
• 

' B A il: 1 il: A T • olruyucıılaıma ma1ısuıı 
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GÜNLÜK 

Fakir 
tohum 

köylüye 
veriliyor 

AKSAM GAZETESİ 
Buna (Hususi) - Köylünün elindeki to• 

humlan temi~emek için, viliyetimlı:in muh-. 
telil yerlerinde temizleme istasyonları açıl
mıştır. Hükiİmet, fakir köylülerin tohumla
nnın iyi olmadıhnı ıöz önünde tutarak, bu 
köylülere tohum vermektedir. 

r-----:lD;;:':AR'::::E:""Y::E=R:::t:--:-l::S:=T'."""ANB==UL-T-üR~K:..O_C_A_G_I_C_AD_D_E_Sl--TE-LE-F-O-N-:-24-1-54:....:..::_ __ ,"\) 

~ '- TELGRAF ADRESİ: dIAKiKAT> isTANBUL - POSTA KUTUSU: 610 

,V~IL~:~l~-~S~A~Y~I~:~10~3~~~.......,;:;;;;;;;;;;;;;;;;~P~ER~Ş~E~M~B~E==31::;B=lR~IN=C=l~T=EŞ=R~l=N=l=9=40:;;:;;;:;;;;;;;;;;,;:~!~!!!!!!!!!!~=======F:ia:b:5:::kın==uş== 
llıııgar 
IC,.alının 
~lltfıu 
~ ulgar Kralı Bori• Sob
~ tanyanın 25 inci içtima 
ltb•til d~vreıinin açılıtı müna· 
~l•iu1 el ~~ nutuk ıöylemiıtir. 
q~ "u 1.1 '~>:lenilmeıi İcab eden 
~'."'leı~' ıçınde yafadığımız son 
:"lthijııı fevkalade ehemmiyeti 
ile!~ Ş. husuıi bir kıymeti ha-
1tit,tı. ·;"'diye kadar bütün ha· 
~] 11 

e . Balkanlarda ıulh ve 

/ Parti Grupu bu 
sabah toplandı 

Ankara 31 (Telefonla) - Cumlıuri
yet HalJc: Partisi Meclis Grupu bugün 
saat 10 da toplanmıştır. 

Büyük Millet Meclisi de yarın saat 
~5 te t?planacaktır. Cumhur ReL-.imiz 
ismet lnönü büyük bir alaka ilo bek· 
leııen nutkunu yarın Büyük Millet 
Meclisinde irad edecektir, 

İlalyanların endifesi Yunan Baş\ıekili General 
METAKSAS 

HAKİKAT, kadrosuna kablan 
emekli Tümgenerallerimiıden K. 
D. ile mühim bir noksanını telAfi 
etmiş bulunuyor. 

Harbin inkişaf seyri hakkında, 
bu gün koyduğumuz bu yazı, 
Generalimizin devamlı surette 
yazacağı mütaJealarmdan ilkini 
teşkil etmektedir. Bundan sonra 
gazetemizde hergiin bu sütunu 
bulacaksınız. Ancak askeri vaıi
yet{e esaslı bir değişiklik olma
yan günlerde sadece •Vaziyette 
bir değişiklik o1madıh· bildiril
mekJe iktifa edilecektir. 

Sovyellerden Yunanisla· r Askeri vaziyet 
na gönderilen tayyareler İtalyan • Yunan 

d'ioı '1ııe.tı temin için çalışan Zürik 31 (A. A.) - ·Reuter• Hit -
~it llıilietlerle ifbirliği yap- !erin yeni Avrupa nizamı tesisi teşeb
"'ilt,_n1 çekinen BulgArİatanın hüsünün akıbeti bili meıküktür. Bu 
._ "'1 ltd hususta bazı İsviçre gazetelerine ve 
~'ltlfl a harb patladıktan alikadar memlekeUerin basınlanna 
'~İ Ö ~ll&d bir yoJ takib edece· bakılırsa ,aşağıdaki neticeleri istih
~~ı. t~~nınek herkeıin haaaaıi· rac etmek mümkündür: 
Qltlilt 1. ıb edeceği bir meseledir. 1 - Almanyanın ~amaya yaptı~ı 

) ... ı,, l<ralının nutkunda dıf ıİ· yeni teklif, bilhassa ltalyoo mutale
~kı._ t~rnaa eden en mühim bab bakımından, ilk teklife naz:ıran 
~le 'Dihver devletlerinin yar· çok daha aemihanedir. 
'lll~ obrucanın BuJgariıtana 2 - Bu. Fraıuanın mihver dahl
~hıct 1 Ye ondan doğan minnet• linde kendi rerini alması korkusu..'l
~t~'· Y~rrni ıekiz yıldanberi dan dolayı ltalyada endişe doğur
~;;f llıillı emellerinin, üıtünde muştur. 

Londra 31 (A.A.) - Belgraddan 
gelen haberlere göre İtalyan tayya
releri üç defa Korent kanalına hü
cum etmişlerdir, SclB.nikteki Reuter'in 
muhabiri Yunanistan hesabına Sov
yeiler Birlij:inde inşa edilmi' olan 
154 tayyarenin Scliniğe v.5sıl olduğu
nu biJdirmektedir. Bu tayyarelerin 
45 i bombardıman, mütebaki.si avcı 
tayyare]eridir. 

harbinin başla-
ma şartları 
Yazan: Emekli Türnıeneral 

K. D. 

ltalyanlar, iki ııece evvel, 
komıu Y unanistanın Baıve
kilini ıabaha k&rfı aaat üçte 
uyandırarak üç ıaat müddet
li bir ültimatom tebliği ıure
tile bundan evvelki harbler· 
de henüz eıi aörülmemiı bir 
tekilde Y unaniıtanla harbe 
baıladılar. 

'f{i '4 etti"" D b d 3 - Fransa, timdi muvakkat aul
l )it b · gı 0 ruca avasının hun, bilahare İtalyayı tatmin irin de-
'tiı• il "' halle vaaıl cimaı• el- • İtalyanlar ilerliyemiyorlar 
bı:._ lll ğiştirilip değiştirilmiyeceğini bilmedi-
t..;,lir il Karları çok memnun et· ğinden dolayı fÜphe •içindedir. Londra 31 (A.A.) - Yunan - İtal

yan harbine dair alınan re~mi habcr
ler çok azdır. Balkan mem?eketlerin
deki Amerikan gazete muhabirlerinin 
bildirdiklerine göre İtalyanların sa
hil boyundaki ilerleyişinde çok kü
çük bir terakki kaydedelmiştir. · 

~t' il Unu tabii telakki ederiz. 4 - Fraruanın pazarlığı n• derece
~lıtı b ulıari~t~nm komfuları, Y~ ka.dar yapıp yapamıyac;ıi{ı, tama~ 
iıııh..; U • mıllı hakkını çok· mile lngilız mukavemetine bağlı bu· 
~ltJ.u taıdik elmit ve işin lunmak~dır .. 
·1:tı~ ku için İcab eden her Bu mu~ı~lere nazaran, Fran~ız -
~l\ltı llltaaiyi ıarfebneğe amade 1 Alm.a~ prensıp ~nlafma.sıntn tatbiki 
~'d" duklar . . şeraıü hakkındaki mü.uıkoreler pek 
, ı. • ını da ızhar eylemıı· muhtemel olarak bida~tre dil-
"•' "'hk t "h 1 1 ,. zanne Henüı teeyyüd etmiyen 

tayyare hücumları 
Q"tlıc arı e ma o muı, c!ii;inden çok daha güç olacaktır. 

~~ti ~· davaıının bahıedildiği 
.• 'ili Urı~ıünde bu hakikatin 
~td;ı tar~bi bir veıika olbrak 
l. dQ, ~ .. , bir kadirtinaalık O• 

.~ 
1 

•lın nutkunda mihvere 
"d •tııpati ile dolu olan cüm· 
~ •n . "• . IOnra Sovyetlcre karıı 
\ Saiı ve ali.kayi teyid eyle
~tl•Y~tlerle olan ıiyaıi mü· 
~~! •rın meı' ud bir tarzda 
l':'iıt· • olduğunu da ilave ey
l' ~ iliz, cümlelerin paikolo· 
~il,; ' B~ar dıt ıiyaıetinin 
ı.""11 b?ktaı nazarı da telif hu· 
:!:ı t~' •n'anevi •iyaaetlne de· 
'<, ~nekte olduğunu anlayo• 

!lı auı. •. 
~ ~ •ıatan, Oımanlı lmpara· 

lili. 
01lıı Tuna ve Rumeliiıar· 

~n?::tleri halinde bulunduğu 
~ I da cermanizmin bayrak· 
~•tÜ lrı Avuıturya, burada 
l,lltıı,1 katoliklik propagandaaı 
l~lı •! buna mukabil Ruaya, 
~"Ji lllıU; kiliaeıinin teaiıi için 
k'.'lt nezdinde ııkı teıirler ya· 
~t ~•t~ulııar ekaarhlığını VÜ· 
~ .\I"ıneğ., muvaffak olmuı· 
, .... lia; ekaandr Batemberıı'in 
tİi ı v ""ınanında Bulııariatan, 
'>}•ıı: Cermen ıiyaıi nüfuzları 
~d•te Ça~ıınuı ve bu uzun 
'il ~İıı, .,bil' taraftan Bate.m· 
~ 1(. dıııer taraftan da Gene
ı...·'tıı, ~ul~ara'ın Bulııariatanı 
~ '"tı.ı~ erıte neticelenmiıti. Son 
tı.~'ııt • l<adar gizli ve qikir 
~'111, ıİden bu mücadele karı•· 
ıı,. lt~l ~lııar milli politikaıında 
~· () deden bir huıusiyet var• 
~'"ı'llj • Bulgar benliğidir. Bu 
'-· ~ •ereyanlar içinde Bul
~· • u daima iatiklalini koru• 
!\ b, k·· ~tarmata çalıımııtır. 
~: .. b•bçiik milletlerin ufak bi
~ h ve bahane ile naya!• 
~ ~~leıne çekildiği ıu aıra· 
ı,'~~n, .~1•rınıız realiıenin bu 
~·~r. ·~~eıini nuıl tefair edi· 
lıı"~ı.. Uteaddid veıile ve 
'lq '<I •tıu.ı daima do:tlu\larıııı 
~ı..ı eri Yunanhlann ui· 
' lo,,1b lu tnüıkül anlarda Bul· 
~ di'ıt •eııni ağızlarından bu· 
11,~lıı •~ek isterdik. Resmi 
lil."ııııd "Y~ıi tarihin büyük 
~~t.~ ıltizamla ıük\ıt et\: U, 1~· Türkiye ve Yugoı· 
\ Ilı~ •n münaaebetlerin eı· 
~ d•ıu telif tarihlerde yapı· 
~ ~ .... ~ .ve ademi tecavüz 
~ 'iiıııı •. 11hnad ettiğinden k11a 
•lı lıınd •le bahıedilmiıtir. Yu

l ı.:h hiç bahsedilmemeıi, 
• ndan irtikab edilen 

Çine silah yardımı 
Londra 31 (A.A.) - Mo•kova rad· 

yosu dünkü a1n1anca n~~riyatında Bir
manya yolu va!lıtasile Çine 5.ilih gön
derilmeğe devam edildiğini bildirmiş
tir: 

. Londra 31 (A~.) - D.N.B ajansı 
Italyan tayyarelerinin Yunanistanın 
birçok mahallerine hücum1er yaptık
larını bildirmektedir. Fak:ıt resmi Yu
nan kaynaklarından timdive kadar 
Atinada ancak bir alarm. veri1diii 

1 

haber alınm"tır. 

faciada müıterek hareket ede- p 1 C h R 
cekleri manaaına gelmese bile, o onya um ur eisinin 
her halde taıvibki.r hareket edil- El 'il t' , 
diğine bir delildir. Bu karineler· en mı e ine meS8JI 
den çakan:l1i'lm12 man•ya röre: Londra 31 (A.A.) - Po onµ um• 
Komtu1arımız iktidar mevki ini bur reisi, Yunan Kralı J .ltfa gUn
bıraktıktan ıonra dinlenmekle ve derdiği bir mesajda ezel.İmle fÖ)le 
tedavi bahaneıile uzun zaman- demektedir: 
denberi lıalyada oturan Köıei- ·Size, Polonyalıların Elen halkt 
vanof'a vadedilen Balkanlardaki hakkında hissettikleri dostluk duy-

• gularını izhar ediyorum.• 
genıt vaidleri.n hülyaıı içinde bu- Cumhur reisi, Yunan1stan1,1 mu~ 
lunmaktadırlar, BulgaristAna vi.- vaffak olacağına dair ltimad;nı ayrı
dedilen ıeyler günün birinde ta. l ca blldirmiştir. 

Bu sabah, bir Yunanlı 
kafilesi Yunanislana gilli 

Yunan - İtalyan harbinin başlama
sı üzerine şehrimizdeki Yunan tebaalı 
Rumların memleketlerine gitnıck için 
haZJrlandıklarını yazmıştık. Bu sa
bah 8,40 ta kalkan konvansiyonel tı·c
nile Yunanistana 20 kişilik bir kafile 
gitmiştir .Bunlar konvanı.iyonclle U
zunköprüye kadar gidecekler, oradan 
hududu geçeceklerdir. 

Almanlarla 
Fransızlar 

anlasamadllar mı? • 
Berlin 31 (A.A.) - Yarırrsr.ıl bir 

memb~dan bildiriliyor: 

hakkuk etıniı olaa bile, milli il 
urlarına aahib ve kendilerine her 
hususta faik diğer Balkan millet· 
(erini idare etmek çok güç ola· 
caktır. Bulgaristan, ıabık Oıman· 
lı imparatorluğu gibi ııenit ül
kelere malik olsa bile dalınd za· 
yıf ve daima dahili ihtilallor kar-
1111nda büyük devletlerin müda· 
hale ve ihtiraıını celbedecek bir 
memleket olacaktır. Bulııari.ıan 
düıünmelidir ki lıalya kendi Pren· 
ıip ve akidelerini tahakkuk et· 
tirmekten b11tka hiç bir fey yap· 
mamaktadır. Bu vaziyet karıı· 
ıında Bulııariıtan artık aon rad· 
deye gelmit olan buhranın için
de kat'i kararını vererek daha 
açık ve ıarih olmalıdır. Bulgarİs· 
tanda müıpet dü,ünen ve her 
ıeyi olduğu gibi gören kuvvetli 
adamlar vardır. lıte bunun için
dir ki ıaltanatın ıon nutku dola· 
yıaile Bulgar matbuatının açığa 
vurmak iıtedikleri emel ve ni
yetleri az çok öğrenmiı olmamı· 
za rağmen akh aelimin a:alehe 
edebileceğine dair zayıf d11 olsa 
ıen• baza ümidlerimiz vardır. 
Devletlerin milli oldujfu kadar 
medeniyet tarihinde de yükıek 
vazifeleri olduğundan bugün ya· 
pılacak yanlıı bir hareket bey• 
nelmilel medeniyet ceimaıında 
ölmek bilmiyen ebedi leke bıra· 
kabilir. Artık doğruyu bulmak 
hakikati ıeçmek kendileri
ne aid bir bak ve vazifedir. Biz 
aözlerine ve taahhüdlerine aadık 
ve her feye munta%1r, namuski.r 
inıan huzur ve ıükô.nile hi.dite
lerin inkitahnı dikkat ve basiret· 
le takib ediyoruz. 

Berlin siyasi mahfillerinde öğrcnil
dığine göre, Hitler'in Fransız devlet 
adamlarile mül8~tında hiç bir kat'i 
anlaşmaya varılmış değildir Umumi
yetle kabul olundu~na göre, bu mü
nasebetler yalnız Fransanın Avrupa
da müstakbel vaziyetini a18kndar e
den esaslı meseleler görüşülmüş ve 
bitta\'ıi bu görüşmelerde Fran!'iianın 
kaybettiği ve kendisine düşen neti

celere tahammül edeceği, bus;ünkü 
harbin müşterek" mes'ulü bulundu~u 
keyfiyeti esas olarak alınmıştır. 

Necip Ali KÜÇÜKA 

Okuyucularımıza: 
Bayram müna!';~betilc Ji(i'Zetemiz, 

Cuma ve Cumartesi ~ünleri intişar 
etmiyecektir. 
Okuyucularımızın bayramını can

dan kutlarız. 

Bu yeni harb hakkında iki 
gündenberi alınabilen haber· 
ler gerçi çok mahduddur ve 
bu haberler, bu harbin muh· 
temel inkiıaf tarzı hakkında 
bir fikir ıerdine henüz mü
said değildir. Bununla bera· 
ber bu yeni harbin baılama 
ıartlarının kııaca tetkfüi fay· 
dadan hali olmıyacaktır. 

Elde kat'i bir rakam bu
lunmamakla beraber ıimdiye 
kadar abnan haberler, lıal· 
yanlann Arnavudlukta yedi, 
ıekiz yü.z kadar tayyare ile 
iki veya Üç zırhh ve motör)ü 
tümenini ihtiva eden iki yüz 
bin kadar asker bulundur· 
dukTD! lllerlr • Qer 
bu haberler aahlbae ltalyan
ların İntizar edildiği tarzda 
hazırlanamamıf olduklarına 
ve baıladıklan harbi kat'i bir 
neticEye iaal edebilmek hu
ıusunda güçlük çekeceklerine 
ıimdiden hükmedilebilir. 

Amavudlukla Yun~niatan 
arasındaki hud ud çok dağlık 
bir arazi dahilinden geçer. 
Bir tarafı Preıba ve Ohri 
gölleri arasına, diğer tarafı 
da Korfu adası üzerindeki 
Korfu fehri karfmnda deni
ze dayanan bu hudud hat6 
imtidadı 180 kilometreden 
biraz fazla olmakla beraber, 
binniıbe kısa bir battır. Böy
le ani bir harble karıılafa· 
caklanııı aylardanberi tah
min ettikleri tabii olan Yu
nanlılar bu hudud hattı üze· 
rinde tahkimat yapmıı ol
dukları gibi muktazi müda
faa kuvvetlerini de İcab eden 
mevkilere yerleıtirilıniılcrdir. 
Mevaimin kıfa yaklafıutt ol
ması müteamz ku·vvetin bu 
dağlık arazi dahilinde ilerle
yebilmesini güçleıtirmekte 
ayrı bir amil olduğundan Yu· 
nanlılar İçin ilk müs~id mü
dafaa mevzii bu hudud hat· 
bdır. 

