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Şeker f iatlarına 
zam yapllmıyacak 
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AKSAM GAZETESİ 
Ankarı (Hu•u•i) - Seke; liatlarmı 11m 
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Ekmek fiatları 
IS kuruş olacak 
Pazartesi günü 3 gün 
devam etmek üzere 20 
para zam yapılqcak 

ÇoJı yerinde 
41ınmış 
ll;,. tedbir 
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Perşembeden itibaren 
hakiki nark fiatları tes
pit ve tatbik edilecek 

MAREŞAL 
Badoglio bir 
hafta evvel 
istifa etmis 

Fakat bu istifa 
gizli tutulmuş 

İstif ayı mucib 

olan sebebler 

Hadise İtalyada vaziyetin 
hiç de iyi olmadığını 

gösteriyor 

Lozan 7 (A.A.) - La Gazel 
dö Lozan, Marqal Badoglio'nun 
iıtifuının laviçrede tevlid ettiği 
derin hayreti tebarüz ettinnekte· 
dir. Marep.lın iatifaunı bir hafta 
evvel Krala verdiği fakat bu ha
berin timdiye kadar riıli tutuldu· 
ğu öğrenilmittir. 

Ticaret 
·deki 

Müdürlüğün
toplantı · 

Bu sabahıoı depolannda buiday· olan be ... 
ka ve diker mÜe!listselerin mümessilleri Mın .. · 
taka Ticaret Müdiirlüiünde bil' tople.nb yap
mışlardır. Bu top1anhda müessese mümessilleri 
ellerindeki buiday mevcudunu, Ticaret Mü .. 
diirlüiüae haber vermişlerdir. 

Fiah 5 kuruş 

YUNANLILAR 
ERGİRİ'YE 
GİRDİLER 

ltalyan 
devam 

ric'ati 
ediyor 

Arna vudlar 

galeyan içinde 

Arnavudluktaki İtalyan 
idaresi çözülmek üzerı 

Atina 7 (A.A.) - Yunan 
kuvvetlerinin Erııiri'ye ııirdikleri 
ııöylenmektedir. 

İtalyan idaresi 
inhilal halinde }' QfQdığımız ve daha ya

fQYaeağımız buhranlı an
lQrdQ bu memlekette en
trikalara ve feytanete ar-
tık yer verilmiyecektir. 
11111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HükUmeün, icabında barı mınlRk.alarda buiday ve arpa mevcudll\nna 
el koymak için vcrdiii karar lt'ıllt'İhince ellerinde yüz kiloc\Rn fazla buğday, 
<'avdar, arpa ve yulaf b11Junanlar, dünden itibaren, Mıntııka Ticaret • müdür
lüfüıte beyanname \·ermeğe bı1$.1.ıımı~ıırdır. 

Yunanistan memnun 
Atina 7 (A.A.) - Marep.I 

Badoıılio'nun İıtifuı haberi Yu
nanistanda büyük bir memnuni
yetle kartılanmıtlır. Bu istifa, 1-
talyanlann bundan ıonra kendi
lerini toplayamıyacaklanna, Ar· 
navudluğu terketmek mecburiye
tinde kalacaldanna bir delil ola· 
rak telakki edilmektedir. 

Amavudluk hezimeti ii:ı.erine İtalyan orduları Ba$kumandan1ığmdan istifa 
eden Mareşal Badoglio'nun Habeş harbi sırasında alınnu, olan bir resmi 

Atina 7 (A.A.) - Resmi 
tebliğ, evvelki gün Yunan sol 
cenahında baılayan lıalyan ric" a
tin in dün devam ettiğini ve niha .. 
yet ltalyanların Ayaearandayı ter .. 
ketıiklerini bildirmektedir. ünkü ııazeteler büklıme

tin iaabetli bir kararın~ 
. neırettiler. Öted':n.berı 
ldd~ ettiğimiz veçbiel ikosadı ııler t hpılan tedbirler, alınan karar-

, daima piyaaanm dal!l'alarma 
'ttıın olmalıdır. Piyaaa fıatı, ar.• 
1
• taleb kaideıinin ıabii bir ne!'

'tıi olduğundan buna kartı gıt· 
liı•k ve bunun akıine hareket et
' d • ili" menfaatler ha· .,_aımamı 

1 ~:"ltııdan hatır ve hayale ııe m':" 
~ çok miifkülitlar tevlid ~ebı: 
~. V aktile müıtahıilin elı'.'deki 
t'hıulün kıymetini daha zıyade 
Yb,,ımeme•i için Toprak Mah• 

~t<i Ofüi buğday fiatmı bet k:: 
~ olarak teıpit etınit ve. b';'1ıu 
'ı,~İiıtahıil, her ııün Y"'.'' b:d':~ 
1 ,. karıılaımak teb~eı .. a 
b"'1ulınuıtu. Fakat yenı . duny 
~•nı kart111nda birdenbıre kıy· 
'-h~· ktiaab eden buğday, • ııaye~ 
~.- 11 olarak fiahru arttırmaııa bat 
,;:ııııı. Halbuki fiabn yukarı~ 
't~ kımıldadığı bu ııradıı; O • 
tı, 1ıatı yerinde tahaccür etm•t du
fi0•du. Ezeli tabiat kaideıine te_v 
~ elinde mah•ulü olanlar Of!· 
) tıtıniyerek mallanru daha ~
) 'd• kıymetlendiren tüccara verr 
,~•lardı. Mal bu ıuretle müıtah· 
L ·~ •linden çıkbktan ıonra fiabn 
"l.tı • • nı \ tı noktaya kadar fırlayacagt 
~nerede duracağını t~bmin et: 
lııı k "1ütküldür. Bu vazıyet kart~ 
~- bu ıene tabiatin emsabiz bır 
~ • memleketimize bahıettiği 
\u, •ul bolluğu içinde memleket 
1..; 1 ••bebıiz ve beyhude bir 11· 

tıy, dütecekti. 
~ lıte büklımet netrettij!i bu 
ı.'"name ile böyle mühim 
ı.,. 1 hayati bir mıhzuru önlemi§ 
'o, unınaktadır. it bu tekle ııirin· 
"ok hiikiunetin eiindeki buğday 
1~1 ı_., zenııinletecek ve bogday 
~1 

1 
tayritabii dalııalara tabi ol

~·'••ktır. Bu tedbirle hükilme
'- Q, tam bir tüccar zibniyetiJe 
~•ket elmit olduğundan, bunun 
t;;,'Pet faydaaı derhal piyaaada 
lf.~1«ektir. Halkın en mübrem 
dıı, •k derdi, bu suretle halledil-
> 1•- ·ı d'• • 'li •• aonra ııraıı e ı.ger zarurı 

ı..:•tlara tekabül eden madde· 
1,, k de ayni tekilde hareket edi· 
~ ihtikarı henüı cenin h~linde 
\ boğmaıını çok te?'~n~ı ede
\1 :\lllıne menfaatlerının ıcabla· 
'~& etmekle mükellef bulunan 
\o~ ~lııet, bu kere yaptığı b~ itile 
~ )'erinde bir misal vernı11 bu-
di ""-ktadır. Eğer bu tedbiri tim
;,~;lınamıt olsaydı, ihtikar tah· 
\ •ktan ve kuvvetini milletin 
ıı,,:uın kanile besledikten sonra 
I~ t•ııe mağlub etmek müm· 
~ kve kabildi. Fıkat yapılacak 
'~ •t biraz daha zor olacak ve 
~i~ ide asıl müıtah•ilin menfa· 
~ olmıyarak hük\ımeti •iv 
. i~d~fla.ra sokacaktı. itte buuun 
~ h 1' ki hükumetimizin bu ener 
~ ll-eketinden çok memnun o-

Ot-ı.ı. 

~~İikGmet, ııürültüsüz ve fakat 
~•tli hamlelerle ihtikarın kar
~İiat . dikilmit bulunmaktadır. 
1ı d ••ib olabiliriı ki yaıadığımız 
l~la •ha Y&fllyacağımız buhranlı 
"- v'da bu memlekette entrikala· 
)ı,._~ teytanete artık yer verilmi

"'lıt" ... 
Hecip Ali J'OÇOKA 

Beyannamelerdeki buiday ne,·ilerinl tetkik etmek üıerc, Ziraat Odası 
azalarile buiday ck~·erl"'dn<lt'n nıüteşekk:il bir komh;yon kun1latıktır. Be
l utnamelerin tetkiki l·ltHkten sonra, Toprak Mahsulleri ofisi buiday mü
ha3·aasın• ba1layacakt.ır. 

Ekmek fiatlan artacak 
Son S.ıramameden rv\·et btanl.lut borsMında buiday 7 buçuk kuru!'Çla 

1 kuru, ofuz pan •n"'ınıla muunreJe görürken, dünden itibaren ek<litra buf
da)'lann fıatl•n 1,15 kuru, nlmu~Uf'. Bu variyet kartt!iınd• ekmek fiatlan
nın da buldav fiatlan ni.<~tinde ~ükselme.,.j icab etmektedir. 

!\ofe,·nıd toltmek narkı panf'tr"i fiınune kadar devam edecek, ))ararfesl 
Ühü ekm{'k fiatl,.rına ıt ,-,~·a 30 para ummedlleeek \'il bu yeni n•rk üç 

gün devam etmek i.u!ert rtlU\"lkkıt ~!araktır. Üç tün sonnı, te!ipit Milect.k:! 
olan kıt'i nark ilin rdile,ektir. Bu a<lid narlan 15 kurufa yıkın bir mjk. 
tar olmbt kuneOe muhtenıeldir. 

OlıuJ1ucularımıza 

Hediye ettiğimiz Milli 
Piyango biletleri 
Kur'a dün 
Hallıe11inde 

Eminönü 
~elıildi 

Neticeyi ilan ediyoruz 
Okuyucularımız. bedi3 e ettiiimiz Milli Piyang-o biletleri İstanbul Alhncı 

Noteri Galib BingOhin huıurile, dün saat 15 te Eminonü Halk.evinde çekil·: 
miştirı. Neticeleri apiıda bildiri}"oruz : 

Birinci ikramiye 1 

Bu çekilife mahsus onu 
tam, onu yarım bilet 

karnesi kazanan 
Hasan Pektez: Tarlabatıı Karakurum 

, 0 kak No. 88, Taluim. 
Fil 

numara61 
279 

Kazandıiı tam bİ· 
letlt'rin nunlatalan 

62451 
112842 
132533 
185324 
170415 
174906 

6197 
15088 
22779 
38870 

Ka ndıtı yanın 

bi1etlerin numaıatan 
195021 
18471? 
15010~ 

110994 
917~ 

84476 
46867 

18258 
10549 

9740 

İkinci ikramiye 
Bu çekili~e lr'ıthsus 

tam biletterı ibaret 
10 
bir 

karne kazanan 
Fazıli Emniyet Müdürlüğünde komi

ser. İstanbul. 
Fiş 

numaraıı 

833 

Ka1.andıf1 tO tam 
biletin numaraları 

174901 
8193 

15083 
22774 
38865 
62456 

112847 
132538 
185329 
170420 

Üçüncü ikramiye 
Bu çekilif e mahsus 10 
yarım bilet karnesi 

kazanan 
Kazım Alpengin; C. H. P Talebe yur 

dunda Tıb talebesinden No: 2892 
Fiş Kazandığ"ı JO yarını 

numarası biletin nunıaralan 
228 184611 

151102 
ll0993 
91784 
84475 
46866 
18257 
10548 
9739 

195030 

[Arkosı sahife 4 sütun t del 

Deierli Uınınmıı romancımız 

Sabahaddin Ali'nin 
35 ııün kadar ıUrecek 

Kürk Mantolu 
Madonna 

Adlı büyük hiklvesinl tefrik.aya 
baıslıyacaiı.z. 

Radyo gazetesi 
Dün akşam Ankara radyoıu· 

nun neşriyatında Raydo fıazele•İ, 
Mareıal Badoglio'nun i•tifaa bak· 
kında ~unları söylemiştir: 

cGünün en ehemmiyetli hadi· 
se•i, lıalyan başkumandanı Ma· 
rcşal Badoglio'nun iıtifasıdır. 

Bir Roma telgrafına göre Ba· 
doglio, kendi talebi üzerine va· 
zife•inden affedilmiştir. lıalyanın 
en büyük ve kıymetli askerlerin· 
den biri olan Badoglio' nun isti· 
fa.,, ıon günlerde lıalya dahilin
deki hoşnudsuzluklara bir delil-

[ Arkııs! uhife 3 •Ütun 3 tel 

POLONYA'DA 
MÜTHİS BİR 

SEFALET 

Caddeler cesedlerle 
dolu bulunuyor 
Londra 7 ( A.A.) - Varıova

yı terkederek Londraya ııelmeğe 
muvaffak olan bir Polonyalı aile 
bu tcbirdeki vaziyet hakkında kor 
kunc malumat vermiştir. Sefalet 
ve açlık, timdiye kadar ııörülme· 
mit bir tekilde zayiata ıebebiyet 
verdirmektedir. Bu, Polonyalı ai· 
le pencerelerinde cam olmayan ve 
mtılmıyan iki odada yapmaklay· 
dı. Polonyalılar büyük ııruplar ha· 
linde kendilerine tahsis edilen yer 
lere sevkedilmekte ve bunların bı· 
raktıklan yerlere Almanlar yerlet· 
mektedir. Yollar ceıedlerle dolu· 
dur. Temerküz kampları mevkuf
larln doludur. 

Faşist filosu 
nerede! 

İngilizler bunu 

soruyorlar 
Londra 7 (AA) - M. Gay

da l ilkkô.nunla l O ilkkanun ara· 
sında Akdcnizde hcrıcyin dcğ;şc · 
ceğini ve İtalyan filosunun üsle· 
rindl!!n çıkacağını haber vermiıti. 
M. Gayda cYanm tedbirler za· 
manı geçmiştir. Faşist filn11unun 
kuvvetinin ne olduğu yakında gÖ· 
rülccek> diyordu. Şimdi lngiliz 
gazeteleri: c Tespit edilen müddet 
geçti. F atiıt filoıu nerede h diye 
eoru,y~rl.!!!lt -

İktısad Vekilinin 
mühim beyanatı 

Toptan yünlü 11e 
Yeril 

da 

&atışları 

Pazarlarında 

pamulılu 

MaUar 

~apılacalt 

lktısad Vekili Hüsnü Çakır §eh
rimizdeki Sümer Bank müessese· 
lerinde tetkikler yapmaktadır. Bu 
arada dokuma fabrikalannın iplik 
ihtiyacları ve bunun hakkında or· 
taya çıkan şikB.yetler de tetkik e· 
dilmektedir. Hüsnü Çakır, Kara· 
bük fabrikasının faaliyeti hakkın
da şu mal\imab vermektedir: 

c- Karabük Demir ve Çelik 
fabrikasının faaliyeti, tecrübeler 
ilerledikçe ve usta işçi ve mü· 
hcndislerimizin mümaresesi art· 
tıkça mahsUs derecede ilerlemek· 
tedir. Burada pik demir i•tih•al 
eden yüksek fırınlardan ba~ka çe· 
likhane, haddehane ve boru fab
rikasile kok fabrikasının hepsi ça· 
lışmakta ve mamulAtını memle· 
ket ve ordu ihtiyacına vermekte· 
dir. 

Haddehane kısmı . şimdiye ka· 
dar çıkardığı yuvarlak demir, ray 

Yugoslavya 

bitaraflıktan 

ayrılmıyacak 
Be)grad 7 ( A.A.) - Ba,vekil 

memleketin siyaai vaziyetinin iyi 
olduğunu, Yugoılavya halkının 

sulhun muhafazasından a§ağı yu· 
kan emin bulunduğunu beyan et· 
miıtir. Baıvekil: «Bitaraf kalaca
ğız ve bizi bitaraflıktan çıkaracak 
bütün teıebbüslere mukavemet e· 
deceğiz.» demittir. 

Vindsor Dükü ilk defa 
radyoda nutuk söyledi 

Nevyork 7 (A.A.) - R•uter : 
Duc de \Vindıor. ıahttan indik
ten sonra. ilk defa olarak radyo
da bir nutuk söylemiştir: 

Evvelki gece Uassau radyoıun· 
da söz söyleyen dük, muharebe
ye iş tirak edenlerin ıstırablannı 
azaltmak İçin earfettikleri gayret· 
!erden dolayı Amerikalılara le· 
~ekkür etmiş tir. 

