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Bize: Türkiye nereye 
llİdiyor•un?. diyenlere, 
iatiklale, ıerele ve me -
deniyete diye cevab ve
ririz. 
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~ on giinlerde b ize naıİ· 
~ hat verenlerin adedi ço· 
-., ğalmaya baıladı. Ma • 
~Y~. Bulııar ııazeteleri bntl• ol· 
~•U . • ••re bizim takib ettiiimis 
A.ytgı;qnın yanlıtlığından bahisle 
h•d· Pada cereyan etmekte olan 
tö tıeleri göz önüne alarak ona 
,.}~ hareketimizi tashih etme • 
:·<qı İıt' 1., k ~Yorlar. Sureti haktan ııe· 
~.ek. bııe yapılan bu hitabelerin 
lııılk i ~ar ıamimi olduğunu anla.. 
dit; 5ın hangi kaynaklardan ııel· 
lııtk ~liinde bir an tevakkuf et. 

" •Yet eder. 
hUt·· Yntpada cereyan eden ifleri 
~b ~il dikkatimizi aarfederek la· 
ııı..,;diyor ve vak'alardan milli 
l\rak ••ilerimize ııöre mana çıka· 
tı.t, B kanaatlerimizi tespit ediyo· 
liı,,, Utıları birer birer zikrede. 

Ankaradan 

telefonla 

icra Vekilleri 
heyeti toplandı 
Ankara (Hususi) - İcra Ve

killeri heyeti, dün aaet on bir
de BafVekil Refik Saydamın ri
yasetinde toplanmıftır. 

ea, vekil sayım 
nelicelerinl lelkik etti 

Ankara (Hurusl) - Baıvekil 
Refik Saydam İst.atlstik umum 
müdürlüğünü ziyaret ederek, u
mum müdür Celll Aybardan nü .. 
ha sayımı hakkında lzııhat al
mı,tır. 

Umumiye Düyunu 
idare meclisine 

mevdu vazifeleri 
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Bu<kiıııham sarayı altında Kral ve Kraliçe için yapılan hususi sığınaktan bir &'öriinüş 

RöytePle 
1 Almanya 

1 
)ilk, ...._ Yeni nizam politikuını h .. k" t k Taymise gÖPe Ve İtalyaya 

lngilizlerle ticari 
münasebatimız artiyor 

) 

Ankara (Rusıal) - Son ııünlenle ticari 
luliyet artmıştır. S..ra yalundan 100 bin 
ı;uval ve otomobil !istifi bekleniyor. 

İhracata ıelince, İnr!Ilzler İzminlen üç 
milyon liralık incir ve üzUnı alacaklardır. 

İnaillzler bu mallan kartı kimyevi madde, ı 
IJ.ac vereceklerdir. 

Fransızlara hilab edeı 

ÇÖRÇİL 
DiYOR Ki : 
« Kuvvetlerinizi 
sabah için top
layın.ız ; çünkü 
sabah olacaktır>> 
IA>ndra 21 (AA.) - Çörçil bu .ı.,.,.. 

radyoda Franaız. milletine hitaben ev
vell ingilizce sonra da franaw:a ol&rak 
ıu nutku söylemiştir: 

c- Şu anda siz.e hitab eden, 30 yıldan 
faıla bir zaman barıtta ve aavqta ıi
zinle birlikte yürümüt ve bu;ıüıı de 
eski yol üzerinde aiıinlıe birlikte yilı·U
yen Çörçll'dir. Bu gece kaderin aizi 
sevketmif olduğıı her tarafta bütün 
yurd.1arınızda size hitab ediyor ve ev
velce altın llranızın üzerinde yuılı o
lan fU duayı tekrar eyleyorum: 

cTann Fransayı korusun.• 

Fiab 5 kuruş 

Dü.n mühim blr nutuk aöyleye.n 
ÇÖR ÇİL 

... 

olacatız. Bunun ne demek oldu~u 
unutmayınız. Bu, çok oeydir, 

lı,,1ıı,'" menfaatlerimize uyııun 
h.)at~Yoruı. ihtiyar arzın uzun 
'• ı., '~da büyük roller oynamıı 
ııı~. ',ilıin mukadderatı üstünde 
ll1ıı ~~ olmut bir millet, R oma· 
~ ı,?leleri ııibi iradesiz ve ıuur
tifı.,.ır hareketle mihverin direk. 
~b;. itte tabi olamaz. Buna bizim 
'-id ~ıı, milli karakterimiz mü· 
lııı •ıildir. Tarihimizin en Y•· 
lı,: ~llıaıında bütün ümidıizlik· 
~d tısında yaptıfımız istiklal 
••• ... •lesi bu karakterimizin b ir 

' •d' 

u ume yapaca • • 
Londraya hava 

hücumu ehemmi
yetsiz oldu 

Banka m ü mes silleri lop· M 1 h ve r 1 n 
!anarak Türk dayinler Balkanlar L iverp ol hava ıaarru· 

m e mlekete h a k k 1 n da lA>ndraZ~~~AA.~ğr~ç~n gece 

avAndke•lrsin
2
i
1 
(AkAar.)a-rlaMa,IllyıredVıelklar_ e m e 11 e r 

1
• lA>ndra üzerine hava tııarruzu fiddeUi 

olmamıtlır. Londra banliyösü.ne birkaç 
bomba atıldıktan sonra bütün g~~ bu 

Jetinden tebliğ edilmi,Ur: mıntakada sükUn hüküm aürıniiştür. 

vekilinin 

ingi lizle
rin hava 
hücumları 
nasıl oldu 

BiJ: burada, İngilterede, Alınan atefi 
altında, bizi fiansaya bağlayan rabıtıı
ları asla unutmuyoruz. Hürriyet.in Av
rupeda tekrar teessüs etmesi, bütün 
memleket insanlarının iyi musmele 
görmeleri ve bu suretle bize birlikte 
kılıc çekUrmif olan davanın muzaffer 
olması için maddeten ve manen s.ıkı 
durarak mücadeleye devam ediyoruz. 

Namuslu inanlar hain terirlerin ta
arruzlarına maruz k:a.ldıklan zaman 
birbirlerine karfl koymaktan pek 2'i ... 
yade sakınmalıdırlar. Almanlar daima 
aramızda kavga çıkarmağa ça~ıyorlsr 
ve lelü:et ı.amanlannda da pek taıbit o
larak düşmanın ifin-e yarayan bir çok 
'"yltr :r:ulıur etmektedir, bize laum 
olan teY. sadece elimizden geleni yap
mak ve hldiseleri olduğıı r!bl ka'lıla
makbr. 

Herr Hltler, hücum arabe.larile, baf• 
k.a makineli aillhlarile ve unutmayıruz., 
befincl kolonun hainler ve ahmaklar 
neı.dindeki entrikaları sayesinde, Av• 
rupanm en güzel ırklarından ekseri
sini şimdilik zapta muvaffak olmu~tur 
ve üm.Jd ve iştiha ile meıbu olan suç ' 
ortağı Mussolini ürkek ürkek onun 
yanıba,mda yürümektedir. Her ikbi de 
Fransayı ve imparatorluğunu bir tavuk 
gibi ildya bölmek laliyorlar. Biri.si bu 
tavuğun bulunu, öteki de bir kanad 
ve yahud belki de bir göğüs tarafından 
bir parça istemektedir. Bu iki fena in
san tarafından yalnız Frarw:ı impara
torluğıı yutulacak değildir. Alsaı • 
Loren bir kere daha Almaıı boyundu: 
ruğu alb.na geçecek. Nlıı, Savoie ve 
Napolyon'un Korlika.u da güz,el Fran
AZ arazi.sinden koparılıp alınacaktır. 

Fakat Herr Hitler'in tasavvuru sade
ce başka milletlerin topraklarını çat .. 
mak va bundan bir kaç parçayı küçük 
srkad"'"'8 atmak için ayırmak da de· 
ğildir. Bu felik:et adamı, kin ve hezi
metin bu tabiat garibesi en az bütün 
Fraıwı mlllel!ııi ortadan kaldmnağa, 

onun blızat hayatını ve i•tikbalini mah 
vetmığe azınelmit bulunu)'<>r. Sinsi ve 
vah,1 her çe4id vasıtalara müracaat e
derek di.lnyadakl Fransız kültür ve 
ilham kaynaklarını kökünden kurut· 
mata hamlanıyor. İıtediğl gibi hareket 
te serbest kalsa, bi.ltün Avrupa uazl 
takllerinin iailımar bağı ve hafin mua
melelerine arzedilmiş: yeknesak bir Al
manya olacakbr. 

~ ır. 

~•k·Mihverin dünyay .. tatbik 
"i "!.ediği yeni nizamın ha.. 
'ıılt ııı.ı,iYetj ve ıümulü hakkında 
"!t.ı~' tarih izahata teaad Uf et· 
ı-, k' llu huıuıta yalnl%, Hitle
~ı.,;'1•bile Mu11olininin nu • s...:· ikinci d erecedeki a • 
"'~ beyanatı vardır. Sun • 
q"'ı)a &nladığımıza ııöre, onların 
)Ilı; ı,~• Vermek istedikleri sekil, 
l\~li " it iÖriiJün ifadesi değil, 

Eski Osmanlı İmparatorluiunun ı'lkb h k d Ş Alman hava kuvvetlerinin o gece bil-
i.aksime uğrayan düyunu lıimlllerini a a r a a ar a r k 1 tün hücumlarını İngilterenin fimall 
tem!ll eden Düyunu Umumiye mec- O f ~arbisine ve hususile Llverpul tchri 

İlalyada Pirelli ve Fial 

fabrikala,.nda yangınlar 

• " 0"'- 1 1 • . q "'l9. ınparator ugunun un• 
.,"ı ilı dominant idaresini yel'İ• 
.., Ya e.._ k. B" . '\ '• •ne tır. ız, ıerçı mo· 
\ ~, 1•kniğin, ııerek cemiyetle. 
ı,. bijy~reı. milletlerin bayatın· 
1, 'tiıı, . Yenilikler vücude ıeti• 

ld• d .. ınanıyoruz. Fakat her 
~ ı,· Utıya ölmüt ve tahaccür 
lıo ~Ya~ Varlığa doğru değil, ye. 
l!ıı!!d-.e ·~e Yeni telakkilere d oi
\, "'< Y kinden dünyanın ancak, 
lq· b~ •dalet eaaıına daya • 
~·ı•bn" aiıtem içinde 111ah 
ı~lad,,'~ğine İnanıyoruz. Bu iti· 
ı.;; liJ,, C 1 bu ırünkü jestleri, bi>., 
t,·tiı, y •ngiz Hanın ve Timur • 
"'lıı ı~~Plığı ve az zamanda da.. 
q 3 . ....._ "?•ta benzetiyoruz. 
~'ld• ~ilıver devletlerinin Ak • 
~ "İııd • A vrupanın cenubu 
ııı..: ~b~ Yeni faaliyete ııeçmele· 
~·ıı "' • mumi ııayeleri bakı· 
~ 11,"t ç~~ faydalı ve müessir b ir 
~ ~0rıtıüyoruz. Çünkü bi • 
I."; ~· lnıııa ııöre bu yeni har· 
~~b.°,İil '. ";'tık Mant denizinde 
' 1tıı '°1111ıtır. Marn kaybedil • 
ı1 ~"hı, llra Almanlar naaıl tar· 
\~ •ıı, ıi•Yılmıtlar, Ka.fka.ıya 
~\ 'İıııd·•~raya kadar ıııtmıt • s; ~. ikı hareket de onun ay· 
~ 'İiııh•Yııi neticeyi vereceğin • 
~I\• lııı • etmiyoruz. Çünkü İn· 
\; lııay ~aratorluğunu tefkil e • 
~ 'l:,ı:., an, Kanada, Tranıval, 
S"ııı, .d, Avustralya ile Bir-
1\-;"1.,, rilı;., arasında irtibııt ke· 
~\'1 ta'°"•• İnııiltere, lnııiliz 
S 1 ~'aklarında mağlub e • 
!\ilıı, b '"1dır. Bu temin edil. 
~hhiJı,~k·b~ kazanılmıı olaca· 
\, 1, kit it\ ınanmıyoruz. Akla, 
~~litey:~• tnüıtenid bulunan 
.'tıı, d•"'•k~nıyorsak aldanmı· 
\ıi 1 ~ ..\) lir• Şar~a bu kadar 
\.ı 'ııd;.~'"Yanın, yeni d evlet· 
~~' k~"'• ram etmekle, daha 
~i· d01""e!~•neceğine değil, 
\~~ bur~•eıııne hükmederiz. 
· f~ A.ı..::." büyük hareketler 

~·~ı1)a bi" ~nerjisile yapıl•bİ· 
~~ 'llıu 

0 
ç bır zaman eski Ro· 

""~ biiıı/"."Y&ntaz; Latin mil· 
k 1 • es, buna müaaid de • 

~'<!, şitııd· 
\~~il b 

1 ~•manyaya r,elerek 
\ ! ~"'tın hva11nı teneffüs eden 
11_· ~ ~. ı, •kiki maksadlan ne· 
"ıı, ~ b1q tlıattıen malUnı deiil· 

biıb;,~•ta makul ve haklı 
Ilı ine •ıd bir takım mÜ· 

(<\t~P Ali K tJ \;Ü K A 

ll&lıl!ı Z ıiltuıı ı do} 

Ilsinln buaünltü sartlar itinde vazife emirrollarını kontrol- 1 füenne !evcili ellikleri "6fienlhniştlr. 
örmetit)e ve hAmilltrl t•mıll etrı;p• Bu •ehrfı yapılan hücumlara dair tıf-

ııine lmkı\n kalmamı, olduğundan hü- farına almak imic ! •illi! yoktur. 
kılmetin mecli!e mevdu vaillelt:>ri T M 
mevcud anlatmalardaki esa!lar dahi- Londra 22 (A.A.) - Rtuter ajan- ısırın pay"ıtahtı 
!inde ifaya karar verdi§i ve hllırulle- •ının Belgrad'dakl muh•blri çektiği 
rin hukukunu leıninen lazım qelen bir telgraftıı Balkan vaziyeti hakkın-
her türlü tedbirlerin alınmı, bulun- da •unları yazıyor: du .. 0 1• ık defa 
duğıı ve mail eervlsin gene aynı mu- Almıınlsr b"" tün· R ıı 

ı arif .1 il 1 ın u umrn yo an-
e:se,..'! ~ 'f • aynı sure e icrı ı nun kontrolunu istedikleri ve İtalyan-
e ec..,.,. 

0 
unur. tarın da Tuna üzerinden petrol naklı bom b ı d 

Ankara y aliıi nezdin- ıçin ~n büyük tonajı eıd. ••mek üze- a an 1 
re hır kumpanya tefk:il Pyledikleri 

deki toplantı bildirilmektedir. 
Viyanadan gelen yen1 haberler m.ih-

Ank_ara 21 (A.A.) - Anadolu .ıj~n- İ verin Balkanlardaki mabadlannı ha
sının istih~ratına nazaran 1933 Tih k ber vermektedir 
borcu tahvillerinin ekseriyetine "8hib Seriinin ıaıı: tli k ki da 
olan Türk hlmillerinl teomsilen Türk gelen maıU: ,. 1->:~ b"aynt a _:!,nn 

1
. n 

bankaları mümessilleri bu gün (21/ . . a ... gore. ır ar':'uan n-
IO 'IMO ta) A k y il "-I d" gılterenın adalardalıl kudretini alum 

I' . 1 ezdnl dara I ti• vede ~k- e ıye bir vaziyette tutmak için İngiltere 
re sın n n n e ç ma ere e.şa- ü • ı h · 
ğıd ki Jciı 1 la dıi zenne yapı an ava hücumları ve 

a rarı a mlf r : batıdaki Alman orduları muhafaza 
Düyunu Umumiye mecli.slnln mu- olunacak, diğer taraftan yakın doğu

kaYelenamelerle kendisine verilmiı: da büyük mikyasta harekat ~ertib 
olan vaıifeleri bugünkü tartlar lçın- edilecektir. Bu harekatın hed•li ah
de ifa ve hlmillerin hukukunu temin lukayı kırmak ve Balkanlar üz.erin
edem.iyecek bir vaıiyette bulunması- den Basra körfezine doğru bir taz
na ve hüktlmetçe ittihaz edilen mu- yikte buJunmaktır, 
lı:arrerata tevfikan Türle: himillerin~n Gene bu Viyana haberlerine göre, 
hukuku teminat albna _alınmı, bulun- Bulgaristan ve Macaristan Alman kıt
masına binaen 1933 Turlı: borcu talı- alannın keneli topraklarından geçme ... 
villerinin mühJm ekaeriyetini elinde lini esas itibarile kabul et.mitlerdir. 
bulunduran Türk hlmillerlnin artık Bir askeri harekete mukaddeme o-
mecliste bir aza ile tem.U edilmeııne lan palitika siyasetine dahil olan 
lüzum kalmadığı cihetle vazifesi hi- Mussolini'nin Yugoslav hududun-
tam bulan Türk d~yinler .v~kilinin dairi İtıılyan kıtaatını ılyaret elm•sl 
memlekete avd~U içın kendi11ne lA- bu memlekete uılu oturma!ı için ya
zım ıelen tebligabn yapılmasına ve pılmış bir ihtar olarak telikki edll-
keyfiyetin bu yolda llinına arar mektedir. 
vermiflerclir. Her ha1de furası a,ikirdır ki yakın 

Bu sabah~ 
Emperyal oteli 

kapatıldı 

doğuda fili hareki! için Alınanların 
la,eyi idame etmek üzere Yugo,lav
ya üterinden Selinik ve İstanbula 
gitmekte olan Semplon Oryan ekspre
sinin kontroJunu ellerinde tutmaları 
icab eder. Balkanlarda kanunuevvelc 
doğru he hatlar ve ondan sonra Tu
na donduğu için başka münakale yol-
1-rını kullanmak liwndır. 

