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MİLLİ PİYANGO HEDİYESİ 
1940 

Dışarıdan 1,5 milyon 
lirahk ilac allyoruz 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Ankara (HU5USI) - Hüldlmet memleke

timizin lli.c ihtiyacını temin etmek için Sıh
hiye VekAleti. emrine yarım milyon lira, 
Kızılay emrine de bir milyon lira ayırm.ışlır. 
Serbest döviz.le tedarik edilecek bu ilicların 
bir kısmı verilecek, bir kısmı da stok ola
r8k saklanacaktır. 
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İDARE YER!: lSTANBUL TURKOCAGI CADDESl TELEFON : 24154 
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YIL: 1 - SAYI: 93 PAZARTESİ 21 BİRlNCITEŞRİN 1940 Fiab 5 kuruş 

Sayımd an Sonra 
ilk neticeler belli oluyor 

4nkara nüfusundaki artış anormal 
Şehirde 100 erkeğe mukabil 72 kadın var 

Devlet merkezine 200~000 nüfus lazım 
lfiitas sa~ımı 1 

lloıa~ısile 
• 1 Bir Kahire telgrafı diy~ 

Bir İn(illz harb •l'emisinde torpU kovaıılanıun hedefi tayin olunurken ... 

"razaıı: NECiP ALI KÜCÜKA 

~ ün nilfut aayımı ya • lb:dJ pıldı. Bu aayım, milli 
ıı,;, misak ile çerçevelen -
.... "• y·· b" 1 t1.U1 uz m erce vatan çocu· 
>1ıt~ kanile yarablmıt aevııili 
"-ı,.;:'.nıuz üıtünde yap.yanların 
d;, lıı miktarını öirenmek için
~ nıı tahminlere ıöre nüfu • 
'-ctkz11n tniktan l 8 milyonu bu
llıilıı tır. Fakat, nüfusumuz bu 
lııiıı .... reçae de kendimizi tal• 
)'llı~lnıuı sayacak değiliz. ilk ga
&~ tı otuz milyonu bulmakbr. 
~ı. f&Yeye va11l olmak için, dev
'İlıil llı:U?lazatn ve muttarid bir 
~loı ~~-Çınde, bir çok vazifelerin 
tıı), llftiiğü ııibi doirudan doi
~ı.,. "•tandaılara da bir takım 
'Ud .tor~ttüb etmektedir. Mev
tıı• k1•!ıaliklere ıöre bizim üre
tı_ı,,, •biliyetimiz l.lav ve Cer -
q,, l'ırklaruıkinden daha fazla... 
• ~· lkat çocuk zayiabmız da 
bu;:P~tte ziyadedir. Doğum ka· 
~ •tın; biç olma:ua muhafaza 
k;;,, •k Ve zayiat miktarını münt• 
bİilı.. 0 lduiu kadar azaltmak için 
\_,;nı•tin ııöreceği bily{ik 11ler 
~·; bu itler yalnız ferdin ça. 
~~ •le batanlamaz. Ferdin de 
tı :ı11nıı hareket içinde yapaca• 
~'Y •r büyük ve ehemmiyetlidir. 
~ .. ı;"!•rı ilk tabii ıayeıi kendi 
•idu~'rı İdameıini temin etmek 
~ tltna &Öre, genclerimizin 
~ld ~•ktinde evlenmeleri ve ber 
b~ • Çocuk yapmak iıini kucbi 
ı.ııı:••ele teli.kki eylemeleri li.. 
\• h "· Bizden evvelki nesilde 
lııUı; llerı Anadoluda bu lelik.ki 
!eri lblÜcımızm ıüzel pren•ip
~~ biri olarak mevcud bu
t,, tadır. Fakat en ziyade 
k~ \ dan akıp relen y"ni fi
~• llloda dalgaları, bizim mü
""' •r &aydığımız bazı kimseler 
tıı~d •da ve bazı büyük ıelıirleri
k""'-• ~u fikre karıı · oldukça 
~ .. ~.tlı bir akıüli.mel yaratmıı
h~d dıç Çocuk yapmamak ve ya. 
~~ ~ ~z çocuk yapmak, bu 
~ ~' ıçınde bir nevi münevver· 

Türkiyeden geçe
rek Süveyşe taar-
ruz imkansizdır Lord Lothian lngiliz tayyareleri S O N 
B u n a, T Ü r k Amerikadaki Berlinden ltalyaya H A B E R 

Ankarada 'Ulus meydanı ve Atatürk abidesi 

devleti ve ~ : silahlanma ve kadar geniş bir Mussolini 
nadolu tabıatı ı· "it d t k b b ,. 

Ankara 21 (Telefonla) - Dünkü sa- ı ve İzmir üçüncülüğü kazarunıftır. A
yun neticesinde Ankarada belediye lınan haberlere a:öre yurdun her ta• 
hududlan içinde nüfusun 156.044 oldu- rafında sayım tam bir intizam içinde 
fu tespit edilmiftir. Bu neticeye göre geçmiş ve muvaffakiyeUe başarılmış-

mani olacaktır ngı ereye yar ım mın a ayı om ar- Askerı kıt'aları 

193.s teki sayıma nispeten binde 52 ar- tı.r. 
tıf kaydedilmektedir. Bir mütehassıs İstanbulda sayım 

11;. kibarlık aayılmaktadır. 
)'ıııı,'llı fikrimizce az çocuk 
~~ı,, lk. temayülleri iktııadi taz
"ll b~ "Yade moda fikrinin çir• 

Ç··'' ~•hıulüdür. 
10.u~u'.. baıka memleketlerde 
~Ugu. gibi, bizde de en çok 
lı,,ı~n u •deler fakirler arasında 
•ı~ı..:or. Avrupada büyük buh. 
'lttıtı f Ve Yer aaramhlarının ya
~ 0ı;llket ıenelerinde çocuk 
~'•la Uf ve refah devrelerinde 

lııııı, l Çocuk yapmaktan aa • 
~'•'d •rdır. Harbden evvelki 
"'-tı • dünyanın en mea'ud 

rer1.,. 0ları Avrupanın birçok 
•ij '•de • im d d • rı·· ve halta A anya • 
l ilıı,;1~1ıııun azaldığı teıpit e
"l!tı;ıı ı.~· Bu vaziyeti idrak eden 

ou)::L \;; b "" Avrupa mütefckkir-

bu artıf.ı.n anormal olduğunu, dünyanın 
hiç: bir tarafmda bÖyle bir arlıf nispe
tine tesadüf edilmediğini töylemekte
dir. 

Ankar" nüfusunun 90.642 lin1 erkek
ler ve 65.402 ıılnl de kadınlar tefldl 
etmektedir. Bu hesaba aöre 100 erke
ğe 72 kadın bobet ebnektedlr. 

Mtitthusıslar. Ankerada kadın ve 
iirke1t lüspetlwinın tle anormal oldu· 
tunu ve nOfuaun 200 bine çı.k.mıw ll
nm geldiA:ini töylemekledlrler. 
Sayım esna•ında bel doğum ve bir 

ölüm vak'ası kaydedilmı.,ur. 
Ankara, aayımı ilk olarak biUrınck 

ıuretile birinclli#i. İstanbul ıkinciliği 

Dün sabah ,ehrimizde saat 7 de baş
layan ve tafsili.tını dünkü sayımızda 
verdiğimiz gibi devam eden sayım saat 
14 te sona emriştir. İstanbuldald sayını 
tam bir intizam içinde yapılmıf ve An
karadan sonra en erken bltirilmlşUr. 

Yalnız Çatalca ve Şile kazalannda 
aayım gece saat 24 e kadar devam t:t
miştir. Vlllyetteki sayım bürosu ıcece 
yarısına kadar çalLfMak neticeyi ge-ce 
telefonla İstatistik umum müdülüğÜ
ne bildirmiştir. 

Bütün Türk.iyedeki sayımın netice,;i 
bugünlerde İstatistik umum müdürlü
~ü tarafından ilin edilecektir. 

Et· fiatları yükseliyor 
Kasablar tröst kurarak çahşıyor 

İstanbul Belediye·si bu yükseliş 

hakkında tetkiklere başladı 
Şehrim.izdeki et aalttlarında '°n za

manlarda yeniden ihtikir yapılmağa 
ba,lanmıttır. Ban 1emtlerdeki ka9ab
lar aralarında anlaf8.fak tröst halinde 
ç:alı,makta, bu sebeble halen kilosu 
45 kuruşa satılması icab eden bir kilo 
et 65 kuruşa kadar aatılmaktadır. Şeh
rin muhtelif semtlerindeki et ıatıışları 
da birbirini tutmamaktadır. Bazı mm
takalarda 35 kuruta koyun eti yenne 
halka keçi eti satılmakta. ve kontrol· 
swluk yüz.ünden bu hal aylardanbui 
devam etmektedir. Abarayda 'ıs hı
ruta olan et, Fatih kasablan tröst 
ha1inde ç:ahtmakta olduklarından G5 
kuruşa satılmakta ve bu s1Untin .ha
lisi de ihtlyaclannı mecburen bu flat 
üzerinden temin etmektedirler. 

Yetilköy ve Bakırköy kasablan da 
aynı tekilde ~alıtmaktadırlar. Bu 
aemtlerdek.i kaublar günlük sarfiya
tın mühlm bir kwnını Çekmeceden 
temin etmektedirler. Çekmecede top· 
tan alındığı takdirde bir kilo et SO 
Jı:unıp mal olmakta ve Yeıilköy ka-

sablan bu fiata 30 - 40 kuru' daha 
zam yapıp bir kilo eti 65 - 70 kuru
sa satarak kiloda 40 kurut birden ka
uı.nmaktadırlar. 

Bundan başka lkl gündanberl et 
1atışlarında yeniden umum! olarak 10 
k~ kadar bir zam kaydedildiği 
görülmektedir. Kuablar bu yüksek
liğin normal olduğunu iddia etmekte
dirler. İddialara nazaran Ud üç: ııün 
evveline gelinceye kadar Mezbahada 
diri olarak kilosu U - 15 kurusa sa
tılan koyunlann cumartesi günil iıat
lan 23 kuruşa çıkmıştır. Gene kasab· 
lara göre Mezbahada diri olarak kl· 
losu 23 kuruşa alınan bir koyun ke
sildikten sonra nakliye ücretleri ,.c 
muhtelif resimler ıebeblle 4.5 kuruş. 
mal olmaktadır. Halbuki bu maUyet 
fiatı birkaç gün evveline kadar 40 ku
ruştan yukarı değilcll. 

Mezbahaya bir müddet evvel 'iCil
rilen büyük basküllerle 50 koyun b\ı·
den tarttlmaktadır. Belediye btr ko

(Arkası sahile 2 •Ütun 6 da) 

Yakında 'lstanbulda Bir çocuk kaynar 
bazı alarm dene- tencere üstüne 
mel eri yapdacak düşerek öldü 

ıı,}~ u . huıuıta çok endiıeli fi
' "ili~ ~bar ederek dünyada 
~'ıı "1 ". Üreme kabiliyeti ııöı· 
k ...... p Ogollann sünün birinde 
ı:.- ,:)a doğru yeni ve büyük 
d·'.•~0 llh~ceret yapacaklannı; 
~·"'"•k• latin medeniyetini ıön
d~ bt.rb ~vrupaya yeni ba,tan 
~,), k arızın getireceklerini id· 

tUpbd~r vannıılardır. Bu fi. S,,leı·berllk müdürlüiil yakında Y3~ 
~la b •11z mübalağalıdır. Ru- pılacak olan pasif koruruna denemesı 

,,.,.,. b·r•her büsbütün varid ol hazırlıklarına devam etmektedir. Bu 
•r fey de değildir. Şu meyanda dün yeniden altı tane elek -

......... fo\:Jıas1 aahlle 2 ıUtun 2 del trlkli büyük alarm düdüğü alınmıştır. 

Şişlide Receb İlyas apartımanı ka
pıcısı Mehmed Bayramın oğlu bir bu
çuk yatında Yılmaz, evlerinde oynar
ken mangalda kaynamakta olan ten
t'~reye düşerek muhtelif yerlerinden 
yanmışbr. Yılmaz, kaldırıldığı Şişli 
çocuk ba:!=tanesinde biraı: sonra öl
mü,tür. Zabıta vak'a etrafında tah
kikat yapmaktadır. 

~ ~ Ayrıca benzin motörile ifleyen 40 bü-

~İiıı ;ft,_ 'n yük düdük için de slparl, verilmiştir. 
~ Bu ıru.retle evvelce konulan 150 dil -

dükle beraber .,ehirde düdüklerin ııayı-
i• Benzetı's .. 196 yı bulmaktadır. . d.. anı 1 k ıa ta. -q11"4t , gece veya gün uz o ara yapı -

··~ı l.tec. L- • • Evvelce alınan dildukler yerlerine caktır. 
-.._. .,.. ~nzer; ilk anda son• . . · ... ı d · k .... tıe. ren' 1 . k yerleştirılmıttir, Dıger eri e bır aç B dan başka şehrin umumi yerlerl-

~tttı 1-bt· ış er. Fiatlann )U se- gtine kadar liı.ım gelen yerlere konu· un 
h. · i~r 1 ~eheblcr olduju rfbi tüc- le nakil vasıtaları, kahve, kazino, is .. 
l')ı L '"'"na .. .. lac•k, bunu müteokıb bir alarm tecMi- 1m k ,,__ bil 

Kahire 21 (A.A.) - ·Reuter• Ya -
kında Almanlar tarafından indirilecek 
yeni darbelere dair mihver propa
gandasının çıkardığı aldatıcı haber
ler her ne kadar Yakınşarkta btiyük 
bir alAka uyandırmı~sa da, An&dolu
dan geçerek cenubu fal'kiye yapıla
bilecek bir Alman akını gittikçe daha 
füpheli gözükmektedir. 

Türkiyeden gelen haberler, höyle 
bir Alınan akını hakkındaki fÜpheyi 
büsbütün artırmaktadır. 

İstanbuldan Suriye e ve Filistin yo
lile Kahireye bir seyahat yaj;°;ı Rcu
ter'in muhabiri fU dikkate değer ikJ 
hidiseye işaret etmektedir: 

1 - Emniyetine bir tecavüz vuku 
bulduğu takdirde· Türkiycnin muka
vemet etmek hakkında aldığı kat'i 
karar, 

2 - Arazi icabı, Anadoludan geç
menin bilhassa kışın hakikaten im
ki.nsız olmasıdır. 

Atatürk, garb devletlerinden az 
motörlü cüzütam bulundurmaı.ı ih
timaline karşı Türk ordusu için stra
tejik yollar inşa ettirmiş, aynı z.am.1.n
da bir dü~man ileri hareketini kolı.y
lattıracak yolları ise bile bile yapma
mıştır. 

Gazette Egyptienne diyor ki: 
Almanlar Türkiyeden geçmeğe te

şebbüs edeı;lerse yollarında petrol bu
lamıyacaklardır. Buna mukabil az yi
yecek ve cepane bulacaklardır. Halbu
ki Almanyadan yiyecek göndermek 
beşer kuvvetinin fevkinde bir hareket
tir. Çünkü Tuna nehri bir çok kış ay
lan donar. 

Türkiye ve Yunanistanın vazi)etin
de ümidsizlik yoktur. Ve eğer mütte
hid kalırlarsa, Almanyanın dünyanın 

bu kısmı için tasavvur ettiği plinların 
hepsini muvaffakiyebizlikle neticelen
direbilecek.lerdir. 

Halk Partisi kaza 
kongreleri ba,lıyor 

Şehrimizdeki parti kongrelerine ö
nümüzdeki aybatında başlanacaktır. 
Bu kongrelerde, ocak ve nahiye kon
grelerinde tespit olunan dilekler gö -
rüştilecek, kaza dilekleri vilayet idare 
heyetine bildirilecektir. 

İlk olarak 4. ikinciteşrin pazartesi 
Çatalca Parti kaza kongresi yapılacak
tır. Beyoğlu Parti kongresi 9 ikincitflf· 
rinde toplanacak, bütün kaza kongre
leri iltinciteşrin ayı içinde ikmal olu
nacaktır. 

Yeni bir müstahzarat 
kanun • • prOJeSI 

Ankaradan alınan haberlere göre 
Sıhhiye Vekileti yeni bir müstahzarat 
kanunu projesi hazırlamaktadır. Bu 
kanun projesine göre memlekette sah
te ve hileli müstahzarat imal edenler 
hakkında şiddetli cezai tedbirler tatbik 
edilecektir. 

İki erkekle bir kadın 
arasında kavga 

Kasımpaşada oturan H~eyinle koM
şusu Salih ve Kerime arasında g~çlm
sizlik yüz.ünden çıkan bir kavgada her 
üçü de birbirlerini adamakıllı döv· 
müşlerdir. Kavga esnasında bunlardan 
Salih sert bi.r cisimle başından ağırca 
yaralanmıştır. Yaralı tedavi altına a
lınmıf. suçlular tutulmuştur. 

