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AKSAM GAZETESİ 

Madeni mahrukat 
~ 

· satısı tek elden 
' 

idare edilecek 
'Umumi nUfuı Ayımı lıinde vazifeJe,.~" .," 

film bir surette rörcıı memur1ara iki maaş 
ıı!,JıeUnde ikramiye veril-il Aııkarıidan 
'"ltn ha~Tlerdf'ft anla!lılmı$tır. İDARE YERi: ISTANBUL TURKOCAGl CADDESL TELEFON: 24154 

TELGRAJ' ADRESİ: cllAKİKAT> İSTANBUL • POSTA KUTUSU: 610 ' .) 

Madeni malmıkat <abşı tek elden idare 
edilecektir. Satı.ş Sllmer Banka bailanatak bir 
te~kkül uhd~ine verilmi tir. Bu husustaki 
ksıı,..mame vakında ne~redilecektir. 
~ ...................................... .-....,: 

YIL: 1 - SAYI: 139 PAZAR 8 BİRINCİKANUN 1940 Fiah 5 kuruş 

lla11ıanlarda 
t;ı111 

lltııı "' ı ı ı 1111111111111111111111111ı1111111111111111 ı nııuonı 

Balkanlar aulhu gene 
llalkanlıların elindedir. 
lla/kanların aelômeti, e
li"1iu{ e olan aulh nı • 
l'rıetini korumak ceaaret 
lle azminde bugünkünden 
daha 11/u bir birlik muha· 
laza etmekle kabildir. 
"1111 ı1111ıı111111111111111111nnııı11ıııı1111111111111111111ııı 

/A. rnavudluk topraklarına 
~intikal eden ltal".an • .. V.~· 
1 d nan mücadele11 bulun 
~ d•tile devam ediyor. Elen or• 
d~u, hürriyet ve iıtiklıilleri.~i t~h
d d •den kuvvetleri hudud oteıın· 
' daJı; imha azmindedir. 

l·· lk; ay önce, Balkanların rarh 
, •~.,İnde hu cidal baılarken, a· 
~~ .hütün kıt' aya ıirayet edece· 
~· •ddia edenler çok olmuıt~. 
ı.,; fı~aatla ıuraya bur.ay~ atfedı· 
1 ttıyetleri bunlann mklfaf ıek· 
~~ .. rinde iİeri ıürülen tahminle
"~ııliaa etmek uzun ıürer. Bu
~ hakikat ıudur ki İtalyan -.Yu· 
~ ltıücadeleoi 1>a4layalı hayli sa· 
~~ olduğu halde Yugoslavya, 
• 1ra.riıtan Türkiye harb dıtı va· 
~•ilerini ;,,uhafaza etmektedir-

. llu halin bütün kı• devam e• 
~'•iini dü,ünen nikhinlerin ıayı-

d, oldukça çoktur. 
\- \' ugoalavya Saltanat N.~i.hinin 
~ Yıldönümünde ıöyledıgı nu
.. ~Bulgar meb'uılarınm ve. H.~
~)e Nazınnın Sobranyadakı ıoz 
~ Balkan ıulhunu nikbinane 
~~lea edenler için kıymetli bir.er 
~ld vesikası oldu. Onlar, Tur· 
~ "'1in ötedenheri sarih olan po• 
I;, İlıaıını nikbinlikleri için e.saılı 
l~"'••ned ıaymaktadırlar. fıl~".'. 
ıı..ı hatkaoının toprağında .gozu 
dil, 1hn, emniyeti tehdid edılm.e
~· ~. kimse ile ihtilaf haline gır• 
~·~'<•ğini söyleyen bir Türkiye; 
'l~Pa farkında ıulh?~ ko~na· 
l;,t•nı tahmin edenler ıcın ıaglam 

11ıııuhakeme unsurudur. 
.._ •!kanlarda ıulhun konınma· 
"'d ~ . • 
ti!, ' oatlıc:a amil; kanaat~ne 
I.;.". hunu Balkanlılann bızz.at 
ııı. 1dı~erinin İ!temeleri ve hu 11• 

t"d ttini, hir istiklal unıuru ha· 
~ • her türlü teıirden mahfuz 
l~•ia azmetmeleridir. Balkan· 
>, tı, At'alarındaki ihtiliıAar1 ve 
~~ı,, telakkileri; mutlaka ıilahla 
~" "alunu aramamalan, Balkan
' dı11ndakilerin emellerine rai· 
~ • Avrupa ıarkında ıulbu ko• 
1, Uftur. Ancak bu karar, Bal• 
~ ıtıilletlerine ıaadet ve huzur 
;~ Yaşama imkinını veriyor. 

11 llrkiye, yıllardanheri hir Bal· 
~~tesanüdünün ku"!lmaııtı~a ~
'ııı ;"•rmiı ve hu kıt adakı .~ıl
d "'•n hugiine kadar huzur ıçın· 
~ )e.tamalanna hizmet etmi,tir. 
dil, 'Irada zaman ve fınat elver• 
~ ~ Balkanlılar araaındaki tabii 
ı,ı,.~. ihtilaflann ıamim,.ne hir hal 
\.ı'. hulmaaına gayret ettiği de 

