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b günlerde bilİIJOr 1 Rumeli 6 kuruşa 

1 lloz la a ı a 3 a1a 
dar ı, emlye ba,byacall 

lıhver devletıerı
nın dUşUndUklerı 

sulh planı 
:Yazan: ASIM US 

... .......... Jl'naın ....... 
... t.,etl ... ile ~Öl'ÜI ' .... 
... Wdlfteıt yaptı. i'ruAIZ bW
... NddeUI, ...... ........ dev
... ••ıııral Pet.ml lııalıal et........ _....,. . ...._. 
l'lz• an 111111 ......_ ne ...... 
...... --.Baha: • ._ .... 

tlar hülimda .... ..,.... 
... elmerW ....... ..,.._. .... 
Alıde. Yldm ......... illa ,.. 
~ ....,...,e;aMlereFna· 
......... .....,....._maddi 

etmek moktasmda 

rabrllıalar .... ... ..... •tr .... , ... 11. 
ra1trı1raıana raadı•ı•lan art....,_· 
Yae ... ıt•• u P-.ü 1,1111 , ........... 11 

Birkaç gündenberi eehrimlsde 
tetkikler yapmakta olan Sflmer 
8an1t umum mtldUrU Burhan 
Zihni Sanua, dihı bır muharri· 
rimize IOD tetkikleri etrafmda 
ıu beyanatta bulunmuetur: 
"- Yeni kw'Ulaeak •Pi tet. 

kıllb berinde tetkikler ylp. 
ma.k Uırere ı.taabula plmlf bu· 
lunu10fUIU Yeni tetld11t Ue 
•tlt itlen fabriblardan ayn. 
lacak w f~ idare t!4en 

Alma,, tayyarı~ bir l"tlliz tlcarıt '-111""" ,,.,,..,,.,....,.. 

Evvelki Gece 

Berline ağır 
ltalyan 

tayyareleri 
bombalar ilk defa olarak 

atlldı Londraga 
Hamburg, Roter- !hücum ettiler 
dam ve ODnkerJ< ...;.;•) 

ı ımanıar ı da aıt1i 
bombalandı 

Stokholırı, ıs ( A. A.) - Af
tonbladet gueteeinın Berlia mu. 
habiri yasıyor· 

Pertenbe gecesı Hamburg'-u 
zayaret eden lngiliı tayyareleri 
Berlin Uzerinde ı&çarken bllttın 
Berlın dUdUkleri ötmeje bqla
mıtbr. Taa.rruı sarih olaftlı 
muaYJt!D bir pttnr taki.P etmek
te idi .Berlln'ın bab JıMmmda 
ağır bombalann lnfillkl duyu. 
luyordu. İngilizlerin tUJaıek liıli
lik k1lc1reW bombalardan baiJra 
yanpa bombaları vıe ,.... çı-
karan pllkalar attıklan haber 
vmlmektedir. Bilb ... Bıeırllnln 
bab kmmmda bir çok yancmıar 
çıkmıpa da lilr'atle ll&MlDftll. 
nıtlttilr. (0.,.,... .. ..... ) 

Romıuıyada tevkif 
edildi 

satılacak 
P'iyat mürakabe Komisyonu 

dtlDkil fevkallde toplanbaında 
k&nllre narh koymuttur. Narh 
1U tekilde teabit edilmiltir: ' 

Anadolu kömilril toptan fi. 
yat 4,5 kurut. perakende 5,5_ 
Rumeli, lğneada kömUrU, kL 
yık ve timendifer t.Mlimi top
tan fiyat 5 kurut. perakende 6, 
BuJpr kömtlrfl toptan 5,5, pe. 
rakende 6.5 kurut. 
~Jant., t.tls' araba ile 

lstel' kayıkta atmalar, toptu; 
fiyat tbıerinden atıe yapacü. 
lardır. 

Komf1110Dun. odun tfyatJarr. 
nm hlllfma olarak k&rdlr fi. 
yatıarmı indirdilt ı&"Wmekte. 
dfr. NU'h .n,.tıan, bugUnka 
iti• pı..teleri tre ilin ectile
oelı. yannclul ... ra da men. 
11t mevlrBne nacaktır. 

Fransa 
lnailtere aleybinde 

Mihver devletleri
nin yanında 

? 

Am 
açlığa karşı 
yardım bek
lenmemesini 

bildirdi 
Nn,,,,11.. 2$ ( A.A.) - Buraya 

pJen haberleft ıöre. Frama a. 
bina&. bu akpm mühim bir top. 
Jantı ,_pacak ve Mitler ile yaptılı 
löriiemede ManıeaJ Petene bildiri
len prtlan müzakere edecektir. 

M8ftfll Peten, bu ÜIUD .. t 
19 dan evvel Vitı:re dönmüt ola
cak ve nazırlar heyetı, bu saatte 
hemen derhal toplanacaktır. 

Fransayı Mıhverin muharip ar. 
bdap balme dacak bir anı..,.._ 
mn akdi için. timdiye kadar yapı
lanlardan başka Franm • Alman 
müzakerelerine ihtiyaç vardır. 

8. Laval. Alman makamları ıle 
müzakerelere devaıiı etmek 0..-e 
Pariııe litmiı buluillliaktadır. Fa· 
kat yarın Vı y~ döneork Vt: ikinci 
-bir namlar beyetı içt•mama ı~ 
eyliy«Ntir. ( D1Vtm11 t fftcitü) 

Mnnldtl miidaftum için ,_ti#'7tlen ''"'"' /Jl4M T116lyal CM 
IJırdtoru Gnural Cnn l T an ömbtdm ıeçerlın 

"Gençlık klüpleri,, ne 
mensup 700 genç 

iki tabur halında bu sene ilk defa 
olarak geçıt resmine ıştırak adacak 
Beden terbiyesi u.Jrillt kamL. 

nuna uygun olarak 30 a;uı.t.oe· 
ta ac;ılmıı bulunan ·~ 
klilpleri,. bu sene ilk defa ola. 
rak cumhuriyet baynmımda)d 
~t reamine iftirak edeceJder. 
dlr 

Itri .. ,. )'aJdn bfı- ........ 
beri yetittirilmekte olan ~ 
lerden 700 zU ıki tabur Mllllde 
kahraman askerlerimizden IOlll'a 
tribünde yer alan vali ile ku. 
mandanlar onünde-n gececelde!'. 

Bu gençlere aynoa diğer lpal' 
klUplerınden onar kJtl de iltl
rak edec.eK, bu 8Ul"8Üe be,yn:m.. 
da 1100 genç geçecektir. 

Tabur ,,.. bmtlk ~ bu 
aabah topla.narak pçft nml 
liurrlık!arıle meecuI olaealllıar
dir. 
~~· Sillvri, M&tt.ı. w 
.&•ntCiıit& • )'miden ~ 
Jdtlpleri ac;ılacaktrr. 

Elbise nizamn.....S ._.. 
Vekiller Heyetinden ~~ 

Karol'a 1 c.eraı da eoı . brarai lunm tehllii 

ispanyadan ayrll- Botun Fransızlar 
masına müsaade isyana tepik 

edılmıyor ediliyor 

~Gflnqfo. 5 (A.A.) -llöy 

~adan aynlmaama mu. 
~ edi~ıyen la.bık knl Ka. 
ın~ endıeı ve maiyetı lehinde 
kaya a1e ediJmeei için Aıilerl.. 
- ıntıraeaat eylemlftir. 

bzYeltlll lllr ••• 

Amerıka diktatör
lere cerabınr vardı 

1.Mttlfa. 15 ( A.A..) - ..... 
sUlarm umumi klr•llhı·•:lll. 
um Franmlara bitaı. .,....... 
beylnpanwyi = U'c. 

Hitl• 11e1eair ~ 
nayeti irti1rb ••c:;:ır. ama,_....etmlt _.. .. ydl--- w::~ Frwayı hlcıe fndi ... 
ınülayedeye Çlbı:mlk 

(DevcMM .. ~ .. , 



Sumer Bank umum 
müdürünün beyanatı 

(.., ,..,.,. 1 Mcitle) 1 J.'881, bir hattaya kadar çalJI" 
Netlee itlbmle flbrikaları- mata bqlayaeaktır. K6yliklm 

mmn mamulltJ doğrudan doi- toplanan ham pamuk ~kirdtk
nıJ& tek elden halka atılae&k leri burada ayıklanacaktır. 
w mutavuaat kullamlmıyacak- . Malatya şirketinin Adanada. 
m ki bez fabrikasında.ki çtrçir a-
• • BASKA tMAI...A.TI tolyesi de tam randımanla faa. 

ARTrIRILA.CAIK llyete geçmiftir. Kôylilden pa. 
mut topl•mılr ic;:in Adanada d& 
bir merkes teeia etmit balmıu
yoıı-. Biri C'Ayhanda, cUted 
Tar-. ve Batayda olmak e.-. 

l'&brikalanmızm n.ndnnm. 
flnD.I arttu mak ft fmalltlan· 
111 .rUzellettirmM yolunda en 
mtliiim &mil olan mütehuaıa it
ti. 11lt& ve mtihendia yetfttir. 
.. ta.rinde de yeni kararlar 
...umJttir. Bumıun için mer-
1ıı919 bir lel'VÜI kurulmUfbır. 
Bil 1erVia, ifçi, usta ve mühen.. 
dWertn formuyonu ile a1lb. 
dar olacak, bnlarJa tumı
oılJ ı nkttr. 
lfAM KAl)J)E IBTlf ACI DA· 
1111.DEN TEMlN EllUJYOR 

pamuk ekipleri tefldl --· tir. Pamllktan .oma ~ 
1'hı de toplaiıacatd:ır. . 

Hariçten llerinOll .,ımemeeı 
berine dahildeki .. Kerinos, 
yapM '" ... ipekle kanttm. 
rak ltJ-nelt temin ettik. F.a
lddm JllD ~ 99 yOııde dok. 
IUl M..mıoıa lmllamhrken tim. 
dl ba ..,.....,. 7bde elliye b· 
dar !D&llrft'nfftJr, Bu suretle 
u.ıtçtMl Kerhıae gelmesine lU. 
- •aJmamlft,ır • 

~ANİST.ANDAN PAMUK 
IPLtot GETtRTILIOCZK 

PiyuadıJd pamuk iplifi buh.. 
ramımı önlenmeeme ve memle
ket İhtiY&CJnm tamamen temi. 
Dine Ç&llfl)maktadır. Tkaret 
ye~eti Yunaniıııtandan pamuk 
ıpligı getirtmek iizere temular 
yapmaktadır. 

Yuııaniatan bbden p&mUk aL 
dığı takdirde bbe pamuk ipliii 
verecek vaziyettedir. Yerli f&b
riblarmm ancak kendi doku. 
ma ihtiyaçlan için iplik yap. 
maktadniar. Fakat bugün fab
rtkal&nmm aaml nmdll!l8D TL 
recek vaziyete yWmelmemJt bu. 
lunduklarmdan his bir miktar 
iplllf pİJU&J& çtbnyoruL Jl'a· 
kat memleket lıtiyaemı talil 
b.rplayabllmet için hariçten 
1pHk tem.ini Jbmıdır. 

Karabllt fabrlkuı bUttln &1r.. 
IUDi1e faaliyete pçmiftir. Fab.. 
rfka d&hiU ihtiyaç için ~
c:ak, l1lmm g&illtlne harice 
pik demir g&ıdeırilecektlr. 
8ıvuta lnp&tı Jal'ID1 kaJm. 

olaa'°11k ~ ~ 
,.mvıa Wnamtume&1rtır. 4 
manlarla yapılan yeni anlaşma. 
ile fabrikaya ait teeJatm AL 
manyadan getiri1meei temin o
lunmU§tur. Matamıenin bir ım.. 
mı Almanyadan yol& çıkanl. 
Jmlbr. Yalanda gelecekttr. 

Hıntlistantla bulunan 
ticaret inü.messilimiz 

raporunu verdi 
tahaddtt!ı eden ticaıi vasiyetler, 
Turhan Boraym bir mtlddet da. 
ha HindJatanda ka)masmı icap 
ettirmektedir. 

rJle balnimaktadn 
Ba1 Turbanm ~ -.valdt meın. 

lekete d&ıecefi belli delildir. 

Bir müddet evvel 
wtkfkler Y&Plll&k Umre Hin· 
clW&na r&lderilen ticaret vekl. 
ıetıt memurl&rmıdaıı Turhan Bo
ray, t.etkiklerini bitirerek hazır. 
ladığı raporu vekllet.e takdim 
etmiftir. Turhan Bon.y, el'an 
Hindietand&dır. 

Bura • Bağdat yolunun açıl· 
mU1 ile yalını ve uzat p.rkta 

Haber aldıpnıza göre, 'l'm'. 
Nefat Hindis';an ile w Hindi&- han Bora.y, ftokllete gönderdill 

tan yolu dola) sile Uak Şark rapoJ'.UDda hmir w İstanbulda· 
hattl Amerika ile tlcart t.emaL ki ihracat tacirlerinin derhal 
lamı pek yakn da fevkallde in. , Bombay ticaret atqen>lz.Je t.e.. 
kip.t edeceğine muhakkak naza· masa PÇmelerini bildirmiftir. 

Belçika kabineıi 
Londrada toplandı 

Llnldra, 25 ( A.A.) - Belçika 
bqftJdlf Pierlo ile hariciye namı 
Spuk'm garbi Avrupadan ~ 
lngiltereye gelmesi ü7.erine Belçika 
kabinıeai Londrada bir içtima ak
te)'lemiflir. Hali ham vaziyeti 
brpnda Belçika hükfunetinin 
battı hareketi bu toplantıda kara
ra ~. 

Hava Kurumuna 
teberrular 

AMora. 25 ( A.A.) - Türk ha
va kurumuna yapılan yardımlara 
dair buıün gelen haberlere naza. 
ran Kanta tüccardan Ali Naki 
Güleldere kuruma 200, Cafer ve 
Gaffar Dal kardetler 100 Ura. An. 
karada hırdavat tüccarlanndan 
Trabmnlu Halda KAmil 500 lira. 

