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Adana fabrikatörle
rinin tayyare ianesi 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Milli Piyango 
hediyesi 

Adana (Hususi) - Adana Milli ~fensucat 
fabrika~ı sahlbleri Ha\.·a Kurumuna yeniden 
0 n bin lira daha vermişlerdir. Bu suretle milll 
~ensucnt lahrikasının ııı;ahihleri tarafınfan 
şıtndiye kadar Jlava Kurumuna verilen • 
rahın )'ekt1nu 60 bin lirayı bulmaktadır. 
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Kuponlannı neşrettiiimlz ~İY•DKO biletıeri 
ldn yann :saat 15 te Eminönü Halkevi bina .. 
smda Milli Piyanıo hediyesi kur'ası çeki.le .. 
cektir. 

Her istiyen okuyucumuz hazır bulunabilir. 
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~iL: 1 - SAYI : 136 PERŞEMBE 5 BİRINClKANUN 1940 Fiab 5 kuruş 

l'unan - İtaJyan muharebe!iiinln ilk safhasında Yunanhlann kuvvetli bir taarruzla 
ele ıeçirdi.kleri Görice tehrinin umumi manzarası 

'l'ii,.ltiye • 

•ıııgaristan 
~ ulgar Kralı tarafından 
~) irad edilen Sobranya• 
~u nın açılıt nutk~na. ve
~~·k cevab münasebetıle mem· 
r· etin bilhaııa harici ıiyaıeti ÜS· 

~b~d~ rnütalealannı söyleyen h~
•ii ı"?' .rnuhtelif zaviyelerden i_?" 
d 1 ••ırıı dinledikten sonra bu gun 
~1., bu meseleler üstünde tab~a: 
•ı' •n ziyade ıaliı.hiyet aahıbı 
b •n Popof'un nutkunu ajanı ha
) " 1ttinden ö;frenclik. Popo! be
~ '"•tının Türkiveye temns eden 
~llıında, «her iki memleket a_ra· 
._nda ınevcud doıtluihın ~ıt~
lıf ık rnuahedesi mucibin.~e ın~ı
ı.,, ••trnekte olduj<unu ıoyl~d'.k
t~ .. •onra tun)an ilive etmıştır: -.tk rnatbuatında yü~·~len hazı 
~ 0 ! &eslere rağmen ıkı meml~ 
"k. '~•ıırıdaki mün••~~etler mu
' hıt do•tluk ve hurmet eaa· 
~ İ!.•i"ad etmektedir.» Popo-
1 Sobr•nva hu:ırururıd•ki bu 
d)•••tı Bulıı.aris•ftn hakkı~.da 
~a hüınÜO\İyet besleyen T u•k 
~; !• unıumive,ini memnun et
~;•ır, Yeni Türkivenin yi~İ se
~ 'ene terihincl•kİ p~1~hka~~· 
"- •:t Bu10'aristan için dev,ıl, mu-
1tıİ;beıta bulunduğu bütün ~ev• 
ı... '• karıı gayet açık ve vazıh· 

> 'tiirkive em•alsiz fed•kiı.rlıklar 
l~)" k ·ı t "e;~ ll>:: binl~r~e gencin an1 e a· 
d~d~k ettirdiği misakı m!lli hu· 
~ ... '1 İçinde sür'atle inkııaf et· 
~ "e memleketini az zaman 
~de ıanavilestinnek gayelcrile 
1, •ket ettiği"den kimsenin bir 
lıı, "• toprağı üstüode gözü Y°,~'. 
~·.' 'tiirkiye tabiatin bahşettıgı 
~., • bl !8 '•na ve zengın mem a ara 

~~~•n tasarruf ve ondan ~·~-
• .._ ~tıf•tle etmek emel ve ıhtı· 
.~... d • 
~, ~1nde çaJıımakta ol urrı1 n· 

·~~ biitün kuvvetlerini sırf hu 
~I 1'Ya tevcih etmiı bulunuyor. 
..,: hu ın•luadlodır ki kom•u• 
lııi l So"vetlerle dostloık ve ade· 
> 1•• ·• • k kd tt"" 'miı: tioj ·~Vuz- mııa ı a . ,,. ut• 

11,ı' llalkan misakı ve Sadabad 
<lı d • h l"' ~t' a aynı kanaahn ma su u-

ıı.;,· liatt,. demokrasilerle yaptı• 
'• ~. İttif,.k muabed .. inin ruhu 
)'>. "n"e•i de tamamile bu ga· 
>, 1 İstiJıdaf etmektedir. Türki-
1;,,~•bıul delillerle ıulhperverli
~'h'ı~•r zaman kolayca İ•pat e
~.ır. Devletimizin talcib ettiii 
\~ 1 senelik ıulh faaliyeti
~lj bilhassa Bulgaristana kartı 
~ı::ı•l bir ehemmiveti vardır. 
>.it• 'türkiye asırlarcıı birlikte 
~~I dı~ı ve komıuluk etti~i bu l'• karıı zaman zaman büvük 
~iti lıktar göstermi, ve daha 
ıı,. • •dırn atmak icin b;;tün bir 
t.ı, ~İn üstüne ıivah bir hat 
"'. ~•k elinden geleni yapmış: 
l"'ı; •kat Bulgar matbo.,ıı; yem 
ı,'>ik ve yeni hiasivatla müte
>ıı.ı olon bu meml•keti a"la. 
)tıt ~ll\ıg vP mütemadiv'" ihti-
1~ı, ~· ınefl\ıc 01'1\anlı lmoara
~~ '1••~a hit•b eder "ibi bir li-
1;~ ""ll•nmı.Jardır. Bütün Bal
~~I "1atbuah geçmiı a•ırlann he
"''İlt ftı"'ıttı ta•Fiue etl•r,..lc: veni J,;r 
~ ... ı "lll•te rfoiru ,,-i•t:ı,.1fl!rİ halde 
~ "'" ' ~· " ""'"tb•ıtth kli•ik htr7tnı \ ,,~.. • • 1 • 
, ' tt1ıverPtc: Pulı:rar mıl etıne 

d ~it İoı••--llWi rnh ve hstreketler
~flır.,I\ "r:t .. k dlt~manh;;.,nı e1111111 

"tj ~"''"· Pu J,,,.v)ar,ın Tiil"k IT'i1. 
,, "l•lt-ınrl•l,.j kan,.,.tlf"rİ re-"11. 
U IJı•• L • ' •;_ ""'"'"";rt nlm11t<"••n :ııvan~ 
}~~o b'>lef. İv•n V••oF ~ihi 
'""' .ı;;,.,. • .,, edihlerin kPndi 
~ .. :••;ı,, ruhlannda ca11landınp 
•ı, ~1ltla1"1 ıevl'"rden "ltn""'"'h• 
tı.ı~,~ ll ,,,. ... ivf"t L<ııırıısın~" Ti.i""k 
~İ \>~1 "'•1 d~ m:lli v,..,.;ff"c:"; nek 
~ "" ,.,..,,..," nl-',ı~u icin "'l••h•-rem 
ıın~ r.,.nAbl .. nn1n bi7.e kar,ı 

'lldıP.ı Jtpli,,,.-1,...-in h.-Y.:lc~te 

Necip Ali K Ü Çtl K A 
(.ı\rkası aahlio 3 ıütün 3 to) 

Bir telılil 
• 
lngiltereye 
2,S milyarlık 

bir kredi 
a~ılacak 

Neryork 5 (A.A.) Nev· 
york Herald T ribune, aıağıdaki 
haberi vermittir: Rescrve Federal 

Banka müdürleri büro reisi Secc· 

leı, Birleıik Amerikanın lngilte· 
reye 2.5 milyar dolarlık bir iıtik· 
razda bulunmasını ve İngiherenin 
de buna mukabil, beı sene müd· 
detle müstemlekelerinde elde edi
len altınları Amerikaya vermeği 
taahhüd etmesini teklif etmi~tir. 
Bu teklif, geçen perıembe günü 
Nevyorkta banker sanayi müesae· 

ıeler ıahibi ve ekonomistler tara· 

fından yapılan bir toplantıda ile· 
ri ıürü)müıtür. 

Romanya, Almanya 
ile 15 senelik bir 

anlaşma yaptı 
R 

Londra 5 (A.A.) _ cB.B.C.> 
umanya ile Almanya arasında 

15 ••nelik bir anlaıma yapılmış· 
tır. Anla•ma ·b· R . k "' mucı ınce umanya 
arazı urutma vesair suretlerle zi· 
rai istihsal" · ·ı · k . . d . ı ıyı eştırme ıçın te • 
bı~er alaca~tı~. Yollar ıslah edile
ce ' petrol ıstıhsali arttırılacaktır. 
Almanya Rumanyaya para yardr 
mında bulunacak ve Rumanya 
mahıullerini b h . . . • u ran vazı) ehnı 

nazarı dikkate almıyarak evvelce 
tespit edilen fiatlarla ıatın alacak
tır. 

ern,.ine 

İTALYA 
Almanya dan 
şüpheleniyor 

Almanya da, İtalyadan 
arlık ümidini kesti 

Ankara radyosunun 
dün akşamki neşriyatı 

Amerikadan gelen haberlere naza
ran Almanya artık Italyadan thnidini 
kesmiştir. Almanya daha çok yardım 
görebileceği. bir Bertin - Paria mihve· 
ri kurmağı d~ünmektedir, 
İtalyan donanması artık işe )'aramı .. 

yacak bir bale gelmiştir. Binlerce tzy· 
yaresi olduğu söylenen İtalyıının bir 
bava devleti olmadığı Almanyaca an
lqılıruştır. İt.lya, karada mağlQb ol· 
duktan sonra iktısadi zorlukları &!"tan 
bir devlet haline geldiğinden Alm<ın}&
ya yardım edecek vaziyette bir kuvvet 
değil, bilakis bir yüktür. 

İtalya da Almanyanın vaziy~tinden 
fÜphelendiği için Brenner geçidinde 
tedbirler almağı dutUnm,ktedir 

Fakat acaba Fransa böyle bir kom
binezona razı olacak mı? 

Fransa deyince, bir takım ~ahsiyet
ler hatıra geliyor, Evvela Laval .. Bır de 
Dö Gol vardır. 

Fakat Petain ne olacak? İşte B!'ltl r..'e 
sele budur. Petain razı olsa bile bir de 
Şimali Afrikada General Veygand var
dır. Gittikçe müstakil hareket elmeğe 
ba~layan bu General, acaba ne diye
cektir? 

İtalya makarnayı 
bol yiyemiyor 

İtalya, ik:tısadi zorluklar lçinrtt!dir. 
Lokantalarda makarna, ancak mua)"yen 
günlerde, et haftada iki kere ve az ınik
tarda verilmektedir. Kömür ise geçen 
seneye nazaran yüzde yirmi niıspetinde 
verilmektedir. İtalyada Faşist partisile 
askerlerin de arası açıktır. Ordu harb 
etmek istemiyordu. Parti ise düşmanı 
çabuk mağlO.b edebileceklerini hP.sab· 
)ayarak İtalyayı harbe sürükledi. Hc.
Jisa bütün bu vaziyetlerden dolayı İ
talyanın hali iyi görünmüyor. 

Mühim bir haber 
Bir habere göre, Macar Hariciye Na· 

r Arkası sahife 3 sütun 3 tel 

Örfi İda,... kanunu "ki 1 dd . le ı·ı.a zil ı·ru nun ı nt. ma eqne v ı n, 2559 numaralı ı>olis 
va ; ';e, 18 ~ yet kanununun 1, 13, 14, 18 ve 21 inci maddelerile 8 inci 
mad ~ınıİ-ta ;·el 9 uncu maddesinin F fıkralarındaki vazife "Ve salıihl
ye~enn1; ~ :;d n .~.! • Edirne, Kırklareli. Tekirdağ, Çan1tkkale ve Kocaeli 
Vilavet enn e Jıun edjJ · b ·· · .. · «ta K mı, ulunan Orfi idarenin devamı müd4etince; 
Orfi 1 re omutanhiına devri Vekiller Heyetince kararta.,hnlmıstır. 

Koordinasyon heyeti 
yeni kararlar verdi 

Ziraat 
hesabı 

Banltasında fon 
lıu1111etlendirilec:elt 

Dün Koordinasyon heyetinin üç 
yeni kararı netredilmiştir. Bunlar~ 
dan birincisine göre Maliye, İktr 
!ad. Ziraat ve Ticaret vt:kille· 
rinden mürekkeb bir heyete, Milli 
Korunma Kanununun 2 9 uncu 
maddf"sine istinaden lüzum gÖ· 
rülen ithal ve jhrac maddeleri ic;in 
fiat tayin etmek ve bu suretle ta· 
yin olunan fiattan fazlaya ithal ve 
ya noksanına ihrac yapılmasını me 
neylemek ıalihiyeti verilmiıtir. 
ikinci karara göre, hükumetçe ak
dolunan mukaveleler veya ittihaz 
edilen tedbirler dolayısile bir ma· 

lın dahili ıatıı fiatı ile harici satış 
fiatı arasında fazla kir hasıl oldu· 
ğu takdirde. Milli Korunma Ka
nununun 2 7 nci maddesine isti na· 
den bu fazla kardan Ziraat Ban· 
kasında bir fon tesis etmek için 
Maliye, lktısad, Ziraat ve Ticaret 
vekillerinden mürekkeb bir hf"ye
te salahiyet verilmiştir. Ziraat Ban 
kası fon hesablannın miktar ve 
vaziyetini her ayın ilk haftası zar· 
fında Ticaret Vekaletine ve Baş
veki.let Koordinasyon bürosuna 
bildirecektir. Ziraat Bankasında 

[Arkası sahife 3 ıütun 1 de] 

'Milli efin Hitabesi 
Siyasal Bilgiler Okulu'lun 

84 üncü jJıldönümü 
YUNANLILAR «Milletlerin çok mücadeleci ve yırtıcı olduklari 

bir zamanda, Türkiyenin istikbaline hükmet· Piremedi'yi 
işgal ettiler mek üzere yetişecek arkadaşlardan çok büyük 

6 top hizmetler ve Çok yüksek vasıflar bekliyoruz» 500 • 
esır, 

ve birçok 

malzeme alındı 

17 İlalyan tayyaresi 
imha edildi 

İtalyanlar Ergiriden 

çekiliyorlar 

Amavudluktaki İtalyan ordusu 
kumandanı General Soddu 

Atina 5 (AA.) - Yunan u· 
mumi karargihının 4 ilkk.&.nun ta
rihli ve 39 numaralı tebliği: 

Pogradeç"in garbındaki dağlık 
mıntakada cereyan eden şiddetli 
muharebeler, mühim muvaffaki
yetlerlc neticelenmiıtir. 

Düşmanın Piremedi'nin ,imal 
mıntakasında gösterdiği mukave· 
met, topçumuzun metin müdaha
lesi sayesinde kırılmıştır. 

Düşman, yolun iki tarafında hü· 
cum arabalarile muvaffakiyetsiz 
hücumlarda bulunmuştur. 

Seyyar ve sabit hedefler üze· 
rinde yapılan istikşaf ve bombar· 

dımanlar müessir neticeler ver· 
mİ§tir. Bir düşman tayyaresi, bir 

hava m,uharebesi esnasında dii· 
~ürülmüştür. Bütün tayyareleriıni:t 
üslerine dönmü§lerdir. 

Milli Şef 
irşadlarda 
bulundular 

Milli Şefimiz Reisicumhur ismet 
İnönü, Siyasal Bilgiler okulunun 8t 
üncü yıldönümü münasebctile dfuı 

yapılan merasimde, talebe ve üğrct .. 
menlere ,u veciz hitabede bulllnmuş· 
)ardır: 

.. - Arkadaşlar, 

Si)·ayJ Bilgiler okulu uıemleketimi· 
zin idare hayatma her sene 1;eçme U• 

zuvlar yetiştiren en kıymetli müesse· 
se1erimizden biridir. Diı;er büyük iUm 
müesseselerimiz mezun \·erirken ve 
tahsillerini bitirenleri hayat• ~ıkarır· 

ken onlara serbest mesleklerde de ça• 
lı~mak imkanlarını ·,.·eril·or. Fıtkat bu 
müeue~yi bitirip çtkanlar, daha ilk 
giinlerde kencli1erirü dcvlt'te vakfet
mek kararile i-.e başlayorlar. Serbest 
hayfth en uyif ihthna1 olıiralc: .-özö
nünde tutuyorlar. Ömüt"lerlnl millet 
hizmetine bağlayorlar, Memlekete fay· 
dah olmayı nıaksadlanna uygun bu
luyorlar. Başlıca resmi idare mcka .. 
nl7..mRS1 ic;inde vazife alıyorlar. Bu 
bakımdan bu müessesenin hususiyeti 
ve kendi!ı;ine mahsus şeref ve imti
yan vardır. 

MİLLET HİZMETİNE GİRERKF.N 

l\lilli Şef, Dil • Tarih Fakülte.ıni ziyaret ettikleri t<ÜD 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücelle beraber 

aile olarak sevmekten daha fazla, tc· ı için anahtar mahiyetindedir. 
mlı: blr •tlda hissetmelisiniz. idare ha- J\lemleketin idare hayatında mille• 
yatınCfa;ıtiT~e maliye ı1ahıuında tirnizin temas edeceğiniz ı,Ieri pek 
ve her Phada1 mltıetJmlr:le temas et· (oktur. Memleket mevzulannın hep• 
titiniz ıaman onun kudret ve istek.. sine taalhik eden bilgileri, size bu· 
terini yakından cöreeeksiniz. rıdı, en ince teferruatına kadar ver• 

Site bu ll'IÜessesede mümkün oldu- mek, hiç birimizin idcliası deilldir. 
Bu, &l7in ihtiyaclar karşısında fe!'ıa.

fu kadar kuV\·etll bilgi vermcğe ça- düf edeceğiniz mevıulan öğrenmek 
Jışıyoru.z. Kabul etmelislnb: ki, sh:e ve tanı~ak i('İn göstereceğiniz pyıete 
burada mümkün olduiu. kadar engin birin~i derecede bağlıdır. 

Arkadaşlar,'" 
Arkadaşlar, Bu mevzua temas edişimin ~ebebi 
Büyük bir milletin lüzmetine girmek nı.z vardır. Ancak bütün bunlar, bun· şudur: I\tü~~e~yi bitirmekle ilmin bit .. 

ufuklar açmaya çalışıyonız. Zira ha· 
yatta fok &'eni, bir bilgiye ihti;yacı-

Ü7ere~iniz. Bu milleti an'ane olarak dan sonraki tetkik ve çalışmalanmız r Arkan sahife 3 sühın 4 tc] 

''Biz harbe ve tehdide 
karşı hazırlanıyoruz,, 

Meçhul 
gazeteye 

bir 
hilab 

Dünkü sabah gazetelerinden biri 
(kari affetsin, ismini yaımı)'orum. 

Böyle bir p7etenin mel'(Udi)"efinden 
e ... sen kimsenin haberi olmadığı için, 
bu gauteyi daldığı nisyan uyl..-uwn
dan, ismini yazmak suretile U)·andır
mıyahm!), bizim, Radyo gazetesini her 
Ktin kendHerinden aldıitmm iddia et
mek gar1etinde bulundu. Aklınca bir 
de oyun tertib etmiş. Ban yerlerini 
yanlış yaıml-$, biz de olduğu ,tbi al-
mı~ız ... 

