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s. •• fıınir (llususi) - Tütün ply~ı J[elec 
"'1llfa açılıyor, tütün almak için. lzmir 11ivasa
llJ\a nıuhteli( ecnebi (irmalanna mensub kim· 
stler ıelmi!ftir. Bunlar ara~ında, Alınan si· 
~ tröstü direktörleri de bulunmaktadır. 
,_ . erlkan kumpanyalan da merkezlerinden 
"'11rnat bekliyorlar. 
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Askere alı'l.an memurların 
yarmı.şar maaşı verilecek 

Merkez Bankası erlerimize verilecek 
50,000 lira teberru etti hediyeler • • 

ıçın 

~nifaturacılar varidatlarının 

'tl~alııarlıtalıi 
l' en; hadiseler 
n •ponya, Uzakıarktaki ;.. 
~ tili. pli.nlannı kendisine 
% nıahıuı bir ıistem içinde 
do·lltkuk ettiriyor. Çin kıt'01ını 
>. ~Udan doğruya ilhak etmek 
I~~·· kendiıine ti.bi bir takım 
'<! llılıetler teıkil ederek adım 
~rıı &ayeıine dojiru yürüyor. Ja-
~ Y• bu hareketlerile mihverin 
ı,;ı•• tarafta yapmak i.tediği !ey
loJ daha tedid bir tarzda ıcra 
~~u tutmuıtur. 

ı.,d lb:de 48 i çok fakir köylü
~ •n ibaret olan bu millet U
'İııı krk kıt'alarını o kadar be
• k '<rnekte ve kendiıini b~ iıt~ 

yüzde birini Hava Kurumuna verecekler 

Ekmek fiatı 30 
para arttı 

Belediye İktısad müdür:tqü
nün teklifi üzerine, Belediye Da· 
imt Encümeni ekmek fiat1arına 

yeniden 30 paralık zam kabul 
etmiştir. İk.tısad müdürlüğlinün 
esbabı mucibesinde zamma, ima· 
Jiye ve nakliye ücretlerile buğ
day fiatlannda görülen tereffu 
sebeb gösterilmektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi birkaç 
gündenberi şehrimize ekstra yu
muşak un vermektedir. Bu un 
şimdiye kadar verilen unlardan 
kalite itibarile daha mükemmel
dir. Tabiidir ki bu undan yapılan 
ekmeklerin kalitesi de yüksek 
olacaktır. 

Belediye bu kalite yük.<ekll
ğinin her hangi bir hile veya ih· 
tikAr sebebile ortadan kalkma
masını temin için fırınlarda ve 
de;tirmenlerde sıkı bir teftiş ve 
murakabe yapacaktır. Murakabe 
esnasında değirmenlerden un ve 
fırınlardan ekmek nümuneleri 
alınarak Belediye kimyahanc!iiin
de tahlil olunacaktır • 

Ekmek fiatlarma zam kararı bu 
sabahtan itibaren tş.tbik oluna
cak ve ekmekler fırınlarda 12.25 
kuruşa satılacaktır. 

İtalyanlar bütün 

cephelerden 

çekiliyorlar 

' 
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l:unan • İtalyan askeri harekıitını ıösteıir banla 

Milli korunma kanunu 
\ıı •dar haklı görınektedır kı, 
) l'tıle.tda ecnebi nüfuzunun de· 
J~ Ve bakasma taraftar biç bir 
dij~on devlet adamı tasavvur e
~·'1'.ttez. Japonyanın en ehem
~'.'•tli devlet ricalinden sayılan 
,;;oınpteishii ıarktaki Japon da
~ lrlt ortaya atalı yanın asra yak· 
ı; lı. 8ütÜn bu müddet zarfında 
~n dava11 her gün bir ,Parça 

Kadınlar kahraman askerlerimize giyecek eıyası 

Ankara (Hususi) - Maaş ka
nununa ek bir liyiha hazırlandı. 
Bu layiha ile 1608 numaralı ma
aı kanununun 2 3 üncü ve 304 l 
sayılı kenunla değiıtirilen 24 ün
cü maddeleri tadil edilmektedir. 
Bu tadiller memurlara ve ücret· 
l~lere manevralar veya seferber· 
lı~t~. Verilecek mo.aş hakkındaki 
hukumlcri yeniden tanzim etmiş 
oluyor. 2 3 üncü maddedcki esas
lara göre: Seferberlikte lilt hiz
met haricinde silih altına alınan 
maaşlı devlet memurlarile barem 
hükümlerine tibi ücretlilerin me
muriyetleri uhdelerinde ipka edi
lecek, maaı veya ücretleri tuta· 
nnın Yarısı kendilerine veya ai· 
lelerine verilecektir. Ancak bu 
meblağ 20 liradan aşağı olmıya
caktır. Yani, maaş ve ücretin ya
rısı 20 liradan aeağı olursa bu 
pa'.o. 20 liraya iblağ edilerek ai
lesıne veya kendisine verilecek· 

Merkez Bankası 50 
hazırlıyorlar 

Kızılay cemiyeti teberrıi edilen 
bu para ile en kısa bir zamanda 
askerlerimizin ihtiyacına yaraya· 
cak eşyayı hazırlamak üzere te· 
şebbüsata baılamıştır. Cemiyet, 
Merkez Bankası idaresince göste
rilen bu hayırseverliğe alenen te
ıekkürü bir vazife bilir. 

. . İlatilıiıra aid laülıüm • 
Cenub ~ephesındekı ıerde tadilat ~apıldı 

la 
da 

1 

•henımiyet iktisab ettı. 
IS34 te Hariciye Nazın bulu

. ~ "1. Hirota'nın tark ıulb ve 
b ••ıneti için temeltaıı say~ı

~ Q dava için Japonya bugun 
~kiıt• de kendisine bağlı bi~ h~
~~ •t teıkili suretile yenı bır 
11,llıle Y•pmııtır. Çinde Japon e-
1.İ·t~ıkit edilen hükumet, memle
~ın lam istiklalini isteyen ~
!\ tı Çan Kay Şek'in ne muda
~ .. kudretini eksiltir ve ne de 
~:~ Çin bünyesini lüzumundan 
' "-rsar. Fak~~ bu~ada ko~: 
lO,,-~• Sovyetler ıçm dikkatle I~ 
lııı, Qrıde tutulması İcab e.d~n ~ır 
d,. it. •çıkça tebarüz ettırılmege 

ltr. 

~P~nlar, yeni hükumetin te
~~ iilu esaslarını kabul ve tas• 
dt,di •derken, yeni devletin bu-
1\ıı •rı İçinde komünist propa• 
'I,, d•sına ve Sovyet nüfuzuna 
1ıq~dan ve imkan vermemek hu
!l.b '1tıı ta~t ~oydu. Şu .halde 
\ ~- Yenı nızamın hangı kalı· 
11,r'••.•ği he~üz belli d~iiils• de. 
~)1t..l.ı tetbikatının ılk ıeklı 
~ .°"' teami bir vesika olarak ar· 
~lı·'tiraz götürınez bir halde ıe-
O ~.lrniı bulunmaktadır. 

ı lııı ÇQzlü paktın Almanyadan 
~- •n kuvvetli rüknü olan Ja
\~•tıın emelleri bu ıuretle mey-
111 • çıktıktan sonra bu paktın 

•tıı • 1 ik ~ll t temellerı atı an ant o· 
~ 1•tn paktından gayrı bir 
~ld 0lınadığı anlatılmaktadır. Şu 
\~ • Üçüzlü paktın Büyük Bri
\/'. imparatorluğunu yı~".'"'~· 
li,d ''Y•de Sovyetler ale~ı~ı 11-

~ •l •iliği gün ııibi atıkardır • 
~ .. U Vaziyet karıısında Sovyel-

'tı ih • ~ ~•sıl bir hareket tarzı tı-
~ ;deceklerini bilmiyoruz. Li
~· •Ponyanın tarklaki bu hare
liJ,;1 biı- taraftan Çin muko.veme

. . ,t \ ,~ı~laıtıiiı gibi ~iğer taraftan 
'"' ( ~~· "1dıy~ kadar ~~n~ yar~ım e-

amal< ~.Aınerika ve Buyük Brıtanya 
~ ~d Qllıetlerinin daha geniı bir sa

kadıat ı St. tnuavenetlerini ziyadeleştir ... 
ekm•;. "·~ Ve,ile olo.caktır. Nitekim A
alı'tı~ .J· >"11 

• Çin hükumetine 100 mil
.. Bih>t ,1 dolarlık bir İstikraz yopmtf 
an ço ıf ~"llıaktadır. 
ınal.Y• '' \', •• d 1 · 'h ' l k' 'h ıı~ •d ev etı ı bma ı mı ver· 

ı,,. de." bft,ka kimse kabul etmi
da ~ ~ kıu-. Bir devletin ıine•inden 

r n l~I '>ıuı tooraklo.r üstünde te9ek
pişel1 ( ~ tden bir hükUmet hevuliaı· 

az?.. ~bQ haıka devletler tarafından 
,orl ~'ti I Ve tasdikı b;rçok kaVld .-e 

~k~••a bağlıdır. Bu ,artlar ta
ük , e~ \ hUk etmedikçe kim•e böyle 
van 9' ~ '•~ •Yeti me,ru bir devlet ola· 
rayl•'' 11,k '•Y•maz ve kabul edemez. 

.. 
1 
~ ~'ıı t, senelerden beri devam e• 

· Fil0 ' ..jl t.ı.}ıtıri vakiler son haddine 
o!I l ·•ı ı ı· eoıog ı! 'l,ı 1 ır. B•ko.lım lnııiltereden 

dede' ~· •• • • Y 
1 1100 ı h "'merıka ve Sovyetler ken-

vc 
8 d~ ~ ":Ye.ti menfaat1erine indirilen 

ına " l ~ , ... 
ek hi'r pr 'I~~ darbelere ne kado.r ta-
nınd• ul ed~bileceklerdir. 

Necip Ali KOÇOKA 

tir. 

Orduya askeri rütbe ile alı· 
nanlara gelince: Bunların rütbe· 
lerin~ göre maaşları tutarı, vazi· 
felerı maaı veya ücret tutaTın· 
dan noksan olursa aradaki fark 
mensub olduğu daireden tesvi
ye edilecektir. 

Layihadaki 24 üncü maddeye 
göre umumi muvazeneye dahil 
veya mülhak ve hususi bütçeler· 
le idare olunan daireler vcyahud 
sermayesinin tamamı devlete aid 
veya huauai kanunlarla devletçe 
teşkil veya bir imtiyaz işletmekte 
olan şirket ve müesseseler Vili.
yet Daimi Encümen aza1ıklann
da bulunanların maaş ve ücretle
rinin men!\ub oldukları daire ve 
mües!"eeelerce tamam olarak veri· 

bin lira verdi 
Ankara 2 (A.A.) - Kızılay 

cemiyeti umumi merkezinden 
tebliğ edilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından kahraman as
kerlerimize eldiven, çorab ve fa· 
nila tedarikine medar olmak üze .. 
re merkez ve ıubeler teşkilatı na· 
mına Kızılay cemiyeti merkezi u
mumisine 5 O bin lira teberrü e· 
dilmiştir. 

Manifaturacıların 

hayırlı bir ta,abbüsü 
Yurdun müdafaa.ı bakımın

[ Arkası sahile 3. •Ütun 6 dal 

Dün geceki yangın 
Yeşildirelıte ilıi fallrilıa tama· 

bir de boya fallrilıası men, 
lıısmen yandı, zarar llüyülı 

leceğine dairdir. Bu madde, umu· Yeşildirekte yanan fabrikaların bu sabahki manıarast 

mi manevralar sırasında çağırı- Dün akşam saat yedide \' ~şil- Yan~ın. Y eşildirekte Kocahan 
tanlar hakkındadır. Ancak 365 6 direkte iki fabrika tamamen bir caddesınde 4 numarada Mustafa 
numaralı kanunun 19 uncu ve ' Tuncaya ajd merserize iplik fab· 

1 k boya fabrikası da kısmen yanmış· 3659 numara ı anunun 1 O uncu rikasından çıkını~. aynı çatı al· 
maddesine dahil müstahdemlere tır. Yangın, şehrin karanlığa gö- tında bulunan ve Ayaz Bcrbori· 

dd 'b· müldüğü bir ıaatte başladığı için 
bu ma e mucı ınce verilecek ni'nin çorab fabrikasına sirayet 
ücretin azami müddet haddi 45 pek korkunc bir şekil almış, aert etmi~ ve ittisalindeki 2 numaralı 
gündür. esen rüzgi.rın tesirile civardaki ah· Muhsin Kibarın mensucat boya 

Bu liyiha, bu gün Meclise ve- şah binalara sirayet etmesinden fabrikasına geçmiştir. Mersrrize 
rildi. korkulmuştur. iplik fabrikasile çorab fabrikası 
:.:.:::,:: ____________ _:_ __ ....:.:_:._:__________ tamamen, boya fabrikası da kıs-

K umar yüzünden kanlı 
bir hadise o du 

Altı lıumarlJaz bı~alıla 
birbirlerini J1araladı 

men yanmıştır. 
İtfaiye yangın yerine yetiştiği 

vakit ateş bir hayli büyümüş bu-
lunuyordu. • 

Buna rağmen itfaiye, yangının da 
ha fazla büyümemesini temin et· 
miş, bütün civar halkını korku ve 
telaşa düşüren ateşi söndürmeğe 
muvaffak olmuştur. 

r Arkası sahife 3 sütun 1 del 

Vichy'nin bir 

telczibi 
Vichy 3 (A.A.) - Geçen cuma günü 

Fransız tayyarelerinin Siyam araz.is-ine 
taarruz ettikleri hakkındaki haber Vi
chv'de resmen tekzib edilmiştir. 

Bil3.kis, Siyam tayyarelerinin geçen 
perşembe ı;ıünü Hind.içininin hududu 
üzerinde bulunan Takot ve Savakeney 
bölgelerini bombardıman ederek bazı 
kimote]erin ölmesine ve yaralanmr_s:ına 
sebeb oldukları teyid edilmektedir. 

• 
genış salahiyetler veriliyor ltalyan Hükumete 

müdafaası bozuldu 
Ayasaranda'nın 

işgali bekleniyor 
Atina 3 (A.A.) - Atin& rad

yosu lıalyanların bütün cephe 
boyunca ricat ettiklerini ve müs· 
tahkem mevkileri tahliye eyle
diklerini bildirmektedir. Cenub 
mıntakasında düşman Santi -
Quaranta'nın yedi mil şimalinde 
ki.in Delvina önündeki tepelere 
kadar geri çekilmiştir. Şimalde 
başka bir mıntakada Yunanlılar 
birçok rnuvaffakiyetli hücumlar· 
da bulunmuşlar ve düşmanı aün· 
Rülerle tardetmişlerdir. 

Yunanlılar 6600 kadem yük
sekliğindeki bir tepeyi işgal et· 
mh11lerdir. 

Yunan resmi tebliği 
Atina 3 (A.A.) - Arnavud

luk hududunda ilerleyen Yunan 
kuvvetleri Aghi - Saranda ile Ar
gyrocastron arasındaki yolu ateş 
ahına almışlardır. Piremedi civa
rında Yunanlılar yeni mevziler iı
gal etmişlerdir. 

Dün pek çok esir alınmıştır. 
litinam edilen mühim miktarda 
harb malzemesi içinde dört top 
mevcuddur. Ostravitza dağların· 
da hücumlarımız düşman kuvvet
lerini dağıtmıştır. Bu mıntakada 
içlerinde zabit bulunan bir· 
çok esir alınmıştır. Pogradeç l}i· 
malinde muharebe lehimize inki· 
şaf etmektedir. 

r ArkasJ sahife- 3 ~ütun 3 tel 

Bir Mıaır gazetesine göre: 

İtalyan muvasala halları 
yakında ke.silecektir 

Kahire 3 (A.A.) - Reuter ajansı bil
dirıyor: 

Mısırın İngiltereye olan itimadı El
Bcl.i.A: Razete.sinin bu gün neşrettiği bir 
makalede tebarüz etmektedir: 

Gazete diyor ki: 
• Ynkınşarktaki İtalyan kuvvetlerine 

mücadeleye devam ettikleri takdirde 
t<'slim olmak veyahud bu akı~te te
vekkül göstererek harbe devam etme
den esir düşmek mukadderdir. Bu ne
tice İna:iliz donanmttsının İtelvan mu
vasala hatlarını kat'i surette kesmesi
ne intizaren az bir zaman meseleJıidir. • 

Miitarekeden sonra 
Fransız Elçisi 

gidiyor 
Berline 

l\nlli Korunma kanununda yapılacak tadillerle metıul olan Mecli!teki. Parti 
Komisyonu dün vazifesini bitirmletlr. Yakında Parti Gn.ıpunda müzakere 
edilecektir. Haber aldığımıza •öre Milli Korunma kanununun preruipleri 
muhafaza edilmektedir. Ancak lhtikB.ra aid hükümlerin biraz daha ıeniele
tlldlii ve hükUmete zaruri ihtiyaçlar üzerinde ıenişçe meşrul olmaia &ali· 

biyel verildiği anı ... tmaktadır. 

Norveçte 

milli galeyan 

İlk tezahürler 
siyasi bir suikasdle 
kendini gösterdi 
İngiliz tayyarelerine 
malumat veren verici 
istasyonlar bulundu 

Stokholm 2 (A.A.) - Alman 
kontrolü altındaki Norveç hüku· 
metinin reisi Quisling' e yapılan bir 
suikaad üzerine Norveçte vahim 
karışıklıklar vuku bulmuştur. 

