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lstanbul bahkçılarının 
or~uya hediy~si 

Btı ltuPONU KESiP sAKI.i 
İDARE YERİ: lSTANBUL TüRKOCAGI CADDESl TELEFON: 24154 ) 

TELGRAF ADRFSİ: •HAKİKAT> isTANBUL - POSTA KUTUSU: 610 , _______ _ 
Şehrimiıd•. bol miktarda palamut ve 

torik tutulmaktadır. Dü.a yanın milyon kilo
ya y•km h•lık tutulmuştur. Tutulan balı:k
lann 250 bin çifti, askerlerlmiıe hediye edil
miştir. İstanbul bahkçılan bundan &onra, 
her balık bollujundı, orduya balık hediye 
edettktir. 

~: ·~ .:-: SAYI: 98 CUMARTESİ 26 BİRINCITEŞRİN 1940 

Sayımda 

,.. es!J1i Claireler Pazartesi öğle zamanı~dan 
~arşamba akşamına kadar hususi daıreler 

• 
lstanbul 
nü~usu: 

yalnız Salı günü kapalı bulunacak 
~9id resmine bu sene ilk defa olarak genelik spor kulübleri azası da islirak 

78,,346 
Ankara 26 (Telefonla\ - Sayım edecek neticelerinin tasnifine devam e-

dilmektedir. İstatistik umum mü-
t~ . 
1•eıe,.imlzde 

• . 
' 

dürlüğU 25 binden fazla nüfu~u 
olan şehirlerin bir cetvelini ha-
zırlanuştır. Bu cetveli aynen bil-
diriyorum: 

tcitince ue 
935 940 Arbı 

• 
• Şehirler sayımı sayımı farkı 'to,,.a Padyosu 

lıı,,,, 1 111,, 11 ııı1111um111111ı11111111111111111111111u1111111 
İstanbul 741148 
İzmir 170959 

789346 48198 
184362 13403 

111kıl 'b T" k. · d , a cı ur ıyenın 
0irııluğa, İyiliğe ve gü

ıeıı·. 
h 1ie her gün yeni bir 
ııla ı'l l d'"' · t d er e ıgını va an • 
li~larına duyurmak; po-
':k Vahimelerin üıtüne 

~, .. 
d l'flak.; Roma radyoıun-
,,,Q11 aad bu beklenirdi. 

11
"'611111 11 1111111111111111111111111111111111111111 ı uımıı 

\'ızan: Kemal TURAN 

~ nkarada bir ve lııtn • 
~ hulda iki liıede bu dera 
it Öh Yılından itibaren Utin • 
~ld~ y1•n birer kliıik ıube a • 
"ti~, ~ ll<ub Kadri Karaoıman• 
•1ııı,, '-rif Vekaletinin bu ka· 
'· :ı.ÜyiiJc bir inkıli.b hi.di • 
~d!-'•k kartıladı ve bu ıü
~ ti.; ,ınemlekete hıımmaniz· 
.'-dJ~n.den duyduğu aevincle 
~ On 1 ıaabeı ve kıymeti izah 
...... 1 

1 ,&öre liselerimizde Uı
~ d tdrıaat cmedreıelerin il • 
•"'!!< bırı, Proırramlarından i~ko
~ ijtılerin atılııı, eakl ılılbe 
I:..'~ hni U.tift unaurlarınclan 
~ •bel\İrı ikameıi çapında ve 
~ ~iki, bunların hepsinden 
"' ~~.b~diıu, cTürk leced
'ı... l\dil, •nın külıür bakımından 
!\' '! bir harekeli• dir. Ka· 
' ~ılt~Oglu, cGözleri yepyeni 
ı- 1 ~,.liıı~arlayan bir ilim ve ıa• S •• ın; do i r u 1 u k, iyi
li, tı.ı~ İi z e 1 1 i k prenıiple
lh itil 1 tohumlarını ekmek i
\lil.ı. ~·~n topraklan üıtüne 

"'ııı.. '1tıı timdiden ıörür ıibi 
~-~ • diyordu. 

l.j, .\.ı. 1 ıütunlannda Nuru!
\ "-d ç, «Akıam• da Abdül· 
\.~• ~~ &•nelerimize Uıtince 
~~ :;"' faydalan üzerinde 
l~İııi l>rdular ve ıenc Maarif 
~ b .1•~rik etti(.,.. Yazılarda 
~ b~lun. liselerimize teımili ,._,,,l ı_: . izhar olundu. Mak
\.: ~ lınce tedrisat karan -
~1 • •ket içindeki İyi karıı· 
l~•ı.~ıılı olmadıiınd1U1 ıene 
~dı e fıkra halinde yazı • 
~~i ~ ~~ haberin veriliti •ıra
~· h•Vıbkir hislerden uzıın 
&~ı ~·~tmiyeceğiz. Yuka· 
~~ \r •rını ıaydığunız üç zııt, 
~ı. ~~!etinin hanti ilıni ıe· 

~İııi lince okutmağa karar 
it~ ••Yet vazıh olarak ifa

~· ı.ı.'~İnden bu yazıda yalnız 
,'1iıı'' hatırlatmakla kalıp 
~ t l'iirkiye dııındaki bir 

\ 11ı;·r~c•iiz. 
~'a ofllıde Roma radyoııı 

~ : •"t~·'ak fil haberi neıret
~ ~~ urk orta mekteblerin
ı;,,d ~&arıy liıeıinde, Türk 

~t~· • tik defa olarak Utin-
~~ ~e karar verilmiı ve bu 
~"ıı;, '~ada beı saat taluiı 
'ld~ liarh haberlerile aİ· 

(.\ ı,,,; Roma zaviyeıin • 
rı...,ı aahile 2 •iıtun 1 de) 

Cumhuriyet bayramı hazırlıkları he
men tamamen bitirilm1'tir. Ortamek
teb, lise, Ticaret ve Teknik okulla1'ı 
talebeleri Dün Tabim meydarunda u
mumi bir prova yapm.ıf1ardır. 

Beden terbiyesi kanunu hükümle
rine uyularak vücude ıeilrilen genelik 
kulüblerine men.ruh aencler de ilk defa 
olarak Cumhuriyet bayramında yapı
laeak bl)ylllt ~d resmine iftirol< .C.-

Piyasada pamuk buhranının 
önüne geçilecek .•• 

ceklerdlr. Sümer Bank Umum Müdürü, muhtelif 
İki aydanberi çalıftınlmakta olan • 

700 gene, biri Beyoilu, diğeri de ia - meseleleri izah ederken, lzmitteki ikinci 
lanbul genclerinden mürekkeb olmak 

üzere iki tabur halinde geçecekler - kağıd fabrikasının açılacağını da bildirdi 
dir. Bunlara bütün ıpor kulüblerinden -
de onar kifl iltihak edecektir. Bu ru - İstanbulda bulunmakta olan Sümer lunan memurların idaresine verile-
retle ıenclerin aayw 11~ e çıkacaktJr. Bank umum müdürü Bürhan Zihni cektir. 

Genelerin tabur ve bölük ba,ları bu- Sanus muhtelif işler hakkında gaze- Basma imali.tını artırmak 1-;in çalı-
gün bir toplantı yaparak ıe.;td resmi ı t~_ciler~ ~yanatta bulunarak tunları ,ıyoruz.. Köylüye 23 veya 25 kuruşa 
haz:1rlıklarile meşgul olacaklardır soylcmıştir: basma imal edileceği hakkında bir 

İstanbul ·a b k" c mh · c- Yeni kurulacak aah' tt'fJtilıitı karar yoktur. Yalnız bu hususta Na-
vı_ ~eU u sene 1 u urı- ü.ıerinde tetkikler yapmak üzere İs- tillide tetkikler yapılmaktadır. Bütün 

)'et bayramı ıçın fU programı ha.z.ırla - tanbula geldim, Yeni tetkllRfla aatı, fabrikalarımızın istihsalatını ~rtımı.ak 
mıttır: itleri fabrikalardan kaldınl.acak, ve ve tam randımanla çalışabilmelerini te

(Arka!n aa.hife 2 ıütun 7 de) daima piyasa ve halkla temasto ·bu- min etmek için tedbirler alınn..ı:kt:ıdır. 

Geceki lodos fırtınası 
. 

Bir Yunan vapuru battı, vapur-

lar işleyemedi, Göztepe köprüye 
çarptı, sandallar parçalandı 

Fabrikalanrnızın randımanlarını ar
brmak ve imalatlarını «iizelle,tirmck 
yolunda en mühim amil olan müte
hassıs işçi, usta ve mühendi'l yetiştir
mek üzerinde de yeni kararlar veril
miştir. Bunun için merkezde bir ser
vis kurulmuştur. 

Bu yıl fabrikalanmız.ın ham madde 
ihtiyecın1 tamamen köylüden tedarik 
elmeğe başlamış bulunuyoruz. h1eo;e
ıa 10 kilo pamuk getiren köy!üden bu 
malı derhal almaktayız. Nazilli fabri
kasına bir çırçır atclyesi ilô.v<? ettik. 
Burası bir haftaya kadar çahşnıağa 
başlayacak:br. Köylüden alınan ham 
pamuğun çekirdeği burada ayıklan
maktadır. Pamuktan sonra köyli.idıJn 
yün de toplamağa başladık. 

Haricden Merinos gelmemesi Üzf"
rine dahildeki az Mcrino5a yapağı ve 
ıun'i ipek karıştırarak işlemeyi temin 

Ankara 122720 155544 32824 
Adana 76473 89990 13517 
Bursa 72187 77348 5161 
Eskifehir 47045 60614 13569 
Gazianteb 50965 57314 6349 
Konya 52093 56698 4605 
Kayseri 46181 53908 7727 
F.<lirne 36121 4516B 9047 
Diyarbakır 34642 432&1 8622 
Sıvas 33890 41247 7357 
Malatya 27296 38009 10713 
Mani.sa 30877 37701 6824 
Zonguldak rol03 32(20 16817 
Samsun 32482 36917 4435 
Erzurum 33104 36414 3310 
Urfa 31721 3lBW 3108 
Trabzon 29682 33040 3358 
Maraş 29402 30695 1293 
Mersin 27&20 30193 2573 
İzmit 18693 2912i3 10433 
Balıkesir 26699 29059 2360 
Antakya 28127 
Tarsus 24382 ~7733 3351 
Afyon 24159 26947 2788 
Kilis 24620 26li76 1956 
Adapazarı 24839 214~5 616 
Eliz.ığ 23178 25364 2186 
Antalya 22993 25073 2080 

İsveçin tayyar~
lerini İngiltere 

ah yor 
Stokholın 26 (A.A.) - Stelani ajan

sından: 

Aftonbladet gazetesinin Londra mu
habirinin bildirdiğine göre, Amerika 
hükU.metince musadere edilen 110 İs
veç tayyaresi evvelce bildirildiği gibi 
Filipin adalanna gönderilmiyecektir. 
Bu tayyareler, İngiltere hükô.metlnce 
sabn alınmıştır. 

Dobrucada emlaki 
olanlar 

Bükreı 26 (A.A.) - Stelani ajansın
dan: 
Neşredilen resmi bir tebliğde Dobru

cada eml8.kl olanların iııılerinl tesviye 
etmek üzere bu mıntakaya gide-bile .. 
cckleri ve Bulgar hükfunetinct bu hu
susta müşkülit çtltarılmıyacağı temin 
edildiği bildirilmektedir. 

Meksika Japonyara bazı 
malların gönderilmesini 

rasak etti 

Dün ıecey~ruuna doiru Marmarada 
ba,la}·an lodoa fırtl,Jlası saat 12 den 
10nra birdenbire :tiddetlenmiştir. Bu 
1ebe'ble Marmarada bazı bzalilr ol -
mUf ve limandaki aeyrü~fer ve nak
liyt: ı,ıeri de sekteye uğramı-thr. Fırtı
na uat 9 elan aonra hafiflemeğe bıtşla
mıt ve Myrüaefer intizamına gırmi~

tir. 

rekle beraber denize uçmuştur. Gemi 
bir ınüdde.t denizde bocaladıktan sonra 
motörüne de bir sakatlık anz olduğun
dan dalgaların tesirile KalitaryPın_ın 8 
mil açıklannda batmıştır. Geminin mü
rettebab sandallarla Kalitarya sahille
rine çıkmağa muvaffak olmuşlardır. 

ettik. Eskiden yüzde yüı veya yüzde 
dok~an Merinos kullanırken şimdi bu Meksiko 26 (A.A.) - Stefanl ajon • 

&ından: 

MARMARADA BİR YUNAN 
GEMisi BA TII 

Keızab, tutkal ve cam yüklü olarak 
Pirecien limanımıza gelmekte oları Yu
nan bandıralı Nikolaid.i.a ismind'!k:i 190 
tonluk büyük bir Yunan ıeniliıl dün 
gece Kalitarya aahlllerine ynk!qtıjı 
11rada birdenbire: bqlayan lodoı fırtı
nasına tutulmut ve geminin yeıkenleri 
birkaç dakika içinde parçalanarak di-

PARÇALANAN SASDALLAR miktar yüzde eJliye kadar indirilmiş 
ve yüzde elli nispetinde di((er mad- Meksika hükUmeti, Japanyaya pet-

Lodos bilha11sa Kumkapı sahlllerin- rol. cıva ve demir gönderilmesini nıe-
d hriba deler karıftırılmağa baş]anmıftır. e ta · t yapnnştır. Burada Sür- netmiştir. 
meneli Yakub ve Murada aid ilci san- Piyasada pamuk.ipliği buhranının 
dal lodosun tesirile parçalanmıştır önlenmesine ve memleket ihtiy11ıcınm 
Moda ve Fenerbahçede de t.ir kotra tamamen teminine çalışmaktayız. Tiea
ve iki sandal k.raya düşerek hasa- ret Vekileti Yunanistandan pamuKip-

İspanyol Marksist lideri 
tevkif edildi ra uğramışbr. liği getirtmek için temaslar yapmak -

GÖZTEPE VAPURU KÖPRÜYE tadır. Madrid 26 (A.A.) - Öğrenildiğine 
ÇARPfl Karabük fabrikası bütün kısımlaTile göre, sabık İspanyol marksist lideri 

Saat 10,10 da Adalar hattından Köp- faaliyete geçmi~tir. Fabrika dahil( ih- U.rgo Caballero Fransada tevkif edil· 
(Azkası aahlle Z sUtun 5 do] (Azkw sahile 2 sütun 7 de) mistir. 

DARBIMF.SELLER VE Mİl,LETLER : 2 

İnıi.liı: Hariciye Naıın 
Lord Halllok• 

Çek ordusu 
kuruluyor 
İngiltere· ve Çekoslo· 
vakfa hükumetleri bir 
anlafma imzaladılar 

Londn 26 (A.A.) - Dün İngiltere 
hükfunetile Çekoslovak muvakkat hü
kCımeti arasında, müttefik Jı:uvvet!erile 
ifbirliği yapmak üzere Çekoslovak 
baıkumandanırun yükiıek kumanduın
da bir Çek ordusunun tanzimi pren
aipltrinl tespit eden bir anlaşma ak
dedilmlıtir. Anl"410ay~ İngiltere adına 
Haric!ye NaW'ı Lord Halüaks ve Çe
koslovak muvakkat hükılmeU adına 
Hariciye Nazırı Jan Masaryk imzala -
m.ıştır. 

Anlaıma, İngiliz ve Çekoslovak hU
kO.metlerinin, harbe, mes'ud bir netice 
alınıncıya kadar devam azimlerini te
yid etmektedir. Ania,ma mucibince, 
Çekoslovak ordusunun yeniden tetki
linde, İngiliı hükfuneti, Çekoslovak 
hükfunetine yardım edecektir. Bu hu
susta lüzumlu kredi açılınıtbr. ~kos
Jovak hava kuvveUeori, İngiliz bava 
kuvvetlerine ba~lı cüıütamlar halinde 
tanzim olunacak ve bu cüzütamlann 
Çekoalovak hava cüzütamlan -hlyoü 

Fiab 5 kuruş 

Yeni mülakatlar 
Mussolini, Laval ve 
Hiller görü,ecekler 

Sonı-a, Franıa ile kat'i 
bir anlatma yapılacak 

Londra 26 (A.A.) - Mussolini ile 
Franco arasında bir mülik.at yapıla -
cak:tır. Bunu müteakıb Fransa Uıe kat'I 
bir anlafma akdinden evvel Mussolini 
ile HiUer arasında yeni bir görüşme 
yapılacakbr. 

Görüflüler mi, görÜf· 
mediler mi? 

Londra 26 (A.A.) - Vichy'den gelen 
haberlere ıöre Laval Pariste İtalyan 
mümessillerile lc:onUfmalara ba.şlamış
tır. Teeyylid etmiyen bir ajans haberi
ne göre Laval Kont Ciano ile görüş• 
müştür. Bu haberi Mareşal Peten ve 
I..vaJ'jn Mwaolini veya Kont Ciano 
ile gö1"i4tükleri hakkındaki '8ylalar 
!akJb •\mittir. 

Almanrada harbden 
bezginlik 

Alman hududu 26 (A.A.) - cRöy -
ter. Berllnde birkaç. ay kalıp en mes
ul mahfillerle temaa ebnek fırsabnı 
bulduktan 90nra Almanya dan ayn lan 
Bulgar sanayi erbabından bir ı.abn ka ... 
11aatine göre bu son ay içinde Alman 
milletinin maneviyatı ırür'atle zayıfla
~tır. 

· 1 - Çünkü. İngilterenin istili.sı için 
bildirilen temmuz, ağuıt01 ve: eyl\ıl 
ayları zarfında hiç bir teY olmamı,
br. 

