
Türk parasını 
koruma kanunu 
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kıymetını koruma kanununun müddeti öni.i .. 
~üz.deki günlerde bitiyor. Yeni bir IayiJ:ıa 
ıle bu mü:i.det nzatrlacaktır. 
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italyada birbirini 
takip eden istifalar 

.Yazan: ASIM US 
Arna.•;utlu.k cephesinde ask~ri 

vazı ·ett I"la.h:ı memur .>lan rn:ı.
reşaı Badoglio'nun istifa.51 tahmin 
edildiği gibi tek başına bir Mdiıte 
olarak kalmadı. Bu hadiseyi on Jlrl 
ada umumi valisi '\·e Adalar deni· 
:tindeki ttalyan kuvvetlerinin im 
nıandanı general l'ecchi'n.lıı istifa· 
sı takip etti. Ondan sonra da ital
ya.ıım deniz genel kumınyı başka-
ıu gene.ral Domeniko l\a.vanyari ..,. 
çekildi. Mareşal Badoglio Habe
ı;istan harbini zafere götüren 'kud
retli bir kumandan olduğu gibi 
general Vecchl de Trnbhışgarp 

muharebesinde vo umumi hnrı>te 
t.enıeyyüz ettikten sonra İspanya 
dahili harbi esnasında da 
İtalyadan ~den yardan Jmnctıe
rinl idare etmJş bir şahsiyet ol:ı· 
rak İtalyan orılosnun en lu)T.ıPt 
1i erkanından biridir. Bu itibarla 
ikt btifa hadisesi arasında bir mli
nascbet bulunduğunu ,.e ildnri is
iifamn birinci)·i ilanal ettiğine 
hükmolunabilir. 

Ywzanlılarııı evvelki aiin ~apfoltilderi Delviııo 

Yunan 
kzlalaıı 

El basan 
yo unda 

tkı ltalyan alayı 
muk~vamete çalışıyor 

Amerika 
ruoanistaaa 25 

seyyar bastabaoe 
hediye etti 

Atlna, O (A.A.) - Yunan ordula
rı başkumandanlığının sekiz ilkk:\nun 

(Devamı 4 iincüde) 

Eknıe 
Bu sabahtan itiba
ren 13 kuruş30 para 

Cuma gflnlndea 
sonra da 

14,5 kuruşa 
satılacak 

Fiyat murakabe komisyonu dün 
öğleden evvel ·ve öğleden sonra 
olmak üzere iki defa toplanmış. 
tır. ( Dc1·am. 4 üncüde) 

Edirnede nehir
Malfundur ki on iki adanın İngi

Jiz ablukası altmdiı.ki vaziyeti fev
k&lade sıkışmıı;;tır. Bir t.ek yumur
tanın fiyatı lm'k kuroşa kadar 
çıJanıştır. Diğer her türlü gıda 
maddelerinin fiyatlarında a.ynı nis
bette yükscUş \'ardır. O im.dar ki 
~n 7,amanlarda şimdi istifa eden 
general Vecchi'nin komşu bir 
nıemleketten hiç olmazsa Rodos 

Mı ilet 

ler yİ Ile İ8ŞİI Teneke kaplarla 
_ S I . .. satılan 

Meclisi toplandı u ~d~~ 9Y;~~~:~!~~~)evaD~ !~~!Benzin ve petrol 
:~r5u~7~;:_e ~!:ekh~:~~1~~ Devlet konservatuvarı temsilleri 
le işidilm{şttr. Bundan harp için- • - b • 

1 
d 

~~=ç?:::~~~:: t~=i~ :!!:to:ı:: gırış ücretıne ta ı tutu u 
lemlyen İtalyanın on iki adayı Ankara, 9 tA.A.) - B. M. Meclisi 
ke:ndt haline bırakmış olduğu açık· bugün Şemsettin Günaltaym başkan. 
"..'.!. aı1Ia~ıhyor. lığında toplanarak, devlet memurları 

O:t iki adada hem umumi \'ali, ayl.lklarmm tevhit 'Ve teadUlllne ait 
he~ de askeri kumandan vıu:f.fe,s.1- kanunun muvald<at altıncı maddeo1ı.rı· 
nl derııHe etrnJş olan general deki maiyet memuru ta.birinin tefııı. 
Vet-ehi'nin marnz bulunduğu bü- rine ait mazbataJ.a.rı ve 1910 malt yılı 
tiln bu zorluklar İtalyanların Ak- muvazene! umumiyesine dahil bazı 
denize hakim bulonduldarmr iddia. daireler bütçelerinde değl§ikllk yapıl_ 
Ctlip dıırdokla.n bir zamanda gö masına ait kanun lft.yihası ne devlet 
riilöyordu. Son zamanlarda i!!e bu kirunl mütedavil sermayesi hakkın· 
nol..-tadan vaziyette yeni bir deği· dakl kanuna ek kanun IA.yihasını mü. 
şlklik olmustur: (11) ikinciteştin- zakere ve kabul etmiştir. 
de İngiliz . deniz tayyarelerinin Askeri memurlar kanı.mun dördün. 
Tarant-0 müstahkem me\'kilne yap· cü maddesinin ta.cınıne, devlet memuı
trğı t&a.rru7..dan ve üç biiyük saf-
fıbarp gemisinin ha.sara uğra.ına

ları aylıklarının tevhit ve teadülUne 
ait kanuna bağlı bir numaralı cetve. 

sında.n sonra İtalyan donanması lin aMarl! VekAleti kısmında tashi_ 
artık bu limanda C'mniyet ile otu- .. . 

~ hat yapılmasına ait kanun ltıyi.!ıaları 
rrunı)"acagmı anlamış ve Tarımt-0 t fakUltesi tesisine 
dan kalkar:ılt Sardunya adasmda 

1 
ile Ankarada ıp k lft.yihanm da 1• KağU~·ari limanına ilti<'a etmiştir; müteallik kanuna e 

Yani İt:ı.lyan donanması Adalar ------------

denizinde ··n~ifü harp gemileri ta- ı· k ,. r an ıf ev u ev,. 
rafından mahsur bir Jııı.le gelmiş U 
olan on Ud adadan biraz daha u· 

za.Jdasmı~tır. İşte Anıavutlol<ta. b 1 d 
İtalyan mağlubiyetini durdurmak ~ s ı ı 
imkanını göremediği için genel u 
kurmay ba~kanlığmdan çekilen 

nıareşaI BadogUoda.n sonra on iki Kadınlardan b·ı r·ı 
ada tıınllm.i ,·aU5i ve kumandanı 
A'eneraı Vecchi de vazifesinden is- k ld 
ti fa cderr':( adada maruz bulunduğu kuyu dan çı arı 1 
lllü~'küI nziyctin mukadder aktbe· . 
tinin mesuliyetlnden kendini kur- Ahlak 1..a.bıta.sı pazar geces~ 
tarnıak istemiş olsa gerektir. Yine yeni bazı gizli randevu evl~ 
ayıır sebeplerle general Dominlko daha basmıştır. Bunlar sırasıy-
J{_a.vanyarl'nln vazifesinden çeldi- ı le şunlardır: y 

mış olması lı:ıhra gelir. Beyoğlunda Saksı sokagında 
Fakat hadiseler o şeld!de inki- 22 numarada oturan ve ~an.de7 

~af ediyor ki dün mareşal Badog· v• ru o lal"':< k tanınan Dımıtri 
llociım, buglin on Hd o.dl\ Imman- kızı Herakliyanm ~eniden ran -
danı ~eneı·aı Vecchi'dcn gelen is- devuculuğa başladrgı ha?& a-
tlfn ~·arın Afril<ada l\fısır1 fethet- lmmtş ve evvelki gece evı bası. 
r.H~~e mt>mur edilen Ye aylardan larak bir çok genç kadmla er. 
h1>n Sedi .flnrranide bekli) en )la- kek münasebetsiz vaziyetlerde 
r~saı.. Gr· :>İ<ı~i'deıı de gelebilir; akalanm:ıştır. . 

kinci müzakerelerini yaparak kabul 
etmiştir. 

:Meclis bugUnkU toplantısında ha•·a 
taarruzıarma karııı korunma kanunu. 
na ek kanun l~yihaBmı talep üzerine 
bütçe encümenine vermiş ve devlet 
konservatuvarı ve Riyaseticümhur 
FUArmonik orkestrası tarafından ve. 
rilecek temsil ve konserlerin gir~ üc· 
retlne tA.bi. tutUlmaSl hakkmdnki ka. 
nun ıa.yihasmm birinci müzakeresini 

yap~tır. (Devamı~ incide) 

Türk - ıngiliz 
ticaret anlaşması 
Nevy~rkta 
büyük bir 
tesrr yaptı 

i ngilizce Times gaze
tesi yazıyor: 

Tlrlller kara glrı 
dosta olciaklarını 

f sbat ettiler 
Nevyork, 9 (A.A.) - Türk · !ngi_ 

l1z ticaret anlaşması Nevyorkta bil. 
yUk bir tesir yapm~tır. 

Nevyork Tlmes gazetesi bu anla,,, 
manm, Büyük Britanyanın kıta i.IZe· 
rlnde iktısadl taarruza yeniden geçti. 
ğl.nl ifade ettiğini kaydetmektedir. 
Gazete bu hususta şunları yazmakta. 
dır: 

NOTLAR: 

hı~ ara vermek~.ı~n yağan . şiddetli yağmurlar ve Balkanlarda f ,. yat 1 a r 1 a r f t 1 
enyen yarlar yuzunden .Eclirneden geçen nehirler yine taştı. 
Suların yavaş yavaş devam eden yükselmesi gece yarısından 
sonra hızlanmış, ve Tunca 4,62, Meriç ve Arda 4 60 metreyi 
bulmuştur. U~umi müfettiş KAznn J?irik sabah ~rkenıden ke. 
nar mahallelen dolaşmaya başlamış, ıcap eden emirleri vermiŞ
tir. Yağmur ve yükselme devam ediyor. Bütün tedbirler alın
mış bir vaziyettedir. 

GECE YARISINDAN SONRA YAGMUR ŞlDDET!Nl 

Yeaı fiyat bu 
sallabtan mut e er 

(Yazısı 5 incide) 

KAYBETTl N evyork T aymis 
Edirne, 9 (Hususı mtıhabirimi::de11 sabaha kar.şı) - Tunca 

4,80 metreye çıktı ve sular :Eciirnenin kenar mahallelerini kıs.. gazetesine göre 
men istila etti. Ancak yağmur ge<:e yarısından sonra şiddetini A 

1 ~a;:-bet~i~ bulunduğun~~ sul~rm daha fazla yü'kselmiyeceği m a nya 
umıt edılıyor. Bosna koyu seddı son zamanda ibira.z daha takvi-

ye edild;ğinden köye bu sefer bu- zarar g•lm•m;ştir. Yiyecek maddeleri 

Dört muhtekir adliyeye veriliyor vermek için itatyayı 
tazyik ediyor 

Fiyat murakabe komisyonu dün
kU toplantı.smda bazı ihtikar hare· 
ketlerini tetkik etmi§ti.r. Siyah 

•• 

Istihsalatm arttırılması 
için bir proje teklif 

edilmiş 
(Yazısı 4 üncüde) 

Günlerin peşinden: 

l{abahat kimde? 
Bir müddet evvel Mu.ssolini Ve· 

nedik sa.rayında fa.şist partisi er
kanına hitaben söylediği nutukta 
Epirde arazi vaziyetinin yıldınm 
harbi yapmağa müsait olmadığını 
söyle:rken: "Harita üzerinde flii• 
mala.rla strateji yapanlar böyle 
bir iddiada buİunm.akla yıinılmI§
lardır.,, demişti. Fakat 1Wyan 
Başvekilinin bu yolda ifade ettiği 
tarizin kime ait olduğu o vakit an· 
la.şılamamıştr. 

ı:.unl~11 Alid<'nızrfo hareket serbcs· y Evde yapılan aramada, evın 
hsinı ı:a)·?edcn İtalyan donanma.· alt katındaki bir kuyunun ka-
sı !tal):-1 ılc _Trablusgarp anı.sın· v kaldırılmış ve burada da Halkın munevvere 

kağıt satışlarında ilıtikar yapan 
iki seyyar satıcı bir makaracı v: bir cep fenerci hak.kmdaki şi· 
kay.etleri haklı bulmuş, bunların 
adlıyeye verilmesine karar veril
mi.ştir. Kaptla:rma. ''Burada pil 
~ok.tur" levhasını astrklan halde 
pıl satrşr yapanlar hakkında da 
srkr takibata girişilecek bunların 
dlikkanian ansrzm ba.sı:l~caktır. 

Bu defa !talyan kumandan1ıkla· 
rmda yapılan değişiklikler ara.sın· 
da akseden haberler bu müphem 
noktanın da aydınlanmasına biz.. 
met etmiştir. Rivayete göre mare 
şal Badoglio ile general S<>ddudan 
evvel Arnavutluktaki İtalyan kuv 
vetıerine kumanda eden general 
Visconti Prasca m0ğer !talyad:ı 
"ytldırnn harbi mütehassısı,, ol 
maltla maruf imiş. Yunanistanır 
bir hafta içinde istila olunabilece
ği kanaatinde olduğu için kuman 
danlık vazifesi kendisine verilmi" 
Fakat iddiasını fiilen isbat edeıM'· 
ymce azlolunm.uş. Mussolini hari 
ta üzerinde flamalarla strateji ya
pa.nlıı.r demekle bu hadiseyi ifadf' 
etmek istemiştir. 

dala mıin:ıl<al:ıtı hima.,·e edeme- pagı b' O'"""Ç ka.. 
· G · · " . yarı çıplak halde ır o""'• 

:rınce razı"nı ordu<;:unun ileri gı-
clercli: :m ırı z:ıptelmesi değil geri dm yakalanmıştır. t yeni 
dönerek J ih~·ayı muhafaza etmesi Kadı~ fuhuş haya ~ rakli 
bifo zorla rr. başladıgmı ve buraya e 

1 
-

Harp "ahalarında. a.<.;keri ,azi- yay tar~.mda.n. a!e1acele sak an -
r~t böylr bir manzara ariedcrkPn digtnI SOylemıştır. . d 
ınaresal P.:ıdo~llo'nun lı;,tıra, f'tme· Diğer basılan ~devu e~ e 
si, bt!fanam<'s'ni de llussollııi ye- Taksimde La.martın caddesınde 
rlnc Ital;ran kralına ~ön<lennC'si, Ayda apartımanmdadrr.. . 
halyan kralının bu istifa hltcliS('sf- Apaıtımanın bir daı~esınde 
ııi bir haff..a gizlediği halıle nlha- terzilik yapan Despina ıle Ma. 
) et ilana mecbur olma.<ıı ttnlyanm rikanın, aynı zamanda rande. 
Pn kritik bir ılevrc ~irdiı;ini gös vuculuk da yaptığı tesbit olun
f mı<'ktdh·. llussolinin ta'.\·tn et- muş ve ev dün gece basılmıştır. 
·:-;ı vt>nl k•ın•ıınılıınl~rm İtalyayı Her iki randevu evinde bu. 

'-"' ,,., .. \\.ii bı•l "anılan kur• lunan ı'admlar mH<tyeneye sev
'. . ·•ı ' ........ "mnııya~ağmı n.nlnmak 1 k.edilmiş ve evler milhilrlenmiş-
.• n çok ~aın:ı.n hcldem<'yeceğiz. 1 tır. 

• 
ınanması 
Kıymetli operatör .. ., bir gencin, 

her nedense beynine sapladığı 
bir kurşunu çıkarma ameliyatını 
henüz bitirmişti. İstirahat oda.sm· 
da arkadaşları, bu güç işdeki mu
vaffakryetini tebrik ederlerken 
içeriye ak sakallr bir ihtiyar gir
di. Doktora: 

- Efendim dedi bizim kızı al· 
maya ~eldhn. ' ' • 

- Neden? 
- Anası ı:-azı olmuyor da on-

dan. 
- Niçin razı olmuyor, canım? 

Lazımdır 
1ki gün sonra çocuğa ameliyat ya.• 
pacağız, gözlerinin açılması yüzde 
seksen ... 

- Ah efendim, ben de söyli-
yorum bizimkine, ama, ne yap
tunsa ' dinletemedim. Ben ihtiya-

• cl' ? ô rmı, başka elimden ne g ır. · 

Ruzvelt 
Martinik 
adasını 

ziyaret etti 
lürse k.Iz diye korkuyor. Bana 

kalsa. dü;den r~ynn, ama, bu iş- Ruzvelt lngiltereden 
den vaz geç, dıye sabahlara ka- • 
dar başıınm etı;ru yiyor. Bana u~-

1 
kıralan deniz Üssünü de 

ku rahat vermıyor. Gayri alip ıı- .. d" 
de;,mı bari. ne çare!.. gor U 

• (Devamı 2 tnclde) ,(Yott.sı 4 üneüdı) 

Fakat Viskonti Pra.sca han> ha 
reketle'rinin inkişafını ileri s?~e· 
rek kendini müdafaa edebilir: 
"Ben ytldırmı harbi yapamadım ; 
halbuki benden sonra kumanda;,·• 

al ıler ve aıarcı;ıaller ale an genera edil 1 lade h bi bile becerenı. er· < ar "dlr? , 
halde kabahat bende mı ·" uı 
yebilir. JIMe.11 Kum~ayı 



• . 1 -

ıstanbullular Hava Kurumuna alh Halkın munevv~re 
Amerika lktısa11-'n 

barbe girmiş 
buiun yor 

Alman gemileri cenubi Amerika 
sularına. gönderilmiştir. Bunlar 
Graf Von Spe gibi İngiliz ticaret 
gcmilerlne musallat olmaktadrr -
lar. Buna mukabil bu korsan ge· 
milerle mücadele icin büyük İngi
liz harp gemileri de cenubi Ame· 
rikıı. sularnı.da gönderilmiştir. Bi -
naenaleyh bu deniz ve ha\ :ı hare· 
kctlerinde bir yenilik yoktur. 

ayda 250.000 lira verdiler inanm!~'1!~~~mdır 
Nakil vasıtalarına 

Hava Kurumu 

~ ~ o o o l ı" r ,_ S! n 1 ... t Operatör ve 6bUr coktorlar ih· -..,; ~ . a ı Beled!ye ~ay ar uyarıa. munaka:;:aaaıarlıen ıc:erıye 

Bu akşamki görünüşüyle siya
set dünya.sının vaziyeti şudur: 

1 
•da A dl ~apmm dışm:ia konuşul.anlan dlıı-

ın anif aturacı ar mu 11r11 ve ye led'ği anlaşTlan genççe bir köylü arkada•• kadm girdi; ellerini gö~süne vu· 
Dün ve bugün !tal~adan gelen 

.tıa.'berler mareşal Badogllo'nun is· 
tifasmm ltalyada hiç de i)i bir te
sir yapmamış olduğunu göster· 

zammı b tt
• IJ' ra.rak, yanrk bir ahenkle: te erru e ~ Vilayet idare heyeti - Ah, de>1{tor. dedi, ben kızın 

kararile müdcleiumu- anasıyım; eksik o!m:ıym, Biz onu 

mektec'ir. . 

Almanlarm bu taarruzları şid • 
de~len.ıi;melerine sebep, İtalya il· 
zenn~c!n İngiliz ta ... ,,.ikini hafiflet
mek ıcın olsa gerekt'r. frıı:?'llizler 
mihverin bu zayıf kolunu harp dı· 
~ma atmak için bu fırsattan isti • 
fadeye bakmaktadırlar. 

