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Şeker figatına 
zam gaoılm ıgacak 

,. italvan ' yunanll lar 
Genel Ay~~aran

Kurmay dıyı de 
Alakadar masamıar bu basustakl Başkanı . aldllar ... şayiaları tekzip ediyor 

Ankara, G ( A.A.) - !cra 
Vekilleri heyeti karariyle bu
ğünden itibaren buğday fiyat. 
larma yapılan fiyat zammı do . 
lay:ısiyle şeker fiyatlarının da 
arttmlacağı ·hususunda yanlış 
bir zehaıb hasıl o1du~11 anlaşıl
maktadır. 

1 8 · ltalyanlar Ergırıyı 
Umumi ticaret 
s·sıemimizde 
bir değişikrk 

Yazan: ASIM US 
nc,'let ticaret yapamaz diye öte 

den beri mc\·C1Jt olan ekonom!tle 
liberalizm taraffarlar;nın ~ütnik· 
~ri na.zariye Umumi Harpt.!ıı son· 
I'& yalnız Bolşe\ikler tarafından 
tarnıza. uğramadı; Alın.a.nyada ve 
İt.a.lyada Bol,evlk1iğe düşman ola 
l'ak orta.ya çıkan nazlzrn ve faşizm 
idareleri de çol' geçmeden ticare 
tin serbestlsi nazariyt.'bini ortadı:ın 
k:ı.Idırnuştı. Bir sene enci Avnı· 
Pa. harbi ~ladıktau sonra ise ar
tık İngiltere gibi liberalizm siste
nılnln bc~iği olan memleketler bi 
le beynelnıllel tkaret işlerini dev
let teşklatmın kontrolü a.ltma alr
forlar. Çünkü milletlerin ölüm ve 
dirim mücadelesi deml'k olan bu
günkü harpte zafere erl~mek için 
bütün iktı!lıı.di ka~·naklan devlet 
.kuwctleri Ue tc,kilattanclmnakta. 
blr zanıret bulayorlıı.r. 

'Iürklye harp harici i...e de diğer 
bitaraf devletler gibi muharipler 
arasındaki tlıtısad.i harbin şümnl 
dairCtSi içindec!ir. Onun için daha 
geçen yıhn bıı~lıı.rında bUkOmctç.::ı 

bir takım fütısadi takyid tedbirle
ri ılındı. Ara.dan bir zaman ge~
tlkten ıtonra dB de,·lettn idaresi al 
tında olarak mc-mlekctto me,·cut 
belli başlı ticaret "ubele ri t.e!!'kUAt· 
landırılmağa ba~landı. EsW Ticaret 
Vekili Na.zmj To~uoğlu zruııanm
da \ilcut bulan birlikler bo faali
yetin neticesi Mi Fa.lmt cihan bA 
dlsel,"rlnln C4'reyanr öyle bir istl
kanıetc doğrn inkişaf ediyor ki ik· 
tısadi işlerde devletın sadece bir 
kontrolcü rne, kUnde kalması kafi 
görünmüyor; fertlerin ııctısadi ha· 
Y~t içindeki faaUyetıerinJ müm 
küu oldui;"U lrn.<lar serbe.'>t bırak· 
~la beraher devletin elinde ica.
d ınıı. gü e hım mühim maddeler 

en stoklar yapmak l.mkAnmı ,.o
J<cn bir te~ebbil!\ kıın·etl bulon
lllak ihtiyacı hissolunor. Son z.a. 
?naıılarda. Milli Korunma kanunnn· 
da. yapılan tadilıi.t bondn.ndtT. Şlın· 
diki. birlikler yerine devlet semın: 
Yeı;ıJe hükmt ~h~iyett b:ılz birer 
t.eŞP.kküJ TIİ<'nda getlrllmeRİ bo 
llla.Jrsadı temtn edeblle<'<'ktir. NaıqJ 
ki hUkfıınet~e ne~rcdilen blr ka· 
l'al'Da.me ile toprak mahsulleri ofi· 
Si boğ<Iay, ı;ıavdar, arpa, yulaf 
llmhsullerinclen m<'mleket ihtiyacı 
01ara'k stoldıtr vücuda getirmeğe 
:eınur edflmi'}tir. İcap ~'1crse ay· 

mıul ile Tfoa.rot vo İaşe VekA.le
~ .~üzunı göreceği. diğer stok· 
;r \'Ucoda getirll"bilf'><.'(."li demek 

r . Bu stoklarla gerek ordunun 
gerek !~tnnbuı, İzmir gibi büyük 
~hlrlenn hayati lbtiy~lan temJn 
olonaca.ktır. · 

Ancak hükümet birer hiilimi 
Şahsiyet vasıta.oın belli ba'lı ha
Y'&.it ihtı~ ıruuldclerlndcn stok
~r yapnıaya lüzum görm .,f df'v 
e~e bu maddelerin inhisara alm
ntası mıı.na!\nıa olmıulığmı da. söy
lemell~iz. Ticıı.ret ile mc~gul olan 
herke" de,·letin stok yapma8ma 
lüzum ~ördüğü ınAAldeler de dahil 
oldnğu halde dl~er malların ve 
ntafomllcrln moan·en U!'!ullor dal
J'&.ıiinde ahın satnnnu Yapnıa.kt& 
~ine ~erb~t i<ala<'aJmıı hilm~ll:viz. 

Gazete sayfa armın arhşı 
nakkındaki kararname 
Ankara, 6 (Hususi) - Gazete 

sahlfclcrlnin artınlması hakkında
~ kararname resmi gazetede in
tişar et.miı?tir. Buna göre Usul ga· 
zet~l eb'adından büvillc olanlar 
her giln 6, Ulustan ktiçük olanlar 
her gtin 8 sahife çıknbilecekleırdir. 
Bu karnr Ynnndan (bugttnden) 
muteber olacaktll'. 

Anadolu aj~ı. şeker fiyatla
rına hiçbir zam yapılması 
mevzuubahsolmadığmı, alakalı 
makamlardan yaptığı tahkikata 
atfen, beyana mezundur. 

Münakalat vaki-. 
liın izin Sivc sıaki 

tetkikleri 
Sh-as, 6 (A.A.) - Beraberle 

rinde devlet demir yolları ve hava 
yolları umum müdiirlori ile alilka 
1ı arkadaşları olduğu halde dtin gc 
ee Siva.sa grlen Münakalat Vekir 
Cevdet Kerim lncedayı, bu sabah 
Sivas atölyesinde ve istasyon ci
varında ikmal edilmek üzere bulu
nıi.n demiryolu mahallesinde tetkik 
ve teftişlerde bulunmuş, vazife ve 
m~aileri hakkında işçi, usta ve 
mühendislerle bir konuşma. yap
mıştır. 

·Bundan sonra Sivas P. T. T, ve 
hava yolları istasyonu işleri ile 
de meşgul olan vekil, vil~yet, ko· 
mutanlık, parti, halkevi maka.mla
rı:nı ziyaret etmiş vo buglin sa.at 
21 de Anksraya hareket eylem.iş
tir. 

Bayan İnönü 
Beyoğlu Kız 9an' at 
okulunu ziyaret etti 
Şehrimizde bulunan Bayan İs

met lnönil dün Beyoğlu Akşam 
kız eana.t okuluna giderek talebe
lerin muntazam ça!ışmala.rmı bil
yük bir a.la.ka ile takip etmiştir, 
Mektepte yapılan eski Tilrk işleri 
ile bilhassa fazlaca alakadar olan 
Bayan !nıinil bazı siparişlerde 
bulunarak memnuniyetle mektep
ten aynlmışt.rr. 

Mareşal adoglıo tahliye ettiler 
ist·ıa etti ş·mallfe ıretroı 

Yerine İtalyan 
Afrikası kuvvetleri 
kurmay başkanı 

Gem eral Ugo 
Bava'lero 
tayine .. idi 

Mareşal Badoolio 

mıatakası 

tahdit ediliyor 
Atina, 6 (A.A.) - İtalyanlar son 

48 saat zar..:mda Ergiri'yi yavaş ya.· 
vaş terketmişlerdir. 

Atlnadan bildirildiğine göre, Ergi· 
rlnln tahliyesi dün gece bitmiştir. 

Atlna, 6 (A.A.) - Şimalde Yunan 

ileri hareketi Devolvi ile Skumbi ne· 
hJrlerl arasında kı\lıı Arnavutluk 
petrol ınıntakasmı tehdide başlamı§· 
tır. 

Bu petrol mıntakast, ltalyanlann 
elinde bulunım yegAne p;ıtrol havza· 
sıdır. 

AYASARANDİ DÜŞTÜ 

Ailna, 6 (A.A.) - Ergirlnln pek 
yakında Yunanlılar tarafından zaptı 

pek ı.abıı olarak bütün İtalyan sağ 

cenahını zayıflatacaktır. 

Yunanlılar Ayasa.ra.nd.lye girmiş 

bulunmaıı:tadır. Ve Erglri ile sahil a· 
rasmda Delvino şehrinin pek yakin.in· 

dedir. 

Merkez mmtakasmda. Plrcmltl böl· 
Roma. 6 (A.A.) - D. N. B. gesinde Yunan kuvvetleri, rlcat ha· 

Mare.~ &'1 doglio talebi ü- linde bulu.nan ltalyanları taclı. ctme'k-
zerine bir kararname ile genel te ve geri itmektedir. 
kurmay ba.§ıKa.nlığr va.zifc-sın. 
den 8.ffedilmiştir. 

Diğ·er bir kararname ile ge
nel kurmay başkanlığına ge
neral Ugo Kavellero tayin e-
dilmiştir. (Devamı 4 cüde) 

~ - ,,, . 

Atlnu, 6 (A.A.) - Burada kaydı 

ıhtlya.Ua söylendiğine göre Pogratt:ç
ln şimali garb1slnde faaliyette bulu· 
n.ıı.n Yunan kıtaları, balen Skumbl 
nehrinin yukarı kısmında bir noktada 
nehrin iki sahilinde çarpışmaktadır. 

(Devamı 4 üncüde) 

Millet Meclisinin dünkü toplantısında 

Muhtaç çiff çilerle göçmenlere 
yr.mlik dağıtılmas na ait . ıayiha 

Çapadaki Kız. San'at okulunda asker- müzakere edildi 
lerimize 6 O O parça hediye hazırlan(ı .. Anka.ra. ~ f A.A->..- Büyük 

Mıllet Medısı bugun doktor 

Selçuk Kı:z San'at enstitii.siirıde as1r~lerimi::e kışlık hedi·11e ha. 
~rlavcm aenc kızlnnmızın çalışmala.nndan iki qririhıii.s 

(Yazısı 4 üncüde) 

Mazhar Germenın başkanlığında 
toplanm.ı§tır. 

Müzakereye ba..'ilanırken Tür 
kiye _ İngiltere arasında imza 
edilen 3 şubat 1940 tarihli ti
caret ve tediye anlaşmasına 
milzeyyel anlaşmanın tasdikine 
ait kanun layihasmm ! adesıne 

ait Başvekalet tezkeresi okun
muştur. 

Bundan sonra, askeri ve müL 
ki tekaüt kanununun 66 mcı 
maddesine bir fıkra ilavesine a
it kanun layihası ile göçmen
lerle nakledilenlere ve muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yE-.mlik 
dağıtılmasına ait kanuna ek la. 
yihanm birinci müzakerelerini 
yn.pmı.ştır. 

Meclis gelecek toplantısrn.ı 
pazartesi günU yapacaktrr. 

............................................... 
Taşra 

okuyucularımıza 
Onuncu tertip kuponlarla 27 

Jen 52 nwna.raya kadar Re
-imli Hafta mecmuası ile ver. 
~eyi vaadettiğimiz hikaye ki
tabı beş güne kadar tamam
lanmış olacaktır. Gelen mek. 
tuplarm k~tabl~ aynı zaman.. 
da. gönderılecektir. Bu teeb-

.?~.r,?;~~ .. ~~~~~.~~;,.~!~~·., .... J 

Bulgoris ana giden balıkçılar 
mümess:li döndü 

Bulgaristan yolile Almanya ve 
italya ya bahk gönderilebilecek 

~anya ile İtalyaya Tuna. yolu lan Bulgaristan limanlarına gön· 
Uzerınden balık sevketm.ek için dererek oradan alıcı memleketlere 
tetl~ldlerde bulunma.k üzere Bul - 1 sevkedeceklerdir. Al.manyaya da 
ga.nstana gönderilen balıkçılar mil· balık satılabileceği anlaşılınca ba· 
metssili, §ehrimize dönmli§tilr. 1- lıkçılar cemiyeti, şehrimizdeki ba· 
talyadan ve Almanyadan soğuk lıkçılar arasında bir müsabaka 
hava tertibatını haiz vagonların tertip etmiştir, Böylelikle. ilk ola.
Bulgaristana gönderileceği, ve o- ra.k bir torik tutup getirecek balık
radan balık yükliyerek alıcı mem· çrya cemiyet yüz lira ikramiye ve· 
leketlere götilreceği haber alm - recektir. 
mışbr. Tilrk balıkçıları kendi va· DUn Çekoslovakyaya. iki vagon 
sıta.l.arı ile ihraç edecekleri balık- tuzsuz balık satılmıştır. 

. Türk • İngiliz 
tıcaret anlaşması 
LOl!drada btlyQk b[r 

memaunıyetıe 
karşılandı 

İngiltereden lokomotif 
ve vagon alacağız 

Londra, 6 (A.A.) - Röyter Aj8.ıl11!1 
bildiriyor: 

BUyük Brita.nya. ile TUrkiye arasm
da blr ticaret nıukAvelenamefilnln im
Zalandığı hakkındaki haber Londrada 

(Devamı 4 •üncüde) 

İngiliz tayyareleri 

Torinoya 
müthiş bir 
baskın yaptı 

Doseldorf taarruzu 
12 saat sürdü 

LO'>uira, 6 (A . .A.) .- ~~~~ • 
yetli mahfillerde teyıt edildıgı -
ne göre, evvelki ge<ıe l~ 
tayyareleri tarafından Tonno. 

(Devamı 4 1ünciide) 

.Günlerin peşinden: 

Bir terbiye düsturu 
Bir geng )·ll.ksck ta.ıııılllni bitirmekle illnı bitmi~ olmaz. 

A!lca.k hayatta. kendislıı.e J.i.znn olan aııil bilgileri öğrenmek 
lçlıı bunlamı anaht:arlarmı elde etml' ola.r. 

- ts~IET lNÖ?-.;J' -
Milıt Şef İsmet 1n1Snü bir kaç gün evvel Siya.si Bilgiler Okulu ta

lebesine hitap ederek ısöylediği eözler arasından seçtiğimiz bı. cÜlll
le tahlil edilirse memleketimizin tallın ve terbiye sisteminin esasmI 
d~ gösteren bir d~tur gibi almabi lir; bu itibarla o cUmle Siya.si. Bil
giler talebaııi için olduğu kadar diğer yüksek tahsil gençle~ iç.ın de 
hiç bir vakit hatırdan çıkartlmIYaca.k derecede ehemm:yeti Jıaizdir. 

Gere1' ilk ve orta mekteplerde, gerek yüksek tahsil ınuess:sel&
rinde bUtüıı memleket evlA.tlarmm okudukla.n bilgilerin biç biri gök
ten ıneleklerle inmlıJ değildir; biltiln o bilgiler geçmiş ~a.nldarm ze.. 
lrA'-- nra an ge· 
~ ile dllşünerek, araştırarak buldukları ma.ıo.nıatr so 1 
lenlerin kullanarak elde ettikleri şeylerdir; onun için ~::ep ~e 
okuyan cumhuriyet gençlerinin bA.fıza.lan kadar kafaların mu 9:· 
keme kabillyet.ınJ de tşJctm.elerl, bft.fızayı bilgi depo8U yapmaktan zı. 
YlMle ~Y& hariçten giren bllgi.lcrle yani bilgiler =:~ YOo 
lunu ögren.meye çalışma.lan Iil.z.mıdır. IIASA.N 



1 Hadiseler arasmda 1 
Vunanhlar Berat ile 
AvlGnyayı alırlarsa 

Jtalyanlar Arnavutlukta 
tutunamazlar 

weaııa f)tiltift~ar: 
Şiınal cephesinde P~ 

ve sonra Elba.san istikametinde 
Kefatana yanı Kızılcı:lr. boğazı 
adlnda yül~ dağlar vudrr. 
Bu dağları geçtitten sonra Lib. 
rajt nahiyesi gelir ki, burada 
lbirlmç sene evvel !bılymılarm 
yaptığı modern istihktmlar var
dır. Bu istlbklmlar y~~ıa.v. 
yadan gelecek bir hUetıma kar
oı yapılnuştır, Aynı zamanda 
bir k Poğı'adeç'dem. gelecek 
Yunan hücumun& brl! da kul. 

Buğtf.a!J ve çavda~. lıaf'-kın- 1 Radyo Gazetesi 1 

dakı kararname dun tıcaret 11areıa1 aadoıuo 
••d .. ı ·· "•• f b[." d .ld aedea ııtııa e U? mu r u a n e ıg e l l an=~·ı:aı~u~~=~ 

Bu antqma lnı;:lllz maU ve tlcaıt 

ltnıyan • Yunan haıibi lba!k-
/ mahllllerinde GOk iyi ~· 

Ar v ula i ı be a name ~=:~~~~.:::: .. ~:~ =Arna.vuil tan gelen ha... 
Yunanlılar lehine olarak 
etmektedir. ltalyan ge.. 

Pel kurma.y başkanı ~ 
~liyonun Arnavutluğa ge
lerek hatbin idaresini kendi O" 
Uııe almı§ olmasına rağmen va.. 

verme mecbur· eti kondu ~=~~~~~~:~:: 
niş bir mahreç bulacaktır. 

Yet düzelmemiştir. Itnıyan 
ıı::msvruriU Musolininin genç ınil. 

t nnzarlyesI bu harpte iflna 
etmıştir. Duçenin bütün iddia.
lan ıhilifma olara.5t yirı:nl sene. 
~enberi söylenen tantanalı nu.. 
tuklar ile ltalynn milletinin as.. 
eı1 karakteri de3futirileıxumıfo 

Olduğu görillüyor. 
Son baı'berlere g5Te, 1ıarı> 

~esinin şimal bölgesinde f.. 
lalynnla.r nlsbetcn gayri m • 
lt 'bir ha.va içinde El:oasan istL 
kametinde mütemadiyen ric' t 
etnıc'.rtedir· Elbasan §E4ui Poğ. 
rudeç'in 60 kilometre adar 
ga:rt>mda T".ıran ve Draç yolu 
iU.erindedir. 
Yunanlılar elde etti'kleri mu

vaffakıyet ika:reısnıda. vakitsiz 
ve basiretsiz bir gtınıra kapıl
mıyorlar. Yunan gazeteleri L 
taıya.nlarm Yeni l>ir meydan 
muharebesi için hazırla.n:makta 
oldukla.n yolunda neşriyat ya.. 
pıyorlar. Hakikaten şimal cep. 
heshıde Uslerfnden çok ~k
Jaşm.re olan Yunan krtalarmm 
)'iyecek hUSUsunda müşktUata 
~ruz ıkalnırş olanale.n ihtimali 
vardır. Kış mevsimi milnasebe. 
tiyle bu taratlarda. kal'lamı 
yağım.ağa başlaması §Uphesiz 
fıa.rekAtı gilçleştfrlr. 