Bir adam kuduz hasta
nesine gönderildi "'lıı ~~Y \e esna(ın buyuk da- L- , 1 kt B t "be iyi f tasyon ve iskelelere uı ı l,U.'C"re • 

b. ı.d .. ~ •tnayışına aı"d aeL-bler de oesı yapı aca ır u ec. ru ne ıce . . . ı;:.ı ı Ferı"k""yde oturan Hu""seyin og"lu Ham 
t.. •...,1 ... tu '""he · d" uc verdiği t8kdirde, ,ehrin alarm tp ta- yük ve renkli pasil korunma a '""'er 0 

-
.~ l'ol ı• MZ ır. lf k di sokakta giderken sahibsiz bir kö· 
~t~''ltu u. ll'l.arnt hadde çıkarmanın mamlanmıf olacaktır. Yalnız büyük de banrlanmaktadır. Bunlar pas 0 .- pek tarafından ısırılmı,tır. Köpekle 

~ate, bacayı grmadan ev- , nemenin ne ıaman ve hangi günde ya .. ı runmaya aid muhtelif resimlerle bır Hamdi Kuduz hastanesine gönderil-
pılacaiı sizli tutulmaktadır. Bu deneme ~ok vesaya;yı ihtiva edecektir, -.. miıtir. 

işlerini anlatıyor dıman ettiler teftiş ediyor 
Londra 21 (A.A.) - İngilterenin A- Londra 21 (A.A.) - 20-21 teıriniev- Roma 21 (A.A.) - Stelanl Ajansın-

merika sefiri Lord Lothian, Londraya vel gecesi İngili.ı: tayyareleri, Derline dan: 
muvasalatında şu beyanatta bulun - ve timaU İtalyaya kadar şamil olan Mussolini tayyare ile Ronchi'ye gel· 
muştur: vlsi harekat yapmışlardır. Hava Nez.a- mittir. Beraberinde halk kültürü nazın 

c- Amerika sür'atle sillbl:ınmakta- retinin hiçbir tebliği yoktur. Bu iki Pavolini ile Harbiye müsteşarı General 
dır. Artık Amerikan tayyareleri İngil- mmtakada askeri hedefler bombardı .... Soddu ve milis erkinıharbiyesi reisi 
tereye yilzer yüzer teslim edilmekte - man edildiği gibi Alrnanyanın sair ak- General Starace bulunmakta idL 
dir. Gelecek sene bu miktar devamlı samı da bombardıman edilmi.ıştir .• İsti- Mussollni, Lombardia ve Bergamo 
surette artacakb.r. Amerikan efkirı ll limanları• na hücumlar yapılmıştır. piyade fırkalarını teft4 etmif ve mü .. 
umumiyesi İngiltereye yardım etnlek teakıben Berugllerl'lerin manevı·ala -

zaruretini hissebnektedir. J..ondranın maktadır. Son üç ay zarfında bu anla- nnda hiiır bulunmuştur. 
bombardıman edilmesine karşı AmP.ri- yıf daha .ü.ı.J.a lnkifAl etmiştir inıll - L d t k 
kada büyük bir hassasiyet doğınuştur. tereye cepane, tayyare ve 5llire vere- on ra e rar 

Harb bahsinde Amerika cfkirı umu- rek her vasıta ile yardım eb.nek için 

miyesinin düşüncelerini bildiren Lord umumi bir istek vardır. Askeri makam· bombalandı 
Lothian demiştir ki: !ar fabrikaların günde 24 '8at çahfma-

•- Şimdi Amerikada bu harbın se- sını istemektedir. Böyle yapıldıjını dı 
bebleri ve İngilterenin rolil 8!113.$11 - zannediyorum.ıt 

. 

istanbulda hayat pahalıllğı 
Ticaret Odası tetkik
lerine· devam ediyor 
Hayat pahalılığı bir buçuk aydanberi 

başlamıştır kendini hissettirmeğe 
Ticaret Odası. hayal pahalılığını tet

kike başlamıştır. Yapılan tetldkler bil
hassa geçen sene ile bu seneki eşya 
fiatlan arasında mukayeseler icrasile 
başlamıştır. Ticaret odasının . fimdiye 
kadar yapbğı araştırmalara göre hayat 
pahalılığı bir buçuk aydanberi tesirini 
göstermektedir. Çünkü yiyecek ve gi
yecek fiat1&111, bir buçuk aydanl-.eri ba.
rlz ~ir surette yükselmiştir. Bundan 
evvel, fiab artan eşya demir, kalay. 
madeni eşya gibi hayat pahalılığında, 
doğrudan doğruya tesiri olmıyan mal-

lardı. Bu mallardan aenra, giyecek flat
lo.n ve bunu da yiyecek fiatlannm ar
tışı taldb etmiştir. Nakliye ücretlerile 
havagazı, elektrik Hatlarında bir fark 
yoktur. Odun ve mangal kömürü ge
çen seneye nispeUe yüzde otuz dere· 
ce~nde yükselmiştir. 

Ticaret Odası, henüz tetkiklerini bi· 
tırmedlği için, bet kişilik: mutavassıt 

bir alle.nin hayatında, geçen seneye 
nispetle nekadar pahalılık oldu~ ne
ticesine henüz varamamıştır. 

· Birmanya yolu 1 Weygand Rabat'ta 

bu 
Japon bombardımanları 

yoldaki nakliyata 
zarar veremiyecek 

Çungking 21 (A.A.) - Çin yüksek 
memurları Japon hava bombardıman
larının Birmanya yolunda yapıl11ca\ 

nakliyatı kesmeğe muktedir olmadı

ğını emniyetle ifeıde etmektedirler. 

Japon hücumları hakkında henüz 
taf.silit alınamamışsa da ciddi hasar 
olmıyacağı tahmin edilmektedir. Ja
pon pilotları Birmanya yolu açılrilk
tan 12 saat sonra ilk hü-::umla -
rını yapmışlardır. Kunning'den alınan 
bir telgrafa nazaran 36 tayyan Bir
manya yolunun muhtelif noktalannı 
bombardıman etmiştir. 

Şan-Kay-Şek, yolu ne pahasına olur
sa olsun açık bulundurmak için fcv
kalide tertibat almııtır. 

Cenevre 21 (A.A.) - •D. N. B.• Vl
chy'den gelen haberlere göre, General 
Weygand Rabat.a gelaıiş ve General 
Nogues tarafından karfılanmıttır. Ge
neral Weygand Rahat Fransu makam

larile temasa girdikten sonra Afrika 
Fı·ansıı müstemlekelerinde tefilt seya
hatine devam edecektir. 

Yakın,arkın petrol 

Bombardıman sabahleyin 
sona erdi 

Londra 21 (A.A.) - Hava Nezareti• 
nln bu aabah neıredilmlş olan bir teb
liğine göra 20-21 teşrinievvel geee.ı 

iki dütman tayyaresi tahrib edilmiş;
tir. Tebliğde ezcümle f(iyle denilmek• 
tedir: 
Karanlığın hüküm sürmekte olduğu 

saatlerde düşmanın yapmıf olduğu 

bqhca hücumlar, Londra mıntakasına 
ve merkezl İngiltereye tevcih edilmiş ... 
tir. Bu bilcumlar, ıünet battıktan biraz 
sonra başlamıttır. 

Londraya kartı yapılan hücumlar, 
sabahleyin sona ermişse de merkezi 
İngiltereye kar,ı yapılan hücu:nlar 
uzun müddet devam etmiştir. 

Lonclra mıntakasında bir çok bina -
lar, ha.sara uj:raıruştır. Bir kaç yangın 
çıknuttır. Birkaç ölü ve yaralı vardır. 

Merkeı.i İngiltereye karşı yapılan 
hücumlar, bilhassa bir tehir üz.erine 
tebif edilml,tir. Bununla beraber 
memleketin bu kısmının bazı nahiye • 
!erine de bombalar atılmıştır. Evler, 
mekteDler ve ticarethaneler hasara uğ ... 
ramtflır. Birkaç yangın çıkmıştU". Bir 
iki ölü ve yaralı vardır. 
Diğer birçok mıntakalarda fasıl•lı 

veya mtinferld taarruzlar esnasınd1l 
bombalar atılmıflır. Bu taarruzların 
ekserisi hasarab intac etmemiışse de 
baı:ı nahiyelerde bir takım evler ha ... 
aara uiramııtır. Bütün bu ıru.ntaka ... 
larda yaralananların miktarı fazla de .. 
ğHdir, ancak birkaç kişi telef olmuş ... 
tur. 

Her tarafta itfaiye servisleri, ıTıÜ
kemmel ve seri bir surette tşlc..-mittir. 

Dün düşmanın r.edl avcı tayyaresi 
tahrib edilmiftir. Uç İngiliı avcı tay
yaresi zayi olmıı~ da piloUan &ait 
ve salldir. 

istihsal mıntakaları 

Londra 21 (A.A.) - Bu aün Lon
drada toplanan İngiltere ve İrlanda 
&iyonistleri senelik içtimalannı yap· 
mışlardır. Kongre, İngiliz harb gayre· 
tine tam muzaheret etmeyi taahhüd 
etmiş ve İngiliz hük'Ô.metinden Filia
tin Yahudilerinin İngiliı: hayratı .al
tında bir ordu teşkil etmesini ve In
&iliz: harb gayretleri lehine Fillstin 
membalarının seferber edilmesini is
temi4Ur. 

A~A aİ S TAN 

Yuuı üçüncü aahifede. Yuan: SADREDDİN ENVER 



2 HAKIK:A:'k .21 Birincitetrin t 940 .,. 
L --~ 

Rumanya işgalinin Irak Adliye Veziri 
iktisadi cephesi Naci Şevket Beyle 

• 
EH 1 R KASIMPATI 

Yazan : Kerime Nadir 

Almanyanın; Rwnanyayı İ41Ja.. 
1i hakkında ukeri ve siyasi bir· 
çok mütalealar aerdedildi ve e• 
peyce nqriyat yapıldı. Bi7 hu 
yazımızla Rumanyanm i,gali me· 
selesinde, Almanya tarafından 
ırözönünde tutuldugunu tahmin 
ettiğimiz iktıaadi ıebebleri izaha 
çglıtacağız. 

Rumanya, yiyecek maddele-
rinden: 

5.600.000 ton mııır, 
3.500.000 ıt buğday, 

1.600.000 lt 

430.000 lt 

istihsal eder. 

arpa, 
çavdar 

Rumatıya; hububat bakımın.. 
dan, kendisine lüzwnu olanaan 
fazla iotihaalde bulunur. hayvan 
bakımından da höyledır. Alman· 
ya; kendisine tatbik edilen ab· 
luka dolayuile müıkül bir vazi· 
yete düımüı bulunmaktadır. ö. 
nümüzdeki kıt mevsioıinde aclı· 
ia maruz bulunduğunu ıöyleyen· 
ki' de vardır. 

Hatırlardadır ki: AiUJlos İçİn· 
de, ltalya ile Rumanya ara11nda 
bir ticari anlaıma yapıldı. Bu 
anlaımaya söre ltalya, Ruman
yadan petrol, mııır ve kasablık 
hayvan alacaktı. Mihver devlet· 
leri Rumanyadan hımı petrol da 
almakta ve hunu kendi taıfiye
hanelerinde iıletmekte idiler. Al· 
man petrol taıfiyebanelerinin ıı. 
kı bir bombardımana tibi tutul· 
duğunu ve bu taıfiyehanelerde 
mühim yanırınlar çıktıiını harb 
tebliğlerinden öğreniyoruz. Ge. 
ne her iki muharib tarefın laarh 
tebliğlerinden, Alman oanayünin 
büyük huara uiradıjp anlatılı· 
yor. Demek oluyor ki lnırifü ba· 
va bücwnlanndan kat'i olmasa 
bile iyi neticeler alınmakta, Al· 
manya bundan ciddi surette za
rarl-r ırörmektedir. 

lnıriltereye ırelince ı 
lıııı;ilizler; denİ21erdt:ki haki· 

miyetleri dolayuile aclık tehltke· 
11ne manu değillerdir. Sanayi 
merke.zJeri hava hücumlarından 
müteesair olmakla beraber, Jn
ıiliz aanayunın dominyonlara 
ve müıtemlekelere da&ılmıt ol
ma11 Almanyaya üıtünlük temin 
eden vuıflardandır. 

Y ıldınm bar binin bir hayal. 
den ibaret olduğu, adalara taar· 
ruz etmenin müıkülatı ve harbin 
uzun ıüreceği Almanlacca anla
ıılmıı bir keyfiyettir. Binaen&• 

' leyh, önümüzdeki kıf devresinde 
askeri, halka beslemek ve harb 
malzemesi hımrlamak zaruı·eti 

vardır. 
İngilterenin, Rumanyaya en 

yakın bava ü11ü 1300 kilometre. 
dir. Vakıi. bu kadar meıafeden 
Rumanyanın bombardıman edil
mesi mümkün ırörülmekte i•e de, 
tesirlerinin Almanyada olduiu 
kadar tahribki.r ve kat'i olmıya· 
caiı da teslim edilmektedir. Bu 
ıebebledir ki, Almanya da; ln
ıriltere ıribi hava hücumlannJan 
uzak bir yerde harb için li.· 
zım olan maddelerini elde ~t. 
mek ihtiyacını duymaktadır. 

Almanya Rumanyayı iıııal et. 
melde: 

1 - Bu ıeneki mahıul rekol· 
teıinin azltğına rağmen ordunun 
bir kıımını Rumanyada besleye
bilmek ve kendisi için lüzumu 
olan petrolla birlikte toprak 
mahsullerini daha ıılu bir kon· 
trol altına almak, 

2 - Tuna yolı1e münakale 
yapmak kolaylığından azami ıu· 
rette istifade etmek, 

3 - Hava taarruzlarından niı .. 
peten masun o1an bu memleket. 
te harb ıanayü iıletebilmek emel
lerini beslemeketdir. Denilebilir 
ki; yeniden fabrikalar teıiai uzun 
zamana mütevakkıftır. Bundan 
netice almaya Almanyantn uten 
tahammülü yoktur. Mevcud sa· 
nayİ tesisatının sökülüp Ruman
Y•Y• nakli de uzun ıür~cektir. 

Fakat unutmamalıdır ki kuv. 

Edebi roman 

bir mülakat 
Vezir Türkiye • Irak mü· 
nasebellerini anlatıyor 
Bir müddettenberi memleketımizde 

bulunmakta olan Irak Adliye Veziri 
Naci Şevket Bey Türkiye - Irak müna
sebetleri hakkında beyanatta buluna
rak demiştir ki: 

•- Türkiye .. hak münasebetleri, 
daha iyisi olamıyacak kadar dostca ve 
kardetçedir. Arada halle muhtae en 
ufak bir mesele bile mevzuubahı de
ğildir.• 

HaydarpClf& - Basra demiryolunun, 
iki memleket arasındaki iktıaad.1 mil ... 
naMbetlerin inkif&{ında büyük bir rol 
oynamak istidadında oldutunu kay -
deden Vezir, Bağdad - Haydarpaf& yo
lunun 72 saate indiğini, Bağdad - Bt\Sra 
arasının da 16 aaat olduğunu söyllye
rek demiştir lr.i: 

c- Biz bu yolla Amerika, Hindis -
tan, Japonya, İngiltere ve Avwıtral
yaya ihrac mallarımın sevketmekte -
yiz. Hususi surette öğrendiğime gö
re aon günlerde Ba!fl'a. ile Amerika li
manları arasında doJrudaıl. doğru)'a 
varur seferleri de b&flanuş bulunmak
tadır. Bu yoldan bizim kadar Türk 
ihracatçılarının da i11tifadeıııi mümkün
dür. Ben f&}uan bunu candan tem'-'nni 
ederim.• 

Naci Şevket Bey Irakta dah1ii va
ziyetin çok düzeldiğini, kablne azası 
arasında tam bir anta,ma mevcud ol
duğunu söyledikten sonra demiştir ki: 

c- Irak ordum da tenıııik edilerek 
mükemmelleştirilmiştir, Ordu, siya!'!et
ten uzak, tamamen kendi işile meşgul, 
yurdun bütünlük ve selAmetlni mü
dafaaya azmehniş, ye1cvücud bir kuv
vet haline konmuş ve idaresi gene ve 
dine zabitlerin eline tevdi ed.ilmı,Ur ... 

Irak Adliye Veziri sözlerini töyle 
bitirıru.tir: 

Odun fiatları 
ucuzhyacak mı 
Belediyenin Trakyada 
yaplrğı 

fiatlar 
lelkikal bitli, 

yeniden 
edilecek 

-<r-

lelkik 

Odun mıntakalarında amele ücreUe
rile nakliye fiatlan üzerinde tetkikatta 
bulunmak üzere bundan bir müddet 
evvel Trakyadak.i odun mıntakalarına 
gönderilen Belediye memuru ,ehrimize 
dönmüş ve hazırladığı raporu Belediye 
İJtt.J.g;d müdürlüğüne vermiştir. Bu ra
pora göre fiat murakabe komisyonu -
nun evvelce tespit ettiği şehirdeki aa
bf fiailannın daha ucuz ve noksan 
olmasının icab edecetl a.nlaftlmışhr. 
Fiat murakabe koml!ıyonu evvelce tes
pit ettiği fıatlan odun mıntaka1arında 
tetkikat yaptırmadan kararla..-,:hrmıf ve 
bu sebeble gerek toptan ve gerek pe
rakende fiatlan halkın zararına olarak 
t•spit edil~. Belediye İktısad mü
dürlüğü rapar üzerindeki tetkiklerini 
bitirerek neticeyi fiat murakabe komiı
yonuna bildirecek, komisyon da odun 
tab!ll fiatlannı yent esaslara göre tespit 
ve il.An edecektir. Yeni fiatlara göre o
dunun ucuıJayacağı tahmJn edilmek • 
tedir. 

Cumhuriyet bay
ramı hazırhkları 
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* ODUN VE KÖMÜR - Fiatlan 
murakabe komisyonu, odun ve kömür 
fiatlannı yeniden tetkik edecektir. * GÜMRÜK BEYANNAMELERİ -
Gümrükte malı kalmış: olan tacirler. 
bu ayın yirmi üçüne kadar Ticaret mü 
dürlüğüne beyanname vereceklerclir. * BUGDAY TEVZÜ - Şehrimizde· 
ki değirmenciler, Topı:ak Mahsulleri 
Ofisinden kafi derecede buılday ala • 
madıklarını, Ticaret VekileUne ş.ik.l
yet etmişlerdir. * KÖYLÜYE TOHUMLUK - Lüle· 
burgaıdan bildirildiğine göre, hükU -
met, son günlerde bu civardaki köylü
lere 150 ton tohumluk buğday gön • 
derm.iştir. 

Belediye 
* EMİNÖNÜ - UNKAPANI YO· 

LU - Belediye İmar müdürlüj:ü E
.nıinönü ile Un.kapanı arasındaki yo
lun imar projesini ikmal etmişıir. * SÜTLÜCE • AZABKAPI YO· 
LU - Nafıa Vek.ileti, Sütltice ile A
zabkapı arasındaki yolun inşa.at pro
jesinde tadil!t yapmıştır. * ESNAF CEJllİYETLERİ - El· 
naf cemiyetleri umumt kitiblerl Ti
caret mtidürlüğü.nde bir, toplantı ya· 
parak bir ıenelik çalışmaları hakkın
da bir rapor hazırlamv:ılardır. 

Müteferrik 
* ZİRAAT BANKASI - Ziraot 

Bankasının i.tanbul tubeal1 villyetı· 
miz çütçilerine kredi vermeğ;e bafla
mı.ştır. 

* KIŞLIK ZER'İYAT - Yurdu
muzun her tarafında kışlık zer'iyata 
ba,ıanmıftır. 

Muharrir Hüseyin Naml, Büyüka
dadaki köşkünde elli beşinci doğum 
yılını tes'id edecekti. 

ithalat ve ihra- Davetlilere muntaı.ır olan muhte
fem salon, mevsimin bütün çiçeklerile 
baştan bata donanmıştı. Bunl:ır ara---------------1 sında en ziyade kasımpatılan nazara 

cat birlikleri 
Birliklerin lağvedilerek 

Odasına bağ· 

hakkındaki 

Ticaret 
lanacağı 

haberler doğru 
-<r-

değil 

Dünkü gazetelerden biri, İthallt ve 
ihracat birliklerinin, Ticaret odosına 
bağlanacağından bahsetmiştir. Bu hu
susta alakadar bir zat fU mallımatı ''er
miştir: 

•- 3018 numaralı kanuna göre it
halat ve ihracat tacirleri a&rasında bir
likler tefkil edilmiştir. Son defa ola
rak, birliklerin ma~aflarını tahdid rt
mek için, kadroları tevhid ettik, umu
mi: kitib Salih Bankoğlu yen! kadl'oVU 
Ticaret Vekaletine tasdik ettirmi~, dün 
şehrimize gelmiştir. Bu itibarla, bir • 
ilklerin Ticaret odasına bağlaruna!l, 
hatırdan geçmemiştir.• 

Diğer taraftan söylenildiğine göre ban 
birliklerin varidatı azaldığı için llğvı 
düşünülmektedir. Meseli; Çuval itha
Jitı olmad1ğı için çuvalcılar bh•HfinJn 
mevcudiyeti de lüzumsuz görülmekte
dir. 