Bu husustaki kanun 
yakında Meclisten 

çıkacak 

Türk Hava Kurumuna 1stan
bullularm yardımı gittikçe ka. 
barmalttadır. Türk Hava KurtL 
ınunun mayıs ayında. Ankarada 
yaptığı kongrede başvekilimiz 
bir nutuk söyliyerek vatandaş. 
lan Hava Kurumuna. yardıma 
davet etmi'}ti. Bu yardımın bir 
memleket davası olduğunu pek 
iyi takdir eden bütün vatan4 
lar ellerinden gelen teıberrulan 
yapmaktadırlar. 

iyi etmek istiyorsunuz, ama, ben 
miliğe verildi korkuyorum: '•Bir kere ameliyat 

Roma bu haberi verirken Ma.re
ı:ıalin 69 yaşında olduğu için çe
kildiğini bildirmişti Mareşal Ba
doglio'nun bu istifasını Oniki ada 
umumi valisi ve İtalyan deniz er· 
kanı:harbiye reisi amiral Doınino
ko Kavanyari'nin istifaları ta.kip 
etti. 

Nakil va.sıtalarnıa yeni yapıl. 
ması kararlaştırılan on para 
ha.va kurumu zammının tetkika.. 
tı ikmal edilmiştir. 

öğrendiğimize göre, belediye tahtasına yr.t"r3:ı, kızın bir daha 
baytar müdürü Bay Esa.t Ev. kalktığını görenezsin, vaz geç bu 
sen ve yedi arkadaşı vilayet i.. işden. varsrn kör kalsm ev adın!'' 
dare heyeti karariyle müddei • diyenler çok ... 
umuıniliğe verilmişlerdir. On beş yaşında kızın kör kaldı· 

Bu istifalar hakkında yapılan 
tefsirler üç kısma. a.yrılıyor: 

i ngiltereye Amerikan 
·yardımı 

Amerikanm !ngiltcreye yardımı 
meselesi veni bir safha.ya girmiş· 
tir. Şimdi. hukuki biç bir kaide ve 
kanunun lngiltereye yardıma ma
ni olmıyacağr esacn kobul edilmiş
tir. Mali sebeplerden dolayı !n~
terenin hiç bir ııerden mahrum e· 
dHmemesi esası da kabul olunmuş· 
tur. 

Yakında bu kamın meclist~:.ı 
çıkacaktır. Yeni zam vapur, 
tramvay ve banliyö trenlerinde 
tat'bik edilecektir. 

Bunların vazif<>lerinde gcster- ğmı ben de istemem, ama, ben a· 
dikleri alakasız lakaydicl.en do. nayım, ayıp değil a, korkuyorum. 
layı yapılan yol~1..1Zluk1nr oldu_ Hem diyorlar ki, doktorlaı· onu iyi 
ğu söylenmektedir. etmek için değil de talebelerine 

Müddeiumu.n:ıiliğe verilen bu C:ers anlatmak i<.:in ameliyat ede
yedi arkadaşın arasında hay. ceklermiş, yoksa kör olan göz bir 
vaıı hastahanesi direktörü de ~~a aç;lma..zmış: işte size söziln 
mevcuttur. Netice tahkikat so. o.o~su .... 

l) İstifalar askerlerle lta.ıyan 
fa.şist partisi a.rasmtla.ki anlaşa· 
ma.mazhkta.n ileriye gelmiştir. (Bu 
sebep ıizerinde iki gti.n evvel dur
muştuk.) 1ngiliz ve Amerikan ma
hafi!i bu göri!şü takviye için bir 
çok delillerden bahsetmektedirler. 

Bu za.mmm kuruma temin e. 
deceği hasrlat yılda 250 bin li
ra kadardrr. Kanunun tatbild.ne 
başlanır başlanmaz 50 bin lira 
avans almarak Taksimde yapıL 
ması dilşüniilen paraşüt kulesi
nin inşasına. verilecektir. 

Mayıstan"ceri !etanıbul halkı 
Hava Kurumuna. 250 bin lira_ 
da.n fazla teberruda bulumnus
tur. Bunun 65 bin lirası mani. 
futumcılar. 62 bin lirası kahve_ 
ciler tarafmda.n teberru edil-

nunda belli olacaktır. Ağanm hakkı var. sabaha ka • 
dar ona yapı:nadığmı kalmryor; 

:?' Mussolini askeri harekatın 
idaresinden memnun olmadığı için 
kuma.D.danlan azletmiştir.. Bu bir 
lta.Iyan izahıdrr. 

3) Almanya kuma.ndanı:n birleş· 
mesini istemiştir, yani bu ııekilde 
İtalyan kumandasmm da Alman 
idaresi a.ltma geçmesi istennıiştJr. 
Mareşal Ba.doglio buna taraftar 
olmadığı için çokilmiştir. 

Bu tefsirlerden Uçüncilsünlin 
doğru olup olmadığı bir ka.ç güne 
kadar anla~ılacaktrr, 

Bu tefsirlerden hangisi doğru o
lursa olsun, muhakkak olan bu is· 
tüalarm ltalyanrn ma"'Ifıb;yetile 

1 
~ .... 

ıUfı.kadar o tlu.,'Udur. Oniki ada u-
mumi varsi acaların artrk muka
vemet edemiyeceklerlni gördüğü 
ve !ngilizlere tes:im olmak mu· 
kadder bulunduğu için istifa et • 
mfştir .. 

Vali bir müddet evvel Onilti a
dada teftişe çıkmış ve her şeyin 
kıt olduğunu görm~Ur. Çünkü 
Oniık:i adada stok harbin kısa süre
ce;i hesaplanarak hazrrlanmıştr. 
Halbuld harp uzaymca ada. halkı· 
nnı sto1darr askere verilmiş ve e· 
sasen İtalyan idaresinden mem
nun olmryan ada halkı İtalyan as· 
kerlerl aleyhine dönmüştür. 

Alman politikası sükun 
devresinde 

ltalya, Yunanistan ve da.bil va· 
zıyeti ile meşgulken Alınan poli· 
tika faaliyeti bir sükunet devlesi
nc girmi.j hulunuyor. Halbuki ge· 
çen ay Almanyada. büyük politika 
faaliyeti göriilmU.~. b!r çok b"'şve· 
killer, nazırlar Berlini ziyaret et· 
mişlerdi.. Bugün bu faaliyet dur
muştur .. Fakat bumı. karşılrk ol· 
maık üzere son günlerde Alm:ınla· 
rm İngiltereye kal"§ı denizat}[ ve 
hava muharebesi eskisi gibi şid
detlenmeğe başJanuştrr. 

Bu faaliyetin 1nıgiliz ticaret ge
milerine bilyük zararlar verdiği 
lngi.lizler tarafından da söylen · 
mekte ise de bunun bil:>-iik bir teh
Jfke olmadığı da il.ive edilmekte • 
dir .. Denizaltılardan maada büyük 

Mali vaziyetin halli için bugün· 
lerde muhtelif projeler orlava a-
tılma.lrtadrr.. · 

Tramvaylarda 
.t.ktarmalı bilet 

meselesi 

Bunlardan biri Amerikadan alı
nan malların muayven bir zaman
da istihsal olu.nan lngiliz altını ile 
ödenmesi şeklidir. İkinci bir &ekil 
paranın İngiltereye hediye olarak 
verilmesi projesidir. 

Bu projeye taraftar olanlar !n- I Tramvay ve tünel yolcularına 
gilte:renin harbi Amerikanın mü- !::obYlık olmak ÜT.ere tünel ve 
dafaası iç'n yapmakta olduğuna tramvay için. müşterek aktar
inananfardır. malr biletlerin iıhdas edilmesi. 
Diğer bir şekil de İngillz sanayi ne karar verilmiş ve '>u hu

şirketlerinin esham ve tahvilatla?'I susta hazırlıklara başlanmıştır. 
satın a.lma.rak 1ngiltereye para te· Biletler ihdas edildikten son
mini meselesid"r: Büt~ bu proje· ra tramvay yolcuları bu çe§it 
!er kr3aca Am:mka Bırleşik dev - biletle henı tramvay ve hem de 
I~tıez::mın ik;ı.s:ı.di. bakDndan harbJ tünelle seyahat edebilecekler. 
gınruş oldugunu ifade etmektedir. dır. 

Yunan - ltalyan harbi Bu biletlerin kısa bir zaman-
da. çıkması hususunda tetkik
lere devam edilmektedir. Yunan İtalyan harekdtma ge -

lince: Ergirl şehri de niıha}et kah· 
raman. Yunan askerlerinin süngü· 
silne mukavemet edemiyerek dün 
saat 13 de teslim olmuştur. 

Bu "ehir mutaamz on birinci f. 
talyan ordusunun eil0.h, cephane, 
}iyecek, malzeme ve saire ihtiyaç
l:ırmt tcm·n eden en büyük bir 
a.mbardt. En bU.yUk İtalyan kuv· 
veUeri ta.rafından müdafaa edilen 
bu şehrin süngü kuvvetile zapto· 
lunması: Yu11an ordusnun ne kadar 
ka.hramanca bal'p ettiğini açıkça 
göstermektedir. 

Cephelerdeki harekata gelince: 
Şimalde Yunan krtaları Elbasan 

yolunda İ~ombi nehrine varmış -
lardn·. Yu."l.an kuvvetlerinin dıö-er 
bir kolu d:ı. Devol vadisinde ile;Ji
yerek Verlet suyuııun ı;ıı.rkmdaki 
mühim tepeleri ~gal etmiı:ıle1·dır. 

Cephenin merkezinde Yunanlı· 
lar Viovola'nın batısına geçmi"'ler
d.ir. Bu şekilde Yunan krtala.n Be
rat şehrini cenuptan da tehdit et
meğe başlaıruşlardrr. Ergiriyi zap· 
tetmiş olan Yunan kuvvetleri Te· 
pcdelene yirmi kilometreye kadar 
yaklaşmışlardır. İki Uç güne ka.da.r 
Tepedelen önünde ciddi bir muha· 
rebe beklenmektedir. Fakat büyük 

muharebenin Berat - Elbasan ve 
Timoriça d:ığlarr i3tikametinde ya· 
pılmasr çok muhtemeldir. Netice· 
yl bu harpler tarin edecektir. 

Altın~ günlük harp sonunda Gö· 
rice vQ Ergirinin zaptmdan sonra 
Yunanlılal" Arnavutlukta mevcut 
altr tayyare meydanından üç tane
sini ellerine geçirm.lş bulunmak · 
tadrrlar. Alman haberlere göre 
Göricedeki meydımlardan birinde 
her türlü havada uçuş ve iniş tesi· 
satı mevcuttur. 
Bu~ine kadar Milbo ve Tori· 

no gibi ı;ıimali İtalya. şehirleri İn
giliz hava kuvvetleri tarafından, 
Napoli. Toranto, Brendizi gibi ce· 
nup ş::hir ve köyleri de Yunan ha.· 
va kuvvetleri tarafından bombar· 
dnnan Pdilmekte idi.. Adriyatfü 
denizinin sonundaki Trlyeste ve 
Polo gibi mi"him limanlar taarruz
dan D"asun kalm~tr. 

Halbmci şimdi bu şehlrle'rde tn
giliz bombardıman tayyarelerinin 
mUessir ateş mevzileri içbıe gir
miş bulunuyorlar. Artık İngiltere· 
nin bom.bardmıan edemiyeceği !ta.I 
yan şehri kalmamrş demektir. 

miştir. 

tsaık 1Roditi ve Mois Koheu 
2000, 1-eon Fintz 1500, Kara.. 
bet K. Panunk ve oğlu 1250, 
Mı~rdıç Daniel Tahta~burun.. 
yan kard~ler 1250, Samuel Si
sa 750, Sait Gözüm S. Naser 
500, Muhtar ve Selman Yenal 
500, Kazrm Nami Erdöleı. 500, 
rahri Gürani mahdumları 375, 
Mustafa Bila.I 3CO, Aleksandr 
Pirlioğ'lu 150, Salih Tokatlı 
125, Mustafa Ata~iu 100, Mo. 
iz Anan 100, Feyzi NaSll' Ha.-
1--fi 50. Lfttfik Ecid:van 25, Ali 
Rıza Canbulat 25, Dikra.n Cü
~ryan 15, Şoıbert Taranto 10. 

Bir çocuk mangala 
düşerek yandı 

Beykozda oturan Hüseyin a _ 
dında. beş yaşında bir çocuk, 
dün evindeki yer mangalına dü. 
şerek :,·anmış, baygın bir halde 
Şişli çocuk hastahanesine kal. 
drrılmıştll'. 

Ancak yaraları tehlikeli olan 
yavru kurtulamıyar.:ık ölmi.W 
cesedi adliye doktoru Eı;ıve; 
Karan tarafnı&n muayenesiru 
müteakip gömülmüştür. 

Nazire: 

lf e elemeli 7 
(An.siklopedi) türkçeye bu he· 

yetile girmiş bir kelimedir. Bunu 
daha bir hece artırarak (Ansiklo 
pediya) suretine sokmak iç:n se
bep yoktur. (Psikoloji) yerine 
(Psiılı:olociya) kullanıraktada da 
böyle. Evvelce böyle diyen ve ya
zanlar do. olmuşken onların istima· 
li umumtleşmemiı;tir. 

(Ansiklopediya), (Ps'ık.olociyn.' 
dememeli, (Ansiklopedi), (Psiko· 
loji) demeli. 

Millet Meclisinin 
toplantısı 

(Bas tarafı 1 incide) 
Bu sonuncu kanun ıa.ythasmm mu. 

zakeresı esnasında Ziya Gevher Etili 
taratmdan sorulan bir suale cevap 
veren Maarif Veklli Haaan A.U Yücel 
mevzuu müzakere olan kanunun Ve
kAlete bir varidat temini gibi bir mak 
aadı gözetmediğini, ancak konserva 
tuvar ve Fil~onJk orkestra tara 
fmdan verilen temsil ve kollBerJer; 
göaterllen tehacüm dolayıalle böyle 
bir karara gidildiğini söylemiş ve 
kanunda wnumt konserler ve temsil· 
ler iÇin ayrıca bir kayıt bulunduğunu 
işaret ederek, talebe için ve parası 
olmay:p ta opera seyreylemek veya 
tiyatro ve teın:illi görmek, konser 
dinlemek istiyenlere esasen pa.rıuıız 

olduğunu hissettl.rmiyecek surette 
konserler ve temsiller verilme.sini ka. 
nun bize emretmektedir.,. 

Kanunun üçüncü maddesind~kl ı

icabmda Maarif Vekfll'ği tarafından 

tertip edilecek umumi, busust dave. 
tlyeU temsiller ve konserlere giriıı Uc. 
rete tAbl değildir,., hükmündeki u· 
muml kaydın halka husuBl kayıdtn 

da burada mevcut mekteplilere ve ge. 
lecek olan izcilere alt olduıtunu kay. 
deden Maarif Veklli, evkaf apartıma· 
m altındaki bUyUk salonun bu gibi 
temsil vo konserler için kullanılması 
için icap eden teşebbüslere glrişUmif 
bulundu~u bildirm~ ve buranın 

noksanları ikmal edildiği zaman tem 
sil ve konserler.in burada verlleceğini 
söylemiştir .. 

M:tizak<!rcn.in sonunda kanun reddi 
hakkında Ziya Gevher Etili (ça.ıuık. 
kale) tarafından verilen takrir reye 
konulmuş ise de, kabul edllnıemiş ve 
üçUncü maddenin lcabmda ücretsiz 
konser ve temsiller verileceğine dair 
olan kayıttaki, ''icabmda,, kelimesi
n.in yerine, ''muayyen zamanlarda,, 
kaydınm lift.ve edilmesine dair Dr. 
Ali Süha Dellb~ (Kütahya) tarafın. 
dan verilen takrir kabul edllmlştir. 

Mecllıı ı;arl!amba günü toplanacak~ 

tır. 

Tefrika Numarası : 59 

Karşılaştığı bu yeni hakaret karşısında hiddetten 
zangır zangır titriyordu. Sadece bu şirketten değil 
öteki tanmu.ı.dığı, bilmedii;'i, o zamana kadar asla t~ 
ması olmıyan btiyilk ticaret ınUeasesclerinden gelen da· 
vaları da gönderten hiç şüphesiz Yine bu aşağılık adam

dı, Bu cinsten olan dosyalarm hepsini top1ayrp ııabip
lerine iade etti, davalarını kabul etmesine imkan olma.· 
dığmı bild1rdi ve o sırada kendisine telefon edip akşa· 
mı birlikte geçirmek teklifinde bulunznağa. kalkan 

milyonı>ı- namzecline de telefonda ainlrlertnin bütUn 
gerginli ·nı hafifletip iç dolgunluğunu boşaltacak bir 

üslfıp ıl ağzına geleni söyledi ve reseptörü asılı bu
lunduğu çengele makinayı krrocak şekilde çarparak 

mü.kfilemeyi kesti. 

- Buradan nasıl dönerim ve dönebilir miyim? 

• 
Bir çok kimseler Gülsere:ııi dul bir kadın, kocasın

dan boşa.nmı!}, yalnız yaşıyan bir kadın olduğuna göre 
üfet ve ablak ciddiyeti bahislerinde pek fazla itimatla 
karşılamıyorlardı; onun otellerde, lokanta1artıa bozan 

yalnız, hazan iş hayatmdan tanıdığı kimselerle birlikte 
görünmesi umumiyetle serbest ve hafif bir kadın z:ın· 
ncdilmesine sebep oluyordu. Gülseren bu vaziyeti bili· 

yol'du. Bir aralık buna ~iddetle üzülmüştü; sonra ken· 
di kendisinden şüphesi olmadığına göre, içi rahat, ka
naatleri sağlam, inanışı kuvvetli ve yürüdüğii yoldan 
emin bulunduğuna göre şunun bunun yerli yersız, ba.ldt 

haksız düşüncelerinden rahatsız olmakta mfi.na bulma· 
mış, dedikodulara aldırmamağa başl:ımıştı. 

Glilseren hürriyet istemiş, eğlenmek ihtiyacı ile 
çn-pı:nmrş, ferdi ve cinci hayatın yakıcr zevk kasırgaları 
içine atılmaktan büyük bir saadet duyacağını zannet· 

mişti; cemiyetin bugünkü nizarnlan arasında kocasız 
bir kadmm hatta aJelMc bir kapalı kafes arkası bayatı 
sUrmesi bile mOşkUI ve tehlikeli olduğu halde ... 

Heva ü hevesine mağlfıp olmanın hazin akıbeti 
Gülsercm.i derin derin dü.şündürilyor ,.e bütün hüviye: 
tini bilytik, ağır, siyah bir keder nıantosile s~·ordu. 
KenWsini bir uçurumun b.,ı;mda buluyordu: <lUşilncel~rl 
ilerleyince clnha fazla ürktü ve: 

- Kendimi uçurumun henüz başında saymak a"a
ba. bir teselli olmak üzere benim tarafm1dan uydurul
muş, vaz.i:ıefn hafifletilmiş bir şekli değil midir? Uçu
rumun başında mıyım, yoksa içinde mi? Buradan nacııı 
d~nerim ve dbnebilir mi>im? 

