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Mısıra ~•kanlan yeni AvustraIJılı askerler 

Fransa da 
Geçen 
Şe31ler 

ranıız mailiıbiyetinden 
ıonra bu memlekette ' . 
h .. daha mahiyetıne 

1 enuz ... , 
llat'i surette nüfuz cdemedıgımız 
~ d · altında e az çok esrar per esı 
k•lan bazı hi.diıeler cereyan et
l?lektedir Geçen harbden aonra 
•'raıısad~ tebarüz eden ıimala~ .a· 
'"'•nda ehemmiyetli bir mevkı lıt
tal d M" o" Laval'in mem e· eenosy ·ı. 
ketin yüksek menfaatlerıne artı 
)•Ptığı cür'etk&rane hareket k~r .. 
"'•ııda hayret ve dehıete dUJ· 
ll>•rnek mümkün değildir. 

air memleketin tarihi mukad· 
d • ünleri tr•hnda zafer ve net e g 
bQlunduğu kadar felake! "?.lan ~~ 
01-bilir. Milletler, büyüklüklermı 
)•lnız muvaflııkiyet zamanında 
degil k defa elem ve ıstırab 
"' • ço . B" "k tn••nlerinde göıterırler. uyu 
kılilbdanberi Franıııda ~httığımız 
llıUteaddid 91İl misAUerı,, F~~ıa· 
bııı hakiki dostları, ıiındı gdorml e
lııekı t .. du~akta ır 1tr. \t e eessur ,... h' . 

•tanperverlik heyecan ve ~~ı
t~lile meıbu Franıaya ne 0 u 
bılırıiyoruz. Herhalde muayYı.:n 
it fikir zümresine dayan.an .. 

ı•l'in karanlık hareketlerı kartı· 
.... d ·1ı • e muhterem l.ı a yalnız ı tıyar v k 
d·"'•tal dumanlar arasında ~~: 
illi gö,;eren bir ürnid yıldı:a gı 1 

~l>larnaktııdır. Fransız kabraı:nan· 
.ı • 1 • t'ımaalı te
~ "e fedakar ıgın1n 
L ~i edilen ihtiyar ıef, mem~°; 
<et dahilinde kısa bir ıeya a 
)' ' F efkanu· Phktan sonra ransız .. 

Askeri vaziyet 

İtalranın Afrikadaki 
mukadderatı 

Bardia'rs. bağlıdır 
Askeri vazly.t İtalyanlar için 

hiç de iyi olmıyan bir ıekilde de
vam ebnektedlr. f11hakika, bun
dan evvelki yaıımııda da işaret 
ettiiimiz veçhile İtalyanlar Ama ... 
VUdlukta Yunanhlann taarTUZU
nu durduramadıkJan JibJ sahil ve 
merkez mmtakalannm ba7.ı nok ... 
talannda ban )·eni ıerl çekilmele· 
re bile mecbur olmuşlardır. 

Lilıya lufasmm f8rk kısmını 
teşkil eden ve Barka, Slrenaik ,·e
ya Binpıi sibl muhtPlif is.imlerle 
Yidedilen m1ntakanın şimal kena ... 
tındaki !\larmarik bavalisinde de 
emniyetle tutunabilmek imkinını 

bulıımamaktadırlar. 

Alrlkada harekit inlsyatifıni 
&'İttikçe daha kuvvetli bir surette 

ellerine almakta olan İngi1iılf'r i5e 
umumt ve coğrafi vaziyetin ken
dilerine bahşetme(e ba,Iadıkı bü· 
tün menafiden istifade edi)·oTlar. 
Bir taraftan, İtalyan donanması
nın Umanlanndan hemen hiç dı
tan rıkamıyacak bir hale gelmesi 
fÜ7.ÜOden artık hiç taciı edilme
mekte olan kendi donanmalarile 

Matrnarik mıntakasınm ~İmftl ~
hili boyunc:a İtalyan k.ıt'alannın 
işgal etmekte oldukları me,·ki1eri 
mü~ir bir surette bombard1nıan 
etrnekte olduklan gibi deniı: nak
liyatile men1jl lderini de pek çok 

(Arkası qhffe S sütun 2 d~r 

A /riltada : 

Bardia ile Tob· 
ruk arasındaki 

yol kesildi 
Esir miktarı 31,500 ü 

buldu 
Kahire 20 {A.A.) - Bardia 

etrafında muharebeler devam et 
mektedir. İngilizler takviye kuv
vetleri almaktadırlar. Henüz te· 
yid edilmiyen bir habere göre 
Jngilizler, İtalyanların Bardia İ· 
le Tobruk arasındaki kara mup 
vasalasını kesmeğe muvaffak ol
muşlardır. 

Ele geçen mılzımı 
Kahire, 20 (A.A.) - Carb 

çölünden Kahireye gelen birisi 
Jngilizlerin eline düşen top, tank 
vesair harb malzemesinin pek 
büyük miktarda olduğunu söyle
miştir. Bu harb malzemesi fev· 
kalade bir mükemmeliyettedir. 
lıalyanlar bunları tahrib etmeğe 
vakit bulamamıelardır. İngilizler 
şimdi bunları, düşmana karşı mu 
vaffakiyetle kullanmaktadırlar. 

31 ,500 • 
esır 

Kahire 20 {A.A.) - Carb 
çölünde vuku bulan muharebe
ler esnasında esir edilen İtalyan· 
ların sayısı şimdiye kadar 31 bin 
500 e hali!' olmuıtur. Ölen ,. 
yaralanan ltalyan a!lkerlerinin 
sayısı henüz mlllUm değildir. ~~rr.iyesini anlamıt, fransada u~ 

~• 1ıi ve memleketten asker ge 
~·ilıııeıi hakkında valci olan ta-
~le..; enerjik bir halde reddet

ıı,~tir. Batka devlet nam ve ho; 
"h 1 · muavı· ni :ııa çalııan dev et reıs Al· 

Fuhuşla mücadele 
nı de vazifeden azlederek 

~'nlann müdahalesine ır~dıır teV· 
kıf altına bile almııtır. Şu halde, 
_....,,etli engellere raimen Fran• 
~ "•tanperverti~i koltann.• ~e 
t -C•klanna takılan esaret %ıncır• 
...... • k lkm~k 
ı. "ı takırdatarak ayaıı:a a . 
d ''Übesinde bulunmaktadır. ~ız 
~ '"l!!t rei,inin bu hareketlerıne 
i ~k•r~k diyebiliriz ki Franı_a~a 
)ı C• k"'t" fıkır• l ıualer karanlık ve n u 

d•tle bog"~•abilmek icin kendisin· 
• . k d • .. ıcab eden kuvvet ve u retı 

ıo, M" .• La 
1 1,~eğe baılamıthr. osyo : 
~ t. ll'I yerine Hariciye Nez"retı-
d: t••irilen Pierre- Etiemre Flan· 

•ıı • • 
~ , Fransız milli menfaat1erı:ıı 
~0'1tttı•k icin u~ratabilecek va11f· 
d tı haiz bir diplomattır. Fransa· 
~ aoıvekillik yapan ve uı üncü 
ı• huriyeıte Allience Democra· 
.:ı~aıe Partisinin sefi bulunan F)ftn• 
•ııı ek'I' ~' tnethur Fransız B11.,v ı ı 
~ *'ldeek .. Rouııııseau oo1itilca•ının 
\~anı ve ona bütün kalbilf' ha~-
~ "'adamdır. E"er ıon hadi.sele· 
~~ darbelerile, fikirlerinde eıaalı 
~:, değ~iklik olmamıt :ıe, cum• ı 
lı. rıvet ve demokrasi aren•in lrri .. 
~~ hl!ıızı kayıd ve tart1,.r1-.ı ba::.1, .. 
~:: lierkes icin mutlak bir 1tda· 
~'tıı :'e her hukuku h~zı tadilatçı 
't tı:ı\Petle tanıyan ki1'•ıe ftl•vhtan 
~:~~ket d;nc1,.r ol•n F1,..,nrl1n nn· 
di 1''1;pi eibi tam bir faıİ!lt drO.il,,r. \' alnız demolaasi ıittt"tıı.inin 
ltı!t'. }'Ürüvüıünü dilct11törler ıİı;te .. 
del>ıııı ani hareketlerile telif icin 
)' "1okraıide eıa•lı bazt tadilat 
1ik~11rtıa~1n'\ taraftard ır. Dıı poli. 
•!~tla Franıanın mf"nfat\tlerinin 
~~ıırı farkını nıızan itibara alınak. 
~.ı,~ Almanlarla mütt~rok yürü· 
~k ıleceğine kanidir. Naziler gibi 

Çı Ve müfrit "'ill:v .... ,.; "'1ma· 
Necip Ali KÜÇÜKA 

(Arkası l&lılfe a .uıun ı de] 

rıorya oteli bu 
sabah kapatıldı 

Bu sabah Beyoğlunun büyük ve me,
hur otellerinden birinde yapılan bir a
ramada 17 kadınla 15 erkek münase -
belsiz bir vaı.iyette yakalanmışlardır. 

Tepeba,mda Meşrutiyet · caddesinde 

olan bu ot.elin İsmi Florya otelidir. Bu

raya bir takım •ilpheli kadınların de
vam etmesi Polisin nazarı dikkatini cel
betmif ve dün •ktam bütün civar so
kaklara sivil memurlar konularak ote
lin kttpısı ve içeri girip çıkanlar taras-

rud edilmeğe başlanmıştır. Nihayet ıa
baha karşı tam saat beşte memurlar o
telin etrafını çevirip sessizce kapıcıyı 

uyandırmışlar ve içeri girerek odaları 
araştırmağa başlamışlardır. Memurlar 
bir çok odalarda blr kadınlR. bir etkek 
bulmuşlar ve hepsini de yakalayıp 

Emniyet müdürlüğüne götürmüşlerdir. 
Kadınların isimleri sabıka defterine 
kaydedildikten sonra emra7ı zühreviye 
hastanesine gönderilmişlerdir. Otel bu 
sabah tahliye edilmiş ve kapalılm~hr. 

SellePden son,.a 
Hat tamir edildi ve 
Edirne yolu a~ıldı 

Edirne 20 {Hususi) - Uzun
köprüden geçirilen tecrübe tre -
ninden sonra, evvelki akşam, Is • 
tanbul treni Karaağaca vasıl ol • 
muş ve bu suretle seyliibın deınir· 
yolunda yaptığı tahribat kısa bir 
zamanda tamir olunarak Edirne 
yolu açılmıştır. 

Seylab dolayısile Edimede ha· 
sar gören su ve elektrik tesisatı 
hakkında tedbir alacak olan len 
heyetleri Nafıa Vekaleti tarafın -
dan Edirneye gönderilmiş ve iki 
heyet de Belediyede Umumi Mü
fettişin de hazır bulunduğu bir 
toplantıdan aonra işlerine baıla • 
mıılardır. 

Öğrendiğime göre elektriklerin 
gecikeceği günler için gerek hal· 
kın ve gerekse fabrikaların petrol 
ihtiyacı lstanbuldan fazlasile gön
derilmiştir. Elektrik işleri ~eceli 
gündüzlü iş poıtalarile en kısa bir 
zamanda başanlacaktır. 

Kızılayın devamh himmet ve a~ 
laka.sile feyezandan zarar gör~n· 
lere hem şehirde ve hem de Mep 
ric ve İpsalada yardıma ba,Ian -
mı~tır. Vili.yet ayrıca Edirne ve 
İstanbulda kayıklar ısmarlamıştır. 
Bosnaköyde hiçbir nüfus zayiatı 

yoktur. Halkın mühim bir kısmı 
şehre ve civar köylere geçiril
miıtir. 

Arna11udl ultta \ 

Porto • Palermo 
bölgesinde de 
İtalyan muka· 
vemeti kırıldı 

Kilissura Yunan 

topçusu tarafın

dan dövülüyor 

600 esir daha alınd ı 
Atina, 20 {A.A.) - Salahi

yettar membalardan bildirildiği • 
ne göre ltalyan mukavemeti 
Porto - Palermo mıntakasnıda 
tamamen kınlmışhr. İtalyanlaı 
burada da ri.c'ate başlamış_lardır. 
Cephenin merkez kısmında Y v 
nanlılar İtalyanları iz \C etmek· 

• tedirler. Kilissura, Yunan topçu 
kuvvetinin ıiddetli hücumlarına 
maruz bulunmaktadır. 

Başkumandanın 
• • • 

emrı yevmısı 
Atina 20 {AA.) - Başku · 

mandan General Papagoı.. Yu· 
nan kuvv~tlerine a~ağıdaki emri 
yevmiyi göndermiştir: 

•Düşman, cephemizde ric'a · 
etmektedir. Düşman Afrikada, 
İngilizlerin önünde de kaçıyor. 
Dü§man kendi memll""ketind~ 
mağlôb edilmiştir. Kıı, bize tari
himizin en ,erefli muzafferiyıı-. ' 
ni getirecektir. 

Askerler. Elen ıubayları 1 Yu -
nanistan sizinle müftehirdir. Size 
teıekkür eder. 

[Arkası aahife 3, ıütun 8 da] 

ÇÖRÇİL 
dün mühim bir 
nutuk söyledi 

Dün bir nutukla askert vaı:iyeti 
izah eden Çörcil 

Londra 19 (a.a.) - Çörçil bugün A· 
vam kamarasında vaziyet hakkında söy_ 
1ediği nutukta, askeri vaziyet hakkında 
sık sık beyanatta bulunmanın tehlikeli 
bir hareket olduğunu, çünkü bu sayede 
hükUmete ve sevkülcey' bakımından 

ehemmiyetli kararlar verecek olan ma
kamlara aid fikirlerin ortaya dökülece
ğini söylemiş ve Garb çölündeki askert 
harekitı şu şekilde anlatmıştır: 

•- Şimdiki halde Bardiya şehrine ve 
kalelerine gittikçe artan büyük kuvvet_ 
Ierle taarruz ediyoruz. Batı çölündeki 
vaziyet her hangi bir sarih beyanatta 
bulunmama müsaid değilse de vaziye
tin lehimize olarak inki~af ettiğini söy
leyecek kadar ileri gidebilirim . 

Tarihe geçecek olan bu mühim mu_ 
harebe geni:t bir çöl sahasında s~r·a~e 
hareket eden motörlü kuvvetlerımiıın 
eıı;eri olarak dü~man kütlelerinin ve 
düşman müstahkem mevkilerinin içinde 
ve dışında öyle inkişaflar göstermiştir 
ki şimdiden tütün tafsll&tile bunu an
latmaya imkS.n yoktur. 

f Arknın utıire !ı ııııütun 4 tel 

• Refi Bayarın cenaıesı 

bu gün kaldırılıyor 
Dün gazetemizi makineye ver· 

mek üzere olduğumuz bir ıırada 
vefatını teessürle öğrenerek bil· 
dirdiğimiz Refi Celal Bayann ce
nazesi bugün saat 12,30 da Tak
sim Mete caddesinde Miramar a· 
partımanından kaldırılacaktır. Cep 
naze namazı Beyazıd camiinde 
kılındıktan sonra Merkrzefendi 
mezaTlığındaki husu<tİ 
defn~.:ıqecektir. 

Hükômet yeni 
kararlarveriyor 
•• 

Or/ i idare Üç ay daha 
temdid edilecek 

Müstahsili himaye için zeytinyağı ve 
tütün piyasasına müdahale edilecek 
Ankıtradan verilen haberlere göre, hiikfunet, altı 

\-lliyeUe ilin edilmiş olan Orli idarenin daha üç ay 
müddetle uuWn•ası kararını verrni,tir. Örfi idarenin 
2G k8nuııuev\'eldcT1 itibaren iiç ay daha temdidi için 
&,vekBJet tezkere~i Meclise veı·ilmiştir. Te1kerenin 
l\tecli~in bugünkü içtiınamda okunması muhtemeldir. 
Ankarodıı bulunan örfi idare komutanı Korgenf'ral Ali 
Rıza Artnnkalın ds Meclisten bu karar çıktıktan sonra 
İstanhula geleccii bildirilmektedir. 

düşmesine meydan vermemek için zeytinyağı ve tütün 
1>iya.._qs1n11 hükümetln müdahale edeceii anlaşılmaktadır . 

ltükfunet bu suretle pi)·asada naıım rolü ifa ede
t:ekiir. 