2 - Berlln hava bombardımanlan• 
na maruz kalmı,tır. Bu bombardı
manlardan e:vvel Alman hüklı:.met 
merkezinde lık lık şöyle söyl•nildiği 
işitilmekte idi: 

.. &rlin üzerine belki Allah iı·ebl
lir, fakat düfman bombalan inemez.• 

Vaziyet sureti umumiyede öyle bir 
hal almışbr ki, halk naz! liderlerini 
açıktan açığa tenldd ebnele baıla
mıJbr. 

kabul edilecektir. Kara kuvvetl~ri.. ~)ll!'!ll!!!lll!IJ!l!l!lll_.. ........ - ...... 
halen .f.naiıterede ve orta ,fal"kta bulu· ~ 

nan Çekotlo·alt lul'alarındaıı lôfUltill u,.01 ıı~nıar edec•ktlr. Bu kıt'alar, İngllterede ya- '- CI 
tayın Çekoslovak. val.tndatlaruun ıi ... 
JAh altına çalırılması ve diğer memıe .. 
ketlerde yaııyan Çekoslovaktardan 
ıönüllü toplanması suretile genişletile
cektir. Bu hava ve kara cüzütamlarma 
Çekorlovık aubaylan kumando ede -
cektir, 

lngiltere üzerinde 
tayyare faaliyeti 
Londn 26 (A.A.) - Hava ve Da

hili Emniyet Nezareileri bildiriyor: 
Dün gece düşman, evvelki geceler• 

den biraz daha senit mikyuta faaliyet 
göstermi,tir. 

Londra ile orta İngi.lterede bir şelıJr 
ve İskoçyanın tark sahilinde bir mın
tıkanın bİ.zı noktalan bilhassa taar -
rurlara hedef tetkil etmiştir. 

Londrada dü.,man tayyare~rl hemen 
münhasıran hwust ikametgihlan ha .. 
aara uğratınıtlardır. Ban yollarda e
hemmiyetsiz ha.sarat husule &"elmiştir, 

Birçok yanaın bombalan atılmlf ise de 
ancak Üç büyük yangın çıkmlf ve bun
lar da .söndürülmüştür. Ölü ve yora
lılann miktarı azdır. 
Yukarıda zikredilen orta İngilterede 

klin bir tehirde bazı evlerle endüstri 
binalan, çıkan bir yangın neticesinde 
ha~ra uiramıff.ır. 

hkoçya ııohilinde kiin bir kasabaya 
yapılan taarruzlar neticesinde haıı 
binalara yüksek infillklı bombalar i>a
bet etmiştir. 

Tayyare defi bataryalarının ateşi her 
tarafta müessir olmuş ve düşman tay
yareleri pek yüksekten uçmak mecbu
riyetinde kalm!flardır. 

Cuq,a günü iki tayyarenin daha dü
türüldüğü öğre.nilmlt ve bu suıeUe o 
gün dü,ürülen tayyareJerin adNii 14 Ü 
bulmuştur. 10 İngiliz avcı tayyare~i 
kaybolmuşsa da pilotlardan 7 kişi aat 
ve 1allmdir. 

«Hakikab 29 birinci· 
te,rin 1940 1alı günün
den itibaren okuyucula
rına yeni bir hizmette bu
lunmağa karar vermit
tir. ı, ve i•çi arayanlarla 
her türlü alım, ıatım, ki
ra ve sair i,leri olanlar, 
«ucuz ilanlar» ım1zdan 
istifade ederek· pek U• 

fak bir para mukabilin
de ilanlarını gazetemiz
de ne,redebileceklerdir . 

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

2 - Azami 20 kelimelik 
bir ilin için: 

a) Yalnız bir defa İntİ§an 
İsteniliyorsa 40 kunıı ücret 
alınır. 

b) Birden fazla çıkmuı 
anu olunduğu takdirde be
her defaıına 20 kurut ili.ve 
olunur. 

3 - 20 kelimeyi ıeçen 
ilanlar İçin, yukarıdaki fiat>
lara, beher on kelimeye mıı
kabil 15 kurut :ı:ammolunur. 

4 - Muhlac vaziyette o
lan !ardan para almmu. 

5 - ldarehanemiz adres 
olarak ıöıterilebilir. 

6 - ilanlar, Cağaloğlım
da, Eminönü HallceYİ binası 
yanında, Ceridehane aokağı 
batında «Hakikat. id..,.eha
ne•İne getirilmelidir. 

ita~ AMERİKAN 
~cıııa...., ko)'UJ!ll, IOllra ,ıbr O)'UJ!ll 

RUS 
Pltmif Afllll, knıusuı bAfllll 

JAPON 
lue dellie oıiıııııamış, kııyruiuııa bir de kabak bail~ 

RUMEN 
Hayılaıı ıelen huya ıidet 

BULGAR 
Giilnıe kO!DfUD&, ıellr hlflll'I 
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Günün yazısı 
Gene onlara yardım meselesi 

ene onlara yardım meselesi, diyoruz; çünkü Belediye mec
liıinin devamlı toplantılan hakkında gazetelerce verilen 
haberler onlann kim olduklarını timdiye kadar dünyaya 

öğretti. Onlar, himayesiz kalan aıker aileleridir. Geçen gün, her 
biri iki üç çocuklu on kadar kadm resmi bir makama baıvurarak 
muavenet diJemitlerdir. Bunlara cNiçin çah1mıyorsunuz ?>' dt-nile
mezdi. Zira, ıuale mahal bırakmadan an]ahyorlardı: 

«- Çalı,mak istiyoruz. Fakat, çocukbrımızı İf baıına berabe
rimizde sötüremiyeceğimizden evlerimizde yapabileceğimiz İşler are.
yor Ye bulRmıyoruz. Cocuklanmıza bir hayır müessesesi tar1tfTndan 
baktlmak kabil olsa b~lki kudretimizin yettiği iıler bulabileceğiz. 
Halbuki ne o var, ne bu. Y aprna~ ve yavrularımızı ya;atnla ııtı
rabı kili celmiyormuı gibi kiracı11 olduğumuz yuvalarımızdan da 
d1Jan atılıyoruz.» 

Bu ve bu gibi kadml•ra tifa ver«ek cevab lizım. Cevab İse 
ıudur: cÖnümüzdeki ilkkinun baıına k•dar bekleyiniz!• Zira, en
cümen, mümkün ıördüiü yardımla,ma tekillerini ancak o zama
na kadar tespit edebilecektir. 

itin her itibarla ciddiyetini takdir ediyoruz. Ortada tesisine çalı
ıılan bir usul vardır ki acele ıötürmez; bir takım da mesnwıiz 
aileler vardır ki intizara tahammül edemez. F o.kat, bu iki vaziyet 
teli! edi1emez mi? Zamanın ve bazı asker ailelt"rİ hayatının fev .. 
kaliıdeliği, iıtiona itedbirleri istiluım etmekte değil midir? Bunlar
dan az yardıma muhtac ve beklemeğe muktedir olan!ArlA hn gün· 
den yarına ekmek parasını ve ba,Jannı ıokacak bir deliğin kirasını 
d~ünmeğe mecbur olanlann tefriki kabil değil midir? Her hanci 
bütçe faslından bir miktar para ayınp bu gibilerin aman bilmez 
ihfiyaclan tatmin olunamaz mı? 

Onlara yudım meıelesi derhal bir tesviye ıekline hA~lanmak 
iktiza eden meselelerdendir. ihmal büyük vebali mucib olur. Va
kit ceçirmiyelim. 

Liselerimizde 
Liıtinee 11e 
Roma radyosu· 

Nasuhi B A Y D A R 
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l ........ ! ... ~ ..... ! .... ~ ... ~ ... ~ ......... I 
Spekülasyonun 

sebebleri 
Evvelki günkü yanmızda, paıı ta

l.llapnablednı devam] cirlerin Anadolud:ın buğday, arpa, pa
den Arabca ne,retmek ve bu dil- ta~ı topiadıkbınnd>n bahıttmltUk. 
le konufall)ar üzerinde tc•İ.r yap· 'ı Tüccarın, Anadolu köylüsünden, ka
mak makn.dile kurulan bir pro- sahalardaki küçük: tüccardan, pera
paganda servisinde Türkiyeden 1 kendcciler~en mal toplamasınd~ki ıe-
b ek"ld • · b b d"ld""" · beb, •pekulasyondan başka hır ıey 

U ı 1 e nıçın a ıe 1 ıgını olmadığına şüphe yoktur. Nitekim 
okuyucularımız anlayacaklardır. bundan eV\·elki yaz.ımırda, tücear.ın 

Roma radyoıunun bu hareke- bu hareketini spekülasyon di)e tave;il 
tinde tu iki maksad vardır: Bi .. etmi~tik. 
rinciai inkıliblarımızın bir ço - Acaba tüccar neden spekülasyon ya
iunda olduğu gibi Litince ögret- . pıyor? Spekülasyonu icab ettiren se
me karanın da komtu ve dost bt-bler nelerdir? Spekülasyon. buı;ı:ün-

k .ı · k b" • b" r kı.i ticart tartfnr Ic:inde bir :u.ruret pr .. emme artı ıum il' neoo , 
1 

. , 
• b b" . . l d halıne mi ~ mişbr. 

vı uıumet ısaımız, on ar an B mevzular etrafında bir tacirle 
yüz çevirme hareketimiz halinde gO~fOyordum.. Fikirlerini fU suretle 
&Öıterrnek, ikincisi 11ene bu ka- izRh etU: 
ran ltalyaya karfı bir nevi gem - •- Tüccann mal toplam:u;:ına BPe· 
pati teuhürü zannettirmek. küla11yon diyebilir miyiı? Bu mevzu 

yeni Türkiyenin siyaseti sali.- ü7.erlndl" biraz tevakkuf etmek ve ona 
b" ett.ar devlet adamlarının diıi- gO~ hük~ vermek lizımdır, Bu ha-
ıy ib 1 ak reket. henuz mahsul zamnnından M>n-

~· ıık ·~ ve ca~et ıar 0 ar ' ra gJrülen bir harekettir. ~tahsul id
!f-:de .. ~dılınekted~~- Yu_rdu~ vej rak. E'<iildlğ~ 2~ ma_~· köylü ın~lını, kiiçük 
ıstikli.lme tecavuz edilmedikce tüccara, küçuk tu"car da pıyasaya lıi
herkeıle dost ve bütün inaanlık \kim olan büyük tücl"ara devreder. Bu 
için ıtlh temennisinde olduğumuz l\ıretle mal. iatihsal mıntnk:ıiar~ndan ti
ınal\undur. Bütün barekeUerimiz care\. merkc'UeTin;. doii,ru tevkedllir. 

b ık d .. ·· t l"t"k a Tiraret merkczlerınde depolara girer. u aç ve urus po ı ı amız . . . 
·· • b IhUlaca &:öre dış memleketleri!~ ıç pı ... 

aoredar. Dostluklarımız ve u;;U• tevu· edıTır Bu hareket her 
1 • · d b ih ı· ik yasaya • • met erunız e u sar PO ıt • sene bu mf'\'!İmde görülen bir hare-

ile ifade edilmitlir. kettir. Fcıkat bu sene bu harekete, 
Litince öiretme karanrun la· şimdiye kadar tlc<'retıe nıeşgul ol

mamen ilmi mahiyetinden Roma mıyan sermayed<ırlar da iştirnk et
radyoıu gafil değiJdir. Ashnda mlştir. Bu ~rımyl'.'darlar l'llerindeki 
iyi ve lemis olduguna kani bu .. !'lermayeyi l$1etme-k için çareler ara
! d • b h k t" b 't e maktadırlar. Bunlıınn en.sında pan~ı
un u~ u are e ı o uı v nı emlıik ve araziye yatıranlar da 
fe~ bır .... p~opagandaya al~t .Y•· ı \'ardır. Bazılan da zahire maddeleıi 
pabılecegıru sanmıştır. Utınce j pahalılasaeak diye 5enntyesini bu ne· 
tedrİlat kararımı%1n kıymetini, ı vi mall;rn. yatırmaktadır.• 
tark i.lemi artık anlayacak ıevİ· Bu t.."'ldrin ifıııdeş1ne göre, ~~.iili.s
yededir. Roma radyosu bu ıevi~ yofl.u icab rttiren bir tK"bebı ogren
yeyi 0 kadar düıük sanmamalı- rn1ş ahıyoruz. Yani ıahire fl.ııt:arlnın 
d r Bunu anlamaktan mahrum ~rtacağını hesab ederek, pıya:c;adan 1 

'b. le d d - _,_ _,_ .. 1• 1• m•l toplamak ... Evvelce de yazdığımız 
~u ıt r eb. obg~caak aaJ!" amke ın gibi bu hareketten birkaç k~ş:i istifade 
ıse esasen ıç ır ıymetı yo tur. ederek Etrmayesine en yüksek faizi 
Kaldı ki bundan evvelki inkıli.b- temin edebilmit olur, fakat bu nevi 
larunu p.rk kOJDfulaı:ımızd.a hu· hareketlrr yüzünden halk zarar gör
ıumet değil, takdir uyand1rm1t müş olabilir. Acaba bu hereke~erin 
ve hatti bir çoklan, o topraklar- önüne geçmek kabil olam.•:ı mt 

• . il. A. 
daki uil tobumlann yeterm~sıne 
veaile olmu,tur. j rin üıtüne çıkmak; Roma radyo· 

Türk çocuklarının liselerde ıundan asıl bu beklenirdi. Be'?" 
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Macaristan 
bizden kahve 

istiyor 

HlllllllllllllllUUUllllllllllllllllllUllllllllllUlllllllUllllllll 

l ........ ~~~.~ ......... ~.~.~.~.~.~~~ ....... J 

1 
Bir petrol l.imbasile aydınlanmış 1 Gene kadın alnını cama dayadıı tıııı 

küçük odada, saaUerdcnberi niatemli laklarını ve göz1erlni doldura.~*" 
bir ses.sizlik vardı bayram tenliklerl, onun u ~ 

O b b d k :ıııatlum, minimini yatağının eski gönlündeki ıztırabı ateşliyor, orP n eş ar a ve yamalı örtüleri altında fiddetli bir ruhuna abanan elemleri aıdU'1~ ıP 
sıtma nöbeti1e yiJUyor, kurumuş ince Kocası kendisini bırakıp gıde~ 
dudakla:-ı arasından SRyık.lama nev- iki sene olmuttu. MazlWn ° fıı~-

lktısad * SURİYEDEN GELECEK EŞYA -
Suriye hükOmetinin kömür mukabi -
linde mentleket.im.iıe 6000 otomobil lis-

inden kelimeler mırıldanıyordu. beş yaşında idi. Yokluk ve ~ti' 

Ş ara b 1
1 

çtı' kte n Bir aralık gözlerinl açtı. Ba~ucun- içinde geçen bu iki >'I• ne acı, n 
da oturan ve b.ı.şuu gül sirkesi.le 18- katfiken azablar yaratmlftı!.. -e ~ 
Latan annesine baktı. Bu bakışlarda, Bu az.ablan büyük bir sabıt' '. dıf 

Macarisf anda bir kilo 
kahve, bizim para ile 

12 buçuk lira 
-<>--

1.fac'9.rlı;tanda bir kilo kahve bizinı 
para ile 12 buçuk liradır. Pe~tede b;r 
ticaret evi, şehrimizde kahve ticarelile 
meş:aul hfr müesse!!eyC yazdığı bir mek 
tubda Türkiyeden kah\'e istemiştir. 

Macar ticaret evinin bu teklifine müs
pet bir cevab verilememiştir. 
Br('ıi1ya kalive firkeU, cenubi Ame

rikadan kahve getirmek için teşebbüs
lere l(irişmiştir. Brezilya şirketi, bun
dan tkJ ay evvel de, cenubi Amerika
dan kahve getirme~e teşebbüs etmif, 
fRkat kahveler Lizbona kadar gelebil .. 
mitti. Lb:bondan buraya vApur seferle
ri olmadığı için, kahveler Liz:bon"da 
başka bir mües.":ie!leye satılmışb. 

Alman makinisti 
yaralayan 

ahkumiyet kararını 

dinlerken hakimlere de 
terbiyesizlik etti 

Cumhuriyet matbaıısında Makine ko
mlsyoncusu Villi Blumer'i, bıçakla öl
dürm('ğe te ehbü~ ed('rrk a~ır 8Urette 
yanıl1t.yan, aynı m\il'SJ;ese hamallııınn
dnn Vanlı M('hmed Ali hakktnd:ıld 

dnva dün ikinC'i nğırceza mahkemesin
de netiCf'lenmiştir. 

.Mahkeme Vanlı Mehmed Alinin katil 
ıuçunu sabit görerek 18 s('ne hapsine, 
yalnız suçu~ bu müesseııede geçirdii;i 
bir kaza dolayısile ayrıldığı. halde te
david('n sonra tekrar işe alınmaması
nın verdiği teeaı.irle i lediği hafifletici 
sebeb olarak kabul edildiğinden ceza
ıını 8 Je"rıeye indirme~e karar vermiş
tir. 

Bu karArın.tıtfhimi.nt mütcakıb Vanlı 
Mıthm d Ali h41y•ll hlıkimeye galiı. ve 
ağıza ahnamıyacak fena kclimele:- aar
fetmiştir. Bunun Üzt"rine vazife halinde 
heyeti h8kimeye hakaret ctn1ekten 
suc:lu olarak da muhakeme edilmelc 
üzere başka bir mahkemeye daha sev
kedilmiştir. 

tiği \'ereceği haber alınmıştır. * ODUN - Odun mıntakalsrında 
mühim miktarda odun bulunmasına 
rağmen nakliye vasıtalarının azlığı 

yüzünden bunlar naklolunamamakta -
dır. Bu scbeble odun fiatlarınm ucuz -
latılnıası mü.ınkün olamamaktadır. 

Belediye ve Vilayet * BEYAZID - KOSKA YOLU 
Beyezıd - Koska yolunun açılması iti
nin gecikmemesi için Belediye mal 
sahiblerile olan ihtilifı halletmek için 
kendilerile ayn ayrı görüşmeğe başla-

mı'='tır. . . * DEVLET EVLERIXIN MAS&.\F
LARI - Kavmakam ve Belediye fU
be müdürlerini işgal ettiği devlet ev
lerinin bundan sonra elektrik, hava
gazi ve çöp paralarının kendileri ta
rafından ödenmeleri kararlaşUrılmıf

tJr. * 100 BİN LİRALIK YOL - Bele
diye bu sene yeniden 100 bin liralık yol 
inşa edecektir. Bu yollar daha ziyade 
mahalle aralarındaki yollardan intihab 
edilecektir. * KOK KÖ,tÜRÜ - Kokkömüriı 
tevziatında ihtiyacı kar,ılamak ic:in 
belediye tili depolar tesis etmektedir 
Depolara 8 kamyon daha tahsis edilmiş 
ve Kadıköy semtinde nakliyatın araba 
ile yapılması kararlar;tırılmıttır, * MAAŞLAR VERİLDİ - İstanbul
da ve diğer yerlerde umumi muvaze
neye dahil dairelerde teşrinisani maa~ı 
dün verilmi,tir. 

