
kanlıyı kendine bağlamıştı. Zira onların büyümekte 
olan töhretleri. onların ce.sareU, onlarla ortaklığın pek 
ki.rlı bir iş olacağına delildi. 

Kendilerini kabul esnasında onlara bir çok iıhfatta 

bulundu. Tunu.c;ta kalmalarını onlar rica etmedı!n ken ... 
disi tekli! etti. Hatta daha ileriye vararak yardı;n ve lil· 
zumunda himaye dahi vadetti. Haikulvad isimli kaleyi 
onlara tah•ı• eyledi. Ancak buna mukabil Hızırl:ı Oruc 
••nimetlerin ~,te birini Sultana terkedeceklerdi. 

(Arkn<ı var) 

4 •l•l•l•I l•fiJili 
5 1 1 1 ı•ı 1 1 1 
6 •l•ı•ı•ı 1 1 1 1 Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
7 1 1 • 1 1 1 
s I• I• Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

9 •' • icabında günde ÜC ka,. olınabllir. Taklidlorlnden sakınınız 

Soldan sağa: Her yerde pullu kutulan ısrarla lsteyiniz. 

1 

yetinin toplantıaı 
Fenerbabçe umumi heyeti pazar 

günü saat ikide kulüb binaınnda top .. 
lanacakbr. Bu toplantıda yeni beden 
terbiyesi nizamnamesine intibak me
selesi görüşülecektir. Malüm bulun
duğu üzere, bundan evvelki toplan .. 
tılarda Fenerbahçe umumi heyeti, ni
zamname metninin kulübe gönderil
memesi yüzünden bu işi görüteme • 
mişti. Nizamnamenin bir sureti ahi· 
ren kulübe gönderilmiştir. 

Milli atletleri davet 
On birinci Balkan oyunlarına itti

rak etmek üzere kampa alınmıı olan 
mlllt atletlerin, yarın saat ou sekiz.de 
Taksimdeki bölge binasında, organi
:zasyon komitesine müracaat etmeleri, 
mezktlr komite tarafından rica ed.il -
mektedir. 

Lik maçları 
Birinci küme lik maçlarına par.ar 

günü Fenerbahçe ve Şeref &tadyom
Jarında devam edilecek, ikinci kümo 
maçlarına da Karagümrük ve Anado
luhisarı uhalarında başlanacaktır. 
Kışın Anadoluhisarı sahası kulla -

nılmaz bir hale gelirse, Haydarpaşa 

lisesi sahasından istifade edilecektir. 
Pazar günü Şeref stadında Top~ 

pı - İatanbulspor, Beykoz - Beyoğlu
ıpor ve Betikta.f - Vefa karıılaşmaları 
vardır. 

Fenerbahçe stadında da Galata!a
ray, Süleymaniye ile, Fenerbahçe de 
Altıntuila kartılaışacaklardır. 

Bölge ceza heyeti fiilen 
teıkil edilemedi 

Ahiren netredilmit olan ceza tali• 
matnamesl mucibince tefkill icab e
den bölge ceza heyetinde asli aıahğa 
intihab edilen Bürhan Felek, merkeı 
lıtifare heyeti azası bulunmak dola .. 

)'udle bu vazifeyi kabul edemem~tir. 
Bunun ü:o:erine1 yedek aıa olarak 

eeçilen avukat Abdullah, aaı1 aıa o
larak lnühab edilmişse de mumaileyh 
de bu vazifeyi kabul etmemi)tir. 

Bölge ceza heyeU azası olarak tlm
dilılc: yalnız. Fuad Ramazanoj!ı.ı kal -
mıştır. Diğer aza bu ıünlerde ta • 
yin edilecektir. 

Galatasaray - Fener -
bahçe maçı 

Galatasaray ve Fenerbahçe birinci 
futbol takunlarının 30 birincitetrin çar 
pmba g\i..nü Fenerbahçe ıtadyomunda 
kartılatmaları takarrür etmi,tir. 
Maçın hakemlitlnl yeni hakemleri· 

miıden Be,iktatlı Hüsnü deruhde et
miştir. 

Türkiye güre§ 
birincilikleri 

Türkiye güref birinciliklerinin bu 
ayın 30 ve 31 inde tehrimlıde yapı
lacağını yazmışbk. Şampiyona Bey • 
oğlu Halkevi aalonunda yapılacaktır. 

En iyi güreşçilerin iştiraki temin e
dilmiı olduğundan, maçların çok he
yecanlı geçeceği muhakkaktır. 

Askeri liıeler atletizm 
§ampiyonaaı 

Alk'trt llfe._,n atletizm "mpiyo
nasma yarın sabah Fenerbahçe stad
yomunda devam edilecek ve bitiri • 
lecektir. Şimdilik Deniz l!se.ı batla 
gitmektedir. Yarınki mfuıabakala!:' a
raınnda bomba atma da vardır. Son 
bir sene zarfında beynelmilel bir ı;pe
llalite haline gelmiş bulunan bomba 1 
atmanın biıde taammümü '8Yanı 

memnuniyettir. 