Buna binaen, büyük mikyasta ha
rekltın ilkbahara kadar tehiri icap 
edecektir. 

lA>ndra 22 (AA.) - Kahirede neşre
dilen bir tebliğe göre Mısır payitahtı 
ilk defa olarak bir tayyare hücumuna 
maruz kalmı,tır. Dün, bir düşman tay· 
yaresi, hiç bir ehemmiyetli zararı mli
cib olmıyan bombalannı atmıştır. Bir 
kişi ölınü,, altı lcişi hafifçe yaralan -
rnış?r. Dün diğer bir düşman tayyare!l 
de Iskenderiyeyi bombalarntfbr, Zarar 
ve kurban yoktur. 

Keny a civarında İngiliz· 
lerle İtalyanlar arasında 

• 
bir muhar ebe 

IA>ndra 22 (AA.) - Nairobide ne,. 
redilen resmi tebliğe göre bir Ingiliz 
müfrezesi Kenya ile İta.lyı.n Som.'llisi 
arasında, Vajirin ,arkındaki Vabcans 
adındaki İtalyan karakoluna taarruz 
etıİıiştir. İngilizlerin kayıbları ııayet 
hafif olmuştur. 

İtlyan tayyareleri Habasvein ile 
Cri5SB'yı bombardıman etmişler, bir 
çok bomba atmışlar, fakat maddi hiçbır 
zarar ika edememişlerdir. 

Albay Bek Bükreş
te tevkif edildi 
Bükttş 22 (AJ..) - Şimdi resmen 

öğrenHdiğine &öre Polonyaıun e:!lk:i 
Hariciye Nazırı Beck Bükreş civarJnda 
bir yerde dıln tevkil edilmiştir. 

otelde 
Bü.kre:tte iddia edildıgine göre Beck 

Times gazetesinin diplomatik mu- birkaç zamandanberi Rumanyadan 
harriri de fU satırları yazıyor: kaçmağa hazırlanmakta idi. 

Zabıta, bu 

üç kadınla, üç 

erkeği suç üst"nde 

yakaladı 
Son günlerde zabıta, fuhu4la o!an 

mücadelesini artlrn:uftır. Hemen her 

gün tehrin muhtelif temtlerinde rruı.

devu evleri tapit edilmekte ve bu
raları işletenler yakalanıp Adliyeye 

veri1mektedir. Dün yapılan baZJ ih
barlara aôre. tehrin tanınmı, otelleri 
rastgele çilıl•ri kabul edip geceyi o
telde geçirmelerine müsaade etmek
tedirler. Bu meyanda dün ıece sa
baha karşı Tepebllfında Büyük Em
peryal otelinde yapılan anr bir ı:ıra

mada 3 kadınla 3 erkek cürmümcş
hud holinde yııkalanm.,ıardır. Otelin 
mWıterilerl bu sabah tahliye edil
mi, va kapıları derhal mühürlen· 
mlftir. 

Bulgaristanda Alman kıt'alarırun bu- B 
lunduğu hakkındaki haberler doğru ullil va,inglon' da 
değildir. Buliar hükO.meU diğer bir 
Balkan devletinin aleyhine mütevoc- bir nufuk Söyledi 
clh her hangi bir harekete iştirak . . 
etmiyeceğini ve Almanya ile İtalya- Vaşıngton 22 (A.A.) - Amerıka Blr-
nm kendisini böyle bir hareket lçln 1 leşik Devletlerinin Fran!'ia büyük elçisi 
tazyik etmiıı olınadıklannı bildirmiı- B.ul~~ .Şikagoda söylediği bir nutukta 
tir. butuncu reıımlere hi.Jcumdan sonra 

Bulgar bük\uneU Ege denizi tst\- üçüzlü misakın Amerikaya tarih aurct
kameünde hiç bir istek ileri sürme- te hasım olduğunu beyan etmiştir. 
miştir ve kendiliğinden böyle bir iı.- Bullit demiştir ki: 
lekte bulunması da pek az ihtimal .,_ Şayet Büyük Britanya mağ!Ob 
dahilindedir. Zira malUmdur ki böy- olacak olursa, Amerikanın iki Okya
le bir mesele en kuvvetli deniz llev- nusta muharebeye girmesi lizım ge
letinin muvafakati olmadan hall~dl- lecektir.• 
lem ez. 

Bundan baıka, Bulgaristıın dabl!in
de Rus taraftarlarile Alman taraftar
lan arasında mücadele de devam et
mektedir. 

Hindiıtanda bir tevkif 
Vardba •Hindistan• 22 (AA.) -

Gandi'nin adamlarından olup dün tev• 
kil edilen Venoba üç ıy hapse mah
ko.m eclilmiftir. 

--~~~~~~~~~-

Dünkü yangınlar 
Dün şehrimizde iki yangın vak1a!l 

olmuştur. Bunlardan birincisi Ycni
'ehirde İşkembeci yokuşunda Vahar
yanın iki katlı ahşab evinde çıkmış, 
üst kat tamamen yanmıftır. İkin(.'İ!İ 
de Unkapanında Meyit yokuşuncla 
Rüştü Paşaya aid apartımanın üS"t 
katında çılanış, çalı tamamen yan • 
dıktan sonra ıöndürillmüştür. 

çıkarıldı 
Londra 22 (AA) - Hava Nezareti

nin istihbarat şubesi, evvelki gece Al
manya ve İtalyaya yapılmış olan tay
yare taarruzlarına dair tafsilat ver -
mekt.edir. 

Berline iki kere hücum edilmifilr. 
Bunlardan birincisi saat 22 yo dolru 
b&flamıt ve 24 e kadar devam. etmiştir. 
Bir fimenclifer efya istasyonuna düşen 
yüksek infilaklı bombalarla yangın 
bombaları yüzünden beş yangın çık
mıttır. 

İngiliz tayyareleri Berlinin meı-ke ... 
zindek.i hedefleri de bombalanu,la.rdır. 
Üçüncü hücum sabahın üçünde ba,la
mıı:tır. Rüyet fevkalide idi. TayyAre 
filosunun mürettebatı defi bataryala -
rının ateşine rağmen büyük meharetler 
ı;öst.ermişlerdir. Raylı payitahtının 
merkezindeki h~efini daha iyi bom
balamak için bir pilot 600 metre irtifu 
kadar pike yapmıştır. Bir çok yangın
lar çıkmıştır . 

Diğer bir İngiliz bombardıman filosu 
İtalyaya gitmek üzere akpmüstü İn
giltereyi terketmiştir. Bir hamlede 2500 
kilometre katetnıit olan tayyareler To
rlno ile Milanoda fabrlkalan bombala
mışJardır. 

Milinonun bir kaç kilometre timalln
de Sesto San Ciovani'deld Pirelli elek
trik fabrikası gayet fiddeili bir hücu
ma maruz kalmıştır. Tayyareler Tori
no'daki Fiat otomobiJ fabrikasının bir 
şubesini de bombalamışlardır. 

Yüksek infilS.kh bombalar Aost'da 
yüksek fırınlarına taarruz1a bir yan
gın ~ıkarmışlardır. 

Yugoslavya sulh 
rı·k Dd ' .asına 

sadık kalacak 
Belgrad 22 (AA) - Yugoıdavya 

Ba,vekll Svetkovij dün Nişte bir nu
tuk söyliyerek memleketinin sulhu mu 
bafazaya müstenid politikasınn sadık 
kalmak azminde o!duğunu ifade et
miştir, 

Yugoslavya bükü.met reisi, nutku
nun sonunda, yakın zamanda bir kaç 
milyar dinarlık bir istikraz akdedile· 
ceğini de haber vermiştir. 

İngiliz tayyareleri 

Afrikada faaliyetle 
Kahire 22 (AA) - Dün •kpm 

umumi karargAhça neşredil~n bir 
tebliğe göre İngiliz tayyareleri cwuar
tesi gecesi ve pazar sabahı Tobruk 
limanındaki askert hedefleri şidd~tle 
bombalamışlardır. Bu taarruzlar mu
vaffakiyetle neticelenmiş ve kıtlada 
müthif iniiliklar olınuttur. Bundan 
başka İngiliz tayyareleri Eritredt:ki 
Gur11., Asmara, Agerda ve Habeşistan
daki Diredua'yı da muvaffalciyeile 
bombardıman etmişlerdir. Bütün tıy· 
yareler il.slerine döıımütlerdir, 

.Burada, Rerr ffitler'in bir yığın kül 
hsllno koYl!>41' iddiwında bulunduiu 
ve tayyarelerinin. şu -.nda bomberdı
...,.. • 8u MindN .......,... , inun
larunıı Jyt dı110Jyorlar. Ta.yyueleri
miz ise düşmana kafa tutmakbın da 
fazlasını yapıyorlar. Çok uman evvel 
vadedihniıı ve 11k sık tekrar edilmlt 
olan lstillyı beklıyoruz. Yalnız biz de· 
ğil, balıklar da bunu heltleyorl.u. Fa
kat hiç fÜpheaiz h1li batlangtcda bu· 
lunuyoruz. 

Bugün de, 1940 da, dalma olduğu 
gibi ve bir kaç zayiata ntmen deniz
ltr elinizdedir. 19'1 da havalara h!ldm 

Bu sabah, 
Rumanyadaki 

heyetimiz geldi 
Heyet azası gazelemize 

verdiği iıahaHa « Ru· 

manyalılarla licarelimiı 

normaldir » diyor 
Birkaç haftadsnberl, Rumanyad• bu

lunmakta olan Ziraat Bankası tslanbul 
fUbesl müdürü Mehmed Ail, Çu
kurova Pamukçular Birliği reisi Meh .. 
med Kasım ve Türk Petrol firketi mü
dürü Sedaddan mürekkeb ticaret he· 
yeli, bu sabah İstanbula ge1mlştir 
Heyet azası. kendilerile görü,en bir 
muharririmi.ze Rumanya ile ticaretimi
zin ticari münasebetlerimizin tamamen 
normal olCiuğunu, Rumanyaya Alman 
askerlerinin girmesile Türkiyeye pet· 
rol sevkiyatı yapılamıyacağı $l"klindeki 
pyiaların kat'iyyen aslı 0Jmad1im1, a· 
rada mevcud yeni anla.fıtl& bUkilm1eri· 
ne göre ilci memleket aruınd:ı ma 1 
mübadelesi yapılacafı. yakında yenJ 
anJa,manın tal'dik edilerek merlyete 
gircce'1.ni tövlemitlerd.ir. 
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[Arkalı ulıife 3 ıütun Z de] 

SON 
HABER 
Dün gece lzmirde 

zelzele oldu 
Nüfuıca zayiat yok, 

sarsıntı civar bef 

vlliyelle his,edildi 

Dün gece İzmirde bir zelzele olmu,,. 
halle korkuda?. ıokağa fırlamıştır. Bu 
hldlse hakkında, bugün saat 12 de İz. 
mir muhabirimizden telefonla aldılı.• 
mız maltlmatı aşağıya yaziyoruı: 

İzmir (Telefonla) - Dün gwı saat 
yirmi lklys doğru •iddetli bir zel
zele olmulf, halle 90kakJara fırlamıt
tır. Dün gece korkudan geceyi so• 
kak.ta geçirenler de vardı. Zelzele bazı 
binalann duvarlannda çatlaklıklar 
husule getirmiştir. Ba,ka zarar vok
tur. Zelulenin siklet merkerl henüz 
belli depldir. Zelzela civar bq vilAyet
te de hissedilmiftir. 

İspanya - Döviit meydanına çıkıııaiı hiç do utemiyorum. Ş11 kırmızı 
tal fiiıiiııdeıı batıııı bellYa ı;irecelı 1 

t 
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Günün yazısı 
İhtikar fikri köklesirse 

' 

S ayımdan bir ıün evvel fınnlann önünde biriken halk cad• 
delerden ll\f"cak kadar kalabalıklı. •Fırınlar ekmek yapar, 
ekmek satmaz» nazariyesini hareket noktası ittihaz eder~k 

mahalJr iktuadiyahndan tevarüs etmi, olduğumu7 bu eski adetm 
aleyhinde bulunacak değiliz. Yalnız, lüzum•uz gibi görünen. hu le· 
lişın hakiki sebebini bir fikrin izahında kullanmağa çalıp~.-~~·· B~ 
da -iddia111 doğru sandığımız için kaydediyoruz- fınnla.' ~'"u".dekı 
'mÜfterilerden bll2llannm itile ezile nark üur~nd~n ~la~ıldıklerı ek· 
mekleri biraz ötede, tehacümden ürkenlere yırmı, yınnı M:• .kuruıa 
aatmıt olmalandır. Demek ki, ihlikir fikri vavaf ~av~'. :ı.ıh~nlerde 
yer etmektedir. Bu kabil adamlar, vehimli hem•rrılermın hır kay. 
,-ııını iıtiımar etmekte, yani ba~İt ınana~i\e ihtikir ya~mak~.a deiil 
midirler? Fakat fınn misali daha mürekkeh, daha sumullu. daha 
kurnaza: ihti~i.rdan farksızdır ve. asıl mesele, ek~ikliPi hisıolunma .. 
fa batlavan bir takım efyıtnın fiatındaki. tabii yükıeli;ten ces-:r-:t 
alacak olanlardan ihtikar fikrinin, uri hır hastalık mıkrohu gıhı, 
yav'-f yıı.vll' etrafa yayılıp umumi bir maraz mahiveti almaıınd~
dır. Bu tehlilc:eli iOetin arazını ıurada, bur,.da ve fakat aoaçık mu
phede Miyoruz: Soba boruıu otuz kuru~tan yüz yirmi bet kunı~a 
fırlayor. Geçen senekine niıpetle inanılamıvac~k kadar yük~ek ol_;ııın 
hu fark bizzat oobaya, oobadan horu çomberıne, onda'.'. so~a t•b· 
laıına, mataıına ve "ünürye~İne, batta ıobarının kurma ucretıne ne
den ıirayet etmesin? Ve diğer tar•flan, evine ıoba kurdur~n ";ev.• 
fınnın ilf'riıinde bir ki1o ekm~İ virmi kurup elllln b,.rhanP't. hır tı-

•• • ld • 1 d"" •• k ken~ı •u"e· caretin menınbu dA odemı• o uoı• """" an u•nnere " 
ıinde avnı vo~" nPden aapma•ın? fh••kir. iktısadi ıaeb,.blerde~ do
iar ruhi ı~beblf"rle jnkiı,.f eder, ıör•..,•l<le umu.,,i1·~İr ve n "1flvet 
milİi l\h);.k1 yaral•r. Ona karıı "'"" tedbirlerimiz.\• d•lıa ~ezri dav· 
ranmak ZJtrurf>fİnİ duymakta olduğumuzu hastalıöın b11,lanstıcında 
teıpit ebniı olalım. 

ıımmııııııııııııunnıtı11ıım11ıuııuııııııı11111111111111uıı•! 
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NRıuhi B A Y D A R 

Türkiye nereye 
gidiyormu'? 

[~ablod•n devam) 

HAKIKA:T 

• 
E H 1 R 

Babası askerde 
iken doğan 

çocuklar 
Asker ailelerine yardım 

yapılırken, hamile ka· 
dınlar, yeni doğan çocuk· 
'ıJr1' da maaı baP.lanacak 

&kt>r ailelerine ne şekilde yardım 
edile<"eğine dair tetkiklere devam e
dilmPktedlr. Bu işi tfımin için, Vılii
yette bir yardım bürosu kurulmuştı;r. 
Son k11rarlara göre, babaq 't!'l'kerde 
iken doğan c;ocuklara da maaııı bağ

lanacaktır. A"'ker ailelerin~ yapıl~cak 
yardım için ne kadar varidat temin 
edileceği henüz anla,tlamamıştır. Va
ridatın miktarı taayyün ettikten son
ra, yenl doian çocuklara da ne mık
tar maaı bai;lanacalı o zaman tes
pit edilecektir. Bundan başka hBn1ile 
kadınların doğum ve ha~talık ma5raf-
larını da temin etmek için, projcl~r 
hazırlanmaktadır. Zevci a!'lkerde olan 

1111111111111111111111111ıııı111111mmu111111ıı111111111111ıınııııı 
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* TÜRKİYE • RUMANYA TİCA· 
RETJ - Rumanya ile yaptığımız tica
ret anlaşmasının tatbilona henüz ba,
lanmamıştır. * DIŞ TİCARET UMUM MÜDÜRÜ· 
Servet Berk.inden inhili.1 eden Dı, Ti
caret umum müdürlüğüne İç Ticaret 
umum müdürü Cahid Kerimin gelece
ğinden bahsedilmektedir. * BERBERLER l\IEKTEBİ - Tica· 
ret müdürlüğtl, fimdiye kadar Berber
ler mektebinin neden ar.;ılmadığmı, 

&rberler cemiyetine sormuştu, Ber
berler Cemiyeti de, mekteb açmak için 
k8.fı derecede para toplanmadığı ceva
bını vermiştir. * ODUN FİATLARI - Flatlm mu
rakabe komisyonu odun fiatlannı per
şembe günü tetkik edecektir. 

