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İktisadi Yürüyüş MİLLİ PİYANO EDİYESİ 
17 ILKT 

KUPON: 15 GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

On beş (Ünde bir çıkan ve memleketimİ
zi.n iktısadt, sınai, ticari, 2irat ve mall her 

türlü meseleleri.nl sütunlarına alc:settireıı bu 
mecmuanm 21 inci Ayısı çıkrnışbr. 

BU KuPONU KFSIP SAKLAYINJZ. 
Değerli inwüarın kıymetli etüd "·e yazı

larını ihtiva eden bu mecmuayı okuyucula
nmıza hararetle ta\·~dye ederiz. 

411adolanaİI 
le11fnd 

o -- . 
~ enİf Orta Anadolu 
~~ yayla&ının her tara • 
biiJı.. hnda büyük bir ıevinc 
doı,:"" •~rmektedir. Her Ana • 
Uy., 0carı bu ıene kendisini bah· 
Kd "'Ynıaktan doğan bir inan 
~ .. •d' 

T ."· 

Bu şosa 
Eskişehir - Konya . An
talya İstikametindedir 
Yeni yol • 

ayın 
• 

yırını 

ı. •huırın .. d b' • · R comer ır Jesti • 
ı_..,•çen •ene Anadolu yay • 
liiı, Ô fıula düıen yağmurlar bÜ· 
loır rta Anadoluya, belki yanın 
I..d,"h b~lki daha uzun zaman • 
b~ f n .•rı &örülmiyen, emoalaiz 
l.ıah ·~·• ve bereket ıetirmittir. 
tel 0~ 0 kadar çok, o kadar &Ü· 
liı,d nıuıtur ki, hükiımetin vak • 
"'ah~u]ı•ti~en yardımı olmaoaydı, 
lop'ak ~rın kaldınlamıyarak 
!lııı.ı uı~ünde çürümesi bile ib
İltlıa,,d~ahıtinde idi. Türkiyenin 
ı\ıı.d ; hayalının mihveri, Orta 
ttt .,,0 U Yaylaımın verimidir. E
ı.,id •nıleketıe oanayi hayalı İ· 
ttıı~~ dıı!ıa yükselecek ve daha 
ıİftç; •Yecek olursa, ıimdi hir 
ı.. . !"•rnleketi olan yurdumu• 
;-.... •çıııd 
lıııtiy • Orta Anadolunun hu 
d.,tc tıı zail olaeakttr. Daima bu 
le Yukden daba ıı:enİJ bir nispel· 
ltıiı )r •elrneaini temenni ettiği • 
~iy.,, ... Yla rnabıulü iyi olurıa Tür• 
b~ aa';'.hurnumi iktısadiyatında 
a lt!rıe • olduğuna; iyi olmazıa, 
01.ıu• Ü<lısadi hayatında sıkıntı 
t0ç.,,1111na hükmedilir. Bu sene 
~ı· Y!llara nispetle buğday İs· 
b~ ı ;"'••de yalnız iyilik değil, 
'r..,d '"kalidelik mevcuddur. 
ı.,, n un bazı kısımlannda &ÖrÜ· 
~Ye ?k,&anlıklar. hu ıeneki Tür· 
'İıı~tibıalitınm fevkalideliği 

"1.h • ~Üe11ir değildir. 
~da 1~ulün hu yıl iyi olması ya· 
lıl~k uıtlann da köylüyü tatmin 
~ derecede yüksek bulun
b~ it hakikaten memleketirniıin 
~L '. '."•dır. Eğer tabiat cömerd 
A:."'inı b" 
1
,..._d 1 °Yle bir kaç ıene daha 
"111\, 

0;.~u~ üstüne uzatacak o -
~iy, , Urkıye köylüsünün refah 
~ oı:'nde dikkate ıayan fark· 
~i, h<aktır. Anadolunun hu ve· 
~ ... •lkın zaten kuvvetli olan 
.''llı+t 'Yatını bir kat daha art • 
\M, '" " 

0 0 0 d k --tla\i ı eıı msanın ıra e uv-
o ~d ltalttığı nispette sevine de 
~ 1tİ,'. Çoğaltır. Bu itibarla bir 
~:"'> Ilı hlerin yardımile kudretli 
ı,:t ~ •neviyatımız bu anda bir 
lı,' ıırtrnııtır. Lakin felaket· 

'• 1.~ra nasıl bir takım ders· 
l)~'ıe duıturlar ilham ve telkin 
~~ ••viııcler de ayni ıeyi y11-
I;, ti~ Su bakımdan diyebiliriz 
\ •k,:ı. tnahıu\ her ıene böyle 
~. lı,,h 1 olursa, iıtibıal iılerin • 
.:;ıı h ·~•bal fazla kolun çalıı· 
~il, • ılıati bir kere daha te
ıc ' •t-·, ··ru . . . • ~ q •• , t ve nu ı ııyaıet1mı· 

~h ~ l~Yin üstünde tutulması 
.;:}· il edı~j bir daha sabit olmuı 
~le~· bı2im birinci derecede 
1,1 ~i<>rı 12 .olmalıdır. Büyük am· 
~İtı . eta dairesi içinde mem .. 
t ~l v'"'.İni deruhte eykyen 
,~ h;, •kaleti, ilk defa o !arak 
lı.l"'ıt,.. labada rençbere faydalı 
ı lay ' Eğer harman makine
~1İııd lnı takdir bir baaiı et le 
b,,""l•k" Aınerikadan getirtilip 
ı1 t..ıı:~• •okulmamıt olsaydı, 
l~"•k h~·llrııaında, ıı:erek halk 
'\ı l İçi d iikiimet pek çok müı· 
~ 'tnçı,n • kalacaktı. Hükiıme-
11 )"d "• böyle yakından yap
\ >ıı_ı_,... lrnın müspet ve maddi 
l,k~~· IÖren halk timdi mil· 

\ '1\j~ ~•t. mefhumunun deli· 
\ ~"ıt•tt •rın manayı çok etraflı 
il, 'nd· •. •nlamıı ve hükiımet 
~~·--~"'• mahıus devletcili • 
' ı '•rı,/Y•tında ıı:üzel bir mi· 
'\ı -~ il bulunmaktadır. GÖ· 
'1. •liı,d edtr ki ıimdi rençbc • 
~~ta"" bulunan bu mabsula • 
~ld.llu "' ~~lnız köylüye aid ol· 
ı, ~d, l\nıunaıebetle ıulandığı 
ı~ı-lıiı nadolu ovasının neler 
' •ce" · · 1 '\ı,: it . kıtu de öğrenmıı o u· 

,., ıy._~rıdeki ıulb senelerinde 
·liı, •• ,, ... 

\ d, d ıç Politikaaının ısrarla 
lı\~l, k 0••cajh ana hatlar bu 

"I ol •ndiliğinden meydan" 
"Yor 

~tci~ Ali K 0 Ç 0 K A 

~deıı Mısırda 
il,\ ls (A>,. 

t"ıuu,· .ı - Haber alındığı-
~ı..... Harbiye Nazırı Eden 

"''iti \ıı. "<4n '· Or~rk kuvvetleri 
it~ General Sir Archibald 

Q'loı.,k~eRİ zannedil.mektedir. 
~\"\r bulunan Jn~iliz ve 

etıerı teftiş edecektir. 

ikisinde törenle açılıyor 
Ankara 17 (Telefonla) - · orta ı1.udsuı: sevine Z1 senenin yorgun .. 

Anadoludan Ak.denize yeni ve mü.. luklarını unutturmaA:a yetecek ka-
kemmel bir kara yolu daha yapıl- iar derindir. Çünkü zengin bir 
dı. Bu muntazam fOle Eskişehir. hinterlandı en kısa zamanda ve en 
Konya, Manavıad, Antalya illtika· rahat bir tekilde denize kavuftur-
ınetindedlr. muştur. 

Orta Anadolu bu günden lüba- Arızalarla. bilhassa Benehirle • 
ren güzel Ak denize yeni bir yol· '4anavgad arasında uğra'ılmı'tır. 
la daha bağlanmtf bulunuyor. Bu Şimalde Eskişehirle Konya ve ce-
yol 27 ısenedenberi üzerinde ;ah· nubda Manavgadla Antalya ara-
Jılmakta olan Konya - Eski,ehir ... nndaki tose daha evvel esasen 
Akseki - Manavgad istika;nctinde muntazam bir tekilde yapılm!f ol-
Uerleyen büyük f(>ledir. Yol Ana- duiu için Konya ile Antalya böy- • • 
dolunun en arızalı aahalanndan lece birbirine ba"'lanmıt bulun- ı a Orduya iltihak eden yeni tayya-
biri olan cenub Toros ıilsilelerin- maktadır. Konya, yurdun her ta- • recilerimiz itin Anlcarada yapıldıiı-
den ıeçmektedir. Yurdu iyi ve rafına yollarla bağlı bir merkez J nı dünkü sayımızda bildirdiiimiz 
~ok değerli bir yola daha kaVUf• olduğu için güzel ve tirin Antal- · .. :::;! ~.:..~ toplantıdan bir kaç intıba: Solda 
turmak için buralarda büyük zah- yaya, bugün, dünkünden daha çok ..,..,.- Hava Kuntmu başkanile yeni tay ... 
meller iktiham etmek, büyük dağ· yaklaşmış bulunuyor. 
,__ yaredler ve Ankara Ü.'itünde tayya-
-.r arasında geçidler yapmak li- 22 ilkteşrin salı günü yolun a-

l relerimiz:, ortada: muallimleri, sağda: nm ge mişUr. Fakat bugünkü hu- cılma töreni yapılacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~'.::..::..:=:-:.:~~--=:....~~-::-~~~...:::::::::~::....:,•~gaz::e~te:a~·1:er~v=•~la~yy:a~re:c~l~k:ıu~a:r:ım:'.'.u~.~~~~~~~~~~!!~~~:!:!:::::-!:;:;::,;:~ 

Elektrik ve Tramvay idaresi i~letme- Belediy;!:~,:uavinile Conson diyor ki: s o N 
'l Amerika, Almanyanın H A B E R 

de büyük güçlüklerle karşılaşıyor !!~ m :i':!~::: ;!:~~~;~::~:!;;_ 
t sın dan: 

Elektrik meselesi halledilmiş gibi ise de tramvaylarin yardıma gelecek :~e~Fii:;~;~?~;1~u::~::: 
işletilmesindeki güçlükleri kolayca yenmek kabil olam'tyor ay başlanacak ~i2·;~~:'.«~:.,FL::;:.t:.:.: 

Amerikada 
mecburi askerlik 
Dün 

kisi de yapamıyacağmdan fazlasını biz ıki 

Bazı hatların is, leyememesi tehlikesi var Kaymakamlara lazım :~aiçi:~:a~·p:ö~i~~:ru1:~et~~;e~~ 
gelen talimat verildi ve donanması düşman ellere düşecek 

' 

on allı milyon 
kaydolundu 

Nevyork 17 (A.A.) - Reuter ajan. 
sından: 

Mecburi askerlik hlı:meti hakkın· 
daki kanun mucibince dün 16 mil
yon kiti kendilı!rini kaydettirmişler• 
dir. 

İstanbul Tramvay, Elektı-ik ve Tünel "'" 
idaresi malzeme bulamamak yüzünden 
bir takım güçlüklerle kartılavmaktadır. 
Son zamanlarda idare bir İsviçre fir
rnasile bir anla,ma yapmı~lır. Bu lir -
ma küliiyetli miktarda eleltı;rlı< mal ... 
zemesi getirmeğe ~lamıştır. Bu mal
zeme ile, tehrin muhtelif yerlerinde 
çürümeğe yüz tutmut te . .;isat tama
n,en yenilenmit ve ayrıca 35 bin volt
luk yeni bir şebeke inşa olunarak mev
cud şebeke çok kuvveUendirilmişti:r. 

Bı~ sahadaki çalışmalara Ôl.vam edil
nıekteclir. Malzeme yokluğu v~ya te
ıisatın esklli~"i yüzünden bir çok ıemt
lf:re elektrik cereyanı istPnildiği ka
dar kuvvetli gidemiyor, l;\mbalar d:ı 

ktfi derecede aydınlık vermiyordu. U
zun zamendanberi tehirde mühim bir 
kısım halkın haklı ve daimt ,ikAyetini 
n•uclb- olan bu vaziyet son dt•fa yPıpılan 
35 bin voltluk yeni tebeke ile berta
raf edilmiş bulunmaktadır. Galata Köprüsünün üstünü dolduran tramvay a:rabalan 

İstanbul halkında elektriğ'! karşı 
rağbet gündt-n &fule artmaktadır. Şeh
nn çok uzak semtlerinde ot>.ıran halk 
d&hi idareye müracaatte bulunarak 
elektrik istemektedir. İdare, halkın bu 
en mübrem ve medeni ihtiya('a karşı 
olan talebini yerine getirmek için filin-

Nakil vasıtaları 
için ücretli 
mükellef iye ti • 

ıs 
' 

heyeti 
bu 

Koordinasyon 
nafıa isleri için • 

kararı verdi 
Ankara 16 (Hususi) - Nafıa Ve

kaletini yol, köprüler, meydan ve is

kt'-le m,aatına kA!i mikta:rda nakjl va
sıt.wı temini içln canlı veya cansız mu

harrik kuvvetlerle müteharrik ve ln~a
at için lümmlu malı:eme ve eşya nak

line yarıyan bllUmum vesaite ücretli iş 
nlükellefiyeti konulması hakkındaki 

Koordinasyon. heyetinin karan ayni 
tünde Vekiller Heyetince dtı kabul e
<i.iüp meriyete konulmuştur. Nakil va
sıtalarının mutad ücretleri Naha Ve
kaletince tayin olunacaktır. 

Verilen karara göre, evvt:lce Nafıa 
tıckA1eti mecburi çahşmay• tlbl tuta
cağı nakil vasıtalarının ne\filerini vi -
!Ayetlere bildirecek, vilAyetler de ma -
hallin zirat, iktısadt hayatını sekteye 
uğratmamak fllrlile bu nakil vasıta

larını, mezkO.r i• yerlerine sevkede
ceklerdir. Bu uman zarfında geçen 
kiralar da, kiralayan tarafından temlD 
olunacaktır. 

de.ki bütün vasıta ve imkB.nlan kulla
narak çalışmaktadır. Mefsuh şirket fs
trınbul elektrik oebekesini, Nafıa Vr
L-aletine 100 bin abone ile terkebtli,U. 
Bugün bu miktar 127 bine yükselmiş
hr. Hergün yeniden 20 kadar abone 

Ekspres durdu 
Bir kadın ölü olarak 

hatlar arasından 

kaldırıldı 
Bu sabah saat 8 de Pendikte garib 

bir ölüm vak'ası olmuştur. Hüviyeti 
henüz tespit edilemiyen ihtiyar bir 
kadın hat boyunda yürürken tren 
yolu üzerine dütmüştür. Bu sırada 
Ankaradan Pendiğe gelnıekte olan 
ekspresin makinisti kadıncağızı ez
memek Jçin büyük bir gayret ;sar
federek treni, yerde yatan kadına üç 
metre mesafede durdurmağa muvaf
fak olmuştur. 

Hat üzerine düşen kadını kaldır
mağa gidenler, zavallı lhtiy:ırın ill
müş olduğunu görmüşlerdir. Vak'a 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Bu vak'a dolayısi1e dünkü Anado
lu Ekspresi Haydarpaşaya blı saat 
gecik~rek gelebilmiştir. 

Amerika Hariciye Nazırı 
mühim bir nutuk 

söyleyecek 
Vaşington 17 (A.A.) - "'merikan 

H&rlclye Nezaretinin bildirdiğine göre, 
Hull, Vaşington milli basın birliği k1ü
bünde, 26 teşrinievvelde hı1.rici siya~et 
h.ıkkında bir nutuk söyleyecektir. Bu 
nutkun radyolarla netredilmesl muh• 
temeldir, 

koydedilınektedir. 

Şehrin elektrik işlerinin bu tekilde 
h~lledilmiş olmasına rağm~n tramvay 
iı;letme vaziyeti henüz düı.~lmiş de~l
dir. MalUm olduğu üzere idare, tram-

f ArkllSl sahile Z sütun Z dol 

Çine Amerika ve 
in,iltere yardım 

e·~iyor 
Rangoon 17 (A..A..) - Birmanya yo

lunun yakında yeniden açılacağından 
dolayı Rangoon'a gelmi, olan Çin 
Hariciye Nazın Seng, 'u beyanatta 
bulunmuştur: 

•- Çinin muharebe için muhtac 
olduğu şeylerin ekserisini Birleşik 
Amerika vermektedir. Fakat İngJl
tere de hayati bir cidale atılmış ol
duğu halde mümkün olduğu kadar 
Çine yardımda bulunmaktadır.• 

Yarın Rumanyadan 70 
İngiliz daha geliyor 

Bükreş 16 (A.A.) - Röyter: Ru • 
manyadaJsi İnıriliı: koloniıdnden 70 kişi 
daha, yann Köstenceden İstanbula 
h1'rPk~t t>decektir. 

Giiniin içinden 

Kendi kendimizi lenkid 
- Filin yere neden tramvay işle· 

miyor7 
- Falan yerde niçin tramvay aı 

bulunuyor da halle bekleşiyor. 
Bunlar, herKiin. ali\kahlardan sor

duiumuz suallerdir. 
Bıidiselerin sebeblerini bilmeden 

hüküm yürütüyoruı. Bilsek daha ID
sallı o111111L • 

HükUmetin hazırladığı yeni karar
nameye göre asker ailelcrlnı:ı yapıla

cak yardını için Belediyenin hazır
ladığı yeni proje kaza kaymnk:ımlık
larına gönderilmiştir. Yapılacak yar
dımların varidat matrahlarını tespit 
edecek olan Belediye Encümeni bu 
sabah da toplanarak mesaisine devam 
etmiştir. Yeni kararname hükümle
rine göre yardımın ne vakit başla
yacağı hakkında kendisile görüştüğü
müz Belediye reis mU&\'İni Liltfi Ak
soy bir muharririmize şunlart söyle
miştir: 

•- Halen silah altında bultman sı
nıfların ailelerine eski kanun hüküm
lerine göre yardım yapılmaktadır. 
Fakat yapılan tetkikler neticesinde o 
şeklin mahzurlu olduğu a'!llaşılmış· 
tır. Çünkü eski şekle göre muhtac 
ailelere mahalle sakinlerinın yardım 
etmesi icab etmektedir. Bazı fakir 
mahalleler bu yardım işini başarama
maktadırlar. Bunu nazarı itibara alan 
hükUmetimiz yardım işini bir kül ola
rak ele almış ve bütün memlektt va
tandaşlarına teşmil etmiştir, Hanrlr.n
m1$ olan Vekiller Heyeti kararname
sine göre çalışmaya devam etmekte
yiz. Önümüzdeki aydan itibaren yeni 
esaslara eöre muhtac asker aile1t'rine 
yardıma başlayacağız. Kaza kaymo
kamlarma bu hususta lizım gelen 
talimat verilmiştir. 
Yapılacak yardım Belediye hudud

ları içinde olanlara para, Belediye 
hududları haricinde kalanlara da ay
niyat şeklinde olacaktır. Varidatın ne 
şekilde tahsil edileceği bu günkil top
lantıdan sonra kat'i olarak takarrür 
edect?ktir. 