Bir Japon tahtelbahiri Niıipte tüccardan R~t Diler 50, 

batb Nuillide Kuyucak ~ 
den Mehmet Iamil yılmu 30 lira, 

Toi10. 25 ( A.A.) - D. N. B. Balıkesirde un taccan Ali Kmmb 
IJikliri)'OI': 

Bahriye naareti (J. &1) dem- 100 lira ve manifaturaa Ziya 01. 
altımun battılmı haber vermekte. ger 50 Ura Vermitlerdir. 
dir. Denizaltı. Japon donanması· Diler taraftan hmirde Hasan 

lllD 29 .a.a. ... •-ta .... ~ • ._._._.nm. Fehmi Serter w eti. liraatçi Jul 
6116...._ ıı.v...7 &ura-. Levi, Eli Ben Venilta, Terlikçi Ali 

cmubuDda yaptıiı manevra esna- --'-- • .n..n1r1...&...: llDda batJDl§tJr, Kaza fntmah bir HICIUUIJ 7""6,__u.İ kuruma ter• 
havada olmuftUr. Müretd'..ıatm ı-·ker_..._l_emı_·ll._erdir_· -· ----
H'!"Wı boluldulu zannedilmek. Bir lfalyan muharririnin 
tedir. 1--=1=-1 • ..lendi ...._uuo en ee ren 
Heryo nezaret albDda makaleıi 

N.s:.'.:-1:.J,!t~'!!':~ ingiltere Amerika 
eaki ıilebusan meclisi msi ve Lyoıı f = ~0i:t1,;:odt tara ından 
:::ıe==:~::ıt yutuıacakmiş 1 •• 
tedir. Bu ha~. aa14!1iye~ ~ ümdr•, 15 ( A.A.) - Deyli Tel
: ~ t 3m -~ 1111 lrJJ hh ........ 

altında bulundurulduğu malfun.. Ansaım. Telirafo pat.esinde 
dur. Amerika Birletit devletlerinin ln. 

General Metakauın 
amayicilere aözleri 

AtiM. 25 ( A.A.) - Atina A,. 
jansı bildiriyor: 

Yunan sanayi erbabl m°"'lllB
lerini kabul eden BafW!)ril Meta1r. 
sas demi~tir ki: 

" - Bütün mil§külAta raimm 
c:ıesaretlmiıi kaybetmeden hepimiz 
uimkArane ileri dolnı admı atma
ya karar verirsek terakki edeceli· 
mizden eminim. Bm bu kadar 
cOçlOklere maruz bırakan kamp, 
beDd de, çalıpna ,olumuıdald u.. 
mimİli w pyelerimili daha liya.. 
de lmnetlendireoektir. Bu suretle 
mQeldlller devam ettiii müddetçe 
kendi neticelerinden bizi kDrumue 
olacaklar w iyi gi1nler gelince ınü
cadeleden daha kuvvetli çıkımt o. 
laalm'Jr. - o 

Amerikada tayyare 
çıkanhyor 

adedi otuz bine 
va,n.g1on, ıı ( A.A.J - Birle.. 

ilk Amerika harbiye namı. kara 
k:uvvtelerine alt tayyare adedinin 
30.000 e iblAI edilecıelini bildir. 
mittir. 

DeniJ kuvvetlerine mensup tay. 
Jlıllerde~. 

Sofiaya seleli 

Bu Jll tabrlkalanmmm ham 
madde ihtlyaclDI tamamen 
llltylttdea temin etmeie batla. 
DUi bulunuyoruz. Böylelikle 
hem Mz, hem c1e k6yl11. aradaki 
mutavamıttan kurtulmuş ola.. 

tKtNct KAQrr 
rFABR1KAMIZ 

hmitteıri ikinci klğtt fabri· 
kul el&. bu ay sonunda tamam. 
Juım• oıacaıctır. Oç ay sonra 
fabrika faaliyete geçecektir. 
SellWos fabrikası da üç aya 
kadar ifleımeğe bqlıyaca.k, ha. 
riçten Belltlloz gelmesine lilzum 
ka1ımJaca,ktir. Fabrika iki kl· 

liltemıin yam ........ harbe ilti
lıt fabrikwn• ek kiti miktar. rtk tdeaılini temin ediyor w in
ci& lelltllos verecektir. siltereyl bunun aedcellrinden iku 
aııt fa2>riblarmma löm. ecliyar: AmaldoJa sen. lnıUtere. 

• mla olan boleQ de ,..ama ela· tmmndJll Aartbaın kontrolü 
hJlde temin edllmlf olacaktır. altma PQeClk w btt surette istik. 
Fabrika, bir haftaya kadar fu. lalini ka)'bedeoektlr. 
lfyete geçecektir. Jtalyaıı gueteciaine ""'-, lnm}. 

......_il (A-4-) -Bir ln
J'tl Jaeyetl, buatllL ~ IODI'&, 
tanare u. Sofyça bareket et.
mittir· Heyet, Saf7ac11a IODl'a Btlk
reee lldecet .,. onda 21 ~ 
lllllkle toplanacak olan Tana to
m11yoııunaa ı;tJmamı iftlrak 9Yll
)"8eelrtfr. 

~eaell. 10 kilo pamuk geti· 
ren bir köyUlden. bu malı, der. 
h&l atm almmakt&dır. Köylü 
bdmlan, tort>alar1a fabrika. 
larmma pamuk ~ 
Jar. Nazilli fabrlbama bir çir. 
str a.töl,.t lllve edi1m•ottr. Ba. 

Tefrika Namaraa 19 

KoaattukJan 18Ylerl, arada mada J'Qftl'1adıklan 
\nlktelerl. anlattltlan ftbJan n ber blrinbı ayn ar 
n )'alUDakta olduiu •l•plın macera bayatmı dlnle
dllrten aonra Gtllleren bu goculdarm cUr'et 'H eeearet· 
lerJDden korkar libl oldu. 

Llleyl bitireli •klı, tlnlventtedtıD Q1bJı bit Mile, 

topu topu bet ktlçllk Mile ıeçmle oldala halde kendi
ainden IOlll'& yepyeni, bambtflra bir n.U yeU3mittJ de· 
mek- GllJMrae mektep bayatmdan daha di1n ayntm11 
sl1JI ge'llyordu; halbuki itte ~ twnler, aa
lmda tolunda oturup onunla blrlDrte yemek )iyen 
pnçJer kendisinden ve :tendi amanmdakl mektep ta
lebealııden ne kadar ayn idi; ne kadar delilik bir ha
yat ve zDtn!yet lflde edlYortardl! 

Ne zaman, kimden tmlttJ, hatırlamıyor: Yirmi beş 
Jildt. bir nesil detlttr dl.ye... BaJbuk1 fite hayretle 
f~kma varıyordu. bu İ8tanbal ne mUttıif bir ıllrat ve 
inbllp içinde yaşıyormuş; b1ll'ada 1lnal bet gUııde bir 

llıllll d ğişiyor! 
Bir ne!ll ki memleket, mlUlyet ..,. 1l'k farklan da 

un1IUnt ,,. hlklm telikkilerl tlserlnde arnhk göster
miyor; Dereli w De 90ydan olarlll'la olaaıar, bepai 
qafı yu1ran bir dtlftbıcede .. Demek 1d ftan pnçle 
d arasmda b etaııclardlzasyon baaıl almaıttadır; bır 
tip otomobi glbl bir 6Jnek inaaDlar yetişiyor. 

Bunlar mllfrlt bir Mıi>eat terbiye slstemlma IMJ· 
dana g tlrcll k ma lercB. AU teri onların phalyetı 
rtne itimat ed o lar onlan tahmbt Ye ta.taVVUr edll 

• mlyecek d recede ba ıbot b ralayorlar; aileler bun 
,.. olmasa da -çocuklıır hl~ bir 1'al1aya raZf olma· 
"Is &ifa- fJllreeiı bu ıerbestl ~ bot IGrllyorlar 

8a bDdl ken me hayat ve ıtıakik tle 
1ls ylse heü kuca ma tamama fayduıı ve 

Gemlikteki eun! ipek fabri. tere için Amerika Birt;.ik'" cttM~ 
kul da, ymi teşldllt ile yün· led tarafından beledilmekten ba~ 
lü mlleueeelere raptedilmit- ka Omit olmadJlnıdan 1niglterenin 
tir.,, mOcadeleyt terketmesi daha doğru 

Sovyet heyeti, ,.u 1dfld• _.. 
rekkeptJr ve baricf19 halk kcml
urlfil ıenel eekreteri SobolalD 
riyuetbıdedir. Heyet .... arum· 
da, hariciye ballı: ~ y.., 
lan tart dalrul teli Nonkol ile 
enlıpnıJır c1a1ı..ı f8tl Arkcef de ...... 

Burhan Zihn.l, Merinoe f&bri. olacaktır. 
kum! tetkik etmek tlmn bu· An•kbıun bu fikri lngiliz oku-
ıtln Buna.ya giclecettir4 J1JCU)anm gcıt ellendimıiıtir • 

tehlikeli mi? 
GtlllereD LIJll ile ft ODUD ~larile temall 

~aldıkça llllldt ta kanaate ftrdl ki clıt llWll&l'Ul

DJD eaki dllfllneede k&luıelere birden emniyet T~ 
meelne rajmen, taba! tefebbOa ve ulm aahlbl, kuvvet· 
u, kendi b8flDJD careline bakma.fa muktedir, gOçlllk· 
lerl gören ve Jell9' naUat bir pnçllll ortaya çıkmak· 
tadır· Spor, gtbıet, dents, kum banyoR, saildt ve sal
lamllk teorta içinde pllba, clulyet metelesfn1 ahWl 
budutıarmm dJlm& ıtb1lp çıkaran ve bnylece işi hallet
tJltnl iddia .. tabiat OOCUklan yetltıaektedlr. 

Glllleren bir aralık bu 'VU1f1an umum! olarak b
bal etmekte hüb olup ohnldJlmı cl8tlndtl· Leyli. .,. 
arkadqlan bir mektebin dungumı tqıyorlardl; Byll 
bir mektep ki karmanJwıqık bir eemiyetin, to.rıu _,. 
dan, tt1rtl renkten, ve hemen heme11 yalnm ytlk.ek ..,. 
flfet ıevlyesinden lmanlarm çoeuldarmı okutmaktadır-

Gillaeren tendJsl Tllrk mektebinde okumqtu, aea· 
ba bu çocuklarla arunıdaki fark bundan mı ileri .. 
yor? Sonra Leyl&nm da, lSteld TUrt arkad~Jarmm da 
yabancı mektepte olmmakla beraber Tllrk mllllyef:4111111 
davasmda temts, ıtısel, un blr heyeeanla dola ol~ 
rını babr1adl· Cumhuriyet Tllrldyellnhı maarif tefldll
tı ecnebi metteplerlncle yabancı millet p~ 
imkln Terml)'90ek nnette ldl demek"· B8Jle olmak-

la beraber - uyanık Türk oocukJan blO bir saman, 
hiç lir yerde ,.ı.aer bir testre bpdaoek ptıet ve ka· 

billyette klmMI• olama. 
Y AlilklJyde lfllaeytn HOsnU Bey 1rt111dhlUn bahçeafn. 
deıY.ıe girmefe gel n genç kısl r "Ye erkekler ftl'

kl zaman secttkçe. tanıtıkhklar arttıkça GUIMND 
\lnlftr baklanda LeylAdu ma16mat alıyor, bamlarde 

kOlllllllJOr bir to1aaa m.._eret ve ahJAlr bahsinde 
Le~tl .,. ~11 fartuns buluyordu tyt blpB, 
temiı ruhla. illik tlılilatlJ ıeaoter; ftbt lralpı.IDM. 

ruhlarmda, tabiatlarmda .,ıtı'IJen bu açıklık teelrile ol· 
mah, bar&keUeri GUl8eı'D erkekliğinde lir lmMuaı kor
kutacak derecede ...ı-t ft ııervaaız ! 

GWleren kendi kendllbıe de itiraf .etmete ceu.ret 
edememekle beraber yeni duyguda, yeni dll§Uncede, yen! 
bir auartye tJe .. billıaua Yenı bir atmosferle anh o
larak varlJlml )dıllett!rmefe bql.ıyuı bu gençlikten hot
lanıyordu· 

QWlld9 Bileyin Btıısntı Bey klltktlnde -bea81 
mld....- J&la bir ldtiden hotl•nmımtfb: Htllllll 
Beyla bl'Cl8llDID ıa., Erdolanm halmdelt 81lkran 
~ 

QlllHnnle belki aym ,..ta, belkl blru bllyllk. 
..,. Kocuı ne aralarında olduk~ ehemmiyetli yq 
,... var. &tıbua lluum, --ona nde berkee, en yakin 

..-ıan ve bllylklerl bile b6yle hitap ~ 
ba 111 farkım ftldtll vaklt.l!s dahna ileriye atırer, ,... 
banellann Y&Dmda kocaamm 1'lz0De wrar, adamcal> 
• tllrlQ tllrltl babretlerde bulunur; llebmet Glqlr 
~ beul-- karmam ontr .. oeıfumı enlem .. 

mazbla gelir, lll'lbr ge~; .. ,..bhlmdaa bqka 
çirklnUjl, bımlılı, 10ntulmı1mıt bir aam gtm!eae 'ben
zeyen iri yan cU9em, çıp1alr bq1. clPd ~ Hvfm
lis ybll De w maddi mannt kGftula De Melunet Gtııı· 
gör qafı yutan bu ezaya ll1*tn' da- Tllccardır, zen
gindir, kansmın k<Srpe ethd w teblfkeU rtbelltfbıl 
ldeta sattn almJtbr, bununla iftihar eder Ye dtınyac1a 
paradan daha kuvvetll bir teJ otmadıfmr, hattl i§ fna. 
da binerse karılmm ıflk6tma11 bile satın alınanın ve 
böylece onun clillndPn aırtaı-mn da mUmktln oldufu
nu llSyler. Şükran da pllbe baınm lcJfn ikide b•rde U
cuma çatar ya bir eıırıas ytlz91r, ya bir pırlanta ti
n mukabWnde bir uı84det 1111&1'! 