Maarif * YENİ OKULLAR - Cumhudyet 
bayramı münasebetile, Yalova. Çatal
ca, Silivri, Kartal kazaları \•e köy1eı in
de 11 yeni okulun açılma merasimleri 
yapılacaktır. * LİSAN DERSLF.Rİ - Liselerin 
10 ve 11 inci ~ınıflannda okutulmakta 
olan lisan tedrisatında bu e,ene tale
belerin ı>eviye!lline göre bir tedriı u
sulü t."lkib edilcc('ktir. * FEI.SEFE KURSU - Vekilet 
me,·cud öğretmenler için Üniver,.itede 
bir felsefe kursu açmak için tetkikler 
yapmakt.Adır. * CU~lllURİYET BAYRA'U 
Bayrama iştirak. edecek olan orta o-, 
kul, liselC'r, ticaret ve teknik okull:>rı 
talebeleri dün umum! bir prova yap
mışlardır. 

Maarif Vekaleti Neşriyat 
Umum üd""r"" 

Maarif Vekileti Nf',rlyat umum mü
dürü Faik Re,id Ünat birkaç jflıne 
kadAr Rumanyaya giderek Vekıil•tin 

muhtac olduğu klğıd.İ temine çalı
tacaktır. 

, -

sonra ••• 
Kamayı arkadaşının 

kalbine saplayan katil: 
Allah beni affetsin, diyor 

-<>--
İnebolulu Deli Osman oğlu Hüseyin 

ve arkadaşı Muttalib, Galat.ıda bir 
meyhaneye gitmi,ler, her biri on bet 
bardak ,arab lçmif!('rdir. İki arkad~f 
zHzurna sarhoş olduktan sonra, Ka
bataşa doğru ilerlemişler, bir aralık 
kavgaya tutuşmutlardır. Deli Osman 
oğlu, ani bir tehevvlirle kamasını çe
kerek arkadaş:ının kalbine saplamıt. 
Muttalib yere serilerek ölmü,tür. 

Dün ikinci ağır ceza mahkemesinde 
bu davaya başlanmJşb.r. Suçlu dünkü 
muhakemede: 

•- Çok sarhoştum, ben kamAyt ko
luna vuruyor zannetmLştim meler 
kalbine· rastgelmlş, Allah beni affet· 
sin• demiftir. 

Şahidler gelmediği için muhakeme 
batka bir ıüne tehir edilmiştJr. 

-

Polonya konsolos
luğuna aid bir zarf 
Kadıköy vapurunda 
kaybolan bu zarf 
bir saatte bulundu 

Polonya kon~olosluğu memurla .. 
rından bir zat dün ak"'m uat 17 de 
Kadıkôyden vapura binmif ve konso
loshaneye ald mühürlü bir zarfı va
purda unutmuştur. Polonya konsolos
luğu memuru bir saat 50nra hüyiık 

bir telaş içinde Denir:yolları idaresi

ne müracaat ederek zarfın bulunma
sını rica etmiştir. Tam o sır~da ida
renin memurlan da kayıb zarfı Po· 
Jonya konsoloııluğu memurunun mü
raca1;t için gitU{!i daireye getirmi<jler

dir. Konsolosluk memuru bundan fev
kalAde müt.chassiı o1mu' ve ı;ı;ördü"\i 
ıntizam ve mükemmeliyete hayranlık 
ve teşekktiTlerıni bildlrm(fttr. • ' 

1 
Türk milleti her bayramını gök- ı 

lerde daha çok kuvvetlenm.iı ola
rak kutlamıııktadır. 

1 HER GÜN BİR M!:SELE 
Tramvayların ortasındaki k anapeler 
nakliye meselesi gene halledilmemiştir. 

arabacılar, İstanbul tarafında çalışmak 
arabacı diyor ki : « Vaktile bize iltifat 

kalktıktan sonra 
Büyükadadaki 
istiyorlar. Bir 

edilmezdi. Eğer 

bulaca~tınız» arabacılık himaye edilseydi, her yerde araba 
Şehrimizdeki nakil vasıtalarının ih- ı ~mir edilmit bir iki otobüs seferle- ı BİR ARABACI DİYOR Kİ: 

tiyaea kifi gelmediğinden birka~ de- rıne başlamıştır. •- Kış geldiği için, Büyükada ara-
fa bah!lletmiştik. Nitekim tramvay ida- ARABACll.AR NE DİYOR? bacıları her SE"ne İŞS"iz kalır, İstanbulda 

ba ı ~ ·· ·- ·ı , t tramvayhrrın ne kadar kalahahk, oto-resi de ara az ı}ljını gozonl noe u- Şehrimizdeki nakil va!nlalan buhra-
tarak, ikinci mevki tramvay araba- nile arabacılar da alakadardır. Son ı;e.. büslerin ihtiyaca kati Relmediğini pö
larının orta yerindeki flağ ve &ol ka- rüyoruz. Bu variyet karşısı:-ıda. Bü-

nelerde otomobillerin artması yu"'zün- u··k d b 1 b" b" ıs· napeleri kaldırmıştır. Bu suretle açı- Y a a ara acı :ın ırer ırer ·tan-
lan yerde tramvay arabası ayakta, den araba ve fayton~ann miktan pek bul tarafına tafınacaklardır.• 

ıztıraba tevekkülle katlanmanın ver- vekkülle yudum yudum içtiii~ 
diği meyus bir ifade okunuyordu. •iinüyor ve bu yuduml~nn bıılll • 

Gülümsemek istedi. Fakat, anneıi- bütün acılığile tekrar içınde 
nin yafh gözleri tebessümünü dudak- , yordu. d.t 
larıncla boğdu. O tamın çok ya\.'Bf Birdenbire solcak kapw çalı",JLİıJiJ 
bir fısıltı ile: Gene kadın taşırmıştı. Bu o;. ,t 

- Annet. diyebildi. ziyaretçinin kim olduğunu ~ 
Gene kadın, oğlunun ça&ıran sesi- mele uğraşıyordu. C$iJl' ıı.~ 

ne, ruhunun bütün analık .,efk.ati ve Mazlum gözlerini açtı. A.nn 
muhabbetile cevab verdi: mid dolu gözlerle bakarak: 

- Yavrum!. Biraz açıldın mı? - Babam gelmittir! dedJ. ri ti 
Çocuk ses çıkarmadı. Fakat bakıf- Zavallı çocuk, iki ıenederı~rıl f" 

ları biraz evvelki gibi tuursuz de- an bile onu unutmuyor ve daJJ 
ğildi. Hafif bir uyku onu kendine lunu bekliyordu. ııt$' 
getirmişti. Tekrar ve üstüste çalınan ç ~ 
Odanın zeoslzliği içinde tekrar bir raklar, gene kadını hareket• fi' ,;il' 

mırıltı duyuldu: Merdivenleri kofQrak inntlŞ ,e 
- Anneclllm, yalnız mısın?. güyü çekmişti. ~ 
- Evet yavrum .• Biişka kim ola • Birden, gözlerine inanaınad1 ·tprl 

bilir? !umun gördıiCü rüyalardan ..,; 
- Babam geldi zannettim de!.. yorgun tuuruna hükmettiğin• eıı';,o' 
Gene kadının acizlerine yeni yaf .. oldu. Fakat, bu rüyaya ben.ı 

1ar hücum etti. Bunları çocuktan &ak- garib bir haldi: 1' 
lamak istiyordu. Batını yukarı kal - Kocası ayaklarına kapanıtı1$ ,_., 

dırarak: .. .. varıyor, nedamet, göz yaşlatl 
- Elbette a:elecek, dedi. Sen uıul- sında ondan af dileyordu. -eı~ 

mel. Arkasını duvara dayadı. iiY°'~-ı 
Bu Jwa konuşmadan sonra Mazlum llmba tit:iyor, hafif ~~f tüld;,F

daldı. Yarım saat sonra tekrar ıöz.lerlni Kendinı kaybetmek uzere 0 ııt 
açmıfu. Bu defa daba canlı bakı- hhaettl. o anda, kuvvetli kol ,ı+ 
yordu: kucaklamış ve bir hamlede ~ 

- Anneci&im, feneri astın m1? venleri çıkarmıftı. . .. _b 
- Astım oğlum?. Odaya paikleri zaman ~ 
- Hani nerede? ayakta buldular. Çocuk "" ,ıı il 
- İlte!. gülmeğe çalı,ıyor; zayıf, but11Il1 
Çocuğun ba,ını ellerile yavaşça yan Jarını açarak: oıı!· ~ 

tarafa çevirdi. Pencerenin kırık camı _ Babacığım; geldin değil dil· 
arkasında, parmaklıia asılrrut bir ye ona doğru atılmak istiyor ıı 'I 
kapuz fener titrek ışıkları. yanı - Gene adam koştu. Çoc' 
yordu. ları arasına aldı: ... ıtJ 

Çocuk ona garib bir aevlnele baktı, _ Geldim yavrum! diye tılçY 
baktı. Sonra biraz maluunlaftı. An- rak onu göğsüne bastırdı. .,,rı1 
nesine dönerek: Bu sahneyi acı bir ze"·kle 11'ı% - Babam geheydi, biz de bu gece den gene kadın, ilk defa ~~ .,, ' 
büyük ve renkli fenerler asardık, imkMını bulmuştu. Heyecaı:Jl> 
değil mi? dedi. rek bir sesle: t'; 

Sonra daha yavaf devam etti: o ~; 
- Şu uzaklarda hep ıtıklar var.. - Bir gün geleceğinden ırP~, 

onlar da donanma mı anne?.. emindik ki Nazmi~ .. diye rtı·rı.V':t 
Fakat bu gelifin, ıenlik gcce!P·· -"", - Evet yavrum!. ~-or 

_ Ne 'kadar çok!. Ne ıüıel!. Ah iyi cize&inden doğacağını unun , ... 
Fakir odanın matemli }ııl\lbir ~ 

o~y~~·tte iyil~eceksin Mazlum!. tarıdaki tenliklcrden gelen .. tii· 
- Ama bu gece hastayım ya!. Ben git sanki yalamış, aüpürrll~t ~ 

lyileşinciye kadar ~nlik bitecek.. O Karpuz fener titrek ışıkl ··~, 
güzel ışıkları, o ıüslü caddeleri gör.. nıyor, ablan havai fişekler ~~ 
mek istiyorum. ne rengirenk kıvılcımlar .şer;.~ıe,.,,, 

Çocuk hayalinde onları görüyor .. Gene adam cebinden hır fe11" 
muf gibi bir noktaya bakıyor ve gü· kardı. Bunun içinde ki.ğıd rd'~.A 
lümsüyordu. Bu vaziyette bir müd- serpantinler ve konfetler v~ ,ıı'' 
det kaldıktan sonra yavat yavaş &ÖZ• Mazlum büyük bir &eViDC e ... 
leri kApandı. çırparak: r~~' 

Bedbaht ana, yerinden kalk!ruş ve - İşte anneciğim; babartl ~ . .1 
pencereye yaklaşmıştı. Sokağın niha- tedikleri.ml hep getirmiş!. ııı: I"' 
yetinde görünen cadde, renkli Jfıklar Yarım aaat sonra, iri kstP tflıfJ'f 
içinde yanıyor, büyük bir kalabalı· rin etrafını ı-enltli ı~tkla.r "~~ 
ğın coş:kun net1e~lle çalkalanıyordu. Üçü de, nct'e dolan ~.vpl ~ f 
Sesler. gülüfmeler, otomobil, tram - çük donanma5iJe büyilk dCd' 
vay ve araba gürültüleri oraya kadar büyük saadetine tam bir sBJIW" / 

ak~etmekte idi. tılmış bulunuyorlardı. __/ 

Geceki lodos fırtınası 1 
[Bas tarafı 1 lnd alıilede) 

rüye gelen Gö:ı:tepe vapuru lodo!tun 
tesirile iyi manevra yapamamı' ve 
Kadıköy iskelesinin nhtım cihetindeki 
dubalarına bindirerek parçal'\mı,hr. 
Buradaki kalın zincirler büyük bir 
gürültü ile koparak denize düşmüş ve 
köprü dubaları hasara u~amıştır. Va
purda ve iskeledeki halk bu musa
deme netice!linde büyük bir heyecan 
geçirmişlerdir. Vapura bir teY olma
mışbr. 

LİMANDAKi SEYRÜSEFER 

, 1111•1 
C mhuriyet bayrıı 1 -,ı nasll kullayacal~ 

[Baştarofı 1 inci 1 ıl~ 
28-10-1940 pazartesi aunü ~lı' ı:ı 

başlayarak 30-10-1940 çart" 1,r 
akşamına kadar resmi daifC J 
yapacak.lardır. .-" (' 

Hususi daireler 29-10-1940 ıı,l f') 
kapalı bulunacaklardır. Ii•'c11,.,I 
esseseler için 28 inci ve 30 llo ti ~ f 
kapalı bulunmak mecburi>"'~~ I 
Bütün daireler, cemiyeUer. ~ i 
nalar, ticarethaneler, kar• ~e ıe'I / 
kil vasıtaları, istasyon. v~. ~c JJ :.1 

rinciteş:rinin 28 inci günll fll ~ ~ 
30 uncu günü sonuna kadar [eti 
leri bayraklarla, geceleri /. · 
ışıklarla donablacaktır. bı.11 ') 

azalmııu. Bilha!ISa lstanbul ve Be- A L- ~ı: ı · d ·ı• fazla yolcu aJabilecektir. Bugünkü raUilcı euZ erıne şunu a ı ave e-
malıeme imkinsızhklan tc:inde Tram· yoğlu taraf1nda bir tPk fl'.lyton kal- diyor: 

Utince öğrenmeğe batlamasını, riyetin uğradığı büyük ve hazın 
sene ayni radyo, kendi halkına buhran, yalnız yüz bi~lerce nÜ· 
karıı, kendi politikalanna bir te- fusun ölümünde, milyonlar.'":a 
mayül teklinde kullanmıt mıdır? 

1 

aervetin heba olut~da ~egıl: 
diye dii4ünenler olabilir. Latin- mukaddes ıayılan hır çok. ~anı 
ce tedriaabn lehte, aleyhte bir his ve fikirlerin ihmal edılı1ınde vay idare•inin bulduğu bu çare, yol-

d d cu buhranını kısmen halledebilecek-

mamıştı. Yalnız Kadıköy, Üsküdıır v@ •- Vaktile arabacılık pek: Uımal e
Boılazi·lnin Anadolu sahillerinde, Ru- dllmişfir. Halk, otomobillerin yüzün
meli tarafında, Sarıyerde. tek atlı kil- den, arabalara iltifat etmiyordu. Bu
çük arabalar işlerine devam etm('lı::- nun neti.~esi olarak arabacılık da, A· 
tedir. İstanbulda en şık arabalar yal- dalara, Usküdar ve Kadıköyüne ın
nız Adalarda bulunmaktadır. Şimdi:t-e hisar etti. Eğer vaktile arabacılık da 
kadar Adalarda, otomobil faaliyetine himaye edil.Mydi, bugün her köşe 
müsaade edilmediği için, tehir içinde başında bir araba bulacaktık. O :z<1ı.

otomobiHerin yüzünden işsiz kalan a- man. halk, saatlerce tramvay btkle
rabalar da birer birer Büyilkadıya ve mlyecek, birkaç arkada, bir arabaya 

Lodos limandaki ıeyrüsefer ve nak
liye işlerini sekteye uğratmıştır. Adalar 
hattındaki seferler güçlükle yapılmış 
\.'e rötarlar olmuştur. Yalovn:va gide
cek ,·apur 9,15 te hareket etrniş, fak.at 
•iddctli lodos kartısında Büyükadada 
hava beklemt>k mecburiyetinde kal
mıştır. Vapurlar Kadıköy ve flaydar
paşa postalarını Üskiidara kadar git
tikten sonra Kız.kulesi sahillerinden 
giderek yapabilmişlerdir. Limandaki 
nakliye işleri saat ondan ıonra ya
pılmağa baş:lamıştır. 

29-10-1940 salı günü i>tsP lı;I'./ 
tiye! binasında aaat 9,15 t~ul r!'I 
vali tarahndan tebrikler ]<O ,ı Jl' 
caktır. Tebrıkleri müteakıb.:aıJ' 
biraz evvel Taksimdeki trı ı/ 

aempati ifi değil, bir illin hareketi batta çiğnenip atıl1Şın a ır: .. 
oldugu-nu bilen lıalyan balkı ka- Aail ve medeni barek.etım. w tir. Fakat sabahları ve ak~ımlan geç 

b d il vakit gene tramvay ve otobüs i!;tas
ranmız.da politik hiç bir mini. dost muhitlere yabancı tr ı .e yonlarında vasıta bekleyenler 
buluıunadıitnt kavrayacaiındııın ve politik makıadlar1a yayan bır vardır. Bu itibarla nakliye meseled 
Roma radyosu bunu yapmadı. radyonun dilimizle de bize neler tamamile !ıııllcdilmi• değildir. M••
lnkılibcı Türkiyenin doiruluğa, ıöyleyeceğini tahmin eüç değil· mafih buna çareler aranmaktadır Me
iyiliie ve ıüzelliie her gün yeni dir. MaamaTıh Tür.k~n ıelim aklı J seli: Otobüs sahibleri, g::lraja çek.ilen 
bir hızla ilerlediğini vatanda,la· bunu çoktan ıeunıttır. otobüslerini tamir ettirerek piyRSRya 

1 

kamazan 24 
imsak 

Otle 
ikindi 

4,4S 
11,58 
14,53 

iftar 

Ak,am 
Yatsı 

17,16 
17,14 
18.47 

nna duyurmak; politik vahim ele- Kemal T U R A N çıkarmaktadırlar. Son günlerde, yeni 
:.:=..:..:...---..:.:__,...~~~~.....-~~~~~~~~~~~~~~-_,,,.,,.........,.,,..~......,.....-~~.....,.,"""':'""-.--~-----.,,..~~~~~ 

diğer adalara taşınmıştı. binerek istediği semte gidecekti.• 

Edebl roman 

Ve gökte yıldır:lar sônünctyc, her 
tarafı 11:üntin ilk tfıklan çığ bir beyaz
lıkla ıarıncıya kadar orada kaldı. 