Bir arkadat. çocukluğumuzda «e
fendim» ıi:ı konutmıyan İstan
bulun buaiinkü terbiyesinden 
tiki.yet ederek diyor ki: «Şeb· 
rimizin manevi ıeviyeıini dü· 
türmemek İçin umumi hizmet• 
(erde ancak terbiyeli oldukla
nnı imtihan neticeıi ispat eden 
ve bu terbiyeyi bozıruyan a
damlar kullanmalıdır.> 

Hakikaten, umumi yerlerdeki ter
biye kıtlığı hwusi .hallerdeki 
terbiye keaadından :zararladır. 

latanbulun terbiyeai, kibarlığı, çe
lebiliğile meıhur eski zarifle
rinden biri ile oğlu arasında 
bir muhavereyi yıllara rağ>nen 
unutmadım. Terbiyeainden fÜp
he edilen bir zatın aktam ye
meğine daveti dütünülüyordu. 
Baba: cÇağınnamak doğru o
lur. Bir münaıebetsizlik eder• 
ae bir daha yüzüne nasıl ba· 
kanm• diyordu. 

c- Münaaebetıizlik eden utan
ıın.» 

«- ltiyad ıevkile o utanmaz, mi· 
oafirlerlmden ben utanırun.> 

Tahıil, tahıill diyoruz. Terbiye, 
terbiye demeliyiz; ikincisiz bi· 
rincinin ne kıymeti olur? 

Muıiki üıtadı Şubert'e aid fU hi
kayeyi dinledim: Viyana sara· 
yında verdiği bir konıcrde bir 
sene kadının yanındakile ııö
rüıtüiiünü ve kahkaha ile gül• 
düğünü görüp i4iterek bundan 
kendiıi için hakaret manaıı çı• 
karan ıan'atkir piyanosunun 
kapağını tiddetle örtüp salo
nu terketti, fakat oraya bir 
daha dönemedi. Subert' in va
zif eaine avdetini iltimaı eden• 
lere aa.ray nazın daima aynı 
ıözlerle mukabele etti: 

- Subert büyük aan'atki.rdır. Li· 
kin büyiik san'atki.r olmak ter
biyesiz olmayı icab etmez. 

İıtanbul Viyanayı örnek tutmı
yacak kadar terbiyeli idi. Ay
nı terbiyenin nümuneleri bili 
aayılmakla tükenmez. Ve eğer 
otobüıte, tramvayda, vazifede 
bazı kimıelerin terbiye nokıa· 
nını kaydediyorıak bunun se• 
bebini umumi hizmetlerin ço• 
ialarak esaıen terbieyden na• 
ıibıiz olanlarla daha 11k karw 
lath~mıza h•mletmeliyiz. 

ISTANBULLU 

Boka faaliyeti artıyor 
Yakın zamanda ıöeterilen ciddi fa

allyeUerle ihya edilmit olan ~kıı ~
ru tekemmül devresine girmı' gıbı• 
dir. Ajanlığın faaliyeti yanında ku· 
lüb ve He.lkevleri faaliyeti de göze 
çarpmaktadır. 

Bu cümleden olmak üıere Kadı .. 
köy Halkevi Cumhuriyet bayram~da 
Galata Geneler Birliği takunıle Su -
reyya sinemaşı meraııim salonunda bir 
maç yapacaktır. Beyoğlu Halk~vinJe 
de büyük ve ciddi bir boks çalıt -
ması görülmektedir. 

Bilhassa mütareke ıenelerinde mu• 
vaffaldyeili maçlar yapmış olan ~ti-

ilk Kemalin Beyoğlu Halkevınde 
Y · ım·na• boks faaliyetini tAnnm e esı 

zarı dikkati celbetmektedir. 

~Q\:~ ~~:~~: J 
* BİR TASNi.· VE BİR TEŞKİLAT \ Meğer, Çörçil, Fransayı bu gün ıda

re edenlerin neler hazırlamakta ol .. 
MESELESi duklarını sezmiı. Şimdi onlardan ba-

Ankara şehri, z.ıları Fransayı Ingıltere aleyhine har• 
sayımı hem er - be bil~ tahrik ediyorlarm1'... Bu ri-
ken bitirmek, hem vayeller doğru mu, de~il mi? Bilme-
de neticeyi ilk i- 1 yi'l. Fakat üç ay evvel Fransız dono.n4 

1 - Anne - Lisan. 2 - Deni:ı:ln 
yükselmesi - i,ıeme. 3 - Üye - Bir 
nevi çamur. 4 - Alfabenin lt ilncü 
harfi. 5 - Övme - Bir ku,. 6 - Uç
mağa yardım eder. 7 - Baş - Eza
na göre. 8 - Abla - Çan sesi. 9 -
Çabuk - Öküzün diıisi. 

lıin edebilmek te- masına lngihzler hücum ederken iş• 

-

refini kazandı. A- gal altındaki Fransanın hükılmeti kı-
radan be' gün geç . yametlcri kopanyor, dona~a~~ın 

Yukarıdan •ta'1: 
1 - Kör - Tersi klse. 2 - Kaldırma

Çocuk do~rtan. 3 - Dört tarafı de· 
nizle çevrili toprak .. Sır. 4: - AUA
benin ilk harfi. 5 - İnsan .. Bir ev 
hayvanı. 6 - Bir balık. 7 - Fazla 
meyilli - Görenek. 8 - Bir r:ık::ım. -
Kırmızı bir mayi. 9 - Kızıl - Çevık. 