(Arkası sabite 2 sütun 6 da) 

Küstah bir sof ör 
' 

Şişlide oturan gene ve evli bir kadın 
evvelki gece Galata köprüsilnde bir 
otomobile binip evine gitmek ısteıniş -
tir. Fakat şoför Şişliye vardığl zaman 
durmamış, büyük bir sür'atle Büyük -
dereye doğru yoluna devam etmrğe 

başlamıştır. Nihayet yolun tenha bir 
yerinde otomobili durdurmuş tabanca 
ile tehdid ederek tecavüz ettikten sonra 
yolun ortasına bırakıp kaçmış,hr. Biraz 
srınra vak'odan haberdar olan zı.ıbıta 

dün şoförü yakalamış ve adliyeye tcs
lım etmiştir. 

1 
ltalyan • Yunan harbi 

lngiltere bütün 
kuvvetleri le 

yardıma başladı 
Londra 31 (A.A.) - ln

giliz reımi makamları, te • 
cavüze kartı verilmif olan 
garantinin tatbiki olarak 
lngilterenin, Yunanjatana 
kelimenin en genit manaaile 
askeri mlizaheretini ver • 
mekte olduğunu bildirmek· 
tedir. 

Yunanistanda mücadele 
batlamıf ve bunun üzerine 
lngiliz garantisi derhal ha
rekete geçmittir. 

Bir Amavud haydudu hıidjsesinden
bcri Yunani.st.ana karfl tatbik olunan 
tehdid ve sini.r harbini, Mussollnı 
doKrudan doğruya bir tecavib hare
ket.ine inkılib ettirmiştir. 

Şimdiye kadar, İtalyan filosu, dt'niz.
lcre hakimiyeti şüphe g~tii.ntüyen İn· 
gdiz filosile boy 'blçü.şmekten bazı çe
"irııenlik göstermi.ştir~ Fakat timdJ 
Yunan sah.illeri etrafında vukua ı;rle· 

cek hidiseler, İtalyan filosile çarptl
nıalara sebebi)·et vermekten hılli kal
mıyacak ve İtalyan filosu, ihtiyatkı\r 
va'l.lyetini bırakmak mecburiyetini his~ 
scdecektir. 

İngillere bütün yardım 
ledbirlerini aldı 

İngiliz hü.kiuneti, Yuııanistana1 Me~ 
taksas hükiunetinin talebi üzerine denir 
\"e hava ya.nl.ı.ı:nı yapmak için bütiin 
tedbirleri alırken YU118.n yanın.adasına 
ıecavüıün umumi ve diplom•tik neti
celerini de çok büyük bir alikn i~ ta
kib ~ylemclttedir. 

İngiliz.. tfk~ı umumiyesl, kıymeti 
lırt türlü t•kdiri.n fevkinde tarlııt "• 
artistik ha:rJ.neler ttfkil eden Elen te~ 
lıi.rle.rinin bombardımanı mescleslle 
ılak•d•r olmd;tadır. Atinanın aerbeıt 
~ebir bulunduğu hakkındaki Yunan 
deklarasyonuna rığmen Atinada beş 
alarm işftreÜ verilmiştir. Fıkal hiçbir 
bomba atılmamı~tır. Yunan hük(nne
dııin talebine İtalyan makamlan henüı 
hiçbir cevab vermemi.ştir. Atinada otu~ 
ran İngiliz tebaası. bu cevabın alınma .. 
ıından evvel tahliye olunmıya.calrtır. 

İngiliılere gore 
Türkiyenin vaıiyeli 

Manchester Guardian Diplomatik 
muhaniri, Türkiye ile alıi.kadar vazi
yeti sarih surette ,öyle hulıisa etmek-
tetlır: 

Bizim yardımımı7.a ilıiveten· Yunanis
tana Türk:iyenln doğrudan do(nıya as
keri yardımı, hiç olmazsa bidayetJerde, 
bt'klenmemelidir. İki memleket arasın
da sıla dostluk münasebetleri bulun· 
malda ve Yunanistanın mukadderatı 
Tıl.rklye için büyük ehemmiyeti haiz 
olmakla beraber, Türkiye, bilinirde, 
I"unanistanın yanıba.şında mücadele 
hususunda baih değildir, 

Türkiyenin, Yunanistana kar'fl, Bal
kan AntjlnhndaİI doğan askeri taah
büdJeri vardır. Balkan Antantı, mevcud 
hududlan garanti için yapılmış bir 
mıntakavl anlaşmadır, fakat bu anta,
nlada, i.kid bir Balkan devlethıin Bal-
1\anlar harici bir devlet tarafından hü
ruma uğraması takdirinde bir Balkan 
devleti , Balkan harici mütecaviz lclılne 
harekete geçerse, karşılıklı yardm1 :»•· 
pılacağı hakkında bir kayıd mevrnd
dur. Bu kayıd. bilhassa, Ba1kanlar t.a
rici bir devlete Bulgari.stanın yardı -
ınına karşı konulmuş bulunuyordu. 
Çiınkü Bulgaristan Balkan Ant4'ntı 

aıasrndan değildir ve tadilci bir ıiyawt 
tutmuş bulunuyordu. 

Bu sebeblerden dolayı, Yunanistanı 

kar$1 yapılan İtalyan hücumu netice· 
ıiude Türki)'cnin müdahalW beklen• 
n1emektedir. Fakat, eier Bulgarist.ı.n da 
Yunanistan• hücum ederse, Türkiye 
nuıhtemel olaTak müdahale edecektir. 
Türkiyenin Bulgario;tan tarafından ya
pılabilecek bir hftl'eketi bertRr•f rtme· 
ği istihdaf eylemesi beklenmektedlr. 

• 1 

Cumhur Reisimiz, Ankarada yapılan büyük ıeçid resminl seyrederlerken 

Cumhuriyet bayramı ·bitti, 
Şeker bayramı başhyor 

Alıf veriş çok hararetlendi, mağaza 
larda garib vak'alar da eksik değil. 

Kapalıçarşı bu sabah çok kalabalıktı 
Cumhuriyet bayramı nün de çok 

samimi bir n .. •• jçinde devam MI -
rek aona erdJ. Beyoj:lu dün a:ece 
muhakakk ki en kalabalık saatlerin
den birini yaşadı. İ.stiklil caddesi baş
tanbafa •lektriklerlt süslennıiş, gün
düz ıibi idi. Halk gece geç vakitlere 
kadar sokakları ve eilence yerlerini 
dolduruyordu. 

Bu Abalı çok erken saatlerden iti
baren bütün giyim, kuşam eşyası sa
tan mağazalarla fekerci dilkkinlan 
müşteri yağmuruna uğramışlardı. İs
tanbulun birkaç maruf ,ekercisi, dük
kinlarını sabah karanlığında açmış
lar ve müşterilerine. teker yetiştirme
ğe çalışıyorlardı. 

Bunların arasında yaşlıca bir zat 
mütemadiyen konuşuyor, hoş nükteler 
yaparak herkesi güldürüyordu. Tc% ... 
gihtarlardan biri sordu: 

- Beybaba, &en şekerini bir hafta 
evvel almamıı mıydın? Şimdi bunu bir 
ahpab için alıyorsun galiba! .. 

- Yok canım, dedi, biz.im çocuklar 
Cumhuriyet bayramında bütün arka
daşlarını eve davet etmişler! 

- Evet? 
- Eveti filin var mı oğlum. O ka-

dar afacanın airdiii evde tekerden eser 
kalır mı?. 

Nihayet bir saate yakın bekledıkten 
sonra küçük bir kutu şeker alarak 
dükkindan ayrıldım. 

Hem bir bayram ertesi ve .hem de 
t:.ir bayram arifesi olan bu günde is
lanbulun meşh.ır ahşverit yatab ~!ah
mudpaşa ile Kapalıçarşının hali görü
lecek bir manzara idi. Okuyueu!..arımı
za bu manzarayı anlalmağa çalışağım. ... 

Bu sabah hava yağmurlu olduju l\,in, 
MahmudpafB başka bayramlara ta -
kacidüm eden günlerdeki kadar kala -
balık değildi. Buna mukabil T<ııpalı
çarfı, hem yağmurdan korunmak ve 
hem de her istediği eşyayı satan ına • 
ğazalırı hemen en toplu bir hald~ ve 
Liı· arada bulmak istiyenlerin ka!~ba· 
lığile dolmuştu. Dikkat ettim. Ça~ıda 
rn çok uhş yapan mağaz.alMın başın
d.ı. hazır ayakkabı satan dükkinlarla 
tuhafiyeciler geliyor. Tezg3.hlaı-lar hir 
çok bayanları sıra ile karşılarına oturt 
muşlar, yanlarına sıraladıkları 
mukavva kutulardan renk renk iskar -
plnleri çıkartıp müşterilerinin ayakla
rına itina ile giydiriyorlar. 
Sıra bekleyor gibi bir kenara Ç€killp 

• 

durdul:um büyükçe bir kundura ma .. 
Jiazuından içeriı '!/ lıca bir lmlın
c .... tız• te1ltla aircl1. Y•re çömelmlt, bıt 
bayanı giydirdlA! iskarpini bolendir• 
m•ğe çahfan tezgihtarı yaklaıtı: 

- Oilum, oilum; dedi. blrsı ~vv•l 
,.nden bir çift pabuc aldım. Evde pa
keti açtığım.ız uman içinden ayakkabı 
~<erine teker çıktı. Ayol, ben tcket ıa
iemedim kil. 

Etraftan gül~mele başlam"lardL 
Yatlı hanım fena halde sinir!endi. Se
tini daha fazla yükselterek tezs:iht.an 
tehdide ba,ladı: 

- Şimdi polisi çağırır, dükkanının 
kapattırırım vallahi. Böyle rezalet olur 
mu? .. Ömrümde görmedim, töbeler 
o!sun!. 

Nihayet iıe dükkin ulıibl otılut'U an 
lafılan zat mUdahale etil: 

- Teyze, dedi; bak bizim vitrinleri
nıizde, raflarımızda hiç tekere benzer 
ıteY var mı? Ayakkabıdan başka birteY 
a... lmıyoruz. Sen herhalde onu başka 
hır yerde yanhtlıkla deıı.t1rm1ı ota -
Cilksın. .. 

Kadıncağız ısrar ediyordu: 
- Oğhım ben, buradan ba'1t:ı bir 

yere gttınedim. Diiltkindan çıktım, he
men ıruracıktan tramvaya bmip Kara
gümrüktoki evime gı"ttim. Şimdi de tera 
yÜZil evden buraya geldim. 650 kuru• 
\.E.rdim. Ya paramı yahud da bt.nı bat .. 
ka bir ayakkabı verin. 

o sırada, mU.terilerden aenc bir kı.z: 
- Burada bir paket var. Belki hanı• 

mın ayalcltabüarıdır, de.di. 
Paketin ona a.id oldutu anlaşıldı. 

Ayakkabılar yeniden kiğıda ıanlarak 
kadına verildi. Ayakkabı paketini bir 
koluna, tekt:r paketini de öteki kolu• 
na ,Iıp dükklndan çıkacağı sırada, 
tezglhtar atıldı: 

- Teyze, feker de ~nin mi 1 
- A!.. O da benim kısm~tim ola-

cak her halde ... Ama aahibl v,rsa ve• 
reyim. 

Dükkin sahibi, şeker paketinin de 
başka bir müfteri tarafından unutul
muf olacıiını söyleyerek iadesini is
tedi. Yaılı kadın hiç bir ~v ıöyle
medcn bir ıük.Un anı ~irdi. Sonra 
ka~larıru çattı. Şeket paketini Uta• 

tarak: 
- AH dedi ve h.ı%İa dükkindım çı

karak C:ıl"fl caddesini dolduran kala
balı~ı.n arasına kanşb. 
Artık ben de. teker pakP.tir.in sa• 

hibini beklemeden ma~aıadan çıktım. 
· Repd SEZER 

UNANAt TEBRiK l<ARTI 

Milletlere . bayram hediyesi 

• 



, 

' 

Yunan · İtalyan 
harbi hakkında 
:faymiı, Duçe'nin Ve

balko-nedik ıarayı 

nundan, Yunaniatana 
verdiği teminatı 

hatırlatıyor!.. 

Londra 30 (A.A.) - İngiltere mat· 
buab bütün dikkat naurlarıru Yuna .. 
cı!tana karşı vukua &elen taarruz ij ... 
zerinde toplamaktadır. 

Bu cümleden olarak Timeı ıazeteaJ. 
ı!Jyor ki: 

Bundan ancak dört ay kadar bir 
müddet evvel MUAOlini Venedik aara
yıru.n balkonundan bagJrarak: 

- Alenen beyan ederim ki, İtalya 
Ue karadan ve denizden kom,u olan 
memleketleri harbe sürüklemek ni)':e
bııde d"ğilim, İsviçre, Yugoslavya, Tür
kiye, Mısır ve YunanUtan bu sözlerimi 
tahattur etsinler• demifti. 
Yunanlstanın kıskanc bir eurett• 

kendi bitaraflıtını muhafaza ettiği vt: 
İtalyanların lllil.ttimallerine ve teh
dJdlerine kartı.. bugün kendisine ya .. 
pılan tecavüzü muhik gösterecek. en 
küçük bir ha~kette bile bulunmadığı 
berkesin bildiği bir teydir. 

Muhtemeldir ki Türkiye de kf"ndisi
IÜn Venedik sarayından Mussolinl ta
tııimdan yapılan vadin içinde bulun -
dutuna dikkat etmlf olsun. Böyle lff 
fÜpbesiz ki Türk.iye kendisine kaqı ya .. 
pılınıf olan taahhüdün de Yunanistani 
yapılan taahhüdle ayni kıymette oldu· 
tunu görerek tedafüJ bir vaziyet al ... 
mışbr. Bu taarnızun Türkiyede yapa
cafı wiilAmelleri timdlden takdir et
mek &üçtür. Fakat az çok bir fmnl· 

yetlı iddia olunabilir ki Bulgaristan
daki harb partisi kz~ Boris'in almıı ol· 
dulu vaziyete rağmen Bulgaristanı ce· 
nubt Mak~onyaya ve bilhassa Seli • 
niğe kartı sürükliyecek olursa Türl.."\yı 
~unanistanı, arkasından hançerlenme
sine mini olmak üzere himaye kaned· 
lan altına alacaktır. 

Yunanı.tana lrarıı İngiltere tarafm
Ln yapılmıt olan bütün taahhüdler 
tamamen yerine getirilecek ve Yuna
nı.tana kabil olao her yazdım yapıla· 
calı:tır. 

Helli kruvazö
rünün İtalyanlar 
tarafından batı
rlldığı anlaşıldı 
Atina 30 (A.A.) - Atinı ajansı bil-

diriyor: 
Bugün, ga:r,eteler, Helliyi batıran İ

talyan torpilinin bir parçasının fotoğ
raflarını n"şrl!tmektedir. Torpilin nu
maraaı ve italyanca yazılar, bu torpil
lf'menin faillerini münaka!Jll götürmeı 
bir tarzda tavin eylemektedir. 

Ga7etf"İf"r, İtalyanın kurdu~u menfur 
oyundan bah"'°vlemekte, İtalyanlann 
bu C'inavet,. i!ftiraldni inkAr eden ve 
tomillemPnin İnıili:o:lf'r t11ırafından ya
pıldığını ilf'ri ıııüren Stefa_ni tebli~lerini 
hahrlatmakfadır. 

O zamı:ın, bütün Yunani"IUıında bir tf'k 
nida viikc:f'lmi<ıti: İtalyanlar, İtalyan
lar. F<'kı:ıt Yun:ıııni<ı.tan. o uman, ısl
vaıııf t>•h11h dnlıııvı!'lile r""1T1f'n tı:U!>lmut 
ic:e, h11'"-in JÖvl"mek 7.amanı •'"imiştir. 
Vı•n~rıio:t~n. reil-1Pdilm,z hiirhanlRrla 
itham ~iyor: İ~denen, f(frek tarzı 
irra~ı. •Prfk eeraiti hl!'kımından her 
ilri C'İhfttf'n df' alçak hir C"İnavettir. 

Fcti" .P'a7"tf'ci. diicnı~nın muhi"k. 
1tösterilmez ''VIPri muhik göMermek 
ve Yonnnl.ı:tAna k11rq vnoılRn inıııanlı~a 
sııtmaz alçakça tecavüzü Yunan l"lik
lilini hima~fe ic;-in yapılmıt bir hareket 
ııibi irae f'tmfk bah!tinde komik te -
tebhü.ı:lerinden bahcediyor ve diyor ki: 

Cebir ve eiddetin ('i1meffi altında 
ezmek te~bbüsüne rağm~n. dünyada 
mf,·rud olan in!Uanltk vicdanı. Yunan 
mpırfle,.inln evvelki J{lindenberi ken
dio:ini lfÖ!lteren yeni lnld~afını çok iyi 
Rnlamı111 bulunuyor. Bütiin ıııf'rhf-~t dün. 
va. mfih~e1ıvi1in buldutu 11inik haha
nf'ler k11.J'şunnda 11:ncak muhakkirane 
bir "urette rziilmektP "\"f' hu~in YunA
ni"tanın f'n Adi , ... Pn mlıhik ıö,fPril
mez bir T1lAn1n lrıırbanı bulundufunu 
pek ivi 'hllmekt,...fir. 

Petain'in nutku 
Vichy 30 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

Mareşal Peta.in, bugün ögleden sonra, 
radyoda bir nutuk soylemif ve demi,
tir ki: 
•- Fl'ansızlar, 

Geçen peI'"fembe günü Alman fan -
ıölıyesile bu1u,tum. Bu buluşma, ü -
midler uyandırdı, endişeler doğurdu. 

