
Vekiller Heyeti 
toplandı dün 

Anknra, 15 (A.A.) - 1cr:ı. Vekilleri Heyeti bugt1ı1 
saat 16 da Başveı·~ıette Başvekil Dr. Refik ~ydamill 
riyasetinde haf• lık ;;a mutad toplantısmı yapmıştır. 

~ERYERDl: 3 KURUŞ 
İzmitliler kahraman asker

lerimize hediye tophyor 

Radyo gazetesi 
- IKtNCt SA V'F'AMIZDA -

CUMA 6 L KANtJN 1940 * YIL: U "' eA:n: ~ 

tzmıt, ıs (Hu3USJ) - Kahraman a,ı,ke::lerlmlze kıt 
hediyesi toplama ta.a•tyet!, Valim.izin rcls~mdekl ko
misyonla, bir kat da.ha artmıştır. tzmit halla, candan 
bir sevgi ile yiğit Mcbmctçi~e bu yardımı barıı.rPUe 
tta etmektedir. 

İDARE Evt: Ankara C&d fSTANBtTt •Telgraf: VAKIT• Posta kutusıJ: 48• Telefon: 21413 1 Yaz1) ı•rn?o c ldarıo) 

Buğday meselesi etrafında 
Başvekllletin mühim tebliği 
Hükllmet, muayyen mzntakalarda 
tüccar elindeki buğday ve çavdara 

ayni fiyatla el koyma salô.higetini ald: 
T Ü r k m ·ı ı ı et ı· r. ı' n 1 orta A~ado lud~ _müstahsil den bu_ğd_a y 1 Kızılordunun fikirle..W 

I ahş f ıyatına ıkı kuruş zam edıldı De§reden 

, " 

b Ü Y Ü kl Ü g· Ü ıeı~"::n: ~t!ı,~ Baovek•- :~:~.:;: \8.ı'"':"urun:;:. Kı:.~:ı:::z 
Hüküm.etin, buğday işini e:ea.slı diyordu. Buğday flyatlarm1 mtı.s-

Yazan: ASIM US olarak bal için almış olduğu ka· tahsile vefa edecek bir hadde tut- y ld h b• • Yımanlıların Arnavutlukta ~gat ettikleri ynlerl gi'Jsteren harita 
~aredil. ·bmu~tirk.11 resmi gaute ile m.ıı.k ve çiftçinin mahsulünü uewı ı ırım ar ının Al 
W:Lll ...,, fiyatla elinden kaçrrmasma meni manya Arnavutlukta şimal Uzun seneler bükfunet reisi sı

fatlle Mlii'tdye Mektebi mezunla· 
mu iş ve \'at.lfe başında. yakından 
tarunııs olan l\lllli Şer tsmet İnönü 
daima bu irfan milessesesloin yıl 
dönümlerinde yapılan toplantılara 
YliksCk huzurla.n ile şeref ve
rinli. Be'1 altı yıl evvel Atatürk 
ta.rafından yine bir iltifat eseri o
larak adı "Siya.si Bilgiler Okulu" 
na çevrilen bu Lrfan müessesesinin 
8-l üncü yıldönüml. münasebetile 
evveUd gece Anlt:ı.rada Cebeclde
kJ mektep binasında eski ve yeni 
mezunların lştlriık etti~ münevver 
bir toplantıya lfıtfen şeref vcr
ınekle bütün Mlllldyelilerl mlnnct 
tar etmiştir, 

Fa:ımt bu defaki yıJJönlimü kut
lııma töreninin ehemınlyett ya.lwz 
aziz CumhurreisimiıJn şahsen de 
al&l~ar olmalarmdıı.n ibaret kal· 
maını~tır. Bu a.llika üzerine gerek 
ınektep idaresi ve talebesi, gerek 
mezunları tarafından izhar edilen 
nı.innettarane hissiyata karşı bir 
nutukta mukabelede buluruıralt dev· 
Jet ve millet lıizmctlndcld bütün 
vatandaşlara illrel•tif teşldl edecek 
mahiyette gü:r.el sözler si)ylcmiş 
tir. Nufüun en sonunda da bilhas
sa talehelcre bit:ıp cdcrcl< şöyle 
denı.Iş tir: 

"Millctlerln çol• mücadeleci ve 
~ok yırtıcı olduktan bir zamanda 
Yeni Türklycnln lstilibalinc hük· 
ınetnıek üze-re yetisccel< .arkadaş· 
lardan, büyük hl~metler ve çok 
Yiikselt \'a"'1rfla.r bf!.diyoruz. Bu va 
Sıflar sizde \·ardır. Ifanımızda var· 
dn-. Zira bizim ınillctiıniz milletle
rin en biiyüi;,'il, en şcrefll-.iclir.,. 

Ro5 bir tesadüf f"~erldir ki An
kara.da Slya."'i Bilgllcr okulunun 
estd ve yeni mczunhın Ue bugünkü 
talebesi ımm senn ai!zmdan Türk 
hlilletı hal<krnda bu lıı.,·sifi dinler 
kcn Parlrntrlinde vali Lfıtfi fürcl:ı 
rın İstanbuldaW hizmetlerinin Ü· 
tünel} yıl dön\imü müna..cıebetile 
tertip edilen bir toplantıda bütün 
gazetelerin ımlılplllrl ve başmuhar 
~rlerl foptnnmış bulunuyordu. Bu 
?Plantırl:ı hmmsi bir Jıa~hrhal şek 
~de konu,urken i)rfi lıla.re komu 

nr General Ali Rıza Artunlml da 
rnnhatapl<'nna Türk milletinin bU
rınliiğünü anlatmak için o;';Ju as-

erde ol:ın bir köylü ile aııı.smda 
g:ı::.cn bh· ltonusmayı misal olarak 
gost<?rlyordu. 

ıre:ohter~ın ~nneral. oğlunun acı
bs.s en donnıc.'>i geciktiği için ba· 

mr fosenı etmcl< lstcmicı· 
''- Babac,~ l:. . il' k t .. . gttn !'Ilı de sı .. ıldmı1 

a a umıt fldcrlm yn.kmda gele 
CC'::<ttr.,. ' • 

Demi~. Bu sözo karşr alılığı ce 
\:ap şu olmu,: 

- Ha.yer, millet oi;'TU.nda hiç bir 
iş bize !'lıkn...ı dci;f1dir. 00,,1 1• • 
ne · 1 it ı·· ··ril e muz 'a ' u:ıum go 1"8c o val;it oğ-
lumu ~önderlr. Vatan ve mill r ' 
yolonllA ic!tp ederse ölüm de b" 
"" fti • rr ,.....re r. l'a DiZ v~lum değil, biz de 
emrinize hazım ... 

Bir Türk kövlüslinün bu sözlen 
filllya.h üph .. tİ kelim~Jl"rden iba· 
ret değildir. Vinnf yıl evvel Ata
fürırıı.., rı- tsmcıt •,ö;Uııü .. ruırl ve 
k·•'"'nnd "1 alt mıls milli mÜ<'Jtd"lP 
tarilılnJ Yaratmış ve yıkılmış bir 
11:1 ... .ı.r.~torhıktan yepyeni, dlpdlrt 
l: r. Turl;I .,. CunıJıuı:iyct1 ,·Ucuılc 
getlrmlo; olan Tiirk mllletl h<'ıı bu 

ltalyanlar 
Elbasana 
doğru 

kaçıyorlar 

Biliyorsunuz kJ, son zamanlar- olmak maksadile, cumhuriyet h\l - her yerde m.uvaf • mm takasında 
da, buğdayın ve aleh1mum hubu kümetince teşkil edilmiş olan top- R 
~:;.m .:~~. ·W>.:~::.~;: =ba"':,:::= oı~nı;ı .. b~.v:~~~ fakıyet kazanacak . omanya. il~v· 
=~em::: i~~n bir manzara l ~!':~m~r~!~1:~e~:: bir usul olmadıg"'ını ıktısadl ışbırhgı 

Bir taraftan çiftçinin kendisine şılandığı ve ofisin yurdumuzun her 1 
elverişli bir fiyat bekliyerek mah ta.ra.fmda alrcı merkezler açması an aşması ,· mzaladı 
:'.:!m~;: c:::~e:=ık(:n ar: ==~:=!ğit>.~l~:· ~ yazıyor 
bubat stoklarma sahip tilcearm teakiben 6 kuruşa iblag edilmesi· 
mtitemacli bir fiyat tereffüüne inti· ne rağmen, bu Amiller yüzünden 
zaren mallarnu piyasaya arzetme- (Devamı ! incide) 

Veni Ticaret Vekili Mümtaz ökmen 
ı s ·an bu ldaki ihtikar harekefleri-
n:n s kı kontıolünü Emretti 

Yeni Ticaret Vekili Miım~ 
Ok.men imzası ile dün Vekaletten 
Mmtaka ·1'icaret Müdürlüğüne ge
len emirde ihtik~r hareketlerinin 
bi.ıhassa Istanbulda tazla görüldü. 
ğü, bununla şiddetle mücadele edil 
mek ıazmı geldiği bildirilmektedir. 
V ekfilet, şırndiye kadar, teşkılat 
noksanlığı yüzünden yapılarnı. 
yan sıkı kontro.lerin takviye edil. 
mesine karar verilen yeni kadro. 
larla istenildiği gibi icra edilmesi , , 
lazım geldiğini de aynca tasrih et. 
mektedir. Mıntaka Ticaret müdür
lüğü, elindeki memurlarla derhal 
dün piyasada ~ddetli bir kontrol 
hareketine başlamıştır. Bu kon. 
trollara devam edilecektir. 

Diğer taraftan, Maliye, lktısat, 
Ziraat ve Ticaret Vekillerinden 
mürekkep yeni heyetin, ayni za- TicMet v~km Mfimtaz Okmen 
manda ithalat ve ihracat eşya."'lll.Za 
fiyat takdiri ile de meşgul olacağı 
Ankaradan gelen haber'.erden an. 
!aşılmaktadır. Bu vaziyette şiın
diye kadar fiyat takdiri ile meşgu 
olan fiyat mürakabe komisvonJa. 
nnm vaziyetlerinde de değisiklik 

Ruzvelt deniz 
üslerini dolaşıyor 

Nevyork, 5 (A.A.) - 'fuscal~ 
, kruvazörüne 'refakat eden gemı • 

lerden alınan bir telsiz telgrafa 
göre reısicumhur Ruzvelt Kukada
ki Amerika dt:lliz ll8sil olan Guan
tanamo'da.n bı>.len ifşa edilmiyen 
bir yere müteveccihen hareket et
miştir. 

Bu telgrafta. Ruzveltin dlln glin
lüz me:rJdir Ussün ehemmiyetli su· 
rette tevsiine ait proje ile meşgul 
oldu~ bildirilmektedir. K'ruva.zör 
'!ilne<ı batprkı>n hareket etmiıııtir 

l'tirk '.aöylüsü ~ibi insanlardan mu· 
"'1• 1-l'ntir. 

Devlete hizmet için Türk mUle
tl içinden yetişen her Tlll'k genel 
"!illi Şefimizin dcdlbrf gibi kencli
'Jındc bu vasıfta. bu bilyükUUd~. 
bu fr.ıtnkarlıkta bir millet kanı bu· 
lunılu~u ılü~Unllrse her bal ve 
karda llıcrlno düecn vazlfcnhı de 
nasıl yn.pılınagı l&zon aekllı;i anla
~dıruş olur, 

olacağı anlaşılmaktadır. Bu komis
yon1ann, bundan sonraki vazifele 
rinin başlıcalarından biri de istı 
şart mahiyette fiyat raporları tan 
zim edip merkere göndermek o!a 
.-aktır. 

Jaoonlar 
Büyük bir mağlO
biyete uğradılar 

20.000 asker öldü 
Londra, 5 (A.A.) - Çinin lA. 

dra sefaretine dün gelen resml biı 
telgrafta, Hupeh vilayetinin şlına,.
linde taarruza geçen Japon krtala· 
rmın müthi§ bir hezimete uğratıl· 
dığı bildirilmektedir. 

Japonlar yirm.f binden fazla ölU 
ve yaralı vermişlerdir. 

Japon taarruzunun hedefi ta 
Hungşan bölgesi idi. Muharebe 
çetin olmuştur. 

Telgrafta Gllllla.r ilbe edilmek· 
tedir: 

Çin krtalan cumartesi günü 
Kuangsl vilavet!nin cenubunda 
Çennankuan'ı Üptetm1şlerdir. 

Japonlardan ısağ kalanların Htn 
diçlntdeki Tonkine çe.kild.ikleri aöy 
Ierımektodir, 

Alman zaferlerini 
yalmz Alman kuvvetle
rinin üstünlüğü temin 

etmemiıtir 
Moskova, 5 (A.A.) - Kwl Or· 

dunun organı ola.n "Kml Ytldız 
gazetesi neg.rettıaıf bJ:r m&kaled; 
yıldırım hArbhıin leh ve aleyiıin
de mtite.ıee.lar yllrlittükten 80Bra 
diyor ki: 

Düşmanı yalnız ka.t! bho muha· 
rebede ezmek ta.na Napolyoaun 
t.a.biyesmr. Bu tarz 1914-1918 de 
muvaffa.kzyet temin edemeıni§ti. 
Şimdi ise tahakkuku daha imltt.n
sızdır.. Yıldırım harbi ancak kuv
vetler arasında çok fark olduğu ve 
m~aı:ebe m~vzile§mildiği nman 
kabildir. Hatta 0 zaman bile mu
harebe tek bir darbe ile bitmez 
Bunun bir misali İtalyan - Ha: 
beş harbidir, Son harbin bqla.ngı
cmda her ne kadar Almanya bu 
suretle muv&ffalayet k&mmnıpa 
da nihai zafer meselesi henti.ı hal-
1 ed.il.miş değildir. Fransanm SÜJ.'at
ıe münhezim obnwıı dahill zaa!m· 
fı.n olmuştur. Alman muvaffakı -
\""tl rini Yalnız Alınan kuvvetleri
•• ,. · stilnlüğti temin etmeml§tlr. 
ı:su .nuvaffalayetleıin büyük bir 
kısın.mm sebeplerini Franea ve Po
lonyanın zaafrnda görmek doğru • 
dur. Sovyet sevkülceyşçileıi gar
bin yeni usullerini aynen kopya 
etmeği değil, daha. ziyade onları 
tetkik ve ıslah eylemeği dilfün.me
lidirler, 

İspanya - Portekiz- Bre
zilya yakınlatmaaı 

Lizbon, 5 (A.A.) - Lizbon ga
zetelerinde hı.t~ eden bepıaka· 
leler hep bir ağızdan bir Portekiz 
- İspanya - Brezllya bloku filc
rini ilen slirmektedirler. 

Bilhassa Portekiz - İ.spanyol 
dostluğunu gösteren son işaretlere 
:stinat edilmektedir. 

