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CUMARTE~I 23 İKlNCITEŞRİN 1940 

Büyük Balkan 
haritasi 

Karilerim.iz icin hanrladıiınıu: bilyük 
Balkan haritasının ücüncü paftası da burün 
dördüncü sahifemjzdedir. Yann sonuncu paf
tayı vererek haritayı tamam.lamı,: olacaiız. 

Fiah 5 kuruş 

rfi idarenin Tatbikatı 
•• 

Orfi idare komutanının bugün gelme$i bekleniyor, 
Bir beyanname neşri muhtemel 
Biışuelıôletin tebliği 

Ankara 22 (A.A.) - Batvekii.letten 940 tarihli içtimaında karar vermittir. 

tebliğ edilmittir: 

Umumi siyasi vaziyetin göıterdiği lü. 
Örfi İdare Komutanlığt 

~~ın ve icabları mütalea eden icra Ve. Ankara 22 (A.A.) - lstanbul, Kırk· 
ılleri heyeti, tetkilii.tı esasiye kanunu. lareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve 

~lln 86 ncı maddeıi hükmüne tevfikan, Kocaeli vilayetleri dahilinde ilin edilen 

ıta.nbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, örfi idare komutanlığına, Jandarma 

Çanakkale ve Kocaeli vilayetleri hudud· umum komutanlığı uhdeıinde kalmak 

la.rı içinde, ilin tarihinden itibaren bir üzere Korgeneral Ali Rıza Artuokalın 
ay müddetle, örfi idare ilanına 20/11/. tayini yüksek tasdika iktiran etmittir. 

liirk Milletinin 
~İllirleri her türlü 
t tlıdide dayanacak 
adar kuvvedidir 
~ J'1l ihvercilerin ellerinde 
~ WU tek bir ıililı vardır. Bu. 
lıı,1 nunla kendi makaadla
kt •ide etmek için sağa sola deh. 
lı; •e lehdid savurmaktan batka 
\;, ley yapmıyorlar. Geçen ıün 
~ ~a .~e~eHümle dinlediğimi& 
j~ lını nm nutkundan sonra 
~ d~ Bari radyosu, Macarİ•I~· 
~ lrıibvere iltihakı münaaebeh· 
. hpı. . tık ih ._, h" .'.111 ".~frıyat~a .a'. .~ .ve
~ Ultın dunyayı ıstıla elliğını ve 
it • karıı hareketin, dünyaya kı· 
~ıı,S•kırıek kabilinden olacağını, 
l.ı "İka ile el'an mihver harici 
li~ i:kta sebat göstel'en Türkiye
~ U hakikati gözönünde tul· 
l~ı "'' ihtar ve nasihat ediyor. 
"'-~' radyosu, bu tarzd3 konu•· 
~ "•söyleyebilmek için kendi· 
!iı-dL •ı çok bir ııalalıiyet ıörme· 

il;, h"d· 1 . 1 'b. d . ~ç a ııe erı on •r gı ı emır 
I• "-e içinden değil, ıerbeıt fi· 
~ "• ırıantıkla tetkik ve mütalea 
ı.;i kkte olduğumuzdan, hakikat· 
''<•·-'n~i hacmi ve rengi ile. ıö
lı İlg~.ıı tabiidir. Biz ıerbeıt ka· 
~d~ toy le dütünürüz: İtalyanlar 
~d 'Ye kadar ne yaptılar? Bu 
~ti~ ~ÜJoültülerine rağmen gene 
~, k "ınde iddia ettikleri kudret 
~ı.iıı~""•tlerinin hangi zafer abi· 
~, ııı' diktiler. Her türlü İmdad 
\ııd Uı"enetten tecrid edilmit bir 
\~ • bulunan Trabluı çöllerinde 
lıı~ '"1ıç Türke vaktile mukave. 
~ '<leırıediler. Bizim bu küçük 
~~ -"ernetimizi kınnak için ne • •r r' k' il .. ~l'tk l'ır ın yo ara muracaat e-
~, h'ı •ırıellerine nasıl vardıkları· 
ı.kı' •nler aramızda henüz daha 
~~-~r. Habetiıtan ıibi İptidai ve 
~.~ hh bir milleti, batına gökler. 
~l bıı" türlü ahlak ve beynelmi· 
l41ı. kııit kaidelerine aykın veı~it 
q;ı,. 01lıak ıuretile mağlı'.ıb edelııl· 
!1tı .' llı.mdan ıonra ne oldu? Mı
~ !•~I edeceği tantanalı surette 
Sİcli ~len İtalyan orduları nede11 
~ils"k •rranide saplanıp kaldı. 
qln ~ ~ unaniıtanın her tarafm· 
~ ~•tııan bir h•lde neye ıürü· 
l;;lt ~çıYorlar 7 Neden lıalyan aa. 
~ .. ,ı:•, la.nklan ve ldyyercleri mu
[ı.tt lı~ •tıneden te•lim oluyorl&r? 
~di tr ıürü ıual ki biz bunlan 
'-~,i,•lerin ta kendiıine bakarak 
>it.Ilı h "erebiliriz. Tehdid ve !az· 
•• d aricde olduğu kadar dahil. 
'ıı0 • bir haddi vardır. Bu h~ddi 
lıı•ı ~ İnsan ruhunda bir aksıila· 
diı,İn· •tlar. Yıllard~nberi Fatiat 
':lııı. Ilı tesiri .altın<4 bunalan İn· 
qtıı r, artık bu füt t emellerin. 
l10~•freı ' ediyor) r, Çünkü hal· 
~<>l,t l'ı tahri e hiçbir cazib 
lııı, 1.Yoktur. M\ıtharebelerd~ da· 
t4 'Ilı •öııüne ahn.muı İcab eden 

•t ..,.•t Pek 'mühimdir. Fkıeriya 
bıh, •iletin sukut ve felaketi e .. 
~tr0;~~ ~a hazırlar. Bhe göre mih· 
~ el" tın en zayıf noktası budur. 

>tıı,· ~lı~Yanın yeni bir nizama ve 
t' 1 k .'lı01 1 aynatmaya elbette ih· 
~ide ."••dır. Fakat bu kuvvetin 
it~~. değil, aırın ilmi ve fenni 

Ullerinin getirdiği 1..1ir nelice 

Necip Ali KOÇOKA 

l4rka11 sabile 3 ılituıı 1 de] 

Von Papen Berlinden memleketimize dönmüştür. Büyük elçinin, Keçen 
~ne, Sov)·et - Alman muahedesini imzalamak üzere ?t-toskovaya R'İtmekte 
olan Alman Hariciye Nazırı von Ribbentrop'u, tayyare meydanında teşyi 
~derken aluunıf olan bir resmini yukarıda ıörüyorsunuz. 

Mussolini orduda 
tathirat yapıyor 

İtalyanın 
şeref ini kurtar· 
mak istiyormuş 

Metaksas, Allah 

Yunan ordusu 
denize yürüyor 

i tal yanlar 
perişan bir 

halde kaçıyor 

Yunanlılar dün 
Mussoliniyi Morava dağlarının 

sevmiy_or,_diyor işgalini tamamladı 
Yunanistan bayram 

yapıyor 

Londra 23 (A.A.) - İtimada "1Yan 
bitaraf kaynaklardan haber verildiği.ne 
göre, Mussolini, İtalyanın terefini kur
tarmak için Yunanlılara karşı kullanı
lan kuvvetleri derleyip toplamak için 
hummalı gayretler aarfetmekledir Hiç
bir formalite yapılmaksızın A1:wsolini
nin emrUe takriben 50-60 kadar yük
tek rütbeli subay azledilmiş ve yeni 
Batkumandan General Soddu, Ama
vudluktak.i ordunun bütün kabiliyetsiz 
unsurlardan tathir edilmesi için emir 
almlftır. 

Allah Mussoliniyi 
• 

sevmıyor 
Ailna 23 (A.A.) - General Metaksas 

dün radyoda Elen mi11etine hitab et
mif ve ezcümle fÖy]e demiştir: 

(Arkan sahife a alituıı 3 le] 

Göriceyi yedi fırka 

müdafaa ediyordu 
Atina 23 (A.A.) - Başkumandan 

General Papagos, neŞrettiği bir emri 
yev~ide, Yunan askerlerine, düşmanı 
denıze doğru sürmek ve denize dök
mek emrini vermiştir. 

İtalyan ric'afi 
Atina 23 <~-A.) - G'örice'nin zap

tından sonra ltalyanlar büyük bir in
tizamsızlık içinde şimale doğru ric'at 
etmektedirler. Yun11nlılar, İtalyan tank
larınl kullanmakta ve dütmana bü
yük .ı.ayiat verdirmektedirler. Birçok 
İtalyanlar Yugo!.'lav topraklarına illi
ce etmektedirler. 

Cenubd.a ,Epir'in sahil mıntakasın
da ilerleyen Yunanlılar düşmanın mu
vasala hatlarını kesmek üzeredirler. 

Atina 23 (A.A.) - Yunan ba~ku
mandanlığı umumi kararglhı tarafın

(Arkası sahife 3 ıütuıı a le] 

Örfi idare kanununun 
mühim bazı esasları 

Hallı tarafından bilin· 
mesi lüzumlu nolıtalar 

22/5/1940 tarih ve 3832 nu-ı mevadclı infilakiye ve müıtaile 
maralı örfi idare kanununun hal- ve bunların ihzar ve imaline ya· 
kı ali.kadar eden hükümleri ıun· rayan edevat ve vesaitin teslimi 
!ardır: İçin emirler vermek ve bunları 

Örfi idare kanununa göre, örfi arayıp toplamak i 
idare altına alınan yerlerde umu· 4 - Gazete, kitab ve ıair 
mi emniyet ve aeayife taallU.k matbuların tab ve ne§rini veya 
eden ve icra Vekilleri Heyetince baricden ithalini menetmek ve 
tayin ve teepit olunan zabıta sa- matbaaları kapatmak ve matbu-
18.hiyet ve vazifeleri aakeri ma- at ve telgraf ve mektub üzerine 
kamlara intikal eder. Bu makam- aaneür koymak; .. 
lar kendilerine intikal eden ıa18.- 5 - Kapalı ve açık yerl~rde 
hiyet ve vazifelere müteallik ka- her türlü toplantıları menetmek 
rarları ve emirleri mahalli zahı· ve cemiyetlerin faaliyetlerini dur. 
tası marifetile icra ettirirler. durmak; 

Örfi idare altına alınan yerler· 6 - Kahvehane, meyhane, ti-
de, askeri idare fevkali.de tedbir- yatro, ainema, bar ve emsali umu· 
ler ittihaz ve tatbikına aal3.hiyet- ma açık yerleri kapatmak veya 
tardır. Fevkalade mahiyette alı- bunların açtlma ve kapanma za-
nacak tedbirler ıunlardır: manını tayin ve tahdid etmek; 

1 - Görülf'"cPk lüzure Ü7erine 7 - Örfi idare mıntakaıına 
meıkenleri ve her türlü cemiyet, glrjp çıkmak isteyenler hale.kında 
kulüb gibi teıekkilllere aid bina- takyidaı ve ıah?idat koymak: 
lan ve bunlann müıtemilitını ve 8 - Gecelerı dolaımayı tak· 
it mahallerile sair kapalı yerleri yid veya mene~ek;. . 
ve mektub, telgraf ve sair mer• 9 - icra Vekıllerı Heyetı ta
auleleri. ıahısların Üzerlerini ge- rafından ittihaz ve tebliğ edilen 
ce ve gündüz aramak ve bunlar.. emirleri ve ili.n edilen sair ted .. 
da ıübut vaııtalan veyahud mu- birleri takib ve icra etmek. 
ııaclereye tabi bulunan eıyayı zapt ASKERi MAHKEMELER 
ve radyo, telefon ve telıiz gibi Örfi idare komutanlığı refaka· 
bilcümle muhabere vasıtalarını tinde lüzumu kadar askeri mah· 
kontrol ve icabında tatil ve me- keme teıkil olunur. Bu mahke
netmek; melerin aail ve yedek aekeri ve 

2 - Memleketin inzıbat ve askeri adli h&kimleri, zabıt ki
emniyetini ihlil etmek auçlarile tibleri ve diğer memur ve müs
ıabıkalı olanları ve emniyeti umu· tahdemleri Milli Müdafaa Vekili 
miye nezareti altında bulunanları tarafından intihab ve tayin olu .. 
ve örfi idare altına alınan yer.. nur. Müstacel ve zaruri hallerde 
lerde muayyen bir ikametg8.hı oL örfi idare mahkemeleri teeııüs 
m,ıyanları ve ıüpheli olan sair edinceye kadar maha1li hikim ve 
kimseleri örfi idare mıntakasın· Cumhuriyet Müddeiumumileri as· 
dan çıkarmak; keri adli hikimin vazifesini gÖ· 

3 _ Türk ceza kanununun rür. Örfi idare altına alınan yer-
189 uncu maddesinde yazılı olan lerde muayyen fiilleri İ§leyenler 

1 1 · ve veya bu fiillere i•tirak edenler, ıili.hlarla a et ve cepane erın y 

b b Ve Örf-, idare komutanı tarafından dinamit ,boğucu gaz, om a 
buna mümasil alitı muhribe ve [Arkası aahife 3 ıütun 1 de] 

Askeri vaziyet 

Yugoslav ordusu 
hakkında malumat 
Yugoslavya Krallığı arazisi 

248,665 kilometre murabbaı geniş
liğindedir. Nüfusu 15,400,000 kişi 
olup, bir kilometre murabbaına 
62,2 nüfus isabet eylemektedir. 
Yugoslavyada askeri hizmet 20-50 
yaşlar arasında olmak üzere 30 
senedir. Bunun 1,5 senesı muvaz
zaf hizmet., 18,5 senesi muvazzn! 
ordu ihtiyatı hizmeti, 10 ı,enesi de 
ihtiyatın ihtiyatı hiunctidir, 
Yugoslavyanın hazari orıclnsu 

148,000 kişidir. Bir harb vukuunda 
1,400,000 ~yi ailib altına alabi
lecek v~çhile haı.ırlık ve tertibat 
yapmışlı.r. 

