


2 HAKIK~'l' 

Günün yazısı • 
Mübalağa ve 

mugalata E H 1 R 
Çocukluğuma aid iki hahram hiıli tazedir: Sultanahmed mey

danından Çemberlita? doğru bakbkça gökle yerin birleıtiii ufuk
ta dünyaı>ın bittiğini ve Galata köprüsünden geçtikçe oynak tah
talar arasından gördüiüm denize süzülüp düteceğimi aanırdım. Bu 
görüt galahnı timdi tahlil ettikçe kabahatin küçük boyumda, ııe
nit muhayye1emde ve sonsuz tecrübeıizliğimde olduğuna hükme
d iyorum. 

Fakat, yqlanna rağmen çocuk kalmıt büyükler de vardır ki 
Çemberlitqı dünvanın ötesi ve iki tahtanın bet santimetre arAJı .. 
ğun çocuk vücudünün geçmesine imki.n verecek kadar genİf zan• 
nederler. Böylelerine her gün ve her yerde rastlayoruz. Eşyayı 
dev aynasında yahud dür binin tersile aörür' hi.di.!eleri mübaliia
landırarak mütalea eder, fikirlerini mu~alata yoJi]e İspata yelte
nirler. Üç ıemtin alh fınnı bir ııün az ekmek çıkarmııtır; hüküm· 
!erini verirler: İstanbul ac kalıyor. Londra bombardıman edilmİf
tir; 1u kanaate v11.nrlar: İngiliz İmparatorluğunun sonu gelmi~tir. 
İki !.Ten çarpıımışbr; demek ki demiryollanmız fena işleyor. Va
purda biletçi terbiye dı,ına çıkmı,ıır; tU halde bütün biletçileri ce
zalandırmak li.z:ımdır. iki sene ımıfta kalan talebe-nin üçüncü yıl· 
da da derslorine devamı tensib edilmiştir. Nasıl olur efendim ? 
Böylesi tahıilini ellisinde de bitiremez! 

Rumen anlaş

ması imzalandı 
Zeytin ve zeytinya· 
ğını serbest dövizle 

satacağız 
-o--

Türkiye - Rumanya arasındaki ti
caret anlBflJlası dün öğleden sonra 
Takas Limited salonunda imza edil
mi,, Rumen murahhasları Besarabya 
vapurile Rumanyaya hareket etmiş

lerdir. İmza merasiminden :cıonra, Dış 
Ticaret müdürü Servet Berkin, ı;.a
zetecilere verdi~i izahatta, bu anlaş
manın Türkiye - Rumanya arus:.n
daki ticaret mübadelesinin 36 milyon 
liraya kadar ~ıkanlacağından bah!'et
ntlştir. Şi.Q1diye kadar Rumanyaya 
yaptığımız ihracat 12 mllyon lirayı 
tecavüz ebnem!şti. 

Yeni anlatmanın hususJyeUerinden 
biri de, her iki memleket ıuasında 
lı.:lering hesabından başka serbest dö
vizle mal satılma!l"ının temin edilme
ıidir. Öğrendiğimize göre zeytin. zey
tinyağı serbest dövizle satıl.o.caktır. 

Bir kaç fınn kötü itlemİfse bunun lstanbulu aç bırahmıyacaimı 
istediğiniz kadar anlatınız. Mübalağacı muhatabınız iddiasında ıs
rar eder. Londra demenin İmparıt.torluk demek olmadığını izah 
için ter dökseniz de fayda51zdır; çünkü hidiseyi öyle gÖrmÜf ola.n 
muanz:ınız zahmetinize bile acımıyacak kadar mugalatadan zevk 
almaktadır. Dl;nyanın her tarafında trenler çarpıtmıyor mu? Böy
le bir ıuali ıakın sormayınız. Cevabı hazırdır : cOnılarda da de
miryolu idareleri fena çalıııyor.» Terbiyesizlik ed en bir biletçile 
hükmünüzü naııl umuma te,mil ediyorıunuz? demeviniz. Me4hur 
b ulut hikayesindeki muhakeme tarzına bqvurarak sizin dAhi ter· 
biyesizlik ettiğinizi bizzat size kabul ettirecek kadar inad ..deb ilir. 
Bir sınıfta ÜÇ sene kalacak talebe pıınnakla göstenl ecek kadar az
mıt; ne zarar? Bir nükte u~na o oğluna bile kırk sekiz yılda 
mektebi tamamlatmaz. Lakin bütün mübali.ia ve muııalat~cılar 
böyle nükteci olsalardı 1 Paraşütçüler 

_11c_~_o_R_s_A_.....) Elazığdaatlama 
Nasuhi B AY D A R 

'-PİYASA 
İngilizler neler alıyor? 26 Eylül 1940 .. t 'I 1 t 

Ankarada İngiliz Ticaret Birliği gos erı erı yap 1 
mümu.'lillerile ticari müzakereler en 
müsaid bir safhaya girmiştir. İnci .. 
!izlerin Türkiyeden ne kadar ve han
gi nevi malları ıla~aiı aşalı yukan 
taayyün etmi$tir. Bu mallann bafında. 
12 milyon liralık tiltün bulunm.:lkta
dır. Şimdiye kadar İngiltereya bu 
miktar tütün satılmamıftı. İnq:ilizlerin 
alacağı mallar arasında zeytinyağı. da 
büyük bir yekG.n tutmaktadır. 

İngiliz Ticaret Birliği mümeS>ille -
rin.in teltliOerlne ıore, bunun da kıy
meti 3 milyon liradan lazladır. 

lhrae maddelerimiz pek 

ucuza gidiyor 
Dıpndan satın alclıiıntız maddeler 

atet pahası. .. Fakat dıfQI'ıya aattığı.mı:ı 
tnaddeler de Pf'k ucuzdur. vakıa zi
rai mahsullerimizin aabf fiallarında 
a:eçen seneye nazaran bir ~ttikseli, 
farkı vardır. J'ak t na ele olu. ... t.ın 
aldııunız madd•ler dence>inde değil
dir. Meseli harbden evvel yedi, se .. 
kiz kuru.ş.a satılan demir, şimdı 30 -
40 kuruttur. Faka~ buğday, yumurta, 
diğer zahire maddelerinin hiç birinde 
bu nlı<pette bir yül=li.ı yoktur. 

Halbuki müstahsil bu malları ucu
U satlığı halde, pahalıya mııl alıyor 

Buğday fiatlarının 

artmcuındaki aebeb 

ESHAM VE TAHViLAT 
Ergani 
Sıvaa ... Erzurum 5 
Sıva~ - Erzurum 6 
Anadolu demiryolu 1 ve 2 

19.51 
21>.20 
'.!0.-
40.25 .. 

Çekirdeksiz kuru üzüm 
satı,ı hakkında Ticaret 

Vekaletinin tebliği 
Ankara 26 (A.A.) - Ticaret Ve

kaletinden tebliğ edilmlftir: 
1 - Çekirdek~iz üzümlf'rin, stan-

Köylü, ucuza mal satbiı halde, pa· dard tipler üzerindE>n memleketim.iz 
halıya mal alıyor, dedik. Toprak Mah dahilinde yapılacak sahtlarında, alıcı 
su.ileri Ofial, buğday müstahsi!ini ko· ve satıcının talebi halinde, ihra<!at 
rumak için, buğday satın ahrken 20 kontrolörleri tarafından muayene e
r>ara faz:Ja vermektedir. Bu sureile dilmHi ve muayene neticesi hakkın
bultday fiatı artmıştır. da alakadarlara bir ve~ika verHmeal 

Elazığ 26 (A.A.) - Dün buraya 
gelmif olan Hava Kurumu tayyare 
ve para,ütçüleri havanın müsaadeslz
liği doloyısile dün tehir edilmlf olan 
uç~ "._ parqütle atlama ıösterilcrini 
bu oaboh yapmıflardır. 

Bu hava göıte.rilerlni takib etm9k 
için binlerce vatandat abayı doldur
makta idi. 

Dördüncü Umum! Müfettiş General 
Alpdoğan bu vesile ile söylediği bir 
nutukta tayyareciliğin önemi vı: bu
na verilmeai icab eden elummiyete 
dair hilabede bulunm\lilur. 

Dil bayramı 
dün kutlandı 

Dil bayramı dün memleketin her 
tarafında mera5imle kutlanmıştır. Bü
tün memleketteki ve bu meyanda İ.s
tanbuldtııki Halkevlerinde mer<a!iı•m ya
pılmış, dil lnkılibımızın ve dil bny

ramının manası ve ehemmiyeti anla
tılmıştır. Kadıköy, Beyoğlu ve Emi
nönü Halkevlerinde yapılan toplan

tılarda birçok münevverler, kız ve er
kek Üniversite talebesi ve büyük bir 

h~lk kalabahğı hazır bulunmu1tu:r. 
Türk Dil Kurumu ııenel 'lekreteri 

Burdur meb'usu İbrahim Necmi Dil
men Ankara radyosunda bir konfe
rans vermiştir. 

.. 

Ha'lılı 

Değil m i ? 
Otobüslerin içindeki ·· 

pislik 
1
1 Bir okuyucumuz yazıyor : 

·Diln sabah saat yedi buçukta 
Taksimden bir otobiise bindik. 
Otobüsün içi, çöp araba!n gibiy
di, sit?ara kutu1arı. izmaritler, 
kirli k8ğıd parçaları vardı. Sa
bah sabah in!'lanın mide5ini bu
landırmak için k5fi bir manı..<ıra .. 
Acaba otobüsler gece son •fer
lerini yapıp ıaraja çekildikten 
sonra temizlt'nmiyor mu? Beledi-

\ ye daire!l.i bu otobü~lerin içi ile 
( alaudar d•ltil midir?. 

1.: Haklı de~~~~ 
,!llMlllllllllllllllllllllllltlllllllllltlllllltlllllllllllllllllllllllJ. 

j KISA HABE~LER ! 
Tııuıııtt1HUUlllllllllHlllllllllllUllllllllllUllllllllll!lllllllf 

lktıaad 

* KARS PEYNİRLERİ - G<>çen 
sene perakende olarak 75 kuruşa sat;.· 
lan Karı peynirleri bu sene 125 ku
ruştur. Ticaret MüdürlüğU tahkikat 
yapmaktadır. * YAG MESELESİ - F!aUan Mu
rakabe komisyonu dünkü toplantısın
da yoğ liatları hakkında tekrar te•.Jd
kat yapmağa • karar vermiştir. Fiat 
tespit edilmemiştir. * SANAYİ SERGİSİ - Milll Sa
nayi Birliği idare heyeti bu hafta top
lanarak Cumhuriyet bayranunda a-· 
çılacak olan sanayi sergisinin hazır -
lıklarile me""1 olacaktır. 

Maarif 

* ECNEBİ OKULLAR - Dünden 
itibaren ecnebi ve ekalliyet okulların
da tedrisata başlanmıştır. * ORTA OKULLAR - Bu ıene 
Topkapı ve Sanyerde orta okulJar a
çılacaktır. * TALEBE PASOLAR! - Bu sene 
talebeye veril~ek nakliye paso1arile 
mekteb idareleri meşgul olacaktır. * mıınıt KÜTÜBUANELER -
Şehrimizdeki umumi kütübhanelerin 
Üniversiteye bağlanmrunna karar veril 
mişti. Dün, Üniversitede bu me\."ZU 

üzerinde ' bir toplantı olmuştur. * HUKUK VE TIB FAKÜLTELF.
Rİ - Bu aene en ziyade Hukuk ve 
Tıb Fakültelerine talebe kaydolmak
tadır. 

Müteferrik 

* LD1AN TENHA - Dün İstan
bul limonuun en tenha bir günilydil. 
Limanda bir Rumoıı, bir do İngiliz 
vapuru vardı. * BULGAR KONSOLOSU - Dün 
Bulgar konsolosu Villyet makamında 
Vali LO:tfi Kırdan ziyaret ebnişth-. * V ALDIİZİN TEFTİŞLERİ -
Vali LQtfl Kırdar, .. hrin muhtelif 
yerlerinde tetkikat yapmıştır. Bu a
rada Kabata~ta istim1.ik edilecek o~an 
merdivenli yolda da tetkikatta bulun
muştur. * ALMANYADAKI TALEBF'.LE -
Rt\t iz - Almanyada bulun:ın ta
lebemizin bir kısmı daha gelmiştir. 
Bu talebenin Amerikada tahsillerine 
devamı işi tetkik edilmektedir. 

İhracat lisansları Bu liat artışı dahi, buiday müs - ve bu suretle dahil! mübayaatın emin ' Bu'"yu··kıere tazı'm 
tah.ıillerine kili derecede bir yardım bir ta.rı:da cereyanına yardım edil-

! Ç · k". k ı b •d Ankara 26 (A.A.) - Ticaret Ve-Nyt amaz:. Un u öy ü, u5 ayını meal karat' altına alınmJ.flır. 
lafımak için bir çuvala 25 kuruı ve- Satacağı veya olacağı stand.rd ~p telgrafları kaletinden tebliğ edilmiştir: 
· dL ş· di •-- 175 k · 2 ·13477 aayıb kararnamenin rureti ru un Qll;' \UU.f venyor. çekirdebiz kuru üzümleri muayene 

iL A. ettirmek isteyenJer İzmir ihracat bat- Anka 26 (AA) Seki f d"l tatbikına mütedair talimatnamenin 

•-1!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!""""""""""'""""""""" kontrolörlügu .. ··ne müracaat etmelidir- ra . . - z ncl ı ikinci maddesine tevfikan lisaruı mer-
bayramı münasebetile kurumun ko- cü olarak kabul ve ilan edilen is-

ler. • ı 1 ba k M' fi b l · ruyucusu gene ş anı ıllt Şe - tan u ve Izmir mıntaka Ticaı·et nlÜ-
2 - Dırac edilecek çekirdeksiz ku-

ru üzümlerden beher kutuda bu1una· miz ve Cumhur Rel"imiz: İsmet inO- dürlüklerile 3018 ıayılı kanunla teş-
k kil olunan ihracatçı birlikleri hıtafın-cak safi üzüm miktarının, normal nüye, urumun onursal başkanlan o-

Eyüb Halkevinde 

Beyo ğlu nd a 

pahalıhk sebebi 
Bu pahalılıkta sebze 
hfilinin de rolü ol
duğu anlaşılmakta 

-o--
VaH ve Belediye reisi Li'tUi Kırdar, 

dün Beyoğlu kaymakamlığmda meş· 

~l olmuf, bilhaaa Beyoğlundaki ha
yat pahalılığının sebeblerinl arRştır

mıştır. İstanbul tarafile Beyoğlu ara
!'ındaki Iiat farkının~ dükk&n kir;ıla

rından ileri geldiği anla$ılmıştır. Fa
kat bu sebeb kafi görülm~miş, diğer 
~bebler etrafında araştımnılar y11p
mak vazifesi Beyoğlu kaymakamlıtı
na verilmiştir. 

Beyojlu ve İ"tanbul tarafında, j!i
yecek ve yiyecek bakımından büyük 
farklar olduğunda şüphe yoktur. Fa
kat bu farkı doğuran !':Pbebler Ar$ın
da meyva ve sebze halinin de büyük 
bir rolü olduğu muhakkaktır. ?wfeyva 
bili &yoğlunda ıablan sehze ve mey
valar için yüzde 50 kllr, İstanbul ta
rafı ic;in de yüzde 20 kB.r koymakta
dır. Meyva hali, her iki semt ara
sındaki farklara dair karakteristik b:r 
misaldir. Diğer mÜPSSE"!l"eler de Be
yoğlu tarafı için aynı karı tatbik et
mektedirler. 

