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1Edirnede sular 

~~Y~nların Yunanistan• tee!avüz1erl~ müteakib İnl(iti2lcr, Akdenizin en 
iihinı bir noktasmı teşkil eden Gınd adasına bil'fiil asker çtkannı$l&r 

'Ve buradan hem ner.~t itatyayı, hem de 12 adalan tehdide başlamışlardır. 
Yukarıdaki re5lm. Ing:iUz kıt'olarının Giride ihracını KÖSfennekctdir 
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lunanlıların 
~okra dağlarını 
•sıaline intizar 

olunuyor 
\'llnan kıt'aları ileri 

hareketlerine 
devam ediyorlar 

'irçok esir va fazla 
~iktarda harb l't'lxıtmasi 

elde Pdildi 
t;;ıı\tina 12 (A.A.) - Yunan 
~k kumandanlığının 46 numa 

lobliği: 

lıı ı\l"rıavudluk cephesinde, dür 
j·~tıı mukabil taamızları tarde· 
~ ikten ıonra, kuvvetlerimiz:, 
~t~lelif istikametlerde ileri har~· 
ı.,~ •tine devam etmiıler ve bır 
\ı .. ir ile, fazla miktarda harb 

leınesi elde etmiJlerdir. 
~~lina 12 { A.A.) - Bitaraf U· 

I;;' ltıüıahidlerin fikirlerine röre, 
~ ' hhud iki giin içinde Pogra· 
~ ltııntakasında kat'i bir hare· 
"- ~ •ukua gelecek ve bu hareket 
· ' 1•ınel olarak Mokra dağlan· 
~ali olacaktır. 

ltaJya, Alman 
boyunduruğuna 

• • 
gırıyor 

~t'enner' de yeni 

ttthkiınat var 
' 

~~l~anın, 
~•tiyeti 

sevkulceyş 

çok karı,ık 
ı.. ndra 11 (AA.) _ ltalya· 
\,,'•rkulceyı vaziyeti pek karı· 
~~· ki cephede birden harbe!· 

jlıi .. •n. çokinen Hitler'iu, bu na· 
'•• . k . 1 ,_ .. 1 nın a sıne o arak mihver 

t ~~· ayni zamanda ıekiz ceph -
i,1

tdcn çarpışmak mcchuriy~-
tj,.. bulunmaktadır. Bu. endişe 
~ı b· 

'<lı~k ır yekundur. Mısır, Arna· 
ı ' Kenya, 12 ada ,.e Sudan, 
"f'flaaı lazım gelen ilk beş mü· 
i~ hatlarıdır. f,kaı bunlara 
~ Çc ~ıddetlenen hava harbini 
'~:il.İzde İngiliz donanmasına 
"'tı l'a.pılan mücadeleyi ve Al
,,~6.Ya karşı mcml~ketin müda
'ık~~ da ili.ve etmek lazımdır. 
'I b~ Almanya, lıalya için bü· 
~11.,,ır tehlikedir. Bunu ftalya da 

I§ Ve bitaraf bir membadan 
[ı\rkası sahife 3 ıütun 1 de] 

İngilizler Afrihda İtalyanJan fena halde sıkıştırmışlardır. Garb çölü harekitını bu haritada takib edebilirsiniz 

.ı..------... 

• 
• 

Ama•udluk h ,_,~ "d d y . . 
are-unı ı a.re e en unan Erkinıharbıye heyeti 

~ambiyo Borsası gene 
lstanbula getiriliyor 

Borsanın ICaraltöy tarafında 
söyleniyor açılacağı 

Ankara kambiyo ve cıham 
borsası nisanda Jstanbula nakle
dilecektir. Buna aid hazırlıklara 
şimdiden başlanmıştır. Borsanın 
Dördüncü Vakıf hanında veya. 
hud Karaköy tarafında bir han
da açılacağı söylenmektedir. Ma
IUmdur ki evvelce kambivo ve 
esham borsası Dördüncü .Vakıf 
hanının alt katrndaki salonlarda 
bulunmakta idi. Borsa Ankorava 
naklettikten ıonra, bu salonlarda 

tadil8.t yapılarak mağaza haline 
gctirilmi' ve kiraya vcrilmi~tir. 
Bu terait altında Dördüncü Vakıf 
hanında Borsa salonuna m\.i,aid 
bir yer mcvcud değildir. Bor~a 
accntalarının fikrine göre, kambi
yo ve e!llhanl bor!\aıını Karaköy 
tarafında açmak daha doğrudur. 

Diğer taraftan ticaret ve za
hire borıaıının acentalan muba-

yaa memurları da, borsanın Ka
raköy tarafına nakledilmesini ileri 
sürmektedirler. 

Bu hususta bir buğday taciri 
diyor ki: 

- Piyasa merkezi (~a]Rtad1r. 
Gümrük. ekseri bankalar, liman 
işlf>tmesi, vapur acentnları. hep 
Calatada bulunmaktadır. Halbu· 
ki ticaret ve zahire horsa'!ı bu 
faal piyasa merkrzind<"n uz.akta 
bulunmaktadır. Zahirf'.'! taf'irlrri
nin ticarethAnPl~ri de ht"p Kara
köy tarafındadır. Zahir<" bo:-!a~ı
nın bulunduğu Bahçekapıd•. hic 
bir buğday tacirinin ya7:ıhRnesi 
yoktur. Zahireciler, borsada iş 
başladığı zaman, buradaki yazı
hanelerinden ayrılmak mecburi
yetinde kalıyorlar. Bundan ba•ka 
borsanın içinde ayrı ayrı ya7.iha
neler bulundrumak ıuretilc mas
rafa giriyoruz. 

Askeri vaziyet 

İTALYANLAR 
Afrika da da 
yeniliyorlar 

Yunan • İtalyan harbinin baş
ladıi'ı Hk günlerde, bunun )'•lnıı 
bir italyan hareketi deiil, bir mih
ver hareketi olduğu, Yunanistanın 
sür'atle istili edi1mesile :t'tlısıra 

karşı daha yakın ve daha mıie~
sir üsler ele geçirileccii \."e bu sa
yede 1'1areşal Graziani oı du.3unun 
taarruzuna devam etmesinin ko
laylaşhrılacaiı zannolunınuştu. An 
t:ak İtalyanların, Yunani3tanı ve 
Yunan ordusunu istihkar ederek 
gayrikRfi kqvvetlerle ve çok yan-
11.l bir tarzda harekete ba~hıdıkla· 
rı görülünce mağllıbiyetlcrinin za
ruri ve mukadder oldufu ve bOy· 
le bir netice hasıl olduğu takdir
de bunun ya.lru:ı Amavudlukta
ki İtalyan ordusunun talihini ta
yin etmekle kalmayıp. yakın ,.e 
orta tark vaziyetleri üzerinde de 
akisler husule getireceği ka) de
di imişti. 

Hadiseler, tahmin edildigi tarz
da cereyan etti. İtalyanların çok 
lıesabsu ''e mahalsiz bir blöfe 
müslenid olan harekeUcri, Yakuı
şarkm esasen kuvvetli olan iki 
devletini sıkı bir hazırlık ve le· 
yakku:ı.ıt sevketliği gibi Yuna
nlslanın bitara(lığına riayet ar-
1usundan dolayı orta fBrkta cid
den sıkışık bir vaziyette durnn, 
bir taraftan da İtalyan kara kuv
vetlerinin hakiki kıymetini henüz 
lamamile anlayamamı' buhınan 
İngilizlere evveli havada, !'ionra 
denbde geniş bir hareket ~aha~ı 
açh ve bu kuvvetlerin Yunan kuv 
vetlerile müştereken yakın üsler· 
den İtalyanlara karada, ba,·ada "e 
denizde indinneğe muvaffak ol
duklan a~ır darheler. Arna\.'\tdluk 
taki İtalyan ordusundan başka İ· 
talyan anavatanının da siyasi ve 
&<ilkf'rf bütün teşekkiillerile bera
ber sarsılmao;ına sebeb oldu 

(Arka!t ıı;ahire 3 sütun ı de) . -

çekiliyor 
500 ev yıkıldı, 500 de 

hasara uğradı " agır 

Gri. Kazım Diriğin beyanatı 
Afrika harbi 

İtalyan ileri 

kolları külli 
kuvvetlerle 

teması kaybetti 

Maktila mıntakasında 

llalyan sağ cenahına 
yeni bir hücum yapıldı 

Afrika harekıitını idare eden, İnrilte
renin Orta.şark kuvvetleri Başku ... 
mandanı Orıreneral \Va~'elin, Anka-
ravı 7.İyaretinde alınml$ bir resml 
Kahire 12 {AA.) - Reuter 

ajansı, hususi muhabirinin verdiği 
bir habere göre, lngiliz tank mvf· 

r Arka<ilı ıtahift- 3 11ühın 3 tel 

"Nüfusea zayiat azdır, 

irtibat ltöylerle 
teltrar temin edilmiştir'' 

Son yağan devamlı yağmurlar 
neticesinde. T rakyada ve bilhu
sa Edirne §ehri ve civarında ta
şan çaylar ve nehirler mühim 
hasarlar yapmıştır. 

Dün gece geç vakit, bu husus
taki malUrnatına müracaat eden 
Vatan gazetesine, Trakya umumi 
müfettişi General Kazım Dirik 
şu malU.matı vermiştir: 

c- Bilindiği gibi, iki günden
beri fastlasız yağan yağmurlardan 
Meriç ve Ergene yükselmiştir. Beş 
metreyi geçen bu yükselme bu 

gün {dün) öğledenberi alçalma
ya baılamıı ve 60 • 70 santim 
kadar azalmışhr. Şehrin bilhassa 
Yıldırım ve Kirişhane m1ntakala· 
rını basan sular 1500 den fazla 
evi istilıl etmiştir. 

Su istilft.sına uğrayan yerlerde· 
ki halkın kurtarılması için alınan 
tedbirlerle bütün holk sığındıkları 
yüksek yerlerden ve ağaclar Üze .. 
rind-en kurtarılmıştır. Feyezanın 
bir afet halinde olmasına rağmen 
nüfusça zayiat hemen hemen yok 

r Arkll51 sahUe 3 ıütun 5 te 1 

Fe~i bir ltamyon ltazası 

Bir adam öldü, bir 
~ocuk ağır yarandı 

Dün aktam 1 6, 30 da Çakmak
çılar yoku§unda bir ihtiyarın ölii
mü ve bir çocuğun da ağır suret
te yaralanmasilc neticelen<"n feci 
bir kamyon kazası olmuştur. 

3564 numaralı olup ,oför Hak
kının idare ettiği iplik yüklü kom· 
yon yokuştan çıkarken birdenbire 
frenleri bozulmuş ve sür'atle ge-

riyc doğru inmeğe başlamıştır. 
Şoför kamyonu durdurmak İ• 

çin bir hayli uğraşmış!!& da mu
vaffak olamayınca hiç olmazsa 
bir tarafa çarpmamak İçin fren
leri bırakmış, direksiyonu idare 
etmcğe başlamıştır. İşte bu sıra
da kan1yon, yokustan a~ağı in-

[Arkıı>ı sahile 3, sütun 8 da] 

Garib bir 11alı 'a 

Azgın bir manda, bir 
adamın odasına girdi 

Dün Karaağac mezbahası civa
rında garib bjr vak'a olmuş, bir 
adam odasında otururken kudur
muş bir mandanın hücumuna uğ
rayarak muhtelif yerlerinden ağır 
bir surette yaralanmıştır. 

Karaağac deri fabrikasında ça
lııon Cavid adındaki bu adam. 
evinin zemin kat odalarİndan bi· 
rinde otururken, kapı büyük bir 
JZÜrültü ile eçılmış ve azgın bir 

manda içeri girerek adamcağızi 
boynuzlamağa başlamıştır. Cavi· 
din feryadına yetişen bir jandar
ma, birkaç ıil8.h atarak mandayı 
öldürmüo ve bu suretle zavallı İş'" 
ciyi muhakkak bir ölümden kur• 
tarmıştır. Yapılan tahkikat sonun· 
da mandanın Ahmed isminde bir 
kuaba aid olduğu anlaşılmıştır. 
Kasab hakkında takibat yapıl• 
maktadır. 

!~fasa~} 
I 

Milli İktısad ve Taıı;;arruf haftası dolayı!<ıile İo;tanbulun her tarafına dövizler asılmıştır 
1'-Ulli İktısad ve Tasarruf haftası bul{Ün saat 15 t.e \ Hazırlanan proıcrama ı:öre her akşam 

Bafvekil Dr, Refik Şaydamm bir outkile açılacaktır. nutuk söyliyecekdir. 
bir Vekilimiz 
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Kırkambar: ===================================ır,------· 

ŞEHİR ve MEMLEKET Nifin gribe tutuluJ1oruz 
1ki sün, geceli giindü2lü, durmc.dan eıen hatan ıayılır todoztan 

tonra, evvelki gün, ayni cenub rüzg&n, biraz durur gibi olmut ve 
akpm, saat bet sulannda birdenbire, kısa süren deli bir sağnak ha
lini alnuıtı. Ben, o 7aman yolda idim, ellerimde de gazete ki.ğıdla
r.'"a sanlmıt, pakeU~r halinde ıslanacak §eyler vardı. Sağnakla bir
likte, yağmur da başladığı için, yolun üzerindeki kahvelerden birine 
dalıverdim. Ke,ki dalmaz olsaydım, aman AIJahım, o, ne sıcaktı ol 
Orhda hani bani yanan saç sobadan batka, tıkabasa, yeni doldu· 
rulmuf olan kahve ocağındaki koca mana-al, oraıını, icinde revani, 
pandispanya, çörek filin gibi hafif tatlılar kızaran, yar.;,, kızgın bir 
fırına döndürmüıtü. O lodas havada, insan için pek fazla olan bu 
11cakl•k, İçeridekilerin umurunda bile değil; hatta onlann hoşur.a gİ· 
diyordu. Pardesümü çıkarıp bir köşeye iliıtikt'°'n pek az sonra, en
aemden aıağı bir terdir botandı, biraz daha sonra, bunaltıdan dı~a
rıya fırlayacak oldum, fakat dıııamlaki sağnakla birlikte yağmur da 
artmı,h • .Ensemdrn botanan terin paçalanma doğru ıızmaya başla
dığını hiuedince kahveciye St 'i.JE"nrl:m: 

- Yahu, şu kapıyı, yahud pencerenin birini, biraz aç da hir parça 
hav" alalım!. 