•.•• 

Tefrika numarası: 24 çin ısrar etmiyerek hf.kliyeceğim .. Ço- Ankarada kend.isini bekleyen i~Jerln için tekrar hast.lanmak lstlyorum .. • 
cukluğumuzu. beraber geçt-n m~kteb başına koştuğu zaman Reşid, ihtiyar Gene kadln gtızlerinl ondan kac;ırarak 
hayatımızı düşün .• &-ni bf.nden ba~ka adamın Ankarada yalnız yapam:ya- her zaman birbi~ıne benzer cevablar 
kim anlar, teselli edebilir? Belki bir cağını bildiği için annesinin de gitme- veriyordu: 

lanmam. odasında gündı.izleri ekseri yalnız ka- yorum .. 

nüz kalktıfn zaman ayaklan büküle-. 
cek, ba,ı dönecek kadar zayıflı. Son
ra koridorlarda &örülmek korkusu o· 
nu tutuyordu. 

Doktorun bütiln tavsiyelerine dik
kat ediyor, kuvvet 118.çlarını usla bir 
çocuk gibi itirazsız fçiycrdu. Ölümü 
yakından görmü.t bir insanın ihtiraaı 

gün kendiliğinden konuşacaksın. Şim- si iç~ ~~r etmiı ve nihayet onu._ikna - İşim var Reşid. Siz hastalıuıalı 
dilik bu bah.s.i bırakalım. Saklanan edebilmışlı. Hastabakıcı:va artık !uzum 

1 

her teyl ihmal ettim. Evle m"şgul ol
teYlt'ri zorlayarak öğrenmekten hoı- olmadığt için Mvm1şlardı. Gene adam mak lıiurn, aonra ıı.k uk İstanbula inl-

Reşidin ha~talıihna üzüldüm. Geçir- lıy ~du. Evet k k f 
• . . .. • sı sı stanbula ini,·or _ ile hayata sarılmıtlı. Yaşadığını ivice dig-ine de memnun oldum. An.karada Sonbaha 1 t B•ran gun •· d U' k ) r ge mış ı eş -cır- u. ıa a ıf verişler rlo t · hiııısetmek için de bir an evvel oda-

"'n'-h •- '-dı B k 1 n d b. ı k 1 1 ı · ı.._ ' o:ı 71Y• 
tJa ar mt!ll"" • azı a fllm ar ser. en ıre açıyor, crta ı ı ınıyor, çi ... ret erı u.1hane ~iyor evdt-n k aından çıkmak dolaşmak istiyordu. 

et' ini 111ın1yonım. Babam Anknrnya 1 oluyor. Çocuklar ilh .. • c:ekler canlanıp diriliyor, fakat ekseri' yordu. O zaman &ı;;id ak .. m ~ıd"' 1 Hem 
0 

zaman' Canan kaçamıyaeak 
itinin başına di;ndü. Annf'si de koca- ... .,,..., h b J ti w urlu o • d ·· ı · ' • • art 1 

ava . u u. u ve yagm .,.c•ç1yo~ u. goz frı saatte hanği vapurdan çıkacak tekrar onu görmek, ona yaklaş:mak 
sını yıılnı.z bırakmEı~k icin bir iki On beş gündür Reşidin ateşi dliş- Reşıd, .. bılba~sa bu karanlık, yag - diye gene beklem / kabil olacaktı. 
güne lc.a4ar gidecek .. K~kt!! tekrar mü.f ve köşk eski tabii hnlini almıfU. murlu gunlerde çok sıkılıyordu. Kar- .. th. b' eve başlıyordu. Bu 
biz bi;o-e kah,)'oruz demektir., Burada ı Yahud zahiren öyle görünüyordu. yola'\ına uzanmış hareketsiz saatler- ":ıu ~ :{ azapb. Ayni zaınşrıda P"Cnc I Gene kadını sevdij;ini günde bir kııç 

V ıonb;ıbar lyfc:e hl~edilme;.. başladı. Servet flanım aabah kahvesi için hah- ce kalıyor, gör:lerini kapıdan ayırmı- :e a~: ananı:l karş:ı garib oir hiddet defa kendi kendine U>k.ru etmekten 
Caııandan haJa. adesı J\.telihıtya; Harikul~.de akş:ımlar oluy•w .. H.~~n / çeye çıbnara, tPkrar 0 bitmez tüken- yarak bekliyordu En ufak gürültü- k d' .. uyand_ır~y~rd~: Bazan •ona gar-ib bir haz duyuyordu. Fakat bu 

•Malih'.lcığım. !~k~t '\uzel n:evs:lm- Alev. bıldıjın I mez elişlerini işlemeye başlamı'ltı. A- den heyeC'anlanır, kalbi çarpmaya h:; l!!'Jnı m~vdJi!ımı soylem~.kl~ .. ft>n~ sevginin netic~~inin ne olacağını dü-
Mektubunu aldım. Uzun zamandır gıbı .. Hal! denıze devam ed1yor .. Pe- · ]ev gene sabahları denize gidiyor, Fik- başl<lrdı. Koridordaki bütiıı1 ayak ses· ! Onu ı;;e:u .. b .. 1 

.. yaptım, diye du,,Onurdu. ,unmek lstemıyordu. 
5"0. azamadıgım için tıki:ret edi - tinde bir !!Ürü kendisi gibi gı:nc ar· ret. Nedime ve başkaları ile dans için lerini tanıyordu. Nazlı kR1fanı~ yü- yJm?. &,~:un b" kay~::,Oi' olmaya .. K('ndlni ikna etmek ister &ibi ba-
1·cıraun. Hakkın var. Fakat bu aon kadat eğlenip duru70r. Rl"şid hasta gect>lPrinJ kulübde geçiriyor, e~ki"-i rüyüşünil, Alevin gürültü ko.,uşmala- .. .. .. , a ın turu ltukanclıkla. zan f()yle diyordu: .onu ı;e\'İYllrum, 
,.Unler zarfınd'1. ne büyült endi eler iken evin ıuk.ıntıh ha,•psı ora da tesir gibi ten, kaygusu:ı: görünüyordu. Bu! rını, Servet Hanınıın ağır 3dtmJı:ırını.. u;.untu ılP. üzülür, kederlenirdi. Mit- ondan vaz geçemem, hayır, hiç bir 
re~frdl~imizi bilmiyorsun. Sana ge-çen ~ıiiyordu Fakat timdi tekrar senin ta- nunla hl'raher gene kızda de~i.şc-n bir Fakat Can<ln, havır onun hafif adım. h_A·t· ~vketı kıskanıyordu Onun gel- sebeb beni ondan vazgeçiremez.• f·a
mektublarımd<1 mühendıs mektebine birinle o e~kl }'<lramaz çocuk Alev ~y vardı. KahknhAlarına asabt bir ]arının sesini ,..ne adam leyhude dıg!n~ C~a~!~ salonda başbafa otur- kat baıan da tehlikeli yolculu~ çık
,:irmek için imUhan \•enn:!°)'I' ırelen,. oldu. Annem de lvidir. Sendı;-n ne çınla.V1f celmişti. Evde kalınca bır bekliyordu ve günlerce beyhude bek- dugu u bıldı~ı geceler uyuyam<11dı. mış bir insan gibi korktuğu, ıstıı-ab 
I tanbuldaki tahsil miiddetini bizim h r?_ Ankarada çok eğlendi~ini du-

1 
yerde duramıyor, k:ıpıları vur:ırak c- ledi. ~ gidince, Can:ının koridorda. ha .. çektiği oluyordu. İçinden b1r ~es~ .Ne 

yen.unııda gcçircC'C'k olan öl('n kt.ı<"a- y nım. Kocan. ÇO"uklann Uh • 'radan oraya dolaşıyordu. Rf"1idin odn- İyilije yüz tuUuktan sonra .Canan fıf .adımlırı duyuluncuya karlotr diş - rapıyonun? diye fıc;.ıldar gibi olu-
mın ff'll<" akrabasından be.haet'lliştim... Jlıl:t7acl€" .. i J\ff'lihac!an Canan:.: sınd.ı kaldığı zamanlarsa ya g~nc a- oda.sına pek seyrek uğramaya baı- l~n aıkılmı,, yüıU ölke llp korkunc yordu, ne yapıyorsun!.. H•irrrı~t et-
Zaval1ı çocuk tehlikeli bir ha talık •Sc .. ·ğili Ccınııın. damı yoracak katlar fazla kono.ı•tıP lamıth. Onunla yalnız kalmamaya bir h:-ıl ılmı,, yatakta oradan oraya men li.zım gelen bir kadın, hem de 
j:f'.'ı;lrdi; Tifo .• Dnha:I annesin.l. baba- M~ktubunu alrhm. B:ıştan sonuna gülüyor, yahud onun karşısıni;J; yüz.Ü- dikkat ediyor, daima odada Alevin, dönerdi. Bir iki defa herkes u;"lıduk- akraban ve düşün ki senin yaşına 
•ını Ankaradan faiırttım. Hastanın kad r hayretle okudum. Evet hayret- ne &özlerini garib bir llJ"arla dilı:er•k y:ıhud Servet Hanımın bulunduğu za- tan sonra Cananın odasına lritmeyi, yakın yaşta bir kıZJ var ... • Sor-ra 
b .fma doktorlnn t.opladık. Ne ise tf'h- i lfl .. Çibıkil bu bir dMt mf'ktuhu de- uzun müddet mlkfı:t ic~inde htrt'ketl'iz manları seçiyordu. Reşid ona :;alva- ona, neden kendhlni bırak1Jğ1nı, ne- Alevi koJlannııı aldığı gece bir kibulj 
Hkeyt adattı. On gundür alet dü,tü, liJ .. kuru bir havadis ve akraba m•k- kalıyor. d.u. . _ 1 ran 20.·zıe.r.te .. balay.ordu. Ha.Hl baz.an I d.•.n bö .. ··y·l·e uzalı::la.4·1'ını aornıayı dü- .kü d 0 

" n .. T h • ~~"6 gibi kafasına çO ··yor u. nu opmUT-
a iı ıenc kuvvetH oldUjU için kendi- tubu idi. Derh3l anladım ki ban!I aöy- Rcııd.ın babası ıle annesı Ank:ıraya J herkesın onunde şikiyet edıror; •Çok 1 tunmuştu. Hatta hayalinde o:-ıu to _ •-·- , d ld "-• ·· 

tü ve gene AU mes u o u ... nu fiOYBıni çabuk toplayac1.k, bununla bera- lemek iııtemediğin feyler var. F"kat dönmiişlerdi. Babası Saim Bey. ki:i- yalnızım, diyordu .._., siz artık beni j kat!amı, ve bundan garib bir rahat-
ber uzun bir nekahat devreli &eçire- ben ıabırlıyım. Seni konuşturmalı: 1- binin iutüste gelen telgraflan üzerine tamamila bıraktmız. Daha sık p!meııU !ık duymuftu. Fakat &idemlyordu. He- !emişti. LAıbsı 'fiil') 

!anılacaktır. p1"" l 
Taksim meydanında'. nı•::,ll'_Jil 

rak edecek ordu cüziıtar11 t 1'11~' 
itfaiye, mektebler ve cenıiycl1 ~ 
saat 10,30 da yerlerini alttı .. 1 
caklardır. ,,/ 

Geçid resmi saat 11.30 ıl' .#'·~ 
caktır. Aynl günün akıa'~p~ 
Vali vo Belediye Reisi ta 

ffl,,J~ 
Cumhuriyet bayra /ef f 
açılacak müeıseıe4:t;/ 

Cumhuriyet bayraınırıd• .,ı;.i>' f 
dar in'88b bitmiş olan 1>.V ,ı:ı.ı<· ı/ 
Jerin açılış: merasimi ya~1:1)C.t'~ ~ 
lar meyanında, Eminönu tJ.fl 11! 
ı;ı, Kliğıdhane köyÜnde );P~Jıll~ 
letrih havuzu ve eiel<tr1 ,,ııı f 
konulan yenl büyük ]<atB el~~ 1 
ve işletilme törenleri yapı~: OJA<~ 
ne 29 te,rin.ievveJde Be~oğ ~t. ~~ 
sirgeme Kurumunda bir çıcir ~ 
açılacaktır. Bu klinigde fa,...ı.-pt'· 

balo verilecektir. 

ed·Je•-" 
meccanen m:::,._:_ ~-~ 

Piyasada pamuk •1,f. ranının önüne g~~;,,j 
IBaı tar.ti ı :,ı ı9 

tiyac için çallf'lcakur. f•. ı"" 
rülür:-e harice de deırtit ~ 
kabil obıcaktır. !•" · .ı 

d !<• •" Sıvaata, inşaatı yarı 8 11 rrı1.1'1 A 
rr lrik>sı yakında ı::::: a•";ı7 
Almanlarla yapılan F- ,t\\111 I 
fabrikaya aid tc!lsatın tııf• ..... -

tlf ·v, 
getirilml'si temin ohır1rtl fııbf1 ; 

İnrJtteld ikinci itli~:."''' •;İJ" 
bu ay sonunda ıarnatn·-:-JI 

/ 
üç ay sonra faaliyete ~ıoı ~ 
caktır. Bundan başk~ S:rrıe~e 
sı da üç •Ya kadar ışL 
caktır. 

t 
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Büyük 
taarruz 

o A 

sıyası 

ba,ladı 
lliue \Q . .. r, Balkanlardan ~nra p.rbda 
lıil< h" • • 

ltıi~ti ır !Cıyası taarru7.8 rrç-
tdiJ~:. Bu taarnımn hedl"fieıi, üm:d 
d"rı Clnden çnk fft71a muka\"emct e
ltı.alc ~~ ~iti .,imdi ka~ir darb'°vi vur
b1ı d.~cre hazırlanan Ingiltereyi ama
btir· u~urrnf'ktir. Alnuınya. bunun için 
t~ \ll-.1talara baş ,·urrnuc;tur. Jlatti 
8,·,., 1Ya bile fedaki.rlık yapaı·aktı", 

l'et b • ltt"nv e aJ.:ılırıu., Fransanın cb. Al-
htrah &nııı :'.\8runda mİh\·er devlet'erile 
tra.

11 
er rne,ki alması bite istenm: .. tir. 

htrb ~attan alınacak olan tupraklar, 
tı."1 daha başlamadan ev\ el, İtalya 
8a\· ~lldao taleb edilen Nis, Knrtika, 
tlflı~· 'IUnus \·e Ce1.airle benthf't 
h.ııık .d ~lı:rıanya ıarafından üzerinde 
itt ~ dıa ohınan Abas-Lortndir. Di
diJ, lSınıiar, Vi~i hükılmetine terke

tt'lı;f 
~rı. ır. Şu şartla ki. Fran'ia, Al-
la."'~•nın yanında e!lki müttefikine 

8 
,ı \'111~·et abın! 

"ıu~ 5Urctıe Franııa, topraklarından 
~k rıı bir kı mını rene ~tine ge~r
ltfırıd(ırıatına malik olacak, fakat ş,e
•İl"e ~ fedakirhk yapa<:aktır. ş:m
t?tefi , dar hiç bir harb, topraklar 
~ını, •)ni terazinin iki gOzune bu 

t r feci "1rtlur altında ko_f1llamıt ı. 
ltti:~t bütün bunlar, Ahuau teL.l f
t-ıa ır. Fransanın bip.le bir ~ye mu
)o\ı:t ettiğine da~r hlç bir habtr 
"ttıt· : Bililis bir ls\.·İçre gazetrsioin 
laıin •ti ltıalüınata göre, Mare~l Pe
l'ı b blua,·inı La\·al'le Hari<:iye Nazı
d.ilıtı audoin'ln bu tekliflerin kabul e
b\t,,li'!ii hakkrndnkl ısrarlarını rcddrt
,_l'lıtı r. Ve Vitiden verilen bir telgraf, 
~lnı Stı ha\.·a "·e deniz ktıv,·etlerinin 
t:l"a anlara terkedilec::eğl hokkındaki 

8~•Utri tekzib etmektedir. 
l'i'l ~tu11 bu lehte ,.e aleyhte ::.eyi olan 
°'dtı~tUere rai'men Franuda bir "'yler 
~ &:ıı a ik8rdır. Le.vırıe Rit1er 
)i&Sı; ltıdaki ıı>rüsme1er, her ha1cle bü.
~ ~h~nuuiyeti hai:ı neticelet doğur• t' litidadındadır. Bu. hakikat~n bir 
ıı.tıllt l.J: "' Alınan ıulhu için bir ha
,1 mıdır? Yoksa bunu daha başka 
~ eler hli takib edecektir?. 

~"1ıoı.ı.ak ol•rak telikki e~ilınesi 
' &:~len bir nokta '\·arsa, o da ıul
~ )'ıpı.Jrnası için iki taı-a(tan da 
tlln IO"ıterilnıiş olnıasıdır. Bunu 
b1f!:ı llaric::iye Nazırının Amerikan 
'ttih tUerine verdlj"l be3·anattaıı çok 
~ olarak öğreni)·onız. Hatta Bau
~ ~htıa.nya ile anlaşmamak l~in h·ç 
\·i91 hheb. olınadığını da sö)·lemi~tir. 
·~ ~kUtnetinin Hariciye Nanrına 
"~b '&er litbeb yoksa, Çörçil'e göre 
)tıi b~•rdır. Çünkü A1manyanın p
~h; btıtn Fran..,ız milletini eritip kô..,,. 
~ 1tte etmektir. 