İcabında ordu ihtiyac:lannın memleket haric:indeu 
tedarikine zaruret hasıl olduiu takdirde, l\lilli l\,.üda~ 

faa, İktıSRd ve Ticaret Vekaletlerinin mii$terek teklifi 
iiıcrin~ icra Vekilleri Jleyeti kararile bunların diğeT 

ıncn1leketlerden tedarikine salı\hiyet veren kanun lılyi-

Jliikômet müstnhsili himaye etmek yolundaki me~a- hası, İktıcoad Enrümeninden geçerek l\feclis mznamcsine 
isine ılikkatle devam etmektedir. Fiatlann daha fo1la ahnm1 tır. 

Orduya kışlık hediye 
Bu sabah Ticaret Odasında mühim 

bir toplantı yapıldı 
Kızıla31, trilıotai falJrilıalarına 

11erd i ' siparişler 

Laval Dahiliye Vekili 
olacak 

Londra 20 {A.A.) - Vichy
dcn gelen son haberler. Fransa· 
da, yakında yeni bir kabine buh 

olacağını göstermektedir. 
Laval'in Dahiliye Nazırı olarak 

tekrar girmesi muhte-

• 

Ticaret Odası da 
5 bin lira verdi 

Askerlerimize verilecek kıthk hediyeler İçin bu aabah Ticaret 
Od .. nıda mühim bir toplanh yapılmıthr. Bu toplantıya trikotaj fab
rik'ltörlerile Kız1iay mümeııilleri ittirak etmitlerdir. Kızılay Kuru• 
mu, askerlerimize yünlii ceket, kazak, eldiven, çorab yaphr11.cağı 
için fahrikalann İstihsal kabiliyetlerini öğrenmiıtir. F11hrikatörler, 
Kızı1ayın verdikleri aipariıleri en ucuz ıartlar altında en kısa bir 
zamanda yapat"aklarına dair teminat venniılerdir. 

Ticnret Odası da askerlerimize kıtlık hediye hazırlanması için 
Kızılay kurumuna 5000 lira vermittir. 

İngilizlerin Taranto limanına yaptU<lan hava baskını esnasında, tayyareden fotoırafla tespit edilen 
bir resim: Limanda i.nfilikl-.: ıöriilmektedir, 

, 



• 

lukambar: 

Orijinal bir relıliım 
Dün, tenhaca ve geniıçe bir kahvenin, rahatça bir köıe~inde, 

tam yazıma baılavacağım sırada karşıma biri dikildi. Dikkat ettim, 
bu, '·aktile gazetelerin mi, }Ok~a mecmualann mı birinde görmüı ve 
pek az merhabala"1llf olduifum genelerden biri ·idi. Tam yazıma 
bqlayacağım 11rada yl\Jnan bir tırafll tutulmak korkusile kendisine 
yüz vermek istemedim. F'ıWnt, o. benim bu ciddi durutuma ve biraz 
surat flli,ime biç €'hemmiyet vermeden yanıbaştma çöktü ve o ba .. 
yat mı bayat, soğuk mu ıoihık, buz mu buz tabir ile söze başladı: 

- Ostadım, kolay geloin ! 
Cıldırmak işten değildi. Vakıa, bende yazının mevzuu hazırdı ve 

bu ..;..,vzu boı, kıvrak bir meuudu. Fakat herifçioğlu, bu hareketile 
zihnimi alt!ist ve o r..anım mc\ 7Uu, bana zehir, zemberek ctmİftİ. 
Ben, hiç cevab "ermedi!; im haldt-. bir kere çenesi açılan o, artık 
durmadan boyuna söyliıvoıdu. Filan iyi yazarını,, filan fena çizer
mif, fi1in çok okunur, filin hiç okunmazmuı ! Kendisi de neler, ne
ler yazmak niyeo.inde imiş, kafns1nda öyle fıkra, makale, hikiive, ro
man mev7ulan varmış ki, \.unları ne$rettit!'i gün, h~men hirçok oku .. 
yucular tarafından kap11 l<aoı' kapmlacakmı• 1 Niyeti de vakında 
bir fırsabnı bulur, eline biraz p1'ra gecerse h~TTI-"n edebi bir mec .. 
mua cıkanp bun lan o mecmus- ite neşre•mekmiı ! 

Buraya k~c'ar yalın kaıt gid1;n tıra~. burada birden fcatmerlendi: 
- Ey üstadım, ~ğer ~fınızı effltmadımsa romanlanmdan bi .. 

rirUn mf'vzuunu ıı:İze ıır.1atayım mı 7 
- Y oo t d~dim, ( öoürv.iehi ki«iıd, kalemi p-Östererelc) isim 

var, yazı yıızaca2:ım! 
- Su lıalde ıize k11aca bir şey danıfacağım ! 
- Nedir o? 
- Şayed, günün birinde ben bu mecmuavı çık11ıracak olurııııım, 

onun için, bana, gazet,.lerde yapılacak yepyeni, orijinal bir reklim 
ıek1i ö~et.c:ıize ! 

Tam o aralık, baktım, sokaktan: 
- Y umurtaaau yumul'ta.a.&n !. 
Diye iki elindeki sepetler yumurta dolu biri geçiyor. Berikine 

C!öndüm: 
- Sana dedim, hen yepyPnİ v~ vavet orijinal bir reklam öğrP• 

tirim ama, bu İı gaıett>ferle. dw·~· il~nlarile olmaz. Cünkii Jf&zete 
ve duvar Bfişlerile yapılan ilinll"nn. l'nkta11 modası geçmiıtir ! 

- Peki, ne ile yapacağız bu reklimı? 
- Yumurta ile! 
- Nasıl yumurta ile? 
- Gidenin bir yumurtacı <Wkkiını1'a ! Orada dükkancı ile ko· 

nuıur, pazarlık eder, dül<kô.nd~ki 1&ndık ve upetlerde ne lcı•dar 
yumurta varıa. hepf-İnin üzerine, ~lvah, kınnın, mavi. yeıil mürek· 
kehle: «Filanca mecmua cıkn•or. En me$hur kalemlerin eıerlerini o 
mecmuada okuvncak11nız!» diye Y~?:ar, ondan ınnra mf"rmua.,,1 OT· 

laya çıkanr ve delı~etli "'1tarsın ! Hele. bunu, f.tanbuldoki bütün 
yumurtacı dükkanl•rına tatbik edecek olursan, o zaman sahta mec· 
mua yetiıtiremezlİn ! 

Pek az düıündüklen •onra: 
- Yata be üslad ! dedi. Bu usul Amer;k•ila bile kimsenin •k· 

lına gelmemİflİr. Aman rica ederim. bunu bJ1t~kaıı duymas.ın. Çün
kü duyarsa, belki benden önce tatbika kalkar!. 

Teminat verdim: 
- Hiç merak etme. hunu Lir hen. hir ıen 1''1ece;;.iz. 
Mübarek, bol te~ekkürlerle yanımdan uzaklaıırken, iti ~akmıf 

olan gar.on da !'ülerek bana: 
- Geçmif olsun! diyordu. 
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,,,,,,,,,,,.! .... ~ ... ! .... ~ ... ~ ... ~ ... ,,,,,,, 
Tuna nehri donmadan ... 

Tuna yolunun bazı yerleri don
maia yüz tuttuğu için, Tuna yo
lundan yapılan nakliyat, ,imdi
den mü~külata uğramışbr. Tuna 
üzerinde iş yapan memleketler, 
l'una nehri donmadan, mümkün 
orduğu kadar, bütün müşkülata 
rağmen nakliyah arttırmı~lardır. 

Acaba Tuna yolunun donması. 
bu yüzden nakliyatın felce uğra
ması, bize ne zarar verebilir) E· 
ier dış ticaretimiz için Akdeniz 
yolu, Basra yolu gibi mühim ti· 
caret yo1ları olmamış olsaydı, Tu
na yolunun donmasından büyijk 
zarar görebilirdik. Halbuki ıon 
zamanlarda ihracatımızın mühim 
bir kısmı da, Akdeniz ve Bas· 
ra yolile yapılmaktadır. Bu itibar
la Tuna yolunun donmaoıı bizi 
pek az alakadar edebilir. Bu yo· 
!un felce uğraması, daha ziyade 
Almanya gjbi Tuna memleketle· 
rinden erzak ve ham madde alan 
memleketleri müteessir edebile· 
cek bir hadi .. dir. I 

Njtekim alınanlar, Tuna nehri 
donmadan nakliyata büyük bir 
ehemmiyet vermektedirlr.r. Ajans 
haberlerine göre, bu yüzden yol
larda nakledilmemiş bir sürü mal 
bile kalmıştır. 

DONKOIHRACAT 
Dün limanımızdan muhtelif 

memleketlere l 70 bin liralık ih
Yacat olmuştur. Gönderilen mal
lar arasında, yumurta, ıu~am, tii .. 
tün, tiftik. balık bnlunmakta idi. 

ALTIN FIATI 
Dün altın fiatı 22 lira 30 ku

ruşa kadar yükselmi"ltİr. 

. 

Otman CEMAL 

Paşabahçe rakı fabrikası 

bugünlerde biliyor 
lnhi~arlar idar~sinin yaptırınak

hı olduğu iki mühim in~aat ya
kında hitm•k üzeredir. Bunlardan 
birinci~i Jzmirde yepılmakta olan 
.. fürkiyenin en büyük ve modrrn 
tlitün işl meevi ve amhMları, di
ğeri de Pa,abahçede yapılmakta 
olan rakı fabrikasıdır. 

lzmirde yapılmakta olan hü· 
yük İnşaat için 1,5 milyon lira 
satfedilmektedir. Gayet ~eniş bir 
!aha üzerinde kurulmakta olan bu 
İn!'aat, tütün işleme df"polarile am 
baılan olmak üzere iki kııııımdan 
mürekkebdir. t~Ieme kısmıncl.1 İş· 
çilC"rİn h""r türlü ihtiyaclarınaı tah
-.is edilen pavyonlar vard 1r. Bun· 
lar meyanında çocuk bakımrvi, 
İ'}çİ yemekhaneleri, eczah ıne, h<ts 
tane, dus verleri vr-saire bulun· 
maktadır:/ Burada islenec•k olan 
tütünler. al'lansörle a!;lağı katlara 
indirilerek ihrac edilinceye kadar 
alttaki hüvük depolarda mu· 
hafaza edilecektir. Memlekette 
satfedilecek kısım da bu İnsaatın 
yanında bulunmakta olan ~i~ara 
fabrikaıııına sevkedilecektir. Paşa· 
bahçede yapılmakta oh1n veni ra· 
kı fabrikasına da 400 bin lira sar. 
fedilmi,,tir. Bu in~a:'!t bittikten ~on 
ra rakı İstihsalRtı gavet mocJ,.rn 
ve masraf91z bir şekilde yapıla
caktır. 

Ticaret Vekaletinin portakal 
ihracatını lisansa t8bi tuttuŞ!unu 
yazmı .. tık. Mıntaka Ticaret ~1ii· 
dürlüğü mandarina ihracatının da 
lisansa tibi olup olmıyaca~ını \'e
k8Tf"tten sormustur. 

--iki gÜnün hulasası: 
(Bir bankadaki kül;'iik IM'muriyeündt>n çıkarılan bir adam, Ankarada 

müşkül günler ge<"irirken komi"yonculuk ya,an ve bir kereste şirkeünln mü
dür muavini bulunan lfamrli İ'<mİn<ft' eski bir mfktfb arkadaşına te~adüf edh·or. 
İlk rörü.,tükleri «ün flamdi onu evine .:ütürüyor; himavekı\r bir tavırla (Ya
rın bMa gel, bir S("y yapnrı7) di-"e bir vaidde huluıuı:vor, O da erte1-ii _.ünü 
öiJeye doiru, arkada!<.ml makamında ziyarete aidi:vor.) 

Dün aktamdanberi ne Hamdi, ne ben hakikatte defifmlŞ değildik; nPy
•k ıcene oyduk; buna rağmen onun bana d<ıir, lx-nim ona dair öğrendiğimiz 
bazı tevler, ba~ küc;ük ve teferrüata aid eeyler biıi ayn istikametlere alıp 
aoti.ırmüılerdi._ lıin asıl ,earib tarafı, ikimiz de bu değltlkliği olduğu ~ibi ka
bul ediyor ve ta1:-ii buluvorduk. Benim kızgınlığım Hamdiye değil, kendıme 
de delil, sadece burada bulunu,uma. idi. 

Odanın tenhat~bğı bir anda arkadaşım başını kaldırnrak: 
•- Sana bir iş buldum!• dedi. Sonra, vi.izüme o .cesur ve ı:nan.::ıılı göılerini 

dlkert>k Ulve ettı: ":lanı hır ış •cad ettim. Yorucu hır teY dei,ıl. Bazı banka
larda ve bilhassa kendi bankamızda işlerimizi t.akib edeceksin ..• Adeta •irketle 
blnkalar aras.ınde irtibat memuru gibi hir şey •. , Boş zamrınlarında içeride otu
rur, kendi islerine bakarsın ... İstediğin kad~r şiir yaz ... Ben müdürle k0nuş
tum, tavinini yapa~lı7.._ Fakat sana fimdiJik J>Ek faz.la veremiyece~iz- Kırk 
eJlı lin. .. İleride lahit art.ar! Hadi bakalım ... Muvaffakiyctlcr! .. • 

Koıtukundan kalkmadan elini uzattı. Sokuldum ve tf:,"kkür ettiın. Yüzün. 
de, ~na jyilik eltili için mimi bir memnuniyet vat"dl. Onun a~lında h!ç deı 
fena bir lruan olmadıı;1ını. yalnız mevklinln jrabların1 yaptıR.ını ve bunun da 
b@lkf hakikaten Hl.,umJu olabileceffini düründüm. F"k.ot dı~rı r,ıkınra kori
dorda bir mQdd'lt d\ınııkladım ve Wına tarif ettlti odr.}'11 «ltmc-klf! bur~yı bı
r.!kıp cıkmak araıonda bir hayli tere<ldüd e:tlim. Sonra ağır ağır. ba!;iım önüm
df' birkac; adım vilrüverek t!k ra ~eidi"'im hndeme-y mütercim Rnif Ef"E"n·'i.,in 
ocl:t•ını sordun1 Adam elile Rayrimuavyen bir kapı ı A;ıo;l<"rdi ve gecti. Tek
r;ır durdum Nicin bırn~ın ~demiynrd•ım? Kırk lirn ylığı mı f[>da ıedemivor
durn" Yoksa Harıdive kRrfı aYlb bir harek!'tte bulnnmut olmaktan mı çeki
nlv~rdum? Havır! Avlardanher• türen i.nlılik. buradan çıkınca nereye -1.de
c•A•mi. n@rt:dt l' srayat""fımı bHmcımek Ve artık: tamamile eençedne diiş
müş nldu~m bir ~saretıiz.Jik ... İıte beni o Jn, ktlridnrd• tutan ve oradan 
J[eçecek olan di~er bir hademeyi beklemeie sevkeden bunlardı. 

HAKiKAT ~O Birincikinun 1940 

_................ 