----------------, 
Beşer dakikalık 

blkiyeter: 

Tuhaf insanlar 
KENAN 

HULÜSININ 
Gazetemiz için "Beşer
Dakikalık Hikayeler,, 
başlığı albnda yazdığı 

hikayelerin ikincisi 
Y annki Sayımızda ••• 

10 senelik bir program 
müftereken tatbik 

edilecek 
Blldl11, 8 (A.A.) - D.N.B. Aja.os 

bildtrfyor: 

Almanya ue Romanya ~ 1 .. 
~ ınUsakerele.r IOZlund& atyut ıntl
_.,.tıeriD -.ıaı ......... .....,.. lıld 

manıı.kaıt an-ndakl lktıaadl ifblrit• 
ftne ait MUlAr tabit ec:Wmıtttr. Ber 
llDde 1kametl e.llDILıllnda Cezıval Aıı
~o. sallhiye.ttar Alman erktlu 
Be t... ederek 11c1 memleket ara· 
9mdak1 Utbaadl lf blrJ.lli balclrmd& gö· 
rQpnek flratmı elde etmı, ft Ro· 
Dl&D)'6 lktmat n.zl?'l C&ı:M:ikOY d& gö· 
rtlfnıelerde hall1r btılunmuftur. 

An~IJ&r çarv&mba günü Alman· 
ya D&mma Alman Damrl&rmm Klodl 
uı Ronıan.ya ııa.mma da Romanyanm 
BvUn elçia1 lle Romen tktıaat mı.zırı 
Diaıltriuc t&ratmdaıı imza edilmlftlr. 

Bu anlaşma~ en mWıl.mmi on 
!JeJlelik Romerı. Pllnmm tatbiki için 
yapılaoak Almıı.n • Romen tobirUğine 
alt protokoldu.r. (Deoom.ı ! m.cide) 

lngiliz tayyarecileri 
büyük bir zafer 

kazandılar 

Birçok ifalyan 
tayyaresi düşürüldü 

Atı.na. 6 (~) - Yunan umumi 
.ka.rar]f6hm.ul ' illlk6nlm t&rDMi ve 89 
numaralı tebHti: 

PogradeQlı1 garbiDdNl dıa#bk mm· 
takada cereyan eden flddeU1 muhare· 
beier, miihim muvaffakiyetlerie neli· 

oelemnı,t.lr. 

Dtlşmanm Piremedinln şimal ınm· 
takasında gösterdiği mukavemet, top 
çumu.zun metin müdahaleal ıııayelind• 
kmlmıgtu. 

Dügman, yolun iki tarafmda btt· 
cum arabalarile muvııttakiyetslS bil• 

cumlarda bulunm'U§tur. 

(Devamı ı i,.mde) 

lşıklorım maskelemiyen 35 
kişi cezalandırıldı 

~iki rece. idare Amirleri ve 
memurlardan mürekkep kontrol be 
yetleri ta.ra!mdan, şehrin muhtelif 
yerlerinde 5 saat kadar l!üren tef· 
tişıe: yapılmıştır. Bu teftişler ne· 
tieesınde umumiyet itibariyle ıeb
rin Işrklan maskelemek buswıunda 
m~vllffak olduğu müşahede edil· 
mışae de bazı dllkk1n ve müessese· 
l~rin bu emre itSAt etmedikleri de 
görUJınli§ttır. Hiç mukelerunemiş 
11trk kullanan bu müeMese eahiple
ri hakknıda kanunun verdiği sala· 
hl:'et d"lıiHnrle cezalar tertip edil· 
~. Evvelki gece, xşıklarmı hi~ 
mruıkelemem.iş kimselerle müesse· 
se v~ dUkk!nlann isim -ve adl'C8leri 
!UJ.abdadır: 
FATtn MINTA.KASINDA: . 

Baldı:al Ahmet: Saraçhane-başı 
numaı-a l5 de. Kasap: Fatih tram 
Ya~ durağı No. 71 de. Manav 1s· 
nıail: Fatih tramvay durağı No. 69. 
Ttitihıeü Havdar Ktlr~; Fatih tram· 
vay dUl'ağt No. 70. 
BEYOGLU MINTAKASINDA: 

Aer! sinema. N"~anta.şı Karakolu. 
~p: Tophane caddesi No. 161. 

N 
al MU8tafa: Tophane eaddeei 

o.28-111. 
EM'INONf) HINTAIASINDA 

lliIAI sineması. Beyazrt ilettlnde 
ka4veci Haean. Ça.rştkaptda: Tü· 
tUncn Meınıt, Kaeap Kadir. Şarap· 
çı Nuri, Se-bsed 9ergf&J 11ahJbf Çai-
'1ka.pı ı>uan içinde Hilleytn° Ki: 
zan Bo.dofan. Mehmet Ali, F~ltmi. 

(l>evıtmı s tltcüle) 

Günlerin peşinden: 

Kısa pantaton. 
kısa etek 

İtalya.da bir kısa pantolon moda.-u 
ba§lamI§txr. Bu modaya göre on 
altı yaşına kadar olan her erkek 
çocuk kısa pantolon giymeğe mec
burdur. 

Bu tedbir için ileri sürülen ea
babmıucibe de şunlardır: 

1 - Zarafet. Çocuklara dizden 
aşağı inmiyecek surette kısa pan
tolon giymek daha ziyade yakışır! 

2 - Tasarruf. Harp i~inde olan 
bir memleket için bu tasarruf ehem 
m!yetsiz bir ~y değildir. 

3 - Krsa pantolon giymekle u-
fak çocukların vaktinden evvel 
gençler ve yaşlı adamlar ara.sına 
karışmaktan, bu suretle gjgan iç· 
mekteıı. yahut büyüklere mııbııu• 
rumıer görmekten daha kolay ıne
nedilmiş olur. 

Erkek çocuklar için k.LU panto
lon giymek mecburiyeti tonuldu • 
ğuna göre kdar için de etekierl 
kuıaltml\k mesele9i Jı&t:mı gelir. 
Fa.kıtt belki Jmlardan evvel k~m
J.a.rm kın etek modasmI th tıyart 
olarak tatbik ettikleri veya ede
"eklert dllşU.ncelile b'a et.betten tılr 
mecbarty«rt ]lonınıamna lUzum hı. 
~ ... gerek. 

JIMılll K8'Qa'1 



z - VAKiT O BtRINCfKANUN 1940 

Radyo Ggzatesi 
E =:şv~ka!et:n 

tabiiyi 
Yun~n :talyan harJİ 

( na:s ta. ufı 1 İ>ıcide) 

Aliiitın - Flaman r 1- ] 'ki · ~ , HAdıse er ar&smda 
J ısanı anıaşması At 

1 
• 

Veni eiıam piauıle 
Romanya shsmara 

bca~ ildfil 

man tstlkamdtne do~ fnld'jafı çok 
mu. •(!rr.e'd!r. Bu surı::tlE: sık sıl adı 
geçen f'edunı.ri ı uıııtnhlar t.ara. .dar, 

(B~ laralı ı incide) 
'>fi!! merkezıerlııt st.l.~ içiıı valo 
:nliı aca.at t~ pleri de günde:n gU· 
ne azaldı. lştt lıu vaziyet karşı
'Unda, hükiımet bir taraftan piya-
33.Ya is~e;ni~ ~n nizam ve ist.ıl,r:ırı 

vermek ve diğer tara:t<lll halk vt 
milli mUdı>ha lhti:·açla:rn'n zaru· 
ri kıldığı bilyUk rrıcrrı'e'kPt stoku· 
r.u temin etmek mak.aadile, bu ted
!..ıirl~ri ah.ıı~tu-. Bu tedbirlerin e-
~asları şunlardır: 

Plremedıyı ı.;bı.ı c:LLı.k . 1.iu.;ıııan a 
jır u..,, .al& uğradı. ~\)(J ı:ı;ır, ti luJJ vt 
ool ınauııuıt zıı.ptcltık. Tayyare kı.ıv 

veUeriruızJ.n faaüyeU clt: pek iyi nı: 

tcel..r ven1ı1~tır. 

(BM tarafı 1 incide) man arın yenı 
Bu proto!<olun metni şudur: [ ,. 1 

zaptoıunmuştur. Yunaıııııar bu ı:asa 

ba.'1a ~00 esir e.Imı7lıı.r, 7 top, sayısı:t 
ınaldndl tUJeJı ve bir çok malzemı 
iğtinam etmlşludlr. 

Seyyar ve aabit hedefler ll~erlnde 
yap.lan iStikşa.. ve boıııuaı ..ı.ı.ı:ı.nlaı 

mUesslr neticeler verınlıitlr. Elr dti!f 
maıı Layyares1 blr bava mubarebes 
e:ıııasmc.ia dUı;UrillmUşLur. BuLtuı tay 
yaı eıcr.im12. uı.ıı.;rlne uunmu'iler<.Jr , 

10 senelik blr plan mucibince Ro taarruz p an arı 
manyayı mtısaden te1kUıUlandırmu 

ma~adae K'>uten hUkQmett, bu plA· 
nın tatbik s&tha.sında Alman hUkOm• 
linin yardım ve lı;ıbi.l'llğl temin lçı..• 

Alman· hUl<ümellle tenıaaa geçmJşUr 

lt.alyanlar şıMdl Kllsana · Tepedı. 
!Siya.set dun; ... ,,uıda olup bltenleı ten yolunda bllyUk yUrUyU~ kolları 

ougwduJ< -,uıılıı.rdır: şek'~n'll rı:kilml)klec.!lı !er. 
DJkre,,~ı::lJ o~'"'1 h.ı.uc:der.: gor<: İngll!z ve Yunan tayyareleri rıc· 

Alm:ı.nyanın Romı:ıı :1a l.ı yerJ ıı.za.ıuıı a.t etmı:kte olan ltal~ :ın kıtaıarın• 
il<tU>&.uı 11.:4;.ı•~ .uı 1..Ullııı< tlru•!ge l>a§ ağır zayiat verdirmel<tedirler. 
lıım•-i oluusu ıı:ııa1ılrııakt:.y.ı. Ko Ercilrl etrl'fmdııld h::.rp uevam eoı 
ma:ıya lle Alımı.ı.y"' a ...... .n .... Lir ık· yor. M:ı.arnafıh Premedl dUştU!<tcn 
l1..::....ı.ı ~ l:iırugı ımza eullmı~tır. Bu ~onra bu şehrin ehemmiyeti tali bir 
lku"4dı ı,. t .... o-~t: ,.ıı ...... Jıa ve H.<ı derP::e··e dJ·mıı ·";ilr. nır 'ki ~n sen 
ma.'lya mUştcrei<en P.orı._ı.;J ı. ıı;.D o... ra ltıılyanl:ırın burada., kendlll'~lerln· 
&ı:n..:lu. ı.ıu ı"" • .,ı.w program c;ı.eccek den çekllecekler1 tahmln olunmakta 
ler ve tatbıkınde ıc ....... Jc ,,., u:ımJıt d?r. 
bakıı.mı .ıı:. ;a.ı .... alır t=-e::ekleıJır. Cenupta Yunan1tl:ır mühim mevki 

Alruanyıuıın bu anlaı<mada r.edcıı !er !~~al etml•lerdlr. 
bu kac:..Lı c..ı .. ıe •• u .... ,:.. ..... ğ• ı;orwd· A~·a sarandl • Erc;-lr1 hattı llzertn 
blllr. Roman. ·a lktı:aJı vaz.,, c.inı ıs dekı Delvlva J<asabası Yuı"•nlılar ta· 
lllh lçın bir pro:;ram çızmi~, A)mımya r:ıf-::Jnn Z'.l".ltoıunmu~tur. ttaı· ·anlar 
necıc:n ... .,;.ıı ~ ... "i.}vr lı.ı.,;.a ,!:Jnıcıı mal ho\l~ Aya s:ı.rarıdide mukavemet edl 
lan için kendi pl::,asalarm1 a~ık Lu- yorlarsıı. da bıriln \'Cya ya.rm bu ~eh· 
tuyor! rtn bhllyesl beldenebillr. 

Lı1p.:.>m::ı.~ik bır ıı.sanla yapıtmıı;ı olan 
muahedenin halk dilindeki mıuı~ı G;rid tahkim olunuyor 
gudur : dl Gl,,jJ _'..Jası Yu.ı:ınlılar ve tnvı"izle~ 

Al •. ıc.ıı_y.ı Ruu;aıı,;dya iklı.:sa Yar. U "' 
dım ederken hale lrnten rıonıa:ıJayı tarat!!"dWl 8 ratle tahklm olun-na.k 
lktısad'!!n kendi ılne t:ag"lnma::~'\d•r. tadır. Bu ::ı.d'lnrn ~tr'lt .. 11'< ,, .. em~ıı-reu 
Bu auı11-ı.ua,;a ı;ôre her nuausu l<'.n· ve o,;nnyacaJ'ı rol çok mUblmdlr. Ak 
zlm edece': o!an Alnıa.ıJ.aaır, 1ı..,rilll.ı- denlz h!r!t~-:·:ın b'r göz :ıt·l· ~ak olur. 
ya bır çiltlil< vaziyetine ~ccm~kte lfr sa bıı denizin ki!ıdt vaziyetinde oh. 

Sanayi l..aıı.:.ıntlı: Almanya Roman- acl=;n mUbim co;tr:ı.ft kıymeti bai::
yanrn hudutı ırı dışında tir .\v.:'t!pa bir 2'h o'c'.t: ~u 'Jİ.i u'Ur. Bıı ada -.arkl 
iktıı;adiyatı ile alll.l>a<lardır. Roman· ve merkezi Akdenizde :;eyrisefer k•m 
yanın en<lUUstrlsi ancak Avru!>arıııı trol e..ıer ve durdurabilir Akdeı.iz ili' 
ikt 'l:lı " ""''•e uy~illl olaralt inkl· E~e ı!erı'tj ar·~ r ır·.ı ıe) ·lsı;f • ri ~ 
pf edec;ktir. Alnanyl\ f:omA.nyayıı tM~''tl 1ibl yaptırabilir. 
lktısacil ıstısrn.lrwı açarkf'u bu dev- Ş!mıll artık fn~lllz ı1eni2 Vl' ha"~ 
le~e :Jir lüt ıt yapmış gllıi bir çehrt kuvvetlen 01.rcnl coJ.ızını d'.lhıı mU· 
takmmakt'.1.dır. es.,lr b'r ~cl<l'de kcntrol etleb llı !er 

Allllil:u.)>a • ttonıa.nya lktı:tadl an· Girlu'in tahkım eılilmcsl on iki e' an-n 
ıa;;ma.sı knrşısın<la Balkan dev~ctlcrı ablukasını da ç:ı!t .!ııln v:ızlyete sol• 
ayni vaziyette . k3lmckt,. ctn·:ar. Bu mu;tnr. B•J v117i··etle on iki ala llt 
d<?v\etı~ı u •• tııaJı iııtıktö.lınden mab· İtal~a ıı.rasmua.ld kaçamak nal:liva 
rum kalan bu drvıetın siya.si tstiklfl tm da kc.s1lml!J bulundu~ ltabnl ~dl 
Jlnden de m:ı.hnı;n !calacağrnı anla· Jlr. Rıı vıı~yctl ayni zaınan::la fta,· 
ıwş bulunmaktaı.ıırlar, yanial'ın Lero" ~""iZ flfl• .. Unlln de 

ı ·ı kıymetini dUşürebilir. HUl:lsa Clrld 
ngı tereye Amerikan Atlas·ıı·n tai•"i:;1 e;f':.1c:ılr.l:l 'lıtıg'U 1kil 

Yardımı Ak''"nlz h"rbl arasında çok mUlıim 
biT :~ oldu~u muh&kkaktrr. 

