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Karilerim.iz için ha%ırladJiunız büyük BaJ

kan harltuının ilk paftuı bu (Ün dördüneü 
salılfemizdedir. Diğer paftalar, müteakıb gün
lerde verilecektır. 
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le1taf Boris'in 
te~ahati 
tt,.afında 
~ lmanya, ıon günlerde, 
~ çok genit siya•~ faaliyet-

i.! le re giriımiıtir. . . 
~ •0 lotof'un Berlin ı:ryahatını 

' 1•iy N 'k ~\ı e azırları mUla lltı ve 
~ da Kral Borisin fıeyabati ta· 
~~~iti, Manıta bütün ümidleri 
ttti ~ Almanyanın, her gün ~uv
~ hır parça dllha artan lngılt~· 
l;..,

1 
ın~ğhib etmek için aon bır 

~ ~ ıle yeni çarelere ba1vurdu
I,, lııQhakkaktır. Her hald~ bir 
' ''I · 1 b \ft h "e nıcmat meseleşı o an u 
!\ad °' iki tarafın bütün fikri ve 
~~ di faaliyetlerini ıon hadJine 
l;ı " Vardıracaklannı gayet ta· 
~~Yırıak lazımdır. 

~. Q haile içinde yakın ko~ş~
tı. bulgari~tanın devlet ıefmm 
•"t 'li ... '''di·~ız olarak Hitlerın gon· 
ıı, ti tı l~yyare ile Berchtesgade-
1ıı;,.~•" ve herkesin ancak ken• 
t11ı.;n avdetinden ıonra bu ıe· 
~I e dair maliimat alması el· 
~= 1~iıirn için günün en ehem· 
"· t' h'd' 'd' T ·ı l,.ı, a uesı ır. 3manıı e es· 
:O.!~ dolu olan bu büvük meç· 
~l;ı 1•ırı bir isabetle halletuıek 
,.,. değildir. Yalnız, elimizd.e 
lıoglııı d olan bazı malumatla dı· 
"-ı.,, 1

• 1 Yorıteak olursak hiç ol· 
l.ıı,. hakikatin tablosunun bazı 
'/1nı aı çok çizmiı oluruz ka-
~ "1ı!eyiz, . 

l\ı~ ~O\ofun •eyahati.,e dair e· 
'I ~ırıinler yapılmadı. Bilhas· 
~~ , etler bu meıele etrafında 
l~i~•ırıı bir ağızla konuştular. 
'>)ı.,ı.• Nazırlan seyahati Je 
~ı.;;· 'Yalnız nazi ve ona bağlı 
) ~ ltı"•tler matbuatında çıkan 
f~İ tı.lltalealara göre, Avrupada 
;:t'1ı,'~ artık tee,.üs etmİf ve 
ıL~'' '~ Avrupa dıtmda bırakıl· 
h'.', v' ''Wrupada eski Avrupa i.· 
~-: •n'anelerini yafatan üç 
~' k devleti kalmııtır. Bu man· 
ı·'»ıı~rıısında Balkonların en 

~~ ~ •.devleti bulunan Türkiye· 
• ••ıy t" . . .. ~ "i e ını taıu·ih etmesı ıçm 

1 l~t••dinde ıedid tetcbbiosat
~ı,, Qnutırıası veyahud da Bo
\i'."<~ kadar her halde mihver 
'-.."ll\ t lifi tesis edi1mrıi için İcab 
'ıi "1 •ıelıbü,Jere h•men girişil· 
\~lk e"ıtıu bahistir. 

lı,İnlarda yapılan ilk teıeb· 
.,,•1, YanJann Yunanlılara taar· 
lı"'~ ;.1ı~ filen baıladı ve dün
~le ~•u Önünde giilünc bir a· 
~ll;. e neticelenmek üzeredir. 
~t: b· her zAmandan zİyııtde 
,,;İıı;,. •r hale gelen zayıf mÜI· 
\"t ~~ Yrkılan preilltİjini koru .. 
~·'!~eı kurtarmak için belki bir 
'ı' ' & ~·')atı •çınek iıter. Bunun en 
\~'-~ •rı 'Yugoslavy• ile Bul
~ a,,ı;labilir. Bu itibari~ bü· 
~.' ~•k llları kan ve aıe,e boğ· 
~•t b'kaJa}'dır; fakot, bundan 

• ır netice elde etmek ıar· 
~ •i,. 

~I kanaatimize göre, holya 
~·"> •n.a taorruz etmrden büN a\ ttırıi asıl m;r-ksada tevcih 
t ~l '•Ydı, lngili<leri az çok 
'~İııı/'jİYette bulund.,rabilir
i~ ~· ııgiliıler Akdenizdeki 
~ tı}', \Jnarı ad11ılar~na gehniı, 
~ )akı~• lıalyaya cenubtlan 
'~lllrı •ınııt bulu_.,duğundan 

llın her hangi bir nok· 
[fl, 'Necip Ali KÜÇÜKA 

~ .. 1 lahilo 3 sütun 3 le) 

• 
ltalyan hatları Amerikanın 
karmakarısık' İngiltere ye 
bozgun halinde yaptığı yardım 

Yunanlılar, 

düşmanı şimale 

doğru •• •• suruyor 

Tiraı üzeri e harbin en 
•iddetli hücumlarından 

biri ya~ıldı 

Atina 21 (A.A.) - italy1n hatları 
bir çok noktadan ye.rılmıştır. Karma
karışık bir hale gelen İtalyan kuvvet
leri arasında büyük bir bozgun müşa
hede edilmektedir. 

50 • 
torpıto 

muhribi daha 
taleb 

İngiliz safirinin Ameri· 
kaya dönmesi münasa· 
betile bu haber veriliyor 
Vaşington 21 (A.A.) •Rı>uter• - İyi 

~aber alan V:ııı::ington mahfi1Jc .. 1ne r,Ore 
Ingiltere büyük clçi~i Lord L:>thinn'ın 
Vaşinglona döner dönmez, Amerika 
Birleşik devletlerinden, l".izmet müd-

Yunan ı'lerleyı"sı· detini doldurmuş ba~ka torpito muh-
A . , riblerinin İn~iltereye verilme,ini taleb 

tina 21 (A.A.) - Yunan r.?s.."ll.i teb- etmesi muhtemel bulunmaktadır. Bu 
liğine göre, Yun.an kıt'aları, visi bir me~ele ile alakadar olarak elli torpito 
cephe Ü?.erlnde şimale doğru Berile- muhribi bahis mevmu edilmektedh·. 
mişlerdir. S(ln günlerde Eplr'de kaza- İngiliz hükıimetile istişarelerde bu
nılan muva:f!akiyetlerden cıonra, Yu- lunmak üzere Londraya f{itmiş bulu
nanlılar düşme.nı ifİmale do~ sür- nan Lord Lothian'ın bu hafta sonun
mektcdirler . Yunanlılar yeniden 200 den evvel Veşingtona dönmesi bcklen-

Mühim 
• 

kararlar 
Ahval • 

A 

dolayısile 
tedbirler zarurı 

Hüku01et 
alıyor 
toplanıyor B. M. Meclisi garın 

Ankara 20 (A.A.) - C. H. Partisi Meclis grupu bugün .20/11/1940• saat 
16 da Reis Vekili Trab'lon Meb'us:u Hasan Sakanın riyasetinde hüktlmetin 

(talebi üz.erine bu hafta içinde ikln('i bir içtima akdetmiştir. 
ı) Dünya ahvalinin göst.erdiji lüzum üı:erine hükümetçe alın.mas;ı mÜl185İb 
kl'.c hatta zaruri addedilen acil yeni tedbirl<"r bu içti.marn müzakere mevruunu 
~ t~şkil etıniı;tit. 

Meclis yarın toplanıyor 
Ankara 20 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi buıün Şemseddin Günaltaym 

l.ıa~kanhğında toplanarak Askeri l\luhakeme Usulü Kanununun 53 üncü mad
deıı;ini değiştiren layihayı müzakere etmiş ve Refik ince (l\tanisa) ve Receb 
Peker (Kütahya) söz alarak. maddedeki .barb hali. lbaresinln, Milli Korunma 
kanunundaki tavsife ıöre forr:nüle edilmesi müteleasmda bulunmuşlardır. Re 
ceb Pekerin hn mfl.k.sadla verdiii takrir kabul edilerek madde encümene iade 
;dilmit ve Türkiye - inriltere ad1i müzaheret mukavelesine müzeyyel mu
ka,·elenin t.sdikına aid kanun liylhasının birinci müzakeresi yapılmıı,tır. 

~~ .. ~-a'''<'~i! ~r. Re~k ~aydam ~ürsüye ~terek bu hususta hükfunetin dü
~ .-.u-~ıduklenru ııah etti. ~oı alnn bırçok hatıblcr, ayni mevzu üzerinde fikir ve 
) ınutalealarmı beyan ettikten son.ra Baş\'ekil tekrar söz alarak sorulan s;ual
')'~e~c cevab o!arak. Myanatta .bulunmuş v~ hükôme?n _teklifi umwni heyetçe 
~ ıtü(akla tas\'ıb edılmek surehle celseye nıhayet verılmıştir. 1\let"lis cuma rünü toplanacaktır. 

Yeni MünRkal:\t Vekili 
Cevdt"t Kerim fncedayı 

Ali Çetinkaya 
istifa etti 

Münakalat Vekale-
tine Cevdet Kerim 
İncedayı tayin edildi 

Ankara 20 (A.A.) - Münakalat Ve
kili Afyon meb'usu Ali Çetinkaya sıh
hl esbabdan dolayı Vekilet \•azifesln
den istifa etmiş ve yerine Sinolı meb
usu Cevdet Kerim İncedayııun tayini 
yüksek tasdika iktiran eylemiştir. 

Hiçbir suikasd bizi gaflet 
bulmıyacaktır •• uzere 

Ulus' un bugünkü makalesi 
Tek 
hazır 

emniyet, nöbet başında 
ve kararlı bulunmaktadır 

Ankara 20 ( Huıuıi) - Falih RJfkı Atay ya· 
nn çıkacak •Ulun gazeteıinde cMilli ' hazırlanma 
tedbirlerimin baılığı alımda ıu makaleyi neıret
mektedir: 

«Hava taarruzlanna karıı ••tık ıöndürme ve 
karartma» nizamnamesinin tatbikına baılanmıı
tır. Hiç kimseye meçhul değildir ki, Türk ıul· 
hunun miidafaaıına aid hazırlık ve ihtiyat ted .. 
birlerini almakta devam ediyoruz. Büti\ıı imkan .. 
!ar tükeninceye kadar harb dıtı kalmak husuıun· 
daki azmimiz değişmiyecektir. Fakat bu imkanlar 
tükendiği vakit, biç bir ıuikaıd bizi ıaflet üzere 
bulmıyacaktır. 

1939 eylulündenberi yeni cihan harbini Yakın· 
ıark, Karaden;z ve Rl'llk,.nl,..rd•ki komsul11ınmJ?la 

müıterek emniyet bölaeıi içine ıirayet ettinne• 
mek için, pek nazik vazifelerimizden ber hanıi 
birinde kusur ettiğimiz iddia edilemez. Halbuki 
barb, bu bölgeye ıirayet etmiıtir. Arnavudluk 
hududlarile Trakya ara11ndaki meaafenin iki Os
manh vil&yetinden ibaret olduğunu unutamayJz 
ve bu tecavüzün ne gibi ihtilatlar davet edece
ğini, veya ne gibi tertiblerle alilkadar bulundu
ğunu biz tayin ed~meyiz. Safak vakti bir lop ıe
ıile bütün ıözlor, taahhüdler ve teminatlar yıkıl· 
makta ve gece ıulh uykuıunun ıakin rüyalarım 
gören milletler, bombalarla uyandınlmaktadır. 

Tek emniyet nöbet baımda, hazır ve kararlı 
bulunmaktır. 

f Arkası aohlle 2 sütun g da] 

[Arkası ...ı.i.le 3 sütun 2 de] m<ktedir. 

Bu aksam her taraf r Askeri vaziyet 

Bulgar ordusu 

Akdenizde İngiliz Işık kaıartma malzemesi 
hava_fa_~liyeti muhtekirleri yakalandılar 

Afrika ve ltalyada 
• Yakalanan kağıd ve pil muhtekirlerinin J 

karanlıkta kalacak 
Daireler alışanıları bir saat 

euuel tatil edilecelı 

Sokaklarda herkesin 

pencere ve lamba maı· 
kelemek için kciğıd 
•atın aldıkları görülü. 
yor. Solda da bir lam· 
banın karartılmasına 

çalıfıldığı görülüyor 

Bu uıbah Ankarad•n gelen iki 
emre göre akıamları bütün dev· 
let d11ireleri ve reımi İf yerlerj 
aaat 16,30 da kapaMr.•khr. Se
vabiJj mütecavire vapu,.larının ge
ce ~cferleri tatil edilmİ;tfcek, an
cak prejektörlerini fasılııh suret· 
te yakabileceklerdir. 

Hava tehlikesine kartı ışıkların ka-

rartılması işine hararetle devam edU
mektedir. Belediyeye aid &okak lıimba
larırun çıkarılması için Traınvay ida
resinin kullanmakta olduğu 12 ekip 
kafi gelmediğinden bu sabahtan itiba
ıcn 24. ekiple çalışmaya başl1nmı~tır. 
Dün gece İstanbul tarah tamamen ka
ranlıkta bırakılmıştır. Bu gece Beyoğlu 
ciheti de karanlıkta kalacaktır. Sokak 

(Arkası ...ı.i.le 3 sütun 1 do) 

hakkında bazı 

malumat 
Bütün naz.arların İtalyan - Yu

nan cephesindeki Yunan muvaf
fakiyetlerine in'itaf ettiği ~u ıırada 
Orta Avropa çok sıkı bir diplo
masi faaliyetine sahne olnıaktadır. 