R E S M i 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 
Anadolu Ajansının dünkü bültenle

rindeki harb tebliAlerini apğ•ya nq• 
ttdiyoruz: 

/ngiltere 
Dün İngiliz bombardıman tayyarele

ri l'rarwz, BelçJk.a ve Holanda sahil-
1eri üzerine akınlar yapmıtlardır. Oa
tende ve Gravelineı Umanlarile Calais 
yakininde fabrikalar ve ftUUl&ndiz 
garları ve Zeebrua açıklarında bir 
kafileye ts.arruz edilmiştir. 

Gece bombardıman ve aahil tayya
releri Almanya ile düşman işgali altın
daki topraklar Uzerinde çok genif ha
rekilta bulunmuşlardır. Bertin bölge
sindeki hedefler bombardıman edil • 
mfştir. 

Bütün gece harekatta bulunan kuv
vetli filolarımız Hamburg, Hanovre ve 
Gf'lsenkirchen petrol te!iisatile Ham -
burg, Cuxhaven, Wilhelmshaven, Rol
terdam, Lorient'da havuzlar ve gemi
leri, l\fun ... ter, Hamm, Bottrop, Duis -
burg ve Emmerich'de demiryolu mü
nakale ve mar'8ndi:z: garlarını, Hem .. 
burg elektrik santralini. Flesainııue, Os 
tende, Düııkerk limanlarını ve bazı dü, 
man hava meydanlarını bombardıman 
etmiflerdir. 

Tayyarelerimizden biri üssüne dön
mem.iştir. 

23 teş:rlnJevvelde Sudanda Kassa
la"nın dışında bir İngiliz lrr.şif kolu, 
yeniden bir düıman grupuna muvaf
fakiycill bir hücum yapmıt vl' düf
man grupu, geri çekilmeden evvel .za ... 
yiata duçar edilmi,lir. 
Diğer cephelerde ısükQn hüküm sür

mektedir. 

Almanya 
Alman teb!İğinde, bombardıman tay

yarelerinin Londrayı bombardıman et
tiğinden bahaedilmektedir. Dün ilk defa 
cılar&k. İtalyan tayyareleri de Almın 
taY)arelenie birlikte, İngiltere üzerine 
yapılan hava hücumlarına iştirak o!t -
mitlerdir. Dünkü harekit esnasında 
beı İngiliz tayyaresi dÜfmüıtür, 

ltalya 
İt.Jyan tebliği de, ,imali Alrikııda 

İtalyan kuvvetlerinin dü.şmanın ileri 
hareke tini ·tevkif ettiğini yazmaktadır. 

Ayni tebl~de, İtalyan tayyarP.\erinin 
Port.said, İskenderiyenin oarkındak.i 
bazı mevkileri bombardıman ettiği 
kaydedilmektedir. 

Rayştag 

toplanacak ~ 11 için hB.di~lerin ne ,ekllde in
~ bttdtcej:ini '\t Fran5tz Jıükün1f!ti
~~.derece)·e hadar ıulha nıa JÖS

~. ~l\i •imdiden bizim kestirme- Hitler 
~ doıru olma~a grttktir. VAk"yii 
~ 0hjekti( bir ,ekildc te1kik ed"p 
ltlt~~d tUe tutulup gö7lc gnrültn rue ... 
~ l.~n netice çıkannak hu1'ünla
~'-ti inanın daha muvafık ola<:ağt 

