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Yoksul çocuklara 
yapılan yardımlar 

1'okrul Çocukllln Knruma Cemiyeti. e;im~ 

dh,·e kadar yapılan yardımlar hakkındtt lfn.r 
bil<lnto neı,retmi,tir. Bu bilin(o:v• l'Ött vofu 

tocuklara 72775 lira 75 kuruş sarfeclilmi,ör. 
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EMLAK iş 
Ki.i(Ük evlerini ıtlecek hafta müzayede 

su.retilt :satıp (ıkan.\'Or. 

Nevyorlt Beledi:ve~i Emlak Bürosunun 

sistemindeki bu sah.e tarz.1 tehrimizde büyük 
bir alil.a itf. karşılanmaktadLr. 
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Bir Yunan kumandanı, cephede bir Yunan erile konuşuyot" 

Askeri vaziyet 

Arna vudluktaki 
İtalyan ordusu
nun muhtemel 
Yeni müdafaa 

hatları 

ili \'un11nhlır, inti:aar rdildi;i \·t(· 

ı, Erl'İri i de a1nnşlardır ve Ar· 
tıa.vudtuk dağlarında hıva ,artlı· 
~ıııtt pek iyi olmamasına "aımen 
'.•I~' an kuv\·etlerinj takib ve taz· 
~1 1'te devam etmektedirler. ingi
~ı ha\·a kuvvelleri de IJ~ı~-.ü~ bir 
llılrelle Yunanlılarla İ!!ibırlıııı J'•P 

~illı.tadırlar. Bu i~birli;inin en ye
li f't\crl"rinden biri~j de bu defa 
~tıanlıların A~·ı S&ntnd.ıt?'' İ!!iifll 
~1f'k<!Ueri sırı!tiında ınıdız hava 

\ "'ll"ri tarafından bom balını
~-- Aya Saranda limanu11 kaf;'· 
lbaı· . 

ıa \'e orada !'iiıı(hktı batmap 
'ıtchur olan bir italJ·ın torpito U· 

'ıırı ftiter ganaim arısında l'u
~hlatın eline g-eçmİ'f olma5tdır. 
)l. l'ıınanlılar, İtalyan lan unuuni-

ıı, Skumbi ve Dovel vadileri •
~1t'ldaki mıntaka He Dovcl,_ P: 
~ ~· \"i)·oı;;a, Argirokastro vadılerı 

' ~ilinden \'C tara(eyninden ve •:v-
1'• k.h ,. . bir de ıtahil boyundan ta ı 
liUtnıekte , .• bu İ'ltİkametler tııe
ıı.,"de sıra!'iiına ıore hirbirlerile dd 
._; ahenkli manevralar yapmık-

1tlar 

\t~illıfli. acaba İtalyan ordusu bu 
da 1 lakib hareketi kır,1.Sındı bun 
'-' 1' t\·\"el babseylediğimiı Elha· 

1 it "' Berat - Avlonya hattında 
lııılttıabilccek midir7 

lt~İ)·a .. i ve askeri bir çok ,ebcb
.,._· Jı.aJ,yanlan bu hattı. tut~n
(j ta adeta icbar ı-tmekledır. Sun· 
~' kadar muUefikleri olııın Al
tııı~tıl~rdan en kıiçlık bir yardım 
~ bınde buhınmağı bile Ktırur-
~~ . 1 •. 

~· )'ediremiyen Jialyan ar ıçuı 
~ \ka bir hareket tarıı ruevcud o
~ ltı.ıyacafı tahmin edilir. Eğer Ar· 
~t "'.ttdluktaki ıtalyan ordusunun 
~ tı~ kumandanı, tehdidini ik1ta 
~dır enerjik bir ıat İ"f!, bUJl• im
~ı 11 da vardır. Sahil, bu hatta ya-

rııtıt , 

Cne,·amı "ahife 3 ~t.itun 7 de) 

Otomobil kazası 
,. 
1.
1
' otomobil 12 yafında 

ır Çocuğun kaburga· 
farını ezdi 

! 
:9~fC>r Ahmedin idart-sindeki 
tı "urnaralı kamyon. Karagüm 

. , ~ll Reçerken o civardd Kara-

1ır- 4 hal1esinde 4 numaralı evde 
1ı'ot 12 ya~ında Ali Rızaya çar 
' • l altına almı~tır. Kamyonun 
• ·t k 
•tilt~e leri çocuğun tam göğsü ü· 

~ıl'>ı •" ıteçerek kaburgalarının 
i ~ ftaına sebebiyet verınişti:-. 

; b '<a •ıhhi İmdad otomobilile 
~. ·~g b t~h ın İr halde Cerrahpa<a 

•ıe 11 • • 
~btı }> ıne kaldırılmıştır. Çocu· 
~ i~İrft'krnasından ümid keıilmiş 
1"ıı1 t" •>ayı yapan ıoför yaka-

ır. 

Yunan Da vekili General Metaksas 

Metaksas orduyu 
tebrik etti 

Atin• 9 ( A.A.) - Atin• a
J&nıın bildiriyor: 

HUkümet rei~i Metak,;a<ıı '?u
nan ordu"u hAşkumandanı Gene· 
ral Papago~·a a§ağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 
•. •Ergirinin iııgali müna~t'betlle 

l!lızı, emriniz altındaki orduyu Ye 

bilhassa Ergiriyi i,ga 1 eden kıta
atı hararetle tebrik ederim. ·> 

.G:neral Papagos ,u cevabı ver
mıı,tır: 

c-Ergirinin i"gali müna!'lebctile 
tarafınızdan gönderilen tebrikle
re hararetle teı1:l"kkür ederim. Or
dumuzun birbirini takib t>dt-n za
ferleri son dört Sf'ne içinde )''u

nanistan İçin sarfettiğiniz tüken· 
rrez ve vatanperveran~ gayretle
rin .semerel'ic!ir.> 

Genf'ral P"pagos, bazı askeri 
birliklere . a~ağıdaki emri yevmiyi 
gönderını~hr: 

•Ergiri'nin i~galile nt-ticelenrn 
,anlı ordumuzun Ycnidt"n kazan
dığı muvaffakiyctlcr münaııııebeti
Ie hepinizi ve bilha•!la hu ~t"hri 
i!'gal edenleri hararetle tebrik e
derim.> 

4ımanyaya şiddetli 
bir hava hücumu 

Dusseldorf şehri 
bombard1man 

edildi 
· Londra 10 (A.A.) - (B.B. 

C.) Almanyada mühim saMyİ 
merkezi olan Dü"seldorf .,ehrine 
yapılan ikinci tA.arruz hakkında a· 
lınan haberlere göre taarruı: ak· 
~am saat yedide hAşlamı~tır. ilk 
bomb"lar demiryolu vesairr. mal· 
zemesi imal eden çelik fabrika~ı 
Üzerine dü-.müş. birçok inf;lAklar 
olmu~tur. 3 büyük. birçok küçiik 
yangınlar çıkmıştır. Tayyarr.ler 
birbirini takiben gelerek yüzlerce 
yangın bombası atmıı,lardır. Bir 
tayyare yangın bombası attıktan 

2 dakika sonra 3 şiddetli infilak 
olduğunu, alev sütunları yüks("I· 
diğini görmÜ$tÜr. Bir tayyar~ 15 
metreye kad&r inerek bir treni 
mitralyöz ateıine tutmu§tur. 

Arnavudluktaki 
en mühim mevkiler 
Yunanhların elinde 
Yunan kuvvetleri 

kaçan düşmanı 
takib ediyorlar 

M .. him miktardı harb 
malzemPsi i~tinam edildi 

Atina 1 O (AA) - R••mi 
tt-bli~. a11;keri harekıitın ;1tvnı şid
detle d,.vam f"tti~İni bildirmek
tedir. Yunan kuvvrtlrri Er"!İrİ
dt"n Hunara'ya ric'ttt f"dt-n t~Rl
:vanları takib etm"l~tt-dirler. lti\1-
yanlar, Er~iri "trafınciaki sağhr.m 
mevzilerinden Yunftnlıların sün
sıü hücumile atılmışlardır. Yuniln· 
lılar Ergiri'ye devamlı hücumlar· 
da bulunmak surt!tile girmi.!!lerdir. 

lıalyanlar bırokmı• oldukları 
mühim miktl'rdaki harb malze
me.ııini taş1mak 7.ahml"tinde bu
lunmadıklarına göre bu mınta· 
kada daha uzun müdd~t dav11.na
bilt-cekle:rini zannetmekte idiler. 

Tebli~. Arnavudluktaki en mü
him mevkilerin bu gün Yunanlı
ların rlint" diitmüı. bulunduRunu 
tt-barüz t"ltİrmt-ktt"dir. 

Yunan Kralının 
orduya mesajı 
« Ergiri'yi işgal vazifesini 
büyük bir cesaretle 
bafarmıf olan cüzütamı 

bilhassa tebrik ederim» 
Atina 10 (AA.) - Yunan 

Kralı Georges, orduya n~ağıdaki 
mesajı göndermiştir: 

Ergirinin işgali dolayısile duy
duğum memnuniyetle ve ordu
mun kazandığı parlak muzafferi· 
yetle:rin gururile Başkumandanı, 
cüziitam kumandanlarını. zn.bitle
ri, küçük zabitleri ve efr,.dı ha
raretle selamlar ve kendilcrinr. de 
rin memnunİyt>tİmİ bildiririm As· 
kert ve manevi bakımdıın kıyme
ti büyük bir merkez ol;ııın Ergiri
yi isıtal vazifesini büyük bir et'~ 

saretle ba"armış olan cüziitanıı bil 
has.ııa tebrik ederim. Kahrl'lman 
hava kuvvetlerini de muvaffakı
yetlerinden dolayı hararetle tt-b· 
rik ederim. Şefler ve efrad mille
te liiyık olduklarını göstermişler· 
dir . 

ikinci Georges 

Dün Yunanistana 
hic bir hava akını 

yapılmadı 
Atin• 10 (A.A.) - Atina a

jan!'l;ı bildirivor: 
Umumi Er:nniyet Nt-7areti 9 

kanunuevvel ak~amı bütün jrİ.İn 
memleket dahiline hiç bir akın 
vapılmamış olduğunu bildirmek
tedir. 

\ 

Milli Şef 

Büyük MiHet 
Meclisinde 

Halk ekmeği 
Ankara 9 (Husu•İ) 

Cumhur Reiıimiz lımet lnö
nü bu rün •••t on be, otuz
da Büyük Millet Mecli.inde 
kendi dairelerini te,rif bu
yurmu,lar ve muhteJif me-
sele1erle me,lfl-ll o1muA1ardır. 

Rumen petrol 
kuyularından 

birinde büyük 
bir yangın çıktı 

HükUmet ucuz bir 
ekmek tipi hazırlıyor 
Makarna fiatlarının daha ziyade yükselme

mesi için tedbirler alınması bekleniyor 

Yangının çıkmasına 

sebeb oldukları tahmin 
edilen memur Ye i•çif er 

nezaret altında 

Londra 1 O (AA.) - (B.B. 
C.) : Dün akşam Rumanya petrol 
mıntakasında bir kuyuda büyük 
bir yangın çıkmıştır. Alman asker 
leri yangının söndürülmesi için yar 
dım etmişlerdir. Yangının neden 
çıktığı malum değildir. Bu kuyu
nun memur ve işçileri nezart-t 11.l
tına alınmıştır. Berlinden bildiril· 
di~ine göre Rumen ordusu tf'ıııkİ· 
18.tınt tayin eden meclisti! büyük 
bir değişiklik yapılmıttır. Kral ar
tık bu meclise dahil değildir. Dı· 
ier taraftan Demirmuh11ı rızla.ra 
kartı İflenf':n cürümleri trtkik ,.den 
Rumen komisyonu daılıtılnııştır. 
Cürümleri işleyenlerden bir kıAmı 
öldüğünden. bir k,.mı kor.tığından 
bu kararın verildiği bildiriliyor. 

Son iki günlük 
tayyare zayiatı 

Londra 1 O ( A.A.) - Alman
lar, son iki gün zarfında lnSlilte
re~ karsı yaptıkları hava hücum
larında 26 tayyare kaybetmi,ler
dir. İngilizlerin zayiatı 8 tayyare
dir. 

Akdenizde son iki Ş2'Ün zarfın· 
da lıalyanlar 25, lngilizler 2 tay
.vare kaybetmiıJerdir. 

Bir Holanda 
denizalhsi bath 
Londra 9 (A.A.) - Londra

dıt bulunan Holanda deniz umu
mi kararırAhı harb harck~tı eı· 
nasında bir Holanda dt-niz11. it ısı
nın battığını bildirmektedir. Ölen· 
1erin yakın akrabalarınK haber 
vermek ÜT.ere beynelmilel Kızıl
haç vaııtasile teşebbüıte bulunul
muıı,tur. Gönderilen haberlerin 
Holandada bulunanl11.r tarafından 
(!İmdiye kadar alındığı tahmin e
dilmektedir. 

1 RADYO GAZETESİ 1 

Radyo gııeteı.inin mühim kısımlarını 
aşaitdı veriyonıı: 

ALMANY ANIN VAZiYETi 

Dün Belediyede toplanan nark L 
komisyonu, Fiat Murakabe ko- r 
misyonunun tanzim etti't:ı un fi
atlarını esas ittihaz ederek ekmek 
narkını teıtpİt etmi,tir. Dün de 
yazdığımız gibi bu günden itiba
ren ekmek fiatları 1 3 kuru:ı 30 
paradır. Bu narkın mijddeti per
şembe günü akşamına kadar de
vam edt-cektir. Ekmek fil'ltlrtn, 
cuma ~abahından itibaren 1 4 ku
ruş 20 para olacaktır. 

Ticaiet Vekaleti ekmek fiatla .. 
rının artışı karşıs171da. halk İçin 
ikinci nevi ekmek çıkarılmaınnı 
sl&kadar dairelere emretmu•tır. 
Dün Toprak f\.1ahsulleri ofİ.iİnde 
yapılan bir toplantıda h;llk ek
meği hakkında t("tkiklere ba-;lııı.n· 
mı,tır. Halk ckmr~i. cıtmer bir 
ekmek olacaktır. Kilo.-ıınun kl'lça 
«;ahlacağı henüz b"Hi de~ildir. 
Mevcud buğday fıatlarına gciıe, 

t-•mer halk ekmeğinin 1 2 kuru$A 
kad11.r satılacağı tahmin todilmek
tedir. 

MAKA~NA FIATLARI 
YÜKSELiYOR 

Fiıııt Mur;1kabto komİ•.vonu. hü
klım~tin bu~day fiRtlATı hHkkınrlııı. 

ne"'rcttiği kararnameye göre un 
fiadarını te~pit ctmİ$tİr. Yeni fi
atlara göre un pahalıla!!,~ıiı için 
tındpın yapılan diğt-r maddcl("rin 
fiatl1'rı artmıştır. Daha un fiatları 
te~pit edilmeden evvel maka:rna 
\'f" çorbalık şf"hriye fiatları da a
lobildiğıne yükselmektedir. Fiat 
~1urakabe komi~onu. makarna
lık bir çuval una 11 lirll :! 'l ku· 
ru" fiat lt-~pit etmi$tİ. halbuki 
mııııkl'lrnııııcıl11ır bir kil,, inaka.rnanın 

Tramvay seferleri 
yeniden azaltılıyor 
Belediye buhranı önlemek için 

otobüs getirtmeğe teşebbüs etti 

lstanbulda baş gösteren tram
vay darlığının daha ziyade art
makta ve izdihamın çoRalmakta 
olduğunu nazarı dikkate alan Be
lediyenin bu buhranı bcrtarrııf et
mek İçin yeniden bazı te~ebbi.i, ... 
lt-rde bulunduğu görülmektedir. 
idare İçin lüzumlu olan malzeme~ 
yi temin İçin Avrupadaki sana)İ 
rnemleketlerinin muhte:lif firma
larile muhaberata daha ~eni-, mik
yasta ba~lanmıştır. Seferlerin a
zalma.ııında en ziyade rol oyna· 
yan malzeme, bandaj denilen ve 
tekerlekler üstüne geçirilen Çt"m
berle dingil ve raylardır. Bu de
mir mamulat işçili~i az ve a~ır 
demir mamulattan olduğu için 

~A.vrupa memleketlerinden hiç biri 
ihracına müeaade t-tme-mr.kt('dir. 
Bu malzeme tedarik edileme-eliği 

takdirde bir zaman sonra lstan· 
bulda bircok tramvay arabaları
nın seferden kaldırılma-.ının za
ruri olduğunu ve ileride ve,aiti 
nakliye buhranının artacağını na
zarı dikkate alan B~ll"diye oto
bü" tedariki İçin «-vvelce fabri
kalara yaptı~ı tt-klifleri drtha mü
~aid şartlrtrla tekrarlamı~tır. 

Bir lngiliz fabrikası bu t•klifi 
esas itibarile kabul ederrk iste
nildiği kadar otobüs yapmayı ka· 

bul rtmiş ve fiatla şartlar üzerın· 
de de mutabakat hasıl olmu~sa 
da firma, sipariş verildikten an
cnk 7 ay sonra in~aata başlaya
bileceğini bildirmi~tir. lstanbul 
Belediye•i bu ~artı da kabul et
mi~tir. 

Tramvayların 

tarifeleri 
Tramvay idaresi mal7.eme dar .. 

lığı yüzünden bu ayın 1 2 sinden 
sonra tatbik edilec~k kış tarifesile 
~·eniden bazı !!!;f'!ferleri kaldırmış· 
tır. Yeni t11.rifelere göre •chirde 
~ece 23,40 tan sonra hiç bir hat
ta tramvay İ!>lemivecektir. Hat ... 
larda ~11bAhleyin ilk seferl~r de 
6. 15 ile 7, 32 arasında ba~laya
caktır. 