* MACARİSTANLA TİCARETi· 
l\1İZ - Macaristandan takas ouretile 
demir çivi getirtmek imkinları elde e.
dilmiştir. 

* SABUN İHRACATI - Çekoslo· 
vakyaya 35 bin lira kıymetinde ubun 
gönderilmlıtir. 

Belediye 

Talebeye ne 
zaman paso 
verilecek?. 

Tramvay, vapur idareleri 
hali tetkikat yapıyor. 

Paso isi de mühim bir • 

mese!e oldu ! .. 
Yüksek mekteb ve Üniversite ta

lebelerinin tehJrdeki bütün nakil 'f&
aıtalarından hüviyet varakalarını ~ÖS· 
termek surelile tenzilittan istifade et
mel~ri için allkadarlardan mürekkeb 
bir komisyon toplanlnıt ve haıırlad1ğı 
raporu '9fünakalit Vekaletine göndP.r
mi,ti. Münnkalat Vek&leti bu raporu 
henib: tasdik etmemiıtir. Diğer taraf
tan talebenin elinde gec;en sened""n 
kalma pasolann da müddeti dün-3.:?n 
lt\baren bitmiştir. Denizyolları ıd11re~i 
Üniverıite ve yüksek mekteb talebe· 
!erinde bulunan pasoları bu o;ünd~n 

itibaren toplamağa ba,layaraktır. 

22 Birinciteırin t 940 -
Sa~ım münasebetile: 

İktısadi bakımdan sayımı 
nasıl telakki etmeli? 

Nüfus, milli ekonominin bir 
taıtı, aynı zamanda, en kuvvetli 
bir müessiridir. Çünkü bir mem
leket içerisindeki bütün ekono
mik faaliyetler gayelerini nüfu
sun ihtiyaclarından almakta ve 
bu ihtiyacl&r1 temine matuf fa
aliyet bir .&yi, ıu halde nüfusu 
istilzam etmektedir. 

Bir memleketin iktısadiyatı 
nüfusunun husuıiyetlerine göre 
musyyen bir veçhe arzeder. 
Nüfusun bilhassa fU va11fları bü· 
yük bir ehemmiyeti haizdir: 

A - Mutlak adedi, 
B - Kesafeti. 
C - Cinsiyet itibarilo terkibi, 
D - Yaş itibarile terkibi, 
E - Keyfiyeti. 
Nüfusun bu vasıflan içerisinde 

evveli. mutlak adedini nazarı 
dikkate alarak onun milli iktısad 
üzerindeki tesirlerini kuıaca tet .. 
kik edelim: 

Nüfusun büyüklüiü camianın 
kuvvetini tayin eder. Çünkü nÜ

fus çoğaldıkça istihsal ve varİ· 
dat artacak ve bunlarla muvazi 
olarak memleketin siyasi kudce

ti yü\uolocektir. 

yin ederler. Erkok fazlalığ~. ~,t 
pelinde müstahsil zümre buyı; 
tür. Gerçi kadınlar gün geçt;}:~ 
it hayatına karışmaktadırlar. .

1 kat huna rağmen umumiyetle 
1 

hayatı erkekler tarafından boıa• 
nlır. 

·ı i"' Nüfuaun cinaiyet itibarı e 

kisamı. diğer taraftıın ".~~· dti~: 
zayüdü bakımından muhıın • 
nüfus tezayüdü için kadın ve et. 

k k . 1 · · ·· · olın• e nıspet erının musavı 'ti.o 
ları lizım gelir. Nüfusun yaş ~k• 
barile inkısamının memleket 

1 ı. 
bsadiyetı üzt"rindc oynadığıd.r .. 'er 

de yukanda tetkik edil~n. '~•· 
faktörlerden daha az muhıın d•" 
jiildir. Nüfusun yaş bakı~ın biY 
inkısamı müstahsil zümrenı~. o• 
yüklüğünü tayin eder. Çünku \. 
cuklar ve ihtiyarlar normel ~at· 
valde iıt hayatına karışmaz,,, 
A11l müstahsil sınıf 1 5 ila 60 \. 
arasındaki sınıftır. Diğerleri J'f\ıı 
tehliktir. " 

Nüfusun yaş itibarile inkı •~."' e' 
•• f • 'hl• k ut nın. dıger tara tan ııtı a .. ih' 

rinde tesirleri vardır, c;.ünku 1 ,ıı 
tiyarlann ve çocukların ihtiy•<1k.ı farklıdır. Mooela çocuklar • 
ve tütün istihJik etmezler. • t' 

Dokuz aylık ticareti· 
m izin bilançoıu 

Dlf ticaretimize aid dokuz ay~ık res
mt rakamlara nazaran bu müddet için
de 82.114.157 lira değ~rinde yapılmıt 
eılan ihracata mukabil memlekE:Umizc 
54-.182.935 Ura değerinde ithalAtla bu
lunulmuttur. 

talealar yürütülebilir. Fakat le h li- himile lc:admlann, devlet hastarıele
kenin b ;.e doıiru yaklaımakta rinde tedavisi düşilnlmektedir. Ma· 

* DAHiı in: VEKİLİ - Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak, dün öi;leden sonra 
~lediyeyl ziyaret ederek, tehrln ihti
yacl:;rı hakkında tetkikler yapmıfbr. * SÜT FİATLARI - Belediye, &üt 
fiaUarını t6J)it edecektir. 

Bu vaziyet karşı!lında Üniverıdte 
Rektörlüğü al&kalı dairelere müracaat 
ederek talebenin paso hinin bir an 
evvel hallini rica etmiştir. 

Öğrendiğimize göre bu hurusta Ve
kilete gönderilen raPorun müzake
resi yapılmış, yalnız bazı noktalarına 
itiraz edilmiştir. Bu arada talebeiik
len başka memurluk ve emsali &ıbl 
vazifesi olanların bu haklardan b
tifade ettirllmemesl ihtimali bulun ... 
maktadır. 

Nüfus kesafetinin haiz olduğu 
ekonomik ehemmiyet ıu nokta
da görülür. Nüfus kosafeti mu. 
ayyen bir arazide bannma ve 
beslenme imk&nlarını gösterir. 
Aynı zamanda büyük ıınat te'5i
ıahn ve demiryollarının kurula
bilmesi için m uayyen bir nüfuı 
kesafetine ihtiyac vardır. 

Nüfusun bütün bu vasıflar1 !~;ı 
risinde memleket iktısa~iya~t ~,iS 
dah a büyük bir ehemmıvetı .f" 
bir vasfı vardır ki o da k•Y 
yetidir. 

1 
• • . • i11°' 

Muayyen bır camıa ıçcrı' de" 

Geçen senenin ayni devrelerine aid 
rakamlar ise ithalatunızı 99.432.263 ~ira 
ve ihracatımızı da 84.803.532 lira olarak 
tespit eylemekte idi. 

Bu rakamlara &öre, 1939 un dokuz 
aylık ithalit ve ihracat miktarlarıntn 

ihracatımız aleyh.inde kaydeylemi, ol· 
duğu 14.628.731 liraya mukabil 1910 ın 
ayni ayları içindeki dıt ticaretimiı. ih
racaatımız lehinde 2.371.222 liralık bir 
fark ıöstermektedir. 

Aylık rakamlar ise, eylO.l ayı 'çir.de
ki dıt ticaretimizi ihracatımız lehinde 
2.297.887 lira bir farkla ilha!Atımızı 

5.075.068 ve ihtacahmızı 7.372.935 lira 
olarak tespit etmektedir. 1939 un ayni 
ayına ald rakamlar ise gene ihracatı
mız lehinde 5.825.398 liralık. bir farkla 
lhracahmızı 11.219.085 ve ithaihtırr.ız.ı 

da 5.393.687 lira olarak gösterme1':te· 
dir. 

Dokuz nyhk dJf ticaretimizin muh· 
telif memleketler arasuıd.aki inkısa -
mma gelince, ihracatta bulunduğumuz 
memleketler baımda l 7.528.948 lira ile 
İtalya, 11.934.500 lira ile Amerik.ı Bir
letik Devletleri gelmekte ve bunları 

D.77~.620 lira ile Rumanya, 9.0ZG.146 
lira ile İngiltere, 6.806.896 lira ile Al
manya. 6.613.274 lira ile Fransa takib 
eylemektedir. 

İtha1Ata gelince, dokuz aylık ayni 
devrede memleketimize ithalittn bu -
lunmıu, olan memleketlerin bA.şında 

8.975.097 lira ile İtalya, 7.764.617 lira ile 
Rumanya, 7 .160.690 lira ile Birle~ik A
merika gelmekte ve bunlan 6 887.120 
lira ile Almanya. 6.659.316 lira iJo in
ıiltere takib eylemektedir. 

İrtafu:tiklerden e.nlaşıldığına göre, 
dokuz ay içindeki ihracahmız ithalAt
tan fazladır. Geçen gün de .tene bu 
aütunda i.ı.ah ettiğimiz gibi, ith,.JAt ha
reketleri, piyasanın Jhtiyaclar1n1 tatmin 
etmemektıedir. Piyasada, eşya fiatları
run artmaaındaki sebeblerden biri de, 
dışarıdan a:ı eşya ,etmesidir. ihracat 
işlerine ehemmiyet verdiğimiz kadar, 
ithal.i.tı artırmak imk.B.nlarına da bü
yük ehemmiyet vermemiz lazımdır. 

EVLENME 
Bayan Ne"Vka Özkan ile eski :rı.ıa

arif Nazırlarından Zühtü Patanın to
runu, Belediye mecli!li azasından Züh
tü Oralın otlu ve Hariciye Vekili 
Şükrü Saraco~lunun kRyınbl .. aderi 
Garam Oralın nikihlan, dün, Beyoğ
lu Evlenme dair~sinde, her iki tara
fın akraba ve dostları hazır oldt..iğU 
halde icra edilmiştir. 

Yeni evlileri tebrik eder, aaadeller 
dileriz. 

olmaıı da bir realit edir. Bunu ... 
çıkca rörüyoru :z:. Bizim kararunız 
tudur ki, t ehlike ile karııla1tığı • 
mız dakikada b ü tün k uvvetimizle 

halli kaymakamlar. nahiye müdür:eri, 
a!ker ailelerine ne suretle yardım e
dileceği, hangi evde doğum, hast.ahk. 
yeni doğan çocuk olup olmadıA:ı tet-

buna kartı koyacağız. Bize naıİ· kik edecek, te~pit edilen esa!llar da
hat verenler, bir çok tarihi baki- hilinde yardımlar yapacaktır. 

katleri tahrif ederek, ıurad., b u· 
rada vaktile Türk istilasına karı• 
m ukavemet ettiklerin i ıöyleyerek Belediye cezaları 
nasd iftihar ediyorlar ve hu nok.. Son yinnl dört saat ıarfında tehrin 
tayı kendi milli bayatlannın bir muhtelil eemtlerinde tatbik edilen Be· 
kudret membaı o larak t e lakki e- lediye ~ıaları ,unlardır: 
diyo rla rsa biz de memleketüniıi Tall!imde Şehidmuhtar sokaitında ka· 
ıonuna kadar müd a fa a ebnekle aab Agob, Aydede caddesinde ka.qb 
zengin ve mubteıem t arih im ize, Hristo, Balıkpazarında işkembeci Dnm
medeniyet ve insan iyet tarihi.n e . yanos, ayni yerde ,ekerci Ahmeı:I Flk
,erefli bir fa11l daha ilave edece. I rl, pa.tacı Kogan dükkinlannı pis ıut
ğiz. Bize, Türkiye nereye ıidi- tukhırındnn, Taksimde tuhafiyeci İs
yoraun?. diyenlere, İıtiklile, ,e .. rail, .ebzeci Muharrem, sebzeci ~r
refe ve medeniyete d iye cevab viş pnzarlıksız satış kanununa muha· 
veriri._ı.. lefetten, Beyoğlunda b:tkkal Yani, ka-

Necip Ali K O Ç O K A sab Zaven, bakkal Anasta., fırıncı 

Küfe içinde 
bir sarhos 

' 

Petro, kasab Yorgl, bakkal Ang.:-los 
sıhhi muayeneslzlikten muhtelif Bc

l•diye ceııalan mahkO.m olmutlar
dır. Ayrıca 11 '°(ör hak.kında da 

muhtelif ceza zaptı tanziın edilıru9-

tir. • 

Deniz ve Liman 
* LİMANLAR UM\!111 MÜDÜRÜ -

İskenderun limanı hakkında tetkikat 
yapan, Limanlar Umum müdürü Raul.i 
bugün şehrimize gelecektlr. 

* DENİZ YOLLAR! UMUM MÜ • 
DÜRÜ - Denizyolları Umum ınüdürü 
Kemal Baybora, bugün Karadenizde 
bir U!tkik seyahatine çıkacaktır. 

* GEMLİKTE İSKELE - LimRnlar 
iıletmesi umum müdilrlülü, Gemlikte 
bir vapur iskelesi yaptırmağa karar 
vermiştir. 

K ömür çarpmaıı 
Arnavudköyünde oturan Kamerin 

kızı 7 ya,ında Nuray kömür çarp
mam neticesi zehirlenmiş, Şişli Çocuk 
hastanesine kald.ınlmıştır. 

Cam kırılmasından 
yaralandı 

Kurtuluşta oturan 60 yaşında '9-\e .. 
lek, ntr.üncü Vakıl hanın OnUnden 
geçerken bodrum camının kırılması 
neticesinde muhtelif yerlerinden ya
raLihmlf, hastaneye kaldırılmıştır. 

Raporun yeni ı<klinin bu hafta için· 
de buradaki alikadar dairelere teb
liği beklenmektedir. 

İzciler 
An karaya 

bugün 
gidiyor 

Dün MRarif müdüru Tevfik Kulun 
riyasetinde, İstanbul Kız lisesinde, okul 
müdürleri, beden terbiyes.l ö~retmen
leri bir toplanb yapmışlardır. Bu top
lsntıda Cumhurıyet bayramında .,eh
rjmizde yapılacak merasimin programı 
ctralında görü.şiilmüştür. 

Bundan başka toplantıda Ank.-ırAya 

hangi mektebden ne miktar lzci aön
derilmesi de görüşülmüş, neticede yedi 
liseden 48 er izci gönderilmesine karRr 
verilmittir. Bu suretJe AnkaTaya üç 
yUzden farla izci gönderllPcekttr. 

İzciler, bugün akşam trenlle Anka
raya gideceklerdir. 

Cinsiyet itibarile terkibin mem· 
leket ekonomisi içeriainde icra 
ettiği t esire gelince; bu müstah. 
ıil o1abilt>c~k zümrenin büyüklü· 
ğünde mütahede edilir. Nüfusta 
erkek ve kadın niapetleri müıp 
twh~il zümrc.-nin hüvüklüi?ünii ta-
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Meb'ualarımızın tetkikleri 
Eskişehir - Buraya gelen viliyetlmiz 

meb'usları halk Ue temularda bulun· 
makta ve dileklerini tespit eylenıekt~

dirler. Halk: ile bu temaıları esnuında 
Halkevinde verdiği bir konleransla 
Yusuf Ziya Özer, hükılmeUmiıin dl.f 
politikasını iuh eylemiştir. 

Hububat amban yapılıyor 
Yıldızeli - Toprak Mahsulleri Ofisi 

tarafından Yıldıulinde yaptırılmastna 

karar verilmi.f olan hububat ambe.n ve 
idare binasının temelatma merasimi 
bugün ba,ta kaymakam ve kan me· 
murları ve emaf ve köylüledtnl'7in tş .. 
tırakile co,kun tezahürat arasında ya
pılmıştır. 