ŞEHİR ve MEMLEKET inadcı hemşireler 
• 

HABERLERi '-••••••-"'-''-•- Çeviren : Ömer NeJad 

Tramvaylarda 11·······~~~~········~·~·a·~·;L~~········11 Kaloriferlı 

Serin bir eylul sabahı Dr. His· 
lop. ateşin kenarına oturmuıı a· 
yaklarını ısıtıyordu. O ıırada hiz
metçisi Jan elinde bir kağıd par
ça~ile içeriye girdi ve garib bır 
ifadeyle: 

~~~~~~~~~~~ 

kolay sey~hat 
için çareler 

Kurulan 
vaziyeti 

bir komisyon 
tetkik edecek 

lstanbulda tramvay darlığını 
kar~ılamak ıçın alınması icab e
den tedbirleri kararla~tırmak üze. 
re, Belediye Reis l\.1uavini l .. Utfi 
Akıııoyun riyasetinde bir komis
yon teşkil edilmiştir. Komisyon
da, Elektrik, Tramvay, Tünel 
Umumi Müdürü Hulki Eremle. 
Eınniyet Müdürlü~ü mümessilleri 
ve tramvay murakıbları da bulu
nacaklardır. Komisyon yakında 
toplantılarına başlavarak bazı ka
rarlar verecektir. Bu arada. bazı 
ihtiyari durak yerlerinin kaldırıl· 
ması suretile, kısa mesafe yolcu· 
lannı mümkün mertebe tasfiye, is .. 
tn!l")'onlarda daha az adam birik
mesini temin etmek ve tramvay 
arabalarının sür' atini arlhtmak cİ· 
heti de dü~ünülmektedir. Bu tı:e· 
kil tatbik olunursa bir araba, dn. 
ho fazla sefer yapabilecektir. 

Diğer taraftan sabahları izdi
hamı azaltmak için mektf"blerin 
ac:;ılma saatlerile dairelerde me· 
sai saatlerini birbirinrlen ayır· 
nıak İcab etmektedir. Me-mur Vf" 

talebe ayrı ayrı zamanlarda mek .. 
tebe ve dairf'ye giderler!e yolcu 
miktarı hissolunur derecf'de aza
lacak ve tramvaylarda daha ra· 
hat seyahat etmek imkanı ha,ıl 
olacaktır. 

Tünel kayışı 
Tünel kayışının daha üç avlık 

ömrü kalmı~tır. Bu müddf"t niha .. 
yetindr deği~tirilmesi İcab etmek· 
t~dir. idare, ln!!ilterede bu nevi 
koblolndan imal eden bir l:um
panva ile temasa germic:tir. Tiine1 
kav11unın eskimesi hiçbir t<'J.tli1ce 
doğuracak mahiyette droğ;ldir. 

Çünlc:ü e~a~f"n a:Yrıca bir de frel'). 
tettihatı va,.cfır. 

v ... ; ;;,..,., t"rife i 
T r8mvavlarda biriııri me,·l<i 

İç.İl" 7. ilcinı:-İ mevki icin 5 kı1ruc:luk 
ve biitii11 hatJa,.a samil vf'knt"s~k 
bir tarife tetbikı i<"'İn h,7,rlıklar 
bitmiıııtir. Ru hu~ncı.t~ki ~·h~hı mu
cibe l~vih-1'l•ı Nafıa Vrlrll~tine 
p;.:.n...:1.-."ilnıi~tİl'. 
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lhtııad 
* RUMANYADAN MAL 

GELDi - Dün Rumanyadan 
şehrimize mühim miktarda mal 
gelmiştir. Bunlar arasında tıbbi 
ecza, k0.ğıd, anelin boya, tıraş hı~ 
çağı, Litopan, mukavva, cam, 
radyo, tahta çivi, astragan tavtan 
deriıııi vardır. 

*AVRUPA YA IHRACAT
T una nehri donmağa başladığın
dan ihracat daha ziyade demir· 
yolları vasıtasile yapılmaktadır. 
Son günlerde Bulgari,tanın Bur· 
gaz limanındaki faaliyet artmış· 
tır. Buradan Avrupaya gönderilen 
mallar Burgazdan trenle sevke· 
dilmoktedir. 

* VEKALETiN VERECEGI 
LiSANSLAR - Bakla, mercı· 
mek, fasulye, nohud ~ibi bazı 
maddelerin ihracat lisansları doıi· 
rudan doğruya V ckalet tarafın
dan verilecektir. Bu husu,taki e· 
mir, dün alakadarlara bildiriln1i,. 
tir. 

* MAKARA FIATLARI -
Fiat Murakabe Komisvonu dün 
makııı.ralara azami kar haddi koy
muştur. Yeni fiatlara ~öre maka· 
ralann cins ve nevilerine göre 
perakende maliyet fiJltları iizerine 
yüzde 14 • 20 miktarınd~ fork 
konulmuştur. 

Viliivet ve BeleJive * ÇAMLAR KESILMIYF.
CEK - Yılbaşı münasebetile A
dalar ve di~er yerlerden çam ke· 
silmemesi hakkında alli.kl\darlara 
tcbligpıt vPınılmı~hr. 

* ÜSK0DAR Cl"PLERI -
Üsküdardaki çöp i•kelesi, lodoslu 
havalarda mavnaların yanaşması 
na mü!"aid olmadıP.ından burada 
çöpler birikmektedir. lskeled• ta· 
dil8t yapılacaktır. 

* DAR0LACEZEYE GiRE • 
CEKLER - Nüfus tezkeresi ol • 
mıyanların Darülacezeye kabul e
dilmemesi alakadarlara bildiril
miştir. 

* MA YI AMONYAK TEK • 
LiFi - lstanbul Belediyesi lkıı. 
sad müdürlüğüne mayi amonyak 
satn1ak üzere bir Yugoslav fir -
ması müsaid teklifler yapnuştır. 
Teklif tetkik olunmaktadır. 

Maarif 
* ASKERE CIDEN ONIVER 

SITF.LILF.:R - Üniversite talebe· 
ıı olup da manevra için askere 
alınan talebenin hakları baki ka· 
!acak vfl a•kerde kaldıkları müd
det devam müddetinden sayılmı
yacaktır. * TERFi FDECEK öf.RET. 
MENLER - Bu sent terli ede· 

•• • 

apartımanların 

kiraları 
Apartıman sahibleri ki
raları artırmak isleyorlar 

Bazı kalöriferli apartıman sa· 
hibleri. kömür ve nakliye Hatla
rının arttığını i1eri sürerek kira 
bedellerinin de bu niqoette arttı· 
rılması icin miiracaatta bnlunmu$· 
lardır. Milli Korunma Kanunu
nun hükümlerine göre, bugün 
icin. bu kira hadlerini arttırma· 
ğa imkan voktur. Anc"lc biribiri 
üzerine mües-.ir olan fiat kom· 
binezonlarını da nazan dikl·ıt.te 
almak için bir kararnl'mf've ihti
yac olduğu sövlenrrı,..1<_t,..riir. 

Diğer taraftan Mtlli KoT"unma 
Kanununda ""nılıu· ... !f: t ... ,.J;t;,t icin 
hallrlanan laviha B. M. Mecli
sind,.. tetkik ı-dilııı,..ı.t ... .-lir. KRf•u
na ilave edi1rrek hiikümler ara
ıııında. f~.,.t~ r;oh~arl"k mrmurl,,.r;\. 
bar,.md ... 1<i derf"cf"leri R'Ö:ıı:öntin,t~ 
tutı;larrılc t8zminat narrıı ~hında 
avrıca bir para verilecektir. 

Şehrimizde bir tabla 
fıçı fabrikası kurulacak 

?ıılemlekete mühim miktarda döviz 
getirmekte olan zeytinyağlarımıza snn 
zamanlarda talebler artmışsa da varil 
ve teneke darlığı yüzünden ihracat ya
pılmak imkanı bulunmamaktadır. 

Memleketimiulen varil ile zeytinyağı 
ihracı memnu Olduğundan Amerikadan 
ve Hindlstandan yapılan siparişleri 

karşılamak Jçin alAkadarlar yeni bir te
şebbüc:e girişmişlerdir. Bu teşebbüslere 
göre İ(lltanbulda yeni bir tahta hçı fab· 
rikast kurulacaktır. Bu fıçılar dolu O· 

larak uzak memleketlere kadar gön -
derilebilecek ~kilde mukavim olarak 
imal edileceklerinden demir varillere 
fc:ızla ihtiyae hiMedilmiyecektir. 
Diğer taraftan haricden muvakkat 

kabul şartile varil ve teneke ithal edip 
2t:-ytinyağlan bunlarla ihrac etmek için 
yapılan tetkiklerin iyi netice vermediği 
anlRşılm!111tır. Çünkü bu ~kilde n;J.ldiye 
!iatları bir ~isli artmakta ve ihtacat 
ts.ciri korumamaktadır. 

cek öğretmenlerin tespiti için 
V~kô.let müfettişleri mekteblerde 
tetkiklere ba~lamışlardır. 

* YOKLAMA iMTiHANLA· 
RI - Okullarda yapılmakta olan 
tahriri birinci yoklama imtihanı 
nihayete ermiştir. 

- Mis Bet Skobi tarafından 
diyerek tezkereyi efendisine uzat· 

tı. 

Doktor mektubu aldı. Bu ka· 
wıdda cMis Bet, doktor beyden 
hasta kız kardeşi Anna Bel'i gi· 
dip görmek lUtfunda bulunması
nı rica ediyor> diye yazılıydı. 
Gene hizmetçi. bir şeyler anlat~ 
mak arzusile yanıyordu. Zaten bu 
kasabada bütün ahalinin Skobi 
hemşireleri alakadar eden dedi
kodularla meşgul oldukları mu· 
hakkaktı. Ellisine yaklaşan bu iki 
b.-kS.r kız, tehrin bir ucunda boz 
r,..nkli kesme taşlardan yapılmış 
bir evde otururlardı. Büyük hem· 
şire Bet, siyah ve derinde c;atıl· 
mış duran kaşları, ~~mir~e.~ tel· 
lere- benziyen saçlarıle kuçuk ve 
kuru bir mahluktu. 

Anna Bel de ablasına çok ben· 
. fakat daha iri ve daha ke· 

zıyor, ) d 
ın;kli olmasile ondan ayrı ıyor u: 
lkisi de ayni ayakkabılar~, ayn~ 
şapkaları, ayni eldivenlerı. aynı 
çorabları ve hat~a ~olları v~ boy: 
nu dantelli aynı eıyah elbıselerı 
taşıdıkları için onlara moda'~ ge~ .. 

. .k. sk'ı manken denilebıludı. Ollllt ı ı e . 
Skobi hemşireler, 18 senedenberı 
birbirlerini kat'iyyen terketme
mişler, fakat birbirleri'.'• bi~ tek 
kelime dahi söylememı~lerdı. Bu 
inanılmaz bir teY olmakla bera· 
ber nihayet bir hakikatti ve ~n: 
laşılamıyan bütün hadiseler gıbı 
bunun sebebi de manasız ve çok 
!'ülünç bir ,eydi. Kısaca bütün 
kabahat sevgili kedileri Röfüs'iın 
idi Röfüs bu sevimli kedi, her iki 
hemşireyi de birbirlerile sevgi ya· 
rı'ı edecek kadar kendine ba.i!l~· 
mı~u. Her akşam mutad gc7ıntı· 
sinden dönen Röfüs'ü çağırmak 
sıra ile hem'Jirelerden birine uid
di. Bir i.det haline ctelen bu ça .. 
ğırJslar, meş'um hadisenin vuk.ua 
l!eldiii:i akşama kadar bir s~at ın· 
tizanıile devam ~tti. O akşam Bet 
karde~ine endişeli bir nazar attık· 
tan sonrB: 

·- Röfü!•Ü niçin içeri Blmıyor· 
sun Anna Bel? diye •••lendi. 

Küçük kız kardeş sakin bir ses· 

le ceva b verdi: 
_ Çünkü sıra bende değil Bet, 

daha dün akşam ben çağırdım. 
_ Aldanıyorsun diye Bet iti· 

raz etti. Dün akgam onu çağıran 
bendim. 

- Hayırl .. 
-Evet... 
- Hayır! ... 
iki hemsire münakaşanın sey· 

rine iyice kapıld•lar ve kendil~ri
ni kavbettiler. Brt kızkıı.ı.rde~1ne 
gücendi ve onB kincl111.r bil' sesle: 

- Beni iyi dinlet Özür dilf"me· 
dikçe bundan sonra ıııana bir tek 
kelime söylemiyece~im. dedi. 

" HER il GUN BiR MJ:;SELE il Hiddetinden tiril tiril titreyen 
Anna Bel: 

Doktorlardan şikayetler çoğalıyor - Acaba et fiatları 
ucuzlayacak mı? Celeble rin ve kasabların verdiği 

- Siz de Bet, siz de h•tanızı 
kabul etmedikçe benim ajizımclan 
bir kelime işitmiyeceksiniz, diye 
cevab verdi. Her ikisi de garib 
"adlerini sonuna kadar tutmağa 
karar vermişlerdi. Tuhaf bir hu
sumet $Üphesiz. Fakat onlann a· 
ralarındaki münaııebeti devam et
tirmek için buldukları şekil bun· 
dan daha garibdi ... Doktor His· 
lop tezkereyi aldığı gün saat 1 l 
de Skobi'lerin kapısını çaldı. Ka· 
pıyı Bet açtı. Kızkardeşinin hazır 
olup olmadığını anlamak için yu· 
karı çıkmıı ve doktoru odada yal 
nız bırakmıştı. Hislop kapı kapa
nınca odada yarım bir tur yaph, 
bu sırada gözleri bir ki.ğıd yığını· 
na ilişti. Ayni muntazam kağıd
lardan bir iki tanesi de ocakta 
yanmak üzereydi. Anlaşılmaz bir 
his onu bu kağıdlan okumai!a 
teşvik ediyordu. Eğildi ve yazıla. 
rı okudu. Kağıdın birinde cKen· 
dimi iyi hissetmiyorum, doktor 

teminat kafi gelecek 
Son günlerde doktorlar hak • 

kında da şikayetler çoğalmakta • 
dır. Bir doktor otomobili olmadı . 
ğı için hastaya gitmemiş, bazı 

doktorlar da hastanedeki vazife
lerinde bulunmuyorlannış. Vali 
ve 8f'lediye reisi LUtfi Kırdar pek 

yerinde olarak bu meseleleri bü· 
yük bir hassa~İyetle tahkik~ 
ba~lamıştır. Nitekim Sarıyer Be
lediye doktoru hakkında bu yolda 
tahkikat yapılmaktadır. 

Hükümet, benzin tahdidatını 

yaparken, doktorların memleke -

tin sıhhat işlerindeki rolünü tak· 

dir ederek hususi otomobillerinin 

BUyUk hikaye 

i~lemesine müsaade etmiştir. 
Demek oluyor ki doktorlara karşı 
en istisnai muameleler bile yapıl· 
maktadır. HükUmetin gö<11terdiği 
bu fedakarlığa kartı doktorlann 
da ayni derecede hassas davrana. 
rak halkın sıhhat işlerile alakadar 
olmaları İcab eder. 

ET UCUZLAYACAK MI? 

Günün bir meselesi de, el me· 
selesidir. Kaç gündenheri sütun
larımızda et fiatlarının pahahh • 
~ından bahsediyoruz. Dün Fiat. 
lan Murakabe komisyonunda el 
tacirleri, c('lebler et pahalıhğını 
İtİrllf etmi~ler, bundan sonra fi-

·ı efrlka No. a 

Kü,.Jı Mantolu 
MADONNA 

Sabahaddin Ali 
Nihayet ra.sgelc bir kapıyı araladım ve içeride Rail Efendiyi gördüm. Onu 

evvelden tanımıyorduın. Buna rağmen, masasının batına eğilmiş gördüğiım 
bu adamın bqkası olamıyacaı(ını derhal hisşeltim. Sonradan bu kanaatin ne· 