Kahveci taaccüb içinde buna, biraz razı olur gibi davranmak is
tediyse de h~psinin de yüzleri pancar gibi olan mü~terİ1t>r: 

- Olmaz!. dediler, hiç bu havada pencere açılır mı? 
Öyle ya, hiç bu havada pencere açılır mıydı? Açılırsa sanki kut 

kaç•caktı ! Vakıa, dııanda esen lodos, yani cenubun 51cak iklimle
rinden ge]en ılık bir rüzgi.rdı ve bu ılık rüzgirın, zaten ortalığı bir 
hayli ılıklaıtırdığı yetiımiyonnus gibi, Üstelik, içeride koca bir soba 
ile koca bir manıral da bani hani yanıyor, daha ıonra, içerideki bol 
aİf31'a, nargile dumanlMile, nefesler, orasını yan kızgın bir fınna 
'döndürmüttü. içeridekiler, sanki bu van kızgın fınnda, aheste ahM
te kızanyor, kemale geliyorlardı! Fakat, bunu kime anlatacaktın"? 
Soba ve mangal ne zaman harıl han1 yanar, kapJlar pencereler de
likler ne zaman sımtıkı kapanır, ha\o·ayi~leril'de lodos~n povra'Zı~ ke 
ıiılemenin, yıldızın rolleri nelerdir? lçeridek;'lerin hi:biri b•ırıl~nn 
farlonda değillerdi. l,te onun için, dı,andaki ılık •atmakla, ılık ve .,_ 
kı yağmur dininceye kadar, ben, orada tam. dört batı mamur bir 
hamam terlemesi yaptım ve neden sonra. adPta, çamasırlanm ter .. 
den sırsıklam olarak oradan dı,.nya fırladım. İtjn aksili~ine bakınız 
ki, hen oradan kendimi dıtanya athğsm zaman, vl'kıi. fl.1tğn1'.kla yai( .. 
mur din.mit, fakat bu11lar, yerlerini travet serin, bele bu ked,.r ter 
üzerine, İnsanı tiril tiri] titretf'Cek balif bir poyraza terketn"'İr;lerdi. 

Gelin de ,imdi bu vazivet ka,.11~1nda nezle olmayın. enflo•n-za nl .. 
mayın, grip olmayın ve hattj\ Alfalı ıröstermeıin satlıcan oln>"vın! 
Kaç yıl var. sırası p-eldikce bu hali vezarlm, fakat n~dPnse bunuı 
lcim!leye dinletemem ! Beri, hu yAnm üzerine olsun lod,., .. '" novruzı 
hirbirinden ayıralım ve knr,.kıf, ha.ttiı 7emh•ri ort11,1nda hilf" O~"B, 
hava lodoalcen, kanalı yerlerin soba ve kaloriferlerini ıon f;J;•oit ola
rak fayrab elmİyelirn !. 

Oıman CEMAL 

... . -
Adli ve koridorlarında : 

Hasislik mi, 
hastalık mı? 

Bahçeden leyleklerin çöp taşımasına 
ses çıkarmıyor, 

kolunu 
2 O • 2 2 ya~larında görünüyor· 

du. Uzun aaçlarile kırmızı enta· 
risine ve yün çorablarına bakın
ca taşralı olduğu anla,ılıyordu. 
Mübaşir adını çağırdığı zaman, 
topuklan arkaya doğru kaymış 
yıTtık iılcarpinlerini 9Ürükleye sü· 
rükleye salona girdi. Daha öm
ründe hak.im huzuruna ilk defa 
çıkıyor olacaktı ki, İçeri girınce ne 
yapacağını. nereye oturacağını 
ıa~ırdı. Bereket versin mübaşir 
onun imdadına yetişip davacı 
mevkiindeki sandalyeyi gösterdi. 

Suçlu temizce giyinmiş, altmış· 
lık bir ihtiyardı. Yüzünün hatla
rile aiyini~ tarzına bakınca var· 
lıklı bir adam olduğu anlaşılıyor
du. 

Hi.kim ilk suallerini sormağa 
başladığı zaman davacının yüzü 
utancından tıpkı arkasındaki en· 
tari gibi kıpkırmızı oldu. Taşköp
rülü olduğunu ve suçlunun yanın
da hizmetçilik ettiğini söyledi. 

Hi.kim suallerine devam etti. 
- Anlat bakalım bu vak· a na

ııl oldu? 
- Efendim, bundan iki sene 

evvel bu beyin yanına hizmetçi 
olarak girdim. K.ndisi bir za
manlar bizim taraflarda celeblik 

diye hizmetçinin 
kırmış! 
rız. l~te leylekler bu ç_öpleri taşı
yorlar da ıen bakmıyorsun diye 
geçen gün beni o kadar dövdü ki 
bir aralık bastonu nasıl vurdu ise 
sol kolu~ kırıldı. Çektiğim ıstıra· 
bın tesirile ben derhal düşüp ba· 
yılmışım. Gözlerimi açtığım za .. 
man, kendimi Haseki ha!itanesin· 
de buldum. Onun için beyden da
vacıyım. Ve 14 aylık ücretimin de 
ondan alınarak bana verilmesini 
rica ediyorum. 

Hakim •uçluya döndü: 
- Hizmetçinizin iddiasını işit· 

tiniz. Ne diyorsunuz) 
O ufacık gözlerini kırpı"jhra kır 

pıftıra hizmetçiyi yukarıdan aşa· 

ğı süzdükten sonra: 
- Yalan söylüyor, dedi. Bun

ların hep•İ yalan. Ben hiç kimseyi 
incitmek istemiyen bir adamım. 
Sonra böyle naçiz bir kadını bas
tonla dövmeğe ne terbiyem, ne 
de merhametim müsaiddir. O hah 
çenin merdiveninden dü~tü. Kolu 
kırıldı. Fakat aen günlerde bir ta· 
kım ahlaksız kadınlarla düşüp 
kalkmaya başlamıftı. lfte onlann 
l'. tazminat alırsın, beyden dava 
et> demelerine kapıldı. V ı gene 
onların ezberlettiği şeyleri burada 
aynen tekrar ediyor. İddiasını is· 
pat etmesi lazım. 

Mahkeme, ouçlunun sabıkası· 
nın sorulması ve oahidlerin celbi 
i~ın bafka bir güne talik edildi. 

Edirnekapı mezarlıkları 

açılıyor 

HABERL ERİ=== 
Dün Et fiatları 
birdenbire beş 
kuruş yükseldi 
Alakadarlar kasablık 

hayvan bulunmadığmı 
ileri sürmektedirler 

----
Dün et fiatları, birdenbire ki

loda beş kuruş yükselmiştır. Ala· 
kaadrlar, ihtiyaca kifayet 
edecek derecede kasahlık 
hayvan olmadığından bahı;;eyle
nıektedirler. Diğer bir iddıaya gö· 
re, 18tanbul ve civarında. kasablık 
hayvan miktarı ihtiyaca tekabül 
edecek miktardadır. Bu meseleler 
hakkında hayvan ticaretile uğra· 
şan biri diyor ki: 

c- Kuru ot bulunamadığı için, 
kasablık hayvanlar. lstanbula u
zak olan mer' alardan getirilmek· 
teydi. Halbuki son günlerde ha
valar yağmurlu olduğu için. mer· 
alardan buraya hayvan gelmesi· 
ne de imkan kalmıştır. Çiinkü 
her sene hayvan tacirleTİ, kasah
lık hayvanları lcuru otla bettlemek 
leydiler. Bu sene demir tel buh
ranı yüzünden kuru ot miktatı da 
azdır.> 

Belediye lktısad Müdürlüğü, et 
fiatların1n yükselişi hakkında tah
kikat yapmaktadır. 

Öğretmen 

tayinleri 
---

Terfi eden öğretmenlerin 
isimlerini yazıyoruz 

ı·······;~~;·••t••··~·;·~·~·~·~~~·······ı 
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lktısad 

• 
iki çocuk bir 
macera seyaha
tine çıkarlarken 

* MACARISTANA GiDE
CEK HEYET - Macaristana ~ i
decek ticaret heyetimize Bedri Ta 
hir Şaman riyaset edecektir. Ti
caret Vekaletinden Zeki Zeybe· 
koğlu da heyetle gitm•ktedir. 
Heyetin reis ve ftzalan ş~hrimi-

ze gel misler ve diindan itibaren Bu maceracılar, acenlaya 
alikadarlarla görüşmelere başla· 
mı.lardır. giderlerken zabıta * iPLiK TEVZIA Ti - Sü-
mer Bank müesseseleri b;rkaç tarafından yakalandılar 
güne kadar çorab ve fanila fahri· 
kalarına ihtiyacları derecesinde İp 
lik tevzi etmeğe ba ... layacaktır. Kadıköyde zengin bir aileye 

mensub Nur adında 15 yaşında * KAHVE GELİYOR - A· bir çacuk evvelki gün bir l'rka
merikaya siyariş edilmiş olan bü- da ... ile beraber evlerinden ka~a
yük bir parti kahve iki güne ka.. rak Anadoluda !ieyahate çıkma· 
dar şehrimi7e 5lelecektir. ğa karar vermi~ler. evvelki gece 

* PORTAKAL iHRACATI. babalarının sandığından a~ırdık· 
Rumanyaya ihrac edilecek porte- lan 961 liravı alarak evden kac· 
kalbrın Vizeden küçük deniz ve- mışlardır. Çocuklar dün •abah 
~aitile doğruca Kö!'ltenceye eev· zabıta tarafından Kadıköy i•kelf"· 
kedilmesi için tetkikler yapılmak· sinde yakalanmışlardır. Kii,·ük 
tadır. ı maceraperestler bu para ile Ada· 
Vilayet ve Belediye naya .,itmek üzere yola çıkmak 