11ultıdur. ~ •tlıca Balkan meıeleıi, Bal
lı~ "-ntantına ginnemi• olan Bul-
1. '1•t · "d' T d"I . itik •tıın vazıveh ır. a ı cı po-
~l •ıı, komıulanna temaı eden 
d~d~l•iıtan, ııerek emellerin;n hu· 
'ııı U~u ç;zerken ve ııerek bunla
t,ı,. tahakkuku ynll"Tını arorken, 
~h~~~ ••man, R•lkan sull,unu 
' •ti e~:ci rüzRirlara uirAk ol
~ .~lıu-. Diö;er Ballı:an hük\imetle
,~ .. ,.;,,""• te~İr yapm•k İsteven· 
1~~ d~ ~"1.,.ari~tanın hu vaziyc• 
'•ı .'." ;ıtifacle etmelc id•d;lcleri, 
~~~'.huna te'Ol-hüs eyledikleri 
l;)""'<kaktır. Bulgar nazırlannın 
~ lttatile meb'uılannın nutukla· 
ı._~O,terivor ki. Rul~arist1tn, dıt .... , 
~.,1 ••<le., u•~l.c ı...lmak. kom•u· 
~ ... ~ ... ,.,,..,.t.rini ivi 1T'!Üna"•"et-

lf . ~i ·~de halletmek iıtivor. Samı 
h."~d1~~11a kani oldu~~uz b~ 
bili, etı, Rut ... 8rlann fıkav,.t1erı 

lına, Türk matbuatı hüsnü 

[Arkası ..ıııte a ıutua ı de} 

• ~1 Tramvay derdi 

Sold•: it.Jyanlann ıtk sık hava taarnularına hedef olan P•tru tehrinden 
bir 11>rün~. oatda: Korfu ad .. uuı Yunan barb gemilerinin ıelditi 

ıında almmıt .ı...; bır ...ım 

1 ramvay idaresinin 
( tekzibname) si 

Mevcud sıkıntıdan 
idare mes'uliyet ka· 
bul etmek istemiyor 

TR ANT 

sa arıcı. 
· J.euco 

I YUNAN /L&Rj HATT~ 
/;;.~YAN' OGRI <;fl</ll I 

Yunan • İtalyan cephesindeki 50n vaziyeti tespit eden harita 

İtalyanların 
propagandası 

karsısındaki , 

Askeri vaziyet 

Arnavudluktaki 

İngilizlerin son 

haf ta içinde 

yaptıkları 

İT AL YADA 
istifalar 

devam ediyor 

Oniki ada Umumi 

Evvelki rün ( 6 kanunuevvel) çıkan nüahamızda, tramvaylardan, 
illallah, demit olan hütün lıtanbulluların fikrine ve mantığına ter• 
cüman olarak bir yazı neşretmİftik. 

Tramvay idaresi Müdürü Mühendis Hulki Erem, apğıdıi oku• 
yacağınız uzun hir (tekzibname) ile vaziyeti izaha çalıtmaktadır. 
Mühendis Hulki Erem, huııünkü 11k1ntıyı mucib olan malzeme lri
fayehizl.iiinin, idarenin tedbiraizliğinden ileri gelmediğini iddia et• 
tikten sonra neıriyaturuzın diğer esaılarına da cevab veriyor. Fakat, 
sizin de okuyacağınız "e bizim de tahmin etti~imiz gibi bu cevab~ 
tatmin edici mahivetıe derpldir. Bu huıuıtaki f;krimizi, ld~ren;n 
( tekzibname) ıinden yer kalmadığı için yann hildireceğiz. Şimdi 
tekzibnameyi okuyalım: 

Tramvay İdare.!İnin tekzibi: 
Tramvay seferlerinin malzeme

ıizlik yüzünden yüzde on iki nis
petinde azaltılmış olmasından ne 
Belediyenin, ne de İdaremizin ih
mali kat'iyyen varid değildir. 

Tramvay idaresi, malzeme buh 
ranının ne gibi sebeblerle hasıl ol
duğunu, elzem olan malzemenin 
getirtilmesi için imk&n dahilinde 
her teıehhüsü yaptığını bildiriyor. 

6 birincikilnun 1940 tarihli nü• 
hanhda, hakikat ve vakıalara kat· 
İyyen uymıyan aebebler tasavvur 
ederek, Belediye ve İdaremize 
karşı ağır hir tenkid maksadile 
intişar eden yazı hakkında aşağı
da maddeler halindeki izahımız .. 
la efkirıumumiyenin tenvirini lü· 
zumlu gördük. 

Madde 1 - Mezkur yazıda. - r Arkası sahife 3 sütun 5 te) 

Valisi de istifa etti Limanda t hmil, tahliye 
Yunanlılar cenubda 
sahil boyunca ileri 
hareketine devam 

ediyorlar 

isleri bir türlü .,. 

intizama sokulamadı 
Alalıadarlar,Anlıara~a 
şilıa~ette JJulunacalılar 

Yunan cevabı 

İtalyan ordusunun 
müşkül vaziyeti 
Yunan .. İtaly•n cephesinde biç 

durmabızın \'e vaziyetin icabına 
eöre ba:r.an şimalde, hazan mer· 
kezde, buan da cenubda daha 
faıJa kcsafetle devam eden Yunan 
taarruz ve tazyiki İtalyanlan büs• 
bütün şaşırlmJl ve yıldırmış ola
cak. ld son '8 saat u.r(mda 
Pi.remedi ile Aya Sarandayı da 
mühim zayiatla Yunanlıların eline 
terkederek reıi cekilmi.şler ve •r· 
tık tutulmasına lmki.n kalmıyan 

Ergiriyi dahi tahliye etmişlerdir. 

, hava hücumları 

Atina 8 (A.A.)- Resmi teb
liğ, Aya Saranda ile Ergiri arasın· 
daki yola yakın Delvino'nun Yu
nanlılar tarafından işgal edildiğini 
bildirmektedir. Yunan ileri hare· 
keti bütün cephede devam et· 
mektedir. R~•mİ mahfille~de, dün 
akşam yapılan bir beyanata gÖ· 
re. Yunanlılar dün, Aya Saranda 
ve Premedi' nin öteıindeki sahil 
boyunca ilerlemişlerdir. ince bir 
arazi parça91nın da işgalinden son 
ra Korfu adası kartıısındaki Ar
navud toprakları ile İtalyan te
ması kesilmiş olacaktır. Yunanlı· 
lar Delvino ile Himara arasınrla 
şiddetli taarruzlarına devam et· 
tiklerinden İtalyanlar mevzilerin· 
de tutunamamışlar ve arazi ter· 
ketmeğe mecbur kalmışlardır. 

Limandaki tahmil tahliye iıleri 
k&.fi miktarda amele ve mavna 
bulunmaması yüzünden uzun 
müddettenberi aksamakta ve li
manımıza ithalat malları gttiren 
ecnebi vapurları vaktile tahliye 
edilemediklerinden uzun müddet 
beklemek mechuriyetinde kal • 
maktadırlar. Bu hususta bir müd
dettenberi yapılan teıebbi.Jslere 
rağmen Limanlar idaresi bu ak· 
saklıkları bertaraf edecek tedbir· 
leri alamamıştır. Evvelce yevmi
yeleri azaltılmıo olan mütehassıs 
tahmil ve tahliye işçilerinden bir 
çoğu başka yerlerde çalışmağa 

başladıklarından amele ücretleri 
artırıldığı halde burada çalı~mağa 
istekli ioçi bulunamamaktad1r. 

dönüoünde yanaşacak bir yer bula 
mamaktadır. Bu hal halk için ol· 
duğu kadar devlet Denizyollan 
idaresini de müşkül vaziyetlere 
düşürm•ktedir. Halbuki alakadar• 
ların iddia ve mütalealanna göre 
Devlet Limanlar işletmesinin e • 
linde tamire muhtac bir çok mav• 
nalar bulunmaktadır. Halicde ida 
renin geçen sene açtığı tamirat 
atölyeleri bu mavnaları tamir e• 
dip hizmete sokacak kabiliyette· 
dir. İdarenin elinde bu işi başar• 
mak için k8.fi miktarda- malzeme 
de hulunmaktadır. Amele vazi • 
yeti de bugün halledilemiyeeck 
bir vaziyette değildir. 

İtalyan Yunanlılar, 
iddialarını madde 
madde tıarh ediyorlar -
Atina 8 (AA) - ltalyM pro 

paga.ndası, bir çok şaheser yarat· 
maktadır: 

lıalyan propagandası diı·or ki: 
1 - Röyter ajansı, evvelki gün 

Yunanlıların Aya Sarandaya iki 
kilometre mesafeye kadar y1tk 
IMtıiiını hildirirkcn yalan söyle • 
mİ$tİr. 

fakat Aya Saranda dün ıahah 
Yunanlıların eline geç.mittir. 

2 - lıalyan hava kuvvetleri. 
4 kônunucvvcldc Yeniden be• in· 
giliz• • Yunan tayyaresini tahrib 
etmi~tir. 

Bir kere bu rakam çok muba
lağalıdır. Bundan ha,ka bunu hil
diren Stefani, ayni ııün 1 7 ltalyan 
tayyaresinin düşürülmü9 bulun _ 
duğunu zikretmeyi unutuyor. Bu 
1 7 ltalyan tayyaresinin 13 Ü Yu
nan hava kuvvetleri tarafından 
düoürülmüştür. 

Bu harbin b&fladığı umandan
beri her taraftan bir çok defalar 
tekrar edild.iji ve~hile italyanla
rın kendilerinden 7 -8 defa daha 
küçük olan bir millet karşıstnda 
ve kırk (Ünden az bl r zaman nl'"' 

fında bu suretle mailiıb olmaları· 
na, kendi m.allan teLikki ettikleri 
Amavudlufun zengin ve miihint 
bir parçasını ha!Sımlarına kaptırmo 
Janna, en nihayet Amavudluktald 
ordulannın üçüncü başkumandenı 
olan 1\-lare~l Badorlio ribi tecrü
beli ve deferli bir uıtı da feda et· 
melerine akil erdirmek pek ,(Üç· 

tür. 
FiJhakib, müdafaa tarafı i\ ln 

dağlar ba,şlıba,.ına bir kuvvettir: 
kış ise hunu birkaç misil artıran 
ikinci bir kuvvettir. ırarb tarihi, 
talim ve terbiyesi yerinde otmı:)an 

(Arkası sahile 3 sütun 2 de) 
[Arwı sahlfe 3 ıütun ı del ... .,....,.,..,.., .... .., ... .,.,.., .. 

Bu sabah hallı denizden 
portalıal topladı 

B~ . sabah, erken saatler • I yelten haberdar olan Emniyet ve 
den ıtıbar~~ Ha~em iskelesi civa- Liman idaresi teokili.tı, buraya me 
rında denızı hır portakal akını murlar göndererek bu 

0 
tak il . 

kaplamııtır. Nereden eldi•· v h f I P r a a 
k . "d ld • h ~ gı e n mu a aza a tına almışlardır. 
ıme aı o u1ıu enuz anlaşıl- ·k 

mamış olan bu portakalların bir Toplanan mı tar 50 sa?dıktan 
kısmı ıahile vurmu• h ı· fazladır. Bunun gece vaktı vukua 

, ve a a ı ta- h . b" k . . 
rafından toplanmı•hr H · .. gelen her angı ır aza netlcesın-

Y • epaı aag-
lam denebilecek şekilde olan bu de denize atıldığı zannedilmekte· 
portakal bolluğunu gören civar dir. Mıntaka Liman Rei!liği, ha. 
halk, Hndallarla denize açılmış· dise hakkında tahkikat yapmakta 
lar ve sepet ıepet portakal topla- ve portakalların aahibini aramak· 
mıılardır. Bir müddet ıonra vui· tadır. 

Torino, Coulogne, 
Bremen, Wilhelmshaven 

bombalandı 

Londra 8 (A.A.) - Reuter: 
lngiliz hava kuvvetleri, 6 kanunu 
evvel sabahı nihayete eren haf
ta içinde, fena hava şeraiti eebe· 
bile düşman arazisi ve düşman i~
gali altındaki arazive mahdud hü· 
cumlar yapmı~tır. iki gece hi<;bir 
hücum vukua ı;telmemiştir. Fakat 
gündüz hücumları geniş bir mahi
vet ızöstermiştir. Bu haft3 içinde 
lnııiliz hava kuvvetlerinin hedef· 
leri ara!tnda bilhassa şunlar bu
lunmuştur: 

Balkan Telgraf ajan91n1n bil
dirdiğine göre Kukşa ile Skumbi 
arasında, biJhassa büyük yol üze· 
rind~ İtalyanlar, Yunan taarruzu
nu tevkif etmek için şiddetli bir 
hücumda bulunmuışlardır. Bu mın 
takada ve Pogradeç cenubunda 
~iddetli muharebeler olmu~hır. 
lıalyanların külli kuvvetleri, Yu-

(Arkası sahife 3 sütün 3 te) 

İtalyada amele 

ve köylüye 

Bu vaziyet son zamanlarda li
manda bir de rıhtım darlığı hu .. 
aule getirmiştir. Tahliye edilecek 
t"cnebi vapurların bazıları Sirkeci 
ve Galata nhtımlanna bağlanarak 
boşaltılmakta ve yükletilınekte 
olduğundan iç hatlarımızda çalı
şan Denizyo1ları vapurları sefer 

Ekmek 

Haber aldığımıza göre ı•hri • 
mizdeki armatörler ve diğer ala ... 
kadar gemi sahibleri Limanlar 
idaresinin amele ve mavna işini 
biran evvel halledip tahmil ve 
tahliye işlerini bir yoluna koyması 
hakkında Münakalat Vekaleti nez 
dinde teşebbüslerde bulunmak 
lıı:ere yakında Ankaraya bir he'" 
yet göndereceklerdir. 

fi atları 
Torino: Burada hüyük •ilah ve 

mühimmat fabrikası ve Fiat fab
rilc:alan bombardıman edilmiştir. 
80 kilometreden görülen yangın
lar çıkanlmıştır. Bombardıman 
tayyare1eri, silB.h fabrikası üze
rinde iki saat !.lçmu~tur. 

toulogne: Burada iç liman bom 
halanmış ve tahrib edici yangın
l"r ve infilaklar vukua gel:niştir. 
Tayyar~lerden birisi, 800 metre 
genişliğinde bir yangın çıkarmış
tır. 

zulüm basladı Üç gün 
dılıtan 

J4,75 

JJ, 75 lıuruıa satıl· , 
•• •• 

Atin• 8 (A.A.) - iyi malu
mat alan membalardan öğrenildi
ğine göre Jtalyada Faşistler, İş-

cuma gunu sonra 
lıuruıa çılıaı:alı 

Bremen: Burada Deutsche lerinde ihmal gösteren köylüle-
Schiff und Maschinenbau deniz re kar~ı gayet siddetli tedbirler Yeni buğday Hatlarına göre 
inşaat tczg8.hlarına çok ağır bir almaktadırlar. Köylülerin işlerini ekmek narkını yeniden tespit et
hücum yapılmıştır. ihmal etmeleri, kendilerini tazyik mek üzere dün Belediye lktısad 

Wilhelmshaven: Burada Mari· altında hi .. etmelerinden ve harh Müdürlüğünde bir toplantı yapıl
newertft deniz inşaat tezı;ı:lihları dolayısile konulan tahdidatın mÜ§ mıştır. Toplantıyı yapan komiı
bombalanmıştır. Bu tezgahlar Al küllenmesinden ileri g~lmektedir. yona, değinnencilerle fıtıncıları 
manyanın en mühim tezgi.hların· t\1aden işçileri hakkında da ayni tcmeil eden heyetler de İştirak et
dan birisidir. Harbden evvel da- şekilde hareket olunmaktadır. Be miştir. 
hi, buraya Alman olmıyan kimse yannameler, tarlasında kB.fi dere- Komisyon, pazartesi akşamına 
giremezdi. cede çalışmıyan köylülerin hapis· kadar ekmek fiatlannda hir de-

Dusseldorf: Burada Mannes· hanelere atılacağını ve mahsulle· ğişik.lik yapmamağa karar vermiş 
man Rohrenwerke esliha fab .. i- rinin mil'-!adere edileceğini bildir· tir. Salı sabahından itibaren cuma 
kalan, gaz fabrikaları bombalan- m~ktedir. İstemiycrek çalışan ma gününe kadar, ekmek 13 buçuk 
mıttır. Hücum 1 2 Hal sürmüıtür. den ameleleri de ayni şekilde hap veya 1 3 kuruş 30 paraya satıla· 

Holanda ve Norveç sahilleri a- ıolunacaklardır. :akht. 

[Aılıaa ..ıııı. a aütun a tel '••••••••••••ı ı Hükumet. nazım .atıf olmak 

I 

üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi 
vaıntasile İstanbul değirmencileri· 
ne ucuz buğday veriyordu. Müba· 
yaa fiatından daha ucuz olarak hü 
kümetin fedakarlık şeklinde yap
tığı bu ş•kil ortadan kalkınca buğ 
dayın de~İrmenlere teslim fiatı 
da pek tabii olarak artacaktır. 

Buna göre de Belediye her on 
be~ rUnde bir ekmeğin satış fiatı• 
nı tetkik edecektir. 

Cumadan sonraki ekmek fiatı 
da, buğday 9 kuruş 1 O paradan 
alınabilirse, 1 4 huçuk. 9 kuruş o· 
tuz paradan alınırsa 14 kuruo o· 