Diye mırıldandı. Dosya dolap arına, ma.38St.na, ka 
l'?Y3, dıva.rlara. gö:rmiycn gözlerle b:ı'ktyor ve ya..zrhant'· 

~de ta!t ba.:ıma. yapayalnrzken sanki lrnnd"l'!ilr karşı 

llar5zya g~~mlı g!.b. iki a\.TI hiivivetmi~ gibi ıwntı!'tU 
yol'dıı: 

Şimdi kendi kendisine tahlil ve tefekküre devanı 

ederken soruyor: 
- Haksız mı, etrafımdaki insanlann görüşü yan· 

lış mr? Aralarında. biç bir resmi bağ bulunmıyan zengin 
bir delikanlıyr evine ka.but edip hummalı, sar'alı, heye
eanlr günler ya~ryan bir kadın için lftgat kitaplarında 
herkesin umumi ve müşterek telAkkisini ifade eden 

kelimelerden başka kelime var mıdır? 
Derin bir ıztrrap hissediyordu; kendi kendisinden 

tıtanıyordu; arkasında kalan genç kızlık hulyalarnıın 

saffet ve sadeliğinden, Ahmet Turgudun Mtmı.sma ka11-
sı gösterdiği sadakatsizlikten uta.nIYordu. An.nesinin' 

varı anladığı ya.n a.nlam.adığy mazisini yaşamış olmak. 
tan hüyük bir korku duyuyordu. Cemlyet;n kontroıu 

ve tf'..sirl k~ndi.sinf ürkiltuyordu; bu tarz bir hayat yaşr
yan kndmlara vtırulan dam~a müth~ bir !jeydi~ 

· Daha küçücük bir lise talebesi iken on sekiz ya-
şmda, ihtiyar edebiyat muallim.inin giizel 'sözlerile önün· 

de açtığı memleket ufku karşısmda, hizmet, feragat ve 
gayret bekliyen memleket dertleri karşısında kendi.sini 
cemlyete Vakfedeceğine, kütlenin ıztırabile ıztrrapla
nrp neş'esi ile nea.'ctcneceğine dair kendi kı:mdisine veJ'o 
miş olduğu sözü hatrrladr. Kurtuluş bu küçük Jise tale
besinin hüviyetine dönebilmekte, on seki1: yaşın ma.suın 
hulya ve kararlarm.a avdet edebilmekte idi! 

Hoşuna giden bütlin erkekler, güzel, mevzun, çıp· 
lak vücudunun dört bir yanını S!U'IP genç kadına lez
zetli titremeler veren kızıl ihtiras gülleri, i<:ini yakıp 
kavuran arzular, !tepinize elveda ... Görülüyor ki cemi
Yetin bugilnktl nizam.lan içinde kimseye bağlı olmasa
nıı da, baıııboş, serbest, başkasının haklarına' tecavüz 
elmiyen ve kendi hakkmı )"aşamayı istlyen bir insan da 

olsanrz, eğer bir kadmsanrz umum! iffet ve namus te· 
1Akkilerini hiçe saymadan ve neticede a!rmrza bir kara 
damga vurulmadan eğlenmenize imkan yoktur! 

GUlseren, şa.h.!i kederinin bliyüklUğU yanmdıı. tnen· 
sup olduğu cin!!fn hü~ranlan na.n:rııe., ellerlnJ y1lzUııe 

ka.payarak, hıçkıra hıçkıra. katxla katıla ağlamak ta
tlyordu,. 

kız amePyatta ölürse seni parç:ı1a
rı:ın diye kıyameti koparryor.Jin, 
T<ab::ı.hnt onun değil, benim. Çün· 
~ü, ben, ben anayrm. Ne yana
yım, varsm kör kalsın da bir köşe
cikte sağ otursun yavrum, diyo
rum. Bilsem, irum~ ki onu sahi· 
den iyi edeceksiniz, o zaman, klz 
benim değil, a:zin; kesin, yarın, ne 
yapal'Sanız yapm: ama.~ 

:/o:(. 

Çokcuk blr kaç yıl evvel. ookak
ta bir kavF>"adan ko!'karak df.rna· 
ğmda bir tü1r'ôr peyda olmu.ş; bu, 
zamanla büyüyerek gözlerinin ka
panmasına sebep olmua. Bu tlimör 
alınırsa, yüzde seksen gözlerinin 
açıJması ihtlm:ı.li va.r. La.kin cahı1 
k:ıd.mı drı!..tonın samimiyetine.inan
dırmak gü~!. 

Bir k~ç dakika evvel. kıymetli 
oneratöri!n ya.pttğı o gtlç, tehli· 
kcJi bas ameliyatında ben de bu
lunmut?tum, kadma, elimden gel· 
diği kadar ameliyatın na<11ıl ciddi
yetle yapTlacağnır, kızını kurtar
mak iç"n buna inanması lBr.ın gel· 
diı?ini anlattnn .. 

Netice, ne oldu, bilmem; yalnız 
bu münasebetle ben şu va.k:ayı ha· 
tırladım: 

On beş yıl oluyor, Adana l ~y
lerinde bir gezinti yaparken, ora• 
larda yeni açılan bir köy dispan
serinin doktoru aulatmıştJ: 

KCSylUye srma tedavl!:i için ki
nin veriyorlar, lakin, o, "sonra ge
lir de bizden bunun parasını i<rtel'
sinlz... diye bir türlü almak iste
miyor. 

Eski devrin kendisine yapttğt: 
turıu turlil yolsuzlukları gören 
köylüde bu ştiphe, bu aldanma ve 
kendisinden daima bir menfaat ko
parılma korkusu, o zaman içln 
kökleşmiş bir inanrşm devamı ola~ 
bilirdi; lakin, bugtin, halkm halı\ 
münevverden şüphe et,mesi; halk
çılrğrn, halkt kurtamıı:ık dilştince • 
sinin bu kııda't' sa~yet!e ya..~a
dığı bir devirde, arlık tamamile 
ortadan kalkmak Jamndır. 

Ş!ikfıfe Nihal 

Doktor Petraki ve 
arkadaşları heraet etti 

B., 111tlı Rum ha<ıt::ı r.esi sa.ıbrk 
müdürii 'e sertabibi Dr. Yusuf 
Petraki, ha<-+1ne 'veznedarı Di -
mitri Azı~clidis ve hasta.bakıcı 
Yant{O !ste.faricı; ... 'lO va.cırnda. 
TMdoros admda Nr iHiyar öL 
diikten sozı.,.<\, h;r<'ok altınları 
ile !rrd!i?; liralarını v· -in
den sa1dayarak <'a!drkları idtlia.. 
siyle bir müddet evvel asliye 
ikinci ceza mahkemesine veril -
mi!'!lerdi. 

:Maznunların muhakemeleri 
dün bitirilmiş ve ır.J.hkeme ih _ 
t;v:arm böyle paraları olduğum. 
daır herhangi bir delil elde -
clemedi~.,dcn. hıı'·'armda be. 
raet kararı vermiştir. 

Bir kasap çırağı sol 
kolunu kesti 

Diva.nyohında kasap cır.aklığı 
yapan Alırnrt admda 17 yacıın. 
da bir çocul", dun bir m .. •·t"ri 
için sığır kemiği sıı.'11;-rlten e .. 
linıdeki keskin bıcakla. sol ko
lunu kesmi!}tir. 

Yarasından bir l avli ka ı 
kaybeden çocuk, bs~~ın rfr 
halde Cetrahpaşa ha::ıta.hr!'e::" _ 
ne kaldmlmıstır. 

K alb durmasındaı.1? ölclü 
Nişantaşımla oturan Abdür. 

rahman Ap:ı.k adında Mrisi. 
dün akşam kar~ı ile birlikte 
teşvikiyed.cn geçerken, birden
bire yere düşüp ölmüştür. 

Cesedi nıuaverıe eden t::ı.hibi 
ad.U Enver Karan kend'sinin 
kalp dmın~!T'J.,,, ('1(1 .. :'f-!! to~ 
bit ederek defnine ruıh~at ver. 
nıiştir. 
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Yugoslavya 
ve yeni ııizam 

\ u;;;osla.\'ya. Ba..'}\ ekili süylediği 
bir nahıJrta yeni Avrupa ni:tamı
nın korllılıı:ısına. iştirak etmege a
nııuıe olduğunu fakat bu .nizamı 
ancak Yugoola\')':l.llln müstakJI hü· 
\iyetll hir devlet oJarak kabul e
debileceğini bildirnüştir. 

Yağ fiyatları zahire borsasmca 
tesbit olunacak 

I· Ör fi idare 
l mınlnkasz 

valileri 
Dün şehrimizde bir 
toplantı yaptılar 

Idarei örfiye kararının vili. 
yetlere ait tatbikatı etrafınd~ 
aoriismek üzere valimiz LCtfı 
f{ırdarm başkanlığı altınd:ı. 
Kocaeli Valisi Ziya Tekeli, 
Kırklareli valisi Ihsan Aksoy, 
Tekirdağ valisi Salim Gündo
ı'Yan Edirne ,·alisi Ferit Neme. 
~in °iştirakiyle bir tor,lantı ya. 
pılmıştır. Toplantıd:ı. muhtelif 
mcı:eleler üzerinde göı ü~lmü~
tür. 

. , Silah basma, ~::ı.ncak altına toplanan kardeşledmizin ge. 
rlüe bıraktıkları analf>rIJ a. karılarına ve yav~-ıa. mwı ...a.· 
zam yardımlar başldı. Çok geçmeden bu ya.rdnnlaruı Iıer
ke ·, bır liltuf değil. bir borG olduğunu anla.yaca . Ya da 
daha genis ölçülil bir himmetin kabardığmı da gerece· ı. 

l ugo .. ıavyanııı Anupa nizamını 
her halde nıihrnı in anladığı m,i.· 
nada. teliıldti etmcdiı;i daha. ilk 
wzlerinden 1111mrıılıyur. Çüıı'.i."ii 
naşvekil mü t:ıkll biı· d(wlet var· 
hğın<!:ın un b.· hse<li~ or. H.albuld 
IılilıH•ıin an adıf,ı manada nizam 
iıern "'iy~set, lıl'ın ikt cıat lıa.lmıım· 
<lan istiklfı.I ile tc if rdilcbilir bir 
:,ey değildir. 

Krema ve yağcıların borsaya 
girme istekleri kabul edildı 

. Askere giden yurddaB, işinin ba.şmdan, tarlasnıdan, t z.. 
gahmdan, yani gec:im ve kazanq so.ha.S1dan ayr;ımıı.:.ır. Ç-,0. 
l'nkla ı ve biitün t~aktığı kimseler, bu gidişle millete em:met 

Krema ve yağcılar. kendileri 
nin de zahire horeaEma ithalini 
istemislerdi. Zahire l'ol'8asrn. 
dan dün :mmtaka ticaı·et müdür 
lüğüne gelen bir '-·:ap teklifin 
kabul edildiği bildirilm: .. tir. 

Mesele, Ticaret O<l·,sır.a yazı-

lacak. ve formalitesi ikmal c. 
dildikten ~on.ra kremacılarla 
yağcılar da rnhirc borsasına 
kayd~ileccklerdir. 

Böyk'ikle krema ve Yağla_ 
rm fiyatları bo~aca teı:bit e. 
dilmiş olacaktır. 

edilmiş olur. · 
Normal zamanlarda askerlik vüküuü herkes ~k lı- ına 

kendi çeker. Çünkü bu mukaddes· vazifenin \alut \e aati 
b ilidir. Kur'ası çıkacak del'kanlı, daha C\ velden o gi.ml re 
hazırlanrr. lşini ona göre tutar, parasını ona göre harc,ar. 

Siya.o;et bakımmd:\n i"tikliı.l mef· 
bumuna moha.liiLir. Çliııkü A vru · 
ııuua Almanl·aıun , c Jtıı ll·anın di-
1 e•.u !'ini her ı,c~ den üst iin tutmak 
!ıu ~ıi:.:aınıo C6l1Stdır. Uiı' dc\·let 
JıalJmiydi başka bir hl'ikimlyettn 
ı t'ünzuua tabi oldu ınu, hiikimiyct 
h:ı.h .Jndt• dir<'ı.tfü kendi kudretine 
· oro lfo;iı l;as;'.aa bir hakimiyetin 
int· """İ o ar:ık l•abul etti mi orada. 
,:e, lct lıakimiyetinden eser kal
m ll, 

Fiyat murakabe_ k~misyonı,::a alınacak, Işıklarını mas-
n1en1urlann ın1tıhanı dür. yaplfdı kelemiyenler 

Fakat hudutl:ı.rı tehlikeler sarınca. memlekette ral>:::ıi 
h~saplara yer kalmaz. Askerlik, i te asıl bu zamanlarda mil· 
letle ordunun birlikte çektiği, beraber 'tJU?ıdığı bir muhteseın 
yük olur. 

''Asker ailı:>lcrine. yardım,. f'krinin.. bugün vatanda ger
düğli heyecanlı kabul. işte böy\e olgwı bir anlayışın mahsu. 
liidür. 

--
lmtınarıa JOO genç girdi 

Yeniden 23 otomobil 
hakkında zabıt tutuldu 

Ya.lnrz .şunu unutmıyalım, Jd hu mesele iki cepheH bir 
varlığa benzer. Bir yanıda aileler, yavrular, bir ynnda d,ı 
hududu bekleyen k11hramanlar var. 

Geridekilere millet kucağı, "Il srcalt se\·gıkrie ac;ı1ırkcn, 
smııdakilerin de göniillerlni hoş etmek, insan. olanlar i~in biı· 
nıh bayramı olur. 

ffnlbul i A\ rupa nizamını tes"<ı 
·" n ~-apılmH oia.n üçler paklr 
ı in~·n) :ı. (ıircktif , -ermeli .Ja.pou· 
v. ~n., tta.lyaya, Almanyaya has· 
rt" ın e J..1.edi r. 

fktrsadi ~mı•laıı \'eni nizam 
bam madclr i. ~Hla maddesi olnıı
,\'an - :m l r de\ l<'tlerinl her ne pa.
. a o'u '>a o'suıı be,;lemektedir. 
~·ıı::r• ·~\\I\ o:sıııı 'e-:vahut her
' ~ ; hir ılı>\ lct olsurı hlt niı..a.m. 

i ·lrı·• i .. ı ı"':Hli manıısile btik1&lin
drn f :ı;,ti.t r;ö!'..U'ı·cr{'k ;~iremez. 
( iıı l."' mi" Hr < '\'lctll'Iİ öyle b'r 
il,tı~::uJi lıiınyP tıısa\, ur c,liyorlar 
1 ıi, etr:ıf! rındr• i memleketler: 

A) Onh!r-.ı. ~ıc!a t~cl:ırfk edee<•!<
ler, 

B) Hrun madde tt'd.ırik edecek
lflr, 

C) ilHll\'erin ı;.:m:ı~i ku•i\'fltini 
inki<J:ı.f ct~rcccklcr. 

n) IlhH•rin t ~in t'Hiği p.arıı.yı 
kahı:! <'d• ı·eklrr, :nıni beda.,·aya. 
,\'al,m n~ııl s:ıt:lc:\hl:ıı-, huna mulm
l il r:ı ıN'.1-alı F>~ldlde mamfıl ınad· 
ı r ":ıtm nl:wal lertlır. 

GÜ)'lt' hlr n!nı.m h:u1dl7.a.tmda. 
ıııu ı:ıse:ı""iı im.bul eltirilenıcz 

B"' 1" b!r ~m:ıhede:rn lmn~us 
clıı11 'im ııların lıiQ bi; zaman m \.~ 
na· 11lum~z. Çüı;"ıü bir dcvleiin 
h,;}l,fmi) <>t'ni ldmsenin bir imr.ıı. 

m•ılınlıi ":•de ferl.:etmcV,e haki ı 
~·Pktı r. Tnti:ı1.c, lno;.anlığa, ha~ :ı-

1 n :- vI.ırı ol:ın bn teli!kki iizeıinı!e 
dıırm:ıv ı ınnhal voktur. NiteWm 
ii(''ij p~ı-tm nC'lt ha) ranı olan l\oııt 
<':ıki bile ~<'çenl{'rclc A \Tupa niza.· 
r:ın1'arı bal:<ıedcrkcn onu manalı 
lir ı,"l:ilclc hir istiklal ~ıırautı .. ı 
ı :ır:•md.a ifoılc etm<•k istedi. Onun 
mu:ı.lıeflcyi hu s<'!tilde telakki et
m ... ~inin i' i ırıchc!.ıl \ardır: 

1 - Ya. nill\erin nüfuzu altına. 
~iron M.at>:..ri ·tanıı ) iiklettiği fe· 
<bkin·hklnn•ı ıkhşctini hissettir
memek iç.in ıı::ııııiniıı nddını söy-
1,.mir,tir. 

il - l'ıılıu ... U·ı~:.ı.ı·istanm ::'ı eni 
nlze.mı mü :ıı. i haklı ınilletler niza.· 
mı seldlnd' t ·ıat.l<i ı-tmek isk.di 
ğjcl c.ı 'ntm l• i·temiı;tir. 

İstanbul fiyat murakaıbe ko. 
misyonunn alınacak yeni me. 
murların imtihanları dün 0ğle -
den sonra İstanbul erkek lise~i 
salonlarında yapı lınn;tır. 

İmtihanlara lise mezunu 100 
kadar gene girmiştir. lmtih:uı 
sualleri k;ı,palı ve mühürlü 
zarflar içinde Ankara dan gön. 
derilmiş Ye imtih:ın heyeti ta. 
rafından mi1Eabıklar önünde 
açılmıştır. 

Parti reısı 
Ankararlan uöndü 

Vilayet kongresi hu 
ayın yirmi be!finde 

toplanacak 
C. H. Partisi İstanbul vila. 

yet idare heyeti reisi İzmir 
mebusu Re!=]at ? ... limaroğlu dün 
.Ankaradan ı;;ehrımize gelmistir. 
Bay Reşat, AnkarHd:ı \'ilayetin 
Parti işlerini ala kadar eden 
mevzular etra.fmrla genel mer. 
kezle temaslarda bulur.muştur. 

Vilayet Parti kongresi 25 
ıbirincikanun çarşamba günü 
.sabahley~n ~,sat ondr. vilavet 
mcrkezi:nı:ie tQplanacn.~. Uç ~in 
de\·am edecektir. 

Vilayet idare heyeti intihabt 
yapıla.cağı g:t>i kaza ve na:hiye 
ocaklarından gelen dilekler de 
görüşülecektir. 

--o----
Y alimiz hu akşam 
Ankaraya gidiyo!" 

Yali Ye belediye reisi Lutfi 
Kırdar vilayete ait bazı rnese. 
leleri görüşmek üzere bu ak:şam 
Ankaraya gidecel<tir. 

Şoförler vilayete yapiıklarr 
.bir müracaatta tek, c:;ift usulü_ 
nün kaldrrılrnası ve eskisi gibi 
taksilerin ıbu tahdide tabi oL 
madan işlemelerini istemişler. 
dir. VaJi bu me<-elc etrafında 
da tetkiklerde bulunacaktır. 

Iktısat Vekili gitti 
Bir müd:iettenc"ri şehrimiz_ 

de bulunan !ktrsat Vekili Hüs. 
nü Cakır, dün Anl<araya dön. 
müştür. 

I 

Cevaplar, tekrar mtiilıürlü 
zarflar içinde Ticaret Vekale. 
tine göderilecektir. lınlihanda 
kazananlardan 9 ki~i Ticaret 
Vekaleti memuru olarak mura. 
kabe teAkilatına alınacaktır. 

Lr.:ıklarm maskelenmesi kara. 
rma aykırı hareket eden?er f 

hakkmda ceza zabıtlarının tu. 
tu\masrna de\·am edilmektedir. 

Siperde, mazgalının başında ya.na.ğr ku!ldağa dtr1:ıtlı 
Mehmetçiği düşföınıek bir 7,evktir. Türk şehirlerinder. T'irk 
l'ıın..."'!'!arrna gidecek hediye posta.larının maddi değerlerir.'l n 
ziyade manevi kıymetleri büyüktür. Yataklarımızda eğer ıa. 
hat rahat yatıyorsak, eğer havalarmuzda yabancı tayyarele
rin motör uğultuları yok~a., topraklnrmırnda. C'a?Iarnnız.da 
bombalar patlamıyorea., bilelim, ki bınılaruı hepsı, hud!:tta 
Mehmet<:iklerin 'beklemesi Myesrzıdecf r. Ordusuz veya. ordu
su kahraman.sız ülkeleıin ne h ıe f' ıı;: lerini g<.)rdük. Tür
.k_~ önüne ahlan her imtihan kfıpcti" · den sendelemeden ge -
çışı, belki va!·m biı·cr dest olarak .:: nde dola§aca.k. Çim
kü kapalı, ·sırh oı'ıılı>rdeyir.. Bizi ido.re <'denler. her başardık
ları iyilik, her dcvil'd.lkle:ri ırorhttn örıe süre~ gösteriş ~
mıyorlar. ~m ht•nsln~ ~e ~rdiklerimi;r,i düşüne. 

