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Bu.(ÜD, hanrladıiunız Büy~ Balkan ha
ritasının aon Pafta!lDı da dördüncü aahifemiz .. 
d~ veriyoruz. Dört pafta birbirine yapqbnl .. 
cbiı uman haritanın heyeti umumlyeli mey .. · 
dana <ıkacaktır. Evvelki paftalan alımyanlar 
idarehanemiıden tedarik edebilirler. 
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Orfi idare 
Korgener~l Ali Rıza 
rfuokal yarın sabah 
şehrimize geliyor 

İ•ruının slya>f muharriri Tilrklye
nin verdlii son karar hakkında di
yor ki: 

•Ankandan ıelen ve Türki:renin 
Boiaılar mıntakumda örH idare 
il4n ettiğini bildiren haberler, Tür-

:~Pimize \Yon Papen hiç 
~.!en 11azife bir beyanatta 
&• llı1uı11111ııııııııınııım11ıııtmıııı11tım111111 

bulunmadığını 
bildirdi 

•ıe <;atacak olurlar•a de
'•le, gibi kan akıtmaktan 
f•ltiıımiyerek bilciki• on. 
~, kırmak ve parçcıla-
llıQkta zevk auymakhr. 8 .. ük El Ul 

' 1111 1111ıı11111111111111111tı111111ıt11ım•ııııııınııı11 uy·· çinin us 
11 ıırada yalnız biz deiil, h • 
bütün dünya, tarihinin m u a r r i r ı n e 

tıı. en mühim devrini yafl• beyanatı 
~()•ha çok uzayacak gibi ıö
~1· ve nereye kadar yayılacağı 
L"'llıiyen bu müthit yangının 
·"'~ 1. b' ı .. ,1 '"d• bizim de evve a ır 
~it!tt , •il 
""' olınak ve ıonra da ~!r m. • 
\; ferdleri bulunmak ıtıbarıle 
~ •. ~kıın ••İz va•ifelerimiz. var· 
~ ~ badireden milli varlıgım•: 
'~ .tıuı kurtarmak için azamı 
~ 11Y•t ve basiretle lıarek"..t et-
1ıı'fltıecburiyetindeyiz. Hükumet 
1 '•. . b' ~~ • ltıı gayet muntaum ·~ 14:' 

«Bu uydurma 
bailanan 

beyanata 
bütün terfih· 

ler e•••ıtızdır >: 

Ankara 24 (Hususi) - Ev
velki R"Ün Ankaraya ~elmiş olan 
Alrna"'vanın Berlin büyük elcisi 
Von Papcn Ulua ~A;.~t .. ıı:İnin bir 
muharririne a§ağıdaki beyanatta 
bulunmu"tur: 

~ ı...'1• etmektedir. Herbangı bır 
\~··~uğramamak için tetik ola
tiı11~Y•kta durmakta, hal ve va
'lt 1~ icablanna ıöre yeni karar· «- Berlinde ikametim aıra
''tııı •ak hemen tatbik ıaha'1n• sında gGva yapmış olduğum be
~t\:ktedi.r. Geceleri bütün mern vanata Almanyadan döntişümde 
'~ •tıkların aöndürülmeıi ka.. Türk ba!lın1nda muttali olrlum ve 
~~ i)l'f.n ıonra, alh viliyette ida· çok h,_vr~t ettim. Şunu ehemmi· 
·~, f 1Ye ilin etmiıtir. ldarei ör· vetle kaydetme-le ist~rim ki. uy
~~•kalade zamanlarda tatbik durma beyanata b .. ğlannn b;iıün 
.~k·· bir idare tarzı demektir. tertibler tamamen es1lcı:s17dır. Çün
. ~ 0~~ii zamanlar-: ıöre yapıl kü ben a~Ia höyle bir bevanatta 

-: d ıdare mekanızmaıı fev• bulunmad1m. E .. Aten bu ~ibi bcya 
~ ,t' be.ilerin zaruretlerine te.ka· nat. h~r türlü ıiyasi teamii1e mu· l'. ~•ı. Kendi cinsinden bir gayir olurdu.> 
''- b 1 

• karıılamak ikti.a eder. 'k d 1. i~'du ıarnanlann geldiiini tak- Afrı a a ngiliz harekatı 
Kahir• 24 (A.A.) - lngiU. umumi 

karargahının tebliği: 

Sudanda devriye koltanmu topc;u -
nun da mu:ı.ahareti1e dü:ı Gallabııt 
ile Metemrna ara!'tndalc:i faaliyetlerine 
devam etmişlerdir. 

Diğer cephelerde kaydedilecek hiçbir 
deği~iklik yoktur. 

kiyenin Balkanlardaki vaziyeti cid
di telikki ettiiinin ve gafU avlan· 
mam•i• azmetm.it olduiunun yeni 
bir delilidir. Harbin başında Alman 
nıbvaUakiyeUerinin yansı, Alman
yaya korDlU devletlerin Almanyaca 
blr tahrik suretinde teli.kkl edilece
ti korku•İle· lhliyat tedbirleri al
mamtŞ olmalanndan ileri gehni~tir. 
Türk.iye, Alnıanyanın ne dü!Şilnece

iini kat'iyyen naun itibara a1mak
sıı.ın, lstediii ve lüzumlu ıördüjü 
tedbirleri ittihaz etmekle tam istik· 
lllini ıöstermiştir. Bu, yalnı~ kiya
setli bir siyaset dri{I ,ayni uman
da mihverin üzerinde tesir yapacak 
bir harekettir. Yunanlılann muvaf• 
fakiyetleri, Almanyanın Balkanlar
da alelicele herhangi bir hareketi
ne karşı Türk tedbirlerine yardım 

edecektir.• 

Askeri vaziyet ------
Görice zaferinden 

sonra vaziyet 
Yunanlılar, parlak hlı mane,.•ra 

ve mahirane bir tertib neticesin
de on. bir sün. süren kahranıanca 
bir sava,tan sonra evvelki 1:ün 
Görlceyi u.1ttclmitler, (_;örice mm 
takasını müdaraa etmekte oJan 
İtaJyan kuvveUerini çok ağır u
yiatıı uğrattıktan ve k•ndilerinden 
bir hayli esir alank bir hayli de 
malzeme iitinam ettikten ~~n:ra 
prba ve şimale doğru kanşık hir 
şekilde çekilmeğe ı'llecl.ıur e)·le
mişlerdir. Bir kı.sım İt81yan kuv
vetleri de Yugoıılavya toprakları
na iltica utırannda kalmışlardır. 
Yunan kıt'alan Göriceyi alnıakla 

·beraber haldkl bir bo7(1tnu andı
nn bir kanşıkhkla çekilmekte o
lan İtalyan ktt'alannın bu karı
ı,ıkhğını arttırmak üı:ere onl::ı;rı hiç 
fasıla vermeden takibe de ko3 ul
mu,Iardır. 

Yunanlılar, ayni zamanda Pre
met - Konica yolu ü:ıerinden de 
italyanlan taıyik ettikleri gibi ay 
nca Epirden., Ergirl istikametinde 
luasına teşebbüs ettikleri bir La
reketle bu mıntakadnn çckilnıek
te olan İtalyan kuvveUerinı tehli
keli bir duruma düşürmei:e r:ay
ret etmektedirler. Gürlce me3dan 
muharebesi, İtalyan ordusundaki 
sevk ve idare Wını bii~biitün 

meydana çLkarmı4tır. İtalyanlar, 
Görice mmtakasmdan çekilmekte 
ınamr olduklarım gfutemıek iı;in 

bu mıntakada yalnız iki tümenle
rinin muharebe ettiğini il~ri sür
mektedirler. Bir defa bu iddia hn
klkate pek o kadar uuun değil
dir. Zira İtalyanlar, bundan lıir
kaç Pn evvelki bir tebliğ~crinde 
Görice mınta.kası.nda dokuzuncu 
ordulannın bulunmakta ollht~"ll
nu bildirm.Jşlerdi. Bir ,,rdu lse her 
halde iki tümenden daha çok !u
la birllii ihtiva eder. Sonra, hu 
iddiayı hakikat olarak kabul et
sek bile rene İtalyan sevk ve 

f Arkası sahife 3 sütun 3 te ı 

Universitede bir imtihan 
sahtek8rlığı yapılmış 

İmtihan evrakı üzerinde tahri· 

/ Mağlubiyetten 
1Hayat pahalılığı 

• 

sonra 

ltalyada Parti 
ve ordu erkanı yazılarımızın verdi:g" i 
arasında bir 

ihtilil eıkb neticeleri bildiriyoruz 
Parti, yüksek 
'fütbeli altmıs Devlet, büyük 1 - Fiatları bir miktar dü,ürmek müın~-

azıettı.' satıs mağazaları kündür. 2 - Pahalılığı sabit gelirliler 
'. kadar kazancları artanlar da payla,mah zabiti 

Londra %4 (A.A.) - İyi ma16mat a· 
lan bitaraf kaynaklardan Londraya 
gelen haberlerle teeyyüd ettiğine ıore 
Yunanistandaki seferin muvaUaki)·et
sizliii hakkında faşist rüesa ile ıcnel
kurmay arasında ihtilif çıkmışhr. 

Bunlar, bu muvaUa&üyetsitliğiu mes· 
uliyetini birbirleri üzerine atıyorlar. 

Fapst rüesa ordunun ricatindcn do
layı askerleri ve askerler de seferin 
müşkülitına binaen islemedikleri bir 
harbe sevkedildiklerinden dolayl faşist 
rüesayı muabaıe ediyorlar. 

Gene mez.kU.r haberlere ıöre yüksek 
rütbeli 60 İtalyan subayı faşist pal·ti.si 
tarafından vaı:i.felerinden aılcdilmi, • 
terdir. 

llalyan 
Sisam'a 

donanması 

taarruz etti 
Atina ZC (A.A.) - Rcsntl Yunan 

tebliji: 
Kuvvetlerimiz bütün cephe boyun

ca ilerlemeie devam etmiştir. 
Elimiıe geçen ıanairn (İttikçe art

maktadır. Havanın fena obuasından 

tayyare faaliyeti oJmamışhr. Düşman 

tayyareleri birkaç kaMbaya bGmbalar 
atmışlarsa da, ne basar, ne de insanca 
zayiat olmamıştır. Si.sam adası İtalyan 
dtni.z cüzütamlan taralından bombar
dıman ednmittir. Fakat dütnuuı hıçbli 
uetice elde edememi,tir. .... 

Atina U (A.A.) - İtalyııııların dün 
roırıdet'den 8)'rıldık1arma dair gay
riresmt haberler alınmışh.r. Bu haber
ler şimdilik resm~n teeyyüd etuıemek
tedir. 

Yunan Kralının 
• • • 

emrı yevmısı 
Atina Z4 (A.A.) - .B. B. C .• Efenler 

Kralı George Yunan kara, deniı. ve ha· 
,..a kuvvetlerine aşağıdaki emriyevmiyi 
göndermi~tir: 
Düşmanı topraklanmızdan defetmek 

için mücadeleye ba~ladıitm11: zaman 
milletin ve benim si:ıden beklediiimi-
1İ ba.-racaiıruzdan emindim. 

Bu kadar kısa zamanda kanaatimin 
doğru olduğunu ispat ettiğinizden· ve 
ecdadnnıza liyık oldu(unuıu cihana 
gösterdiğinizden dolayı l:>ahtiyann1. 
MiUet size minnettardır. Çünkü şerefini 
kuJ"tardmn, tarihiml:ıde muhteşem ye
ni bir sayfa açtınız. Sizlerle mültehi-
rim. 

İııgiliz tayyarelerinin 
faaliyeti 

Atina 24 (A.A.) - cB. B. C.• İngiliz 
bombardıman tayyareleri Yunanistan
daki üslerinden hareket ederek, Arna
vudluktaki İtalyan üssü Ergiriyi bom
bardıman et.ınişlerdir. Askeri tcmer -
kütler ve tayyare meydanları bombar
dıman edilmiştir. Havanın fena olması 
yapılan hasaratın teferruatile tespitine 
mini olmuştur. İtalya üzerinde müte
addid keşif uçu.şları yapılmıştır. 

Yunanistana gönderilen 
toplar 

Kahire 24 (A.A.) - .B. B. C.• Röy
ter ajansının Kahiredeki muhabirine 
göre, tank dafi toplan ve mühimmat 
Fandıkları taşıyan İngiliz tayyareleri 
Mı~rdan Yunanistan• hareket etmiş-
lerdir. 

Yunanistand:ııki 

kuvvetleri 
İngiliz 

Londra 24 (A.A.) - ·B. B. C.• Yuna
nistanda bulunan İmparatorluk kuv
vetlerinin Avustralyalı, Yeni Zeland
h ve İngili1lerden müte~kkil olduğu 
dür Londrada ö~enilmi~tir. 

tesıs edecek 

Bu suretle ihtika
rin önüne geçmek 
mümkün olabilecek 
İaşe U. Müdürlüğü 
tetkikatı ilerliyor 

' -

Ticaret Vekili Nazmi Topçoilu 

Ticaret Vekiletine merbut ola. 
rak kurulacak olan iaşe Umum 
Müdürlüğünün İstanbul şubesi, 
Toprak Mahsulleri Ofisi olacak
tır. Bu .suretle Ofis, yeni teşkili.ta 
bağlanacaktır. Yalnız Ofisin Uyuş 
turucu Mnddeler inhisarı kısmı 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaletine eklenecektir. Bu suretle 
Ofisin yeni esaslara göre kadro ve 
teşki18.tı da genişletilecek ve bü
tün gıda maddelerile hububat a
lım satımı ve murakabesile u~ra
şabileccktir. Milli Korunma Ka
nunu tatbikatile kurulmuş olan Fi
at Murakabe komisyonları. müra
kabe teşkilAtı ve sair sanayi ve ti. 
caret kontrol ieleri Ve'k.i.1etin la"e 
Umum Müdürlüğüne bağlanmak
tadır. 

Şehirlerin benzin ve p~trol te
darik ve tevziatı i~lerile de bu tcs
kilB.un me:,2111 olma1't muhtenıcl
dir. Ö~rendiğimizc göre piyasada 
devletin bizzat nazım bir rol oy· 
nayın fiatlan tRnzim edebi1mesi 
itin büvük !:"hirlerdf" devlet tara· 
fıncları içind',. her türlü ,.şyanın sa· 
hlabilecf"Öİ büyük mağazalar da 
kurulacaklır. 

Slovakya da ücler 
paktına iştirak 

ediyor 
Londra 24 (A.A.) - Buaün 

Berline va51J 0111.cak olan Slovak· 
ya Batvekil ve Hariciye Nazın Dr 
Tuka'nın Slovakyanın üçlü pakta 
iltihakını mutazammın bir proto
kol İm•.a edeceği tahmin edil
mektedir. 