l Ulus'un malıalesi 

«Bulgaristanın tamir edilmek 
lazım gelen haksızlıklara uğra· 
dığını her zaman takdir ettik» 

FaHh Rıfkı At.::ı.y. bu sabah Ankara- rıcıye Nazın Bay Popafun merakla 
da çıktrıın Ulus gazetesinde: ·Bulgaris- beklenen beyanatı geldi. Muhterem Ha· 
tandan iyi haberler. başlığı altında şu riciye Nazın, Bulp.ristanı charb facia-

Atina 5 (A.A.) - cB.B.C.> Radyo ga-zctesini bir rekabet v~i- makaleyi neşretmiştir: tarından masun tutmak için sariolunan 
Piremedinin §İmalinde, İtalyan- lesi addetn1enin gülünclüğü a.şikiir ik<'n, .3 birincik8nun tarihile Sofyadan ge.· gayretlere• devam olunacağını teyid et
ların şiddetli mukavemetine, zırh· buna bir de kendi hususi mah gibi len telgraflar, Ticaret Nazırı Bay Sa· mektedir. Sofyadan gelen sulh temina
lı otomobillerle yaptıkları muka· bakmakla dü!'ltüğii çocukluk daha ll'Ü· karofun .Bulgaristanı harb dışında tut- tının Türk efkln üzerinde ne kadar 

Hine değil mi? Hele bunu karilerini k · h' kO. · ı· d ı · , k • ı ğ ı,· bil taarruzlara rağmen Yunun kuv ma ıçin lİ metine ın en ge enı ya- mesud akisler hıra tıgını söy eme e ı· 
aldatmak için bir ve~ile di)·e kullan· pacağı• hakkındaki beyanatı vermiştir le lüzum hissetmeyiz. Bulgarl._t.an, bu 

vetleri ilerlemişlerdir. Pir~medi, d h f ., ması 8 8 ecı.- Sakarof, artık Avrupa cenubu tBrkisi- teminatı yerine getirecek vaziyet ve 
Yunanlılar tarafından işgal edil- Vaz gec;in, baylar, bu mahalle (O· nin sakin bir kış geçireceği ümid oluna kudret prUan içindedir. İktidrın elde 

. t" o···man ag"ır ıayı'ata ug"· cuklarının k;;..kapmaca oyunlarından!. . . mı~ ır. u,.. OJ-r- bileceğini de söylemıftir. tutanlar, memleketlerinin m~n!arıtleri-
ramış, 500 esir, 6 top, birçok harb ı ·Ayni güniln akşamı Bul~aristan Ha- fAr\ı:~c;ı sahife Z c;ütun 7 del 

~j1~~~~~~~~~;~~~J;t:f ~~ li"l~ıı """"""""="""""M=""'a""'t"'""b=u""'a~t'=""ı~~ ~ Valiyf ZiYaf eti - 1 
de etmişlerdir. Yunan tayyareleri ll) 
keşif uçuşları yapmışlar v.e düş· 
man kollarını bombardıman et· 
mişlerdir. Bu arada bir ltalyan tay 
varesi düşürülmüı,tür. Yunfln tay
Yare1eri salimen üslerine dönmüı
lerdir. 

Yakında 
Deierli tanınmış romancımız 

Sab1haddin Ali'nin 
35 ~ün kadar sürecek 

Kürk Mantolu 
Madonna 

Adlı büyük hikivesini tefrikaya 
başhyacaitız. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor L-ötfi Kırdarın İstan
bula gelmesinin ikinci yı1dönümü münn~betile, dün 
akşam Basın Birliği tarafından Parkotelde Vali ~re
fine bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette, Örfi İdare Komutanı Korgeneral Ali Rıza 
1 

Artunkal ile Parti Müfettişi Reşad Mimaroğlu da ha
zır bulunmuşlardır. Ziyafet, samimi hasbıhallerle geç
miştir. Yukarıdaki resimlerde Vali, Komutan ve Parti 
Müfettişini gazetecilerle yemekten sonra görüştükleri 
sırada ıörüyorl\lDUZ. 



1 HAKIK~T 
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Kırkambar : ===================================! 
ÜÇ ÖLÜM 

lıu31ruğu ! 
ŞEHİR ve MEMLEKET Kuzunun gözü, 

Sıpanın • •------'~•-•Yazan: Leon Tolator -

Eski padiJ&blarc!an, krallardan, derebeylerinden bazılan, kız
dıktan İnaanlann gözlerine mil çektirirlennit; methur Köroğlunun 
babasına yapıldığı gibi! Fakat kuzunun gözleri oyulduğunu ömrüm-

HABERLE RI -

de ildk def.a !!itiyorum. Dünkü gazeteler yazıyorlakrd1: Sany~r.dek mi, 1 o ev a ., rd e m es a ., . §====-llllllUIKUlllı"s'"alllllllllltılHllllAllllBllllEllllRllllLllllE,.,RlllHlllUll:=:=~=-· 
nere e, bır ...-adın, g~çimsizlik yüzünden, ıık sık avga ethğı om-
ıulanndan birinin t.uzuıunu kendi bahçe!'İne almıf, orada zavallı ·zahire beyan -

namelerinin 
müddeti bitiyor 

h•yvanın gözlerini çıkarm14 ve diri diri derisini yÜ2:mÜf! --------------- iııuı1111111111111111ıııuıı111111111111111111111111111111111111111111i 

Çok fena bir intikam değil mi? saatlerı· te'krar lktısad fıter misiniz, İntikamın hu türlüsünü gören bir ba,kaıı da ya.. * iKTlSAD VEKİLİ - İktısad Vc-
1"'ln. tutsun, kin beslediQ.i • bir komşusunun horozunu yakalayıp lıav- kili Hüsnü Çakır bu sabahki ekspres-
,~anın ibiğini, yahud köpeğini yakalayıp kuyruğunu, makasla di- le Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
binden uçursun! d v • k • 1\ * ffiRACAT - Dün muhtelif mem-

Kuyruiunu dibinden, dedim de aklıma.. tair cŞeyhi» nin mef"' e g 1 ş ece m 1 "ı 1eketlere 200 bin liralık ihracat ya-
hur hikiyeai geldi: pılmıştır. Bu meyanda İsviı:rf'ye ikı 

Bir yaslı e•e-kle bir sıpa, bir tarlanın kenannda, Allah ne ver- milyon kilo arpa gönderilmiştir. ...- • * I\-1AL GELDİ - Dün İn'(.iltere-
diy-., cöplenio dururlarken, "1Danın ırö•üne. yanıh••lanndaki yem- Bu hususta, lstanbul Beyannamelerin tetkikin

den sonra 'ehrimiıdeki 
arıak miktarı anıa,ılacak 

den yeni ithalat eşyası gelmielir. Bu 
yetil ekin tarlasının içinde. hol bol f"k;n yiyen gürbüz ve- ~Ü"1rBh mallar meyanında kontrplak, keten 
bir öküz iliami.. •• Sıpacık, hir mi;ildet havran h•"Tan ve i,tahlı it- Vilayeti Dahiliye Yeki • mamulatı, borosit madeni ve saire 
tahlı ökü.,.ü ı;üzrfükten sonra, V8,l1 e~~P.e demi" ki: vardır. 

- Yfthu, biz burada tarlanın k~nan"d• kıvır 71vır otlar ve leline müracaat etti * KURU MEYVACILAR - Anka-
dikenlerle k.ııımımın doyunn3.va C:'-"lıtır'ken, b11lc ~u ölı-üı: 0~1r1 ö"J.-1iz, radaki temaslardan sonra şehrimize 
ili. yemye,il tarJanın orta~1 nd:ıt t 1lc,. ba,a bnO-dav v-iyor. ff,.m ij.;. Relmis olan kuru meyva ihracaf~ılar 
telik. o ti,mAn, biz za"-'lf. sonr:ıt d1t, on•r11 koca J<oC"a ve fFÜne~te Resmi devairin mesai Sfıatlerinde heyeti bu gün İzmire dönecektir. 

· b ı y· * PİL BUHRANI - Piyasadaki pil EJ1erinde kuru sebz~. Zt'ytin. zeytin-
pınl n1nl yanan boynuzlan var, bizim yok! .. Bu, bir hakıızl1k de~il ' değişiklik yapılması için 1stan u ı-

laveti hilkılmete müracaatte bulun- darlığının sebebleri tetkik edilmekte- yağı, sabun bulunan toptancı ve yarı-
midir? muştur. VilAyetin bu müracanti ~ifa- clir. Birçok tacirlerin gümrüklerde bu- toptancı tacirlerin Mıntaka Ticaret 

Yaılı efek biraz düıündükttn sonra: ı• · lunan pillerı' fiatl"rın yu'"kcınlmesi i"'in m•·ı·du"rlu"~; ... e beyan-me ver-••'i u. a-arif müdürlügünün Vi ayete yaptıgı .. ... .. ......... ·- .... .. _y 

- Haa ! demis. iıter<en, sen de .-it. öltüzün van1nft, sen de bir müracaat üzerine v\1ku bulmu~tur. kasden çıkarm.-ıd:kltırı anlaşılmıştır. zılmışh. Beyı:ı.nname müdde•J bu gün 
Laıla, o v~myeş.il el.jnJerdPn Yf"m~e, n 7.am•n sen d.- hem iste- Jı.Icktebler ve resmi devairin mes.,i sa- * iSVEÇ A~'LAŞI\IASI - İsveç - akpm üzeri bitecektir. Alilc:adar bir 
difHn gibi kamını doyurur, henı tifmanlarıın, hem de boynuzlann at1t>ri aynı olduğu için sabahları ve- Türkiye klirinı;{ anlaşması 28 şubatla 7.at.. beyannamel~rin verilmesindekl 1e--•---I ki b'ih .ı... 1 nihayet bulacaktır. Anlafmanın bugü-
'.iUUU- saitl na ive ve ı a~sa u~mvav~rın nu··n icablanna .. öre •eniden tanri.m bebi eu suretle izah etmektedir: 

Acemi 111>Jll, bunun Üzerine tarlaya d11 lmıı, öküzün yanına V:ıl· gayet kalabalık olduğu, bu yüzden " ., • k 
k ... edilmesi jçin hiikılmetlmiz eski anbı.ş- - Bundan maksad, tehrlmizde i 

nasmıt ve ba,lamı, o da tantaze. yemyefil ekinlere köroe di~len1e talebenin müşkfılci.t ~e tıgi ve birço- t k 'k ı t ıt t kt "ba mavı feı:ıhedecektir. s o mı tar arını esp e me en ı -
bol bol tırpan atmaya 1.. Fakat. biraz •onra tarlaınn ve ökürun sa- ğunun tramvaya binemedikleri. bu Vı'laAyet ve Beledı'ye rettir. E<;asen Ticaret Odasında top-
hibi. bunu vörünce. hemen se*irtmi,. •toavı yakalamıı vp ~lindeki yüzden mekteblerine Reç kaldıkları l&nan bir komi"vcın da bu meseleyi 
keskin ornkla zAvallının kuvnıi.!unu dibinden uçunnuf! Simdi, can Maarif müdürlüğü tarafından Vilô.ye- * l."ENİLECEK MADDEI.ERE KA- tetkik etmekte idi. 

• te bildirilmittir. Bu şebcble resmi de- TILAN BOYALAR y il-ek ve acıııle, ciftel'!'r aavuraralc, baöır11 bax...ra ve lruynık 'sokumundan - en ..,.~. Piyasada çıkan bir •aviava ((ö~. ta-
~ ~· vair m~sai baı;ılamn !'lnatl tırin\n de~iş- içilecek mrıddelere katılan boyaların 

lcanlar sıza ııza, soJuPu Ytt'h eıeP.in vanında "lan ııpa ona sormu•: ıı·rı'imesi lüzumuna i•aret edilmiştir. cir1erden beyanname hıtE>nllmeıoılnrlekl 
., v ambalajlarına boyayı yapanın ismi, 

- Gördün mü bafrm3 geleni hir kere 7 Viliyet makamt bu müracaali e,as kalitesi ve terkibinin yazılmasının te- sebfobin, yeni kuruhıc>'lk iaşe t,.şkili-
0 ~& fU cevabı veormiı: itibari1e kabul etmi$ ve hülc.Qm(:\ten min olunmac:.1 Sıhhat ve İçtimat Mua- hodan ilt>ri li(eldilt;lnden bah~edilmE'k· 
- Ev yavrum, el malın• göz dikenin hali bndur Qte. mü!'IBade istenmecı:-i kararlashnlmtşhr venet Vekô1etince Belediyeden istenil- tedir. Remıt makamlar, Cevonname 
Ben, burada 1cı~~ıtıdan hi.!Ce cıkannıvar .. ~m. y,.f"tz tunu •ÖY· Vil8yetin düşündüğü Fkle nazaran miştir. işile i:ışe teıkilitı ara"ında bir mü-

l•yeceifim: Belki, 0 S3nverd~ki kuzu da c~vhi• nin bu ecemi 11_ resmi devairde aabnhlan 9.30da me- *EKMEK FAZLAYA SATILIYOR, naaebet olmadıjllnı aôylem•kledirler. 
,._. le b h • d b • 1 saiye baılanacak ve 1.5 saatlik öğle Dün. ••hrı·mı'zde yapılan kontrollar ne Be 1 · t tk'k' d paıı $'1oı. om~unun a c•ıııın.- esturıuz <fttlıo az1 71van ,. .. ,, .. 0 • · .,.... - yanname erın e ı ın en ~onra, 

tıfl icin bu h1tle uhamışhrf ~ .. kat sıpanın kıl kuyruöu nerede. l<u- tatili 1 saate indirilerek ak.şam tati- ticesinde ekme~ nnrkından f.ıızlava sa";' şehrimizdC'ki erzak satışları ha1.:kında 
11,nde de•·ı·ı·klik vapılml'··acaktır. Vi- tan 8 L-kkaila 16 loc-nta ve bı·rac-ne 

21111 " l• •• •• --" '? S •- k d h• • 'i ·• un !l.a 'loll'll tam bı'r fikir elde edilecektir. Mev .. falc: un ıunne 1 pozu ntreo.e • onra, l'tOııı ..-uvnı IU?: ı vaıaya ıh-r; livet makamı vaziyeti bu glin VE>kB- cezalandırllmıştır. Bunlar bir d~ha 
at, havvenT,.nn en muum ve gÜzellerinden olan kuzu gözsüz Jete bildirmiştir. narktan fazlaya ekmek satarlar!ila el- cud kanaate gö~, erzak satışları nor-

,a~ayabilir mi? }erindeki ekmek satma ruh!'iativelerl mal zamanlardan pek fa11adır. Top-

'Adliye koridorlarında 

Kollukça dükkanına 

çevrilen ev 
Milbasir ae:aleniyordu: 
- Habibe!! Hacı!! 

G•nc bir kadınla orta y .. lı, zavıf bir 
erkek ve en buyÜğü 11 yaşında irili 
ufaklı dört çocuk. hikimin huzurun
da malandılar. Mahkeme gene kadı
na aôz verdi: 

- Reis bey, bu adamla on bet se
neclir evliviz. İlk on seneyi çok ivi 
aecirdik. Fakat tam be, sene var kt 
bey milthif bir kumar hastalı~ına tu
tu1du. Gece ubnb1ara kadar kumar oy
namaiia baıladı.. İlk zamanlar talum
mül etmeğe (jaluıııvordum. Fakat artık 
ıeeinmemize imkan kalmadı. l'Hkahı

mızın fe!hini iste}rorum. 
HAkim sordu: 
- Son Jrilnlerde yaphtı tevler ne-

dir? 
- Ne yaJ)acak. eşkiyalığa başladı. 
- Ya._ Kimi soyuyor bakalım? 
- Bafkalıtnnı ~vsa bir ,ey değil. 

o yalnı% kendi evini soyar. _ ,_ 
- Anlatavım efendim: Kumarda 

o • ..,.,. f'ı:'MAL 

~·ttıııııııp"''i'lly'' .. ill's'lli.11" .... i 
= : 
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Yerli deri fialları 

İlk okullarda ders saatleri 
İstanbul ilk: okullarında yeni ders 

ınatinln tatblkına bu ubahtan itiba
ren baelanmıtbr. Eakt denı saatlerine 
RÖre yapılaook tadllQt Ma1'rif müdür
lüğü tarafından alAkadarlara tebliğ e
dilmiştir. Bu tcbli~ata nazaran çift 
tedrisat yapan ilk okullar her gün 4, 
cumarlt!'i günleri 3 saat. yanı haftada 

23 saat ders yapmı• olacaklardır. Tek 

tedrh~at vapan ilk okullar da her jlijn 
5 saat olmak Ü7Pre haftada 26 saat 
ders JrÖreceklerdir. Çift tedrisat va
pan ilk okullarda sabahları 8,45 te 
tedri!l'ata ba,lanacak ve birinci l(nıp 
talebe saat 12.10 da mektebdf>-n çıkmıf 
bulunacakbr. İkinci J{l'UP 12,25 te ted
risata başlayacak ve 15,30 da derse ni

hayet veree@ktir. Tek tedriJat yapan 
ilk okullar sabnh 9,CO ta tedrisata baş
layacaklar ve ak$am 15,30 da mekteb
den ayrılacaklardır. ProJ{l'am 1 tuba
ta kadar tatbik olunacaktır. 

300 sabıkalıya i• verildi 
İşsiz ve ye~it ubıkahların Belediye 

ve Emniyet müdürlüR:il tarafından 

toplanarak Bt>led.Jvenin inf.aat yerle
rinde çalı~tırıldıklarmı yazmıştık. Şim

diye kadar toplananlann sayısı 300 il 
bulmuştur. Bf'ledlye bunlara münasib 
yevmiyeler vermekte, aynca yatacak 
yer de temin etmekt,.dir. 

ahn::ıcaktır. tancı tacirler de, şimdiye kadar bu * TARiıtl BİNALAR - KAj(ıdhane derece fazla mal satmadıklarını söyle
kasri1e İmrahor köşkiinün tarihi kıy-

k 
mektl!dirler. Bu ifadeye göre, yarıtop

metleri olduğu gözönünde tutulara 
bunl.ann tamirilc muhafaza edilmesi tancı ve perakPndecilerin (jOk mal sat
BeledivPce kArarla•tırılnııştır. tıjtı, buna sebeb olerak halkın liitum-* BİR KÖPEK KUllRUGU ON ıuz yere ihtivacdan fazla mal aldıAı 
KURUŞA - Sokaklardald köpek ve anl .. ılmaktadır. 
kedilerin toplatılıp fennl l:ıir surette --------------
itlil olunma!!il hnkkındakl mücıdele

ye hız verilmisttr. Bu mü~adelt>ve hal
kın iştirakini de tt>mln tc:ln, ,-etirile
cek her köoek kuyruğ'una 10 kuru, 
verilmesi k:lrqrlaftırılmıçtır. 

İthalat va İhracat 
Birlikleri 

* MOTÖRLÜ VASITllLARA ZAM. Ticaret Vekaleti ithalat ve ihracat 
Motörlü nakil vasıtalarJ Belediyeye birlikleri umumi katibi Salih Bank
müracaat ederek yüzde 20 nisPf'Hnde 
zam isteml1tt. Bu taleb Beledly~ ta .. 
rafından ~ervic olunman1aktadır. 

Maarif 
* KIDEM AJ,ACAK l\TIJ'\LI jı\f

LER - Maarif müdilrlüi!i.l 940 yılında 
kıdem zammı görecek i1k okul öıl:ret .. 
menlerinin vaziyetlerini ~ö1terir bir 
rapor hanrlam1ı:ıt1r. 

oğlunu Ankaraya davet etmiıtir. Ev

velce de yazdı~m1z ı:t\b\ Ticeret Ve
kôleU birliklere yeni bir tekil vere
cektir. 