Kimya Enstitüsünün 
lıa~orıııtuarı 

Üniversite Kimya enstiti.is\;nün 
ihtiyacını kar~ılamak için Cai?a
loğlundaki Hilal matba~!ının ki
ralanarak kimva laboratuarı ha
line gt"tİTildiği habcT alınmı~tır. 
Bu suretle enstitüdeki h~r talt"be 
laboratuar mesaisi görmÜ!! ola
caktır. 

1 O kurus için arkada· 
şını çaki e yaraladı 

Dün Balatta 1 O kuruş alacak 1 ve Çt'limsiz bir gene olduğundan 
yüzünden ağır bir yaralama vak- dayak yiyeceğini anlayınca ça.kı
ası olmuştur. Hadise şudur; "'ını çıkarmış ve bütün kuvvetile 

Balatta lske:le caddesinde otu- Kazımın sol kalçasına .ııaplamı~tır 
ıan Kizımın arkada~ı Kenıalden Kazımın kanlar içinde ye:re yuvıir 

)andığını gÖrt!n carih, onun öldü( O kuruş alacağı vardır. Dün rıık· 

it.alya, Yunanistan ve dahili v•~İye· 
tiJe meşgulken Alman politika fıaliyeıi 
bır ~ükUnet devre~ine ıirmi~ bulunu
yor. Halbuki geçen ay Almanyadı bi.i
yuk poliHkı faaliyeti gorulıni.i~, birçok 
başvekiller, na:arlar, Berlini ıiyaret t.>t· 
mişlerdi. Fakat buna kar~ılı.k olınak ü· 
zere son günlerde Almanların ingılte
,.cye karşı denizaltı ve bava muhare
besi eskisi ıibi ~iddellcnnıegc ba~l111-
mtşhr. Bu raaliyetin Jngili:ı ticaret ge· 

milerine büyü.k zararlar verdi,ti In,:i
lideı iara(ından dııı s:oylenmektc i..,f' 

de hunun büyük bir tehlike olmadııı 

da il;ive edilmektedir. Denııaltılardan 

maıda büyük Aln1an remilet·i. renuhj 
Amerika s:ulınna gonderilmı<tir. Bun
lar Grıf Von Spee gibi lngıliı ticarel 
gemHerine nıu.sallat olmaktadırlar. Bu
na n1ukabil bu korsan gemilerle mü
t'adele için bıi~ ıik L1J:ilh; harb ıemi1c· 
ri de ~nubi Amerika sulanno1 ;on· 
derilmi~tir. Binaenaleyh bu deniz \'C 

hava harekı-llerinde hir Jenılik yoktur. 
Alınanların bu taarruzlarını ~idcieilen· 

dirmcleTine ~ebeb, italya iızerindeh.i 
İngiliz ta7.yikını hafifletmek iı;in nhı.t 
(eı:ektir. İngilizler mihverin bu 7ayıf 
knhınu harb dl!'!ID8 almak İ('.İn bu rır

.. aHın istiradeye bıkmaktadıdar. 

(Atkısı sabile 3 sütun 2 de) 

§Rm K&zım, çarşıda dola~ırken K.e 

male rastlamı~ ve on kuru-,tan iba

ret olan alacağını İstemi,tir. Ke· 

mal de parası olmadıa:ını söyle· 

vincf' aralarında başlayan ağız 
kavgası yavaş yavaş büyümü~. ni

hayet bir boğuşma halini almı1tır. 
Kemal arkadaşına niıpeten zayıf 

ğünü zannetmiş ve tabanları kal
dırıp kaçmak lıtemiş!'l;e d~ polis
lerin vaktinde yetİ§mesi saye,inde 
bu hareketine meydan verilme· 

miştir. Yaralı derhal çağırılan sıh
hi İmdad otomobilile Balat Muse
vi haslane5İne kaldırılmıştır. Ke
mal bugün bıçağile beraber Adli
yeye teslim edilecektir. 

• 

fiatını 40 - 42 kuruşa kadar çı· 
karmı~Jardır. Komisyonun tespit 
"ttiği un fiatilf': buı;:cünkü mak~rna 
fiatları ara-ında büyük bir ferk 
\'ardır. Görülüyor ki. bazı 
mak&rna fabrikalar1. bui;day ve 
un fiatl&rının yük.selme.ııinden İs· 
tıfadt- edert-k fiatları artırmı~lar
dır. Fiat Murakabe komisyonu• 
nun. makarna ihtikanna m8.ni ol
mak için fiatları tespit etmesi la ... 
zımdır. 

Meclisin dünkü 
toplantısı 

Ankarada bir Tıbbiye 

mektebi tesisi Meclisçe 
kabul edildi 

Ankara 9 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bu gün Şemseddin Gü· 
n•ltayın başkanlıiında toplana· 
rak devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne aid kanunun 

muvakkat altıncı maddesindeki 
maiyet memuru tabirinin tef~iri
ne aid ma>bataları ve 1940 mali 

\'tlı müv11zenei umumiyesine dahil 
bazı daireler bütçelerinde det:i .. 

şiklik yaptlmasına aid kanun la
yihasile devlet kinini mütedavil 
!ermayf"sİ hakkındaki kanuna tok 
kanun l8yihasını müzakere ve ka ... 
bul etmi~tir. 

A,.keri memurlar kanununun 
dördüncü maddesinin tadiline, 
devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülüne aid kanuna baVlı 
bir numaralı cetvelin Maarif \ 1 ~ ... 
kAleti kısmında tashihat yapılma• 
!Jna aid kanun 18.vihalarile Anka
rada bir Tıb fakültesi tesi~ine mü· 

teal1ik kanuna ek liyihanın d.-. 
ikinci müzrtkerelerini Yaparak ka· 
bul etmiştir. 

istanbulda to~anan 
Valiler mıntakala
rına dönüyorlar 

Dün ak,am Park Otelde 
Valiler şerefine bir 

ziyafet verildi 

Örfi idare mıntakaıına dahil 
valilerin dün lstanbulda ~oplana .. 
rak örfi idare tatbikatı etrafında 
görü~tüklerini ve örfi idare komu· 
tanı General Ali Rıza Artunkal
dan lüzumlu direktifleri aldıkları
nı yazmıştık. Valiler şerefine 
dün akıam Park Otelde bir de zi
yafet verilmiştir. Ziyafet samimi 
bir hava içinde geçmiştir. \'a· 
liler bu gün kendi Viliyet mın· 
takalarına döneceklerdir . 

' 
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2 HAKIK:A:T 1 O Birincikiınun 1940 

Kırkambar: 

Bir hilıiıyesi ! Handan pehliuanlılı MEMLEKET 
Bu gün okuyucularıma hof bir pehlivanlık hikayesi anlata

cağım. 

ŞEHİR ve 
HABERLERİ 

·-----',"--Yazan: Mı ÇAMA Y 
Bu da nereden aklına g di? 
Der~eniz, onu da ıö~lt-yim~ Pıtzar günleri Çemberlitaştaki ıü· 

ret yerinde, çifte zurna ile da' lun durmadan çaldığı pehlivan ha· 
vasından ... 

Geçen yaz, gaze!clerin birinde çıkmı' olan eski pehlivanlara 
dair bir tefrikada okumcr.tunı: 

Sıvas!a Kazıkc,:ı Bckir
0 

irırı•nde gayet usta, gayet yam""• fakat 
vücudce biraz uf~ktefek ve kara kuru bir pehlivan, günün birinde, 
lcalkar, t.iire,mek Üzf're gitnıı olduğu Deliormandan me.11\,..keli 
olan Sı\.·asa d(iner, U(dda bir aç yıl kalır, çifti, çubuğile n,e~.gul 
olur. Fakat ı;ünun Liriııde, pfhlivanlık damarlan tekrar kab~ran 
Bekir, tutar, bu ~eff'r de Silivrjcl~ki methur Kırkpınar gÜreş!erİne 
iıtirak ctn1ck Üzere f~tanbul yolifr oraya gider. 

Hk güreş günü, d«.·ı-le ptllivAnlan soyunurken :htiyarcazgtr, 
külüstür zembili omzunda, bir l.Oci,ede oturmakts olan Sıvash B~ki.re 
seslenir: 

- Soyunsarıa be, ne dut·lıvor~un su!'iak ağızlı! 
Bekir aldırmaz ve bıyık ~ltıl"'d&n güler. Derken, deste pPhli .. 

v"nlartnın gÜr<"şİ bittikten ~onrııt meydana küçük ortalar çık°'\r; Be ... 
kir, onlara da l'ldırış etmez; •rkadan ortalar çık"r, beriki v.t-ne 
oralı olmaz. B11f i\hı güre~1eri \,aşl11r, o, gene kımıldanma7.. Niha
yet ba~pe-hJiva.,Iar türete haz.rlı:.ı•ırlarkt>n Bekir de soyunup yağ
lanmaya l~alkar. ihtiyar ca7.gır, bunu ıörünce Bekirin yanını\. so· 

kulur: 
Sen $aipıthn mı he kalr.ın ağızlı? 
!'~eye !~pı.tıyu•n-ı.ı.;şuın? 
Şimdi L.a othr,ar.);'\r gÜrt",ecek, sf'n kim oluyor~aın da 

yağlanıyorsun? 
- Birazdan R"rü ~Ün ki111 olduğumu! 
Biraz ıonra; ba,pPhlivanlar ortaya çıkarken, Bekir de on .. 

1ar1a birlikte fırlar ve her lan.ıflan •u se"ler vüks,.lir: 
- Ay, bu da kim? Bu da nert"den çıktı, herif kaçırnıış mı 

n~? 
Uzatmryalın1, ufaktefek Bekir, timdi biitün barp~hlivanlara 

yüksek sesle meydan okur: 
- J-lo.:liri nteydan, vilr mı bf"nimle tutuşacak? 
Herkes bübütün af.,}laı, b~· .P<"h)İvftnlar naçar kalır ,.e nih,_ .. 

~·et, tt!kilen kur'n nelİ<"t.•indf'. Bf-kire rakib olarıtk, o 7ıı.m'lnın en 
me•hur, t>n büyük ve Sultan Aıi:r:İn en gözde pchlivanlftnndon meııı
hur Kavasoğlu İsahe-t eder. Dt .. ktn bircok ki!llilerin a14\V ve İtlİh· 
fı.f1arı kl\rfısında, hun1ar karı~lu~ır. Ufak bir iki haml'!'de rakibini 
yerden yere çalarak onu P""'a\.·raya cevirec:eRini sanan vüz yİı:mİ 
okkalık K;•vasoğlu, b•k•r ki, ôyl•· ufaktefek hamlelerle beriki ye
nilemİ)'ecek; o 7aman tutar, bi;liik ve fİddetli sa1dırm<'11'ra ı-ecer. 
Gf"'çt"r amma, nafile ... Knvı.to,lt.ı, fena halde faşalıı.r, İs büsbütün 
.,,.,;kıı.laşır; t;;n meıhur, en l•ti, ük başpehlivan sağa sola. boc~lAr, 
yalpalar duı urken, bir rır.:ıiık Bekiı, bir biçimine St'etirip Tf\klhinf" 
Öyle f.tkı bir keıık vutur ki, hu kaıığ1n zorundan biraz aklı bıtşı
na gel('n o dev- gibi Ka ... ·.ıı:.;oğlu u~ulca Bekire fıslar: 

- Abe ıtbretlik, kendinin Sı'\·a~h. adının Bekir olduP.:unu ca:z .. 
gırdan öğrendik amma, ıormak ay1b olmasın, ıenin bir de ka:z1k

cılıiın var mı? 
Bekir de u5ulca cevab "\t.riı: 

1 le ya, var u ·tac1ğım 1 
Demek, De1iotnH-ınclaki o methur kazıkçı, Sıva~h Bekir 

ıenain? 
1-le ya, benim u~tar:ırım ! 
Abt'" ç1kar o kazıtı sırhmdan, yok,a k11ırİşmam hl'ı ! 
Yok u~ta, onu ben çıkar<:smftm, elindeyse sen rıkar ! 

Slvash Be-kir, koca Kn.v2~oğluna vurmuf o1dui"u bu kıı.zı~ı cı· 
lr111nr ın1, çıkarmaz ını? Burasr p~k J;atınmda değil amm~. ZA"\ıtl1ı 
Kava~oğlu, Bekirin o <"Ok yam:'\n ka:r:ıiından ıonra da, g,,,iba, bir 
daha kolay kolay be:ini dogrultamaz. 

Osman CEMAL 

Aktarma biletler Erlerimize hediye 

S. F. nin hatıra defterinden: 
Ocaktaki ateş, yan karanlık 

odanın duvarlarını ve eşyayı kan 
renginde bir ışıkla boyuyor .. . 

Be 1 edi ye baytar !f" ..... ~·~·~·i ......... ~.A~·~·~·~~~ ........ rı zengin bir i hti-
ıtırııııı111ıı·11ıı·····,,11111111111111·ııı·····ıı11·ı·11111111···,ı111 

Yılanlar gibi kıvrılan al ... vlrri 
seyre dalıyorum. Uzayıp, birbiri
nin üzrrine atılıyorlar, bir dakika 
l'lükônete daldıktan şonra ~C"ne 
ayni mücadeleye devam ediyor
lar. müdürü adliye- ::~~~~L-ARK~?::~~~.~~: yarın bıraktığı Alevlrrin orta.ıı:ıındA, $rİjne~ ~i
bi ~arı bir başın belirdiğini ı::;ö
rüyorum ve deniz gibi mavi iki 
gOz. Ye Verl.ldı· ~,ı~J:tt;e~ı:~,~:~:aa~;'F~:: ~~:: servet ne olmuş 

ıBkabe komısyonu tarafından ka-

MÜdÜr ve 7 arkadasının j bu~d~~~ıi~ELDI - Oün 6 •1· Eski Balıklı 
Deniz ... 

' kanlarla merkezi Avrupa mt'ınle .. 

Vazifelerine lakayd kal• k<tlrrind<n Tuna yolile demir e•· 
hastanesi 

sertabibi ve arkadaşları 

beraef elliler 

Düoı.üncelf'rİm. ~imdi ~uyun na
mütenahi enginligint' doğru kosu
yor. Dt:nizin tembel !'IUların1n 11-

raıından 1-landanın çıkı~ını ~ör\i
yorum ... NP kadar ı;.?lizeldi ... 1-Jn .. 
hralarımın incilf'ri, birbirini takib 
t"diyorlar, kafamda bir diziye sı 

ya. kırta!'Iİyt" levazımatı, fo~Q~raf 

dıklarından bahsediliyor camı, makine ve abamı, civ• 
tozu. tent'ke. oyuncak gt-lrniştir. 

Öğrendii<;m;ze göre. Belediy• * KONTROL TEŞKİL,\ Ti - ral"nıyorlar. 
Baytar l'vlüdüri.i Esad Evsen ve yr.· fiat \1urakabe komİ!'lyonunun kon Balıklı Rum ha~tanesindf": gc· Bir gece l'ahildt> dolaşıyor • 
di arkadaşı, \·ilayet idart- heyeti trol te~kilitına alınacak ntf'mtır· çcn karışık ve e!'lrarlı bir dava, dum. Başıma bir !'ltY grlecekrilİ~ 
kararil~ müddeiumumiliğe veril- ların müsabaka imtihanı dün İ!iı"' dün Asliye Birinci Ct"za mahke- iribi içimde bir tela, vardı. Ne 
mi !erdir. tanbul li!lt'Sİ salonlarında yapıl- mc'."Iİ tarafından neticelendirilmiş- di.i~ündii~ümü ben de bilmiyor-

Bunların vazifelerinde gÖ!iılf"r- mı!'!tır. İmtihana 100 ki.~i gİrmi"' tir. l·li.dıse şudur: dum. Yalnız mt-htahl oı.eyre dal-
dikleri Ji.kaydidt'"n dolayı yapılan tir. Aıııpiropulos T eodoro.s isrninde mıııı ilt!rliyordum. hayalar gü -
;·olsuzluklar olduğu soyl•nnıekte. * IKTISAD VEKiLi GITii- yaşlı ve bekar bir adam <on gün· müşlü •u ile boyanmıı gibi parlı· 
dir. Bir müddettf'nbt"rİ ~r-hrirnizdf' bu· lerini hastanede geçirmek için Ba- yorlardı. 

Mi.iddeiumumiliğe veril,.n bu lunan lktı•ad \'·kı.lı· du··n k ) ki R h Ay. bahar gibi temiz ve , a ,am ı · ı um a~tanesine yatmıcı ''e 
Yedi. arkada,ın ara•ı-da ha}'Van ~e-cdı·. ''ıımların t"ı"zerindf"kı·. 

" gitmi~tir. altı ay kadar burada kaldıkt<ln ~ " r... 
hastane!Iİ direktörü de mevcud benden evvt"l ~t-rmi~lt"rİn izlt-rİ· 

· ·. · . - ı , *' MUHTEKİRLER - Diin eonra ölmüştür. 90 yaşına ki\dar ..., 
dur. f\etıce tahkıkat .<il.Onunda bel- k k J nr. ba!larak İlt"rlivordıım. G"C""t"• 
}j olacaktır. makara ve ışı · · arartma ma ze bekar yaşayan bu adamın gayet nin Ş?Ü7:t-lliği beni ıııarho" ctmiıı:ıti. 

ıneıııi fiat\arında ihtikir yapan ı:engin olduı,ı:u ·ve elinde birıl<"rce Kalbimden. kolon'.'-·a koku<JU gibi 

Devlet Demiryolları 

memur alıyor 
Dt-vlC"t Den1irvollar1 i"ta"von 

mr.murluğu İçin bu ayın yirmi 
yedi~inde bir mii!'labaka. imtihl'lnı 
aracaktır. lmtihAnda mııvaffflk 
olan li!'le mezunlarına 74, orta 
mektr bmezunlarına 60. yiik 
ıızrk mt-kteb mrzunlarına da 100 
lira i.icret verilect"ktir 

Muhacirlerin eşyasını 

calan tevkif edildi 
Sirkrcid~ki muhacirhan,.rlt- ya• 

tıp kalken Ahmed o~lu Ak;f a
dında. bir muhacir, dün t"trafın 
t~nhalığından İ!'ltifade ilt- birçok 
muhacirin Ct"ket, pantalon ve !ild

ir ~şya"ını çalmı~. bunları !'\atar
ken yakalanmıştır. Akif hirinci 
ıııulh ct"ı:a hikimi Rt-41İd tarafın
dan tt"vkif olunmuştur. 