.Hakikat• hayat pahalılığı hakkında ı •t yük .. ~i (hayat pabalılıjı) aruında . 
on ıun kadar devam eden neşriyatta büyük fark vardır. 
bulunmuftur, Halk arasında ve resmi Hayat pahalılıiını meydana ıetiren 
m-Jıfillerde hayli alika uyandıran bu Amiller, iki kwmda tetltlk olunmak ik. .. 
yaı.ılarda hayat pahalılığının ıebebleri- Uza eder. Birinci kaım, buıiiııkü fev• 
le, bunlarla mücadele için ittU\aıı. li.- k.ali.de ahvalin zaruri bir neUcesidir. Bu 
zım gelen tedbirler tetkik ve tahlil e• im.illerle mücadele etmek imkan.sızdır 
dilıniş;tir. ltievzuu bahis nep'iyatta ileri ve bu bakımdan husule gelen fiat yük ... 
sürülen düoünceler piyasada yapılan tekliğini bir zaruret olarak kabul et .. 
tahkikata lstinad ettirilerek tevsik edil- mek icab eder. İkinci kısım Amiller 
mi~tir. mücadele ile bertaraf edilebilecek paha• 

Bugün her ıınıf halkı alakadar eden lılık sebeblerldir. 
bu mühim mesele hakkındaki knnaati- Hayat pahalılığile mücadele, yani fi .. 
mi.ıi bir bütün halinde karilerimiz.e ar- atları düşürmek veya hiç olmaua da· 
zediyoruz. ha fazla yükseltmemek içiİı. it görüle· 

Evveli hayat pabalıbğllo ibtıkir me- cek ve tedbir alınabilecek sahalar üç
selesini tamamile ayırd etmek lit.ı.mdır. tür: 
Piyuanın geçici buhranlarından lslila- 1.- Piyasaya yapılan arz miktarını ço-
de eden bazı kimselerin ıırf fazla ita- jialtmak, 
zanc hırsi1e yapbklan mevı:il fiat yük- 2. - Piyasadaki taleb miktarını azalt• 
oekliğl (ihlik!r) ile esaslı ve umuınl ınak. 
oebeblerden meydana gelen umumi fi- (Arkası ııahlfe ı sütu.u 1 de) 

Birbirini tamamlıyan tedbirler 

İstanbulda karısık unsurlar 
' 

ve daha karışık faaliyetler 
olduğu inkar edilemez 

Ulus'un bugünkü makalesi 
Falih Rıflu Atay, bugünkü Uluo 1 he gerisinde, ayn ayn, fakat hi~ 

gazetesinde 4tBirbirini tamamla- birinin ehemmiyetini ötekinden 
yan tedbirler> başlığı altında ıu aşağı tutmıyan tecavüz hazırlık1a
makaleyi neşretmektedir: rile başlamaktadır. Öyle ki hele 

clstanbul, Kırklareli, Edirne, coğrafi bir bütünlük gösteren böl
T ekirdağ, Çanakkale, Kocaeli vi- gelerde cephe ile cephe gerisini 
]ayetlerinde hükumet bir aylık bir kül telakki etmemek ve alınan 
örfi idııre ilin etmiştir. Vilıiyet müdafaa tedbirlerinden ikisini bir 
isimleri gösteriyor ki bu tedbir, 1~ birine kayna§brmak tehlikeli olur. 
talyan tecavüzile emniyet bölge- Casusluk ve bozgunculuğu dur .. 
mize sirayet eden her türlü infi- durmak, tethiş ve tahrik suikasd· 
lak ve ihtimallerine kar~ı bir müd. lerine kartı tedbirli bulunmak, or• 
dettenberi alınagelen milli hazır- du ve halk için nakliyattaki sek
lanma tedbirleri arasındadır. Bu- leler dahi hesıtb edilerek, stok 
nun dışında husuıi bir m~hiyet ar. merkezleri tesis edilmek, faflrhcı 
zetmez. Benzjn tasarrufunu teınin bir baskın tecavüzünün bütün sür• 
etmek üzere memleket. otomobil prizlerini karşılayabilecek bir ha· 
seyrüseferlerini tahdid eden Ko- zırlık halini sür'atle elde etmek 
ordinasyon heyeti karan da bu- İcab eder. 
günlerde tatbik edilmeye baılan- Bu hnatla örfi idare ilan olu• 
mıstır. nan vil8.yetlerde ve hilhaısa lı-

Örfi idare ilin olunan viliıyet· tanbul ve etrafında oturan vatan• 
lerin bilhassa İstanbul kısmında daşlan kendi müateena vazifele
he-r türlü inzibat. tam olmak li.~ rinden haberdar etmek isteriz. Bu 
zımdır. yeni harb, cephe ve cep- r Arkası ııahife 3 g(Jtun ı tel 

~ ii.tı~". hükumet, bazı vili.yetler
~I • 1 ıdareyi ilan etmekle dik
Sı;.• baıiretini bir kat daha göı
~fııı: oluyor. Zaten devletin et-
1• >ıı..' lopJanmaaını çok iyi bilen 
tııİ>ııı~ll larihte büyük imtihanlar 'I• 'f olan milletimizin hükiı· 
~ b ~ relecek ber emri na11l bü
.~ '' hıutavaatla ifa ettiğini bil
~,lıı~u •on ıünlerde iftihar ve 
~it b rörmekteyiz. Fakat fik
~ 'ltı~ 11 kati değildir. Hükiime· 
.,.,d Orlerini onun bir ceza teyidi 
~ı ;'.bulunmasından korktuğu· 
~' llıuçı~ değil memleketin hl\yrı· 
,"I\ ) .ka bir fayda bulunduğu 
~i İd ••ıtıe getirmeliyiz. Meıela 
... iı-.''.•de olduğu ııibi te,kilatı tll b' ıle Yatan<laılara bahtolu· 

i· • ı~ ~akım hak ve hürriyet· 
~ı.,. ~· zaruri olarak bazı tah· 
1~ >~ı, tab; olacaktır. Biz bunu 
\' •l 0 larak değil, kud•i bir va-
1,,~411d''llk Ü•IÜmÜ•e almalıyız. 
~'it b' •11 itibaren hayatımızda 
~ ~11,,'~~rdu d!ıiplini hakim ola• 
\ı 'ııq, 1

• de bır ordunun tek ku
,,~.ra tabi ve muti erleri ıibi 
... ''> •d•ceği•. Gene bugünden 
ılt; - .... ~ aedece vazife vardır. Bi•e 
~F ~;,~'le ve hanııi istikamet göı
•,L >oıc ~raya fİtab edeceğiz. Yani 
~ .. b~ i vardır. Eğer bir muha
~!ı~ı.,.ı otıa bizden evvel gelen 

fat yapan bir şebeke ele geçti Sovyetlerin Berlin Douvres bu sabah bir 
saat bombalandı 

'd 111 d'kt"-· b"nl t!•itı 1 ıgı ı erce zafer &-
e tn Yeni ve en büvüij'ünü 

Necip Ali KÜCÜKA 
l.\rı..., sahile 3, aütuıı ı ela] 

Üniversite Fen Fakültesinde dört 5C

nedenberi imtihan evrakı üzerınde ya
pıldıjı anlaşılan genit bir aahtekGrlı
ğın meydana çıkanldığı haber veril
mektedir. Firik Profesörü Dembe:r, ıon 
defa eylQl devre!İ imtihanlarının evra
kını tetkik ederken, bunlardan bazıla
rında tahrifat yapıldığtnı görmüş ve Fa 
külteyi işten haberdar eedrek derhal 
tahkikata batlanmıf ve z.,bıtaya da ha
ber verUmittir. İlk tahkikat neticesin
de aahtelirlıjın dört Mnedenberi de· 

vam ettiği ve bir çok talebenin bu 
suretle sınıflarını geçtiği tespit olun
muştur. Zabıta tahkikatı da bu i{le 
müteaddid kimselerin alikadar olduğu
nu ve bu arada KAzım ismıııde birisi
nin de bu işle ali.kadar bulunduğu 
nu meYtfana çıkarmış:tır. 

Bu grupun, evrakı, saklı olduğu yer
den gizlice alıp, 40 " 70 lira n1ukabi
linde te.hrif ettikleri görülmüşlür. 
Üuiver~ite idaresi ve zabıta tahkika

ta devam etmektedir, 

sel iri vazifesinden 
affedildi 

Moııkova 24 (A.A.) - Resmen bildi
rUdiiine göre, Sovyet Hariciye Komi
ser muavini Dekamozov Sovyetler Bir
lii:inin Berlin büyük elçillRine tayin e· 
dilmiştir. Sovyetler Birliğinin fimdiki 
Berlin büyük elçisi Chekvartzev vazi
ftıilııde.ıı. affedilmiılir. 

Londra 24 (A.A.) - Uzun menzilli 
Alır.An topları bu sabah parlak bir gü
neş altında bir saat müddelle Douvres 
mıntakasını bombardıman etmiştir. O 
esnada Fransız sahilini kaplayan sis a
rasından bir kaç obüs ~clmtştir. Fakat 
ne ha~r ne de in53nca zayiat vardtr. 

İngiliz sefiri Nevyorkta 
Nevyork 24 (A.A.) - İngiltere bü -

yük elçisi Lord Lothian, Lh:bondan 
gipper layyaresile buraya aelmiflir, 

YOLUNU KAYBEDEN SEYYAH 
ltlısırçar unna gitmek istiyorum. En kestirme :yol burası imiş... Amma 
nastl geçeceiim ? .• 

- Şu bqka laraftan dolq. lioıı.ra çukura clüıeniıı. 

• 
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Hayat pahalılığı -1==================================== • İstanbul hayali : 

-------Neşri31atımızın netic:esi SEHIR ve MEMLEKET Isık söndürmenin cilveleri 

1- Fiatlari bir miktar düşürmek milin· 
kündür. 2 - Pahalılığı sabit gelirliler 
kadar kazancları artanlar da paylaşmalı 

HABERLERİ 
Tramvayda: 
- Bileti 
- Aldım ya. 
- Göreyim? 

- Ne demek o? ... ı . sun ,,.. 
- Yanını, yöhreni göremiyor 

* .. , """ Gene kız, babasının getirdi .. 

[Başlarafı 1 inci phlfode] 
3, - Anormal derecede yükselen mali

yet masraflarını düşürmek, 
4.. - Mütedavil para hacmini fazla tez.

yid etmemek (bu tedbir ikinci ted
birle müfterelrtir, Fazla para, para 
taleb vasıtası olduğu için, fazla ta
leb yapar). 

Bu tedbirleri kısaca ele alalını: Piya
saya yapılan az. miktarını, içinde bu
lundutumuz. tartlar dahilinde ve kıstı 

bir müddet zarfında çoğaltmanın imka
nı hemen yok gibidir. O halde bu sa
ha ile seri tedbir almak bakımından, 
uğrapnak mevsimsiz.dir. 

Piyasadnld taleb miktarını azaltmak 
hemen tevessül edilebilecek ilk tedbir
dir. Taleb miktarını azaltmak için hal
kın, bugün yapbiınm aksine, mallara 
hücumdan vazgeçip mümkün mertebe 
az. mal sabn almağa gayret etmesi ıa
.tımdır. Halkın mal idharı hususundaki 
telAşı da zaten yersiz ve lüzumsuzdur 
Memleketimiz.de bütün halkımın geçin
direcek bol gıda maddesi ve kifi giye
cek ilh .. meYcuddur. 

Taleb miktarını daraltmak için iki e
, .. ıı tedbire bafVW"mak lazımdır: a) 
Halkın tasarrula azamı derecede rla-

yeti, b) Devletin, husust idarelerin ve 
belediyelerin zaruri masraflar baricin

. de mutlak bir tasarrufa katlanmaJan 
Bazı vekaletlerin sulh zamanındaki 
masrafları hiç kısmadıklan, bazı bt-le
diyelerin h8li imar ve tezyin işlerine 
devam etmeler~ bu bakımd:ın hiç de 
doğru değildir.) 

IWk, bir bütün halinde kendi nz.a-
1 ıile şiddetli tasarrufa pek ka~lanmaya
caiına göre bu husus mecburi devlet 
b:tikrazı akdetmek ıuretile temin edile
bilir. Memur ve müstahdemler, maaş
larının ve serbest meslek erbabı ka
%anclıınnın muayyen nispetinde, ihrac 
olunacak devlet tahvil.Atından satın al
mağa icbar olunabilir. 

Bu tarz kabul edildiği takdirde bir 
tedbirle hayat paha1ılığile muhtelif sa

"ha!arda birden mücadele edilmiş olu
nur. Şöyle ki: a) Halkın geliri azalaca
tı için piyuada taleb azalır, b) Devlet 
yeni ve iyi bir varidat kaynağı elde e
der ve fevkal;lde masrafları için bu is

tikraz hasılatım lru1lanarak merkez 
Bankasından aldı~ avansları azaltır ve 
biraz ileride izah edeeeğimiz gibi. mü
tedavil p,e.ra hacminin fazla artn1ama
•ını ve bu bakımdan fiatlann yüksel
memesini temin eder. (1) 

Bazı istihsal şubelerinde anormal de
recede yüluıelen maliyet mnsraClarile de 
nıücadele edilebilir. Bu sahada devlet 
fabrikalarının bilhusa Sümer Bank iş
letmelerinin piya'Mlda n3:ı:ım rol oyna
nıaları elzem bir mahiyet almaktadır 

.Mütedavil para hacminin genişlemesi 
de fiatlann yükselmesini lntac edl'n 
lmillerin en mühimlerindendir. Dev-
let, milli: müdafaa ihtiyaclan için bu 
sün ~lerkez. Bankasından altın terhini 
IUT't!tile istikraz akdetmektedir. hoferkeı: 

eümle ameleyi ve fı;lih~alini barbden 
evvelki fiatlarla satan çiftçilerle ayni 
vaziyette bulunan başka 1&ha müstah
sillerini de bu sınıfa ithal etmek l.i -
zımdır. Milli: Korunma kanunu yoJile 
kiraları arttıramıyan mülk sahibleri 
gene sabit gelirli vatandaşlar zümresi- 1' 

ne Htihak etmişlerdir. 
Ticaret ve sanayi erbabile kaıanclerı 

I.iat tereilüü nispetinde artmış bulunan 
cliğer bazı serbest meslek sahibi yurd
daşlarımız. hayat pahalılığından halen 
kat'iyyen müteessir değillerdir. Bu gru
pun geliri pahalılık nispetinde (ekseri
ya daha çok yüksek nispetlerdt?-) arttığı 
için satınalma kudretleri &.ı.a.lmamıı,tır. 
Baı.ı tüccar vatandaşlar, kaz..anc nispet
lerinin değişmediğini, faraza evvelce '% 
10 kir ile sattıkları malları bugün de 
ayni kaz.anc nispetile sattıklonnı söy
leyerek bize itiraz edeceklerdir. Ken
dilerine berveçhi peşin şu cevabı vere
lim: Bir kilo A malını, geçen sene 20 
kuruşa alan tüccar satışı % 10 ilB.ve 
ile 22 kuruştan yapıyordu. Bu sene A 
malının kilosunu 40 kuru~ alan ti.ic
car satışı gene % 10 ilavesile 44 kuru
p yapmaktadır. Görülüyor ki beher 
kiloda kaı.anc (fiat arbşında olduğu gi
bi) % 100 artmıştır, yani, 2 kuruştan 
4 kuruşa çıkmıştır. 