tuz paraya olacaktır. 



% 

Kırka ar: 

Canım ne istedi bili,. misiniz? 
Şimdi, fU yazıyı yaurken, canım ne istedi bilir misiniz? Bir kase, 

• • üzüm hopfı ! Ne yapayım, buııün sabah kahvaltısını biraz tuz
lıoca tarafından yapmıf olduğum için boyuna içim yanıyor- Bi!iyo· 
nan: 

- Su. içl 
"' Diyeceksiniz. Fakat suyun İfİ baıka, ı•ırbetin, hoıafın baıka! Şim· 
diki çocuklar bOfBf nedir? belki bilmezler. Çünkü onlar, gözlerini 
açtı , lıarJ>bınnda kompostoyu gördüler, botafın admı ise, belki 
ıimdi ilk defa İp!İyorlıor. Hele bu çocukluın, hoıaflann p.hı olan 
üzüm b()f&fmdan biç haberleri yoktıır. O mübarek ıey, ne lezzetli, ne 
haualı, ne tifaJı, içi yananlar için ne yürek tazeleyici feydi .. Fakat 
bil,_, ki, biitün lıtanbul lokantalan, hatta ev mutfaklan, son yıl. 
IMda ba mül.M.rek nesneye neden aım•ıkı bir bovkot yaptılıor? Ü-
2üm hotafından sonra ortadan kaybolan gene üzümden yapılmıt 
..,,fes bir ıey daha vardı ki o da chardaliyn idi. E.kiden, çoğu 
Kn·llw..ıiadeı gelen ve adına hardaliye denilen bu, az kekrem•i ve 
cok enf .. 4erbelıe de ne oldu? Yıllar var ki üzüm bo•afile b;r)ilcte. o 
da ıöalenl.oa l&'ak oldu.. V •kı&, ortada 4ıra ıayet bol ve o da öteki
ler gibi üzüm 111yu, fakat bir gÜ11e yaz olur mu? 

- Yaprab? 
Diyeceksiniz. O 1.başka, ben banda hararet söndüren, ic ıennletti

ren, yürek tAzeleyen ,eylerden bah!!iediyorum. Sarab ise, inadına ka
nı kızdınr, harareti artbnr; insanın beynini bokı bir hamam ba1ve
tine- yüreğini göbekta'"1a, ve ba•.an fazlaca kaçınldı mıvdı, gözle
ri kan ve ai(zı çın. çanağına döndürür. 

O canım hardaliyeden sonra, ortada göremediğimiz mevsim •er
betlerinden biri de kavun çekirdeğinrlen ya.,ılan ve renk kıvam iti
barile koyuca bir ayranı andrran tcıü'bve::. dir. Bu icimi hof ve ren
gi bembeyaz olan ?"bet, lezzet ve nefasetce üzüm ho,afiJe hardati
:veye pek yetiıemezdi, fakat onun da kendine ıı:öre bir buka çetnisİ, 
batka busu,i1iği ve mideye, barı::ıtia yarayıcı kudreti vardı. 

Gene çoktandır meydanda yüzünü göremediğimiz ve lam bu mev
sime malıııtu, parlak ka.hverenkli, tam kabverenkli de değil de, açık 
konyak renkli ve konyak gıbi fİşenin ~inde pın1 pınl yanan bir nes· 
ne daha vardı ki ona da cbarup• derlerdi. Keçibovnuzundan yapı· 
lan harup terbeti için de lıiassalı, •ifalı ıey derler ve birçoklan bayıla 
bavıla bunu da içerlerdi. Fakat ben, bu mübarekten bic hoşlanmaz, 
değil ağızdaki ce.•nİ•inden, halla kokuıuncl•n kırk yıllık yere ka
çardun. Çünkü keçiboynuzu denilen o ~ıeayib meyva "zmq,nının su
yuna biraz da fek•r bblarak y3oıJan bu konyak r•nlı-li ••rf.~t, tınln, 
sinir bastalanna ili.c olarak verOen cValerivanJ> ei.bi lc"''·utrrlı. Va!e
riyanın kokuıu i•e deifme burunu" kolavlıkla tahft,,.,..,:;ı e.l•bil.,..eği 
kokulardan de;;.ildir. Onun için, bir adına ı-,,.,,,, ,>--·•,,, 1-··""-v· 
nunı •erbetirıi kırk vıl 2örmesem umurumd,., deüil. f.,.k~• ;; .. ;;"" hrı
Mfı i1e hardalive ve bat•i. kıvun cekirdf';rirtden va,,1l"n ... ::ı.. .. fl • ._:.r.,.ı; 
bnmumda öyle tütüyorler ki.. Hel- üzüm hoıefl. ,. .... ..._ ;:-!;- ı.." .. --c. ! 
Ve hele k:usba'' et ve halis tereyağile, pİfmif, tane tw..,_ ı... .. ,~,.,. pila-
vının yaruııra olursa... \ 
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• • • 
Ha.ftanın pıyasa vazıyeti 

Son hafta zarfında bazı memlek•t· 
lere yeni ihraCllt. l.i.sansJarı verilmiş ve 
aahi..ıi piyasalarda da hük\ımetin ver 
dJ.li yeni kararlar yuzü.nden tahavvül
ler vukua gelmiftir, Bazı mah..iulleri
mlzin piyasadaki 10n vaz:ıyeUerini ya
zıyoruz. 

Bl:GDAY: 
HükG.nıeun verdi&i aon karar üzeri

ne bugday piyasasında yeru ve mühim 
cieğıqıktik.ler olmutlur. Borsada en b1-
r1nc1 alıcı m~teri olan Levazım amir
ligı mubayaa ~klinde tadilat. yapıl • 
masına borsanın muvafakatini istih
sal etmiştir. Bu t.adil5.t buğd.ıyıann va· 
sıf, kalitelerine ve analız milttarlan
ua &Ore fiat tespiti hakkındadır. Bu 
haber buğday fiatları ti.Zerine tesir icra 
etmiş ve 40 para kadar bir yükseklik 
huaule ııeldıği görülınU.tür. Fıatlar; 
Cirulerine gore 8 kuruş 25 para ile 9 
kuruş 30 para arasındadır_ 

ARPA: 
Yerli arpacılardan maada bu hafta 

tacirlerden Levazım iınirliği dahi mu
ba.) aada bulunmuştur. Borsadaki satış
larda arpalar 7,20 paraya kadar mu
amele görmüştür. Piyasa canlılığını 
muhafaza. etmi,ftir, F\atlar: Anadolu 
iyi mal dökme 7,10 • 7,20 para, Samsun 
ve Menin malı çuvallar 8,05 - 8,12 pa
ra arasındadır. 
PIRİSC: 
Pi"inc piyasasında vukua gelen is

tekli vaziyet devam etmektedir, Bunun 
için fiatlarda hakiki bir yükseklik mü· 
tahtde edilmC"ktedir. Fiatlar: Orhan
ıaz.i cinsleri 39-411 Tosyalar 35,S - 36, 
Diyarbakır mallan 33-34, Mersin cins· 
leri 31.S - 32,S kun.ıştan satılmaktadır. 

TİFI'İK: 

Geçen haftaya nispetle tiftik piyasa•; 
bu hafta daha hararetli geçmi.ştir. Bu 
müddet içinde 750 balya muhtelif cins 
ti/tik 1ablm1ıtır. Fiatlar: Oilak 165 -
145 - 150. Ankara, BolvacUn, Poladh 
14!> • 150, Ankara, Bulvadin, Poladlı 
140 - 14.5, Bolu, Çerke,, Gerede 130 -
14.0 Konya dağ mah 142 - 145, Konya 
ova malı 138 - 140, muhtelif deri mal
ları 105 - 110 kurut arasındadır. 

YAPAK: 
Piyasada yapak üzerine harAı·elli 

muameleler devam etmektedir. Bil -
hl'!S8 Trakya cin"lerile Ka.uhba'1. ve 

Edebi roman 

ANA 

kwl cins yapaklara alaka artmıştır. 

lstt.nbul kum.aş Iabrikalarında.n maada 
lzm.ir ve Kula fabrikaları iç.ın baz.ı 

mubayaatta bulunulduğu görülnıi.i.~ıiır. 
Piyasa kavidir. 

Fiallar: Trakya, Bandırma, Bursa 
80 - 85, Çanakkale, Gelibolu, lzmir 
69 - 75, K.arahi.sar, Kütahya, Yozgad, 
Ankara, Sıvas, Kayseri 66 - 70, yıkan
mış güz yünü Ankara, Trakya 82-85, 
kızıl Erzurum yapağı 86 - 90 kuruş 
arası.nda muamele görmektedir. 
DERİLER: 
İtalya, İsveç ve Finlandiyaya küçük 

baş hayvan derilerinin ihracına hükQ.
metimiz tarafından müsaade verıtm~ 
üzerine biltlmwn küçük baş deri1erin 
fiatları yü.kttlmi,tir. Yalnız oğlak deri
si üzerine heni.iz işler başlamadığın
dan bu kalitelerin fiaUarı değişme -
miştir. Şehrimizde fimdiye kadar 
200,000 aded ke<;;i derisi sablmıştır. Ko
yl.ln derilerine de alflka günden güne 
3rtmaktadır. Fiatlar: Keçi derisi çifti 
180 - 190, oğlak derisi çifti 120 • 125, 
kuzu derisi. çifU 125 - 130, salamura 
sığır derisi hafif kuru kilosu 75 .. 80, 
kuru sılır derisi kilosu 100 - 110, ko
yun derisi hava kurusu 58 - 60, koyıın 
deri siluzlu kuru 43 - 44. 
DİGER MAllSULATll\!IZlS TOPTAN 

BORSA FİATLARI 
Mısır, sarı Adapazarı çuval1ı 6.10 -

6,20, mlSU' beyaz Adapazarı dOkme 
5,22 - 5.28, çavdar Anadolu, Trakya 
dökme 6.10 - 6,12, kuşyemi çuvallı 

7.20 - 7 ,.ıo, keten tohumu çuvallı 
23.20 • 24, 11UBOm Antalya, Keşan 

cuvallı 22.IS / · 22.20, bakla Ban
dırma c•lkme Istanbul 6,30 -
6.35, mercimek ye.fil Sıvas 18.10 - 19, 
san darı kum 8.05 - 8.12. fasulye bar
bunya 18 - 18.20, farnlye çalı Çarşam
ba 20 - 21. sıra tombul da~ malı 18.10 -
1~.30. tatlı badem 80 - 85, acı badem 
51 - 53, ç~kirdek e.cı 34 - 36, balmumu 
142 - 147 kuruş ar;ılannda satılmak
t;ıdır. 

Yüksek Teknik okulu 
Ankara (Hususi) - Ankara· 

da tt".,İ•İ takarrür eden Yüksek 
Teknik Okulu için Maarif Veka
letince fn!lfiltereden bir mütehas-
11s şretirtilmektedir. 

Tefrika numarası: 61 

... KIZ 
Yazan : P E R İ D E CELAL 

Kız.uıa Kelince, or.ıu ne zaman dü-iün- ı rim?• diye Reşide hak verir, ·kızını 
ıe, ıstırab içinde bunalmış, yabancı er- bütün yaptıklarında ~a~ur görerek: ·E 
kekıe1·ın kucaklarında. en çirkin vazi- vet onu aldattım, Reşıdı ~vdiğini bil-
yetlerde gorüyor ve öldürücü bir acı 
ile kıvranmaya başlıyordu. Bazan aab
rı tükenir~ .Onu sevdirrue cezası niçin 
bu kadar büyük olsun!• diye ba~ır
mak isterdi. Fakat feryadını karanlık 
b~r kuyuya atar ıibi içine atar, hap~e
derdi. O~ında apğı yubın dola'#&
rak, duvarlara, J)f'ncerelere gidip ~ele
rck. öf'ke ile IOvlcndiqi. hf"rkest hak
sız. kendisini ise günahsız bularak jtı;

y11nla Alevi, Re,ldi katmizlik, hat1a 
canavarlıkla itham ettiii zamanlar o
lurdu. Fakat biraz sonra def(işlr, oyna
aının öntınde çizjtileri derinletmiş, ren
-' sararmıı zavallı, bozulmuı yÜ7.Üne, 
cansız alnına düsen beyazlaşmış aacla
rına. kederle bakar, kendisini çirkin, 
1evims.iz, ihtiyar bularak, ·Bu halle 
beni bili sevmesini nasıl loteyebill· 

dillim halde sevgi ve ümidle dolu kal
bini, çekmekte olduıtu ıstırabı dUşün
medim, bir ana. iyi bir ana Jtibi hare
.ket etmecUm• diye söylenirdi Baı.an 
kendisine, ba.ıan onlara kızardı. Ve bu
.ırl'ı:n itte. turada uzandığı yerde artık 
kitnsevi itham edemlyecek. ne kendi
sine, ne de ba~kalanna aid tahlillere 
Ki,riŞtmivecek kad~r yorJ(Un ve harab
dı. Hiçbir eev di.işünmek i.'l'lemivordu. 
Yaılnıı. tunu!iljyordu ki !'IUÇ kimde o
~ursa olıun, büyük hata işlenmiştir. 
insanlar dü düz uzayıp giden hayat 
volLarında hazan büyük bir taşa çar
par, bir çukurda sürçer, ek!=ôeri de mu
vawnelerini kaybedip düşerler. İ~te o 
da bövle en srenc zamanlarını aakin, 
~es!iz yaş~dıktan sonra birdenbire bek 
lenmedlk bir .. kilde ıürçmüıtü. ~o-
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ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ 

Feragat 
••••••-~'~••Yazan: Seyfeddin ORHAN 

Saat, gecenin on birini vurdu. dini oradan, evin dördüncü katın· 
Tansu bir türlü uvuvamıvordu. Bir dan soka~a atacak gibi gorıin~~ 
saattenberi R'ÖZ kaoak1arını vum- 1tenc kızı alıp götilrmüstü. At~1. 
maktan voruımustu. Buseni uvan- n.e ses duyuluyor, ne de kendisi ı:o; 
dırmamağa dikkat ederek sağdan rıilüyordu. Bu vaziyette ıse, on;ı. 
sola döndü. Ay, başucundaki pen- kurtarmak büsbütün tmkS.nsız 
cerede duruyor gibi görünüyordu. O vakit, bu manzara.ya şahid otan 
Dışarıda laclverd bir yaz ızecesl Tansu. birdenbire n~fesinln ke~.,; 
vardı. di~lnl blssetU. Yanındaki dUV"'" 
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1 KISA HABERLER 1 Resmi devairin 
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mesaı saa erı gil!re~~~m ~~~?!d:-~:: 
kara gelmiştir. Bunlar zincirli ve 

Yeni.den degv ı'şfı' tüfekli makaralardır. Bu maka-
raların tevziatı için yeni bir liste 
ha.zırlanmaktadır . 

Pazalresiden sonra 
vazifelere 9,30 da 

ba,ıanacak 

Re~mi dairelerle bütün lise ve 
orta rnekteblerin sabah mesaisi 
saat dokuzda baı,1adığından sa
bahlan vesaiti nakliye i~lerinde 
izdiham vukua geldiği ve bir çok 
mekteb talebesinin tramvaya 
binemedikleri için mekteblerine 
gelemedikleri Maarif müdiirlüğü 
tarafından Vilayete bildirilmi' ve 
re!tmİ dairelerin 11abah mesaileri· 

nin değiştirilmesi arzu edilmişti. 
Vilayet de bu teklifi V ekô.lete bil
dirmişti. Haber aldığımıza göre 
Vekalet bu teklifi kabul etmi~tir. 
Birkaç güne kadar resmi daire· 
ler sabah mesailerine saat 9;30 da 

başlayacaklar ve bir buçuk saat• 
lik öğle tatili yerine bir saat tatil 
yaparak akşama tekrar muRy .. 
ren zamanda vazifelerinden ayrı· 
lacaklardır. Diğer taraftan ilk o· 
ku1lar İçin yeni hazırlanan ders 
!'faatleri pazartesi gününden iti
baren tatbik edilecektir. Bu prog
rama göre ilk okullar sabahları 

saat 9, 5 O de derse başlayacaklar 
ve akşam 15,30 da nihayet ve
receklerdir. 

Akıl hastanesine yeni 
paviyonlar ilave edilecek 

'Akıl hastane,ine 200 yataklı 
bir paviyon yapılması mukarrer
dir. Bu hu•usta V ckaletle temas

hırda bulunmak üzere Ankaraya 
gitmi!'I olan yeni Akıl hastanesi ser 

tabibi Dr. Rü1;tÜ Receb ,ehrimize 
dönmüştür. Memleketimizde biri 

Manisa ve diğeri de lstanbulda iki 
ak1l ha9tanesi mevcud olduğun .. 
dan bu tevsi işi lüzumlu görül

mü-:tür. Çlinkü taşradaki ha!talar 
daha ziyade lstanbula gönderil
mektedir. Bu sebebdcn hastane
deki yataklar ihtiyaca kifayet et
memektedir. Diğer taraftan Erzu
rumda da Şark vilayetleri için 

müstakil bir Akıl hastanesinin ku
rulması dü,ünülmektedir. 

j * GÜMRÜKLERDEKİ KA
KAOLAR - Gümrüklere hazi
randa trenait kaydilc gelen 35 ton 
kakaonun çıkarıimaal için malla
rın ithalitçısı aranılmaktadır. * GÜMRÜKLERDEKi KA • 
LAYLAR - Gümrüklerde bulu
nan dört bin küsur blok kalayın 
çıkarılıp tevzii kararlaştırılmıştır. * OTOMOBiL LAsTİKLE· 
RI - Bundan sonra gelecek las
tiklerin yüzde 75 i Anadolu vila
yetlerine sevkedilecek, diğerleri 
de şehrimizde tevzi olunacaktır. * BAKIR TEVZIA Ti 
Memleketimizdeki sanayi müesse
selerinin yıllık bakır ihtiyacı tespit 