ı 2 3 4 a 6 1 s 9 

ııA\DIA'Ml•IAlLlf"iM" 
2 S\A\KI I •IR A\N A 
3 AIYl•l•l•l•l•IAIN 
4 RIEl•\Ç\AlM\!1 NIA 
5 iTiim\AI N I l l•l•I• 
6 AIKl•IM\ l IMl•IA\T 
7 L 1 Al•l•l•l•l•\L\Aı 
8\A z A Kl•IA LIA\MI 
9 ~J.!'!. l l• ·T A ~ 
Sarıyer Sulb Hukuk Hiıkimllllnden: 
940!402 H. 

Sanyer • Yenimahallede Aziziye 
:soka~ında 1 numaralı hanede mukim 
ölü Frangül Matoıyan korw Öjeni 
Matosyanın ehliyeti hukukiyeyi haiz 
bulunmadığı ve muhtacı vasayet bu
lunması ha~eblle alikadarları tarafın
dan mumalleyharun hacir altına alın· 
ması ve kendisine bir vasi tayin olun
ması mahkememi'lden ı~tl'nilmit ve 
cereyan eden muhakeme ııırasında va· 
si tayin edilinceye kadar kanunu me
deni ahkimmca mahlı.:ememlz başltA
tibl MazHim Berker mümes:sll tayin 
edilmiş ve ilAn olunmuştu. Buı;tün ni
hayet bulan muhakeme sonunda mu
maileyha Öjenl Matosyana 23110 1940 
tarihinden itibaren mahkememiz ta
rafından teyıeıadeıı;i Guslna GlraR:os-

F h• M l "d" l••.., •• d • tili halde netice- Almanlara verilıniyeceğini ve Ingılız-el ıye a mu ur ugun en . yi toparlayamı~an . . - lerin yaptığı bir ihanet olduğunu söy-
Kaıamızın Yürek köyünün BÜnJ(ü, iskelesinde mevcud bulunan 500 ton 1 ıeh. rımız tetkilatına .. ne dı~İlıtm b va lüyordu. Bu gün bu donanmanın ın.

nıiktarındaki mağnazit madeninin beher tonu 150 k~ muhammen bedelle ~·· Ankaranın nüfdırusu r k' "
1
n ~ıunt gillere aleyhine hareketi murnkünıkgo-

. . . k 1 nufusundan daha az · "a a nl'>ı>e .. im . b'l ta rruzu haklı ç ar• 16/10:940 tarıhinden ıtibaren oçık arttırmaya çı anmıştır. b. d · ·ıdir . 1 ru esı ı e o a 
Ih. l · 'k' · · 940 b ·- .. t l' t · d'I "' d tal'b beıte ır egı )a.. mu°' a esı 6 ı ın~ıteşrın . çar'.8m a gunu ııaa ."': e ıcra e. ı ece .. ~ en . ı - I Gelecek a ın be,inde Amerikada mıyor · . 

lerin % 7,5 temınat akçesıle bırlikte meıkUr gunde Fethıye Malıye Daıre- C h R ~. ,.ilecek. l30 milyon 1 * NE BEKLiYORUZ ACABA? 
· ·· 1 · ·ı· 1 (10182) um ur •ısı se, sinde müteşekkil Satış Komısyonuna muracaat etme en J an o unur. insanın iştirak edeceği bu seçimde ; Kıt geldi; hu .. 

İstanbul Belediyesinden: 
25,.10.'940 sabahından itibaren ekmeğin kilosuna konulan azami fiat on 

bir kuruı;ı ;vlrıni para olduğu il&n olunur. 

POKER- PLAY 
bıçakları geldl. Her yerde 
bulunur, markaya dikkat 

ediniz POKER. PL.AY 

DÜNYANIN 
EN İYİ 

reyler bir kaç kişiye da~ılacaktır, duddaki askerle -
Bunların tasnifini, sayılmasını dti,ü- rimiie kışlık he
nilnüı.. Ne güç, ne dağınık bir i,. Fa· diye verilmesi iik 
kat altıncı günü bütün reyler tamii e- ri de biz.e yeni 
dilmi,, gazetelere, radyolara bildirıt... geldi. Fakat bu 
mit olacaktır. Emııalini h11tırııyoruz.. fikir mademki tas 

ister misiniz, o güne kadar bizim vib olunmuştur; 
sayım tasnifi bihnemi' olsuh da, kat'i hemen tatbik sa -
ve teferrüatlı netice Amerika reyle· hasında büyük adımlar .. tı.unalı de· 
rinin ilinından sonraya kaLSın? ·· ğil miydi? * .~RANSIZ DONANl\lA~I VE Zaten yün işlerini, evlerinın sıcak 

FRANSIZ HÜKOMETI k*lerinde oturan, bu süktln , .• 
huzuru hududdakilere medyun olan 
kadınl~rımııdan bekliyoruı. Göm .. -
!ekten eldivene ve çoraba la..dar yun 
işleri kolay çıkmaz.. Bur.\lll içın ,Un· 
ler, hatta haftalar lazımdır: Bir d~ 
bunların toplarunası ve te\•zil var ki, 
bizim gibJ !C'fkllitı af:ır işliyen nteır.· 
leketl~rde bu da ayrıca günler ve 
h:ıftalar ister. 