* VALiLER GITil _ Örfi i•tediklerini ve orada ticar•t va· 
İdare komutanı KongenPral Ali pacalclatlnı sövlemişlerdir. Zah1· 
Rıza Artunkalla görüşmek ve i- ta çocukları ebeveynlerine te~lim 
cab eden direktifleri almak üze· etmi~tir. 

~~~~~~~~~~-

re şehrimize grlmiş olan Valiler 
dün yer1eTİne dönmü~lerdir. 

* SENEBAŞI HAZIRLIKLA
RI - Senebaşı münaıebetile bazt 
müesseselerin sabaha kadar açık 
bulunmaları için Viliyete bazı 
müracaatler -yap1lm1~tır. \ 1iliyet 
bu hususta Örfi idare komutanlı· 
ğının mü,aad,.~ini i,tt"'yec,.ktir. 

* YOL ÜSTÜNDEKi MO
LOZLAR - Beyazıd - Ko. ka 
yolu arasındaki ta~ ve molozla· 
rın sür· aıle kaldırılma,ı Bf"ledi
vece a1akadaTlara hildirilmistir. 
Bu taslardan Çapa Kız Muallim 
mektebi kar~ısındaki sokaE'ın in .. 
,aabnda istifade edilecektir. 

Maarif 
*TALEBE NAKiLLERİ -

940 tedris yılının ilk üç ayı ta-

Mekteblerde gramer 
tedrisatı 

Orta mekteb ve liselerde gra· 
mer tedrisatına ba§lanmıştır. Lise 
dokuzuncu. onuncu ve on birinci 
sınıfları ~imdiye kadar gramer 
tedriBatı görmemi~ olduklAnndcln 
isti~nai olarak iki senelik bir gra· 
mer tedrisatı göreceklerdir. 

Geceleri ilave tramvay 

lstanbul ilk okul öğretmenle· mamlandığından bundan sonra 
rine aid ü~üncü ilk tedrisnt kad.. bir mektebden di i.!er mektebe her 
rosu Maarif Vekaleti tarafından ne suretle olursa olsun talebe nak· 
tasdik edilert'k Maarif müdürlü· line mli~a 1! d,.. l"'dilmivec"'kt ir. 
ğüne gönderilmiştir. * YENi ÖGRETMENLER -

seferleri yapılacak 
Tramvay idaresinin ha'Z1rladığ1 

kış tarifesinin tatbikına başlanmış· 
tır. Malzeme buhranı •ebebi!e 
tramvay seferlerinin tahdidi İcab 
ettiğinden idare, yeni tarifelerde 
23,25 ten sonra bütün seferleri 
kaldırmıştır. 1-lalbuki şehirde grce 
geç vakte kadar çalışmak mecbu· 
tiyetinde bulunan i§çiler için 24 
ten sonra bazı ilave seferl~r yapıl. 
ması, Belediye tarafından lüzum· 
lu ~örülmüştür. Bunun İçin bu ta· 
rife1ere bazı seferler ili.ve edile· 
ccktir. Kadroda bir okuldan bir oku- Maarif V •knleti gönderdi~i bir 

emirle ~"hrimizde bulunan orte. 
la nakledilen öğretmenlerden ma okul ve liselere münhasıran t"'de .. 
ada ayrıca münhal olan köy öğ. 
retmenliklerine vilayet emrinde biyel ve fen fakülte~i mf"zunları· 

Bir katil 15 sene ali:ır 
hapse mahkum oldu 

1 20 k Ik k 1 nın a!'lil ve yardımcı öğrrtmen 
sıra bek eyen adar i o u tayin cdilm~lerini bildirmiştir. lstanbul birinci ağır ceza mah· 
öğretmeninin tayini yapılmı~hr. kemesinde dün bir katil davası 
Tayini yapılan ilk okul öğret· Müteferrik neticelenmiştir. Suçlu Şohtemi-
menlerinin adları şunlardır: * KIŞ TARiFELERi - Sir- ninden Cevdet yorgancı Kazımı 

Kastamonu öğretmenlerinden keti Hayriyenin kıs tarifel""rinin kıskanclık yüziinden 7 yerinden 
Talit Tek Silivri Çantaköy öğ. tatbikına bu sabahtan itibaren bıçaklayarak öldürmiiştü. Hadi· 
retmenliğine. İzmir Kuşadası öğ· ba!tlannıı<1tır. seye sebeb olan vak'a şudur: 
retmenlerinden Saime Olcay Ça- * TEVKIFANFDE ISLA- Karısının yorgancı Kazımla sı· 
talca Türkoba köy öğretmenliği- HAT _ lotanbul Tevkifan-.in- kı fıkı miinaaebatta bulunduğunu 
ne, Erzurum Palandöğen dağı Oğ. de ıslahata ba,lanmıştır. Buna anlayan Cevdet karısını ölümle 
retmenlerinden Ha1ide0ngan Ya göre mevkuflar ht"r gün beıhçt"ve tehdid ederek Kazımla buluşa .. 
lova Akköy öğretmenliğine, İs· r.ıkarılarak idman yapaaklardır. caklan günii kendisine bildirme .. 
tile.lal lisesi eski öğretmenlerinden Bundan ba,ka ko~ut takıaimatı ~ini istemşitir. Bir iki gün sonra 
Meliha Gencel Silivri Gelveri kö· suçlulara göre taksim edilmeğe Kazımla karısının buluştukları 
yü öğretmenliğine, Fahriye Aral ba<1lanmıshr. eve gizlice li{İren Cevdet birden
Çatalca kazası öğretmenliğine. _:__.:.;.;;;;.;;;;:.:.:..:;_________ bire odaya hücum etmiş ve KR.-

Panga!ıı Artigırtaryon okulu Posta ve Telgraf idaresi zımı 7 yerind•n bıçaklavarak öl-
öğretmenlerinden Ayşe Keskin memur alıyor dürmüştür. Mahkeme Cevdetin 
Çatalca Doğuyenice başöğretmen bu cinayeti evvelce tasarlavarak 

1 k 1 1 Posta ve Telgraf Umum Mü· · 
liğine, zmir Merkez o u unc an b k ) ) i~ledi~ini nazarı itibara alarak 

Ç 1 H M 
dürlüğü müsa a ay a memur a a .. 

Fazilet Ongan, ataca acı aç- kendisini idama mahk\ım etmi•, 
1 caktır. Müsabakada kazanan lise " 

lı okulu öğretmenliğine. Zongu · fakat karısının vaziveti ve cina .. 
d N Ç mezunlarına 75 lira ücret veyahud 

dak öğretmenlerin en aciye, a yet ıebeb!eri esbRbı mııhaff.fe 
1 20 lira asli maaş verilecektir. ~1ü-

talca Tor!oköy başöğretmen iği- addedHdi;;inden idam cezası 15 
1 !'labnkaya İştirak edecekler, cumar 

ne. Trabzon Merkez oku u öğret- sen'"' ağır hap!e tahvil rdilmi~tir. 
menlerinden Hastone Akusal Şile tesi ak<1amına kadar Posta ve Tel H b hl 
Kurfallı başöğretmenliğjne, Gire· titraf idaresine müracaat edecek· avagazi sa a arı 
sun ö~retmenlerinden lbrabim Ye !erdir. kuvvetsiz mi geliyor? 
ner, Yalova Çağlıca okulu ö~ret- -------- ------..... İstanbul cihetindeki havnı;ra:ı 
menliğine, Ka1fayan okulu öğret.. ca öğretmenlerinden Atıfet Enici abonelerinden bazıları, Bele-diye· 
menlerinden Kadriye Bilgf':n Si· Çatalca Belgrad okulu öğretmen· ye müracaat ederek havagazinin 
livri Çantaköy öğretmenli~ine, E· tiğine. Zon~uldak öğrıetmenl~rin· sabahları gayet az ta7vikle gC'1•;:!i· 
~eyan okulu öğretmenleıinden A~ den Sadiye Ökemen Şile Teke ya· ğini ve bu sebe-ble imalathanl"ltori .. 
ltıeddin Kutlukal, Çatalca Dursun tı okuluna, Tokad merk.z okulu nin atıl vaziyette kalmakta oldu
köy okulu öğretmrnliğinr , Bahke· öğretmenlerinden Srmahat Ak· ~undan şiki\yet elmi~lerdir. Bele· 
sir öğretmenlerinden Seniye Ka· t'>il;lu Sanyer Carice köy öRrf'tmrn diye bu hususta Şirkrte Lat•i trb
rayel, Yalova Kadıköy öV,r~tmt'n· liğine. fzmir kız öğretmen okulu li2'atta bulunmuş ve bu İ!te ~~ rke· 
liğine. Giresun merkez ö '.r retmen· mezunlarındatl MuTaffer C'ıirR;İn tin faTla varidat trmin etmrk icin 
lerinden Süzan, Çatalca Sazlıbos· Çatalca \iftlik köv öğretm~nliğine u,ul süz hart"ket edio etmediÇ!iı1 in 

t~fnj:o:' ii:r:•:tm=e:n:l:iP.:in=e.=lz:m=ir:A=k:c:a:k:o=ti:.a:v:in:;:e::d::i:lm=İ•::l::e::rd=ir:. ======= t~ hJ<;lcin"' b:ııı,.]:1 nm•~hr. 

Buse hırsızı 
Yazan: Kamran şerif ı 

Her gene gibi gönlümce bir iz., - İtte onlar da öyle zann~"' 
divac, en büyük emelim olduğu derler ... MalUm a, iki aile de.,,. 

8 

için evlenmeye aid her şeyle alA· birbirini li.yıkile tanımıyor ... )<.~ 
kadar olurdum. Onun için vakit 

1 

tarafı damadın yakın akrabası, 0
g 

buldukça, nikah dairelerine gider, lan tarafı da gelinin amcası. 11e)'~ 
günün birinde bana da nasib ol· dayısı zanneder. Farkında bıle 0 

masını temenni ettiğim bu mes·ud mazlar ... 
f 

· d 1 B" 1 ld " emı·n ....,jsİ• hidi!lenin tara eyn üzerın e nası - oy e o uguna ı .. 

bir tesir hasıl ettiğini seyretmek· niz} 
ten zevk duyardım. Defteri ma~· - Emi:ı de 11öz mü, bayı~~: 
susa imzalar atıldıktan sonra. nı. Merak ettıysen, sen de arasıra 
kih memurunun irad ettiği kısa raya uğra , görürsün. d r 
nutku dinlerken gelin ve giiveyi Biz bunları konuşuncaya ka ds 
ile beraber benim de yür~ğim kal· sakallı adam gözle kaş arasın • 
kar, kayınbaba gelinini, kaynana kalabalığa karı~arak ortadan k

9
Y 

damadını alnından Öperken be· bolmuştu. k: t 
nim de gözlerim ya~arırdı. J.lasılı HB.diseyi garip buldum. fıs • 
izdivaca çok hevesli bir gencdim. pek İnanmadığım için olac•k• ~ 
Fakat heyhat!. nu bir daha hatırlamadım. 

Nikah dairelerine devam et· Keşki hiç hatırlamesaydıın 1 
, 

mek yüzünden hayatta karşıma Keşki ona hiç oahid olma••Y 
çıkan en iyi izdivac fırsatını ka· dıml. 

* çırdım. 
Bakın bu acıklı vak·,. nasıl ol· 

du. size anlatayım ... 

Gel zaman, git zaman... . ... 
Evleniyordum. Nihayet gon 

lümce bir izdivac ana da nasib 
0

"' 

lacaktı. 
Mesud 

'k'h 
gün geldi, çattı. Nı d• ! I• 

daireı.ine gittik. Merasim baş 3 
• 

N 'k'h .. .. otur ı a memurunun onune f 
de' 

duk. Mutad sualler •oruldu. 
teri imzalamak üzere idik. . i 

O sırada sanki şeytan zi~"'de 
kurcaladı. Birdenbire zihnıfl'l • 
bir çehre, sivri sakallı, rive.kir te 
be~ıııümlü bir sima belirdi. ••tti 

Kendine amca veya dayı 90~1• 
vererek hırsızlamadan 8.lernİ'd r1'I 
zını öpen, gelin düşmanı 8 do· 
hakkında iki hademeden duY 
Pum sözler bir şimşek gibi dif11,.. 
ğımda caktı. p• 

içimde bir isyan fırtına" k0 

Bir gün bermutad bir evlenme 
merasiminde hazır bulunuyoı· 
dum. imzadan ve nutuktan sonra 
kız tarafının büyükleri; damadı, 
erkek tarafının büyükleri de ge· 
lini iki yanağından öpüyorlar. ~ef 
katle göğüslerine bastırıyorlardı. 
Ben bu heyecanlı manzaranın te• 
maşasına dalmış, 8.deta kendim .. 
den ge.çmiı,tim. O sırada birbirine 
kan•an iki kahkaha beni bu dal· 
y,ınhktan uyandırdı. Arkamı dön· 
düm.Kıvafetlerinden orada hade
me o1duklannı anladığım iki ki~i, 
geline güveyinin etrafına topla .. 
nan grup içinde birini işaret ede
rek gülüşüyorlar. aralarında bir 
•eyler konuşuvorlBTdı. Yakın ol-
duiium için sözlerini i~itebiliyor~ tu. ar' 
d 

Deli ızibi yerimden fırladıın· 
um. 

- Olur herif değil be ... Hiç kama döndüm. • ·ı!· 
renk veriyor mu) Bir de ne görsem bei(enirsı~' ıı. 

_O kaçın kur· ası yahu ... Bu· O sırada zihnimde beliren ,ırıı..,, 
!anık •uda balık avlamak diye iş- ta yanıba•ımda, müstakbel t~•· 
te buna derlerf cemin oturdu~u iskemlenin 

9~11Jc: 
-Vay canınaf ... Ne zaman da sında, mel'un emelini tah~k kle' 

içeri girdi?. O kadar dikkat ede- ettireceiH anı ..,bırsızlıkla be 
rim, hiçbir seferinde kaı:ndan gir· miyor mu?··· 1 rı 
diğini görmem ... Bak bak, kay- Aklım başımdan gitti. Ad•"' 
nanayı da kucaklıyor! üzerine atıldım. y• 

Filhakika o sırada kelli felli ıti· - Çık dışarı, alçak... sur• 
yinmi~. sakallı bir adam ortayaşlı, da mı geldin 1. ı' 
şişmanca bir bayanla derağuş ha· Onu y,akasından tutmua. 1't1P 
!inde idi. ya doğru sürüklüyordum. ..,ı• 

Merak edip yanlarına sokul- Etrafım altü•t oldu. K•"b,oİ 
dum. Gülüm•eyerek yüzlerine kaynanam bayıldı, erkekler fıJ'ı 
baktım. Onlar hala gülüyorlardı . zapta çalıştılar. Artık üst tar• 

- Hayrola ... dedim. Ne var} söylemeveyim. 
Biri gözile işaret •derek: Bir aile felaketi... • ..,J• 
_Şu 8akallıyı gördün mü? lzdivecım bozuldu. Havali fı( 
- Gördüm, ne olacak} karşıma çıkan en iyi izdiv&İı, !"~ 
- Buranın 11edikli müşterisi· satını kaçırdım. Kız tarafile 

1 

dir. Kalabalığa katılıp burava ıı:i· bıçaklı olduk. 
rer. Bir puntuna getirip gelini ö- - Neden? diyeceksin İZ· ti'' 
per ı Cünkü o uğursuz ad atıl• ~•'' 

- Yok canım! .. Belki güveyin tAkbd zevcemin özvahid •"' 

k b d de;;.il mi imiş? t.. ~ 
a .. ...:..r•;.:_a_•ı ..... ır_._ ................................ ~ ..... ~-~~ ..... ~ ........................... ~ 
~ . .. 
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Çay ve kahve ihtikarı 

yok da, makarna 
ihtikarı var! 

Bugünlerde piyasada ihracat 
hareketleri en hararetli bir dev
reye girmiştir. Ticaret Odast ta
rafından yapılan hesablara gt:re, 
bir günlük ihracatımız l 00 bin 
lirayı tecavüz etmektedir. Nor .. 
mal ticaret yollarının daraldığı 
bir sırada, Türkiye ihracatındaki 
bu inkişaf, hiçbir memlekete 
müyesser olmamıştır. Yakında 
lzmir tütün piyasası da açıldığı 
zaman ihracat hareketlerinin 
daha ziyade geniıliyeceğine 
oüphe yoktur. 

ithalata gelince, ıon günlerde 
piyasamızın muhtac olduğu itha· 
lat malları da muhtelif memle