edilmektedir. lhtiyacdan fazla ka
lacak bakırlar Eti Bank tarafın
dan ihrac edilecektir. * DÜNKÜ iHRACA T 
Dün muhtelif memleketlere 162 
bin liralık ihracat yapılmıthr. Bu 
arada lsviçreye 7 3 bin liralık pa· 
muk gönderilmiştir. * AMERIKAYA GiDECEK 
TÜTÜNLER - Memleketimiz
deki tütün kumpanyalan Basra 
tarikile takriben 3000 ton tütün 
sevkedeceklerdir. Devlet Demir· 
yollan bu huauata li.zım gelen ve
saitin temini için hususi bir ala· 
ka göstermektedir. * PETROL MESELESi 
Petrol Limited şirketi müdürü 
Sedad Çetintaş Rumanyadan ge
lcerk V ckalete izahatta bulunmak 
üzere Ankaraya gitmiştir. 

* BiRLiKLERiN VAZiYETi. 
Birlikler umumi katibi Salih Ve· 
lsiletle temaslarda bulunmak üze
re bu akşam Ankaraya gidecek 
tir. 

Vilayet ve Belediye * YENi BiR SPOR SAHASI· 
Yeni bir spor sahası yapmak üze· 
re Eyübdeki Dökmeci boıtanhı • 
rının istimlik olunması kararJaş
tırılmıştır. * ÇOCUK BAHÇESi - Ni-
şantasında Vali konağı k~rşısın
daki çocuk bahçesine mozaik 
merdivenler yapılacaktır. Bu in
şaata 8000 lira sarfolunacaktır. * RUM VAKIFLARINA YE· 
NI MÜTEVELLiLER • Evkaf ida 
resi İstanbul cihetindeki Rum ce· 
maatine aid vakıflara tek müte· 
velliler tayin etmek. üzere bir mü
sabaka imtihanı açmıştır. Bu su .. 

Askeri mahke
meler faaliyete 

geçiyorlar 
Divan ıharblerde 
alacak • 

reıs ve 
vazife 
azalar 

,ehrimize geldiler 
Örfi idare komutanlığına bağlı 

olarak şehrimizde teşekkül eden 
askeri mahkemelerin bütün reis 
ve azaları şehrimize gelmişler -
dir. Reis ve azalar dün örfi idare 
komutanını makamında ziyaret 
ederek lüzumlu direktifleri almış· 
)ardır. Adliye Vekaleti de askeri 
mahkemelerde vazife görecek o· 
lan sivil azaları tayin etmiştir. 
Mahkeme reis ve azalarından 
şehrimizde çalışacak olanlar bir 
kaç güne kadar faaliyete geçecek
lerdir. Çorlu ve Çanakkale<le te
şekkül etmekte olan diğer 2 mın· 
taka azaları da derhal vazifele
ri başına gideceklerdir. Haber 
tt.ldığımıza göre askeri mahkeme'
ler önümüzdeki haftadan itibaren 
kendilerine tevdi edilecek işlere 
bakmağa başlayacaklardır. 

Diğer taraftan örfi idare ko -
mutanhğı salahiyeti altına giren 
Emniyetin bazı işlerinin tedvirine 
başlanmıştır. 

retle 2 3 mekteb, kilise, ayazma 
ve mezarlığa mütevelliler tayin e· 
dilecektir. * MODERN HALALAR -
Ortaköyde modern bir hali. yapıl 
ması kararlaştırılmıştır. Ayrıca 
Sultanahmeddeki halanın tami • 
rine de hafta içinde ba§lanacak
tır. 

Maarif * BlR ATLAS MENOLUN 
DU - Leipzigde cH. Vagner et 
E. Debes> neşriyat müessesesi ta· 
rafından basılmış olan Mitterer 
Schulatlas'ın memleketimize so • 
kulması menedilmiştir. * HAYDARPAŞALILAR CE 
MIYETl - Haydarpaşa lisesi 
mezunları cemiyetinin yıllık kon
gresi bu sabah saat onda Şehza
debaşındaki cemiyetin merkez bi
nasında yapılmıştır. * OKULLARIN TAMiRi -
Fatih 23 üncü ilk okulun ve ay
rıca Defterdarlık binasının esaslı 
bir tekilde tamir olunmaları ka 
rarlaştırılmıştır. 

Bir müddet, kulakları ağustos kendini bırakıverdi. 
böceklerinin yeknasak gürüıtüsile 
uğra~tı sonra, gözlerlni yıldızlara 

cevirdi. Onlar da. kırpısan haller!le 
sanki uyumab calısıyorllrdı. Göz
leri, bu sonsuzlukta takılıp kaldı. 

Ne kadar zaman geçmişti. bD~ 
mlYOl'du. Omuzunu bir el ••usd. 
Silkinerek kendlne geldi. ıcars• dJ 
sında Oökerl gördü. ıcoıarın ıı. 

· Susen. bayızın bir halde yatırord ıı. 
sailt, on \kiyi vurdu. Tansu, yU- Tansu. hayret içinde bucaıark• 1. 

zünü odaya çevirdi. Ay ı.~ığile beyaz Göker. güler bir yüz. tatlı bir r.e 
duvarlar. şimşek parıltılarilc ay - le: 
dınlanmış ve öyle duruyor g~bi gô- - Onu al ve götür! blt 
rünüvo!'du. Döndü: yanında vatan Demişti. Tansu, bir anda 
karı.sının rahat uvkusunu sevre cok seyler diiı;ünmek ıstemlştl. yş~ 
daldı. Bir müddet sonra. ızöztınde kat. o kadar bitkin idi ki, anca ' 
her şey slllndl. Fakat. ne düsün - - Ya sen? ı 
dü~ünü bllrnlyordu. İcinde vasadı~ Diyebilmişti. Bu iki kelitıla· 
i.leme tamamen vicdanı bükmedi- Oöker !cin cok acık bir man• 

1 

yor. muhakemesi: daha karanlık· şıyordu. 11• 
Iıır, sllik vüzlü şüpheler. :varım - Hayır. • dedi - ben de r.e ,. 
kalmış muvazenesiz fikirlerle ka • yorum. fakat o. sana layıktır. ~r
rışıyordu. Dısarıva: vorganının at- c!ınlar. benim gibi. büsbüti.ın ct3~ 
tından. karanlık bir kuyudan Ier kin adamlara. her şeye ra~men 
yüzünü· seyreder ızlbl bakıyordu. hammül edemezler. ...... 

Tansu, bugün: vaktile tahayyül tıll 
ew~ı saadeti YM'IOrdu. StıSPnle Göker, bu hil.dlseden sonra. ııs~ 
beraberdi. Zaman o kadar cabuk daha ortalıkta görünmedi. Ta d•· 
tıpkı tatlı bir rüya gibi gelip ızoc- ile Susenln düğünleri arlfesl~sJI 
misti. Simdi ise. tatlı ı·üvası devam onun vanf(ından aldığı varat::ı.r 'f\11' 
ed1:1ordu. Fak"l•. zamanın ~ağır ve bir köşMe sessizce öldü~U dU o 
karanlık perdeleri. mazivi. ne ka- du .. Yangından sonra, susetı•6-
dar orterse örtsün. seneler ::ıc ka· büyük fedakil.rlı~ına mukabil. an, 
dar sür'atle birbirlnl ta1' 1b ederse kerl. Tansunun bütün ı.srarlorı cıJ. 
etsin. vaktııe vaşanılan bir aşk 18_ ra~men bir kere ziyarete git!11• , 
tırabının kalbimizde. dalma bir bı- Tansu, bunu hatırlayınea, vii'';ı.· 
cak gibi ıkıvrıldı~ım hlsederlz. dünü bir ürperme aldı. Artıt. ıw 

Bu gece, Tarum !cin de böyle ol- ha fazla düşünmemek ıstedl. d~o 
t aı dl d k' ü 1 şını Pencereye cevirdi. Av ora•" mus u. ~ m yanın a sa ın, n1 - ı 1.1.,. 

dinden dai:ıa müsterih vatan karnı çekilmişti. Gökte kandil p:lb ~ır 
kaç yıldız parlıyordu Etrafta 

ıcin. vaktlle: o, bilvük azablar 
cekmlstl. Onun !cin ıstırablı türbe sessizliği vardı. ($" 

günler yaşamıştı. Hatta o kadar ki, Tansu. son defa. Gökerln }18 ~· 
bes senedir devam eden saadeti llne do~ru baktı. onun !cin ıı!l~şO 

dua etli. Sonra. basını yorııan g,tl 
bile onları telafi edememlstl. Ga- ıcerl soktu. Aradan uzun bir ıoıu, 6, rlbdlr tı. kendi hayatına kansan, gecml~tL Kula~ına bir ses tak" 
yahud kendi hayatı demek olan _ Göker .. Gbl<er... dl 
bu kadın. h~li, bu ıstırabı bllml · Karı.sı savıklıyordu. yerin ııI' 
yordu. bllmlvecektl. doiıruldu. Acaba Susen nasıl .... ~· 

Uykusuz ıı:ecen bu gecede. dli· ·· .. .. d • Bl daha ,,.. ruva goruvor u. raz ... ..,,. 
şüncelerl arasında, günler tein e- ledi. Susen gözlerini açmıştı. > 

hemm!vetsiz görünen her 'ey, ya- su. telaş dolu bir sesle: ~o· 
vas yavaş büvüvor. ıı:enlsllyor. onu - Galba _ dedi • bir rüY" 
tehdid edi:vordu. Sonra. bir aralık, rüvordum karıcığım? ··<'· 
gözünün önünde. arkadaşı Oöke- - Evet .. Cok korkunc bir rtıCt' 
rln havaıı belirdi. Kendisine bu - Ya .. Göker. dlye sayı!<l•Y 
günkü saadeti baıtışlnvan ovdu O dun? ~ 
da. Susenı. kendt kadar sevlvordu. su~en: evvela cevab vertıl 
Fakat arkadası büvük bir fedakar- Sonra birden hatırlamış gibi· .it' 
!ık aöstermlş, Susenl kendisine bı· _ Ha .. Evet. -dedi· Göke.r'.ı:l~· 
rakmı.ştL düm. Ne clrkln. ne soıtuk vu• 

Her sevi avnen hatırlıvordu. Su- damı ·t" 
senin. bes sene evvel alevler !cinde b~ ~ 
vanan evleri gözlerinin önüne gel- Tansu. bu sö•ler üzerine. ı,;sel 
dl. Halk çılgınca: vücudünün sarsıldı~ını • l1 1iJ 

Bu hürmetsizllk onu tamfl ( ' 
- Susenl kurtarın! Kızcaliız ne- korkutmuştu. Karısına çok •' ,ıt 

redeyse diri diri yanacak! soracaktı. Fakat. 9nun 0eriO ıııl' 
Diye ba~ırıyordu. Tansu, tenha uykuya daldı~ını ~ördü. Saate~ il' 

bir kösede. aciz dolu bir kız~ın - tı. durmustu. Her halde sab• ~,.
!ıkla yumruklarını alevlere do~ru zak deitlldl. Yava~ca vataktan11,d•· 
uzatmış, ümid.ı;:,lz, vaslı :tözlerle. rıldı. Sür'atle JZ'ivinme~e b~ 11,dt 
dört bir tarafı ateslerle cevrilm!~ Ne vanacal!'ını b!lmlvordu. ıc 
eve bakıvordu. suseni kurtarmak büvük bir alır.tık duvuvordU· 1,,r· 
Jhımdı. Fakat. her sev bltmls. hiç Sokda c>ktı. Daha ilk adıP'~ 
bir ımUn kalmamıotı. Tam bu •ı- da aönlünün biraz hafl!Jed;ııJ" 
rada bir alev buutu ~elmls. ııen- duydu. Yollar evinden uzaki90rdıJ. cereden: ca kalbi da >ıa !azla ferahll{~ı d' 

il HER GÜN BİR MJ:;SELE il 
- İmdad! İmdad! Artık me.<'ud olması !cin. b•· 1ıııdl-
Dlye ba~ıran ve nerMeyse ken- bir daha ~eri dönmemesi ı~ı 

Çöp meselesinin halline doğru - Belediyenin son teşebbüsü 
netice verecek mi ? Üç taraflı kazanc 

İtalya ve Balkan
lara ticari nakliyat 

~enislivecek 

• • 
ıyı 

temin eden bu iş sıkı tutulmalıdır 
İstanbulda şimdiye kadar tamamen 

halledilmemiş olan bir mesele var: Çöp 
işi. Çöpçülük için tespit edilen maaşın 
azlıi:ından mı, yoksa işin mahjyetinclen 
mi, her nedense bu i,e rağbet pek az ol 
duğundan Belediyenin çöpçü kadroları 
her ka2ada hemen hemen yan yarıya 
noks.'lndır. Kışın yağmur ve sellerle 
niıııpetPn U>mizlenen cadde ve sok~klar, 
yazın toza boğulduğu için <iÖ~Ü buh
r~nı bu mev5imde kendini daha ziyade 
göstprmektedir. Çöı><iü kndrorunun dar 
ıı;:;. ~ebebile evlerde biriken çöpler. 
semtine ı;töre, b~zan ~ünlerce k3p1ların 
önünde beklPr durur. 

İo;tanbul Belediye~i. son zam:-ınl3rda 
kndınlardan da çöp isinde çalışmak is
teyenleri kabul etmr~e b:"lslrıdı. Fnkat 
kadınlardan bu işe daha az hevc'.'l:li ve 
talih zuhur etti. Nihavet c:öpçiilPrin 14 
lira olan ma::ı:,lannın 20 liraya eıkanl
m:ı~ına karar Vl'ri1di. Bu tedbirin de 
ne kadar muvaffak o\obllece~i henüz 
mrrhuldür. 

Belediye riyasetinin J!!On ntdıl!ı bir 

lundan aynlmış, ker-dini gözü kapalı 

uçuruma bırakmıştı ve şimdi o uçu
rumun dibinde, karanlıklar içinde ıü
rünüyordu. Kabahat kimdeydi? Tesa
düflerde, hadis~lerde, bu vak'aya karı
şan bütün insanlarda, Alevde, Re_şidde, 
nihayet kendisinde deJlil miydi? 

Yanan, sı71aynn gö?:lf'rini vsı.vrı~a 

örttü. Yüzünü buru~turdu ve karasın
dan bir şey kovmak ister gibi başını 

sallayarak: 

- Olan olmuıtur, diye mırıldandı. 
Sebebleri dü,fünmeye değmez. 

Evet, sebebleri dütünmenin hic:;bir 
fayda&ı olmadJ~ını biliyordu. Günlerdir 
kendi kendisile en riya~ız konuşmalar 
yapmış, içini araştırmış, derin muha
kemelere, tahliJlere kalkmıştı, Fak:ııt 
bütün bunkır daha büyük bir iiınid
si:zliğe, ıstıraba düşmesine sebeb olu
yordu. Netice hep a\rnl idi. Büt.ün in
sanlar hodbin, riyaklir ve zalimdi Eu
na en iyi örnek de kızı ile &.şıkı def(il 
miydi? Biri hevesini aldıktan, arzula
rını tatmin ettiktPn sonra arka!nna 
bakmadan çıkıp gitmişli. Öbürü bu
dala ve hııksız bir hiddet, intikam he
vesi içinde uzaklaşmıştı. İkisi de zalim 
ce hareket etmitlerdi. Fakar herşeye 
ra~men onlara ihtiyacı vardı. 

Gö.ıetirı.I açtı. Etrafına bakındı. Oda 

karar, çöp işinin artık kökünden hal
ledHm<'kte oldu~unu Jı:Österiyor. Buka
rara göre şehirde iş~iz güç~iz. havR
dan geçinmek isteverek ötekinin be
rikinin ke!!:e.r:ine Jı:ÖZ dikf'n nf' kadar 
sabıkalı vana, bu işde kulJanılacaktır. 
Belediye bunlar için Liman llanuun ar 

ka~ında yatacak bü -ük bir pavivon ki
ralamış, ayrıca. aşhaneler de hnzırla
mağa başlam1~tır. Bu sabıkalılar, Bele
diye kontrol memurlarının neı:nreti al
tında her j{Ün muntazaman eehıin cöo 
işlerinde çahşae~k ve kf>ndilf'rine mü
na~ib görülen bir ücret de verilecektir. 

Bu knrardan henüz na$1l bir netice 
alınacai;ı ma10m dcKHdir. Fakat iş sıkı 
tutulursa, şehir için her bakımdan ha
yırlı bir iş olacağı muhakkekbr. Bu 

sabıkalıların birc:;oğu hır.nzlı~ı m@cbu
rivet !3ebebile yapar. Havatta na~nı~a 
başından bir iş ıeçip de bir kere 'ltı.1bı
kalandı mı arlık hayatının ~onuna ka
dar calmaia ve hapi~lerdc yatffiflğa 
mahkômdur. Çünkü d~imi zabıta kon-

kararma:ya başlıyordu. Sobanın kızıl 
ağzı ~ölgeler içinde ışıklar saçıyordu. 
Her tarafta derin bir ölüm sessizliği .. 
doğruldu. B&,fının ağrısını her zaman
kinden kuvvetli hb:ısetti. Şakakları ~id
detle alıyordu. Kafasının etrafını ağrı 
sıkı bir çember gibi sarmıştı. •Yapa
mam diye. söylendi, yapamam. Bu yal
nızhjia tahammülüm yok. Bu ıstırabı 
yalnız başıma sürükleyemernl· rakat 
kendisini kaplamış, zehirlemekte olan 
uğursuz havayı nasıl değıtacaktı? Bir 
karar vermek, yahud bir hareket yap
mak için J öyle yorgun, ümidsizdi ki. .. 
Kapı yavaşça i(1c1rdadı, acıldı. Servet 

Hanımdı. İhtiyar kadın c:;eklnı;ten, ür
kek bir tavırla içeri '6r<fi. Kızına İLr:a 
bir be'kıs fırlattı. Gidip sobanın ya
nındaki i~kemleve ilişti. 

- Dinlendin mi? diye sordu. 
- Çok fenayım! dedi ,;ene kadın. 
Fakat derhal söyledi~ine pişman ol

du. Anne~ini telaşa vermek, üzmek i!i