Katil Gülizar 15 seneye 
mahkum oldu * HAYLAZ TAI,JlBELER - 2'.ıı-

bıta tarafından yapılan aroıstırmalar Trab7.onda Hüsnü f!l:mincle birini öl-

-
dürt>rek 15 seneye mahkOm olan ve 

neticesinde kahvehanelerde vakit ı:;te 
çiren 31 tall"be daha .fakalanmıt ve af kanunundan istifade ederek bir 
menmb oldukları mekteblere Jtfinde- müddet yattıktan 50nra tahliye edilen 
rilmi~lE>rdir. Kizım isminde biri maktul Hüsnünün * Rlı'KlJK DOKTORA btTiHAN- kardeşi Güli7ar t11.rafından Tophane
LA.RI - Ünivenıite Hukuk fakülte!'li- de tabanca ile öldürülmüftÜ. GüJiza ... 
nin doktora imtihanlan ayın on ikin- rın muhakemesi dün birincl a~ır ce
ci perşembe pünü !ia&t 14 hn('ukta ya za mahkem('sinde na'kzen görülınü!I ve 
pılecakhr. Doktcra.ya ırirmek iıteven-
lerin en rıec: avın dokuzuncu gi.inil kı!l'men malOl olduitu anla,ılan Gü-
akşanıına kadar nltir.lcaat t>tmcleri 18- Ut.ar 15 sene 1 gün aiır hapse mah-
zımdır. kOm olmu')tur. 

kavbedip parasız kaldı~ı zamanlar ar
ka~a bir sürü hamal alıyor ve be
nim ~es çıkarmamam tçin tabancac:ını 

ate' ede ede e\•e geliyor, halı, kilim, 
yatak, yorgan, ma!'la, !IElndalve hasılı 
ne var ne yok heJ>lini götürüp satı

yor. Birkaç gün sonra bakıyo~. bi
zim evin önifnde ewa yüklü iki aro
ba duruyor. Bir de ne görelim. bi7im 
bev kumarda kazanm11. yentclen bir 
sürü efVll olmı,. Onlan içeri ahvor, iki 
üç gün ııkrıuşıp verleştirivonım. Fakat 
aradan bir }ulfta va geçiyor. va gE>Ç
mivor. beyefendi ,:?enP bermı.ıtad f'l
d(' tabanca. ı>eŞfnde bir ruru hamal 
d3mlavor, Jrene ne var ne vok alıp 

ııötürüvor. Bu haJ !':On J(iinlPrde o ka
dar colr: tf'keni.i.r f'ttl kl bi71m ev bolo 
bir koltukc:ıı dükkanına döntı;i. Ifer 
üc R(inde bir renk rt>nk, çeşid çeşid 

eşv11 boyuna ı;rPliD ıddivor. 

Avrupa harbinin başlamasından son· 
ra ihracat vaziyeti bozulan ve harb
den en ziyade :ı.arar gören ihracat 
mallarımuın başında küçük baı hay
van derileri gelmekte idi. Türkiyecie 
mevcud bulunan 15 milyon küsur ko
yunun blr kısmı dahilde kesilir ve bir 
kısmı da ihrac edilirdi. Dahilde kesi
len koyun ve keci J[ibi küçük: hay· 
vanların derilerini eskiden Almanya, 
Amerika çekmekte idi. Harbi müte
ekıb Almanya ile mevcud olan kli
ring anlaşması da bitmif oldu~undan 
bu memlekete ihracat durmuş ve A
merikayn da nakliye ııt:Uı:IUklerinden 
mal göndcrilememe~l yüzünden koyun 
ve keçi deri~l stoklan memlekette 
gitlikce artarak kıymet itibarile de 
dü$müştür. Son zamanlarda hükilmet, 
bu maddemizin vaziyetini kurtarmak 
için yeni mahrrcler temin e~miftir. 

Bunların başında İtalya ve şimal mem
leketleri gelmektedir. İtalya için İs
tanbuldan 200 bin, İzmir ve Mer!>in
den lOO bin liralık kontenjan veril
mittir. Diier taraftan da Finlandiya 
ile ı:ıon yapılan anlaşmaya J!;Üre bu 
memlekete de 150 bin liralık deri kon
tenjanı avnldıitı öirenilm1ttir. Hük'Cl
met bu malların bir an evvel ihracını 
temin etmek maksadile bazı kolaylık
lar da kovmuştur. İtalyadan akredi
tif Açtıran her tüccara derhal ihracat 
lisansı verilmektedir. 200 bin liralık 
akreditili bir tüccar dahi açtırırsa 

hepsi için derhal lisans veril:-cektir 
İlk parti deri mallan Tuna yo!ile gi5n
derilmi$tlr. Finlondivava da ihracata 
ynlondA baslanaC':ılc VE' bu malımız 

icin veni mahreeler ttımin edilecek
tir. Dahildeki ıtoklar ihtlyacdan çok 
fa7ladır. 

ır- HE B GÜN BİR M=l!;=S=E=L=E=::::;ııı 

Balıkçılar 

bunun 
balıkları neden denize döküyorlar ? Bir balıkçı 

izah ediyor • • • • • •• 
ıçyuzunu, sebeblerini bir muharririmize 

Hakim erkP~e ~ordu: 
- Siz ne diyorsunuz bakalım? 
O pişkin bir vaziyetle hafifçe gülüm

aedi ve: 

- Kumar oynadığım hakkındaki id
d.Jası doiru deki.ldir. Eşyalara ,:telincr 
onlar tabif kendi malımdır. İ!:teditim 
pibl alıp ıatabllirim. Bu onu a15ka
dar etmez. Kendi~ini taban~ ile teh
di-1 ettl~im de yalandır. dedi. 

l\.fahkeme şahidlerln celbi için baş

k~ bir ~ne bırakıldı. 

Edebi roman 

ANA 

SOVYETLERJ,E TİCARETİ'.\tİZ 
So\-vetlerle son $?'iinlerdP ticari mü

nasehf-timiz tf'krar inkisaf ettnt'ğe 
başlamıştır, Karınlıklı olarfJk mal mü
badeleti yapılmaktadır. Buj(\.inlerde 
Sov~rf't Rusvadan ba7.1 ith:ılat malları 
ae-lmf'fe başlamı~tır. ~iuk.abilinde Sov
yetlf're susam. deri. ta~e balık, pala
TOHd hul:i~!il srôn,::ı .. rilmlc:tir 

Fialları Murakabe 
Komisvonu 

Fiatlnrı :Murakabe Komhynnu bugün 
Vali Muavini Ahmedin riya.~tinde t<.'p
lanarak muhtelif ihtikar mevzuları hek 
kında tetkikler yapacaktır, 

Tefrika numarası· 59 

KIZ 

Bundan birkaç ay evvel balık dal· 
yanı sahiblerinden biri anzetemize şu 
sözleri aöylemiş:ti: 

•- Şayed bu sene de bol balık tu
tulursa, balıkları denize dökmek icab 
edecek. Buna meydan vermeme kiçiP1 

memleket dahilinde balık sarfiyatını 
arttırmak yollarını aramalıyız, Konser
ve istihsaliitını tezyid etmek, Anado1u
ya balık ı;evketmek ıureUle .. .> 

Dalyan sahibinin söyledikleri çıktı. 

Son günlerde bol balık tutulduğu için 
balık fiatlan çok düşmüş, bu yilz•ten 
balıklar para etmediği için denize dö
külmüştür. 

Burada hatıra şu sualler geliyor: Aca 
ha bu balıklar neden denize dökülüyor? 
Balık, ne k:ıdar ucuz olursa olsun },er
halde, blıkçının eline az veya çok bir 

- İskarpinlerinin haline bak! Çorab
larına kadar ulanmışsın. Odana gidip 
değişmellı:in Canan, hatta yatağına gir. 
Ben yanına gelirim. 

faıan: PERİDE CELAL 

Cananın derhal kaşları c:atılmış, yü
zü deli'"1iıtl. Anne!'lne scarib RÖzlerle 
baktı ve adeta haşin bir tavırla: 

- Beni rahat bırak, diye. mırıldan-
•· dı. Burada iyiyim .. , 

- U•ilmü..Un. d.iye .'!u~~ldandı. Çok 1 - Yanına geliyorum, dedi. Konuşu- _ Fakat titriyorsun Canan!. 
ınJuktu. Merak etüm. Ortu, yahnd bir rut. Bana anlatırsın. Gene kadının dudaklarlnın kenarın-
c!'ket ister misin? Ve bir uskemle çekti. Kızına yak - da sert bir (jizgi belirmi,ti. Garib bir 

Canan başını aert bir hareketle sal.. la5tı şekilde gülümsedi. Bu halile büsbütün 
Jayarak reddetti. Son zamanlarda faz- C~nan, yüzÜ $(erilmiş, Rö:zleri odanın yaşlı ıörünüyordu. 
1~·.zaıyıflamışb, Elmacık kemik1eri de- bir köşesine çekilmiş, hareket.!3iz duru- Yüzüne dökülmekte olen saçlarını 
r~i •. a~rerek d~tan _doğru fırlamı,tı. yordu. Servet Henım yavatca mınl- geriye iterek: 
Gozlennm alb çokmue ve hafif sark- dandı: - İçim üşüyor, dedi. Sen bunu 11n
~1•h. Yüzil bembevazdı. Siyah iri ~öz- - Anlatmıyacak mısın Canan? O- layamazsın. Burada bir teylerin don-

bekleri bu bevaz vüırle birer vuvar- raya JUttin. ne oldu? Buldun, konuş- makta. katılaşmakta olduiunu hissedi
hok cam parçası gibi donuk ve uzı:ı.k tun mu'? yorum. 
b,.1,ıyoniu 

~ervrt Hanım da son zamanlarda 
f;ı1:!a çökmürtü. Hele Alevin kaçışından 
aonra u,tradıtı sar!tnb ile büsbütün be
li hükülmüşHL 

O um n Canan birdenbire ba'1nı G()Rsünü a&teriyordu. 
çevirdi. Yeı· görüyormuş gibi annesine - Bu bana ıstırab veriyor. Beni ol-
dikkatle b tı. Bir an dü,üncell dur- duğum yerde bırak, böyle daha iyi ... 
du. E!ini a ınd:ın gecirdi. Tekrar sus- Çok fenayım. Kafamın içini bilsen tıE>nl 
tu. Servet Hanım onun titrecliiini far- Servet Hanım şaşkın, susuyordu. 

Başı hafif hafi( titreyerek vor$ln ketti. Endişe ile uzandı. elini tuttu. Gene kadın avuçlarını aözlerinin üze-
ıozlerle .kwı:14 bakıyordu. &Ne kadar Bu eller buz gibi idi. TeJBşla: rine bastırmıştı: 
bozuldu?• dıve d~ı~nüvordu. Bütün - Çok üı,ümüpün, cliye tekrar etti. - Gözlerim yanıyor, geriliyor, de-
bu':lara sebeb o kuçuk kız. o ~Rlbo:Jz Sana ııcak bir şeyler l.iirmek ıazım. l di. Ah allıtyabllsem ... 
ahlaksız torunu d~il miydi? lht;yar j s..,1-.~ya sokul. Ellerini Q:özlcrinden çC"kti . Dudakl~rı 
kadın Alevi nefretle andı. Canana: Ejilip onun ayaklarma bakmıştı. kısılmıı, &özleri bilyiimilf, annesine ba 

para geçmiyecelt mi? Balıkçı, bllığını teblere, hastanelere vermeği hatıranıza 
denize dökerse daha mı kir edecek? getiriyoruz. Fakat denize dökülmr.si i· 
Bu balıklar denize dökülecek yerde, cab eden balıkların rüsumunu kim ve
şehrin fıkarasına tevzi edilse daha in- recek? Şayed bunu verecek bir hayır 
sani bir hareket olmaz mı? müessesesi bulunursa biz de balıkları 

Bütün bu sualleri aoranlar, balıktan denize dökmeyiz. Yapılacak iş şudur; 
bir resim alındığanı unutmaktadırlar Balık fiatlan balık rüaumunu tAtdiye e
Şayed, balık fiatları, balık rüsu:nunu demiyecek bir hale geldiği zaman ba· 
koruyamıyacak bir hale gelirse, balıkçı lıkhane bu rüsumu almaktan vazii(eç.
balığını deniıe dökmek mecburiy~tin- melidir. Yahud, balık rüsumunda tPn-
dedir. zililt yapmalıdır. Bu da nasıl olnbılir? 

Bir balıkçı diyor kl: Av vergileri kanununda tadilat yap-
•- Balıkları neden denize dökiiyor~ mak suretile mi? Artık işin bu tıırrıfını 

sunuz diye bize mal soranlar, hatta maliyecilere bırakıyorum. Eğer balık 

Balıkçılar Cemjyetine telefon ederek, rilsumundan ihtiyaca gör~. fiat teınl!.'v· 
bize hiddet edenler, akıl öğretenler de vüclerine göre tadilAt yapılmaz~a. bn
\.'ardır. Herhalde biz de, balıkları de- lıkların denize dökülmesinin önüne ge 
nlı.e dökmekte~, fakirlere leylt mek- çemeyit.• 

--

kıyordu. Birdenbire alçalan boiuk bir dasızdı. Döndüm. Tramvay, vapur, ka-
sesle: labalık ... O bitmez tükenmez yollar ... 

- Gittim, dedi. Onu görmek. konuş
mak için yalvardım. Hem de o adama 
beraber yaşadığı o adama, anlıyor mu
sun?. 

Annesine şı:örmiyen bulanık gözlerle 
hakar.:.k kendi kendine konuşur ı;ı:ibi 

devam etti: 
- Tak~imde, küçük bir apa.rtıman 

Kapıyı o adam a(jtı. Sarhoştu. Beni ta
nımadı. Alevin annesiyim deyince J;a
şırdı. İçeri gitti. Biraz sonra geldi. çık
tıkı kapıyı aralık bırakmıştı, Çirkin 

kahkahalar, şarkı sesleri duydum. A
levin.sesini tanıdım. Ama başka kadın 
sesleri de vardı. Ad.nm, Ale\•in. beni ka 
bul etmek l!JU.>medijtini ıöy!edi. l:.rar 
ettim, halci wrla Rirmeyi tecrüOOye 
kalktım. O zaman adam bf'nl itti, beni 
elile!, Kapıyı yüzüme kapadı ... 

Sustu. Annesine baktı. Sönük bir 
sesle: 

- Onunla konuşmak lstJvordum, di
ye mırıldandı. Muhakkak konuşmamız 
lazımdı. O zaman belld çok şeyler dü
zelebilirdi. Saatlercr aparbmantn et
rafında dolaştım. Çıkar da görürüm dl 
ve. Çıkmadı. Belki de perdele-rin arka
lllldan beni Hyrediyordu. !arar lııy-

Servet Hanım sesi titreyerek: 
- Reşidin hakkı varmış, dedi. Snna 

ıı:itrnemeni tavsiye etmişti. 
Canan birdenbire avai!a fırlımışh. 

Odanın ortasına doR:ru yürüdü. Anne
sine arkasını dönerek: 

- Hepsinin hakkı var, dedi. Re~ldin, 
onun, öbürünün, hepsinin ... tlak.sıı o ... 
Jan, kabahatli olan. fena olan yalnız 
benim ... Bütün suç benim ... 

Hıckırıia benzer boğuk bir se! ~ıka
rarak sustu. 

- Hayır, dedi Servet Hanım, hayır .. 
!'Iİnirlisin, kendine iftira edivor!ilun. Bi
zi peri'8n eden bu akıhnı kızdır. za .. 
valh yavrum. artık bu faydo,.ı7. mÜC'R
deleden vazJ(ec. Onu kendi yolunft bı
rak. Bu ailemiz için bir leke, bir ana 
lc:;in de büvük acldır, bllmcz mlvim. 
Fakat elden ne gelir?. Bu kız biıi dü•
man şı:ibi ~örüyor. 

DizJerini tutarak yorJtun bir hare
ketle evaR:a ka1kmı,tı. Katlarını knldı
rıp hayretle kendi kendisJne sorar gi
bi ıövlendi: 

- Fakat niçtn. niçin bize kııırı,ı böyle 
düşman gibi hAreket ediyor?. Na.siha1, 
yalvarıı, hepsi fayda!il:t.. bl=i &örmek· 

(Dünkü nüshadan devam) 

Hasta ona: 
- Ağlama, dedi. Kendini de, beni de 

üzme. Bu halin, son huzuru bile ben
den alıyor ... 

Yeleni onun ellerini öperek: 
- Sen bir meleksin! dedi. 

....: Hayır 1 elimi değil. şurasını öp ... 
Yalnız ölülerin ellerinden öperler ... Al
lah! Allah!. 

O günün ıecesi, hula arbk bir ce
sede dönmüş, cesed tabuta konmuş:, 
tabut da büyük kona~ın sofasına yer
leştirUmi,ti. Kapıları kapalı büyük bir 
odada bir :ı.anıoç oturmuı, genzinden 
gelen, muttarid bir sesle cMeıamir• o
kuyor. Donuk. fakat vazıh bir balmu
mu ı:.iyası, yüksek güm~ tamdanlar
dan dökülerek onun ~lgun alnına, a
iır bir balmumu halini alan sarı elle
rine ve korkunc bir surette diılerile 
ayak parmaklan arasında mütehaccir 
kıvrımlar yapan örtüye vuruyor. Ara
ııra, diğer odaların birinden yük!elen 
çocuk se~lerl, eocuk gürillttilerl, bura
ya kadar ak!ecliyor, ve zanjiC'oç, 11lz.m
dan çıkan sözlerin mana!!ilnı anlama
dan, muttarid bir surette Metamir o
kuyor, SE"si bu 00, odı:ı.da garib akis
ler yaparak donuyordu: 

·Didarını seyrettiiinde mu~tarib o
lurlar. Ruhlarını aldıiında ölüp top
raklarına dönerler. Ruhunu gönderdi
Jtinde halkolunurlar Ve yeryüzünü ta
zelersin... Rabbln mecdi ebedi olsun. 
Rab kendi işlerile mesrur olsun! .. • 

Ölünün yüzü ciddi ve mehabetli idi. 
Ne temiz. soğuk alnında, ne kuvvetle 
birbirine yapışan dudaklarında hiçbir 
hereket yoktu. Sanki ba5tanbaıa dik .. 
kat kesilmişti. Fakat, o, bu bUyilk SÖ7.• 
lerin manasını, hiç olmazsa şimdi, an
lıyor muydu acaba? .. 

-iV-
Bir ay sonra ölünün mezarının üze

rine muhte5em bir türbe yapılını"?b. 
Fab.t arabacının mezarına bir t&$ bile 
konulmamıştL Yalnız mezannın tüm
seğinde bazı otlar bitmişU. Bu otlar, 
mazi olan bir insan varlığının yega
ne allmeUeriydi. 

Bir gün menzilhanede atçı kadın: 
- Screga, dedi. Eğer Fedor Amcaya 

bir ta• diktirmezsen, vebal atlında ka
lırsın. Eskiden şimdi kıştır, diye baha
ne ediyordun. Artık yaz geldi. Niçin 
sözünde durmuyorsun? Billrain ki, o 
zaman ben de vardım. Gözümün ö
nünde !Ö:ı verelin. Bak, mezar taşını 
istemek için bir defa rüvena bile git·
di. Bir daha gelirse, alimallah aeni 
bo~ar. 

Serep: 
- Sanki ben inkir mı ediyorum'? dl· 

ye cevab verdi. Nas.ıl söz verdimse, öy
le de taş yapbracsğım; hem blr buçuk 
rublelik bir tae ... Vidlmi unutmadım. 