İstanbul • Selinik 
telefonu 

Bir müddettenberi inşa edilmekte o
lan Çorlu - Yunan hududu telefon 
hattının inşası bitmiş ve hat görüşme
ye açılmıştır. Bu hatla ic;tanbulu~ ve 
diğer şehirlerimizin Selinikle doğru 
konuşmaları temin edilmiştir. 

Balatta yangın 

Bu sabah saat 9 buçuğa doğru Ba· 
\atta Tahtaminare Çilingir soka~ında 
Muiz isminde birine aid evin W.~üncü 
katından yangın çıkmıı~br. Vaktinde 
yeti~en itfaiye ateşin etrafa sirayetine 
imkin vermeden söndürmüştür. 

-0-. 
Halifaks ispanya 
sefirini kabul etli 

Londra 16 (A .A.) - Hariciye Nazın 
Lord Halüaks, bugün Hariciye daire
sinde İspanya Büyiik Elçisini kabul 
et.mittir. 

olursa çok tehlikeli bir sıfatla kartı 
kar,ıya kalmış olacağız.• 

Johnson, ili.ve ebniştir: 
•- Amerikanın tayyareleri, dün

yanın en mükemmel tayyareleridir. 
Halihazırda ayda teçhizatı mükemmel 
olmak üzere 950 tayyare yapılmak
tadır. İkincikinun ayında bu miktar, 
ayda 1250 ye çıkacaktır. Amerika, ha
lihazırdaki ihti.lifa girmek teşebbü
sünde bulunmamak için her memle
ketten ziyade gayret etmiştir. 

Bunun neticesi, Uzakşarkta Ameri
kalı vatanda.şiara aid emlakin tahri
bi ve Almanyanın Birleşik Amerika 
ile Amerika kıt'asındaki diğer kardeş 

milletler arasında mevcud iyi müna
sebetleri bozmak teşebbüsüne kıyam 
etmesi olmuştur.• 

Eski bir Cumhur 
Reisi idam edildi 
Barselon 17 (A.A.) - .n. N. B.• Ka

t-ılonya muhtariyetçileri lideri ve sabık 
Katalonya muhtar cumhuriyeti reisi 
Comanys, divanıharb tarafından idama 
n1ahk11rn edilmi, ve evvelki gün Mont
jıuchh hapisanesinde kurşun)t dizilmiş
tir. 

Kanada U. 
Nevyorka 

Valisi 
gidiyor 

Quebec. 17 (A.A.) - KanRda unıumi 
valisi Lord Athlone ve refikası, önü
müzdeki hafta sonu tatilini, Nevyorkta 
Hyde-Parkt.akl malikAnesinde Bay ve 
Bayan Ruıvelt'in misa!lrl ol:trak ge
çireceklerdir. 

Birleşik Amerikanın tarih.inde misli 
namesbuk olan bu muaı.zam ift hi; 
bir arızaya uğramaksınn yapılmıt ve 
ulak blr ekalliyet müstesna olm3k 
üzere herkes kayıd muamelesini ken
di isteğile yaptırmıştır. Birle~ Ame• 
rikanın her yerinde kovboylara, kıul
derililere ve zencilere karışmış olan 
zenginler ve fakirler, kaY?d bürola
nna gidiyorlardı. 

Hcıllvud'un sinema yıldı:zları da ka .. 
yıd bürolarının merdivenlerinde kapı• 
!arın açılmasını bek.leyorlardı. 

Fransada bir yasak 

Harb malzemesi imali, 
ithali ve ihracı menedildi 

Vichy 17 (A.A.) - Havas bildiriyı)r: 
Dünden itibaren, mütarekenin deva

nu müddetince, harb malzemesi iıruıli. 
ithali ve ihracı mcnedilmi~tir. 

Imali menedilen harb malzemesini. 
kara, deniz ve hava harblnt! yarar si-
15.hlar ve mühimmatı, muharebede kul
lnnılmak üzere yapılan makineler ve 
motörler, barut ve infillk maddeleri 
ve muharebe ga:tleri tetkil etmektedir. 
Maamafih, Alman ve İtalyan mütareke 
komisyonl:ıırile anla,.madan sonra ima .. 
liı.t için hususi • müsaadeler verilmesi 
rrı. uhtemeldit. Bu karara muhalif bnre .. 
kt:tıerde bulunanlar, altı aydan iki ı;e
ııeye kadar hapis ve bin franktan 
beş bin franka kadar parn ceusına 

ç3rptırılacak '\te fabrika malzemesi 
musadere olunacaktır. 

Sabah 10 da çıkan bir gazete Kumanyadan İngiliz sey,·ahlan ıetiren vapurun 
geldiğini yazmıt ve içindeki hayali yolcularla yaptığı millilkab neşretmişti. 

Halbuki ,·apur ancak o gün saat 15 te limanımıza ıeldi. (Ga7c:teler) 

- Gazete: ·Kış geldi. Havalar iyice soğudu .• diye yazıyor. 
.- İnanma .• Yarına kadar sal--l'et! Belki aene uydwma bir haberdir. 

• 



I 

HAKtKA:T 17 Birinciteırin 1940 ~ 

Günün yazısı 

Modası geçen 
anlaşmalar ! 

Halılı 

Değil mi? 

• 
EH 1 R Garib 
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R 
umanya devletinin sü
rücüsü General Anto· 
nesko (generalin un va· 

nı budur), nasyonal sosyalistle· 
rin fikirlerini neıreden Fölkiıer 
Beoba.hter gazeteıine verdiği be· 
yanalla cBalkan misakının ve 
umumiyetle Avrupa misakları ıiı
teminin modası geçmit olduğunu 
ve bu sistemin Rumanya tarafın· 
dan artık asla kullanılmıyaeağı· 
nı» bildirmiıtir. Bu gazete, yani 
Almanya tarafından bu sual so
rulduktan sonra general esasen 
batka bir cevab veremezdi. Ge
niıleme ve hükmetme emelleri 
hududsuz olan nüfuslan çok mil· 
Jetler karşısında nüfuılan az mil
letlerin tesanüd fikrine dayanan 
Küçükitilaf ve Balkan misakları 
nev'inden beynelmilel anlaıma· 
lar tam lizım olduğu zamanda 
niçin itleyememiıtir? Cevabı la· 
ribe bırakalım. O yarın hükmü· 
nü verecek ve küçük milletlerin 
hürriyet ve istiklillerini kuvvet• 
lilerin boyunduruğuna teslim et• 
mesindeki ıiyaıi ve tarihi zaru· 
retler birer birer anlaıılmıı ola· 
caktır. 

Likin, o zamanı bekleyerek 
ıirndiden kaydedeceğimiz bazı 
mü,.hedeler vardır ki lıllribin 
yazılmasına kendi nispetlerinde 
medar olabilirler: 

1 - Küçükitilaf, ıulhu kur· 
tarmak İçin feda edilmit olabi
lir. Fakat, harbin sür'atle ııeldi
ii anlatıldıktan ıonra Balkanlı· 
)ar kendi aralarında ııene uzlaıa· 
madılarsa buna engel olan bil· 
bassa Rwnanyanın mütereddid 
ıiyaıeti değil midir? 

2 - Bu siyaset Rumanyayı 
bugün içinde bulunduğu vaziye· 
te getirdikten ıonra bu memle
ketin Avrupa misaklan sistemi· 
ni kullanamıyaeağından kim JÜP· 
be edebilir? 

3 - Halbuki, Balkanlılar ve 
bunlar arasında bilhassa Alıman· 
ya dünyanın nereye gitmekte 
bulunduğunu vaktinde farkederek 
müstakil bayatın elele verip yar· 
dımlatmada ve ·bu yolda daha 
ileri ııitmiı olanlan neden ha· 
yalperestlikle itham etmeli?• bir 
konfederasyon kurup birleımcde 
olduğunu anlamıt olsalardı alt· 
mıı milyonluk bir kütle halinde 
ber türlü tecavüz niyetlerine ıed 
çeker ve nüfuslan çok milletleri 
de emellerinde daha mütevazı 
ve daha insani olmağa mecbur 
ederlerdi. 

Ne yapalım ki küçük millet· 
}erin cüce politikacılan bu dev 
ııaye etrafında zaman zaman top· 
lanarak c:Kongre eğleniyor» u 
bora tepip taklide yeltenmiıler 
ve ciddi bir it görmek ieab edin· 
ce çocuklar gibi dağılmıılardır. 

Bu neticeden teessür duyacak 
ve fakat biç bir suretle müteeı· 
ıir olmıyaeak olan devletlerden 
biri de, muhakkak ki, Türkiye
dir. Kendi milli birliğine ve dost• 
larile müttefiklerinin iyi niyetle• 
rine güvenen Türkiye misaka Bul
garistanı yaklafbramamıı ve on· 
dan Rumanyanın uzaklaımasına 
mi.ni olamamıısa kabahat ancak 
bu iki komfusum~adır. 

Hakikatleri örten her perdeyi 
yavat yavat sıymp atmasını çok 
iyi bilen zaman, Balkanlılann ne 
yapmak lizımken yapamamıt ol· 
duklannı, bir aiin, kendilerine 
acı acı gösterecektir. 

Nasuhi B A Y D A R 

Mahpuslar, temizlik 
amelesi, alarm 

düdükleri 
Kazalarda yapılması kararlaşltrılan 

büyük umumi siperlerde mahpusların 
çalı~tırılma.sı Adliye Yek.ileti tarafın
dan kabul edi1uıiştir. Temh.:lik amele
si de bu iş~ yardım edecektir. Sefer
berlik müdürlüğü evvelce alınan a
lann düdüklerine ilaveten ben7in!A 
müteharrik 30 alarm düdüğü alınma
sını kararlaştırmışbr. 

Edebi roman 

Talebe tramvaylara 
M. Tarlay lmzasile aldığımız 

bir mektubda ezcümle denilı)· or 
ki: 

• Yedikuleden mekteblerine gi
den ve dönen talebeler, l>ilha..ssa 
sabahları, tramvayda yer bula
mamak yüzünden, derslerine ye
tişemiyorlar ve ceza görüyorlar. 
Bu vaziyetin önüne ge('mek için, 
sabahları 7, 7,15, 7,30 da kalkan 
çift tramvay arabalarından · bi
rınln yalnız mekteb talebesıne 
hasredilmesi kifayet eder, Aynı 
şekilde, mektebden dönüş saı::.t
lerinde de talebe tramvayları ih
da~ı çok ic:abeUi olur-> 

Okuyucumuzun teklifi, 

Haklı değil mi? 

Elektrik ve Tramvay 
idaresi i•lelmede büyük 
güçlüklerle karşııa,ıyor 

[Ba~ tanılı 1 inci sııhiledej 

vay malzemesi yokluğu yüztlnden bü
yük bir darlık i:tindeclir. ltay vt? bil
hassa. tramvay tekerleklerinin i.ize ... 
rine konan çelik bandaj hiç kalınamış
tır. Bu yüzden bir çok tramvay arat.a
lan depolarda işleyemez bir ha!d2 bek
l<·mektedir. Bu malzemeyi tetlarik ede
bilmek için idare ile bir İngiliz firması 
arc.sında müzakereler cereyan etmiır, ve 
hatta bir anlaşmaya da varılmıştır. 

Fakat İngiliz müteahhld, harb dolayı· 
aile yolların kapalı olması yüzünden bu 
bahhüdünü yerine getıremetniıştir. 

Mülga tirket de, salın alındığı :zaman 
Nrıfıa Vek.G.letine çok az mikturd3 bir 
malzeme stoku bırakmıştır. Bonlar da 
bugüne kadar muhtelif ihtiyi\cları kar
,ılamak üzere kullanılmıştır. Hatta 
idare Atatürk köprüsü iı;in geti rttiği 
1800 metre rayı da, e5k1mi, bazı hat
ların yenilenmesi için kullant.ı.ıışlır. İş
te bütün bu sebebler dolayısi.le şimdi 
Üsküdar tramvay hatlarının &öküle
rek İstanbul hatlarına haı·cannıası ve 
i.Jsküdar tramvayları için de şimendi
fer rayları kullanılması cihetine gidil
mektedir. Bu hususta tetkiklere baş
lttnmıştır. 

Hat meselesi böylece hal~edilccek o
lursa ortada, tramvay tekerlPklerinin 
üzerine sarılan bandaj işinin halli ka
lacaktır, Fakat bunun için yapılan te
~bbils ve faaliyetten şimdilik: müspet 
bir netice alınamamıştır. 
İdare son bir çare olnıak ü

zere tekerleklerin ü:ıeruu elek -
trik kaynağı ile doldurmak sutttlle bir 
tecrübe yapmıştır. Fakat hu tecrübe 
de iyi bir netice vermemiştir. Şimdi, 

Br.sra yolile ve Amerik..adan banclaj 
getirtilmesi için çalışılmaktadır. 

Ray ve bandaj ihtiyacı hal!edile'Tli
yecek olursa kısa bir zam:ın !Wlnra bir 
çok hatlarda tramvay i;ıletrne~c imkan 
kalmıyacaktır. 

İdare halka bir kolaylık olmtık üzere 
tramvayJarda kombine biletler ihdas• 
Jcin tetkikler yapmaktadır. Bu sureti~ 
yolcular, mesela Aksaraydan bir bi
let almak suretile Bebeğe veya şehrin 
daha başka yerlerine gidebHecekler -
dir. 

Çeşme baf ında 
teneke kavgası 

Fatih Kız.taşında Medrese sokağın
daki çeşme başında kadınlar aruın
da dün bir kavga çıkmış ve ıu dol
durmak için gelen 45 yaşında Hasan 
kızı Melek, aynı mahallede oturan 
Mediha Ue 14 yaşında kın Sabahat 
tarafından teneke ile dövülerek ba
şından yaralanmıştır. Suçlular yakJ.
lanmıştır. 

20 birinciteşrln pazar günü yur
dumuzda yapılacak umumi nüfus 
sayımının a~keri ve mali hiç bir 
gayesi yoktur. Amaç ne kadar art
tığımızı öğrenmek, daha ziyade art
ma çarelerini ramak, bütün devlet 
ma çarelerini aramak, bütün devlet 
ve millet i•lerini sayımımıza göre 
genişletmek, eksik:eri tamamla
maktır. Bu kadar önemli olan bu 
iş için ulustan ve her yurddaştan 
beklenen ödev, umumi nüfus sa
yım1 günü evimize gelen memura 
doğru ve tam malömat vermektir. 

BAŞVEKı\l.ET 
İ!litatilitik Umum l\ofüdürJüğti: 

Tefrika numarası: 15 

-
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bir toplantı :~~~~:c ~ ~~kA~ TA~:.~~c!~~ eve girmişler .. 
Yarın Viliyelle, Valimizin 
riyasetinde 

makam 
müdürleri 

bütün kay· 
ve nahiye 

toplanacak 
-o-

Pazar günü yapılacak umumi sayım 
hazırlıklarını son bir defa tlaha tetkik 
edip noksanları tamamlamak üzere ya
rın Vilil.yette Vali ve Belediye Reisi 
LU.t!i Kırdarın riyasetinde VHôyet ve 
Belediye muavinlerile kaymakam ve 
nahiye müdürlerinin iştirakile, bir 
toplantı yapılacaktır. 

Bir haftadanberi kazalard'l yapılan 
ih:ıaratı teftiş eden Belediye muame
ıaı müdürü Zühdü ile Harita şubesi 
rt'iidürü Galib tarafından hazırla.nan 

raporlar okunacaktır. HFhğı henüz 
bırmeiniş olan kazalara J'lrduncı ıne -
murlar gönderilrcek, bütün işlerin 
cum<frtesi akşamına kadar nıutlaka bi
tirilmesi tem.in edilecektir. 
Sayım günü mıntakalar .ırasında ir

tibatı temin için elli aded ~ksi angaje 
edilmiştir. 

Limanda sayım nasıl 
yapılacak? 

Sayım için İstanbuldaki hazırlıklar 
t&mamen bitirilmiş bulunmaktadır. Bu 
ırıcyanda İstanbul limanı çok dağınık 
ve geniş olduğu için birçok tedbirler a
luımışbr. Liman 11 muh~elii rnıntaka
ya ayrılmıştır. Bütün bu nnntakalara 
su.yun memurlarından ba~ka kontro -
lOrler tayin edilmiştir. Yük~ek Tiı::aret 
mektebi talebe~ sayım i~!e tavzif e
d.Hmiştir. Talebeye bu hu'iustn icab 
eden bütün talimat verilmiştir. İstanbul 
Mınlakası Liman müdürü Refik Ayan
tur dün akşam yüksek Deniz Ticareti 
nıektebınde, liman sayımile alikalı ta
IC'.lıeye bu mevzua dair bir konferans 
ve;rmiştir. Limanda, lüzum görüldüğü 
tı.kdirde seyrüseferin hemen başlnya
bı!mesi için bu mıntakada sa}'lm ~i çok 
kısa bir zamanda bitirilecektir. 

Muhtelis başkatib 
6 bin lira ihtilas etmekten suçlu 

İkinci Ticaret mahkemesi sabık baş~ 
kitibi Zühtünün duruşması dün bi
rinci ağırceza mahkemesinde netice
lenmittir. Başkitibin 4 sene bir ay 

müddetle hapsine karar verilmiştir. 

anla~ması tatbikatına 15 ikinciteşrinde 
başlanacağı söylenmektedir. 

* KETEN VE SUSAM - 24.20 ku· 
ruşa kadar çıkmış olan rusam ve ke
terıtohumu fiatları tekrar düşmeğe 

başlamıştır. Dün her iki madde 21.20 -
22 kuruş arasında muamele görmüş
tür. 

* ALTIN - Altın fiaUarı sür'atle 
yük~elmektedir. Fiatlar dün de 45 ku
ruş birden artmı,tır. Bir altın 23,2\J 
den muamele görmektedir. 