Bu hu!lU~a aizlere bazı itahat vermeğe 
borcluyum. 

Yunanistan& ilk ve en arlh lmdad 
hava ve deniz vasıtalarile olur. İtalya
nın Otrante boğazı vasıta.sile ve Al1l•
vud1uk.la olan münakalAb. seri müna ... 
kalelerdir ve muhafaza altına Ahnma
oı nispeten kolaydır. Böyla olmakla 
beraber bunları taarruzdan masun ad· Galib ve mağlüb arasında bu ilk bu
detmeğe de lmkAn yoktur. Sonra E~e luşma, memleketimiz lçin ilk kalkın
denizi &özönilne gelir. Eğer İtalya Yu· m0ııdır. 
nanistanı wkt Akdeıılzde İngiliz kuv- }"ühre.r'in davetine eerbe!lltçe i('tl
veUerlne karfl kendi mevzilerini kuv- bel ettim. Bunda Führer tarafından hiç 

blF tozyik, hiçbir diktot yoktu. Mem
wtlendirmek için bir vası~ a~dediyor- lekeUerimiz arasında bir itbirlıği bahis 
a ve bu sureUe hem Türkıyo, h•m d'ld' İ b' ı· -· · · 1 

kar . 'k , . llit= vzuu e ı ı. ' ır ıııru prenııııp o a-
Suriyeye şı yeni hır tazyi çıre o erı j k k bul iti B . b' r·· · 'ti 
anyora onun bütün allkası Ege de-ı bral-'-L a ~- mk. u 11\i ır ıgkırunt fCraı 

· · d ki y dala te .. , 1 a.ııare muza ere o unaca l1'. 
nızın e . unan • rına . ~eccun Bugün FranMnın sellmetini bekle -
eder. Ecer ltalya bu adalarda dikiş·lut- h k b'td· k · 1 · ki yen er e~ fUnU ı ırme ıs enn1 
malı muvaffak olur.a ltoodl elinde 1 bu selAme~ evveli bizim elimizdedir. 
bulunan Dodekıınes •dalarile bir irtibat ı Bugün lşbirllıiine ~refle ve on asırhk 
peyda etmek ve Suriyeye doğru keneli· Fran.su birliğini idame için ghiyo
ne bir yol açmak çatt!ll.tnl temin ede • rum. Bu auretle yakında Fransanm ıs
biJlr. Fakat adaların 1'f'all hava bom· tırab1arı azalacak, esirlerimizin mu
bardımanı ve bunlara karfl elde kAfl kadderatı iyileıtirilecek, işgal m.:ısraf
derecede hava müdafaa vantala.rmın tarı yükü hafifletilecektir. 
fıkdanı dolayuile müşkül bir ameliye· Bu ıuretle, meşgul ve gayrime,gul 
dır. Yılnıı: deniz hakimiyetini elde tu- arazi aruında münasebatla memle • 
tan İngiltere için vaziyet bunun ai.•ine- ketin idaresi ve iatesi kolıylqtırıla • 
dir. bılecekü.r. 
Yunanlstanın tayyare cihetinden za- Bu ifbirliği, ıamiml olmalıdır, her 

yıf olduğundan bahseden gazete bun- türlü tecavüz fikrinden aıad.:ı: bulun -
dan sonra: malıdır. Sabı"rlı ve emniyeUl bir ~ayre-

Berhalde Akdenlzdeki İngiltere filo- IA> dayanmalıdır. 
tu Yunan mj.Jdafaasırun sildeünden Mütareke, nihayet, ıulh demek de
kendine dü.ten hi.ueyi fÜphesiz U.tüne ı;ıdir. Fransanın galibe karşı müteJd
alı.cak ve İngiliz tayyarelerinin rolü dıd mecburiyetleri vardır. Fakat hiç 
he.iki bundan da daha hayati Jıjr ehem· oimıua, Fraıua hükümrandır. Bu hü
ın.Jyet keıbedecekti.r. kümranlık, Franaaya, ara:r.iıinl müda .. 

DiJer taraftan Dıily Telegraph ır•ze- (aa etmek, fikir ayrılıklarını söndür -
tfsl Türkiyeden bahsederek tunlan mek: ve mü.stemlekelerindekl ihtiUlf • 

lan ortadan kaldırmak vazilelerıni tah-yazıyor : 
mil etmektedir. 

Bu ıiyaset, benim siyMelimdir. Na
zırlar, yalnız bana kar11 mes'uldiır!Pr. 

'l'arih, yalnız beni muhakeme edecek
tir. 
Şimdiye kadar size ka!'fl bir baba 

lisanı kullandım. Şimdi, bir tef li51nı 

kullanıyorum: 

I 
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buğday 

mısır eken köylüyü de himaye etmeliyiz.: 

1 Pİ VA SA 1 
lnmııııuııııııımııııııııınıııııııuıı1111tı ı ı1111111111111111111 1 111111111111111tıı111111111111111111111111111noıııtıuıuı~ E ·H 1 R müstahsillerini değiL Yalnız 

Yeni bir şarab 
kanununa göre 
Şarab ihrac edenlere 
prim verilecek, kazino· 
larda sarab satmağa • 
müsaade alınmıyacak 
Gümrük ve İnhisarl:ır Vekileti, ~a 

rab istihsalilını artırmak için bir ka
nun l.iyihası. hazırlamaktadır. Bu l.i
yihaya göre şarab müstahs'.. 'lerine iyi 
farab yaptırmak ic;-in muhtelif mınta
kalarda kurslar açılacak ve şarab ya
panlar arasında müsebakalar tertib e
dilt:ccklir. Müsabakalarda kazananla
ra da müki.fat verilecektir ŞArab ih
racatını artırmak maksadile , fi!ırab ih
racatçılarına da prim verilmesi ha
tıra gelınektedir. 
Uyihanın eıaslı maddelerinden biri 

de şudur: 
•Şar~bdan alınan inhisar veraisl 

kaldırılacak, yerine pek az n~rette 
b•tihlik vergisi konulacaktu·. Bundan 
başka, lokanta ve kazinolarda ka
dehle :prab vermek için, bu miiesre
selerin İnhi!larlar idaresınden içki 
müsaadesi alma.sına ve bu yüzden 
ayrıca bir vergi vermesirie de lüzum 
ka lmı vacaktır .> 

Netice itibarile yeni 'llt'&b kanunu, 
rakı sarfiyatını azaltacak ve eRrabı 
umumi bir içki haline getirecrktlr. 

Yeni elektrik 
tesisatı dün 

ve su 
açıldı 

Sular idare!'ô.inin K'ıtıdhane civarın
da vücude getirdiği yeni te1"1ih ha
vuzlarile Elektrik idaresi tarafından 
yaptırlla.n ~eni kazan dairelerinin açıl
ma töreni dün öğleden sonra yapıl .. 
mıştır. 

Bu mera1'ime davetli :r.evat ve J{aze
teciler otomobillerle evvel& terşih ha
vudarına J{itmiş1erdir. Vali doktor 
Llttfl K.ırd.Ar bir nutuk eöyleyerek 
kurdel.iyı kesmiı ve havuzları aç -
mıştır. 

Yfni havuzlarda vücude getirilen 
teai.qtla. eskiden 15 günde yapılan 

ıüune ve temizleme işi üç saate indi
rilmi, bulunmaktadır. 

Bu suretle ff'hrin herl(Ün artmakta 
olan su sarfiyatı ve ihtiyacı önlenmlı 
olmaktadır. 
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lktuad 
* KAÔID BİRLİGIL Kiğıd ve mu

kavvacıların birlik tesisi için hazırla
dıkları nizamname Vekalet tarahndan 
tasdik edilmiştir. Bu ayın 1' ünde ıda
re heyeti intihabı yapılacaktır. 

* YEN İ BUÔDAY AMBARLARI -
Toprak Mahııu)leri Umum müdüriüğü 
bu seneki mahsul bolluğu ~wnda 
memleketin muhtelif yerlerinde buğ
day ambarları inşasına karar vermlı
tir. 

* İLAC GELİYOR - Ticaret ve Sın 
h::ıt Vekiletleri tarafından yapılan te
sehbüsler üzerine İngiltere, Aimanya, 
İsviçre, Danimarka ve Amerikadan 
ilac ve müstahzar getirtilmesi tem.in e
dilmiştir. 

* BALIK İHRACATI - Yunanlı
tanla İtalyanın harbe tutuıması üzeri
ne bu sene balıklarımwn yegine müş
terileri olan bu memleketlere ihracat 
)-apılamıyacağı anlafılmaktadır. lstih .. 
sa.lıit dahilde şarfolunacaktır. 

Sıhhat İfleri 
* İSTANBULDA HASTALIK YOK

i.tanbulda bu sene bulaşıcı hastalık -
lara meydan vermemek üzere ;ılınan 
sıkı tedbirler iyi neticeler vermiştir. 
Bu sene İstanbul en az haıtalık olan 
şehirler meyanındadır. * CÜZAM HASTANESi - Sıh
hat Vekileti tarafından ElAzığda inşa
sına başlanan 100 yataklı cüzam has
tanesi bu aene içinde tamamlanm.ış o
lacaktır. 

*BİR YIL İÇİNDE TEDAVİ OLAN
LAR - Devlete aid hutanelerde geçen 
~ene zarfında 131 bin kişi yatakta, 1 
milyon 100 küsur bin klşl de ayakta 
tedavi edilmiştir. Husus! hasta.nele.rde 
yapılan tedavi bu rakamlardan Mric
dir. 

Deniz ve L iman 
* DENizyoLLARINDA - Deniz

yoBarı Umum müdürü İbrahim Kemal 
Baybora Karadenizdeki tetkiklerini 
bitirerek ~mize dönmüıtür. 

* MUDANYA HATJ'I TARİFESi
Mudanya hattı kış tarife!inin tatbikJ. .. 
na yanndan itib.ren batlınacaktıı". 

Maarif 

italyan -Yunan 
harbi ve piyasa 

HükOmetin köylüyil himaye etmek l la d•ğildir. Fazla bile olsa, köylü>~~ 
için Toprak Mahsulleri Ofi.!11 vasıta - ıımdır. 
sile ne suretle buğday aldığından k:ah- }ı.1ı.sır ihracına hüktimeıtln nıiiS' · ·: 
sehnift:ik. Bu günkü yazımızda da, vermiyeceğine şüphe yoktur. f il' 
köylüyü alakadar eden mevzulardan asıl mesele bu değildir. Bir takıııı ~ 
biri olan mısır meselesine temas ede- külatOrlerin her taraftan mısır i)'I' 
ceğiz. ]~yarak stok et.mesi~deki aet>eb ~ 

Son haftalar içinde tüccar, Anadolu rınde du:.mak ıst~~1yo~z. ~ı~ı.r ti' 
ve Trakyadaki küçük tüccarın elin - I kunun vucude gctir1lmeSlndeki 5' -1' 

Piyasayı mefgul 
meseleler 

den 1 t 1 ki ıd .. B bu malı, ihtiyac hissedildi~i 1'· J 

d ma op ama a meşgu ur. u . halı bnakta L-·"" ~ 8 en d t .. B dırm Ad pıyasaya pa sa n u.ı~ 

1 
ara a uccar, an a, apazarı, d " ld' 

• 
yanı çıktı , 

bize 

Sams ı;ıib · · tih 1 dil feY egı ır · ~ l un ı mısır ıs sa e en yer- Köylümüzün mühim bir kısıtı! f" 

Yunanistan dan 
gelen İtalyan 

l lerden de mısır satın almaktadır. Bu mısır ekmeği istihlak eder. S U. 
suretle .. küç~k .. ellerde buıunan mı.~ır 

1 

barla mısır meselesi, buğday n'l~ 
j mahsulu, buyük, daha doğrusu trost sine yakın bir şek.ilde bir ehenııııır 
, halinde bir kaç elde toplanmaktadır. ihtiva etmektedir. ~ 

malları Bu hareketle de mısır mahsu!ii ortadan ! Toprak Mahsulleri Ofisi, her ~ 
kalkmaktadır. Hatti mısır ticaretine tan buğday alarak, buğday fiatll /) 
tahnkküm edt'n bir kaç tacir, mevcud 1 artmasına mini olmakta, bu '~ ·~ 
mısırlah İstanbulda toplamaktadır. Bu 

1
• piyasad"' ıuurlu bir nazını rolil r 

tacirler elde faz.la miktarda mwr 0ı .. etmektedir. Senelerdenberi. deVJ'."~W 

Yunanistanla İtalya ~ra.!'ltında har
bin başlaması. üzerine merkezi Avru
pa, Amerika ve timal menıleketlerile 

olan ticari miln~ebetl~rimızde yeni 
güçlükler başgöatermiştir. Harbın Ak
denize sirayetindenberi m~rkeıi Av
rupa devletlerile Balkanlara yapılan 

ticari sevkiyatın mühlm bir kısını ka
ra yolundan temin edilmekte idi. Son 
siyasi vaziyetler üzerine bu yol da 
kapanmıştır. Seferde bulunan Yunan 
vapurlarının en yakın mütte!i.k li· 

' · d b h k ·• · ·· t net1""-duA;unu jddiaya ba,lamı.şlardır. Bu en . ~ ?" V.~ euenn mU!pe bs t i 
idWadan maksad fudur: Uıracat yap- verdıgıne ,uphe yoktur. Aca til• I 
mak için hükümetten müsaade iste- rak Mah~ull~ri Ofisi mısır ticare 
mek. Halbuki mevcud mısır mAhsulü, ali.kadar olamaz mı?. ~ 
dıoarıya ihrac edilecek derecede faz- Hüaeyin ~ 

ııl 
l'talyan • Yunan yanların dütünceler ine ıarıı 1,, 

naıile hizmet edecek bit b / 

h b• • b 1 ııetirilmesi olacağı daha kd"' f' 
manlarına gitmeleri için emir verildi - ar inin aş ama le tahmin edilir. Bu neticcY•...;. 
ğinden Akdeniz limanlari!e Amfrika Ja ıul için ise Y unan seyyar oıF 
arasında Yunan vapurlan tarafından şart rl ıunu kat'i b ir t ekilde rıt•f~ 
ihdas edilen seferler de liivedilmiş [Bas torab 1 inci nh!fede) edebilmek ve h esab harici 
bulunmaktadır. Bu sebeble timal 1 1 · b' • 
memleketleri, merkez! Avrupa ve talyanlann vazife erı~ ınnıı- ı rakmak İcab edera I~ 
Amerika ile ticari mübadelede bulun- be küçük bir saha üzerınde hu· Umumi haritalara baki ~ 

lunan Yunan memleketinin has- hudud üzerinde ve ( Ka•ıor ..1 malt için yalnız Ba~ ve Tuna yol - r 
lan kalmaktadır. Şimal memleketle- saa hedeflerini derhal havadan Keariye kaıabasının hem•• JI. 
rile :bviçre, Yuııoı:ılavya va Macariı- aiır bombardımanlarla tahrib ve hında bulunan Gramoı el~ 
tandan kabul eclil"n sioari,1erin Tu- tedhite baılamak ve bu eınada dan it.ibaren Yunanistanın f 

ordularile de hududu tecavüz !erine ve bir derecey • ka~dlf. nadan gönderilmesi muhtemc:dir. .... 
ederek ellerindeki üstün vesaitle mali ııarbiden cenubu ~ İtalyan - Yunan harbl en ziyade ilı• 

İtalya ile olan ticart müna~betleri- Yunan ıeyyar orduıunu maihlb doğru temadi eden Smol ~ 
mizi sar~mı$tır. Akdenl~ yolu kapan- ebnei e çalıtmaktır. • Pindoı dağ gruplannın rrıe 1, 
dıktan sonra ftalyadan Yun.nistan ta- Fakat, Yunanlılann da bır va- olduğu ııörülür. Bu iki daf ol".' 
rikile mal getirilmekte idi. Şimdi İtal- zifeıi vardır ve bu vaı;ife yurd· pu çok arızalı ve yolsuı j: 
ya ile Yunanistan harb h~linde olduk- lannı, ıeref ve İıtik]i.llerini mü· Yunanistan arl'ziıini birin~~"J' 
tarından bu yol üzerinden İtalıa ile dafaa etmektir. Ferden A vrupa· 1 i erine ııeçilmeai mütkül iJıı 
ticari münaıııebetlfre imk!n olmıya- nın İyi askerleri arasında sayılan ma ayırır. ~ 
caktır. İt.alyadan transit •uretıle mem- Yunanlıların, ba,larındo.ki kud· Bu kısımlardan pı·kta ~· jt 
leketimize ~öndcrilen bir kt'itm mal · d 1 

retli zevat'ln a azim ve aayret· mutaarrız orduyu ilk e1111e .JJ Iar da Yunanistruıda kalmıştır. Bun- '(ırı· . 
lnr İtal yan malı olduğu ıçin YuM- )erile, bu vazifeyi kahraman~ liinik, Karaferia, Serfkc, ,.ı'ı<" 
nistan bunları mu!>!adere etmek hak- ifaya Çfahp.caklanna ıüphe edı· Ja, ondan ıonra da L a risa., .-' 
kını haiz bulunmaktadır. İtalya ile lemez. gibi Yunaniıtanın en bal!~1J" 
olan kliring hf~ablarda İtalyanlar le- Bu sözlerimiz sade ce bif.ıe en hayati mıntakalarma i~ ~/ 
hine yarım mUyoll# lira kadar b ir müstenid değildir. Hesaba ve cek yollan ve iıtikametlerJ 
fark Vardır. Bu sene İt.aly11ıya bahk tk'k d d f'lh k 'k 'd' te ı e e ayanır. ı a ı • tevı ır. ..,, 
mahsullerimizden JitÖnderilmC'St imkA- 7 · ı k • " 