Yalnız ~etirınesi müşkül; şehre aya
ğım düştüğü vakit alacaiım. 

İhtiyar bir arabacı söze karıştı: 

- Bari, hiç olriıa:ısa mezarına bir 
ha<i elik. Yoksa inad fena şeydir. Bak:, 
çizmelerini hi.li giyiyorsun. 

Haçı nereden bulayım? Kütükten 

Pencerelerinizi 
kapayınız 

Pencerelerinizi hiç dıta
rıya ıtık ıızmıyacak tekilde 
kapayınız. 

Fakat 
nı içeri 
tarzda 

talihinizin kapısı. 

servet girebilecek 
aralık bırakınız. 

Pencereyi kapamak için si
yah kağıd, talih kapısını 

arahk bulundurmak için de 
bir Milli Piyango bileti ka
fidir. 

Gecelerin battan atağı si
yah olmaıına rağmen tali
hinizin günet kadar parlı • 
yacağı gün yaklatıyor. Milli 
Piyangonun ikinci çekiliti 
7 birincikanundadır. O gün 
3 liralık bir tam biletle 40 
bin lira kazanabilirsiniz. 
Talihinize kar,ı dönünüz. 
Ona arka çevirmeyiniz. Bu
nun irin de bir bilet · alınız. 
Milli Piyanyo bileti bütün 
ümidlerinizi ve iıtikbalinizi 
aydınlatabilir. 

-

ten de kaçıyor. Utancından mı? 
Canan cevab vermiyerek yilrümü~lü. 

Köşedeki alçak sedire oturdu. Yüzünü 
annesinden gizlemek istiyormuş Ribl 
tekrar e1lerile örttü. Servet Hanım krn 
di kendine konuşmn!flna devam ederek: 

- Ne .zalim çocuk! .. diye söyl<'ndi. 
Seni kapılardan çevirtiyor. }lem de o 
adrımaL. 

Canan elite şakaklarını baıtırıyor
du. 

- Odamda kolonya olacak. diye mı
rıldandı. Başım ağrıyor. 

S~rvet Hnnım, kızına ıtfkatle, ke
derle baktı. Sonra kapıya doğru yü
rüyerek: 

- Ben sana J!t>tiririm' dedi. 
Canı:ın içini çekti. 
- Havır. ~etirme, yolla. Yalnız kal

m:ık istiyorum. Biraz uzanın istirahat 
edrcei:im Bura!l!ı sıcnk, ıoıındım. 

Servet Hanım !Hint çıkarmadı . Oda
dan <;ıktı. Az sonra Nazlı Kalfa kolon
ya şişesini getirmi!'IU. 

Canan odada yalnız kaldığı :rı:ım&n 

isk::ırpinlerini fırlatıp ath ve sırtü,.tii 
sedire uzandı. Gözlerini tavana dikli 
HRlB i.işüvordu. Alnı, avucları at.e, ji!i
hl v11nıvor, fakat S{arib bir titreme i
çinde Ürperlyor, diflerinl ııı1kıyordıJ. 

[Arlw;ı var] 

de yapılmaz ya? ,,s 
- No dedin? Kütükten Y•P•:, 

mı? Bak nasıl yaııılacatını ben k 0 .. 

anlatayım: eline bir balta alır, er bear 
den ormana daJar, dışbudağa ntJ, t,ııt .. 
ka bir a~aca mı yanaşır, keser, Y°: k" 
sın. İşte al sana güzel bir ~ae! ;..vı 
elilemin koruC\18\lJl~ ne __ diye be rıı! .. 
şarab ikra.m edeceksm? Boyle e~eJll tc.ıı 
vetsiz teYler için ikram etmeyl. t:fbtıı 
sen de htemeuin ya ... Geçenlerde ?ııjıi" 
de arabamın okunu kırmıştını. de 
kemmel bir yenisini kestim. l{inıse 
bana bir şey demedi. .. 

kar&" Sabahleyin erkenden, ta alaca tP' 
!ıkla, Serega baltasını alnuf, orJll 
aidiyordu. 

tan "
111 

H•r tarafta hill yağmakta o . cil 
güneı ziyasile henüz parlayen bır de" 
tabakaıı vardı. Fecir, farkotunrnaı ,. .. 
recede ağarıyor, ve ince bulutlara d;Jl. 
rıh Rökkubbeyi hafü ışıklarla aY

0
,t .. 

!atıyordu. Ne aşağıda bir ot, ne ~ 101:t 

da bir yaprak kımıldıyordu. a ır• 
a•acların sık dalları arasından .~~~J'e" 
işitill'n kanad sesleri, ormanın Sll )., .. 

Uni bonı.yordu. Ansızın, tabiata 
1 

,,ıc: 
hancı, garib bir ses etrafa yayı 8 bit 
ormanın kıyısında dondu. Bu ıekt. W:t. 
daha ifltildi. Sonra aşağıda, hare ~dit 
dine bir ağacın ta gövdesi ya~, 
muntazam fasılalarla tekerrür .e

1 
,kl· 

baıladı. Ağac tepelerinden bit !Jlf 
detle urııhp titredi. Ye~il Yl~:;JJ!S 
birf"yler fısıldaştılar. Ve o el> 1,ıı~ 
birine konan bir ötlegen ku$ll: tirdi• 
çala çala ilci defa yerini deAış çıJl' 
sonra kuyru~u sallıya sallıya 0 

başka bir aflaca kondu. Jll' 
Balta aşağıda sağır bir !!!esle ~~ 

dıkça, beyaı:, yaş yongalar uç~crbit' 
tlftli otların üzerine sıçrıyor, . c•• 
balta darbesini müteakıb, hafif ~1'11 ,. .. 
tırtı işitiliyordu. Birdenbire, kesı 1~1141, 
iac bütün heyetile sa.rsılıp Pk Jı,:ot• 
eğilip sür'atle doğruldu ve korka b"" 
kak, kökleri üzerinde titrerr:e~e .,ot!' 
ladı. Bir an bütün sesler kef'ıldi· k.1" 
a~ac bir daha eğildi, kuru c131ı.r;, I>if 
rarak. yeşilJerini diltürerek. boY1' sifi' 
çatırtı ile ıslak yere yuvarlandı .. 1~· 
sonra balta ve ayak seslPri de k"''\art• 
ti. Ötlcj:en ku•u bir ıslık daha ":rı dt' 
uçup yukarıya kondu. Ka.nad.U1 narı' 
kundu~u bir dal da bir müddei"' ıııI>l
dı. Sonra o da, bpkı öteki dallllf 1"j 
bütün yapraklarilc beraber donuP ,1 1,.ıı 
dı. Dif(er .••aclar ~· y-anlarında. ;p)!' 
aahava dine dallanle bakarak 
landılar. 

11
,r, 

Gün••in llk 1'tklan, gittikçe ~ f"' 
}aşan bulutları delerek parladıkı:l sıs• 
ra, yer ve 1tökyüzüne yayılıyor "-· ,~ı· 
1er bu parlaklıklara dalga dal~~ıJf~: 
yor; çiıller parlayıp yerlerde ~ '/.~ 
sarermıt, şeffaf bulutlar, nıa\: 1't." 
her tarafına sür'atle daf{ılıyord~~ ~~~ 
lar, ormanda çalkalanarak. Adc·oıcf'#" 
dllerinden geçmiş gibi, mes'ud ~'f 
cıvıldaşıyor; canlı, taze yaprakl•~~;iıJ!' 
ve huzur teinde ağaclann tert{:ıti 'I 
!uıldaşıvor, canh ai{aclar.ı_n ~·~~. ~ 
yerde ölil vatan a~acın uzerıfl:;iı" 
yijk bir ihtişamla, ağır alır, 
yorlardı. 

-SON- _/ 

harbe ve tehd~' 
haıırlanıyorııı~,, 

«Biı 

kar,ı 
,_ı.lf"" 

[Baş tarafı 1 ind ~ 
ni sulhun müdafaasından ar' .,.e ıı11• 
azmini muha!au ettikçe, sük~ o# 
zur, milletlerimiz için mevsiın!ılt 
devamlı bir ıaadet olacaktır. S"!f' 

Jiariciye Nazın, nutkunurı.)et~ 
ristanla Türkiyenin münasebet J1'- lı' 
bahseden fıkralarında milli mad ıe, 
zırlıklarımıtla bazı Türk gazete /') 

netriyatına temas etmiştir. HeJ'11.elld~ 
Jiyelim ki, biz. barış ve ernnl?'C:,y{ 
harbe ve tehdide karşı haı.Jr•S. ı:ılY" 
Bu haı.ırlanıfta Bulgaristanı rsft ~'1 
ğa Hvkedecek hiçbir kötü niyet ~ 

· tıın• ,,.. 
yül bile edilemez. Bulgarıs tfl"-P' 
sade kom1wnuz değildir, dostu .~ 
Bu doaUuğu da bugün icad ct:ı'~ . ....: 
O, Cumhuriyet tarihinin adets iY't stl_, 
si olmuştur. Biz. Balkanlar eflll" ıoıl' ' 
zamını daima bir kül oiaral< ';.rıst"" 
Bulgeriataruız, yahud . ~.ulS pC !il: 
karfl, bir Balkanlılar birliğiıll"" 91ıl 

1 dı>" ıı" 
zumunu, ne de faydasını an a '' • 
gariatanın tamir edilmek ıazııı> 01Jıl 
bir takım haksızlıklara uJr:ırıııf \'' tı~ 
ğunu da her zaman takdir ettik ile ti' 

oU•' ıı" tamirlerin sulh ve uzlaşma. Y .. 111id 
hakkuk edilebileceğinden esi• 

0 ')'ili' 
. 1gııt• I' 

medik. lnsaf sahibi hiçbir Bu -~ 
d .. "st v• tf>'t kiyenin bu husustaki uru gele 

m! siyasetini unutmuş\ukta.n gewı' 

.Bazı gazetelerin neşriyatıA' 1'°' 
rıoıfl .t 

ce, muhterem Hariciye NaZl vl1',.. 
!aylıkla tahkik edeceği üzer<• ,Jıfldf 
hiçbir vakit Türk gazete~e.ri ts.:et'i)~~ 
olmamıştır. Gazetelerimızlll rt""-. 
mütemadi>·en, ceVilb ve karşılı~at ı'' 
yetinde kalmı~tır. Mahdud J3Uııı·rıı de'° 

v• , 
zetelerlnden çıkan, arssıra cJ8 ıı~ .. 
necek kadar zararlı yazılar.ıD t SıJ' 

ı . • doS • • t" 
şu memleket mes'ul erirun v {rıd ~~ 

garislan halkının fikir ve .~.~~çe 1vf 
cüman olmadığını, fırsat dt.LŞtU e<Jjl<· ı;LI" 
efkarına bildirmeyi ihmal • 1111 ııuıs" 

.. 1 }elif· .,,v 
dan sonra da böyle o aca ııts9r ,~ 

radyo spikerleri sözlerine ve ~ikıerl). _, 
harrirleri yazılarına dikkat et ·tJtıl< .'lf 

d do• (rr dar hududun bu tarafın a, Jc tı~ 
emniyet havasını bu)andırn'1a c<;,tfl'" 
Türk vatandaşının hatırından g t't(!llJ'.~ 

•Sulh için çalışmakta .de"a';;oıcel~.~ .. 
Milletlerlınlrin ve emnıyet ad.J.t'· V', 

mizin hayrı ve seli.meli bund ..... ı tt"~ .. 
. hs.fU'(l .; 

kanlarda genişleyecek hır 11dıa iJt ~ 
pet veya menfi neticesi ye.rırfl ti c ol'~ 
Jetlerinden hiçbirinin nıerıfaa ~lıı ,.,r 

. p•l"""" 
ml'lz. B~lkanlılar için tek bır 
d T "dl ~-ır: esanu . ııs-ıJ 

. bU te ,,d'' 
cBulanristan ve Türkıye, k\'i}'e j)i' 

dü zayıf olduğu yerde ta yıırsl11 , 

cek, mevcud olmadığı yerde ,_1 yıııı" 
-"eı"'" lecek mevkidedirler. Va'l.U 
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SON HABERLER Milli Şefimizin 

dünkü natakları 

GÜNÜN MEYZULARI 

Sulh zamanında 
işe garıyabilecek 

harb silahları 

PO~iTiKA • ASKERLiK J 
Asyada yeni nizam 

ve Siyam 

Mü,ıerek hareket 

Bu sabah 17 kişilik 
eroinci şebekesi bir 

daha 

• 
ITALYA 
Alınan yadan 
şüpheleniyor 

(Blıf tanlı 1 inci NhUede) 
mecliğinl, ancak lizım olan bl1ıl1eri el
de etmek için bunların size anahtar olarak 
verildijinl göstermektir. Mali)·ede, ikh
sadda, idatede, siyasette slı.in esas ro~ 
lünüz, aldığınız vazifeyi, bulduğunuz 

~rkı en iyi tekilde ı,tetmck deilldlr. 
Bundan daha (azla olarak, yeni lhtiyac
lan önleyecek ve memleketi ller1etecek 
tedbirleri bulup tatbtk ctmeni:E, a."ıtl Ta
zifenlı olacaktır. Mütemadiyen aıaş~r
mayı istiyen bir nıeslefc ıirecekslniı. 
Bu memlekette teşkilitçı. kunu:u ve bu
lucu bir mesleit setüiinirl ilk Plrıden 
hatırlayınu. Kumculuk ve bnluculu~ 
yalnız zeki yapamaz. Bunı.r, büyük 
mikyuta bilJiye, tetkike ve turübe:re 
ihtiyac gösterir. Onun için öğl"endikleri
niz çok kıymetlidir. Fakat öirenecek
leriniz. geni$ mikyasta önünüzde açık· 
tır. Bu ac;ıjı, vazife başındaki çabşma
Jarmıı:la kapayacaksıruz. 

yakalandı 
ICanaata göre bu son 

• • 
eroınf!ı şebelıesidir 

Zabıta bu ıabah 1 7 kitilik bir 
troinci şebekesini daha yaka]a~ 
llıağa muvaffak olmuştur. Bunlar 
hay]ı zamandanberi Kiiçükpazar 
"• Tahtakale taraflarında faali· 
l'ttte bulunmakta ve ekıeriya kü
c;i.ilc çocuklara eroin vererek sat· 
hrrnakta idiler. 

Bu keyfiyet te•pİt edildik
ttı ıonra memurlardan birisi kı· 

>'afetini değiıtirerek bu civarda 
do]atmaya başlamış ve nihayet 
lbtahim adında 1 O yaşında bir 
Çocuğu elinde 3 paket eroinle 
hhlamıştır. Doğruca Emniyet 
llıüdürlüğüne götürülen lbrahim 
İaticvab edilmİ§ ve kaçakçıların 
troini nereden aldıkları ve n~re
ltrde sakladıkları tamanıen öğ
enilrnittir. 

Nihayet bu ••hah memurlar 
b~ civarda tertibat almıtlar ve 
~~çakçıların elebaşılarından Llz 
rıüseyin, ~1uıtafa, Ahmed ve 
~ 

Kimil Süleymaniye c~miinin arka 
tarafındaki arsalardan birisinde 
taşların arasına ıakladıklan bir 
torba e-roini çıkarırlarken göriil · 
müşlerdir. Memurlar bunl;ıra seı 
çıkarmamı,lar, uzaktan ve hisset· 
tirmeden takibe başlamı~lardır. 
Nihayet gene maruf eroincilerden 
Abdullah, Musa, Ra•id, K•mal, 
Yorgi. Ali, Hüseyin, Raoid, Sabri, 
Kenan, Rıza ve Rt>,ul de onlara 
iltihak etmişlerdir. Kaç•kçılar bu 
gün •atacakları veya çocuklara 
sathracaklan eroinleri tam arala
nnda takıim ettikleri sırada hep 
sı de yakalanmışlardır. Bu gün 
Adliyeye verileceklerdir. 

Zabıtadaki umumi kanaate gö
re İıtanbulda eroincilik yapan şe
bekelerin bu en ıonuncusudur. 
Bundan sonra beyaz zehir mÜP?.:. 
telilannın eroin tedarikinde bü· 
yük müskülat çekecekleri anlatıl· 
maktadır. 

liususi otomobiller 
kalktıktan sonra 

4cılıta lıalan şo/örler 
J,ardım isti~orlar 

.ll•nzin tahdidatından sonra ben· 
lırı. •atışları ne nispette azalmış
~>) B" b . kumpanyasının 't . ır enzın . . u 
•k,ırndeki ,ubesının memuru f 

lııal~m•tı vermektedir: .. .. 
b · • aunluk b '-Taksim şu emızın t'> 

~n~in sarfiyatı 300 galon~a.n 
160 1 E · 0 ··nü •ubemızın aa ona mın · 
Ri;nl"k 1: t 2000 litreden 
1 ll Rar ıya ı .. 

1 
.. k 

Ooo l" . "ı•tir Gun u 
b ıtreye ınm ., · I 
•n . 1· dRn aza an . ?ın sar ıyatımız .. 

l'tt:kt~t asağı vukRn hu•u .. aı oto
~obi\lerin oarfetmit oldugu ben· 
lı~~en ibarettir.> l 

Veni kararın tatbikından evve 
l<hi, dahilinde • müşteri taşıy•~ 
~ı . ~1 vasatı 
8 ıt:•ı arabalarının savı. . 
~ve husuıııt otomobillerın "'3 " 

ftQınanyad~ Yahudilerin 1 

bütün malları musadere 
ediliyor . 

'ı' llukret 5 (AA) - Strfa~ı: 
b·~hudilerin muta••rrıf bulunduıı'.' 
... litijn nemi mavna veyahud dı· 
t • • h""ku· 'r deniz nakil vasıtaları u 
lıı,t. A ·ı · sa-k· ın rnalı olacaktır. rı erın 

kıb hulunduli;u toptan veya pe:.a 
"il.deci ma~azalar, Yahudi rn~· 
'" • 1 ·n l'ı etıclcrile karıştırılmam& an ıçı 
j"-urn~n maP.azası> yazılı levha-

'' ~caklardır. 
koordinasyon heyeti 
Yeni kararlar verdi 

b (Baştaralı 1 inci SRhi!cde) 
l.~. •urctle tecasüs edecek fonların 
'"ıll·!( 27 . ~ 1 orunma Kanun~nuı;- ncı 

1 ddcsi hükümleri da.ıresınde ıu· 
~t Ve rnahalli ıarfı Koordinasyon 

'>"ctince kararlaıtırılacaktır. 
~ Üçi.incü korara göre .de, Mılli 
d 011.ınm.a Kanununun 2 6 ncı mad 
•ıi v k• I f h tıe tevfikan Ticaret e A.•l'!: 1 

tı tıe.bına ve Ziraat Bankası emri
.ı~,., haricden otomobil, kamyon ve 
~. h ~ ~r nakil vaaıtalanna ma sus 
~r1k rni.ibayaaeı için dahi 350 bin 
b· tem' an 85 O bin liraya kudar 
it k 
~dı tahsıo olunmuştur. 

yıeı 750 kadardı. Halen 710 hu· 
susi otomobile benzin verilme· 
mektedir. 

750 husu•İ otomobilden 40 i 
doktorlara tah•io edil mi~. 71 O u 
seferden menedilmittir. Hu!!lu•i 
otomobili bulunanlardan mühim 
bir kı,mı otomobillerini garaja 
çektikten sonra plikalannı sök
mü,, seyrüsefere iade etmi~ler
dir. 