Ticaret erbabının alış veı iış hacmi 
pek de azalmadığına (gıda maddeleri 
satanlarda bu hacim ekı;eriyet ltibarile 
bilakis artmıştır) göre bu vabndaşlar 
dan -tam bir istik~metle hareket eden 
lerin bile- gelirlerinin hayat pahalılığı 
nispetin arttığı görülüyor. Verdiğimiz 

misale yapılması akla gelebilen son bir 
itirazı da fimdiden önleyelim: Denllebi 
lir ki geçen sene A malından bir kJJo 
alım ve satımı için 20 kuruş sermaye 
kullanılıyordu. Bu sene ayni alış ve
ri:, için 40 kuruş sermaye kullanıl

mnkladır. Kazancdakl artışı artan ser
maye yapıyor. Derhal su!!lturucu ce' abı 
vereJim: Tüccar satış fıahnı kendi ma
Iiyeüle değil, satış zamanındaki piyasa 
natına göre tanı.im eder. Bu suretle ~e
<:en sene bir kilo A malına yatırılan 

20 kuruş: sermaye, malın paraya inkı· 
li.b ettiği her devirde arta arta bu se
ne 40 kuruşa zaten baliğ olmuştur. 

İleri sürdüğümüz mülahaza buna ben 
zer delillerle kolayca daha ziyo.dc tev
silc edilebilir. 

Kazancları artan vatandaşları da di
ğerleri gibi vatan sel.9.meti ic;in katla
nılan yük altına sokarak adaleti temin 
için türlü tedbirler akla ~eliyor. Ti
caret ve k.azanc)arı yükselen diğer sı'r
best meslek erbabına, müstehlike dev
rc-demiyecekleri munzam vergiler hth
mil etmek veya bunların kAr nispetle
rini fiat tereUüü nispetinde tenkis ede
rek hem adaleti temin, hE"m de bir mik
tar fiat tenezzülünü imkln dahiUne al
mak llh .. 

Dr. Refö Şükrü SUVLA 

Karabük pik 
demir· ihracatı 

artıyor 
Macarislana 
yolile 1500 

Zonguldak 
ton demir 

gönderiliyor 
Madeni eşya birliğinden bir heyetin 

son zamanlarda Avrupada yaptığı tet
kik seyahati neticesinde ~Iacaristanla 

mutabık kalınan esaslar dahilinde de
mir ve madeni eşya mübadelesine baş· 
lanılmı.ştır. 

İlk olarak Karabük demir ve 
çelik fabrikaları istihsal.itından 1500 
ton pik demirin ihracına başlanmıştır. 
Bu demirler Zonguldak tarik.ile v€! Tu
nadan Macaristana sevkedilınektedir. 
Bu suretle Karabük demirlerinden ya
pılan ihracat ileride daha ziyade artırı
locaktır. Buna mukabil Mac:ariı;tandan 
mühim miktarda mamul demir eşya, 

civi ve saire ithal edilecektir. Haricdc
ki memleketlerden yapılan m<'deni eş
ya taleblerinde serbest dövizden zi
yade pile demir isteıtildiği için Kara
bük fabrikasının istihsalitı artınla
cak ve lüzumu olan bu maddeler bu 
suretle temin edilecektir. 

Yedek polisler tedrisata 
başladılar 

Bir harb vukuunda Polise yardım et
meleri için yetiştirilen yedek pclis e
kipleri bu sabah Eminönü Halkevinde 
topJanmışlar ve derslere başlamışlardır. 
Bu dersler 45 gün devam edecektir. 
Kursu muvaffakiyetle bitirenlere birer 
kat polis elbisesi.le tabanca ve saire 
tevzi edilerek serbest bırakılacaklar -
dll'. Harb olduğu takdirde bunlar elbi
selerini giyinip ayni muvau.af poli!ler 
gibi vazife alacaklardır. 

Bu sabah toplananlar 55 kişidir. E
minönü merkez başkomiseri Kazım bu 
sabah ilk dersini vermiştir, 

Mahalle bekçileri için 
yeni kararlar 

Emniyet müdürlüğü tarahnclan ma
halle bekçileri için yeni bazı kararlar 
verilmiştir. Bu kararlara gôr~ gündüz
leri hiç bir bekçi sakalık, hamallık ve 
!aire yap;1mıyacaktır. Geceleri de bek
~i1erin ikişer üçer kişilik gruplar h:ı.
linde dolaşmaları menedilmiş ve her 
bekçinin mınt<>kası dahilinde teker te
ker dolaşması kendilerine bildirilmiş
tir, Sarhoşluk, hırsızlık gibi h3di~e

leri önlemede 18.kaydileri görülen bek
çiler derhal işlerinden çıkarılacaklar-
dır. 
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lktııad 
* FINDIK İlffiACATI - Fındık İh

racat Komitesinden bir heyet, Tjcaret 
Vekiletinin daveti üzerine bugün An
karaya gidecektir. Ankarada İngilizle
re verilecek olan fındık partileri üze
rinde görüşmeler yapılacağı o~renil
nıiştir. 

* DERİ GEI.ECEK - Hükumet, İn
giliz dominyonlarından gelmek üzere 
1100 ton deri siparit etmı~tir. Bunlar
dan üçte ikisi ağır baş hayvan derile
ridir. ' 

* AT,TIN - Altın gittikçe yüksel
mektedir. Dün bir altın 25,20 kuruş ü
zerinden muamele görmü;;tür. 

* KUMANYA İLE TİCARET - Ru 
manyaya sevki bir müddet tehir edil
miş olan 1500 ton tiftik ve yapağı tes
limatına tekrar başlanmıştır. Limanı
mıza gelen Rumen şilepine ınallar yük
lenmektedir. Rumenler, petrol teslima
tını tanı.im etmişler ve lüzumlu akre
ditifi açmışlardır. 

* BAGDADDAN KALAY GELİ
YOR - Bağdaddan getirilecek k::ılay
lar için icab eden akredjüf açılarak 
Bağdada gönderilmiştir. 

*YERLİ ÇUVALLAR - Adamda 
imaline başlanan pamuk çuva11arla, ih
racat yapmak imk5nlan araştırılmak
tadır. Bu çuvalların imaHncie küçük bir 
tadilat yapıldığı takdirde kullanılabile
ceği anlaşılmıştır. 

Vilıiyet ve Belediye 
* SALMA UAKKJNDA TI:Nİ E

l\IİR - Köy salmaları hokkuıda Ve
k8.letten Vil8.yete yeni bir c.mir gelmiş
tir. Buna göre salmaların en yüksek 
haddi 30 lira olacak ve köy haricinde 
bulunanlardan alınmıyacaktır. 

* BELEDİYE TEFrİŞLERİ - Bele
diye Reis Muavini LOlfi Aksoy, di.in 
Aksaray semtinde yaptığı teftişl('rde 6 
flrın, 4 lokanta ve üç to.tlıcı dükkanı 
sahibini zabıtai belediye talimr.tııame
Eine muhalif hareketlerinden dolayı yıl 
dırım cezasına çarptırmıştır. 

* UN MESELESİ - Belediye hu
dudlerı haricinde bulunan Pendik, Kar 
tal, Mallf'peye de bundan 10nra Top
rak Mahsulleri Ofisi tarafından un ve
rilecektir. Bu suretle buralardaki ek
mek fio.tlan bir parça düşecektir. 

Maarif 
* YURDUN MADEN IlARİTASJ

Üniversitede memleketin madenlerini 
gösteren yenl bir harita yapllmaktadır. 
Yeni harita hem pratik, hem de ilmi 
mahiyeti haiz olacak, buİıdan iktısad
cılar da istifade edebileceklerdir. 

Almanyaya sipa 
riş edilen loko
motifler geliyor 
Gümrüklerdeki Alman 
mallarının ihlali 

emir geldi 

• • 
ıçın 

-Nah ..• 
Diğer bir yolcuya: 
- Bilet alalım efendim. 

derek) A ... A! .. Burada iki biletçi var. 
ya. Nah işte! Hem dur bakayım! Sen 
bana bilet kesen değilsin. (Tramvayın 
kuyruğunda bir başka biletçiyi [arke
dere) A ... A!.. .. Burada ilci biletçi var. 

Birinci biletçi: 
- Hay Allah müstahak.mı ver~in. Ka 

ranlıkta yanllf tramvaya binmişiz! .• 

* Gene tramvayda iki gene: 
- Şu kadın ne kadar boş bir şey 

değil mi? 
- İyi &örmüyorsun galiba. Ayol o 

ihtiyari Bu ışık söndürme zaten onla
ra yaradı. Ne yüzde bir kırı~ık, ne saç
ta bir beyaz. görünüyor. 

* Gene bir hoppa bayan: 

kasab kiğlılına bakarak: .,a• 
- İmkinı yok, bunları böyle<' . ...a olw

mam, Işık söndürme olsını, ne ke,,.r' 
olsun, f()yle bir ıtampa çıkarıp kil v~ 
larını olsun delerek güz.el bir ~ 
meliyim ... Getirin makası baJ:ıa! 

* cer<ıtrl - Bereket versin evlerin pen JJ)'ed' 
arasından biraz. ışık aızıyordu. O 
yolları görebildim. rec1J. 

- Aybaşından sonra ona da \i 

* pet<l .. Çalgılı bir meyhanenin kapı 
leri tanzim edilirken: ~ 

k>"" - Yahu Mehmed! Biz, pek aıı fof' 
yaptık. Buranın işlediği dışatd 
kedilemiyecek. kapı~" 

- Eve~ doğru. Hatta kıtl•rl dott" 
yakın oturtup ikide bir soknğ·~""' ıtP" 
baykırtmalı)'lZ ki çalgımız oid,,.· 
lafılsın!. 

Gümrüklerde bulunan Alman men
~·li mallardan kağıd, eczayi tıbbiyenin 
çıkarılması için bundan bir müddet 
c.vvel Ankaradan tebligat yap1lıruştı. 
Dün lstanbul GWnrükler Başmi.ıdı.irıü
ğüne gelen bir emirle gümrükJerde bu- 1

' 

1unan bilcümle Alınan mallarının yeni 

- Bütün ışıklar maskelenecek di
yorsunuz. Pekftll, benim adım cl1ık•!. 
Buna ne buyrulur? Ben de ma5ke mi 
takacağım? 

* Karanlıkta bir ses: 
- Gözüme aıkma ulan! 
- Sus be ... Bilen bilir de, bilmiyen 

* bit ,.ı: 
Yaşını başını alm1' kamil iıI giil 
- Bize göre ışık söndürrnerı ~ar~ 

bir tarafı yok. TB. eskiden akf8~ · İs" 
lığı basınca evimize giderdik. l'~ sil' 
tanbul, bugünkü zarureUer ~~yı 50• 
aldığı karanlık ıekilden far 1;ıııb'' kaklarda tek tük ölügözü gibi ~ol"~ 
lar .. uzaktan, yakından korkuD~dll oı.ı.t 
havl~maları .. hele bir yangın ° ıcçı~ 
;,,aaza ilah._ Taraf taraf mahalle :.ıı(, 
terinin .Yangın vaaar!!• diye b e~t }ll-I 

dan baykırmalan, insanda geZJl'lac•~tı~ 
mi bırakırdı? Tabii evde otur·ı·or-J? 
Onun için biz alıştık demek isU 
Bekir geneler düşünsün. 

Türk - Alman ticaret anlaşması hü -
kümlerine gOre ithali bildirilmiştir. Bu 
emre nazaran 30 ıkinciki.nun 94.0 tari

hine kadar gümrüklere gelmiş ve gele
cek Alman malları glering . hesabı üze
rinden ondan sonrakiler 13055 numaralı 
kararnameye &öre ithal olUMcaktır. 
Djğer taraftan Alınan ticaret anlaş

masının tatbik mevkiine konulması ü
zerine Almanyadan memleketimize bir 
çok yeni siparjşler aelmıftir. ihracat

çılarımız mal sevki için hazırlık yap
maktadırlar. Almanların meınleketiml
ze verecekleri 50 lokomotif~n bir kıs
mının memleketimize müteveccihen 
yola çtkarıldığı. söylenmektedır. 

Benzin tahdidalı 

kararnamesinin 
tatbikatına başlandı 

Benzin ve müştekkatı sarfiyatının 
tahdidi için Koordinasyon bey"lince 
kabul ve neşrolunan kararns.ınenin pla 

kalara aid ikinci maddesinin tatbik e
dilme.sine dünden itibaren ba~lanmış• 
tır. Belediyenin resm! istatistikledne 

göre ~hrimizde kalan 719 hususi, 912 
taksi otomobili ve 240 motosiklet mev
<"Uddur. Taksiler 24 saat tek ve 24 saat 
c;ift numaralarla işletileceklerinden Şo
förler cemiyeti bir liste hazır !amağa 
başlamıştır. Kararın tatbikatına çar .. 
şamba gününden itibaren başlanacak· 
tır. 

tabanca sıkıyorum zanneder. Yanlışlık 
oldu ne yapalım! Umbayı yere tuta
cakken yukarı tutmuşuz. 

* - Aaaay!.. Otomobil gibi gö?.ün kör 
olsun e mi! Kelle yetiştiriyor sanki .. 
Ya ezilseydim. 

Bir killhanl: 
- Numarasını alırdın bayan! 
- Tam buldun. Karanlıkta yolumu 

göremiyorum. Onun numara!'ını mı far 
kedcceğim?. 

* Şair bir tip: 
- Doğrusunu istersen dostum, hir 

kör gibi oldum. Hani uzun müddet göz
leri açık iken, Allah vermesin, birden
bire nurunu kaybeden kimseler var
dır; her yeri el yordarnile bulur ... İşte 
onlar gibiyim. Bastonumu o yana, bu 

* re!<" Kudemadan biri, içini çek
1
e Jll~~; 

- Şebi yeldayı müneccim e, ı,ili'' 
kit ne .. ..a 

ter ~; 
Müptelayı gama sor kiın gece fi'ı' 

Diğeri: ,,,ı>t•ı•~ 
- Bence bu beytin ikinci .. 1, 0 • 

değişiklik yapmalı: .Jşık ıöndiir" ,;•'~' 
hirlere sor kim geceler k;ıçar 

gibi bir şey olmalı. 

* yana çarpa çarpa yürüyorum, İki evli arasında: 
0
o• 

•" * - Ahalinin evde kapalı kal~yoı!Jf; 
Nezakete düşkün bir k5.üb: fusun artmasına yardım eder üş0 b'-
- Ne 8.l§ı. Artık •yanından geçtim de - Evet öyledir. Hem göril!l 

selim bile vermedi!. nev'inden sene· kı1ırsa, epey de artacak!. rıtİ~ 
nişlerin yeri kalmadı. Hikmet !\'_:_.........:. 

Adliye koridorla:ında • /'!!.-~--~--©---~ 
Babalarının evıne gırer li~ 
gibi girdiler, yediler Bugünkü 
içtiler erlesi gün de 
soluğu cürmümefhud 
mahkemesinde aldılar 

maçları ., .. 

Gizli hir mezbahıt - Bir hamal yük 
altında ezildi 

Bugünkü tik maç lan içind• ~ ,.•· 
him oyun, Beşiktaş ile BeyoAiu b•l 
rasındadır. Maçın ehemmiyc1lı ,~ 
canlı bir müsabaka olmaktan sıı:e9' 

Asliye ceza mahkemelerinin bulun· bu oyunun şampiyona üzerindee:DıJl."' 
duğu koridorda iğne atacak yer kal· bir tesir yapabilir ümid veya 

bulundu 
Falihte Hamsi sokağında Hnlilin e

vinde giz1i koyun kesildiği haber ahn
ınıştır. Dün yapılan aramada 3 ke!!lil .. 
miş, 8 canlı koyun', 3 keçi bulunarak 
mu!l'adere edilmiştir. Halil yakalanmış, 
tahkikata başlanmı$hr. 