1 BONDEN GOU 1 
Mutavassıtla 

mucadela 
., STANBULA tnDllt o. 

l&rak iki tngills ... 
mJt. BeNlunda dolqırkm. 
karltlarma meçhul ... .... 
çıkarak. 1rawUUi bir ..... 
çakıp kendilerlle do8t obmk 
iatediğtni söylemil-

tngilisler bu mnh-Mllt llL 
:rettn.i reddetmi~erak daltl1*. 
~ eeırgememJtler. a.eıa 
geg vakitlerine kadar o .... 
de Jeti wWı. bu etımoe ,.t 
benim. dol..,.,,.ıar. Bir UfK 
lçki içnül, para ~ tL 
muşlar. 

Bu anrada, Keçbul Doı1t, .... 
hal tatlı bir bahlıe pQIDil. 
Kendilerine bdm bal .... 
ftldederek her blrlniD ~ 
118 göre, ptirecell ........ 
Wiıı1 tarif et:mif. Pelia .. 
rak 29 dolar da ak1*• _. 
n. Jıadmlarm bW•nmn• lıllıL 
mail olan lılr •Jmeıt .... t 

dabp ~ Oidll o ... -Bu hldiMden 1ı t ·- ... ııeteler, iki lııgiliztn, bir mtkL 
det kadmlarm hayaliyle 019-
landıktan IOlll'& töJle bir .. 
manda qndıldan 29 dolarllll 
kaybm acmma el&~ 
zabıtaya bqvmdupmı ,.-.. 
yor. 

Zabıtamız, - - ..... 
olduğu gibi - .uratı. faBi 
meydana Çlka.rmll; pu'&1J a. 
bp aahiplerlne U.llm etmte. 

Bu h&dieenin bildıe uıu
cbrdığı aladll&mel lddlr: 

Biri, Ud fncWıin. .......... 
deki birbg gt1DlDk ım.ıtneL 
Dl keyif uinmd& bir maıama
ya huntmek i8teyillne •• 
retl 

Diferl, pae PO ftldt, ,_. 
H bek&rlarm da -..- 11· 
karak, - hem vudettilt im. 
dmlan getirmek llUretl1e -
hayatmı kazanmalı itiyat tt. 
mı.. kadın erkek, tı41t1ln ~ 
erbabmJ k&ltDden temfd•nt ...,,....w 

. . . . ' . . . 
Dotrum t11r"Hal bella. 

4lm. 
BlllMJW MONIB 



Politika: Sehir Habe ,r·/eri , 
... 

Hitlerin 
seyahatleri 

Alowıl a dm lct rclıd ünco Ge 
n4!ral J'ruko ile, tôOnm da l!"rallsı;· 
llq,;eklli Petcn ile ~örü fü. Bu ı 
Kortipıclcrin ifade ettiği mana. 
nıilıı-er de\leUeıinin '\kdeniz "' 
Atlas aalıillerindo lıazr 'eni ha.re· 

Bu çocuk 
neden öldü? 

Bütün tedbırlcre rağ. 
men lstan.bulun temız iç· 
me suyu meselesi halle. 
dilemiyo1·. E\·knf idare. 
sinin satıs ~ubclcri te· 
sis etmesi, şişelerin mü. 
hürlcnmesi gibi tedbir. 
lerin de faydası olmu· 
vor. 

O 
C:\\A JN ~ l du}guln ından biri, gonul erde )e etfği 
bır zamanda, ) ün çılelerıı ı top!amaga a kı_şanla.r görü\mu . 

Dun anın en gti~l d I} u u, dedığ m ~>, bıze asker karde~ 
lerımıze m lletç\: \ ~rılecek ht:d \C erı ılham eden htc:tı. 

ketlere gcçee<!kleri hlsslnl lmnet
lcntlirmcktedir· 'i\Jmı. ret.('nin AI
lll&Dya ne j birliği ccl('r('), tngiltc~ 
l'('ye kal'13t mu hasmı bir 'n:ıh et al
mak btemcdiği w::ıl<ça n:ın cdil

Mezardaıı çıkarılan ceset 
morga kaldıııldı 

• Satışa çıkarılan filfln 

Karın çakıl • bı e t rt dokuldu~u. ) uzun betonlaştığı dağ. 
!arda. vatan ımrıarım beklı)Cn kahram;.ın ara hedi) e dü.unuıken, 
pek tabii o arak, nkla 'ucudu ıcak tutan ı.;e} ler gelır. 'ıtekım her
kes bu f kırd bırl~erek, ) un e d \'en, çorap \e katak, siı\et-er orme
) i kararla tırôr. 

Bu karara çarsı} a ko~nlann gıttikçe arttıklarmr gören \e ton 
ton, baha b:ıl\ a denk denk 'un atılacağım sezen bır ı.akım h 

ınektodlr· 

memba suyu ile ayni su. 
dan şehirde yapılan satış 
miktarı arasında mu::ız. 
7.am rakam farkları gö· 
rüvoruz. Bazı küçük lo. 
kanta ve kahvelerde Ha. 
midiye suyu yerine ter· 
kos veriliyor ve kontrol 
eden olmuyor. 

ler, P') a adak·ı ) unu topla} ir:ı ızlemev e ve bahac;ı ı ~ uk!;Cltmegc 
bawurmuf armı . 

Fa'kat J.ransanm "~ ispanyanm Birk ç gün evvel Ama,•ut~~-
harbe ginnc<lcn ,10 mlh' cro ~ npa· yünde oturan Zarif adında bırı· 
bileccklert ha ı Jıi mell<'r mıwzun sinin 4 ya arrndaki çocuğu .Nu. 
bahsolabillr. Bu ımr le 1ngllt~ro ray, od ya yanmamı bir haldt 
ile rnubn.rip saflara ~('Çmedcn ts- konu n nuıngaldan .zehirlcnmı" 
P&nyum \'O F ransanm yapacakl&n !>i li cocuk J a tahanc ine .kal. 
hll:bleilcr Akdt.11lzc ' Atlas Aleni· clırılmı tr. 

sabah 1middeiumumiliğc, çocu. 
ğ~n kömiird_en olmayıp, yediği 
brr madde ılt' kMten ?.ehirlen· 
diği yolunda bir ihbar yapılmış 
ve müddeiumumilıkçc bu yolda 
ta.hkikatn baslımmrnhr. 

Bunu. dunkti gazeteler haber \erd er. _ ·e derece~e kada .. doı:
ru olduvunu bılmı)orum. Fa at eğer doğru ı~ bu al akça b r th
tıkar gıbi de-ıl, bir cınayct \e b r \'atan hı)ancti g bı muhalcMJe 
edilmelid"r. 

I•.\'\clce de h r kere ı.o}lcmıc:.tım, htık'r, muk ddesat tammı. 
yan, nıe-rhamet bilmıyen bir canavardır. O ) r anın ejderha olmasma 
meydan 'rrırsek. l,anunumuz, adlıycm , Mk mteı ıroiz\e ~aber 
hep nıizi yutar. En i}ı i, onu daha ~duğu gun~ 'nere <11~11-
meklir. Bunun için ayrı kanunlar yapmak azını mıdır ? Yooa.; 
1\Iilli Korunma) a~sı bu hususları temine yeter mı ? Sunu )Ü2de 
yüz bir kanaate bılm·,·oruz. Fakat ok nun p•yas:ıdn bel re bır 
takım yapma dalgalanışlar uzerine kaleme .alındığım du~ünerek, 
ihtikarı onliy c k kU\ \ette olmasx lazımgeld ğinc trükm~ıf nlrUJ.. 

zine f71!.IDİI ollllBk uzer<" l"Pl'Y nıa- Nuray, evvelki gün hastane· 
nah olabilir· Ba~ ltir.mrtlrr sıulccc ı ele iyile erek çıkarılmış, fakat 
btr ta.lam u~ll'rı" nüh' er . _cmrlno ıvinc gönd rildiktcn biraz son. 
te!'ketıneklc bulisn. oditehllır· ·a ülmfü:;tür. Beledi) c doktoru 
tnpanyaııın k&rn Aıoı:ıı>:".Smda, ocsedi nrna)enc ederek defnin<' 

J."ransanm müstcwlckclerımlc ter- h t · t" ' · 

Adliye doktoru Enver }{aran 
cesedin mezardan ~ıkarılarak 

1 

morga koldmlmasına karar v~r 
miştir. Ceset ü1..crindc yapılacak 
otopsi iddianın sıhhatini ortaya 
koymus olacaktır. ! 

. "t ru sa '\Crm ır, an " 
kedeceği iı lcr Akt1en ı.dc 'c :~ • 
las clenlzinıle ba1.1 t ·r • a1.sl>ilC· 
eek nıa.hiyettedir· 

BUbassa ı mn anın Afrika. müs
temleke1~ri Afr" tatd::ı. l\ino :körfezi· 
ne kadar olan ah:n ı i gal etmelrtc 
dlr. Bn mm taka. U\ eyıden ,;~mi· 
)-erek A frikıı.l ı dolaşan Jıarp 'e 
ticaret filoları çin çok clıemıniyct

Geçit resmı provası 
yapıldı dün 

' 

Belediyenin her sınıf 
esnafa tatbik ettiği ec. 
.7..avi fazlası ile hileli ım 
satanlara da tatbiki ıa. 
zımdır. Artık balkın sıh· 
hati ile oynanmasına mü. 
saade edilmemelidir. Ya. 
hut kapalı ~işelcre şim· 
dikioo<'n dalıa. başka 
taklidine imkan olmayan 
mühürler konulmalı, hiç 
bir yerde açık su satısı. 
na müsaade edilmemeli. 
dir. 

Yalnız ortada bu kadar t2.c:.kın hare1ret~ varken n hi.- mı et
lerin iki <>ene -.ürgun \C ~)ÜZ İra ceza<lan ~"U' nfa Çıkmadı~nı 
gö-üyoruz. Brnu iht"k.ara n·,·et edenler de g ruror r. Bf~ yüz Jıra 
nedir ? Muhtekir. or.u bir nefec:te çıkanr. 1 · ~ 11 ru~un i mm a
?.aalarla devam edece· bir ticaretin hisan arkasmd::ı. hiç haline iner. 
Eğer !>İ\·il l ... anunlar, adli)C malikeme)e'ri <iaha bü\· k f)r ş"ddete 
müsait değilse. ihtikar cüTümlerini divam harp'ere bırakalım. 
Muhtek"rleri a alım ve bu ha"nlerin vatanı ıçtcn bıçaklama et ma 
ebedi surette bir n"hayet \erelim. lf AKKl SCHA. GEZCi\ JI bulunmakta.Wr· Cumhur!\ et bayramının ) aklaş. 

masx dolayısı) le hazırlıklara de. 
Talll edilmektedir. 

prova yapmı lardn. 
Bu yıl okullar uzwı yürliyüşlfi.' 

geçit resminden istisna edilmişler. 
dir. Taksimde muayyen ~it res. Bay.~am cuma, 1~uo. : 

'itcklm, '•D t a.r" ı i gal arzwıu
nu Gt-neral < • C.ol't> ı<iırf bu sebep· 
Jeı- ilhanı ctmi ti· "Da.kar ' lirnam· 
nrn l~gall Jlint ~olu üı.erindo mli· 
hlın bir \is un <-lıle ccülmesi mana
ııımı Uad~ edecekti· Ancak <1ö Oo· 

minden sonra okullarına döneed. 
lerdir. günü 

Utn. ernrmdo yalnız Knmerun ımi."4 Bazı tak\ imler. bu seneki ŞUer 
~mlckegl va;..lrr· lblbu d ''Da.· · · · · 

Taks"m meydanında yapılacak 
geçit resmine iştirak eöece_k orta 
okul. liseler. ticaret \C tekmk okul. 
lan talebeleri dün umumi bir 

kal"'' ooğı-a.ri Vullt't balummclıı.n felsefe tedıı•saıınaa yenı'IR oa}"I"Bmmm Teşrınıııanının ikinci llZ1ın Gvb"ı Af.... .. hiller:i ortn- cumartesi .gününe isabet edeceğini 

Şehir 1 igatrosuntl.a 
n .. göstermektedir. 

smaa hlkim bir ndkt fr• F.ranıanm Alman'.\ıı lıesabma lstanbul muftuhiğünün bu hu. 

terbcıeceil Ü lerln ~ moo tabii Ög~ ret m en le r irin bir k u.r s 1 :ı~~-bi~--~~virbeedraecebeğri Jrnub~ızakdkun·~ 
Dadı temsili 

"!IJ>akar" gaJınekt8 r· J'&ibn JU· Y Ş!.''kir Tiyatrosunun ltomcdi kıs· 
•ek rf~ıJ•o kadar ur.av.an bu sa- / J- .. •• ı •• ı1cendılerme telefn ettik· v e ı:nında o~nanan pi) eslerden maksa-
hlllerdo ~eri~ mU"er kn\· a-rl. mtıSl. UŞUR U ugor bu defaki Şeker bayramım~ cuma dm hnlkı sadece e~lf'na!rmek, gtH· 
'et.Jert J:emllerin p!'lm yapacekle.n Y gününe diıştüğünü öğrcndık. Bu dürmek olduğu te1lkk.181nde bulu-
"ef erlerl Jtki.1 itin 11c mümkünse :Maarif V.akilliği liselerin fion Gelecek ders yılı başından H iti.barla pcrsembe günü arifedir. nan kimseler için cidden güzel ve 
ona yapmald.an .sarfmar.ar -etmi)·e- sınıf edebiyat .kolunda okutulan tibaren tatbik nıevkiinc kona.. .Cumarresi günü ) alnrz akşam i)i oynanan "Dadı" yı görmemek 
ceklerdlr- Almanvıınm bu ialebini umumi felsefe ve ahlak felsefesi çak olan 'ıbu ders müf'redatmm ııazeteleri 'e pazar günu bUtün muhakkak ki bir noksan teşkil e· 
l'nuuıa '° İs~la. Jnı.bul ettiği ~~ari üzerinde bB.ZI değiş. hazırlanması tatil aylarında ik. gaateler çıkmıyacaklır. decektir· 
t.akdlnlo lııgilterenln nasıl bir hat- meler yapmıştır. mal edilecektir. Pazartesi günü yalnız sabah ga. "Mahmut Yesari'nin Marcel Pag-
tı hareket takip eclcccj::,'Üli h:lınün zetel · km kt nol'ün Marlus'undan lisanımıza' 
... IMlNa ... 'llllMıla a H , ı.wr Ay J ut .. v 1 erı çı ıyaca ır. muvaffakıyetle naklettiği ''Yalı u-
:h&rp 'C'5ılcs1 mi sayarıalrtrr·'! Y~ için de iln vel'llıtme feı.le okur- pfl" komedi kısmı eahneafnde 
o c!ı. Jizım gelen iısleri daha ev- su acılması düşUnillmelrt.edir. Kaymaka.mlaT au ve kendine :mukadder muvaffaktyeti 
\elden danan rnlc «'hl" ıni edecek- ---........ ---------------------- ) kt •k ) bulamadı. anlaşılmamak &ıbl fena 
tir? Yalıııt ta Garbi Afrika. müs· 1 ·1,.sel-rı"n o ve,. ncı'•1·sıan1Ju!I :1.övJer,inde e e n paT& arını bir talihe duçar olarak dev.ım c-
temlckcleri geJecrk tclılilccnin ma. n..; "' 1 .UI 1\ f -1 ödeyecekler ,dec~~ llA.n edilmesine rağmen, 
hlyetinl ldritk cdt'rck zami sürat· f 