ANAD©ILU 
HABERL E Ri 

lzmirde 

~TATÜRK KONAGININ İSTİM • 
LAKI.- Bırinci Kordonda bulunan 
Alatürk konağının dün Belediye na
mına ferağ muamelesi ikmal edilm.I,
tir. Belediye burasını Atatürk mü -
zeai haline ifrağ edecek ve tarih! ve
sikaları ve eserleri İhtiva edecek gü ... 
zel bir milze kuracaktır. 

BİR LOKOMOTİF YOLDAN ÇIK
TI - lımirden Aydına giden m11ırtan
diz treni Cumaovası istasyonunda va
gon bırakmak manevrası yaparken lo
komotif yoldan çıkmıştır. Gönderiltn 
tamir ekipleri tamiratı yapmışlardır. 

VAPURLARA TEHACÜlll - Şeh
rinıizden kalkan İzmir vapuru sörül· 
memiş bir kalabalıkla dolmut. fakat 
Llman reisi vapurun böyle Dir yolcu 
kalabahğile hareketine müsaade et -
mem1'tir. Vapur, faz.la .. yolcular çık;.
rıldıktan sonra bir saat teahhurla yo
la çıkını,tır. Çıkanlan yolcular ll -
manımı:za gelen Kadeş vapuruna bin
clirilmiflerclir. Kadef vapuru üçüncü 
posta olarak İstanbula hareket etmiş
tir. 

Muğlacla 

ÖCRETMENLERİN TOPL'\NTISl
Mu;ı,. öğretmen1eir Maarif müdüriı
nüıı h&fkanhğmda mesleki topiantı -
larına başlamışlardır. Toplanular bir 

hafta devam edecektir. Bu toplantı 

vesilesile nüfus sayımı, paraşütçülük 

ve memleket müdafaası hakkında da 

aynca konferanslar verilecelrtir. 

Şebinkarahiaarda: 

FELAKETZEDELERE PARı\ Tt.'V• 

ZİATI - Büyük zelzelede evleri yı
kılan kazamız halkına para tevzıab 

ba,lamıştır. 

Samaunda: 
dan verilmekte olan ihrac lis'lnslan 

, ıtandard üzümlerle bu grupa dahil lan Türkiye Büyük Millet Meclisi re- b 
EyÜb Ha.lkevinden: olabilecek -kilde ihzar ve kutularla undan böyle tesisatları hük:Umetçe NÜFUS SAYP.tUNJN EHE~l:O.IİYE-

r- !sile Batveklle ve Genel Kunnav B••- satın alınan şirk ıl d 1 t d · 

edebiyal gecesi 
Dil - Edebiyat kolumuzun terUb ll'Vkedilmek istenilen hUSU5t tip U- e er ve ev e aıre- Tİ - Halkevi mensublanndan 30 kf-

ettiti ikinci edebiyat gecesi 28 9 940 z:ümler için 12,5, lnc:e ıtandard üzüm- kanma, kurum başkanı olan Maarif lerile yapılan malzeme mukaveleleri •"lik b" d"" p k 
V kil" c mh ve devlet obligasyonlan taksitleri ve t ır grup un apaı: öye gideıck cumartesi &ünü aaat 20,.30 da evjmiz lerle bu grupa dahil olabilecek ~- e ıne, u uriyet Hnlk Parli!il ge-

·o'-nunda yopılacaktır. N··-t Safa L·ıd lh k Leci 1 L ı kr t . emsali gibi mukavele ahkamına de- köylülerle bir kaç saat süren bir has-ın ~- .. ı e zar ve utularla sevi\ i ml"A ne se e erıne, Türk Dil kurumunun 
Cotkun •Genelik ve edebiyat• mev- is:tenilf'n hUSUlf tip üzümler t,.in 11,5, • blokaja tah~is olunacak mallar için bıhal yapmışlar ve köylüye nüfus sa-
zul b 

L k ... " kuruluşundanberi başkanlıklarında, talebnamelerin doğrudan dogr" uya 
u ir .. onferarı!I verece tir . .-,.vrı- torbalarla 1evkedilece-k sUıındard veya Ticaret V•k'letlne ·Dı, Tı'caret Daı"· yımın!n ehemmiyeUnl anlatmışlardır. 

ca Ar kolumuz da konserile bu ge- husu!lt tip üzümler i,.ln de 25 kilo ol- genel aekreterlii:inde ve üyeliklerinde a B da L- k k · ocukl 
' b l lan la ,__ resi reislF'•ine• verileceüi ve "ıh-c lı'... un n ut1f a Oy ç arına Hal -ceye ittirak edecektir. Arzu ~denle- ml!.sı, tatbikatta bu safi ag"'ırlıklar ü- u unmu, o zat ra a.urum geneJ 5 "' •a 

rın. da•·etiyelerııu· · ev:-;. L"1•:bfnden san!'llanna aid muamf'lelerln de bu kevi temsil lfUbesi tarafından canlı .. .,. • ._ ıuu.ı zerinden yü7de 1 tolerans kabu!ü ka- !l"elcreterliğinden kutlama ve saygı 
almalan. rar altına ahnmı,tır. telıraiları çekilmiştir. daire tarafından tekemmül ettirile- kukla temsiHeri ve Halkcvi b:ındosu 

27 Eyliıl 1940 .... 

Jozef Röno'dan Vatan hasreti 
1

.. Çevlrem Ömer Nejad -
. İri ~ir yakut ~~~a!ln.~ ta_kılmıf bir ı n:ıızde ,_tab;ıt, hisl~~iz nasıl. de~~ 
ıncl gıbi hattı ustuva u-zcrınc düşen fU'le oyle tahavvuller geçirır· lal' 
Varego limanı i!>pirto ve muz boşal ... memlekete gelindikten son:•. •~ 
tan lvlari - EJen yelkenlisinin önün- g~ince, ilk günlerin uirüfilnıe tıı· 
de ufka doğru uzanıyordu. Sabah ol- lıall kaybolur. Bir uyanış ba1liil'd p 
ma~ına rağmen ağır bir sıcak denizin san, ırkından, ail~sinden. dol ~ .. 
üstüne yayılıyordu. topraktan ayrılığını, yakıcı bir acı ı;t• 

Pis ve yer yer yırtılmış elbisClcr\ la anlar. Yavaş yavaş batıralilf11l .8 .. 

içinde bir gözü kör, çıplak ayaklı yığın haline gelmiş mevcudiyeti ~ 
kaptan, Fransız emnJyet milfett;şine şamata başlar, bilyür ve ins&nJ 
bakarak: ğacokmı' gibi olur. A"'" 

- Varego limanına Mösyö 05 - Yava, yavaş gözler, yeni ya d• 
va1t'ı aramak için mi geldiniz? diye bir yağmurun verdiği bir si! alutı bit 
sordu. ıslanmış toprak ve duman koka0 r • 

- Bunu ne diye kaptan? Fransız köyünü görür. Orada kU tJ1" 
- Hiç; daha evvel bir çok Frı.n- şuni bir sema al!ında eğil';'iş ke5ar • 

sızlar M(),yö Osvalt'ı alıp gQtürm~k ağacları vardır. Deride dagların "ı~ 
ic;in geldiler de, fakat o çok zengin dında kımıldanan ve yosun koka0

• de• 
olduğu için kendisine 11deta tapınan ş~, k.öpü.klü b~ de.ni~ .va:~· ,!! ya" 
yerlilere bu Fran51Zlan öldürttü, son• nız şımdı fU gözlc.rınuzın onun. fL1 
ra onları timsahlara atbrdı. yılan, göl gibi dil~ seniz durtn O 

Emniyet müfettişi bu sözleri adeta hayatsız, ruhsuz sulara benze~e~k: .. 
işitmemil gibi: sularda haris dalgalar, canlı kOP 

- Yarın hareket ediyorsunuz de· ler var<lır. ~· 
ğil mi? diye sordu. Ya Parist Parisin seınasındaki trı.D" 

- Evet, yarın tam öğle zantonı, tar, Paris.in geceleri, Parisin klı 
siz de hareket etmelisiniz. Çlinkü bir lanmlf tahta kokan yollan... p'~ 
kaç ay için vapur yok! Geçen gün elline bir ııazete ~prU

- Evet, evet ben de; fakat Mösyö Sen nehri üzerindeki Turnel k~ 
Osvalt'la beraber!. sünü lel'gi münaaebetile yık~ )d-' 

Kaplan bu sözlere cevab vermedi. okudum. Buna o kadar üzü}düJXl hl" 
Aldınc etmez göründil. M.. ·· ben Pariste ınilyar\erel. .ı .. .., osyo, . . jfıu• 

Varego limanı güne, alhnda yanı- yatın gömülü oldulu tanh~t'I dı.ı.t"U
yordu. Kanıdan hafif bir rüzgar ko- sini bulurum. O eo!<i evler bili 
rBnfil ve portakal kokan sıcak ve ra- yOl' mu? 1eriı .. ~· yihıh bir nefes gibi esti. :rı.füfettif ce- - Evet, h•m de bütün pze 
binden tık, mütebeuim. ve sempatik bütün tarih! kıymetlerile.... ı;otr' 
hatlarla canlanan bir fotogr:ü çıkar- - Şlınıil ben o evleri, sonr• iıft/ 
dı. Bu fotografın arkasında gıyaben dam kilisesini, Eyfel kulesini. 
mahkfun mühendiı Osvalt yazıyordu. takını gôrür gibi oluyorum. .. ttb" 
Böyle büyük seyahat ve yolcu va - - Hafızanız çok kuvvetli, si%l 
purlarının muntazam ve normal ıcy- rik ederim mösyö!. 

8 
bi" 

rüsefer hatlarından yüzlerce mil u- - Evet öyledir, ne vakit eJ1rll })el~ 
zakta unutulmut gibi duran bu ka- Fransız gazetesi geçse, atırlarJ ,~ 
ra parçasına bir geminin ıelişi büyük bin defa okurum. Fotograflı.raı oıJ'tl 
bir hiidise ~kil ediyordu. Müfeltif !erimle delecekml' gibi ha.kar. ,.os· 
rıhtıma ayak basar basmaz. etrafın- odamın duvarlarına asarım. Ah }1P" 
da bir sürü zenci, Şill, lialtalı ma- yö, bilseniz timdi, bende v!.t.aıt -.ı• 
ceraperestler, açık ve koyu renkli reti o kadar kuvvetli ki. .;ıtrı'l~ri;ı • 
mele:z:ler gördü. Rıhtım üzerinde bir tanda hava hafif. canlı, haya.t ~ 
otel buldu. Çok yorgun oldu~u için dir. Orada akşamlar, yıldızlar• 
odasına çekilip uyudu. Biraz sonra her feY, her şey güzeldir. .ıtf) ıııJ 
bir gürültü ile uyandı. Karşısında u- Sonra biz orada doğduk deeo ·erd• 
zunboylu, beyaz keten elbiseli, saç - mösyö? Biz oradan başka bir ) 
!arını arkaya taramış yaşlıca bir a- ya'°yamayu değil mi? dıırd~ 
dam duruyordu. A-füfettişe bakarak: Mösyö Osvalt bir dakika ,.,,,;-

- Bonjur, nasıl iyi uyudunuz mu? ~1üfettişin gözlerine derin bir P ttıt.f' 
diye sordu. la bakh. Sonra onu ellerinden 

- Eve~ evet mösy6. rak zulmetler içinde bağırdı: ııc• d' 
- Zaran yok, rahal!ız olmayınız, - Ben de oraya gideceğim. bfrıit 

öylece uzanrntf oturun. Bu mamle .. siıinle beraber ynrm gemiye ~r.'· 
kette pek do knmldamağa ııelmeı. Siz vatanıma dcineceğim. ArUk d3ıı1'' 
buraya beni yıok.ıılamak için ıeldi - mıyorum. Vatan hasretl beni ı:.rı-· 
niz değil mi?. Burası beni Pariste bekliyen d.,..il, 

··ı il'" 
- Ben mi mösyö? neden daha korkunç, daha 0 ,<(! ' 

- Evet oiz! Muhakkak iti Fran • bir zindandır. İşte buradan )<Bl•g,l 
sada h818. benim yakalanmam için rum. Size te~tim oluyorum 111tr' 1 

inad ve ısrar g&İteriyorlar. Beni Frannz kanunları namın$ 
Osvalt biraz: boğuk ve ağır konu- kif ediniz. ,fi ' 

ş:uyordu. Alaycı bir tavırla: Bedbaht adam, başı eUerlniO 
- Burada mücrimlerin tadesinl sın.da hıçkırıyordu. ~ 

emreden bir kanun yok mösyö. Hatta Ertesi gün gemi hareket e 11t11 .. 
buradaki yerliler böyle bir kanunun Osvalt yelken bezlerinin v• ~1"' 
dünyada mevcud oldu~undan haber- nn yığılı olduğu burunda 0 1ıı..,? 
dar olmıyacak derecede cahildirler. gemiye yol veren suların_ ııÇiC'iiJ' 
Sizin de bildiğiniz gibi buraya çal • bakıyor ve hafif bir tebe.w~,,,.ı;ıl"' 
dığım büyük servetle beraber geldl .. vatanının sahillerini daha şı.ı: 
ğim için altın kuvveUle yerlileri ken- görür gibi oluyordu. .,/ 
dime esir ettim. Onlar benim bir gö:1 -" .Jıl 

itaretimle her tehlikeyi göze alabl- • . hf l'f 1 k ff8fl" 
lirler. Onun içln siz beni burad3 tcv- U 8 1 mam e e 
kif edip, Fransaya aötüremezsinlz. 1 ıol' 
Hatta beni zorla götürmek için bir a- klering hesab ar . 
lay bile gönderseler, gene söküp ala- ıııt1 
mazlar. Çünkü bu toprağın üzerinde alacak ve borcları . 
dört bet devletin hak iddia ettiğini sJ. tt1!, 
iyi bir ,ekllde bilirler. Şu halde ıizl Cumhuriyet Merkez Bank• ~"'·' 
niçin gönderdiler? fından son n.eşredilen klering ıJ. ~ 
Fransız emniyet müfettişi ona baktı: larına göre, ltalyadaki alacağıtO ~ ~ 
- Mösyö OsvaJt! Vatlfemi yap - bin liraya kadar inmiştir. gıılb~tl 

mak için gelmiştim. Fakat görüyorum ay evvel alacak miktarımız 3 ,ırı~ 
ki, bu vaziyet içinde sizi beraberımde Lira idi. Bu miktarın az.slrt'8 Y_ 

götürmeğe imkiin yok? Onun için ya- sebeb son zamanlarda İtalya~,~ 
rın öğle vakti Mari .. Elen gentlsine ğıd, kimyevt madde~er, .rn•rft)'~t" 
binip, buradan ayrılacağım. eşyası ithal edilmesidir. Lit'I 1 ~· 

- O halde mükemmel! Mutabıkız! da 41 bin küsur lira alacağııı>1

1 p• 
İsterseniz töyle beraberce bir yemek dır. Lltvanya Sovyeiler Birllj:Ctl. ~ 
yiyelim. hak etmeden evvel, bu me:rıl;... ~ 

