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Bursa Havlu Koope
ratif inin faaliyeti 

Muradhda Köy 
Müzesi açthyor 

Edirne (ffu•usl) Mundlıda Ebedi Buna (Husu.si) - Havlucuı.r uuında 
kurulan Havlu Kooperatifi, dünyanın her ta-" 
rafınd• c me,bur olan Buna ha\·lularınt tek-, 
rar ıslah itin kararlar vermiştir. Havlu Koo
peratifi yeni havlular yapmaktadır. 
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Setimizin a:ılı hatırasını U.şı]."an bir binaya 
Köy müzesi haline ko:vmak ic:in hazırlıklara 
bae;lanm1$lır. Muradlı Köy Müzesi, köycülük 
hareketlerine blr nilmune olacakb.r. 
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Sollum ve 
Capuzzo 

işgal edildi 

Bardia ve Tobruk'un 
dü,mesi bekleniyor 

----
Esir bir İtalyan 
Generalinin 

söyledikleri 
Kohire 1 7 (AA.) - fngiliz U • 

mumi kararg8.hın1n dün akoam 
neorettiği fevkali.de bir reami teb .. 
lıi:de lngilizlerin Sollum'u ve Ca· 
puzzo müstahkem mevkiinı za;>
ttttiklerini bildirmektedir. Sol
lum' da lnglizler bir miktar lıolyan 
t. ıyyaresi ele geçirmiılerdir. 

ihtikara karşı daha 
şiddetli mücadele 
Fiatları murakabe bürosu, 
-Ticaret Vekaletine bağlandı 
• 

ithalat eşyasının tevzi ve murakabesi 
de bir teşkilat yapılacak • • 

ıçın ayrı mı? 

A.lrikada barb: Gnziani ordusuna klll'fı mfivaffa1dyetll neti c:eler elde eden İn~Jiı kuvvetlerinin muhtelif c:üzütamlan 
İngilizler Bardia'ya ve 
Tobruk'a yakıa,tılar 

Ticoret Vekaleti, ihtikiırla d a
ha geniı ve essah bir 11urette me~ 
gul olmak için, yeni bir te ş ki~ &.t 
yapmı§tır. Evvelce de yazdı ğ ım ız 
fiat murakabe teşkilatı §f'

0

fliğine 
Vekalet müfetıitlerindeıı Muh
sin Baç tayin edilmiştir. Yeni 
teşkili.ta göre, fiat murakabe teı· 
ki1atı , Mıntaka Ticaret müdür· 
lüğünden aynlarak doğrudan 
doğruya Vekalete bağlanmıotır. 

ak.be edecekler ve ihtikar hadi
selerini meydana çıka1acaklardır. 
Yalnız işe intıbakları için bir mi.ıd 
det Ticaret Vekaleti müfettişleri 
le birlikte çalışacaklar ve sonra 
büroya verileceklerdir. Fia t Muraw 
kabc Bürosu şefinin Fiat Muraka· 
he Komisyonu içtimalanna ıttira· 
ki tensib olunmuştur. Ticaret Ve
kaleti miifettişleri de fiat mura· 
kabe itlerini kendi prograrnlarr 
nın başına almışlardır. ) ·ani mü
fettişler de aynca teftiş ve tet· 
kiklerde bulunacoklardır. 

Tevzi i şleri, gün geçtikçe ehem .. 
nıiyetli bir mevzu teşkil ettiğin· 
den, bunun için de ayn bir teşki
lci.t yapılması tasavvur edilmekte· 
dir. İhracatı kontrol için, nasıl bir 
tf'şkilata zaruret hasıl oln1u§ ise, 
ithali.t eşyasını da bir elden tevzi 
vf!yahud tevzie nezaret etmek it
leri için de, ayn bir teşkiltıta ih
tiyac görülmektedir. Şimdiye ka· 
dar otomobil 18.stiği tevziatında. 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğü me· 
ınur kadrosunun bu ihtiyaca k8fi 
gelmediği görülmüıtür. Bundan 
sonra, dışandan toplu bir suret te 
gelecek olan ithBIAt eşyasının, bü. 
tün vilayetlerin ihtiyaclarını tayin 
ed r cek bir surette tevziirıi başar· 

ına k için, daha genit bir kadroya 
liizum görülmektedir. Tica•ct Ve .. 
k8leti, bu yeni ihtiyaclar hakkın
daki tetkiklerine devam etmekte .. 
dir. Yakında Mıntaka Ticaret Mü 
dürliiğünden ayn olarak, itha1i.h 
tevzi ve murakabe teşkili.tının ku· 
ru1ma~n ihtimali pek kuvvetlidi'T. 

Fransa da 
Olanlar 

M areı,al Peten, memle
ketin menfaatine ~y
ııun bir karar olchıgu· 

llu lasrihle baılayarok Laval'in 
•rtık hükiimete dahil olınadı~nı 
lıi!dirdi. Beyannome Mare_ıal'in 
•:ılın ve cesaretini hissettırmek 
İıteyen bir üılubda kı•a ve ıert 
•İirnlelerle yazılmıttır. Lava! yal
llız Bqvekil muavinliğinden ve 
liariciye Nezaretinden uzak)~
~ olm.ıyor, aon kanunu e~~lle 
1c,ndiıinde tanınan devlet re~sıne 
haleflik hakkını da kayb._.tıyor. 
Şu halde Mare•al Peten • Lava! 
~lıirliği tamamen ortadan kalk
lrıı' oluyor. Beyannamed~, de
liıikliğin dı, ıiyaset ıebebile ya
Mdığ1 ve fakat Alriian • Fran
•ıı münaıebetlerinde bir b.tk•· 
lık olmıvacaiP tasrih edilmekle· 
<lir. B'"t" bu ıöylenen!erle ha
ı u ıın ük b. 
~iki vaziyet arasınd~ ~~~. 11 

lııt,•fe olduğu ilerı •u~ul;mez: 
)(._ 1r{ıkj 10ft 1eünlerİn hAd1!e1erı 
t.hJil edi'irse bu tebeddülü tabii 
hu1ınak !Azım gelir. 

Mareflll Peten ve Lava! Al: 
.~"nva ve İtalya ile mütare~e;ı 
hl'l:ıa.Jadık1an zaman, Fransa ıçın 
lııiiınkün olanı kurtann•k kara
'111da idiler. Bu mümkünün 
hudud ve ıümulü ta~a,~u~ et• 
lrı•-likce aralannda bır fıkır ay
'11ı~, do yoktu. Aradıon avlar geç
ti. Simdi Franıa ıulhu üzerind~ 
lıılthuımlonn neler düıündüklerı 
'• <ok bellidir. H•sımlann dü-
1,İinülen 9eyleri nasıl tahakkuk et-
11"'1•k İAleyecekleri ve bu husu•· 
1- h111ınvi mukavemetlen u*raya .. 
t&t..1,,rı dil anlaıılnııı b•ılı•nuyor. 

Mütarekenin ilk haftıolann-'a· 
k; '•hmi.,lerin hilafına olorak ln
li1i~ nıukavemeti ve Amerikanın 
bu İtteki muzahereti, adeta Al· 
b,"nyanın lat'adaki zaferini leh• 
di~ edivor. Bu arada Almanv~ 
~ı.,.. . Loren'i ilhokla burad•k• 
t8TU:ızJ,..n yurd1anndan ıuak18:ı" 

~'dı. Müt~madiyen, Fron•• ıle 
t ih .•• 
f.tna,-1,.,nnda aabıını tere ettıgt 

l~llolden lnviltereye karıı müca· 
d 1 • • • ı ): ''ıine yardım etmesmı ıs eyor. 
t"n.-ıı donanm1ı.,ının Almanva· 

)e, t~alimi üzerirtde zaman zaman 
to,•1enen haberler boıuna deiiil
di, 

t İtalya, Yunanütana notasını 
••di etmeden bir hofıa önce 
t'ne Korıika, Tunus ve Niı İs· 
~".k 1erini tazelemİflİ. Almanya •Ü· 
U!iJe bu talebleri bir daha taı· 

~ilı ebniı oluyordu. Nihavet Ar· 
~lltıdlukta, arka<ından Mısırda 
~1 "••n hezimetleri tohakkuk etti. 

A•bk hadiseler Fra.,•aya iki 
r)i öi<retmit oldu: 1. Hı«ımları 
t "~di .. inden mütareke jfjj"lerinin 
r •hıninJerine nazaran d,11ıha ağır 
b""•karlıklar i.teyorlar, 2. Hal· 
İ'tl~ki muha~ım1arın kar,.ıl1.111tıkları 
... llka.vemetler, mÜtJtreke uma· 
•tltı'"' •• .. d' v.ore mutema ıven arhyor. 
, ~u halde Fransayı ve İmporB• 
'Ot-, .. 
'll "~nu yıkmıyacak Lir !u!h, 
h ~ .. ,'< muh~ınmlftrl"Hn bııtşka cep· 
.... ' "~de u'7ravacak1an mnlc:ave
"'"" . .dd • b ·ı d s· "' ~rın ıu t"'bne 111'{ • 1r. ına· 

,.ı;l•,,h kendisi her han<>i bir ha
~ 'lil~ bu mukavf"meti azalta. 
b •. M're,ol Pet•n'in bu mülii
cl~:Z.1ar İçinde son karannı v_.r. 
~tit\i. Lava1'in İse bP.!ltmlarile 
~l~tl~k bir !efril,i me••İ fikrinde 
ı, Uroınu kabulde büvük bir ha
~· )oktur. Binoeno.levh Fransada· 

1 değitikliği hi~İselt'.,;., tl\hii bi,. 
Kf'.,.. ... 1 .,~, ~Q "N 

(Arkası nhllo 3 ıütun Z d•l 

Sahildeki 
İtalyan ric'ati 
devam ediyor 

Kahire 17 (AA.) - Gayrıres 
nıi bir habere göre, İtalyanlar 
Bardia mıntakasında tardolunmu~ 
!ardır. lngilizlerin ileri kollorı Trab 
lu&garbda mühim bir İtalyan üssü 
olan Tobrukun 20 mil yokınına 
kadar gelmiılcrdir. Bir çok lıaL 
:ranların Jngiliz topları altında öl
düğü Sollumun etrofındo gayet 
şiddeti bir harb olmakı.dır. 

İlk İngiliz muzafferiyeli 

Bu suretle, fiatlan murakobe 
bürosu, fiatları murakabe komis
yonunun icra vasıtası haline gir· 
miştir. Bu ye~İ teşkili.t sayesinde, 
fiatları murakabe etmek. piyasa 
hareketlerini daha geniş bir su
reti• takib etmek imkiınlHrı elde 
edilecektir. 

Atin• 17 (A.A.) - Yunan 
hükUmeti namına söz ıöylemeğe 
salihiyettar bir zat, dün, İtalyan~ 
ların denize doğru ric' ate devam 
ettiklerini beyan etmİ§tİr. Bütiın 
İtalyan mukabil taarrut:ları ağır 
zayiat verdirilerek tardcdilmiştir. 
2000 metre yüksekliğindeki Sik· 

/ vokiCe dağı üzerinde büyük bir 
ilarb cereyan etmektedir. Dirino 
·,;aJisinde, içlerinde zabitler df' 
rn lunon 200 lıolyon esir edilmiı-

Kahire 1 7 (A.A.) - Capurro 
müstahkem mevkiinin İ§gAli İn
gilizlerin Trablu11garb toprakların 
daki ilk muzafferiyetini tetkil et
mektedir. 

f Arbsı sahife S ıütun 1 de] 

Bundon batk•, Fiotları Mura· 
kab~ Bürosunun teşkiliııı da dah• 
ziyade genitletilecektir. Bunun 
•Çİn de lstanbula yeniden 20 • 30 
kontrolör verilecektir. Bu kontro. 
lörler devamlı oekilde fiatlan mu· 

Tunada 

Diğer taraftan ithatat t-şya.!lının 
tevzi işlerini kontrol etmek ü
zere, Mıntaka Ticaret Miid;i rlii;;ü 
n1Üşavir ve raportörleri .1 ra ~ında 
yeni bir işbölümü yapılrrlaktadı r . 
$imdiye kadar dış mem!elç,e tler
clen gelen otomobil lastiği , teneke, 
kauçuk gibi mallann tevziine, 
mıntaka mü~avirlerinden Hayred
din Şlikrü ve raportör Cevdet ne· 
zaret etmf'kteydi. 

İktısad • 

Hki 

LAV AL 
tevkif 
edildi 

Bu hadisenin Fransız • 
Alman münasebe lerine 
tesir etmesi muhtemel 

Ne11york 16 (a.a.) - Toss: 
Ünited Press ve Associated 

Prcss Amerikan ajanslarının İs
viçre muhabirlerinin bildirdiğine 
göre, Lovol, 13 kanunuevvel Na
zırlar Heyeti içtimaını miiteak1b, 
F ran9ız polisi tarafından tf'vkif 
edilmiotir. 

Salahiyettar mohfillerden alı
nan malU.mata istinaden Ameri
kan ajansları muhabirleri Dahi· 
l~y~ Nazın Pcyrouton ve diğerle· 
rının Laval'i Pariıte müstakil bir 
hükGmet kurmak ve Fransayı in· 
giltereye karıı harbe sokmak te
ıebbüsile itham ettiklerini yaz· 
maktadırlay, 

Ünited Pressin Vichy" den ol
dığ1 bir habere göre, Fransız hü· 
kGmeti, Laval' in hükUmetten u
zaklaştırılmasından, anayasada 
yapılan tadilattan ve son h8disc
ler hokkındoki di/;er rlıeseleler
d_en bahsetmelerini men ey lemi, . 
tır. 

Modrid 1 7 (A.A.) -1.aval"in 
yerine Flandin.in tayini lspanyol 
matbuahnca ~hemmiyetle kartJı· 
)anmıştır. Efe ajans;nın Bertin 
muhabiri, Berlin aalô.hivcttar 
mahfillerinde, Lava!' in işbaşın
dan uzakloıtınlması hakkında 
tef9İrattan İçtinab edildiPini bil
dirmektedir. Muhabirin ilave et

tiğine göre, Fransız kebineııinde 
vuku bulan bu değisiklik F r•n•>Z • 
Alm•n rnünoscbetlerinde büyük 1 
bir tesir icra edecektir. 

1 Arkası uhlte 3 •ütun t de j 

Bulgaristanda bir 
~ınıf asker daha 

terhi" edildi 
londra 17 (AA.) - B. B. C. 
Reuter ajansına göre askeri 

hizmetleri ıonbaharda hitam bu
lup siyasi sebebler yüzündt>n ha
la ıili'ıh altındo tutulan bir Bul
:' ar ask~ri ıınıfının daha t~rhis e~ 
dildiği Sofyadon Vichy"ye bildi
rilmittir. 

Yunan tebliği 
ıina 17 (A A.) - Yunan 

yüksek kumanda heyetinin resmi 
tebliği: 
Cephenin muhtelif noktaLtrında 

mahalli harbler vuku bulmuı ve 
bunların hepsi lehimize neticelen 
nıiştir. Yunan kuvvetleri ileri ha" 
reketlerine devam etmişlerdir. 

İtalyan mukabil taarruz
ları muvaffak olamıyor 

Atin• 17 (A.A.) - lıolyan
ların yeniden toplanmak ve mu· 
kabil hücumda bulunmak i~in sar· 
fettikleri nevmidane gayretlere 
rağmen Yunanlılar anudane mu · 
kavemet ederek bir karıf yer bileıı 
terketmemek\e ve Heri hereketle
rİnf' devam f"tmektedirler. 