temiyordu. Servet Hanım, bafını salla
dı. YavaşQe. mırıldandı: 

- Biliyorum. Kendini harab ediyor
sutı. Ne kad:ır değiştin. 

Sucımuştu. Ellerini dizlerinin ilzerine 
bırakmıştı ve mor damarlarla, kırııık
lar!a büzülmüı olan bu zavallı küçük 
ihtiyar elleri &a.Yl'e<?dr &lbi bafınl 

• trolu altında oldu~undan hiçbir yerde 
iş bulamamtııkte ve küçük bir sermaye
si de olmadı~ından kendi kendine bir 
iş becerememektedir. İstanbul Be
lediye'.'l:i ve Emniyet teşkilitınm 
bu teşebbüsü memleket için ha
kikaten hayırlıdır. Çünkü bir tareftnn 
ezeldenhfori müzmin bir şekil aıan ve 
bir türlü halledilerniyen çöp meselesi 
kökünden temizlenmiş olurken, diı::er 
taraftan İstanbul halkı bu sabıkalılar-
dan yakasını kurtarır ve yüzlerce va
tandaş da düştük1eri sefaletten kendi
lerini ku{tarırlar. Bunları toplu bir 
halde elde bulundurmakla kendilerine 

' . 
gemiryolları veni vagon 
St!'Visl ri ihdas etf'vor 

Haber aldığımıza göre ltalya, 
memleketimizden 3000 ton kuru 
fasulye almak için teşebbüslerde 
bulunmuştur. Harbin Akdenizde 
ba~laması üzerine İtalya ile ~üçle· 
şen ticari mübadelelerimiz Yuna· 
nistan harbinden sonra daha ziya
de mütees~ir olmu:-ıtur. Haber a). 

!azım gel•n telkinleri vopmak ve Ir.le- dı • .. it ·l B lk 1 
rinden uslanarak: hallerini lllshih edı:>n- gımıza g~re a ya, a an ar 
teri iş güç sahibi yapmak mümkündür 1 v.e merkezı. A':.rup.~ meınleketle
Eski vaziyetlerinde ısrar edenleri rıle olan tıcarı munasebatımızın 
· b ed .. k .. inki1'afı için yeni tedbirler nlınma-
ıca erse surm<' ve en BJ.,'lr ceza- w 

tara çarptırmak da kabildir. Bele- ga ba~lanmıshr. Bu tedbirlere gö
divenin şehirde dolaşan yPrsiı vurrlsuz re haftanın Üç J?Ününde ,ehrimiz
ÇôCuklar için de böyle bir teşebbüste le İtalya arasında vagon grupaj 
bulunması çok yerinde bir iş ohır. aervisi ihdası kararla!!Jtınlmt.,~r. 

önüne eğmişti. Birdenbire doğruldu. İçi 
ni çekli: 

- Reşid gitmemeliydi dedi. Hiç ol
mazsa o yanuuia kalmalıydı. Seni ben
den iyi le.selli ederdi. Erkek o .. bir des
tek. evin içinde fazla bir çandı. Pek 
yalnız kaldık. irı,.n bu kadar yalnız 
kalınca kederlendirici ~yleri çok da
ha fazla düşünüyor. Ben de i.izülüvo
nım. Ama senin böyle kederlenmen 
büsbütün !enama gidiyor. Yapmadıf:ım 
sevleri yapıyorum. Su kıza beddua e
diyorum .. sonra c;:ok pi~man oluyorum 
ama .. 
Başını sobaya doğru çevirmişti. Ca

nan ·ARlıyor mu? diye kendi kendine 
sordu. Zavallı ihtiyarcık belki de ben
den gözyaşlarını saklıyor.• O da e~la
mak istiyor, serin gözyaı,lann1n harre
lini hissediyordu. Gözleri kupkuru, ş:e
rilmi~. ıstırab vermekteydiler 

Servet Hanım birdenbire ba,ını çe
virdi: 

- Mithat Şevket de yakınlard:ı uğ
ramadı! dedi. Ama belki Jı:else de ka
bul etm.iyecektin. Nedime ile Fikrele 
de çıkmadın. Zavallı Nedime, Alevden 
bahsederken Jı:özleri sulandı. Fikret de 
gec:en vak'aya müteessir olduRunu söv
ltdl, Bizim budala kıymetini bllmedi. 
Ne iyi çocuk! 

Canan: 
- Milhal Şevket. 
Diye mırıldandı ve sustu. Birdenbi

re bu e5kl dosta aid hBtıralar, onun kır 
saçlı, sakin, müstehzi yüı.ü hayalinde 

canlandL Bu sefer !cinden •Mithat Şev 
ket, diye söylendi. Nerede, niçin hiç 
uılramadı'! ... • Evet niçin uğramcı.mı,tı? 

Servet Hanım kızının kafasından ~cç 
mckte olan düşünceleri enlamış ıibl: 

- Mithat Şevket, bir kere ~elmiş 
dedi. Geçenlerde, sen kabul etmek is
tememişsin. 

- Hatırlamıyoruqı., diye mırıldandı 
srenc kadın. 

Ve ayaJla kalktı. Cama doğru baktı. 
İçinden •Onu bulmalıyım, divordu. Ona 
ihtiyacım var, Beni anlayacağına emi
nim. Daha evvel, niçin düşünmedim? 
O, bu müthiş yalnızlıktan beni kurt.n· 
raook belki yegilne adamdır ..... 

Mithat Şevketi aramak, bulmak .. o
na ne söyleyecek, ne anlatacaktı? On
dan, içindeki bu bü:vük kederi dindire
bilecek nasıl bir şifa, le.selli bekliyor
du? Hiç bir şey bilmiyordu. Fakat ka
ranlıkların içinde gene bir teselllnin 
dolduğunu. hafif bir ışı.im parlamakta 
olduiunu görüyordu. 

[~nr] 

• 
Devlet sanayı 

mamulatı tek 
elden satılacak 

" •. Salı, mağazaları ya"' 
da tesis edilecek. iJI 

. .. ıerırı 
Devlet sanayı muessese· ,,111 

l•t' toptan ve perakende satı' ..,~fi' 
yalnız yerli ma11ar pazarları ,.~ 
ta~ile yapılması için faaliY~;e tt't'I 
çilmi~tir. Bu hususta Vek• ~.r•' 
son talimatı almak üzere A" ''Jf1' 
ya gitmi7 olan Sümer Bank. ~1J' 
lü ve Pamuklu müesseselerı ,1 11 ı1 
dürü ile Yerli Mallar ~~~8,Jif· 
MUdürü şehrimize dönrnu; edili~ 
Yerli mallar pazarları ~ırt' .,:1111' 

yalnız yünlü ve pamuklu rrıe 1,~ 
catla pamuk ipliği satışları0 ' .... JJ' 

- '" elden yapacaktır. Bunun ıÇ kıf1' 
zumlu satıtıı mağazaları da Yş pıt' 
da açılacaktır. Yerli mail•t ,·t 
zarlarından Trabzon, Sanı"0~1Jı' 
Divarbakır ıubeleri yakınd" • 
caktır. / 

Eyübde Hükumet 
mahallesi kuruluyor· 

.. bJ' 
H b ld • .. f.vU 

a er a ısıımıza gore '· ıe' 

Defterdar caddesi glizers;c8h 1~~et 
J-l"k""' sadüf eden sahada bir « 0 lıt'ı!' 

mahallesi> tesİ!li kararlaştırı l Jİ' 
k B• e 

tır. Parti, Kaymakamlı • •Jı ı• 
ye. Halkevleri ve bunlara b•~~ıı" 
şekküller bu sahada toplan•0

:
10

J• 
Buradaki istimlaklere y• 8çı• 

baılanaca k ve geniş bir ·~~ıı cfJ 
lacaktır. Bu sahaya clnönU ıt' 
danı> ismi verilecektir. 

·ııerl 
SıJ1s. Erzurum ıarıvı . . ,, 

birıtl 
Sıvaı .. Erzurum hattl I t•J 

tertib tahvillerinin l O/ 1 /9 4 .~• 
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so N HABE RLER Milli Piyango Tramvay d d. 1l 1 e f 1 J POLiTiU • ASKERLiK I 
" • .. == 
İtalyanların propagan· . Askeri v;ıziyet hafla 

Dünkü keşidede 

kazanan numaralar 
biye yolu asfaltlarının tahtczze· 
min tesisat dolayısile iki kere söw 
kül düğü; 

dası karsısındaki ' . 
Yunan cevabı 

(Baş lamlı 1 inci ııahllede) 
3 - Eğer !talyan hava kuv • 

"etl~ri, Patra•, Sclinik ve saire 
~ibi Korfuyu da bombardıman 
ttrnekten farig olmuyorsa, bu, sırf 
,bu tehirlerin aokeri hedefler teş· 
<ıl ettiğinden dolayıdır. 

Arnavudluktaki 
İtalyan ordusunun 
müşkül vaziyeti 

Milli piyangonun 4 üncü tertib 
2 nci çekilişi dün Ankarada Sergi 
evinde yapılmıştır. Saat 12 . 30 da 

[Baştaralı ı inci sahllede] başlayarak 13,30 a kadar devam 
eden çekilişin bütün safahatı An

çıklarında seyrisefaine hücumlar kara radyosu vasıtasile neşredil
yapılmııtır. 800 tonili.toluk bir miştir. 

İngilizlerin son 
içinde yaptıkları 

hücumları 

hava 

[llaştarafı 1 inci salıilede] 

tramvay seferlerinin azalmaın clo· 
layısile çekilen sıkıntının vaktinde 
malzeme getirtmemek yüzünden 
Belediye ve İdaremizin sebeb ol· 
duğu bildirilmektedir. 

Halbuki, vakıalar ve hakikat 
bu iddianın tamamen yanlış oldu
ğunu İspat edecek bir haldedir. 
Bu meselede Belediyenin ve idare 
mizin vaziyetini dosyalarımızda 
mevcud kayıdlara ve tarihler~ İs· 
tinaden şu şekilde düzeltiriz: 

İkincisi; vatman ve biletçilerin 
kaputouz oldukları, 

Üçüncüsü; Beyazıda gidecek 
tramvaya bir memurun hatasile 
Eminönü plakasının takılmı~ ol
ması. 

Bu tamamile yalandır. Patrasta 
boınbardıman edilen yerler, li· 
llıandan uzak bulunan mahalleler• 
dit, Korfu da sözde hedef ittihaz 
olllnan ckaleler> V cnedik zama· 
nından kalma eski kalelerdir. 

Bunlar, bir ortaçağ harbinde 
~.ahi i~e yarayacak vaziyette de " 
aıldir. 

4 - Roma, ltalyan tecavüzü 
'Vt.ıkua geldiği zaman, Yunanis .. 
tanın harb yapmak için tamamile 
he.zır bulunduğunu ve bunun için 
bütün bir stratejik yol ıebekesi 
~Utude ııetirmiı olduğunu bil • 
di~·. ·•ul§hr. . 

Roma böyle söylemekle kendı 
k•ndiaini yalancı çıkarmaktadır. 
fılhakika, ıimdiye kadar. Roma. 
Yunan arazisinde her türlü yol 
1•kdanından şikayet etmekte idi. 

S - Roma, soğuğun Yunan .. 
lılara yardım ettiğini iddia eyle· 

llıektedir. • 
Soğuğun ltalyanlann ıahsı 

di.iırnanı olduğunu ve yalnız onlar 
~erine tesir icra eylediğini bihni· 
~0rduk. Halbuki Yunanlılar, ıo· 
a>.iia daha ziyade alışkın olması 
ı.,.ı, eden meşhur dağ fırkaları ef. 
'•dından daha cenubludurlar. 

6 - Nihayet, Roma, sonunda 
Yunanlıların Amavudluktan ko • 
\ıula.ca.ğını temin etmektedir. . 

Buna intizaren, hergün .yen~ 
l'rl\.i.hirn bir mevki, yalnız şehırlerı 
~'Yrnak lazım gelirse, Göric~, 

0 gradeç, Libohovo, Pireme.dı, 
Aya, Saranda, Yunanlıların elıne 
dUııncktedir. Bundan ba,ka Yu: 
l\•n ordusu şimdiye kadar ıkı 
he.lyan başkumandanını. Pra:ıca 
\oe Badoglio'yu yutmuştur. Bu, 
Yunanlıları Arnavudluktan kov • 
"'•k için tuhaf bir ltalyan usulü· 
dür. 

Almanlar Ruman
Yayı bizzat idare 

edecekler 
Londra 8 (AA) - Lo~dra· 

~-. Almanların Rumanyayı bızzat 
idare etm~ğe karar verdikleri ka
'l'ıaa.ti hükümfermadır. Buna se· 
~•b de Demir Muhafızlardan ~?· 
~~ hizmetinin alınmıs ;e bu ışın 
d •kumete tevdi edilmı' olması· 
ıt, Almanların Rumanyada pet-

1'o) İstihsaline mini olacak karga· 
".'lıklar vukuundan korktukları a

~dır. 

llaı1ıanlarda 
ı.,,,. 

rnaşmakaJeden deva~l~ 
~bulde tereddüd etmiyecektır. 
~ ki Bulgar baıvekillerinden Çan· 
•!, Türkiyede ıanoür bulundu· 
"-~u ıannediyor ve bazı şiddetli 
~ltiyah politikamızın bir unsuru 
"-tınak iıtiyor. Çankof, Türkiye 
lıı.thuatıııı takib ettiğini söyleme
'".'• rağmen bizde olmıyan ~n· 
'li>il ınevcud addetmektedir. Eğer 
~~••telerimizi takibleri de bu oe· 
l\ılde İae onları anlayam1Y":~a~la· 
l "•Ya haklarında yanlış hukum· 
~' "•recekleri muhakkaktır. Ha· 
.'0 • Türkiyede bir sansür olmadı· 
~~ı. \oe gazetelerimizin dah~ çok 

[Jlq tanılı ı inci ııahlfede] 

,.e bu tebeble taarruz kı)'ınetleri 
u olan orduların dağlık arazide 
\.e)·a bir müda(aa mevVindc düş
manlanna uzun mU.ddet muka"·c
met ıö<itcrebildiklerini gö)iercn 
mi.Hllerle doludur. 

Aynca, cephenin ttnub kıs
mı 20-2S kilometre a.rahKla , .e 
hemen birbirine muvat.i bir şe
kilde Berat ve Avlonya '4!hirlcrine 
ruüntehi olan ve İtalyanların o 
kadar güvenip öğünctüklcri :ııl'hlı 
ve motörlü veıaiUn sühuletle ha
ttketletine lmkAn veren üç mU
him ı,oo,e.)· i muhtevidir. 

BütUn bunlara bir zamime tıl
mak uzere, YunanJıların hazar 
umanındald on ü~ piyade ve Lir 
5Üvari tümenlerinin adedini ma
IU:m •ekilde yapbklan acele !l'e
ferberlikle pek o kadar te7.yid 
edebilnıi, o1duklan dı zannedile
nıez. Biz biraz geni, davranarak 
Xunanhlann on be, tümen ~rer
~r edcbibniış olduklarını kaLul 
edelim. Halbuki, İtalyanların Ar
navudluktald dokuruncu ve on 
birinci ord.ulannda bugtin mcv
cud olan tümenler adedinin eıı 
a~ğı yirmi olduğunu tcreddi.idsüz 
ısöyli)·ebilir!z Tayyare adeJınce 
olan faikiyetıeri ise malılmdur. 

Şekil ve vaziyet böyle oldu~u 
halde İtalyan lt''\'kulceyı:;l Yunan 
~vkulceyflnin, İtalyan tabiyesl 
Yunan tabiyesinin, en nihayet İ
talyan "'llhay ve eri Yunan !llubay 
ve erinin kaJ"'1sında muka"·emet 
edememiış. mağlüh olmu,-tur. 

Dünkü italyan tebliği bu itihar• 
la ~nk manidardır "·e Yunanlıla· 
nn başka mıntakalardan getirdik
leri kuV'\·etlerle bilhacıQ\ kendi sol 
cena.hlannın taz)'ik edilmekte ol
duğunu itiraf etn1ektedir. Akıl er
dirilmesinin mücıkül oldui;unu 

IÖylt>diğimiz muammanın üıf'rin

deki ecırar perde ini açacak analı· 
tan da bu noktada aramak ıa .. 
ıımdır. Jlakkın kendilerinde ol

duıhınu bilen ve yüksek bir yatan 

müdafaası ldealile hareket eden 

Yunan ordu~u bü)·Ük fulb:etler 

SBrfedt'rek a(lı~~ı mahrumi3·ete 

"' )orrunluğa bakmıyarak üstüo 
D\aneV1'alar yapmak ıa~·("sindedir 

ki düJQnanıru 51kıştırmaktadlr "e 

bu (İdi . le daha da sıkt!')hracak, 
iiçüncij kumandanlan gibi bfr 

dördünrü..,ünü, belkl de bir be

Oinciı.ini onlara deği-ştirtecektir. 
Bugün ve 3·ar1n Yunanhların 

blr takım yeni muvaffaklyetlerinc, 

belki de Erıiri mıntakasından 
ilerliyen Yunan kuvvetlerinin R'.e

rek buradan, ıerekse sahil yolun

dan \'aktu zamanile ~kilemiyecek 
olan ba~ı İtalyan müfrezelerinin 

ıeriJ"rini ke e:rek bunlan esir et

melerine p.hid olmaklıiunız pek 

muht~n1el olduğunu kaydederken 

bundan evvel 191• Cihan Harbinin 
talihini dej"işüren methur Marn 

>ntydan muharebeEnde .Friln.sn.: 
Ba .. kumandanı Joffre'un kendi 

IOI kanadında mühim bir taarruz 

ırupu toplanmaiı istihdaf eden 
plftnına aid nakliyah hü)ük bir 

nıuvatfakiyetle lcra ettiren ve bu 
suretle muzafferiyeti temin e)-le

)'en General Gallieni'nln IJU mü

h.inı sÖtUnü halırlatmaj"ı çok )e• 
rinde bulmakta)'ız: .ııarb, blrçok 