.Amerikanın tngill. ·eye yardımı 

1 
öyle bir h:ı!e v. r nştı" :ı tıcı iki dev· 
!etin de Amer dan ınan ""~~ n 
bed~lini Ödeme.. husuııunda kolaylık· 
lar aruın:ı.ktaclırlar. 

Verl'en hr o • e r,'ôl'f' lnr'flterenın 
AmerikaJ ;ı yapmış vlduğu Eiparfş!er 
tutan 23-JO m iyon dol.ı:a b.ıli~ ol 
mu.tur. tn W"·enin t;u p'lrnyı pe"''D 
ödemem mllıııkun olamadığına göre 
Ame!'1 ta Iıı-;fl:creyc l<re:lı açac.~!,t:r. 
Bu kredi AmcrJ:ı11Jan yapılacak mU· 
~ayaatm t edl)eslnl kol'uye.caktır. tn 
giltcrcye ,1ard n1 edllmeı.ı.ne rı:..zı uı 

mııya"l I•' r g' 1 "rn l('•Jar b1'e bu 
devhıte para vcrı ıe~ıı muanz değil 
dlr. F 1r<l tl mi tir kl: 

- Ge""n • m "'' , .. ,, .• ıte !r"·1't"""V« 
para \ ı.:, ı ı<lıı. D..ı ltc:ı e de verU· 
memc!:lnde hiç bir !.e• p ~/Jınıtlyorunı 

GörUlU'"'l'" lıl .'\.rı"r la t-~ rl"ıı nf'tl· 
cesiyle ı:Ök yalondıın 111;\l·:v.ııır 01.1ıı11k· 
ta ve hıırbe adım adrm yl\!<!aşmalc· 
tadır. 

Yunan • ltalyan haroi 
Yunan - tta• yl'.n Jıa:eltat•na ı;cıin

ce: DUnktl rr.uharct·lcrıle Yu~":ılı'ar 
lehlne ccp'fı-1e T!lllhim de ··11;ıı:m·ı'?r 
oımu~tur. o:ırı g5!U ~irr.ıı.:.nı:1 Elba 

J •• y • rt an yolunda llcr.ıycn unı>n ı-: "lnn 
fki twı":ın mal•l:ıe'I ala) ını r~ıı· za. 
yio.ta uJr:ıtmı 1-ırdı~. Bu ::-:.yıat ve"I· 
dlrUirken tn;:1llz rııy-:·:ır~krm'ıı de 
yardımı dolmnmuş olduğu SÖvlenlyor. 
su cephede ttclyan'arrlan l~tirı'!.m e
d'lmiış o•:ı.:-ı top\:\r rl(''\t et,.,..c:tt~ olan 
lt:ı ı yanlara karşı kullanılrı al. t~ d11~. 

ı.ro3kop'.>lh'in g:ı.rbln:le Berat Lııtl
kamet!nde Yunan taarruzıan devam 
etmektedir. 

Yunan kıtalan ttalyanların nek gU· 
vendlklerl Fra"aı1 tahkimat.na k~rşı 
ta:ı. rr"~ vap•ıı bu hattı yar,J•ktan l 
lll'lnra Pe·llm'!!rl • h..,l.r:ı.rt yoluna h'1· 
:kım oıe.n J 11\0 rakT1I1lt datı zaptet· 
llliJlerdir. :cu taarruzun Tepedelen ,1. 

J'&ıf ODJ18DID 

SG11yet ora teminatı 
!loırıkova, 3 (A.A.) - ReınıJ Sov· 

yet Aj.:ınM, Japon hariciye naı:rrı 

Oha.t:l' g.!,;en p..:.ar gl..:ıU Tol:yodalt! 
Sovyet bUytik elçlzıni kabul edere" 
Nanklnde Vang Çlng Vey ile J:ıpo:ıyıt 
arasmdıl 11.kteullcn mu:ıhedeain ku 
mll.ni:.:.mts kar§ı mUcad,.teye dair ulıuı 

~ u..ı.:u u.uı.uuı;JL .. un hıç bir sur..ıtl"' 

Suvyetl~r Bldlğı ah:yllint:ı nıUtı.!veccıtı 

uımacııg-:nı blld1rmlş ulduğunu kay 
deyJemektcd.lr. 
Obaşl, bu maddenin dahili bayıı.t 

;;ıı:ı.nlı:ı.rınw oir nt:Lıct:sl olduğ .:ıu ve 
bunun harlclncle Japonyanın SJı;yct· 

h:r J:>,d115i ile nı..lti.ı..;,eu.:d .. r.nl lf.lrh 

arzustınun değişmediğini lznh eyle 

aı~Ur. 

Sovyetler Birliği bUyUk elçisi duı.. 

Oha;;i':;ı z.yaret ederek ııu beyanat; 
yapmıştır: 

Sovyet hllkOmetl, Japonya Ue Vang 

Ç1ııg Vey arasında aktedilen anl'.ı,· 

mo.nm Uı;iincU maddeslnln hiç bir 3U· 

retle Sovyetıcr BlrJ;tf aleyhine mitte. 
vecclh olmrdtğl ve Japonyarun Sov 
yetler Birl!ğl tıa mllnasebetıerini lS· 

!ah ar.:usunun değl,medJ~I ha!c!ml<h 
Japon hUkOmetl t:ıri:.fından yapılan 

beyanatı kaydetmiııtlr. 

Sovyet hUkC.metl de Sovyetler Blr
!Jğlnln Çıne karşı olan slya.actin·n de· 
tfşmemı, olcluğunu bilcllrme~i ıuzum· 

lu tela.kkl eder. 

Tefrika Numarası: 55 

1 - Şimdiye kadar toprak 
mahsull"rl oft<.ıi , bt•ğ'.iayı Orta A· 
nadoluda 6-6,5 kuruşa almakta 
idi. Yeni kararname ile bu fiy:ıt, 
kiloda 2 kuruş zam edilerz!t S-8,5 
~;:aru1a iblag edilıniçtir. Ve bu fi· 
vat aynı zrunıtn~I\ bn ml...,t"'''.138 
ouğdayın azami satış fiyatı olarak 
ilan etliimiştir. Hükiimet, bu fi
yatla Türk çütçi.::ine ümid.;.tUği ve 
onun fgtibl;ekma kani olduğumuz 
fiyatı tcrt:ın vPnrlş o'uyor. Biz 
zat mü.stah~ill'3rimlzin bıınu mem· 
auniyetle takdir edeceklerine . emi· 
n·m. 

2 - Bal)hca is~~~ılak mer1tez1e· 
rin:fa. a~'\J""'f S"hş flyatlan tesbit 
ve il'Uı f011 1'l"lı:>tlr. 

3 - Bu kararname ile hUkurnet. 
muayy .. n mıntakalarda tüccar e
'ince bulun:ın bu;;.:Iay ve çavJanı 
'.\''lll fiyatla el ko:·rMk s:ılfihiyeti· 
ni ~lrı•q bı>lı·n""'"'"t'.\rhr. THc"!lrm 
~lindeld stoklar irin c!Plıi el Tto,Tt:a 

fiyatı . orta Anadoluıla 8-8,5 kn-
. ruş olar-:ık lta.bul ec:.i~mlştir. Tü~· 

"nrrn e'lerlnrle bt•hınan buğdııy ve 
"avr'al'lr>rm bmı;iinl:ii rr.~'!"et fiyat· 
lan f?Öz Öni;11r1e h,.1,,.,..:ı,1rı•"•~n 

bu mua..m.ele ile tilccara glO'ni'I öJ
cilde tir k2.r bııakıldığı ve yapıh:n 
:,_;n T?"alıiveU iflnrile kcndi!:?rl 
.,.,'\ JrA ... lı Mr u~arl ml181'1"1(>1 zden 
b~ .. ıtıı h:r ş0v n'"'"riri'rr ,:ı .. ,...,n 1 r'n
la~ılır. Bu karar Ue onhrd<tn i'<te· 
:ıil~n şey, saJece mühim bir kf-l' 
ınuhl:ilinde mıılla:rmt satl§a arzet· 
meler'dir, 

Krarnamenln miihlm hlr h11susf. 
yet!ni de, bilhassa tPlıariiz <'I t.ir
mek ı~t~rlm: Iln l:ıı rnrn:ımcy.- gö 
re m;j-.tııh,.il "'inlfeki ınn l!:ırıı "' 
konu.şma.sı hahiıo IT'f'\•t:uu olrnııct•Jiı 

gibi, tüccar c.Jinnf'kl ııt.okl:mı €'1 
':onulm~sı keyfi~·cU de ancr..k mu 
av•·!'n mmtakalıı.rR lnhi:>a:r ettiril 

Karamamelt"r. bııj!'Un m!"rh·('tr 
1'ir::ti~ bulunnıakt ndır. Rıı t<'dblr· 
!erle hUkfunPt, l:ıujida~ · mrsl:'IPııini 
ı.all· ~r.-:::k ve toprak mr.lı <ı~tllf'ri 
offcıhıl p!vı>.,a~a h'-l:İm \"P nnr.tm 
vaziyete solrmnk htıııııqun'1ııld kati 
kararını .açıkça ilan etmifJ nluvor 
3u t edblrk?r, aynı zamandıı muh 
tel'~ dev!et mürss"'s2lerini mille · 
ı-.,•;f f:•·at•., ... ı., b·•;;aay mubayaM' 
1cülfeUnden de kurtannıg olmakta
d!l'. 

Be~ f sveç tayyaresi 
yollarını kaybetti 

S!o'·holm, 5 (A.A,) - Dün gece 
·aıı:n için hr.v:ı.lanan beş İsveç as· 
k"Ti tıo·ıyıırPsi hn'"'T'Ttl fn:ı-ı.l·ğı 
Yllzül"tl"'n yollarnn kay1>eMıi!!ler • 
dir .. Bu tayyarelerden ilcii hasRra 
:ı;7a:mş ve iç1ndJ1.l pilotlar ölil o
larak bulunmuştur. Diğer iki tay
rare hcTJi!z k:ıyıptır. 

Atına, 5 (A.A.) - Cep!ıeden gele• 
son bıuıer!e.r ş.ınaı bölgt:ııiade ltaıyan 
ıarru Dktıe..en gayrı wu..alt tıır ha\ a 
ıçlnue EJi:ıasa.ı.ı lstil>aı11c~Lıcte mı.ıte 

m:ı:hyen rtcat etmekle olduklarını b11 
diriyor. Elbas~ Pograd'.?ç'ln 60 kao 
metre kadar gaı · inde 'l'iran ve Draç 
yolu üzerindedir. 

İtalyan bluu::ri arasında faşisUer• 
gittikçe daha z:ıyaı..le te.sa1..1li! eJilmek· 

tedir. 
Yunanlıl:ınn elde ettlklt-r1 nıuvafCa 

klyetlerıı rağmen, BUyUk Atına garo· 
ttıerı karııedm: arltl< her şeyın Yu
nan orduı.u iç•n ı:.ı41<1.14lllld bir ı.un:l· 
te ceı·eyan ett.gı tas.nuruna k~pıı 

mama!arını bildlrmckte<llr. 
Alefteron Vlma g:ı.zete1i bUyUk bir 

munarebe an!'esindeyız diyor. 

YUGOSLAV MA:L\lllL.\RINA 
TESLİ!lOL\NlTALYANLAB 

Lon:hı:l, S (A.A.) - Röyter AJSJJ 
suırn Yugoslavya hududundaki muha 
oirl blldlıiyor: 

ArnavuUuk cephesinin şimal kıs 
ııuıJa ü:ıl~ıı.nclen çoK açıiwış bulu.ıı.n 
Yunan krt.aları §L..ııdi .>·Yt...:l!lt Lu..u· 
suda rrıU~kUlılla ınal'Uz l<alwa.htadır. 
Yugoslav hududu mıntaka.s:nda dalı 

gilnll her ııey sakindL Bu mıntıı.kada 
arazl çok arızalıdır. B.r çok yerlerdf' 
g'l.l..k~e yıllu..!ltın kar you.ı.r1 li'eçuı: 

mez hale ~etu.ı:ıU.>ttr. 

Arkada...,ıarmm cesaretinin kmlıir· 
ğmı si>yli}'eıı iki llalyan ve Uç Arna
vut bu sabah Yu.;Olilav ııw.ka.n...arınıı 

teslim olmuşlardır. 
Arn'lvutlar da ttalyan krtaıı.tmm 

AmavuUııktakı sivll halkı ted!llf et 

lll;ler!nl lddıa eyleınektedırler. 

Mina., ~ IA.A.) - Yunanıstandaki 

lngili:ı: nrnumı kıı.raı g~I" bugUun tn 
;,rlli-ı llı.> yareıcrin.rı uıUhiuı bır zafl!r 

l<ıtza ndıkl:ı.rıru resme o bllillrnı\!l{tedır 

Rf'sml beyanatta 9ciyle denUıyor: 

OUıı dUşman hatları Uzerlnde cere 
yan e<ir>n şldd.:.tıı bir muhıt.re~e csnra 
ııınrlıt. 11vcı tnyy:ırelerlmlz bir çoı. 

rtl~man tayyareAI dUşllrmU~lı'rdit, Te 
peucleı:r l'tlll~et!ind• aı~ıacehı rlcKt ttt· 
mt>ktf' olan düşman kıtalarma lnglll1 
bombardıman ve avcı tayyareleri mu 
vnffaklyt?tll bUrumlnr yııp:nı~lı.rdır 

Rtr l!rup yollaruı blrleştiı'tl bir ncı'ktn 

vı '"l" 'kıtaat toplantılannı bombardı 

man t>Lml,. Tep.ıd.ılene ve B"ı al'a gl 

df'n yollare tam IJlabetıer kaydedil 
nıişUr. nuşman t.Ay~;are•ert bombar· 
dıman tsyyarelerimlzle kargrlı:ı.;ıma~a 

te;ıebbüa etmemişlerdir. 