Yugoslav ordusu hazarda 5 kol· 
ordu dahilinde 16 piyade tüme
ninden, bir müstakil hassa tüme
ninden ve iki süvari tümenile doğ
rudan doğruya orduya merbut di 
ğer fen birliklerinden mürekkcb
dir. Hazari bir kolordu: Kolordu 
karargi.hile 3 - 4 piyade tümenini 
ve kolordu birliklerini muhtevidir. 

Hazari bir piyade tüıneni: Tü
men kararg.1hile 2 - 4 piyade ala
yından, 1 - 2 topçu alayından (ve 
yahud bir müstakil topçu tabuTun 
dan) ve tümene merbut diğer kıt· 
alardan, 

Müstakil hassa tümeni: Tümen 
karargihile bir piyade alayından, 
süvari tuğayından ve sahra topçu 
alayından, 

Bir ,süvari tümeni: Tümen ka
rargahile iki süvari tuğayından, 
bir bisikletli taburdan, bir süvari 

(Arkası ııahile 2 sütun 1 de) 
5 o 

Almanya Fransız 
müstemlekelerin -
den istifade ediyor 
Fransa ile, bütün 
müstemlekelere 
şamil olmak üzere 
bir klering anlaş· 

ması imzalandı 

Bir mark, 20 frank 
olarak tespit edildi 

Bertin 23 (A.A.) - D. N. B. bildiri· 
yor: Alman Ekonomi Nazırının bir e

mirnamesile, Almanya ile Fransa ar,,sın 

da bir klering anlaşması tatbik edilmi

ye ba~lanmıştır. Bu anla,ma, bütün 

Fransız müetemlekeleri, himaye idare· 
leri ve keza Afrika ve Suriyedeki FTan
sız manda idareleri de dahil olrrıak üze
re işgal altında bulunan ve bulunm.ı

yan Fransaya "'mildir. Tediyat Alman
yada, Alman klering sandığına yapıla

caktır. Bir Alman markı kursu 20 
Fransız frangı olarak te11:pit edilmiştir. 

P~~~a~A~.~ne !!..~i~~.klı l 
muavini Laval, dün aİtf8JU Vichy'den 

Pari.&e &elıniflir. 

Örfi İdare komutanı Ali Rıza Artuokalln bir merasim sırasında 
• halk arasında alınan resmi ... 

Bu sabah Vilayette 
kaza kaymakamlarına 

direktifler yerildi 
ldarei örfiye kararının tatbi- bir beyanname neırederek örfi 

katma aid bu ırün öğleye kadar idarenin tatbikatma geçilecektir. 
tehrimizdeki alakadar makamla· Bu ırün Viliyette bütün kaza kay. 
ra hiç bir tebligat yapılmamıtlır. makamlan Vali muavini Ahmed 
Örfi idare komutanı Jandarma Kınıkın riyaseti alımda toplan• 
umum komutanı Korgeneral Ali mıılardır. Kaymakamlara örfi İ· 
Rıza Artııokalın bu gün tehrimi· dare dolayısile alınacak tedbir· 
ze gelmesi beklenmektedir. Ge- ler etrafında lüzumlu direktifler 
neral ıehrimize geldikten ıonra verilmiıtir. 

Günün fıkrası : 

"Yeni 
"Yeni 

• 
nızam,, 

• 
nızam,, 

• •• • • 
ın ıçyuzu 

karşısında 

ve 
Türkiye 

Fon Papen'in, son günlerde, cyeni nizam» a dair ıazele
cilere verdiği beyanatta bizden de bahıetmeıi, bu meaeleyi ye
niden günün en ehemmiyetli mevzuu haline ıokmuıtur. 

«Yeni nizam• ın hakiki mahiyeti, içyü:tü nedir? «Yeni nİ• 
zam» kar9lllnda Türkiyenin alacağı vaziyet ne olabilir? Bu iki 
ıuale, flkramızın dar çerçevesi içinde, kısaca cevab vermeğe 
ç&lıfl'lcağız. 

Kapitalist ıiıtem, bünyeıinde meknuz tezadlann gittikçe kes• 
kinletmeıi neticeıi tehlikeli bir aarıınh karıııında kalınca, Ön• 
ceclen icinde bütün inkitaf ,artlannı bulduğu, fakat sonradan, 
menfaatlerini koruyamaz bir hale cirm•t gördilA"ü burjuva de
mokrasisini ortadan kaldırmokta ereddüd etmedi. 

Almanyada hitlerizm, lıalyada fatİzm1 Japonyada milita• 
ri5t idare, iıte, finanı kapitalizminin burjuva demokrasisini or
tadan kaldırdıktan ıonra, bunun yerine kurduğu yeni ıiyaıi re• 
jimlerdir. 

Bu hareketler, meydan aldıkları memleketlerde ihrilal adın• 
takınJıklan halele, ortaya bir veni iktııadi ıistem koymamıslar, 
kapitaliıt ıiıterni aynen muhafaza ederek, onun menfaatlerinin 
ıadık bekçiliğini derubde etmişlerdir. 

Kapitalist ıiıtem, nasıl, bünyesinde meknuz tezadlann cit .. 
tikçe keıkiııleşmesi neticesi tehlikeli bir sar~ıntı karf!"tnda kalmıı .. 
ıa, bu siı•emi aynen muhafaz• eden hitlerizm, faıızm ve J~pon 
militarjzmi de aynı tezBd ve xor!uk1ar1a kartı kanıva şrelmıf ve 
bundan kurtulmak çaresini diğer memleket ve milletlere taa.r· 
ruzda1 bütün dünva servet kaynaklannı ve pazarlarını ele geçır· 
mekte ıörmüşlerdif. 

Çin. Habe•İıtan Arnavudluk harbleri, Ceko-Slovakyanın 
parçalanması Polo;ya taarruzu ve nihl!lyet Yunan harbi. ~te, 
fafİst rf'jimle;in, muhafaza ettikleri kapi•.alist ıiıtem neticesi o)a .. 
rak uğradıklan tezıod ve zorluklordan kurtulmak yolunda bat• 
v·urdu\slan çareler si111i1eıi. 

«Yeni nizern• fe•İst devletlerin, bütün dünya ıervet kay .. 
naklannı sadece kendi menfaatleri yolunda it1f'•mrk, biitün dü., .. 
ya mem1,.ketlerini pazarlan h1tline sokmak ve bütün dün~~ mil .. 
)etlerini de, kamçı altında, esir tıürüleri gibi calııt1rmak ıçm ta .. 
ııarladtklan bir plandan ba,ka bir tey değildir. 

c:Yeni niz,.m,. ın h,.kiki mahiveti, icyiizü böylece tespit edil· 
dikten sonra, Türkivenin bu cveni niz1trn» karı1sındt1 al•caiı v,., .. 
ziyetin ne olacaiı .kentliliiinden mevdan,. c;:ıker. Türkiye, ~i~ 
bir vaide, hiç bir iğf,..l~ kaın1mıvare1c, tıitih e~de, mütecavı~ı 
beklemektedir. Türk milletinin nelere ı. • .ıir oldııoımu h~rlces h· 
lir. 1914 • 1918 harbinden kolu kan•<lı kırık çıkhin halde, esir 
olmamak için bütün bir empen,11;li~, cih11.nına naııl karıı koydu• • k . 
ğu hahzalardan benüı ıilinmemİJ olsa ırere ~r. 

Cemal Hakkı SELEK 

• 

l 
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Düşünmenin zorluğu 

H:A:KfK:;t;T 
23 lkincitetrin t 940 -""" 

-

ve MEMLEKET 1 Hndııye - Seviyor 
• ._ _____ .,, Yazan: Seyfeddin ORHAfıl ı 

mu? 
• • erW 

B E R L E R 1 
Mevsim yazdı. l lı, birkaç saniye sonrtt, kadın ve, dl" 
Hakan Ay-Su

1 
maiyctil'? yaptığı bir ğin bulunduğu yerin etrafında b~r \Jrı• 

gece gezisinden dönüyordu. Birden ire çevirdiler. Onları, Hakanın o.'1 
yanında giden muh:ıiızlar: getirdiler .. Ay-Su: · k" 

Geçende bir doc;tum1 bir ankete ce
vabında qaiı yukarı sunlan di:vordu: 
.Bizde san'atkir yet.i~eınesinin bir 
1ebtbi de mütefekl<lr e4siklil::idir. San
atkira rehber olacak filozof yok ki, o 
latikametini bulabilsin. Bu yüzJen gene 
Jer, realizm namı alhnda Rus hiıuiye
cllel'inin çıkart.malarını yapmaktan ile
ri gidemiyorlar ... • llir taraftan TUrk 
mütefekkirine, bir taraftan yeni san'at 
nesline kartı indirilen bu tenkid dur
be~i1 Ü7erinde dii-;ünühneye de~er bir 
~k me~lelert kurralamaktadır. 

şekkiil etn1eden evvel, ln$an zihni pe
rişan, mühpem ve kat'i kadro1ardan 
mahrum bir haldeydi. nu telscteıün a
'ılması için yapılan iiç asırlık büyük 
cehidlef, hAli Mtnuna vnrmış deKi!dir. 
ıı~ıh, düşünmek fevk:ılU.de 70r bir iş
tir. An'anevl kadro1an aşn1ak, )'eni bir 
tefekkür siı;temi kurn1ak asırkırın na
dir rastladıtı h5.diselerclcntlir. Sau'at, 
teknik, ilim onu hatırlar; fakat binler
ce tefebhüs içlnde aneak birkaçı ayak
ta kalabilir. 

-------- - Karşı sahilde iki gölge var! :· - Yalnız.sorduğuma cevab verebice_, 

Ben Z ·ı n karar - ı=_ .......... ı .... ı .. s .... a ........... 11.l&'E .... R ... iEa ........ i=_~ Askere alı n an di~i~~n~a:~~::~· ~:d-: ~~~~·.=~~~~ ~;~~! d~:tr":::ı::~~d::? kadın• ;: 
işaret edilen noktaya. baktı. Hakikaten, Adam, bu ıuale tereddüd etme 

T11111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı11111111111i ayı\uğında; orada, dalgın ve kene:µ mü- cevab verdi: 

Evveli, Tlirk miitefekkiri yok mu
dur? Yok...u, yeti .. mrmesinin ~beJ,leri 
nedir? Sonra, yeni Türk ne.,tinin san'at 
tecrübeleri idi birer ı:--karlnu derece
&inde midir? Ve eiet bUyle i~c. bu on
lan itham için k.ili bir schcb ınidir? 

Yeni Türk b1k5yeci1erin\n mu"kallid
liğine gelin«, bence hu 111esl'lt.nin çok 
liU rötürür tarafı var. Yeni Türk 1ıika
yecileri (ki bunlnnn içinde btlhassa 
Sabahaddin Ali ve Said FPikı hntırh
''onım) Ru, hiki\yecilerinin basit mu
kallidi dti:ildirler. "Ewrlerinde memle• 
ket mevzulan. memleket rencl ve me
!!!:eleleri ya"ıyor, Onlara kemale retmiş 
denemez, fakat bir çı~ınn ba~ındadır
lar. {ı7erlerinde konu.,-ulncak çok . ey 
\."Ardır; fakat bi1e yeni bir f<'Y te1İr
dik1erl lnkUr edilemı-z. 

namesi.. ıla" n lhtısad memurların ~::::!~r~n;e~~~e:ö~~e :i:rkı:~:~~~du. H.:.~:~:r~=~~:,•ini... • 
* TÜRK • RUMEN TİCARETİ - Hakan: - Son söylediğin söıler neydi• ;;. 

Türk - Rumen ticaret anlaşması iki - Sahilin öbür yakasına! Fakat; adam, bu sual soruhı~cık•t" 
tarafın muvafakatile tatbik mevki inde 

1 
Diye mırıldandı vE: atını o tarafa çc- nüne baktı.. Susuyordu. Hakan. ~tipi 

e d 1
1 I d ı' bulunmaktadır. maaş arı virdi, sür'atle sür.neğe başladı. Akan le onu süzüyordu. Cevab verme 

1 

* İTAL1'.AYA BALIK İHRACATI- sular, kayalara çarpatak nasıl köpürür görünce: . 1c;t1' 
İtalyaya Bulgaristan tarik.ile balık sev- ve yollarını değiştirirse Hakan Ay-Su- - Seninle birleşmediği takdtrd~ bJ" 

lk 1 k d nun mızraklı süvarileri de, birden, öy- elini öldüreceksin, öyle mi? D,nıe 
kedilmek için te ikler yapıma Uı ır. Du"n d 

h 
A Şehir Meclisin 8 le yollaruu değiştirdiler. Biraz sonra, yat•ru feda edebilirsin? .. 01, 0 USUSI * UN SAKLAYAN FIRINCI - Be- dar ve çitişmiş orman aralanndan Bu söılerden c°'a<et alcitğı göt ıe: 

şiktaşta Hasan Çakar isminde bir fırın- bU feklı'f bu"yu"k b'ır kurtulan süvariler~. ufuklar bir rüya adam, başını kaldırdı. Z-.ıyıf bır ses 
Bef gün sonra 

otomobillere banıin cı, un saklayıp ekmek imal etmediği ı d E t' gibi açıldı. Deniz, yağız beygir erin i'- - ve · d\l> 
için Murakabe Komisyonu taraimdan terinin kenarındaki köpükler gibi, ayın Dedi. Kadın, hıçkırarak ağloyor 
Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. hararetle kabul edildi parlak ışığı ile büy;iJ< kayalar dibinde Hakanın ayaklarına kapandı i>'' * TİCARET ODALARI KONGRE- beyazlaşıyordu. Daha uzaklara açılar - Beni ondan kurtarınız. Eğe~, rn•• 
LERI. _ Geren mayısta toplanacak i- · sular·. yahm onunla birlettitilirse, ben• 

~ Şehir Meclisi, dün Necıb Serdengeç-

varilmiyecek 

Bana öyle IP1iyor ki Tt.rk mUf~ff'k
kiri vardır. An<'ak bu, ceır.iyelin inki
..__ı .. rtlan içinde \·e yalnız ouıı. se
nedir prhla mış oJan fikir tRrihinıi
zın yetiştirehildiii nis~tle aı-anmalı
dır. Bu şartlar altıncla Ttirk ceniiyc
tinden bir Kant veya Oescartes bekle
nemez. Bunun1a l.erabcr, san'ate reh
berlik eden ve y~ni nesillere snn'at 
ideali teklif eden Türk 1ntlte(ekkideri
ıtl ben hatırhyorunı. Fikir adnnıı, ıt;ın
alldn okuduğu kad~r. s;ın"atkdr fikir 
adamını okumuyor. \'eya, ic;inde ynsa
dıi:-ı dünyanın ölçülPrinı bir tarsfa bı
rakarak, lmkin~m bekliyeT. 