Maarif Vekaleti 
sıhhat dairesi 

dört kişi adliyeye verilml~tir. liralık tahvilat ile lngiliz ve Türk O özle}·i~lt"r fışkırıvordtı. zaman, 
lira~ı olduğu ~Ö}·lenmekte idi. lhti~ M 'f ona ra~ladım. Sahilde oturmu1. 

aarı yar hastaneye yatarkrn tahvil.it· Onümdt- ibadet rd,.r ~ibi ~07:lt"-. * KÜTÜBHANELERIN MU- larla Türk v• lngiliz liralarını bir rini ufuklarla biri• tirmiş olan 
RAKABE..51 - Maarif Vr.kl.leli fişt-k halinde hastanenin ~l'lndıc.:ına gölgeye doğru ilerledim. 
Şf'hrimizdeki hilümum kiitübrı.a- bırakmu;ıtır. Aspiropulo!'l öldükten İçimdt-, ıııt-vincle korkunun 
nelrri Ünivt-rıı:İtenin mur~kabt-:"ı- sonra karde~inin kızı ha~lane ida- birlı"",tiJZi bir his hiı.kimdi. SPl .. 
ne tabi bir teı:ıkiliıta ba~lamağa ft'!!Iİne müracaat etmİ!) ve amca!!lı- rı Si\çları, mavi gözleri ve ~i.izel· 
karar vermiıırtir. nın paralarını i!'ltemiştir. l la3tctne liğile önümde. (:ocuklui:::umun * MUALLiM KADROLARI idare<i. kendisine ,andıktan 1 1 il ma .. llanndaki bir pni km var· 
l\.1aarif miidürlüği.i l~tanbul orta lira para çıktığını söylemiıı:ı ve bu dı. HakikAttrn çok ha.yale hrn .. 
tı""dri~at mi.ieoı.~eıırt-lerindeki miin- parayı teslim etmek i 5 t-:mi~tir. 7İyen bu ızölR"t-VP yüri.idiim. Gö7· 
hal mııallimliklt-re V('"Oİ tayinlı""r Fakat iddiacı bunun doğru olma· !erinin renginde olan d~nİZt". ba
yaparak .son kadroyu \'<"kd.lt>tt!': dığını ileri siirerek hastanenin e~- kı,larını dikmiş, dii~i.inüyordu. 
göndermi,tir. I lali hazırda hiç ki ~ertabibi Jo~cf Petraki ile irfart" Acaba neyi? 
bir bo• muallimlik kalmamı .hr. Ad 1 ·· ··1 ·· ·1 ·1 

'l memurlarından Avinidis ve lstt"- ın1 arımın guru tıı"ı"" oı.ı * PROFESÖR MEHMED iZ- fanidi• aleyhine bir emniyeti •ui· kindi. ba~mı korkak hir tavırla 
ZET TOPLANTISl - İrtimai- · d. F k b . .. d··-·· d ... istiınal davaoı.ı açmıştır. İddia}·a çevır ı. a at enı ızor tı~un e 
'·at prort"ıııörü me-rhum i\lr·hnıt-d · · d b" · t t b 
l 

göre ~andıkta 25 bin liıalık tahvi- yi.ıziın ('> ır memnunıye e es-
77etin hatırasını taı:İ/' icin d\in l 1 sümi.i yer aldı. 
öğlt-den sonra 11aat 14,30 da ~ at, on binlrrce ngiliz li:aaı var- Yanına yakla~ıp oturdum. O 
dt-biyat fakültr!iıİ fr-l<tefe derıı:ıha.· mı,. Mahkeme bu iddiayı doğru da benim ~ibi mehtab ve yalnız-
ne!'linde bir toplantı yapıl:rııı!Şlıt. bulmadığı için euçhılar hakkında 

b~raet kararı vermi.ştir. lığı özlemi~. 
Vilayet ve Belediye Kalblerimiz. duygulRnmız o 

k(\dar birbirine yakındı ki ..• Be-* IŞIK KARARTMA - Çar- * PARTi KONGRESi - Vi- nim ... nderce özleyip tanımadı
~anlha ak~amından İtibar("n so- l~yC"tİmiz Parti kongre~i bu ayın ğım İnsan 0 • Onun da rliy11;lannı 
kllklardaki ~lt-ktrik 1Bmbahuııı1n 25 inde toplanacaktır. Üç gün de- •i.i~liyt"n ve yalnızlığını ıııevcn ın
bf'"şte bir niıııprtinde y(lkılma!'lına vam t-decek toplantıda l<a7:alar· 8an da b('"ndim ... 
müsaade edildiği hakkında \iı- dan gelen dilekler ve raporlar o- Şafak sökerk,.n ayrıldık ... 
layt"tt- ht"nüz hiç bir tebligat ya· kunacak. vilftyet idare heyeti se- * 
pılmamıslır. cimi yapılacaktır. Bir ı;?t"C'I'", bir Ranrlalla f'.'nr:tin * KÖMÜR SATIŞLARI - lrre açıldık. R<n kürrkleri ceki-
Pt-rakende kömür satı~larının !lıkı Miiteferrik yordum. Sandal tf'mh('l tl'"mhel 
bir sur<tte murakabe alımda bn- * KIŞ TARiFELERİ - Şir! ılerliyordu. flond•n karoıma geç 

mi~. iri gözlerini gözlerime dik
miş. bir elile de suyu okşuyordU• 
Sahilin bizi götm('diğı. bizjm de 
sahili görmediğimiz: bir yere ge
line('. kiirekl('"ri bıraktım. 

al• Onu kollarımın arttşınA 

dım. Şimdi, mehtabı, den' ' 
zi ve gözlerimizin birbirine 
do~ru akan rllcvlerini trmaş& cı 
diyorduk. Uzaklık. deniz, "{: 
Handan. gözleri, saçları. dud~ 
ları, o kadar güzeldı ki ... 

B 1 .. *d d ~ı·tılt' u tat ı nı~·a an uyan ı,. ' 
1 

r 
da. ~ökyüzi.inü siyah b_~l~_t'.fii 
büriimü<ıt, dt":nizde de kopuk 
büvük dalgal•r peyda olmuf

10
' 

Sahile '\'armilk için küreklere 'Y
81 

pı~lım, fakat fırtına bizi gc:rıe 
tuttu. a.

Sandal. kudurmuş dalgalar 
d b. . k b ' u •n' 

raıırıın a ır cı""vız ·a u~un . le 
dırıyordu. Rütün kuvvt-tı01 rı 
küreklere asılıyordum. H,.nd; 
korkmRmı~tı. !lf'l.dt"ce gözlerin ~· 
ki ıııihirlı alev. biraz daha bti> ı.ı• 
müıı:ıtü. tıl· 

Denİ7. co!lmU!l, kudurn1u~ ,, 
Fırtınanın korkunç ıqlığı kul~ 

1 

1 d 1 Jıı·o' larımıı:ı1a f\cı me o i er ça · ., 
du. Sahilden, balıkçılar. c.ıırt51 .• 

bi:zl": bakıyorlardı. Ben biitiın k0
'. 

. . k il 1 ··" vf'tımı o. arımR top il.r:11~· .,.k • 
da.h ilerl.-tıyordum. S"hılt:. '." d t?• 
laşmaqa ba~la.mı.,.tık. Fakat r,.., 
lar ~ibi iri Vf' korkunc hir d""·ıe 
birdenbirf' !iıandalı devirdi n~01d, 
yuvarlil.nırken. ditlgal~r ar"~ın • 
onun hA~ını s:ördüm. Oeniıın 

1 "ıtf! 1 • 
çinrle bf\~ırmak i•tcdim. ,..g rl 1· 
burnumu, eözlerimi ıııı.ılar o 
du. Onu kurtflrmak için bul:.ıt1 
du~u tRrafR doğru vüzdiiJ11.• ı, 

Bir elinden tutmu~. eahilc dcıi 
ru vii7mevt- çabalıyordurn· .,. 

- .. fi.; 
Sahilden bir balıkçı k•Y 1~1 

rılrlı. ,,, ' 
F.llerimİ7: hirhirinr kilir1lt!f11 rı• 

ti. Yüzii ~-\i7'.iime, saçlf'rı t'BÇ·~ 
mi\ !Iİİriindii 

T"katim ki'lm"'rrıiıııtİ. 1 
1 ''e•dir0 Rir da Ra bizi örttü. " •· 

kaybettim. 

Kendime geldiiım 7artı3 11 
ı.it 

balıkçı kulüb.-;nde idim. 0 ,~ 
zımdan çıkan ilk fey, H• 0 

oldu. .. ~il 
Öldi.ii:ünii i~itinct- hi.i.v~ık,~ır· 

sinir buhranı ı;tt-çirdim. ıı;,.iı 1 t~ 
onu benden alan drnize Rtı ı'J tJ 
istedim. Heyhat.. Kuvvt-t!İt• 
k<'lt!llİZ, yere yuvarlandım. 

Hıçkıra hıçkıra ağladıfl'l· f 

Deh,t-tli bir oı.o~uk ~ırafı~ 
rıyor, a.detA etimi tı-ırıyor. 

ta l'lte, çnktan oı.Önm\i!'I:... ··1 ,1-
!'on kor, kalbim gibi k0 

tında. 

At•• ~eçmişti, fakat 
rın külü kaldı. Tramvay ve 

müsterek • 

Tünel için 
bileti~: 

yapılacak 
Tramvay. Tünel yolcularına 

bir kolaylık olmak Ü7.cre, ı·uncl 
Vt- tramvay İçin aktarma bil('tle-r 
ihdaıı düşünülmektedir. Yolcular, 
bu müşterek biletler va11ta:iile 
hem tramvaya, hem de tünele bi
neceklerdir. 

Ankaradan gelen Parti 
müfettisinin verdiği 

' 
izahat 

Bir müddettenberi Ankl'lrnda. 
bulunan \.'ilavetimiz Parti 1\.1üfet· 
ti,i Rc~ad Mimaroji:lu, diın ,ehri
mİLe gC"lmiştir. Parti müfettiışi, bir 
muharrimize verdiği izahatla \! ı· 
18.yet kongre11inin 2 S Birincik:ınun 
da ba,Jayacağını ve üç gün drvam 
t-dect-W:ini söylemiş. şimdiye kadAr 
ask('rlerimize gönderilen hediyt"lt-~ 
rin miktarınnı 20 Obin prı.rçayı bul 
duğunu, Kızılay vasıtasile alaka
dar makamlara gönderildi~İni i
zah t-tmiı:ıtir. 

Ankara (1 lu•u•İ) - Maarif 
\'ekaleti mt-kteblt-rin sıhhAt ile
rile mr,gul olmak üzere yrni hir 
lt-şkil5.t yapmağa karar vt-rmiıı:ıtir. 
Bu karara göre, Maarif \' f"kdle· 
tinin ııhhat daire~i mekte!Jlt"rİn 
tal'°"be vaziyetinr ne dererry~ ka
dar uygun olacağını. ~ın!flerdaki 
taleb~ mt-vcudunun ıı.ılıh:ıt İi7erin
drki lt-!'Iİrlrrİnİ lt"tkik rrll"f'f'ktir. 

lundurulma"ı hakkında nıin lktı· kt-ti .Hayri~~nin kış tari.fel.eri ayın 1 
sad Vekaletinden \'il;iyete bir 1 2 sındm ıtıbaren tatbık edilme-
tebligat ya..pılmı.ştır. ğ,. ha!'lli\nactııktır. 
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İzmir tütün piyasası açılırkeJ1•'' 
Bir okuyucumuzun iddiasına piyasada dört tacir Buı;ıünlerde piyasayı mr~gul e· j tany• pazarının ehrmmiy .. ti ~~ .. gore, d~n iki hadise vardır. Biri yeni nüne getirilir"e bu yeni rnott. 0 r' 

Hava J.:urumu için nakil va!l~ 
talarına zam hRkkındaki tetkik· 
Jer ikmal t"dilmektedir. Hu zam yü 
zurıden Hava Kurumu bir senede 

250 bin lir• kadar bir vaıidat te· 
min edebil4"':ccktir. Nakil va11ıala· 
rına yRpılacak zam için, yakında 
Millet Meclİ•ine bir kanun liıyi• 
haıııı verilecektir. 

birle~erek, Urfa yağlarını t oplanıı~lar, tröst yapmı~Iar _ b. uf:d•y fi.ılarının piya•adaki te· zin •v.velkilere. ila.v.,ile tiit
1

~;· p 
Y Y irleri, diğeri de lzmirde açılacak koltesınde cndış~ edıleı:e'"-

1 
}.;,tıt' 

Fiatları Murakabe Komisyonu bu i~Ie alakadar olmalıdır olan tütün piyasasıdır. vaziyet mevcud hulunmadıS 
Y • diliicinden tezahür eder. · "' 1 ütün piyasaınnın ehemıniycti l>"'" 

Dün okuyucularımızdan biri, 
mt-yva pahe\lılığından ~ikayr.t et· 
mişti. Bugün gene bir oku}ucumu· 
zun yağ fiatları hakkındaki §İk3.· 
yetinden bah'!ediyoruz: 

yoruz. Kahvaltılık tereya~lara ı;te· 
lince, son zamanlarda lüks sütçu 
ve yağcı dükk8.nla.rında taze inek 
yağı 250 kuruşa kadar satılmak
tadır. 

ğı aradıkları zaman bulamamıslar. 
Çünkü, tröst, yağ fiatlarını ıı.r

0

ttır· 
mak maksadile pİya.sRya mal vrrp 
memiş, zamanını beklemiş. nıha
yel piyasada Urfa ya$('ınR talt-b 
arttığı zaman, tröst, piyasaya yağ 
vermi,tir ... aı 

hakkında, Yeni Asır gazeteı-inde Yalnız tütün !atı~l.ar~rııt' jfl' 

Hakkı Ocakoğlunun makale.sin- husu~iyetleri vardır. Uzufl
1

• f'l1e1' 
den şu parçayı a~ağıya alıyoruz: ve diğer mahsullere beııı'rı'"'' 

Yali Ankara ya 
gidiyor 

\'ali ve Br"l~diye R,.i~i Dr. 
Lutli Kırdar, \'iliıyet ve B•lrdi· 
yr.ye aid işler hakkındı\ muhtt-lif 
''t-ki.letlerle temas etmek üzere bu 
ak,am Ankaraya gidecektir. 

Taksimde para,üt kulesi 
Ha.va Kurumu tarafınrfan Tak· 

ıimde ynp~acak olan parp,Üt ku· 
Jr!'Iİ için 50 bin lira •arfcdilec('"k .. 
tir. 

Edebi roman 

ANA 

Parti Müfettiş,i Rt",ad J\.1imar· 
oğlu, Perşembe günü ~aal 1 7 de 
Enıinönü l lalkevinde clçtiınai 
·r erbiy(" ve Ahlak-. mevzuu hak
kında bir konfttranııı verrct"ktir. f ...... R .... i .... ~···y; ... (6) ......... r 
n11111111111111111•11111111ıı11ı1111ı11111111uı11111111111ııııııt1ıııi 

BLGİ;NKÜ PROGRMI 
18.00 Program. 18.03 Caz (Pl), 18.:ın 

Konuşma. 18.45 Mü1ik, 1~.00 Mi.iıik, 
19,30 Haberler. 19.i!i Fasıl heveti. 20.15 
Rad.vo J:ll7('tt'11i. 20.4!1 Knro, 21,:JO Ko
nu~ma, 21,4!'; Orke!'ltra, 22.:\0 Ha~rler. 
2:?.45 Orkf"!'ftra. 23.00 DAn!I mi.ıli~i. 23.30 
Yarınki prnw~m ve kapanış. 

ııtt2i94P C.~Rs .. nrnA 
8.00 Proj.?ı-am. 8.03 ~ü1:ik (Pi.), 8.15 

Haberler. 8.30 !\füıik (Pl.) 8.45 Yemt'k 
lisft>!'İ. 

12.30 Pro~Rm, 12.33 Ş;lrkı ve &f'ma

lJ,.r. 12 .. lO Hahf>rlf"r, 13.05 SArkı ve tür
killPr 13.W ~alnn rırkf"~f·ıııı~ı. 

Tefrika numarası: 63 

- iZ 
Yazan: PERİDE CELAL 

cf."iatları ı\1urakabr Komisyo
nu vaktile yağ fiatlarını te~pit ct
nıışti. Bu karara göre "I'rab:ıon yR
ğı perakende olarak 1 1 O kuruşa, 
Urla yoğı da 15 O kuru,a •atıla· 
caktı. Sanki böyle bir karar veril
memiş gibi. bütiin bakkallarda 
Uda yağı 160 • 180 kuru, ara· 
~ondadır. Ek!lleriyetle bakkallarda
ki Urfa yağları da Kars yağları· 
dır. Hakiki Urfa yağı i~e elaltın
dan 180 kuru~a "atılmaktadır. Bup 
nu J11atan bakkal diyor ki: 

•- Sizin hatırınız için ·veriyo· 
rum. Diğer e!;naf Urfa yağı diye 
size Kars ya~ını verıyor.> 

Bakkalın ifade!linr göre, ha .. 
tır içi~ 180 kuruşa Urfa ya~ı alı-

Halbuki birkaç ay evvel, yağ 
fiatları bu derecede pA.halı de.Cil
di. Acaba, fiatlann bu kadar yük 
.selmesindeki sebeb nedir? '1 

Bu meselenin içyÜLÜne mer;ıık 

eltim. Alakadarlordan öğrendik· 
lerimi a!'lağıya yazıyorum: 

URFA Y AGI TRÖSTÜ 
VARMIŞl 

Meğrr~e pıya!lada dört tacir, 
bir araya gelerek yaii: şirketi yap
mııı:ılar. Bu ,irketin ortaklctrı bu İ"!'C 
200 bın lıra koymuşlar ... Urfa 
yağı şirketi veyahud tröstü, piya
!'laya ne kadar yağ gelirse topla· 
ınış. bir yere dt-po etınİş. Yağ Ü· 

zerine İş yapan yarı toptancılar, 
pereı.kendeciler, piyasada Urfa ya-

c:Ötcdenberi tütünlerimizin iki 
bi.iyük alıcı~ı vardı. Biri Amerika
lılar, diğeri de Almanlar. 