Ayasaranda açıklarında bombudı 
mnn tıı.yyarelerlmiz bir torpltlo muh· 
riblne hücum etmıı ve iki tam isabet 
ka.ydeyloml]lc. Jlr. Dl.Jet bom 'lalar 
geminin yaklnlne dU,mU~tUr. T'.tyycı. 

relerimiz çeldllrken torp'donun dur
duğıınıı ve ya.na yattığını görm~· 

!erdir. 
BUtlln tayya.relerfmtz ve pllotıan

mu: salimen dönm~lerdir. 

içinde konuştu: 

Alman tıUkfıuıetl, blltUo ikt.ısadl 

.iahalarda Romaıı,}·aya leknlk ve mıuı 
yardtmd& bulunmaga hazır olduğwıv 
beyan eder. 

Bu anlaşmanın fiilen tatbiki lçtıı 

iki hüküuıet a~ağıdaki huııusJardıı. 

anlaşmışlardır: 

ı - 10 senelik plAnnı tatbik! tçlrı 

llzım olan uzun vadeli kredtler fev 
kal(Lde ıartlarla Alm&nya tarafmd!ill 
açılacaktır. 

:.ı - Zıraat ve ormancılık ııahaal 

rınJa e&asen mevcut işbirliğine bu ı1& 
tıada istihsal daha ziyade arttırılmak 
suretlle devam edilecektir. Bu m-ılr 

;;aUll. ziraata ın:lsalt arı;Lz inln tarama 
ve sulama işleri lçin IA.zunoian tesl1J8 
ve Romen ziraatının lnkişatı için icap 
eden Alet ve makineler yukarda ;azı· 

ıı kredl'er çerçevesi içinde Alma.ıya 
tarafmdan verllecf'l<tlr. 

s - Avrupanm tkLAaden ısla"ıı 

çerçevesi içinde r:ırnanyıının eııdll•~ ... 
bakımından himııye ve metodlu 'ıh 

tarzda inkişaf ettirmek Uzere on ııt: 

nelik p!Ana ~gun olarak '· · "'IY. 
Ro'tlanyaya teluılk ve mali yardr nda 
bu!t nmıılı. suretlle Romen sanayllyle 
i~blrliğ'I yapacaktır, 

' - Bu on senelik plAna nazarııuı 
R.on.a.nya mllnakalAt yolları yani 1e 

mlryolları, şoııeleri ve petrol borultU'• 
şebekeleri yenJ Avrupa nizamı lçtnctı 

Romanyanın lktısadl ve tabU mahr-ıç 
leri naz'\rı ltibal'a alınarak genltleti' ı 
cektlr. Almanya derpiş edllt-n kredi 
ler hududu içinde bu plAnm tahakk•J 
ku için icap edea teıılimab yapacu 
tır. 

6 - Almanya busust ekonomi l11· 
birliği esasına. istinat eden ve Ro 
mnnyo e!ldtlatrı.ııiııln vt. mail mtiesse 
şclerinln ta.kviye8l için vcrmeyıı lmıı 
dedir. 

Uzun vaadell kT'f'diler haricinde va 
pıl.ıcak yardımlar ıçm evvelA Rumeo 
hUl<Qmetlle anıa,,ııacak ve b•J kred. 

ta.hıpleri işbu anlqmada yazılı Alman 
R.omPn lş\ılrUği prtlarma uygun "ııı. 

caktrr. 

6 - Romen bUkOmet.1 tararındaıı 

ı.aıep edlithgt t.&.kdlrde Alu.11.Jlya, tw 
manyaya ziraat. endUstrt veııaır fUbe 

lere meııaup mllt.ah:ı.Aı111&r sOnde.rc 

cekttr. 
7 - lkl memleket arasm~nı.t tlı-tt 

rt münasebetler tanzım edillrken iki 

hUkflmet, Almanya piya••:!nouı, KA• 
men mallan tçliı tktısacıı buhranlanıı 
tesiri altında ks.lmııdan uygun fiyat 
veren emin bir mahreç olarak SÇlk 
bulunduruıroasma. ve keza ıtoıneıı pt· 
yasuınm Alman ticııreU fç1l' olan e 
bcınmlyetlnin de atram:ıma ltin& edu 

ceıcıı:ırdlr. 

8 - Her lki hUkflmet. Alman • RC\· 
men lşblrlltlnln ıı!mdlden ber !!&hada 
ba~laclığı memnuııtyetle mUşabede e 
derler. Alman ve ıtoınen hUkQmetıerı 
bu işbirliğinin lkl ıı:ıemleket nefliıt 
olarak fey!llll bir aurette devam.mı te 
mine ltarar verınl§lerdlr. 

fş hayatında. da olsa, resmi vaıt~·et ve mecburiyet· 
!erin üa.sı yolunca da olı:a kadmlara imtiyaz tanımak 
ve hususi bir nezal et gösterm .kten bir türlü kurtula· 
namıyor. Erkeklerin bu tarzı hareketleri kadınlan blç 
bir z:ım:ı.n kenclilerile müsavi ııayınadıklarınm, sayamı
yaca~la.:ınrn d:!..ili:D'. O~oxr.c.bi!.in ö:ıü::ıdc tc;b.nıld!ğı 
zaman önce Cillsercnin içı>riye gir:p Yerini alma.sı için 
rica ettiler. Nüip kendi h 'llir:.de, sessiz, mütevazı, efen· 

dl bir ada:n. O da gcç~p GJls~renin Yanına oturdu. Da· 
vacmın o;;ıu o'or.ıobl'f kend'si kull::nryordu, dirE'k!'lyo· 

na geçti. D:ıv:ıct veklli ya.zıhanen.in ~Ülnessili genç 
a.vukat, r.fıinle Gü'sercne : 

edildi, e.'!lkl çiftl'k arazisinin hudutları Ue Mylln sınır

ları arasındaki far!t kaydedildi. Köy halltmrlan ihtiyar
lar iz:,hat vcrdifor, onlar köylln eski çiftlik lç'nde ol" 
ma:lxğını idd"a ecliyor'.ar, çiftlik yeri olarak tepenin öte 
yanmc'ıı b~~lta araz;yi gösteriyorlar, oradaki bazı en

kazı da ş~ltU tutuyorlardı. 
D:ıvıı.nın kolay kolay halledilemfyeceğl anlaştlıyor

du. Güh:crcn n:ı.~k. tcrl:iyel!, kib:ır bir dcfilanlı olarak 
görUien davacının o~lu ile konuşup l.şl sullıan halletme· 
nin, yani onlan davada?\ vazgeçirmenin ml\mkün olup 
o:mıyacağmı dilşUndU. Zabıt tutul&un, lmza'ansm, rcs· 
mi muameleler yaplla dursun, Güls,,ren genç adamı 
ertııni sıün için yazıhanesine davet ettl 

- Dün köyU ge:ı~rk"n o zavaUrlann acıklı ba1i yU· 
reğimi sızlattı; altta yok, Ustte yok ... Bunlar o harap 
damlardan da sokağa çıksrılınıa nerede barmrrlRr, na· 
sıl barınırlar? .. T eklifinizi rnemnuniyetle kabul edlyo· 
rum hanmıefendi, bu d:ıvadan vazgeçmesi i~in babam· 
la ~onuşacağtm; lht'yardır, son zamanlarda fazla si· 

nirli biraz da inatçı oliu anin kendlıılnl kandırmak için 
ellinden geleni yapacağım ... 

- Siıl ı:ıkıştırmıya~'lm, burası daha rahat, mtl

saade ediniz, ben önele oturayrın, 
Diy~rck ~o~ör mevk'inin yauın:ı otul'du. Araba ge· 

ilişti ve içeride iki tztraponten kapalı kalmıştı. 
Ak'.!araj d:ı.n, Ç'apad:ı.:ı, Şolırcrrı.ininden, Yangın yer .. 

lerin:Ien, f:ı!:!r mch::!llelerd~n gcç~rek kale dışına çık· 
tıl a.1' \'e mez:ırlılchrın arasından sıyrıldıktan sonra iki 
taralı b~ a:::ıı.lt yolu.'1 Ustü.'lc!e otomobil kayarken vı· 

zıldıy:ır:ı.k ko'jme.~:ı b:ış'adı. Gülsere:ı şehrin va!'nşla

rmdan g~._r::ı.;:ı er.ki cer.liy::tç!, f::!:ir fıtcr:ı Mmısı 

gilnlerfnJ hetırlayıp hey;:carılannrştı, köye geline~ he 
yecanr arttı. Şeker fabri~.;,usmda.ki tatlı mesai, mUsbet, 

faydalı. .e•kll çalı4II1a gi .. hılF!rl gözünün önUnde canla

..,wıtt&. 

Köy ~('zlldl. gl\r'lldit: tapu hyrtJıı.nnrn rrıa~alllne 

tat'bUd Jçln ça.ğırılmrı, olan fen men11mı evvelce oto· 

wı.le s;elmJiU: ö!çilldll, 1,içildi: ~~ı gtrğ'ı tesh'lt 

Gillııerenin zengin ço~ukları haJ;:kında Cltcdenberi 

umumi kanaate uyanık pek iyi düı;Unceleri yoktur; 
bunl:ırm çoğu aile servetine güvenip dUnyara ehcnıml~ 
;•et vermtyen, şrmenk, hafif, kendi,c:inl s1k1~·a ko~·ıruı.k· 

tan kaçan, t1••rabı tanTMıyan ve bul'lun için de hayatm 
ta+ıı acı bin bir hıid'scııl arasında yu"arlanı-:J piıc:ınemiş 
kiMs~lerdir, di.-e düşilnüyor v~ bu mlrasyed!'1en ıte faz· 

la b!r hayır ge!Pc"ğini umn'!uyordu. Ru allrnin serveti 

h"!.k'ttn.!Ia dirı-..:ıı;;.: §"'y!er a"'':ı.t·Jl""~kla biter gibi d::ğil· 
dl; Ç:kmece gölii k"n::ırır:cald ~iftlik arazisi bu servete 
pek çok bir şey ilave etm~ ol::n:yacaktı: (:ık:ı.t davacı 
Üji b'r tnat meıı'!lesl haibe getirmişti, para harcamak
tan çe!dnmtyor. uğra.şıp didl.~me ihtfrtt"lmt dovuruym-dn. 

Ferruh BaJ3ban -{!ava.cmm Gillserel'lf Ç.-krne
~ göltı dv"rnı~akJ kôye huınıfıl öt.omot ili ile glS· 
tUrüp j?'etlren r:ı~ln- eıfotııl gllnll tayin E'd'lAn ıııMtte ya· 

zıhr~ne~·e geldl. avukat lıanrmla hrr :ıın..mıuıkl cMı'!, nııt.

zi.k, terhiye)l edası ile vo fazla olaralc: ma.'ml bir hava 

GU!seren, bu tatlı sözlerin karşısın.da u kalıım ye
rtnden kalkıp ka.t§ısmdakl genç ve yakL'iıkh ada.nım 
boynuna sarılacaktı. o kac'....ır ıslddetll b'r ıııevtnç heye
canı duymuştu. Bu sözler gU,.;eJ bir rubun ifadesi !dl. 

Güzel bir çehrenin arkasında elbette ıUzel bir ruh sak· 
1ı olmak lAzınıdır. 

Fcrnıb Balaban hentız otuz yaş1smıda n!', 
Yoktu; Avrupada tıcart tahsil gönniiş, memlekete dö
nünce babasından :!!Onrıı aile içinde tek erkek olduğu 
için a;lenin servetini idare işlerinde vazife almı.ış: belll 

ba~lı bir i<; gfü; salıibi değil, ira1ile geçiniyor. baZl bor

sa i~lerinde, e~hem ve tııhvilat ahm Aatınılıırmda or

ta!::lıkl:ırt, muhtelif şlrkctıerde hisseler. var. naha ~tm

diden babası kadar, genç olduğu için de bazaıı ondan 

razla müessir. 

Vakit lSğleyo ıellyordu; Glllael'ea ve.mele ctd• 
cekti; ıenç adam: 

- Emrederıııen!z ılzt ll!'ZU eWflnb ,.. .. btrak• 
yım.; a..raba aaailda Dekllyo. 

Londradan verilen son habcrfor 
Alm~T1yantn tı>1n-ar gBılcrlnl DU
yük Britanya üzt>rine çevll'CllftinJ 
ve bu mA.k!"Ett!a deniza1tı gemileri 
bUcumunu şiddetlendirdi~inl gö:-ı~e
r'yor. H"'cik?ten Hitln 9 llkteşrin 
tarihli Münih nutkunda ı:!enlzaltı 
harbe ııon ,,M:Ietl ven-c~~inl anlat· 
mtşt?. Bertlnln Atlarıt!k denizinden 
ıı.lmn'lış ranorlara istirıat ederek 
tnPil'z ham zayiatı hakkında vcr
d@ l'ah11•·'~re b'\kılınıı Alıran!a· 
rm dPnh:~ltı harbine rilvilk ehem• 
miyet verdikleri görülüyor, 

Fakııt fn1fllz blvnaltlen J. 'rn~n· 
larm iddia ettikler! bu za··iat m!k· 
tarınr hıııı lk etmivorlar. 0'1lar bi· 
lakis kendl zaviatlarını ehemml
yPtsız gösteriyorlar. 

Btınunla bel'aber blze 6y1e ge
liyor ki Almanların bir taraftan 
Frans~~a J...ort<>nt den'z Ü!!"Üne, dl· 
ğer taraftı\n Kanan·a a-lalanna 
davanar1tk 300--400 ton hacminde 
kUc;tık, fakat 1&detce rıek c;ok de· 
nizalt1 gemileri ile lneiltere ve 
Amerika arıısrndakf mlln'lkı-IAtt 
keırmek, Britanv& an:ı5Y!lı böv!e-ce 
tt.hluka ederı>k ytvecek!'!!z VP!llAh• 
sız bırakmak pl"ofesi ancak ilkba· 
hardan sonrA müessir bir taarruz 
haline g1:?lC'billr. 

Bu takdirde A hl"anlar linUmil> 
deki Uç aylık kış mevsimini yeni 
harp hrztrlıklan yanaralt bilhaesa 
çok miktarda küçiik denizaltr ge
mllert inşa ederek get:'receklerdlr. 
0'ldan ~nra Bıitanyayı deni.zat· 
tınd::uı ve havadan abluka etmek 
faallvetine geçeceklerdir. Nihayet 
bu ecn si!Ahın müessir olup olmı
yarağını da önlimüzdekJ yaz içinde 
anlıv;ıceklard1r. MUP.ııslr olmadığı 
takdirde ne yapacaklarmı aon.ra 
dUşUneceklerdir. 