Bir otomobil kız çocu· 
ğuna çarptı 

1677 numaralı otomobil, Karagüm
rükten &lirnekapıya giderken 13 ya .. 
tında Hasene adında bir kız çocuğu .. 
na çarparak muhtelif yerlerinden ya
ralanmasına sebebiyet vermiştir. 

çarpıyor, ekseriyeti teşkil ediyordu. 
Üstad, meslek arkadaşı Muhtar 

Tahsinle birlikte salona girdi. Fakat, 
girmesile yüzünün değişmesi bir oldu. 
Küçük bir sehpanın üstündeki çiçek
leri tanzimle uğraşan hizmetçi kıza 

hiddetle bağırdı: 
- Çıkar o kasımpatılarım .. kaldır .. 

hepsini at! .. 
Hizmetçi biraz f8Şkm, itaat etti. 
V eziyetten en ziyade hayrette kalan 

Muhtar Tahsindi. Eski dostunu uzun 
ve mütecessis bir nazarla ıüzdük.ten 

sonra: 
- Anla,ılan bir matl yadının ağır

lığından iıJ.de olabilmek için!.. 
Diye, müstehıiyane mırıldandı. 
Öteki cevab vermiyor; neş'e.si sön

müş, gözleri dalmlf, dü,ilnüyordu. 
Muhtar Tahsin devam etti: 
- Bir buket hazan, bir a,k tarihi

nin bütün manasını ihtiva eder ... Son
bahar mevsimlerin en fazla rikkati 
calib olanıdır .. Bu aylarda ruhlar ma
riz olur; çabuk incinir,_ Zavallı dos
tum!.. Kim bilir nasıl bir acı hatıra, 

bu müstesna çiçeklere karşı &eni ga
rezkir etti?. 

Hüseyin Nami çöker &ibl genif bir 
koltuğa oturdu. Gözlerinde derin bir 
elem vardı. 

- Evetı dedi. Acı, çok acı bir ha
bra beni onlara garezk.ir etti .. Fakat 
bu. zannettiiin gibi bir aşk tarihini 
ihtiva eden bukeUerden lnclnmeklc 
değil.. çok daha oade; !ikin çok daha 
eltm! .. 
Muhatabının merak içinde izahat 

bekledlğini ıörünce anlatmai• bafla
dı: 

- -· Yavrum dört yafında idi. Şöh
retimin parlamağa bafladığı ilk gene
lik çağında. en atefli fuliyet devre· 
sinde bulunuyordum. 

Bir sabah erkenden uyandım. Uyku 
mahmiırluRundan henüz sıyrılmamış 
kafamda büyük bir kımıltı, hariku • 
lide denecek bir mevzu canlanıyordu. 

Hemen yataktan ailadım. Ne yüıÜ"' 
mü yıkamayı, ne &iyinmeyi düşün"' 
meden yazıhaneme koştum ve me\"' 
zuun ,emasuıı bir kağıda çiuncğe )1:0"' 

yuldum. b'I 
O kadar dalmıt ve hummalı 1 

çalJ..fmaia kendimi vermiştim ki, ,td" 
detle açılan oda kapısı beni yerimde' 
ııçrattı. 

Necdet kucağında rengironk !<O • 
sımpat.J.larile içeri &irmLtti. Hemt: 
yanıma geJdi; çiçekleri ya:z:ı. mass~ .. 
üstüne koydu. Gül yüzünde pembeli 
ler uçarak: 1' 

•- Babacığım; sabahleyin dadım 
bahçeye çıktık. Bunian ıenin için tol"" 
ladım!. dedi. , 

Zihnimi karıştıran 'u küçük lıA~ 
beni ant bir hiddete sevketmişti. l(~ 
11mpatılarını yakalayınca kapıya dof" 
ru fırlattım. 

•- Çekil! dedim. Bak çalışıyoruı>"' 
Beni i~gal etme!... ,, 

Yavrum bozuldu. Küçük dud·sl'/~ 
lan büküldü. Adım adım geriledi· .. 
yere saçılan kasım çiçeklerine rneb 1' 
ıun mahzun bakarak suçlu bir ta~ll" 
odadan çıktı. 

Kalbimi bir nedamet bürüın~ 
Onu tekrar çaiırmak, kollarıma ~tcitı 
mak, gönlünü etmek istedim. Likit 
yapamadım. Ah! Eğer böyle ha~e tt" 
etse idim, bugün bu hatıra befll b 
telli edecekti; bu kadar acı ve ıstıt• 
çekmiyecektim. ., 

O gün, a}qamın geç saatlerinde ~~. 
dönmüştüm. Ev halkı beni te~ et~ 
karşıladılar ve kara heberi ver<Jil ~ 
Küçiığüm gündüz bahçede oynat 
havuza düşmüş ve boğulmuştu. el" 

Bu acının beni o anda nam.l olıJP 
öldürmediğine hili f8farım. .. )Ol' 

Yavrumun soğumuş vücudüntS , .. 
cakiadım, öptüm. Gündüzkü ııaıe~ ~ 
ünden dolayı babasını afietınesi ç•" 
yalvardım. Solmuş teni üzerindeclJ"' 
ralık duran masum gözleri bana 
gın bakıyor gibi idi. _ 

İşte o tarihtenberi. kasımpatınıJI ~
tiştiği bahçelerden bile geçmJyo.-U ~~ 

Salonun derin sessizliği Jçinde \ştlt 
hıçkırık yükseliyor, beyaz ~ç 911 
örtülü bedbaht bir bat ııarsıla oıt 
aillıyordu .• .,,,ı 

.,_ Türkiye benim ikinci vat.anım
dır, Onu ben siıler kadar aeveriır.. 

Çarşamba günü Ankarada bulunarak 
kıymetli Türk hükO.met ricaline vedi 
ettikten sonra, gene ilk fırsatta bu 
güzel yurdu ziyarete ıelmek arz.usile 
Türkiyeden ıynlacaRım. Necib Türk 
milletine refah ve ıtelimet diletim.• 

Bugün mekleb müdürleri, 
Kız lisesinde toplanıyor 

* SÜT MESELESİ - Sütçüler ce· 
miyetl Belediyeye müracaat ederek 
fiatların artınlmasıru istemişlerdi. Be
lediye -bu müracaati tetkik ederek, 
süt fiatlanrun artırılmasını kabul et
memiştir. 

Yaralı kızcağız hastaneye kaldırıl
mış ve to!ör yakalanmıştır. ..,.,,,.,,, ........................... .,,,.,,, ....... .,,,.,,,.,,,.,,,.,...,,, ........... .,,,.,,, ......... ~~ 
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Nüfus sayımı 
Bu gün kız lisesinde, lise ve orta 

okullann beden terbiyesi öğretmen--

terinin iştirak.ile bir toplantı yapıla-

Deniz; ve Liman 
*FIRTINA DURDU - Birkaç gün· 

den beri Karadeniz ve Ege denizinde 
devam etmekte olan fırtına durmuttur. 
Bu itibarla küçük deniz vaaıtaları Ka
radenlz.e açılmışlardır. 

Sayım esnasında bir 
yangın Asker ailelerine 

yardım 
caktır. Bu toplantıda Cumhuriyet b=ıy• 

Dolayısile ramınd• yapıl•••k merasim• okuıı •• 
* SİLİVRİ MENDİREGI - Sillvri· 

de yapılmakta olan büyük mendireğin 
inşaatı önümüzdeki hafta bitecektir. 
Limanda da bazı asri tesisat yapılıru.f
tır. 

Dün sabah .. at 11,30 da Ort:ıköyde 
Çevirmeci sokağında Ermeni manastı
rının üst katında oturan Simonun kızı 
38 yaşlarında Meryem Tezcan, aptesa
ne aralığında mangal yakarken bir kı
vılcım sıçrayarak tahtaların ara~nna gir 
mi~ ve bir müddet sonra yangın çık
mıştır. 

Bu gün Belediyede 
Valinin riyasetinde bir 

loplanlı olacak 
[Bqm.lbleden devam] rın ne tekilde iştirak edıeceği hakkın-

d 1 
da görüşmeler yapılacaktır. 

halde bizim milli abli.kımız a ---0-
mevcud bulunan fazla çocuk 
yapmak kaideıine daima hürmet 

Yangın, binanın dış kaplamasını sar
dığı bir sırada itfaiyenin büyük gayre
tile söndürülebilmiştir. 

etmemiz lizımdır. 
Her ne kadar çocuk diifiirme 

ve diifürlme fiilleri ceza kanu • 
numuzun hükümlerine ıröre ıuç 
sayılmakta İle de, inıanların m•b· 
remiyet ve bwuıiyet1erine temaa 

Bir çocuk yemek tence
resinden ha§landı 

Sirkecide, Sallomıöğüdde oturan 

Avram oğlu İsrailin bir buçuk y~
daki oğlu İsak:, odada oynarken man
gal üzerinde kaynamakta olan yemek 

* LİMAN KONTROLLARI - Bazı 
küçük deniz nakliye vasıtalarının ge
celeri limanda fenersiz olarak dola,tık
lan görülmüştür. Bu itibarla Liman 
Reisliği gece k.ontrollarıru •ıklqbrmıt

tır. 

Mevsimin ikinci karı da 
Erciye§ dağına yağdı 

eden bu ıibi meselelerde kanuni tenceresini devirmlt, yüzünden1 muh· 
müeyyideden ziyade vicden ve telif yerlerinden başlanmıştır. 

* LİMANIN YENİ ATÖLYELERİ
Limanlar idare!'Cinin Hasköyde açtığı 
yeni atölyeler faaliyete geçmiştir. Bu
rada iki büyük motör yap~lacakhr. 

İdarenin elinde eskiden lcalmo maizeme 
bulunduğundan şlmdilik tamirat için 
sıkıntı hissedilmemektedir. 

Geçenlerde, mevsimin ille kan. San
kamışa yağmıftı. Kayseriden gelen bir 
telgrafa göre, dün gece, mevsimin ikin
ci kan da, Erciye' dağının eteklerin • 
deki köylere kadar yağmıştır. Karın ir
iliaı1 bet, altı .santim tahmin edilmek
tedir. 

Bugün Vali L(ltfi Kırdarın rlyagetin
de, ukerr ailelerine yardım için, Be .. 
lediyede bir toplantı yapılscskt.J.r. Bu 
toplantıda. mükelleflerin bina ve ka
za.ne vergis.1 esu tutulmak ütere ask.er 
aileleriıfe yardım etmesine karar veri-
lecektir. Bu karardan ıonm maliye 
tahakkuk memurları, bina ve kazanc 
vergilerinin nispetine gör~. bütün va· 
tandaflardan para toplayacakhr. 

--o-
ıuurlarda ahlaki müeyyideler İıak. tedavi altına alınmı,, hiidlse-

El fiallan yükseliyor yaralmak daha faydalıdır. Aile· nin tahltikabna baılanmışbr. 
!erin ve doktorlann ıuurunda . ---

doğacak olan bu ahlaki telkinin 1 • 1 
kanuni müeyyidelerden daha H E R G U N B [ R M E S E L E yundan ne miktar et çıkacağını he· 
kuvvet1i ve müeuir olacağında sah ettiği için tespit edilen fiatlar 

k 
.. meşrudur. Bazı kasablann 65 k:uruş 

ruaı tarafı 1 lnd sahifede 1 

fÜphe yo tur. } ? S b h üzerinden yaptıklan satışlarda mü-
Necip Ali K O c O K A Şehrimizdeki otobüs seferleri gittikçe aza ıyor mu. a a • him miktarda lhtiklr yaptıkları •ıi· 

Rumanyadan muhacir 
geliyor 

Dobruca Türklerinden 400 klşUik bir 
kaiile bugün Rumanya vapurıle ls -
tanbula gelecektir. 

vei muharrik.eyi temin edecek 
petrol Rumanyadadır. ileri ol· 
masa bile bir oanayii vardır. 
Mevcud fabrikalan tadil etmek 
ıuretile tam olmasa bile ıayeye 
doğru yürümek, mevaddı iptida· 
İyeyi kuvvei muharrike yanına 
götürerek buırünkü tartlardan 
İyi bir vaziyette harb malze-
meıi ha.zırlamak da, ıimdikine 
nazaran hiç ıüphe yok ki daha 
verimlidir. 

l,ıe Rumanyanın it1ali11de a· 
mil olan iktıoadi ıebebleri böyle 
izah etmek mümkün olabilir. 

B. G. 

Tefrika numarası: 19 

kirdır. 

leyin halle, otobüs duraklarında nafile yere bekledikten Dün bu hwusta malOmatına müra-
caat ettiğimiz Belediye İktıaad mü-

SOnra, gene tramvay istasyonlarına koşuyor. Yahud on beş ~~::,,SaHet Seı.er bize •=1arı •öyle-

k d lm b. . ş r·· 1 c . t• • • d. ? .,_ Şehrin bazı semtlerinde et fiat
uruşa o uşa ınıyor. o or er . emıye 1 reısı ne ıvor . !arının lüzumundan hzla yübeltildiğı 
Son günlerde ~hrimizde1d otobüs ı yüzünden, bir kısım halk da •dol- [ kapıya kadar adam batına 15 kuruş hakkında bize de baz.ı maltlmat veril

s.tferleri azalmaktadır. Bu arada Cihan muşa• binmektedir. 1 Dolm11ş. tan almaktao:lırhır. Dolmuşlar rahat bile ol- mittir. Bunun için birkaç gündenberi 
gir - . Ecürnekapı ara~nnda işleyen o- maksad, bir otomobilin otf'büs gibi E~, her gün akı:;am sabah dolmuşa esaslı tetkikata başladık. 65-70 kuruf
tobü~lerin miktarı azalmış, üçe inmiş- on, on bPş kuruşa müşteri alması de· binmek için ayda 900 kuruf vermek luk fiat muhakkak ki fahiştir.• 
Ur. Bu otobüsler de, bazı günler. ilk melctir. Sabahleyin. tramvay ve oto- lizımdır. Pek tabii olarak bu para- Diğer taraftan Belediyenin tehirde
sefere, saat sekizde, ban günl.-.r de bü5 duraklarında .. dolmuş• diye ba- yı herke!eiıl vermesine imkin yoktur. iti et aabşlarında nAı:ım bir rol oyna-
saat dokuzda, dokuz buçukta Daşla- ğıran ıoförler de uzun uıman vasıta Ş 1 .. l . , . , mak için açmağa karar verdii;i et satıf 
maktadırlar. Sabahleyin, otobüs du- beklemekten bıkan yolcuh1 rın imdadı o or er cemıyetı reı•ı merke:r.i bazı ıebeblerden dolayı bu yıl 
raklarında bekleyen halk, otobüsler- na yeti~mektedir. ne diyor ? açılamıyacaktır. Çünkü bu merkezde 
den ümidi keserek tekrar tramvay is- ~faamafih, •dolmuş• hıırın dolına~ı- Otobüs ve otomobil işleri hakkın- I kesilere~ ~t~lac_ak ka~~lık hayvanla-
tasyonlarına koşmaktadır. Traınvay- nı beklemek 18zımdır. Çünkü bcs kl- da, şoförler cemiyeti reisi, bir ıabah nn temıni ıçın uç ve dort ay e\·velden 
Jarda yer bulamıyan halk da, karşı {'ilik otomobiller, altı kl~i almlldnn gazetesine şu malOmab V!rmektedir: teşebbüslerde bulunulması icab et -
taraftan bir otobüs gelWğini &ördüğü hareket etmemektedir. Şoförler altı .,_ İstanbulda çalıo;an taksilerin mektedir. Şehrimizdeki çelebler kovun 
zaman, gene otobüs durak mahalline kisi buluncaya kadar otorr"nbil! ilk miktarı ihUyacı karşılayııcı1k nliktar- mıntakalannda bu seneki kasahlık. 
koımakt..'ldır. Bu suretle halk, tr.lm- binen yolcu da &.'lbırsızlanınakt.:ı, •Bu dan azdır. Otobüslere ı;ıelint'e esa~en hayvanları kiınilen kapattıkları için 
vay i.ı;tasyonlarile otobfuıı duraktan kadar bekleyeceğime tramvayn bin- hepsi hurdadır. Bunlar ,ıkı bir mu- Belediyenin ayrıca hayvan temin etmesi 
arasında vakit geçirmektedir. ~ydim daha iyi olurdu• diyerek ken- ayeneye tAbi tutularak çok kötü olon- güçtür. Bu itibarla Belediyenin et aatıt 

Dolmuş 15 kuruşa!.. di kendine söylenmektedir. lar seferden çıkarılmah".fı ... Görünt"n merkezi önümüz.deki sene içinde aç.ı-
Tramvay istasyonlarında tram\'aya Hasılı, sabahleyin dolmuşa birıııck vaziyf'te na1.aran 6 aya kadar bütiln labilecektir. Belediye bu müddet ur-

binmek müşkülitı ,otobüs durakla- de pek rahat bir iş değildir. -'.ynı 7a- otobüsleri çahttırmak imkiru olmıya- (ında şehirdeki et uılı$1annı sıkı bir 
rında da nafile yere otobüs beklemek manda, dolmuşlar, Taksimden B;ı.h~- caktır.• surette kontrol edecektir. 

çok iyi koruması lizım geldiğini soy ... 
ledl. 

Allahım! diyerek odasına glrdi. gözlerin ateşini, man111ı.1ı J..ı:ı.ybedece- hoşlanıyordu ... Betkl .1c evlendikten 
Bu oda, köşkün en biiyük odala ... ğine lntinamıyordu. Haı~ıulJ. ılk i"a- sonra .. • diye düşündü .. Evet evlendik-

~ PiYASA) 
im11111111111111111m11111111111111ııııımııııı11111ııı11 111111 

İhracat maddele• 
rimizin vaziyeti 

İhracat mevsimi içinde oıduJll"': 
için iç pazarlarda son haftalar ıB1' il'!• 
da hararetli muameleler olmut~· JJ 
libaşlı mahsulltımıun son bır h 
zarfındaki piyasa vaziyetini yaZJ"1° 
ruz. 

Bufday: 01' 
Halta içinde eluerisi Traicy•dal' ıc.P 

mık .ilu're oehrimize ceman :>34~ .ıt:iP 
buğday gelmiıtir. Memlek:till"""" 
mahsulltı kıt olan bölgelertnd•P .... 
ve buğday ta.lehleri artbğından "' oJ• 
len buğday da ihtiyacdan nok',"' .... .ıı 
duğundan bu hafta buğday fjatııw 
20 para tereffü kaydedlimlıUr-

Arpa: k~ Piyasamıu ehemmlyetll mi ~ 
mal dökülmesi üzerine fiat1ard1 ,ı
başına 10-15 para tenezzül vuJ<u• 
mlştir. 