ketlerden gelmektedir. Piyasada 
aranılan mallar, kahve. çay. ka· 
!ay, kauçuk gibi mallardır. A
lakadarların verdi~i izahata gö. 
re, yirmi güne kadar Basra yo. 
lundan piyasaya kahve gele
cektir. Eldeki kahve mevcudu 
de ihtiyaca kifayet edecek de
recededir. Bu itibarla kahve fi. 
a•larının yükselmesine imki.n yok .. 
tur. 

İngiliz liralarının 
bedelleri ödeniyor ,. 

dij' 
lngiltere hükumetinin ver .,ı 

karar üzerine Ciimhuriyet rvier Jtı' 
Bankası tarahndan toplan~~11e( 
giliz liralarının bedelleri buS01"ıı<· 
de tediye edilmeğe ba~lan"-cıt ıJ' 
Banka bu hususta bütün hl'lııı~ e' 
!arını ilçmal etmi~tir. Vekalet: ,ı• 
mir gelir gelmez, tevziata J;ıtıı 
nacaktır. lngiliz liralarının be rit'' 
ri toplandığı tarihteki kur uıc 
den ödenecektir. , _/ 

Haslabakıcı kursları 
Fatih Askerlik şube~lndcn: 

1
, 

1 - 15 ikincikinun 941 de açı ıçiı' 
hemşire, hastabakıcılık kur~lıı~~;ııul' 
kayıd ve kabul müddeti birlflC1 

940 ıonuna kadar uzatılmı,.tır· uhl' 
2 - 20 ili 40 yaşları içinde b ~11' 

nan münevver bayanlardan talib ,~lJ.·~" 
!arın her gün öğleden sonro 'fii..İf1.I' 
1 foto~raf, tah~il vesikaları ve i 11IJI 
cüzcianlarile birlikte müracaatlet 
olunur. ~ 

'l 
Konferans ve TeJ1181 

Eminönü llalkevinden: f\cı•· 
Evimizin Ca~aloRlundaki sa.1°~\J _,.t 

iill~ ••• t 
1. - 14 12 11940 cumartesi ~ 139 ,.or 

(14.30) da Dr. Cemil Şerif ~ı ... 
~Cemiyet Hayatında Hekirnill ,e<'J 
ki \'e ..J• 

' i) mevzuunda bir konferans ';J.) r 
Vt> Temsil Şubemiz (Hissei ŞaYl 

yaptığı için onun tabiatini öğre
nen bazı hemşerilerim: cSakın 
aitme, o çok hasİBtir, sonra seni 
aç bırakın demişlerdi. Fakat ce· 
hillik ettim, dinlemedim. Kalkıp 
lıtanbula geldim. ilk aylar bana 
çok iyi muamele ettiler. Fakat 
bundan sonra beyefendi gittikçe 
titizlenmeğe ve huysuzlanmağa 
ba•ladı. Ben gene bunlara •abret
meye çalı$ıyor, ne yapayım, ken· 
dim istedim. geldim, deyip ses 
çıkarmıyordum. Nihayet geçen 
yu bizim beyde müthis bir loy
lek düsmanlığı ba~ladı. Bunun se
brbi de leylekler b•hçeden çör· 
çöp tafıyor. başka yerlere gidip 
yuva yapıyorlarmıf. 

- Peki bu çörçöp ne işe yarar· 
mııt ki? 

- Bizim evde her şey İşe ya~ 
rar reiı bey. Hiçbir şey atılmaz. 
Sofrada artan pilavlar ertesi günü 
lapa yapılır. Şayed bu lapa da 
ertarıa, daha ertesi gün biraz su 
il&ve edilerek çorba haline getiri· 
lır. Beyefendi, her sabah çi;p te· 
nekesini muayene eder. Kibrit çöp 
lt!rinden tutunuz da en küçük bir 
ki.ğıd ve bez parçasına kadar hep 
oı mutlaka ayıklanır. Şimdi evde 
cuvallar dolusu lci.ğıd ve bez var. 
Bunlar kifi miktarda toplanınca 
Yahudileri çağırıp satar. 

Edirnekapı - Otakçılar - Eyüb 
yolunun parkeye çevrilme~e ve 
ayni yola elektrik konmaya baş· 
!andığını bildirmiştik. Şimdi on 
bet gündür bu yolun mezarlık a
rasına isabet eden kısmı da açıl· 
maya başlanmı}tır. Surlaıdan O. 
takçılara kadar olan bu kısmın 
mezarlıklar tarafından yol, üçer 
buçuk. dörder metre geni~letil
mektedir ki bu suretle büyük 
şehrin en giizel yollarından biri 
olmaktadır. Bütün bu ameliyatın 
iki aya kadar tamamlana~ağı tah
min edilmektedir. 

il HER 

Kırk yıllık 

mahlut 
bir 

GÜN BİR Caya gelince, Çay ve Kahve 
Birli?i, çay satı~larını ciddi bir 
~urette kontrol ettiği icin, ortada 

piyasada , çay ihtiHrı. yoktur. Yalnız b•~ı 

M!;SELE ıl 

" kimyagerin 
kadar 

anlattığına göre, 
inkişaf etmiştir ki, 

« mahlutçular » derlermiş ! 

1 çay tacırlerı. çaylara adarayı dı· 
bu jııle ve otlar karı•tırmokt•dır ki, bunu 

yeo:i ni temsil edecektir. ı41J 
2. - 15 112 ·1940 pazar günü .. •\,# 

dı:ı. Dr. Fikri Servet Tör (HaY";ıı~·er'' 
Zeki) mevzuunda bir konf~rıı~s şsJi') 
cek ve Temsil Şubemiz (JiisSCl 

pivesini tem!'lil edecektir. ıeıf 

- İyi ama çöplerin ne İşe ya· 
radığını anlatmadınız ki. 

- Anlatayım efendim. Beye· 
fendıye göre, geniş ve çok ağaclı 
bahçeai olan evlerin ayrıca bir de 
Ç;\maı,ır odunu alması gi.inahmış, 
onun için biz çama91Tları kurumuş 
yaprak, ot ve çörçöple kaynatı· 

yağ işi o 
uğraşanlara 

T kontrol etmek Belediyeye dü,en 

r ...... ~ ... i .... [6) .... v .... tö> ........ ~ 
i11111111111111111111111111111111111111111111111111111•11111ııu11111ııT 

BUGtiNKtl PROGRAM 

Dünkü nü•hamızda, Beledi
ye kimyahanesinde bozuk ve 
karı•ık gıda maddelerinin tahlil 
edildiğini yazmH,tık. Kahv~~;e no. 

18.00 Program, 18.03 Radyo ca?: or- · hud. zeytinyağına pamukyağı, 

kestra!'lı. 18.40 Karı,ık Türk müı.iii. I tereyağına kuyruk yağı, 9 ive.h hav 
19.15 ~ilmiş tanııolar, 19.30 Haber1er, yara zeytin ezmesi karı!'}tırıldığını 
19.45 Ince98z faslı, 20.15 Radyo ~azetesl. ötedenberi hepimiz b'l' . G d 
20 45 Fil 'k' i 00 D' 1 · . . ı ınz. ı a . m mu.sı l!I. 21, ın evıcı uı- m•dd 1 · .. · d ı h 

ki 
n e erı uzerın e sene erce ta 

te •ri. 21.30 Konu•ma, 21.45 Radvo )') b' k' b 
orke.1trası. 22.30 Haberler, 22.45 Caz - 1 yapmı~ 11 ımyager, u me· 
band, 23,25 rınki proırram ve kapanış !lle~el.er hakkında şu malUmatı ver· 

1 l2/910 CUMA mıştır: 
8.00 Proııram, 8.03 Müzik, 8.15 Haber- •- Piyasada, gıda maddleri-

ltr. 8 30 ~füzik. 8.45 Yemek listesi. ne başka madd,.leri karıştırmak 
12,30 Prov.ram. 12.33 Şarkı lar, 12.50 .ı bir nevi ihti9a" haline girmi~tir. 

Haberler. 13.05 Z.vbek ve oyun ha- Buna m,h!utruluk derl•r. Hatıli 
vaları. 13 20 Müzik, 1 piya•ada yaiicılar arasında adı 

mahlutçu diye g"eçen tacirlor de I kuyruk yağlarını, hatta koyun de
vardır. Bir gün bir ya~cı di.iklc8,. rilerinin üzerindeki yağlı ta bal. a· 
nında oturuyordum. İçcrive bir ları toplayarak eritirler, Anado· 
koyun müteahhidi girdi: cBende ludan gelen yağlara karı ş tll'nlnr. 

Bunların vazifcll!'rİ, yağları mah-
1Ut bir hale getirmekten ibaret .. 

kuyruk var. dedi, "lır mısınız} ·• 
Mai.?a.:a sahibi: «Biz, mc,hli'ıteu 
değiliz . > diye cevab verdi. Ve 
han~i sokakta, han~i mağaz;,rla 
mahlUtçu bulundu~unu da tarif 

etti. Ben, kırk yıllık bir kimyager. 
bu muhavereye şahid oldn~m 
zaman hayretler içinde kaldım. 

Demek oluyor ki, mahlGt ya~ i~i 
o kadar i1eri gitmİ$ ki, mahllıt
ç.ular, diye bir nevi ihtisas şubesi 
de teessüs etmiotir. Mahlutçular. 

tir. > 
Kırk yıllık kimyagerin anlattı .. 

ğına bakılırsa, piyasada mah1Ut 
yağ satısı pt-k tabii bir halt" ~el· 
mistir. Hatta bu yü7den ınah!üt. 
çu diye bir yağcı zümresi dr ha
.. ı olmuş ... Acaba Belediye lktı
aed Müdürlüğü teşkilatı, ;..,.hlGt
çuları, tabii bir zümre olarak ka· 
bul ediyor mu? 
dileriz. 

bir vazifedir. 
Dı~arıda.n ~f"lt'n mall~rırı kon

troliint" hiivük hir ehf"mnlİvet ve .. 
rilrli :'·i halele, yerli m<l~sut\t fiat
leırına bu derf"rt"tlf" ,.hemmİyf"t ve· 
Ti1mrdi(;.i'le !!ahiri olovoruz. Buna 
hir mııııı:ı] ol0r~k. m1'kı:ırna fıat1a
nnı ilt'rİ ~iirebiliriz. Dün de ya7dı
f;ım1z ~ibi, makarna, mt'mleket 
c'-ıhilirıde yaoılan bir ma~de ol
d11 \? u hn~de, .il7f"rinde ihtikar ya
nılm"ktadır. Halbuki di.invanın 
bir U<'\Jndan gelen çav ve kahvt> 
tatlıııılart kontrol edildiği için bu 
maddt-ler üzerinde ;~tiktır yaptl
mal'tnıı meydan vcrilmemi~tir. A
caba, makarna, çay ve kahveye 
nazaran ehemmiyetsiz bir m1tdde 
midir? Ekmek pahalılaotığı için, 

Bu toplantılara gelmek ısteY~;Jı•f1 

giri, kartlarını büromuzdan e • r,c' 
rica olunur. Halkevi toplantıl:t111 

_,/ 

cuk alınmaz. ~l"!' 

evlerde makarna aarfiyatııı 10 r0-1'• 
tacağını da gözönünde tcttt elİ"' 
makarna fiatlarını tespit etıt' 
yiz. 

Dünkü ihracatıırııt .. 
bl'' 

Dünkü ihracat yekunu ~~,.ı• 
liradır. Bu arada dün 

1t•~•1 
.. 1 • R por ·ı gu yagı, umanyaya e"°ı 

diğer bazı memleketlere de ' 
satı!mıştır. 

Altı n fialı ~1 
· ·kr•'1 

Ahın fiatları dün ıstı fi•ıı 
muhafaza etmi,, bir altının 
23,20 lirada kalmı§tır. 

-

h· 

do 

Le 
Kra11 

d. v, 
!Unla ·-iına 
tama 
llıiittı 
~tha 
b•hti 
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Krah bir Norveç 
nutuk sörledi 

« Müttefikimizin 
harb gayretlerine 
iştirakimizden 

dolayı bahtiyarız» 

Londra 12 (A.A.) - Norveç 
Kralı Haakon, dün ak~am radyo· 
d.a verdiği bir nutukta ezcümle 
tunları söylemiştir: 
.. «- Elimizdeki vaaıtaiarın azlı· 
tına rağmen, bahriyemiz ve kah· 
tam.an bahriyelilerimiz sayesinde 
~Üttefikimizin harb gayretlerine 
~lirak edebildiğimizd~n dolayı 
ahtiyarız.> 

İtalya, Alman 
boyunduruğuna 

• • 
gırıyor 

(Baş tarafı birinci sahifede) 

beriJen bir habere göre, Brenn;r 
b Ududunda tahkimat yapmaga 
•ılamıştır. Son zamanlarda Al· 

l'tıarı gazetelerinde çıkan tefsirler, 
A_hnanyanın ortağına kar~ı besle· 
~ığj niyetler hakkında hiçbir tÜP" 
e bırakmamaktadır. Bu ortak, 

lııihvere faydalı olmaktan ziyade 
~ltarlı olmağa başlamı~tır. Bir Al
l'rıan gazetesi Badoglio'nun istifa. 
j'rıdan sonr: Alman ordusunun 
la.lyan ordusu üzerinde nüfu7.u· 

tıı.ırı artması ihtimali bulunduğu
b~ ih8fls etmiştir. Vatanını seven 
lt't General olan ve ~l~a.n~anın 
ıılyaya yardım etmcsı fıkrını red

deden Badoglio'nun tarzı hareke· 
~nin derin sebeblerini tRhrnin e· 
h~' gibiyiz. lıalyan milletini'.' nıil!i 
bılerinc hitab etmek suretıle hır 

- M ı· . eatjj elde t"tmi~ olan usso ını, 
'adece bir lıalyan Quislig'i rolü 
~~·namak tehlike-sine maruzdur. 
91 S te ltalya, düşmanı olan Al
~l.tıyaya karşı harbetmi-:ıir. Bu· 
tu" başka bir şekilde olmakla be
j•ber tehlike aynidir. Bu harbin 
b~IYa için hakiki bir istiklal har 

ı olduğu söylenebilir. Badoglio, 
"'ıenı.lekctin bu vaziyette· olduğu-
•u d' d anlamıştır. Bu en ı!Je geçen-
~ Ansaldo tarafından neşredilen 

..ıır makalede kendini göstermt"k

~:dir. İtalyan gazetecisi, bu .~a: 
1 lesinde biri Almanyanın, dıgerı 
talYanın nüfuzu altında olmak Ü· 

~trc iki türlü yeni nizam kurula-

1"~1na telmih etmiştir. lıalyan mil 
•r · k ı· Ilı 1• Yeni Jtalyan nızemının e ı-
. •lerJe değil filiyat ile kurulaca-
~'" . d - .. h l timdiden inanmış o ugu ıçın 

1 ••be karşı büyük bir heyecan ve 
;rııayüJ göstermemektedir. Şim· 
1'Ye kadar yapılan lıalyan hare
" ~tl•ri, lıalyayı gittikçe ve kaçı
~ •tnıyacak bir surette Alman bo 
ı, •duruğu altına götürmekten 
"•ka. bir işe yaramamıştır. 

air Alman gemisi .Garbi 
4Hanlikte yakalandı 

1, "1ekoiko 1 2 (A.A.) - Bir 
lu~•te haberine göre, lngiliz ~b
li~ aıını yarmak ıçın, Tarnpıco 
h .a.nından son günlerde ayrılan 
~-h .. b- n İsmindeki Alınan gcmıst, 

~~ liolanda harb gemisi tarafın· 
'lı" &arb Atlantiğinde yakalan· 

~-~~~~~~~~--
Yarın ekmek 14 

Askeri vaziyet 

İTALYANLAR 
Afrika da da 
yeniliyorlar 

(Baştara(1 1 inci o;;ahi(edP) 
Sevkülrey,te bir kaide vardır Bir or

du muhtelit mıntakalarda cereyan eden 
nnıharehelerdcn bir tane~inde bir ınu
vaf[akiyel~.b·1ife duçar oluna. bu mın
takadaki )·ükü tah(i{ için diger bir 
mınta~adan şiddetli bir taarru?: İC"ra 
eder. Jtalyan~ann da bö:>·le ynpnutları 
\.C Yunan - lngili:ı kuvvetlerile Arna
\.'Udluk mıntakas.ında mu\.'a(falı.i,yetli ve 
ya mu,·afrakiyel-'>İz uiraşnıakta bulun
dukları bir ..sırada üç aydanbcri Sidi 
Barrnni mıntaka~ında hazırlıklarını ar
tık tamamJamış olduğuna şüphe erlilıne 
nıeM 1Anm gelen Graziani ordusunu 
Nil ha\.-ı.asına doğra ilerletmeleri icab 
eder~. F~kat, İtalyanlar, başlarının 
derdine du.şmu,ıerdi. Bu kaidelerden 
hiçbirini düşünemediler. Graziani kuv
veth:rini yerlerinden knnıJdatamac-tık-
1~~ gibi bu kuvvctls,r ka"'ı!'iında in
cilrzle~ yaptıktan banrlıkları bile gö
~~ed.iler ve bilhas a son ıfuılcrde in
gıliz d.onanmaı;;ıuın merkezi \'O :şarki 
Akdenızde de üstünliiiü ihraz eyle
mesi üzerine bu kuvvetlerin maruz 