Dük, bilhassa Kızılhaça karşı 
minnettarlığını ızhar ettikten sonw 
ra demiştir ki: 

c- Mikrofonda yanımda bu· 
lunan Düşes, birçok vatandaşla· 
nn1n gösterdiği dostane faaliyet 
ve hüsnüniyete karşı büyük bir 
gurur ve alaka hissettiğini size 
bildirmemi rica edi;yor.ı, 

ve petrollerden maada, son za. 
manlarda saç İma1ine de başla· 
mııttr. Aynca memleketin pek zi .. 
yade muhtac olduğu araba de .. 
mirlerini yapacak aletler de gel
miı olduğundan yakında bunların 
da İmali için tertibat yapılmakta· 
dır. > 

Vekil, ihtikarla mücadele itin· 
de, lktı•ad Vekaleıinin kendisine 
dii§en tedbirleri aldığını , toptan 
yünlü ve pamuklu satışlarının 
Yerli Mallar Pazarlarında da ya· 
pılacağını ve bu pazarların pey
derpey çoğaltılacağını ili.ve et· 
mi•tir. 

lktısad Vekili Hüınü Çakır, 
petrol araı,tırmaları ve Çatalağ .. 
zında kurulacak elektrik santralı 
hakkında da şu izahatı vermiştir: 

c- Petrol araştırma1anmızı , 
bildiğiniz gibi, Raman dağında 

[Arkası '8hife 3 sütun 4 le] 

İtalyanlar üç ay 

sonra petrolsüz 

kalacaklar 
Londra 7 (A.A.) - Hükume· 

tin tarktaki petrol ajanı, lıalyan· 
lann elinde bulunan petrol mile· 
tanna aid raporu tanzim etmittir. 
Bu rapordaki rakamlara göre ltal
yanlann petrol ıtoku üç ay içinde 
bitmit olacaktır. 

2500 Amerikan 
tayyarecisi Kanadada 
Montreal 7 (A.A) - Hali ha

ırda Kanadada 2500 den fazla 
Amerikan tayyareciainin Kanada· 
lılarla iıbirliği yaptığı bildirilmek
tedir. 

Piremedi mıntalcaeında Yunan 
kuvvetleri göl eahiii boyunca iler .. 
lemektedirler. iki cenahın niha
yetinde çevirme hareketi tama. .. 
men inki§af etmiştir. 

Amavudlar arasında büyijk bir 
ğaleyan büküm ıürmekte ve t. 
talyan idare•i inhilal etmek üz··~ 
bulunma1ctadir. '? 

İtalyanlar gayriaskıri 
mıntıkaları bombalıyor 

Atina 7 (A.A.) - Emniyette· 
fi, Jtalyan tayyarelerinin gayrias'" 
keri mıntıkaları bombalıdıklan· 
nı bildirmektedir. Arkadyada bir 
çocuk ölmüı, üç kiıi yaralanmıf, 
diğer yerlerde bir zayiat yoktur. 

Cenubi Atlas 

Okyanusunda 

bir muharebe 
Berlin 6 (A.A.)- Stefani: Ha 

her alındığına göre cenubi Atlas 
Okyanusunun bir mıntakaaında 
Alman deniz cüzütamlarile bir İn" 
giliz kruvazörü arasında bir muha 
rebe olmugtur. 

Londra 6 (A.A.) - Amiral• 
lık daireıi aıaiıdaki tebliği nefret• 
mittir: 

T arnarvon Caıtle ismindeki si· 
lahh lngiliz ticaret gemisi Atlas de 
nizi cenubunda, ticaret vapuru ıek 
!ine ııirmiı bulunan çok kuvvetli 
ve ıür' atli bir Alman korsan ge· 
miıile muharebeye tutuşmuıtur. 

Mufa,.al malumat henüz ııel
memiı olmakla beraber ahnan ra· 
porlardan anla~ıldığına göre mu .. 
harebe, korsan gemiıi yakından 
mücadeleyi kabul etmediği için. 
uzaktan uzağa cereyan etmiıtir. 
Muharebe eınaıında her iki taraf 
çok sıkı ate§ teati etmit ve mühim 
miktarda cephane earfeylemiotir. 
Düşmanı kovalamak mecburiye .. 
tında kalan Tarnarvon Caetle, ha 
fif ha.sara uğramış ve bir miktar 
telefat vcnniıtir. Ölenlerin akraba. 
sı , in1k8n hasıl olur olmaz haber· 
dar edileceklerdir. Düıman gemi
sine ne dereceye kadar zarar ya· 
pıldığı henüz meçhuldür. Son ra· 
porlar dütmanın ıimale doğru bü 
yük bir ıür' etle kaçhğını ve mu• 
harebe meydanından uzaklattığr 
nı bildirmektedir. 
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Kırkambar: 

Bir şoson llilıirJ1eSİ 

Ben, ömrümde yün çorab, yün fanili eiymediğim gibi, yün 
batlık, içi fanililı liutik, toton filin gibi ıeyleri de hiç kullanma
m1Jımdır. Fakat, bugünlerde, nedenıe aklıma esti, kendime bir çift 
fOIOD alayım, dedim ve aldım. Aldım ama bizim bu ıosonları gö
ren bir ahpab : 

- Bunlar, dedi, aana yftkıımaz, bunları balıkçılar, ka.ablar, 
mnbabada çalıtanlar filin giyer. Hiç yollarda böyle battan a~ağı 
li..atik ıoson giyeni ıörüyor mwun 7 Sen götür bunlan da, altlan 
liıtilc, üstleri bez olanlarla dejii,tir ! 

Tuttuk, öyle yaptık, baıta" af8ğı listik olan tosonlan, aldı
iunız yere götürüp altlan ta.tik, üstleri bez olanlarla deiittirdik. 
Fakat, bu ıefer de bir batkası, bunları görünce, surabnı ekıiterek: 

- Bunlar ıana yaramaz yahu! dedi. Bunlar, yollan munta
zam yerler içindir. Vakı&, hafif, zarif ıevler ama, ıizin tarafa hiç 
l'elmez. Malum a, ıizin tarafta çamur iki kanıhr, bunlarla, hele 
rece ~amura batbn mıydı, ert~i gün vay haline! 

- Ey, ne yapayını? 
- Ne yapacaluun, bunlan götürür geriye, yerine battan aş.ağı 

laıtik olanları alının 1 Çünkü bulan af8ilı liıtik olanlar!" ne kadar 
çamura hatsan, ertesi ş::'Ün, onları bot ıu ile yıkayınca tertemiz olur. 
Halbuki bunlar ne yıkamr. ne fırçalanır. 

Haydi biz tekrar listikçiye ve on dakika sonra da ilk toson-
lar kolumuzda matbaaya •.• 

Ne o, toıon mu aldın? 
Evet! 
Bakayım? 
Buyurun! 

Şimdi de motbaadaki arkadaslardan biri, baıtan "..,ğı lastik 
olan tosonlan, bira.z evirip çevirdikten sonra açh ajzını: 

- Pek hRntal ,eyler! (el ile bir taneıini tart.ar gibi yaparak) 
Bir teki bir kilo gelir. Sen bunlan ayaitnda naHl tqıyacaksın? Bi
rer kiJo bunlar, ~n afaiadan yarımtar kilo da iskarpinler, eder üç 
kilo! Üç kilo feY ayakta ıa,ınır mı bic? Sonra konclar pPk uzun •.. 
:A.zü:im, bunlar l"kanc?ina''>·a, Finlandiya, ,imali Ruıva filin eibi, 
kar dizboyunu gecen, çok ıo~k yerler içindir. lıtanbulun i•e k .. ı 
nıutedildir, ıen çıldırdın mı ki bunlan aldın? Bunlar bem cok aVır, 
lıem de ıenin ayaklannı terletir, Di,irir, ı>annak1an1"da katınblar 
J'apar. Vaz geç bunlardan ..,.,, götür bunları değiıtirl 

- Ne ile dejii,ıireyim? 
- Bunların yanm konçluları ve hafifleri vardır, onlarla, ya-

lıod bayafı listikle değiftir! 
iyi ama, !istik mağazasina tekrar ıridip bunları da deği,ıirin 

, C!emeğe in1anda yüz isterdi. Fakat arkadaıı 
- Sılnlma yahu, ille git, deifutir, İstenen beraber gidelim! 
Diye 11rar edince, li(üncii defa mağazanm yolunu tuttuk ... 
Tezırihtar vülümseyerek: 
:;_ Hayrola? 
- Bunlar da olmadı! 
:Adamcaiız biraz düıünClükten sonra ne dua beğenirsiniz? 

Deme.in mi ki: 
- Şu halde ıl:ıe dizkapağınıza kadar miilı:emmel bir l~stik 
~ ,,erelim! 

Arkadllf kahkahayİ ıalıverdi, ben kınlnrmizi, ne ıö,.leveceP.i
ml Mlfırdım. Nihavet yarım kondu bir baaka so•on koltuPlımda 
'dükldından cıkhk. Fakat ııuırnayı~ ki. mesele, bövlelikle bitti. Ak
f&lll "'" ıridince, bu defa da ..vdekiler demesinler mi: 

- Avol, bunlar kadm roronu, bunJ,.rı kadınlar J!"İver, herkesi 
kend;.,e ..üldürmek icin mi •'d•n hunl•rı? Yarın !!'Ölür de deüiıtir! 

DeV:istir am~. ne ile d~i.tirevim? Ma!iaz~..!4 ılrüistir;lecP'k 
çesid kalmadı. Bakalım, c""•ret Pdebilirs~m. mübarekleri l,ua\m 
e<'türeceP-im ve Jıe7qfthtara diveceiim lri bütün fOSOn ceıir11erinfn 
adlannı birer ~Otd111. vazro nİvpt cek_.l;rn v.. kı·ın~t;nıize hl'nO'İ.oı;İ 
çıkar•• llrttk lcat'i olıııı"Jtk. onu "Tın ıri1'~lim! Tevekkpl; demem;~ıet': 

d
• 1Kolabalıkta eteğin kuyrujhı kesilirse ya uzun düser, ya kısa, 
ıye 
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Yeni buğdaJ fialları 
Hük'Ometin bu~day flatJan hakkın-ı tana külliyet1i miktarda fındık sev

da neşrettiği son kararname piyuada ked.ilmi~tir. 
büyUi bir alaka uyondırnııttı.r. Ev- DÖNK.ii iımACAT 
velki güne kadar, ticaret ve zahire Dün muhtelif memleketlere 350 bin 
borsa.!illlda buj(day fiatları 7 buc;;:uk liralık ihracat yapılmıştır. Bunlar ara
kuMlftu. Dünd(."Il itibaren yeni karcır- ~ındo Amerikaya 40 bin lirnlık mavi 
rıameye ıı;öre ekstra bu~dayların fiatı hathaş, Almanye.ya 65 bin lirahk tü-
9.75. diler buğdayların fiah 9.25 ku- tün, İsveçe kewk. Yugoslavyaya iç 
ruştur. fındık. Çekyaya sabun, kuru mey\•a 

Bundan bir iki ay evvel piyasa SÜ- İsviçreye yumurta, dan, tiftik gön
tununda. bazı buğday tacirlerinin A- derilmistir. 
nadoludan bol miktarda bu~day top- KAMBİYO BORSASI İSTANBULA 
ladıtını yazmıttık. Yeni kararname NAKLEDİLECEK 1\-Iİ? 
üzerine vaktile muazzam buğday sto- Ankaradan gelen haberlere göre 
ku biriktirenler müşkül mevkide knl- Ankara kambiyo ve esham borsası
mıtlardır. Çünkü bu stokçular, spe- run İstanbula nakli hakkında tetkik
Jdilasyon yapmak maksadi1e buğday ler yapılmaktadır. Dil;er taraftstn söy
toplamıtlardı. Yeni kararname, !!!pekü- Jendiğine ı:t:ôre. İstanbulda yalnız es-
lasyon arzularmın önüne 5il'.eçrniştir. ham borsa!';ı bulunacak, Ankarad~ki 

1'lACARisTA1'"LA TİCARETİl\tİZ borsa da faalivetine devam edecektir. 
Son avlar zarfında Macaristanla mü- ALTIN FİATJ 

him mikyasta ticari i•ler yapılmağa Dün altın fiatlarında deititikHk ol-
ba~lanmı,.tır. Piya~ml7Jn muhtac o1- mamıştır. Dün de bir altının f-ıah 23.70 
dulu birçok ithalı1t maddesi ı:t:elmek- lira idi. 
tedir. Dün de Tuna yolile limannnıu 
mühim mlktarda mal gelmiştir. 

Bu mallar meyanında ambalıij kli
lıdı. otomobil, radyo rihazı vC> akq
mı. ampul. telefon cihazı. santr{IJ ak
.samı, elektrik 1aati. ele-ktrik aletieri 
telter ve aksamı, boya. ıülfat döli
minyom, kiğıd, demir mamulatı, ço
cuk arabası ,yazı kAAı.dı, alüminyom 
mutfak takımı. anelin boya, ate, tuğ
lası. cam vardır. 
Avrıca Basra yolile de bir vagon 

otomobil lam~ ~elmlştir. 

BiRAZ 
SAMtMI 

ve CtDDI 
OLALIM 

Mües.se. ·•mitte i.Wn ve muvazzah 
adresleri tesbit edilen vatandru,larımı
z.ın bir çok müracaatlerindc:n. bazı es· 
nafın ÇAPAJ\IARKA müsta.hıaratı bu
lamıyoruz. diyerek mukallid markalarla 
halkı izrar ettikleri anlaşılmaktadır. 
Piyasamızda her nevi ÇAPA'l\1,\RKA. 
mü~hzaratınm mebzull!'n mevcud ol
duğunu Jt"Ördükfunüı: lürum üzerine 
tavı.ihan ilin edivoruz. 
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ŞEHiR ve MEMLEKET 
Meçhul aşıkın 
mektubları 

Nakleden: Hikmet MUnlr 

HABERLERİ 
' 

Kaymakamlar 
arasında yeni 
tayinler yapıldı 
Şile kaymakamı İhsan, 
Çatalca kaymakamlığına 

tayin edildi 

Birecik kayme.kamı Nasuhi Çf)rlu 
kaymakamlığına. ..Çorlu kaymakamı 

Mu:laffer Erdek kaymakamlıgın:ı, Gey
ve kaymakAmı He.şlm Şile kaymakam
hğına. Şile kaymakamı İhsan Çatalca 
kaymakamhğına, Çatalca kaymakamı 

Cemal Babaeski knymakamlığına. Ba· 
baeski kavmak~mı Namık Geyve kny
makamlıR:ına, BRşkalC> kaymak:ımı İh
!an Birecik kaymakamlı~ına, Ri ':ı 

kaymakamı FC>hmi Çıldır kaynı:ıkam
hl::ına, Botövük kaymakamı llikmct 
Biı;ca ko.ymakamlık!na. Hızan kıııym3-
kamı Nureddin Sunı:tttrlu kavn1akam
h~na. Alanya kttvmakamı Nivaıi Hi
zan kaymakamlığına, Sungurlu knv
maknmı Adil Alanyu kaymakamlı~ınn 1 
Mülltiye müfettişlerinden Nazi Bo"?ö
vük kavmakamh~no, Çıldır kaymaka
mı Şefik Ağrı vililyeti mektubculu~u
na tayin edilmhlerdir. Erdek kO'.lyma
kamı ihsan ve Toknd vilayeti Sefer
berlik müdürü Tahir Vekalet emrine 
alınmışlardır. 

Ders saatleri 
Mekteblerdeki ders 

saatleri tekrar 
değişiyor 

Işıkların maskelenmesi üzerine tes
pit edilen mekteb ders scıatleri görü
len lüzum üzerine yeniden tespit e
dilmiştir. Hazırlanan yeni ev!<at ced
vellerine göre d!te tedrisat yapan 
mekteblerde cumarteı::i ~nlrrinden 
maada talebenin dört saat çalışmn

lan kararlaştınlmıştır. Bu suretle bi
rinci ,R"ruplnr icin tedrisat..'l sabahları 

9 da başlanıp 12,10 da nihayet veri
lecektir. İkinci l{l'Uplar iı::e saat 12.25 
ten 15.10 a kadar c;:alışacakl'ardır. Cu
mart~i "ünleri i~<' birinci gru?lP.r 9.10 
dan 10.40 a kadar, ikinci gruplar da 
10,50 den 13 e kadar çahşac:ıklordır 
Bu suretle bu okullarda haftalık ted
risat 26 SO!atten 23 ı::tıate indirilmiş o
lnooktır. 