* YATI OKULU - Kartalda inşa nı da kalmamı, olduğund•n bıı bor- Yunaniılanın mı yona ya ın Garbda kalan kısım ";.ı<" 
olunan İstanbulun ikinci köy yat. o· cun ne suretle ödeneceği henüz ma- nüfuıu vardır. Total bir harb taanız orduya ilk evvel ~ 
kulu merasimle açılmıştır. lô.m değildir. için muhtelif memlckeı1erde ka· va • Yanya - Parga, d a b• Si( * MEKTEBLERİN TATİLİ - Cum- bul ve tatbik edilen esaslar ve Narda • Arta • Prevez• b

1
;1 

huriye! bayramı münasebetile paza~ - · ı "da niıpetler dahilinde bu nüfusun !erini cazib bir hedef t~ ~,( halinde cephe gerisi veya P Ml mu - , r ~ 
tesi günü öğleden sonra çarfa.Jnba günü {an va?.ifelerl öğretilmesine karar ve • erkek kuımınden dört, bq yüz arzederıe de Narda nehrıt11 ti~ 
akşamına kadar tatil edilen mcktebler rilm4tlr. bin kitinin kolaylıkla aeferber tikten aonra haılayan ço~J I' 

Ha.vu?.lsu·dan 1anra Jr:t>ne otomobil- b ·· tekfa açılarak t t'drisa\p ba,ta .. •• I "k edilmeıi kabildir. Biz, Yunan ka· 1 ve çok dağlık arazi ara'l~l-'.~f 
lcrle hep blrUkte Si htarıladakt mı ardır. Şeker baYT•rnı mün.Aseh-til• Mute .. errı • • ra orduıu İç.İn bu miktarı heı j ordunun harekib çok "'"~ 
elektrik fabrikasına ıidilmiıtır. Bu - a lıiriQden üçüne kadar \e~r•r tatil * GOÇMEN iŞLERi - Y•ktnda türlü teçhiutı lamam olmak Ü••· ı ta uirar ve en niha>·el r' 1 
rada fabrikanın takatini 40 bin kilo- •mlte61tlerdJr. Rumanya ve Bulgaristandan bir . çok ·ı re 250,000 kabul edelim. körfezinin ıimal sahilleri~~/ 
vattan 70 bin kilovRta çıkaran yeni * ASKERLİK DERSJ.ERi - Kız ((öçmen gelecektir. Bunl.ar için Dıyar- Sulh zamanında Atina, Larİ· r yanarak Yunan orduıu 11• •1 :/ 

kazan dairefllinin küşad re!iimİ yapıl- mekteblerinde okutulmakta olan aı ... bakır, Kayseri, Yozgad, Izmlr ve Trak- S l"' ik ve Kavala mmtaka· • t • • ..Jd ...... h . te&il' 'I 
mı,tır. Yeni tesisat bir milyon liraya kfrlik denleri programında oazı de- )·ada 2268 göçmen evi inşasına ba,ıan • 1 ıa, de anb l d.. k l d nıa an kıç~n. 0 urucu tr

1 
,ut• 

malolmuştur. i:işiklikler yapılırut ve )nzlanmıu. harb nı::.ştır. j ların a u una~. o~t du or uby'a edeme ıızın orada ıap ı .. 
• ~':;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:~;:;:;:;:;:;::::;~;:::::::::::::::::::::::::::::::;::;;;;::::;'""' münkaıeın on uç pıya e ve ır lır. ~~ ıüvari tümenine ve diğer mtr- Onun ıçm lıalyan ord~1, I' 

1 H E R G U•' H B ı' R .. 1L; $ E L E ı but birliklere münkascm olan yığınağını en büyük ıır•P~ / 
~ » . Yunan orduıu, son birkaç sene kısımlardan tarktakine l<• ~ 

----------------------------------------• zarfında, ıistemli bir tarzda dur· mak üzere Görice ve cen"bııJ'~ 
Karahu"k fabr!Lasının pik de mirlerİne her taraftan taleb maksızın ~lıtmıı ve kıymetini daha küçük bir ıırupile sı~< 

lK pek ziyade arlırmııtır. kısma kartı olmak üzer• 1,;.ı' 
Var - Fabr!Layı gezen hır' ta cı' ı'n anlattıkları Karabük Bu ıebeble, eğer İngilizlerin na mmtakasında yapınıt "..,,ııl 

lK r vadettikleri yardım •Ür'atle te- bu iki ıırupun aruınd• , •. j,r 

fabrı'kas• kıs bir zamanda bir cehir oldu Karabükte ıir~i ıı~ıterir, Yunan ~emalatile mel~n Leskovik.~':"tal<••1r;a ! "" a y ' ,. denızlerı korunursa, btr aevkul· fi bır de küçük ırtıbat ''"LJ,v 
v} 1 • f b 'k • k" } 1 !Lt dA t • } i ceyt müdafaası yapacak ve her lunduracağı tahmin ed ,.ııP'' eg ence yer erı, a rı anın cıV ar oy ere O an lK ısa 1 esır er ferdi, yurd ve iatiklil müdafaası Aynca, Görice (Korit .. > ~ 

Dış mel]'leketlerdcn, Karabük fahri- kaldım. i.tasyonda .valizlerimi ta~ıya- bahçesi, kü~ü~ bir hast~ne ve Beyo~- idealile hususi bir he)•ecanla mu• kasındaki asıl lıalyan ~~:lı~~ 
kasının pik demirlerine kartı talebler cak hamal yoktu. lstasyon, fabrık~ya !unun en buyuk bakkali~e .~ağazala ... barebe edecek olan Yunan ordu· j karıııındaki Yunan rrnıs ,1' oı 
11ırtmaktadır. Ticaret Vekaleti bu tek- uz.ak olduj'u için, bir otomobile de blh- rında bulunamıyan her turlu k~nserve- ıunun İtalyanlan hiç ummadık· ı mevziler ini zapta mu-vl'ff ıtl 
lifleri tetkik etmekle meşguldür. Bazı mek lizımdı Nihayet fabrikada tanı- ler, yiyecek eşyası vardır. Fabrıka te-h- l o küli.t u .. ratacağt. onla dukt y ıcuv•' ~ır 

dığım teflercİen birıne haber yolladım. ri, civar köylere de bir hayat bahşet- ankmUJ .. •
1 

kııb "eas"ır ve. • .an 
1
•onra • uynan ıl•~ ~ .. ,.1 memleketler yaptıkları tekliflerde, ve- . b d 

1 
b . . B hr" k" 1 . ta ra arıı mu ea ı , mu nı t una e yanı ugo &JP"" .1 

recekleri demir malzemeye kar~ı, yüı- Bana bır vasıta buldu, u saye e a ~ mıştir. u ~ ın sa ın erme, yum.ur , h ' uk t •• t .. j d k • .. • .,,e , ~ 
rikaya kadar aidebildim. Karabükte ha tavuk ve piliç satmek için en uzak ka- uzun. ır Dl avem~ . ıos ereceı . u. na atm.a uteyec~ı 

1 
.. 
0 

.. dı .11 de otuz: fazlasile pik demir istemekte- • 1 b ki b ) d ki k ,. •· f" 
• mal olmamasındaki ıcbeb şudur: Esa- ııaba ve köylerden satıcılar ıelmekte- emruyet e e ene ı ır. ıçın e ıı et mer e:zı le lı' 
dirler. Teklifler arasında daha müsaid sen bu yeni kurulan fabrika tehrinde, dir. Hatta bµ tehre gene dana eti sat- Simdi her iki tarafın en muh· nub - kanadında bul.unaca._., IY 
olanları vardır. Rumanyalılar da de- • 1 1 1 - ak tak ) hak h'I h k d • d• • amelclilc daha kirlı ı, olduğu için ha- mak maksadile husus surette danı e- eme yırın • mın. a an - ı_ e ar. e et e. ece. g_ ı /. 
mir vc:ıril ile pik demir mübadelesini k b tkik 1 b 1 

mallık yapmağa sebeb kalmamıştır. ti yetiştirenler de vardır.. kında ııa ır te yapa un: mıne ılive edıle ı ır. yı,ı .. 
4 

İtalyan taarruzuna ka1'fl Tür
klyenin a!J.kasına ıelince bu pek 
urlhtlr. Türkiye İtalyan taarruzunu 
pibkürtmek için Yunanistana mua • 
veneUe mükellef değildir, Bun. rıl
merı İtalyan hı.ralarından çek.ınr,ıekte 
pek haklıdır. Ege denizi Aiıilindekl a
razi ltolyan işııal! altına düşecek otur
a Ttirklyenin liyast ve lkt131;dt men
faatlerine ka1'fl bir tebllke teıkil ode
ce~de tüphe yoktur. 

Benim arkamdan gellnlz ve 
Franuya itimad ediniz.• 

teklif &tınfktfdirler. Ticaret Vekileti Burada her tesadüf edilen adam, fab- Fabrikayı gezen bu tacir, f:tbrikanın İtalyanların Yunanlılara karıı Yunan orduıunun d• 1 ~l,(J". 
henüz bu tekliflere bir cevab verme· k d 1 b' · · ·· h kkın ı• 1 h b h d fi · h kk d k' 1 :~• 1 ebedi ri ti a ça ıoan ır ışçı, memur ve mu - faaliyeti a da da fU ma umatı o an ar e e erı a ın a ı lavyaya bibitİk o an f"'·:. et tİ'. 
mi,tir. hendistir. . . vermektedir: malWnatunız ıu anda ıadece tuıuna kartı muktezi ,ıoı, $· J 

Ramazan 2e 

Dışarıya pik demir satarak. muka- Birka'f '!ne evvel hih bir arazı olan •- Karabük fabrika~ı. Divrikten meımuattan ve buna inzımam kuvvetini ayırdıktan 10•1' bt.IJ~ 
bilinde kıymetli maddeler almak için, Kar~bükte, ~ z.amın zarfında bir tedarik edilen demir cevherini itle - eden tahminlerden ibarettir. An· kalan bütün kuvvetini tfi J~ R\15 tehlikesi müphem 

~rdevamdır. • 
lı:almıkto 

imsak 

Otle 
ikindi 

4,SO 
11,58 
14,48 

iftar 17,09 
Akfam 17,07 
Yot11 18,41 

birçok tacirler de Ticaret Vekaletine fabrilcı tehrı doğmu,tur. Allelerile mektedir. Fabrika tam manu!le iti•- cak lıalyanlann bu harbe vesile h h • • d b jbtiııı•JI ıJa 
müracaat etmiştir. Pik demir faaliyetini birlikte oturan mühendisler, müt"ebas· me devresine ... irmemi,tir. at gerıaın ~· u ·ıı o . ~jf 

• olan talebleri ııözönüne alınır•• .. r k tah d eylem ~ '' Sarih olao bir nokta da fudur ki 
.MU!SOlinl kat'! bir netlce elde atm•k 
aayesini talc:ib ederse bütün İtalya do
na.nmulle müdahale etmek zaruretin
de kalacaktır. 

ıörnıek üzere, Karatüke giden bir ta- sıs i.,çiler için yüzlerce ev yapılmıştır o zaman fabrika, 400 bin ton demir tune e • f i d• ı1" 
Cl'rı·-•z, oradaki mn .... ı.edelerini fU ıu- Bu suretle burada yeni bir ,ehir hayatı. hedefleri ıadece bazı bölgelerle nu, kendi hareket plin•~,,,0·· 11~ 11

1 .... ~· cevheri İfliyecektir. Bunun için de )" d "b d0" ı.ı 
retle anlatıyor: ba~lamıştır. 400 bin ton maden kömürü yakacak- üslerin İfg& ın en ı aret olmayıp yük eıaıları daima. • b"' '~ı# 

c- Karabilke gittiiim zaman uzun Bu küçük: fabrika ~hrindf', elektrik, tır. Şimdiye kadar 70 bin ton pik: de - bütün Yunanİatanın İfgal alhna bulundurmak ıuretıle · tt.Y' t.f 
müddet istasyonda beklemeğe mecbur radyo, teni~ yeri, futbol sahısı, çocuk miri Istihsal edilmiftir.• alınmaıı ve bu memleketin ltal· tiddetli, fakat çok f110 gıtı' ~ 

Edebi roman Tefrika numarası: 2~ aonra içimde gene bir teyler değişi
yor, gene fenala,ıyorum. Gen9 onu 
bir düıman gibi görmeye başlıyorum. 
İtte o zaman evden kaçıyorum. Kala
balıA:ın arasına kan,ıyorum. Ayakla
rım ağrıncıya, nefesim tükeninclye 
k:adar yürüyorum. Baz.an da yalnız 

sıkıntıdan boiuluyorum. O ı.aman da 
bunların, bu kalabalığın arasına ka
rıfıyorum. İçiyorum, daru ediy Jrum, 

MübaJJ~a, diyordu, mübaJi.ı?a.... - Onları bir düşman gibi görüyo- her söylenene gülüyorum. Garib kah-
Senl seviyordular. SPnin daha iyi ol- rum inan bana ... Bazan hepsine haka- kahalar.. Ben istemeden boiiaz.ıme 
manı l5tiyordular ... Hep!'tl bu kadar.. ret etmek, dehşet, korku verecek takılıyorlar, inan. Gülmesem boıtulu
Eğer annen. birbirini aıkıetırmalc ic·in feyler yapmak istiyorum. Re,idi ben- rum, anlıyor mumn? Bunun için gü
farrlerin birer deliğe likılmıun gibi, den uıaklaetırın bile onlardır gibi itiyorum, gülüyorum. gülüyorum ... 
köşede kaybolan eu ltr!emlerle do- aeJiyor bana .. 
]afmını istemiyorsa, bu ıenin iyiliğin _ Neler söylüyorsun Alov?. Beni bu hale koyan nedir, söyle n~· 
içincUr. Beni de ıürüklüyonun Alev.. _ Evet onlardır. Annemi dü,ün.. dir? A~k değil mi, Reşid değil mt? Be -

Alev kendl kendine konu,ur "'hl d Ali h 1 'hl in ki de bunun için herkese düımanım. .. Reel ona a a nanır gı anıyor. . . 
devam ediyordu: Benim hakkımda neler konu,ştukları- Evet. evet belki de bunun ıç1n .. O bana 

- Evet beni sevmiyorlar. Bu neden n.ı bilir miyim ben? Annemin benden llkıyd kaldığından, beni istcmedi~in-
biliyor mu1U11? tıkıiyet etmt"d.Jği, beni tenkid etmedi - den bt'rl herkes tarafından terkedilmı~, 

Diflerini ıık.arak mırıldandı: li ne malüm?. ı Lırakılmlf gibiyim. Bütün etrafımda-
- Bu e.skinin yeniye olan dü-şman- - 9ocu.k, çocu~ Alev .. Annen- kileri kendime düşl?Uln görüyorum. 

]ığıdır. Büyükannemin bende aevme- den hır düşman gı bi bahsetmene ta- Annemdf'n Fikret.e kadar .. zavaUı.nr .. 
diği teY. serbest hareketlerım. açık bammül edemiyorum. Hııksız olan benim Fakat ı.stırab çeki-
kalbHliğimdir. O. isler lti bahçede, Ge::ıc Jaz dir!leklerini masadan çek- yorum çok ıatırıb · kı " t • k 
k da ı 1. · "' · · ti f. ı · aıkı d • çe yorum. n as a ı ar ı~ın o urup e ı~ı ı-:;ııyeyım. mış . ' erınl yor u: ~ j ibi bir feY bu, ha-şuna geimem1' bir 
Annemin lıtediği de buna yaktn ff'Y"' - G d~n gune anneme duşman o- g 
Jerdir. Bir koca bulmamı, seveyim. luyoru . Sebeb, sebeb me~hul. Yal- şey .. Kehdirni rahat.ız. ıı.kınb.lı his~e
ıevmiyeyim, ona ebed.J sadakat yemi- nız içimde garib bir kin, nefret! Gü- diyorum. Ne yap•cağımı '8$trmıf hal
ci etmemi arzu eder. zelUği, ıencliği beni !İnirlendiriyor. deyim. Hiç bir teYden eskisi gibi 7-A"vk 

- Oh, Alev, rica fderim. Annen 1 Tavırları, hareketleri hoeuma gltmi - alamıyorum. Na~ıl memnun musunuz.. 
böyle baJit kadın mıdır".'_ Tabil ee- ~·or. Halbuki ban günlerde peeinden Aiev .iıık olmaz, Alev kimseyi &e\"emez 
nln, ı;evdığin bir kimse ile evlenmeni, ı •ynlmak istemiyorum, onu Hviyo - diye, benimle ej:lenen &izler tim.dl mem 
ınes ud olınanı ı.ter. rom, ona hayran oluyorum. Fakat nuıı ınuswıw:? Nihayet ifta Alev de .. _ 

viyor, ıstırab çekiyor. Fakat m~tevek
kil değilim, sabırlı değilim.. içimden 
bu Reşidi söküp atmak, ölüm pahasına 
olsa ondan kurtulmak istiyorum. Bh 
feyler, birfeyler yapmak lstiyorurn. 

Yumrukları ııkılmıı, vücudü geril
miş, yüzü taşa oyulmu• gibi sert, ıöz· 
Jeı i parlayarak doğrulmuştu. 

İskemleıini a:eriye çekip kalkan.k: 

- Yapacajım dedi, aörecek.ıiıı .. 
Nedime •imdi ona hayret, biraz da 

korku He bakıyordu. 

- Neler ıöyleyorsun! Nı yapmak ia
tiyorsun? 

• Gene kız: vahşi bir ıülüşla omuzla
rını silkti: 

- Herhalde facialar delil. Onu 1e.v
memek, ondan nefret etmek için r:ıe ll· 
z.1.msa. yapacağım ve unutacakım. A""tık 
bu meseleye kapanmıf albl bak. Ko
nuşmıyalım. Çünkü şimdi ya!.nu birşfy 
l!.lıyorum. Gene kahkahalar bo{:azımı 
sıcıklayor, gene başım dönmeye baı
layor. Eğlenmek, gülmek, d~lllik!er 
y&pmak istiyorum. 

SU!tu. Etralına bakındı. Ancak far-
kına varmıt gibi: 

- Nerede bunlar, diye sordu. Nere· 
deler?. 

