


Günün ya1111 

Dostlarımızın 
bayramı 

S ovyetler Birliii bu ıı:ün, 
sonteırin ihtili.1inin yirmi 
üçüncü yı1dönümünü kut· 

luyor. Büyük bayramlan müna· 
sebeble doıtlanmızı tebrik etmek 
kardeı ibtili.li yapmıt olanlar için 
ifası zevkli bir vazifedir. 

Filvaki, Lenin'in idare elli;i 7 
ıontetrin 1917 hareketile 19 ma· 
yıs 1919 tarihinde baılayan Ke· 
malist ibtilil arasındaki ilk ben· 
zerlik, mazlüm milletleri Cihan 
Harbinin korkunc yıkıntılan ara· 
ımdan çekip çıkarmak ve ken• 
dilerine, kendi ellerile, insanca 
bir istikbal hazırlatmak İradesinde 
mündemicdir. Fakat, iki rejim a· 
rasındaki kınlmaz doıtluk, birin· 
ciainin ikinciye, inkılibınm muvaf· 
fakiyeti için ivazsız yardımlarda 
bulunmasında ve ikincisinin de 
bunu bütün kıyrnetile takdir etme
ıinde ifadesini bulur. iki komıu, 
yinni ıenedenberi, büyük küt
lelerin saadeti için emel ve emek 
birliii ederek yeni cihan harbi· 
nin etııı:ıne kadar ıı:elmiılerdir. 
Bu doılluk, karıuında bulundu· 
iumuz azametli buhranda da, 
her zamanki ıamimiyetini muha· 
faza etmek ve bundan bir an 
ıüphe edilmemek lazımdır. Bi
zim ,bu lauıaatimi:ıi Milli Şefi· 
miz, en ıalihiyetli lisanile, yedi 
ıı:ün evvel, fÖyle anlallı: 

cSovyet Rusya ile aramız
da yinni ıeneye yakın bir ma• 
ziıi olan itimadlı münasebet· 
!er, her ikimize de atfedilemi· 
yecek olan buhranlar ıı:eçirdik· 
ten aonra esaı olan dostane 

Adliye koridorlarında: 

« Senin üzerine gül 
koklamıyacağım» diye 
kandırmış, sonra ... 

Adliyede hukuk mahkemelerinin bu
lunduğu koridor kadınlı erkekli bir tiÜ 

rıl kalabalıkla hıncahınc doluydu. Tam 
saat 14 te mahkeme açıldı. ?.tübaşir 
sesleniyordu: 

- Ayşe Müyesser!! M. Temoçin!! 
Yarım aaallenberi salonun karııı ... 

ıındaki tahta sırada uyuklayan elli
lik bir kadın yerinden fırladı. TJpkt 
bir gramofon borusunu andıran nefti 
ppkasını düzelterek içeri girdi. Alı.ş
kan bir vaziyetle davacı mevkiinol ge
çip olurdu. Müddeaaleyh 25-30 yaşla
rında sarışın bir gencdi ve kadından 
daha evvel yerini altnlf bulunuyor
du. 
Hikiın önündeki dosyalan karı,tır-

dıktan sonra sordu: 
- Anlat bakalım Ayşe Müyes..~r. 

kocandan niçin ayrılmak i<ıliyor!un? 
Kadın derin bir eöğüs geçiı:dı ve ar..

latmaıl• bafladı: 
- Bundan iki sene evvel birbi.rım11e 

tesadüf ettik. Günlerce yalvardı, ya ... 
kardı. Senin üzerine gül koklamıyaca
iım diye yemin edip beni kandırdı. 
Evlendik. İlk üç ay çok iyi geçindik. 
Bundan tonra yavaf yavq benden 
w.anmağa, bin türlü dalaverelerle aız
dırdıtı paralarımı gene kızlarla Yi:me
ğe bafladı. Nihayet beni param için 
ald.ıj.ı.nı anladım. Onun için şimdi ay
nlmak l.stiyorwn. 

Reis delikanlıya sordu: 
- Siz ne diyorsunuz? 
- Yalan elendim. Benim hiç kim .. 

Ue konuttuğum yok. Mutlaka ba,ka 
biriaile evlenmek için bu bal\aneleri 
buluyor. Aramızdaki büyük yq farkı
na rağmen ben gene aynlınak lsteml
yorum. İddialarını ispat etmesi lAz.ım. 

Bütün aamiln gibi Ane Müyesserin 
kaç yafında olduğunu hAkim de me· 
rak etm.lt olacak ki sordu: 

- Kaç yafındaınn kızmı? 
O biç tereddüd etmeden cevab ver· 

di: 
-29. 
- Pekili öbür celseye ı;ıhidletinl 

setir, dedi ve mahkemeyi talik ettl, 
Samiin arasında altmıolık biT ihtiyar 

arkadatına yavaşça anlatıyordu: 
- Bu icadın milletine diyocek yok 

wı.ellm. Ben tam 22 yaşındı ik<"n bu 
kadınla evlenmek: lstemlstim. FakAt 
vermediler. O :zaman 16-17 yaşında bir 
kızdı. Şimdi benim r11l ıekitlne bas
bAıma göre onun ya,m1 arb'ıt !lle>n he-
sakla. ER~US 

Edebi roman 

Koridorda bir an durdu. •Hayır. di
ye dütündü. Reşid iyi daıuetmez.• Ve 
Ahmedin sözleri kafa~ında tane tane 
iplite dizilmif boncuklar gibi nllan
dı: 

- Şu akrabana delikanlı da ııü
zel adam dol:nısu. Annenizle ne iyi 
dansediyorlardı!. 

Adamın kısılmıf gözlerinden gelip 
ıeçen tebessümü tekrar iCÖrür gibi ol
du. Yumrukları 11kıldı. Şimdi ll<fid ve 
an.nesi birbirlerine s=ınlmı, olarak. ha
yalinde dönüyor, dönüyorlardı. 

Gözleri, yüzü alet gibi yanıyllr. vü
cudü ispa7JTlo7. içinde titriyordu. Tek
rar kofmaya ba.tladı. Koridorları geç
ti, bahçe kapınru açtı ve dıı:ıan çıktı. 
Rüzgir d"rhal ete-klerlni uçurmu" 
saçlarını d.aptmıob. Havada yapraklar, 
tozlar UÇUtuyor, yilzüne gözlerine do~ 
luyordu. Fakat o aldırmıyarak bah(e• 
nln ucuna kadar koştu. Ordı::l.;ı aı~c· 

!arın artı5ında birdenbire durdu Sık 
sı'c nefeı alıyor, elite etekleri~ aaç
laruıı toplamaya, tutmaya çalıfıyordu. 
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Röyter muhabiri 

ltalyan - Yunan 
harbine dair 

7 lkinciteırin 1940 

ispanyaya şeker 
götüren bir 

vapur batırıldı 
mahiyetini tekrar elde etmiı
tir. Bunu memnuniyetle kay· 
detmek isterim. Türkiye - Sov· 
yet ı:vünaıebetleri dünya ıiya
ıelinin ivicaclan içinde batlı· 
batına bir mevcu~iyet~ir ve 
memleketimiz diğer teııraltan 
müstakil bir ıurette bu mevcu· 
diyeti devam ettirmek ıstıra
rındadır. Bu siyaıet, böyle te
lakki edildikçe, iki taraf men· 
faali için dünkü verimini ya
rın da verir, kimsenin zaran· 
na olmıyarak yalnız memlc
ketlerimizin nef'ine ifler, ka· 
naatindeyiz.» 

Gümrükteki 
Alman kumaş

§ ; 
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T - "hl tafsilat veriyor ezga arımız• Selinik 7 (AA.) - Röyler Alan'1· 

d a yeni araba 
nın Yunan ordusu nezdlndcki muhabi-
rinden: 

İngiltere İspanyaya ,ak•' 
ithaline yardım edecek 

- l!hh"'l• 

ları odun mu, 
mu? 

* SÜMER BANK - Sümer Bank 
pamuklu fabrikalarının ~hnmizde bu
lunan merkeıl Ankaraya nakledile-
cektir. .. . . * SEBZE MUSTAHSILLERCllE 
KREDİ - Sebze ve meyva müstah
sWerine 75 bin liralık bir kredi açıl
ması için İstanbul sebze ve meyve ko
operatifine iz.in verilmiştir. 

vapurları 

yapılacak 

Yunanlıların Göriceye kaq:ı yapmış 

oldukları muvaUakiyetli taarruz ne
ticesinde, Makedonyaya binden fazla 
İlalyan esiri gelmiştir. YaralılDr, Seli· 
niie nakledilmişlerdir. 

"\ .. aralı bi.r Yunan zabiti, ~ Oan 
İtalyan gruplarının ilk fırsattan ia\i .. 
fade ederek teslim olduklarını ve Yu
nanlıların yanına güler blr ı;ehre ile 
geerek ·Blle Grecia - Glizel Yuna
ni .. tan. diye haykırdıklanru söyledi. 

Londra 7 (AA.) - Londra P öt'• 
tAr mahfillerinden öğrenildiğine g ııtl 
İspanyaya 66000 tanluk şeker h•:;' i•· 
nakletmekte olan bitaraf bir. ge AlıP"' 
panya sahilleri açıklannda blr 
d~;ıizaltısı tarafından ba~ılnı~tı~;r,nıG 
ispanyanın mübrem moyac t ti'" 

ı.:artılanmasına müsaid bir ıiy35~y•" 
klb edileceği hakkında yspı\oll • bİ' 
nal dolayısile bu hidis~ye husul!!<>"'. 
alaka atfedllmektedir. Inııili' ~ti· 
ları bu geminin eeyrüseferine Filvaki, ıı:eçirmekte olduğu· 

muz buhranlı devirlerde iki dev· 
lelin de batlıca arzusu, harbin 
musibetlerinden korunmaktır. Bu 
ıı:ayere eritmek maksadile kul· 
lanılmıt olan usullerde farklar 
ııörülmüıse bunun sebebini iki 
devletin kendi busuıi vaziyetle· 
rinde aramak zaruridir. Ancak 
bu huıuıi vaziyetlerden kendi 
menfaatleri heaabına istifade et
mek isteyenler bulunacağını dik· 
kate alarak İcab eden tedbirleri 
ittihaz etmek de Türkiye - Sov· 
yeller dostluiuna hakiki ehem· 
miyetini verenlere düten bir 
borcdur. ' 

Biz, 7 ıonte,rin bayramı gü
nü, bu borcu eda etlnekle haz 
duyuyor ve yalnız hislere dei{il, 
kartılıklı büyük menfaatlere İıli· 
nad eden doıtluğumuzun ebedi 
olacağına inanıyoruz. 

Naıuhi B AY D A R 

Deniz hastanesi 
Şimdilik liman antrepo· 
tarı üst katında bir revir 

açılıyor 

Devlet Limanlar umum müdürlüğü 
denizcilerin ihtiyaclarını kar-oılamo.k 
üzere limanda 20 yataklı ve tam teş ... 
kil0.tlı bir hastane açmağa karar ver
miştir. Bu hastaneye aid malıenH?nin 

bir kısmı temin edilmiştir. Ha:stnne, 
limanda yeni yapılan asrt antrepoların 
ü~t katında kurulacaktır. L\ma.n işlet ... 
nıeleri bu iş için lü;ı:umlu mal7<"menin 
tf!d:ırikine sarfedilmek üzere Vek.5let
tPn 5000 liralık bir tahsis.at d:ı.hn isti
yf'cektir. Hastanenin ameıtyalhane ve 
lılboratuarlan da olacak ve ant luıza
lara kal'fI ameliyatlar burada yapıla ... 
c:ıkhr. Bu hastaneden biliiatima bü
tün deni7.cller btifade edeceklerdir. 

MünakalAt Vekaletinin dcnizcii~re 

n1ahsus büyük bir hastane kuruln1ası 
için yaptığı teşebbüsler henüz kili 
lah~isat bulunmadığı için açılamamış
tı. Büyük denizciler hastanesi kuru -
Juncıya kadar bu yeni revirle ihtiyaCJn 
k.arşılanmrunna çalışılacaktır. 

Her ,ehirde büyük 
sığınaklar yapılacak 

Ankaradan gelen habeJ>lere göre bü
~1.ık şehirlerde umumi ihtiyac'arı kar
şılayacak miktarda bil.yük sığınaklar 
yapılacağı anlaşılmaktadır. Belediyeler 

Belediyeler, bu arada husu -
st sığınakları da esaslı bir surette tet
kik edeceklerdir. Umumi sıR:ınakların 
temini için büyük şehirlerin OOleıliye
lerine yardımlar yapılması esas itiba
rile kararlaştınlmı4tır. Köylerde de 
hava müdafaaları için euslı tedbirler 
Alınacaktır, Bundan başkR henü~ as -
ker1ik çağına gelmemiş olan ortamek
teb ve yatları mü.said olan ilkmekteb 
talebesi tarafından pasif korunma ta ... 
burlan teşkili de düşünülmektedir. 

İkhsad Vekili 
Ankaraya gitti 

Bayram müna~betile fehrimlze ge
lerek ban tetkiklerde buluna·.ı İktısad 
Vekili Hüsnü Çakır, diln ak~:lm An
kc.ıraya dönmüştür. Vekil Haydarpaşa
da Vek.i.lete bağh mUesseseıer erklnı 
tarafından uğurlanmıştır. 