Otelden çıktılar. Hattı ilstüvı ak- tün ihrac etmiştik. Macarıst lı~ 
şamı sakin ve hassas bir gene kadln miktarda ihracat yapbğırn1' ıct -1 
yüzü gibi melül bir hal almıflı. U- Macaristandan ithalat aıa!ıl>8 ı;:ı ;'. 
fukta renkler, ışıklar meçhul bir Bu yüzden Macarlstandan .de. b':~ 
noktaya doğru süzülüp eriyordu. Ha- lira alacağımız vardır. Kleri.tlS ııJt~ 
vada ateı:ı böcekleri uçuşmağa batı ... v !arından borclu oldugum-uz ııı• ~~,,,.. 
lamışlardı. !er de Almanya, FinlandiYllt •( 
An51ızın, hayret verici bir çabuk .. ya, • Çeko-Slovakya, Holanclııt .ıı, l 

lukla siyah kadife renkli bir gece or· ya, İsveç, İsviçre, Sovyet aus> 
tahğı kapladı ve hatlı üstüva yıldız- goslavyadır. j 
ıan birer birer yandılar. Kakao buhranı karf ~ 

Müfetti' haykırarak: , 

- Şimdi Framada 21 ilkkônun, kı - sında ç'ıkolatacıları 
şın zulmetleri, çamur ve kar lçinde 
kaybolur. Şimdi Fransada in.sanlar • • 
akşamlan sobaların ba,ında ısınınağa vazıyeh jl' 

"""""""""""'~.,...,...,..,,..~~~~~.,.,_ .,..,....,....,..,...,..~:-~""'""'""'•--•·~~~"'.".'~~~.,...,...,..-.--.-~,,..-:~~~-c-eğ~i~b-i~ld"in"""lir".,,..~~~~~-.--,,.. ... ..:.d:a:;,,;h:a~lk::.;k~o:n~r:~:ri~v:erını::~·ş:tir~ . .,...,.,,.,,,,,, 

Yüzü morarmı.ş, dudaktan kısıl - - Namık, haksız..oqn!. Hepimiz su,.- d b 

ama nyo u 
m••b. s e aşanlabilecektir. Aksi takdirde, 

'T luyuz .. Beni dinle!.. 
Birden ileri atıldım: omuz silker geçerim.. KanaatlE>rin 

- Hjç bir şey dinliyemcm!.. FaLla ancak senin için muteberdir. Kim'ieyl 
~ - Çıkalım.. Dlfarıda a:örü~lim. bir '4!Y öğrenmek d.e istemiyo.urn.. aliikadar etmez!.. 

Hoslayı düşfineJim! dedim. Bana .... ıJJarca k da 1 k do ıı k 
.r ar a ş ı , s u et- "Namık iki adı_~ daha yaklaştı. Yü-

Olduğu yere mıhlı cibi dimdik tini .• Bütün bunların 1ahte olduğ•mu zu morarmıı, gozleri yerinden ftrla-
duruyordu: ve benim sadece bir düşmanım. bir mışb: 

_ Hayır!.. Hastadan çok daha mü- rakibim bulunduğunu ner('den bilir- - Yeter! diye bağırdı. Bana vlcda-
him bir namus meselesi var .. Onu te- dim? .. Aranızda bir sır sezivordum.. nını göster ki, orada bir nebze neda
mizliyeceğiz... Fa~,t, bu bir şüphe halinde İdi!. Öy- met bulunsun,, Barbarlık sana ok 

çalışırlar. Gündüzleri soğuk ve çnmur ÇikolRta fabrikalan, dış.8l'1d::: ~; 
içinde; yaşamak için öldürücü bir ha· kao getiremedikleri için. e\f'V't ısl~
yat mücadelesine girişirler. Halbuki tıkhtn çikolataların gramını 'ıı ~-!" 
burada şimdi ebedi bir tathlık htıküm tardır. Ticaret müdürlüi?. ~- tJ J;~· 
sürüyor. Yaşamak için kimsenin kim- seyi de ihtikar mevzuu gord\Jjlct':; 
seyi boğazladığı yok! Bir meyva ko- fabrikatörlerdan iz.abat 1\~~-:f 
panp yemek için eli uzatın.ık: kili Çikolatacılar, fiatları art1rro:ted~'(i .( 
geliyor. Elbi.cıe burada bir lüks için kakao buhranı karşısında but it· ~· ... 
lizım! O halde niçin milyonluc.ı in- tihaz ettiklerini bi1dirmişterd 

1
, ~ 

san Pari!iıin1 Londranın, Nevyorkun ret müdürlüğü henüz bu rrıt~ ,/: 
boğucu havası içinde yaşıyorlar? Hal- kında bir hüküm vermentiftl ;, 11 ,ı•' · ; 
buki burası cennet mbı bir ye.rl 11111 d " Edebi r<oman 

TEFRiKA : 5& 

Saclanmı acıtacak kadar çekiyor. 
Bir son nefes gibı ölgün: 

- Sua! Üzüh.ıyorum. Elverir!.. di
yordu. 
BakLJlarım. aralanmıf yakasından 

omuz başına kadar ltaydı. İP"'k ku -
maşlan elenen ayduılık iç-inde, göğ
aUnUn üst kumt lle orr:.unı kar kadar 
be-yaz gôrünüyordu. 
Uzandım; yakasını bilsbütün aça

nık dudaklarımı o beyaz yere koy -
d•m-

Yarabbi! .. Bu an ne mmtesna Jdil. 
Ci~erlerime muattar bir bahdr dolu
yor, bütun varlığıma hayran ve saa
detten mestedici bir eksir zerkecl.ili
yordu ... 

Birdenbire odiltln lcapw aı:ıldı. 
Doğrulmaga ve va:ııyetimi düzelt -
mete vakit kalmadan Namığın l'esi 
,eür!edi: 

- Yapılan bir hizmeti, mukaM!e 
beklemeden yapmak hünerd•r. Sen 
bir saadet için çırpındın; çünkü o 
aaadcti mal etmek istediğin Mv&i .. 

KERİME 
NA DlR Kollarımı kavuşturdum. Bütün vü- le J.urnazca hareket ediyordunuz ki, pahalıya mal ol ktır ç 

~ cudüm titriyor, ıesim kesiliyordu: bir delile, bir nişana rashyamıyor - 0 aca · 

ıın. dil_ dum .. Yakın zamana kadar da bu I·' - pahayı ikimizden biri ödeye.: 
- Hangi namuı mesele&i? Ne cie ... yüzden mütereddid kaldım .. ArıJc e- cek! .. Hem fam ödeyecek!. 

Zül.il hafif bir çı'lık k mek istivorsun? dedim - Namuslu d l d h k k • op.ıı·mış ve · .r • minim! .. Gözlerim, kanaatimi perçin-
1 

a am ar a a açı o-
ellerile yüzü.nü kapamıştı. - ikimiz de bulundujumuz mev ... Iediler .. İnandım ki, aldatılmışı"1 ve nuşur ar.. . . . . 
Ayağa kalktım; eendellyordum. kii müdrikiz.. Ne çocuk ve ne de ca- aldatılıyorum .. Karun da, arkadaşım . - Bu kaıdeyi bıldıj;ın halde niçin 
- Namık! dedim, Hepımiz t\tçlu ... hiliz .. Sana ilk sualim şu ki: Karımla da birer alçaktır... ılk açık k_,?nuşan sen olmadın? 

yuz... zevkinde yaşarken, nasıl benim :ı:eovk- - Na!'nl·:., 
Sozümü agz"' ımda ""arım bıraktırdı·. terime gem vurmag"':ı kalkmıttın?. &- Gö7lerim kararıyordu. Dik ve ha-

, · b" ta k d - Zü181i benden ne şartlarla tstc-
- Benı· bı·r .... ,in farkında •-•ı·ı m·ı na inııani .. ·eti ve vicdanı 0··c.retmc''• şın ır vır ta ın ım: d 

r-.> ue,. .r • e iğiai elbtot hatırlarsın! .. Namııs ve 
zannediyordunuz? Daha ilk günden, çalışacağına, yuvamın namusuna le- - Elverir Namık!.. Pek ileri gidi- vicdan ı:ahibi bir adam, kendi fena 
Yna bu izdivac bahsini açtıtım ıün- ke saçan mülevves hislerini temiz - yorıun.. Saçmalıyorsun.. Hakikat, itiyadlannı, ahliksızhklarını, bir gene 
den beri bu sırrı seziyordum.. leseydin da.ha iyi olmaz mıydı?.. tahayyül etUğinden çok daha b3' - kızın zayıf ellerlle söküp atmaıl.a 

İki adım daha yaklaşarak devam Beynime bir varyoz yemif gibi ser- kadır!. kalkmazdı.. O gene kızın hayati1e, 
etti: semdim. İsyanla haykırdım: - l\fasal mı dinleteceksin?_ kalbile ve aaadetile oynamazdı. l{Pn-

- Han&i &ayeye hizmet edildiğini - Karınla aramda hiç bir mil.na - - Hayır!.. Bana inanmaya m~ _ di kendini ı!'llah edemiyeni, dünyada 
bilmiyorum. Mademki sevişiyordu - s.ebet vücud bulmuş değildir Naınık!.. bursun .. Çünkü sözlerimde zerre ka- hiç kim!'e yola getiremez .. 
nuz; niçin evvelce evlenmediniı?. Ne o, ne ben vicdanımıza zerre l·.a- dar riya mevcud d••tı•... B · ·· b a - i.ıtun unlar mugalatadan iba-
Beni aranı~ sokmaktan kazancınız dar leke sürmedik!.. En büyük gü ... - Bu sözlere sadece gülerim .. Bir ret! .. 
ne idi?.. nahımız, tahid olduğun kadarıdtr.. namus hırsızının karşımda hala doğ- - Telakkilerine &"ldık kalabllir~inl. 
Acı acı &üldü: - Kim in.lnır? ... O sayıklamal.1r ne ruluk iddia elme•i ne gu··ıu··ne vo ne A k h · · ı 

'I" nca . epımızin ayrı ayn suç u <'1-
- Çünkü miıkemmel bir kısmet idi? .. Karım mütemadiyen imninı· t(·k- i'"en'"!.. d • o· .. ugumuzu kabul et~ .. ZülAI, bidaJ·et-

reddedilemezdi degil mi? Kurnaz bir rarhyor; kollannı, buselerini, yıldızlı - İltifatlarını sana iade ederim!.. te hislerini iyl tahlil edemediği ve 
kadın hem zengin kocasının ko~tu - bir geceyi, saadet diyarına uzanan Dünyada namus ve teref telikkilcrin1 yüksek idealler pefinde koştuğu için 
ğunda müreffeh yaşar, hem de ılşığı saman yolunu yad~diyordu. Biltün benim kadar hakkile güden bir insan suçludur!.. Sen, onu, eahst gayelcri-
ile gönlünü eğlendirebilirdi... ı bun1ar öyle masum ve öyle saf iU - yoktur .. Gönlüm müsterih bulunu _ ı t ttiğ" i · 1 

Zülil boğuk bir feryadla: raflardı ki; ıize derhal beraet kazan- yor.. Senin yerslz kanaatlerini de .. ::d:C: :ev~~;~ç~ç ~~~;,!~. ise, 
- Namık!. diyebildi. dırırdı; öyle mi?. ğiftirmek ise, bu da 1ınkanı nispetin• (Arkuı tar) 

ft" ~·•ııu1111111111111111111111111111111111111ııııt1• 11tl!! r 
- Bir cennet mi? Evet ... Buraya ~ D A V E T L S-:

11111
,,,, 

ille defa aelince öyledir. Sonra, gün- ii111111ıııı ıı ıırııııı111111rııı1111111111111ıı•ı•"'' 1 ' 1 
ler geçince ... diye Osvalt ağır ağır ce· 
vab verdi. 

Yemekten sonra, iki Fran3ı:ı, Va
rcgo limanına ve denize hakim bah
çenin ağacları altında gölgelenen şez
lanıt1nra uzandılar. Ilık, ~öriilmiyen 
çiçeklerin rayiha!i1e kokulanmış Hat
tı üstüva rüıgirı hafif hafif esiyordu. 
Ay, sulara akıyordu . Semada yıldıı.
lar kadar bol ateş böcekleri vardı. 
Süküna rağmen uzakta kulübelerden 

gitar nağmelerine karışmı, tatlı ses
ler geliyordu. 

.ıtüfetu,, Osvalt'a bakarak: 
::-- Hakikaten bu memleket çok 

gu1.el! Siı: bahtiyar insanların en mes
udusunuz. diye mırıldandı. 

KONFERANS 

Eminönü Halkevinden: (91' {, 
1 - Büyük Türk dcnlıcisl (b~ jli , 

baros) için 27/9/940 akfaınl 0 d• 11 
c:e) ıaat 21 de Evimiz e:al01111 l'~ıı ıf" 
toplantı yapılacaktır. Bıl :~ ,:1 ti 
kütübhanc ve ya~ın ,ubCrfl~:ıtı~!' 
rından muharrir Iskender ıc: .. "._) 
Sertelli bir konferans vcreee fl-4'71 
vlmiz temsil şubesi de (!lııJ fJ' 
komedisini temsil edecektit'~. .J 
tiyelerin büromuzdan s.JınrT' :ff"•~ 

2 - Manisa meb'usu, ~.yırı at ıl 14 
1 
· 

Bayur 27 /9/940 cuma gunu " dl , -·· ı nu• p Universite konlerans sa o t .(fr 
28/9/940 cumartesi günü "~r "'ıl 
Beyoğlu İstiklal caddesi şd' ,1 .
rosu komedi kt!'lmında lç~ -r.Yı 
konferans verecektir. Evirrı;~ 
nnın bu konferanslarda bıl 1; 

ları rica olunur. , 
ı 

: 

- Evet, bu meml('ket başlangıcda 
güzeldir. İlk günlerde insan sevine .. 
dt>n deli olur , eşsiz bir saadete varıl
mı, zannedilir. Bu bol güneşe, de
nizin değişmiyen bu tonsuz mavi -
liğine, bu devamlı yaz mevsimine, yıl• 
dız: bo11uğundan altın rengi alan fU 

semaya, bu güzel yerJJ kızlarına hay
ran olunur. Fakat günler geçer, bu 
iklim, bu mevsim ve bütülı bu var -
lıklar d•iitmez. Halbuki, memlekeU-

. d•di. 
i<tanbul C. M. UmunıiUii" 1"' -~ 
İstanbulda bulunan sanıll;;ıı ,,. , 

hukuk hllimi Hamdi Ü'still'' 
0 

al' 
memuriyetiml:ıe mürac:aati ı.tJ 

,. ı 

ııur, 

.. 

1 
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~eseleler 

Spor - Sıhhat - Eğlence 
Bir atletten tutunuz da bir veremliye, 
hir kalb hastasına kadar herkesin 
~apabileceği beden hareketleri vardır 
"l.ıeını k 
~ e etimizde son zamanlarda 7 - Vücudün muhtelif asamı ara-
lı: manası •u idi: ıında ahenk olmalı.dır. 

leru;da hevesk;irlar, ban ıpor k:L'iım- 8 - Karakterli, enerjik, az veya çok 
nı.,raltJ 

1 
meleke kesbederler; fakat iflerrU, bit kafa tipi. 