Sonra karanlıla dotru batırdı: 
- Hey .. hey Necli, Faruk, Hasan, 

Fikret.. 
O zaman karanlıkta b!rbtrıru. karışan 

erkek, kadın ... 1er1 duyuldu. Sonra 

ajtacların arasından gölgeler fırladı. 

Bazıları telAıh ko-şaralt, bazılan hili 
b:rbirlerinin kollarında bteksiz. ya
vaf aenc kıza doğru geldiler .. 

Nedime ay ışığında gözleri bulruımı.ş, 
yi.ııleri rujla lekeleııuıl, erkek Çı!hre
leri, dağılmıt saçlar, yakaları çarpılmış, 
kfmerleri kopmuf elbiseler, mıtkiyaj ~ 
htrı bozulmuş, yorsun, renksiz gene 
kızlar gördü. Alev emretme&e alışmış 
hlkim ıesile: 

- Toplanın çocuklar. diyordu Top
lanın. Bu gece ben! iğrendirdini-r:. Avını 
yıkalaml.f aç: hayvanlar gibi gizlenecek 
kofuk arıyorsunuz. Halbuki ben ejlen
mek istiyorum, eğlenmek. Müzik i.aler
dim. Biri şarkı söylesin. 

Sartşln, zayıf genci işaret ediyordu: 

- Sen '8-fkı söyle. Hasan 11esin iyi
dir, yahud hepimiz birden IÖyliyelim. 
Hareket, gürültil olsun, bu sessı:dik. 
bu mehtab, bu denlı: beni ııkınhdan 
öldürebilir .• 

Şimdi h"1kes bir fey ıöyleyor, fısıl .. 
tıJar, giilü,meler oluyor ve sarıtın JtP.nc 
hnfif hafif bir flltlu mırıldaruyordu. 

Alev: 

Gülüşmeler oldu. Nedime aya~a 
knlktı, (illmüyordu. Alev yaklaşarak 
ıı:eno kızın kolunu tuttu: 

- Gidelim dedi, uykum var. Bu ae· 
ce ki!!. Üaüyorwn, Fikret! bulalım_ 
Arkalarından bir sea: cDuradayım • 

dtdi . Döndüler. Cenc adam kahvenin 
y1.rundak.i ağaeların ara6ından çıkınıı, 

onlara doiru yürüyor, karanlıkta siııa
ı-:ısının ucu parlayordu. 
Şimdi gene kızlar -pa.rdeaüi.erine sa

nlıp aaçlarmı düzeltiyor, .citıneğe ha-
4uJanıyor, bazısı biraz dahn do!n,msk 
için ısrar ediyordu. Güli.ışmcler, manalı 

gOz larpmalarla Alevin etrafını sarmış
tılar. Her kafadan bir ses (ıkıyordu. 
Fikret yaklaşmış, sükltt iı;:inde arka .. 
larmda duruyordu. Nedime: 

- Gidelim, gidelim, diye ıarar edi
yordu. ü,üdüm, hasta olat.;aiız 

Alev timdi eskisi gibi h3kim. nefeli 
olduğu yerde kıpırdıyarak gülüne bir 
iiÖZ, bir alayla bazılarını kızdırıyor, 

bMılarını güldürüyor ve kendisi deliler 
gibi aü1üyordu. Nedimenin ıs:ran kar
şısında nihayet aitme kararı verildi. 
Yola çıktı kları zaman Fikret Farukla 

- Faruk nerede, diye sordu. J ale Jalenin otomobile atlayıp daha evvel 
nerede? Onlar blli birbirlerine doya.. &ittiklerini haber verdi. 

mıd.ilar mı ? - Nereye, nereye? diye. seıler yük-
Kılabaltktan biri, çirkin bir kahkaha seldi. 

bir müdafaa da yap• ... ~,ıl'i 
paraıüt birliklerinin b~)eri J Jı' 
ne kartı muktazi tedbıt ıl• ıı' 
ittihaz eyleyeceğini ku\'\'• ,, 

temel ııörürüz. ~V, G':/ 
Eı!IY. 

ırıııf 
Piyasada kuııaııı or 
lraf bıçağı ~al~1~~~1'. 

Harbin doğurduğu aıu.ı<nıJldl ;Jil' 
den bir çok mallar meY• ;tlı'J ııı"~ 
rupadan traı; bıçakları ~: ycrU 1~~ 
memektedir. Bu scbeb 8rttır111'1,P--. 1Athaneler kapasitelerini k,ııtt 1f 

fakat trat bıc;-aklarıh1Jl pi'"";~ b( 
bozmuşlardır. Bu aebeble el''etİ't?'~ı: 
kere bile traş yaprna.~aülrrttAe tıçf~~ 
lunmıyan bıçakları sur ~ı bıl ıJl':;;' . -••y•" • mıstır . l.~nbul Bel"':':. rıetet $"' 
!ardan müteaddid nuaıO ıfU'' ~,"./ 
tetkik ett!rmeile başla!f\ ,ıJtlı';Ji!'; 
bozuk olan bıçakJarın ~ ıııP! 
hakkında ceza. zabıtları b'IP:~ ~r• 
cektir. Halkın sıhhati I> 0Jd ~ti 
da bunların Ravet zşrar ı.~1 111'' 
yüzd~ tahribat yaphi':ı an kİlfll 

On bin lira 
isabet etli 1 ~1" ı~; 

aavurarak: ' Kalabalıktan 
- Uyuyup kahmt olacaklar, dlye ce- ı· na: 

un ıo "ô' .1' 
Tayyare piyanJtosun ·c:ıc elet'· ff"' 

ııenc btr kız arkadaıı- !ık ikramiyesi Yağ 1•1,rınd• 
dükkanda çalıaan 45 ya~ 

vab verdi. [Aı:kw varı B&loilluna isabet etıniş ' 
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~OLITIKA • ASKERLİK 

İtalya • Yunanistan 
harbi ve inkişaflan 

R E S M İ 
tebİiğlere göre 
askeri vaziyet 

H K 1 ,,K A T 

k~ 4 

RBAROS 
fu~~~nlstan, italya tarafından nıen· 
>·it.k ~-r tecavüze uiradı. Daha bü

Anadolu ajansının bültenlerindeki 
remıl harb tebliğlerinin huHı..ı;;:ı.oı;ını afa
ğ.ıya yaı.ıyoru.ı: 

YAZAN: 

lt)' ~~· muhasım karı"ınd. hiç bir I ngiltere 
l\ c.r::anu)·an, zaten ancak uvıfla-

Ef(R~M 
RE:J'İT 

~Jı kahraman kesilen İtaJya", du- ı · İngiliz resmi tebliginde, düşman tay ... 
\'\ ınti\lrurkrn, memlekete sulhtan. yarelerinin İngilterenin fi.mali garb! 
ltolitiql ~lkınmadan başka hiç_ bir nuntakasına bombalar attıiı kaydedil- Oruc, avdet etti İspanyol gemisile muharebe ederken 
liıJe l'Udn1e,,·cn Yunanistaru, ın....:.. aldığı yara bir türlü iyileımeg"e yüztutmam1,tı .. Bı·la"kı"• re "' mckteciir. Yedi düşman tayyaresi dü- .., ı... b Yardım C"tmckle itham etti. Ve bu yıranın verditi ı.ıtırab Orucu epey nrsmıatı. Denizde 
"il aJı ş:-Urülmüftür. Tayyareler tarafından, k ~ 
keı. ~eden istifade ederek hare· abil olmıyan tedaviyi karada yapabilmek için Tunusa. 
~ ... e ~~~ti. Bundan dolayıdır ki ıı;,im- l::ir köye yapılan hücumda da, bir ka· dönmüştü. 
'il,, l\oll ciın ve bir erkek ölmü.ftür. dıı.du. dar Yunan ... Arnavudluk hu- Gemisinde Hızırı yalnız meyu~, mükedder, sararmış, 
d.iatı rı~a cereyan ettiği bildirilen hi- Almanya zayıflamı, bulunca, Haticenin öldüğünü anladı. Fakat 
IO~Jeelitı, Santa.Karanta'da paUadığı önünde kardefinln ağlayıp ııtlamasırıa ve bir kaç 2.a-

~ İ!!?~n bombaların, Göricedeki ('e- Alman resmi tebliği, bir harb gemi- man sonxa yaptığına pişman olabileceği hareketlerde bu-
ltı.~1ntn !liırf bir mizansen olduğu ıinin 18400 tontlito hacminde silihlı üç \unmasına meydan Vf'rmemek için gırnatalı kız hakkında 
lı..ıl. 1 lın~ktadır. ~in garibi şudur ki, ôüşman ticaret gemisini babrdığını hiç bir şey sormadı. Şimdi onun vazifesi Hızırın mane
İe\U •n ışgali ba~ladığı sırada müs- yazclıktan ıonra, İngiltereye yapılan viyatını yükeeltmek, ona cenk ve cidal afkını yeniden a
lıtt ~' ~rşı bütün cihanın yardımını tayyare hücumları hakkında da fU ma- ,ıJamaktı: 
bett~en Arnavudlar da hu münase.- lfunat veriyor: - Hele şu yaram bir iyileşsin infallah ... Bak neler 
'- b "Yunanlılar aJe"hinde bulunma- yapacağı:ı? ·· ~ a 

1 
,,, Dün muharebe tayyarelerinden mü- Eve• c k ,.ok -y dı E !' Ha · · ·· Jı.Lı_ 4 arnış1ardır. Bittabi bu sözleri- .., yapa a y ,.~ var ... vve a ticenın OCÜ• 

-'&(~ \ t l'!şekk.il filolar Londra üz.erine bı:ım- nü almak vardı ... Vaktile karde,i byasın fehadetinden 

~k .:ı'::.'::~'::,' ,'!;:1:.:'.'d!~~a:u~': ~~~r atarak ~aınlar çıkarmışlar• doğan kinler ıimdi biz kat daha artmışb. Düşmanlara ve 
~tıt 

1
odur ki, Ama\·udlar namına İ- onların mel'un ırkına kalbinde beslediği intikam ateşi 

" tı ar konu~mağa başlamı,lardır. Hücuma ujrayan hedefler arl.!ında yW bir şiddetle, yeni bir parlakhkla yanıyordu ... 
"'1ltı • askeri ehemmiyeti haiz olarak cenu- - Hakkın var Oruc. Karde,im .. Hakkın var ... Nice 
'ı:Stana karşı bir tecavüzün bi inıilterede Portsmouth'un ve Kre- dindaşlarımız Endülüste i,kenceler arasında inliyor~ar ... 
~· 1İ1 nten uzun :ıamandanberi at _ Yarmouth'ta da bir cepane de- Bunları kurtarmak bize düşer .. Bu bizim borcumuzdur .. 
lır1

1 tı, ediliyordu. Çünkü mih\·er bir ~nun bombardıman edildigi hal:er Kime karşı borcu? .. Bunu HıZll' söylemiyordu .. Söy-
~t~·llil.&bl.J, daha doKruıı;u kentli i- verilmektedir. liyemezdi. .. Oruca göre söylemesine de zaten lüzum 
tbaıt ltıde bir kıt'a !J!ÜStemlek~i kur- yoktu ... l1adem ki Hwr Umidsiı.liktert "lkmış, tekrar 

kara d "d" ıs ·ı F Gündüz müteaddid ıiddeUi hava mu- · • ~1 • rın a ı ı. panya ı e rRrt- düşmanla boy ölçü.şmeğe hazırdır ... Oruc için bu kRdarı 
tt), nk uıib.i. Hitler haJletti. Denıck ı:e- hare heleri olmu,tur. ki.fi idi ... 
l'ıuıatı.~lan devi.etlerden birisi olan lngilizlerin gece Almanyada meskıin Orucun yaraıı iyileşir iyileşmez iki kardeş Endülüs 
Ct1«!

1 
15tan da Ital)·&ya ha\·aJe edile- mahallelere yaptığı akınlara karşılık sahillerine müteveccihen denize açıldılar. Hızır, Tunus 

~~ olarak tekrar 100 bin~erCtı kilo homba Sultanının hediyesi olan kalitaya rB.kib olmu~tu. 
~td . bunun üzerinedir ki, R<'ma, ahlmııtır. Muharebe tayyareleri Liver- Günlerce, haftalarca, aylarca Endülüs sahillerine dö
~. ~e kuzu hikiyesini tatbi1.a baş- pool limanını, Birmingham, Coventry külmilf olan biçare dindaşları kurtarıp Berberi.stana nak
tihı e l&nki bu lşi.n sabahı yokmuş anayi merkezlerini ve şimali İna:ilte- lettiler. Bu nakil esnasında rasgeldikleri bütün gemilere 
~~ i Ctte)'arı!lit ültimatom verdi. Çıin- rede askeri ehemmiyeti haiz bazı he- saldırdılar. Hızır, sönmek, dinmek bilmiyen bir hırsla 
ta : heyeC'an katmak gerekti. Çün- defleri bombardıman etmiştir. düşmana hücum ediyor, yakıyor, yıkıyor, batırıyor; bu 
~ır fe)·ler yapıyormuş ıibl ıö - fngiliz tayyareleri de gecenin karan- suretle :ıavallı masum ölünün bira:ı olsun k1su.sını alıyor 
~.i.ıundı! ~ihaJet Yunanic;;tan J1ğından istifade ederek, Almanya üze- ve teselli bulmağa çalışıyordu, 
)"'1t.r ca cevabını dayayınca, lta1- rinde uçu,ıar yapmtflardır. Alman teb- Bazan Berberistana taşıdıjı gımatalılara Haticenin 
tıidu.kJ da harb etmek mecburiyetind~ liii bu uçu,lardan askeri bir netice el- babasını tanıyıp tanımadıklannı soruyordu. Fakat kim
~le ~ anladılar. Roma, belki de ıedilmediğiİU ileri sürmektedir. Dün. seden bu hususta sarih mallımat elde edememişti. Gerçi 
\e;~lf tevabla karşıla~cağı111 hiç kil muharebelerde 47 düşman tayya.. Süleyman isminde bir kimseyi bilenler vardı. Ffllic:at hal"gi 
4ttıı_1 )'ordu. Belki, l:'unttnlıların rrıoınin dü.şürüldüA:ü iddia edilmekte- Süleyman? H Baz.an da küçük ölünün babası, annesi vll!ya 
ı...tu ınFutavaat edec•ğini zannedi - dir, akrabasından birine te~adüf etmek ümidi onu memleke-
' ' akat Elen miUeti, damarla- tin içine kadar ıevkediyordu ... Fakat bütün gayretleri 
""'• daima eski Yunan ·kahraınanl•- /tal ya boşa çıktı ... Hatice hiç bir iz, hiç biz bildik bınkmadan 
liltt kanlarını ta.şıdıklarım ispat et- . uçup gitrni~ti ... 
'ttt~Je İngilizler de derhal .rara.od Italyan reıml tebliği, Yunan harbi Endülüs müslümanlarını engizisyonun pençesinden 
llı.llt, ert milletin yardımına kof ... hPkkında •u mal\ımatı vrrm~ktedir: ı çekip kurtarmak için Hıı.ırın sarfettiği bu hayret vetlci 

İtaıı Kıt'alarımız Yunan topraklarında gayret ve çılgınca cesaret İspanyolları derin bir korkuya 
~~•tılar~ ,imdi. !I~ hcdt"flerinin düşmanın cSn mü!reı.eleriıtin rauka- dü;:ürdü. Bunlar gerek Hıııra, gerek Oruc:a ayni ismi 
~totı. .. ~n doıru~·a S<-Jaruk oldutu an... vemetini kırarak ileri hareketlerine venni,Ierdi: 
~~""'l«ftdır. zaten ilk h.idbe1erin devam eUrllflerdir. Barbaros ... 
l.. • ede k .. Bu isim acaba baba Orucun fena telAffuz edilmiş 
"IQtu .. çı .mı'. olduıunı.t .a;Oylem•leri Şimal Afrikaıgnda, düşmanın Tre-
tw CO'lt ı•-• bir tekli midir?. YokNa Hııırın henüz çıkmakta olan 
·~~ erır. LaJyan ordusu Göri- bardiya ve Tobruk üzerine yaptık-

yalnız İspanyollar arasında dehşet uyandırmakla kal
madı, bu şöhretin Berberistana ve Tunusa ulaşan a
kisleri başka türlü taninler uyandırdL Bilhassa Tu -
nusta iki kardeşin kahramanlıkları dillere destan ol
du. Tunusa her gelişlerinde Ocucla Hızır büyük te
zahüratla karşılandılar. Tunuslular iki kardeşe meftun
dular ve bu meftuniyetlerini aöstermek için ne l<izı.msa 

yapıyorlardı. Hc:r zaman ve her yerde olduku gibi 
kadınlar erkekl~rden daha coşkun gör.Uniıyorlardı. 
Kendilerini Türklere beğendirmek aralarında tir ya
rıt teklini aldı. Reislerinin lulhramanlığını ve ıOh -
retinin bir nebıesini kendilerinde taşıyan gtine~ 
ve deniz havasından tunc kızartısını alını, buğday 

renkli Türk Jilemicileri ile aşk maceraları sal'(ın bir mo
da haline geldi. Böyle maceralara kapılmamı' tek bir 
Tunuslu güzel kalmadı. Hızırla Oruc sokaklarda gö -
rünemez oldular; z.ira bunlardan biri bir kaç "1dı:ıı atar 
atmaz etrafında bağ1ran, ('ağıran, ellerine sarılan, a
yaklarına kapanan yüzlerce Tunuslu toplanıvordu. 

Şimdi iki kardeşin, bilhassa Hızırın adı Sultanınltinden 
zivRde hürmet ve muhabbetle söyleniyordu. Hiç ,üp
hesiz ki bu halden Beni Hafas s\.ililesine menwb 
Sultan Mehmed kufkulandı. Mühim bir düşünceye tu
tuldu. Sakalları ~ık sık kaşınıyordu. Etrafına müsahib 
ve mıbeyincilerini toplayıp endişelerini izhara ba,la
dı. 