Feriköyde ETgenekon caddesinde bir 
mensucat fabrikasında çalışan hamal 
Seyfi , taşıdığı iplik balyasının altında 

kalıp ezilmiştir. Seyfi tedavi edilmek 
üzere Beyoğlu hastanesine kaldınlınış· 
tır. 

mcı:mıştı. lerini uyandırmasındadır. tı.t? 
Mübaşir seslendi: Beyoğluspor tikin Milli kÜilleyt ıııP' 
- Hristo, Eteni, Marika1 Eftat, Pe- d ı k ği k tarda°' ı• 

<e o ara gösterdi ta ıın , • ..il<~" 
rikli!!_ dir. Beşiktaşın da muzaffer eo--ııı~; 

Bankası da devlete verdiği av"ns nis
petinde tedavül miktannı tezyid et
mektedir. Milli müdafaa ihtiyacları için 
her türlü mahrumiyetlere katlanmamız. 

Askerlerimiz için 18 bin 
parça kışlık hediye 

toplandı 
gayet tabiidir. Fakat, devlet, milli mü- Hududlarımızı bekleyen kahraman 
dalaayı doğrudan doğruya atik.adar et- askerlerimize kış:hk hediye teberruatı 
miyen masraflarını tenkis ederse (ka- günden güne artmaktadır. Bakırköy 
naailmizce bu husus genif milcyasta Halkevine dün ak48ma kadar 374' çlit 
kabildir) bütçe masraf kısmında hu•ule çorab, 132 fanila ve 130 çift eldiven ıes
gelecek tallrruf miktannca Merkez Hm edilmittir. Sarıyer Halkevine de 
Bankaıından avans a1mak küHetinden 500 çüt çorab, 450 fanili ve SOO çilt el
kurtulur ve bu suretle mlitedavil pa- c!iven getirilmiştir. Diğer Halkevlerintn 
ra hacminin geniflemesi hiç olmazsa faaliyeti de devam etmektedir. Dün ak
batilql.r. '8ma kadar yapılan yeko.na nazaran 

[:=H=E=R==G=v=·· =İl==B=İ=R=="'= E SEL E 
il 
ıı-

Her biri 20 - 25 yaşlarında iki çift ta gitmesi, bu gibl maçları y 
ile yaşlı bir erkek hikimin huzurunda bir hale sokmaktadır. Beyoi:IUS~ .,. 
sıralandılar. aUi ve çok gayretli oynayan .-R ~ 

Reis ilk defa davacı mevkilnde otu- Jomdır. Geçen hafta Fenerbah~0-.,~: ran Hristoya ne istediğini sordu. Adam· d haf W< ' ,... 
şısın a oynadığı bir tayın··-' d•.',.. 

cağız şikayetini şöyle anlattı: ikinci devrede de iddialı tekUI1:' 
- Efendim, geçen gün karım ve ço- ettirmesi ihtimali sarı liciverdli:~, 

cuklarımla beraber akrabalardan biri- dite içinde bırakmıttı. BugliP lı'jjl 
sinin düğününe gitmiştik. Geceyi ora- taı iıin fakaya gelmediğini ~uf· 
da geçirdik. Ertesi günü döndüğümüz anlayacak ve ona göre oyna~ vel ~:. 
zaman, evimize hırsız. girdiğini anladık Betiktat stadında bundan e1/ 1P'r1r 
ve derhal polise haber verdik. Fakat koz ile Süleymaniye oyn•Y•C:,i ~ 
60 ya,ına bastun, böyle bir hırsı:ılık ne Şemplyona üzerinde hiçbir ıes ~C"' 
gördüm ,ne işittim. Herifler mutfak van bu maçta Beykozun ağıt 

Hayat pahalılığı meselesinin ikinci 
aaflıuı fiat yükselişinden doğan satın
alma kudretinin daralmasJ ııkıntuına 
her sınıf halkın iktidarlan dereceRlnde 
aeyyanen katlanmalannı temindir. 

Umumi fiat seviyesinin yüksPlme!ln

İstanbulda ilk" parti 18 bin parça eşya 
toplondığı anlaşılmaktadır. 

iki kadın rekabet 
yüzünden kavga elliler 

den doğan külfetlere, bugün yalnız sa- Fatihte. Çinilihamam sokağında otu
bit gelirli vatandaflar katlanmaktadır- ran Cumanın karw Naciye ile ikinci 
]ar, Bunlann geliri harbden evvelki se- .lcarısı Döndü arasında kıskanclık yü
vlf"d• kaldığı halde fiatların yük..1- zünden Çtkan bir kavgada Naciye 
meslnden dolayı iştira kudretleri azal- Döndüyü sopa He başından ağırca ya"" 
mış:tır. Sabit gelirli halk grupunun ba- ralamıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, 
,ında resmt, nimresmt ve huı;usi daire- suçlu yakalnnmı~tır. 
lerde çahpn maaşlı ve ücrPtli memur 
ve mü.stahdemler bulunmaktadır Bun· 
dan başka iicretleri arttınlmıyan bil-

63 Çek mültecisi geldi 
Bu sabahki ekspresle şehrimize 63 

(J) llarbde devlet masrafları hakkın- Çek mültecisi gelmiştir. Ek..~risi genc
da ıeniş izahat almak için Hakikat'in lerden mürekkeb olan bu kafile bura-
11 ikinciteşrin paurtesl nti5ha.,mda bu dan Filistine giderek or:ıda teşkil edil
namla çıkan makalemize müracaat et- mi~ olan Çek lejyonunda vaıi!e alacak-
mek lhımdır. !ardır. 

BARBAROS 
Romanıa,tırılmı, 

tarihi tefrika 

Yazan: 
Ekrem Reşid Tefrika No. 

36 

Beden terbiyesi mükellefiyeti kanunu tatbik edilmiyecek mi? 
Beden terbiyesi faaliyetinde ferdi er nasıl yetiştirilebilir ? 

Malzeme ve tahsisat, meselesi ikinci derecede kalır. 
Beden Terbiyesi Umum müdürlüğü 

teşkil edildikten sonra 12-35 yaş ara· 
sındaki erkeklerle 12-30 yaş aı-asındaki 
kadınların fizik moral kabıliyetlerini 

artırmak ve daha zinde bir nesil ye
tiştirmek için memlekette bir de beden 
terbiyesi mükellefiyeti kanunu kabul 
edildi. Kanunun meriyet mevküne ko
nulmasından sonra bir seneye yakın 

müddet geçtiği halde tatbıkat gayet 
mahdud bir çerçeve dahilinde kalmıf
tır. 

Beden terbiyesi kanunu hükümlerine 
göre yaş müddeti tahdid edilmi1 va -
tand<ışların geçen haziranın birinden 
itibaren haftanın muayyen güıı ve sa
atlerinde toplu bir halde beden hare
ketleri yapmaları icab ederdi. Kanunu 
bütün memleket vatandaşlarına bir 
hamlede tatbik etmenin güçlüğü mu
hakkaktır. Yalnız, kanunda tasrih edil
diğine göre memur ve işçi sayısı 500 
den fazla olan fabrika, imal3thane ve 
emsali müesseselerdeki 15-35 yaş ara
sındaki erkek ve kadınların heden ter-

vazi!esine koyuldu. Memıcket dahilin
de kifirlere knı·"Şı beı;lcn1ekte oldu~u 
galeyan, kin, nefret, her z..:.mrın canlı 

bulundurduğu heyecan ono. bir çok tec
rübe sahibi gönüllüler temin etti. 

Barbaros, kalenin du\·arlarını tamir 
ettirirken, mevcud üç yüz. Türk yol
daşını muhtelif noktalarda muhtelif 
vezifelerle tavzif ederken, Cezairin yer 

biyesi mükellefiyetlerini yapınnk için muştur. Bazı müesseseler bu sebeble 
viliyetin alikadar makamları tarafın· lıocalamı.şlar ve kısa bir atakayı müte
dan iyi şekilde hazırlanarak toplu bir akıb işi gene oluruna terketmişlerdir. 
halde beden hareketlerine başlamaları Bu ihmal devletin resmi müessese ve 
icab etmekte idi. Bundan başka her iş yerlerinde de göze çarpm~lır. Hal
vek<ilet kendi teşkilatı dahilinde bu bulti malzeme, saha gibi ,eyler ık.inci 
i~leri iyi bir şekilde organize ederek derecede kalan meselelerdir. Beden ha
tatbikatile meşgul olacak birer mü - reketleri, beden terbiyesi ve güçlük
dürlük ihdas edeceklerdi. 1-Ialbuki !erle mücadelede daha ziyade tabiatin 
bu hükümler de maalesef tatbik edile vahş:iliği hakim olursa pratikte alınacak 
memiştir. İstanbul viliyetinde bu yol- neticeler daha verimli olur. 1.-lemleke .. 
daki faaliyet ancak bir iki toplantıya Un, vil8yetimiz.in her tarafı, dağlık, te
inhisar etmiş gibidir. Beden Terbiyesi pelik, ormanlık, ve kırlarla doludur. 
Umu.m müdürlüğünün bu faaliyet Beden terbiyesi mükelleflerinin koşup 
kontrol edecek geniş bir teşkiliıtı ol atlayacağı, cebri yürüyüşler yapacağı, 
mı.dığı için tatbikattaki aksaklığı bu tabiatle mücadele etmeğe alı.şaeüğı asıl 
teı;ıkil.ltta arayamayız.. Muvaffakiyet saha ve malzeme kaynaklan buraları • 

dır. Müesfle!'ieler, daireler, it ycrJerl tah 
sizliğin en birinci sebebi beden terbi 

siflat aramaktan ziyade gencll4i aç1k 
:resine karşı umumi alikasızhktır. Bu havada tabiatin karşısında hazırlama-
da uzun senelerin ataleti ve bilgisiıll- ğı düşünmelidir. Dünyanın bugünkü 
ğidir. Beden terbiyl'fli mükellefıyeti. ka- karışık günlerinde derlitoplu ve iyi 
nunu tatbik mevkiine konulduktan organjze edilmiş bir gencli~e daha zi
sonra müşahede edilen ilk güçlükler a yade ihtiyacımız. vardır. Kanun artık 
raı;ında malzeme ve saha yokluğu ol- tatbik edilmeHdir. 

doğru uzanmış, yakında ehli Wam için 
büyük zafer günlerinin doğacaij;ını müj 
delivordu. Eski kehanetile f(ihret ve 
emniyet kazanmış olan bu kadının bu 
yeni kehaneti de !!'On tereddüdlcrı, son 
endişeleri izale ediyordu. 

- EC:er, diyordu, Telmc!an Beyi si
ze hücum ederse, sakın müda!aoda bu
lunmayın ... Biliki~ ona itaat eder gibi 
görünün hatta, üzerinden size yapa
bileceği fenalıkların önüne geçmek için 
kendisine bir çok hediye verin!.. Kal
biniz müıııterih olsun. vakti &elince in
şallah intikamanızı alacağım ... 

penceresini açıp içeri girmişler .. t"ldo- tahmin edilebilir. ..ecJJ 
labdaki yemekleri yem4!cr, yataklan- h•r. •·'' 

Fenerbahçe &tadında en .• ı11o;.. 
mızda yatmışlar, giderken de karımla maç, Vefa ile İstanbulspor arav~ 11" 

benim birer kat elbisem.izi alıp gitmiş- Hemen hemen ayni kuvvette ol çıV' 
ter. Başka bir ,eye dokunmamışlar. iki takımın son dakikalara }ta~ 

H.9.kim suçlulardan Perikliye sordu: şeceklerine şüphe yoktur. ..~? 
- Hristonun iddia:ruıı işittiniz. Ne l }.!"'·,,-

diyorsunuz? Bundan sonra GalatasaraY •elci JO"j, 
O kendisini şöyle müdafaa etti: oynacaklardır. Altın tuğ bu se~ti t' 6" 
- Benim bu işde hiç bir kabahatim lara iyi baflam.1' ve naz.arı di a.fıo . .JO 

yok. O akşam Eleni, Eftat ve Perikll betmiı bir takımdır. Galat•"'.ıı,ı ;:.;
ile bir müddet turada burada dolaştık. geçen haftaki bozuk oyunu }<cDriY' ~ 
Bir aralık Elen!: ·Gelin çocuklar, sizi mucibi endişedir. Ancak ekse ıtt ';t 
akr&balarımdan birisinin evine götüre- zuk oyunlardan sonra guzcl IJ\3~t.ib , 
yim. Evde kimseler yok, hepsi da dü- rüldüğünden bugün, sarı ıartğ• ~ 
ğüne gittiler, Kapı kilidli ama mutfak galibiyeti pek de zorlukla alaca 
penceresini açabiliriz. Ve sabaha ka- zememektedi.rler. 1 "!~ 
dar güzel bir vakit geçiririz.• dedi. Biz. Son maç olarak Fencrbahçe i ~i.it;iı 
de Hristoyu onun çok yakın ve teklifsiz kapı karşılaşacaklardır. ~~~~il' 
bir akraba~ı:ıı zannederek bu tek~ife ra- bir ihtimalle bir tarafın nıudlik,t.it· ~ ; 
zı olduk. Eleni mutfak camını kald1rdı. tarafın da hücumu ile geçeee .~, 
Hepimiz birden içeri girdik. O, evin iç sele Fenerin galib gelip ge~eı:n11"rt1~ 
taksimatını çok iyi biliyordu. •Çocuk· de değil, sıkı oynayan raki?~ dedir· 
lar, evvela karnımızı doyuralım!• diye- da ınkıntt çekip çekmiyeccsııı f. 1· 
rek bizi yemek odasına aldı. Aşağıdan ~ 
bir sürü yemek getirdi. Yedik. Sabah- ----------- 111 ,1 111111

1 1 ,wıı••' eyin daha biz uyurken o kalkmıı;ı,, bize =_ı.•111111ıııuııııımıııııııııın111111ıı1111uıı11 ~ ~ 
kahvalh hazırlamıştı. Hep bel'aber çay- =--- (6) @. fQ' ~ V,,,,,,,,,,,) 
}arımızı da içtikten sonra gitmcie ha- ~ ~ l!::::U V 

1 L d b b 1 : ııtı\ll zır andı'\. Eleni gar ro u açh, :ına b r iıımıum1111m1111111111111111111111111ı11 111 t 
kat temiz elbi<e ikram etti. Kendl•i de BUGÜNKÜ paoGJI~ c•' "". 
bir kadın k()!l;tümü aldı. Görüyorsunuz 18.00 Program, 18,03 Ra~Y~9.s0 ıı;, 
ki benim hic;;bir kabahatim yok. kestrası, 18,50 Fasıl heyeti, tii!ıtal ,. 

HRkim, Elenive ne diycc<'i{inl sordu. herler, 19,45 Karıflk f8rkı ve J(oflll~r" 
O hafifçe kız.ardı ve fU cevabı verdi: 20,15 Çigan müziği, 20,30 b9.;ııı"ı.ı; 

- Hri~to akrabamdır .. dedi. Beni da- 20,45 Saz eserleri ve o~ıJO. 
21

,4S ~t"J 
va <'decciini Umid etmemiştim, 21,15 Konuşma, 21,30 1ı1üz.ık•,,.,,sO ~f' 

\..---------------------------.. --..JI 1 Hlerinde mücadele ateşi uyanıyordu. 