İngiliz Batvekili son nutkunda Fran 
•ıı.ları hayırhah bir çok sözler ve acı 
bazı telmihler yaptı. Bir çok ~örr.erd 
vaidlerde bulundu. Biz eski doslu -
muıu unutmayız, d@di. Biz 1aferı ka
umınca gene bunun 1emerel.,..rini a
ramızda paylaşacai:ııı dedi. Bu gün 
işgal altındasını:ı, bize yardım ede -
ınezsinlı: fakat bari bize en;el ol· 
mayın! ded1. Ne bekliyoruz? - B. S. 

Bayramda yalnız 

KIZILAY ~AZETESİ 
Ç ı k a c a k t ı r. 

iıi.nlanrutı vermekle hem kendinize ve hem de Kı'lılaya 
yardım etnm olacaklınu:. . ,.. 

1 LAN 
FİATLARI 

itan sabilesinde 
Sondan evvelki mhirede 

2 nd ıahilede 

aantimi 

• 

• 

50 Kuruş 

100 

250 

500 

• 

• 
yan vasi tayin ediJdJğinden ve mü- T R AŞ 
me,.Uin va7.llesi nihayet bulmuş ol- Deposu : 

1 inci sahifede 
MÜRACAAT YERİ: 

İstaııbulda, Postane kAf'JJ.sında Kınlay Satı, Bllrosu Tel: 22653 
İstanhul, Postane ark1151nda İJAncılık Şirketi. Telefon: 20094. - 95 du~n<lan kevfiyet konunu medeni- JAK OEKA~O ve ŞÜR. BIÇAKLARIDIR 

nin 371 nci maddeıi mucibince ilin ıı.._:l~s~T~A:_:N~B:U~L:._T:_:a:h~ta:.'.'.k~a~le~N:_::o~.~5:1'.....!:============= 
olunur. 
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ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU G!:CE 

TUEBAŞI DRAM KISMINDA 
Saat 20,30 da 

OTELLO 

BEYOOLUNDA isriKLAL 
caddeainda Komedi kııımında 

Gece aut 20,30 da 

D A D 1 

RAŞİD HIZA Tiyatrosu 
BAL I DE PiŞKiN beraber 

Bu aktam 
tlalcüdar Hile Sinemuında 

llL'!DİSİNİN GÖLGF.Si 
Vodvil 3 perde 

Heyet her Cuma alqamı Hıllededir 

ABONE ŞARTLARI 
Tiirlıll! ·~ ' 

Bir aylık 150 Xunıı 
Üç aylık 400 • 
Altı aylık 750 • 
SeneUlc 1400 • 

Yalıeı1<1 nmnlebtln lıin ı 

Üç aylık 800 Kurut 
Alb aylık 1450 • 
SeneUlc 2700 • 

tmtıyu ahlbl ... BqınuhArrirl: 
Nodp AD KUCUKA 

Umum n.,.rtyab idare edm 
Yazı lflerl Milclilrl1 : 

c-al llalıJa SELEK 
Buıldılı yer. 

Cıımhııri19t Ahllıauı 

I( 
~ . 

Emniyet Sandığı İlinlar1 

Emniyet Sandığının emlak 

satmak ve almak isteyenleri ...... , .. . .. 
alakadar eden mühim bir karan 

Müessesemiı., emlAk satın almak isteyen tasarruf erbabını.n1 i\inden güne 
artıın t11VM1Ut taleblerl karıısında bir taraftan bunlara yardım, diğer ta~ 
taftan milli Rrvelin mtıhim blr rüknü olan emlıikin mu.rafsız ve deAer 
bedelile el deıtı.Urme•inl kolaylafbrmak ıuretlle, mülk aahiblerine hl•met 
makAAdile, fU karan almıfbl'. 

Bundan böyle ilftanbuldııkJ satılık emlikin realın ve mufassal adre!leri 
sair gerekli malümatla birlikte. malaah.iblerinln taleb ve müracaatlerl üzerine, 
satış ıalonumuzd" halka an,,Junacaktır. 

Hf'r gün yü7lt>rce vatandaş tarafından ziy1u•et ~i1en bu salonda ıayri
m@nkullerinin satıhla konmasındaki büyÜk menfaatleri hallr.ımmn talı:dir ed,..., 

celine ftiphe yoktur. 
Bu lflefd~n ahn.aCJLlc ücnt ~ Sahlıita konAn Jtayrlmt'nlrul f('in t.aleb edil«-n 

bedel Üterind""· bir liradan atala olmamak kaydile, üç ay için, bin lirada 
on iki buçuk kunı,tu« 

Emlak aatı n almak isteyenlerin her teyden evvel 
Satıt aalonumuxu ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. 