Filhakika, Molotof mülikatını sı
ra.sile generaller mül8katı, ispanya 
Hariciye Naı.ırının Berlıni ziyare
ti takib ettikten sonra 17 ikinci
teşrinde Bulgar Kralı Boris, tay
yare ile birdenbire Berline gitti 
ve Berlinde bir gün kaldıktan 

sonra 18 ikinciteşrinde Sofyaya 
avdet etti. Dün, yani 20 iki.ncite,
rinde de Viyanada Alman, İtalyan 
ve l\1acar Hariciye Nazlrlarının 
toplantısı vuku buldu ve bu top
lantıya Bulgaristan ile Yugoslav
yanın da delegeler gönderecekle
rine dair şayialar çıkU. Biz bu mü
lakatların ve bu toplantıl!lrın ma
hiyetini tahlil fikrinde deı:tili:r.. Sa
dece isimleri şu aralık faıla tekrar 
edilmeğe başlanan Bulg:ır~tanla 
Yugoslavya ve Macarisla.nL'"l ordu
ları hakkında kısaca maltı.mat ver
mek arzusundayız ve bu işe, bu
gün Bulgaristandan başlıyoruz: 

Bulgaristan, Dobrucantn bu de· 
!a tekrar kendisine iltihakından 
evvel 102,000 kilometie ınurabb'!lı 
genişliğinde idi. Nüfusu 193'i sayı
mına göre 6.319.000 kişi olarak tes
bit edilmiştir. Buna göre bır kilo
metre murabbaına 61,3 nüfu1 İ!'&
bet ediyor demektir. Bulı:l:arİ!tan, 
Umumi Harbi müteakıb mnı}lôh
lar zümresine dahil olmu' ve 1919 
da akdedilen Neuilly muahedc!!ile 
daimi ordu beslemek hakkından 
mahruın edilmişti. Ancak, her !ır
!lattan istifade ile bu hakkı tekrar 
İ!'tihsal için çalışmaktan fR.riğ ol
mamış ve bu çalışmalar ı!'crna~ında 
bir gün tekrar teşkil edeeeiıine e
min olduğu daimi ordunun en e-

(Arka~ın sahife 3 sütun 2 de) 

yenı hedefler adedi bugün öğleye kadar 32 yi buldu 

b b 1 d 
Işıkları maokeleme ve karartma 1 ları yakalayıp, oattıklan kağıdlan om a an 1 nizamnamesinin tatbikına başla- n.ereden aldıklannı ö.~renmi, ve 

nah daha iki gün olnıadan bugün nıhayet tamam otuz tuccarın İza-

Avlunya ve Draç'a 
yaniden hücum edildi 

öğleye kadar yakalı:tnan k8ğıd ve ri ile teşriki meaai ettiKi kanaa
elektrik pili muhteki(le,.inin ade- tine varmışbr. Bu adamlııı.nn bir 
di otuz ikiyi bulmu~tı•r. Bunlar kısmı dün aktam, bir kısmı da 
bir şebeke halinde çalış akta ve bu ıabah yakalanmışhr. Tahki
ıı,ık karartma malzemes:i hak ki kata e~emmiyetle devam edil. 

fiatının iki misline satrrıaktadırlar. mektedır. 
Kahire 21 (A.A.) -İngiliz hava kuv- Şebekeyi idare eden Taht~hl:de B~ndda~h~ka!ka ,elektKrikkpill~ri 

vetlerinin dün akşamki tebliği: ... ., . • I . üzerın e ı h ar yapan 1r or ıs .. 
Halen Yunanistanda bulunan İngiUz ~op~a~ ka~ıd tıcaretı ya

1
nan za ... rı minde bir tüccar da bu sabah ya• 

avcı tayyareleri, şimdiden bü)'ük mu- ısmın e b~r musevidir. zari dog· kalanm1ştır. l, hanı alhndfl. ma· 
vaffakiyetler elde etmiclerdir. Yuna- rudan dogruya ltalyadan alış ve~ "' - b 1 K' k d"" ...J "t" ··~ . . ... . h ga40SI u unan ır or unnen ı ı· 
nistana 18 teşrini.sanidc varan bir filo, rış yapan büyük hır k8.gıd ıt a· b l kt 'k ·ı· f f' t 

l
• il' 

1
. aren e e rı pı ı ve ener 1a • 

ertesi sabah harekit üssüne gitmiş ve atçısıdır ve depolarında kü ıyet ı 1 .. d il' • t" d 1 . ... arını yuz e e ı nıspe !n e ar ır· 
ayni gün öğleden sonra düşmanla ha- nuktarda rt>nkli kigıd vardır. b B ·· .. "'! d .. 
va muharebesine tutuşmuştur. Bu mu- mı~ r. u gun 05l e en ıonra cur• 

Zabıtıı ilk defa işe şeyvl\r ki- mü-neşhud mahkeme1ire verile· 
harebe neticesinde, düşmanın çiit ka-
nat sekiz ve tek kanatlı bir .avcı tayya- ğıd aatıcılarından başlR.nış, bun- cektir. 

resi düşürülmüştür. Bundan baıka, iki '"'""'""'""'""'""'.,.""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""~""'""'""'""'""' 
düşman tayyaresinin daha dı..i.şürüldti

ğü bildirilmektedir. Bizim tayyareleri
miz.in hepsi üslerine dönmü,, yG.lnu bjr 
subay hafifçe yaralanmıştır. 

18 19 gecesi, Bingazi, Berka ve Bar
ce, Benina ve Tobruk üzerine yeni hü
cumlar yapılmıştır. Bingazide vapurla
ra hiıcum edilmiş ve üç büyUk gemi
nin etrafına bombalar düş'iüıştür . .Hu 
üç gemiden ikisine tam isabetler kay· 
dolunmuştur: Berkeda bir mı.i.lıimmat 
deposu berhava olmuş ve bir hangara 
isabetler kaydedilmiştir. 

Avustralya hava kuvvetlerin' men
sub avcı tayyareleri, 19 teşrinic;;anide 
gerb çölünde ilk hava muharebelerini 
vermi~lerdir. Bir keşiften döne:n dcirt 
Avustralya Glad.iatör tayyaresi. bü)'Ük 
bir düşman avcı grupu ile kat"Şıla~nıv;.
tır. Düşmanın beş Fiat C. R. 42 tay
yaresi düşürülmüştür. Bir Giadiatör 
kayıbdır. Diğer bir tanesi de yere in
meğe mecbur olmuştur. Faknt bunun 
pilotu kurtulmuştur. 

Şarki İtalyan Afrikasında, 18/19 teş
rinisani gecesi Guraya yeniden bir hü· 

(Arkası aalıllo 3 ıütun 5 te] 

Günün fıkrası 

Mühim bir uazife 
«Hakikat» İn t~hrir kadrosunda yer alan bir iktıaad pro

fesörümüz, on gündenberi, bu ıütunlarda hayat pahalılığı mev• 
zuu üzerinde u:ıun yazılar neıretmektedir. 

HRyat pahalılığını doğuran amil ve ıebebler nelerdir? Bun
lardan hangilerile ne ıekilde mücadele edilebilir? Profesör, ya
zılarında, bütün bunlan izrıh ettikten ıonra milli korunma ka ... 
nunile açılan mücadele tiddetlendirildiği ve tatbikatın gÖıte
receği tamamlayıcı tedbirler alındığı takdirde, bayat pahalılı· 
ğının önüne geçilebileceği neticeıine varmıfhr. 

Mücad•le ıiddetlcndirilip tamamlayıcı tedbirler alınadur
ıun, memleket bug\in, gittikçe artan ve hemen her efyaya ya .. 
yılan bir hayat pahahlığı kartııındadır ve bunun yıpratıcı, bu· 
naltıcı tazyikını en siddetle hissedenler de, aabit gelirlilerden 
aylılr kazancı 25 • 30 lirayı geçmiyenlerdir. 

Her çareye ba!vurularak hayat pahalıhiTının <'nüne geçme• 
ğe muvaffak olunsa bile, aylok kazandan 25 • 30 lira ile, ço
luk ~ocuk hep birlik:tı-. yarı insan, yan hayvsn hftyah süregel• 
ınekte olan bu :z:ava.Uılann feci V87İyetini ehemmiyetle ele al• 
mak, ıabrah1arını, hiç oJma7.sıt hafif1etmeie .;ah,mak, önümij:z: .. 
de ifası zaruri mühim bir vazife olarak dikilmektedir. 

Cemal Hakkı SELEK 
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HAKIK~T 21 lkincitcırin 1940 ,.... 
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Y en.i niza?1 davası?ın 1 ŞEHİR ve MEMLEKET 1 -
Aşk ve siyaset 

Bundan ~vv~ki ~ı~ud~ ~nı gör~ i~e~ !r,~ ı;beran•- H A B E R L E R İ . •!
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a!;S~:::~= 
nizam davasının, fikri hareket mebde- min bugünkü hayat şartları karşısında mış va nihayet Alınan - Sovyet ademi 
ine uygun olarak umumi - insaniye hiçbir samim! taraftan kalms.dığı mu- 11111111111111111111111 m111111ıı111111111111111ımıuııı111111rn11ıı ı tecavüz muahedesi imza edilip Polon-

değil; hususi - rrulllye biçtiği yüksek hakkakbr. Siya<i ve iktısadi liberaliz- M an ı"f atu ra ~= KISA HABERLER ~= lstanbul telefon ya ile Almanya arasındaki gerginliğin değer dolayuıile, cihanşômul bir ka- min vatı:ınt olan İngiltere bile, artık fazlalaşması ve Avrupada harb Çlkma-
rakter taşıyamıyacağını belirttnit, bün- hürriyetçiliği, mutlak ferdiyetçilik ma- ~ E sı ihtimallerinin artması üzerine çok 

d 1 B b k dn me• Tiııım1111ıııııııııı1111111111111111111111111111111111111111ıı1111111T 'dd ti · ti' Arbk • be · h evi tenaku:ı.larına ipret etmi~tik. Fi- nasın a an amıyor. u a ım • n "- şı e enrruş . aga ysı er w.-

~k _organik istikamet tak;b eden bir hur Welis'in, ha.bin başlangıcında bi- f" ti bugu'" n /ktııad şebekes"ı beh daireye giderken Behire onu ka-
dünya görüşünün ahl&ki kıymeti, mad- zim matbuatımızda da altislC'r ynpan, 1 a ar 1 * İTllALAT BEDELLERİ - En- pıya kadar uğurluyor ve: 
di üstünlükte araması ve neticede ge- içtimai teminatla doldurulmuş •yeni b 1 k 1 - Aman, şeker kardeşim, ıabahki 

haklar beyannamesi- dik~atle mütalea terşanja 1 mem e et erden yapılan it- gazeteyi okudunsa ver ben de bir gciz 
rek ferdler ve gerek milletler arasın- \ 1 u· · halattan dol1tyı üç aydanberi tehir e-
da kuvvetlinin tahakkümünü meşru ve edilmeğe değer.bb~.ü~ ud·· ng ızk .md~~e- t ·ı d"I" dil•n mal bedellerı·run· do .. vı· zıe tedı'ye- genı"şletı·ıecek ;eAkzdireyim .. di~e dyalvarıyordu...,, be ı 
hatti hakb görme!i pek de şaşılacak d b ı k" ya nizamının e.sasatını en ivüdialist si işine derhal aş anması için Ve a- kahveye gitmeğe hazırlanırken Behire: 

fek kiri, bu teşe u~un e yarın l un- es p 1 e 1 1 yor pm yemegin en sonra a5a yg 

bir .feY değildir. Hayrete değer t'ihet, olmaktan ıiyade sosyalist haklar ve te- !etten Takas Şirketine emir gelmiştir. - Aman ağabeyciğim bir Son liaber 
neticede aralarında da ihtilitlar doğa- minat sist<"mi üzerine kurınak istiyor- getirmeği unutma! .. Bak radyomuz ı·ok, 

.. h kkak htelil •-! kk · ih- * PEl'NİK İŞİ - Peyclr topta. ncı- 1 'I 1 
ca5• mu a mu WI ıa um d y . 1 il f' 1 Mı'llAı Ye beyne mı e dünyada olup bitenlerd:?n haberimiz 
ti. 1 kkat de olsa ···ı,a- u, anı ga an ma ara ıa ları, yapılan bütün ihtarlara rağmen ras arının - muva - Şu halde Lib.ral!zm düşma~lığı, bu olmuyor, derdi. 
ai bir blok perdesi arkasında gizlene- gün İngillere karşı!iıtnda bile müşterek perakendecilere mal vermemektedir. • f 1 f h fi Behirenin ağabeysi kendi kendine: 
bilmiş olma'1dır. bir cephenin samimi bir bağlayıcı un- konulmadığı için mü.le• Murakabe Komisyonu bu hususta yanı e gra a art •-Acaba bizim hemşireye ne oldu?• 

Roma - Berlin mihverinin; Bertin - suru olmaktan çıkmış bulunuyor. kat'i tedbirler alacaktır. diye düşünür dururdu. 