Knlblerden şecaat fışkırıyordu. Gö
nüllü knydedilmelt için nıüracı:ıatler 
kötle halinde vuku buluyoı·du. lleye
can, en har derecesini bulmu,.tu. Bu
nu teskin için kslıcların çekilmesi, ' ka
nın akması 15.zımdı. Taşkın halk, ha
pishanenin kapılarını 7.orladıi esirler 
dışarı sürüklenerek katlediıdi. 

M;ııhkeme onıcluların sahıka1Ar•nın z.ik: (Pl). 22,30 Haberler, ~ )t•P'rı 
ve ıı:orulm:ıc:ına knrar Vf"rdi. Dul'uşmayı müziği (Pi.) 23.25 Progr~ ve 

8 
ıS 

Hızır, her tarafta kendi.sine karşı bü
yük bir itimad beslendiiini gördü 
Cezaire itminan ile avdet etti. Akpm ezanı vaktinden aı. evvel Ce- , l.areketler bundan ibaret değildi. Hı

nine sarayının kapılan nçıhyordu. İftar zır, sık sık ülema neı.dine gıili}or, ın
ıofraları hazırdı. Arzu ede-11 ıtl•P kar- ıi\•aya çekilmiş derVi!!!lcri ziyaret edi
nını doyuruyordu. Her ak~'1l Hız.ırın yor, onlarla uı.un uzadıya dini me e
eofra11 etrafında memleketin ~·\·hleri, leler hakkında görüşüyor, onlardan ay
iileması ve t:frafı toplanıyordu. Herke- nlırken de kendilerine, son Öerece na
ae ayn ayn boş bir '!IOZ.. bir iltifat zik bir tarzda hediyeler vedyordu. 
bulması~ ?il.iyordu. Kimin.in. c.ırurunu Bundan ba~ka bakışlarındaki açık
o~oar, kimının muhabbetını kazanır, lık, gene yüzilniln hatlarındaki ahenk, 
bır çok enfes yemek ve ıau! tatlılarla sözler .. d ki r t h ketlerindt ki 
d h . in 1 'h 1 . d d. ın e zara e , arc 

a e~~ın ştı a arını taunı~ e er 1• incelik, bütün kalblerl ona eblr edi-
Teravı namazını en meşhur ımamlar, ordu 
.sesleri en güzel olan müezzııılerie kıl- y ç k. d .. t b ~. 0 d d o eçme en munevver a &!9. , -

ırır 1
• nun is m şerefinin intikamını alacak, 

Saraydan aynlırken her d.tvetliye ayni zamanda da Ceı.airin istlki81ini 
bir hediye verilirdi. Aşafıdaki odalarda muMfaza edebilecek yegBnc ad1m ol
karın1arını doyurmak içın •koş-up gel- duğuna kat'i kanaat getinni.şti. D:ıha 
mif olan yüz.lerce fakire diş k..iraları fimdiden ona bir çok yerde hükümdar 
d;o'iıtılırdı. Unvanı veriliyordu. h1evkiinin sağlam-

7arafta..r kaz.anmak, müne,·veılcri ve lığından emin olmağa bıtlayan Hızır, 
halkı kendine cezbetmek için .Y•Pbiı evvelenılrdo bir ordıı vüı:ı.ıde ııcUrmek 

Yakın bir Atide cereyan edecek olun 
harb daha timdiden başları kızdırıyor, 
kanları kaynatıyordu. 

Üzerinde bir çok Ayetler yazllı olan 
Orucun bir gömleği mucize göstermf k 
hassasını haiz mukaddes bir şey ad
dediliyordu. Camilerde şeyhler, v.ii7:
ler, hatibler, gazilik mertebesinin ne 
derece şerefli olduğunu, şchid!erin ise 
cennette hususi bir makamları bulun
duğunu tebarüz. ettiriyorlardı. 

Gene göğüslerden çoşkunluk taşıyor
du. Eski mücahidlerin e!lki kahraman.ı 
lığı uyanıyordu. Her tarafta .savaş men
kıbeleri duyuluyor, herkes cenge ha
zırlanıyordu. 

Orucun Frenceı;co de Vero üzerin
deki zaferini halka vaktile te~ir et
mit olan ihtiyar bir kadın timdi, ai
yahlara bürünmüş, zihinlerde derin bir 
tesir bırakan şeklini sokak sokak do
lqtırı,yor, kolları havada, başı ıemaya 

Şehirdeki bu ruht halet, Hızıra da
hil! vaziyet hakkında bir ;;ıevi teıninat 
gibiydi. Şimdi rahatça civ.ırı:ı ıniıdafa
asını tertib imkAnı hasıl olmu;lu. . . 

Hızır, alb ;x:üz. athdrın mürekkeo bir 
maiyetle Marb vilayetlerine gitti. 

Kuı:ın mütemadi yağmurları, 6razlyi, 
bataklık haline gelirmiş. ,1eh;rl-::ri ta
şırmıştı. Atlar güçlükle ilerliyordu. 
Buna rağmen Hıı.ınn teftiş seyıİhati 
kısa te\•akkuflarla bölünmüş, dört nal 
sür'atJe yapılan uzun bir ce\·elfuıdan 
ibaretti. Çünkü vakit hem dar, hem kıy 
metliydi; cenge müsaid olacak bahar 
yaklaşıyordu. ~ıuazzam hazırlık daha 
evvel ikmal edilmiş: olmalıydı. 

Her vilclyette Barbaros, mahallin eş
rafını toplu~or: 

* 1518 senesi ma)o·ıs ayının on he,incl 
günü Sa.ragosıte'de bulunan Beşinci 
Şarl, Orucun bozulmuş ve katledilmiş 
olduğunu öğrendi. Şimdi, fikrince, Ber
berlstandaki Türkleri ımha etmek, o
cağını yıkmak zamanı gelmişti. Bir se
ne süren uzun hazırlıklaı·da:n ~onra o
tuz kalyon, sekiz kadirga, muhtellf tan 
da sefineler ki, mecmuu yüz yetmiş: 
kıt'a gemiden rnürekkeb bir •armada9 
vücude getirilmişli. 

Beş bini Sicilyalı olmnk üzere yirmi 
bin askere baliğ olan kuvvet, top ve 
sair esliha ve mühlmmat ile gemilere 
yükletildi. Seferin kuroondası da Si
cilya Kral Naibi Hugo de l'ıloncada'ya 
tevdi edildi. Topçu kumandanlığı Gon
z.alve Marino de Ribera'ya verilmişti. 

[Arkası var] 

başka bir güne bıraktı. 25/11/1940 PAZARTE5.'. (?1 .. 1 ~,, 
ı:JIM.\N 8,00 Program, 8,03 Muı.ık8 ıs ~· .,f 

350 bin liralık ilac geldi 
Türk - Alman ticari müzakerelerinin 

hitamını müteakıb şehrimiz.deki Bayer 
müessesesi tarafından Almanyaya sipa
riş edilen 300 bin liralık eczayi tıbbiye 
ve kimyeviyenin bir kısmı Türkiyeye 
gelmiştir. ?wtüessese bu eczaların güm
rüklerden çıkarılmasına müsaade edil
mesi için Sıhhat Vekaletine ınüracaat 
etmiştir. 

Diğer taraftan Sering [abrika~ının 
56 bin liralık ilB.clarının da gümrüğe 
geldiği oğrenilmiştir. Vekalet bu illc
lara maliyet fiatlanna göre azami aatıt 
fiatları tespit edecek ve ilılclar ondan 
aonra piyasaya çıkarılacaktır. 

Haberler, 8,30 Müzik. (Pi.) ht<ııf 
1 
ık 

dıru 12.30 Program, 12.33 Mu ı ••"' 
kılar, 12,.50 Haberler, 13,05 :a / 
13,20 Müzik (Pi.) _........-

ŞEHİll 
TİYATllO!~·' 

TEPEBA~I DRAM J(JS 
Gündüz 15,30 da 

Gece saat 20,30 d• r.tV~ 
AYAK TAKJllJI AJ!AR . 

KOMEDİ KISMINDA 
Gündüz 15,30 da 

Gece saat 20.30 da 

D A D 1 

tn• 



.. 

.....,_, 24 lkinciteırin 1940 HAKiKAT 3 ..., 
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Şakalar: Günün meuzuları: _SON HABERLER Nasıl görebildi? Bulgaristan nasıl 
bir memlekettir ? 

POLİTİKA • ASKERLİK 

Bari limanıFransada 
tekrar v e hükumet Parise 
tnUessir surette nakletmek için 
bombalandı hazırlık yapıyor 

Şehrin 
•iddelli 

-

her tarafında 

infilaklar ve 
Yangınlar oldu 

--
"'ıltaıııre 24 (A.A.) - Dün Kahlrede 
'huıan tebll~e göre evvellu gece 
~))> lllesafell !ngiliz bombardıman 
'eler} Adrlyatik deniz.inde İtalyan 
~ Bariye aon derece muvaffaki. • 
la~lebi:, taarruz yapmıtlardır Bombalar 
lıl.ı ."'•rinde lnfilik elmlt vı ıarb 
ı,ı,.~ cıvarında büyük bir yanilJl& 

1Yet verilmittir. 

lı,ıt.., demiryolu IJtasyonunda vuku
~ bir infillk bütün tohri aydın -
'?ıle.n lır. Petrol tasfiyehanelcrl yanına 
liQ;. .bombalar büyük yangınlar ve 
~ tli inflliklar ika elmiftir. Yan • 
~q. 50 kilometre meıafede bulunan 
ı., '"to 'l<hrirti bombardıman eden dl
lit;u lngillx toyyarecllerl tarafından 
"rllt •biJınlştir. Bu bombardımana lr 
ı..;. •den bütiln İngiliz tayyareleri Ül
a e lVdet etm(fJerdJr, 

~))>""dan batka lngillz bombardıman 
dttl •releri Yunan cephesinde Görice
"ıg, lO kilometre meaafede bulunan 
)'1), ~detz'den rlcat etmekte olan ital· 
~dJ 1taatı.nın muvasala hatlarını bom ... 
it . llıan ve tahrlb etmlttir. Yan"ınlar 
~11';:'ıtlkl., vuku bulm.,.tur. Bütün 
'liı; ' layYarelerl üslerine avdet et-

trdir. 

"1acar Meclisleri 
a toplanıyor 

ııı.b~<laPe•te 24 (A.A.) - Ayan ve 
"'1ıı"4an ınecllJlerinin harlelyo eneü· 
, ... 27 sontetrinde toplantıya ça· 

lflardır. 

Amerikanın yeni 

11 
Fransa sefiri 

t "ı>ork 24 (A.A.) _ Amerikanın 
~ Dezdindeki büyük elçlliğine 
"liı:. Yerine Amiral Leahy'nln tayin 
' tini Ruzvelt, k.i.tibi vaııt.uile 

:" bildinniftir. 

bır Fin heyeti Sofyada 
..... ~. 24 (A.A.) - Bir Finlandiya 
">' .t heyeti Sofyaya ıelmlttlr. Bu 
~t ~inlandiya Ue Bulgaristan ~ra• 
~ tıcaret mübadeleltrinin yeruden 
>-ııu. ?tıesetesinl müzakere rdec:ektir. 
~ a.~il'a, bilhassa Bulqar tiltünlerf .. 
' h· a göstermektedir. Diğer ta.raf
~ ır Bulgar ticaret heyeti de !tal· 
~ B~Jgar tic8ret anlaşmasının tt-c· 
1.. llıu>akere için Romaya gidecek-...._ 

Hükumet yeni bazı 

tavkiflerde daha 
bulundu 

Zurich 24 (A.A.) - •La Suisse. ga
zeteıinin Vichy muhabirine göre, ara
larında ·Le Temps• da olmak üzere 15 
Fransız gaı:etesl bir kıç gün fçin hü· 
k(ımetçe tatil edilınitlir. 

Bu karara tebeb, yazılmıyacak bazı 
feyleri bu ıa.zetelerin yazmış ohnala· 
rıdır. 

Fransız hilk(lmetJnJn Parls veya 
Veraay'a nakli tarihinin yakında tespit 
edileef'li Tnml mehafllde sôylenmek .. 
tedir. Veraay'da hük(lmet için iki ote· 
le el konulmuttur. 

Loren'den kovulan 
Fransızlar 

Nim .. 24 (A.A.) - Lorraln'den Al
manlar tarafından tardedilen 1500 kifl
llk iki kafile Nirneı'e gelın1ftir. 

Yeni tevkifat 
Clermont Ferrıuıd 24 (A.A.) - ·Ha

vas• Frarıa.run en büyük tayyare fab
rikacıluından Demolt.ine ile elki na
zırlardan tosyaU.t meb'w Montet'nin 
o,Alu Jacques Montet tevldf edilerek 
ida~e~n Pelle .. Voi&in fQtoıuna hap· 
aedilmıtlerdir. 

Berlinde tehlike itareti 
11n7:ndra .24 (A.A.) - Diin gece Ber
bah e tehlike ltuetl verilmif ve bu aa-

a kadar ıürm~tür. 

Taırruıdan kurtulan 
bir İngiliz vapuru 

Nevyork 24 (A.A.) - lngiliz Voa • 
t~~ ~ince vapurunun kaptanı bu -
(Un Nevyorlra muvasalatında bildir .. 
mittir ki, hareket limanından ancak 
50 mil mesafede iki d~ t&yyare
~ln bombardımanmdan kurtulm04tur. 
Dutman tayYareleri diğer bir vapura 
taarruz et.rnitlerclir. 

v..ı.m Pr!nee vapurunun 92 yoleu
ıu araıında İngiliz mubayaa komiıyo .. 
nunun bet azan ve 54 mülteci bulunu ... 
yordu. 

~ir İsveç vapuru ballyor 
Nevyork 24 (A.A.) - İsvcçin Anten 

vapuru lrlandanın 250 mil garbında 
torpillenmit olduğunu, fakat henüz 
batmadıt;ını telı.iı.le bilclinniştir. 

llA YD UDLAR ARASINDA 
TÜRKCE SÖZLÜ komedileri En aon 

, llU PERSEMBE 
1ıııııııı.:..kııamından itibaren SARAY Sinemasında 

en büYlik 2 yıldın )[ısır il.nemacılık ile.minin 

.\llDÜLVEHABlN 

yegıine rakibi 

Aşkın Gözyaşlan filminin 

unutulnıaz başmuganniyeıi 

Necat Ali ..\.hdülgani Esseyid 
o., 

ler kamaştırıcı dekorlar arasında fevkallde surette can1andırdıklan 

YILDIZ SULTAN 
Türkçe Södü, Anıbca Şarkılı taheterinde 

'l'AKSİM SİNEMASINA 
Koşuşan binlerce seyircileri Jta•Y ve teshir ebnektedir. 

Bugün seanslar : 11 - 1.30 - 3.30 - 5,30 ve 8 de 

San'at ıi.Jeminin ... Yıldıı: kudretinin ... A..~k ısbrabtnın 

llugün LA L E Sinemasına 
Kurdu~ en muhtetem zafer t·~kı 

DAVİES - HENRY FONDA - GEORGES BRENT'in 
yaratt.ııb. • Fransızca » 

ÖLMİYEN AŞK 
faheseridlr. Dünyanın dört buceiında alkıt ve takdir topleyan 

bu aan'at harikasını ııJz de görünüz. 