~ 1 ~r da onları seyrederler. Hal- Kilo meşelesinde de fU esası bilmek 
l:ıöyı, e~ Türklerde sporun manası lizımdır: Boyu 1.70 ten yukarı olan
ıııı.raL •ğildi: A~ 
"'• ., •irid, yüz yazan: 1-rda id•al alır-
,..· k<>fına g .. lıktan (ideal ağır-

ııuııı eibi ·.Po~ıa~ Dr. Kemal Saraço"glu !ık, boyu ıöste .-
trıaı bünyemize ren rakamda bır 

olrnuıtu A 

1 
. metreden fazla -

't!Uklerinı;, . vrupadan kopya sıdır Mo .. 11 1.70 boydaki inso-
lfırı,rı •14. ise merak1;ılarla heves- nın ideal •il:ırlıiı 70 kilodur) on lti-
)Ordu N" ~adar eden hır şey sanılı- lo fazla veya on kilo ksan a1.ıdi 
bütiin' e ıyi ki son seneler zarfında Meseli. 1 70 bo·...ı- b' ~~"- ıkicl 30r. 
lİd IPorların k" ··k b' .. • .Yua ır ,,....,m osu 

•il uçu ır zumreye ve yahut 60 l ld" B 
)ıtva ence vasıtaıı olduğu telakldsi 0 uraa norma ır. o.yu 
ıtıJJ11 f Yava, dejişti. Milletçe yapıl- 1,70 ten aşa _ıjı. ~]anlarda ise bef kilo 
tıldul\ı!Aıını gelen bir beden terbiyesi faila veya e.bi~ noı:mat uyLlrnalıdır. 
iaoıı.u kanaati kuvvetlendi. Bundaki Bu -.lı dort tip lçınde de tali bir 
'l>or ne kadar öv,.k azdJr. Çünkü lolam tipler vardır. Bunu da Of8#ıdc
o~· ı:,utlak manasile herkese lizım ki cetvelde ı&rterebillriz: 
... da ıeydir: Hastaya da, salla - 1 - Normal tip: Bq te,ekkülü mun 

a· ... tazam, vücudü mütenasib. 
<la :en.ıoyb bir atletten tutunıa 2 - Alır tip' Kilosu fazla. 
ı...ı;, ı,;:rOmJiye, bir kalb ha.taınıa A) İri kemikli, etli fakat yaiaız. 
ııı..., l.i ke&ın yapabileceği veya Y•P- B) Yatlı . 
'"dır. l!loı ı•len beden hareketleri C) Adali fakat çok yajlı. 
' 4te ınem!eketiaıizda beniU D) Yallı fakat adal&tı çok lruvveUi 
"iıı ille •tınoınıı olan apor bekimliii- (alaturka pohlivanlarunu), 
~r v~u her '8hsın yapabi!eceii 3 - Hafif tip: Kilosu u. 
"ıııan':;:v ınl, teklini, müddetini ve A) Zayıf edalelL 
S, ._d . ~ tayin etmek ve ölçmektir. B) Yatları da, adaleleri de u (cılu) 
ı...ı. ~ e ilk it tohsın sağlam veı-a ' - Gaynmuntozam tip: Vücudü 
'°•dl.de d

1
uiuou ayırd eb:neırtir. Bu inUıamsu ve tenuürıib: netvü nema 

)ltnı •• _ 8 fabetik bir vazife taksimi bulmu,. 
"';~ A harfine bünyenin etüd . """'- ı.. A) Kolla çaiıtan: Kolları ,,. omuz-
"lıı. ha . bet ediyor: Spar yapacak lan ııenlt ,.. kuvvetli. 
~· l<itngıL-~ünyedodir ve bu bün- B) Bacakla çalı"°' Bacaklan lruv-
-~ Jll ' ~ U4Ulgi sporu, ne zaman, ne 
h~lı~~det ve ne tekil ve derecede ""~· Dlmatl tip: Dlmajın bir tarafa 
-.;ı~ fazla büyümesi. 

'-'u ,~rı birçok bünyo tipleri D) Ahmak ftY' aaldil tip. 
p~ . tir. Mesel&: İnce, adal~ !!:) Erkokte 1.85, kadında 1,75 ten 
~ \t.,._Yahud narin, adali, yuvar- uzunboylu olanlar. 
~.. oadr~ adali, hazml, diıruı&l F) E k k ka 
'-lt'- :~ da kolla --•··-n, kol _ ba- r e te 1.60, dında 1,50 den 
ı. " ~ıı,. ..._.. kı.. boylu olanlar. 

l•u..n n, .bacakla çahf&Il. dimağ- G) Kal~i ve ciilerlerl bilyllk olan 
~tUn bu gıbı .• Fakat görülüyor ki geniş ıöğüs tipi. 
"ııı.tı. lakaimat noksandır, meseli H) Vücudü biçimsiz olanlar, muh-
lııt., Çahtan bir adam sıska da ola- Uf b 
"' • )atlı d te eden aksamında eayritabtllik-

ı..ı,,.ı., a ... Onun için daha lıqka ler (uzun kol veya bacak, düztaban 
bın<la aranmlftır. Bunlar meya- gibi). 

1 _ •n Çok tutulanı şudur: 
•it .,, Nhorınaı tip: Vücudün bütün 

ı • •nktardır. 
- ... i "" '• ır Up: Adali aile~ yatlı in· 

3 Ya her ikisi beraber olan. 

lı-i b:,~fif tip: Adalltı zayıf, yahud 
4 •nıno~. 

~ - GaYriınuntozam tıp. 
ı """'1 tipin evsafı ıunlardır: 

dııı; ~: Erkekte 1,60 - 1,85, ka
"'· ,50 • l,7S arasında olmalı-

2 -3 _ Colı: adall olmamalıdır. 
llt!ftairıJ. Colt Yağlı olmamalıdır. Yani 
~ boşalttığı zaman göğsün ve 
lı.ıı;. tnııhiu a)'lll aeni~likte olma-· -~. Adalltı çok zayıf olmamalı· 

•s-ıı. dır. rt derecede yalm olmama• 

ı - n 
~~ u.~r hangi bir tekilde 
"""•dır derecede çarpıklık 

oluna 
olına-

İtte bir •Por hekimi ka-ma R•· 
len her şahsı bu muhtelü tiplerden 
birine ldbal edebilir ve bu tipe göre 
nasıl bir beden terbiyeli yapması )J ... 

nm geldiğini loyin eder- Normal in
aan için l&zım olan bu normalliği kay
betmemektir. A~ır tiplerin yağls:rdan 
aıynlması. hafif tiplerin adale ve yal
larıııı normale çllı:armalan ve nih:ı
yet ıayrununtazam tiplerin de bugil
nün imk&n ve vesaitine göre munta
zamla.şması maUUbdur. Güzelliğin ar
tık k:aı ... gözde veya yüzde arandı~ 
zam•ndan uz.ak bulunuyoruz. Şlmdl gü 
zelllk ölçüısü evvel& tenasüh, intizam 
ve sıhhat, tonra simanın cazib olu
f\ldur. Bu h•m •rk•k, hem de kadın 
için o kadar variddJr ki garb memle
ketlorindo spor, yiylp içmek "" uyu
mak kadar ıündelik işler meyanına 
girmiştir. Güzellik, sporun asıl he
defi olmayıp ikinci derecede hedefi
dir. SPorun asıl ıayesi vücudün sıh
hatli olmasıdır . .........:... 

lngi-liz~hiı=. cu""""m""""ıa""""'rı ..... A,,,,..lm-a--n ..... a...,...,bl ..... uk ...... as~ı 
tittikçe genişliyor tesirsiz kallyor 
lııı loııdra 26 •n h (>..>.) - Reuter ajan-

ı "••ılık h «._ Q\liliı ta mu arriri yazıyor: 

tir\ ~l l'Ya.relerl son aylar zarfın
il de b arın lsUIA. Umanları ba.ri

'tı dört 
0~~ar~unanlarmı Almanya

'ler1.rt OŞeııne teışrnil etmı~lerdir. 
~ ~Y ~ası bütün Almanyayı 
~ ıı"Yl'J:lerın tesir sahası altına 
~trı 1-Yy sokuyor. Bu hafta, mu
f"d • hudu:relerinıizden bazıları Po .. 

e bit- una 90 kilometre mesa-
'~lttrik tıoktoya kadar giderek bir 

~dir.la~ttalını bombardıman et
İ'\L~\iı Yap vcı himaye-si oJmalwnn 
~~t l>tlı: ~lrnaaı mümkün o1an ha
ıı._"' llluka{~de tahdid edilmektedir. 
ı. orta 1 az uzak hedefler üze
~•rtJerıı cesamette bombardıman 

•ktadıre Yapılo.n gece harek.i.tı 
lıı.u . 

~tıha7e':a kuvvetlerinin bomba.r
·~ lttltttı tını bu ıuretle yüzde 
°'r "'"'Un ~ ÇörçU'in vadettiii 
~ı.'"'••k da. barekiito mün-

tutı,1 ~arruz plinının tatbikına 
\ı ll.,lirı 0 ına11 ınuhtemeldir. 

"'•'' Ci~~~e diier büyük tehirlerde
r ~alqtl b~rındaki askeri hedeflerin 

ı.. •. liddeu, ır istikbalde daha bil}·ük 
~tırıı~ltt bombardıman edilmesi 

edir, 

Büvu"k , elektrik 
'~ıraııarı bombalandı 
il,"' dr, 28 

Londra 28 (A.A.) - Burada bildi
rildii:ine göre, Almanya t&raündan 
i.ngUtereye tam abluka il.in edi\me
Une rağmen, bu ayın ilk on be, gü
nü :ıarfında İnstiliz limanl~ mu
taddan fazla miktarda tonilito hac
minde gemi girmlt ve çıkmıttır. Bu 
müddet zarhnda, bütün cayretlerine 
rağmen düırn•nın verdirdiği kayıb
lar İngiliz limanlarına girip çıkan 
ıe~erin mecmu tonilitosunun an
cak yüzde 2.25 ini te,kil etmi.:Jtir ki 
bu rakam müttefikler için ne kadar 
emniyet verici ise Almanya için o 
kadar hayal inkisarı uyandırıcıdır. 

Amerika demir ihracını 
lahdid elli 

v-.ington 26 (A.A.) - Roosevelt 
İngiltere ve cenub1 Amerika devlet
leri müsteana olmak üzere dlier bü
tün memleketlere demir ve çe!ik ih
racatını ya!'&k etmiştir. Japonya bu 
memleketler arasındadır. 

Eyüb Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
940 '215 
İstanbul Tahtakalede Kebabcı ha -

nında mukim Hacı tarafından verilen 
btida üzerine Fatih Haydar Arablar 
IOkak 6 •Yırla oturan (Ha.sana) amu
cası oğlu Hacının yapılan tahkikat 
neticesinde va~il~e ehil ve vaz:ilesini 
hümil istimal edecetl anlaşılmı• oldu
iundan 13 91940 tarihinde kabili itizar 
ve itiraz olmak üz.ere karar verilm.Jş 
olduıtundan koyliyot (8) gün müddet· 
le ll1n olunur. (29320) 

AVRUPA 
HARBİ 

İngiliz tebliği 
Londra 26 ( A.A.) 

Hava Nezareti tebliğ ediyor: 
~mba - pertembe gecesi. bir

çok lngi.liz bombardıman tayyareleri, 
Berlin'de, Kiel'de ve me,gul arazi
df'ki düşman istill üaülhare.kelerin· 
de a~kert hedefleri bombardıman et
mişlerdir. 

DUtman tayyaresi, tecavüzlerini te.lt
rar etmiştir. İngilte.rede ve · Galles 
memleketlerinde birçok noktalara 
bombalar atmışlardır. Alman tay
yarelerinin hedefi, yeniden Londra 
mıntakası olmu,tur. Bu mıntakanın 
bazı noktalarında yangınlar çıkmış
tır. Fakat itfalye aer\'lslerinin seri 
müdahalesi sayesinde hasarat ehem
miyebıizdir. Yüluek inflliklı bomba
lar, Londra mınta.kasında da hasara
ta sebebiyet verm.i, ve bombalar ev
lere ve sair binalara dtifmÜftür. Bir
kaç yaralı ve ölü vardır. Fakat mik
tarları henüı. malOm değildir. 

Dünkü hava muharebesi eanasmda 
cem'an 32 düşman tayyaresinin düşü
rülmiif olduju la$rih edilmektedir. 

Alman tebliği 
Berlin 26 ( A.A.) 

Alman orduları başkumandanlığının 
~bliği: 

Alman hava kuvve.ileri, cenubl İn
giltere ve Londra üzerinde mukabele 
bilinisil harekeUerine devam etmiş
lerdir. 

Gündüz, Filton tayyare malzemesi 
fabrikasına birçok bomba dü,mü, ve 
bu fabrika mühim ha.sara uğramıştır. 

Plymouth, Portland ve Southend
de Uman tesmtına ve doklara bom
balar isabet etrn..it ve clddJ hasan mu
cib olmuıtur. Plymouth önilnde de
mirli bir harb geml&ile Dungen
civarında bir askeri kampa isabetler 
kaydedilmi,tir. İngi!tOHnin cenubu 
tarkl mırıtakuında cliiler muhtelif 
tehlrlerda de, fabrika ve antrepalar 
lalırlb olunmuştur. • 

Dün, düşman .. kizl Spitfire olmak 
üz.ere 18 tayyare kaybetmiftir. Alb 
tayyaremi.z kayıbdır. 

Bir küçük denizaltı ıemlrnU, bi
risi bir gemi kafilesine mensub pet ... 
rol vapuru olmak: üze.re cem'an yirnl.İ 
bef bin tonillto hacminde dört va
pur batırmıştır. 

Dün de, İnaillz llmanlan önüne 
mayin abJmaja devam olunmuştur. 

AFRİKA 
HARBİ ·------İngiliz tebliği 

l•ltenderiye 26 ( A.A.) 
İngiliz deniz makamlarının tebhği: 
Ç~mbe sabahının Jlk u•t1erinde, 

deniz kuvvetlerim.iz, yeniden, muva.f
fakiyeUe, Sidi - Barrani mmta.kasın
daki hed~flere hücum etmıılerdir. Bir 
seri infilakı müteakıb büyük bir yan· 
gın çıkmıftır. İki saat sonra, bu yan
gın hll& yanmakı. idi. 

• 
ltal~an tebliği 

ltalyada bir mahal 

26 (A.A.) 
lll numaralı İtolyan tebliği: 
Şimall Afrlk.ada. hava kuvveUerl

miz, gece El.daha tayyare meydanını 
bombardıman etmişlerdir. 
Düşman Tobruk:'u havadan yeniden 

bombardıman etnıiftir. Düpnanın ha
rek:eU, kara ve denizden derhal açılan 
bava defi botaryalan atefile güçlq
tirilmi,tir. Bir dilfman tayyaresi mu
hakk.k, iki diifman teyyareal daha 
muhtemel olarak dü,Urülmüşıtür. Di-
ğer üç tayyare de, dütman tayyarele
rinin üslerine dönme1erine mAni ol
mak üzere müdahale eden avcı tay
yarelerimiz: tarafından düşürülmüştür. 
Birkaç ev ve sahra hastanelerimizden 
birisi. hasara duçar olmuştur. Beş 

ölü ve ilcisi kadın olmak üzere on 
yaralı vardır. 