Şimdi bunlara bir de üçüncüsü 
Sayın okuyucumuzun ) ağ trös· katılmı~tır. İngiltere •• 

tü hakkında bize verdiği malü· 
matı aynen ne,rettik. Bu trö~tü 1914 harbinde senelerce bizim
n1eydana çıkarmak, ı:iatları Mu- le iş yapmaktan uzakta kalan Bü
rakabe Komisyonunun piyasada yük Britanya halkı, Virjinya tü
ihtik.ir hareketlt"'rini taldb eden tünlerine alı.,mı§tı. Tütün istim&· 
murakıblcrinc dü,cn bir vazife- lindc itiyadların büyük tesirlerini 
dir. Dört tacirin elbirliği ile pİya- hepımiz biliyoruz. Bu defa iş ter· 
ıııadaki malları toplama!'lı, nihayet sine dönmüştür. 
fi8,tların yükselmc!'lini bekliyerek Amt'"rikadan tütün celbinde 
pıyaıı:ıaya mal verme"i, bugünkü mü~küld.ta uğrayan lngilttre. daha 
ınevzualımıza göre iktı1'adi bir cü- yakın yerlerden ihtiyacını karşıla
rüm t~~kil eder. l IükUmel, diı:!er ma.k, hem de müttefiki Türk iyen in 
~peküla~yon hareketlerinin önün('> iktı!adi kudretini takviye eylemek 
geçtiği gibi. yağ tacirlerinden de maksadile Türk tütününü kullan-
beı·annamt- istemelidir. - k maRa arar vermiştir. Büyük Bri· 

lcri kaybolmuı çamur yııı:.ıniarını an- Bir ••"kınlık iC'indrı·rli. Bunu hiç küp k 1 ki k k d A to v n nıa an or uyor u. :rdın- Yalan söylemişti. 1-lakik"'ti g(ıylf'~ 
dınvordu. K;ımerjı·erıin ı·aııınd.ı bt•yoız ün,ıd f'Unemi, 1 1'1ith<1.t Şevketin d(' !ık nt>ncrrelerin o··nunde k _ ,.,~ n s;:eçer en anncsinın merıık ve IC'lAş,;ıı düşt'!ee~ini, 
bir leke, bir nıerml"r ut·ıı parlavordu. en fena zan1anında ~idebilcccgini ak- biic:bütlin hızlanıyoı·du PC'ld J · · · · c crr vur- su:ıllcr 11oracai:ıru bilivordu. •Niçin 
Merdivenleri 11iiır· anır indi. B.ıhro ka- lına netirmenıışti. Fakat niçin ~ilnlic;- mu• •o··ı,elc• ı·ardı Gu·· irn k ... ,., ,,.. ,... • • • onu..,~n Kitti? diyec("kti. nasıl sana haber ver-
pısına k~dnr peşinden jt'l"len ve yo: tt•! ıBir sebf'b olacl'k• di.ve dU.,-:indj. Vf' naı:ııl mes'ud olduklarının {;ırkına mrd<'n~. 
a:Ustcren kadına bir çocuk ;ı,ihi it-;at Yoksa duyınıış nıuvdu? Bt·lki A~e\·in varmıyan in'fa.nhı~·-:- 0_:1l11ra J?ıpta f'- S~·t't Hanım: 
edf'rPk yürüdü. Ve nihayet kendi ini nkin k;.ıçtıııtını, Re.idle ohın nıi.iıu:ı}e- dıyordu ve sefaleuıu gormrnıt"lcrı için ı 
!"c.kakt.a buldu~u 7amo.ır1 h·ırrket~iı bM.ini 11.nlaınıştı. Nerc·clf'n anlı:ımış. böyle kaçıyordu - Boşuna yoruldun. df"rli, :\'azık. 
kaldı. Arkasından kl'lpanan. sil' .... ulr>- d ~-ki k . .. .·. Birdenbire karanlık bastı. Merak et-,.. kjnıdı•n duvmuftu".' Yahu r.>t:" Pmt' - Nıhavet koşkun kapısına hitah bir tinı. 

· nen dPmir kapının <ıl'ırhl 1nn1 duyu- t b k t u·· 'd. 1 k ;. ol L·•t ı· J }d k d Mithat Şevket Beye haber verin., - Evet. lzmire, .!\f:i"\İı::oı~... en ı n11 -:ı 1• nıı ın f•Snl..., H1Jı re 1 ı.a c <'n ini attı. Zili nAsıl çaldı. ka-vordu. Kadının ayak t;eslf'ri uıakla"lft, c- k b. ı h b -' k k Sııstu, nr Yapaca~ını ıao::ırmış rlibi 
d dı. l\1ısafir ı:elmış, bir hanım, slzı Canan hareket.siz kaldı. Kadınsa elle .f"a at oy E", a f'r vCTmt"ncn. aç1ar pı,·ı im açtı. h;ıval mcval hatırl.ıvor. ,.. 

Tok bir JtÜrültü. İç knpının k~ıpanı<J ·ı · · ·ı · • 0 h ld ., ~! 1 k D h 1 d k '•! · tihl'k adımlarla odanın orta,<.ına d~-
g. ek is1e;>or, dry n. nn. k;ı:vı.ışlurmuş, ka.l'flSttıda duru,·or ~ı n nıçııı 21 sın. ;ı c. ·· 1 11 ıc. - cr a o a:r-ına o:o;muştu. ıv Rnlo~unu 

,...e !IODra. orad.ın aı·aklarının ucuna k k b" r k l"d ı·k 1 t•ı ı1'ıh t bı"r t ı f ı •.. k k ru vürüdü, GC'nc kariınrı dikkatle l-ak-
1 fJyar kadının KOZlcrl ha1•n:t:c -a- ritmr.sini bekler gibi elindeki anHh- a ır rv a a e 1 0 mtı':I · · 1 n ;ıra a ır awra l'n ya ın yere. tu- tı. Ü7 üntu1ü hir !':esle .. 

' ' _:_·~:ıc.~~~·ıthat Şevket B~v burada ~a;ııra aa ıcsı~ .are etere eıvna.yor- !inip kavboluşu ... Pancur k.ıpannıı•tı olaı:i-lklı. Belki dr> kıı.mı~h. "n:!umıı-;:lu kf'r )'.!ibi oturdu ve &)!rıyan 7avcı.llı b~- - N('n var? dive sordu. }-Üzün bir 
d k. 1 l b h k 1 1 kad•tr ~clrn &Cinük ıı;;ık çiz,ı~i.1in ~i- Şevket 7r>ki idi. BLrşPylr>r hi <:efmi~ vnletiıı önündt'ki kiıçiik tnbur('\'t~ çi:ı-

dP_dl, dedl. size kapıda aoylcmedinı Orada ne zamana kadllr S~·Je kaldı O ıarnan döndit kOşke rioA_ru be1kt1. ve imdi t11<1kl:ı.rd:ı, AıtcıviıtOlde kerı- şını elleri ara"ına aldı. Alnı, ynnakları tuhAf, çok ~IJ:?Unsun ... 
Sımdi bina karıınlıklar i""nUr-. n(.iriin- di ir'-' nf'fu·•lt" hatırlaı·ordıı. b Baıım •"' d di C L n' bilmiyor. Kırmııı ışık daha ko:ı; Jla~- d Esk. 

1 
ı·~· ..... ;,

1 
, • ah.·ş ,gi i yanıyordu. ·Day::uıaınıyaca- - ,...ıyor, e anan. r.a-

~ nan -~eledı" ı·e hlrd·-Lı"ı·• "'Ü- .b. d" k mu\·or 1J. ı sc.ss l ı ıne gı.;.n.'1. mü~- Ne olacak, şimdi ne olacak? dh•e ~ 1 d > d. .şım müthiş a~rıyor. 
.u ·•1,; mı.ş 2ı ıy ı. Duvarlar ona cın reııgı r· U kt .. k . k 

1 1 
. ~ nı. ayanamıyaca~ım. ıve mırıldan-

cıı unden bı~·ı·Jer boşalm•• a'·mı• · k ıkla k • k u ıa an uza2(1 OPf' ıav '1" 13 arı inlrdi. AJ'lık ne bir i.inıid. ne bir tP- dı Çok t b k. ~ · k - Yatmalısın•, ı"stı'rahat, uyku belkı' 

Rı 1 dcnnansızlaştığını hi !'Setti. Guç- ulıf:ın ıçınde ıhtıvar kAdının k· t 1 1 ha:,vet İt". dP .. dl k ld K se-lli, ne bir dtıst!., Yapavalnızdı. Y.lr- i~t('miyorum_. Kafnmdaki hu h-.'lyallcr ivi ı:t"<'lir. 
....... .., A Ror nuyo'.• ar~n .ı arışıı< nnı-ı duyuluvordu. BirdPnbire bi.i)•"·k bir . ıs ıra Çf' ıvorum . .1.•Ü!!.lİtınıc 

lu J,.· ttcayıb. korkunc bir ,ekil ,. ak bü- ın urJ)('r · or u, · rf\n- J?un, nıu.ııtarib ... Artık onu, kim~;c i~- beni öldürüyor. Ynr~unum, fcnc..yJtn - Uyuyabil~rm! 
Nıt:!ll burada d"'~ıJ mi., dıle ke- \'\!Yordu. yada Jıihi uzun. hafif hir Irk. her t;ıraf karanlıktı. ·Bir mezar· temiyordu. Bu nP büyük, neı. rnüth>-;; uyumak isteyonım. Uyumak ve unut- Ser\"et Hanım hir an düşündü. Ka-

ke ~ 11erede. İstanbulda mı? sesle· lıkta kcı_'"_'bnlmuş ı:?:ibivim• dıv" nıırıl- bir !'iukııttu! D(irt b('ş ~f'llP t>\"·eli ha- mak ... • rıır-.- dojrru dönr:IU: 
lhtıy3 r k \dın so7 unl! k t-rek onun _ E~er yoııınınsanu:, diye m:nldan- d.::ındı. Uşüyor, ditltri birbirine vu• ı tırlarordu. O taı('. 2li1el k::ıdın, $f>fkat Arkasında k.::ıpı ~ıcırdamııtı. Elltr;ni 

h. Vrf'.•·!c eı::,lenır .ı:ı'1ı nıu e'lt-~iıc. dıiını duvdu. rııyordu .. B;ı~ınrn a_ı:tı.r~ı . drm,r ~.ir 1 ve gururla dr)lu ana ne olm•ı,tu~ Şim- yüzünden c;ekti. Bitkin bir tavırla clö-
- Iz.rn re ~tti. dcd, nn ~ş "'Un ,l{dyır Jt:İtmf'!iyim• rl·~dl. Fa' al bu- baskı halınd!> beynını ezıyorc!'u. Yu- dı sok;ıkl.arda. çamurlard.1 s-i.trıinen niıp haklı. Servet HAnımdı. İIHiyıtr k.a-

oluvor Bf', burada. 'bekçiyim. ,,.;ıh nu lçındcn. kendi k"ndine ıöyl('mı.,.ıi. rüm,.ve başladı. ornva burava nıerh;ım!"t, şe(l<rıt dilen- dın ilerlt"Yf'rek orada dıırdu. CAnan 
' h. d~mek b lmıy-Jrdunu buraya YUrüdU Dışaı·ıda kesif bir karanıık ·Gitti. divordu. o da ~tti'. lt~bf'r cili~ine çıkan kadın o muvdı.ı~ :\Iilh;ıt Şevketi ~or·acak di.vr. düşündü 
k rfar :ı,:oru'G lnuz... vardı. Si vah iri J?:öla:eJPr h ~ind• {U- vrTmeden, ub"amadan. sonn: dan'.• Cııdd,.vr çıktı. Adıml~rını ı;ıklf'l~tır- ve onun konu$masını beklC'mPden: 
'ac-ıc kPdJn. rada bunıda Af:'ach~r kımıtd.<1vor. hah· Üti.ıf'rı~fi artıyor; 1't'ndE>livnr urhoş- dı. Koşar gibi viırıiyordu, Bacakları j - Bulam;ıdım, dedi~ İstanbu!a inmi~. 
- İznııre inı? diye tekrar etti. Çl"..'nin tarhları karanlığuı içinde 11tkil· Jar öibı ik.i )·~a sallanıyordu. ıızlayor. ve her an orada Lır )ere çri- belki yarın ... 

- Sana bconim uyku ilff.cındnn J:Ön
derf'yim. dedi, bir tape al. AJabın için 
de ividir. 

Gene kadın S""ini çıkarınadı. Ser
vet HAnım C'li k~pının tokm:l~ır.d;ı., hir 
an harC'k('t~iz k~lmı ,f:, Sonra çıktı. 

Arkasından kapıyı ~essiıce kap:ı<lı. 
(Ark.ası \'ar] 

Mev"imin muayyen güni.irıde O• -el'. 
sa açılmakta ve bir ay zarfı00er~'

1 

koltenin büyük bir kı~llll 
satılmaktadır. er'' 

Geriye kalan mallar d• 1~ıl: 
kende •atışlarla elden çık•.'~~ ,b, 
tadır. Binaenaleyh üç bu:cte »'

1 cının ayni zamanda hare~. rıı' e 
tirilebilmesi için bazı götll~ ,~11 

yapılmaeı ve kararlar alırıflı'rıı,tt 
ihtiyac vardır. Piyasanın sçı ,ıet1~ 
nın gecikmesi bu müzıt.ker ııd,;ı 
devam eylemekte bulunlll

351 

d ~ 
ır. l•~p 
~~erikalılar nakil va~ 11all~,,,. 

tcmınıle meşguldi.ırler. l1ı1~ 
hu~usi marşandiz trenleri. t~t. tl1, 
ni İ!'ltemektedirler. Bu vatı) J.~ ' 

ğe.r memleketlerle bile t,rı~ttd 1 

muzakercyi İcab ettirfll' \ı1'e''. 
~fütünlcrimizi satacağırrııt 1 ,,-~ıl'I, 
kalılara, aldıkları ma11arı0 s e'~ı 
de de kolaylık gösterme!; J1' ı 
indeyiz. . d•~ 1 

İngilizler piya!'lamıza yerı~it ı:~ 
olmakta bulunduklarınd•n .• pıı' 
kilat ve bazı anlaşmalar \ıJ• f" 
mccburiyetindedıi. Bu >' 0 j.;• 
liyetleri de mahsüstür. ı,:rV< r· 

Almanlar da •üphe Y0kı'rJı~ 
piyasamızdan tütün alac• 1oı~l"r 
Buc:ünlerde aeçen !ilene • .• tdiı 

•S" malları sevkeylemekle ın•• 
ler.> 

Dünkü ihracat ... 
,.t ~ 

'hrOC l 
Dün. 300 bin liralık 1 d• ( 

pılmı.,tır. Bu ihracat e!'lnll";::ô d ıi 
manyaya ceviz. ltalyaY" tıı'ı.I 
risi. Finlandiyaya deri ve 
~atılmıştır. 

Altın fiatı b'ı 
.. ;klii~ ',. 

Altın fiatlorında duıtl" ,., İ• 
lamıştır. Rir ara 25,25 ~.r•·ı\,ı 
dar çıkan bir altın fiatı dofit!ltı .f 
lira idi. Bir ki.ilçe altın~~ edilPı1 

268 kuruş olacak t<'P1 

tir. 
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, O Birincikiinun 1940 .... 

BEKLER \sakalar: 
' 

1 Harb ve iktısad : 1 SON HA -----
Zenci General ! 

Askeri vaziyet 
[Ba~tarah 1 inci sahifede] 

Atinada 
şenlikler 
devam 
ediyor 

Yunan 
Beyaz 

kitabından 
p arealar 

İtalyanlar büyük bir karı· 
,ıklık içinde ric'at ediyor 

Yazan: Cem il MERiÇ 
Amerika Cumhur Reisi Ruzvelt, 

~1iralay Scotl Turner'in General
lik rütbesine yükseli~ini tasdik et
mı.ş. cBunda zikre değer bir fev
kaladelik mi var?> demeyin. Çün
kü 2eneralliğe terfi eden Scotl 
~furner bir zencidi rve bu zat, A; 
merikan ordusunda geenral rüt
besine yükselen ilk siyah renkli in· 
sandır. 

HaPb elıonoınisi 
• ue lıadın 

Otra.nt kanahnın temin ettiği himaye 
perdesi altında italyadan sü.r'atle )·eni 
tak,·iye kıt'aJarı nakledilebileceği gibi 
bilha-.sa İtalyan hava kuvvetlerinin da
ha .şiddetli mw:aheret hareketlerile böy 
le bir müdafaayı temin eyleyebilecekle
ri de heklenir. Sonra, Yunıınlılar, tim
diye kadar hep Garbi Makedonya ile 
Epir ha,·alisinde, yani ahali.sinin mühim 
bir kı'.'lou kendilerine muhib veya ken
di ırklarından olan mıntakalarda: ha

reket etmekte idiler. Halbulı...i bunda.n 
!IOnra Elbt1"8.n • Berat • Avlonşa hat• 
tına ilerleyince hero anavatanlarından 
(azla uı.akJa,.mııJ, ehem de ekseri}"etle 
A.rna\-·ud ırkile me,.kün olan araziye 
cirmi' olacaklardır. l\luntaum muha
rebelere pek o kadar ah~ık olmıyan 

Amavudların ~te bank.atı i~ ek.sik 
olmıyacaktır. Ayni :ıamanda Arnavud· 
luk çok dR fakirdir. Bu sebebler dola
yısHe Yunanlılar imtidadh ve esaslı 
menzil teşkilılb yapmağa mecbur ola .. 
caklar, hu da kuvvetlerinin bir kıo,; .... 
mını be:l'e)·leyecekth·, Daha a("ık bir 

ifade He ~imdj.>·e kadar İtaly<tnlat b"
reket üc;lcrinden uıakta, Yunanhla!" i ... e 
hinnİ'.'lbe yakında muharebe etmekte
lerken, bu defa vaziyet berakis olacak 

ve Jtal.)·ada kara l'e deniz.in yük!-ick 
makamlanndR tevali etmekte olan i~ti .. 
falar ve tf'beddüller de g-ö7-örıü.nc geti
rili~ Jtalyanla.nn pre~tijlerini kurtar
mak ic;i11 dAha gent' elemanı ishsı ... ıns 
ıetirmek suretile yeni \.·e ti•ddPIJi bir 
hamle yapmalartnın (Ok muhtemel ol
dujunu kabul etmek 1fi.zım gelecektir. 