""--
"-Yrlca en son dünya haberleri: Türkçe Panmunt jurnal"de 

Seanslar : 11 - 1.30 - 3,30 - 5,30 ve 8 de 

~hllak ve Eytam Bankasından : 
~ ~ , Nev'i Senelik kirası 
~: 3~: o. Y e r i Türk lirası 

1 Beyoğlu A~ahıunamı Çukurcuma Daire 183,-
1-lacıbekir apartımanı No. 1 
Beyoğlu A~ahanıamı Çukurcuma 
li:t<'ıbekir apartımanı No. 2 
B"'oğlu Ağahamamı Çukurcuma 
liA.cıb€'1tlr apartımııını No. 6 
Bevoğlu Ağa.hamamı Çukurcuma 

Daire 

Daire 

Dükkin 

183,-

420,-

123,-
F~,.•bekir apartımanı altında No. 

'l>uk 33/1. 
?~r arıda adr@si ya'lllı apartıman dairelerile bir dükk6.n boştur. 
'l' 

1
'Ya verme günü: 25111 ·940 cuma .saat ondadır. 

a ib olanlann taf~.lllt almak için Bankamız Eml.ik Servi:ıine ıelmelerl. 
(11065) 

Birbirtni tamamlı· 
yan tedbirler 

[Baıtarab ı inci ııahifedo] 

vatandaılardan her biri, ruhların
da bir seferberin mes' uliyetini hiı
aetmelidirler. latanbulda karııık 
unourlar ve daha karııık faaliyet
ler olduğu inki.r edilemez. Ru un
sur ve faaliyetlere, evveli. nıilli 
hazırlanmaya aid bütün malUmat 
kapılarını sımsıkı kapayacağız. 

Bilhassa latanbul ve etrafı hal
kı, kulağile duyduğu ve gözü ile 
gördüğü herıeyin, eğer ondl'.ln 
bahsetmek ve onu münakaşa et
mek vazifesi değilse bir harb sırrı 
olduğunu bilecektir .• Vatandaılar: 

c- Düşman neyi bilmek is
ter}> suali üzerinde düşünmiye
cekler ,bilakis topyekun harbin 
§U kaidesini akıllarına yerle§tire
ceklerdir: Düşman herşeyi, hatti. 
benim elimde kaç günlük ıın bu
lunduğunu dahi bilmek io•ed Şe· 
hir ıtıklan gibi casus ıözlerini 
perdelemekle, milli müdafsa ha
zırlıklarını kalın ve nüfuz edilmez 
bir esrar karanlığı içine almakta, 
bozguncu telakkileri önlemekte 
her ıerbest vatandaıın inzıbat ve 
bir vazifesi vardır. Yeni harbin 
icablan hiç kimse tarafından, hiç 
bir hafifliğe müsaade etn1ez. 

Türkiyenin harbe aürüklenme .. 
mesi için, bütün sürükleyici taz
yiklere kar§ı tamamen mücehhez 
~ulunacağız ve §unu daima hatır
da tutacağız ki, bir memleketi 
harbe aürükliyen ba§lıca amil. 
milli müdafaa huıuıunda maddi 
ve manevi z&.flardır. Ne askeri, ne 
de milli cephede, her hangi bir te
cavüz ıuikasdinin vurabileceği 
hiçbir gedik bırakamayız. Bu yal
nız, eğer istemediğimiz. harb bizi 
bulur, çatarsa, onu mutlaka ka

zanmak için değil, sulhu koru
mak ve devam ettirmek için de 
tek ıarttır. 

Askeri vaziyet 
(Da• taralı birinci 18hlfede) 

idaresini mazur ıörmek lmkıinıru 
bulamayız. İtalyınlann elinde meb 
ntl ve mütenevvi kuvvet ''e ve .. 
&ait vardır. Adriyatiğin Brenftizi 
ile A vlonya arasındakl ıeni.şliği 
nihayet 125 kilometre olftuğu gibi 
Anıavudluk sah.Ulerindcn Arna· 
navudluk .. Yunan hududuna doi 
ru da birkaç yol ve istikamet gel
mektedir. Böyle olduğu halde İtal 
yanlar, kendi anulaıile ihdas et· 
tikleri bu yeni harb ccphe~inl 
mıntakalıra tak5lm ile hanıhıintn 
daha mühim olduğunu takllir e· 
dememlşler ve orasını müdafaa 
için kirt kuvvet yıfamaın1şlar1 bu 
kudreti ıöstere:menlışlerc1ir. 

Aynca o:u da vardır: Gödce tch00 

rile hudud ara!nnda (!arka karşı 
müdafaaya çok elverişli mevzile .. 
ri ihtiva eden l\olora,•a dai{ları bu
lunduiu ıibl, bu mcnllerl n\Ü· 
da(aa edecek olan bir kuvvetin 
sol kanadı da suasi1e lvan dağı· 
na, Presba ve Ohri güllerine, ya
ni Yugoslav hududuna. ls:tinad et· 
tijinden burası çok kuvvetli bir 
müdafaa mevzii addedi1ir ''e böy
le bir mevzide bir müdafaa huv ... 
veti, iki misli bir taıuTllz kuvve .. 
Dni u:ru.n zaman kolaylıkla te\•kif 
ed«!billr. İtalyan kuvvetleri hu 
mevziin kendilerine temin t"tfiği 
bıt faydııllardan da lstUade '!deme• 
miflerdir. 

Gene bu hususlara inzimam et
mek üzere flll\ll da söylt'mek ıa ... 
nmdır: Amavudluk - Yunan hu· 
dudunun, Amavudluk tarafında 

Prcsba gölünden lilbaJ"Cn ilke,• .. 
vel Morava dağlanntn garb etek
lerini takib etmek, sonrn da Le~
kovik ''e daha cenubımA doknı 
temadi etmek üıere arı.ani bir şo· 
se vardı ve bu şose, bu dağ'hk 
mıntakada İtalyanlar İ('in bü~·ük 
bir kıymeti haizdi. Hatti italyan
Jarın bidayette Ga.rhi l\la.kedonya 
cephesini lhma1 edettk Epirde 
Kati baki yol iltisak noktasına 'e 
Ka1amas nehri hizasına. k&dar iJe .. 
rllemelerinin bu arıanl yolu, Kor .. 
hı karşısındaki Ayasarandn'ya ka .. 
dar lnkıtası.z bir surette ellerin
de bulundurmak mak~rlıno ma· 
tuf olduğunu t.Rhmin edenler bile 
oldu. Fakat, İtalyanlar, tftarnı71a
nnda olduğu ılbi müdafaalarında 
da bu yoldan lsti(ade ·edemPC.tik .. 
teri gibi kısa bir ınüı:tarııu' de\.·re
ıı:inden sonra taarruza ~eçen Yu
nanlıların bu arıani ,_·nlu muhte· 

Yau.n: Cemli ntERiÇ 
Dünkü gazetelerden birisinin bir ser

levhası da f\lydu: 
•- Viliyet, noksanların lkmall için 

bugün alikadarlara emir verdi!• 
Bu havadls, ·bende, bili iidereme

diğim bir merak uyandırdı: Acaba Vi
liyet, o karanlıkta noksanları nasıl gö .. 
rebilcli dersiniz? 

Kaçmıyan kaldı mı ki? 
Nasıl bulunduklarını merak ettiğim 

şeylerden birisi de, Amavudlukta a.;:.

lolundukları bildirilen İtalyıın ıabitle
ridir: Halbukl orada. kaçmıyan İtalyan 
zabiti kaldı mı ki? 

Yeni nizam! 
Almanların iddialarına göre, • Yeni 

niıam. a Türkiye de girecekmif ... Eğer 
Almanların elinden gelse, , Yeni ni
zam, a sade Türk.iyeyi değil, bültin 
milletleri sokacaklar: Zira artık İspan
ya bile anladı k.l, •Yeni ni7.am•, kileri 
nin anahtarı, Almanyanın elinde bulu
nan bir cİktısadt Jcafeı. tir. Zaten bu
nun böyle oldu~u, bizim •Yeni nizam• 
ın dıoında ka'.ınamudan da beılı. Sora
rım size: Bil kafese sokulabilecek mil
let miyiz7 

Taklidi 
Dün ak,am öğrendik ki, Bulgar dost

lar'11llz da ıoıklan aöndürmüfler ... Biz 
~aima hüsnüniyet sahibi bir millet ol
dujumuz için, Bulgar komtularımızın 
bu hareketini, dostane bir taklid sayı
yoruz. Ve temenni ediyoruz ki, Bul· 
carlar, bu mukallidJiği, bizim do5tane 
ı/e sulbperverane siyasetimize kaq;ı da 
göstersinler!. 

Gene hususi otomobil
lere dair! 
Şu satırlar, ·İkdam• a:aı:etesiııde ve 

A. Şekib imzasile netrolunmu,tur: 
c- Husust otomobillerin ortadan kal

dırılacağı söyleniyor. Halbuki, hutuııl 
otomobili olanlar, bunu ekaeriyo keyif 
ve zevk lıin değil, bir lhliyae için kul
lanırlar. Herhalde, daha .tahdid., •tah· 
didi tahdid· merhaleleri varken, topu 
topu 500 001000 arasındaki hususi ara .. 
baya külliyen benzin vermemeyi hü .. 
kUmet dütünemezl• 

Bu satırların altında bulundulunu 
söylediğim A.. Şekib imzası, o gazete .. 
nin sııhibi Etem İzzet Beniceye ıid· 
di.r, Yaz.ısından da belli kJ, Etem İzzet 
veni aldığı arabaaının keyfine do)·ama· 
mıotır. Fakat devletkuşu Etem İzıetin 
batına konmakta geç kaldıy&& kabah•t 
bizde mi? Şimdi o: 

c- Bunu devlet dütünemezt. demek
le, büyük bir gaflet gömriyor: Dev
let, bu Uabetli kararı da vermiştir. Çün 
kü bu karan verecek olan devlet. Etem 
İzzetin batına konan devlet gibi... geç 
kalmaz! 

* l:kı' tlyatro artı.ti arasında mUe..ı! 
bir bldlıe olmuş: HJ.diaenin faillerin· 
den birlıi de, oevimli artı.! Halide Piı
klıunl•· Faka~ Halldenin blddotiJ>e maj 
lub olup kavgaya ılrlşmeııl, sahih bu
lunduğu aoyadile tuhaf bir tezad tet· 
kil elmiyor mu? 

Vara yoğa asabileftiğine baktlırsa, 
sevimli san'at.kira cHalide Pişkin• den 
daha fazla yaraıacak olan ad ıudur: 

c- Halide Toy•! 

* Dünya birbirine giriyor. Avl'upanın 

ve Balkanların mühim bir kısmında kan 
gövdeyi götürüyor. Bu arada, bızim 
c Yahya Kemal•, ceridelere, nedlınane 
gazeller yaunakla mü.ştegil ... 

Bu vaziyet karşısında, Yahya Ke
malin &0ğukkanlılıkta, ikide birde ke
mali sükiınetle: 

<- Ben 1944 harbi için bazırlaruyo· 
rum!• diyen .çörçil• i bile gölgede bı· 
raktığıru söylersem, a1Wni iddia edebi .. 
lir ıni5inh:? Acaba il.at.ad. 1960 harbine 
mi hazırlanacak?. 

-
Resmi bir harb 
tebliğinin tahlili 

Köprüleri atmak 
Kral • Krallık tarihine kısa bir bakııı • 

T ı-talya Fransaya karşı barb ilin et-

Nüf US • Bulgaristanda Türkler • Müdafaa til! uman, ilk işi, Alp mıntal<a-
ımdaki köprüleri atmak oltlu. İtalya 

kuvveti • Ziraat ve ticaret birdenblNO yanlış diifünmıiştü: F1'311• 
sıılarm kendi topraklanna saldırabile-

• cejini hesab etmişti! Halbuki Franslz-

Bulgar Krah Üçüncü Borl1, b•-ı de ise 500,000 kifiden ibarettir. Bu hu- Jar, Almanların önünde tam bir inhi
bası Ferdinand'ın tahttan (ekil· ıusta malUmat verirken Kuleli askeı1 uma uğramış, kaçıyorlardl. Bu vat.iyet 

mesi üurine 1918 tefrinlevvc1inln Ü• Usesl ötretmeni l\lustafa Niyaıi Eren- te İtalyaya tecavüz etmeğe mecaller\ 
filnde Kral olmu,tur. 1930 senC"iİ teış· bilgenin, en son tetltlk1ere dayanarak yoktu. İşte bu vaziyette İtl'ılya Fran
rln.ievvelinin 1 mayısında da İta1)• netrettifl Balkanlar (1) isimli kıytnetll .-aya ka:rş:ı harb UAn etti. Filhakika bir 
Knıh Viktor Emanuel'in kın Sowoy kitabından fU parça11 nakletmefi fa)"" çok kimseler, İtalyanın bu hareketi 
Prensesi Glyovanna ile evlenınl,tir. dalı buluyoruz: hakkında çok prib fikirler yürütmek-

Erke.k kardeşi 1895 te doğmu, Prens .Bulgar ordusu dört kolorcluya ay· te ve hatti baıı::tlan .italyA Fransayı 
Kiril, kız kardeıteri i~ 1E98 de doğ- nlmış o1up 10 piyade tümeni, bir dai arkadan hançerledi!• blla dt>rttcktedir
mu, Pren~es Evdoksiya ile 1899 do .. tuğıyı, 3 süvari tu(ayı ile bir süv.,i ler. Fakat İtalyanlar ilk i' olarak, yu
iumlu Prenses Nadejda'dır. batarya~undan mürekkebdir. Son ıa· karıda söyledJğl.mis gibi köprüleri at-

Bulgu kanunu esasisine gOre hü· mantarda aynca hafif bir piyarle tÜJTie- llll$lardır. Halbuki onlar, Fransayı hı
kümdar ve veUahd Ortodoks •nezhebin- ni de teşkil olunmu,tur, Bulgar ordusu tiJR etmek, Nisı, Savoie'yi almak icin 
den olmalı, BuJraristan dahilinde 1ka· umumiyet ltibarlJe fU küçük birliklere harekete geçmişlerdi. Fakat evveleırıir
met etmelidir. Krallık, ,·era~et yoiilc aynlmıştır: de ne olur ne olmaz diye kapıyı ka .. 
lntikal eder. 18 piyade taburu, 30 .. 40 süzgii bö· pamayı tercih etmlşlercli! rtiünlıezim bir 

KRALLTK. TARİIIİNE KISA lüğü, 70 hafif batarya, 24 ağır b~tarya, ordu karpsında bu tedblri alan İtal-
BIR BAK.iŞ 1 bisiklet taburu, 1 motörlü tabur, ı yal'lann, şimdi nastl Yunanistan• kar ... 

