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GÜNLÜK AKSAltl GAZETESİ 

Osmaniyede krom 
madeni bulundu 

Sigorta sosyetesi 
Hayat~ Yangın -Nakliyat - Kaza 

Sümer Bank binası, Gataı.. Tel : '4969 
o u C lDARE YER! : ISTANBUL TURKOCAG~ CADDESL TELEFON: 24154 l 

TELGRAJ' ADRF.5İ: cHAKiKAT> fsTANBUL • POSTA KUI'USU: 610 ~~~~~~~~~~~J 

Adana (Hususi) - Mad•n TeUdk ve An
ma Enstitüsü Osmaniye kazuırun Karata • 
vuklar köyünde krom madeni ke,fetmiıttir. 
Bu hususta jeolojik tetkiklere devam edil· 
mekteclir. ı 

YIL : 1 - SAYI · 147 PAZARTESi 16 BİRlNCIKANUN 1940 Fiah 3 kuruş 

orunma anunun a a i at 
' 
ihtikar suçluları için 
cezalar şiddetlendi 

Aracar. 
~ııgosla11 
lırünaselletleri 

"'•1t11ı 11 11111111111ııııııtı111ım11111111111111111111111ıııtn 

Bütün tahminler paktın 
1'una kıyısına muvakkat 
bir aulh getirdiğinde, bu
~urı ebedi bir dostluk 
rıi~arıesi olmadığında 

1K iralar üstü kapalı 
şek ilde artırılmıgacak 

11ıiittefiktir. 
" ,,, ... 11111111111 ıı11111111111111111111111111111111111ııı1111ıı 

elgradda imzalanan Yu: 
goılav - Macar ebedı 
doıtluk paktı, Tuıuı ~: 

~'tııda bir sulh unıuru hüviyetmı 
Ll•dığı halde, her yerde müp• 
~ tefairlere uğramııtır • 

llunun sebebi aıikir. • Ma • 
''-ıın yirmi aenedenberi Yu· 
tııııavya ile bir toprak davalan 
'Ildır. Nem nem ıuba ile ifade 
ldij•n milli bir dövizle Mac.arlar, 
l.ç,n barb sonunda Y ugoolavr_a · 
~ t•çen arazinin de ilhakını yır· 

Meclis bugün toplanıyor 
HükCimetimiz milli korunma f kadar ağır para cezııaile beraber / kadar ağır par~ ve 7 gü~den bir 

kanununun bazı maddelerini ta- iki seneden beş seneye kadar aÜr· aya kadar hapıa cezası ıle bera· 
dil eden kanun li.yihasını Meclise gün cezası hükmolunur ve mal· her 15 günden iki aya kadar dük
vermittir. HükUmet, bu liyiha ile lan da musadere edilir. Ancak, kin, mağaza ve ticarethanenin 
kanunun bir çok mühim madde· müşteri satıcıya bir para tediye kapatılmasına hükmolunur. Bu 
lerinin yeni İcab ve ihtiyaclara etmişse bu para derhal kendisine fıkrada yazılı fiillerin tekerrü • 
göre tadilini teklif etmektedir. iade olunur. 31 inci maddenin rü halinde iıbu maddenin birin
Bu maddelerin en mühimleri fU ikinci ve üçüncü fıkralari1e 32 n- ci fıkrasında yazıh cezalar verilir. 
§~kilde tadil edliecektir: ci ·maddede yazılı fiillerin işlen- 31 inci maddenin ikinci ve ü-

Madde 59 - 31 inci madde- mesinden· tevellüd eden veya e· çüncü fıkralarile 32 nci maddede 
nin ikinci ve üçüncü fıkrası ile 32 debilecek olan zarar, malın ya· yazılı fiillerin i,lenmesinden te· 
ve 35 inci maddelerde yazılı ih- hud temin edilen veya edilmesi vellüd eden veya edebilecek olan 
tiki.r v~ istismar fiillerinden her kastolunan gayrimuhik menfaa .. zaraT, malın yahud temin edilen 
hangi birini irtikib "dcnler hak- tin miktar veya mahiy~tine göle, veya edilmesi kastolunan gayri 
kında 500 liradan 5000 liraya hafif ise 50 liradan 500 liraya [Arkası ııahile 3 sütun 1 del 

hldır tanımıyorlardı. 
l"ugoılavya küçük itilafın ~za: --------------

, "r•n·an·n müttefiki iken ıler• Mu·· nakala,,... t Vekı·ıı·mı·z Mısır, ~İngiltere 
siyasetini 
takib etmekte 
devam edecek 

;::ıı,n bu iddiadan timdi Ma • 
.'"<, Yugoı\avya; bu iki mea
~.;d•n de mahrum kaldığı 

~·· vazgeçmiı oluyorlar. Ma· tetkı•kıerı•ne 
~ '-r, Yugoalavyadan .t':'prak başladı 
d ttlerken kendilerine polıtik yar 
ı.._llıtda bulunacak kim•• de yok· 
~I \> •rsay ıulhu içinde yaf8yen 

l'tıa.nya, mevcud ıiıtemin yı_kıl
~%1 istemekte Macarlarla dılek 
~liğj yapıyor, nihayet manevi 
1\,, tnuzaherette bulunuyordu. 
~ di Almanlar f"rkta ve garbda 
,.ı.,ler elde etmiıler, hatta Ma· 
~ı.n sistemleri içine .~~arak, o• 
~ llıunanyadan istedıgı toprak. 
~'.• ka.vuımuını da temin eyi~ • 
Ç!l•rdir. Alınanların, müffetı~
d;•' ~acarlara, Yugoslavyaya aıd. 
~·~lerde de muzaheret .etmeler• 
,}••elerin mantıki ıeyrıne uya· 
~tı, Halbuki vakıa beklenilen: 
;~ zıddına oldu. Macarlar eık• 
~ llıiilıim bir davadan ferag":t 
d ''•k Yugoslavyaya ebedi hır 
,!'>U111t vadettiler. Bu kadar gay· 
~•ıııııı ve hadiselerin akıtın• mu 
I 

1
•1 bit kararın ancak Berlind~n 

,,~ •c~k bir inisy":tifl~ mümkiln 
~ıl to.gı kuvvetle ıddıa olunmak· 
~ "· Bunu kabul etmekle büyük 
' hata yapılmıt olmaz. 

d Şu halde Macar • Yugoslav 
~~tluğundan ne bekleniyor? Y •· 
ıllt n tahminler hayli genittir. Bu 
ıı; t, Yugoılavyayı mihvere ıö· 
~ '•n bir kademedir, diyorlar. 
~t 1 • b00 

~ Oı avyanm zengın ınena ıın .. 
~ tamamile iıtifade için Al • 
1~0~nn, burada mutlak bir tÜ
~, ııtediklerini ileri ıürenler de 
~~dır. Bunlardan baıka Alman· 
"'-k' ltaiyayı taleblerinde itidale 
lılcı İçin böyle bir emrivaki yap· 

"tı fikri de ileri sürülüyor. 
ı~0rülüyor ki bütün tahminler 
b· tın Tuna kıy11ına muvakkat 
d~ ~u\h getirdiğinde, bunun ebe· 
\ bır dostluk nitanesi olmadığın. 
d, llıüttefiktir. Kimse Macarlann 
~ "•lanndan ıamimane feragat 
b~ '<•klerine kani değildir, herkes 
~() "'" ıebebsiz ve mevsimsiz bulu· .. 
tıı l"uaoılavlar, iatiklallerini ve ta· 
l\ıi'~İYetlerini korumağa azmet • 
'•~ •tdir. Bu uğurda celadetle ha. 
~' •t edeceklerini açıkça ıöylüyot 
'\ Neıredilen metinlere göre 
d'i°;"r anlatmasında bu kararı 
~. 'llirecek bir mahiyet de yok· 

İi Şu halde paktın Yugoslavyada. 
tı.i il'ı1.1kavemetin manevi cepheıi .. 
~ larsmatı beklenemez. Eaa· 
~ıl~u memleket, yakın , .• mühim 
~ ... '>~ler muvacehesinde sağ· 
t~~ıtliğile berteyi kartılayabile· 
~~ 1 İspat etmittir. Binaenaleyh 
~,~ 10•1avlar, Macar maksadlan • 
"'" ~· hakiki çehresini hulmaıına 
i"'~1Yet · "d il . . - . IQU ve ıtı a .. ınh.,.ar etme~ı 

eceklerdir. Kemal TURAN 

Velıil lllrlıaç 

'l'ralıyaya 

Dün sabah tehrimize gelen 
Münftkalôt Vekilimiz Cevdet Ke
rim lncedayı . bu aabah tetkik • 
lerine başlamıştır . Vekil, evveli 
Devlet Limanları işletme umum 
mücıürlüğünde meşgul olmuştur. 
Liman hizmetlerinin iyi bir şekil· 
de Yapılamadığından, tahmil ve 
tahliye işlerinin bir türlü int iza· 
mına ıokulamadığı için vapurla
rın günlerce yüklü kaldıqından şİ· 
kayet edenlerin, bu şiki.yetlerini 
de tetkike başhyacağı anlaşılmak 
tadır. 

•• gun sonra 
gidecelı 

Cevdet Kerim lncedayı. bura· 
da dört. beş gün kaldıktan 1onra 
T rakyaya gidecek, •on •eylab do
layısi1e vaki olan &rızaları yerin
de tetkik edecektir. Bu ıeylab yü 
zünden Avrupa hattı Üzerinde 

mühim tahribat haııl olmuş ve 
bilhaS!a 1 60 kilometrelik bir kıs· 
mı , sular götürmüştür. 

Vekil, lstanbuldan dönüşte. 
Eskişehirde de tevakkuf ederek 
oradaki atölyeleri tetkik edecek· 
tir. 

BeyoğluJ'da bir fuhuş 
yuvası daha basıldı 
Dört lıadınla dört erlıelı 

SUÇ üstü yalıalandılar 

Beyoğlunda Kumbaracı yoku· 
şunda Ahmedbey aparhmanın .. 
daki 3 numaralı daireyi bir fuhuş 
yuva~ıı haline 5Z'etir~n sabıkalı ran· 
devuculardan Mari dün yakalan
mıştır. Apartımanda yapılan ara
mada 4 kadınla 4 erkek 1uç iio-

rütiin 
Sev iyat 
açı ması 

Tütün piyasasının açılması da
ha bir müddet gecikeceği ve bt:I· 
ki de ay sonlarına kalacağı aöy

lenmektedir. Amerikalı bir lir . 
manın direktörü Ankarada piya
ıa işleri hakkında Ticaret Veka • 
letile temas halindedir. 

Haber aldığımıza göre, tütün 

kumpanyalarının e1lerinde mev
cud iılenmiı tütünlerin tamamı• 

tünde yakalanmışlardır. 
Bundan ba§ka zabıta. Beyoğ

lunda dolaşıp Anadoludan yrni 
gelen genclere musallat olan 1 O 
kadar kadını dün yakalamış. hep· 
sini de Emrazı Zühreviye has -
tanesine göndermiştir. 

i»asası 

y··. ıünc1~n 

gecikecek 
nın Amerikaya sevki için bir taleb 
vaki olmuştur. Bu tütünlerin ta
mamı bu ay sonuna kadar nakle
dilmiş olacaktır. 

Basra yolile daha fazla ti:tün 
aevkiyatında bulunulması için 
Münakalat V ekô.letine bir mü • 
racaat yapılmıştır. Halen günde 
on vagon tütün sevkedi1mekte .. 
dir. İzmir emrine günde 25 vagon 
tahsisine lüzum göıterilmiıtir. 

Basvekil. müttefiki-. . 
mizin zaferi. bh:im 
de zafer imizdir diyor 

Kahire 16 (A.A.) Mısır 
Başvekili Hüseyin Sırrı Pa şa, El 
Ahram gazete~ine verdiği beya
natta demiotir ki: 

c- lngilizlerin kazandıkları 
zafer. Mıaırda büyük bir alaka ile 
karoılanmıotır. Müttefikimizin ni
hai zaferinden oüphe etmiyoruz. 
Bu zafer, bizim de zaferimiz o· 
lacaktır.> 

Başvekil. lngiliz ıefiri Sir Mils 
Lampson'u ziyaret ederek, ltal
yanlara karoı kazanılan zafer mü
nasebetile, l\1ısır hükUmetinin 
tebriklerinin, İngiltere hükUmeti
ne bildirilmesini rica etmiştir. 

Hüseyin Sırn Paşa. lnıı:iltere 
sefirine Mısırın, Büyük Britanya 
siyasetini takibde devam edece -
ğini temin etmiştir. Başvekil de· 
miştir ki: 

c- Mısır, zaferden evvel de bu 
siyaseti talcih ~divordu. Zaferden 
sonra da takib edecektir. > 

..-- ~ ... ısı~.-da büıriil( 

bir nümayiş 
Budapeşte 16 (AA.) - Stefa 

ni o.1ansı bildiriyor: 
Macar vatani ve milli teşekkül· 

!eri dün Budapeştede büyük bir 
ıoplantl yapmışlardır. Macar rö .. 
neaansı fikrine olan imanı izhar 
maksadile tertib edilmiş olan bu 
nümayişe yijz bin kişiden fazla 
kimse iştirak etmiştir. 

Başvekil vekalet binasının bal· 
konunda büyük bir nutuk •Öyle -
miştir. 

İs~anyada Matbuat 
Müsteşarlığı 

Madrid 16 (A.A.) - Stefani 
ajanundan: 

Nazırlar meclisi Franko·nun 
riyasetinde toplanarak Antonio 
Trovar'ın matbuat ve Propagan
da müsteşarlığına tayinine dair O· 

lan kararnameyi tasdik etmiıtir. 

İngilizler, Girid ada5~ ı•l'et kuvvt?tli bir üs haline getinniş1erdir. Girid adasına çı1canlan 
ln,Pliz hafif tanklarının Girid sokaklanndan «eçişi 

Roma radyosu 
vaziyetin 
vahametini 

kabul ediyor 

İtalyanlar, aded 
ve malzeme 

azlığı yüzünden 
• 

yeniliyorlarmış 

Vaziyet, ileride 
düzalecekmif 1 

Roma 16 (AA.) - ltalyan 
radyosu Mısırdaki lngiliz kuv • 
vetlerinin adedce ve malzeme 
bakımından lıalyan kuvvetlerine 
üstün olduğunt,ı ileri sürerek garb 
çölündeki ltalyan bozgununu ma 
zur göstermeğe çalışmaktadır. 

Roma radyosu spikeri §Unları 
il3ve etmiş tir: 

Orta şarktaki harek&.tın neti .. 
cesi hakkında fazla nikbin olma· 
mak İcab eder. V aziyetin vahim 
olduğu muhakkak bulunmakla 
beraber bunun gittikçe düzelece· 
~ini kabul etmek li.zımdır. 

Sollum va Bardia 
bombalandı 

Kahire 16 (AA.) - Dün ak
şam lngiliz hava kuvvetleri umu
mi kerarı;t:i.hı tarafından ne~redi
len bir tebliğe göre, lnıı:iliz bom· 
bardıman tayyareleri Bardia li .. 
manını bombalamışlardır. Gayet 
ch~mmiyetli hasara sebebiyet ver 
mi~lerdir. 