* lllAKARA DARLIÔl - Piy•sa· 
da makara mevcudu azalmlştır. Bil
hassa 40 numaralı beyaz makaralar 
bulunmamaktadır. 20 numaralıların 
da fiatlan 20 kuruşa kadar yilk>el
miştir. 

* SiYAH SATENLER PAHALI
LAŞTI - İlk ve orta okul talebeleri 
mecburt olarak siyah satenden göm
lekler yaptırmakta olduklarından fi
atlar artmıştır. Bazı yerlerde bir met
re saten 150 kuruşa ka<lar satılmakta
dır. 

Belediye 

* BELEDİYE BÜTÇESİ İstan· 
bul Belediye 941 mali bütçeslru lP•
rinisaninin on beşine kadar ikmal e
decektir. Yeni bütçeye göre, bu sene 
Belediyeye yeni memur alınmıyacak
tır. * VALİMİZiN TETKİKLERİ -
Dün Valimiz LUtli Kırdar, berabe
rinde fen işleri müdürü olduğu hal
de Eyüb • Rami yolu üzerinde tet
kikler yapmışlardır. * İSTANBUL uımmt MECLİSİ. 
İstanbul umumi meclisi, teşrinisani
nin dördünde açılacaktır. * RAMAZAN PİDELERİ - Dün 
Belediye müfettişleri Beşlkta, fırın

larını tefti' elmiş, eksik tartılı pide
ler musadere edilmiştir. * MEZBAHADA YENİ TESİSAT 
Mezbahada ku:ıın kesilecek hayvan
ların muhafazası için bir ahır yapı
lacaktır. 

Maarif 
* İLK OKUL ÖÔRETllIB1'"LEJIİ. 

İstanbul öğretmenlerinin bir okuldan 
diğer bir okula yapılacak nakillerine 
aid kadro hazırlanmıştır. Bu ksdro, 
Maarif Vekaleti tarafından tasdik e
dilecektir. * MESKEN BEDELLERİ - As· 
kere giden öğretmenlerin 939 yılından 
alacakları olan mesken bedelleri ö .. 
denmektedir. * TAMİR EDİLEN OKULLAR 
Viliyetimb; dahilinde 40 okulun ta
mirine başlanmıştır. Tamir işleri, ted
risat itlerine halel vermemektedir. 

Ev rakı sahibinden 
kadın istemi,ler, 

polis bu sarhoşları 

yakalamıştır 

ve 

-o-
Evvelki gece Muzaffer. İsmail ve 

Siıbri isminde üç arkada, Ortaköyde 
bir karinada kafaları dumanladıktan 
aoııra Beşiktaşa gelip dola~rnağa başla
mışlardır. Kendilerini bilmı'.'o'ecek <le
recede sarhoş olan bu üç kafadar Yıl
dız caddesinden geçerlerken Feriköy 
lf'aliye tahakkuk memuru Halile aid 
evin kapısını açık görüp teklifsizce 
içeri girmitlerdir. Bu esnada Halil 
de avluya çıkmıt, sarhoşlardan ne is
tediklerini sormuştur. Bunlardan İs
mail: 
•- Burası kaı.ino değil mi? Çabuk 

bize rakı ve kadın getir, demişlerdir. 
Halil bir hayli uğraşnuf ise ı:ie sa.rhot
lara söz anlatamayınca teknı& yum -
rck kavgaya başlam1şlardır. Bu esna
da devriye gezen polisler gürültüye 
yE.tişmif, sarhoştan yakalamışlardır. 

-

Noksan tartılı ekmekler 
Emniyet albncı •ubenin fehlrde 

yaptığı sıkı kontrollar ne~ıccsinde ye
niden birçok cıksik tartılı ekmek mu
sadere edilmi~tir. Diln Ya.lovaya gön
derilmek üzere Hüdaverdl motörüne 
yüklenen 150 kilo ekmeğin son dok.i
kada yapılan bir muayene neticesinde 
tartılarının noksan olduA'u görülmUş 

ve mu"8dere edilmiştir. Ekmejii imal 
eden fırın hakkında ce-::ı zabıtları 
tanzim edilmiştir. 

-o-

Liman tahmil ve 
tahliye işleri 

İstanbuldaki tahmil ve tahliye l•
lerinin gayet ağır yapıldığı hakkında 
alakadarlara bazı şlkiyetler gelmek
tedir. Limanımıza gelip giden vapur
ların adedi son zamanlarda aıalmıt 
olduğundan Liman idaresi bazı ame
lenin işlerine nihayet vermek mecbu

riyetinde kalmıştı. Bu itibarla mev
çud amele bazan ihtiyacı karşılayw• 
mamaktadır. Bazı müteahhldler tah
mil işlerini daha ucuz bir ücretle ve 
daha &eri bir surette yapabileceklerini 
bildirmekte ve mtisaade istemekte
dirler. 

l_H __ E_R __ G_U_ .. N __ B __ i.R __ M_ESELEI 
Şehrimizde 1780 ton peynir olduğu halde bazı bakkallarda 
peynir yok! Fiatları Murakab e Komisyonu, ikide bir fiatları 
değiştirmek suretile bu meseleyi müzmin bir hale getirmiştir 

Bugün toplanacak olan fiatlnrı mu- 1 bazı bakkalların peynir bulundurma- , peynir satmalarına karar verilmiştir. 
rakabe komisyonu, beyaz peynir ta- masındalti sebeb nedir? Komisyonun bu kararına göre, bakka!
cir!erinin itirazlarını tekrar dinliye - Fiatları murakabe komisyonu, beyaz lar peyniri 40 kuruşa değil, 35 kuru$& 
cektir. Şimdiye kadar, peynlr tacirleri peynirin toptan 42 buçuk kuruşa, pe- satın alacaklardır. 
dördüncü defa olarak, komı.syon tara- rakende olarak da 50 kuru:'ia sctılma.sı
!ından dinlenmektedir. na karar vermişti. Bakkallar, 42 buçuk 

Peynir, ekmek kadar mühim bir gıda kuruşa alınan peyniri 50 knrufa, sata
nıaddesidir. Fakir halkın, oılhassa öğle mıyacaklarını ifade etmek•.edirler. 
yemeğini basit bir surette ytn'lcKe mcc- Bir bakkal diyor ki: 
bur kalanlar, ek..c:criyet itibarile fakir •- Bir teneke peynirin içindeki bü-
talebe ve amele, beyaz peyniri, ekme- tün peynirlerin satılmasına imkin 
ğine katık yapar. Bu itibarla beyaz var mıdır? Bilhassa yağlı peynirler, te
peynirin ucuz ve yahud pahalı olu~u nckenin içinde p•rçalanır, ufalanır, 
hayat pahalıhğı mev:ıuunda , bidncı bunları kimseye satamayız, her malın 
pl~nda gelmektedir. fıresi olduğu gibi, peynirin de bu 

Peynire, ikide bir tıat konmasında lt'.ibi hususiyetleri vardır. Bu va:ıivet 
ve tacirlerin bu fiatlara itiraz etmcsın- karıııısında kiloda 7 buçuk kuru, kir 
deki sebeblerler nelerdir? Bu hususta ıız bir k3rdır .• 
alakndarlarla temas ettik. öğrendikle· Bugün tekrar bir karar 
rimizi aşağıya yazıyoruz: 

Bakkallar neden peynir verilecek 
Fiatlan murakabe komisyonu reisi 

•almıyor? Vali muavini Ahmed, geçen tooianh".la 
Belediye İktı~ad müdürlüğü tarafın- l(atctecil~re verdiği izahatta. bakka1Ja

d1n yapılan hesablara göre, şehrimizde rın bu itirazlarını kabul ettiğini söyle
liSO ton stok peynir vardır. Bu mik- nıişti. Bakkalların beyaz peynir ıaıış
tar peynir, İstanbulun ihtiy'.ıt:ına kifa-1 larında ziyan etmemeleri için. toptar.
yet edebilecektir. Böyle oldu~u halde cıların, perakendecilere daha ucuz 

Halbuki peynir buhranına 

aebeb yoktu 
Bakalım bu karara toptancılar ne 

dıyecek? Esa5en toptancılar, fiatları 
nıurakabe komisyonunun bPyaz p<'yni
rin 40 kuru$& satılma5ına <lalr verdiği 
kaıara taraftar değildi, ac"tba bugün 
toplanacak olan komisyonda, topta~

cılar bu karara nasıl itiraz edecek
ler? 

Memleketimizde bol miktarda peynir 
olduğu halde, toptancıyı, perakendeci
yi memnun edecl'k bir şekilde bir fiat 
tespit edilemediği için, durup dururken 
ortaya girift bir peynir meselesi çıkı

yor. Öyle anlaşılıyor ki fiatl~rı mura
kabe komisyonu, ikide bir karar de
ğıştirmek suretile, beyaz peynir mese
lesınl etrafile tetkik edememi)tir. 
Bir ay evvel bu mes~leyi hallederek, 
f>(Jnir buhranına nihayet vermek 
\U.:ımdır. 

blP oalı 'a ! 
Lislikler aşırıldı 
Gümüşsuyu caddesinde Üçler 

apartımanında oturan bir zat 
evvelki akşam kendisine aid oto
mobili kapının önünde bırakıp 
yukarı çıkmıştır. Fakat biraz son
ra aşağı indiği zaman otomobilin 
lbtiklerinin çalınmı$ olduğunu 
görmüş, derhal polisi haberdar et
miştir. Zabıta hırsızı aramak
tadır. 

Egede tütün piya
sası açllmak üzere 

Buradaki ali.kah malunılara gelen 
n.aiOmata göre İz.mirde tütün piyasası 
htızırlık.ları çok harar~tli bir hal almış
tır Alıcı firmalar da mubayaalarını 

yapabilmek için bazırlıklaruu tamam
lamak üzeredirler. 

Sahşlar başlar başlamaz vaziyet gü
nü gününe Ticaret Vek.iletine bildiri
lecektir. Yapılan tahminlere göre bu 
seneki Ege rekoltesi 34 milyon kilo 
kadar olacaktır. İnhl.sarl:rr idare tinin 
yııptığı hesablara göre bu sene yalnız, 
İzmir viliyeti dahilinde 17,760 hektar
lık bir sahada tütün eklLmi$tir Yalnız 
buradakl rekoltenin 13,880,000 kiloyu 
bulacağı tahmin edilmektedir. Geçen 
sene İzmir vilAyetinin tütün rekoltesi 
14.800.000 kilo idi. 

Bundan başka bu sene Mi!Asta 450 
hektarlık bir sahada tütün ekilmiş
tir Bu mıntakadan 200 oin kilo kadar 
istihsal yapı1acağı hesab!arunalctadır. 
Akhisarda bu seneki rekoltenin geçen 
senekinden yiizde 15 nısp~tinde fazla 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Kömür navlunları 
tespit edildi 

Zonguldak kömür havzasından li
manlarımıza nakledilecek kömürler 
için Münakalit Veki.letinde toplanan 
komisyon mesaisini bitirmiştir, 1 ikin
cite~rin 1940 tan 15 nisan 1941 tari· 
hine kadar muteber olmak üzere aşa
ğıdaki navlun tarifesi tespit edilmı•
tir. Kömür havzasından İ.stanbula ton 
başına 250 ve Bandırma, Ordu, Te
kirdağ, Çanakk•I• için 275, İzmit, De· 
rince, Gölcük, Mudanya, Gemlik için 
265, Ayvalık ve İz.mir için 295, Ka
raburun için 280, Fethiye ve Mersin 
için 350, Samsun, Trabzon ve An
talya için 300, Hopa için 325, :P.tersin 
ve İskenderun l<;in de 355 kuru, tes
pit edilmlştir. Bu tarife 150 tondan 
aşağı merakib lı:in cari değildir. Kok 
kömürü nakliyatı bu Hatların yüzde 
20 fazlasile yapılacaktır. Harb ıigor ... 
tası ve kılavuz ücretleri navluna da
hil değildir. • 

' -
Antrepolardaki kon,i· 

mentosuz mallar 
İstanbulun gümrük depolarile 11· 

man antrepolarında bulunan konşi
mentosuz malların miktar ve nevi· 
)erini tetkik etmek üzere bir müd
dettenberi şehrimizde bulunmakta olan 
Ticaret Vekileti hukuk müşavir! :fe
rid buradaki mesaisini bitirmiş ve 
hazırladığı rapor ve listeleri Ticaret 
Veklleüne göndermiştir. Ferid evvel· 
ki gün buradan İzmire gitmiftir. İz· 
mirdeki gümrük ambarlarında yapı .. 
lacak tetkiklerden sonra Ankaraya 
dönecektir. Vekalet bundan sonra el
deki listelere göre piyasanın en çok 
muhtac olduğu maddelerin çıkarıl
ması için faaliyete geçecektir. 

Kömür vapurları Bü· 
yükderede nöbet 

bekliyecek 
Zonguldak kömür havzasından li

manlarımıza kömilr nakledecek olan 
vapurların Büyükderede nöbet bek
lemeleri kararlaştınlmı,ur. Münaka
lat ve İkhsad Veklletlerl tarafından 
bu husuNta hazırlanan talimatname 
şehrimizdeki ali.kadarlara bildirilmiş

tir. 

Sayımın bütün yurdda bir gün
de başarılması sosyal birlik ve ça
lu:ımanın en güzel bir belgesi ola
caktır. 

Bu büyük günde devletin buy-
ruklarına hepimiz u~malıyız. 1 

BAŞVEKAI.ET 

io;taüstik Umum l\tüdürlüj"ü 

- Hep buradayım, hep buradayın•, 
diye fısıldadı. 

yuncaklar gibi geriye doğru kayı - otomobil gezintisi nereden aklına gel- kad1n1arın en mükemmelidir. Rttşide 

Re idin bir fCY söylemek ister ı;:ibi 
dudakları oynadı. Son defa: 

- Cannn!. dedi ve sustu, dalmıştı. 
Canan mendilini çıkararak ağrıyan 

parmağını sardL Geniş koltuğa iyice 
büzüldü, Başını yasladı ve gözlerıni 
kapadı. 

Odada Reşidin soluklarından başka 
ses yoktu. Uzakta bir köpek havladı , 

yordu. di? gösterdiği alikaya bak. Ha.stabakıcı 
Bir yaz fırtına~ı kopmak üzerevc!i Gene kız, tebessümü hazla derin - He nöbetlete onu bekliyor. 

Gölt siyah bulutlarla örtülmi.iştü. U- Jeşerek arkasına yaslanmıştı. İri damlalarla yağmur başlanuşlı. 
zakta bu ıiyııh bulutların uclarında - Daha hızlı. daha hı:z.11 1 diye söy- Gene kız dudaklarındaki tebessüm 
görünüp kaybolan şimşekler çakıyor· lendi ve birdenbire ba•ını ona doğru k bol k li b ı v ay ara eği ·p otomo i in pencere-
du. Kuşlar kanadlarını çırparak ka- l çevirerek öfkeden kısılan bir sesle: !inden baktı. Sanki yüzü birdenbire 
çışıyor, havada geni' daireler çizi -, - ÇünkU boğuluyorum, ded.1. Evde donup katılaşmıf hiç bir hayatiyeti 
yor rdı. Rüzgar sertti. boğuluyorum anlayor mu.sun? Aıtık kalmC'mışb. Boğuk bir sesle: 

G k b ı' - Siz hf'pinlz ona hayransın1z, dedl 

Bunlan söylerkı?n parmı ~nı yar:ı- Canan: dışarıda tahtalar gerilir, <;atlar gibi 

Onlar, Fikret ve Alev parde-;üleri- tahammülüm kalmadı. Sonra bu aı- / 
ne bürünmüşlerdi. ene ızın aşın- kınltlı hava .. Sen kapıdan girer gır ı.ez M. d h b k 
da sa~lJrının uçuşmasına m3.ni ol~n 'ı imdad bulmuş bir adam gibi sevin .. R i~ha~ Şevk~t. se~lı- attla .. aş ~ıarı 
ipek bir eşarp, gö:.Jerinde ~iyah gJz - dirn.. Evimiz hastaneye döndü, On eş e nası tes eb gorm yor 
lükler vardı. Alnına düşen eşarp ve 1 beş gündür Reşid hasta .. Bütün bun- dm~unh? · Aon.~~.' babbasıh aşlucundüa ol 

]ıyan alyansı yavaşça çıkarmıştı. A- - Uyu, dinlenirsin, diye fısıldadı. çıtırdılar oldu. Gene kadın her tar<ıfı-
vuçları içinde parlıyan bu altın hal- Gene adam, rüyada konuşur gibi nı kaplayan bir uyuşukluk içindeydi. 
kaya bir an garib bir heyecana tutu- göz kapaklan ağır ağır örtülerek ce- Buna rağmen düşünmek istedi. Demin 
larak baktı. Kocasının öh.imlinden vah verdi: Reşidin söylediği sözleri, onun bir ço-
aonra onu parmağından ilk defa, bu - İstemiyorum. Bana bir daha u- cuk gibi kendisine ba~lanışını, hos-
gece çıkarıyordu. yanmıyacakmışım gibi geliyor. Artık talığtnı, daha bir çok şeyleri düşün-

Re,id inledi'. hep o uçurumun dibinde kalaca~ımı mek istedi. Fakat uyku yumu~k, si-
- Vahşiler gibi hareket ettim. Fa- ve size dönemiyeceğiml, sizi göremi- yah bir örtü gibi onu sardı. Endl~eler, 

kat kendimde değildim. Sizi incitmek yeceğimi sanıyorum. korkular, bütün ağ1rlıklar şimdi uzak
ieteme:ıdim. Anlıyorsunuz değil mi:' - Evham Reşid.. Uyuyunuz, ben !atıyor, bir boşluğa, aydınlık bir ~-

Sustu. Canan. ağrıyan parmağını u- buradayım. Sizi çok fenalaşmış gör~ luğa doğru vücudü kayıyordu Niha
tıışturarak ona bakıyordu. İçinden. düğüm zaman uyandırırım. Sizi o u- yet her fCY silindi. Kendinden geçti, 
.Bir buhran gPçirdik, diye sôyleı . di. çurumun dibinden kurtarmak için uyumuştu. 
O, hasta. kendinde deği ı. benim de bütün dünyayı ayağa kaldırırım .. Re- iV 
Asabım bozuk. Bu çocula hiç kimı;;cyc şid, endişesiz, korkusuz gözlerinizi ka- Gene kız otomobilin homurtularını, 
acımadığım gibi acıyorum. Ona alq- pnyın, demin söylediğiniz sö:ıJerl ken- rü:ıg5.rın çığlıklarını aşırmnk ve söz
t1m, onunla kızımdan daha iyi anıa- di ~nrlinize tekrar edin: Gencim Jerinl Fikrete duyurabilmek için oa-
tıvorum.• ku ı•iyim ve ya~mak istiyorum ğıra bağıra konuşuyordu. 