Bununla beraber, farzetlelim ki mu
kallid olsalar; bu on1ar için bir naki
se midir? lliçbir ıe)i lnklid ctmen1ek 
itin kendi içinde bo(rulan muharrirlt"re 
bunlan yüz dt"fa terrih ctn1elidir. An
dre Gide'in dediKi cihi, her tiirhi. te
sire ruhuınunın kapılarını a<'ık lıu'\lk
malıyız. Hakiki y&r1'ht e eri bu suret
le meydana çıkar. Bfiyı.ik ihda1ar uzun 
bir çıraklık devtt,inden ~nta vücude 
ıelir ... Bir Racine t.irveslne uıa,mak 
için, Litinlerl takHd ede"l yüzlf'rre u
nuhılmut muharririn thramtl".a ihti) a(! 
vardı. Tefekkürde, teknikte ve ilimde 
olduğu si.hl san'atte de c:ıral..h(ın bü
yiik rolünü unutmamu.lıdır. Bu c:ırak
hk, üç bet senenin l~l dei;ildir: Türk
)f'r ıiizel mı'lra ı;;ôytenıe..,ini O~renmt~k 
lc:in a4'ırlnrca İran Pdehh·atını.la c:ırak
lık ettıter. Aynl şey, Yunanhtarı tak
lid eden Jl'iünler, Lfttin ve isra.nyo1\an 
iaklid eden Fransu:lar, Fran!UZ ''e in
ıfliıleri taklld eden Almanlar, Fran~tt 
ve Almanlan takll•\ Pdtn R.tı~lar için 
de '·ariddir. Bu milletlerin edebiyatını 
gö1den ıe(irince hakiki yaratı~ın tıasıl 
eski mode11er üıerintle büylik hir ıı.a
~ırla tekrar tekrar çah .. malardan doi
duj'unu an1an:r. BunJan dolayı, yt'ni 
Türk hikiyecilerindeki. arayı' kabili-

An.karadan alınan haberlere göre ben ken geriye kalan Ticaret odaları kon- tinin reisliğinde toplanmıştır. Silah alu- - Şarrk ... Şarrı·k! nen öldilrülmü, olurum. ettL 
z:in tahdidi kararnamesi bugiln Resmi gresi gelecek mayısta Ankarada topla- na alınan memurların mezwı addolu- Diye aanki büyük bir türkü söylü- Hakan, ona sakın alır.asını işaret 
gazetede inti.,ar etmiştir. Buna göre hu n&cakbr. nup maaş ve ücretlerinin ödenmesi hak yordu. Buraları o yerlerdi ki, Asya- Erkeğe dönerek: ıi ı:,eo 

Bununla beraber m~le)i daha ,,ni' 
tnlkyas:ta da alabiliriz: ı\.calıa tefekkür 
aan'ate tekaddüm mü cdb·or, hiç de
lilse llU\'atle te(ekkür dalına oınuı o
muza m.ı ıidiyorlar? Bunıhın ... haklı 
olarak - şüphe edebiUrlı. E, .. l;.i Yunan
da Homeros ve Sopboc1e5, bıi.t Uk Yu
nan filoıoOanndRn evve1 yctişmt~t,.rdi. 
Romada da bi•yle ... İddm dünyası Fe
rezdek, 1'1ütenebbi ve F1rtle\"..;iyi çı
kardığı uman hrnüı !>ü~iik mütefek
kirlerden eRT' yoktu. UahuR bir Ra
cine'in yanında De~carte!t, veya bir 
Sheakespeare'ln yanın•la Bacon aramak 
ne kabildlr, ne de (loft'udıır. Jlatti mu
hayyile ek.~rt akıld3n önre ıelıliii d
Iİ· un'at de ft1sefeden öıır:e gelir. Rus 
edebiyatı Dostoir-"'-.;ky ve Tol.it<ıi ile 
a"11 ~rlerinl verdiıfi . uad3 henUz Ru"-
1.ann hiçbir hü) ük mütefekkiri yoktu. 
Spir veya Kropoik.ine gibi mli.te(ck
kirler, materyalist filozollar, Rus ro
manından J'()nra ~·etic;:tiler. San'atk.ann 
kendi eRrl üzerindeki tttnınıüllcri - ki 
nadir olarak tespit edilmi lir - Li1,?.at 
tefekkür deiildir. Dü~Uınnek hn.yJi 7.0l' 

bir un'atür; ve hunun df'rece~int an
lamak i(in bir de(a medl'niyet tarihine 
bıkmak kftfidir: Arist'> fel~fesi, ıihin~ 
ler ti1erlnde iki bin c;('neden fa7la ınut
lak olarak hüküm siirdü. Fakat o te-· 

-

Askeri vaziyet 
(Bat tarafı birinci sahifede) 

topçu taburundan ve sü\-·ari tü
meiline merbut diğer birliklerden, 

Bir piyade alayı: Alay karargihile 
bir tank defi bölüğünden ve üç 
taburdan ve bir piyade taburu da 
dôrt piyade bölüğıle bir a~r ma
kineli tüfek bOlügünden :ııürek
kebdir. 

Bır tank defi lıöliığünde 37 mi
limetrelik dört Fransız ve; ·a 37 1 7 
nuıimet.relik dört Skoda topu 
vardır. 

Bir süvari alayı: Alay karargll
h.iıe tiç ıU.vari bOlüHünü. ve bir ~Ü 
vari a;ır makineli tüfek bölüğünü 
muhtevidir. 

Hazerde kolorduların mürek.keb 
olduk.lan tümenlerle koloıdu ve 
ttımenlerin bulundukları mevkiler 
tunlar dır: 

1 inci kolordu: Potiska, Tuna, 
Drina tumenlerinden mürekkeb ol 
mak il.zere Neu.satz'da, 
2 nci kolordu Verbas, Bosna, Ad
ria, Zeta tümenlerinden mürek
keb olmak üzere Sarajevo'da, 

3 Uncu kolordu: Bregalnica, Var 
dar, Kosova tümenlerinden ınü.
rekkeb olmak üzere Üskübde. 

4 üncü kolordu Drave, Save, 0-
ıijek tümenlerinden mürekkeb ol 
mak üzere Agram'da. 

5 inci kolordu: Sumad3a, Tiınok, 
:Morava tümenlerinden mürekkeb 
olmak üzere Niş'te. 

Sü\•ari tümenleri do&ı udan doğ 
ruya Harbiye Nezaretinin emrin
de buhı~urlar .. 

MuhteW aınıflar hulisaten ifa
de edilmek Utenirse hazarda şu 
kıt'alar vardır: 

Piyadede: 53 piyade alayı - 128 
tabur - 570 bölük ve keşif k.ıt'al-t, 

Süvaride: 10 süvari alayı - 40 sü 
vari bölüğü ve iki b~ikletli Ur.bur. 

Orduya merbut fen birliklerin
de: 6 alay, 16 tabur, 1 bölük var
dır. 

Yugoslav piyadesi 7 ,9 millmetra 
çapmda mavzer ti.i!eklerile mü
ıellihhr. A&ır maklneliJer arasın
da Malıı:sim, Hoçkis ve Şvirtzloze 
tipleri vardır. 

Sahra topçusu kwnen 7.5 luk 
Şnaydır, kısmen 7,60 lik Skoda 

Edebi roman 

ANA 

sust binek otomobilleri, motosikletleri, * TAKAS PRİI\ILERİNDE DEGi- kındaki tek.lif kabul edilerek usulen dan kopan kasırga, mabedler üzerindeki - Peki - dedi - Şu halde si 
tenezzühe mahsw deniz vasıtalan beş ŞİKLİK _Dünya vaziyeti dolayısile •.a encUmcne gönderilmiştir. Müteakıben çapraz ilahları söktükten sonra, ,imdi birleştiriyorum. ırı" 
gün sonra seyrüseferden menedilecek- kas prjmlerinde bazı değişiklikler ya- de ~hrimizdeki bazı Maliye va Beledi- göi;e doğru yükselten mlnarelerile Yanındaki muhafızlard!lın birka.~01• 
tir. Elçiliklere, konsolosluklara ve 12 pılmıtbr. Bu değifikliklerin tatbikına ye tahsil tubeleri tarafından halktan Hakkı ifaret ediyordu. GenP, lıu diyar- bazı ı;eyler söyledi. Bu muhafızlar, ıccJL 
teşrinisanide seyrüseferde bulunan dok bugünden itibaren başlanmaktadır. yapılan fuzuli ve mükerrer tahsilatın da, adaletile ün alan büyü} kuman- tarından tuttuktan kadın ve er tctı• 
tor Otomob

iiiert·, bu memnuiyetten is- danlar vardı. bir arada1 bir kayadan sulara bırll ...J• 

B ı d 
reddi için 1940 butçesinin reddiyat ter- ·nı ahmin edeP ... 

yetini takdi1' etmeliyiz. Onlar millinin 
Ic:lnde insaniyi bulmaya bn 5ure0e 
muvaUak olacaklardır. Yaptık.lan icin 
,uuruna !llahib o1duk1annı tahmin edi
yorum. Bu, onlann henü7- tam \"f' ot
run bir fiktr !lt\'iye<ıine )Ük..ce1dikleri
ni söylemek demek dt•itldir. Çı.inkü 
dü'IÜnmf'k h.\kikaten 7or bir \<;tir. 

. Hilmi Ziya ÜLKEN 

--

Tren va vapurların 

tahdidine dünden. 
itibaren baslandı • 

HükOmetin yeni karan mucibince 
tren ve vapurların tahdidine dünden 
itibaren başla.nmı,tı.r. Bu auretle di.ın
den itibaren Anltaradan cuma, pau-r
tesi, çarşamba günleri 12,45 te, Ada.

nadan cuma, pazar, çarşamba günleri 
saat 13,30 da haJ'eket eden trenler kal
dırılmıştır. 

Haydarpaşadan kalkan seferlerden 
ba11lan da buıünde nitibarn kaldırıt
mışhr. Sabahlan 9 da Haydarpaşa.
dan hareket eden trenler yalnrz pa

zartesi, çatf&tılba, ve cuma fCilnleri 
~{er yapacaktır. Diğer günler bu se
ferler icra edilmiyecektir. 

Her gün Haydarpa.,.dan 14,25 te kal
kan po«ta treni bu etinden itibaren ta
mamen llivedilmiltir. 

Maliye Vakili bu 
sabah geldi 

t, Maliye Vekili Fuad A~ah bu sa
bahki ek~re!lle Ankaradan şehrimize 
eelmiştir. Vekil birkaç gün şehrimizde 
kaldıktan sonra tekrar Ankara~"R. dö-
necektir. • 

---

sahra toplan, k15mcn de 10,5 luk 
Skoda sahra obu.'!.lerile mücehhez 
dir. Dağ topçusu lıı:ı~en 6.S 1uk 
Fran~z. kunnen 7,5 luk. S'ıcoda dağ 
toplarile, ku:men de 10.5 luk Sko
da da~ obüslt'rile mücehlıf'zdir. 

Bir kolordu topçu alayında 10.S 
luk. toplarla 15 veya 15,5 s:ıntlmet
re c;apında obü~ler bulunur. Ajhr 
topçu alayında 15 ~nt\m~trt'lik 
toplarla 15.5 AAntimetrf'lik obüsler 
ve 30,!"i santimetrelik havanlar 
mevcuddur. 

Bir tayyare defi topçu alayında 
4, 7,65, 8,35 ve 9 santimetre ça
pında toplar vardır. 
Yugo!'Javyanın deniz ve hava 

kuvvetlerinden ayrı blr yazıda 
bahsedeceğiz. 

Tefrika numarası: 49 

- KIZ 

llina edilmişlerdir. Benzinle ~leyen ve Viliiyet ve e e iye tibine 6Ş bin llrahk bir tahsisat ilave !ar. Henüz; n_e~cest. t. ıı·~· 
fa•--t yelkeni olup da bundan istifade 1 1 .::ı. Hakan Ay-Su, maiyetile beraber, dikleri bu haelise:ien urperen dJı11 ~ * ŞEHİR MECLİSİ_ Meclisin itle- o unması, köylerde e dokuma tezgo..ıı- · . · d • b'rkaÇ • 
etme!i mümkün olan deniz nakliye va- karşı yakaya geçmiş ve sahile hikim nın ma1yeti, gerıye ogru 

1 ıf!V 
ri rog· almış olduğundan bundan aonra 1arının çoğaltılması için köy sandıkla- D rekildı"ler. Mızraklın ucunda, aY

1
,, •• 

1 1 Mıntaka Li ' ki tepenin bir kenarında dur.nu~hı. u- y }" 

ıntalarının motör er man toplanblara 1,5 saat evvel, yani saat 13 rına 500 lira yardım edilmesi, Hase k d 1 d k" kisl · 1
--- rakt08 

radan, öbür sahilden farkedilen R ın ve su ar a ı a erı ~ .. ~· 
Reisliği tarafından mühürlenerek se- te başlanması kararlaştırılmuıtır. hastanesinin Jakülte• kısmına ilive yandt. nu··tu··n kalalarda, o mızra11<, '' 

d
'l k · T k ··-y ve erkek mükemmelen görülüyordu. D o 

fer yapmasına müsaade e ı ece tir, a * BERBERLER_ Yeni Belediye ta- edii.en 15 yatağın masarlH dc.ıime ve ia- k d b' rıltı.sı kadar seri ve korkunc fikir e ı;ıı 
t k b

. .. Erkek, kollarından tuttuğu a ına. ır ·ı v 
si otomobilleri de bir gün e , ır gun 1. . be be 1 1 1 l h" te masrafları kartıhğı olarak bütçeye · la•b. Çehreler derın· le•ti. Adaleti.' •ı• 

k ı .. d ımatnamesıne r r er Ç n yen u- çok tehdidler savuruyor, ondan sevgı v . "" b ,. 
Çift numaralar işleyece t r. Bugun en k.. 1 k im .. li"k .. 1642 lira 50 kuru, masraf zam- k 1 · k da alan yu··ce Hakan Ay-Su, böyle d'' . .,.,r• kli um er onu uş ve guze ı muessc- dile-yordu. Bir arJ.lı , e inı; yu arı n ~-
itibaren birbir kara ve deruz na ye 1 il be be 1 b" b" . d l mı ve bu yatakların getircce:ıı.i va- r•keti yapmak'- hakaııitk mı e 1