Bununla lberaroer Anıavutıulr.. 
ta.ki coğrafi vaziyet! iyi bilen 
Yunanlıların bundan sonra ön
lerine çıkacak zorlukları da 
yenecdkleri kanaati ile gu a:d1. 

lanıla.bilfr. t Yunanlılar i. 
çin bu ra. ~ yU-
rlhnebizin ubdan KukUa 
:t.tokradan lyelertnden 

Elbaıwıa debillrler. 
Eeaserı Yunanlıların bu dh 

ten h tm ' Giındiltk 
pek muhtemel değildir. · ÇUnkil 
Orta cepheyi te§kil ~ Pir
mool v G~ Bera.ta. rf.. 
debi11:rler. Sonra ajirl ve TG. 
pedelende3d ltaıygn Jruvvetlerl
ni mağlQp ettikten 80?lr& Av. 
Jonyaya teve.cdlh etmeleri da. 
ha maıkul olur. Yunanblarm b
defleri bu guektlr. Berat 
slınirlrtan 800n. art:rlr n 
nm arlwmıa ft burL 
daki ltaıya.n ruvvctı rl · 
olmağa medJur olurlar. 

(AnıavutluJd:aJrl petrol ma
lerl de Bent3 yallan KWjO

va denilen &dir. Orad~ 
borular i Avloo~ götUri1L 
mektedir. 1&tihu.l lltdan ~ 
de 150.000 ton ~r.) 

Yuzıanlrlar Bera.ta ve A.vlon.. 
yaya indi5tten nn. artık T-iran 
vo Draç clhetlerinde tutum e&k 
yerleri kalma.n. Ya denize dc.Jdl. 
Jeceklerdlr, mı oJa.. 
eniardır. 

.IJCllıvmA.ya ~ ric'atıeri 
faydasızdır. ralvda hvma.. 
caık yer yddur. lekodrada bir 
ŞenğtD Umanı '9'&l'aa. da ve a.z: 
çok bUl"a4D lnılldılmakta. ise d6 
~ tıe.ı.at h iTJt;ida!dh', 
hem de d '°:ır küçükt:Ur. 
Bir ordunun tiya.cma. a ki. 
fayet etınea. ,t. 

' Jzmitte bataklıklan 1 Emniyet müdürleri 
kurutma faaliyeti ara.sınd tayinler 

lmüt, G (A.A.) - VilAyetl:mh Aakara, - li:d.lnM t nıU· 
içindeki ba.taklıklarm kurutulması dUrU Faik Birlnct umumJ mlltet-
fşl Ilerlemekte_dJr. Bu meyan~e. ta- tişllk enuıiyet müşavirliğine, 'frak· 
bU haldo 40 bın dekar nraziyı kap- ya emniyet mll.~virf .Ahmet RU'at 
lıyan Gökçeören bataklığının ku- Edim emniyet müdilrlUfUne bi -
nıtu.lmnsı lgl bitirilmiş ve bataklık rincl umumi mutettişllk em~y.t 
ıularmı Çark auywın akıtacak o- :mU§a.virl Yaltup QçUncU uınumt 
lan 10 kilometre uıunluğundald mllt~Ut emniyet Dl mlfğlne 
~UyUk kanal tamamen aç~ bu· tl~Uncll umumi mtifettf.Jlik emnı '-
unmaktadn'. Bu kanalm ge llfi yet m virt Bahri Tn.kva Ul21umf 

17 ve derlnllği 5 metredir. mUfettlşllk cımnlyet mllİavtrll@n• 
Bntaklık sulan yakında bu h- naklen ~et umum mUdUrlQ,ğü 

nal \'!1.Sltnsile ekıtılacak ve Myle- mnty~t l:mtrlerinden Te\'fik bl· 
kurutulııcak topraklar sayesln- rincl uınu.m! mnte~ emniyet 

e civarda o.razls1 dar olan 22 par- :mildilr muavinliğine \erttan tayin 
ça köy kabili lsUfade gcn.1§ arazı. edilm.i3lerdir, 
ye kn.~an gibi artma tehJl. 1 • B _ı _ 

calnden de kurtulacaklardır zmır oraaaınaa 

l\1akenzen 91 · canlılık 
. di 1mılr (A.A.) - ~ ii· 

yaşına gır ııthn va' ttıclr t.ıı1annda ~r;o c;ar-
Uc, O (A • .&.) - l!are:ııl Ven pan ha.rekat cörUlmekt.edır. Bu lıa.· 

:llaken.zen bugün Dl yqma glrml§ttr. rclı:et devam ettJğl ta.kdırde fJyn.t
Von Ma.kenzen umumt hnrtıtıı J>aZlak larm y1lbclme kuvvetle uh~ 
la.unandanlarmdan bbidlr. ıneldir. 

Buğd&y ft ~Tdatlnrm. hUkCımet
ee satm almınaısma dah' Ticaret 
VekAleti tarafmdan hazrrlanan 76 
numaralı kararname dUn uımt.aka 
t.ica.ret mUdürlll.ğ{)ne tebliğ edU· 
m.işUr. Karanwnedo uelli:nle d~ 
Diliyor ldı 

Madde 1 - ~mu Koruıun& Ka
nununun 3 ı int'i maddesinin ikinci 
flkruı hllki1mlerino müeteniden. 
zahire tlcaretlle uğr~mayan ın~
tah.sillenlm pyri bilumum hakiki 
ve hillcm.t phtala.r, ftou karama· 
menin nefrl tarihinden itibaren 
dart ıttn. içinde mahallin en bilyük 
millkiye ınemunına \rerccekleri 
blre1' beyann:une ile, beşlncl m.ad
don ln A "R B tı:krıı.la.rmda 5a,Ytlnn 
ına!ıııllerde kıtrarnamen1n neşri 
gfüıün.de bulune.n bugll!.y ~ ÇP.V

darla.rmın ınJ.kt.ar ve nev'i ye ev· 
safını bildinncğe mecburdurlar. 

.Aşağıda yaı:ılı hakiki vo hülonl 
§&hmlar bu :raeeburfyıo.tten ıntıs

Wl'nadtl'. 
a) 500 kiloda.n fe.zltı b day ve 

t;uda.n Dlmıyan bllCinıum phıs

ı..r, 

b) Umumt muvueneye da.bil 
dairelerle, mUlhak va hu.sW!l büt· 
o- il• idare olunan daireler, VJIA· 
yet husus! idareleri, belediyeler, 

e) 7oprak msh.eulleri Ofisi. 
• fadde 2 - Buğday ve çavdar 

tçln ayn birel' beyanname verilir. 
Be)·annamelere derctıdlleeek ma· 
lQmat ıunlardrr: 

a) Beyuıa.me uhllrlnin adı, ııoy
a.dı, varsa Ucarl unvanı, atlresl, 

b) lt'alm aovı, oYeaft '" mlkt&· 

"' e) Maim bahınduiu yerler, 
d) Beyaıınu:ı~in tan.ıi=a ~ 

~ tar.f.h .... imu. 
Madde 3 - gecen mahallude

kl allo, depo ft umumi m aza gt. 
b1 emaneten hudut muhafaza edi· 
len mahaller ve değirmenlerin sa· 
bipleri veya idareleri ve bilumum 
bankalar rehin veya teminat ola
rak veya. aalr herhangt bir ımrct
le muh!l!ua ettikleri buğday ve 
~Ydarlann mJktaı', nevi ve ~.P" 
lerlnt ge.teren bir lilt.ey1 aynı 
mUddet ı.arfında mahalll eıı bUytlk 
millldye memW'Ul'UI. tevdi ede k
lerdtr. 

Madı!t 4 - Beyannameler ma
hallin eıı. bU.yük a~ memuru 
tarafmdan mat.b~ U'lukabllin&ı B.

hrur ve l'akit ıeclrllmckslrJn Top
rU: mahsulleri Otııinlıl mahatU 
ve~·a en yakın t~tm.a yine 
matbua mubbilinde tevdi edilir. 

Madde ti - ıımt Korunma ka· 
nunun :r 4 UJ,eil madd~i hllkilm
lerine ınüatenidm, zahire ticare
tiyle u~yan mi11taluılllerdon 
gayrt bUimmra ha.kit! ft htıkml 
eahmlara &it olup u akranıa· 

menlıı neşri t.arthlnde aa-ğıda ya
ıılr mahallerde bulunan buğday 
ve çavdal'la.ra değer fiyatları peşl
Dt'D tediye olunarak ınlibayaa. e· 
dilmek Uıere hllkfunetçe el kon· 
muştur. Fiyatlar §U 9ekllde tesbit 
edllmiştir. 

a) Urfa ve Ma.rd.ln vlllyeUeri da.· 

Kısa haberler: 
• Şe.hrtınmie bulw:wı lklwlt VeA 

Jr.iU HUmıU Çnklr, dlln, Sümer Banka 
celerek bir mUddet me§gul olmuştur. 

• DllnkU lhraeatm m1kt&rı 364 bfn 
llra4ır. 

• Şehrin muhtelit ı!:entUerlnln ima
rına. r.it pl.'1.ıılar ~mdiye kadar lrnar 
:ınUdUrlllğil tarafından 1/2000 nh•bc· 
tinde yapılmakta idi. Bu mikyu plAn· 
da.ki teferruatın teal>lt. cıdilaılllilııe kAfi 
golmckud1r. Verilen yenl bir karara 
gôro p1 nlar bundan Mnra 1/600 nta
betlllde tanzlm edilecek ve 611 kUçük 
tefenı:at kaydedlleaekti?'. Bu kararnı 
blbiktntı pek yakında bqlanacaktır. 

• Anl:a.rada.n &"elen bir h&lıere ctire, 
yUkae!c tedrisat. umum mUdUrU Ek· 
re.m Mcnemencioğlu hariciye baf hu· 
kuk mUJAvirllğlne tayin oluıımuotul'. 

• emlck Uınb:de 1§ göTCD yabancı 
11igorta kumpanyalo.nnda.D bazıtan 
tatil facliyet etmek veya bu:! §Ubel"
rlnl kaldırmak için Ticaret VekAletl· 
ne mUn.cu.t tmJ~ rdJr. 

• J.nkara Qndıurtyet mUddelumı:r 
mlltaine Balıkc&7dt.n Otımll Al ta-
yin ed1lmf1Ur. 

• tneç hükftmett Ue ,..kmd& ttcart 
müzakerelere 'bqlanıu:aktrr. 

M.acarlatanla da Ucaıt liJ:akerel~· 
re ba.§1.anma.k OMredJr. Bıa a)'Dl cm 
be§lne doğru bir Ucaret h•yettmlz 
PCl§teye idecekUr. 

• Zonguldatm ~oz.lu ~de 
belediyo t.eoklli muvafık a:6rülmllştür. 

Halk Edebiyat 
Antolojisi hazırlanıyor 

Maarif VekA.Je.tf bir hallt edebi· 
ya.tl antolojisi hazırla.malt ~ 
tetkiklere ba§lamı:ştır. 

Bn antolojiye halk nıotitlerlle . 
ya:z;ılmt§ hik!yeler kona.oaktır. 

Gelecek yazılar Vekllette top
l&nacak bir komisyon tara!mdan 
tot.klk edilecektir. 

iki esrarcı yakalandı 
Dün Lllledler eadd~lnde Meh

met Alhtln kahvesinde zabıta ma
murlan t.uafmdan Anf bir a~tır
ma yapılmIJ, Em.in ve Cemal a.
dmda iki ö,ıide esrar bulunmu=
tur. 

E3rarlar mna.dere olunmuş, ~· 
l"llrkqler kaçak~lık mahkeme&tıe 
vui.lmı,,Ur. 

hllinde bulunan yerlerde: Eklıtra 
buğtlaylar kilosu 7,75 kurut. eks
tradan gayri buğdayiar kllomı 7,2.5 
kurw:, çavdar kiloeu 8 k~. 

b) &ki§ehlr, K\itabya, Afyon, 
Burdur, Den1zll. . Konya, Niğde, 
Kayserf. Kıl'lıehir, Yozgat, Anka
ra, Çankm, Amuya, Stvu, Diyar· 
bakD", Tokat \ilA.vetleri dahilinde 
bulunan yederde: • 

Ekstra 't>u~da.ylar: kll08U 8,M 
kunı~, ekstrad&n. gayri buğdaylar 
Jrifoeu 8 ~. çavdar kilosu e ku· 
ru~ 

c) Sa.ınsun villyetl dahlllnde bu
lunan yerlerde: 

Ektttra buğdaylar: kilosu 0,2:5 
k~. cketradım gnyri buğdaylar 
8, 15 k~. ça.Tdar 6, 7fj kuruş. 

d) İ!ltanbul, t:aıur, Bilecik, ve 
l.fa.n.lsa vDAyetleri da.hllhıde bulu
nan yerlerde: 

Ekııtra buğdayiar ldl.08u 9,7~ ku· 
ruş, ekstradan gnyrl buğdaylar 
kUoeu 9,25 ku.rwı. çavdar kilomı 
7,25 kuruş, 

Bu maddede bahA1 PÇl!A buğday 
ve çudarlann ft9ıt1an euıılardır: 

Ekatra. buğdaylar: Yüı:de 3 ten 
fal"Ja çavdan Ye yilzde 8 ten fazla 
ecnebi madde)1 ihtiva etmly~ıı ve 
hektolitre ve.mı 7e kilogramdan a
~ğı obr.JYU ııert veya yumu§&k 
buğdaylar. 

E!{stradan gayri bufdayJar: 
Yüzde 5 ten ful& çaTdan ve yüz· 
de 4 teıı taıla ecnebi nuı.ddcj1 ih
tiva etmJyen n bektoUtre veml 75 
ldJogramdaa ~ olnuya bU6 • 
mum bufdaylardır. 

Çavdar: yüıo,d 4 ta fu!a ecnebf 
DUlddeyi ve yüzde & ten futa bul· 
daydan gayıi unlu ta.neleri ihtiva 
etmi7en " hektolib'e vunt 71 ld
logramd.aıı qağ1 olrruy pvdar • 
lardtr. 

Bunlardan ~ Vdlftakl buğ • 
day ve çavdarlarla bir liman ~ 
ya i.ııt.a.syondan 3 kilometreden u • 
zak oJan yerlerdeki buğday ve çav
d&rl&nn değer fiyatı, Toprak Malı 
auJlerl o!iıııinin mubayaa ~rtlan 
dahfllnde yuhnda yamı fiyatın • 
dan tenzillt ya.pılmalt ııurctlle elde 
~clillr. 

Oflf!I, aIUedar herkesbı talebi 
Uzerlne bu prtlarm ~-den rtıaret 
oldttğunu bildirmeye mecburdur. 

D 1fer taraftan httkOmet, bul -
day ve ça-;darda.n başka upa ve 
yula!m da beyuuuuneye tabi tutul 
nıumr ve hllkOınetçe eatm ~mma· 
smı karar altmft alınI§la. Bu hu
suat&kl brarnaıne de mnıtaka U
eanıt mtidUrtuğü.ne tebliğ ed.ilıniş
t!r. 

Toprak mah.sullerl <'th!ıf, ayın 
ylrmJ&ne Jta"ar t-etldklerlnt blt!r • 
dikten eonra derhal mUbayaata baf 
lıyaeakt.JT. 

Dedi. Blrlikte indiler, GUlseren içeriye girmedi, o
fli yerlnfn yanma geçip oturdu, Ferruh Bala.ban l'İM 
ctomoblli kendisi idnre ediyordu, GU&rea bu suretle 

hem onwı neznketJne nezaketle :mukabele ·~ ola· 
cak, hem de yolda ynnyana konuşnıue olacaklardı. KiS:po 
rilden geçip Şfşhane yok~ tırmanırken yarı. ıö:ıl 

)'1lDI bnşmdaJd genç milyoner ıwıu.cdhıi tetkik ediyor
du: ne tatlı bir profil. •. Seyimll bir yllz; uykusuz, ı~ 
ve eğlenceli geçmiş "'eccJerden kalma bir mahmurluğa 
benziyen hafif bir sUzgUnlUk bu !iehreye olgun, görüp 
geçirmiş, anlıı.yışlı bir adam hali veriyor, 

olmadl~ hald~ lSdr dll yfp IUrada bldımnnı kenarma 
8ir ~ ~al gibi ini erecekti; kendi keııclliılııe k~ 

· hamle göeterereltı 

katli ve &nre hartı' bir areon, onun arkMmda da b&
yıu ceketlllerden bir kUçUk ayakt.a du'rtıyorlar. 

Hava gfü:el. .Manzara gllıeJ. So!ra gtbel Sofranın 
ba§mda oturan \'e Glllseronin gözUnQıı içine bakan ııen
gtn ve gen~ adam g1l:ı:el. 

Beyoğluna çıktıklan zaman fçinden bu l'Oluıı tll· 
kcnmemesini, böyle yanynna, vUcutlarmm birtbtrlerine 

kUçUk bir teması bile olmadığı halde, yine ~\ ku• 
cağa imiş gibi zevk duyduğu bu yakmbfm b!hnem • · 
ili :istedi. 

Sonba.harm son gO.zel gtln1erlnden biri Jdl. Cal&ta
~Yl seçip To.ksime doğru Uerlemokte oldukl&n l!tra· 

ela Ferruh Balaban knt'i bir sesle: 
- Bu hn.dar gllı!el blr hava bir dnluı. ilkbahara ka· 

dar buluruımaz; dedi, 1>a,ı,kıı blrlsine söz verın dt!Uae
nlz yemeği Boğıu:lçl kıyılarında bir lokantada yemek 

mUınkUndUr; sizi sUratlo g6tUrUp 
/ 
eUratle get'me 

r;amnnmda mtaıakemenlze, yahut yaı;ı:ha.neıiliıe, ne-
ftYO o~ız oraya ~ 
eh:ı1m. 

·Ul.ıJe!l'Cn &mı...-ıı De mantifmm ~. tmlb 
'IJ"~ı&Wm cevaı> vermOMG akli, lı r saman oldoiu 

mp,ilQo edec hlf 

- T~ekkilr e.derf.m. dedi, bugtln öğleden eonra 
muhakemmı yok: yıwhanede b:lJ!I i§lor var amil e ka· 
dar mUhfm değil; 1Ak1ıı tJs bc.u1m f~ rahatsız olma· 
yum; mm Joinh. varaa., •• 

- He.yır, rica ederiın, bana şeref ve zevk veri• 
yıorsunua. Ricanu lütleu kabul ett.Jğin.i.z lı;ln t*"llr 
ederim. 

Pangaltr, Şişli a.rktı.da bıralt11t!r n otl)frtobil, Boğaz 
arrııdald aafalt ycld& iki sıra ııtaçlArm e..raanda 

~Ml!'v a ba§ladı.. 

Boğıuım j!Jtllan bol bir gttn ~ altında pnıt pı-

nt, eA.'pıalr. muh~ gllul. ~ı Mblller hem 
uzanılıp elle tutula.bilecek klld.ar yakm görilnilyor. Sa.· 
hlllerlnde malanan blnalanıı aıb.amda sırtlar, yam~· 
Jai, kcm.ıJar, nefti bir re~e boy&runt§ gibi duran ve t& 
pelere doJru uı:a.nıı.n ağaçJiklar var; krvrınttlar lAtif; 
ıenl§lilr, ferahlık lnııannı içiııt en&'ln bir h.'lva dolduru

yor. 
Tarabyada Tokıı.tlıyan ot elinin orta kat.m.da, bal· 
konulm~ kUı:lik aotranın üJ tnrafından karşılık· 

b oturuyorlar. Yağmurlu geçm.le gllnlcrden O!nrn gU· 
n alt:Jnda ılık bir han ile u.rıimak ve açık havada 

obımlak GW.serenia h~ gidiyor. Otel boc, beyaz 
a.ketlt ~ btr ranon elinde bir tepel ile ulondan 
~ c*IJor. J'emıh Balabanı dıın alt kapıdan bin 

H1Aa w ihtiram lle karnıl&m11 elan metrd~tel, bf»-
tliJ'M'; aıra ile aiteb 

mek bayat her ı:amnn UıttnttllU ve ıztrraplarla 
dolıı da~lmi§. H!dt~lere verdtğlmJ.ı mA.na ile hayatı 
rakmWı ve taha.ınm.UI edllıneı hale getıriyol"UZ. Gilli!e
ren, bU ~ık balkonda dertlcrhıhı Boğu h&vuttl4 ta.
rı§lP ciıı.ğıldığmı, fçlntn ba.flfledlğlnl, ra.h&tladığnu hl& 
aedlyol'. San.det, hakikatte bir takım ufak tefek n8§e'" 
Jerden, memnuniyetlerden, 1y1 geçirUJtti§ bir giln, tat. 
lı bir sohbet, gllıe1 bir arka.dSıJ gJ,b1 unaur1ardan 
vUcuda gelmiyor ınu? , , 

Yediler, içtiler, konuntuta.r, süldtllet', .-
GU1seren kend!stnt tatlı bir dolgunluk fslnde hlmıe

diyor; içinde eo~up ~ma.k, eakal8§1ll&k, oukı söyle
mek, kırlara çıkıp konu~ak, oynamak ihUyuı var: 

acrı.ba içkinin te.;trl mi! B'r da.ha kim bilir ne Eam&B 

kavuşulacağı bllinmtyen bu gUzel eonbabu ha.vatn mı 
bu hisleri uyandmyor; yokııe. zengtn, genç, gHzel ve 
Meta bir ~ık pozu ne kıı.rmemda oturan arkadqm ,ah· 
slyetlnden mi bu t.nUı havn etrafa yayılıp Gülseren! 
ttanyor! 