Re,id sık sık neres alıyordu . Göz - deyin ve uyuyun Reşid.. - Daha sür'atli, daha sür'atli Fik-
leri bir iki kere kırpıldı. Yüzünde oi- Gözleri iyice örtülen Retidin )-'Ü - rel .. Ah direksiyona ben geçmek is-
raz evvelki gerginlik kalmamıştı. De· zünde korkak bir tebessümün golgesi tcrdım. 
nnden gelen ~bir s-es1r: ı dolaşh. Güç işitilen bir sesle sordu: Suadiye a!'lfalb ü~~rinde idi.ler. ~j~-

- Başım agrıyor, dedi Gene havai- - Siz buradasınız değil mi Canan, relin spor otomobıll uçar gıbi gıdi-
ler gozlerimi doldurmaya. gene i<a-J siz beni bırakmıyacaksınız değil mı? yor, etraflarında ağaçlar, evler, bah
ranlık basmaye bqlıyor. G<?nc kadın: J çeler birbiri üzerine yıkılan, fakat o· 

b · h .. !"ki ·· ·· ün be .. ··ı .. ugu side bulun o u ran ar m ca-u &ıya goz u er yuzun yarı~ınt lara n uzu muyor muyum .anıyor- h ' İ 
örtüyordu. Fakat kanadları kısılar.:ilr sun~. d~lel~r esnnsı~~a ep onu arıyor. s-
gerilmiş burnu, sıkışmış, birbiri üze- Bağırıyordu: mı hır dua gıbı dudaklarında ... 
rine kenedlenmiş dudaklarile hi-; _ Ben üzülmüyor muyum sanıyor- - Annf'n ıslırab çekenlere, hasta.-
de t.."\bii halinde olmadığı h<-lıi idi. sun?. Hepiniz beni ka.lb!tlz, duygusuz !ara yaklaşm:u:nnı biliyor Alev .. Ben 
Fikret, gözleri yolun ucuna dikil ı.ış buhıyorıunuz. Ah budalalar!.. Benim ki seni deli gibi seviyorum. tlmıd:-;iz, 
her zamanki gibi &akin, tedbirli oto- de üzüldüğüm, benim de sıkıldığım ve mustarib zamanlarımda daima ona 
mobili sürüyordu. Başını çevirmiye- hatt.5. ağladığım zamanlar vardır. Yal- koşmuşumdur. Send<'n aldığım yara
ı·ek yüksek bir sesle: nız size benzemiyorum. Sizin l(ibl rl- lan o tedavi etti. Bana o teselli, kuv
• - Sen delisin Alev, dedi. Akşam yakir, mübaliğact ve zayıf değilim ve vet verdi. 
oluyor. Fırtına çıkmak üzere. Bıra:ı- siz bende bunu çekemiyor, bunu ten- Gene kız başını çevirdi. Acı bu şey 
dan yağmur da başlayacak ... Rü7 gha kid ediyorsunuz.. söylemek iııter gibi dudaklan kıvnl· 
bak, nefesimizi bkıyor, yaz fırbnaları, Fikret otomobilin sür'atini birden - dı. Fikret, onon bu bakıtını görme • 
yağmurları ne kadar şiddetli olur bi- bire ke!<erek hayreUe dönüp ona bak- mişti. Yalnız şöyle dediğini duydu: 
lir misin? Bu gez.inti nereden aklına tı. - Hep o, hep o! Bıktım, bıktım an-
.,:tt·ldi çocuk! Ben hiç istemiyordum. - Siz .. Siz, diye bahsetmek istedik- layor musun? 
Eğer ısrar etmeseydin... lerin kimdir?. O zaman Fikret döndü. Fakat onun ı 

Alevin kllılmış dudaklarında küs- - Sen, büyükannem daha başka- yüzılne gözleri ilişince hayret lçindf' 
tah bir t~bessüm. beli:mişti: ları.. F~kat bilhassa annem .. Al!_ahım k~ldı. Dire~siyonu ı:ıtan elleri titre- ı 

- Sen ıstemezsın, diye bağırdı. Fa- ne marız ne yumuşak kadın! .. Bır de 1 di. Otomobıl yana, şımdi iri yağmur 
kat ben arz1;1- e~ince y~par~ın. . . benim kendisine benzememi istiyor.. damlalarının altında ürperen yeşil 

- Ve sen daıma benım ı.-t.emedıiım - Alev, annenden böyle istihfafla çayırlara doğru burnunu kıvırmıştı. 
teylcri arzu edersin Alev. Söyle ou bahsetme. Şimdiye kadar gördüilUm [Arkllsı var] 

Hangi memleketler• 
den alacağımız var?· 

dal<! ti· 
Türkiye - Macaristan araSJn 11 

de,, re> 
cart münasebetler durgun bir , _ah 

ti• i»girmiştir. Bunun sebebi oı.1. sure 
edilmektedir: tiftilıo 

Son zamanlarda Macaristan:ı sU,atı' 
yapağı, ketentohumu, palamut. ~ 

yaptııo .. 
gibi maddeler ihrac edilmişü. iJd 
mız ihracat fazla olacak ki, her 

.... uvaıt' 
memleket arasındaki ücar't ••· ı .. ıt 

l·!ôu,rıar· nesi bozulmuş, Türkiye tı1acar ·ırnı~t.ıf• 
63,400 lira alacaklı vaziyette ka z;tl"l'aJ' 
KJering hesablarında, zaman ._.ı .. 

. tte ... 
iki taraftan birinin aktif vaı.ıyc itibarll 
ciığı çok defa görülmüştiır. Bu aziY"tt• 
Macaristandan da alacaklı v 

ifd8
et• 

kalışımız, büyük bir mana · a 
mez. 

jtaır•· 
Nitekim yakın zamana Kadar _..ıı. 

... ~ıı .,,dan da 3 milyon lira ala::.._.... Jtllld .. 
Fı;kat İtalyadan k.iğıd, Jrirnyevi , .. 
dP.1er ve ille gibi eşya ge"ı.diği için· et 

ııhUfl)' 
lacak miktarı azalmıştır. Cuı .. }ı:!e" 
Merkez Bankasının son neşrettigı _ , ... 

!d .... 
rirıg hesablarına göre, İtalya.da i.OJT!i~' 
cak miktarı 783,400 llraytl. kadar bir 
tir. Günün birinde ve belki )059 ~ 
zamanda Macaristandakl ahıca~ıı 
da kalmıyacağına şüphe yogktut· -d 

ıdığ ..... 
alo.cak miktarı da, yukarıda y• 
cibi, 63,400 liradan ibarettir. ~· 

K.lering hesablarına göre, Llt~. 
dan da 41,800 lira alacağımız .,

11
p1J,Jl 

Bu alacak miktarı, Litvanyaya J m . d ,,. 
tütün satt,larından ileri gel~ · ·· .. 

,.ıı' 
u.bşlara mukabil, LitvanyndaJl . _..ti 

ın•l"'' 
Jo:ı ve k8.ğıd bekleniyordu. Bu tJ' 
gt"leceği sırada Litvanya, SO''Ye 'fi• 
Birliğine dahil olm~, bu suretle D·tl~ 
caret rejimi de Sovyet rejinıhıe p. 
tutulmuştur. Bu vazly•t karf.,ıl' ,ır 
Lit~ya Ue k.lering anlqmasın:hıııl 
\"atnına imkin kalmaml..flıo:". li ::~ 

Jlitlll';. 
Litvanyanın Sovyet Rusya }ceılef""'. 
dtthil olmadan evvel, dış aıenı.le bit b; 
)'•plığı ticari taahhildler için, lf ,ı,, 
tarzı bulunacaktır. 

Ergani tahvilleri 
Ankara 16 (A.A.) - !krıunir<ı:J~ 

do 5 faizli 1933 Ergani iıukraıı ~"~ 
l•rioin bugün Maliye VekAleti. ,.., .. ,,, ...... 
Bankası ve diğer bankalar rnu JS jP"" 

rıle noter huzurunda yapılan 
ikramiye keşidesinde: 

73828 numaralı tahvile s~ ~ 
152407 • • 15-
°'369 3.(J()il 
o>'9 • • rlJl 
35043 • • 3·(J()ll 
33312 • • 3·g09 
34381 • • ~'fJ 
34367 • • <jJI 
86260 • • !J(J9 

123485 • • r!fo 
141018 • • !I!) 
154966 • • ıı· 

Jiı'' 
Ve ayrıca 289 tahvile 120 şer 

ramiye isabet etmiştir. 

( BULMAC 

ı 2 3 4 5 6 1 

t '°Tl Tf l•I J
1 2 • ı 1 ~ 

3 ., 

4 1 •I• 1 I~ 
1 ı•. s ••I 1 

6 1 I• 1 1 1 

1 l•I 1 I• 
81 1 1 1 1 
9.!LI LJ 

1 1 
ı •I_.... 

Soldan saia: ı:ı , ... 11
, 

1 - Bir oyun ... Sarma~~~ ~' 
2 - Bir kıt'a. 3 - Bir k•~:.ı ' ı 
Tersi nota. 4 - Bir erkek ısrı;. f~ 
zak. 5 - Mektub • Bir e~ ,, .( 
Telefonda söylenir - Abla. bit "' 
ta • Bir uzvumuz - J{ırrrıııı ~I 
yi. 8 ~ Operasyon. 9 - Bit Ji.tl 
Lezzet. 

Yukarıdan a.ıı:aiıya: ~ 

1 - Her .. yl saUn alabil•",_..., 
kemmel. 2 - Üçüncü şahlS· JV'' F' 
Bir hayvan. 3 - Açık kııh;:. ~~ 
emir. 4 - Olmaz mı: - !lir !lir '~• 
5 - Kanaat • Sahih. 6 - ;r 
adı. 7 - Nota • Tarihte )>ir b.;I 
8 - İnanı~ • Ced. 9 - içuıd• 
duğumu:ı ay. 

123456_1... 

1 K]AIRIAl•IO ~ 
2 A. AIRIAIBll -
3 R AGII IB A l ~ 
4 AIR I •ICI• Al 
5 •IA tBICl•IAibl, 
6 OIBIAl•IAl•lf-
7 Rll ISIAIL IE lb.-
8 Al• · l IMIAIL ~--
9 KIA IMIAl•IA.3 ..... 

imsak 
Oğle 

lkındi 

~amazaıı 

4,35 
11,58 
15,03 

BAYRA}\1~ 
b' d•" l;iıı'. Bu yıl iki bayramı il' ,ıııl•~ I 

yoruz. Çocuklarınızın blıY1 rı d'~··' 
hazırlarken kimsesiz yavr~1'et11' -r' 
vindirmek için Çocuk f.,sifg ~ 
rumuna yardımda bulunP"'

9 

rum, saygı ile diler. ------. c ~ 

F 1 T R ı:- r•ııj.r 
' ' ~rimizde hakimiyet ... 1 ı11.~ 

• d B kııt' it<' .... ar a merhem - a ptrl 1v 
çocuklara gıda, encıık rrrıeı.l~#ıı 
Türk Hava Kurumuna ve j(vr"'" 

Çocuk Esirg•"'~eıl 
a:enel met 



'"' el • 
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POLİTİKA • ASKERLİK 

. Romanyanın 
ışgali sebebleri 
araştırılırken 

ı, lt.ınan • ı.ıi':n ~aziyeti hakkında ıe
~llta11y8~ ar, hali ''u:mbsuzdur. 
tif4 hı 0 Romanya işgalile, iJ
ltt ta~~ dışında, ne gibi emel ... 
bttıiU; . ettiiine dair elim.izde 
laç ıün sarıh malümat yoktur. Bir 
~İd etut'i evvel~i. yazılarunızda da te
~ 4a:aı ı:ı gıbı, ~ovy~tler Birliğinin 
tıi>"or e·ı· ŞL'iındaki vauyc.ti de bilin-
... · ı ın b. .:ıitu ih . en ır şey varsa, onun hili 
bttıliı b' üyar etmesidir. l\.toskovadan 
~"• oı ~h tefsir sızmıyor. Yalnız l\.los
t.l._r te~atı •1\lolotofun bir çok de· 'g

0 
etntl, oldu(u gibi, bitaraf· 

tltı.ı 1, ~et Birliği siyasetinin teme Ha~ 
lllr. tat I eUifinl temin eylemekte
~ .. •d :ı bu bitaraflık ne şekilde dc
~ı .. _ ' ılecekür? so~·etlcr Bil'llı-i 
d ... •ıa· .• 
llkt.11 ıı A1manlarla henıhndıul ol· 

lllıı11ı•r ~ bütün Balkan kapısı, Al
btt hlta ralından kapandtkian IOnra 
~l-~flı~ .. ne hal alacaktır? Acaba 
!'titr 

8
; butun bu hareketlerin Sov· 

ııJ ırliii-in ··ı . ı,gltota . • e mu evcccıh olmadığını 
bıı.,_ .. 1• nasıl ll!mln ctnılştlr? j,ı., 
~-•y! ' llerlin e suallerdir ki, cevabuu an-

\''1tuz .ve I\oloskova bilir. 

.\} ..... ha !1Jııdi kJ halde Romanyadakl 
~ Oıü.t,,.:~ttinln şimale de~il, cenu
~lltr \ta cıh olduiunu r~teren alıi
."""h;ı11ta ~dır. F"ılhak:ika Ahnan teblfği 
't terbi ~· gelen askerlerin sırf talim 
~ hiuıı )'e tnaksadile ıeldiklcrini, bu 
"'*rlb t~'. Almanlann döneceklerini 
~~r nuotir. Fakat Romanya askeri 
~: ~lal~rnanda talim ve terbiye edl
~ ltı.e 5 1 

. olduğu üzere herc;ey istl
l· dar ,·.~ '"jdir. Yani Alman ~gali ne 
·•ıı. "••bili b . '- )'tt AJ r, u da ayrı rneselcdır. 
L.ı~, ~t nıan •'ikerlerinin ,imdikl 
~ 'ÖyJ rol mıntaka.Ianru işıa,1 ettik
~" te:b~~?'ektedir. Bu vaııyefin Al-

"arıı:.•fe taban tabana nd taraf

ı.._ t . 
'• ltrb· VVclô ı>elrol mmtakalan talim 

~ ıye dilrnez.. 

"~ .... Sonra• tar . ı.., ltıitt.th ım ve terbiye tçın an· 
~ki, 1, 1 &ssıslara lür:um vardır. Hat
ltt tir. ;~ 58de mütehassıs dtiil, as· 

~ll'e er, askeri nasıl f..tolim ve 
L:.,, tde:r b d . 
tı~'ll\ bu '. u • ayrı hır davadır. 
"rıı.,. .. nııktarın 10 lorkova kadar 
ı &L da söylenmckf.cdir. 

~.!' ..... 11.ın 
ltı il)\ A..J an ya, Romanyada bu lunau 
~l ,.:a~ askerlerinin nıa~ranarını 
"-~fla.rt ıştır .. Asker! müteWst51ann 
~ •~ktti.rı btlk.1 makul ıörülebilir, fa
l'iiı )·a 

11 
• .' ordunun masraflarını Ro'Yor ~trı tediye edecektir? Gö· 

~ >"•>ı herşey Almanyanın no .. 
C0ste1-.nı mana!iile işcal albna aldı-

·"' lı 11ııektedir. 
~ ıa.;:1 .evvela cenuba müteveccih 
~~llr; ":tin ~aşla~ııcı. ıibi ı~ruı.~ 
1ı:"'ıl.rıa belki de oylcdlr de. Çimku 

Dıtıır.ı. ' Akdeniıde ve Afrikada 
1 .... &ı-' .._ 44ı,, ll' ltalyan taarruzunu ti· 

~"ltqr. tulacaklan tahmin olun-

R E S M i 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 

lngiltere 
İngiliz Hava NezareUnln tebliğine 

göre, bombardıman tayyareleri Alman
ya üzerinde muvafiakiyetll uçuşlar yııp 
mıolar, Magdeburg, Salzburg"dalti pet
ro~ tasfiyehanelerine bomhalııır almış
laıdır. Kiyel civarında da bir Ud potrol 
deposuna isabetler olmuşt.ur. Diğer 
tayyareler muhtelif endüstri meı·kez
lerini bombardıman ebni,tir. 

Bundan başka Man, ııahillorlndo bu-
Junan uzun menzilli toplarJn mevzileri 
de bombalanmı,tır . 

On altı te,rinievvel sabahı , düşmanın 
Kender:ıe üzerine yaptığı hücum, baraj 
&te.şi sayesinde defedilmiştir. 

İngiliz bombardıman tayyareleri, 
Bingaz.lye yaptıktan hücuml:ıl'da de -
miryolu istasyonunu bombardıman et
miflerdir. İngiliz hava filosu. askert 
h•de!lere yaphiJ. diğer hücumlardan 
sonra üssüne dönmüştür. 

Şap denizinde, İtalyan t:ıyyarelerile 
bir hava muharebesi olmu., bir İtalyan 
Uıyyaresi dumanlar içinde uzaklaşmıo
tır. 

Almanya 
Alınan resmi teblilinde, Alman ha\'a 

fii.osunun İngiltereye yaptığı hücum
larda, Taymlı nehrindeki endiiitri mev 
kilerine bombalar abldığı kaydedil -
rr.E.ktedir. Alınan pilotlarının müşahe
delerine göre, Viktorya doklarile Tay
mis nehri arasında yangıniar çıkmıttır. 
Alınan tayyareleri, İngiliz tayyarele -
rinden gördükleri aüçlüklere rağmen 

kr.rasularına mayin döktnil.flerdir. Bü
tün bu hareketler esnasında yedi Al
man tayyaresi üalerine dönmemiştir. 

Denizaltı gemileri de be• ıilliıhlı ti
caret gemisini batırmıftır. Bunların a
riıaında, bir de petrol gemW va1·dır. 

ltalya 
İtalyan umumi karargôhınm tebliğine 

göre, bir İtalyan denizaltısı, bir İngiliz 
denizaltısına, bir torpil ataulc battığını 
yazmaktadır. İtalyan tayyareleri de, 
fimalt Afrikadakl askeri hedefleri 
bo!"bardıman etmitlerdlr. 

ltalyan tebliği, ingiliz tayyıırelerinin 
yaptık.lan bombardımanlar neticesinde 
Eardia ve Sollum mevkilerinde beş 

kiı=inin yaralandıl:ını kaydetmektedir. 