Tefrika numarası : 34 

pamuk 
İthalat 
pamuk, 

tacirleri 
Gümrük 

sun'i 
idaresi 

selüloz diyor, mesele 
Vekaletçe tetkik edilecek 

Gümrüklerde kalan malların çekil -
nıesıne başlanmıştır. Bu arada, ilhalit 
tacirlerile Gümrük idaresi aı·asında bir 
ihtilif çıkmıftır. İhtilifın sebebi ,u
<lur: MalO.mdur lti, Alman endüstrisi, 
pamuk, yün gibi ham maddeleri teda
rik etmek için döviz bulamamı,tı. Al
man fen adamları, bu variyet karŞlS.ln
ria odundan sun'i pamuk im.ılinc ınu ... 
vaffak olmuşlardır. Şimdi, <tdundan 
yapılan bu kumaşları meml:?kıri inli:ze 
getirenler mü~kül mevkide kal:tnşl:ı;r • 
ciır. Gümrük idaresi, lçlnde yüıde o
tuz-dan fazla odun bulunan bu kumaş
!ara, ıellüloz tarifesini tatbik etm"k .. 
tedir. Halbuki bu tarife tatbik edilir
~e. sun'i pamuktan yapılan kun1aşlar 
pahalıya mal olacaktır. Tacirler, daha 
ucuz olan pamuklu tarife!Ünin tatbikını 
ileri sürmektedirler. Gümrük: idaresi 
de, bu kumaşların pamuktan imal e
dilm1..>diRini, sellülozdan yapıldığını fd .. 
ciia etmf.'kl.edir. 

Hasılı, bu kumaşlar odun mu, ra
muk mu olduğu büyük bir tereddildı:! 
~bebiyet vermiştir. Gümrük idaresi, 
Gümrük ve İnhisarlar Vek.i.letinln fik
rini sormuştur. 

A$ker ailelerine yardım 
Asker ailelerine yardım için Bele

diye dalmt encümeni t.arahnda;n ha -
ıırlanan talimatname dün bütün kn1.a 
kuymakamhklarma tebliğ edilmi-ştir. 

Yeni talimatnamt'ye göre bu lıu.'Juslaki 
teş;kilit her ka7.a tarafındnn ayrıca 

kurulacaktır. Yardıma muhWc aileler 
ve bunlara yapılacnk yardımların dere 
Cf'$İ kazalar tarafından tespit edile -
cektir. 

Vilayet ve Belediye * TABELA VE TENTE RESİM· 
LERİ - Dükkin tabel0.larile levha 
tenteleri resimlerinin tah!.iline Onü
müzdeki ayın bidayetinde bailana
caktır. Bu resimleri vaktinde vermi
yenler hakkmd:ı tahsili emval kanu
nu hüküm)f'ri tatbik olunacaktır. * KADIKÖY KANALİZASYONU. 
Kadıköylüler kaymakamlıj:a müracaat 
ederek imar işlerine baı:ılamadı:ın ev
vel kanalizasyon inşasını temenni et-
mişlerdir. , * YOL PARASI - lstanbul Be· 
lediyesi varidabnı artll'rnak üzere ö
nümüzdeki mali yıldan itibaren yol 
parasını vate.ndaşların kaza.ne sevi
yelerine göre almayı düşlınmek
tedir. Bu hususta blr proje hazırlan
maktadır. * EDİRNEKAPI MEZARUKLARI. 
Edirnekapı - Eyüb ara~ından g~en 
Fethiçelebi, Abdurrahman,eref yol1a
rının sağ taraflarında bulunan me-
7arlıkların bir kı!Urtının Belediyece 
kaldınlmrun kararlaştırılmıştır. * ÇOCUKLAR! KURTARMA YUR
DU - Şimdiye kadar Darüliceze bi
nasında bulunan .. Çocukları Kurtar
ma yurdu• Yeşilköydeki yeni bina
sına nakledllmit ve dünden itibaren 
yeni binada çalışmaya ba~lamıştır. 
Yurdun 190 mevcudu vardır. * ODUN GELİYOR - İneada ve 
civarında ilkbaharda kesilen odunlar 
şehrimize gelmeğe batlarru,tır. Nak
liye ücretlerinin yüksek olması yil
ı:ünden bu odunların Hatlarının dil
türülemiy<"ceği tahmin edilm~ktct_iir. * CERRAIIPAŞA HASTAl'<'JoSI -
Cerrahpaşa hastanesinin yanında ya
pılan asr1 mutfakla çamaşırhanenin 
açılLf merasimi salı günü yapılacak
tır. * BELEDİYE ıruHASEBE KURS
LARI - Belediye muha~ebe memur
ları için alb ay evvel açılan kur~ de
vam edenlerin diplomaları buııünler
de tevzi edilecektir. 

Maarif * FRANSADAN GFI..EN ASİS· 
TA~'LAR - Şehrimiz Üniversi~ini 
ikmal ederek Maarif Vekileti tarafın
dan Fransaya tahsile gönderilen e&U 
let'ik.llit hukuku asl\litanı Mehm.:.:.l Ali 
ı::;ber ve idare hukuku attbıtanı Ra
~b şehrimize dönmüşlerdir. Bunlar 
Ünivel'ıitede vazife alacaklardır. 

Sirkeli 
' 

Denizyolları, 

HayriyeJ yeni vapur
ha· lar yapmak ' . 

ıçın 

zırhklara bafladılar 

Şirketi Hayriyenin kendi tnı~hla
ruıda yapacağı büyük araba vapuru
nun intaıı malzeme temin edilemf""ni!Sl 
fÜZÜnden geriye kalmıştı. Hnber Rl -
d•iımıza göre firket bu vapurun inc:~-
61 için lüzumlu malzemenin İn~iltert 
ve yahud Amerikadan temin edilmesi 
l~in teşebbüslere giritmlştlr. Yeni Rra
·ba vapurund:-t kullanılacak mab:emenin 
h~r kısmı şirketin depolarınd~ bulun
maktadır. Diler aksamın da ingiltere
den temin edilebileceği üm'd o1un -
rnnktadır. Yeni araba vapuru 50 oto
nıobildrn daha z:ivade lstiab edeblle
Ct'k l1üyiiklükte olacaktır. 

Dl.fer taraCtan Devlet Deııiz}~oHAn 
tdAresi de kendi tezgSıhlanndıt :vapa
cr.Jı vapurlf~r tein mRlzeme femın e
dilme!'li etrafında İnızillere Cirmal~rlle 
tema!larda bulunmaktadır. Bu mal ... 
zeme temin edildiA;i takdirde !dare tez
rıAlılarına iki vapur birden koy11btle -
cektir. 

Milli Piyango bugün 
Ankarada çekiliyor 

Milli piyangonun dördünci.l tertib 
bırınci çekilip bugün Anl<arada 19 
mliyı.s stadyomunda saat 18 de yapıla
caktır. 

63806 numaraya 362.820 liralık iltta
miye dağıtılacaktır. Bu çekll~te en 
büyük ikramiye 30.000 liradır. 

Be, rakanu büyük ikramiyeyi kau ... 
n::ı.n numaranın ayni olup, herhangi 
h:ınede olursa olsun, yalnız bir raka
mı değişik olan 47 numara 60 f8l' lira 
leı1elli mükafatı alacak.tır. 

Çekilişin bütün aa!ahab Ankara 
radyosu vasıtaı-ile saat 18 den 18.SO ye 
kadar ne,redilecektir. 

ll HER GÜN BİR Mt;SELE il 

Üç gün birbiri ardısıra yapılan ve 
fakat askeri hedeflere dokunmıyan 

hava akınlarından sonra Seliınlk, mü
rettebatı fena hava aeferclsi ve orta 
de:recede ni:tancı olan İtalyan bombar
dıman tayyarelerinin akınlarını istih
faf etmeğe başlamıştır. 

Esir edilmiş olan tayyırecilerden 

dördü. Brindizi - Sel8.nik - Atina hava 
batlı mensublarındandır. Tayyareleri, 
goçen cumartesi günü Sellni~e kartı 
)'apılan büyük akın esnasında Yun.an 
toprakla.nnda yere lnmeğe mecbur ol
muştur. İçlerinden biri, bu tıkına i~tl
tak etmek için Brendiı:lden 4J tayyare ... 
nin havalanmı, olduğunu, fakat bir 
çoklarının hedeflerine vasıl olamadık ... 
larmı söylemiştir. 

Mürettebat, UÇUf için alelicele top• 
lanmı, olduklarından birbirlerini kat • 
iyyen tanımamaktadırlar. Buradaki 
bazı mehafil, bundan, İtalyan tayyare
cilerinde Yunanistana kartı hava ıkın
lan yapmak arzusunun pek ı.ayıf ol
duğunu ve askeri makamatm ·ihtiya
rı surette mecburt yere iniş• lere mi
ni olmak için blT takım tedbirler al
mak ı~tırannda kalmq oldukları neti
ce.sini istlhrac etmektedir. Ensen bu 
istik!Al, Yunan anrlslne birçok İtal
yan bombnrdunAn tayyarelerinin in ... 
mesi key!iyetile teeyyüd etmektedir. 

Bu tayyareJerin mürettebatı te!lim 
olduktan :zaman tayyarelerinl .... Atam 
ve dokunulmamı, bir halde bırakmak
tadırlar. 

Yunan fehirlerl arasında en eiddetli 
taarruzlara uğramış olan Sel.inik teh· 
tinin maneviyatı, çok yüksektir. 

Selinik Valisi Kyrivi.s, cepheden 
gelen habf'rlerin gün geçtikçe daha 
ri.yade iyileşmekle olduğunu, bana 

Askeri vaziyet 
(Baş tara(ı 1 inci sahifede) 

Buna mukabil İtalyanlar, kuvvetle ... 
rinin büJük kısmile Eplri sıkJllırmak ... 
ta, Kalamas nehrinin cenubuna geçe ... 
rek Yanya .... Parga hattına doii:ru ı .. 
1erlcmcie çalışmakta ve bu harek('t• 
lerini hava kuvvetlerinin sıkı muave
net ve muzaberctile de besleyerek 
maksadlar1nda muva(fak oıniıtfa ui
raşmakladarlar. Aynı zamanda ,.e faz .. 
la bir ihtimalle dai birlikterile Yan-

i ya - Kalibaki yolunun vasati olarak 
35 kilometre kadar fUkında bulunun 

Mektebli kızlarımız mekteb kı yaf etine riayet etmiyor mu? - : Viyo•a v•ıllıı"';ln. yukan kısmına var-' ı dıklannı da bıldırmektedirler. Burası, 

Bir fabrikatör, 
«Erkek talebe, 

b• d ~ kt bd n} t t Yanya tehrinln takriben 35 kilometre JZe yaz Jgl m e U a ŞU arJ Or aya a JyOr: lkadar farkında kiln Meçova kasaba-

lı 1 f b "k . "} , k 'd sının 20 kilometre kadar ,imali ıarbi ... atta memur ar, a rJ a JŞÇJ eri te ÇeŞJ line te,.dlif eden Vlyosa kasaba51 
rarb mıntaka.sı olsa ıerekti.r. 

giyerlerse kumaıt fİatfarI UCU zfar. Q zaman fabrikalar da italyanlann l•.u hareketlerinde iki 
' Y maksadlan olabılir: 

çeşidler yapmak için masraflardan kurtulmuş olurlar» • 
yenı 

Kaç gündenberi gazetelerde, okul 
talebesinin, bilhassa kız talebenin kı
yafetinden bahsedilmektedir. ?r-Iemle
ketı:miıde talebe kıyafetiffi de bir ni
:zama raptetmek lizımdır. Vakıi kız 
talebenin siyah önlük, siyah çorab, 
mekteb idaresi tarafından U\yin edi
len kasketi giymesi mecburidir. Fa ... 
kat bazı kız talebenin bu mPcburiye
te riayet etmediği görülmektedir. Bazı 
kız talebe, mektebe giderken en in
ce çorabları bile giymektedir. Bi.lhas
sa Üniversiteye devam eden kız ta
lebe mektebll kıyafeti meselesine da
ha az riay~t etmektedir. 

Bu mesele hakkında bir çocuk ve
lisi, gazetemize yazdığı mekhıbda di
yor ki: 

.. sen hem çocuk velü:iyim, hem de 
bir kumaş imalAthane'Sinin uhibiyim. 
Mekteblerde kız çocuklannın kıyafeti 

meselesi, her feyden evvel gt'ncliğin 
terbiyesile alikadardll'. Fakat bir de 
bunun ekonomik cephesi var. Bu işle 
uğraştığım için, bu mevzu ür.eı-ındrkl 
dütüncelerimi yazmağa cesaret edi· 
yorum: 

Memleketimizde mekteb t.ıtebeı1i, 
fuLrika amelesi, hatta nıemurlar 
yeknesak kıyafetle gezerse, giye
cek ewası o nl.spette ucuz1aşır. 

Bu fikrimi izah edeyim: Giy~cek eşyası 
imal eden fabrikaların en büyük dü-
şüncesl, mümkün oldu~ kadar pl
ya<ıaya yeni yeni çeşidler çıkartmak
tır. Her fabrika, çeşid merakı yüzün
den yeni yeni masTaflara girmekte
dir. Mütemadiyen yeni kuma, desen
leri bulmak ve yeni kumaş ceşidleri 
aramak, yeni modeller ve aalre.. bü
tün bunlar fabrikalara büyillı: mas
raflara mal olmaktadır. 

HalbukJ bir nevi kumao yapmak, 
bir fabrika için daha kolay ve dnha 
ucuz bir iş:tir. Böyle olduğuna tröre, 
niçin erkek talebe de aynı kumaştan 

elbise yapmamalıdır? Bir zaman, Sü
mer Bank, iktı$8dİ buhrana çare bul

mak, kumaş ithali.tını tehdi0l etmek 
için bu fikri ileri ıürmüştü. Her ne
dense bu fikir o zaman tahakkuk et ... 
memifti. Fakat tek kumaş mese!e.Ji, 

bugün için iktısadJ bir dava olmalı
dır. 

Mekteb talebesi, fazla miktarda a
mele kullanan fabrika ve maden o
cakları, küçük ve büyük memurlar 
bir nevi kumaf giymelidir. Bu yüz

dE.n fabrikaları boya, desen kiiUet-

lerinden kurtarmak, kumaf tatihsala
tını mümkün olduğu kadar ucuu mal 
etmek zamanı gelmi"tir. Bu fikrin 
tRhakkukuna en evvel Maarif Veki
leti rehber olabilir. Vekilet, mekteb 
talebesinin gl~eğl kumatın rengini, 
cinsini, İktısad Vekiletile beraber ta
yin ettikten sonra mrseJe çok basit 
bir hale gireT. 