İngiliz avcı tayyareleri Sollum 
limanına muvaffakiyetle şiddetli 
bir hücumda bulunmuşlardır. 
Dün 24 lıalyan tayyaresi tahrib 
edilmiş tir . Üç lnı;ı:iliz tayyaresi üs 
lerine dönmemiştir. 

T rablusgarb ve 
Bardia'ya şiddetli 
bir ~eniz hücumu 

Askeri vaziyet 

Libya cephesin

deki harekat 

Son iki ıünkü ajanslar, İngi
lizlerin Sollnm'u ve bu mevki
den itibaren Libya prk hudu
du boyunca bir parça daha ce
nuba doiru imtidad eden J·cni 
İtalyan müdafaa hatbnı da zap
tederk Libya arazisine dahil 
olduklarına dair henüz kat'i bir 
haber veremediler. Bu iki cünkü 
maIUmatın hulasası, Grariani 
ordusunun Sidi Ba:rrani mmta
kasında bulundurmakta olduiu 
be' tümenden ve bunlara mer
but diğer birliklerden ibaret o
lan ilk kademesi İngilizlerin ilk 
taa:rruru kar1ııaında he.men ~-arı· 

yarıya mahvolduktan !!Cnra bu 
ordunun bi.ru daJıa gerideki uıl 
kuvvetini teşkil eden ve blrlnci 
kademe kuvvetlerinin w~ d~iil
se iki mi'.'!li miktarında olduğu 
tahmin edilebilen ikinci kade· 
mesini de muharebeye mecbur et
mek sureille bu yeni hattı 

müdafaaya çah,makta olduiu 
merkezindedir, 

İngilizler bu hath da uptede
rek ve İtalyanlan birincisi gibi 
aj'ır ve müthiş ikinci bir hezi
mete daha uiratarak bu birkaç 
(iin içinde doirudan doğruya 

Libya arazisine dahli olabile
cekler midir? Bu 5uale, hadisah 
ve va1Jyeti tahlil ederek bir ce
vab vermeie !'•hşaltm : 

YunanWann harbe süriiklenme
s1 ve kendi saflarına i1tihakile Or
ta'8rktaki sıkışık vady~tlerinden 
kurtulan ingilizler, İtalyanların 
Arnavud1uktaki mailUbiyt>tleri de· 
vam ederken A(rikadakl muhtelif 
cephelerinde de hemen mutlak 
denecek bir ~kilde yani tam ma
nasile müdafaada, daha doinısu 

(Arkası ıahUe S sühın Z de) 

ARNAVUDLUK 
cephesinde 
fasılasız kar 

'-' 
yagıyor 

Yunan kıt' aları 

Pogradetz'in 

şimalinde üç 

km. ilerlediler 

Yani bazı tapalar 
daha zaptolundu 

Atina 16 (A.A.) 
resmi tebliği: 

Yunan 

Kuvvetlerimiz mevzii muvaf· 
fakiyetler kazarun1Jlardır. Bazı 
tepeler zaptolunmuıtur. Yunanlı· 
lar mitralyözler ele geçirmifler • 
dir. .... 

Atiıuı 16 (A.A.) - Bir a)ana 
haberine göre, Pogradetz'in ıima 
!indeki mühim bir kaıaha İstika
metinde Yunanlılar üç kilometre 
ilerilemİflerdir. Cephede fasılaaıs 
kar yağmaktadır. 

Siyam • Hindiçini ihtilafı 
Tokyo 16 (AA.) - Domei 

ajansı bildiriyor: 
Siyam hükümeti Fransız Hin· 

diçinisile tehaddüı eden hudud 
ihtilafını dostane bir ıekilde hal • 
letmek arzusunu izhar etmiştir. 

Yunan klt'alan cepheye ıiderlerker> 

• • 

Yeni romanlarımız 
Londra 16 (AA.) - Ami· 

ralhk tarafından dün akşam neş· 
redilen bir tebliğde. Akdeniz fi. 
\osuna mensub lngiliz cüzütamla .. ı 
rının, Sidi - Barrani ve Bardia" da 
harekette bulunan lngiliz kara ve • • ı· edebi 
hava kuvvetlerile işbirliği yap - Ana • Kız ısım ı romanımız bugün 

için hazırladığımız makta devam ettikleri bildiri! • bitmektedir, Karilerimiz 
melc.tedir. 

Bardia geceleyin gayet şiddetli 
bir deniz hücumuna uğramıştır. 

ltalyan torpitolarının mukabil 
hücumu muvaffakiyetle püskür • 
tülmüştür, 

Laroyal Mavy' nin hart"lcetine 
mani olmağa çalışan bir ltalyan 
torpitosu lngiliz destroyerleri ta
rafından batırılmıştır. 

1 3 birincik&nun gecesi ln~iliz 
deniz bombardıman tayyareleri 
T rablusgarbdaki Tripoli limanını 
muvaffakiyetle bombalamışlar -
dır. Limanda demirli bulunan ge· 
miler lngiliz pilotlarının ba!!ılıca 
hedefini teşkil etmiş ve gemilere 
ağır ;zayiat verdirilmiıtir. 

Sabahaddin Ali'nin 

KÜRK MANTOLU MADONNA 
İsimli büyük hikayesini iki güne 

kadar tefrikaya ba§lıyacağız. 

BARBAROS tefrikası da birkaç güne kadar 
bitecek, yerine büyük, meraklı ve heyecanlı 
bir polis roman•nın tefrikasına başlanacaktır. 

• 



2 HAKiKAT 16 Birincikinun 1940 

============================/=========.=================================== 
SPOR ŞEHiR ve 

HABERLERİ 
MEMLEKET MANKEN 

Dün Maksimd!. yapılan Bobstil kıya-
~~'-~:~.~.~~~~~u,,~.~!"!.!~~ fetle gezen 

~·······~·~·s·ı········;;&e·;~~~········l 
i11111111nımıııtıııııııuıu111111111111111ıuıııuııııııuııııunı~ 

Ticaret Vekaleti 
müfettişleri 
toplandılar 

Yazan : Seyfeddin ORHAN 
Benim iyi dostum, 1 kadar muhtelif ağacların yaprak· 
Sana, dört gündür mektub ya- larile örttüğü bir bahçe varsa doı 

zamıyorum. Bunun sebebini, sa- açık duran ve üzerinde bir tül pet 
kın mutad unutkanlığımda veya de sallanmakta olan pencere; 
ihmalimde arama. Sana, küçük yi farketmekte güçlük çekın•: 
bir (sonne) hazırlıyorum. Öyle dim. Karşılaıtığım manzara. bertl 
ki. burada; parça parça, zaman olduğum yere mıhladı. Orada, 58

; 

zaman gördüğüm güzellikleri se- rı ipek taçların çevirdiği ve hafi~ 
nin zevkle seyredeceğin bir tablo füsunkar bir gülüşle bakan bıt 
gibi önüne sermek istiyorum. Is- gene kız başı vardı. Dudakları ca; 
tiyorum ki, sen; bunları, doya na yakın ve samimi bir tebetsürrı:• 
doya, sanki kendin yaşayormuş· le dolu idi. Sanki, kendisinio t~; 
sun gibi göresin. Bana öyle geli- hayyül ettiği garib bir masalı. ya.; 
yor ki, eğer yaşadığım bu i'Üzel nız bana açmak ister gibi tatlı b.11 

hayatın bir kısmını çizer ve yol· gülüşle gülerek bakıyordu. Snkıfl 
larsam, yarım bırakılmış güzel bir ve binbir tahassüsle onu eeyre 
kitab gibi ıeni merak ve tece~süs- koyuldum. 

lktııad 

büyük boks müsabakaları dün Bundan evevlki maçları K<mal 
öğleden sonra yapılmıştır. Rin - Beyof idare etmi"}ti. Bunu E~rcf ta 1ebe1 er 
gin etrafında toplanmış olan $efik idare etti. Birinci ravundda 

* FİA TLARI MURAKABE 
KOMisYONU - Fiatları mura· 
kabe komisyonu, bugün öğleden 
sonra Vali muavini Ahmed Kını
kın riyasetinde toplanacaktır. 

mümtaz bir seyirci kütlesi mü .. F.duarın çok güzel çalı~tı~ını gör 
ıabakalan hararetle takib etmiş dük; Abdi nedenoe fazla temkin
ve maç1ar hay1i vezkli olmuştur. )j idi. lkin<"İ devrede rakibinin 

Müsabakalardan evvel geçen tesirinden kurtulan Ahdinin iki 
gün vefat eden Calatasarayın temiz solunu gördük. Üçi.incü ra
lcıymetli futbolcusu Bodurinin a- vundda gene Ahdinin ataklarını 
ziz hatırası için bir dakika ayak- goruyoruz; Eduar müdafaada 
ta sükUt edilmiştir. kalıyor ve çok güzel kapanıyor. 

Dördüncii devrt-de Abdi 17ene a
takta: fakat Eduar1n eskivll'rİ, 
paradlan ve arasıra çılcıtrdığı te
miz yumruklar da cok gÜzt'l. Be
şinci ravundda iki boks~-ir de bü
tün ~ayretlerile dövü"tiiler. Ne -
ticede verilen berabt>,.1ik karan, 
Ahdinin cesaretine, Edunnn da 
çoktanbcri kimsede RÖtmerliği -
miz tt>kniğine en çok yaraşacak 
karardı. 

Birinci maç: tüy ıiklet. lıtmail 
'(Galatasaray) • Feridun {Gala
taııaray). 

ikişer dakikadan üç ravund o
larak yapılan maç, mütemadiyen 
lımailin ataklarile geçti: Feridun 
tedafüi bir vaziyet alıyor ve pa
ıadlarda muvaffak oluyordu. Ne 
ticede jüri beraberlik karan ver .. 
C!i. 

ikinci maç: Hafif aiklet. Cev
CJet (Güreş) • Halil (Galata 
Geneler). 

Her iki bokaörün gayretli ça
lışmasile geçen ikişer dakikadan 
dört ravund ahiyi zevkli olmu~tur 
Bidayette temiz vuruşları ile ken 
<lini gösteren Cevdet eayı heu .. 
bile galib gelmiştir. Cevdet gü -
2el siliti ile Halil de dayanık • 
lığile temayiiz ettiler. 

Üçüncü maç: Abdi (Alem • 
Clar) - Hidayet (Galata Geneler) 
tüy siklet. 

Dört ravund üzerine yapılan 
bu maçta Ahdinin bariz faikiye
ti hemen göze çarptı. Hidayetin 
bir kaç kilo fazla görünm•sine 
rağmen Abdi bütün oyun imti .. 
öadınca rakibile istediği gibi oy
nn.dı. Bilhassa eseri> yumrukları 
çok güzeldi. Neticede ittifakla 
Abdi galib geldi. 

Dördüncü maç yapılmadan 
evvel Yükselle Ruhat adlarında 
beş yaşında iki yavru temiz kıya· 
fetlerile bir ravundluk bir gös
teriş maçı yapmı"lar ve hakem 
heydi ( 1) uzun bir müzakere -
den sonra beraberlik kararı ver
mhıtir. 

Dördüncü maç; Semih (Gala
taoaray) • Hüseyin (Beşiktaş) 
tüy oiklet. 

Dört ravund olarak yapılan 
mü•abakada her iki bok.ör de 
;-üzel gardlarile nazarı dikkati 
celbettiler: maamafih oldukça 
ince dövüşmelerine raimen te • 
rniz bir yumruk görml'!dik. Hü -
aeyin. dAha ziyade atak yaptığı 
ve Semihin de son iki ravundda 
yorgunluk alAimi gösterip daha 
ziyade pasif bir vaziyet almı, ol
ması neticesi sayı i1e galib geldi. 

Beşinci maç; Panayot {Kurtu
luş) • Muhteşem {Galataoaray) 
yarı orta siklet. 

Muhteşem ince bir dövüşçü. 
fakat Panayot tecrübesi ve kuv
veti1e kombada ekseriya hikim 
o1du: biraz idmansız görünmek
le beraber Panayotun rakibini 
aarsan ııkı pönçlerini gördük. 
Son ravundda büvük gavrot gös
teren Muhteıtem hakemlerin ek
ıeıiyet kararile maçı ka7andı. 
Pek de beklenmiyen bu karar 
gt>rçi ortahkta bir protesto nidtHJI 
yiikseltmedi; fakat Panayot lehi
ne verilecek bir karRr da muhak
kak ki en az bu korlar t•bii k'f
'ıl•nacaktı; belki biroz ı!R alim 
toplardı. Şiikredilm•lidir ki. pl -
tınra maç ba,rılamadan evvel F ,._ 
rt>f Sefik mikrofon baıııına r'~ldi 
ve maçın yanlı" bir kRrarA lı~V-
1andı~ını ve b11n•1n bt>rah~rlik o
],.rrık ta,hih edildiVini j1;n etti. 
('ok alkı"lanııın hu sö714!'rrl,..n ttnn-
71'1 !7Üniin l'n rnHhim mar;lanndan 
b' ·'~• basl•ndı. 

Altıncı maç; 1. Abdi (C•lata-

l:.debi roman 

ANft~ 

Altıncı maç: llvao (Gnlata 
Geneler) - Ham;<l (Galata G~nc 
ler) ağır •iklet. Orta hakemi Ke
mal Bevof. 

Arada Jlyas lehin• bariz bir 
fark FÖriinüyordu. Nitekim ik;n .. 
ci yavundun orta"ında Hamirlin 
menecri süngeri ortava attı ve fl
VRS abandone kararile galib gel
di. 

Maçlardan ıonra Galatasara -
yın yeni boks antrenörü Yorstt1 -
lesku ilt> gene ve değerli hnk•ör
lerd•n Muzaffer arasında iki .,_ 
vundluk bir gösteriı, mac1 ya.,,1. 
dı. Bölge dir•ktörü Feridun Di
rim tekin maçlardan sonra kf'7a
nanlara madalyalarını vermi~tir. 

u~skethol m "jsı,IJııka!arı 
Dün Eminönü Halkevi ıalo -

nunda basketbol mii111abakrıll'rına 
devam edilmistir. Müsabokalar • 
dan evvel Galata•araylı Boduri 
icin bir dakika sükUt edilmi' ve 
ilk mÜAabaka üçüncü kategoriler 
aracında olmu$tur. 

Galatasaray A - Beyoğlusporu 

39 - ı 3. 
Kurtuluş B • Galatasaray B yi 

28 - 24. 
lstanbulspor • Kurtuluf A yı 

2 l - 6 y•nmi~lerdir. 
ikinci kategori: Galatasaray -

lstanbulsporu 34 • 33. 
Birinci katelt'ori: Bozkurtla 

Kurtuluş arasındaki maç çok he
yecanlı olmuş ve Bozkurt bu mü
sabakayı 36 • 29 kazanmı$tır. 