reden M:eldiibni düşündüm. Hamdi bana: .-Bizim almanca mütercimi Raif Efen
dinın odasına ı;enin için bir masa koydurdum, kendisi sessiz sadasız, Al~ahhk 
bir adamdır, kimseye zararı dokunmaz.• demişti. Sonra herkese boy, bayan 
denildijii bu sıralarda ondan hilıl efendi diye bahsediyordu, İhtimal bu tarif
lerin kafamda yarattı~ı hayal orada gördüğüm kır sac;lı, bağa gözlüklü, tıraşı 
uzamıı adama pek benzediği için hiç çekinmeden içeri girmiş, başını ka.ldırıp 
dalRtn Ji(öılerle bana bakan zata: 

•-Raif Efendi siz.siniz. değil mi?. diye sormuştum. 
Karşımdaki bir müddet beni süı.dü. Sonra hafif ve adeta korkak bir sesle: 
•- Evet, benim! Siz de galiba bize yeni kelen memursunuz. Biraz evvel 

masanızı hazırladılar. Buyurunuz, hoş geldiniz!• dedi. 
İskemleye jit'.eçip oturdum. Masanın üzerindeki soluk mürekkeb Jekelerjni, 

çiz~lcrl l<'yretm~ğe başladım. Bir yabancı ile karşı kar,ıya oturulduğu zaman 
idet olduğu üzere oda arkadaşımı gizliden gizliye tetkik etmek, kaçamak ba
kışlarla hakkında ilk .. ve tabii yanlış - kanaatler edinmek istiyordum. Fo
kat onun bu arzuyu hic; his.tttmediğini ve başını tekrar önündeki i'8 eğerek 
ben odada yokmuşum Ji(ibi meşstUI oldu\iuııu gördüm. 

ÖA;leve kAdar bu hol devam etti. Ben arhk gözlerimi pervasızca karşım
dakine dikmiştim, Kısa kesilmit 19çlarının tepesi açılmağa başlamıştı. Kiiçilk 
kulaklarının altından gerdanına doJ:ru bir çok kırıfıklar uzanıyordu, Uzun 
ve ince parmaklı ellerini önündeki ki~ıdlı1r arasında ~ezdiriyor ve 51kıntı çek
meden tercüme yapıyordu. Ara sıra, bulamadığı bir kelimeyi dütilnilr ılbi 

mi? 
atların artmıyacağına dair teminat 
vermişlerdir. 
Acaba bu teminat kifi görülebilir 
caba bu teminat kafi görülebilir 
mi) Bizce, bu teminat, büyük bir 
itiraftır. Demek oluyor ki, et fi· 
atları elde olmıyan makul sebeb· 
lerden değil. celeblerin arzusun _ 
dan dolayı yükseliyormuş!.. 

Eski Kasablar şirketi reisi Ah· 
med Kara da, bir sabah gazete -
sine verdi~i malUmatta, et fiatla. 
rının şimdiye kadar bu derecrde 
pahalıla"lmadıPını söylemiş, ihra· 
cat yapılmadığı icin, etin ucuz 
olması lazım geldiğini izah etmiş· 
tir. 

&:özlerini kaldırıyor ve bakışlarımız karşılaşınca yüzünde aülümsemeye benzer 
bir hareket oluyordu. Yandan ve tepeden bakınca hayli yatlı göründüğü hal· 
de çehre;;inin, hele böyJe :(ülümseme anlarında, jnMlna hayret verecek ka~ar 
saf ve çocukca bir ifadesi vardı Sarı ve alUarı kırpılmıt bıyıkl.ırı bu Lfa _ 
deyi daha çok kuvvetlendiriyordu. 

Öğle üzeri yemeğe giderken, onun yerinden kımıldanmadığını, m""''"SJrıın 
R"Öz.lerinden birini ac;arak önüne kAğıda sarılmış bir ekmek ve bir küçük se
fertası gözü çıkardığını gördüm. ·Afiyet olsun• diyerek odayı terkettim. 

Günlerce ayni odada karşı karşıya oturduğumuz halde hemen hemen 
hiçbir şey konuşmadık. Başka servislerdeki memurlardan birçoğile tanıışmış, 
hatta akşam üzeri beraber çıkarak bir kıı.hvede tavla oynamağa bile başla
mıştık. Bunlardan Ö~l".?nöiğime ş.rire, R&ü ·Efendi müessesenin en eski nıe
murlarındandı. Daha bu tirket kurulmadan evvel, şimdi bizim bağlı olduğu• 
muz bankanın mütercimi imiş, omya ne zaman gelcliğinl kimse hatırlamıyor
du. Başında o:dukça kalabalık bir 11ile bulunduğu, aldığı ücreUe ancak geçi
n~bildiği söyleniyordu. Bu kadar kıdem!i olduğu halde, şuna buna bol bol ııa· 
rn savuran firxetin, onun ücretini neden artbrmadığ:ını sorunca, (ene memur 
lar gülerek: ·1lımbılın biridir de 011da'1. Doğru dürüst li!<an bildigi bile şüp
heli!.• diyorhudı. HalLuki almanacyı gu;rel iyi bildigini ve yaptıA;ı t~rcümP.le
rin pek doğru ve stüzel olduğunu sonradan öğrendim, Yugoslavyil.run Sutak 
limanı ü:.eıinci.::n gelecek dı~budak \'e köknar kerestelerinin evsahna ,·eya tra 
vers delme makinelerinin işleme tarzına ve yedek perçalarına dair bir ıntktubu 
kolayca tercüme ediyor, türkc;eden almanceya çevirdiği tartname ve muka
velenameleri şirket müdürü hiç tereddüd etmeden yerlerine yollayordu. Bos 
kaldı~ zamAnlarda ma!Rsının gözünü çekip, oradan dışarıya çıkarmadan, dat
,stın dal~ın kitab okudu~unu ~örmüş ve bir gün: •Nedir o, Raif Bey?. diye 
sormuştum. Sanki bir kabahat ya.parken yakalamışım gibi kızarmış,. kekele
yerek: ·Hiç ... Almanca bir roman!. demiş ve hemen çekmeyi kapatmıştı. 
Buoo rağmen şirkette hic; kim!e onun bir ecnebi dili bileceğiııe ihtimal ver· 
miyordu. Belki de haklan vardı, c;ünkü hal ve tavrında hiç de li!an bilen bir 
insan kılığı yoktu. Konuşurken ağzından yabancı bir kelime c;ıktıA;ı, her!ıan
ği bir zaman dl. bildiZinden bah'.';cttiğl duyulmamıt; elinde veya r>ebindc ec· 
nebi ,star!!te ve mecmuaları görülmemişti. HulAsa, bütün varhklıırile: Biz 
frenkçe bi1iriz.! diye haykıran insanllıra benzer bir taralı voktu. Billti~ine 
dayanarak n.aaeının erttırılma.ıı. nı hlemfyiıti, başka ve bol üe:re-tli l:;;ler ara
mayışı da, hakkındaki bu konaaü kuvvoilendiriyordu. (Devam edecek) 

getirtilmesi rica olunur.> Oiğeı 
kiiğıdda da: cKendisinin hasta ol 
duğuna inanmak, sadece mana!i% 
bir harekettir·• diye yazılıydı. 
Doktor şaşırarak kağıdları elin• 
den düıürdü. O sırada kapıda Bet 
görünmüş ve ayni donuk sesle: 

- Kızkarde§İm sizden odası" 
na gitmenizi rica ediyor, diyordu· 
Parmakları arasında ufak bir k8." 
ğıdın hışırdadığı duyuluyordu. 

Hislop, herhalde aralarında het 

b.. 1 k !ar, diye zaman oy e onuşuyor 

düıündü. 
Anna Bel ıiddetli bir grip• tu' 

tulmuştu. Doktor hastalığın bil· 
yük bir ihtimama muhtac olduğu" 
nu Bet' e aöyliyerek evden ayrıldı. 
İkinci gün, akşama- doğru Anna 
Bel' in sayıklamağa başladığı i!!İ'" 
tildi. Birdenbire bir mucize oldu· 
Anna Bel, birbirini tutmıyan ge' 
vezeliğinin tam ortasında kızkat' 
deşine hitab etmeğe başladı: 

_ Ohl O kadar susadım ki 
Bet, bana içecek bir şey ver ı yal' 

varırım sana... k 
Bet, kalbinin ottasına bir 0 

yemiş gibi ürperdi. Kulakların"' 
d N .h t bı'r çığlı!< inanamıyor u. ı aye 

kopardı. d' 
- Evet Anna Bel, evet, şim 1 

getiriyorum. Al işte ... 
Bet' in sesi Anna Bel' e baygın" 

lığını unutturur gibi oldu. Kızkaf' 
deşine baktı ve ona gülümsedi. 

Bet için artık bu kadarı faıl• 
idi. Sıska göğsü hıçkırıklarla ••'" 
sılıyordu. Ağlayarak: 

- Oh, utanıyorum Anna Bel• 
hata benim ve bunun bu k•d"1 

manasız bir sebebden olduğunıl 
dü!itündükce, diye inliyordu. 

Anna Bel de: 
- Bu belki de benim hat•"''. 

dı. Röfüs'ü çağırmak sırası belki 
de bende idi diye mır1ldanıyordU· 

- Hayır, hayır, şimdi artık e" 
minim, diye Bet itiraz etti ve ~~ 
kelimeler üzerine kardeşini öptı.J· 
Hasta, doktorun tedavileri "e 
Bet'in hududsuz ihtimaını sa.Yt': 

b ik• sinde iyileşiyordu. Doktor u 
l b.;.1ı1ı· 

hemşirenin birbirine o an nro 

ğından memnun olmuş ve Anrıa. 
Bel'i kurtarırsa kasabah!ıırırı 
Skobi hemşireler arasındaki bLI 

d k Oı·c•k' barı~ma an ço memnun ° .. 
11 

larını düşünmiietü. Bir gün. 8 gıı t 
eonra Anna Bel"i tekrar ziyPre 
etmek vadile Skobi'lerden a~·rı.l~ 

d .•• 
dı ve Bet, derhal kızkar •"~ J 
yanına koştu. Anna Bel me' ı.ı 
bir tebessümle ona bakarak tll 
sözleri mırıldanıyordu. 

1
.j 

- Sevgili Bet, artık lehli~;,, 
atlatmış bulunuyorum, gerr:i r•1 

lop, iyi bir doktordur, fak~t b•"' 
b oı 

hayata kavuşturan sensin. e 
sen iyi ettin Beti Evet, hakik~tl: 
beni kurtaran şey, senin benıffl 
konuşmak. için verdiV,in kararcl

1
;: 

Ne söylemek istediğimi anlıyO 
sun değil mi? Jı · 

Bet' in yüzü birdenbire kızar ' 
·O' 

- Hayır. Anna Bel, anlarrı1~ 
rum. Brnimle ilk defa konu~ıs.ıı ·,.e' 
sen oldun. Bana: cSusadını. h 

cek bir şey ver> diyen sensin 1 
Anna Bel, başını sallayarak:,, 
- Havır, Bet, hayır! diye ctİ' 

vah verdi. Meselenin nastl l(eÇ. 

ğini hiç unutmıyacağım. Gözler~ 
yaşarmıştl .. Yatağımın kenarJrtl'l 
turdun ve kibar bir şekilde hat•"' 
itiraf ettin. 

- Nasıl. nasıl? ~, 
- Evet! Hatta tamamen h" 

lı olduğumu da iJive ettin. / 
- Kat'iyyen böyle bir •eY iof 

lemedim .. 
- Bet sen bunu söyledin 1 
-Hayır!. 
-Eveti. 
- Hayır, hayır!.. ·!• 
Kavga sonuna kadar bu ~,.kı. 

ııc' 
de devam etti ve doktor .. ,ap "ı 
vad ÜZf!'rİne Skobi' lere u~rtldı~, 
zaman sükUt bu büvük ta~ birıtt'°' • 
tamamen hakim olmu~tu. sıc.0!~ 
hemşireler birbirlerile '<on11~f11 ,, 
yorlar ve on sekiz senelik bir t.1 

sulle birbirlerine istedikleri ,eyi~ 
ri yazı ile ifade ediyorlardı. po 
tor kollarını eemaya kaldırarll~1 

.. 

b. o• - Allahım, dedi, eğer .r . .; 
ha bu lanet olası kızlardan bi'1ı, 
hasta dü~erse, icabında zehi.r ~~t" 
]anacak ve muhakkak onu ıY1 

0-n;,;,;,;iv•e•c•••P~.İ~m~·--~~..,.~~~-~-. · 

Ekmek narkı 
k. ,~-

Ekmek f;atları Ön(;müzde ~iô' 
ma günü Belediye lkıısad 1' t' 
dürlü~ü t11raf11ıdan yeniden tt' 

kik edilec•1<.tir. ilk olarak hl su::1 
zarfında Borsada yapılan P.., tt:' 

satısl,.rındaki fiatlo.rın vasatİ81 • I<' lınacak ve narka esaı tutul&c& 

tır 1•
11''! .. • 0111 1111111 
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llUt..UNKti PKOGKAM JJi\' 
18 Pro~ram, 18,03 Müzik, 18.30 19,ıi 

yük fasıl heyeti, 19.30 Haberler, ;.t .. 
Makamlar .. çitli, 20,15 Radyo ~;1,,s 
tesi, 20,45 Temsil, 21.30 Konuşma. bt"t .. 
Radyo salon orkestrası, 22,30 J{a z3 
ler, 22,45 Radyo salon orkestrası. tO" 
Müzik (Pi.), 23.25 • 23.30 Yarınki p 
l(l'am ve kapanış. 

21/12/940 Cumartesi ~!ô' 
8 ProR:ram, 8,03 Haberler. 8.18 

zik (Pi.), 8,45 - 9 Ev kadını. !i~' 
13,30 Pro~ram, 13.35 Türkce P19~lar, 13,50 Haberler, 14.05 Türk0 • P 1s 

tar, 14,20 Rivaseticumhur bando."ll1 ·ıu .. 
Konuşma, 15,10 Müzik (Pi.), 1s.30 
yaseticumhur Filarmonik orkesttıısl• 
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POLİTİKA • ASKERLİK SON HABERLE a· " Günü Gününe 

Fransada ~eni 
hadiseler 

Laval ve Fransa 

Utika, kah ıu tarafa kih bu tarafa mey
letmek ,., rü.ıglrın estiii taraCa ,it
mek deiildir. :Şüpheıiı, herkesJe hoı 
seçinmek her hUkUıneLin arı.ua.udur. 
ı·aınu, .. rih dostluklara ıtadl\ko.t l'İs
lecmek ve müşterek telıikk.i edilen da
\laları tutmak da Jüzımdll'. 

Zecri tedbirlerde 

İngiliz hava 
faaliyeti 

Arnavudlukta 

ve Afrikada 

düsman üsleri 
' 

Bir llalyan tahtelbah· 
lspanyol gemi· 
batırmak emri 

• 
rıne 

ferini 

verilmif 
Londra, 20 (A.A.) 

Fransada, son günlerde, IW"ıb ve 
garib oldu''ll kada.r manalı bir ta

kım h8diselcr cere)·an etmektedir. l\la
teşal Petain tarafından iktidar me,·ki
lnden uzaklaıı:hrılan \'C halta tevkif 
tdildiii söylenen Laval. Alman büJük 
tlçisi Abertz'in delıileti ve ıa,·si.)C!-İ ü
lerinc tekrar Vichy')e çağınlmı')ltr . 
lt.avas Ajansının verdiii bir tebliğe 
&ti.re Petain, La\·al'le, .siyui meseleler 
l.ıerinde konuşmuştur. Bund11n ı;onra 
lava) hususi surette Parise han.~ket 
etmiştir. Maretal, ı.a,·al'l niçin azlet
ti? Ve sonra niçin tekrar ç•itrdı? Bun
da Alman büyük elçisi Abetz'in, Ber
tin.den aldıiı talimat mucibince mühim 
bir rol 03ınadığına şi.iphe edilemez. Bu 
\:~z.i3·ette Laval, kendi şahsı yüıünden. 
Alrnanyanın, }"'ransa dahiü işlerine ınü