İç1dnln buhan dimağını eardık~ içinde delfltkler 
yapma.k fhtlyaemı du~'\lyor; ,tmdl My1e, tenJ\A da olu 
yine herk~ gl'JEUne al',!k b'.r ballt011da 1* 110framn 
başında k&r1t klll"§1'1& deft!l de kim bfltr meeet! bu otb
ttn, her tt\r!fl ;ı.'ll'banet M.'ln\'Ilarm te!tt., Ye ımrraka~ 

nü tb edMmda" ftU'aM. oT~•at'f •. 

Badoglio'nun i tifaaı 
BugtlD siyaset düııyaamızı ~ mıı. 

h1m hAdi8eS muhakkak k1 ltalyus 
başkumandanı lıia.rqaı BadqUo'nuıı 
latituıdrr. 

ltalya.nm en bOyttk .,.. en kıymeW 
kumand&ıılarmdan biri olan Eadoglloo 
nun istifam lta.ıyadakt ikWk b&kk.ıır 
da oaY1 olan haberleri te;vtt etmektaa 
<lir. Badogllonun tit l1ç ıekll 
tefsir olwıablllr: 

1) Bu 18Wa ordu Ue partt ~· 
dakl aııla§Amamazltldan açık ısurette 
meydana koyma.ktodır. 1t:ı.ıyada ordu 
hsrbetmek isteml)'Ol'dU. Halbukt Hu· 
flOlinl harbin laaa allreceğtni -6ylly~ 
rek ll&lyayı harbe aUrUkledl. ltaıya 
uzun bir mttc deleyc hszırlıklı olma· 
dıbna göre bir çıkıaaza glrmloUr. 

2) General BadoglJo AnıavuUukt&• 
ki vtl.ZlyeUn ıalahı lgln mahallinde 
yaptığı tel.k1kl"1" ııonra lt&lym 
ordwn.ınun yüz •lll kilometre gert)"I 
oek11ınCll41 lüzumlu önnll§tUr. Ba
dogUo §lm&lde yeni bir mUdataa cep
he!li kurulması ,,., amt mUda!a• 
anm burada yapılmMı ta.ra.tte.-
n idi ..ı\nıavutıukt& adım adm:ı 

mlldafu fe!AkeU davettir kana.&Uo. 
de tdJ. Muaollni :vuı premılbl lle ge
ri gekilıneğl muvafık bulmadığmda!a 

Muaolinl.ıı böyle askert 1flere ak ek 
mUdahale61nden canı akı1aA Bador 
Uo tatua etmtıtlr. 

1) ~al Badogllo, SaJ%burgd& 
yapılan İtalyan • Alma.ıı erk4DJ hat'
biyelert toplantmmdıuı 7ent dönmtıf' 
tur. Almanlar, ltaıyaa • Alauı.ıı ku .. 
1118Dd& heyetinin bir~ tckllt 
etmJflerdl, 1814 aene&nde tKlyle ra· 
Pılmıt ldi 1'0 Fot mUtteflk ordular· 
btt§kumandantıtma ~ o.-
lr'.Jı umumt harpte bu kwııaııda 
t.evhtdJ ltalyıuıls.ruı Kaprecko bez.ime. 
tinden ııonra yapılml§tı. Almanlar, bıl 
baba.ne De ttalyıuı kuırıaııdaaıw ele 
geçirmek iırt.ediklert mubakkaktu. 
Bunu kabul etm!y B&dog11o laW. 
etm19Ur. 

letllaya eo bun.lardaıı haııg'laı tJI' 
tura ol.lun tt&lyanın var.:li.&U pe.k QS 
değil dcmekt,lr, 

Bu bAdlaenln ltnıya na ve bllbU-
aa orduda onu .,. UyWc rut.bcll 
ıabiUer arasında bUyti l;lr tesir ya· 
pacaktır. 

İki haCl.adanberl İtalyndan gelen 
haberler dahili varlyeU.n ııck lYl ol· 
mtıdrğnu ctıater ~Uıdir. uaollııiııiD 
nutku da bunu tqit edlJor. Sonr1l 
ttaıyada §e •uiyetl da l,Yl de8'ildlr. 
Her oey vealka,a ~bld!r, lıattA ma.. 
ıı:ı.nıa bile .. 
E~n Alm&lU'& l e lttı.tak h&.Und9 

harp ltaıyada ti U)'&D4Innıl tıll' 
hareket değildir. 

Bu Mdiecnin aklate.rfJıl 6~ 
için blrkat; gn beklemeıc lbımdı:r. 

İtalyan - unan rbi 
ltalyaıı • Yunan harbinlD en karar 
rlrl!k ııo1'tan lı.Jyant:ırm hııtıaa 

blr kumandan ~UrmJ.ı olmAlan
dır, Şimdiye kadar \i bü)'Uk kuıııaıa
dan değişmlfUr. 
K&nıuıUm Anı.avutJuktald bO-

yük ttalyaıı muvat!Akfyetmll~ln 
acbehl kumandanlığın M1'k n ldvtı 
ııokııanmdan ziyade ordunwı harp 
k&bJUyeUııin fena olUJUdur. 
Maneviyatı bM:ulmut blr cm.'lunun 

bc:.Jmda kumandan kim olurn olma 
o ordunun mil r bir k!1do tıarbeı.. 
mujne lmk!.n yoktur. 

Son Alman • Fnuı.as rııuh&re'beftrt 
dek! kumandan deBilikUAt de bun 
ıöıtermlfUr, 

Halen Yuna.n OTdusu bUtt J)h de 
muvaf!akl)'oUo ilerlemektedir. ttaı
yan ricatl uınumldtr. 
Yunanlıtv pmaldc Ohrt gtilllnllU 

bıı.tınn4A ElbıU!an 7olund& Ko:ı:ınlça. 
ıwtambala tepe~ varDUfla.r .,. 
Devel vadlalndeki petrol kuyul,e.ruu 
t.Qpgu atef1 altına almı§lardır. au 
petrol kuyul&rı mUhlmdtr. ÇQnk\\ :t• 
taıyanlar krtal&rnun petrol 1htıya<:Ja.• 
nnı bu kuJ1ı1uda!ı etmektoe 

ı dlrlt'!r. 
M03kopo!W baWıtnda )!oUça U.atı'o

vtc;a dağlarmm balı yamaçtan Y\r 
nıuılıl.vın ell.De ceçml§Ur, 

Perlmediyt zaptetmtş otan YUııın 
kıtaıa.rı Klofar• Satlkamctin4 Ucıt 
vUrUytlf ha.reQtıeı-tn. devam etmelı• 
t.ı!dirler. Erglrtnln b1 fk1 S'lln• kadu 
dUşmeB! ~k ınuhtemel g6rWm t.o· 
dlr. 
Arn&Wlluğun tk!nct d edekf ll• 

manlarındşn A7Uat"andl YunanlıbıC! 
tıın.lmd&D q.ptolunm111Uır. 

twvanlAr tııOD zamanlara kadu 
et-phane ve ~e fhtıyaçlıı.rmı bu Uman 
vamtalltylıe lcın!n et:mekta idiler. 
DUnkU muharebeler 11Cll\IJ1d& Yunan• 
lılar b1D tadar ltaıyan ..ın ıı.1mt.1• 
tardır. 

Biraz ciddi ve samimi 
olalım 

Mile sesom1zıce lalnl ve muva& 
zah adre81erl teablt edilen vatan· 
d&§la.rımmn bir ~o mUracıuıtı • 
nnda.n, ba.r::ı earuıfm ÇAPAMARKA 
mU..tahuı.rat:ı bulamıyoruz diyerek 
mun.llld matkalarla haDn lzrar e 
tikleri &n]~maktadJ:r. Plyasıım.wo 
da iter nwl ÇAP AllARKA mtıa
tMh&ratmm mebr.ulen mevcut ol
dufunu ltSrdQJUmtla lOsum ~ 
taniMn Uln •dl:yoru, 

lletJk1111 - ~ 



Po iti <a: 

Bulgari tan ve 
Balkan sulhü 

: Şehir- H4berleri. ' 
' 

iktisat haftası 

Ekmeğe yeniden 
30 para zaın 

edilecek 
Duln-a.r "!\lir'' gazetesi arkadaşı· 

mız Balkanlard.'L sulhun haham 
kadar olsun emnlyet nltma alm· 
mıı-; olacagmı Bul"'ıı.r ticııret nazr 
n Zagorof'un hcyaruıtma atfen ya· 
7Jlor. Bu belaıtatı Bulgar haricl
yo nnzın Popo( un sobranyadnld 
nutku takip etti. Bnlgnr hariciye 
nazırı da. aynı hasirctkir noktaJ 
nazara 1 timi. ederek Bulgarlsta· 
nm Balkanlarda. blı: harbe M"bep 
olmıyacagmı :ıi rettl Tilrk dostlu· 
1,,'lllla 'erilen kıymeti do ayrıca 
tasrih etti B:ılkanlnrın Bulgaris
tan da. dahil olduğn halde sulh ,.e 
sük!in iç.inde halledilecek o kadar 
l uyük dM alan, biıyük mcselelcrl 
\anlır ki oıılan sencl<>rcc değil a-

önümüzdeki çarşanıba günü 
Başvekilin nutkile açılacak 

Bugünkü ekmek narkı pa.zarlc· 
sı saba.hına knda.r devam edecek
tir. Bilahara pazartesiden itibaren 
ekmeğe 20 para zam ~'apılacak ve 
bu zam da üç gün silrecck, tıç gü
nün hitamında aynen. ikinci bir on 
para zamla ekmeğin bugünkü fi. 
yatma 30 para 7.aınmedilmiş ola· 
caktır. 

ır&rca Bnlkan harlcinMn gelecek 
tahriklere liikayt kalmaya kbar 
Pdecek mahll ettedir. Balkanlann, 
halledecekleri m- m ele :ısırlar
danberl A vnıpımın kıta ba.riclne 
t şan k'O\"\ etleri için ilk istila Jmde
mesl olmanın bıraktığı siyasi, fç· 
1imat. rırtı :ıdi tesirleri mii5takll 
hU,iyetli, hür 'e mütcsrınlt mJllct
lcr ıfatilc ortadan Imldmnaya 
çalıı:malrtrr. Balkanlar dünya t.ari
hlndo biıyilk kozlar oynıınuş olan 
blil\lk Avrup devletlerinin asır 
lardrr h"a~ı \e keri tttııvüzleıi
n~, guh tahrik surctııc, gii.h lstfli· 
ya u •nımal. suretilc, maruz kaJ· 
mı lardır. Ballmnların uğl'adıklan 
• keri i tfliilann tıırilıl mesela 
Çarlık Ra!-.-yasmnı, A vu turya im 
paratorlll''hınun dün~ a politika ı 
b:ıkmırndnn çizdikleri geni ıeme 
ıııtınlarma te\afuk eder. 

&zan da bu i':d lmp:ı.ra.torluğu.n 
&lknnlılnrı talırilc ederek emelle
rine nail olmak i tcdiklerl ~iirü· 
hir. Balkanlarda Avm.turya. lnıpa
rat.orJuğu 'e ~ rlrk Ru lası tara
fmdan tahrik e<lllen JWkan faali· 
Yetlerl Osmanh tarihinde hm ti· 
Yan 1 yaulan dl~e kayıtlıdır. Fa· 
kat hakikatte mesele Balkan mil 
(eti hareketi olmaktan ziyade Bal· 
1canJanı. yabancı olan de\"letlerln 
hıldşa.fuu 'e b1ila emellerinin ta· 
ha'kkukunu temin etmektir. 

lstnii oloıun, isyan ol!'!UD1 bütün 
bunların felikctl Balkanlıların 
"lırfma yüldenmistir. nıua Balkan· 
lar bu ıkletl hi etmektedirler. 
DiP, tarafta. carbi A.vrapuua bil 
~-Uk S('rm YOOar memleketleri far
ka. &!;'1'11 ticaret seferlerine çıka.r
keıı· Bnlkn.nlan ilk kademe olarak 
seçmi<;Jerdlr. Gnn:ı3ilesm.lş AYru· 
J>anm, Anııpanm l~lnde uzun za. 
lll3ndanb<>rl bir ham madde mem· 
Jeketl ve yan koloni halinde mu
hafaza etmek isted.1<le.ıi yerler· 
den biri de Balknnlardır. Bir taraf 
tan istim, bir taraftan yan "koloni 
hallne konulmak Balkaıılan bugün 
ınUştueken halline mecbur olduk· 
lan mesclel<'rlc hasbnsa bırakını~
hr. 
Balkanların en büyük dın as: 

kenclJsl iı:ln lı:ıkfl • \. vrupa bünyo
lne tetabttk imkinrnı bulmaktıl'. 

Bu davanın tnhakkul.u Bıılkan
laı- için bir saadet olacaktır. Fakat 
bu dat-anın tahakkuku kısa bir za· 
rnanın değil çok uzun sürecek bir 
sulh mesaisinin neticesinde falınk· 
lnık edcl.ıilir. 

Balknnla.n rnc ut edecek funil. 
~u kadar kilometre memlekete şu 
kadar daha kilometre arazi ir., e 
etnıek değildir. B:ılkanlann sna· 
dcttnı sadece hııritalarm renkleri· 
nin tahvili ile doğacak bir güneş 
şel,Iinde tasa.v\'ttr edenler hatala· 
nıı en hazini içinde boğulmaya 
rna.hkfun olanlardır. 

Ilalkanlann sıuı.cM!ti Balkanların 
nlh ~inde ,.e kendi' \ıLrlıklannı 
ko~ kurtarma faalJyetlcri ile 
nı~ındür. Balkanlarda htlkta· 
Uni korulllak istiyen \'O harp hari· 
el oJnn menııeketlerin ya~klan 
1 Ier nrasmda ilk .kadenıeyl mu· 
hak.kak Jd harp ate.sini, istila teh
llk"slnI kendi toprald:ı.rmdao uzak· 
Ja.~ak tcskll eder. Hidlse bö~· 
::ınoldtığu halde son aylarda Bal· 

larda eski felsketll senelerin 
~1"1 aynı cins edeblyn.tıa 
er.mıra. baslnndı. Bizimle aral:ırm· 

da re\izyon talepleri b:ılmnmdan 
hlç bir tnleplerJ olmaması lllzmı go
Ien ,.c menfaatleri bizimle dost ol
makla h1if :peyda. eden Bulgar 
d<>!ltlar bile neler söylemedller. Ne
ler yazmadılar. Balkanlarda Bal· 
kan şuurunun doğması hll8118onda 
bUhassıı. Ilul"'nri tanın bugUn filli 
surette müe5sir olıt-Oağmda §liphe 
yoktur. 

Bnlga.ri tanın Balkan t.>uuru Ü· 
~erinde bas ns davranarak. ken
dini maceradan nınc raya &e\ke· 
decck faaHvetlerc ıaı. yt kalması 
ulh nam~a faydalı teliikki edil

melidir. Bulgari tanın kendi mu-
1 ndd rnt m d~nnlan başka esasla· 
Ta göre 'kurulmus blokla.rm miica· 
dele-sinde feda etmesi onlnnn 
fednisl h linde harekete g~esi 
:ul~ar mlUi tarihi için bir feliket-
n ba~I'a bir §ey olmazdı. Tari.bln 

lktısat ve tutum haftası önuınüz 1 müsamere ve konferans günü ter
deki Ç:ı.r§ıımba günti Başvekilin bir tip edecektir. Ayrıca okul talebe· 
nutku}la. açılacaktır. Bu mtina.se • leri araıımda il<tısat mevzuu etra. 
betle Maarif Vekaleti tarafından fmda bir de yazı müsabakası ya· 
bütün okulJara: bir tamiın gönde- pıJa.caktır. Lise ve orta okullarla 
rilmistir. Tamime göre ilk okullar üniversitede haftanın bir @nU ik
hafta içf"risindeki bütün dersler tısat günü olal'llk alma.caktır. Bu 
(Ekonomi ve tutum) mevzuu ctra- h:.ı.susta her okul bir program ha· 
fmda toplıyacaklardır. zrrlrya.ra.k tatbik mevkiine koya _ 

Her ilk okul bir yem.13 günü, bir caktır. 

Bu vnziy t bl'nuz katiyet .kes -
betmiş değildır. Zam. buğday fı
yailarmı nevılcrine göre tesbit et· 
mck üzere mUtehassıslardan mü· 
rckkep kurulacak komisyon tara
fından ka.rarlaştmlacaktır. 

Komisyon pa7.a.rtesi günü ilk 
toplantısını yıı.paca.ktrr. 

Manifaturacılarm Hava Kurumuna Bir et kaçakçısı 
yakalandı 

teberruları devam ediyor 
Manlfaturncılann seçtikleri bir 

heyet hava kurumuna teberrulan 
toplam:ıktadrr. DUnkU liate ile 
4790 lira verilmiştir. 

Nuri Topba.:? 1250. Perahya Kar
yo 1000, Vilı.tor Benarditti 625, 
Mihal Nikolaidi 500, Refacl Eli ve 

Hakkı Nezihi Kabil 
Universitesine 
profesör oldu 

Afgıı.nıstan hükümetinin teklifi 
üzcrino Ticaret VeJdileti ihracatı 
kontrol dairesi seflerinden Hakkt 
Nezihi Erkson, Kabil üniversitesi 
1.ktısat profesörJüğUnil kabul et
nı.i§Ur. 
Hakkı Nezihi Erkı:ıon, Ticaret 

mektebinde profesörlilk etnti§, mes 
leğine ait bir çok kitaplar neşret· 
mi§ loymetli bir elemandır. Yeni 
tayin edildiği vazifesinde de mu
vaffak olacağına §ilphe ~oktur. 
Hakkı Nezihi, ay ba§mda yeni va· 
zffeei baama hareket edecektir. 

Abidelerin tamiri naııl 
yapılacak? 

Muhtelif semtlerde bulunan ta· 
rlhi kıymeti haiz anrtlarm tamiri 
1§1, pndfye kadar beledl78 '"' mU
ozeler ldareıı iara.smda hazırlanan 
mil§terek bir çalışma pllnma gö
re tamir edilmekte idi. nk olarak 
Eyüp ve Defterdar semtlerinde e
serlerin mühiın bir kıamı tamir e
dilmiştir. Bundan sonra mtıtterek 
çalı§ma birinci derecede tamir e
dilmesi korunması l.Azım gelen A
bidelere tahsis edilecektir. 

Bu surette semt semt tamir işi 
;Pmdiİik geri bırakılacalctır. Mas
raflara Maarif VekAleti de yardım 
edecektir. 