Kız enstitüleri ve Ticaret okulları 

saat 9 da. Yüksek Ticaret ve lkt..ı"ad. 
Terzilik, San'at okulları saat 8 30 da 
de-rse başkıyacnklardır. Kız enstitüleri 
cumarteı::i günleri sa.At 13 te ta+il edi
leceklPrdir. 
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lktısad 

* AUJA~"YAYA BALIK İllRACA
Tl - İtalya ve Almanyaya Tuna yo
lile balık ihrAcatını temin için Bulga
ristana giden müme il geri dönnıüş
tür. Yakında bu mt>mleketlere Tunı:ı. 

yoJiJe ihracata baş.lan.:ıcaklır. 
* ALMANJ,ARLA YENİ BİR AN

LAŞMA - Alman ticaret heyetile 
ıchrimb:de d~vam c.den mu7..akereler 
neticelenmiş ve Almanyaya 1000 ton 
kuru incır ve oyrıca mühim rniktar
da üzüm !!!atılması kararlaştınlmı;;tır 

* MAKARA TEVZİATI - Terzi
ler cemiyeti tarafından tevı.i ediien 
terzi lev11z.ımatı ve makaralar Anado
lunun her mıntakasına ıı;önderilecek
tir. ~1ıntaka Ticaret müdürlüğü tevzi
at li!ıte ini yE>niden tetkik etr.ıekt('dir * is\rEç IIF.YETİ - İsveçlc yeni 
bir ticaret anlaşması yapmak Ül'erc bu 
günlerde İsvec;;:ten bir ticaret hE'yetiııin 
ı;telme~i beklenmektıedir. 

Vilayet ve Belediye 
* YUNAN ASKERLERİNE GÖN

DERİLECEK ŞEKERLER - Yuna~ 
askerlerine Rönderilecek Noel hediye<>i 
şekerlerin ihracına başlannnstır. Yal
nız ŞC"kercilerin teb .. rruatının 15 Lin 
kutuyu bulaooı:(ı tahmin edilmektedir. * SADIKALJLAR - Belediyenin 
inşaat ve tcuüzlik işlerinde münhası
ran sahıkalılar çahştırılacaktır. 

*YEDEK Sl:BAYLARN COCUK
LARI - Askere alınan vedek subay 
çocuklarının mekteblerde yüzdt:' 10 
ten7..i18.tla okutulması kararlaşlırılınıo;

tır. 
* MISIR ÇARŞL~l - Mmr çarfı

sının tahliyesine devam olunmaktadır. 
Burada yalnıı .30 kadar baharatçı ka
Iac.ıklır Çar~ı hil ~kline ifraA" oluna
caktır. 

Maarif 
* ZİYA GÖKALP GÜSÜ - Yarın 

büvük Türk mütefekkiri Ziya Gökal
pın ölüm yıldönümüdür. Bu münase
betle Halkevlerinde ihtifaller yapıla
caktır. * CNİVERSİTEDE - Üniversite
de münhal bulunan profesörlüklerin 
doldurulmrısı için Vekalet bazı ecnebi 
profesörlerle muhabere etmektedir. 
Hizmet müddetini dolduran ehliyetli 
doçentlerin profcsörlü~e t~rfileri için 
tetkikler yapılmaktadır. 

* LNİVERSİTEl.İLERİN SEY.\HA
Tİ - İstanbul Üniversitesi Jeoloji 
enc;tilü!'IÜ asistan ve talebelerinden bir 
.R't'UP sömestr tatilinde Bursa. İzmit ve 
Sapanca mıntnkalarınd!l ilmt tetkikler 
vn~calc:lnrdrr. 

Me rese binaları talebe 
pansiyonu olacak 

Oün Vali ve Belediye rei~i Ltitfi 
Kırdı1r ve Maarif müdürü Tevfik Kut, 
Fatih medreselerini teftiş etmişlerdir 

Bu medreSf'lerde bir kı~ım ifniversitı
talelx-si yatmaktadır. Bu medreselerin 
Maarif müdürlüRüne devredi1me~i ve 
bu medreselerin panqiyon olabilecek 
bir şekle konulması için tedbirler it
tihaz edilecE>ktir. 

Sümer Bank 
kumaşları hak
kında bir karar 
Bundan sonra toptancı 

tüccara ve terzilere 
kumaş verilmiyecek 

Ankaradan alınan haberlere ~öre 
Sümer Bank, kendi mücsse5elerinde 
imal ettirmekte olduğu elbise kumaş
ları hakkında yeni bir karar vermiş
tir. Banka. memleket ihtiyacını kar
şılayacak derecede bir stok vücude ge
tirinceye kadar elbi5:elik kumn ların 
toptancı tüccar ve terzilere satılması
nı yasak etmiştir. Bu stok y.ıpıld,ktan 
sonra ecı1acak satış şubelerinde halka 
i~tedikleri kadar ucuz fiaUa kuma' !'la
hlocaktır. Bu ıııuretle yerli malların 
Avrupa malı diye piya~drı sürülerek 
ihtiktır yapılma<ıına mini olunacak 
hem de halka doğrudan doğı·uvı :ııal 

satılmak suretile ortadnki mutavası;ıt
lar kaldırılacaktır. Şehrimizde bulunan 
İkh~ad Vekili Hümü Çakır bu husus
ta tetkiklerde bulunmaktadır. Ranlı-a

nın kumaş ı:;toklannı en kı~a bir za
manda ikmal ('tmf'si için, al.5.ka-iartara 
direktifler verilmi,tir. 

Di~er taraftan bnnka, c;orab ve fa
nili fabrikalarına lüzumlu ol11;n iplikle
rin verilmesi için tertibat almaktadır. 
Yalnız fabrikalardan hanlarının !azla 
tplik istedikleri j(Örülmektedir. B•1 ta
leblcr ihtiyaca R;Öre karşılanacaktır. 

Bayan İnönü. Kız San'at 
mektebini gezdi 

Bir müddettenberi şehrimizde bulun
makta olan Bayan İnönü, dün Beyoğlu 
Akşam Kız San'at okuluna giderek ta
lebe ve mualHmlerin çalışmalArını tet
kik etmiştir. Bavan İnönü, hilhassa eski 
Türk işlerile yakından alakadnr olmuş 
ve ~ördüğü muntazam çalışmadan do
layı memnuniyetini beyan ederek mt>k
tebden avrılmıştır. 

Mektebi erde iktısad 

haftası 
12 kinunuevvelde baslavAn iktısad 

hAfta.c;1 hakkında ~'laarif Vekaleti mek
teblere bir tamim A:öndermiştir, Buna 
na7..aran ekonomi haftası içinde mek
tPblerde okunan bütün derslt>r jktı!'a-

di mevzulara temas edeceldir. Ayrıca 
her mekteb bu hurusta ya bir mü.ı;a
mere veya bir konfer"'n!'; ve yemicı ~ün
leri tertib edcıcek, Üniversite İktıc:ad 
fıı.Jrültesi haft:\nın beşinci J(ÜnÜ bir 

mera!lim tertib edecektir. Bu. merfl
sim sonunda Taksim Cumhurivet abi
desine hir çelenk konulacaktır. 

- Herhalde bunu bir neticeye ba-·ıa 
mak liz.un. Tam iki sene oluyor; bera
ber konuşuyorsunuz. Artık herke~ 

dikkatini celbetmeğe başladı. Bu kız, 
bu çocuk.la ne zaman evlenecek .J.caba, 
diye birbirlerine soruşturuyorlar. Evet; 
anlıyorum. Nihad gayet tem.iz çocukj ki 
bar çocuk. Hali vakti yerinde. Kimse 
onun ahlakından şüphe etmez ve ara
nızdaki münasebete leke sürmek iste
mez ama, nihayet sen de yirmi bir ya
şını quldun değil mi Ruhsarcığım" 

Ruhsar, halasının ne demek istediğini 
Eınhyordu. Hele arkadaşı Nazlının dü
ğü.nünden dôndükleri sırada bunu söy
lenıesi bilhassa manalı Jeli. 

- Ne yapsak, bilmem ki hal~cığım, 
dedi. Mahcub, çok mahcub çocuk. Gü
nün birinde dirime düşüp, seni sevi
yorum diyebileceğini de zannctmiyo
ı um. Halbuki sevdiği belli. Gözlerinin 
baygın pırıltısından ve sözlerinin çıtı 

pıtı, tatlı edasından anlaşılıyor .. ltıkin 
işte o kadar ... Sanki o tarzda, sırf beni 
t>ğlendirmek için konuışuyor. Zannetmi· 
yorum Halacığlm. Günün birinde dizi
me dÜfÜP baııa •Seni aeviyorum; sa
na bütün hayatımı vermek üterim• di
yec~ni zannetmiyorum. 

- OylcS\ni elbette un ve ümıd ede
mezsin. 11 Dize d~mek• ne dem~k? O
nu ancak e:ııki zaman delikanlıları ya

par ... 
- Aman hala .. senin de ne zaman 

cidd~ konuttuğun, ne zaman litife. etti
ğin belli olmaz ki .. söz temsili diyo
rum ... Adamın bana. mecnun gihi a-şık 
olup, Romeo gibi gösterişli tavırlar ta
kını-cağını iadia etmiyorum ya. hani, 
bir kere 4nişanlanahm:o blle deme~e ce
saret edemiyeceğini zannediyorum. 

* Ruhsarın halası ne de olsa eskt za-
man kadını ıdi. Eski zamanların .ira
dın fendi• nedir bilirdi: 

- Acaba, dedi. Seni yalnız kendisine 
bağlı ve emin gördüğü için mi böyle 
yapıyor!?. f\.1esela, seni ıeven başka bi
risi bulunduğunu hiasedecek olsa, ne 
yapar'? İçinde kıskanclık uyanarak 
daha çok senin üzerine düşer mi der-
sin! 

Rulısarın yanakları heyecandan pem 
beleşmifti: 

- Ne yapabiliriz hala? dedi. 
- Meseli mektub .. meçhul bir iişık-

tan sana mektublar gelmlt olması. 

* Kutu gibi bir patiserlnin bölmelerin
den birinde, fakat pencereye yakın o· 
turuyorlardı. Çaylaruu içmişler, sine
maya gitmek üzereydiler. Ruhsar yü
zünün pudrasını tazeliyor, çantasından 
çıkardığı küçücük aynasına bakarak 
saçlarına çeki düzen veriyordu. 

Bu sırada Ruhsarın, nereden belir
diği belli olmıyan bir arkadaşı, pencere 
den işaret etti. Şahadet parmağını du
dağına götürüp, sonra, Ruhsara uza
tarak, adeta bir şey söylemek istediği 
ni anlatıyor, Ruhsarın muhakkak dı
şarı gelmesini rica ediyordu. 

Patiscrinin yan.kapısı bir pasaja açı
lırdı. Ruhsar Nihaddan müsaade iste
yerek kalktı ve arkadaşının söyleye· 
ce~i şeyi öğrenmek üzt:!re yan kapıdan 
çıktı. Çantasını ve az evvel bir tütün
cüden almıt olduğu mecmualarını ma
sanın üzerinde bırakmıştı. 

iL HER GÜN BİR M~SELE ] 

Fakat o ne? ... Çantanın yarı açık kal
mıt ağzından, zarif bir mektub zarfı 
gözüküyordu. Nihad, o zamana kadar 
hayatında hissetmediği bir tecessüsle bu 
mektuba uzandı. Ucunu dışarı çekip ü
zerinde cBayan Ruhsar. ismini görün
ce, içerisindeki tecessüsün dayanılmaz 
bir ateş gibi kendisini yaktığını hh:set
ti. Etrafına bakındı. Ruhsar henüz gö
rünürlerde yoktu. Nihad bundan son
ra, büyük bir çabukluk ve heyecanla 
bu mektubu açtı ve içindekini. oku
du: 

Pil buhranı devam ediyor - Bir pil fabrikatörü diyor ki: 
«Piller elden ele geçtikçe fiatları artıyor, hem de 

Mektub şöyle diyordu: 
.Gönderdiğim çiçekleri aldığlnı71 ü

mid ederim. Size, sizin kadar güzel çi
çekler bulup göndercmiyece~imi biliyo
nını. Çünkii sizin kadar güzel çiçekler, 
dünyanın hiçbir yerinde yeti.şuıez. En 

bulunamıyor. Pil sa tanlar çoğalmıştır » 
Piyasada pıl meselesi, henüz halledil· 

mit değildir. Dükkinlarda ·cep feneri 
satanlar, pil bulunmadığını da ~Oyle
mektedirler. Acaba piyasada hakiki bir 
surE:tte pil buhranı var mıdır? Yoksa 
mevcud piller şunun bunun elinde mi 
kaldı? Mıntaka Ticaret Müdürhiğü de 
bu nıevzu etrafındaki tetkiklerine de
vam etmektedir. Şimdiye kadar yapılan 
tetkiklere bakılırsa, pil satanların ço
~alm~ı da pil buhranına sebebiyet Vl'r· 
miştix . 
BIK PİL FABRİKATÖRÜ NE UİYOR? 

Bir pil fabrikatörü. pil buhranının ge 
çirdiği safhalar hakkında şu malCnnatı 
yermektedir: 

•- Ben, yirmi beş Rnedir pil fabri
katörlüğü yapmaktayım. İhtiyaca göre, 
fabrikamda, her türlü pil imal ederim. 
Pilin iptidai maddt>leri, ba~ta çinko lev
ha, nişadır, man~anez. kömür ve mu
kavva olmak üzere otuz kalem kadar-

dır. Bugün, burada, bülün bu madde- ri, hemen on ~r kuruşa ba.şka.c;ına gü.ıel tiçek, sizin gü7elliğinlz yanında 
!eri bulmak çok kolaydır. Yalnıı, bi- devredebiliyorlar. Anlaşıldığına göre, güle nispetle papatya cibJ kalır .• 
raz mukavva sıkıntısı çekilmektedir, böylelikle, elden ele, pil fiatları yükse- Mektubun altında imza yoktu. 
Görüyorsunuz ki, fabrikam, durnıadan liyor. Benim hesabıma göre, elde mev- Nihad elleri titreyerek kiğıdı tekrar 
pil imal etmektedir, Yalnız, ban devair cud ve bir taraftan d~ imal edilmekte ıar!ın içeri.sine koydu. Çantaya 10ktu. 
\'e müesse$elerle angajmanlarım var- Bir müddet sonra, RuhMr türlü özür 

. olan pi11er bütıin ihtiyacı karşılayacak 
dır. Onların ihtiyaclarını da tahıl bu a- )er dileyerek içeri girdiği zaman, Ni-

miktardadır. Fakat, bazı kimselerin yer 
rRd3 ı_;ıkarınak mecburiyetindeyiı. Fab- had, aceleyle çantanın ağzını bile ka-

ıiz teliişı ve endişeleri ve birkaç pil ala 
rika, yalnız bu küçük yuvarlak pilleri pntmıştı. 
yapmak üzrre çalışsa, günde 2000 ka- rak saklama merakları ve bazı satıcı· Bu hareket, Ruhsarın gözünden kaç· 
daı pil imal edebilir. Bu piller en mas- ların da rağbet karşıı::ında pil saklama, madı. 
rafsıı ve en kolay yapılanlardır. Ma- ları, bu pillerin bulunmamasına ve faz Ruhsar; her zamanki gibi neş'eli, can 
amafıh, pil yapmak öyle zahmetli, öyle la fiatla satılmasına .sebeb olsa gerek- lı ta\'rile eşyasını toplayarak birlikte 
üzücü bir iştir ki, bunlar bile. bakınız tir. kalklılar ve sinemanın yolunu tuttular. 
ne kadar elden geçiyor ve ne kadar Bu pillerin dayanmadığı söyleniyor. Sinemaya giderken, girdikten sonra 
cı.iyetli oluyor. Halbuki, bu küçük piller, bir halta, on \'e bi.itün filmi seyrettikleri müddetçe, 

ni sıktı. Fakat halindeki değilİklik l<O" 
pıyı açan hizmetçi kadının bile dikk3 '"' 

tini· celbet.nıişti, Çünkü ona her ~ .. 
men, birkaç tekacı sözle takıldı&ı hııl'" 
de bu defa bir tek kelime söylenıedeD 
ayrılmıştı. 

* Üç gün 90nra bir pazar günü.Nihad. 
Ruhsarın halasının da hatırını sorırı.~ 
Uz.ere eve uğradığı zaman, onların ikl~ 
sini de bulamadı. Kapıyı açan hizrrıetÇ 
kadın, sabahleyin erkenden her iki h."': 
nımın da sokağa çıktığını, fakat gıt 
tikleri yeri bildirmediklerini söylüyol' .. 
du. Ancak, akşamdan bir küçük pi~ .. 
nik çantası hazırlamasını tenbih etııl~~ 
ve sabahleyin onu alıp köşeden takSl
ye binerek gitmişlerdi. 

Hatta hizmetçi kadının üades~ııc ba"' 
kılırsa, onlar çıktıktan bir saat kad~ 
&0nra. Bayan Ruhsara bir mektubla. pı 
buket çiçek gelmişti. Bayan Ru}UılfJJ'.l 
bu çiçekleri nereye, ne suretle yerlcf" 
tirmek istiyeceğini düşünüyor ve sabır"" 
sızlıkla onlarJ bekliyordu. .k .. 