1 
da ı · K k 1 . p·ermı ''Dadı" ya ibıraktı ve "Da· 

le dö Gol'1ın emrine mi g~ccekler- sını arın ısan On bir tane ))Teni okul kam:r:'°~a;~J::ı\:~ d~" ~aşlarken işaret ettiğ!m scjep 
cllr? açılıyor dan sonra kendi namlarına s&.r.e Fden, onu bUsbülUn öldilre· 

u <laklkada lıwılal' Jıakkmda Bu yıl kitapsız tedris :_.·hl" k "kl · ih ek. 
Ü 

VT CumhurJyet bayramı münase· Ye .m .. ı a. ettı erı ava ga.zr, "Dadı" h a 
ID sbet bir hab"ro malik dcgı ız. edilecek elektrik, '80..parasmı ödemeleri... er şPy en evvel, tUrk-
Ant'ak İtalya ,c 1 J'IUlsa ilo yapıla- betile Şile, Yalova, Çatalca, S.L ne !belediye daimt encümenince çeye ıga)et i}i nakledi~lir· oka-
eak Alman i'lblr'Hğhtin Frn.nsaya ye Liselerin on ve on birinci sı· livri ve Kartal .kaz.aları köyle. dil.r ki, bazan bizzat ethaaı bize')&-
lsi>anlaya temin edec~ fayda.la- ınflarmda. okutulmakta. -Olan li. rinde yeniden 11 okulun .açılma karar verilmi~ir. Şimdiye ka. /banct geli)or da, konuştuklan dil 
nn nelerden ibe.ıet olacağı noktası 38ll tedrisatx için Maarif Vek8- töreni yapılacaktır. Bu münue· dar bunların parasını belediye yabancı gelmi}or. Bu cihetten na· 
ela dü llnülmeğo Ja) 

1 
r· -eti kitap Iisteıinde .kitap gös. betle genif bir program hazır. ödüyordu. ılrll ş. Zinc!rlı:ırnnı tebrik etmek 

Pckn Fraıısn.nın , l'nidl'n bir • "· termcmifftir. lanmı~ır. ·---------llıııll'lll-~---•l J.8zmıdır. 
a&\ , maruz ı.al~ıa.sma, h .:ı Bu smıflarda öğretmen tale. lkinci. -0larak bütUn aktörler o· 
Alnıan~a ile birlikte b"r safda dö- benin seviyesine göre bir tedris f'i Altın Fiyatı Fitremizi gene .kartallarımız Y::Un, kendi kabili~'etlerine, imkAn-VUınulfilno ınnkabll Rim.aü Afrl· usulü takip edecektir. için, göklerden yaiacak ölüme ~a tetabuk ettiği için rollerini 
-...., kara AlTUJl mila arad fe- Talebeyi zayJf görmediği tak· Altın fiyatı dün biraz dalıa kar§I bizi .koruyacak Kızılay i· :ry~ yaptılar. HatUI. Hazım bile e-
dakiriıklan '.\apmau mecburdur· 1."rde kitapsız tedrisat yapa. düı.müştür. DUnkü bir altın fi. ~n yurdun yarınki kol'llyucula.. ,l1nden .geldiği ve nall\etinin m~sa· 
ıte.eli. *--..:vanm.L"'.~ bir...,.. <' ır. yatx 23.10 ıı·ra ı"dı·. ı · · ~· ade ettiği .kadar kendi kendisi ol-_..,_..,,_ uu;yııu n yavru arımız JÇın v.erecegız. makt k 

1-te btiraki ~n ıuç Ql.maasa -::;===========-=-===-=--==========::;::=========:::::::::::::::::::::::=::=~:=::~~~==:=:;;an~;u;rt~u~l~m~ag~·~a~G~fil~~~t~ı·~B~1ki 
l'ıaıısa.ıım J'ası ona tcrketmcsl ll>-

Buııa mukabil Fra ... 'QDI aınW· 
-43-1-. eder· 1 

deratı tabii aynı prtlar Jçtnde ol· 
'llakla beraber İspanyanın ela mu· xuı 
1-lderatı mih,;erin niha.i mteri el· 18 l\anu,ııucnel 
ele ctmesino bağh ~· Beklcmediği,rp. bir ZaJllanda Pe-

Nllıa.i zafere mihver uı.pcek o- po $Q,ı;ı.jez ile bu ı1ek.ilde b.r.t~
Iarsa F~ lspanya l>o lan"l"etlİ q olmam ()enim güçlükle hallede-
4'111J>eJ'1&1Jstlenlea kendini IUlsıl 'blleeeğim bir mesele ortaya koyu
~? Hangi lnıV\·et Fraa- ;>or. Acaba Dolorcısc, yeniden gör
l'JUım m~ut olması için lhım olaD m,ek aşk.ile yandığr, büyük ve sa
Mrilan Bitlere ıaıtıul ettlrcbile- dık bir aşkla bağlandığı eski sev· 
cektfr? cilisinin balen Mis Burdet Kuperin 

Nihai :1.afcri fngltterc elde ede· do tu olduğunu söyleyebil!r miyim? 

oel( olursa t pan n. mağlüplar ara- f";lnkü arlık §üpbem ıc. aım. amış· 
ııaa girecek, Franc;a l8fl bir kere :.-~ k lı b 
•itteflk IQf ili bir kere ele cliiş- tr .. Güzelliğinden bM a ıç ır ser· 
lllall adatito Ud kere mağKıp bir vetl olmıyan P\I erkek si~ma sa
Wdo ı,acn çıka.<-.aktır. natmdan ziyade kadınlJrn dostluk 

Her r.: ı l}('Jdlclc de }'.rıuısa ve ı... etmekte muvaffak olmuştu. Esa· 
PUi ~ Amerıkalı mily-0ner kadın hiç 
d~di,r~ in kurtuluş ~olu menmt ~ekinmedcn onu bana: ''Erkek 

• Akj91U1 ve Atlas d nizl &Uille-- ar1tadamı " diye takdim etmemiş 
nncle bazı noktaları kontrol etmth niydi? 
abluka hattuaı nmıalc dc~dlr· İn· Bu erkek arkadaşlığın ne demek 
~ yt mat P etmek do sayıla· oldufanu biz çok i)i biJ.iriz: :Su kal· 
maz, Büyük mıkya ta nıı,wcral&rfıl. i dosUuk ve n.ııık ahbaplıgın _aıtm· 
Yol açıruı.kb berabt-r İngiltereyi cia hiç kiıruıcyi aldat.mryan bır sa· 
-.ğlüı, et~k clOIJlek değijaır. yet )fr i 1i dıı.lılık ınevcultur. 

İngiltCJ"('), Jfıp e~k MR ıı vazly t ka?§11ında derha~ Do-
deıı.lzlero çılanak lazımdır. " e haber '\ermek iı i sıcagt sı· 

Britanln. e.Wılarmm ı~aı ec1lle c a halletmek mi, )Oksa sus· 
lllltml olmaımun ~ phğı ~ tesı. ..J.: her C')i hadisata terkcder~~ 
re Fl"&D$&yı , 0 ı 1 aııya,rı kurhara ı.~di amı ctUgi şekilde haJlın,ı 
eCinek aıdm kabul ctmlycceğl Wr beklemek ml dahn. iyidir9 

lllaceradır. Fakat <lunJada. her !Sl'f Hem bu mc cle<leki şaşkınlığım, 
akılla 1111 hall<"dlli) orf eyecannn ıki tarafü oluyor·· Ev-

SADRİ ERTEM veJA. ortada az!s Doloresin lıillsi va· 

=:::;::::::::::========::::;;:l~eU mevzuu baJıis .. Fakat IOJlfa 

Kenıalizm 
nıızdır. 

bayram-
beıı1ın hisst durumum da. ortaya çı· 
kryor .. 

Bu i de kalbimi yoklamak ihti· 
ya.ctnı duydum ' o zaman Ambui 

Aşk ve macera romanı 
Yazan: .. 

Moriı .dö Kolw'
verilen g.jyafct esnasında ıeı.:en ~·: 
di5enin nihayet bana ııcssiz, gızlı 
fakat mahiyeti itibarile münakaşa 
götürmez bir ıaevinı; verıııif oldu· 
~'U neticesine vardıın· Bu adamın 
Doloresten uzaklafD1&1m1 müııı]rlin 
kılan bir maceraya aulmış olması· 

m dti.§Unerek ken<liml meıut his· 
set.nıiıtim .. Ayrı iht,ira.ıılarla birJe· 
ı;ı;ın bu ikl anı~ birle,ınelerj 1ll\l" 