Vaziyet böyle olunca şu haki
kat meydana c;rkı,·or k1 Almanla.
rın elinde gb:lı s.Jl!h denilen blı 
!'ley voktıır. Mevcut ~izli ~UA.hlar 

hep tecrUb~ edllml'<tlr. !;on ted• 
bir olııra1c mUracıı.at ed!len ktlçllk 
ve çok miktarda denizalt1larla tıy· 
varelerln müşterek t aarrtızu f tını 
dıı t-n çok önilmUzdekl var. mf'V't}· 

mt !cinde kıymetını rıiıcıı ,asıe
recektlr. 

Sarhoşlar 
şantajcılar 

Askeri mahkemeye 
verilecek 

GörUlen !Uzum Uzerine polis ıa· 
lalıivet1erinin bir kısmı örfi idare· 
ve ge~mi!itir. Bu· salahiyetler "Po· 
lla va:ıılfe ve eat!h'vetıerl kanunu· 
nun 6 13, 14, 18. 21 inci maddele· 
!'lvlP ~ hıcf ma-trle-sinin D ve 9 uır 
cu madıJ .. .,.inin F fıkralarını ihtiva 
~tmekteclir. 

Bu TTl"~i!eJ .. rln t11,'1n etti~ ffille• 
~e örft ;.t .... e komutanlığnıca mı:..:..ı. 
iale edilecektir: 

Hariçten ~f'1Pn filmlerin glSsto· 
.. iJmesi ve d"l:il4 e ~,.., ... ,an filmlerbı 
~ekilmeıol örfi idare komutanlığmm 
"znlne tabidir, 

Halkrn ~"'"t"'"' "'>zarı,ar. r-.. ~·~t 
"flnıı.cı:ı'• '·pAıır !!ar°!lO"I "'""hr. ,rce 
•rar-"l"'rl.,n sonra M.lri'1•11 ~ar"'nlar: 
Fevka!Adc ha!lerde devlr,.ın emni· 
·•et ve ""'""''vpth,f vp ı ... •ı,... .. , nlz:ı.• 
..,, tP'f'ı~lt ,, ... :ı. 1 J11 eı'lel"t"- v"v,. '-.1\v-

'" ">ir hareke-tte b•·'··"l&b"-ı.ee• tUD• 
;eıı ,,ı11'"'"r. hh· """'.,. -;;:. .... , ı ... ı" 
-.,ptl.nııt lt"'11'"''1"1! ... ~ ... ,, ,.,-f'1'1t4'1' ol• 
'1ta'1'~ hto"lp ~nı, .... tppl~)'IL?' v~ ":ı.• 
o:ııntar.şanta1 yarıa-1ar örf1 !-'··s 
'comuntanlı~ca vaka'anrp aııl·ert 
··ıııı.hkemeye tMllın f!(lıteceklerdir. 

Bnn~o., ı,q?-tt "PA>J.. ye f4ıl'bt••i!!" 

ve U"oıın 01,.., ... ,,, flıır":rlar v" ıı'l\• 

'Tle f'IT'l"'"h•~•f,.f bo'.:'ltCIJ t.f•ııhelerl 

"nllht'"vf n1f\k1"1" VP '"""'•'": ,.ıt-•prf• 
ıen film ve reoıll'l'ller örfl tdt'ft 'lto 
-..,ı•tıını.;:;..,.,.., "'"'"" ""'"'"''-..-{ mnh" 
1"'m"VP tev<'I oo''ee"kT".2"".,f. 

Işıklarını maskelemiyenler 
(Bas tarafı 1 incide) 

"lı.,.,pt, K:?."lll'.> Ali Yur-'aku1 . .,.. 
!tal Se:r.ıit. E.ı 1ıkM trnıan, Ciğerci 
\fehmedin venmda kam lı;lndcld 
manav, Sebzeci Mehmet. Ka.Mp 
Rayrl. Muııtafa Aral, Kasap Faik 
Cal-.n. Cal'l!T'ltant tramvay caddesi 
bakkal Srtkt, Babılll ca.ddem mnceı· 
Ut. BabtAUcaddesl Remzi kUtUph&" 
nesi, Ank&ra cıı.ddem Meserret ot .. 
linin albndrıld ke.hve, Ankara cad· 
deef tUtUncU, Ankara ca.ddeal. ıı.... 
bu, .AJıkara caddMi berber. 



---- ----

~~:şehTi- ··naberlerr Poıttf k A: 

Muhasara Ç3mberi Arnavutluktaki 
Harp hareketleri 

hakkında bir tahmin 

tı;ıu p&lctm ideolojik bir mııa 
h.ocııı olao ıuıUkowiutcrn p:Lktı .a• 
f'iJa bir •uretıtı co~ral) a lıa.rllaları· 
na DakJedı:n daha açık tılr politik 
lı.ırekut olduğuuu tekrarlauıala Yunanlıların Anıavullukta 
ha.cet )oktur. Üçlü pakta Utihak Italyanlara karşı kaz.ardrkları 
<:d~n de,·lctler be bir ııc\·i "t:bli muzafferiyet c!eva.m ediyor. 
~lip" mUc:ıdelt.:ı.lııin ııi:; arları ~- Sc•n te-bliğlerde görülen vaziye
linde muJUiddcs dcfüıre lwularıw te göre, Arnavutluk ahvalini 
attılar. yakından bilen bir ıa.t hareki· 

Atacarlstan, Romanya, Slovakya t·n bur.Jan sonraki inkişaf tar. 
&,.yetıerüı garp hudutları iUcriu ı.ı hakkında bi7.e §U mütalea.da 
de kUç~ kllçUk mlh,·cr karakol· bulunm~lur: 
ları halinJ aldılar, Şimdi ı&)JU o Yunanlılar Elb:ısanı alırlarsa 
luu şa.rkta tekrar edllmrkLCdlr. ltalvanlar Berat ovasına Şku.-n. 
~uı.ıa Çin hükünıctJ olııpony:ı llt\ bi ile Viyo.5a r..:.'llıirlerl arasm:ı 
komunlst alc) htarı mücadele ) ap dıi~cekler ve billahi orada 
:ak için bir muahede imzaladılar. mevkiin mfüı,.•a.desizlıği tasebiy· 
"~ oıulıade mucibince .lııpoo.)& le hiç bir ha.ttı mildaıaa teşkil 
y.ınde yerleşmek lmliyazlarııu alı ed--...,h· n3Jtlerdir. o h~de Fran· 
~ .laııonya kenillıüııiD ıılttdarı o- ı sızlar ile lngiliz.lerin· DıW .• ~rk 

kukla (.,1n hllkümctinl ehll mulıare~inde yantrkları gibi 
saüp blokuna ithal edJyor. füak ı hafif bir dümdar mUda!aası ya. 
t;rkt.a yeni nizam tatbikatı da para.k di"'er kuvvetlerı ıtah ava 
.u}'lcce keadiul hlııaettırmekte- kaçırm:ı.k(>tan başka çareleri. kal. 

Ö 
1 

maz. Mevcut ,.e.,ait ile kııvvt>t-

1 
ç U muahede lle bir kısım clcv- terini Şkunıbiden ,..,.lrerek 

"tler ~ l · brl i hl b" I':'-" lik . soıı c nnh tnn k r ır Draç taraflarına kaçırmasına 

1 01mrı1rıerlf e belr
Uyea 40 ıen llalrao 

Çikolatacılar satın 
almak iıtediler 

Memleketimizde Amerikaılnn 
getirilip Litvanyaya sevkedile. 
cek olan 40 ton kakao bulundu
ğu tesbit edilmiştir. 

Bu mallar, Amerika ile Sov · 
yetler arasında ticaret muahe. 
desi olmadığı için Litvany:ınm 
ilhslpndan sonra acente Uıra. 
fındln gümriiklerde te\'kii edil
miştir. 

Bu ma!Jarm, ~hrln1Jzdeki 
çikolata fabrikaları tarai.u:la.ıı 
satın alınmuı için teşeıbbils~c .. e 
g~ilmiştir. Fazla olara:C §c~ir • 
de 20 ton mikdarında ukao 
bulunduğu da anlaşılmı~tır. 

60 ton kaka'Jnun l!'e, ôir tae. 
ne'ik ıhtiy::ı.ca kifi geleceği te. 
yit edilmektedir . 

---o---
Ticaret Vekaleti iç 
ticaret müdürlüğü 

'Ucuda getirdiler. Antl brltanik pek ihtimal verilemez. 
tcp1tu b~•.:ı·-'t ti •11• bir H l Fran hUkl'.. •· ~ ~~ e an !iO\')'eıı.aa Cenup cephesine g,•lınce: Er a en sa ume .. ı Dt"Z · 

nıberleme harehcUillr . . 1 :ıl- dinde tic-a.ret mUmeeailimiı ola 
T ,u,ıı at Balkanhutl~ merkezi 1 gırı ~pto.unduhtan sonra y ra.k vazife "'ören Cemal Zl.)a· 

Avru ıad baı 1 . . ruz hır yol vardır. O da Tepe- . ıı:-
"cu ı an şadı, çemberın hır dnlen Avlon a ·oludur. Bu r.in TıC".a:-ct Ycı!t!ı.kti ~C: •Jc:ı.ret 
dl'J•I ~ll ~rkt~ır. Garp ccphebiD· y~lda ~üda!a: l~kl.nlan var- müdürlilğilne tayin edildiğı ha. 

tı M ~et hs.dattda antt 80\'Yl'I- •• • • rd 1 ber altnnnştır 
k mUtaloolıır açık olarak ..öylen dır. Fa.kat münhe7ım bır o u. V .. • . . ın - ,,.._ ı nun çok zaman tutunaıbilt"cec:;; ekruet, steooardı1asyoo "l'lil. 
..... c .. o.c se de ~rkt:ıkl tatbikat ._,. d"i ·· F • hd ı d lı ' 

hlt de büyle bir ma11'(ev«- lhtin(' de mı.:htemel olmasa gerektir. 
1 

ru ar~gun u .el!J n e .. ıu -
gö.,tf'nnem<'ktedlr, Mihver lııtlJ Bu takdirde l~alyanla.rtn .Av. ~~i w~ı§ J~ret. d~rcr~~~nı~e
ltattt• bir cephe üzerinde çalışır ar;I· lonvaya taha.ssiln et:nelen ve t' gı 1 ıyetı r 10. 
bı gözükmeı.ır. beraber Ud ccı•he im1din bulurlarsa müdafaada ır. 
liıe.lnde fa.:ı?dlr. bulunmaları, aksi takdirde ora-

Beşiktaşta öldürülen 
il-.tiyann katili aranıyor 

nı-ıncı cep'ıe sarih tnglll7. cep dan da Brendiziye ka:.:maları 
Leııldlr. İkinci cephe So,·yctlere 1~.-Ttllgelir. Bu lı:e ttalya.n~ann 
karşı alınan \'e ademi t<xa' Uz mu· h:~ün Arnavutluktan çekilrue· 
:~e.lesinin ı:;öl~csl altında hatta lerl demektir. Bir hafta kadar evvel Beşık-

nyaya lşblrU;'.;'1 şl':,llmle gösteril ------ taşta parasına ta.maen öldürij· 
:ek ı~tenen antı &o\")'etik cephe- f ıviçre keçiboynuzu len 68 Jile Hıtlyarm k:ıtdi Hudai 

Sp o r 
-------------------· ........... Bu haftaki lik tehir 

maçları 
lstanbul lu bo. uJıuılığınd:ın: 
8-12-910 taı wwde ) apılac:ık 

lk tehir maçları: 
ı:eııer ıd#<lı: 
'l'opkap - Altmtu~ sant tı, Fe· 

nerbnhçe - lst. ~por sa.at 13, Ve· 
fa - Beykoz aaat 15. 
Şeref ı;tadı: 
Bcşikt.:13 - SUlcymanl~ rınat 

13, Galııtasa.ray - B_.yoğluspor 
saat 15. 

Kıını~iimriik 111\tası: 
Şi!}li, GUneç - Ortaköy s:ınt 11, 

Galata Gc:ıçllk - A!nnspor snat 
13, Karagümriik - Demirspor Kü 
çUkpazar saat 15 

Aoado:uııisar ı.ahasu 
Anadolu - A. Hhıar saat 11 

Alemdar - R. Hl.!ar qat 13, Bey~ 
le:rbeyl - Hilal saat 15. 

---0>---,---
Mektepliler voleybol 

maçları 
btanbn1 erkek mektepleri vo

ltybol ı.~, he~·e!indcn: 
6-12-1940 cuma gUnU Emt· 

nönU halkevı aalonunda yapılacak 
maçlar. 

Saha komiseri: H:ı.!11 Vural 
Ticaret L. - lsUklal L. saat 

11.30. ha'.<em T. Okar, Pertevnl
y:ı.I - Muallim M. !&at 14,30, ha· 
kem T. Okar. 

&--12-940 cuma gllnU Beyoğ· 
lu halkevinde yn.pılacak ma:;lar. 

8<ıha komi!ıerl: Z. Akr.ndcre 
Bozaıiçi L. - Iaık L. saat H,30 

hakem O .. man Kerman narUc; .. a· 
faka - Sanat O. sa.at is, hakem 
Osman Kerman. 

Altın Fiyatı 
Altm fiyatlarında d~tldiik 

başlaJuı.şt.ır. ~.25 liraya ka<.!ar 
~ı.kli.Il bir altının düı:t:.U Iiy~lı 
23 lira 70 kuruştu. 