A.tin;ı. 10 (A.A.) - Ha.lk, Erginnin Aıına 10 (A.A.) - Gazete:er, Yunan 
kurtuluşunu tes.ide devam etmek!e<lır. beraı: kit.ahı hakkında müta1ealar yü
l>Un bi.ı.tun kıliselerde elini lyirJer ya- rutmeğe deYam etmektedırl'!r. Dırçok. 
~ lnıtştır vesikalar aı asında beyaz kitab Baş:vekıl 
, lıiiLj genelik teşekkü..leri, sokak.er- Met.ak.as tarafından Romadık.ı Yunan 
a.an geçmiş \'e halk, gece geç vakte ka-

1 
St"faret~e çekilen bir teJgrafın ihtiva at 

Qar 'cnlik!er yapmıştır Halk, Kralı ve -mektedır. Bu. telgrafta Metakseosın ıo 
~ı.l.ll Şt"fi ?l.1etakus'ı mütemadıyeıı ai- i nisan 1939 da Italya maslahatgü:ı.:arı ilt! 
k.ı~lam.aktadır ı yaptığı_ gÖriıfme h~kında mal Um~. ,nev 

B 'I b" k cuddut. Maslahatguur, Mussohni lara-
f&ZI yanın IF ararı undan kendisine verilen emir mucibin-
Londra 1 O (A.ı\.) - Brezil- ce I~aJ)·~nın,. Yunanistanın nıülki 1a

-~·a. Londradn. \-·erle."len '"orve;, mam~y~tıne rıayet edeceğine vr. Yuna~ 
l • I · . · . . nıstan de dostane mUna:· b tl .. . ·d 
rıo anda v~ Brlçıka dt:Ylt>ıleı-ını _ ı-;e e e.ıııı ı a-'•n d • b'I _J• • • j ·ı me f'dt-cegıne ve bu munas('beileri in-

il ı ıgını ı n:ırmı~tır. ngı tere ki'8l ettıreceg· in d . M k . 
t ·ı h"k" · • k·- e aır eta ~a3A temı-
czı ya u umetıne leş~~ ·ur et· nat. vermekte idi F k 1 b · 

rt-.i · · a a u temıııa-
~tır. lın .sa.htf' olduğu Tirilndalti Yunan c!-

Şirkefi Hayriyenin yeni çisinin iki gun aonı·a ç•ktigi bir ı.ı-
araı ıle mt>ydana çıkmı.ştır. D·ger cihel 

Vapur Seferler'• ton Belgraddaki Yunan elçisi ıaraiın
daıı gonderilcn bir telgrafta itimada 

Ray buhranı yüzünden tram· fi) an Arnavud membabırınd.:1n verilen 
\·cııy ıı,.f,.rlerinin azRltılma!ı tiz~~ ha~rleT"e gcire Arnavudluk tahtını İlal 
tınt" b"lh E . .. .. R brk ~a Kralına takdim'" gelen he'l.ete !vtw;. 

Aıina 10 (A.A.) - ~Reut~r~: 
YunanlıJann Eı:girici'!' ı..o1a.nd•kl"rı 

muı.alferiyetten sonra, İıalyan ordu~u
nun sağ cenahı tamamile Ayasaranda· 
nın ve Ergirinin fimaline· ve imali 
ı:arbisine doğru çekilmektedir. Bu ma
lümat Yunan ordusu nam:.na resmen 
söz söyiemeğe saliıhiyettar bir zat ta
rafından verilmiıtir. 

Biraz daha şimalde İtalyanlar büJ•i.ik 
bir karışıklık içinde ric'at etmekte-
dirler. 
Şimal mıntakA!Undaki İtıı.lvan kuv

veileri Yunan kıt'aJarı tarafından yapı
Jaı. Uı: ı;ıidcietli taarruzd:ın ı:.onra işgal 
ettikleri pek :nühim bazı ::.ırliardan a
tılmışlardır. 

1 RADYO GAZETESİ j 
lBaş tarafı ı ıu.ci ısalı.ifedcJ 

İT AL YAN - YUNAN HARBi 
Yunan - Jtalyan harckihna ıelince: 

Ergiri şehri de nibayel kahraınan Yu
nan a~kcrlcriniıı "ilıngüsüne muka\ c· 
met cdemi)'erek dün ~aat 13 te teslhn 
olmu~tur. Bu Ş<>hir mülcarrıı on birin
ci JtaJ.,·en oıdu'.'iiunuo ,ilah, ceph1tne, 
;riyccek, malzeme \-C ~?İrt: ilttİ)nc:laruu 
temin eden en biı3ük bir aınba.rdı. 1 ı a<ı:8a . mınonu ... ,. 1 &olinfnjn Arn . .; . . 

ııırnvaylarının aabahlan çok k ·ıh·_ • •vudluğun aen1~.letı ('<.:l"gı 
!-.balık ld - .. n C::.itkeıi .. kkında vadlcrdt" bulunduğu ka,yde- (t'phele-rdeki harek81a gelince; 
fi . 0

. ~gunu .~"..rt" ~. dilmekte idi. Şima!de Yunan kıt"aları Elbao;an )·o· 
j,. 1 ayB'·\·b~ ız~ıhar;~.ın ~nun,. g~çm_ek ~B{'yaz Kitab. 21 t1guslos 1039 da lu.nda J~kombi nt'lırinr ,·annı..:Jardır. 
n rı e f"k ıle Koptu ara~ınc a ) e· BAşvekıt ~letaksas ile İtalya ı;cfıri Graz Yunan kuv\·etlerinin di&:er bır kolu da 
~ 1 

seferler ihdlls etnıi~ıir. Bundan zi "r.u1nda yapı!ao uzun bır mulitkatı lJe\.ol \'Üdi"iİJtde ilerliyc.rck Vedel su
<:ınra Köprüd~n ve Bebrkten her da ihtiva f'fmektcdir. : yunun o;arkJndaki muJUm tcpl:lcrl i"Sgal 
~•.rırn !'laatt~ bir vapur h11r1:ket rot- . Bu rnulikat eRnMıında Metctksa.1 !Sf"- ctuli,lcrdir. Cephenin ıncrketind;? Yu-
lcı:ılecektir. ~u vapurl~r .A.r~a~ı1d- fire ez<'um_ıe_ ,unları &riylemi~r: nanlılar, \'i~\·ola'n_ın balısııı.a.geçmh:ıler 
/ Y. Ortakoy ve Br.şıkta~ ıı:ık~le· •_-_On _ıkı ıtdava na)dedilpn askt:r- dır. Bu ,ekılde lunan kıla.arı Berat 
'rirı'" uğrayarak Köprü)·r sır~le· Jt-rınıı; •Pıreve gideceAiz. bUttl•~ Egt-1 fehrini ccnubdan da lehdid clınt.>ge ba, 
ı:""k ve aynı ıckilde Bebeğe gide- vı_ zaptl'd('ccgıı. di•·e pıkı 1ıOyıcıiten, lamı .. tardır. Er~irİ.)i zaptctıni}. ol~n :u-
t~ktir. &l.rt"şal Badoalio .\rııa\u:lluJaı a e- nan ku,·,·ellcn Tepedelcne )ltını kılo· 

g,, d b k ~-keti 1-fa,·rİ· ~en Arna\'udluk hudıdaıın·n ~eni ·e- metre.le kadar :ı·akla~n_ı_ı-.lardır. iki ü_~ ... n an et~ a ~ ır ~ tı'e ~· d • k ı '• - k bl ·' · d m saat· ' ceıun en bah::eıi'!'rk"n, GOrice\e ge- gune adar Tepede en onünde ciddi b_" 
1 "l" te erın vt"nl evn le. K •. • ı · · t-f . · . k 1 . n ont Cıanoyu ı tıkhıl r-rl<'n br- mu ıarebe bcklC'nmcktedır. •ak.at bu-
k ını dt" nazarı dık atr: a mış I'\ e yeller u:r.erlerinde ·Kosva. Çamuı·vr:ı• 

1 
liık muharebenin Berat - J:lbasa.u ve 

~! tarıfesini buna RÖrt" h;ıızır a- yazılı levhalac taşırken Yunan :nıUc.uıi Timoriça dal;ları iıttikametindr ;rapıl
~ ı.,tır. Ayrıca aabahları çok er- ltalya tarafından nir bir tPh\il.:e nhna- ma~ı ıçok muhtemeldir. :Setice~·i bu 
~en kaldırılan tenzili.tlı 11.~t"lr. ~·a- dıgına n""-ıl i.ruın<hrabi1iri1.1 c:,.n·i. Kos- harbler tayi_n ~deceklir. 

Utlarile memurların daırt"lenne ve, kf'ndiıı:ilf" hususi münascbet.leı·iniı o Altn11'.'I gunluk harh sonunda (;öd· 
\'ilktindt- ycti~melt"rini temin için lan Yu~oslavyayiıl eiddir. F·.lkat. Çcı.- ce ''f" ErJ(irinin :raphndan ı.onı·~ Yu
&a.hahları daha 81 k vapur hare- murya \•unanistand.adıı. nanlılar, Arna,·udhıkta mC\"fUd altı tay 
~~t ettirmt-ktcdir. Şirketın bu şa- Tan11ıırni.vet "'" istık1Hlimi: v,..,.,. mil- yare me.vdanından ü,· lane:!>İııi ellel'İne 
l"arıı takd" f ]"·eti bütün Bo~i\Z; 1 ~. menrAatlerimiz_ !.ehdıd t-dHdi~ı f;;k- geçirmi~ bulunmaktadırlar. Alınan ha-
l~fttı ır aa I) .,

1
,, nırde bunların mtidafaa•ı h:ın c;arpı~a- berlt're g0r(', (~orİfedf'kİ ıneydanlar-· 

TnC"mnun etmı.. · Sl!fıız d b' · d 1 .. ı b ,, · an ırın c ıer tur ti avau'l U\·uş \"C 

Grazzi revaben bu U1rdi'd"" Yurıa· inio;; tcı-is:atı rnC\'tuddur. 

KIZIL 
RAKKASE 

nistanın tamamile hak1ı 'J: ::ır,.ağtnı. fa- ' Bu~tine kadar l\tilano ye Torino ;:ihi 
kat boyie bir ':'<'Vin mevıuu bahsol- .,.imali ltalla "'ehirleri İngiliz havs kuv
madıj{ını ıoylemiştir velleri tarafından. Napoli

1 
Taranto 

« S A ·L O M E » 
Turk(r SO.,lli '" Turkt~ 

Şarkılı film 

(( ARTAKI CAN » 
'ti.:ZEYYF., sı:sAR''" 

aa,muharririmizin 
konferansı tehir edildi 

12 12 940 per~embe ı:un;i •a
aı 1 7 d. B<yoğlu Halkevind• De 
nizli mcb'usu ve ~aıetl'mizin ba~ .. 
rnuhRrriri Necib Ali Küçüka tıı
rafından verilecek konferans tehir 
edilrni~tir. 

Breııdizi gibi ccnub ~ehir ,.e ko)·leri 
de Yunan ha,·a ku\·,·etleri tArafından 

bombardıınan edilmekte idi ... Arlri_,atik 
denizinin ~onundaki Trİ.\'cc;te ,-t' Polo 
~hi muhim limanlar laarrutdan ma
c.un kalmı~lı 

Halbuki '<İmdi hu ı;ehirl<'r de ine;i
liz bombardıman tay~·arrlf'riııin ın tic'i

''r ~le, me\'ıiTrri iı:ine g\nni~ hulu· 
nu~orlar. Artık iııgilfcrrnin honıhardı
man f'deınh:ccegi ital.van ~chı'İ kahna
mıs demektir. 

4:itilrn,.miş tarkıhırı. büvük 
~ehtf"r takımının iştirak.ile 

'ranınnuş oku\'ucular· Koro \'e ... 

KıirPk 7.indanı._ Zin('irlf'r ara.o;.ında 

firar-. Balta ginncmiı-ı ormana 
İnc;nl'lar ... 

doğru ... 
C'rhPnnenıden 

Öl um ... 

13 hirincikinlın (' l' !'ol A 

matinelerden itlt.aren MAHKUMLAR 
• 

GEMİSİ 

TAKS İM 
BU.yük aııık ve macera filmi. Ba~ rollerde: 

CLARK GABLE JOAN CRAWFORD 
Mr. M O T T O 

VATAN FEDAİSİ Bu PERl)E.\IBE ak<amı 

Filmi mu,·,.ffakiveü~ 
dC'\'Jm ediyor SA RAY S İ NE MA S INDA 

(/1 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
Ü) 

zengın 

BAROS 
Yazan : 

~~rıı a nlaştırıımı, Ekrem Reşid Tefrika N:J· 
llrlhl tefrika 5 2 
---~~~~~~~~~~~~-~ 

~~ 1disini atı tlzerınde. alnı yuksek. (de, Turkıycnin yeni ve gene padij<ihı 
~ COten Cezaırlıler, muhafaza et - SUle\'mandan aldııiitt yarclıın \'e hinıa
d Olduğu genclig:i__ önü.nde hayret • ~e vidlerinden ileri geliyordu. 

ı:ı,,t kalı)-ordu. ÇunkU peka!A bıli- Barbarosun vaküle Cezaiı·dcn uzak
lı _u 1ti. Barbaros Cezairden ayrıldı· laşırken söylemi, olduğu gibı uyrılık 

i\J.rıdenberi bir çok yorucu. yıp - tam üı; sene d~vam etmişti_ 
~· •··~·.ıar gcçu·mişıi. 1 7 - T elmesan Beyi 
~t tılrırın hepsine asla boyun eğmı. 

• •1t. hiç bir nki• ,aı. kapıımıyarak, nankör Abdullah 
\t

0 

lclr:n.an tam bir iman taı::;ıy:11rak mu-
r-~lı1et etmişti. 

t~~itıf'ye avdetinden bir kaç uat 
~~"llıt;ıti. Fakat ~arayın Onünde c~ • 

ltt:a.hürat devanı ediyordu. 

'°o;ırq V'a:,a~ cs!C'ri bir turlü kl""i!nıi
tt ~- Barharosun ıanı. töhreti bir 
lfıı l'lha artmıştı. 

•
1.r Bey, df'rin bir rnemnuniyPt 

l}' 
1 tıdc §Chrin ileri gelenlerini kabul 

-.tı.ı 0tdı1. Bu mcmnuniret Cezair talı
~tll.iden iş~al edebildjgi.nde.n ziya-

Hf'nlız Berberlıtan Wımamilr. ~ıniı.
lenmi• değildi. Tecziye edılec~k b:C 
nankör, bir hain daha vardı. Bu da 
Telmesan Be:vi Abdullaht.ı. 

Abdullahuı, Barbaro.sun sayesind" ... 
r,nun yardımile. himmetile, himayesile 
'!'elmcsan hukümdarlığına yükseldHtini 
pekil;i hatırlıyoruz. Fakat bunu Ab
ciullahın kerıdi$i unutmu:tu. 

Hutbeyi ve sikkevi Türk padi,.'lht 
nam.ına döndürmeyi, Hııır Beye her 
sene on bin alWı vergi vermeyi ve her 

zaman İspanyollarla mücadele halinde 
l>u1unmayı taahhüd etmiş olan Abdul 
lah, İbnilkadının isyanı b~gôstc-dr 
J(Ôstermez ve Barbaros müşkül m~v
kide kalır kalmaz taahhüdlerinl ifa et
meme~e karar vermişti. Hutbe ve sik
keyi kendi namına çevirmi,, vergi'.':ini 
Odememiş, İspanyollarla da bir doslhıic 
nıualıedesi akdetmişti. 
Hızır Cczair tahtına avdet eder e~

mez Abdullaha eski taahhüd1erinin i
fa.sı için bir ihtar ~öndermişU. Abdul
lah. bu ihtarı tebliğ eden Hızırın nıc
muruna f()yle cevab verdi: 

- Ol bana bu yed alıverip ve bu 
memleketi ısmarladise ancak bana hü
ki;m ve hükıimetini ısmarladı. Artık 
benim kimseye nesne borcum yoktur; 
ve i~bu memleket dahi bC'nim atam ve
ridir. Her veçhile bu yerin hıfu. ha
ra:-eti benim elimden ı;ıelir. Eger ol da
hi geen gelip benim eJimden alrnar,a 
kadirse, işte memleket yerinde. çöküp 
gitmedi, ge15in alsın!.. Ben onun mü
dafasına kadirim .. Kimseye ne mii.1 -
l..ümü veririm ve ne de bir habbe ve
ririm .. ~ 

Bu cevabdan 8onra, Abdullah he
men harb tedarikine ba$1adı. Civaı· 
şeyhlerine, hatta Ahmed bin Elk:ırlının 
kardeşine de haberler salıp hepsini Ce
zalı üzerine yürümeie da,·et etti. 

Yakın günlere kadar, Amerika
lılaı, zencileri köpekten farksız 
sayarlardı. 