dJier amillerin ba~ında hareket \.'e 
faali>·etten ibarettir .• 

iaşe gemisi batırılmış, diğer üç va 
pura tam isabetler kaydolunmuş
tur. 

Norveçte F eje adasında, liman 
ve mühimmat depolarına hücum 
yapılmıştır. 

l ..... orient ... Denizaltı gemileri üs
sü dört gün arka arkaya hücum
lara maruz bırakılmıştır. 

Cem• an Jimanlara ve seyrİ!'te· 
faine karşı 20, demiryollRrt ve 
eşya depolarına karşı 5, fabrika· 
lara ve elektrik santrR11arına kar
şı 1 O hücum yapılmıştır. Ayrıca 
bir çok tayyare meydanına taar
ruz edilmiştir. 

Bütün bu taarruz hareketlerin
den iki İngiliz tayyaresi üs,.üne 
dönmemiştir. Bunlardan bir tane· 
si ltalya üzerine yapılan hücum
larda kaybolmuştur. 

İlalyada 
devam 

istifalar 
ediyor 

(Baş!aralı 1 inci soltlfede) 

nan kıt' alannı durdurmak ic;in, 
görülmemi§ der"cede gayretler 
sarfetpıişlerdir. Diln bütün gün 
müthiş bir muharebe hüküm sür· 
müştür. T opc;u kuvvetleri ve tay· 
yareler, fasılasız surt"tte çarpış
mışlardır. Muharebe Pogradeç'in 
cenubuna kadar yayılmıştır. Ne
ticede, İtalyanlar, ne Yunan ileri 
hareketini durdurabi1miş1er, ne 
de ltalyanlan yavaş yavaş Arna· 
vudluğun garbına doğru tardcden 
çevirme hareketinin önüne geçe~ 
bilmiılerdir. 

Yugoslavya iıtikametindeki El 
basan yolu üzerindeki Lit knsa

bası, iki gün süren bir çarpışma· 
dan sonra işgal edi1miştir. 

Efzunlar şayanı takdir bir ham 
le a"., düşman dümdarlarını takib 
etmişler ve bir ltalyan Miralayı 
ile 600 esir almışlardır. 

Amavudlar hemen her yerde 
ltalyanlara kartı isyan vaziyetin· 

dedirler ve lıalyan mukavemeti
ne engel olmaktadırlar. isyanı 
baıtınnak İçin lıalyanlar bir çok 
köyün kadın, erkek bütün sakin· 
lerini kılıcdan geçirmi,lerdir. 

On iki ada Umumi 
Valisinin istifası 

Atina 8 (AA.) - On ild ada 
umumi valisi General Vecchi'nin 

de istifası Atinada heyecan uyan

dırmı§hr. Bu istifa, on iki adada 

erzak ve bilhassa petrol kıtlığı 

hüküm sürdüğünün bir teyidi ola

rak kabul olunmaktadır. lnııiliz 
deniz kuvvetleri bu adalarla lıal
ya arasındaki muvasalayı kesmi§ 
bulunmaktadır. 

.,,,.,, , 
Atina 8 (A.A.) - lıalyan tay 

yareleri Ege denizinde hiçbir as· 

keri ehemmiyeti haiz olmıyan ha· 

zı Yunan adalarını bombalamış~ 

!ardır. Kadınlar ve çocuklar ya· 
ralanmı~lardır. Maddi zarar mü4 

him değildir. 

HA l: !\TINI. BEŞERil'ET İÇİN BİR fl'LAKET OLAN VEREM 
llİKROBt:NIJS MÜCADELESİ1''E FEDA EDEN: 

ROBERT KOCK 

ÖLÜME KAR$1 SAVA$ 
•d;ı-a.r gazetelerindeki netrıyata 

~·"•b vermek mecburiyetinde kal 
'~larını hPtırlatmak yerinde ola· 

~ktır, Balkanlar ıulhu gene Bal· 
b •~lılann elindedir. E!imi7de olan 
lh~ l\İıneti korumt"k ce,.aret ve R~
k'~de hııvünl,li..,de" daha •ıkı bır 

Filminde: E~lİL JANNİNGS tarafından yırnhlmıştır. 

'•lik, itte Balkar.lann ı~li\m~t 
~-•ola.ı. 

Bugün SAKARYA Sinemasında 

Kem•l TlJRı\N 
Seanslar: 11 (tPnı:itltlı) 1 2.30 4,30 6,30 ve 9 da 
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b A R B A R O S ~E:;~~a::~:.~:i:::::;::::. O 'lııı. çekin,:!'enliğı de kalmamıştı. lki btiyi.ık 
korıran, iki dost, ilti kardet gibı konu-

Yazan : şuyorlardı. 

Ek R 'd Tefri.lca \ Bu konuşmalar arasında verilen ka-rem 8ŞJ No. 1 rar mucibinea Sinan Reis, HtZJrın m•ı-
60 iyetine gireli . Beraberce cenuba doğru 

-------------------'---------- yol aldılar, sonra da Genova körff'zi

~Qınanıa,tırıımış 
tarihi tefr.ka 

,ll .... Safa geldin rehs!... Hele otut da. ı mekt~r bilmeyiz. Gayemiz birdir, kalb~ 
int bakalım, ne var, ne yok.. ler hır olsun_ O zaman imdadım11. &el-

le ~fl\eai Uzerine, Sinan, boğuk bir ses me~i,inın elbet bir eebe~i. var.dı. 
'öte ba,ladı Sınana mazeret serdi ıçın bır yol a-

h:' Senin huzuruna çıkacak yüzümü2 çılmıtlı. Hemen atıldı: 
·"it.!., - Evet. .. Doğru IOyledin... Hakikat 
ti ltııır, bunun sebebini pekllA bildi· o ıama~lar üç. kıt'a gemile Rod~"8. 

halde, anlame.mıt gibi ıordu . gitmek u2ereydım . Nitekim ,gittim. Şun 
' Ya neden o reis?.. eli oradan dönüyorum ve niyetim Çi-

t li:ıı:ırın kabulünden yavaş yava~ !e- çele varıp senl bulnınktı ... 
~~1anu, olnn Sinan biraz daha ser- - E_, Gördün_ ı_nü ~şte rei1 .... Bana 
~r;e cevab verdi: Ce1aire gelmeylşının bır sebebi vBrmış. 

' Sen Cezairde yalnız kaldıitın za- Beni hatırladığına memnun oldum ... Ek 
~tılarda biıe haber salıp yard:m is- sik .olma ..•.. Demin Rodostan ge_liyorum 
~ h ..• Biz koşup etrafına toplanm:pmız dcdın... . Söyle bakalım o canıbde ne 
t: l'rı.ken hrıberine kayıdsız kaldık ... Bu var? ... 
~ i~indir ki bugün huzuruna çıka- - Rodos •imdi Türklerin elinde ... 

V\h::ümüz yok!... - Hamdolrun ... 
l!ı_.ır hafifçe gülümsedi. - Oradaki kAflrler kaçıp Jlfaltaya ... 

le;' CAnım, Reis_ dedi.., Biı. böyle şey j:ınmışlar ... Ben Roda&ta iken Ol'ay::. tef
• •hemıniyet venneylz ... Kin ne de· ~· Sadrazam makbul İbrahim Pap 

nc girmek üzere şimale çıktılar. 
Bu !efer esnasında buğday yüklü al

lı gemi zaptedildi. Bir müddet sonra 
rasgelinen diğer bir gemi kuvveth su
rette müsellih olduğu cihetle topateşi 
açarak kendini müdafaaya koyuldu. At
tığı mermilerden biri Hızır~n gem.i.slnin 
bir dire~ini parçaladı. Diğer bir mermi 
de ha:tının üzerinden geçip kavtıı!:unu 
kopardı attı. Maamafih çok geçmeden 
gemiye rampa edildi. Müc.ıdeye bilfi
il iştirnk eden Hı:tı.rın bir kılıc darbesi 
gemi reisinin kolunu uçurdu. 

Burada Orucun kolunu hatırlamnmak 
elden gelmiyor. 

HızırJn bu yeni deniz cevelinları kı
sa bir zamanda her yerde duyulmuştu. 
Onun maiyetinde bulunmak, onun e.an 
ve şerefine bir nebze olsun i~tirak 
etmek razwile Cirbede deryalarda bu
lunan Türk korsanların bir çoğu Bar 

Büyük ikramiyeler 
Bu çekilişte 40.000 liralık bü

yük ikramiye 252698 numaraya 
çıkmıştır. 1 0000 liralık ikramiyeler 
den birini 48309 ve diğer 10000 
lirayı 131 79 7 numara kazanmı~· 
tır. 9689, 82747, 197968, 
218300, 280292 numaralar da 
beşer bin lira kazanmışlardır. 
20618, 23442, 111954, 140105, 
185374, 189044. 195926. 
205608, 226244, 229521 nu · 
maralar da ikişer bin lira ikramiye 
kazanmışlardır. 

1,000 lira kaıa anlar 
Son dört rakamı (0 194) ile nİ· 

hayet bulan 30 numara, 
Son dört rakamı (7951) ile 

nihayet bulan 30 numara, 
Son dört rakamı ( 7986) ile 

nihayet bulan 30 numara. 

500 lira kazananlar 
Son dört rakamı (2045) ile 

nihayet bulan 30 numara, 
Son dört rakamı ( 2 72 2) ile ni

hayet bulan 30 numara, 
Son dört rakamı ( 4 5 2 9) ile 

nihayet bulan 30 numara, 
Son dört rakamı ( 4 7 8 1 ) ile nİ· 

hayet bulan 30 numara, 
Son dört rakamı ( 4900) ile 

nihayet bulan 30 nuara. 

100 lira kazananlar 
Son üç rakamı (549) 

yet bulan 300 numara. 
ile niha· 

50 lira kazananlar 
Son üç rakamı (530) ile niha· 

yet bulan 300 numara, 
Son üç rakamı (599) ile nİ· 

hayet bulan 300 numara, 

1 O lira kazananlar 

Tramvay malzemesini Retirt· 
mek üzere sabık Tramvay Şirke· 
tinin Nafıa Vekaletine devrile 
başlavan teşebbüs ve müracaat
lara idaremizce de devam olun
muş ve halen de muhtelif ve mü
tf'addid müracaatlarımızla devam 
edilmektedir. Nafıa Vekaleti za· 
manında tramvay ve elekırik mal 
zemesi için Almanyaya, Çekoslo
vakyaya ve Amerikaya müraca· 
atlar yapılmış, aynı zamR.nda Kı · 
nkkaleye de muhtac olduğumuz 
malzemenin yapılıp yapılmıyaca
ğı Rorulmuştur. 

Kınkkalenin istenilen malzeme 
yi yapamıyacağını bildirmeffİ iize· 
rine muhtelif Avrupa memleket· 
lerile olan muhabrtata devam e
di1mis ve bilhas!'B kliring mevcud 
olan Almanv.ııııva yapılan müraca· 
atlar 17/4 19 39 tarihinden itiba· 
ren eıklaştırılmıştır. 

ihtimal Avrupada harb hazır· 
hklarının arttırıldığı devreye te· 
ıadüf ettiğinden, dört ay devam 
eden müteaddid müracaatlara 
müspet cevablar alınamayınca Al
man fabrikalarına 1-8-939 da te· 
kid tell{rafl~rı çekilmiştir. 

31 /8 / 939 tarihinde Türk· Al· 
men kliring anla"mas1nın kaldınl
ması üzerine Almanyaya sipariş 
vermek imk;.nsızlığı karşı ~ında A 
merika müesseselerine evvelc e ya· 
pılan müracaatlar tekid olunmuf· 

tur. 
Teknik evsaf ve malzemenin 

cinsi hususunda bizi tatmin 
edebilecek şartlara malik olan A
merikan müesseseleri akrf'ditifle 
tediyede ısrar etmişlerdir. Mevzu
at dolayısile kredi açmak müm· 
kün olamadığından daha müsa.id 
şartlarla ' malzeme getirtmek üze· 
re ~uhabere etmekte oldu~umuz 
Belçika, Fransız ve lngiliz firma
larına yeni teklifler yapılmıştlr. 

Bütün bu müracaatlarımızla bil 
hassa tramvay seferlerinin azal· 
ma•ına aebeb olan bandaj ve ray 
husu!'tunda bir netice elde edile· 
memiştir. 

Sabık Tramvay Şirketinin Na· 
fıa Vekaletine devrinden itihftl<"'ll 
başlayıp idaremiz zamanında da 

Son rakamı 7 ile nihayet bulan bütün imkan ve ihtimallerden is· 

Son iki rakamı (91) ile niha· 
yet bulan 3000 numara. 

3 lira kazananlar 
30.000 numara ( 3) lira, tifade ederek yapılan müracaat· 

Son rakamı 2 ile nihayet bu· !ardan ve te~ebbü•lerden bir ne· 
lan 30,000 numara ( 3) lira ikra· tice elde edilememiş olmasını, Be· 
miye alırlar. lediyenin veya idaremizin ihmali 

Beş rakamı sırasile ve müteka- veya tedbirsizliği suretinde tefsi· 
bilen büyük ikramiyeyi kazanan re kalkmanın ne kadar yanlış ve 
252698 numaranın ayni olup haksız olduğunu herkes takdir e· 
herhangi bir hanede bulunursa der. 
bulunsun yalnız; bir rakamı deği· Tenkidin diğer kısımlarındA üç 
şik olan 4 7 numara seksener lira ı noktaya daha temas olunmu"tur. 
te!elli .mükafatı alacaklardır. Bunlardan birincisi· Taksim .. l-lar 

~ . 
KAHKAHA KRALLARI L 0 R E L • H A R Y D'nln 
SARAY SİNEMASINDA 

Gösterilmekte olan em~Isiz derecede neş'eli 

L O R E L - H A R D Y 
HAYDUDLAR ARASINDA 

Bu noktaları da kısaca izah e· 
derek mezk\ir yazıda esas tenkid 
olarak ileri sürülen, zan1anında 
malzeme getirmemek iddiasında 
olduğu gibi. gerek müstahdemi· 
nin k.aputauzluğu ve Taksim-Har· 
biye asfaltının iki kere söküldü· 
ğünde kat'iyetle yanıldığını teba
rüz ettirmiş olalım. 

Harbiye - T a.lıı:sim yolunun tre· 
tuar asfaltlan idaremiz tarafından 
dö~enmİ§ ve tekrar sökülmÜ!J de
ğildir. 

Harbiye • Taksim yolıınun as
fahlanmaa.ına karar verildiği za
man mefsuh Tramvay Şirketi za· 
manında csaı yol altında yapıl· 
mış tahtezzemin tesisatın tretuar 
altına alınma.sına fenni zaruretle 
karar verildi. Ve o tesisatın ala
kadar dairelerce esas yol altından 
tretuar albna alınmast için tretu
arlar tabiatilc açıldı. Tesisat nak
ledildikten sonra asfaltlanan tre· 
tuarların iki kf're kazılmasına e
ıuen lüzum olnııyacağından as
faltın iki kere kazılmış olduğu id· 
diasının varid olamıyacağı aşı· 
kardır. 

İdaremizde çahşan bütün bilet
çilere ve vatmanlara paltoları çok 
tan dağıtılmı~tır. Eğer soğuk ha· 
valarda paltosuz çalışan bazı vat
man ve biletçiler görüldüyse, !da 
remiz üoümiyen bir i~çiyi zorla 
üşütemiyeceğine nazaran onların 
kendi arzularile palto1arını giy· 
memiş olduklarını kabul etmek i· 
cab eder. 

B•yazıda gidecek tramvaya bir 
planton veya vatmanın hatas.ile 
Eminönü plakasının takılma~nnı. 
tramvay buhranını esaslıca tenkid 
etmek mak!adile kaleme alınmış 
bir yazıda izam edilmeğe değer 
bir mesele halinde gösterilip gös· 
terilmiyeceğini ise takdirinize hı· 
rakırız. 

Cevabımızı nihayetlendirirken, 
~ahsiyeti hükmiyeyi haiz olan lda· 
remizin teknik ve idari faaliyeti
ne hid bulunan malzeme tedRrİ· 
ki işinde Belediyenin ne mÜn!l~C
bet ve sebeble tariz hedefi ittihaz 
edildiğini anlıyamadıiımızı ilave 

ederiz:. 
Şunu da kaydedelim ki. Bele· 

diy~mizin Atatürk köprüsü için 
~etirtmiş olduğu 2000 metre ra: 
yın idaremize devri sayesinde bu 
güne kadar olan ray ihtiyacımızı 
kar~ılamağa muvaffak olduk. 

Seferlerin bugünkü miktarda İ· 
damesi için elzem olan bandaj ve 
ray getirtmek imk8nsızlıklarının 
devam edeceğini tahmin eden Be· 
lediyıemizin ray ve bandaj gibi a
ğır ve i~çiliği az demir mamul:it
tan olduğundan, getirtilmesi ka· 
bil olur ümidile, halkın ihtiyacını 
kar~ılamak üzere otobüs mübaya· 
ası için telgraflarla yaptığı müte
addid müracaatlara da henüz müa 
pet bir cevab alamadığını ve bu 
vaziyetten tramvay seferlerinin 
bugünkü halini dahi muhafaza e
debileceğimizi temin edemivece
~imizi aay((ılarımızla bildiririz. 
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B U G t) N 

MELEK 
Sinemasında 

KALELERİ TİTRETEN BİR MÜZiK 