Düşman den.iz cüzütamları, Sidi .. 
Barreıniye atq açmışlardır. Bir ki_,i öl 
müş, bir kamyona obfu isabet et
miştir. 

Avcı tayyarelerinden mürekkeb btr 
grupumuz. Malta üzerine bir taarruıJ 
keşif uçuşu yaproışbr. Bir tayyaremiz 
üssüne dönmemi,tir. 
Kıııldeniıde, hava kuvvetl~rimiz, 

düşmanın bir gemi kafilesine hücum 
etmi~tir. 
Bir ketif tayyaremiz Aden1de Glostcr 
tipinde düşman avcı tayyarelerine 
hücum etmiş ve bunlardan bir tane
sini düşürmüştür. Bu tayyaremiz, bu
nu müteakıb üssüne dönmüştür. 

Sudan'da Otrub'da dütman müda
faa mevzileri, diğer bir tayyare gı'1-
pumuz tarabndan bombardıman edil
m4tir. 
Keşif kollanmınn Omapr'in ıflma

linde Agiar-el-7Aeue civarında düş
manı geri pilAkürtmüştür. 

Bir torpitomuz, Ionien denlıinde bir 
düşman denJ:zaltuıı tarafından batırıl 
mt.ftır. Bu torpito mürettebatının ek
serisi kurtanlmı,tır. lı.ı. ''lihbo (>..A.) - Hava Nezare

' tı "'4 t>at aervlsi, dün gece aaat 
ilin !ııııuı. .. lıa!ıın ilk uatlerine k•
~ ~!in bornbardıman tayyareleri
~tıı ~r ., '-'e civarında mühim a.skert .... . ... 

l:tı_"l.\tl~. ttrıe taarruzlarını devam 
~iİııııı ıııı kaydetmektedir. 

ist. ~omulanlığı Salınalma Komisyonu ilanlara) 
Askcrl ıhtiyac için 562 ton saman kapalı r.arf uaulUe ekailtmeye konul

~uotur .. Eka!Jtrneai 5 blrinciteşrln 94-0 günü saat ll dedir. Muhammen bedeli •~; '1ı ıöıı:'~kındaki ondüstri böl
lıı,.,'~k "n tinde klln Gllngenberg 
>.ı;1rı~n lrahna bir sa.at zarfında 
S."'%r. tı~k . farklı dört hücum 
'b:. '"'~ .. n uyuk aantral Berlinin en 
~~tedi;Yt tnüe"-!l;eı:;elerine crn-~11n 
lt,li,j""l'lik · S.ntraı Üzerinde patla-

't ttrrı~~apı. bombalar yangınls.r 
ıı. .,.,,,.,,. ~· 
> hııı nın ü ki '~ Uttatı ç i oınetre cenubun-
~ r 1 fidde~~ t.\rVelkf baskınlar es-

'tı •rı batı bombardım~n edil
;,. b· hoınbar elektrik santralı da 

tr Yana; dırna.n ediJm14 ve bü
ın çıkarılm1'tır. 

.~1 bllr~ olup ilk teminatı 1686 liradır. Şartnamesi herıün Komisyonda 
goru e ilir JsteLUJ . belli .. d b" t .. 
tıekllf k. a. erın gun e muayyen saatten ır u.a onceye kadar 
buz: ka. m~~ub1arını Fındıklıda Komutanlık Satuıalma Komisyonuna mak· 

rf a• vermeleri . (8784) -Aıı;kert ihtiyac t · 
hayvanı sah 1ı çın pazarlıkla nakliye koşumu, saka koşumu ve binek 
mulanlık s.::n=ı::ac~ktır. Vennek isteyenlerin her iş günü Fındıklıda Ko-

a omisyonuna gelmeleri. (9131) 

Askeri ihtiyac için 1 blr!nciı.,, . -
zinden 150 araba. 12 en.ak ör , ~ 940 günü saat 15 te pazarlıkla branda be
bin altı yüz yirmi bet liradır. tüaü u.tın alınacaktır. Muhammen bedeli dört 

.. dŞartnabeme.si he~ gün KomJsyonda görüİ~biJir. İateklilerln belli gün ~ saatte 
yuz e on t temınaUarile birlikte Fındıklıda Komutanlık 5 tın ima K · 
yo.nı,,ına aelmeleri. a • omıs-

(9167) 

H:A:KtKAT 

GALATASARAYLA FENERBAHCE 
bu hatta karşılaşıyorlar 

Bu haftaki maç, !ikin en güzel .. 
mu sa-

bakası olacak ve bu maçta hegecalı 
bir gün yaşanılacaktır 

Lik maçlarının en heyecanlı kartı
Ia,malarındao biri pazar günü l!"e ... 
nerbahçe stadyomunda oynanacaktır. 
Galatasarayla Fenerbahçe bir defa 
daha karşı karfıya gelecekler ve a
lınacak neticeyi yalnız İstonbul dolil, 
bütün Türk.iye allk.a ile bekllyecek
tir. Fenerbahçenin geçen hafta 
uğradığı çifte matlübiyettıen sonra 
bu netice bilhassa alika ve merak u .. 
yandıran bir Md.ise haline gelmiştir. 
Havaların güzel olmuı ve iki ta • 

kımın da hazırlıklı bulunmuı bu mo
çıiı heyecanını artıran bir atmosfer 
yaratmaktadır. 

Galata.saray takı.mı ıon oyunlarında 
güzel maçlar çıkarmıı ve taraftarla .. 
rına büyük ümldler vermiştir. Bil ... 
hassa Gündüzün son oyunlarda gOa
terdlğl yüksek futbo~ takımın mane
viyatı üzerinde büyük: ve müspet bJr 
tesir yapmış, Galatasarayın en bü
yük sermayesi olan hız ve gayret 
yiik.o•kliğinl çoğaJtmı,tır. 

Ancak son bölge karan üzerine Bo
durinin takımda oynıyamama!l, for
verdin oldufu kadar hafbekin de ran
dımanını azaltacaktır. 

Fenerbahço takımı. bu oene tik o
yunda ıösterdiği idari gaflete t18ve
ten bir de Melihten mahrum olarak 
Galata.araya karşı çıkmak tohllkesi
ne girmektedir ki, bu tekilde takımın 
büyük bir kıymeti eksilmektedir. 

Llk maçlarının ba~da :ee,ikta~ 
kartı kaybettiği puvanlardan bafka 
sayı kaybetmek Fenerbahçenln en 
büyük endişesidir. 

Bu maç, günün diğer maçlari!e kı
yas kabul etmlyecek bir ehemtmyett.e 
olduğundan. her halde layık oldu~ 
alika ile karşılanacaktır. Bu hususta 
diğer mütalealarımn:ı yarınki sayı ... 
m.ıı.da ayrıca bildireceğiz. 

Boduri bu hafta 
oynayamıyacak mı? 
Mısır seyahatinden dönerken Yu

nanistanda izinsiz olarak kaldığı için 
Galatasaraylı Boduriye boykot ve "' 
rileceiinl ya%?T.1ıftık.. 

Bu ceza tebliğ edilmem1' olmakla 

* MUAYENE ÜCRf'.TLERİ 

~~arı ':t=~ Iİ .ı.t :l; ' :\~1 
maı. Kanun mi - ; ' ' 
nı" dir· taksi üc- 6 • . '·:'\ retleri fula alı- •• , • 
nemaz, saate t.i.
bidir; elektrik, ha 
vagazı, tramvay, 
vapur, otobüs üc
retleri de öyle. 
Gıda maddele - : .l lıltı. 
rinde hafif bir yükscht varsa da bu 
da kontrol ediliyor. Hatta peynir fi
aUarındaki beş, on kuruş yükseli.in 
oelıcbl tahkik edilmektedir. Yalnız 
doktorların muayene ücreti arttı nu? 
Hayır ... 

Hiç bir kontrole tabi olmadığı hal
de bu ücreUerin olduğu gibi kalma
sını. doktorlarımızın insafına atfet -
mek lllımdır. Maamafih berk'!s ayni 
fikirde olmasa gerektir ki. bir dostu
muz: 

- F.ğer, dedi. Muayene ücretleri 
biraz daha arlarsa, doktorlar mua
yene edecek kimse bulamazlar! .. 

* HODRİ MEYDAN 
Avrupanın yenl nizamını mihver 

devletleri kuracaklar. Bu yeni niZR
mı geçen senedenberi işitiyoruz: ~lr 
iki devlet bütün sanayii eline ala .. 
cak:j diğer milletler onlara ham mad
de yetiştirecekler. Yeni nJzam.ın e
sası budur. Fakat bu yeni nlz!lmtn bir 
senedenberi tatbikı yolunda bir adım 
bile ab.lmamı.ştır. Neden? Avrupa 
iki mihver devletinin elinde değil mi? 
Şimal, orta ve cenub Avrup3sı, }Tan

sa, batla Rusya onların "\stcdiğini 
yapmaya hazır. Bunların büyük bir 
kımu zaten ~galieri altındadır. Şim
diden istedikleri yola sevkedebilirler. 
Fakat öy1e bir hareketten eı:ıer yok. 
Neden? Hodri meydan ... Buyursun • 
lar .. 

İt iki devle.ün emrile olmuyor.~ 
İngUlerenin ve Amerikanın muvafa
kati olmadan Avrupaya büsbütün ay
n ve yeni bir nizam vermek deiil .. 
onu eski sistem.inden hafifçe ayır -
mak. bile kabil dej;il demek ... * BİZİM ENDİŞEMİZ 

Memleketimizin önümüzdeki kış 
için endişesi. mutad endişeden ayrı 
ve fazla değildir. Kömürü, odunıı dü
şünüyoruz; her seneki gibi bunların 
fiatları, depolan, sabf merkezleri 
günlük mc.selemiulir. Fakat yiyecek 
ve içecek hususunda hiç bir endi~: 
miz yok. Hele mısır ve bu~day gıbı 
bazı maddelerin ihracı yaısak edilin
ce, biı.im için bu kı.p.n, evvelki kı•
lardan farkı pek az mahsü!: oll\c.ıktır. 
O da yokluk yüzünden değil de, ha
fif bir pahalılık yüzünden. 

Bir de etrafımızı, konukomfUJ1lUZU 
düşününüz: Nüfusumuzun üçte birini 
ancak bulan nüfmla her tarab deniz 
ve bizim memleketimizden dokuz 
kere faz.la gemiye 18.bib olan Yuna
ıılatan etinden yajına kadu bütün 

Galatasanym merkez mulıaciml ve puar günkü maçta 
en bilyülı: iımldl GÜNDÜZ 

beraber, işittiğimize göre, bölge Ga-ı cağını bildirmiştir. Bu takdirde Bo
lataaaray kulübüne meıkılr oyuncu- durinin Fener maçında oynayamıya-
nun bu haftaki nuı~ta oynıyamıya - cağı a.nlaşılmaktadı.r. ,..., 

gıda maddelerini tahdid etmiş, haf -
tada bir iki kere et yiyor. 
Yunanlı dostlarını ziyarete gidip de 

memleketimize avdet ettikleri zaman, 
karaya çıkar çıkmaz toprağımızı ö
penlerin hakkı yok mu? 

* AKIL HASTALARI 
Yeni yeni bazı türkçe şiirler çıkı -

yor. Bu şiirlerin türkçe olduğunu 
içindeki tektük kelimelerden anlıyo

ruz. Yoksa bir çok kelimeler bun -
ların ne dilden yazıJdığını bir bil ... 
mece haline getirmektedir. 

Bu garib kelimeleri sıralıyanlllrdan 
biri hepimizi cahillikle itham etti: 

- Biru kitab okuyanlar anlar ki. 
bwılar Tibet ve eski Mısır duaları -
dır! de<li. 

Tibet ve eski Mısır duaları!lı ben 
belki hiç okumadım; fakat acab ·ı ta
rih, hatta dinlerin tarih meraklıları 
içinde bu duaları okuyup da aklındı:ı 
tutan kac;; kişi vardır? Acaba Mük -
remin Halil ·Kamapet.. Kamala ve Om 
mani padruchum• mısraından ne a.11 .. 

lamıştır? 

Yeni şair, bir parça tahsili olan • 
ların bunları anlıyacağını söylüyo.r. 
Ben, bütün hayatını dinlerin tarihi
ne hasredenlerin bile bu mısralardan 
bir şey anlamadıklarını &ördüm ve 
nihayet bb tahsili etmif ve bu yolda. 
şöhret temin etmiş bir dolttorumüt. 
Son Posta arkadaı.ımızda bu şiirinden 
ne anladığını ,öyle hulisa ediyor: 

- Bunları yazanlar akıl ba~taları
dır. - B. S. 

(siNEMALAR) 
BEYO(°;LU TARAn: 
• ALKAsAR - lılandr&k 
• LAL& .. Kral atkı. 
• İPEK - K.ralm hu.lne&I. 

• MELEK - Blr belo &"ecui 
• BAKAR YA - Ma.awn ka.dın 
• SARA y - Kanadlı kadınlar 

• SUMCR - Canımın Içl 
• TAKSİlııl - S&ödet Yuvuı 
• YILOis - Blt memlf &en!onl-DOrt milyon 
• TAN (Paopltı) - BalırtJeye aellm • 

A•k bahçeleri 
İSTANBUL TARAFI: 
• ALEMDAR - Görtuımeyen ad&m aramı.

da - Oç palavracıl&r Polla h.tl)'e&l 
• Az.AK - POlt&va muharebe&l - Jt.o•bOJlaı 

reıımt ıe<::tdi 

• ÇEJ.mERL1TA& - Hollvud re•üt:ü -
Kortunc hane • Varyete Vatıtubos: 

Pant;•ll• 
• FER.\R - öturn mattneal Kadın 

lhm11.l edilince 
• HİLAL • Üç a"hbab (:llV\lfl&r haydudlar 

arıunnda - zabit namzedlerı .. İki yüzlü 
katil 

• MİLLİ • 'Uç ahbab •tılhoorıa.r - 06rün
mt"nn adan1 

• MARMARA. - Oebelütta.nk casusu 
Bnnııuıı ae-k 

• TURAN" ... Polbı.va muharebttl 

KADIKÖY TARAFI: 
• HALK _ h krall - Vuton Bovt.e.n Or. 

mantar hlk lntl 
• OPERA _ Mad.a.m ve .arara - Fr&nkent 

tavnln oıl:lu 
• st'rı:tSYYA • ıtnrkunc hane-BUyUt cal" 

ÜSKÜDAR TARAFI: 
• BALE - Ta1"1:11n ve ~ıu - Kadın hln\IEI 
••1111111111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111ıu!. 