Sarhos bir 
' 

kadın 

Boyalı ispirtoyu içtikten 
sonra aşka gelmif ! .. 
Dün, Hidayet i•minde bir ka

dın, sarhoş olarak yakalanmı' ve 
Sultanahmed birinci ıulh ceza 
hakimliğine tevdi edilmiştir. Hi
dayet, kendisini §U suretle mü .. 
dafaa etmiştir: 

«- Ben, ıeyyar günahkarım. 
içkiye bayılırım. Ne yapayım, a
lıştım bir kere. Dün gece de bo
yalı ispirto içtim, «aşka geldim> 
Aksarayda berberlik yapan Is • 
mailin dükkanındaki camlan ye
re indirdim. Cezam ne İse veri .. 
niz. Beni kanun terbiye etsin.> 

Hakim, kadının bu halinin ip
tila derece~ine varıp varmadığı
nın tespiti ile akli muvazent>ıııinin 
rilmesi için meseleyi Tıbbı Adli
ne •ekilde bulundu~unun bildi • 
ye havale etmiştir. Hidayet, tev
kif edilmiştir. 

Tefrika numarası: 68 

- I~ 1 Z 
Yazan: PERİDE CELAL 

_ Gel kardc,tm "el, diyordu. ı lide güzel hal içinde... • 
s rvet Hanım boğulur gibi hıçkırık- Ahmed onu sürüklemekte devam e-

l •lıyor· diyordu.Nihayet bir kapıdan içeri sok_ 
ilı t-. :'l a~ . . 

_ Onu götürmeyin diye yah·v.rıyor- tu. Cananın odam .. Alev gırdi ve .taş 
du Fena o1acak . 

1 
gibi olduğu yerde kaldı . Onu görıntiş-

Ve nihayet: .. tü. Aylardır nefretle, kinle ~üşundü-
- Ah evlAdım, ah Canancıi{ım, diye ğü kadını, ana!'iını .. fakat ıı;imdi bir baş-

h ~~ 'nrmaya, çırpınmaya ba1led1 ka hal içindeydi. Başı ya~tıklardan dev 
Ahmed: rllmiş, ayağının biri ka~oladan aşağı 
_ Evet götürmivelim .. dedi. doğru sarkmış, hareket.sız yatıyordu. 
Fakat Nedime itiraz ediyordu. Alev Gö"ller ac;ık ... 

01•un •Havır, anA~ndır, ~örmeli• diye Ahnıed: 
rr•n!d:"tndıtını duydu. •- i~tersc çıkalım!• diye mırıldan-

Koridor1:ı rı geçtiler. Gene k11 donuk dı ve kolu :ıın tuttu. Gene kız sil
n"'lnaaız gözlerle "trafına bakıyordu kindi, kolun kurtnrdı Yürüdü, yak
i,te annesini şurada görmUştil, Re~i- laştı. Kendine o fcnatı~ı yapan kad1-
din kapı!nnın önündr ... Btyaz ipek J{e- na, o nefret ettiit kadına, an.ı~ına da
"''li~inin lçinde, kapıya dayanmış, ayak ha yakından baktı. Gözleri açıktı Fa
lan çıplak, göğıcıü açık . saçlan dajtıı. kat bunlar artık o derin, siyah, gil7el 
tllll, iri siyah ıözleri dehıetle büyü- gözler dt'j'itdi. Donmuş, cımlaşmıs gc;z 
muı. o günahkar, korkulu ve hariku- bebekleri. o bembeyaz yüzde, iki kat-

Mekteb 
talebenin 

alakadar 

müdürleri 
kıyafetile 

olacak 
Bobstil taklidi elbise giyenler 

çoğalmaktadır. Maale!ef son za· 
manlarda, bu garib kıyafet, m•k
teb talebrsi 11rasında da taammüm 
etmektedir. f111in garib tarafı, bob
stil kıyafetindl' gezt>nler. tıraş 
olmamak surl'tilt>. daha ziyade 
nazarı dikkati celbetmektedir1er. 

Maarif Vekaleti, mekteb tale
besinin bobstil kıvafetile gezme
me1erini alakadar dairelere, mek· 

teblere bildirmiştir. Mekteb mü
dürleri de. hu tamim müna'iebe • 

tile talebenin kıvafrtile 1'1k1 ııkı 
alakadar olacakları-1 1 r. T~lebe a

rasında bob1'til şapka ve ceket, 
kısa pantalon giyenler tecziye e· 

dilecektir. 

Büyük 

"c lc 11t ğında Kaaı hanında, Cü -

müşsuyu caddesinde Melek apar

tımanında ve istiklal caddesinde 
Şık sinemasında yangın başlan -

gıclar1 olmuşsa da hepsi de ateş 

büyümeden söndürülmü,tür. 

Kömürden zehirlenme 
Akbıyıkta Mustafapaaş •oka • 

ğında 1 numaralı evde oturan 

Fikriye yaktığı maden kömürün· 

den intişar eden gazlerle zehir -

lenmiştir. Kadın Haseki hastane

sinde tedavi altına alınmıştır. 

Edirne Emniyet Müdürü 
Edirne Emniyet müdiirlüğüne 

Trakya Umumi Müfettişlik Em

niyet mÜ•aviri Ahmed Rifat ta· 
yin edilmiştir. 

Yüksek Öğretmen okulu 
Yük.ek Öğretm~n Okuluna, im 

tihanla yeniden talebe alınacak

tır. Bu talebe. kimya, Fransız -

ca. fizik, matematik §Ubelerinde 

okuyacaktır. 

* YENi GELEN MALLAR
Mıntaka Ticaret müdürlüğü, ln
giltereden yeni gelen malların ne 
suretle tevzi edileceğine dair bir 
talimatname hazırlamıştır. 

Vilayet ve Belediye 

* BEY AZIDDA KAHVE YA 
PILACAK - Beyazıd meydanı, 
açıldıktan sonra İnkıJab müzesi· 
nin önünde. Belediye tarafından 
bir kahve açıJacaktır. 

*KADIRGA TALEBE YUR· 
DU - Maarif cemiyeti Kadirga 
talebe yurdunu, daha geni~letmek 
için tedbirler ittihaz etmektedir. 

* YABANCI DiL iMTiHAN
LARI - Bir derece terfi etmek 
üzere yabancı dil imtihanına tibi 
olan memurlann listesi, bir iki gü
ne kadar §ehrimize gönderilecek
tir. 

* BALIKÇILAR BUZ iSTi • 
YOR - Balık ihrac eden tacirler, 
Belediyeye müracaat ederek fazla 
miktarda buz verilmesini istemİ§
lerdir. 

* ESKi ESERLER DERG!sl
Maarif Vekaleti eski eserlere aid 
bir dergi çıkarmak üzere hazırlık
lara ba~lamıotır. 

* NAMIK KEMALiN ANNE· 
Si - Namık Kemalin annesine a .. 
id mezartaşı Afyonkarahisarında 
bulunmuştur. 

Müteferrik 
* KÖYLÜYE TOHUMLUK· 

Ziraat Bankası tarafından. lzmir 
vilayeti köylülerine 500 bin kilo 
kadar tohumluk buğday tevzi e· 
dilmiştir, 

* SIV AS HALKEVI - Sı· 
vas Halkevi, şimdiye kadar Sı • 
vastaki fakir ailelere 200 ton kö
mür tevzi etmi,tir 

İktısad haftası 
hakkında konferans 

Yerli Mallar Haftası münase 
betile dün akşam Eminönü Hal
kevinde muallim Mediha Muzaf

fer Baysal tarafından bir konle
ranı verilmiştir. Bugün de öğle -

den evvel Yüksek Ticaret mek

tebinde, öğleden sonra lktısad Fa 
kiiltesinde toplantılar yapılacak .. 
tır. 

İhlikirla yapılan muca· 
deleye aid evrakı 

tetkik eltiler 
Bir kaç gündenberi Ticaret 

Vekaleti miifettişleri ihtikar me -
aelelerini tetkik etmektedirler. 
Müfettişler, bu sabah gene Tica
ret Odasında kendilerine avnlan 
dairede bir toplantı yapmışİardır. 
Bu toplantıda, Fiatları Murakabe 
komisyonunun büro şefi Mecdi 
Akuya şimdiye kadar kaç muh
tekirin mahkemeye verildi~i hak
kında izahat vermi~tir. Bundan 
başka, müfetti,ler. ihtikar mev -
zuuna aid evrakı da tetkik etmiş .. 
lerdir. Yapılan tetkjkler netice -
sinde, muhtekirlerin kontrol me
murlarını tanıdıkları, ona Şl'Öre 
hareket ettikleri de anla~ılmı-,tır. 

Muhtekirlerin kontrol memur
larını tanımamaları için bir me· 
mur bir semtte bir defa ((Örün -
dükten ıonra başka tarafa nak -
!edilecektir. Hatta kontrol me -
murlarının şehirler ara!nnda da 
becayiş edilerek muhtekirlerin 
gafil avlanmaları temin oluna -
caktır. 

Diğer taraftan geçenlrrde im
tihanları yapılan kontrol memu
ru namzedlerinden kazananların 
bu~ünlerde Vekalet tarafından 
bildirilmesi beklenmektedir. 

Tan ve Tasviri Efkar 
çar,amba günü çıkıyor 
Vekiller Heyeti kararile mu • 

vakkaten tatil edilmiş olan Tan ve 
T aaviri Efkar gazeteleri çarşam
ba gününden itibaren tekrar neŞ
riyata başlayacaklardır. Bu gaze
telerin üçer ay müddetle kaoatıl
dıklan hakkında evvelce çıkanl
ıntş olan haber uydurmadır. 

Beylerbeyinde 
ev çöktü 

bir 

Beylerbeyinde Arma m•vdanı 
soka~ında Şerafeddine aid 8 nu
maralı iki katlı ev, son yağan 
yai:i:murların tesiri1e çökmii1'tÜr. 
Bir tesadiif eıııeri olarak evde kim 
se bulunmadığından nüfusça za
yiat olmamı~hr. 

!ere sevkedeceğim. işte, bövle dü- Belki, bu satırlarımda da. h•• 
şünerek, bu hayatın hiç olmaz~a yatımda olduğu gibi, beni, faıl: 
muvakkat bir sonunu beklen1ek romantik bulacaksın. Ne deroe 
18.zım geldiğine hükmettim ve bek istediğini anlayorum. Ona, tTlese; 
!edim. la; herhanııi bir şey sormalıydı".' 

değil mi? Hayır dostum, ona bıt 
şey sormağa lüzum görmedeo. ~r 
nu seyrettim. Çünkü, o, bana bı; 
mediğim §eyleri anlatıyor ye be~ 
ni sihirliyordu. 

Mektubumun bundan sonraki 
kısmını, yukarıdaki satırları yaz
dıktan üç gün sonra yazıyorum: 
Bu gece, sakin ve aralıksız bir uy
ku uyudum. Sabahleyin de kuş
larla uyandım. Diyebilirim ki, da· 
ha ~imdiden tabiat, tamamile ru
huma nüfuz etti. Bir takım müp
hem sual1erle daima bir ~eyler a
ramak, bir §evler sormak ihtiya
cile her tarafı uzun uzun seyre
di.vorum. 

Ye~il korulukların cimenleri, 
diblerine kadar nasıl farkedilirse, 
burada da denizin dibi öyle gö
rülüyor. Sahile bağlı kotralar, gü
neşin ilk ışıklarını üstlerine topla
mı~. gölgelerini seyrediyor)ar. 

Bahçedeki ağacların cınsını, 
şeklini tarife lüzum yok. Yalnız 
burada, yeşil çeşnisinin ne demek 
olduğunu hemen hemen yeni an
ladım. San, daha açık san, hatta 
beyaz dcnebilt>c"k kadar Rkla~an 
ve sonra, ilk bakışta karanlık 
gibi 2örünen koyu renkli bütün 
yeşillikleri ayrı ayrı seyrettim. 
Sağda, solda. ilk İn~an aya~ının 
seslerini duyduğum zaman odam· 
dan çıktım. 

Burada günlerin ne kadar yek
nasak olduğunu ve ne derr.cr.ye 
kadar sakin ve me.Rgalesiz bulun
duğunu, belki, düşünebilirsin. Fa
kat, hayır dostum 1 Hiç de böyle 
değil. Nedense şehir icinde bize 
basit gibi görünen ve bizi umur
landırmıyan ufak tefek meşgale· 
ler, burada., o kadar tabii bir me
rak ve alôkavla takib ediliyor ki, 
şaııarsın. Kuşlarla me$gul olmak. 
çiçekleri suJayan bahçıvanı sey
retmek, uzaktan geçen vapurlara 
el sallamak, hatta: daha tuh• fı 
camda vızlayan bir arıyı kovala
mak bile insanı meşgul ediyor ve 
bir değişiklik arzediyor. 

Araeıra, tül perdeyi yüzüne ç~ 
ki yor ve ıonra rüzgAr uc:urftlıı e 
gibi tekrar bırakıyordu. F ak3t d~ 
olursa olsun, ondan bir kelirne .. 
• '! b'l • 11 e kU' gı se ı e. soracagım sua er le 
çük bir işaret almalıydım. Ancıs ' 
bunun için acele etmedim. 

bit 
Oradan ayrıldıktan oonra. ]<• 

daha o tarafa gitmek, da1rnıt. 'te• 
lımda olduğu halde nedense, 1.~ •• 

medim. Çünkü, daha ilk dn~'d•· 
dan beni yaralayan ve belkı 1< 
ilkevvel hissedildiği vakit uçı11' 
ihtiı:nali bulunan bir kuştu ~uJU• 

Öğle üzeri, beni deliye don •' 
ren bir haberle yerimden stÇJıtf 
dım. Sağ tarafımızdaki kotnl"h•l 
bizi ziyarete gelmişlerdi. D•.J·rıı· 
kendime biraz çeki düzen v~t d;ı11. 
Kabul odasına koşarcasına ın ;I• 
Hizmetçi, kom,unun gene lc,ı~tİ• 
beraber geldi~ini haber V'errt1

1~. 
Her halde, onunla tanışaca hıt' 
içeri girdim. Fakat, ne sukutu b•' 
yal. Çünkü, komşunun kızı, ,u• 
nim pencereden gördüğüm ve,, t1' 
zel sesinin ninnisile gafyold1.1ğ'Ogii' 
kız deii'\ldi. Hem o ne kad•' 
zelse, bu o kadar çirkindi. ıJ• 

Uzun uzun konuştuk. Her~• ,b 
bu, komşuların büyük kızı 0 (,.;P 
idi. Lakırdı arasında, sabah fda• 
işittiğim güzel ıesin hayranı 0 ıı1' 
ğumu ağzımdan kaçırdım. J(a~,tl 
da duran, komşunun biiyükd -.·e 
zannettiğim kız, birden kı:za.ı 1 

oıkılgan bir eda ile: ııl' 
- Beni mahcub ediyorsun!<•"' 
Dedi. Şaşırmıştım. Fakat 

dimi toparlayarak: 1~ı· 
- Ya I .. Demek o güzel ı~.,.J• 

ı d . . 'ı o 
arı terennüm e en sızsını • 

mi) Ne mutlu size. t-fe1' 
Dedim ve bah•i kapattırtl· 01,. 

halde bu işde bir yanlıshl< çel<• 
gerekti. Gitme saatlerini İP~~t~e' 
tim. Daha onlar odayı ter~ ı"'' 
den merdivenlerden ıür"a.t e !il'~ 
karı çıktım. Derhal odarrı1r ~~r 
penceresine koştum. Hayret ~ ... el'I 

.. tıJ>• 

il HER GÜN BİB M!;SELE il 

Fakat, sana bahsedeceğim de· 
ili•iklik bu kabil •eyler değil
dir. Dün sabah, gözlerimi. di
ğer sabahlardaki uyanı,ımdan 
cok farklı bir merakla açtım. Bu, 
kulaklarımı tatlı ah•ngile doldu
ran bir serenad idi. Bu ses, gene 
bir kızın berrrık ve insanın ruhunu 
açan !esi idi. ilk işim. odamın da .. 
ima kapalı duran sa~ penceresini 
açmak ve oradan se"in geldiği ta
rafa bakmak oldu. Arnda, her ne 

düm ki:.. kar~ı pencered~ ~o ee~ 
kız, megcr hır manken ırn,,· ,hı' 
ıesin te~irile olacak. onun 111 

yetini tayin ecJememi~irn. ıtft.Ar-J 
Seyfeddin O ,,,., 

':::::::::§.::::~::::§.:::~::::§.::::::::ı 
BUGUNKU PROGRAM 

Fakir talebeye nasıl yardım etmeli? - Şükufe Nihal yazdığı 
bir makalede ne diyor? - Zenginlerin talebe yurdlarına 18,00 Program. 18,03 Caz orkestrası, 

t8,40 İncesaz. 19,15 Viyolonsel soloları, 
19,30 Haberler, 19.45 Kadınlar fasıl 

dir etmemek mümkün değildir. heyeti, 20.15 Radyo gazetesi. 20,45 
Fakat, zenginlerin fakir çocukları Bestekar !timaları seri!'inden (PJ.) 