Almanyada Yahudilere reva gö 
rülen hakaretler Amerikada zenci 
lere yapılırdı. Amerikanın bazı 
parklarının kapılarında sallanan 
levhalarda şu cümle yazılıydı: 

•- Buraya zenciler ve köpek
ler giremez!> 

1~enlerinin parlak siyahlığından 
ba~ka hiçbir kusurları olmıyan za
vallı zencilerin Amerikada her gün 
gördükleri hakaret sade bundan 
ibaret de değildi. Kanunen mem· 
nu sayılmasına rağmen, zencilerin 
t:adde ortalarında clinç> edilme· 
leri an· an esi hala ya,ıyordu. Ve 
bu yüzden, Amerikadaki zcncile
Tİn talihleri, simsiyah tenlerinden 
çok daha karaydı. Böyle olduğu 
içindir ki, siyah renkli bir in.ianın, 
Amerika gibi bir yerde generalli
ğe yükselişi, çok şayanı dikkat bir 
h.idisedir ve bu vakıayı, Amerİ· 
kanın lehine bir hareket saymak 
lazımdır: Çünkü zencilerin Ameri
kada uğradıkları hakaretler. he
men bütün şuurlu insanların nef
retıni ve lanetini körüklüyordu. 
Bu netice ise, bütün milletlerin 
kendilerine sempati toplamaya ça 
baladıkları bir dünyada, Amerika 
için büyük bir manC\'İ kayıbdı. 
Fakat yalnız parttya kıymet ver
dikleri söylenilen Amerikalılar, bu 
manevi kayba pek ehemmiyet 
vermiyorlardı. Bu yüzden de, yüz 
yirmişer katlı gratsye1' lerine rağ· 
men Amerikayı tam mana.sile me· 
deni sayamıya9lar büyük bir kala~ 
balık teşkil ediyordu. Hatt~ bir 
ç.ok insanlar, zencileri linç eden 
Amerikalıların, faraza bir dünya 
sam piyonu Ovens' le iftihar etme
~ıni garib buluyorlardı: Çünkü O· 
!impiyadlarda Amerikanın yüzünü 
ağartan Ovens'in yüzü sinısiyahtı. 
Şin.di ise, Amerikada, bir zenci
nin General oluşunu, yeni dünya 
hesabına İçtimai, beşeri ve ahla
ki bir tekemmül adımı ~•ymamak 
mümkün değildir. Bu. o zenci Ge
neral hesabına büyük bir zaferdir; 
Çunkü o zenci General olmakla, 
'iade Amerikanın değil, kendi ır
kının da yüzünü ağartmış oldu . 
Bu hadise, bütün beşeriyet ıçın 
bir fali hayır ,.yılabilir: Çünkü 
vavaş yavaş, en !İyah renkli un· 
'!urlarının yüzleri bile ağarıyor. 
Bu vaziyet karş181nda, Avrupada 
yaşayan beyaz insanlara bir tek 
kurtuluş yolu kalıyor: İçinde bu· 
lundukları felaketlerden yüzleri
nın akile çıkmak istiyorlarsa, A
merjkaya gidip yüzlerini ,sjyaha 
boya!lınlarf 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

'l'EPEBAŞI DRAM KISMINDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

BULUNMAZ UŞAK 

• Yazan: Dr. Sıtkı Y IRCALI 

Her devirde kadın emeği dauna, Harbden sonra haricde çahımağa b:tş:
ikbsadi bir unsur olarak istih- lamıştır. Nispeti de çok düşüktür. Al

sale karışmıştır. Fakat her istih'IAl yo- manyada kadın on dokuzuncu asrın so
şına göre bu rol de muhteliftir. 19 un- nundanberi işçi kasketini taııvor ve 
cu asrın içinde sermayenin temerküz. fabrika dumanı yutuyor. Halbuki Fnıın
ve tedavülü mil1i hududları aşıp. mu- sada nüfus artışı sıfırın altında. Al
harrik kuvvetlerin verdigi hııhı biıyük manyada ise üstündedir. BinAenaleyh 
sanayi dünya pazarının fethi için mü- kadın. ister istemez.. aile iktısadi dev
cadeleye ~rince kadın emeği de fabri- rindeki yerini ve nispetini bu;rünkü 
kada ucuzca istihlRke baıla.ndı. Kadı- istih~ si.<iteminde dolduruncaya kadar 
nın iı pazarına atılmasına ilk itiraz da fabrika fişlerini arttırmakta d~vam e
onun istihsal faa1iyeti bir ~gündelikçi- deeektir. Çünkü çıkrıklar dönmeyince 
formunu aldlğı zaman meydana c;ıktı. I fabrikaların. işlemesi. lizımd!r ... 

Bu tarihtenberi kadının yuvasına YENi HARBiN TESTRI 
dOnmesi, onun rolünün analık ve ev Bu harb, buna da yepyeni bir ham-
kadınlığına inhisar ettifri iddia edilme- le verdi. İn.V.lterede sanavi ha-
ğe başlandı. Böyle bir hitab, re«1ik-ve yatının yeniden seferber edilmesi üıe
d~~il, alışılmış aile hislerine dayan- rine ilk defa usta işc;i istemiyen imali
maktrıdır. Çünkü kadın bütün tarih bo ta. evvelce de çalışmış kadın i~iler 
yunca iktı.sadi hayatın naztmı ve istih- alındı. Her branşta yetiştirici mt-kteb
salin vaıR~ilemiyecek bir rüknü o!a- ler açıldı. Hasta.bakıcı. pasif konınma 
rak erkeğin yanında vazifelenmi$tir. ve sıhhiye ekiplerinden başka kadın 
Bu.s:rün de onun ev haricindeki faali- işçi bölükleri vücude getirildi. Elek
yeti.ni tabiate aykırı değil, bil.l.kis 1ek- trik, havagazı, tramvay ve otobüslerin 
nik icablar istihsali aile muhüin<lr.n işletilmesi ve tayyare kanadlarının ima 
fabrikaya naklettiği için. tabii telikki li. askeri giyim ve dikim işleri oıılann 
etmek lizımdır. ellerine ge(ti. 

Toplu istihsa1 devrinden evvel lstih
ı;al ünitesi aile, pazar da kasaba vt şe
lUr sınırlarına bağlı idi. İplit;i büken, 
~cimleğinden, çarşafına kadar ve hatti 
erkej.rin giydiği şayağı dokuyan kr.dın
dı. Çıkrık ve tezgahın sesi beşi~in ~P
sinden daha devamlı idi. Evde kndın, 
yarı mamıll maddenin itmamını ta -
memen Ü7-E'rine almıştı. Büyük senayi. 
ilk hamlede bütün çıkrık tezJieah~arın; 
susturamadı. Aile çevresindeki kiıçük 
zanaatkar yaşadı. Hatta kadın cpe,rça
Ct• adile henüz temerküzünü vaı:np riış 
tünü bulmamııs imalatta veya ikmal fa
nayiinde yardımcı olarak evinde ça!ıştJ. 
Yirminci asır yepyeni imkinlarla tek
n.jgi leferrüata kadar indirdi. Nakil va
~taları ucuzladı. Maliyet fiah tenezz.ül 
elti. Hazır elbiseler kasaba te1'ı.:.ilerini; 
toplu deri ve ayakkabt sanayii şehir"" 

lerin ısmarlama kunduracılarını; pa
ti~ka. krten bez ve fani le inlik ve\ a 
ipek dokuma çarşaflan. gömlekleı i, 

örmf' yün çorabları maziye karıştırdı. 
Hatta çarşı ekmeği evin fırınını bae 
söndürdü. Bu ıuretle harcıi.lem fabri
ka malı ikUsedi havatın bütün ıaha-
21ında kadının evdeki istihsal sİ'i'"ınini 
yıktı. Y.'akat bütün bu yıkıbın sistemin 
beslediliı:i müstehJi.ke cevab vermt-k i-

çin erkeğin emeği ki.fi değildi. Kadın. 
bu suretle hadiselerin hislere yer ver
miyen kanunlarının taıyikile; evindrn 
ayrılıp makinenin durmıyan i'!itihsal 
zincirlerinin bit halkasını teşkil etti. 

Bugün istihsale karışmamıf olan an
cak iehrin ve kasabanın orta halliden 
üstün muhitine bağlı kadınıdır. Bizde 
evli bir köylü kadın çapada. orl'lktiıl ve 
hatta pazarda erkeğin vardımr1'ı dcj(ıl 
arkada~ıdır. Şehirdeki İ$Çİ ailenin de
vamı, hatti yaşaması bile kadının ça
hşmasına vabestedir. 

Ya analık?. Ys. aile, evin idaresi ve 
çocuk bakımı?. diyeceksiniz .. KöyJü ve 
işçi kadının aile bağları ev birliRinın 
devamı için emeğile yapbğı fedakiır
lıklara istinad ettiğinden, görenekten 
daha şuurlu değil midir? •. 

En klisiklerinden en yenilPrine ka
dar bütün istatistikler, çalışan muhit
lerde ve köylerde nüfus artışının daha 
faı.:la olduğunu ispat etmiyor mu?. 

Ölüm ve hast.elıklar "ene o muhit
lerde çok .. Doğru. Fakat kabahat ba
kım ve sıhht tedbirlerde, kadının is-

Fransa maR:IUbiyetinden evvel 18 ya
şından 45 yaşına kadar bütün kadın
ları iş mükellefiyeti içine almıştı. İlk 
partide 25 ile 35 yaş arasındaki bütün 
bek§r kadınlıırı fabrikalara AÖndı?rdi. 
Bu suretle erkek elemanı kısmPn cep
heye göndel'mek, kı~men daha aj;cır sa
nayide kutlanmak imki.nı hasıl oldu. 

Cepheye koşan ve koşacak olan Meh 
medciA:in yerini doldurmak ve geriyi 
beslemek mes'uliyeti, İstik.Jil Harbinde 
olduğu ıtibi bu~ün de fi:'ene geni$ ölcü
de Türk köylü kadınının omuzlarında 
olacaktır. Bizim gibi büyük mikya~t" 
kol Uraatine istinad eden bir i,tihsal 
bünyesine sahib bir memlekette bunun 
manası büyüktür_ 

Binaenaleyh biz de köylü ve İ~i ka
dının yanında şehirli, kasabalı ve he
nüz İ!•:tihsale karışmamış kadını da. ge
ne milli müdafaa gayr~tlerimizi kuv
vetlendirmek içirı yardımcı sanayide 
vezirelendirmeliyiz. Kısmen ııPda nu•d
delerinin ihzarında veya devletçe te!'İS 
ve finan~e edilecek dikimhanelerde, ma 
mUI maddelerin tevzi ve pivasaya ar
zında böyle bir c>alısma mükellefi\'eti 
vücude «elirilebilir. Bu suretle yerleri 
doldurulacak erkek elemanları dah111 
müsaid bir şekilde kullanıp, e1e:neğini 
çoğetltarak iktısadi harb enerjimize ye-
ni bir hız vPrmiş oluruz. 

Kız meklebleri 
voleybol maçları 

Kız mektcblerr ara~ındaki vo
leybol müsabakalarına dün Emin· 
önü Halkevindc devam edilmi~tir. 
ilk maçı, Çamlıca ile Işık li•eleri 
yapmışlar ve Çamlıca çok ü~tlin 
bir oyundan sonra 15-1, 15-1 ga· 
lib gelmi,tir. 

Çamlıca: 
Hayrünnisa, 
hat. 

Süheyla, Nuriinnisa, 
Necla, Necla, Neba-

Işık: Nurcihan, Piraye, Saliha, 
Zizi, Zekiye, Nesime. 

İkinci karıılaşma, İstanbul ile 
Kandilli arasında olmuştur. lstan· 
bul lisesi maçı i\.i sette kazanmış
sa da oyun çok heyecanlı geçmiş
tir. Bilhassa ikinci set çok sıkı ol
muştur. Birinci seti 15·9 aldıktan 
sonra, Kandillin in mukavemeti 
karşısında lstanbu} lisesi ikinci se· tihsale karışmasında degildir. Bu her 

şeyden evvel bir sosyal sigorta ve lş- ti 16-18 kazanabilmiştir. 
çinin fabrika ve fabrika harici hyall- lstanbul: Selma, Ülker, Sema· 
nın tanı.imi meselesidir. Fran$a, muta- , hat, Güzin, Necla, Meliha. 
vassıt, deiılmamış aile ek.c;eriyetH~ if- Kandilli: Sevim, Selma, Sühey .. 
tihar Pderdi.. Kadın orada, Büyük li, Saim e, B eria, Vildan. 

Hareket üslerinden fa7.laca u:ı:akla<;ı· 
mı., olan bir ordu, ha~mını ınua~şrn 
bir hatta kadar takib ettikten "onra, 
e&eı· onu ~ok aiır !-iUrettc nıağiiıb ve:ya 
imha edeınenıj' bulunursa ve o ordu
nun renahları müc;tenid ve imtidadı da

ha az bir nıiıdafaa hattında )·eni bir 
muharebe.)·e haıırlandıtını görürse, o .. 
na çok müdebbirane bir tar.tda \'e c
ash ha7.ırlıklarla taarruz etnlek utı
rarındadır. Ak.si takdirde, bu taarru
tun akamete mahküm kalabilmc'fl ih
timal haricinde dei:ildir. Harb tarihinfn 
ı.onsuz. derinliklerinde bu hu~ust.a bir 
rok misaller ,·ardır. Birçok defnlıır tek· 
rar r~·Jediii.miz veçhile kıym~t ve me

z.İ)·<:tini bu hRrbde bihakkın gö.stern1i1 
olan Yunan Başkumandan.lığının hU
tün bu ihtimalleri icabı \.'l':çhilc goı
önündc bulunduracağı tabiidir. Fakat, 

bu harb bize tahınini en mü~kül olan 
şeylerin tahakkukunu gÖ'.'ltermiştir. Bu
na g(ıre, tevalj eden miıhim muvaffa

kiJetlerjnin fesirile. Yun:ln ordu<>u hu 
kı~ m('v!'limi11de babc;ettiğirnb: hatta ta
arruz ve ltal,l·anları oradan da atarsa 
vaziyet ne olur? 

Biz buna ~ö.)·le bir ce\·ab \"eririz: 

Ku\ vetli bir iiaJl·an mtidafaası ar
kasının d~nize mütcveccih oJma..,ife, O'" 

radan her türli.ı ikmallerini alma...ilt \-8 

anlarının mühim manilere dal·alı ot .. 
ma!'İle kabil olabilir. Elba5aıı - Berat 
Avlonya hath böyle bir hattır. İtalyan
lar böyle ku,·vetli bir hatta da tuluna ... 

maz.lar'.'IA ya Arnavudluğu terkedip git .. 
meğe - ki bu da galih Yunan orrlu~u
nun savleti karş-ıstnda kolay bir ış 

de,fildir - ve)ahud Yugoslav hududu
nun Ohri göJünü katettiği nokta ile 

deniı: arasında ,-e Skumbi nehri geri
~inde U'iuJ ,.e kaidesine mu,·afık bir 
tarıda tesi5 edilecek yeni bir müdafaa 
hattına (ekilmeı:e, lhtiyaclannı Drac 
ÜMıiınden temin etnıeğe ve Yunanlılar4 
la timal. cenub ordulan ,eklinde nıu4 
harebtıl e devam eylemeğe mecbur ola .. 
c:aklardır. 

İtalyanlann Arna\7udluğu terketmele 
ri, ayni umanda Adriyatik hikinıiyeti
ni de neı'edeeeii cihetle kendilf'rinin 
her tarafta mahvı demektir. Fa-

kat Skumbi hattına çekilmek merbu
riyetinde kalmalarının da buna yakın 
mahrurlar husule getirecejine ıııiiphe 
edilmemek ieab eder. 

... Mo~kado aparltmonım, 
l<a ımda otomo/,,//m cl11ca le .•• 

... Dostl11ğ11m şeref verecek.jJ 
duu hiç şaşma tn .'. Çvnh , 

cel>"' t! mv a /<ak 
,....iLLi PiYANGO ' NVN 

1 9 ,,,. I YIL/JA'I pıleli vardır! 

Abdulla.hın bu kü.•rtalu:a cevabı ce
zayi ıstilıam ediyordu. Barbaros tek
rar kılıc kuşandı. Her şeyden ev
vel Ahmed bin Elkadının kar -
deşinin Abdullaha iltihak etmesine 
mini olmak lizımdı. Bunun için kuv
vetinin bir kısmını bu vazife ile İbnil
kadırun kardeşi üzerine gönderdi . Ken
disi de TelmeS:Qn'a doğru ilerledi. 

Müttefikinin yardımından mahrum 
kalan Abdullah ile bir mevzide bu
luşup, cenk edip, ziyade lcital oldu. 
Akıbet gene Hak Taali nusratı ve fır
satı Hızır Bey kuluna verdi. 

Abdullahın kuv,·etleri tarümar, 
kendisi de rezil ve bednam olmuştu. 
Barbarosun ayaklarına kapanıp af ve 
mağfiret dilemekten başka yapacak 
bir şey kalmamıştı. Fakat bunu yap
mağa cesareti olmadığı için araya 
mutavassıtlar koydu. 

Ülemadan, şeyhlerden bir çok ze
vat Hwrın hu7:urwıa çıkıp Abdul .. 
13-ha şefaat etlikten sonra kendisi i~in 
af taleb ettiler. Barbaroı:ı, bu mübarek 
adamları kırmak istemediğinden do
layı Abdullahı affetti. Ancak Tclme
san beyi eski taahhüdünü ifa etme
mekle altı senelik verıi zimmetinde 
kalmıştı. Bu mebliğı derhal ödemesi 
Ji-ıımdı. Bıından maada her sene on 
bin yexiııe yirmi bin altw veri]. veı·-

mesi lizımdı. Bu vergi munla241man 
verilmeliydi. Hutbe ve sikkeyi Ti.ır
kiye Padişahı Süleymanın namına 
çevirecekti. 