Hiunetçi kadın bu maltlmah vcrdı. 
ten sonra sanki işitecek biri varmış gt'" 
bi, sesuii yavaşlatarak: . _ .. 

- Doğrusunu istcı-sen oğlum, dertı.1"1 
ti, ikifilr geliyorj ben bu mektub ,. 
çiçekleri beğenmiyorum. . .. 
Nihadın _yüzü sapsarı kesilmişti. ~· 

denbıre, hizmetçi kadının elıni tuW11 
' de· - Yalvarırım sana Hatice Iian.ırrıı 

di. Şu mektubu göreyim. 
- Fakat nasıl olur? 

1 
.. 

- Göreyim; ne çıkar. Ben b~ 3~~ 
nin yabancısı değilim. Onları alakd 
eden şeyler beni de alakadar eder !IC" 
le Ruhsara aid olan işler... , 

Hizmetçi Hatice, nedense, bu ısraI .. 
dayanamadı. l\.fektubu getirince, o ıs, 
mana kada.r çok utangac ve cesaretsl• 
olan Nihad, birdenbire zarfı ~ır.tlı :1 .. 
hizmetçinin hayretten faltaşı gıbı J1Çd • . . 
ınış duran gözleri önünde, içcrisU1 

kileri okudu. 
Mektub ~yle diyordu: d 0 
.Eğer nişanlı iseniz1 bu (İçeklcr e

1 
.. 

iki kırmızı ıülü göğsünüı.e takarak~ 
kınu ... Ve eğer, bir takdirkinntzJ.rt r" 
samimi muhabbetini kabul etmek b", .. 
riyetine malik bir mevkide bulun~~·od .. 
santz

1 
iki beyaz gül takınız ..• Vaı.l)C 

. runl·' mi:r.in aydınlanmasını çok isti)'O ~ıl" 
Nihad, Ruhsarın evinden nasıl 8) 

d.ığını hatırlayamıyordu. 

* .. 
Bu hadiseden sonra bir gün gene ~ .. 

nemaya gitmezden evvel çay içıtıek • 
zere ayni patiserinin k~sinde ottlJ.J. 
rurlarken, Nihad ilti kere yutk\.lP 

ve: ôll" 
- Ruhsar, dedi. Sana mektub S 

deren kimdir? 
- Tanımıyorum Nihad. rt' 
- Fakat üstilste mektu~lar gönde or" 

bilmesi .. için m~a~kak bı~. teşci ~ 
mesi lazım ... Evuuze geldığim Ul 11, 
yaptığım münasebetsizliği çok iyi •0rı .. 
yorum. Fakat açtığım mektubun 1~ 
sinde yazılı olan satırlar, senin rı .. J,c' 
olup olmadığını soracak kadar işi 1 

vardırıyordu. Eğer n~ı deiğlsCJ1.·",. 
vardırıyordu. Eğer nişanlı değilst~\Jo 

- Seni almak istediğini yazı»"' \., 
Ruhsar, gül k.ıvnmı gibi yumuşBlt 

güzel dudaklarım bük.erek: )Jı~" 
- Nişanlı mıyım Nıhad? dedi. ,p 

h kim . n• tubu yazan er ıse, gene .of"'. 
davranmış. Benim vaziyetimi 90['\l) ııııJ 
Eğer birisine aid isem, bu işteP ~,...,. 
çekeceğini ima ediyor ve bunuP ~ .. 
göğsüme kırmızı veya beyaz gi.il t 

rak meseleyi aydıfuatmamı istiyor· bitti 
Nihad dütündü. Bu sualin ce"''·ôe>" 

birdenbire verememişti, Pati.<>C~e" 
kalktılar. Ayni düşünceli tavırla ııtıi" 
maya gittiler. Orada, Nihad birdevs', 
re değişti ve hararetle tuttuğu .. ~~rt• 
rın elini dudaklarına doğru goh.1•0-tlJ' 

- Nişanlısın Ruhsar! diye fıl~ 
Ruhsar: .... 
- Kime? .. diye sormağa !ır~t ~ı' 

madı. Çünkü Nihad, yirmi bır Y ""o 
daki gene ve kendisini için için s~f'· 
Ruhsarın iki gül kıvrımı gibi yıım 
ve güzel ağzını öperek kapamıştı. 

• • . • • • • tı9" 
O akşam Ruhsar, heyecanlo )lapı>"'. 

nı tebrik ediyordu. KurduklatJ ~ı:l 
uydurma mektub ve çiçekler, JY" 
mahsusada seçilıni' bir arkadrıf~ tı'' 
tiseriden gelip çağırması, birbiriJ'ıl dd'' 
kikaten seven bu iki gencin mok; tt" 
olan birle,melerini muvaUakiyet e 
min etmişti. , Jı)Ç 

Hele hizmetçi kadının, rotürıU F,ı.11' 
falso yapmadan oynayışı, Nihad -veli '"' 
sarın nişan gününün en eğlence 
mes'ud dedikodusu oldu. ~ 

Matbuat Teknisiyenleri Birliilııl1~~ 
Birliğimiz adına 7/12/194.0 cııJfl~~~ 

akşamı Dağcılık kulübünde veri ~, 
mü53merenin Maksim Alaturka~·,,, 
mında verileceğini arzeder. "'·c ~ te'' 
davetlilerimiıin Maksim salonuoıl 
riflerini rictı ederiz, 18rdl 

Selon herkese açıktır ve fiat 

~ 
1 
d 
n 

• 

'• 
tı 

•v 

~ı 

Macaristanın mt>mleketimize sanayi 
maddeıı.l ihracatı Almany;ı:nın yerini 
tutmaktadır. Buna mukabH Macaru .. Be,iktas: ÇAPAMARKA 

•Buraya gelenlere, şahHılar için iki- f.'Ün kadar dayanır. Yalnız, çok eııkimit Ruh~r. arkadaşının kendisine anlat
:ter tane, bAzı müesseseler için de ihti- ve bayatl::ımış piJlerin daha az dayan- tıl:lnrından ve zaman zaman bir çok di· 
yacları nh:petinde pil veriyoruz... Pera- maı::ı li.zımdır. Maamafih, bu sıkıntı ya- ğer meselelerden bahsettiği halde, Ni
kende Sc'\hş fiatımız on kuruş~ur. Fa-ı kında kalmıyacaktır. Zira, R;Ümrükte hadın ağzını bıçak açmıyordu denebllir. 
kat, burada, bizden esnaf vesaıre onar bulunan piller de, duyduğumuza göre O akşam Nihad, her zamanki gibi gene 
kuruşa aldıkları küçük yuvarlak pille· bugünlerde çıkarılacaktır.. Ruh.sarı evine getirdi. Samimiyetle eli

~~::.;..,,..--,-.....-...,.----~~~~~~~·-.-...--.~,,,..,;.,,,,.,,...~----"""'°""'~..,,,..,,..-.. 
zam yoktur. _.,,.. 
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ANA KIZ 
Yazan : P E R İ D E CELAL 

Oda derin bir , izlik içindeydi. ! her yer etrafında dönmüt ve kar~ıs, 
Yalnız 10bada yanan odunlRrın zaman fakat kendini çabuk toplamıştı. 
zaman çJttrtı.lan duyuluyordu, Bu •~- Ne zillet bô}lle kovulmak!_ 
aizlik ona yalnızlılJ.nı. bedbahtlığını ·Allahım, daha neler çektireceksin!• 
daha büyük bir kuvvetle hl53ettirivor- diye mırıldandı. Kendisini yorıun. mu
du. Hayalinde bir takım manzaralar \'e kavemetsiı hissediyordu. Kuvvt:ti tü
yüzler birbirine karıtınııkta idi. Ça- kenmişti, çökmüvtiı. Maddi, marıcvi bir 
murlu, ıslak yollar, kalabalık, vapur .. çökiıf ... İlkönce Reşid.in gideceğine ken 
merakla üı"rine •tilen ,gene. ihtiyar disini bırakacağına inanmaı, ihtimal 
aözler.. tonra Tabimdeld apartıman vermezken aldandığını Rnlamıtlı Bu, 
"'I sak.in, aoiuk tavırlarile Ahmed_ A- büyük bir darbe idi. Reşid gitmişti, Bir 
damın aövleciiii sözleri kelimes.i keU- hafta oluyordu. Hem de sessit:, telci.r.ıız .. 
mesine kendi kendine tekrar ediyor- Onu knyhetf enin aeısile kıvranırken 
du. ·Alev alzi s:örmek istPmiyor, de- uzakta gene üçük bir teMlli, bir ümid 
mifti. Israr etmemenlzl rica ederi ışığı parlayı sönmekte idi, Al'!vı her 
Ve onun JtI,rlllf'k için bir hareket. yap- ne paha."lına olursa olsun o e.domdan 
tıbnı Jtürünce elini uzatmış, avucunu kurtarmak, eve getirmek istiyordu. Bun 

-1 bir harekette ı:t:öb\ine bastıra _ da muvaffak olacaıını da sanmıştı. Hal 
rak dışarı dotnı itmişti. Kendisine u- buki ııimdi Reşide hak veriyor, kınnı 
zanan o eli aorur ~hl oluyor, J[Öğs{İn- bJr daha hiç bir zaman ıöremiyeceğini. 
deki tazyilu hbsed!yordu. Sonra ka- ebediyen kaybetmlt olduğunu anlıyor
ı>ı yüzüne kaıııırunı.ıı. Orada bir an du. 

Yapyalnız kalmıştı. Kızı kindar \'e u- F-ini bilmitti. Fakat vnk'alar birdenbire u7.aklaştırm::tk istiyerek gözlerini kapı
zak, clşıkı bıkmış, bırakmış, dostlar bu karışıp vahim bir hal alınca korkmuş- yor, gene de muvaffak olamıyordu. Bu 
matemli evin senıtine uf,::ramıyacak k~- tu. Rahatını, emniyetini seviyordu, yal- hayal gülüışü, bak1şı, her tavrile kafa
dar vefasız .. evet yapyalnız kalmıştı ve nız kendisini dü!fünüyordu. Karşısında sına nakşolmuş, orada üzgün, yahud 
en fenası bütün bu şeylerden ken- mustarib, bitkJn bir kadın gôrdüğü an aeş'eli, okşarken, severken, her tavrı ile 
dini mes'ul gOmıesi idi. Hata yapmış- deği,mişti. Birdenbire o ate\li, arzu do- yaşamakta devam ediyordu. Kızını bi:>y 
tı. BUyiik bir hata •• Bilerek mi ya.pmıilı lu bakışlar manasını kBybt'tmiş. yüzü le hatırlamazdı. Ondan en kuv~t:!lli 
bu iş:i? Hayır .. o anda, zevk alıyorum, niı endişe kaplnmış, ürkek ve korkulu hiitıralar, küçüklüğüne aid vak'ülar, 0 

diye, düşünüyordu. Onun yanında, kOl- bir an evvel kaçmayı düşünmeye baş- zarnan geçmiş hS.diı::cler ve sonra o son 
Iarında mes'uddum. Başka ne yapabilir lamıştı. İ~te a!'lıl Reşid bu idi. Bu koi·- kar,ılaşmaları, 0 müthiş andı. Alevin 
dim? Niçin günah olsun!. İşte şimdi de kak gene çocuk .. onu öyle ku\'vetli, çocukluk zamanları .. bunlar içi garib 
onu arıyordu. Şinıdi de kendinden u- hc7ıkim. pcr\•asız yapan aralarında bir an Lir ~ıcakhk, ateşle dolarak hatırladığı 
ı.akta olduğu için bedbahttı. Kı"Zının alev dnlguı halinde parlayıp sönen a,k 1 uzak ki.içük vak'acıklardı. Alev kısa be 
birdenbire aile çemberini par,.;ala;yıp tı, arzu jdi. Evet bütün bunları bilme- yaz entarisile afacan, şımarık .. gene o 
beklenmedik bir şckilde o adamın kol· sine, kendini kime verdiğini, kızını ne- büyük elB. gözler .. ve her zaman ya 
larına düşmesinde, o sefih, şüph~li hn- yin uğuruna kaybeHijHni, haycıhn.ı na- yanağı tırmalanmış, yahud çenesi ya· 
yatı kabul etmesinde kendisinin bü- ı::ıl bir• iru:~n için mahvettiğini bılme- ralanmış pembe bir yüz .. 0 zaman da 

yük rolü olduğunu biliyor ve gUnden ""İne rağr.ıen, Canan onu sevmekte. de- ıöz dinlemez, o zaman da aklına eseni 
güne büyüyen, daha müthiş ve kahre· vam ediyordu. Gene adamın gitme!tlle yapRn bir çocuktu. Fakat, bir fark var
dici olan vicdan au.ıbları içinde .lcıvrn- ev bird<'nbire boşalmıftı. Ona şimdi sa eteklerinden ayrılmak istemı.!z, sık 
nıyordu. Eğer RPsid yanında, e!\kisi gibi küşk eı;ye~ı azalmış, ~ibi çıplnk. ya- sık gö;,süne sokulurdu ve yüzünü du

kendisine bağlı kalmıf olı;aydı, o ıJmnn hancı ve her zamankinden se!tSİ7 geli- daklarının ucile küçük puselere bo
belki bu büyük kedf•ri daha metnn~tle yordu. Nereye baksa Rcşidi. görüyor- Prdı. Bu, onun bir icadı idi. Hastvlan
kartılayabilecektJ. F;ıkat Reşid~ lıer ha- du. Orada koltukta oturmuş, gözleri a· dıt:ı bir gün Canan ontın sabır.ı;ız. ye
reketile yaJnıı kendini düşündü~ünü. leşle parlayarak bakarken, öbüt taraf- rinde duramıyan bir çocuk olmasırıa 
nt" kadar hodbin olduğunu İ!!ıpnt e!rniş· ta sh~nrn<-ını f!Öndürürken, penceı enin rağmen yatağının başında akşama ka
ti. Haı1talığı esnasında ve wnra, :ır:r.u onünde a'rka~ı dönük ı~lıkln hafir hafif dar beklediğini hatırlıyordu. Nih&yet 
edilir bir hııldf"rken ısrarla:, tehalük!,. sallanırken, evet her yerde onu görü- ı;ıkıntı~ından karyolanın ayak ucunda 
eteklerine sarılmış, mukavemetini kır- , yordu. her yerde.. evveli bu hayalle uyumuş, fakat onu terketmemişti. Son
mak içın en zayıf dak.i.kalarıru seçme- avwını\lf1.u. Fakat şimdi onu kovmak, ra büyüdükçe uzaklaşmıt, arada ııtnda 

taşkın bir hareketlıe, sevgisini birden
bire dışarı vurduğu olmuşsa bil~. çok 
değişmitti. Fikir!eri, düşüncelerilc a

lay etmeğe başlamıt, bir yabancı gibi 
uz.ak, 18.kayıd kalmıştı. Bunda belki 
leyli mektebin, arkadaşların ve yepye
ni, serbest, tel&kkilerle büyümesinin, 
sonra kendini fazla beğenmiş olma.sı

nın da tesiri vardı. Canan çok zaman 
böyle düşünmüştü. Reşidi hakikaten 
çok sevdiğinden mi bu kadar sarsıldı. 
kendini kaybetti, bana böyle düşman 
oldu. Fakat sonra, hayır! diyordu. Alev 

kendini çok beğenmiş, ve böyle bir ter
cihi aklına sığdıramıyacak kadar gü· 
zelliğine, zekasına, her ı;eyine emin ol
duYu için fazla sarsılmıştı. Ve bu sar
sıntı içinde, ancak onun karakterinde 

bir insanın verebileceği ani cesur ka
rarla hayatını kumara koymuş. her
şeyc bir tekme alarak öbür tarafı::. geç
miş!!. Canan bu kendini beğenmiş kı
zın içinde kendi.sine ka~ı uya.nan kini, 
nefreti, belki gözyafları, yalvarışlarile 
söndüreceğini, onu yumuş.alacağını ü
rnid etmişti. Fakat o mairur kJza iı

t1?meden öyle büyi.ik bir darbe vurmuf
tu ki art.ık barışmalarına, kenrlislni af
fetmesine imkin yoktu. Ve bunu bu· 
gün her zamankinden iyi anlıyordu. 