Bunda
0

n ba.c;.ka mmtaka iktı. 
sat müdürlüğüne alınacak me. 
ınurlann müsabaka imtihanla
rı da dün Ticrrct Odası salon. 
larında yapılmıştır. 

Evvelce tutulan 300 :r.apta 
ilaveten 23 otomobil daha mas.. 
kesiz olarak görüldüğünden 
haklarında zabıt tutulmustur. 

Işıkların mru;kelenmeei ·kara. 
rmm kaldmlacağı hakkında he. 
nüz vilayete verilmiş bir teb
liğ yoktur. 

Şişhanedeki 
tramvay kazası 

Hava kurumu merkezi tara_ 
fmtlan ışıkların maskelenmesi 
hususunda yeni bir tip maske 
bulunmuştur. Bu maske diğer 
ldl.ğrt mas~eler gibi c:abuk lbo. 
zulan cinsinden değildir. 

lim ve bunda ~r: lmlırÜynlım.. BAK.Ki SVHA GEZGiN 
ı;:a;ı~ 

G O N O ~·N G O N E 1 
Vatman Hamitle şoför 
Enver adliyeye verildi 

Birkaç gün evvel, Şişhanede 
bir tmmvay kazası olmuş Ca.. 
fer admda birisi tram\•a.y aL 
tında kalarak iki bacağı birden 
kesilmi~ti. 

Uzun müddet dayanmakta.- ı 
dır. :Maskenin alt ve Ust taraf. 
larmda buluna...'l ka.pakJar ışı. 
ğm dışarıya sızma.sına mani ol
maktadır. ~------------------------------' 

Guraba hasta.hane.sine kaldı. 
rıhn ve hayatın.daıı. ümit kesil. 
miş (',aferin, Env ·· :ıd:nda bir 
şoförün ç.arpmıı -r ı·'ne tram. 
vaym altm.a f t~·' ·• d<lia. o. 
lunmu~ \·c v~tıll' · mit ile 
ı:;oför E'n·;~ r dün ı • eye tes. 
li:n olunn'u 18.!'dır. 

Aıw!tk iı !" l'd•j 
çeki!dikle"! hirinci s; ı, c n 
mal1kem{'s1~:.ie sta 1 ı · •" 'rinin 
Ü7.erine r-+rnı:;lar vo ıw~-; t!~ı·i 
olmadr•:f mı söylemişlerdir. 

Tahki ,r.,t-ı dcva-:'l oiunma,kta. 
dır. 

~ 1 •• ' J '' Ç" .• gr t • ta r" n .ı 1 ...... " ~~ ........ 

yalu 'andı 

Elektrik olan yerlerde bu mas 
keler kolaylrkla kullamlabile. 
c.-ektir. 

Ma.skenin fiyatı 15 kurus o.
tarak tesbit e<lilmiştir. Var.idat 
tamamen Hava Rurumuna aıit 
olaca.ktrr. 

Muhacirlerin 
çalan tevkif 

eşyasın::. 

edildi 
Sirkecideki muhacirh~ 

.)atıp kalknn Ahmet oğlu Akif, 
?dtnda bir muhacir, dün etra _ 
fm tcı.halığrnda.n istifade ile 
birçol< mnhacirin <.:eket, panta.. 
!<>n ve saire eşyasını çalmı.ş, 
ouıüarı: satarken yakalanm1ş.. 
tır. 

_Aki~ .birinci sulh cez'l haki. 
111 n ?"lt tarafmdan tevkif 0-
:unm uştur. 

Bulgaristan, ~ ur. 
kiyeye yaklaş!;~K\Jn 

B ULGARİSTANIN Tur. 
kiyeye bir ''ya!tl .• n 

plaıu,, ha.zırlamnkta oJjugunı.ı 
işitiyoruT. Bpl;:rari tanm, c· 
di Sc-ı'yac1 ı ı.. :uı.meti ile te
m, t::. hu ,, _ı -"~n':ara. t J isi 
l{irof'un, b'rk~ç gi.iıı •• ' .,. 
yeni noktaına:".nrlar 't · • 
ç:.!:. Hl. rfur.et ;.,,ıe· Ir""' 'l' 
ne.~Bi haber ver· · ,.. 

aar..ın kür.ilk b'r k~.ı!.cnm· 
nın da Balkanlara öüştüği.i ve 
ta:hribatı görüidü~ii şu za....,an
da. yatıçtmcı \'e yapıcı bir 
mahiyet arzed-b;1Cı0eği sezilelı 
bn bareketin, memnuniyet.le 
tra~huıncağI t ·~i\öir. 

Sıva.s Cer nt<;lJ esi ı -• \.MTlıı... &~..!!tar., Türkiye kam.. 
rm.da.n Hasan ofıu Iü ı Uz.. Dünkü ihracatımız Uç ~un; uzun 72.ma.ndan:beri 
man, geçenlerde Fmdık'-d'1.1•• bir yüz bin lira h<--l!iedtği dostluk hi.slerinclcn 
aıkr.a'baama misafirliği! •e'r.:lİŞ 300 bı.·r gün bile ~u··pheu. e ;ı.;;,_~k 

1 r- 't Dün, · . bin liralık ihracat • ""~ ve dönüşte bavul arım .-ru a.. bır ernare görmemi.,,,tir. Ara.. 
d 1 yapılmıştır. Bu ihra<'.at es""'. "' 
nıda bir hamala vero•· t vapu. •00 da mevcut olan tu.ahhütla-e 

şt . mnda Almar..yaya ceviz. ftalvıa. 
ra göndermi ır. d . .;~ erkekçe riaı.;et, bizim daima · U d ya ked erisı, Finlandivava de. Ancak Kerım zmnn ··n.rur a. .; ,; ~iRrrmız olmuştur. En buhran· 
"' · 1 - ıa ri ve tütün satrlmıııtır. ........ ~aidi bir hayli beklooiğ·ı l;u e __ _,

0
___ lı_ gibi görünen zamanlarda 

~elmediğini görünce E01" -'11 .Po.. bile. bu cihet, tam bir snğuk-
lıste almış ve yapılan t, hkıı«tt Altın fiyatı kanlılıkla tebariiz ettirilmiı:J ve 
sonunda hamal Saidin eı;yaları Altın fiyatlarm:ia düşükliik ıfade ettiği samimiyet bakr. 
pansiyoncu l\fakruhiye gotllriip i.:aşlamıc:tır. Bir ara 25.25 lira. mından. nrnhataplarım.ızı da 
sattığı anlaşılmıştır. ya kadar cıkan bir altın fiyatı Pyrıı samimiyeti gö.stermeğe 
A~ıkgöz hamal. adliyevc ve- dün 23,15 lira idi. Bir külçe al. sevketnıi ,tir. diyeceğiz. 

rilmiş, sorgu hakimliğince de tının fivatı ise 268 kuruş ola. Bulgarie:tan bugün, mülki 
tevkif olunmu~tur. rak tesbit etlilmi~tir. tam::ı..rniyet ve ıoercfli istiklal 

• a. bütün varlığiyle 
• ış :men'-lcletler arasın.. 
ıınuyor. Bu mevkide bir 

... " l °'" tin, layık olduğu hu
zur ve t.erakkide devanil i"i . 

l:>a.ğ'lılık aznnne bürru 
i ve umumiyetle Bal' n 
h!lZllru için, .iŞbirl;: 
11ası icap eder. 
d bir ı.: l imiz.in 1 . 

: ·"ıeti oıa~·ilecek 
J:., • ,i ·:artlır. o ; iı' 

}"a':-ırri." Mr qi.izel ... r:vilim. •ı. 

za.ktan ''mcii :ıoo .. c. 1 
·: 

A.ceb lY.lsenı, onun ile LJP:tf 7-. • ı:ıl 
d.si .a e:ı1 , • 

Bu beytin Nriı:c: ı::ı;-;,· wr, 
B ·1~ lıJtnnın bize myle:nro!· 
ne lüzum olmryacak ~-~ 
he:rlre:te 1~ ~ T"e ::::--:i
miyiz. 

İkinci 'l'D.!.,...a•~:ı ~ \tzhn !h 
tiya.cmı12 c '"::"1. ,, "~:\ i:-ı ..:r ... - bi. 
rfö'.ırimiz.e ,.ft;;..,, ...,. hi-; bir 
va.srt::ıyn -;-,1\.irnr"ı. t: i«Lp etmi· 
yooek miif:tlkil t.:1· mittf, s:ı.!iı. 
perver siya.Eet!n h11kiani m•u.. 
nuyonız. HiKMRT '!.JtJNIR 

10.12.940 
8.08 Milzlk 
8.J~ Ajanıs 
~.so Mıizik 

8.4.3 l'emt'k Li• 

11.12.1940 
8.03 Müzik 
8.15 Ajnmı 

8.-16 rf'mCJ{ listesı 
12.S& Se.nıallı•r 
12.50 Aja.nıı 

Her ·, i tar~dn da l'llucııric;tnnın 

hile ~·eni niznını nasıl 1elalilli etti· 
ı:,; me'd"n:ı ('d:-:ıı-. Yu~osla,·ya 
fla~Yf'ki . nutlcundtı fıiirriyet H' is
tikfül dıı vnsm azı~nıi ı;n;C'tte bağ
lılığını r:;iist.ennektetllr. Bıı sözler· 
IC" ,-eni nL~umm Deh~ratta. mm·af
fak olamaılığını ::ır:ıkça sö:ı-·le)·ebili· 
rlı:. 

~-~--------------~--~~- ~----------.,__--------~~-------------~--~-------------~ 12.83 Şarkılar 18.U • 'l'ı.rlc 11.'r 
1:?.60 Ajan~ i320 Orke.ı;tru 

ASDR1 ERTEM 

Raikevlerinde 

"- 8 

- Ne kadar da me.,fur, 
müstekreh herif. 

- Evet, da.ha görmeden ev _ 
vel .. Bende bıraktığı his de bu 
merkezde. B::ık dinle. 

Koridorda yürüyen birinin 
Parti reisinin konferansı aya.k sesleri geliyordu. Bir de 

Eminönü Hu!k .-ind ı:: moda olan havai ıslıklar c_:ah-
12 llkkflnun 19 v p 16rnıbe günü yor. Adımlar yaklac:ıyor \'e r ·• 

saat lli.30) da, EY rnıu .. 1 Cağaloğlun· hayet kapımızın öniin-'!c <l .... J_ 
daki salonunda C. JI. P. !stanbul Vi yor, kapI'"'a vuı uluyor. 
JAyctı idare heyeti rcı ı ve sayın ız: ,; 
mir Mebusu Re at .Mir.:arıığlu tara· - Giriniz ... 
fından (İç;tımnl Terbiye ve Ablak) :f. :./· :..~ 
nıevzuunda bir ı.on!eranıı verikceklir. Pepe Sar.".Clin salona g·ı ·ne;) 

Da vetıyc yoktur 

N • · iki erkekle htrQılaşmasınd:ııı 
ecıp Ali Kücükanın duyduğu hı:yrdte sıLn'i olaı~ hiç 

konfel'an;ı br taraf yok1 u. Hnt.tJ rengı at-
J\eyoflu Hnlkevtııden: mıstı bile· ... \ !zerinde gri reıık-
Denizli m,.bu:-u Nec.p Ali KiiçUka t::- bir kostiim van:ı. ~1!dığı 

tarafından l:.! • l.! • tırn perşenıbt: · I' ı 
gunu saat ~ut J' .3o da Evimizin münaka.'}a götürmezo• .. ~a?m ı~ 
Tepebaşmdalu mcıltez bınasında "Bi- qiğir.c~e lluruu. ben kendısını 
:-ım de\·let te!akklmlude vatandaşın çok sevimli bir tarzda Eelamla. 
mevkı!, isimli bir konfeı ans verile d - rm: 
cehUr. Herı,c ... gc.cuillr. _ Bonjur Mc3yö San.~z her 
~ halde ccııi tanıdınız değil mi? 

1 - 1Iösvö Aleks Paterson de-
Yurtdas? 
Geçen cihan ı ., ilinde sal· 

ıanat Türkiyesi ı.ıtlık içinde i
di. C ıınhuriyet deffi, bolluk 
d :dir. Bolluğun kıymetini 
b '. 

ğil mi? · 
- Evet ... Hatla bir z'.'lman • 

lar bana yalnızca Aleks dediği. 
n~ de olmuı:ıtu. ~imdi de '.' Il:s. 
yo Aleks Paterson deme.Ti t~r
cih t>diyonıunuz. l\Hisarıd~ C'der

l'ı 1~a{ El..'-OıWMİ ııe Arttırma seniz. size en ivi tfoc" 1"rrmdan 
biri olan Mösyö Bob Spenseri Kwnını.u 

ve nıdC8rd r or l\dr lı 

Yaıan: 

l\1oris dö Kobra 

takdim edeyinı. 
Bob kendi.,ine uzııtdı>ıı t•li sı. 

!~arken lıh·bali bir ta\'rr!a: 
- Çin .. Ç:n .. 
Diye Pepeyi ~elamla:lı. Pepe 

hareketsiz kt' ı~tı. Nihayet: 
. - · Fakat Madam dö Ligera 

b·raz evvel bt>n:ı tc,Jcfon etmiş. 
ti. 

Dedi. 
.. ::- .E\'E:t. :Madanı dü Ligera 
tırı~n·ti::ün bar::nı.~a konu~m:ımı· 
zı .. •st~.mişti de .. Fnk:ıt giriniz 
'.'..~vsyo SanŞ<>z öyle kapmın ö
nu.nde dtırnıayuı. .. C:iri•1, hıpıvı 
aı ::anızdan ka.payı;ı .. Öyl0 ümit 
<'<l ycnmı ki herhaYc i ıni- 'e 
kor:rn his:-i :ı o!{. Fi' ·p c:tl'1 

c~n.m1 • b'z de rı'h<'~ ~~ ·-in gi
bı ınsn.nız ... 

Pepe itaat edı::rek ircri,·e bir 
adım dtr \'e ya va•· ~e ·'c ·bizim 
sözleı =mizi tckr :.ı la.li: 

- Bir konurım· ıııı. lıcm dr· 
üçümüz arasında. Ben bizim bi. 

C. evııen: 

Muzaffer Acar 

ribirimize söyliyecek hiçbir sö
zilmüz olmadığı zannındayım .. 

- Hayır l\Iösyö S:m~z. bu -
. rada büyük bir hatava <lü~ü
yorsunu~. Bilakis konuş:ıcak 
rok f'E'yler var. Fakat bunlor 
~ok uzun sürecek değil.. Ev,·e. 
l~ :;öyle oturun, istirahat edin .. 

Pepe tereddüt göster irken 
bir ynnd::t kapının yanında ha· 
reketsiz duran ve bir tek söz 
:::öylemi~·en Bobu g-c~zden geciri
vordıı. Herlrnlde lm· d · r~lıat 
~lma'.lı:ı !ı"linden arılmı belli 
oluyortlt!. f. n kenli~; .. , ... tir 
sandalvc g;_; tererek ıJrar et. 
tim: . . _ r, ·. t c ı, ııc1 c"ı 1.11. 

.,. ~ kr 1 • Z lJE 'Ü 

c·: ·::ı • 1 

- Buyurun Korona .. 
- Çok tcsekküı· edel'im sert 

geliyor. · 

Pepe Sanşc.,, nihayet otur
mustıı. Elini masanın. üzerine 
a(•1k olarak koydu \'e konu. mo-
ğa başladı: · 

ı-:- Mösyö Pttterson. demek 
ben~~~e konuşmak istiyorsunuz. 
pekı oyle olsun. kalıul edelim!. 
Buyul'lm sizi dınliyorum. 

- Evet filhakika ben de si. 
u:. evvela sizi alakadar eden, 
M d m dö Liacravı alakadar e· 
den. ve belki~ garip bulacaksı
nız ''e.vaq yavacı beni de alaka. 
fr.r etmete bacılavan bir ınese. 
eden rı.h"ed•.=c·P~im . 

- !ı. T:ıchm rlö Lig·~ra ilı' o
l~tı nı·'r.,<· .. 1:Jptlcrir·1 hiç kimse -
Yı ::ı ! ·: 1..-ad" r e'.:rııcz. hem size 
~~rıı e\'\•d::len h"ber Ycrevim 
kı. hı l ll"Mla s"ziirıiizii dinli_ · 
\'l''ı1 ivMo."7'rı .. Rövle bir meS<' _ 
)p ı,, ı... ' ., , . ., , ,,..:ı,.rrıcyiz .. 

- P.>r 1 '', b0 n de sizi temin 
e?,e\•'rn h, ı-.., n'<'""cl den cok 

ol b~lı<'<>'İ 1.ıilir· .... 0;n1·ü bu-
11 tin •t ı· ., r i ben~ n ica 

"fm· ...... r 'Vi 1 ... ll" dö I i-
: .,..1 ·ı.., rok \ 0 1<1"":. d 01 '11 
' 

1 '1 ı- :·~, ·,.O~UilU7 • n·1 .-1h: .... 
$ 'F7, c··m~· i'ğ-re-nmi; ohın \ 

11 ., hi1'·1 .ld b na 1 'it'iı1 ger·c"! 
1"ri 1H·~inı ~si lrPIİPl"'<>inc aı :ct-
mıı>tır · < Dc1'1ırıı ı ııırr) J 

13.05 Şnrlnlar ıs:o~ Kon!!l·rt ı 
llUO Mlh~ik 18.30 Konuşma 
18.03 C'W1baııd 18A~ (,.'ocuı, s:ı.ııti 
18.80 Kontı..tnın 19.lG Ç.cwukllıra 
lX.45 Mü7Jli mıısllıl 
l 9.00 Sı.·,·llmlş ı• 1 19.30 Aj!lns 
19.80 AJaııııı ı ııı.n ~ıırJ,ıl:ır 
19.45 F ~ıı he Pti ' 1; l''ld• o Hz. 
20.15 Radro o7 • ıı:Pt<'ısl 
20 . .t:> J\lütlk kı .W.4; rasıı hr:' "11 
21.SO Konuşma J 21.10 J{onıı n ·ı 
21.45 Orkerıtra ·•ı.25 ~:ılkr 

22.80 Ajan!! 2 ı . .ı5 Bmul ı 
22.45 Orkestra 22.80 Ajan" 
%3.00 Dıuı~. :?2.4 "i ('azb::uıd 

\all!Ucr 

G11n~lıı 

d~ı .. u 

ö~lc 

11
11/11

1
11

11

'/I 

Salı 'Çar 'tamb . 
10 ı. Kan. ı ı 1. Kan. 

Zil.k1ldt· IO 1 :Zllk:ı.dt•: 11 
Kasmı: :!3 ffoqmı: :H 

\ssnti ı:ı:~~'lr.ı \ ns:ıt1 1 uıııl 

8.H 2.83 8.15 2.:ıı 

13.0i i.26 18.01 7.qö 

lG.28 9.!j l:S.2J l}.17 

11_41 12.0) ı~.n J!.00 

19.l{l 1.39 J!).20 J.89 

G.28 J'.?.4' :.•w l.Z.47 

Şehir Tiyatrosu 
" b:ışı Drıını Kısmında 

'\l.!fCOI %0.80 d::ı. 

'mımaz Uşak ııJ)l;,;..111 
" Ym·.an; J. M. llARRIE 
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93iı-' no.fda : 
Atlantikteki italyan-Yunan Askerlerimize -
'korsan gemi harbı verilecek 

194-0 

Yunanistan da Ekmek fiyatı 

Dememeli, Demeti 
beyaz kitap 
neşredildi 

B ir zamandır gazetelerim.iz, 
dil bozukluklarını gidenne

ğe matuf yol gösterici yazrlar 
neşretmektedir. Evvela bir ga.ze
te<le başlamışken, sıra ile diğer
lerine geçerek, bu me\•zua dair bi· 
rer küçük köşe a.ynlmıştrr. 