(10205) 

Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
Türk1ye Radyodillü..zyon postalannın Türk MU!ikil'>i heyetinin luı.drosu 

yeniden tanıiın edile«i,inden bu heyete girmek bteyen saz ve ses aan'at
klrlannın tqrinisanin.in 8 inci cuma ıünü Ank.arada Bafvekilet Matbuat 
Umum Müdıirlüt\l Radyodilfilzyon Müdüriuğilnde l.ei<!kkül edec<>lı: milte
hUIUI komisyon huzurunda saat 10 da yapllacak olan imtihana girebilmek 
üzere qafıda yazılı vesaikle tt'tTUlisaninin 6 ncı gününe kadar Matbuat 
Umum Mudilrlüj:üne rnüracaat etmeleri ilin olunur. 

1 - İstida - Türk Müzik heyetinda almak lsteditl vazifenin vuıhan 
beyan edilme:U lazımdır. 

2 - Nüfut tezkeresi veya tasdikli bir sureti. 
3 - Hüsnühal varakası. 
.C - Sarf hastalıkları milpteli olmadınına ve vui.feslnl muntaumın llaya 

mini olabllecek bedeni ve al<!! arıza ve hutalıklarla malili bulunmadığına 
dair h<:cyeli sıhhiye raporu. 

5 - Tercümeihal varakuı - Tahsil derece~ile evvelce bulundulu hiz
metler kısaca ve halen ne ıdbi bir vazife ile iştill{ıl ettill yazılacaktır. 

6 - 8 X 9 eb'adında. açık baıla çıkanlmıe ve ıiyah parlak kiiıda ba
ıılınıı 8 aded /Qlofraf. 

Üniversite Rektörlüğünden : 

Komutanlık kıt'aları için bp-1.ı zarf US\lll ve eksiltme ile aşağıda cins 
ve miktarlan yanlı kıtlık taze "'bzeler sabn almecalctır. Eksiltme•! 4 ikinci 
!ettin 940 günü uat ll.30 dadır. Şartnamesi herg\in Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve ualten bir 1aat önceye kadar teklif mektubla.nnt 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. (9651) 

Cinsi Miktan Muhammen bedeli İlk temlnab 

Lahana 
Pırasa 
bpanak 

Kilo Lira K. Lira K. 
ll6000 5220 391 50 
173000 7352 50 551 « 
69000 3036 227 70 -.Otoparkta .yapılacak çab ve IU borularile derelerin tamiri ı.ı 5 lkincl-

teşnn 94-0 gunil uat 10 da açık elcslltme ile yaplınlacaktır. Kefil bedeli 8204 
lira 90 lrunıftur .. !ılı: teminatı 615 lira 37 kuruştur. Şartnamesi her gün ko-
misyonda gorulebılır. İst.eklllenn belli .nı~ ve aaatte lJlt ı--•- •lan · 
tenlJ --•L-• bir. •-· ~·~•a• ve ıs-

en v"""""ar ile lilcte Fındıklıda satmalma komisyonuna gelmelert 
(ll:ı33) -17 /10/940 gilnU talibi çıkmıyan 50 ton makarna pazarlıkla 28/10/940 günil 

uat 11 de aatın alınıcakbr. Muhammen bedeli 12500 liradır. Kat'i teminatı 
1875 liradır. İsteklilerin belll giin ve saatte lcafl temlruıtlarlle Fındıklıda 
Kornutanlılc Satınalm• Komisyonuna gelmeleri (10086) 

B 1• z A N s s AR AY LA R 1 N DA Önde, sı.rınalı harmaniyeler giymi' 
~=~: ~:!d:ru:.;: giı!:U~~;',; 

ge.lmif olan devlet rlcalile saray er
kanı, uzun bir dizi halinde, •laya ih
tişam veriyotdu. 

T U• -R K K u M A N DA N LA R 1 uçlan, havaya kalkmış;b. Bir~r dakika fasıla ile, tıpkı bir tarkı nakaratı gi-
bi, muttarid bir ahenkle. aynı tonda 
ve tempoda lcıaa bir melodi çalıyorlar 

Tarihi macera Yazan: Tefrika No. ) ve tekrar susuyorlardı. 
romanı ZIYA ŞAKIR 12 Bu atlı bonıculan. muhtelif manaa-

....._ ___ _.:;_.;;.:...;.. _ ________ .....,:.....,::._~:...:.::...:.:.:..: __________ ...:.:::____ brlardan gelmlt olan (çilekeı k••lt-

Euvelki tefrikaların hula.arı 
Blı.anı fmpantorluiu bir tehlike 

fdndedir. Knl, bir af"ne evvel Sany 
NUJn Mozalon'un tertib ettiii blr auİ· 
laısd neticesinde ölmilıtür. 