Yağmurların zararları 

Gümüşane - Dört aydanberl -Jeva.m 

Kendisini tafıyan ha· 1 H E R G ü N B i R M J:: S E L E 1 
malla kavga etti, nihayet ------------------- ---' 

Ak mi K k •• d tr b' k ümk" •• d ~ '}d' eden kurak havalardan sanrı yirmi mahkemeye verildi şa arı ara oy en amv aya ınme m un egı ır. I dort saatten~ fasılasız •. yağan ysi • 

1 K 1 ı bil T b 
murlar çiftçilenıniza %0r ıyatta bulun· 

Dün asliye birinci ceza mahkeme.Un- OntrO memur arı e, epe aşına kadar, tramvaya , mak lmklnıru vermlttir. Şohrln elra • 

de gatib bir sarhoşluk davaıına bakıl- b' } d b'} J ~ k' bul b d (ındakl yüksek tepelerde kar vardır. 
mıılır. Takib memurlarından olan SUÇ· men er en ı et top amaga va ıt amıyor, un an ş. Karahiaarda kar 
lu Niyazi ı.ilzuma aarhot olduktan T • d • d' A b k'd ld ~ 'b• Ş. Karahlsar _ Ayın 18 indenberi 
sonra yeni Yolcu salonunun karşL<ın· ramvay ı areSI zarar e IYO r. Ca a eS l en 0 UgU gı 1, . hafif olarak devam etmekte olan yat· 

daki kıraathanelerden birine giderek T k • K k.. d f } • } ? niurlar dün karla karıfık yağmağa ba,
sızmıştır. Kahvenin kapanma zamanı a Slln• ara O:V arasın a tra mVa V Se er eri yaµJ amaz mı, Iıımıı ve kasabamız civarındaki tepeler 
gelince kahveci Niyaz.iyi kaldı.rtr.ak is- Akfamlan aaat betten yani daire- M"ferler Eminönü ve Beyazıddan k111k- ı tenha ve muattal bir vaziyette dur· k.a.rla örtillmUıtür. 
temiş, fakat mümkün olamayınca ken- lerin taUl saatinden sonra i,tanbulun tığı için Karaköye gelinceye kıdar maktadır. Tramvay ve Elektrik ıd .. ıe... - - ------------
disini tan1yan küfecilerden birinin eli- en kalabalık semtlerinden biri olan tama.men dolmakta ve Karaköyden l ı.inin akıam saat beşten sonra Kaıa
ne 20 kuru, vermit ve Niya 7Jyi de kü- Karaköyden tramvaya binmek hemrn bütün tramvaylar önünde ·Dolmut- köy - Taksim hattına çalı,tıracağı 
(eye yerleştirerek evine göndermiştir. hemrn imkinmz bir hale gelmiştir. tur• levhaaıı asılı olduiu halde geç- yalnız iki tramvay büyük bir ıht.:yA.cı 

Hamal yiıkünü ahp yola düzüldükten 
sonra Niyazi yolda direnmeğe başla -
IJ1lf ve ba,ını küfeden çıkararak: 

Demiryollarında çalıfma 

saatleri Bu hal bazı tramvay arabalarının se- mektedir. karııJayabilir. Bilet meselesine gelln
ferden çekilmesi. üzerine meydana ge- Bundan birkaç sene evvel eski ce bu tramvaylarda zaruri olarak ikl 
len bir hidlse olmayıp senelerti~n- Tramvay ıirketl zamanında Karnköy - biletçi veyahud bir biletçi ile bir k. n~ 
beri aynı -kilde devam etmekt~ ve Taksı'm arasında ak,am ·-f•rlen' 1,..;n Devlet Demiryolları idaresi 24/10/ 

v--- "" ~ trol kullanılma!lt icab etmektedir. Bu 
tramvay idaresi de bu ihtiyacı krırşl- iki tramvay tahsis edilmişti. Bu ar:ı- takdirde yolcuların biletleri vaktınde 94.0 tarihinden itibaren mutebet olmok 

iti nüfus kütlesini to~ki!. • ,.,,. 
ferdler ne kadar çok bilııı\ı, 0ı 
teeebbiı, sebatki.r, mi.idrik ~~rf 
kadar çok yüksek teknik k~,ııı' 
yetini ve rasyonel muh& ·~tY 
kudretini haiz iseler mille~~,I 
sadiyatı o nispette inkişaf e f'.. {lo 
ve kudrrtli olacaktır. -

Yeni ne,riyat 

Ceza hukuku önünde 

Suçlu Çocukla!' ... 
MJnisa meb'usu Refik tncerJtl1., \' ğerU batksnlığı altında. m•tf tif' 

ciddi bir çalıtma ile, hukuk • ' .,r 
1 ~" ... tımııa bir çok kıymetli eser er t>ı v-

dıran hukuk ilmini yayma kurU1" tP' 
kere, bu nam altında yeni bir eser 
retmlttir. ı,ı 

Dr. Faruk Erem tarafın~"" ı:-; f 
ve çocukları ıuç if}emeğe .evk~'.' ~~ 
miller, çocuk sur.;lannı önleY1~ ~ 
birler, çocuk mahkemeleri, çoC\l ,ı:ıt~d 
müe11eseleri ve çocukların tfl{ırıİ' 
haklıınnın iadesi mevzulan • ,~ 
ciddi bir etüd mwulil olan b• ..;I: 
hukuk münteslblerine oldu~ ~'" ( 
bütün okuyucularunıza da ıa""' 
deri~ ti~' Kitabın fiah 50 kuruştur· dl'• 
tevri yeri Üniversite Kitabevi 
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c- Ulan çalacak başka bir şey bu
lamadın mı? Beni ne yapaaıksın, diye 
feryadı hasmı,. Hamal her nekadar 

ıükOnetle vaziyeti anlatmak lstemi,_,e 
de hamule'i l~yan etmi' ve hamahn 
kulaklarına yopıprak: 

layacak bir. tedbir almamaktadır. Ddi- balar 15 er dak"ıka fasıla ı·ıe oidip •el- i.ııere demiryol ambarları emtia ve eş-
i ~ '"' ke!tilmiş olur ve hem de Karaköyde- k b ı t sllın1 ı ı n1 bir f alJ 

re erin. t.a. u.ı. zamanı olan beşte. n .. ~n- mekle ve Krako"y halinnın ihtiy•cını ya 8 u ve e ç n ye 8 • 1' 
E .. " ki lzdjhamın önüne geçil('bilir. Tranı- · tınJ tir y ı 1 ~ l "" 

ra. mınonu. - Taksim ve Emınon'.l - · k••men kar•ılnmakla idi. Ak!l...,m]a,ı yet saati tespıt e ı . en esas ara ~o dan sa •• : t'1İI' "' 
/ ş 1 h 1 .., y vay ve Elektrik idaresinin fevkalide . iki 

17 
,.. 

•- İmdad beni r.;alıyorl.,,r!... diye 
bağınnağa başlamıştır. 

İttimdad üzerine h.&dlse yerine bir 
Poli!'f gelmiftir. Fakat Niyazi bu müda
haleden de h°'Janmamış ve hamal Sey

fiyi adamokıllı dövdüitiJ gibi polise de 
hakarette bulunmu,tur. Suçlu yapılan 
duruşmw netice"'inde bir .1y hapse 
mahkO.m edilmiştir. 

ış .ı atlarıle Beyazıd - Tak~im ve halkın tramvaylara d~ha kola~lıkla bi- mu.c;tar kaldı~ zamanlar Beyoıc.JunJ.3n göre mayıs ba17ından binnc 'll:nun IO 1 - Gelir • Keder. 2 - . bi1'li- '11 
Fatıh - Harbiye tramvayları daha ~ık 5 nuna kadar olan aylarda öj":ılt!' tatili !TL 
i•lemekte ve bu saatlerde tatbik eii- nebil.me!tl lc:ln, . evvelce oldulu gibl Eminönüne tenha giden tramvay1ar- bir bu~uk saat olmak üırre faaliyet clnıi. 3 - Sıkıntı _ Tersı .,,,,, I 
len tarife daha genlı tutulmakla jır Taksk ıkm b-1Karda.kriyd a .. ~ıclcın~da. S,:fMer yapd- dakl yolcuları başka bir arabaya. :-ık- Sllati yed.iden 18 sonuna kadar ola • Bal ... Tersi bir nevi ölçÜ· ·rS .. V' ,.f' 
Bu suretle İst.anbuldan Beyolluna ma a i mi. ı_r, e~~ mı ır · eve•~ tarma ederek bu arabayı KarakOv- caktır. pefe!lı. 6 _ İnce uzun dernı 

8 
.,...1J 

gidecek halkın ihtiyacı kı!men kar"t· malzeme tıPraıtine fjt:ore, bunu tf'm1n den Taksime doğru çevirdi~i her 7a-
7 

_ Yan yatar ... Trrsl bey•'" a· ,,.., 
]anmaktadır. IJalbukl Karaköy ci~ 1~ . etmek ne dereceye kadar mümkün o- man görülen bir keyfiyettir. Bu .şekli İkincik.3nunun baıında nl~n sonuna J>y,W' 
tinde bulunan halk tramvay iıta!I- labilir? Bu ciheti Tramvay İdaresinin bir lnti:r:Rma koymak ve ak~amları bu kadar olan aylarda ise ôile hır aaat tına .. Bileği. 9 - Ülke _. 
yonunda saatlerce beklediği halde bu miitehası;ı!'lıtrına bırakıyoruz. hatta birkaç araba tah!!İ!I etmek bü- olmak üzere saat 8 den 17 ıonuna ka- bir nevi. 
ilive aeferlerd~n istifade edemem·~ktc Karaköyde hat dt>ği~tirmek ve ma- vük bir ihUyacı karfılayabilir. Kara- dar olacaktır. Vagonların tahmil Yukandan aşaiı: ~,I 
ve bütün tramvaylarda bir yek buı 

1 

nevra yapmak için iki mü~id mak:t!I köy halkından birçoğu Tramvay ve ve tahliye müddetleri 24 111 19'&\> tarl- )tlll~ 
yer bulamamaktadırlar, Tramvay lda· bulunmnktadır. Bunlardan Per.,errıbe- Elektdk idaresine bu şekilde müra- j hi~den i~ibaren bu saaUere göre hesab 1 - Gelir getirir • "Yo .p' 
resinin bu saatlerde ihdas ettiği llfı· e pazarına doğru giden hat büsbJtün caat ve şikiyetlerde bulunmaktadır 11r. edılecektır. 2 - Baı • Mekteb. S - b" ' "' 
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Fakat o, ~ir. erke~tir, eve~ b~r er~~-k .. , lerdi. Fak!\t o~lann ateıten kollarını, 
ve belki ihtiyarladığım, ~ırkınlt·~•ııım dudaklarını vucudün:le hissediyordu. 
zaman da bana ayrıl muhabbeti, ışef- Uyandığı zaman,. yarım bir arzlınun 
kati göeterecek, ben•~'!n iğrenmiyeceic- yangını içinde kf'ndi.nı o bUyük kr._r ... 
tir_ Kocam olacak o.. yolada ufalmlf, ıaı..11ltı hiueder aiı:la-

Garib bir utanma tr.;lnde aynada maya başlar, hır.;l:.ırıkl:lrını yastıkla
gözlerini görmemek için öni!ne baka- rın altında boğardı.. 
rak: cBenim böyle bir erkege ihtiya• Hayatında böyle ne müthlt geceler 
cım var• dedi. vardı! Sabah odasından yüzüne her 
Kocası öldükten sonra uzun müddt!t zamanki o sakin ve mütebeKim m··ı

yalnız onu dü,ünmU,, biltün hıslerl keyi takarak çıktığı zaman kimse bir 
ölmü,, cansız. kederd~n harab bir hal- teyin farkında olmazdı. ffiç biri on11n 
de hayatını si.irükle-:nt,;tl. Fak:tt aonra ı;ekmekte olduğu cehennem azabını 
yavaf yavaş hayata trkrar K"lir. tek.,. bilmiyordu. Aç bir hsyvan gibi ya
rar doğar gibi kafasında. kalbinde veci taıtında kıvrandıjı. o sıcak yaz ~Pce
bir açılma, istek, çarpın!ı ile dirilme- !erini her hRngi bir yabancının 31cak 
ye başlamıştı. avucl ını ve arrulu göilerini kaOule 

Evveli sık sık rily;o!arnıd:ı onu ko- hazır lduju o korkunc ge~leri h&
cas.1 yanında, yakinindc görüyordu. Bu hrhyordu. Fakat kendini c;abuk top
rüyalardan uyandığı L"ln1nnsA lıir ölü- lar, bah~e fı rlar ve delilE'r gibi 
nün kollanndan çıkmış ıibl kendin- kumlu yollarda dola~ırdı. Havuzun 
den iğrenir ve aıtl1m~ya b.ıt1ardı. kenarında sulara eğilip, ateşten ya
Sonra yavaf yavaş ırtık onu görıı·e· nan parmnk1ar1nı ıslatıp serinleterek 
meye bafladı. Şimdi rüyaların::l.-ıti t:r- az mı uykusuz ıeceler ıeçirmı~ti 
kf'kler yüzleri ..>lmııya:ı, vücudl~rl J Gündüzleri, 1.fıia kavuştuiu. insan1.a

u;ykunun botlu&una korıfrlllf hayal- tın aruına ııirdill zamaııaa bambatka 

bir kadın oluyordu. Kalabalıkta, Ale- Jaşması, seyirci kalma!lı lizımdı. ı-tit- 1 bir bahar gününü hatırlıyordu. Bir Yavaş yavaş: artık on yedi ya,ının 1 zıl. 5 - GündUz ıeanJI. 6 
..,.... J(ıf' c/.' 

vin gene arkadaşları ve kendiıı:lnin es- hat Şevket de bunu söylE'mC'k LStP .. badf'm ağPcı altında st!vdi~i adamın hulyalarını gülüne, o zaman yaptığı il zete - .Bir erkek lsml. 7 ~ ~ 
ki ahpabları ara!llndaki bütün erk~k mlşti. Kendiıııi de .Mavi Göl. Un er. dud:ıkları ilk defa yüzüne o gün değ- hareketleri çocukca bulmaya başla- man _ l~tilna _ Nota. 8 - J(t:~ 
yüşlerine vücudü donmuş gibi soX,uk, tehlikesiz, a.!!ude köşe olduğunu Dili- m~şti. Sonra elf'le evlrrine dönmU~ - mış, evvelce. ıe\•diği çok ~.vıerden _ Pislik. 9 _ Aletler ... Bir er g 
kalbi kıpırdamadan likayd, uzak ,ca- yordu. Fakat i'te bu b·divacm m:tk1.1l ler ve evlenecrklcrinl haber verlT'iş- nefret etmiı;tı. BPl1d bu değışme nıt - ~ 
lırdı. Onların hiç birini arzulamıy"'r, olduğunu içinden trkrar edl!'r11.E'r: lerdi. Nihayet iki ~ene kallıin çocı • k- yatını bozan o lelA1ce,Je, koca!lının 1 2 :i 4 fi 6~ ' 
istemiyordu. Hatti onlara baka,.ken göi,slinün altında bir yer acıyor. bü- ca hulyalar \le ümidlerle dolu k"'lb· ölümü ile ba~hımı~tı. Bir ölünün l07 - 1 QI k ~ 
geçirdiği buhranlı geceyi dü~ünüy.>r, yük bir keder içinde ölüme maiıkum Jcrinl birbirine açtıkları, varmc.tk is- !erini kPpamak ve onun bof8lan v"- 1 •IK 1A1R)A 1 K 1 
ut.anıyor, kendi kendine ilreniyord\J bir insrın gibi kendisini bedbaht hiı;;- tedi~i noktaya arı7asız verm•t bir in- takında korkulu _g;eceler geçirmek .. Bu 2 K I • K A D 1 1 N A 
Peki neyi arıyor, neyi bulmak ısti- acdiyordu. Hayır, bir iki ~ırı.ın~a, Q-;- san1n hozııru. IC'vincı i_ıe birbirinın ins.'1n1n içinde nelt>ri y~kmıyordu1 Da- j A R ~! 
yordu?. lannın arasına gizlenen bır ıki tela- kollnrında kaldıkları o ılk _g,..ce, tv-1 ha o umandan kelbıne ~af, tas.ı:->lZ J AK A INl•IN \A ı I 

Bir uykudan uyanır gibi başını ağır 1 ka aldanmak bud11lalıktı. 38 Yclf ve lendikleri ııünün gecf'c:i.. ı,ıe höyle kalbıne karanhk!Rr, kedf'r d.olm~'· ora-
4 

-R J A N I A • A R lf f, 
ağır kaldırdı. Aynada yüzüne ba~ka boyuncıı bir kız .. Bunlar da hır ~:y sevişmiş!er<li. GUnler geı;mif, o ko - j !"ını zehirlf'mi•ti· Sonra erkeksız, yal... _ J il! ~ ~ 
yabancı bir .kadıııı seyreder gibi hay- Jfade etmezdi. Orada, gö~sünün ahın- 1 <"asından ba.ııka kim..'«'yi dU,ünn1eyen nız. uzun S(nf'l~r ... Bu seneler de_ ona 5 A o!• • 1111• A 
retle baktı. Itte gene gözlerinde o b.l- da arzu ve heyecanla dolu bir kalb iyi bir zevce. Gene ad-ı.m karısına, e- i<~temealni. sı; hır hayvan ~ibi ihti11ts-