Bu arada gazetemi2, kendine 
düşen hisseyi takdir etmiştir. 
Lisanımızdaki bPhrcsi herkesçe 
teslim edilmiş, derin vukuf sa
hibi bir meslekda.şımız; bizde de, 
her gün bir gramer yanlışı veya 
bo:Ukluğu meydana koyuyor; 
dogrusunu gösteriyor. 

Alına, 9 ( .·L4.) - Yunan hü
ktimeti tarafından neşredi len be. 
y~ ki.tap !talyanlarm geç<:n sene.. 
nın nısanındanbcri \\ınanistana 
karşı hücum etmeği tasmim ettik 
leriı:ti gö~teren bir çok r;ıutuk ve 
Mdıselerı tebarüz ettirmektedir. 

Bunun için ananevi bir üade 
tarzı seçildi. Her yanlışın doğru
su işaret edilirken: "Öyle deme-
meli, böyle demeli diYe tenbih 
olunuyor. " • 

Bu surı;tle gazeteler. yalnız 
havadi.oı vermekten ibaret olmı· 
yan vazifelerini hakkile görmek 
yolunda bulunuyorlar... Gazete 
a:rnr zamanda '•öğretici,, olmak 
vasfını haizdir. 

Artrk_ bunun ~eticesinde, bElJJta 
yazrcJlıgı kendılerine m<'slek e
dinmiş muhar.rirlerimiz olmak ü
zere, öyle "gelişi güzel yazın.a
malı; düşüne düşüne yazmalı de· 
ğil midir? " 

İki İtalyan Generali 
tayyare kazasında 

öldü 
BU?,lardan biri İtalyan 
mutareke komisyonu 

reisidir 
. RoffUf, .9. ( A.A.) - Stefani A· 
Jansr~dınyor: 
. !3~~~eri tayyare Roma ile To. 

r1:1.1~ ::ı:asmda seyahat ederken he. 
nu~~1ul bir sebepten 7 kanu· 
~uey\"elde ,Piemont vilayeti dahi. 
ıu:~~i ·Acğui civannda yere düş.. 
muŞtUr. Tayyarede Italyan • Fran 
srz mütareke komisyonundaki lta! 
yan ôel~elerinden birkaçı bulun: 
~akta ıdı.- General Pietro Pintro 
ıle hava Generali Aldo Pellegrini 
bu kaza netice5inde ölmüştür. 

:(. :(. ~ 

Roma, 9 ( A.A.) - Stefani A
jansından: 

General Camillo Grossi bir kaza 
• • 1 

netıccsınde ölen General Pintor'un 
yerine Fransa ile mütareke ahka. 
mrru tesbit eden İtalyan kor.-ıisyo. 
nunun reisliğine tayin edilmiştir. 

Türk - İngiliz 
ticaret anlaşınası 

(Ba$ tarafı 1 incide) 
İspanyanın Londrada bloke edilmiş 

matltlbatmm mezktlr memleket em
rine verilm&sinden biraz sonra. yapı_ 
lan bu anla§ına, aynl zamanda. harp 
levazımı satın alabilmesi için Yuna 
ni:;ta..-u. kredi açıldığı bir zamana raat 
lamıştxr. Bundan maada, lngiltere, 
Almanyanın Bulgaristan üzerindeki 
iktısad\ nUfuzı.ınu gevşetmek s-ayesi· 
le ciddi g:ı.yretıer de sarfetmektedir. 
BiltUn bu hA.discler Bitlerin bUtün 
A\·rup:ı. devletlerini iradesi altına aı_ 
maJt hususundaki pl.lnlarını altüst 
etmek Jçln, İngilterenln yalnız sil!h 
vasıta.sına sahip olma.klan çok uzak 
olduğunu göstermektedir. 
Diğer taraftan bloke paraların ser 

best bırakılmuı v& 1ngiliz emtiasınm 
satılması makısarlle krediler açılma. 
ST, 1ngllterede fabrikaların ihracat i
çin de lşlemekte devam edeceğine ve 
bu malları n:ı.kledecek gemilerin dai 
ma. me..-cut olacağına. dair kuvvetli 
bir kanaat bulunduğunu ispat eder. 

• * ıjı 

Kitap geçen 15 ağustosta IIelli 
Yunan kru\'azörü torpillenmeden 
ev,·el Italyanm Yunanistana kar~ı 
harpcuy:me hareketlerde bulun
duğunu if~a etmektedir. Şimdi öğ. 
renildiğine göre, geçen 12 temmu~· 
da ltalyan tayyareleri lnebahtı Jı_ 
manmda Yunanlıların Orion yar. 
dımcı kruvazörü i:e Kraliçe Olga 
ve Kral Georgcs torpido muhrip· 
!erini ye iki denizaltısını bombar. 
drnan etmişlerdir. 12 ağustosta 
yani Helli kruvazörü torpillenme. 
den 3 gün evn'i 1 tal yan tayyarele· 
ri Rigina ve Sal'.-lmin limanların. 
da bir Yunan devriye gemisini 
bombardırr_ı,an etmi5lerdir. 15 ağus 
tosta H~llı ye yapılan hücumdan 
başk~, b_ır lt~lyan denizaltısı Fri. 
d~m ı~ı:ıındckı Yunan şilebini tor 
pıllemege te~ebbüs etmiştir. 

Bu tecavüz harel~ctlerinden 12 
ay evvel ltalyan ~efleri ve yüksek 
J?~urlan, hatta bizzat B. !\lusso. 
lını, İtalyanın Yunanistana karşı 
beslediği niyetler hakkında beya_ 
natta bulunmu~lardır. 

Mesela, 8 nisan 1939 da Tira· 
na giren ilk alayın kwnandam 
'biz buraya Arna,:utluğu genişlet. 
mcğe be:dik., demişti. 

21 nisanda B. I\1ussolini Ama. 
nıtluk komitesine Arnavutluk hu
dutlarının genişletilmiyeceğini va. 
adetmiştir. Bir hafla sonra bir Ar • 
nanıt Nazın daha sarih beyanat
ta bulunarak demiştir ki: "işler 
karışırsa, ltalya Prevezeye kadar 
Epir'i derhal işgal niyetindedir.,, 

Deyaz kitapta yazı:dığına göre, 
efkarı umurniyeyi tehyiç etmek 
maksadiyle Yunan hükfuneti bil. 
tün bu tahrikat ve tehditleri bü. 
yük bir ishtimamla gizli tutmuş· 
tur. Bu süklıt ise Yunan bükü. 
metinin kati bir bitaraflık muha.. 
faza etmek için elinden geleni yap 
tığının inkar kabul etmez bir de· 
lılidir. 

---<o---

Japon Hariciye 
Nazır1111n beyanatı 

Tol>yo, 9 ( A.A.) - Japon 
hariciye nazırı B . .Matsuoaka.. 
nın yabancı gazeteler muhabir
lerine bugün yapmış olduğu be. 
yanat büyük l'oir alaka uyan.. 
mıştrr: 

B. l\latsuoaka demiştir ki: 
İLhal ettiğimiz birçok şeyler 

için garba teşekkür etmeliyiz. 
Fa.kat bazı hasis fikirler ithal 
ettiğimize de teessüf etmeliyiz. 

Memleketimizde, garbin fikir 
lerinc aşık bir zümre varorr. 
Fakat bu zihniyetle efkarı u
munıiyenin daha ciddi ve mesul 
unsurları mücadele etmektedir. 

Fütuhat fikirleri memleketimiz
de galip gelirse şarkt Asyada ye
ni bir nizam kurmak için Japon -
yanın sarfeltiği gayretlerin boşa 
çıkacağını şimdiden söylemek müm 
kündür. 

B. Matsoka temmuzda hariciye 
nezaretini deruhte edelidcnberi 
gazetecilere ilk defa beyanatta 
bulunduğundan nazırın beyanatı 
çok fazla bahis mevzuu olmakta -
dır. B. Matsuokanın gazetecilerle 
görüşmesi 90 dakika kada·r sür
müştür. 

Londr:ı, 9 (A.A.) - Tilrkiye ile ti
cari anlaşmadan bahseden Taymis ga
:ı:etesl b~makalesinde şunları yazmak 
tadn": 

1ngilterenln bu kadar azimkA.r dos-

Beyanatı da Berlin paktı mu
cibince Japonyanm mihvere karşı 
dürüstlüğüne işaret eden B. Mat
suoka Japony!ının Avrupa harbi 
haricinde kalacağı ümidini izhar 
etmiııtir. Nazır Japonyanın Hol-
13;Ilda_ Hindistanına karşı tecavüz 
nıyetı beslediği hakkındaki müla -
~az:ıl.a:z reddederek Amerika jle 
hır ıtılaf zemini bulunaca!lmı ümit 
etti.~ini söylr>mic:tir. B. 1'ratsuoka 
Sovyetler Birliği ile olan münase
betlerde uzlaıııcı bir tarzda bahis 
et~iş \•e Japonyanın Çine karşı 
La.kıp etmede olduğu sirnsetin de
ğişmireceğinl bildirmistir 

tu olan Türkiye ile ticaret hacmini 
çoğaltacak olan her tUrlU tedbirler, 
!n,gilterede hararetle karştlanacaktır. 

Temmuzda, Fransanın hezimetin· 
den sonra herkes lng!l!z lmparatorlu
gıı.nun gUnlerinln artık sayılı oldu· 
ğuu ;zannettiği bir sırada TUrk hUkü· 
met!, taahhUdatma riayet hususunda
ki azmini ve !ngillzlere karşı olan 
dosüuğu.nu izhar etmi~lerclir. Bu su
retle Türkler "kar:ı~Un dostu,, olduk· 
larmı 1nglltereye l.3pat etmiş bulun· 
makta.dır. 

İngiltere Tilrklyeden gıdat madde· 
lerle iptidai maddeler alacaktır. Buna 
mukabil Türkiye ıfo bizden muhteli! 
mal::eme, lokomotU, demfryolu malze
mesi, pamuklu. )1lnlü vesaire alacak, 
Bu muahedeler i)i istikamete do~ru 
atıla.n yenl birer adrm teşkil ettiği g\· 
bl lıısil!Jı • TUrk dostluğunun yeni b!r 
te.zahUrü olarak da bUyük bir klymeU 
ha.iz bulunmaktadır 

" . 
Amerika, Avrupa harbine karış-

tığı takdirde Berlin paktının na~ıl 
tatbik edileceği :Yolundaki b\r su
ale karşı da B. Matsuoka şu ce\·a
bı vermiştir: 

Bu meseleyi paktrn üçüncü 
maddesi z:wiye\Sindı>n tetkik et
mek lazımdır. Hadisen·n üçüncü 
maddenin şümulüne girip girme • 
di~ini tetkik etmek üz.eri? kaptı 
imza eden de"JetJerin toplanması 
icap edecektir. Böyle bir ihtima _ 
J';ı \-Uku bulmıyacağmt Umit ede· 
rim. 

B·-I ·ı· k (Bas trm1fı tinci.cır) kışlık hed·ıye 
ır ngı iZ ruva- akşamı neşrettiği 43 numaralı tebliği: 

Kıtaatımız bütün gün cephenin Orgeneral F ahrettin 
Altay hediyelerin tev

ziini deruhte etti 

(Baş tarafı 1 incide) 
'f" _öğleden evvelki toplantıda 
ekmeklik buğday fiyatının art. 
masr dolayAsiyle ekmeğe ne 
mikdar zatı~ yan1Ia.:::ile<:eği hu
msu görfü;ülmü$tür. 

.. r" ı I e muhtelit mıntakalarında taarruz mu-z o çarpışıyor harebelcri yapmıştır. Bu muharebeler 
tamamile muvaffak olmuş ve Arna
vutluk arazisinde mühim yeni mevzl· 
lerin tarafımızdan işgali !le neticelen 

Yapılan tetkiklerde değirnıen 
ciler elinde serbest piyasa.dan 11ıonte, ldeo, 9 (,\ .. \ .) - Cenubi 

AUantikte İngilizlerin Entreprise 
kruvazörü ile Carnarvon Castle tara.· 
fından kaçmağa mecbur edilen Alman 
korsan gernisl arasında bir deniz mu_ 
harebesi cereyan ettiğl hakkında 

teşhis edilemlyen bir radyo istasyonu 
tarafından verilen haber bu sabah 
heni.iz teyit edılmemlşti. Bu haberin, 
mevkii aşağı yukarı bilinen l•orsan 
gemisinin yakalanması ihtimaline i::_ 
Unat eden bir tahmin olması rnrittir. 

Entreprise i'.e korsan gemisi kar
mi.sinin ciddt bir muharebeye daya:ıe.
maması çok muhtemeldir. 

Evvelki gece 

Londraya şiddetli 
bir ·akın yapıldı 
Londra, 9 (A ...... 4..) - Hava ve 

daıhili emniyet nezaretlerinin 
tefuliği: 

Pazarı pazartesiye bağlayan 
gece zarfında dü~man tayyare. 
leri Lcndra ve ci\·arı üzerine 
ciddi bir bombardıman hücumu 
yapmamışlardır. 

Birçok yangın başlangıçları 
olmuştur. Taarruz csna.smda 
itfaiye bunların ekserisini s0n. 
dürmüştür. Binalarda ve ika
metgahlarda miihim hasarlar ol 
mustur. bir miktar ölü Ye bir 
mik.tar da yaralı vattlır. 

Londra ile şark ve cenup sa . 
hilleri ara.sır.da bulunan bircok 
mrntakalara ve cenubi lngilte -
renin bazı noktalarına da bom
lbalar atılmıştır. Bu bomlbalarrn 
birçoğu hasar yapmamış ise de 
bazı yerlerde yangınlar çıkmış, 
ve ikametga.h vesair binalarda. 
hasar husule gclmi~tir. Bu mın 
takalardaki insan zayiatı fazla 
olmamıştır. 
' lki düşman bombardnnan tay 

.yaresi düşüriilmüştür • 
~ :(. :(. 

Bcrlin, 9 (A.A.) - öğrenildi. 
ğine göre dün gece J....ondraya 
yapılan hücum esnasında 700 
bin kilo infilak ve 100 bin kilo 
yangın bombası atılmıştır. 

Almanya İtalyayı 
tazyik ediyor 

NeYJoı~, 9 (A.A.) - Nevyork 
Taymis {qa.Zetesi Hitlcr tarafından 
Avrupada alınan yeni iktısadi ted
birleri mevzuu bahsederek şunlarr 
ilave etmektedir: 

İtalyanların Yunanistan ve Ar· 
navutluktaki mağlfıbiyelleri Al· 
manyaya İtalyayı bir limon gibi 
sıkmak için büyük bir fn-sat ver
mişlir. Filhakika Hitler hal van 
ziraatini Almanyaya yiye~ek m"ad
deleri verebilmesi ıçın yeniden 
tazyik edip dunnaktadır. Teklif 
edilen bir projeye göre İtalyan is
tihsalatmın Alınan idare ve ne· 
zareti altında artırılması derpiş e
dilmektedir. Bu hadise büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Çünkü askeri 
znafr yüzünden, ltalyanın, Alman
la'rın emri altına girmekte olduğu
nun ilk aleni işaretidir. 

Ruzvelt' in teftişleri 
Ncvyork 9 (A.A.) - D.N.B.: 
Amerika devlet reisi pazar gü

nü Fransız Uartinik adasını ziya -
ret etmjşlir. 

Ruzvelt, Martinik'de bulunan A
merika bahriyesine mensup mü
şahitleri Tu.scalosa kruv:ızöriinde 
kabul ederek bir saat görü!lmüş -
tür. Bu knwaz.ör Fr:ı.ns:rnın mağ
Jfıb'.yetinden ~ri limanda bulu -
nan "Bearn'' tayyare gc-misinin 
yanında demirlemiştir. 

Rıızvelt sabııhlcyin de lngilte
reye ait Santa Luica adasını ziya
ret ctmi.şir. İngiliz - Am:::rikan 
mübadele anlaı:;ma!'ı muribiııce A
merüa bn adacb bir dnni? üssü 
ku'rU~·or. Ruz\'elt. yanında ln::;iliz 
Yalisi 0lduğu hı:tlde adanm iç !ima· 
nmı geznıj~tir. . 

--=o-

Mussolini Badoglio ile 

miştir. 

Ergiri şehri zaptedilmlştlr. 
Atin:ı, 9 (.\.A.) - Ergiri şehrinin 

Yunan kıtaatı tarafından işgal edil
diği dün saat 18 de umumt emniyet 
nezareti tarafından tebliJ" edilmiştir. 
Bütün meml:ıketin don.ıtılmasınc em
reden bu tebliJ Atinada olduğu glbl 
bütün Yunanlstancla tarii edilmez te
zahüratla karşılanmıştır. Saatin geç 
olmasına ve şehrin karartılmış bulun· 
masına rağmen halk, kral ve general 
Metaksası alkışlamıştır. Bütün kilise· 
lerin çanları çalınmıştır. Halkın teza
hüratı gece geç vakte ko.clo.r devam 
etmiştir. Milli m:ı.rşı söylUyen btıyUk 
bir halk kütlesi genelkurmayın öntlne 
giclerelt kralt alkışlamıştır. Evvela. 
kral ve sonra da Metaksas balkona 
çı!{mışlarclır. Her tarafla emsalsiz te
zahürat görülmektedir. 

Pire limanında kilise ço.nlarına va
purların düdükleri ele karışmaktadır 
Kolkola gezen Yunan . tncrı·1ız a 1 · o ~ ::ı <er· 
lcri sokakları dolaşmakta ve her yer· 

halk tarafından alkışlanmaktadır. 

İTALYA .. ~ TEBL!Ct 

İtalya.da bir mahal, 9 (A.A.) _ 
İtalyan orduları umumi karnrgfl.hmın 
185 numaralı tebliği 

Ko.hraman askerlerimize gön • "' alın:m üq günlük buğday stoku 
derilecek kışlık hediyelerin tevzi b~lundtığu anla.şılmrştrr.' IKo. 
lıjini ordu müfettişlerimizden Or-, mısyon '.lu unların çuval~.ı. 
general Fahrettin Altay bizzat ü· 1020 kuruş fiyat ka:bul etmi~-
zerine almıştır. tir. 

H1ngi kıtaya ne miklar hediye Buna. g-üre, 1020 kuruşluk 
gönderileceğini F:ı.hrettin Altay unlardan imal edilecek ekmek 
tesbit edecektir. fiy:ı.tmın 13 ku~ otuz para 

Antakyada olm:ı.sı icn.p etmektedir. Bin:1-
Ant:ıkr:ı, 9 ( A .A.) - Kırıkhan den itibaren cumaya kadar bır 

merkez kazası halkı askerlerimize cnaleyh İstanbullular bugün. 
kışlık hediye temini için araların- 1 kilo ckmcii 13 kuruş 30 para
da 800 lira toplıyarak kızılay ku- l <lan alacaklardır. 
rumuna vermişlerdir. ı 1: eni fiyatlarla alman unlar. 

An'karada ' dan yapılacak ekmeğin fiyatı i. 
se 14 kuruş 20 para olar:-k ka-

Ankn.ra, 9 (A.A.) Ankara. b ı ·oo·ı · t· B f" i u ı mış ır. u ıyatlar, be. 
halkevi, komitelerinde şimdiye 
kadar faal vazife almııı olup da , lediye t:ırafmdan tasdik edil. 
bugün halen cephelerde askerlik dikten sonra meriyet mevkiine 
vazifelerini yapmakta olan arka ... ' girecektir. 

Belediue iktısat müdur·· lu"' ='ı, daşlarma yılbaşı hediyeleri gön ~ J ~u 
dernıeğe karar vermiştir. , cumadan itiıb.a.ren, her on beş 

günde bir un fiyatıarmr tetkik 
Kastamonud:ı. f 

Kastamonuda. 9 (A.A.) - As· 
!:erlerimize kışlrk hediyesi olarak 
~·alnız De:vrckU.ni nahiyesi haller 
ilk parlide 1216 çift çorap, 100 çift 
::ün eldiven ve 161 pamuklu te
berru eylemiştir. 

ve kontrol edecektir. 
Öğleden sonraki toplantıda i'.