AbdulJah bu şarllarJn hepsini mem
nuniyetle kabul etti ve bu sayede 
Telmesan hükUmetinde kaldJ. 

l'elmesan mesele.!i helledilmiı, şimdi 
sıra Ahmed bin Elkadının kardeşi -
ne ge1mi$ti. Hızır, onun üzerine de 
yürüdü. F akat ·bu zat firar etmişti. 
İki sene sonra ailesile birij.kte ele ~&
çecek ve otuz yük J(iimüşle bir daha 
isyan etmiyeceğine söz vererek afie
dileeektir. 

Berberislan şimdi bilSkaydü 13rt 
Barbarosun eline geçmiş ve s-ükUn ve 
asayi~ kavuşmuştu. Artık Barbaros 
rahatça İspanyollarla mücadele ede
bilecekti. 

18-Adahisar ... Cezair 
(Penon) u. 

Sultan Süleymanın emrile Cezaire 
i:r.am edilen Sinan Çavuı,un Barbaros 
hakkında İstanbula getirmiş oldugu 
eserde bir Arab müverrihi l.arefın -
dan denivor ki: 

.-Gene doğanla marti mavi semaya 

'."'Ük!'.lelmiı;Jerdi; yılanla karınca li~a

ııa gelmişlerdi; gül ve yasemin bah· 

çeleri mırıldanmalarla dolmuştu; zi
ruh olan her mahlıik hayattan ser -
mest olmuştu. (Mayıs 1530) ~. 

Dinleyin $imdi bu harikulade hi-
kl:veyi: I 

Cezair şehri önünde bir ada v.:ardı. 
Bu adanın üzerine bir hisar inşa e
dilmişti. Bu hisar şehre eı ka.dar ya
kındı ki, oradan ahkı.n oklar .,ehrin 
orüı~ına düşerdi. İsiıimiyet kalbine snp 
lanmış bir dikrn, dini mtibinin ~özüne 
karmış bir kum tanesi olan bu hisar 
mel'un ispanyolların elinde bu!unu
yordu. 

Kifirler bu hisara güvenerek Ce
ı.air halkını tahkirle haraca kesiyor
lar, fahiş miktarda verıziler iıı:;tiyorlıı.r, 
limana ~ren gemileri durdurup yağ
ma ediyorlardı. 

Hi."iar askerlPrile şehir ahalisi, ara
sında gece gündüz. arbedeler olu -
yordu. 

Namaz saatlerinde hisardan atılan 
güllelerin adedi daha çoktu. 

Ezan okunan minarelerin ÜU"rine 
mermi ve kurşunlar ve oklar çekirp;e 
gibi yağdırılırdı. İ~limi:vetin dt! ha.y
siyetine halel ~elirdi. Kiifirler de bu
na JtÜ lerlerdi. .. 

Kilfirll'.'rin iimiri ('Nlnrtin de Var -
ır:as) bir güllede bir minare y1kmaSa 

muvaffak olana büvük bahşişler ve
rirdi. ÖldUriHen mü.slüman başına da 
ayrıca nıı..i.k&fat verilirdi.. Bundan do
la:v! hisardaki asker vaktini ~ehir ü
zerine aülle ve kurfun yaidırmakla 
ıec;irirdi. 

Surların te"kü etUği sipere r.cıtmen 
nice güzel cami, yüksek minare, muh
teşem konak mel'unun "üllesi altında 
yıkılıp Kitmişti. 

Zenginlerin verdikleri iane ~aye.siude 
İspanyada yapılmış cepane ve esliha 
kaleye durmaksızın gelmekte idi. Bu 
ianeye fakirler dahi iftirak ediyor~,.
dı. Çünkü. fakir veya ıen~in, her i~
panyol ka7.ancının beşte birini kili eye 
veya vakfa vermek. Ceuıirdeki hi!i:ır 

için li.zım olan silah ve mühimm··tın 
yapılmasına hasretmekle mükellefl". 

Bu mermilerin atılmasına yeıı:.ine Fe
beb. müsltimanlara rahat ve huuır 

vermemekti. 
Cezairliler bu belıiyı on dört sene 

çektiler. 
Hızırdan evvelki hükümdarlar biraz. 

sükUn. biraz rahat bulmak için his11ıı-
8mirine peşkef edip, vergi verirlerdi. 
Fakat. Hızır, cınlar ~ibi hareket etmek 
i!:tc.•medi. 'ErzAk veva parR vermek ~öv
lr durı=ıun, Hızır Bev: ·K.ifir1erin ait
.. ,- .. Pkmek değil taş atacağım' ,. dc>
mişti. [Arkası var] 
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Teneke ile satılan 
benzin fiatları 
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Kıshk manto 
1 

alllna üç 
zarif elbise 

Siy•h yünlüden elbi-.. [tok 
plı~e. iiııııtü ~Omizedir. Kollar u
zun, y11.hud kııı.ıa yapılabilir. 

Spor rlbi .. f". Önünde bu ,.e
ne pek moda olan büyük ceb

le-rd,..n varrlır. GOğU!'I ve arka 
bir iki pili ilr grnisletilmiştir. Kol 
lnrd~ ve yakRda beyaz garnitür 

vardır. 

Çizgili yünlüde-n elbise. Ö
nünde ceket biçimi bir pi\T· 

ça varsa. d" arka duzdür, Kollar 
bol, yaka kapalıdır. 

KÜÇÜK TAVSİYELER 
Eğer vUzlinüz parlıyorsa. dt-

mek yağlı bir cilde malik~inlz ve 
liizım olduğu şekilde kf':ndinize İ· 
tina e-tmiyor~unuz. Haftada bir 
yüzünüzü eterle siliniz. On be~ 
~ünde bir de bir yumurta !'ları~ı 
ile ma,ke yapınız. Çok yağlı krt-m 
ler kullanmayınız. Geceleri yat
ırıadan evvel yÜLÜnüzü ılık ~ıı ilf" 
y·kamayı ihmal etmeyiniz. Eğer 
kuru bir cilde m(lılik!'lcniz. n za~ 
man yağlı bir krl"mle yüzünüze 
masaj yapmi'lnız liizımdır. 

Saçlarının dökülme!linden. kı
rılma~ından şik3.yeti olanlar, bu
nun ıf'bcbini tııhhr1tlerinde arama
lıdırlar. Şunu unutmaıyınız ki ~i
nirli, yorgun. ke-vif~iz insanların 
sıhhatşizlikleri J111açlarınR zarar ve
rir. Uykunuza dikkat c-diniz. Saç
larınızı sabah akşi'lm fırça)ayınrz. 
Rrı"ınızı yıkarken İyi çalkalamaya 
dikkRt l"diniz. 

\'ücurlünüz çok t:?Üzcl olabilir, 
fRkaıt dik ve Rhc-ıık1ı viirüme~ini 
bilmediğiniz tRkdirdc ba"kalaıı
nın üzcrindr İyi bir tc .. ir yapmi'lnı# 
za imkBn yoktur. Önr do~ru eğil
m<"yİniz. Yürürkf"'n basınız yuka
rıd;ıı yüri.iyüni.iz. Oturd.ığtınuz ~·er 
de kitab okurken bilf" ~rkanıza bir 
yastık koyunuz. bövlec-f"' ivi bir 
trkild,.. durmaya .::\lışmış olur~u
nıız. Gece- y;ııtmadan evv<:l vücu
dü duvara dayayarak adftlt'"l<"ri qe 

r<"crk. harekete getirecf"k "ekilde 
bir iki t:gzer!llİZ yapmak iyi bir uy 

ku için çok faydalıdır. 
Gec(" yatakta ~ırtın ahın;ı, da 

bir 1-'"~tık koyarak yatmak çene
nin altında bir çenenin daha sark 

ma~ına m8.ni olur. 

Yünlüleri yıkarken 
dikkaf edilecek nokfalar 1 * Elb,.eyi boş bir lei(enin içi-

* Y 
.. ı·· b k k d ... ne koyunu7. szene avuçlarınızla ha 
unu ır ~m.aşı yı a ı~ı- fif hafif ~ıkarak l'on sularını alı-

nız e~nada c;ok iyı cınsten sabun \l t · b' h 1 .. 
k il d 

'kk d" . l, .. nız. e emız ır av unun uze-
u anmaya ı at e ınız . •atta rine seriniz. 

kabilse lüks ~ahun kullanını7. * Su ne fazla "cak, ne de faz. * Açık havada, havlunun Ü· 
]a soğuk olmamalıdır. zerinde kurumaya bırakınız. Fa-* Suyu iyice köpürtünüz. Fa- kat ~iineste ve ateı,in yanında !1.8-

kat diğer çama~ırda oldu~u a:ibi kın kurutmayınız. Gölgelik bir 

>Ünlüleri çitilemryiniz. Avuçları- yer !l.eçiniz. 
nızın içinde döndiire döndür~ u- * Yi.ınhi bir t"lbi~eyi irice ku
iu!l.turunuz. Ak!!'Iİ takdirde kuma' rumadan sakın ütülemeyiniz. 

§eklini kaybeder. * Ütünüz fazla sıcak olrrıı:ra· * İyice yıkadıktan ve elbi!l.c- ,. cak ve ütülerken elbi!!'lenin i.ize
yi temizledikten sonra 9uda bir- rine ince bir tU)bend koyacaksı-
kaç kere çalkalayınız. nı7. Bunıı da ihmal rtmeyİnİ7.. 

tlim, köpeğim 
.., 

sıgaram ... 
Bunları ıoy)eycn mat'uf bir Fran'."ız 

Amerikan ordusunda 
siyahiler çoğalıyor 

AnkarA 9 (a.a.) - Tice.ret Vekkletin- Gaıvaı?" 
den tebli{{ edi\mistir• BC'nzin Gı.ı7.yrııiı:ı dc>kmıe 

1 - Son defa İn~iltrreden n1emlt>kf'- litre~i kilo!!>u litrf'"İ 
tımi7.e ithal edilen teneke 1evh2. fiathı- kuruş kuruş k\lru~ 
rının yüks('klii(ine mebni bu le•.'halar- Ankara 27.8.!) 24.80 20.3.1 
dan imal edilen mavi mahrukat ''az'ınıı İ~t;ınbul 25.10 19,::55 16.0J 
m.ı:ı.h~us teneke kapların maliyeti arttı- İz.mir 25,15 19,70 16.15 
Kından dolayı 23 biri.nciteljrin 1940 ta- 3 - Ankara. İstanbul ve 17.miı-de tP
rihindenberi cari buhlnan mı:ıvi mahru- nekeli b<-nzin ''e .ı;ı:azv.ağı azami sa.lış fi. 
kat fiatları 29 ":ıvılı milli korunma ka- atları ,unlardır: 
ramamesine istinad<'n yeniden le!lrıit e· Benzin G.ıı.7.vaaı Gazvae:ı 
dilmis ve 10 birincikinun salı ,«üaündcn cilt büyi.Jk çift büvük tf'k kiiçük 
iti haren mf'r'iyet mev1ciine konu.muştur. tenekf' K. tenf'kr. K. k'nf'kc K. 

Mayi mahruka.t maPi.yet fiatlarınde1. h('r Ankara 1060 820 1 t'.\ 
h;ını?İ bir tebeddül vuku bulmadıJ(ı ci- lıı:tanbul 9~5 690 97 
hctle fial artma!'n miJnha<iır2-n tenPkeli b:mir 960 695 101 
clar.flk !'atılan mayi rna.hrukata raci olup 4 _ Di~er yt'rlerde ı:cazya~ı ve hcn
bu maddelerin dökme salıt fi.a.tlarındıt zinin azami satış fiatları, yukarıda 1 
bir dei(işiklik vukua ,ııelmemı~hr. numara altında ,C?"ö:•derilrn depo c11a=1 fi-
Binacnale~h .~esisat mrvcud bı~lunan atlarına n~k\iye ve te!llim masrafl;:ırının. 

mahallerdeki dokme !\atışlar evvE"~Ce a~ mahalli rüsumun, şirkrt bayileriııe v('~ 
l~kadarl.~ra. tebliğ rdilmi!!I bnlun~n. e~kı rilen kılrın ve li:ıte~i Vckıllcte tC'\'rlİ f"di
fıAtlar uzerınden cer_tvan ede_c(';ctır. len yf'rlcrde i~e perak('ndc satıcı i~kon-

General n avi'i oğl u ile birlikte 

Amerikan ordusundaki 7.enrilpr 4,719 
kişiyi bulmuştur. Bunların ara~lnda 5 
le 7.abit vardır. 

Bu zeılci 7.Abitl<>rdcn hiri, f'vvelce 
miralay olı:ın ve şimdi ı;?cnc"'alli~e terfi 
etmiş bulunan B. O. Davi~'in ogludur. 
Gene zabıt. We~t-Point a.~ked mekte
binden l~:l6 da mezun olmuştu. Der
hal Anlerikan ordusuna intinb etti. 
O da bab;ı.sının me!'leı;::ini l-"kib edP
cektir. Son zarntlnlarda Amerikad8 
ya"·aş yAvaş siyahiler mi.Jhim iş!eı-in 
b:.tslarındR. yer almı:ıya haı;lamı!fl;rırdır. 
Bu e'"'·elce onlarR kanı J?O~fC'ri'f'n zul
mün ve hakar!'tın Jtittıkçf" a~ lm?kla 
oldu~unu da ı;tOstcrmektedir 

Buna ı::ıazRran bf:nzın, ı;taıy~jlt vPd mo- loıı:unun ilave!li sure tile tayin ve t<.>~
törinin ı~tanbul, lmıir Vf' l<ık"'" erun 't d"I" 
depo e~s fiatları funlardır. pı e 1 

lr. 
Kr$. Sm 5 - Her yerde halen cari motörin a-

Ben7İn dökme kilo"IU 
31 28 uı.mi satı~ fiatlarıriın mahalli İ!lhhl~k rü-
22 R.1 !=umunda ve nakliye masraflannd:'\ Lir 

893 94 dı:>J}:işiklik vuku bulmuş dckil.sr, c;ift hü-
ı 8 34 yük teneke' b~ına 24 kuruş s.ı. sa.ntim 

Benzin dökme' 1itre!'Iİ 

Benı.iıı çilt büvük t~neke 
GazyaKı dökme kiloru 

Jitre~i lJ O:l zammedilmiştir. 
çHt büvük t.PnPke 6S2 !l7 Motörinin dökme liatlarında bir dc-
tek küçük teneke 9'.! :ri f(işiklik yoktur. 

Motörin dôkme kilo~ l 1 36 6- Bu fiatlar ~irkf't bavH bu1unan 
, cift büyük tf"neke 452 74 mplıallerdeki en b{h•Uk mi.i!kive tn""mu-

Amerikanın en mühim iş 

adamı senede bir dolar 
kazanıyor 

2 - Ben7in ve ga7..\'&ıiı:ıntn Ankara. runa. Hat murakabe komi~yonlarn'.l ve 
j~tanbul vp İz.mirde dökme olarak aza- mınt.aka ticaret müdürlüklerine telarafla 
mi satı" fi;rıtlArı şunlardır: bildirilmh•tir. 

Bu2ün AmerikAn i-=tihsafinin bıtŞında 
bulunt1n Rd:tmın iktidarı nih.ı.yf>t;<;iz de
necek kadu hi.ivük ve mühimdir. F<t
kcıl; J:"Arib. hatta ,«i.Jlünc olan f{'\', bu 
mühim vRziferi dt>ruhde etmi~ olan a.
damın aldıj':ı paradır. Bu adam, '1f'nE'de 
anc;:ık bir dolar ma;ı.J alıyor. Bu Arla.
mı Amrrikadil tanımıyan ynktıır. İmıi 
Knudsen'dir. Evvelce 4General Mulors 
C:r• nin rE>ioıi idi. Ve o p~nadı:t c:cn<'lik 
maqı 100.000 dnhırı ,C?"eçmektf'ydi. Ge
n('r~l Motors'un lMtl ta kA7JtnC't 200 
milvon dolC\rı bulmuş.hır. Fakat Rno11e
velt tarııfınrlı1n ÇA!lırı\dığ:ı 7AmAn Knud 
~f'n tereddüd ('tmedrn h\I işten çekildi. 
Reisicümhur nnn, l('çhi7. i!finin umumi 
idare~ini vf" hu i~lc mütf'nAı•ih yi.ik,.ek 
bir maaı teklif pfti. Krırni"C'n İlilİ k:thul. 
fakat maaşı rrdıi ... tti. Fakat. Amerikan 
kanunları, ücrrtsiz C"lışmavı kabul e-t
medilti için o da bir dolAr ;ılarA'-.t;r, 
O •imdi. Amerikan1n en ,•i.ik~('k id;ıre 
ndc:ımı ve en az maaş e.1.-n memuru
dur_ 

Parisle son aylar içinde 
22,000 bisiklet çalındı 
Pari~ ve civarında ™'nıin azlığı do

layısile otomobiller i~leycm<'mektedir -
\('r, Jşgal makrımları ve :rransız daire
l('ri ancak resmi dairelerin otomobille
rine benzin vermC'ktedirler. Bund:ı.n 
dolayı bütün Frı:ınsad;rı bisiklet son 
derece rcvac bulmu~tur. Hele Pari~ so
kakl;rırı, bisiklctu-n geçilmez bir hale 
şı:r-lmiş;ür. Bi,.ikletlerin çoğalma!'ile he
rabPr bir takım mahzuı-lar ortaya ç;.k
mıştır. Pcırbte ıo:ok;.ıklıtrdaki m•Jrurıı 
ubur timdi otomobillere ~öre Jf'ı!;:ıl, 

fakat bi$:ikletlere ft'.Öre tcınzim edil -
n1iştir. Bi~iklet rağbt>ti ortaya bir de 

bisiklet sirkati cıkarmı,tır. 
Paris Emniyet müdürlüğünün ahiren 

nrş:reyledii!i bir i~tatisti~e na1;ıntn son 
iki AY zarfında hi~ikletle1·in sirkati do
layt~ile Emniyet müdürli.JğUne ,ik.1 -
y<'tte bulunanların sayısı 22.000 i bul
muş! ..• 