Marmara Gazetesi 
Şimdiye kadar akşaınla.rı: inUIU et

mekte olan Ermenice "Marmara,, ga
zetesi, bugünden itibaren sabah gaze· 
tesl olarak çıkacağmı haber aldık. 
Rettklmize, memlekete hayırlı ~qrt· 
rlyatta muvaffak otmıumıı dllerız. 

ortakları ::50. Vahan Yerganyan 
300, Sadık Çizmeej ve oğullan 200 
Asador Gfrltliyan 200, Andon u: 
ğurluoğlu 125, Niko Tomaidllı 100, 
Nubar Kaynak \"C Kamparosyan 
50, Halim Budak 50, Eyüp Sabri 
Berk 25, Yani Cinoğlu 15 lira. 

Pasif korunmaya 
muhalif hareket 

edenler 
Bazı gazeteler ışık karartma ni· 

zamnames.ine muhalif hareketleri 
görülenlenn adliyeye verllecekle· 
rini yaz.maktadırlar. 

Halbuki pasif korunma nizam • 
namesi, bu gibi aykın harekette 
bulunanlar hakkında yazılan cem· 
!arın vilayet idare heyeti~ tas 
dilrini mUteakip tahsilini mı.ret· 
mektedir. 

Adliye vaziyeti bu ı;ekilde tavzih 
etmektedir • 

Univeraiteye Jngiliz 
profesörler getirilecek 
linh•ersıtc profesör kadrosunda 

açık bulunan profesörlüklere ha· 
riçten yeniden bazı tayinlerin ya
pıl.ıruısı .muhtemeldir. Üniversite 
rektarJUjU açllt dem p.rof89Öl"-
1Uklerine getirilecek olan tngwz 
profesorlerle muhabere etmekte
dir. 

Y eniköyde bir dükkan 
soyuldu 

Evvelkı gece Yenlköyde bir hır
sızlık hAdisesi olmuş, Yeni.köy 
caddesinde tuhnfiveci Samuel a· 
dmda. bir ~lusev~i.n dükkanı saba
ha karşı soyulmuştur. 

Hırsızlar karanhktan istifade ile 
dükkanm üst katından pencereyi 
kırarak girmişler ve dükkana ine
tek kıymetli kumaşları ve çekme
cedeki paralan çalarak kaçmış· 
lardır. 

Yeniköv müddeiumumisi Kıi.mil 
Bora. vak~ya elkoymuş, tahkikata 
b~lanuştır. 

Bir hırsız tevkif edildi 
blr çok günlerini görmüş, olgun ve 
eevf) e sahibi komşumuz l~ln milli 
tarihJ idame ooeeck, nıilli tarihe 
,·eni şcreflt'r ilhe edecek ~y an- Bakırköyünd Dilsiz tepede o
cak Bulgaristaom Balkan ııuuruna turan O!>I1lan oğlu Selim, I?ocn
\·e sulhuna sadakati olabilir. mustafapa ado. tuhafiyeci Rızanın 

Bulgar dostla.nmızda bu püko· evine girmiş, bir sürü eşya çalmış, 
lojl~l canlaıım15 giimıeklc bahü· 1 kaçarken yakalanmıştır. . .•. 
yarlık h~llyort17-. Selim yedinci sorgu hlk.imlıgın-

SADRİ ERTEM ce tevkif olunmuştur • 
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Sabıkalı et kaçakçılarından o
hanes oğlu Nişan, evvelki gün sır
t.mda bir yükle beraber Harbiye
den geçerken, memurlar t.a.:rafm. 
dan Çe\Tİlmi!i, s.ırtmdaki yük ıı.çı· 
lmca 33 kilo et olduğu görUlmilş
tilr. 
N~nın bu etlerı Pendikten ucu

za alıp, Şişli civarında sattığı ve 
uzun mUddettcnb<'li böyle g~lndi
ği anl~ılrruş, etler müsadere olu· 
narak. kendisi kaçakçılık mahke
mesine verilrni§tir. 

Kahveye nohud 
karıştıranlar 
yakalandı 

Emniyet altıncı şube memur. 
ları :kahveye nohut karıştıran, 
iba.zı kuru kahvecileri ciirmü 
meşhut halinde yakalamışlar
dır. Ha!klarmda. takibata giri. 
şilen kuru !kahveciler şunlardır· 

Eminönünde TaJımist.e 11 nU: 
maralı kuru kalhveci H.. · 
20 numarada Vehbi Sec~ 
buncuhan caddesinde 2 numa.. 
rada M,?hm?t Ragıp, 32 numa.. 
ra.da Ağa.vnı Tonik Mısırcrlar 
caddesinde 25 - 23 , Pe rmna.n 
Tan, 41 • 39 numarada· Meıtı. 
met. 

Dün iki kaza oldu 
Hüseyin adında'. lbir süt:çıü 

dUn &rllbudyJe birlikte ~ 
kaleden geçerken, 76 ~-unda 
Hüseyine ç~ ve sonra. at. 
lar amrak Karamürsel fabrika.. 
smm şubesi olan mağuımm 
vitrinine gi~r. 

llıti~aı: adam B.oö-ır yaral:an
mış, .vıtnn camları yere inerek, 
kornı ler parçalnnnustrr. 

Araıbacı Hüseyin yakalanmış 
hakkında talhkikata. baslanmış ~ 
tır. 

Bundan ba.<]ka bir araba ka • 
zası daha olmuş, ara'bacı Sıtta 
Davutpaşadan geçeme.nı. rnuva.
?.enesini kaybederek. kendi ara.. 
basmm tekerlekleri arasına düş 
D?-üş· araba fü.erinde-n geçmiş.. 
tır. 

Sıtkı lbaca'klarrru:Ian ve muh. 
telif yerlerinden ağır surette 
yaralanarak Cerra!hpaşa hasta. 
hanesine kaldınbmşttr. 

Kömür çarptı 
Nunıosmaniyede 16 numarada 

oturan odacı Zckerlya.nın oğlu 23 
) n.~ında ŞUkrü, dun, odaya konu· 
lan yan yanmamış mangaldan ÇI· 

kan ga:ı:larla zcllirlcnmiş, baygın 
bir halde Cerra.bpaşayn kaldml
ınıştır. 

- tşte mesele şu: Herhalde 
hatırlarsın. Ne"'Yorkta karşı. 
laştığnmz zaman kendimi kap -
Urnıış olduğum a.Iicenaplıktan 
dolayı bana biraz takılmıştm. 
O zaman ben de seninle bera. 
ber gülmüştüm. Fa.kat ~kat· 
te Meksikada bulundUo<>um sı. 
ralardn. bir sivasi suça haksrz 
yere kurban iiden za:raJlt kü
çüık bir kadrna uf ak bir vazi. 
fedc bulunmwıtum. Bu ka.dm 
Madam Dö Ligeradır. 

~Şk ve rna(,er a rornanı 

- N&Sil?. Şu terefine ziy~
fetler verdiğin güzel Kolombı. 
yalı dul mu!. 

- Evet, cemiyette1d eski 
mevkiini alsıbilmeei için ona 
sahte ıbir isim ve nüfus temin 

eğil 
. ? 

etmiıJtim. Anlıyorsun d mı . 
Dolores Kabreradan meydana 
gelen Madam Dö Llpra. ma.h
kOnıiyetini doldurduğu bapia • 
nenin duve.rlarından Nevyoı'k 
BOSyetesf fçir.e ancak ~e tak· 
ma fa.kat şaşalı bir iıatmle alı. 
na.bilirdi. Yoksa. deriıal bötUn 
kapılar yüzUne çevrill:rdi. 

Yazan: 

Moris dö Kobra 
- Tuhaf.. Ben bunları hiç 

bilmiyordwn. E sonra?. 
- Bu kadın beş sene ewel 

Pepe Sanşez isminde birisiyle 
sevi§iyonn\l2'. Seneler geçtikçe 
bu çocuk kötü huylar edinmiş .. 
Şimdi de Mis Burdet Kor>er ile 
düşüp kalkıyormuş ..• 

-- Burdet Koper mi?. Vay o 
da bcniın müşterilerimden biri· 
di~. F?Y· devam et. işte Madam 
Dö LıŞ"era bu şekilde evvelce 
fevk~lade sevınLcı olduğu erke. 
gı ~lrlenmiş, yoldan çılmuş bir 
vazıyette buluyor. üstelik bu 
erkek Madam Dö Li.gern.ya. ka· 
bul edilmesi imkansız bir üçlü 
kombinıewn teklif ediyor. Bu. 
mm üzerine Madam Dö Ligera 
Mis Burdet Kope.re mtlstaadbel 
koca81nm ha.kikf ahlikmı, ka-

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
ra:kterıni anlatıyor. Vaziyeti 
oğrenince fevkalfı.de hiddet eden 
Amerikalı zengin kadrn, Pepe 
ile. tamamen bozuşuyor. Pepe. 
nin artık bır tek arzusu vardır. 
Dostum olan Madam Dö Lige -
radan intikam almak. .. 

- Anlıyorum, bütün burilar 
aayetle vazrh.. Peki şimdi ne 
b ~ ? 
yapacagrz .. 

_ Durun acele etmeyin. so. 
nu var. Dün Madam Dö Ligera 
ıle Pepe Şanşez arasında müt
hiş bir kavga. oluyor. Ve Pepe 
\1adam Dö L"gerayı tehdit edi. 
yor ve diyor ki: Ya benim 
yrknuş olduğun evlenme proje. 
Ierimi yeniden kurabilmek için 
istediğim ~ilde hareket eder. 
Yani hana. iftira ettiğini ve 
kendin.in haksız olduğunu Mis 
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• 
emına 

Arada sırada bir telgı af 
kuyoruz. 

- Falan devlet, filan hükiı 
mete teminat \ermiştir. Bu. 
aşağı yukan. size komşulrurı· 
nrman birinin: 

- Benden korkma. sana te. 
cavUz etmiyeceğim. 

Demesine !benzer. Böyle bır 
hal karşısınd erefh insanla. 
rın Yiireklerinıe hakim olaca:k 
duygu malumdur. Bu sözlen 
dinleyen adam, damarlarındaki 
kanm__ nnsızın alevlendiğini, hız
l~dıgrm duyar; tüyleri l\rpe. 
~ ve kavga saatinin çaldığına 
hükmeder. Tfhayet söyleyenin 
yüzüne ters ters bakarak: 

- Ne münasebet! Diye so. 
rar, geleceğin varsa, göreoeğ.in 
de olur! 

Kuvvetine pek mağrur olan. 
lar ~·hiç tmınazlar. Bu gıhi 
~mat tkarşısmda sadece gü· 
l~yip geçerler. 

Bunların hangisi daha fay. 
dalrdır? Diye muhakemeye 
kalıktşmıyacağım. Yalnız ilıiç 
tnnnanıa:k, eğer yaln.tz Jnırvvet 
gut-urunun lbir ifaıdesi ise· lbu 
türl'WNnü ekmkli.k saymaıkta.n 
da kendimi alamıyncağım. 

Evet. kuvvetli adam soğuk 
kanlı olur. Fnkat bütün, çarele: 
~ ~uş, kendini, iher tür 
u ~vilzlere karşı kornyMeak 
tedbirlen alınrşga. 

~ızda, eline kudret ge
çlrenlerın !hemen bir çoğunda 
"Makyavel,, in ıten.asüh •· ~ ·· .. unu go. 
ruyoruz. Ortada yalnız ta;pUan 
bir m.a'ksad veya kast - dildrat 
ediniz ama, mefkOre, ideal ga. 
ye demiyonım - sadece 

1
kast 

-va;. Buna .va.rma!k içm çiğne· 
m.ıyeceklen hiçbir halk, ezmiye-

ce · hiçbir 
tur. BöyleJerininı za,yif, d 
sız, hasta. varlıklara. diş 
!eri. bugi.ın a:ı ı'k en sUrümlU 
moda yılı.}or. 

"~ mınnt '\Jermek,. le ''t 
urm , em hemen 

m n ya ı.. • • 'l\ıtlı 
zel \a dler e dolu not: 
• mesaJ . ln.rda lbır af) n 
ğunun hıyan tiru sezm k 
tir. 

Sizi onunla u~iuracak 
ve sonra <Ü. duygusu 
vücudunuzu. n.mcliyatln.rm 
kor.Kunriyle doğraya · ard 

Şöyl bir etrafnııza bak 
ruz. bu türlü teminatlara da 
nanlarm, kendi kıı.nlari}le ı 
lanmış yerlerde yattı'kl ı 
görürsünii7... Cenazelerirun 
tünde bayraklaraım kefeni b. 
yok. En fenası, böylelerine, 
ıkimse aemuyor da ... Onların 
uğradııkları felaketler anrlm· 
e&: 
··~z vata.na düşman ya

r&şır ! , • 
Di}"Ol"lar. 
Bene şu lboğll7J smalar halt

sızb1dar, tecnvilzlcr, yal:ı.nlar. 
dalavereler nrasmda ö .. ,'atanı. 
mm, kendi devletimin z. 
gösteııişısiz duruşuna bakıp ha~,. 
nm oluyorum.. Derin akan su
lar gi>i sessiz, gömülü kale
ler gfbi gösterişsiz yaşıyoruz. 
Kim3eden ıne teminat istiyor, ne 
de şunun bunun ihud1rtla:rma 
el ınratryonız. He?ilres: 

- Tü.rldye maddi varlrğm 
~nnetidiT! 

yor. Ool&r, yaimz maddi 
refsihımm gör«Dtleıi için ihü. 
kiitnleri bu kadardır. Fn!kat bu 
tqıc1Cm ilirtnnde. bu milletin 
içtade, bu d.8\ietin buyruğu al
tında ~. mıa.ne'ti ce lıe. 
:ııtimı oeftleÜere de üstün old 
ğu.mı ~. Saadetimiz b -
raden geliyor. 

HtJ.k:h &Wı. GEZG/1' 

IGONDEN , __ _ GONE 

yok mu? 
O N &yoğlu di•kirıink

rında.n bırinin ca:natd.... 
nında şimdeye tkadar görülme.. 
ıniş bir ilana tesadüf ettim. 
Şimdiye Gradar gördüiümüs i· 
13.nlarm n.asıl olıd:uğunu. t:ıairiit. 
Dükkfı.iıın i~ bwMaı 
mallar ilan edilir. Bir tuıı.an,e 
düldcanı ise, "Son moda lkra
vatlanmız vardır,, der ..• Bak
kal dükkanı ise, "AJ& sarda:L. 
ya1ıa.rrmız gelmiştiı-,, neviaılsı 
bir ilan ibulundurab!ttr. )(m.. 
ka.cı ise, ''Kelepür ~ 
elden düşme ~on~ 
n,, diye lbilıyük !harıflerle yamı. 
mış !kocam.an bir lev'hayı ca.. 
~ekanmın ardına :Y'Lpi!IL:N'bi· 
lir. 

Fakat "filan mel ft>ime ~ 
t~,, diye bir ilfu\ gördtiğünü. 
~ hatırlıyor musunuz? uşte 
dun, Beyoğlu dükkAnla.rmdan 
b~nde lben !böyle bir ilan göt
dum ... Camekanı türlü elıek
t.rik lambaları, ampullerle stıs.. 
lenmiş 'bir dükkan, W:>rük lıa.rf 
lerle şu tarzda lbir ilan yaz. 
dtnnl!"tı: "Pil yoktur!,, 

Bundan mak t anlnşılıyor: 
Ell<!ıirıdcki 18.m!balara ecza a· 

Burdet lKopere kabul ettirir 
veyahut da senın hakiki hüfto. 
Yetini_. yani Santa Kurus bapi. 
sanesintlcı\ yeni çıkmış bir mah 
~olduğunu ibütün dünyaya 
ı.J.!.n ederim, iş~ Bob g&ıüyor • 
sun Ya rezalet na-ede?. 

' 

~ Evet.. klMik şantaj ... O 
ar .. 

- Zavallı kadın. ike'nd'iwinan 
ınahvolmuş bütün şerefini ~
bolnıll;i kabul edi)'Or. Baa&at 
Versin ki tam vaMıb:a:le ,._.. 
~k kaıc;)masmı ve kmttbifltr,, bel. 
kı de intihar etm nine mmj d.. 
~unı. İşte Bob bM&:ıı n"11le 

undan ıbaret. 
- Zavallı dostum Alek:s!. 

. Bdb beni büyük bir dilCkatle 
dın!edi. Ağzındaki kalın yap
rak sigarasını çiğnedi. SanCla1 • 
Yesıni yanıma yak1a§tırdı ve 
Sanki herhangi bir kimsenin 
duyması ihtimalinden korkuyor 
muş gibi yav~ sesle sordu: Söy 
le lbana Aleks . Bu i e tamamen 
b~ğlanmıse bulunuyorsun. .. Ç{m.. 
kü Madam Do Ligera.yi ~
sun değil nıiY .. 

- Evet ... 
- Gii7.el.. peıki oyleyse. .. 

(DetJOmı ~,,,,,..) 

Ynizde kahr. Çünkü pili yok'-
tur. Pili bılııman Nımba1lmkn 
alll'lmlm, ddm. iyi olur. 

Hahaki f.-.t bu fJrsa.t di-
yerek her nen '"' W•n, ile 
yaıum ~ ~ eqrr 
satzyorltwr. S1ft p11e pince, 
''yoktur,, deyip ifin ic;ılnden ÇI 
kıyarlar ..• Bu piller ıumkaren 
yok mu? 

HlKllBT ltliJN/R 

Albn fiyab 
Dün a1tm fıyatlannda değişUWıc 

olınarmstır. Dtln de bir altmnı fi 
yatı 28, 70 lira idL 

2: Cumarte. Pazar - 71. Kan. 81. Kln. > 
~ -
er Zilkade: 7 ZJlkacle: 8 
1- Kumı: 30 ....-=•• 

Vaktıler Vaeatr Esaal ~--
G&neoln 8.11 %..141 &11 s.aı 
ctot.,a 

Oifrı ıs.o:; 7.U JJ.06 7.%,l 

tklndi ı~ 9.47 15.!8 9.U 

Ak,aın n .. tı Jt.00 11Al ıı.oe 

Yatar Jt.19 1 S8 19.1.9 ı.n 

ın-ıc 
..,, 11.'5 6.27 12.46 



Hava Kurumuna f Bir /ngiliz Avam 
Yunan-lt~lyan, Kamarasında 

rMareşal Badoglio 
istifa etti 

Torino bom
balandı yardımlar ti car et gemisi 

harbı . 
Harp gayelerı (B<L$ tarafı 1 incide) 

YUGOSIA V HUDUDUl'lı"DA 
\'ERtLr;R HABERLER etrafında 

At!.Dıl, 6 (A.A.) - Röyter .Ajansmm 

::=bi;i ~=;~'& hududun- ınüzakereler oldu 
~luba.rebe cephesinden gelen ao:ı 

b.a.berlere göre Yunanlıla.r CQSUrane 
ve cUretkdrane süngü hUcunılan rıa.· 

ye.,'inde !}imdi şima.l cephesinde Kami 
ve Mokr:ı dağlarını İtalyanlardan ta.
mam!yle temi?.lemişlerdlr. Son ~8 sa· 
ıı.t za.rfmJıı. 'bu cephede bUhasııa. ?ıılok· 
ra. dağlar.nm balı • şimal cenahında 
geni§ mlkynsta muharebeler cereyan 
;tm}f ve 1t.a.ıyanlar çok bUyUk zaşiat 
verdikteJJ ve b!r çok harp nı.atzemesı 
tuketUkteıı sonra çckileblımi'lerdir. 
yu~ıı.nlıJarm bir çok esir aldıklan bil· 
dlrtlmektedir. Sl.ıı lt.alya.nıara. Elbesa· 
na. doğru rlcaUerlnde yardım e~
tiıı Bu rica.t eımdi bütün §Imal cep
h~ boyunca wnuın!dir. l{ar ve als 
dUn bu cephe üzerine ha.va faaliyeU
niıı pek ziyade o.zaımasma. sebep ol-

mll§tur. 