Krallçe, ojlu Ue kendWnin de aıynJ 
akıbeUı utram.asından korlcarek sev
,ııı.ı ııa- olayı zabltlorinden Mihall'I 
Mozalon'lln katline lefvik etmlför. 

Bunun üttrine tertib edilen i:s,an 
monlfalc olmllf, Moalı>n öldürül -
~ür. İlyandan oonre Knoliç. , Mi
lıai!'e lmpuatorluk !acını teklll et -
mlf, rene zabit lhtiyah elden bınk· 
auyan.k •11cak ertesi (Ün bunu k.a· 
bul etmlftlr. Şimdi muulın b~la -
nuşbt; küçük kralın emimaıncsi o .. 
lrunaeakbr. 

(Cenab1 hakkın inayeti ve azizlerin 
yırdım ve hlmmelltti.Je_ biz.. İznik 
f!'hrinde ikamet eden, Bizans İmpara
toru Yuvanı. Laskoriı-. BütUn t.eb•
aml.l.I, hükı1metirnizin konışulanna, 
ve hüktlmetimizle her türlü doatane 
mUnuebetierde bulunanlat11 malüm 
•lnıalc \Uera beyan ederiz ld.. Hasu 

alayımızın kumandanlarından olup 
bir çok muharebelerde hilkO.meUmi.Ze 
111dıkan,e hirmetlc-r elmlf olan ?tılihail 
~aleolog'u vesayeUmlze kabu.I .ed~re.k, 
lrnparat.orluiun bütün ldareslnl onun 
uhdesine- verdik... Bu emimanienio 
imzalı anından itibaren. Mihall Pale
olof, İmparatorluiiun bütün hukuk ve 
imtiyazlarından tamarnile lstifadf!' e _ 
decek. .. Mevzu kanunlara göre, Biuna 
hukümetini idare eyliyecektir. Bütün 
aadılc tebaamın, bana olduğu giol. Mi
hail Paleolot'a da itaat etmesini ta
lf'b ediyorum ve kendi!line Cenabı 
Haktan muvaUakiyet1er dileyonım
Rabbimiz i.et - Mesih, patronumuz 
ll ti Mt-ryem ve butiln az.izler, o
n yıırdımCIJI olsun.) 

y BatkAtibl, İmparatorun bu e
mim11.meslnl okuyup bitirdikten ıon
ra. Mıhaıt"in önüne gltU. Bilyük bir 
hürmetle onun önünde d.I:ı çökerek 
pal"f(.)meni ltfihaiJle verdı. 

Mihall , o kadar heyecana kapıl.rtuf 

idi ki, buna kendisi de hayret etil. 
Huaıı ıabiti ünlformuınııı içinde de-

mir clbl duran bu adam, timdi me ... ler) taldb ediyordu. Bunlar, ellerini, 
nekle ren&i ipelc.ll kumaf elbisenin l- solgun renkli cübbcı!lerinin geni11 yen-
4;indc, bütün kuvvet ve kudretini kay- !eri içlne yerleftirmifler .. Uzun ı:aç • 
betmiş gibiyd.1. KdldislnJ -gene eskisi !arını, omuzlarının Uzerinc dOkmüt
gıbl- .dimdik tutmaya çalışarak yüzü- ler .. Başlarını 6nlerine eğmişler .. Bü-
nü imparatora çevirdi: yÜk bir aük.0..netle yürüyorlardı. 

- Ha.pneUO VasiJevils Hazretleri!... Bunlann arkasından. kilise rahib -
Size olan sadRkaUmi muhafaza edece- leri geliyorlardL Renıı:irenk da_llı ku
A:ime.. bütün kudret ve kuvvetim!, mbuaılathi~bln harmll ~dl yek.it.er .. gi~mıbuhş olan 
hü~mete hayırlı hiunetlere aarfey- ra er~ ~ erın e: gumuş ur
leyeceğime. . Cenabı Hak. bütün a- danlıklan ıki ta.rafa sallıyorlar.. El
zlzler ve -·-•- bulun __ , •dıe h _ raflarına günlü!< kokulan .. rperken, 

•~- en ... u r u ,.._ bir 0 1ih1 ·· 1i k lla d zunında yemin ediyorum. • a"u. . ı soy yere yo rına c-
Dedi. va.m ediyorlardı. 

lstanbulun Litinler tarafından ist.i
lisından sonra, (İznik.) te teeaÜJ e
den İmparatorluk, pek zilğilrd bir va
z.iyette idi. Böyle olmakla beraber, 
hükOmet erkim, Blıanı aara.Ylannın 
ihtişamını gösteren ldet ve an'aneler! 
leTketmemi1lerdJ. Hatla, en küçük ve· 
silelerle halka kartı debdebe ve Ml
tanatla görünmeyi usul edlnmişlerdi. 
İşte bu gi..in de bu uıJul takib edili .. 
yordu. İllht soyllyrn r&hlbl~rln <tr -

Sal: dizini yere dayıdı. Dindara.ne 
bir hürmetle, ağır ağır haç çıkardı. 

O :taman, cotk.un deniz dalgalanna 
benzt-yen bir uAulttı. 