Bulgaristan 1896 ~nesi te~rinievveli- demiryolu alayı, birkaç :nrhlı otomobil fi harekete reçtikleri hakikaten ıual 
nin beşinde istikliil itin etmiş \.'e Prens taburu, Z tank bölütü. olunabilir! 
Ferdinand .Bulgarlar Çarı. unvanını Teslihat ve teçhizat tedrie~n mü Arnavudlukta 
almıtlır. Bu keyfiyet 1909 da Babı8li, kemmelleştirilmiştir. Kıt'alann bir kıs 
ve diier devletler tarafından tanuıırut- mı, bilhassa topçu ve ağır topçu lotaJth yunan orduJan Genelkurmay Re ... 
tır. motörlettlrilmittir. Birçok küçiik tayya isi Papaıos, ordulanna ileri! em 

1912 eylOlünün 30 unda Bulpıristnn; re dili toplan almmı.ş-tır. ri '·ernüştir. Şimdi Arnavudlukta hr-
Strbistan, Yunanistan ve Karadai ile Hava kuvvetıerine gelince, Üçer t,tTUP ka üzerine fırka mailUlı edilmektedir. 
itti(ak ederek Türk.iyeye harb açnuşhr. lu bir hava alayından, bir antreneman YunanWar tam minasile Almnn takHği 
(Birinci Balkan Harbi). Bu harb ~913 rrupundan ve bir deniz müfrezesin· ve Alman sevkulce3·şi kullanmaktadır .. 
aenesi mayısının 30 unda ve Loodra den ibarettir. Tayyarelerin adedi 75-SOi Jar. Yani düşmanın en kuvvetli nok .. 
mul'lhedePle .nihayet bulmuftur, bulur. Tayyare alayı: 3 avcı, 3 keşif ve tası neresi ise oraya abanmakta, bir 

Fakat Londra muah deıioin lnıı.u:ı bir •iıı- bombardıman bölüğünden mü makkabın elmaslı ucu ı\bi orasını del .. 
akabiDde, kendilerine terkedilen arad rekkebdlr.. mekte ve sorua yelpu.e gibi açılmıık-
üzerindekl ihtllif yilzünden Balka.n * tadırlar. Görice harbi bôylcı olmntfur. 
birliii bozularak 1913 ~nesl ba~ranınJn Bulprf.stanın 1936 ... 37 malj 5Cne Smolika harbi böyle oln1uştur. Ve n.İ• 
29 unda yeniden harb açılmıştır. (ikin- sinde ukerl bütçesi 1,012,100,000 levayı hayet cenubda Kalamas nehri man~a .. 
el Balkan Harbi). buluyordu. bmdan yukan Aya .. Sarandi'ye doğru 

Ayni sene bazinrunın 10 unda Ru.. Nöyyi muahedesi mudbince Bulgaris yapılan harekat böyle olmuffıtr. f.es .. 
manya; müttefikler arasında aulh temf.. tan, bütün harb cemlleı-lnl ve denizat kovik düpnüş, Hersek dü,miı,, Yu
ni ve .kendisine, Bulıarlstan urarma tılarını teslim etmifti. Fakat Tunada ve nanWar Voysa nehri '""disinde ilerle .. 
olarak budud tev5i1 emeUle müdahale sahil boyunca, ihtiyat ve balıkçılıiı hl meğe ve Parmcdi'yi t•di.de başlamı, .. 
etmittir. Nihayet 1913 senesi aiuc;to- maye vazifesi &örmek üze.re, dört tor 1ardıT. Bu ta.kdirde İtalyanlann mu\•a .. 
sunun 10 unda bir tarafta Bul(llrishuı, pidobot, altı motörbot bulundulınasına sala hatlan birçok yerden kf'sUınek va-
dJğer tarafta Kumanya, Sırbİ.itruı ye müsaade edilmişti. ıiyetine girmiftir. 

Karodat olmak üzere Bükttt muahe· ZiRAAT v~ TİCARET Yunan ilerleyişi 
desile sulh temin olunmufhır. 

Bu muahede ile elde edilen ara%.lnin BulprU:tan başlıea :r:inat nıl'mleke 
mühim bir kısmı 1919 senesi tetrlnlsa.. tidir. &tühlm mah.ıı:ulleri, hububat, ı:i 
n.WnJn 27 ılnde akdedilen Nöyyi mua· raat sanayilne yarayan ham maddeler 
hedesile kaybedilmiştir... hayvan yemi. meyva, tütün, gülyağı 

Bulıaristanla Yuıoslavya arüında 
1913 ııen .. indo buıl olan ihtilaf, 1932 
ııcııesl kiııunusanislnln 24 ünde Bcl
ıradda imzalanan dostluk anhtıuıaWe 
nihayet bulmuttur, 

Tlirkiyeye dostluk muahedesile ballı 
olan Bulprista.n, bau anıi ibtU8.lları 
yüzünden Balkın paktına ıirmemı, bu .. 
lunuyordu. 

JllESAHA VE NÜFUS, DİN VE 
JRKl HUSUSİYETLER 

Şarkın.da Karadeniz, cenubunda Tüı
Jdye ve Yunanistan, fimalinde Tuna 
tıchri ve Kumanya, ıarbmda Yu,oslav
ya lle kutatılmll olan Bu1pristanın 

me5ahası 103,14.6 kilometre muınbbaı· 
dır. 1'34 sayımına göre nülusu 1 mil· 
)'OD 90 hin 215 tir. Bu nüfusun 3 mil
yon 28 bin 392 ı.i erkek, 3,031,823 ü 
kadındır. 

1926 Nyımında ise bu nüfus, (2 mil· 
yon 74.3 bin 25 1 erkek 2,735,718 " ka· 
dan olmak üzere) 5,4.78,741 idi. 

1926 tarihinde nülusun 21ı5 u şehir

li ve yüzde 75,5 lnin ta~ı-ab oJduğu 
anlaşı~tı. Bu ekseriyet çlıtçl ve köy
lüdür. 
Başlıca şehirleri So(ya. Pilvodiv, 

Varna, Rusçuk. Burgazdır. So(ranın 
tıÜfU5u 1934. tahririne ıöre 287,976, Pil
vodiv'in 100,485, Varnanın 70,183, Rus
çukun 49.388, Burgazın 36,099 dur. 

Bulgaristanda din, büyük bir ekseri· 
yetle orlodokstur. 1926 tahriı·iue ıöı·e 

müslümanlann sayısı 749,2:96 olduğu nn 

yumurta, kömür, ıun i ipek, pamuk 
yün mamuliıb ... 

Mühim ihracat maddeleri: Canh hay
vanlardan manda, ehli ku,ıar, k~ilmiş 
ta''llk, yumurta, çavdar, mısır, dan, tü
tün, gülyafı, deri, ipektir. 
İthaliıh ise baş:hca kahve, çay, kakao, 

konserve, kimyevt mamulat, kauçuk, 
madenl yailar, reçineler, maden ve ma 
dent eşya, kiğ"ıd, dokttnmu' efy&lardır. 

F..n çok ithalit yaptığı memleket: Al
manya, ve bugün Almanyanın elinde 
olan ÇC!k6!'1lovakya, İnglltere, İtalya, 
Kumanya, İ'iviçredir. 

İhracatı ise «ene A 1.manya, itıJy'\, is
vi~re "Ye İspanyayadır. 

Umumiyetle ihracatı ltbalı\tmdan 

~oktur. Türkiyeden oldıfı, sattıjiından 
fazladır. 

(1) Natiri: İnlullb kitabevi. Fiatı 75 
kuruş. 

Hepimize 
Düşen uazife 

[Bqmakaleden devam] 

ilave edeceğimize bütün kalb ve 
&amin\iyetimizle karar venneliyiz. 

Bir avcı tasavvur edin ki, keklik 
peşindedir. Fakat tam ava tık

tıjl zaman o kekliii deii1, keklik av .. 
cıyı kovalamaia ba lamqt.ır. ~te Ar
navudJuk dağlarında İtalyanların var.i .. 
yeti budur, denek faıla nıübaliğa et
mi.ş olur muyuz? Bu gidişle Yunanlı ... 
larm İtalyonlan Brest'e doğru 5evket· 
meleri, Elbasanı bile ele ge(irmeleıl 
mümkündür. Yunanhlnr, 'imtli Yugo.., .. 
lavya hududundan ilerileyerek, İtalyan 
kuvvetlerinin buraya iltica etmelerine 
mini olmakta, diğer taraftan sahil ımn
takasında.n ilerile)·erck Limanlaıla içe
rileri arasında muvasalayı kesnıeğe ui 
raşma.ktadırlar. Bu v1ayettrı İtalyan 
GPnelkurmayının iakib etUğl teknik 
Somme muharebesi zamnnındakl Fran
sız tebUğlerinl misal aJıp ona cöre teb .. 
liğ yaz.abUmektir: .Kuvvetlerimiz Gö ... 
ricenin ga.rbındaki yeni hatlara çekil· 
mı.,ıerdir! .• 

Tecavüz mü, müdafaa mı? 

-----..-_ ___ _..,. ______ . laşılmıştı. Diğer din veya mezheblere 

Hepimiz bilmeliyiz ki bus\in a. 
yakta büyük ıan ve ıereOe duran 
sevgili Türkiyemiz, bizden evvel 
gelip geçmİJ milyonlarca ad111 
kahramanın feragat ve fedakarlık 
ların1n yaralhğı bir eserdir. Biz 
bugün onların damarlarımızda do
laıan kanları. ve benliğimizde gÖ· 
mülü kudretlerile mücehhez bu
lunmaktayız. Kimıeden korkumuz 
ve hiçbir ıeyden pervamız yoktur. 
Geleceklerin bu memlekette el• 
bette görecekleri de vardır. Alnı· 
m1z açık, vicdanımız huzur iç.inde
dir. Kimsenin ocağını söndürmek, 
kimsenin malını gasbetmek ve 
dünyadaki gÖzyaılanna yeniden 
bir damla hile kabnak istemiyo
ruz. Likin bize çatacak olurlarsa 
dereler gibi kan akıbnaktan çe
kinmiyeceğiı:. Bil&kiı onlan L:ır-

mak ve parçalamakta zevk duya
cağız. 

Peki, italyan lruvvetlf'ri Göriceıı.in 
prbmdakl hatla11ı cek.ilrnl~. 

italyanlann uylatı neden mahsüs de .. 
recede fazla olmuştur? Bunun hakkın
da İtalyan teblll!nde laıta tafsilıit yok
tur. Sonra İtalyanlar diyorlar ki, bu· 
radakl kuvvetlerlmh, ya1nıı: müdafaa 
vazifesini Uzerine alan setir kuvvetle .. 
tinden ibaretti? Göricenin :ıapb bak· 
kında neşredilen Yunan tebliğinde mıti 
ltlbiyetleri bildirilen İtalyan fırkalrın
nın miktarını saymağa ü,enstk bile, 
itatyanJann bu mıntakada niçin yahı1z 
müda(aa kuvvetleri bulundurduğunu 
hayretle katftlanx. Mademki, Göriceı 
mühim bir sevkulceyş merkezhlir. !\fa .. 
demki bunsı, Ud hava ü.,sünün bulun .. 
duğu yerdir. ft-tademki İtalyanlar, bu .. 
radan Florina boyunca bir ilerleme ha .. 
rcketi yapıp SelR.niğl ellerine reçinne
ii kafalanna koynıuşlardır, o halde 
nlçln bunda iki adeddlt setlr ftrkıc;ı 

bulundunnuşlardır? Hatl burada de
lil midir? 

lif noktalarda sür'aUe kc~mel~rine 
de mini olamadılar. 

Şimdi, iş bununla bitmi' değil· 
dir. Yunanlılar, kendilerinin ve 
İngilizlerin ha'•a kuv\·etlerinin de 
silo. nıilıaherctile şiddetli bir ta
k:ib hareketine devllnı ederek fe .. 
kilmekte olan İtal.)"an koJJnrmı 
hırpalarlar ve Ryni zaınanda Ar .. 
navudluk sahilinin Avlunya 'esa· 
lre gibi başlıca h•kele ve üıı;lerite 

birlikte Adriyatik iizerindcki nak 
liyatı mütevaU boml,arrlınınnlara 

tibi tutarlllrsa İtalyanların bnn· 
dan sonra da !5Ür'atle takviye ala· 
bllmelt!ri, cür'et ve cald1rq kud
retleri her gün blrıı:z daha ~i)·a .. 
deleşen Yunan ordusu ka.-..ı~ındı 
yalnrz başlarınR enerjik mukalJC· 
le ve miida(11ı11ılar yapabilmeleri ve 
kendi ordulannın bir lo\mlnt teh-
did eden ağır ı\kıbetin 7Rmanın· 
da önüne ~çebi1melert Oyle ş:-ö
rünüyor ki ıene miiışkül olaf'ak· 
tır. 

mensub olanların sayısı da şöylece 
te!'pit edilmişti: 40397 katolik, 6,735 pro 
testan, 46,431 müscvi, 25, 102 Enneni 
gregoryenl ve 1,757 diier dinler men· 
sublan. 

Bulgaristanın Balkan harbinden ev
velki nüfusu 96 bin kilometre lnurob· 
baı mesaha içinde dört buçuk nıilyon
du. Cihan Harbinden sonra, bugünkü 
mcsnhaslle evveli beş buçuk Dlİlyonu 
buldu. Bilahare yukarıda kaydctti(i
miz nispete doğru yükseldi. 1936 istatis· 
tikleri, 8,1201000 1 bulduğunu gösteri· 
yor. 

Türkiyeye akın eden bir çok muha
cirlere rağmen bugün Bulgadsınnda 
bili yarım nli1yonu mütecaviz Türk 
vardır. Türkler. umumiyet iüfıarilc şi
mali şarki' ve cenubu 4nrkt klsmıların
d= ,.e bir de Rerlop dat1arında. Ar· 
da ''adisinde tekasill etmi.,lerdir. Başh· 
ca Türk m-ntaka1an Deli6nnan, Ynn· 
bolu, llarmanh, Jlasköy ve Filibe ya
kınlandır. 

MÜDAFAA ORDUSU 
Bulı-ar ordusu Jıa7.ardA ~() 000. sefer-

Her yerde aetir! 

Fakat ya:nmııa başlarken ithar et
tiğinıix bir hakikati burada tek

rar edebUlri-ı: Onlar, }'rausaya karşı 
istilA hareketine cirişirlerken, ilkevvc ... 
il köprüleri atmı lardı! KöprU atılın· 
ca da bittabi adlm atmaia im.kin kal· 
mamışb. Demek, barekel!ı.lı bir r.afer 
kazanmak için sadece atmak kAfi geli• 
yorduı işte İtalyanlar Yun;1nlıt.tna kar
fi, ayni süktl.net ve sekinet Poliükasile 
zafer kazanacaklarını uın.muşlar, fakat 
attıklarını bu sc(er tuttUrRmarruşlardtr. 

İPEK - LALE - MELEK 

SAKARYA - ALKAZAR -

SARAY 

- ŞtK ASRi 

SÜMER 

YILDtZ 

TAKSİM 

ŞARK 

Davamızda yerden ııöğe kadar 
haklı olduğumuza kaniiz. Bütün 
dünya tarihinde uzun ve mütbif 
oava~lardan aonra bokktn ııalebe 
ettiği muhakkaktır. Zulüm, niha
yet bir kibuı ve bir fırtına ııibi 
gelir geçer. Biz buna bütün kud
retimizi bir noktada toplayarak 
hem ıöğüı gereceğiz ve hem de 
heyuliyı kahraman ıüngülerimiz
Ie parçalayacağız. 