I r, Ilu l'Cphc J;llnılen ~ne ır;rnlı,· ı tutu!am&ml!tir. 
'"'"idedir. Gerçi bu ceı,henln an· a ıyor Katilin hüviyeti ve oturduğu K h b 1 

tf brltanlk faaliyete ne kadar fay ~D ~anlarda tsviçrenfn yer le$~İt edilmiş fee de, katil, ısa a er er• 
dası o!u)orn antl ao,·yetlk eephe- mem elcet•mtzdcn . -~eçl boynuzu 1 kendisinden şüphelenildiğini his • 
Ye de o kıı.dar fayda.oıı ,·ardır. Fa· satm almak istedıgı anlaşılmı'- aeder etmez. k&çmlf ve çok ıı. 
kat doııt'nk çen:e\·~ı içinde hazır· tır. • kı ,bir takibe rağm:?n elin ele 1 • Zahlrcdlerden ls~enen. beyaa-
laııan c;"mberleme hareketini ifşa Yalnız geçen hafta ıçlnde ge~irileme:n~tir. name müddeti dün bıtmlştır. Mm-
etnı<'l< ltilı:ııllc dlkltate tavıklır. memlekeUmiuien lsvh;ı eye sa- Zabıta keı 1ieinln eçk: 'ini ve taka ticaret mildi:rlüğüuce ) apı-
k llllnerüı da\"uı dUr1a ~izamını tıl.an ke~i boynuzu mikdarı bir hüviyeti~i bü~ün meml~kel za_ lan tasnif neticı:_slnde 503 taciıin 

endJ an.usuna ı:öre tanzim ede mılyon lıralıktır. • bıtasma yaymış ve yaknlc.ı.nma. beyaname verd.lg! anlaşılmı~tır. 
~llıncıc lc:ln Sovyetıerln açık \\alan _-o , !l i in iddeUi eıniıd:r vermi . . • Fiyat munitııbe kol""\syonu 

1 11ıJuttarmı da üclü paktın sınırı Hoıaör birahaneıinin Ü ç ş § dUn toplanarak saç levhalsı-111 ve 
C:ln almak saretlle banu hem antl • r. ...,. .. ti tlanıaı t bl brltanık. hem antl ao\'ycUk blr lavanı çöktb tt · · ıs .Y•• .>'• • ' •t • 
ba.rı\j halinde kullanmaJ•tır. Fakat Değnekçiyi yaralayan mı:,u:;emleketfmladen to;,anm11 o-
h Asmalı Mescitte lbrahime ait d k ı er 1-ımnn h<'r verdr bir s•0 ,·al•- ört aene yataca an eterllnlerln TUrk para11 U1.P • 

b
n, h,ir l\lacarlııt~n, bir Roman~a :;: ııum:::-ah (H~::;0r) t.iraJın. rlnden N.hlyıltrlne tedl~ eııl t~ln 

lr N 
11 

• nesinin yanındaki binada, ta.mi- B" Udd t 1 ,,.__ h 1· be'-len- emir b "- rl a.n < n hUkumrtl bulamaz. Bu· ,r m e evveı &eı.rr.c .a ın. A .,.. • uglUJ ya11n şeh • 
:nn için ml!n·cr de,·lctlerl leabm rat yapılırken, dün binanın en· de ruhııtatsız hamt"•lc var.an Ta. mizJcki ailkadarlıı.ra tehliA edil'° 
.. ~ Son·etıerl So"'·t-tlf'rln etnlfrn· ka::!.lndan bir kırnıı birahanenin bir admda birisi, kc.ııdisine iş ~tir. Tediyatın Merkez B:uıkam 
İ Ü"!ft ~er-here lltl'•alc etmlyen· U1.eril"~ yrkılmn:tır. vermiyen değnekçi Mehmet Ah- •ı •ubeleriJıce yapılacağı anlatılmif • 

1~~~1 karşı tahrik etm"k sureti'<' Enkaz altında kalan H~ör yi ölJürmeğe teşe-bbils etmiş ve tır. 
'111sni.flar çıkarmaya çshtmıN ar b!rahanes:nin tavanı çökmüş ise bıça';la birkaç yerinden yara· ============== 
Y k na dll~ccklerl:tdcn şüphe de insanca bir zayiat olmamıt- lamı~tr. s:Jıavetler 1 
t 0 tur. Diğer taraftan liçlö pak- tn'. lkinı-::i ağır ceza mahkemesi. 

1 
ııı ı.llr:ıtle a.ntt ıo\"v•tlk ru•ı.,rt· ne veri!en Ta:.Jıirin duru§ması 
~r dobrdui!nna delilet eden hl T e§eldtür dün bitirilmiş ve suçu sabit 
ed"<ılcr yarmld dün~·anın tebellUı görülerek 4 sene hapis cezaaı-

Kadıköy iskelesinde 
temizlik ihtiyacı 

o 
ba ecck sh·n..,I bloktan bakk•mla na ma.h.k\ıın edilmiıtir. 
•• '!_ trabml.. nlcr ;tapılma.sına mil- Sıovgitl anne ve kardeş'miz Kadrköy!ü bir kariimiuien at

dıjımız ~i'tryet mektubunda 
fÖY'e der. ili :ıcr: 

-.. ... , Bayan Zehra!lrn ebedi zıyar do-
11,~rı\·y<'tler Çanl<l\VJek IJe mUna· layısiyle cen~u e veya evimi· 

111 
"'tlnrl"I kfl8mf'J(11ter. yarıhrnlan ze bizzat ::;elerek ve;a tele!on, 

in . artmlı!ar, Amerika da Çlnle telgraf ve me:.1:ı:· • • bizi taz.i:>:et 
d!~:!betinl artırnıak emelinde- Iütfunda bulunan r.evata mın. 
l~İ Nlte11m son lırtik-aı mname- net ve şfrkranlanmrzr avn avrı 
~· 1;Urnıanya yolunun ~ılmas1 arza teeesilrUmflz manidir. M.a. 
'- er::ca.ı nokta! nazarını vuzuh zur görmelerini bUyük lQtL:.Ar 
,;;~"d""a kovnuıktadır. ltk'armdan bekler, her b!rfne 

etrn klrn, ılaponya'' (1nl ~1fm derin hürn"tleriınizle arzı te-
hUk C)1 kabul eden 'kukla Nankln ~Mı:Ur ederiz. ,.._ • 
1llq ~eti ile .Japonya arasındaki J:l.'ier1.,,ımı., """M,n: J)h~~
A a edenin akdi haberi üzerine kr. nıebus-'.ı Rüştll Beyit, kızı: 
cı~~ka bartcln n'\zmnm gazete- Frt-"'t5y kız !is:cıf son .. ·,•fın. 
'arib b"uko bı•lat1 beyanatı gaYct da Esna Fa.hrive SstY'f?T .. ~r 

f ktısat Vekili geldi 
lktısat Vekili HUsnU Ça!~n-. 

dl"n rı.a·'l:.-'-'l(i ek8pretı n~ Anka. 
radan §ehrimiu gelmiştir. 

Dünk ihracabmız 

"Kad1köy ifl~elf'JSinde itfaive 
karakolu tarafında arabaların 
durduğ-u ve kayl'kların yanaş· 
tığı yer bir me."lbe!e haline ~el. 
mi,tir. Buraya f~ılar, gi~bre. 
ler, sebze artr~tarı, t-Alrk leşleri 

DliırıkU ihracat 1 milyon 13 dökülüyor. Yin~ burııtara a-:rk
b!n lirayi bulmuştur. Bu i.Jırn· 1 tan döl<ülen 18"{mıhr da var. 
cat eanaamda Almanyaya 250 nu hal şehrin sıhhati için teh· 
bin liralık tUtll.c. AMcrPmya da ı ı:ke1i has?tJrk~ara. F.~ o'?ht. 
yanm D1P\"On Jir."irk afyon sa. lır. :Rf-ledıyen•n d•kk&t ve hinı-
tı'dığı gör'Jlmfü:tUr. metini rica eder·z.,, 

B - V ~Krr 1 B1RINChU!\'UN 19.fct 

GOrGp dflşilndlkçeı 
... ~ 1-12 4wOd 2-' "-" • 

ihtikar ve divanıharp 
G ıuct.cıcrla yıudıkla.rm:ı gllrc, örn ldu kanunile ~.r 'a :.ak 

0.l~:ı "l.Jh cnı harp" ı ... r, 'htihiı· suç!:ırUc de uf;~ . 

c • l>og: u:;u da ıu, ki lıu) le za.nıanlarda u .. eri oulıhwelcriJı ~ 
ur dlcı •le eıllecck ı.ııçlnrm batında '·ihtikar" gc!lr 

1•tılinı\!lerde, kuUanıhl: •• ça aşınan kılltkinlikte;i • duzelcn ya· 
~DŞaya.ıa birer \&J·lıklıda.r. İlk lılO~ lenJ~ıerı zam:wki Sert ulcımi 
YM1i1 Ya..va, kayUcdcrlcr. Ruhlarda, \"lcdanbrda bıra'd.ıkl:m yalu
CJ n .. rı gıtgide hnfifkr 
hl l "İl:t.il:ar·• da bunl;dıın !Jhldlr. Bana öyle geUyor ki ru-tık h'9 il; mi_z b:; ms-t'nn s<1zıin mcdlt\Uh,U, hııldki ~~J-l'f"'Shd~kl l~«"nr117d 
f , n_ornt~l Oruz, } a\. BŞ ya\'Af, •lnlrl"rimlzde bir UYUMU&. b~JadJ. 
cşlııslcruııw.le eski hası.ıu.h'et i.-almıulı. 

lln'baı.ı "ihtikar" ı, d;ıİma b!ze çarpan Ok lntıba lçlnde:.I ball· 
'e ya~atrn:ı.l"'tız li%1mdır. Onu bqincl 1-:.olun bir parçası, bcı'"l'unw r 
ny~n bir düşman hançeri, caa cvlmbc atılan bir bomba gibi gür
melıylz. 

JUuhteklr, belki işinin balmda bUtlln bu •vdı!ilarmn dUııQ. 
nen, kestiren bir h:ıJn d<·if'dlr. f!tledlM ""'"vetf ta.~vımırak up
mamıştır. Fr.':>at ne oluna olsan, neUcenln m korkun~ ~Ut. 
lerıJPn l'te y&111an ~tlı:ı<"ı~ı blldlkt,.n sonra alyete kim tı.kaJ', 

Dışanda ı:üler yU:ı:lü mu1c<'lerlnln arkurna alnmlş flr58t r;ö• 
~el \'atan düşmanlıın \·arken, afuklan, harp yangmlan kan r~n· 
" c boyarlccn, lçerdc onlarla el ele verea hainlere nefes aldırı.
may:ı. 

" ÇHnktt hm'h1tlann1 bekllYf"ll bir 1114'11Dleketln lktısadlvatml 
ı:o~tUrınefe çahsmuk. düşmanla blrlesmekten başka hangi m~u'a 
fc ~bmr~ l'1uhtcklr, l&terııe dapnaııl~rdaa bir t.«-klnJ t.aamı~ın. is
.:arsc, Para hırsından guyı1 hl~ bir gaye gUtınel'ln; b!zlm btUanll
k Uz dcğl~ınez. Onlan, yer yUzlblUn a..'ı!lk çıbsnlan, illkPlcrln >·ü.ı-
ar.ası 58\"nr ,.e tepaterfz. 

im ~t;•l'•l\r" m J':""Ç"k :ı-tl7.tbt8. lıtf' blyle ~ürdlt~ ~indir .. 
im r U !'lu~lann "Jlh·anı h:up" 1<-T'f' vrrlt""f'ltil"' rlnvunr:ı.. ıl"ttjde :r hi kadar se,·lndl;n, Horon at. asta blnJdnJn altmlla kuwl:!.1111'. 

.:: ;~rler de, "Dh·anı hıırp" lerln hcybetll btrıurunda Tiı.ytla.cak.· 
• nt zehlrU yılruılar gibi mcrb1"'"+11kt'f' t-~leccld0n1Jr. 

HAY.KT SÜH ı\ GEZGİN 

1 GONDEN GONE 1 

Komutanın sözler•, haıKımız 
ve matbuat 

Ö RF1 idare Komutanı 
Korgeneral Artunkal, 

evvelki akşam, Basın Birliği 
İstanbul Mıntakasının tertip 
cttigi akşam yeme "ıu..-:: her 
T~k~ öğiinerok ~ra,; edo
CeJı ıoret ve ce.t.arel verici 
sözler royledi: 

··cu<:r.huriy~tin ru.lıu, her 
türlü kanuni tedbir!cri, h:ı.!tikt 
ihtiyacın <l~ıccesile t.:ı.kyid e. 
der ve-a:ıMrle-tam bh> t-er .• her. 
ilk ve ~" gi ıçinJe iş g'.:rmeyi 
emreder... Benim va. .. .irem 
cumhuriyetin ruhunu avui İld 
temsil ettiı-me-!ttir ded( 

M•nta!t:ılarımmİ~ Orfl Jda. 
re ilan edildi edileli. bu be!"a· 
bcrlik ve 0"\'"ın· m· ı..:•t•• . ~ c uu un enla. 
relerıni ı;örmekteyiz. Tiirk sos.. 
yctu 'nin yükselmiş oldu•suna 
en güzel belge, salihiyet ma
k.~m:an ile halk arasmda gö
rulen bu beraıbe:liktir. Örfi t. 
d;.rcn:n. elinde, rer tiirlil t:ı..'<. 
yıdlen ıhtiva e<len bir K1lntın 
var. Fa.kat halitnnız, ~·aradı
lışta mevcut bir idrakle bu 
k.:ınunu b.lltiln vüs'ati ile t&.h· 
nke me~·~an vermiyor ve ver. 
mlyecektır. 

Bu_nun dohud$1n do~ruya 
kendı. mesleğimizi ala.kadar e 
~en cite~lne blr g3z ataıım -

mun, Örfi İdare m~aniz 
masma, mat.bı•ata sar.:ırJr koy
malt talahlvetlni d1\hi verir 
Haı~! Türk Matbuatı, Cum: 
hurı~:eun kunılu~undanberi, 
B&DBur ~d:.. b'' . 

: 
. 

.... &4 ı.memı§ ve 
memle!>'etin me!Y'Jllnl mUdrik 
:. ~rbes~lik içinde: tasvip 

ıgı dP.hıli ve har;d ıı;ivaae. 

tın hUr b•r mnzahirl ~muştur. 
Bu d3.hi, böylece de\'am • 

dip gk1ecektir. 
Ç'1.nkü korgeneral Artu."1" 

k:ıl'm sözleriyle de teeyy~d 
ed""'ll~ gibi: "Til!"k p::e. 
teclliğl, memleketin rt>"id bir 
kuvveti olduğunu Jsbat ~etmiı
tlr .. , 

TllrkUn yüksek kabiliyetine 
Jlyrk ~fler, kocıuts." 1ar ve i 
dare ~rJerf elbıde bulunuvrr 
ruz... Bir~!)irimfr.Je l"'i.tC-:W.bi. 

· len üUhar et.re!< ycrid!r. 

HIKMJJT .MC1''/R 

l.OI Pro~ 
1.11 Ajılna 
S.:O ı•roıınua 
1.45 Yem~k LIL 
l!.H ş.,..k~lar 
ıue AJaN 

11.85 Ze)'bek na. 
lS.20 llan.,,k l'r. 
ı~.cs Kuamt. 
uı SO Tlirkuı.r 
IU.03 l·aıııl *'>cU 
19U Atılıı• 
ti.O Şarl<•lar 
IO.J J Radt"O :Ja. 
ıcu1 T-'1 
11 .ao tku.at _., 
IJ.tl Orkenra 
l!IG A!ane 
ft t J Orkt-ı4ra 
il.Ol Dan 

:E -

7.12.940 
l.OS l"ro;:rum 
l.lli Afllns 
UU Pto;:rant 
8.~ Yemek aı,.t., 

lS.!S Pl•"ft&!a pr. 
11.60 Ajans 
JC.OS FUm pıta. 
u.ıo Bandu 
15.10 SDlolar 
H.SO Müzik. 
JSJıs ındyn Oı1s. 
ıuo 'lllrkliler 
18 ~ r.on.,<ı!llA 
ıı:ı~ [.. Heıwl 
1 t.IO Atımı 
19 .J.'S ~ J b""dt 
18.15 JtadJ"I' ~ 
JUIS ~.ulaı' 
11. Hl Knn•ı'lma 
ıı.so Ork""'tra 
ı:.so Alalı• 
r..so c:u~nd 

hes1nı lr tıurette Amerlkanuı cep-
f.a)in etmektedir. ,.mı_,.,,..,_,,.,....,.,._,-·- t.t. ... ~""~ .._......,~ ~~ 

rı:'urnıoa ktfasmt1a ise Ma~rlıda· ,._ılflll!ll•••••m•••fll•llll!l9!•••11111111•mımı ~ZL 

Cuma 
1

cumartc. 