son müzake· 
dair beya· 
bulunacak 

relere 
natta 

t._ ti.deyiz: 
~ ''1 l'arise gidip Hitlorlc müllk•I Lon~ro 25 (A.A.) - Bitaraf mem
~ Sonra Vi~iye döndü, l'etain'le balardan alınan haberlere göre, Ber· 
~ ttti Vf' tekrar Parİ'-e .-ehil. Bu 1 lin mahfilleri. Fransa ile bir anlqma 
~~~ d~ Jliller, yanında ,~on ll.ib;· hasıl oldu~una. Rayttatın yakında iç
~.,_ h, · a"!'~aı Keitel, Bravc;iç o ~ timaa davet ~i1eceğine ve bu toplan
~I t~de l'iflany~ hududunrla. ~· tıda Hitler'in aon günlerde sarfettiği 
"':~l.lırb·anko ''e Ispanyol tları<:ı;,:e tiya."i ve diplomatik faaliyet ve Gene
~"'t •Ye !\anrlarile.. ıörihıhi. B~ ral Franko ve Maresal Peten ıle yap ... 
.:"ot t.arfın.da Lava) ın Pari!!iite bek. tığı görütmeler hakkında beyanatta 
~~,:nası lazımdır. Fakat Laval neyı bulunacağına telmih etmektedir. 

~:1·1t ·• 1 Hitler - Pett-n mülikatının daha zı
....... ban ••ıhyor ki, Almanya Akde· ' yede lr•ilk oldutu tahmin edilebilir. 

lta l, •!ayacak ol•n buı·uk hare • Filhakika. bili .. reıu bir sulh fik· 
~'-ı. J'lany.1 ile beraber, Fran~'.\', dıı 
!i,jı)ıltrtnak i'ltcmektectir. llitlrr'in rini taşıyan Marepıl Peten. bir tsraf
'"fl ' \·e Franko ite ayn .tyn yap- tan Hitler ve Ribbentrop &ibi aman -
.,_kt"'t'tla ı ısız muhaıımlar ve diı7er taraftan da 
. ~ !i nrı bu bakımdan mütılea ~ 
!'ı.~ı l''tlnde olur. Fakat bu al;ika. Laval ve Baudoln gibi müoavirlerle 

olur'> · ·ı muhat bulunmakt.adır. k' d .. ·. Bclld Fransa, Inı:ı trreye 
~·~kittudan doğruya muha11;aına+a Umumiyet itibarile JUmat edilebi_; 
~dlhı1-ılen~. İ!!iipanyaya Y•tpıl~c1k lir membalardan alınan haberlere gö
;::l'iıte 1'1 kolaylaştırmak vuif("-.ini re. Mareşal Peten, her ne paha~na 
.~ 1.lacaktır. Filhaki1<a Alman olursa olsun, memleketini Almanyaya 
~ ftiııin Atlnntik hudutlu sahilin- satmak niyetinde değildir. Bu aebeb
ı~ıi'llıtrıyaya sevkfflilmeq nliiın - den dolayı Almanların bilahare iste
. .., .. '· Fıkat bııradeld in<e bandın dikleri gibi hu.ket için, hakiki ol• 
~t... - ttı-' rı ıq ·~'td· llnakalf'\'i temin f!tıne~e kö 1 maktan ziyade zahirt bazı fedakirlık-
~t\ 1ii rnuh"kkaktır. Alınanva hel- Jarda bulunmaları gayrımümkün te
\~ ~'1tn bUtün mii~a1cal~ ~olla- likki olunamaz. Almanlann Maretal 
'- ~tifıde etmf'k ve l!lpanyayı da- Peteni İngiltereye illnı harbe kadar 
ı,_'< ı.; "'1 Cebelüttanla b"1 yap•- Uerl gitm~e mecbur etmeleri gayrl
~kt:d~•rnızu be .. lemek çarelerini muhtemel gibi gôzükmektedir. Fakat, 

ı.· 1-•di · her hangi bir bahane ile, donanmayı 

~;"'\ '.· rde Fransa \fnldcn kaçar-..,lt\ ve bazı Akdeniz üslerini kullanmak 
1 

ll'l!lna~ı .. lşıcal alhnda hlr ;ver 
~~liıtıa ~ta.k ve İo;panya da Romanya- hakkını elde etmeleri rrıilmkündür. 

HAKfKA1 

YAZAN: 

eKRl:M 
RE:..rİT 

Evvelki tefrikaların huliiaaaı 
Fatihin femutnı üzerine I\lidUlide yetleşmeğe mec ... 

bur kalan Yenlcevardarh Yakubun dört oğlundan hhak 
ve Hızır babalannın un'ati olan çömlekciliji yapmak
tadırlar. Diier ild oilu İlyas ve Oruc, evveli ufak bir 
filika ile başladıklan çömleok ticaretini bırakıp işi kor -
sanhğa dökmüş:lerdir. Fakat bu hayat, Onıcun esaretine. 
İlyasm da ölümüne sebeb olmu.ştur. Esirliii srrrunnd:ı 
çok uhrabh Ktlnler yaşayan Oruc, nihayet kaçmaia mu
vafiak olmuştur. 

Bundan sonra bir kaç defa gemi sahibi olduğu halde 
uğradığı taarruzlarda hepsini kaybeden Onıc, nihayet 
Korkud Hanın kf'ndisine hediye eUiii son geıui ile Dünü 
Kaya limanında ilk zaferini kaı.aurnıf, kışı İskenderl
yede ıcçlrdiktcn sonra baharda yola çıkmıştır. 

Öbür tarnitan aiabeysini aramak kararını \-"eren Hı• 
zır da den1ze actlmı~hr. l'tes•ud bir te<11a,lüfiin birbirine 
karşılaştırdığı iki kardeş 11imdi Tunus Beyinden bir sı· 
imak isteme1'e 11tmi.şlerdir. 

Saraydan çıktıkları vakit, iki kardeş memnun gö· 
rünüyordu. Şen adımlarla gemilerine doğru yilrüyor -
tardı. Fakat onlardan daha memnun, daha neş'e1i biri 
vardı. O da saraydaki Tunus hUkümdarı Beni Hafas sü
liılesinden Sultan Mt!hmed Hazretleri idi. O dertte mem
nun, o derece ne,'eli idi ki, müstakbel servetleri tutaca
ğını tahmin ettiği ellerini uiuşturarak musahiblerine 
hemen üç tabla dolusu yemek getirmelerini emretti. 

n• 
III - Maı um bir aşk 

Klf gelmi.fti. Deniz üzerinde büyük cevelin.lara im
kln olmadığı gibi bu mevsimde kırlı işler de görmek 
pek zayıf bir ihtimal dahilinde idi. Orucla Hızır Hal • 
kulvade yerleşip gemileri tamir ebneyi doğru buldular. 
Hızır, kendi arzwıu veçhile, biri on beş, diğeri dokuz 
oturak:, iki perakendenin inşa.sile meşıgul olmağa başla
dı. Sabahın ilk saatlerinde tezgiha gidip ak~mın get 
vaktine kadar yapılan işlere nezaret ediyor, bütün dik
katini, bütün titizliğini gemilerin mükemmel olma!ı için 
sarfediyordu. 

Bir gün, bermutad, tezg3htan ayrılıp gemisine dönü
yordu. Yatsı ez<rınları okunalı eyepce olmuştu. Şehri de
rin bir uyku havası kaplıyordu. Yalnız şiddetle e'iE!n 
ri.i*ın ,eşi duyuluyordu. Yüksek ve çaprazlama dü
~n yağmurdan ıslanmı, taı duvarların arasına sıkı'
mış dar bir sokakta yüzünü kamçılayan yağmurun, bur ... 
nunu fişiren rUzg.irın altında, her adımını yerlerde biri
ken rıulara basmamak için dikkatle atarak ilerlerken 
kulağına blr ses geldi. Bu bir ses değil, hafif bir inilti 
idi. Hıur durdu, kulak kabarttı... Hafıf bir kadın iniltisi. 
Fakat nereden geliyordu? .. Karanlıkta hiç bir teY tefrik 
edilmiyordu. Bir kaç adım daha attı. Bu sefer iniltiler 
daha yakından gelmeie başladı .... Hı:ıır tekrar durdu ... 
Evet bir kadın inilti.si. ... Fakat bu kadın nerede'! Karan
lıkta daha kesü bir kııranlık te_şkil eden fU kapı kemeri 
altında olacak .... Hııır ~raya kadar ilerledi ... Evet. yanıl
mamıftı .... İniltiler buradan geliyordu ...• Eğildi, çakmağınJ 
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yaktı. Çakmağın ani ziyası.nda bir köşeye bü.zülmüf, tit
reyen bir cl"l:im gördü .... 

- Burada ne yapıyorsun?.. , 
Fakat 1Uallne cevab veren olmadı. İkinci bir sual de 

cevabm kaldı. Daha sert bir eda ile üçüncü defa olarak 
auall irad etmek üzere iken Hızır muhatabının Türkce 
bilmemesi kuvvetli ihtimal dahilinde olduğunu habrla
dı ve tatlı ve yumuşak bir sesle sualini Arabca o!arak 
tekrarladı. Bu eefer iniltiler söze munkalib oldu. 

- Üftiyorum .... Soğuk ...• Çok soğuk ... Karnım aç!. 
- Burada ne büzülmü, kalmışsın?. Evine gitsene!. .. 
- Evim yok •.. Evimi yıktılar, yaktılar ..• 
- Kimler? .• 
- Kafirler .... 
Ses, gene ve ahenkli bir sesti. Adeta bir çocuk ~eıl. ... 

Büyük bir korkudan sonra ailayan ve titreyen bir ço
cuk ..... 

- Senin annen, baban nerede?. 
Derin bir hıçkırık taze bir kalbden koptu v• Hı:z:.ırın 

kalbinde akisler uyandırdı ...• 
- Öldürdüler .... İkisini de öldürdüler ... Artık ne anam 

var, ne babam .... 
- Sen burah mısın? .. 
- Hayır .... Buralı delilim·- Gırnata civarından ge-

liyorum .... 
Ağlayan bu hafif, nahif, ufacık mahluka knrşı duy

du.tu merhamet ve tefkati ifade eden bir R!'le Hıtır: 
- Burada kalamazsın .. Gece çok soğuk, bak y&ğmur 

yağıyor, rüı.g&r da acı acı esiyor.... Sonra bu karanlık 

ısokaklarcla bin türlü tehlike zuhur edebilir ... Gel ır;eni 

götüreyim .... Gemime gidiyorum ... Orada hem ısınır, hem 
yiyecek bulursun ..... dedi 

Kızcağız, Hızırın bu sözlerinden f:ızla, sesinin esa
ııında emniyet veren bir dostluk sezmi' olacak ki, yava• 
yavat yerinden kalktı. Şimdiden Hızıra alışmıı olduğu 

işik.Ardı. Fakat &on bir tereddüd onu ilerlemekten nıe -
nediyordu. 

- Haydi. .. Gelsene!. 
- Eger een Jdıfir değilsen seninle gelirim .... 
Hızır hafifce güldü.,_ 
- Ben! .. Kafir miyim? .. KAfirler benim de kardeşimi 

öldürdüier .. _ Elimden gel~e hr:psini lulıcdan qeçiririm .... 
Haydi., .. Gel. .. İsmin ne?. 

- Hatice ... Hatice binli Süleyman._ 
Yabancı bir kimseye ismini IÖylemek ona kar,ı hi9 

bir emnlyet!izHk beslememek demektir.... Hatıcenin de 
Hızıra karşı tam bir itimadı vardı .... Bu yeni arkadq:ının 
omuzları üzerine attığı bornoza sarılarak onun yanında 
yüı ilmeğe batlad.ı. Bir hayli yol kateLtikten 1m1ra gemi
ye geldiler .... 

Arka kA.morad& mumların µn ı,ığında kızcağız tlm· 
di koca bir bakır mangalın kugın ateşi karşısında ısını
yor ve araıııra tebe~'l'üm ediyordu. Gi.i1ümııerken yavaf 
ya.vat canlanıp kızaran dudakları ara!lından beyaz djf
leri görünüyordu. Hızırın koca kaftanı içinde daha tnce 
ve daha nahif görünen Hatice on dört, on bet yaşında 
soluk beniı.li, iri siyah ceyJan gözlü bir Arab kız Jdi .... 
Artık korsanla kızcağız dost olmuşlar, bir gemicinin ge
tirdiği büyük bir sinınln içindeki yemeklerden yiyorlardı, 
Fakat bir kaç lokma Haticeyi doyurmağa ki.fi geldi. 
Şimdi süzülmüş parmaklı ince ellerini sininin kenarına 
dahamıt Hı.mı derin bir bakışla iyice tetkik ediyordu ... 

(Arkalı nr) 

İtalyada tuğyan 
Yer yer arazi ve 

evler çöküyor 
~.®SPOR -

Roma 26 (A.A.) - .D. N. B .• Birkaç 
gündenberi bütün merkezi İtalyaya 
yağan şiddeili yağmurlar dolayısilc, 
Tibere nehrinin suları, son yirmi dört 
saat içinde 6 metre yükselm.i,tir. Tos
canada ve Onbriada1 fiddeill yağmur
lar birçok aeyliplara ve bunun netice
sinde muhtelif yerlerde hasarlara se
bebiyet vermiftir. Deınlryolu üzerinde 
bir yerde yağmurların tiddetinden do
layı toprak k&ymlftır. Bu 1ebebden 
dolayı dündenberl münaka!At ke&il • 
miştir. Trenler, diğer bir yol ü:z:eritıden 
gelmekte ve bu yüzden teahhur yap
maktadır. 

Yarınki lik maçları 

••• 

Lik lideri Beşiktaşın 
karşısında alacağı netice 
merakla beklenmektedir 

Vefa 

Taymis gazetesine göre: 

Bahara kadar 
Balkanlara bir 

bek· tecavüz 

lenmemelidir 
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KÖYLÜ MESELELERİ 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi, hangi köylü
den buğday alıyor? 

AraW"a gazetelerde, köylüden bah
seden ya7.ılara te.sadüf ediyoruz. Hü
kUmet~ köylüden buğday alıyor, Sü
mer Bank köylüye ucuz buma vere-

Londra 25 (AA.) - Tim&l'l'in Bal- cek ve saire .... Acaba Toprak Mahsul
kan muhabiri aşajıdaltl mUtalea.ları leri Ofisi harıii köylüden buğday a

ileri ıürmektedir: lıyor?. Ranğiııinden alamıyor? Köylü 
Balkanları sulh içinde muhafaza et- , dedığimlz zamı:ın neyi kasdediyoruz?. 

mek gayesi, Eden'in Yak.ın'8rka mu- Bu meseleyi kı.wca izah etmeyi fay
\"a!'lll!atındanberl, mihver devletlerinin dalı buluyoruz 

Balkan memleketlerine kaq;ı takın- Toprak Mahsulleri Ofisi, Anadolu 
dıklan tavrın bir pttnsipi haline gel- ve Trakyadan bu~day almak için 
mJ,tir. Belki de bu memleketlerin, seksen beş yerde istasyon kurmuştur. 
yapmağa ha:nrlandıkları mukavemet Buğdı:ı.y satmak jstiyen köylü, bu sek ... 
hu!lusunda m.aneviyatlannı kırmak ga- Ben bet ist.a.ııyona müracaat etmek 
ye~ile Almanya Hariciye Neıaretl mecburiyetindedir İsta<ıyonlar pek ka .. 
tlmdi Balkanlarda yaptığı propa~an- lBbalıktır. Bir kaç kişilik bir memur 
da Jle Avrupanın cenubu tarki meın- kadrosu, yüzlerce köylünün buğdayını 
leketleri üzerinde Almanya tarafın- muAyene etmekte, tartmakta, eline bir 

dan hlç blr taeylk yapılmıyacağıru ha- fi' vermf!ktedir. Bu muamele pek gi
ber verdirmektedir. F.cnebi ga:ıetw rilt ve uzun olduğu ve iata~yonlar ih .. 

muhabirlerine yapılan bir beyanat ee- tiyaca k&fl gelmediği için buğday alım 
nuında Alman hükümeti şcu sözleri isle!lyonları civarında filnlerce bekli
aöylemfftir: ;,:·enler vardır. Kağnı arabalarlJe ya .. 

• Bi%., yeni nizam haricinde kalma- taklarını g<'tirenler için geceyi açıkta 
yı tercih eden memleketlere kartı biç geçirmek. pek müşkül bir if delildir. 
bir humane fikir beslemiyoruz.• Fakat kaknı arabası olmayan, bir ÇU• 

Bu ve buna benzer ieminat Berlin- va! bufday1nı sırtına vurarak İ!:tas
de bulunan ve iyi haber alan bir mü- yona gclen köylü için, burada bir iki 
f'!hidin verdiği haberlerle de teey- gün beklemek çok zor bir iştir .. 
yüd etm:eıktedir. Bu mÜfahide naza- Burıda hatıra fU gelebilir: Madem• 
ran, mihver devletleri Yunanlsteona ki buğday alım istasyonları ihti~aca 
karşı olan vaz:yetlerini Yunan bükü- klfi de~ldir. o hAlde bunların mik -
meti üzerinde bir tazyik icrası suretile tArlarını ırtlırmakt köylüyü gtin • 
tatmin ve tasrih etmenin lüzumu ol- )erce bekletmemek 18zımdır. Fıkat 
madığına kanidirler. Bu aiya!'et aynı bu da ne dereceye kadar kabil ola
ıam.enda bütün cenubu '8l"ki Memle- bilir?. Buğday J!ltih581 eden o kadar 
ketleri için de aynıdır ve bu mem- da&ınık mıntakalar vardır ki, her yer
leketler istikbal için kendi tavır ve de buğday •lmak ic;in iJtuyon te!'I• 
hıreketlerlnl intihab hurusunda ıser- etmek büyük. masraflara pbcblyet 
be~tUrler. Gene ayru haberlera göre, verebilir. Her halde Toprak Mahrul• 
Alınan hükU.mdetinin Y~ani~tana ve lerl Ofisi, bu gilnkü lınk.lnlar dahi • 
Türkiyeye karşı olan vazıyetinde pek lfude, kabil olduğu kadar bu~day iı
yakm bir tahavvül vuku bulaCR~a tAıyonlAnnın milırtannı artırabiltniftir. 
dair hiç bir delil mevcud değildir. :Eger, Toprak Mahsulleri Ofioı. bu is· 

Fa.kat Balkanlar üzerindeki kıskaç tasyonl;ırı da kurmamış olsaydı, mu
hareketinden uzak memleketlere lmr- hakkak ki köylü buğdayını., ıncak 
f1 tatbik olunan bu sulh siya!letine mu- tefeciye 11atacaktı. Nitekim Anadolu 
kabil yakın memleketler ve bilb..&Aa köylerini dolatan tefeciler. bu~day iı
Macaristan gibi U%Un müddet kendi tasyonlanna gitme~e mukt,.dir o\ııunı• 
parltmanter rejim.ile ve demokrasi u- yan köylülerin mıtlıru topl11.makta .. 
aullerile müftehir bulunan memleket- dır. Elasen himayeye muhtac fakir 
ler yava.ş yavaf nazl kalıpları içinde köylüler de bunlardır. Bu k':>ylüler 
yerii bir ,.ekil almağa batlam14lardır. tefecilerin elinden kurtu~_am~mıetır •. 
BuralArda ıe.kilih esaıııiye kanunla .. Huseyın. Avnı 
rını değlftirecek bazı tebeddüller !!eri 
sürülmiif ve mesel& Macaristanın s.i
ya:;t hayatını tamam.ile nazi u&ullerine 
bağlamak istiyenlerin adedi ve kuv
vetleri gün geçtikçe artmağa ba,la -
ffilllır. Yugoslavya için için i$1enmek -

Bir Sovyet 
heyeti 

tedir. Şarka doğru olan Alman hare- kr 
katının sağında ve solunda askeri kıı- Sofyaya ve Bü eşe 
alar mevzllerlnl teaisle metguldüder. 
Sağda Yunan hududuna yığılmı, 90 gidiyor 

I bin ve Yugoal~vya hududuna yerlefti~ Moskova 25 (A.A.) _ Bir Sovyet 
1ri!ml• 60.000 ltalyan a•kerl kendllen 1 h ti b . ··-ıec1 ta 

1 
. tihk. . .1 1 eye , u gun og en eonra, yya· 

iç.in kJ.4la ve uı am. ınşası e meşgu .. re ile Sof yaya hareket etmiftir. He .. 
dü_rJer. Bu hal sa.tenr ki,; bir wrprh yet. ,Sofyad..-n t'Qnra Bükre.şe gid~eJc 
muıteana olarak, gelece~ bahar ıelme- ve orada 28 teşrinisanide toplanAcak 
dJkçe italyanın Yunanustana :"arruz olan Tuna komisyonunun içtimaına i•• 
niyeti yoktur. Sol tarafta tahkım ve tirak eyi yecektir. 
müdafaa amtliyeleri faaliyetle ilerle- Sovyet heyeti yedi 'kişiden mürek
mektedir. Bükreşle geceleri btitün ı,ık- k:ebdir ve Hariciye Halk Komiserlili 
lar ıöndlirülmekte ve gurubdan eonra ıenel sekreteri Sobolofun rlyasetin
trenler işlem~ektedirler. Gene bu dedir. Heyet f%Ml arasında, Hariciye 
müdafaayı takviye için Bükrl'8 y~ni- Halk Komitlif'rliği Yakınşark Dairesi 
den bir çok Messel'3Chmldt tayyarele- vfi Noviknf Ue Anlaşmalar Dairesi 
rinin Jleldiği haber verilmektedit'. tefi Arkcef de vardır. 

Tarragone 2S (A.A.) - Tuj!yanlar • 
dan dolayı Torlosa, Perello, Vollalha 
ve Deloaarcos'da evler çökmekte ber
devamdır. Bu çökmeler insanca ye -
niden zayiata sebeb olmaktadır. 

Mareşal Riçşmigli 
tevkif edildi 

* BU DA BİR FİKİR 
Tramvay izdi -

Nüfus 88.yımt dolayıaile bir hafta in- Beyoğluspor karşısında epey yorula- hamını k&rfl ya
kıtaa uğrayan lik maçlarına yarın cak ve her :ramanki haleti nıhiyeı;ile ı pılan bir teklif 
Fenerbahçe ve Şeıef rıtadyomlarında g;allb gelmek Jçin oynayacaktır. Maa- tasvtb görüyor ve 
devam edilecektir. Yarınki maçlar ilk malih Beyoğluspor da yavao bir bıkım 1 arabalarda otur _ 
jki haftada olduğu gibi heyecanlı geç- olmadığı ve lyi randıman vennekte ll ma yerlerinden 