6 
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yılmrık üzere olan Lns.anın uzak, yor- vardı ve bu kalb belki .yirmi ya~ın-,1 vi.ne. btıjh, herke!"İn hayran kRl~ı~ı la, ~uv~e!le arzu etmesini ö~.r~.tnıişti. __ J_ A l ~l ı.ıı 
gun bakışı. göz bebeklerinin utlarına dan daha büyük bir lhbras, an:u ile mükemmel bir koca olmuştu. Evel ilk Dı~:f'rını ınkA~ak cHayır, duşunmek 7 o 1N1 A R 1 •I" I " 
toplanmış ke!';kin pırıltı .. İşte gene )a- ç3rp1yordu. On oıekiz ya~ını, o tasa.~ıı. hcyrc<ınl:>rı durtılmu,, aşkın döndür- J5temıyorum• dıve, .mırıldandı. S I IK A M il! -. 
naklarını pembeleştiren, dudaklarını bir bulut gibi hafif, nt-ş'eli gene kın, dtiğü başlarına. rlı•Hce carpan kalble- Daha uzun ıahlıllere girişmekten · L • R A A 
kızartan, vücudüne yavaş yavaş va- ilk aşkını, sevdiği adamı, koca!lını n.a- rine !'lükOnet g~lnuıti Fakat birlıirle- korktu. Kendini yoklamıtkta devam Q •IK 1A1M1A1 R ll~r / ~ 
ylldığını hissettiği o tatlı ateı .. Bir - tırladı. rlni sevmekte de,·am etmişlerdi. Şim- eden:e karşılaşacaAı korkunc manıa - _ ~ 
denbire ellt!rini yüzüne kapadı, krn- Başı tekrar koltuğun arkaınna duş- 1 di bu a,kı berrak, tatlı bir ıuya ben-, radan habersiz açılmaması lizım a:e- (J 
dine gelnıek ilter gibi takaklarını, ya- ~ü,tü. Şimdi aynanın içinde U:r:dk:t..;n ' zctiyordu. Bu suyu hi~ bir şey buhtn- len kapırarı zorlayan bir kimse gibi 1 fi - 1,,ı 
naklarını uğuş~urdu. ·Hayır, yalnız bır bakan yorgun bir kad.?1 yü~ü gbr\i - ı dır.mamıttı._ O tatl~ ... g\inle~,. serin ... utandırıcı hakik•tlerle ka~ıla~mak - ı .. amaza :l ı' 
erkPk deA;tl, dıye mustarib, titreyerek nüyordu. Sonra bu yuz silınd1, \ay- h:ticl ve •ilaklr bulun evhlık hayalı 

1 

tan korkuyordu. O ge~mışteki a~lı:a, lmıak 4 40 iftar ı 1·~ 
mırıldandı. Aşkı da beraber Lc;.tiyo .. boldu .. Bir rüyada gibi gözlerinin ö- m~ddetince akıp gitmişti. o güzel şeye dokunmaktan, onu ço· Ü-1W-Je 

11
• 
58 

Akşs<" jS· 
ıum... nünde yirmi sene evvelki gene kız !çini çekerek kımıldadı. Bütün u • cukcıı, budalaca bulnıaktan, ona i • • ' Y tı• 
Aşk .. Bunu sevmemi,, o çarpıntıyı, canlandı. Beyaz muslin elbisesi ıi;ınde zak hatıralar birdenbire siltndı ve nanm~n1aktan •Hayır, benim ta!la,·vur lk indi 14,57 • 

o mukaddes çarpıntıyı kalbinde dı...y- İnce omuzlnrı e1bist>nin kıvrımları a- I' tekrar aynada. aol~n yüzünü eordü. ettiğim, i!ltediğim bu de'ıildi• diye, 
mamı" tecrübesiz bir gene kız gibi i~- ra~ında kaybolmuş, koyu siyah ı.açlan cAcaba yaf8.!Ulydı, birbirimizi 1'evmek- hükümler vermektf'n korkuyordu. 
temeye, beklemeye hakkı var mıydı? omuzlarında, süıgün gözlerinde hul - te, ayni ahengi muhafazada de\•1tnı e- Yt"rlnde Utreyerek doğruldu. Ka • 
Evet, hayatının o aydınlık, asude, tü"' yalı bir tf'~ssüm .. İşte bu kız, bu ço- decek miydik!. diye, kendi lt:<'ndine pının gıcırdadığını duymuftu. Ay • 
zel günleri, o beyaz günler bir öltirnle cuk denttek kadar gene kız kendisi !ordu. nadan kanadın yava, yavaf açıldığı
kararmış, nihayet bulmuştu. Fıık1tt idi.. Sonra o günlerden h~tırasında O zamandanberi öyle değişmiş, öy1e nı, hastRbakıcının beyaz boneli b~f"ı"' 
buna raj:men hayattan alaca~ını al- en kuvvetli kalan aahneler hayalinde 

1 

başka bir kadın olmuştu ki.. Geçen run içeri uzandıtını ıördü. Bu tiş .. 
mıf sayılmaz mıydı? Artık kenara çe- bir re'.'lim fibi çizilip bozulmaya bl\ş- seneler ve yaptığı seyahatler, okı...du- manca, eımer, tatlı baıa.h bir ka • 
kilmeli, bqkalarının ;yolundan Jl'"k• !adı. Ataçların beyaz çiçekler açtı:ı iu ltitablar oııa çok te:r ölfetmlfU. dındı. LAr- -ı 

\ 

~( 

..-------------":;:ıı-~ , Fitre zekit olarak ~·..ıı . pl*,... ~ 
rumuna verecek!mlz .,-1 

el> 
yıl harcadıklarunııın 
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İspanyanın vaziyeti 
\1e Akdeniz meselesi 

RBAROS Bir yıldız getirmisiz ! 

Şıındı bü .. 
ft"ril . tun naıaı-lar Akdenbıe 
ı.ı '.111

• bulunmakt:ıdır. Şüphe yolı. 
tııiu~ihv~r .,de ıözünü Akdenlae dlk· 
:t.ı.rllk,~· Dutun hareketl<'r, bütün ha -
\·e h ar, Akdeniıl istihdaf etnıekte 
•tip .. u •nıda Onlerine ne ,eline •itip 
rııtı ";'k istemektedirler. Roınanya
hebı ntanlar tarafından işgalinin .e
dtıı erj son ~ünlerde eelen haberler
~kdt daha lyı anı.,ıJmı.ıır: ltal~·ayı 
kii nizde yalnız bırakmamak! Çiln· 
ı.,.,!lıtıanlar da İtalyanlıınn tak baf• 
t ... ı.ı "_kd~ m-le.inl halledemi· 
'1ii 1 'tınl bı.r tok misallerle ıör • 

• trdir .\s • 
ı., !e'.1 hazırlıklan, paUük hamlık • 
ı.ıı·a kib etmektedir. Bir taraltan İ· 
.\lırıan lariktıe, Libyaya ve Afrlkaya 
~k.ı , lllkerleli ve teknisyenleri 
tııq ~ıU~ken, diğer taraftan İsJNtn)'a
"lıi . 1 lnglUereye karşı yakında bir 
ltl~ıet ılacatuu rösteren haberler 

Aneclolu ajansının dilnkil bültenin· 
delti harb tebllilarinln hulAluuu a'"· 
iıY11 yauyoruz: 

lntliltere 
21 lefrin!evvel aı..amı, lnslllr tayya· 

releri diı,ınan topraklan twırlnde ae· 
nlf hareld.tta bulunm-.Iardır. İtalya· 
da ~o, Torinodald •nayi meritez
leri, HambursdaJd deniz lezgih\arı 
bombardıman edllınltUr. Bundan baf· 
ka Kolonyada petrol tufiyehanelori· 
ne bombalar ablmıttır. 
Şlınal denizi illerlnde de bir dÜftnan 

tayyaresi diı,OrWmO,tür. 

İnııiU. tebllil. Alman tayyareleri· 
nln Londraya yaptıtı hücumlar hak· 
kında fU mıldmati ~rmektedlr: 

Evvellri telrilıaların hala.an 
Fatihin fennanı üzerine MldHllde yeri•şmefo ınec· 

bur kalan YenJcevardarh Yakubun dört oğlundan bhaık 
ve Rmr babalannm un'ati oı.n çömlek(_illji 7aplftak .. 
tadırlar. Dlpr iki otlu İlyu ve Oruc, evveli ufak bir 
fllllta Ue bafladıklan çömlek tiearetlnl bırakıp ~ kor • 
Anlıia dölunüıleedlr. Fakat bu hayı~ Orucun eqeelino, 
b,...... da ölümüne aebeb olmuttur. EU.rliji strA!nnda 

·fek ıshnbh fil.nler ya .. yan Oruc, nihayet kaçmağa mu
vaffak obnuftur, Şimdi kudetlerine ve arkadaşlarına 
Mnmnımını anlatıyor. 

• 
- Sana on aekiı oturak bir remi vertlecekUr. Bu

nunla ıııt lı;lftrlenı saldır, fO}ıid d~a kardetlnln, arka· 
datlınnın öcünü al, dedi. 

Hemen eline varıp öpeyim ... 
Bir kaç gün. sonra yeni gemimizle denize açıldık. 

Rodos açıklarında kAfir gemll•rin! kollayacaktık. Ti ço
cuklutpmdanberi O.lediğlm konanlıiı yapacektım. Ama 
ne ideyim ki taliim buna elvermedi. Meler bizim Rodos 
açıklarında dolattıt?mız duyulmuf. Kifirler korkmala bat 
lamıtlar. Hemen aidip o mel'un ıpövalyelerden imdad iste
mlfler. Biıti ele geçirmek için dört, beı cemi .. vkeJilmif. 
Bundan bizim haberimiz yoktu. Araya arayı bizi bir U
manda aafil yatarken buldular, baatılar. Baktım ki bafka 
çare yok. Gemiden aynldık. Karayı indik. İnerken de ttlr 
etti#imlz altı ki.liri de beraberlmlzd• götilrdük... Gemi 
'P~osluların elıne dtittü ... N• dersin! .. Tali işte ... 

Tekrar Antaly:ay• geldim. Ama bu aefer Korkud Han 
yoktu. Meğer Manisaya Vali olmu,. Hf:men Manisayı 
ııitıim. Orada Hanın milııahibl Bali Bayi buldum. Eolr
lerden ikisini ona hediye eyledim. Kalan dördünü de 

doğdu ... 
Geçenlerde Holandadan dönen 

bir dostumun yüz yirmi ıene 
evvelki lıtanbula aid istampa· 
lar kolekıiyonunu hayranlıkla 
seyrettim. O zamanki İstan• 
bul, gÜzel olduğunu bildiği 
ıçm açılıp saçılmaktan kork· 
mıyan kadının mağrur edasi.. 
le: «Bakınız ve J&ıını.z !» di· 
yecek kadar mevzun kametli, 
mütenaıib endamlı, ve kısaca 
güzelmiı. Likin, itiraf edeyim 
ki, iatampalara pek inanma• 
dım. Kendimi: cSan'atkir gö. 
rüıü!» diye teselliye çalııtım. 

}' 'ktedir. 
&tıii"•nkonun kayınbiraderi olan ve 
de h ı.Jct.ın imzası sırasında BerJin
~'ta tlJ~~u Serrano Suner, Harif'iye 
dt tttııu almışhr. Suner'in Berlin
lorı;' llornııda yaptlfı t'maslardan. 
"4,•rı 1 

bu nıevkie retirilmeıd ve Fran
-~11 Dahiliye Nezaretini blzzat U
h·• alnıuı hakikaten dikkate .. -

Bazı münferid düıman tayyareleri 
bu 11bah cenub ııahilinl afUek Lon· 
drayı dol'ru uçmu1lardır. Keza az 
miktarda diifman tayyareleri merkez 
ve batı ... timal b<llgelerine nüfuz et
mişlerdir. Bu faaliyet öfleden 10nra 
daha küçük ınikyula olmak U..ea 
tekrarlRnmı,tır. 

- Antalyaya plditimde evvel& Cenabı Hakka ıük· 
reyledim. Sonra geçJrrnit oldujum kara günlerin acısını, 
yorıunluğunu gldermeie koyuldum. Ama sakın bof ltal· 
dım sanmayınız .•. Antalyıda ger.ip toıerken Ali reis na .. 
mında birile tanıştım. Sizden iyi olmasın, Ali reis iyi bir 
adam, merd bir gemici idL İskenderiyeye sevketmek 
üz~re büyük bir yelkenli donatıyordu. Blr (Ün Ali retse: 

Hanın aarayma yolladım. Ann Sheridan 
Ball Beye h..ta geleni anlatbm. bteıı gün Bali Beyle Avru1>1ı kına, ateşe bulanmıf blr hal 

beraber saraya &ittik. Orada Hana nuıl buıldıtımııı de. Ne sinema, ne de yıldız düşünecek 
tekrar hiklye ettim. Korkud Han hemen İzmir kadwna kJm.ede can kılmadı. Avnıpa Holivudu 
bir emirname yazılmwnı IÖyledl. Bu emirnaıneye göre, unuttu. Aylardattberi bu yıldızlar 
İz:mir kadısının hemen yeni bir gemi yaptırıp bal\I teıllm tehrinden arbk bahseden yok. Fakat 
ebneai lAnmcil. Emirname yazılıp Hana ptlrildijtnde, unutulan Holivud, kendi ileminJe, 

Kolekaiyonu gördükten ıonı"a, 
asrımız mimarlığındaki inkıta.
hın haılıca müe11irlerinden ol• 
muı bir idealiıtin eaerini oku· 
dum. Lökorbüziye, eserinde 
meıkene ağacla çiçeii Türk 
aevkinin getirmiJ olduğundan 
babıediyordu. 

Londra bölgesine, ezcümle Loncfra .. 
nın civarlarına bombalar atılm1.1tır. 

İnsanca zayiat azdır. Fakat Oirkaç 
ki$i ölmüştür. 

Lancaahire'de btr fabrika hua. .. 
uğramlf, keza Manı kıyısında muh .. 
telif noktalardı hasarlar vukua ıel
mittir. Birkaç kişi ölınüştür. Yaralı 
adedi aulır. 

- Kardef, dedim, beni fu gemine al1a11a. Tekliliml kabul 
etti. Böylellklı btr kaç giln tonra pupayellı;en İskenderı· 
yeye doğru yol almıf, gidiyorduk. Mısırda İakenderiyeya 
pldlk. Mejer oranın sultanının bm.i Mellkületref ns ... 
mında biri hnlf. Haber aldıtıma göre, bu Mellkiile~ref 
bir kaç parça gemiyi Karamanı gönderip kereste getır
tıecekmif. Allem eltim, kallem etüm, nihayet günün bi ... 
rinde Mellküle..-.fln huzuruna çıltbm, Ey, Mısır hüküm· 
darı, dedim. Ben, !'.tıe denizinin bütün sahil ve adalarını 
karıt kanf bilen bir Türk gemicWyim. Talih beni bura· 
ya yolladı. Şimdi bana gemimi tamir için kereote llzını. 
Memleketinin neresinde gemi tamirine elveritll kereste 
verecek ağac vır, aöyle ki gidip keseyim ... Herif, bu li
fıma cevab vermedi. Şöyle bir durdu ve beni uzun uzun 
süzdü. Sonra: Sen, dedi, Ep aahillerinl karış kar1' bili
yorsun öyle mi? .. Elbet, bu yerleri benim kadar hilen 
yoktur, dedim ... Öyle ise seni hizmeUme alıyorum. Kıı ... 
dirganın reisi olacak.sın, demesin mi?.. Artık bendt-ki. 
keyfi görmeliydi. Koca bir kadirganın reisi ..• Uzatmıya• 
hm llfı, hazırlıklar tamam oldu, biz de yola çıktık. Bir 
kaç aün sonra da Karamanda varacaj:ımız Ayaz körfe
z.ine vardık. Sabahleyin varmı, ve demirlemltlik. Ö&le 
üstü denizden bize dolru ne ıetdltlni görelim istersiniz? .. 
Bir, ild, üç, dör4 bef parça gavur gemisi. Rodoıtan bu· 
raya geleceiimizl haber ılmıflar, bir baskın yapıyorlar ... 
dı. Bu kadar kuvvetli bir düşman karfısında ne edersin?. 
Kadiraamw yaktık, biz de karaya indik. Bakbm işler 
kötU gidiyor. Bari, dedim, varayım, blzlm Korkud Hanı 
bulayım. O, Antalya valisidir. Her sene kırk: müalüman 
esiri aatın ahp azad ediyor. Elbet bu ıdam benim halime 
acır ve bana yardım eder. Vardım, Korkud Hanın huzu
runa çıktım. Uzunboylu 1örü1tük. Batımdan geçenlerin 
hepsini anlattım. EsareUmi, elirllkte çektlllm eıa ve ce
fayı, 8Dnra dilfmanın elinden na11l kurtulduğumu. vel
hasıl hepsini anlattım. Korkud Han, hiç sesini çıkarma
dan beni iyk:e dinledi. İşine elveriş1i oldu~u kestir

Han emri bana uzattı: ıulh, ıükUn içinde çalışmakta devam 
- Al bunu, İmıir kadısına sen kmdin götür, decll. ediyor. Bu bir ilci sene içinde orada 

Dün, son haftanın ktıı hatırla.. 
tan semasında birdenbire yü· 
zünü gösteren giinqlen iatıfa .. 
de ederek halici kayıkla ge· 
çerken İngiliz ressamın Ho. 
landada basbnnıı olduğu İı· 
tampalar gözlerim önünde 
canlanıverdi. Kı)'llarda depo, 
değirmen, iskele ve bu nevi
den binalar kurmak, ve ticareti 
kolaylaıtınnak bahanesile ı.. 
tanbulu ne hale ııetinniıiz! 