Quisling, F rederikstad' da bir 
umumi toplantıdan ayrılırken 
büyük bir kalabalıkla kar 
şılaşmıı, o 11rada bir bombe. patla 
mıştır. Bomba Quialing'in yakının 
da patlamıısa da kimseye bir l}ey 
olmamııtır. Quisling, daha sonra 
Sarpsborg' da bir nutuk söylerken 
kendisine sıkıntılı aualler ıorulmuş 
ve polis inzibatı temin için müda
haleye mecbur kalmııtır. Eski si· 
yaai partilerin işaretlerini himil 
tezahüratçılar, civardaki sokaklar 
da toplanmış ve Quisling taraftar· 
larının bu işaretleri almak iateme 
leri üzerine oiddetli bir müsademe 
başlamıttır. Bir çok kimseler ya· 
ralanarak hastaneye kaldırılmıştır. 

Norvette tevkif at 
Oslo 3 (A.A.) - Stefani: Po

lis tarafından yapılan bir araştır· 
ma neticesinde Norveçin garb ıta
hi1inde birçok verici radvo aı~tle· 
ri bulunmuştur. BunlarlR lngilte
reve 11.-.keri ll\ahivette rnalUmat ve 
rilmekte idi. ln«iHz tayyareleri bu 
ma1Umat aave~inde son zamanlar· 
dR h"'zı hedefleri bombardıman et 

mioılerdir. 
Birçok k;mseler tevkif edilmiş-

tir. 

Filof'un nutku 
tehir edildi 

Cumhur Reisimiz 
Millet Meclisinde 
meşgul oldular 

Ankara 2 (Hususi) - Cum• 
hur Reisimiz ismet İnönü, bu gün 
öğleden sonr& Büyük Millet Mec
li!İni teırif etmiıler ve hususi da
irelerinde bir müddet meşgul ol
muşlardır. 

! RADYO GAZETESİ 1 

Ankara radyosunun dün 
ak,amki ne,riyah 

iki • • 
yenı nızam 

arasında 

Sovyetler 

ve Amerika 
Buıünkü aörünüşile siyaset dünya• 

sının manzarası 1udur: 

Siyasi hAdlselerin ajırlığı şark sa
hası üzerinde toplanmıştır. Bu hare .. 
ket Japonyanın Asyadaki yeni niıa:--.ı 

kurmak tetebbüsile başlamıştıı:-. Al
manya Avrupada yeni nir.am kurar .. 
ken Sovyet Rusyayı kaybetmekten çe• 
kiniyordu. Halbuki Japonlar Sovyet 
aleyhtan bir tephe aldılar. 

Esasen Sovyetlerin de üç mihver 
dev!l:!ti karşısındaki vaziyeti bir de· 
kıldir. Avrupa.da Sovyetler yeni niza ... 
mın kurulmasına mini olmağa telCb ... 
büs etmelerine ra~men, Asyada sarih 
bir va:dyet almışlardır. Sovyetlerin 
Japonya karşısındaki vaziyetleri A
merikanın Almanya karşısındaki \·a
ziyeti gibidir. Sovyetler harbi bile flÖ• 
ıe ah~r~k Çan Kay Şek'e yardım et .. 

(Arkası sahife 3 sütun 2: de) 

Yakında 
Deierli tanınmıı romancımız 

Sabahaddin Ali'nin 
35 gün kadar sürecek 

Kürk Mantolu 
Madonna 

Mercanda, Mercan hanında o· 
turan Şükrü ile Hasan, Cemal, 
Mehmed, Ahmed ve Salahaddin 
adında 6 kumarbaz, dün Şükrü
nün oda~ında kumar oynarlarken 
aralarında kavga çıkmıştır. Neti# 
cede hepsi de bıçaklarını çekip 
birbirine girmi§lerdir. Bir47. sonra 
polisler vak'a mahalline yetiştik· 
leri zaman, Ahmedle Hasanın 
yerde kanlar içinde yattıklarını 
görmüşler ve derhal hastaneye kal 
dırmı~lardır. Diğer suçluların dör
dü de bıçaklarile beraber yaka
lanmıştır. Ortada bulunan 1 O lira 
kumar parası müsadere edilmiştir. 
Tahkikata devıı,m olunmakto.dır. 

Bundan ba,ka Süleymaniye Ha 
varıcı sokağında oturan Zülfü ile 
!-abıkalılardan Hüseyin ve arka

daşları Ali ve Osman arasında da 
gene kumar ylizünden kavga çık
mıştır. Neticede bunlardan Zülfü, 
bıçağını çekmiş ve Aliyi başından 
ağır yaraladıktan başka cebindeki 

1 7 lirayı da zorla almış ve orta· 
dan kaybo)muştur. Biraz aonTa 

vak' ayı haber alan zabıta, yarım 
saat gibi kısa bir müddet zarfında 
carihi bıçağile beraber yakalamış· 
tır. Yaralı Ali, Cerrahpaşa hasta· 

nesinde tedavi alt:nCla bulunmak
tadır. 

Hind.içini hükfımeti bu neviden her 
türlü tezahüre mini olmak üzere icab 
eden tedbirleri almakta<hr, 

Paris 3 (A.A.) - Fransız bü· 
yük elçisi Georges Scapini, ya
kında. maiyetile birlikte Berline 
gidecektir. Büyük elçinin vazife· 
si, harb esirleri meselesi hakkın· 
da Alman makamatile temasa 

ııeçmcktir, 

Sofy& 3 (A.A.) - Başvekil 
Prof. Filof'un salı günü Sobran• 
yada söyleyeceği nutuk, rahat· 
sızlığı dolayısile tehir cdilmiıtir. 

Adlı büyük hiki.yesini tefrikaya 
başlıyacatız. 
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Kırkambar 

Vmumi maaş! 
Hemen her ayın ıonuncu günü ııazetelerde fu haber vardır: 
Umumi maq bugün veriliyor! 
Fakat bunun haberlik, havadislik nereıinde? Memlekette bu· 

nu. yani maaılann. nyın sonunda verildiğini bi.lmiyen var mı aanki.? 
Eskiden aylıklann iki, ü~ hatta dört ayda bir lutfen, merhameten, 
itıfeten çıktığı zamanlar da gazeteler: 

Umumi maaı bugün veriliyor! 
Demekle halka, haberlerin, havadislerin, müjdelerin en ha· 

ynlısını, en büyüğünü vermiı sayılırlardı. Fakat bu zamanda, rna· 
atlar, her ayın birinci. günü tıkır tıkır alınırken, gazetelerin bunu 
yepyeni bir haber, taptaze bir bavadİlmİf cibi yazmalanna ne ha· 
cet? Eskiden kandillerde, ramazanlarda, bayramlarda maaf emri-
nin mucibden çıktığını ııazetelerden duyan maq ııahibleri, gazetele-
rin bu haberi veren satırlannı, belki defalarca okur ve defıılarca 
yüzüne, ııö:riine aürer, hatta bayrama bir, iki gÜn kala bu ha)ırlı 
haberi, bu eo büyük müjdeyi duymuı olan çocuk sahibi bazı dul 
ve mütekaidJer, l'ece yatarlarken o l'ueteyi koyunlanna alırlardı. 
Fakat oo sekiz yıldır, aylıkların, ücretlerin bir dakika bile gecikme· 
diği bu zamanda, ııazetelerin: 

Umumi maq buııün veriliyor! 
Demelerine ne lüzum var? Mademki o ıün ayın ilk günüdür, 

elbette aylıklar da o ııün verilıoeektir. Bunu, bugÜn ıehirli de, köy
lü de, berke. bilir. Eskiden ise maaıın. ıenenin hangi ayında ve 
o aym hanııi ııününde ve hangi efref saatinde verileceğini değil ıe· 
birli, köylü, hatta defterdarlar, hatta maliye nazırlan, hatta dahil 
büyiikler dahi bilemez. bunu bilse biı.e ancak Tann Taala bilirdi. 
Bugiinün çocukları ve pek ııencleri, o ııünleri bilmezler. O günlerde 
hazan iki, hazan üç, ba2an da dört ayda, o da heyamola heyasalar
la ııüç Yerilebilen aylıklann mucib denilen berzahtan çıkması, dev
letin m ııaileli, en dağdağalı iflerinden biriydi. Ah o eaki devrin 
mı.ıciblcri ah! Yalnız aylık meselesi değil, herhangi bir uvalLrun 
ufacık bir İfİ, bir kere mucib denilen kuyuya diiftü müydü, artık o 
iti ondan çıkarmak için, Nasreddin Hocanın kuyudan ayı çıkar
mak için kullandığı çengel lazımdır. Bu mucib iıinden pek canı ya· 
nan bahriye mütekaidlerinden bir kaptanın fU fıkruuıı bilmem bi
lir misiniz 1 Zavallı kaptan, süvariıi bulunduğu o zamanki idarei 
n. abıusa vapurlanndan birile köprüden adaya gitmekte iken yolda 
dümen bozulunca vapur, Kalamıı taraflannda karaya oturma tehli
kesi göıterir. Bunun üzerine kaptan makiniste acele ctomi~tan!a 
lc:umandaııru verir. Verir amma, makinenin bir türlü lomi.stan et
mediğini ııöriince bu ıefer, boruya yanaııp feryadı baaar: 

- Ulan çarkçıbqı, vapur karaya oturacak, bizim tornistan, 
yokaa mucibe mi aitti? 

işte, dünün bol mucibli, bol havaleli, bol derkeııarh ve maaş· 
lann iki, üç, batta dört ayda bir çıkan devrinde pzeteler: 

Bu&ün umumi maq veriliyor! 
Demekle okuyuculanna hayırlı bir havadiı, büyük b ir müjde 

, •ve,.,.,;f olurlardı, fakat buııün, buna ne lüzum var sanki 1 

Asker ailelerine 
yard ıma 

başlan ıyor 
Belediye 
&O bin 

bütçesinden 
lira ayrı ldı 

&Jediye, asker ailelerine yardım ol
mak üzere 50 bin lira verecektir. Vali 
muavini Ahmed Kınık bu mesele hak
kında şu izahata vermiştir: 

•- A!lker ailelerine bir an evvel 
yarılım etmek için, Belediye bütçe
sinden avans olarak 50 bin lira veri
l~ktir. Bunun için, bütçede müna
kale yapmak icab etmiştir. Belediye 
Muhasebe müdürü Muhtar bu mua· 
meleyi yaphrmak için Ankaraya git
miştir. Bu muamele bittikten sovra 
birkaç gün icinde asker ailelerine yar
dım edilecektir.• 

- Rumen 
ticaret anlasma -

' 

Türk 

sının tıtbikatı 

Karfılıklı olarak varile-

H:A:KIK);T 

MEMLEKET
1 

ve 
BERLE 
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lktııad 

* İNGİLİZLERLE TİCARET - İngi
lizlerle yapılan ticari görüşmeler mlts
pet bir şekilde devam etmekt~d.ir. İn
gilizler şimdiden geçen sene Fransa 
tarafından yapılan tütün mübay.at ta
ahhüdJerini de Ü.Zerlerine almışl;ırd1r. 

* İHRACAT - Dün şehrimizden 250 
bin liralık ihracat olmu,, şimal mem
leketlerine deri, Bulgaristan ve Yuna
nistana balık- gönderilmiştir, 

* İSVEÇTEN İSTENEN MALLAR -
İsveçten yapılan bir talebde, ınemleke
timizden anason, ana!on yağı, kimyevi 

nane yağı, fındık, yabani giil rr.eyvası, 
balmumu, ıucukluk birinci nevi ko
yun bar sağı ve kitre istenmiştir. 

Vilayet ue Belediye 

* SmASELVİLER YOLU - Cihan
gir - Sıraselviler yolunun .ufalt inşa
atı ilkbahara bırakılacaktır. 

* isTANBUL LİJllANI - Dün, İstan
bul limanının Yenikapıda yapılmasın
dan kat'! olarak vazgeçilmlştir, Yeni 

ümanın Haydarp9f8 ve yahud Kara
köyden Salıpazarına kadar olan lllha
da yapılması muhtemeldir, 

* ELEKTRİK-TRAMVAY-TÜNEL -
İlk tesis, demirbat ve malzeme olarak 
Elektrik idaresinde 13,339,768 lira, Tram 

vay idaresinde 3,073,337 lira, Tünel ida
resinde de 810,294: lira kıymet bulun
muştur. 

* FİLOLOJİ KÜRSÜSÜ - Edebiyat 
Fakültesinde tesia edilen İngiliz F\lolo-
ji kürsüsü için davet edilen Burbanck, 
yakında vazifesine batlayacaktır. 

Ri 
Semplon tren -
leri tarifelerin
de değiş i klik 

Şirketten müdevver usul 
ve tarifeler kaldırılıyor 

Avrupa hattının semplon trenlerine 
aid hususi ahilm 1/ 1/94.1 Uırihlnden 

itibaren kaldırılarak Devlet Dcmiryol-.. 
!arının esas tarifeleri tatbik edilecektir. 
Bu tarihten itibaren Avrupa hattında 
kendi mesafesine münhasır olmak üze
re bihlmum eşhas ve eşya nakliyatın
da Devlet Demiryolla.rının esas tari!e
leri, bütün şebekede kabili tatbik ten
zilli tarifeleri ve esas tenzilli tarifelere 
müteferri usul ve esaslarla tarife tat
bikatına mütedair mer'iyette bulunan 
bütün teraiti tatbikiye tatbik edilecek· 
tir. 

Semplon katarlannda ve anahat da
hil olduğu halde bilumum beynelmi
lel münasebetlerde çocuklardan kendi
lerine ayn yer tahsis edilmen\ek fQl'

tile dört yaşına kadar ücret alınmıya
cak ve dörtten on yaşına kadar olan
larla kendilerine yer tahsisi ıstenile.n 
küçük çocuklardan yarım ücret alına
caktır. Bundan başka flrketten müdev
ver o1up kalan, meriyette bulunan ten
zilli yolcu ve eşya tarifelerile bunlara 
müteferri esas ve usuller ve ahkim kal 
dmlmaktadır. 

3 Birincikinun 1940 

- Oç öLOM 
• • -Ylzan: Leon Toletol -

(Dünkü nüshadan devam) 

II 
1 
bıl&rını çıkarıp sıranui alb.na fırta.t!li 
Fedor Amcanın çizmelerini giydi. ~ 
ayağına göre geldi. Çıkb. Yeni çıs • 

.. melerine baka baka yürüdü. Afab:ı 
Kupa hazırdı. Fakat arabacı agır sına aUadı. Dizginlerini kavrarj(.r~ 

davranarak arabacılara mahsus oda .. 1. d okk b bo b l··-•n eli' 
eın e ay a ı yası uı.u-

ya girdi. Sıcak, basık, karanlık. bir iz- ier bir arabacı ona: 
be... İçeride taze ekmek, lahana, ko- ttr 
yun derisi karışık ağır bir oda koku- - Oôo, bu ne mükemmel çit~~ 
su ... Bir kaç arabacı sıralann üzerine böyle! dedi. Haydi getir boyay1a.1-
otunnuş, ocağın önünde, aşçı kadın, Bedava mı verdi? k• 
bir şeylerle meşgul, üstünde de (1) Serega, gocuğunun eteklerile aY' 
koyun pöstekisine sarılmıt bir hasta larını sararken: 
yatıyor. Gocuklu gene arabacı, kam - - Ne o, gözün mü kaldı? dedi·~~ 
çw belinde, içeri J{irdikten sonra, - Reydi göreyim sizi ceylinlar! ((d 
hastaya dönerek: yerek kamçısını faklattı, beygirle et 

- Fedor Amca! Hey Fedor Amca! Wrdü. Kupa da, kalyaska da Y~ 
dedi. larile, bavullarile, yüklerile ~, 

yolda yuvarlanarak. .sonbaharın k!J' Oradaki arabacılardan .. biri cevab 
ve.rdi: şuni sisleri i<:inde kayboldular. ., 

bt"' - Ne var? dedi. Fedor Amcayı ne Hasta arabacı gene basık lı ~ 
yapacaluın? Sen burada oyalanıyor ocağı üstünde kalmıştı, Hançer • 
sun, halbuki seni kupada bekliyorlar. ı;tıcık1ıyan müthiş bir teYi d~şal'~ı,t. 

Delikanh saçlarını arkaya atıp atmak Jstiyor, fakat gücü yetrn1Y0 

eldivenlerini k.uıta~ına sokmaya çalı- Döndü ve sustu. 
prak: Ak.şama kad"tr izbeye girip c:ılc::t~ 

- Çizmelerini istiyecektim. Be • lar, yemek yiyenler eksik olıfl~, 
nimkiler param parça oldu, dedi, O" Hasta sessiz saOOsız uzanmış ystıV ~ 
cağa yakla,tı. du. Alqam üzeri BfÇı kadın o<:I • 

_ Hey Fedor Amca! Uyuyor mu- üstüne çıkarken, gocuğu onun Sı~ 
lan ucunda toplanmış buldu. sun? 

- Ne istiyorsun? diye yavaş bir 
seı it.itildi. Sonra zayıf, kumral bir 
yüz, ocafın ilitünden belirdi... Sa -
rarmı$, zayıflıktan kemikleri çıkmt• 
tareıklı, tüylü bir el de, k:irU btr göm
leğin örttüğü sivri omuzlara gocuğu 

çekil. Sonra ayni eeı: 

- Su ver, ne istiyorsun birader? 
dedl. 

De.Ukanlı bir taı su verdi ve tered
düdle: 

- Ne olur, Fedor Amoa, çizmeleri
nin sana lüzumu yoksa, bana ver. E
ler kendin giymiyecekaen .... 

Hasta, aıçı kadına dedi ki: ~~ 
- Bana kızma, Na.stasya, • 

yakında bo'3ltacağım. 