Pirine: ,ı!• 
Pirine vaziyetinde bu hafta bit il,.. 

leme &örülmüştür. Piyasada piriD~ 
lehleri artmakta ise de döküın ~e ıı " 

dolayaila alıcılar fazla stoka ~~· 
mektedirler. Fiatiar: Tosya Kutş 30,,ı. lar 32-3215, Diyarbakır maUarı , )c\I" 
Mersin ayarı Engin cinsler 27 ~ 28 il! 
ruş. aralarında muamele görınUşt ' 

Tiftik: . ·kl,,ııı 
Rumanyaya gönderilecek tiiti ,~rı' 

mühim bir kısmı ihracatçılar tir ,,.a,. 
dan hazırlanmı, oldutuııdan pb" gı.I 
yeniden bir dur«un1uk başlarnJ5tı!ÜftıV 
hafta içinde yalnız 140 balY• ~0tı
sabf maumelesi kaydedlhn.I•~· flil~' 
lan bu mallar oğlak cinsleridit· "i~' 
lar: Oğlak 155 - 160. Karahisaf• ıj!I 
tahya, Eoklıehir malları 135 • ı:ılo 
Ankara, Bolvadin, Poladlı 128 "' jj1' 
Bolu, Çerkes. Gerede 125 • ııı
Kastamonu, Zafranbolu 135 ~0r.f1 
Konya da~ malhırı 130 - 135 .. Jfl'I' 
ova mRlı 122 - 125, muhtelif de~ 
lan 100 - 105 kuruı aralarında • 

Yapağı: tt.t 
Geçen halta oldul!u gibi bU b' µ• 

da yeril fabrikalarla stokçul•.'1~ ti" 
aliyeti göze çarpmaktadır. JJ&iJJ' ,;iri 
lehler neticesinde bilhassa ı.rı~,,_Jı:f' 
malların fiailan artmıştır· ,...,_j:~ 

ül<s""' • cinsleri 80 kur"Uf8 kadar Y Jc:·'ıı 
tir. Muhtelif Anadolu, Trai<Y• y b•f" 
mıı yün ve saire olmak üzer~ ,,.uı
içinde cem'an 1300 balya ırı• 
mıftır. Gene kadın bu mevzuda fazla !t"or.u

tulmuıru istemediğini anlatan bir ıü
kOnetle: 

rından biri idi. Canan f~ZJa eşya ıı.ev- retler baclamıştı.. evet ille ı'ş•r•tl•r.. t d h b k ı v .. " en sonra a a a~ a tür ü bagJ.,n-
mediği için boş hl~sini 'erece:C

1 
kadar Biraz daha ayna.ya y;ıkla·,;tı. DutJak- mıyacağı ne mallı.:·ndu . Karar v"rme- Fiatlar: 

77 
• ~ 

az eşya ile döşenmişti. Pencere erinde ları kısılmış, burnunıın kanadlıırı ı•· l' 
b • liyı"m, diye ı!frarla lc:endi kendinP tek- Trakya Bandırma Bursa 

- Ben de kendimi koruyorum., de
dl. 

Ve elin.i uzattı. Mithat Şevket ken
disine u1.anan bu eli şefkatle Rvuchı
rında sıktı, kapıyı yava~ça örterek 
çıktı. 

a~ık renk kırmızı çi~kli asma ~r- rHmiş, endişe ile daha yakından bak- ' ' 74 "' Tt1o · rar etti ve bir ay uzun z.e.man, tliışün- Çanakkale, Gelibolu, İzmir 61 • .. 
deler vardı. Aralık olan bu perdeler- tı. işte gözlerinden şak11ıklanna do "ru d. ı· 

~ meye vaktim v.:1r, '!iye blraz müsterili Karahlsar, Kütahya, Yozga fj6, Y 
den~iri yağmur danllal arı ile )lkar.an ince çizğiler, dudaklarının kenarında ld Karahl s y gad 65 ... ıı.1" 

.. .. .. d G c kad k" "k k i o u. !Car, ıvas, oz 1 f; car .• ar gorunuyor u. ~ıı ın ya- uçu ıvrıntı ar ... k .. .. . 
85 90 

ktıl ı.rı" 

vaşca pencereye ilerledi. Bir an durup Büyük feliket hal:>eri alınış bir ·n- Eğer, onun tek1ifi"'."lJ kabul eder"', anmı• JtU~ yunu - • .ı-•111 
.. -

1 
.. til ·1 · • d ğ'l b k rum y•pagı 78 - 80 kuruş 

Sizi, yalnız bir kişiyi se\.'lTiiŞı ..e - ı baktı: Canan yalnız kalınca saate baktı. 
rı~lerce ~nun lçin ümidle çarpmış - N~:eyeo .1Pdiyorsunuz? Daha •r- İçerden çatal, bıçak gürültüleri geıı
bır kalbın ııeaklığı, f("fkatile dolacak ken degıl mı?. yordu. Yemekten kalkmak tiz.reler, 
~ir yuvaya. Mavi Göle ça~ırıyorunı / Bu sözler derhal yüzünden tebeı- diye düşündü. Hastabakıcıdaın nöbet 
lımire benimle bf'raber J?r:ınir-. diyo- süme benzer memnud bir mananın ~e- atmak için daha vakit vardı Oda,t.ıııa 
rum, karım olmanızı teklif ediyorwn l up geçmesine aebeb olmu,tu: gitmeye karar verdi. Yalnız kalmak 

baktı. Dışarısı &öz güzü gorınıyt>cek san gibi dişlerini sıkar3k ve hafif tıt- 1 gon rıza~t .~ e ıc;teml!'ı:.e c ı aş -a .. d' :""' 
kadar karanlıktı. Yaor-ıklarl'l hış~rtr&ı 1 reyerek aynadRn yüzüt ıJ uıakla~tır- ı sebebler yuzunden mecbıır olarak ka-ı da muamele gormekte ır. ~ 
ve dallardan kayarak toprağa dökü- dı. Yoraun. arkaıı;ına y.ısl:lndı. İhti - ı bul edecejini biliyordu. Bir koca ,.. · • 
len yağmurun hafif st-Si duyuluyor- yarlık .. Şimdi detil. daha çtık gene - )arak .b1ithat Şevk"!t lxo:k:l ide11ld.i. B ""'l t 11 rirıde 

Canan.. - Kulübe gideceğim, diye cevab istiyordu. 
Gene kadın heyecan1~ yerinden verdi. Fazla heyecanlandığım, ııkıldı- Odası Alevin ve annesinın od.."'lla • 

kalkmak ister gibi bir hareket yaj)lı. ğım zaman başka bir heyecanı." k ~n- nna bitişikti. Bu üç odadan aonra ko-
1\olithat Şevket ayağa kl\lkmıttı. O:nu dimi avutmaya çalışırım. Oyun oynR- ridor kıvnlıyor, bir dirsek J~pıyordu. 

zundan tutarak m8.nj oldu. mak istiyorum, Hem arkadır1şlar1 da Koridorun kıvrıldıRı nokt:ıdan bir iki 
- Fakat •imdi bir f'?Y töyl~meyiniz. görmüş ,,Jurum. adım ötedeki oda Re,idindi. 

Gene ümidlerimi kıracık bir cevab Canan JMar etmedi. Ayağa kalkb. Gene kadın kendi odasına girmeden 
"'ermenizden korkuyorum. A..,abınız Salonun kapı~ına kadar onu götür-:lü. evvel k3pısının önünde bir müddet 
bozuk. norıoal değibin1z. Size dü,ün-- Orada Mithat Şevket bir an durarak: durup clinledl. Ev öyle bir s~ssızJiğc 
mek için bir ay gibi uı•ın bir z:lman - Siz.in için çok üzüli.iyorum, de-ı gömülm~~t~ ~i .~a~ib il~ k.~rk ~ı içirde 
verecei'im Canan .. Bir Ay sonra ba- d.i. Son günlerde ıayıfladığınınn far~ sırtının uşuduğunu hıssetU. On bE:ş 
na cevab vcrirıı;-inlz. O zamana kadar kındayl Bu çocuğun hast.ahğı ıle gün evveli ve dah.~ uzak l{tinJ,.rl ha
bu bahsin üzerine ıetmeml?yi de va- l çok yo dunuL Bir feyden de 1eor - tırladı. O zaman k~kte, durmadan nçı 
dediyorum. kuyoru lıp kapanan kapılar, Alevin al·kadat· 

Sigara!!ını tablaya bastırarak, a.ce!e Küçük bir tereddüdden sonra ili.ve tarının kahkahalan daim~ açık kalan 
ilive etti: etti: radyodan dökülen müzik ıJ(,Sler.. ko-

- Ben kaçıyorum. Sizi bu ıece e- - Bu hastalığın ne kadar sarf oldu- ridorlarda Pn'Vinin, N•zh kalfanın 
pev ıYtım. Beni affediniz. ğu malUm .. Geçen ıün dostlarımdan telifh koşuşmaları vard.ı. Evin ıçi gU ... 

Sakin görünü,üne rağmen sesi tlt· J bir doktorla konuşuyordum. Haıta rültü, hare'ket dolu idi. lçlni ç~kr. Ba
riyordu. Gene kadın merhametle ona ile mefıul olan kimlenln kendisini ri daha büyük fe!Aketlen ıı.t•ıımasak 

du. Perdeleri örttü. ken korkunc bir has'alık ı;cibi ürpe- Faknt erkl'.'k olarak oııda en kilçtik eyog U O e e 
Geniş, alçak, ceviz bir ka~~o.la, ,c-d.a- rerek, korkarak hatırl~ıdığı ş.;:ydi bu .. 

1

1 bir heyecan ihtira.-.ı yaratmıyorılu. yer yok 'r" 
nın orta~ına b&şı Juva: 'l bıt~ık ı<:on- Fakat o zaman sıelip ger;-;ci hır k~L>us Bununla beraber fazla hayıJe ka- v•Y' ~it 
muştu. Üzerine kırmı'"'.ı ipek hır ör~ü gibi idi. Şimdi ise ıliı'dr.?nbira eşiğine ı pılmc> dan, kalbini, ... rıf!t~ını bir çok su- A!~:u' ordularının Runıa~~rl<t~_e riP 
örtülmüştü. PencereY"Jin_ k;ırşısında bır vardığını görüyordu. Ancak bet St!ne, Dllerle yormadan m.:ıkııl bir cev&b İesı. uzerinf' bu meınlek~U cneb1lt 111 
t~val~t ve onun yanın.:ıa .'f':'~e kırmızı beş sene ~aha .ı:"iicad.ele edebilir, da- verm~i lizım 'teldi~inl hllıyordu. stanbula -~elen muhtelif y:rıfl· f!-iJ .. 
çıçekli basma ile kaplı b~ır koltuk yanırım, diye soylendı. Ond1n SC•nra?. Bekleyecek yaşta değildi. Yeni bir aşk, ,.~s~ hergun artn.aktadır·_.,f'rdetı 1'1., 
duruyordu. Canan bu koltuga yavaşca Allehım ne çabuk ,.enele-r ~eçıniştl, ne heyecan aramak, o da manaınzdı. Ona [ngılız, Polonyalı ""e Muse\ı ıeeetlif 
tuvaletin önüne çekti, oturdu ve ay- çabuk! Mithat Şevlc;elin jzdivaç tekli-- 1.. olan iyi d .... t b" k k rekkeb bir kafile tehrinüıe ge 1pııd~ 
nanm önündeki abajurun düSn1ei:ll fini hatırlayarak y."lrg•ın güliimsedi. bazım k k 1• uru~ .ırderd? ti ,-e Harb başladığındanbcri }..t/rı :j~" 

. d' ş· di .:1 . d h!l k H ık . . - u er e yo unun uzerır.. ey ı. Hem f a v-ıa rJ' 
çevır ı. ım otur u~u ye:- a UV· ayır, art ısynn e!mcyf', reddetıı:e- d senelerd beri K d' .. t k. hiç seyyah gelmediği f('in en ··rıl' ·f 
vetli, fakııt yormıtyan bllı bir ıı.ıık i- ye hlç bir sebeb yoktu. •Mavi Göl..• e en · en ı 9ını es ın diışen Bcvoğlu otf.llerl son ~ı.J 91 

çinde kalmıştı. O 7amon Canoı~ boy- İsim hoşuma gitm;şu. Göllerle çevri- i~in yaptığı bu telkinlere rağmen ıı:e- tamamen dolmağa bJ.!'{la?r.t!cl"'dır~ıtııf 
nunu ileriye doğru uzattı ve dıkkatle li yeşil bir tepecik, kti.;ü:C onn11 nlar. ne içinden bir taraf l~y"ln eder gibi çok otellerde boş yer hiç }<:alrO: _,J 
aynada yüıiine bakb. temiz hava, tabiata yektıl sak.in bir oluyordu. Bu isyanı yah"tlırmak ister ~ 

- 38 yaş, diye düşündü. Kırktan c;ifllik hayab ve nihayet Mithat Şev- gibi Mithat Şevketin sözlerini tekrar 
sonra çökmeye başlayacağun. Mithaı ket.. etti. 
Şevketin hakkı var. Eğer bı.r müridet Bu adama tefkat ve <loitlukt~n ha~ 
daha oyalanır, katar vermezsem ıgeç ka bir sevii duymadı.ğı muh.1kkaktı 
kalmtf olacağım. Bu seva:ide cinsi bir m~yil de yoktu 

Fakat, içinden buna Ln~nmıyordu. Erkek olarak Mithat Şevket hiç bir 
Bu solgun, mat yüzün bir müddet zaman onu heyP.canlandınnamıştı. 
aonra hW'uşucağına, bu parlık tlyah Bununla beraber nefret etmiyordu, 

Annem ihtiyar bir kadın .• Alev 
yarın, öbür gün evle;ıip gidecek. Yap
yalnız kalacaj:ım. llilhat Şevketle 
evlendJğlm takdirde vaziyt!t değiteeck 
mi?. Evet, aram.ı.zd. atk olmaya<"ak. 

{Arluıa nrJ 

• 
Ramazan t• 11' 

ı ' lmaak 4,39 iftar 17,1ı 
Öğle 11,59 Akşa"' 1s.5' 
ikindi 14,59 Yab• J 
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POLİTİ.KA • ASKERLİK 

'Yunanistanın kat'i 
nıüdafaa azmi 

llulıarı.•-
thı ~ tam manaılle mllıye .. 
llftnteshjr dairesine S'irm.iı olm8!ına 
Unı en Yunanistan milli mevcudive

ı..;10hUtü~ kuvvetile ve bütün Lmk.in
.: hludataaya annetmiştir. Yun•n 
•Ylsetiıı ~ de bir dei4i1<llk olacatıoa 
ııOU: llelııradda çıkan Vreme pzete

~ll verdil! haberi Atine •iansının 
ilk ~lr lisanla tekzib ebnesi buna a
kı bır delildir. Bu telo:lb "ıösterlyor 

• lunıını. it lan, tebdid nereden ıclir-
l•ls!n ""dal ed . lira. mu aa ecektir. Harbin 

ifa Yet ııalıuııu dalma küçültmek ve 
,:ı~ lıtedltlnl söyleyen mihver, 

le di llalkanJarda yeni ateıler köruk
ttlti >iıı • başlamıştır. Fakat bu ateıl•· 

,.., kebabla beraber ıiıl de yanabile-
• .,nl .. 
l 10ylcrse1c: hata etmemiş olunız. 

eı:b•ertn palitlkuı ,udur: Adım a
v k Uerlcmek! Almanya nas~ Slo -
1 YlyıJ<e % nılWne ram ederek ve Ma• 

ftd lanın mihver ahpablı(ından isti

~ .. ~ ederek Romanyayı lşııaJ eıını.ae, 
llııı llonıanya vasıtasile Bulgaritta

">ld ı.P<slne lnmiı ve onu bir çok 
""ı ler mukabilinde kendisine baila
ı.,,, lır. Almanya bu lıin böyle ayni 

~.: ile devam edecejird sanmqtır. 
llitta. Buıcartstan vasıta.sile de Yuna-" 
~ nı tehdid edebilmek bülya•ına 

Ptll!uftır. 

4'. Cöl'filiiyor ki, Almanlar, ılyaserite 
ııı.ı:kerUkta olduiu gibi hep aynı 
~~rı kullanmaktadırlar. Naa~ 
i>tb· ııı btiJJsında ŞllHen plirunı 
loıı ık ttnıişler ve muharebelerde Pil• 

ıu:":~ld. Kutno harbi taktltlnl kü
llıııl . ~Çijk parçalara ayırarak imha 
'l'ııl Utıu kullanııııtlana, palitikada da 
\> llsule müracaat etmektedirler: 
,: küçük küçük parçalara ayıra
tı»kı hayat u.ha!"ına alıvermek? Ve 

'diit Şliifen plinında Pıırb için tatblk 

ıı,. n Usul &ibl, Tuıoslavyayı arka• 
11\ı ,..,,,ak!!. 

RE S Mi 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 
Anadolu Ajaıuının 20 tarihli biılten

lerinden yaptıj:ımız harb teblili huli
aalarını 8'8itya yıı.ıyoruz: 

fngiltere . 
Bugün padr (ÜnÜ fimdiye kadar 

dütmarun faaliyeti, bilhassa İngıltere
nin cenubu f&rkl mıntakuı üzerinde 
vukua gelmiftir. 
Öğleden evvel ve öileden sonro, ek

terisi avCJ ve avcı-bombardıman tay
yarelerinden mürek.keb dlifman teş.ek
külleri, bir çok defa. Kent kontluğu 
11hllini aşmıtlar ve çok yüksekten u
çarak Londraya ve Taymis mansabına 
doğru ilerlemişlerdir. Bu tayyarelerden 
bir kaçı, Londra mıntakasına varmağa 
muvaffak olmu,lardır. 

Londra üzerine ve Kent ve Essex 
kontluklarına bombalar atılmıştır. Fa
kat timdiye kadar alınan raporlara 
göre, ha!ar ağır delildir, kurbanlar da 
fazla değildir. 

Y edı düıınan tayyaresi dütiirülmüt
tür. 

Almanya 
İki gün zarfında torpille~ 

gemi tonajı 321 bin tona balil 
maktadır. 

olan 
ol • 

Hava ~raitinin müaid olmamasına 
rağmen, Alman hava kuvvetleri Lon .. 
dra ve merkezi ve cenubi İngiltere u .. 
zerindeki mühim askeri hedefler üze
rine bombardımanlarına devam et .. 
mi,Ierdir. 