hakkak ki b€.'ni memnun cıtmi) c· 
cekti~ Bu çok meıut çifte Allılha 
ııınarladık deyip e.yrıluıak, o lan 
sevgileri ile başbaşıı. bırakmak 
benim iı;in hiç do kolay oımıya· 
cak, .keruiiı.ııde Meta bir dU,kUn· 
lUk tedaviye muhtaç bir zaaf du· 
~~~aktım.. Kurtarma teşebbüsü· 
mun gaye.sini unutuyor, yeniden 
hayat verırüş olduium bu kadar 
s~vimli bir arkadqtan böyle vakit· 
5 .. z •. ~ &ni çok <"rkım aynlrrı&ğa bir 
turlu razı olaınıyordum·· Himaye· 
mc ~il olduğum bu güzel kadı· 
nrn bır i'Un ) nnundan uzaklatmn· 
.şını muhakltak etefle ae' redecek
tim" Bir kı7. karde§ g)bı° baktığnn 
Dolorcsc, en sijzel a1f!rlnc bağla· 
nan bir he~kelt.nı,ş t.itWlii ıle ıner 
buttmn· 

Çeviren: 

Muzafler Acar 
O gece. Doloreai U) andırmak ve 

ona bUlUn açıklığiylc: 
- .Aşıkmız Nevyorktadır. onu 

gözlerimle l:'ôrdum • Sizi aldatıyor, 
bo3 yere naf le galatlara bağlanma· 
Yln·· 

Demek ic"n elim bır .ço'k ke· 
reler telefona uzandı. Parmakla
runla a.hizeyi ) akaladtnl, fakat y .. 
rinden kaldrramadtm·· Uzun uzun 
düşündüm ve hiç bir li y sö~lemc
d!nl·· Çok müthiş muıafferiyetler 
vardır" Fakat dostluğum DoloreBi 
hazırlamamamı :icap ettiriyor· Bü
tün ümitler ka) bolduktan gonra o· 
na ı.avallıhğrnı bildirmek vakti 
gclece'k· Bu müddet zarfında Mis 
Burdet Jtuper'e telefon edecelt, 
davetini kabul edecek '" bö'i lee~ 
Pepe s~r. ile dalla )Akından te
mas etmek, haltkmda. dahil esaslı 
maliımat toplamak imkfuılannı ka· 
umacağım· ••• 

Mis Burdet Kuper, Park cadd!.'· 
sinin en mUkellef evlerinden b'nn· 
de ol uru) or. Bu muazıam binanın 
18 ncı 17 11d ve 18 inci kıl.tlarını 
tutm~. f'Vi k<>ndi arzusuna. göre 
fa.n7Jm Vt> tl!f1iT> edebi!mA}c icin mı 

varları yıkmuı, tavanı d lıniş, t.e
~~a en güzel gülleri, palmi) e· 
':l"l. Yerleetimıiş, bwıust, gizli mer
dıvenler ) apltrmı • bir çok )'('rlere 
a~varyoınlar ko) durmuş, küçUk 
~ır baY'•anat bahGeai vücude ge-
rmiş Te burada bilhassa mubah· 

bet ku§1arma büyük bir ehemmi· 
):7t verıniş, bu bahçede ibütUn kil· 
çuk '""e enteresan havvanlar ·var. 
Hatta çimenler aruiz.ıda ~uk 
UY1J9uk dolaşan kap umbajalar bile 
var .. 

lıfis Burdet Kup r tara.fmdan 
Veril~n bu kokte) l p11.rtin!.n hava81 
n~eli değıl, çılgınca. Dahıa. bir 
gun evvelinden hu.awıt bir adamı 
'aartasile ) ü7.lerce iie \ iaki, 
ş~pan) a ve emsali içkiltr tem.in 
~ ~nnıu§, bir sütçü arabası)Ja nak· 
: tınnılli" lçki ya.sağma rağmen 

\!raya arabalarla · çki geleblliyor-
k B~gün ) üzlcrce kişi on beşinci 
at ıle sema arasında kendilerin

den .geçinceye kaclar içiyorlar .. Bu 
Partiler umumiyetle her akıam sa· 
at altıda başlayıp ertesi aabah sa.
at altıya kadar devam ediyor .. Bu 
mUkeller davetlerde sonuna kadar 
k~lnıakta ısrar edenler sabahlc -
Yw, bir de siıUU kahve j.....,ek ııu-d • ı.-• J 

da )>"-!Jıni§ )umurla )emek için. 
ogr:ca ~ enıe.k salonuna koşu} or
~· ınatçtlar ka.hvelerinc de bir 
~ktar içki ka~t.ınyor, içkşi ııam· 
P1Yonlan sıcak sucuklarını veya 
bLsküilerini son '"skilcırlne batıra· 
rak yiyorlar . 

M"11 Burdet Kup r'c davet o
hınn::l\·anJar Am nk n hııyatmm 
b.ir ıuLfltll!'lmı gi>nuf'mılf demelc-
hrlftr. .!DtNtJmt 't'Or) 

de bu, pi) ese benW: ) aba:ncı o du
ğundandı. Bilmem. Her ha'd bihlf' 
idi· 

U~üncil nokta: '•Dadı" bu•t kip· 
ralrolan, içinde )iyinti \'e J,çlnti ol· 
:mıyaa salmeleri, kolay hareketi ve:! 

J<Miaarz mevzuu ile çok e,f1eaceli 
hafif tir oyundur. Böyleı.ini 

seyrederken, irwan kendlnb bir 
rahatlık tıissedi~ or '\'e ldet&, 1<>
..,_ 'Çllkıp eıa llOll llaberierf veren 
gaileteler e karşdapnamak, ~' e 
dısttüp radyosu b&flllda nutulrlar 
dmleroemek için, oyunun bitmeme· 
sini ii.!tiyor· Evet. "Dadı" kıe -orta· 
smda yazdan b!r gün netelll ~-
yor. 

ahkeme heyetine 
karşı gelen suçlu 

Bir müddet evvel Oumlıuri· 
):et matbaasında .Alına.n tabea. 
sın.dan makine lcamjsyopCUBu 
Vllli Blumeli lc~ndisini itlnden 
~ıkannuına kızarak öldtinnek 
kastile yaralayan hamal lfeh. 
me.t Ali, diln ikimi ağır ceza 
mahkemesi tarafrnaan 8 .-ene 
müddetle ha.pis cezuma mah 
kftm edilmiştir. 

Ancak Mehmet AJi karardan 
sonra, mahkeme MJyet.lne ve 
temyiz mahkemesine kartı Jru. 
fürler ettiğinden hakkında bir 
cürmü meohut zaptı tubılmut. 
ikinci asliye ceza mailmn-ine 
-ıoerilmiıtir. 

.Yeni aemt depolan 
açılacak 

lkbsat Vekiletinden beledi 
)yeye bir te~ gelmJftir. Bun. 
da. kok J<öıftitlrit nakllyatmda 
halka kolaylık göste'ibne8inin 
temini isteııme1rtedir. 

VekQlet ~t ~ da 
c;oğaltılm9.SI tavsiyMinde buhm· 
muştur. 

Belediyenin halen 32 ııemt de. 
posu vardır. Keyfiyet kaymL 
karolara sonılaca.k', yeniden dl
poya. lüzum göst:Bilinıe açılıt
caktır. 

Bundan ba3lca. Kuruçeşmede
ki ana depo emrine sekiz )canı· 
yon daha. verilecektir. 

Eti Ban1c ll!ta:n'bul ~besi mu. 
dürü Zekeriya din valiyi .r,._ 
ret -ebniş, depolardaki k&n1b'ler 
den başka 15 bin ton kok .ıtn1ru 
olduğunu hildinn~r. 

----40 -

F ırtm~ durdu 
Birka.ç günden'beri Kvade. 

nizde devam ~ olar tir 
tm& dün duna.Uf~~ 
koyunda bek)~ ohm bütiln =:;..dttn ıKaradentm cık.. 

-

Dl 
'fi 
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kOtAYUIU 
Yazan ısKENDfRJ 5ERTELu 

Arkadaşını öldüren 
katilin muhakemesi 

Koca 
ou 

usuf Nedim eyin admı 
nca başmı s 1 a 

Şiledeki cinayet davasına da baklldı 

-44-
- Çorluya gitmiştim be. 

Bir müddet orada kaldmı.. Genç 
!erle uğraştım. 

- Artık pehlivan kalmadı da 
Çorlu gençlerile mi güreşiyor. 
sun be ağam? 

Yusuf hiddetlendi: 

- Gerçek. dedikleri gibi, dağ 
yavrusuna benzi~·or. O ne kol • 
lar .. O ne yi.lrüyiiş .. O ne a-)1... 

met! 
Hüseyin giılmemek için keo. 

dini güç tutuyordu. 
_ Bu çalıma dayanılmaz 

doğrusu. Hele gelsin de, biraz 
hoşbeş edelin . 

- Yok canım. Ben oraya 
gençlerle güreşmek için gitme
dim. Onları yetiştirmeğe, baş 
ve ortalarını seçıneğe gittim. 
Gidişim çok dn iyi oldu. Başla. 
rmda hiç kimse yokmuş. Peh -
liva.nlık kuru bir e1 enseden i · 
baret değildir. Biraz oyun, bi. 

Haymanalı hrz!ı hızlı solu· 
yarak j!:eri girdi ve iri gövkie. 
sıle kendini geniş bir peykenin 
üzerine attı. 

Yusuf kahvehane Metine 

Medenileşen Yamya1n _ Fiyat pıısulasındaki şu 
i~ndir? 

beş frank rıe 

- Garson için ... 

raz da çalnn lazım. 
riayet ederek: 

- Merhaba ... -.1 yi ama ben garson yeme dim ki 

Kahveci kapıya dayandı ve 
gülerek cevap verdi: 

- Sen gel de çalmıt IU dev 
cüsseli Konya. aygırrnıda gör! 
Vallahi kuntmundan yanma va. 
nlmıyor ... 

- Bu kahveye gelip gidiyor 
mu? 

- Her zaman ... 
- Bugün de gelir mi T 
- Belki gelir. 
- Çok mu kuvvetli! 
- Tuttuğunu koparıyor. Şu· 

radaki üstü taş mermerli ma. 
salan parmağınm uciyle tutup 
havaya ka.ldınyor. 

- Burada. canbazlık da ya.. 
pryor desene!? 

- Eh •. ne yapsın? Kuvvetini 
g"Östermek için onu da yaptı. 

Diye selam vermişti. Yusu. 
fun arka.smdan Bandırmalı Hü· 
seyin de selam verdi. l ı L\·ana.. 
nalı çok somurtkandı; yamn 
ağızla mukabele ederek, kahve. 
ciye seslendi: 

- Bana az şekerli, iyi kay· 
n.amış bir kahve yap! 

Ve başını Yusufa çevirdi: 
- Sen pehlivan mısın, arka.

daş! 
Birdenbire yüzünün sert de. 

risinde kalın ve müstehzi çiz· 
giler beliroi: 

_ Kıhğ1n.'l. bakılırsa, pehlL 
\'ana benziyorsun? 

Yusuf, mütcvazıane bir ta· 
vırla ~ını ı:ınlladt: 

- Eh.. pehlivan kıtlığında, 
bize de pGhlivan diyorlar. 

26. 10.940 Cumartesi 
8.00: Program ve memleket saat 

ayan, 8.0S: ı.IUzik: Hatif progranı 

(PL) 8.15: ..A.jl!lll haberleri, 8.80: 

Mllzik: Programmm devamı (Pl) 
8.50/9.00: Ev kadını - Yemek ı.ıate. 

11, 13.80: Program ve memleket saat 
ayarı, 18.35: Müzik: Muhtelif f&l'kl· 

!ar CPL) ıs.~o: Ajana haberleri, 14.05 
M'.Uzlk: Pill.kJarl& muhtelit garkılar 

progra.mmm deva.mı, 14.20: Mllzlk: 
Riya::ıetlcumhur bandosu, 1!1.00: Ko-

- lstanbula niçin ge~f Hüseyin y:ıvaşç:a fısıldadı: ııuııma (Anltara Sonbahar at yarı§la· 
- Ist&nbulun taşı toprağı _ Amma da nobran adam n tahminleri), u;.1o;us.so: Mllzik: 

altmdzr, gidersen psra. kazanır- be! Kendini dev aynasında g(). c.. ~~tan ve Tangolar <PL> 18 00 
sm, demişler. O da Haymana o. rüyor. Program ve memleket aaat ayan. 
va.smdan kalknu3, gelmiş. BI... Yusuf önüne bakarak, arka· 18.08: MU.sik: Radyo cıız orke1JU"U1, 
lekleıim gi'bi kalm parmakları daşı Hü.seyine cevap verdi: (tbrah1m özgür idaresinde), 18.40: 
var. Bahçedeki tahta masaya - Hakkı var. Ben de §imdi. MUllk: Şarkılar, 19.00: Kcmupıa 
yumruğunu şöyle bir vuıımca., k d b · 'l'kt d 

dü. ye a ar u ırı l e a am g e ('Blbllyogra!ya), ı9.115: Mtız•kı Halk 
masayı ikiye böl ed' 

_ Allah versin be. Ben gide m ım. tUrkfllert, 19~0: Memleket saat ayan 
Ii, burada canbaz1ık ilerlemi§. - Bu, adam değil, adam az. ve AJa.ns haberleri, 19.45: Mllzllt! 
Bayramda ustaya söyle de şu· ması.. F&lll heyeti, 20.111: Radyo gazetesl, 

.ra; hİı'-.ı • - Konuşmasnıı da bilmiyor. 
~ Yani düşUnınüyor ~ d."'"e.,_ •. ,,___~--ı:rağdan §e re ineli çok oı:- ,. 20. : lWk, ~1.115ı I>:onuı G Un 

' 

ı 
1 

1 

1 
1 

1 

- İtalyan karikatUrti _ 

Sinema ve 1iyatroıar 
Şehir Tiyatrosu~ 

Bu akşam 20,30 da 
Tepebaşı Dram kısm...ıda 

Otello 
latlklll Oılddesl Komedi Kısımndaı 

Akşam 20.SO da: DADI 

-
Raşit Rıza Tiyatrosu 

26 B.teortn eumartesi günU a.kfamı 
Amavutköy, Tunca Slnenıa.ırmdaı 

KA.RMAKARIŞZ 

Vodvil (3) Perdt 

Beyoğlu Halk Sinem0S1 
Bugün ı tUın birden: ı - Bu • -. 

pon barblı Tltrkoe, 1 - ~hllkdl 11.a-
oen, • - Ordu loıJırama.ıııan 

:ıE Co.marte. Pazar -> 261.Teş. 271. Tes. 
~ 
er; JWna.ran 14 B.ams1&11 1 .... Rmr ı ın Rıur ı 11~ 

\'Miller.,_ lllzaQI "-" c.a..---;-
GUne§lo 6.U 1.09 e.ıl5 ı.ıı dOfulJU . 
oııe ll..M 6.U 11.68 us 

Bir müddet evvel Kabataşta 
Barhpşluk yüzünden arkada.ŞI 
Abdülınuttalibi öldüren Hüseyin 