Aşçı kadın: 
. ıli' 

- Peki, peki, ehemmiyeti yok· ırı• 
ye mırıldandı. Neren ağrıyor }.J 

a? ~ 
- Ne bileyim, Allah bilir, ~İli 

içim. 
Ö)' 

- Korkma, bir $Elycik olma!·" 
sürürken gırtlağın da ağrıyor mO• J' 

- Her yerim ağrıyor. Artık ıııı1'1~ 
nım geldi, öleceğim. Ahi Ahi 
diye hasta inledi. O• 

Nutasya, oeaktan inerken, ont.JJ' 
zerine p:ocutu örttü. ortf 

- Ayaklarını açma, JJte böyle " 
lü dursun e mi? dedi , 

Osman CEMAL 
~~~~~~~~~.....,,._~-,-~~~~-.. cek 
ı ......... r .. 'i ... v"''A:'"s"'A.'"'""'~ 

malların miktarını * DEMİKYOLLAR PASOLARI -
Üniversite ve yüksek tahsil talebeleri· 

lsık söndürme • 

Hasta yorgun başmı tasın üzerlne 
sarkıttı ve seyrek, poı bıyıklerını göl
ıede.n koyulaşan suya babrarak ya ... 
vat yavaş, fakat kana kana içti. Sa
kalı birbirine kanşmış, kirlen.mitti. 
Sôniik nazarlarını güçlükle kaldırıp 

delikanlıya baktı. Dudaklarında ka -
lan su artıklanru silmek için elini 
kaldırmalı: lstedl. Yapamadı. Gocuğu
nun yenine sildi. Burnundan 10lu ... 
yarak bir söz söylemiyor, fakat bütün 
varlığile delikanlının t.l gözlerinin i
çine bakıyordu. 

Gece, izbede bir idare li.mba!1 ~ 
nük sönük yanıyordu. Nastasya il•,.ı: 
raber on kişi kadar arabacı, k.Jnıİ ~ 
de, kimi sıraların üstünde horul JıO o· 
uyuyorlardı. Yalnız hasta, ocsJ:uı.1,. zerinde sağa sola dönüyor, ya vat d"'' 
Vaf inliyor, öksürüyordu. Sebs.hSı f111111111ııu111111111ım11111111111111111111111111111111111ıu11ııı1T 

Haftanın piyasa vaziyeti 
Piyasalarımızda ihracat faaliyeti son 

sriınlerde fevkali.de artmışbl'. Bu va
ziyet iç pazarlarımıza da tesir ettiılin
den son hafta zarfında hara
retli muameleler olmuştur. İhra
catı memnu ve liaan58ı tibi bazı mad
delerin aon bir haltahk piyasa vazi
yetini yazıyoruz. 

BUGDAY: 
Normal IiatlarJa satıtlar olmaktadır 

Levazım imirliğile yerli değirmenci
lerin daimi olarak piyasamızdan mal 
kaldırmalan ve ihtiyacdan noksan mal 
1(elmm piyasanın tutkun bir şekilde 

seyretmesini intac etmektedir. Sert 
bu~day üzerine talebler artmakta ol
duğundan bu kalitelerin &darında 

mühim bir tereffU hu!Ç\lle aeldifti gö
rülmüştür. Fiatlar cinslerine göre 8,10 
kuru,un 8,32 kurUi arasındadır. 

ARPA: 
Piyaaya ihtiyaca yetecek kadar mal 

aelmektedir. Fiatlar sağlamdır. Hafta 
içinde ihracat için de bazı muamele
ler kavdedilmi.ştir. Fiatlar: Anadolu h·ı 
mR1 dökme 7 - 7,05 kuru,. Samsun ve 
Mersin matı çuvallı 7,18 - 7,32 l:untf 
arasındadır. 

PİRİSC: 
Hafıa. lc:inde bu mataımınn vaziye

tinde deii4iklik: görülme.mi..ştir. Celen 
ma118r muntazam bir şekilde gerek: 
yerli urfivat. jl'erekse "kert taabhüd
ler lçin satılmaktadır. Fiatlar: Orhan
l(azi 39 - 40, makineli To~yal:ır 35 -
35,20, Diyarbak1rlar 33 - 34, Mersin 
cin~leri 31 - 32 kuruş aralarındadır. 

TiFrİK: 
Bu hafta içinde piyasamızda gene 

normal işlere ve satı.şlera şeıhid oJun
mu,tur. Muamelelerin bu suretle dai
mi olmA!Cl tiftik fıat 1eviyelerini tut
maktadtr. Piyasa icıtf'klidir. Hafta için
de 700 balya miktarında tiftik s:ıtıl

dıılı k.ayd~n anla~lmıştır. Fiatiar: 01?
lak 160 - 170, Karahisar, Kütahya. Es
kişehir 140 - 150, Ankara, Bolvadin, 
Pol6dlı 140 - 145. Bolu, Çerkeş, Ge
rede 125 - 135, Konva dağ mah 140 -
143, Konya ova malı 13.'i - 138, muh
telll deri malları 100 - 105 kuruş ara
larındadır. 

YAPAGI: 
~tcnsucat labrikaJarımınn gerek 

1ehrlmizd.ek1, A:er('k..ııı:e Anadolunun ya
pa~ mıntakAlarındaki faaliveU devam 
etnıektedir. Bu ıürekll faaliyet piya
aavı. canlt1ndınnAğa vestle olmuşti!T 
H~fta :ıarfınd:ı 6"0 balva miktannria 

Valiler arasında 
İstanbul Vali muavini 

Kars valisi oldu 
İstanbul Vali Muavini Hüdai Kara

taban. Kars valiliğine, Mülkiye müfet· 
!işlerinden Ra.şid Demirtaş da İstanbul 
vali muavinli{{ine, Bolu valisi ve f'!;ki 
Mntboot umum müdürü Naci Kıcı
man da Trabzon valiliğine tayin edi!
mi$lerdir. 

Korgeneralin 
tetkikleri 

Örfi İdare komutanı Korgeneral Ali 
Rıza Artunkal dün şehrimizdel~i jan
darma müeaıese1erini teftiş etrni,tir. 

Ziraal Bankası 

ikramiyeleri 
Ankara 2 (A.A.) - Ziraat Banka

sının tasarruf ikramiyeleri kur'ası bu 
rcün çekilmif.tir. Kendilerine ikramiye 
i~abet eden mudilerden Niğdede Nu
riye Yaııtz 1000, istanbulda Rahmi 500, 
Konyada Ne-zihe Ogat 250, Alcşehirde 

Ayşe Alakar, Bursada Nuder Sava
şer, Çorumda .Bürhaneddin Fidan. i.
tanbulda ltlehmed Er~n için Hayri 
Dizdar, İtjanbulda Zekive Gökbudak, 
İzmirde Ahmed Ülkütl'kin, Marmaris
te Gülaüm Demirel, Ankarada Refet 
i<;in Rifat Hamedar ve Şükrü Al'tUI', 
Sivrihisarda Mehmed Aydemir yüzer 
lira kazanmışlardır. Bıınlnrdan başka 
muhtelif mahallerdeki doksan bE'ş mu
di de 20 na 50 lira ara!llllda iJcrami
vl'ler iııı:ahet etmiştir. 

mektedir. Fiatlar· Trakya, Bandırma, 
Bursa 80 - 83 - Çanakkale, Gelibolu, 
İzmir 75 - 77, Karahisar, Kütahya, 
Yozv.ad 70 - 72, Ankara. Sı\•a5, Kay
!'>f"ri 69 - 70, yıkanmış gilz vünü 95 -
97, Kıııl Erzunım yapa~ısı 86 - 90 ku
ruş ar&.\onndadır. 

SIGIR DERİSİ: 
Ecnebi memlekf"llerden Relen par

tiler fevk:alitfe yük~elmiş olan malhrı 
kınnışlır. Piyasa oldukça gevtektir 
Fiatlar i'itikrar!'lızdır. 

KEÇİ Kfl.I: 
Fiatlar bir karardadır. Kırkılar 70 -

72, tabaklflr 38 - 40 kuruş arasındadır. 

Altın fiatı 
yapak? ve yÜn sah'51 olmu,tur. Kızıl Dün. bir altının fiatı 24.30 lira idi. 
cirı.ot VAna~ılar ta1eblerin b-... 1nc1:ı ~e1 - Bir külçe albnın «ramı 282 kuruştu. 
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KIZ 
Yazan: PERİDE CELAL 

Alev, o gittikten sonra uzun zaman 1 için ·neleri !ed.a etmek Hi.zım geldii;i
yerinden kımıldt1madı. Gözleri cama ni düşünmüş müydü? Hayır .. Şimdi 
dr)~ru kaymış, uçuşan kar tanelerini i5ıe hata etti~ini anlıyordu. 

aeyrederek harekf'tsi:ı kaldı. Yüzü ı Gözlf'rinden yanaklarına dökülen 
bembeya7:dı, gözlerinden yanaklarına yaşlar yağmur jtibi birdenbire ço(i:a _ 
doğru ince bir yol halinde yaşlar rn ~ tarak Fikreti hatırladı. Onun c:irkin. 
%J ·-ordu. fakat iyi yüriinü.. Nedime ile evlen-

Kendinl büyük bir yalnızlık içinde mit.. bunu Reşid haber ':ermeden l'V

bcdbaht hiSR<iiyordu. PişmAndı. Acı \"el de biliyordu. Bir gün onbırı Bey
nf'damet. kalbini bir bıçak gibi oyu- oğlunda st"Örmüştü. Nedime ile kol
yordu. Fena yapmıştı. Girdi~i yeni kola. birbirlerine JK>kulmuş, el!erin
hayat. Ahmed. öbürleri, bu ev, bu o- de paketlerle.. ke-ndisi otomobiideydi. 
da onu nelretlo Ürpl'rtiyordu. Kalk - Bir tarafında hfürfid{'nin ağabey!=i 
ın~lc ve ,~açmak istiyordu. Fakat ne- Fzzıl, öbür ~rafında Ahmed .. Ahmed 
rl'ye? Butun kapılar kapanmıştı.. Ar- aarh()ftu. ,zıl gizlice dizini okşu -
tık cemiyetin namu!Jlu insanlara ver- yordu. Onların kendisini 1t:önnPme
di~i haklardan me.hrumdu. O, bun- !eri icin fiddct1e geriye çekilmi'Jti 
lara ehemmivet vermemiş, hiddet i- Bunu bir sokuluş ı:annedere1c okşa .. 
~indP bir tekme vurup gec:mişti. v~ı- malarını artıran Fa7Jla birdenbire 
nı:z hir şey düşünmüştü. Anne~inf' fe- dönüp öylf' bir bı:ı.kmı•tı ki. adam 
nahk yepmak, onu azab:ı c;okacı:ı.k ~e- korkmuş, elini <;ekmiş, köşe!Cline bü
kllı:le hareket etmek. fakat bunun zülmi4tü. Ahmed. yiizüni! bozan o 

yazıyoruz ne Devlet Demiryollannda da istifade 
etmeleri için pasodan hııtka aynca bir 
karne verilecektir. 

Müteferrik 

* BAKIR İHTİYACI - Küçük ema
Iın imal.i.t için muhtac olduiu balur, 
Eti Bank tarafından verilecektir. 

İki otobüs arasında ezildi 
Şehzadebaşında Albnyuva kazino

sunda garson İbrahim Vezneciler cad
desinden geçerken 10för Fehminin i
daresindeki 3 numaralı Çatalca oto
büsile 3156 numaralı otobüs arasına 
&ıkı.şması neticesinde kaburgaları e
t.ilmiştir. İbrahim baygın bir halde 
hastanoye kaldınlmıı, tahkikata baı
lanmıotır. 

1 teşrinievvel 940 tarihinde mer'iyete 
girmit olan Türk - Rumen ticaret an
latması hükümlerine göre kaqılıklı o· 
lare.k yapılacak mal mübadelell!!rinin 
miktar ve nevilerile kontenjan listele
rindeki miktarı bildiriyoruz. Bu anlaş
maya göre Rumenler, memleketimizden 
11 milyon Hra1ık pamuk, 400 hin liralık 
palamut, 1 milyon llralık palamut hul~

sası, 350 bin liralık sanayide müsta
mel balıkyağı, 220 ton balık, 10 ton hav 
yar, 500 ton küçük hayvan derisi, 300 
ton yapağı, 100 ton balmumu, 1000 ton 
susam, 800 ton zeytinyağı, 2000 ton ne
bati yağ, 75 ton tütün, 200 ton fındık, 
1200 ton porlaka~ 100 ton kestane, 60 

ton araşit, 20 ton badem, 10 ton fıstık, 
330 ton kuru üzüm, 300 ton kuru in .. 
cir, 150d" ton zeytin, 50 ton kitre, 200 
bin liralık da muhtelli maddeler. Bu-
na mukabil Rumenlerden alınacak mad kerestesi, 30 bin liralık ağac yünü, 250 

bin liralık cam ve camcıhk mamulitı, deler şunlardır: 

11 milyon liralık petrol mahsulleri, 
750 bin liralık sellüloz. 1 milyon liralık 
her nevi Jcağld, 800 bin 1irahk yem;ş 
sandığı imaline mahsus tahta, 250 b!n 
liralık şeker sandığı imaline mahsus 
tahta, 200 bin liralık kibrit imaline 
mahsus ağac, 1 milyon liralık inşaat 

1 milyon 200 bin liralık kimyevi ve b·
pençiyari maddeler, 800 bin Hrahk di· 
ğer bilcümle Rumen emtiası. 

Anlaşma tatbikatı ile mükellef olan 
muhtelit Türk • Rumen kon1lsyonu, 
icab ettiği takdirde bu listelere llive 
kontenjanlar yapabilecektir. 

Piyasaya 
miklarda 
kiğıd 

külliyetli 
siyah 

çıkarıldı 
Şehrimil:de ışıkların söndürülmesi ve 

mas.k.ele.nmesi ahkimına tamamen ria
yet etmiyen kimselere, dün akşam da 
kapıları çalınarak ihtarlarda bulunul
muştur. Bu hafta içinde bir pt'e tay
yare ile bir kontrol yapılacak ve teh
rin iyice maskelenip maskelenmediğl 

tetkik olunacaktır. Ondan sonra da ö
nümüzde.ki hafta, gündüz ve gece ol
mak üzere gayet şümullü korunma tec 
rübeleri yapılacaktır_ 

SİYAH KAGID SATIŞI 
Sümer Bankın İzmit Kiğıd fabrikası 

tarafından piyasaya çıkarılan perdelik 
siyah kAğıdlar, yalnız fabrlkaııın Yo
m~tdd satıı ıubeainde satıldıAından 
burası her gün binlerce kiş.inin hücu
muna uğramaktadır. Dün Pollsler, gü~
Iükle izdihamın önüne geçmişlerdir. Sil 
mer Bank, bunun üzerine kiğıdlerı şeh 
rin diğer yerlerinde de sattırmaya ka
rar vermiştir. Bugünden itibaren Anka 
ra caddesindeki bütün kitabcılar, bu 
k8ğıd1ardan satmıya başlayacaklardır. 

112 santim p;enişliği olan bu kiğıdların 
8 metre<ı.i bir kilo gelmekte ve kllosu 
45 kurustan satılmaktadır. 

il HER GÜN BİR M~SELE il 
Ekonomi 
Kurumu 

katör ! 

Tasarruf ve 
« Vatandaş 

haftası başlıyor - Ulusal Ekonomi 
malı kullan diyeceğine, Fabri
di ye propaganda yaomalıdır 

yerli 
Ucuz mal sab> 

12 birincik&nundan 19 birincikHnu- J Pek tabii olarak bugünkü şartlar al- 1 ka yeril malı mefiıumu hakkında 
na kedar devam eden hafta her yıl tında, vatanda,lara, yerli malını tav- fi.kir verdik. 

bir 

olduğu gibi bu yıl da ekonomi ve tu- ı.iye etmek lüzumsuzdur. Esa!llE!n itha- Ulusal Ekonomi kurumu tarafından 
tum haftası olarak alınmıştır. Hafta, ıat hareketlerinin azeldıAı, dıf&rıdan yapılan bu propaı:;ı:andaların tesirleri in
Başvekil Dr. Refik: Saydamın bir nut- mal gelmediği bir ~ırada, vatanda'.'.'lar kir edilemeL Yerli malı haltası es
kile açılacaktır. Lise ve orta okul- yerli mallarını kullanmak mecburiye- nasında her vatandaş, milli anaviin, 
Jarda ~retmenler o gün ilk dersi bu tindedir. Bu vaı:iyet karşunnda, yerli kudretine inanmı,hr. İc:inde bulun
mevnıa tahsis edeceklerdir. rnAllan propaı:candasına ne tekil ver- duğumuz harb senelerinde de, milli 

Üniversite ve Yük.oıek İ.ktısad oku- meli? sanayiimizi.n bize ne kadar büyüle 
lunda hafta içerisinde bir gün iktısad Bizce, Ulu!'al Ekonomi kurumu, va- faydalar verdi~ine şahid olduk, bun
ıtfuıil olarak kabul e<lile«ktir. bk o- tandaşlardan r.iyade, fabrikatörlere fu dnn hepimiz büyük bir ~rur duyuyo
kullar da bir haftalık çalışmalarını suretle hitab etmelidir: ruz. Fakat, halkın ra~beUle teessüs e-
bu mevzu üzerinde yapacaklardır. FABltİKATÖR ! İJJTiKAR YAPI\fA! den bu fabrikalar da, şimdi ecnebi 
Şimdive kadar ekonomi haftasında Şimdiye kadar, Ulusal Ekonomi ku- maJlarının dışarıdan Si{elmediıli bir 

şu propaganda yapılırdı: •Vatandaş! rumu, fabrikalarınızın çıkardığı malla- zamanı fırSRt ittihaz ederek pahalı 
Yerli malı kullan. Paranı yabancı rın rağbet görme~i tein çalıştı, nornlal mal satmamalıdır. 

memleketlerden gelen eşyaya verme!• zamanlarda, Avrupadan bol mal gel
Ulu~l Ekonomi kurumu, bugünkü e- d1i:i zaman, halkımı:r.ın yerli mah al
konomik şartlar altında, propa~ando mn!n için çalıştık. sergiler açlık. neş
şeklini de(ı:iş:tinnek mecburiyetindedir. riyat vatöıta!'li]e propaganda yaptık, hai-

Bi7:ce, Ulusal Ekonomi kunımu, va
tandBşlara •yerli malı kullan• diye
cek yf'rde. fabrikatörlere •İhtik8r yap
me• dive hitab etmelidir, 

Dellkanlı: 

- Yom bedava batka birin• mi 
vadettin? dedi. Yerler müthiş: çamur, 
adım atılacak 'gibi değil. Halbuki ben 
de işe gitmeğe mecburum. Kendi ken
dime düşündüm. Dedim Jd: Biri gi
dip Fedor Amcadan çizmelerini rica 
edeyim. Belki kendisine Jih:umu yok. 
Eğer sana lü:r:umu varsa söyle?, 

o anda, hastanın aö~üne sanki bir 
şeyler dOkülüp k.aynamağa ba,ledı. 
Döndü. Arnanaı• bir öksüriik teha • 
cümü onu gırtlağından boiuyordu. 

Hiddetindll!ll ifrit keelsin aıçı ka • 
dmın sesi birdenbire lıbeyi çınlattı: 

- Nesine lUım olacak onun, nesine? 
diye söyleniyordu, Ocaktan lnmıyell 

tam iki ey oluyor. İı;te ıörüyor mu
sun nasıl parçalanıyor? Ne lüzumu 
olacak çizmenin ona? Zamanı çoktan 
gelmiş, geçmiı bile,_ Töbeler olsun! 
Günahına da giriyoruz ... Şimdi nererle 
l~e param parQe. olacakl.. Bilmem ki 
batka bir eve, başka bir yere mi RÖ
türııek? .. Hani ya te-hirde bazı ha~tr 
neler vannış, i§te onlardan birine ... 
Yoksa bu ne böyle? Bütün köşeyi 
tutmuş. hem de bedava. Kımtldana -
cak yer yok. Üstelik bir de ıenden 
temizlik isterler ... 

Bu sırada mentllhane müdürü ka
ı:>ıdan baii;ırdı: 

- Hey Serega! Haydi çabuk ara
bana koş, efendHer bekliyorlar! 

Serega, ihtiyarın cevabını bekleme
den ııitmek istedi; fakat ihtiyar, ök
sürüğü arasında, cevab vermek is -
tediğini ba,ile işaret etti. Öksürüğil
nü zorlukla basbrdıktan ve blraı din
lendikten sonra 

- Çizmelerimi al, Sereı;ta dedi. Son-
1'9 hınldaya hırıldaya Ulve etti: 

- Yalnız mukabilinde, anlıyor mu
sun, öldükten sonra bana bir mezar 
ıa,ı yapt.Jr! 

- Teşekkür ederim Amca! O hal
de çizmeluini şimdi a1ıyorum. Taş 1-
çif! hiç merak etme, yaptırırım. 

lhtivar aşağıya bir daha baktı ve 
ancak: 

- Siz de işittiniz ya, çocuklar? 
Diyebildi. Gene bo~ula bo~ula ök

sürmejte başladı. 

Arabacılardeın biri: 

- Evet işittik. dedi. Heydi SerP.ga1 

sen de koş, arabana bin! Nerede i.~e 
müdür bir daha arkandan gelecek 
Görüyorsun ki, Şirkinski'nin hanımı 
hasta ... 

Sercga ayağından nispetsiz derece
de büvük olan kendi yırtık ayakka-

eğri tebec;si.ımle yavaşça: 

- Kuşu ürküttün, diye söylenmiştL 
Ne adamdı bu Ahmed! Her şeyi 

görüyor, fakat görmemezlikten ge -
liyordu. 

Otomobil luzla Nedime He Fikretin 
yanından g~mifti. Dönmek, arkala -
rmdan son bir de(a bakmak için tit
riyordu. Fakat bunu yapmamıştı. Yal
nız titremesine mini olmak için vü
cudünü toplamı,, yumruklarını sık

mıştı. i,te bt>lki de kaybettiği saadet 
orada idi , orada bir ba.şka kadının 

"nında, kaldırımın öbür ucunda. 
Birdrnbire Nedimt>ye kin duymurtu 
ve içinden bu ecıki arltadaşına IAnet
ler. küfürlf'r yaidınyordu , 

lerdi. Nedimeyi sevdiği adam terket .. 
mifti. Fikretin de ç!'kmekte olduğu 
ızt· .. .._b bu yfu:dendi. Anlaşmış, bir -
]~meye ve maziyi unutmaya lı:arar 
vermiş tolacaklardı. Onlara kızmak 
haksızlıktı. 

Fekat o zaman annesinin istediğini dın fedak.iı·lık etmez, diye elitlerinin 
yapmış olacaktı. Onun fenalığına i•a- arasından mırıldandı, 0 kadın? .. Peki 
atle, iyilikle muka~le! Nefretle ür- niçin, Reş.idi Anka.raya yolluyordu 
perdi. Sonra tl'rkettiği bir adama, bir Birbirlerinden bıkmışlar mıydı? Bu 
baskası, hem de en yakın ark=tdaşile ihtimal aklına J(eldi. Eski Canan mı 
derdini avutmaya, yarasını iyilf'tıfir- Reşidi istemiyordu? Hayır, belki er
me-ye çalışan bir adama tekrar dön- tık Reşid, Canana doymuştu, usan .. 
mPk .. Bütün bunları o uman yapma- mıştı. 

dığı ic:in birdenbire vahşi ,bir sevine Birdc!'?bire kalkıp yatağın l<;lnde u
duydu. Fakat bu sevincin içinde par- turdu. Ortünün ucu ile tel.lşia yannk
lam.asile sönmesi bir oldu. Yaşlar, va- larındakl yaı,lan sildi. Yüzü asabi
naklarına akmakta devam edivordu Yelle J?erilerek ne budalayım, diye 
Reşide, dediği Jtibi bf'nim bedbehHı- vülawk sesle sövlendi. •Niçin bunlArı 
iıma o kadın sebebdir, diye mırıl - düşünüyorum? Ne faydası var?• Ör
dandı. 

tüleri tekmeliyerek geriye dolru itti. 
bir sıçrayışla kalktı. Kapıya doğru 
boi(ırdı: 

ru ses büsbütün kesildL ,(? 
Ertesi sabah alacakaranlıktB1 ır 

kadın gerile gerile bir ıeyler 9J1 
tıyordu: 

- Demin öyle garib bir rüY• ~ 
düm ki .. Bakıyorum, Fedor AP;l~ f(I· 
caktan in.mi~, odun kesmeğe gı~ 
Haydi, Na!tasya, sana biraz Y ( 
edeyim, diyor ve baltayı kaptı/il ~6' 
hl alace yana$lyor. O kadar s~ 
kesiyor lci, elini ~örmek kabil f' 
Yalnız vagonlar havada uçuıuy~rp• 
ne böyle, sen hastan değil nııf"'"( 
diye soruyorum. Hayır, diyor, bi'JI 
yim yok. Baltayı evvelkinden ~ 

hızlı indiriyor, üzerime bir kor]c\.I ~ 
sıyor, bağırıyorum, sesimden " ı' 
yorum. Acaba öldü mü ki, böY~,J' 
rüya gördüm? Fedor Amca. 
Aca! 

. Fedor Amca cevab vermedi. ı,ıP 

Uyanık bulunan arabacılard<tr'l ~ 

- Yoksa hakikaten öldü mü! 
malı bir kere. ~ 

Hastanın ocaktan aşaj!l sartaın t! 
ral tüylü, zayıf eli, artık sara.r1P 
ke.ilml•ti· 

Arabacı: .... .ıl 
- Galiba ölmüş. Gidip men; 

müdürüne haber vermeli, dedi. p 
Fedor'un yakın akrabası f~ı.ııııl 

Kimsesiz bir adamdı, Ertesi giitl ıJ' 
ormanın yanındaki yeni nıeıtl (il11 
gömdüler. Nastasya da gördü~ lef°• 
ite Fedor'un ölümünden ilk de~ f 
dJslnin haberdar oldui!unu, önUtıe 
lene, gUnlerce anlatıo durdu. ~) 

(Devam .cıee< 

--(l_)_R_u_s_oc_a_k_la-rının üstü .dii1 ;: 

tıhtan ibarettir ki, orada ekseriY' 
ti.varlar yatarlar. ~ 

Gümrük varidalı arl•f°' 
. ııll 
Islanbul gümrüklerinin geo"ntit'' 

aylık varidatı 2 milyon 300 bıfl ,.,, 
yı bulmuştur. Bundan evvelki s)'ıl' 
ridalı 2 milyon liradan azdL 

Pil muhtekirleri 
d'"' FJatlan Murakabe komisyonu· \., 

kil toplantısında Kirkor şehin>7'~tf' 
Motz isminde iki muhtekiri Jı.d ~·e:P'I 
tevdi etmiştir. Bu muhtekirler rıJıl· 
edilen fint hnricinde pil saırnıslt1 I 

Uwuz tedavi islasyoııl•!, 
. ·n ~ Belediye, uyuz hastalıkları ıçı ' ,-t' 

tanelerde uyuz tedavi Jstasyonl:ıf~ ~,,r 
pılma~ına karar vermı~tir. uyuı ı.ırd' 
talılına yakalananlar, bu ist.a'""'°o 
meccanen tedavi edileceklerdir· 

Fakir çocuklarııı 
1 meccanen muayeıt•5 1, ~.,.~ 

Çocuk Esirgeme Kurı.ımu v · eıJI' 
kolunun açtı~ı Çocuk poliklinHti Jl1 cı" 
leketin tanınmış çocuk doktar!sr1;,ı11 
Fuad Tanerin ı ı yardı.mile her 30 ~ 
<'Uma ve salı l"(iinleri scıat ıo. ..J'ı' ., ,. 
12 30 a kadar fakır ve k.imseı;d <pt' 
C'uklırın mua:vene ve i18.clarını ı~r. 
dava olarak daitıtmağa başlaJTtlt 1rt''J 

'"''' f"""'IR"'i ""ö"'v'"'ö . 
= 111•1'

11 
Tı 1111 111 111111 1 11111111111111uııı1111111111 1 1ıı1111ııııı Halbuki şimdi hakc;ıı olduğunu dü

tüni.iyordu. Nihayet Nedime ne yap
mıştı.~ K('ndisinin ic;tf'mf'diRI bir ada
mR dostluk, şıoflc:at J'ÖStermi,. onn e
vini açmı!ith, Gene de kendi~ini Fık
retle barı1mAva, anlaşmaya t~şvik et
memiş mivdi., Bütün uı'.:rıı~mal:lrının 
bf'yhııdc olduğunu anladıi!ı ve Fik -
rette kendisine karşı yeni alAkal:tnn 
uvandı~nı gördiiiHi zaman ondan u
ıekla~mamışs:a bu bir ~ç muvdu? 
Evlenmek istiven bir kız İ("in FikrE't 
mi.ikemmE'l bir koca idi. Sonra ikic;i de 
ayni bedbahtlıklara uğr81Jllf kimse-

Her ikisinin de bu birleşmeden 
meınnun oldukları, o :ı.nmandanberi 
birbirlerine c;ok yaklaştıkları muhak
kaktı. Bunu, Alev, o gün f:(Ö71erinden. 
birbirlerine bakışlanndan anlamıştı. 
Ve ıztırab duymuştu. Niçin, Fik • 
reti sevdiğinden mi? Hayır .. Geçmiş 
giinleri h11tırlamıştı. O l(i.İzel, tasa,.ız 

günleri ... Hıı:valinde maımRvi bir :;em3 
açılıyordu. Pii.j, f'Vİn arkasındaki çi
çekl<-çle dolu, renk ve ziya yağınuru 

altında yıkanan bahçeden koştuslunu 

güldü~ünü. ("ocuklar gibi endi~<Üz 

eğlendiğini hahrlamı~h. Nedimenin. 
Fikretin yüı:le-ri o e~ki günlerin içinde 
silinip beliriyordu. 

•Hayntımı mahvettim. dive mlnl -
dandı. Bir hir ujtruna .. • Y11.vaşça ba
•ını <;evirdi. Residin biraz evvel otur
duitu koltusta baktı. Gene adamı !01-
j.!Un, endişeli oraya Uişmiş ı;törür gibi 
oldu. 

- l1adam, madam .. 
Derhal ihtiyar kadın 

müştür. 
kapıda görün-

Cananı o sabahki varı çıplak hlllile 
Reşidin kapısına dayanmış Jt"Örür gibi 
oldu. Ne zaman onu h11tırhlsa, hep 
ayni vaziyette görür, dişleri 11kış.ır 
VÜl""Udü buz kec;iJirdi. Gene öyle oldu. 
Reşid. Canan için •Çok df'il:i.$:tl> de-
mişti. Ne demek istiyordu? Birc1en- - Çabuk banyoyu h3zırla ... Soka-
bire evi, Cananı, Servet H ınımı. N:ızlı la çıkıyorum. 
Kalfayı hepsini merak etti. Ne h:ılde Evet, çıkmak. dolaşmek, yalnızlığı 
olduklannı, ne yaptıklarını anlamak nı. bedbahtlıA"ınt, ve terkettiği, nef -
isteitile yandı. Reşid. niçin ıtidiyor- retle hatırladığı bir çok lnsanlaı·a 
du, nic;in aynlıyorlardt? Hayır, sebeb Nedimeden Fikrete kadar hep~ine ih

kendjsl olamaL Ann~si, eğer böyle tiyacı olduğunu unutmak için kala
bir fedak.lrlığı göze alacak olsa. bu· j balıi;ın arasına karışmak l.imndı. 

B UGÜNKÜ PROGRM1 ··ı#'. 
18,00 Program, 18.03 Dan• "'~9,ııO 

18,30 Konuşma, 18,45 Mu!iki. 
1 

ııe' 
Temsil, 19,30 Haberler, 19.45 F~o.si~ 
yeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 '!).<JJ 
2J.,30 Konuşma, 21,45 Orkestra, ~ 
Haberler, 22,45 Orkestra, 23,00 
müziji, 23,25 Kapanış. 

Ona na~ıl .t~ık olmucıtu. De~er • 
mi:vdi böyle bir adamR? Eğf'r cFi1c
reUe evlenseydim. diye. düşilndü. nu daha evvel yapanın mıydı? O ka· (Arkuı nr] 

4/ 12/!140 ÇARŞAJ\lllA S fi'" 
8,00 Program, 8,03 Müzik, 8.lU 1.,,ı 

herler, 8,30 Müzik, 8,45 Yemek 
5 

se"' 
12,30 Pt-ogram, 12,33 Şarkı v~ ..;I 

mailer, 12.50 Haberler. 13,05 Şat 
türkiiler. 13.20 Orkestra. 

lnı 
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SON HABERLER .. 
• 

lngiltere - ispanya 1 RADYO GAZETESİ 1 Uzaksarkta 
' 

H K 1 K T 

1 Bugünkü harb-1 KÖYLÜ 
~~~~~~~~~-