- Kadınlarımwn çıldırdığını haber aldım... Tu .. 
nusta Türk eencterine ıı:i:tlice açılmadık bir harem kal
manue... Haydi buna a;oz yumalım ... Herkesce malUm
dur ki kadınların saçı uzun, aklı kısadır ... Lakin beni 
hayrete düşüren ba~ka bir haber var... Sevda bezir
~inhiı eden Yahudi rakkaseler, fahişeler tebaamızın 
paraaına kıymet vermiyor, onlardan yüz çeviriyorlar
mıf ... Türk ıem.icilerini tercih ediyorlarmış ... Bu mem
leketimiz.in zevk va safasıru haleldar edecek bir keyfi
yettir... Buna sür'alle karşı koymamız li.z.ımdıf ... 

Hep bir a&ızdan etrafındakiler: 

- Evet efendimi:ı lizımdır... İsabet buyuruyor • 
ıunu%.... dediler. 

Müsahib ve mabeyincilerin bu sözlerini bir teşvik 
telakki ederek hundan cesaret bulan Tunus Sultanı, 
kac zamandır zihnini kurcalayan meseleyi tamamen or· 
taya atmanın zamanı ıeldiğine büküm verdi. 

- Ya fU halkımıza ne dersiniz?.. Bu iki korsanın 
arkasına düşmüşler. Cerniaafir halinde co,kunluklar 
yaparak aidiyorlar ... Herkeıte çılaınlık. alimetleri ıörii
nÜyor ... Acaba buna sebeb ne? .. Yoksa bu ilci koraan 
kardet halk.ırnw bu çılgınlıklara teıvik mi ediyorlar?. 
Gizli bir maksadiarı mı var? .. Acaba bunlar bizimle re
kabete mi kalkıttılar?. Yoksa tahtımıza mı göz dikti
ler? ... 

Bu suallere kimse cevab yermek l!temiyordu. 
Oradakilerin vaı.ife!i rey vermek değil: 

- Evet efendimiz, çok doğru efeıldimiı... Demek
ten ibaretti. 

Fakat müsahib ve mabeyincilerin bu ıükUtu Sultanı 
hic de memnun etmedi. Hattl endi,esitıi arttırdı. O de
rece ki &onf Hafas süli.le!!ine men~ub Sultan ıtehmed 
Hazretlerinin pek mua%:ıa.m olan Lttiha1an aza.ldıiı gibf 
derinli~ ve bollulu ile methur olan uykuları da ha
leldar oldu ...• 

~ •i Fıorina istikam.etinde yani bi- ları hava hücumları iki kifinin ölme- bakır renkli ıakahndan kinaye olarak barba roxa tA .. 
')ill>.ale doğru ~·ıirLiyecek, d1ığllk 

1 

sine ve hafif hasarlar vukuuna sebeb birinin tahrifinden mi teşekkül etmiştir? ... Rivayet muh-

8.ı ..... •tladıktan sonra .:\-Iannstırrlan, olmuştur. telif. 
"·~te d Berberist.andan Endülüse, Endülüsten Eerberi-ıtana 
~ 'tın ofru giden demiryolunu el- ı vapılan bu aeferlerde kardeşlerin. f(ihreti (Arka.~ var) 
"Q ıu ete çalıqcaktır. Jtalyonların ,;.;;;;;;,,;;;.;..,.;;;;,...;;;~,;.;.;~_,..,;;,;;.;;;;,,..;;;;;;,;;,;;.,.,,;;,:-~;.;..;..-,_.,.~-------:-~----------_,,-....,. 

~ :~ııe Yuıo;ınya hududuna mu- r B U L M A C A ) 
~ lt" IUrette 160 kilometre kadar \.. _ 
~~·katetmeleri icab edecektir. - 1- 2- 3--4- 5- 6--7- 8--'9 ... ı,: ~ tlk kmru cok arwılıdır. %500 
1, 11 lrtifaında dağlar vardır. Bura- 1,. l•I 1•1 
~"• 0~na'nın biraz ııııarkınd:tld 011· 
-,it b~•lü bile 530 metre yilk<ekliğln- 2 I • 1 1 I • 
!ı ' çukurdadır. 3 • • 

~<ı.'~°J:ü kıt'alırın buradan kolay- 4 • • l • I I I 
:;: iı.ı lllnelerlne lmkıin yoktur. Zr.• 

R SP 
IF enerle G. Saray dün yenişemediler 

~. hnların Mnavudlukta 200 bin 5 • • 1 • I • I • 
~ b~5kerleri vardır. Bunların aıa- ij -;--;-+:~.:::;+:~-+--f= 
"ı..., ı, tırhlı fırka, bir de _Alpdıığl ••• 
~ •• bu ıne,·cuddur. Şüphesiz ltalıan- 7 I• l•I 
-~ tasını Po vadisinde mıncvralar S -+-:=:.ı--:c....+-ı=+-1-
"-ı.ı., ••kede takviye ebnek isti • • • 
~ ı. •<lir. Fakat Korent kürleri • 9 • 1 I 1 

ı"- ) .. kaı-ı"1ndakl K<lalonya ada· • • 
~ '~•ıcn İnclliılerin tayyare lede 

o,. 1l nakJiyatı ve ArnavudluP 
'i,_ıı:k ibrac hareketlerini '°ktcye 

lı.ı . 1•rı kabildi•. • 

Soldan qta: 

G. aarayla Fenerbahçe dün a;ene biri kaç akın daha yapmı•b. ki devre 2 - 1 
kupa maçı oynamak üzere karşı kar· Fener lehine bitti. 
ş:ıya geldiler. Havanın güzel olması- İKİNCİ DEVRE VE FENERİS" 
na rağmen Fenerbahce stadını ancak ÜÇÜNCÜ GOLÜ 
5000 ki,i kadar tahmin edilen bir ıe- İkinci devreye oldukça aaır bir şe-

recede oynayan Galatasaray aon yir
mJ beş dakikada Fenerbahçeden çok 
daha üstun bir oyun çıkarmıştır, Ha
kem HUsnü oyunu iyi idare etti; ma
amafih oyunun sonlarında daha nıü
ıaid bir havanın teessüs'..inü temin 
edebilirdi. 

Şirketi Hayriyeden : 
_Bayramın üçüncü .-ününe musadH paur Kiinü adJ rünler tarifeainla 

tatbık olıınaca.fı sayın yolcdlarımııa ilin olunur. 

Fethiye Malmüdürlüğünden: 
. Kazamımı Y~ek. köyünün Büngili:ı lııkelesinde mevcud bulunan 500 ton 

nnktarındaki magnazıt madeninin beher tonu 150 kurut muh bedell 
16/l~/940 tarihinden itibaren açı)ç arttırmaya çıkarılmıştır. ammen • 

. lhalesi 6 ikin~iteşrin ~ çarşamba (ÜnÜ saat 14 te icra edileceiinden talib· 
l~rm 3 .. 7,5 te~ırıat akçesıl~ birlikte mezkUr günde Fethiye Maliye Daire
sınde muteşekkil Satış Komısyonuna müracaat etmeleri ilin olunur. (10182) 

C lslanbul Belediyesi İlinlan ) 
-~~~~~~~ 

Kt'şif bedeli İlk. teminat 
972,50 73,00 

2750,00 206,25 
~tanbul 15 inci ilk okul kalöriferinin tam.iri. 
ltlalye kamyonlarına yaptırılacak: S aded 
karoseri . 

. Keşif bedellerile ilk teminat miktarlan yukarıda yanlı işler ayn ayrı aı;ık 
eksılt~ll!ye ~~~~lmuş~ur .. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Muamelit Müdürlüğü 
kalemınde gorul~cektır. Ihale 5 .. 111940 aslı ıünü saat 14 te Daimi Encümende 
yapılacaktır. Talıblerin ilk teminat makbuz veya mektublan k l' rif ta ı ı · · v·ı· Nal , a o er m r 
ıçın ı ayet ıa MüdürlUğüne müracaatle alacakları fll!nnt ehli t ~ııı. 
· · · k · · l'th ye ve u.&Aer 
ış .. ıç~~ .. aroserı ırna a ane'li sahibi olduklanna dair Belediye Fen İşleri Mü· 
durluğünden alacaktan vesika ve 940 yılına aid Ticaret Odası veeikal 'l !h ı .. .. D ane aı 
gunu muayyen saatte aimt Encümende bulunmalan. (10058) 

~-l!!'· Komutanlığı Salınalma Komisyonu ilanları 
Komutanlık kıt'aları için kapalı zarf usuU ve eksiltme ile aşajıda ciruıı 

ve ~ktarlan yazılı kışlık taze aebz.eler utı.n alınacaktır. Eksiltmesi 4 ikinci. 
teşrm 94? ıünü saat 11,30 dadır. Şartnameııl herıün Koınll)'onıla ııörilleblllr. 
Isteklilerın belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektublarını 
Fındıkh~a Komutanlık Satına.1.m.a Kombyonuna vermeleri. (9651) 

Cınsl Miktan Muhammen bedeli İlk teminatı 

Lahana 
Pırasa 

Ispanak 

Kilo Lira K. Lira K. 
116000 5220 391 50 
173000 7352 50 551 " 
69000 - 3036 227 70 

_Otoparkta _yapılacak çatı ve ııu bonılar!la derelerin tamlrl iş! 5 lkind· 
t~şnn 940 gunu ~at 10 da açık eksiltme ile yaptınlacakbr. Keşif bedeli 8204: 
lıra 90 lcuru_•lur· _n_k t~minatı 615 lira 37 lcurtıftur. Şartnamesi her ıün ko
misyonda ,orülebıhr. isteklilerin belli gün ve aaatte ilk temlna.tlan Is 
tenilen vesikalar ile bizlikte Fındıklıda aatınalma komllyonun.a ıeıı:.:1.rı": 

(9933) -Küçükçekmeced_• bulunan eski Kibrit fabrilcuında yaptınlacak tamiratın 
pa:ıarlıiı .. s,:~1,.~.o gunü saat 10.30 da yapılacaktır. Şartnamesi hergün Komis
yonda gorulebılır. Keşif bedeli 1855 lira 15 lcuruttur. fsteklllerin belli ııüıı 
ı•e s~atte yii%de on beş kat't teminatıarile Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komısyonuna ıelmeleri. """""""' (10400) 

A~ker1 ihtiyac için aşa~da yazılı soba malzemesi pazarlıkla ıatın alına• 
caktır, Pız~rlığı 6/11/940 ııünü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin belli rün 
ve ~atte yuıde on ~ teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komısyonuna gelmeleri. 

Aded Cinsi 
1500 Soba bonıru 
100 koyacak dirsek 
100 Alafranga dirsek 
100 Dı9 dl,.,..k 
100 Soba tahtRSt 
100 Ateş kür.ği 
100 Soba kanştırocak -25;10,940 ııünO talibi çıkmıyan 700 ton yulaf 7 lkincltefrin 94ö (Ünü ıaat 

10 ~a ı:ıaurlıkla ~hn alınacakbr. Muh11mmen bedeli yetmi• bin liradır. Kat'! 
te~ınat~ dokuz hın beş :vüı liradır. Şartnameııi he~ Komisyonda IÖ?'Ü. .. 
lebılir. l!'L"teklllerin bf'lli gün ve qatte Fındıklıda Komutanlık Sabnalm K .. 
ml!yonuna gelmeleri a 

0 

. - (10350 

Pan:lı~ gün~Pri talih ~ıkmayan aşaf!da c:ins ve ntlkbu·lan azılı 
madd.-lerının yenıden yapılacak "P87.Aflık J{Ün ve ıcııatleri h" 1 yd .. lase 
ril · ti ş tn 1 · .. ıuı. arın a ~o!te:
. mııı: r ar amt en herstun Kômİ!'lyonda ınrülebllir. İsteklilerin belli JtÜ 
'İh ~at --~de Fındı~hda Komutanhk Satınalma KQmiıyonuna .ıelmeleri (l03S4~ 

a e Gu. Cınsi 1.Iiktıtn Muhcıım. Be. Kafi Te. ihale Sa. 

8 ·111940 
8'11 '940 
9 11/940 

K. Mercimek 
A. Şehriyesi 

Sabun 

Ton Lira K. Lira K. S 30 .D. 
20 6000.00 900.00 10,30 
30 5000.00 750.00 il 

12000.00 1800,00 11 

eo:: ~~:~:~::~-~:r 
* cu~mURIYETTE 17 llIL. - . ı.;;.1,aıııa, difer taraftan belki sııhil 

t •ı ı. ., 
~\... ı erle)·eceklcr ve buralarda 
~q. '"f \'ij 
~ · ll CUde retlrmeje çalı.şacaklır-

1 - Bir kümtı hayvanı - Şeffaf, 
renluız ve serttir. 2 - Bir erkek ismi. 

3 - Çok delil - Bir harf - Nota. 4 -
Sada - Kınnıı.ı bir mayi. 5 - Rabıt 
edatı • En kı..'la :ıaman. 8 - Bir nevi 
ev - Net'eH. 7 - Beytir .. Tatlı bir 
mayi - Tersi en kısa uman 8 - Evli 
kadın. 9 - Pislik - Çınaırak. 

yirci kütlesi tribünlere ıerpinti halın- kilde ba,ıayan iki takım alır bas
de oturmak ıuretile doldurmuıtu. mak: için ilk denemeleri yapıyordu ki, 

Oyun aaat tam on be• buçukta yeni böyle anlarda en tehlikeli oyuncu o
hakem ve eski futbolculardan Hüs- lan Melih topu kapınca soluiu Ga
nünün idaresinde batladı. lataıaray kalesinde aldı ve henüz bir 

B' . verdııPnı ve razetelerin ne.,rettiifn! 
Fen~~bahçe: Nuri, Muzaffer, Or- ır mılle:ın hayatında 17 yıl ne ka- tekrar ettikçe bu kol da ıslahata muh 

han, Omer, Esad, Lebib, K. Fıkret, 1 dar kısa hır zamandır'! Fakat bu kı- tae deiil midir? 
~~>t: ceplerin ilk hedefi ,uphe~iz 
ru:~etı il' . .' F11.kat harekibn a ı1 sıklet 
c.'lllt llıtı Selıinlk üzerine yüklene
:·~ •• ~ılPhe yoktu:r. Çünkü bu tak• 
~1~ ı., enı mühim bir ıi> elde edile
_."'.~ .. ~ de Yuna.n.istımdan, 'lrakya
~ıt.k 'donya~ile a.c;;ıl Yunanistan a
~ le.,~ irtibat kesilecektir. Bunuıı 

Ui... b eı tın daha rahatca Ded('aı;:acı 
;:ı•ı.,, '"elorini intac edeceği de dil
~~ )"~ olabilir. Bu takdirde i,, 
~ d~ ıı1ı, bir hesab üzerine kurul• 
:1.~ ,~'~tir. Hıidi,enin seyri l:ak ... 
~lto.ıı llıto!iye kadar elde edilen m.a· 

ihtt çıkarılan neticeler bunlar -
~il ettir. 

b, ... 
k~ \ttti _Alınanyarun bu tşde takmo
i"' i...ıet dikkate dej:er. Çünkü haı b 
J~ oqq).. ]{ • d 

d...~ . .\ttn ve unanıstan ara ... ın a-
~~. an;ra, Yunanistan arasında 

Yukıırıdan •şatı: 

l - Su kabı - İhsan. 2 - Fitrenin 
arka~aşı. 3 - Haya ... Gümü' - Nota. 
( - Ilive - Dana ve eğlence yeri. l -
Nota • İııim. 6 - Bir harf - Karadeniz 
18hilleri sakinlerinden. 7 - Çok de
ğil - Gözün ıiperl - Nota. 8 - Maddi 
c-lınayarak.. 9 - Bir rakam - Niyaz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - -
t SIAIR I • DIEILll 
2 Al S E L • I E Dl 1 M 
3 R E • 1 I• L 11 iMi E 
4 I L 1 1 K • iM 1 E K 
5 • • • • •I• •I• 
6 DIAIMIAI• D AIR A 
7 ADAM •IAl•IAIL 
81 M A L IAI• R A M j 
9 A MJA L •IAl!Jl iM 

Türkçe 

GARY COOPER 
Bııgün L A L E Sinemasında 

Günün en 

Senenin rekorunu kırıyor. 

mühim ııav .. ;: SON AKDENİZ HARBİ 

Galatasaray bu gün kalecisi Os- butuk dakika olmuşken takımını 
man ve beki Adnandan mahrumdu. iki gol farklı bir vaziyete soktu. 
Orta hafa da Halil getirilmiıti. Fe- Farklı bir tekilde galib vaziyete 
nerbahçede takımın kaptanı Fikretle airen Fenertahçe ant olarak yapnlt 
kaleci Cihad yoktu. Buna mukabil bu gollerin verdiği emniyetle on da

son maçlarda oynamıyan ve futbolu ltika kadar daha hikim oynadı ve 
hırakbğı hakkında f&yialar çıkan aantr herkeste ·Artık maç Fenerindir• dü
for Melih takımında yerini almı' - tüncesi yerleşmete yüz tutmu•tu ki 
b. Galataıaray oyuna mütevazin bir ce-

Oyunun ilk anları Fenerin hücum- reyan vermei:e muvaffak oldu. On 
larlle geçmeğ• ba,ladı ve bu vaziyet dakika kadar bir zaman da bu ..,kil
gittikçe tekimül ederek Galatasara- de geçtikten sonra ağır bumağa baş
yın ciddi ıurette ııkışmasını mucib !ayan Galatasaray birdenbire temro
oldu. Rakib kalesini adamitkılh sar- sunu değiştirdi ve çok: sıkı çahfnıa· 
mış bulunan Fenerliler kolay ,ut po- ğa baıladı. Bunu ant bir p!lrlayış gibi 
zisyonlarına priyorlar, .fakat netice karıılayan Fenerbahçe topu sık sık 
alınamıyordu. Galata.sarayın müdafaa kalesi önünde görmeğe başladı ve 
hath canla başla çalışıyor, {akat Me- 24 üncü dakikada Gündüzün karııık
lih gibi ele avuca zor ıığan bir oyun- lıktan çıkarıp Salihhddine verdiği -to
cuyu mütemadiyen kontrol •imek gi- pu, Galatasaray sai içi kuvvetli bir 
bi müşkül bir vazife altında epey yo.;. ~ütle takımının ikinci golüne talıvil 
ruluyordu. ettL 