1
-_.o 7 se er· e r r er ır ırın en ayrı mış- 5 ğ indirdi· ,,._ us \11,...-vasıtasına aeyrüsefer müsaadesı ve pli- ridat olarak da bütçenin varidat kıs- aşa 1 

• du? Hakanın aa• gerisinde bu tır. - Bil ki - dedi - ay ve ıu '8hidim • 
ka verilmiyecektir. Taksiler her sabah mına 4106 lira 25 kurut ilave olunma- ı ks E- be atl• birden yaklaşarak: 1 ı * 

TRAl\.IVAYDAN ATLAYANJ~ARA olsun, sen benim o aca ın. ger, -
saat altıdan itibaren vazifeye baş aya- sı kararlaşt.ı.rılmııtır. Bundan ıonra da, 1 b _ Bu, bir cinayettir HaJ<anl11

" 
CEZA D .. t i " ·· k nimle birleşmezsen, bu su ar, ana me-

caklardır. - un ramvay ar yurur en Konservatuara ı,ık, ısıtma ve temizlik k atlayıp binen 20 kişi He 8 totör ceza- zar olacak. Dedi. He an: _ .. rt 
landırılnuştır. için 700 liralık bir ili.ve tahsisat veril- Kadın, mütemadiyen ağlayor, kendi- - Ahlik; alın tcrile kazanılan V"'" 

mesi, SarıyerdeJd. husu.si Jdaro ma!ı ve 8 •1n1• belinden kavrayan ve biltii.n çır- d k b 1maz. gibidir. Hiçbir yer e ay o d.t" 
Dı' ticaretimizde 

tahavvüller 
Maarif aNemlizade konağı. namile maruf ilk pınma'--•na ragm~ en bir türlü bırak- ı d "'U. ~· Dedi. Kan'"" su ara o.. . 1 iil"ı• mekteb binasının iki yıl müddetle orta mıyan adamın kol!arından kurtulmak (azla eğildi. Orada, iki hayat, 0 b'~ 

mektebe tahsis olunması hskJundaki istiyordu. boğu,uyordu. Bir müddet, ikisi d~tÔ 
teklifler kabul olunmuşlur. Ay-Su, belki, bu levhayı sonuna ka- yatlannı kurtarmak için blr 111 rı bit' 

Rumanya ile aramızda yeni yapılan 
ticaret anlaşmasının tatbik edilmediği 
yazılmıştı. Dün bir gazetede çıkan bu 
haber, .,ehrimizdeki Rumen Ucari me• 
hafillnde büyük bir al&k.a uyandınnıt· 
tır. Mıntaka Ticaret MU~ürü, kendisi
ni z.lyaret ~den gazetecilere, yeni an
latma hüküruJerine göre, Rumanyaya 
sevk.edilen mallara li.u.ru: \rcrilclii;ini 
söylemiftir. 
Diğer taraftan da, ıümrük idares~ 

ııınlaşmarun tatbik edilmediğine dair bir 
emir almadığından da bahsetmektedir. 
Maama!ih tilccar, bütün bu tereddüd
lerden kurtulmuştur. B. ?.f. MeclUinin 
dtinkü toplantısında, Rumanya ile yeni 
yapılan ticaret anlaşması 

0

da tasdik e
dilmiıtir. 

l\LMANYA İLE TİCARETİMİZ 

*REKTÖR ANKARAYA GiTri -
Üniversite Rektörü Cemil Billiel. Ve
kaletle temas etmek üzere dün Anka
raya gitmiştir. * OKULLARDA İNZİBAT İŞİ -
İlkokul başöğretmenleri, dün bir toplan 
tı yaparak okulların inzibat i$lcri etı·ı
fında görüşmüşlerdir. Talebelerin haric 
de kasketsiz geunemeleri için tedbirler 
alınmı!Jbr. 

Müteferrik 
*BİR SİNE~A OPERATÖRtl GEL· 

Dİ - Bir İngiliz •irketi namına film 
çevirmek için bir operatör dün sa.bah 
Konvansiyonel lrenile ~hrimize gel
miştir. Operatör, buradan Anka.raya gl 
decektlr. 

Yedi yaşında bir çocuk 
tramvay altında öldü Dünkü gazetemizde Almanyadan bir 

ticaret heyetinin memleketimize geldi• 
ğinden bahsetmiştik, Heyet, buradan Dün Kurtuluşta feci bir kaza. olmu,, 

Ceb feneri 

ihtikarı 

Dün Fiatları Murakabe 
Komisyonu 

tespit 
fiatları 

elli 
Fiatlan Murakabe Komisyonu, ceb 

fenerleri, ceb fenerlerine mahsus am
pul ve pil fiatlannt te~ıt etmtftır. Bu 
karara göre ceb fener1erinin kir haddl. 
toptan ve perakende satışlarda yüzde 
15 tir. 
Yassı pillerin pe:rakende fhııh 20 ku-

dar seyredecekti. Fa.k~t, şu birkaç da- aradılar. çırpındılar ... Nihayet elle ,.etli 
kika içinde, geçen hildisenin bütiin birine dolaştı. Erkeğin kolları k~V" ~·
mahiyetini anlamıştı. Helej erke{(in s<iy geleli. Bir nefes fazla yaşamak IçıP 
\ediği sözler, onu pek fazla sinirlendir- dıru aşağı doğru, ınlara bastırd1• }1.~ 
mişU. Bütün maiyeti, onun ne yapaca- Hakan Ay-Sunun gözünde, 0 'rıı)"<t 
ğını sabırsızlıkla bekliyordu. Uzun dü- bir kıvılcım yandı. Bu, ~~r~aı; ~roıtı 
,üncelerden sonra veril.?n hükümler, evvel kafalarda dolaşan duşunce 

1 
e!irJ 

kararların en iyisidir. Fakat, bazan; daha parlak ve manalı idi. Derh9 ııfld' 
ant kararlar içinde de pek iubetlileri kalırdı. Kayanın suya yakln uc ~ 
bulunur. Ay-Su, bir an düşündü. Son- duran muhafızlar sulara atıldılst·ıc.rı' 
ra, ,öyle bir hüküm verdi: Gecenln bu feli.ketzcdeyi oaşkın bir halde te .,~ 
sac.tinde, bir kadını tehdid eden her- Hakanın önüne a,ctirdiler. Ay-SU·,,,.. 
hangi bir adam, anoo.k ieli bir yalancı lcin bir sesle karşısında titreyen 
olabilirdi. Bu adam, yeminler ederek ma: fi'~ 
kadtnı aldatmak istiyor, bitleımediği - Sevdiğini iddia etti~ 1cadırıl d# 
takdirde kendisini öldüreceğini &öyle- tarda boğarke.n seni ~tardıl:t(;,,rıi;• 
yordu. Hakikaten; sözlerini tutarak, ö- ~ağ gerisindeki atlıya donerek ··t·'..ıı 
tüme kendini terkedebilir miydi? Ay- . go ıv
Su, bu adamda, böyle bir cesaret gör- hapsedioiz. Kadını da evıne i)"İ fi• 
memişti. Bu hal ise, onun lçin kAf1 nUz, korkulu rüyalar ardında 
idi

. balılar vardtr. .. ,,,,4ot• 
Atının dlzgı"ninl s.•lladt. }!ül<U 

Muhafızlarına dönerek, onları yanına 
getirmelerini emretti. Sekiz on mızrak- Ay ve Su, şimdi gülüyordu. __.J 

İzrnire giderek.. tUtün alacaktır. Necla adında 7 yasında bir çocuk tram
vay altında parçalanarak ölmüştür 

Bundan b~ka Ankarada bulunan bir Vak'a fÖyle cereyan etmiştir: 
ticaret heyeti de, üzüm ve incir almak Kurtuluşta Tepeüstünde oturan Nec
tçin, Ticaret Vekileti erklnlle müza- ta yolun bir tarafından diğer tarafına 
kerelec yapmak.tadır. Bütün bu hlidi- geçerken vatman Ahmedln idare ettiği 
seleTden anJıyoruz ki son ı.anıanlarda 

ruş. yuvarlak pi11erin de 10 kuru,tur. 

1 Amal~ fia~;:,;uru;t;~artlan IL.._~ __ P __ 
1 

o __ ~_ .. ı Hindistanla 

ılii~P.rak 17 numaralı Kurtuluf - Beyazıd tram-
Almanlar, piyasamıza karşı büyük bir vayının altında kalmı.şbr. Biraz: t0nra Ortaköyde oturan 70 yaşında ArUn 
atAka göstermektedirler. Almanlar, u.-
tın aldıkları mallara karşı ille ve kim- tramvay durduğu 7.amnn kızcaAızın t.a- tamir etmekte oldulu 6 metre irtifa

mamen parçalandığı görülmüştür. Vat- mdaki duvardan düşerek batıından ağır 
yevt maddeler vereceklerdir. 
rr==============ma~ yakalanmış, tahkikata başlanmıştır varalanmu:ı,. hastant'ye kaldırılm1$hr. il H B R G U= .. = N=B==, . .R===.,,,====E::::S=E======L =E=] 
İnhisarlar İdaresi, sigara kağıdı sarfiyatını tahdid etmek için 
yaprak sigarası satmağa karar verdi - Sigarilloz da neye 
derler ? Buna yaprak sigarası desek ne lazım gelir ? -

Acaba İnhisarlar, sigara itiyadını değiştirebilecek mi ? 
Bu sabah, gazetelerden birinde fU 

havadisi okuduk: İnhisarlar idaresi, si
ıara kağıdı sarfiyatını tahdid etmek 
için, yaprak sigarası lstih.salAtmı arttır• 
mağa karar vermiştir. Şimdilik Anlca
ra, İstanbul, İmıir gibi büyük fehirler
de daha fazla yaprak sigarası satacak
tır. Bu şehirlerde gördüğü tecrübeler 
neticesinde, yaprak sigara satışınL diğer 
şehirlere de teşmil edecektir. 

İnhisarlar idaresi, şimdiye k1tdar bir 
kaç çeşid yaprak sigarası çıkaı mıştı. Fa 
kat bu sigaralar hem pahalıdır, hem de 
iıtimleri türkçe dej:ilcür. Her nedense 
İnhisarlar idaresi bu yaprak si~aralan
n.in adına SigarlUoz ismini vermiş
tir. Acaba, bu sigaralara, türkçede kul
lanılan yaprak sigarası ismint koymak 
kili değil miydi? 

Yaprak sigaralarının tilrkçe olmıyan 
garib isminden başka, fiatlan da pek 
pahalıdır. En ucuz: bir tek slgaı-anın 

tanesi altı kuru~tur. ?ı.faalescf bu &.!ga
ralar da kısa zamanda içJlmektedir. 
Ha~bukl yaprak slgaralannın urun ınud 
det içilmeşi 18zım gelir, halbukl in
hisarlann yaptığı sigaraların tütünleri 
çabuk tükenmektedir. Müleınadiyen i
çilmediği takdirde de derhal sönmek
tedir. Halbuki yaprak sigaı·olanndaki 
tütünlerin bir hususiyeti de, tülünün 
çabuk sönmemesidir. Şimdiye kadar İn
hisarlar İdnreı:ıi herşeyden evvel bu hu

susiyeti haiz tütün ·bulmalıydı. Bundan 
başka, yaprak sigarasını tamim etmek 
için, bu nevi sigaraların flatlarını in
dirmek li21mdır. Halbuki İnhisarlar 

kat olabileceğini, kendi kendine itiraf 
ettiği :uynan o çok f8şınnıştı. 

İdaresi, son yaptığı tetkiklerde yaprak 
sigaralarını 3-4 kuruşa satmağı düşün

mektedir. Bu da pahalıdır. Şayed, 3 ku
ruşluk bir yaprak sigarası herhangi 
sigaranın içim müddeti kadar kısa ise, 
3 kuruşa bir sigara çok pahalıdır. Bir 
mesele daha var: Yaprak sigarası ne 
kadar ucuz olursa olsun, bunu içmek 
bir itiyad meselesidir. Hele memleke

timizde yaprak sigarası içenler pek az:
dır ... İnhisarlar İdaresi, ılgara kAğıdı 
buhranına karşı yaprak sigaıasını ta
mim etmek için tecrübelere girecekse 
bu iş kendisine daha pahalıya mal olur. 
Kaldı ki dünyanın her tar»fında da 
yaprak sigarası sarfiyatı azalmakta, bi
zim içtiğimiz ıigaralarm sarfıyı:ı.tı art
maktadır. 

Derhal, kalkmak1 karyolada.'"\ inmek 
ister ıibi örtüleri itmişti. H:t5iabakıcı· 
nın kendi!'ine hayretle baktığını gö
t"Ünce heyecanına hakim olıuaya çalı
şarak: 

Yarınki lik maçları 
i,tanbul Futlıöl Ajanlığından: 
24 '111940 tarihinde yapılacak lik 

maçları: 

Fenerbahçe Stadı: 
İstanbulspor - Vefa saat 11, G;1ıl.ata

saray .. Albntuğ sa:ıı lJ, Fener bahçe -
Topkapı saat 15. 
Şeref Stadı: 
Beykoz - Süleymaniye ıaat 13, Be

'iktat - Beyoğluspor saat 15, 
Karaıümrük sabası: 
Şişli - Güneş. Feneryılmaz: - Boz .. 

kurd saat 9. Dav,ıdpaş.ı .. Demir!Jl)or 
saat ll, Eyüb - Doi:uspo:" saat 13. Ka
ragümrük - İstikliJ saat 15. 

Anadoluhisar sahası: 
Anadolu - Rumeiihis1r saat 11, Ana

doluhisar - HilB.l saat 13, Beylerbeyi .. 
Alemdar saat 15. 

Voleybol maçı 
Hayriye lisesile İstanbul lisesi ara

sında dün bir voleybol maçı yapılmıt 
ve İstanbulun 15-3, 15-5 gallbiyetile 
neticelenmiştir. 