. -..ır Anla 1 im . ~ · ~ı an, A anya \ıe ltalya. 
r,..:~ı daltlli harbi umanında 
l)o 0 Ya yırdım için ıOnderilen Le
~ ... ~~l'rin di)·etln1 temin etmJ,Jer
h~le~m ~~.ne~'in hariciyeye ae.lir 
htı SO)lethcı soz şu olmu4tur: .Js-
11.i ~k •imdi kendi va1.iyetini 'V& ken-
~ kını bildirecekUr!• 
~i ,11Y•nuı vaziyeti nedir? Hakkı 
~r' · Bunlar etrafında fazla miina
""' ttıneie bile lüzum yoktur. h -
'~ın Vlzİ)·eU şimdiki halde gayri 
""'-' libllktir, Bundan dolayı yeni. 
"""1eti biq,, de olsa olsa mubariblik o!--

Hava defi balaryalanmız ve avcıla .. 
nmız bütün gün faaliyet göstermişler 
ve bir dütmıın bombardıman tana
reıi tahrib edilmiftir. 

Dün gece dört düşman tayyaresinin 
tahrib edildiii öğrenilmittir. 

Frııııılara hilıb eden 

ÇÖRÇIL htı lfıld.ına ıelince, bu hakkı, •~· 
"'~"'ua deiil, mihverin taleb etliği 
t\iı :~ır. ispan)·ı, evveli. CebelUUa
btıy· inak ist•yecek ve bundan sonra fllq taralı 1 lnd ahlfede) 
'ıtk bir İmparatorluk kurmak sev• Sizinle bu kadar açık konuttuıtum· 
ı.,ıı: kapılacaktır. iste bu İmpa111- dan dolayı beni mazur &örünüz. Keli· 
'->1 "~liyetl onun ka,..ısına Fran- meleri ağızda çitneyecek zamanda de
~ •e ltalyayı çıkaracaktır. Çünkü ii11z. 
ı... :.••ın İmparatorluk için en ya- Fransanın buıtm Almarıların alile 
~İiııd '"'""' Fransız Fasından baıka maru& kalaca&ı ftyi, btr hezlmetlıı ne· 
•ııı ...:. hiç bir arul yoktur. Fran.a• tiı:elari değildir. Franaa lam btr lmho 
1
• bıı ıldanacak hail ol-clıiuıa ı0• hareketinin bütün marhalılerlnl katet· 
~ .... 1ıi halletmek kolay &lbl ıöıü- mek üıerodir. Ordu, donanma, hava 
l,'lı de, İtalyanların böyle bir emel kuvveUerl, elin, kanunlar, 11aan, kültür, 
t~ •ında ne tavır takınacak1an me .. 
ııı.., ~bilir. Çilnkü dünya ıılıanıı müesseseler, edebiye~ tarih, an'ane, 
'ltıi.nde t~pany•)·a blr hak ayrıl- hepsi muzaffer ordunun haşin kuvveti 
ı ... ıtır. Fakat buna nime• İ•pmı· vo merhametalz bir sizli palisln bilgili 
..,. Jıiu · hllelerile ortadan ııllinmelı; üıeredir, ....... - _..,,. lmpontorlulı; pqlnde kot· 

~:."«ı<lar. o ispanya ı.ı, Amerika Framızlar, 

miş olacak ki, bana blr kaclirga verdi. 

Bali Beyle beraber aaraydan çıkıp koneğa döndük. çok .,eyler değilmiş, bir çok yıldızlar 
Bey bana: parlamtf. yahud sönmüştür. Bu ar&da 

- Oruc reis, İımire varırsın, gemi hazır oldulunda sinema dlyannın en mtihim h8dist>le .. 
Foçaya getir, orada demirle, sen de Manisaya varıp bent rinden biri yeni parlicyRn bir yıldız
gör, .dedi. dır. ÇünkU Avrupa Holivudla meşırul 

İzmire ı:idip kadıya emirnameyi verdim. Kadı hemen olmadığı zamandanberi Ann Sheridan, 
geminin inf8,sına batlatlı. Aı bir zamanda her te:Y tamam Amerikanın en büyük yıldw haline 
oldu. Ben de gemiyi alıp Bali Beyin dediti gibi Foçaya gelmif bulunuyor. • 
gittim, oradan da karadan Mani.Aya ulaştım. 1933 de Ann Sheridan 17 yaşındaydı. 

Bali Bey beni görilnce memnun oldu. Bir güzellik müsabekaıunda birinci o-
- Nasıl Oruc reis, gemi hatı.r mı?. larak Holivudun dikkatini çekti "e 
- Hazır beyim... derhal bir kuntrat imzaladı. Fakat at ... 
- İyi bir gemi mi?.. dıiı para ancak 25,000 fraktı ve heuüz 
- Ytnnı dört oturak, sülün gibi bir kılita... birinci sınıf yıldızlar meı tebe&iııe yük· 
Meğer kendisi de bir ftbek donalmlf, Şebeiin reisini 1elemem1,u. 

çığırdı: 1939 yazı ile 194-0 yazı arısında Av-
- Reis, dedi. S.n bundan bÖyle Onıc reisin emrinde rupada 20 milyon inan dövilfüyor

çalışacaksın. Onun kalitası nerede ise senin tebetin de du. Holivud.Y. heyecan içinde birden
orada olacaktır, Oruc reUln her emrini yerine ıetinne- bire parlayıp yükselen yeni, güzel bir 
llsin!.... yıldızı alkışlamakla meşguldü. Bu 

Aldığımız emre göre İtalya aahillerhıde, Apolya su- yıldız Ann Sheridan'dır 
larında kifirleri gözetleyip üzerlerine sald.ıracaj'ız. Bu Arın Sherjdan timcil 24 yaşındadır. 
uzak denizlere giderken Midilliye uğrayalım da kardeş- Kıymeti iki milyonu bulmuş bulunu -
lerimi, eşl, dostu gôreyim1 dıedim. yor. Holivudun en fazla para alan yıl-

- Varol, ya~a Oruc reis!.. dıılarmdan biri oldu. Amerikanm bü-
Sesleri, gene kalblerden kopup odanın duvarlarını tün gazeteleri onun resimlerini baaı-

çınlatıyordu... yor, ondan bahsediyor, dünyanın cinı::i 
Oruc, genlt bir tebessümle etrafı baktıktan sonra: cazibesi en kuvvetli, en sihirkAr kadını 
- Şimdi, dedi. emrimde ytnnl dört oturaklı bir kalita .,;dl;:Y:.,;O;;.rlar;;;:.·-.,,...-_,...., ___ ....,_..., 

ile güzel bir ıebek var... Görün, bakın bunlarla neler --Sı"am-Baıvekilı" harb
yapacağım İnf81lah .• 

(Arkam var) den bahsediyor 
Banıkock 22 (A.A.) - Stelanl a

jansı bildiriyor: 

Siz de benim gibi bir gÜn Ye.. 
miıten bir kayığa binip Gala· 
taya geçerken yakın sahillere 
dikkatle bakınız ve oralardan 
bütün bu cüce ve dev yapı· 
lan hayalen kaldırınız, ve son• 
ra, bot kalacak yerlere ağac.. 
lar dikiniz: Holanda matbaa• 
sının ibretle seyrettiğim eski 
İıtanbulunu temata etm.İf o
lurıunuz. 

Eminönü meydanını açmak için 
yüz binlerce lira ödedik. Ha· 
la meydan ilk ıeklini almıf 
değildir. Bir gÜn bu meydanı 
ve etrafını eıki haline getir. 
mek illeyecek olursak Karun· 
un hazinelerindeki kadar para 
ıarfma mecbur olacak ve bu 
para)'l da zevkimiz ve şehri· 
miz hesabına harcayacağız. 

ıı., ~ Henüz vakltkan kalblerlnlzl tu. bir 
'ı;. ~~;u~~U 1:';d';. 07:,!~~ı!: kuvvetle teslib ediniz. Napolyon'un bir 
~ ""lllterenln müsucleslnl llllhsal muhaıwbeainden evvel oöyl..ı;,i fU 
~-•. lleınek l.ponya, daha lıarlıe ııôzleri hatırlayınız; 
~iken açtır. Çilnkil -W luıv· cAııkerler, busün bu kadar mairur 
~ lOk zayıflayarak ~hr. olan ayni PrusyaWarın önünde İena'da 
~ ,..,~ı~ tarihi binalardan tutunuı üçe karfl bir, Montmlrail'de ise a\bya SP 

Bizler, bir tehrin gÜzelliii ve çir
kinliği hahıe konulduğu uman 
dahi yakın cedlerimize aid ha.. 
talann cezuını çekmekte ol
duğumuzu anlayoruz. Gene 
lıtanbullular bunu böylece 
kaydetmelidirler. 

İSTANBULLU 

Siam Baıveklll radyoda ııöyledJii 
bir nutukta, Siamın Mekong hududu
nun hakkaniyetli bir IW'Otle tashihi.· 
ni istediğini, Siamın kaybettiği arazi
yi elde etmeğe azmelınif bulunduğu· 
nu, bunu temin etmek için Wiha mü-

::=:u=~ztn ~:ıın~ı=~ 1 Askerlik 1 ""~ •~çük kö:r ı,ıe-lerine -. ka"1 bir idiniz... 

olursa harbe müracaat edileceğini bıl- f '.ı..--------------'· 
dirmittir. Fatih A5kerlik Şubesinden: 

Ilı, .._~r haldedir. İsponyot -111· Fr........., ruhu öldülüne ve dünya· , .. .., ı...tan kurulduiu va ıılna· nın büyük milletleri aruındakl yerini 
~kra, teıkllitlandınldıit iddia ebedi olarak kaybetmif oldutpna lna· 
i.:!_~..... Çünkü nihayet bponyı namam. Herr H!Uer'ln bütün ıuç or
i......_ ~ -.q Kanada ve A vustralyadan taktan ve bütün cinayetleri, k:endbinin 
sh•bııektedlr. Bu takdirde oiH ve rejiminin bafll\a öyle bir beli ge
.. ıı...haklkaten pyrl muharlblik• tirmek üzeredir ki çoğumuz bu cezayı 
~ ~blite reçettk oluruı, bu ölmeden aôreceğiz. Bunun için o ka· 
..._....;, ndl delil, belki bqucunda dar çok zaman geçmiyecektir. Sergü
~~ ._ •e onu ıorlıyan mihver ve• ze,t aeyrini takib ediyor. Biz onun iı.i 
.-:")1 ' Ve mihverin ispan)·ı1ı bet• üzerindeyiz. Allu denizinin öteki kıyıs ::-aıı etmesi de lhımdır. sındald dootlarımız da öyle. O bizi im
..;:".' ) k VUlyetlere nimea .._. ha edemedill takdirde, biz onu bütün 
~ ..: lllda mihV<'-r devletleri anı• zümresi.le, bütün f.tlerile tahrib ede
'"' ~ lutaeatı iddia edilemeL Bu· ceğimlzden emin bulunuyoruz. Ümld 

Hakikat'in büyük futbol anketi:. 
Başvekil tunları ilS.ve etmiştir: 
•- Siam, kendisinden alınıın 1.op

rakları iade için aalruyeti haiz ol· 
mıyan bir Fransız komisyonu ile mü

Şimdiye kadar hiç askerlik etme .. 
miş ve her hangi bir sebe ble geçen 
celblerde bakaya ve ıeri kalmış 316 -
334 (dahil) doğumlu (deniz) Sınıfına 

bu Zeki Rızanın cevablarını 
gün de neşre devam ediyoruz 

zakerede bulunamaz.• 
BaıVekil ıöz.lerini bitirirken, Siam 

halkını hük<lınetln kararlannı ıiikCUı
Ja beklemele davet ebniş:tir. 

mendub erat askere sevkedilecekler
dir. Bu sınıfa mensub erabn hemen 
nüfw: cüzdanlarile tubemize mfua ... 
caatleri. 

r:::::~:!:c.:n::~::~:~!IJ ~ lnubtrlif emareler vanfll'. ··:--dlı ı So --::1... • · ·· "'- ıw .. · 1 ve ı...ul.lQ o unuz. n .~n ıyı gu-' '-> .... run toplanan bpan~o leeektir. 
'-~~clld, bponyol havacıhg>- , Biz inıılllzlerin fU anda dzden lste
ıı..~dı mıntakalırda yenıden dliimiz "Y nedir? Sizlııla payiafac:a
..; ."1 •·- nlnı_uına karar vermt, • ğunız zaferi kuanmak u•-·-dakl a • 
l ~IJ.ıı ~r bıraz da Romanya Ballı• ' ' ~ •.• .u • a. ~ 

n aynı oald aldıtı ...,..;a reUerlmızın ortasında ıılzden ıstediğı-
'-t l)·or mu': 

1 miı., bize ya.rdım edemiyoraaruz, hiç ol-
~~borıa, kannn tatbik ftklinln mazsa engel çıkarınamaklığıruzdır. Si
'1.~ldaıki llbl olıC'ajı tahmin e- ~n için \.'Uran ~olu takviye e_debilece
~ illi? Çünkü ispanyad• hava- lıniz veya takviye etmeninn ıeab ede
~" )enJ.den teşk.lliııtlandınlmast ceği gün gelecektir, Bununla beraber, 
~>iıea..ıt de yoktur. Bütün havacılık Fransızların, nerede olurlarsa olsunlar, 
~...,. ~rk .. Jeri dahili harb .. ,,.. • havalarda, denizde ve oonra da -ki bu 
~ ltt haedıman •dilml,tır. hpan- da olacaktır· karada kazanacağımız 
\ :.._~ Amerikan Kıı:ılharmın her muvffakiyetin kendi kalblerİni l!ıt
lt. 'hı ne lnnhtaçken, tayyare ilin tıiiını v• kanlarını damarlarında titret
~!. l(ll.IJhaçtan. muavenet iste - üğini hiaedeceklerine güveniyoruz. 
~ lıaı.ı., Unutmayınız ki, a.la durmayacağız. 
lı ... Od ı.....nyaya rene mlh•·er ula yorulmayacağız, ula boyun eğme
'-.. ~)'a e(ekur. Gene Almany~, ı.e- yeceğiz ve~ ı:nutmayıruz ki, bütün mil
~- ~YY•re ve havacı l'onde- letimiz, butün imparatorluiumuz Av
~lbi~kü İipanyanın bu i,e rupıııyı nazi vebuından temizlemek ve 
ı;; da 1. 1 için aynea mütehas • dıinyoyı Y"nl bir. barbarlıktan kurtar-

Eski milli takım kaptanı Zeki Rı· ı 
zanm anketimize verdiği cevablan bu 
gün de netre devam ediyoruz. Bundan 
sonra diğer suallerin cevablarını da 
neş~decek ve bqka idareci ve eski 
futbolcWerin mütalealarını seçeceğiz. 
Zeki Rıza bundan evvel futbolcü ade
dinin çoğalması, sahalar yapılması ve 
nihayet ilk ve kümeler ıe,klh lüzu
munu tebarüz ettirmişU. Bugün de 
mek:teblere futbolü wokmak llzımdır, 
diyor ve töyle anlatıyor: 

- Bundan evvel de işaret etm!ş ol
duium gibi memlekette hakiki ıporcu 
tohumunun atılm:'\sı, sporcu adedinin 
çoğalması ve iyi evsafta aporcu yetiş
tirilmesi için sporu muhakkak surette 
mekteblere sokmak ve bunu bir ders 
haline getirmek Li.zımdır. Ancak bu 
tekilde en teri ve en verimli neticeye 
varılabilir. Mektebler spor için en mü-
said muhittir. Orada her fey, rnunta
zam, fenni ve nhht bir tekilde kon
trol edildiğinden, sporcunun daha iyi 
evsafta yeUfOCOti tabUdir. Maalesef 
mekteblerlmlxde busün bu mevzu pek 
az konuşulur; bu kadan da, ~imdilik 
bizim beklediğimiz neticeyi temin et· 
meklen uzaktır. 