71 O hu•u•İ otomobilin çalış· 
madan menedilmesi üzerine açık- 1 

ta kalan ıoförler, foförler cemi· 
Yetine müracaat etmiş, muave· 
n""tte bulunulmasını istemi,ler~ 
dir. 

-

Vaziyet Yunanlıların 
lehinde 

Atina 5 (AA) - cB.B.C.• 
Atina radyoıu askeri vaziyet hak 
kında §U malUmah veriyor: Pre
medi vadiRinden şimale doğru ric
nt eden ltalyanların yolu üzerin· 
deki bir köprü tahrib edilmi~tir. 
İtalyanlar Ayasaranda ve Ergeri
de de ric'at ediyorlar. 

Türk • ingiliz 
ticaret anlasması 

' Ankara 4 (A.A.) - Tebliğ: 
Türkiye ve lngiltere hük\ımetleri, 
iki memleket araıındaki ticaret 
hacmini ticari mübadelelerle, ü
mid ettikleri veçhile, ehemmiyet• 
li ıurette arttıracak anlatmalara 
varmıtlardır. 

Bu anlatmalann mer'iyeti müd· 
delince Türkiye ile ıterling ara
Mnda yapılacak tediyelerin, Türk 
liraıile lngiliz lira11nın hali h>Zır· 
daki pariteıi eıaıı üzerinden icra· 
11 derpİf edilmittir. Türkiye ile 
Britanya İmparatorluğu araıında• 
ki ticari ve diP,er tediyeleri kolay
laıtırmak makıadile huıuıi he,.b· 
Jar açılacoktır. Mevzuu bahis nn· 
ı.,malu 3 suhat 1940 tarihinde 
Parİ!ıte i.mza1anmıı olan ticaret ve 
tedıye itili.f1nın miltemmımidirler. 

llARBAROS 
it 
~trıanla•tırılıT •• 
llr)hf tefr,ka 

Yazan: 
Ekrem Reşid ' Tefrha No. 1 
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t .. ~tharoı, maiyetlle beraber camie ı rınız. niyazlarınızla bu kararımdan ~
'dtt 4. Namazdan sonra cemaate hitab ni vazgeçirdiniz, Kendi arzumu ~ız~n. 

'~ dedi ki: hatırıntza feda ederek, memleketınızı 
..;;- "ty ahali ... Bu etti~ini:E iş ne a~ıl denizden ve karadan müdafaa ldn :; 
lil... '., Su kıldıiiınız fiil ne fiildir. Bu ranızda kalmııb rarı oldum. Bu kad 
i:"IU"'· · U"kl · e ka~ı bu n ükilattır• ~ •u..inüz ma!'ll&h::lt ne mas1ahat!ır? ıv ı erım •'"' e m · ··· 
~ liılere ne eyledik ve ne yaramaz Menfaatlerlnizl korumak l~ln canlarını 
l\ tttik ve ne kemlik eyledikklm &iz defaatla tehUkey~ koymuş olan arka
' '-ıl b~kirlık edersiz? ... Biz ri?lcre dıışlanmla beni ımhaya kalkıştınız ... 
'1ı ~"d.r yoldaşhk edip sJı:i hep a~- •Sizler bl:ti~ olanca yoldaşlanmızı kı
~ ltoruvup kurtardık ve bir nlc-rni- np bizi aehırden çıkarıo a\•arc etmf'k 
~. 1 dahi enva üı.err nice ivilikler d:ıhi dilerdz. Bunun aslı nedir ve kArı n5se 
~~'k . . 
~ ~ · Anlann ivazı bu mudurkım za layık mıdır~. f .te şimch\i halde sh·-
~t }A lllıil n5ml'kul vaz'ı ede!Iİ'l \.'f' siz- lerin h<'P kntli h:ınıı he131 olmuştıır. 
1~ı~d Yık bu IQikim bitim bu a.c;il vak- Ya Jx.n si:Elerl nice edeyim ve siz.inle 
)~ ldj'! .hiı.e bir nice yolda,lıklar eyle- halimiz nice olur? ... • 

D.. _ttıı ... 11 Derin bir ürperme, omuzdan omuza 
\ ~tı. bir aiikUt içinde Hıı:ırın t1e!li Jtldlp, bütün cemaati dola~tı. Caml;n 
' c~ kubbeve aksediyordu. içerisin[ d('h(!et \'erici bir süküt kap1a-

t~ ~!::~nlerde i.tanbula ~itmrle ka mıııtı. Kubbeler altında uçu,:ın bir r.ü
'""11ıUın. Siz ısrarlarıruı, ricala• .,rı:lııin lwıad çarpıntıoı duyuluyor• 

İtalyadan Almanya da, 
artık ümidini kesti 

Ankara radyosunun 
dün akşamki neşriyatı 

[Baştarah 1 inci PJıUcdo] 
zırı Kont Çakl, Belgrada gid~cektır. 
Bu seyahatin hedef ve gayesi malOm 
olmamakla beraber üçlü pakta dahil o
lan Macaristan Hariciye Vekilinın ya

pacağı bu ziyaret, Berl'tn ve Ronu.da 
ehemmiyetle karşılanmaktadır. Bu se

yahatin Yugoslavyayı üçlü pakta da
hil etmek maksadile tertib edilmı:; ol
ması muhtemeldir. Fakat son vauy,t· 
}erden sonra Yugoslavyanın siyasetin
den ayrılacağı tahmin olunamaz. 

Yunan ·İtalyan harbi 

Arkadaşlar, 

Memuriyet hayatında, nel51nlıe itima
dınız, ilk cünden itibaren eıuh bir vM
fınız olmahd.ır. İyi öirenmek va öjTen
diiiniz:i emniyetle tatbik etmek ruh Jıa ... 
Jeti, 5İze hilim oJmahdır. Nef5iniıe iti
madınııla bu söylediğim büyük ihtiyacı 
dalına hatırınızda tutananız kendinize 
itimadın taşkın hale gelmesine kat'iyyıen 
minJ olursunuz. Amirleriniz si1e her zo1-
man iyi yol gösterettkler ve iyi muıı
mele edecek.Jerdir. Aroırleriniıdcn iyi 
muamele görmeğe emniyetle bakınl7, fa. 
kat bayatta, bilinlz ki, hannı ıüç olan 
muamele, iyi muameledir. 

Bi.r in.sa.hl sert idare etmek kolaydll', 
Yunan - İtalyan harbine gelince: Yu teveccüh gören memurun mütenuıdlJen 

nanlıların taarruzları her mıntakada iyi muameleye hak ka:Eanması çok rüç
de!Jam ediyor. Yeni mühim muvai!a- tür. Teveccüh va iyi muamele kar,ısnt· 
kiyetler elde edilmiş ve mühim tepe ve dR ln58.n, kendini bybetmemelidir, Bu 
dağ silsileleri ve mevkiler zaptolun- da, Uerlemek ve muvafiak olmak için 
muştur. b .. hca amildir. 

Ohri göfı.i şimelinde, Mokra cllığın-- Demek isteyonım ki. Jı:endi nefsinize 
dan Elbasana doğru yapılan har~k&t olan itimadınızla imirlerinlıi alıe ko
devam etmektedir. laylık gödıermeje tertik etmek, sizin 

Ergir! - Piremedi hattındaki hare- f'linizdedir. Kend.ini:r.e inancınız hi~ sar
k&.ta gelince, bu her iki şehir de bir iki Eılmamalıdır. En sert, ıiıden çok yaşlı 
güne kadar düşmek üzeredir, muhitlerde bile liyık olduiunuı mev

kii tutabilmenin .. rtı. nefainluı blirme· Gelen haberlere göre Yunanlılar yüz· 
tinizdir. NeU. hürmet, terbiyed yerin

den fazla top, 500 den fazla ağıt ma'"' de ve- temiı ahliklı olan kim.sefere <'n 
kinell tüfek, üç yilı. kamyon ve iki 

ynşh ve en (etin bir muhit için.le bil11 bin motosiklet iğtinam etmişJerdir. 
en sayılan bir mevkii kaundınr. 

Arnavudluktaki İtalyan kuvvetleri, Arkadatlar, 

tahmin olunduğuna göre on yedi til- Sizi, burayı, SiyauJ Bilgiler okuluna 
mendir. Bunlardan beıinin ağır zayi-

girnıeye karar verdjjiniz andan iübaııta uğratıldığı hesaba katılm3lıdır. 
ren, mil}ete hizmeti yüreklerintq, yer· 

İtalyanların Arnavudluktaki Avlon- leştirmiş olarak kabul edi)'onu:, Sizin, 
ya limanları İnl{iliz ve Yunan tayya- ıösterişli vaziyetleri düşünmekten .ı.1-
releri tarafından ı:cecell gündüt.lü bom- yade kend.1 vicdarunızı tatmin edecek 
bardıman edildiği için artık kullanı- 5W'ette millete hlımet edecej'iniıe kani 
Jamaz bir hale gelmiştir. ArUk İtııl- buJunuyoruL 

yanların bir tek c:ıkartmaı limanları Türk milleti içinden yetişiyorsunuz. 
vardır ki o da Dreçtır ve sürekli ta- Türk milleti ~dare hayatınızda görecck
arruzlara hedef olmaktadır. Yakında siniz ki, taJavvu.r edemiyeceiin.U ka· 
bu limanın da felce uğraması rnuhte- dar İlice ıörüşlüdü.r, (Üç beienir ve ku· 
meldir. &asen mevcudu iki yüz e11i, sur arar dejildir. Elverir ki. '\·a:ı:i(ede 
ü~ vüz bin kişiyi jteçen bir ordunun bulunanlann ciddi ve idealle çalıthkla ... 
iaşe, cepane ve diker malzemc~inin rına kani olsun. 
bir tek Umandan temini imklnsız'11r. 

~\liye tayyareleri de bu ihtiyacı 
karşı1avacak va:tivette df'ğildit". Bina
enaleyh Amavudluktaki İtalyan ordu
su c;ok mtııkül bir vadyette bulun
maktadır. 

'l'ürlıiye • 
Bulgaristan 

Arkadaşlar, 

Size eski zamanlartn bu memlekete 
lıırakbiı bir'°k fena huylardan bah· 
seımi)·eceiim. Eski kusurlar. Cumhud
yet şileslııde unutulmuttur. Doiruluğu, 
ıtrhk aramızda başlıca bir mezi,,.et u.y
mıyacak kadar ileriyiz. İyi vasıflar de 00 

diğim zaman )teri ve istikbali açık Tıir ... 
klyenin lstedi(i yüksek vasıflara anla
yorum. Onlara kendinizi ba.ı.ırlamalısı· 
ııız, bunu lsteyoruz. 

Slı:.i.n bu müesseseden yeti~n reçmi.ş
lrriniz, bu mem1ekette iyi nam bıraka-

rBaşmakaJeden devam~ cak tekilde c•h~mı~lardır. Şan ve teref 
uygun olmadıiını ıöylemek İste- laı%allJl1JŞlartlır. Sldn de bu bakımdan 
riz. Türk matbuata sadece milli an'ane olarak, onJara ve l~inde bulun· 
izzeti nefsimize ve Türk vatanı duğunuz müeueseye borclannı~ vardır. 

Sizin hayalının takib ederken ekserl
bakkında yazılan ve söylenen yetle inôbaım odur ki, bundan yeui 
ıeylere cevab vennittir. Bizim hu .)etişen arkadqlar, bize, istikbal için 
tarzdaki hareketimiz kadar tabii dnha fazla ümid verecek vaziyettedirler. 
ve aziz bir hak tasavvur edile- Sizi, bu memleketin iıtikbaline, Alabi
mez. Bizim Bulgariıtandan ist~ yetle, yüksek 1n.saJıS ve vat.anpenoer va
diğimiz hiç bir ıey yoktur. Kay- sıllarla hildm olmaca hak kıızanmı~ 
naklannı muaıır zihnivetin müs- birinci derecede ümld verici unlu.rlar 
pet esaalanndan alan Türk polİ· olarak karş:ılayonız. Sizin muvaf(aklye
tikası tu veya bu araziyi ilhak et... tiniz, millete geniş ölçUde :ıl11netür. 
mek gibi eski ve modası giçmit Sizden çok hizmet beklcyoruz. Ttn1lz 

hizmetler röreceğinlze emin bulunayopren~iplerin peıinde koımaktan 
ziyade Balkanlarda asırlarca mÜf• 
terek hant yaıamıı miJletlerin 
hirbirlerile elele vererek medeni
yet yollannda ,:zenit adımlar at. 
mak, mustarib Balkan miJletleri
ne huzur ve refah verecek kom
binezonlara gitmek yollarını tul· 
mustur. 

rum. 
)tilletlerin çok mücade1ed ve çok yır· 

tıcı olduklan bir zamanda yeni Türkl-
3·enin, yüksek, parlak Türklyenin İJtİk· 
haline hükmetmek üzere yetişecek ar· 
kndaşlardan, büyük hizmetler ve çok 
)·iıksek vasıflar beklediğimizi tekrar e
derim. Bu vasıflar sizde vardır Kanı

nızda vardır. Zira biı.im milletintiı, mll· 
!etlerinin en büyüğü, en .,erefiJsldir .• 
Hazır bulunnnlann coı;kun ve siirekll 

n1kışlarile karşılanan 1\lllli Şe!imiT.İn bu 
beliğ hitabelerinden sonra, davetliler o
kulun iç avlusunda hazırlanan hilfede 

Gazi erden 
Gaz 

istifade Alev bombaları -
J •Ponlann Naııkin"de kurduktan 

Vaug • Çing - Vey kukla lıükü· 
metile mukabil bir anJaşmn yaphkfqrı 
!liırada Siyam'la. Fransız Hindi Çinisi 
arasında bazı hidi.<tder olmaktadıt". Si· 
yam'hlarm. iddia ettiklerine göre Fran
sız tayyareleri kendi toprakla.rtna te
nvüı: etmi,Ierdir. Fnmsı.ı.lann söyle• 
dikJttine ıöre, a.c;d mütecaviz Siyam
h1aniır. 

maskeleri - Tayyareciliğin 
daları - Hava fotoğrafçılığı - X 

fay· 
şuaı 

Bu harb devam ettiği müddetçe icadı rafından kullanılmıs ve bilvasıta itfat
olunmut ye-ni silihlar, harb bittiği u- ye, maden ocağı amelesi, dağcı1a.r vt! 
man, tamamen fayduıı kalmıyacaktır. tayya~er tarafından kutıanılan ok
Oolardan bir kısmını, sulh zamanında ıijen teneffüsü lleUerinin inkişafma 
da, fakat sulhperver gayeler uğrunda yardım etmiştir. 
kullarunalt kabil olacaktır. SANAYİ SAHASINDA 

Geçen Büyük Harbde de böy1e ol- Harb, ihtira ve icad sahasının birçok 
muşt\L Meseli, zehirli gazın, mUeuir ıube1erinde sür'atli ilerlemeler kaydına 
bir 5Urette ilk defa olarak )t'PÇen Bil- ıebeb oJuyor. Netice itibarile muhtelif 
yük Harbde kullanıldığını hatırları%. istikametlerde büyük QOaİ hattketler 
1918 eenesinde o harb bittiıö zaman, kökleşiyor. J.1:eseli., büyük mlkya.rta 
herkes, artık zehirli gazdan bahsedil- mühimmat yapmak ihtiyacı. •seri ha
mlyeceğini sanıyordlL Bununla bera- linde imalit• dediğimiz sistemin inki
ber, ticaret hayatında ıehirli ıazın bir pfı.ru temin etmiştir. Bunun br mi~li. 
çek faydaları görülmüttür. J(eçen harbi müteakıb alebildif'ine iler-

Meaeli. bir çok urar verici hayvan· leyen otomobil aanayiinde görülmüe
lar, zehirli gaz.la öldürülebilmittir. Ge- tür. 
miler ve binalar da farelerden temiz- Bu ilerleyiş, daha büyük tekemmül
Jenmek için muayyen bir zehiri gu lere yol açn11fbr. Ve tahmin edileOi
tedbirlne Uhi tutulurlar. lir ld bugün mermi imalatında kullanı-

Göz yqartıcı gaılar, ban memle· lan metodlar, işçi kuvvetinde temin et
ketlerde, ayaklanma hareketlerini tev- tiği ekonomi bakımındıan, geçen harbe 
kil etUği gibi, sulh zamanında da işe nispetle çok daha faıtadır. 
yaram14Ur. Bu ~ibi vak'alarda kuvvet TAYYARECİLİGİN FAYDASl 
istimal ebnek !Azım ~eldlı\l zaman, si- Tayy8J'"ecilik. geçen harbin başlanfi(ı-
!Ah kullanılacak yerde, J(etirdili z8rar clnda birkaç meraklının elinde tecrübi 
n"'ı>eten daha hafif 01.!ın, fakat mu- bir illm halindeydi. Fakat o harbin 
hakkak surette be yarayan RÖ"l -vaşar- devam ettiii dört !'lene içinde, aleJade 
tıeı ~az kullanmak daha muvafı.lt bu- ahvalin on senesinde elde ed.ile-mive-
lunuyor. cek bir inkişaf göstererek dört başı 

ARAZİDE İSTİMALi mamur bir ilim olmuştur. 
Zehirli gazlar, baz.ı memleketlerde, 

meseli böğürtlen ve ona benzer yaba
ni nebatla sarılmıt araziyi bu ıırna

tık nebatlardan tem.izleyerek o arazi
yi latifadeye elveriıli bir hale getir
mek ic;:in dahi kullanılır, Bu nebatları 
çok defa. ne sökmek, ne de yakmakla 
silip süpürmek kabil olamıyor. Fakat 
zehirli ~az. müessir bir tedbir tetkil 
ediyor. 

Keza zehirli gaz, bazı BJCak mınta
kalarda yaşayan hayvanları kendileri
ne zarar vermeden ha•erattan kurtar
mak için kullanılmaktadır. 

Ayni surette bazı nebatları da ıa
rarlı böceklerden temizlemek için •aİ.s• 
halinde serpilen bir nevi zehirli gaz 
istimal edilir. 

ALEV BO~IBALARI 

Araziden zararlı oUarı temizlemek 
için kullanılan barb ıilihlenndan biri 
de, Almanlar tarafından inkişaf ettiril
miş olan alev bombalandır. Bu bom
balar, ürkütücü olmakla beraber, barb
de müessir bir ıdlıUı olama.mııtır. Fa
kat aratlyi, gene bö~ürtlen gtbt çetin 
ve ıımaftk nebaUardan kurtarmakta 
pek ziyade ite yarayor ve yarayacak
tır. 

MASKELER 
E.sas itibarile bir pamuk safizasını 

mah101e batırarak ağıa ve burna ka
pamak şeklinde baı:ılayıp, sür'atle in
lclşaf ederek bütün zehirli gazlara kar
şı bir korunma vasıtası teşkil etmi.e o
lan gaz maskesinin, ticaret hayatında 
büyük faydalan şı:örülmUştür. Zehirli 
duman, yahud gazla karşılaşmak muh
temel olan bir çok sanayide işçiler ta-

1914 ıene~nde Atlas denizini ReçDıl'k 
o kadar büyük ve müşkül bir it Uılik
ltl edilirdi ki. bu işi başarabi1Peek kim
seye, 10,000 ingiliz lirası mü.klfat va
dediliyordu. Halbuki 1919 senesinde bu 
müiJ]c:ül iş, sotı moda bir bombardıman 
tayyaresile ba.ı:ıarılabilecek bir hale gel
di. 

HAVA FOTOORAFÇILil;I 
Gene 1914 senesinde kabata!Jlak bir 

vaziyette bulunan bava foto~rafçlhğı, 

dört yıl sonra, arazi üzerinde daha 
yorucu ameliyelerle vücude getirilen 
haritalar ayarında haritalar meydana 
koyacak dereceyi buldu ve derhal. ~
vil sahadR tatbikına başlandı. 