Ping • Pong şampiyonası 
İstanbul tenis ajanlığından: 
ı - BirincikSnunun ilk haftasında 

ba,lamak üzere bir ping-pana şampi
yon~sı tertib edilmiştir. 

2 - Bu karşılaşmalara iştirak ede
cek idmancıların 30.:ll/19i0 cumartesi 
akşamına kadar her gün saat 16 dan 
ıonra Tenis - Dağcılık kulübünde te
nis ajanlığına mUracaat ederek kayıd
larını yaptırmaları tebliğ olunur. 

- O .. giyinmişsiniz de! dedi. Fakat 
ne çocukluk! İstirahat etmeliydiniz. Böy 
le kovulmu• gibi gitmek!. B3şıruzdaki 
)aralar için de daha birkaç pansıman 
yapmak 18.zım. 

• • • 
tıcaretıınıı 

Bugün Hindislandan b~ 
ticaret heyeti bekleni1° 

- tal'~·· Bugün Toros ekspresile, Hindi.:C,~ııt 
şehrimize bir ticaret heyeti gel l~ 
Heyet auw arasında, Hindistıuıtn fl"I'~ 
U ku'maş fabrikatörleri de bul~rtliAi!\ 
tadır. Heyet, Manifaturacılar J:JU' ,c~ 
mcnsub zevat tarafından karşıleil 
tır. . ·tflİ' ~ 

Hind ticaret heyeti, memleketi le j(itl' 

yasasına ipekli kumaılar satrrıa 11,ıı_ı.t 
allikadariarla görüşecek, bu . .:::. ,ıo 
mukabil Türkiyeden kunl aı.e1 · · 

_c•_k_t"-·~~~~~~--~~ 

Karanlıktan istifade ed~ 
bir yankesici yakala" 1~ ·c1 • .,.,. 

Refik isminde bir yankesı • ı.sıil' 
jlece ışıklann söndürülmesinde~d 
de ederek, Çarsıkapıda FaiZA! ~eo 1'uı 
bir kadının para çantasını Ç!Jl~~cii ,u 
kalanmıştır. Yankesici Uç~ f1.11pst' 
mahkemesinde bir ay 28 güil 
mahkôm olmuştur. 

Elektrik iıtihsalatuıııı 
.artıyor tt•ı 

Memleketimizdeki elektrik 5': ,:e~ 
larının çoğalmasına müvatl. oıar:9 ,1t
lrik i.stihlikl de mühim rnı.ktaf tifl'itc:l' 
mıftır. 1939 senesinde mernlck~ JcilO" 
lstihı<al olunan elektrik 353,313. ooO v· 
vat saattir. Bu miktarın 209,sı~, ,.rı'. 
lovat saati, yani yüzde 59 u t8 t 5111°• 

ki1v• ı' trallarında ve 143,490,000 ° ırti • 

Yaıan: PERİDE CELAL 

Gene kız, buradan derhal çıkmalıyım, 
diye dü.şündü. Nereye cideceğim? Eve 
dönmek .. bu imklnsıı bir ~ydi... O
raya ebediyen avdet etıniyecekti Ebe
otiiyen .. bir an Fikret aklından gelip geç
tı. Fakat ona gitmekten de derhal vaı: 
.ı:eçti. FikreUn son zamanlarda ıık sık 
Nedimeye uğradığını biliyordu. Bir gün 
ıaka tarzında arkadaşına: 

1 -stabakıcı odanın içinde gidip geli
yor ve bir f('yler ııôylüyordu. Gf'nc kı.z: 
dinlemiyordu. cHerkes beni bırakıyor. 
diye içinden söylendi. Öfke ile titredi. 
Fıkreti kaybetmekten üzüntü duymu~ 
yordu. Yalnız, kendisini kuvvetle sev~ 
ıniş olan bir adamın uzaklaıımış:, belki 

de bir başkasile tamamen unulnıu~ ol
duğunu Ültimal halinde düşünmek bile 
gurw-uııu derinden yaralıyor, onu ze
hirliyordu. Demek daima Fikı-etin her 
şeye rağmen kendisinden hiçhir zaman 
geçemıyeceğini, hep öyle vefakir, sa
dık kalacağmı mı tasavvur etmişti? Ne 
emniyet, ne çocukça gurur! 

- Kalkacağım, dedi. Elbise~crimi ri
ca ediyorum. 
Kadın şaşırmıştı. 

Alev bu sözlere rağmen, onun mem
nun olduğunu hi.ssetmi,ti. Hastanede 
dedikodulara scbeb olan bu meçhul 
hastadan kurtulduğu için belki de ıe-

yani yüzde U i de endüstri sa;ır ,-ıı• 
rında lstihlik olunmuştur. şe ku-U'te~ 
tra11arında istihsal olunan ele de .P 
95,971.981 kilovat saati, yani yüı d• il' 
ıanayie ve endüstri santra~::;~ )<il~: 
tihsal olunan elektrikten ~?;µ. hit 11'\l 
vat saati, yani yüzde ikisı şe 

Onu, anasını, kcndı cocuğu oJacall ı edilmezdi. Fatkında olmadan; isfeme
kadar gene, tecrübesiz &şıkının koUr... den bir maıkey~ ~ekip. yı~tmı,, sevgı, 
T•11rl1tn cıkarken 1 görn1üştü. ŞUndi e1• şefkat, feragat gıbı ulvı hi5lerle önil
""•lce, itaat ede,"'ll-.?'1.i..:i:i için biuı.z 1i7- mÜ!J bu maskenin gerisindı:>kı aııl yü
gün, ııkıntıh dinlediği tavsiycılennJ, :ıü. o iğrene çehreyi meydcına. koymuf
aon .zamanlara kadar Fikretle evlenme- tu. 
ıiıli tekrar ederek nııısıl bu izdi·-:acı ka- Annesini kıskanıyor muydu'? Bunu 
bul ettirmeye uğraştı~ını hatırlayordu, da düşündü. Evet, önceleri şüphele
Bu kendini düşündü~iinden, sevdiğin- ri ham bir halde iken, her,eyı vehme
dC'n söylediği gibi ~aa".leüni i!ltediğin- ·der ve inanmazken onu kıskanmıştı. 0-
den mi~·di? Hayır .. P~ıio ile daha ra- nu fazla gene, &üzel bulmuf, ta.hatsız 
hat ve serbest ya,ayiıbilmek içindL Gil- olmuştu. Şimdi ise yalnız iğreniyor, al
ya analık end' 1, •efıesıtile soku:uyor, datılmıt aziy~tte olduğu, gur..ırile oy
sarıyor, halbuki '1aklkatle bir beli gi- nnndığı i de nefret "9e kin duyuyor

- Sana, benden havadis almak için, 
~selliye muhla.c olduğundan geliyor, 
tiyle mi? demişti. Fakat ona beni ça
buk unutluracağına eminim. Korkarım 
bu sefer de sana işık olmasın. ?ı.-IalOm 
va, pek hassas, yumuşak, müsaid bir 
kalbi vardır :z.avallının ... 

Bu sözleri inanmıyarak: söylemişti. 
Nedimenin kızardığını ve garib bir ,e
kilde gülümsediğini gördüğü 7.aman şa
ırdı. Bununla beraber bir şey belli et

memeye ça1ıftt, içinden: •Hakikaten an
lq.rnak üzere olabilirler, diyordu. Bel

ki Fikret, Nedimenin yarattığı ~fkat, 
dostluk havası içinde beni unutarak tyibi kendisinden kurtulınnk istiyordu. du. 

.. çocuğumdan, onlln s;:ı;adetinden baf
Kapı açılmı$tı. Doğruldu, dönüp bak- leşmeye bQflamıştır .• Nedime de Fikret 

lı. Jlastabakıcı idi. Kadın yakia~tı, yas· gibi bir adamı ideal koca telılkki etti
lıklarını düzeltti: ğini her zaman tekrarladı&ına ve izdi-

ka bir ıey düşünmüvorum•. d1.:mişli. 
Sonra, gHmjş, kızının da ayni ateş ve 
aşkla bağlı olduq;u adamın kollarında 
yıltmıştı. Ne müthiş ı'cydi bu! Gene kız: 
·Olamaz. olamaz• diyeı ba~ırmak isti .. 
yordu. Fakat hakilc..t qıkirclı. İııkir 

- Oh!. Maf8l1Jh .. çok iyisiniz ded.i. vac için hazır bir kız olduğuna göre bu 
Derhal yüzünüz drği.4ıti. Kalkıp aturmUŞ h1dlleye f&tmamak lizımdı. Fakat liti
sunuı bile.. 1 le diye, ıöylediiıi ıözlerin peki!& baki-

Birdenbire Ahmedi hatırladı. Benim 
talihim bu adamdır .. diye, acı acı gül
dü. Ve yatağın içinde kalkıp oturdu. 
Gözleri atef gibi yanarak annesini dü
fÜndü. Onun yalan faziletlerini, namÜı: 
telclkkilerini mahvedeceğim, diye için
den söylendi. O .kapıların arka5ında gü
nah işliyordu. Ertesi gün melek y\hile 
dışarıya namus taslayacak kadar da kor 
kak ve kurnazdı. Halbuki ben aks.ini 
yapacağım. Herkes benden bahsedecek 
ve kimbilir neler söyleyecekler._ O .. 
kederin.den ölecek. •• 

- Fakat nasıl olur! diye itiraz etti, 
başınızdaki yaralarla ... 

Gene kız, kaşlarını çattı: 

- Bu yaralardan bir fikilyetim yok. 
Hiçbir acı hissetmiyorum. Kalkcıcağını 
elbiselerimi i5tiyorum. Doktora da ha
ber veriniz .. Kendisile görüşmeliyim. 

Kadın hayret ,d-olu gözlerle ona baktı. 
•Peki efendim• diyerek odadan çıktı. 

Biraz sonra elbiselerini giymiş:, kür
kü omuzlarında karyolanın uruna olur 
mu,, doktoru bekliyordu. Yüzü solgun
du. Büyük kararların arife~ınde olan 

vinmiş, ferahlamıştı. 

Gene kız: 

- Evet, gideceğim, dedi. 'Pansımanı 
başka bii' doktor da yapal>ilir zanne
diyorum. Yaralarım hafif, kuvvetinı 

yerinde. 
İhtiyar adam omzuna dMtane bir 

tavırla hafifçe vurdu: 
- ?ı.lükemmel bir sıhbatiniz var, de

di, sizin yerinizde bir batka..sı olsay
dı ... 

bir insanın asabiyeti, telişı içinde 19r- Gene kız: 
gılar arasındaki başını ili pencereye, - Bir dostuma telefon etmek istc-
kih odanın bir kö.,esine çevıriyor, ta'" yorum, diye onun sözünü kesti. Gelir 
hatsız:, ıukıntılı, olduğu yerde kımılda-ı beni alması için ... 
yıp duruyordu. Doktor telefonun biü,ik odada ol-

Doktor kapıda ıörilnür .sı:örünmeı dulunu söyledi ve gene kw oraya. rıö
kalktı. Ona donu vürüdü. ihtiyar a- türerek yalnız bıraktı. 
dam: . (Arkası var) 

yaclarına V('rilmiştir. 16ıJ• . tr tıart • 1933 senesinde şehir san P t etı 
1 t sa.a' ıo• ıali, ancak 1211800,000 ki ova ()00 }ti 

dı.istri sa.ntrallarındaki 30_200.()(IO Jtilo• 
vat aaat, mecmuu ile 152,00o• Jt\ıek~ 
\•at saat leli. Bu hale gör.e rtı~ j .• 
teki elektrik istın..aı ve ıstih f ıJ8 <° 
seneı:lndenberl iki mislinden ~tl $Cfle 

i\•lmıf bulunmaktadır. Bu ~ ı.sıll'' 
içinde yalnız şehir santralların ~uıı
~l olunan elektrik, yüzde 72 
de ırtmıftır. 

Altın fiatı .,tif· 
··1c. ... ıın' -·· Altın fiaUarı, dün de yu . aJt.JfV'-

Evvelki gün 24,80 lira olan. bır ,ıtıP11'" 
halı dün 25,10 Ura idi. Bir kiUÇtl 
fiah ise, dün, 200 kuruştu. 
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"""---t3 lkinciteırin 1940 

lsık ·söndürme işinde 
görülen bazı yanlış 
noktalar düzeltiliyor 
OtomollilleP i(:in dün ~eni 

bazı tedlJiPleP alındı 

,~berlik Müdilrlülü, ı.,k ıöndür· 
1 ,.,,~ırlrrlnin tatbikında ııorülen ba
.... -"'lltltları düzeltmek için bir ta
~Pln1'tır. 
sYet Altıncı ,ubede toplanan bir 
'ııı do~ otomobillerin ön llmbaları
~ boyası ile boyanmuına ve 8 
ı..,; ltelık bir bofluk bırakılmuın• 
't~erınİ.\tir. Bu ·IUl'etle hem :nıaı
lıı,~ 1. lemin edilm.it ve hem de ufak 
"'<t '"lara meydan bırakılmamlf o-

~~İı•hiliye Vekôletinden gelen bir 
lo, >ııİ IOkaklarda lflk ıöndürme 41 • 
' Yapılmıyarak, saat 9 dan ~·
~ Vt hergün yarım aaat evveline 
ı,,;;:•k •Ybatında dört buçuktan iti· 
~ ltınaınen ııöndürülmealnln temi· 
~ ~lrniıtir. Bu emir üzerine, ao
~ balarının 50 al tekrar yerine 
~ I •o bu J1mbaJar da Mat IOkiZ 
\.,il IÖndürülmiiftür. Bazı ıneydan s ... 1ar. konulan maskelemnl• 137 

'"' 20o e çıkarılacaktır. Tramvay 
lıtı. 1tun ışıklan da mümkün mer
ıq,,"1.ıı olunacaktır. 
~"''"~hlareıl tahmil, tahliye itlerin· 
·~at zuhur ettiğini ileri sürmüf 

' \1. ite mahsus olmak il%ere ıtık
~ 1ııUayyen umandan daha bir ınüd 
~t\ta ı'naakelenmesi blldir11ml,Ur. 
~ekteblerde evleri çok uzakta 

olan talebenin daha erken çıkmalarına 
izin verilmeli için \et.iti.kat yapılmakta
dır. Villyete •elen yeni bir enıirde 
jkincl bir emir beklemeksi.ıın bütün ev
lerde ayın b'irlnci aünil maske itinin 
yapılması bildlrllmi;Ur. 
Diğer taraltu, Fiat Murakabe Ko

misyonut dün bir toplantı yaparak ceb 
fenerleri ve teferrüatını, fi.at ve kir 
haddini tayin ve tespit etmiş.Ur, 

Verilen karara &öre, Fiat Murakabe 
Komlsyonu ampulsüz ve piLıiz elektrik 
ceb fenerlerinin utışındı aıamt yüzde 
15 ve perakendecilere de ayrıca yüzde 
15 kir haddi kabul etmittir. Bu nevi 
ceb fenerleri kaç elden ııeçerse geçsin 
mUıtehlike auml olarak toptancının 
maliyetin• nazaran yüzde 30 klrla inti
kal edecektir. 