Tokyo • Roma müsellesine inkılt.bın- Mihvercilerln iştirakte samimi cö- riya Satılamıyordu ! * İHRACAT _ Dün şehrimizde 200 feSiS edilecek Behirenin siyasete karşı olan alakası 
dan memnun görünenler, siyasi saha- rilndükleri demokrasi düı:;manhğt d•, bin liralık ihracat yapılmJf, bilhassa samimr ve şiddetli idi. Sabah ve akşam 
da .kıt'alar arası bir te(lriki mesai dev- hakikatte yanlı• bir telakkiye i!'tinad d · y · •- gazetelerinden eline geçenlerin başma-' So b ki h f · d ı' · ıt d Macuristana bar$8.k, erı, unalllliw..- Posta, Telgraf ve Telef'ln l•lerinin 
rinin açıldığından; üçler paktının Av- edivor. Onlar, demokra~ilere, plutok- n ir i · a ta içın e n~ı ere en, " kalelerini ve son haberlerini dikkatle · ' ı' · d ht ı·ı 'dl d nifa ta B 1 • ta ta • balık memleketin ihtiyacına ve inkişafına rupa ve Şarki Asyada harbin sirayetı rasi adını veriyorlar ve deır.ckrat mem svıçre en mu e ı çeşı er e ma - r.a yumur • u garıs na ?.- ' okur ve Daladier'nin, Chamberlo.in'in 

tura ecı.yası gelmi&tir. ış· ·in garib taraf: Mısıra tütün, İaviçreye deri, Ruınan- uygun bir tarzda teşkilitlandırılma!l 
tehlikesini önleyen bir müdafa~· vası- lelr0 Uerde hılkimiyeti elinde bulundu- ., .., · h 1 be ık nutuklarından istikbali sezmcg·e çalışır-

h ' ıt d B ti .. kl rıkarak ıçin azır anan f sene i prograının 
tası (Adoll Hal!eld) olduğundan ha - ranların muayyen parti veya zümrenin 'u ur: u ma ar, gumru en :ı ' yaya portakal ve kestane ihrac edil- dı. Akıı:am gPr vaki• idela b:tkin bir • J n - k d erlc•ti tatbikına ba~lanmıştır. Bu müessesele- ., - 7 

.., 
aededursunlar, hakikatte son anlaiima- muayyen eşhasından ibaret olduğunu magaza arın rauurına a ar Y " - m.iştir. k h halde yatağa girmiş olmaıına rağmen 

rildiüi halde müıo.teriye satılamıyor. rin tekni tesisat ve teç l:ıatının tevsi 
yı doğuran yegane müş~erek duygu, iddia edivorlar. Onlara göre partiler ve a " *BALIK IHR' ACATI _ J.talyay• 100 bir göz.ile uyumağa çah,ırken, diğer 'h - k .ı Daha do.,,..,•su m1tllaza sahibleri bu ... ve takviyesi için yeniden bazı t!'laslar 
zayıf ve küçüklere tahakküm ı tirası- zümreler arasında mümasta, demo ra:w e•... o 1 kU k ,_ 1 d b gözile de gazetelere son bir dP,fa bakar, 

1 malları satmak saJihiyetini haiz de- bin liralık torik balığı gönderi t?ce r. ararıt11hn mı,tır. Bu sene en iti a-
dır. silerde milli birliğin tees.sü:ııtine ve mi - k bek B 1 . ta y . t iftl 40 50 ren bu posta aervı'slerl haftada a.••arı· ufak bir havadisi gôzden kaçırmlf ol-

k d ti. b' f ta g~ildirler. Çünkü Fiatlarl ~'lura a o- u garıs n ve unanıs anaç - ~ 
let mukadderatının u re ı ır $(' - . 1 k k dil k eli bir defa olmak üzere en uznk ve en maktan korkardı. Son anlaşmanın, fikri hareket meb

deine uygun siyast rengini açığa vu
ran bu hususiye~ üçler konstellasyo
nunu •pakt• gibi mBletlerin mü~erek 
•iyast menfaatlerine hAdim bir anla~
ma formülüne bürümek.le de ortadan 
kaldırılamaz. 

Ortada hakiki manasile btr pakt de
lil, olsa olsa milşevve, ban emel ve 
ihtirulann tatmini için ayni fırsattan 
btifade teşebbüsü vardır. 

rafından sevk ve idaresine imkan bı- misyonu bu yeni gelen malların fıat- kuruştan ba ı sev e me le r. 1 Siyaset karııı:ıp hududlar birer birer 
lannı heniı.z tespit etmerrUştir. u ak köylere kadar teşmil ejilerek " 

rakmıyor. ı ld Bir manifatura taciri diyor ki: Vilôyet ve Belediye halkın muhaberat ve mürsilitı temin kapanmağa, bazı beynelmı
1

el trenler or 
Bu teliklcinin tamamen yan ış o u- d 1 tadan kalkma~a ve yabancı memleket-

- Fiatları Murakabe koml.ı;yonu ge- e i meJl:e ba$lanmıştır. 5 
ğunu ve demokrasinin mahiyetini e~a- * CEZALANDffiILAN ESNAF - lerdeki Tilrkler, alelBcela memlekete 
sından tahril ettiğini söylcmeğe bile çen perşembe günkü toplantısında Belediye talimatnamesine cty~ırı ha- İstanbul telefon ısebekesinin de ihti- döruneğe başladıi\l vakit, Behircnin al!-
lüzum yoktur. Hakikatte denıokra!>i, yeni gelen malların • fiatlarını tespit reket eden 21 toförle 12 muhtelli es- yaca göre takviyesi için Vekilct bir kası azami haddini bulmuş gibiydi. 

d 1 h ık ık 'I" b" edecekti. Komis)•onda odun meselesi program ha:ı.ırlamıştır. Pek yakın bir daha basit ifa e!'li e ıt çı ı • mı •1 ır- naf, diin cezalandırılmıştır. Ağabeysine sık sık: 
lik şuurunun siya!lt sahada. tezahürün- görüşüldüğü için. manifatura. işine sıra zamanda ,ebeke yüzde elli nispetinde _ Ame.n kardeşim, AlmanyAdaki 
den başka bir şey değildir ve demok- gelmedi, pazartesiye kaldı; pazartesi * SAÇ B.EYANNAJ\IESİ - Elle- tevsi edilecektir. Bundan başka yeni Türkler alelicele memlekete dC.nüyor
rasl mUlet mukadderalıntn halkın iti- iÜnü de ruznamede daha mühim me- rinde saç bulunanların Viliyete be- istikametlere de milli ve beynelmilel · larmıf, Fransadakiler de dônmeği da
mad ve sevgi.!llne ma7hariyeti nL.,:>etin- seleler vardı. Gene m1tnifatura işi gö- yanname vermeleri için konulan müh telgraf haUan tesis edilecektir. Bu ha makul buluyorlarmı$. Vah za,•allı
de kudretli ve saliiıhiyetll bir şef ta- rüşülemedi. Bu meselenin bu gün hal- Jet, cumartesi günü saat 13 e kadar- sebeble Posta, Telgraf ve Telefon ida- larl. Acaba yolda müşkülAt çekiyorlar 

1 • · •- k'l t ledileceg~ ini ümid ediyoruz. dir resi kadroları ve teşkilitı esaslı su-rafından tedvlrlne as a mdnı ı.çŞ ı e - · mı? Acaba trenlerde rahat geliyorlar 
mez ve hatta bunu icab '!ttirir. Elve- Şimdiye kadar manüatura fie.tları rette genişletilecektir. mı? 

Yazan: seıına ı 

Bir gün ağaQeysi: . ne 
- Aman, dedi. Sen de herşeyı .IJ .. 

kadar fazla düşünüyorsun? Nene 
:ı.ım!.. Herkes ne yaparsa yapsın! .• 

Behire: ''""'' - A! ... Teessüf ederim, aia~yc~b; 
Dünya bu halde, milyonlarca ınsa"• asıl 
bir feliketin arifesinde iken içlrn n 
rahat eder? dedi. 

* . san· Hakikatte Behire milyonlar~• ill ard•· 
la değil, ya.lruz bir insanla alik•d uğı 
Bir arkadaşının düğününd~. wıı~, .. 
Ref8d, yaz tatilinl geçirmek uzere esi 
rise gitmişti. Bugünlerde avd~t •ı:llı"' 
lizımd.L Ağustos nihayetinde ıstan ,, .. 
da olacağını bildiren bir mck!'1b ~yet 
mışi fakat ertesi gün de siyası "~ıJJJ 
düzelinceye kadar Pariste ka.la 
b!ldiren bir kart göndermişt_L .,;rıl 

Niçin siyasi vaziyetin duzcl~eetll: 
bekliyordu? .. Siyasi vaziyet düz~hl'" 
miydi? Düzelecekse ne vakit?·; dab' 
re sevgilisini tekrar görmek lçill 
ne kadar bekleyecekti? tııctl 

Bir çok suallerine, bunl3ra aVU iS"' 

bir cevab bulabilmek lçln b!le ıs::..• 
temez siyasetle alikadar olmak 
dı. 

* •-t obUJI 
Eylill iptidalannda Reşad " • ıufUP 

dönmüştü. Behire ile sık sık bU ~.rfl 
gezdiler. Kız kardeşinin 11iyasetell btY~ 
olan alikasını sönmüş gören a 

1 

şaşırdı. tteJ'. n' 
- Ne o, Behire!.. dedi. Siyase, 

kad.ar çabuk ııoğııdun? Ne oldU·rıu"''' 
- Hayır ağabeyciğim, ne 5~ delil" 

sı? ... Geçen hafta vaziy~t ~~1wor" 
di? Acaba ne olacak? diye u 1,'J" 

dum, Halbuki fimdl harb ba~l•~ı ı•• 
ziyet bel!L Arbk kimin ve n• v• çıt' 
lib geleceğini beklemekten baıl<> 
var mı? 
Ağabeysi mütehayyir: ,l<l!JJ 
- Aman Behire! .. dedi. Sen rıe 

kızm1tsın! .. 
Behire içinden: • -"• oJut' 
- Sen de sevsen, sen de a~ 

..Bu teşebbüsün muvailakiyet fansı
nı münakaşaya lüı.um gôrmeden şu 
noktayı tespit edebiliriz ki üçleri ha
kikaten birle,tiren müspet hiçbir siya
si prensip yoktur. Onlann iştirhki yal
nıı.. menfi bir noktaya. mevcud statü
koyu yıkıp yerine kf'ndl dileklerine uy
gun bir vaziyet yaratmaya inhisar edi-

rir ki bu ~f, aa18.hiyetinl milletten, hal tespit edilmediği için hiç b!.r mani.fa- Maarit 
kın hizmet ve kabiliyetleri do1ayısile tura taciri, mal satamıyordu. ÇUnkü 
kendisine karfı gösterdiği itimaddan fiat tespit edilmeden bir metre mal * ÜNİVERSİTELİ.LF.Rİ.V PASO

SU - Üniversite talebesinin hüviyet 
varakalarının bugünden itibaren Şir-

Gazele bayilerinin 
askerlerimize hediyesi 

Der dururdu . dun!.. dedi. .Jf' ......... ~~""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""'""""""'.'.'.:_,. ıt••111 
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yor. 
Yapıcılıktan ziyade bozuculu,tun 

vasfı olan bu menfide birleşme, yeni 
nizam taraftarları arasında ahenk~izli
iin vücudüne en kat'i delildir. Filha
kika Nasyona1 Sosyalizmin ve Faşiz
min adları gibi, dayandıldArt esaslar 
da bir çok noktalarda yekd~erinden 
farklıdır: Hele .. Japon milit blinye in
de yenilenme• davasını iç siyasetinin 
esas. düsturu olarak ortaya atan Baş
vekil Pren.'I Kone, Japonyadakı ynel re 
jimln .ne Nasyonal So~lızme, ne de 
Faşizme hiçbir suretle ben-ıemiyeeeği
ni•, yeni kalkınmanın .tnmamen milli 
u.ruret ve icablan esas tutacağını• , hiç 
bir tereddüde mahal bırakmıyaeak bir 
ıarehatle ifade etmiş bulunuyor. 

Bu vaziyet kaf$ısında ü~ll"ri birleş
tiren yeglne siya~t prens:p, gene men· 
fj sahada olmak üzere •Liberalizm• ve 
.Demokrasi• düşmanlığındnn ibaret ka 
lıyor. İleriki yazılilnmızda temas edi
lecek olan ikllsadi Iiberall1.ml bir ta
rafa bırakalım. Siyasi snhaM. ferdi 
kıymetin içtimai kıymete üstünlüğünü 
müdafaa eden ve bu ıuretle milli ce
hidlerl ferdt menfaatlerin hizmetinde 

Erenköy 

sanatoryomu 

satılacak Sinemalarda 
pullarla • • 

yanı pavıyon· 

lar yapılacak 

Verem mücadele cemiyeti İstanbul 
Villyetine müracaat ederek cemiyet 
tarafından Erenköyünde tesis oluna
cak yeni verem paviyonlan için yar
dım temin edilmesini rica etmiştir. 

VilAyet bunun üzerine dün bütün ıri
nema sahihlerini davet ederek kcndı
lerinden yardım istemiştir. Kara:laş

tırılan tekle göre sinemalar Verem 
Mücadele cemiyetinin pullarını ~inema 
bileilerile birlikte sabp para:ı:ını ce
miyete vereceklerdir. Satıh:ıc3k pul
lar 1 ve 5 kuruf ara!fındadır. Bunlar
dan temin edilmesi dü,ünülen para 10 
bin lira kadardır. Paranın iki ay zar
fır da toplanabileceği ümid olunmak
tadır. 

Fabrikalara teneke tevzii 
Dün MUıt Sanayi birli~lnde. ?ı!ınta

ka Tjcaret müdürlüğü müşaviri Hay
reddin Şükrünün riy89etinde bir top
lantı yapılmı,tır. Bu toplantıda fab
rikalara ne miktar teneke verileceği 
tespit edilmiştir. 

Edebi roman 

ANA 

almıf bulunsun ... Halkı, dyacıt i~lerde satan kim~e derhal mes'ul olabılitdi. 
şuursuz bir kütle sayan, mlll'!'tin men- Tüccarın bin bir fedakirlıkla bugünkü 
faat ve hayrını mintarafillah yalnız ş:art.lar altında mal yeti~tirdiği halde, 
kendinin takdir ve tayine nıuktedir ol- komisyonun fiat tespit etmemesi yü

keti Hayriye vapurlarında da paso ye 
rine kabul edilmesine ba.şlanacaktır. 