1TALYı\.l'UB DE~lZE DOGRU 
KO'' A.LA.?\-ıTOR 

Atli dedi ki: 
Nizamlı bir sulh için 

harbediyoruz 
J..ondra, 6 (A.A.) - Röyter: 
Parlamento u.c;ul m üzake'resi 

mucibince, muhtelif partiye kra
lın nutkuna verikcek cevapta ya· 
ptlmasını teklif edecekleri tadilat 
haklcnda tekliflerde bulunmağa 
ve günün meseleleri hıı.kkınC.a mli
talea beyan etmeğe fı~:ıt vermek 
icap ettiğinden, a\·am ~ıımarast 
harp gayeleri hakkında muzakere
lerde bulunmaktadrr. 

Müstakil İfKi partisine mensup 
ve aralarında B. 'Megovern de bu· 
lunduğu tiç kişilik bir grup, nutku 
kralının modem medeniyetin bü -
tiln iyiliklerini imha. etmek ve bü
tün dünya i.'}Çilerine ancak acılar, 
ve sefalet senelerinden başka bir 

Loındrn, G (A.A.) - BBC: şey vaadetrniyen bu h:ı.rbe niha· 
At,l.nadan gelen son haberlere göre yet ver:Jmek için ne ı;;l::i şeraitle 

Ita.lya.n klt.aatmı vadilere döken Yu- bir sulh yapılabı<'ceği hakkında 
ua.nlllar, deniZ0 dökme:t itin ilerle- bir kayıt ihtİ\'I\ etmesinden dola-
ıneğ'e deva.ın ediyorlar. yı tessürlerini bey:.ın eylemiştir. 

YWlanlıla.r Ptremeti mıntakasmda Verilecek cPvap h:ı.kkında B. 
yeni :ınuva.f!akJyeUer kazannuşlardır. Megovern ;ı:.ı müt&lcada bulun-

ywianlıJ.a.r, Plremeti'n.ln §hn.a.11 g:u· mu§tur: 

b!.sinde bir ltalyan frrkagını ağ'ır zn- Müstakil işçiler partisi, harbe 
yiata. uğ"ratmIJla.rdır, daha nltr a.ğtr muhalif olmakla beraber, mcmle
top, ııil&.b ve mtıhfırunat elde et.ı:::ılş- kette hasıl olan ,·aziyet karşısm
lerdir. da her ne şekilde olursa ol.sun hiz-

ywıazı tayyareleri, dU.Ş'!Xlanın iki nıet etineği va?.ifc sayan bütün 
motı5r1U kolunu imha etm~, askerl erkek ve kadmlara, h,tirmetlerini 
bli'raka.lara bombalar isa.bet ettinni~. bildirmeği bir borç tel ;kki eder. 
.ıılperlerde (iizlenmtş olan İtalyan as- Harbe aleyhtar olmakla beraber 
!:erlerine bombe. ve mltra.lyö~ler ile müstakil işvçiler partisi, işçilere, 
hücum etm~tir. milli gayretlere karşı sabotaj ya-

D:aç ve Avlonya limanları, İngiliz pılmasmt tavsiye etmemektedir. 
tayyarelerinin ıığ'tr tıtarnızlanruı. uğ- ı?ıemleket dahilinde bu gibi şeye 
ramaktadır. · ç bir zaman teşebbüs etmedik 

!n@.tz tayj a.relerl, dil§manm ta·, ~e etmeğe de niyetim1z yoktur. 
mlz!enmes!nde YıınanltJar ile sıkı bir perek hariçte, itima.dnnrzı Yahşi 
eu.retfe teWlki mesıı.l ediyorlar. kuvvete değil ve fa.kat zeka ve 

D-0Şt)R1)LEN lTALYAN 
TAITAREU::Rt 

muhakeme kabiliyetlerine i'stlnat 
ettirelim. - ı 

Hatip, M'.U3ôllnlden bahııederken 
Londra, 6 (A.A.) - DUn Ama\'Ut- §Ulllan ısöylemlştlr: 

Iuğun cenubu garbisinde !ngıli.ı avct Musollnl bilsbUtUn başka bir insan 
tayya.relerl grupu ile mühim dil§man zümresine tln.hlldlr. Almanyada Hit· 
avcı tayyareleri arasında. cereyan •· lere ks,r:ı bir nevi hUrmet mevcut bu
den bir hava muhuebesi netJceslnde .ıunmaktadır. Fako.t, dünya.nm her ta
seklz dU~man tayyaresinin muhakkak ra.tmd~. hatta ttalyade. bile, Jı!u.sollni· 
surette tahrip edllcrelc düşUrllldUğU ye karşı nefretten başkA hiç bir ııey 
ve diğer yedi tayyarenin de ciddi su· duyulmamaktadır. Musollni, kara.nlık 
~tte haaara uğratıldığı teyit edilmek gecede kamasını tam srrtmı7.n daldı
t~r. Aynca bir tok d!lşman tayya. racak tıynette olan insanlar zümresi· 
r!;ıl.nln hasara uğraclığl da görillm!l§- ne dahildir. 
tı:}. Mego\·erne, nazi al<'yhtarı olduğunu 

;-~tlln tayyarelerimiz U!le-rine d!Sn· ve bUtUn mA.na.slyle de !ıışlzm aleyh· 
:m.ı .. 1crdir. tan bulunduğunu i!Avc eylemiştir. 

~·mdrn. 6 (A.A.) - BBC: Yunan- Asıl işçiler partisinin ~?.alarr bu ~· 
~~dakl 1ngilia hava kuvvetlerinin yanatm aleyhinde bulunmuşlardır. 
feb1iğln.e göt'e İngiliz tayyareleri Dra.ç Ezcümle James Grlf!tih:ı ıunları ~y
~·e Avlonya ıtmanıannı bombardmıan !emiştir: 

(B~ taraf• ı incids) (Baş tarafı 1 incide) 
Boma. s (A.A.J - sterani Ajan'f! ya atılan beyan.nameler arasın. 

•bD.diriyor: da İngiliz bahriyesinin Ta,:a.n-
Bugun 69 yaşında olan Mare,nl t.oda batırdığı ve hasara.. u~t. 

Jzmirde Uşaklı Bayan 
Nazife eşyalarını 

teberru etti 'Badoglio daha. pek genç iken 1896 lennın 
,i. -tka. harbinde ve daha sonra 1911 tığı Itaıyan harp gemıtt Ankara 6 (A.A.) _ Bugün de 
Tnı.blua muharebelerinde temayüz et· fotcgrafileri de mevcu ur. , a! 
ın~ ve cihan harbinde büyük bir aıı- Londra, 6 ( A.A.) - Hav~ bir çok yerlerden aldığmuz telgr 
kert ııet i!;in lUmı oıa.n vasıfları haiz ~tinin istihbarat servisı lar halkmıızrn Türk ha.va kuru • 
olduğunu lsbat etmiştir. İtalya • A· muna geniş mikya.sta yardmıda. 
vu.rttırya cephesindeki hareka.t ema- bildiriyor: 1n devam eylemekte bulunduklarını 
amda 14 ay mukavemet eden ve G<>· 9arşa.mba akşa.mI ·giliz 
rizla şehrini kapayan Sabotıno datı· lbom.bardıman tayYareleri Tori . bildirmekte idi. 
nın zaptı: Badogllo'nun en ıneşhur nodaki büyük silah fB;lbri~.aları Bu arada lzmitte valinin baır 
muvaffakıyetlerinden birini teşltil e- üze..;.,e muazzam bir hucum kanlığmda yapılan bir toplantıda 
der. Bu dağın alınmasından blr gtin ... .u.ı 2700 liralık teberrü kaydedilmilJ, 
sonra. §Chir de dUşm~tlir. 1917 sene· ya.pmışla.rtlır. f 500 Esat 
sinde ba.şkwnandan General Diaz'm En mm·im hedefi yine devle- bu meyanda Sadık E e ' 

jk uıu Demirsoy ve müteahhit Hasan !-genelkurmay inci başkanlığını yap- te ait mühimmat faıbrika.sı teş. 
mı:ı olan mareşal, nihai zaferin hazrr- kişer yüz, halk bankası 300, Faile 
ıanmaııında ve tatbikinde btiyUk bir kil etmiştir. NUzhet, Muhittin Eren, !h.san Ak• 
hisseye maliktir. Mağlı'.lp dUşma.nla Saat 21 den az sonra bom. köse Kemal öz ve Marmara şir
muhasamat.a nihayet veren Ville - bardmıana başla~ olan ~:1'Y- keti 'yüzer Firuzan Sezer, İbrahim 
Giusti nıütarekenamesinl de o imza· b f b k 
lamıştrr. yarelerimiz u a crı an_m u~ • ' Na1.if Ali Semerci Ömer Lütfi 

Harpten sonra mühim bazı va:r.ife- rinde iki saate yakm bır müd. ve S~panca şirketi' de ellişer lira. 
ler görınUş ve bu arada Rlo de Janei- det kalmışlardır. v vermişlerdir. 
ro sefirllğıni yapmıştır. Brezilyadan Şimalden cenul:J:a dogru uzan- D. Bakır'da ~·apılan bir toplan· 
dönli§Unde Mareşal olmuştur. 1927 de maıkta olan bir lbma. tam.amen tıd" senelik taahhütleri baki kal ... 
Genelkurmay başkanlığına tayin edi· if d " 
len Badoglio, iki sene sonra. Trablus alevler içinde kalıp kes U- mak üzere müteahhit Mehmet Kol 
umumt valiliğini deruhte etmiş ve bu manlar çıkarmakta idi. suz 100 tüccardan Hliseyin Ak· 
müstemlekenin işgalini tamamlıya- yangın yerleı:in~e. parlak .. zi - tuğ, M~hmet Pamukçu, Nedim 
rak asayişi terniıl etmiştir. ı d f laklar muşa N · At M tafa 

193!5 teşrini.sanlsinde Duçe tara!m- ya ar neşre e!1 ın .1~ . • - Pirinççioğlu, ezrr çr, us . 
dan doğu A!rlkası !evkalMe komiser- hede edilmiştır. Dıger bır pilo - Serdar, İsmail Sait, Abdullah Pı· 
llğine tayin edilmiş ve Habeşistan im- tun ifadesine nazaran yangın. rlnççi, Faris Nasır ve Tahir Çele
paratorluğunun fethini intııç eden lar o kadar çok idi ki. bunların bioğlu ellişer lira, Nazım !şmen ve 
harbi idare etmiştir. Daha sonra u· orta.sına düşen bombalarının te- Ezel Ulug kırkar lira teberrü ey-
mumt valilikten affını istemiş ve bu a.ff k 
arzusu yerine getirilerek ikinci defa sirlerini görmeğe muv a o~ !emişlerdir. . 
olmak Uzere genelkurmay başkanlığı· lamamıştır. Bunlardan başka sayısı yüzlere 
na tayin olunnw~tur. 1937 yılında, Son bombardıman tayYarcsi varan bir çok vatandaşlar da ot~· 
vazüesine ııa.veten tetkik ve arama bu mevkiden ayrıldıktan yedi zar ve yirmişer lira vermişlerdir 
mlll1 konseyi reisliğini de üzerine al· dakika sonra şiddetli bir infilak 1zmirde evvelce evini hava kuru -

-mıi~~i Genelkurmay başkanı Ugo olmuş ve yangın tekrar şid. muna hediye etmiş olan Uşaklı Ba 
Cavallero selefinden oldukça daha. detlenmiştir. , yan Nazife bu defa da otuz üç 
gençtir: 60 ya§ındadır. 1stl.snaı vasıf- Tayyare dönerken 70 kilo- parçadan ibaret ev eşyasını kuruma 
larmı harbiye mektebinde gı;.termJş- metreden yanıı:rmJar görüleıbiL hediye etmiştir. Bundan bruıka yi-' 
tir. Libya harbine iştira.k ettikten o . sonra 1914. de Avusturya.ya karşı har- mekte idi. ne !zmirde Türk sanayi ve tica 
bin daha başlangıcmda genelkurmay Fiyat faıbrikaları da oom.lbar_ ret anonim şirketi de kuruma 
ba§kanının ka.tibi ve doğl'udan doğru- dnnana tabi tutulmuştur. Bura- 10-00 lira teberrüde bulunmu~tur. 
ya mesai arkadaşı olmuştur. B lık · d · tmam ogulları 

-1917 den sonra. b"Q kumandanıııı-m da da büyük yangınlar çıkarıl- a esır e azız . y 

~ 6 -·...+ kuruma veniden 100 Halıl Dogan harekn.t bürosu mUdürlüğüne getiril· •UJ.q~ır • ' 5 K 1 miş ve nihat zafer için yapılan icra- Veri.len raporlardan biri bir lılar 75, İsmail Varnalı 2 ' em;O 
atta birinci derecede rol oynamıştır. f h .k t .. -00 'ki ve İsmet Konyalt Kardeşler de 
!stisnıı.1 liyakatinden dolayı 1918 de a r1 anın ça ISI uzerı ld ev 1 lira vermişlerdir. 
Tuğ generalliğe terfi ettlrllmiştir. ~lmd?anıktn edp.atlamış 0 ugunu Gümüışhanede valinin başkanlı· 

İki .ı.ene ltalyayı mUttefıkler arası 1.11 ı~? ır. . ğmda vapılan bir toplantıda da A• 

-a.skerl komitede temsn ettikten. sonra. !ngılız tayyare .. Icrı Alm~ya.. li Ata; kuruma 500, tüccardan Ha 
ordudan ayrıl.a.rak kenctislnl muvaffa· d Duseld rf h tın l 

. 
kiyetli bir surette sanayi hayatına a . 0 a .u.cum ~ .. 1~ er, mit ve Mahmut San kardeşler üçer 
vernıi~Ur. 192!5 de muvakkat.en tek- demıryoll~rı, sılf..h. ve m~ım~ yi.lz, Mehmet Yüce ve Refioğlu 
rar hızmete çağ'ınıa:ak harbiye mü.s... mat fabn-kalarmı, .ıır:ıan -ve d?k Fikri Atac Sami zarbun yüzer li 
teşa.rlıgma tayin edılmiş ve bu mev' la.rı başlrca hede;f ıttıhaz etm.ış... . ı' a· 
kide Duçenin mesai arkadaşı ve har- . ~ 12 .. ra vennış er ır. 
biye nazrrı olarak 1928 e kadar kalı ıleı;Iı~: Bu taa.rrm; saat sur. Bu içtimaa iştirak edenlerden 
mıştrr. Ezctımle kara ordusunda mu, . .nıliştur. diğer zevat da yekunu 160 liraya 
hlm LSlahntm b:.ı.şarılmnsına ha.di:n varan tebeITlide bulunmuşlardır. 

o~~~u~~ Senato tıznlığınn tayin, Çapadaki kız san'at 
1927 de Tüm Gencralllğo lert! edll· okulunun asker• 
mi§ tir. 

ı Glucester Dükü kıtalar 
teftiş ederken 1928 de Kral kendisine ''Kont,. un. lerlmlze hediyeleri 

vanıru bahşcylcmlşUr. 
Ugo Cavallero, hükumetten ayrıl· 

clıktan sonra tekrı.ır sanR.yi hayatına 
b~lamış, Cenovııdakl mUhlm Ansaldo 
f:.ı.brikalarmın ba§ma g-eçmiştir. 

1937 KA.nunueVYelinden beri doıtu 
İtalyan Afrikası kuvvetlerinin kur
may ba.§ke.nlığı vazifesini i!a etmel~
tedir. 

Türk - İngiliz 
ticaret anlaşması 

HudutlarımIZI bekliycn kah
raman askerlerimize kışlık he
diye ha.ulama işi kız san'at o. 
kullarında büyük bir faaliyetle 
devam etmektedir. 

Talebesinin ekserisini şehri. 
mizin fakir muhitlerinden top
la.mruş olan gene; kızların teşkil 
ettiO-i Çapadaki Selt:uk kız san
at :nstitüsü bu saha•Ja diğer 
okullara örnek olacak sekilde 

1 rşma.ktadır. 

• 
1 Alman tayyareler 

bomba attılar 
-

r 
.. 

ar1 

•' 

a' 

Lonıl.ra, G (A.A.) - Alman bom 
bardıman tayyareleri DUk q1uceste 
ile diğer bazı ordu subaylarından mü 
teşckkil bir grup Uzerine bornbal 
atmrşlardır. Ne Dille, ne de grupta.kf 
diğer lciınselerden hiç biri yaralanm 
mıştır. 

te 
~tmı _ııerdJ,r. İki şeytlen birini tercih edeceğiz... (Baş tarafı 1 incide) 

E: 1tıılYllJl torpltoııuna iki bomba Teslim olmak \'!!'ya yaşıı.mn.k. Sulhu büyük bir menurnnı.retıo karşılanıntş· 
Bu enstitünün talebe n!cvcu. 

du ancak 320 den ibaret oldu
ğu halde kısa bir zaman<.la ~ıs~ 
kerlerimiz için 600 parr,a kl'§lık 
hediye ihzar edilmiştir. 

ö· 
DUk askeri intaJarı teftiş etmek 

idi. nk bombardıman tayyaresi g 
ründliğll zaman Dült otomobilinde 
henUz inmişti. Bu tayyare di~er b 
tayyare takip etıni~ ve bir kaç san 
ye sonra da bombalar di.\şmUştU 
DUk teftişe devam eylemiştir. 

isa :et eftl.rllQüDtir• talep eden Mareşal !'eten nasıl bir tır. Bu haber ikl memluket a.rasında. 
TfrPlto dirhal durmug ve yana yıı.t· ırulh elde edebilmiştir? daha. geniş ve faydalı mübadeleler 

:::::~. MuhafazakArlarJan Bruke, muhale· yapılacağını i!ade etmektedir. 
- ı ~ Muayyen bir milddetle tahdit edil-
y _,_ ... _ ...a..a,de rnuhn.rebe'kırl tet partisi tarafından yapı an .ya.-
ıwuau.Ao 1;~ış ! natın aleyhinde bulundukt&n sonra memiş olan mukavclennmenin !ngil-

Aijııa, 6 (A.A.) - Atine. ajan-

st bildiriyor: y 
ROina. _ Bari rs.d~osu .. una.n 

ordusun.un Arna.vutlugı.ın duz ara· 
Ztsine indiği ve.kit piyade muhara· 
heleri yapmağa. mecbur ~ıa.ca~ 
ve blımetice tama.men ~lecegini 
bizlere haber vermektedir. Hal
buki Yunan ordusunun ~n ~k mu
,·affa.k olduğu savaş .sungu sava· 
§Idır. ttalyanlar bei ba.f~dır _bunu 

0 
kadar iyi tecrübe etmışlerdir. ki, 

ya.:ı.zls,rm.da siinıi\Yil b:U-ba.r s~Sh 
olarak tavsif etmektedırler. Eger 
bunu söylemekle !talya. radyosu. l· 
tal~an. ~uvvetıerlnin düz .;:e~_e 
~ ıyı aç~ ti ve 
me1'te ve i.lınitleri bu ne ce., 
bağia.majtta ise her §eyden ev;eı 
nazarI dikp.tleripi Arnavutlu~ 
topoğriı.fy~ üzerine celbctmegı 
faydalı görUrilz. 

sı~-maklarda ve istirahat nıerke?Jerln- tere ve Türkiye i!;ln istikbalde hayrrlı 
de bir çok kimselerle göıilşlUgil.nU, neticeler tevlit edeceği ve bu halin 
bl!;tlann a.rMın<la yuvalarını kaybet· muhasamatın lıltamından sonra da 
ı:ılş bir !;Ok kimtııelerin bulunme.sına devam edeceği muhakkak telAkkl o
rağmen herkesin, zafer elde edilince lunmaktadır. Mukavelenin ııumuı sa
ye kadl\r harbin devam etmesi lUzu- hası pek gen~ olup bUtUn Brite.nya 
mu kanaalinde bulunduğunu mUşahe· imparatorluğu ile Türkiye arasında 

de eylediğini ka.ydeylemlş ve demi§· her nevi iktısadl ve mali münasebet· 
tır ki: lere taallO.k etmektedir. 