Bundan hem fabrikalar memnun 
olur, hem de çocuk velileri. Çünkü 
çocuk veHlert de ucuz kumat tedarik: 
ederek, büyük bir yükten kurtulmut 
olurlar. Halbuki erkek talebelf'r ara-
sında, o kadar şık kumaşlar giyinen
ler var ki, bu masraflara çocuk veli
lerinin tahammül etmesine lmktn 
yoktur.• 

1 - l\lcçova kaı;:abasiJe f)nun 10 kf .. 
lomelre kadar şlmall 4arklsinJe c,ı .. 
mal doğusunda) bulunan Zigoş ıeet
dinl ele geçirerek Yunanhlann Epire 
karşı kullandıklan çok miihlm bir mu· 
vasata yolu olan Tırbata - Kalaboka ... 
Ziıof - Meçova - Yanya yolunu kes ... 
mek, 

2 - ~leçovaya inerek l\leço\>a .. Yan
Y• yoHle Yan:r• fimal bölge. ini mü
dafaa etmekte olan Yunanlılann &e'" 
rilerine dü.tmek. 

Fakat, bu hareketlerin llds1 de teh ... 
likelidir ve motörlii ve<Ritln yiırünıe
Iİne i.mkln vermiyen bu dailık ara
:dde yapılması dojru olmıy:ın hare· 
keOerdir. Bu hU5Usta en esaslı ula.b
zur, Yanyaya kaffl uıl hareketi ya
pan İtalyan lruvvetile bu kuvvetin 
blrblrlnden çok uzak olmalan keyfi ... 
yetidir. Sonra, Yunanhlann 1\.feçoya 
clvarile Zlrot ıeçld ve tepelerine ve 
Viyosa vadlsile bunun hemen carbın
dakl daihk mıntakaya ehemmiyet vcr
mentlt olduklan da unnedilemeı. 

Viyosa kauba51 cenubundftk.i daj ... 
lardan membaınt alan Viyoc:a nehri, 
Konita. Premet ve Tepedeltn mevkl
lerindf'n ceçmek su.rctile Avlonyanın 
20 kilometre kadar şimalinde Adri-

Bir budalanın söylediii '5ÖzlE.r, diye sının gerbinde uyuşup !'>aklanıncaya. Demek hiç düşünmedin.iz, demek alze yetik denizine munsab ulmakfa ve 
düşünüyordu. Fakat onun da suçu yok. nihayet Ahmedin hırs ve arzu ile par- 1'()ylediğim o sözlere bu kadar Iakayd-ı l:'unanistandan Amavudluk dahiline 
Belki de maksadıı;ız konuşuyordu. Bü- layan göılerinin altında kendini hafif dınıı!. bir &iriş lstikamefj olduğu gibi bll-
tün kabahat bende. Her şeye mana ve- ve buruk bir zevkle dolu hi~sedinciyc Canan 0 zaman birden bira onun hassa dağ hirliklcrl için Arnavudluk 
riyorum ve neler düşünüyorum Ya- kadar içU. neden bahsetmek lstedilinl anladı. Sı- j h.u~udu.ndan ~una~i.stana doğru da blr 
rabbim, neleri. Canan da biraz sarhoşlu. Bununla kınb içinde bir ay evvelki lzdivac g1nş i~tikamcti tr,kıl etmektedir. Alem-

Biraz sonra salona, gene her uman- beraber kızının her kahkahtı.s.nda doğ- teklifini hatırlatmak istiyor, diye dü- le~t'tlerinin coğrafi va~':,eUerile birli.k
ki net'esi içinde, dudaklarında kahka- ruluyor ve Aleve hayretle bakıyordu. şündü ve ne söylüyeceğini oa,ırRrak te Jta1yanlenn dai teır;kılahnı da çok ıyl 
h 1 la gi · d F k t b ı bi1ntelcrl tabii olan Yunanlıların Epi-a ar rıyor u. a a urı ar cansız, Onun böyle gülmemeıini istiyordu su~tu. 

tutuk kahkahalardı. Ve Nedimeden Hatti bir aralık bunu ona söylemeyi Mıthat Şevket yavaşca: rl müdafaa ederken bu Vlyosa varll!i!lnl 
ba k k. k k h~-h ı b.1 d · d · B k hk halarda h • d•hl na•an dikkate alml.f olacaklan 

1 balet ş a ımse gene ızın a - a. 11nna ı e uşun u. u a a • va şı, _ Bır iki güne kadar gidiyorum, .. h · d" 
Pencere ere 1

• Sa1on ışıklar içinde raimen gözlerinin derinlerinde gizil o- boğuk bir çınlaytf vardı ki hoşuna git- J dedi. Fakat sız l.stersenir. bcklerım. fUP. esı.z. ır: .. 
yanıyor, içerde dola_.anların gölge- lan kederi anlamadı. Herkes bir şeyle miyor, neş'esini bir bıçak gibi zaman M . G 1 b' ı·kt .d ~i i ,ı Şıındi mubim bir noktayı blr defa 
leri görülüyord_u. Biraz keudine gelir meşguldü. zaman kesiyordu. avı 0 e ır 1 e gı ece m 7.e gun- daha tekrar edeceiiz: 
ııribl olmuştu. ü,üyor, titriyOıdu !erdir kendimi ttdf't.a alıştırmı~tı:n, Siz itAlyanlar1n I\fakedonya mıntaka.sı ... 
•· Ahmed onun içeri ~rdi~rıi ı;t:örür Reşid yorgunluğunu, ı:-rtesi sabah d b 1 d 1 - Bo··yıe teY olamaz, diye mır·'dan- 1 k 1 i .. e u son zaman ar a öy e munis 1- nı bırakarak hu ıuretle Epiri r.orla· u görmez derha yanına oşmu•tu. mektE"be uğrayacağını i er surer<'k d' · k" 1 
dı. Dilfünmek bile çirkin_. O benim Jnız ı... malan doiru görülemeL F.ğer hu ha-

- Olmadı bu, diyordu. Ka;tınız. Ka- müsaade isteyip erken oda~ına çekil - 1 , annem!. Her feyi timid edebılitim, fa- mı··ıı·. Salonda yava• ya\'AŞ se.4t ... r vu· k- Yaklaştı. Gene kadının llikıltundan reketleri c ddi l.se o halde onların, 
dehinizi yenlJedim, doldurdıtm, ıizJ T T l b 1 k ı · d 

kat bunu de&il. Hem onun tabiatında bekliyorum. selivor. gözlercfeki parlavı'? artıynr cesaret a mıt gi i eği ip onun ylızüne sev u ceyşın e~mez e.saslaıun ih-
bir kadın ... Ben deHyim, ne vo.plıİiJtr.ı kahkahalar çoğalmaya b;>şlıyordu. Mit- yakındnn baktı ve devam etti. mal edertk yalnız arazi ı,pli mak-
bilmiyorum... Alev bu sözleri duymamış gibi !dl. hat Şevket CAnanın yanında oturmuş, - Siri seviyorum Canan, oraya siz aadite bu harbe slrlşmlf olctuklan 

. Bir an tebcuümil solarak durıun ve k k h edJ olmadan gidemem. Anlamıl•or moo•u- ıüylenebilir. içinde uı•anan bu ilk fÜpheyl uzak- .. 1 1 R d b k d SJ e!J sigara içiyor, E'tra cıeyr yor- ....... 
ıa,tırmaya, manasızlığına, kendı ken- a ır gaz er e eşi e a mı,tı Reti du. Bu gece onda dalgın, düşünceli nuı?. Bu elimde dt"ğil. Beni bedbaht, Kuvvetleri clttikçe artan, manevi· 

ligarasını dudaklarından uzoklaştırdı, b•"r hal v·ard•. lıazin bir yolculu~a mecbur ebneyln yelleri ve ....,ırd müdafaa.<ı ideaJterl 
dini inandırmaya -vnııt ediyordu. b b k h ı·ı b' t •- ·· 1 k • '· •-.,,-- u a ış.a a ı tr e ...... ~m c mu a- gittikçe yükselen Yunanlılann bu a-
Bunda muvaffak da oldu. ~le etti. o :zaman Alev başını tevirdj Nihayet 0 da kalkb, Canan da teşyi yalvarırım. Yalnız bunu söyleyin, kal-
Ağaçlann dallan, başının etrafında !~inden: 1 için salondan beraber çıktı. mamı, bekJememi söyleyin, roes'ud o- raziyl onlara kolaylıkla venniye<"ek-

h d --•ı · ~- d 1 ki d M. 11 lacaiım... leri muhnkkakhr. Fakat bir an l(in, 
ışır ıy , -.... anıyor, yüzüne, go~u.ı·t' - Ne iğrene şüphe! diyordu K:-tpı n ayrı aca arı esnn a ıl at ki k 1 . . 1 • 

8 k f b k k ki b' Canan susuyor garib uyu,.ultluk i- ç? ıı ve ma 1eıne ücıttin iiKü saye-
çarpıyor Fakat her teYe ra~men it'~ o ~üphe "ev et elra ına a ara çe pgen ır etnde dudakhırı~da manasu.' bir te- sınde bu ara7İyi İ$şrale muvaffak ola-

- Ne elilik. diye tekrar cltl Bura· düştütü yerde bir mik.rob gibi uyanıp 
1 
tavırla ~yle dedi: be!sümle hareket!iz onun karşl.!ında bildiklerini kabul el~k bile rene har· 

ya niçin ııeldim, ne oluyonım?. dirilmeye ba,lıyordu. - Sizinle yalnız kalmay3 imkin duruyordu. Halbuki ona .. gtt, lcalma, 

1 

h.i ~iU_rmeleri ve. Yun. anlstanı. emirle· 
Ve yapraklan yÜzünden iterl!k e ~ Ahmedle beraber yürüdü Onun n- yok Cenan. Halbuki ne kadar konuş- beni unut.• demek istiyordu. Bunu nne ramederek Ü!lennden \stifade et-

~-kl.~rini tuttu, eve doiru telişla yü... nttığt kadehi ~onuna kadar bir yu - mak lst"rdJm... . 
1 

. . meleri kabil ol.1mıyıcaktır. Çünkü, 
ı-udu. dumda içti ve bütUn R:ece bu kadehler Gene kadının bir şey anlamamı, gl-

1 

j~ em~k tçı; kendıni zorluyor, d1•- evvelce de yazdı(ınıız veçh\te, Yunan 
Odastna «frip de elbisesıni deiişti- birbirini takib etti . Unut.uncaya, Re .. ı bi hayretle yüzüne baktığını görünce 1 erı ~fakşar~ ' boğazı kuruyor, buna il memleketinin mühim kısıml8rile Yu-

rirken kendine ıelrni,, oldukca sakin ... j tidin, Cananın yüzleri kafR.sından ili- acı bir tebeuümle: j muva 0 amıyordu. nan orduıu serbest ve unr görme-
letınifti. ninceye ve o mülhit ftipho kafa • - Ne kadu çabuk unultunuz! dedi. (Arkası var) mif bir baldo kalacak, barb de uza· 

ye vermiş bulunuyorlardı. ı,aıırıs 
Yeni bir aevkiyat yapıiması.li> ,,,.. 

aelttektir. Bu münasebetle İn(1 iO''" 
~amlarının İ.panyol llhalitçJ""" .~· 
kAn dahilinde olan en büyük 1<01'! 
\erı göstereceği tabiidir. 1 
İngiltere üzerinde di•k 

hava harbi tt" 
Londra 7 (A.A.) - Dün lıı!..ıı•• 

üzerinde cereyan eden hava t5l dil' 
rebe1erinde dört. Alman taY)'tlr d ):\il~, 
,ürülmüş, dört lngiUz ia}'J'llre ~ 
bedilmiş:tir. İngiliz pilotı.r11 1 dıı!\ )'Pil' 

para.,ütle atlayarak ıturtuiınBP 
'alfak olmuıtur. ~ 

- . ,tı;I"' 
bilyük bir şevk ve memnuni.S 
de söyledi. efil*' 

Geçenlerde yıpılan bir ıkıJl ~· 
ıında mahalll tayyare defi bO 

0 
JI)' 

rının, bu akını yapan 10 İtalY~·ıer!:;.f 
yaresinden üçünü diişürme~i il~ {r 
burada büyük bir sevine hilk uıtrı11' 

eı,.~ · .. 
meğe başlamı, ve bu sevine vtl~ 
nn garbi Mllkedonyadaki ırtll hl- ~ 
yeUerl haberlerlle bir icat d• 
mı,ın. f 1~ 

Selinikte bulunan ve ~ıt o,ıP 
mevkuf tutuldukları halde ,er 0,'J.~ 
Almanlar, Almanyaya emtia J 
temin etmeğe uğraşmaktadır1ıı.1'• ,..,;p· 

Bu meyanda az bir :urnJlfl ,.~ 
akdedilen bir tlilif muc!bi~ ~ 
alınmıf olan 5 milyon ingi ır· ~ 
kıymetinde tülün ıtoku vard0cııfol'~ 
icat Yugoslavyaya doğru 1ıııı;,.1<t•~ 
ancak askeri nakliyat y;ı.pıl eli~ ~ 
Ve AlmAnların gayretleri ıtro · 
dar boşa ıı;I imiştir. • ,. , 

r ........ p ... i"'i""ll'"s"·j) 
= ıı••"'' Tı111111111111111111111111111111mı111111111111t1ııı ıslı' 

İthalat piyasası el1 ~ Jİ 
ranlı devresini geçıt ~ifl 
Dün de piyasaya RunıanY1~~·~ 

varil, İngiltereden nişadı.rı ~6) 
~addeler, pamuklu mensucııt. t1Jı1'1~ 
ipliği, men.'>Ucat sanayiinde k~ ~, 
39 ton analin boya gelmi.ştit· ı .. 
gün de 20 bin sandık ten•~~#. 
otomobil llstiğl geldiğinden "'Z 
tik. Salihiyettar bir zat, "'" ~ 
vaki olan ithalat hareketleri 
şu mallımatı veriyor: .ıııJ'.' ,. 