Hududlarımızı bekleyen kahram;,n 
askerlerimize toplanan kıt hediyeleri
nin miktart günden güne artmaktadır. 
Birçok hayırseven vatandaşlar bu işe 
seve ıeve koşmaktadırlar. İstıınbııl ga
zete bayileri de aralarında to!_>\adıkları 
35 lira para ile 80 çift yün çorab alıp 
askerlerimize kış hediyesi olar:ık Emi
nönü Halkevine teslim etmi~\erdir. 

duğunu iddia eden bir müstebid ol- zünden ne kadar ziyan ettıı7{ini söy-
mAsın. lemeğe lüzum var mı? 

* KIDfill ZAMLAR! - 938 yılın
da terfi edip de kıdem zam~arını ala-

Bu kısa izahat. üçleri birleı;ıtlren mtiş 
terek siyasi preno;iplerin 1nevcud ol
madı~ını, menfi sahada ittih3d eder !_Ö
ründükleri yerlerde de, ya yeldeglr
menlerine savlet eden Don Kişot ka
bilinden bo, yere artık kıymetten dü~
müş tel&kkileri muha"ımlanna mal e
derek hücuma geçtiklerini, yahud da 
muhtevası geli$i gilzel tahrif edilen 
mefhumlar karşı"ında bir cephe kur
maya çalı,tıklarını gösterir. 

Tarih,' böyle samimiyetten ve !ikrt 
haysiyetten Ari muvakkat siyasi ihti
rasların birleştirdiği unsurlar arasında
ki bal:lann hele nWk vaz\yet ve ı;art
l•r karşılında ne kadar dayanık."1z o
labll~eğini gösteren misallerle dolu
dur.Yağmakerlik hissinde iştirak, de
vamlı bir münasebet temeli olmaktan 
uzaktır. Hele talih dönünce ... Gelecek 
yazılarunızda yen1 ni'ZBm d9vasını~ hu
kukt prensiplerini izaha çnlışacagız. 

Dr. Yavuz ABADAN 

Bu sabahki • SiS 
Bu sabah limanı bir sis tabakası kap 

lamış, bu yüzden denizdeki ~kliye i,
leri bir parça aksamııtır. Sıs, sabahın 
erken saatlerinde ve bilhas.u Bol.azın 
yukarı taraflarınQa daha ke!'tif olduğun 
dan Boğazdan köprUye hareket eden 
vapurların muvaıuılatında bazı rötarlar 
olmuştur. Kadıköy ve Haydarpaşa s~
ferlerinde de güçlükler husule gelmış 
ve bir çok vapurlar rötar yaprnı,tır. 

Türkiye • Bulgaristan 
ticareti 

Türkiye - Bulgaristan arasındaki ti
caret münasebetlerinin inkişafı üzeri
ne Ticaret Vek.ileti Sofyad.a Ticaret 
mümt's.silliği ihdas edecektir. 

Bir • • 
ÇiYi 

sürgün 
taciri 

adildi 
Geliboluda 140 kuruşa çivi salan Ha 

eı Hüseyin isminde biri, etirmil meşhud 
halinde yak.alanmıı, 500 lira para ce-
7asile i1ti sene sürgüne malıktim ol· 
muştur. 

Çakı ile yaraladı 
Fe!hane fabrika~ında çalışan Cemille 

arkadaşı ayn.1 yerde çalışan Ziilfükar 
ara~ında iş yüzünden çıkan bir kavga
da Cemil Zülfükarı çakı ile muhtelif 
yerlerinden yaralamışhr. Yaralı has
taneye kaldırımlış, suçlu yakalan -
ml!'Jtır. 

Elektrik sartiyah 
azalıyor 

mıyan muallimlere bu istihkaklarını 

tevzi etmek üze~e ayrılan 15 bin lira
hk tahsisat, dün encümenden çıkmış-
tır. Bu tahsisat aybaşından itibaren 

Jstanbul Elektrik, Tramvay ve Tü- 256 muallime tevzi edilecektir. 
nel i~letmeleri 940 bütçesine Jid mu
rakıb raporları Şehir meclisine veril
miştir. Bu raporda 940 sene.Ü ~yllıl 
sonuna kadar olnn elektrik hasıliıtı
nın geçen senekinden 51,000 lira nok
san olduğu ve bunun yaz sa:ı.tlerinin 
tatbikile bazı mües~selerin erken ka
panmış olduğundan ileri geldiği an
laşılmıştır. Tramvay seferlerinde i~e, 
malzeme noksanlığı yüzünden sefer
lerin azalmasına rağmen ha~olatın 

99,131 lira fazla olduğu tebarüz etti
rilmektedir. Bu raparda idareye bazı 
teklifler yapılmıştır. .. 

* İKİ YESİ ORTA MEKTEB -
Cumhuriyet Kız lisesine bağlı olarak 
Edirnekapıda açılan ortamekteb, pa-

zartesi günü ve Kandilli kız lisesine 
bağlı olarak kurulan Sarıyer ortamek 
tebl de aybaşından itibaren tedrias.ta 
ba~layacaklardır. 

* ÜNİVERSİTE TALİM TAllURU
Ünivt'rsite Tlim taburunda, liselerde 
ve Üniversitede hiçblr •askerlik dersi• 
görmemiş olan talebeler için yeni bir 
derı::hane açılmıştır. 

Bilet satışının ıür'atini temin etmek Mütelerrik 
için bilet nevilerinin azaltılması ve kü
suratın kaldınlması, aktarma biletler 
ihda!fı, pek: ucuz olan kıs.!. mesafe bi
letlerine bir miktar zam yaptlması Vı! 
akşam saat 17 - 19 arasında bazı tram
vaylarda çift biletçi kullanılma3l bu 
vaylarda çift biletçi kullanılması ... Bu 
teklifler tetkik edilmektedir. 

* 75 YUNANLI GİTIİ - Şehrimiz. 
de Yunan kolonisine mensub olup as· 
kerlik çağında bulunan 75 ltişilik ikin 
ci kafile, dün geceki konvansiyonel 
trenile Yunanistana hareket etmiştir. 
Kafile istasyonda kalabalık bir kütle 
taraf1ndan teşyi edilmiştir. 

İlalyaya yumurta 
satılacak 

İtalyaya yumurta ihrac edecek olan 
tacirler, dün Mıntaka Ticaret m\idür
lüğünde toplanmışlardır. İtalyanhı.r yu
murtayı peşin para He Alacaklardır. 

Liman tahliye i•lerinden 
, ikiyeller 

Şehrimizdeki İngiliz ticaret nıümeıı;
sllleri ve acentalarmdan baz.ılan dün 
Mıntaka Ticaret müdürlüğüne müra
caat ederek limanımıza mal 5ctinnek
te olan vapurlartn daha sür'atli bir 
şekilde boşaltılmasının teminini rica 
etmişlerdir. Liman ~letmesi, tahliyto
nin çabuklaştırılmasını ~min lçın icab 
ederse hu!'lusi eşhas elinde bulunan 
mavnalardan banlannı kiralayacak ve 
hci miktarını da artıracaktır. 

il HER GÜN BİR MJ:;SELE il 
Meyva ve Sebze halindeki fiatlarla perakende fiatları 

arasında dağ kadar fark var - Esnaf, halden aldığı 
mevyaları tekrar bir tasnife tabi tutarak fiatları arttırıyor -

Belediye neden meyva işile meşgul olmuyor ? 
Belediye İstanbulun her tarafında 1 kolaydır. Buna rağmen, esnaf hildcn al I da kontrol edilebilir. Alikadarların 

satılacak sebz.e ve meyvalar için mer- dıkları meyva ve sebı.e. leri kendı dük- bilhas.sa Kadıköy, Beyoğlu gibi 1ıeınt
kezdeki hil satı, fiatlarını esas tu- kanlarında yeniden bir tasnife tabi terde balkın günlük ihtiyacl&rını te
tarak her yer için toptancı ve pera- tutmakta ve iyilerle kôtülerinden muh min eden bu maddelerin alış verişle
kendecilere yüzde bir kAr tayin et- telif cinsler ayırarak bunlara muhte- rini sıkı bir surette kontrol etmeıeri 
miştir. Esnafın tayin edilen bu yüzde lif satış fiatları koymamaktadır. İşte icab etmektedir. 
kar nispetlerinden faz.la bir utl.Ş yap- meyva ve sebze ihtiklrının esası da 70 KURUŞA EL?\IA' .• 
mamaları 18.zun gelirken sebze ve buradan ba,ıamaktadır. Çünkti. emaf Bu sene, dıt memleketlere elma ih-
meyvacılar, bu yüzde miktarını 200, ayırdığı kalitelerin en kötiaünü hal rac edilmediği halde bazı manGvlarrla 
hattı 250 ye çıkararak satış yapmak- fiaUarına yüzde yüz zam )taparak. sa- 70 kuruşa kadar elma satıldığını gö
tadırlar. Belediyenin her gün hazır- tarken seçme ayırdığı diğer kısma da rüyoruz. Bir kilo elma, bir kilo etten 
lamakta olduğu h51 fiatlarının listesi, yüzde 250 z.am yapmaktadır. daha pahalıya satılıyor!.. Acaba, bır 
sebzeci ve meyvaeılar tarafından dük- Bu variyet karşısında Belediye ve kilo elmanın 70 kuruşa kaJar sa.tıl
kanlarına asılmamak-ta. ve halk da ha- Murakabe Komisyonunun alacRğı ted- masındalti sebeb nedir? Yukarıda 
kiki fiaUan hesab edemiyerek aldan- birlerin başında bu tasnif i,_inin kal- yazdığımız gibi, bunun en bUyük se
maktadır. Bu vaziyet bilhassa Kadı- dırılma!n ve dükk5nlara hal listeleri- bebi halden alınan meyvaların ma
köy semtinde daha ziyade göze ç-arp- r.in büyük harflerle yazılmış olduğu navlarda tekrar bir tasnife tabi tutul
maktadır. Buradaki esnaf için toptnn halde halkın görebileceği bir yere a- masıdır. Bir manav, meyva a!c!ığı za
ve perakendeciye aynlan meşru kSır sılmasının teminidir. Bu surc-lle: şe- man. irilerini, ufaklarını ayırd ederek 
nispeti yüzde ellidir. Belediyenin bil birde satılan her cin! meyv3 ve seb- ayrı ayn fiatlar koymaktadır. Acaba 
fiatları da malQm olduğuna göre sa- z.enin kat'i maliyet fiatlarile MtL, fi- bu tasnifin önüne geçmek kııbil ola
t.Lşları kontrol ve murakabe etmek atları iyi bir surette halk tarafından maz mı? . . 

Hiçbir suikasd 
gaflet üzere 
bulmıyacaktır 

llllllllllllltllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllf ~ 

bız·ı·- s~ · ~ PiYA ..... ) 

[Baıtarafı l inci ıahilcde] 

Bütün vatandatlar, milli mü
dafaa tedbirlerinin birbirini takib 
etmekte ve edecek olduğunu dü
ıünerek kendi. kendilerine sor
muılardır: 

c- Acaba, yakın bir tehlike 
içinde miyiz?» 

Hiç birimiz ne «hayır!» temi
natile bu tedbirlerin lüzumunu 
tereddüde düıürecek, ne de «e• 
vet l» cevabile onlan vakitıiz te
laıa ıevkedecek haldeyiz. Eğer 
harb ve ıulh bizim ira~emİU) ta
allük ediyoroa her vatandat •Ü· 

kiin ve rahabnın ebediyyen bo
:rulmıyacağından emin olabilir. 
Bizim irademize taallUk etmiyen 
hususlarda iıe Türk vatandaıtrun 
hiç bir teselli ilacile avunur !oy
lardan olmadığına biz eminiz. Es
ki bir ıözü örnek alarak. milli 
parolayı ıöyle tespit edebiliriz: 

«Aıla harb olrnıyacakmıt gibi 
vazifelerimizi yapmakta devAm 
etmek, yarın sabah barb içinde 
bulunacakmıtız gibi hazır ve ihti
yatlı olmak!» 

Geçen eyliildenberi topyekiin 
harbin bütün tatbik ıekillerini 
gördük ve dinledik, cepheye ve 
cephe gerisine aid zam11.nında •· 
lmmak lazım gelen tedbirlerin ne· 
!er olduğunu biliyoruz. Bunların 
hepıi memleketin nonnal siy ve 
istihsal ıartlarınt bozmıyarak bİ· 
rer birer alınmak İcab eder. 

Türk ıulhunun müdafu ve 
muhafaza çaresi, her hangi bir 
ıuikasdi el'an karıılayabilecek, 
ve Türkiyeye karıı bir hareketi 
imkinsız veya neticesiz hal~ ge
tirecek bir milli müdafall vnziye
tini elde etmemizden ibarettir. 
Kararımız ma!iim olduğu kadar 
tedbir1erimiz tam o1mahdır. Mil· 
!etin davet olunduğu tekmil va
zifeleri dikkat ve itaatle yapntası 
lizımdır. Bir köşe penceresini Ör• 
ten bir kara örtü, mi11i müdafaa 
hazırlıklan tedbirlerinden biridir. 
Ve bu tedbirler arasında hiç bir 
ehemmiyet farkı ve müsamaha 
payı teıııavvur etmemek esastır ve 
bü!ün bu tedbirler tamam olduğu 
vakit, vatandaslarımız1n kulağına 
ıu müjdevi fmld&yabiliriz: 

«- Sulh, emniyet altındadır b 

: 1111ııtl 
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Mavi kiğıd, mavi aıııP•_ 
Işık karartma malzemesinlıt ~ 

}aştığından dün bah!!ıebniştik· bt •ı'.'I"' 
top!anacak olan FiaUarı Muraka )tct ~ .. 
misyonu ışık karartma ve IP-"' ıtıtt'iı" 
lerinde kullanılan bütün JTlaılzt rıı"!i)ııı 
fiatlarını tespit edecektir. l\fa'rı0 fi~ 
komisyon, siyah ve mavi ki~ıd'l:et~'ı 
atlarını ucuzlaştırmak içio re1'9'o' 
yapıncaya kadar piyasada ıd ~ 
kanunları, ışık karartmaya. ' ut· 
eşyanın fiatlarını ucuzl&ştırn;ş .~ 
Diınden itibaren sokakla.r ''sııtı~: 

başında siyah ve mavi KAg~t,ıur. ı> .. 