• • muavenet etmesi ıçm ne 
ŞükGfe Nihal, sabah gazetele

rinden birinde yazdığı bir ma • 
kalede, fakir genelerin tahoilleri
ne devam etmeğe imkin bulama· 
dıklarını, bu yüzden bir çok gene 
lerin liseyi, orta okulu terkederek 
hayala atıldıklarını anlatmak~a. -
dır. Şükilfe Nihal, buna bir mi
sal olarak diyor ki: 

Talebe yurdunda meccani ka
labilmek için yer yok 1 Para ile 
yatabilmek için de ayda 20 lira 
lazımdır. Çocuğun oturduğu yer, 
mektebe çok uzaktır. Her gün yol 
parası, yemek masrafı lazımdır. 
Kendisi iyi derecedeki tahsiline 
güvenerek l•tanbulda bir himaye 

ran 1ekt>slne benziyorlardı. Dudaklar 
a~a~:ya doğru çarpılmış, çene düşmüş, 
ağız yarım açık ve karanlık .. yastığa 

dökülmüş zavallı, perişan saçlar, 
Arkasından biri: 
- Aman Allahım! diye, mırıldandı. 

Ne (ecant, ne müthiş teY!. 
• Evet ne müthJı ıey!> Gene kız bu_ 

nu içinden mırıldandı. Fakat ke!imenin 
ihtiva ettiği dehşet, onu çarpmamıştı . 

İcinde hep o garib boşluk, kaf:lsı. kalbi 
jşlemE'ltten durmuf gibi. .. Gene geride 
bir 9es: 

- Bu hale mi geldi o güzel kadın, 

ne yazık! diye mırıldandı. 

Gene kız derinden derine uiullular 
içinde kt"ndi sc~lnln: 

-Bu benim annemdir!. dedij:ini duy 
du. Ölmüf .. bu hale gelmiş!. 

Arkada sesler fazlalaşmıştı, Fısıltılar 
birbirine karışıyordu: 

- Nasıl oldu bu tş? diyorlardı. Kı
zının yÜı:ünden mi? Yok canım .. peki 
ni~in, niçin bunu yaptı? 

Ve gene kız, aırh onlara dönük, bir 
ht'ykel gibi dimdik, hnreketcılz duru
yor, ölüye, ana~ırm bakıyordu. 

Ne kndar dej:!işmiş, nasıl ~ökmüş! Bu 
bambR1'ka bir kadın, bir yabancı, evet 
blT' vabancı. 

Ahmed kolundan tutup çekU. Nedi-

görebileceğini ummuşsa da bu 
nun aksile karşılaşmıştır. 

ŞükUfe Nihal, bu çocukların 
tahsillerine devam etmeleri için, 
tne yapabiliriz~> diye bir !ual 
ıorduktan sonra, şunları tavsiye 
~diyor: Zenginlerimizdt"n her biri, 
bir çocuğu okutmak için Üzerine 
bir va7İfe almalıdır ŞükUfe Nihale 
göre, bu vazife $U suretle de ola
bilir: Her zenP."in1 evi, bir odası 
olmıyan, yurdda yer bulamıyan 
talebeve, evinde bir oda verme
lidir. Ştikille Nihal. memleketi -
mizin en mühim bir me11Ple!'Jİne 
büyi.ik hası.a"iYt"tle teml'l!il etmi1 -
tir. Bundan dolayı kendi111ini tak-

me! 
- Fena oldu, diyordu. Yell~ir. Onu 

bu .. 1.dan götürmeli. Yüzüne bakın, taş 
giUı nasıl katılaştı. Korkuyorum. 

Ve Ahmed: 
- Gel gel, buraya, diye kolundan 

çekiyordu. 
Dışarl!ı .. gene karnnhk koridorlar . 

Alev, kendiıı:ıini bomboş bhı!';ediyordu. 
Başının dönmesi s?eçmişti. F<1kat çimdi 
ta~ıyamıyacak kadar ajtır, taşlaoı;ımış bir 
baştı bu .. gö1lt"ri yanıyor, gö7. pınarları 
kupkuru ve gerilm~ .• duvarlarda, ha
vada, boşlukta hep Canonı görüyo?'du 
Arkaya devrilmiş, afzı a<;ık başını ka
ranlık, camlaşmı, siyah gözlerini. .. 

Holde durdular .. k~pının öniinde po~ 
Hs, orı\ln yanında ufalmış, küciilmU, 
,:?ibi eörün("n SP'!"Vet Hanım.. ihtiyar 
kadın ağlıyor, hıçkırıyordu. Tekrar 
gene kn:ın boynuna buruşuk, titrek 
ellerini sardı. 

- Nereye? diyordu, nereye, artık 
!;enden başka kim kaldı ki. .. 

Ahmed kolunu bıraktı. Uza!daşb. 
- İster!l'Pn kAll diyordu. 
Faknt niçin kalmalı, nicin?. fcerde 

o !;İyahlı ölü .. bur."'lda bir bftmlş. küçül
müıı ihtiyar .. o ölü ve bu kadın ona 
öyle yabancı ,f'liyorlaT' 1d havrt>tlP bü
yükanne&ine bakıyordu. Kalıp da ne 

yapmlı? 

h · ?1,00 Dinleyiei istekleri, 21.30 Konuşma, 
imaye etmek için evlerinde bir 21,45 Radyo orkestrası. 

oda vermeleri teklifi ne dcroceye 17/12/1940 SA J, I 
kadar pratik bir teklif olabilir} 800 Proııram, 8.03 Haberler, 8,18 

Bizce, fakir çocukları okutmak, Mürik. 8.45 Ev kadını. 
onlara talebe yurdlan açmak va- 12 30 Program, 12.33 Türkçe plftklar, 
zifesi dev1ete aid bir vazifedir. l~.50 Haberler, 13,05 Türkçe pl3.klar, 
Nit•kim devlet, elde ettiği im - 13·20 Mü>lk (Pi.) 
kanlarla bu vazifevi bMormakta- ___ P_o_r_t_a_k_a_l_ih_r_a_c_a_t_ı __ _ 

dır. Fakir talebe, bir sıVıntı gibi, 
zengin konaklormın bo~ bir oda- lisansa tabi 
•ında lutfen bir ver bulac•ğına, Ticaıet Vekaleti portakal ih-
zenginlerin bu talebe yurdlarına racatını lis<'lnsa tB.bi tutmuştur. 
muavenet etmesi için kAtınni mec Son zamanlarda Rumanyaya mü
burivetler vazedilmesi daha ma- him miktarda portakal ihrae edil-
kul bir hareket olur. m•kte idi. 

yapacak?, Bu kadın ayrıldıklarını, 
ebediyen cıyrıldıklarını, ara!nrın'1aki 

o müthiş uçurumu görmüyor mu? KC'n 
disinin nasıl de~iştiğini, ağlayamıya_ 
cak, acıyamıyacak kadar ta!!"la~tığını, 
içinde bütün hislerin, aşk, ıefkat. mer
hamet .. hep•ünin kuruduğunu, bittiğint 
anlamıyor muydu? 

İhtiyar kadın: 
- Evet, ~itmiyet'ekcıin! diyordu. Ka

laC'aksın .. Alev, Alevciiim. 
Gene kıı:, yavaşça onnn titrt>k elle

rini boynundan ç(·kip kurtuldu. Ah
mcde doiru yürüdü. 

- Seninle geleceğim, diye mırıldan
dı. 

Arkada feryadlar, hıckırıklar .. onlar 
çıktılar. 

Otomobillı?r, hatA kapıdaydı. Fazıl ve 
ötekilrr ba~trdılaT': 

- Ne oldu? .. Ha111ta naıul? .. 
Ahmed, ellle onlara doğru f("rS hlr 

horeket yaptı. Fakat gene kız ökc:iirlir 
't'ibi gülüyordu. Korkunc, kısılmış biı 
~esle mınldandı: 

- Ölmti$, kı?nd!~lnl OldilrmHş! 
Ve otomohile ~rdllt>r. Ahmed ı~aret 

etU. HnT'ekPt eltiler. Aıı:;faltta üç oto
mobil ucar l{ibt kıydı. 

G~rJdeki otomohillerde. hirbirletiııf' 

dehşetten büyümüş ıözlerle bakarak: 

- Anası ölmüş! diyorlardı ve o gü_ 
Hivor<lu-. 

Öndeki otomobilde Alev boğazını 
tutmuş, )ilÖzleri büylimilf: 

- Boğuluyorum, diyordu. 
yorum. 

Boğulu-

Ahmed tcl&şJa pencereleri açarak: 
- Biraz ağlasan, diye. onun üzerine 

doğru eğiliyor, merhametle gene kızın 
iri elA gö71erine bakıyordu. Bu gözle
rin f(erilmi,, dibleri kızarmııı ve göz .. 
bebekleri korkunc bir şekilde irile~niş
U ... 

Ahmed omu.,,larını tutarak onu h:;ıiif 
hafif sarsıyordu: 

- A~la!an, bira7. a~ı.ı~an ... 
Ev\'eli kuru, öksürüğe benzer bir 

!'es. Gene kız nefes almak ister gibi 
başını öne doğru uzatarak bir hareket 
yaptı. Sonra ~öz pınarlarında hnfif bir 
1~hıkhk ve nihayet iki büklüm hıçkır
maya. korkunc bir sesle bağırarak. 
ha,·kırarak ağl~m~ya ba,ladı. 

Geridekiler haıa o şaşkın bnkışlar, 
manalı mü.cıtf>hzi tebe,~ilmlerle: 

- Ne kalbsiz kız, diye fıııldaııyor
lardı. Şu Alev ne k~lh<ıtz kız!. 
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• Pamuk kongresı 1.~ 
Ankarada toplanacak f.~ ' 

pamuk kongresine aid haıır htİ' 
!ara devam edilmektedir .. ŞB;ılİ' 
miz Ticaret Odası, SanaY1 111 ıı~ 
ği de pamuk kongresine. P" ,~rı' 
ipliği hakkında birer rapor 1,,W 
dermişlerdir. Adana gaıete ,1rı• 
de, pamuk kongresine de.it J ,Iô' 
lan hazırlıklar hakkındaki 111 

matı aşağıya yazıyoruz: h ,,1ıtfi 
Çiftçiler Birliği muroh ?·p.~· 

Vil?vet Zir~at müdürii Nurı ljte ' 
cı, Pamuk Ürotme çiftliği.~ 1Jt~ 
hassı111larHe diğer müşa"'ırkr bol· 
mürekkeb heyet toplana•• uıı1'. 

. d k • • ·o pr •I gem1z e pamu zıraat1oı 'k 111e· 
ması ve yeni çeşidlerin 1 b~ ~e' 
göriiı;ıülmüş, bu meyanda •

0
Jt11 

ne havahınn ya~ışlı gitrne~~kt1'ıtl 
dolavt felhan noksanlı1hnı 'bul~' 
için Ziraat V ekf\leti elinde 0cl· 
nan traktörlerin bir kısrnı010 jltt' 
gemize tahsisi, caQa ve tfl P;ıt" 
m1'1 kinelerile yedek makine cift' 
çalarının temini mi.inhasırafl ~t'' 
çi emrinde olarak 3 bin toıı be11: 
7ut, 300 ton ııaz, 200 tofl t• ' 
zinin eubat hııfta~ın& kadar 1'tif1' 

. • 1 • 'o "" ,,., mtnı ve çapa ame esını . tfl'' 

de celbi ve amele me~Pi"İfll~JI tı:ı' 
. . • h ı 1•1" 1 

.. ,. "'.ımı, ı~ 11 amıuan am<" .. 111 tLl 

lcırn1 $Z'İbi hususlar ı:?öriicıiil'J~lıt : 
p;"'.,,11k kl'\rıv.resine p.na. ııt'.ı';~ı 

dAn 3 mur1'h1'~ss :vrrine rı'1:1 ~t' 
TAhiv,..leri kerırli tari\fl~rıııd~O j~!İ' 

·1 •~ .. • • .. ki•in1
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Günü Gününe 
n 

korunma kanununda 
tadilat 

(Ba• taralı birinci sahifede) 

lrıuhik menfaatin miktar veya 
ltıahiyetine göre, pek hafif ise 25 
liradan 250 liraya kadar ağır pa
ra cezaaile beraber dükki.n, ma
iaza ve ticarethanenin 7 günd~n 
bir aya kadar kapatılmasına hük
ıtıolunur. Bu fıkrada yazılı f;il • 
lerin tekerrürü halinde, 50 lira· 
dan 500 liraya kadar ağır para 
\>e 7 günden bir aya kn.dar hapis 
tezalarile beraber dükki.n, ma .. 
i'aı:a ve ticarethanenin 1 5 gün .. 
den iki aya kadar kapahlması ce
zası verilir. 

31 inci maddenin 4 üncü, 5 İn· 
ci ve 6 net fıkralarında yazılı hü
ltüınlere riayet etmiyenler hak .. 
kında, 25 liradan 250 liraya ka· 
dar ağır para cezaıile berab~r üç 
günden 15 güne kadar dükkan. 
lnağaza ve ticarethanenin kapa • 
lılrnasına hükmolunur. 