Gene kadın gözleri hep öyle \.,rO 
tavanına dikilmiş, düşürunektc de 
ediyordu. ~ 

Retidi kaybetmekle kendinden d:e".,P. 
şeylerin akıp gittiğjni bl.sşetmek be' 
Genelik, güzellik ve bütün bunı~·l~ 1'r° 
raber kuvvet, cesaret.. etrafınd9~ i116' 
ranlığın koyulaştığını, çaresiı.lilc i~tııJ' 
görüyordu. Bu karanlığın, bu ~ıt~ 1t1' 
.!Uktlt ve yalnızlığın içinde tek .. "-11f 
istikametini lfB•trmı.ş, müvazeneı>101 ı:11c:' 
betmiş, bocalamaktaydı. Ne y:ırıı.ı. 111'' 

rntıı· 1 tı? Ne yapması lizımdı? Evet, ıcetl 
kak bir şeyler yapması, bir hare gel' 
bulunması selameti araması lAıırtl t /.' 
diğini anlıyordu. Fakat nasıl? ı,stşllıı.4 
JevJ kurtarabilmek kabil olsaı ~,ıc:•' 
Re,id, böyle bırakıp gitmeı-eydi. ıct:ıt' 
onlar, şimdi iki yabancı gibi uıBıbi11ll" 
dılal'. Ve o, bu lki yabancıYJ kSıJd ,,, 
bütün iştiyakile anmaktaydı. BO p\l11c:' 
hancı, ona en yakın, en BZiz: rJlS d~rıJ 
lardı. İkisi de arka arkaya kıı::flıır"d' 
terketmişlerdl. Halbuki işte o, b 1,rt on 
blr köşede unutulmuş, yorgul'\· tf!lef'" 
düııünüyordu. Reşidi tahayyül e tıjıft1 

onun nerede olduğunu, ne yeP 

tahmine ~alıfıyordu. 
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İktısad Vekilinin 
mühim beyanatı Buğday meselesi POLİTİKA • ASKERLİK 

Işıkları karartma 
kararının tatbiktan 

Marefal Badoglio bir 
hafta evvel islifa etmif 

f8aflarafı J inci Nhlfcde) 
teksif etmiı bulunuyoruz. Çiinkü, 
bu mıntakanın bir petrol havzası 
olduğunu kuvvetle ümid ettire
cek elde müspet neticeler vardır. 
Orada ilk petrolu bulan sondaj· 
dan başka daha iki sondaj yapıl
maktadır ki, biri simdiden 7 1 1 
metreyi bulmuştur. İkinci makin~ 
henüz yeni kurulduğundan 2 1 3 
mctrededir. Burada açılmalı mu .. 
karrer dördüncü ve be~inci son
dajlar için de hazırlıklar ikmal 
edilmek üzeredir. Bunlardan ba~
ka, Hatayda bir sondaj makinesi 
çalıştırılmaktadır. Gene, petrol a
ramaya taallük eden muhtelif 
mıntakalarda jeolojik etüdler 
muntazam bir program dahilin
de devam etmektedir. 

Buğday kararnamesi, elinde buğday saklayan 
büyük zürra ile fakir köylüden buğday topla
yan tüc::carın spekülasyon arzularına mani 
olmuftur. Artık buğday ticaretine Toprak 

BadogJio'nun 
istifası 

Balkanlar ve harb 

kaldırılacağı asılsız 

(Baştarafı 1 inci aalıifede) 
dir. Bunun, İtalya efkarı umu .. 
miyesi ve ordu mensublar1 Uze
rinde yapacağı tesi~ ehemmiyet· 
lidir. 

Mahsulleri Ofisi hakim olacaktır 

HükUmet, buğdayın azami satış fia
lını tespit ve il8n etti. Buna aid ha
berleri dünkü nüshamızda yazmıştık. 
Bugünkü yaz.muzda bu kararnameyi i
cab ettiren sebebler hakkında mt11Umat 
verecek ve buğday ticaretinin !Jon za
manlarda geçirdiği safhaları iuıha ça
hfBcağız. 

Yazan: Hüseyin AVNi Harb tehlikesi, Balkanlardan İllıl
yan1arla beraber uzaklaşmaj:a 

b~lamışhr. Bu hususta Yunan asker
lerinin biiJiık hiuoeü olduğu inJuir edi
lemez.. Son bir hafta zarfında a.skeri va .. 
ıiyet ıene tamamile Yunanl.ılann ldu· 
ne inki.. af etmiştir. Yunan askrrlen Gn
ric:enin şimalinde Ohri ıölü li&hilinrfe 
Pogradeçi alını.şiar, merkezde Piremedi
yi ele C"rçirmişler, cenubda Ayasarandi-
yi tehdide baı,lam.ışlardır. Ergiri, bu 68• 

hrlann intişar ettiği sırada ya sukut et• 
mişlir veyaJıud etmek üzeredir. Yunan-
lılar, Görice gibi mühim hava üslerine 
malik olan bu şehre hiklın dailan ele 
geçirmişlerdir. Bundan dolayı eker F..r
Jİri dü,-c:ek olursa burada mühim mile 
tarda İtalyan askerinin de esir dü.şece· 
ii tahmin olunabilir. 

Yalnız bir hafta sonra 
caddelerde fasılalı surette 

ışılı bulundurulac:alı 

Badoglio'nun istifası ıu üç ~u
rctJe tefsir olunabilir: 

1 - Ordu ile parti arasındaki 
ihtil8fı tebarüz ettirmesi. Ordu, 
geçen yaz harbe girmek taraftarı 
değildi. Mussolini, Fransanın ter
ki sil&h etmesi üzerine mücadele
nin kısa süreceğine hükmederek 
ltalyayı harbe soktu. ltalya, uzun 

Son günlerde, ı§ıkian aöndür· 
lnc hakkındaki kararın, yakında 
~aldırılacağı tarzında bazı rivayet· 

ler çıkmış, ''e bir sabah gazetesi 
de ayni havadisi, birinci sahifesi· 
nin başında büyük harflerle ilan 
etınişti. 

berber Nuaret ve kahveci lbrahi
me ai~ Üç dükk8.nın ışık söndür· 
mc talımatnameeine muhalif hare
ket ettikleri görülmü§tÜr. Bunlar 
hakkında derhal kanuni takibata 
gec;ilmi§tİr. 

bir mücadeleye hazır olmad1Kına 
göre, bugün bir çıkmaz içerisine 
girmiş bulunuyor. 

Yunanistandaki hezimet, Ta· 
ranto'ya yapılan taarruz, partinin 
prestijini .sarsmıştır. Patti, kut
nazca mes'uliyeti üzerinden atmak 

Ankaradan verilen haberlere 
gôre, ı~ıkları söndürme ve katart· 
?1a kararı tatbikatının kaldınlaca· 
in haberi asılsızdır. Ancak bir haf 
t._ •onra cadde ve sokaklarda mu 
•Yyen fasılalarla birer ışık bulu
"«ak, dükkanlar, bugünkü vazi· 
tctlerini muhafaza edeceklerdir. 

. Vilayetin verdiği direktifin da
hılınde bütün ıehirde tefti,lere de 
vam edileCek ve ıehrin karaTtıl
~aıı kusurııuz bir hale getirilecek
tır .. Kaymakam ve emniyet 8mir
lerı de kazaları dahilinde bu kon· 
trollere bizzat İ§tİrak etmektedir
ler. Uııulc riayet etmiyenler, bazı 
ga~~telerin yazdığı gibi, adJiyeye 
ıeg~J, vilayet idare heyetine !ev-

istemiş ve partinin ni.fiz azasın .. 
dan Farinaci*ye, cRejima Fa,ia
ta> gazetesinde, kumandanlar a
leyhine bir makale yazdırmıştır. 
Badog]io da bundan müteessir 
olarak istifa ctmiıtir. 

2 - Badoglio, Yunan taar· 
ruzu karşısında ancak ıimalde 
bir cephe kurmakla hezimete mi.· 
ni olunabilecei-ini söylemiş; Ar
navudlukta ltalyan kıt' alarmın 
150 kilometre geri çekHmelerini 
lüzumlu görmüştür. Ve Mussoli
ni'nin bütün askeri İ§lere ınüda .. 
halesinden sıkılarak çekilmiştir. 

Maskeleme İ§İnin tam olarak 
~atbikını temin mak9adile şehrin 

er tarafında zabıtaca sıkı teftişle 

'• devam edilmektedir. Bu kon· 
trollar neticesinde yeniden 220 
•vı. birlikte, Fatihte kasab Hilmi, 

edılecckler ve oraca haklarında 
karar verilecektir. Usulsüz hare
ke~ edenlerden alınacak ceza 5 Ji.. 
ra ıle 25 lira arasındadır. Bu pa· 

Almanya ve 

İngiltereye 
hava akınları 

N londra 7 (AA.) - .. Hava 
e:ı:aretinin bir tebliğine gore ev

"clki gece düşmanın hava faali· 
l'eti geniş mikyasta yapılmamıı 
elmasına rağmen Bristol kanalın
da. bir tehir üzerinde temerküz 
ttrni,tir. 

Taarruz, şr:eceyansından evvel 
~0nnuştur. Birçok yangın bom· 
aları ahlmıstır. Çıkan yangınlar 

'~fa.iye servi~lednin seri ve mües
•ıt hareketi savesinde çabuk sön
:titülrnüştür. Evler ve umu~i bi
.. ~Iar hasara uğramııtır. Bırkaç 
•i·· lı v~ yaralı vardJr. 
t, lnııilterenin cenubunda ve 

:tllea eyaletinin cenubunda 
"'"htelif noktalara da bombalar 
:tılrnıştır. Ha.arat, hafif, ölü ve 

ltah miktarı ar.dır. 
~I londra mıntakasına bomba a
hlam1ştır. 
Londra 7 (AA.) - Hava Ne

~•tetirıin istihbarat servisi, dün 
~ d . . 
tce fena hava ş11rtları aıresın-

~~ Almanya üzerine yap.ıl .. mış o-
" •kınlar hakkında taf,,Jat ver· 

"'•kt d" e ır. I 
Dusı-eldorfun şimalinde bu u

"•n Derendorf' ta demiryolu de
l>cları, altı bin kadflr amelesi 

k1'11 Mannesmann ve Rohrewe_r
' büvük silah fabrikaları. Rhın 

"•h · doklar · tı boyunca rıhtım ve 
:• Duooeldorfun havagazı fab
l••ı başlıca hedefler meyanın· 
' bulunmuttur. . 

o h1t bombardıman tayyaresı on 
'<ık d akın '- a ar yangın çıkarmış ve 
~ •t 18 den saat 6 ya kadar de· 
t "-rtı ehııi~tir. Pilotlardan biri De
"'"dorf'taki demiryolu deooları· 
d1

" İçinde ve dısında 15 • 20 ka-

1 •t Y11ıngın mü,ahede ettiğini söy· 

·~· ··ııştit. 

rı, D;~., hedefleri Meuse ve Dort· 
~ "nd' daki demiryolu emtia de· 
•l·rı k·ı . . t,.q ı etm1111tır. 

L
INc:ILTERE ÜZERiNDE 

ı ondra 7 (AA.) _ Alman 
'"">b D .. k tı ardımAn tayyareleri u 
h C>uccster ile diğer bazı ordu su .. 
6 l~l•rından mütetekkil bir grup 
~. . t.J 
d-ltıne bombalar ıııtmı~l:'lrdır. e 
ı,~ ' n• de gruptaki diğer kim· 
~ '•den hiç biri yaralanmamı,. '· . 
~it, ukerl kıt' aları teftiş et-

rayı ve · 1 • h . rmıyen erın cezaaı hapse 
ta vıl ölunabileccktir. 3 - Geçeplerde, Salzburg' da 

yapılan Alman ve ltalyan genel
kurmay toplanheında Almanlar, 
her iki ordu kumandasının bir· 
leşmeaini istemişti. Böyle bir ku
manda tevhidini hot görmiyen 
Badoglio istifa etmiştir. 

İngiliz 
reni 

donanmasının 

bir kahramanlığı 
Londra 7 (AA.) - «K•IIY> 

rnuhribinin kurtarılmasına aid bu 
gün verilen tafsilat İngiliz donan
masının yeni bir kahramanlığını 
{~eydana çıkarmıştır. Verilen ma
umata göre dü~manın bir tor
pilile hasara uğrayan cKelly>, 
d"" U4man denizaltılannın ve tayya-
relerinin 4 gün süren taarruzları
na rainıen limana getirilmiştir. 
Elektrik şebekesi işe yaramıyacak 
bir hale geldiiii için efr•d topla
rı ellcrile kullanmakta idiler. 
l Cec;en mayı~ta torpillenmiı:ı o· 
•n 1695 tonluk cKollv• muhri

bi Kralın kuzeni L~rd Louis 
~1ontbatten'in kumandaıı11nda idi. 

lord Louiı'nin c Javeline> muh 
~ibine kumanda eİtiği, ancak 1 
tlkk;'lunda ifea •dilmi,tir. 

cJaveline> Mant deni>.inde Al-

h
man muhriblerile s?iriştiği bir mu
arebe e~nasında ha~ara uğramı' 

Ve bir İngiliz limanına getiril
rnişti. 

•Ke!ly> yedeve alınarak Si· 
mal denizinden lngiltereve ge-ti
rilrnişti... Geminin tamiri bittiği 
İçirı t"krar hizmete alınmıştır. 

Macar Hariciye Nazırı 
çar,amba günü 

Belgrada gidecekmiş 
• • Budape,te 6 (AA.) - Stefa-

nı: Jy; haber alan mahfillerde te
min edildiğine göre Hariciye Na
~ırı Kont Csaky, gelecek çar,am
. • günü Belgrada hareket edecek

tır. 

m•kı. idi. ilk bombardıman tay
yaresi RÖründüğü zaman Dük o· 
tomobilinden henüz inmişti. Bu 
tayyareyi di~er bir tayyare takib 
btmiş Ve birkaç saniye sonra da 
o~balar düşmüştür. Dük tefti

şe evarn eylemiştir. 

WINDSOR SA TOSU M0STEMl
LA TINA BOMBA iSABET ETII 

Londra 7 (A A ) w· d · . - ın sor 

bşato.aubnu. n müştemilitına üç bom .. 
a ısa •t t . • B b 1 b. · lf e mı,tır. om a ardan 
ırı ~o sahasına, ikincisi tenis 

kordları civarına .. .. .. .. d .. , uçurıcusu e 
şato mustahde 1 • • m erının too oyunu 
meydanına düşrnü1'tür. Parktaki 
Krala mahous kö•k b h 

Y azı asara 
duçar olmuş~a da in-sanca telefat 
olmamıştır. 

Bu ihtimallerin hangisi doğru 
olur!a olsun hi.diıe, İtalyada va
ziyetin hiç de iyi olmadığını gös
terir. Başka türlü olsaydı ltalya, 
harb devam ederken başkuman .. 
danını, bilha!tsa Badoglio gibi bir 
kumandanı değiştirmek istemez· 
di. Bunun ordu ve ısubay1ar üze, 
rinde husule getireceği teıir pek 
büvüktür. 

iki haftadır lıalyadan dışarı 
sızan haberler, bu memlekette 
her şeyin iyi gitmediğini bildiri
yordu. Mu!solininin nutku bile 
vazivetteki fevkaladeliği gösteri
yordu. 

Diğer taraftan ltalyanın İaşe 
vaziyeti de son derece müşkül 
mevkie girmiştir. Her şey vesika
ya tibidir. Hatta makarna bile ... 

ltalyanların makarnava ne de
receye kadar düşkün oldukları ve 
buna ihtiyac çokluğu dikkatle 
nazara alınırsa ehemmiyeti goru
nür. Esasen Almanya ile ittifak 
halinde harb, lıalyan halkı ara
sında sempati uyandırmamıştı. 

Badoglio' nun vazifesinden c;.e
kilmesile ltalvada yeni hS.di~eler 
zuhur edeceili tahmin olunabilir. 
Bunun için birkaç gün beklemek 
lazımdır.> 

Etem Menemencioğlu 
Ankara 6 (Telefonla) - Ha· 

riciye Vekaletinde ikinci derece

de münhal bulunan hukuk müıa· 

virliğine Maarif Vekaleti yük•ek 

tedrisat umum müdürü Etem Me .. 

nemencioğlu tayin edilmİ§tİr. 

Bir diploma sahtekarlığı 
Dün Sultanahmed birinci sulh ceza

da bir diploma aahtekirhjtı tetkik edil
miştir. Suçlu Hüsameddin isminde bir 
ı;ı:encdir, Bu gene arkadaşlarından Az
mi isminde birinin cliplomn!ıru kendi
ı-ine iş bulnuk vadile almış ve üstüne 
kendi resmini yapışt.&rıp ismini de Az
mi Hilitameddin olarak g<i!terdikten 
sonra Devlet Dcmiryollarından iş al
mak i~in müracaat etmiştir. Fakat 
evrakı tekemmül ettirilirken Hüsa
meddinin sahtekArlıJ(ı anlaeılmış ve 
MüddeiumumiliAe teslim eclilm!,tir, 

Suçlu rrwıhkemede: 
•- Aç ve işsiz kalınca bu tekilde 

hareket etmek mecburiyetinde kaldım. 
demiştir. 

Muhakeme '8hidlerin celbi için baı
ka J(Üne bırakılmuştır. 