HEYECAN VEREN BİR AŞK 

ŞAHANE SAHNELEllJ,E 

GÖNÜLLERE 

RENKLİ VE 
DOJ,U 

SON BESTE 
Biiyük bir musikisinasın a'.')kı ve mücadelesi. ua., rollerde : 

DON AMECliE - AL JOLSON - ANDREA LEEDS 1 Senn.,.Jar: 11 - l - 2.30 - 4.30 - 6.~0 '\e 9 da. 

-~ = ~~ 

baro.sa iltihak etmişlerdi. Bunlann a
rasında Turgud Reis, Aydın ve Sevile 
reisler bulunuyordu. Gemilerin adedi 
de kırk bire çıkmıştı. 

Hızır, Sinan Rci!'in mazeretini hoş gö 
rerek bütün korsanları etrafına topla
mağa ve böylelikle mühim bir kuvvet 
elde etrncğe muvaffak olmuştu. 
Şimdi yeni zaferler kazanmağı ".Jüşil

nebllirdi. 

* 16 - Barbaros avdet ediyor 

Çi<:e1, Barbarosun. Turgud, ı\ydın, 

Sinan, Salih, Sevule reislerle di4er <'n 
iki d~niz şahininin kendi surları dah.1-
linde toplanmış olmalarındıtn bü}·ük 
bir ~urur duymakta ve bunların mem
lekete getirmiş oldukları misline bu a

nc kadar tesadüf edilmiyen bolluktan 
ve bereketten mili;Lefid olmakta iken 
Cezair de İbnilkadının zalim ve k;ıbili
yetsiz idaresi yüzünden devlet un1u
runda her gün fenalığa do~ru bir yeni 
11dım atmaktaydı . 

Vaklile pek parlak olan ti
oaret, şimdi sönnıilttü. Her tarafta ho• 
nudsuzluk ve karı:tıkhk hüküm sürü
vordu. Şehirde hiçbir asayiı kalmamış
tı. 

. 

Dikkalc;izlikten bilistifade hapisler
den kolaylıkla kaçan mahpuslar, her 
gün daha büyük, daha kanlı kargaşa
lıklara sebebiyet veriyorlardı. Barba
ros korkusWldan kurtulmuş olRn i .. -
panyollar da Adahisardan oehrin üze
rine oklar, kurşuni.ar, mermiler ya,ıt
dırmakla zevkalıyorlardı. 

Bu vaziyet karşısında bir c;ok şeyh 
vakUle kendilerine dayanarak Cez.air 
tahtına çıkmıtı olan Ahmed bin Elkn
dıvı terkedip kimi memleketlerine av
det, kJml de Barbarosa hizmet teklif et 
mişlerdi. Hatti bunların birço;"tu Ce;a
irin L!tirdadı için harbe haıır olduk-
1.arını bile bildirmi$lerdi. 

BAşkRları i~ ·Adaletin ne oldui'!:unu 
bilmiyen bu zalim heriften• yüı çevir-

1nişler, Barbarosa ·halkın o~zından• 
ya7.ılmış İmdad taleblerile dolu mek
tublar gönderiyorlardı. 

Olup bitenden haberdıtr olan İhnil
k~dı, mevkiinin sarcııldığını ızörerek de 
rin düşüncelere dalmıtlı. Bir ar.lat
ınaya varmak için Hızıra birkaç kere 
,efirlf're tevdian bir çok hediyeler ~On 
dermieti. Fakat her defa, sefirlerle he
diyeler geri gelmiıU. İbnllkıdı da Bor
barosla b11ırışmanın mümkün olmadı~,ı
nı &örerek rün ieçtikçe artan endişe-

- - -
!ere dü,müştü. 

Halbuki Çiçelde vaziyet büsbütün 
başkaydı. Korsanlar kış mevsimini şe
hirde ~eçirdikten sonra vazın ilk JtÜn
larinde denize cıkıyorlar, gazalar edip 
r;cemiler zaptediyorlardı. Bazıları r!a: 
Endülüs müminlerini ehli is.lim yaka
liına taşıyorlardı. 

Gtırbi Akdcnizin en rrıeşhur kors.sn
lnrile teşriki mesai eden Hııır, •imdi 
büyük bir kuvvet teşkil ediyordu. Bu
nu takdir P.den İbnilkadı veni sefirler 
ve yeni hediveler göndermişti. 

Şiındi. Cenine sarayında bu !ltfirler
den haber beklemek1eydi. Bir muq
hibin tıirlp: 

- Cic:<'le göndermi• olduğunuz ıııefir
ler geldi. •• 

Demesi üttrine İbnilkadı, tel8.şla ye
rinden fırlayarak: 

- Hemen huzuruma çıkıııınlar!. .. 
Emrini verdi. Bir iki dakika son

ra meyu! ve endişe dolu çehreli se· 
firler karşısında bulunuyorlardı. Mu· 
tad ael9.m.ları ve tazimleri ifadan son
ra: 

- Ya Sf'ydi . ., Şu mel'un Barbaro!'I 
bizlere mültefit olmayıp ve ıöndermi' 
oldui;un esvabları almayıp ve peJke• 

İtalya ve 
Balkanlar 

Aya Saranda 
1-ıal}·an tebliğleri Yunanistana karşı 

girişilen lecavlizden Arnavudluk ha .. 
rek.Btı di)C bahsetnıeğe başlanuşlardır. 
Bu hareütın tamam.ile AnıavudJuga 
intikal ettiğine bir delildir. Dbnkii ya .. 
zınuzda tahmin ıettii:imiz ,;hı Aya Sa• 
randa da dtişmu,tür. Ergirini.n eli ku
lağındadır. Şehirler, diışmekte şchir&rri 

takilı etlilor. Vakıi İtalyanlar Aya Sa
ı ·anda'yı küçU.k bir şehir olarak goo
terip ehenun.iy·ıeüni az1msayabilirler. 
I akal bir harbde ufak bir siperin du,• 
mt'Si.nin bile blbük. bir manası oldu
gunu bir tarafa bıraksak bile, Aya Sa
randa eheınnılyeti küçümsenecek bi.r 
~er delildir. Karilerimiz hahrala.nuı 

Arnavudluk işgali r.ıunanma nakleder· 
]erse, o uman Aya Sanmda'nm ehem• 
miyeünl daha: İ)i kavrarlar. itaı, ... nıa ... 
nn Santa ... Kara.ota oamınJ verdikleri 
Aya Saranda ile Avlonya ve Drac o 
nınıan i,pJ kuvvetlerine en büyuk 
lhrac limanı vazifesini g-0.rmü.,lerdi. 

İnkişaf tarzı 
A ya Saranda'nın elden gituıe.sile, 

İtalyanlar, her türlü malıem~ ve 
\.'cMl.İti haiz bir ihrac lilllanından mah
rum Kalmı~lar \'C Yunan - İngiti• tay
~·areleri de bir ihrac iskelesiıü bom
banlıman elmf'ktıen mua( tutulmuşlar
dır. Bundan sonra bu lay)'arelerin be• 
defleri yalnı?: Drac ve Avlonya olacak
tır. Fakat Aya Saranda'nm dü~esinin 
bir ba-:;ka neticesi de vardır. O da ce· 
nuhi Arnavudlu.ktaki mühim Ş<"hirlerin 
bu limana baih olmalarulır. Bu sut-etle 
içeride kapalı kalan İtalyanlar he.rba1de 
çok iyi bir vaı:İ)·ette bulunou)acak• 
lanl.tl'. İtalyan yük5"k kumanda he)'e'" 
tindeki değişikliğin yeni tezahürlerini 
bolld bunda bir çorab söküili sihi li· 
Je:n Körmıemiz de kahil oJaaktır. Yalnı.ı 
dunkü İtal)'an tebliğinde dikkate deier 
lıir elimle vardı. Bu da Yunanlılarla 

bir ~ hududdan aldık.lan tak'\o'İJı e 
kuv\·etlerile ta1yi.k yapJDAkta ul.mala• 
rıdır. İtalyanlar .bir ba.,ka hudud. ta• 
birini nf(in kullanmtş:lardır? l:unanlı• 
lar hangi hududdan böyle kuvvet ala· 
bilirler? Yucoslavyadan n::t? Bu Al
man müdahalesini taıyik için bir ba""' 
hane midir? 

Netice 
Su muhakka~hr Jı.i, Yunanh1ar Ar• 

navudluğu tamamile temiıle.meie 
ttı.met.mi.ş görünmektf!dirler. Bunun 
i~in eV'\·eli dağlık mıntakadan i,e ba.."'i
lamı,lardır. Çünkü İtalyanların dR.ğ 
(ırkalan yalnız teçhizat bakınundan 

kuv\'etlidir. Yunanlılar evveli onlnn, 
kı~ tamamile ba..'ilınnadan temiz1emek 
i .. temi*lrrdir. Çünki.i kı..ş başlar da kar 
ııııkı tırır~. o zaman dallık mmtaka 
olduiu cibl kaili'. ,·e l:t de mü.znıinle
tlİr. i.,te bundan dolayıdır ki, Yunan· 
hlar evv<'li, dağlık nuntaka,)1 ell! al
ını~IRrdır. Bundan sonra ovada daha 
l..ola}' ,.e daha M>ri harekat yapmak 
kabildir. Bu takdirde Arnavudluğun 

teıni:denınc:;i daha kolay olacak ve 
İtalyanlR.r, Balkanlardan uı...'\k.1aşa.cak
lardlr. lta1)-anların Balkanlardan uıak
laşmast demek ,onların şimdiye kadar 
Amavudluk '\-aısıtasile Balkan1Rnn Ji .. 
derliğini ele almak husu~unda besle
diklt'ri hayali luınu da tamamile kö· 
ki.ınde:n lile~ktir. 

Mümtaz Faik FENiK 

.. .. \ı 
BUYUK AŞK fılnıinden soııta 

en lhUra-ıh, en mü 6k ve en 

ıüı:el AŞK filmi : 

KALB 
Sızıları 
FRASSIZCA sözlü <alıeser 

SÜMER 
• 
sıneması 

">C)'ircilerini KasyediYor. 

Bat rollerde : 

CAROL LOMBARD 
lf..AY FRANCİS 

CARY GRANT 

ve hediyelerini ka1'ui etmeyip bize tti .. 
bar etmeyip. varuna dahl kabul etıne
yip reddetti ... 

De.rııeleri üzerine İbni1kadı tekror ye 
ri.nden fırladı. Hiddeti çı1gınhğı andı
ran bir hal almıft..ı.. Elleri arkasında o
danın !çerisinde be, aşağı, be• yukarı 

dolaşıvordu. Birdenbire pencerenin ö
nünde durdu. Gözüne limana giren bir 
Remi ili!jmİfti. Dikkatle baktı. Bu l(emi 
bir Türk ıı:emi!iydi._ 

Evet. bu li{f'mi bir Türk gemisiydi. 
Barbarosun yararlarından birinin JtC· 
misi. .. Endülüs cehenneminden ku~·tar

dığı mü'tlümanlan Berberist.an sahiline 
taşıyordu. Ceı.aire de İspanyadan ~e
tirilili müminleri bırakmak için uAra
mıştı ... 

İbnilkadı bunu pek.lift biliyordu. Fa· 
kat Barbarosun bu y<'ni hakareti onu 
o derce kızdırmışb ki, artık herte\'i 
göze alabilirdi. Her türlü temkini U· 

nuttu. Hiddeti karşısında güneşte k.-ır 
atbi eıt01ı:ıen pek ıay1{ olan merhamet \"e 
inuf hisleri tamamile silindi. Gözle
rinde vahşi parıltılar vardL Boluk bir 
&e!lle: 

- Şu 2eminln üı.erine hemen atıet 

açılsın! ... diye haykırdı. 
[Arkl51 vu] 
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Bunları biliyor 
muydunuz? 

DENİZALTI - Gazetelerde her ıün 
okuduğunuz denizaltıların ilki 1776 se
nesinde, Amerikanın istik.lil harbinde, 
mühendis Buschmill tarafından inşa e
dilmittir. Bu ilk denizaltının ismi: 
Torm idi. Hemen hemen şimdiki de
nizaltıların esaslı makinelerinden pek 
çoğuna malik bulunuyordu. 
TAKSİ - Takai otomobillerine u

zun ı.aman •Tabimetre• ismi verilmiş
tir. 1528 senesinde Jean Fermel adın
da biri tarafından diifünülınüş ve ya
pılıruştı~ Bu adam taksimetreyi yolcu 

Ufll?l8k için değil, fakat kürelarzın ge· 
nitliiinl ölçmek üıere Paris ile Amiens 
arasındaki mesafeyi tayin için kulla
mıştı. 

Bilihere metre hesablle müşteri ta
ııınrnala başlaruruştır. 

AS:uA KÖPRÜ - İçinizden birçoğu 
asma köprüyü Avrupalı icadı sayar. 
Halbuki bu pek yanlıf bir malilmattır. 
Asma köpıü ilk olarak Asyada yapıl
rnağa batl~tır. Avrupada ilk as· 
ma köprü on sekizinci asnn başlangı
cında İngilterede yapılmıştır, 
MİKROSKOP - İlk mikroskop 1550 

senesinde Jansen adında bir Felemenk 
U tarafından lcad edilmiştir. Bu mik
roskop Ud metre boyunda idi. Kulla
nılma11 pek zordu. Sonralan günden 
güne düzeltilın!f ve bugünkü mükem· 
mel teklini almıştır. 
ELEKTRİK AMPULtİ - İlk elek· 

trik ampulü, meşhur Edison tarafından 
icad edllmittir. Büyük ilim bu keşfini 
1881 eenesinde Pariste yapılan .. Elek
trik sergisine• takdim eylemiştir. 

Havyarlı sandoviçe 
dair bir hesab 

Sandviçleri seversiniz muhakkak .. he 
1e havyarlı.sına bayılırsınız delil mi?. 
Bunu bilerek söylüyorum. Ben de, yaş
landığım halde, sandviçin bilhassa hav
yarlısına hili bayılınm. 

Sandviçli havyardan bahsettim de 
aklıma bir hcsab geldi. Eğlenceli oldu
ğundan bunu sizlere 3\ll\uyonım. 

İyice havyarlanmış bir s~nd.viçte talt 
ribt-n 500 aded küçücük balık yumurta
cıkl•n bulunduğu hesab edilm1$tlr. Ca
nınız nlolmaısa bu yumurtacıklan sa
yabilirsiniz! 

Bir dakikada Afiyetle yiyeceğiniz bu 
500 yumurtacıktan 500 aded balık ve 
hurusile iyi cins yumurta veren Mersln 
balılt çıkabileceğini hiç düşündünüz 
mü~ Bir aded Mer~n balığının bo1"ll 
vasat! dört buçuk, beş metreyi bulur 
Bu ıuretlt bir balığın boyunu 5 met· 
re olarak kabul edersek 500 balığın bo· 
yu iki buçuk kilometre eder. 

Hakikat'in küçük 
okuyucularına 

Bugünden itibaren. her cumarte!!i gü
nü, Hakikat sütunlarında sizlere de bir 
yer ayırmıştır ... Çocuk• bavlığı alb.n· 
da, siz kilçük okuyuculannuza, ma1ü
matınızı arttıracak yazılar, vaktinizi 
hoş geçirtecek fıkralar neşredecek; me
seleler, müsabakalar ve bulmacalar ter· 
tib edeceği%. 

Sizlere faydalı olmak arıusile hare
ket ediyoruz. Muvaffak olursak ne 
mutlu bize ... 

Sizlerden te,vik bekleriz. 

** . 
lcadların hikayeleri : 

Yüksük 
İcadların bir çoğu uzun boylu dü

~ünülerek ortaya çıkarılmış feylet° de
lildir, Ani fikir ve ihtlyaclardan doğ· 
muslardır. Bunlan arasıra size bildire· 
ceğiz. 

Bucün için aize, annenizin, ablanı

ıın çamaşırlarınw dikerken kullandık
lan yük.sülün ne suretle icad edilmiş 
olduğunu anlatacağız. Görecek.siniz ki 
çok meraklı bir hi.kiyedir. 

1689 senesinde Holandada Amster
dam tehrlnde Nicolas Van Bensclıoten 
adında bir kuyumcu varmış. Fakir olan 
bu kuyumcu ekmek parasını ancak çı· 
karabiliyor ve bu hal onu üzüyonnuş. 

Güzel bir kızla nişanlı olan kuyum
cunun büyük bir arzusu varmış; o da 
bir an evvel servete kavuşmak ve ni • 
..,Uısına hediyeler vermek lm1'. Ku
yumcu bir alqam nişanlısını ziyarete 
gider. 

Myr.frenna adında olan bu kıı ter
tllik yaparak birkaç para kazamyor· 
muş. Nicolas sevgillsile konuşurken çok 
güzel olan elinin parmaklarından bir 
tnnesinin iğne deliklerile dolu olduğu
nu ve kabarık durduğunı.t görür ve çok 
üzülür. O gece evine dönünce Nicolas \ 
hep nif8.nlısının parmağını düşünür. Sa 
hah erkenden kızın evine gider ve bal- 1 

mumu ile kız.ın parmağının kalıbını a· 
lır. 1 

Aradan birkaç ıün geçer. Nicobs gÜ · ı 
zeJ sevgilisine gümüşten bir yüksük ge· 
lirir. İğnenin kaymaması için yüksüğün 
üzerini deliklerle doldurur. ?ı.1yrfrenna 
bunu hemen kullanmala başlar. Dikiş 
lerini daha büyük bir sür'aUe yapma
ğa koyulur. Kı• yüksüğünU erkadaşla· 
rına gösterir. Bütün kızlar bundan e
dinmek. isterler. 

Gene kuyumcu Nicolu Van Bens
choten kuyumculuğu bırakır ve yük· 
silk imaline ba,Iar. Bu &ayede mühim 
bir imalathane tesis eder. Zengin olur 
ve nifQnlısile evlenir. 

HAKİKAT'in haftalık 
bulmacası 

1914 - 1918 Umumt Harbi sırasında 