k.alabile(eii tehlikeyi hesab cdenıcrii· 
ler. Fır~ttan istifade ile hanrhklarJnı 
ilerleten İngilizler de 8 ve 9 birincikfi
nun giinl('rinde l\lareşal Graz:iaui or
dusu.nun ileri mevzilerine karşı geniş
çe hır cephe üzerinden mu\•af[aki)·ctli 
şartlar dahilinde taarru1.a ba'.'lladıJar 
ve bizzat Çörçil'in Avam Kan~arasın
daki be)'llnatile OrtafBrk İngiliz kuv
vetleri kanırgih1nın dünkü tebli~inde 
~e tasrih edildiii ve('hile ilk bıımlcdc 
ltalyanlardan bir hayli esi.r ile bir çok 
harb malzemesi aldılar. 

.. Amavudluktııki İtalyan ordw.unun 
ueradığı ilubettrn . onra jtalyanın tn 
az.imkar ve malümath bir l\lara,ali o
lan Graziani'nin, içlerinde ce~r('t \"e 
"e'9atleri herke'l(e bilinen Libya hal
kından m.ütetekkil kıt'alar dahi bulu· 
nan kuvvetlt"ri de !'iarsılır~o, acaba mih 
\'erin variyeti ne ola<'ak ve mİh\.·er 
de\"letlerlnin aralarındaki münosebat 
ne. tekle aire(ektir? 

içinde yaşadığımız harbin "" merak
lı bir sa"1a'l1n1 teşkil edecek olan bu 
tneıı;ele hakk1nda bir mütalea ~erdet
mczdcn evvel hAdiıı;elerin ıı;eyrini Lirkaç 
gün daha takib etmeği doğru bulmak
tay11:. 

Örfi İdare Komutanı 
Ankaraya gitti 

Almanlar F ran· 

sa da buldukla-

rını götürüyor 

Tayyare tamiratını da 
Fransız işcilerine 

Japhrıyorlar 

Londra 12 (AA.) - Harb 
Ekonomisi Nazırı dün verdi~i bir 
beyanatta, A1rnanyanın hali ha· 
zırda F ransadan nasıl istifade t't
tiğini izah etmiştir. NazJr ezcüm· 
le demi~tir ki: 

<- Almanlar, lngiltere üı:erin 
de hasara uğrayan tayyarelcrini 
FransadR Fransız İşçilerine tamir 
ettirmektedirler. Almanlar, F ran· 
sanın İ<1gal ettikleri kısmından el
lerine geçen bütün petrol. demir, 
bakır ve çinkoyu alıp götürmek
tedirler. Bu~day yeti~tiren bütün 
mıntaka1ar Alman kontrolu altın
dadır.> 

General de Gaulle 
Drtasarka bir 

' 
murah~~s ,;önderiyor 
Londra 12 (A.A.) - Hür 

Fransa umumi kararg8h1nın dün 
akı:Jam ncırettiği bir tebliğrle hür 
Fransız kuvvetlerinin garb çöJJe. 
rinde İngilizlerle beraber sıkı bir 
i~birlii\i yaptıkları bildirilmekte· 
dir. Teblii;de ilave olunduğuna 
göre hür Fransız kuvvetleri bir· 
çok esir almışlar ve çok miktarda 
harb malı;emesi ele geçirmi~Jer· 
dir. 

General de Gaullc'ün tebl;ğin
de, hür Fransız müstenılekt" kuv· 
vetlerinin yakında, garb çöllerin· 
deki harekita iştirak etmek üzere 
Orta§arka gidocekleri bildirilmek· 
tedir. Diğer bir tehliğ, General 
de Gaulle'ün bir murahhasının 
Yakınsarka tayin edildiğini haber 
vermektedir. 

Alman tayyareleri dün 
İrııı:ilterere 

t.-lcrar hiir.u ettiler 
Londra 1 2 (A.A.) -- Alman 

tavyareleri, dün fnızilterenin muh· 
telif mıntekalanna hücumlar yap• 
mı~lardır. Merkezde bir şehir, Al-

Örfi idare komutanı Korı>ene· 
ral Ali Rıza Artunkal diin Em
niyet müdürü Muzaffer Akalın ve 
Ba!ın Birliği reisi Hakkı Tarık 
Usu makamında ziyaret etmiş ve 
müteakıben •ehr'm'zde bulunan v . • v 1 

•• 
1
.: •• manların başlıca hedefini teoşkil 

a1ılerle yenıden goruştukten son~ t · t' 
ra d" k A e mı, ır. 

un a ~am nkaraya gitmiş- Al k f ·ı 
tir K A k d b' k 1 ça tan ve az mesa e ı e u· 

· omutan n ara .:ı ır aç Al ı · · · ~Ün k 1 k .. f• 'd b'k çan man tayyare erı şıddetlı 
a ara or ı ı are tat ı atı b · · k d k "k 

hakkınd J•k , l . h araı ateşı arşı•ın a ço yu • 
a a ;\ "'""'"T ara ıze at ve- ..., k • b ·ı · 1 rece-kt" Ö 

1
• ld k .

1 
sege cı ma~a mt>c ur edı mış er· 

ır. r ı are omutanı e d" C bd b' h' ı L d 
tl!mA!'1arda bu1unmak Ü7ere St"h- .. ır .• en~ ~ l ır c:e lır e on ra 
riınize srelen vA1iler de vazif~leri uzenne om a ar atı mışhr. 
baı .. ına dönmii,lerdir. 

Maruf bir mensucat 
fı-brikatörü tevkif edildi 

Afrika harbi 
(Bq tarafı birinci sahifede) 

rezeleri ve zırhlı otomobil kıt'ala
n Maktila mıntakasında lıaly~nla
rın 9ağ cenahına hücum etmi~ler
dir. İtalyanlar, ayni zamanda in· 
giliz deniz ve hava kuvvetlerinin 
de gayet §İddetli hücumuna ma
ruz bulunuyorlardı. lngilizler, lıal
yan kuvvetlerinin gerilerine taz
yik icra etmektedirler. İtalyanların 
ileri kolları, külli kuvvetlerle te· 
ınaoı kaybetıiklerindrn inhilal ha
lindedirler. 

Mısırda sevine 

ehemmiyeti 
Milli sanari 
harbin 

bizi 
bir çok 

yoksuzluklarından 

korumuflur 
Buııün Tasarruf Haftası baılı

yor. içinde bulunduğumuz harb 
senelerinde. Milli Ekonomi ve 
Tasarruf Haftasının ehemmiyetini 
daha çok takdir ediyoruz. Nor
mal zamanlarda ithalat eşya!'ının 
bol bol gümrüklerden jçeri ~irdi
ği bir sırada, cVatandatl Yerli 
malı kullan I> tavsiyesinin mana~ıı 
bu derece hissedilmemişti. Lima· 
nımıza bir kilo ~eker 4 buçuk ku
ruşa teslim edildiği zaman, Alpul
luda şeker fabrikasının açılmasını 
garib bulanlar da vudı. Mahmud Eski.-.elıir Seker Fabrikasından bir ~Oriinü.ş 

pa,a yokuşunda da bir metre Ja- Bugiin, her vatandaş, müsterih o- ı bin cephe gerisi ~efaletine karak· 
pon kumaşı 1 O kuruşa satılmak- larak. şuna İnanmıştır ki, milli ;n. teristik misal te~kil eden bu iki 
taydı. Kumaşın bu deorect>de ucu- düstri, bizi harbin bir çok yoksuz- acı 4eyi görmemişlerdir. Umumi 

za satıldığı bir sırada, Anadolu· 1 kl d b ı d k H u arın an, musi el erin en ur- arbin, fekersizliği, içinde mısır 
nun ortasında pamuklu dokuma tarmıştır. Buna en büyük bir mi- koçanı bile bulunan siyah ekmeği, 
kombinaları kurulmasını d:ı, lü-
zumsuz addedenler yok dei{ilcli. sal olArak, memleketimizdeki şe- artık tarihe acı bir hitıra olarak 

ker bolluğunu gösterebiliriz. karışmış gitmiştir. Bugünkü harb 
Milli Ekonomi ve Taoarruf Ku-

rumu, normal zamanlarda, piya· Hepimiz biliyoruz ki, Umumi senelerinde, bol miktarda, ~eker, 
sada ecnebi ithalat eşya!lı arasın· Harb denildiği zan1nn hatırım17a ekmek buluyorsak, giyecek için 
da büyük rekabetlerin olduğu. bu iki §ey gelirdi. Biri, §•ker kıtlığı, kumaş buluyoroak. bunu milli en· 
yüzden eşya fiatlarının pek ucuza diğeri simsiyah vesika ekmeği. düstriye borcluyuz. 
düştüğü bir devirde bile. milli en• Umumi HaTbin bu acılarını ta- Milli Ekonomi ve Tasarruf Ku· 
düstri davasına girişmişti. danlar, Cumhuriyet devrinde ço· rumu Haftası başlarken, vaktile 

Bugün T aaarruf Haftasına ~İr· cuklarına Umumi Harbi anln.tır· milli endüstrinin inkişafı için ya
diğimiz bir sırada, vak.tile Milli kcn, vesika ekmeği ile teker kıtlı- pılan propagandaların ne kadar 
Ekonomi ve Tasarruf Kunımunun ğını anlatmışlardır. Halbukı bugü. yerinde olduğunu bir daha takdir 
takib ettiği bu davanın ehemmi· nün Cumhuriyet çocukları, buP,Ün ediyoruz. 
yetini daha iyi idrak ediyoruz. kü harb senelerinde, Umumi Har- Hüseyin A VNI 

--~~~.,.,.........,.,.,........,... ...... .,.._~~~~_,;,:.~;,;_~_~,,..;...: ..... 
Edirnede sular 

çekiliyor 
(Baş tararı birlnt:l ıntıhirf'de) 

gibidir. Ölen. bir iki vatandaı da 
yaşlı insanlardır ve soğuğa mu
kavemet edememişlerdir. l-lay

van zayiab da şimdiye kadar tes
pit edilen rakamlara göre 1 ; ka
dardır. 

Fakat suların hücumuna uğra
van evlerden yıkılanlar maPllf"'."ef 
fazladır. Bunların sayısının 500 ü 

geçtiği anlaşılmakt•dır. Az çok 
hasar gören binalarla beraber 
1000 i bulmaktadır. 

Sular elektrik fabrikasını da 
basmış olduğundan, şehir ışık~ız 
ve kuvvei muharrikesiz kalmı~tır. 
Bunun için bütün fenni tedbirlr.r 
alınacaktır. Fakat suların çekil
mesi beklenmektedir. 

Valinin riyasetindeki İçtİml\i 
muavenet komitesi, aıker, sivil 
büliin memurlar. en büyüğünden 
en küçüğüne kadar, durmadan, 

dinlenmeden fe1Aket7edeleri kur
tarmak, barındırmak, giyindir
mek ve doyurmak için en büyük 

hir Ş!'ayretle çalı.,ml!,lardır ve c:;a· 
lı•maktadırlar. Buna h•lk da bü
vük bir feragatle İştirak etmekte· 
dir. 

Kövlt"rle kt"~ilen İrtihRt te .. i, 
edilmiştir. Bosna köyüne hücum 
edt>n sular 1.1edleri yıkamamış, 
valnız küc;ük bir gt"dik açmıştır. 

Geç vakit civRr mıntakalarda da 
:z:aviat olmadığını ör;.rendik. Bu· 
ralara da yardımcı ekipler gön
derilmi!!tir. 

Umumi MiifettiJ11lik mınt1'lı-Asın· 
rla, bi1ha~"a Mt'ricin gt"çtiği lno7:. 

Macar 
Nazırı 

Hariciye 
Belgradda 

Yu~oslavyaya bir 
sulh P<' 1<tı teklif 

edivor 

Belgrad 1 1 (A.A) - Stefa
ni: 

Macari"tan Hariciye Nazırı 
Kont Csaky, bu gün Belgrada 
gelmi,tir. Nazır -saraya gidert>k 
defteri mah<Juıııu İmza ettikt~n :ıııon~ 
ra Başvekil Svetkoviç'i ve Baş
vekil muavini Markoviç' i ziyaret 
etmiştir. 

Budapeşte 11 (AA.) - Ha
vas: 

Kont Csaky'nin seyahati iki 
gün sürece:ktir. 

~1acar aiya~i mahfillt"rİ, I\1n.· 
car .. Yugoslav müna:ıtebt>tlt'rjnin 
sıkılaşma!lında.n pek ziyade mt"m· 
nun bulunmaktadır. Bu mRhfiller 
Macaristanın ikinci büyük kom
şusu olan Sovyet Rusya.nın dA. bu 
hu"usta memnuniyt"t izhar «"tmi' 
olma"ını bilhassa tebarüz ettiri
yor. 

İki mt"rnleketin do.,t~n~ his!lli
yatınl\ tPrci.iman olacf\k bir doıııt· 
luk protokolunun bu ı.:ivart"t f'"
na'.'lında imza edit"PC'P~i bn mah· 
fillt"rde umumiyetle zannedilmc-k
te~ir. 

Feci bir kamyon 
kazası 

(Baş tarafı birinci ~ahi(etleı) 

mckte olan bir çocukla bir ihti
yara çarpmış ve her ikisinin de 
i.izerinden geç:tikten sonra asağı 
inip durmu~tur. Biraz 9onra ı.·ak'a 
ml'llhalJine szelen po)i'.'ller Kadı· 
köyde Valide sokaii'ında 7numa· 
ralı evde oturan 62 yaş1nd111 0h1'.
nt>:ıtİn çoktan öldüğünü ve Şehza. 
d'"'ba•ında Mahmudiye çe•m~si 
ctokP2-ında 1 5 numaralı evde <ııa
kin 1 5 yo,ında Nevzadın ela ifa
dP verPmiyecek derect"de Ri:{ır va· 
ralı oldu~unu 2örmü!ll1errlir. Ya
ralı imdadı sıhhi ile Cerrı-hpa~R 
ha!lltane:ıııine kaldırılmı!, şoför ya· 
•!Anıp l•hkikata ba•lanmıstır. 

KIZIL 
Rakkase 

SALOME 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve 
TÜRKÇE MÜZİKLi film 

Besteklir ve müT.ik rejisörü 

ARTAKİ CAN 
0kııyanlar: 

MÜZEYYEN SENAR 
BEDRİYE. SAMİYE. SUZAN, 

SUAD GÜN 
Calnnlar: 
Kemani NUBAR - Kanun: 
AHl\lEO - Darbuka: H. T ı\llSİN 

YARIN 

Afrikadaki harbin 
inkişafları 

Sidi·Barrani muhasarası 

1. nıilizlerin Libya cephesinde İtal
yanlara karşı başladıktan taarı·u

:run bil.yük bir mahiyet almak üzere ol• 
doğu an'-8'ılmakt.dır. İngiliz.l("r, yalnız 
~ah.il boyunca defil, belki bütün cep
hede birkaç yüz kilometre irntidadın('a 
taarruza geçmişlerdir. Bu suretle İnvi· 
liı.ler, sa.hile doğru ilerleyerek, İtalyan
lann 18 eylülde ele geçirdikleri ~itii• 
Barraniyi Lib)·•dan ayırmışlardır. in~ .. 
ljz Başvekili ÇörçHln Avam Kamara
ır,ındil verdiği izahattan bunu anlıyoruz. 
Çünkü İngiliz kuvvetleri Sidi-Barra
ninin arkaıı;ında buJunan Bul:" - Dui' 
roevkiine varmışlaT. ve buradan deni
-ıe inmişlerdir. Buğ - Bui mevkii Sidi
Harnıni iJe. Sollum arasında, yani itaJ· 
)'a tarafında olduğuna &Öre, Sidi Bar
raninin muhasara altına girdiği, be• 
men ht'men bugün yarın düşeceii an
l&'!illmaktadır, italyanlar çok gafil av• 
lanmı~1ardır. 

Geni' cephe 
1-ngilizlerin geııq bir cephe üzerinde 

harekete geçmelerinin sebebi de, 
İtal)anların Sidi.Barnuünin muhasara
!'ıındnn kurtularak, cenuba doiru bir hll 
ruc hareketi yapmalarının önüne ıeç• 
mek oba gerektir. Cephenin hem sağı, 
hem solu hem arkası tutulmuş, ön taraCı 
da İngi.Jiz fıJ.osunun şiddetli topateşi altı 
na alınmıştır. İ te birdenbire İngiliz· 
lerin eline 4000 İtalyan esirinin geç
mesindeki scbeb budur. Yalnız işin dik
kate deJ1er tarafı, italyanlarıo a~aj"ı ~·u
karı, üç aydır burada bir faaliyet sar• 
lederek yollar :yapmalan, kuyular aç .. 
mnları \'e birr;ok tahkimat vücude ,-e .. 
tirnıiş olmalarıdır. Bu taarru-z hakkın
da henüz etraflı malllmat sahibi ol
n1amarnııa rainıen bütün bu en,ekle
rJo, timdi tamamen IJf'rhava cdilmi' ol