Jar vardı. Evvelki gün bir ta d,µ *' 
yah kağıd 12 buçuk kuruşa k~1 0•d'' 
tılıyordu. Bu işin karlı bir 1

,., V" 
ğunu gören ter, ellerindeki be>' aıoltl"' 
ğıdları ,alelicele siyaha bO:Y ~ 
piyaSQya sürmü,lerdir. elldıııdt, 

Mavi ampul satanlar da, 01,~t'ıı 
beyaz ampulları maviye boY'~\Jıtst' 
dırlar. Bu yüzden mavi aJ1'1 ~, 
miktarı arbnaktadır. ,,.ı 

Görülüyor ki mavi ampul, :;,. ıo-1~ 
ğıd ve siyab kağıda karşı 01 ,.,,,I"', 
ler, beyaz kiğıdların ve beY.~ı: ütı ;.tı~, 
ların rengini değiştirmiş .. gıı;0 ~re dl 
yaclarına intıbak ettirmiştir· fi ıl""' 
ışık karartma malzemesi . • 
da düşkünlük başgösterınişt.il'; 
Hindiıtanla ticaretİlfl11 b•W 

dil !' 
Son zamanlarda Hindistan tı'lg.l t' ır· 

nan bazı firmalar Türkiyeyıe ıı.şilJrd.., 
mak için tekliflerde bulunffl Jflej(:ııı~ıı 
Manifaturactlar birliğin• ge.ten 1 ıl"~. 
larda, Hindistandan TürkiY~tcdi'' , 
kumaşlar satılacağı bildi~~ln1';u0~ .. 
litkadarların ifadesine gor~ Jptıc.U J)1' 
dan gelecek olan kıymetli Şitl' ,
maşların fiatlan pek ucuzdllt· lPrJ ~~ 
kadar Hindistan ipekli kuJ'l;:,b d ;ı'' 
rupaya .sevkedilmekte. ıdi. kBP,P bı( 
yısile normal ticaret yolları tı1'1 ~( 
tan sonra, Hind kumaşları. fl}tifld ~ 
lamamıtlardır. Bu kıymeti; olt V 
maşlarını Baııra yolile a rı:ı 1 
olacaktır. - H. A. 11111,,111•

1
' 

f"'"'R"'ii""lô"';f ~,, .. 
: uı111ıı•ı" 
:."'''''"'•••tıııı•ıııı•••ıt••••.ı•"''''ıtl'G~ ti" 

BUGUNKU PRO , .. aıi' 
18,00 Program. 18.03 ııad~~S 1" .~ 

kestrası, 18.4-0 İncesaz. 1 ,;,.ı ~e>1ıJ 
(Pi.) 19,30 Haberler, 19,45 ~oıil' ~ 
2-0,15 Radyo gazetesi, 20.45 ıı;oıı W' 
21,00 Dinleyici istekleri, 21~ lf9ı,er "' 
21,45 Radyo orkestrası, 22. 0~ 
22,45 Müzik (Pi.). 23,25 pr 
kapanış. ~ ıS 

22m;930 c~Jı\ cr1J· f 
8,00 Program, 8.03 MUzil< s.lO 

Haberler, 8,30 Müzik (PJJ, .~· .. ,p· 
kadını. ki v• til . .! 

12,30 Program, 12.33 şar 
13

,oS o;,ı 
lor (Pi.), 12.50 Haberler, r.ıiJıi~ ( 
havaları ve türküler, 13,20 , 

Tefrika numarası: 47 m1tdan, upuzun bir vücud yatı.yor. Yas
tıkların Uzerinde dağılmış, sargılardan 

taşmıf kumral saçla, Orti.ılerden çıkını 

)'UV&ı lak, güzel bir kadın omuı.u. 

-- = - il 
.. pe!<l"' ,,r 

pımın biraz ötesindeki çukura değil de tırmak isteyerek: man içinde görüyordum. Böyle ne ka- ı:e ~ulamıyacaktı. Fakat k~ .. bı.I j~ 
eğer daha uzaklarda, bir ballkJ. Y~rde - Zavallı yavrum, dedi, 3i71 ııasıl dar zaman koştum? Bilmiyorum .. nefea le ,ıddetle bağırıyorlardı )t ındeıı ~1 

- KIZ Hastabakıcı pencerenin önünde, me
rakla h1tstayı ve doktoru seyrediyor ... 

dü Jp kalaydınız... ser: çevirebilirdim. Yarı baygın, don- sim kesiliyor, başım dönüy,,r, gözle- !eri değildi, Kapıcı peşle~, .. ,,, 
.H'.asta kımıldadı, gözlerini yavaşça . muş bir halde idiniz. Kendinize gei- rim kararıyordu. Sonra ne oldu. Aya- muş, sonra beni uyandırdı iJliZ-·' J' 

örlüp açtı. Nefes gibi. b.i~ ~esle; J diğin.iz za?'an o müthiş a:ı:iz. iJa~ıadı. ğım bir taşa, dala, bilmiyorum neye ta- nua kadar karlar içindeyd )c.etle •) 

Yazan: PERİDE CELAL 
Doktor, bey8% bıyıklı, mavi gözh.ı, ih
Liyar bir adaındır, Elini uzatarak has-

- Bana y. a.p. tığınız ıyıhğ:ı unulmıya- Kı~ oldugunuzu anlamak ·ıstıy~rdwn: 1 kıldı. Kaydım, yuvarlandım. Başımda Susmuştu. Ağır bir h~ f1".: 
cağını, diye mırıldandı. Asıstanım • kar~kola ha~~ vere~m· dı miıthiş bir acı ve her şey birdenbire kalkarak: tiJ111" ~ 

Doktor gtilumseyordu. yoıdu, Fakat ıuze vcrdıgım sOzu tut- karardı... _Asistanımın, ve öbiirl~ırr'<. ,ıf 
, tanın sargılar içindeki başını paı·n1akla 

Alev kendine kıyamaz .. yaşamayı se- ı alRr, hjkJ.~eler, nakl~dip R~şide değil rının ucile okşayor. Hastanın gözleri 
ver. Hayata karşı arzu ile, açlıkllilı do- fakat hakıkatte kendi kendısine ev ha- açık .. sivrJ bir çene, sapsarı bir yüz ve 
ludur. Henüz hiç ıeye doymuş değil, mıntn, korkulnrının yersiz olduğunu iri ela gO~er .. bu uzun kumral kir-
hatti hiçbir zevki tatmıt değil ... Hayır, İ'J>ata çalışıyordu. piklerle çevrili altın rengi gôz.lerde 

- Bu vaı.ifemdi kızı~. b:aı~ız ... 1 tunı. dban~· o hı~k~t-1~· gOı.·;aşıar\ a- Derin bir soluk almıştı: rakını gidermeye çah~cB tılçbi' pı" 
Duraklamı~tı. Sıkıntı ı ı~t' a~ a: ~asın a • ırnlmsey~ ~s em.ıh ybeorwn, on ~rı - İşte bu kadar dedi, O zaman size Onları idare edeceğim. sıı.e d•"' ;e tı' 
- Yalnız .. diye devam e ı. m ol- ıstemem, ge esın er, a r vermeyın.. b' l sormuyorum. SormıyacağıtO'·ı'",,uıv- .11• b ırşey sormamanızı ya vartn.ış:ım. Şim- ıv· ~ 

duğunuzu, sizi bulduğumuz sa ah sOy- diye yalvarmıştınız. Isminiz.i bile bil- di d dem ki öyle jstlyorsunUZ. yuil bit ~ :;..I 
lemek istemem1ştiniz . .H5.la da bilmiyo- miyorum. Fakat sizi çocuğum gıbi ıev- . e... na emniyet veren terniz.. .a: ...... nil-

ölmemiştir_ ölmemi~tir... - O - ne bir arzunun kıvılcım1 1 ne bir sorgu-
Rqid gene kadının allıkla Jtı7armış - Kendine gelıyor doktor .. bakınız. nun, isleğin canlı, koyulaşmlş ifadesi 

yüzüne, dudaklarına, humma içind@ ya- - Zavallı çocuk~. var ... Bu gözler bitkin, yorgun uzak bir 
nan gözlerine hayretle bakıyor, bu ak İhtiyar adam ha!!ıtahakıcıyı geriye ~la doktora bakıyorlardı. 
ıa.<"larla çevrili boyalı yÜ% ş.ımdi onA çekuek karyolaya eğiliyor. İhtiyar adam, doğrulmu,tu. Hastaba
çok yabancı, uzak görünüvor, kendi Küçük bir hastane odası.. duvarlar kıcıy&. çıkmasını i~ret etti. Kadın bir 
kend~lne: •Niç-in böyle boyanıyor? bembeyaz .. kapının karşwnda geniş hayal gibi süz.üldü, sessiz adımlarla o

diye soruyordu. Bu felaketli günlerde bir icere .. dışarıda savrulan karlar dayı terketti. O zaman doktor bir i.3-
n11,.ıl buna cesaret edebiliyor?• pence ye çarparak pervazlannı, dışı- kenıle çekerek hastanın batucun!l o-

Ve Canan hep öyle asabi, heyec:ınh, nı do uruyor, camın üzerinde bozuk, turdu. Onun örtülerden dı:,mrıda kci
keumeler dudaklarından arka arkaya kırık ~izgiler .. uzaklarda ren6i solmuş, lan omuzunun üzerine elini koydu, e-
ve güç anta,ılacak kadar çabuk fırlaya !!'İsh bir deniz... ğildi. Münis, yumuşak bir ~sle: 
rak Alevden bahsediyor, onun ka- Odanın ortasında küçük bir hasta - Geçti, dedi. Zaten başınızdaki ya-
rakterini anlatıyor, kızının ker.di- karyolası .. başucunda gece dolab,, kOa ralar ehemmiyetsi7.di. Yalnız dinlenme
ni öldürmiyeceıl\ni, yaşam.ıkla ol- şede bir küçük gardrop.. bütün eşya ye ihtiyacınız va.muş .. o heyecan, o yor
dutunu durmadan tekrar ~diyor, lu kadar. Karyolada, başı sarl{tlar için- gunluk.. donmak üzereydin\;~.. Asıl 
bu arada ona aid bir takını v...k- de. Beyaz örtülerın albnda kımılda· ı bundan korktum. Fakat ne talih!. Ka-

rum. Bunu kendi merakımı tatmin için dim ... Hendekte, karlar içindekı halini- Doktor, anlayışlı, derin bakı~larla . Mis8fı.rif1'Y'-
ı;ormuyorum .. emin olun kı~nı. Fakat z.i ur:u~ama~~· B~ kaza başınıza .nasıl! ~ene kızak bakıyordu. : ~!il~. ~enc~i UM var. istirahat edin. 11: tJ' 
nihayet burası bir hastanedır. Başka- gelmışh? Kimdınız? Nereden geliyor· ğuc:turara bır a.n d.u~undu ve bırden- ra gene konuıuruz. bir b9Jc'~ ~I 
'9.rı tarafından bazı sualler karşısında 1 dunuz? bırc karar vermış gıbı: Gene kız, minnettar . gıtP~,İı"' 

1 
l k b - Eve4 konuşuruz de&· """ kalabilirim. Kollarını açarak hayretini l!ade edt!n - ~r 1 ir fCY söyleme1ln .. dedi. tJyoflP· ,.o 

G('nc kız, başını yastıkta yavaşça çe· bir hareket y.ipmıştı. Sustu. Gene )uz Yetişır .. anlıyorum .. bunlar çok fena sonra ... Çünkü gitmek is o'JI" 
virmişti. Kederli gözlerle ihtiyar at.la- boğuk bir sesle: hAtıralar, belki anlatılmıyacak f(!ylcr.. bir1tz düşünmeliyim... ediı tt 

im. Doktor bir ıteY !'IÖyıerrı .. <•" 
ma baktı· Sı'ze a 1 ta • d d" ;.. . A ısrar e ıyorum. Başka şeylerden ko- ~"' · - n a cagım.. e ı. umım • 1 _ . . kapıya doğru yürüdü. 

1 
ôftı> 

- Sıkıntınızı anlıyorum .. dedl . · H;ık. !ev. Suadiyede oturu,·orum. }3eni orada nuşa ım. Nerede buh:.ndugunuzu bıli- .. Jtü i e ,, 
1 Kapı hafif bir giirll aldı~. Jı:'9., 

!ısınız. Fakat beni affediniz. Sııe kim 0 çukurda bulduğunuz sabah.. yor musunuz? Bostancıdasınız.. epey gene kız odada yalnız ~- _ıeri"' 
1 
ı•, 

olduğumu söyleyemezdim. J\.füthiş şey- Durdu. Göı.lerini örtmüştü. Sesl bir- koşmuşsunuz .. burası bir kadın doğum derin bir soluk aldı ve goı-ı J.jıır -cı(" 
ler geçmişti. Geldiğim yere gitmek, o- der.bire boğuklaşarak: evidir. Küçük bir killnik .. şhndilik. sı.. · eÇerı ıv- rıJ lf 

1 ki 
dı. llk dela vuzuhla g bl• f' ,.. 

