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Almanların gö•tere
cekleri büyük menfaat
ler kar1ıunda, Sovyet
ler, bugünkü dürü.t 
ile •amimi bitaraflık· 

larını ter kederler mi? 
Bizim kanaatimize göre 
lıöyle birfey mevzuu 

Hariciye Vekili iki görüştüler • 
rıcat ediyorlar 

...., lıah•olamaz. 
' 1tııı111111111111111ıı111111111111111111111111111111111uıı 

İç fÜphe yok ki bütün 
nazarlar, timdi, Berlin· 

ı_,; k de cereyan etmekte o· 
~l 0nufınalara dikilmittir. Al· 
~ lt, Sovyetlerle Berlinde ne 
ı1,1~tacaklar ve nasıl bir karara 
ı~u_olacaklar? Herkeı mümkün 
dib·~ ~•dar bu muammayı ken· 
~ b•ııııne ve kendi görüıüne gÖ· S: •lıneğe çalıtıyor. 
~ .,,te.hat haberleri çıkalıdanbe· 
b, h tıht..lif memleketler matbua· 
~ ll h'ıeıeleyi ayn ayn zaviye• 
ı-ı;1~•tkilc etmektedirler. Hangi 
liiı, dan bakılıraa bakılsm, gÜ· 

.\ •n rnühim meseleıi budur. 
~ltJ Coha bu ıeyabat tekmil me
~~' halledildikten sonra yapı· 
ı.., ~dece bir imu. merasimin· 
!~•Qı~1 ibaret olacaktır? Yok .. 
~i rı bazı zaruretlere binaen 
't!c,;u••tte karar verilmit bir ha· 

lı· llıidi,? 
l\ıı~jdiıey; iptida bu bakımdan 

1: • lıaılayalım. 

saat İzahat verdi 
Başvekil suallere cevab verdi 

Ankara 12 (AA.) - C. 
H. P. Meclis grupu umumi he 
yeti bugtin aaat 1 5 te reis ve· 
kili Trabzon meb'usu Hasan 
Sakanın reiı1iğinde toplandı. 
Evvelce verilmiş olup ruzna· 
mede mevcud Maliye ve lktı· 
sad vekaletlerini alakalandı
ran iki takririn cevablan taal· 
Jlık ettikleri vekiller tarafm
dan gelecek içtimada umumi 
heyete arzedi1eceği, riyaset ta .. 
rafından hi1dirildikten sonra 
aöz alan Hııricive Vekilimiz 
Saracoğlu küraÜye gelmiştir. 
izahatının mevzuunu Büyük 
Millet Meclioinin vermiı oldu· 
ğu aon tatil kararının mebde
indenheri geçen zaman zar
fındaki •İyaıi ahval ve hadi
sat teşkil etmiştir. Bu hadise 
ve mc!e)cleri Türkiyenin du ... 
rumunu ve takib etmekte ol
duğu umumi ıiya!eti yakın
dan ve uzaktan alikalıındıran 
bütün cihetleri iki saat kadar 
süren bir zaman zarfında Ha
riciye Veki1imiz izah etmiş ve 
ondan sonra aöz alan hatible
rin bu meıclelere ve hükU.me· 
te tevcih ettikleri ıuallere Bao-

Dün Parti Grupunda bir cok 
suallere cevab veren 

Başvekil Dr. Refik Saydam 

vekilimiz Dr. Refik Saydam, 
bizzat cevab vererek icab e· 
den izahatta bulunmuştur. 

İzahat ve beyanat tamamen 
umumi heyet tarafından tas· 
vib olun&rak saat 1 7 ,45 te cel 
seye nihayet verilmiştir. hl ••çi d" d •• !"" l ıplomatlar araaın a mu 

~>) 'e•ıayetıizlicereyaneder-IJı.ı .. ..,,.. .... ..,.., .. ..,,.. .... .., .... ,.. ...... .., .. ..,,.. .. ,,.,.._,. 

lıı,~ •t ve Alman ademi tecavüz ı• ' I o 2 2 'ıd•_birdenbire çıkıvenniı bir ngı tereden 6 o vagon 
' .~. ııbi göründü. Halbuki bu· ' 
lııl.ı., ıın~~rle konutulmut ve her 