dahalesinl intac etnıi.f olmak bakınun
dan bir defa daha memleketioin men
laatine bir iş &örmü.t olnıamaktadır. 
Eier Laval ~imdiye kadar yaptıtı iş:ler
detı masum ldiyse bile ıon Alman mü
dahalesini davet etmiş olınak itibarile 
alakadarlar tarafından aynca muabaıe 
de olunabilir kanaatlndeyİL 

Fakat Laval'in politikası, asıl zecri 
tedbirler me~lesi bahis mevzuu 

oıdu~ zaman daha açık bir surette 
me3·dana çıkmı~hr, Laval HabPş har
binde hem İtal3·a3·1 1 hem ;_n~iltcre)l 
tutmak bıtemiş, filhakika arzusunda da 
muvaffak olmu~tur. Bunu Laval'in ~6 

ilkte5rin gece. i sO)'lediii bir nutkun
daki şu cUmlesinden daha sa.rıh bir su
rette anlı)'oruz. Laval o zaman demitti 
ki: 

tahrib olunuyor 1 

Bir lıalyan tahtelbahrine mu 
valfakiyetle yapılan bir ha 
reket esnasında bu tal-t "' • 
bahrin kumandanına hitaben 
gönderilmiş bir emir ele ge 
çirilmi,tir. Bu emirde tah· 
telbahıin. kendini belli et
meden İspanyol ticaret ~I! 
milerini bP..tırması bildiri) 
mektedir. Tahte1bahrin ku 
mandRnına verilen emirrl ... 

Alman arzuları 

O~ ~ )le görülüyor ki. Fransaj ~n za
manlarda mühim bir buhrftn ıe

Çİrnıektedir. Eier verilen haberler 
dotru ise, Lavıl Almanlarla bir o!up 
~etain hükftmetini devirmek ve kendi
'İ Pariste bir Jıüklımet kurmak lste
ttıt,ı Laval'in hükiimeti ötedenbcri Pa
tisr nakletmek için uğraştığı nıalôm "" 
dur. i,,gal altında bulunan bir yerde 
lnüo;;takll bir hükllmet mevcud olamı
)icağını pek iyi bilmesine rajıneo. La
"•l'in bu nevi gayretlerde bulunma~•, 
i.iphesiz Vichy hi.ik.UmetJnin de naun 

dikkatinden kaçınamışhr. Eıer La.vat, 
Petain'in yerine ıeçmek için bir kom
Plo kurmamış ol~ydı bile, 51rf koca 
Verdun kahramanı olan ihtiyar I\tare .. 
tllı, şimdi bö)·le bir hareketle tam.•
b'ıile Alman nüfuzu alhna koymak Ui

l<!n--ıesi, sabık Hariciye Nazın için hiç 
de iyi bir not olmazdı! Fakat herşeye. 
ragıuen Laval Almanların arıulannı 
l'erine gelirm;k için elinden ıelenl 
l·aıınuştır! 

İdarei maslahatçılık 
bu, Laval'in eski tahlatld~r. O, iktl: 
() dar mevkiinde bulunduıu zaman 
ı., F . ' yük· ·•k ınenfaatlerini • ransanın ,. · 
daıin--ıa ikinei plıina alarak, kendi ~n
~llesini tarsin etnıek bakımından .1 d~
rei tnaslalıat('ı bir ~i)·a.set ~kib etmışür. 
takat bu si;yaset daima Jtalya. v~ Al
lılanya lehine olmuş, bu arada ln~~ltcre 
\·e Sovyetler Birlii:i de ihm•l ~ılm~· 
ltıi~tir. Laval politikasının en barız m~
'-lirıt, ıi3·aset aıemjnin en kan~ık- b~r 
~'\'resini teşkil eden 1935 ı;enC!iil hidı
~le:rinde ıörürüz. O de\.ird~ önce ffa .. 
ti,İJ'e Nazırı sonra Başvekil olan La· 
"•I. 3 künun~~nide Komaya gittiği;:;: 
~ alkı~larla karşılanmıt· ve bun 
~llra daima Mu~solini'nin arzu~~ 
)erine ıetirmeğe uiraşan, fakat. Iı~gı 
l~reyt bu arıularla telif etmek ıstıyen 
~lt Politikacı rolünü o)·namak istemit
~ 

" 
Davalar va politika 

Laval, itaı3·ayı tutmakla beraber, 
~O\."\·etleri de ihmal etnıeınio;ıtlr. 9 

bı.;ı~·ıs-ta. l\lo~kO\'aya ritmi~ \"e 15 ma
rll.ta Franc;a .. Sovyet teb1ij:i neşro
:rınıu!!itur. Ru tebliğde So,·;;eller, 
l'\no;anın miUi müdafaa politikasını 

~l'tlarnile- tas,·ib eylemh;lf'rdir. Romada, 
d t\drada, Berlinde, 1\-fo~kovada sarfe
llen bütün bu gayretler o 'laman A,._ 

~İ)arıın hu hiilge'iinde c;ulhu konn11ak 
tırı )'apt1rnı!ll ~e,·ler ...ihi göriinlir. La
~! . .. •. ı 

1n de sulhu korumaktan başka b r 
~)" )'11.pmadıl:ı zannolunur. Ancıık, po· 

• \'aı:ilem müfküldü! İtalya ile doşt
luk baij'larımı:ı1 muhafaza etmekle be
raber İngiltere ile olan dostana mesai 
birliğimizi halelden ma~un tutmak ve 
Fransanın Milletler CemİJ-·etine olan 
udakatinl göstermek mecbudvetinde 
idim!. La\'al bundan sonra tunla

0

rı il8\1e 
ctmJ,tir: ·Dostane bir tesviye sureli a
ramağa cesurane ve -ıebatkı.irnne de -
,·am edeceğim, Hiç kimMı beni bu gay
retimden dolayı muaha:ıe edrn1e~. Zi
ra hiç kimo;e, zecri tedblrleri harhi 
durdum:ı~nın :yerine çaresi teliklci e
demez! t·mid ederim ki, vakti gelince, 
Mus501İni'nin uzlaşma temayüliiri' mü
raeut etmek beyhude olmıyacaktır!• 

Aynı Laval 
Halbuki mesele gayet qrlhti: Ya 

ıecrt tedbirler kabul edilecek ve 
~ahud edilrniyeeekti! Ya İtalyanın Jla
beşistan1 istili etmesi önlenecek ve ya
lıud önlemiyecekti; l'ttuswlini İl~ uz
lqmağa gelince, bu imkinsıı.dı! İtalya
nın Habe,io;tanı istiliya karır vermiş 
olmasını Laval'in anlıımama:;ına im
kan yoktu! Fakat o, maJ(im oldu~u ü
zere idarel Dla<il&hatçı, fakat faşizme 
mütemayil bir idare! ma~lah».tçı ~ya
set kullanmak taraftan idi. 

Burün gene bu tarihin tekrrrür et
mekte oldu&"unu &örüyoruz. Laıval ge
ne ayni Laval'dir. Fakat bu ~eter işin 
içine biraz da hırs karışmı!'lhr. O da 
pekili biliyordu k1 fimdi Ahuanların 
;,rzularına hlımet etmekle, Fran,anın 
Yük!ek meniaaUerino hizmet edilmiş 
olmaı. Fakat buna rafmen Fransayı 
baştktt aşıı(l bir Alınan işgaline maruı 
bırakaeak teklifleri Vjchy hüklımf'ti 
ueıdinde müdafaa etmekten çeklnme
diii zannolurunaktadu. 

Netice 
Bu teklillerin Alman askerlerinin 

italyaya yardım için Frıuısadan 
&t.çmek ve Akdenh:de Alnıanlara üs 
\·ennek olduiu .Oylenmektcdir. Bu 
takdirde Fran~ Almanlarla ayrı 
bir mütareke yapmış: olmasının da se
bebi kalmıyacaktır, Çünkü nao;ıl olsa 
Fransa haştan a-'8Cı Alman lşgall altma 
rirccektir. Ama Almanlar bunu ı:orla 
yapabilirler. Bu takdirde mütareke 
tartlarını bir defa daha kendil,ıi yıri
tnış olacaklar ve Fransayı, Fransız ef
ki.rı umumi)·esini, daha :ı.lyade Alman
Y•)-a hasım ve İngiltcre)·c yakın bir ha
le koyaC"aklardır. Bu vaziyette General 
de Gaulle'e yeni iltihaklar dahı bahi~ 
me\.'ZUU olabiJece;ini dü.fünmü,lel'dir. 
O zaman herhangi bir tehlike anında 
Fransayı, İtalya )·erine mihvere sok ... 
mak imk'-nı da kalmıyacaktır. Bunun 
için Almanlar, cebir ve şiddet yerine 
Politikayı kullanmak i~temişler ve J..a
\'al'i bu nıaksadla tutmuşlardır. Bundan 
dolayıdır ki. Fransız politikası timdi 
mühitn bir dönüm \'e yeni bir imtihan 
devrindedir. Hi.disenin şu \-"Cya bu şe
kilde olacağı kestirilemez. Çünkü vazi
yetin ne tekilde inkişaf edecl'jV, İtalya
nın mukavehtet derecesine. Alınanların 
yardım tekUlerine Petain'in lrad<'!'.İne, 
İnRilte~nin çarpış:n., kabiliyetine hağ
hdır. Fakat Almanlar, herşrye ra~men 
Laval'i Pariıte mahfazada da sakla· 
maktadırlar. " 

Mümtaz Faik FEN IK 

Kahire 20 (A.A.) - fngi\iz 
hava kuvvetlerinin dün gece neş
redilen tebli~i: 

17/18 kanunuevvel gece•i, in. 
piliz hava kuvvetlerine mensub 
bombc-rdıman tayyarelerj, bütün 
gece. Benina tayyare meydanları
na karşı garb çölünde yapılmış 
olan hüctımlann en oiddetlilerin
dcn birini yapmışlardır. Tonlar
la bomba atılmış ve yerde bulu
nan tayyarelerle binalara büvük 
h~sarlar yapılmıştır. Hiicum, bir
birini takib eden dalgalar h•lin· 
de ilerleyen bir çok tayyare grup
ları tarafından icra edilm;,tir. Bi
rinci uçuşta yangınlar çıkarılmış 
ve bu yangınlsr, bunu takib e
deon hücumlar esnasında daha zi
yade fazlalaştırılmıştır. Bir çok in 
filik vukua gelmiş ve a1gari 18 
düşman tayyaresi tahrib f"'di1miş· 
tir. Son hücum eden tayyareler. 
hf'defi terkederken, yangın tama· 
mile umumi bir mahiyet almış bu
lunuyor ve kalın duman tabakası 
bütün tayyare meydanını kaph# 
yordu. Bardia, • Atabruk yolu da 
bombardı~an edilmis, fnkllt bu 
yolda pek az hasara! mü,ahed' 
o1unmuştur. 

Avcı tayyarelerimiz, ke~if ha· 
r.eketlerine ve kara kuvvetlerimiz~ 
le htbiriiği harekitına devam et• 
mişlerdir. Savoça 79 tipinde bir 
düşman tayyaresi, alevler içinde 
dü,ürülmüştür. 

30 bin Al1t1an as~eri 

Afrikada şimali 
... 
ımış 

Bu h~ har heu::~ 

teev1•i;d e+medi 
Londra, 20 (A.A. )- R~,,t~· 

!talyaya Alman aakerleıi geldiğ:

ne dair Amerikan membaların

dan gelen haberlerle 30 bin Al
man askerinin şimdiden Afrika 

da bulunduğuna dair bir Amerİ· 

kan gazetesi tarafından verilen 

haberler hakkında, Londra mah 
fillerin~e hirbir teyid mevctıd rlf"· 

ğildir, Salahiyettar Londra mal 1 
filleri, bu haberlerin büyük b: 
ihtiyatla telakki olunması İcab et· 

tiği fikrindedirler. 

Fransa da 
Geçen 
Şe~ler 

Bu sabah iki ya~ında bir nıakla be •• b:~:::a~~::n:::7.~ 
Y li menfaatler bakımından halli 

k bog'-' az icab edeceğine inanmıthr. Deni· "OCU ' ına lebilir ki bugünkü Petein rejimi, 
~ Flandin'in ötedenberi iddia ettiği 

f d k tıkanıp O""ldu"" fikirlerden mülhem olmuflur. Bu lft 1 zihniveı içinde Petain ile iohir'iili 

lo,llu hbah Şehremininde çok luızin 
~ Vak'a olmuş, boğazına fındık tıka-
C. 1\ 2 yaşında bır çocuk annesinin ku-

ıtıı::ıda boğularak ölmüştilr. 
~Şehremininde Uzunyusuf mahallesin
.,.. lS numaralı evde oturan ve ismi Bah 
~le Çolakoğlu olan bu talihsiz anne 
'n ~hleyin kızı 2 yaşında Ay&elin eline 
bı hılrnuş bir fındık vererek ev işlerile 

kudıncağız c;oc:ujunun hırladığını ve yapabilecek yeP'i.ne e~ki \:>i.r d;p .. 
t;x,ğuluyor gibi sesler c;ıkardıA:ını işitip lomattır. Kararlarını d11.ima mem
yanına k~mu, ve onu derhal kucağına leketin y\iksek menfaatlerinden a
a1Rrak boğ.aı.ına tıkanan fındığı çıkar- ı lan Flındin Alman İ•ll'ali altında 
mak istemışse de muvaHak ol:ımayınca l{e<::en alh aydan. Akdıeni~de son 
avaıı çıktığı kadar batırmağ3ı başlamıf ltalyan bozgun]uijunde.n ıonra 
tır. Kadının f<'ryadına komşular ye - bakalım. memleketini., yi.ik~ek 
tışrni•lerse de 0 zamana kadar küçük menfaatlerini nere-'e görecektir 1 
Aysel bol\Jlmut ve ölm~tür. Vak·a 
etrafında tahkikat yapılmaktadU'. Necip Ali KÜCÜl<A tıguı olmağa başlamıştır. Biraz :sonra 

~rat.!ı zabıta romanı: 3 

tpelı Maslıelile,. 
Çete. • • 

Nakleden: H. MÜNİR 
İJL h I"' ! Harley c:ıadde5indeki muayenehanesi-

ft iki günün u asası: . ne geldiği aırada hayreti hala üzerin· 
'Ç ı .- 1 den gitmemi,ti. 

ı.u a ınan palto~unu aramak uzerr.ı Ancak ir;erikl odada sarı bir vazo 
1 • 'd d kt K • ' ' ' tner~czıne gt en. !> or on, 0 içeri!inde menekşe çiçekleri yerleştir-

._ : hapııı;aneden yenl çıkan ve :\lak- mekte 0 t3 n şıı:enc ve JiCÜu>l daktilosu Eva 
--~ htninde bir odam ıörü:rot · Bu a- Narl'yu gördü~ü zaman, kendine g~l
' hakkında mUfettİ!t Vende) i1e J...o- di 
lll! r. Parker, doktora i7.ahat veriyorlar. ·_ Bonjur Eva! 
~ .. •Pek maskeliler. adını ta"it)'an ve _ Bonjur doktor! 
'tll!~IJ.z İçlerind~n hi('birinin tanınmadığı Doktor, tamamen kendini bulm·.ıştu, 
-~·l'akillanamadıfı bir (<'teden bah~e- cazib bit a:ülümseyişle gene kıza b.:kı
~'dC>tlar, Bunlar. başlarına ipek lılr yordu. Bu kız. ıfttikçe gelişiyor, her 
'iı ır, Çorabı l(eçiriyor -ve bu suretle gün biraz daha J{Üıf'!tle~ıiyordu. Urun 
tıırırtıaktan kurhıluyorlar. boylu ve bir ceylin kadar zarifti. Kur 

~ bo"tor Kon, paltosunu aldıktan son- şuni 51:özleri, dur51:un suların be1·raklı
~~ltoıs Roys otomobiline binerek mer.. iını taeıvordu. Koyu ke!!.tane rengi saç 

•1> ıynlıyor.. larında bir ipek lflltw vardı. 

I 

Doktor, bu güzel kızın. kendi kapı
sına kadar düşerek iş istediği günü hiç 
hatırından silemez. Çünkü o günü, ta
lihlr.in en parlak günü 53y1yor. Cünkü 