raya dönmek istemiyordum. Ha bu · - Oraya nasıl geldim!. diye, fınlda· zinle beraber üç hastamtf var. Hay.lh- tünüyor, keskin ~ir ıstırBı ~bi ıçlP,;}..,r 
siz... dı ... Ben de hatırlamıyorum, koşuyor- nızı köpeklerime borclusunuz. On1ar ba a1Lından çıkmış bır basta 5' tıiss' 

Boğazı kurumuş gibi yutkundu. De- dum. Rüzgıir Uıçlarımı, eteklerimi u- ğırmasaydılar, orada, 0 hendekte Allah rerin derin derin sızlaclJi:ıtU .... t) 
tin bir soluk aldı. çunıyor. karlar ağzıma burnuma dolu- vermesin donup kalacaktınız. Karların j du. __ ı...di fP' 

Doktor onun konuşmasuu kolaylaş- yordu. Etrafı kirli bir beyailik, du- altında sizi belki de urun zaman kim- .(.a,p-
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SON HA.BEKLER--

Harbin ilk ve 
kat'i saf hası 

Bir İngiliz Nazırı 
hu safha kaza

nılmıştır, diyor 
..!.'°"dra 21 (A.A.) - Avam Kama
kııı "da Hindistanın harb ıayretlerl hak 
tıtJ, da beyanatta bulunan Hindistan Na
llr: Anıery, ezcUmle ıunları aöylernif-

·- Harbin ilk kat'l safhası kazanıl
""ıtır. Fakat fU cihet gittikçe tebarüz 
~ektedir ki, bidayette tam kalbimize 
., ;ec.ııi bir darbe ile biz! imh4 et
ı,,' ıunldin! kaybetrnif olan düflllan, 
, irudan doğruya eritebilece~i her ha-••tt k . til no tamw vurmak niyetindedir. in 
~e harbi, bizi imparatorluk: harbine 
"it, götürmektedir. Nihal zafer an
" ıtıütthid bir imparatorlui!un um! 
ıı, kanıaklan aayeainde temin edilebi
~Ugilnkü harb e5U itibarile bir ma
li( harbidir. Modern bir ordunun git
dtı Çe teferrüatlı olan teçhizab. b!.r an
)~eydana getirilemez. Sanayiini en 
~ k derecelere kadar yükseltml• o
ı., "'•nıle~tlerde ible bunun için ay
• "' hatti aeneler JAzımdır·• 

Askeri 
Bulgar 

vaziyet 
ordusu 

(Bqtarafı 1 inci sahifede) 
saılı iki unsuru olan zabitan ila 
küçük zabit.anı ıf:tlice yetlttirmeA:e de
vam etmittir. Bu suretledir, ki 1938 se
nesi temmuzunda akdine muvaffak ol
duğu Sel!nik itlllfnameslie tekrar dai
mt ordu vücude aetirmek hak..\ını istih
sal edince büyük uhmet çekmeden bu 
ifi baıarnllfbr· Bulgaristanda asker! 
hizmet 20 - 47 yaşlar at'asında olmak 
üzere 27 senedir ve fU kısımlara ay
rılır: 

1,5 sene muvazzaf hizmet, 21.5 sene 
ihüyat., 4 sene redil veya müstahf;u. 
Bu1gar haz.art ordwıunun mevcudu 1914 
tekinden on bin ld.ti daha faıla olmak 
üzere 70,000 klflclir. Hudud muhafaza 
kıt'alarile jandarma da bu mevcuda da
hildir. 

Bulgarların .bir sefer vukuıın& çı
karabileceklerı ordu, r,.imdiye kadar 
tallın ve_.terblye edebilc)jği e(rad :nik
tarına gore l50,000 kiti olarak kabul 
edilmektedir. Bulgaristan, 1912 Belk.an 
harbinde dört milyon nüf~ malü 
iken 450,000 kitilik ve clhaıı }-,flrbinde 
de 500,000 kiıllilı: bir ordutu silih al
~· almaka muvaffak olmu1tlL Onun 
ıçın yukarıdaki miktarın kısa devreli 
tallml4;Je aür'aUe art.ınlacağına ve bir 
umumı seferberlik vukuıında en a
ıatı '300,000 kiıililı: bir or1uyu silah 
albna alabileceği.ne muhcıkkak naza
rile bakılmalıdır. 

Amerikan 
gazeteleri 

İngiltereye yar

dıın artırılmalı 

diyorlar 
Nevyork 21 (A.A.) - Amerikon ga

zettleri, İngiltereye daha müenir yar
dımlar Yapılması için ısrar etmektedir. 
Nev Republic gazetesi tunları yazmak
tadır: 
·İmkin hasıl olur olmaz, İngilizler 

tarafından yapılmakta olan devriye se
ferlerini üzerimize alarak, İngiliz harb 
gemilerini başka vazifeler için serbest 
bır&km.alıyız. Almanların yapmakta ol
duk.lan şekildeki deniz harbini kat'i su
rette tesirsiz bırakmak üzere İngiliz 
bahriyesine kifi miktarda dastroyer ve 
ya diğer tiplerde gemileri Ariyeten ver
meliyiz. Sözlerimizle ifade ettiklerimi
ıin meydana gelmesini eğer hakikaten 
istiyorsak, yapılacak hiçbir fedakirlık 
fazla değildir.• 

Nevyork World Telei?am gazetesınde 
\Villiam Simma, kongrenin ,u iki suale 
cevab vermesi liı.ım geldiğini yazmak
tadır: 

1. - İngilizlerin yaptığı harb, bizim har 
bim.iz midir, değil midir? 

A K I K A 

$akalar: 
Karanlılı 

İstanbul 

T 

Bu ırece, latanbul ıehrine Ga
lata veya Beyazıd kulelerinden 
bakacak olanlar, ayın son günle
rini yaıayan küçük memurlar gi
bi, ortalığı kapkaranlık görecek· 
!er ... Bu sayede, lstanbul şehrin· 
de, ilk defa olarak1 bir ••tık mü
ıavah» teessüs edecek demektir. 
Eakiden, faraza, Edirnekapıda o
turan vatandaılar: 

«- Belediye, sokaklanmıza 
on beter mumluk birer ampul bile 
takmıyor I» diyerek feryad eder
lerken, Taksim bahçesinin tarh
lan arasında dolaJ&n •okak kö
peklerinin gözleri ıtık bolluğun

dan kamaııyordu. BuMn içindir 
ki, bu gece, vaktile karıı.nhkta bı
raktığımız Edimekapılı; Ayaıpa
J&nın da zindana çevrildiğini du
yunca: 

«- Oh olıun: Nihayet onlar 
da bize döndüler ı. derse kendi
sini haksız bulamayız aımınm. 

* Alınan tedbirler arasında, bu· 
ıusi otomobillerin piyasadan kal
dırılmalan da var ... 

Ben bu bavadiai duyar duy
maz, hususi otomobil aahiblerin
den evvel buausi otomobil ıoförle· 
rini dütündüm: Şimdi, hususi ara
balar taksiye de çıkanlamıyacak
lan için, açıkta kalacak olan bin
lerce ıoför ne yapacak denin iz 1 

. 

R O B E R T 
T A Y L O R 

H E D Y 
LAMARR 

SEVEN KAD.IN 
Filminde aörülmerni• muvaffakiyeUe 

İPEK Sinemasında devam ediyor. 

Şeker, Lokum ve Şekerlemelerinin nefa.5etile dünyaya nam veren 

A L· İ 

H A ·C 
MUHİDDİN 

1 B E K İ R 
Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karakö Kadıkö 

PAZAJI GÜNLERİ AÇIKTIR. 

r. 
isi. Komalanhğı Salınalma Komisyonu ilanları ,._ 
Askerl ihtiyac için 25 /11/ 940 ıünü saat 15 te pazarlıkla 30 ton sabun 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 13500 liradır. Kat'! teminatı 2025 liradır. 
Şartnamesi hergün Komisyonda Rörülebilir. İsteklilerin belli &ün ve saatte 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna ıelmeleri. (10904) -

AAker! ibtiyac için pazarlıkla çuvallar bayiine ıeri verilmek şartile 22/ 
11/9'0 günü saat 11 de pazarlıkla 15 ton kırmızı mercimek satın alınacaktır. 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli &iin ve 1&atte 
kııt'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
ıelmeieri. (10996) -Selimiyede bulunan bir aded etüv makinesinin kazan ve ıavdesi pazar-
lıkla tamir ettirilecektir. Pazarlık 23 '11 ·'940 ~ü Nat 11,30 da yapılacaktır. 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. Ketif bedeli 302 lira 60 kuruştur. 
İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beş teminailarile Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna aelmeleri. (11062) -

Asker! ihtiyac için 23/11/940 ıünil saat 12 de pazarlıkla 200 nakliye ara-lıkenderiyeye yapalan 
ı. hava hücumları 

diiı, ••nderiye 21 (A.A.) - İtalyanlar 
~~bah İokenderlye üzerine hava 
1-ı.dı U yapnu.tlar ve bombalar .~tmıt• 
lil4 r. Bu hücum hakkında henuz tal
~ t tide edilememiştir. Pazar hücu
ltı tııı.da ölenlerin sayııı 52 ve yaralıların 

Bulgarlstanın timdiki haari ordusu 
4 kolorduya, milnkasem 10 piyade tü
menile 2 ıüvarı tümenitııden ibarettir. 
Bunlarm merkezleri hakkında esaslı 
malClm~t mevcud del1ld.il'. 

Bu pıyade tümenlerinde Jı~u.Tda 38 
piyade alayı vardır. Her alay üçrr ta
burlu olduğundan taburlo.rın adedi 114 
eder. Her piyade taburu j; piyade ve 
bir •fır makinen tüfek b· ·1· """ • 

2. - Büyük Britanya harbi kaybederse 
ikinci kurban biz olacak mıyız, ol· 
mıyacak mıyız? 

Eğer bu suallere cevab olarak kon
gre •evet:. derse, müdafaamııa tahsis 
edilmlş olan milyarlara diğer milyarlar 
ili.ve ederek bunlan borc olarak değil, 
hediye olarak venneliyb:. 

Hayahn fU acı cilvesini görü· 
yorıunuz ya? Şoförler, eskiden 
kaza yaparlardı. Bu sefer kendi· 
)eri kazaya uğradılar 1 

* 
bası alınacaktır. Muhammen bedeli 40000 lira olup kat'i teminatı altı bin 
Hradır. Şartnamesi hergün Komlsyonda

1 

görülebilir. İsteklilerin belli Jt:iln ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (11031) 

Yıcı da 79 a balil olmuıtur. 

Niller döndü 
~y,,,. 21 (A.A.) - Hi!ler Viyana
~lrnı,tır. 

ilr kk 
o u6 ........ aen 

m e ebdir 
İki ıUvarı 

0

tü.meni cem'an 12 ıilvari 
bölüllünden ibarettir. Akdenizde İngiliz 

hava faaliyeti 
!Baıtarab ı inci aahifcde] 

cum yapılmıştır. Büyük bir depoda 
yangın çıkarılnuşta-. 

Fakat iısiz kalacak ıoförlerden 

Nafıa Vekaletinden : 
5/ 12,:.940 perşembe tünü saat 15 te Ankarada Nafıa Vele.ileti binası içinde 

!w1alzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda 
24000 lira muhammen bedelli 10 aded tokmak makinesinin kapalı zarf usulUe 
eksiltmesi yapılacaktır. Müstamel makineler için de teklifte bulunulabilir. 

Eksilim• prtnamesl ve telerrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdilrlüğünden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 1800 liradır. 

Q\l akşam her taraf 
~atanlıkta kalacak 

Gene kısmen tümenlerin te,kilAtına 
dahil olmak, kısmen de kolordulara 
merbut bulunmak üzere· 4 taıık bö
li.itü, 13 aahra topçu ala;ı: 78 batarya 
(yalnız ne kadarı aahr.:ı, n• kadan 
~·il bataryası oidutu maliım değildir), 
. •lır topçu alayı: 24 batarya, 31:; is
üh~m bölüiü, 1 köprücü müfreze<J., 
l •ımendifer alayı 12 muhabere bölü
ğü dahi mevcudd~r. 

Bir umumt seferberlik vukuunda el
de bulunabilecek malzeme miktarına 
göre Piyadeler de dahil olnıak üzere 
bütün bu lut'aların geni~letileceği ve 
adedlerlnin artırılacağı ta'LUdir. 

Cenubi: Afrika hava kuvvetlerine 
mensub tayyareler, pazarteıi günü, İ
talyan Somalisinde Barderaya iki taar
ruz yapmışlar ve telsiz istasyonile hü· 
kfunet binalarında büyük haur tevlıd 
etmişlerdir. Bütün bu harekattan yal
nız bir tek tayyare geri dönmemiştir. 

ıonra, hususi otomobil oalıibleri
ni de diifünüraeniz, görürıünüz 
ki, onlann uj!radıklan mahrumi· 
yet de az acıklı değildir. Hem on
lann, yürümesini bilmiyen ,·a· 
tandaılarla, sağa sola çarp.ın oto
büoler, tramvaylar, otomobiller, 
motosikletler, hatta biaikletler\e 
dolu sokaklarda dolaımaya ve 
tramvaylara, otobüslere binmeye 
bizler gibi idmanları da yok. 

Fakat çare yok: Yaya kalan 
zenginlerimize düıen ıey, büt.ün 
güçlüklerine rağmen, yürümekten 
ibarettir... Ne yapalım? Allah 
insana her zaman tatlı tarafın
dan: 

İsteklilerin teklif mektublarını, muvakkat teminat ve şartnamesinde ya
z'ilı vesaikle birlikte ayni gün 1aat 14 e kadar mezk<ir Komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri IAzımdır. c7794• (10941) 

«- Yürü ya kulum!» demez 

ya? 