Gece zarfında mülıiın tefOkküller 
Londraya hücum ederek, kısmen en 
büyük çaııta olmak üure büyük mik
tarda bombalar at.mıılardır. İsabeller 
vaki olan aair bir çok noktalar meya .. 
ruoda, Westindia Dock'un flmalinde
ki Greenwich havagaz:ı fabrikası, 
Handby park tayyare malzem•sl fab
rikası, büyük bir ru teW.tı ve müte
addid istasyonlar bulunmaktadır. Bu 
btasyonlarda bir çok yangınlar çıkınıf 
ve bin metreye kadar çıkan al,vler 
mü,.hede edilmlştir. 
Ağır muharebe te .. kkilllerl L!ver

pool limarunm tesı.atına, Coventry'de
ki mühlmmat fabrlkaJanna ve merke· 
ıf ve cenubt İngilterede bulw:ıan aair 
hedefler fuerlne hücumlar yaparak, iyi 
isabet eden bombalar atmıtlardı-r. 
Düşman Alman aruisl üzerinde hiç 

bir akın te,ebbiilünda bulunmamıştır. 

ltalya 

>"tonun için Bulgarlara ıenlt mik
)o, •llıllerde bulunulduiu an\qıb
au; 11• valdlerln bO!JDd• ıüpbeslr, 
•· '"ların Dcdeaiaca inmeleri var • ""· ita İtalyan umumi karargilhmdan bildi-
l'tt tırlanan mihver politikasına rildiğine göre İtalyan tayyareleri uzun 
~ hidise fÔyle cereyan edecekti: bir UÇUft.n IOnra, Basra körfezinde bir 
~ l"anlQ hakemllif altında Bul • İngiliz müatemlekesi olan Bahreyn a
lıı,_ r ts\l. muahedelerin tadilini ve dasındald petrol merkezine hücum et
...... "'11 h m1,ıerdir. Şimali Afrikada İngiliz as
"-ıııı. ey ' Dedeafaca kadar olan kert mevkileri bombardıman edilm4-
!I) kenın kendilerine verllmuinl Is • tir. 

'• ';kler, Almanya, Balkanlarda mlh İtalyan tebliğinde, İngiliz tayyare
le! ilkG.nun nazımı sdatile, bu me~- !erinin Bingaziyi bombardıman ederek 
..;~n llonıanyada olduiu &ibl alika- yangınlar çıkardığı kaydedilmektedir. 

~la devletler arasında müukettsini - -~- ----

lttt tdec.ek; arada Ud taraf ıaıete $arlo'nu f ı" I . 
lo birbirlerine karfı palemlUer ya- n m 1 

YAZAN: 

E:KR'M 
RE:J'İT 

E vvelhi telrihalaTın hula•aıı 

Fatihin fermam üzerine Midillide yerletmeğe mec
bur kalan Yenicevardarlı l'"akubun dört ojJundan hfıak 
ve Hızır babalannın san'ati olan çömlekçiliği yapmak
tadırlar. Diier iki oilu İlyas ve Onıc, evvel& ufak bir 
filika ile başladıkları çümlek tlcarcUn1 bırakıp işi kor
sanlığa dölunüıııler; fakat M>n günlerde karştlaştıklan bir 
düşman ıemisi1e yapmaia mecbur kaJdıklan bir miit'a
delede İ1yas şehid olmuş, Oruc da esir düşmüştür. 

Hızır, kardeşini esaretten kurtarmak istemişse de 
Oruc, buna razı olmamıştır. Efendisinden dayanılmaz bir 
tazyik l"Ören Oruc, bir gün, Antalya Vali.si Korkud Ha .. 
run azad etmek üzere satm aldıfı esirleri götüren re
milerden birine verilmiş ve kürek tekmeğe mahkiım e
dilmi.,tir. Oruc bu vaziyetten isti(ade etmryi ihmal f't
memiş, Antalya civannda zincirlerinJ çözmeie muvaffak 
olarak kendini dalgalara almış:tır. 

Bir saatten fazla dalgalarla, köııüklerle kucaklaştı. 
bolu,tu ve nihayet ufak bir adaya çıktı. Bu adada bir 
kaç hane vardı. Bunlar hıristiyan balıkçıların evi idi. Her 
nasıha: bu balıkçılar müslüm.an esirlerin firarını kolay
laştırmağı idet edinmişlerdi. 

Oruc, bu evlerden birinin kapısını çaldı. Kapıyı bir 
kadın açb. Üstü başı sırsıklam, ayak bileklerinde demir 
yaralan olan bu adam, mutlak firari bir miWüman esiri 
idi. Derhal onu içeriye aldı. Giyecek ve yiyecek vereli. 
O emada kadının kocuı geldi ve evindeki bu misafire 
ikramda bulundu. 

Oruc, yeni dosilanna başına gelenleri anlatırken, 
dışarıda fırtına yavaş yavaş şiddetini kaybediyordu. 

Fırtına dindi, hava kaldı, undal da a:allye avdet etti. 
Sabaha karşı hareket edilecekti. Galinin kaptanı, gemi· 
sini teftit ederken, Orucun ekaik olduğunu gördü ve he
men aandal indirerek ~var adalarda araftırma yapılma-
anı emretti. 

Henüz sabah olmamıştı ki, Orucun bulunduğu evin 
kapısı vuruldu. Ev sahibi kapıyı açınca, içeriye galinin 
mürettebatından altı kişi hücum etti. Fakat bu alt! adam 
birdenbire oldukları yerde mıhlanıp kaldılar. Oruc kar· 
fllannda oturuyordu. Fakat etrafında bet yabancı varil. 
Hayretten mütevellid ıı:ük-0.tu, nihayet biri ihlal etti: 

- Bre Türk, dedi, sen kaçıp ne diye buraya geldin? 
Bu ıuale Oruc kemali az.amet ve ıükUneüe cevab 

verdi: 
- Yanılıyorsunuz... Ben kaçmadım.. Kaptanın des· 

turile karaya indim. Nasıl oluyor da galiden bir sandala 
bindi~ml ve buraya geldiiimi görmediniz? - Haydi ge
minize avdet edip kaptana sorunuz ... Bana karşı kırıl -
mışsa buraya haber göndersln. Ben hemen galiye 
döner, gelirim. Sizi temin ederim ki, buradan ayrılmıyıı
cağım. Beni tekrar burada bulursunuz. Fakat emin olu
nuz ki, bana kaptanınız. ne kadar demiri varsa vursun. 
beni gene Muhammedim kurtarır ... 

Yeni intihabatta 
Roosevelt'in en 
kuvvetli rakibi 

nasıl bir adamdır? 
,.i"kl•r, hududda ulak tefek hidl • 

ı.,e' ııkacak, bunun üzerin• Alman- «Büyük diktato"r>\ - Roosevelt mi?. Ondan daha iyi-
li ' her iki Urara mihverin hakemli· '} sini yapacağım! 
"'•rıd . IGıı,! e ecekler! .. Bundan ötesi ma- San'alkir eserini Geçen hafta Kansasta umumi bir 

il,! to_8Uhdan ötesi, Viyana konferan- toplantıda söylenen bu sözler büyük 

t ""iıburı konferansı ve saire.. anlatıyor bir heyecan yarattı. Herkes kendi 
l\.t.t kendine soruyordu. Bu bir rüya mı-

la.._ -- Yunanlstanı da bu lşe Um- Lo dır, yoksa hakikaten bun1an IÖyle-
1~:"1'. lazımı Onun l•ln mihver dev- ndra 20 (A.A.) - Daily Mail ıı•- ff """'li d ~ zete'/, Nevyorkta buyiık heyecan u- yen Cae eyge'de çalışma hayatına bir 
'1ı •ha bu sahne bı11amadan Yu- yandıran ·BUyü.k Diktatör,, filminin mekteb muallimi olarak bqlayan fU 

'ı.tı.a, mihver d_ostluiunu kabul mtieil!-6 ~harlie Chaplin'le telefonla mütevazi Willtle midir?. 
~ \' llnı, Alman ve Jtalyan tebaalan- y•Ptı&l. bır mülikatı nevetmektedir. Yalnız hatibe en yakin tribünlerden 
~ "hattJstana serbeıtce sfnnek: hak- ı F~ lnplterede, harbin batmdanberi birinde oturan açık renk çiçekli elbi
h.. t\ 1aıunrna51 Ati.nanın İngiliz si• İngiliz davası lehine yapılan proç.a _ seli bir gene kadın bu sOzlere hiç 
·~tine al ' ı ganda harekeUerınin an muhımmı te- hayret etmiş görünmedi. Halk fısılda
"ı. eybtar bir tavır takınmasını Wtlti edilmektedir. şıyordu: .pilly Pilly•. Çünkü Caef • 
ftuı~•dir. Çünkü, ancak bu sayede Chaplin, Daily Mali ıazeteslne de- leyge, Kansas, Amerika Wilkie"nln 
ltıııı~ !anı tahrik edebilecekler ve mittir ki: karısını bu isimle tanunaktadır. 
)•hıı, alyaset manevralarına baş:ta· •- İnıillz milletin b"" ük Wilk.ie iri vücudlü, ne,'eli bir a -
ıu. •. · Cekletdi • •---1 belki ~ e ve uy cesa- d dı H i b ""llıta r • .rumau ar, .au .. retine kartı duydutum d rin h am r. ayatı daim ir hareket ve 
Cttinı tUtı Bu1carlara kafa tutabile- lığı bildir' · e ayran- heyecan içinde geçen bir adam. Çün
l~b hesaba katnnt1arthr. Bunun için ll'un. Londra çocuklannın kil o, Roosevelt'i düşürmek, yerini 
\ttı.41 d. bir baskı halinde ıJimalde Ama- pannaklarile h~.vayı ifa.ret etmeleri ve almak için milthit bir mücadeleye 
llttJ.; U.lc hududunda İtalyanları tut • ~nru:aı~ ~ute~ harub~ler araSJnda girişmiş bulunuyor. Bu adamın nerede 
lild·ltdırıar. Fakat İtalya sahnede de.. gulebı.l~ltl~nnı ıosteı·en aktüalite fi- bulunduğu bilinmez. O her yerdedir. 
1,,. tt. Otıun kuklası Amavudluk ··ar- tim_ ıe.nnı ıormek dünya için ne bü1.·ük lı ilham k tı Texas'da olduğu unnedilir, ha!buki 
"ı.,i rıı.vudlar meıhur Timorl ı•- hır ayn•. dır ... Filme bqladı- Virginie'dedir. Şimdi )'dichigan'da ol-
>i4 e \tasıtasite l.steklerinl daima te- tun zaman. .harbın . o~une ı:eçUme:ı ol- duğu söylenilir, biraz aonra Şimali 
.\~tktedlrler. Bu, hakikatte bir dutuna emın değ~dim. F.lkat çirkin Caroline'de olduğu anlaşılır. Sırası 
lt l~ d istetı değildir. Bu, hakikat- ~eke.t eden tota ıter d1!vletlerin ye- geldi mi derhal tren. otomobil, tay
"-.\ 1Y•n istf'iidir. Fakat mihverin nılmesıne yardım •llnek. 6.etebbi.ısiıc yare ne bulursa yola çıkar. Durma· 
it..ı;:ııil mevzuu bahlı oldu(undan. filmi bi~dim. Na.zil~r aley~e tluy- dan telefon eder, yazar, plinlar doldu 

't, a.hncye çıkmamaktadı:r. ~u~ tıddetli hitsiya~t..u ılham fi - rur, mitingler tertib eder. Bütün bu 
'1.ıib hl~ he.rn davacı, hem kadı, hem ~Jen,_ yuatarak hurnı_et ~e i!ıtikli.l ieJeri de ıülerek ne,'e içinde yapar. 
t "lt olan adamın hlkiyesl... ıçın mucadeleyi ıaye edinmı,tim. Fil- Yer, içer, yalnız uyumaz.. evet uyu
~ ~t 'Yun · t b .. f. bu Wlti- min sonundaki nutuk harbin ilirundan maz!. Ve bir zayıf tarafı vardır: i<a-
IM~ ıa ... - anıa an, mlu un f k 'I sonra vaı.ılmıştır. Totauter ıiıotem hiç l h bbcli K Pil\ -"'iıL~ ·•-.nında sez '' en u a .., r " d d nsına o an mu a .. arısı y, 
~i; ""&t'lılt'- bil b 

1 
tır Çil ... bir ıureUe evam e emr.z. Bu rJ.stem biraz da onun mürebbiyesi gibidir. 

... t. ... e u unmamı, . n d ·c1dir o ~~~ bir )'Umuşakhk politikada ha· Av~pa a ~cçı · evam edemeı. ve Oturması, ayakkablarını değiştirmesi, 
""\ tı çorab sökülü gibi uı.ayıp ,tt- elmıyecehktir. btirahat etmesi li:zım geldiğini ona 
ltlıt led.lt, Tehlike nereden ıclirSe Diktatorlere kartı aldığı cesurane hatırlatan bu gene kadındır. 

RBAROS 
Rodoslular '8"'1P kolmıtlardı. Oruc, kendinden o 

kadar emin görünüyordu ki, bu emniyet kartısındı söy
lenecek ıöz yoktu. Maamatih birisi sordu: 

- Pek iyi .... Yanında oturanlar kim? .. 
Oruc göğsünü gerdi. aa,ını kaldırdı: 
- Birisi gelip beni kurtaracağını aiz:e IÖyledilim 

Muhammed.imdir. Diğerleri de onun ashabındandır. 
Şaşkın, müteheyyic; korkudan titriye titriye gemici

ler çıkıp gittiler. Gemilerine avdet ettiler. Hiç biri gelip 
bir daha Orucu aramağa cesaret ebnedi. Oruc da ertesi 
ıünil bir aandala atlayıp Antalyaya geçti. 

Orucun tiran Rodosta pek çabuk duyuldu. HenU.z 
crada bulunan Hınnn gönderdiği tacir hemen Bodruma 
hareket etti ve Hw.ra bu mes'ud haberi müjdeledL 

Hızınn sevinci tarif kabul etmez. Secdei şükrana ka
panıp Cenabı Hakka hamdil senada bulunduktan tonra 
Midilliye avdet etmek üzere yola çıktı. Fakat, Orucun 
tehlikeden n:asun olduğunu öğrendiği andan itibaren di
ğer kardetl Dyasın vefatınd11n hasıl olan tee.ssütüne mey
dan verdi. 

Mutlak ve mutlak tıyasın öcü alınmalı idi. Mldllll
dek.i meşguliyeti, derununda yanan intikam ateşini sön
dürmek ,öyle dursun, bir kat daha arhrdı. İahıtk.18 be
raber hep İlyastan bahsediyorlar, kartılıkh göz yaşları 
dökUyorl.,-dı. Hııınn kalbine, kardeşinJn katillerine ve 
onların mel'un ırkına karfl yeni yeni ltlnJ.er doğuyor ve 
büyüyordu. Hıncının tiddetini sar{~eeek yer arıyc..r. 
Midillideki Ceneviılerle mütemadiyen kavıa ve dövUt 
fırsatı kolluyordu. ..... 

Bir gün Hızır, diikldnında bulundulu bir ınrada 
içeriye iri · yapıb biri girdi 

- Hızır! .. 
- Orucl .• 
İki kardeı !rucakla,tılar, birbirine sarıldılar. Arka 

tara.ita çalışan ishak bu sesleri duyunca kotu ve ka.r
de,lerlne katıldı. 

Derhal dükkan terkedilip eve gidildi. Fakat çok goç
meden sevlno göz yaflan, aCJ ve teessür göz yatlanna 
kalboldu. Çünkü bu kardeı toplantısında, biri eksikti. 
Şehid olan İlyas, Ege denizinin mavi sulan altındı son
suz uykuya daJın,.b. Arlık o bir daha gelip evdeki yerini 
ifgal etmiyecekti. Hiç bir zaman avdet etmiyecektl_ İl
yas ebediyen gitmiıU. 

Teessürleri ne kadar derin olslt, türlü maceradan 
sonra bu1Uf8Jl üç gene kardef, nef'eyi tamamen araların
dan atamazlardı. Bir müddet sonra gözler silindi, balu$lar 
tekrar parladı, dudaklarda yeniden tebessümler aöründü. 
Yemekten t0nra çubuklar yakıldıjında Hızır, Oruca 
sordu: 

- E ağabey, anlat bakalım, An!alyaya çıktığından
beri nerelerde ne yaptın?-

Oruc, halinden memnun görünüyordu. 
- Nerelere mi gittim?. Ne mi yaptım7 .. Hiç sorm&.yın .. 
Orucun avdetini haber alan Midillili Türk gencleri, 

Yakubun evine akın etmJşlerdl. Hepsi Orucu görmek, 
maceralarını kendi alz.ından dinlemek istiyorlardı. Şimdi 
hepsi ufak odayı doldurmut, minderlere, yerlere otur• 
muı kulak kesilmiılerdi. Oruc, anlatıyordu: 

(Arkası va1') 

Uzun menzilli 
lngiliz ve Alman 
toplari arasında 

bir düello 

HARB EKONOMİSİ 

Y akınşark ve 
petrolleri! 

Almanlar Rumanyaya geldikten aon· 
ra • Yakınşark• sözleri ve bu aö2la:
arasında •petrol• kelimesi tek.rarlan
mağa bqladı. 
Yakınşark, yalnız Uzakfal'kın bir 

muvasala hattı değil, ayni zamanda 
beıerln tapındığı, bu ııUnkü saruıyı
in kanı olan petrol hazinesidir. Bi
rinci Umuml Harbde Irak petrolleri· 
nin mevcudiyeti henüz hayal ileml· 
nin, fen raporlarının tahmininde saklı 
idi. İran petrollerinin ise - tarihi kıy
metine rağınen - 1913 teki btıhsalitı 
c265,ooo. tondan ibaretti. 

Bu gün, evet, bu gün ise Yakıntarl:. 
petrollerinin bütün tevabii ile bey -
nelmilel iktısad !leminde kendine 
his, hem hiç de istisgar edilmiyecek, 
bir mevkii vardır. İşte 1939 aene!inde 
Yakıntark petrol mıntakalarının b
tlhsal adedieri: 

Mıntaka 

İran 
Irak 
Bahreyn 
Arabistan 
Mısır 

Ton 
10.367.000 

4.115.000 
1.059.000 

525.000 
630.000 

YekOn 16.696.000 

Görülüyor ki, rakamın azameti garb 
medeniyetinin hırsını tahrik edecek 
kadar ehemmiyet arzetmekted.ir. Za
ten fabrikaları, motörleri işleten, ordu
ları ve donanmaları harekele getiren, 
tayyareleri uçuran bu kuvvetin keskin 
kokusunu medeniyet çok evvelden al
Dllf. daha 1914 - 1918 harbinde ulr ku
til.lemmare cephesi kurul.mut, bir Sü.
vey; kanalı hücumu yapılnuşb. Çok, 
hem de pek çok kan dökülınilftill- Me
deniyetin blr fidye borcu! .. 