DİGER İHTİMALLFR 
Bugünkü harbin de ayni neticelrri 

elde ebnej:te yol açaca~ı şüphesiz~ir 
Alimlerin kanaati o merkezdedir ki, bu 
-ün denizalb ttemilerinin bulundukları 
yerleri tayine yera.van metodlar, tefer
rüııt itibarile pek tabii olarak j{i:tli kaJ
u bile. herhalde telefonun ve bel":i tel
siz veya televizyonun ilerlemesine Joy
mf'tli yardımı dokunacaktır. 

Hattı, buqünün ica.dı olan, mıknatı~
h mavin nren~ipinden bile, sulh :za ... 
manında istifade yolu bu1unaeaktır. 

X ŞUAI VE TELSİZ 
.x IJUAı• tatbikatını, biıyük mikyas

ta harbe borcJudur. Telsiz teçhizatının 
timdiki mükemmeliyeti de 1914 - 1918 
seneleri ara!ıında pek lüzumlu olan cid 
di ve fasılasız tec:riibelerin neticesidir. 
Bununla beraber gene arzu edilir ki, 
kıAA bir zamanda sulh avdrt et~in ve 
bu ilmi inkişaflar, sırf akadPmik ma
hiyette araştırmalsnn mahsulü olarak 
meydana ~etirilsin. 

Bu hıiclise, filhakika basit cibi görü
nür. Belki hududda ulak bir çarpışma 
olmuştur. Bu d11 mütekabil bir anla1-
ma ile halledilebilir. Fakat ı•- eylul 
ayı zarlında Japonlar Fransu: ilindi 
Çini"\İ.nc karşı harekete geçtikleri ve 
Tonkin'in merkezi olan Ilanoi'u iıııal 
ettikleri sırada ,-ene Sjyam'Ja Fran.c;ı.:1 

Hindi Çin.is-i ara.c;mda bir hadise olduğu 
naıan dikkate alınacak olursa, o ıa
man son vak'aların mahiyeti daha iyi 
kavranabilir. 

Siyamın isledikleri 

Japonyanın her hareketine Si)·am 
da bir nevi tempo tutmai:a ba,ıa .. 

mıo;tır. 13.S milyon nüfusa malik olduju 
halde mevC"udiyeti ancak harita}a ba
kılınC"a ~ili olJ1n bu memleketin Fran
sadao, Fra111;;ız llindi Çinisinden istedi~ri 
nedir? Filhakika Sjyam'ın çok ii:tedik
leri vardır. Bunln.rı koparmak i~in flt""' 
sat da düşmilftür. Çiinkü Fran>A, sı
yanı'ın hududundaki j.ki liliyet lsin bu 
vazi)ette harbedecek deiUdir. Bundan 
dolayı Siyam, Jlindi Çini hududunda, 
reçen asrın başlancıcında kendisinden 
tebdidle -ve zorla alman mıntakalaıda, 
meseli Mek.onc nehrinin sol sahilinde, 
1904 te terketti,(i ı..on mınta.kasmda \.e 

Kamboç'ta bulunan Batte:mbang, Siem ... 
Rcap, Ankor eyaletlerinde bak iddia et-
mektedir. 

Hindiçinide 

Fakat Siyam, bu hakkını elde et
mek tçin Japonya ne müvarl ola .. 

rak harTkete başlamıştır. Geçen eJhll
de Fran'irı Hindi Çinisine karşı Ja· 
pon hnrek(ttı yapılırken, bir Siyam as
keri h<'yetlnin de Tokyo'ya gitnıiş ol
duju hatırlardadır. Bu konuşmalar e5-

nasında şüphesiz Siyamın da dahil bu-
lunacaiı bir yeni n.i:r.amın bahi! mevnıu. 
oldu,fu muhakkakı1r. İşte bundau dola
y1hd ki, imdi Japonlar Nankin kuk-
la hüki'imetile anla .. ırlarken Siyamlıl3r 
da Fransız Hindi Çiniodne kal'fı hare
kele ,R"C!meie baslamı..da.rdu. Bu hare
k~tl belki ~lmalde Tonkin mınf.aka .... 
sından Jnpoolann yapacaklan btr ta:E-
yik takib edettktJr. Şimdi Bcrlinde 
imzalanan üçüılü paktın mahiyeti da
ha bariz bir şekilde tavazzuh etmek
tedir. 

Netice : 

O)"le görülüyor ki, BerHnde Ja· 
ponya)"a A~ya ni7amı.n.ı kurmak 

vaıifesi verildiji. uman, Uzalqarktaki 
cenub mıntakaları kaliidedilmiştir. Bu
nun i(inde Çinle beraber, belki Fran
!-ıı Hindi Çini .. i ve Siyam da dahildir. 
Bu yeni nbamın Singapur'a uıanıp o
radan Ff'lemenk llindistanına nthunt"' 
yatağını kim e temin edemez. Bundan 
dola3 ıdır kt, ingiltere ve Birleşik Ame-

SOYJel donanmasında rika. son Çin biidisoleri ka11ısında çok 
ha. \&S davranmışlar ve hele Amerika, 
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llUGÜNKÜ PROGRAM 

18,00 Program, 18,03 Caz. IUO Şar
kılar, 19.15 Mütlk. 19,30 Haberler, 19.45 
İncesaı, 20,15 Radyo gaı.elesi, 20,45 
Müzik, 21,00 Musiki. 21,30 Konuşma, 
21.45 Orkestra. 22.30 Hoberler. 22 45 
Müzik (caz), 23.25 Yarınki program 
ve kapanış. 

6/12/940 CUMA 

'
eni rütbeler ihdas edildi a'11 Çin hükOmoünc 100 mllyon doladık 

bir kredi •tmışııt", F1'kat işin bir de püf 
Moslcova 5 (A.A.) - Stefani: tarafı vardır: O da son Japonya .. Vnng• 

Bahriye Halk Komiseri Amiral Çlng~Vey anlaşmasının bariz bir ~kil· 
Kuznetzov, son zamanlarda kara de komünb:m aleyhtarı olma.51 karı:ı..,ın ... 
ordusunda da kabul edildiği gi~ da Almanlann da Çinde Çang-Kay
bi deniz zabit ve mürettebatı için Şek hiikOmrtinl yegine meşru bükü .. 
de yeni rütbeler ihdaı etmit!ir. Aı met te19.kki ettiklerini ilanda istical ~ôs 
keri hizmet müddetlerini yenile~ f4"rn1elerldlr. Bu, üçüzlü pakta yeni bir 

Kiiçlük daha ilive edttektir. 
yen denizciler, altın §erid ta~ıya-

H caklardır. Mümta:z Faik FENiK 
8,00 Program, 8,03 Müzik. 8.15 a- ••••••••••••••••••••••••••••··~ berter, 8,30 Müzik. 8.'45 Ye.mek listesi. , 

12.30 Program, 12.33 Şarkılar, 12.501 
Haberler, 13.05 Oyun havası, 13,20 
Müzik. 

Ankarada bir pamuk 
konıresl toplanacak 

Şen, Neıı'eli, .[ilenceli ve Kahkahalı 

LOREL 
HAYDUDLAR 

HARDY 
ARASINDA 

Türkçe s öz 1 Ü Komcdl!iiinin 

lıte kahraman Yunan ordusu 
bu zihniyetle meıhu olar•k müı-
1-•vlilere kartı kovmaktadır. Po
liıik .. ını bu yola sevkedecek 
her Bolk~nlı devlet bi•İm en 
fayanı hürmet doıtumuzdur. lıte 
Mösyö Popof'un ıözlerjnde hu 
fikre uzaktan da olaa bir tema
vül h;HettiV.imizden dolayıdır ki 
memnun oluyoruz. 

izaz edilmişlerdir. Adana _ Buraya gelen ha-
Bu "ı.rada Muhterem Cumhur Reisi, berlere göre, 2 3 kBnunu,.vvelde 

direklörlük odasın~• lstiraJıatlo m•kteb A k d b" k k · 

SARAY SİNEMASINDA 

Necıp Ali K0C0KA 

du. Hızırın 5e5i tekrar yükseldi: 
- Söyleyiniıl .. Ne yapmak gerektir? 
Bütün yüzler üzerinde RÖrünen de

rjn korku, Hızırı tatmJne yeterdi. Bü
yük bir hahişle affını esirgemezdi. 
Fakat camlin kapısındaki eskerlcrJn 
müciim1erln kendilerine teslim olunma 
]arını sabırsıılıkla beklediklerini. reis
lerin bir alqam evvelki ihtarlarını ha 
tırladı. 

Şehir eşrafından birkaçı titreyerek 
kalkmış, Baı-barosa doğru ilerlemı~ti. 
Bunlar kur'andan rahmü tefkat 6yet
leri zikretükten sonra: 

- Bizim bu menfur ve menhus fHl
den 8..5la V"? kat'a haberimiz yoktur, 
dediler. Senin gazabını teskin i~in kan 
dökmek lAzımsa maırumlara dokunma ... 
Sadece mücrimleri 11r11mızdan çıkarıp 
onları cezalandır, dediler. 

Bu teklife J(Öre hareket etmek bigü
nahları kurtarmak demekti, Hızır he
men bu yolda hnrekP,t Pttl ... 

_ Pı·kı115. dedi. •Ol müfsidleri hC'o 
bilir!'lz. Ort.ınızdan çıkarıp ele verin ve 
dahi sizlere sözümüz olmasın ... 

Fakat eşraf suçluları tayinde kendi
lerine verilen selliılyeti bir türlü isti
mal etmek iatemedikleri için dediler 
ki: 
•- Ya Seydi •• Miicrimlcrl ılı blıden 

Gördüiü fevkalide raibet hasebile 
hıııkkında izahat almıtlnr, tedri'I heyeti- n ara a ır pnmu ongreaı 
ne ve talebeye veniden iltifat etm.hıler toplnnacaktır. Kongreye Ada.na· 
ve reç va.kit. taJ~benln içten ko-pan ha· dan gidecek heyetin kimlerden 

BİR H~FTA DAHA GÖSTERiLECEKTİR. 

1 

raretH alkışları arasında okuldan ayrıl- ı müte§ekkil olacağı birkaç güne 
mı.şlardl.I', kadar belli olacaktır. 

Siz de 

daha pek bilirsiz ... Zira buncakim siz 
bi.ı.im aramızda ve üzerim.izde hikim-
siı:. Hikimler iyiyi ve fenayı şehirliden 
pek bilirler. Pes öyle olsa bize tekli
finin ne manası vardır. Siz bilmekte 
ve bulmakta iciı olsanız veyahud bu 
hususta size bir mini ve milnazi ol~a 
ol vak.it bi:Ee teklif olmak olurdu. Siz 
emrinizde müstakllsiniz ve gene kendi 
emri şerifiniz nice ise öyle edin ... • 

Eşrafın bu sözlerinden sonra tered
düd etmek, %if izhar etmek olurdu. 
Barb~ros etrafında duran reislere: 

- Siz vırın bu cemaatin i('lnden ol 
müfıtidleri hep bikuwr ve bil" bir lhrac 
edin, alıp gidin ..• 

Emrini \'erdi. 
Üç bin k1$ilik bu cemaatin içinden 

:vü:t altmış mücrim s~ilip btt~landı ve 
götürüldü. Hızır da malyetlle birlikte 
s::ırava avdet etti. 

Burada ocak aza•ına: 
- Yoldaşlar, işbu yüz altmış ne[er 

kimsekim f{etirdiniz, fimdikl halde 
hapsolundu. Nice edelim? .. 

Diye sorma~ı Ü:Eerlne, bunlar: 
- Anlar nice ettilerkim nlce etsek 

ıerektir. Bunlar hep haln.\erdir. Bun
ların katilleri helfıldır. Iıtc mü!tiler 
dahi fetva vermiıtlerdirkir'I 'ılkimleri
ne lıaiıı olııp hı.yanel vı llıanel elınek 

isteyen tayfanın e(ter büyük ve eğer 

küçük, eğer az ve eğer çok katilleri 
hep bel.ildir. Şimdi biz bunlan hep 
kırarız ... cevabmı verdiler. 

Hızır, bu cevabdan hiç de memnun 
olmadı. Eli, lı:olu baAlanmıı. yÜ:E altmıı 
kiıinin, yüz altmı,s dinda~ın idamın~ 

rat.ı olamazdı. Binaenaleyh onları kur
tarmak Jçin büvilk gayretler sarfetti 
ve e:ıcümle dedi ki: 

- Yoldaıler. bu tutulan kim..~lerln 
ekserl!ti bizimle nice cenklerde bile vA
kl olup ve enva yoldaşlıklar etmi,'er
dir. Biz onları mücerred bir günahla
rından dolayı hep ettikleri voldatlıklıı
rı feramuı edelim de onları zayi ve 
telef mi edelim? .. 

Hızırın bu sözJeri üzerine yoldaşla
rın kaşları çatılmış, çehreleri ~rtleı
mlşti. Onlar Barbarosun müsamaha yo
lunda sarfettiki R:ayreti bir türlii an
lsmıyorlardı ve anlamak da istemiyor
lotdı. Kat'! ve son sözleri şunlar ol
du~ 

- Bizim sana evvelce dediğimiz bu· 
durkim, sen onlara rahmedip aman vPr 
meyesin ... Biz buna razı olmazız. Zira
klm timdi onlar işbu a~ı\ müfsldlik ey
lediler ve e~er sen tınmayıp ve ebf'di 
mukayyed olmavıp ko\·uve~irsen, nn1 ;ır 

b1ıe daha ziyade ederler. 01 vakit bl-

zim halimiz nice olur! ... Ya onları. ya artık hiçbir yolda• şehir dahilinde ve
biz.J kır! ... • ya haricin.de yalnız dola§amaz olmuı"' 
Hııır artık ısrar etmek mümkün ol- tu. 

msdıA:ıru anladı. Mevkuflardan: • Şol I Hadcde, Trlmesan Beyi Abdullah, 
ehlJ müf.sidlik edip ve başkaldırıp bu ei_m_di :8:ırbarosun önünde diz bü~n;e .. 
tayfayı l7JAJ edlp ve bu türlü f·::-sada dı~ı Jı:ıbl yapılan mukavele mucıbın-

memba ve menşe. ol~nla-ri - ki bun- ce tediye etmesi liıım Relen vergiyi de 
ların adedi yirmiye haiiğ oluyordu - ödemiyordu. Garb vilS.yetlerl ise bi•er 
yolda~ların gazabına terkettl. Böyle- birer Cezairin ve Barbarosun nüfu .... 
ce i'.!Yantn ele\>.aı;ııları cellRda tcı::lim e- zundan 81yrılarak Kara Hasanın tşra ... 
dilmiş, dii~~rleri de kurtulmuş oldu. fına J,teçlvorlardı. Buna karşı Hız.ır ta
FakRt l-11-rır. kendi kuvvetinin ~arsıl- mamile Aciz bir vaziyette bulunu\'o:-
dığınl. hatt! kendi vold"ıları o1an o- du. Çiinkü emrinde kuvvet kalmamış 
c.;ık efrRdının keondt~ine kRrşt ~elip JZay lidbivdi. 
ret ve şiddet der"İ verdiklf'l"irıl de ~ör- Hatti ocak menrublan, Türk yol .. 

dü. da•lorı ar.-ında bile avrıhk olmuştu. * Bunların bir kısmı Barbarosa c:Jın \·e 
Barbaroı uzakla,ıyor vi.iff'kten ballı kalıp, onun uiurun-'a 

ölmeoe:i daht l;{ÖY.e almışlardı. Fak:ıt dl· 
15 
isvanın bıuıtırılmı$ olması. ceıairin 

ı:ı:erek dl'llhllf "erek harlct vazJve1in(1e 
hi('blr d~işikli~e sebeb olmadı. Geçen 
her ı(Ün Hı7ırın nevmidisini arttırmak
tl\vdı. Türklerle yerliler ara~nriR hlr 
türlü dostl 1tk tPe"isüs edememic-ft. Ah
mf'd bin Elkadının. hoşnudsuz.luk, kı
vam ve i'vnn tevlid edPn pron~gan
daları devam edivordu. Srhir d~hi'in· 
de bıt,. ,.,., a~a,,!"I temin edl'e'"'llm\<ıtl, rıf' 

d~ ~i..ikıın. Tiirkl .. re k~rşı tttıikes<ller 
birblrlnl takib ediyordu; o derece ki 

~er bir kı~ı. yrrlilerin hakaretlnCen, 
husumetinden, fitnf"sindE"n. suikasd:J,. .. 
rindf'n bıkmıı,, U'l":lnmı-t ve i~nmi' ol-. 
duklı:ırındnn Cezcıiri terketmek arzıısll• 
nu i·dıar ediyorlardı. Bir üçüncü kısmı 
da Cezair ahali1;;indt>n kı7. alın. ev, b.-ırk, 
cvlAd snhibi oldukları için. bund:ı.n böy 
le cenk etmevip şehrin herhanızi t:ir 
hA!dnılnin emri altında ya~ama'< fik .. 
rindeydiler. 

lArkası var] 
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( İstanbul Birinci icra Memurluğundan: 1 

S P O R 
1 s 1 N E M A ta:'u~azy:,:~;·=. :::.~~ !~~~ 
.. • ci derecede ipotekli olup satılması ta- '----------------

UCUZ İLANLAR ıı 
John Barrymor'un karrüı ..ıcn Beyogıunc1a To:ntom. n:a- İs, ® hallesinde eski Polonya, yenı Nurı Zı- Arayanlar 

-=-3- profili layemudlar ya sokağında eski ve yeni 19 No. lı * t. anyorum _ Orta derecede tah-=============================== 318ada18 parselde şarkan 17, 19 tima- silim vardır. İdare işlerinden anlanm. 

Kız melıtebleri arasında 
• f d len 30, 19 ı;arban 19 ve yol ccnubl.!n yol Bonservislerim vardır. (Hakikat) ga-Çlmen OSUn a ve 17 numaralarla çevrili 102 metre 50 zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 

Sessiz film zamanında beyaz perde- desimetre miktarında tamamı (5000 - müracaat. (3) 

voıe·ybol ma~ları 

~ok güzel oldu 

de en mükemmel JiC0$0ları yaratan, kov beş bin) lira muhammen kıymetli ta- * Bi.r muhasebeci iş arıyor - Usulü 
boy rollerini büyük bir maharetle ba- mamcn kigir 4 kattan ibaret gayri- muhasebe ve muhabereye aılna. fran
şaran Tom Mix ölmüştür. Mukadde- menkulün methal kapısl demirdir, Doğ srzca bilir, tecrübeli bir muhasebeci iş 
rc::tı attan düşerek ölmekmiJ... ÇO rama aksamile lavanlan boyalı olup anyor. İdari işlerde de c:alışabilir. refe
yaşındaydı. Gencliğinde hakikaten Ka- elektrik ve su tesisatını havidir. ran~ verir. Arzu edenlerin Hakikat T K 
lifomyanın en ceı=ur goşolanndan bi- Zemin kat: Mermer d.li taf.lık Ü- nımu7una mektubla müracaatlert (13} 

Kız: melttebleri arasındaki Voıeybol 
maçlarına dun öğleden sonra Emincinü 
Haikevı salonunda başlanmı.ı;tır. 