c- Piyasamınn muhtac. oı:eu. ~ 
lüzumlu maddeler gelrniştır. bt~ 
içinde yenl yeni mallar da ,rı b JJ 
ruz. Diyebiliriz ki, plyasa~ıı J3~ 
ranlı devresini geçirtnlştit· ,.~ JI 
~onra piyasada mal sıkUltıst yolıJfl ~· 
sebeb kalmıyacaktır. Basr• r1'1'J 
gelecek mallan da hesaba k•~0 ,,ctY 
yasada mal bolluğu baf .ı 
şüphe yoktur.• .ıı~ 

Son günlerde gelen ithal.it #;.
dan büyük bir memnuniyet d~ 
kabil değildir. Falcat bu ınıl ""' ~ 
zıinl ilha!At tacirlerinin arııılo ]<i)ıi":,.ı. 
rBkırsak, gelen mallar, ,pe r:A' 
dıllgalan arasında ka~~~ı.ı~tl 1'P.ı1 
Mıntaka Ticaret müdürluğt.1• 111 fj, 
kete meydan vermemek iç ~ı'İ o/ 
rno.lJarm tevzJine nezaret ı~ti.~':,, 
h&tta daha ileri giderek, tt c«'"I' 
tespit ederek, tevziat Wrıl id• )<lo•:,,,J( 
dJr. Nitekim milli koruntn• ~,, 
dn, hükUınete bu ııalihiyet u,rı" ,#'. 
lir. Şimdiye kadar ge!mlş ııı~ 

1
,._ ·; 

kısmı depolarda gizlen~~ği v,~-ı 01?' 
tarlarıru tespit etmek rnünlk ıcrı I'" 
m)ftı, lalcat son günlerde ~.tl!.9. 
lann miktarları için böyle . .,ı P'~ 
zuu bahsolamaz. Bu va.zı> iıltı 

'1nda, Ticaret müdürlüğü ::..·· ,_.~. / 
tayca idare edilebilir. - ~,., 
~~ - · ıs· 

Fiatları Murakabe ıoııı f 
yona bugün topl••' a 

~··~ Fiatlan Murakabe kontl,yo:ııl'1' 
öğleden aonra toplanar•~· j3ıJ ~ 
mevzuları tetkik edecektJr. d t' .• 
vapurcuların da halat şikAYt rı ~ 
oillecektir. Vapur halatları '°rı t· 

!erde pahalılatuğı için :ti• / 
edilecektir. ~ • .-

Jı)f ~ 
yacsktır. Harbin uzam"" ~· 0 ol'' 
hesiz İtalyanlann aleyblerıo ~ 
tır. d•· ~ 

O halde bir İtalyanların .,.•:,. 
' '\-e rr .. 

orduswıu anıyıp buloıtY1 t ııJO ~ 
besat. ıörmeyl kendjerine -~'•'' -,,,:_ 
cek bir yıfın•kl• ı.., bOc ııı d< ~
yerde bu suretle sadece, ~~11tfıl1 ,".; 

&eli bi.r petrol havzası 0 bir 'ıJf 
belle ehemml)·eti az . ola~ edt" ,.-' 
bölgesinin lşplinJ b:öbd• 1ıı11"1 _, .. 

)ljınak ile işe ba~lamış ol'!'~ ,-t 
talı blr hareket olarak teli tı&" 
bulde devam etme~teyi., 

1 
... ~~ .. 

.ı • .. ,... f 
Yalnız, acaba bu sor 

1 
bil~;ıtl1 

ınühim sevkulct'yf batas1:ıcr tJV~ı-' 
tRshibe imkAn bulabilece ~,.p -1f' 

... nıkt• .. , r.~ 
Me,hur Mollke, >'f' k ı" 0ıı 

hatanm bilahare tashihi <~eri" ~ f
cağını ve bu hatnnın !IC~trit<'~ı4.
imtidadınc.a teslrlnl hiıtııı~lJ " tt' 
öyle zannolunur ki çok ııJdl"tJI' 
söylemiştir. Bakalım ve 
valisine intizar edelinı-

' 
' 
' 
' ~. 
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İlttısad 11e tica•et meselele•i Okuyucularımıza hediye ettiği
miz Milli Piyango biletleri Ekonomik harb ve harb ekonomisi 

R E S M j 1 Memlelrete
0 

dair 

tebliğlere göre y enı zam:m 
.... • mabedlerı 

askerı vazıyet Yazan: 
Harbde asker! kabiliyet ve maha-

ret yanında iktısadi kudretin de mü-

l\upon 

lialkevi 
dün fişleri, 

salonunda 

huzurunda çekildi 

E e • • • • ı te;ayid bir ehemmiyet !taıandığını 
mınonu bilhassa 1914 • 1918 Cihan harbinden 

1 

sonra anlamış bulunuyoruı:. Bugün 
harb ve iktısad meseleleri arasındaki 

Dr. Refii Şükrü Suvla 

ve noter . alakayı ilade için iki tabir kullanıl -
maktadır: Harb ekonomisi, Ekonomik 
harb .. İlk bakışta hemen de nynl ma .. 
nayı tazammun eder gibi gOrünen bu 

Milli Piyanıo hediyelerimizin 

ltlı.oıkat'in okuyuculanna hediye et
i,, ldil!t Piyani<> biletleri için kupon
ı;ı., "'"" toplayıp dün ö~leye kadar 
~ tha..netni.ze ıetirmlt veya ıönder
~0lcnıara verilen fişler dün öğleden 
Jo..ı • il.at 15 te, Eminönü Halkevi A

lU \ınd.a., 6 ncı not.er Galib Bingöl ta..:dan. Milli Piyango ldnre heyeti 
lilt liiJıad AU Üçüncünün de huzu
otkiımı,t1r. 

~dtll~cularımızın fit numaralarile 
t. ~•rıne hediye edilen Milli Piyan• 
~ı tUerinln numaralarım nefredi-

0< . 
~ llYucuiarımızın. biletlerini almak 
' idarehanemire m.üracaatte bu .. 

'arını rica ederiz. 

0 1 inci ikramiye 
ç Çekili~e mahıuı üç 

~ tanı bilet karneıi 
lı,ı ~ .. Türkekul: Fatih Altay mahal· 

Uştiye ıokak No. 8. 
f11 Ko:ıa:ıdıit 

lıuthaı·uı numartıbır 
18 112841 

1325.12 
185323 
1707U 
174905 

6196 
15087 
22778 
32869 
6z.160 

u 2 nci ikramiye 
ç Çekilite mahıuı üç 
~~tını bilet karneıi 
~ı. Kanık: Talimhane, Abdül

~>d caddesi No. 7. 
"" 

1
1 Kazandığı 

*'tataı;ı numaralar 
163 9691 

reldlişinden bir emtontane 

« 
545 
487 
318 

• ol3Z 
52, 
goı 

229 
431 

43 
256 
189 
101 
334 
542 

1779!1 
17794~ 

177939 
177938 
177937 
177938 
17793S 
1779Jı 
177933 
177932 
1119n 
177930 
177il29 
177928 
177927 
177926 

Bugünkü keıideye mali
ıuı birer aded tam bilet 

Fit 
numıta11 

465 
,61 
'23 
228 

411 
201 
59 
81 

592 
595 
274 
127 
65 
11 

1" 
220 
98 

581 
323 
195 
326 
«8 
534 
522 
13-l 
571 
470 
502 
385 
207 

Kuandılı 
numaraJar 

96710 
!16711 
96712 
96713 
96714 
96715 
96716 
96717 
96718 
96719 
96701 
96702 
95703 
9G70~ 

96106 
96705 
96707 
96708 
96709 

163165 
163164 
163163 
163155 
163158 
183157 
163158 
163159 
163160 
163161 
163162 

195482 
18-1973 
1503114 
110855 

91:146 
8U37 
46728 
18319 
10910 

Bugünkü keıideye mali
ıuı birer aded yarım 

bilet 

l.i biğar ikramiyeler 
ç aylık birer aded 

tam bilet 
Kazand•tı 
numaralar 

9672') 
96721 
96722 
96723 
9b724 
9t\725 
1631~1 
16.1152 
163153 
163154 

birer aded 
bilet 

Kaundı(ı 
nurnarA1ar 

177945 
177944 
177943 
117942 

Fiı 
numaıaaı 

264 
1'1 
135 

21 
2'1 
'34 
515 
539 
598 
260 
509 
196 
,71 
150 
54 

128 
469 
374 
126 
600 
401 
S03 
567 
508 
107 

Kazandı;. 
numaralar 

177949 
177948 
177947 
177946 
177950 
158004 
158093 
158092 
158091 
1:<8090 
158089 
158088 
158087 
158086 
15808.i 
158084 
158083 
158082 
158081 
158080 
158079 
158078 
158077 
158078 
158100 

AROS 
~Qllı 

t11~~~ıa,tırılrr lf 
l tetr1ka 

Yazan: 
Ekrem Reşid Telrllca No. 
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' Siı .. 
' t· rnuslüman mısıruı:? 
' lı "''"düntiah. 
, ~elı.sini.7? 

e,,•ıı· 
'li ı. 

~lıt~~'dcdir Cicel? 
>ı ~ll ';:' bir; fllrkı 9öolerdi: 

,..:: ...._t[.aft.a, rüzgara l{ore, iki ve-
~iteı 1~ bir mesafe-le. 

\ ltiıtı, kırnın elinde? 
~ ~ç ltı elinde olacak ... Kafirlerin. 
~ ~'· ~'"an evv•l gelip bizi bu
~"Qo t..ı h.?rnlzın de t1 ort.a~ına ko-

1-~ e ın,... ettiler. Biı: t.tüslü -

'
''tlı~lrtıedikleri eıa. cefa yok. Za· •d. L. h · "vranıyoruı: ... 

ı..' V "ttıe-n atıldı: 
... ~ ..... , 
• "1 ~ ''" "1 Clcellidekl dindat • 

l;,'~•l Urtaralım! 
··~ >.t.~3~?\f heyecanlara kapılmayıp 
S ·~ ternkin v,. düşünC'"e} le ha· 
ı..·•ı . •n a d 
~ C:t~eıı· ız_ır taarruı:a geçme en 
'-~ ı 'Tltialümanlarına bir ha

. tı ıt...\ı':; "• onları kendilerine yar
' :Oh•in •tıney1 d•ha müno•ib 9ör

ll te~"'ıJr•fına tezkereler yazıl
•relerl yerlerin• ulattır• 

mağa balıkçılaf memur edildi Böyle
likle Hızır kaleyi içeriden fetetmek 
istiyordu. Betlncl kolun i~adın~n 
dört yüz .ene evvel böyle bır teşkı· 
lita lüzum gôrdü ve ODU vÜcude geti
rerek: istifade etti. 

Cicellilerden gelen cevab tahmin e
dildiği veçltile milspe~ hatıl sevine 
ve coşkunlukla dolu olduiuna naza -
ran vakit kay~tmeden fC)ırin uptı 
için tertibat alındı. Gemilerde yalnu 
manevrtılArı icra edecek kadar gemici 
~ıralnlarak efradı. bir kaç parça top 
karaya indirildi. Barbaroslar Cene -
vlzltt elinde bulunan .. hri ve kalesi
ni karadan Ietedeceklercli. Yazdıkları 
mektupların tesiri pek bıiyük olmu' 
olacak k.l, bulunduklan körft!zden Cı
~elliye kadar o1an mesafevi kateder· 
!erken civar köylerdrn ıelenler ve 
tehlrden kaçabilenlerin Utihaldle ltuv
veUeri bir mislinden fazla arttı 

Cicelliye varıldıtı zaman Cenevizler 
kaleye çekilmltlerdl. Bet yü.z mUdafil 
olan bu kalenin derhal muhasaruı 
bqladı. Bu ıefer Orucdan fazla Hızır 
,ecaat ıöıtordi. Dört ııün, dört ıece 

iki mefhum ara!'l'ınd.a hayli fark var -
dır. Harb ekonomis.l, harb zamanı ik
lı5adı demektir. Ekonomik harbi de 
düşmanı ekonomik vasıtalarla mağlOb 
etmeğe çalışmak ,eklinde taril etmek 
llz.ımdır. 

Harb ekonomisi, e!!ki ı:amanlardan
beri bilin~n bir meseledir. Asırlarca 
evvel devletlerin, daha sulh zaman-
larında bir h.arb bari.nesi ihdasını dü
şünmüş ve tatbik etmi• bulunmaları 
bunun bariz bir misalidir. Ekonomik 
harb nispeten yeni bir harb vasıta -
ıudır. 

Ekonomik harbin muvaffakiyeUi ve 
müessir bir ailih olduğu asıl Cihan 
harbinde be!U olmuştur. Harb gittikçe 
insan mücadelesinden ziyade makine 
ve malzeme savaşı haline inkıl&b ettiği 
için düşmanı haricden ham ve mamul 
madde ithalinden menedecek tanda 
abluka altına almak, onu tedricen za
yıf düşürerek mağlüb etmeyi intac 
etmektedir. Hiç bir memleket modern 
harbin lüzum gösterdiği bütün ham 
maddeleri bizzat istihsal edemediğine 
göre kudretli bir sanayi ve mükem -
mel bir ordu bu günkü harblerı ka
zanmak için her zaman klfi vasıta de
ğildir. 1914 deki büyük harb bu nok
tayı kAfi derecede aydınlatmıştır. Fa
kat ablukanın, yani ekonomik harbin 
de nihayet asıl askeri harb VUJtalan 
yardımı ile tatbik edilebilece~i göz. ö
nünde bulundurulmalıdır. 