O tarihten sonra da -sulhta bile- bu 
çöllerdeki cidal hiçbir zaman durma
mıştı. .. Yalnız &ilihlar yerine dolar, 
sterlin, liret. frank ve fınat buldukça 
da mark çarpıştı. , 

Birinci Umumi Harbden sonra Irak 
petrollannın i.fletmesl ve kurulan Ti 
Irak Petro\yom kumpanyasını (Tbe 
Irak Petroleum Co.) müttefikler eski 
lillh arkadatlığ\na dayanarak .ı;yle 
taksim elmiflerdir. 

% (HİJae nispeti) 
Near Eıı.st devo)opmen C. 23,75 
Ruyal Dutch 23,75 
Anglo İranlan 23,75 

Compagnie francai! deı petrol 23,75 
C. S. GUlbeneldan _!... 

100 
Bu taksimden İtalyanlar memnun 

kalmamıtlı. Buna da çare olmak üzere 
Irak petrol firketinin haricinde kalan 
ve petrol verimi itibarile daha az bir 
ihtimal aneden arat.ide petrol arama 
ve işletme imtiyazı alan .. Britibh oil 
devolopmentı firketinde İtalya hü -
kOmetinin bir teşkilitı olan c.Azianda 
General İtallana• ya ve Alınan. İsviç
re, Fransız sermayesine de yer verildi. 

Irak petrol 1'letme!i bu suretle hal
)edJldİk.te:n 1<>nra cenubda yeni bir pet
rol sahası daha çıktı: Bahreyn adaları!. 

Bun körfezi sahilinden 500 ve Ar•
bl!tan aahillnden de takriben 30 - '\) 
kilometre mesafede bulunan Bahreyn 
adalarının umumi mesahası 650 kilo
metre murabbaı ve yaşattığı nüfus da 
120.000 dir. Bu mıntakada evvelce ge
niş mikyasta inci saydı yapılırdı. Fakat 
son zamanlarda Japonların sun'i inci 
yetiştirmesi ve inci fiatlann.ın dÜfmeıı:l 
bura halkının geçim vaziyetini oldukça 
güçleştirmlşU. 

1930 da petrol imtiyazını alan (Stan
dard ol\ of Californla) firkeU 1931 de 
sondajlara başlamış ve 1932 M-nesi ha

Ve mahreci Londra olanlara göre de Alınan topçusu, İngiliz uzun menı.illi ziranında 700 metrede petrolü bulmuş
tur. Milteakıb senelerde yaptlail 30 

toplarının bombardımanına cevab ver-

Anadolu Ajaıwnın geceki 10rvlslnde 
Londra ve Berllnden alarak neşrettiği 
telgraflarda Berlln mahrecine güre 
öğleden biraz sonra. ordu ve bahriye 
ağır topları, Douvres limanında bulu
nan her biri on bin tonilito hacminde 
iki büyük İngiliz ticaret gemısine atet 
açmıştır. Gemilere ve lbran tesisatına 
bir çok obüs isabet etmit ve mi.ihim 
hasarı mucib olmuştur. 

aondajdan 26 sı müspet netice vermlt· 
mit ve Douvreı mıntakasula obü.sler 
düşmüştür, İngiliz ve Alman uzun tir. Bilhassa 1936 da açılan c31· numa· 
menzilli topları aruındaki dt\eUo, iki ralı kuyu günde 3800 ton petrol verln
aaat ıürmüttür. Douvres mıntakasına ce mıntaka birdenbire büyük bir ehem
düfOn bir çok Alman obüsü, bir kaç miyet kesbelmittir. 
mil uz:unluğunca sahili aarsmıotır. İlk Bugün Bahreynde inşa ıedilmif olan 
tahminlere göre bir ölü ve Un yarah petrol tasfiye fabrikası 12 milyon do-

lara mal olmuş, dünyanın en modem 
vardır. Heyeti umumiyc:si itibarile ha- tesisatından biridir. Fakat bu 12 mil· 
aar, bombardımanın dehşetin! nispetle yon dolar sokağa aWmış bir par"' de-
pek hafiftir. Geniş bir sahada camlar ğildir. Çünkü mezkQr petrol membala
lurılmıtbr. rı 1937 senesinde tlrketine t.akrlben 4 

Ve bir diğer telgrafa j[Öre, uzun men 
ıilli İngillz topları, en fiddetll bom _ ve 1938 de 8 milyon dolara yakın bir 
bardunanını yapmıttır. lngillz toplar~ kir temin etmiftir. Şirket petrol tıle

rinde çalışan memur ve müstahdemler 
Mantın öbür kıyısına ulvo üı:edne için her türlü istinthat sebeblerlnl ve 
salvo göndermittir. Tarrakalardan, bil- eilence yerlerini de ihzar et.mit-tir. 
tün Kent kontluğu sahilleri sarc;1lmış - Mükemmel bir hastane, mekteb, U
tır. Bombardıman, '° dakikadan tatla yatro, sinema, tenb ve pllj sahalan da 
sürmüştür. in'8 edilmi,tir. Bahreynln bu k•dar 

Nihayet Alman toplan, aıkam aün klrh olmasının bRtlıca amili de denize 
batarken yeniden Douvres ınıntAkAsını 
bombardımana teşebbüs etrrıelerl üze- çol.. yakın bulunması.dır. 

ı İ · · . Bahreynde petrol bülunmuı ve ı,
r ne, ngıliz bombardıman tayyarelen 1 tilm . Ar b" t il t·· d dikk t 
Gris-Nez burnundaki Alman uzun e . esı a ıs 8.° s une e . ~ ı 
menzill·1 

loplar ·-'! i k "d 1 çektı. Muhtelil şırketler devletlerının 
ı me,,.1.1 er ne Ç:> fi • . . . . · . . 

deill bir taarruz yapmıtl11.rdır. de hımayesıru te~ ederek ·lbnıssu-
Kent kontluğu sahllleri,1tleı1 bu ta- ud• dan petrol ,imtiyazı almağa çalış-

d 
. ., tılar, BahU.&us ltalyanlar Arabistanda 

arruzu ıeyre enlenn Uadelerıne gore ld ek i · · 

Pılly Willkle 

~._; \'lltıaniJtan btiklilinl bütün ve faal v.ıziye!taıı 10nra bır. O<>İ< ihtar Vendel Wilkie timdiyo kadar haya
hı:' tile müdafaaya aunetmlt bu - mektub~ alan Chalot, cih&nfı.imul tında bütün mücadelelerd,n muzaffer 
lft~dır. Bunu Yunan Balvekill olan aktor c.otıretine bu J:Lareketile k~n- çıkmış bir adamdır. Talebe iken zira
Citı 'ın blr çok vesilelerle söyle- di aahuına hürr. ıyet ve Ineiltere dava- at amelesi, ae~ah, tilccar olarak ha· 
ı. nu .... kl "• b l bir ,, yüzde 43 elektrik fiatını indirdi. Ve 

•••· '" ardan olduiu &lbi Atina •- "ıçin.buy.U. u ro •Yn&l'Uf ada- yatını kazanmaya ba•lamı•tı. lmti • '1iL· "lltı y . d ili t.nıl ti ... ... i!tih18ki yüzde 81 arttı. İşler mükem-

İngiliz bombnrdıman tayyar,.•l.!rı, da _' petrol imtiya~ e e. etm çın azamı 
kik d ·· bcmb ta ak ·ı 1 bl gayret sarfe1.mi,lerdir. Uzun çarpı,ma
. .a a yuı: a a !" meV'Zl er r lardan aonra gene (Standard of Cali
infilAk .m~ddesi yağmurun."\ tu~~ş - (ornia) nın kurduğu Kalilomiy• .. A
lardır. InfilH.Urın durmartarı bırbırlnl b k (Caillomia .. A
t&kib eden ton-akalan. Man n bir ra yan um~yw . . .. "ilı 

0 
1.lnan slyasetinde blr de(i - m.ın tohrelloı • ve ~- ' r. hanlarını parlak bir şekilde verdi. 

~lı,;b 1•••iına dair verilen haberi Holivudun methur ak!.'iıletınden bl- Büyük harbde ailesinin menfOi Al • mel gitmiıti. Artık para, töhre! akı-
"'\-\'tl 'lnıeslnden de bir defa daha ri olan Douglas Fairbankl'ın ol:'_u da man olmasına rağmen Amerikan or- yordu. 

.~lt e. •nlayo~ radyoda verdiği ou mesa1da Atnerikada durunda vuruştu. Bununla beraber Wilkle henüı 
4it, ~ıstaıı mihvere aed çekmekte- hiaiyal!n lnpliUenn lehı·o· e olarak .ar_t- ı 1918 de yu""zba•ı olmu•tu. Annesi memnun değildi. Elinde belki Reisi 

l k edd d 
tın u tır ..- ... Cumhurdan daha büyük bir iktidar 

lığını aciy eme te ter u e en ı, · İngı'liz, babası bı"r Fransız olan Pi~:y 

'---Mümtaz Faik FEN 1 K 

~-karilerlmiıe: 
~tıııı 

"ı,. Plyıuıııo hediyemiz hakkında 
~~lubı:,lcuYucularımızdan aldıiiı=z 
l't ~ Ul~rine, aşağıdaki iki nok-
1) e IUZUm ııördük: 

~"• ~·~rlilt huzurunda çekilecek 
,1 ı.:beC!eıinde kendilerine piyango 
~ "e t &decek okuyuculanmıı.ın 
ıı\bıL l\~e.lerile piyarıg:o biletleri -
~"llıı'<l:lan 7 ikincilefl"in tanhli 
~ı. ı..,.; ilan edilecektir. Bu iti -
~ t 0 . lttirnir.in biletlerini ıılmek 

ı ~ Ctirı noterlikte hazır bulıınma
l ıı "l' değildir. 
"l.ı~ ••ra ~', l\ to l okuyucularımız. nekadar 
~·'I\ ııı ,1:d •tn1şlaru, bunları ikin('itef
,t~ 

1 
.. a ldarehanemizde bulunacak 

-. •d•nbderdiklerl takdlrde kur'aya 
e ileceklerdir. 

•--• d ti ki var, ondan çok daha zengindir. Fakat, 
Dougl.ii Fairl>&JlAI e~14 ır .. : . ile evlendi N"ışanl••ı, bulundu,.,._· as-

k bil 
ki .., &... o mutlak iktidarı istiyor. 

•- A'DC~kan ınilleti artı ıy~r kert kamptan 30 kilometre uzakta i-
hiç kimle bu barbden masuı1 degil - kamet ediyordu. Nikih günü büyük Bu esnada Roosevelt elektrik tröet
dir. Yıf~lTUl.ı ha.rbinı mukavem~t E:- bir kar fırtınası koptu. Bütün muha- !erini 10.ğvederek müstakil rakibine 
derken lnfı ·izlerin yıptık'an harıkala- bere hatları kopmuştu. İşte ilk d~fa- 5 milyar frank tazminat verdi. Netice 
rın burada ne suretle te.sır ettiıtini ta- dır ki işler Wilk:ie'nin arzu ettiğl gibi fU oldu ki intihabat için namı.ed?erin 
savvur edemeulnlz. Stiidyola:-ımmn yUrüyordu. Elinde donmut çiçeklerle seçilmekte olduğunu gören Wilkıe 
birınde çalıfAn ihtiyar btr ma~anJOZ, ancak iki gün ıonra nifanlısına gide- şansını denemeye karar verdi. Derhal 
Çörçil'in ı.utkur,u dinıc<ilklf'n aonra bildi. Evlendiler. Reisi Cumhurluğa namzedllğini koy
cBu İneUWer bWmie ayni ailedendir Evlendikten sonra New-Yorkta ve du. Fakat henüz mücadele bilmıt dc
Onlara yardun tılrıek için elimizden ee : Chicagoda iki kabine açtı. Hukuk iş- ğildi. Amerikan halkını fethetmek 
leni yapmalıyız. Bu tanda dil$ünmi - leri ile meşgul oluyordu. Blr müddet llzımdı. Wilkie ümidini kaybetmedı. 
yenler utanmalıdırlar .• bmiş;tir_ Ame- geçince cCommonwealth Soulhern Şehir tehir dolatıyor, konferansl•r 
rikan millet ve büktimeti, kendi mü- Corporation• ismindeki Amerikan e- veriyor ve ona inananlar büyük bir 
dalaamızın muenam eaa'>lannı tabak- lektrik tirkeil Wilkie'y~ •ubeıcrinden kalabalık halinde pefinden yürüyor
kuk ettirmektediı ler Ameri:tAn milleti., birinin idaresini verdi. Iki sene 10nra lardı. Gittiği yerde bütün bir oteJl it
aulh zam'.'luındA ilk defa olarak, Ttıec- umumi direktör olmuftu. Senede gal ettikleri vikidir. Wilkie ise yalnıı 
buri ukerlili kabul etnıekte tereddüd 80,000 dolar alıyordu. Fakat o gayesine bir odada iki sekreteri He birlikte ça
etme""'tir. Size bu •urctle hit..tb eder- varmak için mücadeleye devam edi- hşır. Pilly daima yanındadır. Ge·tc 
ken mınc-Jb o1uyon..m. Çünkü siz harb yordu. kadın onun yanından hiç ayrılmıyor 
ederken ._endiniı içıo o\duiu kadar bt- Samuel fmuJ skandalı onun için bir ReW Cumhur namzedinin elbi.seleri
zlm için fi,. barbettltinizi biliyoruz. hrsat oldu. Hususi şirketlerin oam- nin lekelerini silen, panlalonunun çlz
Siıin de b!lmenızl utiyoruz ki mll!i ııiyonu olan Wilkie hücuma geçli Na- ğisinin düzgün olmasına dikkat eden, 
kaynaklaruru.r.m hepsi blzmetlniıe a- ııl konuşacağını biliyordu. 1933 ten ı !okantada doktoru tarafından tavsiye 
madadir.. 1939 a kadar me11111b olduAu firket edilen yemekleri yavqca ııar•onla:a 

.. .. şı rabien Co.) imtiyazı Ibnıssuuddan H.la-
tar~~d~ obur tarafm.."'I gök gürleme- rak birinci kuyuyu Bahreynin •5 mil 
len gıbı aksetmiştir. Manşın İngiltere im li blsinde kaunLf ve 1936 d:ı 
sahilindeki tehirlerde t>enCt'ı·eler ve :çıı:n ~ci kuyudan günde 550 ton 
kapılar ısan:ılmıfh.r. Bom.baların ve fi- tr 1 almı.ştır. 1939 d tatil ıat 
teklerin tttk.lan, gökyüzünü ayd1nlat - fıs.~ ton olmuştur. a u;a 
mışhr. 

Beı lira kaybeden 
var mı? 

Mercanda Cami sokak 10 rıumareda 
oturan Çadırcı Hayık dün Çar,ıkapıda
ki 75 numaralı işkembeci dükkAınnm 

kapısı önünde S lira bulmUf ve Be -
yaxıd polis merkezine teslim etrristir. 
Para, aahlbl bulunmadığı takdirde Kı
zılaya tebernı edilecektir. 

Yakınşark petrollarını gez.erken bır 
an için de Mısır kuyuları iiz.erinde 
duralım: Mısır petrol istih<ıalAtının is
tatistiği 1911 senesindeki 3000 tonluk 
istihsal rakamile b~lar. Bu pek ehem· 
tniyetsiz olan miktar Umumi Harbd.,,n 
liOnra genif mikyasta arlmıf i.se de 
200,.000 ıonu bulmamışb. 1937 de çı
kan petrol kanunundan sonra istihsal 
artarak 1938 de 223.000 ve 1939 da 
630.000 tonu bulmuştur. 

Geçen sene Mısırda 23 muhtelli tir
ket 85 bin kilometre murabbaı bir sa-

fısıldayan hep odur. Pilly'nin arzusu hada petrol arama müsaadesi Alınışlı. 
kimsenin dikkatinJ üzerine çekme .. Genit bir a:ı.im ve rekabetle çalışan bu 
mekü. Halbuki Amerikanın, gazeteci- firketler' devletlerinin himaie:lerjie 
ler tarafından l!ll çok takib edilen takviye edilmişlerdir. 
kadını haline geldi. Yakın tMka doğru istikamet alan 

Gene kadını bir ıün ayek üstü ıö- harbin seyrinde petrolun gene büyük 
rebilen bir ıazeteci Wiikle h•kkında bir hisaesl olduğu gözüküyor, değil 
ne dütündüjünü 1<>rmut. •ene ka~ın mi? .. Evet. Yakıntark petrolu ile de bir 
f8fkın cevab vermi•: 1 hRıinedir ve bu hazinenin anahtarı 

- Çekili.niı, çekiliniz. O, hanım lco-
1 
Süveyşte Büyük Britanya!'ın elinde-

camclırl. dir. SADRt:DDIN ENVER 

3 

l.tanbullunun höfeıİ 

İstanbulun soğuğu 
l.tanbul ikliminin mutedil oldu. 

iunu söylerler. Bu fikir ilkba· 
har aonunda bir akf&Jll, aal· 
kunlar ve ihlamurlar albnda 
kahve içilip dinlenilirken ileri 
aürülmüt ve ılık günlerde e• 
debiyata mal edilıniı olmalı
dır. Bakınız; ilkteırin ortala
nnda pardesü ile titreyor ve 
paltolanmıza sarılıyoruz. Bo .. 
ğazdan kopan rüzııô.r aokak
larda ıslık çalıyor ve sanki he
pimizle istihza ediyor: 

- Na11l, p)ijlarda çıı:ıl çıplak 
dolaıır mıydınız? 

Bu ıözle daba dünkü mayolan 
habrlayanlar, sıcak odaların· 
da munis hayalleri aözönüne 
getinniyorlarıa, yalnız bu a
nı,la tüyleri dimdik olmak Ji. 
zımdır. lıtanbulda havalar ıo. 
ğuyor. Rasadbane bize 11cak 
ııünler vi.dededursun kömür, 
odun, soba ve boru fiatları, 
yaıarna maliyeti gibi, yükseli· 
yor. 

Ancak, ıoğuktan ürkmemenin ilk 
çareıi ıımabilmek, ikinci ça. 
resi cebi dolu olmaktır. Paha• 
lılık ise ber cebi çabuk bop.l. 
tıyor-

Ukin biz, iktisadiyatı bırakıp ııe
ne lıtanbulun ıoğuğuna döne• 
lim. lstanbulda soğuk nemli 
olduğu için yüksek yaylalar• 
dakinden tesirlidir; Nezleyi 
kolayca gripe, ııripi zatürree
ye çeviriverir. Bu hınzır haı~ 
ta lığın da aonu nedir, biliriz. 
Lahavle okuyarak bu meV211U 
da bırakalım. 

Bırakalım amma lıtanbulun ci. 
ğerlere iıleyen ıoğuğunu ne 
yapalım? Bundan dolayı tek
rar kömüre ve oduna avdet 
edeceiim: Is tan bula tnı kö
mürü kullanmayı öğrebnek ve 
bunun için de ucuz, barcı ilem 
aoba tipleri meselesini yemden 
ele almak lhım. 