miyecekse de bunlardan birinin lik olduğu cihetle daha kolay nt-tice ala- bir kımnmm kal _ 
puvantajı üzerinde tesiri olması da her caia benzemektetlır. dınlmaslle lzdiha-
an veridi hatırdır. ı 

her isledikleri. fakat bulunamadıkla
n yerde manen hazır olmak imki. • 
nını elde ettiler. İki ay evvel tantana 
ile il&n edilen pl8nlarının tatbik.ı yo
lunda bir adım atmadıklanna eöre 
acaba Mısırı da manen i.tti!.t ettiler; 
Süveyşi manen mi ele R"eçirdUer? .• * t.':t!SALİNC NADİR TESADÜF 

EDİI.İR BİR DA VA •.• 

Bükret 25 (A.A.) - •D. N. B.• Mey
dana çıkarılan bir Polonya casualuk 
teıtkilitile alikadar bulunmakla tltC'?u 
Maretal Rydz Smigli dün birkaç defa 
istic"·ab edilmiş; ve bu gün tevkif o
lwunuttur. Rydz Smlgly son mman
l~rda Valeera'da küçük bir köş;kte 
oturmakta idi. Şimdi Ralbicer - Val
cea'da tevkifhaneye nakledilmiftir, 

-- - ----

Şeref stadında en mühim meç Be- nun önünün kıs- Bir gazetede okuduk: 
Fenerbahçe stadında Süleymaniye . tiktat ile Vefa uasındadır. Beşi.ktaş m~n alınacalı u- Sultanahmedde hasta bir kad1n. 

ile oynayacak olan Galata~ray ekipi lik maçlarının lideridi.t. Vefa da bu muluyor. Bu fikri bir doktora muayene olunuyor ve 
!ikin en kuvvetli takımlarından biri aene geçen ıeneld kadar kuvvetli bjr yolculardan biri doktor muayene sırasında faz.la ileri 
olduıtu için. maçı koJayca kazanacak tekil anetmemektedir. Bütün bunlara vermifti. Biz de gidiyor. Kadın bu içtimai hidiaeyi ar .. 
gibidir. Siileymaniye aarı kırmızılılara rajme.n oyunun ııkı o\acaiı muhik- ~ tramvaylardan hiç olmazsa l)cjıılan - kada,larından birine haber veriyor. 
kuvvetli bir raltib olmaktan ziyade kaktır. Vefa takıntı en kuvvPtıı:iz za-ı nın iki bt olmaı;ı mumkün olup ola- Fakat bu ikJ k<ıdının ara!'lı ac;ıhnca. bu 
iyi bir antrenman vereceğe benze - manlannda bile, ne saikle bilinme%., mıyacalının arqtın.lma.sıru Le1dif e- arkadaş iç!imai h8diseyi, kadının ko
mektedir. Galatasaraylıların eleman Betflrtat karvısmda hep muvaffrıkiyet- diyonı%. Karaköydm Pangaltıya &iden ca~ına mektubla bildiriyor 
itibarile tam olan takımlarının randı- 1i oyunlar çıkarmıştır. Gerçi ekseriya eski atlı arabalar böyle iki katlı tdi. Bu vaziyette- kocanın ne yapaca~ 
man vermemesi sebeblerini bulmut BE'tikt.a,a mağlUb olmUftur. Frıkat hiç Madem ki, tramvayların ahtab ak _ :unneder!>.ini7.? Doğru doktora bir 
olduklarını ve bunlann yann Süley- bir uman mahkU:m bir eekilı:le oyna- 111mı İstanbulda yapılabiliyo~. bun - mektub yazarak: 
maniyeye karşı sıkı bir maç yaparak marn.ıştır. _ lara birer kat illtvesi de mümkijn de- - Ya hona 500 lira verirsin ve )ro ... 

Yani jvi bir şekilde kendilerini antre- meklir. Yalruı tellerin ya biraz daha rımı nikihla.raın, yahud seni öldürü-"' - Be,iktaf takımı bu 9ene tonJc ~c · 1 

.,\Uiı.~t'ktir. Bütün k.ttt't ıulh ,artlarının tespit e-
lların netice~fni brkUyt-Jim dilmiş bulunması muhtemel de~ildir. daha büyük serbesti gibi bazı esassız h Al zun gelecek. Bunu da erbabı dü - e e unuyor .. 

ne ederek telifi edeceklerini zanne - elemanlarla tetkil edilmit V:- yapb~ı 

1 

öne veya daha yukarıya alınması li- rtiTm.h ... dJdind bul 
diyoruz. Ayni atadda Fenerba çe, - en tehlikeli iki maçıru muvaffakiyet b h ~ d 
tıntuA' ile karfıla~cakttr. Fenerbahc;e ve galibiyetle biUrmiftir. Gene ele- fiinsün.. Bu gari a ise ve tehdid, dokto• 

'- Mümtu Faik F E N 1 K Fakat belki Fransaya, P;;rise avdet ve zahiri avantajlar verilebilecektir. 

l
,,J6 .............__ -::.... --;: . _ gibi, Fransız harb esirlerinin serbest Her ne olursa olsun, bugün söyle-

A.._ bırakılması aibi, meşgul ve gayrimeş- r.ilecek şey, ,ımdillk aırf tahmin ma-

* YALNIZ l'n"HTFKİR CEZA _ ıun müracaatiie mahkemeye akset -
t:n çok netice alan oyuncusu J.'Ieühin_ man1ar ı--en seneki büyiiklerini 8- 1 ' a·d· . f k l'd 1 ki 1 
f bol b k Ü 1 k . · -, 1-ANDIRILMAJ\IALL... m>f, • '"'"'n ev a • e i~~ ·m o • ut u ıra ması zer ne es ısıne ratmamakta, wıaıos daha --buk netice d bil ' 

b l d '" Y'" İhtikara yalnız esnaf, tüccar V{'ya ko- u~nu medi~ doktorun cU.r e· nispeten kısır deni1ecek ir orver Ald·kl:lrı a;bi daha da seri oynamak- ı· d k · 
ıeltf f i~etikan Kızılhaçı ıu~ı ııİFriı"iii"'"llıııiıar11uın•da•ki•m•iın.a•. •ı.alllııiiı1aiiiııiitamhliiiyeiıuiii·nıiiı· ıii"ıiifOlJliiiiiiı"ii· •••-•-... 
ıi""•'l .I ~"a 

,..1',ı: tıyaya yardım- S Ü M E R S i N E M A S 1 
'~~~ elan vazge~ti 
p•~ ~n 2.~ (A.A.) - İvl malum•! 
fi fi ( , ~l!•rden i$•nildi';ine JÖ,..., 

uf ~f . *·~tı l1:J.lhac; ct:?miyeti lsp~nvada-
ac•~:J~· \ ~:ırrı,..a~a yardım için butdttv. un 
l ı.ı Cd'~ıiı ..ı ,.L 1 ta.savvurun~an hic; delil-

~..,.. ... 
~ çd'" \ ••t1:ıı1t "87.ıt<"c;mi,Ur. Bu taQV\'U -

Jcit. l\ı...~\· aıı c:ok ilt-rlPmiş ve hamulf!-
)c;U'' "1"'t{ıı tıı:~ ~bl.u~ıunndan R'e(me!-i dl\hi 

.,1. \'t'tıl'ırl tnı.'ti. HillPrle C.ene-t"al Fran
, ' :ıkı tnHIAkAt halt'n bu t.'\YV· 

~Iüdiriyeil : !\levsimin parJak muvaffaki:veti 

OHARLES BOYER - İRENE DUNNE'un 
Erruıalaiz :z:aferle.ri olan 

BÜYÜK ASK 
Fransızca IÖzlÜ .. heser, BUGÜN ve YARIN matine ve auarelerinde 

S o N OLARAK gösterileceğini sayın müoterilerimize hatırlatırız.. 

HeniU ttörme)·enler bu aon iki ıfiinden İ'JtHade edebilirler. 
BuJ{tin saat ı ve 2,30 da te.nzil&Uı matineler. k pıf ~ibne.ine .. beb olmut· 

:19./f. a U Q Ü-.. t~ ~üne ;;•k S ~kımR ;~tinl ~n~:ı;:;ında 
Şark edebivahnın RO~IEO ve 1L"LYET"i Şark l'JL.\ICİLİ(;İl\'İN Ş A R E S E R 1 

,ı•"o~/ 

birden 

"'ı~.1 
•" ;t-1' ,..ır0 , 
tıı" ~ 
ı·b~~· 
•: ,,..:% 

{J ,( 
~ıoı .,,,fl' 
eie 

LEYLA ile MECNUN 
M:ecnun'un earkılarıru söyleyen Bütün ~arkılar ve musiki : Ü S T A D 

SADETTİN KAYNAK 
Leyli.'nın şarkılarını 

MÜZEYYEN 
söyleyen 

SENAR 
~MÜNİR 
~· lJ R E D D İ N 

....-: l !{ 
"lllıııı.:... !{ A. T : Filmin levkalide uzunlulu ytizürulm sean.<lar bugün saat 12 • 2 • 4,15 

& Yarınki Pazar Clinll her i!l1 ainemada nat 10 da l.emililh matine vaı.dır, 
- 6,30 ve 9 da 

k Sa ,. d - mİ"J'oncı.ı deLriJ, biz alıcılar da M"heb ın e ve ocanın istecilı?i taz..~natta-hattı ile oynayaca tır. " ı.acıve.r tadırlar. Sağ ve ~ol açıklar, ortada. oy.- 6 d 500 I" nl•'· i · 1 · 
kalecisi de henüz bir ameliyatan neka- oluyoruz. Sazan teli.şımız. acelemiz, ır... ırayı 'r"'• ney tazının <:ın 
hat devresiııde oldutu için oynamıya- nayı an tktatıerübeh llbi okyunhculardla ~~ }Yi istf"diiimiz malın bit~nd~n kor- ı~Uyor . Aksine, tenine. garib bir tra.-

kt an a.sm::ı , a e attı a gunnen kumu& fiatları artt1rıyor Çünkü ihli- I homa.~·· " . . . 
ca ır. gi.ıne daha kuvvetli bir emniyet kR- yacınurdan f•zlasuu alıyoruz. Satıcı * JŞ ARAYA~ W"il\"l"JlSITELI-

Bununla beraber san :~c~vert~ ~. -

1 
zıınmaktadır. bu fazla rağbet ve fiat vüksrtkliijine l LERE DAİR-

kımın galib gelmesi timtt erının B .. ·· b l ğm ni ka,...ı J.akaı:di önünde üçer beşer zam Okunıa •"-kıle çca!.. küçük işlerde ça-
yüzde dokaaru buldujunu timdiden utunl un .n:..ak_rl• tiken! rlye vıı:ı k~cinc._ . .,... ~ -y 

.. 1 k . b ed 1 oyuncu ann """" .ı et e ve ço yı yapmakta tereddüd etmiyor. hşan ünivcr.s.iU.liler olduğundan bah-
soy eme ıca er. netice almış olan takımların ban maç- • Yunaniıtanda ~kerin kiJnsun;.ı (bi- ~eden bir relik.imiz bunlara aid ilan-

Altıntuğ takımı geçen sen~klnden 1 )arda tutukluk da gösterdikleri ve bu- zim paramı%1A) yüz kuruş.tan satan • ları btdava koyac-a~nı ·or. Fi} ... 
daha iyi va~yettedir. Bunu Beykoru nun ek!'feriya kendilerinden kuvvetsiz ; yirmi nnıhtekir cezaya çarpıldığı ~hi h:ı.kika. on para , 
yenerek ve Istanbulspor ile berabere .. • .. ' b•Jnlardan yüz kuruşa şek"1' al:ı;n selirleri olınadıp:ı Jj ~11\~S::;:,..,, 
kalarak ispat etmiştir. Fenerbahçe ı takımlar karşısında olduğu (orulmuş- mu···.terller de -··landır•l-·•l••·'·r. j hnld.tı i.ıniver.si.t i'\ ~ 

. tür. Lik. ma~lannda bütün ı;(özlt-rl 
1 

.. ..,.....,. ... ..., u.J / 

katlısında sıkı hır oyun oynamak ia- kPndine çevirtmiş olan Betikte, Jrenc Anla~lan Yunanistanda bir 7("k~r nar- tt'lhın11erinr. hı 
teyece~i muhıkkak olan .l\.ltıntuM:un takımı için bu maç bu bakımdan teh- kı var ve bu nark yüz kuruştan rııa- türlü mahrumiyet ı l'll'Y..,;\'~ 
Fenerlilerin hazan çı1kardıkları "°ı ~ 1~uk- l Hkehdir. ~ıdır. içinde devam e - 1 
hık bir oyunla kar~ aşması mıı IA-(.1'\.~ ha Bizde narka aldırış etmiyen esnafın df:"nler olduiunu : ı 
ki bir şans olacaktır. Kari!giimrük ve Anadoluhi!l!Rrk sa - cür'eti mU~erhıin Uikaydisinden t.le- he_ m. işitiyor. hem ! ıı 

larında da ''arın ikinci küme i maç- b ı 1 
"! fih F b h · d G 1 "' rl 0 eliyor. Narkı b,·1-ek. fazla lali - ı ıyonım. Bir -n-ı" aam~ ener a çenın e a a- lRnna başlanacaktır. " Q ~.. _j]Jll::ı:;~~r 

tasaray gibi bu maçta aıkı bir idman yenleri haber versek ihtik.ir müca· cin lostncılık e -
fırsatı yakalama" daha çok n.nhte - Büyijk futbol anketimiz del .. inde ne kadar laydah olurd\>kL derek kamını do-
meldir. * l\tfrt.AKAT'I'!\ ft.JA.1\""ES JIAZIR yurup hukuka do. _'.tıginı ,, -

Futbolün terak.ld ve inkifafma hiz- BULUN?ttı\K! 7.f"lelcr vazmı,tı. Bir f;!ün, TaüM.banede 
Şeref stadında: 

Şeref stadında ilk maç ropkapı ile 
İstanbulspor ara~ındadır. H~t' iki ta
kun da• hemen hemen ayni lruv,·ettp 
a1dukları cihetle evvelden b.t'i bir 
mütalea beyan etmek yeraJz olacak
tır, Ancak maçın sıkı geçereği mu -
hakkaktır. 

Bundan sonra Beykoz ile 13eyoğlu
spor oynayacaklardır. Beyoiluspor 
geçen sefer Vefayı aç>ık bir farkla 
mai(!Qb etını.ür. Bu itiborla oyunun 
favorisi olarak görülmektedir. Çok e
nerjik bir oyun oynayan Bevkoz ta
kııw, taktike çok ehemmıyet veren 

met ed~r düşüncesile •._lığımız büyük Hitler, pek naz:ikine ı:iyar.tlu va- apartıman ararken bJr kapıcı .ıenc, 
anket devam etmektedir. pıvor! Evveli: (Almanyaya hi~ ayak burarfıtki işini bitirdikten !Onra uru • 
Yarın P.!llki milli takım kaptanı ı •bnamıt olan) İspanya devlet reisi \-tt-lteye devam ettiitini bana .Oyle· 

•Aslan. Nihadın C?evablanru neşrede- Franko'nun ayağına kadar JPtti.. On - mifti. 
ceiiz. dAn sonra Fransada Mareşal Peicn'l Bunlar, tahsillerine devam için ho -

-
dyattt f'lti. Bu ziyaretlerin mihver iaz tokluğuna çalışmayı göze alabi .. 
devletJerlnln AkıbetUe alikadar oldu- Je-nler ve buna nıuktedir olanlardır. 

ZAYi ğ;una. umumi ısiyaset\Prini alikAdar Kim bilir flP kadar çok ce~etşiz, nev-
GaJata İthalat gümrügünden 1937 ettiline ıüphe mi var?. FnkRt bütün mid ıenC'ler bu yüzden tah!dllerini 

~enl"Sinde almı, oldufum ild tane on bu gôr~melerde İta.lyadan eser vok- yarıda bırakmaya mecbur oluyorlar. 
liralık ceza makbuzunu uyi ettim. tur O nerede?. Bunları, ı, aahibleri ve ze111ünler kil-
Yenilini alacaJundan ,.qiJprln bir İtalyanl~r hu cavbu~ttn t<"~lH•inl çücük yardımlarHe ne kadar kolay 
hükmü yoktur. bulm~lar; himayr. edrbilirler ve memlekete ne 

Etrüsk vapuru ınar.lngozu l - Biz manen na:ordık~ kadar b0vük hiz.meUer etmif olur -
llyu Aynacı Diyorlar. Al! .• Anlaıtlan İtalyanlar !ar, -B. S. 



• 

HAKiKAT = 26 Birinciteırin 1940 ~ 
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~ HALKEVLERINDE ~ ŞEHİR 
TİYATROSU 

(~-E~M=N~İY=E=T _____ S~A~N=D=l_G~l---İL~i=N=L_A_R_ı) 
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ıyan o Bugünkü program 
13,30 Program ve memleket aaat a

yarı • 13.35 Müzik: Muhtelif .-rkılar 
(Pl) • 13.50 Ajans haberleri - 14.05 
Müzik - 14.20 Müzik: Riyuetic:umhur 
bandosu - 15.00 Konu,ma - 15.10-15.30 
lı!ü zik: Caz parçaları ve tangolar (Pl.)-

18.00 Program ve memleket saat aya
n - 18.0.1 llıIUzik: Radyo caz orkestrası-
18.40 Türk musikisi - 19.00 Konuşma-
19.15 Müzik: Halk türküleri - 19.30 
Jı.temleket saat ayan ve ajans haberle
ri - 19.45 Türk musikisi - 20.15 Radyo 
gazetesi - 20.45 Türk musikisi - 21.15 
Konuşma - 21.30 Müzik: Radyo salon 
orkestrası - 22 .. 10 Memleket saat aya
rı, AJiJU haberleri. 

( BULMACA ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 g 

ı 1 T l l•I 1 11 

! 111.1:: ı ı ! 
5 •l• ı •kml•l•l• •I• 
6 1 1•1 1 
7 1 • 1 

si-+ •I 
9Lll 1•1 
Soldan sata ve yukandan aşağıya: 

.ı 
1 - Gök - Siyah. 2 - Namazo da· 

"et - Muatebe. 3 - Bir yapıcı aleti .. 
Bir isim. 4 - Bizi doğuran • Raha~ 
6 - Siyah • Para evi. 7 - Muatebe -
İnsan. 8 - Bir isim • Bir kuş. 9 -
Rahat ... Kör. 

t 2 3 4 5 6 7 8 g 

t A NlAl•IAl• öTfTL 
2 MIE IDl•.DI• t KIA 
3 A ZIA •IAI• K t 1 L 
4 •• • •IMl•l••I• 
5 SIE IN A •IS AIK A 
6 •l•I• •IKIAIN AiT 
7 SIEIRl•IEIZIA NI 1 
8ABIAl•DAN•K 
9 T\E ZI• t INIEIK • -- .. 

KONSER TEHİRİ 
Matbuat Teknisyenleri BirUği Rels

liiindeo: 
Yüksek Vilayet makamının 4 - 7 ... 

940 tarih ve 5441 numaralı müıaade
lerile 2 ikinciteşrin 940 cumartesi gü
nü akşamı Taksimde Tenis - Daicı
lık kulübü aalonunda Birliğımiz tara
fından verilecek konser miıhim ve za .. 
:ruri sebebler dolayısile 7 birincikinun 
940 cumartesi &fu1Ü akşamına tehir 
edilmiştir. 
Şimdiye kadar tevzi edilen konser 

biletlerini hamil bulunan sayın da .. 
vetlilerimiıin mezktlr günde salonu 
teşrifleri rica olunur. 

TOKATLIYAN 

OTELİ 
Herııün: Me~ur 

E R N A 

ROSELL 
Kadın orkestrası 

Öj;le, Akşam ve Gece 

r ABONE SARTLARI °" • 
Türkive isin ı 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı aylık 

Senelik 

150 KW'Uf 
400 • 
750 

1400 
• 

Yabancı memleketler için: 

\.. 

tİç aylık 800 KW'Uf 
Altı aylık 1450 • 
Senelik 2700 > 

lmtfyaz sahibi "" llafmubarrlrl: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyatı idare eden 
Yazı lflerl MQdQrll : 

Cemal Hakla SELEK 

Basıldıl!ı yer: 

Cumhuriyet l\lafbaan 

Beyoilu Halkevinden: 
Cumhuriyetin 17 nci yıJdönümtl mü
nasebetli@ evim.izde yapılacak meralim 

1) 29-10-940 sah günü saat 17 de e
vim.izin Tepebafll1daki merke% bina
sında: 

a .. İsük111 marıı( Ev korosu ta
rafından). 

b - Nutuk. 
c - Konser (Ev triosu tarahndan). 

2) Ayni gün saat 21 de Parti bina
sındaki temsil salonunda: 

a - Cumhuriyet mevzuund.t kon
ferans. 

b - Temsil (Ev tem.il tubeal ta
rafından). 

3) Herkes ıelebilir. 

••• 
Eminönü HaTkevlnden: 
Evimizin CağaloA:lundaki aalonunda 

Suad Tenik. Münif Fehim Özarman, 
Hüsnü Cantürk, İluan "Erkılıc ve İl
hanın eserlerile bir nümune amatör 
fotoğraf sergisi tertlb edilnılttir. Bu 
aergi 29 birinciteşrin 1940 salı günün
den itibaren on bet gün müddetle ve 
saat 13 ten 19 a kadar muhterem hal
kımıza açıktır. Girlf eerbesttir. 

BU GECE 

TEPEBAŞI DBAlll KISMINDA 
Saat 20.30 da 

OTELLO 

BEYOOLUNDA isTlKLAL 
caddeslode Komedi kısmında 

Gündüz matine saat 14 te 
ÇOCUK OYUNU 

Gece saat 20,30 da 

DA D 1 
Her tarafa otobU. temin edilmiftlr, 

RAŞİD HIZA Tiyatrosu 
BALiDE PiŞKiN beraber 

Bu~ 
Arnavudköy TUNCA sinemasında 
KABMAKARIŞIK 

Vodvil 3 perde 
Heyet her cumartesi aktamı Ama

vudköy Tunca ıinemasındadır. 

Ne kadar çalıfsalar, ne kadar ufraşsalar, dünyaya nam veren • 

ALİ MUHİDDİN HADi BEKiR 
ŞEKER VE LOKUMLABINI YAPAlllAZLAB 

Zevk erbabı ağzına almadan f(jyle göz ucile bakar bakmaz 
taklid olduklarını anlarlar. 

ALI MUHiDDiN 
HACI BEKİR 

Merkezi: llahçekapı, Şubelerl: Beyoilu, Jtaraköy, Kadıköy 

Siparifleri ticauthanenin Merkezi kabul eder. 

ALİ MUHİDDİN HAC 1 BEKİR 
Ticarethaneleri Bayram ve Pazar cfuıleri aı:ıktır. 

Taksitli emlak satısı sekiz senede 
' 

o/o 5 faizle ödenir 
SEMT i 

Süleymaniye Şeyhlılôm sokağında eski 
9 yeni 13, 15, timdi 17 No. 
Beyoğlu Hü.seyinağa mahallesinde 
eski Bülbülderesi, yeni Vitne soka
fında eski 8 yeni 2•. 26, 28 No.lı 
Beylerbeyi Havuzbaş:ında eski 12 mü. 
12, 12 yeni 12, 40, 51, 52 No.lı 
Topkapı Beyaııdaita eski Abaray 
cadde~nde eski 82 ua 88 ve yeni 82 
ili 88 No.lı 
Topkapı 1t1'~rkezefendl mahalle!i'l Ba .. 
hklı mevkii Tepebaılt sokağında en 
eski 12 mü. 12, 12 eski 30, 31, 31 yeni 
8. 9 No.lı 
BüyüklAnJ:Ca Bostancıba,ı Abdullah, 
Katibka"lm mahallem fmRm sakatında 
eski 4, 4 mü. yeni 4, 6 NoJı 

Muhammen 
C 1 n ı 1 kıymeti 

Üç katta yedi odalı kir- 2600 
ıir bir evin tamamı. 

Arsa mecmuu 90 zira 

Dört dönüm, 188 zira arsa 

75 metre bir aru 