Bu fıkrada yazılı muhalefet fi. 
illerinin tekerrürü halinde 50 li
radan 500 liraya kadar ağır para 
Cezasile beraber 6 günden bir a
l'a kadar dükki.n, mağaza ve ti· 
tarethanenin kapatılması cezası 
"erilir. 

Madde 30 - Bu kanunun tat
bikte bulunduğu müddet zar• 
lında şehir, kasaba, iskele. liman 

\>e istasyonlarda gayrimenkul1erin 
kira bedelleri bu kanunun tatbik 
?nevkiine konmasına tekaddüm 
tden günde mer'i icar mukave
lenameeile muayyen olan kira be
dellerinden hiç bir ıuretle fazla o· 

larnıyacağı gibi mukavele ıartla
hnda da kiracılar aleyhine deiii
tiklik yapılamaz. İcar mukavele· 
b~tneıile muayyen olmıyan veya 
\e.nunun tatbik mevkiine girme

llİnden ıonra inşa veya tadil edi
len gayrimenkullerin kira bedrl
lerinin nasıl tespit olunacağını hü· 
kGrrıet tayin ve iJB.n eder. 

icar ve isticar nıukavelename
erinin bilcümle hükümlerine miis 
ecirler tarafından riayet edilmek 

h.rtile i,bu kanunun mer'iyetten 
~a.lkma~ından üç ay sonraya ~a
da.r müstecirler aleyhine tahlıye 
da\raıı mesmu değildir. Ancak 
harice azimet dolayısile me~ke • 
l'linj kirava verenler bi18.hare av
det edip binoda bizzat otur".'ak 
?l'tecburiyetinde kalırlarsa ı~ar 
ltıukavele!i!İnin hitamında tah1ıye 
ı.ı•binde bulunabilirl~r. 

llu madd• h;ikmünün tatbik o
:;•ııacai(ı yerleri hükumet tayin ve 

An eder. 

Cenubi Amerikada bir 
İngiliz heyeti 

lluenos. Aires 16 (A.A.) -
St .. fani ajansından: . 

lord Wellington'un riyasettn • 
de lnııriliz heyeti Arjanti~d?n 
~ontcvideo'ya hareket etmıştır. 

hıımanya • Besarabya 
arasında telgraf 

l!!uhaberı-tı temin edildi 
. Bükre• 1 6 (A.A.) - Stefani 

'18 nsından: 
Romanya • Besarabva 

lııal; Bukovina arasındaki 
~uhabereleri dündenb~ri 
•ıtlamıştır. 
~ 

ve şi
tf"1c:raf 
tekrar 

1 

• 
Askeri vaziyet 

Libya cephesindeki 
harekat 

(Bat taralı birinci ""'1iled•) 

hareket!dzlikte kaldıklannı ıörmele
ri üzerine harekat inls)·atiflni elleri
ne Mlmanın :r.amanı ıeldijine hükmet .. 
mi~ler ve bo muhtelif cephelerden 
tasarruf ederek ald.ıklan 7.ıtnnolunan 

kuvvetlere inıitiz imparatorluğu -
nun muhtelif mıntakalarında pey

derpey teşekkUI etmekte olan yeni 
kuvvetlerden ba:r.ılannı Mısıra cetir
ınişler ve bunları esasen aşa(ı Nil 
havza!unda bulunan kuvvetlerine ilıl

ve sureüle ve cidden büyük bir me
haret ve ('CSlıretle hu son mi.tthiş ba~

kın hareketini tertib ve icra etmiş
lerdir. 

Öyle tahmin edilmektedir, ki bu 
hareketin lcra~ına başladlkları sıra· 

da inıi.liı.lerin Ueri kuvvetleri Sidi 
Barrani mınt.akasma takriben 75 kilo-

metre mesafede olan l\tarsa l\tatrubta 
ve uıl kuvvetleri de ıene Sidi Bar ... 
raninin 2?5 kilometre şarkında bulu
nan bkcnderiye mıntakastnda idi. İn
silizler, ilkevvcl i. .. kenderiye mınta ... 
kasındaki kuvvetleri 1\-tarsa l\.fatruha 
yana. hrnuşlar, oradan da hep birlikte 
ve sür'atle italyan mevziine yaklaşa
rak bu baskını yapmışlardır. 

Bundan evvelki yazımn:da İngiliı1 
kuvvetleri ara!ında büyük miktarda 
ıJrhlı ve motörlü birlikler bulundu ... 
tundan bahseylerniştik. l\fotörlü bir
liklerin hüviyet ve buSU!'>İyetleri göz 
önüne alınına bunların, kendilerini 
hareket ettirecek levazıma \'e ü.ıe .. 

rinde yürüyebilecekleri bir yol veya 
arazi)·e malik olmaları şa.rtile uzun 
mesafeleri çok kısa zamanlarda ka
tcdebilmek ve düşman kuV\•eUerini 
çok ıenJş mıntaka.lardan kuşatmak 

hus.ru:undaki kudretleri anlaşılır. Bu 
motörlü kuvvetleri Jcullananlann, bir 
seneden fazla bir umandanberi de
vam eden bir harbin müteaddid tec
riibelerinden durmaksn:tn istifadeye 
ç-ah~an, hareket harblerlnde motör
lü kuvvetlerle hava kuvvetleri ve di
ter kara kuv\·etleri arısında yapıl
ması li7.un relen itbirliğini fasılasız 
bir surette tetebbü eden ve çölün 
hususi tartlannı da ihmal etmiyerek 
maddi ve manevi hazırlıklarını ona 
cüre •rhnnaia utraşa.n realist insan
hıır olduiu dahi düşünülürse l\.fıo;ır 
ıarb çôlünde \--unılan bu son darbe
nin bu kadar aiır ve imhakir olma-
5tnın~ sebebleri kendiliğinden aıılqı
hr. 

Den1ek oluyor ki, anhyamndıjımız 
bazı husuıı;t sebeblerden dolayı Mare
şal Grıuiani bile İtalyan ordusundaki 
bu umumi yeti~ıne nok~anını, tabiye 
ve sevkulceyş :r.ô(ıru izale etmek im
kinmı bulanıamı,tır. 

O halde ıualimi7İn cevabı şu ola
tAktır: Bu şartlar dahilinde ve İtal
yan donnnmasının İngiliz donanma
!lite bir deni:l muhareb~ini kabule 
yana~mıyarak İtalyan anavatanındaki 
tnü lahkf'm üo;lerinde kaJlllh kalmağa 
devhıh ettiği müddetc;-e İngiliz orta
q,rk ordu. unun, Sidi Barrani darbe -
sile eline cr(irdiği külliyetli italyan 
mah:rme ve ve~aitinden h;tifade su.re-
6le devam ellirmekte olduğu şiddetli 
taarl'Uz ve hücumlarla bugün deiilse 
yann italyanların bu yeni müdafaa 
hatlarını da ~apt ve tahrib ederek 
onlan Lihya hududunun hemen öte
slndrkl Capuno miio;tahkem mevkii 
ve Bardiya limanı nlıntakasına ataca
ğına, fakat bu mıntakada da esaslı 
bir tanda tutunmal:ınna meydan ver
meden onlara yani Afrikadak.i en kuv
vetli İtalyan ordusuna son öldürücü 
darhf') i \.llracaJlına intizar etmek çok 
yanlı~ bir tahmin olmıyacakhr. 

** 
l\.fevsiın ınünasebt'tile --'••••••••• 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 
Ticaretlıanelf"rlnde 

İngiliz ha va 

kuvvetlerinin 

faaliyetleri 

Birçok düşman limanları 
bombalandı 

Kahire 16 (A.A.) - lnııiliz 
hava kuvvetleri tebliği, Trablus· 
garbdaki hava faaliyetinden bah
eettikten sonra, İngiliz hava kuv
vetlerinin Yunanistana yardıma 
devrı.m ettiklerini bildirmi~tir. 

13 birinciki.nun geceei Crotona 
limanı Jngiliz hava kuvvetleri ta
rafından muvaffakiyetle bomba.
lanmJştır. Atılan bütiin bombalar 
rıhtım boyunca infilô.Jtlar h11aule 
getirmiştir. 

Triy•oli limanında lngiliz de· 
niz tayyareleri limanda demirli 
bulunan bir gemiye iki tam İsa -
bet vaki olduğunu görmütlerdir. 

Diğer bir geminin güvertesin· 
de gayet şiddetli bir infiliık vulcu 
bulmuştur. 

lıalyan p:arbi Afrikuındaki 
Asmara ve Goura da bombardı
man edilmittir. Asmara' da, bir 
tayyare meydan1nda ve Goura· 
da büyük yangınlara sebebiyet 
verilmiştir. İngiliz hava kuvvetle
ri Habeşistanda ve Eritre' de bir 
çok ketif uçuşları yapmıtlardır. 

İtalyada daha çok halka 
gidilmesi harekatı 

Roma 1 6 (AA.) - Stefani 
c.j ansın dan: 

F aşiat partisinin sekreteri dün 
F orli F accio federasyonunun mer 
kezinde ıimali lıalyanın 42 eya. 
letinin aekreterlcrini nczdine da
vet ctmiotir. Sekreterler mensub 
oldukları eyaletlerin vaziyeti hak· 
kında izahat vermiılerdir. 

F aşiat partisinin sekreteri ihti
lB.lin eski muhafızlarına ıe18.mını 
bildirdikten sonra beyanatta bu • 
!unmuş, cDaha çok ve daha iyi 
surette halka gidilmesi> hakkın· 
daki Duçenin emri mucibince her 
türlü ihtikar teşebbüsüne ve ıek· 
line kartı açılan mücadelenin ve 
yardJm faaliyetlerinin teksif edi· 
leceğini söylemiştir. 

Bu hususta vaziyet icabı tahmin 
edilen fedakarlıklara kar~t millet
te görülen umumi anlayıgı kay .. 
deden partinin sekreteri, başka 
memleketlerde hatta harb harici 
olan memleketlerde bile umumi 
vaziyetin istihlak maddelerinin 
iıtisnai bir kayda t&bi tutu1maaını 
icab ettirdiğini söylemiştir. 

Anlat bakalım 

şu işleri ..• 
Yiiz göz kızarmıı, ellerini uiruf• 

turaraktan odaya ırirdi; te
liıh, acayib bir hali vardı: 

- Yabu, diye baıladı, bir tür
lü aklım almıyor bu itleri. Naıııl 
teYdir bu! 

- Haklısın kardeıim. Hafta
larca yağmur yağar, göz. açhr • 
maz, bir sabah bir de baıkar•ın ki 
kar yağıyor •• , Allahın iıine al.ıl 

ermiyor ki!. 
- Yok canım, onu sö)·lemi

yorum •• 
- Neyi söylüyorsun ya?!. 
- Şu ltalyan meseleıini anl~t, 

dedim. Sen gazeteciıin, bilirsin. 
Bizim yağmurdan gözümüzü aç ... 
tığımız yok ki! •• 

- E, ben ıenin ıözlerİni mi 
açacağım? 

- Canım, bırak litifeyi, fU 1-
talyanlara ne oluyor, onu anla
tıver. 

- Ne olmuf İtalyanlara? 
- Daha ne olsun yahu, Yu • 

nanlılara harb açhla.r, Am&vod
luktan pabuçıuz kaçıyorlar. ln
gilizlere harb açtılar, 70 bin mi, 
80 bin mi eıir verdiler; bu gidiş
le zavalhlann postu elden gide· 
cekl 

- Ne o, acıyor muıun yokıa? 
- Yok canım, ne acLyacağım ! 

Yalnız insan kendi haline, kuv· 
vetine bakmadan, bumunu böy
le iılere sokup, eli.leme harb a.cıp 
dünyayı kendine güldürür mü? 

- Sen bu suali Mussoliniye 
sor! 

- Hoı onu bir ırörsem, daha 
çok soracak feYİm vardır ama, o 
bugünlerde ciğer derdine düımüı. 
Şimdi, ıen söyle bakalım: Bu İf• 
!erin sonu ne olacak ? 

- Hangi itlerin aonu 1 
- Senin de bugün bir ho,lu-

ğun üstünde l Şu muharebelerin 
sonu diyorum. 

- Ne muharebesi birader, or· 
tada öyle bir ıey yok kil 

- Ya, bu olanlar nedir 7 Afri
kada, Amavudlukta .•• 

- Oralarda muharebe mi 

var? 
- Ya ne var ya?!. 
- Ne olacak, ko§ınaca oyunu. 

Biri kaçıyor, öbürü kovalıyor. 
Bunun neresi muharebe? l. 

- Haklmn ama, Alaman ne 
diyor bu itlere? 

- Yeni nizam meaele•İ var 
ya! •• Onunla meıgull •• 

- Ha, iyi ki söyledin ,bu ye· 

ni nizam nedir kuzum? 
- Bu yeni nizam, dapdaracık 

ve fena kumaıtan biçilrnif bir el· 
buedir. Bunun içine bütün dün· 
ya)'l ıığdınnak iıtiyorlar. Bir iki 
t.anesini soktular ama, zava1lı1a .. 

Yunan Matbuat nn, bu daracık .. ıbue içinde kı
pırdanacak belleri kalmadı l 

Nazırının makalesi - Desene, bir nevi deli ıröm-
leği 1. 

Atina 16 (A.A.) - Nike _Onun gibi bir teYl 
cZafer> ismindeki yeni haftalık _ E peki Sovyetler ne diyor 
mecmua Helenizmin halen giri,. 

bu iılere? 
tiği mücadelenin manası hakkın- _Bir ıey dedikleri yok t Onlar 
da Matbuat Nazırı Nikoludis in k işin aonunun neye varaca~ını es 
bir makRlesini neşretmektedir. tirmiıler. Bütün olan bitenleri ıi-

Nazır bu makalede ıöyle de • nema Ribi seyrediyorlar. 
mektedir: - E, bu iıin sonu onlara do· 

<Madde ile çarpışan fikir, ahk. kunma>. mı? 
sızlıkla çarpışan adalet ıimdiye _ Orasını bilmem. Ukin bu 
kadar büyük bir muzafferiyet ka dünya etme bulma dlinyasıdır. 
zanmamışlardır. Şimdiki devre _Ne demek yani?!. 
Yunan tarihinin en şanlı devresi- _Ne d(>melc olacak. OshA bir 
dir. Yunarr fazileti mazide muh· ı sene evveline keder Sovyet er, 
telif tezahürlerinde hiç bir zaman A vruoa işlerine kan•acak diye 
bu kadar yükselmemiıtir. • her iki tarafın da ödleri konu -

İtalyan emperyalizminin orta· ik• yordu. ~u ŞP"Ürt, gene her ı ı ta-
ya attığı c:küçük devletler esarete raf kendileri karıttırmak iıtiyor ... 
mahkO.mdur> kaidesine karşı Yu· 
nanistanın Jan Metaksas'ı gibi bir tar. • ? _ JCJlnpCl'k mı ~er•ın 
adam. bir kahraman çıkardı. Yu· _ Zat'netmem. ~;, def:\ J..u -
nanistanda herşeyin bir şef me .. k lk' 

1 k 
• nmdçin hiç bir ıebeb yo • ın· 

selesi olduğunu an ama için tarr 

kA VU AKLI LOKUM lıimizi okumak kafidir. Bütün Yu- ciıi... 
... M • nanistan İtalyanın şerefsiz taleble· - A"'"" ben aideyim, vapur 

KE~TANE ŞEKERi rine onun sayesinde müthiş bir kaçmfl'"'"' 1 k 
. . - Simdi ona treni kaçırm• 

YVALI Nll~GA c:hayır> cevabı verdi. Müttehid ME V 1 ve kahraman Yunanistan bugün diyor]"'"· 

TAHİN HELVASI Avlonyaya, Tepedelene, Elh•sa. - Ne tr~ni? Ben vapurdan 
na doğru yürüyor. Bütün Yunanis bahıtı,ı:vorum. 
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1 Afrika Harbinin Kumandanları : 
POLİTİKA • ASKERLİK 

Wawel ve Graziani 
İtalya • Fransa 

Bugün şimali Afrikada muha· 
rebeyi idare eden kumandanlar
dan İtalyan Mare~alı Graziani, 
cesareti, sertliği, atılganlığile ta
nınmıştır. 