~e franca1:ı. unlarının çuvalına 
11 lira 50 ln:rus, maka.melik un 
lara. 11 lira 25 kuruş, ekstra 
yufkalık unlara ise 12 lira fi _ 
yat konmuştur. 

Şehrimizde de halkımız yapıla • 
cak kış he:Hyeleri için geniş mik -
yasta hazırlıklarda bulunmaktadır. 
Merkez kazasının yalnız bir ma -
hallesinde iki gün içinde 1500 çift 

çorap, 300 pamuklu ve 150 çüt el· 
diven ile 30 tane yün kazak te .. 
berru edilmi~tir. 

Yunan cephesinde dokuzuncu ordu 
mıntakasında dilşmanm mükerrer hü • 
cumları tardedilmiş ve kıtalarımı; 
birçok muvaffakıyetli mukabil hl~ 

cumlara geçmiştir. On birinci ordu:
Ergirinin şimalinde tesbit edilen bir ~ 

hat Uzerine ve civardaki daha ehem· 'I 
miyetsiz mevkilere muntazam çekil. 
me hareketL"ll, insan ve malzeme za. ~ 

·' ' .... . •.ıı. ,,. ... ; •• ~" .... ,. • ·Ç ; . • 1 •• •' • J. ı :; il ~ . ' 

Bu Akşam saat 9 da : 

Sümer Sinemasında yiat vermeden itmam ctml~tlr. 

şnL\L CEPHESlXDElU 
MUHAREBELER 

Belgrad, 9 (A .. \ .) - Ifoyter ajan
sının lıususi muhabiri yo.u~ or: 

Şimal cephesinde lto.lyan müdafaa 
hatlarının kilit nolüası olan ve Linııi 
önUncle son mukavemet mevziini teş· 

kil eden Rodal<ele sağnak hallndP. I 
yağan yağmur a.ıtında ve dağlarda ce-~ 
reyan P-den şiddetli muharebelerden 
sonra diln Yunanlıların eline dllşmll~ 

tür. 
Muhar~benin bUyUk bir lrnımı ı;öğUs 

göğtlse çarpcşmalarla geçmiş ve her 
iki tara! ağır zayiata uğramıştır. E
sasen Yunanlılar cumartesi günU mu· 
hr..-ebelerde mezkQr l•öyc M.kı.m olan 
tepele4i zaptetmişlerdl. ltalyanlar 
Lini ve Elba.sana giden garpleki yolu 
tehlikeden kurtarmak için ümitsiz bir 
mukavemet göstermişler<l r . 

Şimdi, Linden Rastana giden bi r 
hat boyunca iki mümtaz aiay bir sıra 
mevzii m'\.'afaa eylemektec;ııs. !,;alyan 
lar bu mevzıleri de kaybe<l,...:t!;, attır· 

!arsa, 1Lalya için hayati bir ehemmi
yeti haiz olan bu mıntakada Kukuş ve 
oradan da Elbasan yolu Yunanlılara 
açılmış olacaktır. 

Bu muharebelere muvazi olarak 
İtalyanların iyi to.hkim cclilnıiş ola~ 
d:ı.ha yüksek dağlarda şiddetle tuttuk
ları diğer mevzilel'in zaptı lçin de ş!J· 
detli muharebeler cereyan etmekte
dir. Bunlardan Elbasa giden Develi 
vadisine bakim iki mE;vzi topçunun 
yardımı ile Yunanlılar tarafını.lan zap 
tedilmiştir. 

Dün sabah, hava biraz açlıınca, !
talyan kuvayi külliyesinin Blbasana 
doğru çel,ilmekte olduğu Ohri gölün· 
den mUşahede edilmiştir. Bu şimal 
cephesinde harbe tutşrnuş olun dört 
İtalyan tümeninin, vanzla, F'errari, 
Kanranta, Pozzo tumenkrl oldukları 
öğrenilmiştir. 

MlEI~lfü\LlLAR HASTANE 
ın:mlYI!: l'lTrl 

Ncvyork, !J (A.A.) - Nevyorktaki 
GreJ{ ortodol:.s kilısesinde yapılan bU· 
yük bir merasim csno..qında 1n""ili.Z 
Amerikan seyyar hastane teş

0

kildt~ 
Yunan bükO.metine tam teçhizatlı 25 
seyyar hastane hediye etmişlerdir. 

Bunların pek yaltında sevkcdileceği 

umulmaktaclır. 

;uETAH.S.\.:slN OIU>UYU Tl.:llRlH.l 

Atina, 9 (A.A.) - Başvekil Gene 
ral Metaksas cepheye bir telgraf gö~ 
dererek, Ergirl'nin zaptından dolayı 

kıymetli Yunan kıtaatını tebrik et
miş ve bu parlak hareket nılinascbe 
tile Yunan milletinin teşekkUrlerınİ 
bildirmiştir. 

Tokyoya bir F re nsız 
heyeti gidiyor 

:\lo"ıl>orn., 9 (A.A.) - D.N.B. 
bildiı iyor: 

En gl.lzel Aşlc filmlerlnin bUyilk Fransız Yıldızı 
Esrarengiz te"besstımıu kadın 

M l R E i L LE B A L l N 'in 
RA YMOND RO ULEAU 

ve Komedi Fransezden 

~~ME CLARtONI 
ile beraber POUCHKtN'nio eserinden fevkalAde bir 

tarzda'yi:rattıkları .. 

AŞKIN ,ZAFERi 
Bir kıskançlık ve valmyii ha:ıarayı musavver emsalsiz ve zengin 

Aşlt ve ihtiras filmi başlıyor. tlA\•e'lrn 0 YUNAN 1TAL1'AN hal"bine 
A1D IıL\NZARA.$'. Telefon: 4°2851 ••••••• 

" .----- .,,, -.-..- - -- ~. 

Devlet DemlfYöl arı-ıve Limanlafi 
... • işletme ümtrffniaaresi~JiAQı~r• · ı 

W.emur ah nacak 
1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere 

müsabaka ile ortamcktep mezunlarından hareket memur namzedi ve as 
kerliklerini yapmış. lis.e ve yUksek mektep mezunlarından işletme ve ha.: 
reket memuru slaJyerı o.lınacaktır. 

2 - :r.rnsabakuda. kazanan ortamektep mezunlarına 60 li.se mezunla. 
rına 74 yükselt mcl•tep mezunla.rm:ı. 100 lira ücret verilecektir. • 

3 -. Müsagıı.ka inı~hanı yülcsek mektep mezunları için 25.12.9'10 çar., 
~unıba, lıse mezunları ıçin 27.12.910 cuma, ortamektep mezunları için 28. 
12.910 cumartesi günleri saat H de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara Balı 

ıcesir, .Kayseri, 1\Ialatya, Atlana, Afyon, İzmir ve Erzurum işletme' mer: 
kezlerınde ve Sıvas, Eskişehir cer ntölyelerinde yapılacaktır. Müracaatlar 
bu işletme ve atölye müdürlükleri w istrısyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya ı;ıtlro.k şeraiti §unlardır: 
A - Türk olmak, 
D - Ecnebi bir kimse ile evli o\ınnma.k, 
C - 18 yaşınıbitirmişvc otuzu geçmemiş olmak (30 yaş dahil), 
D - Ortaruektep mezunları jçin o.skerliğini yapmamış olanların as 

kerliğini yapmasın:ı. en az bir sene zaman k:ı.lmış velise, yiiksek mekte; 
mezunl:ı.rı için de aslterliklerini yapmış olmak. 

5 - Müsabakada muvo.!fak olanların bilô.hare idare doktorları tara 
fından yapılac~k muayenede sıhhi durumları demiryol işlerinde vazife gör: 
nıeğe elvt:rişli bulunmak. 

cı - Müracaat jstidalarına. bo.ğlanacalc vesikalar şunlardır: 
Nüfus cüzdanı, diploma veya. tasdikname, askerlik vesikası, polisten 

tasdikli iyi huy kii.f,ıdı, çiçek aşı Jc:\ğtdı, evli olanların evlenme cüzdanı: 
6 adet vesikalı!< fotoğraf. 

7 - Daha fazla nıalômat almalt ·jstiyenlerin işletme müdürlUklerlne 
veya istasyon şefliklerine b!zzrı.t müracaat etmelidirler. 

8 - İstidalar yüksek mektep mezunları için 23.13.9!0 lise mezunları 
için 24.12.910 ve ortamclctep mezunları için ::?6,12.9'10 gUnleri sa:ı.t 12 ye 
kadar kabul olunur. (S3Gl - 11531), 

111/941 tarihinden ilib:ı.ren: 
J - Avrupa. hattının "Semplou trenlerine o.ld hususi ahklim ve \lcret, 

gümı ük muamelatı. rıhtlm, iskele, vinç, eşhasa ait sarnıçlı ye frigorlfllt 
vagıınlar ve c. F.H. idaresile mUşterel< kıymetli eşya ve yumurta ta;lfçle• 
tının devlet demir yolları tarife eso.sları ve hususi şartları dahilinde t~tb1· 
ıcine devam ed.lmek üzere., şirketten müdevver olup halen mcr'iyette buİu· 
nan dll\er bilOmum esas ve lenzllli yolcu ve eşya lariielerile bunlara İnUt• 
ferri esas ve usuller ve o.lık<\m kaldırılmıştır. 

Du tarihten itibaren Avrupa hattında "lrnndl nlesa:esinc mUnbasır olmak 
ize:·e .. bilumum eşhas ve eşya no.ldlyatıncl:ı Devlet Demiryollarmm esas ta· 
rlfelert. blittin şebekede kabili tatbik tenzilli to.rifeleri ve esas ve ten.zllli ta
rifelere müt.eferrl usul ve esaslarla tarife tatbikatıııa mütedai r mer"iyette 
bulunan bütün ahlca.m ve şeraiti tatbiklye tatbik edilecektir. 

Tokyoya gitmekte olan Fransız 
ikt~ı.t heyeti pazar günü Mosko· 

. J!.oma, 9 ( :1.A.) - Stefani bil. \'ad:ı.11 gc~m;ştir. Heyet üç ki!iiden 
dırıyor: . . mür"kkeptir. Bunlardan biri Jfran· 

görüştü 

2 - D.D./251 No.lı tarifede, birinci kısma maden kömilril ve odun ıt

h[ll edil~ek ve. ll inci kısım Ucretıerl beynelmilel nakliyata teşm!I edilmek 
suretıerıyle tadıla.t yapılmıştrr. 

3 - Scmplon ).ta.tarlarında ve ana hat dahi dahil olduğu halde bllfimum 
bey~elmilel münasebetlerde çocuklardan, kentlilerine ayrı yer tahsis edilme· 
mek şarHle d0rt yaşına kadar Ucret almmıyac:ı.k ve dörtten on ya,ına k:ı

d'lr r>lanlarlıı. kendilerine yer tahsisi istenilen dört ya~mdan kuçUk cocııklar· 
dan yarım ücret alına.caktır. 

. ~· l\1ussolın1 .. l\L.ıre~al Ş~:io_'!. sız Hintli - Çini~inin eski \·alisi· 
lıo ):U ka~ul ~.t~ış ye kendısı llc J dir. Heyet Tokyoda Japon Jıüku • 
samımt b1r gorüşmede bulunmuş. metile Hindiçini hakkında milza • 
tur. kereler yapacaktır. Daha. fazla tatıına.t için istasyonlara müracaat edllebilir. l 114 H > 
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Benzin ve petrol fiyatları arttı 
ı-

~ ~ lCOtA YUl~fl 
~~ AMERiKADA 

Yazan·: lskender 
- 13-

F. Sertelıı 

Diye söybı.1iyordu. Teı·cünuı.n, 
Yusufun huyunu bildiği için ce. 
vap vermedi. 

İyice kapışmışlardı. Tomas da 
Yabana atılır bir pehlivan değil· 
di. Çok geni~ goj?sU, iki metreye 

~akın boyu, uzun ve kuvvetli kol 
larıyle iru:anm toynuna öyle d< • 
la.nışı vardı ki .... 

Fakat, yel kaya.dan, ne alır? 
'Yusuf meydanda sa.roılmaz bir 
direk gibi duruyordu. Tomas o· 
nu yere devirmek ve bu ciddi gü. 
reş arasında Tilrk pehlivanma 
:Amerikan hilelerini göstermek 
ıstiyordu. 

Tercü:n:ın, pehlivaıı~, parava· 
na ark'.lsıncrvn seslendı: . 

_ Giyiniyor musun, Yusuf 
pehlivan? 

n... .... dakika - Acele etme.. ~ 
soııra b"nnm. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Karnın mı e.crktı y~!-:~a .. ? 
- Acele etmiyorum, canım ... 

Saat henüz on hir bnçt'Jr.. Y' • 
mek vaktine yarım saatimiz var. 
o zamana kadar nasıl olsa otele 
varmış oluruz. . . 

Valker Yusuf giyinir .gıy~n~ 
' l' . , t Dört 'mn mez, teı;rar e mı srn: ı.. · 

iki aı-abı:ıva 1'İ"'errk T::ımasın a.. 
telye.:>indE:n tızaJrlaı:ıtılar. 

... ~· . 
YUSUFUN AMERlKADA İLK 

YEMEK Y1Y1ŞI .. 

Buna meydan kalmadı. Yusuf, 
rnenejerini belin::len yakalayıp 
havaya kaldırdı ve yliz yirmi ok· 
ka amlrğmde. oJ<ın bu anamı 
havada Uç dört daire cizrlikten 
SVnra, sırt Ustu yer~ atmak i • Tercüman, Yusufla bir ara.ba 
~d! .. Caııınt yP.kma.nıak kin - ya binmişti. Mister Valker ~e 
.cıoooy diye gillerek - yavaşça yusufun menajeri Tomasla .bır 
:Yere bıraktı. b'.i.Şka ara:l::aya binerek (M~J~S: 
Toınasm başı dönmüştü. Yer' tik) oteline tam yemek va.ztın 

den bir tUrlU sıçrayıp kal!camı. de yet~mi~lerdi. 
:Yordu, Mister Tomas, yolda, Valke -
.,, Mister Valker şaşalam~ı. re: b' h 
;ı.ercUınana: - Bu adam, yaman ır pe -

- Bu ne hal, azizim? diyor· livaııdrr. . em 
du. Bu, pehlivan değil, di.inyanm Diyerek, samımi ve mahr 
en. trıUtbie ve rakipsiz tir km- intibalarını anlatıyordu. 
vet kralrdır. Bu adamın karşısı- Tomasın gözii "künde,, den 
na - eğer bu ek:r.erslzi görse. öyle yılmı:;tı ki.. . . 
ler - ~nmpiyonların hiç birisi Valker bittabi bU: netıceyı 
Çtktnn.zdr. .. cıu·· k"e büyük bır servete gor ~ , . . 

Yusut blrden yere eğildi... kavuşacağı ümidiyle, ~v~cın. 
1• lYıenejertn kollarmdan tutup den ne söyliyeceğini bılmiyor-
~aldtrdı: d 

- Sen de ama kaba soğa.n.mış· uYusuf, Amerikada, o gün il.k 81
1'1 be! Böyıe senin g;bi iri kr defa büyük ve mu~teşcm bu· 

Ynn bir adanı, bu kadar ça,buk loka:nıtad:ı yemek yıyordu. 
sersemler mi? Bizim Anadoludr- Otel kapıcıları Yusufu, prens
ki gUree heveslisi çocuklar bile ler, mihraceler gi·bi k.arşı~~!~. • 
bu kadar kolay kündeve gel!IleZ" ça., zavallı Yusuf ezilıp büzülu. 
lb~r. Sen ne kadar pestil vücutlu yorou. . 
ır kA.firclkmiş."in b~? ! v alker sekiz kişilik bır ma · 
'I'ercUman bu sözleri münasip saya sabahtan angaje ~~uştu. 

Ankara 9 (A.A.) - 'ricaı'Ct Vekaletinden tebliğ e?llmiştir: 
1 _ So~ defa fn_ıilter~dcn memleketimize ithal edılen ~: ::. 

ke levha fiyatlarının yülr~el::liğüıe mcb j bu l •.ri1a!o.rdau , ~ma ~ 

1 
edilen mayi manrul;at vaz'ma mahsus t 0 neke kaplar~ mru.ıyeti 
::u ı.-tı<Tından dolayı 23 biriııcite~rin 194.0 tarihin:::lenberı carı 'bu.. 
hına.~ mayi mahrukat ~iyatları 2° ~-.!'wrl1 IT;lli kor~m~.~ararrıa
mesine istinautill yeruden tesbıt c:!ilmi~ \-_, 10 b!l"UlC1.A'41lUn sa. 
Iı gi.in~lnden iti·baren meriyet mevkiiııe konuln111ıjlur. .. 

Mayi ma bnıkat m ~:•yet fiyatlarında herhangi bir teteddul 
vulrn bulmadığr cihetle fiyat artması rniinba.sıran .ten~~eli ola
rak ss.tılan mayi mahı:_t~k.at~ r:ıcı olup bu m~d~elerın dokme sar 
tıı? fiyatlamıda bir deguırklık vukua gelmemıştır. . d"'km 

· Binaenaleyh t~sisat mevcut bulunan mahallerdekı . ? e 
satışlar evvelce al'> kadarlara ~ebliğ edilrniş bulu nan cskı fıyat -
lar ü1.erindcn cere) an edecektır. . . . 

Buna nazaran benız;in, gazyağı ve mctorı 1ın lstanbul, lzmır 
ve İskenderun depo esas fiyatları §unla.rdır: 

28 
tı 

Benzin dokme kilosu 31 kuruş ,, san .m 
B . d"1

-- J"tresi 22 ·• H.~ ,, enzın O&ıuC ı 94 
Benzin çift büyük tenek<; 893 " 

34 
" 

Gazyağı dökme kilOEu ıs· " 
03 

" 
Gazyağı dökme litre6i 15 ,, "" " 
Gazyağı çüt bUyük teneke 652 ,, ~~ " 
Gazyağı tek küçilk teneke 92 " 

36 
" 

111otorin dökme kilosu 11 " ,, 
Motorin çüt bUyUk teneke 452 " !4 •:. 

2 - Benzin ve gazyağınrn Aı\kara, lstanbul ve lzmırde dok. 
me olarak azaımt satış fiyatları şunlardır: 

Benzin litrooi gazyağı kilosu 

kuruş kuru~ 
An kara 27 .85 24,80 
ls~aT\bul 25,10 19,55 
Iznıir 25,15 19,70 

3 - Ankara, !ztanbul ve tzmirde 
azami satış fiyatları §unlardır: 

gaeyağı dökme litresi 

kuruş 
20,35 
16,05 
16,15 

tenekeli benzin ve gazya-

benzı. n çift gazyağı çifl gazyağı tek 
k küçük teneke büyül: teueke 'büy~fü tenıe e 

kunış kuruş kuruş 
Ankara 1060 820 113 
Istan:bul 955 690 97 
lzınir 960 695 101 . 

4 - Diğer yerlerde gazyağı ve '.benzinin azami satış fıyat
ları yukarıda l numara altında gösterilen depo esas fiyatlaf'!na 

' ahalt rüsumun şirket bayıle. nakliye ve teslim masraflarının, m 1 . . ' 
1 

rd . 
rine verilen karm ve listesi vekalete tevd.i . edılen ~r e e ıs.e 
perakende satıcı iskontosunun ilavesi suretıyle tayın ve tesbıt 

edilir. • t f' tı 
5 - Her yerde halen carl motorin azamı sa rş ıy~ ~~ 

mahalli istihlak rUsumunda ve nakliye masra.fla.rmda bır degı. 
şiklik vuku bulmuş değilse, çift büyük teneke_ başına 24 ~uruş 
84 santim zammerlilmlştir. Motor.inıin dölone fıyatlarmda bır de-

ğisiklik yoktur. _11. 
11 

rd k' büyük' 
~ 6 - Bu fiyatlar şirket bayii bulunan .mCi.lıa e o ı en 

mülkiye memuru.na, fiyat muraka?e. k.om~onlarına ve mmtaka 
ticaret müdürlüklerine telgrafla bıldırilmıştır. 