Deliosmanlıgilin muhakemesine 
d.ün ikinci ağn- ceza. mahkeme. 
sınde başlanmıştır. 

Hüseyin cinayetini şöyle an • 
1 latınıştır: 

''- Vaka gecesi AbdUlınutta· 
lip ile Kabataşta meyhaneci Sa. 
lımi11 dükkanında 12 şer bardak 
şarap içtik. Sonra ablamın. evi. 
ne gittik. Ben bağlama çaldmı. 
Abdülmuttalip oynadı. 

1 

1 

Nihayet vakit geciktikten 
sonra Abdülmuttalibi dışarı çı· 
kardım. Fakat daha. çalmamız.. 
da ve oynamamıroa ısrar edin.. 
re kız kardeşimin evinin umum 
hane olmadığını söyledim. Kız
dı, bıçağnıı çıkararak koluma 
vurdu, ben de sustalımı çekerek 
salladım. Neresine vurduğumun 
farkında değilim.,. 

Bundan sonra bazr şahitler 

Silivrideki rıhtım 
İnşaah 

S~vride inşa edilmekte olan 
yenı mendireğin küşat reami, 
30 teşrinievvelde yapılacaktı. 

. ~~t, ınendirekle beraber, 
Silı"!lde 200 metre uzunluğun. 
da bır y köprü inşası da kararla§.. 
tırıldıgmdan küşat resmi rıhtı
m!11 .bitmesine kadar tehir edil. 
mıştır. · 

=-<>---
Halkevinde Fotoğraf 

Sergisi 
Eminönü halkevf.tıden: 
E':imizin Cağaloğlun.daki sa. 

lonunda Suat Tenik, Münif Fe. 
hhn Özarman, Hüsnü Cantürk, 
İhsan Erkılmç ve İlhanın eser
lerile bir ntinıune amatör fotoğ. 
raf sergisi tertip edilmiştir. 

Bu sergi 29 birinciteşrin 1940 
salı gününden itibaren on beş 
gün müddetle ve saat 13 den 
19 za kadar muhterem halknnı.. 
Z& açıktır. Giri~ serbesttir. ğil. Hele bir kere sen de gör mamı~. meeeıeıert), 21.:so: MUztk: Radyo -. 

bakalım. Gözüne kestirirsen, - O, dağdan değil, ovadan ıon orkestraııı, 22.ao: Memleket saat 
gü~l bir gu"reş olur .• Çok f'.Wl- geliyor. Ova hallet biraz nazik ı.yan. Ajan• habederl, 2uo: KonU§· 

olur derler. ma. (Ecnebi dillerde - yalnuı klaa Şubeye Davet ra. kazanırsınız. Yakacrklı Ne-
b - Adam sen de. Herkesin ne. dalga postnstıe), 22.50: MUzlk: Caa· 

tktncU u .. ıss 9.39 14.5ı 9.St 
A1qam 11.H 12.00 

dim Bey bile ka." gun" dür uraya ak t" k d' . l'atih Ask:erl'k ol.A-· .3 
'1 (K Z e ı en ıne aıt. Ondan ne. band (Pi.) C23.10 a kadar yalnız w:un . ı şı~ın«~.' 

gidip geliyor. Galib& ony& zak t tın ı k d - ·ı . 1 Pıyade yarbay Hüsa.ınettin oğ 

Jl.12 1%.00 
Ya• 18.47 1.82 18.H LU 

ny~ı) na bir.,.., aramakla meş. e sa a aca egı sın ya. dalga postasi!e), 23.25/23.30: Yarm· Sad l • 
bl.. ~':/ UJennm 1. uar) ki program ve !tapanı~. ettin nalm (330 - 336) ace.. 

İml&k 4.45 11.30 4.46 ıı.sa 

gu. r,a .. mr;: .. a:aı .. ıaalillll-. ................ .,....,. .............. ~ ............................ ;ıe~ş~u~be~y~e~m:ura~"~caa;::.~tı~ ........ . 
Koca Yusuf, Nedim Beyin a.. ır ' * 1 

dını duyunca. başını salladı: u·· çu·· k H"k" G . 
• - I\3.fir adam, hiç de fırsat 1 aye : Q r s o n J y e r 
kaçırmak istemez. Buraya ge- U 
lince beni sormuyor mu? , 

- Sormaz olur mu? Bütün 
lstanbul kahvelerinde seni ara.. 
nuş .. Bulamamış. Hatta iki gün 
önce yine bura.ya uğramıştı. 
(Yazık, dedi, şu aygıra bir eş 
bulamadım. Hic kimse omml& 
güreşmek istemiyor. Onunla an. 
cak Koca Yusuf güreşebilir.) 
diyordu. 

- Demek ki, o da beni g5 • 
aUne kestirmiş. Araması boş 
de~ 

Kahveci tekrnr ocak başına 
döndü. Bandırmalı Hüseyin, 
'Yusufa: 

- A kuzum! dedi. Sen böyle 
aygırlara kendini harcavac"k 
mısın? Haniya Anunava gide. 
~ktin. Bu adamlar pehlivan de. 
gıl.. Sadece kıyafetlerine, kuv · 
\'etlerine güveniyorlar. Fil de 
bUyü.k cüsselidir am:ı, kar§ısı. 
na çıkan bir kaplandan kor. 
kar. 

- Bırak canım, şu sacma 
18.fları! Herifcik benimle güreş· 
ınek istivorsa, ona: "Ben Av. 
rupaya, }·ahut Amerika~ a gide. 
ı;!eğim. Kendimi burada yıprat· 
~am. Seninle de gür('f: •mem ! ,, 
dıyecek değilim yıı. 

- . o halde sen bir r ı e gide. 
mezsın, Yusufcuğum ı 

Yusuf gö!::e w ini hoplatarak 
güldü: 

:-:- Ben henı onunlc.L gürese. 
ce~~· He~1 d." Avr paya gide· 
~egım. Fızrı den dönmem. 
-.,en h~merı du.~ et de, su Kon. 
Y~ avgm ln ... un 1) "ay ~eh;in 
Bırbirimizi bir keredk 0ı_ 
sun gôtelim. 

• 

de. 
l n 

\l! 

(Dünden dovam) 

Unutmadan söyliyeyim ki apartıman sahipleri üçilncU kat
ta oturuyorlardı. Bir kan bir koca. idiler· Erke!c bir manifatura 
müteahlı·:di idi· Kunturatı büroda. imzalattığım jr,in de kamı· 
nx tanımıyordum· 

Ka.prcı yol gösterip odaya kadar getirdikten sonra beni yal
nız bıraktı· Daha doğrusu, bir hizmetçiye terkctti: - lçeri bu

yurun, de&; Hanımefendi biraz hastalar .. 

IDzmetçinin delaletile, a.yaklarınnn ucuna basarak, da.r 
lY.r halt parçası ıızatılm11 bir medhalden bir iki adını attım at· 
madnn kJ kendimi bir yatak odasında buldum· • 

Ev sahibimiz hakikaten biraz basta olacaktı· Karyolasının 
içindeydi· Üzerinde mavi setendcn bir gecelik vardı· Ş!ddetli 
bir hararetle muztarirı bulunduğu için de lüks ve omuzları açık
tı. Yine aynı hararet ytizUnden olacak, ayaklarından biri hafif· 
çe yorgandan b3şını çıkarmıştı; ve pedikürlü bir kaç parmak 
kumrzı bir<'r ta\'şan gözü g'bi ynn yan bana bakıyorlardı· 

- Affed<>rsiniz, dedim; rahtasız olduğunuzu bilseydim! 
- Yok, dedi, plaktan daha ziyade ba~ka bir şey için sizi 

ra.hatsız etüın· 
_ Estağfurullalı efendim; eğer bir arzularınız varsa 

hemen j 'rine gı>tirm eğe hazrrmı ! 
_ Hayır. hayır. Kendim için değil. 
_ Şu haldi' benim icin benim için olacak; dedim! 

_ :Maalesef; diyfl ger~ndi; ve: _ ''Bir çay ic;er misiniz'?,, 

diye sordu· "Ah bunısı da pek dağınık! .. " 
- Tc;ck'cür edcrım: dedim; cidden rahatsız o\uyorsu· 

nuz efendim! O. de ·o.m etti: 
- Eııim B!'Y kira işlcrile tneşgııl olmadığı için kunturata 

koym::ı.~, unut:nu ... 'ar· Ap:ırtnnanrmrz diğer apartmıanlaıa ben· 
zemez efondını· Hep!'·~ namuslu kiracılardır. YanımızdaVi apar• 
tımanlnr el., ·;,le · }fo lruki siz ... 

_ P'r 6 soni~ eı '. 
- Yani hür, serbest bir adam! Fakat apartımanımtzın 

şerefi maalesı>f bıı :bıd"r lıür>"ivcte miisa.it drğil efenrlL"ll ! t~e
rıye a1'1"ağmız genç bir kız, yahut evli bir karlın; nas!l <leye· 
,.,;m: rn' ff'nıı.. l'rık fena bey"föndi Sorıra plr klnrrnt da ııunun 

in k ctmrli ki pek davetkh ı:;eyler ... 
(' 1 n i t m · vfl merdh·:nıeri tli;ruı>r atlıy:mık oda 

ı h • • lr ~evinc'm "R.rclı 
n ı- ı a \Pr<lii!i gurıırd1n mı 

Bıı n"rı>dr>n ı;:eıt

l"'k• •r>4<l n rru?. 

Kenan Hulusi 
Bu belli değna.:. ~ad~e, bUtUu bu nıe:mnunıuk tezadları ara
smda.: 

- İşler fena, dedim; bu sefer bizim ga · d k 
lık h'"· .. rsonıyer e esat· 

ı.ı.a.il.m surecek ... 

Bunu söylemekte haklı idim. Cünkü , 1 d -
• .. .iU tarı an a~agı\ u 
ınerken dordüncü !talın açık kapll!lı birdenb' t k · 

ıre sura ıma apan 
mış; ve apartnnnn asfaltında ll§ağı '"',·an d 1 k b' . . . "...,,. o aştr en ınncı 
katın perdeleri inm~~: hulft.sa, bUtün katlar t. • t 

ooyunca vazffe a · 
Iınmıştı. Sanki, bir nazarını blitün kadın •• k 

1 
:. u 

• e genç ız arı on mr 
katarak küçük odama sürmek için kA.fiydı' o d · · b 

· ra a ısc emır c· · 
niın elimde idi· Adeta, hepsini Yanyana d' k k d d ·!Zere , ış o asm a 
bir muz hevengi gibi lmracaktnn ! 

Fakat, doğrusunu isterseniz. işler 0 k d d f . • . ::ı. aı· a eııa gıtmc· 
di. O gece ve dah:ı ertesı geceler bt....;-cı' .. .. .. k ti 1 
ta.nışt.nn. 

•uı ve uçuncu a ar a 

Ziyaretcilerimden bırisi üniversiteli b' t 1 b 'd' T ta . ~ . ır a e e ı ı. ıp s -
Jmı yapıyordu. Hakikat şu ki ffziyoloJ'ı' .1 . . bti .. k b' 

.w • • ı nıının yu ır me· 
raklısıydJ. Dıgen kocast bır tren kaza"'-d .. 1 .. b. d ld E 

~ ... a o ffiU§ ır u U· S· 
merdi· Saçlarının araeına ka,düeden kızıl bi gül. 1 - 1 · t' . r gne cmr.ıı ı; ve 
gennmeye bayılıyordu· Belki Uç saat i"ind 42 d f ; d' 
A

- . . . _ ,, e e a ger.n ı. 
gzmm ıçı bır kedi agzı kadar kliçUk· ..... 

1 
. b' .. 

. .. . , gogus en ır avuç 10 
kadar btiyuktti· Ama ne y::ıpaYlln ki ra"h t d -·ıd· N' k' a egı ım. ıte ~m o· 
nu takip eden geceler de öyle oldu. -n Un il b . . 

1 • w uç c ve eşıncı kat aı·. 
merdıvenlerden odama dogru aYakları k ._. .. . 
.. .. .. opmuıı "ırer bocek gıbl 

surundulcır. Fa.kat su odacının kapısınd ki k . · 
a ısı .. Ne vnkıt kendi 

kapımı hafif nrnlnsam blililn hareketle · . ·t . ••• • .. • 
. . . rılll;! akıp ettıgını gorü-

yor; ve hele, hır dakika, merdl\renlerd b" .. . .. -
. . . . .. en ııyuk bır suratle men 

ev sahıhınm kapıvı f,tlm gum vurarak: 
- Rica edErim a~ınız, burası :ı, .. .,.,,. 1 1 

. 
. <4U.lus u Jır :ıpartmıandrr Bıı 

kadar rcıalete de 1 H· tahaınınuı ede d ğ 
d
·-· ... t. k menı o rusu .. 

De ı1;ını 1§! ıyor; ve ar asında b .. tün 
. . . • u odama ~elmiş olan-

larnı ıjlındı ıçPrıilı> vaı~alane.cak olan b' . k • 
. ınne arşı avuçları a"tz· 

ı ma kapanmış bır halde nıerdi 1 · "' 
ar ven erden tuhaf bir çığlıkla \'e 
katıla katılıı cıkt•k!annı görUyordn- H 

1
,,,_ . . : t 

' • "'4U• u wsa benım ıçın raha 
ve huzur namına bır ı;ey yoktu. 

onun ic:n ertrsi günO odarnı d ~. ti ~ ... ,_ 
. . . egıs rme~e knrar veruu"' 

Bu, geldiiHmln ~'m:ıncı ~nliydü. Peşin verdiğim Uç avlık u-
murı;aınıyordum .. Karırcı ıle ev sahibine h b .. d a· "' 

oW• • a er gon er IID· v-
ıi:uunı bf'ğenrnedıaım•; ve nastt bir "art derm d ğl . 

"i !'!yan e ece nı 

!;<Y. d ım Hi<' ei>i c•kmadı. K aprct Hnnımefrndinln. evde ölınadı· 
(D"Yamr fJ nM ~ahtf('dt-) 

dinlenilmiş, diğerlerinin çağırıl 
ması için b~ka bir güne bil'8-
kıJmıştır. 

Bundan başka birinci ağır ce. 
za mahkemesinde de Şilede c;o· 
ban Tevfiği ö!düren 16 yaşxnpa 
Ahmet Güiüu muhakemesine 
başiannuştır. 

Ahmet Gül, akrabası ola.n ço. 
ban Tevfiğe borçludur. Tevfik 
bir gün koyun otlatmak-ta olan 
Ahmedin yaııma gelerek ıboreu.. 
na mukabil bir koyunun çmgı· 
xağmı almak istemiş, bu yüzden 
kavga etmişlerdir. 

Cüsseee ve yaşça küçük olan 
Ahmet Gül, dayak yiyeceğini 
anlayınca bıçağmı ~kmiş ve 
Tevfiği öldürmilştür. 

Ahmet Gül, sorgusunda. ~nı. 