Türk gazeteleri yalan 
haber vermezler 

• Stefani a1ansı 

gazetelerimizde 
çıkan bir Roma 

haberini yalanhyor ,, ltalyanJarın Po vadisinde
~-ı.r:raıan ve nihayet l\lısırda 
~"hiu,11•rleme t..,ebbil>feri bııııu Anadolu alıtnaı diyor ki: 
"-.tıo~ta · Fakat işin içinde bir baş-
~Y•d •··~'". o do, Alm•ııların Binaenaleyh yalan haber 
"" ·~ 

1 
• buyilk barb sanayii mer- vermek ithamı Anaılolu 

'1ı•ı, rıı"1• .eı~ck istemeleridir. Ro- aJanaına ve hele Türk 
l ~ u~ka ln~liı iislermdeıı ,iııı- gazetelerine hi,. tevcıh 
1,'ı-11\i,,~ k.. bulunmaktadır. Meseli T 

~ı..llıb,"bStiylediğino ıöre en yakın edilemez 
~irtdi;: 1:Juı:a~an. Ro~anya .. 13~ Roma 16 _(A.A.) - ~tefani bildiriyor: 
l.~ ll.ta.k lngılizlenn diğer u~lerı Stefanl aJans.ının diplomatik muhar-
~I> t.! p tır. Filhakika Londradan ririne atfen Po vadiainde bulunan or
o,;: '" ta .. · ~'GO'tta 1 uzennde uçan ve ?·ahud dunun 12 adaya nakledilebileceğine 
!ıiı;'reı,ri ~mbardıman edt-n In(iliz dair Türk ga'leteleri tarafından netre
~lı.ltrt llin .. bu m.e~a[c); 1 ~e katerle-ıdilen habe.r tellt verici bir haberdir. 
~ 3ooe ~upheszıdlr. Nıhayet bir Ne Ste{anı ajansı. ne de d.ip-.oıtt.atik 
~ l te.))t.!!lonıctre yapan Oomhardı... muharriri böyle bir feY ne-1:-~tmerniş
aiı la"'bu ~.rl yok değildir. Fakat lir. Evvel& 12 adanın takviyeyo ihtiyncı 
{\ de~,~r UJ:erine yapılan hü1..-u1nlar yoktur ve Po vadisindeki motOrlü bir 
~ ~ için 1 bir !>ombard.ıman olamaz. ordu, hareketindeki büyilk 6lir'at ev
~ lorınd llasıJ lnJiltere dtişınon hü- safını kaydedeceği küçük adalarda 
"-~~d"d•ı•n.:o~ ut.ak yerlerde me!';clB faydalı bir aurette kullanılam'l.z. As .. 
)' t..ı._fl .. enı Zelandada tayyare k~rlik fenninden mahdud malGmatı 
'11., lta~Cude cetiriyok''-3 Alman- olan herkeı bu haberin gülüne ve ma
t Hl le. nyada aynı şekilde harb nası:t yanlıtı hakJunda bir büküm ve-''-t b Urnı.ak azminde olabiiir. rebilir. 
~ .. ~l\u l'&pabilmek ıç1n de za
~ <ıl"le kdır. Çünkü fabrika denilen 
~tı.ı., olaylık.Ja kunılanta-r. Fakat 
' tl.)a~ ttıevcud rabrikalnn söküp 
ta.. 'bm llakltderek orada da tek· 
~tı Ilı rler. Fakat bu da a)·rıca 
I;~. '"'lesid· 

'>ııi"d•tik . ır. 
,.,.. \'e b lhtımallcr bunlarJan iba· 

'"Q', u da. diğerleri ıibi bir tef· 

'- Mümtaz Faik F E N 1 K 

- Sovyetlerde 
'ker ı.b 1 lllal!evralar müna· 
~ erı 
~'~k 1 8 Mara,al Timo· 
L' ~ beyanatla bulundu 
"tıı,. •ıs< 1 . A.A.) - Tasa Ajansı bil 

t~l:ı 8 hl<in . ~ ıtı ~ cıte,rlnde 70 inci piyade 
\ı.-., );ıl°'tı nlnıp-ad askeri mıntaka
~:"o<ı~tı ,.~1 labiye manevr;d"rından 
• ••iid f ., ıı.., kC) h 8 aa Koml!'erl Mareşal 
ılı..t ~ - ta' arekitın çok çelin arazi 
• "\ıı ttları d ~'IO, ~ ı,. •hillnde ;apılmış ol-

' 'ft :._•rı etrni,tir. Mal'e~al, bu ~
~ '11.jrı lı nevralarm yapılmış oldu~ 

.. '"di . '-' ltıltre k sıne, ayni fırkanın be-
~'1, rıı·· ~1 yapmıf o:duğu kah
\ 

1 
\>e b. Ucadele prtlarınt hatırlat-

~ ''an n lı ın Kız.ılordttııun bir 
. ıt' 

"-..· &aı olduğunu ilave et -

•C "'ı.1 'I" ' ..... ""<>ç. ~ , 1 nko, modeı·n muhare-
ıı,.. lrıan •- " b • t.ırı ~ l.eCru elere göre Kı~ \ '~~tı nılkt ve anlrer.ma.nı me -

1 
" huky u.ıunuıadıya bahsetm~ ve 

.. ~'llıt rrı,t \re biuat Stalin tara-

llıakto olduiunu soylemi•-

••• 
Roma 16 (A.A.) - D. N. B. bildi-

riyor: 

Salahlyoltar bir membadan bildlril
diğıne &öre, Stefanl ajansının dıploma
tik muharririnr atfen Po ordusunun 12 
odaya nakledllmesl lhtinı.aline dair 
Türk gazeteleri tarafından nefredilen 
bober endife yaratmak için çıkarılan 
yalan bir haberdir. Ne Stefani ajansı -
nın diplomatik muharriri, ne de bu 
ajans hiç bir vakit böyle bir haber n••-
retmemi.şlerdir. . 

Anadolu Ajanstnın notu: 
Türk gazeteleri, bu Ud telgrafta 

bahsedilen haberi, bUltenimiı.in 12 ilk
teşrin 1940 tarihli nüahuında çıkan bir 
telgrah nettttmek ıuretile \·enniılerdi. 
Bu telgraf da ,udur: 

Roma 12 (A.A.) - ·Po ordusunun 
lllussolini tarafından tefb,i hnkkında 
tf"fsiratta bulunan Stef:mi ajansının 
diplomatik muharriri fU sah:lan ya
zıyor: 

Hududlan müdafaa vazifesile mükel
lef olmıyan Po ordusu manevra kabili
yetini ve iıtisual muharebe lrudretini 
haiz bir ordudur. Bu ordu n1ülhiş su
l'ette seyyaldir. İtalya, İt.olyada ve 
denizaşırı arazisindeki kıtaıtından müs 
tRkil olarak bu orduyu her an gerek 
İta/yada ve gerek denizaşın arazide en 
uzak noktalara meı;ell Amcvudluğa, 

12 adaya, "imal Alrikasına ve Habe • 
şiftana kadar sevkedebilir.• 

Arfi.vlerimizde seri bir ara~tırma 

yıoptık ve bu telgrafın aslını bulduk. 
Gördük ki bu telgraf biuı Stef.anı ajan
gının muharririnin noktal nııı'l"\rını bll
dlrdJği kaydile D. N. B. tar.ı.flnd r. n ve
riimiştir. Yani bu telgraf O. N. B. Al
nıan aj;\ru;ının diğer ajanslıırn tamimi
n) ~erine aldığı bir Stefani telıuafı
dır ve &!lında .Oniki Ada• kelimesi 
mt>vcuddur. 

Binaenaleyh yalan haber vermek it· 
himı Anadolu ajaruına ve hele Türk 
gazetelerine kat'iyyen tevcih edile • 
mez. 

H;.(ICIK.A:T 

YAZAN: 

EKR'M 
RE:JİT 

ilk iki tefrikanın hulıiaaaı 
. (~a~ub, Yenice Vardarh ıenc bir Sipahidir. Pa~ah 

~atihin ıradesi üzerine Midillide yerleşmek mecburiye• 
tinde kalmış \'e burada e~as san'ati olan çömlekçiliği 
Y~Parken Katalina adında gene ve dul bir kadmJa evlen· 
~$ ve çabucak dOrt erkek çocuğu olmu,tu: İlyu Oru 
hhak, HJzır. Ti çocukluğundan itibaren etrafına 1 daim~ 
muhabbet ve korku sa~an Hııır büyümilş, ,.ene bir deli .. 
kanlı olmuştur. 

:ı.rtık Hızın bir de1ikanh olarak görüyoruz. Fa\.ııt 
tahsıli hakkında hiç bir fikrimiz yok. Yakub r · lAdl eıs, ev
a .. ~rıru nasıl }'Ctiştirmişti? F.n büyiıkleri olan İJyas 

kuçuk ya~ındanberl ilme merak sarmış, alim olıu(I~; 
kurm.u.'tu. Hınrın biiyüğü olan İshak ise, çocukluğw~
?~n ıtibaren ticarete büyük bir istidad göstermişti. Bu 
ıtib~rl~ .babası yflrdımcı olarak onu yanına alınıştı. Kar
detıerının arasında Hızırla en ziyade kafadar olan o .. 
rucdu. Oruc •. ~zır~an ~aha kuvvetli ve daha geniş ya
~ılı olduğu ıçın bunyesınde kardeşinin endamındaki 
ıncelik ve tevazün yoktu. Orucu bir aslana teşbih eder
sek Hızırı bir kaplana benzetmemiz tazım gelir. 
O~c. ~a Hızır ııibi ne ~ersten hoşlanırdı, ne kitabdan.. 

Her ik1!'>Jnde d~ Uh~ktaki ticaret istidadından eser yok
tu. Zat~n tahsil . gormeden büyümüşlerdi, denilebilir. 
Babaları onlara bıraz ilmihal öğretmi, ve bir kaç .. be J • namaz 
suresi ez r etmlfti. lfte bu kadar ... Zaten Hızırla Oruc 
için {atlasına ne lüzum vardı? .. Onlar denizi seviyor
lardı, denizi ve ~ntuzlulunu ve bu sonsuzluğun arasııı
da saklanan tehlike ve sergüzeştleri ..• 

Kitablardaki ilmi bahisleri takib etmektense ha b 
k~rsan, cenk hikiyeleri dinlemek elbette ki, bu genc~c; 
içın daha .m.craklı idi Bu hikiyeleri dinlerken yanak
ları ateş gıbı kızarır, 8Özleri parıldar, coşup kendileriu
d~n geçe~ler~. hoşlarına aiden yerlerde hayret ve tak
dir .eslerı yukseltirlerdi. 

- Bnba bize anlatsana kızaklar üstünde gemileri 
nasıl Halice geçlrdiniz? .. ' 

- C~m çocuklar bunu size kaç dela anlatacağını! .. 
- Bır daha anlat, ne olur! .. 
Yakub gülümser ve hidiseyi tekrar naklederdl. 
İşte bu mankıbeleri dinliyerek Orucla Hızır tavda 

dövülen demir gjbi çelikJenmi~lerdi. 
Midillide Orucla Hızırdan baışka Ege güneşi altında 

kanları kaynıyan delikanlılar çoktu. Bunların bir kıs.mı 

Türk, bir kısmı da Rum ve Cenevizdi. Ve tabiatile bı.ı 
delikanlılar iki takım teşkil etmişlerdi. Henüz futbol 
oyunu icad edilrniyen o devirde vuruşmak ve dövüş

mek için toptan gayri bahaneler bulunurdu. Hızırla 04 
ruc her zaman yanyana bu arbedelerde var kuvvet
lerile yumruk ve tekmeler indirerek ialib gelirlerdi. 

Ateışin delikanlılara eleba$ı olmak, hasmı yıldırmak 
hiç oüpheslz ki, ~refli bir şeydir. Fakat io bununla bit
mez. Hele Yakub re\! gibi askerliğin zaptü raptına 
alışık bir adamın oğlu mutlak surette hem yiğit, he:n 
de ailesine fayda« olmalı leli. Dört oğlundan istifade 
etmek zamanı çoktan gelmişti. Artık onları çalıştırnıak 
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ve epeyce ilerlemif olan çömlek ticaretinl daha çok 
ilerlebnek Hh~ımdı. Bunun için de civar adalara çöm
lekleri taşıyabilecek bir filikaya ihtiyac vardı. Bunları 
dü9ünen Yakub, bir filika satın aldı. Sonra askerde öğ
renmi' olduğu lntizamı hatırlıyarak oğullarından her 
takımda birbirlerini ikmal etmek üzere bir ha,arı ve 
bir uslu bulundurarak iki takln'l teşkil etti. GemJcUıktc 
~ldukça meharet gösteren Oruca filikayı teslim etti. 
Uyası da Orucun yanına verdi. Hızırla İshak babalarilo 
karada çalışacaklardı. 

Hızır, bu vazife tak~iminden hiç de memnun olmadı. 
Mütekabil bir anlaşmadan doğmuş olan son derece 
kuvvetli bir muhabbet onu Oruca bağlıyordu. Bu mu• 
habbet, diğe! kardeşlerin~ karşı o derece büyük değildi. 
Zira gerek Ilyas, gerek ishak tab'an başka türlü. yara
blıruşlardı. Bir filikada denizlerde dolaşmak kabil iken 
karada kalmak Hızırın çok gücüne gitti. O, Orucla 
beraber rüzgArlara yelken açmak, dalgalarla inip çık

mak, ıııergü'leştler peşinde koşmak arzu ederdi. ~~ahat 

bu arzusunu izhar edemedi. Babaları ne tensib etti \Je 
o olacaktı. Babaya kar,ı itaat 18zımdı. lhzır da boynunu 
bükerek karada çalışmağa kallandı. 

Yakub reisin bu vazife taksimi çok isabetli oldui!u 
az bir zamanda tebeyyün etti. Çömlek ticareti gün gc~
tikçe inkişaf ediyordu. Artık Ege denizinin hemen bütün 
adalarına çömlekler sat.ılıyordu. Yakub, ölüm döşej:in<le 
can verdiği zaman hiç şüphesiz ki, oğulları ticarete de
vam edip gideceklerdi. 

Hakıkatte de böyle oldu. 
Babalannın vefatından sonra dört kardef, kendi

lerine tayin edilen varifeyi bihakkın ifada devam etti
ler. Klrlan da o nispette arttL 

Hued, muhakeme Uu\1n'1a%. Gece gündüz çalış3n, 
deniz, derya, fırtına dinlemiyen, hayatlarını kazanı.lak 
için canlarını tehlikeye koyan dört delikanlıyı da kıskll
nanlar bulunur. Nitekim bulundu. 

Bir gün fi1ikA, mutad umanda ay-det etmedi. Saat ... 
ler geçtikçe Hızırda endişe arttı. 

- İshak gidiyorum. 
- Nereye?. 
- Burada duramıyacai;un... Bu gün bana 'bU du ... 

varlar kasvet veriyor_. 
- Neden? 
- Orucla İlyas nerede kaldılsr acaba? 
- Gelirler ..• Neden teli, ediyorsun? 
Hızır, kardetinin soğukkanlılığı kartısında biraz 

ıükCınet buldu. Bir tkl aaat aabretti. Fakat 8ene endi
'°si galebe çaldı. 

- İshak, gidiyorum .. 
Bu ıe!er İshakın ağırbaşlılığı fayda etmedi. Hıur, 

tezgAhtan dıprıya fırladı ve sahile koştu. Gün batıyor
du. Ufukta filikaya benzer hiç bir teY görünmüyordu ... 
Acaba? ... Ht'llrın aklına bin türlü korkunç fikirler ge
liyordu. Nihayet uzaktan filikaya benzer bir cisim be
lirdi. Sulara t!bi, yavaı yavaş yaklafa,n bu cisim bir 
filika ldl ... Evet ... Hem de Orucun filikası ... Fakat neden 
bu halde idi?. Yelkenleri yırtılmıı;, teknesi delik detik 
olmuş, peri.,an bir filika... Oruc, İlyas nerede idiler? .. 
Nede-n Hıı.ır onlnrı görmüyordu.. Yahut kim filikayı 
bu hale gelirmiıti?. 

(Arkası var) 

Balkan paktı ve Rumanya HAVA AKINLARI Macarlara göre 

General Antanesco 
Völkicher Beobachte-
re verdiği beyanatta 
Avrupa paktları aiate

minin modası geçtiğini 
söylüyor 

Berlin 16 (A.A.) - D. 1". B. ajansı 
bildiriyor: 

Völ.kisclıer Beobachter gJzetcsi, baş
nlakalesinde Rumen devlet reisi Gene
ral Antonesco tarafından Bükreştek.i 

rrJulıabirine verilen beyanatı nctret -
mektedir: 

Eski rejime karşı tereddiid elmede.n 
en çetin mücadelelerden olrina teves
sül etmek tereli yeni nesle nasib ol -
n.aktadır. İşte yaptığım ve her türlü 
engelleri kırarak Rumen cemıyetinin 
tabii ve kat'i bünyesi yarcl.hlıncıy3 ve 
cRumen• kelimesinin manası bir ger
çek haline eelinciye kadar ttevaın ~de
Cf;!k olduğum mücadele bu mÜ(".adele
djr. 
Müteakıben yahudi meselC'slne temas 

e<len General ~yle demiştir: 
•- Şimdi artık gizli kuv\.etler tara

fından devletimizin şefleri üzerine ya
pılan o me,'um nüfuza Dltlayet veril
n,iştlr. 

Tabii şartlar ihdas etmek, memleket 
nıaliyesini temlz1emek, mlıtf istihsali 
yükseltmek ve Rumen iktısadiya.bnın 
e.caslarını abnak auretile ya.hudi me!e
lcsinin cezri ve kat't surette halline va
racağız.• 

General Antonesco söı.lerini fU &u
ıctle bilirmi,Ur: 

Evvelki gece Londra va 
Berlin üzerine yapılan 

hücumlar f iddelli oldu 
İngilizler iki akın 
hakkında • g enış 
malumat verdiler 
Londra 16 (A.A.) - Gayrlresml bir 

membadan bildirildiğine göre 15 - 16 
ilkteşrln gecesi, Londra üzerine 200 
ton bomba atılm14b.r. Bu geceki akın, 
Londrarun maruz kalmı' olduğu akın
ların en şiddetWerinden biri olmuştur. 
Mutad veçhile bombalar gelişigüzel a
tılmıştır. Hasarat, eylıll bidaye:tindeki 
akın neticesinde vukua gelen hasarat 
kadar mühim değildir. 