Harb meydanlarının eski bir a
şinası olan \Vavel ise, iyi bir za
bit, dikkatli, ihtiyatlı, dayanıklı 
ve her attığı adımı he!ab eden bir 
askerdir. Zafer çe1enk1erinde, al
kışta gözü yoktur. Harb !IA.n' atini 
iyi bilir ve sahneye çıkmaktan z:i
yade kulislerden idare etmeği se
ven bir rejisördür. 

Çöl muharebelerinin en hüyi.1k
lerinden birine kumanda eden bu 
iki adam, daha bir çeyrek B!tT ev
vel. ayni harb saha~ında silih ar
kadaşı olarak yanyana döviişü
vorlardı. Geçen Umumi 1-tarbrle 
.lngiliz resmi tebliği, asi Sünu9ile .. 
rin elinde bulunan Kufra vnha~ını 
birlikte zaptettikleri için \Vavt-1 ve 
Graziani'yi bir arada ve takdirle 
zikretmişti. Bu$tÜO 5 7 yaoı;ındaki 
lnıı:ilizle 58 yaşındaki lıalyalı, 
düşman olarak kar!fl kar$ıyndırl:ır. 
Acaba muzafferiyet zaman1nda 
Kufra'da birbirlerine hediye ettik· 
leri hançerleri taşıyorlar ve bu
nun üzerinde yazılı olan ..: da.ima 
bt'!raber> cümle!ini hatırhyorlar 
mı? 

Maamafih bir zamanki silah ar
kadaşlarının oynadıkları sahne bu 
gün için müşterek olsa bile. ka
rakter ve yetişmeleri bakımından 
ikisi de pek ayrı insanlardır . 

Wavel, eski bir Jn'tiliz asker ai
lt"sinin evladıdır. Büyük amcası 
Waterloo'da Napoleon'a karşı 
lngiliz kıtaatına kumanda etmiş
ti ve babası 1916 senesindf" İn
giliz Genelkurmayı azası ve Tüm· 
general olarak harb meydanında 
ölmüştü. Kendisi İngiliz 1--larb A
kn.demisinden birinci çıkmı<J, Boer 
Harbinde, ~imali Hindistan isyan
larında bulunmuş ve da~hk m!n
taka harblerindeki tecrül:lelerine 
binAen Umumi 1-larbde Rus1ann 
Kafkas ordusunda lnf(i\iz ataı:ıesi 
olarok çalışmıştır. 191 6 da A fri
kaya geçmiş, KRhirede Mıctın 
Türklt're kar~ı müdafaa edt'n Al
lenbey'in sağ eli olmuş ve simali 
Afrikadaki Asi bedevileri yola ge. 
tirmİ'.ltlİT. 1C)18 de Kudüsü za.ote
den lngiliz kıt' alarma kumanda et 

miştir. 

Harbden sonra kt'ndisine İn· 
ııilterede bir va>ife teklif edilmi,. 
fakat o Kahirede kalmağı t'fcih 
etmiştir. O zamandanberi Orta.
~arkın kumandanı olarak Erdün
den Nil membt1.larına. ve Libya çö 
lüne kadar hükmetmektedir. Ara 
sıra bir iki aylık izinler alarak bu 
zamr1;n1 lsviçrede kayak sporuna 
ve lskoçyada ava hasreder. Lon
dradaki kulübünde birkaç vi•ki i
çer ve çabucak Nil kıyılarına dö
ner. Garbdaki müdafaa hi\tlzıırına 
ve yukarı Sudandaki n!lkeri Ü!!tlere 
yaptığı tefti~ler ara~nda. Filicttin 
harekah hakkında bir kitab yaza
cak ve hafta •onlarında golf oy
nayacak zamanı da bulur. 

Graziani'ye gelince ... 
GrazİA.ni° nin hayfttı nf" kadar 

başkadır! Onun damıırltı.nnda. 
tam bir cenublu kanı dola~mak
tadır. Meşhurca bir doktorun oi'!lu 
olarak Romaya vakın bir kasaba
da doqmu~tur. Bı:tba~ı oi•lunu avu 

kat yapmak istemiştir. Delikanlı 
pek de alil.kadar olmadığı bu meı 
le~İn imtihanlarını vermiş, fakat 
askerlik hizmeti esnasında hukuk 
ilmi için değil, askerlik için yara
tılmış olduğunu keşfetmiştir. 907 
de Eritre harbine gönüllü gitmiş, 
orada yüzbaşılığa kadar terfi et
miştir. Müstemleke askerinin tür
lü meşakkatlerini çektikten sonra 
sükUnete kavuşmak istemiş ve Ro 
mada avukatlığa dönmüştür. Fa
kat iki ıııene süren bu müddet es· 
naıııında da vaktini. crk8.nıharbiye 
haritaları üzerinde tetkikle!"de bu
lunmakla geçirmiştir. T rabh1,garb 
harbine gene gönüllü olarak gİt· 
mif, sonra tekrar avukath~a dö
nerek Romada kalmıştır. Umumi 
Harbde ise üçüncü defa olarak 
haki elbiseyi giymiş ve dört eene 
Alrikada kalmıştır. Mütarekede 
Mirı:ılaylıf!a kadl'tr cıkmHJi bulunu· 
yordu. 36 ya~ında idi. Tekrar or
dudan ayrıldı ve Romadaki ya.-
7ıhanesinin kapısına c:Rodolfo 
GrRziani: Avocato> tabelasını as.. 
tı. Bu sefer sivillik dört sene sür
dü. Fakat bu sırada tekrar ordu .. 
va girmek fırsatı çıktı. 1922 de 
lıalya Libya İçin !'Önüllü topluyor 
du, Graziani; yazıhanesini son de· 
fa olarak kapadı ve asker arka
daşlannın 8.'lkışlan arasında anah· 
tarını Tiber nehrine attı. 

münasebetleri 
ve Laval 

Laval'in azli 

A lmanyanm çifte İWyan mailil• 
biyeti karş:ısmda ne vaziyet a• 

lacaıı:ı meselesi etrafında ihfunaller 
yürütülürken, Fransa.da son dereı:e 
ehemmiyeti haiz bir hid.ise cereyan 
etmiştir. Frllll!'iu: devlet reisi Mare .. 
Qİ Petain Lyon radyosunda bir be
yanname neşrederek, Laval1 Hariri
ye Nazırlığından çıkardığını, Başvekil 
muavinliğini 18ğvettiğini, FTansıı: ana 
yasasının dördüncü maddesinde ı... .. 
val'i kendisi:.ı.e halef tayin eden fık
ranın da iptal olunduiunu bnm.mu..
tir. Bu suretle Fransız devlet riya· 
setinde bir nevi faal vellahd rolünü 
oynayan Laval'iıı bütün &altanab bir 
anda ıilinnlllf;tir. Petain, Laval'e ıırf 
dahili politika m~eleleri yüzünden 
i,ten el çektirdiğini, Almanya ile 
müna"ltbet1erinde de hlç blr deği -
~ikliğin olmadıimt ilive etmiştir. 
Bundan dolayı bu azil keyfiyetini 
ı...,·al'in Pariste Alman işgal kuv .. 
vetlcri kumRndanlarile ya.pt1ft te .. 
ma~lara aUetmek imkin dahilinde de· 
iild.ir. Hidise oha olsa, Framanın 
ya.Jnu: İtalya ile olan münasebetle
rinden doimü:tadır. Eier l~ politika 
meseleleri bahis mevzuu ise, bunda 
fÜphesis., Fransız milletinin Laval'e 
kal"lfı ötcdenberl duymakta olduju 
derin kin de amil olmuiftur. 

Graziani' nin asıl mühim askeri 
hayatı bundan sonra ba$lar. Eski 
avukat, artık çöllrrin kralı olmuş
tur. Beyaz atının üzerinde Fizan'ı Laval politikası 
zapt~tmiş, meşhur Afrika rnüte• 
has 1nsı Mare~al Lyantey· den teb· 
rik telgrafları almıştır. Mussolini 
onu 19 35 te lıalyan Somalisi ku
mandanlığına tayin ve orada 8.si 
kabilelerin tenkiline memur etti . 

Ha.be, harbinde Graziani ihti

Malllmdur ~' Laval ötedenberi, 
italya ve ispanya ile, yani Li.· 

tin devletlerle ııkı bir işbirliji.ne ta
raftarlık etm.iltir. 1935 senesinde 
Habeşistan meselesi yij.zü.nden İtalyaya 
zecrt tedbirler tatbikı bahis mevıuu 
olduiu zaman, Laval'in çevird.lil ma-

yatta kalacak ve de Bo .. nevralar hatırlardadır. Bu esnad• 
no'nun ordulan asıl hareketi yapa sakıt Fransız Hariciye Nazın, İnı;il
caktı. Fakat bu hareket ağır git- tere ile dostluk münasebetlerini ida· 
tiği için Graziani hücuma geçti ve me ederken, ıerek Cenevrede, ıerek 
bir haftada 400 kilometre ilerle- Fransada ve gerek 18 ler kom.Hesin ... 
di. Ras Desta"ya karşı H"rrar har- de adeta italyanın bir mümessili gi
bini kazandı, birkaç hafta sonra bi tavLrlar ta.kınmı,tır. Bunda belki 
Habeı.istan harbi ee:aı itibarile bit Jtalya ile ayni sene bir anlaşma ak-

detme~inin de büyük tesiri olmuştur. 
ti ve kendisi oraya umumi vali ol- Fakat Lııva1 İtalyan dostluiunda o 
du. kadar ileri &itmiştir ki. adeta Cenev-

Fakat henüz bütün Habeo mu· renin alacağı kararlan bile sabote 
kavemeti kırılmamıştı. Graziani, etnıi,Ur. 18 ter komitesi, petrol üze ... 
orada vali bulunduğu sırada tzÖ· rlne ambarıo koymak için müz.ake
rülmemiş bir şiddet, hatt8. vah· relerde bulundufu bir sınıda, biı
§etle hareket ederek sükUneti te- kabine meselesini bahane ederek ko .. 
sise çalıştı. Kendisine kar~t yapı- mitenin lçtimalarıru yüzüstü bırakıp 

Parise dürunes.i de bunun delilidir. 
lan bir euika~di kanlı ,ekilde te• Bundan sonra İtalytıy• artık petrol 
dib etti. Aldığı yaTalardan ancak ambargoır;u tatbik edilem~mi.ş ve bu 
bir mucize, ile kurtulacağı ıöyle- )Ü:lden de llabeş bidiM!Si mahlm 
nivordu. Yüzüne ve vücudüne tekilde lnkhıpOar anetmift:lr. 
350 tane bomba parçası girmi~ti. • 
Buna raimen kurtuldu. Birkaç ltalya • Fransa 
hafta sonra Habeş köylerinde yüz 
\erce vatanperveri yere deviren La,·al'in bu yüzden, şlmd.1 Alman· 
makineli tüfekler. zalim kuman· ya He bir olup, İngiltere aley .. 
dRnın hayatta olduğunu bildiriyor hine bir vaziyet takınablletek hy-

n~Ue olduiunu söyll)·enler vardı. Fa .. 
du. kat onun bilhassa İtalyaya k.aJ1ı çok. 

19 38 de Kral tarafından ken· yumu,.ır bir tav" takınması, Fraıı• 
disine &!alet Unvanı verildi ve •t:ı milletini bilhRS$8 slnirlendiriyor· 
f\.1Rrki de Neghelli ismi ile h8.tı- du. ÇUnkü Fran~ız.la:r, Almanlann rale
ralarını neşretti. bet;ini kabul ediyorlar, fa.kat tam boz· 

Son harb baslayınca Muıısolini ıun haline geldikleri zaman İtalyanın, 
bu Generale Afrika ordulan ku- sırf bu ı,ten en ucuz bir zaferle en çok 
mandanlığını verdi. pay kaunmak maksadile harbe gir .. 

Mısırı zaptetmek şribi müthiı me~ini asla haı:medemlyorlardı. Zaten 
bir İ•İ başaraca~ı ıöylenen bu in- Almanya da bunu kabul etmediği için 

" Franqdftn İtalyaya çok blr ~y ayır• 
e,afsız a~ker, acaba ,imdi darma-

ma.mıftı. 
da?ın kaçmakta olan orduAunu 

der•eyip tonlayabitec•k mi' Fra,,.sız politikası 
Bunu yakın zamanda görece· 

-------- ~iz. • iiiiiiliiiiiiiiiliilliiı: 
HAYATINIZDA Gtlurnoil\iNiz KADAR 

GÜL~tE\'E IlAZffiLAN!NIZ 

(ünkü Dünya Komikleri Kralı 

ARŞAK P A L A B 1 Y 1 K Y A N' ın 
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Bugüne kadar çe,·irdifl en miikemmel filmi olan 

AHBAP 

si R 
ÇAVUŞLAR 

KTE 
TCRKÇE sözı,tl 

p E K ve s AR A y 
Oriilnı1l dtldeki nüshası yıdnız 

MELEK SİNEMASINDA 
ÇAR~.\MB!\ AKSMfi BASUYOR 

..... 