~~1~~:!~::1:r:;:b:::~·: lokomot~f satın alıyoruz 
:ı.; ~~n bu yeni harbde mihver· 
\ ) tthiri üıtüne dalına ıürprd· 
~1Prnaı.1a yeni harb politika
~~'•kteristiğini vücude ge• 
'İ ı. ••dir, Bu ıeyahaıin de her 
~.'•f araıında evvelce ihzar e
ltı,li~1. 01duğundan ıüphe etme• 

"· l,~~. l'ıfant muharebelerine ka· 
"1.ı.~liln hareket ve teıebbüs 
"I,, '1ııı ellerinde tutan mihver 
111; ~lttıı, üç aydanberi bu kud· 
~tbetmit bulunmaktadırlar
dı.dı_ l'iihrer'inin lıpanya hu• 
'it ko ""• kadar gelerek Franko 

1 nllfınaaından bir ıey çıkma• 
1'.ı1ıı "• Fransa ile yapıldığı mu· 
'~ ~ •urette ilin edilen müıte
,, '•ketin gevıemeğe batla· 
~~· d~lınan ıiliıhlan kadar Al· 
">ttı· 11>loınaıisinin de muvl\ffa· 
(),l•tliğinin delilleridir. 

lı..,. •da rnuhakkak olan bir t•Y 
\ ~;,,'/l?>anya bugün çok aıkın· 
~ r~"· Britanyaya ibrac yap· 
"'tıı 0 tle dunun, Akdeniz.deki 
!lııı_ •t!n bile bugünkü tekil ve 
~: içinde muvaffak olmaaına 
1ı 'ı.·laaavvur edilemiyeceiini 
~it ın bu ıebeble uzayacağını 
~~.t~ rnihvercilerin, Sovyetle
-ıı•d 1 ve bol membalarından 
h,~ •tınek arzusile onlara ye

~I_, tekliflerde bulunmuı ol• 
'ı.;1~1 Çok kuvveUe tahmin olu· 

ı-"l~ ~ .,, nların gösterecekleri bü-
:~ı., bnfaatler karııaında S?v: 
a"'•fı.ı. Utiinkü dürüst ve samımı 
~~ k larını terkederler mi! 
\ ltı •ıı.aatimize göre, böyle hır 
;}~ p:~•~u bahsolamaz. Çünkü 
;;' hur·ı ıle yalnız Avrupaya de
-~ '• '1rı. dünyaya yeni bir nİ· 
~'• 'ınek ıevda•mda bulunan 
t.~k .Politikaıile Sovyetlerin 
~ h•U 1•tedikleri gaye tam te• 
'ıi:"tııt rıdedir. Eğer Sovyetler 
~~.t k ••la böyle bir tetriki me· 
,;"1'1;,,~'a' verirlerse Markıizm 
...'~ılı.ı:. kendilerince mukaddeı 
~ ~~ uındelerinden uzaklat· 
~ '• ~klardır ki, bunu düıün· 

lııd Uterinde durmak bile fay· 
ş., ''· lı, ~•ld 

\ t't •, Völkiscber Beobach-
>" ~l_, •l~ıınin dediği gibi, Al· 
~- tı..,~"l'"lark ıiyaıetine teına• 
~11ik, •r bile, Sovyetler Çarlık 
~ ı._ s:,na dönemezler. Bundan 
~· h'ıl "tellerin artık yorulma· 
'>t t~llıı! olan mihvercileri tak
~ \tjl\~ tıı, kendi bayati mt:nfa

~·~. 8Yl<ırı diiJer. Kalenin Yol 
~ t.ı ,ttçenlerde ıöylediği nu· 
~ihi çt olarak tebarüz ettirdi
l<ı .. ..;,d ovyetJerin bu harbde 
!\,, ""tokı •urette bitaraf kalmağa 
lıı·'I k" ••ını ümid ediyoruz. lh· 
ı1 1~i :~. Yıllarca sürmek kabili· 
~ ıı., ,0'~•en bu harbde Sov· 
~·o~Yl , 