rinde yarıf8caklar, diğerleri 3000 metre 
koşacaklardır. Kazananlara ro:ııdalya, 
galib takıma da bir bayrak verilecek
tir. Her tkım dört kôf\lcudan müıek
keb olacak ve bunların ilk üçünün 
dereceleri alınacaktır. Ayni gün hemen 
hemen ayni saatte mekteblilerin de 
Uk kros müsabakası yapılacaktır. 

ri idi. Sinemaya intisabından sonra da zerinde sağda bir oda ile itt.Uulinde 
beyaz perdenin en sevimli, en begeni- bir kiler ve merdiven altında iki dolab 
ley kovboylarından biri olarak şöhret \•e taşlığın nihayetinde zemini nıalta 
bulmuştu. Son zamanlarda artık film döteH çamaşır teknesi mevcud rr.utfak 

* İş arıyor: Türkçe, fransızca. i.P~iliı.
ce lİ!=anlarına vakıftm. Bu lisanlar Ü7.e· 
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim. daktilografi bilirim. askerlikle al8-
k:ım yoktur. Her türlü referans vere
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 
çaltta<:ak iş anyorum. Galata Kefeli 
Hüsevin han No. 1 de (C. H) adre~ine 
müracaat. (10) 

çevirmiyordu. • ve 8 basamaklı sağlı sollu iki merdi-

TQM MİX ÖLDİJ ver.den iki asma oda. 
Kız Muallim ile Boğaziçi ta!umları 

arasındaki maçı Kız Muallim 12.ı 15 ve 
8 ,15 kazannuıtır. 

Takımlar: 

Kız Muallim~ Melihat - Hayriye -
Hayriye .. Neriman .. Meliha - Nevzad. 

Botaziçi: Nilüfer - Solmaz - Lamia -
Zeliha - Handan - Rebia. 

Son maç, Cümhuriyet ile Erenköy ta 
k.ımları arasında oynanmış ve Eren
kOylüler güzel bir oyundan sonra ra
kiblerin.i 15/13, 10.' 15, 15112 yen.."Tli.,Ier· 

dir. 
Takımlar: 
Cumhuriyet: Nihal - .Didar - Hay

rinüa - Kadriye - Semahat - Belkıs. 
Erenkoy: Süheyli - Nezahat - Mü

beccel - Türkin - Nevmide - Fazilet. 

Mohaç koşusu 
Senenin ilk kır koşusu ayın on be

finde Şişlide yapılacaktır, Ayni yer
de üç kotunun birden yapılması hayli 
zevkli olacaktır. 

Her sene ajanlık kofusu n3Jnt al
bnda yapılan bu koşuya Federasyon 
bu seneden itibaren 1.lohaç koşusu is
mini vermiştir. 

Mohaç kotusu, Şişli tramvay depo..cu 
Onünden başlayacaktır. Atletler kate
gorilerine göre ikiye ayrılmıthr. Bi
rinci kategoridekiler 5000 metre üze-

Halkevlerinde 

Konferanı 

Güreş maçları 
htanbul Bölge!iİ Güre:, Ajanhatndan: 
1 - 8 12 1940 pazar günü tecrübe

siz aüreı;ciler arasında ıtüreş müsaba
kası yapılacaktır. 

2 - Güreş htanbul Güret kulübü
nün Fatihteki salonunda olacaktır. 

3 - Sikletlerde 2 kilo tolerans var
rur. 

4 - Tartı saat 12 - 13 arasında ola
cak ve müsabakalara da saat 14 te ba~
lanacaktır. 

5 - P.-fi.iYbaka ba• htıkemi: Ahmed 
Giırkan. Müsabaka hakemliğine Sedad 
Şahin, Vefik Gürkanlar, Hayim Biçer, 
Retad Tunc:kol, Saim Arıkan, Refik 
Bükülmez seçilmişlerdir. 

Boks müsabakaları 
ic.tanbul Böl1"e~i Boks Ajanlıiuıdyn: 
15/12:1940 pazar günü saat 14 te 

Maksiın salonunda yapılacak Bok!I mü
sabakalarına iştirak arzusunda bulu
nan bölŞ(emize ınukayyed boksörlerimi 
zin acilen Ajanlıi!ımı:ı.a müracaatleri 
lüzumu tebliı{ olunur 

John Barrymor'un profili şimdi Ho
livutta Cinli tiyatrosunun çimentosu 
üzerine nakeolmu• bulunuyor. Bu ci
mentonun üzerine kalıbı çıkan bir yüz 
artık liyemuttur ve bu hAdiıı:e Holi
vuttaki şirketlerin teklif edeceği en pa
halı konture.tlardan daha ı.ivade şöh
reti ispctt eden bir şeydir. Çünkü ~T
tık o şcihretin, bir sene, iki sene de~U. 
fakRt ebediyete kadar süreceğini r(Ös
terir. 

Merasim Amerikada meşhurdur. Cin 
li tiyatrosunda verilen büyÜk bir ga
la esnasında livemutlar sırasına l(e('e
cek olan san'atkir, tiyatronun salo
nuna götürülür. Salon yeni c:imento i1e 
sıvanmıştır. İş;te bu çimentonun üze
rine intilıab edilen san'atkirın bir ta
rafını kelıp halinde c:ıkarırlar. Bu ha
zan yalnız bir ayak, el, alın, yahud 
profil olur. 

John Barrymor, hakikaten kuvvetli 
bir san'atklrdır. 58 vaı.nnda bulunuyor. 
Bir çimento üzerinde liyemutluita e
ren bu san'etk.ir, zaten c:oktan bu pa
yeyi hak etmie bulunuyordu. Onu bu
rada mera!'lim esna~ında yüzünü çi
mentoya yapıştırırken ve sonradan ku
laj:tına giren c:imentolan c:ıkarırken gö
ri.ivoM:unuz. 
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Beyoıilu Halkevinden: 
1 - 5/12/1940 penembe günü aaat ) 

17 ,30 da Evimizin Tepe başındaki mer-

Eski gazetelerden intihabının getirdiği 
neler yapıhr 'l modalar 

kez binasında Prof. Dr. Kinm İsmail 
Gürkan tarafından ·Hayat ve Ölüm• 
mevzuunda bir konferans verilecektir. 
Herkes gelebilir. 

Fotoğraf sergisi 
Eminönü Halkevinden: 
Evimizin Caı;raloıtlundeki merkez bi

nasında 15 birincik.inun 1940 pazar 
Jtünü bir fotojtraf sergisi ac:tlacaktır. 
Yalnız amatörlere mahsus ve müsa
baka mahiyetinde olan bu serıtiye it
tirak: edecekler arasında birinci, ikinel 
ve üc:üneüye münasib hediyeler verile
cek ve eserleri 23 1JUbat 1941 de An
kar11ıda açılacak (Halkevleri Umumi 
Foto~af Sergisi) ne de Jtönderileeektir. 
İştirak earUarı tunlardır: 

1. - Müsabakaya girecek amatörler 
fotoi;raflarıru temiz, beyaz bir kartona 
yap14tırılmış olarak ve hakiki naı;tatif
leri1e birlikte m~kbuz mukabili ida
reye tevdi edeceklerdir. 

2. - Teşhir esnasında folo.rlr'afların 
üzerinde veyahud panosunda resmi çe
kenin ismi bulunacaktır. 

3. - Gerek negetiflerin. 1terekse kop 
yelerinin üzerine rötiiş, boya veyahud 
tashih maluadile hiçbir kcıılem ve fırça 
dokundurulmamıt olacaktır. 

4. - Negatiflerle kopyelerinin boya
ları arasında hic:bir münasebet aran
mıyacaktır. Hatta bir negatifin müna
aib addolunmuş bir kısmından yapılmı' 
kopyeler de kabul edilecektir. 

5. - Bu müsabaka için tevdi edile
cek eserler, yalnız telif bakımından mü 
talea olunacakbr. Kı:i.ğıd çeşidi, karton
lama veyahud viraj renkleri gibi fer'J 
itinaların e!>ere verilecek kıvmet üze
rinde hiçbir tesiri olmıyacaktır. 

6. - !1:uayyen bir kıt'a aranmamakla 
beraber, tevdi edilecek fotolitt'af nüc;
halarının 18 X 24 den daha büyijk ol
ması lüzumsuzdur. 

7, - Bu serjtiye iştirak edecek ama
törlerin eserlerini birinci maddedPki ta 
rif dahilinde vazıh adreslerle birlikte 
10 birincikinun 1940 tarihine kadar 
büromuza tevdileri rica olunur. 

Eminönü Halkevinden: 
1 - 7112 940 <:umartesi günü saat 

14 te Türkiye Sakır, Dil!>iz ve Körler 
Tesanüd cemiyetinin vücude getirdi
i:i körler orkestrası ilk konserini sa
lonumuzda verecektir. Duhuliye yok
tur. 

2 - 8/12 '940 pazar günü saat 14.30 
da DO<i~nt Suad İsmail Gürkan (dis 
bakımının ehemmiveti) mevzuunda 
bir konferans ve Evimiz oTkestr;:ı.'lı 

ayhk konserini verttektir. Bu top· 
I~nt.ılara j!'elmek istiyenlerin ~ırıt 

kıtrtlarını büromuzdan almAları rica 
olunur_ 

Ev idaresinde eski p:azetelerin mü
him rolü vardır. Eski gazeteler bir 
çok i•lerde ailıti bezlerinin yerini tu
tar. Bunlarla bilhassa pencere camlan. 
aynalar silinir. Tavaların içi temiz -

lenir. 
Bu gazetelerden bir kaçını ıslatınız 

ve iyice atkınız. Bununla cam ve ay
nalar üzerlerindeki tozları ve kirleri 
alırsınu. Sonra. kuru gazete ka~dla
ri1e bunları kurular ve temizlersiniz. 
Camlannız ve aynalanruz parıl parıl 

parlar. 
Bir yumurta cesametinde yapacağı

nız Jtnıetelerle va~lt tavanızın içini fev
kal.ide temizler,iniz ... Bittabi sıeak su 
ile yıkadıktan sonra .. 

Bir de •azete kliifıdından c:ıra ya
pınız. Gazete kiğıdhırını bir J(iln ka
dar ıuda bırakınız. Ertesi ıırünü bun
l::ın tıkarınır. Avucunuz içinde suyu 
nu sıkınız. Köfte vapınn: ve kurutu -
nuz. Bir müddet ~nra c:ıra ı;e:ibi vanar. 

Soğan kabuklarını 

atmayınız ... 
Ayıkladıl;ınız ıoR:an kabuklarını 

atmavınız. Hahlannızı fırçalamak is
tedi~iniz vakit bunları serpiniz. Ha
lınıt:ın renklf"ri daha parlak olur. 

Rafadan '.\'Umurla pisirirken ruvun 
icine biraz sn~an kabuim atınız. Yu
murtall\,1'a renk verdikleri gibi VU -

murtanın le:r.7:etini artt.ınr ve midede 
<"kcıilik ha!nl olmasına. mini olur. 

Yumurta ~ıııb klarından 

istifade 
Yumurta kabukhırını atmayınız. 

Bunlan kırıp biraz çividle kansbr
dikt:ın sonra mükemmel surfltte bar
dAklAr. !rurı:ıhiler tPmizlenir. Çividi ili.
ve evlemeii unutmavını7. 

Yu-murta kabuklarını havanda döv
d;iktt>n !li:Onr~ hunlarla ılık -=u ile ha
vıurarl ocPkhınruzı. mutfak muo:luk 
içleniri nıii1c'rtıımP-lf''\ tPmi.,lrrsiniz. 

Kahve telvesi ... 
Kahve cezveleri ve fincanları içeri

sindeki telveleri atmayınız.. Bununla 
surahiler, bardaklar ve kristal takım
lan temizlenir. Hele topladığınız tel
venin içine biraz sirke karışbrdıktan 
sonra bardakları ~itecek olur!nnız bun
lar fevka18de parlar .. 

KurumaQ:a yüz tutan telveleri halı
ların üzerine serpip hemen süpürür
Sf"niz hah üzerindeki tozlar suhul~tte 
alınır. 

Tfllve knkuları kokulan ~derir. So-

Burada resimlerini gördüğünüz ~ene 
kızlar gibi, binlerce Amerikalı bu son 
Reisicumhurluk intihabında Amerika
yı seferber bir hale getirdiler. Bu gene 
kızlardan bazun Wilkie'nin intihabı için 
propa~anda yaptı~ı gibi birçokları da 
Roosevelt hesabına çalışmaktaydı. Cad
delere, gelip geçenin yakalarına \Vil
kie'nin resimleri olan zarif rozetler tak 
makta meşgul bir çok gene, güzel A
merikalı kızlar dökülmü$lÜ. Geçenler 
bu rozetleri reddedemiyorlardı. Çünkü 
Kene kızlar, hakikaten pek J(ilzeldiler. 

Reisicümhur namzedi Wilkie, kendi 
hesabına valnız üc: milyon rozet yap
tırmıştı. Bu rozetler için 150.000 frank 
sarf etti. 

Reisicumhur namıedleri için yapılan 
propaganda, yalnız rozetlere münhasır 
ka.Jmıyordu. Her tarafta namzedlerin 
resimleri vardı. Şapkaların, otomobille 
rin üzerinde, kıravatlarda, çantalarda, 
hatti bunlar, kadınların pudra kutu
larına zarif bir şekilde işlendi~i gibi 
kibrit kutularına da konmuştu. 

Belki Amerikalılar böyle ciddi bir in 
tihabda ilk defa bu kRdar fantezi ~·a
pıyorlardı. Yalnız 1840 ta vuku bulan 
Harrison ve J ohn Tyler intihab mü
cadele~inde bu seneki halkın proJ>Aa:an
da buluşlarına uyS(Un vak'alar ııı:örül

TT'Ü"tü. 

Meşhur Henrv Ford'un 
torunu evlendi 

Amerikada meıı:'ud bir tzdivac, iki 
büvük !>erveti hiTleşlirdi. Meşhur oto
mohil f.eıhrikatörü Ford'un torunu Hen 
rv Ford IT, gene Amf"rikanın en zen
ı;ı:in vf> me!Şhur !ıimalarından olan mu
eid ThQma~ F.. Murrav'ın torunu olan 
p:enc ve ı;ı:Ü'zel bir kı7.la. evlendi. İ'7di
vRe mf'rıı~imirı,. 750 dnvPtli iıı:::tl,.::ı1c et
miıı:::tir. n~vetliler araJ11ında erkrk ta
r:ıfının 62 ve'teni ve p:rlinin 13 kı7, er
k.,.k lrı:ırdeo:i hıılunnvorrfıı . .,._f,.,.;ıeim r,nk 
net'Pti creC"mistir. Dı:ıvetlilerin heD!'Iİ mes 
hur kinısf'lpn~i- Gf"lirıin elbjq.ı;İ ve 
tııÜl'"'''herlrri hilhnc:.,. dikknti ef"kivor
du. Hrnrv li'nrd ıı:::Pkc;t"ni «ecf'n va<:ı'\a 

rıı~fl""''1 lrıılkmıs vp tonın11n11n 9erc 
karıo:ilr ti::ın<11 ptmi-=tiT. MPr:ıo:imin '"" 
-::ı.:- l.~.f;,.,..,; 1-ı11~n,. 

jan, sarmısak ayıkladıktan sonra, balık 
yıkadıktan sonra ellerinizi telve ile 
iyice uvalayınız ve soğuk su ile çal
kalayınız. 

Süt kabınızın da dibi ve kenarları 
tutarsa bir yaş kiğıd üzerine aldıiınız 
telve ile uvalayınız. Yanıklar çıkar. 

Saksılardaki çiçeklerin topraklanna 
karıstırılır53 bu topraklar kuvvet bu· 
hır. 

• ahmak adam, böyle parlak bir buluşu. B 1 ZAN S SARAYLAR 1 N DA aklından bile ~eçirmezdi. Göreyim si-
z.i, dostum. Derhal i~inizin başına J?e-

T U•• R K K u MANDANLA R 1 ~~:~·iz, v~:;:~nizde muval!akivet gös-

İlk intikam darbesi 

C Tarihi macera Yazan: Teırlka . ı.ı o l İshak Bey, Geliboluya avdet edip de 
romanı ZIYA ŞAKIR 47 J bu muhavereyi naklctti~i zaman, Ha-

--------------;--:--------------' lil Bey katıla katıla gülmekten kendini 
Konutma, bitti. Kll!ulmuş bir maki- ı · hak Bey, Halilde": aldıiı talimat alamadı. Eski dostu Mihall gibi zeki, 

ne ,;ibi reveranslarla imparatorun oda- ile hareket ediyordu. imparatorun: ha~sas ve alicenob bir adamın, bu ka
aından çıkan Barba Panoli, kapının - Pekala.. liimdi, ne yapaca~ız? ... da.r bud3 Ja, duygusuz ve hasis ruhlu 
önündeki valın Jul1clı muhafızların ö- Her-şeyden evvel, bu Katalanlatı başı- bir evladı olmasına hayretler içinde 
nunden geçerken dudaklarında neş'eli mızdan nasıl atacai;ız?.. kaldı. Gülmekte devam ederek: 
bir tebesrüm belirmi,U. Ve zihfunden. SuRline şu ceYabla mukabele etti: - Ahmak, haaa .•• Pek31.1, Androni-
ıu aezleri KeÇirnti$ti - Kolay., ben, onları ikna ederim. kos. Hl!nRimirin daha ahmak olduğu-

- Ev mUteveffa imparatorum ... Ey Tsalyaya sürüklerim. Siz tamamile nu zaman ,;österir. 
kahraman Mihail! .. Bizanstan .. ve h3tti mü~terih olunuz. Diye bakırclı. 
bizut oit!undan .. senin intikamını. ben Dedi. * 
aJ3ealım... Yeni Türkopollar kumandarunm bu Halil Bey, yükıııek zekasını derhal * cevabı,. ~PF•torun son derecede ho- sı:ö~terdi. İ!!.hak Bevle beraber, Kata-
İshak Beyin, Bizansa gelmesi gecik- şuna gıttı. ak Beyın ellerini tuta- !anların kumandıı.nı BranjP've ı;ı:itti. 

rr rak· 1 Evvelci, Tsalya üzerine yapılacak bir 
oarator o kadar sabırııı.lık içinde - Ah .• bu duşunceniz, cidden bUvuk spferin pek faydalı olaca~ını izah et-

ldi ki. dört aözle bekledi~i İc;hak Beyi bir zeki eseridır Sızın gıbi bir ku- tikten sonra: 
dPrh.eıl sarava getirtti. Ve, huzuruna mandana nail oldu~um için, herşey- - Aziz do~tum! .. :f\.1'aiyelinde, Kııta
k::ıhul f'ttİ .• Ar~1arınd::ıki pezarhk u,.un den evvel. kendimi tPhrik edeyim... lan ordusu gibi bir kuvvete malik o
!'ı -med;. 

1 
h \ Bevin, (Türkopollar F.~er babam1n Türkopollar kumanda- lan senin llibi namdar bir !li:ergf'rde, şu 

kumandanı) unvanını almasile ı1etice- nı HAiii olSAydı. bol bol şerab içmek- vevahud bu hükümdara kılıcını sat
lendi 1 ten baska hiçbir marüeti olınıyan o mak için, diyar diyar dolaşmamalıdır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde cep
hede bir bahçe üzerinde iki oda, bir 
hali ve bir mutfak, mutfakta bulaşık
lık ve üç gözlti bir raf ile havagazl 
ocağı vardır. İşçi Arayanlar 

İkinci kat: Merdivenden camekinla * Bayan aranıyor - Bekir bir bayın 
ayrılmış bir sofa üzerinde cepiı~de bir ev işlerini idare edecek işten anlar bir 
ve bahçe üzerinde iki oda, bir hali ve bayan ararvyor. Hakikat gazetesinde 
bir mutfak, mutfakta bu1atıkl1k ve ha- ı T. R. rumuzuna mektub1a müracaat. 
vagaı.ı ocağı vardır. ( 6 ) 

Üçüncü kat: Merdivenden came
kanla ayrılmLf bir sofa üzerinde cep
heden üstü kapalı bir merdivenle bah· 
çe üzerinde iki oda ve ittisalinde bir 
mutfak ve bir hali vardır. Mutfakta 
havagazı mevcuddur. 