il., (Ba,tarafı 1 inci sahifede) 
4ıjhalarının yerine lüzum ıötülen ma
~' "• 137 maskeli Jimba konulacak
ı;;;.11ıuıdan ba,ka Galata ve Gazi köp
lıı tıl, diğer bazı ilUaak noktalarının 't Jitnbalan konulacak~ır. B.u lam
ı.., ll'ıaıkelenecektır. Şehirdeki hava
"" limbaları da kaldırılacaktır. Ha
~tvcud olan 1758 havaıuı li~ba
""-~ ancak 43 tanesi maskelenJlllf o~ 
Cıi,, bırakılacaktır. Resmi ve hususi 
\. ler nıukclcme Lfine b•tlamı,ıar
~l.f tenvira~ bu geceden it.ibaren 
~ ılacaktır. iç tenviratın da ayın 
~ı.uı. kadar dıprıya s1zmıyac11k ,e-

Bu~gar piyadeli 8 miUmelre çapında 
manliher tüfeklerile, Bulgar süvarisi 
de .. &ene bu çapta manliher filintalarile 
muselllhtır. 

Bulgar aahra topçusu kısmen 7,5 
aanUmetrtı çapında Fransız Şnayder 
t.oplarile kısmen de 7,7 aantimelre ça
pında A1man Krupp toplarile müceh
hezdir. Dağ topları umumıyetle 7,5 
santimetre çapındadır. Bir ıahra topçu 
alayında cem'an altı batarya, yanl yJ
ml dört top vardır. 

17/18 teşrinisani ıecesi, bombardı
man tayyarelerimiz, Draca va Avlon
yaya yeni taarruzlar yapmışlardır. 
Dracda liman tesisatına şiddetli bir hü
cum yapılmış ve Avlonyada büyük ha
sarı mucib olan yangınlar tıkarılmış 
ve infili.kler meydana ıe:tmiştir. 

Kral Boris'in 
Se~ahati 

Etrafında 

Hem bana kahraa, onlar bu 
kadarına iükretmelidirlerı Çün
kü emin olsunlar ki, cyürüme» 
nin bundan daha beteri de var• 
dır! 

nıutıaka karartılması 187.lllıdl.r· 
h.. . DEN iz V ASiT ALAJll 

• "'lli•deki b·•t·· b'' ··k kü•ilk nak-•4't \t u un uyu , ,. 
~: leıtaıarı da bu ak,.arna kııdar mas-
1,~llıııi, olacaktır. Bu vesaitin ınH
"ıı~esı için Liman Relsliılinde dun 
~· bir toplantıyı mütaakıb .... ıı 
~ ltr kararlaflırılmış ve derhal ~t~ 
~ i~ilmiıtir. Sandal, ınotiir aıbı 
'• ij vesaitin karanlık bastılı:lan son
'4t. ~n.da sefer etmeleri mened.il~.k
'~ arada deniz fenerleri ~e san
~1-, tktir, Sevah.ili müteca.vıro va
~ınuı saat beften soqra ,efer yap
~li.ları icab etmektedir. Bu husw:ta 
~.)• Vekaletinden talimat istenil-

~.. KARA VESAİTİ 
~~\'ayların ön ve arka sıt.h&nhk
~i>ııl kı limbalar zayıf koyU mavi 
"'ıı., ı.rıe tebdil olunac•k ve iç am
\~ tinden yalnız iki tanesi bırakıla
'ı~• bUnlar da mavi olacaktır. Tram 
'ıı~lrı Perdeleri sıkı 11kı kapanacak, 
lı,1,, • ve biletçiler halkı istasyonlarda 
~dar edeceklerdir. Bu ,re.da baZJ 
""ı 1"ııı kaldınlması da dU.iiniil
~~. Otomobillerin arka ve ön lim 
11t j bu akıama akdar maskelenecek
lılıJ1 ltrnbalar bu akıamdan itibaren 

~Ya.:aktır, Bütün nakil vasıta~
~l'i kilometreden faz.la a:Ur'aUe gıt
C. iU ) ... ktır. Gece çıkan yangınlar
'~ a.~Yenin en önde giden arabası 
~t ~:ı: tırojektör kullanacaktır. Fa
~. tırojektörler fasılalı yak.ılacak-

~bl'r 
, b~ A.NJN ALDil'il TEDBİRLER 
~ it. &eceden itibaren dış lflk"' 
'"lı ı_ tartılacağından zabıta kontrol 
ı... "'db· ı . _ ~'-tıı._ ır er almı,tır. Bu gece devrı)'e 

ı..,, '1 fatlala,tınlacak ve bekçiler 
tt"ollere lftirak edeceklerdir. 

Sahra lopçu alaylarından birer ta
nesi hazarda piyade tümcnl~rine rap
tedilmitür. Birinci piyade tümenine 
mnbut olan aahra topçu ainyı motör-
1 liri''-' . ef 1.:nuttir. Diğer topçu alaylarının 
~pları henüz hayVanlarla çekilmekte
dir. 

J' Aflr . toPÇu alayları, 12 8"ntiınetre
ik hafif Şnayder aahra obüslerile 15 
aantirnetrelik atır Krupp sahra obüs
lertle ve gene 15 aantil'T'etrelık ağır 
Aruıaldo aahra obüslerile müc<-hhez
dir. 

Ayrıca 2 sanUmelre çabında tayyare 
defi toplan rnevcudaa da adedlerl ma
lCıın değildir. 

. B.ulgarların deniz kuvvetleri yok gi
bıdir. Tayyareleri de henüz azdır. O 
cihetle her hangi bir harb vukuunda 
kendi hava kuv,,.etleri pek o kedaı e
hemmlyeUi bir rol oynayaeak kudret
te değildir. 

İtalyan hatları 
karmakarışık, 

bozgun halinde 
1ı: il (Ba tarafı birinci ııahilede) 

amyon • tank ve büyük miktarda 
esir almışlardır. Moravada yeni muvaf
fakiyetler kazanılmıttır. 

600 trALYAN ESİRİ ATİNADA 
. Ahna 21 (A.A.) - 600 kişilik yeni bir 
Itaiyan harb •liri kafilesi Atlnaya ge
tirilml,Jerdir, 

BAŞKtr.IIANDAN TAYYARECİLERİ 
TEBRİK ETrİ 

Atina 21 (A:A.) - Bir emri yevml
sinde, General Papago!l, Yunan avcı ve 
bom~.r~unan tayyarelerinde vazlfB gö
ren butü..n askerleri tebrik etml.ftir. 

~ARBAROS 
-----Yazan: 

Ekrem Reşid 

\' lt 

Tefrika No. 
35 

[Ba,makaleden devam) 
ta11nı kolaylıkla bombardıman e• 
debilmek imkanını elde etmiıler
dir. Mihverciler ikinci bir adım 
daha atmak cür'etinde bulunurlar
•• düımanı kendilerine daha ziya. 
de yaklaıhrmıı olmazlar mı 1 Al· 
manya bütün bu hesabları, tabii 
gayet İyi bilir. Faka~ zevahiri 
kurtarmak için bövle bir hareket
te bulunması da uzak görülmez. 
Yalnız, kendilerine direktif ver• 
diği devletler, artık eılıi•İ gibi 
aynı aamimiyet ve itaatle Alman• 
yaya bağlılıklarını muhafaza ede· 
cekler mi? Burası çok ıüphelidir. 
Çünkü lngiltere ve Amerika fııle· 
mile daha yalandan temasta bu
lunan İspanya birçok tahminlere 
rağmen ıimdiye kadar hakikati 
gilrmekte gecikmedi. Almanya ile 
tefriki mesai edeceği resmen ili.n 
edilen Fransanın iıe ıimdi aynı 
kanaatte bulunmadığı anlatılıyor. 
Mare,al Petenin beynelmilel ser
ginin kapanmaoı münasebetile A
merikaya yaphğı mesaj bunun iti
raz götürmez bir delilidir. Kral 
Borisin de kendisine yapılan tek
lif kartısında bütün ainirlerine bfıı· 
kim olarak ve bu itin etrafını dü
ıünerek karar verdiğini zannedi
yoruz. Bize gelince, her ıeyi ev· 
velden düıünmÜf ve besablamıı 
bulunduğumuz için, diyecek yeni 
bir sözümüz yoktur. Her hangi 
bir tecavüze aynı ıiddetle muka
bele edeceğiz. 

iade edilen Hamidin yardımından h.tl
!ade eaerek Cezair üzerine yürümPkti 
Fakat bütün bu barf! lc5.t ant•ak ilkba
harda yapılabllirdl. Bınaenaleyh bun.:ı 
karşı tedbir alabUmcıc için "·akit Hızı
ra müsaiddi. DiJşmantn beccrıksizllğı 
ve korkaklığı Barbaroia müdafaayı tan 
zim fırsatını veriyordu. 

··:ı-ı. ıt'le ıen biraz kederini yen .. J lib ordusunu tarka doğ:ru ilerletme~~ 
b:~-.. ş1'1'l~ine gel. .. Sonra ka?e.r verir- tense ol?utu yerde. bıraknuş, ~endı!il 
~ "a ""diden karat' vermeğe ne lü- de Orana avdet ettikten sonra Ispan
~l', r ... Burasını ııe zaman olsa ter- yaya geçmişti. Don Diego Hemandez 
ıı: \ı ~trnlekete döneriz... Sen hele de Cordoba'nın böyle hareket etmesi
~tı4ı. ederini yen, diye nasihatta bu~ ne hiç ıüphesiz ki Orucun ıehadet ha 
lt, r, berile beraber baı;ını İspanyaya götür-

Kardeşlerinin, arknda.,larının kanı 
J)llhasına elde edilmi~ bir tahtın mü
dafaası için yeni cır sava~a girmek fik ... 
ri Barbarosa yeni bır hoy.:ı•., yeni bir 
kuvvet, yeni bir gayret telkin ediyor
du. 
Düşman tarafından bu derece hırs ve 

tamahla arzu edilen Ceuür tahtında 
kalmak, biraz da • kS.lirleri kılıcdan ge 
çirmek• demekti. Böylelikle karde'1.e
rinin ve arkadaşlarının da biraz öcü 
alınacaktı. Bu seferden talib olarak 
çıkmak isteği intikam alnlak arzusun
dan başka bir şey değildi. Yakında ce
reyan edecek olan harbi dti.şünürken 
Hızır kendinde Orucun ruhunun ihti
zazını hissediyordu. 

~ı.ı"v,uı. k ı d k mekle Kral Befinci Charles'ın Utifat-
L:C. atı,_ imselertn, ·~~ an . a uv- lanna m--1..ar olmal: eme' &ebeb oi-
ltı~ ~. Her ferdin yukselit anlan M·u .ı... 

~.rı. libt IUkut anlan da .. vard~~· ~~ muftur. 
lı,,~ h..liızırın bu halini ufa duşmut :P..fuzaffer ordulan durdurup ileri ha-
~~7rı bir kanuna uymuş oldu- relr:eti tehir etmek, çok 7aman batılı 

~l!İrJta lr\de kabul etmelidir. bir hareket olduğu malı1mdur. i;te İs-

lnanmazlana, o çeıid yürümüt 
olan koca koca kralların acıklı 
hallerine bak11nlar 1 

* Almanlar, yakında ltalyan or· 
duıuna yardım edecekl~rmiı ... 
Doğrusu, Almanyanın bu insa
niyetini allaılamamak mümkün 
değildir. Zayıfa, haklıya yardım, 
ıerefli milletin J&nındandır. Şu 
zavallı, bacak kadar ltalya, dev 
gibi Yunaniatanın ağzında, aç 
kurd pençesine düımüt cılız pi
lice benzemiyor mu? 

Hem ltalyanların gırtlağına ıı.n· 
11zın saldıran Yunanlıların bul
dukları bahane de yerden göie 
kadar haksız ... 

Güya, bir ltalyan, bir geceya· 
naından sonra, Yunan Baıvekili· 
ni uykusundan uyandırmıf. Yu
nanlıların Romaya girmeye kal
Iaımalatınm bütün sebebi bun
dan ibaret: 

«- Vay ... Siz bir Yunanlıyı 
tatlı uykusunda naoıl rahataız e
deniniz 7» deyip ailalıa davran

mıtlar ... 
Bunun içindir ki, Almanya, a· 

dına İtalya denilen masum pilici, 
adına Yunanistan denilen aıabi 
kurdun ağzından kurtarmakta 
haklıdır ... 

ltalyanlar, Yunanistanın ciğer· 
!erini kendi baılanna ve kendi 
namlarına sökeceklerini 5Öylemit· 
!erdi. Şimdi bundan vaz ıreçme· 
[erinin, ve bu İfİ Almanlara hı· 
rakmalarının sebebini sorarsanız, 
ıize ıu cevabı vereceklerdir: 

«- Mübareiin ciğeri, yenilir 
yutulur ıey değilmitl• 

CEMiL MERiÇ 

bile ... 
Fakat bugünkü variyet dahllınde Hı

zır, üzerine çullanmaya hazırlanan za
ferle hem tecrübeleri büyümüş, hem 
maneviyaUan yüluelrniş olan muaz
zam kuvvetlere karşı na1nl mukavemet 
edecekti? ... Şimdi emrinde ancak üç 
yüz Türk kahramanı kalmı,tı j tehir 
li21m geldiği gibi tahkim edllmiı de
ğildi; sık sık ihilllflar, \ayanlar baş
gösteriyordu; sonra - ki bu en mühim 
noktaydı - kendisine karşı muarııı hat
ta hasım olan bir kütf'e vaq:lı ki onu 
Orucun halefi olarak tanımıyC1rdu. 

~!! ç RÜn tefekkür, dua. Hızınn panyollar bu hatiya düşmüşlerdi. 