- YafQın, Mihail Paleoloa!.I .. 
Diye, salonun albn moı.ailtlerle lt

tenmi" olan kubbesini aarsb. 

Mihail, emsalsiz bir 
maharet gösterdi 

Saraydan çıkan alay, çok mu.hte- kasından, altın sırma iflem'eli elbis:e-
fe"'di. !er giymıe, altın yaldızlı aedyelere yan 

. Alayın en parlak Jc;ıa:mını, küçük 
lmparatorla Valide imparatoriçenin 
biıımi' ol~_ukları tahtırevan te,kil e .. 
diyordu. Uzer! •lttn yıldızlı kücük 
bir kubbe ile örtülmüş olan bu tahtı
revanın uz:un koJlannı, ıırn1a elbl.se
ler giyrnlf olan yüz aray hademesi, 
omuzlarında taŞlyorla.rdı. 

Jııfihail, düz, beyaz bir abn Uzerlnde 
dimdik duruyordu. Genie oınuı.ların
dan ıarkan menH.,e rengi harmani -
yesinin uzun etekleri, Jki tarAfına ar
~ıyordu. .. Ve o böylece, İmparatorla 
lmparatoriçenin tahtırevanıru taklb 
ediyordu. 

Onun bu vaziyeti, yolların iki ta· 
rafını dolduran halk arasında. derhal 
bir dedikoduyu muclb oldu. Her ta
rafta. ıu fısılhlar duyuluyordu: 

- Garib ,ey! .. İmparator naibi, ata 
biner mi? 

- Öyle ya .. Ki~ye giderken, aed
yeye binmesi tiz.mı gelmez mi?. 

- Korlrurundan blnmemJ.ılir, Şa -
yet. Mozalon'un adamlan taralıuJ;1n 
bir suikude maruz kalırsa, serbest 
bulunmak i.ltemlştir. 

- Bllikis, ceaaretlnl göstermek için 
ata binmeyi tercih etmiştir. 

.Mlhail1 bu dedikodulara ehemmiyet 
vermiyonnut gibi bir ciddiyetle, aktr 
aiJr muhtetem 1edyeyi takib edi ... 
yordu. 

(Denm edecelc) 
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anı Satı s 
' 

i ı 
İstanbul Dördüncü İcra MemurluğundaJ1: 

Ziyııeddin ve Ümmügülıüm Hamdiye tarafmdan Vakıf Paralar idareıılJl~ 
22718 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil dokuzda be, hissesi biri" 
derecede ipotek gösterilmlf olup borcun öderunemesinden dolayı iPotekli hır' 
ıcnin satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafın~ 
(420) lira kıymet takdir edilmit olan Galat.ada e~ki Kemanket KaraınUS ,)J 
paşa yeni lllüeyyedzade mahallesinin ukl Beyzade y<'lli Zengin sokatınd• ;,_ 
ve yeni 28 kapı No.lı Ayoe hatun vakfından ulı tarafı Ne!lmncı hane•~ ar ııı• 
Ahmed Asım ve Cemil ve Neı'et ve Dürnev ve Munise ve MUyesscrln n' ,., 
terek haneleri, sol tarafı lte.za Ahmed Asım, Cemil, Ncş'et ve Düme\T o1 

Munise ve Müyesserin mü.nhedim hane arsaları, cephesi yol ile çevriU; 
velce bir dükk~n ve halen odalardan ibaret gayrimenkulün evsaf ve 
saha"ı atoğıda yazıhdır ! ~ 

Zemin kat: Sokoğa dört tahta kapaklı kapıM olan ve zemini kısmen ~ !" 
malta ve kısmen tahta döşe:H bir avlu ve bir koridor üzerinde iki oda ve ısıt 
diven altında bir heli ve tulumbalı bir kuyu. ,Jl' 

BirinC'i kat: Aradaki bölmf"~ aökülmü, bir sofa (lklncl kata çıkan 111t-
ven .başında bir alafranı:ca heli küveti vardır) f' 

ikinci kat: Zeminj çinko bir koridor üzerinde bi- odadan tbarettit· fi 
odııanın uınine kadar olan beden duvarları llipr diğer abamı ~l:> 
kaplamadır. l( 

Umumi evsafı: Beden duvarları kısmen kArsrlr ve lasmt!D ahşaıb kıırP' 
madır. Bina harab ve muhtacı tamirdir. Çel'(evelcr kısmen ca:nw.uiır. ı:1 
trlk te~isatı mevcuddur. rJ 

I\t,rsahası : Tamamı 30 metre murabbaı olup 18.5 metre murabbaı tosrt" 
beden duvarlan kirıılrdir [ılf 

Yukanda hudud. evAAf ve mesahası yazılı gayrimenkulün dokuzda 
his.sesi ac:!k arttırmaya kf>nmu~tur. f 

1 - Işbu gayrimenkulün arttınruıı şartnamesi 10 11 iD40 tarihinden ~." 
b8l'en 937 .:250 numara ile İstanbul Dôrdli~C'ü İcra dal resinin muayyen ıı~, 
tasında hf'l'kesin görebilme$i lcln aç1kbr. Uünda yaı.ılı olanlardan fazla ~ ,J' 
mat almak isteyenler işbu tıarlnameye ve 937;250 dosya numarasl.le fl\tı:P 
rlyetirnlıe müracaat etmelidir. J' 

2 - Arttırmaya lftirak lcin yukanda yanlı kıymetin yiizde yed] b•' 
nlshetindc ~y akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi ~ 
cektir (Madde: 124). 