Reisülkitab Mustafa vakfından olan 
ifbu gayrimenkulde borcluya ald 2/ 12 
hissesi açık arttlrma ile satılıiıa çıka

rılmıştır ... 
Meı.kllr hisse 27/12, 940 tarihli cuma 

günü saat 14 ten 15 e kadar Birinci 
İcra odasında açık arttırma ile satıla
caktır. Yevmi mezkürda teklif edilen 
bedel, hi5seye isabet eden muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulduğu takdir· 
de en çok arttırana ihale, aksi halde 

en çok arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 10 gün daha te:n
did edilerek 6/1,.941 tarihli pa:ı.arlesi 

günü saat 14 len 15 e kedar ayni yerde 
yapılacak, ikinci arttırmada da teklıf 

edilen bedel, muhammen kıymetin yüz 
de yetmit betini bulduğu takdirde en 
çok arttırana ihale edilir, aksi halde 
2280 sayılı kanun hükümlerine tevfi
kan sa~ geri bırakılır. 

20 senelik taviz bedeli ve yüzde iki 
buçuk delliliye ve ihale k.'l.rar pulları 
müşteriye aid olup vergi vesair b':>rc.lar 
satıeı bedelinden ödenecektir. Arttırma 
ya iştirak için kıymetin yüzde yedi 
buçuk nispetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubu verilme 

si lizımdır. İpotek sahibi alacaklılarla di 
ğer alacaklıların ve irtifak hakkı aa.
hlblerinin gayrimenkul üzerindeki hak 
larını, hususile faiz ve masrafa dair 
iddialarını ilin tarihinden itibaren 15 
gün içinde evrakı mW:pitelerile birlik

te memuriyetimize bildirmeleri ics.b e
der. Aksi halde hakları tapu sü:illile 
sabit olmadıkça satış bedelinin payla~
masından haric kalacaklardır. 

Gösterilen günde arttırmaya iştirak 
edenler, tartnamıyi okumuş ve lüzum
lu malUmatı almış ve bunları tamaınen 
kabul elmiş ad ve itibar olunurlnr, Sa
tış peşin olup, müşteri parayı v<!rmez
se ihale kararı fesholunarak kendi-;ın
den daha evvel en yüksek teklifte bu

lunan kimseye arzedilrnif olduğu be
delle almağa razı olursa ona olmaz ve
ya bulunmazsa hemen yedi gün müd

detle yeniden arttırmaya çtk9rılarak 

yapılacak satış neticesinde iki bedel a 
rasındaki fark ve mahrum kalınan faiz 
müşteril evvele taunin ettirilir. 

Fazla malümat almak isteyenlerin 
16/12.1940 tarihinden itibaren dalrP.ı1tlı

de 940:892 numara He açık bulunduru
lan tartnameyi görmek üzere daıreye 

müracıratleri ve arttırma için tayin edi
len gün ve ıaatte hazır bulun-naları 

ilin olunur. ,--------, 

\. 

İmtiyaz sahibi ve Basmubarrlrl: 
Necib An KUÇVKA 

Umum oeıriyab idare eden 

Yazı '1leri MOdürO: 
Cemal Hakkı SELEK 

.Basıldığı yer: 
Cumhuriyet Matbaası 

Satılık - Kiralık 
* Kiralık ev aranıyor - i<danhul ci
hetinde iki, üç odalı kiralık ev veya 
aparbman daire~i aranıyor. Hakikat 
Kazetesinde Kiracı rumuzuna mek -
tubla müracaat. (5) * Saiılık kirıir ev - Beşiktaşta Ha
sanpaşa caddesinde 37 numaralı iki 
katlı ve iki bölü~e kabili tefrik k5.rgir 
ev satılıktır. Gönnek için içindeki
lere, konuşmak için İnhisarlar Umum 
MüdürlüQ:ü Neşrivat tubesinde lllmid 
Ören'e müracnnl (8) * Pan~iyon aranıyor - "'Aile nezdin
de mobilvah bir pan!iiivon aranıvor. İs
tanbul <:iheü tercihdir. Hakikat ~aze
te~nde E. S. rumuzuna mektubla mü
racaat. (30) 

J{İRALIK APARTl:\IAX D.\ İRF$İ 
Mııçkada MPçka Palas ııpartımanın

da 2 odalı, elektrik, ı;;u ve havaga7.ını 
havi bir daire devren kiralıktır. Ki-
rası avda 15 liradır. İstek1ilerin , Maç
ka Palas birinci kapının kaoıcısına 
müracaatleri (15) 

Müteferrik 
* Lisan dersleri - Çok ehven fiatla 
inJıı"ilizce, fransızca dersleri verlripı, 

her yere aiderim. Hakikat ~azetesitlde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaat. 

(14) 

Ankara Birinci Asliye Hukuk mah-
kemesinden: 940/2281 

Dava olunan: İstanbul Nişantaşı 
Teşvikiye Çınar sokak 43 No. lı evde 
Gabar Farka!t Vilmoş kızı Şara Day
belge. 
Kocanız Hüseyin Bürhaneddin Day

berge vekili avukat Zühtü Hilmi tara· 
fından aleyhiniz.e açılan boşanma d:ı

vasının icra kılınan muhakemeU so
nunda aranızda şiddetli geçimsizlik 
olduğu sabit ve mahkemece kanaat 
hasıl edilmiş olduğundan medeni ka
nunun 134, 138, 150 ve H. U. Muha· 
mekeleri kanununun 240 ıncı mad -
deleri mucibinee boşanmanıza ve ka
bahatli olduğunuzdan medeni kanu -
ıı~ 142 nci maddı::-sine göre de 1 se
ne müddeti~ yeniden evlenememenize 
ve masarifi muhakemenin sizden ahn
masına 20.ı11.r940 günü kabili temyiz 
olmak üzere karar verildiği ilin olu· 
nur. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRA~I KIS~UNDA 

Bu ~ece saat 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 

Bevoil:lu İstiklil caddesi 

K O M E D İ KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 

Son hafta 

D A D 1 

Resmi ve Nim Resmi Müesseselerin 
ve Halkıınızın Nazarı Dikkatine 

Askerlerimize hazırlanaeak hediyeler içinde en kıymetliı.i olan önü 
ve arkası kalın boz şayaktan yapılmış avcı yelc~i siparişleri alınıp 
sür'atle teılim edilmektedir. Haftada iki bin velek teslimi mümkündür. 
Mühim ve toplu olaraktan yapılacak sip~rişlerde fiatı 200 kuruştur. 

(Bundan evvtl bildirilen perakende 200, toptan 180 kuruş fiat, önü 
şayak, arkası a!ltarh. yelekl~~e aidcli.r .) 

T ÜRKiYE KOYLÜ v• İŞÇİ ELBİSELERİ 
Toı>tar. Satış yeri : 

İstanbul Sııltanahamam İrfaniye Çarşısı No. 18 - 19 

$t>oeat ve mahareti sayesinde bir yurd 
sahibi olup keyfine bakmalıdır ... Gö
rüyorsun ya?.. Türklerle c:arpışmak, 
sana hic:bir şey k~zandırmadı. Fakat, 
Tsalya ve bilhassa Atina, seni bekli· 
yor. Elrlc verelim. Evveli, Tsalyadaki 
Bizans ordusunu tepeleyelim. Ondan 
sonra da Atinaya gidip yerleşelim. 

Dedi. 
Halil Beyin teklifi, Branje'ye çok <:a

zib lleldi. Derhal bütün zabitlerini top
layarak bir harb meclisi akdelti. Ce
reyan eden n1üzakere neticesinde Tsa!· 
ya üzerine harekete karar verildi. 

* Gen~ral A1ek~iyos, İmparator Andro-
nikos'a galebe çala.cajtından o kad~r 
emin idi ki, onu ~altanatından iskat et
mek ve kendi~i Bizans tahtına neçmek 
için son kararını vermişti. Yalnı7., bu 
lcararını tatbik için münaır1ib bir fırsat 
beklemekte idi. 

İşte; tam bu fır~atı beklerkf'n, Ka
talan ordusunun Geliboludnn hareke
tini haber aldı. Buna, evvel8 aldırma
dı. Bu serseri ve çapulcu güruhunun, 
Makedonya va Jreçerek oraları yaılma e
deceği ni !andı. Faknt ordu, cenuha 
doğru dönünce, birdenbire ,a.,aladı. 

Kendisine yaklafan tehlikeye karşı , 

derhal müdafaa tedbirleri almaya baş
ladı. Katalan ordu<;unun pi,darh~ını 

bizzat HaHl Bev deruhde etmişti. Tür
kopo1lar, kendilerinin hakkını gaslıe

den bu şarlatan General Ü7.erine atıl

mak için birer yay gibi ~erilmf~lerdi. 

General Alek.cıiyos, bütün kuvvetini 
toplayarak Vardar nehri !'..'lhilleı•:ncıe 

bir müdafaa hattı teşkil etti. Maksadı, 
Katalan ordusunu ürküterek, onları 
J(arba doiru harekete tebar etmekti. 

Fakat Halil Bey, İshak ile beraber, 
General Aleksiyos'un üzerine öyle bir 
atılış atıldı ki. buna herkesten ziva
de. (Bizans kalesini Latinlerden lstir
dad eden namdar kumandan) hayret
ler ic:inde kaldı. İlk hamlede, çilyov
nısu gibi dağılan ordusunu toparlama
ya muvaffak olamadı. 

Halil Bey, muharebe meydanındıı. a
tını çılmn J:tibi sürerelt her tarafta Ge
neral Aleksiyosu aradı. Fak.at onu bu
lamadı. Çünkü, kaçmıştı. 

Halil Bey, buna çok teessüf etti. 
Çünkü onun en büyük arzusu. Gene
ral Aleksivos ile kare:ı karşıya ı;tecmek .. 
ve onun şnrlatanlığ"ını bağıra bağıra 

YÜ7.Üne vurduktan ıı:onra. kPndisile şah 
ı;pn mübarezeve ~irio:mekli. 

V akıi Halil Beyin bu arzuau 1 yerine 

S Birincikl nun 1940 -. 

Aded Llnlık Lira 

ı %000 - zooo,-
3 1000 - 3000.-

ı 750 - 1500.-

, 500 - %000,-

8 %50 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000,..-

300 ıo - 8000.-

Türkiye İŞ Bankasına para yahrmakla 
yalnız para biriktirmif olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemis olursunuz. • 
Ke~ldeler. f, Subat. Z Mayıs. 

ı Aiustoa. 3 tkınclteırin 
tarihlerinde nınlır 11 

Kumbarab ve lrumbar851z besab• 
lannda en u 50 lirası bula• 
na nlar kur'an dahil edilir ler. 

~--• Avrupa ve Amerikada bile ı>ek büyük şöhret kazanan 

ALi MUHİDDİN HAC! BEKİR 
TİCARETHANELERİ, PAZAR GÜNLERİ AÇIKTIR. 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, KadıkÖY' , 

Emsalsiz kavmaklı Lokum ve Kestane şekerı 

İsi. Komutanlığı Salınalma Komisyonu ilanları 
Askeri ihtiyac için 9 12i940 günü aşağıda ya.zıh Y~~ .. m~~del~r:e~~ 

lıkla satın alınacaktır. Şartnameıri. hergün Komisyonda gorülebilir. Is tl'rı~ 
belli ~n ve saatlerde kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komll11~> Satına ima Komisyonuna gelmeleri. . 

1 
( .,.,u 

Cinsi Miktarı htuhammen B. Kat'i T. Tha e p 

Yulaf 
Arpa 

Ton Lira K. Lira K. SÖ ' 
150 15000.00 2250,00 1 30 
150 14250,00 2131,00 10. ... 

_..,. slcıu 

Askeri ihtiyac için 9/12 :940 günü ıaat 15 te pazarlıkla 1000 tane rı ~· 
arabası satın alınacaktır. Muhammen bedeli 240 bin liradır. Kat'i t~rı ~("' 
26500 liradır. Bu miktar bölünerek de ihale edilebilir. Şartnamesi her~tl. ıi)ı' 
misyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kat'i teminatlarile pı~394ı 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komi!=vonuna gelmeleri. (l - ~ 

Askeri hayvan hastanesinin tamir işi 7 /12/940 günü saat 11 de ,' jl~ 
eksiltme ile isteklisine ihale edilecektir. Keşif bedeli 3433 lira 25 k~ştlliste~' 
teminatı 257 lira 49 kuruştur. Şartnamesi hcrgün Komisyonda ı;:!örülebılır. rııırı• 
!ilerin belli gün ve s&atte Fındıkhda Komutanlık Satınalma Kornis'f~ıoZ9l 
gelmeleri. ( - ~~ 

As.keri ihtiyac için pazarlıkla 7. 12-'940 ~ünü saat 11,'m da 42 ~i.ft ~tc'ı' 
k.01u.mu sa.tın .. alınacaktır. Şartnamesi hergün Koı:"isvon_da ııı:.ör~lebilır. fiıtr.lrı>' 
lılerın bellı gun ve saatte yüzde on bee kat'i temınatlarıle bırlıkte Fın 1151Sl 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna ııı:elmeleri. ( 

- ""ıJ Askeri ihtiyac için 16'12/940 5lÜ0Ü sa.at 11 de pazarlıkla 150 ton -2:1 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli on bet bin liradır. Kat'i temirıat~. 11 ,.e 
liradır. Şartnamesi hergün Komis,·onda ı;törüJ .. bilir. İst"'1<1ilcrin belli ~11rı1~, 
saatte kat'i tPminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma (lİsı") 
yonuna gelmeleri. 

- ,,,ı,f 
Askeri ihtiyac için 12/12/940 j{iinü saat 11 de pazarlıkla 150 ton · 'i';J' 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli on beş bin lira.dır. Kat'i tPmi~al~·rı ,,e 
liradır. Şartnamesi hergün Komisvonda Ş(Örülebllir. Isteklilerin bellı ıtıl.,.\-c' 
saatte kat'i teminatlarile birlikte Fınd1khda Komutanlık Sahnalma 1"0~~sı9l 
nune gelmeleri. ( 

1 
ıı1 

Askeri ihtiyac ic:in lüzumu olan :;;da cins ve miktarları yazılı üe };.;.,~' 
iaşe maddeleri hizalarında gösterilen ~ün v~ saatlerde satın alınacaktır• tİerOt 
nam<!leri hergün Komisyonda p:örülebilir. ı .. teklilerin belli gün ve stı:'IJc: $.1' 
teklif edecekleri fiat üzerinden kat'i teminatlarile Fındıklıda Komutanlı 

1
5211 

lınalrna Komisyonuna gelmeleri. (lt' 
Cinsi Miktan Muhammen B. Pazarlık sas 1 

Ton Lira K. günü S. V· 
Arpa şehriye 30 9000 12112 940 11 l'° 
Pirine 50 22500 13 '12 94-0 10 30 
Sadeyağı 20 33000 13'12 ·94-0 11 

- 9tel11 
Askeri ihtiyac için lüzumu olan aşağıda cins ve miktarları yazılı beş le 9tı' 

iaşe maddeleri hizalarında ıı:österilen gün ve saatlerde pazarlıkla sa.tın ~ 
ııacaktır. Şartnamesi herlriin Komisyonda görülebilir. İsteklilerin bf'lll kı 1 d.ı 
ve saatlerde teklif edeeekleri fiatlar üzerinden kat'i teminatlarile FıJldlısı1' 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna Jıı"elmeleri. (l 9t 

Cinı;;i Miktarı Muhammen B. İhale Pazarlık 
Ton Lira K. günü 5 D· 

Z. ya~ı 
Bulgur 

15 975-0 oo l0/12.940 10 30 
50 11000 00 10 '12 •940 11 30 

K. Fasuly~ 

Nohud 
50 l~ooo oo 11.:12.·940 10 30 

50 8000 00 11112 94-0 11 
30 6900 00 il 112 '94-0 l~ K. MPrcimek 

gelmemişti. Fakat lndirdi"i bu kahir 
darbe ıle, ilk intikam hissini tatmin et. 
misti. 

* Müthiş bir korku 
Kalalanlar, Türklerin keundığı bu 

sür'atli zafer karşt!lında şaşırıp kal
mışlardı. Halil Beyin kılıcile açtı~ı yol
dan, büyük bir emniyetle cenuba doje
ru iniyorlardı. 

Fakat bu iniş, bir ordunun geçişin 
den ziyade bir kasır~anın tahribatına 
benziyordu. Geniş bir hat üzerinde ha
reket eden Katalan ordusu, bütün geç
ti~i yerleri, harabezara çeviriyordu. 
Köyler ve kasabalar, k5.milen yağma 
ediliyor .. her tarafa ates veriliyor .. er
kekler k3milen kılıcdan ııı:ec:irilivor .. e
sir edilen kızlar ve p:enc kadınlar. bü
yük kafileler halindP, ordunun arka
sından sürükleniyordu. 

Bütün bunları yapanlar, Katalanlnr
dı. Fakat ne p;aribdir ki, bu korkunc 
ordunun önünden kaçanlar: 

- Türkler p;eliyor! .. 
Diye haykırıyorlardı. Çünkü, sı;öıle 

rini kamaştıran kılıcların, Vardar sa
hillerinde General Aleksivos'u tam bir 
hezimete uiiratarak kaçıran Türk kl· 

lıcları oldu~unu zannediyorlardı· 
11

{11' 
Şimalden inen bu müthis J{;,.Jl1" 

seli, nihayet (Akropol} önüne le: /." 
mıştı. Ordu mahvolduğu için .. at:ll'''~t 
tinayı müdafaa edecek hiçbır 

kalmamıstı. oril 
atıc.i !i ... 

Katalanlar, kana susamış v ' •:J '1 
leri gibi korkunc nıiralarla Ati~~r \.,, 
riyorlar .. medeniyetin bu 11')C rılı ,, .. 
maJlrur beldesini, hissiz ve ka 

yaklarile çi~niyorlardı. ııf1 '" 
Branje, son derecede m~Jll~k ıJLI' 

n1esrurdu. Atının üzerinde din1 
rarak: .ııoıl" 

- Kat.alanlar! .. İşte şimdi. kefl 
layık bir yurd bulduk. 

Diye feryad ediyordu. edıhr~" 
Bir taraftan sehir vağrna d•rl1" 

diğer taraftan da Boni!as htJkU°:cteJ'l" 
ia seçiliyor .. muazzam Yunan ~~rııı c" 
yetinin merkezi, böylece barbar 
line geçiyordu. ~"1'" 

fer ıı9 I' Her taraf, Katalanlann za 
13 

·ifı e 
rile çınlarken, Branje, Halil eY . 

!erini tutarak sordu: b"yiik bıf 
- Aziz dostum! .. O kadar 

11
· ~t• sıe' 

mükıifatı hak ettin ki, _b~ .h~~~ .. 9-'f 
ninle hiçbir pazarhğa ~ırışıle 
le bakalım, Ne istiyorsun?.. 11 ,,ıJ. 

(ı\rJıaSl 
• 

s 