Mısırda bir kampta 

ır Şekilde tcrcilme ederek, her YeTl"ek salonunda muzrk baş.. 

ikt tararm aa. gururunu okşamı. ıamıştı. Yugoslavyada ekmek 
Ya ve bir da.rgınlıik, tatsızlık çı. Yusuf buraya girince birden 
karınarnıya çaJışıyordu. bire afalladı. Zira, burası Nev~ vesikaya tabi tutuluyor İsy~ çıktı 

Tomas kendin~ gelinC'.e Yusu. yorkun en muhteE!em ve büyük Kahire, 9 (A.A.J - Mısrr DahJliye 
fun elh:ıi srı:ı:arak: yemek salonlarından ıbiriydi. Belgrat. 9 (A.A.) - D.N.H : Ba1'_ Nezaretinin bildir<iiğilıe göre, ııayanı 

" • Tebrik eder.m.. Şinıd:den Vallter: vekil muavini B. Mnc;ek, Zağrep'de arzu olmıyan bazı klmselerln tecrit 
kendinizi n-alıp telfılrki edf'bilir- - Bu salonda bin ki·şi ferah yapıl:ın zlraatçiler birlll!;inin senelik edildiği Eltor kampında çıkan bir ıu_ 
Siniz! dedi~ Ve arkasına mant<. ferah yemek yiyebilir. içtimaı vesileslle söylediği bir nu· yamda 7 kişi ölmUş, 9 kişi yaralan. 
tnınu alarak bir koltu;a oturdu. Diyordu. . tukta şehirler hallu için ekmek vesi. mıştır. Mevku!lar kalın borularla mu 

y Yuı:ıtıf, ogün, mul:!akkak k~, hafızların Uzerine hUcunı etmişlerdir. 
Setmusuf hiç bir yor.gunluk his· en lteyecanlı dakikalal"lDJan bı. kası usulünün tatbik edilt:ceğini, ek. Muhafızlar mütecavizlerin başı üze· 

ediği icin: riLi ya.'?ıyordu. Salon<1a herkes mek ununa yUzde 30 nlsbetinde mısrr rinden kuru srkı flşekıer alarak mu. 
d - Bu<;ünkü oyunlarnnız bun.. Yusufa b::ıkıyordu. Z:ıten o, ba· karı§ıtrrılacağmı ve haftada iki gün kabele etmişlerse de, mliteakıben do. a~.ib"ret~e. hE>n giyineyim? ş:rra 2"E>,€'N><Yi önceden keşfet- mısrr ekmeği yenileceğini bildirmiş· ıu fişek atmak mecburiyetinde kal-

Zevk ve sefahe-
• • 
tın sonu.o 

1914 harbine "Dünya. harbi,, 
"Umumi haxp,, • "Büyük .harp,, 
gibi en büyük vasıflar verilmiş. 
ti. Şimdiki harp 1914 harbini 
gnl~ede crrakacak aza.mette. 
Fakat buna ne "Dünya harbi., 
ne <le "Büyük harp,, denebile. 
cek. Belki "20 inci asır harbi,, 
diyip çıkacaklar. Yalnız asıl 
merak edilen şey, yeni sulh 
devresinden sonra illsanlarm 
neye ehemmiyet verecekleridir. 
H~rL::ı.lıJe zevk ve sefahete de. 
gil; daha zengin, daha kuvvetli 
ve <la.ha kudretli olmaya ... 

Frar..ı3allID akibeti hakkında 
hüküm yürUtenler, Fransrz.larm 
zevke daha çok meyyal olmala,. 
rını bir suç telakki ediyorlar .•• 
Avrupa havasını kaplayan ba. -
rut dumanları durulunca elbet 
ki bu sebepleri araştırmak da • 
ha kolaylaşacak. 

T.arihte bunun misallerini ~ 
rarken ilk aklımıza gelen AsQr 
ve Babil hükfuneti oluyor. 

Büyük lskender Orta Asya • 
da ll::ir ta~ üz.erinde Semiramise 
ait olduğÜ rivayet edilen şu ya. 
zıları buJmuş: 

"P.-en kııdın olarak dünyaya 
geldim. Fa:kat yaptığım işler 
beni en büyük erkekler sıra.sına. 
dahil etti. Ninos memleketi U -
zerinde ealtan:ı.t si\rdilm. Ben.. 
den evvel hiçbir AsUri deniz 
görmemişken A.Ellrilere uzaklı. 
ğı cihetile tamamiyle meÇlıul 
ol an dört kıtada deniz göster
dim. Nehirleri istediğim yerle. 
re akrttım, fakat lüzumsuz yere 
değil. Bu suretle çorak yerleri 
mamur ettim. Zaptl kabil olıru. 
ya.n ka!eler irr;a ettirdim. Ge
çilmez d:ığlardan yollar açarak, 
yabani hayvanların geçemiye. 
ceği yerlerden arabalar geçir. 
dim. Bunca iş ar3sınua iken 
dostlarımla zevk ve ~afa için 
de vakit buldum.,, 

tşte bu son satrrdaki "zevk 
ve safa,, bir gün, Semira.mis'in 
zafer sarhoşluklarından sonra. 
btitun uı.ırey~ y!yıJd~ Onu tıız 
namadı. 

Şimdi tarihten Babillilerin 9... 
dctlerine ait biü.a.ç satır oku. 
yalım: 

"Dünyada B::ıbilliler kadar 

tuvalet eşyasıydı. Poligami, ya· 
ni taaadiidü zevecat a<leti v~r
dı ve bu çok ac:ı.yip idi. Ba'bil 
civarında yetişmiş ne kadar krz 
varsa senede bir gün muayyen 
bir yerel~ toplanır, kız serg-isi 
kunılurdu. B:ıra.da kızlar, talip 
olanlara satılrrdı. Dahil gençle. 
ri güzel olan kızlar için pek 
çok para verip al:rrlardı.,, 

Tarih olcuğu ha'de, B~""ile 
ait adetlerin mühim bir kro.mr
nı bur"ra yazamıyacak k:ıd:ır 
müstehcnn buluyomm. Ve fa .. 
rih hüküm verirkc.n, içtimai 
bünyE:yi sars::m fü~c~icri, rr.illet. 
1P.rin fnkira.zıııa en kuvvetli se.. 
bep tela!tld ediyor. . . 

1940 yılında bütün dehşetı ı .. 
le devam etmekte olan harpte 
de bu"la benzer amiller var~a, 
milletlerin sulh devresinde ile. 
riyi daha iyi göreceklerine şüp
he yoktur. 

Nhazi Ahmet 

HH:e:B~I 
Voleybol müsabakaları· 
na dün devam edildi 

Dün Eminönü halkevinde 
mektepleri vole; l:>ol mLı&a.u::u.:aıe.rnıa. 

devam edllmigtir. GUntlıı ilk muaba· 
kam geçen ıenentn ııamplyonu Çallt' 
ltca. kız Jiseai lle bu sene mUsabaka.• 
l&ra giren I§ık liseslnbı kızları ara.am 
da. ld. 

Çamlıcalılar blrlnd ve lldnci seUeri 
bUyük bir sayı farkile gallp olarak 
bl~lerJir. 15·1 ve 115-1 • Mllsnba
ka!ar esnas.mda Çamlıcanm kaptanı 

Süheyl! ıuzeı oywıu ile nazarı dik· 
kati celbetıni§tir. Biılla.ssa servis at~· 
laruıdıl çok temayüz etml§tir, 

Arka aıkaya ııekiz SU}IYI takmım& 
bu suretle kazandırmıştır. 

I§ıklıJara gelince açık havada çaıış· 
mala.rı ve ıJk oyunları olr.ıası doıayı
aile bu kadar aayı farkile mağlup ol· 
mU§Iardır, 

Çamlıca: Süheyll, Nunınnlsa, Nr· 
lı&bat, N~, .l:layrlınııiso, N.,.,•hl, 

Jaık: NurucUıan, ballh>ı, ZW, Ne.ıi· 

me, Zekiye. 'l'lrıı.je. 

! ıye .. sor~u. M~neier;n .dah~ . ti Fakat: mr .. lardır. Kıyam bastmırnıştır • azla soz rnylemıye me<-ah kal mış . tir. "$ 

ltıarnıştı. Tamasın adamları bu -------~(~D~e~1:'ll1~""':~1 tı~"":_r.:_ı _ _:~------.-----==--=---------::---:-------~~--------
~ ;.," g~n~ ':;J:;~i~v!;ı:~ 1 Beşet dakikalık hikayeler 1 Bir geçim yolu 

silse müptela bir kavim gelme
m iştir. Gayet süslü elbiseler gi
yerler ve koku sürünür, düzgün 
kullamrlarrlı. Sa<>ları trnınır, 
yağlanır ve mutlaka ellerinde 
zarif b:lstonlarh sokağa çıkı. 
lll'dı. Baıbilin başlıca ihracatı 

lkinci mUsabaka Kandilli kız lisesi 
ile l.stıuıbul kız lise.si arasında tdl. ta· 
tanbul kız Use.sinin servis atışile bar 
ıanan ilk seti İstanbul kız lises4 
Selmanm güzel oyunu sayesinde ıı:a 

Z8.DDll§Ur. Kandillinin serdvis a~ı tll!ı 
başlanan ı:Wıci set ba~ta.n sona lmdaı 
heyecanlı geçmiıı ve sayılar karşılıkl• 
olmuştur. Neticede İstanbul kız lisest 
15-9 ve 18-16 ile, mw.al..akayı bitir" 
mlştlr. Şimdiki vaziyette Kandilli kı.z 
lisesi geçen seneye nazaran daha za· 
yrt görtlıımek~dir. 

B\raz Sonxa Tomas dayanr-

llladr: ------------~ 
. - Beni o hızla yere vuracak lzınirin Alsa.ncak istasyon~an vlıli susam helvasını maymun· d~ye kork~um. Affedersiniz, bu· öğleve doğru saat onda Aydm lartlau birine uzaltt uzalnıadı ki, 

:~rsizlere rleYa:m edemi. pos~ı kalımr. . . . bir saniyede, heybeden sıçrayan 
hece~. Yarın "ki numara da· Dört üçiincU, bir tane. bınncı, hayvan derhal omuz başlarına 
fi~ <YöSf.ermek isterim. Fakat. bu iki de ikinci mevkiden ıbaret 7 ge_ımişti_· ;okTiJ.d.cecdia:_: evvela bize bir 
l' ~cut'u adamın nurrıara öğ. va.,.onlu bir katar. . • • 
Clımıyc ihtiyacı yotc Biz;m <'el· Ben saat ona beş kala iklncı numara ... Kolay kolay adama ce· 

l'tıe!erin1'z, bo:vunduruklarımrz. mevkie girdiğim z:ıman kompartı· vizli susam \'Cıınczler! j 
a\>tırt srkmal:ı.rmuz ona vu; ger. man bliti.ln yükünü zaten alınıştı. Sen misin numeroyu "istiyen? 
~or ... Yerinden bir santim hile Kızılçulludaki çoluk çocuk akının· Maymun, elini uzatır uzatmaz ı;ap-
Il\ııldanııvor. ı dan sonra ise bilsbütün tıkıldık; k&sını kaptığı gibi. yallah, vago-
Dedi. Valker, Toma.sm darıl· hepimiz ic; içe gir~ik. . . nun b'..r ucuna .. 

~1~ ~l~ası iht;malini düoünerek, J Anlattığım hfdıse ikı sene 
5 
ev_ Tuhafı şu ki heybede göziiken 

E!"-dısınc bir Havana pürosu u.. vel oldu. O vakttlPr A_rdı~ po ~. diğe'r üç maymun yedi tane olmuş· 
~ttı: sını yapan kata'r bugünkUler gı?ı tu. Son dakikaya kadar bir numa
lıkt- ı:ugil~. öğle yemeğini bir· basık tavanlı değild~. Ta~~ları bır ralı maymunla tüccar arasında 
-a' e vıvecegız, ::n;.,ter T"'mas! buçıık misli dnh~ yükse 1· b' . geçen had"seye hiç hareketsiz ba· 1

1 Pt'ak ovıın, yeni oahlivı:ım • 1 Kızrlc;ullu is~asyonu~d~ b~:' kıyorlardr. Fakat bunu takip eden 
n:uı hak'nnda. - bilmem ki _ kor:ıpartımaııa bır de koy. h ·b · saniyelerde o kadar çevik fırladı-
ISıze bir fikir verebilmiş midir? Yanmd:ı iki dağarcıklı. ?ır e~ e lar ki, vagonda bulunan yedi ada-

'!' a o kaldırdı· bır ıp cam a· mm şapkası daha tavanın yedi ta· .. ?mas rrPni~ bir nefes alarak var 1· nu . 'h ketle pcm· rafına asılıverdi. gu!unı~edi. -zr kadar çevık bir are d . 
1 · . ki kıı. emır e· 

- Ne diyorsunuz, Mister VaJ· c.erenın ;r~mda şap Bu srralarda Gaziemiri geçmiş· 
k~r? Ne diyorsunuz ... Buna ufa ır nnden bırıne astı. , h tiınizde bir tik. Tren yavaş ve hızlı; nasıl ko
bır oyun :;ıu .dedJ ... ,i7.? Bu, diinv:-. Buraya ~ad~r se.} a a t b"r aTa- şacağnu bilıniyen bir atlet gibi ko
nrn en rrıuthış o:vuınıdur Benim fevkaladelık .}Oktu. Fı:J.a.. l şuyordu. Ama hiç birimiz bunun 
g~bi iri vücutlu ·biı'. ad1~1 hava· Irk gÖ"Ü~ heyheye .di:ı~ış_t\!a:~. farkında de6'ildik! Bütün gözleri· 
da Uc dPire res?'Y'A+f't.t hayret bır renk çeşı :u . d miz şapkalarda idi. 
,, • ~ - ..l en s."nra kulade bir desmıi ihtiva edıyor u. - Şu ma,.·munlar olur cey de-.• ere vurunca, o auanı. yerden .. . ktu? .J " 

kolay kolay kalkf!.bilir nı·? Bu heybe u~zermde neler yo. ğildir cannn! diyorduk. Hele, 
• ~ 

1 
• 1 Bahc;eler, agaçlar, çeşmeler, ınc~ bu sözleri, şapkalan üzerinde bir 

k - Yere vurulacagillJzdaıı mı, kadın yüzleri, hulasa bir Leyla oyun oynanan adamlar söylüyor· 
orktunuz? . .. 1 Mecnun hiH\.vrsi.. Meğ )rsero hey· du. '·Eğ::r böyle hadiseler de ol 
kt 

EveBt. cud· nim. cı.akaht. kala.. ben·ın 1.,,f!n·sı· ·daha alak'llt şeylerle 
..,_ masa tren yolculuğu çekilmez ha-ca ~m. un an .so~ra ıç hır dolu imis .. Bunu da iki dakika son· . ,,, 

ehlıv8:11.a meneJt:"·lı.k yapamaz· ı ra anhı.dık. . nı. 
cımn. BIJ•yorsı.ınuz kı, ben bu ek: , Bu iki dakikanın ilk aaniyelerın- Doğru ama, şapkalar tavanda 
zersi.zler'e para k~~.a~tu"rum.. den idi. Yine haybeye, üzerindeki idi, Maymunlar vagonun bir ucun· 
C kı. Fs.rdh...,.'i. Fjl•"lt, H~rry- çiçek ve aç:aç rct"im,cri ıe bakryor· dan ötrki ucuna 1rn-şuyorlar: kuy· 
Yi ve onlar gPJi birçok pelılıYan. dum. Birdenbire, bir ta.rafmdar. ruklarile b:ribirine tutunup bir 
lan ten yeti tirelim. kfü~ilk bir maymun ba.<:ı uzanıver· halka teşkil edivorlardı. Sonra ay-

- P. hlivanımtzın l{tı••vet!i ol· d;. N:ısrl bir tanP. ? .. İki. hatta üç... nı dakikada şapkalar başa geçi· 
du~· kadar da savınlı bir adam Bir aralık b~larmdan sonra ya- yor; ve cambaz nuınerosu biter 
olduğunu soy' ;ve lüzum yok. vaş yavaş ellerini de çikarmışlar· bitmez reverans yapan bir adarr. 
tur. ~an•r ""i. tıı rn~ rPn de bu dI. Gözlerini kınııştırarak etrafta g:lıı ş~pkalar birer ellerinde va~o· 
~., ·,..? •e rı ·-...,"~t .. ...,, li':."k"'t, si· alav::ı alac8k adam ar yorlardı. nun ortasına kadar havada eğili-
. ynvıı.ş"a vere vatırdığım gö. l Arkamda Kuıçu burnuna gide- vorlar• alkTş topluyorlardı. 

nce. kendisini takdır ettim. 1 cek tüccarlardan hlri. elindeki Ce- . Ya heybenlıı sahiibi .. Bu kade.r 

vurdum duymaz adam görmemiş· 
tik. 

Ben Aydına çıkacaktım. İzmir· 
den sonra beşinci istasyonda, şap
ka sahiplerinden biri, yani ceviz 
susamlı adam ha7.ırlığa başladı: 

- Kuşçu bırrnunda m..,cctim, 
diyordu. Doğrusu iyi bir yolculuk 
ellik. 

Bi:raz durdu : 
_ Ey bakalım; diye konuştu. 

Sapkayı geri artık! On dakika soın· 
ra Kuşçudayrz! 

Ama kime söylüyordu. Kime an
latryordu? Nitekim kendisi de bu· 
nu anhtr gibi oldu; yerinden kalk
tı; hayvanın yukarr tarafta tune
diği köşeye gelince: 

- Arkadaş, dedi. Her halde söy 
Iediklerimi iştiyorsun ! Bizim şap
kayı diyorum. 

Dnkikalar geçiyor. On dakika, 
7 dakika. 6 dakika .. Maymun biraz 
eğildi. Oh .. Şapkayı uzatıyor! He
le şlikür.. Ne anlayışlı hayvan! .. 
İstasyona iki dakika kaldığını na
sıl da anladı ? Fakat uzatılan şap
ka VI sahibi tam tutmnk üzereydi 
ki birdenbire çekti. Vagonun öte· 
ki başrna fııladı. TUccar bu sefer 
köyliive yanaşmıştı: 

_ ·oıur adam değilsin yahu! di-

ordu. indir şu hayvanı birader! 
y 1 

• ddilt, Kuşçu burnuna gelıyo~z. e . a. 
H;ç ses ...-ok. Atlam dılsız mı, sa

~ mı., Bütün vagondakiler bu-gır .. 
nu halledemedik. 

Az sonra Kuşçudayız, tren bek· 
ıenı·yecck. !ncn:er. ç•kenla:-.. Va 

tl eni bi .. ha ... ••k"t. Tücr.ar bir 
gon a v t·· kmak 
al'alık kar.ııpelerin üs une ç~ 
istedi. Fakat hangi kana.peron üs
tüne? .. Hepsi dopdolu .. 

_ Tuh. dedi; bir oyt~n için bir 
c:ıarıka ... HeM ele yepyenı ... 

KamP3.na ealıvordu. Bw\Jllarmt 
dar kurtarıp mer<Uveıılerl dar at· 
ladı. 

lkL1ci perde bundan sonra ba.1-
ladı işte .. Çünkü tavandfl yedi şap
ka daha vardı. Şapka .sahiplerin
den üçlı Toro<J·da, clördil de Ger
mencikde ineceklerdi Eğ""r simdi· 
den teşebbüse geçmt".derse yandı 
şapkalar .. 

iki motör çarpışb 
Silivri lim11nma ll::a~lı M.eh -

met kaptanın idaresindekı _22 
tonluk Yılmaz motörü, Boga.
zın Umur y,,::rlnde Feyyaz ~o: 
t""n.ine bind' c~ı!itir. r tl.ı 
nı:..ıtC:r h.ısara u - am d in.. 
s:mı a zayiat yoktur. 