Ekonomik harb kara, deniz. ve hava 
kuvvetlerine dayanılarak tatbik edi
len ve bu kuvvetlerin düşmana tam 
galebe.&ini. hazırlayan harb içinde bir 
harbdir. Muhtemel bir harbde kE.ndi
lerine düşman tarafından vaı:oluna
bilecek ablukanın tesirinden kurtul -
mak için bir çok devletler son on beş 
sene icinde fevkalide mesai Rarfct .. 
mişlerdir. Harb halinde lüzumlu mad
deleri biı:ı:at istihsal etmek, yanl ken
di kendine yetmek (autarcie) gaye!ti• 
ni güden devletler tabii tmltZ.nsıı:lık
ları (bazı nebati mahsuller için ikll
ntlnln müsaid olmaması, topraklarının 
bir takım maden! servetlere sahib bu-

300 158099 
521 158099 
473 158097 
333 l-419 158095 
112 113975 
39 113974 

183 113973 
308 113972 
76 113971 
25 113970 

«6 105851 
586 105860 
439 105861 
350 105862 

şSS 105863 

342 105864 

436 105865 

179 105866 

543 105867 

325 105868 
529 105869 
416 105870 

41' 105871 
6..'0 105872 
507 105873 

31' 105874 

«' 1058~5 

94 113969 
576 113968 
393 113967 
426 113966 

394 113%5 
376 113964 
477 113963 
617 113962 
407 113981 
537 113960 
204 113959 

143 113953 
318 1139;7 

131 113956 
37 113P55 

'66 113954 
623 113953 
75 113!'53 

194 113951 
421 105859 
74 1058.'iS 

578 1051157 
527 105856 
124 105855 
565 10585{ 
327 105853 
34 105852 

kaleye hücum etti ve nihayet. arka
daşlarının batında, kaleye ilk giren o 
oldu. Zaptedilen bu kalede yıiz ki'1 
esir edildi. Bir kaç gün tonra kale 
tamir edilmiş, rahneler kapatılmıştı. 

Hızır halka bir hitabede bulundu: 
- Ey Cecillllerl. .. Sin kafir boyun

duruğundan kurtardık. Kaleyi yeniden 
dÜfman taarruzuna kal'"fl ıiıleri mü
dafaa edebilecek bir hale getirdik. 
Bir kaç gün tonra biz buradan ayrı
lacatız. Birbirinlzle iyi ıeçınln, dai
ma kuvvetli ve müteyakkız olunuz, zi
ra ancak bu turetle iıtiklilinizl koru
vabiUrsinb: ... 

Minnet ve tükran hisleri izhar ede
rek Cicellilel' Barbaroslara burada 
kalmalarını rica ettUene de bunda 
muvaffak olamadılar Barbaroslara 
hemen bir kasaba k~dar küçük bir 
tehir değil, genif meydanlar, vasi sa
halar, koea memleketler, deryalar ll
zımdı. Bu hayali tahaklculı: ettirmek 
için de Yavuz Sultan Selimin hima
yesine ibtiyac vardı. Bir gemiye bir 
çok köle ve cariye ile kıymetli qya
ıar yükletildi.' Gemi Muhiddin reb 
isminde denizcilikte cesur, cenk~e yi
iit bir arkada'" tevdi edildi ve lııtan
bula ııönderlldi. 

••• 
Cicellin zapb, Orucda Bicayeye k11;r

fl bir seferin a?ı:tl5U.DU körüklıı:ıdi. Ar· 
tık bu arzunun önüne ıeçmek imkAn-
11Zdı. Hızır Blcayeya kar'1 askeri bir 
hareket icra~ın1 kararlaştırdı. Bu ka
rarın diler bir ıebebl vardı, 

lunmaması dolayısile), aınat kimya :;a
basında yenmeğe çallfmaktadırlar. Bu 
sahada şimdiye kadar hayli muvaffaki
yetler kazarulmıf ve tabüsine faik ~en ... 
teük, kauçulı: (buna) benzio, llh. isüh
sal edilmitse de maliyet masrafl:ırının 
fevkalide yüksekliji ve geniş istihMlin 
teknllı: sebeblerden dolayı henüz müm
kün olmaması tam otat":finin t111tbikını. 
dolayısile abluka tesirinin lt.alesinı ge
ciktirmektedir. Avrupa ham madde 
ihtiyacını, büyük kısmı itibarllP, de
niz yolile ve başka kıt'alardan ithal 
ettiğinden Avrupa devletleri arasın
daki harblerde deniz kuvveti üstün 
olan tarafın abluka yani ı!konomik 
harb fajkiyetini daimt sure~tc elinde 
bul~duracağı. tabiidir. 

Harb ekonomisine gelince, pek ge
n.it bir saha işgal eden bu tulğiyi ko
layca müta1ea etmek için, Jki kısma 
ayırmak lazımdır: llarbde milli tko· 
no~ barbde devlet ekonomisi. 

Sulh ve harb zamanında mılU eko
nominin vazifeleri farklıdır . Sulh z.a -
manında daha ziyade aivtl lailhlikl 
kartılamakla mükellef bulunan millt 
istihsal ve ithal.it, harb zamanında si
vil istihlik.in asgart hadde la'\dirilmesi 
yolu ile harb va!.'!ıtaları (bu tabir yal
nız sil1h ve cephane değil ;ayni za -
manda gıda, giyim, münakalf! ve Ulh .. 
ıahalarını da ihtiva edecek tar7.da ge
niş manada tasavvur olunm!'lıdır) elde 
edilmesine hasredilec:ektir. lkt. üç ke
lime ile kolayca yazılabilen bu hA.
dise tatbikat sahasında btlyük güç
lükleri yeneCi'!k azim mesal sarfını 
ir.ab ettirmektedir. Meseli milU gana
yiln, sivil ihtiyaçtan karttlayacak ts
tihsalden vazgeçirilip askeri ihtiyaç
lara tnhsis edilmesi (faraza boru fab
rikasının top, ince kumaş fı.brikasının 
askeri kaput kumaşı fabrikaları haline 
ifrağı) başlı başına teknik bilgi ve 
teşkili.t meselesidir. Bütün bu işlerin 
husulü uzun zamana mütevakkıf bu
lunduğundan daha 1Ulh zamanında 
hazırlıklann bitirilmiş olması li.ı:ım -
dır. Bundan başka. ekonomi siyaseU 
balomında.n asgart maliyet prenslpine 
göre intibah olunan kurulu~ yerleri 
Milli Müdafaa cihetinden dalma em
niyetli (düşman kara, deniz ve hava 
kuvvetleri tecavüı:ünden ni.ıpeten ma-

Hayvan nakliyatı 

bir vapur • • 
ıçın 

Karadeniz hattına çah4an pc>1~a va
purlarından başka biriken maUan ve 
hayvan nalcliyatuu yapmak üzere 
Oenizyolları idaresi her sene koyun 
postalan ihdas etmekte ve bu vapurlar 

bütün iskelelere uifayarak ticari efya 
ve hayvan yükleyerek yolcu almadan 
.btanbula •elınekte ldi. Denlzyollan 
idaresi bu seferleri yenJden 'fıdas et
meli faydalı görmü,, fakft elde fazla. 
\'Opur olmadığı için bu hatta yalnıı 

İnönü vapurunu tahsis etmeği karar
laştırmıştır. İnönü vapurunda iazla 

yük alabilmek için bazı tadilat yapıla
cak ve bu işe elveri,U bir hata geti
rilecektir. İdare imkAn buldu~u tak
dirde bu hatta bir yük vapuru daha 
tahlil edecek ve bu vapurlar aenenin 
her mevsiminde sefer yapacaklardır. 

Yirmi dört saatle kaç 
kifiye caza varildi? 

Son yirmi dört saat zarfında eehrin 
muhtelif semtlerinde ı• eoför ve oto
bU.. biletçisi, 7 fırın, 4 yağcı, 1 ma .. 
karna fabrikası, 3 pastırmacı, 2 ba

lıkçı, 2 bakkal, 1 mııhallebici hak -
kında muhtelif belediye ıuçlarından 
dolayı ceı:a zaptı tutulmu,tur. 

Tramvaydan atlayan 22 kişiden para 
cezas ıahnmış. 157 kilo nokaan ekmek 
ile 11 kilo fırancala musadere edil
miştir. 

!.llllllllllllıtı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

t ....... ~ ... ~ .... ~ .... ~ .... ~,,,,,,,,,, 
BUGtiNKÜ PROGRAM 

18,00 Program, 18.03 Radyo caz or
kestrası, 18,40 İncesaz. 19,15 Cenubi 
Amerika havalan, 19,30 Ajans, 19,45 
Fasıl heyeti, 20,15 Radyo gaı:etesl, 20,45 
Müzik, 21.00 Dinleyici istekleri. 21,30 
Konuıma, 21,45 Radyo salon orkes
trası, 22,30 Ajans, 22,45 Danaı müt.lli, 
23,2S/23,Z0 Yarın ki program. 

Ciceliin Barbaroslar tarafından zap
tı. Cenevizlerin majlQbiyetl haberi, 
bütün memleket üzerinde coşturucu 
bir riizgir gibi esmiıtl. Bu kadar kı
sa bir zamanda elde edilen bu galebe 
Arablar arasında her türlü tereddüdü 
silmişti. Çöller a~ak. her vahada, 
bir kabilenin iltihakile büyüyen kafi· 
leler Barbaroslara arzı: bJı:met tçin Ci
celle gelmişlerdi. Şeyhlerinin ardtnd3 
dağdan sürü halinde int-n aşiretler 
ha1Ask1r unvanını verdikleri Barba .. 
roılann emri alhnda cenk edebllınek 
•erefini kaı:anmak için tehrln civnnnı 
doldurmuşlardı. Yirmi bine baliğ olan 
bu insan kütleslnln başında B~rberis· 
tanın en meşhur feyhlerinden olan 
Ahmed İbnilkadı bulunuyordu. 
Cenkleşmek üzere dağlarını, vaha

larını, köylerini, kabilelerini terkeden 
bu yirmi bin urbana cenk )İıı.ımdı. 
İşte bu sebebden dol8yıdır ki HıW", 
Orucun Bicayeyi zaptetmek arzusuna 
muvafakat etti. Ancak: yarım vahşi 

olan, hiç bir nizama alıflk. bulunma
yan, ellerinde mevcud iptid•t &.llihta ... 
rın düşman topla.nna karşı tll!sirl hi9 
mesabesinde olan bu insan kü.tlelerl
nin neye yarayabileceklerini kestire
miyordu. 

Durup dinlenmeden: 
- Bicayeyl zap!edellm! .. 
Diyen Oruc, hareketi karadan idare 

edecekti. Hızır !sa orduyu taldb için 
gemileri lla Vadiülkebir lalnul nehre 
girdi, 

ııun) olmadığından, kurulmut fabrika
ların yerlerinin tebdili ve y'?ni kurula .. 
cakların yerlerinin tespiti hususunda 
da daha sulh zaman1nda asgnri maliyet 
prensipi ile emniyet unsurunun bera
berce tetkik ve telifi icab etmektedir. 

Harb içinde fazla harb maddesi Js
tihli.ki dolayısile ham ve mamul mad
de ithalatı da artacaktır. İthalit. pren
sip itibarile .. ancak ihracatla temin e
dilebileceği.ne gött harb esnaı:ıında bir 
taraftan da ihracatı çoğaltmak icab e
d~ktir. Bunun için de Ç<>k çalıttP 
çok istihsal etmek, fakat mümkiln 
mertebe az istihlak ederek dı$andan 
alacak temini için harice fazla satmak 
lılzımdır. 

Batka mühim bir nokta da harb fs .. 
tihsal tarzı ve barb harici ticaret me
seleleri tanzim olununcuya kadar har
bin ilk ihtiyaçlarını k~ılayacalc. mık
tarda mamul ve gayrim.amul maddeler 
den daha sulh zamanında stok yapıl -
ma.aıdır. 

Bu kısa iz.abattan çıkan netice şu -
dur: Harb zamanında gafil avlanma .. 
mak için sulh zamanında yalnıı: as -
keri kuvvetleri ihzar ve ıtını:tm kAfi 
değildir, ayni zam.anda mitil harb ve 
konomUinin temel1erinl kurmak ve 
derhal itlemeye müheyya bir vaıiye -
~ sokmak ve stokları temin etmek 
elzemdir. Son ı.amanlarda totaliter ba
ZJ. devlet adam.lan dünyada .normal 
hayatın sulh değil harb olduğunu ve 
devamh surette ancak bir milli h:lrb 
ekonoml!!İnin mevzuu bahiıııı olabile .. 
ccğinl ileri sürmüşler ve dolRyıslle 
kliısık iktısad ilminin mevcudiyetini 
inlli etmi,Ierdir. 

Anadolu Ajansının bültenlerindeki 
rtsmt harb tebliğlerinin hulhasıru qa .. 
ğıya yazıyoruz:: 

/ngiltere 
Dün öğleden sonra Alman tayyare

leri bilhassa Southampton üzerin.? hü
cum etmif.lene de İngiliz avcı tayya
relerile karşılaşmışlardır. Neticede ba
n binalar hasara uğramı.ş, bir mile.tat 
irısan yaralanmı.t ve bir kaç kişi de 
Cilmüotür. Almanların. tayyare .kayıbı 
üç, İngilizlerin ikidir. 

••• 
Dün gece İngiliz tayyareleri Emden 

petrol depolarına, Bremerhaven ve 
Bremen bahriye inşaat tezgahlarına 
hücum etmişlerdir. 

Emdende bomba atılan mıntakada 30 
yangın çıkmuılır. 
Hamburıda Neuhof elektrik santrali 

ile Bremen civarında Vegesachda de· 
nlı.altı inşaatı tezgahları da bombardı
mRn edilmiştir. Hamburgda mütead· 
did yangınlar çıkınıftır. 

Boulogne, CaWs. Dunkerque, An
v~rs, Flessingue limanları ve dÜfman 
hgali altında bulunan müteaddld Uıy
yare meydan.lan bombarduııan edfi .. 
mi"tir. 

Tayyarelerimizden ikisi üssüne dOn• 
me-mişUr. 

Dün, sahil muha!aı:a teşkilihna 
nlf:nsub tayyareler çilt motörlü iki 
dü,man tayyaresinin hücumuna uğ;ra
mı~ ve cereyan eden muharebede bir 
diiJman tayyaresi düfilrülmüştür. 