~ ~~IDV© ~ 
~ıııııı11111111111111111111111111ı11111m11111111ıııııı111111tt1111111~ 

Bugünkü program 
18.00 Program, faberler, 18.05 

Müzik (Pi.). 18,30 Halk ha -
vaları, 18,50 Müı.i.k. 19,15 Müzik, 19.45 
Saat ayan, haberler, 20.00 Müzik, 
20.30 Konuşma (Bibliyografya). 20,50 
Fasıl heyeti, 21,15 Konuşma (İktı~d 
saati ), 21,30 Radyo gazetesi, 21,45 
Orkestra. 22.30 Sut ayarı, haberler, 
horsa (fiat), 22.•s orke~tra, 23.90 
Dan.s müziği (Pi.), 23.20.'23,30 Prog
ram. 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 
Sarkln ve :\lıstnn kudretli san'atkin 

FATMA RÜŞTÜ 
ı>Ün temsili oları TÜRKÇE SÖZLÜ ve ARABCA SARKILI 

SAADET YUVASI 
Yakıcı ve hüzün verici şarkılar •rasınrta geçen bir facia, namus ve 
şerefine sadık bir kızın romanı olan bu filmde ahlak ve faziletin mıAllı.b 

olmadığı görülecektir. Bu filmi bütün genclere tavsiye ederiz. 
iıBve olarak: Tayynre ile Mııı;1rdan ~tlrilen ~nn HARB hATekitını 

KÖ•teren TÜRKÇE SÖZLÜ film. 
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Bu sabahki gazeteler 
VAKiT 

ANORMAL BİR VAZİllTİN ISLAIU 

&un Us, ekmek buhranından oonra 
Toprak Maluulleri Ofisinin doğlr • 
mencilere verdiği siinde 300 ton bue:· 
dayı .00 tona çıkardıiım, faka~ bun· 
dan aonra, bu miktarın ihüyacdan 
fazla olduğunun ve bu fazla buj!dayın 
öğütilldilkten aonra civar mahaller• 
satıldığının anl..,Udıiuu IÖylüyor ve 
diyor ki: 

-Hükfunetln tetkikatı İstanbul llıtl
pcı için ıründe 300 ton bujda;ym ki-
6 oldutunu rösterince ve böylece u-
cıu !lal ile Toprak Malımlleri Ofisin• 
den !ula bufday alD1lf olan deilr • 
mencllerln Ye hnncılar tlrlcetlnin 
halmrlıiı anlaşılınca bufday tevzia
tını eski derecesine ln.dlrdlkten ba.şka 
> apıJacak bir teY daha kalır, bu da 
~md.Jye kadar ucuz fiatıa Ofisten fat.• 
l• bufday alını, olanlardan llat fark
lannı rerl almaktır. 

Blr kere İstanbulda anormal bir 
surette tees~üs etmlı olan usul ma• 
kul teklini buhınca bufda:r plya • 
MStndakl p,yritabi1 vuiyet ortad.an 
kalkacaktır; bundan sonra luısu.st te• 
tebbü!'iler1e buğday üzerine: iJ yapan
lar Anadoludan htanbııla buida:r ıe
füip .. tmok lnıkinlarını elde etml• 
olacaktır; i.stanbulda Toprek: Malı • 
ıutlel'f Ofisinin bu(da:r stoklan ha -
rlcinde olarak bıumt elleTle ricude 
«•tirilmi, buiday alokları da bulana
caktır. Bufday piyuuınm. bu son:tle 
tnklQft Toprak Mahsulleri Of\slnln 
kendi yükünü hafifiettlk~n b~ 

halle ihfi,..<lan için elbette l:rl ola • 
caktır. Bundan &Qnra artık istaııbul 
defirmenclleri ve tırmcılan ucu.z f]at
la buliday alabilmek ve aradaki f.ort
tan istifade edebilmek için Ofisin Te.r

dlğl SOO ton bu(day fdırln •lrmek lh
fiyauna kan relmlyor dlyerelı: tolırl• 
kit yapmıyacaktır.• 

TASViRi EFKAR 

ACABA YENİ NELER 
HAZl.RLD"ORLAR? 

•Tasviri EfJrAr. imzalı yazıda: 
.İsviçre pıelelerinlıı. ~tına 

balnlına, serek Komada Alnwaya Ua• 
ridye Nuırile M. Muo.wlini aruuula, 
ı•rek Berlinde İspanya Dalıiliye Na
urile M. Bitler arasında cereyan eden 
müzakerelerde çok mühlm kararlar 
itdhali edilmi.şU .• 

Dendikten sonra bu cürıkü ahval " 
teraite göre, bu müzakereler üzerin .. 
de tahminler yapılmakta ve fU müla• 
lea beyan olunmektadır: 

.Maamafih inıilblerin de, dİİfllll'D• 
lan torafındaıı yapılması muhtemol 
siyasi veya aske.rt her türlü yeni ta• 
arruxlan ve hattketlerl diifündükle• 
rlni ve ona ıöre tedbir almakta ku -
sur etmediklerini de tüphefil addet • 
mek liıumdır. İnriJterenin utilisı 
me!cleslnde İııJillı.lerin plU •• • 
lanıcaiıru iddia edip dunıılar ol • 
muıtu. Halbuki bir aralık pek !o.olay 
yaptlacaiı oöylennılş olan bu utill 
hareket!, hiç de hatıra .-elmiyen ve 
hesaba katılmıyan çok 'iddetli ve tok 
kuvvetli ve mukavemetle kar'11at .. 
1111' bulunuyor. GöWmiiıüıı önünde 
olan bu misale bakıllf58t bundan 10n• 
"" için de İngilizlerin gallJ anluıı· 
caklanna ihtimal vermek rüçtnr .. 

YENl SABAH 

°1'El'!İ AVRUPA NİZA!llINJN BİR 
NÜMUNESİ 

Hü.seyin Cahid Yalçın, mihver dev
leUorlnin A vrupada kurmak ls~dık
ıeri yeni niz.am hakkında, İtalyanın en 
eski ve aşağı yukan re.smJ gazetesi o• 
lan Corriere Della Sera gazetelinde 
çıkan bir yazıda, Almanyanın ıarb bu 
dudlannda Lüksemburg DukalılındA 
yeni nizam hatlarının teres.sürn et • 
mele bafladığının blldirildijjinl .Oy • 
lüyor ve diyor ki: 

.Lüksemburgu yalnız lstlkllllnd'n 
dciil, ana dilini kullanmak ıf;bi en 
tabii bir hakkından bile mahrum bı• 
nkan nasyonal sosyalizm bun.tınla ka 
nam.ıyor. Lüksemburglulan maneviyat 
.., ahlüı bakımından da öl4iirmel< i
çin kendisine celbe muvaffak olduğu 
bedbathlara :reni cemiyetler ~ etti 
riynr ve vatanlarının manevi ll)8UlUll 

kendilerine kazdıı1ıyor .• 

TAN 

ROMA KONFERANSININ EN 
MÜHİM NETİCESİ 

M. Zekeriya Serte~ Roma konftran• 
sında verildiği tahmin edilen karar • 
ların tatbikatına nasıl geçi.lece~ni vtı 
Almanya ile İtalyanın bu yeni ka -
rarla.n vermeye neden lüzum gör • 
düklerini mütale.a ıediyor ve diyor ki: 

.Birinci ve en mühim kararlan İ.ı;; .. 
pan)·ayı mihvere; bAdim ve yardımcı 
bir hale koymaktır. İspanya toprak • 
lanndan reçen Alınan kunellerl Ce• 
belüttaniı i.şple çalışacaklardır. Bı • 
naenaleyh şimdi birinci merhale oia• 
rak İspanyanın mihvere gec;tlğj ve)• 
mlhve.r devletlerine yol ~~tıjl ıöru -
Jecektir. Bunun arka:;mdan. C.belüt• 
tania hücum ~5.Pıyacaktır. 
İkincl me~le, Balkanlarda mu•l • 

lftkta k:oian mese.lelel'İn hallidir. Bu 
me~leler b1rind derecede Yuıosla\' -
yayı. Udnd dencede Yunanlstanı a
Lôkadar eder. Fakat Yugoslavya. Ru
mauyaya kadar kolay yuhıluT bir lok 
ma deiildlr. Yu.-os)avya millt blrliiinl 
bo7.11cak telkinlere mukavemet ede
Cf'kHr. llatta belki de hudodlannı si
lihla miidafaaya kalkacaktır. Buna 
1mkô.n ıönnedlği takdirde son. b\r il" 

lab olarak Sovyeüerin yardım.mı ls
tiyebltir. Bu flklıınlan hi~ biri, mlh· 
ver devleUerinln bu gün boşu1'A ~ • 
der hal tam deiildir. 

Onun tein tlmdilik mihver devletle
rinin Balkanlarda m~le flkannak Is• 
tiytte-kleri tahmln edilemez. 

.Ü(iincü mHele olarak İblyanlll Mt• 
sırı ic;tilıi~t vaTdır ki. İtalya zaten bu 
1fe ~ri~mt,tir. Almanye ancak Ce ... 
belüthınh hücum etmek suretfle bu 
hncu•ta itelyaye yardım edebilir. 

Btı seheble, Rom11 kontenuuının en 
miihfm nf'tice!li1 İ.spanya mt"Sele\İnin 
hallind•n ibaret kalacait r\bl ıörlın
mektedlr.• 
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GELtP GtDEN TRENLER iTFAiYE: 

!atanbul 2-1~!:!.2 
B.-yctlu 4 J644 
KadtkOJ 61 mo 
Ü•küdar 60625 

iş köşesi 
İSTM'BUL 

HAKIKA:T 
27 E l<ıl 1940 

Urfa Gü. MH. TB. Satınalma 
Türk Matbuat Teknisyenleri Birliği Nlı..amnamesi 

(Dünkü nüshadan devaı11 ı .. 

Komisyonu Başkanlığından 
Madde 41 - Umum1 toplan~da aıa~~n nısfından f~zlas~~ın .b~~p .. 

: f8,rttır, abi halde bir hafta veya on beş gun sonraya ~hi: edilı.r. Ikin. tırn'' 
lantıda dahi ekseriyet hasıl olmazsa bu defa mevcudla iktifa edilerek ıç 

C i n ı i 
Muhammen % 7,5 

Mi.klan tutan teminatı 
Kilo Lira Lira 

Ih.alenin na~nl 
yapılacatı 

Ih alenin 
günü ıaati 

devam edilir. . le le.•~ 
JIBRGUN BAYDARPAŞADAN 

MUHTELiF YERLERE HAREKET 
EDEN TRENLER: Kuçllk .. ntraua.r ıctn telefon memu

runa (Yansın) demet. kll1d1r. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İşletmeleri umum müdür
lüğü Şi~ll atölyesi için birinci 
ıınıl elektrik kaynakçısı ile ma .. 
ran~oz, tesviyeci ve elektrik 
motör tamircisi alacaktır. Talih
lerin 30/9: 940 pazaretsi günü ı:a
at 14 te Metro Han Zat İşlf'rl 
müdürlüğüne müracaaUeri. 

Buğday kırma 493500 17274 1296 Kapalı zarfla 3019 '940 10 
Pazartesi 

3/101940 11 

Madde '2 - Umumi toplantıda mevcud meseleler ekseriyetin reyı aid 
rara bağlanır. Fakat birliğin kapatılmasını, niz.am.namenin tadili birUAe~ 
emval ve emlak.in satılması veya alınması veya terhin edilmesi gibi ın bit 
meselelerde mevcud az.anın üçte ikisinin reyi lazımdır. Toplantıda her aıa 

Bareltet. 
.... u 
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Pe~riı.be İdare Heyetinin vazifeleri dal 
rey sahibidir. 1670 • • 

C\.lmartest., Pazar, Sall. Perpmbtı 
sünler1 HaJdarp&1a. Ankara. P~ 
zart.Hl. Çarpmb&. cuma cünleri 
Ankar.l. üzerinden Adana 70We 
:Batdada tadar yıldırım treni. 

9.25 Eaklfeblr, Konya. Adana 
Diyarbakır 

14.45 Haydarpata • Ankara muhtelit 
tatarı. 

15.45 HaJdarpaf& - Bammn, Haydar· 
pqa • Erzurum, Baydarpap ... 
Dtyart:akır. Afyon • Upk rollle İL 
mir, Afyon yotUe İapart&-Burdur-

19 
AJsancak, Ank&r& yaUle Adana. 
Anadolu ekspr•I. Baydarp.,a ... 
Ant ara. 

'20.5 Baydarpa§a .. Adapuan, dotru ..... 
JIBRGUN MUHTELiF ISTAS· 

YONLARDAN HAYDARPAŞA
YA GELEN TRENLER: 

Oeıdttt .... 
7 .45 Ankara muht.Ut katan, 
8.50 Ank&r& ekııpresl, 

11.50 Haydarpapdan 15,45 te hareket 
eden trenin Urtılıtı, 

19.55 Dl yar bakır. Adana. Eon)'a, !'.lkJ. .. 
~hlr treni. 

19.55 Haydarpaeadan Mbah u.at 9 da 
hareket eden Jtldu'Un treni kar· 
,ıııtı 

HASTANELER: 

:BeJOllu Hut&neal 
~nahpaşa Hut&neııt 

- Çocuk Hutanest cettU) 
~ Emruı Ak!l78 ve Aa&b1Jt 

1 · Hutae~l 

Gurıb& Hutanesi (YenJb&hce) 
R~kl :Ra.tanes\ 
Haydarpqa ~omune But.uall 
Bayvan Rutıı.nest 
Kudus znııtltüaü 
tiııküdar Çocuk Balumevi 
z~rneb-K&mll Hutanut 
Verem Dtapan.1trl 
Verem Banatnryomu (Beybell) 
Prevantorynm. (Valdebatı) 

Teleton 
49476 
20056 
80014 

1:1 .. 60 
24,AS 
2t55:1 
60:ltl:l 
23400 
4~i74 
60771 
60179 
20243 

5Q/4:l!l 
60261 

İltanbuı ve Seyottu 
BO.tUn Anacıoıu 1uaaı 

Telefon 
44008 
60536 

NöBETÇIECZANELER 

27 /9/940 Cuma 
Be11o1ıu. lcau.r• - Merkeı:de Berot.ıu ve 

Hayreddin. Tablmde Takaim. el.IUde Nec
det.. G&latada Kara.köy, K&1ımpa11acıa 'IU
ran. Hasköyde HuköJ ecaanelert 

Emfnbn-tt lcaza.rı - Merkezde Bt'411r Ke
ma.ı. Küçükpezarda Ben Suon /ılemdar
d& Bıaad. Kumlr:apula Sü~na 'ecza.nelı-rt 

ıatth lcaza.tı - &t'bzadeba.Jtnda t Hak
la . Şe"ıremlntnde Nazım. Kara:;flmrOkte 
Suad~ Frnerde Vttaıı .' &matyad.a Teotllnıs.. 
Alr:aarayda Btf>m Pertev ecu.nf'lert 

Ü•ktldar kaıaaı - Yentç"'mede 1ttlh&d 
ecz.ane"t 

Befikt41 ka.tcuı - ~ıttaeta Nan Halid. 
Ortaköyde Ort&.lr:6J, Arnavudlr.öyünde K.r•
tantın. Bebekte Merkez eczanelrrt 

Kadtkliv Jctua.ıı - E&kl İA:te.ı., cadde. 
ılnde Büyüt eczane. Karakol 10k&11nd& 
Yeldetlrmenl eezanetl 

Sarı11er ka~a.tı - Sarıyerde Aaa.t ec
aaneel 

Adalar kazaJt - HP~bellad&da Hallı::. SO 
ytlkadııı.aa Ra.lk eczaneleri 

E11Ub kazaJı - gyübde Hikmet eczaneııl 

••nı111111111111111111ııınıııuıuı11111nıı111ınıııııııııı111m111~ 

i ASKERLiK ~ 
Wıııı11111111111111111111111111111111111111nnıııııımıııııııımııııf 

Şt:BEYE DAVET 

Yedek piyade asteğmen Mustafa 
oğlu Faik Başarır, S. 8. hetııab memu
ru Mehmed oğlu Abdülkuddüs (12523) 

Yukanda sınıf. rütbe ve hmi ya -
nlı subayın tezelden şubeye mil • 
racaati. 