ÇatalağzJ santralı, kömür hav
zasının tertib v~ teçhizine dair 
olan tedbirler sil:ıtilesinden biri
dir. Bu santralın kurulacağı yer .. 
lerin İstimli.ki yapılmış, temel 
•ondajları bitmiştir. Müteahhid 
firma, orada çalışacak isçi ve 
mühendisler için bannma binala
rı yaptırmış. inşaat ve tesisat İçin 
lüzumlu malzeme ve makineler 
hakkında lngiltereden İcab eden 
lisan!ı almıt ve ıimdiden 500 ton 
kadar inşaat malzemesi hazırla
nıp bugünlerde sevkedileceğini 
bildirmiştir. Bu santral, havzanın 
müstakbel inki~afına yetecek e~ 
ne:rjiyi verecektir. 

Kömür havzası için alınan ted .. 
birleri söylerken mühim bir kö
mür mıntakası olan Kozlunun 
Zonguldağa bir şimendifer hat
tile bağlanma!ı için Nafıa '\/ ek_H.p 
letinin filiyata sr;eçmis olduğunu 
da il&ve etmek 18.zımdır.> 

Meldebler 
alınacak 

tarafından 

tayyare 
Mektebler taralından alınacak tay

yarenin ismi ·Kültür tayyare.ii• ola
caktır. Bunun için teşkil edil!:>ceİt der
nekler etrafında kararlar almak için 
Üniversite Rektörünün riyaı;etinde de
kanlardan müteşekkil blr heyet çar
şamba J(Ünü bir toplantı yapacaktır 

Teokllıita memur İlyas Tuncaslan bu 
ji!Ün İstanbul kız ve erkek liseleri mü
dürlerile görü~erek bu mekteblerıiı;o de 
hafta içinde derneklerin kurulmasını 

lenUn etmiştir. 

Buiday mahsulü idrak edildiği ı.a
man köylü elindeki malını ilctı!'laden 
bağlı bulunduğu tüccara, veyahud ser
best olarak piyasaya devretmh;ı;tiı'. Ek
seriyetle köylü, mahsul elde edllrliıli hır 
me\·simde buğdayını elinde tutacak, pi~ 
yasadaki fiat temevvüclerini bekleye
cek var.iyette değildir. Eaasen eerek 
nakden ve gerek mal üzerinde borclu 
olan köylünün elindeki matı bekletme
sine imkAn yoktur, Maamalih büyük 
zürra tabakası için böyle bjr tef hatı
ra gelmez. Bu şartlan haiz olan büyük 
köylü lçin istihsal ettiği buğdayı depo
sunda bekletmek imkinlan mevcuddur. 

Dün Baş:vekıilet tarahndan neşredl
Jen tebliğde cBir taraftan çiftçinin ken· 
aulünü pazara sevketmekte ağır dav
disine elverişli bir fiat bekleyerek mah
rnnması. diye işaret edilen kısımda . 

büyilk zürraın vaziyetine temaa edll· 
mekteydi. Çünkü yukarıda iz.ah e~tiıii

mlz küçük ve orta köylü, mahsulünü 
ellııde saklamağa imkan bulacak va1J
yette değildir. Küçük ve orta köylünÜn 
elindeki buğdayı da tüccar topl•yarak 
depo etmek.teyeli. 

h, bağlı bulunduğu .kimseye d"ö>vretmiş
tir. Bu itibarla Toprak Mahsulleri Ofi
sinin buğday alan istasyonuna kadar 
gıderek buKday satmağa sebeb kalma
mı~tır. Toprak Mahsulleri Ofi.c;i, tam 
mahsul zamanında bu istasyonlarda fa
aliyete başlamış olsaydı, köylü için da
ha hayırlı neticeler elde edilecekti. Bir 
de fU noktayı il.ive ebnek lhımd.ır: 
BuAday mıntakaları dağınık olduğu 
lçln, her tarafta buğday alım ist.asyon
Jan açmağa da imkan bulamamıştı. 
Maamefih istasyon olnuyn mıntakalar· 
da bulunan köylüden buğday almak da 
temin edilmiıtir, Bunun için d~ istas
yon olauyan köylere buğday mübayan 
heyt:tleri gönderilmiştir. 

2 - BaşVekalet ta.rafından neşredi
len tebli~de cDiğer taraftan hububat 
stoklarına sahih tücca.nn mütemadi bir 
Hat terefftlüne inti:zaren mallarını pi
yasaya arzetmemeleri, bu istikı ar~ız 

manzaranın belli başlı ilti unsurunu 
teşkil etmekteydi. 
Yukarıda, fiatlann artacağını hesalı 

ederek muayyen zürra tabakasının e
linde neden mahsul sakladığını, hangi 
köylünün ne gibi şartların tesirıle buğ
dayını elinden çıkardığını izaha ç.ıiı~

tık . Bul]day Ucaretine spekUUlsyon mak 
sadile müdahale eden tacirler de, Top
rak Mahsulleri Ofisinin fiatlarına reka
bet ederek köylüden mal almıflardı. 
Hatta bazı kim&eler de zahire fiuUarı 
artacak diye mevcud paralarını mala 
yatırmışlardı. Ömründe buğday ticareti 
yapmamış kimselerin de, köylüden buğ 
day aldığına tesadüf edilmiştir. 

Hükfunet bütün bu h8diseleri.n önü
ne geçmek, memleketin ikhsadt hay.t
tındn nazım blr rol oynayan buğday 
meselWni tn.nzim etmek. üzere, Toprak 
ıtahsuJleri Ofisini bu işe memur etmif
U. Toprak Mahsulleri Ofisi, menıleketi
mizin muhtelif yerlerinde 88 i.ila!..yon 
aaçrak köylüden alacağı huğda) n ilci 
kuruş zammetmişti. Son zamanlarda 
Toprak MaNulleri Ofisinin buğday a
lım ietasyonlarına buğday satımı için 
talebler azalmıştı, Bunun iki sebebi 
vardır: 

1 - Yukarıda ya2dığımız gibi, köylü 
masul idrak edilir edilmez, elindeki ma 

Hasılı kir etmek maksadiJe bazı ta
cirler, buğday ve diğer zahire madde
ierinin nafile yere yükselmesine sebe
biyet vermişler, ellerinde lüzumsuz ye
re stoklar biriktirmişlerdir. Hükılme· 

tın bu spekülıisyon hareketlerine ma
ni olması i~in. buğday fiatlarını te~pit 
etme~i, icab eden yerlerde buğdny ve 
zahıreye el koyması, Sınme n1enfaat
lerini koruına Jciçin, ittilıaz edilen ted
birlere en güzel bir misal teşkil eder. 

Maarif Vekaleti, halk 
edebiyatı için bir 

antoloji hazırlıyacak 

Milli 
4 

Hüseyin AVNİ 

Piyangonun 
üncü tertib 

Yıldırım harbi 
Peki, l:'unanhlar niçin bu kıdar ya

"8' davranıyorlar? Filhakika AJ .. 
nUtn ilerleyiş.ini gozönüne alanlar, Yu
uanlılınn bu ilerle.>·işini belki yıldı· 
rım harblerlle kabili telil göremeıler. 
Fakat şurasını na2arı dikkate alalım ki, 
bu harb 1939 Polonya istilıisına, 1940 
Beis-ika, Holanda ve Fransa. iı;tililsına 
cöre bir yıldırım harbi dej-ilse, 1914 e 
a:Ore pckôlıi yıldırınıdır. Nihayet Yu
nanlılar çok az :r.aman zarfında, ken
dileri de mütecaviz ohnadıkları halde 
ıııühiın muvaflakiyeHer elde etmiş1er
dir. Eğer Ayasarandi de dütecek olur• 
sa, o uma.n orfu'yu tehdid eden teh
like tamamen ortadan kalkmış olacak
tır. Yunanhlan tam manasiJe yıldırım 
harbi yapmadıklarından dolayı ilham et 
mek kimsenin aklından ıeçmez. Çünkü 
hem mütl!caviz onlar drğildir, hem de 
arada bire karJı on fark \'ardır, 

Badoglio'nun istifası 

Ülkeler Fetheden bir halk ÇMU

iunun VATAN için dünyanın 

bütün nimetlerini ve ı~kını feda 

eden bir KAHRAMANIN 

serrizeştlerle dolu ba:vatı 

VATAN 
• • 

FEDAiSi 

Maarif Vekaleti, halk edebiyatımızın 
c;ok. mükemmel bir antolojisini hazır
lama~a karar vermiştir. Bu işle meş
JNl olmak Ü7cre mütehassıslardan mü
t~şekkil bir komisyon tPtıkil olunmu,
tur. Bu komi!fYon bütün l\ofı:ıarlf mü

dürlüklerine, bu arada şehrimiz Maa
rif müdürlüğüne de bir tam\ln Jtönde
rerek ·Halk edebiyatı :ıntoloji~i. nin 
hazırlanması için lüzumlu görülen tPd
birlerin alınmasını istemiştir. 

2 nci ~kilişi bugün Ankara Sergi 

!Vinde sftat 12.30 ili 1.30 arasında çe· 
kilecektir, 

Keş.ide safahatı Ankara rad:vosile 
halka izah edilecektir . 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

18,00 Prop;ram, 18.03 Solon orkes· 

trası, 18.40 Türküler, 19.00 Konuşma, 

19,15 Sez, 19.30 Haberler, 19,45 Fasıl 

heyeti, 20,15 Radyo ~azetesi, 20,45 Şar

kılar, 21,15 Konuşma, 21,30 Orkestra, 
22.30 Haberler, 22,50 Müzik, 23,30 Ya
rınki proi!ram ve kapanış, 

A skeri VUİ)·et bu şekilde i..nki.şaf 
ederken, ~imdi italyan ordulan 

Başkumandanı Mareşal Badogliyo'nun 
kendi isteiile istila ettiğini ve yerine 
General KavR_l_iero'nun ta;yin ediJd.iiini 
öittıı.iyoruz. Kavaliero, süvari manuı
na da geldiğine göre itaıyanlarm yan
f8 baş:ladıktan sonra jokey değişürilmi
yec:eii hakkındaki eski darbı meseli bu 
se{er tam manasile )·erine getirecekle
ri tahmin olunabilir. Çünkü $İrr..diye 
kadar Amavudlukta bi.rkaç defa ku
ınandan değişti.rildijine şahid olduk. İlk 
Bıı~kumandanm yerine General Soddo 
tayin edildi, bir arılık Soddo 'nun d• 
dej:i~tirilerek cene M~ Badoclio
nun cetiriJdiii sQyJendi. Şimdi l\lare~aı 
Badog:lio'nun lstifa51 haberi verilmek
tedir. 

Dahili ihtilaf? 
Badoglio'nun i.stifa!ı, Arnavudluk

takl harb bakıtnJodan pek mü· 
hiuı te!l'İrler doiurabilec:ek bir hid.ise· 
dir. Bunu muhtelif cephelerden mlila· 
lea etmek kabildir: 
l\lare~lın istilası, at!aba, Faşizm 11• 

derlerUe askeri teller arasında Ama
vudluk harek8.tı yüzünden daha büs
bütün şiddetlenen ihtililuı bir ifadesi 
midir? Çünkü soylendiiine göre, Fa• 
fİmı Uderleri askeri, harbi becereme
mekJc itham etmekte, askeri şefler de 
faşistlerin kendilerini lüzumsuz bir har 
be sürUklediklerinden bahseylemckle• 
dirler. Bu bakımdan mütalea edilince, 
ko. koca bir Mareşalın istifa etmnlnin 
İtalyan a~kerl teşk.iliihnda daha başka 
neticeler doğuracatı ve bu istifayı bış
kalarının takib edeceği tahmin olunabi
lir. 

Türkçe Sözlü 
büyilk film 

Yüzerbinlik orduların c;arpışma!'>l, 

Yüzbinlerce İn!!ianın muhacer• ti ... 
ve NİHAYET ZAFER ve ŞEREF 

Başta RİCHARD DİX oldu~u 
halde 12 yıldızın iıtiraklle 

BUGÜN 

TAKSİM 
Sinemasında 

Seanslar 

Bu t.:tmime nazaran helk dilile ya
zılmış bütün hikıiye ve fıkralar va
tandaşlar tarafından yazılmış olarak 
bu komisyona bilclirileck ve komLo;
von bunları taı;nif edE"rek büyük bir 
cild halinde tab ve neşredecek-tir. 

Aıııkm atesini ... llarbin he)·ecanını .. , San'atm 
kudretini J{Önnek istiycnler : 

Bugün LA L E ye koşsun 
Mevı:uqnu hakiki vall'alardan alan (FRANSIZCA) 

CASUS ASIKLAR 
• 

HERBERT MARSH4LL 
MİCHAEL - LİONE 

GERTRUDE 
ATVİL'in 

yarattığı bir heyecan kJ\VnR~I . 
Paramunt Şirk"tinin hazırladı~1 esrar dolu bir hayat romanı. 

Günün. Dünyanın. Tarihin yaıµıtılan bir sahife~idir. 
1 - 2,30 - 4,30 - 6.30 ve 9 da 

D İ K K A T : Son dünya haberhı:ri Tütk('e Paramunt JumaJda. 
Burün saat 1 de tenz:ilitlı matine BuR'iln sıııat 1 de tenzil.&Uı matine. 

==~=:::::::=====~ B U G t) N 

i P E K 
Sinemasında 

LADAM OKA1\1ELYA'dan, ROMEO ve JULYET'ten daha güzel, 

daha müessir ve dünya edebiyatının şaheserlerinden 

MANON LESKO 
Burüne kadar İ P E K F İ L M stüdyosunda yapılan T tJ R K Ç E S Ö Z L t) filmlerin 

en mükemmeli ve en ('ok muvsrlak olanıdır. 

Seanslar . 1 - 2.30 - {,30 - 6.30 ve 9 da 

İhlimaller 
Digcr taraHan bir mesele daha var 

dır: O da Alman orduları Baf
kunıandanı l\tareşal Keitel'le ~breş.al 

Badoılio bundan bir müddet evvel, In
nobruk"ta buluşmuşlar ve uzun mıiza
kereler yapmı~lardı. O zaman Fa~ist 
matbuat bu mülAkatm kokusunun :snn
ra ~tkac:aj'ını yazmışlardı. Bu koku !'ti• 
r~ Badoglio'nun istifası olmuı ge
rektir. Dahili ihtili(tan başka şöyle iki 
ihHmal daha vardır: 

1 - Ya )lareşal KeHel, o %aman yar 
dmı vidinde bulunmuf da 'imdi bu 
)-ardımı yapmıyor, 

2 - Veyahud taınamcn aksi tezahür 
etmiş de, Almanya Badoglio'nun i'lite
mediği bir yardım teklifinde bulunınuş1 
bunu Faşist şefler memnuniyetle kar· 
şılanuşlar, fakat Badoglio, bu yardımı 
a!"ker şerefile mütenasib görmemiştir. 

Jlidi.c;e1erin inki.,ah bu ihtimallerden 
hangisinin doğru olduğunu aydınlat&• 
caktır. 

Mümtaz Faik FENiK 

llARBAROS unutulmaz bir isim, ölmez bir eser bJ
rakırlar. 

Çiçelden çıkarken Hızır: 
- Bakalım talih bize ne gösterir? .. 

demişti 

lanın avlusunda her gün kazanlar kay
natılıyor, baba çorbası dağılıyordu. A
deta sihirli bir el, memlekete bollulu 
ve bereketi iade etmitti. 

zamandır çekmekte olduğu serbe.ı.ti ve 
açıklık hasretini tatmin ediyordu. 

Cezairde çehresini endişe ile do!du
ran düşüncelerini, derdlerini, deniz, her 
zsman ve her harbde ona sadık kalan 
deniz, silip götürüyordu. Gôz.lerınde ye
ni bir alev parhyordu. Rüzgıirlar, de
niz köpükleri, simasına yeni zera{et ve
riyordu. Rampa edilen gemilere ılk at
layan Hınrdı. D~man kılıclle ilk çar· 
pıf'lll kılıc Hızınn Jalıclydı_ lspanyR 
sahillerinden Genova körfezine, Mayor
ka ıdaıından BerberJ!tan liman!arına 
durup dinlenmeden mtitemacliy~n uçu .. 

yor, etraiına hayret ve dehşet sa!ıiıyor
du ... UfukJarın muazzam soluğu, deni
z.in ebedi coşkunluğu onda yeniden ta
zelenen hayatın ahengini taru.im edi
yordu. 

ha zıyade veririm ... • dedi. 
Alel3ccle en1rine verilmiş olan mal· 

zemeden Mayorkalı usta, yarduncı ola
rak maiyetine tahsb; edilmiş olan kal
falar ve amelenin yardımile, kısa hl.• 
zamanda yirmi yedi oturak zarif Vı! ka· 
vi bir teknenin inşasına muvaffak ol
du. Bu teknenin uuif ve kavi olması 
kili değildi. Ayni zanıanda sür·atU ol
ma:u da 14-z.ımdı. Bunu denemek için 
mevcud gemH~rle bir yarış terUb edil
di. Yeni teknenin birinciliği elde et
mesi üzerine, Hızır, memnuniyetini iz
har için ustanın şerefine bir ziyafet 
çekti. Yenihp içildikten sonra da us
taya çok miktarda bahşişler ihsan et
ti. Hazır bulunan reisler de Hızır 
Beyin hatın için kendi haJlennce uı
tayı St'\'inrlirdiler. 

len kereste, levazım.la, kalialar ve a· 
mele; emri.ae verildi. 