Asker 

Münakalat 
Vekilinin 
tetkikleri 

Vekil dün, atelye ve 
antrepoları gezdi 

Şehrimizde bulunan Münaka· 
lat Vekili Cevdet Kerim lnceda
yı dün Devlet Limanlan itletmel!Iİ 
umum müdürlüğüne giderek tet
kiklerde bulunmuıtur. Vekil ••· 
bahleyin umum müdür Raufi 
Manyasla görüşmüş ve teşkiliı.tın 

(Arkaq ısahlfe 3 s-ütun 3 te) 

ailelerine 

nakliyat 
güçleşti 

Londro 1 7 (A.A.) - B. B. C. 
Belgraddan bildirildiğine göre 

Tuna üzerinde görülen buzlar 
yüzünden Yugoslav seyrüsefer 
komi11yonu Tunanın Yugoslavya
ya aid kısmı üzerinde seyrüseferi 
tamamile menetmiştir. Bütün Yu
goslav gemileri kışlık demirleme 

yerlerinde Atıl duracakbr. Ccnu· 
bu şarki Avrupada hüküm ıüren 
l}iddetli soğuklar yüzünden diğer 
Tuna devletleri de aynı tedbiri 
ittihaz edeceklerdir. 

yardım 

Dahiliye Vekili bir sual 
takririne karşı cevab verdi 
Ankara 16 (A.A.) - Büyük ı olanlara yardım memboları ve bu ı tin.• .müteallik olan k~.nun hükü',"· 

Millet Meclisi bu gün Şemseddin membalardan istifade yolları ne- l~rını. okumuı ve ezcumle demı§~ 
Günaltayın boıkanlığında toplan· !erdir~ tır kı: 

t 2 - Yardımdan haoıl olon pa- •- Bu okuduğum kanun mnd-
mış ır. 1 . l 1 k' b 

Celsenin açılmasını müteakıb ra ve e§yanın fakir ailelere tev- ~e erınde~. an ~§ı ıy~r ı, u va-
asker ailelerine yardım şekli hak· ziinde tutulan usul nedir) Ve?~ zıfe ~sa~ ı_tıbarıle koy :e mahal·. 
kında Refik ince (Manisa) tara· yolun idili.ne ve memnun edıcı lel~rı~ ıhtıyar heyetlerıne ~.evdı 
fından verilmiş olan sual takriri- olduğu~a ~ ekalet ... kani. ":idir ?. ed~lmı! olmakla ber.aber. mu~el-

D h ·ı· V k"I' Foik Öztrak Yokso ıkmalıne dogru ıııdılme11 lefıyetın matrahı, cnıspetı> , cıba-ne a ı ıye e ı ı 1.• · d "l · · 
cevab vermiştir. dü!llünülmekte midir'? yet usu u tayın. .e ı memıştır. 

M · b• I' ,u ı'kı' Dahı'l 'ıye Vekili Foik Öztrak, Köy ve mahalle ıhtıvar heyetle-
anısa me usunun sua ı . 

n<.'ktayı ihtiva eylem~kte idi: bu suallere cevab olarak beya- rinin takdirine terk,.dilm1~tir. f\-1ii-
1 - Askere alınanlardan fakir natta bulunarak yardım keytiye- rArkası sahife 2 5ütun 6 dal 

Silivri 
faciası 

tahkikatı 
Silivri faciası hakkında son 

yapılan tahkikata göre, bu hA· 
diseye geminin Viktor Yuvaniof 
iımindeki kaptanının sebebiyet 
verdiği anlaşılmıştır. Kaptan Si
livri adliyesi tarafından tevkif ~
dilmi,tir. Yüz tonluk olan bu 
gemi çok eski bir gemiydi. Dün
kü Ulus gazetesinin de verdiği 
malUmata göre, fırtına başladı~ı 

haftası 
•• 
Vni11ersitede dün mültim 

bir toplantı yapıldı -----

İktısad Hafta51 münasebetile Üniversitede yapılan toplantıda 
Rektör Cemil Dilsel açış nutkunu söylerken 

Tal!larruf ve Yerli Mallar Haf.. ettirmiş ve müteakıben eski Adli• 
to11 münasebetile Üniversite lk- ye Vekili Yuıuf Kemol T engırıek 
tısad Fakültesi tarafından tertibe ve doktora talebesinden Bayal\ 
dilmiı olan c lktısad Günü• dün iffet Oruz birer hitabede bulun. 
saat 16 da Üniversitede yapılmı~- muılardır. Bundan sonra bazı do .. 

çent ve talebe de söz söylemİ§ler· 
tır. Merasime istiklal mar, ile bot· 
lanmıı ve müteokıbcn Rektör C•- d~~gün IOat 14 le Yüksek fktısad 
mil Bilse) açılış nutkunu söylemıı· ve Ticaret Mektebinde de clktı· 
lir. Rektör bu nutkunda lktısad sad Haftosı> münasebetile bi, top 
Haftasının ehemmiyetini tebarüz l tanll yapılacaktır. 

Yeni romanlarımız 
Ana - Kız adındaki edebi romanımız dün 

bitmiştir. Yarından itibaren 

Sabahaddin Ali'nin 
· Gazetemiz için hazırladığı 

KORK MANTOLU MADONNA 
isimli büyük hikayesini tefrikaya başlıyacağız. 

KÜRK MANTOLU MADONNA 
Edebiyat alemimizde 

yapacak bir eıer 

derin akisler 

olacaktır. 

zaman, gemi yoluna devam et- ROS 
meğe imkan l?ulamamış, rü•g~rı Bugün birinci kıamı nihayet bulan BARBA 

Uzun müddettenberi iyi geçen hava1ar son günlerde bozmağa başlamış 
ve kış hakiki çehresini göstermişth, Evvelki gece İstanbula mevsimin ilk karı 
düşmüş ve kısa bir müddet zarfında her yer beyaza bürUnmüştür. Yukarıdaki 
re&im kar yağarken Köprünün vaziyetini &öat~rmektedir. 

eıeri yerine de çok meraklı ve heyecanlı bir 

polis romanının tefrikasına başlanacaktır. 

arkasına almak istemiştir. Bu ma· 
nevraya muvaffak olamıyan kap· 
tan yelkenlerin parcalanması üze
rine Silivrinin Cambaz bur~u kı· ı 
yılarına düıo.mÜ§, malüm facıa hu- ::::::.::::::::::::=:::::::::.:::= 
•ule ııelmiıtir. ı U 

, 



Kırkambar: 

Biraz da allpall lıaçırandiın ! 
Aıkolıun ıu radyoya, dün. bize öyle uyaun, öyle yer.inde, öyle 

süze! bir it yaptı ki buna, bayıldım doğrusu! Dıtanda yıldız kara• 
1el, olanca hıni\e ortalığı kasıp kavurur ve lıtanbulda bu yıl, ilk 
defa, beyaz kar taneleriJe çılgın bir harman savururken, baktım, 
radyo da öğle vakti, musiki neıriyatına, enfes bir hicaz peırevile 
batlayıp ;u .. rkıyı tutturdu: 

«Kıt celdi, firak açmadadır sineme yi.ra !» 
Gerçekten kıt, gerek takvimlerle, gerek bizzat, dün ilk defa 

lıtanbulu terPflendirdiği İçin, radyo, bu prkısile kı,ı, lt"ayet mÜ· 

kemmel karııladı. f 'akat, kısla baıladığı ve kıştan b•h<ellİÖ'İ halde 
bir mayıs sonu nleltemi kadgr nazh. nazenin; bir Sllhi rüzsri.r1 ka .. 
dar tatlı ve tirin olan bu tark~yı, radyo, nicin bir gÜn önceki paza .. 
nn aktam neıriyatında ve kar, daha yeni yeni ortelıVa serpİJtİr
meğe baılarken. bize ıunmadı da, onu. dün ö«T1e v,., ......... bıraktı? 

cVuılat, yine mi it.aldı rü~el baıka ba~"r- .,• 
Cibi, bazı in]arda İns11nı canevinden vuran, h~·=' · "'~d,. Rii:ıel 

rnısrah ıarkılar, apa)"dl'nlık vün ortasında ve İfJ arf'••- 1 ~ d,.O.H; ala• 
cakaranlık ve huzur içindeki piin sonunda, daha ç~·..,:';. daha kat
merli kaçmaz mı? Hot, bir gün önceki pıt7.ar ek•l'lmı rf11 1'1'dyonun 
alaturka kısmı, bize en dilber, en .-na yokın sev\~r ••ldı. Nevdi o 
nihıtvend pefrevi: neydi o f'ıki nihrvend ~11.rkılar! Peırev olsun, 
tarkılar olsun, bunlar çaltnıp f.Öylf',..: .. 1<en. hil~en••. RÖzümihı Ö'1ün

Cl~n, ne deste deste. renk r~nk, çe-.id c;esid coc11k111k, ,.,...,elik hAtı .. 
ralan ... ne demet demet, faka.t sol,un. •~rarn11s, bovufll .. nnı hük
mü, fİİrler ... ne balı~r. ya7. yüz, re ravır, ci..,..,n, ne dere, tepe, 
ne çam, koru, l"e cahil. mehtab tab1ole"'Jn gf'r•i. 

Vaktite. nek srenckfl'..n, cnTa vt: lem1'ur rıııılm111v,_ Ö7enc1i~im :za· 
man, en çok üzeri~d~ durcfn;;,,ım V( l"1'l,stı~rn mıı.•cıı.m v,.. peşrev. 
hfl'denıııf', nihave"~ nlmus, ~-J.I\ SO"lr•1 .. ., rp••• . ..... ..,, l'l•irl'ne ,.ö .. 
nill verMi~tim. ~i,,.,.-'i ; .... hizd@ ne .. a,1tv•ntf r ... ı.J • . "~ rıı. ..... ne 
acem afİran ••• Şjmd; ~1rl1k1anmız, 1r•lil-.,.. hf"D ,.• _ _..., ı,. ........... _, 

n ....... ,,. ... rr"""', 

Adliye koridorlarında : 

Acaba hangisi ' • haki 
Dördü de birbirinden temiz 

tıiyinmitlerdi. lkioi gene kadın 
ve biri gene diğeri ihtiyar bir 
erkekti. Mübaıir isimlerini ça· 
iırdığı zaman, gene erkekle 
aenc kadınlardan birisi müddca
aleyh, ihtiyar erkekle diğer gene 
kadın da davacı mcvkiindc yer 
aldılar. 

Hakim, önündeki dosyaları bir 
hayli kanıtırdıktan sonra ilk de
fa ihtiyara aöz verdi. O, bir iki 
defa öksürdü ve ıikiyetlcrini 
ıöylece anlatmaya başladı: 
·-Bundan takriben altı ay evvel 
bu bay, bana müracaat etti. Bü
yük kızımla evlenmek istediğini 
eöyledi. Benim iki kızımdan baş
ka kimıcm olmadığı için onları 
dı~an vermek istemiyor, dama
dımın mutlaka bize gelmesini ar
zu ediyordum. Bunu kendisine 
açtığım zaman memnuniyetle ka
bul etti. Zaten ailesini ve kendi
sini tanıdıiım için uzun uzadıya 
tahkikata girişmeğe lüzum yok -
tu. Bir kaç gün sonra nişanı yap
tık. Bir ay sonra da evlendiler. 

ğim ıçın nereye istiyorsa gitsin. 
benim böyle bir kızım yoktur. 

Hakim ıuçlulara döndü: 
-Siz ne diyorıunuz bakalım? 
Delikanlı atıldı: 

- Beyefendi her 'eyi güzel 
güzel anlattı ama. meselenin a
sıl ruhunu meskut geçiyor. Altı 
ay evvel kend isine müracaat et
tiğim zaman. ben ondan büyük 
kızını değil, küc:ük kızını İl'ltcmiş
tim ve kendisi de razı olmustu. 
Hatta nikahımız güçlükle kıyıldı. 
Evlenme memurunun huzuruna 
beraber çıktık. Fakat o, iki kızı
nın da birinci isimlerinin Fatma 
olmasından istifade etmek İ.!tc .. 
miş ve nikah günü defteri mah
susa abla,ının imza !\ını atması İ· 
ç İn küçüğü tazy ik etmiş, o da ba
basından korktuğundan öyle 
yapmağa mecbur olmuş. Bunu 
sonradan öğrendim. 

Hakim: 
- Peki ama bunlara •ebeb 

ne? 
- Sebeb basit. Beyefendi da

ha evvel büyük kızını evlendir -
mek istiyormuş. Para bahsine ge· 
lince. benim böyle bir şeyden 
haberim yok. O, kızile kendi ara
sında bir meseledir. Beni alaka· 
dar etmez. 

Hakim, bu defa gene kadına 
döndü: 

- Siz ne diyeceksiniz? 
O, pi,kin bir vaziyetle şu 

vahı verdi: 
ce-

HAKiKAT 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ 

Belediye ve 
hususi idare 
memurları 

Takaüdlük 
halleden 
lalbikına 

meselesini 
kanunun 
başlandı 

Şimdiye kadar Belediyeden 
ba~ka dairelere geçen memurla
rın Belediyedeki hizmetleri teka
üdiye müddetlerine dahil edilme
mekte idi. Diğer taraftan başka 
devlet dairelerinden Belediyeye 
geç~n memurlara aynı muamele 
yapılarak tekaüd hakları kaybo
luyordu. Bu vaziyet yeni hazır
lanan bir kanunla düzeltilmiııı tir . 
Kanun tatbik mevkiine konmuş 
bulunmaktadır. Kanunun bu 
maddesini yazıyoruz : 

« Tekaüd sandığı olmıyan mül
hak bütçeli dairelerlo. hu•usi ida
relerden ve mülga şehremanetile 
İstanbul mahalli idareeinden ve 
Ankara Belediyesinden maa~ a
lan memur ve muallimlr.rden u
mumi muV;\7f"nt-d,.n bu idarelere 
veyahud da bu d • irelerden bi
rinden diğ ,. rint> na leli memuriyet 
etmi, ve edect!klrrin, evvelce u
mumi muvaz,.nede ve idarelerde 
~eçen hizmetleri. tekaüd kanun
Jannda derı>İ• edilen hizmet müd
detlerinin he~ahına savılır. Bun
ların t"kai.id aylıkl"n en l!lon bu
lunduklan idare bütçesinden ve· 
rilir.> 
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lktı•ad 

* KAHVE TALEBLERI -
Anadolu tacirle.rinden Mıntaka Ti 
caret Müdürlüğüne gelen telgraf 
ve mektublarda kahve istenilmek· 
tedir. 

* AMERIKADAN TALEB
LER - Sanfransisko pazarların· 
dan memleketimize bir çok mal 
şİparişleri yapılmaktadır. Bu mal
lar Basra yolile Amerikaya gön· 
dcrilecektir. * MAL GELiYOR - Bugün
erde Amerikadan mühim bir parti 
mal gelmesi beklenmektedir. Bu 
n1aHarın arasında yazı makineleri, 
çelik dosya dolabları, madeni eı· 
ya vesaire bulunmaktadır. * iHRACAT - Dün muhtelif 
memleketlere 140 bin liralık ihra.. 
cat yapılmıştır. Rumanyaya külli· 
yetli miktarda mandalina ihrac e
dilmi, tir. Portakal Jisansa tibi tu
tulduğu için ihracat muvakkat bir 
ZP.man için durmuştur. 

Vilayet ve Belediye * EMiNÖNÜ MEYDANI 
Eminönü meydanının açılması için 
Belediyenin yıktırmağa karar ver .. 
diği büyük antrepo, Münakalat Ve 
k5.letinin, şimdilik hu işi tahmil, 
tahlıye bakımından mahzurlu gör 
ınes; üzerine yerinde bırakılacttk· 
tır. * AY ASOFY A MEYDANl
Ayasofya etrafındaki çirkin man· 
zaraların ortadan kaldırılması için 
lstanbul Belediyesi buradaki bü
tün dükkanların istimli.kine karar 
vermiştir. * MOTEVELLI IMTIHANl
Ekalliyetlere aid vakıflara müte
velli tayin olunması için Beyoğlu 
Vakıflar Müdürlüğünde ayın 19 --------------1 unda imtihan yapılacaktır. 

Tramvay seferi 

f azlalastırılacak 
' 

Ye~ek malzeme iki ay 
içinde Amerikad,.., 

ı?etirfilecek 

* BUGDAY FIA Ti - Kırma 
cılarla deKirmencilerin buğday ma 
Hyet fiatları tetkik edilmektedir. 
Bu tetkikat neticesinde bir hafta 
sonra ekmeğin on para uı:uzlatıl· 
ması muhtemeldir. * KIZILAY BALOSU - Kur
ban bayramının uçuncü gunune 
tesadüf eden 1 O ikincikanun ak-
1!'.'amı Kızılay balosu Tokatliyan sa 
lonlarında verilecektir. 