61. Kin. 7 1. Kin. > 
~ -

ı"'rl enı P&kta lltlhakınm Sovyet- - 78 - :!~~~l~~l~ b;,. v;~kl fqi irin 
o•~n°,,__ m~,·:ıfakatt ile yapılmamış - . eeı 11'1. Diln sana «-ok 
Y:ıtı · ;,. ı-a!•l"llldalrt So'-yet n~ı1- U1:1m m • d d e t bn dost- m'lliım b~r meselenin mev1=11u 
fizerfnd!U ~hkt tathl•· .. tmm dH"'n !t•Nunda k. "·'me b ~ k i m !:~~~ugllllu söylemlştim. Gö-
IAk•i mı \'tr hıntdnde n'""' te- ..(.'ldırn... FP'ltıtt n t b a y e t n ne kadar haklryım. 

<'dUnıeırte olduır...-a göster 1 old Bu ltı<>fctac'lr, AUU umulan vaziyet hası u. AŞK v~ 11 tO'-~' d r uı ı ıoı •• - :>eme1
t ki senin de dertle.. 

ı.ı~nt .. rn lıııe "'-I" kt 
0 

T • önllne geçilmez bir emirdir, bo. rin var dostum ? 
lk>"V<> h ı ..., " pa e •• yun eğmekten başka çare yok. \' Mııtn; ~~vırtn: 
Anı rlk ";., m ..... '""he h"'lndr~ır. Do'ores .. Bunu tılze itiraf etme. Morı·ı do" Kobra Muzaffer A«"ar '- - Ev~t .• ve tabii bunlardan 
lı:-'1~ 0~~-:;·ıınılhvPrfn ha"" haH ği a-4'la istemedim. Fer zan"l\ll adimıırtu!:ı.~iln:e-k İçin Eana g-ilven • 

Btt m:ın.,ara ze~"~': dejlldlr. için bunu sizden sakladım, c;Un muz hayat:n o.tUne yeni bir man, göbekli bir erkek eliniekl · Yoksa hata mı etmi~lın? 
tı•ı-111· lh'flH'armtl ,_. m yarınki kü söı~lmil tutma.k, an taşma.mı. örtü çekmiyor mu? portal~al rengi buller ile Dolo- c·· .. 

'

,..,_ ·, ... ,_,,.,,, ~ nıll'lf'rln kim· i ..ı..- Ded" ...... ;, gu··zeı Dol1o.r .. •i, bura,.•an ve ı• .,~ . uru yorsun ki hayır. BL 

d 
-· .. , . • ·-ı yarar""aeM "'a'·''m· z' sadık ka'mak l!:'t ,•nrv··· .... ı. D&şlmün bir kere San· ·-- ~ """ '" cs..ı:ıs ısa.bet etm· . 

a hl• r:r·ır ,·ermete llıtal lfa.tırhyorıtt•"l'~ değil ml? Sl1..e takruz, 102 numaralı zavallı bu calo:ia y:ışanan Alemden ta. ışım. 
ta.nncderfm. nı ttlr vermlR oldu~ım sözlL O ıa· malık~ kadın .. Generalin güzil mamen uzı:.k, kendi içinde y::..~a.- -: Ş~ındi sana dünyada hiç 

SADRI ERTEM man kararımda hakikaten sa. önünde ilk milşterek pl8.n.lart- yan Doloresi bilyl'lt bir inatla kl'"'ll.Senın bi'me<r •· hAd" ' 
~:::::-==========~~=.! mimt idim. Çiln!~U kendimi ha- mrz. Sonra sivil, serbest haya. bo:nb:ır:!mııın e:iiyor.. Fakat d~,, ha'tiT{atlcrd~~ı b&h.=~~ 
• kikatt.en c:ok da.ha JrnvvetH zan ta yeniden avdet. La Havana.. Do'ores d:ılgm nazıırlıı"'ll 1 göz. ~:n. Senin mertliğine ve ketu • 
A -.~ ned!yor~·ım. Fakat bu a'·cam Nevyor:t ... Güzel hayaL.. leri'T"le cli1fnıi~, c!.ı.lmış, derin de- 80,vetlne eminim. Mııvzuubah· 

O artrk .• Hem canım hakikati da. - Ve bu hayata bir 80l1 ver. rin dii6iinüyor. rerfn met!elede bir kadınrıı ı,e. 
J<,ıyuculanmıza ha uzun JT'üddet gizlemekte ne mek için feli.ket çukuru gittik- XV1D k rnevzuubahsolacak. Bunu 
habrlntırız manA var kt.. çe altımda açıh~r.. ırma~ veya korumak senin 

- Oh Alelts. bu si'ılerinlz - Saıbredin. Henüz bu ,.,'" do
3
tlugunta ölçUlecek. rr:· be ~- 11 K'Anunusanı 

· n•ı:: .. evveı ayı kaza.n" ver. nim tztıraplarmn hhfif edl· kurun dibine dlişıni1.f değilsinis. ::- Aleks biliyorsun ki, mee-
~· .. rt..,r,, j• 1"1C'i tnltaıtt.,.ı'I\ c:·· n· vor .. Birkaç saat icinde yine ne Hele yarına kadar bekleyin!z.. BOO Sl'f'Dser geldi.. Vaadin legimde. ketumiyeti çok iyi öğ. 
f'e ayr-'·t'. Eu av zar'mda vergi. büvUk bir mucize varattmız... Işıklar yandı .• Yeniden konu- sadik kalarak San Franııisko. renrnern:ş olsaydım, şimdiye ka· 
.. ,.l 11 venn'yenl(>'!' k!nıtn.!a.ni a· Kre,lmış ışıklar &ıtmda çalan §8.Dlarm uğultulan göklere yük. dan tayyare ile Los . Angeloea dar hantsa.,..evt. hattA idam selt. 
~1!:da .'~zde on faz1a.'iiyle vere. Arjartin tangoeunun na~elerl seldi. Tangomm verdiği ahenk ge~iş. Derhal kendisını odama paanu bile boylardan. Bu mU· 

Ierını unut.ınamalıdırlar. bu ıvlt b!l\'&mJzt sanyordu. birdenbire kayboldu. Ktıı;ük ı;ıkarara.k vuiyetten maltmıat • naı~~'e hfo C»kinm~en bana 
._111111111ııı,_lllllllll ....... lllııııl .. RııJ - Bu Arjantin tangO!llu alb tırmm buDer mualardan ma • tarettlm. latediiia lllTl verebilinin. 
- aydaıııberi y•pmaı.ta olduiu- llll&ra &tılmap bafla.dı. Şif.. - Dinle b-1 Bal> dedim- S.. ,-~ _. .> 
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1 lstanbul Levazım 4mirliğmden verilen harıci askeri kıtaatı ilan.arı 1 
tstanbnl a.stlyc en Ddncl hukuk 

hakimliğinden: 
94v/986 
Fatih Sara~nne Bul"l!alı Tahir 

bey sokak No. 6 da oturan Va.sili 
ki Zepka tarafından aynı hanede 
mu.kim kocası !.1Uddeinleyh Artvin 
Jan Jeoti aleyhine açtığı boşanma 
davasının icra kılman muhakeme
sinde : Tara.flar arasında şiddetli 
geçimsizlik olduğundan ve bu ge
çimsizliğe davalt kocanın karısına 
orospu kaltak diye hakaret etme· 
sinden' davalı sebebiyet vCl'l"diğin· 
den davacı Va.cıilikinin davah ko
cası müddeialeyh Artvin Jan Jro-
tl.de:ı beş oımn.sma ve kn.ba.hatli 
bulunan davalının da kanU!lu me
deninin 142 ci mnddesl mucibince 
bir sene müddetle başkaları ile 
evlenmeden memnuiyetine kabili 
temyiz olma.k üzere 29-tı-h40 
tarihinde verilen esas 940/986 ve 
karar 940/882 No. lu hUkmün ev· 
velce davalı hakkmda ynpıla.n bü
tün tebliğler Hanen icra edildiğin· 
den işbu hüküm hulAsnsmm on beş 
giln mliddeUe gazete ile ilannıa ve 
ilfüı tarihinden itibaren on beş gün 
zarfrr:da mezkfır hUkmil uı:ulcn 
temyiz etmediği takdirde kııtiyct 
ke.<!betmiş sayılacağı tebliğ yeri.ne 
geçmek üzere il!n olunur. (34249) 

A,,n~da yazı1J mc\a.dm pua.ılıkla ekalltmeı r1 hizalarında yazı.•ıgüUn, saat ve lr!ahallcrdekl Aakert 
Satm AltııA Komlsyo:ıl.:ırmda yapılacaktır. Tall}llcrin belli vakitte aıt .;ldtıe.W.U komlayoııa gelınclert. ~art.na.melen 

kom.J.syorılannda görUlllr. 

?Aytln ~ 
Sade yatı. 
Sabun. 
Nohud. 
Bulgur 
Tohud 

Bulgur 
Kırmu:ı: me:dmek. 
Sa.mazı. 

J..rpa. 
Yul&t. 
Kuru ot. 
Tomate.s alçuı. 

Hllı:tan 

Kilo 

%8,800 
7,000 
7,200 

18:5,000 
216,000 

16,100 
29,400 
12,200 

1,400,000 
l,22!5,000 
l,22:5,000 
2,1520,000 

:,000 

!? adet tavla tAmJrf. No.: 1 
No.: 2 

Zeytın yafı. 14,(00 
Nakliye kO§Um takımı. çıtt: 167 

Kuru fMUlY' 
Plrlııç. 

Sabun. 
Zeytin yatı. 
llakarnıt 

Peynl.r. 
Şehri)' 

Mercl.:n.ek. 
Kuru üzllm 
Sa.de yağı. 
BUyük k ~ 
Küçük kaJl9D. 

B&krao. 
YUW. 
~ 
xunı ~ 
Yut&!. 
.Arpa. 
!Cal'U oıL 

• 
• 
• 

.. 

36,000 
33,000 
24,ÔOO 
9,000 

r..ooo 
u.ooo 

9,000 
23,000 
18,000 
~.ooo 

4det 80 
20 

" .. 300 
100,000J, 
100.000) 
100 000~ 
SV0,000 
soo,roo 
300,000 

18,720 
102,000 

34,1560 
34,300 
38,880 

3,220 
6.8111 
2,7415 

56000 
91,8715 
91,875 

176,(00 

700 
8078,M 
7t65,88 

10,080 
115,8611 

9,000 
13,200 
10,800 

15.760 
8,100 
'7,200 
2,790 
l5,060 
ıı.•oo 

49,500 
2,•60 
1,400 
l ,G.50 

1CS04 
6311() 
U92 
1822,llO 
2916 

2(2) 
(96) 
2-06) 

'200) 
e.c!!>l) 
6891) 

13230) 
105 

1212) 
11315) 
11512 
2380 

8715 
990 
810 
6715 
M8 
6'-0 
210 

380 
4015 

3718 
36G) 
210) 
247,'50) 

thale Pı 

9/U/940 

" .. ., 
.. .. " 10 .. ... 
.. ,, ,. 

10/12/940 
11 

" .. 
9 

" " 11 .. " 11 " " 10 .. .. 
10 .. H 

10 
" .. 

10 .. .. 
10 

" 
,, 

10 
" .. 

10 
" .. 

10 " .. 
10 .. .. 
10 .. " 

11/12/HO 

i 

10/12/MI 

P/111940 

Saat ve JDAlıaQI, 

11 Edinıed& H&crumur. 
ıs .. .. 
16 

" .. 
11 .. .. 
15 .. .. 

l4ı TeldrGağ. 

11 Edirne e.tki ltl1§hiyet D. 

l4ı 
" " " .. 

l4ı 
" .. .. .. 

11 Erzurum. 
15 lzınit. 

115 .. 
" .. 
" .. .. .. .. " .. .. .. .. " 

). 

10 Çanakble. 

KırklAl'elf Kav&ktık331 

ııs • • 
(11581 - ll!S!I)' 

Orta okul me::unlar cenıi11eti: 

M. R. Adap:ı.za.rı. 
ls'-..a.nbulda bulunan mezunl.a.

nna: Fatih halkevinde 8·12-940 
pu.ar gU:.ıU saat t14) ~ y~pıln. 
cak toplantıya gelınden r:<'a o. 
hmur. 34251) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAK iT Matbaası 

Umum neşriyatı 'dare eden: 
Refik Ahr.1lt Sc1ıe:tuıiZ 

••• 1 
'!'ü.ardü111yaUar tktıat Vek11etmee tlCIUt edften •ut ftyaUa.."'ldlr. 
81Pf.Z11 Mvk ve k:ıbulU l'abırtk&mmn 1 M.ayıa 93S t&r1h n 8 ayılı ıstanbul aeı diyesi 

arı 
t.miml eııaam.a ml13tenitt.ır. (10981) 

Beher tanesinfl tabın.in edilen &.tı 7~ kuruş olan 2500 ta· 
ne yUn battaniye 9.12-940 pazartesi gtinU saat 11 de Ankara.da 
.M. M. V. satın alma komisyoo.unda pazarlıkla satm a1macaJrtrr. 
hteklilerin 2972 lira 50 kunışluk kat'i teminatlarile belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (1573 .. 11407) 

••• 
Kromlu ,elikt. mu:aul tat mm. makinelerinde lrnllaıuhrak 

fizere 50 çift kırma çerıeel kapalı zartla ebiltmeye konmU1tur. tha· 
lesi 6--12-940 gilnU saat 11 de Çanıılı:ka!ede ukerl satm alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,000 lira ilk teminatı 1350 
lir:ıdrr. Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel kanunt vesikalarile 
teklif mektuplamu komlsyona .ermeleıi, (1~115 - 11 OM) 

• • • 
.Anbal!j tJieıiıl.oo yarayaellk e<ru.tt&n 300 l:llo plftlllzli tel fl• 2000 kllo 

tuyık edilmiş anbalf.jlık tnce t&lllf PL"Arlıkla aatm almaca.lctır. Tallplerfn 
nUmunclerlle b!rllkte 20.12.9'0 Cuma gll.ıılt Hnvdarp&§ade. Aakert Veteriner 
ol uhı ııatm alma Jtomi,lyonuna mUracaatıan. (1593 - 115•1) 

••• 
Beher ldloınma t.ahmtıı edilen tıya..tı 8 kuruJ otan 2400 ton ııert ve~·a 

yumupk buğday pııurlıkla ae.tm alm.acaktır. Pazarlığı her gUn Ankaar 
Lv. J..mirlltf Satm alına komUıyonunda yapılacaktır. 10 tondan &§ağı oırna
mnk §llrtlle ayn ayn taliplere de ihale cdlleblllr. 2400 ton lçln kllt't temi
nat 21,700 Ura 10 ton için 120 liradrr. şart:nameat 950 kul'Uf& komisyondan 
alınır. (1527) •(11164) 

V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

gen iden 
açmıştır 

Kit.p, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizil isleri alır. .. ___ _ 
KOlA Yl UF 

MERiKADA 
Yazan: lskender F. Sertelli 

-9-
.,,--- AcıLba. YU3uf pehlivan bi
risiyle kavga mı yaptı? 

va.lkcrin de fenG hald<ı canı 
81kılmıştı: 

- Belli ki, bu kargaşa.lığa 
meydan ve 8000biyet veren o· 
dur. Keşke böyle bir yabani 
nıahlOku demir kafes içi:nne 
8Ü'M ıtötürüp ha.peetlieydik. 