doktor. bu kurşunt gözlü gü~el kızda, 
kendi rüyalarının gerçekleşti~ simayı 
bulmuştur. 

Ve Dr. Kon. rüyalar ilemlnde ya
şayan bir adamdır . 

* Harro meydanında. 12 numnrah ev-
de esrarenF:İZ bir hırsızlık o1mu.:;;tu 

Evin Nhihi Lord Septnn·un knrı~ı
nın beş bin İngiliz lirası kıyınetindeki 

eJrr.aa ba,lıjt çalınmıştı. 

Bu münasebetle polis, fen ınemur
ları, eve dolmuş, keşfiyat yapıyor ve 
po!i;; fotoR:rafc:ı1arı durmaksııLn rer;im
!er çekiyorlardı. 

Hôdiseyi takibe mPmur edilmİ!; olan 
komiser Batler, Lord Septon'a izahat 
verdi· 

_ Daha şimdiden bir ipurıı b\11-
duk, diyebilirim. Esrarengiz lıir şekil
de iı:lenmiş olan bu hırsızlık, bir za
nıandır peşine düştüğümüı, oldukça 
genie- teşkilAtlı bir çetenin marifeti
dir. Çünkü evinizde bulunan bütün 
eşhasla konuştum. Hiçbirisinde fÜphe 
edilecek bir vaziyet 1törmedim. 

Lord s~:ıton a "«~iyeUe: 
- Elbette ıüphe edilecek vaıiyel• 

İepanyol ticaret gemileri 
tanıyabilmesi İçin bütün İşa· 
retler bildirilmişti. 

Bu emir Mario Flangora 
isimli bir Kontr - Amiral ta
rafından imza edilmiş bulu
nuyordu. 

• 
Japonyanın Barlin 

sefiri değişti 

.. 

Tokyo 20 (AA.) - Domei 
njansının bildirdiğine göre Ja· 
ponyanın Berlin elçisi Kuruso, 
geri çağırılmıştlr. Kuruso'nun a~ 
lefi. General Oşima, yeniden 
Berline sefir tayin olunmuştur. 

Rumanya Hariciye 
Nazırı istifa elli 

Bükreş 20 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinin bildirdiğine 
KÖre, Ruınanya Hariciye Nazı, 

Sturdza, General Antonesko ;Jc 
nralannda çıkan bir ihtilaf neti· 
cesinde istifa ctmİ§tir. General 
Antoneako·nun Hariciye Nazırlı· 
ğını bizzat yapması muhtemel 
görülmektedir. 

vaziyet 

Afrikadaki 

Askeri 

İtalyanın 
mukadderatı 

Bardia'ya bağlıdır 
(Baş taralı birin<! ••hilede) 

kolaylaştırı)·orlar, djğer taraftan da 
kara hareketlerinde Jtal,yaıı uıev:r.ile

rine yaklaşırken bilhassa ınotOrlü ve 
zırhlı teşekküllerinin büyük bir Jusmı
nı italyan kuvvetlerinin cenub cena
hından olmak üıere yani bu kuv\•ctleri 
daima sahlle atacak veçhile geniş çe
\Jİrnıelere memur ediyorlar. İngiliz ha
va kuvvetlerine gelince, bunlar da pek 
hüyük bir faaliyetle ital3·anlara büyük 
zararlar irasuıa devam etmekle berat.er 
krndi kıt'alarına kıymetli ve ce:..ıırane 
Joardımlarda bulunuyorlar. 

Bu hareket şekli karşısında dnha bi
rinci günden itibaren manevi kuvveti 
kırılmı~ bulunan İtalyan orduru İ<re 
müteakıb mevzileri müdafaa ederken 
yeni felaketlere dilımemek için bu 
mevziJerl zamanından evvel tahllre 
etmekte ve her mevzide anl'ak kısa im
tidadlı muharebeler verdikten aonra 
garba doğru geri çekilmeA"e devamdan 
başka birşey dü~ünmemektedir. 
İtalyanlanu, İngiliz taarruz şekline 

ko111 böyle bir müdafaa ve geri çekil .. 
me tarzı ihtiyar etmeleri hatind~ dahi 
kendilerini çok oiır yeni darbelerin 
feliketli netieelerinden kurtarabilecek
leri ge~e ~üphelidir. Nitekim, İtalyan
ların büyük bir chf'mmlyrtle tahkim 
etmiş oldukları anht,.ılm11.kta olan Bar
dia mıntaka~ını blrka(' ~ndenbeTİ 
ınüdafaa eden iki tün1eni miiteca"h: 
İtalyan kuvvetinin Reri çekilmrie mu
vaffak olabilme<rinin şü11heli bir hale 
ıl'lffiği ve bu kttvvetin belki de tomn
mile muhasara edilerek İn(i1171t'l"e eair 
dii•melerinin muhtemf'I bu1undui{lı !'iOn 

haberler araıı;;ında nksetmeic ba,lJtmıı,
tır. Bunun ne dereceye ka•lar do~rtı 
olduğu henii'l: malUm değildir Fakat. 
şayed hu hahP" rloF;nı cıkar ve İtalyan
Jnr Bardia ile birlikte Dardlndttki 
kuvl·<'tlerinl de kııTtarf'maıhn·o;a arhk 
T~il'lvadaki vA7' ... ·ct1erinl düıeHmeKe 

imkan bulamaz.lir. 

*** 

l~ri yo~.tu~'. qu~kü hır!nZI ~n. gö
ztirule gordum. Koyu renk rlb1• eh, u
zun boylu bir 11ıdamdı. Fakat yüzünün 
ne şekilde olrlui{unu pek ke~tireme

dim. Çünkü, ına bir örtü geçirmı, 
ııibiydi. 

Batler, onu tasdik elti: 
- Tamam... Sizin hi:r.mE"t~llcrinlz

den biri de, ayni kıyafette bir ada
mın, sokak kapı!{· ndan fırlayarak, bir 
ot.omobile atladıi" nı p:örmU.ş ... Bu ·İ
pek Maskeliler• ~ayet hc"~l,h hareket 
ediyorlar. Fcık~t ~nnunda muhakkak 
yakalayaca~ız eff:'ndim. 

Gayet pratif: bir adam olan Lord: 
- Benim madamın elmas b(lşlığını 

vaka1a:vınız! dive havkırdı. 
. Komiser Batler. müdiriyet,. döner 
dOnmez. ilk iş olarak, hR-1ic:f'yi tRf,.iHlı

tile anlattl vP gÖ7]erini f(iy1e bitirdi: 
- Bu .• iJwk l\fa.,ke!ilrr• in ypni bi:

habasetidir. Ne yapıp yanıp bu ciir't~t
k.d.rhğa bir ~n vermeliyiz. ltem, ·İoek 
l\Iac:kelilPr• in t~kibin<". bi .. .,.:ıt heni ni
çin memur etmiyorrunut? 

Gene merkez mii(ettı~ı Veyd, bu 
sö1\er k~rş,ısında bir müddc-t düşün
ceye daldı. 

l\1üfettiş Veyd, tamamen yeni bir 
polis zihniyetile yetişmiıti. Bazı arka
d<lş1arı ona, zamanından C')\c daha ev· 
v.ı Jerfi elmil ııazarilı bakıyor idi· 

Amerikanın 
Vichy sefiri 

Evvelki gün 

şimali Afrikaya 

hareket 
. .., . 

ettıgı 

bildiriliyor 

Cenevre 20 (AA) - D.N. B. 
Vichy'df'n alınan h.<'-b~rlere ş.!'Öre 
11~lfthiyettar makamlar, son za
mcınlarda Amer.ikadAn avdet e-t
mi~ olan Amerika Birlesik dc-v# 
lr"tlcrinin Vichy ma11ah,a tgiizarı 
Murphy'nin, Amerikan konsolo!'
luklarını teftiııı için Fr~n!'lız Simali 
Afrikasında bir sevah"lte çıkaca· 
ğın1 teyid etmektedir1er. 

Resmi bir membAdan bildiril
di.Zine göre, ha,.icdeki düşünc~ler 
hil~fına olarak Murphy' nin Gt-ne· 
ral Weygand ile bir görü1mede 
bulurması pek muhtem"l değil
dir. General We.vgand ile tema~ 
Rrzu edildiği tAkdirdro daha evvel 
diofomatik vol1$l huıııusi bir taleb
de buluntılması İcab ettiği 11öy
lt'nmektedir. 

~"urphy, evvelki ~ün Şimnli 
A '-·it..:ayA hareket etmiştir. 

~1urplıy, evvela Orana ve bi
la~, .... e Cıo~""blanca'ya Ridr-cektir. 

Kıvırcık ! 

Belediye, arasıra aklına estikçe ba
zı gıda maddelerine nark koyar. 

Bu arada etlere de boy boy {intlar bi
~ilmişlir. Belediyenin listesine bakarsa
nız, mesela kıvırc::ık eti 55 kuruştur. 

Halbuki gazeteler boyuna yazıyqrlar: 

Kıvırcıjı 90 kuruşa kadar ısatı;-orlar

ıuış. 

Bu nasıl oluyor? 
Şiındi diyeceksiniz ki, ~n\..i bunun 

5"bebini ·en bilmiyonnuşsun gibi Lize 
soru:ıorsun! Belediye bir fıat tayin e
der, kasab gene bildiğini okur. Jlem 
de şu 75 - 80 kuruŞa aldığı:mtz et, bari 
kıvırcık olsa. En insaflısı kıvırcık :reri
ne karanıan verir. Ek:seriy·a aldığımız 
da buz gibi keçidir. 

Ne yapmalı da bunun önüne geçmeli?! 
Fil,·aki bunu düşünmek va7İ(esi bi

ze düşmemek İcab eder. Çünkü bu i":ıl 
düşünınrkten başka vazifesi olnuyan 
.. o:oritcr. makamlaruruz vardır. Onlar, 
tetkik ederler, enini boyunu ölçerler, 
bir karar verirler ve ... 

Ve tatbik ederler, deiil mi? 
Evet! Bir karat verirler ve bun•ı ilıin 

etmekle tetl;ika koyduk zannederler. 
llelbuki varnkı mihri vefayı kin1 okur, 
kim dinler! 
Eğer, bu kararların tatbikatını kon

trol etmememiz, ~hc.ıların doğnı adaın 
lar olduklarına dair emniyetimi.ıden ile 
ri JJ< li)orsa, bu noktalara da lünım yok 
tur. l\lademki bunlar bu kadar duğnı 
adamlardır, u halde bir ahş verhıte, en 
insaflı (iah isteyeceklerdir. Ne için bir 
de nark te"ipit edelim! 
Şu l!iayın Belediyemiz.in, verdiği ka

rarların tatbikatını kontrol etnıemt>kle 

rösterdiii geniş hüsnüniyetin cidden 
hayranıyım! Belediye karar versin, ka
salılar karamanı kıvırcık diye sokuş

tuMunlar ve et almak için verilen pa
ralar da deve olsunlar! Ne ilıl deiil 
ınl? 

C Ö R ç İ L O~~~!!~~k:imd; tnmveyı, ya~mu· 
du••n mu••hı•m bı•r j A, nı ve Ermeni şive,Jni birleştirip 

t..r )·a71 mevruu ~ıkarmı~! Ernıeni kR
dın taklidini yazı ile bu kadar güzel nutuk söyledı· yaptığına go ... , kendis;ni bir orlaoyu· 
nunda gOrmeii çok arzu ederdim. Jlem 

(Baş tarafı birinci sahi(ede) o z.aınan, Ertuirul l\luhsinin de, kendi

Ben eminim ki, esirlerin miktarını 
göstermek iızere ileri sürülen 30.000 ra
kamı hakikatin çok dunundadır. Kulla_ 
nılması mümkün 100 top, 50 tank ve 
büyük miktarda: kıymettar harb leva
zımı şimdiye kadar aı;kerlcrimiz tara
fından toplanmııtır. Evvelki gün SicU • 
Ömerdeki muharebede 800 esir daha 
alınmıı ve bir topçu bataryası müsa
dere edilmiştir. Çölde cenahta çok. mu
him bir mevki olan Siva vahasının gar. 
b1nda k5.in Jarabub vahasında bir A
vusturalya süvari bölüğü, yalın kılıç 

hücuma kalkmıı ve ganimet olarak top
lar ve nakliye vasıtaları toplamıştır. 

Çarpışmada İtalyanların yüksek bir 
muharebe kabiliyeti veya yüksek has. 
Jetler •östordiklerl söylenemez. 

İtalyanlar istekler 
harbetmiyorlar 

italyan tarihinin başka devrelerinde 
İtalyanlar büyük cesaretler göstermiş
lerdir. Kendisile şimdiye kadar 1ı:avJ(a 

etmemiş oldu~muz. ve All:ı.h bilir kav· 
jla etmeyi hiç istememiş bulunduğumuz 
ve kendisine karşı yalnız sempati bes. 
lediğimiz bir milleti. askeri hasletlere 
malik bulunmamakla itham edecek 

deıiilim. Faka~ İtalyanl•r, lı<:lkl bul{Ün 
ist~kle harbetmiyorlar, İtalyanlar, o de
rece uzun zaman kendi m(lm)eketlerinin 
idaresine her türlil iştirakten uzak tu· 
tulmuış1ar ve disiplin altında tutularak 

idare edilmi:;:lcrdir ki, kahramnn ordu. 
!arın harek5tına esas teşkil eden ve 
hürriyetin tahmil cyledliti disiplin ne
ticesinde en iyi tarzda kendisini J(Östc· 
ren erkekçe heyecanlar duymamı,lar _ 
dır.> 

Micder Çörçil gıda maddeleri İ5tihı;n
ıİni de artırmak 181.ım gcldij:tini söyle ... 
dikten sonra hiçbir klmc;enin tehlikf':Vİ 
qeçmiş saymam1\SI 18.zım peldiğini nnlnt
nııı; ve .. tehlike ge('memiştir. Uzun bir 
cıkmaıa sanmak t.Phlikf'leri ve d~h" vıı
kın tehlikf'ler vardır• demiş ve İn~ilte
rcrin fstili le!'ebbü.,,lf'rine karşı hazır 

oldu~nu İ1:ah etmiştir. 

ÇCin;il nutkuna şu tekilde de\·ıun et -
miştir: 

·- s~hil muhafaı.amız b~mdır tskO(
v~ntn ı;imalinden başlayarak nd1mızın 
dört t.-ırafındo.. muaıznm mikt. .. rdı1 top, 
mitralyöz:, tahkim edilmiş mitr<ılyöz yU

vası ve di~er her türlü müdafaa vaınta
sı doludur ve bunl:ın iyi tF!'rhive rfirmi.iı;ı. 

büyük miktarda askerler beklemekte .. 

dir. 

l<'rse de, o çok zeki, iyi tahsil gör
mii~. mevkilne cidden 18.yık bir aınir
dl. 

Bununla beraber, ·İıwk ~:taıı;ktıliler~ 
çetesini, oldukça çetin bir vak'a ola
rak tellkkl etmekten kendini alama
mıştı. 

Yeni yeni tPdbirlere başvurınnk: ve 
yeni yeni t:ıkib memur ve ı~.mırkri 
tayin etmek 13ıım geliyordu. 

Cünkü her defııı;ında bn,kn hi .. mt
tod tatbik ederek ortay:ı c;ık:ın. vcı
hud hakikt tabirile cortadan k:ıylın
lan• İpek Maı;keUlere kartı ayni su

.. ette dejtişik bir takib u1t1lO, '* 'Ze-
1cii tabivec:i t:oıtbik etmek zarurt idi. 

l{l"lmi.,er B .. tler, Veyd'in kutı.Hunti~n 
bir c:leara aldı. 

- Bi7.im Rrkad:ı•lar, Lnrd•ın t'\'lnde 
':>ir Uıl<:ım fotoı?r:ııflcır c;Pktilrr, dt""rU 
F.:ıknt bu foto~fla.rd.:ln is+ifı:ıd'! P~f"

f"E'ğimi7.i zannPtmivorum. Ciin'it'i ·İ"'rk 
'M'a@keltl"r•, arkalarında bir tz hır?k
'11.tVacak kadar kurnaz oı,.r .. eoril~rıilr. 
&nn sorarsan, takib mPtodunu venl
den df''?iştirmek 18.zımrhr. Cfrrı\ü ne 
yaparsak anla"ılıyor galiba ... MAndep
sive bir gün bile ba!hklannı görme

dik 