Maaril * FRANSA.DAN GELEN TA
LEBELER - Fransadan J 3 ki§i· 
lik bir talebe kafileoi gelmiştir. 

Et ff atları 
neden 

yükseliyor? 
Belediye 
M~d;ir'ü~ü 

İklısad 
tetkik· 

lere başladı 

Belodiye lktısad müdürlüqü et 
fiatlarını Beyoğlu pazarı ve l,tan
bul Balıkpazarı fiatı olmak i.:zere 
iki oekildc tespit etmiştir. Bu tes
pit şekline göre, Beyoğlu Balık
pazarında dağlıç 70, kıvırcık 75, 
kuzu 90, karaman 55 kuru•tur. 
lstanbul Balıkpazarında da dağlıç 
60, kıvırcık 70, kuzu 85, kara· 
ınan da 50 kuruştur. Bu fiatlar 
ileride vilayetlerden gelecek ka· 
sablık hayvan miktarına göre de· 
ğişecektir. Bugünlerde kuzu f!atı· 
nın fazla olması Maniasden kUzu .. 
nun az miktarda gelmesidir. 

Alarm 

· ~crübeler ~ 

Tecrübeler 24 saat 
f ... ••lalıtrla 

VilB.vet m,. rkez pasif müdafaa 
komievonu ,,ann vev$hud öbür 
ıtün bir toplPınh yaparak bu ay 
içinde şehrimizde yapılacak umu
mi hava denen",.•İnin tarihini tt"S· 
pit edecektir. Bu seferki tecri.ibe
nin f'n mühim husu~iveti f•ıı.1lalar
la 24 ıııaat dt-va.m edect"k olm11t-.ı

dır. Bu suretle ~ece ~iindiiz bir
kaç alarm i~areti v,.rilecek ve tny
v,..relerimiz kontrol1er yapacaklar
dır. 

Milli Piyangonun 
yılbaf ı ke,idesi 

ilk aylar ondan çok memnun
dum. Kızımın da memnun oldu
ğunu hissediyordum. Fakat bun
dan bir kaç gün evvel bir sabah 
uyandığımız zaman, dsmadla 
küçük kızımın ortadan kaybol -
duklannı gördük. Yaptığımız kı
sa bir tahkikat neticesinde onla
nn birbirile ıevi~tiklerini ve be .. 
raber kaçtıklannı öğrendik. Kı
zım tabii çok mütee!'lsirdi. Sen o
nu te9elli etmeğe çalışırken hiz
metçi kota koşa yanımıza geldi 
ve: c Beyefendi, bizim eve bu ge
ce hırıız girmiş. Biraz evvel aşa· 
ğı indiğim zaman kaıııanızın açık 
olduğunu gördüm> diyerek he
yecanından düşüp bayılmaz mı? 
Kızım kendi derdini unutup hiz
metçiyi ayıltmai"a çalışırken ben 
aoağı ko,tum .Bir de baktım ki 
kaeamın kapısı arkasına kadar a
.;ık. Yıllardanberi çalışıp disim • 
den tırnağımdan arttrırak birik
tirdiğim paralanmın yerinde. kü
çük kızımın el yazısile yazdığı şu 
mektubu buldum: 

Ankara.dan ,ehrimize dönen 
Va1i ve Belediye reiıi LUtfi Kır
dar diin Elektrik, \üne! ve Tram
vay idaresi umum müdürü f\.1us
tafa Hulki ile görüşmÜ!'tÜr. l~aber 
aldı~ımıza göre tramvaylara lii
zumlu olan yedek aksam Ameri
kava sipari' edilecf"k ve iki ay 

- Zevcim çok doğru ıövlü " ic:inr-11"' memleketimize ~,.tirilecek· 
yor, dedi. Ben onu ablamdan da- tir. Bunun İçin icab edf"n okrf".'rfi
ha evvel tanımıştım ve sevişiyor- tifirı acılma~ı t,.min edilmi r.tir. Bu 
duk bile. Hatti. babamdan beni mP1z,.me ge-ldikten •onra trA."TlVRY 
bizzat istemesi icin onu ben t("'Ş- ~ef~rJ,.ri tekrar eskisi gibi fazla
vik etmittim. Fakat babam sıra- laştınlacaktır. 
ya riayet etmiş olmak için defte· ı-------------

Fındık fiatları 
Ticaret Vekaleti yani 
Hatları ilin ediyor 

Ankara 16 (a.a.) - Ticaret Vekale· 
tindt?n teblij: olunltl.futur: 

Koordinasyon heyetin in 62 ve 63 ıa
yılı kararları mucibince fındık a!>f(ari 
ihıncat fiatları ve 194U mAh§uli.i iç fın
dıkların ihracında alınacı:ıık fon nıiktPr
ları ve di~er fındıklar ncvtlel'inin ilıra
cır.a müteallik kay1dlar 111şa~1da yaz.ılı 
olduıtu şeibi tespit edilmış;tir : 

Milli Piyango idaresi 1 1 ikin· 
citeırin 1 940 da bir yaıını bitir· 
nıi~tir. idare bir senelik faaliyeti 
eın&sında piyango sistemini teki· 
mül ettirmek için büyük bir faali. 
yet sarfetmiştir. Bu arada Avru· 
padan müteharrik küreler getirlil
rniş. piyango biletlerinin fiatlarını 
indirilmio ve buna mukabil dağıtı· 
lan ikramiye miktarı çoğaltılmış. 
tır. Aynca onda bir bilet usulü 
kaldırılmıf, planlar daha kısa müd 
detli tertib olunmuş, ·yalnız tam ve 
yarım biletler ihdas olunmuıtur. 
Mill1 Piyango idaresi mutad plan· 
lar haricinde fevkalade günler• 
mahsus fevkalade piyangolar ter· 
tib etmiıtir. Halkın milli piyango. 
ya gösterdiği alaka günden güne 
artmaktadır. Bunun ıebebi halkın 
nıilli: piyangoya verdiği paranın 
mlihim bir kısmının Milli Müda. 
faa ha va kuvvetlerine verildiğini 
bilmesidir. Milli Piyango idaresi, 
bu seneki yılbaıı piyangosun
da da bilet alanlar ],hine b:iyük 
tadilat yapmıştır. Şimdiye kadar 
tertib olunan yılbaşı piyangola
rında tam biletler l 00, onda bir 
biletler 1 O ve 20 de bir b;letler 
S liraya satılmakta idi. Halbuki 
hu sene yılbaşı piyangosunda tam 
biletler 1 O ve yarım biletler 5 li. 
ravn indirilmiştir. 

İhtiyar cebinden bir kağıd çı
karıp hakime verdi. Zabıt katibi 
onu töyle okudu: 

cParalan ben aldım. Sen be
nim yerime ablamı evlendirme -
nin cezasını böyle çekecek~in. Bi
zi sakın arayayım deme, zira bu
lamıyacaksın. Allahaısmarladık.> 

Ben tabii derhal en yakın po· 
!is karakoluna ~iderek keyfiyeti 
anlattım. Onları 24 saat gibi kıoa 
bir müddet zarfında yakaladılar. 

Hakim oordu: 
- Peki ,imdi bunlardan ta -

lebiniz nedir) 
- Ben yrılnız paralarımın ia

de edilmesini istiyorum. Cünkü 
onu miraoııımdan mahrum edece· 

AskPr aileleri"e 700 bi" 
lira verile'le" 

Askere giden vatanda,lann 
muhtac ailt-lerine verilecek para 
yardımı için k1t7.a Bt-lt'div,.Ieri ta
rafından tahakkuk ettirilrn yar
dım miktl'lrına airf liıııtf"lt'r RrJ,.cli 
y-eve verilmi~tir. Son li<11tt,o dün µe .. 

lt"diveve ~elmi!'I ve yftoılan yekUn 

netice.ıııinrlro !ehrimizde verilecek 
paranın 70() bin lira h1t1"1c:ı:ıı;ı ı:ıın 

la~ılmışhr. Bu tf"v7İBt lıer ay baı,ı 
munt,.zııman yapıh.c·11kttr 

lıı-r_.,,,.;;'7 ~ .. ~ ınıfıt 

~r"f'\rıt"~ 
i')nümü7drki pr.rşembe gu~u 

~"'in0nü l-J,,Jk,.vind,. ıııA.at 18 de. 

İ•mail Hakkı Baltacıoğlu tarafın· 
dan Karagöz ve ortaoyununa cla
iı bir konferanı verilecektir. 

re ablamın imzasını atmaya beni 
mecbur etti. Aklınca biz de bu
nu yutacaktık. 

- Paraları ne yaptınız) 
- Onları ben almadım ve o 

mektubu da ben yazmadım. Bun
ların hepsi yalandır. Babam kim
bilir gene ne dalavereler çevir .. 
mek istiyor? Zaten onun her işi 
entrikalıdır. Düpedüz i,ten haz· 
zetmez. 

Hakim dayanamadı ve ihtar 
etti: 

- Babanıza karşı bu şekilde 
konu,makla terbiye hududlan 
haricine çıktığınızı unutmayınız. 
Sizi burada bu tanrla konuşmak
tan menediyorum, dedi. 

Müddeiumumi muavininin ta· 
lehi üzerine nikihı yapan cvlen
dirn)e memurile kasanın açık oldu 
ğunu ilk defa haber veren hiz -
metçi kızın ve diğer şahidlerin 
celbine karar verildi. Duruşma 
başka bir güne bırakıldı . 

ERMAN 

Haylaz talebeler 
yakalanıyôr 

Şimdiye kadar, dert ıaatlcrinde 
kahvelerde vakit geçiren 84 tale
be yakalanmıştır. Bu talebeler 
me-kteblcrin inzibat meclislerinde 
lrrzive edilecektir. 
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BUGÜNKU PROGRA~ 

18.00 Program. 18.03 Cazband (Pi.), 
18.30 Konuşma. 18.45 Çiftçinin saa.U 
19.00 Temsil. 19.30 Haberler. 19,45 Fasıl 
h•v.ti, 20.15 Radvo g31etesi. 20.45 Kla
sik program. 21.30 Konuşma , 21 .45 
Radyo salon orkestrası, 22.30 Haberler, 
22.45 Radyo salon orkestra!\ı , 23.00 D3ns 
müziği, 23,25 Yar: nki program ve ka
panış. 

18/12/1910 ÇARŞA~IBA 
8,00 Pro~ram, 8,03 Haberler, 8,18 

Mürik (Pi.) 8.45 Ev kadını. 
12.30 ProjtTam 12.33 Yeni ,arJalar, 

12,50 Haberlor. 13,05 Halk türküleri, 
13,20 Radyo ııalon orkestrası. 

nericiler heye•i 
yarın geliyor 

Ankarada bulunan Y eJikule 
fabrikatörlerinden mürekhb bir 
heyet yann ı,ehrimize gelecektir. 

Eroin sılan eczacı 
lzmirde, Memle1'-et hastanesin

de eczacı kalfası İbrahim eroin 
ve kokain sattığı için bir •eneye 
mahkUm olmu,tur. 

Almanlar palamut 
al11caklar 

Palamut 
idare heyeti 

ihracatçıları Birliği 
dün toplanarak Al· 

1940 mahsulü Levend cinqi frndık!a
rın n~gari fon ihracaat fiatlaı'l kilosu 
kunı' olarak iç tombul standard 51, ıi
ra 50., naturel 50, incl' 46 bu~uk, sivri 
49 dur. Bu fiatl ardan 3780 ı;ayılı kanu· 
nun 27 nci madde!'li mucibince seyyanen 
11 kuruşu Zerbank n('zdindck.i fındık 
fonuna alınacaktır. 

Bu malların fon tenzil ,.diJdikten son
ra ihracatı fiatı 40, 39, S9, 35 buçuk ve 
38 kuru, olacaktır. 

Ayiu nevilerin kabukluorunun &!'l~ert 
ihracat fiatl a rı tombul ek~tra 30, krible 
27, naturel 25, sivri krible 26 ve ııatu
rel 24 kuruştur. 

K:lbuklu fındıklardan fon ahnmıye
c:ıktır. 19-10 mahsulü Giresun cin!lleri 
nin as~ari ihracat fiatları icirı fındıklar
da vukarıda vat.ılı olanlardan 2 kuruş 
ve kabuklusunda 1 .kurue fazla oJacak 
tır lngiliz Lordunun 

koııferansı 
manyaya yapılacak ıatışlar hak
kında müzakerelerde bulunmuş

tur. Haber aldığımıza göro Al. 
manya için mübayaa.tta bulunmak 
üzere bazı Alman tacirleri halen 
~~hrimizde bulunmaktadır. 

19&9 mahsulilnün asj{aTf ihracat f1at
lerı iç tombul standard ::ll. sıra 31, na
turel 29, ince 29, ıivri 29, kabuklu eks .. 
tra 20, krible 20, natunJ 18. '"hTi kri'ıle 
18, naturel 18 kuruştur Bun1arc!an da 
fon alınmıvacakhr. 

BilO.mum VUn?Un, kırık , bnrolt ve ı;U
riik neviler icin fiat St!rlw'fftir. 

Bugün lngiliz Lordu D~sany 
~ehrimize gelmiştir. Lord, yarın 
akoam Beyojilu Halkevinde dram 
mevzulu bir konferans vcrıı:cektir. 

il HER GÜN BİR 

Tasarruf 
80 

haftasında gündüz yanan 
- Ucuz portakal kurus ! .. • 

M~SELE 

sokak lambaları! 

yiyebilecekmiyiz ? 

il 
Et 

lktıoad Haftası münasehetile ı Et 80 kuruf ! ı portakal yetiımiştir. Bu haberi 
etrafımızda bu mevzua tezad te-· 2 . . . . d d • b k. . .. . · .. .. .. .. .. 'll . - Son hır ıkı gün içınde et uy ugumuz zaman, u eene u· 

k ıl dettdı~ını gordugumuz şeylerı fiatlan tekrar yükseldi. Taksim .. cuzca portakal yiyeceğimize mem 
ay e ıyoruz: d k" B . ld k F k 1 d J • •• , • .. e ı, alıkpazarındakı kaeablar· nun o u · a at manav ar a, 
nü~d- Tkı kgundenbe_~ı· .. Emıno· da bir kil6 kıvırcık et 80 kuru,- portakal ucuzluğuna dair bir ali-

l
• eve a '1mde, buyuk ookak tur Halb •·· ·k· .. 1 65 70 met yok. Elma az yetittig"i için 
ambaları ·· d" l . k . UKI ı ı gun evve • , 

gun uz en yanma ta - kuruştu A b y ·· · · d t elma pahalılığından daha fazla 
dır. Buna o•b·b n•' Acaba h . ca a, ı ı gun ıçın • e b h • 1 ' ' ''- ıe · f" 1 d k b b a s•tm•g• ·· ·· ·· · ı k 'k . 1 I ' ıat arının artmasın a i ıe e ... .... ... uzum gormuyoruz. 
:n eue tbı ]ı; e~ ~ alaka.dar bir nedir? Tasarruf Haftası olduğu Halbuki bol portakal olduğu hal-

em r, du .. am a arın luzum~uz için mi? de, gene ortada portakal ihtikarı 
yere yan ıgının farkında değil U t k 1 • b'I k var. Bari bu sene yalnız porta· 
mi? cuz por a a yıye ı ece k 1 . b"l k, a ı ucuz yıye ı se . 

Bu lambaların yanma'1, fkt1"ad miyiz? Fiatları Murakabe Komİ•yo • 
ve T~sarr_uf Hafta,ının, ta!tatruf 3 - Adana gazetelerinin yaz- nunun, yao meyva fiatlarile de 
Pr_enoıplerıne tezad teıkil etmez dık 1arına göre, bu oene yalnız Ada alakadar olarak bu pahalılığın Ö· 

mı? na Vilayetinde 2 9. milyon aded nüne ııeçmesini temenni ederiz. 