'1tıııd ne milel usul ve kaide· 
8

• Alnıanya ile, timdi 

Münaltaliıt Veltiıletine ı ı 

milyonlult tahsisat 11eriliyor 
Ankara, 13 (Huousi) - Mü

nakalat Vekaleti, Devlet Demir, 
Deniz ve Havayolları için lUzuın
lu olan vesait, teçhizat ve malze
menin mübayaa ve sipari~ edile
bilmesi İçin yeni bir kanun liyi
hası hazırlamııtır. Liyihaya göre 
bu gibi sipariş ve mübayaaları 
karşılamak üzere Münakalat Ve
kaleti 1 1 milyon 2 5 bin liraya ka· 
dar gelecek yıllara intikal edebi
lecek taahhüdata girişebilecektir. 

Sipariı bedelleri dokuz senede 
itfa edilecek ve senelik itfa mik
darları ve faizleri umumi müva
zeneye konulacak tahaiaatla öde

necektir. 
Layihanın cıbabı mucibesinde, 

halen elde mevcud bulunan mal
zeme ve vasıtaların ancak şimdi
ki ihtiyaclan karoılayabildi(:i, ye
ni hatlar için yeni malzemeye ih
tiyac bulunduğu kaydedilmekte· 
dir. 

Layiha ou suretle nihayet bul
maktadır: 

clngiltere, Birleoik Krallık tica
ret korporasyonu tarafından ln
gilterede Fransa için yapılmış o
lan 22 lokomotifle 600 yük vago
nunun hükUmetimize satılabilece
ği bildirilmiştir. Yapılan tetkik 
neticesinde bunların hatlarımızda 
kullanıJabileceği neticesine varıl
mıştır.> 

Almanya üzerine 1 Gri. w eygand 
siddetli hava Fransaya avdeti 
• 

taarruzları yapıldı reddetmiş 

Birçok 
harb 

deniı üslerinde Gabon müstemlekesi hür 
gemileri yakıldı Fransaya iltihak elli 

Londra 12 (A.A.) - Hava Nezareti 
bildiriyor: 

• Yıldırım harbi- nin balflangıcınd;:ı.n 
beri dün İngiltere en kı~a hava akın
larından birine ujr&mLfltr. 

İngiliz tayyareleri dün yapılan ha
rekit esnasında Lorien

58
t ~enizaltı ge

mileri üssüne ve Brest. ınt Brieue ve 
Saint Malo tayya~e ı_n,eydanlarına ~U
cum etmi11erdir. lngılız tayyarelerınin 
hepsi üslerine dönmüş~ür. F~~a hava 
sebebile Almanya üzerınde dun hare-

kit yap~amamıştır. .. 
Hava Nezaretinin istihbarat burosu 

da ,u mahlmatı veriyor: 
U:ıak mesafeye yapılan en şiddetli 

hücum, Dresden civarında Ruhland'da 
iı~e Berghan •un'f l)(!trol tasfiyehane
sini istihdaf etmiş.tir, Bu büyük petrol 

r Arka!liı !liahi(e 3 'lütun 1 de 1 

biz.im de muharib devletlerle yap· 
tığımız gibi, daha geniı ticari mü .. 
nsıebetlere giriıecckler ve bunun 
için anlatmalar yapacaklardır. 

Sovyet heyeti murabbasasının 
yanmda bulunan iktııad mütehas. 
ııılannın vücudleri bu ihtimali 
kuvvetlendirir. 

Bu ihtimallerin üstünde birden· 
bire bir ıürpriz ile kartıla,U .. bi
le bu hareket herhalde mantığın 
ve tabiat kaideleriniı;ı üstünde ya. 
pılmıf. ömür•üz, zayıf bir hareket 
olur. 

tiecip Ali KOÇCKA 

Nevyork 12 (A.A.) - Avrupad3n ge 
len ve Nevyorkta dolaşan ş.ayialara 
inanmak lıizım gelirse General Wey
gand Fraruaya dönmeyi reddetmiştir. 