~ S.rr İi>unı vardır. mak vazilealne bulun vıırlılüe bağlıdır. 
\. 'r.iS'"o Suner'in •vaıiyet ve . AJmanysnın kontrolu altında bulu
'\t b'°tr teyler bunlar olsa ıerek- nan radyolann aiuı inandırmak: gayre
loı~ lıt, c!u •.•• tama~ladıktan .•on• tinde oldutp veçhile, btz b;ıtlizlerin 
I,~~ helutlarık uıerine çoken gemilerinizi ve muetemlekenizi uptey· 
~~llıt de artaeatı tahmin edilebl- lemek utediğlmizi zann•lmeyiniz. İa • 
~1 >•ııı1ın~nıdlye ka~ar bu hazır • tediğimiz, H!tler"in ve Hltlerlzmin öl
\'llot,,,._ ktadır. Çunkü lıpanya, .d. Bundan bafka bir ftY iateml-

. ...,. Alınan U h b d d mell ır. 
~ ya • em u u • yoruz. Fak.al bunu millernadiyen isti- lıdır. Bu esasları kurduktan sonra sı-
~. ıı,,,,ıan h:ah ehnekten mak· yoruz ve aon~ kadar uüyece&4. Hiç nıflar ve mektebler arasında husuıl 
...__191., bq'°t?)'f istikametinde yapıla- bir milletten hurmetten b&fka bır teY likler tqkil edilir ve bunlar tanzime
~ .. ~n ne kadar efradını utemlyoru.z. dilmit 10J1elik programlarını taklb ede-

Beden terblY"i öintmenlerinln Y11• 
nında apar öğretmenlerinin de yer al
malan lizundır. Bilhas.sa her mektebde 
kapalı bir jimnastilc salonu bulunma-

.. ..._. ı.,~tllrını ıni.ııJ bir tekilde ha- Franaıı.lardaıı müstemleke impara - rek: çalışırlar. Böylece elemanlar da 
• .., il•- ı ı • da bul - 1-- ve aözdı '--al kendiligı-·nden yetic:!r ve mekteblerini •- a- etmektir. Fakat İn· or uaun una~ ..,. ~ 

...... 
- bOf olunnadı(uu ıörle- edllınemit Tranaada ikamet edenler hiç bitirdikleri zaman yeıifmlı hakiki birer 

"~ ı u-~- . f dalı bir ıu- sporcu olarak "--1-·· olan kulüble-.~ >a n n Alısın. yaptlfı <•n ' .,....au uman zaman ay .,,,...M..,. 
'.\ 8t, ıı. lltadridd•kl Jnplb büyük rette hareket fıraatıru bulabilirler. Te- rimlzl doldururlar. 
'-~, ,ııtı~.ı Hoftre'ın Cebelüttıa- ferruata airlfmiyorum. Zira, dütman Viyanada iken merhum Bugo Me
. ~ IOlf <erenJn mukabil ha .. kul.aklan bizi dinlemektedir. Alman .. ial'in bana IÖyledJğt bir IÖzü hatırlı-

~~. aJAkadar oba prektir. lamı kal'! ve mutlak inı.ıbatı, zulüm v~ yorum. Meisl, maarU idaresi ılft yap-
~ '"llınta f ik f E N 1 K cuuslutp altında ya.-makta oldukları m1' oldulu temes ~ muntazam bir 
l~ a 

8 
için İngiliz muhabbeti bir tek barekıUe mesai neticesinde 12 i11 18 ya, arasın-

~bl 'rı Maa~if Nazırı kendilerine müteveccih bulunan diaar dakl talebelerden dört bine yakm ıut-
~ Framızlara da ııözürn tudur: bol timi teşkil etm"ü. Bunlan her 

~ ieçidini ziyaret iatikb<ıli dıifündüiünuz zaman, bil- pazar Viyana ıtadlarında büyült maç· 
L.: • "'- Fr G ... _...._, "zlerinl ha !ardan evvel karşılatt.ı.rır ve kazanan-•Iııı.;• .,. ettl y~ anili ..,._,_ ıun 10 -

1;'l)o "" (.\ tırlaytruL Gamb<ıtla bu ııözleri 1870 )ara küçült müki.laUar dağıtırdı. Ta· 
\ "1"'1."t: .A..) - D.N .B ajan51 ten oonra i>tikbal baklanda eöylemiftl: biatile bu oyunlar çocukların ya,la-
~ lo; l.t ·Onu daima düfilnalim, fakat ondan rına göre tespit edilen müddeUorle • ı •foı aat!f Nazın Rust. yanın· ti M ı k 

~ old tu hiç bı'r ·--·- •-•-tmi-Jim., ftV'natılırdı. Bu sure e eis, ırk bin !\.."' "lıl"••·'u halde dün •Karan... --·~· ~ J• -.,-

'"'-.. 1!1ı1~•1 •lmlttir. Şehir "1· &ydl bokelırn, geceniz bayırlı olsun, genci futbole ba,lalmıf ve mw•taıarn 
\;.~' ·lf.ııt rar bayraklRrile dona!.ıl- güzel uyuyunuz. kuvveU•rinizi l&bah maçhır yaplınnak ıuretile inkif8.flarını 
"' "ırı Ve rnektebHler Alma:ı için toplayınız, çünkü aabah olacaktır. temin etmiştir. Final günü yapılan mu-
lfh .. t, iftıt bir suretle ır.u-,ıla- Güuet merd imanlar için parlak. ı.'itı- az.zam bir merasime beni de daı,.·et et-
-~ ş. rab çeken dindarlar için t•ilı vı kah- mifti. Yukarıda aaydıklarımı anlattı 

'\~~:ı~• &eçidlnl ve btikJ:Al rnu- ramanlann mezan üstünde de tanlı ve dedi ki: 
~'t ~)>~ ~reyan ettiii t.trih1 ve muhtqem bir ıurette Jült.selecektir. _ En müsterih bir fiinümü yafıyo
~ , •luı., oYlemittlr.. Yquın Fr--. ya .. ıın bütün mem· rum; artık AVU1turya futbolil ölmez. 
..... ' ı.ı., •bidesine ç•lenk koy- leketlarde kaybolm-. baba mlr""larını Eminlın ki çok bilyilk terakkller kay• 

• lr Sof yaya h.ueket et- ıra yan ve en iyi günlere dotru yü - dedilecektir. Şimdıye kadar yaptığım 
rüyen mud iııaanlanD kıyamı.• en büyült lıilmet bu orpnlzuyondur. 

Çok tüzel bir (irid derec:eıJ yapan 
İstanbul u ... jnden Kemal Köksal 

Görüyorsunuz ki Meisl gibl dün -
yanm en büyük futbol idarecisi, en 
kuvvetli mesned olarak mektebleri 
görmüttü. 

- Bugünkü kıymellmlz. halkın gôı· 
terdiği alika ile müteneaib midir? !:.s; .. 
kiler mi daha iyi idi, yoksa bu &ilnkil· 
ler mi? 

Sualiıni:m Zeki Rıza f(;yle cevıb ver
mittir: 

- Halk ,Uph .. ız ki, bu günkü kıy· 
metimlzin icıh ettirdiğinden fazla a
lka göstermektedir. Kulüblerlmlu bu 
alikayı takdir ederek daha çok çalıt
mak dü~r. Teşkilitm da halkın bu 
rağbetini göz önünde tutması ve seyir
cilerin hakkettikleri veı;hiJe rahat o
yunlar seyretmelerini temin etmesi 
lılzımdır. 

Her sporu yaşatan halkın elAkııı- ı 
dır. Bu itibarla halkın al8kesının a- 1 

zalmamasını, bilikis çoğalmuını temin 
etmek için büyük maçların yapılablle
ceğl ve iyi ıeyredilebileceği bUyÜk 
stad.lar da lüzumludur. 

Eskiler ve yeniler meselesine ıalın· 
ce: Ben eski oyuncularm gösterdik
leri yüksek tekniği gösteren yeni o
yuncu pek göremiyorum. Eskl !ut -
bolcularımız: daha bilgili, daha hevesli 
idiler. Bundan başka daha canlı oy ... 
narlardı. Bu bakımdan yeniler c1ğa -
beylerinden aşağıdırlar. Maamarıh ta
kım oyunu itibarile yeni futbolı.:lıle· 
rimiz fena randıman vermiyorlar ve 
eskiler kadar muvaffak oluyorlar .• 

Bir Yugoslav takımı 
gelmek istiyor 

Yugoslavyanın kuvvetll kulübl~rln
den biri Fenerbahçeye müracaat ede• 

1 

rek Noel tatilinde !stanbula gelera'c 
maç yapmak istediklerin! bildirmi.ştir, 

Fenerbahçe idare heyeti bu talebi tet
kik etmektedir. 

lıtanbul liıeıi birinci 
teıvik müsabakaları 
Dün öA:leden sonra İstanbul erkek 

lisesinde gülle, cirid ve yüksek atlama 
müaabakalan yapılmlftır. Talebe müsa· 
bakalara çok alika göstermit ve ha
raretle takib etmiştir. Eski dereceler
den daha iyi neticeler alınması gibi 
f8yanı memnuniyet hldiselerden bat
ka, cirid mesafesi f&yanı dikkattir. 

Gülle alma: Birinci Kemal 10.86, i
kinci Hüsam 10.64, üçüncü Ziya, 

Clrld atma: Birinci Kemal 55.60 (yeni 
ı ökor) ikinci Mehmed '4..15, üçüncü 
Nihad 38.62. Eski rökor 51.70 ilı gene 
Kemale aiddi. 

Yüksek aUama: Birinci Necdet 1.57 
(yeni rökor), Udncl Selim 1.51, ü~ün
cü EJkaf 1.51. Eski rökor 1.5& ild gene 
N ecdete aiddi. 
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Buriinkü program 

* AVRUPA VE .\MERİK"
Amerikayı te -

Uış almış: Hııvyar 
yok. Avrupa mem 
leketlerinden hav 
yar gelmiyor. Bun 
dan dolayı aağa 
sola baJvurııp 
havyar istiyorlar. 

Ne aarib tecelli 
Dünyanın yarw 
buğday ararken 
öteki yarw hav
yarını d~ünüyor. 

Bu 'f'aıiyetle Avrupanın SuJ"8n Ce
min kardeti Padişaha söylediği 

mııralan, Amerikaya acı acı tekrar 
etmesi yerinde midir? - B. S. * EVET VAKIA BİR ALEJ\I 

YIKILIYOR! .. 
Bulgar gazeteleri, Türklerin goıunu 

açmaya çalışıyorlar! İtalyan ajansının 
bildirdiğine göre Bulgarlar, bizim ve 
Yunanlıların henüz bir Alemin yıkıl
dığının ve yeni bir llemin doğmakta 
olduğunun farkında olmadığımıza 
kanidirler. 

Na.U farkında değiliz? .. Koca Av ... 
rup1tnm sarsıldığını, Alınan ve İngiliz 
fthirlerinin yıkıldıiını, Avrupa hari-

18,00 Program, 18.03 Cazband (Pi.), tasının yırtildığını, eski alemin ye -
18,30 Konutına. 18,45 Çiftçinin uati, rinde yeller eatiiinl bilmez olur mu-
19,00 Haydn kuarteti, 19,30 Ajana, 19,'5 yuz hiç?.. Bunun yerine yenisi do
Fuıl heyeti, 20,15 R.$dyo gazetesi, 20,45 ğacak. Buna da ıüphemiz yok. Yalnız 
Saz eRl'lerl, 21,30 Konuıma, 21,"5 R.Ad- 'Bula:arlara göre, yeni doğacak dün
yo salon orkestrası, 22.30 Ajans, 22,4.5 yanm babuı başka, bize göre i:>aşka

Radyo salon orkestrası devamı, 23.00 dır . 
Dans müziği (Pi.) 23,25 - 23,30 Yarınki * ~AFFAKİYET KELbtE • 
program ve kapanış. SiNi ÇOK KULL.\NIRIZ! 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GF.CI!: 

Her ifimlz muvaffakiyetle batarılır. 
muvalfaldyeUe biter! Esasında mı. -
vaffakiyet iltemeyen ve beklemeyen 
me~elelerde de bu kelimeyi kutl.ıı ... 
mak, hakikaten muvaffak olmut da
valarımızı zayıflatıyor. Me11tli düo 
gazetelerlmiıder. biri kocaman yazı -
larla: 

·Sayım muvaffakiyetle bitti!• 
Diyordu. Sayımın muvaffıkiyeti 

nt'dir?. Olsa olsa neticenin, yaıu bü
tün memJeket sayımı neticesinin bir 
kaç saatte tayin edilebilmesi bir mu• 
vaffakiyet sayılabilirdi, Fakat biz bu 
neticeyi ancak tiç, dört günde öğrene
bllecetiz. Çıinkü, tefkilitimu ancak 
bu kadarını yapabilir. Fakat sekiu on 
saatte ayımı bitirmek bir muvaffa -
kiyet değildir ve biz bu kadar kolay 
iş;Jeri muvaffakiyet saymaya muhtac 
da deliliz •. * BtlrtlJc BiR SiYASi: ŞARLO 

KONUŞUYOR! 
Şu burnunun u

cunda ikl mürek
keb lekesine ben
zeyen bıyıklan ve 
göıüntin Ü!;tüne dü
fen klkülile mil· 
yonlarca halkı çok 
defa gülmek ve 
ağlamak arasında 

müteredclid bırakan 
Şarlo aiyasetten bahsetti: Zaten ye• 
nl diktatör filmi Ue günün diktatör
lerini tarü ve tavsif eden Şarlo bir de 
gazetelere beyanatta bulunarak: tota ... 
iller rejimin ifl"5 edec.ğinl ııöylemif
Ur. 
Şarlonun diktatarlere ve totaliter 

rejime müthiş bir kinl v:u-. Bu müt • 
hif komik vlkıa Yehudldir. kini bun
dan ileri gelt"bilh-. Fakat Şarlo Alman 
ve İtalynn mallO.blyetinl hissiyatına 
dayana'"a.k tt"menni etmekle kalmıyor, 
bir diplomat gibi konuşarak bu mağ
iôbiyetin tarihi, siyasi ve askeri icab .. 
lannı anlatıyor. 

Şarloya Politika ile me~gul olmak 
ve dünya aiyasetinden bahsetmek he
vesi nereden geldi acaba?. Dünya 
mukadderatını eline almak iddiasında 
bulunan bir devlet adamına çok ben· 
zemesinden m1?. - B. S. 

Tl!PEB.\Sl DRAM KISMJNDA 
Saat 20,30 da 

OTELLO Bugün SÜMER Sineması 

--o-
Şehir Tiyatrom Komedi lı.mıımda 

BU AKŞAM 

Umumi istek üzerine üstad Mublls 

Sebahaddinln iki büyiik eseri 

1 - Kerem 
(Mızıkalı büyük oark muelı) 

2 - Efenin 
(Milll operet: ( perde) 

Mevsimin fevkalide muvaffaldyetl olan 

CHABLES BOYER ve İBENNE DUNNE'un 

Şahane teımilleri 

BÜYÜK ASK • 
Senenin FRANSIZCA SÖZLtl EN BÖYÜK AŞK FİL!llİNİN 

İKİNCİ ZAFER HAnASINA BAŞLIYOR 
Henilz cörmemlt olanlarla tekrar Jl!Örmek isteyenler bu fıruttan 

istifade etsinler. Telefon: 42851 



' 

Muhammen bedeli (2000) lira olan 3 X 35 eb'adında 200 metre N K B A 
yeraİtı kablosu (5/11/940) salı günü oaal (10,30) on buçukla Haydarpaı;ada 
Gar bina51 dahilindeki KoınUyon tarafından aÇllı: eksiltme usullle satın alı
nacaktır. 

Bu ite airmek isteyenlerin (150) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin etUji vesaiki• birlikte eltailtme &ünü fa•tin• kadar Komisyona müra
caatleri lizundır. 

Bu 1'e ald tarlnaıneler Komisyondan para>_ız olarak daiıtılmaktadır. (10041) -24/10'940 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere demiryol ambarları 
emtia ve eşya kabul ve teslimi için adi günlerde, mayu başından birinciki
nunun sonuna kadar olan aylarda öğle tatili blr buçuk saat olmak Uzere 
18at yediden 18 aonuna kadar. İkincikinunun batından nisan sonuna kadar 
olan aylarda öğle tatili bir saat olmak üzere saat 8 pen 17 sonuna kadar 
açık bulunacaktır. 

Vagonların muayyen tahmil ve tahliye müddetleri 24/ll 940 tarihinden 
itibaren bu saatlere ıöre hesab edilecektir. (7004 - 10135) -Muhammen bedeli 1718.74 (bin yedi yüz on sekiz lira yetmif dört kurut) 
lira olan 1250 ter aded Büssing NAC kamyon akümü!Atörleri için müsbet 
ve menfi pliklar 6;11/1940 çartamba günü saat 15 le açık eksiltme usulile 
Ankarad.'l İdare binasında satın ahnacaktlr. 

Bu i .. girmek isteyenlerin 128,91 (yüz yirmi .. kız lira doksan bir kuruş) 
liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği veaikalan hamilen ayni 
ıün eksiltme saat.ine kadar Komisyonda isb&ti vücud etmeleri 1Anmdır. 

Şartname Ankarada Malzeme daireiliıde, Haydarpqada Tesellüm ve 
Sevk Şefliğinde, İmıirde İzmir mağıwwnda gorülebilir. (10032) 

Eski,ehir Daimi Encümeninden : 
Eskişehir Mem.1eket hastanesine, butane teslimi, D. R. U. numara .. 4. 

tipinde iki bin lira muhammen bedelli sabit etüv makinesinin münakuası 
için 18/10/940 tarihinde yapılan eksiltmesinde talih zuhur etmediğinden bir 
ay zarfında mubayaası için pazarlıia bırakılmış oldulu ilin olunur. (10141) 

( Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Muhammen K. 