İTALYA'da 
Demir, kömür ve 
petrol kıtlığı vazi
yeti ümidsiz bir 
hale sokmaktadır 

Bu günkü harbde rol oynıyan 
amiller başlıca ikidir: 

1 - Milletin harb kabiliyeti. 
2 - Asri harb vasıtaları. 
lıalyan milletinin harb kabili-

yeti ötedenbcri vasat bir seviye
den yukan çıkmamı,tır. Şimdiki 
Avrupa harbinde de lıalyan as· 
kerinin pek hahişle harbettiği 
iddia olunamaz. Harble eoki
donberi baıı boş olmıyan bu 
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millet, bir takım ideolojiler ui - J İtalyada ikbsadi seferberlik ilin edeO 
runa muhakka.k ki arzusu hilafı- Alu.ssolinl, bir zaman kendisi de 
na ıürüklendiği bu harbde dev .. tarlalarda ~alışıyordu 
let adamlarınıp isteğile batlarına ka Yunan ileri hareketi Arna" 
açılan cephelerde devamla mağ· vudluk petrol mıntakasına ver" 
lubiyetlere uğramaktadır. hal - mak üzeredir. Bu kaynak da y•· 
yan milletinin timdiye kadar p:ir- kın bit zamanda İtalyanın elindetı 
diği harblerin hemen hep"iinde çıkacaktır. 
pek fena vaziyete düştüğü halde Oemireizlikten, memleketteki 
kuvvetli müttefikleri ıayeıııinde parmaklıklara varıncıya kadar 
ıulh masasında sık ıık galibler heı ıeye vaz'ıyed eden lu\: 
tarafında oturduğunu bütün dün- ya, bu gün kömürünü A 
ya bilir. lıalya, bu sefer de kuv- manyadan almaktadır. f•' 
vet1i müttefiki Almanya aayesin.. kat senelik ihtiyacı ol•.

0 

de ıulh muahedesini galib ııfa- asgari 1 O milyon ton kömürü ~~ .. 
tile imzalamağı düşünerek harbe mali garbi Almanyadan derrııt 
girmiştir. Fran~anın kısa bir 7.a· yolile Jtalyaya nakletmek fevk&" 
manda çökmesi ve isti18ya uğ • li.d'° güç bir iştir. Nitekim Alnı•fl'" 
raması bu hususta İtalyan devlet yanın azami yardımına rağmen 
adamlarını büsbütün ümide dü- lıalyaya yapılan aylık •e"kiy•t 
şürmÜ§ ve harbe girip girmemek yanın milyon tonu bir türlü 8 ~8" 
ıahaaındaki tereddüdlerini orta.. mamaktadır. ltalyanın petrol "~ 
dan kaldırmıştır. müştekkatı bakımından va:ı.iyetl 

ltalya, belki de fiilen hiç har- büsbütün ümidoizdir. Elinde bU' 
betmeden bu iti başaracağını lunan cüz'i stok bittikten sonr• 
tahmin ediyordu. Fakat harbin çok sıkıntılı bir hal başgöoter<. • 

il . ıO 

uzaması ltayanın hesablarını al- cektir. Rumanya petro erııı d' 
tüst etti. hemen hepsini Almanya ken l 

1 

Asri harb vasıtalarının imali ihtiyaclarına tahsis etmiştir. .. 
ve bunların harb aahalarında talyanın abluka tesirinden kıi " 
kullanılması için bir çok ham men masun bulunan kara yol il" 
madde ile enerji kaynaklarına rile Rumen ve Rus petrolü ith;" 
,;ddetle ihtiyac vardır. BilhaHa line imkan kalmamıştır. lıaly• • 
demir, kömür ve petrol bu gün- tıentetik petrol sanayii de heni.it 
kü harblcrin geniı mikyasta kul- tam manaaile kurulmamış old

0

1'. • d ( 'k 1 . t"h•• 1 
lanmak mecburiyetinde bulun .. gun an sentetı petro ıs 1 

· 

duğu maddelerdir. lıalyan top - için de büyük miktarda m•d~ 
rağında bu üç madde hemen de kömi.irüne ihtiyac vardır.) ·de 
yok gibidir. Mevcudların kaliteıi memleketin p~k yakın bir atı 
de çok aşağıdır. Bu memleket belki de tayyarelerini uçurafl1

1 
" 

ıulh senelerinde kömür ve petro· yacak ve tanklarını yi.irüterniv~: 
lünün hepsini deniz yolundan ve cek vaziyete düşeceği muh 
büyük k1"mını da lngiltereden ve kaktır. bU 
lngiliz nüfuzu altındaki memle .. Son askeri tebliğlerde 
ketlerden ithal ederdi. lıalya, husus belirmeğe başlamıştır. A'~ 
son senelerde Arnavudlukta bul- navu~luk cephesinde olsun, !r• 

0 
duğu az miktardaki petrolü de 1ueta olsun. ltalyan ordusuf\~il 
kullanmağa baolamıt bulunuyor- tayyare, tank ve zırhlı otonı0 

du. Harbe girmeden evvel zayıf faaliyeti gittikçe azalmAktad
1'°, 

iştira kudretile bahsettiğimiz mad Tayyarrnin ve kara motörlü su"'t 
delerden bir miktar stok yapma- vetlerinin fevkalade eJ,f".'mrrıirerı 
ğa muvaffak olan lıalya, bu gün ke•betti~i bu zamanda ltaly•

01
., 

stok\annın bir kısmını kullanmış, petrolsüz ve dolayısile benıif1'
1 

~ 
bir k1"mını da Trabluegarb ve kalması zaten ric'at halinrl• ~~
Arnavudluk cephelerinde ya biz- lunan kuvvetlerini daha çok rrı~ ~ 
zat tahrib etmi~. yahud da lngi- kül v•>.İyetlere ıokacak mah• 
liz ve Yunan ordulanna terket .. yettedit. 

.m.;.;i;,_b~u~l~u-n_m_•_k~t•_d_ı_r.~B_u_n_d_a_n~b_a_ş~--~~-~-~O~r~·~R;;...ef_i~i~S~._s_~--,::;...-' 
- 1ı11ııı! 

y111111111111ttllllllllltlllllllllllllltlllllllllllll\tlllll
111 ~ 

Asker ailelerine yardım 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

kellefiyetin tatbikı için ayrıca bir 
te,kilat da yapılmıyarak doğru
dan doğruya ihtiyar heyetleri ta
rafından görülmesi kabul edil
miştir. Bunların vazifelerini İyi 

ifa etmeleri için de Belediyelerle 
mahalli hükGmet rei•lerine takib 
ve murakabe vazifesi verilmiştir. 

Dahiliye Vekaleti de bundan do
layı, bu işle alakndar olarak o

nun takibi, tanzimi ve idili.ne 
ııurette cereyanının teminile ken· 
dini mükellef görmüıtür. 

Demin arzettiğim gibi bu mü
kellefiyetin matrah, niıpet ve ci

bavet usulleri tavin edilmevip 
açık bırakılmuı, bizim anladığı
mıza göre şöyle bir ıebehe müı
tenid olacaktır.> 

Dahiliye Vekilimiz bundan 
sonra, lcra Vekilleri Heyf'tince 

taodik edil•n ve 5 eylôl 1940 ta
rihli Resmi Caztı:tede ilan f"di1nıiş 
bulunan ou talimatnameyi oku
muştur: 

«- Toplanan yardımın tevzi· 
inde takib edil•n uoul şudur: 
K,,.ndilerini yardıma mu!ıtac te· 

li\kki eden aileler Belediyelere 

veva ıubelerine, kövlerde de 
muhtarlara ve ihtiysr hevetlerine 

müracaat erlerler, tahkikat neti
ce,indt- bunların vardıma muh
lac olduk1an tf'hevviin ederse 
kendiJ,.rint' her flV v1trdım yapı
lır ve bordroya ~İrt-rler. 

Şimdiyf' lcArlar bütiin m,.mlt>
kette ke-nrfilerine y1tT~1m yanıl
madı~ından veva varnlan yardı
mın ezlı:;.ındl!ln şikav .. tl,.rin ad,.di 
31 dir. Bnnlann hep•İ tokib edil
miş ve içlt'rindt"n yardıma muh
tac olAn Rilelere vard,.nlar vapıl
mıştır. Bize yapılan bu miiraca

atlerin adedine bakarak 'nlayo· 
ruz ki. yapılacak vltırdımlar yapı

labilivor. Bunun bilh•••• kövler
de olanından daha çok memnu-
nuz. 

Arkadaşımızın sııalinde bir 
nokta daha vardır. Bugijnkü va
ziyetten memnun olup olmadığı
mızı ve daha iyisini arayıp pıra
madığımızı soruyorlar. Yüksek 
heyetin de malumudur ki Cwnhu· 

~ PiYASJ\ J 
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İstanbul limanındall 

ihracat 
1 

Son bir hafta içinde, lst•Pb~. 
limanında 3 milyon lirayı ınUte:C rı 
viz mal ihrac edilmiştir. Sa.tı1 ,.et 
malların arasında en fazla kıyrt1 

•' tutan madde, tütündür. Alıı>•0~6 
ya 200 bin liralık, HolanJav• 
bin liralık tütün gönderilıni'lİt· 

. ·sç• 
Yaa meyva ihracatı da r.ıttı ı, 

artmaktadır. Bu hafta içinde y• t' 

nız Rumanyaya 50 bin liralık P
0 

laka! ihrac edilmiştir. 

İzmir limanından 
ihracat 

. ti~ 
lzmir Ticaret Odaoı lstatı~ ti• 

Büroaunun hazırladığı bir istatıt 
• ·· b b" · • ·• und•~ qe gore u ayın ırıncı gun , .. 
1 1 ınci gününe kadar on ziirı t• t 
fında limanımızdan dış merol~lt;. 
lere (694373) lira kıyınet1P_10 
( 1965) ton muhtelif mah•ul 

1
) 

(2532) lira kıymetinde (2~~1, 
i>aş muhtelif hayvan ihrac e 
mi~tir. 

AL TIN FIA Ti "<l' 
Dün bir altının fiatı 23 lir• 1 

I· 

Ölçüler dairesi 
memur alıyor 

, ·Je 
Ölçüler te~kiatına müsab•~· eu 

yeniden memurlar alınacaktır· f\11\i. 
Byın 2 7 ıinde Mıntaka. Ticoret ,. 
dürlüğünde müsabaka imtihanı y 
rıl:ıcaktır. -
;...,..-...,.;.;=~----........ ~ . . "'tl 

riyet hükilmetinin şiarı bu1und7gi .. 
vaziyette kalmak değil, rlah• ıY 
sini aramaktır.> 

Meclis bu izahattan sonra rot" 
··hen• 

nameye geçerek askeri mu 

d . 1 . f 1 veril•' 
ıs erın en memur arına ki 

cek ihtısas ücretleri hakkınd• 
. . c-~ 

kanunun birinci maddesnıın 1 
fıkrasına aid tefsir mazbats~urı 
kabul eylemiştir. 

Büyük Millet Meclisi 
toplantıeını önümüzdeki 
ba ııünü yapacaktır. 

4 

' ...... 
4 

' 
• 

E 

l<a 
llıun 
rıun i 
bir se 

Gen 



6 

. ' 

• 
• 
) 

I• 

• 
ti 

ii 

17 Birlnciklnun 1940 HAKiKAT 
. . - .. .. 

SON HABERLER ~:_Günü Günün;ıı ou~uN MEVZULAR• 
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Sollum ve 
Capuzzo 

işgal edildi 
(Bq tarafı birinci sahifede) 

Esir İtalyan zabitleri 
çok ne,'eli imif 

Kahire 1 7 (A.A.) - Carb çÖ· 
lu·· 1 nde ngiliz ileri kollarına refakat 
ede:n bir İngiliz gazete muhKbiri 
İtalyan esirlerinin bulunduğu bir 
~ııırn.pı ziyaret etmi9tir. 

Muhabir bu ziyareti hakkında 
16;-• demektedir: 

tlıalyan esirleri çok bedbaht 
ROrünüyorlar ve merhamet telkin 
•d;Yorlardı. Buna mukabil lıal· 
>an zabitleri bulunan diğer Lir 
kampta büyük bir net' e hüküm 
•ii rüyordu. Bu zabitler ıarkı ıöy. 
liiYor, sigara içiyor ve gülü§Üyor· 
l•rd ı. 

Mısırda • 
sevınc 

l<ahire l 7 (A.A.) - Sollu. 
ttıun geri alınması ve Capurro· 
nun iıgali haberi Mıoırda büyük 
~İr aevincle kar~ılanmııtır. 

Esir bir llalyan 
Generalinin söyledikleri 

l<ahire 1 7 (A.A.) - ltalyan 
lııotörlü fırkasının başında ölen 
C.•neral Mario Maletti ile beraber 
bulunan General Corio. bir subay 
'•ir kampına yerle~tirilrnck üzere 
bir destroyerle lskenderiye ve o
'•dan Kahireye getirilmiştir. Ce· 
rı.l!ra}, Daily Mail gazetesinin mu
habirine ani baskın dolayısile dür 
tlikleri hayretten bahsettikten ıon 
ht §unları söylemiştir: 
t- Kanaatimce İta)yanların 

Siu· B k 1 1• arrani üzerine ileri hare et-
"rı bir hat&. olmuştur. Bu mevki 

'tnin bir mevzi değildi. Bunu bi
~ittı bildiğimiz gibi eiz de biiiyor· 
donuz. Fakat bilmediğimız bir §ey 
"arııa o da kuvvetlerinizin bu de~ 
tl!cc rnotörize olması idi. Askerle
t:rrı;, iyi harbetti. l 7 ıaat tankla
fırııı:a mukavemet ettiler Fakat 
llıitralyôz ve el bombalarile l 2 
tı:ı,,ı k b;ı u tanklarınıza kartı ne yapa· 

;rlerdi.> 

~1uhabir, görüşme hakkındaki 
)ııı> 1 "ln1 şöyle bitirmektedir: 
d tBu ıözlerden ıonra C1eneral, 
~rin bir teessüre kapıldı ve gü

rı~,lerı yanmı~ olan yüzünden göz 
>•ıları akrnoğa batladı.> 

lavaı Fransız donan-
lııastnı Almanlara teslime 
ıııuvaf ~k~t adiyormuf 

u 

ltalya kumanda 
heyetinde 

saskınlık 
• • 

Londra l 7 (A.A.) - Dün ak· 
~am İtalyan radyosu, lnsilterenin 
)'unaniste.na yapmıt olduğu ani 
yardımdan dolayı ltalyan yüksek 
kumanda heyetinin şaşkınlığa uğ 
ramış olduğunu itiraf etmiştir. Spi 
ker, İtalyanın yalnız Yunanlılarla 
değil, fakat hem Yunanlılar ve 
hem de Jngilizlerle harbetmi, ol· 
duklannı ispata çalıştıktan sonra, 
harb başladığı zaman lnı:::ilizlerin 
bu kadar yardım edecekleri dü,ü
n~lmemiş olduğunu ili.ve eylemiı
tjr. 

Fransa da 
Olanlar 

(Bqmakaleden devam~ 

neticesi ıaymak yerinde olur. 
Laval'in çeki!iti üzerinde Al

manya henüz açık bir mütaleada 
bulunmut değildir. lıalya matbua
t., ~emleket efkin umumiyesini 
bezımetlerin yıkıcı teıirinden ko
rumak İıteyor, mağlübiyetin suç .. 

lulannı ararkeıı, hatta içeride ba
., ıert tedbirler alınmasını ister
ken dahi memleket manzarasını 
dıtanya nasıl aksettirdiklerini 

l~dir edemiyorlar. Bu vaziyette 
bılbasaa kendilerini alakalandı
ran l..a\ral hidiıeaine serin kan

hk~ lemu edemiyecekleri aıi· 
ardır. Filhakika Mareta-lin be

yanııamesinde kabine tebeddülü, 
dıt ıiyaseıe atfedildiği ve fakat 

~lmaııya ile arada bir değiıik- ' 
lik olmıyacağı söylenirken batlı
~ aebebin lıalyadan ııeldiiii ta
bıi olabilir. Buna rağmen lıalya 
henüz bir akıülimel ıöslerme
mİflir. 

Laval'in aynlııina Fransanın 
lngi!ıere ile olan vaziyeti de mü
esair olmuıtur. Ancak İngiliz ve 
Amerikan matbuah bu tebeddü
iün büyük neticeler doğurmıya
cağını ve binaenaleyh mücadele· 
ye kendi vaaıtalarile bütün tidde
tile devam edilmek li.zım geldi
ğini ıövlüyor. Meselenin bu tarz
da telakkisi, tabiatile zihinleri 

rnetfUl etmekl•dir. l!k hatıra ııe
len aebeb, hi.d devresinde olan 
ve bilhassa Amavudlukta ve Lib
yada muvaffakiyetler vadeden 

bi.r cidali ıevıetmemek end itesİ· 
dır. Daha aıkı bir temao iht;mali 
Üzerine dü•manın dikkatini ce1-
betmemek ihtiyatkarlığı da bu 
düıüniit !arzına müesıir olabilir. 