MESELELERİ : 

de kullanılan Devletin Jıö31e 
bombalar ınüdahalesi 

3 

POLİTİKA • ASKERLİK 
. 

Uzakşarkta 
yeni nizam 

Bir anlaşma 

imzaladılar 

Ankara radrosunun dün Japonlar 
aktamki neşriyatı • 

nızamını 

bütün pasifik 
bozuyorlar 

Tesirleri nelerdir ? 

Ağır bombalar, 
yangın bombaları, 

yağ bombaları, 

hava torpili masalı 

clktısadi Yürüyüt> mecmua· 
sında iki ziraat mühendisi, köy 
ve ziraat meselelerinin en can 
a1acak bir noktasına temas et -
mişlcrdir. Mcvzuun hulasası ıu· 
dur: 

Yazan: HlJSEYIN AVNi 

günlerce rüzgir bile beklemek· 
tedir. Bu arada rüzgi.r yerine 
yağmur geldiği zaman, mahsu ... 
1ün bir kısmı da yağmur altında 
kalır. Bu yüzden, Türk köylüsü • 
nün bir aenede ne kadar ziyan 
ettiğini kimse heaab etmemiştir. 

Japonya ve Nankin 
A ln\anya Avnıpada yeni nizamı ku.r 

mü ipn, baı:ı zayıf memleketleri 
istikJil libasından sıyınp ilı:erlerine 
pmalı haç emprimeler giydirirken. 
Japonya da Uukşarkta kendisin~ ıö• 
re bir yeni nizam kunnağa çalışmak
tadır. Çünkü fırsat bu brsattır. Daha he 
nü.z Sovyetler Birliği Berlinde imıaJa
nan üçüzlü pakt hak.kında ağımı açıp 
da bir şey söylemem.i~tir. Alman}aJa 
ses çıkarmayınca, Japonyaya da ses <"• .. 
karmıyacatı ve hiç malünıu olmıy11.n 
müteaddid meçbullü bir muadele gibi 
kalacağı tabii ıörülmektedir. Onun için 
JaPonya, Nankin"de Vang~Çing~Ve:y "iu 
riya'ieti altında kurduiu bir nevi Slo• 
vakya hlikllmeti ile bir anlaşma ak• 
detmio:, o bunu, bu onu, her ikisi l\lan• 
çuko'yu, Mançuko da her ikisini tanı• 
mışhr. 

l.ı Madrid 3 (AA.) Dün 
•dridde Jngiltere ile ispanya 

~tlıında bir mali anla§ma imza· 

iki • • 
yenı nızam 

Çunking 3 (A.A.) - Çekiai 
ajansı bildiriyor: 

tı.ınıştır. Anlatmayı İngiltere na ... 
~'"ı• büyük elçi Sir Samuel Hoare 
Ne apanya namına da Hariciye 

ı. llıllrı Serrano Sunner imza)amı§· 
rdır. 