Y"ar:tta birincı gelen yeni gemisile 
ll.i21r da yeni zaferler elde etruek Ü'"' 

zere denize açılcb. Maiyetinde on be7 
paı-çıı. gemi v.:.rdı. ltalya sahilleri açık
larında on dört günde yirmi bir kıt'a 
tekne ı.aptederek Çiçel'e gönderdi. 
Sonra da Vcnedik körfez.ine girdı. 

il 
Yazan : 

~llıanıa,tırı!mı, 
llrlhl t:ıfrlka 

Ekrem Reşid Tefrika No, 
49 

~ı~l\a. nıemleketin iktısadi vazl}'.~tin-ı yiı'mi dOrt. ~irmi iki ve on &ekiz otu
i l'lhcrdar olur olmaz Hızırın soyle- rak olmak uzcre dokuz tekn~ydi. Bu 
'~lduğu aözlcr de k8fi bir delildi. .ll'(e~il~ri~ reislerini kendisi yetiştirmiş

,. l:y aziz Çiçel ahali.si- Merak et'll>.t Yakında aize kifi miktiıırda vi
~ - bulup aetir-eceiim, mem~eketini
İt~lti bolluğu iade edecejim... de-

llo;L • ld- ... t 'Jarosun vermış o u,ıtu &ozu lu -
1., 

1
a111 vaki deJlildi. Bunu herkes bi

~ t'~e kemali itimadla \'idedi!miş o
~ lhık f(ünlcrini bekliyordu. 

'-; ~ b.lE>re hAkim olan bir memleket 
\x--J 1tnaz. Bu e1..eli hakikat buırti:ı de • ı, 

·~t,. . 
'bıı !tılf!kete bolluk ancak denizden ıte 
~'d.;'il:inl Pf'kAli bil~n Barbaros. her 
l',-t\ evvel elindeki gemilerin mua
~i~tıe koyulrlu. Kuvvetli ve olduk<;a 

Stktiri olan ıemilerin mevcudu 

ti. Iki bıne baliıl olan mürrttcbatı da 
sadık ve .sallam levendlerden ibaret
ti. 

Gemiler kızaia çekildi, yağ]andı. İ
cab eden tamirat yapıldı. tekrar deni
ze indJrildi. Hızır bunlardan ikisini Çi
çelde bırakarak di~cr yedisile denize 
açıldı-

Barbaro! gene macera peşinden ko
tuyordu._ Dencbifir ki hayatına ye
niden başlıyordu ... llayatın makCıs dar
belerinden yılmıyan. vorulmı.v:an, bez
J{inlik duymıyan, ümid~izliğe kapılmı
yan ve deruhde ettikler! vazi{evi hi
tama erdirmek için daima ayni azim 
ve şevkle çalışanlar ve ic&blnda usan
madan, nevmidiye kRpılmadan varifey-e 
tekrar baılayanlardır ki Barbaros gibi 

Çok geçmeden, Palermo sularında 
talih, dokuz Çiçllya gemisi gösterdi. Bu 
gemilerin üzerine hücumla bir tanesini 
babrmak, diRerlerinin teslim olmasına 
kifi geldi. 

Çiçel'den hareketinin dokuzuncu gü
nü Barbarosun, yolda zaptetmiş olduğu 
rıemilerle limana girmesi üzerlne hal
kın meserreti ve hayranlığı son mer
tebt;ye vardı. Gemilerde mebzul mik· 
tarda bu&:day, arpa, bakla, zeytin ve 
zeytinyağı bulunduju gibi çuha, barut, 
kur~un ve ke~ste dahi vardı, En.ak, 
şehir ahalisinin fakirlerine bedava ola
rak, hali vakti müsaid kimı-t'lere de 
az miktarda paraya mukabil dağ!hldı. 
GemHerde esir edilen yedi yüz kişiye 
gemileri yüzdürüp malzemesile yoldaş
lar için kışla ve evler yaptırıldı. Her 
bir Türk gemisine mahsus bir mühim
mat mahzeni inşa ettirildi. Çiçilynlı ıe
milerde kırk altı bin kantar peksimet 
bulunmuştu. Bunlar Türk gemilerinin 
komanyaları i[in ayrıldı. Şimdi her ge
minin ambarında mühim mikt~rda has 
peksimet bulunuyoıdu. İnfa edilen luf-

İkinci bir seferi esnasında Hızır, ke
reste yiiklU bir gemile tuz taşıyan di
ğer bir gemiyi :ıaptetti. Elde edilen ke
reste ile üç yeni tekne inşa ettirdi. 
Şimdi filotill.8sı on iki gemiye baJiğ 

olmuştu. 

Az bir zaman sonra Capo Pasero ci
varında çuha, kumat hantuleU ve de
mir safralı bir geminin zaptile i('inde 
bulunan on bin altın iğtinam edildi. 
Sonra Moyorka adalarına doğru yol 
alındı. Bu esnada bir Mayorka gemisi
ne tesadüf edildi. Yirmi iki oturak ge
minin içinde yüz elli hıristiyan tayfa
dan başka parangaya vurulmuş, küre

ğe mahkCım olmuş. altmış bet müslü· 
man varcb. Bunlar Tunuq gotiirülüp 
~atılacaktı. Barbarosun hücumu ve ge
minin zaptından sonra müslümıınlarla 
hıristiyanlar mevkl değiştirmiı oldular. 
Hızır, deniı.in üzerinde, c.skl ateşini, 

neş'csini, ·coşkunluğunu, gencliR:ini ye
nıden elde etmifti. Bir dalga tepesin· 
den diğer bir dalga tepesine gemi~ini 

uçuruyor, volta ediyor, .,arktan garba. 
~arbdaıı şarka saldırıyor ve Lüylece kaç 

Mayorka korsan gemisindE"n bir adam 
gelip, Barbarosun önünde diz çöktük
ten sonra demişti ki: 
,_ Sultanım! Eğer bana nzadl1k ve~ 

rirsen, sana bir Mezegalere in•a ede
yim ki uçan kuşa hükmeyleyesln .. • 

Hızırın böyle bir tekneye ihtiyacı 
vardı. Beliti bu adam hakiki bir usta 
olup bu te-kneyi inşa edebilirdi. 

•- Yalnız barut yapacağın tekne, ta
biatimce olsun, azadlık değil, belki da-

Sonra da usta azad edileli. Fakat o 
Barbarosten ayrılmak istemiyordu Bir 
san'atkAr i('in san1atinin 18.yıkı veçbile 
takdir edildiği bir muhitten uzaklq
mıık güçtür. Adamcağız: 

•- Sultanım .. dedi ... Sana bi.r İşkam
pavya dahi yapmadıktan sonra memle
ketime gitmem .... 

Ustanın bu arzusu umumi memnu
niyeti ve takdiri mucib oldu ve derhal 
bu yeni geminin inşası için lazım ae-

Burada, günün birinde ufukta üç ge
mi görüldü. Hızır, hemen üzerlertne sal 
dırdı, fakat gemiler yoHu oldukları i
çin aradaki mesafenin kısalmasına mey 
dan vermiyorlardı. Hele bunların bir 
tanesi çok yolluydu. Hızır onu takibe 
koyuldu. Çok geçmeden kaçanla ko
valayan ditcr gemilerden görülmez ol-
du. Takib uzun sürdü, fakat Rwrın 
mezcgaleresi kovalamakta olduğu İş
kampavyaya tedricen yaklaşıyordu. Ni
hayet yetişmişti. liız.ırın memnuniyeti
ne payan yoktu. Fakat tam gemiye ram 
pa edileceği 111.l'ada bu geminin bir 
Türk korsan gemisi olduğu anlaşıld.L 
Meğer geminin D.miri Cirbede bulunan 
Türk korsanlarından Sinan ReWniş. 

Kendi gemisinden diğerine geçip Bd' 
barosun huzuruna çıktığı vakit SinRn 
Reıs, mahcubiyetinden gözlerini yer· 
d~n ayır3mıyordu. Hızırın ne~·e dolu 
bir eda ile: [Arkası nr] 
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Okuyucularımıza 

Hediye ettiğimiz Milli 
Piyango biletleri 

~!SPOR 
~ - l in: Nhil•d•) Bu haftaki lik maçları 

Dig" er ıkramıyeler Lik maçlarının, Ataturkun olümiı yıl zaslle temasta bulunduktan aonro An· 

Bu çekilişe mahsus üçer 
ıded tam bilet kazananlar 

Saime Hılıı; Boatancı, Kltabcı sokak 
No: 23. 

Fİf 
numarası 

218 

Kazandıft No. !ar 

96719 
163159 

Kirkor Zenlilli; 
38, btanbul. 

163155 
Asmalımescid; No: 

Fi' 
numaruı 

53 

Kazoııdıtı No. lor 

96717 
163160 

96718 
Alqtindüz; İıtuyon civarı, Çiçek bah 

çesi. No: 6, Kartal - Maltepe. 
Fit Kaundıit No. lar 

numarası 

142 1631.16 
163157 
163158 

Bu çekilife mahsus iki 
tam bilet kazananlar 

Fit 
numaralan 

219 

299 

810 

Ka.ıandıkbm No, tar 

96716 
96715 
96711 
96714 
96712 
96713 

Bugünkü çekilişe mahsus 
üçer yarım bilet 

kazananlar 
Fİf 

numaraJm 
239 

165 

Kozandıklan No. lar 

579ı8 

57919 
57921 
57916 
57917 
57920 

Bugünkü çekilişe mahsus 
ikifer yarım bilet 

kazananlar 
Flı 

numaralan 
18 

51 

Kazandıkları No. lar 

57925 
5i924 
57923 
57922 

Bugünkü çekilife mahsus 
birer tam bilet 

kazananlar 
Fil 

numaralan 
103 
115 
283 
294 
179 
164 
174 
261 
286 
304 

Kauııdıklan No. lor 

96701 
96702 
96703 
96704 
96705 
96706 
96707 
96708 
96709 
96710 

Bugünkü kef ideye mıh· 
sus birer aded yarım 

bilet kazananlar 
Fi, 

numaralan 
66 

257 
166 
864 
643 
214 
25 

104 
841 
163 
302 
216 
118 
276 
840 
99 

194 
247 
128 
903 
M2 
220 
230 
171 
284 
60 

240 
39 

112 
16 

111 
297 
269 
155 
906 
113 
272 
203 
880 

3d 
140 
208 
825 
258 
244 
264 
233 
289 
817 

Kazandıkları No. lor 

85631 
85632 
85633 
115634 
85635 
85636 
85637 
85638 
85639 
85640 
85641 
85642 
85643 
85644 
85645 
85646 
85647 
85648 
85649 
85650 

5833 
5821 

10040 
198323 

76374 
198308 
138461 
156805 
119981 

28744 
177592 
138487 

10033 
ll9987 

5837 
156801 

10045 
10044 

119938 
28755 
28756 
28761 
28762 

105858 
105859 
105860 
105861 
105862 
105863 

donwnünde tehir edilrnı. olanları bu karayı dönmi.uştUr. 
hafta Şeref ve Fenerbahçe ıtadlarında 
oynanacaktır. Haftanın en mühim ma
çı, Şeref stadında, Galatasaray ile Bey
oj:luspor arasındadır. GalataYrayın bu 
maçta epey zorluk çekeceği muhakkak 
lır. B\ıruian evvel Beşiktq ile Süley
maniye b:qılafBcaklardır. 

Fenerbahçe stadında .ilk maçı Topka
pı ile Altıntu~ yapacak. ondan sonr11 
Vefa Ue Beykoz oynayacaklardır. Kuv
vetli bir takım olan Vefanın kar,ısında 
ıeçen hafta Galatasaray karşısında mu
vaffak olm\14 olan Beykozun çık.araca· 
jı oyun merak edilmektedir. 

Son müsabakayı Fenerbahçe ile İı
tanbu1spor yapacaklardır. Vefa kartı
sında ikinci devre temposunu fllŞtnnıt 
olan Fenerbahçenin bu hafta Melihten 
mahrum bir tekilde ne randıman ve
receği de merak edilecek bir noktadır. 

Atletizm 
• 

reıs 

Federasyonu 
vekilliği 

Atletizm Federasyonu Rei.J; Vekili Ad 
nan Hünün vazife ile Ankaradan ay
nlmı, olması üzerine bir müddetten• 
beri Federuyon lı;lerinJ Netrlyat Mü· 
dürü Saffet tedvir etmekteydi. Saffet. 
bu kere Genel Direktôr tarafından Fe
derasyon Reis Vekilliğine tayin ~ilmit 
ve İstanbuJa gelerek teknik komite a-

9' 
125 • 

57 
195 
905 
225 
121 
37 

267 
805 
23G 
900 

69 
882 
187 
229 
885 
853 
l'lô 
129 

237 
870 
263 
159 
23 

172 
842 
270 
110 
206 

20 
901 
139 

89 
211 
804 
63 

832 
809 
829 
874 
162 
147 
830 
90 
34 

224 
818 
198 
14 

803 

77 
102 

82 
812 

48 
288 
854 

296 
232 
&73 
145 

2 

8 
831' 
133 
158 
851 
839 
1.16 
11 

268 
107 

87 
823 
212 
109 
108 

105864 
105865 
113952 
113951 
113953 
113954 
113955 
113956 
113957 
113958 

113959 
113960 
113961 
113962 
113963 
113964 
113965 
113966 
113967 
113968 

113969 
113970 
113972 
113971 
113973 
113975 
158076 
158077 

158078 
158079 
158080 
158081 
158082 
158083 
158084 
158085 
158086 

158087 
158088 
158089 
158090 
158091 
158092 
158093 
158094 
158095 
158096 
158097 
158098 
158099 
158100 

177946 
177947 
177948 
177949 
177950 
105851 
105852 

105853 
105854 
105855 
105856 
105857 

105866 
105867 
105868 
105869 
105870 
105871 
105872 
105873 
105874 
105875 
85626 
85627 
85628 
85629 
85630 

Futbol Ajanlığının 

tebliği 
İstanbul Futbol Ajanlığından: 
8/12/19~ tarihinde yapılacak lik !o· 

hir maçları: 
Fener Stadı: 
Topkapı - Altıntuj. Saat 11. Fener· 

bahço - i..tanbulspor. Saat 13. Vefa • 
Beykoz. Sut 15. 

Şer•I Stadı: 
Betiktat - Süleymaniye. Saat 13. Ga· 

latasaray - Beyoğlus:por. Saat l!'i. 

Karagümrük sahası: 1 
Şi,U, Günee: - Ortaköy. Saat 11. Ga

lata Genelik. - A.kırupor. Saat 13. Ka
ragümrük - Demirspor, Küçükpaı.ar. 

Saat 15. 
Anadoluhlsar sahası: 

Anadolu - Anadoluhloar. Saat il. A· 
lemdar - Rwnelihisar. Saat 13. Beyler
beyi - Hilal. Saat 15. 

Voleybol maçları 
Eminönü Halkevi aalonunda mek· 

tebler are.sındaki voleybol maçlarına 
dün öılleden sonra başlanmıştır. İlk 
maçta İstiklil Ticareti 15.'3, 15!1 yen
mif, ikinci oyUna Pertevniyal tcelme
diki.nden Muallim mektebi hükmen 
aalib a:elmittir. 
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Sahibini bulmak için 400 
kilomelre kaleden kedi 
Bu olmu1 bir vak'adır. 

İngilterede Kent eyaletinde Saudgate 
de yıldıram sıhhiye teşkilitında birinci 
sınıf hastabakıcılarından Madam Alice 
Haslam bundan bir ay kadar evvel bu
lunduğu sıhhiye dairesinin ameliyat 
salonunda çalışlrken kapıdan içeri a
yağı yaralı büyük bir kedinin girdiğini 
ıörür. Yarasının acı.sından dolayı mi· 
yavlayan kediyi iyice tetkik eden has
tabakıcı bunun kendi kedisi olduğunu 
hayretle görür. Micky aı;lını taşıynn bu 
kedi haziranın dördüncü günündenbe
ri kaybolmuştu. 