İtalya işgal 
tehlikesi 
altında 

Nevyork 17 (A.A.) - Nev· 
york Herald T ribune gazetesinde 
hadisatın aldığı yeni §ekli mütalea 
eden Walter Lipmann ıunları yaz
maktadır: 

c:Çörç.il ile etrafında toplan1'ltŞ 
olan mütemayiz küçük ı:ümrenin 
harikalar yaratmıı olduğunu artık 

dünya anlamıştır. llk tecelliya ·ını 
görmekte oJmakhğımıza rağmen 

~uıası da gözden kaçmamalıdır 
ki. Çörçil' İn harb iıierindeki vBsi 

tecrübeleri Hitlerinkinden daha 
çok vasi olduğu gibi, askert deha~ 
eı da en az Hitler"in dehası kadar 
büyüktür.> 

Bayan Anne Ophar Micorvik, 
Nevyork Timeı gazetesinde şun. 
lan yazmaktadır: 

Otomobil ve 

kundura 
Felek, dünkü yazmnda kun-

dura derdine dütmÜf ve bir 
hayli dil dökmü9. Ostaddan ar
tık bu çeıid yazılar da bekliye
lıiliriz. Çünkü kendisi de (Milli 
Korunma Kanunu) ndan b•.ğn 
yanmıılardan biridir. Bu söze ba
kıp da, sal.~ kendi:ıini. muhtekir 
filan zannetmeyin. Bilakis Babı
itljnin sayılı e1i açık cömerdlerin. 
den birisi de Felektir. 

Milli Korunma Kanunundan 
gördüğü ye~ine zarar İse, elin .. 
den otomobilinin alınmıı olma
sından ibarettir. Çünkü, ı-·e!ek, 
BebıiaJinin patron sınıfına men
ıub olmıyan biricik otomobilli 
muharriridir. O da timdi artık bi
zim gibi oldu. Yani •k,amlan, 
soğuk, yağmur ve kar altında o· 
tomobil bekliyor ve ıenelerden

beri kaldınm tatlarile ünsİyetini 
cMussolini ile Hitler, ister gö· kaybeden ayacıklan da ü•üyor. 

TÜ'ı'!Ünler, ister görüşmesinler, J. Binaenaleyh artık onun için de 
talyanın ya Arnavudlukta vt-ya~ kunduradan b"\hİs açmak ııra,ı 
hud Yunanistanda Alr.1anlar.n ııelmİf demektir. Belki de kun -
yardımını taleb edeceği pek rna- duranın arkasından yolların ça
kul görünmektedir. İtalya iki feci muruna, tramvay bekliyenler j ... 

vak'a karşısında bulunmaktadır: çİn biç bir tarafta bir sundunna 
İtalya, harb etse de oetmeıe de is· bile yapılmamıf olmasına. tram
til8. tehlikesine maruz bulunmak- vaylann kalabalıkl1P1na filin da 
tadır. Gerek Fa~ist Partide, gerek temas edecek ve bir havli Ntts· 
~e mihverin kendi içinde çıkmıı raddin Hoca hikiyesi anlatacttk• 
olan ihtilaf, lralyanın girmif oldu- tır. Bekliyelim !. 
ğu çıkmazı bir kat daha kötül•t-
tirmektedir. ltalyan çizmeıi ters Eminönü me.vdanl : 
ayağa giyilmiıtir. Görünüşe naza- Aç'kta tramvay beklemeğe mec 
ran işlerin düzelebilmesi için mü- bur olanlann yani büt''n 
him bir siyast veya askeri cerrahi ı' fstanbul balkının bu kara kıf g~
ameliyata ihtiyacı vardır.> lerinde hali dumandır. Eskiden 

1 

bazı tramvay duraklannda kü -

Münakalat Vekilinin çük birer sundurma vardı. Bun
lan kaldırmakla ıehri gÜ>ellet -

tetkikleri tirivereceğini zanneden Belediye, 
timdi binlerce kiıiyi azaba mah· 
küm etti. Hem mesele yalnız yağ
murda değil, fimdi ayaklal"1mız 
da soğuk ıu banyosu yapıyor. 

Çünkü koskoca Eminönü mev • 
danının İnfaahnda, göze eörün
mez, küçücük bir nokta ihmal e
dilmiıtir: Tesviye. Bir yağmur 
yağdı mı koskoca meydanın lre
luannda bir iki santim yüksekli -

(Baş tarafı birinci sahifede) 

umumi faaliyeti hakkında izaha't 
almış, bili.hare ıube müdürlerini 
kabul etmiştir. Vekil öğle yeme· 
ğini yeni yolcu salonunda müdür 

ve g:eflerle birlikte yemiş, memur
lara tU direktiflerde bulunmuş· 
tur: 

c- Mesai saatinin ıonunu 
beklemek tembel insanların har- ğinde su birikiyor. Göze •Öri\1'1iİr> 

göl tesiri yanacak mikt11rdıııı ~e<r'l 
cıdır. Mesai saati yok. iş var-

d B 
. h . . . f d oma, pabuçlerımızm su içinde 

ır. unun içın epımızın e a- yüzmesi için ki.fi. 
karlığı lazımdır. 1 . . ı ' 

Şimdi, benim Vekaletim ıa· Beledıyecle.n rıcamız,_ mcvcud 
manında deiil, her zamıın bu fe· ~~&tanelere .b!r kac .~·':~yon d~ha. 
dakBrlığı yapmaklığınız öeltl~nir. ıl~ve etı_nesıdı.r. Çunku v• .. zıy~f 
Münakalat işlerinin gecesi, ~Ün· boyle gıdene: hep taıınacagım1z 
düzü yoktur. Geceleri evinizde yer, hastanedır. 
uykunuz kaçarsa vazifeniz başı-
na gelmeyi ilk olarak dü~ünü· 
nÜZ.) 

Vekil bundan ıonra tahmil ve 
tahliye itlerinin ehemmiyeti hak-

A. Müntekim 

aldığı 

Son senelerde, memleketimizin 
muhtelif yerlerinde istihsal koo· 
peratifleri açılmaktadır. Fakat ba. 
zı mıntakalarda bu kooperatifle· 
rin tacirlerle de mücadeie etuj(ine 
ı;ıahid oluyoruz. Adanada çıkan 
i 811gün> gazetesi bu meseleye da. 
ir )'azdığı bir makalede diyor ki: 

cBurada kurulan {Çukurova 
Pamuk Tarım Satış Kooi'eracifle· 
ri Birliği) nin birkaç yıl içinde pa. 
muk rekolteıinin nihayet yüzne o
tuz bet farkını ele alabilmesi 
mümkündür. Mütebaki yü?:de alt .. 
mış veya altmıı beşi, ister iste· 
m~z • .erbest sermayenin miizahe· 
retile meydana gelecektir. Niıbe
ten eski bir teşekkül olan {İzmir 
incir ve Üzüm Tarım Satı, Koo
peratifleri Birliği) bile birkaç yıl 
önce incir rekoltesinin ancak yüz
d~ otuz birine, üzüm rekoltesinin 

ı İl'le yüzde on sekizine hB.kim b1.4-
lunuyordu. Şimdi, belki, bu nio
petler artmıştır. 

Şu hale nazaran serbest !Üccar 
için bir (Ekmek kesimi) ?.Sla mev 
zuubahis değildir. Bilakis bitle,en 
bir kısım müstahsillerin kudretli 
mesaisi neticesinde, sernıayelerini 
tahsis ettikleri malın malı;-et düo
nıesi ve kalite yükselmesi gibi ti· 
car~t hayatında en lüzumlu vasıf· 
lara ulaıması mevzuu bahistir. Bu 
itibarla müstahsilin kooperatifleı· 
mesinde müstahsilden sonra en bü 
yük menfaat gene bu işin namus
kirane ticaretini yapanlara tevec· 
cüh ediyor demektir. 

Evet; kooperatifler miirllbaha
cıların, ıoyguncuların. mt>nfl\atle
rini kırmak ve müstahsili kayır
mak vazifesile mükelleftirler. Fa· 
kat tüccar dediğimiz hiçhır f!&hsi
~ette bu nevi fazihaların zerresi 

şekiller 
Yazan: 

İtalyanın karşılaştığı 
çok müıtkül şartlar 
İlk ciddi harb 

Hüseyin Avni s•n büyült horb bo,ıa;yalıdaaberl, ________ ..;.._____ • Italyanlar, ancak, ton ıünJ:erde 

bulunmamak iktiza ettiğine göre ciddı llll'f:lte Ud barb vermek mecbu• 
kooperatiflerin kar~ısında, müca- ri,)'etinde kaldılar. Gerek Muır, p:rek, 
dele mevzuu olarak, hiçbir vakit, Yunan harekatından evve~ İtal711nlar, 
hiçbir yerde tüccar bulunmamıt- anak, ufak tefek bazı ç&rp1fm8larla ik
tır. > tila eylemitlercli. Filhakika bundan uç 

Bu makalede ileriye sürülen fik ay evvel, Gruiani ordusu, Mısırda, JlO 

k d 
kilometrelik bir ilrrleme yapmıştı. ra

ri ay ettikten sonra, kooperatif kat bu ilerleme, hakiki bir 
nl'lzariyecilerinin sık sık tektar et· olnıadan vuku buldu. in~~~:ı: 
tikleri şu cümleyi hatırladık: clı· 1915 te Sü.nusilere yaptııda.n ıibi Sidi
tihsal kooperatifleri, müstehlik. ile Barraniye çekildiler. Somali hare.k.itına 
müıtahsil arasındaki fuzuli muta- rclince1 bundm da itaJyanla.nn ciddJ 
vaısıtlan ortadan kaldırma~a mah bir harb yaptıkları iddbı ediJemea.. Za
'Utli vasıtalardır.> Bu tarife göre, I ten .ü.ç taraftan Babe, ve İlalyan So• 
kooperatiflerin tacirleri de bir mu nıaluu topraklarlle muhat bulunan bu 

lavassıt olarak kabul l . l" küçük arazi, dahilden hiç de tflddetll 
.. e mesı . a- bir mukavemet ıörmedi(i için ~buk 

zımdır. Acaba, Bugun gazetesın· · nal edildi ç .. ._ .. ın· ... u: ı b 
d K 

"f · · 1•• • una.u 6o.uı. er, u cep-
e « ooperatı çı> ımzasile yazı bedt harbi kabul etmem.işlerdi. Çünkü 

yazan zat, mutavauıtlardan kimi bufasını denizden bealemenııı ı:orluk
kasdediyor) Muharririn iddia&ına lan vardı. Nihayet İnsilider, hanrhk
göre, mutavassıtlar, köydeki mü- Ja.nnı ikmal edinceye kadar prensip iti-

b h 1 d L·rlle cı"ddl hır" harbe -'~müi ka-ra a acı ar ır. Kooperatif, köy- .,.. .............. ~ •• 
lüyü bu mürabahacıların elinden nrbfhrmlf ıörünüyorlard.L 
kurtarmalı, köylü de, bu sayede Dahili prestiı· 
tüccara daha ucuz hammadde ver .. 
melidir. Şnyed kooperatif, köylü· 

nün tüccara ucuz hammadde ver
m~Pİni temin için kurulmuş bir te
şe!;kül ise, buna bir diyece~imiz 
yok... Bu izahla, kooperatifçilik 
nazariyeleri arasında büyük bir te .. 
zad var. 

Halbuki kooperatif nazariyeci· 
leri, böyle iddia etmezler. Onlar, 
istihsal kooperatiflerinin, tÜcC"ara 
bile lüzum olmadan do~rudan 
doğruya müstehlik ile terrasa geç. 

n.rsini ileri sürerler. Bu da, ne de
receye kadar kabil olabilir} De.. 
mek oluyor ki, bizde tatbik ~dilen 
kooperatif sistemi, ancak köydeki 
mutavassıtlarla mücadclevc imkin 

bulabilmiştir. Eaasen c:Koopera· 
ıifçi> imzasile yazı yazan zat da 
daha razlasını iıtemiyor. 

Simdi be, İtalyıınlar, ilk defo ola• 
ra1c, Yuwıninondo 50 ~deııberl • harbetmek zorunda b.W.ıttlarJır. 

Bu çarpıtmalar, italyanlann ciddi bir 
nıu.hattbe enerjisinden mahrum olduk
Jarml ve belki de İtalyan askerlerınio 
haddinden Cazla sulhperver bir dilşün
t'e ile harbetmek istemediklerini gôs ... 
lermiştir, Bundan sonra İnıilizlerln J\.ıı ... 
51r harekiU başla.ınıttır. Bu harekat• 
maltim ~kilde inkişaf etmi• ve İtaJ .. 
yanlar, çok pCil avlanmı,Lar ve buyuk 
ı:a~-iat vererek boqun bir halde rie'ate 
J>.şlamışlardtr. Gerek Arnavudluk, ıe
rek l'tlısır harekitı, İt.alyanlann barbet
mek kabiliyetlerinin ne kadar mahdud 
oldufunu ıöstermeklen ba,ka ayrıca 
kumanda üstünlüjilnden mahrum ol
~uklannı da ispat etmiştir. Bütiin bu 
luidiset•rln, IWyııııuı dohiU meseleleri 
v.e ~r~Uji ile alikadar olduiu tilphe .. 
~ı:uür. 

İtalyan gazetelerine göre ı duğ:nu iyice _anlam~; ~ldu~ıınu 
teyıd etmektedır. F aşızm efkarıu-

1
• J •h• • mumiyeyi tamiri kabil olmıyan uta ya tarı ının 1 mumi bir felaket hazırlamağa ça-

Kuvvei maneviye 
<;:imdi her teY İtalyanların gö:o;t~re
t.. cekleri kuvvei maneviye derece-

sine bajlıdtr. Filhakika mihver ra 
zctelerl ve radyolan, gerek Arna\.'uJ
luktaki, gerek Mısırdaki ilerlemeleri kü 
çUk gôstermek için uğraşmaktadırlar. 
}'akat bu harekitın ehemmiyeti sade 
alınan me\·ldlerde dejiJ, italyımn tıi• 
radıkt mağlCıbiyet ve hetlmetJe beraber, 
İtalyan halkındaki kuvvei maneviyenhı 
sarsılmasındadır. Daha fİmdlden b11na 
dair bau emareler görmekteyiı.. italyan 
gilzeteleri hep bir apzdan, İtalyft da)ıi ... 
tindeki bozguncu hareketlerden bahsrt .. 
nıcfe baŞlamışlar ve bozgunculara ı..ar
,ı, vatan haini olarak çok ciddi tedhir
h .. r alınacağını yazmışlardır. Bu, İtal-
ynnın dahili vııiyetine dair mühim bir 
itiraftır. Demek İnıiU.zler Mısırda, l:'u ... 
nsnhlar Arnavudlukta İtalyan mevz.ile
ıinl deiiJ, Komada İtalyan kuvvei 1'1\fıl"' 
nevlyeslnl ve eier mevcucba, Fa•i:rm 
te5aoüdünü aarsmışlardır. 

' lı~msktadır. Mesafeye, havaya, 

en müskül 
' 

anını yaşıyor 

Atina 16 (A.A.)- lıalyan ~a
zetelerile radyolarwuh li~1tnı fa
şist efk8.rı umumiyeıı1indf'! ha!'lıl o· 
lan hakiki bozgunu meydana vur

rnırı lc.tadır: 

iki kıt' ayı sarmış bulunan mu
azzam yangından çok. korkan 
Messagero gazetesi öldürücü dar
benin yaklaşmakta olduğunu his
setmektedir. 

çö1e ve güneşe karşı mücadele 
ettiğini söylerken, faşizm. hava· 

nın teneffüs edilemez bir hale ge
leceği anla bugün arasındaki me
safenin pek uzun olmadılını ve 
f\.1u~olini'nin bir çölde gibi ) apa.. 
yalnız kalacağını ve parlayacak o· 
lnn tek güneşin de lıalyayı laJİzm 
pençesinden kurtaracak olan bir 
kurıuluş 'güneşi olacağını hisset~ 
mektedir. 