FENERİN iLK GOLtİ Bu golü bir halis işareti gibi hr· 
İşte bu 11ralarda Fenerbahçe ka- ıılamış bulunan Galatasaray taraftar

z.andığı bir frikikten ilk golünü çı- lan büyük. tezahüratla takımlarını 
kardı: Esad, önU rakib müdafilerile teşci ebneğe başladılar. Fenerbahçe 
maskelenmit bulunmasma rağmen iee tehlikenin çok yaklafbğlnı Rördil· 
güzel bir tütle takımını aalib vatl- ğü halde Galatasaray tazyikine pek 
yete soktu. Golü yedikten sonra dai- de karşı koyamıyordu. Bu hava lçin
ma hızlanmakla fCihret bulmut olan de ve Galatasarayın beraberlik. ve 
Galatasaray bir aralık oyuna müte- hatta galibiyet ümıdlertle oynanan o
vazin bir cereyan verecek kadar mü- yun tabii neticesini vermekte aekız 
essir olduj fakat Fenerbahçe tedri- dakikaya lhtiyıc gösterdi. 
cen hakimiyetini kuruyordu. Yirminci GALATASARAlllN BERABERLİ}( 
dakikada Melihin 11ynlarak çektiği GOLÜ 
kuvvetli filtil kafasi1e karşılayan Fa- Tam otuz ikinci dakika idi ki Fener 
ruğun geri çevirdiği topu Niyazi ya- kalesi önünde bir kere daha dolaşan 
kaladı. top ileri ve havedan bir pasla Barba· 

FENERİN İKİNNCİ GOLÜ rosa geçti. Bu pasa zamanında yetiten 
Bu fek.ilde çok. müsald bir poziı... Galatasaray sağ açığı kafa ile takımının 

~~na . girmi' bulunan Fener bahçe ıol beraberlik golünü çıkardı. 
ıçı iyı bir futbolcudan beklenecek işi Bundan sonra hissedilir derecede bir 
yaptı. Yani güz.el bir ,ütle ikinci ıertı1k alan oyun fuursuzca bir di
golü ç_~ardı. Bu cırada çok fedakir ditmenin verebileceği neticeyl verdi; 
bir mudahalede bulunan Fuuk ba... yani gol olmadı. 
,mdan must.arib bir vaıiyette üç da- Dünkü maç, resmi bir Fener -
kilca oyundan çıktı. Galatasaray oyunu kadar ııkı ve he-

İki gol fark.la galib vaziyete geçen yecanlı geçmedi. Oyuncu deli•ttrmek 
Fenerbahçe kendini fazla yormamak ve ortada bir fampiyonJuk aibi çok: 
1ıi.smni verir bir ff!kilde oyuna devam cazib bir unvanın mevzuu bah.sol
ediyordu ki Galatasarayın ü; ortası nıaması, takımlan 19.zun olduğu kadar 
müessir akınlara ba,Iadılar. tetvik ebnemişti. 

GALATASARAlllN İLK GOLtl Fenerbahç< kendi ııaha!llnd• birinci 
Bu akınlar Fenerbahçe kalesine sık devrede hissedilir derecede hlkim oy

ııık. dayanırken Gündüzün tahat bir nadı ve bu oyunun tabi! semere.sini 
gııyretile 11yırarak Boduriye geçir - galib vaziyete geçerek ıördii. İkinci 
diği topu Galata.saray ıol içi güzel devrenin bidayetinde de bu vaziyeti 
bir ,ütle Fener kalesine ıoktu. (Da- devam ettiren Fenerbahçe bundan 
kika.: 37). sonra tamamile pasif bir oyun oyna-

Taraftarlarınm teşci 1&ılalan ıra- tnlfbr .Buna mukabil oyunun büyük 
-~ Plıdine ıeleıı Galatuaray bir- bir kımwıı raldblııdeıı - bir de-

Ya~ar, Melih, Niyazi, Basri. 1&cık zaman içinde yaptıklarımızla ö-
Galatasaray: Hızır (Fuad), Faruk, vün~biliriz. Ancak bu yaptıklarımız da 

Salim, Musa, Halil, Eşfak, Hakkı henuz bu memleketi islediğimiz se
(BJrbaros), Salahaddin, Gündüz, Bo- viyeye ve terakkiye isal erlemezse, 
duri, Gaz.an.fer (Receb). bunun. ıebtıbi daha evvel uzun sene

Radyo, gazetelere de aYTıca haber• 
ler vennekttdjr, Gazeteler ajansı bek .. 
lem•den radyonun verdiği telgrafları 
not tutabilsinler diye alır ağır vıui• 
len bu haberlerden biz İstanbul p
zetelerlnln istifade ettiğimiz yok Çiin 
kü, radyoda duyduklarımın, ondan 
bir iki saat evvel çıkan gautele:rdı!n de 
gelen bültenlf'!rden de kesip alabiliriz. 
Gerek gaute servisinden, gerek ha• 
berlerden uzak tehirlerde U.tifade o
lunup olunmadığını bilm1yoruı. BeJ .. 
ki onlar isüfade ediyorlar. Fakat rad• 
yo abonesinin yarısından fazlasını İs
tanbul, Ankara, İzmir gibi bir ka.; 
büyük tehir aboneleri teş:kil ettijine 
göre bu mühim ekseriyetin i.fine ya• 
ramıyan bir servisi, her abonenin ifi• 
ne yarayacıı.k bir şekilde ıslah etmek 
liıımdır delil mi? 

Matbuat takımı 1 • 
Fener tekaüdleri O 

Dün büyük maçtan evvel matbuat 
takımı ile Fenerbahçe tekaüdleri k•r
•ılaFmışlardrr. Fenerliler içinde Bedri 
ve Ragıb gibi kıymeili ve eski oyun· 
cular vardı. 

Matbuat takımı birinci devrede Ne
jad vasıtasile attığı bir go1le oyunu ka
u.nmış ve maç çok eiltıncell geçmiı

tir. 
:f'enerbahçe: Suad, İhsan, Fiiruun, 

Hayri, Ragıb, Şevket, Suad, Suad, 
Bedri, Fahir, Feridun. 

Matbuat takımı: Sacid, Murad, Şakir, 
Alvned, Tank, Salahaddin, Şazi, Fü
rüıan, Nejad, Süleyman, Besim, ha
kem futbol ajanı Hasan Kimlldl. 

Güreş müsabakaları 
Türkiye güreş birinciliklerine dün 

ak'8m saat 5,30 da Beyoğlu · Halkevi 
salonunda başlanml.flır. 

5fi KİLODA: Saınl- İmıaile, Ahmed
Nasuha, Kemal - Emine, Naci - Haaanı 
tuşla, Halid - Meh.mM Aliye, Receb
Mehmede, Sezai - Süleymana sayı ile 
ve Şefik - Hüsamedd.ine ittifakla galib 
gC'lmişlerdir. 

61 KİtODA: Ahmed - Turala, Mus· 
tafa - Zakire, Niyazi - Neşete, Kenan
Kadire, Halil - Dervişe, Ali - :Musaya. 
Cemal - Tuğrula, Manol .. Faruka tu~
la, Muzaffer Seven - Muzaffere sayı 

ile galib gelmi,lerdir. 
66 KİLODA: Adil - İsmaile, Meh

mtd - Fethiye, Bekir - Zekeriyayo 
Şevki - Sirete, İzzet - Ahmede1 Yaşar~ 
Salihaddine tuşla galib gelmişlerdir, 

7% KİLODA: Ali - Nuriye, Abmed • 
Kemale, Celal Atik - Mülcrimine tıJtla, 
Aziz - Rahime ekser~etle, Şaban ... 
Be~lene ittifakla, Ahmed - Ziyada sayı 
ile, Mehmed Ali ... Mustafaya aayı ile 
galib gelınlşlerdir. 

Güre,Iere bugün ve yarın da devam 
edilecektir. Bugün bilhana alır aılc:
lette güretecek oıan Büyük Mustafa
run Çoban Mehmed veya Samsunlu lle 
yapacağı ıür@şin çok heyecanlı olaca• 
fı tahmin edilmektedir. Müsabakalara 
aaat 14 te bql.anacaktır. 

ler uyumu~ olmamızdır. Abdüllıami
d~_n .. otuz üç senelik saltanahnı düşü
nunuı.. Bu otuz üç sene içinde memle
kete yapı1an bir ilci hizmet, edilen kö
tülüğün yanında hiçtir ve t.am otuz 
üç sene yalnız bot geçmem.it, geriye 
bile gitmittir. 

Bu mubarelc: günü kutlarken on ye
di sene içinde athjımız büyük adım
lardan bir ikisini hatırlatalım: 

29 te,rinievvel 1923 te Cumhuriyet 
ve Atatürkün birinci Cumhur Rehııliği. 

3 mart 1924 te hillletin kaldırılma
sı, tedri!'latın birleştirilmeli.. 

30 ikincit.eırin 1925 te tekkeler za-
viyeler, türbeler kapatıldı. ' 

17 ,ubat 1926 da medent kanunull 
kabulü, (Türk kadını bütün hakla -
rına ıahib oldu). 

3 ikinciteş:rin 1928 de lltin harfi
nin kabulü, 

* NAPOLllON YE KİTLERİN 
YATERWSU 

Sonu gelmiyen zaferlerin bir millete 
faydası değil, zararı oluyor. Napolyon 
senelerce Fransız b&.yrağını bir mem
leketten öbür memlekete götürdü .. 
Bir çok harbler kazandı. Fakat bütün 
bu muva.fbkiyetler, yalnız askerlik 
tarihinin i~ine yaramış, onun u!!:ulle
rinden Fransızlar Ribi bütün dünyı 
11akerleri de istifade etmlşUr. İ!lltt! o 
kadar ... Yoksa daha ölümünd"'n f'vvel 
~ansayı Vaterloda maj:lt'\hıvete sil -
ruklemesi, dünyanın Napolyonu 
dihi bir kumanda"" olarak tanıma .. 
sma mlni olmamışsa da milyonlarca 
Franıızın ölmesi pahasına elde edilen 
zaferlerden e!ler bırakmamıştır. 

Ritleri Napolyona ben%<'tlyorlar ,.e 
onun da Napolyon gibi bir Vaterloya 
varacağını İngilizln" ~öylüynrlar, Vi
kıa Napolyon da İngiliereve asker çı
karmak istemiş. Bulonyada topladıiı 

* TRAMVAllLARDA SIRALAB 
K"LKTIKTJ\N SONRA 

Evvelki gün Maçkadan bir tram .. 
vaya bindim, Maazallah- Oturacak 
yerlerin yarısı zaten yoktu. Fakat a
yakta duracak yer de yoktu. Eski 
tas, eski hamam.. İkinci L!taS''"nda 
artık tahammül edemlyerek indim ve 
arkııdan gelen di~er bir tramvayı at
ladım. Hayret edilecek fey: 

Bu araba da ikinci mevki idi. Fakat 
sıralarından hiç biri eksik olmadılt 
halde oturacak yer blle bulmuştum. 
O taman öndelri arabanın kalabalı .. 
ğındakl ,.beb! anladım. Tam oil• 
Vakti, yemekten işine yetişmek isti -
yenler, telA~la Hk bulduk.lan arabaya 
hücum ediyorlar, Zaten arkadan 1ee
len arabanın da daha rahat olaca~ına 
kani delillerdir. Aylardanberi her 
tramvayın balık istifi gittiğine ,ahid 
olmuşlardır. Arkadakini bek.lemelc:t.e 
bir fayda yok. Rasgeldiklerine atlı • 
yorlar. Fakat bütün bu izdihamı ya .. 
pan en son arabaya atlıyan Uç be~ k:if( 
oldutuna göre aıraların \:aldırılması 
maksadı temin edec@k ve ha.Ik yava, 
yavaf. kalabalık buldutu t:ram\•aya 
binmiyerek dilerinl beklemeye ve iz
dihamın bu suretle de önünil almaya 
bathyacaktır. - B. S. 

200 bin kişiyi dağıtmaya mttbur ol
muıtu. Eğer Kitler de bir Vaterloya 
varacaksa. onun bütün istill. etUj:i 
m«>mleketlerde kullandığı beşin~i kol 
plAnlarJndan askeri tarihinin çok is- ' 
tifade edeceğine şüphe yoktur. tmtiy"' Ahib! ve Ba"1Juharrirl: 

* RADllODA ISL....-ıT HABF.ıt
LERI VE RADYO HABERLERi 

Radyonun ıslah edilecf'!ği haberleri 
dolaş:ıyor. Bu ıslahatta haber servishıe 
ilişilmiyeceği de anlaşılMaktadır. Ha
berler pek mi yerindMir? Radyo, Ana
dolu Ajaıwıun biz uç aaat ewel 

Necip AD KUÇUKA 
Umum ae,riyab !dan odm 

Yuı '4]arl Müdllrtl : 
Cemal Hakkı SELEK 

Buıldıtı yer: 
Cumhuriyet Matbun 



4 -Milli PiyaıigOnun dördüncü tertib plinı çok zengindir. 
Birinci çekiliş 

7 İkincitesrinde 
' 

Bu plinin iki hususiyeti vardır: 

1 - 5000, 2000 ve 1000 liralık ortıı büyiik)ükteki lknmlyeler 
aded itibarile fazlalafi:mlm.ış:, aynca bu pl8na yeniden 
ve bundan evvelld p1inlarda mevcud olmayan 500 ve 
50 liralık lknmlyeler konmuştur. 

500 LİRALIK 

İkramiyelerin adedi birinci çekllifle 90, ikincide UO. 
üçüncüde 180 dlr. 

DördUncü ferfip 

ı l . •tin \94\l 
\\\ntl • 
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ftilli Piunnc 

\k r••\Y• 
"tunıı 
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J 

2 - Plirun ikinci husu•lyeti de 47 iane ı ... lli mükifabnı 
ihtiva etmesidir. T~lli mükıifatının esası tudur: Eter 
bir biletin bütün rokaml.,.. büyük lkramiyeyl kuanan 
numaranın rakamlarına tevafuk eder de, yalnız her 
lıanıf hanede bulununa bulunrun bir ı.n .. l defulk 
olu.na o bilet h:selli müki.fab kazanır. Bu suretle büyilk 
ikramiyeyi kazanan numaraya benzeyip de yalnız bir 
hanesindeki rakam ayn olan 47 numara teselli müWab 
kuana<aldır. 

,..,dl _,_,.ıı...ıı.-

-----=i 30.000 
1 10.000 
ı 5.000 
5 ·2.000 

30.000 

10.000 

,..... _\.,.u.-.0 40.000 
-----:i 40.00 

2 10.000 

50.ı;f.)O ,........ \ \ \l. .. -

------=i 5().000 20.ooo 30.000 

Biletlerin değif lirilmesi tarihine 
dikkat ediniz • 

Devamh biletlerin ertesl ayın lkincl sunu •lqımıne 
kadar dtflttlrllmw lhımdır. 

7 ikincitetrin 1940 çakilitinde 
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41 
60.000 s .640 Büyük İkramiye 

30,000 liradır ıt\Hll 6.7 
'tı\ı\t.t.~.,~_,, __ 
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11 \\\\I \ 6,7 
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'3 
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30.000 
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y760 
----=-:: 
543.762, 1111111 \ 6.7 

~u~~nıı 

120 

63·80~ - -
Birinci çeldlişiıı lam bileti %, yanm bileti 1 liradır. 
1kinci çekilişin tam bileti 3, yarım bileti 1,50 liradır. 
tlçüncü çekilişin tam bileti 4, Yutlll bileti 2 lirodır. 

Planı tetkik ediniz 
Her çekllifle bilttlerln liatilo beraber ikramiyelerin hem 

nıiktan, hem adedi artınlnıııtır. Yani tans ihtimali her çekiliıtte 
çok dehe fazlldır. Bu plano söre talihlilerin mlktan arta<.&k 
ve bu talihliler aynı zamanda miktarca daha faı:1a ikramiye 
kaıana<.&ktır, 

-

İkramiyelerin hem miktarı hem adedi 

ucuz İLANLAR lt( · oevıeı 
Muhammen bedeli (2865) lira (50) kuruf olan 135 metre 3 X 70 + 35 .. __________________________________________ ve US metre 3 X 25 + 16 eb'adında yeralh kablosile bu kablolara aid 2 aded 

Dem.lryolları i. U. Müdürlüğünd.en: 
----

i, Arayanlar 
f. arıyorum - r..td ve ytnl yazıları 

mükemmel bilirlm. U:ruıı :zaman ti-
caret sahamı da çalıftım. Bonservis· 
lerim vardır. Tanaya da gidebilirim. 
Anu edenlerin (Hakikat) gazetesinde 
İS rumuzuna mektubla müracaaUerl. 

(1) 

Gene blr bayan it arıyor - r..td ve 
yeni yu:ılan bllir. Daktilo yazabilir. 
Taşraya da lider. Verilecek maqı 

bildirir mektubla (Hakikat) ıazete-

sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) 

İt anyoru.m - Orta denıeede tab-
ailim vardır. İdare işlerinden anlarım. 
Bo,,..rvlsler!m vardır. (Hakikat) ga-
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) 

İfçi Arayanlar 
Bvan aranıyor - Bekar bir gencin 

ev tılerl idaresini yapabilecek orta 
yatlı bayon aranıyor. İstedikleri lllllŞ 
ve tercümeihallerini (Hakikat) gıwı-

tesinde K. s. rumuzuno mektubla 
bildirmelerj. (4) 

Daktilo bayan uanıyor - Eski ve 
yeni yazılan mükemmel bilen bir ha-
yan daltWo aranıyor. Maaş bilıtisine 
söre verilecektir. (Hakikat) gazete • 
olnde (W) rumuzuna mektubla ,mil· 

(5) 

Kadm ahçı aranıyor - Ankarada ta-
ıururuş bir aile yanında aşçtlık yapa-
cak bir bayan aranıyor. (Hakikat) jta-
,..et.esi müdiriyetine müracaat. (8) 

Satılık • Kiralık 
SıWık . oba aranıyor - Antrasit 

yakan tık demir bir soba aabn alına-
caktır. Satmak lsUyenlerin (Hakikat) 
jtazetf'sinde A. T. rumuzuna müra -
cacflt1eri. (7) 

Pansiyon annıyor. - Bekir bir Bay, 
yiyecek, yatacak dahil ve her hususta 
temin edilecek pansiyon anyor. (Ha-
kikat) gazetesinde (Pansiyon) rumu -
:zuna müracıtal (8) 

Sablık kiteb aranıyor -
. 