İtalyan tebliğinden ö(ren,lit\ıni2 ye• 
ni hakikatler bunlardır. Baka1un Yu
nanlılar daha nerelerde setir vazi(t:~ile 
mükellef lta1yan müda(aa Cırkalan bu .. 
lacaklardır? Se1Rnifi, ı~e~hri, Pire· 
yl, Faler'i, gene bu setir askerleri mi 
alarak üsler kuracaklardır. Vaziyet Gi .. 
rid i~i'l de aynidir. Fakat Giridi •la· 
cak İtalyan filo5U zaten st!tir vaı.iycfin .. 
'1en çıkmıf me.ıı;tur olınu1tur. 

Mümtaz Faik F EN 1 K 

Sinemnları Dlrektörlüklerinden : 

SAYIN F.HEMMİYETLİ 
. " 
iLAN 

Yarından itibaren sinema «österme ıaatlerimizi aşağıdald şekilde de#ietirdiA"i,miz arzolunur : 

Hergün saat: 11·1,30 • 3,30 • 5,30 ve 8 de 

i p E K Enfes Bir Şaheser Harikulade ve 
SİNEMASINDA 

SEVEN KADIN 
Filmi yaratanlar : HEDY LAMARR - ROBERT TAYLOR 

·-· Bugün seanslar saat 11 - 1,30 - 3,:.o - S,30 ve 8 de 

( htlet Demiryolları i. U. Müdürlüğün~) 
Muham!'-.ıen bedeli (1030) lira olan 1000 aded porselenden tevzi kutusile 

3000 ad~d porselen entereptör 6 amperlik (6'12.'1940) cuma ııünü aaat (11) 
on bırde Haydarpaşa.da Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık 
eluiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu i.te girmek isteyenlerin (77) lira (25) kuru.ş.luk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği veseikle birlikte eksiltme aünü sap.tine kadar Komisyona 
müracaatleri lıiwndır. 

Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dalıtılmaktadır. (11022) -Muhammen bedeli 2500 \ira olan 25 X 35 eb'adında 1000 metre bezil 
ve dı$ı helezoni telli 18.stik hortum (havayi muzayyik aletleri için) taahhü ... 
dünü ifa edemiyen müteahhld nam ve hesabına (12/12 ·940) perşembe p;ünü 
aaat (11) on birde Haydarpaşa.da star binası dahilindeki Komisyon tarafın• 
dan ~ z.arlıkla satın ıhnıcaktır. 

Bu işe ~ek isteyenlerin (375) lirahk kat'i teminat ve kanunun tayin 
ettiği ve.saikle birlikte -pızarlılr. ~ü saatin~ kadar Kom.isvona müracaatll"ri 
IS.nmdır. Bu işe ai.d şartnameler Komisyondan parasız olarak dajıtı.tm~'<

tadır. (U154) 

• 
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En tatlı surat asma 
müsabakası 

Amerikalılar çok garib insanlardır 
ve55ellm. Hergün ve her yerde bu 
ıarabetin misallerine tesadüf eyle
mekteyiz. Bu defa da •Tallı aurette 
11urat asma• müsabakası ihdas eyle
mişlerdir. Resmini derceyledilümiz 
M. Patrisya Ailen bu mü.abakada bi
rinciliği kazanmışbr. 

1 UCUZ iLANLAR 1 

İş Arayanlar 
* İt arıyorum - Eokl ve yeni yazılan 
mükemmel bilirim. Uzun zaman t!· 
caret oahasında çaıı.tım. Boruıervls· 
lerim vardır. Ta$nlya da ıı!debllir!m. 
Arzu edenler Hakikat gazetesinde iş 
rumuzuna mektubla müracaatlerl. (1) '* Gene bl.r bayan iş anyor - &ık! •• 
yeni yazılan bilir. Daktilo varabilir. 
Taşraya da gider. Verilect>k maaşı 

bildirir melttubla (Hakikat) J!llzele
alnde (ilayıu>l'rumuzuna müracaa~ (2) * iş anyorwn - Ona derecede tab· 
ısillm vardır. !dara işlerinden anlanm. 
Bonservlslerlm vardır. (Halı:lltal) ga· 
.. tesınde O. T. rumuzuna m~ldubla 
müracaat. (3 ) 

* 81.r muhasebeci iş arıyor - Usulü 
muruı...be ve muhabereye oıılna. fnn· 
ama bilir, tecrübeli bir muhasebeci it 
arıyor. idari işlerde de çalışabilir. refe
rans verir. Arm edenlerin Hakikat T. K 
rumuzuna mektubla müracaatlerl. (13) 

İşçi Arayanlar 
* Kadm ah~ aranıyor - Ankarada !a· 
turuı\1' bir aile yanında qçılık yapa· 
cak bir bayan aranıyor ... (Bakikat) ~
ze!ell müdirlyet!ne müracaa~ (6) 

Satılık - Kiralık 
* Satılık 10ba aranıyor - Antrasit 
y&kan eık demir blr ıoba u.tın alına· 
caktır. Satmak lstlyenlerln (Hakikat) 
Jlazetel'inde A. T. rumuzuna müra -
caatlerl. (7) . * Satılık ldtab aranıyor - F.skl ve 
yenJ harflerle basılm11 k:itablar satın 
alınacaktır. Satmalı: l.stlyenlerln (Ha
l \kal) ııazetesl vasıtaslla A. T. rumu· 
:tune mOracaatlerl (9) 

* Baskül aranıyor - Az lnıllanılmı• 
300 kiloya kadar tarlar bl:r basltQJ a· 
ranıyor. Hakikat ıaıetesln• müracaat. 

(ll) 

Müteferrik 
* Piyano dersi verlyornm Nota 
veya pratik olarak çabuk ökretlr!m. 
Fiat ehvendir. Hakikat ll(azetestnde 
(Piyano) rumuzuna mektubla müra
caaL (32) 

Ucuz ilanlarımızda 
ldareııanemlzl adre• ı&ııeren 

karilerlmizden : 
W • E.S. - A.T. - K.S. 

rumuzlarma mektub ~elınltllr. 
A1d1rmalannı rfea ederiz. 

İlanen tebliğ 
İstanbul dördüncü icra memurJu· 

iundan: 
Kadıköyünde Osmanağa mahalle .. 

.ıinde Söğüdlüçeşme çıkmaz.ı 11 No. 
lu evde oturmakta iken halen adttsi 
bulunamıyan Hüsnü oğlu mı.i.hendll: 
Vasfiye: 

1 - Vakıf Paralar idaresinden borç 
alınan 790 li.nıya mukabil birinci de
recede ipotek gösterdiğiniz Kadıkö ... 
yünde Osmanağe mahallesinde Sö .. 
jütlüçeşme çıkmaz sokağında eskı 11, 
yeni 11, 13, 10, 12 No. lı iki atsaya 
13 9 940 tarihinde yeminli üç ehlivu
kuf tarafından (1035) lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

2 - Bu hususta dajremizin 934 ( 
5333 Noı lı dosyasında mevcud ve va
zıyed ve takdiri kıymet zaptını oku
manız ve bir itirazınız var!'& bu il.inın 
nem tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfında bildir~niz lüzumu icra Jıa. 
kimlilinin 20:111940 tarihli kararına 
tevfikan 103 muhtırası tebliği maka
mına kaim olmak üzere tarafınıza 
ilinen tebliğ olunur. (11182) 

C. I\.tüddelumumiliiinden: 
ikinci Ağırceza mahkemesi zabıt ki .. 

tibierinden olup gösterdiği adr,..ste bu
lunamıyan Salihaddin Yar11.tır tarihi 
ilandan itibaren üç gün zarfında Adli
ye Encümenine müracaat ~ylemediği 
takdirde müstafi addolunacaktır. 

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
Necib A.11 KUÇUKA 

"Tlum ne,nyab idare eden 
Yan lolerl MOdilrll: 

Cemal Hakkı SELEK 
Ba9lldillı yer: 

'-_cumhuriyet Matbaası ,.) 

24 İkinciı9rin 1940 _. 

Büyük Halka~ Haritası 
e> ,vane.s ı 

R 

,o 
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/ 
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Son paftayı da bugün • 
verıyoruz 

Bundan evvelki üç paftayı tedarik edemiyenler idarehanemizden alabilirler 
• 

Maliye Vekaletinden : 
% 7,5 faizli 1933 ve 1934 Türk borcu B kontenjanı 

tahvilleri hamillerine tediye ilanı 
1 - 1933 Türk borcu tahvillerinin her üç tranşına aid 25 te1rinisanl 1940 

taksiti için Türlciyede Ankara ve İstanbul piyasalarında tranş farkı gözetil
meksizin beher kupon mukabili 0,7346 dolann Türk lirasile tutarı, yani T. L . 
0,9547 Türk lirası, W:fiye edi1eceA:i ilin olunur. 

Türk lirasını natık işbu mebli~ mevzuubahs taksit ic;in kat'i surette tayin 
edilmiştir, Be, senelik müruru zaman müddetine kadar bu vadeye aid ku
pcnlar ic;:in 0,9547 Türk lirası tediye edilecektir. 

Her üc;: tranş için Türk.iyede tediye ile mükellef müeueseler •unlardır: 
Ankarada: 

T. C. Merkez Bankası 
Oııımanlı Bankası 

İstanbulda : 
T. C. Merkeı: Dank.ası 
0!4m.anh Bı\nka.sı 
Doyc;e Bank 

Tediveve "id provizyonlar te!lllS edilmjştir. 
2 - 1934 ik.inC"i "ıra Türk borcu t.Ahvi!lerinin 25 T. Sani 1940 taksiti ic;ln 

lıı;tarı.,."'ul piyasasında ~her kupon muk11hili Fr. F. 18.75 Fransız franızının Türk 
liraailıo tutan T. L. 0.5558 Türk lirRcı tf'diye edilecektir Bu mebliR: kat'i su
rette tayin edllmi' olun bes !'lf'nelik miiruru 2sıman müddetine kadar bu vadeye 
aid kunnnlar i<'in 0.5558 Türk lira!n ödenecektir. 

"'~dive mÜf'Cf'>etfeleri fUJlhlrdır : 
T, C. Merkez Bl'nkası 
Osmanlı Bankam . (11184) 

~v.!!!_Danizyolları i. U. Müdürlüğü~nları J 
Adalar Hattı ·Seferlerinde Yapılan Tadilat 
Mesai saatlerindeki delişikJik dolavısile 25/ 11 / 940 tarihinden itibaren 

Adalar hattının (111) numaralı saat 7.40 seferi Büyükadadan saat 7,10 da, 
Heybeliden 7,23 te kaldırılacak ve Köprüye 8,20 de varacaktır. 

Köprüden saat 16.30 da Ha.vdarpaşa ve tekmil Adalara kalkan (120) 
No.11 sefer Köprüden l5 dakika li(ece alınarak 16,45 te kaldırılacaktır. 

Haydarpaşadan Köprüye saat 8,10 da kalkan sefer 24.111; 940 tarihinden 
itibaren 7.55 te kalkacakbr. (11157) 

Maliye Vekaletinden : 
- 1933 ve ikinci ma 1934 Türk borcu tahvillerinin A kontenjanına aid 

25 rinisani 1940 tarhiinde vadesi hulUl edecek kuponların Türk llrasile 
provizyonları İstanbulda Osmanlı Bankası nezdinde tesis edilmiştir, 

Bu kontenian için tediye ve transfer tarzı tesbit olunmak üzere aLi.lı::adar 
makamlar ne7.dinde l.izım ~elen tetebbü~lere ıJ.rişilmiştir. 

2 - 1933 Türk borcu tahvillerinin 25 teşrini~ni 1940 tarihinde vadesi 
gelecek olan C kontenjanı lc:upanlarının tediyesi için muktezi tertibat alın
m.Iftır. 

Himillerce malümat lıaaıI edilmek üıere ilin olunur. (ll183) 

u • 

FOSFARSOL 
• 

En birinci 
Kan, kuvvet ve iştiha şurubudur. 

Her eczanede bulunur. 

Fiat Murakabe Komisyonundan : 
35 numaralı ilin - Ampulsüz ve pilsiz elektrik ceb fenerlerinin toptan 

satışında azamt olarak % 15 ı>erakendecilere de ayrıca % 15 kir haddi kabul 
edilmiştir. Buna nazaran bu nevi ceb fenerleri kaç elden ll(eçcrsc Jı:ec;..sin müs
tehlike a:uJmi olarak toptancuun maliyetine nazaran %30 karla satılacaktır. 

Ceb fenerlerine mahsus ampullerin Avrupa malı olanlar perakende aza
mi olarak on, başka memleketlerden ıcelmiş olan ampuller azami beş kuruşa 
satılacaktır. Ceb fenerlerinde kullanılan pillere ll(elince: 

Yassı pillerin düzünesi toptan azami 230, perakende azami beher tanesi 
25 kuruşa. Stan.dard pillerin düzünesi 167, perakende tanesi aıaml 17,5 ku
ruşa, Baby denilen ve çift kullanılan küçük pillerin düzünesl toptan 120, 
perakende beher çifti 27,5 kurup, yerli ince yuvarlak piller perakende bcht-r 
tanesi azami 10 kuruşa satılacaktır. (11142) 

1 J!!. Komutanlığı Satınalma hmlsyonu ilanları J 
Askert ihtiyac tc;in 25/ 11/ 940 Kil.nü aşağıda yazılı yem maddeleri paıarlıkla 

ıatın alınacaktır. Şartnameleri hergün Komisyonda J(örülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatlerde kat'l teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sabn 
alma Komlayonuna ızelmeleri. (11131) 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Kat'! T. ihale 

Yulaf 
Arpa 

Ton Lira K. Lira K. S. D. 
150 15000.00 2250,00 14 
150 14250.00 2137.00 14,30 -Üsküdar ve Lıtanbul cihetinde lüzum oldukça yapbnlacak 4000 liralık 

askeri efya nakliyatı açık eksilbne Ue ihale edilecektir. Eksiltme 26/ 11/ 940 
günü aaat 11 dedir. Şartnameai hergün Komisyonda MÖrülebilir. İlk teminatı 
aoo liradır. isteklilerin belll gün ve saatte Fındilı:lıda Komutanlık Sabnalma 
Komisyonuna gelmeleri. (10675) -

Rami kışlruıında bulunan ciheti askeriyeye aid 600 çift köhne kundura 27 / 
l l /940 günü saat 11 de paı.arlıklıı satılacaktır. Kunduralar her gün iş zamanı 
kışlada görülebilir. isteklilerin belli aün ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (11145) -

u 9 

A.ded Unlık Ura 

1 2000 - 2000.-

3 1000 -3000.-

z 750 -1500.-

' 500 -2oeo.-
1 250 -2000.-

35 100 -3500.-

80 50 -4000.-

300 20 -6000.-

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

talihinizi de denemif olursunuz. 
Askeri ihliyac için 25/ 11/940 günü saat 15,30 da pazarlıkla 50 nakliye 

arabası satın alınacaktır, Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. Mu· Keşideler. 4 Subal Z Mayıs 11 Kumbaralı ve lrumbarasız be58b: 
hammen bedeli on bin liradır. isteklilerin belli gün ve saatte 1500 lira 'kat't l Aiu,to~ 3 İkl n<'iteşrin larında en az 50 UntSJ b1.1 IO 

teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna ~el- ..... ta1r1i h1ı1e1n1n1de.v1a1pı1ıı1r.••ıİııİlınlalnl1a1r·ku·r'·ayİıaii.ldahlmll • edi
1
·
1
u
1
rl
1
«1·,.. meleri. (ll14B) -

.. 