Ceb fenerlerine mahauı ampullerin 
A vnıpa malı olanları, perakende az.am1 
10 kurut. bafka batka ınemlekeUerden 
gelenler 5 kuruta aatılacaktır. 

Ceb fenerlerinde kullanılan pillerden 
yassılar, toptan azami düzineal 230, pe
rakende azami beher tanesi ~ • kuruta. 
tstandard pillerin de düzinesi 167. per•· 
kende tanesi az.amt 17 kuru_.., Baby 
tipi pillerin küçük pilleri dürineıi top· 
tan 120, perakende beher çifti 27,5 ku· 
ruf&, ince yuvarlak pUler perakende 
•:tam! 10 kuru'" oatılacaktır. 

Örfi idare kanununun 
lttühim bazı esasları 

"1.b (Bqtarafı 1 !od ııalıllod•l 
• •dildig-i takdirde aan" at ve 
"'>ııu. tııfj . ?t}'ctlcri ne olursa olıun 
~~ •dore mahkemelerinde mu· 
•· •ıııe olunurlar. Yalnız teşrii 
1'~"1n· . 
~· 'Yete aid teıkili.tı eıa11ye 
Ö~leri mahfuzdur. 

t~ltı t .ı idare mahkemelerine ve· 
~•d'"ni İcab ettirecek auçlar ıun. 

'•· 1 • 

179, 180, 188, 235, 241. 242. 
248, 249, 254. 255. 256, 257, 
258, 260, 264, 316, 317 nci 
maddelerinde yazılı •uçlar; 

7 - Aıkeri ceza kanununun 
75, 93, 94, 95, 96 ncı madde· 
lerile 148 inci maddesinin ikinci 
fıkraoında ve 1 60 ıncı maddeain· 
de yazılı ıuçlar. 

İlalran 
kaffı 

propagandasına 

Yunan cevabı 

İngiltere, İtalya 
aleyhine Atina· 
da bir harekette 
bulunmamıştır 
Atına 23 (A.A.) - Roma ve Bar! 

radyoları., Versailleı muahedeainden
beri İngilterenin daima Yunaniltaru 
İtalyaya kar" kullanmıf oldu~un 
enternasyonal basında yazılmakta ol
duğunu bildiriyorlar. 

Böyle bir şey ancak İtalyan propa
gandıımun tezahürlerinde görülmü.t
tür. Ciddi hiç bir gazete, hiç bir ferd 
böyle bir 1eye inanamaz. Çün..lcü herkes 
pekill biliyor kl 1923 te Kortunun 
İtalyanlar tar•hndan bombardıman e· 
dilmesinden birkaç hafta evvel Panga
loa hükfun.eti, ıonra muntazamRn Ve
nlıelos ve Mihalakopuloı Yunanistanın 
siyasetini idare ettikleri vakit, velha
ııl bütün Yunan hük~eUeri İtalya ile 
um.im! bir anlaşma ara1brm11lardır. 
Hatta 1928 de Yunanistanla İtalya ar•· 
sında bir uzla1ma ve hakem muahe
desi akdedilmit ve aiye.st meseleler de 
dahil olmak üze.re bütün ihti11fların 
hakem usulile hal ve tesviyesi derplt 
edilmifti. Bu pakt normal olarak uzun 
seneler mer'iyette kalmıtbr . 

1939 da Muuolinl Arnavudiuiu :ı:ap
tetmekle bazı Yunan mahfillerinde en ... 
dişe uyandırm.ıtsa da gene Yunan hü· 
kOmeti italyaya kartı dürüst bir va
:ı.lyet muhafaı.a. etmiftir. 

Nihayet hiç bir vakit İngiltere İtal
ya aleyhine olarak Atinada en ufak bir 
tesir yapmamı,tır. Çünkü İngilizler, 
Yunanlıların bUyük devletler araıın
dakl ihtlW\ara karıımamak ve 1939 
eyhllündenberl kat'i blr bitaraflık mu
hafaza etmek hUOU"1Ildakl azmini bl· 
llyorlardı. 
Şimdiki İngillı • Yunan ittifakı 28 

Jlktefrin 1940 ta, İtalyan tecavüzünün 
tehdidine ayıu wretle maruz bulunan 
Büyük Britanya İmparatorluiile Yu· ı 
nanlstanın tabit muhıfazal nefit bera· 
berliğinden doimuttur. , 

Bir İsviçre gazetesi 
İlalJaJa sokulmadı 

HA:KIKILT 

MiLLi PiY ANGO 
4 üncü TERTİBİN 2 nci ÇEKİLİŞİ 

7 BİRİNCİKANUNDADIR 
Devamlı biletlerinizi 2 birincikinun 
akfamına kadar değl,tırmeniz lazımdır 

Birinci çekiliıtte bilet almayanlar 
tali fırsatını kaçırmı• değildirler. İkinci 
ve üçüncü çekili• biletlerini . fiat farkı 
vermeden bütün bayilerden alabilirler. 

ikramiye 
adedi 

1 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

Teııeill 4 7 
milklfab 

64.205 

ikramiye 
m!ktan 

Lira 

40.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
10 

3 
fi" 

ikramiye 
tutan 
Lira 

40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 
3.760 

543.760 

Bu çekllif!e yanın bUet bir buçuk lira, taın bilet (3) liradır. Bilet 
flatlarının yükselmesllı beraber ikramiyelerin mlktan da arttırıhnıetır. 
Meseli; bu çekll~te ((0.000) liralık bUyük ikramiyeden ma•da iki tan• 
(10.000) liralık ikramiye vardır. (5.000) liralık ikramiyeler birinci çekt
ıı.ıa iki tane iken bu çeklllıta be'° çıkanlmıtbr. Keza (2.000) llralık 
lkramlyelerln adedi baıten ona, (1.000) litalar da al\mlftan dokana çı· 

kan\mlftır. 
Birinci çekilişte 90 kiti (500) lira kazandıiı baldı bu defa 150 kW 

bet yÜ;ı:er lira alacaktır. Bundan bafka 300 bilete yÜU!r lira, 600 bilet& 
ell1'er lira ikramiye verilecektir. 3.000 kiti onar Ura, 60.000 kiti Oçer Ura 

alacaklardır. Bu çekllltta 47 tanı ta .. ııı ınilldfab vardır. Bu defa ka· 
zanılacak teselli milkA!atı seksener liradır. 

Devamlı biletler haricinde kefidellk biletler do vardır. Bu biletler 
•imdiden ve llzerlcrlndekl fiatla •tıf& çıkanlmıflır. Eter birinci çekt
lifta devamlı bilet almadıruzaa bu çekl"4ta ıenı aynı paraya yani Oç 
liraya tam. bir buçuk liraya yanm bilet alabııır.tnlz. 

Devamlı blleUerin 2 blrlnc!klnun akfamma kadar del\ttirllmed ll· 
zımdır. Eaklden olduğu gibi mühlet her ayın d5rdtınc0 güntl akfamına 
kadar değil, ikinci güntl ·ak.-mına kadardır. Buna bilh .... dikkat edi
niz. Blrlnctklnunun ikinci güntl akf&DlllUl kadar deilftlrllmlyen bllat• 
ler ba,kasına sablablllr. 

Biletlerinizi almakta acele ediniz. 

Büyük ikramiJe (40.000) liradır. 

Emlak ve Ertam Bankasından : 

POLİTİKA • ASKERLİK 

İtalyan 
Alınan 

harbi 
sulhu 

Politika ve •ilah 

I talya, kendine hU olan tarzdaki 
harbini yaparken, Almanya da 

kendisine uyıun dil.fen ıulbu yapınaia 
nv11ımaktadır. l'tfihverin iki ucu da ci
dal halindedir. Biri .Uiahla, öbürüsü po 
litika ile milletleri rim etmei:e karar 
vormlt (ibldir. Fakat biıiıil sililıla ka· 
u.ndıklannı politika ile tersin edeme:ı.· 
ken, diierl politika ile kuandddo.rını 
ıilihla kaybetmek yoluna girıniştir. 
Harbden çekinen İtalya, kazaen düştü• 
Cü harbin içinde bocalayıp duruyor. 
Sulhu bozan Almanya, onun farelerini 
bir an evvel bulup İfl balledf"hilrnek 
irin uirqıyor; ı,te mihverin bugün ar
zeUJji manıara budur. Ne Almaııyanın 
barbde İtalyaya, ne İtalyanın sulhta Al
manyaya yardım etmelerine bugün için 
ant bir imkin ıörmek kabil değildir. 
Şerefi filhakika sulhu temin için Al
manyanın İtalyanlara ihtiyacı yoksa 
da, hubde tere.fi kurtarmak için itaJ .. 
yanların Almanlara ibtiyaclan fazladır. 

Yardım me•elesi 

3 

tır! Fakat bu yard1111 nasıl yapılabilir? 
Bu yardım için üç tarik vardır: 

1 - Almanya tarikile itaJ,,.ya ,..e 
İtalya t&rikile Arnavudluia sevkl1•at. 

2 - Yueoslavya tarikile Arnavudlu .. 
fa yordun, 

3 - Buiprlstan tarlklle Amavudlu· 
ii• yardımdır. 
Yugo•lavya me•elesi 

Birinci ıık milfküldür. Urundur, ka· 
nşıktır. Bütün bu aevkiyat yapı· 

lana ve Almanlar ifi ele alana kadar 
YuıwıWar belki Bent'a kadar iler• 
leyebilirler. İkinci fı1< üzerinde dur• 
mak kılbildlr. Çünkü Yuıoslavyadan 
aten Almanlann ve İtalyanların öte· 
denberi muayyen taıebleri vardır. fi ... 
çüncü f1k yani Bulpristan tarikile 
Amavudluia yardıma ,elince, harbi 
Türkiye kendi emniyet ııa!ıosında te· 
likki ettiji için Vllziyet çok daha na
ıilc bir hal alabilecektlr. Onun için 
ş:imdl Yuıoslavya üzerinde hareket 
tmkinlan aranmıt olması ihtimali çok 
faı:ladır. Üıtelik Yuroslavyadan Bul
garistanın dı bazı taleblerl vardır. 
Neullly muahedesi mucibince Bulga• 
rlstan Ustunı.mea. Carlbrod gibi ey•· 
Jetlerini Yuıos\avyaye venn!,tır. Bun· 
dan dolayı Yugoslavyayı bir nevi Ru· 
mınya vaziyetine sokmak imkAııları 
aranab\llr. Bunun için mebnhma $11-

onuu ıçuı butuu_ d.unyanm mera· dur: Yugoslavyayı yeni nizama ilhak 
kı tu nokta Uzerinde toplaııı- etmek! Yani YurosJavyaya birçok şey• 

yol: Almanya ne ı.aman İta\y:mlara ler vadederek onu taksime ultthnalc, 
yardım edecek, ~larqal Keitel ile l\la· sonra o yoldan Am.avodJuğa asker 
rep.1 Badoılio arasındaki mü.lak.at aca- ıöndennek! 
ba bu yardımın ,ekil ve tenuıilini çiz· Görlilüyor ki. yt.nl nizam, İtalyan 
mek için mi yapıldı? Yoksa ~lareşal harbi. Alman sulhu, hep birbirinin 
Kei.tel dost mihver arkadaşına: cŞim- miiradifi teylerdir. Maıksad, ınem .. 
dilik bize bakmayın. mı dedi? Veya- leketlerln istihsal kudretıerlnl ve im• 
hud bir yardım viadedildl de Almanya kSnlAnnı Almanya Jehlnde l$1etebll· 
bunu yapmak iç.İn İtalyanın d~ba feci mektJr. 
blrnziyete düımesini mi bekliyor? Fa- Mümtaz Faik FENiK. 
kat artık Görice de sukut etmiştir. Sa- 1 ~""'""' ___ ;.;......,...,.-... ""'""'""'""'" 
WJ• mıntakannda da İtalyanlar olnnca 
kuvvetlerile ıe.ri çekilmektedirler, Vazi 
yet bir bo:ııu.n halini almı.şb.r. Alta mil
yonluk Yunanistan. aömürıesiz 45 mil
yonluk İtalyayı önüne katmı5nr. Bu 
vaÜ)·etin eJbette ki A.lıııanlann da işine 
ıelercil fÜphesiı telikld edilebilir. Na
sıl Fraounın maf1Ubiyetinden sonra 
Almanya Italyanlara fazla bir şey ver
medlyH, timdi de bilhassa 1>u Ama
vudJuk be:ıimetini vesile ittihaz: ederek 
İtalyeya herhalde fazla bir ıeı sızdır
mıyacalrtır. 

ltalyan mağlubiyeti 

Sokak ko,usu 
Senenin ilk sokak kotusu dün İs.tan· 

bul lisesi aUetlerl tarafından yapılını, .. 
tır. Kofuy• mektebin önünden baflan• 
mıt ve Ankara caddW, Sirkeci. Sul
tanıhmed ve Cağaloğlundan ~eçilerek 
mektebe avdet edilm4Ur. Birlncllili 
6.56.2 dakika ile ~ almıt, ondan 
1<>nra Necati, İamet, Bürhan, Asını ve 
Halil gtlml,lerdlr. 
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BUGtlNKtl PROGRAM 

18,00 Proııraın. 18,03 Radyo caı or• 
kestrası, 18,40 Türküler, 19,00 Konuı• 
ma, 19,15 Saz eserleri. 19,30 Haberler, 
19,45 Faaıl heyeti, 20,15 Radyo aaze· 
tesl, 20,45 Şarkılar, 21.15 Konuşma, 
21,30 Salon ork~strası, 22,30 Haberler, 
22,50 Dans müziği, (Pi.) 23,25 Yannkl 
program ve kapanış. 