TAŞRA 

An.karada bir müessese için 
usulü muzaalaya hakkile v.ikıf 
bir muhasibe ihtiyac vardır. İs
teklilerin bir mektubla Ankara 
posta kutusu No. 450 ye mü .. 

, racaalleri. 

* Kırkağac Belediyesi elek
trik santralinin Voli markalı Jo
komobill için 100 lira ücretle 
bir makinist alınacaktır. Talih
lerin vesikalarile birlikte Kırk
ağac Belediyesine müraca~tleri. 

~ 

ABONE ŞARTLAR! 
Türkiye için : 

Bir aylık 90 Kuruş 
Uç: aylık 250 • 
Alb aylık 475 • 
Senelik 900 

Yabancı memleketler i(in: 
Alb aylık 850 Kuruş 
Bir senelik 1600 

lmtiyaz sahibi ve B8$muharrirl: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü : 

Cemal Hakkı SELEK 
Buıldığı yer: 

\ Cumhuriyet 1\latbaası ./ 

YATILI 
YATISIZ HA YRiYE LiSESi KIZ 

ERKEK~ 
Saraçhanebaşında Horhor caddesinde. Telefon : 20530 

ANA İLK ORTA LİSE 
Talebe Kaydına her gün devam olunmaktadır. Yabancı cli11ere ilk sınıflardan itibaren başlanır. Son sınıfta. feft 
f\lbeal de vardır. Talebe mektebin husust otobüs ve otomııbilile evlerine nakledilir. Derslere 1 teo;rinievvelde 

••ı••••••••• bafianacaktır. Talebenin o gün mektebde bulurunalan. -

KIZ 
Telefon: 80547 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi \ ERKEK 
ANA - iLK - ORTA - LİSE 

Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. 
1 - Talebe kaydı her gün (saat 9 - 18) e kadar Halil Rifat Paşa konağında yapılır. 
2 - Tedrisata ilk kısmında 30 eylCılde, orta ve lisede 1 ilkteşrinde başlanacaktır. 

YATILI 3 _ Kayıd !çin velilerin b.izzat mektebe gelm~Jeri gerektir ı GÜNDU" ZLÜ 
Nışantaşı Rumelı ve Çınar caddelerınde 

.. __ _. ___ Hiç bir yerde ,ubesl yoktur.-•-----•• 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Sahnalma Komisyonundan: 
Erzakın cinsi 

Ekmek 

Toz ~ker 
Kesme şeker 

Pirine (Bursa) 
Bulgur 
Nohud 
Kuru fasulye çalı 
Kuru fasulye barbunye 
Yeşil mercimek 
Kırnuzı mercimek 
Aşurelik buğ~ay 

Beyaz peynir 
Kaıar peynir 

Un ekstia ekstra 
Pirine un• 
Makarna irmikli 
Şehriye muhtelif 
Nlfo•ta 
İrmik 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sade yoğ 
Tereyağ 

Zeytinyağ 

Zeyün tanesi 
Sabun 

Süt 
Kise yoğurdu 
Silivri yoğurdu 
Kaymak 

Muallim K. 
Kilo 

24000 

2550 
1830 

1500 
173 
235 
965 
400 
250 

70 
90 

400 
300 

1445 
50 

415 
190 
85 
80 

650 A 
425 

1570 
175 

1325 
425 

1135 

2500 
3750 
1500 
100 

Pansıyon K. 
Kilo 
2244 

380 
75 

4.50 
40 
50 

130 
30 

'° 10 
20 
80 
45 

108 
15 
90 
40 
15 
30 

80 A. 
70 

250 
25 

165 
60 

120 

220 
375 
300 

40 

Beher kilonun 
tahmin bedeli 

10,75 

36.50 
40 

35 
13 
20 
27 
18 

• 23 
18 

9 
45 
75 

İlk t.eminab 

211,59 

137,36 

117.82 

Eluiltmenin 
gün ve saati 
4/X'940 da 

Cuma günü 
Saat U te 

4/X/ 940 da 
Cuma günü 
Saat 14,15 te 

4/X/940 da 
Cuma günü 
Saat 14 30 da 

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

ıs 

22 
28 
28 
25 
20 

70 
150 

• 
135 
145 

60 
30 
38 

14 
6 

2C 
120 

37,50 

94.01 

206.0. 

111.48 

86.72 

4/X/ 940 da 
Cuma günü 

Saat 15 te 

4/X/940 da 
Cuma Ff.inü 

Saat 15-15 te 

4/X/940 da 
Cuma günü 
Saat 15,30 da 

4/X'940 da 
Cuma günü 
Saat 16 da 

4/X/940 da 
Cuma günü 
Saat 16,15 te 

1 - İstanbul Kız Öğretmen okulunun ~ıuallim ve Pan siyon kısımlarının yulcanda yazılı yiyeceklerine 20 ve 241 
IX/940 gUn.lerinde yapılan açık eksiltmelerinde iste kil ~ıkmadıSnndan on gün uzatılarak yukarıda miktar ve 
Uıhmin bedellerile ilk teminatları ve gün ve saatleri yazılı yiyeceklerin Beyoğlu İsti.k.181 caddesinde Liseler 
MuhasebeciU~irıde toplaniltı Komisyonda yapılacak tır. 

2 - İsteklilerin ilk temlnatlarınl belli gun ve saatten evvel meı.ktlr l.tuhasebe vemesine yatırara.k teminat mak-
buzlarını ve yeni yıl Ticaret Odası vesikalarile birl ikte Komisyona gelmeleri ilin olunur. (9169) 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Leonsia'nın güzel.1.Jjl ve asaleti Char
ley'i hayran bıraktıl!ı gibi Henry0nin 
vakarlı duruşuna ~ da hürmet 
hissetmitti. 

•- Bonjur, efendim!! dedi. Zanne
derim, Francis'in dostlansınız?. 

Leonsia: 
•- Dosttan da fazla!. diye heye -

canla cevab verdi. Onu kurtarmağa 

geldik: ... Bu sabah ıazeteleri okucf'um. 
Vaziyetinin ne kadar müşkül olduC!:unu 
biliyoruz. Ah, bu U'!llkların budala
lığı yok mu?. 

Charley Tippery elini derhal Hen
ry'ye uzattı: 

- Müsaade buyurursanız kendimi 
takdim edeyim: Charley Tipperyl 

- Benim de adım Morgan, Henry 
Morgan! 

Böyle IÖyllyerek dellkanlının e!.in.I 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 48 

ııktı. ve Leonsia'yı takdim etti: 
- Mis Solano ... Sinyorlta Solano .... 

Hemşirem .• 
Takdim merasimi bittikten ıonra, 

Charley Tippery söze başlıyarak 
- Benim de bu kadar erken geli -

şimin sebebi budur. Ben gece ne bu
labildimse getirdim. Fakat zannet 
mem ki, büyük bir iee yarasın ... 

Henry sordu: 
- Ne kadar aetirebildinl:ı? 
- Bir milyon sekiz yüz bin dolar. 

Ya &.iz! 
Henry. açık bavulu göstererek: 
- Biz mücevherat getirdik! dedi. 
Bunu söylerken karşısındaki deli-

kanlının eıı;ki bir kuyumcu ıtilesine 
mensub oldujunu ve kıymetli taşlar 
hususundaki iht.Uasını bilmiyordu. 

Charley Tippery, elini bavula u-

uu.a. Gelişigüzel be, on elmas aldı. 
Kısa bir tetkikten sonra: 

- Bunlar milyon değer! dedi. Hem 
de yüzlerce milyon!.. Durunuz.. Ba
vulu kapayınız. Babam daha evde -
dir. Kendisine te1efen edeyim. Evi -
rn.iz buradan bef dak1kalıktır .. 

Charley telefonda babasile konu -
Şutken, Parker içeri girmişti. Yorun
da bir komiserle iki de polis vardı. 

Parker, oradakileri göstererek: 
- İşte komiser bey! dedi. Bunl;ırı 

derhal tevkil ediniz.. 
Ve Charley'i görünce il.ive etti: 
- Oh! Affedersiniz. beyefendi. Ta

bii zatıaliniz mevzuubahs değilsiniz. 
Charley gülüyordu: 
- Hiç kimsenin tevkifine lüzum 

yoktur, komiser bey! Yalnız şimdilik 
sizden bir ricam var. Bizim eve ka
dar bize refakat edeceksiniz. Bu ba
vulu muhafazasız götürmek tehlikeli
dir. İçinde yüz milyonlarca dolar var. 
Bavulu babamın önünde açtı.ğım za
man ömrünüzde görmediğiniz bir 
manzara ile kaflılaş.acağınıza emin o .. 
labilirsiniz.. Haydi, artık vakit kay -
betmeden yola çıkalım. Zira vakti -
miz ~k kıymetlidir. 

Henry ile Charley ayni zamanda 
bavulu almak için eğildiler. Komi -
ffr d• elini bavula doğru uzalm1'b. 

Henry dedi ki: 

A) Yukarıda yazılı dört yÜz doksan üç bin kilo buğday kırnia ile yedi Madde 43 - İdare heyeti bir reis, bir ikinci reis._ bir kitib. bir kasıt ad 
yüz kırk iki bin kiloodunun Urfada Gümrük Taburu karargah binasında olmak üzere on beş kişiden mürekkebdir. Bunlara sekiz tane de yede~ iD' 
kapalı zarfla hizalarında ~österi\en gün ve saatlerde ihaleleri yapılacaktır. seçilir. Yedek valar idare heyeti azalanndan münhal bulundukça "./er~ .. 

B) Şartnameleri okumak isteyenler A. fıkraStnda sözü geçen binadaki geçerler. Müddeti bir senedir. Tekrar inUhab caizdir. Kongre zabıtları ın etil' 
Sabnalma Komisyonunda her gün okuyup ~örebilirler. faza edilir, kon~e mukarreratı azaya birlik binasında ilin edilmek sut 

C) istekliler ~rmek istedikleri kalemin hizasında gösterilen teminat ak- tebliğ edilmiş olur. tib'b 
çe11tini Urfa Gümrük vemesine yatırıp veme makbuzu veya banka mektu- "!adde 44 _ Umumt heyet idare heyeti azalarını kapalı re"]le in 
bile şartnamenin dördüncü maddesinde kendilerinden istenilen vesikalarla e~erler. . . . . . akde" 
birlikte teklif mcktublarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermiş Madde 45 - Idare heyeti az.alan gene kendi aralannda hır ıçtim• tih'b 
bulunacaklardır. (8507) derek kapalı reyle bir reis, bir ikinci reis, bir katib ve bir de kasadar in tut• 
-------------------------------!ederler. Bu intibah esnasında bütün idare heyeti azal"rının bulunması ta! 

"!adde 46 - Her aıa idare heyeti azaı;ı seçilebilir. ,p'" 
Madde 47 - İdare heyetinin vazifesi şunlardır: Birliğin icra u~dutkına~ 

Maliye Vekaletinden: 
2/14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bdlı toprak tevn talimatna

nıesine tevfikan tevzi olunacak topraklann kadastro tahririnin icrası için 
8'aiıdakl fennf malzeme mubayaa edilecektir. 
1 - Mubayaa edilecek Aded Bedelinin fiatı 

levazımın cinsi Ura K. 
Takeometre 25 850 
Mira 50 40 
Plintmetre 25 60 

Tamamının bedeli 
Lira K. 
21250 00 
2000 00 
1500 00 

Yeldln 100 
2 - Keşif bedeli· 24750 liradır. 
3 - ııuvakkat teminat miktan : 18.~ lira 25 kuruş. 

Yektln 24750 00 

4 - İhale evrakını görüp a1mak ısteyenlıtr Maliye Vekileti Milll EmWt MU
dürlüğüne mtirac"atleri. 

5 - İhale şekli: Kapalı zarf usulile. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih: 23/10/940 tarihine musadif c;artaınba 

günü saat 15 te Maliye VekS!eti Milli Emlak Mildürlüğiinde. 
7 - Teklif mektublan: 23/10:'940 -tarihine musadif pazartesi gtinü saat 1• e 

kadar Maliye VekileU Mill! EmiAk Müdürlüğünde kabul edilir. 
8 - Malume ihale tarihlnden itibaren 90 gün içinde Maliye Veki.letl Millt 

Em!iik Müdürlilğiine teslim edilecektir. ·5865• (8944) 

( . 
_ lstanbul Vakıflar Direktörlüğü 

Ramazanı tc:rüe mahsus olmak üzere Beyazıd camii ~rifinin aed ma
halleri toptan kiraya verilecektir. 

İhalesi 30 eyliU 940 pazartesi günü aaat on beştedir. 
İsteyenler farlnameyi görmek ve pey akçesi yatırıp talih olmak için 

Çemberlitqta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine 
gelmeleri. (9192) 

Maliye Vekaletinden: 
2114177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı toprak tevzi talimatna

mesine tevfikan tevzi olunacak: toprakların kadastro tahririnin icrası için 
aşağıdaki fenn! malzeme mubayaa edilecektir. 
1 - Mubayaa edilecek Ad•d Beh•rinln fiab 

levazımın cinsi Lira K. 
Muhammen bedeli 

Lira K. 
Prizma 25 20 00 500 00 
Çelik şerit 50 25 00 1250 00 
Şakul 50 00 60 30 00 
J alon 100 02 50 250 00 
J alon sehp"'1 50 03 00 150 00 
Fi' 500 00 30 150 00 
:Pı-1esaha çantası 50 12 00 600 00 
Portatif tenıimat masası 25 25 00 625 00 
Çadır 50 80 00 4000 00 
Sıhhi çanta 25 30 00 750 00 

1250 00 Portatif yemek takımı 25 50 00 
Tirlin 50 02 50 
Gönye 100 00 90 

125 00 .,. 
00 00 

Şeffaf minkale 50 03 60 180 00 
Tribli desimetre 50 Ol 50 75 00 
Tahta cetvel 25 Ol 20 30 00 
Basit pergel takımı 25 15 00 375 00 
Alat •emslyesl 25 30 00 750 00 

Yeldln 1275 Yektln 11,180 00 
2 - Keşif bedeli: 11,180 liradır. 
3 - Muvakkat tem.inat miktan : 838 lira 50 kuruş. 
4 - İhale evrakını görüp almak isteyenlerin Maliye Vekileti Milli Emllk 

Müdürlüğüne müracaatlerl. 
5 - İiale tekli : Kapalı zarf usulile. 
6 - İhalenin yapılac•ğı. mahal ve tarih : 7 /10/940 tarlhlne musadif pazar

tesi Riinü saat 15 te Maliye Yek.ileti Milli EmlAk Müdürlüğünde. 
'1 - Teklif mektubları : 7 /10 1940 tarihine musadif paıartesi günü saat 14 e 

kadar J..faliye Vekileti Milli Eml8k Müdürlüğünde kabul edilir. 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde Maliye Veki.letl Milli 

Emlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. •5886• (8945) 

Devlet Demiryolları i. U. Müdürlüğünden: 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı q.ağıda göst~rilmlş olan 

47 kalem muhtelif listik malzeme 4/11/940 pazartesi günü sa.at 15 te taah
l-.üdünü ifa edemiyen müteahhid nam ve hesabına açık eksiltme ile Anka
rada Idare binasında sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği 
vesikaları hamilen eksiltme saatine kadar Komisyonda bbati vücud etme
leri lizımdır. 