duğunu tahmin edebiliriz. İfte İnailiz 
muvaf(alüyctinin, İtalyanların ilk ve 
ıwrt hatlannı klrmak bakımından hü
yük ehemmiyeti vardır. Maliimdur ki 
son harhde hücuın en öndr, en kuv· 
\·etli unsurlar tarahndan yapılmakta ve 
onun arkasından daha yumu,ak ktl\ -
vetler ilerlemektedir. Şimdi makkabın 
ucundaki sert elmas aşınm1ştır. 

Cenubda vaziret 

Bu bakımdan İngiliz ileri hareke
tinin çok yak.Jnda yeni inkişafiar 

ka3·dedeteği tahmin olunabilir. itall·an· 
ların Sidi·Barrani gerisinde okadar kuv 
vetli tahklnlBUarı olınadığına göre, in
giliılrr, buradan daha kola)'hkla iJer
le-yebilecekler ve İtalyan mukavemeti
ni sarsıp onları önlerine kalabilecek
lerdir. Bundan dolayıdır ki, İngiliz p
Teteleri timdi, \'8ktln daha erken olnıa .. 

ı .nı da hesaba katarak belki İtalyanla-
• ın blL\hütün Libyadan ouklL~tırılaLi ... 
lec<'ğini bile tahmin etmektedirler. Btı 
takdirde İtalyanların cenubdan Sudan 
yfllile, llnbeışistana ulaşa.bilmek iç.in bes 
lcdikleri ünıid de bü~biitüo suya düş .. 
müş olacaktır. Çünkü İtalyanlar ayrı .. 
ca bunun için de hazırlık yapmıslar, 
Binga:r.iden cenubda Sudan - ~tısır hu• 
durlu hi1asında Kutra vahasına kadar 
l.ıir )'Ol lnfa etmi"lerdir. İn;::lli:z tebliğ
lt.•rinin, harekatın birkaç yüx kilometre 
imtidadında olduğunu bildirmelerine 
bakıhr.ı.a, takih edilen bir ı•Jenln de 
lıüyük vasıUısile cenubdaki İtalyan kuv 
\'('itlerinin müdahale~ini kesmek oldu
iu anin, ılır. 

Bardia 

buruk kuruş 
~ bliükuınetin ıon verdiği karar· 

U"d . ~il ~ ay fiatları yeniden tanzı~ 
'lıik~ı' ve ekmek fiatlanna bır 
~I Clr zam yapılması kararlaqtı-

Şehrimizin maruf mensucat 
müesseıelerinden Atlaı mensucat 
fabrikası sahiblerinden Kohenin, 
ipekli ınen!ucat satı!'llarında ihti· 
kii_r YRPmak ıuçile Murakabe ko
~ıs~ .. ~nu tl'lrafından Ad1iyeye ve
r_ıldıgı Yazılmı,,tı. Müddeiumumi· 
lıkçe yapılan tahkikatta Hoh<n'in 
suçu sabit görülmii., ve imal ettiği 
mamulitı normal kirdan ba~ka 
40 kuruo fazla11na uttığı anla· 
oılmıştır, Kohen dün 7 nci sor
gu h8.kiınliıiinin' kararile tevkif 
edHerek Aalive 6 ncı ceza mah
kemeıııine "'t>vkolunmtı'.'ltur. 

Buraadan kaçan bir ka
til burada yakalandı 
Buraanın Çirçehasan mahalle

sinde oturan lsmaili tabJ\nca ile 
öldürüp firar eden Beytullah a· 
dında bir katil, dün Mercan ta· 
raflarında gezerken ıivil memur
lar tarafından yakalanmı~tır. Bey
tullah bugün Buraaya g~nderile· 
cekrir. 

Kahire J 2 (AA.) _ lngiliz !o.ala ile Er.,ene kenarlarınd• da 
k1t' alari tarafından garb çölünde alçak mıntakalar suların i,tilf\sı
kazanılan muvaffakiyet haberi ve na ui!ramı~"a da mühim de~ildir. 
bilhassa Sidi Barraninin istirdadı Buralarda da zayiat ve hasar yok
Mısırda büyük bir sevine uyandır- tur.> 

Belgrad 11 (A.A.) - Siya•i 
mahfillerde tahmin edildiğin~ gö
re. Macar Hariciye Nazırı Kont 
Caaky.nin ikameti esnaır11nda Bul
~aristanla akdedilmiş olan cebe
d! •ulh• paktına müşabih bir pakt 
tesoit edilecektir. 

Bazı kimselerin tahmin ettiğine 
göre, Macaristan aP;ır endüstıi!llini 
işletmek için siparişler almnk ar· 
zu11unda bulunduğu cihetle, müza· 
kerelerin iktisadi bir cereo:v<"n al
ması muhtemeldir. Bel~radda bu
lunan ecnebi müşahidler, Maca
ri!'ltanın aynı zam;ında bir iktı,a· 
di ve siyasi İ!lltikla.l İ7.har ""tın,..k 
arzıı'l!unda olduğunu da zannrdi· 
yorlar. 

l\lrttin('1erden itil-ıPren 

TAKSİM 
SİNE~fASINDA 

Bundan sonra İlal3·anları fÜphe• 
si1 daha büyük mütkül8t bek

lc>ınekfl'tlir. Çiınkü müstemleke bub
leriııde en lıirinci uıı!iur, nJaddi \'a.sı .. 
talardan daha çok1 menzil ve iaşe teş .. 
kilHhnı tanzim edebilmektir. Kut'i nc
ti<'l"nin iiı.crinde ancak bunlar rol oy
nayabllir. lngiliılcr, ltalya.n.larJn bu 
hususta )&pttkları bütün haztrlıklorı, 

mi.ıtcmadi bomhardımanlarla tahrib et .. 
mektedirler. Büyük taarruı: ba!Jilaın3.• 

dan C\."\·el, İngiliı:lerin. İtal1·an hudu
dunda ki.in Bardia limanını dalı:-olar 

h11Jinde bombardınıan etmelerinin se
bebi budur. Çünkü Gra:ziı.tni !'!on 7.8• 

menlo.rda Budia'yı, ileri hatlara en 
3·akın bir ınevki olma~ı dola~,sil"" (Ok 

kuv\'etli bir iis haline koymuo;;lur. 
Bardia hnrah olunC"a, İll\lyanlar daha 
geriden iaşe maddelerini ve harb le
va2ın1lnnnı geti.,.mek nıerhuriyetinde 

kolncaklardır. Hnlbukt Bardia a,·nı 

zamanda İtnl)·anların Tobruk'tan so~ra 
en mühim bir hava üsleri baline de 
fl"lmiştir. 

lııı ı d" ı ıu l ı. Belediye tarafından or 
ı,.~ •vvel ekmek fiatların~ konu· 
'lı" 1 3 kuru' 30 paralık nork 
'y Uddeti bu akşam bitmektedir. 
'''

1
• b k kit\ sa ahtan itibaren e Me-

"ı 1kilosu 1 4kuru• 20 paradan 
ı- -'Ra baş..lanacaktır. 

~ARBAROS 
'la 

1 
l'l'ıanlaştırılmış 
arıhı t..tr.ka 

lurltı 

Yazan : 
Ekrem Reşid Tefrlo<a No. 
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tıtt. er Buda tchrini fetihle Maca- ı caklır. 
''-'it11 bir viliyet haline &l!tirdiklcri Barbııırosun Cezair önündeki Adnhi
ı,~aı tn.uka.ddcs Rumen - J erınen ım- sarın zaptetnıesi üzerine bu endi:;e bir 
'ı.'~rluğu in1paratoru Betinci Charles kat daha artacak ve Beşinci Charleı. 
~~ ~t:Yanın hatta Al~anyanı~ tehli- Hızıra -~arıı buyük bir seferin yapı;-
1',. Ulu.ııdutıtunu enditey:c gorccek- rna.o;l luzumunu göstercCC'ktir. 

ttq.k . . Bar~rosu mai;l~b etmC'k, hiç şüp-
~ ler Rodos adasını zaptettıklerı hesit kı Sultan Sulevmana bir dı:ırbe 
\j~ tı rrıa~JU.b Saint - Jeıın fOvolyele- vurmak, kU\."•;etini biraz sarsmak de
:, ~<'.!.itaya iltica etmek mecburiye- mekti. 
tıı) almaları katolik kral unvanını Bu i1Utetle Sipahi Yakub Beyin oğ~ 
~<ı.ll, _hırlstiyanlığın hamh;i v<? papa- hı, çömlekler arasında büyümi.iı olan 
t" ~~Lıiafii olan B~incı Charles'ı çocuk. zam:ının en büyük hükiiındar
~ f: a_n ığın akıbeti hakkında da de- !arının naıarlarının birle$lili, o dev
' •dı,.ı d" . kl" 'tirit - ere u~urece ır.. rin bu üç muau.am ziya memb<Jının 

~rı'fl kuvvf'tlerınln bir pıı;li>rı olan şulelerinin buluştuğu nokta olmu~tu. 
Uorı; r,oıun Bcrberistanın veRWle hi- Cezair AdMhiurının Barbarosun hü

' ~ t\"ıa~n üzerine İspanya Kralı .Be· cumuna maruz kaldıiı:ını haber alan 
~Vı harles memleketinin ,yanı la - impRrator, hemen Don Fem:ı1ndo de 
~&illi nı~. Türk istilisına u~rayabile Andrad.-'nın emrine on bet kıt'a ka-

&0rmekle de endioey• kapıla • dirga ve .kalita vererek Cezaire izam 

mı'°hr Mı.sır hükômetinin resmi bir --------------
tebliği, Sidi-Barraninin alınmasını, 
fevkalade bir hadise olarak bil· 

Kömürle zehirlendi 
dirmektedir. Kahiredeki yüksek Kasımpaıada Yakubağa aoka
bir Britanya memuru, Sidi-Barra- ğında oturan 35 yaşında Hayriye, 
ninin alınmaaile, harekô.tın tama· yaktı~ı mangal kömüründen ze· 
men iyi bir veçhe aldığını söyle-

1 
hirlenmiştir. Kadın Nümune has· 

miştir. tanesinde tedavi altına al1nm1,tır. 

etmişti. Fakat bu donanma, Cezair a
çıklarına ~eldii:ti zaman amirler •K:lle
nın meyd:lnda olmadığını görünce şa
ı-ıırdılar ve hemen tramola edip kaç · 
mak istedilerse de Hızır Bey ötrk~la

rından yetişerek muhkem .cenk ve kı· 
tale giriştiler ve nihayet bu eeı;:im par
çalar zebun olarak tt'sllm oldular. 
Düşman ~f·mi kaptanlarının ~lintakı 

neticesinde jmparatorun Cenovn'da bu
lundununu öğrenen Hıı:ır, Aydın Reisi 
İ~pan:va sahillerine ı::öndermej(i dJşün
dü. Aydın Reisin va7.Üesi dü~man kR
lclerini tahrih etmrk ve Enrlül';sıf'lci 
müslümanla1 dan mümkün mertebe ço 
lunu Cezaire ~etirmekti. 

On bet parça gemi beşında, Aydın 
Reis. Barbaroaun hayır duasını ald:k
tan sonra: .. Deryaya çıkıp Badbanla· 
rını açıp, bir mutabık rürw;.Bırla ki.iHorı 
h3ki5=ar caniblerine revnn oldu. K5!ir 
memleketlerine yerden ve bahirdtn ol 
kadar işler is.ledikim, tabire ve takdi
r~ kabil değil, nihayet bir lar1tfa va~ıp 
anda karaya a~ker döküp ve kendi bi
le çıkıp nice köyler ve şehirler vurup 
yağma ve t<1rac eylediğinden gayri cıl 
kaleleri yakıp ve yıkıp ve andan göçüp 
methal viliivetlerine varıp anda olen 
müslümanl .. rdan ~"'mil('rinin aldıitı ka
dar yüklettıkteıı oonra yola çıktL 

Cezair Adahisarının ı.:aptı, Don Fer
nıındo de Andrada kumandasındaki do 
t:anmanın imhası, İspanya aahillerinm 
tecavüze uğr.ı.ması haberleri, Cenovada 
hulunan imparator Beşinci Şnrl'a ü~
üste gelmişti. Artık Barhnrosa karşı 

kat'i surette harekete j(t't:mek z:tmAnı 
çc.ktan Relmiş addedilebilirdi. Derh':\l 
yirmi büyük geminin yapılıp !til.:i.hl:ın
dırılması emredildi. imparator bunurı
la da iktifa etmeyip kf'ndisile henüz 
veni bir mütareke inl7Rlaınış o\An Kral 
Birinci Françoi"'dan da elc;i va~ıtnsile 

bir o kadar harb sefinesi talebinde bu
lundu. 

Bu talebe cevab vermeden evvel 
Fran.q Kralı uzun uzadıya dü ürunüf
tü. Çünkü vaz.ivet son derece mühim 
ve nazik olduğu h;in iyice tetkik edil
m<'si 13.zımdı. 

Barbaromı karşı kuvvetler gön~er
mek, Türk padişahile aral:ırınd~ki it
tJfaka aihayet vermekten ba~ka bir şey 
değildi. Son derece büyük bir kııvvcıte 
malik olen K~nuni Süleyman. bir yan
dan Asya ile A(rikanın fethine u~ra
şarak, dijı:er taraftan ordularını ııarbB 

doğru ilerileterek hem pederi Yavuz 
Sultan Selimin, hem ceddi Fetih Sultan 
MPhmedin siyaıı:etlerini takih '!diyordu. 
Süleymanın kuvveU büy\ll<tü. Beliti 

Peştede bulunan siyC\l'li muha· 

onun yardımı François'ya Pavie'den 
sonra olduRu ~ibi ~ene elzeım olabilirdi. 
Bôyle kıymetli bir mültefikten mah
rum olduğu takdirde katoliklik, pro
testanhk ve kadınlar arasında bocala .. 
y&.n İngiltere Kralı Sekizinci Henıy· 
ilen hiçbir muavenet beklemiyen 1 ind 
François, pek hırçın, pcok asabi, pek a
tqin, pek tehlikeli ve Bologne'da mu
kııddes imparatorluğun tahta çıknlıdan 
beri pek kuvvetli olan ve FrAn~AVl her 
tArafından istila.va muktPdir buhınon 
komşusu Beşinci Charles'ın her türlJ. 
tec:\vüzürıe maruz kAlmak t<"hlikesine 
düşeceiini düşünüyordu. 

Fr.ınçois'nın bir çak n:ızırı Bı:-ıinci 

Charles'ın dikkati Afrika lizerine mü
teveccih oldu~undan bili:itifadc Mi.ld
noyu istirdad etmf"k doRru ol:ı.ca~ını 
ileri sürüyorlardı. Fakat buna haşlıca 
mÜşa\'İri olan }.1"ontmorenl"y, kat'iyycn 
muhalefet etmişti. Frans:ıvı komşusilc 
yeni bir harbdcn korun1nk için Krn!ı 
imparatorun yardımına tet":k ediyor
du. Ve sebeb olArak da Fransızların 

Cezaire karşı asker gönderm<'si, hir 
Ehli Salih harbine iştirak etmf'{te be
del olduğunu ıııösteriyordu. Mü.slümAn 
bir hükümdarla akdetmi1 oldu.~ itti
fak, Kralı Hıristiyan &:leminde tenkitle 
uiratmııtı. Cezaire asker göndermek-

birlerin çektikleri telgraflara ba· 
kılırsa, Peşte siyasi mahfillerinin 
gayrikabili tahammül oları:ık tef· 
sir ettikleri Macar .. Rumen mü· 
nasebetlerinin ani surette gergin· 
le~me~ile Macar Hariciye Nazırı
nın bu ziyareti alakadar görül
mektedir. 

le bu ittüakın acı hitırası silinecek, 
Kral da iadei itibe.r edecekti. 

~lfonlmorency'nin bu mü!iıhnza!'ına 
r.ı~men kral mütereddid kaln1•ştı. "F.s.-ı 
rette bulunrluğu sıralarda Süleyman· 
dan olmış olduğu bir mektub. heınüz 
yanındnvdı. Onu okumak lçi"l elin~ u
zatıp Benvenuto Cellini tarafındnr< o
yulmuş altın c;;ekmeceyi açmak kSfiy
di. 

Hür Fransızlar 

·Bı·n ki sult..'1.nis~alSlin ve bürhanil
havı:ıkin. l.':\C bah~ı Hü::-r~\'~uı ruyi ye
min zullü118hi fil'arzeyn, Akde11.lzi.n ve 
Karadenizin ve Rumelinin ve An:tdo
lunun ve Karamanın ve Rumun ve 
viliyeti Zülkadrcynin \'e Dıynrbf"kirin 
\."e Kürd•st~nın ve A7erba:vcanın ve 
Acemin ve Şamın \'e J-lalebin VP. Mı-

1<1r1n ve IVIE:kkC'nin ve Medin~nİıl \'e 