Diyordu. Tercüman: 
- Ben eminim ki, bu işte !bir 

ya.nlfilık vnrdtr. Yusuf pehli
vıuı Kooa traM&tlantikte bile 
falso v madr.. Berkesin mıı
hab~tinı kazar.dl. O hiçbir za.· 
man yaıbe.ni ibir maı!lh1k değil
dir, Mj:,ter Valker! Onun ye. 
gıine kusuru, lisan bilmemesi· 
dir. 
u~ kon~ılar. 
Ka.pfyı ıw;.aıdc yatak ode.stna 

daldılar. 

Holdeki kalabalıktan bir kişi 
bile odaya girmeğe ceearet gös
teremiyordu. 

Terci.iman yüksek sesle bağır. 
dı: 

-- Neredeein Yusuf pehli
\!an? 

Neşeli bir aes cevap verdi: 
- ~ıkanıyoru.'ll be oJul! lyi 

ki geldin.. Nedir bu kalabalrk? 
ya.ngın falan gib" bir tehlike 
varsa. hemen çıkı giyineyim?! 

Tercüman kendini bir koltu • 
ğa. attı .. 

Kahkahayla giilmeğe başla. 
eh: 

- Ben sJz.e söylemedim mi, 
Mister Valker? Yusuf pehlivan 
yıkal\lyor .. Ve bir şeyden habe· 
ri yoktur. 

# 

ı ı an ı 

32()(),00 240,00 Dar1ll1oea mt!eaeeeat için defat~ teslim edilmek §&r

We &lmacak 8000 kilo Pirinç. 
M-0,00 
780,00 

.O.~ lt!a.iye MUdUrlUğü lhUya.cı lçln almaca!~ 80 adet battaniye 
38,llO Beyoğlu mmtakası mUt.emadt tAmirat l§ler'...nc!e kulla

mlmalı: Uzere almaca.k ı:so metre mıkAbı Kum. 
2t!CK,!IO 181,84 Karaafaç nıUeaııeaatı memurini fenniye ve mllıtahd~· 

mbı1 tein aJm"C&k 831 oift ltattk ~e. , 
3000,00 213,00 Karaağaç mUosaeaatı için yaptmıacak 2:50 ad~t buz kalıbı 

• 
Talımıtn bedelleri ile ilk teminat mlldarlan yukarda yazılı işler ayn 

ayn açık ar~tumaya ltonulmll§tur. şartnameleri Zabıt ve Muameınt MU· 
dUrlUğü kaleminde t;drlllecektlr. İhale 2'l/12 910 Pazartesi gtlııll ~at H de 
Datnıt EncUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplan ve 940 yılma ait Tica~t Oduı vesikalarlle ihale günü muayyen 
.aaatte Daim! Encllnıende tulunmalan. (11M7) 

Srva.s • Erzurum ıstikrazmm beJ buçuk mUyon liralık yedinci ve son 
tertibinin ~skrlpslycnu da diğer tertiplerde olduğu gibi halkın ve mUesse 
satm gösterdiği rağbet neticesinde muvaU&kiyeUe kapatılmt§ttr. (11545) 

_ ................... j 

Türkiye Şeker Fabr.kaları 
ANONiM ŞIRKETtNDEN : 

Eskişehir Şeker Fabrikası için: 
2 Elektrik ve Oksijen Kaynakçı Ustası 
1 Birinci Sınıf Demirci Ustası 
1 Birinci Sınıf Döküm Modelci Ustası 

ALINACAKTIB 
btekll olanlar oJmdJye kad:ır ~3h'mı' olduktan ~~rlerdl'n a:dıldan 

hlı.met vMlkalarlle bizzat yuud yazlle E6klıte.'ı1r Şeker Fııbrlkıı.~u 

Müdllrlüfüne müracaat etmeleri. 

Yusufun sözlerini aynen Val
kere söyledi. 

Sonra ya~a banyonun ka. 
pısmı açtı: 

- Yıkanıyorsun değil mi? 
- Görüyorsw. ya .. ! 
Ve gülerek ilave etti: 
- Kafirciklcr ne gU.zel de 

hazırlamışlar. Tasından sabu· 
nuna, futasmdan çıkmasına ka
dar. 

- Otelde olup bitenlerden 
haberin yok değil mi? 

- Yoook ... Bır kalabalık var 
ama... Sebebini a.ıılayamadrm; 
acaba. yangın mı var diye ka. 
pıya çıktını. Ateş falan göre. 
medim. Tekrar hamama dö11-
düı:ı yıkanıp yatac:ı.ğnn. 

- Tehlike düğme.,i.oo bastın 
mı? 

- VaJlaJıi haberim yok. Ne 
düğme gördüm .. l'P. de b:ı.stnn. 
Hamdolsun, ortada ~ a.rd.Im is· 
teyecek bir vaziyet yok. 

- Galiba ~uradaki diiğnıe~ 
bilmeyerek basmışsın, Y~. 
pehlivan! O, tehlike i~-ıretıdır. 
Aman. dikkat et.. bır daha o
raya dokunma! 

- Neme lazım a canım! Orta 
lığı vehreleye verecek değilim 
ya. Belki farkında olmıyara.k 

çarpmışnndır. 
Tercüman yava.ş<:a lxıJ1r<>ntl? 

k k odıı,.nm ı. 
apısmı apadı.. ve r . d 

çinde sabırsızlanan, bir.~~y e 
cebindeki ta.banca.dan ~~~ 
cak kadar ihtiyatı<~ . 
Mister V~~kere ~önd:~ yanlı~ 

- Dedıa-lm gıbf, d" v • ~ 
lık olmıı.:, T,.,lıJike ugmH~e, 

-s ..nnuş a '· 
yıkanırken ÇS• r • . ı 
bundan ibarettir. Pehlıv::.nnnız 
..1. b!r37. sonra Yatagıw -

Y ll\.~rror.. caktır 
na gırıp uytıY8. · 

Valker. bole çıktı.. Hadiseyi 
aynen a.nıa.ttı .. Fakat, hol, yüz. 
}erce gar.ete<:.ı v.e z1bıta me-

uru ile çe,T1l111şd \"a pence. 
~1er! Bun.l~r göriiiccck hatta 
şa,şııa.ca.k bır manzJ.ra arzedi· 
yotdu .. Cadd.:ie Yollar ke.;.ilmiş 
ve itfa.ıye teşkilatının c&.ı kur~ 
ta.raıı borula.n Yirmi ikinci ka
tm penccre!ezi.ne dayanmıştı. 

Valker b' ı.etecilere ve N'ev. 
york zabıta §eflerine izahat ve· 
rerek: 

- Yusuf pehlivanın bir şey. 
den haberi yok. o, sükunetle 
yıkanıyor ve biraz sonım ynta -
ğma girip uyuvacak. Mlizterih 
olunuz. Orta..d~ bir garsônun 
ida.resfaliğinden ve mubalağa.. 
~mdan ibatka bir hadise yok· 

Sayıa Doktorlarımızın ve Balkı mızın 

azarı Dikkat ine 

UZUNLUGU 4-10 METRE.YE KADAR 
oLANrAsoEST aozAN) orniLEH ŞERİTLERİ 
ÖLOÜRUP VUCUOTAN OIŞARI ATAN 

1 

TAM TESİRLİ BİR MÜSTAHZAROIR. 
S. ve /. fof, V•~Öle/4nm 8/JJ N• /u .. 
24· 4. '"" lor1lli ruA$ahm /;olrdıl' 

- REÇETE İLE SA Tll..IR. -

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yem;?kten sonra gtlnde Do defa muutaıemag dlflerlnbl 

fırçal.ayma 

inhisarlar - umum 
müdürlüğünden: 

I. - Mevcut numunesi mucibince ''13,000" kilo kalm lmır."lp pa• 
zarlıkla satm alınacaktır. 

II. - Pazarlık 10/ XII/ 940 Mlı gtlnU saat 16 da v .. ~,.+---ı:, le
vazım v~ mlibayaat ~ubesindc-kl alrm k"1" 1~ .. ,,,,.,rı~a Yf!"'•taealrtrr. 

ID. - Nümune sözü geçen şubeden paras~ alınabilir. 
IV. - 1steklllerin pazarlık için tayin olunan gtln ve saatte tek

li! edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme para&le birlikte me.
k(tt komisyona mUrac:ıatlan. (11476) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAn.arı j 
ı - Tahmin edilen bedeli 6480 lira olan 1800 kilo katranlı gı.n:6 uılll 

9/ 12/940 pe.za.rt,e.,t günü aaat 15 de Ka.mnp~ada bulunan Deniz Levawll 
Bat.malınn koınlııyonunM pıı.zarlılda. "kslltn.esı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 486 ı.ırn olup ı:artnanıest her gUıı il saau dahlll~ 
m~r komisyondan bedelSlz alınabWr • 

3 _ l!teklllerln 2490 sayılı kanunun l.ııtedltt veealkle birlikte adı r~ 
komisyona müracaattan UAn olunur. (11497) 

••• 
ı _ Tahmin edilen bcdcU (125001 Ura olan 100 ton eodaıım 9/12/940 

Pazartesi günü ııaat u.so da Kn.ııınıP8f8da bulunan deniz levazım eatma.1.d 
komisyonunda pazarlıkla <ıkslltm" yııp•lacktır • 

2 - llk teınintı (937 tlO) ııra olup §art.namesi her gün it saati dahlllndı9 
mczkfır koınisyondan dclsl.Z ııımıı.billr. 

3 _ tstcldlltrln 2t00 sayılı kanunun istedltf vesaik.le birlikte adı geçeD 
komisyona müracaatları nt.n olunur, HH96) 

••• 
Mevcut cvsa!ım:z dahilinde ihtiyacımız olan 12 ton gıll.sertn toptan ,. 

miktan ·lOO kilodan a§ıığı Oltnama.k uarttle de partiler halinde pazarllld• 
satm alınacaktır. ıı:ıındo bu evmta malı bul ~ arın 9/ 12/ 940 gllnü ııaat 
ıı de .Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satmaıma Komisyonuna mit' 
racaatıarı UA.D oıunur. (11495) 

/stanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

1 - BUyUkderede yaptırılacak beton iakelenin 28. 11. 940 gilJıtl 
mUns)cl1.S8Sma talip çıkmadığından yeniden pazarlığa konulmuştur. 

2 - Münakasası 5. 12. 940 per§embe gilnll saat U de Bilyilkdr 
re bava Yollan binasında toplanacak bava satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin kroki ve k~it raporlannı görmek üzere her g11ıt 
Y'c§ilköy hava mıntaka deposuna ve mGnakasaya gireceklerin 495 Urs 
muvakkat teminatlannı Bakırköv malrnUdUrlilğline yatınp makbuz ve 
vcsaikferiıe birlikte belli gUn ve 

0

s:ı.atte komlsvona müracaatlan. 11485 

tur, dedi. 
Zabıta şefi bu izahata knni 

ohnacıı; odaya girdi: 
- Pehlivan nerede yıkanı

Yor? 
Tercüman banYonun kapısmı 

göstererek: 
- tşte, dedi, burada. 
Polis ,.azif~'ni tamamlama

dan nasıl dönebilirdi? Banyo.. 
nun kapısını b;rdenbire açtı: 

_ Ya bir <'inayet işlenmişse ... 
Bu ihtimali, zabrta memuru -

nun ka.f asmı kurcalıyordu. 
Yusuf pehlivan tarnamiyle eo. 

yunmuş, a~est alıyordu. Kapı
nın birdenbıre açıldığını görün. 
cc, tepesi attı; 

_ E artık bu rezalete ta· 
hammül edilmez. İnsanı rahat 
bırakınI% be! Vallalli neredeyse 
şimdi anadan doğma dışarıya 
fn layıp hepinizi yere serece
ğim. Defolun şuradan .. 

Memur çar~.a.buk kapıyı ka
padı .... 

Ve bır ıkı adnn geriye çekile. 
rck: 

- Sa1;1IrMa aıfsa.C\l geçme· 
m;ş, de~ı. otPJ halkmm hakkı 
varın.I§. Bu adamda cinnet ala.!. 
mı var. Müsahede altına almaJc 
lazım ... 

Tercüman, zabıta 1'0finin el· 
Ierine sarıldı: 

- Aman Mister, ne ya.pıyor .. 
sunuz? Haklı olan otel halkı 
değil, r"hlivanm kendisidir. 
Dediklerini sire ı> men terc.!:.::ne 
edersem, Amerikalıların maruf 
mi!:!aflıı:ıerverliği bakmımd:uı 
hicap duyacaksınız! 

Yt•sufun sö7'1erini ve vaziyeti 
iyice an1attt. B11 sırada Yusuf 
carcabuk su dökünerek peşte. 
mallara sanl.mıs bir halde, ~ 
def nalınlar ayafo,mda, banö'Q
nun kaotsmı a"m wtagma doğ. 
ru :v\iriimcıfo başladı. 

Zabıta şefi, tereddütle kena· 
ra çekilerek, gittik~e artan bir 
hayretle Yıısuf un kıyafetini 
tetkik ediyorou. 

':"er<'liman: 
- Havret etmeviniz, Mister! 

dedi. Türkler hamamdan bu 
şekilde çrkarlar. Kendisine otel. 
de alaturka bir hamam hazır
lanMIŞtrr. ~leeele bundan iba.. 
rettir. Çekinecek. tereddUde dü· 
şcc<>k birııey yok. Gm\vorru. 
n.nz ki, pe.hliv:ımm z sill:ilrıetle 
y.ı+o:ı""ınfl gidiyor. 

Yusuf bu mra.da. işi §akaya 
vurarak ~ldü: 

(Detııılmı oor) 