4 haziran 1940 tarihinde Madam Alice 
Haslam daha fazla emniyette bulun -
malarını teminen üç çocuğunu 3aud
gate'den Bolton'a göndertmişti. 

Kedi de çocuklarla birlikte gönderil
mifti. Fakat Bolton'a yerleşikliğinin 

ertesi günü Micky ortadan kayboln\uş-
tu ... 

Dört ay sonra Micky, gayrete gele
rek Bolton ile Sauudgate şehirleri a
rasındaki 400 kilometrelik mesafeyi 
katederek sevgili sahibesine kavuşma· 
ıını bilmiştir!. .. 

Bir senedenberi uyuyan 
bir adama ameliyat 

yapıldı 
Bu haber Moskovadan gelmektedir. 
ŞimaH Kafkasyada Pjatigdesrk adın

daki küçük 1ehrin hastanesinde hır 

senedenberi uyku hastalığına tutulmıı' 
bir hasta tedavi edilmektedir. 1~39 
senesının ağustos ayındanberi ona 
sun'i gıda verilmektedir. Bundan bir 
ay kadar evvel hastanın mühim bir a
meliyat geçirmesi icab eylemiş. Dok· 
torlar ve operatörler hissinin .fennen• 
iptal edilmesi lizım gelip gelm~Jiği 

hkkmda bir hayli münakaşalarda bu .. 
lunmuşlar. Nihayet esasen derin bir 
uykuya dalmış bulunan hastanın tek
rar hissinin iptaline mahal olmadığına 
karar verilmif ve ameliyat yaptlmıı. 

hasta kat'iyyen hiç bir şey his.-o;eyle -
memiş ve olduğu libi kalmıştır. 

Avam Kamarası bafka 
bir yeremi nakletti ? 

Yabancı bir gazetenin yazdı~ına ~Ö· 
re, Avam Kamarasının aon içli.maı 
parlamentoda deıil, fakat Londranın 
bir tiyatrosunda yapılmıştıı Parla
mento, evvelce; birçok dPfalkr bom
bardıman edilmiş, fakat hiç bir zarara 
uAramamıştı. Halbuki şimdı son hü
cumlar emasında parlamentonun mü
him hRsara uiradııiı yaZJ!makt.ıdır 
Fakat bu haberin doiru olduğuna i
nanmak müşküldür. Çünkü bövle bir 
haberi daha evvel Lond:-anın verme~i 
lizım ct"elirdi. 

ŞÖHRETİ BÜTÜN DÜNYAYI TUTAN 

HACI BEKİR LOKUM ve ŞEKERLERİ 
GördüA:ü emul.siı: raibette halkımızın yüksele: kalit.ayı derhal temyi.t 

edebilmek hususundaki kabiliyetinin mühim l'f"lü olmuştur. 

'~~~~~~~~..J 
Ceb, Kol saoU• rl oltın 
Metal 15 sene P r&ntiU 

6 TAKSİTTE 

Kömür ve Odun 
Sobalan 

4 rAKSİ'ITE 

HavaKazi ve Elektrik 11 AEG el•ktrik •ÜPilrıı• ı Avbel• r ve 
Ocaktan ve fırmlan bediyellk ler 

4 TAKSi'ıTE 6 TAKSiTn:_ 4 • 1 TAKSİTl'E 

LUXOR Radyolan ve otomatik ORM fOFONLARI (Taksiti•) 

Osman Sakar ve Ski. 
Galata, Bankalar caddesi 59 .. 47. Tel : 41378. Beyazıd, Üniv(!rsite 

caddesi, No. 28, Kadıköy, İskele cadde.d No. 33/2. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

f UCUZ iLANLAR 1 Güzel 
Olmak 

için 

TEPEBASI DRAM KISMINDA 
Bugün J(iindüz saat 16 da matine 

Bu gece saat 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 
Bevoilu İstiklal cadde.si 

K O ~f E D 1 KIS~llNDA 
Bugün ~ündüz saat 14. te 

ÇOCUK OYUNU 
Bu aktam saat 20,30 da 

Son hafta 

, DA D 1 

Böbreklerden idrar torbasına 

kadar yollardaki hastalıkların 

mikroplarını kökünden temizle
mek için HELMOBLÖ kullanınız 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalıtma kudretini 
arttırır, kadın, erkek idrar zor
luklarını, eski ve yeni belsoğuklu
ğunu, mesane iltihabını, bel ağ
rı.sını , sık sık idrar bozmak ve 
bozarken yanmak hallerini gide
rir, Bol idrar temin eder. İdrarda 
kumların, mesanede tatların te-

tekkUlüne mini olur. 

DİKKAT: HEL!\ıfOBLÖ idrarınızı 
temizleyerek mavileştlrlr. 

Sıhhat Veki1etinin ruhsatını 
haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR 

lmuy .. sahibi •• Baomuharrlrl: 
N•clb AD &UÇUKA 

Umum n~rtyab ldare eden 
Yozı !oıert MOdilT11: 

C•mol Bokla SELE& 

Boaldı~ yer. 
Cumhurlvet Matboa&l 

İş Arayanlar 
* fs anyonun - Orta derecede tah· 
ıilim vardır. İdare işlerinden anlarım 
Bon~rvtslerlm vardır. (Hakikat) ~·· 
ı:etestnde O. T. rumuzuna mektubla 
mOracaaL (3) 

* Bir muhasebeci tı anyor - Usulü 
muhasebe ve muhabereye asina, tran
sıı.ca bilir, tecrübeli bir muhasebeci it 
arıyor. İdari işlerde de ~alışabilir. refe
rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzuna mekhıbla müracaatlerl. (13) 

* İş anyor: Türkçe. fransızca, i~gili:ı
ce lio;anlarına vakıfım. Bu lisanlar üze
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim, daktiloJ!rafi bilirim, askerlikle al8-
kam yoktur. Her türJü referans vere
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 
çalışacak iş arıyorum. Galata Kefeli 
Hü~vin han No. 1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 

İfçi Arayanlar 
* Bayan aranıyor - Bekir bir bayın 
ev itlerini idare edecek işten anlar bir 
bayan aranıyor. Hakikat sı::aıetesinde 

T. R. nımu%Uila mektubla müracaat. 
( 6) 

Sattlık - Kiralık 
* Pan.._c;Jyon aranıyor - Aile nezdin
de mobilvalı bir pansiyon aranıvor. İs
tanbul ciheti tercihdir. Hakikat f{aıe· 
teslnde E. S. rumuzuna mektubla mü
racaa~ (30) 

KİRALIK APARTIMAN DAİRESİ 

Maçkada Maçka Palas apartımanın
da 2 odalı, elektrik, su ve havagaztru 
havi bir daire devren kiralıktır. Ki
rası ayda 15 liradır. İsteklilerin. Maç
ka Palas birinci kapının kapıcısına 
müracaatleri (15) 

Müteferrik 
* Lisan dersleri - Cok ehven fiaUa 
ingUizce, fransızca dersleri veririm, 
her yere ftiderim. Hakikat j(azetesinde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaat. 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, k ırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

fcob mda ~de 3 kaoe alınabilir. TAKLİDLERİNDEN SAKTh'lNIZ. 
11Elt YERDE PULLU KllTULARI ISRAıtLA isTEYİNIZ. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları 
l\larmara Üssü Bahri K . Satı nalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu TaMinl fiatı Tutan İlk tominalı 
Lira 

sııır eti 
Kovun eti 
Kuzu eti 

30.000 
25,000 
20,000 

Kurul' 
31 
50 
50 

Lira 
9300 

12500 
_ı~ 

31800 2385 
1 - Deniz erlerinin ihtiyacı için yukanda cins ve miktarı yazılı üç kalem 

et, bir tartnamede olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
'. - Eksiltmesi 18 birincik3.nun 940 çarşamba Rilnü a:aa~ 16 da İzmitte 

Ter~anekapısındakl Komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi 159 kurut mukabilinde Ankarada Dz. Müsteşarlığı Le· 

vanm Ş. Müdürlüğünden, İstanbulda Kasımpaşada Dz. Lv. Satınalma Ko
misyonundan ve Kom~yonumuzdan alınabilir. 

4 - İsteklilerin, bu işle ali.kadar olduklarına dair ticaret vesikalarını, 
mahalli Emniyet Müdürlüklerinden alacakları hüsnühal k.1ğıdlarını ve yu· 
karıda miktarı yazılı ilk teminatlarile birlikte kanunun tarilatı veçhile tanzim 
edecekleri teklif mektublarını mua.vven gün ve saatten bir saat evveline 
~o~~ Başkanlığına ve~- (11363) 

Adcd Liralık Lira 

1 2000 - zooo-
3 

z 
4 

1 

35 

ııo 

300 

1000 - • 3000.-

150 • ısoo

soo - 2000.

ıso - zooo-
100 - ssoo-
50 - cooo.
zo • IOOO.-

Bu .,eyden evvel 
ııhhatll ve parlak 

bir tene, lekesiı: ve 
düzgün bir cilde 

malik olmak il · 
zımdır. 

40 senelik bir tocrübe mahsu lü olon KREM PERTEV 1 
tertib ve yapıhf tarzındaki incelik dolayısile. tenin faı:la 
yailanmasına mani olur. Yaistz olarak hmusl tüp ve 

vazolarda utılır. 

İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 
Askeri ihtiyac için 9/12 .. 940 günü saat 15 te paı.arhkla 1000 tane nakli>,. 

arabası satın alınacaktır. Muhammen bedeli 240 bin liradır. Kat'i terninau 
26500 liradır. Bu miktar bölünerek de ihale edilebilir. Şartnamesi hergün ko'" 
misyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kat'i teminatla.rile birlild; 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (11384 -Askeri ihtlyac için 9/12/940 günü aşağıda yazılı yem maddeleri paıB: 
hkla satın alınacaktır. Şartnamesi he'ritiln Komisyonda görülebilir. İstekliler~ 
belli gün ve saatlerde kat't tem.inatlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlı) 
Satınalma Komisyonuna Jt:elmelerl. (11480 

Cin.si Miktarı Muhammen B. Kat'i T. İhale saati 

Yulaf 
Arpa 

Ton Lira K. Lira K. S. D, 
150 15000,00 2250.00 10 
150 14250,00 2131,00 l0.30 ........ 

Otoparkta yapılacak çab ve su borularile derelerinin tamiri ltl 9/12 ·g.S,O 
güpü saat 11 de pazarlıkla yaptırılacaktır. Ketil bedeli 9828 lira 23 kurıı~; 
tur. K;\t'i teminatı 1474 lira 23 kuruştur. Şartnamesi her~ün Komisyon 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kat't teminaUarile birlikte Ff/111

; 

dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (114 -Askeri ihtiyac için lüzumu olan aşağıda cins ve miktarları yazılı be$ kaleli' 
iaşe maddeleri hizalarında ;:österilen gün ve saatlerde pazarlıkla satın •~.1 .. 
nacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli ~: 
ve saatlerde teklif edecekleri fiaUar üzerinden kat'i teminaUarile FındıJch ll 
Komutanlık Sabnalma Komisyonuna ~etmeleri. (1152 

Cinl'li Miktarı Muhammen B. İhale Pazarlık sııt 

Z. yağı 

Bulgur 
K. Fasulye 
Nohud 
K. Mercimek 

Ton Lira K. j(ÜnÜ S. D. 
15 9750 00 10/12 940 10 30 
50 11000 00 10 '12/940 11 30 
50 13000 oo 11112 940 10 30 
50 8000 00 11112!940 u 
30 6900 00 11112 940 11 30 

AskeT! lhtlyae için 12112/940 Jlii:::~t ll d; pazarlıkla 150 ton >".'!~ 
satın elınıacaktır. ?tfuhammen bedeli on bet bin liradır. Kat'i teminatı ~ 
1iradır. Şartnamesi hergün Komisyonda .ıörülebilir. İsteklilerin belli jtiln " ,. 
saatte kat'i temlnatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sahnalma Kottıis\-'~ ) 
nuna gelmeleri, (1151 -

Askeri ihtiyac için lüzumu olan aşağıda cins ve miktarları yazılı üç Jcaıl~ 
iate maddeleri hizalarında gösterilen J{iln ve saatlerde satın a1ınacaktır. ŞBı~ 
nameleri hergiin Komisyonda Jrörülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatle ~ 
teklif edecekleri fiat üzerinden kat'i teminatlarile Fındıklıda Komutanlık ~) 
tınalma Komisyonuna gelmeleri. (115 

Cinsi Miktan Muhammen B. Pazarlık Saati 

Arpa oehriye 
Pirine 
Sad•yağı 

Ton Lira K. günü S. p. 
30 9000 12112 1940 11 30 
50 22500 13 12 940 10 30 
20 33000 13/12/940 u 

,,,. .... _ -Askeri ihtiyoc için 14/121940 günü saat il d• paurlıkla 150 ton yulıJ .. ;;. 
aVnacaktır. Muhammen bedeli 14250 lira olup kat'i teminatı 2137 lirfl. tt 
Şartnamesi hergün Komisyonda störülebilir. İsteklilerin belli gün ve ı::a'\> 
E'ındıkbda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (11ı;lP - ~ Askeri ihtiyac için aşağıda cins ve miktarlan gösterilen iaşe madde~,. 
ı;ıazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri hergün Komisyonda ızonileb ,. 
isteklilerin belli gün ve saatlerde teklif edecekleri firtlara s;:öre kat'i u·rıı',, 
natlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 5fel~!) 
~ (~ 

Cinsi 

Sabun 
Sadeyaiı 

Miktarı 

Ton 
30 
20 

Muhammen B. 
Lira K. 
13200 
33000 -

Pazarlık 
Günü Sa•tl 

16112 '940 11.:ıo 
17/12/940 il 

Aşağıda gösterilen üç askeri intaat 23112, 940 günü hizalannda gösteril;: 
saatlersfe açı~ eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnameleri hergü.n Komis)'°rı 11 
görülebilir. lstoklilerin belli gün ve saatlerde muvakkat teminatlarile bit~) 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komhıyonuna gf'lmeleri. (11 

Yapılacak is Keşif B. İlk T. Eksiltme S. 

Maltepe Lisesi jimnastik ve 
sinema binası tamiri 

Lira K. Lira K. S. p. 
4109,« 308.21 ıo,30 

Bahriye kı$1ası iskele inşası 2315,11 173.63 11 
As. Konak etüv bina!n 1843,68 138,28 11,30 ,.. .............................. --'~ 
Türkiye Seker fabrikalar• 

ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

Eskifehir Şeker Fabrikası • • 
ıçın 

2 Elektrik ve Oksijen Kaynakçı Uıtaaı 
1 Birinci Sınıf Demirci 1.Jataaı 
1 Birinci sınıf Döküm Modelci Uıtaaı 

A l ı n a c a k t ı r. 
istekli olanlarm şimdiye kadar çalışm•• olduktan yerlerden alda.iP~~ 

hizmet v~sikalarile bizzat yahud ya.zile Eskl~bir Şeker Fabrik~• l'"fıJ 
dürlüiüne müraC":aat etmeleri, 

Devle! Demiryolları İ. U. Müdürlüğünden: 
--- ---~~. 

)ıtı11 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları alJağıda yazılı iki gruP rııJ.' ~r' 

her grup ayrı ayrı ve hizalarında yazılı KÜJl ve saatlerde ihale edilmek 0\i\B 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından pazarlık \1

5 

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

lalihiniıi d11 denemis olursunuz. 

satın alınacaktır, Jı:•" 

Bu işe girmek istiyenlcrin her grup hizasında yazılı kat'i teminat ~e .0rı" 
nunun tayin ettiği vesaik.le birlikte pazarlık ıünü saatine kadar l{oIJ1.15

l" 
müracaatleri 18.zımdır. 

Keşidelen 4 Subal ı Mayıs. 
ı A.tuılos. 3 lıdnclı .. rın 

tarfhlerlnde va pdtr. 

• 

11 
Kumbaralı ve kumbarasız beub .. 
lannda en u 50 Uruı bulu • 
nanla r kur'av• dahil edilirler. 

B . "d 1 . ktadı'· u ışe aı fQrtname er Komısyondan parasız olarak dağıtılrna J11eıı 

1 - 1 aded alternatör takriben 65 KVA ikaz dinamosile beraber. :Muh
9111 rlıP 

bedeli (2550) lira kat'i teminatı (382) lira (50} kuruş oluP pg.ıB 
(14/12/1940) cumartesi günü saat (11) on birde yapılacaktır. 

111
tP 

2 - 1 aded alternatör takriben 50 KVA ikaz dinamosile beraber. f\.{uh~gSD) 
bedeli (2400) lira, kat'i teminatı (360) lira olup pazarlıiıı (14 ~11576) 
ı:ıımartesi günü oaat (11,30) on bir buçultta yopılacaktır. 

.... 

IJ 
IJ 
li 
l'lı 

v 