Roosevelt 
Aınerikanın müdafaa 
tesisatını tetkik etti 

h Vaıington 3 (AA.) - Cum· 
~ı Reisi Ruzvelt, Caraihes'deki 
llıerıkan müdafaa hatlannı tefti~ 

:
1
t'tlek üzere, dün Vatingtondan 

/'1l1t1ıştır. Ruzvelt.in seyahati l 5 
~~ •Ürecektir. Ruzvelt, evvela 
tı:ı~'rni'yc, sonra da Pucrto • Ri· 
A..Y~ gidecektir. R~elt'in l~giliz 
~ .tılles adalarında ınşa edılmek 
ttt ere olan üsleri ziyaret etmesi de 
d ~htemeldir. Ruzvelt, hareketin· 
'~l evvel, Vichy ·hükumeti nez
d· 1 •n Amiral Leahy ile konuı
~nde Amerika büyük elçisi tayin 

Ut tur. 

Maresal Petain 
Versava verlesivor 
d londra 3 (AA.) -' Vichy
~ •n bildirildiğine göre, Mare~al 
ı. •ta;!\ yakında Versailles' a yer-

tcc:ektir. 

Bir casusun affı 
isteniyor 

~ lorıdra 3 (AA.) - Londra· 
b'" salahiyettar mahfillerinde ha
:t 'j ahndığına göre, yabancı rad· 
~arını dinlemek ve İngilterede 
d >-lencn nutukları teksir ederek 

.,,:ııtlllakla itham edilerek ~.~
ltı nler tarafından F ransada olu· 
'fi' mahkum edilmiı olan Mias 
'° 1~h:cd Harle' nin cezasını tahfif 

1,' ı_lllkan olduğu takdirde aflini 
~ llıırı etmek için Birleıik Amerıka 
ı:•k•lllatı teıebbüsatta bulunmak 
.. dır. 

Haricire Vekili 
Eskişehire gitti 

t' Ankara 2 (Hu•u•i) - Hari
:• Vekili Şükrü Saracoğlu bu 
~·" E:.kişehre gitmiştir. Bu hafta 
~ Aııkaraya dönecektir. 

Dün geceki yangın 
[Baştarab 1 lnd salılfcde] 

~ y •pılan tahkikat netice•inde 
> ~',1•fa Tuncaya aid fabrikanın 
ı~\ ~ bin, Ayaz Berborini" ye aid 
1 '•kanın 46 500 Muh•in Ki-ll\t • • 
I;, a aid fabrikanın da 15.000 
ı,:YY sigortalı olduğu anlaşılmıı
d.. angının nasıl çıktığı hakkın-
lı~hkikat yapılmaktadır. 
y SABAHKi TAHKiKAT 

1\), •n~ın hakkında yapılan ?u 
d,1ahkı tahkikata göre, ate' ılk 
•i~d• Muhsin Kibarın. boyah~n~
l'rıii en çıkmış ve sür atle huyu
~ nur. Söndürme ameliyesi es
~~~~~a aynı boyahanede ça)1!'lan 
d._ Utrahmanla itfaiye efradın
d. !\ Saim de muhtelif yerlerin
d~!\ YaralanmI"lardır. Saimle Ab
li!.''•hman sıhhi imdad otomobi-
1rr,J Ccrrahoa~ hastanesine kal
~•lardır. 

ve 

arasında 

Sovyetler 

Amerika 
[Bat tarafı ı lnd oahiled•J 

mekledirler. Amerikalılar da azami 
yardımda bulunacaklarını bildiriyor
lar. Demek: ki Sovyet ve Amerjkan 
a:iyueti Uzak.şarkta toplanmaktadır. 
Bu ıörü.f birliA:l Amerika ile Sovyet
ler Birliki arasında bir yakınlık hu
aule getirmi•ilr. 

Çindeki Nankin hükümetini İtal).-a1 
Almanya ve Japonya tanıyacaklar; 

Çan Kay Sek h~Umetini de Ameri
ka, SovyeUer ve lnailtere tanıya.cak

lardir. 
Uzakoark nizamında altı hilkfunetin 

böyle !kiye ayrılmesı her halde mi· 
nalıdır. 

Avrupada nizam kurma faaliyeti 
tlmdillk durmuştur. Laval'in Berline 
ııideceii bildirllmi,u. Bu seyahatin 
arilesinde Almanya Loren'l ilhak et
miştiı·. 

Şimdi de Laval'in Berline ftitmiye
ceği bildirilmektedir. Tahmin olundu
Aun• aöre Mu.ssolini Lava.l'in &itme
rrlne müsaade etmemiştir. Peten Lo
renlilerln memleketlerinden aWm:.sı
na fevkalide xnüteessirdir. Bu hare
keti mütareke tarUanna mugayir ad
detmektedir. 

Filhakika Almanlann Loren'i isteye .. 
cekleri tahmjn olunuyordu. Ama bu
nun rulh konieransmda olması ıaz.ım
ch. Fransa.dan gelen Amerikalıların 
bildirdiklerine göre Almanlar fi.mali 
Fransayı geri vermeğe hiç de taraf
tar deRildirler. Meler ki İngiltere ga
l!b Qeisin .• Bu .. bebledir ki İngllle
renin galebesini isteyen Fransızlar gün 
a:eı;Ukçe artmaktadır. 

Yunan - İtalran harbi 
Yunan - İtalyan harbine gelince: 
Yunanlılar .an günlerde yapmış ol

dukları devamlı taarruzJar sayesinde 
timalde İtelyanlann yeniden kurmak 
istedikleri mukavemet hattını ltırma
ia. muvaffak olmutlardır. 

Italyanlar fi.malda Elbesan ve Be
rat hattında bir müdafaa hattı tesisi
ne bakmaktadırlar. Elbe.san yolunda 
Marrah dalı Yunanlıların eline geç
mhıtir. 

Cephenin merkez kısmında İtalyan
l&r mukavemet göstermekte devam et
mektedirler. 

Timoriça da~lan istikametinde Yu· 
nanhların taarruzu inkişaf edince bu 
mukavemetin hiç bir ehemmiyeti kal
mıyacakhr. Halen Yunanlılar için mü
him olan mesele şimaldeki kuv\.·etle
rinl Ergiri ... Pomeri battı üzerine çe
kebilmektir. 

Bugün alınan haberlere göre cenub
~a Pomeri tehri.nin cephe kısmında 
ltalyanlar halen mukavemet etmek
tedirler. Bu şehrin altı kilometre şi
malindekl Kalabari daJı Yunanlıların 
eline Reçmiştir, Binaenaleyh Permeri
de daha fazla mukavemet gösteremi
yece~nl tahmin edebiliriz.. 
~airi tehrlne f(elince, Yunanlılar 

Mahça dağlarını aşarak bu ~hri dü
ıürmtb bakmaktadırlar. 

Son srelen haberler, Yunan kıt'ala
rının bu tehrin mühim noktalarını iş
f{al etmit olduklarını bildirmektedir. 
Eğer öyle be mukavemetin ehemmi
yeti yoktur. 

Tahmin olunduğuna göre İtalyanlar 
d~ha sı::erilf~rde Elbesan, Tepedeien ve 
Hımara hattına kadar çekilecekler ve 
asıl mukavemeti orada R:Öıdermei:e kal
k1tcaklardır. Muvaffak olacaklar mı. 
olamıyacak.lar mı? .. Şüpheli ... Yunan
lılar seri netice almak mecburiyetinde 
olduklan icln zayiata bakm::ık!lızın 

Çin Hariciye Nazın şu beya· 
natta bulunmu§tur: 

Japonya ile korkuluk Nankin 
teşekkülü arasında. muahede tef· 
kil etmek iddiasında bulunan ve· 
sikanın imzası, Japonlann yalnız 
Çinde değil, bütün Pasifik &lemin 
de kanun ve nizamı altüst etmeğe 
matuf hareketlerinin en yüksek 
haddini bulmasından başka birşey 
değildir. 

Japonlar kendi gayretlerine hiz 
met edecek bir rejim vücude ge
tirdikten sonra, Uzakşarktaki ta
hakküm ve yayılma politikalarına 
yardım etmek üzere bu rejim ile 
muahede jsmini verdikleri bir ve
sika imza ettiler. Böyle bir rejim 
hakikatte, Tokyo hükumetinin 
Çin topraklannda yerleımi, bir te
şekkülünden başka bir §ey değil
dir: Bu teşekkülün gayesi de, J a
pon istilicılarının pli.nlanna hiz· 
met etmekten baıka bir şey ola 
ınaz. 

İtalyanlar bütün 
cephelerde 

çekiliyorlar 
(Baf tarafı 1 ind ııahllede) 

Atina 3 (AA.) - Umumi em 
niyet nezaretinin 2 ilkki.nun tari
hinde neşredilen akşam tebliği: 
Düşman tayyareleri, bugün hiç 

bir askeri hedefi olmıyan Korfu 
§ehrini yeniden bombardıman et· 
miılerdir. Binalar oldukça hasara 
uğramıştır. Bir kilise harab olmu§
tur. 

ltalyanlar, harbin ilk günlerin· 
de Epir' de muvakkaten iogal et
tikleri Filiaks ıehrinde içlerinde 
cezacılar, doktorlar. tüccarlar ve 
muallimler bulunan eorafıan 18 ki 
:ıiyi tevkif etmişler ve firar eder· 
ken de alıp götürmüşlerdir. Bun
ların 8.kıbeti meçhuldür. 

Amerikan deniz 
insaatı • Nevyork 3 (A.A.) - Stefanl: 

Haziran ve temmuz 1940 ta verilen 
kararlar mucibince yapılan yeni in
taat neticesinde Amerika donanması
nın istikbalde alacai!ı '"kle dair Ami
ral Stark tarafından verilen rapor hak
kında mütalcalar dermeyan eden de
niz mahfillerinde tasrih edildiğine gö
re, tanzim edilen programın yüzde 20 
si 1941 senesi nihayetinde, yüzde 30 u 
1942 senesi nihayetinde, yüzde 25 i 1943 
senesi nihayetinde ve geri kalanı 1944 
senesi nihayetinde tamamlanmış ola
caktır. 

Vali bu 
An karara 

ak,am 
gidiror 

Vali ve Belediye reiıi L\itfi 
Kırdar, Belediyeye aid muhtelif 
mevzular hakkında Dahiliye Ve
kaleti ve diğer Vekaletlerle te
mas etmek iizcre bu akoam Anka 
raya gidecektir. 

neticeyi bir an evvel almak 
ceklerd.ir. • 
Arnavudlukta isyan 

isteye-

Londra radyosunun bildirdiği.ne Ji(Ö
re Elbesan ve havaliı;inde İtalvan a
leyhtarı Arnavud çetelerinin lsyAn ha
reketi başlamıştır. 

Romeo ve lulyet ve Ladam O Kanıelya kadar kuvvetli, fakat onlardan 

ıüzel, daha l(Ji... Dünya edebi)·atının '8heserlerinden : 

daha 

MANON LESKO 
İpek film stüdyosunda çevrUen tilrkçe sözlü filmlerin en muva.rrak olanıdır. 

PERSEM8E matinelerden ili\aren İPEK Sinemasında 

Bugünkü harbin en büyük ıilAhını, 
hava silihı teşkil ediyor, Gemileri ba
lıran, askeri mevkileri bombardıman e
den, birliklere saldıran hava silahları
nın oynadığı rol, - temin ettiği muva{
fakiyetin derecesine göre - bir zaferin 
tahakkukuna yardım edecek olan en 
ınühim amildir, denebilir. 

Fakat hava silfilıları, baz.an açık şe
hirler de dahil olduğu halde, aivil a
halinin y&fadığı mevkileri hedef edi
niyor. Bombalar, şehrin aokaklarına, 
kalabalık meydanlarına, binalarının or
tasına düşerek baıan tahribat yapıyor, 
baz.an yangın çıkarıyor, baz.an da çık
mış olan bir yangını teşdid ediyor. 

KAÇ TÜRLÜ BO~IBA VAR? 

Hepsinden evvel, herkesçe maruf o
ları yük.ek !nfilikli bombalan eie ala· 
lım. Bunlar, ağırlıkları dereces.ınde tah 
ribat yaparlar. Sert bir yere geldikle
rinde patlarlar ve büyük bir delik a
çarlar. 

Ekserjyetle bombarun dimdik düştü
ğü zannedilir. Halbuki mutad olarak, 
dimdik olmaktan ziyıde yanlamasına 

dil.şerler. Düştükten sonra da batılan 
derhal patlar, ba:r.ı.Jarı .tehirli· cinsin· 
dendir. Saatlerce, hatta günlerce son
ra patlar. 

Bilhassa Londranın Sen P<>l kili5esi 
civarına düşmü.f olan böyle bir tehirli 
bombanın hikiyesini hatırlarsınız. Pat
lamadan evvel, o müthiş ifeti oradan 
kaldırmak, büyük bir ihtiyat ve cesa
ret işi olmuştu. 

BOMBA İLE MÜCADELE TEŞKİLATI 
İngiltere bu hususta her türlü ted

biri alınış ve bomba tehlikesinı önle
mek için teşkilit vücuda getirnüştir. Bu 
teşkilitın meru;ubJarı, hayatlarını tehli
keye koyarak, her an için paUaması 
ihtimali bulunan tehirli bir bombayı, 
yerinden kaldırarak zararsu blr hale 
getirmek yollarını araştırmakt:ıdır. 

Her tehirli bombanın tahrikinde de, 
mütehassıslar bulunarak patlamasına 

im.kin verilmeden kaldırılmıt bir bom
banın nasıl kaldırıldJğıru, en kiJçük te
ierrüatına kadar tespit eder. Bunu u
sul ittihaz eder. Ayni cinsten ikinci bir 
vak'ayla ka~ıla,Wtları z.aman, ayni u
sulü takib ederek daha az tehlikeyle iş 
aörilrler. 

Bir yerde paUamamı,, herhangi chu 
ten bir bomba gören kimse, ona cltni 
sürmeyip derhal polise ha.bez verme
ğe mecburdur. 

YANGIN BO~IBALARI 
Diğer bir çeşid bomba da, yangın 

bombasıdır ki, umumiyetle kün1e ha
linde atılır. Etrafta bu bombalarla müca 
dele edecek birçok gözcü bulunursa, teh 
tık.esi az.alır. ?\1eseli İngiltere sokakla
rında böyle bir yangın bomlıa:iını bir 
polis memurunun bafllldaki miğferle 
söndürdüğü görülmü~ür. Bir diğeri, 
keza madeni şapkasile, bir üçüncüsü ise 
ayağlle bastırmıştır. 

EKMEK SEPETİ! 
Bu meyanda. ·Ekmek sepeti. denen 

bir bomba atıf tarzı görülüyor ki, bü
yük mahfazalar içinde bulunan birçok 
bombanın, tayyareden atıldıktan bir 
müddet sonra bu ma.hfazaların açılma
sile dağılarak düşmesidir. 

Düşman bu tarz atışı, muayyen ma
hallere bir çok bombanın d~me.sinl te
min için tercih eder. Çünkü böylece, 
çıkan ateşle mücadele etrn2nin daha 
güç olacağı zannedilmektedir. 

YAG BOnIBALARI 
Fakat yangın çıkarmak için Rtıl.Jn 

bombalar, yalnız bunlardan ibaret de
ğildir. Almanlar şimdi İngiltere üzeri

Köyde tohum meselesi... Fa
kir köylülerin tohumlaTını .ak -
hyacak. vasıtaları yoktur. Bu 
yüzden tohumsuz kalan köylü -
ler, müşkül vaziyete girmektedir
ler.Hatta tohum tedarik edemi· 
yen köylülerin topraklan bile 
bomboı kalmaktadır. 

Ziraat mühendisleri buna çare 
olmak üzere her köyde tohum 
saklamak için umumi ambarlar 
İnşasından bahsetmektedirler 
Vikıa Ziraat Bankası, elinde to
hum bulunmıyan köylüye to .. 
hum vermektedir. Fakat bu 
mevzua dair yazı yazan iki z.i
raat mühendisinin ifadesine RÖ

re, Ziraat Bankası da bu vazife
yi tamamile ifa edememektedir. 
Ziraat Bankası, uzunboylu for .. 
malitelcrdcn sonra, zürraa tohum 
vermektedir. Bazı yerlerde, bu 
dolambaclı uzun kırtasiye mua -
melelerinden sonra zürraın eJine 
geçen tohumlardan da istifade e· 
dilememektedir. 

Makalenin muharrirleri, köy • 
de kollektif çalışmanın lüzu
mundan bahsettikten sonra, kö
yün fenni bir surette tohumlarını 
muhafaza etmek için bir odaya 
olan ihtiyacından bahsetmektedir 
ler. Halbuki köylerin ekserisin
de tohumlar en İptidai ıartlar i
çinde muhafaza edildiği için. bo· 
zulmaktadır. 

*** 
Köyde kollektif mesaiye o-

lan ihtiyac. gün geçtikçe art .. 
maktadır. Nitekim Ziraat Ye -
kii.lcti de bu ihtiyacı hissederek 
zirai kombinalar ,yapmaktadır. 

Ziraat Y ek&leti, ıimdiye ka
dar zirai kombinalardan iyi ne· 
ticeler alındığına kanidir. Bu 
kombinalardaki istihsal vasıta .. 
lan devlete aiddir. Devlet bu 
vasıtaları, köylünün toprağında 
ucuz bir ücret mukabilinde ça
lıştırmaktadır. Gün geçtikçe zi
rai kombinaların faydaları da
ha ziyade hissedilmektedir. 

Kombinalardaki harman ma
kineleri, köylünün 1 5 g.ünde ya
pacağı bir i~i. bir buçuk saatte 
yapmaktadır. Halbuki köylü, 
buğdayını harman etmek için 

Londra sığınaklarında 
Londrahlar, art.ık o müthit hava 

harblerine, bombardımanlara tama
men alışmış, neş'elerini, cesarellerini 
kaybetmiyerek hayatlarını buna ıöre 
tanzim etmiş bulunuyorlar. Vakitleri
nin büyük bir zamanını sığınaklarda 
geçirmektedirler. Bu küçük yeraltı 

mahzenlerini gayet rahat, oturabilecek 
bir hale koymuşlar, hatta &üslemit

lerdir. İşte bu resimde bir hava hü
cumu esnasında bir sığınağa girmiş 

kadınları görüyorsunuz. İngiliz hava 
kuvvetleri, düşmanı Londra s:cmala· 
rından kovmaya çalışırken, onlar yün 

işliyor ve sohbet ediyorlar. İngil
tereye hücumlar devam ededursun, 
İngilizler de Berlin hücumlarını git
tikçe arttırmaktadırl:lr. Lon'.lr:ılıların 

birkaç hafta evvel başlarına gelen teY

Jer aynen Berlinde cereyan etn•eğe baş 
lamıştır. Berlinliler her gece saat do
kuzda sığınaklara kotmaktadırl<1r. O
radan ancak sabaha karşı çıkıyorlar. 

ne yağ bombaları atmağa batlamış:ar- arada hava torpillerinin icad olunduğu 
dır. Bu bombalar, bilhassa daha önce- yazılmaktadır. 
den çıkarılmış yangınların üz.erin'! atıl-
makta ve bu suretle yangın "iddetlen- Gerçi hava torpillerinden bahsolun-

du. Fakat muharebe sahalarında henüz dirilmektedir. Fakat yeni vasıtalarla 
mevcudiyeti görülmemiştir. mücehhez büyük bir itfaiye teşkilatı 

sür'at1e harekete geçerek bunun terir- Bir yere isabet edip de hava lorpiH 
lerini iz.ate edebilmektedir. zannı hAsıl eden bombaya, sırf torpile 

benzer bir şekilde olması ihlimalilr? bu 
Yağ: bombaları, başka taraflara da a-

tılabilmektedir. Ve bu sefer, bittabi par isim veriliyor. Hakikatte onun dahJ dl
layıcı bombalarla birlikte atılmakUıdır. ğer bombalardan farkı olmadığı tahak-

HAVA TORPİLİ MASAU kuk et.miştir. 

Görülüyor ki, tohum sakla • 
mak için ambarlar. modern is.
tihsal vasıtalan köyün içine gir
medikçe köyden azami dere • 
cede İstifade edemiyoruz. Emek
lerin bir kısmı boşa gidiyor. to
humsuzluk. yüzünden bir kısım 
tarlalar boı duruyor. 

Hidiseler gösteriyor ki, köy
lülerin bu işleri iptidai şartlar al
tında yalnızca başarmalarına im
kan yoktur. Ziraat Vekaleti bu
nu anladığı için köye teknik zi
raati ıokmağa çah~ıyor. 

*** 
Köye aid bir mesele daha var. 

l•tihsal edilen mallan köylünün 
elinden toplamak... Vakıa köy
lüye borc para verenler, ıehir .. 
1crdeki tacirlerin adamlan köye 
giderek, köylünün elindeki malı 
almakta idi. Köylü ile tüccar a
rasında bu tarzdaki ticaret mü
nasebetleri scnelerdenberi de -
vam etmektedir. Fakat bu mü· 
naaebetlcrden. köylüden ziyade 
tüccar istifade etmekte idi. 

Hükumet, köylüyü koru -
mak için, memleketimizin muh
telif yerlerinden buğday almak 
üzere 88. istasyon tesis etmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan idare edilen bu istasyonların 
ihtiyaca kafi gelmediğini de hiı
sediyoru:c. Çünkü memleketimiz
de buğday mıntakaları o kadar 
dağınık bir haldedir ki, her yer
de buğday istasyonu kurmak 
mümkün olamamıştır. Bu iıtas -
yonla.rın bulunmadığı yerlerdeki 
köylülerin buğdayı, yok pahası
na tüccarın eline geçmektedir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi, buna 
da çare olmak üzere, i!taayon ol
mıyan yerlerden buğday almak 
için köylere mübayaa heyetleri 
göndermektedir. 

Buraya kadar parça parça 
yazdığımız köye aid hadiseler -
den anlıyoruz ki. bu günkü köy 
liberal ekonomik ıart1ara ti.bi 
bir köy deiiildir. Devlet istihsal 
vasıtaları, buğday satın alan İs· 
tasyonlarile köye müdahale et
mektedir. 

Hüseyin A VNI 
----- -

Askere alınan 

memurların yarım 

maaşı verilecek 
[Baştarab l lnd aahilede] 

dan mühim bir vazifeyi üzerine 

almı§ olan Türk Hava Kurumu
na yardımda bulunmak üzere şeh· 
rimiz manifatura tüccarlanndan 
bir grup faaliyete geçmiıtir. Ma

nifatura tüccarlan birliği bütün 
azalarını yardıma davet etmiıtir. 

Grup bütün a18.kadar manifatu
racılan bugünkü varidatlannın 

yüzde biri nispetinde yardıma da
vet etmiştir. 

Grupa Remzi Avunduk, Saba-

Çinde sulh 
O)·Je anloi1.tw:>·or ki, JapouJJ bu 6U· 

retle uç. seneu.enberi barbetme.!tı• 
ne r•imen !.-unı-Kinı hükUıııetıni "'e 
Çank-Aay-Şek'i tamamHe wıutnıa.ı..ta .. 
cur. Hu demektir ki, asıl Çin hukumeti 
Nanltln'dedir. Çunı-Ki.nı'de dij'iıer 
baıtıer, .pkiler vardır. Asıl Çin hukU~ 
DlClile yani Nankin"deki. kukla hüku
metle anlaştık.lan sonn. Çunc-King'l 
bertaraf etmek kolaydır. Bundan öte
si bir tedib hareketidir. Fakat işin asıl 
dikkate şayan olan tarab, Japonların. 
Çinde s:ulbu tes.is ettikten sonra, bura
dan askerlerini çekmeCi taahlıüd et
me~idir. Sanki Japonlar, Çine relme ... 
den evvel, burada sulh yokmu!!', sanki 
asli sulhun, onlar çeldldi.kten sonra te
easiis edeecii ına!Unı değilmiş gi~l -

l'akal cllğer taraftan Japonlar. Çini• 
muhtelif yerlerinde üsler temlnlııi lh• 
mal etmemi terdir. 

Anlasmanın karakteri • 

Japonya ile Va.nı-Çinı-Vey arasın• 
da Y•Pıla.n hu mütekabil tanı~m• 

anlaşm.uırun en barlı: vasfı da JCo
müniı.m. aleybtan bir karakter taşı
masıdır. Bu anlafmarun bilhassa ;ycnJ 
Japon elçisinin l\losko\•ay• vasıl oldu• 
iu anlere tesadüf etmesi daha dikka• 
te f8yandır. IDua edilen muahedeye ıo 
re, JaPon)'a, şima.U Çin ve l\longolisıa
nı, Komünizmin yayılmasına manı ol
mak itin askeri lşpl altında bulundu .. 
racaktar. Görülüyor ki, üçüzlü pakta 
dahil olan Japonya, Almanya Kibi Sov"' 
.>·etler Birlliile şimdilik ani menfaatleri 
olmadıjı içln iti.ndekini dışına vurabil .. 
miştir. Japonlann bu hareketi mUtte-
6klerl olan Alınanların da vuivetinl 
bira~ müıtkiilleftiri.se yeridir. Çünkü 
ile.tinde bir blok te~k!I edilml~tir ki, 
onun bir •Y•iı Komünizm dü.şmamdu; 
M~kovruıın buna nasıl itimad edece"'i 
blhakkln münakaşa edilebilir. 

Vang-Çing-Vey 
Zaten Vang-Çing-Vey'in iktidar mev 

kiine ıetirilıncsl de dikkate Ş&}'an 
dır. Japonlar bu kukla hük.Unıetini ku
rarlarken hakikaten Çin dahili politi
kası bakımından iyi bir manevn yap"' 
nuşlardır. Va.nat-Çiol'-Vey, San-Yat.
Senin itimadını kaZAD.mış adamlardan 
biridir. Hattıi onun siyasi va:J)·etname"' 
sinin Vanı taralından yazıld1jı söyle
nir. Uzun z.anıan Cumhuriyet lehinde 
mücadele elmif. 1909 da imparatorluk 
hiikUınctl bunun kellesini ıetirene mü .. 
kilal vadinde bulunmuttur. 1910 da Pe 
kin'de Naib Preme suikasd teşebbüsün 
de bulunmakla itham olunmu$tur. Çin .. 
de militarizmin aleyhinde çalJ.fmış, Ko .. 
münlst partisini yıkmak için çok uğraş
nuşhr, Japanlann böyle bir adamla i1"' 
birliji yapmaları, Uu.kfark nizamın
dan Sovyetlerin nasıl uzak.laştınlmak 
ist,ndiiini ıösterir. 

Netice: tay Benarditti, Rahmi Köseoğlu, 

Salih Çizmeci, Simon Brod, Ye-

N
ruıkin kukla hükUmetile Japonya 

ruşalmi, Ferid Bursa, Mahmud arasında yapılan bu anlaşma hak
Ciirani, Sadi Tamer, Mihal Ni- kında henüz Moskovadan alililer gel• 

kolaidi, Rıfat Edin, Remzi Tata
ri, Jak Perahya, Ali Malta, Agob 
Narlıyan, Hayık Kazancıyan, Mar 
ko Varon, Jozef Politi, K.ınacıyan, 

Kazım Nami Erdölen, Hadi Nasır. 
izzet Aldam, Naci Atabek, F ah

ri Birol ve !brahim Şevket gibi 
güzide tüccarlanmız dahil olmak-

Bomba bahsine bir hayli hayal ka- Bugünkü harbin revacda olan lıam· 
"111 ...... Bu lliınln oriı·inal dildeki kopyası YILDız aln da ·· t ril kt• •••••••• · · 
""-=~~-~~--~~~~~~~~~~~..,.~~~~~~--~~~~~~~em~•-•ı_n..,...,.g~o~s·e~•-•.e..,.ır.·~~~~~...:.:_~.:_r~ış•b~ğ~ını ... ~d•a~itiraf··--·e·lm~e•k~!iz~un~dir~·~B·u~•b•al•a•n~b·u•n•la•r•d•ao~·iba~re·t·tir~·~~~~~·r·ız~·~~~~~~~~~~~-.--

tadırlar. Harekete geçmjş olan 

grupun memleket iç.in hayırlı ve 
faydalı hizmetler görmesini dile-

memi,tir. Fakat Amerlkadan ıelen a· 
l.lı, dikkate f8yandır: Birletik Amerika 
Çung-King hükılmeüne 100 mil)'on do ... 
larlık bir kredi açmakta, aynca bu hi.i .. 
kOmetten 80 mil3 on dolarhk iptidai 
madde satın almayı kabul etınektedir. 
Jngiltereye nauran da resml Çin hükU .. 
meti, Çung-King hükômeüdir. Sovyet .. 
lerin de re5mİ Çin hükümeti olarak han 
ciııini tanıdıktan sual ohınnbtllr. Fa
kat şimdiye kadar Sovyet yard1mı Çun
lling'c müteveccih olmu~h1r. Japonya t:\ 
rafından gerek Çine, ,.e gerek So\·yet
ler Birll(ine karşı takib edilen sİ)·a,.,.t .. 
te bir dej:i..-ik1ik yoktur. Jlugünkü ,·az.i .. 
yet %Z ilk:teşrln 1938 de Prens Konole 
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~. lr idarenin sona erdiğini l.şdret e- ı !>eritiyorlar, binbir tabasbusta bulunu
~~~ i:evtpklik ve lôkavdf her tarafta yorlar. bir taraftan da haince arkadan 
t~ flrn .. sürmek tevdi. ~1emlekctin üze- vurmak ic;in vasıta ve hrsatlar arıyor
},·.t. ll Ç"okmfu; olen bu uyuşturucu i.l- lar ... Bu lribi hareketi kabul edemeyiz .. 
li. J.t tırbarosun üzerine de tC?Sir etmi$- Biz.im aklımız böyle zilleUere eımeL
'lı., ııır timdi, 1arayında her türlil fa- divordu. 
~ ~1~n uvı.k, düsünceli, hayale dal- Sebatın bir haddi olduğu gibJ insanın 
~~ hır h11lde bulunuvorrtu. İc;ind~ son da zivıf zamanları vardır. Hızır de
"-ttı hır sıkıntı vardı _ Denizci. •trafı rin ümid!iirlikle dolu l(iinler ya.-dl. 
~bu sükfınun müUıi• bir kntıırjifa - Bir gürültü susturulur, bir şe
' ilıc.n~ını bilivordu. Fakat burıa yin.düşmesine mini olunur, kudurmuş 
'1-tı hıc:bir tedbir almıyordu. Yalnız bir kütle bastırılır_ Fakat süküt t
:~ tı.ıhi halrtini: c:ind<> parm~klar arasın-ian akıp ıi(i-