\ı._ _______ SARA J BAKLA V AS~ı tan bugün muazzam bir askeri. - Ne ;.e o b•·'·· ... -~:r. h•v-

- ·~~~~~~..:~m:::a:n:ev:·:ı~v:e:_::ru:h:i:..::h:a:rb:.:m:::::e:y:d:a:n:ıd:ı::r:·..:._d_i_::gu_··_ıe...::gu~··_1e~l~~A.~.-"'~"-·n~te~k-int~~~~~-..,,.....~~~~~~~...,.....,,......,........,.,...~~~-..,,,...,.....,~~~·:.... - -- -~ ·- N 
nihayet Cezaire avdete icbar etti. Ce- mamen imha edebilir, her türlü itiba- elİC8 

S
iıudi Laval'in azli ve iktidar mev .. 
kiinden büsbütün uz.akla,tırılması, 

> hit 4üphesi.z italyanlann gerek 
Am•vudlukta gerek Libyada uğradık· 
lan büyük hezimetlerle alakadardır. 
Fransa, siyaseti bu kadar fiyasko ve .. 
ren bir diplomatı iktidar mcvkiinde tu 
tamaıdı. Çünkü Laval 193S tenberi, 
İlal)anuı hakikaten büyük bir kuvvet 
olduiuna herkesi lnand1rmaia çalış -
""'• daima bu yüzden ıtalyan tarafını 
ilHıRm etnıi~ti. Şimdi Fransız milleti, 
kÜçücük Yunanistanı.n büyük İtalya 
ka~ısındaki ıaferinl. göılerile gördük• 
teıı sonra böJle bir diplomatı nasıl dip. 
loıuat diye ba ında bulundururdu? O· 
nun için l.A'-\·al'in azli, tamamıle Fran .. 
M1nm İtalya ile olan münasebetlerile •• 
lı\kndardır denc;a yeridir, Bu bakım -
dnn şimdi Fransız diplomasisi çok mü
him bir dönüm noktasına ıelmi.ştir. Bu 
hidir.e, Petain hükUmetinin bundan 
~onra takib edeceği yolu anlatmak hu• 
f'U!ltunda bize rehberlik edecek mAhl -
yettedir . 

ARBAROS 
.- Yazan: ' ltomanla•tırılRT ış 
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Ekrem Reşid Tetrl '<a No. 1 

58 
~ 

h >ı 1i Karamanın lcrlı...ı ..ıı .; olduğu \ randa bulunduğuna zerre kadar ,üphc 
~~ hile tamnmile muvaffa'ıc oluyor. yoktu. Bunu, hrr nasılsa Ali Karanıa
~lındi tehrin sokaklarında dehşetli bir nın elinden kendini kurtarmağa mu-

t!ııi.rn baflamış:tır. vaf!ak olmuı olan bir İspanyol ne!eı i
Son derece ilim ve ağır ba$h bir nin ıetirdiki haberler teyid ediyordu. 

~tiyan müverrihi. bu vak'adan bah- Andrea Doria ihtiyatlı davrandı. Aklı 
ı!rrken kemali ciddiyetle diyor ki: selimin emri mucibince gemilerini li-

~il''I'a~ıdıkları eşyanın, ~ü altındJ e- mand~n dış.an çıkardı. Zira Barbaro
q en ls~anvol a .. kerlerı. ı;ılAblarını kul- sun bır bask.nı her an beklenebilirdi. 
.le. 1'a.rnıyorlar ve phile doğru kaçıvor- Andrea Doria her zaman temkinli ve 
tdı. Fakat yağmacı ve çapulcu ko:-- ihtivatlı davran:ın bir kumandandı. 

~rı.ların hedefi olmal..tan kendilerini Jt/-
1.ırtaramıyorlardı .. • 

ti boria, kendisine altı yüzü e<ıir olmAk 
"'"'1-e, iki bin aı;kere mal olan bu vak· 

1.da11 sonra alelAcele gemilere iltica f't
~ VRz.iyet pek fena ldi. En kısa blr ı.a• 
~ ar"1 ta hem gemilerin mürettebatını 

ıı;cun etmek, hem de Barbarosla mü· 
~eleye hazır bulunmak lizım gell
>ordu. Zira BarbarOOWl Çerçel clva· 

21 - Kanuniden bir 

Hızır. Andrea Doria'nın Çerçel'e hü
cumunu haber alır almYı, donanma
sınıl" b111şına ızeçer~k Ou fthre müte-
veccihen yola çıkmıştı. Fakat 
c;er,oro ııeldi&i zaman Doria 

oradan ayrılmıştı. Binaenaleyh 
Barbaros için ancak Ali Ka
ramanın tedbirlerini tasvib ve mu
zafferiyetini tebrik etmek kalıyordu. 
Sonra, bir İspanyol esirinin ifade~ine 

naz.aran Genova'ya kaç-m1ş olan Do
ria ile karşılaşmak ümldile, bu limo
n~ gitti. Fakat e~en sert rüzgarla ı;u. 
ıarın ccrC!yanı gemileri Marsilya a
çıklarına sevkeyledi. 

bedel olan bu gümüş bardaklardan ıtiz· 
leri mahrum etmek istemem!.. dedi. 

Yaz mevsimi sona eriyordu; ttüıel 
havalı günler artık ııavıhydı. Vakit 
kaybetmeden bu fÜ7<'l h:ı.va:1!drın iı1-
tifade etmek 18zımdı. Barbaros Italyaya 
yaya doğru hareketi emretti. 

Genova açıklarına vA~ıl olunup bey
hude yere Doria beklendi. Barbrırosun 
yakınlarda bulunması. sahil halkı ve 
ltolyan gemicilerine korku ve dehşet Komanya tedariki tçin birkaç 

gün burada kalındı. Bu müd- günleri yaşattı. Kili!'elerde Barbarnsun 
dPt zarfında yol..Jatların en ufak ha-ı mahvolmaq_ i('in duelRır .edildi. Uı.a~
tah bir har('kette bulunmnmRıları, bu lardan gelen en ufak hır knyık bıle 
şehirde en ehemmiyelsU: bir hAdiseye halkın korkmuş gö-züne toplarla mü
ıılebebiyet verilmemesi emredilmifti. cehhez bir Türk ~emi!!ıl gibi fi!:Örünü
Buna sebeb, Sultan Süleymanın Fransa yordu. Yaramaz ç-ocukl:ırı, anneleri: 
Kralının memleketine ve teba<tı::ına _ Uslu dur, yoksa Barbarosu çağı~ 
hürmet edilmesi hokkındaki kat'i ira- rırım ha ... 
desiydi. Diye korkutuyorlardı. H11ır. ah'llinin 

Marsilyadnn ayrıhp, bir müddet el- hayalinde efsanevi bir şekil alm11, fe .. 
varda bulunan Porqucru11e, ve Tito.n nahk yapan hı:ı.bi! nıhhırın yerine ka
adaları önünde tevakkuf edildi. Adli- im olmuştu. Küçüklerin gözünde uma
lar halkı, gemilere gelip yetmiş gümüt cı, büyüklerin zihninde kıyamet günü 
bardak, tereyağı ve bal dolu lengerler. gemicisi olmu.,tu. Kim tahmin edebilir
tavuk, bıldırcın, bir çok da meyva ge- diki Hızır elliye yaklA~n sl"lnlne ral· 
ürdi1er. Hızır bütün bu hedi.:veleri men yirmi yaeındakl bir df'likanhnın 
memnuniyetle kabul etil, 01ncak gümüş kalbini taşıyarak bir güzelin muti ve 
bardakhıırı almr:dı. biraz safdil 8şıkı idi. .. 

- DosUar, değeri ufak bir servete İlk soğuk künler, ilk fırtınalar Hııırı 

:wirde onu Sultan Süleymanın bir men rını silip götürebilirdi ... Bu müldha- La,·al'in v1inden \'e F~ itat .. 
ı:.urunu h3ınil olan Sinan Çavuş l«>k- zalara mebni Doria Ege denizinde ile. " )·al• kal'f• bir vaz.i1·et almasından 
lemekteydi. Hızır menşuru aldı, öptü, ri1cn1ektensc yolunu değiştirip Adriya- soııott , Fran.sı~ politikası ne şekilde bir 
botına götürdü, sonra okudu: tik deniz.ine girmişti. Türk hikinıiyeli ınki!<al arzedecektir? Jlıi.diselere ta ... 

.senkim Cez.Rir Beyi Hııırs.ın ve be- Alhnria hnlunAn bu denizin !!&ıhiJ!fl'rinhı kııddüm etmiyelim. Çünkü climiııle 
nim evvelden kulum oğlu kulu•ıısun ı bir kt!<mt henüz ISylkı veçhile tahkim me,·cud ma10.mat bizi her hususta ta· 
vf: benim alemim ve sanca~ımı çeker- edilnıedi~inden burada k<"layca mu- mamilc tenvir edecek kadar vaııh de .. 
~in. in1di bPnim İsnanvn vilAyeline bir vaHskiyeller elde etmek kabildi. Doria ğildiı. Fakat bir ihtimal de \nsanı:n ak-
hayır niyetim vardır. Gelüp sen dahi Koron ve Patrası T.Cı.ptettl. lın.ı kurcalamaktadır: 
bile ol~<=:nıkim ol verkrin yohını_ı vr- Bu hareket Sultan Süleym:ının hış- Nasıl Yunanistan, Alman)·a ile nor .. 
izini asli ve fer'i ile bilesin. lmdi mını mucit> olmuştu. Türk sil8hına ınal nıünasebeUerini idame etliği bRhle 
et.er olduğun yerlerin hıfzı hara.seti kerfı işlcnmi' olan bu t·hkirin mutlak İtalyu ile hıırb halinde ise, Fransa da, 
için bir yarar kimsen varsa, kendi ~ul'ette tamiri, padişah tı:ı.rafından i~- doiı;nıdan doğruya J:nıil~ereye karfl 
mıı.kaınına kaimimnk2m edip ı:;en ken- tenmekteydi. F~·kat bunu YApabilmek hiç bir tcplıc almadan, Italyaya l..arıu 
din a~itanei ~ııadetime Jit"Ple.iin ve ill!ı için Türk deniz. ku\.-vetlerinin h:ışında lıir \Bzi)et takınabilir. Ve belki de o;im ... 
itimad eylediğin kimsen olmayıp ol ye- öyle biri:-i Jlzımdı ki zeki~ının salihl- J.i df'rhal İta1yan1arla yapılan mütare· 
rin hıf11 hıı.r:l~ctine katiir ve kabil ad;:o- vrti ve bahriye işlerindeki tecrübesi ke ,artlannı iptal edebilir. Bu $1"9 
mın olmaya. R;ene !W'n bunda Jl'elmevip Türk don(lnmn:anın şöhretine halel ~e· Pj'er tahakkuk ederse, Almanlann da 
anda dunıp hazır ve müheyya ola!'ın.• tirm('~İn ve İmparator Beıinc-l Char· i~ine gef('n bir şey ola~aktır. Çünkü 

Çrrçel seferinin neticelendiği fct.Ake- ı~s'in Amirali Anrlrea Dorla'run kuv- bu "iBl'ede Almanya, ltalyaya kar!O. 
h h ı -• votl•rı"nı· kırabı"Jsin. Frnnu ile bir muvazene tutabilir " .. tin bırakmış olduğu leke bf' tmc a ru- ..: 

linmeliydi. Doria Türklerden lntika- Gerek padişahın1 gerek veziri sadriı- ltalyayı kendi ar.rulanna daha fa1 la 
' l ••m l0 brahı"m Paşanın L-nnatlerı"ne go·· - r!imf'df"bilir, mını Berberistan sahilleri üzertn..,.e tı - "" 1U1 • ..,, 

mnk emelinde idj ve bu ümidle şarka re Türk donanmasının başına getirile.. Böyle bir ihtimal varıd olAbi1ir "'!(t 
doı,ru aC'ılmıştı. Zatf'n imoo.rı:ıtnrdı:ın bilrcek adlim anci!ık Barbaros ol11bllir- Filhnkika bu, çok mü,kül, çok firı. 
aldığı bir emir mucibince Rodosu is- di. Bu kanaat üzerine vakit k::t.yberiil- hir kombinezondur. Fakat diğer lhti

mek~iz.in Barbarosa menşur gönderil- mailer l(ibl hir ihtimal olarak rnütııle• 
Urdndile mükellefti. Fakat bu :ı.dı:ı. çok <•ıliltmt"z mi? 
iyi mııha!aıa ediliyordu. İkinci bir mişli. l M üml~ Faik F E N I K 
mağlubiyet ise Doria'nın töhrctirıl ta- [Arkut var 



Bu bafa f imdidan 
10,000 dolar veriyorlar! 

Swen.son adındaki bu pehlivan 
acayib tarzdaki kafasile ıöhret 
bulmuıtur. Çok kuvvetli bir a· 
dam olan bu pehlivanın baıı dok
torlar tarafından muayene edil .. 
mit ve ilk insanlann başlanna 
çok benzediği tespit edilmiştir. 
Bir Amerikalı doktor bu pehli. 
vanın başına şimdiden on bin 
dolar vermektedir. 

( BULMAC~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t I" l•l•I• T 
2 •I 1 •I 
3 • 1 l•I 
4 • 1 1• 5• • • 
6 • 1 I• 
7 • • 

81 l•I •I 
9

1 •I• •L 
Soldan saia ve yukandan aşalı: 

l - İfleme - Etrafı su ile çevrili kara 
parçası 

1 - Nota - Apartımanın daireleri • 
Atef 

S - SarmısaAın kardOfl 

' - Büyük 
5 - A~abey • Beraberlik anlatır. 
6 - Tam.irin cem'i 
? - İnleyen 
8-Nota •Vazıh• Nota. 
9 - İyisinden değil - Çalgı. 

1 2 3 4 5 6 7 8 g 

J DlA MIA • Ş A M]A 
2 AIDIAI• N •IK AIR 
3 F Al• HIAIMI• LA 
4 l •IMIAIR AZ• M 
5 • DIU Ll•IRIA Z • 
6 Si• Şii iL 1 INl•IF 
1 A zı• Mlulz •iMi ı 
8,K A Fl•IT • S EIR 
9 A M AIL •Si 1 TIE 

H:A.KIK1<T 

MiLLİ PİYANGO 
1941 Yılbaşı Planı 

İkramiye İkramiye miktarı İkramiye tutan 
adedi Lira Lira 

1 100.000 100.000 
1 50.000 50.000 
1 40.000 40.000 
1 30.000 30.000 
2 20.000 40.000 

10 10.000 100.000 
50 5.000 250.000 
50 3.000 150.000 

100 2.000 200.000 
500 1.000 500.000 

1.000 500 500.000 
2.000 100 200.000 
5.000 50 250.000 

100.000 5 500.000 
108.716 2.910.000 

2.584 Teıelli mükafatı 120.950 
111.300 3.030.950 

Tam bilet Yarım bilet 
10 lira 5 lira 

16 Birincikanun 1940 

Yavrunuz, Saadetinizdir 
: 

• 

' 

./ 

, .. 

Onun gürbüz ve ııhheili yetişimli tabiatin tıpkı bir yavnı gibi 
sinesinde yetiştirdiği saf ve normal rıda ile mümkündür. Her anne 
tablatln insanlara bahşettiii bu kudret ııfu:eltiiinden istifadeyi geri 
buakmamalıdır. · 

ÇAPA MARKA 
l'tlilstahzaratında bu hassa tamamen mevcuddur. 