VagQnda 17 ki-şiydik. Ş:ı.plta sa· T 
bipleri tedafüi bir tedbir için yeı-- AKİ 
lerini değiştirE:rek baş başa verdi- Gırcsun .,. alisi E:ı.y Muhtar Ak· 
Ier. lçerlerinden biri ~'ine köylilye man ın kerimesi Bayan Vasfiye 
hitap edı>cPk oldu. Fal·at , in? ıı~ Akıııan ile hl.araş mebusu mernum 
y<>k. Sonra, bir ötekı yalvarmaya ' Bay Mitha.t Alanım oğlu Bay Ne
başladı; bir iiçüncüsü ceviz, fındık riman Alamm akitleri dtin Beyoğ
gösterdi. Hayn-!. Şapka sahiphrin- ıu dairei beleıliyeı:ıinde İstanbul va
den üçü iyilik kar etmiyece~ini an- li.si Bay Liltfi fürdar, idnrt>i füfi
lamışlardı ama Torbalıya da gel- ye kumandam Korgenern.1 Ali Rı· 
mişlerdi. Aman şapkalarımız .. Tuh; za Artun:;al, po'is müdürü !.~ı.ızaf· 
bir oyun için bir şapka .. Hem de fer Akalın, vil!lşet polis erk·ru ve 
yepyeni şapkalar.. yüzlerce aile dostrnıın ht1 • ·1 ic-

Hemen haber vereyim ki Ger· ra edilıni[itir. Tarafeyne d r 
mencije inen diğer dört ki ... iden de Lem.:nni ederiz. 
ancak bir tanesi malını kurtara· ------------..---
bilmişti. Vagon da burada artık 1LAN 
bo§almıştı, Aydın yo1cusu olarak Usulüne göre verilmiş vek~lı>tna. 
yalnrz ben ve köylü kalmıştık. meye tev.ikan vekilim o.ıı.n !stanhul. 
Hayvanlar hala tünedikleri yerde da Gnlatada lımlrll oğlu hanında 
duruyorlardı: 7 _ 8 numarada avukat hl un taı 

- Galiba, dedim inmeğe biç Mardiniyl malik bulunduğum öıı.yıı 
niyetleri yok. 

1 

menkulleri temlilt ve temcııuı·ten, i 
- Hayır, dedi, tren kalkınca potek ycpmak vcı bunları göııtere 

!}imdi inerler. . rek ist~kl'az alcdetnıek, kiraya Vt'r. 

Vay köpoğuııan. Germencikten mck ve kim mukavelesi ;yapuuı.k ve 
Aydına doğru ilk tekerlek dönme- bunları tescll ettirmek clMSıl gr.yrl 
ğe ve. hızlanmaya başlamıştı ki bi- mcnkullerinl üzerinde blr gilna akit 
rer bırer atiamasmlal' mı?. Yedi· ve tı.ısarruftabulunmak ve ahzU ka· 
si de şapkaları çıkardılar: köylü- hız salıl.hiyetinj ref ile halen aleybl. 
~ün yanı başrna koydular. O da mc lkaL"'lC cdileo aavaıa.-ın muhake. 
grzlarma birer şeker bıraktı. Fa- rneı:ıındc b'1lunmak ve bukul unıu ııı 
kat sek'zlnci rnavmuna, yani ~llp- dafaa eylemek şekil ye surcUııde ve 
ka oyununu kavbedene sadece ya- k!lcUni kasr ve talıilit eyllyercıı 
!attı. O kadar · asıtasiJo 

Tuhaf tuhaf adamın yüzüne ba· keyfiyet! kendisine noter :oı.ıslara 
kıyordunı: tebll~ ettiğimden L:çUncU uz:: key. 

_ Eh d"dı·. 1 Knba- karşı da muteber olmak • " . ne yara un. .,, 
hat bcınbn rni? Ovıına onlar katk. ti,yet uo.n :ılunur. ode acı.eyin llUı 
tı. Bu. ek bir g~im yolu .işte!.. 1 Ball .,. A. M~ 

UNAN HULnSl 
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MUHIM BtR KEŞiF 
sayesinde buruşukluk
lara nihayet ıJeriliyor 

BU TECRUBEYi 
YAPINIZ . 

Meşhur bir cilt mütehassısı 
tarafından keşif ve genç hay. 
vanların cilt ve hüceyrelerinden 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil
dinin unsurlarına müşabih olan 
•·Bt~L" tabir edilen krymetli 
ve yenı cevher, halihazırda cilt 
unsuru olan pe11 be renkteki To
kal on Kremi terkibine karıştırtl· 
mıştrr. Bu akşam, yatm~an 
evv~l süriinüz. Uyuduğunuz her 
dakıka zarfmda cildiniz, bu 

Görünmek 
ister misiniz? 

_rı; 

kıymetli unsuru mas edip besle. 
necek ve her sabah kalktığınız
da cildiniz, daha saf daha taze 
görünecek ve gençleşecektir. 

Gündüzleri, bey:ı.z (yağsız) 
Tokalon Kremi kullanınız. Ter
kibindeki beyazlatıcı ve kuvvet· 
lendirici unsurlar, dahile nüfuz 
ederek gizli gayri saf maddele. 
ri ihraç ve siyah noktaları izale 
eder. Açık mesameleri sıklaştl
nr ve bu suretle cildinizi beyaz
latıp yumuşatacaktır. Bu basit 
tedbir say--sinde her kadın bir 
kaç sene gençleşebilir ve genç 
kızların bile gıpta edeceği şaya· 
m hayret bir cilt ve bir tene 
malik olabilirsiniz. 

stanbul Levazım Amirliğinden verilen ı 
harici askeri kıtaatı ilanları ---Aşlğrd& yazılı mevadm pazarlıkla. eksiltmesi 20/12/940 Cuma gtinU 

saat 10 da Çanakkalede askert satm alma komisyonunda yapılııcaktır. Ta 
liplcrin belli vakitte komisyona gelmeleri. • 
Cinsi Miktarı Tutarı Lira 
Çinko üstübeç (~Umunesine göre) 3 Ton 2250 
Kaba üstUbeç 5 ,, ·10 
Si.llyen 2 ,, 1660 
Neft 
Bezir yağı 
Sigatl! 
Yeşil toz boya 
Kanarya. sansı 
Siyah toz boya 
Zencetirl kırmızı 
MU.ina .sansı 
}favi toz boya 
Kahve rengi 
Boya frrçası yuvarla1< No. 1 

" 
" 
" 

,, .. 
" .. 

yaıısı No. 1 
yuvarlak No. J 2,0 
yassı No. 1,5 
Yuvarlak No. 2 
Yassı No. 2 

Yuvarlo.k No. 2,!l 
Yassı No. 2,5 

2 " 
4 ,. 

tiOO Kr. 
ı Ton 
1 

1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 .. 

:;o Adet 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

" 
" 

" 
" 

2600 
·1R80 

800 
:;oo 
600 
550 
800 
450 
600 
400 

30 
30 
40 
40 
45 
45 

50 
50 

16820 
(1607 - 11647) 

~ağıda yazılı mevadm pazarlıkla ek.'!iltmesi 16/12/940 Pazartesi 
gi.ııı.ıJ saat 15 de ?ana~kalede asker! satm alma komisyonunda yapılaca·,, 
tır. Taliplerin bcllı vakıtte komisyona gelmeleıi. 

Cln!!I Miktarl 'l'utarı Teminatı 

:Kuru üzüm 
Salça. 
1ncfr 
Zeytin dancı;! 
NişMta 

!rmik 
Sabun 
Şehrlye 

kilo Lira 
10,000 2500 
10,000 2500 
10,000 2500 

5.000 
2,500 
5,000 

30,000 
25,000 

l300 
700 

1250 
J2,6fj0 

7500 

it * * 

Lira 
37::; 

375 
375 
195 
105 
187 

1890 
1125 

{1609 - 11649) 

.Ap!Jda yazılt mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hlzalıırındo. yazıh gün, 
saat ve mah:ı,llerdcl~l aakerı satın alma koİnisyonla.rmda yapılacaktır. Ta. 
llplcrin kanuni \:esıkal~rile belli ,.akitlerde alt old~ğu komlııyonıı. gelme. 
leri. şartnr.melerı komısyonlanııda görtilUr. 

ClMi Milctarı Tutarı Tt,mlııah İhale gün, ı;:ıut ''" mahalli 

Un 
Un 
Un 

Sade yağ' 

BuJ.gur 

Ot 

Un 

Rııgdıı.y 

Yulaf 
Arpa 

~Kınan 

:Cuğday 

117.000 kilo 

419,000 " 
ı,oco.ooo .. 

25,000 " 

320,Q{)O " 

1,000,000 il 

300,000 " 

135,01)() " 

2,aoo,000 .. ) 
900,000 " ) 
450,000 .. ) 

l.ira Lira 
18.720 H04 
67,010 5028 

30/12/910 15 İsparta 

2/1/941 lO lsparta 
16/12/940 11 Gellooluda 

16 .. ,, 

12 il ,, 

16 .. " 

H fi ,, 

12 ,, .. 

13 il " 

Bolayir 
11.30 Gcltboluda 

Bolaylr 
l:S !{onya Lv. 

Amirliği 

10 Konya Lv. 
Amirliği 

11 Konya Lv. 

14 
Amirliği 

Konya Lv. 
Amirliği 

Konya Lv. 

·!00 : 500 lon 25.000 
1200 " 102,000 

H h 

Amırliği 

1:5 Eski.şehir ıg75 l:l 

6350 12 " " lG Eskişehir 
(lGtı - 11651) 

Jt. ~. 

Aa'9&1lj tş1~nne yarayacak evsaftan 300 kilo galvanizli tel ile 2000 kilo 
tazyik edilmiş anbe.lAJlik ince talaş pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 

fAGO 

Umumi acentaltğı: lsta.nbul, Kutlu 
han, 1/4, Taşra için acenta aranıyor. , . , , 

Böbreklerden idrar torbasına ka 
dar yollardal<i h::ıstalıkl:ırm ınik 

roplarmı kökünden temizleıneı 

için HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerin çalışma kudretıni art 
trrır. Kadr.ı, erkek idrar zorlukl:ı 
rım, eski ve yeni belsoğukluğunu 
mesane iltihabını, bel ağrısını 

sık sık idrar bozmak ve bozarker 
yanmak hallerini giderir. Bol idraı 
temin eder. lurarda kumların, me 
sn.nede taşların tcşekkUlüne man 
olur. 
D1KKAT: HELMOBLÖ idrarınızı 

temizliyerek mavlleştirir. 
Sıhhat vekAletinin ruhsatını haiz 
dir. 

HER ECZANEDE BULUNUR 

tsta.rıbul 4 üncu lcra Mcmurlu_ 
ğundan: 

940/46-02 
Ölü Sotlriyos veresesinden Beyoğ_ 

hında Ağahamammda '72 No. lu Ne

ğanl ve Margnrita ve TJrğoniye: ı 
Ali Rızanın İstanbul Asliye dör. 

düncü hukuk mahkemesine ikame 
ve istihsal eylediği 938/1224 No. Ju 
ve 12/7/940 günlU na.m ile 2650 ll· 
raı:ım 28/2/341 tarihinden itibaren 
yüzde beş falz ve 9120 kuruş masa_ , 
rlfl muhakeme ile birlikte tahslUne 
!{arar verilmiş ve tarafınıza tebliği 

muktezi icra emri ikametgAhmızm 

meçhul olması haseblle icra emrinin 
30 g!ln mUddetle na.nen tebliğine ka. 
rar verilmiş olduğundan il~n tarihin· 
den itibaren 30 gUn içinde istenen bu 
borcu nzanızla. vermediğiniz surette 
cebri icra yollle tahsili cihetine gidi· 
leccği gibi, yine bu mUddet içinde 
mal beyanı verm!'diğir.iz surett" h"P. 
sen tazyik olunacağıruz malüm ve 
icra emri tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilan ol1"1ur. 

Dosya. No. 940/4602 

İstanbul 4 ilncü tcra Memurlu. 
ğundan: 

940/3517 .sayılı dosyada kııyıtıı ve 
hacizli olup paraya çevrilmesine ka· 
rar verilen bir adet dört 11\st.ikll ha. 
len işlemez ve tamire muhtaç husu
si otomobi!in açık arttırma suretllc 
13/12/940 cuma gUnU saat 10 ile 12 
arasında Hasekide Nurettin sokağın_ 
da 5 sayılı hane önünde satışa çıka· 
lacağı ve tek1lf olunan bedel ınu. 

hammcn kıymetin yüzde 75 ini bul. 
ma.:>..sa, o gll.nkü satı;1 geri bırakıla· 
rak 16/12/940 pazartesi gün üayni 
saatte ve ayııi yerde ikinci arttırma 
suretile satılacağı ilfuı olunur. 

1941 Yılbaşı Planı 
lKRA~tll.'E 

.\DEDİ 

1 
1 
1 
1 
2 

10 
50 
50 

lKR.UllYE 
~ttKDARI 

Lira 

100.0CJ 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.0uO 

5.000 
3.000 
2.000 
1.000 

lKRA.MlYE 
TUTARI 

IJra 

100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
40.000 

100 
500 

1.000 
2.000 
5.000 

• 
500 
100 

100.000 
250.000 
150.000 
200.000 
500.000 
500.000 
200.000 
250.000 
500.000 100.000 • 

108.716 

• 50 
5 

2.584 TeselJi mükafatı 
2.910.000 

120.950 

111.300 

Tam bilet 
10 lira 

3.030.950 

Yarım bilet 
S lira 

Bu seneki Yılbaşı Piyangosunun en birinci husus1yl'tl tam bilellerin tanı, ve yarım biletlerin yarnn lkra· 
miye kazanabilmeleridir. 

Halbuki bundan evvelki Yılba~ı Piyango~arında. }alruz onda bır ve yirmide bir biletler vardı. Onda bir bilet· 
ler 10 liraya, yirmide bir biletler de (5) liraya .satılırdı. 

100 liraya satılması ic'abeden tam biletler hiç sı\tışa çıkarılmıyordu. Şimdi yalnız tam ve yarmı biletıct 
vardlr. Tam biletler (10) lira. Yarnıı biletler (5) liradır. GörUIUyor ki hıırP zamanında her şeyin pahalılığa dotrıl 
meyil ettiği bir zamanda Millı Piys.n:;o İdaresi Yılbaşı biletll'rlni on misli ucuzlo.tmıştır. 

\., 
KAYIP!.AR :/' 

ŞiRKETi Namıma mahsus 1876 sicil numa. 
ralı pul tezkeremi zayi ettim. Ycnisl· 
ni alacağımdan esklsinln hlkkmU 
yoktur. M. NAKt 

Bakırköy 4 üncU okuld'.l.n 
şahadetnamemi zayi ettim. 
çıkaracağımdan esltisinin 
yoktur. 

nı.tığım 

Yen ısını 
hükmil 

Bakırköv Otımanl \'e fı:ıbrfüalılrı 
caddesi. n~mara ( l) NaıJro "l: nrt 

Sa ibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevcnqil 

HA YRiYEDEN: 
ı - Boğaziçi vap•n ıarma. mahsus k:ş r.:ı.rifesi bu aym 12 nd 

Perşembe gtinünden llibarl'n tntbik olunacaktır. 

2 - Bu tarifı;de Boğazın muhtelif yerlerindeki mekteplerin yenl 

devam saatleri :;özetilmiştır. 

3 - Memurlarımızın yeni mesai saatlerine göl'e azimet ve avdet 

postaları tertip edilmiştir. 

tstanbul Belediy '~·s · nden: 

4 - Bu tarifede bilhassa Bebe!<, Arnavutköy, Ortaköy ve Beşik_ 

taş iskelelerine fazla seferler konularak, oralarda oturan halkımızm 

ihtiyacı tamamen önlenmıştil'. 
Flat MUrakabe Komisyonunun t.;.sbi teltiği fiatıara nazaran: 
10/12/940 sabahından itibaren birinci nevi ekmeğin kilosu on üç ku· 

ruş otuz para ve .13/12/940- sabahından itibaren de H lmruş yirmi p&.ra 

Duvar Hanları iskelelere asılnuştıı 

olduğu ilAn olunur. 1 
ntimunelerile birlikte 20.12.940 Cuma günU Haydarpaşada Askeri v cteriner llBBB••·····················••lll Cep tarifeleri yarından itibaren satılığa çıkarılacaktır . 

okulu satın alma komisyonuna müracaatları. (1593 - 11541) 
~ :f. :f. 

Beher kilosuna tahmin edil<'n fiyatı 8 kuruş olan 2400 ton sert ve.va 
yumuşak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı her gün Ankaar 
Lv. Amirliği Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 10 tondan aşağı .:>!ma· 
mak şartlle ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. 2400 ton için kat'! temi· 
nat 21,700 lira 10 ton için 120 liradır. Şartnamesi 9GO kuruşa liomlsyondan 
alınır. (1527) (11164) 

400,000 kilo sığır eti kap~ll zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 
20/12/!HO Cuma gUnti saat 11 de Edirnede sanayi kışlasında satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 'rahmin bedeli 124,000 Ura ill< teminatı 7450 lira
dır. Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

( 1557 - 11328) 
:(. ~ ~ 

verilen fiat pahalı görülen 20,000 metre !ş elbiseliği kum pazarlıkla 
satın aıı.cacaktır. İhalesi 14/12/9·10 Cumarteııl günU saat lU,30 da Anka. 
da M.M.V. Hava ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. E\•sa! ve ni\munesi. 
kom1syon<la göriilllr. Tnllplerin kanuni vesikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri, (1613 - 111;)53) 

;; ,,. !{. 

\'erilen fiat pahalı görülen 300 adet mııhruti çadrr pazarlıkla satın a. 
lmacaktır. Tahmin b·'deli 25,470 lira, kaU teminatı 3820 lıra. 50 kuruştur. 
Pazarlığı 14/12/940 Cumartesi günU saat 11 de Anharada M. M. V. Hava 
satın alma l:.omL;yonunda yapılacaktır. Ev$af ve şartnamesi komısvonua 
gurUlUr. Taliplerin kanuni vesilrnlarile belli vakitte komisyona gclınc1er1. 

(1615 - 11655) 

istanbul Belad iyesi 
ilanıarı 

h.aral<oY kop.ıı..,unı.ın tamıı i i!:lll ıı..ına.cll.{ 10 ton Bıt!ım açık ek •ıt· 
meye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bednU 1600 lira ve ilk teminatı 
120 liradır. Şartnamesi Zabıt ve MuamelAt MUdUrlUğU kaleminde görme_ 
cektir. !hale 25/12/940 Çarşamba günU e<ıat 14 de Da.lml EncUınende ya._ 
pı!acaktır. Taliplerin ilk teminatl makbuz veya mektuplan ve 940 yılma 
ait Ticaret O<lası vesikalarilc ihale günü muayyen saatte Dalmt EncU· 
mende bulunmalo.rı. (11666) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAnları 
1 - Mevcut evsafımız mucibince 9,5 ton o.rap sabununun ll/12/!l4v 

Çarşamba günü saat 15 te Ka..cıımpaşada bulunaa deniz levazım satın alma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin bc!U gün ve saatte mezkur komisyona mtiracaaUnn 
il .. n olu~ur. ·(llSRl) 

:[. :(. 'i-

11,12.9'40 perşembe gUnU saat 14 de k~alı zarfla ekı3iltme!'I ya"Jt1aC4111-ı 
ilan olunan 100.000 kilo lrnru üzüm ck.sillmesl görülen lüzwna bina n • ı 
bırakılmış olrluğu ilan olunur. .(11624), 