Nevyork News gazetesinin Zurich 
muhabiri diyor ki: 

.. Bitaraf mahfiller General Weygan
dın Fransaya dönmekten imtina etti
ğine dair dolaşan fayiaları timali Af
rikada bir ihtilil çıkacağına işaret ad
detmektedir.• 
LİBREVİL!.E"İN İŞGA Lİ.."'E DAİR 

~IALUMAT 

Vichy 12 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: Yabancı radyolar Libreville 
şehrinin a.,.i kuvvetler tarafından hü
cuma maruz kalarak te!lim olduğunu 
bildirmektedir. Gabon'un merkeı.i olan 
bu şehrin teslimine dair dün akşama 
kadar Vichy'ye hiçbir haber gelmemiş
tir. Fransız Hattıüstüva Afrikası umu
mi va1i muavini General Tetu, halen, 
~ehirde kanh muharebelerin devam et
mekte. oldu~~nu kaydetmektedir. 

LIBREVILLE TESLr.11 OLDU 
Londra 12 (A.A.) - Hiır Fransız 

kuvvetleri umumi karargiihı aşağıdaki 
tebli~i neşretmiştir: 

.Hür Fran~ız kıt'alan dün Llbrevil
le'e girmişlerdir. General Tetu muka
vemete nihayet verilmesini emretntiş 
ve Hür Fransız kuvvetleri kumanda
nına tesJim olmuştur. Düşman propa
gandasının heyecanlı haberleri hilifına 
olarak Librevillc'de cereyan eden in
zibat harekatı pek az zayiata sebeb ol
muştur. General de Gaulle, Ycırbay 
Parranti Gabon valiliğine tayin et· 
mittir.•• 

Almanlar, Sovyet
lerin müzaheretini 
temin etmek için 

çalışiyorlarmış 

Sovyet matbuatı tam 
si~kufrı muhaf,_zıı edi"or 

Berlin 12 (A.A.) - D. N. B. Ajansı 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Bugün öğleden sonra Hitler Sovyet
Jer Birliği Halk Komiserler Reisi ve 
Hariciye Komiseri Molotofu kabul et
miştir. Ve uzun müddet kendl!ilc gö
rüşmüştür. Alman Hariciye Na7.ırt von 
Ribbentrop mülılkatta hazll' bulun ... 
muştur. 

Hariciye Komiser muavini Dekonoıof 
bu ziyareti esnasında Molotoi'a refakat 
etmiştir. 

Hiller'in muhafız kuvvetlerine men
sub bir kıt'a Molotof geldiği zaınan ve 
dönerken selim resmini ifa etmiştir . 

Hitler - 1ı1ololof mülilk.atının iki bu
çuk saat sürerek saat 18.18 de nihayet 
bulduğu bildirilmiştir. 

GAYE; SOVYET TEŞRİKİ MESAİSİ 
Stokholrn 12 (A.A.) - Dagens Ny· 

heeter ismindeki İsveç gazetesin:.n Ber-

Dün Berlinde Hitler'le iki saat 
ıörüşen I\tolot.of 

lin muhabirinin tahminine göre Al ... 
manların Molotofun Bertin zıyaretin .. 
den bekledikleri fCY bir Sovyet tf!lrild 
mesaisi suretile Amerikanın İngıltercye 
yardımını karşılamaktır. 

Muhabir ilave ediyor: 
Molotofun maiyetinde askert erka

nın bulunmaması ve bir ço,k 'Sanayi tel
lerinin bulunması, siyasi meselelerin 
büyük bir ihtimama mazhar olması 

muhtemel bulunmakla beraber, ziyare
tin başlıca ticari teşriki mesai ile mü
nasebettar olduğunu göstermektedir. 
SOVYET MATBUATINDA SÜKUT 
Moskova 12 (A.A.) - İnlol:iltcrenin 

Moskova büyük elçisi Crippı dün ak
şam Sovyetler Birliği Hariciye Komi
seri muavini Vişinsky ile görüş,müş

tür. 
Sovyet matbuatı. Molotofun Bcrline 

yaptığı ziyaret hakkında tam bir sil -
kUt muhafaza etmektedir. 