Hasarlar, en ziyade evlerde, sanayi 
müesseselerine aid binalarda, menfaati 
umum.iyeye hidim binalarda vukua 
gelmiştir. Dün gece Londrayı bombar
dıman eden tayyarelerin miktarı 250 
tahmin edilmektedir. 

İki bombardıman tayyares.l, tayyare 
dafii bataryalar "tarafından dü,ürül -
müştür. 

Düşmanın hücumlarındaki ıiddete 
rağmen menfaati umumiyeye hidim 
bir.tün servisler, bu sabahtanberi nor -
mal surette i,Iemektedir. 

Resmi tebliğ, bombar
dımanı «ciddi mahi-

yette» görüyor 
Londra 16 (A.A.) - Resmi teblii, 

ciün gece iki düşman tayyaresinin dü
şürülmüş olduğunu teyid etmektP.dlr. 

Tebliğ, Londraya yapılan hücumu 
~ciddi mahiyette• diye tav5if etmek· 
tedir. 

Avrupanın 
Doğu • Cenubundaki 

memleketler bir 
karantina çemberi 

içine alınmıt 
imi§! 

Budapeşte 16 (A.A.) - Hcvas Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Macar matbuab A vrupanın doğu -
cenubundaki vaziyetin inkişafına bü
l ük bir ehemmiyet atfetmektedir. Ga
tE:teler, Almanyanın diplomatik hare
ketinin doğu - cenub Avrupasını ade
ta bir ckarantina çemberi. iç.ine aldı
iını ve Alman - Rumen askeri İfbir
liğ,inin bu bölgede istihsa.litın fasıla \'e 
sekteye uğramamasını temin edeceğini 
yı;zme.k:tadırlar. 

Yalnız Yunanistan henüz veçhesini 
tayin ebnemlttir. 
Yugoslavyanın vaziyetini .gayrimu~ 

ayyen• kelimesile tavsif eden hükO. -
metin naşiri Gagyazorzaı gazetesi, bu 
nıemleketin mihver devlet:erine karşı 

dostane olmıyan bir vaziyet alması için 
hiç bir sebeb mevcud olmadığını yaz
nuı.ktadır. Zira cografi vaziyeti ken
disini bu memleketlerle teşriki me~l 
etmeğe mecbur kılmaktadır 

akınlardan bahseden Hava ~e7.areti is
tihbarat ıoervisi tunlan yazmaktadır: 
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il•·c·u·;·; .... ı~·:ı•;ıı•mıııımııınııııııını•ıı::"ı"ıi Gazele salan çocuklar 
llıgın sembolu: YaDmurun slclmlerı, cam arka-
4 rakamı sından etrafa bakanlara, ııkua-

4 rakamının güzellik sembolü ola- rtuomda 11a.şanılı11ormUf hf3sfnt 
rak telikki edildi vert11or. Her 11er ıslak; toprak, 
ğinden haberini kar§ıkl bahçenin allı ve sarılı 
var mıydı?. çiçekleri, damlar, ileride görıl4 

Bir .Arab darbı nen mavi deni• bUe... Tek tük 
meseli bir kadınn bacalardan duman, kışa mah .. 
ıüzel olabilmesi i · sus kestfltkle kıvrılı11or, Acaba 
çin daima ,u dör - geldi m? Kıj henüz aemedtse 
der feye malik de 11olda ..• 
olması 1.Aı.ım geldiğini söylüyor: Bu k14 manzarası içinde ualın 

4 beyaz '"Y' Cild, dişler, gözlerin ayak, baıı kabak bir takım ço-
beyazı ve eller. cuklar, sırsıklam aokaklardtJ 

4 kırmızı şey: Dudaklar, diş •Uerl, ko.şuyor v• bUdl~lmtaı gazetele-
dil, yanaklar. rln !&imlerini baOırıyorliır. Kfl-

4 uzun '°Y' Sırt, kollar, p:ırmaklar, çük mflvezztler, her veni lt4dl-
bacaklar. sede blraı daha kabaran teces4 

4 yuvarlak '"Y' Kafa, boyun, dirsek, süs hbslmlzl 11at14tırmakla mfl-
diz. kelle/ satıcılardır kt günün he .. 

4 geni, teY: Alın, gözler, göğüs, kal- yecan verici en bariz haberini 
çaler. de bilir ve matalarını dikkat• 

4 ince fey: Burun, dudaklor, kaşlar, ~ayan bir ticaret zlhntyetUe sa .. 
parmaklar. rerler. Bunlar bil11fldükçe no 

İnsan bu ölçüleri okurken güneşten oluralr? Herhalde, Amertkadakf 
yanmıt, ıpordan incelmiş, bu gtlnün bazı nadir mealekda~ları gfbf 
modern kadınını düşünüyor. Ne tezad milyoner gazeteci deD!ll Hörst 
değil mi? müve.zill/cten i§e b1Ulam14tır; 

AlıACLARDAN otlşEN yahud Rokfeller, kendini •erve-
GAZETELER ttn zirvesine çıkarmıı olan mu-

Son zamanlard• Fransada hükılmet cldlUc merdiveninin ba.samal)ı-
mekteb talebelerine ağac;:lardan at 1'1.Q. gaıete satarken basmı~tır 
kestanesi toplabyordu. Niçin diye p- kabllfnden htklJ:yeler onlar fçfn. 
ftrmayınız. Fransa.da açlık krizi ma- daha uzun zaman birer efsane 
lilm. Kestane kolayca domuzlar için olup kalacaktır. Hanlar tılmı§ O· 
iyi bir gıda teklinP lr ,.,nuvn1"r1U . lan bfT kaÇ müvezzitmize TtıO• 

Bir kaç gün . men ... 
denberi aonba- Rus - Japon muharebesi zama-
har rüzgin ağaç nında .. föylece otuz beş aene 
ların yapraklarını evvel - fhttyar bir müvezzi ha .. 

dökmeye baoladı tırlıyorum; elleri ve ayaklan f .. 
Bu yapraklarda ta- cerl doDru doDumdan kıvrık bir 
savvur edilmiyecek hilkat ılc1lbesl idi. Karlı hava. 
kadar büyük mik- Zarda dahi göDsünfl açık bırakır 
torda sellüloı: bulunmaKU.dı'<'. SeıJU- ve buram buram terleuerek her 
loz. demek, kiğıd demektir. r.abah eve gazetemizi geffrfrdf. 

Fransada ki.ğıd buhranının da bil- Bir $abah babam sordu: «Hafız. 
yük bir ıstırab haline geldiği düşünü- ne zamandanberi müvezzl!tn?• 
llırse hükümetin pek yakinda talebe- - Şinasi Beyden beri. 
teri bu sefer ağaçlardan yaprak top· lstanbul, ktmı ne halde bulmU..Ş$<Z 
lamaya sevkedeceğini tahrıin de ko- baıan o halde bırakmaktan 
laylaşır. Zavallı Fransa!. sankt zevk alan bir zalimdir. 

VAIIŞİ HAYVA.NLARI 'l'ESHİR ISTANBULLU 
Vak'a İngilterede geçiyor: 
Vahşi hayvanlara bakan gardiyan

ların seferber olduİ'ı Piinlf"rde Uoton
by-chester hayva· 
nat bahçesi direk 
töril büyük bir 
sılanh içinde çare· 
siz kalmıştı. Ga.r· 
cliyanların boşalar 

yGrlerine kadınlar 
almak!. Bu ona 
imkin harici birşey gibl görünüyordu. 
Fakat kat't lüzum karşısında nihayet 
gazetelere U!n vermeye m!!cb1ır oldu. 
Bu arada vahşi hayvanlar içln bir i.kl 
kadın gardiyanla beraber bir ki.tibe 
ile bir hi'lmetçiye de ihtiyacı olduğu
nu yamııştı. Fakat ne dersiniz, kiti
beliğe ve hizmetçiliğe hiç bir tallb 
çıkmadı. Halbuki gardiyanlık için, 
vahfi hayvan muhafızı olmak arzu e
den üç yüz gene kız müracaat etmişti' 

Hayvanat bahçesinin direktörü ne
ticeden memnun, t(iyle diyor: 

- 1'1erini mükemmel başarıyorlar. 
Evvelce mürebbiye olan Mials Mos
ton aslanlarını bir bakı,lle hükıntl al· 
tına aldı. On bet yaşından fazla ol
mayan Misis D, Mc. Loughlandsa 
kaplanlarımı teshir etti. 
Kadın gibi ince, güzel bir mahlUkla 

''t kapltın aslan gibi yırtıcı, vehşi 
hayvanların anlaoması hayret edilecek 

bir şey değil mi? 

Büyük Diktatör 
Şarlonun bu isimli filmi 

ilk defa oynandı 
Nevyork 16 (A.A.) - Cbarlle Chap

:in'in ·Büyüle Diktatör• ismindeki 
kuvvetli filmi ilk defa olarak dün 
akfam Brodway'ın iki sinemasında 
gösterilmiştir. Sinema sa.tonları se4 

yircilerle dolmuştur. Seyirciler ,i~di .. 
ye kadar sessl.:r: film oynayan Chap
lin'in se!iinl bu ıureile ilk defa 1$lt
mişlerdir. 

Chaplin bu filmde iki rol birden 
yapmaktadır. Biri cliktatör, diğeri de 
küçük bir Yahudi berber rolüdiır. 
Diktatöre benzeyen bu Yahudi istemi• 
ye-:ek onun halefi oluyor, Diktatörler
le yaptığı alaylarla halkı çok eğl•n• 
diren Chaplin, demokrasinin müda• 
faası, karde,lik sevgisi ve iyilik hak
kındA bir hlta~e bulunarak filmini 
bitirmektedir. 

Filmin sonunda Paulette Goddard• 
la perdede ıöriinen Chaplin diyor ki: 

•- Eşim ve ben, filmin hoş~nuza 
gittiğini ümid ederiz.• 

Bu sözlerle Chaplin, Goddard1la lz4 

divacını ilk defa meydana vurmak .. 
tadır. 

r:~~:~~!~~:~-* KURUŞLARIN VE LİRALA -
RIN İHTiKARI: KARŞISINDA 

Sarıyerde bir manav 4 kuruşa d.1-
dlğı domatesi, 15 kuruşa sattığı için 
çalyaka, mahkemeye verilm1'. E,ğE.r 
bu cürmü tahakkuk ederse hiç ıilphe 
yok ki mahk.Qm olacaktır ve mahkô.m 
olması da liı.ımdır. 

- Zavallı adam be1 kuru' yerine 
on bir kurut kAr aldı diye, yani topu 
topu altı kuruş için mahkfun edilir 
mi?. 

Demeyelim. Bu altı kuruşları ara
maısak ihtikirın önünü alamayız. 

* OTOBÜS ŞOFÖRLERİ 

İstanbulun tramvaylan di11ere des
tan oldu. Fakat tramvaydaki arıza
ların oebeblerini, rnazereUerinl kabul 
ebnek llzımdır. Ya otobüslerdeki in· 
tizam ve terbiye noksanına, liubalili4 

~e ne diyeceğiz?. Bütün bunlar, vası• 
ta noksanından mı ileri geliyor?. 

Kendisini otobüs içindeki yirmJ ki
•inin efendisi sanan biletclnin kaba 
muamelesi, baA:ırıp çağırması yetmi ... 
yor gibi, şoförün sigara içmesine ne 
diyelim? .. Bir arkada.şunız bunu llk 
defa &örmüş ve hayret ediyor. Biz sık 
sık şahid olduk. Müfteri için sigara 
içmek yasaktır; çünkü otobüsün ha4 

vasıru kirletebilir. Fakat önünde ben• 
tln deposu bulunan şoför ldgara içer
se?. • * 15 ÇAM YERİNE 8000 ÇAJIL. 

Fakat bu üç kuruş, bet kuruşluk 
ihtikirları ararken kenarda, köşede 
değil gözümüzün önünde ve en büyült 
caddelerde üç, beş liralık lhbk&rlar 
aldı, yürüdü. Hele taksitle iş yapan 
bazı küçük mağazalar, ticarethane.er 
gö'l göre göre yüzde yüz değil, yüzde 
bef yüz kln müşteriye dayabyorl;;r. 
Bu taksitlerde en küçük bir riziko da Heybelladada geçen gün bir yan• 
yoktur. Mi.ıteselsil kefaletle sağlaına gın çı.kb. Bütün eazeteler teessüf:e, 
bağlanmıştır. hatt.l uzun fıkralar yazarak 8000 çam 

•- Mihvere Utihaktmt?.ı yeni bir i
l~me iltihakunı'ldır, Rumen milleti ve 
lejyonerler mill'i rejimi tarııfındun is
tikbal yolunda atılmı, bir adımdır. Bu 
yoldan asla ayrılmıyacağız, zira mi11ett
n:izin menfaatleri bizden ezel1 olan 
milli haklarımızın Avrupa medeniye -
tinin devamını en iyi koruyabilecek 
\'asıtalarla müdafaasını isleınektedlr.• 

Tebliğ, hasaratın eyl{U Dldnyetinde 
yapılan akın neticesinde vukı.ıa gelmiş 

olan basarlar derecesinde olmadılını 
beyan etmektedir. 

Beyollunda bir mağaza camekinıru yandıgını haber verdiler. Dün Vali, 
gözden geçiriniz: 20 liraya lskarpln, bu yan)tını ıonuna kadar takib ettiğini 
6 liraya kravat, 200 kuruşa çorab gö- ve ancak on bef çamın yaprakları 

Danz.igerstrasse'da bir ha ... ·ngan fab· receksiniz. Ayni kalitede malı yarıya kavruldulunu, yangının hemen aön
ı·Ucası derhal teşhis edilmiı ve itina ile )·akın fiatla ayni sırada başka bir dürüldüğünü haber verdi. 
atılan büyük çaptaki bombalar, iür'at- dükkBnda bulabilininiL· Kuruıların On be, çam, 8 bine nasıl çıkb7 Bu 
le büyüyen müteaddid yangınlar çık3r- ihtikirını ara.ştırırken liralann ıhti- bir gazetecilik sımdır, i.fşa edemeyız! 

75 dakikalık bir uçuf yapmıt olan 
bombardıman tayyareleri, Seriinin tam 

merkezinde ve banliyölerinde hedefle
nııi aramışlardır. Sabahın ı.ı.at ikisin• 
den sonra büyük bir irtifada uçmakta 
o!an ilk bombardıman tayyaresi kuv
vetli müdafaa hatlarının clış çeml;>eri 
içıne girdiği zaman Berlini kesif bir ais 
t.abaknsı kaplamış bulunuyordu. 

General Antonesco, Rumanyanın 

Balkan antantı karşısındaki va.ziyeti 
hakkında sorulan bir sua1e cevab ve
rrrek Balkan paktının ve umumiyetle 
A \•rupa paktlan sisteminin modası geç 
nıif bir feY oldu~nu ve bu si"llijtemin 
Rumanya tarafından artık a31a ku11a
nılmıyacağını bildirml~tir. 

Yugoslav Başvekili 
Alman ekalliyetler 

ııefini kabul etti 
Belgrad 16 (A.A.) - D. N Il. Ajansı 

bildiriyor: 
Başvekil Svctkovitch saiı günU Al

man ekalliyet! şefini kabul etmiş ve 
Yugoslavyada bulunan Aln1anlAnn 
mute.lebatı hakkında kendisil.J görüş
miıştür. 
!1111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 
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Bugünkü program 

18 Program, 18.03 Ca:ı:, 18,40 Türk
çe müzik, 19,15 Müzik (Pi.), 19.30 Ha
berler, 19,45 Faı.ıl heyeti, 20,15 Radyo 
gazetesi, 20,45 Mü'lik, 21 ~Iüzik, 21.30 
Konuşma, 21,45 Orkestra, 22,30 Ha
berler, Borsa, 22,45 - 23,25 Dans mü
ziii (Pi.), 

Ayni tebliğ. merkezt İngillerenin bir 
şehrine de hücum edilmit olduğunu 
bi:dirmektedir. Bu ı,ehlrde bir takım 

evler tahrib edilmiş ve yan~ınlar tıka
rıJmıştır. Birkaç ölil ve yaralı vardır. 

Alman ajansının 
mubalağası 

Londra 16 (A.A.) - Alman tayya
r~ıerinin dünkü akını hakkında mü
talealar serdeden resmi Almnn ajansı, 
bu akına bin bombardıman tayyaresi
nin iştirak etmi:J olduiunu, bunların 
İııgili'l payit.ohtına bin tondan !azla 
bomba atarak ~hirde •emsali görül
nıemiş bir kargaşahk· tevlid etnlİf ol
duklarını iddia etmektedir. 

Ayni ajans, .Londranın laşe ve mü
hımmat tedariki işinin uzUı1 müddet 
için felce uğramıt• olduğunu beyan et
n.ektedir. 

Bu akın için sebeb olarak. İngiliz 
bombardıman tayyarelerinin delice!line 
hficumlan olduğu ileri sürühnektedir. 

Alman ajansı, bu münasebetle Var
fova ve Rotterdam'ın tahrı\,ini hntır
latmakta ve Alman hava ku\•vctledııın 
dUşmana kat'iyyen aman vermemekte 
oldu~u ilive etmektedir. 

Berline hücum 75 
dakika sürdü 

. Londra 16 (A.A.) - Evvelki gece 
lngilizlerln Berlin üzerine yaptıkları 

nuştır. Birkaç dakika sonro1 diğer birk ... ar~ınİİİı İnİİailsİİıllİİihİİİmıİİİİaliııİedİlıieıiıriızıiı?ı. •••••••••••••••••B• .• s. bombardıman tayyaresi Berlinin en , "6 
nıi.ıhim tayyare meydanının yanınd11ı 1 (',.öklere yük!'ıeleon bir ufer abidesi gibi duran kale 
bulunan Tempelhof marşandi't istMyo- • 

•unu teşhis ederek bombardımana Uibi . E M ı L z o L A 
tutınuftur. Tayyare mürettebatının 

ifadelerine göre, istasyonun beş. altı 
kJ !ometre timalinde ve Danzlgerıtrassc 
hnvagazı fabrikası lstikamrtind~ çok. 
şıddetll bir yangın mü,ahede edilmiş
tir 

Diğer tayyare teşekkülleri de ,ehrin 
merketlnde bulunan başka o1ıı:kcri he
deflere hücumlar yapmıolardır Bu he
deflerin üzerine birkaç ton yüksek lnfi 
l~klı ve pek çok küçük yangın bomba- \ 
ları atılmı,tır. 