- Bu inııa.nlar hepsi şunu söyle· Taymis gazetesine göre, neticel~u-
m.lşlerdlr: DUnyayı bu adamdan kur memiş olan mli.zakereler TUrkiycye 
tarm.a.klığ"onız lAzundır. Bunu yapm- bir miktar lokomoUnc bir çok vago
caya kadar hiç bir sulha imkan ola.· nun gönderilmesini de derpiş eyl<>· 
maz.,, mektedir. 

AUi kürsüye gelerek hükumet , DeyU Heraltl gazete.si de şunlJJ...rr 
na.m:ma cevıı.p vermi!7 ve demiştir yazmaktadır: 
ki: Daha. harbin baııtangıcında çok 

Anc.ak ı;unu ııöyliyebiliriro ki 
gayelerimiz bir sulh filemi, hür 
milletler alemi kurmaktrr. Kendi
miz için istediklerimi1J diğer mil· 
Jetler için de isti~·oruz. Nizamlı 
l:ıir sulh istiyoruz. 

Müzakerelerin sonunda müslakil 
işçi partisinin tadil takriri 4 mu
halife karşı 3·11 reyle reddedilmiş 
ve kralın nutkuna verilecek cevap 
ittifakla kabul olunmuııtur. 

dostane olan ve bu mahiyeti bugUne 
kada.r muhafaza eden Türk • İngiliz 
mUnasebellerl bu Uca.ret itilllfnamesı 

ile yeniden kuvvetlenmek imk1nmı 

bulmuştur. Her ild tarafça. lktısadt 

meselelerin halledilmesi, TUrk ve In
glliz menfaatlerini da.ha. sıkı bir au 
rette bağlıyacağı gibi karşılıklı an
Ia.şmayı da kolaylaştıracak ve harp· 
ten sonraki iş birliğinin. esaslarını 

koyacaktır. 

n 
ir 
i-
r. 

Bunların 250 si yün çorap, 
175 şi kalın kuma&tan dikilmiş 
avcı yeleği, 175 şi başlık ve el
divendir. Genç kızlarımızın ken
di elleriyle biçip, dikip Ye örüp 
hazırladıkları hediyeler l::irkaç 
gün içinde alakalı makama tcs
liım edilecektir. 

5 
-

şam kız san'at okulunda da 250 
çorap, 40 yelek, 50 kazak, 7 
mintan, 50 yün eşarp, lıazırlan 
m1ştır. 

Diğer taraftan Beyoğlu ak-
i Her iki mektebin talebes 

genç kızlarımızı tebrik ederiz. -
, '' • 1 " •• • • • ~:..ı.·. -- ... ~ ... ... : .. , ' .. ,., ~ ,, &• 

Aııkm Ateşini. .. Ua.rblıı heyr<'ııııını: ... San'atın kudretini görmelt lstlyenler 

Bugün L a ı e ' ye Koşsun 
Mcvzuunıı hakiki vak'alardan alan (Fransızca) 

Casus O.şıklar 
Herbert Marshal. Ge1·trude Michael 

Lionel Atvil'in 
l'AHATTJGI BlR HEYECAN KAYNAGI 

Para.munt Şirketinin hazırladığı esrar dolu bir hayat romanı. GünUn 
pünyanın, Tuihin yaşatılan bir sa.hifasıdır. 

DİKKAT: Son dUııya ha.berlerl Tlfrkçe rara.nıunt Jurnnlda. 
BugUn sı.ıa.t ı de tenzl!Atır matine. 

-

Alm an korsan 
em is ile 
arebe etti 

g 
muh 

t, 

A iman harp. 
misi kaçtı ge 

Londra, 
dairesi aşa 

6 (A.A.) - A.miraJlilt 
ğıdaki tebli~ ne§ret· 

miştir: 

Tamarvo 
IAhlı İn .. 

n Castle ismindeki ai
giliz ticaret gemisi '.Atlas 

ubunda ticaret vapuru 
rmiş bulunan çok kuvvet

i bir AJ.ma.:.o. korsan g e
uhare beye tutuşm~. 

denizi cen 
şekline gi 
il ve süratl 
misi ile m 

Mufassal 
memiş olm 

malfunat henüz gel
akla beraber alman r&· 
anlaşıldığına göre mu• 

rsan gemisi yakından 
porlardan 
ha.rebe, ko 

kabul etmediği için, 
zağa cereyan etmiştir. 
esnasında her iki taraf 
eş teati etmiş ve mil· 

milcadeleyi 
ıımktan u 
Muharebe 
<;ok sıkı at 
him mlkta rda. cephane sar!eyle

uşmanr kovalamak mec
kalan Carnarvon Cas

a.sara uğramış ve bfr 
efat verntlştir. Ôlenl~ 

ml.ştir. D" 
buriyetinde 
tle hafif h 
miktar tel 
rin akrab ası, imkan hastl olur ol· 

dar edileceklerdir. 00.• 
ınc ne dereceye kadar 
dığt henüz meçhuldUr. 
ar düşman şimale doğ
bir süratle kaç~\ve 
mevdarundan \ız8.kf'qtı. 

m;ız haber 
man gemis' 
zarar yapıl 
Son raporl 
ru büyük 
muharebe 

ktedir. • ğı bildirme 

Ka stamonu 
~ Dün bayram günü 
.· . yaşadı ~ ~. 
~ Kastan 
li Şef J 

umu, 6 ( A.A..') - Mil .. 
smet Inönünün re!8i

sıfatiyle ilk seyahat 
arı olan [{astamonuyu 
nin ikinci yıldöiıllin.ü 
lkevinde yaptlan me

heyecanlr teza.h'lirat}a 

cumhur 
mm tak al 
teşrifleri 
bugün ha 
rasimde 
kutlanmr ştrr. i 

lantıda ha.tipler, milli Bu top 
~efimizin askeri ve siya.si ha.. 

c yüksek şalusle.nru ve 
letinin onun etnjf mda 
!emekte olduğu milli 

yatlariyl 
Türk mil 
te dl ey 
)birliğin büyük mana.smı\teba-

ırmişlerdir. ~ rilz ett' 

Bu ves 
li şefimi 

ile ile vali Altıok, hniL 
ze çektikleri bir ~!. 
astam.on.ulula.rm tazim 
ıklarım bir defa daha 
eyit etmişlerdir. 

grafta K 
ve bağlıl 
arz ve t 

Bütün 
günlerind 

şehir büyük ba~ 
e olduğu gibi ba.~ -
yer yer süslenmiş btI.. 

adrr. 1 u~ 1 1 
larla ve 
lurunakt 

'7- r~- j 

-ülkeler Fetheden 
VATAN ğunun 

btitUn n ı.ınetlerinl ve aşkını feda 

bir KAHRAMANIN 
Uzeştlerle dolu hayatı 

eden 
serg 

Vatan· 
edaisi F 

TU RKÇE ·sozLU 
Büyük Film 

Yüzer bini ik ordula.rm garprsma,sı .. 
roe in.tanın muhacıere~ .. , 
YEr ZAFER ve ŞEBIW 
CH.llID DlX oldufu li&Jd8. 
lcl Yıldı:ı'm t,tıdkl!G 

Yl\zbinle 
\'O NlJIA 
BqtaıRt 

on 1 

B UGÜN 
AKSiM T 
tnemaıında s 

Seanl!l ar: 1 - 2,30 - 4.30 -
6,30 ve 9 da 

Bug Un saat 1.- de ten:dlUh 
matine. ·-----.. 

Filha.klka bu baknndan tetkik 
eclilecek olursa görillür ki, Arna.
·ratluk haıit.a.ııt memleketin hemen 
heyeti uınumiyesini bir çok yük· 
sek dağlarla muhat göstermekte
dir. Yunan ta.biyesi i.sc şimdiye 
kadar gö'l'U.ld.üğü gibi evvela muh
telit t~cri uıptetmek ve bu su
re,tle Hu dağla,rrn hfı.1'imiyeti altın· 
dşld dil:J nra.zhıin de otomatik bir 
tarzda hAkiml kesilmek gayesini 
taltjp etrnektcd.lr. 

mektedirJcr. 
Emniyet nez:ırctinin rcı=:mi teb

liğlerine göre, harbin ilk ayı zar
fında ha.sarat ve insanca zayiat 
6il!nçosu şudur: 

Londra, G (A.A.) - Tilrkiye ile ln· 
gittere arasmda. Anltarada imza edi-
len yeni ticaret anlaşması hakkındı\ , .. 1 .................... ... 

İta.lyn.ıılarm motör!U kuvvetıeri
:ı:e geliJ'lce, onlar daha. şimdiden 
··Wl3.fl.1IlarIIl aynı cins kuvvetleri 
~t. ke.r:;ı kat'Şı;·a gr.lm.işlerdir. 
~ Bir ~y.h Tnnanist.nnda ölenler 

Aijnn, 6 (A.A.) - Atına ajan-

sı hiidlrlyor: . 
Gazeteler dt)Jzna.n tayyarelerı 

te.rafmdaJ\ hl~ bir askerl C'hen:ırni· 
yeti olınıyan şe~ \·e köyler Uz.e· 
rbe ya.ıulan baskinlarda.Il bahset -

272 si kadın, 120 ~i c;:cx:uk ve 32 
si kil<;ük çocuk olmak l.lzere 604 
ölü. . 

425 i kadın, 147 sı çocuk ve 58 i 
küçük çocuk olmak üzı:>re 1070 ya· 
hlı. 

Şehir ve köylerde yıkılan e'' a· 
dedi: 1200 

Bombl\.i:ı~la ha.~rıı. u~rtyarılar : 
6 m~t~. 7 hac~nP, 4 k1lnik, 1 
hapiMne, 1 ticareföane, 9 kilise. 

le!alrattn bulunan Taymis gazetesi BUGUN 
=~~~~::de ezcümle ~u satırları 1 .

1 
p E K 

TUrlcler kadar emin dostlarla Uca 
relin arttırılma.sına. mtincer oıac:ı.k 1 

LADAM OKAMELYA'danROMEOveJUL:
YETTEN daha güzel Daha müessir ve dünY.a ~ 

edebiyatının §ah eserlerinaen 
ber tesviye suretinin !ngııterede ha.- SiNEMASINDA 
raretle kaf'lllanacağı mubakkıı.ktır. N 
İki memlekıet i!:in de faydalı olan ti- M A N o 
ca.ret muaael.elerlnln iyi ı..stikıımete 
doğru bir martıale te§kll etmekte ol· 

LESKO 
duğu 8.§lk9.rdır. Slya.sl ııahııdA ise bu 
Ucar1 muıımelelıır Tilrk • !ngillz do.i\t
lııtunun yıml bir nl:yıı.Msi l'llm.ıık Hi· 
baı1le çok bliyük b!r kı:ymete haizdir. 

Bugüne kMA r lF'F.:I'l •. ll'tLM Stllrl~'Oııundıı. yapılan TÜRKÇE SÖZLÜ filmlerin en mtikcm.mcll 
ve pn çcık ınuvıı.ffak (llanıdır. 1&!-: .. ' ' .... 

• ... '1 '• • I f O ~ ~ ... '• r •• ML• • .... : ....... o ·ı, ... 
Sea.nılar. 1 - 2.3-0 - ·f.30 - 6.SO ,.e 9 da 



Yazan: lskender F. Sertelli 
ıo-

- Herlf~iltlerin tuhafuuı git. danberi ç<k sinirliydi. Bilhassa 
ti ga.lroa benim bu kıynfetim '! ! o gece iki b1l"da vn.k'a çıkarmış, 
Ya.tağmm kcnanna. otm'<}u: bir ga.rwonla., mUşterilerden bL 
- Bu iri iboylu adam da kim 1 rint dövmüpt 
- N~ .,.ıırinbı zaMa Bu ufak hAdJeeler de göı!M' 

eeft... riyoırdu ki, YuUun. hasmı bu 
- Ne istiyor? :rek!Amlara, bu çaroal gibi bil. 
- Deminki hldilleyl hhld:Jm yUk eahftett gueteıerfn M§ri-

gelmiş. Seni ibir kere gönııeden ya.tına fent. halde içerliyordu. 
gitmek istemedi. Erieet ,un et1td'ldetı ~ege.. 

Yusuf başiıyle zaht4. memu. len~ kolnnd& taşdığı 
nına ee~ verdi. bir f1iın p.aıbJYl mat'l&J1m Uıl • 

Za.brta eefl biraz daha lra:1dn tQne bırak&r'alt: 
hUrmetkAr bfr tavırla YU9U· - Bektrli!Zt Yueuf pehlivan! 

fun elini eıktı: d.edf, bUtUıı bu guet.eler mdaı 
- HO§ ge!dlniz? Na.SJlmntz1 bahsediyor. 1şte vapurdan ç:OO. 
Tercllman: eıruza, kara.ya. aya.k bastşmIZ&, 
- l!aıt.Irmm eoı ayar. 11.ra.b&da gidf'1nbıeı, yoldaki va.h-
Dedi. Y uf: ş! ha.yva.n mUMdel~ne ~it yUz 
- Çok iyiyim. Rahat bin- )erce 9f!ıkilmi~ ~mler ... BU.. 

k:ırlarsa, şöy!e de!fb!IE bir uy- tün Amerika.lılar siri alkışlı· 
kuya. çok üıtiy~ım var. yor, mı& (hOf geldin!) diyor. 
Cevabmı verdi. TercimlM Yusuf ~den kalkıp giytn.. 

aynen !bu g&terf zabıta menıu· mi~t. 
runa tekrarladı. :Memur: Terclbnllnm getirdiği ~ 

- Gecen1zl rahat geçiriniz. lere birer ıbiTer göz ata.ra:k: 
Allaha ımnula.dİlr. _ Eh .. h03 buldu1c diyelim. 

Dh"erelt odadan çıktı. &lr&lmı bu ı.,tn eonu nereye 
lştn fenahğma badem ki. hol - van.cak. Dedf. 

de biriken yfudeTOe guetecideın _ Bu lıJiD 8()t'TU za.:fet1e, goalL 
biQbiri dönüp gitmemtşt.l. bi·...,..'e bi~. Bund&n §{iphe • 

HepS de: ~"':imam! 
- ~ pc!ılmmm ~ _ Be:nfmle gtireŞeeek pehH. 

ietfYorUZ. vaılarm ft!Bimleırl yok mu bu 
Diye hayku1yordu. guetelerde! 
Zabıta gett, odadan 9l1tu git- T.ı-clbnaft ~ bir 
az: bq pehlf va.n ~f g6st:erdi: 
- Pehlivan banyasmıu aldı.. _ I~e .. HepeinlD fotografı 

Yatağına uzandı. Ve çok yor. var t,ıunda. YaJmz MJ.W 
pttn olduğunu, hemen uyumaılı: (Cak) K..ıttomtyadaıı plecek. 
tsıediğini eöyledl. Dağı1maıım od& Amerib 8Unıl tunpl-,cm-
rica ederlnı. Jmfmdandır, 

Dedi, pol' memurla.no& dil Ymruf öteld ~an ba.. 
~ deıiıal cıatıtmaıamu kanlt dudaıilm blHriip gec;ti. 
l;in eımlr verdi. Fakat, Nevy<>rk Taynıla &"uete-

Gazetecfler ve foto mtJl'hd)ir- mnde inti3u ed bQyük ha. 
lerl ote!de1d kt,labalığıı alt bir dmde bfr portreııln altmda., ter
"o'k reshnl .. ~".re'k gece yan.. cü:manm otuduR"u şıı Yu. 
ına do~ otelden ıı.ynldılar. mı! pehliva.ıu dl11firdürm6§ttl. 
Yusuf y:ı.tağa. gırmiştl ama, Fotografm altıııd& keli-

tercUmaııa gUle : er )Ullıydıı 
- Alldı a$m& 6U J')IYJ 

tQmden kilitleyip gidintz. Tek. 
rar garsondu, otelclydl, gazete
ciydi yok bilmem kimdi diye 
önUno gelen lbent rahatsız etme .. 
sin. Bun.da uylrn nyuma.k ne 
gü~ ~'lll1ş be yahu! 

P .11vann. tt.,mlnat verdiler: 
- Haydi. mTurt.erlh olunuz. .. 

Uyuyunuz, Yarm görli§Urll.z. 
Mıeter Valkeır ile t.ercUmM 

kapıyı k p:\yıp çtkttla.r. 
Otel aaldrı!ôrl od.al rma. çe. 

kllmi§tl. 
M er Ve ker bu h!dlleden 
~ mtımnundu. Y<»d& iner:ken, 
tercthnana: 

"Tiı1'.k "11.lhıanım 'l/tmtHJOlHtı • 
dorı emin olarak. bu :rabah Ka
lifoMtiuaMn hare~t ed~ ae. 
tmbl A nıerik.ıı CTilrM ~mpivon -
lnn11tfatt Mf.,t~r Oak .. ,, 

Yumı:t pehlivan bu kellmeler1 
dikkatle dinled.ıxteı f30nra, Ca • 
km re.."!.mine wıun uwun bakb: 

- Çok seWnli bir &dam. 
Kollan ~if'kin.. eınBe8l kaim .. 
1fte bu pehlivan, beni blıu u#
~k gibi~. 

TercUman st\ld(i: 
- Bunu ben ft'flÇeD Pa. -

n.te.n tant?'ım. Ora.ya g'Un!ışme· 
ğe ,;elmi§ti. (Pol) <mu ye.nrn 
aatte yendi. 

(Deut11na uaf') 

Run1~n1a '&ıi yalan 
muhacirlere · kağıt
ları kim getirtiyor? 

oğrendiğiınize göre, Rom.a.n
ya.da.n gelmekte olan muha.clr. 
ıer muhaceret kanum.mun bir 
ın~ddesoun kendilerine verdiği 
haktan istifade ederek Türkiye 
ye bere:berlerinde muhtelif cins.. 
ler'den ve lbUyük miktarda kiğrt 
gotimıektedi rle.r. 

Bu k!ğıtlar yukarıda mevzuu 
bahis kanuna. göre, gfunrük 
remnindım muaftrr. Anc&Jk mu
haclrlerln bu muafiyetten isti _ 
fade edebilmeleri için rnemle. 
ketlerinde 'bu met.am ticaretiyle 
mfJŞg'UI olduklarını i8'bat eyle.
IMl&ri )8.znndır. 

Bunlann getirdikleri kRğıdı 
hemen ve toptan Eatmalanndan 
ve a.lreı n.ramalarmdan k!ğıdm 
kıymet.ini bilmedikleri ve bu i . 
şın ticaretiyle uğraşmadtkla.n 
an l1UJılm.a.ktadır. 
Rom.&ny~dan ki.ğrt getirenler 

ve muafiyet kayıtltırrnda.n isti. 
fa.de etmek düşüncesiyle muhar 
cirlere k.9.ğrt getirtmek Uzere 
harekete geçenler oldujunu ha. 
ber a.hyonız. 

Memlekete kağıt girmesini 
faydalı buluyonız. Anca.k fil. 
gra.fsrz olarak gelen bu kAğJt -
la.rdan hn.zineden ba§lta ı:nalı u. 
euı:a alrp pahalıya. ~tanlar. 
dan bunu tedarik edecek olan
la.rın da haylıOll ~rar görecek. 
l«lni t'1pheeis addetmelrt.eyir.. 

Bundan ~ bif!kaç l!eM 
evvel Bulgaristan.dan gelen mu. 
hacirlerin getirdikleri §ekerle
rin hazineye verdiği zarardan 
dol&YJ işin mahkemeye intiıka.1 
ettifini de mıutınam.&k l!mn.. 
dll', 

Binnetloe ki.fit getiren mu.. 
haclrl, memlekete gUmrl.lk ree -
mi ~lmeden girdiği !çtn in. 
hllsarlar ~Aletini, bunlan a.. 
lanlan ve a.dlfymıizt i~ ede
cek olan mı tşi olduğu yerde 
tutarak ve de.ha fazla. büyüme. 
sine meyda.n vermemek ü.zıere 
lA:kadarlann na.zan dikkatleri. 

nl ce?bl fa)'da.h buluyoruz. 