*** Beşeriyetin normal hallnln harb ol· Mısırda: Di.işman tayyareleri SidJ 
duğunu kabul etmek dünya için bir. Barranl ü-,:erinde uc;muşlarsa da topçu 
felaket olur. Fakat dünyada bu fikre oteşl ~da ricate mecbur olmuış
sahib devlet adamları bulundukça 

tardır. sulhçu devletlerin de istikl&llerınl ko-
rumak ve nihayet devamlı bir cihan Sudanda: İngiliz motörlü ketif kol-

ları sür'atle çekilen bir dü'"'an müf· 
sulhu temin etmek için bir müddet rt''leslne zayiat verclirmi4lerdir. 
fedakirlık edip mahrumiyetlere kat- Kenya ve Filist:inde: İş'ara deler bir 
lanarak harb içinde bulunmuyorlarsa 
bile harb tehlikesini daima yakın ad- hıtreket olmamıştır. 
dcdip harb ekonomisine bütün var- Almanya 
lıklarile haı:ırlanmalan hayatı bir e- . 
hemmiyet arı.eder. Londraya ve Inıflleren~ bllhıısa 

H bd d l t konomlsl bahılnl ı cenubu ıarbl mıntakasile Iekoçya sa• 
ar e eve 8 hıll · lan ·· ıe ddid h lar yani munı:am harb maıraflarını dev- or~e yapı mu • , uc.um 

letin ne suretle karştlayabileceA:i m•- netıcesınde Preat-Yarmouth da şıddetH 
N1eslni gelecek yaıımızda tetkik ede· ı infillkJar vukua selrnit, Dundeoe'de 
ceğiJ. ılddetli yangınlar çıkmıı ve Portl•nd 

açılllırmda dokuz düşman tayyaresi 
düşUrUldüQü hald• ltiç bir Alnınn tay-

Dr. llelii Şükrü SUVLA 

11aresi kaybedllmemio-Ur. 

S P O ~ 23 İngiliz tayyaresi dütürülmüt. alb 1 1 
Almanya üzerine yapılan akınlardı 

~---------------.1. Alınan tayyaresi ziyaa uğramıştır. İn-
• gUi% hücumları iki sivilin ölümüne, 
İstanbul Futbol ajanlığından: 

10/11/940 tarihinde yapılacak 
lik maçlan 

Fenerbahçe stadı: 

Topkapı - Altmtuğ aaat 11 

Fenerbahçe .. İa:l spor 

Vefa - Beykoz 1Ut 15 
Şeref stadı: 

saat 13 

Beşiktaı - Silleymanlya ıaıt 13 

Galatasaray - Beyoğluspor saat 15 

AnııdoluhiMr ııa1ı .. ı: 

Rumelihlsar - Beylerbeyi saat 11 
Anadolubiaar - Alemdar ııut 13 

HiJil - Anadolu saat 15 

Kanııfunrlik aahuı: 

Davudpa'" - İstikW oaat 11 
Do~spor - Demlrspor saat 13 

Eyüb - Karagümrük .. at 15 

Müessif bir irtihal 
Sadri esbak Ethem (Pasa) mahdumu 

merhum Mustafa Mazlfun (Bey) hail· 
lesi ve Divanı Muhasebat azasından 
merhum Hacı Cemal (Bey) kerimesi, 
esbak Dahiliye Nazırı Ahmed Reşidin 
kayınvaldesi ve sabık La-Hay masla
hatg{iı.arı Esad Cemal heıntiresi: Ek
rem Reşid ve Cemal Reşid.in büyük va
lideleri ve Hariciye Vekileti eube mü ... 
dürlerinden Kemal Said'in büyük ka
yınvaldesi. 

FATMA SAİME (Hanımelendi) 
rahmeti rahmana kavuş:muftur. 

Cenaze 8 teşrinievvel cuma ııünil saat 
11 de Nifllntaı Ahmed bey sokaıiı 37 
numaralı haneıinden kaldırılarak rıa
maıı Teşviklye camii terlfinde cuma 
namazını mütealdb eda edildikten 
sonra Edirnekapı şehldlllindekl ml!d
feni ebedisine vediai haki rufran kı-
hnacaktır. ~ 

Merhume ı:ühdü salah ve hayril ha-
senad ile mütehalli nadiri.il emsal bir 
eski Türk (hanımefendiısi) idi. 

Mevti kendisine rahmet ve evlAdü 
akraba.sına sabır ihsan efsin. 

müteaddid kimselerin yaralanmasına 

ve bir sanayi müessesesinin mütteml
lıitında yangın çı.kmtwna sebeb olmuf
tur. 

Alman resmi tebliği gemi zayia4 
hakkında o-u izahatı vermektedir: 

Eyl\11 ve teşrinievvel aylarında düş
man gemilerile düşman tarafından kul
Jıınılan gemilerden lcıı.ybolanlann toni
lilo mecmuu, bir milyon SOS.600 e ba 
111 olmuıtur. Bunlardan 946.000 tonlla
toluğu denizaltılar tarafından batınl
IT'!$lır. 

Bu suretle harbin ~mdanberl ba
brılan dilpnan gemilerile düşman ta
rilfından kullanılan ııemUerin tonlllto• 
su 7.162.200 e hali# olmuftur. 

Bu neticeye muhtelif kuvvetler tU 
suretle iştirak etmektedirle.ı.·: 

Harb gemileri l.810.000 
Deniultılar S.7U 000 
Hava kuvvetleri 1.838.200 
Batan düf'Tl.an harb gemileri, harb 

himıetlerindo kullanılan gemiler ve 
mayin dökme hareki.tına iştiral-: eden 
donanma kuvvetJerile tayyarelerin ve 
sahil bataryalarının batırdıkları ~emi-
lf'r bu rakama dahil değildir. Binaena
leyh harbin ba•tndanberl diifmanın ul 
radığı zayiat bundan çok mUhimdir, 
Harbin baş.ındanberi hava kuvvetleri 
yclnız ba.,ına 3.000.000 tonilitoluk ti
caret gemlsl hasara uğratnuşbr Bu 
rakam yukarıdaki hesaba dahli de~l
dır . Hasara uğryan bu gemil~rden bir 
kı.r:mınm merbut olduktan llmanlııra 

gidemediklerine, gidenlerin in ta.mir 
edı lemediklerine muhakkak • naza.rile 
hlnlmaktadır. 

ltalva 
Kapestika geçidinin fİmallnde ve 

Pre'J)lı ıölünün cf>nub kotları arasında 
diıemanın tqebbü!:)er:I aarh surette 
et-rl püskürtülmüştür. Prespe r.ölü bcr
zshı üzerlndelct köprü kesllma ve bu-

Halkevini ve Balk.odasını biz maka.le• 
terle, dövi:ılerle, mıs:ralarla defalar• 
a anlatmay• çalış:tık. Büyiijümıiz, 
küçüfiimüz bir takım le•bihlerle 

..!!"'ksadı ifade ettiil zaruıına diiJtü. 
Her Halkevine ve her Ha.lkoduuıa 

bir radyo ve oparlör li.mn oldufu• 
nu, lnkılibın ses.ini köye her fır ... 
utta duyurmak ve yaymak lcab et• 
üğinl b•pimlz defalarca yazdı1ı: ve 
süyledik. 

Şimdi; Kanıdenı. layısmdald Saraıo
na kö)' ünde, Balk odasını re zerken, 
bir yaşlı ve ıöri"ü.lü köylünün bana 
llÖ)· ledilderini kaydedeyim: 

Bizim anJadıiunıı:: İki türlü cami var. 
Birine abdestli cirilir; biri.ne abdest· 
liı ıirilir. Siz buna Balk.evi diyorsu
nuz. Me.scid cibl oldu, küçük oldu, 
küçük yerde oldu mu orası Halk 
odası oluyor. 

Düşündük. Bu meıcide iyi sesli bir 
müeıı.in Jônm: A.ram.ıı:da para top
ladık. Bir FlUpis nıa.rka radyo aı .. 
dık. 

(Sarııgonalı Hüseyin Aia, Filipse Fİ• 
lipls d.Jyor ve radyoyu radyo fek• 
!inde teliffuz ediyordu. Fakat beııu
tior;lerinde şehir aizı bir marifetten 
çok büyük bir f"Yô bir llılbi hidayet 
vardı.) 

Köylü ve kaıat>alı rad,-o dinlemeye 
çok meraklıdır. Bele yeni cihan har
bi başlayahdanberi bu merak, iptili. 
dencesine varmıştır. Radyodaki ba
vadl'fl can kulağile dinl~:ren köylü, 
bundan c:ok vakit blr te:r ~Jama
makta, tefsir ve tevillere 51ıparak 
mana çıkarmaya ~abalamaktad1r. 
Yalruz köylü i~n yapılan tebliğlerde 
bile bô.18 eski ve aidatı bir eda , .. r. 
.. Başvekilin seyahati arkasından 
Deyll Ekspres diyor ld. şeklinde ya
bancı kelimelerle dolu bir havadisi 
dinleyen köylüler, birbirlerine AAru
yorlardı: Baş:veldl, ekspres treninde 
kime ne demi, Allahı seversen? 

Sonra; radyonun Enderun mo.!ildsi, 
hanıi eberiy~ti memnun etmek l<in 
plmıyor? On alb milyon köylünün 
onlan dinlemeie ne ah.şka.nlıfıt ne 
tahammüJü var! AJqamlan, Anka
ranın 5Uini dinJemek için Balko
dası.na, kahveye ve meydana topla
nan köylüler, Türk halkı, pek anla• 
yamadıklan karı~k bir dille ve ci· 
rift cümlelerle söylenmiş. haberlerin 
10nunda bir Osmanh lnUDsi duy .. 
maktadırlar; Onlar Ankan.nın ~slni 
bekliyorlar. 

ANKARALI 

ZAYİ 

238 numaralı "°förlük ehliyetnameınl 
zayi ettim, yenisini alacaiımdan eski· 
ıılnln hükmü yoktur. 

Zonııuldak - İU:ele kamyoncusu 
İbrahim yanında toför 

Mehmed Çınarlı 

rada diifman lr:amyonlan ınitralyöı: a• 
tetine tutularak tahrlb edilmif, asker 
kollanna tam isabetler kaydedilerek 
datıt:ılmıştır. 

İtalyan tayyare grupları, Yanya ve 
Meçovo mıntakalannda yol Utı.akla• 
rmı, Florine istasyonunu, Navarin, 
Pire ve Argosloll deni% llalerila Korlu• 
d• uker! hedefleri bombardıman et
mişlerdir. 

Bir düıman donizaltı gemW. bıhrıl
mıttır. 

Şlmall A.frikada, aerl kollarımız, 
dÜfmanı, Sidi-Barranlnln elli kilomet
re cenubu fafkiaine kadar takib etıniı
lerdir. Düşman tayyareleri, MaddaleM 
kalesine ve Kartıülgreyn'e bombalar 
atmışlardır. 

Şarki Afrikada, Sciuııceile mıntaka • 
sında düşmanın müsellab kamyonları 
kuvvetlerlmlzle karşılaşmı, ve dü., • 
man ka.myonlan, bir ölü subay ve bir 
koç esir bırakarak çekil..ml.ştir. 

Temma üzerinde GI01Jter tipinde bir 
avcı tayyare~i düşürülmiiflür. 

Dii~manın Keren ilıerine yııphjı ha .. 
va hücumlan netlCffinde bir \dş;i öl
müş, iki kifi yaralanmıştır. Ki.cımAio vı 
Gherille üzerine yapılan hücum1arda 
C'lü ve maddf ha.\ar yoktur. 

Dü(Tllan tayyareleri. dün gece, Na
paliye v•rm•Aa tetebbi!J etmişlerse da 
ha\-a dafi batuyalan tarafından deor
ha.I geri pilskürtillmü,lerclir. Lecce 
eyaletinde Sunno mevkine blr kaç bom 
ba dü.,,.u,. iki ev yılnlmı" a!h kişi öl
müş, d6rt ki-fi yaralanmıetır. S9.n Vlto
dakt Normannl'ye düşen baş1<"l ~mba .. 
Itır da •klz: kişinin ölümOne ve elb 1rl• 
ttinln yaralanmaıııına sebeblyt:!t vennit
tir 

Çok geçmeden şehir muhasara edil- * BİR ADAllUN ADI ÇIKACA- böyle olmaz; demir gibidir. Ne eğr'.lir; 
di. Faka.t mevkii işgal eden İspanyol- tINA... ne çukurlaŞtr. Ancak bu da elbet toı:-
lar müdafaada ısrar ediyorlarJı. Zenginin malı, :ıilğürdün çenesini lu, toprakh, çamurlu, çuku1:"lu Arnavud 
Yırmi dört günlük bir mücadeleden yorarmış:, derler Dılencilenn ı:en - kaldınmından ve parlr~den iyidir. Hele 

sonra iki taraf da vaziyetini muha- gi.nliği de dillere destan olrlu ve bizim asfaltın bir metre murabbaı üç, dört 
la•• d. d An k gibi zügur· ·· dlerin hakikaten -nesini liraya yani 1>31 kenin iki mlsli fi.atına -.. e ıyor u. ca müslümanların :.o-

ba Yorma"& baflamıştı. Ancak biDm bu mal olduRu sabit olunca, ıırhk tered• rutu tüken.mi,tt, Hınr Tunus Sul- J 

ycr«unluğumuzdan dilenciler bir ,ey düde maha! yokhır. . 
tanına cephane gönderme!! tçin mil· * DER JN RADYOS m>AKI 
racaat etUse de bir red cevab11e kar... knybet:me:ıken zenginlikleri, hırilo.nnı iL SPiKER" U .. 