Bu güneşin mümkün olduğu 
kadar çabuk doğması, lıalyanla.· 
rın elindedir. Buna intizaren kat'i 
ve öldürücü darbeler, l\fueso1ini 
«aman> taleb edinceye kadar de
vam edecektir. 

londra l 7 (A.A.) - Laval"in Buıılara rağmen meseleyi la- kında da bazı iıaretlerd~ bulun-
~~i hakkında Times gazete8inin r~fıız nıütalu etmek isteyenlerin muş ve saat 15 te liman tesiııat 
bı.,!~rnatik muharriri ıunlan yaz- Fvaııl olacakJan bir netice vardır: ve vasıtalannı tetkike çıkmıştır. 

1SPOR1 
Popolo di Roma gazete!i, nİ· 

hai darbeyi beklemekte ve Alri· 
kadaki mücadelenin güt:"lii~üne 
nazen dikkati celhederek lıalya· 
nın harbin en müşkiil 7amıınla
rından birini geC'İrmekte olduğu
nu kaydetmi!!ktedir. 

Hayatınızda gülmed!~lnlz kadar 
ııülmeıte hazırlanınız 

Çünkü dünya komikler kralı 

Alman yardımı 
A

ınıan)·anın takuıaeajı tavra ıe .. 
lince, buıUıı için, dun bu siıtuo

larda )·azdıj'unu iıahlara yeni bir feY 
ili\'e edecek deiili:ı. Yalnı:z Ameriı..an 
ıazeteleri, llitlerle l\.1US!Oliw'nin l\tü
nibte yeni blr konuşma yaıpacaiJndan 
bahsetmişlerdir. Bir rivayete göıc de 
Alman Genelkurmay Başkanı lilareş.al 
Keitel, Hitler'e, İtalyan müttefikinden 
aynlma.sı için bir J'&Por vermiftir. Fa .. 
kat bütün bu havadisleri ihtiyatla kar .. 
şılamnk lôzımdır. Yalnız dün Alman .. 
)anın takınacajı vaziyet hakkında Völ• 
kı~.cher Beobacbter"io yazdıit bir ma• 
kale dikkate taYandlT. Bu cazete, Al
manyarun İtalyan lnhlzamı k•r'i1"111da 
lı\kayıd mı kalacaiı zannediliyor'! tiye 
~ruyor. Ve sonra Almanlann italya .. 
nın kuvvetine inandıimı -.öyliyerek 
"unlan llive ediyor: <Almanya, tt~rek 
Amavudluk. ıerek l\lı~ır harekatı do .. 
ltı)ısile italyanın vuiyetinden endice 
duym•maktadtr!. Völkisc.her Bcobach ... 
ter'in bu sözlerinin türkçeye tercüme 
si, Almanya, itaJyaya timdilik yardım 
etnıiyec:ek demektir. 

"'tadır: ranaa ınubaıımlannın uğradık- Bu arada antrepoları ve Halic-
ti;:l'eten'in beyanatını müteakıb belarıkl mukavemetle kendisinden deki atelyeleri gezmi~tir. Vekil 
J.ı alan Fransız spikeri, Peten'in .. enen ağır fed.,ki.rlıq, düşü- bu gün Denizyollarında me~gul 

iıl~r· e bir mesaj göndererek nuyor ve karar alma kuvvetini olacaktır. 
)•>ında bir deg" i•iklik yapıla<ağı- muhaf • '--------------~, b ' aza ettığini ispata çalııı-
~i~· ildirdi~ini söylemiştir. Fladn· yor. Her halde, bu Av1"1ına mu· 
ı.;ı İn efkarı umumiyenin yar ı· kedder .. ında yeni ve mühim bir Bu sabah bir tramvay 

Yeni futbol • 
aıanı 

Melihe verilen malüm boykot ka
r(lrının usulsüz verildiğini iddia ede
rek futbol ajanlığından ve hakem ko
mitesi reislif{inden çekilen Hasan Ki.
milin yerine bölge, hakem komiteı--i 
eza!undan ve kurs muallimı Nuri Bo
sutu seçmiştir. Nuri Bosut bu teklifi 
kabul etmiştir. 

• Alman - Fren.ız yakla,ma safha olacaktır. 
•i~. kı d. k ldu 
,,

0
·•etini takibe daha mu e ır azası o K ı ole bol 

)' .. ;,, me•aida ilave edilmi•tir. Kemal TURAN iZ arın Y J 
ı\'~ib ettiği siyu•t Lakımınd~n Bu sabah Arnavudköyiinde bir maçları 
~.1,1•ıonlann Laval' den eikiıyete Bir köylu"" SO""~v uktan tramvay kazası olmuş v~ bir kişi 

<l L 1 ·· ·· u""•e "' ag"ır ourette yaralanmı•tır. \/at· ·~~, •n voktur. llV& llorun "' Kız meklebleri arasındaki voleybol 
" A 1 bl • d k o"'ldu"' man Ahmedin idaresindeki Emin· l'ıj ~ lnı11ınlann biitiin ta r •rı- 0ft8ra maçlarına dün Eminönü Hit.lkcvi ııa-

k"bule h"?:ırdı. Hıtttft frı,,.ilte· Onü - Bebek tramvayı Arnavud.. lonunda devem edilmiştir. bk mnc; 
t,.""" 1 F k d k · d t . ı ı d itftrşı ku11oıınılm,.lc üzere r11n· Silivrinin Eyübkılıclar köyün· öyün en geçer en o cıvar a o u· Işık ve Istanbu li~ eri arn<Un a ve-
~1~1 filosunu bile te~lime mu•Ja(a. de olunan Rüstem. dün köy eiva- ran Rüstem isminde birine çarp- pılmış ve İst.clnbul 15 - 6, 15 - 3 ~alib 
"" ~ d d k mı•, ba•ından ag'"'ır ıuıette '-'arala- F!'elmiştir. ikinci oyun Cumhurivctle 

"q~cekti. rın a o un eımeie gitmi•, fakat y " J h I' "1 b" d h · ' mı•tır. Zabıta hi.dise hakkında Boğaziçi araSlnda olmuştur. Cum uri-

Roma radyosu, vazivetin hr
nüz fcl;.ket şeklini alm11.m1ş ol
makla beraber çok vahim o1du
ğunu söylemekte ve kelime iize
rinde oynayarak neden do},.,yı 
fnjl'ilterenin artık Zf\rar İra" ede~ 
mivt-cek ve bit\in bir halrl~ J?Ö8-

t .. rildiğini izaha ç,.lı~maktadır. 
f .. l'lı"en eirrırti ya1nı7 İnR"iltere de~ 
~il büti.in Britllınya f.,,parat(')rlıın.u 
bahi! mevzuu tecı;kil etmf'1<tf'!d1r. 
Aynı rarlvo m~rke .. i evvrlki R_Ün 
Pa<ı.t 16. 30 da yaotığı nı-.. rİvftt e8-
nR~ırıda ltalvanın. tarH,\nin rn 
C"irldi ve ft"cİ eınlarını """<:İrm,..kle l.r akat Abetz'in Fran!IZ mı· ır a a evıne dönmemi,tir. Bu· · yet 15 _ 7, 15 - 12 ile maçı k~zan-

d 
:rıin Laval' den her zaman- nun üzerine yapılan ara•tıı malar- tahkikata başlamıştır. Suçlu vat- m•ctır. Bu maç ,.0 k heyeeanlı geç-'·~ ld d R "' - ..,. oldıı(;.unu itiraf t>tmi~tir. 

J:ivade nefret etmekte o u- a Üstem ormanda ölü oll\rak man yakalanmış, yaralı tedavi e· miş ve Bo~flziçinrl.en Handnn. Nilürer, ~"o B d"I b 1 R"' k ld 1 h ı ~- Riitün hunlar fafizmin, öldiirü-tıı.,kl.t crline bildirdiği zanne 1 - u unmuştur. uıtemin 50;";.uktan dilmek üzere hastaneye a ırı - Cumhuriyetten de Bidar, Ni a . ,:;>t;-

~dir. donarak öldüğü anlaşılnuş;ır. mıştır. mahat ve Kaniye t•mavüz elmi••orclir. cü bir tehlike karşısında bulun-- -·- a· A - , .. dah'l' . l rini -~n~im eylediği -bir sı-ı - rürken ;~, tıpkı Midilliden sefere 1 Cez.airin rahat ve sük~netini temin e-

A R R O S rad~ ~~~~hanelerdeki P.~irlcrin müçte- çıktığı zamanlardaki gibi_ mütchey. - dece~ bütün tedbirleri alarak, n1em
mian isyan edecekleri haberini duydu. yicdi. Ayni gene ve ateşın k~lb, .,ayni leketin eşrafından, hukuk adamlı:ırın
Barbarosu Cezairde alıkoymak için İs- hulyalarla mest.oluyor. aynı gozler, dRn, ilimlerden, imamlardan, t:.iı:car
panyollar şimdi bu çareye başvurmuş- ayni parıltıla.rı saçıyordu. . . dan, &!>aletin güzidelerindE"n, kendi or
lardı. Hemen suikasd mürette-bleri tu- Etraiındakıle, Barbarosun yenı . hır durunun zabitlerinden bir divanı iç-Yazan: 

Ekrem Reşıd Telrl <a No. 
159 

d d - d v • .. timaa davet etti. 
tulup cezalandırıldı ve bu suretle ht>r hayat için yeni e_n o~ uı,ıuııu goru-
türlü hareket bertaraf edilerek mem- yorlardı. Vücudtinden mukavemeti Divanın huzurunda. ylik~ek, p;;ıılak 
lekette yeniden asayiş hU"kümran oldu. iminsız olan bir hayatiyet, fışkırıyor, ve tok bir sesi menşuri okuduktan 
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ARŞAK 

P ALABIYIKY AN'ın 
Bu güne kadar çevirdlDI en 

mükemmel filmi olan 

AHPAB 
ÇAVUSLAR 
SİRKTE 

Türkçe sözlü nüshası 

SARAY ve İPEK 
Or!Jlnal dll"ek! nüshası 

Yalnız 

MELEK sinemasında 
Yarın aksam ba~lıyor 

Mümtaz Faik FEN t K 

tebeve yükselmiş olan hük.Qmele bağlı ı masmı istiyordu. 
kalmakla mükellefsiniz. Yerime ev - Gilzel ve parlak bir günde Hıı.fr, 
Jidhğım Hasan AA;ayı tayin ediyorum. yedi muhteşem gemile ve on bir kü 
Reis.iniz olmak terefine nail olan bu çük kıt'ada parça ile sak.in ve göz ka 
adama da size ka141 adalet ve mürüv- maştırıcı bir denizin üzerinde Cezair 
vet telkin eyledim. Ümld ediyorum ki. den uzaklaştı. 
ona göstereceğiniz ba~hhk ve itaatle Rüz~ir yelkenleri şişiriyor... Sen 
onun ihtimam vasayetine m!\7'ı"lr o- ihtitıama doğru yürilyorrun! Senir.. b: 
lur~unuz. min, yalnız lmnin bir savat PS!\asında 

SeJ>i bira zvumue:amıştı. Hafif bir dütmanı kahretme~e k46.dir. 
teessür hhı!'ediliyordu. İlerliyorsun... Rüzv,&rdan daha sür 

- Benim ~icli5imden müteessir ol- etli ilerliyorsun! .. ' 1en,urun kıraatinden sonra Yaku
t:.... Dtlunun kalbini büyük bir heye-
:"! b·· Hi .. 
~~ ~Yük bir gurur istili etti. Ç. ıup 
ftıth~ı ki padi~ehın daveti kendi.sin~ 
~ . ıtrı, vazifeler tevdii içindi. Şımdı 
l'ı~lerin enginliği b~e Hızırın hayali· 
~ ~aavvurlarından deha dardı. Hiç
~I~ l.8.rrıan Hızır şimdiki kadnr büyük 

Abdullah, kendi se.l.imetini bu sefer 
de Barbarosa d('h.ılet ederek af dile
mekte gördü ve sefirler gönderdi. Fa_ 
kat Hızır: ~Bu dinsiz., imansız herif!e• 
herhangi bir anlaşma muamelesine gi
rişmek istemedi. 

Şimdi Hızır, tam bir ı-ükUnet i~inde, etrafına sirayet ediyordu. Ça.~ı.şma.~ _-: sonra Türk Sultanını nkendisine gi.ls
kaleleri tamir ettirmek, hisarl.lrı tak- taki hevesi, sevimli tavrı, guler~uıu, terdiği yük~ek. şerefin ehemmiyet ve 
viye eylemek, kendisince liyıkile mü- neş'esi, adimi gencliği herkese &ıra - hayııiyetini izah ederek bu emre ita
dafaa ve tahkim edilmemi• yerlere · ye- yet etmekte ıdı. Nazarları herkes uze- atın ne kadar elzem olduKunu anl11t.tı. I mn;yın. Hak Taalıl ömür ıhsan eder. e, Denız, Ön\

1

nde sakin denız. ten J(eç
ni toplar kordurmek ve orduyu mem- rine canlandırıcı bir ateş tesiri yapı- Sonra de kendisirtin ı;ı:aybubeti es - bu benim son ~idişim değildir. Bütün tikten wnra •ahlanıyorl., Sen kendi 
leket müdafaaıııının icab ~ttirdiği veç- yordu. Tebessümleri hatıralarda silin- nasında Cc~irin dahilde buzu~ ve sı.i-

1 

~~st servetimi şehrinizin surları d~.- \ ihti~mı~ın bulutile muhafaza edile-
! 1 rd kUneti. harıcde sulhu ve emnıveti te- hılınde bırakıyorum; hatta kendi oı rek ılerhvorsun! .. 

hile tevzi etm~k gibi mühim mc~cle- mez yer er e ıyo u. _ Seni bırakamayız. günkü seni mjn edecek ne gibi tedbirler almış ol- evlidım, o~lu Haaanı bile ... Bu oY,!u- Genova sahi11erinde Endülüstekl 

~ lörrnek, büyük muharebeler yap
hevesi ve hır~ını k!!nrlirıde hisset-

~·işti, l!,,h. 
1 ır zaman ı;imdiki kadar gene ol-

ft:qtı. 
~ ... 