24/11/940 PAZAR 

~ ......... İürk ceza kanununun 
~-it.itabının birinci babının 
' ı, ıkinci ve dördüncü faıılla~ 
it ... ' Y,•zılı devletin ıahıiyetine 

... <•· .• 1 2 -.ırurn er; 

Bundan baıka örfi idare altı· 
na alınan yerlerde askeri idare 
tarafından ittihaz edilen tedbir· 
lere kartı hareket edenler ve e
mirlere itaatsizlik gösterenler ve 
hüviyetine dair hilafı hakikat 
beyanatta bulunanlar hakkında 
Türk ecza kanununun 5 2 6 ve 
5 28 inci maddelerinde yazılı ce· 
zalar Üç miıli artırılarak hükn10-
lunur. 

Montrö 23 (A.A.) - İtalyan hudud 
makamatı, Gazette de Lausanne ın çar
ı;ıamba günkü nüsha.sıru musade!'e el· 
mişlerclir. Bu nüshada ?.fusaolini'ııin 
nutku etrafında bir makale vardır. Ma
kalede. nutkun bazı parçalarının ve 
bilhassa harb mes'uliyetinin münhası
ran İngillereye aid olduğu iddiasının 
ve keza tarihin vereceli hüküm hak
kında şimdiden milfahedelerde bulu
nulmasının mucibi münakaşa oldulu te 
barüz ettirilınektedir. 

EaaııNo. YERİ Kıymeti Nev'i Mesahıw Depozito 

Fakat mihver arkadaşuıın mailU
biyeti Alınanyanın iı,ine cclir 

mi? FranSJZ mailUbiyetinln, İngiltere
nln va:dyetini ne kadar tehlikeye koy
duiu meydandadır. Çünkü bu mağlU
biyet, bütün besablan altiist e~tir. 
Onun için A..lmanya, 'amaçar ~ ıc
len çekilecektir, diye İtalyanlann it· 
tifakma katlanacaktır; İtalyanlar bir 
dereceye kadar fed bir mev!De dU.· 
tükten aonra tüpheslz Alman yardımı 
lşlemei'c başlayacaktır. Bu suretle Al
manya, ltalyanlara: .Görüyor.;un ya, 
bt.n olmasaydım tenin halin nice olur-

9,00 Proııram. 9,03 Müzik (Pl.) 9.15 
Haberler. 9.30 Müzik (Pl.) 9,45 Ye· 
mek listesi. 

~·..._ 1'ürk ceza kanununun 
~titı ı, kitabının beıinci bab.ının 

• tı laılında yazılı ıuÇ ııle· 
1
' tahrik !iillerile ikinci f":· 

'tt Ya.:ı:ılı cürüm ikaı için ceını- Macarislanın Üçüzlü 
l 

1'1~il etmek auçlan; 
~:· .... İürk ecza kanununun 
ı:·: kitabının altıncı babının ...,,, 1 . d 
~ .. ••lında yazılı devlete aı 
ı ~r d • !"met• 

Örfi idare ilanını icab ettiren 
ahvale taalluk eden fiilleri örfi 
idarenin ili.nından evvel itlemit 
olanlarla örfi idare mahkemesi
nin vaz' ıyed ettiği her hangi bir 
ıuçla irtibatı olup bu mıntaka ha· 
ricinde işlenen ıuc;lar da birleşti
rilmek auretile örfi idare mahke· 
melerine gönderilir. 

pakla illihakında Sovyel 
muvaf ak ali yoktur 

'ttitı • .•rnga ve ıaı~ a a • 
ı 1•1<\ıdi hakkındakı ıuçlar • 

\iııt·'" l"ürk ceza kanununun 
lıııı 1 .kitabının yedinci babın~a 
~tl:i' •ınmenin oelameti aleyhın• 

S 'Uçlar: 
· ........... İürk ceza kanununun 
i~! kitabının onuncu babının 

ı..;;,• laılında yazılı yaiima, yol 
~ •. •dam kaldırma ıuçlan: 
~ lürk ceza kanununun 

Örfi idare mahkemelerinde as· 
kcri muhakeme usulü kanununun 
250 ve 256 ncı maddeleri haric, 
ıderberliiie aid hükümler tatbik 
olunur. 

Londra 23 (A.A.) - Hamburger 
Fremdembladt gazetesi blr kaç gün ev· 
vel, Macarlst.anın üçlü pakta Sovyetler 
Birliğinin muva.fakatlle glrdi'l\1li yaz
mıştır. Tass ajanaı neş:rettiti blr tebliğ
de me\'ZUU bahis haberin tamamen a· 
<11lsız oldu~nu bildirml$tir .• 

Mussolini orduda 
tathirat yapıyor 

~-a~k Milletinin 
~lttırıeri her türlü 
~ e~dide dayanacak 

İngilizlere iltihak eden 
Amerikan gönüllüleri 

~tarafı 1 lnd ııahifede) 
c- Allah Mussolini'yi sevmiyor, çün· 

kü harb gayeleri Yunanistanın mahvı 
ve esaretidir.» 

Hük'1met ıefi, Yunan milletinin iı!· 
riştiği mücadelede kendisine yaptığı bü 
yük yardımdan dolayı İngiltereye ksr
'1 duyduğu mlnnettarlıllı imar etmlt· 

Ur. 

Amerikalılar 
'Car kuvvetlidir 

' [Bafmakaleden de.-aııı] 
ı.c tlıd • 1 • .., • ır. Y ok1& ilkçağ devır uı· 
... "'•ıı . • b" 

gurur 
iftihar 

duyuyorlar 

bundan 
ve 

YUNANİSTANDA BAYRAM 
Atina 23 (A.A.) - Göricenin zaptı 

münasebetile Yunanistanda büyük bir 
sevine vardır. 

.., te ~ıplerile dünyaya yenı ." 
llı,lid· Ikın etmek iıteyenler bil
\,~ "l~r ki artık benliğini idrak 
~ • ~1cdan ve ıuun.ına sahib ol• 
~ı,"'1ll•t1eri ikinci aınıf addile, 
~ '' hakim olmak, Rcımanın 
:'ıı, "'•ıı•ileıine dütünnek im· 
tt~ '~ır. Böyle bir harekete an
~-~! llıuktbele ile cevab verilir. 
ı.;ı.,''~ karıı muharebe eden mil. 
I~. t' 11te bu ruh ile mücebhu-
1•·ı •til.ı·ı . . f • • ·ıı· ~qiı k. il ıçın, tere ıçın mı ı 

Vaıington 23 (A.A.) - Amerikalılar, 
İngiliz hava kuvvetlerine gönüllü kay
dolunan vetandaşlarından dolayı, bun
lar kaydedilmek için Amerika kanun
larını ihlil etmi, olnı.akla beraber, bil· 
yük bir gurur duyuyorlar. 

Bugün Amerika Hariciye Nezareti de 
bunlarla ütihar duyduğunu beyan et· 
mektedir. Bu tayyarecilerin bir çok ka 
nunu ihlil ettikleri aşikhdır. Bunların 
Kanadaya geçmeleri ve gönüllü kaydo
lurunalan kanunsuz olmasaydı bHc mu 
harcbe mıntakasına geçmek ve muhıı
rebe mmtakasma giren blr muharib 
devlet vapuruna binmek ıurelile bita
raOlk kanununu ihlil etmişlerdir. 

s" orumak için dövüımek ve 
1'tiı,~'"• hem hak ve hem de 
~' ''· Böyle bir emel uğu
.biıı, her türlü fedakarlık yapı-
~"'· k E'.ier biz bir muhar~beye 
~ d t ~ ! dünyaya nizam veımek 
:"lııd•&ıl, dünyanın en eski devir· 
~ll; b~~eri devam edip ııelen 

'
~ '· ~11•Yetimizi ve ecdadunı:zın •• İ) 1't-beıt ruhunu ve unlann 
)lıı )'tıııı ve duygularını ebedi· 

(ti..'~~mak için mücadele ede
~ Iİtı, ~r~ milleti, geçen asırlar· 
;'didtdıkınden d~ha çok ağır 
1 
l ~•I •r Ve hatekPtler karıısın• 

ıi-'iı, mı, ve kahr11manca müda
~"'• t~ne ayakta durmuıtur. 
ıı,, ~i~ı ıdare edenler bilmelidir· 
ı. it· Atillanın kahnman ruhu
~~ ~'Yaıı çocuklan, ondan ge
._,~l~hdidlere dayanacak kadar 

"'iilam ve kU\'Vetlidir. 

Hariciye Nezareti erk8.nından biri Ha 
riciye Nezaretinin her halde bu "ylere 
öyle ehemmiyet veremediğini söylemiş
tir. 

Londranın bir tekzibi 
Londra 23 (A.A.) - Londranın iyi 

malU.mat alan mahfilleri .Almanların 
uzun meru:illi toplarla dün öfcleden son· 
ra Londranın cenubu şa.rkislnde bulu
nan askeri hedefleri bombardıman et· 
mit• olduklarına dair yanres.mi Alman 
ajansının vermiş olduğu haberi kat'i 
surette tekıib eylemekte ve böyle bir 
bombardımandan kat'iyyen haberdar 
olmadıklıınnı bildlrm•ktedlr. 

Yunan ordusu 
denize yürüyor 

(ll•llaralı 1 inci sahifede) 
dan dün neşredilen resmi tebliğde Yu
r..an kuvvetlerinin cuma günü Morava 
dağlarını ve bu dağlar aratıındaki bo
ğazı ı.mamen ı,gl ettikleri bi!dlı·ll
mektedir. 

Pindos mıntakasında, Amavudluk 
arazisindeki Leskoviç işgal olunmuş
tur. İleri hareketi devam etmektedir. 
Epir'de harbin batladı[('ı ıırada düş
man tarafından işgal edilen tehirlerden 
sonuncusu da geri alınm\.f ve düşman 
hududa doğru sürülmüştür. Yunan 
tayyareleri düşman mevzilerini ve kaç
makta olan İtalyan müfrezelerini bom
balamıştır. Tebliğ, Görice'nin hangi 
tartl6r •\tında ı,gal edildiğini anlat
mşkta ve Yunanlılar tarahndan ii~: 
nam edilen külliyetli harb malzcmesuıı 

saymaktadır. 

Göri~Bnin sukutu 
Londra 23 (A.A.) - Roma radvoıu, 

Görice aukulunun ehemmiyetini istls
gar etmekte ve bunun ehemmiyetsiz 
~nlük bir hAdlırııe mahiyetinde oldu
~u söylemektedir. Radyo. Görice
nin İtalyanlnr tarafından ~ayet a.z bir 
kuvvetle müdllfaa edildli,int ilin et
mektedir. Fakat bu şehri 7 fırkanın 
müdafaa etti~i f::ıh~klc11k etmf"tir. 

isr ANBULDA 100000 kişinin gördüğü ve alk1c;ladığı 

BALALA Y ·KA 
" ·~•heserler ,aheseri MELEK Sinemasında daha 4 gün gösterilecektir. 

lııııııız Bıııün seanslar: 1 - 2.30 - 4.30 - 6 ve D do 

70,- 70 14.-
1932 Yenikapı Yalı mah. Alboya

cılar sokak, F.a. 76, Ye. 90 
1933 Yenikapı Yalı meh. Alboya• 

cılar 1<>kak FA. 74. Yo. 88 
194.6 Yenikapı Yalı mah. Kum-1 

sokak Es. 110, Ye. 203. 
1947 Y enikapı Y ah mah. Kumaal 

sokak r... 106, Ye. 207. 
1948 Y enikapı Yalı malı. Peşkirci 

sok. cMahramacı• Ye. 1 

• 10,40 
du?. 

12.30 Proııram, 12.33 Muhtelif aar
kılar. 12,50 Haberler. 13.05 Halk ha· 
v1111An. 1::l ?5 R11dvn ulon orkestrası. 

1949 Yenikapı, Tülbentçi HU...· 
meddin mah. Yenikapı harici 
Soğancı Ra,id ııokak Eo. 25, 
'l'I, Ye. 21. 23. 

1951 Yenikapı Yalı mah. Namık
kemal sokak Es. 35, Ye. 45. 

1952 Y enikapı Y ah mah. LAnga 
bostanı Orta sokak cKule 
bostanı sokak.• Es. 13, Ye. 27. 

1953 Yenikapı Yalı mah, Es. Bos
tan, Ye. Atmaca aokak. El. 
161 Mük. Ye. 30. 

1954 Yenikapı Yalı mah. Ea. Yen! 
mah•lle, Ye. Atmaca sokak. 
Es. 157 Mük. 161, Ye. 26. 

1955 Yenikapı Yalı mah. El. Yeni 
mahalle, Ye. Atmaca ıokak. 
Es. 165 Mük. Ye. 20. 

1956 Yenikapı Yalı mah. F.a. Kil· 
çüklanJ{a. Ye. Atmaca aokak, 
r... 157 Mük. Ye. 38. 

1958 Yenikapı. Yalı mah. Davud· 
paşa iskelesi cad. eıki, yeni 1. 

1959 Yenikapı Yalı mah. Kum.sal 
sokak Ye. 197 • 

20,-

26.-

217,-

96,-

18,-

25,-

22,-

24,-

76,-

48,-

1960 Yenikapı Yalı mah. Kumsal 26.
sokak FA. 106. Ye. 207. 

1961 Yenikapı Yalı mah. Kumsal 
sokak Ye. 193. 

2002 Üsküdar İcadiye DoJramacı· 
mon, Saatçisehpos sokak veni 

29,-

.Münecclmba'1 F.a. 5, 12 Ye. 
225 

__ 

12. 
2069 Aksaray Mimar Kemaleddin lSO,-

mah. Koska cad. Es. 4, taj 29. 
2084 Fatih Cakıral!a mah. eski 

Bakkal. veni Hayriye tüccan 30S,
sokak. Eı<. 31. 