Müfettiı Veyd, arkadaşının nnıiho.t

lerın- biraz da e&ır bir çalımla; 

sinin dllc:ıı.:iyon bahsindeki l-'Ukufunu 
yakından görür ve şimdiye karlut' ıııiiy

lemiş olduklarına nadim olarak artık 

siikOf ederdi. 
Şaka b<-rtaraf, Otello biteli bu kadar 

Yaman geçti, bu dik"iyon bahsi bitdledi. 
Şehir ti.)·atrosu mecmuası her sayısın
da ~ülun sütun yazı neşrediyor. l'tleğt'r 
'-Ö~li3ettkleri n~kadar çok ~y varmış! 
Fakat ta\·Si}'e ederim, artık bu bahsi 
bitirsinler: Zira sahnemizi bu hale ı:e-

Arnauudlulıta 
(Baş tarafı birlnd sahifede) 

Bütün dünya takdir ve hay -
ranlıkla si18.hlannızın yaptığı İ§i 
ıakib etmektedir. 

İleril Dü§manı iyice vura .. 
lıml> 

Arnavudluk dağlarının 

işgali 
Atina 20 (A.A.) Yunan 

radyosu, dün akşam, yağmakta 
olan kara ve düşmanın mukave
metine ve mukabil taarruzlanna 
rağmen Yunan ileri hareketinin 
devam ettiğini bildirmiştir. Yu -
nanlılar fllyanı takdir bir Ce!laret 
ve mukavemetle Arnavudluğun 
yüksek dR.ğlarını işgale devam et
mektedirler. 

6 o • 
esır dahı. 

Atina 20 (A.A.) - Dün net
redilen Yunan resmi teb1iğinde, 
süngü ile yapılan hücumlar neti
cesinde yeni muvaffa.kivetler elde 
edildiği bildirilmektedir. 

Resmi tebliğde aynca şövle de· 
nilmt>ktedir: Muharebeler lehimi
ze olar&k muvaffakiyctle devam 
etmektedir. Dü,manın anudane 
mukavemetine rağmen süngii il(" 
vapılan bir hücum esnasında 600 
lalyan esir edilmiş, mitralyöz!t'r 
ve diğer silahlar ele ı;ceçirilmiştir. 
Düşman tayyareleri cephede, 

üzrrlerinde kızıl haç i~arf"'ti gayet 
açık 5."';Öriildü~ü halde askeri has
tanelt"ri bombalamışlardır. Yu
nan tayyarelf"rİ dü~manın askeri 
hf'deflerini bombardımı:ln etmit· 
tir. 

-· Teşekkür ederim. diye "!eV1'b veı-
di. 

Bstler devam ediyordu: 
- Gerçi senin usunerin yenirlır; 

tahsil ve husuo;:i bir tekni~<' İC";tin'\d e
diyor. Fakat tecrübenin de kıvnıetinf 
unutmAmalı~ın deji:il mi Veyd? Hem 
srnin tarafındAn tesadüfrn r.örültlle
miş olfın baıı incrlikler vardJr ki. bir 
ha~kA~ın1n ~Ö?Üönünde :ıvnn beyan 
bellidir ... Bir ı;iear:ını ı:ı.labilir mivim? 

- Al hak~lım. 7.;.ı;tcn senin tütün
c::iir1<'n ~innrn al-~ıf!ını görmeilim. 

&tler bun·1an sonra raporunu yaz· 
dı. 

M'if'Pttiş Ve.\'d, .İpek Ma~Keliler .. in 
m· rifı:>ti olar. hu <";On v~k'cıvı. d:1h:=ı, PY
\•e1kileri te .. pit erlE"n raporların muh-
tevlyatile karşılaştırdı. • 

Sonuncu vak.Adan başlayarak h!VH
$('yl eöylece huli.sa etmek mümkün
dü. 

Lrırd ı=:rntnn'un evinde\i h;rqzlık 
f<>m bir itina ve hesab ile yapılmış;
tı. 

Lord ve I~edi ı::;~otnn. viik!'=Pk bir 
~üvar"d'""n ,.~r-e vakti a'·r1j11t ~divorlar
mıııı. L,.di Sr~tnn, zarif. elmııt!S h11c1ı
ıır1n1 cıka.rmak üzere evinin üst k'>hna 
t;ıkmış. 

(Devam edecek) 

liren bu diksiyon meselesi, mecmuada 
da ek~klijini göstermeie bafladı. 

Bir tesekkürün manası: 
' 

Maaril Vekaleti, İstanbul \raJi.,ila 
Maarif müdürüne yeni mekteb

ler açmak hususunda cösterilen faali
yetten dolayı tqekkür etmiş. Dün sa
bah bu havadisi okudujumuz zaman 
bü3·iik bir memnuniyet duyduk. \'e 
ıannediyonız ki, bir idare imirini bü
tün ömründe böyle bir hidi~ kadat 
-tevindirecek bir şey yoktur, 

Bir vali, yol yapar, şehrin umumi ib .. 
ti)· acı için, güzele. mesi ve büyümesi 
iç-in, daha rahat olması İ('İ.n binalar, 
ha~taneler, köprüler, \'e saire ... yapar, 
fakat hir şehrin minnetini kaıanan vali 
odur ki, en ('ok mekteb binası yapar ve 
vaıifesinde en çok muvaffak olan vali 
odur ki mekteb kurduğu için takdir e
dilir. 

l\.Jekteb için nekadar para sarfedilirse 
edilsin, bunu daima az görmek ve da
hn faJ:lao:;ını vermek imkinı.nı aramak 
bir hamiyet bortumuıdur. Vali, Maarif 
VekU.letile beraber bütün bir İstanbul 
\118.yeti halkının da şükranını kaıan· 
ınıştır. 

Fıkra: 

1 .. talyanların hali maltim.. Zal--.llılar 
bir kı~kaç içine düştüler ki, Allah 

kinıwyl düc;ünne~in! Şimdi, herk~ 50 ... 

ruyor, araba Almanya müttefiki.ne yar
dım etmi)'ecek mi?. 

Bir Bekta~ lıkrasımn 5llll51 ıetdL 
Anlatıverelim: 

Bektaq hamama girer, bir güıel yı
J..anır; tam çıkacak, cebinde on para 
bulunmadığı aklına geliverir. Ne yap .. 
~ın! İşin 50nund11. rezil olmak da var 
dayak yemek de! 

Allaha sığınmaktan gayri çaresi kal
mıyan derviş, ellerini açar: 

- Allahım, der, ya bana yüı para 
ih an et, turadan namusumla kurtu
la3.,m, yahud da yık şu hamamı da bir 
delik bulup fıkayım! 

Tesadüf bu ya, derviş duasını bitirir 
bitirmeE, hamam cüldür güldür yıkılır, 
dervi~ de peştemaHa kendW sokağa 
dar 11.tar ve giyinmek için kar$ıdaki c::a ... 
nıie girer. Bakar ki, adamın biri elleri· 
m açm1', Allaha dua edip kendisine pa .. 
rn ihsan etmesini İ.!tiyorj adamın ku
laj"ına eiilir: 

- Vazgeç birader, der, ondllli da pa .. 
ra yok. Demin yliı: para istedim. Kos .. 
kot"a hamamı başıma yıktı. Bu se(er de 
can1ii yıkıverirse, ne sana kurtuluş var
dır, ne bana! 

Nasıl. bugünkü vaziyete pek uymn· 
yor mu? 

A. Müntekim 

Fransanın Paris mümas· 
sili Vichy'ya gelip döndü 

Cenevre 20 {A.A.)- D.N.B.ı 
Vichy' den alınan haberlere göre, 
F·ransanın meşgul arazideki mü .. 
meuili büyük elçi De Brinon, dün 
öğle üzeri Paristen Vichy' ye dön~ 
müş ve Mareşal Petain, Hariciye 
Nazın Flandin, Devlet Nazın Ba
udouin, Dahiliye Nazın Peyrou .. 
ton ve Bahriye Nazın Amiral Dar 
lan ile görüşmelerde bulunduk
tan sonra akşam yeniden Parise 
hareket etmiştir. De Brinon' :o n 
hareketini müteakıb, Nazırl~r He. 
yeti toplanmı~tır. 

MAKSİM SALONUNDA 
BU AKSAMDAN İTİBAREN 

Yeni program 
1 - SAFİYE ve arkad81jlan. 
2 - Yeni Revü operet heyeti. 

Havay adalarında bir ıreee. 
Ya7.an: Ziva Şakir, 
Mü7.ik: Şefik Gürmeriç, 
Rpjisör· S. Atillıi. 

ZenJıin mizansen. dekor, kostilm, 
Havayen kitarlar. Cumartesi, pazar 
günleri saat . ıs da Revü oı:>eret ma
tinesi. 

Be<ikta, Sulh Mahkemesi başkJiUbli· 
~indı:n: 

Esterin İlya zimmetindeki alacağuun 
teınini istifası zımnında mahcuz bulu
nan Ortaköyde eski Hözliıkçü, yeni 
Şekerci soknğında eski 13, yeni 58 nu• 
msrc1lı hanf.!nin yarım hissesi cıçık art• 
tırmnya çıkarılmış olup 18il2/9i0 ta
rilıinde şartnamesi divanhaneye talik 
edilerek birinci arttırması 14/ 1 '!Ml ta-' 
rihine mü~dif salı günu s:ıat 14 tı:-n 

16 ay kadar yapılacak ve % 75 inl bul
du~u takdirde satılacaktı..-.. .\.ksi halde 
en son arttıranın taahhüdü baki kıl .. 
mak üzere arttırma on gün daha tem .. 
did edilerek. 24 , 1/911 tarihine mÜ!adif 
cuma güni; ayni ı;3atte en ç~k arttıra
nR ihal~ edilecektir. Arttırmaya iştjrak 
erl~c>.>klerin yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi vermeleri veya milli bir banka
nın teminat makbuzunu ibraz etmeleri 
mecburidir. Yirmi senelik taviı bedtli, 
tnpu harcı, belediye resmi müşterisine 
aiddir. 

Muhammen kıymeti: Evin tamnmı 

(1600) liradır. 
Evsafı: Bina ü~ katlı olup tamamen 

k5rJ(ir, zemin katında 2 oda. 1 nıutfak, 
1 h31i. ve balkonlu 1 oda: Mesahası: 55 
M. ınurabbaıdır. 

(3890) numaralı icra kanununun 
(126) ncı maddesine tevfikan ipctek 
sahıb~ alacaklılarla diğer alı'.lk.;.darların 
ve irtifak hakkı sahihlerinin dahi ray .. 
rhııenkul üzerindeki hak!arı ve htı!>U .. 
aile faiz ve masrafa dair olan idd?ıı!a
rını on beş gün içinde dairemiYe bil
dirmflerl llzımdır. Aksi halde tanu 
slcUlerile sabit olmadıkça satış bedeli
nin payl:ışma,ından hariç kalırlar. 

i,bu madde! kınunlye ıılıklınına cö
re hareket etmek ve dahft flzla malö.· 
mAt almak isteyenlerin 940/1·1133 dosya 
ntt'lınrafı:ile memuriyetimiı.e müracaat .. 
leri lilzıımu llln olunur, 
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, _____________ .,,. Halen Ankarada bulunan Şerif ve İs 
(isi. Komulanlıi.Satınalma Komisyonı ilinları '"' 

Bilahare yRptırılacaklara esas olmak üzere otomobil şasesi üzerine nümu
nelik bir benzin tankı yaptırılacaktır. Pazarlılı beleniltcek resimlere aöre 
yapılmak üzere bu L$lerle uğraşanların yapabilecekleri benzin tan1o tekilleri 
hakkında teklif ve resim1erini tetkik edilmek üzere 21/12/940 atin.üne kadar 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisvonuna vermeleri Uln olunur. (11877) 

Arayanlar 
* İs anyor: Türkçe. fraıuuc:a. inıdli.z· 
ce U..anlanna vakıfım. Bu lisanlar üze· 
rine muhaberat ve tercümeye muktedi· 
rim, daktilo~fl bilirim. a.skerlü::le alA
kam yoktur. Her türlü referans vere· 
biltrlm. Sirketlerde ve büro Lşlerlnde 
ta11'8cak it anvonım. Galata Kefeli 
Hüseyin han No. 1 de (C. İl.) adresine 
miinıc•at. (10) 

+BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Eski, 
yeni türkceyi iyi bilen, daktiloyu çok 
iyi bilen ve sür'atli yazan bir bayan 
münasib ücretle iş anyor. Hakikat 
gıu~etesinde (N. N.) rilmuzuna mek.. 
tubla müracaat. (20) 

Sahlık • Kiralık 
* Kiralık apartıman daire~t annı· 
yor - İki. üı; odalı ve konforlu kiralık 
apartıman dairesi aranıvor. Hakikat 
]itaretesinde (Kiracı) rumuzuna müra
caat. (17) 

+ İYİ BİR RİLE NEZDİNDE - Mo. 
bilyalı veya mobilyasız bir oda aranı .. 
yor. İstanbul tarafı ta.Yanı tercihtir. 
Hakikat gazetesinde (M. E.) riimuz.u. 
na mektubla müracaat. (19) 

Arayanlar 
+ BAYAN ARANIYOR - Taırada 
çalıtabilecek okur yaz.ar ve e~ki Türk_ 
çeyi iyi bilir bir Bayana ihtiyaç var_ 
dır. Hakikat gazetesinde (T. Ş.) ru.. 
muzuna mektubla müracaat. (18) 

Müteferrik 
* Lisan dersleri - Cok ehven flatla 
lndllzce. franaızca dersleri verlrlm, 
her yere ıı!derlm. Hakikat ~azeteslnde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaat. 

Sarıyer Sulh Hıilıiınliiinden: 
Esas: 940/388 

Aleksandiros Deniz: 

(14) 

Galatada Perçemli sokak Cemaat 
hanında Bank Hriso Veloni'de miiıtah
dem. 

Yanko ve Marika tarafından ıı.lcyhi
niz.e açılan izaleiıııüyu davasının yapılan 
dunı~asında: İlinen tebliitat yapıldığı 
halde gelmediğinizden hakkınızda gı • 
y-:ıL karan verilerek duruşma 30 112/ 
940 saat 11.30 a bırakılml.ftır. MezkUr 
günde bizzat veya kanuni bir vekil 
ı:öndermedillıtlz takdirde gıyabınızda 
duruşmaya devam olunacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere gıyab ka
J'.'.lfl ilin olunur. 

tanbulda Kadıköy Bahariye cadde.;jn
de 101 No. da oturan Mehmed Ali 
Cimcoz'un Sokyas kızı l\laryanın olan 
borclarından dolayı ipotek edilmit ve 
bu kere mümelliki Ohannes tarafından 
takib ettirilmiştir. Paraya çevrtlmeı.ine 
karar verilmiş bulunan Beyoğlu As
mıtlunescid mahalleııi İstikl~l caddesi 
Veneclik sokağında eski 1, 11, 11 m . 4.00, 
402, yeni 1, 15, 32, 328 kapı sayılı ve 
316, 19 parselli ve 320 metre murabbaı 
saha üzerinde ve muhammen Ktymet
lerile evsafı aşa~ıda yazılı {ve l'lra -
himpaı:ıa apartımanlarile maruf) 8 dük
kin ve iki apartımanı (borclular:ı aid) 
tamamı 320 hisse itibarile Mehmes Ali 
ve Şerif Cimcozun 56 aşardan 112 his
sesirıin yarısı üzerinde anaları Naci
yenin intifa hakkı baki kalmak üzere 
açık arttırmaya çıkarılmı$tır. 

Evsafı: Kısmen İstiklil .:dd~esi ve 
kısmen Venedik sokağında birbirine 
nıuttasıl demir kapılı kıirgir, dörder 
kntlı ve her katı ikişer daireli m~ike~