İtalyanlar işgal 
ettikleri mevziler
den ters yüzüne 
kaçmağa başladılar 

Avlonya va Draç 
bombardıman edildi 

Atino 12 (A.A.) - İtalyanların Yu· 
nanist.anı istili lefebbüsleri yeni bir 
gerileme kaydetmiştir. Yunan ordula
rını ikiye bölmek teşebbüsünde bu -
Iunan üçüncü dağ fırkasının hemen ta
mamen imhasile Yunanlıların Pindaş 

dağlarında kazandıkları zafer üzerine, 
Epir sahil mınt.akasındaki İtalyan kuv
vetleri de sür'atle geri çek.ilmeğe mec
bur kalmışlardır. 
İtalyanların bu ricati1 havalann fena 

gitmesi dolayısile ciddi müşküllto 

uğramaktadır. İtalyanlar Kalamu ır
mağının vadisinde çamura saplanmak 
tehlikesine maruz bulunmaktadır. Yu
nanlılar, ricat eden İtalyanları yakın
dan takib etmektedirler. Geri çekil
mekte olan üç taburun imha edilmi4 
olduğu da bildirilmektedir. 

İtalyanlar, Pindos dağlannda Met
!ovo'ya doğru kendilerine y0l açarak o 
tarafta bulunan Yunan kuvvetlerini 
kuvai külliyeden ayırıp imha etmek 
jçin her halde en güz.ide dağ lot'ala
rının kabiliyetlerine güvenmekte idi
ler. İtalyanların muzafferen Atinaya 
girmek için tespit etmi' oldukları ta
rihten bir hafta sonra, taarruzlarının 
başlıca hedefini teşkil eden Yunan 
merke'zini yarma hareketi akamete 
uğramış bulunuyor. Yunan nğ cena· 
hında Göriceden Seli.niğe doğru olan 
İtalyan ilerleme teşebbüsü, mebde nok
tasına kadar püskürtülmüştür. Solda 
sahil müdafaalarını tebdid eden tazyik. 
bertaraf edilrni~tir. 

Pindos vadih~rinde kendilerine Jcui'u
lan tuzak.t11n. dal fırkuına mcruub an
cak 3000 ki,inln kurtulablldi~i tahmın 
edilmektedir. Bunlar, bütün t~hiıatını 
terkederek kiiçiik grııplar halinde Ar
navudluğa varmeığa muvaffak olmut 
sayılıyor. 

Dün, Yunanlılar rnünferid küçük 
müfrezeler toplamakla meşgul olmuf
lardır. Öğleden evvel 500 kişılik bir ka
file geldiği gibi her an yenilerinin gel
mesin• de intizar edilmekte idi. Bu 
mıntakada sayılmış ve tasnif edilmiş 
esir adedi bini bulmaktadır. Evvelce 
daha bir çok esir alınnu4 olduğu ~a 
malUmdur. Tahmin edildiğine göre, l· 
talyanların ölü ve yaralı ve saire olarak 
zayiatı 12.000 kişi ile takviye kıtaahn-

r Arkası sahjfe 3 sütun 3 tel 

Rumen Başvekili 

gitti Roma ya 
Bükreş 13 (A.A.) - Rador ajsnoı 

bildiriyor: 
General Antenesco, refakatinde Ha

riciye Nazırı Sturdza ve daha bir çok 
zevat olduğu halde Mussolini'nin da
veti üzerine, dün akşam husu.si trenle 
Romaya hareket etmiştir. 

Hayat pahalılığı 
Pahalılığın lluğünltü ah11al 
içinde sebebleri nelerdir? 

Gittikçe ziyadeleşen hayat pahalılığı 
ile esaslı bir şekilde mücadele etmek 
için evveli. fiatların yüksclmeı1ini icob 
ettiren amillerin ortaya konulma!.ı ta
zım gelir. Bilahare bu amillerden han· 
gilerinin bir zaruret olarak telikki edi
leceği ve hangilerile mücadele ederek 
hayat pahalılığının imkan nıspetlnde 

önüne geçileceği meselesini tetkik et
mek ve bu sahada müspet tedbirler 
almak lıizırndır. Dünkü sayımızda o
kuyucularımıza bildirdiğimiz; gibi ga
zetemiz bu işle ciddi bir tarzda alika
dar olmağa karar vermiştir, 

Bugün hayat pahahlığını yani fev
kalıide vaziyet dolayısile fiatların yük
selmesini meydana getiren amillerden 
içtinabı mümkün olmıyanları tetkik et
mek istiyoruz. 