2093 Fatih Hüsrevpaşa Kasabivaz 
mah. Avvalıt:"eşmf" sokak Es. 2441_ 
4 Mük. Ye. 6 - 8. 

2095 Fatih ?wfAni~alı Mehmedpaşa 
mah. Sukemeri yolu aokak l6S,-
20 No. 

2097 li'atih F~bahaıutn ~lemi mAh. 
~ ... lı 7P..ı"'h"ıı::ı cad. Es. 235. Ye. S30,-
181. 183. 165. 

2118 Bevo~hı FPri\cXv ll'c.refefendi 8S8.-
sokak Es 24. Y•. 42. 

2119 Sf>vo<'!hı "F'Prilri'u l"'<T'Pfefendi 4131_ 
srık111'k P•ki 71. 73 Miik. 

65!'l 'FTT!inr>nü .AJ.,.mA"r ma'h 
VPreh"'t~TI rııırl, V1'. 4. v,. 1~ 5285,-

2120 Bevoitlu Feriköv eski Şişli 
Kasımna'ISI veni Bozkurt cad
desi eski 7. 276,-

2140 Sariver Bih-ii1ı::df're Es. Te • 
ı:>eha~ı. Ye. ""Büvüktcpe sokak 

l",s. 3Q. Ye. 30. 12·-
2201 YPnHn•.,1 Yııh rnah "Kumsal 

sokık "F~c; 192. Ye. 127 . 38,-

1674 Bevoö-loı f";..,;j """''"' Cumh,ı-

• 

• 

• 
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16.50 M2 4,-

21,50 M2 5,20 

58 M2 14,-

181 M2 43,40 

48 19,20 

9 M2 

25 M2 

M2 4,40 

16 M2 4,80 

76 M2 15,20 

24 M2 9.60 

14,50M2 3,40 

21,50M2 5.20 

24,50M2 5,80 

281,55 M2 

30 M2 36,-

61,03M2 81,-

243,52M2 48,80 

33 M2 33,-

53 1112 106.-

171.50M2 171.60 

103.32M2 82.60 

755 M2 1057,-

138 M2 55,20 

M2 2.40 

19 7,60 

y 131 A-parlımın 
rivet <ad. Es. 97. e. • 210 _ l/120 H. 336 1112 42.-
Tai 195. ' k 11 k rttı usultle Yuk~nda ıutrc~ ve t-..fc.·il8h y,.azılı gayrimen u er a<;ı a rma 

VC ..,o~jn pAra ile ~atılac11;kbr. .. ti verilt-n 
İhale 13 ,1 2.'11')40 cuma ı?iinH ~a111t 10 tf?dtr. Muuııve~e sırasın .. R 1 ~ , 1 le- ~..] .. r kı,rmPU ., ... ,.ti~ fpl~,.lı .. ,.l .. t .. 11~1.-Mn ~Pf'\n7l+n1•"''TI1 ""'"""' ''I"""' 

,.ne nı11 ,. \•.- .. •. ühürlerinl noterden 
nisbeünde tez:yid eylemeleri ve muhur kullananların m . 

Demek lmk&nına malik bulunacak-

TYRONE POWER 1e SONİA HENNİE'nin 
SARAY SİNEMASINDA 

bdncl muvaffaldyet haftası olarak ı-österlJmekte olan 

KARLAR ALTIMDA 
Emsalsiz !ilminde oynadıkları yen! BACK TO BACK dansuu 

görmek ütere bütün tehir halkı koşufuyor. 

İlaveten: YENİ FOKS JURNAL 

Bu halta SÜMCR Sinemasında 
Genelik ... Tazelik. .• İlk aşkın taheseri olan ve 

ANN SHİRLEY RALPH BELLAMY 
VE YARlNlN 50 YILDlZI tarafmdan yaratılan 

KIZ rALEBE YURDU 
Fransızca sözlü filmlni mutlika J{örünüz. 

Gene kınn filmL tık busenin !Uml... Clçek halinde olan kalbin 
rıtmı ... Cidden ıencler tarafından ıörülmest ll:ıım relen bir roman. .. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilltlı matineler. 

Fiat Murakabe Komisyonundan : 
34 numaralı itan - Yünlü, pamuklu, keten ipllli ve her nevi mensucatta 

umumi olarak perakende k3r haddi toptan fiatlara _nazaran ııam! % 25 m:· 
Komisyonumuzca lüks olarak kabul ve tasdik edilen ticarethanelerde kir 
haddi azami o/o 50 olmak üzere kabul edilmi~Ur- (11115) 

GRiPiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

rtevralii, kırıklık ve bütün a~rılarınıu derhal keser. 
icabında ıünde 3 kase alınabilir. TAKLİDLERiND~ S~~Z. 

HER YERDE PULl.U Klrrtll.ARI ISRARl.A iSTEYiNiZ. 

Abideler şehri İstanbulda 
pEJ< BtlYÜK BİR ŞÖHRET ABİDESi VARDIR: 

N i MU A L i H İ D D 
• 

HAC 1 BEK 1 R 
tasdik ettirmeleri lhtmdır. evzuatunu dal-

İıbu emliki satın alacaklara aatıt bedeUnln blr 1cmnı m a'kc:etd Merkezi! Bahçekaın. Subelerl: Beyoitu. Karaköy, Kadıköy 
resinde ikraz edileceitinden bu hususta tı.ahat ·~~. isteve~le: ':_~tte ş~~ ı ı . .;;;;.~;~;··-~İİıııİıılİıİİıı•••••••ı••• .. 
t'lüfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla birlikte bıldırıl~n ~ (10911) 11 
bemiz EmJik Servisine ıelmelerl. •833• 



H AKiK A T 23 lkinciıeyriıt t 940 ............. 

ı .. 0~~~~~~1~~B8yOk Balkan Haritası 
= r 

ıükemmel bil!rlm. Uzun zaman ti-
~et sahasında çalıştım. Bonservts
lerim vardır. Taşraya da l(ideblllrlm. 
Arzu edenler Hakikat gazetesinde iŞ 
rumuzuna mektubla müracaatleri. (1) '* Gene blr bayan lt ~yor - F.s.ki ve 
yen! yazılan bilir. Daktilo yazabilir. 
Taşraya da &ider. VerUecf'k maatı 
bildirir mektubla (Hakikat) pzete
llrıde (Bayan) rumuzuna mürac:aaL 12) * İş anyorwn - Ona derecede tah
ııilim vardır. İdare işlerinde.o an1anm. 
Bon.servt.sıerlm vardır. (Hakikat) p.
z.etesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) * Bir muhasebeci iş anyor - Usuıü 
muhasebe ve muhabereye aşina, tran· 
aızca bilir, tecrübeli bir muhasebeci 1t 
arıyor. İdari Lelerde de c;a.lıtabilir. refe· 
rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzuna mektubla müracaatlerl. (13) 

İfçi Arayanlar 
*Kadm ahçı anruyor - Ankarada ta ... 
.ıunmıt bir aile yanında aşçılık yapa• 
cak bir bayan aranıyor. (Hakikat) Jt•
zetesl mUdlrlyetine müracaaL (6) 

Satılık • Kiralık * Sablık aoba aranıyor - Antrasit 
yakan oık demir bir soba sabn alına
caktır. Satmak ı.tıyenlerin (Hakikat) 
ııauteslndo A. T. rumuzuna müra • 
caatıerL en * Sablık ldtab aranıyor - Eski H 
yeni harflerle basılmış ldtablar Abn 
alınacaktır. Satmak ı.tlyenlerln (Ha• 
likat) pzetesl vasıtaslle A. T. rwnu
ouna müracaatlert. (9) * Baskül anmıyor - Ju lrullamlmı• 
800 ldloya kadar tarlar bir baskül •
ramyor. Hakikat ııuetesıne müracaaL 

(11) 

Müteferrik 
* Pl,.no dersi nri:rorwn - Nota 
veya pratik olarak çabuk öıtretlrlm. 
Fiat ehvendlr. Hakikat aazeteslndo 
(Piyano) rumuzuna mektubla mün.
eııat. (32) 

Ucaz ilanlarımızda 
fdarehanemlzl •<ite• ııösteıc 

lı:arilerimhden : 
W • E.S. • A.T. • K.S. 

rumuzlarına mektub gelmlf\lr. 
Aldırmalarını rica ederiz. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

Gece ıoat 20,30 da 
AYAK TAKIJIU ARASINDA 

Bugün saat 1' te 
ÇOCUK OYUNU 
KOMEDİ KISMINDA 

Cece saat 20,30 da 

D A D 1 

Tuvaletinizi yaparken 
pudra albna dalma 

KREM 
PERTEV 
sürünüz. Pudrayı sunsıkı tutar 
ve akmasına mlni olur. Yağlı ve 
yafınz olan tüp ve vazolan vardır 

r ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için : 

Bir aylık 
Üç aylık 
Alb aylık 
S.nelllı: 

150 Kw-uo 
400 • 
750 • 

1400 • 

ı- .. blncı memleketler için. ı 

tlç aylık 
Alb aylık 
Senelik 

800 Kuı-uo 
1"50 • 
2700 • 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
Necib AB KUÇUKA 

Umum oqriyatı idare eden 
Yazı İşleri Mildürtı: 

Cemal Hakla SELEK 

Buıldıjlı yer: 

® 
Zıla/1 

\ 

•• 

• 

\ 

' 

Uç üncü paftayı da ·bugün veriyoruz 
tedarik edemiyenler idarehanemizden alabilirl~ Verdiğimiz birinci ve ikinci paftaları 

i L A N 
ve Türkiye Vekaleti 

Cumhuriyet 

r ~ Komutanlığı Salınalma Komisyonu ilanları _j ( Deniz Levazım Salınalma K~isyonulıanıarı 

Merkez Bankasından : 
28. 5 ve 15/12'1934 tarih ve 2463 - 2614. numaralı kanunlar muci

bince ihracına salıihiyet verilen ve geliri tamamen Sıvas - Erzurum 
demiryolunun inşasına tahsis olunan % 7 J:telirli Sıvas ... Erzurum 

istikrau.nın 20 senede itfa!'<t meşrut 5,5 milyon liralık yedinci terti
binin kayıd muamelesi 5112 11940 akşamı nihayet bulmak üzere 20/ 
llı94d sabahından itibaren başlamı~tlr. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari 
kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre avrıln'luştır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire 
ve müe!lseselcrce, Vilivet Hususi İdareleri ve Belediyelerce yapıla
cak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve ha
zinece satılmış ve satılacak olan milli emll:i.k bedellerinin tediyesinde 
baeabat kabul olunacakları ~ibi gerek tahvil ve ~erek kupon bedel
leri de tahvillerin tamamen itfasına kadar her türlü vere:i ve resim
den muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihrac fiatı ~. 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani 20 li
ralık birlik tahvil 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 475 liradır. 

Knyıd mu:ımelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez. Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret. Be
lediyeler Bankalarile Sümer, Eti B3nlc:lar tarafından icra edil -
mektrdir. Diğer bankalar vasıtasile de tahvil alımı temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok ~elir ~etiren saha
larda iıletmek isteyenlere keyfiyet nan ve 15 J{Ünlük müıı;;kripi!iyon 

müddeti zarfında bankalara müracaatlerinin kendi menfaatleri ikti
zasındııın bulunduıhı il.in olunur. (10999) 

Aşağıda gösterilen binaların tamiratı 25/11/940 günü açık: eksiltme ile 
talibine ihale edilecektir. Sartnameleri her stUn Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli Rün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komis-
yonuna gelmeleri. (10646) 

Cinsi Keşif bedeli İlle teminat Eksiltme saati 
Lira K. Lira K. S. D. 

Sıhhiye deposu 
Askeri konak helbı 

1601 50 120 11 10 30 
2275 25 170 64 11 -Askert ihtiyac için 25/llı 940 günü şaat 15 te pazarlıkla 30 ton sabun / 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 13500 liradır. Kat'i teminab 2025 liradır. 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli e:ün ve saatte 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna. Relmeleri. (10904) -Selimiye askeri fırınında yaptırılacak tamiratın pazarhjtı 27 /11/940 ı;:cünü 

] saat 10 da yapılacaktır. Keşif bedeli 553 lira 30 kuruştur. Şartnamesi her~ün 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kat'i teminatlarile 
birlikte Fındıklıda Komutanlık. Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (11130) 

Askeri ihtiyac için 25/11/940 günü aşağıda yazılı yem maddeleri pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartnameleri hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatlerde kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sabn 
alına Komisyonuna gelmeleri. (11131) 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Kat'i T. İhale 

Yulaf 
Arpa 

Ton Lira K. Lira K. S. D. 
150 15000.00 2250,00 14 
150 14250.00 2137.00 14.30 

Marmara Ü!isü Bahri K. Satmalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmin! fiııtı 
KuruşS. 

Lahana 25000 5 ) 
Pırasa 37500 4 ) 
Ispanak 37500 8 ) 
Patates 70000 6 50 ) 
Kuru soğan 70000 5 50 ) 
Semizotu 6000 5 ) 

Salça 5000 25 ) """' 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yaıılı yedi kaJem tebze kapalı ~ 

eksiltmeye konulmuştur, ,,, 

2 - Eksiltmesi 25 ikinclteşrin 940 pazartesi günü saat 15 te izrnitte ft 

kapısındaki Komisyon binasında yapılac•ktır. 
3 - Bu işe ctid şartname bedelsiz olarak Komisyondan alınabilir. l5trÖ1~ 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek tstekli1erln 2490 sayılı kanutı1ll1 blrııi'~ 

tlcer.et vesikalarını ve 1177 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatlarile bir_;:;) 
tc:ınzım edecek1ert teklif mektublarını muayyen ~n ve saatten tartı (l(P""", 
evveline kadar Komisyon Ba~kanh~ma vermeleri. _____ ;,_,_;,_,;,_,_;,;:_;,;,;,;._ ____ ili _.,, 

Bunların fartnameleri hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin bt fl b'r 

1 d klıd "ıd• o ... ı ve saat er e Fındı a Komutanlık Satınilma Komisyonuna yu (11V" 
teminatlarile birlikte ıelmeleri. 

9
,,ti 

C İ N S İ Keşif Bedeli Paıarlıl< 
Lira K. s. p. 

-- Maltepe Lisesi çamaşırhane tamiri 895 41 1' SO 
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Cumhuriyet Matbaası 

'T.ır.-1 11aldinJe t~vatroya 
,elmi_,.en İçeri 911•enuzz! 
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