Bc•lktao : ÇAP AJllARKA Tarihi tesisi : 1915 -
(oavlat Daniıyolları i. U. Müdürlüğü İli~~ 
16 Birincikanundan 23 Birincikanuna kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış güıı 

va s~,.tleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Salı 12 de (Güneysu), Pertembe 12 de (Karadeni•l 
ve Pazar 16 da (Cumhuriyet) , Galata rıhtımında'' 
Salı 18 de (Konya), Cumartesi 18 de (Antalr") 

Sirkeci rıhtımından. 
Pazartesi, Salı 9,50 de, Çarşamba, Perşembe, curtı• 
16 da (Trak). Cumartesi 14 te (Marakaz) ve paı'f 
9.50 de (Trak) Galata rıhbmından. 

l ... _u_c_u_z_iL_A_N_L_A_R_I r _ııa.ıeı 0em1rya11arı i. u. ıüdürlüği•d•nı_~ 
İf Arayanlar 

Bandırma hattına 

Karabia-a hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Pazartesi, Çarf311lba ve Cuma 8,15 te (Marak'ı) 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çartamba ve CUJ11,.r .. 
tesi 20 de (Saadet) Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane rıhtımuıd#' 
Ppar 9 da (Tayyar) Tophane nhtımından. . ) 
Çarşamba 15 te (Bursa) Cumartesi 15 te (Mersi" 

Sirkeci rıhtımından. 
* ı. arıyorum - 0na cıer-.ı. 1a1ı- Memur Alınacak 
.ılim vardır. İdare işlerinden aıı1anm. 
Boıuervlslerlm vardır. (Hakikat) p· 
utesinde O. T. nım\l%UD8 mektubla 
müracaaL (S) * İş am·or. Türkçe, fransuca. inalliz
ce Unnlanna vakıfım. Bu lisanlar üze
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim, daktilografi bllirim, askerlikle ali
kam yoktur. Her türlü referans vere
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 
ça.lısacak it anyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin han No. 1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10} 

Satıhk - Kirahk * Pansiyon aranıyor - Aile nezdln .. 
de mobilyalı bir pansiyon aranıyor. İs
tanbul ciheti tercihdlr. Hakikat ıaze· 
teslnde E. S. rumuzuna mektubla mü· 
racaat. (30) * Kınlık apariınıım dairesi annı
yor - İki. Üç odalı ve konforlu kiralık 
aı>artıman dairesi araruyar. Hakikat 
a:autesi.nde (Kiracı) rumuzuna müra
caat • .<17) 

işçi Arayanlar 
* Hizmetçi aranıyor - İki kişilik bir 
ailenin orta hizmetini yapacak bir ba· 
yan ararııvor. Hakilrat'tfı O - V rumu· 
zuna mektubla müracaat. (16) 

Niifeferrilc 
* Lisan dersleri - <Ak ehven flatla 
lncillıce. fransızca df"r.tleri veririm, 
lıer vere Jriderlm.. RAkikat .r:'lzt>le!=:inde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müraC"ntıt 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

(14) 

Beyoğlu İstiklil ceddesl 
KOMEDİ KISMINDA 

Bu aksam saat 20.30 da 

PASA HAZRETLERİ 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için : 

Bir aylılr 150 Kuruş 

Üç avlık 400 , 
Alb avlık 750 • 
Senelik 1400 , 

Yabancı memlekefler tdn ı 

Üç aylık 800 K\1"1> 
Alb avlık 1450 
~f'lnt-llk 2700 • 

1 - Devlet Demiryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere müsabaka 
ile orta mekteb mezunlarından hareket memur namzedi ve askerliklerini 
yapmış lise ve yüksek mekteb mezunlarından işletme ve hareket me
muru stajiyerl alınacakhr. 

2 - Müsabakada kazanan orta mekteb mezunlanna 60, lise mezunlarına 74. 
yüksek mekteb mezunlanna 100 Hra ücret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı yüksek mekteb mezunları için 25/12/ 940 Çartamba 
lise meıunlan icin 27/ 12/940 cuma, orta mekteb mezunları için 28/12/ 
940 cumartesi günleri saat 14 te Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, 
Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurum İsletme merkezle
rinde ve Sıvas., Eskişehir Cer atelyelerinde yapılacaktır. Müracaatler 
bu işletme ve atclye müdürlükleri ve istasyon fe.fliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şeraiti şunlardır: 
A- Türk olmak 
B - F.cnebi bir kimse ile evli olmamak 
C- 18 V8$lnt bitirmiş ve otuzu geçmemi$ olmak .30 yat dahil• 
D- Orta mekteb mezunlan i('iıl askerli~ini yapmamtf olanlann asker

liğini yapmasına en az bir sene zaman kalmış ve lise, yüksek mekteb 
mezunlan için de a~kerliklerini yapmıs olmak. 

S - Müsabakada muvaffak ~}anların bilahare idare doktorları tarafından ya
pılacak muayenede sıhhı durumları dcmiryol işlerinde vazife ~örmeğe el· 
verişli bulunmak. 

6 - Müracaat isti.dalarına bai1anacak vesikalar şunlardır: 
~üfus cüzdanı, diploma veya tasdikn;ıme, askerlik vesikası, polisten tas
dıkll iyi huy kiğıdı, çiçek aşı k.i~dı. evli olanlann evlenme cüzdanı 6 
aded vesikalık fotoltraf. ' 

'1 - Daha fazla malOmat almak istiyenler İsletme Müdürlüklerine veya fs. 
~on Şefliklerine biz7..at müracaat etmelidirler 

8 - l!ıtidal.ar yüksek mekteb meronlan için 23 /12.'940, lise mezunlan tçln 
i!'12,940 ve orta mekteb mezunları için 26/ 12 1940 jlijnleri saat 12 ve 

dar kabul olunur. ·8361- (1153l) 

Mh ......,. 

2911 1~1 ammen :de~ ~e miktarl;ın aşaıbda yalllı iki kalem muhtelif çelik 
. çarşam gunu saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare 

bına'llndn satın alınacaktır. 

. Bu İşe srirmek isliyenlerin her listenin hizasında yazılı muv kk t t 
mınatıa kanunun l;tyin ettim, ve~ik<ll11n ve tt•kliflerini ayni gün at ; 4 30 e
~adar Komisvon ReisliRine verm~leri J8nmdır. · saa · a 

mak~az:ameler 147 kı.oruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl .. 
(11764) 

Muvakkat 
temin:ııt 

Lira K. 
2203 118 
4'l!l7 50 

Lioı:te 
No. 

Malzemenin ismi 

1 Muht .. lif humı"t ~liklf'r 
?. K~ııq1Jı VP lr:ınnlc117 ... ~+., r•Hk1,.,. 

Miktar 
K~. 

25740 
,,~ 

Muhammen 
bedf'Ti 

Lira K. 
2!1"~~ -
7d7"0 -

EN Gi:ZEL YILBAŞI HEDİYESİ 

l91l mo.ıeti Pırlaotalı, Elmaslı 
Ceb, Kol, Kadın ve Erkek: 

bnttvaı sahibi ve 88şmuharrhi~ Saatleridir. 
Necib AH KUÇlrKA 

U 
Sağlam, kik ve dünyanın en 

mum neertvab tdare edeA • .... ıyi saatleri olduğu gibi fiatlan 
Yazı t.ıerı MOdilrQ: daha ucuzdur. 

Cemal Bakin SELEK . Satış d•posu: Z. SAATMAN 
Basıldığı fer: ı 1 Istanbul Sul~nhamnm Camcıbaşı 

Cumhurıvet Matbaa!!--../ l lı••••iihaniiiİıİl•iİİınİİcİi İiklİaİit.•••••••••-••••••• 

Ba.,, DiSf. Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kırıklık ve Bütiln Ağrılarınızı Derhal Keaer 
lcabınd~ ııünde 3 keşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

İzmir sür'at hattlna -
izmlr aralık postaın -

Pazar 11 de (İzmir) Galata nhbmından. 
Perşembe 13 te (Tırhan) Galata rıhtıınındoJI• 

N O T : Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat qağıda ıclefoI' 
numaralan yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş acenteliği Galata rıhtımı. Limanlar Umum 

Galata Şube • 
Sirkeci • • 

Müdürlüğü binası altında 

Galata rıhtımı. Mıntaka Liman 
ReisUği binası altında 

Sirkeci. Yolcu salonu 

40133 

22740 --, 

Vekalet merkez teşkilatında 12 dereceye kadar maaşlı ve• muadili tic- 1 - Bir sene müddı:t1e hesab mütehassıslan refakatinde staj yaptı~~ 
tih b 1 

. k j . d . .b. vil•' 
retli memuriyetlere a1ınacakları!1 in · a ı çin 7 ikincikinun 1941 salı ıünil sonra Istanbul. An ara. zmır. Bursa, A ana, Mersın, Samsun p;ı ı ~ 

Maliye Vekaletinden: Maliye Vekaletinden : 

müsabaka imtihanı aı:;ılacaktır. Imtihana saat 14 tc başlanacaktır. merkezlerine tayin edilmek üzere müsabaka ile hesab mütehassıs ınutı"' 
Talihlerin 6 ikincik.8nun 1941 pazartesi günü mesai saati sonuna kadar alınacaktır. . ·hllrı 

lise veya muadili bir mektebden mezun oldu_Xunu gösterir vesikayı ibraz 1 2 - Mütehassıs muY.vinlerinin aylık ücretleri 100 - 120 lira olup in?ü"·ıır• 
etmeleri, 6,5 X 9 eb'adında 2 fotf•iraf vererek mukabilinde fotoğraflı ve da muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükümleri dairesinde ücretlerı 
tasdikli kabul kartı almaları 18zundır. rilecektir. el 

Müsabakayı kazananların, memuriyete tayin olunabilmeleri i(:ln ibrazına 3 - Müsabaka irııtihan1na J(irebilmek için memurin kanununun be$~., 
mecbur olduklan vesikaları vesair t.ayin şartlarını havi broşür. Müracaat maddesinde yazılı şartl.:rdan maada Hukuk veya İktısnd fakültelcrlndeıı vecİıı1' 
kalemi tarafından istiyenlere verilecektir. Siyasal Bilgiler okulundan veyahud Ticaret mektebinin yüksek kı5fl"l 1rı U~ 

Muayyen zamana kadar kaydını yapbnnıyanlar imtihana kabul olun- veya bunlara muadil ecnebi mektcblerden mezun bulunmak ve fili asJ<.er 
mıyacaktır. Kazananlardan muktezi vesaiki tevdi etmivenlerin tayinleri hizmetini bitirmiş olmak şarttır. ô• 
yapılmıyacaktır. .8641. (11821) 4 - Müsabaka imtihanı 25/ 12/l!HO tarihinde İstanbul DefterdarlıJıl' 

müteşekkil imtihan htycti tarafından yapılacaktır. it 

---SANT A--. 
Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınması 
gayet kolay va müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Kar,ı rayet tesirlidir. Barsak solucanlarmm büyüklerde ve kütüklerde 
sebt!b olıtcaiı tehlikeler arözönünc alınarak solucan hastahklannda bunu 
lrullanmalan [aydahdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavlive edilen bu müstahzar 
Jler ec1oncde bulunur. Reçete Uo sahlır. 

Kutusu 25 kuru,ıur. 

Maliye Vekaletinden: 
Vekilet merkez t(,~kilôtında münhal daktiloluklara alınacakların intihabı 

iı;in 15 ikincikinun 941 çarşamba günü müsabaka imtihanı açılacaktır. İmti
hana saat 1• le baslanacakhr. 

Talihlerin imtihana girebilmeleri için memurin kanununun beşinci mad~ 
desindeki şeraiti haiz bulunmaları kafidir. 

14 ikincik8nun 941 salı günü mesai ·saati sonuna kadar c:6,5 X 9. eb'a
dında iki kıt'a fotoğraf vererek mukabilinde fotoğraflı ve tasdikli kabul kartı 
almaları llz:ımdır. 

Müsabakayı kazananlann bir daktilolui:ta tayin olunabilmeleri için ib
razına mecbur olduklan ve!;"ikaları vesair tayin şarllarını havi broşür, Mü
racaat kalemi tarafından istiyenlere verilecektir. 

Muayyen zamana kadar kaydını yeptırmıyanlar imtihana kabul olunma
yacaktır. Kazananlardan muktazi vesaiki tevdi etmivenlerin tayinleri va
pılmıyacaktır. •8640• (11820) 

5 - İmtihana girmek isteyenler yukarıki şartları haiz olduklarına 1~,,. ... 
olan vesikalarını ve 4.5 X 6 eb'adında fotolraflarını ve şimdiye kad::ı.r bUıı11ıf 
dukları vazifelerle a), ıllf scbeblerini ~österir kendi el vazılarile vnıı aıl'l' 
tercümei hallerini raptetmek sureti1e bir i!;tida ile İstC\nbul OC'rterd11rhdct• 
20/ 12 '1940 günü mesai saatinin hitamına kadar müracaat etmeleri icab e 

6 - İmtihan aşa~ıdaki mevzulardan yapılacaktır: .. ib 
1 - Resab : ke!;ri adi ve aşar1, faiz. tenasüh, iskonto. taksim ınüterı:l-
2 - Hendese: Satıh ve hacim meqahalan 
3 - Vergi hakkında umumt maH\mat 
4 - Ticari usul· defteri. 

c111s7> __.., 
~~~~~~~~~~----~ 
(. 1 
\_isi. ICnın,,f;,"lıP.ı S:ıılın:ıılml!I _ın,..iı:vnıııu ilanları~. 

Askeri ihtiyac için 18/12/940 günü saat 11 de pazarlıkla 150 ton Y'llaf ;rt" 
alınacaktır. Muhammen bedeli 15000 liradır. Kat'i teminatı 2250 liradır. fıf1. .. 
namesi hergün Komisyonda görülebilir. i<;teklilerin belli Jit:ün ve saatte 174.t) 
dıklıda Komutanlık Satınalma Komi~onuna gelmeleri. (l - ··na 

Teklif edilen fiab pahalı görülen 50 ton kuru fasulve 19 112 ıg40 ~9 t'I 
saat 11 de paı.arlıkla &atın ahnacakb.r. Muhammen bedeli 13000 liradır. \clİ"' 
teminatı 1950 liradır. Şartnamesi herJit:Ün Komisyonda ~örülebilir. hıtf" 111~ 
)erin hf-111 gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Korni5 "' 11;~09) 
gelmelerL (1 

14 t• 
Rami kışlasında bulunan 364 ı:;ift köhne fotin 18/12 /940 günü ~"3.t. is"' 

pazarlık usulü arttırma ile satılacaktır. Ayakkabılar Ramide "!örülebılıt: -:~.:o .. 
teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalrna J{orıı;soBl 
nuna gelmeleri. (1 - ·12 g.IO 

0,15 X 0,13 X 7 eb'adında 500 aded telefon direği pazarlıkla 19 }(.ııt"i 
gün~ saat 11.~ da aatın alına~ktır .. :4uhamn:ıen bedeli 6000 . J.ira .~lu~liı e ı i~ 
temınatı 900 lıradır. Şartname~t hergun Knmısyonda Rörülebılır. Istc ırr•· 
belli ~ün ve saatte Fuıdıkhda Komutanlık Satınalma Komisyonuna srcl~~sı6) 

~I 