Kurlii .. ün ve külliyf'n diyarı Arabın ve 
YemPnin ve dAhi nice mcn!lckellerin 
-ki ebayi kiram ve ecdadı uzamon ena- 1 

rillihi birahinihim- kuvveti kahire
lerile fethyledikleri ve cenAbı ct"lil
det me,..bım dahi tiği ateşbar ve ~:1n

•iri zafer nigi.,.ım ile fetheyledilrim 
nice diyarın sultanı ve padişahı: Sul
tan Beyazıd Han o~lu, Sultan Selim 
Hrın oitlu SultAn Sülevm:ln Han: 

1. taJ3·anlann l\Jısırla hududu ~imal· 
den cenuba doğru dü1, hir hat' 

· i.,.u~ametinde iner ve tcım 10Cf) kil~ 
ınetttdir. Bu hudu<!un ttnuhunda. ü-;• 
tüva Afrika~• 1''ran.-.a~ı \'ardır. Bu .. a .. 
dan da ~male dotnı Ku(ra 'ahası İ!• 

tikarn~Unde bir h;\reket \"uku bnhhı .. 
iu tphnıin edilebilir. Çünkii inglH·re .. 
rin ''erdH .. leri ma1Umatta. prh (Olün .. 
dı.""ki büyük taarruza hür Frano;;v. Luv• 
vPtleri11in de i~tirak ettikleri hildiı il• 
ınl'ktedir. Ü!iitü,·a Alrikno;ı l~ran<-n~ı
nın hiir Fronqıların ~en Genl'ral fle 
Ga111Je'e iltihak Pttiii. hat:rln1·4lsutır. 
Göriiliiyor ki J .ihya ~adl' ~;rti Rarrl\• 
ni ;stikametindrn d<'P.il hrlki dtthn re· 
nuhdan da tehdid ve tazyik i'lltındl\ hu ... 
lunma1'tac1ır. İtal~·anların Ama\."1.1d\1% .. 
fa ~.-ed.ikl,.ri l'ion darbelerden ~nra l·ir 
d(" AfrikPda perisan olmaları her halrie 
mÜ'-femlf'ke imoaratorluklannı fl"ıne .. 
Unden o;;aı,..arakhr. 

Mümta. Faik F EN 1 K 

Sıcak su ile haşlandı 
Yeni$ehirde Göztepe soka~ın· 

dl oturan F aikanın oğlu 3 ya111n· 

da l\.1uammer, üzerine su dökiil· 
mesi neticesinde mu\\telif yeT~e
rinden yanmı~tır. Muammer Şişli 
Çocuk haıtanesine kaldınlmııtır. 

Sen ki Frençe vilayetinin Kralı 

Françkosun; [Arkası var) 



il 

Mektebliler arasındaki Galatasarayın mu-
futbol maçları vaffakiyetsizliğini 

nerede aramah ? 
7' a lı s i m L i s e s i, 
Teralılıi~e mağliıb 

Şişli 

oldu 

Dün Şeref stadında mektebliler ı 
arasındaki futbol şampiyonasına 

devam edilmiıtir. ilk maç istiklal 
ile Yucaülkü arasında olmu, ve 
her iki devrede de hakim bir o· 
yun oynayan lstiklalliler Tarığın 
iki ve Mustafanın bir golü ile ra
kiblerini 3 - O mağli.ib etmi,Ierdir. 

Takımlar: istiklal: Saim, Şeref, 
Ekrem, Ihsan, Hüseyin, Fethi, Mus 
tafa, Tarık, Sadi, Kemal. 

Yucaülkü: Süleyman, Alaed
din, Basri, Necdet, Kemal, Selim, 
Celal, Salahaddin, Turan, Mazhar, 
Kenan. 

ikinci oyun Şiıli Terakki ile 
Taksim liseleri arasında cereyan 
etmi;ıtir. Havanın yağı~lı olması
na rağmen maç her iki devrede 
çok sıkı olmuı ve ilk devreyi 2-1 
galib bitiren Taksim liseliler i
kinci devrede de 2 gol yiyerek sa
hadan 3-2 mağliıb olarak çıkmıı
lardır: 

Takımlar: Taksim: Asaf, Ka
mil, Memduh, Ziya, Münir, Gri
ıa. Saim, Aleksandr, Bülend, Ca
hid, Ihsan. 

Şişli Terakki: Haliık, Ömer, 
Muammer, Li.itful!ah, Fethi, Şa

ban, Muzaffer, lbrahim, Sedad, 
Abdullah, Ihsan. 

Voleybol maçlara 
-Kız mektebleri arasındaki vo· 

leybol maçlarına dün öğleden 
ıonra Eminönü Halkevi salonun· 
da devam edilmi~tir. ilk karşıla$· 
mada lnönü Şişli T erakkôyi iki 

ıette 1 5, 7 ve 1 5, 9 mağliıb ct
mi~tir. İkinci maç geçen senenin 
ikincisi Kız Muallim ile Erenköy 
arasında oynanmış ve Erenköylü
ler sıkı bir çekişmeden sonra kuv .. 
vetli rakiblerini üç sette 15-1 O, 
14-16, ! 5-3 mağlüb etmi~lerdir. 

Boks maçları başlıyor 
Çocuk Esirgeme Kurumu men

faatine pazar günü Maksim"de 
boks maçları yapılacaktır. Ajan· 
lığın da çalışmasile organize edi
len bu maçların şimdiye kadar 
yapılanlardan daha iyi olacağı 
anla .. Imaktadır. Yeni boks an
trenörü Yorgu1e!tku da piyasanın 

en teknik boksörlerinden biri o
lan Muzafferle bir gösteriş müsa
bakaıı yapacaktır. Diğer maçlar 
da hep denk rakibler arasında o· 
lacaktır. l!yas T evfikle, Abdi Ed
varla, lamail Panayotla, Hüse} in 
Semihle, A. Abdi Y ordanla kar
şılaıacaklar, bunlardan başka 
f\.1uhteşem ve Hasan, Cevdet ve 
Hidayet, lsmail ve Senih çarpı
şacaklardır. 

Bu haftaki lik 
maçları 

lstanbul Futbol ajanlığından: 
15/12/ 940 tarihinde yapıla

cak lik maçları: 

Fener atadı: 
Topkapı - Beyoğluspor, saat 1 3 

Hak.m Halid Galib, yan hakem
leri Nihad, Fazı!. 

Alııntuğ - Beykoz, saat 15. Ha
kem Tarık Özcrengin, yan hakem
leri Halid, Nejad. 

Şeref ıtadı: 

Süleyman iye .. Vefa, saat 1 1. 
Hakem Şazi Tezcan, yan hakem· 
!eri Muhtar, Neşet. 

Galatasaray .. İstanbulspor, sa
at 1 3. Hakem Hüsnü Savman, 
yan hakemleri S•kib, Muzaffer. 

F enerbahçe - Beşiktaş, saat 1 5. 
Hakem Ahmed Adem, yan ha
kemleri Şazi, Samih. 

Kar•gi.imrük sahası: 
F eneryılmaz. Bozkurd - Ga

lata Genelik ••at 11. Hakem Nec
det Gezen. yan hakemleri Baha
eddin, Seliimi. 

Doğuspor • istiklal. saat 1 3. 
Hakem Bahaeddin Uluöz, yan 
hahmleri Selami, Necdet. 

[yüb - Demiupor, saat 15. 
Hakem St"lftmi. yan hakemleri 
Hüseyin, Münir. 

Anadoluhi...., ı~hası: 
Anadoluhisarı .. Beylerbeyi, sa

at 11. Hakem Feridun Kılıe, yan 
hakemleri Eşref. Fikret. 

Rume1ihi"arı .. Hilal. saat 1 3. 
Hakem Eoref Mutlu, yan hakem
leri Fikret, Feridun. 

Alemdor - Anadolu. saat 15. 
Hahm Fikret Kavr.al., .,.... ha
kemleri F cridun • E~ref. 

M _,an 
lıt~nbul bölgeıi Atletizm aia) 

lığından: 

1 - 15/1211940 tarihinde 
saat 1 O da Şiılide mu haç kros 
müsabakası yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak edecek at· 
let ve grupların numara almak 
üzere saat 8,30 da Si~li Tramvay 
müracaat etmeleri lizımdır. 
deposunda Atletizm ajanlığına 

2 - Aşağıda isimleri yazıh 
hakem arkadaşların 9,45 te ko
şu mahallinde hazır bulunmaları 
rica olunur: 

Adil Giray, Faik Önem, Füru
zan Tekil, Cemil Uzunoğlu, Mu
ıa Kazım. Kemal. Nazmi. N~ri
man, Muhsin, Bakır, Başaran, 
Receb Ogan, 

• Tütün pıyasası 

Ticaret Vekaletinin tütün 
tacirlerine favsıgeleri 

Ticaret Vekaletinden tebliğ e~ 1 arazi mahiyette olan müşkül&tın 
dilmiıtir: izalesi İçin de elde olan bütün 

İhracat maddelerimizin en ha- imkan ve vasıtalardan istifade e
fında gelen tütün mahsulümüzün dilmiştir. 
piyasalarını daimi bir surette ta
kib etmek ve bu piyasanın salah 
ve nizamını bozacak her harf-ket 
ve temayülü önlemek Cumhtırıyet 
hükiimetinin daima itina ile takib 
ettiği bir siyaset o1muştur. 

Ceçen ıenelerde her devrenin 
hususi feraitine göre zamanında 
alınmış olan tedbirlerimiz tütün 
müstahsili olan geniş kütlenin 
menfaatlerini ve alelUmum tütün 
ihracatımızın memlekete temin 
ettiği geliri korumak bakımından 
teııirli olmuştur. Bu arada muhte

lif memleketlerle yapmış olduğu
muz anla~malar ve başkaca alı
nan iktısadi ve mali tedbirlerle 
tüıünlerimizin haric piyasalarda 
•atı$ını temin hususunda memnu
niyı-t verici neticeler alnımı,tır. 

Bilhassa şurasını tebarüz ettir
mek lazımdır ki. bugün dünyanın 
başlıca tütün iıtihlak merkezlerin· 
de ~ark tütününe olan ihtiyac da
ralmamış, bi1Aki" muhtelif sebeb
ler tahtı tesirinde bu maddeye 
olan talcb his~edilir nispetlerde 
aıtmış bulunmaktadır. 

Bu şerait dahilinde her hangi 
bir tekilde aatışsızlık ve fiat su
kutu temayül1erinden endi~e et
meğe a11la mahal yoktur. Bol ve te 
miz bir mahsul almış bulunan Ege 
tütün piyasasının açıJı,ına takad

düm eden bugünlerde bütün tü
tün müstah~illeri itinalı emır"kleri
le elde ettikleri mahsulün değer 
fiatını bulmaın için her zaman
dan ziyade müsaid şerait mevcud 
olduö:unu kat'i olarak bilmelidir
ler. Gerek memlır"ketimizde mu

bayaat yapan büyük ecnebi kum· 
panyfllarının yeni piyasaya· mü
dııhale arzuları ve gerır"'k milli ve 
yerli müesseselerin artan muba

yaa kabiliyetleri ve lnhi~ar1ar i
daresinin nazımlık roJile yapacağı 
mubayaaların intizamı, piyasamı
zın büyük bir ferahlık ve umumi 
bir ahenk içinde açılmasını ve İn· 
ki~afını temin ıçın müstahsile 
haklı bir emniyet telkin edecek 
esash unsurlardır. 

Bu itib:tla çok yakın bir za
manda aç acak olan Esze tütiin 
piyasası iç müstahsillrrim~zin 

Tütünlerimizin alıcısı olan pi- en emniyet ve itimAdla bekleme
yas~lar!a muvasala ve münakale ı lerini hem ke-ndi, hır"m de mem
v~zıyetırniz de h:r hıııngi bir şe- lr-kt't menfaatleri için tavıiye e
kılde ıekteye ugrarnı§ olmayıp deriz. 

Galatasarayın aon zamanlarda 
taraftarlannı memnun etrı,iyr-n o· 
yunundan mütecasir olduğc. anla
§ılan bir okuyucumuz, aşağıdaki 
mektubun dercini rica etmiştir. 
Okuyucumuzun arzusunu yerine 
getirirken, bunun sadece ,ı:ıhsi bir 
mütalea olduğunu bilhassa işaret 
etmek isteriz. 

cF erdi kıymet) itibarile müs
tesna elemanlara sahih olan Ga
latasarayın her geçen hafta, yeni 
bir muvaffakiyetıizliğe uğradıR:ı
nı görmekle çok teessür duymak
tayız. İnanmak lazım gelirse Ga
latasarayın başında müstakbel 
mağlUbiyetleri ihzar edecek biı u
ğursuzluk dolaşıyor. 

Bu ıözlerimizin meş'um bir ke
hanet telakki edilmesini isteme
mekle beraber .. acil ve kat'i ted
birler alınmadığı takdirde • bu gİ· 
dişle Galatasarayın müşkül haf· 
talar geçireceğini tahmin etmek 
keramet değildir. I 

Galatasarayın bu fena vaziyete 
düşmesinde amil olan hakiki mes 
uller; dillerine: 

- Ne yapalım, elimizden ıa· 
ha alındı, ç_alışamıyoruz, cümle
sini dolamışlar, icraatsız, teşeb
büssüz oturmaktan başka bir şey 
yapmıyorlar. 

Hepimiz hatırlarız. iki aylık bir 
tatil devresinden ve Beykoz ça
yırile F eriköy meydanında yapı· 
lan iki ekzerıisten sonra İstanbul
&porla ilk macını yapan Galatasa· 
ray (9 - O) ıribi mühim bir farkla 
gene oyunculardan miiteşekkil a
teşli bir takımı mağlUb ettiği za
man, kimse aahaaızhktan den1 
vurmamıştı. Ne vakit ki bir hafta 
sonra, F enerbahçe taraftarlarının 
bile evvelden mağlubiyeti kabul 
ettikleri Fenerbahçe maçında gliç 
lükle bir beraberlik temin edildi, 
o zaman bir sahasızlık teranesi 
tutturuldu ve hala o terane gidi· 
yor. 

Bo• lakırdı ı 
Galatasarayın en büyük derdi 

idaresizliktir. Takımı çalıştıran, 
idare eden, futbol bil!'isi şüpheli 
mütekaid bir atlet; takıma gUya 
teknik dersi veren futbol hayatın
da tekniği daima vasatın dunun
da kalmış bir futbolcu. 

Galatasaray takımı idaresizdir. 
Böyle mütekaid bir atletle bir 

futbolcunun keyfi idaresine kalan 
Galatasyay takımı, futbolcuları 
kaptanını kaybetmiş bir p:ır"mi a· 
damlan gibi fırtına ortasında bo
calayıp duruyorlar. 

Nihayet, sevilen, ıempatik bir 
kaptan nezareti altında çalışmak 
futbolcuların şevkini, azmini art
tırır. Yaşını başını almış futbol
culan, on iki yaşındaki yaramaz 
mekteb talebesi gibi idareye kal
kışmak yanlıştır. Fikri tasarrufla 
en müataid elemanlar kaçırılır ve 
onların yerine futbol kabiliyeti sı
fıra inmiş mütekaid oyuncular İ· 
kame edilirııc. kurunu vuııtai bir 
zihniyetle muhakeme yürütülürse 
elde edilecek netice sıfırdır. 

Görüş zaviyesi dar, teknik bil
gisi şüpheli, nihayet muvazzaf ol
duğu müessesenin spor işlerile bi· 
le alakası resmen lcesilmi' olan 
bir idarecinin eline kalan Galata
aaray takımından fazla lıir randı
man beklenemez. 

Bir Rols Rois otomobilini kul
lanmasını bilmiyen bir şoföre bı
rakırsanız, o güzelim otomobil
den • kıymeti ne kadar fazla o
lursa olsun - hayır gelmez. Saf 
kan bir Küheylana bir acemi sü
vari bindirirseniz, netice aynidir. 

insanlarda garib bir huy var
dır. Hat8larını, kusurlarını yıldız
lannda •rarlar, k.ndilerinde ol
du~unu farkctmezlcr. 

Galatasarav Ribi kulüblerin t'n 
e~kisi bir tt''tı:kkül, biraz ı:ravretle 
saha da tedarik ed•bilir. Takımı
nı da düzeltebilir. her şeyi yapa
bilir. Elverir ki icıbacıına miite~eb
bi,, yapacağım dtı:diii isi fikri ta· 
kible yapan, hii<1Jnüniyet "ahibi 
kim!'lleler geçsin. Yoksa ı;ı:örü' 78· 
viyeııi dar. hayat tecriibrcıi nok~an 