~lt] llı.ktım, usandım, yoruldum ... de- den kum 1eıbi farkına varılmıyan ve 
~ ~ ıfadc edivordu. yeg&n veıı8n bakılınca her türhi e-
' ıa.rı da: hemmtyet~n iri gibi gözüken, IS.kin 

il ŞU "ı'~rlllerin nankörlüklerlne ker- cemedilince endi~ uyandıran aünlük 
~lı-~.. edilir ... Bl7im kalbimiz _te- hAdi5:lett ~&?'fi ne yapılabilir? diye 
~ .r. Bu i(ibi hareket onu rencıdt kendi kendıne sorardı. 
~ · li'ainler, hilek&rlar, riyakArlar hl- Bu mecburi ıtalet Hızınn cenkçi 

llıaııc verdi. Galib önünde yere kabiliY10tlerinl körlettird!ii ıı!bl miza· 

cının coşkunluğunu da söndürüyordu. 
Bir gece, an!ılzın uyanıp gözlerini 

açtı~ zaman, Hızır, odanın yarı ka
ranlığı içerisinde üzerine doğru in
meğe hazırlanan bir kamanın parıl
tısını gördü. Yıldırım sür'atlle eli u
zandı, kamayı tutan eUn bile~ine vr
Pt$tl. Bu bilek Anna'nın blleJ,iydi. 
Bükülen kolunun ecısiyle kadın bir 
inilti duyurdu: parmakları açıldı, ka
ma yata~ın üzerine düttü. Tek bir 
söz ııöylemeksiz.in Hızır, silihı alto 
uzağa, odanın karanlık bir )ı::öşesine 
hrlatb. Sonra, korkudan başını yas
tıkların arasına nklıyan Anna"run 
yanına Uzandı ve sabaha kadar u
yudu. 

Erte!ri Kiinü Hızır. f(Özdesinin tHni 
kimin silihlandınldığını, bu kadının ar 
kasında kimlerin .nrlendiılinl ara,tı
rabilirdi. Bu suretle kendisine karş1 
suikasdler tertib f'den bir ~bekenin 
reis ve efradını ele geçirebilirdi. Fa
kat. Hızır hiç bir taftkik~ta giriqnedi. 
Sadece Anna'vı bir yoldaşına hediye 
edip saraydan uzaklaştırdı._ 

Vaktile cürüm teşkil etmiyen bir 
kabahatten sadece l)ir müstehzi te
bessümden dolayı Beatrlce daha çok 
büyük bir c:ezayfl çarptınlmı:ştı ... 

İtte bu ~Aba da Hmrw ruh! balo· 

tindeki değişikliği gösterir. Bu def'j
tiklik. musahiblerl, nedimleri tarafın
dan endişe ile müşahede ve tefsir e
diliyordu. 

- Bilmem ki, bizim beye ne ol· 
du? Anlaşılır şey de~l.. 

- Adeta şekli dcjtişt!. 

- Evet... Sanki kısa bir zamanda 
üzerinden uzun seneler geçti. 

- Dikkat ettiniz mi vücudden ne 
kadar düştü'? .. 

- Evet.. Çok r.a.yilladJ. 
- Ya gözleri .. Cukura kaçmıı göz-

lerinin alb simsiyah-
- Nerede bek.ışının eski parlaklı -

iı? .. 
- Bir kaç hafla içinde iht!yarla

yıverdi ... 
- Şakakları adeta ak oldu-
- Mutlak kendisine büyü yaptJ-

laı'.-
Dostlarından bir çoğu :şeyhlere, ho

calara koıtular, büyüyü çözmek i<"in 
ne yapmak lizımsa yaptırdllar. Kur
ıunlar döküldü, tütsüler yakıldı. kur
banlar kesilı:lt, tesbihler çekildi, dua
lar edildi, okundu, illlendl... Hepsi 
beyhude ... 

Büyüye karşı alınan 

birden sonra Hızırın 

sal1lı ııörmek ümidile 

her yeni tcd
holinde bir 
ıı&rJU'• koıarı 

arkada~ları inkisarı hayale uğruyor -
lardJ. Büyünün tesiri bir türlü izale 
edilemiyordu ... 

Casuslar sayesinde Ahmed bin El
kadı, Hızırm ge<:irmekte olduğu nev
midi buhranını günü gunune !akib 
ediyordu. Barbaroso son darbeyi in
dirmek zamanı gelmişti. Bunun için 
Kara Basanı elde etmek lazımdı. 