nıel birer salon dOrder odah ve her 
dairenin fapanisU (alafranga) hela, ki
ler. mutlakı olup altındaki 8 dükkıinın 
bir kısmı İstiklal caddesi cephesinde 
ve bir kısmı Venedik sokağı içınde :ıe
m:nleri çini ve çimento, istor lıtepenkli 
ve halen porselen yüksek icarla, hıha
fiye" vesaire ile meunıl buiunduğu ve 
heveti mecmuasına yeminli üç ehli 

-btanbul Merkez Komutanlığına aid bina kapalı zarf usulile ta.mir ettirl· 
lecektir. Münakasası 261121940 j{iinü saat 16 dadır. Keşif bedeli 16394 lira 46 
kuruş olup ilk teminatı 1229 lira 58 kuruştur. Şartnamesi heraün Komisyonda 
JtÖriilebilir, İsU-klilerin belli gün ve muayyen saatten bir saat önceye kadar 
kanuni vesikalarile birlikte teklif mektublarını makbuz kartılığı Fındıklıda 
Komutanlık S:ıtınalma Komisvonuna vermeleri. (11583) 

ikt1ı;ad Vekaletinden : 
iolik Cıkrığı Y apbrılacaktır 

1 - Vek3!etimizce yaptın1acak •ambalii dahil• 3.050 aded iplik çıknlı 
kapak zarf usulile ekor:-iltmeve konulmu.ştur 

2 - 3,050 aded çıkrıA"ın oambalij dahil. tahmin edilen bedeli S0.500 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat 2287.5 liradır. 
4 - Cıknklar tarlnamede ıösterildifl üzere imalAt verinde teslim 

edilecektir. 
5 - İhale 6/ l i941 sah J(ilnü saat 15 te Ankarada İktısad Vekiletinde 

mütf'şekkil Komisyonda yapılacaktır. TaJiblerln me1.kUr ıtün ve saate kadar 
temina.tlannı vaf.ırmalart ve 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi mucibince 
tanzim edecrkleri zarfl:ın .-k~iltme saatinden bir ıaat evveline kadar Komis-
von~ tevili etm.-leri liızımdır. 

6 - Bu hu..o:-usa müteallik şartnameler İktıMr! Vekiletl Sanayi Umum 
Mürlih·Jü~ Kiiriilt ~an'atlar Ş11besile İ~t:ınbul ve İzmir Mıntaka tktısad Mii
diirliikl,.rinrıPn 1'>? ~ kıını" ıw.n ... 1 mnl.:::thlliTirt"' tf"min ,.rıt1Pbilir . • 8tn2~ <11~4) 

vukuf tarafından 63400 lira deA:er ko- r . . 
nclm"' bulunduğu. lslanbııl Relediwasi il anlan ' 1 

_J 1 - Açık arttırmanın 13/ l l j41 pa- \...._====--==================~ 
zarıesi gUnü saat 14 ten 16 ya kadar Karaağac mezbahasında bir sene zarfında toplanacak ııR:ır kanları açık 
icra dairesinde yapılarak satıtacak his- arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 1000 lira ve ilk teminatı 75 liradır. 
senir. muhammen değerine göre % 75ini Şartname zabıt ve muamelit müdürlüğü kaleminde J(Örülebilir. İhale 23 /12/ 
buhlu,iu takdirde ihalesi icra ve bul- 940 pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk 
mazsa en çok artlıranm ta.nhhüdii ba- teminat makbuz. veya mektubları ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile 
ki kalmak şartile 10 gün daha uzatı- ihale aünü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (11592) 
larak 23 11/941 perşembe günü ayni 
vrJcitte arttırması yapılarak gene mu
h::.mmen değerinin % 75 ini bulmazsa 
2280 sayılı kanuna tevfikan <ıatışın te
hir ve borcun tecil olunacağ:, 

2 - Arttırma fartnamesinin ilB.nın
dan itibaren 10 gün sonra d.lirede 
herkl'sin Mörebilmesi için açık bulun
d:ırulaca~ı, 

-İtfaiye ve diı!:er motörlü vesaitin yıllık ihtiyacı için alınacak 19 kalem 
muhtelif boya ve boya malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be
deli 1809 lira 10 kuru$ ve ilk teminatı 135 lira 68 kuruştur. Şartnamesi zabıt 
ve muamel&t müdürlüRil kaleminde Ji!:Örillebilir. İhale 23 112 '940 pazartesi ~nü 
!'ıaat 14 te Daimt Enciımende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz ve
ya mektubları ve 940 vılına aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muay
yen !'l1t:ıtte Daimi Encümende bulunmaları. (11548) 

~an'atkar işr.i aranıyor 
3 - İpotek alacaklıları ile di)(er a

liıkahlar ve irtifak hakkı sahibleriııin 
alikalarını ve husuoı;;ile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını ililrundan 
itibaren 15 gün içinde icra daire•ine pvlpf Jlemirvolları ve limaıdarı 
biidirmeleri ve aksi halde hakları • 
tapu sicilleriıe sabit olmadıkça satış işletme Umurn Müıfiirlüi'ünden : 
bed•linin paylaşmasından hariç ka -
Iacakları, Eskişehir ve Sıvas cer atelyelerinde çaltştınlmak üzere muhtelif derece-

4 - Alıcıların arttırmaya iştirRk e- terde te"-Vivt'Ci. tornaC1. frezeci, kn.vnakçı, kat.ancı. bovacı, dökmeci. demirci, 
debilmeleri için hi!!seye göre m\t~rn- <rutttacı ile birinci sınıf maransıoza ihlivac vardır. Matlllb evsnfta olanlnr im
men değerinin %7,5 ğu nispetinde pey tihı:ınth\ sıöc:terPcekleri livakat derect-lerine rtC"re taV?if edilccPklerdir. Ta1ib
ak<;esi vermeleri veya milli Oir ban- lerin bulunrlukları mıntAkalardaJd işletme mürhirlüklerine, Thkişehir ve St
kaya teminat mektubu Retirmeleri ve vA111:ta ;ıtelvE"ler müdürlüklerine ve Ankarada da cer dairesine f'l";1 .. ıu•111111tlpıi 

fazıved raporlarını ı;tOrmek 'lif; fazla ilfin olunur. (8612-117~) 

yısı il• icra dairesin• mürıca.t et· Devlet Demirwolları 1. U. _ llı'liirUjrlü~ünden: 1 mt>l{'ri lüzumu ilfin olunur. _ A 

izahat lııteyenlerin 937i3602 do.syn sa· • ~ 

••••••••••••••••••••••••••••Il ı Muhammen bedeJi ve miktarları aşağıda yazılı iki kalem muhtelif çelik 
29/11941 çar .. mba Rfinü saat 15,30 da kapalı zarf usullle Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

1941 Modeli PffiLANTALI ve EL.'llASLI 

A R L o N 
uatleridir. 

A R L O N Saatlerlnl ıörmeden başka uat almayınız. 

Satıt yeri: Z. SAATMAN, İstanbul, Sultanhamam Camcıbaşl han 1 inci kat 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
C 1 n ı 1 

2 ıded Kenotron derin tedavi jeneratörü için tip 
WL • 332 • 220 kilovatiık 
ı aded derin tedavi !imhası tip WSDT • 2244 
Sua ve elektrik sarsıntısından mahfuz hususi ' 
mubafazasile birlikte 

Fialı 

Lira 

492 

2507 
2999 

Radyoloji Enstitüsli için yukanda yazılı iki kalem rontgen malzemesi 27 f 
12/ 940 cuma günü saat 15 te Reklörlükte açık eksiltme ile alınacaktır. 

İsteklilerin 225 liralık muvakkat teminat makbuzu ve 1940 yılı 
Odası veşikalarile ıelmeleri, şartnRme herıriin RPlctt;rlükt,. eörülür 

il 

um er 

Bu işe girmek lsUyenlerln her listenin hizasında yanlı muvakkat te
minatla 1canunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni ıriin saat 1t,SO a 
kadar Komisyon RelsH~ine vermeleri IAzırndır. 

Şartnameler 147 l=-uea Ankara ve Haydarııaea veınelerlndlı ııatıl· 
maktadır. (1176') 

Liste Malı;emenln ismi 
No. 
1 Muhtelif hususi çelikler 
2 Kana Ut ve kana lSlz susta çelikler 

Miktar 
Kıı. 

25741> 
115000 

llaliye Vekaletinden: 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 
29385 -
74750 -

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 
2203 88 
4987 50 

Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan 

Gümüş yüz kuru$1uklann yerine gümüş bir liralıklar darp ve piyasaya 
kifi miktarda çıkanlmış olduğundan S(ÜmÜ$ yüz kuruşluklann 31 ikinciklnun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılma!ll lcararlaşhrılm11hr. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 1JUbat 941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız. Malsandılclarile Cumhuriyet Merkez Bankası tu
belerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümü$ yüz kuruı::luk bulunanların bunlan MalsandıklarUe 
hurivet fı.1'PrkP'7 B~nk111ıı:ı "11i-l,,.,;Tlr1_. t"'MiJ (9-ffh·mPlt>ri HAn nhıTiur 

1 

erı 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞl DRAM KlS~tlNDA 

Akşam saat 20,30 da 

Bulunmaz Usal • 
Bevoilu İstiklil ceddesi 

KOMEDi KISMINDA 
Bu akşam saat 20.30 da 

PASA , HAtRETlERİ 
İmtivaz sahibi ve Başmuharrlrl: 

Necib Ali KUÇUKA 

Omum ne•rtvatJ tdare eden 
YaZJ l•leri MOdüril: 

Cemal BKkla SELEK 
BaaıldıJh ver. 

Cumtıurtvet Matbaası 

a ar 

20 Birincikinun 1940 

Maarif Vekilliğinden : 
3803 '4-ıyıh kanuııa tevfikan açılan Köy Enstitülerinden mezun olacaİ' 

bğretmenlerin çalışacaklan köylerde yukarıda ıayısı yazılı kanunun 16 ıı~ 
maddesine göre yaptırılacak ilkokul binaları plAnlannm hazırlattırılması .. 
201XII!94-0 tarihinden 10 Şubat 941 tarihine kador devom etmek üzere m•~d 
leket mimnrlan arasında müsabakaya konulmuştur. Bu müsabakaya ~ 
şartnamelerin 20/XII/940 tarihinden itibaren Ankarada Maarif Vekillilti 
Tedrisat Umum Müdürlü~nden, İstanbulda Maarif Müdürlü,W.nden alı.Pli~ 
bilece~ ve VekilliğimJzce neşredilerek resmt okulların hepsine J{önderile ... 
tebliiler der~<tlnin ilin tarihi haftasında çıkacak nüshasında da aörüle~) 
ce.ı?i ilAn olunur .9734, c1:_.., 

Kazanc vergisi mükelleflerinin nazarı dikkatin• 

•~•~nhul Defterdarh!ından: 
940 mali yılına ald ka~c ver~ilerin~ son taksit _müdd.~ti birin~~';~~ 

940 avı sonunda bitmektedir. MezkUr vergıler bu ay içınde ödenmecligı .11 .. 
dirde yüzde on ilavesi suretile tah~il edileceğinden icrai takibata ve ecza 1d r 
vesine mahal kalmamak üzere alAkadarların borclannı mez.kt\r tarihe k~;) 
mensub bulunduklArı t'lh~il suhPlPrine vatırmaları rica olunur. (11 

MUESSESE MüDiRiYETiNDEN : ! 

Sümer Bank Yünlü ve Pamuklu Mensucat Fabrikaları Mamulatı, Aşağıdaki Tabloda Kaydolunan 
Mıntaka Taksimatına Göre Müessesemiz Mağazalarında ve Satış Bürolarında Satılacaktır. Tüccarların 

Mensub Oldukları Mıntakalardaki Teşkilatımıza Müracaatları Rica Olunur. 
Satış Mıntakası 

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, 
Burıııa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, 
Zonguldak, Kastamonu 
Ankara, Çankırı, Çorum 
İzmir, Manisa, Afyon, Antalya 
Aydın, Denizli, Muğla, f sparta, Burdur 
İçel (Mersin), Seyhan, Gazianteb, 
Maraı, Hatay 

Mağazamız Bürolarının lıimleri 

İstanbul Toplan Mağazası 

Ankara Mağazası 
İzmir Mağazası 
Nazilli Bürosu 
İçel (Mersin) Mağazası 

Satış Mıntakası 

Kayseri, Sıvas, Kırşehir, Yozgad, 
Konya, Niğde 
Diyarbakır, Urfa, Malatya, Elazığ, 
Mardin, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, 
Sürd, Bitlis, Van, Hakkari 
Erzurum, Kars, Erzincan 
Trabzon, Rize, Giresun, Çoruh, Gümütane 

Samsun, Ordu, Sinob, T okad, Amasya 

Mağazamız Bürolarının lıimleri 

Kayseri Bürosu 
Ereğli Bürosu 
Diyarbakır Mağazası 

Erzurum Mağazası 
Trabzon Mağazası 
Samsun Mağazası 

NOT: 1 - Pek yakında faaliyete geçmeleri mukarrer olan: 1 • Nazilli Satıf Büromuz mıntakas1 mÜflerilerinin lzmir mağazamıza, 2 • Kayseri ve Ereğli Büromuz mıntakası 
mütterilerinin Mersin mağazamıza, 3 • Diyarbakır mağazamız mıntakaaı mütterilerinin Mersin mağazamıza, 4 • Samsun mağazamız mıntakası mütterilerinin lstaiıbul toptan 
mağazamıza müracaat etmeleri. 

NOT: 2 - Pamuk ve yün dokuma ve trikotaj ioliği ile Sung 
edilmeıi. 

• ipek ihtiyacı için doğrudan doğruya l.tanbulda Birinci Vakıf Hanında bulunan müessesemiz merkezine müracaat 

NOT: 3 - Sümer Bank ünlü Mensucat Fabrikaları ma mulatının satıtına batlanılacak tarih ayrıca ilan olunacaktır. 

Di Sayın müşterilerimizin mağaza ve satı§ bürolarımıza aid muamelattan mütevellid şikayetlerini Mağaza ve Büro şefliklerine 
veya doğrudan doğruya müessesemiz merkezine bildirmeleri rica olunur. 
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