ltılttj ~şı, kendisinden sonra memleket 
~ • llın: muntazam yürüyebilmesi L 
\ ~dare esaslarını tak\•iye etmek ol
~ ı:kıt Barbarosu Cezairde meşgul e 
'°'~ ~rk~ hizmet görmesine mAnl 
>ı'1 ~ lçin Iıpanyollar Telme•ın Beyi 
~~ lahı ga.sb ve gaıete mec1Ub ol•ın 
Ot4 r kabilelerinden mürekkeb bir 
t~ tetkil etmeğe ve Cezair üzerine 

l'{ llleğe teşvik ettiler. 
t 1 ~r 1 • q • Abdulleha kar"ı, alelice.e as-
~~~ topladı ve ordunun bqına ıeçe
" 'Qi.ıı~ Vali Telme-;an Beyıni kRrş • hı
~dt 'lıda'da maıllUb etti ve TP11'T'P., .. ,a 

' ' lakib ederek tchri muhasara al-
•idı, 

Hızır: 

- Bu adamın ne vadlerine inanırım 
ne yeminlerine ... Bozan kendi hevesle~ 
rine tabi olarak, hazan da k.§firlerin iğ
fallerine kapı!arak daima efendisini ar
kadan vurmek istiyor ... diyordu. 

AbduUah sefirlerinin adPmi muvaf
fakiyetinden ıonra Barbaro~ bizzat 
müracaat ederek, huzura kabulünU is
tirham pyledi. Kabul edildiğinde Be
yin ayaklarına kapandı, aA:layarak. sız
lavarak af ve merhamet diledi. Yeni.
den veminler ederek yeni v8dl rde bu
lundu. 

lhzır, büyük seferin arifesinde bir 
müslürnan hükümdarının başını kur
t&nnık arzusuna mcclO.b olmasaydı. 
•imdive kadar Abdullahı her türlü ce
zanın haricinde bırakmağa sebcb olan 
şahst şefkAtinin Uhamlnrını artık hu 
kere de dinlemezdi. Fakat neticede 
Abdullah bir defa dlha kurtuldu. 

Bu meseleden aonra, Hı.zır, Ceı.airln 

lerle meı:;Ftul olabilirdi. Bu nıcyando k 
fA 1 

· -·zı dum•nu birer birer tebarüz ettirerek n1u iki ar ·adaşım Ali Karamanla Çe- kıırdeşlrrinin intikamını al!.. Dalna\n-
henüz zulüm altında bulunan Endü- z 8 sevıyo .... · ,.,... ,.. 
lüs müslümanlarına yardım J:CöndP.rme
ği de unutmadı. Bu yardım aşikfir bir 
surette, İıı:panyollara meydan okur gi

bi bir "kilde yapılıyordu. Buna raK
me-n hiçbir ic:;panyol kuvveti bu hare
ketin önüne geçmek arzusunu gö~ter
medi. Bu ııuretle yenid<'n yetmi' bin 
müsliiman İspanyol aleti ve demirin
den kurtarılmış oldu. 
Rüzgıirh ve yağmurlu bir kış gece5i 

bir biçare Endülüs kızını kol111.rı ı:ı.rası
na aldığı vakit, biçarenin yüzünde iz 
bırakmış olan korkuyu sezprkenHıı.ırın 
kalbi ne kc:tdar 617.lamışh ... Zn·ı.ıllı IIn
lice, coktanbf-rl ebedi uykuya d~lmış
tı... Hızır. timdiye kadar kızcağızın 

hemşerilerini kurtarmnğa koşmakla o
nun intikamını almıyor muydu? .. Fa
kat bu h8.l.i. kanayan bir kalb için çok 
zayıf bir t~selt=y.U ... 
İ&tanbula hareket hazırlıklarını gö-

Diye haykırmış olan v eıimdi şe- dedi ki: lebi Rnmaz:ının dostlu~n:\ tevdi ed!- rın sırtlan üzerinde koş, düşman J?e-
hidler arasında bulunan gene asker - - Fransız KralJle aramızdaki mü- yorum. O~lum onlara em:.nettir_ Ra- milerinl yar, parçala, batır! .. On sel;.iz 
lerin mübarek ruhu, ı;imdi Hızırın ru- nacıebetler biz euzun bir sulh temin hat yaşayınız. Cen:ıbı Hakkın hima - tanesi senin tarafından Sicilya önün• 
hunda aksediyordu. etmektedir. i"l'Jlanye.dakl Charles'e ge- yesı Ü7.erini7de'1. eksik olmasın... de imha edilecektir. 

Sokak köşelerinde büzülüp dilenen lince. onun bt\Şka yrlcrde me,~Uyeti Ay:ıi<;a kP.1kan divan azaları sadakat Barbaros! .. Rakibin, düşmanın, ı;en-
bh;·arelerin !!esi yük!'!f"lerek ancak ön- o kadar çoktur ki, !'!İ7leri hntırlıvaeak yemini ettiler ve Barbarosu uzun den kaçıyor!.. Doria, Prevezede yat -
}erinden {?eçerken haşmetini j:tÖrüp vakti yoktur. Telmesan bevJ i~e hnna miırlJet alkıcladılar. m:ıktadır, üzerine koş!.. Gemilerinin 
hayran oldukları beyleri Barbaros lc:in doğruluk ve ~dakat yemini etti. 7..tcn- Bir kaç gün &onra 1533 sene~i ağu - bir tanesinin fırtınadan halrı ıçılır'fl, 
Cenabı Haktan uzun ömür ve saadet ned'!'rim ki, bu sefer !'!Ö7.iinü tutar Ab- tos ayının ilk günlerinde, t-hir dona- ne ehemmiveti var!.. Dostun, arkad~ş·n 
niyaz ediyorlar, velinimetlerini Allahın dullıthtRn başka sizlerle boy ölc;-~cek tılmı'Ştı. SRhah m"kenden bütün so - DeU Yusuf muhare~de fehid olursa. 
himayesine tevdi eyliyorlardı. kadar kuvvetine Ji!Üvenebilec:ek kim~e k:ı1dar hak1e: dolmuştu. Ahali her ta- ne ehemmiyeti var! .. 
Hı~r da, herke!'!in c:ah,:lrak ~vimli ı;ıörmüvorum. İspanyadan buraya ook- raftan limana akın ediyordu. Herkes Doria, daha tirndiden ~enin tevlid 

ve cazibeli yaptığı bir muhit i~inde, }ettiğim Endülüslüler hiç tüphe yok mrndire/ı'in üz.erinde ver almağa çah- eylediğin fırtınayı duydu! .. Ve kaçtı! .. 
kendi hazırltklarını tamamlıyordu. ki siz.in memleketinizin ticaret ve sa- $ı;,•ordu. O mendire~in taşları • değil Sen onu beyhude yere arıyorsun! .. 

Hıri~tivan hükümdarları arasındrı ntyünin inki$afına hizmet edecek:cr - miydi, v11ktile o menhus adahisan teş- SelAnik sulan gemilerinin etrafında 
haşmetpenah diye hitab ettiği yeg~- dir, Onlarla daima iyi grc:inml'nl7.i tav- kil ~deon?. oynaşıyor .. 
ne hükümdar olan Fransız Kralına ~iye ederim. Biribirinize knrşı dR de- Herkes; büyük. küçük, erkE"k, ka- Biraz ötede Çanakkale Bolaa-
eslan1ardan, kaplanlardan, halisüddcm ima muhabbet ve te~anüd hi.~lrrile dın, zengin. fakir, ihtiyar, ı;ıenc, her- Biraz ötede İstanbul! .. 
Arab atlarından ve katırlardan, ltın müteha~~ds olunuz. Büyükler küçük - kes sevgili beyi denize kadar, ı;cemisl- Kit Barbaroş!.. Git!.. Yükaelen sil ' • 
mmul ve ltınla işlenmiş, e~yadan mü~ Jpre ka"ı Adil, küçüklerde büviiklere ne kad~r tP.şyi etmek arzusun-iavdı. ne:~ dotru koş. kaderine dolru. 
rekkeb kıynıetl ihediyeler n:önderdi. karşı muti olmalıdırlar. Hepiniz be - Herkes kE'ndi sad:ısının deı umumi mu- El\'ede Hııır Reis!. ... 

Sonra. kendi gaybubeti esnuında nim tarafımdan kurulmuı ve bu mer- habbet ve hürmet aad&larına kmı- - BİRİNCİ KlS~UN SONU -
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Zamanımızın k. tı• I Securil camı tesadüfi ı 1 •I -

1

1 en ıyme 1 bir sureHe ke,fedildi 2 • I• 

maddesi• •. " am Securit camı, kırılmaz camdır. 3
4 

l•\1•
1
1 11 l•,.,ı 

" Bu cam bir tesadüf eseri olarak 
icad edilmiştir. M. Bcnedictu• a· 5 • I • 
dında bir kimyager, laboratuarın .. 
da çalışırken içinde collodion bu- 6 I • • ı 
lunan bir §işeyi düşürür. Şişe kı· 7 l•I j 1 I• j 

Arayanlar 
* İş ıırıyorum - Ona derecede tab· 
silim var<lır. İdare ı.ıertnden anlarım. 
Bonservislerim vardır. (Hakikat) ga· 
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) * İş nnyor: Türkc:e, fransızca, ingiliz .. 
ce lh:anlanna vnkıftm. Bu lisanlar üze· 
rine muhaberat ve tercümeye muktedi· 
rim, daktilografi bilirim, askerlikle alô.~ 
kam yoktur. Her türlü referans vere• rılır, fakat şişenin parçaları da· 8 1 1 1 I 

ğılmaz. Collodion" un tesiri le bir· 1 • • 
birlerine yapışırlar. Collodion· 9 .J 1 ı • J 1 bilirim. Şirketlerde ve büro itlerinde 

~ c:p.hşacak is arıyorum. Galata Kefeli 

A.merikada duvarları camdan yapılmı~ bir binada bir kadın 
camdan yapılmışı bir merdivenden çıkıyor 

Bugün camdan ne yapılmıyor cam ıanayicileri, pamukçular ve 
ki}. Aynalar, pencere camlan, asetatçılar arasında mücadele a
barJaklar,sürahiler ve roblar. mü- çılmıf bulunmaktadır. 
Tekkebli kalemler, halılar, sicim· 
ler. musiki aletleri, evler. Yarın 
camdan kimbilir daha neler yapı
lacak} 

- Adam siz de cam nedir ki} 
Diyenler olur belki. Fakat, bu

gün içimizden birçoklarının 4.ha .. 
kir> gördükleri cam zamanımızın 
en kıymetli maddelerinden biri ol 
muıtur. Çok yakın bir istikbalde 
camın ehemmiyeti daha fazla ar· 
tacaktıt. 

* Çok eski devirlerde Roma im· 
para.toru Tiberius'un huzuruna bir 
ilim çıkar ve fevkalade bir şey 
icad eylemiş olduğunu müjdeler. 
Bu. yere düşünce kmlmıyan, al
tın gibi mükemmel bir surette iş
lenebilen camdır! 

İmparator bu icaddan henüz 
kimııııenin haberi olmadığı hakkın
da iyice kanaat getirdikten !!lonra 
Blimi davet eder. Onu hararetle 
tebrik ettikten sonra mucidin ba
ıını kestirir. 

idamının sebebi ıudur: Cam 
kıymet ke•bedince imparatorun 
ıahib bulunduğu hazineler kıy· 
met!!IİZ kalacakmış 1 

Çiftçi grupları ve aiyasi mahi
yetteki zirai fırkalar, pamukçula
ra ve asetatçılara müzaheret cyle
mektedirler. Bu müzahereti tabii 
görmek icab eder. Cam sanayii 
bu yolda ioki,afa devam ettiği 
takdirde pamuk ziraati ve st-llüloz 
İstihsalitı büyük darbelere maruz 
kalacaktır. 

Camdan yapılan mensucat, bir 
çok faydaları ihtiva etmekte<lir. 
Tutu§maz. Asidlerin tesiratından 
masundur. 2200 derecei harare· 
te mukavemet edt:r. Yangından 
korkulan mahallerde camdan ya· 
pılmıı perdeler, halılar, dekora•· 
yonlar şüphesiz ki büyük fayda 
teşkil eder. 

Avrupa vapur kumpanyaların
dan bazıları bu harbden evvel 
büyük yolcu vapurlan inşa eyle
dikleri sırada bu vapurlardaki 
malzemenin büyük bir kısmının 
camdan yapılma81nı temin eyle
mi~lerdi I 

Camdan mensucatın pek bü
yük bir faydaoı daha vardır: Bu 
mensucat bir nevi izolandır. Ya
zın ııcaktan, kıoın soğuktan ko· 
rur. 

Büyük binaların inşası sırasın
da duvar aralarındaki boıluklara 
cam dökülmektedir. 

dan imal edilen ilk camlar bir 
müddet sonra sararıyor ve !Onra· 
dan hararetin tesirile çatlayormuş. 
Bunun için kimyagerler collodion 
v~rine asetat dö aellüloz kullan .. 
~ağa başlamışlar ve mükemmel 
neticeler elde etmişlerdir. 

Securit kırılmaz camları ideta 
Iaetiklidir. Mimarlar bundan aza
mi surette istifade eylemeğe baıt
lamışlardır. 

Nevyorkun en mt-!)hur mimar
!Arından Geolfray Platt ve J ohn 
M. Gate•. deruhde eyledikleri İn· 
şaatlarda cama pek büyük bir 
yer vermektedirler. Bu mimarlar 
camın en hararetli müdafiidirler. 
Camdan tuğlalar yaptırmaktadır
lar. Bu tuğlalar ile duvarlar vücu
de getirmektedirler. 

Duc de Westminster'in 
orkideleri 

Florida' ya, Miami' ye şu son 
günlerde dünyanın en nadide. en 
güzel orkideleri on beş sandık i
çinde itina ile İngiltereden nakle
dilmiş bulunuyor. Bu çiçekler Duc 
de Westminster'in meşhur kol
lek•İyonuna aiddir. İçlerinde 6 7 1 
nevi çiçek vardır ve yetiştirilme
leri için 20 sene uğraşmak l&zım 
ı;ıelmiştir. Pahaları 2 7 ,000 ster· 
lingdir. 

Duc de Westminster, Jngiltere
nin en zengin asilzadelerindt-n bi
ridir. Üç defa evlenmiştir. ikinci 
karısı Parisli meşhur terzi Coco 
Chaneldi. Bu adam büyük bir 
avcıdır. Cenubi Afrikada, Mimi
zan· da muhteşem av paviyonlart 
vardır. Yatı «Cully Sark> dünya· 
nın en sür'atli gemisi idi. 

Holivudun acaib 
boşanmalarından 

Amerikalı meşhur sinema yıl
dızı Hedy Lamar, Hollyvudda i. 
kinci kocası, mcıthur aenaıyocu 
Gene Markey" den ayrılmıştır. Za· 
vallı adam, mahkemede kamile 
evli oldukları 14 aydanberi baş· 
başa ancak dört gece geçirmiş ol
duklarını ıöylemİ§tİr. Jüri heyeti, 
bo§anma kararını bildirirken gü
zel yıldıza ıunlan sôylemİ§tir: 
cOnu tanımak ve geçinmek isti
yorsanız. yeni kocanızla daha u .. 
zun, hiç olmaz•a bir iki hafta baş· 
başa kalnız. • 

Amerikanın en yaman 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya: Hüseyin han No. 1 de (C. R.) adresine 
müracaat. (10) 

l - Çayın büyüğü - Elemler, 2 -

Dünya güzeli - Bizi doğuran, 3 

Nota .. eeref - en kıı1a zaman, 4. -
Bir içki, 5 - Bir koyun ııev'i, 6 -

Bir erkek ismi, 7 - Nota .. bakmak
tan emir .. Su, 8 - Anne - Kör, 9 -
Kelimenin anlattığı - En ve boy. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 llFlAl• l•l•IAIDiAI 
2 FIAl• \KIA\Tl• IO D 
3 Al• IS OGIA\Nl• \I 
4 • KIO CIA MIA N • 
5 • IA'G A • 11 L E • 
6 • TIAIMlllR A\Tı • 
1 Al•ıNIAILIAINl• IS 
8 D o • \NIE Ti• LIA 
9 AD 1 • I• • S\AIZ 

Karanhkla iskambil 
oyunu 

Evet, karanlıkta iskambil oy· 
nayanlar da vardır. lngilizler, müt 
hiş bombardımanlara rağmen ın
ğınaklarda ekseri karanlığa rağ· 
men sıkıntıyı gidermek için is • 
kambil oynamaktadırlar. Karan· 
1ıkta nasıl oynanır, diyeceksiniz. 
Bu oyun kartları Londrada gayet 
nadir ve pahalı satılm•ktadır. 
Karanlıkta parlamaları için Üzer
lerine fosforlu bir madde ıürül. 
müştür. Oyle ki bu iskambiller en 
karanlık yerlerde parlamaktadır. 
Hesab tutulan k8.ğıd da ayni şe
kilde fosforlanmıştır. Bu iskam· 
billerle en kesif karanlıkta gayet 
rahat oyun oynamak kabildir. 

H alkevlerinde 
Eminönü Halkevindcn: 
Evimizde, türkçe •A• ve .. B. kursla

rına 23 birincik.3.nun 1940 pazartesi Jl,Ü
nü saat 20 de başlanacaktır. Kayıd\a .. 
re devam edilmektedir. Kaydolunan
ların o gün ve saatte dershanede bu .. 
Junmaları il3n olunur. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBA$1 DRAM KISMINDA 
Akeam saat 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için : 