Bu yazıyı burada keaiyorum. lı· 
tanbulun ıoğuğundan bahse
derken de ıöz dönüyor dola. 
ııyor, ikhsad iılerinde kPorar 
kılıyor. Halbuki, lıtanbulun 
en çok uğraıtığı bu, en az 
bildiği bu değil midir? 

ISTANBULLU 

ikizlere dair 
Şikago üniversitesi profesörlerinden 

M. N. Newmann, yirml beş senelik 
bir çalışmadan sonra, insanlarda !ılır 

batında bir kaç doğum mevzuu etr ı
fındaki kitabını bit.inn.if ve bu vesıle 
ile dünya kadar eski bir tıbbi mese .. 
leyi tekrar ortaya atmıştır: Hakiki ve 
sahte ikizler meselesi. 

Profesör M. N. Newmann'ın eseri· 
nin orijinal tarafı şuradadır .ld en 
mühim tetkik vasıtası fotograf olmuş .. 
tur. Senelerce, bir çok ikiz çiftlerini 
takib ederek elde ettiği binlerce kllte 
sayesinde müteaddid doğumlara aıd 
kanunlar bulunduğunu tahmin edi -
yor. 

Ondan çok evvel köylüler iltlıleri 
iki cinse ayırmışlardı: 

1) Hakiki ikizler ki, bunlar tama • 
men birbirlerine benzerler; ve bıTbir• 
!erinden ayırd edilebilmeleri için doğ· 
duklan anda bir taraflarına iğne ilo 
bir ifaret konulmak liıımclır. Bugün 
ilim tespit etmiştir ki, bunlar ayni an:ı 
yumurtasının ikiye bölünmesile ha
aıl oluyorlar. 

2) Adi ikizler ki, bunlara ilimda 
sahte ikizler denir; iki. muhtelıf vu
murtadan çıkarlar. Bunlar iki muhte
lif babadan bile gelebilirler, yani sa• 
dece, yarı kardeş olabilirler. İki adJ 
ikizden en büyüğü sonra doğ.ındır; 
küçük olan evveli. dünyaya gelir. 

İkiden fazla çocuklar, iki yumurta• 
nın, elemanlan parçalanmaklızln, 
mütenazır müstevilerin bölünmesile 
hasıl olurlar. 

İkizlerdeki benzerlik iki türlüdür: 
Birbirinin aynl olan ikizler ki, bun

larda bütün hatlar birbirinin aynidir. 
Birinin bumu meseli t0la doğru eğri 
ise ötekininki de sola doğru eğritlir. 

Aliltenaz:ır ik.Wer ki, bunlardan biri 
diğerinin bir aynadaki hayalidir. Bi· 
rinln burnu sola doğru eğri ise dığe
rininki uğa doğru eğridir. Ha.ttS. 
kendilerini sevki tabiilerine terkeder
lerse biri ui elini kullanırsa di~cri 
solak olur. (Fakat bu bal nadirdir.) 

İkizler, fizyoloji ilimlerini çok :ı.Ja
kadar ederler, çünkü bunlar tabi~tın 
hazırladıtı meraklı tecrübelerdir. 
Eğer iki ikiz.den }ı.ici kızamığa tu· 

tulur, digeri tutnlmazsa, doktor ikısini 
birden müşahede ederek has'..alığın 
vücuddıe: hasıl ettJ~ değişiklikleri, me
seli boy büyümesi üzerindeki tesirin• 
ıetltik eder. 

İkizlerin ha!!!lalıklan aynca, bbba, 
onu ilerleten büyük sürprizler de ver
miştir. 

Uzun senelerdenberi birbinııden 
ayrılmış olan, binlerce kilometre u .. 
zakta ya~yan iki ikizden biri haı.ta
lanınca, ekseriya diğeri de ayni anda 
hastalanı)•or. Bu hal kanser gibi rr.ik
ropsuz hastalıklar üzerinde müşahede 
edildiği gibi mikrobu bilinen bul:::.şık 
hastahklarda da görillmüştür. 

Uzaktan bir sempati mi? Hayır: 
Ayni tarzda inkişaf etmif olan ayni 
yapıdaki iki bünye, inkişaflarının synl 
anında, vücudde her :zaman mevcud 
bulunan, ayni mikroba karşı zayıf 
bulunuyorlar. 

İkizlerin ha11tahkları üzerinde ya
pılan bu müşahedeler, mikrob hastA
hğın sebebi değildir, sadece fırsat ve
ricisidir, diyen Alimlere hak verdir • 
mektedir. 

- 7 Jours mC't'nıuasından -
N. Kürkçüojlu 
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/ngiltere kedilerini 
Amerikaya gönderiyor 

Futbol anketimize 
Zeki Rızanın cevabları 

Bir habere göre Amerika limaniarL,
dan birine husu.st vasıflar ta,ıyan yol
cuları hlmil bir vapur yanaşmıştır. 

Mevzuubahs yolcular kedilerdir. Bun· 
Jar kibar muhite mensub ve ortahalli 
İngiliz kadınları tarafından sevgili ar
kadaşlarını aynı ısbrablara maruz bt
rakmamak için gönderilmi,lerdir. Er
keklerin ve bilhassa kadmi..arm hay -
vanlar için '4?fkat ve ali.kası hayranlı· 
ğa deler bir meziyettir. Çlinkü bu has
let menfaatsizdir, Zaman zatuan feda
klrbğa kadar gider. Bazılarının hııy
vanlar için gösterd.Utleri yardım ve hi· 
mayenin yarw insanlar için aarfedi ise 
hayat belki daha tahammülfersa bir 
hale gelirdi. 

Baş, Diş, Nezle, Grip; Romatizma 

Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
tcabında günde ÜÇ kaşe alınabilir. Taklidlerlnden ııalonınız 

Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

Anketimizin ilk sualine Zeki Riza
ıun verdiği cevabı dün netretmiş:tik. Bu 
gün de diğer kısımlarını takdim ediyo
ruz. 

Dünkü niWıanuzda Zeki Rıza, fut
bolün terakkisi için kulübleri bir -
Ieıtirrnek değil, bilakis çoğaltmak 
)iz.un geldiğini ileri ıürmüo, bunun 
için de kulüb teşkili huıusunda tes
hilit göstermenin esas olduğunu te
barüz ettırmı.ti. Futbolcü adedini 
çoi:altmak gayesini istihdaf eden bu 
ifln tahakkuk etliğini fanettikten 
sonra neler yapılacağını eski milll 
takım kaptanı arkad&flJTUZ fU sualimiz 
üzerine anlatmağa devam etmektedir: 

- Peki bu kadar kulüb olursa, ta
kımları nerede, yani hangi sahalar
da oynatacağu?. 
•- İşte asıl mesele de budur. Teı

kilitın vazifesi de buradan başlar. 
Mua:r.zam atadlar yapmak bir memle
ket genetiği için muhakkak ki fay
dadan hali de~ldir. Fakat hakiki ih
tiyacı görüp bu büyük ıtadlardan 
evvel, küçük oyun ve spor meydan
lan yapmamız icab eder. Her sporcu 
hevesini tatmin etmek için bu mey
danlardan istifade ebnelidir. Halbuki 
bizde bir çok hevesk!rlar, çor ya
pacakları yer bulamadıktan için 
sporcu olamam.J.flardır. 

Ben tetkillta diifen en esaslı vazi
fenin bu ciheU dtililnüp teının et
mek olduğuna lı:anilm. 

b) Kümelerin çogalması: 
Oyuncu adedi artınca tabiatile tur

nuva adedi de artacak yani kümeler 
ve likler çoğalacaktır. Bunlar ayni 
kuvvette olmayacakları için her bıri
ni kuvvet ve mmtakalarına güre kü
meleer ayırmak icab edecektir. Bu fe
kilde ç~a muhakkak iti çok müspet 
ve büyük neticeler tevlld eder. Ancak 
bunun da kuvvetli bir disiplin ve iyi 
dtilünülrnü, bir program ile tatbilu 
lizımdır. 

Bunlar tahakkulı: ederse müsaboka 
yapmak lmklnı bol bol bulunrnu, 
olacak ve bu günkü gibi yalnız beş 

on kulübden müteşekkil bir küme 
karfısında kalıp hep ayni neticeleri 
&örmekten .kurtulmuş olacağız. 

Futbolun netvüneması için lizırn 

olan en mühim gıda müsabaka yap
maktır. Zeki Rızanın diğer sualleri -

(..._a_u_L_M_A _C_A_) 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 

2 • 1 l•J 
• ı ı ı• 

31-1-4-1-~·~-l-.!-!-
4 • I 1 
5 • • l• I• • 
6 1 • I 
1 1 1• 1 
8 --;..-+--+--+=+-!--l,...-!.-

1 • • 
9 • l• I• 

Soldan ufa ve yukarıdan •iıya: 

1 - Nöbet yeri 2 - Cinsi l!tif. 3 -

Seyyal • Bağırma, 4 - Bir erkek is

mi - Huzur. 5 - İsim • Tersi beyaz. 

B - Parmakları ıüsler • Alı:ınaktao. 

muzarl. 7 - Bapr • iBr tahrib aleti 

1 - Sayı. 9 - Vapurda oda. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
t • TAIN A Dl O L U 8 
2 AIL AIMl8 IRIA R Al 
3 N Al8 IEIL Al• AR 
4 A M E R 1 IK Al L I 
5 Dl8 1L 1 8 A L • B 
6 O R A KIA L AIK A 
7 LIA •A LIAl• IAIL 
sıu RIAIL I• KAR 1 
9 8 A_R_I 1 B A L I 1 8 

mu ıçın hazırladığı cevablan yarınki 
nüshamızda bulacaksınız. Bilhas!la 
mekteblerde futbolü organize etmek 
mevruu celibi dikkattir. 

Türkiye güre§ 
b irincilikleri 

Bu ayın sonunda tehrimizde yapı
lacak olan Türkiye güreş birincilik
leri fimdiye kadar yapıldığı gibi her 
bölgenin tampiyonlarının iştiraki ile 
yapılmayacaktır. 

Türkiye tıüreş birincilikleri de bu 
sene atletizm federasyonunun knbul 
ve tatbik ettiği tekilde yapılacaktır 
ki bu ,ekil, her bölgenin en iyi gü -
reşçilerini bir araya getirmek sııreti
le Türkiye birinciliği tcrtib etmek de
ğil, fakat Türlı:iyeoin en iyi güreşçi
lerini tecemmu ettirmektir. 

Bu takdirde güre, sporu ile çok 
yakından aliiıkadar olan bölgelerin 
malik oldukları çok kuvvetli güre,
cileri bir arada görmü, olacağız. Jt.~e
aeli Ankara ve İstanbul gibi kuvveUi 
bölgelerin, yalnız birincileri Lş:tirak. e
derse, diğer bazı bölgelerin f8.mpi .. 
yonlanndan çok daha kuvvetli oldll 
ikinci ve üçüncüleri Türkiye birinci
liğine iftirakten mahrum kalıyorlar
dı. Bu seneki usul ile bunun önüne 
geçilınlı bulunulmaktadır. Böylece 
ıür•ı kalitesinin denk rakiblerin ya
pac.ıciarı maçlarla yükseleceği mu -
hakkaktır. Ancak aUetizmde olduğu 
gibi gür~te bir ölçü bulunmadığın
dan, çağırılacak güreşçilerin de tek
nik adamların mütaleasile tespit edi
leceği; bunda yanılmamak için de 
kadroların biraz gen.it tutularak Tür
kiye birinciliğinde gene her bölgeden 
bir iki aüreşçinin bulunacağı ümid 
edilmektedir. 

Güre§ birincilikleri 
İstanbul ıüreı ajanlığından: 
1 - Türkiye Greko-Romen ıüreş 

birincilikleri 30 · 31 birinciteş;rin 1940 
günlerinde İstanbulda yapılacaktır. 

2 - Güreş müsabakalarile birlikte 
Halter kaldırma müsabakaları da ya
pılacağından bu müsabakalara ginnPk 
l.rtiyen lrulüb ve sporcuların 24/ 25 
birinciteşrin günlerinde saat 18 - 19 
arasında Beden Terbiyesi İatanbul 
bölgesi merkezinde güre, ajanlığına 

müracaat etmeleri tebliğ olunur. 

E VL EN M E 

Süvari kumandanlanndan General 
Suphi Fahri kw Fehamet Gökel ile mü 
bendiJ müteahhid Hayri Ziyadel•n ey
llilün 12 ncl ~mbe günü Eminönü 
evlenme memurluğunda güzide tahid
:er huzurunda hayatlannı birleftirmiş
lerdir. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 

BEYOOLUNDA isTİKLAL 
caddesinde Komedi Jı:ısmında 

Saat : 20.30 da 

YALI UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin edilm1$tir. 

-<>-
Şehlr Tiyatrosu Komedi lwmında 

Yann ak.tam 
Umum! istek üzerine üst.ad Muhlis 

Sabahaddinin iki büyük eseri 

1 - Kerem Aslı 
(Mızıkalı büylilı: oark masalı) 

2 - Efenin Aşkı 
(Milli operet: 4 perde) 

Her Londralıya 
beş k~lo bomba 

Londra altı haftadanberi Almanlar 
tarafından bombardıman edilıyor. Bir 
hesaba göre vasati olarak haftada bu 
Ş<?hrin üzerine beş milyon kiloluk n1e
vaddı lnfilikiye aWmaktadır. 

Yani fimdiye kadar otuz milyon ki· 
lo infilak maddesi atılmı,tır. Bu mik
tara nazaran hektar başına on bin ki
lo ve her Londralının baı;ına beş kilo 
maddei infilikiye isabet etmektedir. 

J ki:r.ler üz.erinde 
tetkikat 
Şikago üniversitesi profesörlcı·inden 

Newmann yirmi bet sene çalıştıktan 
sonra birden fazla olan d::>ğumlar hak
kında tı.bbt ve fenni bir eser yaratmış
tır. Profesörün eserini diğer1 ~rindcn a
yıran hususiyeti şudur ki Newmann 
tetkikatında fotol!rafiyl tetktk>tına esas 
ittihaz etmiştir. Senelerce bir çok ikiz
lerin binlerce klişesi üzerinde yaptığı 
tetkikler sayesinde birden fazla olan 
doğumlan hikim kanuniann meydan:ı. 
çıkardığı iddia~ındadır. Alim tetkikle
rini iki kısma ayırmaktadt r: 

1 - Hakiki llrlzler. Bunlar azami 
derecede birbirlerine benzerler. Anne· 
leri veya sütninelerl doğumları esnasın 
da kendilerini bilAhare farkedebilmek 
için ilim bugün bunların :\ynı yumur
tanın iki parç"'1 olduğunu ispat etmiı
tir. 

2 - Sun'i ikizler gene ayrı ayrı yu
murtalardan husule gelmişlerdir. Hatta 
bu cins ikizler ayrı ayn bab:t.lardan 
olabilir. • 

İfte, 1 profesörün garib fl)tk-iklerl .. 
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Bugünkü program 

18,00 Program, 18,03 Radyo caz or
kestrası, 18,40 Türk musikisi, 19,15 
Müzik, 19,30 Aiana, 19,4!> İncesaz he
yeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Mü
zilc, 21,00 Dinleyici istekleri, 21,30 Ko
nuşma, 21,45 Radyo orkestrası, 22,30 
Ajaruı, 22,45 Cazband (Pi.) 23,25/ 23,30 
Yarınki program ve kapanış. 

Fitre ve zekituıı Türk Hava 

Kurumuna ver. Bunlar (Hava, Kı
zılay, Çocuk Esirgeme) kurumlan 

arasında kardeş,(e paylaşılır. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için : 

Bir aylık 150 Kuruı 

Üç aylık 400 • 
Altı aylık 750 • 
Senelik 1400 • 

Y•hancı mf'mleketler isin: 

Üç aylık 800 Kuruı 
Altı aylık 1450 • 
Senelik 2700 > 

imtiyaz ulılbl ve Baımuharrlr!: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neır!yatı idare eden 
Yazı Iılerl MüdürO : 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: 

Cumhuriyet Matbaası 

(_o-'e_vl=et=De __ m_ir_y_ol=la=rı~İ~. -=U=. =M--üd __ u='rl=üğ~ü~nd-=e=n=: ~ 
Muhammen bedtll Elevatörlü makineler için 6000 lira ve Elevatörsüz ma

kine!er için de 5100 lira olan 2 aded orta tip beton makinesi taahhüdünü ifa 
edemiyen müteahhicU nam ve hesabına 11/ 11/ 940 pazartesi günü saat (11) 
on birde Haydarpaşada gar binan dahilindeki Komisyon tarafından açık 
eksilbne uaulile eetın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (450) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiılti vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müra
caaUerl lizımdır. 

Bu lıe ald '8rlnameler Komisyondan -asız olarak dağıtılmaktadır. (9758) 

r İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyo~nla!!] 
Askeri ihUyac için O - 1 - 2 numaralı nallar için kullanılmak üzere talibi 

tıkmayan 300,000 aded mthın yeniden pazarlığı 24./ 10,'940 ~Ü saat. 10 da 
yapılacaktır. Muhammen bedeli üç bin liradır. Şartnamesi hergun Kom.ısyonda 
[Örülebilir. İsteklilerin belli ~ ve saatte kat't teminatlarile birlikte Fındık
l;da Komutanlık Satınalma Komisyonuna ıelmelerl. (9971) -Askerl ihtiyac için aşağıda yazılı iaşe maddeleri hizalarında gösterilen 
gün ve saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri hergün Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık 
Sabnalma Komisyonuna gelmeleri. . (10021) 
C ı n 1 ı Miktarı Muhammen B. Kat'i Te. hıale günü ihale Sa. 

Nohud 
K. Mercimek: 
K. Fasulye 
A. Şehriye 

Sabun 
Pirine 

Ton Lira K. Lira K. 
50 7500 00 1125 00 
30 6000 00 900 00 
50 12500 00 1875 00 
20 5000 00 750 00 
30 12000 00 1800 00 
30 11400 00 1710 00 -

22/10/94-0 
22/10/940 
23/10/940 
24/ 10/940 
24 /10/ 940 
25/ 10/940 

14 30 
ıs 

10 
14 30 
15 
14 30 

TH kıflada yaptınlacak elektrik tesiaatına istekli çıkmadığından yeniden 
pazarlığı 24/10/940 günil saat ll de yapılacaktır. Keoif bedeli 1980 lira ol~p 
kat't teminatı 287 liradır . Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. is
teklilerin belli gün ve saatte kat'ı teminaUarile birH.kte Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9981) -17/10/94-0 günü talibi çıkmıyan 50 ton makarna paıarlıkla 28/10/940 günü 
l!!laat 11 de satın alınacaktır. Muhammen bedeli 12500 liradır. Kat't teminab 
1875 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte kat'i teminatlarile Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri (10086) -Askeri ihtiyac için aşağıda yazılı yulaflar kapalı zarfla yapılan müna-
kasalarında talib çıkmadığından yeniden pazarlıkla alınacaklardır. Pa:ıarlık
lorı 31 birinciteşrin 940 günüdür. Şartnameler hergün Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kat'i teminailarile birlikte Fındık-
lıda Komutanlık Satı.nalına Komisyonuna gelmeleri (10023) 

C i n s i Miktarı Muhammen B. Kat'i T. Pau.rlık 
Ton Lira K. Lira K . Saat D. 