ve anud kimseler bu işleri başa· 
rarrıaz. 

insan kendi kudret ve kahili
yetini bilmeli. ayA;;ını yort!anına 

szöre u:ıatmahrlır. Ümid r.dt"lim ki 
iz'An !'llahibi nlnnlclarına •üphe et· 
mcd::-Yimİ7 hakiki Ge1at~cı'\ravlı
l;:ıır, hakh bir teecıcıilr tevli.-1 eden 
(:,.lat;,.cıaravın hu helile yakından 
~1?\..,.dRr olar-.k isi~ten 2e"m"d'"n 
c,.JatasarRVJ k11rtarmrtk İçin İcab 
ed~n te,ebbüs1ere sı:irisirl.-r. 

Y ok"a güne,in eritt"medi;"/i Ga
latıııı•arpıv, kendi kendine eriyip 
gİdf'Ct"ktir . 

F .. k; h1r C:.•1•t•s•rflv1ı 
!,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllt!. 
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Yunan milli. kunduraları 
moda oluyor 

1 UCUZ İLANLAR 1 ., Arayanlar 
* İş arıyorum - Ona derecede tah· 
silim vanlır. İdare ~!erinden anlanm. 
Bonservislerlm vardır (Hakikat) J{a
zetc!inde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) 

* İş arı:ror: Türkc:c, fransızca, ln~iliz
ce li!'lanlarına vakıfım. Bu lisanlar üze
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim, daktiloıuafi bilirim, askerlikle alA
kam yoktur, Her türlü referans vere
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 
çalısacak iş arıyorum. Galata Kefeli 
Hü~eyin han No, 1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 

Satılık - Kiralık 
* Pansiyon aranıyor - Aile nezdin
de mobilyalı bir pansiyon aranıyor. İs
tanbul ciheti tercihdir. Hakikat aaze
teır;:inde E. S. rumuzuna mektubla mü
racaat. (30) 

* Kiralık apartıman daire.M aranı
yor - İki, üç odalı ve konforlu kiralık 
apartıman dairesi aranıyor. Hakikat 
gazetesinde (Kiracı) rumuzuna müra· 
caal (17) 

İşçi Arayanlar 

İLE 

12 Birmcikinun 1940 

SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten aonn (ilnde ü'ç def• muntazaman 

dô,lerlnlzl hrcala)'lruL 

Devlet Demiryolları İ. U. Müdürlüğünden: 
~ 

Memur Alınacak 
1 - Devlet Demiryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere müsabak• 

ile orta mekteb mezunlarından hareket memur namzedi ve askerlikleriJıl 
yapmış lise ve yüksek mekteb mezunlarından işletme ve hareket uıe'"' 
muru stajiyeri alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazanan orta mekteb mezunlarına 60, lise mezun1arına 14• 
yüksek mekteb mezunlarma 100 lira ücret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı yilksek mekteb mezunları için 25 /12/940 çarşaTT1~ 
lise mezunları için 27 /12 / 940 cuma, orta mekteb mezunları için 28 12 
940 cumartesi günleri saat 14 te Haydarpaıa. Sirkeci, Ankara, Balıkesifı 
Kayseri, 1Vlalatya, Adana, Afyon, İmıir ve Erzurum İşletme merkeıle .. 
rinde ve Sıvas. Eskişehir Cer atelyeJerinde yapılac:ıktır. Müracaatıer 
bu işletme ~e atelye müdürlükleri ve istasyon şefliklerince kabul oluntır• 

Yunanlıların İtalyanlara karşı 
kazanmakta oldukları muzafferi· 
yetler üzerine bütün dünya nazar .. 
ları Yunanistan üzerine çevrilmiş 
bulunmaktadır. Yunanlıların elbi. 
selcri, kunduraları moda olmağa 
ba~1amıştır. Resmimiz, moda o
lan ve İngilterede giyilmeğe baş
lanan ucu yumaklı bir nevi Efzun 
kundurasını gÖ!ttermektedir. 

* Hizmetçi aranıyor - iki kişilik bir 
ailenin orta hizmetini yapacak bir Qa· 
yan aranıyor. Hakikat'te O - V rumu-

(16) 4 - !<1üsabakaya istirak oeraiti tunlardır: zuna mektubla müracaat. 

büyük Dünyanın en 
asma köprüsü 

Resmini gördüğünüz köprü, 
dünyanın en büyük aıma köp'l'Ü· 
südür. Amerikada San F ransisko· 
dadır. Köprünün kablolarını taıı
yan kulelerinin irtifaı 225 metre
dir. iki kule arasındaki me•afe, 
bir buçuk kilometredir. Hep çelik 
ten yapılmıştır. Otomobiller için 
beı yol vardır. 

Siyah gözler ve 
mavi gözler 

lsviçrede son zamanlarda orta
ya yeni bir mesele çıkarılmı,tır. 
Bu, ııiyah gözler ile mavi gözler 
arasında fenni bir münakaşadır. 
Bazı doktorlara göre 11iyah gözler 
uzun ömre delalet eylem~zmiş. 
Bu doktorlara nazaran gözleri ıi. 
yah olan insanların çoğu 55 ya
şından 69 ye~ına kadar )'8$ayor .. 
lannış. Bir doktor. daha ileriye 
vararak siyah gözlülerin si~ortıı. 
yaoılmasını t:ııı.v!'liye eylemiıttir. 

Diğer bir lsviçreli doktor hu 
hususta tecrübelere ıziri~miştir. Bu 
doktorun yapmıs olduğu tecriibe· 
!erin neticesi şudur: 

Hastanelerde ve bilhassa Da
rülacezelerde bulunan İnsanların 
yüzde 34, 71 nin gözleri mavi, 
yüzde 64,2 sinin siyahmış!. Bu 
doktor da mavi gözlerin daha sağ 
lam bir sıhhate delalet eyledik-

Müteferrik 
* Lisan dersleri - Çok ehven fi.atla 
inJdlizce. fraruızca dersleri veririm, 
her yere J{iderim. Hakikat J(azetesinde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaal 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

(14) 

TEPEBAŞI ORAM KISMINDA 
Bu aece saat 20,30 da 

BULUNMAZ UŞAK 

Beyoğlu İstiklit cedde~i 
KOMEDİ KISllllNDA 

Bu~n ~ndüz saat 14 te • 

PASA HAZRETLERi 
İmtiyaz sahibi ve Ba,muhıırrtrl: 

Necib AJ1 KUÇUKA 

Umum neşrtyab idare eden 
Yazı l•lerl Müdürll: 

Cemal Hakla SELEK 

Basıldığı yer: 
Cumhurlvet MatbaaSI 

istanbul İkinci İflis Memurluiundan: 
934 7 

İstanbulda Sirkecide Küc;ük Kına
cıyan hanında 20 No.da Nemlizadeler 
Şirketile şerik Asım ve N8zım hakkın
daki if13sın kaldırılmasına mahkemece 
30 :111940 tarihinde karar verllmi, ol
duğ ui18n olunur. 

lerini iddia eylemektedir. 
Buna mukabil, Profesör Leg· 

rand adında bir doktor, ıiyah 
gözlerin daha sağlam bir 
naturaya delal~t evlediğini ileri 
sürmektedir. Şimdi fsviçrede dok 
torlar, bep bu göz meselesile meş 
guldürler. 

Dünyada ne kadar 
altın var? 

Amerikan madenleri müdiri u
mumisi M. Scotl T urner, ~eç~n
lerde bir ziyafet esnasında söy
lemiş olduğu bir nutukta: 

•- Dünyanın bütün altını bir 
külçe halinde eritilse, bu altın, an
cak üç katlı bir ev olur ve bu evin 
irtifaı 12 metreyi geçmez.> 

Bu mütehassısın beyanatına na 
zaran dünyada mevcud altın mik
tarı 32,000 tondan ibarettir. 16 
bin 5 8 tonu, on dokuzuncu aarın 
bidayetinde keşfedilmiştir! .. 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından : 
Telı.iz makinist ustasına ihtiyac vardır. Talihlerin Komutanlık II. Şb. ~ine 

mürncaatleri. ~ (117~) 
Askeri ihtiyac için 18 ' 12 ·940 j(ÜnÜ saat 11 de pazarlıkla 150 ton yulaf satın 

Alınacaktır. Muhammen bedeli 15000 liradır. Kat'i teminall 2250 liradır. Şart· 
namesi hergün Komis:ronda Rörülebilir. İsteklilerin belli ~n ve saatte Fın-

clı~' Komutail:.~:;:~• ;~:·~~;:S;elmi•;;~lan 5 
Evüb _ Rami şosesi inşaah kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ke-

şif bedeli 11876 lira 88 kuruş ve ilk teminatı 890 lira ~77 kuruş:ur. . 
Mukavele, eluiltmc, ba:vındırlık işleri ı;tenel, hususı ve fennı şarlnnmelerı, 

proje, keşif hulcisa~ilç buna müteferri diğer evr~k 60 kuruş mukabilind~ ~le~ 
diye Fen İsleri ~füdürh.ığünden verilecektir. ihale 23. 12 ·940 paz.artcsı sıtunu 
saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya 
mektublarını ihale tarihinden 8 gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne 
müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesika
larile 2490 numaralı kanunun tarifatı ~vresinde hazırlıyacakları teklif mek
tublarmı ihale ırünü saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri l;lz.ımdır . 

(11626) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
C i n s i 

2 aded Kcnotron derin tedavi jeneratörü için tip 
WL • 332 - 220 kilovatlık 
İ aded derin tedavi JRmbaıu tip WSnT • 2244 
Sua ve elektrik 11:nrsıntısından mahfuz hususi 
muhafazasile birlikte 

Fiab 
Lira 

492 

2507 
29!)9 

Radyoloji Enstitüsü için yukarıda yazılı iki kalem rontı;ten malzemesi 27 / 
12 '9:10 cuma günü sut 15 le Rektörlükte açık ek'.'!iltme ile alınaC"aktır. 

İsteklilerin 225 liralık muvakkat teminat makburu ve 1940 vılı Ticaret 
Or1~cıı ve'."ikAJı:ıril• l!PlmPIPri. "llrtn~me hpn!i.in RP1cförliiktP ıtörülür. (11719) 

(isi. KomutanhP.ı ~ı.ııfı""''"~ Jn,..isvonu ilanları) 
A'."keri ihtiyac için aşağıda cins ve miktarları gö!'lterilen iaşe maddeleri 

pazarlıkla satın alınacakt.lr. Şartnameleri hergün Komisyonda sıtörülebilir. 
İsteklilerin belli ı;cün ve saatlerde tekli.f edecekleri fictlara ~öre kat'i temi· 
natlarile birlikte Fındıklıda Komut.anlık Satınalma Komisyonuna ı;telme
leri. (11555) 

Cinsi Miktarı MuhammenB. Pazarlık 

Ton Lira K. Günü Saati 
Sabun 30 13200 16.12. 940 11,30 
Sadeye~ 20 33000 17/12/940 ıı 

A - Türk olmak 
B- Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 
C- 18 yaşını bitirmiş ve otuzu J'eçmemiş olmak .30 yaş dahil. 

D- Orta mekteb mezunlan için askerliğini yapmamış olanların asker"' 
liğini yapmasına en az bir sene zaman kalnut ve lise, yüksek mekttb 
mezunları için de askerliklerini yapmıt olmak. 

5 - Müsabakada muvaffak olanların bil&hare idare doktorlan tarafından V9"' 
pılacak muayenede sıhhi durumları demiryol itlerinde vazife görmeğe el"' 
verişli bulunmak. 

6 - Müracaat istidalarına b3flanacak vesikalar tunlardır: 
Nüfus cüzdanı, diploma veya ta!'ldikname, askerlik vesikası, polisten uıs; 
dikli iyi huy kalıdı, çiçek aşı kiğldı, evli olanların evlenme cüzdanı. 
~ded vesikalık fotoğraf. 

7 - Daha fazla mah1mat almak iı:ıtiyenler İşletme Müdürlüklerine veya İs"' 
tasyon Şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - İstidalar yijksek mekteb mezunlan için 23.112 ·940, lise mezunları ıciJJ 
24 112 '910 ve orta mekteb mezunları için 26/12 ·940 p;ünleri saat 12 '~ 
kadar kabul olunur. ·8361· (11531 

Türk $ekerciliğ"ini lcad eden, bütün dünyaya Türk sekercillğini tanıtıuıl 
ve Avrupa, Amerika arsıulusal serıllerde daima birinci olnn 

ALİ MUHİDDİN 

HAC 1 BEK i R 
l\terkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy ve 

l\lısırda Kahirededir. Başka yerde şubesi yoktur. 

( Deniz Levazım Satınalma Komisvonu İlanları 
I\Jarmara Üssü Bahri K. Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu 

Sığır eti 30,000 
Koyun eti 25.000 
Kuzu eti 20,000 

Tamlnl fiab 
Kurut 

31 
50 
50 

Tutan 
Lira 
9300 

12500 
10000 

31800 

İlk temln•tı 
Lir• 

1 - Deniz erlerinin ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı Üç k3teıı'> 
et, bir şartnamede olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur .. tf 

2 - Eksiltmesi 18 birincikAnun 940 çarfamba aünü saat 16 da İzrtıl' 
Tersanekapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. , 

3 - Şartnamesi 15!.f kuruş mukabilinde Ankarada Dz. Müsteşartııı tıt 
vazını Ş. ~füdürlüğünden, İstanbulda Kasımpaşada Dz. Lv. Satınalma J{C"' 
misyonundan ve Komisyonumuzdan alınabilir. 

4 - İsteklilerin, bu işle alikadar olduklarına dair ticaret vesikal3ttrl~ 
mahalli Emniyet Müdürlüklerinden alacakları hüsnühal kaııdlarını ve ~·~rıt 
karıda miktarı yazılı ilk teminatlarile birlikte kanunun tarifatı veçhile t.ıarı:;,, 
edecekleri teklif mektublarını muayyen gün ve ıaatten bir saat ev-vc~ı!1 ) 
kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri, (113C1" 

1 

Aded Liralık Lira 

1 2000 -2000.-

3 1000 - 3000.-

z 750 - 1500.-

4 500 - zooo.-
8 250 - zooo.-

35 100 - 3500.-

80 50 - cooo.-
300 20 - 6000.-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmi• olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemis olurs nuz. 
Keıideler: 4 Şuhol ! "lam 

Ai'us1os 3 İkinrltesrin 
tarihlertnde vapıhr. 

• 

11 
Kumbaralı ve kumban.sıı: besab• 
tarında eo aı 50 lirası bulo "' 
nanlar kur',_v,. d,..,n f'di1ir1er 

, 
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-
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