Türkün ıöis\inü büyük bir iftiharla kR
bartan ve büyük bir zafer aahi!esine 
ad olan on bir harfli bir isim bula
caksınız. 

İsmin 2 ve 3 üncü harfleri zaman an· 
latır. 4, 5, 9 uncu harfleri söz anl:ıhr. 

10. 11 inci harfleri utanma anlatır. 4, 
10, 11 inci harfleri dolab katını anlatır. 

Cevabları 13 birincikinuna kadar 
•Hakikat çocuk muharririne • gönderi
niz. 

Dikkat ! İyice 
bakınız •• 

Bu yawruı.a aid neşrettiğimiz üç re
simden en büyüğünü (üç numaralı 
re&im) bir mukavva parçası üzerine ya 
pışbnnız. Yapıştırdıktan sonra bunu 
bir arkadaşınıza göstererek resimde 
kaç tane küb (miklib) bulunduğunu so
runuz.. Ne cevab \'erirse versin .. aldan
dığuu söyleyiniz ve tekrar resmi tetkik 
eylemesini rica ediniz. İkinci defa res
mi dikkatle tetkik eyledikten sonra ar
kadaşınız, görmekte olduğu mik&b mik 
tarını tayinden Aciz kalacaktır. 

Filhakika taşıracaktır. Çünkü mikib 
ları 1 numaralı re!tlmdeki gibi ıörürse 
bunların aayısıru alb olaı'ak tespit eder. 

Böyle yapmayıp da 2 numaralı re
simdeki gibi görürse, sayısı yediye çı
kar. 

Sevrili l\fik..i,.ini taşıyan bir ya\·ru 

HAKİKAT'in aylık 
müsabakası 

•Hakikat•, küçük okuyucuları içln 
aylık bir müsabaka açıyor. Bu müsaba
kanın mevzuu şudur: 

cNe olmak istiyorsunuz ve ne için?• 
Bu sualin cevabını vereceksiniz. 
~1üsabakanın müddeti bir aydır. Ce

vablar gazetenin beş satırını geçmeme
lidir. Bunları 1941 yılı ikincikanununun 
8 ncı gününe kadar (İı:ıtanbulda •Ha
kikat. gazetesi çocuk muharririne) IJÖn Bir sandviç yemekle, demek, iki bu

çuk kilometrelik bahk yutmuş oluyor
sunuz:! 

Doğru hall~enlere kur'a çekerek deriniz. En iyi cev11blar neşredilccek-
muhtelif hediyeler vereceğiz. tir. Ayrıca mükafatlar vereceğiz. 

,,,,_......,,,..,..~~~~~~...--~~~~~~~~~~ ............ ~ ...... ~~.....;. ...... ~ 

Değerli futbolcularımız : 

Gala tasar ayın 
A 

, nazımı: Musa 
Futbolda bazı oyuncular vardır ki 

halkın gO?ü.nü doyurmaz; onların poz
ları. gOsterişleri yoktur; fak::1t takımla
rında en büyijk rolü oynarlar. Musa 
bunlardan biridir. Ona popüler bir fut
bolcu diyemeyiz; fakat Galatasaray ta
kımının nazımı odur. 
Musanın en çok i• gören meziyeti 

1tvak h& ·miyetidir. Stopları fevkali.
dedir, iı adeta bir mıknatıs ıibi 
topu çeker ve durdurur, pasları uzun 
ve çok düzaündür. Musa için, müca
deleci delil derler. Değildir, çünkü 
cınun mUcadeJeve ihtiyacı yoktur. 'Io~ 
pu derhal ayaltndan çıkarır ve hep u
:zakUın pas yapar. İnJd,lizlerin •ÜÇ pas 
bir gol• dedikleri ovun tarzına bizde 
en vilc-ıf oyunculardan biri de odur. 
En kıa pas, otuz metreyi buJur. Bu 
yüzdendir ki Galatasaray takımının, 
.;ok az kişi farkında olmar;ına rağmen, 
büyük bir sermayesi olan ~fu.sa. oyun
da kah bek. ka!ı halbek ve çok defa 
da fcırved vazifesi yapar. Talamın be
kjdir. çünkü j{erilerden çıkardı~ı top
la.,. ııantrava davanır, müdafaa da ge
niş bir nefes alır. Forvedidir, çünkü 
haf oynadıjı halde muhacimleri paı:;ör 
içlerden daha iyi lxı!!ler: bilha~a Ga
lataaaray ıaiaı:ıkları en &üzel paaları 

G'atnsara)b 1'1usa 

M...ı sadan atlar. 
Santrfora ani: pasları Rene 1ı.1usa ve

rir; solaçığa kontrpasları çıkaran j!'.ene 
odur. Nihayet forvedin beceriksiz gün 
!erinde kaleye •Üt yollayan 11:ene ?ılu
ıadır. 

Onun oyunda kafa vurduiu pek az 

Bugünkü spor 
hareketleri 

Fenerbahçe stadında: 
Altıntu~ - Topkapı, Vefa - Bey
koz. Fcnerbııhçe - İ.spor. 
Şeref stadında: 
Beşiktaıs - Süleymaniye, Galat.a
ııarav - Bevoğluspor. 
Eminönü Halkevinde: 
B::ı~ketbol birincilikl"'rl. 

• • 
"örülmuştür. Havadan oyunla başı hoş 
değildir. Topladığı serseri topları şık 

ve Jt'.Ü7.el paslar halinde ı;ıcri döndürür. 
Bütün bunlara raj!men bu mütevazi 

futbolcudan J>('k de bahıı:eden olma
mıştır. Onun her türlü ~österişten ic
tinab edt>n oyununu anlayabilmek için 
müc11bakanın heyecanından insanın 

kendini biraz almas ı ve ona dikkat l't· 
me!;i k.ifidlr . MuAA 26 yaşındadır. Fut
bola DarÜŞfefakada başlamış, sonrala
rı bir müddet semtindeki kulüb olan 
Karap;ümrük takımında oynamıştır. En 
iyi oyunlarını Ankarada Ankaraıtücü 

takımında JtÖr..tf'rmiştir. En ~zel maçı, 
Ankara muhtelitinde MecarlAra karşı 
cıkArdı6ı ovundur. Nihavct İoıt:ınbuJa 
avrlet t'dl'rl"k Grtlnta~arava Jıinniştir. 

En çok hanJti futbolrııyu bı:-~f'ndi~i
ni ıı:ora rs~nız: ·Bir dPR:il iki. dive ce
vab verivor: Enerji it i b:ırile Nihadı , 
t.Pknik bakımından da ZPkivi; bu iki 
ayrı meziyet velnı7. bir kişide toplan
!!ı:aydı , muhakkAk ki ideal futbo1cu biz
de df' bir tane olurdu•. 

FARUK GJ\LATA~"RAYDAN 
ÇIKIYOR MU? 

. Adnandan sonra Gatatasarayın ve 
lstanb11lun en iyi beki FaruRun da ku
lübünden ayrılacıı~. Beşiktaş veya Fe
nerbahçeye intisab edecerti sövlenml'k
tedir. Biz bu rivayetin et.lelSde bir de
dikodudan ileri Jtitmemesini ve Faru
ğun her cihetc;e anlaştığı Galatasaray
dan ayrılmampsını temenni ederiz. 

silim vardır. İdare işlerinden anlanın. 
Bonservislerlm vardır. (Hakikat) ııa
ı:etesinde O. T. rumuzuna mektubla 
milra.caat. (3) 

* Bir muhasebeci iş ınyor - UsulU 
muhasebe ve muhabereye aflna, tran
sızca bilir, tecriibeli bir muhasebeci lt 
anyor. İdart işlerde de c;allf8,bUir, refe
rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzuna mektubla miiraeaatlerl. (13) 

* İş anyoT: Türkc;e, fransızca. ingiliz
ce li~anlarına vakıfım. Bu lisanlar üze
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim. daktilografi bilirim. askerlikle alA
kam yoktur. Her türlü referans vere
bilirim. Şirketlerde ve büro lılerinde 
c;plııacak is arıyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin han No. 1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 

İ•çi Arayanlar 
* Bayan aranıyor - Bekir bir bayın 
ev işlerini idare edecek işten anlar bir 
bayan aranıyor. Hakikat ıazeteslnde 
T. R. rumuzuna mektubla milracaat. 

( 6) 

Satılık - Kiralık 
* Pansiyon aranıyor - Aile nezdin
de mobilvalı bir ))ansiyon aranıyor. İs
tanbul ciheti tercihdlr. Hakikat J{a%e· 
tesinde E. S. rumuzuna mektubla mü· 
racaal (30) 

KİRALIK APARTIMAN DAİRESİ 
Maçkada ~façka Palas apartımanın

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

Müteferrik 
* Lisan ders1e-ri - Cok ehven fıaUa 
in~ilizce, fransızca dersleri veririm, 
her yere 5liderim. Hakikat ıazeteainde 
(Lisan) rumuz.una mektubla müracaat. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

(14) 

TEPEBAŞI DRAlll KJSMINDA 

Bugün 5liindüz saat 16 da matine 
Bu gece saat 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 
BevoAlu İstiklil caddesi 

K O M E D İ K lSMINDA 

Bugün gündüz saat 14 te 

ÇOCUK OYUNU 
Bu alc..,m saat 20.30 da 

Son hafta 

DA D 1 

Bir aylık 150 KW'Uf 
Üç aylık 400 • 
Altı avlık 750 • 
Senelik 1400 • 

Yabanet memleketler lefn ı 

Üç aylık 800 Kurtlf 
Altı avlık 1450 • 
Sene ilk 2700 • 

A 
• A. • 

MiLLi PiYANGO 
1941 Yılbaşı Planı 

İkramiye İkramiye miktarı İkramiye tutarı 
adedi Lira Lira 

1 100.000 100.000 
1 50.000 50.000 
1 40.000 40.000 
1 30.000 30.000 
2 20.000 40.000 

10 10.000 100.000 
50 5.000 250.000 
50 3.000 150.000 

100 2.000 200.000 
500 1.000 500.000 

1.000 500 500.000 
2.000 100 200.000 
5.000 50 250.000 

100.000 5 500.000 

108.716 2.910.000 
2.584 Teselli mükafatı 120.950 

111.300 3.030.950 

Tam bilet Yarım bilet 
10 lira 5 lira 

Bu seneki Y ılbatı piyango sunun en birinci hususiyeti tam biletlerin tam ve 

biletlerin yarım ikramiye ka zanabilmeleridir. 

Halbuki bundan evvelki Yılbatı piyangolarında yalnız onda bir ve yirmide bit 

biletler vardı . Onda bir biletler 10 liraya, yirmide bir bi !etler (5) liraya satılırdı· 
100 liraya ıatılması İcab eden tam biletler hiç ıatı,a çıkarılmıyordu. Şimdi yalıı '.~ 

tam ve yarım biletler vard ır. Tam biletler (10) lira, yarım biletler (5) liradır. Gör'1; 
lüyor ki, harb zamanında her feyin pahalılığa doğru meylettiği bir zamanda ff1ill 

Piyango idaresi Yılbatı biletlerini on miıli ucuzlatmıttır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~-_./ 

İstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden : 

İstanbul mahkemelerinde açık bu
lunan onar lira maaşlı piyade müba· 
şirUklerine müsabaka imtihanı yapıl -

Müfettiş, Merkez Müdür muavini ~e 
Merkez Müdürü yetiştirilmek üzere 
yüksek mekteb mezunu memur alınac31' 

İmttyaz aatıJbt ve Başmuherrtrt: mak suretile erkek mübaşir alınaca· P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
Neelb AB KUÇUKA Rtndan askerli~ini ifa etmiş, orta mek-

Umum netrtvab idare eden teb mezunu ve yaşı 35 ten aşağı bu-
Yaıı İtleri MQdürü: lunmak şartile talih olanların evrakı 

müsbitelerile birlikte imtihan J{\inü 
Cemal H•kkl SELEK olan 12 birincikanun 910 perşembe 

Basıldılı yer: saat 10 dan bir ~n evveline kadar 
, ___ c_umh __ u_rl_y;..e_t_M..;a;;tba.;.::uı;;;;.. _ _,1) bir dilekçe ile Adliye Encümeni Re-

isli~ine müracaatleri. 

1 

Aded Unlık Ure 

1 zooo - zooo.-
3 1000 - 3000.-

t 750 - 1500.-

' 500 - zooo ...... 
1 Z50 -zooo ...... 

35 100 - 3500.-

IO 50 - fOOO.-

300 zo - 6000,-

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

talihinizi de denemiş olursunuz. 
Keşldeler: f Subal ı Mayıa 

1 Aiu•tos 3 lktn.ı t e•rln 
tarihlerintle vapıhr. 11 

Kumh"rah ve kumbaruıı besab
h•nnda eo aı 50 tlruı bulu • 
nanlar ku r'şva dahil edilirler. 

1 - Müfettiş, merkez müdür muavini ve merkez. müdürü yetiştitİuııt" 
üzere müsabaka ile yüksek mekteb mezunlarından memur alınacaktı!· 

1 
rd' 

2 - Mtisabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği mahal e 
memuriyet kabul etmeleri prttır. gôr' 

3 - Müsabakada muvaf(ak olanlara 3656 sayılı kanun hükmüne 
otuz lira. asli maa:,. verilecektir. . dt~ 

4 - isteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddec;ıl'\ 11.; 

şartları haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin otııı ~ 
,ıru geçmemis olmaları lAzımdır. }ıft" 

5 :-- Müsab~kaya ~rmek isteyenler 10/ 12/940 Rilnil akşamına kadal' 0rı
kara, Ista.nbul, Izmir, Seyhan, Konya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum. sa.rııs 
Sıvas ve Bursa P. T. T. Müdürlüklerine müracaat etmelidirler. tıfi.İ" 

6 - Müsabaka beşinci maddede yaz.ılı viliyetler P. T. T. Merket ıll.; 
dürlüklerinde 16/12/ 940 tarihine raılıyan pazartesi &ünü saat 9 da Y3~,ı5) 
caktır. (il 

Abdest Bozan 
Dediğimiz şeri tler: Çii sıiır etile yapılmıt pashnna ve sucukları ,1. ... 
yenlerde hasl olur. Uzunluiu 4 metreden 10 metreye kadar olıuı bU 
solucanlar kanımı:ı.ı emerek bir eok tehllkeU hastahkla ra yol acartat· 
Bunlardan ku rtulmak için en birinci deva T f M O F U J 'dııl· 

Kutuların lçinde tarzı istimali yanlıdır. Her ecı.anede bulunur. 

Sıhhat Vek&Jetinin müsaadesini haizdir. Reçete ile satılır. 

TİMOFUJ, TİMOFUJ, TİMOFUJ,,. 

( İslr Komutanlıiı Sahnalma Komisvona ilan~) 
tol' 

Askeri ihtiyac için pazarlıkla 10/ 12/ 940 günü saat on birde otuı JcJfl 
sabun satın alınacaktır. ?tfuhammen bedeli on üç bin beş yüz lira olu~. ljlC"' 
teminatı iki bin yirmi bet liradır. Şartnam~si hergün Komisyonda ,ıot ~o" 
bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalf1l!l 

4
79) 

(ll mi.,yonuna gelmeleri. 

- yııl•I 
Askeri ihtlyac için 16/12194-0 gUnü saat 11 de pazarlıkla 150 ton ızl° 

satın alınacsktır. Muhammen bedeli on beı bin liradır. Kat'i ternina~. ,;a 

liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli j(i.lf'l11i5 .. 
saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık SatınaJrrıa ~~5zO) 
yonuna gelmeleri. 

~ •• ca.ııt 
' Süvari Binicilik Okulunda yaptınlacak bir sundurma 24 112 .1940 ~rıtJ - jı)C 

11 de açık eksiltme ile yaptırılacaktır. Kesif bedeli 4718 lira 88 korııt~r- is .. 
. .. ·· ı bılıf · 

temınatı 353 lira 91 kurustur. Şartnamesi hergüıı Komisyonda p;oru e ... 11111J 
. yo•· 

tekWerin belli gün ve aaatte Fındıklıda Komutanlık Satınalına Kornıs cıl621) 
gelmeleri. - . 11 ııı 

Kadıköy asker. lik ,ube binası pazarlıkla tamir ettirilecektir. Pazsrhlc: 9"111 .... 
d vllr 

940 gQ.nü saat 15 te Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonun a ·d ~,/ 
caktır. Keşif bedeli 391 lira 60 kuru,tur. Şartnamesi her"ün KoınisyOl'l .'\. \1 

rülebilir. İsteklilerin belli ıün ve saatte kat'I teminatlarile rneıkiır J(:orı;~ıGt 
E•lmeler~ 

• 
•ı 

1 