Ahmed bin Elkadı. bir müddet ev
vel vermeği taahhüd eylediA:i tak'liti 
ödemiyerek isyan etmeı, ve Urbanı ce· 
mederek Çerçel kıılesine çekilmiştl Bu 
isyanın tenkiline Hızır tarafından me· 
mur edilen Kara Hasan, 500 yoldaşın 
bafU\8 geçerek Çerçel üzerine yti.rü
müş ve kaleyi r.aptettikten sonra ora
ya yerleşmişti. Firara muvaffak olan 
İbnülkadı kuvvete dayanarak kopa
ramadı.(:uu şimdi hile sayesinde elde 
etmeği kurmuştu. Bu itibarla Kere 
Hasana şu mektubu gönderdi: 

•Ol kaleleri sen bizim elimiz. -
den aldın. Şimdiki halde heµ .enin 
oldu. Şimdi hep senin aldığın ve 
l(ayri memleketler bilkUlliye hep Hı
zırın olmaktansa tenin olmak evli 
değil midir? Ve sen ol korkuyor musun 
kirn sen alasın bel&m.nı ~kesin de o
na veresin? .. Şimdi 18yık budurkim 
Mil dahi bundan böyle maHkine zap-

tedesin ve hem benimle sulh edesin tarafından )'apılan beyanata haTfi har
ve eier sen benimle sulh edersen ol fınf' tekabül etmektedir. Bu beyan:ıh 
kaleler hep gen aldın, senin elind~ir şöyle hulisR edebiliriı: ı - Çinlc Ja
ve sairlerini dahi hepsini sana alıve· ponya arasında iyl kom~uluk müna«e
reyim . .- betleri, z - Komlntem'e kaf'l.'1 mü-;.-

Kara Has.an bu mektuba. bunu ta- iettk müdafaa, 3 - İki memteket ara• 
kib eden b&ska bir çoklannııı evvel& smd• lktı!tııdl it birliği. Şimdi yalnı't iyi 
kulak asmadı. Fak.at her mektubda konışulult miina~betleri knm!nılnk hu
büyümekte olan vadler karı1sıg.da dudunu aşmı, da bir nevi izdivac ol
zMa kapılarak hıyanet batakhtına muıtur. Fakat vtı1in1n trol tUhik olnı~
saplandı ve Ahmed bin Elkadı ile dığına gi:ire buna bir loz ka~ırma ,ııı 
Hızıra ka~ı iltifat etti. diy~biHriz.. Bn itibarla l'zak~ark hJ-

Kununlann dökülmesi, tütsüle-rin 1 di~l katmnmamış, bi15ki" )'Pni inkl
v:ıkümaı;:ı, kurbanlerın k~ilmesi., tes- '8-fian yol açmış bulunmaktadır. 
bihlerin (ekilmesi, duıı.lann edilmesi 
okunup üflenmesi karşıcıında b\r tür
lü çözülmiyen büyü, Kera Hasantn 

Mümtaz Faik FENiK 

hiy•neu h•berlıe bir •nd• uil oldu. Meksikada 
Barbaro!fun stözlerinde şimşek parıl- karısıklıklar 

' tılan ~öründü. Fakat şim~k iınidir; Meksiko 3 (AA.) - Stefa• 
parlamasile sönmesi bir olur._ Hızır ni: 
bu şimşek parıltısında kendi iktidar-

Komünistlerin merkezine polis 
!lız.lı~ının vüs'atini öl~tü. vaz.iyetin ü-
mid.,.lz oldu~u gördü ve yeniden 0 taraFındn.n yapılan bir baskın nc
derin ve sakit düc:ıük,üğe daldı. ticesinde Carcia Callcgos öldü .. 

Barbflro~u harekete getirmek için 1 rülmüş ve birçok kimseler yara
etl'afındakl ar'lud~,ıarı. dosUan. ta .. lanmıştır. 75 kifi yeni Reisicum
raftarl"'rt kendisine ihtarda bulunu • hur Camacho'ya karşı ıuikaed 
yorlardı: hazırlamakla itham edilerek teV• 

{A:tkası var l kif edilmiıtir, 
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Şimdiki büyük harbin ne kadar sü
receti bilinmiyor. Bellti iki sene, hat
ta bef sene bile diyenler var. Size aşa
iıda büyÜk harblerin ne kadar sürdü
iünü gösteren bir istatistik: veriyo-

~ 1 ettirmek istediğini &Oylemişti. Şimdi mükemmel bilirim. Uzun zaman ti· müracaat. 

ruz: • 
1846 - Meksika - Amerika: 18 ay. 
1854 - Kırını harbi: 2 sene. 
1870 - Alman - Fra1151z: 6 ay. 
1894 - Çin - Japon: 8 ay. 
1699 - Transval harbi: 2 sene 6 ay. 
1904 - Rus - Japon: 16 ay. 
1912 - Birinci Balkan harbi: 5 ay. 
1912 - İkinci Balkan harbi: 6 hafta. 
191' - Harbi Umumi: 4 eene, 3 ay, 

1 gün. 
1918 - Lehistan - Sovyet: 18 ay. 
1934 - Habetistan - İtalya: 7 ay. 
1936 - İspanya harbi: 2 sene, 8 ay. 
1937 - Çin - Japon düşmanlığı ve 

ka.vscası 3 sene ve 3 aydan
beri devam edip gidiyor. 

1939 - Rus - Fin harbi: 4 ay. 

Doktorlar Siyamh ikizleri 
birbirinden 

muvaffak 
ay ırmağa 
oldular 

Me,hur Siye.mlı kardeşler mühim bir 
ameliyat neticesinde birbirlerinden ay
rıldılar. Böylece onlar iein cefasız, ta
bii bir hayat batladı. 

1840 ta buna benzer bir vak'a görül
mÜf ve bir doktor iki cins kardeşi ıı;;;.~'~'~~1"
birbirinden ayırmaya muvaffak olmu~
tu. Hatta bu ikizlerden biri 70 yaşına 
kadar yatadı. 1860 ta ikinci muvaffa
kiyet. Bu sefer Almanyada. Bu defa 
ameliyat olan ikizlerden biri 5 sene 
ya .. yabildi. 

Fakat bu zamana kadar hie bir a
meliyat tamam bir tekilde muvaffak 
olamıyor, ikizlerden birini muhakkak 
feda etmek: llzım ıellyordu. Bu sefer 
ise ikizler ul ve aalimdirler. $im.dilik 
her i.kWnin de uzun müddet yaşaya
bileceli tahmin ediliyor. Bakalım za
man ne gôıterecek. 

Bundan yirmi beş sene evvel Lon
drada Avam Kamarasında tribünler
den birinden bir adam f(jyle bağır-

mı,tı : 

- Sizi askerlerim.izi korumaya da-
vet ediyorum. 

de zırhın, harbde askerin alacağı bir LUXOR Radyoları ve otomatik GRAJllOFONLARI (Taksitle) caret sahasında çahıtım. Bonservla· 
çok yaralara mini olabileceği, mü- terim vardır. Taşraya da li{ideblUrlm. 

kemmel bir koruma vasıtası olduğu o 8 k ş k 1 
Arzu edenler Hakikat gazetesinde tş 

enl~ılmışbulunuyor.SonBüyükHarb sınan a ar ve 1. rumuzuna mcktubla müracaatlerl (1) 
esnasında birçok Fransız askerleri 7.!rh * İş anyorum - Ona derecede tab-
kulianrnıflardı. Fakat bu zırhla.r pek silim vardır. İdare Ltlerinden anlanm 
ağırdı, Amerikalı askerler de wh giy- Bonservislerlm vardır (Hakikat) ~a-

diler. Pek az kwnı olmakla bcr:ıber Galata, Bankalar caddesi 59 - fi, Tel: 42769. Beyaııd, Üniversite zetestnde O. T. nımuruna mektubla 
Alınan askerleri arasında da böyle müracaaL (3l 

caddesi, No. 28, Kadıköy, İskele caddesi No, 33/2. 
zırh kullanan askerler vardı. Fakat * Bir mubasebect iş arıyor - UsuJU 
bu zırhların timdiki kadar tekamül muhasebe ve muhabereye aşina, fran-
etmediği muhakkaktır. '---- - - - - - ---- sızca bilir. tecrübeU bir muhasebeci ts 

Burada 10n zamanlarda kullanılma- r-- ""'"\. anvor. İdari işlerde de ı;ahtabilir, refe-

11 düşünülen zırhlardan birini görü- Devlet Demiryolları i. u. Müdürlüğünden: 1 rans verir. Arzu edenlerln Hakikat T. K 
yorsun.uz. ~--- rumuzun~ mektubla müracaat1erl. (13) 

Baıtaki demir kask'ın kafaya gele- 11111941 tarihinden itibaren: İşçi Arayanlar 
cek yaralarl yüzde 93 bertaraf edebi- 1 _ Avrupa hattının .Semplon trenlerine aid hususi ahkAm ve ücret. 
ıeceg· 1- anla..:ılmıftır. Göze takılan alet ik * Bayan aranıyor - BekB.r bir bayın 

-r gümrük muamelilt, rıhtım, iskele, vinç, eşhaM. aid sarnıçlı ve frigorif 
ıse. , aöz.leri korumaktadır. Baştaki ev iılerini idare edecek isten anlar bir 

e vagonlar ve C. F. H. idaresile müşterek kıymetli eşya ve yumurta tarifelerinin b d 
kas'··n arkasından, demirden sa;; ha- ayan aranıyor. Hakikat ~azetesin e 

AJ. Devlet Demiryolları tarife esasları ve hususi şartları dahilinde tatbikına de- T R kt bl 
linde inen parça, boyunu muhataza · · rumuzıına me u a müracaat. 

l·çın yapılmııtır. Ekseri askerler re- va.m edilmek üzere• şjrketten müdevver olup halen meriyette bulunan diğer * İş Atl)'Or: Türkcc, fransızca, irı~iliz-
biJGmum esas ve tenzilli yolcu ve eşya tarifelerile bunlara rnüteferri esas ve 1 1 k 1 •imde iuıl"et edilen yerden, göglis~e- ce icıan arına va ıfım. Bu lisan ar üz.e-

y--- usuller ve ahklm kaldırılmıştır. · ıh be k d" tinden vurulmaktadırlar. Halbuki bu nne mı a rat ve tercümeve mu te ı-
Bu tarihten itibaren Avrupa hattında ekendi mesafesine münhasır olmak rim. dnktiloj?rafi biHrim, askerlikle ali

zırhın göğüs kısmı, husuıd bir şeTJlde üzere• bilUmum e,has ve eşya nakliyatında Devlet Demiryollannın esas ta
yapılmıştır. Kalbi muhafaza etmekte- rileleri, bütün şebekede kabili tatbik tenzilli tarüeleri ve esas ve tenzilll 
dir. Mideye gelebilecek olan bır dar- tarüelere müteferri usul ve esaslarla tarife tatbikatına mütedair meriyelte 
beye kartı gelmek için de o kısım ka- bulunan bütün ahkim ve şeraiti tatbik.iye tatbik edilecektir. 
uçuk ve hafif çelikle yapılmıqtı.rt Ge- 2 - D. D./251 No.h tarifede, birinci kısma maden kömürü ve od.un ithal 
ne resimde görüldüğü şekilde belden edilmek ve II nci kısım ücretleri beynelmilel nakliyata teşmil edilmek suret-
8.'8-iw da kurşun ve bıçak nüfuz et- lerile tadillt yapılmıştır. 
mez bir tekilde çelikle örülmüştür. 3 - Semplon katarlarında ve anahat dahi dahil olduğu halde biliimum 
Ellerdeki eldivenlere ıelince, öyle bir beynelmilel münasebetlerde c;ocuklardan, kendilerine ayn ver tahsis edilme
maddeden yapılmıştır ki yanmasına mek şart.ile dört yaşına kadar ücret alınmıyacak ve dörtten on ya,ına kadar 
imkAn yoktur. Bilhassa benzln patla- olanlarla kendilerine yer tahsisi istenilen dört yaşından küçük çocuklardan 
maları, yahud yanmak tehlikesine kar yııtrım ücret alınacaktır. 
şı bu eldivenlerin tayyarecllere bil- Daha fazla taf~ilat için lstagyonlara müracaat edilebilir. (11414) 
yük faydası olacaktır. 

~ KomutanhP.ı Satınalma lomisvonu ilanları) 
A5kert ihtiyac için 4/12/940 "ünü aşağıda yazılı yem maddeleri pazarlıkla 

satın alınacaktır. Şartnameleri hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli &ün ve saatlerde kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna R'.elmeleri. (11381) 

Cinsi Miktan Muhamme-n Be. Kat'i Tc İhRle saati 

kam yoktur. Her türlü referans vere

Satılık - Kiralık 
* Kiralık ev aranıyor - İstanbul d"" 
helinde iki, üç odalı kiralık ev veY~ 
apartıman dairesi aranıyor. Hakilt8-.. 
Ji(azetesinde Kiracı rumuzuna mele S) 
tubla müracaat. ( * S.hhk kiirm ev - Beşiktasta ~ 
sanpaşa caddesinde 37 numaralı . 
katlı ve iki bölü~e kabili tefrik kir~ 
ev satılıktır, Görme~ için içindekifl' 
lere. konuşmak için inhisarlar umu.d 
~üdürlüiü Neşriyat şubesinde Hi~) 
Ort>n'e müracaat. * Pan<ııiyon aranıyor - Aile nezdi;;: 
de mobilvalı bir ~nsivon aranıyor. .. 
tanbuJ c-iheti tercihdir. Hakikat ~a~ .. 
tesinde E. S. rumuzuna mektubla ffl-gO) 
racaat. ( 

M"t~ferrik * Lioı:e ve orta mekteb talebelerine ~ 
Riyazive. fizik ve vüksek elektrik Oe~u 
Q, çok pratik uınıllerle mesele bil 1 
öltretilir. Mektubla Bevo~lu A~••";:) 
yanında Rumeli hanı Melik 

Son asrın, harb için icad ettiA;i bin 
bir yenilikleri, gaz bombaları, yakıcı, 
öldürücü silahları arasında itle yeni 
bir icad ki, eski .cJvalyelerin kullan
dıkları ı.ırhın modernleştirilmiş şek
linden başka bir teY değildir. Bunun
la beraber bir meydan muharebesinde 
iddia edildiği gibi vuruşan askere bel
ki de bir çok faydalan olacak, haya· Ton Lira K. Lira K. S . D. Aded Uralık Un 

Bir çift kayak 

Adamı d~rı atlılar. Fakat bu söz
leri töyleyen bir mutiddl ve icad etti
ği ~y. büyük gürültüler yarattı. Ga
zeteciler tarafından sual yağmuruna tını kurtaracaktır. Arpa 

Yulaf 
150 14250.00 2137.00 10.30 da 
150 14625,00 2193,75 11 de 1 zooo - zooo..-

K1' m~~~~ !!~.a:!~~ yeılerde C İstanbul Belediyesi İlinları-:J 
kıs sporları iei nhazırlıklar görülmek
tedir. Bu spora meraklı olanlar far
Juna varmı.slardır. Bu sene Hickory 
ağacından yapılmııs kayaklar pek güç 
bulunuyor. Bulunanlar da atet _paha
aınadır. Bu hu.susta sporcu okuyucu
larımıza biraz mahlmat verelim: 
Kayakların aaA;lam, makbul olması 

için bunların Hickory ağacından ya
pılması icab eder. Hickory ancak A
merikada, Miuissipi ve Missouri rnın
takalarında yetişmekte olan ceviz cin
sinden koca bir ajacdır. Bu ağoıc ba:;
ka hiç bir yerde yetişmez. Bu hususta 
yapılan teşebbüsler hiç bir netice ver
memiştir. 

Yıllık kirası 

84,00 

60,00 

İlk teminat 
1 senelik 

6,30 

4,50 

Unkapanında Yavuzsinan mahallesinin Zeyrek 
sokağında 5 No.lı dükk&.n ( Ul 3 sene müddetle) 
Galatada Mahdum.meydanı ıoka,Rında kiin ba
raka (1 sene müddetle). 

Yıllık kira muhammenlerile ilk teminat miktarları yukarıda yaz.ılı gayri
menkuller hizalarında gösterilen müddetler için kiraya verilmek üzere ayrı 
ayrı açık arttırmaya konulmustur. Şartnameleri Zabıt ve Muameltt Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. İhale 6/ 121940 cumıı günü saat 14 te Daimi Encü
mende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale 
günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (11042) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Bilumum Küçük San'at Müesseselerinin 

Nazarı Dikkatine: 

:Kayakların pek !ula lsUmal edil
diği. İsveç, Norveç, İsviçre, Finlandiya 
Sibi ülkeler bu ağacı yeti,tirmedik.!e
rinden bwıu Ame-rike.dan tedarik ey
lemek mecburiyetinde kalmıslardır. 