3 aylık 

6 
Senelik 

270 
525 

1050 

Yaban C1 memleketler için t 

Üç aylık 800 Kurut 

Alb avlık 1450 • 
_;Se~n!::e~ll~k ____ 27= 00"-- • 

İmtiyaz sahlbt ve Batmuharrirlt 
Necib Ali &UÇUKA 

Umum neırtyab idare iden 
Yazı işleri MOdürll: 

Cemal Bakla SELEK 

Basıldığı yer. 
Cumhuriyet Matbaan 

Sahlık - Kiralık 
* Pansiyon aramyor - Aile nezdin
de mobilyalı bir pansivon aranıyor. İs
tanbul ciheti tercihdir. Hakikat «aze· 
tesinde E. S. rumuzuna mektubla mU
racanL (30) * Kirahk apariıma.n daire~i aranı
yor - İki, Uç odalı ve konforlu kiralık 
apartıman dairesi aranıyor. Hakikat 
ızazetesinde (Kiracı) rumuzuna müra
caa~ (17) 

İşçi Arayanlar 
* ffizmetçi aranıyor - İki kişilik bir 
ailenin orta hizmetini yapacak bir ba· 
yan aranıyor. Rakikat'te O .. V rumu· 
zuna mektubla müracaal (16) 

Müteferrik 
* Usan derolerl - Çok ehven flatla 
lnıtilizce, fra.n.sızca dersleri veririm, 
her yere ~derim .. Hakikat gazetesinde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaat. 

(14) 

Seni 
SEVİYORUM 

Diye mırıldandı 

Şayed bu kolay ve cazib 

güzellik tedbirlerini kulla. 
nırsanız size de ayni sözü 

söyleyeceklerdir. 

Her gene kız, bu kelimelerin a. 
henğini duymak hülyasındadır. Bu
na da pek yakında nail olablllrJi. 
niz. Keşfedilen bu pek basit güzel
lik reçetesi sayesinde ve yalnız bir 
kaç gün ıar!ında sevlmllllğlnlzl 
yükselteb;Ur ve cazibenizi arttıra. 

lılllrslniz. En esmer ve en sert bir 
cildi beyazlatıp yumuşatacak ve 
perestişe layık bir hale ifrağ ede. 
cektir. Keza, solmuş ve siyah ben
lerle dolu bir ten tazeleşecek ve 
saf bir hal alacaktır. 

Bu baptaki mütehassısın bu na
sihatini okuyunuz: cTas!lye edU. 
mlş, taze kaymak ve zeytinyağının 
clld üzerinde fevkalade yumuşatıcı 
tlr tesiri vardır. Bu iki unsur hal! 
hazırda diğer kuvvetlendirici, bes-
leyici ve beyazlatıcı unsurlarla be. 
raber beyaz (yağsız) Tokalon kre. 
mi terkibine karıştırılmıştır. 3 gün 
zarfında Tokalon kremi cildinizi, 
hiç beklemediğiniz bir derecede 
güzelleştirecek ve yumuşata.caktır.> 

Komutanlık 

it 7 Bir!ncikinun 1940 
5 

1 

Aded Llnlılı: Ura 

1 

s 
2 

%000 

1000 

- zooo.-
- 3000.-

• 
1 

35 

80 

300 

750 - 1500.-

500 - %000.

%000.-%50 -
100 - 3500.-

50 - '®Or

ıo - 8000.-

Türkiye İŞ Bar:kasına para yaflrmakla 
yaln1z para biriktirmi• olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemif olursunuz. 
Keşldelen • Şubat. Z Maya 

l Atustos. 3 lkınclt0$rln 
tarihlerinde vapıhr. 11 

Kumbaralı ve kumbarasu besab· 
lannda en u 50 Orası bula • 
nanlar kur'an dahil edilirler. 

Orman Koruma Genel Komutanlık 

-~ 

• 
Satmalma Komisyonundat1 · 

1 - Orman Koruma GePel Komutanlık kıt'alan ihtiyacı için 5000 ıs.~; 
çamaşır kapalı zarf usulile ihalesi 3/1/941 cuma günü saat 11 de Ankilftıt· 
Yenişehirde Komutanlık binasındaki Sahnalma Komisyonunda yapılac~k 511 

2 - Muhammen bedeli 6500 lira ve muvakkat teminatı 487 lil'' 
kuruştur. 

3 - ~artnameler hergün parasız olarak Komisyonda görülebilir. b' 
4 - bteklilerin fartname~inde yazılı vesikalarla beraber teklü nıe~i1' 

larını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona venneletı g.18) 
olunur. <8680• ~ 

RADYOLiN 
- -

İLE SABAH~· ÖGLE ~ VE.J AKŞ~) 
. ) . 
Her yemekten aonra (Ünde üç de[a ma.ntazaman..ı ~ 1 

dillileriniri hrcalayuu~ ı ,.,- · ~ 

Deniz Levaum Satınalma Komisyona İlanları 

l\larmara Üssü Bahri K . Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tamini fiatı 

Sığır eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 

30,000 
25,000 
20.000 

Kuruş 

31 
50 
50 

Tutan 
Lira 
9300 

12500 
10000 

31800 2385 leı<' 
1 - Deniz erlerinin ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı ıic ıc:ı 

et, bir şartnamede olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulınuştı.ıf· ili' 
2 - Eksiltmesi 18 birincikanun 940 çaıııamba giınü saat 16 da Iıfll 

Tersanekapısındak:i Komisyon binasında yapılacaktır. ı:,.c' 
3 - Şartnamesi 159 ku~uş mukabilinde Ankarada Dı.. Müstesarhlt ıc,c" 

vazını Ş. !'lüdürlüğünden, lstanbulda Kasımpaeada Dz. Lv. Satınalın3 

misyonundan ve Komisyonumuzdan alınabilir. 1~ 

Senelerden sonra ispanyada 
:T oledo ıehrindeki kimyagerler 
hu icadın sırnnı elde ederler. iç
lerinde Arablar dahi bulunan 
bu kimyagerler, demir tel gibi bü· 
külebilen; ateıte eritilebilen ve 
lbtik top gibi zıplayan cam ya· 
parlar. 

lıte o zamandanberi tam altı 
hin sene geçmiıtir. Son zaman• 
larda cam daha ehemmiyetli bir 
mata haline gelmiştir. 1886 sene· 
sinde Almanlar, camdan bir pa
muk ipliği kadar ince bir tire yap· 
mışlardır. Bu tire pek nazik olup 
en ufak bir oadmede kınlıyordu. 
Bu icadı diğer bir Alman kimya· 
geri ele almıı ve camın halitasına 
hava kanıttınnıştır. Bu suretle şa· 
yanı hayret bir netice elde etmiş
tir: Herhangi bir mensucat ipliği 
kadar yumuşak, kıvrılır bir tire 
meydana gelmiştir. t 892 senesin
de bu cam tireden bir rob yap
rr.<'\k fikri diğer bir mühendisi kur 
calar. Mühendis muvaffak olur 
ve camdan robu imal eder. Ve is
panya prenseslerinden Eulalie·ye 

Cam amyant' ın da yerini tut· 
maktadır. Elektrik kabloları için 
mükemmel bir izolandır. 

Camdan oltalar yapılmakta ve 
bu oltalar ile balık tutulmakta
dır. Amerikada Cincinati ıehri 
civanndaki sayfiyelerden birinde 
bir küçük ku~. bu cam parçala
rile yuvasını kurmuştur. 

Orman 4 - İsteklilerin, bu işle ali.kadar olduklarına dair ticaret vesiJca1~-ıı' Koruma Genel 
Satınalma K 

• d • mahalli Emniyet ?wlüdürlüklerinden alacakları hüsnühal kfıitıdlannt ve ~ 
omısyonun an . karıda miktarı yazılı ilk teminatlarile birlikte kanunun tarüatı veçhile ~'\iP' 

1 
_ Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'alan ihtiyacı için 2000 takım edecekleri teklif mektublarıru muayyen gün ve saatten bir saat e\f\c~) 

160.000 franga satar. 
Bu gün bu cama, erimiş cam 

denilmektedir. inceliği bir saçın 
inceliijinin takriben yirmide biri
dir! Fakat, bu fevkalade incelii>.i· 
ne mukabil çelik tel kadar ••~· 
lamdır. 

Gam, pamu~u isti~•af 
edecek mi? 

ftpanya Prenseıi Eulalie' ye sa
tılan cam robdan sonra camdan 
nice tuvaletler yapılmııtır. Bu tu .. 
valctlerden maada camdan şap
kalar. kravatlar, eldivenler bile 
yapılmıştır. 

Bugün muhakkak olan bir şey 
varsa o da camın yavaş yavaı pa 
muğa kar~ı ciddi bir rakib mahi
yetini alma•ıdır. 

Cam, ayni zamanda eun'i ipeğe 
de rekabet etmektedir. Şimdiden 

ih 1 be ·· " t 11 d kadar Komisyon Başkanlığına verm'eleri. (l? 
yazlık elbise kapalı z.orf usulile · a esi 2/1/941 perşem gunu saa e _ 

Görünmlyen cam 
Şimdiye kadar en ince cam, an· 

cak yüzde 92 nispetinde ışık ge· 
çirtiyordu. Bundan bir ıene ka
dar evvel cGörünmiyen cam> a· 
dında bir cam keşfedilmiştir. Bu 
cam, yüzde 99 nispetinde ışık ge
çirtmektedir. Bu cam R"ÖZe de pek 
güç görünmektedir. Bunun terti
bi ~imdilik gizli tutulmaktadır. 

Camın muzafferiyeti 
Cam bir çok sanayi kısımların

da inkılablar vücude getirecektir. 
Amerikada yapılmakta olan cam 
dan kemanlar biivük bir rağbet 
kazanmaktadır. Bu kemanların 
yaylaTı da camdan imal edilmek
tedir. Musiki,inaalar cam keman
ları çok beğenmiılerdir. 

Bakalım yakında camdan ya· 
pılml!'' ne ~ibi esvalar ızörer.e~iz) 

Resmini gördüğünüz Mary 
Brian Birleşik Amerikanın en ya
man nişancı kızıdır. 

Şimdiye kadar yapılmış olan 
bütün atıf müsabakalarında hep 
birinciliği almııtır. F evkalBde spor 
cudur. Mükemmel eurette ata 
binmekte ve envaı hünerler yap
maktadır. 

S. ENGiN 

GÖRÜNÜŞTE, UFAK AÇILINCA BÜYÜK 
Sa}'ln bayanlanmızdan JZördü~üz teveccüh ve ra~bete ka?$ı eükran 

borcumuzu ödemek için bu. defa Amerikadan JZetirtti~imiz en büyük 
makineler sayesinde F E M 1 L'i sıkıştıncı silindirlerle ı;(ayet kullanışlı, 
ufak, mi opsuz bir tekilde ambalajlarla piyasaya çıkardı~tmızı say· 
gılarımızl arzeyleriz. 

F E M i L 

Ankarada Yenişebirdc Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda 

yapılacakbr· 
2 - Muhammen bedeli 16000 lira ve muvakkat teminab «120(). liradır. 
3 - Şartnameler hergün parasız olarak Satınalma Komisyonund~ 

görülebilir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektub· 

tarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilBn 
olunur. ·8681> (11839) 

Vekaletinden: İktısad 
İplik Çıkrığı Y apbrılacaktır 

ı - VekB.1etimlzce yaphnlacak •ambalij dahil. 3,050 aded iplik cıkrıi1 
kapalı zarf u.orulile cko;iltmeve konulmuştur 

2 - 3,050 aded çıkrığın •ambalij dahil. tahmin edilen bedeli 30,500 

liradır. 
3 - Muvakkat teminat 2287,5 lirad1r. 
4 - Çıkrıklar eartnamede gösterildiği üzere imalat verinde teslim 

edilecektir. 
5 - İhale 6/11941 sah günü saat 15 te Ankarada İktu;ad Vek81etindc 

müteşekkil Komiı1yonda yapılacaktlr. Talihlerin me7k0r lrijn ve !Ulate kadar 
teminatlarını yatınnal:arı ve 2490 sayılı kanunun 32 ncl maddesi mucibince 
tanzim edecrkleri z.arflnrı C'kıı;iltme saatinden bir saat evveUne kadar Komis
yona tevdi etmeleri IR:zımdır. 

6 - Bu husu~a müteallik eartnamf'ler İktısad Vek81etl Sanayi Umum 
Mürliirlü~ Kü<'i.ik s~n'atlar $uhesile İı;tı:ınbul ve İzmir ?\1ıntaka İktısad Mü
dürlüklerinden JS2.5 kuruş bedel mukabilinde temin edilebilir. ·8102· (11544) 

Müsabaka ile memur alınacak 
İsl~nbul Mıntaka Ticaret Müdürlüi!:ünden : 

Öl<'üler te~kilil.bndnki münhal memurlukhır için 27/121940 tarihinde saat 
14 te İstanbul l\1ıntaka Ticaret Müdürlüğünde müsabaka ile atideki terait 
dairesinde memur alınacaktır. 

1 - T. C. tebaası olmak. 
2 - San'at mektebi veya lise mezunu olmak, 
3 - Ac;kerli~int yapmı, olmak 15.umdır. 

Bayanları bir çok rahim hastalıklarından koruvan ve üzüntütU işler· 4 - Evrakı müsblte1erlnfn ıudını veya ta.ı;dikli suretlerini .ı bov foto~· 
den kurtaran Pn birinci ödet bezleridir. rnfile berabf.r. t'kleverek Yük~ek TiC'aret Vekaletine hitaben vaulmı' Jc:tida 

l••'•IF.•.IRITl ll. Cl!llRIFITlllllıılı'<Fllllıııi. llEıiı, ıııİFllEİİııi~ıİfıİİllLiiıııııİvmeıııİRİııiiAmGİılİıılİİBIUliİLUNURmmİ" •ıl ile Tkaret Müdürlüğiıne en geç 23/12/940 akşamına kadar müracaat edHmesi 
· ilin olunur, (11781) 

235 No.lı İlyasbey T. K. Kooperatifi . 
Tasfiye Heyetinde~ ; 

Kooperatifimizin 14/6/940 tarihinde toplanan ~enel kurulunca uasfb'e~, 
dair verilen kararın 25. 6'940 tarihinde Ticaret Vekıiletince tasdik bll:'ı'tl dıf 
rnasına mebni 8/11 /940 tarihinden itibaren tasfiye muamelesine ba$1sJ'ı rlı 
ve alacakların en çok b:r sene zarfında ya bizzat veya taahhüdlil rnckt~~J 

h•v;:;,;,~~:~::~il~
8

1n ~:;::alma Komisyonu ilinl~;ı J 
"O~ 

Teklif edilen fiatı pahalı «örülen 50 ton kuru fasulye 19/12. g.IO ~ı"I 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 13000 1irad1t Jc:I!' 
teminatı 1950 liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir· te t.lrı• 
!erin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Koıni5l('~sU.1l 
gelmelerL 

......., 9'lZ~ 
0,15 X 0,13 X 7 eb'adında 500 aded telefon direği pazarlıkla 1 k•t >;.. 

günü saat 11,30 da salın alınacaktır. :r.ıuhammen bedeli 6000 lira .oluP ·ıeri1' 
teminatı 900 liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. ısteklı ıeti
belll gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelfl'lcsı6> 

cıı 

_...., .. 
. Bil~hare y:ı_ptınlacaklara esas olmak üzere otomobil şasesi üzerine :il:~ 

nelık hır benzın tankı yapbrılacaktır. Pazarlığı beitenilecek resiJnler ·ııerl 
1 k " b . 1 1 ' k şc~' yapı ma u:zer_e u ış ~r e ~g~aşanların yapabilecekleri benzin ta~ } k11dsr 

hakkında teklif ve resımlennı tetkik edilmek üzere 21/12.'940 ı;tUnilJle 11911) 
Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna vermeleri~ 

Orman Koruma Genel Komutanlık / 
Satınalma Komisvonunda~,; 

1 - Orman Kanıma Genel Komutanlık kıt'alan ihtiyacı için 400') Cl rııdıJı 
fotini kapalı zarf usulile ihalesi 2'1:'941 perşembe R\inü saat ıs te ,A.nk~ıf· 
Yenl~ehlrde Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda yapı]:lcsk 

2 - Muhammen bedeli 32000 lira ve muvakkat teminatı 2400 liradır. dil" 
3 - Şartnameler bir lira 60 kuruş mukabilinde Satınalma Kornisvorı\1!1 

alınabilir. 1b' 
4 - t~teklilerin şartn~me!llinde va?.1,ı ve"ikalarla beraber teklif nı.c~t;1~rı 

tarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komiıı;vona verıneierı s.ı.9) 
ol~ur. ..sss1. cıı 
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