L. K. 
21 80 

284 56 

Üsküdarda fcadiye mahallesinin eski Yeni 10kak yeni Türkin 
hatun 10kaiı eski 28 yeni 34 sayılı hanenin tamamı. 
Üııküdarda İcadiye mahallesinin eski Hacıbakkai 10kağı 77 
numaralı evin tamamı. 

3849 23 Erenköy Kozyatağı mahalleli Üsküdar caddesi 65, 65 ve De
lirm.en tokalı 13 numaralı kÖ4k ve müştem.ilitı ve arazi. 

Yukarıda cint ve mevkileri yaz.ılı gaY.Timenkullerin mülkiyeti 17 /10i940 
ıününden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla sablacağından isteklilerin % 
15 teminatlaıile Müdürlük Akarat kalemine müracaatleri. (10129) 

. RXXfXXT 

Marmara Üssü BR.ht1 K. Sahnalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmini flatı Tutan 

Kurut Lira 
Sığır eti 365,000 30 109500 

1 - Komutanlık ihtiyacı için yukanda ciruı ve miktarı yazılı e~ kapalı 
zarf usullle eksiltmeye konulmuetur. :tkaUllnul-13 .birlm:itetdn 1"11 9ar....,ba 
&ünü saat 18 da İzmltte Tcraanekapwndakl Komlayon binaııında yapılacaktır. 

2 - Bu qe ald ıartname • 548 kuruş ınukabilindo Xomiayonwnuzdan 
alınabilir. 

3 - i.teklllerin 2490 aayılı kanunun istediği vesikalarını ve 821:! Ura 
50 kuruftan ibaret ilk teminatlariie birlikte tanzim edecekleri teklif mek
tublarını muayyen gün ve aaıtten tam bir A&t evveline ksdar Komisyon 
Ba•kanlıAına müracaatlerl. (9555) 

Şekerin yüzünü aiartan hlç tüphesiz bilyük 

Türk Şekercisi HADi BEKİRDİR. 

A L 
HACI EKİR 

TiCARETHANELERi 

Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Ereğli 

Sipari.fleri Ticarethanenin merkezi olan Bahçekapıdaki 
mağaza kabul eder. 

Kok Satıslari • 
Kömürleri İşletmesinden : 

.A,Jıcılara bir kolaylık olmak üzere Yedikule ve Dolmabahçe ıazhane

lerlle Hasköy kok fabrlkalannda ve Kuruçetme depomuzda da kok salıflanna 
ba,lanmıştır. 

Dolmabahçe gazhanesinde bet tona kadar. 
Yedikule gazhanesinde iki tona kadar. 
Haıköy kok fabrikalarında bir tona kadar. 

Sabılar yapılmaktadır. 

Galata.da yeni Yolcu aalonunun üçüncü katındaki idare merkezimizde de 
eıııklıi gibi bilümum aatıflara ve Kadıköyünde Pazar yolundaki depomuzda 
da Kadıköy ve Anadolu yaka.. .. lıtlanna devam edilmektedir. (10144) 

BiZANS SARAYLARINDA 
TURK KUMANDANLARI 

bir Bizans tarihi yazmaya kallıı:ı.şırsn, 
muhakkak bu hldisenin de kayd•dii
mesini tavsiye edeceiim· .. 

Mihail, yerinden fırladı. Ofke ile e
lin1 hançerinin kabzasına dayadı. 

- PanoJi!_ Art.Jk geveıelii:i kf:s .•• 
Emin ol ki fimdi, öteki kulağını da 
keseceğim. Tarihi macera Yazan: Tatrlka No. ) 

romanı ZIYA ŞAKIR g 
'--.;,,.__-~-------

Evvelki tefrikaların hula•a•ı 
Bizans imparatorluiu bir tehlike 

içindedir. Kral, bir sene evvel, Saray 
Nazın 1\-lozalon'un tertib ettiii bir ml
kud neticfflnde ölmü.,-tür. 

Kraliçe, ojlu ile kendisinin de ayni 
akıbete ufnmasından korkarak sev
ıilisi hassa alayı zabitlerinden Mihail'i 
Mozalon'un katline lef"ik etmiştir. 

Bunun üıerine terfih edilen isyan 
muvaffak olmuf, Mozalon öldürül .. 
mü.ştür. İsyandan sonra Kraliçe, MJ
hall'e İmpantorluk tacını teklif et .. 
mlşse de ıenc aabit bunu fimdilik 
reddetmeyi daho ihtiyatlı bulmuttur. 
Mihail, timdl, byanda kentfu1ne çok 
yardımı dokunan Halllle Barbanm 
mey hanesindedir. 

- Yarab!.. Ve bütün azizlert.. Şu 
dakikadaki saadetim• \IOhid olun ... 
Günün, en büyük iki kahramanının 
huzurunda bulunmak terefine nail ol
duğum için kendimi insattlann en 
bahtiyarı addediyorum. 

Diye ba~aya bafladı. 

Hemen, baflJldaki kumızı takkesini 
çıkardı. .iki arkadaşın oturacakları 
sandalyeleri ıllmeye baş!adı. Hem 
siliyor, hem de yüksek sesle söylen
mesine devam ediyordu: 

- Ah, koca kahramanlar!.• F.ğer 
ıizin bir daha bu lclzin meyhanesini 
tereflendireceiinizi tahmin etsey<Üm, 
eve kotar, karımın gelinlik duvağını 
getirir... Oturacağınız yerleri onunla 
tiler, temizlerdim ... Kuıurum'.l tıf bu
yurunuz- LQ.tfen oturunuz. • 

Halil, ıeveze patronu susturmak i
çin: 

- Çabuk.. Misket ...-abı.-
Diye, bağırdı. Faka~ Barba Panoliyi 

ak mümkün olA.madı. 
et. Misket şarabı... Hem de, 

T yedi aenelik- Rahmetli pe
derimin kendi elite kurduğu enfes şa
rabdan küçücük bir fıçı kalmışt.ı. Qr.u 
da. mahza bugün Jçin saklıyordum .• 

Halil, sabredemedi: 
- Kısa kes &rba ... Boiazımız ya

nıyor. 

Barba Pınoll, bu ihtara da elıtm-

miyet vermedi. 
- Şimdi velinimetim, fimdl... Fa

kat tabiidir ki, .-rabı yalnız takdim 
edemem. Meze için acaba ne ikbal 
buyurulacak... Meseli, bir karaca ke
babı .. Taze bir paurya kızartması .. 
Diri diri keklik tavası.. Yirmi beş 
gün baharda yatmıf enfes bir domuz 
pastırması ... İki buçuk aylık bir do
muz yavrusu haflaması... MU gibi 
kokan taze sazan yumurtası.. Eğer 
bunlarla iktifa buyurulmaısa, fırında 
plfmif turna .. Yahud bol salçalı ya
yın._ A1 buyurunuz.. Az kalsın, tavuk 
ciğeri Ue doldurulmut kekikli tav.-nı 
unutuyordum. 

Artık sabır ve tahammülü tükenen 
Mihail'in sesi, top gibi patladı: 

- Be herif, yeter ... Patlatacak mı
sın, biıi ... Dün akşam a:etirdilin keçi 
pastırması nemize yebniyor?. 

Barba Panoli, yerlere kadar kapan
dı. 

- Ah, ne muhteoem tevazu? .. lııte, 
büyüklük buna derler-• Eğer ıilrün 
birinde bir oflwn olur .... Eğer o d• 

Diye, bağırdı. 
Panoli, büyük bir cür'et ıösterdi. Sa 

VUfUP gitmek fU tarafa dursun, bl
liki3 Mihail'e ıokularak kulaiına e
ğildi: 

- Ah, efendim!.. Çok iyi biliyorum 
ki fU anda, zatıalileri yalnu kulağı ... 
mı kesmeye delil.. Hiç düşilnın~ye 
lüzum görmeden, kalamı kesme.re de 
muktedirsiniz. Fakat istirham ed~rim. 
kafamı kesmeden evvel, biraz geve"ttı• 
lik etmeme müsaade buyurunuz. Zi
ra, ,undan çok eİnlnim ki, yarın il'• 

bah kilise çanlan çalmaya baılaôık -
t8J} sonra, artık ıize hitab edebilmek 
.. relini temamlle kaybedeceğim. 

Dedi. 
İhtiyar meyhanecinin bu söllerl, 

hem Mihail'e hem de Halile pek ga
rib- geldi İkW birden ayni ıuall tı.:.k-
rar etti: .. 

- Niçlıı?-
- Şunun için ki efendim... İnıpa-

rator Naibi Hazretlerini ve onun 
,ahst dostu olan ücretli askerler Baş
kumandanı Halil Beyi nerede görüp 
de onlara söz aöy1eyebilmek fe?(.fini 
lktisab edecelim. 

Barba Panollnln bu IÖz!erlnl, iÜ • 

• 

Aakerl lhtiyac için kapalı zarf usulilo eksiltme ile 700 ton yulaf satın alı
nacaktır. Eksiltmesi 25/10/940 günü aaat ll,30 dadır. Muhammen bedeli :ret
mif bin lira olup lik teminatı dört bin yedi yüz elli liradır. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli &iin ve saatten bir aat önceye 
kadar teklif mektublarını kanuni ves1kalıırile bitlikte Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. (9510) -Gümüşsuyu hastanesi ihtiyacı için 30 ton koyun eli kapalı urfla eksilt-
meye konmuştur. EkEillmesi 6 ikinciteşrin 940 aünü uat 16 dadır. Muham
men bedeli 14700 Ura olup ilk teminatı 1102 lira elli kuruttur. Şartnamesi 
hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin teklif mektublarını belli ıün ve 
aaatten bir saat önceye kadar makbuz kat'fılığı Fındıklıda Komutanlık Satın
alma Komiayonuna vermeleri. (9972) -Askeri ihtiyac için afaiıda yazılı yulaflar 26/10/940 gwıu paurlıkla 
aatın alınacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görilleblllr. Lı:teldilerin 
belli rıün ve saatlerde kat'! teminatlarlle Fındıklıda KomutanWc Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. (9982) 

C 1 n • i Miktan Muhammen B. Kafi Te. İhale 
Kilo Lira K. Lira K. S. D. 

Yulaf 
Yulaf 

100 9500 1425 10 
100 9500 1425 10 30 -Askeri ihtiyac için aatın alınmak üzere eksiltmesi yapılan 680 ton pirince 

teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden yeniden pazarlığı 25/10/940 &ünü 
saat 15 te yap1lacaktır. Muhammen bedeli 272000 lira olup kat'I teminatı 

29260 liradır. Şartnamesi hergün Komiayonda görülebilir. İsteklilerin beill gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeler!. (1002') 

Orman Fakültesi Alım Satım 

Komisyonu Ba,kanlığından : 
Beher tonun maa nakliye 

C 1nı1 
Karabük koku 

Miktan muhammen fiatı Tutan 
90 ton 26 Ura 2340 lira 

İlle teminatı : 176 liradır. 
İhale ı 31/10/1940 Pereembe Saat: 14 te 

1 - Büyiilcdere Bahçeköyde bulunan Orman fakültesi için yukarıda miktar 
yazılı Karabük koku açık arttırma ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme Maliye Vekaleti Beyoğlu Liseler Muh.,.beciliği dairesinde 
yukarıda yazılı gün ve saatte toplanacak olan Fakülte Alım Satım Ko
misyonu huzurunda yapılacaktır. 

S - Şartnameyi görmek, evsaf ve teslim oartlannı öğrenmek ı.teyenlerln 
tatil günleri haric Orman Falcültesine müracaatleri. (9922) 

rültülü iki kahkaha tekib etti. iki, üç 
gündenberi, bir an bile yüzü gülme
yen Mihail, katıla katıla afilerken Ha-
lile doğru eğildi: • 

- Azizim L. Yemin ederim ki, Bi -
zans saraylarında, bu adam kadar ku
lağı delik ve anlayışlı bir nazır mev
cud değildir. 

Dedi. 
Barba PanoU, bu takdir ka.re:ısında, 

en küçük bir fimanklık: eseri bile 
göstermedi. BilAkis ciddiyetini muha
faza ederek, bir kaç kere yerlere ka
dar eiilip doğrulduktan sonra; 

- Acizane maksadım, sadece bu 
büyük takdir ve teveccühünüze maz
har olmama de-ğil<il. Yalnız. huzuru&
linlzde son ıözümü IÖyledikten sonra, 
çelc.ilip mut.ad olan hizmetlerime de
vam etmekti. 

Mihail ıordu: 
- Son sözün mü?. 
- Evet, Despofu... Zatıllilerince 

çok mühim olması llzım gelen ıt0n 
sözümü ... 

- Nedir?. 
- Bizans saray lannda yaşamış bir 

insan değillnt. Fakat. o a.arayların en 
ücra köşelerinde cereyan etmif olan 
en kapalı örtülü işleri bile çok iyi bi
lirim ... MalQ.mdur ki ıaraylar haşmeti 
içinde yaşayanlar, hotlanna gittueyen 
insanların y\Werini görmek istemez
ler ... Onları, bir daha avdet edımiye
cekleri kadar uzak yerlere gönderme
yi düfünürier.. Bu yolculuk, bazan 
ıürültülü olur. Akılh iruanlar ile, 

,Urültüyü biç sevmezler. Bütün dü .. 
,üncelerini en sessiz, aadaaız vasıta
larla ... Meseli bir hardalı: nefis tarab 
ile halletmeyi dü,ünürler ... Öyle Wı
min ediyorum k.1, yann, bütün kiH
selerin kampanalan çalmaya başla
dıkJarı andan itibaren, zat.ı&lilerine de 
ayni düfilncelerin .lnz olmak ihü.mall 
vardır. O zamon, bu lciz ve sadık 
bendeniz.l hatırlamanız ki.fi gelecek -
ür ... Sözüm, bitti efendim. Artık, ka
famı keueniz bile bir tek söz -.öyle
miyectoğime emin olabilirsiniz. 

Barba Panoll, bir saray tetrUatcısı 
gibi ağır ağır yere kadar eğildi • O 
vaziyetini ınuhafaza ederek, geri ;,t'!:
rl çekilip gitti. 

Meyhanecinin IÖzleri, Mihail'e o 
kadar tesir etmiftl ki, derhal kaşiıı
rını çatml.f ... Götlerini, karanlıklar l
çinde heyull ıibi yükselen, karfı sa
hildeki dağlara çevirmifU. V * '>na, 
garib bir dü,ünce gelmişti_. Acaba 
bundan ııonra hayatı, hop böyle cina
yetlerle mi geçecekti?_ 

Uzunca süren süktitu, evveli Halli 
ihlil etU: 

- Eh, anlat bakalım doıtum .• De
diğin gibi, olan oldu. Fakat bundan 
sonra, ne olacak? .. 

Mihail, derin derin içini çekti: 
- İsanın gerildiği çaniuh üzerin• 

yemin ederim ki Halli, henüz biç bir 
•eye kat'i olarak karar vermiJ deği • 
Um. 

22 Birtııcltsrfn ı 94ö ---

1-GENOLİK 
2 - GÜZELLİK 

3 - sıHHl1 
"' İşte yüksek bir kremde 1~ 

iemiiieliiiTE~ 
temin edebilir· 

~· 
1 - KREM PERTEV : B.ir ttı'ı,ır 

let müstahzarıdır. In~\J!i\I' 
iUna ve yapılış1ndaki çiJ 
siyeti itibarile yüzdeJ<i ~J<ii· 
ve buruşuklukların teşe gtf1c 
!üne mini olur. Deriyi 
ve gerfdn tutar. .. 1' 

2 - KREM PERTEV : Bir ~,.ıt 
lik vasııa..dır. Geni•,~&· 
mesamatı !ltkıştırarak lclst' 
deki pürtük ve kab.•r<' 1,ııll 
giderir. Çil ve lelcelc~si tıi' 
eder. Teni mat ve fC 
bale ~etirlr. &d 

3 - KREM PERTEV : s:r ,jt!lP 
devasıdır. Deri gud~Ci~ct' (l 
ifrazatını düzeltir. Si_"ı.~ 
&iyah noktaların tevıı· lt;ıoı 
mini olur. Cild ,d• diri<· 
besllyerek kuvvetlertlJ. .,ot 
Kuru cildler için yı1~~ 
yağlı cildier için ıoıoı' 
husust tüp ve "'' 
vardır. 

ABONE ŞARTLlffl 
Türkive için: ıcııftl' 

Bir aylık 150 
Üç aylık 400 

~~e~lık ı!: : 
Yabancı memleketler iğ.o : .... ıf 

.. 800 JCll'-
Uç aylılc , 
Altı aylık 1450 , ,,r 
Senelik 2700 uJı•rt" · 

lmtiyaz sahibi ve Sal~ 
Necip ı\ll KUÇ ,del' 

Umum o..,.ıyatı id~ : 
Yazı itleri MOdili:J:I' 

Cemal Hakkı Sf: ) 
Basıldığı yer: ..... ~ 

Cumhııriyet Mat~ 