Avrupa harbi ve bu harbin doğur- 3843 !ayılı muamele vergisi kanununun 27 inci maddesile: 
duğu karsılıklı ablukalar dolayısile a - 12 nci maddenin A ve B fıkralarile vergi muafiyetinden istüade 
Hickory a~acı Avru-paya gelmemekte- hakkı verilmemi• müe~scseler haric olmak üzere işçi sayısı ve muharrik 
dir. Kayak imal eden fabrikalar ih- kuvvet bakımından muafiyet dışında kalan ve bu itibarla verııciye tabi bu
tiyat mallarını kullanmaktadırlar. Fa- lunan sınat müe~!eselcrden müessese sahibi de dahil oldultu halde işçi sayısı 
kat bu stoklar azdır ve günden güne günde onu ve muharrik. kuvveti de beş beygiri geçmiyen sınai müesseselerin 
tükenmektedir. b - Muharrik kuvveti on bey~iri geçmiyen valssiz ve elekli değirmenlerle 

Hickory atacının malik olduğu el~- onuncu maddenin beşinci fıkrasında yazılı muafiyet 1BrUarını haiz olmayan 
tikiyet. sadmelere kartı mukavemet, valssiz ve elek'.§İZ ve muharrik kuvveti on beygire kadar olan değirmenlerin 
fevkalide dayarukhk başka hiç bir a- sahihlerinin taieb ve arzusuna ba~lı bulunmaJc 1Brtile muamele v..crgilerinin 
iacda bulunmamaktadır. Bir çift ka- re'~n takdir kombıyonlarınca Rötürü olarak takdir edilebileceii kabul edilmiş 
yarıın imalı uzun sürmektedir. Bu çok bulunmaktadır. 
ince bir ihtısas işidir. Bir çift kayak Bu vaı;:ıflan haiı bulunan küc;ük san'at müesseselerinin yıllık ~ötürü 
bir aiacın aynı yerinden, aynı dama- verRiye tabi tutulmAk hakkından istüade edebilmeleri ancak sahihlerinin 
rından yapılmalıdır. Yahud ki damllr- birincik&nun "ayemne kadar me-nsub olduktan varidat dairelerJne müracaat 
}ar birbirlerine müşabih bulunmalı- etmelerine bağlanmı, oldu~undan her hangi bir surette müracaatta bulun.ma
dırlar. Kayaklar makine ile değil, fa- yan mües~eselerin götürü verJtiye bağlanmr,.lt haklarından iatifade ettirilme
kat elle tesviye edilir. Santimi san- lerine kanunen imkin bulunmamaktadır. 
timine uymalıdırlar... Bu itibarla 941, 942 mali vıllan için verp:ilerini götürüp usule tevfikan 
Şimdi Amerikan dolayı yükseldi(tin- tediye etrnt"k 11rzu!'lunda bulunan bilGmum küçük san'at mües..cıeselerinin 31 

den ve yükselrneğe devam eyled.iğin..:len birincikRn11n 940 Mh p:ünü akc;::\mına kadar Galata Balıkpazarında Muamele 
bittabi Hickory'nin fiatı da gün li(ec;- ve i<11tıhl.?k Ver~ileri Merkez Tahakkuk Şefli~ine yaz.ile müracaat etmeleri 
tikçe fırlamaktadır. Şimcliden ona tal- lü7Umu ilin olunur. (11412) 

tın peha<11na vardı· demek doğru olur. ( • ' 

Namık Kemalin 100 üncü \. Deniz L~a11rn S~hn~lırıa IComisvo"u ilanları ') 
yıl dönümü 

Sıibr eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 

30.000 
25.000 

20.000 

Tutan 
Lira 
9300 

12500 
10000 

31800 

İlk teminatı 
Lira 

2385 

-Askeri ihtiyac için 5/121940 günü saat 11 de 15 sıhhiye ve 12 saka arabası 
nümunelerine göre pazarlıkla yaptırılacaktır. Muhammen bedeli c8700• lira 
c:>lup kat'i teminatı 1305 liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda J(örülebilir. 
isteklilerin belli gün ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komu
tanlık Satı.nalına Komisyonuna gelmelPri. (11382) -Askert ihtiyac için 9/12/940 günü saat 15 te pazarlıkla 1000 tane nakliye 
arabası satın alınacaktır. Muhammen bedeli 240 bin liradır. Kat'l teminatı 
26?00 liradır. Bu miktar bölünerek de ihale edilebilir. Şartnamesi hergün ko
nusyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kat'i teminatlarile birlikte 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna ~etmeleri. (11384) 

SANTA 
Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınması 
gayet kolay ve müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLlRINA 
Kareı gayet te~irlidir. Barsak solucanlannın büyüklerde ve kil(ilklerdc 
sebeb olacağı tehlikeler g-özönüne alınarak solucan hai!!talıklannda bunu 
kulJanrnaJan faydahdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu müstahzar 1 
Her eczanede bulunur. Reçete ile satılır. 

Kutusu 25 kuruştur. -------· 

3 1000 - 3000.-

z 
c 

• 
35 

80 

300 

750 - 1500,-

500 - 2000,-

250 - ıooo,-

100 • 8500,.-

50 • ,ooo,_ 
20 - 6000,-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriklirmif olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemif olursunuz. , 
K.,ldelerı f ŞubaL Z &lo:na. 

1 Atostos. 3 lkınolt.,rln 
tarlhlerlnde ,.pılır, 1 

Kumbaralı .., kumbıırasıı besab• 
lannda en u 50 Unm bulu • 
nanlar kur'anı ~ahll edilirler• 

~ :v 
ŞEHİR 
TİYATROSU 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden : 
TEPEBAŞl DRAM KISl\llNDA 

Bu gece saat 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için ı 

Bir ayhk 
Üc aylık 
Alb aylık 
Senelik 

150 Kuruş 

400 • 
750 • 

1400 • 
Yabancı memleketler için ı 

Cinsi 

Corab 
Patiska don 
Mendil 
Pamuk atlet !anili 
Spor pantalonu 
Siyah kravat 
Havlu 
Hamam havlusu 

Beyaz poplin gömlek 
iki yaka ile 

Fildekos fanili 
Ucivert yün fanili 

Miktarı 

780 
650 
780 
160 
160 
260 
160 
100 

650 

650 
80 

çift 
aded 

• 
• 

• 
• 

aded 

• 
• 

1.1uhaı:nmen fiatı 
!Cr. s. 
4S 00 
40 00 
16 00 
60 00 
85 00 
50 00 
55 00 

210 00 

225 00 

150 00 
650 00 

Ço~u bedeli Muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 
351 00 
260 00 
124 80 

96 00 
136 00 
130 00 

88 00 
210 00 

1395 80 

1462 50 

975 00 
520 00 

2957 50 

104 68 

221 82 

İhale ~ün ye 
saati 

16 12 040 ,..ı 1' 

• 

16112 ·940 sa•I 14.sO 
Büyük vatan ıairi Namık Kemalin 

doğumunun 100 üncü yıldönümü bu a
yın 21 inci .-ününe tesadüf etmektedir. 
ı.taarif Vekileti, mekteblere gönderdiA;i 
bir tamimde o gün vatan..ıı;ever '8-irin 
büyüklüğile mütenasib bir şekilde me
ruim yapılmaaını bildirmiştir. Türkçe 
ve edebiyat muallimleri derslerde ta
lebeye Nam.ık Kemalin, hayatının so
nuna kadar vatan için nasıl c;alı,tı~lnt 
anlatacaklar, bu ıev~yi üade eden 
eserlt'rini okuyacaklardır. Bundan baş
ka. verilecek t11hrir VR7lfelerinin me11 -
runu da Namık Kemalin muhtelif cep
hele-rl lPşkil edt"Cektir. O .«ün Üniver~ 
aitl!'de de büvük bir merasim yapıla
caktır 

Miktarı 
1 - Deniı erlerinin ihtivacı için yukanda cins ve miktarı yazılı üı; kalem tlc: aylık 800 Kurut Çogu A:u 

et, bir ıartnamede olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmu,tur. Altı avlık 1450 • Sade Urfa yağı 2.000 l ,400 kilo 162 50 3250 00 243 75 l&/12/940 saat ıs"" 
2 - Eksiltmesi 18 birincikinun 940 çarşamba RÜnü saat 16 da İzmitte Senelik 2700 • Ekmek zo.OOO lS,OOO • 11 50 3200 00 172 50 16 'l2i940 saat 15·"" 

1 Tenmnekarnsındaki Komisyon binasında yapılacaktır. lmtiya~ qhlbt ve 9 88muherrir1: trı 8111 
3 - Ş~rtname!;;i 159 kuruş mukabilinde Ankarada Dz. Müsteşarlığı Le- 1 - Mektebimizin ihtiyacları olan cins ve miktar ve fiatları yukarıda yazılı on ile kalem eşya dört şar 

vazırn Ş Müdürlü~ünden, İstanbulda Kasımpa,ada Dz. Lv, Satınalma Ko- Necib Afi KUÇUKA ile ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. tıf1~ 
misyonundan ve Komisyonumtı""clAn alınabilir. Umum De,rtyab tdare eden 2 - Eksiltme yukandaki ~ün ve saatlerde Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünde toplanacak .. 58,11,ı 

4 - i~teklilerin. bu işle alAltadar olduklarına dair ticaret vesikalannı, Yazı f.lerl MOdürll: alma Komisyonunca yapılacaktır. Bunlara aid şartnameleri ~örmeği arzu edenler Mekteb Muhasebesine :rnurıl 
mahalli Em.niyet MüdürlüklcrindPn alacaklan hüsnühal k~itıdlarını ve vu- Cemal Hakla Sel.EK etmelidirler. 

0
1111'" 

kAında miktan vazıh ilk teminatlarile birlikte kanunun tarif Atı veçhile tan 7 im Bam..ldığa yer. 3 - Ek!'!.iltmcye iştirak etieceklt>rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vasıflan hai"t ,,e'" 
edecekleri teklif mektublarını mu;n•vcn gün ve saatten bir saat evve-line ları ve muvakltat teminAtlarını İst. Yüksek Me"lı:tebler Muhasebeciliıine yatırdıklarına dair olan makbuzlarını 3ıı> 
1'-arlar Komi<ırvon BR$kanlıı{ına vermeleri. (llaG3) Cumhurivet Matbaası banka mektublarıru ve Ticaret Odasının 1910 belnelerini Komisyona ibraz etmeleri li.zımdır. ~ 

=-~~~~~~~~~~~~----................ ---. ............... --~, ................. ...------==,,,..,., .......... ~~~~~·~~~~--.....,.....,.,.----~---~--
1•"Jlf çadırlarda ikamet eden Kata ı,tl BİZANS 

TÜRK 
SARAYLARINDA 

KUMANDANlARI 
Yazan: C Tarihi macera 

romanı 

--~-....;__/ 
ZIYA ŞAKIR 

Tetrlka .1110 
45 

- Şimdi ... dorhal Geliboluya bir a-
dam göndereceksin. Bu adam, Kata
lanların kumandanlarını müracaat e
decek. Senin, bütün kuvvetinle kendi
alne iltihak arzusunda bulundu~u 
söyleyecek. 

- Sonra?_ 
- Sonrasına Allah kecirt!. 

* İ&hak; sadık bir Türkopol neferi gibi, 
Halil Beyin bu aözlerini dinledi. Ye
leni İbrahimi, derhal Branje'ye scön
derdi. 

İbrahim, çok zeki ve söz söylemesini 
bilir bir adamdı. Geliboluya hareket e
deceği atin de, Halil Beyden uzun u
ndıya tallmat alınıştı. Buna binaen, 
Branje ile karş:ılaştıltı zaman söze töv
lece başladı~ 

- Kumandan'.- Sizin ordunuzun 
bir töhreti var. Her yerde harbetmit-

siniz. Ve daima galib gelmi$Slniz ... Fa
kat görüyorsunuz ya, burada talihiniz 
dei:işti. Bizanslılar hesabına, Türklerle 
1tirişti~iniz muharebelerin hepsinde, iş
leriniz akYi gitti. E~er Türklerle rnü
cadeleya devam ederseniz, şöhretinu. 
bfuı:bütün ı.ar!l!ılacak. Belki de Jrtinün 
birinde, ordunuz büsbiitün dağılacak. 

Si7J bu vaz.iyetten kurtaracak tek 
bir çare var... O da, kuvvetlerimizi 
birleştirmek .. ve fu kahbe Bizanslı -

::~~ belin\e zorlu bir tekme indir -

Branje, sözleri büvük bir dik -
katle dinle i. Zihninde, uzun uzadn·a, 
muhakeme etti. Ondan sonra ıu ce -
vahı verdi : 

- Çok hnkhsınız dostum. Biz; e
i.?f?'r Binuıtn bu kııdı=lr habis bir ruh 
oı.-1 •. 'f,, nu bll!!ıevctik bur~va gelmez
dilt ve onların heıabı.na da. Türkler 

gibi kahraman ve ilicenab bir millet
le mücadeleye Ji(irişmezdik. Teklifi -
nizi, büyük bir memnuniyetle kabul 
ediyorum. Gidiniz. Kumandanınıza 

söyleyiniz. Derhal askerlerini toplasın, 
buraya Reisin. 

* Türk, tavfanı araba ile 
avlar 

İmparator Andronlkos, oturduğu 
ınasadan. öfke ile fırladı. Karşısında. 

iki büklüm duran Barba Panoliye: 

- Senin gibi Zabıta Nazıra kahrol
sun Katalanlarla Türkler birleşiyor

lar da, bunu vaktinde haber alamı
yorsun. 

Diye ba'tırdı. 

Zabıta Nazın bir be defa, yer -
lere kadar eğildi: 

- Hatmetpenah!.. Bu kulunuzu 
mazur Jtönneniz lizım Relir. Çün1<.ü 
bir tek kulak, ancak bu kadar haber 
alabilir. Eı{er vaktile müteveffa pe -

deriniz hauetleri şu zavallı kula~ımı 
kesmemiş ol~alardı. hiç şüphe~h: ki 
znh haşmet))f'nAhinizi daha fa?'lı:ı 

memnun edebilirdim. 

Diye ceva b verdi. 
İmparator, o kadar hiddeUi idi ki, 

hiç bir söz dinliyecek halde de~ildi. 
Odada, öfkeli öfkeli gez.inerek, ba -
ğırmasına devam etti: 

- Gevezelik.. işin gücün, sadece 
gevezelik... Lafı bırak.. iş istivorum 
Çabuk, bu vaziyete bir çare bul. 

Barba Panoli, bir düzüne reverans 
daha yaptıktan sonra, İmparatora doğ
ru bir kaç adım ilerliyerek cevab ver 
di: 

- Hazreti Meryem ve bütün ka
dın azizler, mukaddes ömrünüzü 
müjdad buyursun ... Mademki kulu · 
nuzdan lUtfen çare istemek tenezzü
lünde bulunuyorsunuz, zatı haşmeti -
nizin, hiddetlerini teskin etmek için 
derhal tunu arı.edeyim ki.. o çareyi 
bulabilmek için icizane biraz messıul 
oldum. 

- Buldun mu? Bir şey buldun mu'? 
- Zannederim, haşmetpenah. 
- Söyle .. çabuk aövle.. nedir? 
- Ba<ııit .. gayet basit.. Türkleri Ka-

talanlardan ayırmak 
,- Hedi şuradan budala ... Daha dün 

birbirlerinf' sım<ıııkı sarıhın bu adam
lar, bu R'.Ün birbirlerinden naJııl ay
rılırlar?. 

- Pek kolay ha!'.lıtıf·lpPnRh... Hem 
de, tereyatından Jul çeker &ibi 

- E, bunu kim yapacak? .. 
- Eğer bu vazifeyi bu sadık kulu-

nuza tevd.i buyurmak hitfunda bu -
lunursanız .. acizane .... 

- Derhal.. durma bir saniye vakit 
geçirme. Yap, çat, ne halt ederı;en et. .. 
Beni bu endişeden kurtar. Eğer buna 
muvaffak olursan, seni derhal sa.ray 
nazırı yaparım. 

- Haşmetmeab!.. Muhterem ve 
müteveffa pederiniz. bu Aciz kulu • 
nuza büyük bir teveccüh göstermiş -
ler.. meyhanecilikten, Zabıta Nazır

lığı mevkHne steUrmişlerdi ... Zatı haş
metlerinin lôtfu s:ave~inde, saray na
zırlığı makamını ihraz eder!'lem. }ıie 

hayret ve taaccüb göstermem... An
cak eu var ki, muhterem ve müte -
veffa pederiniz hazretleri, bir aün ~e
lip de zatı haşmetlerinin Bizans t.'th
tına steçeceklerini.. ve bu iciz kulla
rını da, saray na7ırlığı makamın:\ ıze

c;ireceklerini teemmül buyurmuş ol
salardı, hiç şüphe~iz ki. kulağımın bi
rini ke<ıımek suretile beni bu şereften 
mahrum bırakmak istemt>:r.lerdi .. 
MaJOmu haşmet'p('nahını7.dır ki, tek 
kulaklı bir 11aray na7.tn, herkese kıırşı 

pek Jtüliinc olur. 
- Peki.ll .. iste ... Ne iltersin?. ıte-

selBı, donanma basamirallığı 
- Kulunuzu, fena halde deniz tu

tar, haşmetpenah. O parlak vazifeyi 
de. sadakat ve ubudivetime liyık bir 
surette ifa edemem .. Hem, bu R'.ibi tal
tiflere ne lüzum var, haşmelmNlb?. 
Kulunuz son derecede kanaatkar ol
duğum için, bövle pa7.arlıkları aklım

dan bile Jiteçirm('m... Ben. yalnız !'iz
den bir ~ey istirham ederim. 

- Nedir?. 
- Salfilı.i:vet ... 

- Hay, hay ... Türklerle Katalanları 
birbirinden ayırmak için sana her 
türlü salahiyeti veriyorum. 

- Şu halde, müsaadenizle haı,met

penah ..• Kulunuz da, yarın Gelibo -
luya gidiyorum. 

* Barba Panoli, hakikaten bir (Za ... 
bıtn Nazırı) na yakışacak surette ha
reket etti. Büyük bir dikkat ve itina 
ile bohçalar içinde saklattıl(ı meyha
necilik devrine aid elbiselerini '{iydi. 
Kıynfelini bövlece değiştirdikten gon
ra Ce.latava ,t:l"eçti. Akdeniz adalarına 
sefer eden adi bir !Atin gemisine bi
nerek Gf'lihnluya J(İtti. 

Gelibolu, bir mahşer 
Evvelce. tehir haricinde 

hl'llinde idi 
kurdukları 

oimdi şehri iş~al etmişler.. ıtorı:er .. 
çıkarıp atarak, onların evlerine y 

leşmişlerdi. le ".,f11 

Bu küc;ücük şehir, bir arı 0
p• .. 

gibi kaynıyordu. Çarşılarda ve J<O " 
zarlarda, karmakarışık lisanlar ~~ 
nuşuluvor, türlü türlü kıyafetler Jc:ıt' 
çıarpıyordu. Bunların aralar1Jld8 • 1/,. .. 
ve koyu renkli şalvarlarile, uıtl~ filt• 
tağanlar sokulu meşin ~;ildhlıi< At o' 
tunç mi~irlerinln üzerine sarı1:;:. 1r ~ 
lan sarıı<larile ağır ve sakin ·ti .. 
larile, Türkopoller derhal seçı 
yordu. birif\' 

3Barba Panoli, bunlardan oıvıı 
vaklaıştı. Elini, teklifsizce Tilrk0 P 
omuzuna dayayarak: .

0
;s. 

ki b<Y' - Aslanım!.. Sizin, es ~, 

Halil Beyle görüşmek istiyor~'.11:011. 
caba, kendisini nerede buJa.bılifl 

Dedi. ll•'b' 
Türkopol, kaşlarını çatıp 

Panolivi süzdükten sonra: ·uJı" 
- Halil Bey, daima bizim beY

1 

dir. Onu, ıurada bulabilirsin. ğıf1tf1 
Diye cevab verdi. Ve parrrıa, :ır• 

b. mev•1• ucu ile sahilde, çardaklı ır 

ı;cösterdi. 

t 

• 