1) Bazı sahalarda milli istihsal hacmi 
daralmıştır. Bunun muhtelif eebebie
ri meyanında bilhassa bir kısım l!anayi 
şubeleri için haricden ham m:'ldde it
halindeki güçlük, ask('ri hizmet do!a
yısilc iş ku\.-vetinde vukua gelen kıtlık 
ve i18h ... zikrolunabilir. Fiatl3rın bir 
miktar artmasını icab ettiren bu amili 
içinde bulunduğumuz Ievkali.de ahval 
doloyl!ile bir emrivaki olarak kabul 
etmekten batka çare yoktur. 

2) Bir kısım milli istihsal fubele -
rinde maliyet masrafları yükselmiştir. 

Bilhassa yabancı ham madde kullanan 
sanayi şubeleri için bu hususu gijz -
önünde tutmak lılzımdır. Memlekete it· 
baline devam edilebilen mallar nıen,e 
meınlekeUerdeki fia\ yilkselmesi, nak· 

liye masraflarının artması ve aıgorta 
primlerinin fevkaliide tezayüdü dola .. 
yıslle hayli pahahlaşmı,tır, Fiatları 
yükselten bu amili de bir zaruret ola
rak kabul etmek lüzumu aşıkixdır. 

3) Olduğu gibi piyasaya çıkarılar.:ık 

istihlike arzolunan yabancı mallar da 
gene yukarıdaki sebebler dolayısile 

pahalılaşmıştır. Bunu da günün şarUarı 
içinde tabii görmek lSzımdır. 

4) Bilhassa motörlü vasıtalardaki na
kil masrafları artmıştır. Sebebi haric
den ithal edilen yedek par;a, benıin, 
mazut, yağ gibi maddelerin fiatlarının 
yükselmit olmasıdır. 

5) Bazı .saanyi, milli müdafaa için ~·
hştıf(ı ve bazı gıda maddeleri ve hayv~n 
yemleri gene ordu tarafından hıtihlak 
edildiği için piyasaya arzı a~lmıı, .ve 
dolayısile fiatlar bir miktar yukıııelmış· 
tir. Milli müdafaayı alikadar eden her 
meselede olduğu gibi bunu da pek ta
bii teiôkki edeceğimiz ve neticelerin\, 
canü gönülden katlanacağımız beJi
hidir. 
Yukarıda saydığımız &miller Vf' bun

lara il.ive olunabilecek ictinabı gayri
mümkün münuıı.sil hadiseler, fiallıırın 
bir miktar artmasını intac etmiştir. 
Burada işaret edilmesi ll'lım relen bir 
nokta da piyasada bütün fi:ıtların bir
birine bağh olduğu ve ban ml'ld~rlcrde 
türülen fiat yükselme!linin i"tih"nl şu
belerinin birbirine girift olması do" 
layısile derhal bütün eşya fiatlarına ve 

[Arkası ~e 3 ıütuıı a le] 

r Askeri vaziyet " 
İtalyan· Yunan 
harbinde dünkü 

vaziyet 
• 
1 talyanlann düımanlannı is-

tihkar ederek az kuvvetle, · 
yanlıı yığınakla ve sevkıilcey· 
tin eaaılı kaidelerine riayet et· 
memek ıuretile harekete bat· 
ladıklannı, Yunanistanm coğ· 
rafi vaziyetine nazaran ehem
miyeti ikinci derecede olan 
bir arazi parçaaını İJgAI eyle• 
mekle Yunanlılan, kendi ta· 
leblorinl kabule icbar edebi
lecekleri zannında bulunduk
lannı ve bu hareketler le 
düıüncelerin büyük bir ihtİ· 

l mal ile kendi aleyhlerinde ne· 
ticeler vermesi zaruri olduğu
nu, bundan evvelki yazıları· ~ 
mızda taarih etmqtik. 1 

Müphem haberlere ve ma• 
halli tetkiklerle ikmal edilme· 
mit nokıan coğrafi maliima

,, ta iıtinad ederek iki taraf a
raaındaki aıkeri vaziyet hak
kında •hminler yürülmek ha· 