Eski ve 
yeni harflerle basılmış kitablar oalın 

alınacaktır. Satmak istiyenlerin (H.a-
kikat) ıazetest vasıta.sile A. T. rumu-
zuna müracaatleri. (9) 

Ufak blr demir kasa aranıyor -
Temiz lrullanılmış demir bir kasa sa-
tın alınacakbr. Satmak istiyenlerln ga-
zetemix idarehanesine müracaatleri. 

(19) 

Ba•kül aran ıyor - Az kullanılmış 
300 kiloya kadar tartar bir baskül a-
ranıyor. Hakikat ıazetesine müracaat. 

(11) 

Daktilo makinesi aramyor - Az 
Jcullanılmıo:, fakat temiz her han&i 
marka olursa olsun bir daktilo maki-
nen alınacaktır. Gazetemiz idareha
nesine müracaat. (14) 

Satı lık kitab - Sınai muhasebe sa
nayide teşkilit: Müellifi Şere(edclin 

Nemlioğlu. Sanayi ve işlebne muha
sebelerinin iyi bir rehberidir. İ!§tanbul
da Halid ve İkbal kitabevlcrinde sa
tılıruıktadır. (15) 

Müteferrik 
Keman dersi almak istiyorum - Şe

raitini ve fiatını (Hakikat) gazetesine 
(Keman) rumuzlle mektubla müre
caat. (12) 

İnıilizce derS almak istiyorum -
Haftada iki gün olmak üzere İngilizce 
ders almak hıtiyorum. (Hakikat) ga
zetesinde (İn~ilizce) rumuzuna mek-

• tubla müracaaL (13) 

Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemizl adres gösteren 

karilerlmizden: 
İngilizce • W • E. S 

rumuzlarına me1ı;tub p;elmiştir. 
Aldırmalarını rica ederiz. 

BiZANS 
TURK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

Yazan: Tefrika 'No. ) 

'-~~ro_m~•"-'~~~~~-=Z~IY~A:.:_Ş:!.:.:A~K~l~R:..._~~~~~~1~7~~-
Tarlhf macera 

di~alil, hiç teli.ş etmeden cevab ver- ı zarfında h~r teY tabü bi.D tekilde ce- ı retleri, senin, bir aabah erkenden iba-
- Sizin h .. .. .. .. reya.n e~ti. det için kiliseye gittiğinden ve bu a-

Ba b p J u~UJt ifzabıta mu~~unuz Mihall, itiyadlarıru kat'iyycn boz - rada da, sana tesadüf ederek göı·üş-
r a. ano nın edesi.... uterEıı!n, !"amtftı. Gene muayyen zamanlarını tüğünden bahsetmiş. 

onu. hır kere ~e ıen ~e. ~ ki, Imparatorlç
0

enin odasında geçiriyor, Dedi. 
har~yen bu sozJ.erl l.şıteceksın. daima afakı teylerden bahsederek dü-

Mihail, ta•ırmıştı._ Ellerini, kalça .. füncelerinden ona hiç bir şey sezdlr
larına dayadı. Di,Ierini gıcırdata gı- miyordu. 
cırdata, genif adınılarla uzun salonda B' ·· b b 
aezinmeye ba,Iad.J. ır. ıu,n, aş .aşa yenıek yerlerken 

B. .. dd Mihaıl, birdenbıre durdu Sanki 0 
ır mu el, fuursuzca gezindikten anda aklına g im.it gibi IO · d . 

ıonra birdenbire Halilin önünde T l 1 Kilisee' . vak',.••~dau. 
durdu· - e 0 ··• ~ n sonra, 

· Patrik hazretlerini ziyaret ettin mi?. 
- Şu anda. benim yerimde olsan, Te.olanos, bu ant sUal karttsında ne 

ne yapardın, Halil? cevab verece "ni fBŞtrdı. Fakat bu 
Diye, sordu. zeki saray kadını, aj:undaki üzüm çe-
H.aUI, hlç düşünmeden fikrini say- kirdeklerinl •ıkarmak bahanesile bir 

!emek istedi. ' kaç saniye duraladı. Bu müddet zar-
- Yapacağım fey çok kısa olurdu. 
Dedi. Fakat. MihaiJ, parmağını du

daJdarının üzerine koyarak sükôt işa
reti etti. 

fında da derhal kendini toparladı. Ga
yet tabii bir eda Ue: 

- Anladım 
nüyordum. 

- ~il! .. Saraydan çıkmış olsam, 
çok tab~ ki, ma!Omatın olur. 

ve ben de öyle düşü- Diye, mırıldandı. 

Diye, mukabele etti. 

Atk ve vazife 
Arac!o:, blr hafta ııeçtl. Bu müddet 

Bu, pek lislildi bir cevabd.ı. E~er 
blr baıkım olsaydı, onu tatmin ede
bllirdl. Fakat Mlhall, Ttofono!UD ııöz
lerinin içine bakarak: 

- Tuhaf ıey .. , Halbuki Patrik haz· 

Teofanos, birincisinden daha büyük 
bir sarsıntı a:eçirdi. Fakat gen~ büyük 
bir metanet göstererek: 

- Ah Mihai1!.. Geçirdiğimiz hidi
seler beni o kadar hırpaladı ki, bu 
yakında bana fena bir unutkanlık 
geldi. Evet.. Şimdi hatırlıyorum. Bir 
sabah, erkenden sabah iyinınde bu
lunmak istedim. Bunu da, bilhassa se
nin için nezret.nıiş,Um. Ve cMihıJ.il 
tehlikesizce Mozalonu tepelemeye mu
vaffak olursa, azizlere kendi elimle 
mum dikeyim• demiştim. Mah.z.ı, bu 
nezrimt yerine getirmek için, bir sa-
bah kili.eye gittim. • 

- A.. Sabah uykusunu feda ederek 
benim için ihtiyar elliğin bu Z!"\hmet~ 
teşekkür ederim. Patrikle mülikatın 
da pek fena bir şey olmamı,. Her 
halde, mukaddes pederin hatırını hof 
edecek bazı şeyler ıöy1emitslndir. 

- Evet .. Fena olmazdı... Fakat o
nunla teaadüfümiiı o kadar ant oldu 

priz tçrtibatlı kofre (7 /11/940) Pertembe günü saat (11) on blrde Haydar• 
paşada Gar binası dahilindeki Komisyon ta.rafından pazarlıkla satın alına
caktır. Bu işe girmek i~teyenlerin (4.29) lira (83) kuruşluk kat't teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar Komisyona 
müracaaileri l.lzundı.r. 

Bu işe aid ..,-tnameler Komisyondan parasız olarak dağıhlm~tadır. (10359) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
74.9 lira 64 kuruş keşifli Fen Fakültesi konferans salonu dam tamlrinin 

açık eksiltme ile ihalesi 8/11 /1940 cuma günü saat 15 te Rektörlükle yapıla
cakbr. İsteklilerin 57 liralık muvakkat teminat makbuzu ve en az 500 liralık 
bu gibi iş yaptığına dair ihaleden ttkiz gün evvel İstanbul VilQyetinden alınmış 
ehliyet vesikası ve 940 yılı Ticaret Odası kiğıdlarıru hAmil olmalan. Keş,if, 
şartname, mukavele projesi hergün Rektörlükte görülür. (10220) 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra ıünde üç de-fa muntazaman 

d işlerinizi fırçalayınu. 

ki, akıl edip de hiç bir şey söyleme • 
dim. 

- Çok teessüf -=.derim. Benim hak
kımda bir teyler görüşmellydin. 

- Görüşemedim. 
- Garib şey, o da sana bir teY 

söylemedi mi? 
- Hatırlayamıyorum. 

- Hele, hele._ 
- Çok.. pek çok emin olabilirıln, 

Mihail. 
Mihail, önündeki altın kupayı aldı. 

Bir hamlede, aon yudumunR kadlir 
içti. Sonra, elindeki peçete Ue bıyık
larını silerken: 

- Çok garib Şty.. Şu bald., Patrik 
Haz.retleri benim hakkımda bazı şey -
ler söylemif olacak. 

- Hatırlayamıyorum, Mihail. Hiç 
bir şey hatırlamıyorum. 

Teofanos, bütün metanetini ıarfet
mesine rağmen, kıpkırmızı kcsiTmişti 
Hatta şu aon sözleri söylerken de, pek 
çok sıkıntı çekmişti... Mihaıl, eğer 
Teofanosu başka bjr :zaman. bu müş,
kül ~evkide •örmüş olq,ydı, hiç fÜP
hesiz ki, kalbinde büyük bir yumu
şaklık hi.uederdi_ Fakat fimdi o, za
limane bir ıülüşle tözlerine de\18.m 
etti: 

- Dur, Teofanos .. Ben sana hahr
latayım... Kiliseye, her ne malpıadla 
gitmiş olursan ol, Patrikle tesadüfü -
nüz, ani olmadı . Çünkü sen onu, biz
zat kendi dairesinde ziyaret ettin. 

- Mihail! .• 
- Dur, Teofanos!.. L-0.tfen, beni 

dinle... Evet, Patrlji kendi dairesinde 
ziyaret •ttiıı. Onuıı biddetiııi telkin 

etmek için üç defa ellerini öpmek te
nezzülünü gösterdin. 

- Mihail!.. 
- Rica ederim, beni dinle.. Beni 

kabalıkla itham eden bu adamı boy
nunu bükerek dinledikten soııra. on
dan bir emir teli.kk.i ettin. 

- Mibai~ bana acı ... 
- Ve bu emre de, büyük bir hür-

metle itaat edeceğini söyledin ... 
Teofanos dirseklerini masanın üs -

tüne, yüzünü de avuclarının içine al
mı,., hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Mihail, bir mermt'.!'r gibi katılaş,mıştı. 
Keskin ve sert bir sesle, sözlerine 
devam ediyordu: 

- ~u emre gelince .. gayet kısa, bir 
şey .. lstanbulu Latinlerden kurtarm11k 
için bir ordu teşkil edilecek .. Mihail 
de bu ordunun başına geçirilecek. 
derhal hareket etmesi için İmparator 
tarafından kat'i emir verilecrk.. Mi· 
hail, buradan bu suretle deCedilecek ... 
Patrik Hazretleri de, çocuk İmpara
torla, hassas ve rakik kalbli impara
toriçeyi elinde bir oyuncak gibı kul
lanarak, saltanat sürecek ... Böyle de
ğil mi, Tef o? .. 

Teofanos, hıçkırıklardan boğuluyor
du. Boğazında düğümlenen kelime
lerle: 

- Mecburdum.. böyle harekete 
mecburdum, Mihail ... 

Diye söyleniyordu. 
Mihail, .sordu: 
- Mecbur muydun .. niçin? .. 
Teofanos, bir müddet, hıçkırıkl&r -

dan cevab veremedi. Sonra, büyük bir 
ıiiçliikle: 

67 .274 --

arttırılmıstır. 
..> 

1 Maliye fekaletin 
Gümüş yüz kuruşluklarin tedavüldel' 

kaldırılması hakkında ilan ,. 
Gümüş yüz ku.ruşluklann yerine ~üt bir liralıklar darp ve pi_~ııP 

kafi miktarda çıkartlmıf olduiıundan gümü, yüz kuruşlukların 31 if<it>"' 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldınlması kararlaştırılmıştır. ted''~ 

Gümiif yür lrunışluklar 1 şubat 1941 tarihinden itibaren artık şıJ' 
etmiyecek ve ancak yalnız Malsandıltlarlle Cumhuriyet Merkez Ban]çs$1 
belerince kabul edilebilecektir. CJfP' 

Elinde gümüş yiiz · kuruşluk bulunanların bunlan MalsandıkllrU• 
huriyet Merkez Bankasa şubelerinde tebdil ettirmeleri il;ln olunUt· (lof>p 

• .70025. ,,_./" 

Matbuat Umum Müdürlüğünden : , 
Türkiye Radyodlffüzyon Postalarının Türk Musiklsl heyetinin ~;;::.:; 

yeniden tanzim edileceğinden bu heyete girmek iıteyen saz ve ses :r.{1ıtb~, 
kBrlarırun teşrinisaninin 8 inci cuma günü Ankarada Başvekillel ırıi.ilt11 
Umum Müdürlüğü Radyodiffüzyon Müdürlüğünde teşekkül edece_k. bit#~ 
hassıs komisyon huzurunda saat 10 da yapılacak olan imtihana ~{Jıtb~ 
üzere aşağıda yazılı vesaik.le tcşrinisa:ninin 6 ncı gününe kadar 
Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. ~Jtl 

1 - htida - Türk Müzik heyetinde alıruık lstedlği vazifenin ,,.ıı 
beyan edilmesi lizımdır. 

2 - N ilfus tezkeresi veya tasdikli blr sureti. 
3 - Hüsnühal varakası. ıfıı~·ıı 
4 - Sari hastalıkJara müpte11 olmadığına veı va:tlfeslni muntaf.8111,ıı dlp' 

mini olabilecek bedeni ve akU anza ve hastalıklarla malUl buluıtD"' 
dair ht:yeti sıhhiye raporu. tıJ.'' 

5 - Tercümeihal varakası - Tahsil dereceslle evvelce bulundl.ltı' 
metJcr kı.snca ve halen ne gibi bir vazife ile iştigal ettiği yazılacaktırda b'' 

6 - 6 X 9 eb'adında, açık başla çıkarılmış ve siyah parlak kAğı 
sılmış 6 aded fotoğraf. / 

~ulpd~ 
- Seninle geçirdiğim h.3yaU Pal- - Teofanos!. Şu anda b u jtfY 

rik biliyordu. Ve beni gizlicf'.'.', bu - vaziyetin neuketine na:ıar•0• ı11tP
1 

nunla tehdid ediyordu.- Bu adam is- aşkından evvel1 kendi vazifeme 
teseydi, mukaddes sarayda, seninle mak istiyoı-um. 
gayri meşru saatler &eçirdiğim için Diye bağırdı. ,.,,,~ 
beni afaroz edebilirdi. d P ç ' 4 Teofanos'un vücudü, deniı .e d•J1• ~. 

Mihail, Teofanosun sözünü kesti: . sın r 
- Patrik isteseydi, Mozalonun za - bir balık gibi Utredı. Tepe . ~ş,J#)' 

puklarına kadar buz kesildi· 
manında bunu daha kolay yapabilir- ve yalvaran bir sesle: ,,ş~ 
di ... Hayır, TeofanO! .. hakilati söyle- Mihail ·u rnihalli11'·· .ı>' 
m.iyorsun. - .• sevgı liJ1l . .rO .. 

_ Bundan başka ne olab!lir, Mi- hürmet et. Bana bu kada.r :za.}tor1':W 
h ·11 ranma ... Korkuyorum .. çok 
aı ... 
- Haaa .. Onu, ben söyliyeyim Teo- rum. 

Ianos!.. Sen, benden iki başlı istifade Dedi. sa~ 
etmek istedin. Bir taraftan aşk hiı· :P.lihail, kendisine bu kadattoriı:'~ ... 
lerini tatmin ederken, diier taraftan bir lisanla yalvaran irnP~a rrJ)'d>~ 
da benim kılıcımı, dilediğin gibı kul - bu sözlerini acaba işitmerll~ı iStetfl 
lanmaya karar verdin. İlk hamlede, Yoksa, ehemmiyet vermek l"ll" 

Mozalonu tepelettin. Bunun müki. - to'" 
falı olarak da, beni bükO.metin en mişti? ... iıTlP'fllae' 
yüksek makamına geçirdin. Fakat ay- İmparator naiblı gözlerini rille 
ni z.amanda, Patrikle uyuşarak, beni riçenin gözlerine dikerek, ,s0:Je 1, 
onun arzularına muti bir ku'ıda ha- vam elti: st''tc:~~ 
line getirmek istedin. Halbuki ~n bu - O vazife ki .. beni. b~a ~it Çt. 
harekete isyan edince, fena halde tiniz. Omuzlarıma, çok ağır slJıl'" ~ 1" .. 
ürktün. Derhal Patriğe kotarak o- tahmil ettiniz. Artık ben, Yib•>'et ·(it" .. 
nun1a ittifak ettin ... Böyle değil mi hisslyatı, zevki, şarabı ve n ddıl ~, 
Teofanos? _ te) au için ya~yan bir ads:~ıı.o51• : 111 .. 

- MihaiL · çok azab -itiyorum. h b 1 f kind• ıı~ ··""' ~ ütün un arın ev • but"'':.Ai.' 
Tasavvur edemiyeceğin derecede ız- nız Bizansı düşünmek roec to.P oe" 

:~:ar iç!~!~Se~un!S::yorı:. :~ deyim ... İhti18.l gecesi, bir do
5 

0ıct~ 
cbediyyen .. vecei!m.. İnan . Allah ili gibl, bamba~ka blr ad•"'"' d•P 00• 
kadar, azizler kadar, dinin kadnr, be.. Hayatımın şekli ile, he~şeY~eğifP• ~, 
nim a,kıma inan... Elbisem değişti, his1eriftl bB-tt•• 

Mihail, ayağa kalktı . Ellerini, masa- şüncelerim deği,U. Hatta .. 
ron üzerine dayadı. Acı, vahfj, zalim bim bilı deiiftl... de«~) 
bir le bessüıııle ıüJerek: (DtıvtJll e 

r 
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