Şartnameler parasu 
şada Tesellüm ve Sevk 

olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa
Şell{kinden dağıtılacaktır. (8925) 

Muhamınen bedeli Muvakkat teminat 
Ecnebi malı olduğu takdirde 18265 Lira 1369,88 Lira 
YerH • 35046 2628,45 • 

-Sirkeci gan ticari eşya ambarı önündeki yolun 15 aantim mukadam 
tose yapılması ve topeka sistemi asfaltlanması i.ti 9500 lira muhammen be
delle ve kapalı zarf usuHle münakasaya konmuştur. 

Münakasa 7 / 10/940 pazartesi günü saat ll de Sirkecide 9 uncu Itletme 
binasında A. Eı Komisyonu tarafından yaptlacaktır. 

Isteklilerin ayni gün saat 10 a kadar kanuni vesaik ve 712,5 lira muvak .. 
kat teminıı.tı ihtiva edecek olan kapalı z.arflanru Komisyona vermeleri 
lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. (8963) 

- "iüsaade ederseniz, bizzat ~n milyon dolarlıktı. Delikanlı, Fran-
götüreyim... cis'e dönerek: 

Charley Tippery cevab verdi: - Daha da yolda var, dedi. 
- Mesele saniye kaybetmemekte... Dolaşan f&yialara göre, mağhlbiyeti 

Haydi, biraz acele edelim... kabul ederek mücadeleyi terketmit -
. . • . . • ıin.. Bunları al ve düşmanlarına a-

c Wall - Street kurd• Thomas Re- damakılh bir ders ver! .. 
gan'ın manevraları yüzünden Fran- ı Francis hayret içinde idi: 
ci.s:'in aahib olduğu bütiln esham ve - Demek nihayet haz.ine ele geçtJ, 
tahvilat baf dön\"fürücü bir hızla dü- öyle mi? 
eüyordu. - Evet, Maya'ların hazine5inl ele 

Francis, yazıhanesinde adamlarile geçirdik. Fakat bizim Nevyorka ge
vaziyeti münakaşa ederken, Henry tirdiğimlz mücevherat. hazinenin an
elinde ağır bir bavulla ansızın içeri cak üçte biridir. Geri kalanın yarısı 
girdi. Charley Tippery de beraberdi. Enriko Solano'da. yarun da Ulua Ban-

Charley yeleğinln cebinde-o iıç çek kasının kualarında... Beni dinliye .. 
çıkardı. cek vaktin olsa, sana daha ne hava-

Hep birden sordular: dbler verirdim, bilsen? .. 
- Ne kadar tutuyor? Francls'in adamları artık ReJean'a 
- Bir milyon .sekiz yüz bln dolar!.. karfı ne yapacaklarını pek lyl bili -
- ?;ok az... Hem de bu, denizde yorlardı. Telefonla ıaj.a sola emJrler 

bir damla mesabesinde... vermeğe başladılar. 
Charley Tippery daha fazla bek .. Henry ilk havadisi verdi: 

Uyemedi. Bavulu açarak: - Sinyor Alvarez Torreı !!ib:lere 
- İhtimal bunlar işinlıe yarayacak! ömürl dedi. 

dedi. Francis: 
Ve büyük bir deste hazine tahv! - - ,\fkolrun! diye bağırdı. Bra-

lib çıkardı. vo!.. Canı cehenneme!.-
Ya:z.ıhanedekilerin cesareti artmıştı: Sıra, ikinci havadise gelmiftl: 
- Bunların yelclnu acaba ne tu- - Jefe Polltiko da sizlere ömür} .. 

tuyor? Francb: 
Henry cevab yerine bir düzine çek - Cehenneme odun lazım.! diye 

daha çıkardı. Çeklerin ber biri bir &fildU. Daha bqka havadis yok mu~. 

lannın esamisini mübeyyin defter ve sicil tutmak, hesab 1$lenne b& ırnek 
azanın aidatını toplamak, kararlara iktiran eden mukarreratı inl~ t~tııl,) 
masraf ve varidata bakmak ve cemiyetler kanununda yazılı defterlen 
vazifelerile mükelleftir, k " .. 

Madde 48 - İdare heyeti birliğin yazı .işlerine ve. hesabl~rın~ ~·~~clJO' 
tahsilita itinıı etmek tartile muayyen bir iıcretle harıcden hır kitib ıs 
edebilir. bit" 

Madde 49 - İdare heyeti reisi hükümete ve diğer teşekküllere kant \.IJ'" 
liği temsil eder, birliğin hükllmet veaair müessesatla olan muhaberat ve 

11
\,, .. 

melatını idare eder ve yazılara imza vazeder, idare heyeti içtimaların•. ~iS' 
set eder. İkinci reis: Birinci reis bulunmadığı ıamanlar her işde birlnCl ·rıd• 
vekalet eder. K8tib: İdare heyeti içtimalarında zabıttan tutar, yaıı işlet~ .. 
çalışır, birliğin varidat ve masraf defterlerini daima kontrol ettiği gibi pnt<l~ 
çoları tanılın eder, aldatlan defterlere kaydeder, varidat ve masrt.f it ~ 
}erirµ vesair evrakı müsbiteyi muhafaza eder. Kasadar: Birliğin ~;dilJ'· 
hüsnü muhafaza eder, paranın ziyaından birinci derecede şahsan rnes f•ı~ 

Madde 50 - İdare heyeti haftada bl.r defa mevcud azanın nısfınd•? . ..,., 
lası hazır bulunmak şartile içtima eder ve birliğin günlük meseleletıol 
lüzumu halinde varidat ve masraf kısımlarile meşgul olur. ;,ı" 

Madde 51 - İdare heyeti umumi olarak istifalarını ancak heyeti uJıS 
miyey~ verebilirle~. tll el' 

Madde 52 - idare heyeti içtimalanna üç hafta gelmeyen aza is ' 
mit addolunur ve yerine yedek azadan biri davet edilir. lt rı~ 

Mpdde 53 - İdare heye~den yedi am yanl. nısfı istü~ eder~ ;dded 
içtimaa davet olunup yeni intihabat yapılır. Yem heyet mutebaki 1Jl 

ikmal eder. . ·ıiı"'tl' 
Madde 54 - Heyeti umumiyenin vereceği kararla her hangi hır ~ Ullt,J 

hük.Umetin müsaadesi olursa birlik ırube açabilir. Yalnız merkez Is 

olarak kalır. 11ttıf 
Madde 55 - Birliğe hüsnü hizmeti Jeörülen aza muhtelif suretlerle bılldl 

edilir, me!'leli. (sicilline kayıd. birlik binasında isminin ilinı ve ica 
nakdi mükafatla). . ı hl'; 

Madde 56 - Birliğin (T~k M~tb~at T•knisyenler. Birliği) ibare~ 
yu.varlak ve türkçe yazılmıe bır mührü olacaktır ve reıs tarafından rn 
edilecektir. ...~ıj! 

Madde 57 - Her nevi evrak ve mak9uzlar resmt mühürle mühUr1en ,,.u..,.t" 
Madde 58 - Birli~in kapatılma'1 lizım geldiği takdirde h."y~ti unı;decİ<~ 

nln kararı neticesinde feshedilir. Kapatılma karannda 43 uncu ına 

nisob ,arttır. ı.ıı!<I" 
Madde 59 - Birliğin her türlü malı, mülkü ve parası birlik kapab ı,rııt· 

sonra ne yapılması lizım gelt>ceği umumi heyet tarafından karara baA'. rtlif 
Madde 60 - Birlik azalan için numara sırasile hüviyet cüzdanı ve~!\' 

Bu numara karşılığı olmak üz:ere birlikte mahfuz kalacak sicil varakası dı ,., 
Um edillr. Sicil varakasında doldurulacak haneler tunlardır: (A) }. ot~ 
soyadı, (B) Babasının ve ana'.'lının adı, (C) Doğduğu yer ve tarih, (O)r,.t~ 
duğu yer (E) Çalıştığı yer, (F) San'ati, (G) San'attaki derecesi, (H) .p! 
hali, (İ) 'Ana, baba ve çocukları olup olmacbğı, (K) Oturduğu e11 ki.r~irb ~ 
(L) Kayıddan sonra ~eğiştirdiği matbaalar, (M) Kayıddan sonra değıt 1,.tı:J 
adres, (N) Mahktlmiyeti olup olmadığı. (0) Hasta olup olmadığı, CP) 
derecesi, (R) Muavenet görüp görmediği. ~ 

( Deniz Levazllilfatmaıma Komisyonu~ 
J\.larmarA. Ü"!llÜ Bahri K. Satınalma KomisyonundRn : 

Cin.al 
Makama 
Tel ıehriye 

Kilosu Tahmini fiatı Tutarı 

Lira g. 
4758 ıs 

18950 Kuru, 
2085 25 

19035 ,.llP 
1 - Yukanda miktarı yazılı iki kalem yiyecek maddeleri pazar)ıl<l• ;.,ti 

alınacaktır. Pazarlığı 28 eyhil 940 cumartesi günü saat 12 de Izmitte 'fe 
kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. ttaıi" 

2 - İebu maddeler bir veya ayrı ayrı taliblere verilebileceğinden t\P, 
nallan ihaleyi müteakib takarrür edecek bedeli üzerinden % ıs n151ı" 
alınacakbr. ,..~ 

3 - İsteklilerin kanunun istediği v.esoikle birlikte muayyen gün .. cıııl' 
Komisyon Batkanlıiına mtiracaaUeri il9.n olunu;, -:Marmara Üssü Bahri K. Satmalma Komisyonundan: 

C i n s i Tahmini fiatı Tutarı 

Kilosu Kuruş Sn. Lira J{. 
Motorin 200,000 13 00 26,000 00 
Kalın benzin 25,000 36 80 12,880 00 
Gaz 15,000 22 71 3,406 50 ]<J,J' 

1 - 20. 91940 günün ... e yapılan pazarlığında talibi çıkmayan ".1\.1 ti~ 
cin.1t ve miktarı yazılı üç kalem yakacak maddeleri yeniden paz:artık:l• 
alınacaktır. . e~ 

2 - Pazarlığı 30 eylOl 940 pazartesi günü se.at 14 te Izmitte 1' 
K3pısındrıki Komisyon binasında yapılacaktır. ·rı~ 

3 - t,bu maddeler bir veya ayn ayrı taliblere ihale edilebilCCei'l ıŞ 
te?minatları ihaleyi müteakib takarrür edecek bedeli üzerinden % ıs P 

tinde derhal alınaca1':tır. ı~ 
4 - İsteklilerin bu i4le tı18kadar olduklarına dair ticaret veı;.ilc~9ı~' 

bjrJikte muayyen gün ve saatte Komisyon Başkanlı~ 

--~ 

lslanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli hk teminat 

1342,67 100,72 Sebze h81i sergilerinde ve he1ilarında 
tel ka{es vesaire inşaab. 

1507,65 113-07 Tak.ocim Bahçesine ilhak: edilen Dağcılık 
elektrik tesisatı. 

4459,55 335,00 Silivri dispanser binasının ikmali inşaab. ,_I' 
Ke,if bedeJlerile ilk teminat miktarları yukarıda yaz.ılı işler ~~rl~ 

açık ekslltm~ye konulm';lştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelôt Mıı, ı 9
11 

kaleminde gorülecektir. Ihale 3019 .. 940 pazartesi günü saat 14 te paıtfl ~ 
cümende yapılacaktır. TaJiblerin ilk tem.inat makbuz veya mektublıı.J1• ~ 
tarihi~den 8 gün evvel (Silivri d.iı;;panseri için Nafıa ve diğer ı.Jefl )'-ıP'"~ 
Fen Işleri) Müdürlüğüne müracaatle alacaktan fenni ehliyet ve 94~.rfl~ 
aid Ticaret Odası vesikalarile ihale güniı. muayyen saatte Daimi tpctı (Sil' 
bulunmaları. 

- Canım o kadar aabırsız: olma ... 
Bırak bitireyim. Leonsla yanumzdak.i 
odada bekliyor- Sır satan Çinlinin 
yerinde olsaydım sana öyle hariku· 
lide bir havadis verirdim ki._ 

- Söylesene yahu! 
- Oh! Nasıl anlatayım? Fevkal.&de 

bir şey bu ... Tasavvur et ki, benim 
bir hemşirem var ve .... 

Francia akrabasının sözünü kesti: 
- Bunda ,fevkalidellk göremiyo 

rum, dedi. lngilterede hemşirelerin 
olduğunu biliyordum. 

- Anlamadın! Sanı:ı: yeni bir hem
şiremden bahsediyorum... Dünyanın 
en güzel kızı bu ... 

- İyi ama, bundan bana ne? 
- Sana ne mi? Benim muvalaka-

timle evlenecek değil misiniz? 
- Hayır, dostum. İster senin hem· 

şiren olsun, ister dünya güzeli olırun 
benim evlenmeğe hiç niyetim yok ... 

- Niyetin yok mu? Ya ben sana bu 
izdivaç mutlaka yapalacaktır der -
sem? .. 

- Ben de yapılmıyacağı hakkında 
bin dolar bahse girerim! 

- PekAIA! Öyle ise •imdi kendisini 
görelim. Yanımızdaki odada bekli 
yor ... 

- Leonsia ile beraber, öyle mi?. 
- Hayır, tek bqınat 
- Dostum aen bunadın mı yoku? 

.( 

d•J<l 
Daha demin, Leonsia yanunıı ; 
dada dememle miydin? "" , 

- Demiştim. Leonsia orad• ort-ı' 
başına oturuyor. Seninle de ı; 
mek arzusunda.... 1,dı: -

Francis sabırsızlanmağa b~. ıf/ 
- Bu kadar faka kıl.fil d• ı> ~ ,(. 

yeni hem$irem orada diyor.ııı, c~,t 
de karın Leonsia'nın tek b&şırı i oı~, 
duğunu söylüyorsun ... Bu nP1~ll 

- Benim karım yok ki.... , 
duğumu ne biliyorsun? v1 

- Yeter artık! Gidip bit•' ,vr~. 
ıia ile görüşeyim. Sen de bıl'""· ~ 
aklını nerede kaybettinse ara 4'1' 
Bunları söyliyerek: kapıY3 0Jı#' 

ileriledi. Fakat Henry bırak:ff1 l ı C' 
- Bir saniyel dedi. fier "'f;,.. O 

mış olacaksın, ben evlenrnetc:ll>"''" 
rada seni yalnız bir kişi be i 
da hemşirem Leoıuia! ı.vı:l'f'_ 

Francis, kulaklarına jnatı•~e ı 
Bir dakika kadar olduğU .Y" ,oP~( 
reketsiz kaldı. 'Muhakerne~ni 'l' O I 
mağ:a çalışıyordu. Tekrar k•P1 ~,r 
ru atıldı. Fakat Henry kolun' t!' 
mqtıİ>ostum, diye gülümsiY0~d:~-· fi 
si kazandım; bin dolarımı fs e ~ .ıl 

Francis'in clinliyecek hali~' 
Şimşek gibi ileri atıldı ve ,r 
kapı ıürültü ile kapandı. 

- Bİ'ITİ -

.. 
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