. 3 - İpo~ek aahibi. ala~akhl~rla dii(er alAkad•rlann ve lrtilak hakla ~ 
Jennin pyrımenkul üunndl"kı haklarını hu!'lusile faiz ve masrafB dıait ~ 
1dd.1:81annı itbu. ili~ taıihi~d~n itibartn on bf., gün içinde evrakı müsbft.tl:Jtl 
hlrhkte memunvetimlıe hıldırmeleri fcab eder. Ak.si halde haklan tapu F 
Jile sabit ~lmadıkça ~tıs bed"Jinin paylasmaıtından haric kalırlar. ı 

4 - G~terilen gunde artt1rtnl\yl Jıştlnk edt"nler arttırma ,artname~"l '4 
kumut ve lüzumlu malOmat al.n:us ve bunları tamamen kabul etmif ıt4 
itibar olunurl~r. 61 

5 - G~yrı.me~kul 22111 1940 tarUıinde cuma gilnü saat lC ten 16 ya ~'ce' 
f!'ltanbul Dorduncu İcra mefQurlutunda üç de[a batınldıktan sonra eıı I 
arttıran~ .ihale edilir. Ancak ttrtbrma bedeli muhammen kıymetin yüzd• "ti 
mlt beşını bulmaz veya satıf isteyenin alacalına rüçhanı olan diğer ala~1:t 
bulunup da bedel bunlann bu gayrimenkulle te-min t'dilmlş alacaklarUUD 'ıt
muundan ~aya çıkmazsa en cnk artbranın taahhüdü baki kalmak ü~ '1• 
brma 10 gun d•~ t..mdld edilerek 2.•12 940 tarihinde pazarteli günü .. •'.ı 
ten 16 ya kadar Jstanbul Dördüncü İcra m~murlu!u odasında a.rttınna ~ 
!taht iste-yenin alacağına rüehanı olan diğer alacakhlarm bu gayrime11Jc'l"' 
~?1in edilmiş alacaktan mecmuund::tn fazlava çıkmak ve muhnmmen Jo1'1'eJI: 
yuzde yet.mt.ş beşini tubnak fartlle en çok arttıran& ihale edilir. Böylt .:...~ 
bf.del elde ed.ilmeı.se lhaJe yapılmaz ve s•lıt 2280 No.lı kanuna tevfiJa11 ı" 
~~ ~ 

6 - Ga:ı,Timenkul kendisine ihnle olunan kimse derhal veya '1fti1,I 
mühlet leinde parayı verm"l.M! ihale karan fesholunarak kendisinden ~' (! 
en y\iksek leklllte bulunan kfm,. •h•tm!4 oldu~ bedelle alma~a razı ol~ 
ona, razı olmaz veya butunma73tt hemen yedi gün müddetle artbrm•:Y• C ti 
nhp en cok arthrana ihale edilir. İki ihnle araıı:ındald fark ve ııı:eçen., ı\İ~ 
için yü7de bfo!tten he!'t8b olunacak fa.iz ve diler ı.ararl&r ayrıca hükme b 
kalmaksı11n memu~etimizce alıcıdan tah~t olunur. (Madde: 133) ; 

7 - Alıct arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını. ~I'. 
SIPnPlik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verm~ı'te mrcbLI (J 
Müle~akl~. Ver~er. tenvirat ve ta.n7ifal ve te11.lliye resminden mütt'"ır, 
Beledıye TU!'Jt1nıu ve miite-ra1dm vakıf icaresi ahcıva ald olmavıp arttırrt\" ;..'. 
d~~in~en .. tı:nzil olunur. t,bu ııvrimenl<ul vı.ıkanda ıö~erilen tarihte fıtı'~ 
Do.rdu~cu Icra nıemurlutu CKiasında l.ıbu Uin ve gci&terilen arttırma .. rtı'" '!'/, 
dı1ırf!':ınndf'! satılara~ı ilAn olunur. ~ 

İstanbul Üniversitesi 
' 

A. E. P. Konıisyonunda.l'' 
Alınacak şey Mttmu tutan M. temlnab İhale gün ve .,.ati 

Lira Lira 
200 oded sıra 4058.16 305 28110 940 pazarle.•l 10 d• f 
Yukanda yazılı i.fin açık ekslltme ile iha.leıri vapılacnkUr. istelclilerl.
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ııı'bl ı. yııptıldorına d.1ir ihaleden 8 l(iln ev\'el İstanbul VUAyoUnden 3000 lif' ti' 
vesika alm•lan ve 940 ticaret v..ıkalarile Rektörlüğe gelm~leri Kefil .,. ı>..ıı 
name hergün görülebilir. ' (f"" 
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