500 47500 7125 10 30 Yulaf 
Y~laf • 500 47500 7125 11 

(Devlet Denizyolları i. U. Müdürlüğü İlanları ) 

21 Birincilefrinden 28 Birincilefrine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkıf gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
KaradenJz hathna 

Barlın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Kareblıa hattına 
İmroz hattına 
Al'Vabk hattına 

İzmir sür'at hattına 
İzmir UAve ııostası 

Salı 12 de (Güneyıu), P ertembe 12 de (Ege) ve 
Pazar 16 da (Cumhuriyet) Galata nhtımından. 
Salı 18 de (Ana/arta), Cumartesi 11 de (Antalya) 
Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur) Tophane 
rıhtımından. 

Pazartesi 13 te (Marakaı), Salı 9,50, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma 16 da ve Pazar 8,15 te (Sus) 
Ayrıca Cumartesi 14 ve Pazar 19 da (Marakaz) 
Galata rıhtımından. 
Pazartesi 8,15 te (Sus), Çarfamba ve Cuma 8,15 te 
(Marakaz) Galata nhtımından. Aynca Carlambe 
20 tie ve Cumartesi 20 de (Bursa) Tophane nhtı
mmdan. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane nhtımından 
Paıar 9 da (Tayyar) Tophane nhtımından. 
Çarşamba 15 te (Sıa.adet), Cumartesi 15 te (Mer
&in) Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir) Galata nhhmından. 
Salı 13 te (Kadef), Perıembe 13 te (Tırhan) Ga
lata nhtımından. (10105) 

N O T : Vapur aeferlerl hakkında her türlü malGmat qağıda telefon 
numaralan yanlı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baı Acentelii!I Galata Rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında 42362 

• Şube , Galata Rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği blı:uw altında 40133 

Sirkeci • ,. Sirkeci. Yolcu salonu 22740 

İstanbul Üniversitesi 
A. E. P. Komisyonundan : 

Alınacak ,ey Mecmu tut.an M. teminatı İhale gün ve saati 
Lira Lira 

296 aded sıra 4058,16 305 28/10/94-0 pazartesi 10 da 
Yukarıda yazılı işin açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin bu 

gibi İl yaphklanna dair !haleden 8 gün evvel İstanbul VilAvetinden 3000 liralık 
vesika almalan ve 940 ticaret veıikalarile Rektörlüğe gelmeleri Keşif ve ısart
name hergün görülebilir. (9792) 

BiZANS SARAYLARINDA 
TURK KUMANOANLARI 

layının yeni kumandanı, ilçünctı defa 
olarak kılıcını kaldırmı,b ve: 

- Yaf8Stn .... 
Diye, ba~rmaya bqlamıoU. Hi; 

,üphesiz ki: 
- Yaşasın, proto ıebast (1) Miha· 

ilis!. .. 

yordu. · 
Mihall, tehre girerken, co,kun bir 

neş'e ile kartıla,b... Bizans muhiti, 
böyle idi. Kanlı ölümler, daima hal
kın coşmasına sebebiyet verirdi. Ve, 
bir taraf ağlarken, diğer taraf gülerdi. 

Tarihi macera 
romanı 

Evvelki tefrikaların hula•a•ı 
Bizans İmparatorluiu bir tehlike 

içindedir. Kral, bir sene evvel, Saray 
Naıın Mozalon'un tertib ettiği bir rul. 
kasd neticesinde ölmil$tür. 

Kraliçe, oilu ile kendisinin de aynı 
alojıete ujraıııasından korkarak 
ııevsilisl hassa alayı ublUerlnden Mi
haH1 Moıalon'un katline teıvilı: et
miştir. 

Bunwı üzerine tertib edilen isyan 
muvaffak olmuş, Mozalon öldürül -
m~tür. isyandan sonra Kraliçe, l"li· 
hail'e İmpantorluk tacmı teklif et .... 
ml~se de rene zabit bunu ~imdilik 
reddetmeyi daha ihtiyatlı bulmu~tur. 

- E.. Geçmiı olsun, MozarJI_ Ne 
var, ne yok, bak.ayım? .. diye, elJnl 
uzattı. 

Bu zabit. Miltalin'in en samimi ar
kadaılarındandı. Ve bu ihtil&lde de, 
arayın inzibatı vazifesini üzerine al
mıştı. 

.Mozak:l, Mihail'in elini sıkarken: 
- Görüyorsunuz.. Sükllnetten baı-

Yazan: 
ZIYA ŞAKIR 

ka, hiç bir .. y yok. 
Diye, mırıldandı. 
Mihail, bir an duraladı. Başını Liraz 

daha kaldırarak lmlrane biı tavır 
aldı. Elile, zabitin ı.ırhlı omuzunu ok
f8dı. Oradaki askerlere ~ttlrecek 
kadar yüksek bir seıle: 

- Bu ıükUo, ancak senin ve im -
paratorlarına sadık olan haua aaker
leri.nin aayesinde temin edilmiştir. 
Her asker, imparatoruna çösterdiğı 
sadakatin müklfatını görecektir . Haş
metlQ Vasilevüs HazretJerinin bir em
rini teblij: ediyorum. Yarın, bütün 
hassalara, ikişer aylık nispetiııde bah
fiş verilecektir_. Sonra, sen .. Mozaki! .. 
Şu andan itibaren, birinci h11'J31\ ala
yı kumandanısın. Yarın, re51nf em
rinJ ala ksın._ Diğer arkada,ıara da 
derhal blii et. Hepsinin m88'l:ırı, 
birer misli artmıştır. 

Mozald, derhal takımın başına geç-
ti. Kılıcını çekti. H•vaya kaldırdı: 

- Yaşasın VasUevüs!. 
Diye, bağırdı. 
HassaJar da, derbal la4clanıu _sek-

Tefrika No. 
8 

Diye, bağıracaktı. 
Fakat Mihail, buna meydan ,,er .. 

medi. Elinin tersile, derhal hP.SS& t· 
layı kumandanının ağı.ını kapadı. 

tiler. Havaya kaldırdılar. Hep bir • · Fakat hassalar, fU anda Mihllil'e 'le 
ğızdan: yapılması liwn geldiğini anlamtf • 

- Yaşasın Vasllevüs!. lardı... Derhal ıol ellerini sa~ onıuz-
Diye, bağırdılar. tarının üzerine koy~rak, sağ elle -
Bu 1es, saray binasının duvarları- rindekf kılıçlan yukarı kaldndılar. 

na aksettiği zaman, Valide İmparato- Şu anda ,Bizans İmparatorluğunun 
riçe henüz kendisini limon çiçc~ ya- bütün mukadderatına hiklın olan o 
ğile oğduruyordu. Gecenin zulmet ve ihtili.lci hassa zabitini, derin bir hür
sükQneti içinde, bir kaç mlslı büyü- metle selimladıiar. 
yen bu sesleri duyar duymaz, teli.f•11 ••• 
y•tağının içinde doğruldu. Bir kaç saat evvel, koca bir dik.-

Bir anda, zihninde korkunç bir tim- tatörü bin parça ettiren lhtilAl reisi, 
tek parladı. Kendi kendine: büy\ik bir pervasızlıkla, tek başına 

- Eyvah!.. Acaba Mihail, impara- ,ehre doğru gidiyordu. O dt:rln :ıul-
torluğunu mu ilAn etti?.. metler içlnde, ya bir intikama ve ya-

Diye, mırıldandı. Ve derhal, etra - hut bir yanlıtlığa kurban gidebile -
Undaki kadınlan dirscklerile terek. ceğini, :zerre kadar aklından geçir • 
pencerenin önüne fırladı. miyordu. 

Has.salar, şimdi de: Uzun yolun nihayetinde. şehrin ı-
-: Ya~ Avgosta!.. ,ıkları parlıyor ... Mütemadiyen çalı-
DTıye1, bagınyo.rlabr?ı. f 1 nan kilise çantan, hallan gürültüsü-

eo anos, gem' ır sene a dı. ne karışarak, esrarengiz bir uğultu 
- Ben, ne kadar evhamlı olmu .. 1 h linde uıaklara kadar sürükleni -

fUill ••• Beyhude yere, günaha girdim. _;,"--'·----
Diye, mınldanarak haç çıkarrlı. (1) HükGmetin en yüksek crklnı-
Tam o mada da, dıfarıda b...a a• na verilen unvanlardan biri. 

Bin parça edilen sabık diktatörün, 
lime lime cesedi üzerindeki kanlar, 
henüz kurumamıştı. Şimdi meydan -
ları dolduran sarhoş halk, bir taraf
tan hora teperlerken, diğer taraftan 
da hiç durmadan: 

- Kahroldu .. O zalim, alçak herif, 
kahroldu .. Ya.-sın ihtil81ciler! .. 

Diye, bağırıyorlardı .. Halbuki böy
lece bağıranlar, daha bu sabah, o a
dam kili~en avdet ederken yollara 
dolmuşlar... Onun ağır ağır geçen 
sedyesinin önünde yerlere kadar ka
panarak: 

- Yqasın, Despatis!_. (1) 
Diye, bağırmışlardı. 
Mihail, harmaniyeslne sımsıkı sarıl

mış ... Kendisini hiç kimsenin t.ıruma
ması için geni, yakasını gözleri -
nin hizasına kadar kaldırmıştı .... Cad
deleri dolduran halkı, dirsek.lerlle ya
ra yara yürürken, şöylece düşUnU

~ordu: 

- İhtilal.. ne berbad $OY··· İnsanla
rın içindeki en iğrene levsleri kustu
ruyor. Her yerde yalan, riya, dalka
vukluk kayniyor ... İhtimal ki yarın 
ben, fU caddelerden muhteıJem bır a-

(1) İmparatorlar ve İmparator naib 
!erine verilen unvan. 
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Piyangosu 
lkramlyelerl hem bUyUk 

hem çe,ldll 

İlı:nııılyı adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.568 
Te,.lll 48 
mükifatı 

84.616 

İkramiye ııılktan 
Ura 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

250 

Yekin 

hem fazladır 
İkramiye tutarı 

Lira 

60.000 
• 20.000 

20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.0 

480.000 
12.000 

492.000 
Bu plan zengindir. 60.000 lirabk bir büyük ikramiye vardır. AY"'° 

20,000 liralık lldn•l büyük ikramiye vardır. Eler telihlnlz bunlara eril"' 
mene rene müteessir olmayın. Çünkil Z tane de onar bln liralık tıcrand~ 
yelerl kuanabWııılnlz. Bu çekilişte dört tane 5,000 llrelık ikramiye. . 
tane bin liralık, 80 tane 500 lirahk ikramiyeler vardır. Pllnı iyice te~ 
ederseniz d aha kü(ük ikramiyelerdeki tenevvüü açıkça görürsünüz. 

İkramiyeler mlktan hem bilyük, hem çe ldlidir. Hele orta ıl<rOJlll• 
yeler kuvvetlidir, faıladır. Bu fevkaliıde plyanronun biletleri 8 birin~: 
teşrinden itibaren aatı.sa çı)qtnlmıştır. Bu piyangoda mevcud 400 bin b 
letten 84616 tanesi yani 21.1 muttaka ikramiye kazanacaktır. B u tertibde 
tam bilet 2 lira, yanın bilet 1 liradır. Unutmayınız ki tam bileUer U<r'• 
mlyenin tamamını. yanm biletler 7amı:mı alır. 

On fam bileW ve on yanm biletli karnelerle mut181ca amordlerl~ 
tamamını veya yansını ve belki de büyük lkramlyeyl kazanmak ıute 
tile talihlnlzl tecrübe lmkAnına maliksinlz. 

Cumhuriyet plyanıosunda bir yenilik olmak üzere 48 aded 250 ~t 
liralık teselli mülllah ihdas edilmiıtir. 29 blriııcite,rlnde Ankara,.; 
çekilecek olan bu zenKi.n ve fevkatAde piyangonun hususiyetlerinl l 
eden 8 58h ifelik broşürleri ba)'11erden isteyiniz. 

:=:;;;---"' • 1 
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Semti ve mahallesi Cadde ve 1<>kağı No. Cinsi a)'lıi;I 

Lir• JÇ.ııtl 
ıo ııo 
8 ııo 

ı:;ultan AkblYJ)! • 
Topkapı Fatmasultan 
Samatya Mirahor İlyas 
E«riJ<apı llfollaaşln 
Bakırköy Cevizlik 
Uzunçarıı 

• 
• 
• 

Kupt C1lar 
Şeyhistim 

B. Çubukçu 
Sunnulllh 

Hallaçhüseyin 
Dökmeciler 

• 
• 
• 

Çarşı Zincirli han, 
Dayehatun 

Keseciler 
üst kat 

Tığcılar 

10 

' 38 
7 
8 

41 
49 

Ev 
Ev 
Tekke odaları 
Dük. 
Dük. 
Dük. 

51 1 / 2 Dük. payı 
21 1 /6 Dük. payı 
56 Mak!Gb Dük. 
19 Oda 

2 tjJ 
l ııo 
1 ııo 
2 tjJ 
2 ııo 
l tjJ 
o ııo 
l ııo 
l 

12 Dük. odasının 
1 
~ 

havası 

Müddçti icar: Teslimi tarihinden 941 mayısı sonuna kadar. ScJ'\ed 

1 ~ 
Sayımoca~ı Yıldız tabya 1.80 hektar tarla 

6 
oO 

Savımocalt Raml civlllnda 1,50 hektar tarla d t· 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 943 senesi teırinievvel nihayetine kıt ııih', 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere il~nı uıahlmH~tır·rtııftl 
!eleri 25 teşrinievvel 940 cuma RÜnÜ saat 15 tedir. İstekliler Çenıbcr ~7Sl 
I.stanbul Vakıflar Ba~üdürlü~nün Vakıf Akarlar kalemine Ştelmeler~ 

Deniz Levazım Salınalma Komisyonu İlanları 
Marmara Üssü Bahri K. Sabnabna Komisyonundan: 

Umuın tutta"' 
Lira 

C 1 n ı 1 Kilosu Tahmin! fiatı 
KuruıS. 

Lihana 25000 5 ) 
Pıraae 37500 4 ) 
Ispanak 37500 8 ) 
Patatea 70000 6 50 ) 15700 
Kuru aoğao 70000 5 50 ) 
Semizotu 6000 S ) 
Salça • 5000 25 ) 

1 - Komutanlık kara erlerinin ihtiyacı olup yukarıda cins 
yazılı 7 kalem ısebze kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28 birinclteşrin pazartesi günü saat ıs te i:zrniUe 
sanekapısındaki Komisyon binasında yapılacakbr. 

3 - Bu işe aid tBrtname Komisyondan bedelsiz olarak alınabilir · ted~ 
. 4 - Ekmltmeye iştirak ~ecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun i~rfiJctt! 

ticaret vesikalarını ve ll77 lira 50 kuruştan ibaret tık teminatlarile bJ e\'" 
tan_z.im edecekleri. teklif mektublannı muayyen gün ve saatten bir 51l9~) 
velme kadar Komısyon Başkanlığına müracaatlerf. / 

layla geçeceğim. Şu coşkun halle, bil!
bütün kudu:racak. Benl a~lamak 
için, eller ve gırtlaklar parçalanae9k, .. 
Fakat ertesi gün, Moıa1on'un vaziye
tine dü~ecek olursam, o zaman da .... 

Mihail, düıüncesini ikmal edemedi. 
Birdenbire gene ve aarhoş bir kadın, 
onu kolundan yakaladı. Elindeki dP.s· 
tiyl uzatb: 

- Ey aslan hassa ubitit! .. Hiç •ilp
he etmiyorum ki, biz.i bu uadete ka
vufturan1ann arasında, sen de vardın .. 
Al, iç .. Moı.alon'un ,erefine iç. 

Diye, baılırırken, müstehzi bir kah
kaha attı. 

Mihai1 bir an durdu. Hiddeile parıl
dayan nazarlarile, sarho, xadının 
silıgün göı.lerinln içine bakb. Sonra. 
kadının elindeki •arab destisini hırsl a 
kavradı: 

- Ölenlerin tere.fine f8,I'ab içilmez .. 
Mum yak.ılır, 

Diye bağırdı. Destiyi tlddetle yere 
çaldı. Halkı, daha öfke ile dirsek:Uye
rek, adımlarını daha geni,leter~k o
radan sür'atle uzaklaştı. 

Ücretll askerlerin kı,ıa~nnın önüne 
geldi. Nöbetçilerin sel§mlarına ehem
miyet vermeden içeri gireli. Halıl; av
lunun ortasında dimdik duruyor 
Devriyeye çıkacak •skerlere bağıra 
bağıra töylece emirler veriyordu: 

- Artık, baiınp çağırmak yeter ... 
Bu gidişle, ıabaha kadar memlekette 
bir damla prab kalmıyacak.. Çabuk .. 
Herkes evlerine .... Yarım aat 10nra, 

J<ı't sokaklarda kime rastgellrsem. 

,, 
tan geçiririm. .st\1-

Halil Mihail' ,. ·· ·· .. __..eı. '
1 

' , ı gorur goı u• J(ııl• 

Hemen, onun yanına aokuldt.1· 
ğına eğildi: ~· 

- Bu, ne lhtiyat.ızlık? .. t.rtıl< 
raydan çıkmaman lhım gelirdi· 

Dedi. 

Mihail, gillllmsedi: ı>~"' 
- Eh .• Sana teşekkür etme~""' tıı.1 

gelmez mi idi, Halil? .. Do~" )1:11,.,ı 
kadar gürültüden sonra se~iı" e~ ~~ 
karşıya oturup bir kupa l\fisk 111 l!ôiJİ' bı içmeden yatağa girmek ute 

Diye, cevab verdi. . 14,,.r~ 

Halil, işlerini çarçabuk bitirdi· 
maniyes.ini omuzuna atarak: 

l "n'l" •• - Emret.. Nereye gide ı · 
Dedi. ,.l'p 

Mih il hl bir ,,ı;yl•"' li"il' a ' ç şey paJlO 
onun koluna girdi. Barb"' , 
meyhanesine doğru sürükledı · 

*** tı'l~ 
Halilln çıkardığı devriyel•d• ~jlf>· 

çarçabuk dağıtmışlar .. merdan 
seyi bırakmamışlardı. t'' tıfl ~ 

. 1 "' ~ lki arkadaş, bomboş ka 3~·ıiJıl · 
nenin çardağına girdiler. G~\el'· 
narındaki köşeye doğru ılerl ~ô ~ 

Barba Panoli, bu iki arkadııffııı~~ 
rür görmez, hayrette kaltiı: ıttirte"
semaya kaldırarak, onlara 1 ~ 
kadar yüksek bir sesle: ed".>I 

(DevaJSI 