Bir buçuk katta üç odalı 
~b iki ev. 

Bir katta iki dükkln 

630 

250 

110 

500 

6.50 

1 - Artbrma 12/11/940 tarihine düşen sah J{iinü saat 1' ten 16 ya lr:aclar 
yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 _ Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde on beti nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lhımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz .enede sekiz 
mU..vl taksitte ödenir. Taksitler 3 5 faize tibidir. 

4 - Takaitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandıla birinci derecede 
lpatekll kalır. 

5 - Binalsrın !ototrafları Sandık dahilindeki Satı, salonunda teıhlr olun
maktadır. Fazla talailit almak için &alona müracaat edilir. 

Emlak Satmak isteyenlere 
Sab4larımızın «ördüğü büyijk ra~betin ıırrı: Sablık gayrlmenkullerimlıln 

toplu bir halde halka teşhir olunmasıdır. Hergün mülk almak ilteven yilzlerce 
vatandaf her yerden evvel Sabı salonumuzu ziyaret ediyorlar. İstanbul gibi 
ubcı ve alıcılann karşılaşması pek güç olan büyük bir ı,ehirde bu. pek mühim 
bir kazançtır. l\tüessesemiz: bu menfaatten ıiıi de istifade ettlrme-ğe karar 
vermiştir. Satış salonumuzda emlAkinizin adresini ve resmini teşhir etUrmekle 
sizi tanımıyan yÜzlerce mütteri ile bir anda tema.sa ~elirsinlz. Sabhk gayri
menkulün 8 X 9 iki kıt'a fotoğrafı ve tapu senedll@ birlikte müracaat ediniz. 

Vcret: Bir liradan aşafı olmamak üzere üç ay için bin lirada on Ud buçuk 
kuru,tur. (10306) 

Maliye Vekaletinden : .. İstanbul 
Gümü, yüz kuru,luklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 

Hava Mm taka 

Gümüf yüz kunıfluklann yerine gümüt bir liralıklar cbrp ~e pi!':saya 
kafi miktarda çıkanlıru• olduğundan gümilf yüz kuruoluldarın 31 ildncil<inun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldınlmaı1 kararlatbrılmıştır. 

Gümü• yüz kuruıluklar 1 tuba\ 1941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız MaJ.andıltlarile Cumhuriyet Merkez Bankası tu-

A 

Amirliğinden : Depo 
1 - Hava Birlikleri için 5000 çift er kundurası alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 4/111940 pazartesl günü saat 14 te Yeşilköy Hava 

Mıntaka Depo Amirliği Satınahna Komisyonunda yapılacakbr. 
3 - İsteklilerin nümune ve .. rbtameyi görmek üzere hergün ve müna

kasaya ıireceklerin 2200 lira muvakkat teminatlarını Bakırköy Malmüdür
liltüne yatınp teminat rnakbuzile meık:Or günde Komi5)'ona müracaatleri. 

(10217) belerince kabul edilebilecektir. , 

Elinde gümüş yüz kuruoluk bulunanların bunl•n Malsandıklarile Cum- ! .. ----------------------------. 
huriyet Merkez Bankuı ıubelerinde tebdil ettirmeleri ilin olunur. 

.70025, (10216) 

VEBOLİD LİMİTED ŞİRKETİNDEN : 
Vaziyeti hazıra dolayı.sile •irketimizin tasfiyesine karar verilmit ve tasfiye 

memuru olarak (Galata, Tünel han No. 14 - 15 te Bay Ahmed Dürrü Aygün) 
tayin edilmiş olduAundan Şirket d.yi.nlerinin bir sene zarfında bilmüracaa 
alacaklarını isbat etmeleri lüzumu ilin.c:_o:.:l.::un:.:u:.:r:.:. __________ ~ 

Devlet Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden : 

Deniz mürettebabmıı.a kı.slık elbise imal ettirilmek üzere yerli malı 700 -
800 metre lA.civert veva banıt1 renkte şayak satın alınacaktır. i~teklilerin vere
bilecekleri kumaş nÜmunelerile fiat teklif mektublannı 4J11 ,:940 tarihine 
kadar İdare Levaıım Şubesine tevdi etmeleri. (10284) 

Orman Fakültesi Alını Satını 

C l nal 
Karabük koku 

Komisyonu 
Beher tonun maa nakliye 

Miktan muhammen fiatı 
90 ton 26 lira 

hk teminatı : 176 liradır. 

Tütan 
2340 lira 

İhale : 31/10/1940 Pe,...mbe Saat: 14 ta 
1 - Büyükdere Babçeköyde bulunan Orman fakültesi için yukarıda miktar 

yazılı KarAbüJr: koku açılı: arltınna ile alınacaktır, 

2 - Eksiltme Maliye Vekileti Beyo~lu Liseler llluh ... becillğl dairesinde 
yukarıda yanlı sün ve saatte toplanacak olan Fakülte Alım Satını Ko
mi5yonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi ıörmek, evsaf ve teslim fartlannı öirenmelr: isteyenlerin 
tatil ~nleri haric Orman Fakültesine müracaatıeri. (9922) 

(isi. Komulanhi;ı Salınalma Komisyona ilanları) 
Askeri ihtiyac için aşağıda yllllı yulaflar kapalı zarfla yapılan müna .. 

kasalarında talih çıkmadığtndan yeniden pazarlıkla alınacaklardır. Pazarlık .. 
ları 31 birinciteşrin 940 günüdür. Şartnameler hergün Koml5)'onda gö .. 
rülebilir. İsteklilerin belli gim ve saatte Jcat't teminatlarile birlikte Fındık .. 
lıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri (10023) 

C i ıı • i Miktarı Muhammen B. Kat't T. Pı:ıarlık 

Yulaf 
Yulaf 

Ton Lira K. Lira K. Saat D. 
500 47500 7125 10 30 
500 (7500 7125 11 -Askeri lhtiyac için 31/10/ 940 günü ... t onda pazarlıkla küçük blr tar! 

makinesi yapılmak üzere 14 kalemden ibaret motör dinamo vesair malzeme 
sabn alınacaktır. Şartnamesi herRiin Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte kat'! teminatlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Sahn 
alına Komisyonuna .-elmelerL (10255) 

KENDiN 
T. iş BANKASI 

1940 Küçük 
Cari Hesablar 

İKRAMİYE PLANI 

BiRiKTiR 
1940 IKRAMfn;LERI : 

l aded 2000 liralık • 2000 lira 
s. 1000 • -aooo. 
6. 500 .. •3000. 

12 • 250 • • 3000 • 
'°. 100. •4000. 
75 .. 50 •3750. 

210. 25. •5250. 
Kesldeler: l Şubat. 1 Mayıs, 
1 Aiuslot 1 ikındteşrln 
tarihlerinde Japıhr. 

29 ilkteşrin 1940 Cumhuriyet 
Piyangosu 

lkramlyelerl hem bUyUk 

hem çefldll 
hem fazladır 

ilı:ramıye adedi Öı:ruıılye miktan 
Ura 

İkramiye tııtar> 
Lira 

1 
1 
2 
4 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

600 
100 

10 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 2 .160.000 

84.668 
THe!ll 48 
mükJ.fatı 260 

480.000 
12.000 

84.616 Yekun 492.000 
Bu plin ... nglndlr. 60,000 11ralık bir büyük ikramiye vardır. AY"~ 

%0,000 Uralık lldnol büyük ikramiye vardır. Eğer taliblnh bunlara eri~. 
~ re-ne müteessir olmayın. Çünkü 2 tane de onar bin liralık ikra fi 
yeler! kazanabilirsiniz. Bu çeldllşto dört tane 5,000 Uralık ikramiye.~ 
tane bin liralık, 80 tane 500 liralık llrnımlyeler vardır. Plim iyice te 
edersenl.ı daha küçük ikramiyelerdeki tenevvüü &(ıkça görününü.z. 

İlaamlyeler miktan hem büyük, hem çeıidlidir. Hele orta i"."'~'. 
yeler kuvvetlidir, fazladır. Bu fevkalade piyanıonun biletl~rl 8 bırinbl" 
teşrinden itibaren 1&tıf8 çıkanlmıştır. Bu piyangoda mevcud 400 bin dt 
Jetten 84618 tanesi )'ani 21.1 mutlılka lkramlf'tı kazanacaktır. Bu tertib .. 
tam bilet 2 lira, yanın bilet 1 liradır. Unutmayınu ki tam biletler 11<1' 
mJyenln tamamını, yanm b11etler yarısını alır. 

1 
On tam biletli ve on yanın blletll kame1erle mutlika amortıteti .. 

tamamını veya yansım ve belki de büyük lkramiyeyl kaı.anmak ıı.ııt' 
tile taUhlnlı:I tecrübe lmklnma ınalikslıılz. 

1 
Cumhuriyet piyen.-osunda bir yenilik olmak lizere 48 aded 250 ';. 

1irahk teselli müklfatı ihdas edilınlltir. 29 blrlnclteırinde Anka~ 
çekilecek olan bu 2enıtn ve fevkaJide piyangonun hususiyetlerini 
eden 8 ıahJfelik bro$lirlerl bayilerden 1steylnlz. 

( Devlet Damiryolları İ. U. Müdürlüğünden: 
""'-=------===--===----=-----:-;; 9 .ı 

Muhammen bedeli (2000) lira olan 3 ')( 35 eb'adında 200 me!Te N 1' ;,ı> 
yeraltı kablosu (5/ ll /940) salı günü saat (10,30) on buçukta Haydari"~· 
Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usuWe sautı 

• .... ' " •• .--. #111-' 
Bu ite gtrmek isteyenlerin (150) llnlık muvakkat t@minat ve lcafl ii1'~ 

tayin ettiji vesaikle birlikte eksiltme lfuıü saatine kadar Komisyona "' 
caatleri lazımdır. ııı)ll 1 

Bu ı.., ald prtnameler KomlJyondan parauz olarak dal!ıblmaktadır· ( 

- ,.,ı 
Muhammen bedeli 1718,74 (bin yedi yüz on seki% lira yetmiş dört }tt~tı'l 

lira olan 1250 şer aded BÜ!!İng NAC kamyon akümülitörleri ic;in ~ 
ve menfi pliklar 6/11/1940 ç~mba günü saat 15 te açık eksiltme 
Ankarada İdare binasında sabn alınacakbr. . tctl(1Jfl 

Bu işe girmek iısteyenlerln 128,91 (yüz yirml 5ekiz lira doksan bır ~ 
liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikalan h~nıile; f· 
gün eksiltme saatine kadar Komisyonda isbati vücud etmeleri Ilnl"t'I .\1\ ~ 
• Şartname An~arada ~alzeme dairesinde, Haydarpafada Tesell~1~ 

":;Se;:v~:;;;:;;;;:;;::~:=;n:;;;~;;;;~~;;;;a;:::=:~=1zm;;;;S;;;;i:;;;;~;;;;:;;;;::;:::=n:=· K=g:=:;;le:;;;;:~;;;·r~;::;nu~J 
Marmara Üssü Bahri K. Sabnalma Komisyonundan: 

C 1 n ı 1 Kilosu Tahmini fiatı 
Kut"U$S. 

Uhana 25000 5 ) 
Pırasa 37500 4 ) 
lspanak 37500 8 ) 
Patates 70000 6 50 ) 
Kuru ıo~an 70000 5 50 ) 

Umum ıuıst' 
Lira 

15700 

Semizotu 6000 5 ) 
Salça 5000 25 ) -~ıo" 

1 - Komutanlık kara erlerinin ihtiyacı olup yukarıda cins ve 
011 

yazılı 7 kalem sebze kapalı zarf uınılile eksiltmeye konulm~tur.. . te 1ıt' 
2 - Eksiltmesi 28 blrinciteşrin pazartesi günü saat 15 te 1z;n11t 

sanekapısındaki Komisyon binasında yapılacakbr. .. 
3 - Bu lşe aid şartname Komisyondan bedelsiz olarak alınabilit·15~ 
4 - Ekslltmeye iftlrak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunll11 bi'ı;ıct' 

ticaret vesikalarını ve 1177 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatlarile t t~ 
tanı.im edecekleri teklif mektublannı muayyen 1'Ün ve saatten bir "''c" 
vellne kadar Komisyon Batkanhğına müracaatleri. ./ 

Yevmiye 240 kuruşa 
tornarıı ;1hnacaktır 

bir 

BiZANS SARAYLARINDA 
TURK KUMANDANLARI 

Meyhane çardaj!mda geçen o ıon 

mUli.katta, Halllin sözleri Mihall'in 

kalbinde çok garib bir ı.s:r hu•ule 

- Halil nerede? .. 
Diye mırıldandı. 

Panoli, Mihail'in ne demek istedi .. 
getirmişti. Acaba, (evham) denilen ğini anladı: 
teYı bu mu ldl? _ - Merak buyurmayınız. :M"esele .. 

den, Halil Bey hRberdar edilmiştir. 

Kendisi d@ uzakta değildir. Her tür
lü tertibat alınm.ışbr. Sağ elinizi kili
senin kubbesine çevirdiğiniz dakika
da, (Türkopol) lar, derba.l etrafınızda 
bulunace.klardır. 

. 'f''JJ~ fst~ ... ~ul Elektrik, Tramvav ve tJ • 
• jet1· 
lıtlP.tmAJ~ri LTmınn Müd•h·)üğüııcı ,~ 

İdaremizin Şi~li atölyesine mü~b3k;ıda jlÖStt'recc~i ehliyete nstnr:;'ıc:f~ 
kun!" yevmJve Jle San'at mektebi mezunlarınrlan tecrübeli tomacı 911 ';,,vo~ 

isteklilerin nüfus hüvivet cüzd~nları. hüsnühal ktıtıdlan "'" tfO 'A' 
hizmet vesika111rfle 28 110 '940 ı>aıarteoııi Rtinü !'PıAt 9 da İdarenin }Jc (1lD'~. 
btnasınd.-ki Zııtt İ"leri MürlürliiWne mürat>;.&tlf"ri bildirilir. 

Tarihi macera 
romanı 

Euvellıi telrilıaların hulıDaaı 
Blıam imııaratorluiu bir tehlike 

içindedir. Kral, blr sene evvel, Saray 

Nazın Mozalon'un tertib eltili bir sul
bsd neticesinde ölm~tür. 

Kraliçe, otlu ile kendisinin de ayni 

akıbete uiraJnuından korkarıık sev
,.;u.ı bUA alayı zabitlerinden Miball'I 

lllozalon'un katline teŞV!k etmlttlr. 
Bunun üzerine tertib edilen byan 

muvaffak olmuo. Moıalon öldürül -
m~für. İsyaodan sonra Kraliçe, Ml
hail'e İmparatorluk tacını teklif et .. 
mı,, ıenc zabit lhtiyab elden bırak .. 
tnJyarak ancak ertesi ıün bunu u .. 
bul etmiştir. ŞimdJ Kralın emirnamesi 
okumuş;tur. l\ıferasim de,·am etmekte· 
dlr. 

Şehir, baştanbaşa 

taraftan: 
- Yaşasın!. 

Yazan: 
ZIYA ŞAKIR 

Sulerl yükaellyordu. 

Damlar ve pencereler, kadınlar ve 
gene kızlarla dolmuttu. Bunlar, ·İm .. 
paratorun tahtırevanına çiçekler yat· 
dınyorlardı. 

Alay, aiJr ağır şehrin büyük cad
desini ıeçli. Meşhur (İznik ruhani 
meclisi) nin akdedilınll olduju tarihi 

kilisenin önüne aeldl. 
(Patrik), maiyetinde kiliH erkim 

olduj;u halde, İmparatorla İmpara -
toriçeyl kapıda istikbal etti. 

Burada, tekrar allat ve U.Ahl setleri 
yükseldi ... Saray nıızırtle ba,mabeyin
ci tarafından taht.ırevanda:ı indiril • 
miş olan paratorla İmpantoriçe, 

rahiblerin vurdukları ,.;ınlük du • 
mantarının arasından aeçtiler. KJll .. 
senin Jc.apısma dojru llerledıler. Tam 

Tefrika 
13 

No. 

Henü% atından lnmif olan Mihall, 

alır kılıcını ortasından kavramıt. ya
vq yavq ilerliyordu. Ve yanıba.şın .. 

da yürüyen garlb kıyafetli bir adamın 
söylediklerin! dinUyordu. 

Teofanos, bu adamı hiç görmemi,ti. 
Fena halde merak etti. F:ıkat •imdi 

fU merasim esnasında durup da bu
nu sormak mümkün delildi. 

Valide imparatoriçeyi meraka dü
şüren bu adam, Barba Panoli idi. 

Dün ıece, Mihatl tarafından, (İmpa
ratorluk :ıabıt.a nezareti) ne tayin e
dilen bu meyhaneci, henüz reımt em
rini almadığı :için remı1 bir elbise giy

memif ve alaya da resmen lttirak e
dememişti. Fakat, kilisenin önünde 
Mihail atından iner lnmeZı derhal ya
nına yaklaprak: 

kapıdan Kirecekleri zaman Teofanoı - Despotis!.. Zatıilllerine mühim 
başını çevi.rdJ. Arkanna baktı. Göz - bir manızabm var. 
!erile Milıaill aradı. Deıniftı. 

Bu tesirin altına glrinclye lu:dar 
hlç bir feye ehemmiyet vermiyen .. 
tahsan kendisini alikadar etmiyen, biç 
bir teyl görmek ve işitmek lstemiyen 
Mihail, şimdi her söze ve her harekete 
bir mana veriyor, her şeyi bilmek ve 
öğrenmek istiyordu. Buna binaen, 
Barba Panoli'ye derhal sordu: 

- Çabuk IÖyle .. nedir? .. 

- Şimdi takdis 4yinl olurken, pat-
rik, zatıilinize bazı şartlar teklif e
decekmJış. Eğer onları kabul etmez
seniz, takdU meraslmlnl ikmal etmi
yecekmiı. 

Mihail, birdenbire durdu. Telişını 

hiç kimseye hissettirmeden sordu: 

- Bu söylediklerin, doğru mu?. 

- l!:lı, despotis!. Tek kulağımla, 

ancak bu kadar duyabildim. Siz, bu 

sözlerime ltimad ediniz. Kendinizi bu 
vaziyete hanrhyarak kjliseye girinlı. 

Aksi zuhur ederse, bir teY kRybet .. 
miyecekM.niz. 

Diye fısıldadı. 

Fakat bu sözler, Mihaill l1mamile 
tatmin etmedi. Artık kalhl, tüphe ve 
endişelerle çarparak kilise kApısın -
dan girdi. Büyük mihrabın önünde 
duran İmparatorla İmparatoriçeye 
doğru ilerledi. Teofanoswı sol tara
fına geçti. 

Merasim, başladı. EvvelA., mutad o
lan Ayin icra ediJdi. Sın, takdis A
yinine geldi. Teofanos'un işareti üz.e
rine, küçük İmparator, patriğin önüne 
gitti. Sağ dizini yere koyarak bıışını 

önüne eğdi. 
Patriğin ağır ve ahenktar sesi. fÖY

lece yükseldi: 
- Eb .. ibin .. ve, ruhülkudüı na .. 

Mihail'Jn gözleri dumanlanmıştı. mına .. Vasilevüa, Yuanis, Laskllridis'i, 
Beyninin içinde, garib ve anlatılmaz takdis ediyorum. Sıhhat, afiyet ve u
blr uiultu vardı. Barba Panoli'nin zun ömürlerle, tahtında daim olsun. 
kulajına •Kilerek; (Devam edecek) 

Üniversite Rektörlüğünden : .ııı• 
t<"' 

Orta ö~etim müesseselerine yabancı dil öğretmeni yetiştırnıek rrıll ~ 
İstanbul Ünlverıilesinde açılmı.ş olan fransızca, inJdlizce ve alrnsncıt ti 
larına aşağıda yazılı sartlar dı:ahilinde yeniden talebe ahnacaktır· dt<'.,. 

Bu talebe bir yıl İstanbul Üniver!Cite~ndE"ki vabancı dil ]cur.ılartfl~eet):# 
edecek. bu müddet :rarfında her birine avda 30 ar lira har('hk v~rıuılc~I t" 
Bu bir yıllık tedri!catta muvaffak olanlar ~vAst varivet norm111leşti~1 

111te1'' .. 

~.hsJll~rinI tak\~ye etmPk üzere. bir yıl da dilini ö;!rendikleri ıl~:lc 111~ 
~ondPrıleceklerdir. 7 .. 8 ik.incitesrinde, elPme mRhivetinde yapıl etı ,or
zedlik sınavında. muvaffak olan talt"be 'Fncıtitüye bir ay devam ettikt 
ayrıca bir secim sın'lvına tAbl tutulacaktır. 

Sınava ic:tira1c en'ebilmek için : 
1 - Türk olmak. tıı''~ 61!" 
2 - Yerli veya yabancı bir lrolE"i vrva liceden veyahud bir , 

okulundP"! mezun olmRk •Ol~ınlulı:: tart deitildir... ]cof11i~'~, 
3 - Üniver~itede 6 lkinciltşrin 1940 n~ lfoıokil edilecek saithk tcfiı't11 ~ 

nunca muaypne edilf'rek fahcife mAni bir hali bulunmadııtını bi 1ftl 
rapor almış bulunmak, 5 ile 7 blrlnciteşrinde yapılan müsabalcalıırıt Jcflf' 
etmPmit bulunmak. 30 .• vaf]nl a!':mış bulunmamak: şarttır. e0tet ~ 

Tedri.ııat her şrün UnivE'r&itPtle sabahtan okşama kadar dc'l/nnı «itfl"~ 
KurR ialebe-=lnin hariçte bir bıle meşı:rul olmama!'l:ı şarttır. 51naiJ~1,.effl1,~ 
talih .. ol~!.arın en (eç 5 lkincitt'şrin akşamına kadar İslıınbul t etf11'.d) 
Rektorlugune tahsil veıikaları ve 6 fotoğrafla birlikte nıüraCBa (1<>" 
ltzımdır. 
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