tahrik eden hı.rsızlar ve katiller vü- ı RU~ 
tılaştı. Bent Hafas sülAleslne mensub zünden hayatlarını bile laY .. Atina ajansı, on milyon Yunanlı için• 
ı:atı terif bu suretle kin ve nefret bediyorlar. İşte bir hırsız tarafından de bir tane vatan haini bulunabllece
besled.iği Barbaroslardan kurtulaca - bir dilen . L-tl dil i B h d d fllni ve bunun da memleketten kaçan 
• 1 B h k dl cı A.B e m ş. u ay u a bl · b. ld ... " · ısını zannetm şti. u are .eti ken neden bu cinayeti i'1ediğini ıoruyor- r ser~rı, ır casus o u ....... o, ıpm• 
üı:erlne Türklerin nefret ,.e hiddetini !ar: dl Berl.ınde spikerlik ettijini hRber 
celbelti. Artık Barbaroalar bu hAine verdi. Iki ecnebi radyoda TUrk hal-

- Dilencilt:r zengin oluyor, dediler, 
karfı hiç bir suretle ba~h değildiler. belki par:aı çıkar, diye öldüı·düm. kını ve hükO.metini zehirlemiye ı.;ah• 
Fakat Bicaye önündeki vaziyetleri de f8nlarden birinin Türk olma.dığını 

k 1 Bir adamın adı çıkacağınn canı ç1k.. b·ı· l'b b. 
giln geçtikçe daha mUş: Ü oluyordu. •ın, diye bir l&f vardır. Fakat bu gidişle ı ıyoruz. Diğeri için, k.i.h mas u. ır 
Diğer taraftan '!1uhasarıd.a bulunan- dilencilerin hem adı çıkacak, hem ca- Suriyelinin kardeşi oldutunu, klh se-
ların imdadına ispanyadan kuvvetler faretimizden kovulan bir kavas oldu-
sevkedildlği haberi alınnu,tı. Bu sefer j nı. ğunu söylüyorlar. Hangisi doğru?. Bu-
vazi~t müslilmanlar için vat.amel * İSTANBULUN YOLLARI VE nu da Anadolu ajansı bütün düıwa 
kesbetti, Sahile avdet etmek, urban- ASFALTI Türklerine habfor verse, bize kimin, 

han&i ı;ütü bozu~ akıl Öğretti~ini 
tara müklfatlar vererek dağıtmak, ge- İstanbul Valisi. ve Belediye reisi ha- öğrenirdik! 
mUere dönmek llzım geliyordu. Fakat nl harıl yol yaptırıyor. Bu yolların he· * HAREKETSİZLİGİN SEBEBİ 
kuraklıktan VadJülkebirin sulan in- men hepıd aJaJtbr. Bir aydanberi Talı:- İtalyanlar, Yunan topraklarındaki 
miş, gemilerden üç tane!ı:i de karaya ılmle Harbiye arannda çukurlar ka - hareketsizllkf, havalann fenalıiına at
oturmuş, kımıldanmaz olmuştu. Bu &deh, kumıar dağıtıldı Yol aslalUanı- (ediyorlar. Uzun müddet Mısır ta • 
gemiler, düşman eline düşmemek için, yor. Geçen sene, yani 1939 da İltan-- arnızunun inkitaf edememesini da 
yakıldı. Dll!;erlerile de Cicelle dônüldü, bulda (l kilometre as.falt yapıldıtuu ayni .sebebe yüklemişlerdi. 
Oruc burada kaldı. Hızır da elinde ka- Vali aöylernı.ti. Bu ae.ne daha çok ili· İtalyanların rahatca harb edebilme-
lan dört gemi ile Tunusa mütevec - {alt yapılacağı anlaşılıyor. !eri için huaust surette ihı:ar edilmiş: 
clhen yol aldı. Fakat bu yolların en kısa zamanda ı hava mı li:nm?. Fakat bize öyle ıe .. 

kamburlaşmaları, çukurlar ve çatlaklar Hyor ki onlar ergeç hava alacaklar • 
, (Arkası var) içinde kalmuı caıı aıkacak .. lf. ,t.ı!alt dır, - B. S. 
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1 cuz 1 RLAR 1 
Arayanlar 

* İş anyorum - Eski ve yeni yaı.ılan 
mükemmel bilirim. Uzun :zaman ti
caret aahasında çalışbm. Bonservis
lerlm vardır. Taşraya da gidebilirim. 
Arzu edenler Hakikat ga:ı.etesinde İŞ 
rumuzuna mektubla müracaaileri. (1) * Gene blr bayan iş anyor - Eski ve 
l"nl yazıları bilir. Daktilo yazabilir. 
Taşraya da gider. Verllec•k maqı 
bildirir mektubla (Hakikat) ıazete
ainde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) * İş anyorum - Orta derecede tah
alllm vardır. idare itlerinden anlarım. 
Bonaervlslerim vardır. (Hakikat) ~a
zet.esinde O. T. rumumna mektubla 
müracaat. (3) * Gene blr muhasebeci iş anyor -
Usulü muhaaebeye ve Fra.nnzcaya •tı
na, tecrübeli gene bir muhasib i• an
yor, Referans verebilir. ·Hakikat• ga
zetesinde (K. T.) rumuzuna tahriren 
nıüracaat. (16) 

Arayanlar 

yaşlı bayan aranıyor. İstedikleri maq 
ve tercümeihallerinl (Hakikat) gue
tesinde K. S. rumuzuna mektubla 
bildirmeleri. \4) * Daktilo bayan aranıyor - Eski ve 
yeni yazılan mükemmel bilen bir ba
yan daktilo aranıyor. Maaş bilgisine 
ııöre verllecektir. (Hakikat) gazete -
sinde (W) rumuzuna mektubla mü
racaaUeri. (5) 

Satılık • Kiralık 
* Kiralık oda aranıyor - İkı kişi
lik bir aile için bot bir oda aranıyor. 
Sirkeci ve civarı tercih edilir. Hakikat 
gazetesinde Bay Kemale müracaat. (17 ) * Satılık soba aranıyor - Antrasit 
yakan şık demir bir soba salın alına
caktır. Satmak l.stlyenlerin (Hakikat) 
Raz.ete!dnde A. T. rumuzuna. müra -
caatleri. (7) * Pansiyon aranıyor - Bekir bir Bay, 
yiyecek, yatacak dahil ve her hususta 
temin edllecek pansiyon anyor. (Ha
kikat) gazeleslnde (Pansiyon) rumu -
zuna müracaat. <8) * Satılık kltaıb aranıyor - Eski ve 

*Kadın ahçı aranıyor - Ankarada ta- yeni harflerle basılmış kitablar satın 
nınmı.t bir alla yanında qçılık yapa- alınacaktır. Satmak lsUyenlerin (Ba
cak bir bayan aranıyor. (Hakikat) JZa-ı ldkat) şıazetesl vasıtaslle A. T. rumu
zete.ı müdlrlyetine müracaat. (6) zuna müracaatlerl. (9) * Bayan aranıyor - Bekir bir gencin * Ulak bir demir kasa anuııyor -
ev Wer! ldareainl yapabilecek orta Temiz kullamlmıt demir bir kasa aa-

. 

tın alınacaktır. Satmak lttlyenlerin ga
zetemiz idarehanesine müracaat. (10) * Baslı;ül aranıyor - Az kullanılmıt 
300 kiloya kadar tarlar bir baskül a
ranıyor. Hakikat ıazetesine müracaat. 

(il) * Daktilo makinesi aranıyor - Az 
lrullaııı!mıt. fakat temiz her han~ 
marka olursa olsun bir dakillo maki
nesi alınacaktır. Gazetemiz idareha
nesine müracaat. (14) 

Müteferrik 
* Koman dersi almak istiyorum - Şe
raitinJ ve fiatını (Hakikat) gazetesine 
(Keman) rumuz.ile mektubla müra
caat (12) 

* İngilizce den almak b:tiyonım -
Haftada iki gün olmak üzere İngU.izce 
ders almak l.stiyorum. (Hakikat) ga
zetesinde (İngilizce) rumuzuna mek .. 
tubla müracaat. (13) 

Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemiıl adreı gösteren 

karilerlmizdcn : 
İngilizce - W - E.S. - A.T. - K.S. 
rumuzlarına mektub gelmi$tir. 
Aldırmala.nnı rica ederiz. 

Beşiktaş Sulh Mahkem<•I 
Başkôtibliğiııden: 

Yalova icra Memurluğundan : 
(0, 258 

Ziraat Bankası İstanbul şubesine 255 lira vermeğe borclu Güney kö
yünden Honadah Abbas e,i Hatice, ?.-1ehmed oğlu Konilill Meluned, Hoca 
Elmekli ZüUikar oğlu Ebubekir, Mehmed oğlu Honadalı Mehmed, Mehmed 
oğlu Aku'8lı Hüseyinin işbu UAn tarihinden itibaren 10 gün içinde borclarını 
ödemeleri ve bir itirazları varsa bu müddet içinde memuriyetimize bildir
meleri, aluıi halde haklarında cebri icraya devam olunaca~ı ilin olunur. (10546) 

Esterin İlya zimmetindeki alacağının 
temini istifası zımnında tahtı hacze 
alınan Orta.köyde eski Gözlükçü, yeni 
Şekerci sokağında eski 13, yeni 58 No. 
lı ve gene Ortaköyde Şekercioğlu ao
kafl:ında eski 52, yeni 54 - 56 Nolı 
iki bab hanenin yarım hisseleri açık 
arttırmaya çıkanlmlf olup 6/ 11/940 

tarihinde tartnameıi divanhaneye ta
lik edilerek 3 112 /940 tarihine musadif 
salı günü aaat on dörtten on altıya ka
dar dairemlule satılacakbr. Arttırmaya 
iftirak için yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi veya milli bir bankanın tem.i

nat mektubunu lıimil olarak (20) se
nelik evkaf taviz bedeli, tapu harcı, 

telllliye resmi müşterisine aiddir. Aksi 
halde en aon arttıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere artbrma on gün daha 
temdid edilerek 13/121940 tarihine mu
aadif cuma günü ayni saatte en son 
arttırana ihale edilecektir. 

Yalova icra Memurluğundan : 
40. 263 

Ziraat Banka!I İstanbul tubesine 58 lira vermeğe borc1u Güney köyünden 
Uramalı ölü Mehmed eşi Eminenin işbu ilin tarihinden ·itibaren 10 gün için
de borcunu ödemesi ve bir itirazı varsa gene bu müddet içinde memuri
yetimize bildirmesi. aksi halde hakkında cebrt icra yapılacağı tebliğ yerini 
tutmak üzere ilin olunur. (10541) 

Kıymeti muhammeneleri M No.lı 
hanenin tamamı 1400 ve 58 No.lı ha .. 
nenin tamamı 1600 liradır. 

54 No.lı hanenin evsafı: Bina klr
&ir olup iki kattır. Birinci katta bir 
oda, bir heli, bir kuyulu mutfak ve 
zemini kiresman döteli methal. İkinci 
katta iki oda, bir aralık, bir heli elek
trik, au teW.tı yoktur. Mesalıası 42 
111. M. 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra ~de üç defa muntazaman 

di,terinizi hrçalayıruz. 

58 numaralı hane üç kaili olup 
tamamı kirgir, zemin katı 2 oda. bir 
mutlak, bir heli, methal. İkinci kat 
iki oda, bir hell, bir mutlok, bir odaaı 
balkonludur. Mesahası 55 M. mu -
rabbaıdır. 

Yalova icra Memurluğundan : 

2004 No.lı icra kanununun 126 ncı 
maddesine tevfikan ipotek aahibl ala
caklılarla diğer alikadarlann ve irti
fak hakkı aalılblerinln dahi gayri -
menkul Uzerindeki h.ıklaruu ve hu
auslle faiz ve masrafa dair olan iddi
alarım on bet gün içinde dairemize 
bildirmeleri llzımdır. Aksi h.ılde tapu 
licUlerile haklan sabit olmadıkça sahf 
bedelinin paylaomuından harlc kalırlar 

İşbu maddei kanuniye ahkamına 
aöre hareket eylemek ve daha fazla 
rıalllmat almak isteyenlerin de 940 /1463 
dosya numarasile memuriyetimize 
müracaatleri ilAn olunur. 

r-. -----"""' 
ı imtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 

Necib AD KUÇUKA 

Umum nOfriyatı idare eden 
Yazı 4leri Müdürü: 

Cemal Hakkı SELEK 

Buıldıjı yor: 
Cumhuriyet Matbaası 

FO 

401259 
Ziraat Bankası İstanbul Şubesine 111 lira 90 kurut vermeie borclu Gü• 

ney köyünden Hacıoğlu İrhaneli Nur Mehmed ve ölü Hasan HacL eti Zey
nebin işbu ilin tarihinden itibaren 10 gün içinde borclarını ödemeleri ve 
bir itirazları varsa bu müddet içinde dairemize bildirmeleri, aksi halde 
haklannda cebri icraya devam olunacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere illn olunur. (10545) 

i LAN 

Her nasıha polis tanınma karnemi 
zayi fJtmit olduiumu ve yenWni a1a
cağmıdan eski!dnin hükmü kalmadı
ğını gazetenizin 3111 '940 tarih ve 104 

sayılı nü!Ülamnın 4 üncü ~hife!'linin 5 
inci ıütununda ilin etmiştim. MezkUr 
karnem İstanbul Emniyetince bulu -
narak yedime verilmiş olup hükmü 
baki olduıtundan 3111 .'940 tarihinde 
nesretmi$ olduğum zayi UAnmın kil -
kümsüz olduğunu Uin ederim. 

1441 ıicil sayılı polis memunı 
Eyüb Kunı 

, Noter dairesi nakli ' 
İstanbul Dördüncü Noteri Ali 

Murtaza Astan, dairesini Yıiksek 
Vekaletin mü.'ıiaade~ile Yenıposta

ne karşısında Yeni Valde hanının 

zem.in katına nakletmiştir, 

. ~lj~lll ı. J · r~ ·ı 
I' 'ı'I" .. ,! ''.U 

l~ Jı•iııl.l' 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAlll KIS~UNDA 
Gece ııaat 20.30 da 

BİR ANA 
--··--

Bevo~lu İstiklll caddesinde 
KOMEDi KJS~UNDA 

Gece saat 20,30 da 

DA D 1 
Her tarafa otobU.. temin edilmiştir. 