Bu akın esnasında hedefle -
rln etrafında takriben iki kilometre 
yr.kinlnde Lehrter htasyorıunda bir 
v&gon tecemmüü üzerine tam isabeU~r 
kaydedilmittlr. 

D. N. B. ye göre 

1 

Filmini yaratan dahi ( PAUL l\J\JNİ) 
BU AKŞAl\I : Fevkalide mli&8.ltlere ohırak 

LALE SİNEMASINDA 
1\.lühim i.IKve : En ,.on llr-ien türk('e Paramunl Jurnal. Tel : 43595 

Ramazan müşlerilerimiı.i memnun 1 
etmek arzuıoile ve va1ru.z bir hafta-

BUGÜN MATİNELERDEN 

ltlbaren 
ya m~ olmak üzere 

İPEK Sineması 2 Büyük TÜRKÇE film birden 

Zorla Tayyareci 
(Büylik taklidli komedi 
T Ü R K C E SÖZLtl) 

2 - LEKELİ KADIN 
(Türkçe sözlü ve 

Arabea şarkılı ) 
Berlin 16 (A.A.) - D. N B. ajRllsı j 

bildirıyor: iıı••••••••••••••••••••••••ı•••••ııi 
Baı.ı düşman tayyareleri Branden -

bourg'un baz.ı bölgelerine ıııece baskını 
yapmlflardır. Berllnde de ihtiyaten 
all!rt verilm.itse de düşman Berlln ü
zerine ıelem.eı:nişür. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Okul .f /11 /940 pa:ıartesi S!'Ünil açılacaktır. Yeni ve eski talebenin o $(Ü.D 

saat 8.30 da okulda bulunmalan. 
Bu tarihten evvel vaki olacak müracaaUer la'af edilmiyecektir. (9939) 



_I _S_P_O_R--.JI ' Hakiki Türk tipi şeker, tekerleme ve lokum; hakiki bir 
Türk olan HACI BEKİR'in eseridir. 

HACI BEKİR'in torununun elinde bu dede yad.igD.n san'at. 
şimdi bütün dünyanın hayranlıiını kazanır bir hale retdi. Atletizm kıt faaliyeti 

Atletizm için bir kış çalışma prog
ramı tespit edilmektedir. Bölğenin 

teknik komitesi bugün toplanarak bu 
program hakkında görüşmelerde bu -
lunacak ve k3dın atletlerin de atle -
tizmde hanği branşlara intisab etme
lerini ve nasıl çalışmaları icab etliğini 
kararlaştıracaktır. 

Ragazos terfi etti 
Atinadan verilen bir habere göre, 

tehrimizde yapılan on birinci Balkan 
oyunları maraton koşusu galibi Ra
gazos çalıştığı bankada terfi ettiril .. 
miştir. 

Melih futbol 
oynamıyacak mı? 

Balkan oyunların büyük a!'ı Fener
habçeli Melih!n, bundan böyle yal
nız beynelmilel bir laymet olduğu 
atletinn sahasında çalışarak, futbolü 
terkedeceği söylenmekte ve bu riv.ıı

yet gün geçtikçe tehekkuk edeceğe 

benzemektedir. 

~~-~ --,~ 

~·-İS-!!-BUL_k o_· ş_e s_i -~ 
İktısad Fakültesi ~lebne lktı- 1 • 1 

aadı asistanlığı münhaldir. htek .. 
illerin 28110. 940 tarihine kadar 
vesikalarile dekanlığa müracaat- ıl 
]eri. 
TAŞRA 

Gazi Terbiye Enstitüsü clirek· 
törlüğti. 15 lira asli maaş:la bir ! 
ambar memuru alacakbr. lle- ~ 
murin kanununun 4 üncü madd~- ~I 
sindeki evsafı haiz talihlerin 
251101940 tarihine kadar enstitü ~· 
direktörlüğüne müracaaUeri. 

1 * Askeri Fabrikalar umum 
~ müdürlüğü Kırıkkalede istihdam 
~ etmek üzere bir hastabakıcı hem- ~ 

1 şire alacaktır. Talihlerin vesika 
ı) ve istidalarile umum müdürlüğe ı 
~ milracaatleri. * Adliye Vekaleti Orman u

mum müdürlüğünün göstereceği 
yerlerdeki orman ta.hdid komis
yonlarında çalış:tırmak üzere ( 
hukukçu aza alacaktır. Ücret 15" 
ili 200 liradJr. Bundan başka ki
lometre ve iş başında geçen gün -
ler için de yevmiyeleri vardır. 
:P..1emurin kanununun beşinci 
maddesindeki 1 e~safı haiz olan 
isteklilerin Zat itleri müdürlü-

1 ğüne müracaatleri. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 
TEPEBAŞI DRAM KJSMINDA 

Saat 20,30 da 

OTELLO 

BEYOl'.;LUND.ı\ İSTİKLAL 
caddesinde Komedi kısmında 

Saat: 20,30 da 

YALI UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin edilmiştir. .... 
RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
HALiDE PiŞKİN beraber 

Bu akşam 

KADIKÖY SÜREYYADA 

AKTÖR KİN 

Sezonun en büyük eseri 
Piyes 4 perde 1 tablo 

Heyet her pertembe Süreyyadadır. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiil"e is;in: 

Bir aylık 150 K~ 
Üç aylık 400 • 
Alb aylık 750 • 
Senelik 1400 • 

Yabancı memleketler isin: 

Üç aylık 800 K~ 
Alb aylık 1450 • 
Senelik 2700 > 

Imtiyu aahibi vo Başmulıarr!ri: 
Ncclp Ali KUÇUKA 

Umum n"'1'iyab lda,.. eden 
Yazı lşlerl Müdüıil : 

Cemal Bakla SELEK 
Basıldığı yer: 

.._. __ Cu_mh_urt...:,y_et_Ma_;t;;,ba;;,lll,;,;__.} 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

Ticarethaneleri 

Merkezi: Hamidiye caddesi 
Bahçekapı İstanbul 

Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 
Sipari~leri ticarethanenin merkezi kabul eder. 

İstanbul Üniversitesi 

A. E. P. Komisyonundan : 
Alınacak "'Y Mecmu tutan M. teminatı İhale (Ün ve saati 

Lira Lira 
296 aded sıra 4058,16 305 28/10/940 pazartesi 10 da 
Yukanda yanlı Wn açık eksiltme ile ih;ılesi yapılacaktır. İsteklilerin bu 

gibi iş yaptıklarına dair ihaleden 8 gün evvel İstanbul Vili.yetinden 3000 liralık 
vesika almalan ve 940 ticaret vesikalarile Rektörlüğe gelmeleri. Keşif ve tarl
nııı.me hereiin sı:örülebilir. (9792) 

İstanbul 4 üncü İc.ra femurluğundan: 
İstanbul Umum Si~orta Şirketine borçlu FeQcrciyan Abraham kızı Noemi

nin Tapu aicBline nazaran Beyoğlunda Feriköyünde Bozkurt mahallesinde Si
mens Bilezikçi sokağında eski 40 mükerrer yeni 127 kapı numaralı ve sağı 
bakkal Andon ve Gali arsasl solu gazcı Kosti veledi Haraı.mbo maa ahır 
arabalığı arkas.ı Aare binli Osep arsa~ ve cephesi tarikiaın ile mahdud ve 
alacaklı Şirkete birinci derecede iPotekli dört bin lira kıymeti muharnmeneli 
mukaddema dükkln elyevm evin açık arttırma ile sablmasına karar verilmiştir. 

Baş, Diş, Nezle~ Grip; Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında Jtilnde ÜC kaşe alınabilir. Taklidlerinden sakınınız. 
Her verde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

Maliye Vekaletinden: 
2/14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bdlı toprak tevzi talimabıa

mesine tevfikan tevzi olunacak topraklann kadastro tahririnin icrası için 
aşağıdaki fenni malzeme mubayaa edilecektir. 
l - Mubayaa eclilecek Aded Bedelinin flab 

levazımın cinsi Lira K. 
Takeometre 25 850 
Mira 50 40 
Plinımetre 25 60 

Yekdn 100 
2 - Keşif bedeli: 24750 liradJr. 
S - Jo.luvakkat teminat miktan: 1S.i6 lira 25 kuru,. 

Tamamının bedeli 
Lira K. 
21250 00 
2000 00 
1500 00 

YekQn 24750 00 

4 - İhale evrakını görüp almak isteyenler Maliye Vekalet! Milli Emlik Mü
dürlüğüne müracnatlerl. 

5 - İhale tekli: Kapalı zarf usuUle. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih: 23/10/940 tarihine musadif çarşamba 

günü saat 15 te Maliye Vekiiletl Milli Emlik Müdürlüğünde. 
7 - Teklif mektubları: 23/10/940 tarihlne musadif pazartesi günU ıaat 14 o 

kadar Maliye Vekaleti Mllll Em!Ak Müdürlüğünde kabul edilir. 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Ma!Jye Vekiiletl Milli 

Emlak Mildürliifüne teslim edllecektlr. •5865> (8944) 

L İsi. Komutanlığı Satın alma Komisyonu ilanla;: 
Vaziyeti hazırası: Me:ıkô.r J{ayrimenkul halen Bilezikçi sokağında altında 

dilkk.inı bulunan kirgir hane oluo me:ıktir hanenin zemin kabnda cepheden Haydarpaşa askeri hastanesinin havagazı tesisatının ikmali işi açık eksiltme 
tek kanatlı camckanlı demir kapıdnn girilir ve sahanlığına kapı olan boydan ile yaptırılacaktır. Eksiltmesi 18/10/940 günü saat 11 de yapılacaktır. Keşif 
boya bir dükkan methali mevcuddur. 1 bedeli 8331 lira kırk kuruştur. iı.k te~~b 824. lir~ 82 kuruştur. Şartn~esl 

Birinci kat: Bir koridorda bir salon ve iki daraçalı üç oda alafranga he- hergün Komisyonda görülebilir. Jsteklilerın belli gun ve saatte ilk temınat-
Ja,yı havi bir banyo bir mutfaktan ibarettir. ları ve kanuni vesikalarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko-

Umuml evsah: Gayrimenkul kirgir yeni ve albndaki dlikkB.n kapalı lstor misyonuna gelmelerL (9377) 
demi.r kepenklidir. İçeride elektrik ve tetkos tesisab mevcuddur. """"""" 

Saha~~ 101 metrodur. Askeri ihtiyac için kapalı zarf usulile eksiltme ile 700 ton yulaf salın alı-
1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 18/10/940 tarihinden itibaren nacaktır. Eksiltmesi 25/10/940 günü saat 11,30 dadır. Muhammen bedeli yet-

940 '2314. numara ile İstanbul 4 üncü İcra dairesinin muayyen numarasında rnif bin lira olup ilk teminab. dört bin yedi yüz elli liradır. Şartnamesi her 
herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla ma.10.mat almak gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir aaat önceye 
isteyenler işbu ,artnameye ve 940 .. 2314 dosya numarasile memuriyetimize mü- kadar teklif mektublarını kanuni vesikalarile bit.likte Fındıklıda Komutanlık 
racaat etmelidirler. Satınalma Komisyonuna vermeleri. lfıl/!lılllııN (9510) 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 nisbetinde . . . . .. .. 
100 

d d 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Mad- Askeri ihtiyac ıçın 19/10/940 gunu saat 10,30 da pazarlıkla . 8 e ~ 
de: 124) fıçısı satın alınacakbr. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. Isteklllcnn 

3 - fpotek sahibi ala~aklılarla diğer aliikadarlann ve irtifak hakkı sahib- belli gün ve saatte yüzde on beı temlnatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık 
Jrrinin gayrimenkul üzerindt>ki haklarını, husu~ile faiz ve masrafa dair olan Satınalma Komisyonuna gelmeleri.. (9893) 
lddialannı işbu ilAn tarihinden jtibarrn 15 gün içinde evrakı müsbltelerlle """"""" 
birlikte memuriyetimi7:e bildirmeleri icRıb eder. Ak.~ takdirde tapu sicilllle sabit Askeri ihtiyac için 21/10/940 günü saat 15 tc pazarlıkla 40 ton sadeyağ 
olm3dıkea ı:ıtJoı: bedelinin paylaıma.!tndan harlc kalırlar. satın alınacaktır. Muhammen bedeli 60,000 lira olup kat'i teminatı 8500 liradır. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iı::tirak edenler arthrma '8rtnameslni Bu yağ yirmişer ton olmak üzere ayrı e.yrı taliblere de ihale edilebilir. 
okumuş ve lüzumlu ma!Omat almıı ve bunları tamamen kabul etmlı ad ve Şartnamesi hergi.in Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
itibar olunur. 

5 - GayrimPnkul 8/11/940 tarihinde cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar 
İstanbul 4 üncü İcra Memurluğunda 3 defa ba~ırıldıktıı.n sonra en çok arthra
na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıvmetin yüzde yebniş beşini 
bulma%Sa en çok arttıranın taahhi.idü baki kalmak üzere arttırma on ji!Ü_n daha 
temdid edilerek 18/11 ··940 pa:ıarlesi günü s:uı.t on dörtten on altıya kadar İs
tanbul 4 üncü fı:-ra 1.ft"murhığu odallfln...t,., arttırma yapılır ve en fazla bedel 
veren müsteri uhtleı::inde ihale~i i~rıı: edilir. 

6 - Gayrimen1cul. kendi'.'rine Uıaf .. olunan kim~ dE"T"lıAl veva verilf'n mülılet 
ieinde parayı vermez.c:e iha~e kararı f<.'.ıı:holun~rnk kcndi~indcn evvel en yük!".ek 
teklifte bulun~n kimc:r ar:ıetmiş oldtt~u °hf.df"lle alma~a razı oluna ona, ran 
olmaz veva bulunma7"Ut hemPn 7 pün müddetle arttırmava çıkarıho en eok 
ıı:rttır~ ihale olunur 2 ihrılf' Rra•nn~aki fark ve ctf"'M"n yünlt"r t ... 1n vi\7de beı:.ten 
hesnb ohın:ıc;rık fai'.', ve di~ı&r z:ırarlar avnra hiilcme hacet ka1mak.c;ızın me
murivrti,,.,izre Rlıl'"1d1'n° f1'h~.ıJ nhınıır. (f\.fadde ~ 133) 

7 - Alıcı arttırmA hP~f"ll lı-.ıril'"lnde olara'lc: volnt'T. t.ıo11 ff'r'lit harcını. 20 
~enelik vakıf tavi7. hfo.rfPlini ve ih11lP k.-ı.r:ın nı•1l:lnnı vPrmP~e mrcbur~11r. Mü
tPrakirn verıtiler, t .. nvfr~t ve fı:ı""1f:ıt VP tı:.llıllive r~mind~n miitevellir1 Brle
dive riioııırnu ve müterakim vakıf lcareıai alıcıya aid olmayıp arttırma. bedelin-
de,.. ~ .. nTil ol11n11r • 

İc:bu JravrimE"nknliin vnk11ncl1 röo:f,.rilen tııırihtC> ic+anbııl 4 nncii irra ~te
murhımı nd•c:ında ic:ıbu il~n ve J!'Mtt"rif Pn arttırma prtname~i daire~inde satı-
, ........ ~ •••. ~ ... ,..,.,?\, ... 

( Deniz levazım Salınalma Komisyonu ilanları ) 
.B:dırl K. Satınalma Komisyonundan: ?tlannara Üıı; i..ı 

Cinsi Kilosu Tahıninl flatı Tutan 
Kuruş Lira 

Sığır eti 365,000 30 109500 
1 - Ko!llutanlık ihtiyacı için yukarıda cins ve miktan yazılı et, kapalı 

zarf usullie eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 23 birinciteşrin 194.0 çarşamba 
a:Unü ıaat 16 da İzmitte Tersanekapısındaki Komisyon bina~ında yapılacakbr. 

2 ..!.... Bu işe aid p.rtname 548 kurut mukabilinde Komlıyonumuzdan 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarını ve S212 lira 
50 kuruştan ibaret ilk teminatlarilc birlikte tanzim edecekleri teklü mek
tublanru muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar Komisyon 
Başkanlığına müracaaUeri. (9555_) -?tfarmara Üs!;Ü Bahri K. Safınalma Komh:yonundan : 

C i n s i Kilosu Tahmini fiatı 

.K&lın benzin 
Gaz 

10,000 
Kuruş S. 

36 80 
22 71 

Tutan 
Lira K. 
3680 00 
1135 50 
4815 50 

1 - Yukarıda cins ve m;ktarı yazılı iki kalem yakacak maddesi dökme 
halinde ve pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 19 teşrinievvel 940 cumartesi günü saat 12 de İzmittc 
Tersanekapısındaki Komisyon bina~nda yapılacaktır. 

3 - Teminatı, pazarlık günü takarrür edecek ihale bedeli üzerinden % 15 
nisbetinde derhal alınacakbr. 

4 - İsteklil~rin bu iıle alAkadar olduklarına dair ticaret vesikalarile bir-
likte muayyen gün ve saatte Komio;von Başkanlığına milracaatleri. (9938) 

kat1t teminaUarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmelerL (9890) -Fen Tatbikat Okulu için 18/10/940 günü saat 15 te pazarlıkla 30 kalem 
muhtelif cins inpat malzemesi sabn alınacaktır. Keşif bedeli 2991 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte yüzde on bet teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komlsyonuna Kelmelerl. (9930) -Ertuğrul kışlasındaki kilere 72 M2 ranza pazarlıkla yaptırılacakbr. Pa
zarlık 21/10 '940 günü saat 10 da yapılacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beş teminatlarile birlikte 
Fındıklıda Komutanlık Sahnalma Knmi,..vonuna gelmelerl (9973) -Askeri lhtiyac i~!n 23/10/940 günü saat 15 te pazarlıkla 600 litre ~az, 600 
litre zeytinya~ı, 4200 kilo içyttğı satın ahnacakbr. Şartnamesi hrrgtin Komis
yonda gôrülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on be, teminatlarile 
birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınl'>lrnıı. Komisyonuna gelmeleri. (9974) -Askeri ihtiyac için 22/10/940 günü saat 10 da pa:ıarlıkla 500 aded kestane 
veya meşe telefon dire~i sab.n alınacaktır. Muhammen bedeli 6000 lirad1r. 
Kat'i teminatı 900 liradır. 'Şartnamesi her~ Komisyonda «örülebilir. İstrk
lilerin belli gün ve saatte yüzde on beş kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna e:rlmeleri. (9937) -Askeri ihtivac için O - 1 - 2 nume.ralı nallar i('in kullanılmak üzere talibi 
tıkmayan 300.000 aded mıhın yeniden pazarlı~ 24/10 '940 Jtiioü ı:ıaat 10 da 
yapılacaktır. Muhammen bedeli üç bin liradır. Şartnamesi hergiin Komisyonda 
r,örülf:'bilir. İsteklilerin belli riin ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındık
lıda Komutanlık Satınalma Komisyrınıınq gelmeleri. (9971) -Cümüşruyu hastanesi ihtiyacı lçin 30 ton koyun eti kapalı :ıarfhı. ek~ilt· 
meye konmuştur. Ek.•ilbnesi 6 ikinciteşrin 940 ı:(iinü saat 16 dadır. Muham
men bedeli 14700 lira olup ilk tC>minatı 1102 lira elli kuruştur. Şartnamt'c:i 
hergün Komisyonda görülebilir. İırteklilerin trklif mf"ktublıı.rını belli ~n ve 
saatten bir aaat önceye kadar makbuz karşılığı Fındıklıda Komutanlık Sıı.hn
alma Komisvonuna vermt-1eri. (9972) 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden : 

İKİ MİLYON MADEN SUYU 
ETİKETİ BASTIRILAGAKTIR. 