&larköy halkevinde 
ihtifal 

B krrMr hAikM'fnclen: 
BilyUk TUrk mntmekldrl (Ziya 

Gökalp) için 8 k&nunuovvel 940 
paur gfutö saat 14,30 da ve evi· 
nılz salonunda bir ihtifal terttp o
dUmişttr. Herke'5 gelebfl.tr. 

,,. ,,. "' 
F otoiraf Sergiıi 

Bakırkf ha)k~int'lf!t: 
Erimlııin nelJk rMim • fot.oğ· 

raf sergisi llS kbımuevvel 940 ta· 
rlhinde açılacaktır. lştirak etmek 
arzu edenlerin, şlm.dldeın ceerlerl· 
ııi balkevine g<Snd.ermeleri U&n o
lunur. 

-
1'-arilttaı: 

7.12.940 
8.0I Proıram 
8.16 Aj:ıM 

8.12.940 
9.0S 1'fartlar 
9.115 Ajtuıı. 
9.IO MüT:ik 

Karanlığa 
tı.80 Progrom 
8.45 YNDCk 1ıı1t. 

13,33 PJ~·- t'A'· 
13.üO Ajans 
H.O.'S rtım ı;ıtrkı. 

J 1.20 Bund'.l 
115.10 Sololu 
Ul.80 1'lıMk. 
18.0S R&d)O Ca.t.. 
J8,,0 TUrkültt 
19,0(l K ıınu,mıı 
19.111 Sa'l': ~terf 
ıe.so AJaıı• 
19.,6 Faaıl ~yeti 
20.15 Radyo Ga. 
:?0.45 Şarkılar 
ıt.1~ Konu ma 
11..10 Orkestn 
U.80 A~s 
n.ıso oub&nd 

9""'5 l'emt'1' U<ct, 

JUS Fıı.-;ıl Jıe~i 
12 .. ~I) AJıın 
JS.01) Fıuııl hl')"Ptt 

18.%15 Salon Orkt. 

JS.OS Radyo caa
l8.60 Fa il hPyett 
J.9.80 Ajans 

Jt.4.15 Şarkıtnr 
!0.15 Mti1lk 
ıo.ao Konuınm 

20.~ Şarkılar 
11.30 Plya.no Sol. 
:'.?.00 Opeııı 

H.M AJıın 
2%.M Dan" 

Sinema ve Tiyatrolar 

111111111 Sehir T İyatroau 
1 Akfam ıo.ao da 

)il Ilı 
Tl'J>f'batı Dram Kıtmıt 

111111 Bulunmaz Uta.k 
l'Bı.ADI •• !I. BARntt 

' • .y. .. 
tsUklaJ <'addeslnde komedl laımıında 

stlndUz U t.e Çooupk Oyunu. 
Ak,am zo.ao daı 

Dadı 
hAVE MATtS'p;LEit: 
~ı Tepl'bao1 Dratıl kıl!lı!nb 
~t 16 da BULUNMAZ UŞAK 

KoJnf'di Kr11mmda: (Çocuk Tlyatroeu} 

Beyoğlu Halk Sinemcuı 
Burtm 11 ele: Aktam IO det 1 -

Lo~l llardl çafie Avcıılar, S - &a
yorit&. 

Matbuat T elmiıiyenler 
Birliğinden: 

BlrlSlimlz adnwl T /12/1060 Oumar
t.e81 akıa.mı DaCcılılıt KlUbOnde verile
cek mllaamerenln H&laılm Alaturka 
kJııanmd& nrlJ.ecoltD! ~ ,.. •· 
,. d&YeUU•rtmizin Makalm •kın1%Jla 
tqrıtıertni m. e<kırtz. 

Sal:Aı ber'kee tcCn &Odda· ,,. &.tı&· 
ra sam yoktur. 

KAYIP!.AR 

Kara.nlrk geecler kimseyi ya. 
dll'gatmadı .gib1. Hemen alş
verdik. Bu arada birçok fııkra 
muharrirleri ~ •e.srettin Hoca· 
dan, edebiyattan e.kıllarma ge.. 
len frkra.ları harcadılar. 
Seb..i tıeldavi nt!llneocim i1.6 mu-

1Jcıkkf t ne 'IJilir 
MibJJteldvı qama "or kim qece

ler looc 8Mt 
Diyecek şair de yok. Çünkü 

Leylisrn.ı bekliyen Mecnu.nsuz 
bir a&nia.yız. 
Yalnız bu vesile ile ben de 

bir vak'a hatırladım. Gooe ile 
günd~ dair olan bu vak'a 
hayli entereea.n ve tarihte eş. 
sizdir. 

386 hicri yılında cul\is eden 
Fa.tnnt hükümdarlarından H!ı.
kim Yamnılla.h garip bir a.da.m. 
dl. Gtuip a.damm yapacağı da. 
garaip olUT ta.bit 

Neron gibi Romayı af.e§e V&

rip seyretmemi~ ama, Mısrrm 
bUtün insanlarını güne gündüz 
evlerin~ tıkJp ııvutmÜş, ge<:eleri 
sokaklara döküp çalıı::trrnıış. 
Ya..nl geceyi gündliz, gündüzU 
gece yapmış. 

İstanbul sporlan ajanı 

Genel direktörlUkç 
takdir edildi 

~brlmlıı au ı;porlan faaliyoti 
b11 aene, ıeoen eenelu. na.aran 
da.ha canlı ve daha mımt.azam ~e
reyan etmlftir. 

OuetemJs 4e mU.bakalar 
naemda bu faaliyet ve intimmı e· 
lladen geldi#i kadar okayuculıuı· 
na bUdinnifti. 

BUUla bununla beraber her 
iyi e oldağu gibi ba.ı:I khnaeler, 

ı ınuhtellf lebepler tahtmda. bu fa
aliyeti balt.aıamak istemişler iVE' 
her frnıatta o.fana, :hakemlere çat 
mak ~ :vesileler ara.ml§la.rdır. 

:ıcıtıı.taıı ma!J,Ycatnde.n mUUctye 58 
numa:nuıa almakta olduğunı mııaşa 
lt tatbik mUhUrUmU uyı ettiğim· 

den '" yeııJmnl yapt.ıraee.tıad 
ııtnın llükmU yoır.tur. 

Olll Nahbe MüdU:rtl Taru ol1'1 
tbnlılm Can'bolat. (löll) 

••• 
Sal3S6t.ya nllful u~ &1-

11\lf olduğuın notu u~lreNmi ~11 
•ttur.. Yenillnl çık&rac&A"tmda.ıı •ld· 
ııtnin bUkmt 70ktur. 

•• l!laınb'e Gtl"n!tl 

Uluborludlın aldıtnn nlltu8 k6'tdnn 
ll• kau. orta okulundan ~ 
(80.e.131) tarihli ve H/204 num&ralı 
ll&hadet.Dameml \'O a.kert t.ebdtlltan. 
kt.fldmu ayt etUm. Yeııiaıü ~ara· 
caı=daıı. eaktıılııln bll'~!1 yoktur. 

Mımtata 1Mtı:ı 
(842Q) 

Bilttbı bu bölgeler su aporl:ın 
mU.baka.lıuı neticeleri cetvelleri· 
nt tetkik eden reneı dJr~rJtık, 
b&tıemwn faaliyettni t:akd.ir et.
D\letlr. Bu Te&ile ile de bölgemb su 
Sporlan &jam Şazi Taeaııt Afııtl· 
dakl tebere ile talüt etmJvler· 
dlr, , 

Beden Terbiytı81 t&t.baJ höt~ 
al 'baolauılrğmaı Bölglıınlda 1940 
yılı a spc>rlan faallyett rapora 
tetkik edflel"t'lt yanı mfllllllnnl· 
:ret görtthnu,ıur. Bu ~ 
muvaffakıyetle lda~ eden b&lge
alz su sporlan ajanı Şarl Temanm 
fı&hdJr f.ltllldJifntn krn '"' fi! t~ il· 

U .. il eo-1:-in hocası Kavli çunc Ot;J.u.11 ... m 
zade Atai Hamsesinin Sohbeı..w 
IDbkar adlı kitabında bu vak'ayı 
anlatır. Işte birkaı; beyit: 
Fatımwuan altıvından Ha7cim 
Mısıra müstevli idi vcı7dakim. 
Oldu zulm~ule o millk.il mdm.ur 
Zıır-u bi berk misal.i tnnbur. 
Su sefahatleri 1rim o7d ı auan 
Kt1.dı ibli.!-i Mini 1ıa'1ran 
Cümleden biri o sa.hsı cebbar 
Scbi ruz ouladi. nrzu sebitar 
Behre tenbUı ve nida ettirdi 
Cümle (tf a.kn. sa7a ettirdi 
Herkesin nu:u o1u11 ak.samı 
Giınfi itoiicırdı aöri.inre Snmı 
Kim8enin canı mı 1Jar idi hemmı 
Giindüziln can aibi olma1J(Z ne. 

han. 
Şöyle böyle bin sene evve1 

geçen bu vak'a.yt ibir gözönüne 
getiriniz. Zifiri karanlrkta al 
veriş ediliVOT, gP.7.iliyor, çalışı. 
lrvor w. gü U güW t~T><la uyku .• 
Kim..cıe b .,mı pe ?'f'dm uzata
m•vo". 7.ira uz.'.l4'1r.ıı ba.71 sabr 
be>~ ivor .. 

Buoil" kil karnnlı f:ı bin def& 
C8J1 kurban ..• 

,ı;,ine milsaadelerlni ygıla 

:ıneylertm. 
Genel direktör 

TU;n n"'rnl 
Ccm!l Taner 

B~ de hymetr aj:uı ı \ c ~en
disfne he>r hususta y I !.rt;e
miyen aaym su sporlan 1'· ltcm'o
ıim.izi bir kor daha takdir ve 'cbo 
ri.k ederiz. 

--='='o~--

Mektepler volevbol 
müsabalcaları 

DUn öğleden sonra Beyo~ıu ve 
EmlııönU halkevl salonlarında mck· 
tepler arası V'()ıeybol ı:ııll!:.ıbakah.nıtt 

ba§!.Anılmt§trr, 
Beyoğlu balkcvl salonunda y:ıpıhın 

Bölge Saıı'at Okulu • J):ır: ~akoı 

maı:mı 16-4, 15-11 Dnr~ .:ıfııka, 

l§ık Ltscsl • J3o~az!Gt Lisesi r.ıaçmda 
ı&-12, lb-11 ~ıl\ ı.tsesı k&Z3l1Illl§· 
tn. 
Emin&ıO Halkevinde yapıl.an tstik

IU lbest • Ticaret :Mektebi maçında 
let lstlklll Lleeal 16-1 v 15-3 sıbi 
bir farkla pllp gelm!ıtlr. 

Muıullm Mektebi - Pertevıuyel Li· 
eea arumdaJ.d milebaka Pertevnlyal 

ha)'!l çıkmadığmdıu\ yapılamınm§ 

ve Muallim Mektebi hükmen galip 

~tır. 
BOKS IAÇLARl 

Bu ak§aın Beyoğlu Halkevtnıl 
Boks Seçme A!Usabakalan yapılacak· 
tır. 

- Yannki ~n hepsi 
de bu hMieeden bahsedecekler 
Gau~ mll~t'Ct\. dotu 

eraeydlm, Yusuf petıHvanr ba 
derece~~ dl
;vordtı. 

• • • Beşer dakikahk hikayeler Tuhaf insanlar Mektepliler futbol 
maçlnn 

letaobul Erkek mrld.cplerl fcıt
bol Dk beyet.tnden: 

Koca bir ftPl/Z yolcu1uiu bir 
dUi'mo tclD zMlr oldu. 

Anlatayım: 

Bam kUçUk pyler nrdır. Me9&
ll ymıf cillla.nınJt blr mU&, parla
~ bir c:aı:n. atm bir kadın ce
nMI. yahut yıkanm• btl' köpek .. 
Ne kadar bGJUk UR' Jn4e kl&neU· 
nla olunsa ot.un bGtiln bunlua do
tunm•dan «deme.; cülla.nnuo ma.
MDJJl ı-rlakJ.rlmda. y.U ıiltnmq 
camda, kU~ kadın Qeeatndo eıt
nizin §imdiye l:adu dtığmedilt bir 
llem, yepyeni b1r dtlnya buiaeaiı
DJIJ .unaederabıll ı 

llk dıkikalanm vapurda ook iyi 
idl, ıu, bir ıeyle ve bJıç. Jdmae ile 
m gul değildim. Kendimi bUtt\n 
yaundaldlere kartı ppam11, bir 
~ye ~·JdlıııJıttitn. 

BUtUn bu istirahat.imi blrlncl 
mevki ıı1gara eaıonu Ue yemek sa
lonu al'Umda.ki koridorda küçük 
bir gezhıti a.ltllst etti. Birdenbire, 
ut taraf du-,annda, bir kon.eol !!a· 
ati bliyüklü#U.nde bir llet ıö:stime 
lllp.Uftl 

Üzerinde yaıılr olan ktlimtleri 
eze ~ birer birer okuy&y::m.~ 

Yangın muhbiri 
Camı kırına 
Düğmeye baaınıs 

Muhbir büyü bir .utOnet t~
de duruyordu, c.n 1btr mabfuad& 
idi. Adeta. inan, :yahut hmıdıwi 
olan e,yal&rda.n ~rit edllıni.ş, 
bavuız bir hale ~onulnwfhl, Fa· 
kat tanı O'rt.MlncWd. tdyah dupe!. 
İtte bu, her dHlb Jumc!JM do· 
kunacak bir~ b.rptamaya 
laaar bir ftllAJ'l&a. aGaı.rt ... ,.. 
abırnadı, Hatt& • Q4&I' ~tt 
ki, UIWl .&llıh•. kQco.kba tuı-

<lığını blr Jmrn bir b&eet ayalı b
dıı.r gergin k.irplkl&ri tadar ~tr. 
Bir defaıımda, annemi 10rmak için 
m.iWh: geldiği zaman, ince bilt>i· 
!erinden tçNi ~eıantıt, kendi kUçUk 
odama kapayarak, bütün !:Irpm • 
malarma raftııen a.rU tı."ltil yatı· 
raralt ldrpaleriDdNi ıdvri ıı&ek 
ayaklarmt bh1blriM defdirinceye 
kadar oııu eıya.k Cl)-.k bağırtmıo
ttm., 

Bu ha.tırlaY11 doğruaunU r.öyle
mek lbı mg~ benim biç de iyi 
olmadı. Hemen etimi uzatmak, ea· 
nu b1.'r Mniyede kmp, bu uykusuz 
ye.ngm muhbir1nin Uzerlne bUtUn 
kuvvetJnıte basmak; ve her §CYi 
ayağa kaldrrmak istedim· 

Vapur 17 mil Qurlnc!e ldl. Ac;:ık 
bir hava vardı. Bir tarafımızda bil· 
yük MidlJU adaer. coğnı.!ya de1'91&
riııdo çi8dilhniz haritalara benE&
ınekl!.iı;fn denm ediyordu. Harita· 
!arda belki de bir eanivenin onda 
~nde imal edh'erdi~l.z ada, 
aa&tler 88.AU urundu. Şundan do
l&yı ~ytuyonırn ki vapurda her 
~ eıı.1dndi. Kama.rotlar ~ bir 
halde gidip gellvorlardt. Yani bir 
sdamrn ııe yaptığının farkmd& idi
ler. 

Öğl~ye k&daP ya.n~ muhbirl· 
nln 8nünden y\lı d~a gidip gel· 
dim.! Ara. arra lı:oridordıı. kim•e kA.l· 
nıryot" aibi oluyordu. Det'1al c&mt 
km'l'ıak ve parmağmım blltlhı kuv 
ntini bu açık gözlerde yoklamak 
fll'96tmt k1'Qnryordum. Fakat u
na boylu 'Ye kmrcık ~it blrt, 
ı.eltf bil' nıttııhyendJ; mUtemadl
ym &ı Te a.rka ahanhltt&rda.n 
bJ1DM ~; bir qa#r bir yu
karr dola~ı"du. Adeta erta ka
...ı..r. a....a rut pi• b -

ri&mla prtp bir ıı:aı,e kapmaca 
oynamaya 1-olamı,tık. Y ~ bil' 
ean.lye geldi lı:i, mümyen iktne:l ko
ridorda kaldı.. Bir da.ha gözllkr.ı&
di. Nak&vt oldu. 

Yemef• b.dar her ~· nğmen 
tek bNpma kalarnıuirm. Yenıeği 
herkeettın da.ha eVYel bitirmek; 
t;lıp.n fırlamak ~tiyordum. Ak&ye 
bakın 1d bu eeter de hmlre ~tka· 
cak bir tUtlln tacirinin karnı ağn· 
s tuttu. Yemeğe gelmedi. Bunu 
bir tarafa bıraknm:. Da.luı bıı.§ka 
blr ıtıY yaptı: mpra Mloaundaki 
18kemlelerden birini aaf koridora; 
yangm muhbfrlnln kfl.'tPl!l& cekti, 
Oturdu. 

Öfleden. IOlll'a kmdi kııırıd.lme 
ounu dtitbdUm. Yanım muhbiri· 
n1n önünden bir defa reçm~ ve 
ııinirlerlml ;yoklamak l Belki, diyor
dum; iilı: tesiri kalma.mıttir. Hu:la 
fırladım; ellerim ceblmde lddetle 
ona dofru ,.nrtldtbn. A)'IU YUiyet
te duruyOT; g&leri blr kant açık 
bir halde, HU an.ıı, bana kata 
tuttuf\lnu lfiUyordum. 

Gece oldu. Vapu.nm blltü.a pen
cereleri ka.paadı. 'O.tellk eamlara 
muk.avn.lar g~lrildl. Işık m.&lık., 
leme tertibe.ti alındı. 1'akat rıe :va· 
pıı.yun ki koridor maak:etemnedi, 

Bununla beraber kamarama ~· 
ldldifiııl uın&l\ a.&t OD bu~ 
lkt uat '°nra kalkmayı dtltUn
dlhn. Koridorlar bot ol•eabt. Bl
tlln yolcular birer lklıttr saten oe
ttım.ittU. •'Tam fnat" diyo?'dlna; 
k&mA~ yaftl '*"' ~acak. 
her JhtlJnale kaııı alt korldorla 
mercU~en tabtlna.tzı:ım. batmd.üi 
teleton!an a~tk brrakaesk; .,.,._ 
ana koıtıdıGnla YuıııPa -~ 

doğru eoıaııuaıı:, cam& kQcQk bir 
?Unqla.. .• 

Blrdenbh'• mUW. bi.r feryat va· 
Puru baetı. Pijama pantotonumdu. 
baeaklarmu henUr, 901anuotum kf 
kaınara b.prauıı hala açtml. Bil· 
tUıı baoJ.v, alt koridorun. kalori
ferle boğu.Iau.t kadar aıcak •Uk~· 

BugUn ~kta Şeref Wmd• 
yapılacak ma~lar. 

&.ha kom18erl: H. Snver. 
Da.r11f.,af'6ka L. - Gnlıı.t.a.uray 

L. 1aat 13.80, hak11m Ş. Tezcan., 
f&tanbul Er. L. - Vefa IAsw _. 
at 14.46, hakem Ş, Teıcruı. 

net.ine, saldan UstUnde e~en b!rtır ,.,,......_ __________ • 

ayçiçeAi kadar eğilmlfti: 
pil - Amaa. dedlın, belki bU .. 

yedik. arkadaşlar ... 
Bfr kaınazoot hızla geçiYordU! 
- Ha)'Il', dedi; yangm zill ca.lı· 

YOi', 

BUtün koridorda ~ıu oı
du. Birinci, ildnd me'Ykf ,.,tculan 
'bbibhine girdi. Herkes yangnu 
aıonırordu. Acaba kasan dalrealn· 
de illi? Ka.ptan kötkö. mtı yanıyor! 
Ban.70 dalrelerbıden biri mi ateo 
aldı? Pijımımm Uatiln• alellccle 
J>a.rdeeUınu geclrdim. Yukan k<>§· 
tuın.. Jllf pella, blrtslnl yakalamq 
lı:aptuın odasma ~fru. gMth11yo~ 
c!u. &ktnıı_ Btdm beyu eaı:Iı mtı
ı.;layen., Kapt.u, eiz.atmdak.Uere 
btr latb:ıtü hlldml olup obQdıtı· 
nt IOnı:yordu. Bentm kil~ kama· 
rota dofru eolnıldum: 

- Ne T&r; dedim. Galiba ~ 
ntliziaY"IUn kamarumda.n c;ı 
o1aeak. 