T Ü R K OPERET HEYETİ 
BU AKŞAM 

Kadıköy OPERA sinemasında 

Üstad MUHLİS SABAHATTİNİN 
iki büyük eseri 

1 - Kerem - Aslı - Müzikli f8rk masalı 
2 - Efenin a'iln - Millf operet 4 perde 

OL 
iŞTiHA ŞURUBU 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

C Tarihi maçerıı Yazan: 
romanı ZIYA ŞAKIR 

Telrlka No. ) 
22 

Mihaill Selçuk aaraylanna &evke· na!ib ve gürbüz vücudile, bir anda 
den sebebe gelince .. Orduda kahra - bütün prenseslerin göılerLni kendi
manlığile temayüz etmfo olan bu za- sine çekmitıU. 
bit. ilk defa olarak İznik sarayına gir- Mihail, gencUk kudretini kadlnlara 
dili zaman. Bizans aaılzadeleri tara - satmak tenezzülünde bulunan bir n
fından pek soğuk bir ıurctte karoı- dam olsaydı, daha o zaman, çs.rçabuk 
landı. Sırmalı elbiulerile, pomadalı ikbal f&hlkasına çıkabilirdi. Fakat o, 
saçtan ve boyalı çehreleı·ilc birer o derece ma&rur bir adamdı ki, an
lirk palyaçocusunu andıran İmpara- cak, bizzat kendisi sevişmek ihtiyacı 
torun maiyet zabitanı, onu tiddeUe duyduğu zaman kadınlara tebessüm 
kıskanmışlardı. ediyordu. Onun haricind'?, tok bir 

Bu luskanclık, aebebaiz değildi. Ar- kedi gibi her şeyden istiğna gö•ten
tık o ı•vtek adaleli. kukla kıyafeili yor .. Ne ete, ne deriye, ne kata ve 
saray zabitleri, Bizam prenseslerini ne de göze, zerre kadar ehemmiyet 
lliı derecede tatmin edt:miyor1ardı. vermiyordu. 
Onun için bu azgın ve muhteris ka- Onun saraya girdili günden itiba
dınlar, kendilerini severken kaburga ren, ate,U bir dedikodu b.l~l a.mı$lı . 
kemiklerini çatırdatacak, i'ıtiraslı ae- Bilha!lS& rakibe prensc~ler ar3Sında 
Vifltlelerin hırpalanma zevkini tattı- çalkalanan bu dedikodular, bir kaç ay 
racak zinde ve kudret taşan vücud - içinde bir trpışma halini almıştı. Bu 
Jer arıyorlardı. İ~, saray kadınla - dedikodula tek bir kadın latrışmı• 
rının bu ihtiyacla kıvrandıkları bir yordu. O a~ İmparatoriçe Teofanos
zamanda Miha.IL İmik sarayına girdi. tu .. İmparator, Teodor Laskarisin bu 
Harb meydanlarında güneşten ve rüz- afife, zahide, milttekl ve bakir hisli 
ıArdan yanmıı tunc rengi çehre!rile, zevcesi, bu dedikoduları duydukça: 
çelik gibi kuvvetU adalelerile, dikkat- - Ah Allahım!.. Mukaddes patro
lı: itlenmlı bir heykel kadar müte • numuz (Hureil Meryem) den ve bü· 

tün azizlerden utanıyorum. Bizans 
prensesleri, ne kadar hayasız olmuf
lar. Bir erkek için bu kadar afır gü
nahlara katlanmak.. değer mi, biJ -
mem ki ... 

Diyordu ve aonra, derhal 1.-Ieryemin 
mukaddes tasviri önüne diz çökerek: 

- Ey BetCılü - az:ri!_ Sen beni sı
yanet et. Böyle günahlarla dillere 
dlİ;şmekten korul. diye, dua ediyordu. 

Imparator Teodor, zevcesi Teofa
nos'un (Meryem) kadar günahsız ol
duğuna emindi. 

Günlerinin uzun saatlerini, mukad
des tasvirlf"rin Onünde eliz çökmekle 
geçiren karısının iffetinden zerre ka
dar eüpheli delildi. Çünkü Teofanos, 
Bizans saraylarının lot ve kuyıu kö
şelerinde pi.fmiş ve olgunlaşmış zekisı 
ile kocasına bu metin itimodı verdiği 
gib!, keskin zeki ve dirayeti ile de 
o itimada daima takviye eylemitıli. 

Mihail hakkınd•ki dedikodular, Bi
zans aa.rayının her tarafını yangın a
levleri gibi aardıib zaman Teofanos 
kocvının kartısına geçiyor.. Şöylece 
söyleniyordu: 

- Vasilevüs_ Sevgilim!. Bizim ka
dınların, bu kaba askeri paylaşa.nama
larına hayretler içinde kalıyorum. Put 
pcrestlik devrinin cahil heykeltraşla
rı tarafından yapılmış iptidai mabud
Jara benzeyen böyle hantal vücudler
den nefret ederim. 

Fakat.. Geceleri ba, hadımın oda
sında Mihail Ue buluştuğu zam~nlar
da da, çılgınca onun boynuna Arılı• 

J st. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 
A..kerl ihUyac için l.2/ ll/ 940 ııüniı saat il de pazarlıkla 50 ton makarna 

satın alınacakbr. Muhammen bedeli 14875 liradır. Kafl !"minatı 2231 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli gün 
ve saatte kat'I teınlnatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko
misyonuna ıelmelerl. (10436) -Askeri ihUyac için 9/ 11/ 940 günü aşal!ıda miktarları yazılı iki kalem 
pirine pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün Komisyonda görü
lcb~. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on be, kat'i teminatlarlle bir-
likte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (10467) 

Cinsi Mıktan Muhammen B. Kat'I Te. Pazarlık 

Pirine 
Pirine 

Ton Lira K. Ura K. aaatl 
30 11100 00 1665 00 10 
36 13680 00 2052 00 10,30 -Askeri ihtiyac için paı.arlıkla aşağıda yazılı iaşe maddeleri aabn alına

caktır. Şartnameleri hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli ıün 
ve aaatlerde yüzde on bet teminailarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sa-
tınalma KornisyonWla l(elmeleri. (10469) 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Kat'i Te. Pazarlık 

Nohud 
Kuru fasulye 
Kuru laaulye 
Pirine 
Makama 
filw şehriye 
Kırmızı mercimek 

Ton Lira K. Lira K. Günü Saati 
50 7500 00 1125 00 11/ 11/940 13 
45 11250 00 1687 50 12/ 11/940 10 
50 11750 00 1762 50 • 10,30 
37 14060 00 2109 00 • 11 
50 14500 00 2175 00 13/ 11/940 10 
20 5800 00 870 00 • 10,30 
15 3000 00 450 00 • ll -5/111940 günü talibi çıkmıyan AU. Okulu atıo yollan, telefon irtibatları 

\Je itaretleme malzemesinin ihalesi 15111, 940 günü saat 11,30 a bırakılmıştır. 

K°'if bedeli 5599 lira 07 kuruştur. İlk teminatı 419 lira 93 kuru,tur. Şart
namesi herrün Komisyonda görülebilir. İst;fklilerin belli gün ve saatte Fın
dıklıda Komutanlık Sahnalma Komisyonuna gelmeleri. (10550) -

5/11/ 940 günü talibi çıkmayan Oto park çatı ve su borulan tamir işinin 
ihalesi 15/ 111940 günü saat 11 e bırakılm!ftır. Keşif bedeli 2204 lira 90 ku
ruştur. İlk teminatı 615 lira 37 kuruştur. Şartnamesi hergün Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saattfJ Fındıklıda Komutanlık Satınalına 
Komisyonuna gelmeleri. (10551) -AJ;keri ihüyacı için 12/ 11/ 940 günü saat 15 te paıarlıkla 658 araba koşumu 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 40796 liradır. Kat'i: teminatL 6119 lira 40 
kuruştur .Şart.namesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte kat'i teminatlarile Fındıklıda Komutanlık Satı.nalına Komiayonuno 
gelmeleri. (104l;S) -Bayii namına 12 bin adcd kıl kolan 14111/940 günü saat 11 de . pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda l(Örülebilir. Isteklilerin 
belli zün ve saatte yüzde on be, kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komu
tanlık Satınalına Komisyonuna gelmeleri. (10490) 

Yalova İcra Memurluğundan : 
40/260 

Ziraat Bankası İstanbul eubesine 119 lira ven:peğe borclu Güneyden Ağu
şalı Abdülkadir Hacı ve Mekke Şerife kızı Arçulu Em.inenin işbu il&n tari
hinden itibaren 10 gün içinde borçlarını ödemeleri ve bir itirazları varsa. bu 
müddet içinde dairemize bildirmeleri, aksi halde haklarında cebri icraya 
devam olunacağı tebliğ yerini tutmak üz.ere nan olunur. (10544) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları 
Marmara tluü Bahri K. Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi Kilosu Tahmin fiatı Tutan 
Kuruş, Lira 

Sıj!ır eti 365,000 30 1,095,000 
1 - 2.1110/ 940 glinilnde yapılacak kapalı =f eksiltmesinde talibi çık

mayan yukarıda miktan yazılı sığır eti bir fa%1:namede olmak üzere yeniden 
kapalı zarf uıullle eksiltmeye konulmutt;ur. 

2 - Eksiltmesi 13/11/ 940 çal"'fBmba günü saat 16 da lımıtte Tersane
kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Alınacak etin 292,000 kiloau ayn ve 73,000 kilosu da ayn olarak 
l.steklisine ihale edilebilir. Şartnamesi 548 kuruş mukabilinde Komisyondan 
temin edilir. 

4 - Talihlerin 2490 aayılı kanunun istediği bu işle allkadar olduklanna 
dair ticaret vesikalarını ve 292,000 kilo için 51630 lira. 73,000 kilo için de 
1640.50 liradan ibaret ilk teminailarile birlikte tanzim edecekleri teklif mek
tublarını muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar Komisyon 
başkanlıl!ına vermeleri. (10397) 

Yalova İcra Memurluğundan : 
40/ 261 

Ziraat Bankası İstanbul şubesine 264 lira vermeğe borclu Güney köyün
den Gergebli Mehmed qi Ayte ve Osman oğlu Mehmed, Üzeyir oAlu Su
butlu, Balkanh Ashab oğlu Mehmed, Kişeli topal Ramazan, Ebubekir oğlu 
Kolozmalı Abdilrrahmanın işbu ilin tarihinden itibaren 10 gün içinde borç-
1arınL ödemeleri ve bir itirazları varsa gene bu müddet içinde dairemize bil
dirmeleri, aksi halde cebri icraya devam olunacağı tebliğ yerini tutmak 
üzere ilin olunur. (10543) 

Yalova İcra Memurluğundan : 
40/ 262 

Ziraat Bankası İstanbul IJUbesine 323 lira 50 kurut vermeğe borclu 
Güney köyünden Ali oğlu Akuşalı Hüseyin, Akuşah ölü Ali karısı Hava, 
Meluned oğlu Ket.anlı Mehmed Nusreddin, Kişeli ölü Ustarhan eşi Fatma, 
Abdullah oğlu Fazleddin, Hacı oğlu Komuklu Cemaleddinin işbu ilin tari
hinden itibaren 10 gün içinde borclarını ödemeleri ve bir itiraz.lan varsa bu 
müddet zarfında memuriyetimize bildirmeleri. aksi halde haklarında cebrt 
icraya devam olunaca~ı trbli~ yerine k<'im olm~k üzere ilin olunur. (10542) 

7 lkinciteı~in t 940 

y z, 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; ta~iaün .~ıp~ b~ yavru!~ 
sinesinde yetiştirdiği saf ,,.., normal gıda ile mumkundur. Jler rl 
tabiatın insanlara balıJeltii! bu kudret ıüzellii\ııden istilade)1 ıt 
bırakmamalıdır. ' 

M AR 
bu hun tamamen mevcuddur. Müstaluaıiıtında 

Bctiktaş: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi : t 9!S 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Alınacak şey 

Siyah soba borusu 10 lu 
> kırma dirsek 10 lu 

alaturka dirsek 
Galvaniz boru 

alafranga dirsek 
Anahtar •kelebekli-
Ayna 
Soba tablası 
Galvaniz fırıldak 
Bonılu baca fırıldağı büyiik 

küçük 
ve büyük 

• 
Jskara ufak 
Zifir borusu 
Huni 
Galvaniz ppka 

Beherinin fiatı 
KUl'UŞ 

120 
100 
125 
125 
110 

(O 

30 
250 
200 
500 
300 
250 

60 
50 
50 

Aded 

1200 
ll3 
1'8 
].25 
85 
34 
55 

4 
12 
9 
5 

~ ) !•ti' 

12 
ıs çı) 

te • ,, 
Yukarıda yaz.ıh soba malzem~sinin 22 /11/ 940 cuma günü saat. ı~ if .,49 

eksiltme ile iha.lesi yapılacaktır. isteklilerin resmi dairelerde bu g~bı bttt'o" 
tığına dair vesika ile 179 liralık muvakkat teminat makbuzlarıl~ "J\it'· ~ 
ihale iiinü Rektörlüğe gelmeleri. Şartname ve liste Rektörlükte g~ 

F O S F A R S O L, Kanın en bayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücude devamlı genelik, diJıC~ 
verir, Sinirleri canlandLrarak asabi buhranları , uyku.suzluğu &iderir. Muannid inkıbazlarda, barsak tembeUiğinde, TİFO, GRİP, ZATÜRRİE, Sil'~ 
nekahatlerinde, bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faydaJar temin eder. 

. . . . ..... n;sı 
F O S F A R S O L ün: Diğer bütün kuvvet ,urublanndan üstünlüiiü DEVAMLI BiR SUBE'ITE KAN, KUVVET, IŞTIHA TEllllN .,.,. 
,.e ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

eczanede bulunur. 
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