1'fünakasa kapalı zarf usuliJe 18/10/940 Cuma ıiinü saat 10,30 da 
Kızılay Satıe Deposu Direktörlüğünde icra edile('.cktir. 

Talihlerin nümunesinJ gönnek üzere müracaatleri ilıin olunur. 

1 7 Birineiteırin 1940 -

i i 
1 

ıyan o 
29 ilkteşrin 1940 Cumhuriyet 

Piyangosu 
lkramlyelerı hem bUyUk 

hem çe,ldll 

ikramiye adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.568 
48 Teselli 

müklilab 

84.618 

ikramiye ıniktan 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.0dO 
1.000 

500 
100 

10 
2 

260 

Y e k ii n 

hem fazladır 
İkramiye tutan 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

480.000 
12.000 

492.000 
Bu plan zengindir. 60,000 liralık bir büyük ikramiye vardır. ı\~~ 

20,000 liralık ikinçl büyük ikramiye vardır. Eier talihiniz bunlara erıffl~ 
mezse ıene müteessir olmayın. Çünkü 2 tane de onar bin Urahk ikrt.ıralllf 
yeteri kazanabilirsiniz. Bu eekilişte dört tane 5,000 liralık ikranUYe.~ 
tane bin Urahk. 80 tane 500 liralık ikramiyeler vardır. Pfinı iyice tc 

ederseniz daha küçük ikramiyelerdeki tenevvüü açtkça görürsünüz. 
İkramiyeler miktan hem büyük. hem çeşldlidir. Hele orta ik~~: 

yeler kuvvef1idir, fazladır. Bu fevkal8de plyanıronun biletleri 8 birt11 
1
, 

teşrinden itibaren satışa çıkanlmıştır. Bu piyan,l:'oda mevcud 400 bin.~ 
Jetten 84618 tanesi yani 21.1 mutıika ikramiye kazanacaktır. Bt1 terti , 
tam bilet 2 lira, yanın bilet 1 Jiradır. Unutmayınız kl tam biletler tkt' 
miyenin tamamını. yanm biletler yansını alır. 

On tam biletli ve on yanın bltetli karnelerle mut1ika amorfiltrl~ 
tamamını veya yarısını ve belki de büyük ikramiyeyi kazanmak ,uı
tile tallhinlzl te<riibe imkAnına ma)jJcsinlz. 

Cumhuriyet piyangosunda bir yenilik olmak üıere 48 aded 250 -;; 
llralık teselli mükAlab ihdas edllmiştir. 29 blrinclteşrinde ı\nka~ 
çekilecek olan bu un,rin ve fevkalide piyan.(onun bususiyetleriııl 
eden 8 sahifelik broşürleri bayilerden isteyiniz. 

İstanbul Ticaret ve 

Sanayi ' OdasındaJ1' 
11''~ 

Mınfaka dahilinde( toptancı, yarı toptancı ve perakendecilere y1tP
1 ,ıııt 

pamuklu ve yünJü mensucatla makara iplikleri ve her nevi 11amuk ,·;,.r'(. 
iplikleri satışlannda faturalarına verilecek meşruhat hakkında umuJ1li rı 1 

AI~lılmum pamuklu ve yünlü mensucat ile makara iplikleri ve her~
pamuk ve yiin ipliklerinin toptancı, yarı toptancı ve perakendecilere "'° 
nnda tatbik edilmek ü:ıere a.$a~ıdaki umumi karar ittihnz olunmuştur: til!' 
Madde 1 - Ger~k haricden ithal edilen ve gerek dahilde imal otunn° 1 ·1• 

mum pamuklu ve yünlü menıı;ucatıa makara ipliklednin t?~i ~ 
yarı tontancı ve perakendf'cilere yapılacak sahşla.rında mı W 
runma kanununa mÜ5tenid 2-13020 numaralı karar ahkônıııı.11 

Jl'ef' 
fikan verilme!'li e5a!'lC>n tabii olRn faturalar üzerine aşağıdaki 
ruhatın okunaklı şekilde derci mecburidir : fl'."I' 
(Bu faturada VR%11ı mall~nn İstanbul Tk·aret ve Sanayi od951 ~"' 
takası dahilinde her yerde top c veya malın cinsine rıll (IPP 
miit;ı.mil satış vahidine JrÖre pak('t, grosa• olarak 111tı•13 ,...,tı 
milU korunma kanunu mucibince hizalarında (veya a!Ul~ıd9 l ııııt. 
azam! fiatlar tecavüz edilemez. İ~bu aıamr satış fiatına. ~J,11~ 
malın ithal veya imal edildi'!i mahal haricindeki satıf!r,~ 
lıi72'.at ,ıı\tıcı tarafından yapılmış olan hakiki nakliye rııı.ı 
Jlave edilebilir.) il"" 

Madde 2 - Yukarıda me7k0.r azami setııs fiatlan, tüccar ve esnafa yı.ı~ 
olan satışlar itin lt!sbit edilmi' fiatlar olup doğrudan do 
müstehlike yapılan ~rakende satış fiatlan değildir. 11ıtl 

Madde 3 - İşbu umumf karar, Sicilli Ticaret Gazetesi ve yevmi nı.a.tbtJ 
iki gazete ile ilinından itibaren mer'iyete ~irecektir. .r.~ . ~ 

Madde 4 - işbu umumi karara muhalif olarak hareket edenler h9 . il fi 

Ticaret ve Sanayi Odalan kanununun 5 nci maddesine i5tı1' ııJ 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Oda!!=ı Meclisi kararile 5 Jir3d;JJ1 
liraya kadar pnra cezası hükmolunur. iti 'fi 

Madde 5 - ~~b~. umu~t kara.r odala~ nizamnamesirtin 49 uncu nıaddes~ ; 
u.n~u bendme l!!=ti~aden Istanbul Ticaret ve Sanayi Odası (~ 
sının 9/10/940 tarıhli celsesinde jttiha:z: olunmuştur. ~ 

(_K~öv Vakıflar Direktörlü~ü 
M'uhammen kJymeü 

Lira K. 
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Uskudarrla Atikvalde mahallesinin Çavuşderesi caddesinde 113 rı 
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j.;; ' 
Son sözler, bilhassa l\1ozaloP ~~.J~ 

Onun aleyhinde bulunanlar. çw:.ı' 

bu sözleri tekrar ederlcrdi· ··~'"' 
BiZANS SARAYLARINDA 

TURK KUMANDANLARI 
Tarihi macera 

romanı 

Yazan: Tetrlka No. ) 
ZIYA ŞAKIR 4 ____ ___,:__.._ __ _ 

!Ik üç tefrikanın huliiaa•ı 
Biı.ans İmparatorlufu bi.r tehlike 

içindedir. Kral, bir sene evvel, bir 
av eğlencesinden sonra, Saray Na
zın 1\-fozalon'un tertib ettiii. bir wi
kasd neticcsinde ölmüştür. 

Kraliçe, oğlu ile kendisinin de aynı 
ııkıbete uframasından korkmaktadır. 

?tfoza.lon'u ortadan kaldırması için, 
sevfilisi hassa alayı zabitlerinden l\ti
hail'i t~vike ba,ıanu,tır. 

l\teyhaneci Barbanın ifadesine ba
kılı.rsa, l\Iozalon'un adamlan, son ıün
Jerde Valide İmparatoriçenin yanııı. 
pek sık firen hassa zabitlerinden l\li
hail'i de ortadan kaldınıutk niyetin~ 

dedirler. 
Difer taraftan l'tlibail de. bir isyan 

çıkararnk, arkadaşı Halille beraber, 
l\loudon·u dü'.'iürmeğe karar vermlş:

tir, İsyan rünü. .. 

Mihail, İmparatoriçenin ne kndar 
korktuğunu ve ıstırab çektir:inl an -
lıyordu. Yüzünde sert ve acı bir te
bessiimle baflll! ;I'e.fofaııos'a ,.virdi. 

Kulağına eiiJcU. Adeta fısı!dıyarak: 
- Müsterih ol, Tefo_ Bütün terti· 

batı aldım. Ben ölmedikçe, ue s~na ve 
ne de Vasllevüs'e (1) biç kimse par
mağını dokunamaz._ Hem ben, bu~ 
radan aynlmıyacağım. Soiı dıııkikaya 
kadar burada kalacağım.. BunJar. 
düşünülecek şeyler deiil .. Yalnız ... 

- Niçin sustun? 
Mihail endiıeli bir sesle cevab ver

eli: 
- Yalnız .. Hali), niçin harekete 

geçmedi?.. Baku.na. Şehirde, daha 
bili hiç bir ses, sada yok ... Acaba, 
tertibat duyuldu da, Ha!il bu ll<len 
vaz mı geçti? .. 

Teofanos, tepeden tırnağına ka -
dar, tt redi. Sesi, büsbütün boğularak: 

- , zaman .. mahvoluruz ... Mihail!.. 
Allah ••kına.. evveli bizi.. beni ve 
oğlumu, elinde öldür. Sonra da, ken
clinl ... 

lerine, ,ehirden gelen üç çan dar -
besi cevab verdi: 

- Dannnn .. Dannnnn .. Dannnnn ... 
Mihail birdenbire, durduğu yerde 

sıçradı. Hemen arkasındakı koyu ma
vi harmaniyeyl çıkardı. Bir elite ipek 
perdeyi kaldırarak, diğer eUle har -
maniyeyi balkonun parm'lklı~ınn fır

latb, astı. 

Ve sonra, yüzünde vahşi bir tebes
sümle İmparatoriçeye dönarek: 

- Korkma .. Metin ol. .. Beni Eerbest 
bırak. 

Diye, homurdandı. 
Teofanos, Mihail'in yanından ses .. 

si:ıce ayrıldı. Daha hili kum sa:ıtileı 
oynıyan küçük İmparatora sarıldı. 
Onu, önünde altın bir kandil yanan 
Meryem.in gümüş tasviri önüne sü
rükledi. 

- Diz çök evlidım .. dua edelim. 
Dedi 

İmparatoriçenin bu muztarib söz- l\fihail, perdenin arkasında, dim-
dik duruyordu. Ve artık kPndisinde, 

(1) İmparatorlara mahauJ unvan- en küçük bir heyecandan bile eser 
lardan biri. • &Örilnmiilordu, 

Tl.pkı1 harb zam-.ınlannda olduğu 
gibi, adeta çelikleşmiş.. BUtün b1s -
!erini kaybederek kendinden geç -
mişti ... Şehir tarafından, gittikçe yak
laşan bir uğultu geliyordu. Ve şehirle 
saray arasında yolda, k?yu bir toz 
bulutu yükseliyordu. 
Sarayın avlusu. birdenbire karıştı. 

Kapıdaki nöbetçi vnran«lar, oradan 
oraya koşuyorlar.. Kapının kemrri 
üstündeki (tehlike ve imdad) zilini 
çalıyorlardL 

Bu işarete, ancak, kırk elli varang 
iştirak edebildi. Çtir.kü diğerleri, izınli 
gitmişlerdi. 

O zaman avluda, hassa askerlerinin 
koğuşu önünde sert bir 5e! yükseldi. 
Demir gömleği, güneşin son zi;ıalarile 
parlıyan kır sakallı bir hassa. zabiti: 

- Hassalar!.. Ne duruyor1unuz? .. 
Tehlike çanı çalıyor. Hepiniz kapıya! .. 

Diye bir emir yükseldi. 
Mihail, bu emri işitir işittnez, gü

l~msecU. Başını içeri çevirerek, \ 'a
lide İmparatoriçe ile küçük İmpara .. 
tora göz gezdirdi .. İkisi de diz çök -
müşler... Baş:larını önlerine! eı(rni~ler .. 
~ıeryem'in tasviri önünde. adeta ken-
dilerinden geçmişlerdi. • 

Avluda zırhlı hassaların silihlan 
birbirint!: çarpıyor ... Demir sesleri, te
lişlı ayak patırdılarına K!irışıyordu. 

Hassalar, çarçabuk kapıyı Vt> sarayı 
ihata eden kale duvarlarının üstleri
ni tubnuşlardı. Gerdikleri yaylara, 
oklarını ;yerleşUriyorlardı. 

Hırıltılı bir zincir sesi işitildi. Kapı-
nın önündeki asma köprü, yukarı 
çekilmişti. 
Şehirden gelen uğultu, epeyce yak

laşmıştı. Fırtınalı bir denızin dalgası 
gibi, sarayın duvarlat,na çarparak 
korkunc akisler yapmağa başlamışb. 

Küçük İmparator birdenbire ayağa 
kalktı. Şaşkın .. şkın etrafına bakb. 

- Korkuyorum, annc .. Çok korku
yorum. 

Diye, söylenerek Teofanos'a sarıl -
dı. 

İmparatoriçe, oğlunu kollarının ara
sına aldı .. Gergin ve adaleli bacakla
rının üzerinde korkunc bir dev meha
bctile duran Mihail'i göstererek: 

- Korkma .. O varken hiç bir şcıy
den korkma yavrum. 

Diye, mırıldandı. 

Mihail, daha bili ipek perdenin 
arkasında duruyordu. Fakat avlııC.:a 
cereyan eden hareketlerin hiç birini 
gözden kaçırmıyordu. 

Sefil ve perişan kıyafetli askerler
den mürekkeb bir insan dalgası ni
hayet sarayın kaptsına çarptı. 

- Açız .. Ekmek isteriz .. Sucuk is
teriz .. Zeytinyağı isteriz.. Şarab Lte
riz .. Aylıklarımızı isteriz. 
Feryadları, korkunc akisler yaptna

ya başladı. 
Mozalon'un muhafazasına memur 

kıt'anın kumandanı, yanında bir kaç 
zabit olduğu halde telaşlı telişlı av
luya geçti. Kapının kemeri üzerlnda
ki balkona ,ıkarak, o perlflll lııMı:ı 

kütlesine seslendi: 
- Hey, yaygaracı mahlOklar~.. ça

kal sürüleri!. Çabuk.. defolun '{idin. 
Yoksa, hepinizi hassaların atlarına 
çiğnetirim. 

'pi 
Mo:z:alon, Koyunhisar kalesJ cfl ~ 

Bu tehdidi, deminkinden daha 
kunc bir velvele takib etti: 

- Açız, aç ... 

hafız ve kumandanı iken, rıs•11 , 
kor- Türkleri) nin kahraman k:ll d•)~' 

(Osman Gazi) nin hücumuna er111i p. 
mam1ş, arkasında Bizans c;e.ıı e, 
niforması olduğu halde, nrst rı~ - Şu halimize bakın!. Yüz gün oruc 

tutan tariki dünyalara döndük. ıcu"''' -"'' 
- Yaygaracı mahlUk kim .. Biz mi

yiz? ... 
- Çakal sesinden hoşlanmıyorsa -

ruz, karnımızı doyurun. 
- Eğer bu çakal sürüleri olnıa.say

dtj Litinler sizin burnunuza halka 
takıp oynatırlardı. 

Bu karmakarış:ık hakaret sesleri, 
Mozalon'un zabitlerini fena halde nf
kelendirdi. Kumnndan, hiddetinden 
kıpkırmızı kesilerek: 

Size emrediyorum. Dağılın!.. 
Yoksa, şimdi üzerinize ok yağdıraca
j:ım. Hepinizi bataklık kurbağalan gi~ 
bi, yerlere mıhlatacağım. 

O insan mahşerinin galeyanı, büs
bütün arttı. 

- Siz dağılın.. Siz.in kemikleriniz 
dağılsın. 

Mozalon'un muhafaza ıısP" ~ 
Efendisine vuku bulan btJ geri J( 
tahammül edemedi Der~l ri1'oe .. 
nerek, kalenin siperleri u_ze .,-eı&· , 
ran hassa zabitlerine eılllr ... -' • 

bll"_' " - Hey.. Arkadaşlar!. ça ur"-"' 
kerlerinize emredin. Şu it 5 _,ı• 
zerine ok yağdırsınlar. w~,.. 

Hassa zabitleri, ycrterindc~ıı:ı )' 
damadılar ... Ellerini. kı!Jcları ç1l ~" 
zalarına dayadılar Kaşlarıı;;.1' tı" 
Muhafız kumandanına dik 

1 » 
lar. A<l"'· 

J<.ıan-ı 
Kumandan, bu hareket .~ J' 

.. Jd r21C t"' şaşırdı. Ofkesinden çı ı ,,., 
gelerek tepine tepine baıl 1rJ11 • , 

!adı: •'' 1 . 5iıt t ' 
- Hey, hassa zabitle~1 ·: Jiı1ır' l.P 

yorum... (Hükumet Naıbı . I? n' 
nin namına emir veriYo .. r~;; Ô"' 

- Hakkımızı çalan hırsızlar... UJl'" ,.tJ 
- Saray maskaraları... ok yağdırınız. Şu it sürUS r~ 

ruz. • . eli~~ 
- ~ozalon'un palyaçoları. bifl b". 
- Uni!ormalı kahpeler... Has!'la zabitlerinden ~ 

..•.. d J dı Bağı' ,,. 
- Utinlerin önünden kaçan kor - gogsun e ~apra:ı a · şltlı:v~ 

kak köpekler... ı kumandanla konuşmaya b3 ,#"" 
,... ~olswı. Koywıhiaaı: kaçkını.. tile•~ 