- Bırabıı Allah at1ana; dedi. 
~ bb1 o1aeü. Durup dunır
Jı:en )'angm muhbh1n.1D .mım kı
np dQlmqe balmıl ... 

Jltaptaq yalı:tqtmu 
- Ben_ ded!ın. .b~ ,_. 

ta,ta edllea llltlntak hlldmlybn. 
Eler lateraem. nt .... ,acıma p· 
pabJJ!rUn. 

T.Mf&s ,. hm•hır 6ıftcaa., .......... 

VAK l T 
Gantede erkan bUtOn ya%J ıve 
rntmlerin buku'lcu mall/uzdur 

ABOSE TARIPE~l 
Memleket AJeııılcket 

lçlnde dışında 
Aylık 95 iM Hl. 
1 aJbk 160 4%S ., 
ı aylık 475 ıo .. 
1 J11llll tOO 1600 .. 
TarlfedeD B&lk&D Blrllğt ICID 

ayda otaz kunlf d~Ulnr. Posta 
bll'lf#lne ~rmıyeı:ı yerlere ayda 
J'ttmlt beşer kurut zammedlllr. 

Abone ka7dmı bildiren mektup 
" teıcra' OcreUnl abone paraaı. 
D1ft pc111tA YC)'& bll.Dka ile )'OllamA 
ften"tln1 idare kendi 117.erine alır. 
TDrldpıııin ber potıta merkP&htde 

~A.KIT'a abone J'llUhr. 
Adre-e d~ğl.tlrme Uuetl Z5 Kıy. 

tLA Vt IRCTLEBI 
'11car t Utmtannm santitll • ıra· 

tın eoodan IUbareıı uan ııaytaı · 
rmda 40, le aytaıarda 60 kuruı. 
dGT'dbctı U.)rf&da 1: ikinci ff 
Ocftndld I; bfrfncldC 4; ı.tlık 
J'&Dt kesmece 6 Uradır. 

BO,Olr çok devamb kllfeU. 
reokll il~ nreııleff •Y" ayn ln· 

ıllT' ffr.ş!Jlt lllnl&nn 
dinneler f:,!' 60. kUrutlur. 
aııtt.;;,,.: M•hlff'ıt" '"RUJ'1Ul 

seowı flADtar 

Btr det• ao: lkJ d fıa DO, O; 
*fam' 16, dört dd&..11 lG ve Clll 
.,... ,,,. ınaruttur. 
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1 lslanbul Levazım amirliğinden verilen harıci askeri kıtaatı i lanları 
Aşağlda. yazılı meva.dm pazarlııı:ıa. eksillmelcri hizalarında. yazılı gün, saat ve me.ballCrdeki Askeri Satn• 

Alma Komisyonlarında. yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte ait oldugu k<fmisyona. gelmeleri. Şartnameleri lt.o· 
ml.Syonlarmda görülür. 

Mlktan Tutarı Teminatı 

C1Nst Kilo LI.ra Lira lhale gün, 
Sığır eti. 400,000 108,000 6650 9/ 12/940 

Sade ya~ 33,000 49,500 3713 12 
" .. 

Sı:.nıan. 963,600 38,544. 2900 12 .. .. 
Peynir. 8,000 :;,6{ü 348 12 " " 
Saman. 2,200,000 66,000 4100 18 " " 
Ot. 3,300,000 16:"i,OOO 9500 18 .. .. 
Kok körnlirU. 175,000 5,600 840 10 .. .. 
~vemarin. 70'1,000) 
Somikok. 60,000) 16 " .. 

*** 
Beher adedine tahmin edil(>..n fiyatı on lira. 25 kuruŞ olan 

5.000 tane yün battaniye Ankara.da M. M. V. satın .aıma K?· da 
kapalı z'lrfla 19-12-940 perşembe günü saat 11 d~ ihale. ed1Jeı:e
ğinden isteklilenn 3812 lira 50 kuruşluk ilk tenuna.t~arıle bır_ 
liktc teklıf mektuplarnu ihale saatinden behemehal bır saat ev. 
\'eline kadar adı geçen Ko. na vermeleri. (1569 • 11403) 

*** 
' Bclıer kilosuna tal:unin edilen fiyatı 8 kuruş olan 2400 ton sert 

veya. yumuşak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. PnzarlığI her gün 
.\nka.ra Lv. amlrliği satın alma koxnisyonunda yaprlacaktır. ıo ton
dan aşağı olmamak şartlle avrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 2400 
ten için kat'i teminat 21,700 lira 10 ton için 120 liradır. Şartnamosi 
U60 kunı§a komisyondan alınır. (1527) (11164) 

*** 
YcDi veya az kullanılnıı§ Hi0:200 kllovatlı.k 50 Frekans ve 2:.>0/ 380 ' 'nlt

luk aatııık bir Alter ınotöı:U olanların Ankarada M. M. V. Hava. mUsteşar 
lığına müraca.:ıtları. (11583 - 114ô4) ..... 

EskiSehirde ikl ahır yapLırılacaktrr, Keşi! bedcll 53,730 lira. 6 kuruş, ilk 
teminatı 3936 liradır. Kapalı zarfla. eks,Jtmesi 14/12/ 940 Cumartesi günü 
saat ıı de .A,nKaiada. 1!. M. V. Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
llplerln kanunl veıılkalarile tekli! :mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komis;yona vermeleri. (1523 - l ııaoı 

:(. '(. :(. 

200 takını çllt atlı haım.ıtıu araba koşumuna günUnde t alip c;ıkmadığm
dan pazarlığı 12/ 12/ 940 Perşembe günU saat 15 de lzmJr Lv . .ı\mirllği Satm 
.\.ima Komlsyon~da. yııpılaco.kttr. Tahmin bedeli 15,600 lira ilk temlnrıtı 
:.!310 liradır. Şıırtna.ıne ve nllmunesi koml.!!yonda görülür. lsteldllerin kanuni 
vcsilcalaı:ile belli saatte koml.syona gelmeleri. (1597 - 11567) 

~~~ 

.MUteahbit nam ve hesabına pazarlıkla aa.tm alınacıı.k. 500 takını çüt atlı 
n'lklıye araba. ko~mu.ruı talip çıkma.dı~mdan pazarlığı 12/12/940 PerşembP. 
ı;ilnU saat 15 de lzmlr Lv. Amirliği Satm Alına Komisyonunda ya.pılacaktır. 

Tahm' n bedell 40,000 lira, ilkteminatı 3000 lira.dır. NUmune ve şartnamesi 
komisyonda görülür. Iı!teklllerln belll vakitte komisyona gelmelerL 

(1599 - 11569} 

• • • 

Ra,:ı.t vo l\labaW. 
115 Çanakkale Umıı~bey. 
15 izm.it. 
]5 İzmit. 
15 lzıntt. 

10 Edirne Ha.crumur. 
11. Edirne Hacrumur. 
14 Çorlu. 

15 Ltileburgaz. 
{11595 - 11565)' 

İstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan : 

40/ 1325 
Alacaklı: ISatina Beyoğlu İstik

lal caddesüıde Halep hanında 7 nu· 
marada: 

Borçlu: Spiro Papadopolos: Be
yoğlu Sinemköy Rus sokak 129/ 76 
numaralı apartnnanm 2 No. daire· 
sindo: 

Mahcuz olup para.ya. çeVt"iJmesi
ne karar verilen ev eşy8.Sl peşin 
para ve açık artt:rrma ile 11-12-
940 rasla.yan cumartesi günü saat 
9 dan itibaren yukarıda yazılı ad· 
reste satılacaktır. Taliplerin yüz· 
de yedi buçuk pey akçeierilo 
40 /1~25 numara. ile mahallinde bu· 
lunacak memurumuza müracaat-
ları ilan olunur. (34255) 

Bakırköy sulh hakimliğinden: 
940 161 
Bakırköyünde Yenima.hallede 

Tayyared Sadık so'ltağmda 31 nu· 
mara.II evde mukim iken ölen Ha· 
cerin 1 erek esine mahkemem.faca 
vaziyet edilmiş olduğundan kanu
nu nıedeninfn 534 cü maddesine is· 
tinaden üç ay zarfmda mirasçıla
rın ve 561 ci maddesine tevfikan 
da bir ay zarfında. alacaklı ve 
borç! ulamı mahkemeye müracaat 
etmeleri ilan olunur. (34256) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT MatbaMı 

Umum neşriyab idare eden: 
Refik Ahmet Bevenqü 

SENi 
SEViYORUM 

diye mırıldandı 

Şayet bu kola y ve cazip 
güzellik tedbirini kulla
nırsanız size de ayni 

sözü söyliyeceklerdir. 
Her genç kız, bu kelimelerin 

ahengini duymak hülyasında... 
dır. Buna da pek yakında nail 
olabilirsiniz. Keşfedilen bu pek 
basit güzellik reçetesi saye.sin.. 
de ve yalnız bir kaç gün zar. 
fmd.a sevimliliğinizi yüksel te. 
bilir ve cazibenizi arttırabilirsi. 
niz. En esmer ve en sert bir cildi 
beyazlatrp yumuşatacak '\"e pe. 
restişe layık bir hale ifrağ ede~ 
cektir . Keza, solmuş ve siyah 
benlerle dolu bır ten tazele e
cek ve saf bir hal· alacaktır. ~ 

Bu baptaki mütehassısın bu 
nasihatini oku;}unuz: "Tasfiye 
edilmiş, taze kaymak ve reytin. 
yağmm cilt üzerinde fevkalade 
yumuşatıcı bir tesJ i vardır. Bu 
iki ıııısur, halihazırda diğer 
kuvvetlendirici, besleyici Ye be~ 
yazlatıcr unsurlarla beraber be
yaz (yağsız) Tokalon kremi ter • 
kibine karıştmlmıştır. 3 gün 
zarfında Tokalon kremi cildini. 
zi, hiç beklemediğiniz bir dere.. 
cede güzeUeştirecek ve yumuşa. 
tacaktır. ,, 

15,000 ton şelılr dahili naJrJiyatr kapalı zarfla ekııiltmeyo konmuştur. 
ihalesi 25112/940 gUnü saat 15 de Ankarada Lv . .A.mlrliği Satm Alma Ko· 
mısyonunclıı yapılacaktır. Tahmin bedell 33,750 lira, ilk teminatı 2532 lira.
dır. şartnamesi 250 ku~a komlsyondan almrr. Tlipleriıı. kanuni vestkala· 
rile teklif mektUl'larmı ihale saatinden bir sat evvel köm.isyo.na vermeleri. 

ı_stanbul eered iyesi 
. . ı ıan ,ı a rı 1 

.. ~, ·--

Baş, Diş, Nez1e, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün a7rıların~ 

derhal keser · 
'r binda gUnde 8 kaşe a.ımab111r, 

TAKLITLEBL'IDEN SAKININIZ. ID..R I EiillE l"ULLU KUTULA.Kı 

ISRARLA lSTETINlZ 

Beykoz kazasının GUmUşsuyu mevklinde kA.in bezml !lem Valide Sultan 
vakfmdo.n olup vakrflar mUdUriyetine ait olup tnclr karyesi hududu ittisa· 
linrle Lcbi Dery~da merhum Ya..bya Beyefendl zade İsmet Efendi sahllhane
sinc muttasıl Hoca Bahçesi demekle Arif bahçe hendeği.nln esfell canibi En· 
bed Ile Kanlıcak mukatııa.sı arııztsinde_n olan Cebel Esfellndo vaki karye! 

mezk1lredcn Sultaniye çayırına mt!rur olunan tarika ve andan canibi ye3ara 
müteveccihen tariki mezıror ile Mezit köyünden deryaya cart olan dereye ve 
andan dere! mezkQre Jlo Abdullah Paşa vakfından Mezit Köyü bahçesi de· 
mekle Arif Bahçeye ve andan derel mezlroro ile değirmen mukabelesinde 
olan drel mezkQrenln mUnharlt mahalline ve andan canibi yemine mUte· 
veccihen ylno dcrei mezkOre Bent B&§I nam mahalde vaki zikrolunan Mezit 

köyü bahçesi arazisinden tarla ımnrma mubazl :mahalle vo andan canibi ye· 
sara müteveccihen mezkCır tarla. ve ylne mezktır bahçe ara zisinden bağ st· 

nrrlan U'3 atik hendeğe ve andan mezkOr hendek ile funAaJık cebele ve andan 
mezk1lr henrlek h fZ:ı sile cebell mezk1'lr v:ı.sat.'ll:ı. kireç kuvu nezdirı.!e set ü· 
z~rlnde vaki hende>• m!.sUlU Katrrrı t..-ı.ri1dne ve e.nd:ı.n canibı yesa.ra m \lnha.-

riten tariki mezk1lr ile tarikl merkumun Hoca. Ibhçe.sl fevkinde oıup bah· 
c;esi mezkQreye muha.zl mahalline ve andan yine tariki mezkQr ila Günıu,Ş· 
suyu deresini arzan katederek karşu:mda dlğer Cebel Ehlelin:ie vaki Arna
vut Bahçesine mutwıl olan 'hendeğe ve andan mezktlr hendek i e klreç oca• 
~ın:ı mürur olunan tariki arzan kat ilo Ta.şaltı nam mahalle ve andan tariki 
mezknre ınuhazl Meşatlık CPbell va.satmda vakt hcı.değe ve andan mezkO.r 
hendek ile cebel balasında Meşatlık itt1ııalin1a kAln mezkiır hendelc ca.nlbl 
ulyasma ve andan fundalık derunuc.:ıan yine hedek ile Iel deryada taı ıkl 
a.m üzerinde vakt yar başına· e andan canibi yemine müteveccihen yine mez· 
k11r hendek ile kireççi ta.riltine ve andan tarlld mezk1lr ile lebi deryada vaki 
Toptaşı tAbir olu.nan keb~ ta§a. ve andan canibi yesara miltevecclhen Iebl 

derya ile zikrolunan İsmet F..!endl Sahilhanesine muttasıl Hoca. Bahçesi hen
deği esfellne müntehl ve m:ı.hdut olup hududu nıezkO.re dahilinde kain kireç 
ocakları ve dalyan odası ve kireçgller çalıcılarmı:n mlltemekkin oldukhrı 
oda ve harap kasır ve kahve oca.ğmm arsaları ve boı:ıtanlar va çayır ve fun· 

dalık ve mer'a mlnelkadim sulıa."liye nam mahal d1.omekle manıt diye vak· 
flyesinde yazılı olan arazlnin vakıflar iuareıı;i na.mma. tapuya bağlamnk üze· 
re tahdiı;ll yıı.ptlacağmd'l.ll bu arazı. dablllnde bir hakkı tasarruf iddi& eden 
var Jse 2-12-940 tarihinden 2-1-9U tarihine kadar Beykoz tapu aietl 
memurluğuna müracaat eylemeleri na.o olunur. (11590) 

(1589) (11510) f 
Karaağaç n:ı.Uessesatı memurin ds.iresl binasmm' tAmlrl açık Wiltmeye . .. liı!li .. MiıllilılıılllııiıillliiılM~ıYiiılalıiİ~IİI 

konulmuştur. Ke;ıl! bedeli 68li lira. ısı kuruş ve illt teminatı 51 Ura il kuruş· 
tur. Ke§1! ve ;ıa.rtname Zabıt ve :Mua-... 1 MUdUrlüğU kaleminde gö'rille
bilir. İhale 23/12/940 Pazartesi gUnU saa .. U de Daiinl Encllinende yapıla· 
caktır. Tallplerln ilk tem.inat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden i 
gtın evvel Fen !§leri mUdUrlUğtlne mUracaatıa alaca.klan fenn1 ehliyet ve 
940 yılma ait Ticaret Odası vesikalarile ihale muayyen saatte Dalınl En· 

nıra0 ................................... ,. 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde fevkalade nazaretli. 

ho.vadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
odalar da vardır. 

Vakıt Gazetesi Idarehanesine müracaat. 

1 Q 

Adet Lirahl• IJra 

1 2000 - 2000.-
3 1000 - 3000,-
2 750 - 1500.-
4 500 - 2000.-

8 :?50 .. 2000.-

" 5 100 .. 8500.-

80 öO - 4000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
ma nda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşldeler: ' Şubat. ı Mayı~ 
1 AJ;"Ustoa, 3 bdnclt.efrlıı 

ta.rlhlertndo yaprtır. 1 
Kumbııraıı ve kumbaJ'lı!IIZ be~p. 
l.armda '-" az elli ırası bellonantaı 

kıır'aya dahli edJllrler. 

. 

cümende bulunmaları. (11593) 
4.:f ~ 

Sahipsiz ba§ı boş bulunmuş iki baş kuzu ile bir baş kazın sahipleri kim
ler tao Usküdar ka.ymaka ·1 ve beledJye şube.si mUdtlrlUğüne müracaat et· 1 

meler! UA.n olunur. (11598) 

inhisarlar - umum 
m Qd.ürl üğ ünden: 

I. - Mevcut nilmunesi mucibince ''13.000'' kilo kalın kDU!:ıp pa 
zarlrkJa satın alınacaktır. 

II. - Pazarlık 10/ XII/940 salı günü saat 16 da l<"ı>'h<>t· - · , le
vazmı ve milbayaat şubesindeki alını l:ol""·,. .. onnnda yaoıl:ıcaktır. 

m. - Nümune sözil g~en şubeden pa~ız almabilir. 

IV. - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saattu tek 
lif edecek1eri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme para.sile birlikte mcz 
kfu: komisyona müracaatları. (11476) 

1 Deniz Levazım Satmalma Komisyonu i!Anları 1 
1 - T<ı.hmin edilen bedeli 6480 lira olan 1800 kilo k::ıtranlı gırcalanıı 

9/ 12/ 940 Pazartesi günü saat 15 de Kasımpa.ş::ıda bulunan Deniz Levazı.a 
satmatma komisyonunda pazarlıkla.. rksiıtmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı 486 lira olup §artnamesi her gün iş sa.ati dabilioQf 
mezkCır kom.i8yondan bedelsiz alınabUir. 

3 - lstcklilerin 2490 sayılı kanunun istctUği ve.<Jaiklc blrlil.te adı g-eçer 
komisyona mürac ıatıan na.o olunur. (11497) 

ı - Tahmin edilen bedeli (12500) lira olan 100 ton soaaıun 9/ 12/ 91l. 
Pazartesi günü saat 14.30 da Kasrmpa.şada bulunan deniz levazım eatmalmıı 
komlsyonunda paza.rlıkla eksUtmeııl yaptlacktır. 

2 - nıc temintı (937.l'iO) lira olup §artnamesi her gün iş saati da!tllinde 
mezkQr komisyondan bedelalz almabtUr. 

3 - İsteklilerin 2490 .ıayılı ka.nunun ıstedlği vesaikJe birlikte adı geçen 
komisyona müracaatları na.n olunur. {11496) 

VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına diz~i isleri alır. 

Vakrflar !da.reler) veznesinden mM§ almakta olan Mütekaid.fn Eytam 
ve Aramilin - BirincikA.nun 94.0 Şubat ve Mart 94.l - Uç aylıklarının verll· 
mesino başlanmıştır. ı(ll577) 

--~-------------lllr.-
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

Ziran t Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta!!arruf huaplarmda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıda.ki 

ı 

·l 

pla.na göre Jkramiye dağıtılacaktrr. 

Adet J.000 Lirabk 4.000 
2.000 

Lira 