~lp.( biraz ıükUnet getirdi. Şimdi Diğer taraftan Don Diego'nun Cezai

·~ .:un \l'ız.lvetini soğukkanlılıkle re, yani Hı:r;ıre kar,ı bir sefer hazırla
~'"Veıa tblliyordu. , mak fikrinde olduğu. da ıôyleIDyordu 

\ı~°""'ll •u nokta muhakkak tı ki düt- Rivayete nazaran İs:n,.nyol kumandanı 
~~l 1U nokta muhakkaktı ki düt sırf bu yüzden İspanyaya gitmişti. ıfak 

ı 'l'e;ı:dı; zira Ornn valisi Don Di- sad.ı Kraldan yeni gemiler, yeni kuv
t&an'ı zaptettikten IOnta P." veiler almak ve Ttlmeısan beyliğine 

Şimdi evvelce kendisine gelen her 
şeyi terketmek fikri ona bir korkaklık, 
bir ar gibi geliyor. 

Eser henüz ikmal edilmemişti. De
vam etmek gerekil. Hatta tek ba~ına 
kalsa bile, hatta kardeşleri Jtibi bu u
ğurda canını feda etmek lizmı aelı.e 

Hızır münevver tabnkayı elde et· 
mekle halkı kendine bağlRyacağına 

hükmetti. Hülfil eden ramazan ayı bu
na pek müsaiddi. Gündüzleri, yanında 
bulundurduğu muhaf1z1arıle, Adi gün
lerden daha çok büyük bir cemaat 
toplayan camilere git.ti. Kıymetli elbi
seler giymiş, vakarlı, hürmet tf"lkin e
den tavırlı, güzel ve cesur ıı;imalı bu 
adamın ibadeti ve hayırlı erah, din
dar, ayni zamanda da aliıyl1 ıt·ver olan 
halkın meftuniyetini celbelti. Barbsı.roJ 
geçerken cemaat hürmetle yol açıyor, 
kendisini tazimle selimlıyordu Pirçok
ları eteklerine varıp öpüyorlardı. 

[Arkası var] 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra rUnde üç defa muntazaı:nan 

di•lerinh:i fırçalayııuz. -
MiLLi PiY ANGO 
4 üncü TERTİBİN 2 nci ÇEKİLİŞİ 

7 BİRİNCİKANUNDADIR 
Devamlı biletlerinizi 2 birincikinun 
akfamına kadar değiflirmaniı li11md1r 

Birinci çekilişte bilet almayanlar 
tali fırsatını kaçırmış değildirler. İkinci 
ve üçüncü çekiliş biletlerini fiat farkı 
vermeden bütün bayilerden alabilirler. . -

İkramiye İkramiye İkramiye 

adedi miktarı tutan 

Lira Lira 

1 40.000 40.000 
2 10.000 20.000 
5 5.000 25.000 

10 2.000 20.000 
90 1.000 90.000 

150 500 75.000 
300 100 30.000 
600 50 30.000 

3.000 10 30.000 
60.00(} 3 1so.ooo 

Teselli 7 mükifatı 4 80 3.760 

64.205 543.760 

Bu çelı:ilı.to yarım bilet bir buçuk Ura, tam bilet (3) liradır. Bilet 
fiatlarırun yükselrr:esile beraber ikramiyelerin miktan da arttınlm1stı.r. 
Mesela; l>u çekilişte (40.000) lirahk büyük ikramlyed,en maa~~ iki tane 
(10.000) liralık iham.iye vardır. (5.000) liralık ikramıyeler bınncl _çeki
li te iki tane iken bu çekilişte bete çıkarılmıttır. Keza (2.000) lirııhk 
u:ramiyelerin adedi be4ten ona, (t.000) liralar da altmıştan doksana çı
karılmıştır. 

Birinci çekilişte 90 kişi (SOOl Ura kazandığı halde bu de!a 150 kiti 
beş yüzer lira alacaktır. Bundan başka 300 bilete vüı:er lira, 600 bil~te 
ellişer Ura ikramiye verilecektir. 3.000 kişi onar lira, 60.000 kişi Uçer lira 

alacaklardır. Bu çekilişte 47 tane teselli mükafatı vardır. Bu defa ka· 

zanılacak teselli mükifatı seksener liradır. 
Devamlı biletler hari~in~e kesidelik bıletler de va.rdır .. a.u bil:~~: 

tlmdJden ve üzerlcrlndekı fiatla sab$a c:ıkanlmıştır. E~er bi.rlllcl ç .. 
Uşte devamlı bilet almadınızsa bu çekllişte gene aynı paraya yani uç 
liraya tam. bil' buc:-uk liraya yanm bilet alabilirsinl~ 

Devamlı hileUerin 2 birincildnun akşamına kad~r .. değ~~ril~esi ıa. 
nmdır. Eskiden olduğu gibi mühlet her ayın dördiın.cu gunu. 8 .-mına 
kada.r değil, ikinci günü aksamına kadardır Buna b~~a~ ~ıkkat edi· 
niz.. Birincik3nunun ikinci ıünü akşamına kadar degıştinlmıyen bilet

ler başkasına satılabilir. 

acele ediniz. 
liradtr. 

ltiletlerinizi almakta 
Büyük ikramiye ( 40,000) 

'--------------------'--
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POLİTİKA • ASKERLİK 

Mussolini'nin 
nutkundaki 
hakikatler 

Bir mantık meaele•i 

1-talyan Blıf'·ekili, uzun nutuk SÖY• 
temek arzusunu, nihayet <tecrl 

tedbirlerin kalkmamıın ;tıldönümün .. 
do a!derebl!dl. Şimdiye kadar biıtiın 
zaferlerde dümdar vaziyetinde olan İta! 
yanın, herhtnri bir hidlsede öiüncbil ... 
mesl için hlçbir fırsat rubur etmiyordu. 
Bundan dolayı 1935 ten kalan bir zecri 
tedbir mesele!iinden istifade edildi ve 
l'ttussolini o urun nutku söyledi itaı .. 
yan ~vekiline ıöre, harbin miheb
bibi lna!lteredir. Efer Danzig mesele· 
si Almanya lehine halledilmiş olsaydı, 
böyle blr hub çı.k:nuyacaktı!. Bu ka
dar kan dökülmiyecektl! insan bu t.ıir
lü izahı bakbiı za.man kendi kendisi
ne soruyor: Norveç de, Holanda da, Bel 
çika da, Çekoılovakyı ve nihayet Ru
manya da Danıift Almany,.ya verme· 
dikleri lçln mi iıtil& edildiler? İtalya, 
Damiii Almanya alsın diye mi harbe 
ıirdi; ve nihayet Yunanistandan Dan· 
zir için mi ilsler istiyor? İşte mihverin 
manbjı bu kadar sa.ilamdır! 

Gemi .. ama ne biçim? 

Mussolini'nin harb patladıktan 
sonra cereyan eden diier hi-

di~ler hakkında verdiği malUmat, ha· 
kikaten dikkate '8Yandır. İtalyan B~
vekiline cöre, İtalyan harb tebUğteri 
doğrudur, fnıflterenin verdiği tebliglet 
de yalandır. İtalyanlar hl'p doiruyU 
söylerler. Bunun için Taranto'dllki İn
ciliz :z.aferinln bir lns.un da doğrudur; 
ama öbür kısunlan dofru deiild..ir. Bir 
cemi basan utramışhr. Bunun tamiri 
oldukça uzun umana ihtiyac .röstere ... 
cektir. Diier iki ıcmi, mütebas.u-,Iarm 
müttefikan serdettikleri kanaate &öre 
ıür'aOe tamir edileblleceklerdlr. Başka
ca ıemilerin hasara ufndıfl doiru de· 
fildir. Fakat dikkat edıneniz. Musso
lininin hiçbir l~m vermemekte oldu• 
funu ıörürsünüz. Gemi, ama. ne bi
çim gemidir? Littorio mu, Ca'f'OUT mu, 
yoba ufak bir destroyer mi? Onun için 
ıerek İtalyan teblijinden, ıerek :&Jus• 
&01ini'nin beyanatından urih bir m5na 
çıkarmanın hnkiru yok '1.bld.ir. 

Maneviyat mesele•i 

Mussollni'nin ıOylediklerine gö
re, italyanlann Julia Alp fu

kasırun Pindos'ta imha edildiğl de doğ· 
nı deiiJdir. Julia ftrkası uidır. Fakat 
bn ane kadar hiçbir teblii Pindosta 
imha edilen Alp lırkasuıın Julia fır· 
kası oldujunu tasrih etmemi,tir!. Sim· 
dilik bu noktayı bir tarafa bırakahm 
da 1\olu5sollnl'nln fU cümlelerini hep 
beraber okuyalun: .şu ande hıırbet
mek imtiyazına malik olan itaJyanlara 
kaJ'1ı tam bayranbjtmı blldlrmekliği. .. 
me müsaadenizi rica ederim. Alp t'CP .. 
besinde ve Afrika cephesinde bulunan 
ordu, manevi7atının tstediihnh gjbl 
mükemmel olduiunu hpat etmiştir!. 
Peki, Eplr'dck:I, Plndos'takl ordu? Bu 
ordunun maneviyatının istenildiil tibf 
mükemmel olduğunu l~pat etti~ine 
dair hiç bir kayıd yoktur! 

Ciğer meıeleıi 

F
ilhaklkı, 1\otussolinl de, sene Ar ... 

navud.luk - Yunani.stnn budu• 
dundaki harbi meskO.t geçmiştir. Onun 
.özlerinden anla,ıldığıoa cöre. Epirde 
de yıldınm harbine veda tdilml, cibi
dir. Çünkü burası yajmurludur; ça
murludur vesaire vesaire- Onun için 
İtalyan ordusu dağlık muıtakadan ge .. 
ri Çt-kilmekte, içerilere çekilmekle, harb 
lçln tesviyel türabiyesi yapümıt düz 
saha aramaktadır! Bunun için belki ıı 
ay ıeçecektir; fakat ne zarar? ~in. 
Ama, harbin bu kadar u:ıam:ı~ına Al
manya ne der, o başka bir meseledir! 
Musso1ini bir defa kendi tabiri veçhile 
Yunanistanm clferlerinl sökrneie klı• 
ral' vermittir! O ciier sökülecektir!. 
İşin fec1 tanh, l'tlussolinı'nin bu söz
lerini bildJren telgrafla, Yunan nObet .. 
çiterinin İtalyan esirlerine sigara da• 
iıttıklannı btldlren telgraf ayni zanıan 
da ııelmlştir. 

Bir elaane 

Muuolint'nin bu cıte.r sOkJuek 
hikiyesl, esld Yunan uati• 

rindeld Prometh~ efsanesini hatırlat• 
mıyor mu? Hikiyeyi biUniniz; Zeus, 
insan dehasını, insan ırkını temsil eden 
İlAbe Promethtıe'ye lnnnlf ve ona Epir 
veyahud Pindoı dailarına de(il de, 
Kafkas dailannda bir kay•tıia gerdir
mi,tir. Prometheiı'ye atfedilen kabah3t 
şudur: O, Ath~na'nm yırdunile inu
na kilden bir ~kil vermişti. Sonra O• 

nu semavi ateşin bir par~ile harekete 
retirml•til Ve bir tufan e5n~smda na
sıl remi yapı1abileceiinl etrafındakilere 
ötı'etml,tı! İşte bu kabahatler yüzün
den Promethe<. kayalığa çlvilenmltt!! 
Burada bir karial, bir ıün Promethci
nin ciierinl kopanyor, fakat ciğer ~ene 
yenlden bitiyordu. Nihayet hu, bö~:le · 
urun uman devam etti. Ve ltcr.lk;lis 
kartalı öldürerek ProınetheO"yl kur -
tardı. 
Şimdi acaba Hert.klis İngiltere ıni O• 

lacaktır? Vev:ıhud iıdn hiç bir esotirle 
a1ikası voktur da vak'a Aı-navtfdlukta 
cereyan eUiit için mi cığer nıcsel~si 
ortaya ahlmışltr? İşte burasını kestir .. 
mek xordnr. 

Mümtaz Faik FENiK 

AKA GÜNDÜZ'ü" 
Son neşrolunan : 

TANK· TANGO 
Milli - i<timal - Edebi 

romanı Resi.ınllav matbaasında 
75 kunı~a AAtılmaktadır 

( 
İmtiyaz aahibı ve Başmuharriri: 

Necib /\.il KUÇUfü\ 

Umum neşnyab tdare eden 

1 

YR21 işleri Miidilrü: 

Cemal Hakkı SELF~ 

1 Baaıldıtı yer: 
I Cumhuııyet Matbaası ı\.. ____ ,_ 
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GAZOZLU MÜSBiL 

LhlONATASI 

Kat'iyyen ille hlssini vermez. 
Bir gazoz veya ıampanya kadar 
leziz ve hoş kokuludur. Mil!!ihil 
il8clannın şahı olan PiİRGOLİ"S'i 
haftada bir defa içmekıe hem bar· 
aakları temlzJemiş ve hem de vU
cuddr birikmiş mikrobları defet
miş oJurırunuz. 

PÜRGOLiN 15 ,.nelik b\r tec-
rübenin mahsulüdür. 

Emin olmak için ~zanelerd,.n 
PÜRGO~ markasını urarla is
tev!n\z. 

\7.J,,, v3kfinJe_ -t~vatroya 
,e_lmiy&!n · iÇeri .gırenİez: 

H~KIKA:T 2f tl;ıncltetr!n _~ 

alkan Haritası 
• • 

• ... 
Q 
~ 

• 

• 

N 

' ' 

verıyoruz 

1 - Mektebimiz tedrisatı için (500) aded mütenavib cereyan kitabı tabettirilmek üzere açık eksiltmeye konul• 
muştur. Eksiltme, yukarıdaki j(Ü.n ve saatte Mekteb Müdürlüiünde toplanacak Satınalma Komisyonunca ya-
pılacaktır. 
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