nt kurtarmak için wrdugunu 
söylemiş, mulıakeme p]ıitlerin 
dinlenilmesi için tJıli.Jt olunmuş. 
tur. 

Sp o r -
Futbol hakemleri 
sınıflara ayrıldı 

Şehrimiz lik maçlarını idare 
eden futbol hakemlerin;in Anka. 
rada bulunan evrakları futbol 
federasyonu tarafmdan tetkil< 
edilerek intaç edilmis ve hakem· 
1er srnrflara ayrılarak daimi eh. 
liyetleri verilmiştir. 

YUksek hakem komitesi ile 
futbol federasyonu tarafmdn.n 
verilen ve umum müdürlük t . 
rafmdnn tasdik edilen karar .... 
göre. hakemler şu Fekilde sı 
nıflarn :>yrılm! 1lardrr: 

B'rinci smı : Şazi Trzc n 
Nuri Bo ut. Tarık özeren n 
Ahmet Adem. Adnan Ak!n, H • 
lit Galip, Ferı--ıun Kılmc. ' i 
Açıköney, Refik Osman, • r 
Bütün . 

!kinci sınrf: E,..ref Mutlu, P -
lami Akal. Balı ettin Ul 
Necdet Bezen, Samıh 
soy, Hüsnü Salınan. 

Diğer kl'rs r,örmüş olan lJn • 
kemler namzet olarak kabul e. 
dilmişlerdir. 

Bunla1 m lisansı bir sen lik 
tecrübeden sonra verilecekti!. 

CUMHURiYET 
BAYRAMINDA 

Beşiktaş Halkevinin 
merasim programı 

1 - 29 uncu Ilirincite~rin Salı gU 
nü saat 10 da Beşiktaf ka:r:uı dahı
llndeki ilk okul talebeleri başlarmda 
öğretı:uenleri oldugu halde Pa.rtt ''e 
Halkevl binası önüne gelerek taneim 
edilmiş olan kroki dalılllnde ~r almış 
bulunacaklar ve talebeden bir heyet 
Parti ve Halliev1 reislerin! ziya.ret 
ederek bayramını tebrik edeceklel'dir, 

2 - Bandonun refakatiyle talebe< 
!er bir ağızdan !stlkla.J Mar§mı aöyti.· 
yecekler ve bu esnada. bayrak (;ekm' 
merasimi yapılacaktrr. 

8 - Parti namma mth*M Akif .B&t. 
taıgil, Halkevl namına. HUkmtl Arllök 
talebeler namına öğretme.nlerd!!D Os 
mo.n, ve bir talebe Cumhuriyetin kur 
tuluşu, ehemmiyeti ve yapılan hiz. 
melleri tebarüz ettiren birer hitabe. 
de de bulunacaklardır. 

4 - Talebe ve bando tarafmda.D 
milll mar~lar söylendikten sonra res· 
mı geçit yapılarak meraırlme nihayet 
verilecektir. 

5 - 30 Birinciteşrin Ça.rp.tnb& gti. 
nü akgaroı Halkevi aalılıeıdxı4e Cum 
huriyetin ehemmiyet ve kıymeti hak 
kında bir hitabede bulunulacak, bunu 
takiben Gösterlt Kolu t&ra!mdan 
••vazife .. piyesi temsil edlleoe~ 

Beyoğlu Halkevindeki 
• 

merasım 

ı - 20.10.940 Salı güııU saat ır iı»e 
Evimizin Tepebnşmdaki merk• bi
nasında: 

a - 1st1k1M Marşı (Ev ıcorom W 
rafından), 

b - Nutuk 
c - Konser •(Ev TJ1.YOllll ~ 

dan), 
2 - Aym gtin saat 21 de Parti 1ıf.. 

nasındaki temsil salonunda: 

a - Cumhurfyet ınevztmda --· 
raıııı. 

'b - 'Temsil 1 EV '.llemall "tlı@ll 
rafınd:uı). 

3 - Herkes ı:clebl.fuı. 



ALI MUHiDDiN RACi BEKiR 
Şeker ve Lokuınlarını Yapamazlar 

~'\k erbabı n ııııa nlınıMbn ı:<'l le goF uou)lıı 'IMıl."llr b:ı.l.:mıır, 

1«1,Ut oldnkJıamıı 1M1larlar. 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

blt•rkwJ: Habı;ekapı; ~ııbdul: Be~ oğlu, liarul.o~, Kadıkiıy. 
811>.ırt .. ıcrı 'ticıuetbııneııin l\Tt•rl,e:li kabul t'der. 

Al Muhiddin Bacı Bekir 
Tıc rrthtı.nelcrı Bayranı V< Pazar Günleri ııçıktır. 

ıstanbul Günırükferı Başmüdürlü9ünoen 
Fındıklı Soğuk Hava Deposundaki tuzlu 

domuz eli satılıyor 
lhalc günü: ~8.10.9.ıO Pazarte~ı 

Mil, tarı Degeri P··~ 1 
'l.K., l\larku ı-;o. hi. Gr. ı.ı. ){. ı.ı. ı\. Y..\)8 ('iıı~I ı\nıhıırı 
23i0 ~701S 00 47325 94 3549 W TU:ı:lu domuz eti Soğuk hav, 

Yukarda değeri, mıktarı \"e cinsi yazılı u•ımuz eti 1:549 aayııı kanun mu· 
cibince ve 2100 sa~ ılı kanun bUkllmh:rıı t vtiö<ıın Sirkecide Rc~adiye cad 
<Wıdnd<ı Halı Antrepo!u dahilindeki GUnırUlc :->:.tıf l!UdUrlllğünde 28 'l'c rinl
~l 194-0 Paurteei gUnll öğlc.-den evvel aa:ıt ll buçukta açrk ıı.rttırma ıle 
tl'8lW!ltc mü.s:ıadc aJınmıı.k ışarUle satılacaktır. 

1ateklllerin belll günde ss.at 11 e kadar pey akıçeslnl vezneye yatırmış 
olmalan lAzımdır. İhale günUndcn evvel her glın saat 12 ye kadllr csyıı am 
barında gtirUleblleeeti illln oluntrr. Teldon: 23219. ( 10380) 

GalatcaMaY 

R<eialiğinden 

Liaesi Alım, Satım Komisyonu 

23fX/194ö pıtndc .4.çık ekelltme,oe liılomWııD Taban, Taban Hclvrun. 
Potı:meg, ı<ıı.dayıf. A.yw. ?e ElmaJanı. i!ltöll pnadı~dan on glin tcmtl(t 
e.dilım,tfr. EkBiltmc 6A'I/1&40 Çarpmba ,una ,..,.t H.45 de Usclrr muhıı 
aebc2lnde toplanan koınl9yonoa. J"apıla~. şartname Galatasaray ı.ı. ..... 
sindedir. ( 10:t6.J) 

P. T. T. Umum Müdüı-lüiünden: ' 
1 İdare thtlyaoa ı.;m iki takım phbtw M"e• tele.ton ma .. aııı kapalı 

nr.la eksiltme,e çııtM"dmlltn'. 
2 - Mulwrvn- bocW (IUOO) nwwMıM teminat <:t640) ıırıı olup ek. 

~ tm 29 lkfndt.jırtn DtO OUm& sUDil ...t ıe da Ankara.da Evkaf .A.partı-

ıııı d 1 P. T. T. vmwn mödttrttnı: •bnıa'ma Jıııoml.-yonunda yapılacaktrr. 
:ı lstekltllll' HuTeJdıııat teminat ~ ftıJ'& banka teminat mcktubıı 
kanunı 'e8alld v~ t.ek1tfl nmhteı.I _... 8M'ftlınnı o gUn saat ı~ e kadar 

z~r komlayoa& ~. 

- Ş rtn meler ~ P. T. "!'. ~. ı.t&nbulda P. T. T. Le· 
A~ n yat Şube ml\dtTtllk\ertDden 17& ~ mukal:ılUnde verilecektir. 

(8718-9.S2i) 

iralık depolar 
Ankara caddesinde Odı!.Db"f Han amin katında ve makıne 

ı t•rı htıyenlerin vaı..,t Matbeatl 1daa. manurlultına müraceat 
•nuerı. 

Garsoniyer 
- 8ı&§ -.ıs 1 IDcılde - • 

nı söyledi· Halbuki alt kat penc.enmde bunları dilşündüğliın 

sıra, iskarpinleri içerisinde gözleri bağlanmış tavşanların acele 

rı.cele apartımana girt'l!ğinl gl>ımu.tum. Fakat her nedense si· 
nirlenmedim; ve erte.!i gUnü ~ tercih ederek iki Mat 

sonra rkları ftondürüp yattım. 

Gece saat on ikiye doğru idi-~ bir elin parm.'lklnn ol· 

dıığunda. h'ç şüphe olmıyan bir l8&le \lyandım: 

- Galıba, dedim; ıkincl kattaki üniversiteli taleb<ı·· 1'~izi

yolojinln zor bnhisler:.nden birini mtna.kereye gclm~ olae<ık ! 
Yanrlmı.şım ! .Medhaldeki rn&vl J11k altmdnn siiziilerek oda· 

mn giren ııey ne Univcrsiteli talebe, ne gerinme mütehas ı ı es
nwr ve ne de öteklJerdi· Diıpedllz bizim epartımnnın ov sahibi idi. 

Siz! diye keltelPd!m. Bu autte ... 

Baş parmağını dudaklarınll dofra götiirdii: 

- Tir.o Rossinin plA.klarmı çaldrğmızı işittim de .. dedi· 

- Ha, dc>dim ; davetkôr bir ._ __ EJcı isterseniz Konıııar· 

. it'l' ı koyabilirim! 
llu ; gü1 diı ve oa::.mııı bir t&ra!mı Yan knplayaıı ı cs!mlC'r-

d n 1 karını kısa bir mua ·eneden aıe<;irerek: 
Dt• t gerr ılır sizi bekliyorum; dedi. 

ı : cli,·c ha\'10t icinde !Ordum! 

X ı1 1 e k . d di: blyjm katlar s:.Zi" g:ıı soniyeri o11ra· 
'ı .u 1 •r 1 ıl H di canım, tUbaf tuhaf • Uzliml' bakma

' ın ö • . :-; ıı 1 ı•sırı: l r . Nnıııl, penivarlR mı 1;•kaı mnk istiyor~ 
,, , .... Bu m ., i nı '.1 }:ı aııa rok ya.kıştığmı tahmin <'<liyorum. E

r i,t 1 sen ı oınıızla ı ımı biraz açnbiliıim ! 
__ ıı.nıı. ded iın · Hıı.\ır! Penivan bir tarafa bırakınız ve ... 

- Ooh. i"Pı; gidiyoısunıız; ileri gidiyol1ıumız!. Ama kati· 

, n ama l.a i~ en E 1 od·wa bıı ka birisi girf!cek olursa ..• 
- • B kını;o:, dr>d•nı; bunu kunturata yazmayı unutmaya

lım· ŞJrUannızı kabul edecek garııorıi,eri meslekten <;11caracak

Jaı1nı clü!iilnmU' orsunuz d('mek !. 
Fotoğraf uc saat kadar Bil.rdii. I>Mde doğru kapısından icc

riyc bıraktım· Geri dönUyol'Clum ld bumıa bıyıklı kapıcı tx1uın· 

dan başını umttı: 
_ Beyim, dedi; evC'l Allah a&yen!zde ıııhatınl ~ Yoksa gar-

sona kapı açıp knpamıı.k ! · 
Fakat, bırakınız A llnlı ı,kma; bir garsoniyer için bu beo 

kallı ökse biç de iyi bır !!t'Y değil. 
K1'~AN llULO~t 

Vakıt neşrıyatmdan 

Seçme 
Hikayeler 

Sizi saadete getttren 

\ PUDRA 
j RENGiNıZ 
Hangisidir? IJördürıcu ı<ıtab 

Hahra defteri 
adıyıe neşredıldı 

IJu J<ıtol.ıda: 

Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Oıman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu' 
ııun ':ılkA~t'h•r'I nrdır. 

1 ~~ :>et} talık bu ı.:ıtabın kn I' 
ınetı lU kurıı~tur. 

l'ıkııdıır km ;\frmoırhıiiurulan: 
93 /~281 

Dılevant Ayron End Mani;eri T. 
Ltd. ::;.ne borçlu Ali Buçuk 7,ade Meh· 
mcdln Beylerbeyi caddesinde ve nıa. 
lıall~.slnde cslti ıo. yeni 18, 18/l ve 
il No.lı AbdUlhıtınidl evvel vakfmdıuı 
sağ tnra!ı, Abdillkerlm bey verescfil 
sahllhanc b:ıbçc.sı, sol tarafı Mah. 
mud Sırrı Paşa ,·er.?.ııeın sahilhane 
arsası, nrknı;ı, Lebideryn cadrlesı ta
rik ile mahdut 48 5 zira murabba ,.e 
rubu masura mal lczızı mll§temU maa 
bahçe s:ıhllhane arSRl!l ile karşısında 
-.·Aki t!ıığ' tarıı!ı, M ıhmut Sını Paşa· 
nm köşk b ıhtcııl, sol torn!ı, AbdUI· 
korim tıev \"Clt-11eııl 1,ı sı, ar\caııı, KUp. 
llceden havuv. l.Hış.ruı mUrUr eden t • 
ı lk. cephe ı, tarik ile ıı:ıahdJl HB&l 
zira murabblı hağ ve dıı.ğ mahallinin 
tnmnmlııı-ın.n :ı,,114 hisse it1barıııdsn 
1075 hl:ue!i \f' ;,·ıne Bcylerl.ıt!yfnin Hıt. 
vuz §1 cndd .. :nde lctUn etı1'1 6, yt'!ııi :ı 
.:-iv.h muııtc .. a~ı ıııUlk 1~mlnl Camii 
Ente"°11 valtfındHn bir tnraıı, Şevki 
Şaldr Beyın bağı, 001.an Vah,lcltln 
ı.;r. H~ıetlcrı tarlnları, bir taııılı, 
Çıückal dağı, ile mahdut Çnmhca tn· 
rıkl, bir taınfı, damadı Şehriyar! Ha· 
111 Rltat Paşu Hanım Et. \"C tualı 
ı-6.bn t:ırild Amile mahdut 35 dun1lm 
lı.r ktt'ıı. lıınr..p hağın 1.emln \'41 muı. 
:kil.aQn 24 sohlm il.barından 10 ııe.hml· 

nln borcun ödenmemesi haııcblle umum 
1-UkUmler delıt-ırinde açık nrttınıınya 
var.ile aatılmo ına karar verilmiştir. 
Mul<Qr gayri ıııenkul111rdan 10, ıs. 
18/l No.lı maıt bahçe bir bah sahH· 
hane araasmm tamaınımı !643i) lira 
ve kar~ısnıdıı. vAJd 11 No lı ı.lağ ve bağ 
mahallinin tnmaınına (2i82) Ura ve 
eeki t yeni 2 X-:o.lı harap bağın ta. 
m&mJll& (1160~) lira kıymet takdir 
edilmi.?Ur. 

1) 1ıw gayrı ınenlrnlUn aı ttırma. 
ıartnamesı 11/11/940 tıır hinden ili
btiren 38/8:!81 ~o.il doava !le UakU· 
dar İcra Dairesinin muayyen mahal. 
lınde lıer:keıs1n gl.irebilıntııl için aÇJk· 
tır. İl&.nda yaıılı olanlanlan fa:ı:la 
mal~me.t almak istlycnlcr ı:bu şart· 
nameye ve BS/8281 No.11 tlosyaaiyle 