1 UCUZ iLANLAR 1 
iş Arayanlar 

* İş anyorum - Ona dr-recede tah
ı;iliın vardır. İdare işlerinden anlanm.. 
Bon~ervi!ilerim vardır. (Hakikat) ı:a
zetWnde O. T. rumuzuna mektubia 
müracaat. { 3 ) 

* Bir muhasebe<'i i' arıyor - Usulü 
muhasebe ve muhabereye asina. tran ~ 

sızca bilir, tecri..tbeli bir muhasebeci i!Ş 
arıyor. İdari i,Jerde de ('ahıı:abilir. refe
rans verir. Arzu edcnlf'rin Hakikat T. K 
rumuzuna mckhıbln müracı;ıatlert. (13) * İ"' 11.rıyor: Türkce. fn~nsızca. İl';!iliz
ce li"anlC\rına '·akıfım. Bu Ji!'>anlar Ü7.c 
rine mnhıaberat ve tercümPve muktedi
rim. daktilom-afi bilirim ... askf"rhkle al.i
bm \'<ıktur. HPr türlü ref('rans \.'('re
hilirim. 8irk"t1€'rd• \'e biirr: islerinde 
çah.şacak iş arıvorum. G11lata Kefeli 
Hii..,pvin han No. 1 de (C, H.) adreı-inf" 
müracaat (10) . 

lsci Ara anlar . " 

* Ba)"a.n arant)·or - Bekar bir ba~rın 
rv işlerini idare ed<><'<'k iııten anlar bir 
hayan aranıvor. Hakikat l{a7.<'teıinde 

T. R. rumuzuna m~ktubla müracaat. 
( 6 ) 

Satılık - Kiralık 
* Pan,.iron aranıyo r - Aile nezdın
de mobilvalı bir pan~ivon aranıyor. İs
tanbul rihP.ti tf'rcihdir. HllkikAt S[aze
tesindc E. S. rumuzuna mektubla mü
racaRL (30) 

KİR .\LIK AP.\RTnıAX ll\ İRE~ İ 
Maçkac'a Maçka I"ala:!I apartımanın

da 2 odalı, r.lektrik. su ve havaı;:a7ını 
havl bir dnirc dP.\"r('.n kiralıktır. Ki
rası avda 15 liradı:-. İstf"kiilerin. Maç
k;ı, Pal:ııoı birinci kApının kapıcı:,ına 
miirc:ıcaı:ı.tleri (15) 

Müteferrik 

İstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 
39 numaralı iliı.n - 2 14714. sayılı İcra Vekillf"ri Heyeti kararile mer'iyet 

me,•kiine konulan 77 numaralı konrdina.~von kararnamesinin 4 üncü madde
~ine tevfikan dr~irmenlerin 87Aml un !=A.lış fiatları şu suretle tespit edilmiştir: 
Gavri~e.fi 72 kilo tutan tuvallar içinde ekmeklik unun beher çuvalı 12 12

1 

940. akşamına kadflr 1020 kuruş, bu tarihten ı:ıonra 1057 kuruş, frRncalnlık 
unun çuvalı 1150, makarnalık, simitlik unun çuvalı 112.";. yufkalık ck,;tra unun 
çuvalı 1200 kuruftur. Keyfiyet 29 numarah milli korunma kararnamf'sinin 
verdiı;::i '1Rlahivete i~tinad<'n ilin olunur. (11665) 

Şirketi Hayriyeden 1 
1 

t - Boj;aziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi bu ayın 12 nci perşembe 
güni.ınden itibaren tatbik olunacaktlr. 

2 - Bu tarifed" Bo~Rtın muhtelif yerlerindeki mektebleri.n yeni 
devam saatleri ş:öutilmi•tir. 

3 - Memurlrırımı7.tn yeni mesai saatlerine göre azimet ve avdet 
postaları terbb edilmiştir. 

4 - Bu tarif"de bilha~~ Bf'bek. Arnavudköy, OrtakO.v ve Beşiktaş 
iskelelerine (a7.la ıo:rferler konularak oralarda oturan halkımwn ihtiyacı 
tamamen önlenmiştir. 

Du\•ar ilinları iskelelere a,;ılmıştır. 

Ceb tarifeleri yarından itibaren satılığa ç1karılacaktır. 

235 No.lı İlyasbey T. K. Kooperatifi 
Tasfiye Heyetinden : 

Kooperalifimitin 14 6 940 tarihinde toplanan j?enel kurulunca ta~!iyesine 
dair verilen karıı.rın 25 6 940 tarihinde Ticaret Vekaletince tasdik buyurul
masına mebni 8 11 940 tarih.inden itiharen tasfiye muamele!line başlandıgı 
''e alacakların en çnk bir o;ene zarfında ya biı:7.at veya t..aahhüdlü m('ktublA. 
heyetimİ7.P mi.Jraceatlf'rİ i!An olunur. (113!)2) 

( Devlet Denizyolları i. U. Müdürlüğü ilanları ) 

Karadeniz yolu SALI postası 
Bugünkü ~rAdeni7. yo lu posta!'lı yapılmamıştır 12 12 940 JM""rı-('mbe 

r;:ünü kalkacak EGE vapuru ı:;ı:idit ve dönüşte ~alı posta-.;ının iskelelerine de 
ilciveten u{:rıyacaktır. (11663) 

(EMNİYET 
\.. 

SANDIÖI İLANLAR!) 

Taksitli 
Senede 

Emlak Satısı sekiz 
1 

o/o 5 faizle ödenir 
SEMTİ 

Kadıköv Hasanpaşa ma.hallesinde eski 
Taşköprü yeni Ariflxıy. İrfanhe\~, Mah -
mudbaba soka~ında eskl 8 Mü. 10 YPni 
2. 12. 12 1, 12·3 en veni 2, 12, 14. 16 No.h 

ÜsküdRr Tabaklar mahallesindt> e!'ıki Or
ta veni Şair7.ati sokağında e~ki ve yeni 
5 No.lı 
Anadohıkova~ı İc:kr-lemf'vdanı eski 89, 91, 
9J, 95 No. tai 24, 12. 30, 24, 18 No.lı 

Avvan~arav Atik Mu.!'ltafapaşa mahalle ... 
!inde Fırın ve Pazarcı ~okakında en eski 
12. 12, 12. 12, 12. 12. 3 .,ki 14. 16. 18. 20. 
22. 24, 3 veni 2. 4, 6. 8. 10. 12. 3 No,lı 

C i n s i A1uhammen 
kıymeti 

11000 Üç dük.kam müştemil 
bir apartımarun ta -
mamı. 

Ev 400 

Eski 89 numar111ı 7.50 
dükkan ve 91. 93 No.lı 
kayıkhane, 95 No.lı 

odavı mü.ştemil diğer 
dükkan. 
Birer ve ikişer odalı 
evler. 

1000 

1 - Arttırma 23 12 940 ta.rihine düşen pazartesi Jt(inü yapılacak \'e 13 
ten 15 e kadar df'vaın edecektir . 

İhale artbrma ~onunda en vük~ek be-del verene yapılır. 

2 - Arttırmaya ~irmek için muhammen kıymetin yüzde 15 i nisbetinde 
pey <tkçe!li yatırmak ıazımdır. 

3 - Arttırma btıdelinin dcirtte biri peşin $:'.eri kalanı sekiz senede, .sekiz 
müsa\'İ tak~itt~ ödenir. Tak~tler 3 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar ~ayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotckli kalır. 

5 - Binaların fotoğrafları SRnrlık dahilindrki satış s11lonunda teşhir o
lunmaktadır. Fazla taf!!>il8t almflk İçin salona müracaat edilir. 

Emlak Almak ve Satmak İstiyenlere 
İsUı.nbulun her ~mtinde her çeı:ıid emlBık almak ve srıtmak jçin en kısa 

yol !IRt~ salonumu7un r.iyaretidir. 
~<>fıcıdan alınan tf'shir ücreti: Bir liradan a~aKı olmamRk Uzr-rc üc av 

için bin lirada on iki buçuk kuruştur. Satıştan sonra başka ı.icret alın

ma7.. (11302) 

imtiyaz sahlbl ve Başmuharriri: 

Necib Ali KUÇUKA 

Umum neşrlyab idare eden 

Yazı lolerl Müdürü: 
san'atkarıdır. Bu an'atkar bir köpek hem köpeS!_ini yerleştirmekte \'e icabL
vavrusuna .tahihdir. Buna yavru de- na ~öre va köpcl:i. vahud da si.ı;ı:arayı 
mrk pek de do~ru olmaz. Günkü bu c;ıkarmak•11d11·. San ~lk~nn isınini de 
kopek. hep bu kıt'ada kala.caktıt. $an- ıi>vrveJim. Onu hrpınlz tanırsınız! 
nlka.r ceketinin cebine hem ı;igarasını. ·lıı!iiton• dur! .• 

* Lhan der~leri - Çok ehven fiatla 
in.cilizce. fran~zca dersleri verırım. 

her .vere .J;tidcrim. Hakikat A:tı7r-lesinde 
(Lisan) rumuzuna mcktubla mürac~at. 

<Hl ı 

Cemal Hokln SELEK 

Basıldığı yer: 

Cumhuri.vet Matbaası ) 

N A C A R en metin saattir. Ceb ve 
Kol saatlerin son moddf'lleri yeni .ı:el

mi~tir. Fiatları 10 ile 20 liraya kildar. 

Emsallf'ri .ı;ı:ibi 15 !'('ne ~aranlilidir 

Saatçilerden isteyiniz. 

1 O Birincikiııun 1940 -

1 

Ad•d Liralık Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

ı 7:;o - 15(!0.-

4 500 - zooo.-
8 ?50 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 • tooo~ 

:ıoo 20 • eooo.-• 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriklirmı, olmaz, ayni zamanda 

talihinizi da denemi' olursunuz. 
Kesideler: 4 Şubat Z l'tlayıs. 

1 Aiusto.s. 3 tıd nci t etrin 
tari hlerinde vapılır. 1 

Kumbualı ve lmmbarasız he.!lab .. 
la rlnda en u 50 lirU1 bulu.-. 
nanlar lru r'ava dahil edilirler. 

Devlet Demiryolları i. U. Müdürlüğünden : ) 

Memur Alınacak 
1 - Devlet Demirvolları i"h~"von sınıfında istihd11m edilmek üı:f"re müsab9~~ . . J"klt"fll'" 

ile orta mekteb mezunlarından hareket memur nam1edı ve a!-ker l e .. 
yapmış lise ve yükfiC'k mekteb mezunlarından işletme ve hareket rıı 
muru stajiveri alınacaktır. 1-" 

2 - ft..lüsahakada ka7.anAn orta mekt('h me1unlarına 60. lic:e mezunlarına 
yük"ek mektrb mezunlarına 100 lira Ü<"ret verilecektir, b' 

3 - Mü<mbaka imtih;ını yi.Jksek mf"kteb mf"zunları i<~in 25 12 940_ çarfl~S' 
li.-•e mezunları i('in 27 12 940 cum;ı. orta mPkteb mezunları ıçın 211 fı 
940 cumar1('~i Jttinlpri o:aat 14 te Havdarpaşa. Sirkf"ci. Ankara. Bahkt 1., - - ~ ı~ 
Kayl'eri. Malatya. Adana. Afvon. 17mir Vf' Erzurum l::;letme mer r t'ıf 
rinde ve Sıva!I. E.cki~hir Cer atelyf'lerinde vanılac~ktır. 1\.'turacsa tJf 
bu işletme ve ate\ ·e müdi.irlU.kleri "'e istas)•on şefliklerınc~ kabul olı.ıP 

4 - :!\Iüsabakaya iştirık. veraili Junlardır: 

A - Türk olmak 
B - Ecnebi bir kim~e ile evU olmamak 

C - 18 yaşını bitirmiş ve otuzu aeçmf"miş olmak .30 yaş dahil• 

D- Orta mekteb me-zunları için 11skerli~ini yapmamış olanların ast~ 
liğini yapmasına en a7. bir ~ene zaman kalmış ve lise, yüksek rne 
mezunları için de aı:;kerliklerini yapmış olmak. \"IJ' 

5 - :rvı:iisahakada muvaffak olanların bil.lhare idare doktorlarL tarafındrırı ·,ı, 
pılacek muayenede sıhhi durumları demiryol i.~lerinde vaıile ı:örrneıe 
\"eri~li bulunmak. 

6 - ?\!üracaat hııtidalarına baılanacak vc~ikalar şunlardır: ,.~ 
Nüfus cü?.danı, diploma veya tar;.rlikname. askerlik vesikası. pnlisV'" ti 6 
dikli iyi hu:v kagıdı. çiçek aşı kıigıdı, evli olanların evlenme cüıdaJl-1' 
~ded vesikalık fotoğraf. 

i - Daha fazla mallımal aJmak i~tiyf"nlf'r İşletme Müdürlüklerine ver9 j,s'" 
~asyon Şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. iı.-ts' 

8 - ı~tidıılar yüksek mekteb mezunları için 23 12 !)40. li~e meıurılılt1 2 ~· 
2-i 12 940 ve orta mekteb mezunları için 26 12 MO ı;(ünlcri saat \5311 
kadar kabul olunur. ·8361• (1 -1 'l 1941 tarihinden itibaren: t. 

1 - Avrupa hattının 4Semplon trenlerine aid hususi ahkam ve Ü~~ 
ı::ümrük muamrlatı. rıhtım, iskele. vinç, eşlıasa aid sarnıçlı ve ~rll'0~1 
vagonlar ve C. F. H. idarer,ilc müşterek kıymetli e,ya ve yumurta. tcı.rıfele Je
Devlct Dcmiryolları tarife esasları ve hu~usi şartları dahilinde tatbik1113di.J:t't 
vam edilmek üzere~ şirketten müdevver olup halen meri.vette bulurıcın ,., 
bilümum es.-s ve tcnzilli yolcu ve eşya tarifeler-ile bunlara mti.tclerri eSôf.!i 

usuller ve ahkiım kaldırılmıştır. lıt' ~ 

Bu tarihten itibaren Avrupa hattında. •kt'ndi me:-aresine münha!'ır 0 
t:' 

Ü7.E're• bilümum cşha'.'1 \.e e•va nakliyatında Devlet Demirvoll.-nnın esa! ıı· i 
riicleri. büt~.n şeh~kede kabili tatbik tE'n7.illi tarifeleri ve esa~ \'e tr~ttt' 
tarifelere muteferrı usul ve f'~ıtslarla tarife tatbikatın;ı mütedair mr-t 
bulunan bütun ahkBım ve feraitl tatbik.ive tatbik edilr-cektir. itt' 1 

2 - D. D. 251 No.h tarifede. birinci kı!!ma maden kömürü ,-e od00 pır''' 
<'dilmek ve II nci kısım ucretleri beynelmilel nakliyata teşmil ediJrnelt 
:edle tadilfıt yapılmıştır. . .,,,,.~ 

3 - Semplon kat11rlartnda ve ana.hat dahi dahil oldu~u halde. bıl~·ıt11' 1 
bcvnelmilcl müna~ebetJerde çocuklardan, kendilerine Ryrı yer t;ı;h!'!lS e ~ıı.~'-r 
mck şartile dOrt ye::;ına kadar ücret ahnmıvacı:ık ve dörtten on y1•$1fl"- 1 ~., 
olanlarla kendilerine yer tahsisi istenilen dOrt yaşından küçük çocuk a 
yarım ücrr-t ı1lındcaktır. ~ 1~l 

Daha fa.7\a tafsil:lt İl'in i<::ta.svonlara. müracaat edilebilir. (lİ ,_ 
Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden 
Kurtaran ga.)· ef sıhh i. ufak. yıımu~ak ve en ince elbiseler 

FEMİL·;~~'BAGI 
Yf"ni ambalij ve daha mütekim11 bir şekilde 8 lilc ve 12 lik ku~ıJ~~ 
yeniden piyasaya çıkmışb:r. Eczanelerde, tuhafiye ve parfümeri rnaı;:a t~ 
rında ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazır olduğunu ar1.ede 

İsi. Koımnnhğı Sataaalnuı Komisyonu ilanları J 
"-~~~~~~~~--'"-"'--~~~~~~~~~~~--- ,, 11 !• 

Kadıköy askerlik 'ub<- binası paıarlıkla tamir ettirilecektir. Pa7.arlık pıı'l''" 
!HO ~ünü saat 15 le Fındıklıda Komutanlık Sahnalma Kom .. isyonunda. :ırd·s ('

1 

K ·ı be · ·oll "' • caktlr. eşı deli 391 lira 60 kuruştur. Şartname.!'li h('rgun J(omıs' . '"'fl 
rUlebilir. İsteklilerin belli gün ve saatle kat'i teminatlarile mezkür }(o~~,~ 
gelmeleri. 

- •l 
Askeri ihtiyac için 14 12 940 ı:ünü aaat ll,30 da nümunelerinc .::J!1!~1 

sıhhiye \'e 12 ı:.aka. arabası pazarlıkla yaptırılfcaktır. Muhanunen is)'ol'd' 
8700 lır.- olup kafi temınatları 1305 liradır. Şı1rtn~mesi her~un J(o!'l'I ur Jf' 
ı:rirülebilir. Hrr iki cirL" araba başka başka taliblere dr ihale cdili

1 ,11 ~' (I' 
leklilcrin belli giın ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalına 0

( 1166'
1 

nuna gelmeleri. 
~ . ettiti' 

İstanbul ft..1crkeı Komutanlı~ına aid bina kapalı 7.arf usulilc ta::'~r bt<' 
4~ 

lecektir. Münakasası 26 12 940 ı;ıı.inü ~aat 16 dadır. Keşif bedeli 1C..t9 . ,,,,11° 
kuru;ı olup ilk teminatı 1229 lira 58 kuruştur. ŞRrtnamesi hergiln l(otrıı· )c:;)d f 

~örülrbilir. İstr-klilerin bf'\li gün ve mua.vy<'n ~aatten bir !':aal ~nc~·~dıl': ~', 
k~nuni V<'~ikalarile birlikte teklif mektublRrını m11.kbuz karşıhgı 1 

(ll;,SJ 
Koınulanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri, 

y, 

8i 

i 