rtıemurt:-retlnıl:r.c mUracıınl "tmPlldlr. 

'ON 

M O [) A 

ki l\'KırRI 

o~ kadında 
fenıı renkte 

Ookuzu,,A 
pudra~ 

' ' k""""''" 
renıt renkt~ bıı pud· 

r&, yUıUnilze ··ııuıl<yı<J. 

lanmış" \ e çirkin bir 
manzara verir 'e sızı 
dl\ha yaşlı ~l>~tcrlr. F •, 
muvafık rengı hıılmıı 

nm ycgJrne c;Rrcsı. yi.ı • 

zünil:ııUn bir uı rnfınn 

bir ı·enk \"e dığer taııı. 

tma b.'l,ka reıılı pudı 11 

tecri\be etmektir Bu 
tccrU~yf Tokalorı pud. 
raıımm yeni vr { 111 p 
renklerile yıtpıım:. Bu 
yeni renl.ler gevct mo· 
dem .. Chromo.~cope" 
maklneaı ııayesındc ka. 
rır;tmlmr,tır. gnıramız 

bir ~ hrmrn lrnsur 
8UJ: bir ıtına ılc ı nı·tt' 

ri inUhap edeı \"e aı t•k 
"makyajlanmış·· nı:tn. 

araya nihay••t vt'rır Cı't ile ga,vet 
ftkel bir tan:rln imttuç •den bu pud 

ıı.e J9.imur ve rlı:ı:gArdan ne de ıazla 
terlemeden kıt tıl 1'11 nıUtecıJıılr olmaz. . 
Hı.ıma bagUnd n Tokalon pudn!sını 

2) Gayri menkul :n/llFIHO tarihin. tec:ı11be edınız. Ten nizin lı il ti 
de Çargamba günü s:ı.at 16 dn 011kU· G ze eş • l 
darda Adliye bınasınd11 OakU.lar icra fin1 &ilrecekıı:nız 1 
mcmıırluğıı odasında il<' ılt'fıı. hııf;ı· 
nldıkt.an onrn eoıı çok a.rttırcınu lhn-
lc edllir. Ancaı, ihole bedeli ıııuhom· 
men kıymeUn yüzde i5 şini bulmaz 
veya l!ltııı f•Uyen!n alace.ğınn ı Uçhnnı 

olan dig~r ıılacal<lılnr hulunursa be 
deli bunların cı ıınyrl menkul ile te
min e<!Unıiıı alııcaklıl•nn mecnmun· 
dan fazlaya çıkmazsa cıı çolt arttıra· 
nm taahhUdll 1.ıllkl knloııık ü2eıe art
brm& 15 glın ('"'Jı::ı t"mc!lt rrlllrr le 

12/12/IMO ıarılılmle l't.'r5enı"•' ~i\nCl 
aaat 16 dn l" uıu ıı Auıı., e ı,u •• Ja 
tcra memu · u c . , ' c l:· 
trr. Bedeli !!!\"•q ı th,..,ln "' ' '.\(;ına 

rUçhanı olan oıp;eı· aıaı..ukı.ı.ı.n11 ıul·c· 
muundan fazlaya c;:ıkmnk ~artiyle en 
çok arttırtlnn ıhalc E'<llllr. 

:'l) Arzedıleıı lıcdel pesiııdir. Arltır: 
maya lştirtlk iç!n yukıırda yazılı loy· 
metin yUzde i .110 nl!lbctlnôe pey ok· 
çest veya mili! tılr bnnkanm teminat 
mektubu tevdı edilecektir. 

4) Gayri menltul kendisine ihale u. 
ıunan ldmac derhal v~ya verilen mllh· 
let lçbıde paı'llyı vermeuc ihale ka· 
rarı fesholunarıılt kendinden evvelki. 
na yüklek teklifte bulunan klm11e ar· 
zetmif old\lğu bedel ile almaya rıızı o· 
ıuraa anıt, razı olmaz vqya bulun:nuııa 

o~manlı 
Oemuınlı 

Banka::mdan : 
Ban 'rnsının Galata 

merkezile Yenicanıi ve Beyoğlu 
1'Ubeleri, Cumhuriyet ba~·ramı 

milnalıebetile 2R ilkteşrin pazar 
tesi öğleden ~·'nra \'" 2f.ı ve :30 
ilkt~n ~,10 gıınlı·ri ve r-:ekcr 
bayramı sc i>eıl. L j ve :.ı! iirnıcı. 
teşı in 9 J,) g ... ı · eı ı .. apalı o ulu 
nacaktır. 

Zayi 
.A.tkerHk t~;.ıh~ru.ıı :..•1;>! ett m. Y 

nisinl Çlk~.ı ncı.ğırnuıuı ~ııkı11lııln bük 
mb yoktur. 

Pamar ı,ı.,.a 111111 'l'orılııuıt hii~ "" 
cte.l Mt>hnlf"t uı:,lu llnsl\11 fJol. 
Sil dotımılıı. (:l:;~.,u) 

* «· * 
'.l.AYl - ~2i v.c 1128 de ı.-adıköy orln 
okulundan almı~ olduı,rum taııdllmıı 
meml •yl etUnı. l!likmll yoktur. 

"u;cı>i 1·11.uız 

hemen l~ gUn mUddctle ıırttınnııya --------- -----
çıkanlıp en çolc arttırtına ihale edilir. 
İki ihale n11111ındakl fark ve geçen 
gUnler lı;in ytlıde 5 ten hesap oluna· 
cak faiz \"tl dığcr mu tııır ayrıca 
hükme hacet kalmakBızın memurlye· 
umızee tahı,11 olunUt". 

5) tpotel' aahibı alacaklılnr ile di. 
fer aıacaklılnnn \ e lrutak hakin ııa
blplerinin gnyrl menim! üzerindeki 
haklannın hususile Caiz ve muarata 
dalr olan lddiala ·ınn gayri menkul ll• 
.zerindeki hıı.rçıarmın lltın tarihinden 
itibaren 20 gUn iclnde evrakı mUsbJ· 
teleriylc bfrlll<te memurlyeUmlze bil. 
a· 1Jleleri ıeıı\Jedcr. Ak~! takıllrdc Ta
pu aıcıııı ile ı nklnrı sahil olmadıkça 
bedelinin poylR"1111\!nndan hariç ka· 
lrrlar. 

6 ) .Alıll arlt.uıııa bedeli haricinde 
olarak ibAlc .karar pullarını Tapu !c· 
rağ harcını ve 20 sen~lk nkı! tavı~ 
bedelini vermeye mecburdur. Gayrı 
menkulün ne!aln<kn doğan mlltera
klın vergiler tanrJ!nt ve tenvlriye ve 
del!l.liye rtıwmu \"akıt tL"arMI botÇ
luya aittir. 

7) Göııterlle.ıı gUnde arttırıua.:ta I~· 
Ur4k edcnleı ıı ı1.tlrma artnameslnl 
okumuş lUzumhı rnıı.ltımat alnıl§ ,.e 
bunlan 'taımım~n kabul rtmi" ııı.l le 
itibar olunur. 

Ytıkllrda go.>lerılcn goyıl menkul 
işbu lltın \"(." gllr\llen • r tlrlılll şıırtna· 
m .. ııl dalı-eHlnıle tııı.lılaC'aj1ı ılAn nlunur. 

\~tll;3} 

flltalıbol l)ilrıliirını km M•'ornıırhı · 

fundan: 
9441/2&71 

AJa2p&,adıı Hıthı~· Apt. Bitlrı<'i 
ll:M (1) •o.ıhı \e l\H1lıç~ledtı 

Albt<rt ,:f! JM.et K:ıhınl kwıelc \C 
dert ıabrlka!tınıla iken hllleıı lkR· 
JIMl&aihı nı~hııl: 

t.DYiN l\.\MW'lc; 
1ı1arpuççularda Boyucı Han 3 No.dn 

•.l'Qcoardan Mahmut. Cel!lettın Kulluls 
vekili AYukat Abmct !)tikıU GUrleyig 
tar&tmdan aleyhinize yapılan icra ta 
klbl dolayıııiylc ödenmiycn borçlan 
d<>layı; 'repebaşı, Aıımalıme!cit ma
hallect. Meşrutiyet ve A~malımeııclt 
caddol•r.lndc, e.slıı Hi,11' MU. 15,55,61, 
13 yeni IS5,6i 61-69, 2- e-8 No.lı 
Apt. ,.. altındaki dllkklnlarda mev· 
cut (Cl6) his~e 1tıbarlyle be§ hiMenl:ı: 
haclı: edilııiif Tt hacı:e ve ta kdlJ'f kıy· 
mete m.ütedaJr 22/10/~0 taıihl.nde 
&abrt Yırnı.kaııı tanzim edllml~tir. 

1C7'& ve İti~ lııınununun ll03) ün~U 
maddW mucibince mczk\ır ubıt va. 
l'llka.mm okumanız ve bir diyecefi.nl:ı: 
Yanı& len. JıA.kimllti k11rarı veı:hıte 
otuı g'tin l<;in<Je hllcitrmtniz !Uzumu 
lllnm t('bliğ olunur. (ISU4) 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kurUflukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
GUnlU§ yUz kuruşluklarm yerlJıo gUmU§ bır Jt;alıklar dnrp ve p!yuayı. 

kt.tt miktarda çıkanl.mı§ olduğWıdaıı gt\nıli§ yüz ~mruşlukıarnı 31 lk1nclkA 
ııun 19U tarihinden sonra ted&Ttllden kAldırılnıaaı kararıaştınlmIJtır. 

GlimU• yüz kuru,luklar 1 ŞUb&t 19fl tarihinden lUbaren ntık teda'ril1 
ttmlyecek ve ancak ya.lııı:ı: Mn.1 aandrktarı ile Cumhuriyet Meı kez Banka• 
şubelerince kabul edUcbllecekUr. 

ı-;Unde gUmll§ yUz: kuruşluk bulunanlaı::ın bunları Mal SandıklarJle Cum· 
buriyet Merkez B nkuı şubelerine tebôll etttrmelerf ılln olunur. 

(7025) (10216) 

Siva& Nafia Müdürlüğünden: 
l - Eksiltmeye kouuıaıı iıı: Sıva.ıs _ E111wcan yolunun 12:.: 000: 

126 -t 839 l.Uometrelerl arasında <!839 metre tulUndc eımalı şose ltımfrntldır. 

Bu işin ke§it bedeli 22412 lira 60 kuruştur. 
2 - Eluıllbnc 11/11/ 940 tnrlhlne tesadüt eden Paımrtesı tllnU Ml\t lfı 

<le Villll et Nafia l{omllıyonunda icııpnlı zarf tı.1ulılı! .}"dpılocaktır. 
3 - Bu ıı;e ait evıak ııuıılardır: Keı;i! bUIAawıı, metraJ ced'lil'li, tıal v.ı. 

sllesı, graflk, tesviye! tUrobiye !lo.! e ve köprUler kArgır ln~:\at ffnıı ıarl.tıa 

me!l. eksiltme vartnameaı nıukoHle sureti. 
4 - ım:slltrneyc girebilmek için taliplerin 16Sl lira muvak'k.at teınlı:at 

vermelcti \"e vılAyet maltıımmdan allDmlf ehliyet vcıı1knm ılc Tıca.r t Oda 
:ı;ırnıı kayıtlı olduklarına d'1.ir tescili hU\1yet nrakaaı tbraz rtnıelt>ri lllzımdır. 

fJ - J'alıpıcr teklü me'<tup!nrını ekBUt,ınıı )apıl3cağı ı;ııatt.. rı tıtr .ııııt 

evvel NııJle komisyonu rıyM< Une verm\f, m.ukabllind makbuz a nnı: ol
maları ~:ırttrr. 

6 - lstekllleıfn ehlı,>et vcaıka.:ıı nlabilmeleri için eltsillme ttl\n11n'1"tı en 
az S gUn evvel lııtida ile vılftyrt mak:ımma mllrncaat etmelPrl l'"ımdır. 

f 1014'1) 

.f. Genel K. A11hara J. Satrnalma Komisyo· 
uunclan: 

1\fıbetnirı 'lıtltıınır>leıı 

AL'IJ'ktı 00.1 lı "" t""Jlıııı 1 

AJı•di ( ı..; ...;! kDo Ura kt.rıı~ ı. 1 h '"''~ 
4f\ B11kı1 J\l~ u' lc$ Z8'l M 6600 411' ııtı 

~() Dııktr lıflı:tll; kJzıın l8 P7fı ,., H 
10~ B lur ka11ıvana ı,soo tı712 ... 40 

1·• H k•r 'l!!f>lı ı 72 .. d(J 

12 kııkır kPJ>ı:e -100 r-ıu ~() l' .... 
l Ba.-u LB\' JI~ IH tı ·~ ' 

'43;\ Bnkır ltııpı lı l.ıukrnç 4,:WO ı6ıSI 20 2d'l SH 
12 ı·aı,ır krv~ r T lG8 J:: "° lt B kıı 11114:)? .; 6 120 ıı 1 J 

9600 H ır tRbak 0,280 tı760 ,. k uo 
tj d 'J \.ır L psı 1,4-00 lb ı<O k) 

2400 L J. ur t,;ur a Lıı !il NUmune gibi s ıo ı; no 

24071 .. o uıu. ;;ı 

ll.1.lktıırı. C'in~ı labnıln bedclJ ve Dk teminatı yukordıı ;>ez 'ı un ıkl 

kalam bakır maL.c.ııcsı (. 11 040 Salı gtlnU 1111.1\t llJ de Ankarada J ı rl"'lıı 

GN. K. lJlntıaınd .. kl J. Sntınalmn Kornıs,.aııunca knpruı znrt ek::tltmcıııle a. 
naCaklır, On ıkı kıııı•m 1,1nlzemcnln ayn ayrı S.teklıJcre ıhaleııl CAiZ oldu#; ı 

cibl bepslnm \"cya bir kaç kalı.minin btr 1.ltekllye haleal de cnl1Alı ~a r•nıı 

me ber gtın tledelı!ız olarak Ankara J. Sa. At Komisyonundan ve lııtAntr. ld • 
J. Jıluayeııe komiıı)onunda,rı p11ral!tZ fllmablltr. NUU)unc komlıı:von•ım•Jztiıı hf' 
g1ln p-fllebıllr Kıtnım 11r lsruıı ttıUtı t JU rln 1 mf 

kapalı zarf l<'kllfl r ın l ek&ıltmr gUn' i ıııaa.t 14 e kııdar ltam!ıı 
nıelflt"i. ( 6731) 

---------- --

Türkıye 

Ziı~aa 
CumhtJriyetı 

Ban ası 
Kurulu" farihi: 1888 

Çermnvr~i: 1 oo.r,,o,O()o Türk 1 ... irası 
~ube ve A İı\nft 1'.dedi ~ 265 

Zirlli v~ t:,. ... r1 h"'r nf'vİ banka rtıtJAmPIPl('ri 

Para bırıktlreniere 28 ,8 O O Lırc. 

ikramıve Verıyor 
t.&ıuı Baııiuteuı<lli l[Ulll '1.rall 9 " Lhbllıma taaa.rn.ıı tıeıı .. pıa ,,, , en 4t • 

60 llrUI bıJIUnllDl!V8 senede 4 Cfef& 08kfletek kUr'B ile llt'A~ld'lk' 
olana vö~ ikramiye d&tıtJlacaktn 

1 ......... J.000 Unldı '·'"'° Unı 

ı • 600 • ı.ooıı 
• • tısu • ı .oon 

.. • JlllJ • •.000 • 
ıoe • 611 • a.ooo • 
dl • Ü • uoo 
ı• • H • L2PO " 

otKKAT! F.leaplarıtıdak.l pıı.ral&r tılr MDt ı;inO! :)'I llralian ~ı 

cııı,aııyen.ıere lknunlyt çıktığ1 takdirde " 20 rar.ııısMe verUecektır 
Km"al&r 91Dede 1 defa: 1 leytftl, 1 Blı1Dalttmm. 1 Marı •• 1 Ra:ı:1rRn 
t&rtblertlld• çektl~kttr. 

Sahibi: ASIM US 

Umum ne riyııh idare eden• 

Basıldığı yer: VA!</7' ılfat1> cı~ 

JUfik Ah-met SM•rngi' 