1 
kikaten çok güçtür ve bu •e• 
bebler dolayısile bu tabmin-

1 ler, hazan hakikate uymamak 
tehlikesine de maruzdurlar. 
FakAt, Amavudlukta bulu· 

( nup ini bir tarzda. Yunanlı· 
!ara kartı harekete geçen ltal· 

( yan ordusunun ıevk ve idare 
hatiaı o kadar bariz idi ki, bu 
tahminleri, hakikate tevafuk 
edeceklerini kuvvetle ümid e· 
derek, yapmak kabil olabil
di. Harb ilanından bugijne ka· 
dar eeçen on beı gÜn zarfın .. 
da vukua gelen hadiselerde, 
ıevk ve idare •an'atinin, bil
haaaa yurdunu, ıerefini ve İs· 
tiklilini müdafaa elmek ne 

ı demek olduğunu pek iyi bilen j 
~I r Ark••ı sahile 3 sütun 1 de] , 

Fiah 5 kuruş 

Akdeniz harbi 

Sardunya'ya 

şiddetli bir 
hücum yapıldı 

İngiliz kıt' aları 
Sudanda harekete 

geçtiler • 
Londra 12 (A.A.l - Aminllık dal

reı;inden teblij edilmiştir: Ark Royal 
t.yyare aemlsinde bulunan donanma 
tayyareleri Sardunya adasında Caglıeri 
limanı ve tayyare meydanını hombala
mı,ıardır. Hedef mınt.akasına bir çok 
bombalar atımılş, infilıikler ve yangın .. 
lar müşahede edilmittir. Dütman bom .. 
bardıman tayyareleri Ark Royale taar .. 
ruz etmişlerse de hiçbir habet kayde
demem.işlerdir. Gemide hasar veya in• 
san zayiatı olmamıştır. Bu harek&t es .. 
nasında tayyarelerimiz ilti düşman tay .. 
yarPSini tahrib ebniştir. Sair düşmon 
tayyarelerinin hasara uğradığı zanne .. 
dilmektedir. Bütün tayyarelerim.i.z. ga .. 

limen avdet etmittir. 
ŞARKİ AfllİKADA 

Kahire 12 (A.A.) - İngiliz tebliliı 
Sudanda dün Gallabat'ta harekete ge
çen ktt'alarımız düşmana ağır za::,1.at 
verdirmiflerdir. Zayiatımız azdır. Top
çu kuvvetlerimiz bütün gün Metem .. 
ma 1da düşman hedeflerini muvaffalti.. 
yetle bombardıman etmiştir. Bir çok 
yangınlar. çıkmıştır. , . 

JTALYAN TEBLIGI 
Roma 12 (A.A.)- İtalyan tebliğinde, 

kafile halinde !öeyreden iki İngiliz 5lC
mlsinin batırıldığı, bir diğerinin ha .. 
sara uğratıldığı kaydedilerek denıli .. 
yor ki: 

.. ll l l2 teşrinisani gecesinin ilk saat. 
}erinde düşman tayyareleri Taranto 
deniz Ü.<;sÜne hücum etmişlerdir. Harb 
limanının tayyare da.fi bataryalan ve 
limanda bulunan gemiler şiddetle mu
kabele etmişlerdir. Bir harb gemisi.ne 
ciddi bir isabet olmuştur. Zayiatımız 

yoktur. 

Rumanyadaki petrol kuyuları son 
:zelzelede harab oldu. ( Gazeteler) 

oldu kumandanım ! Petrol kuyula-Allah da da,nu•nlarımızla beraber 
rımu:ı yıktı. 
Kendisine bir ültiııuttom v~rin. Ve cevabım be~demeden beş hrka ukerle 

iil•rln• yürüyiııı. 

• 
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Günün yazısı : 

Bu harbin 
Mesullerinden 
Biri 1 

HAKİKAT 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ 

13 lkinciteırin 1940 _, 

-
Rus hikayesi DUVAR 

Çeviren: Cavid YAMAÇ-
Direktör: 
- Peki1 dedi. 

Ç emberlayn, kabineden 

ayrılmağa mecbur ol

duktan birkaç ay sonra, 

müsaade1'ir1ığa davet ediyor, ve 
diğer taraftan, ltalya ile anlaıa
rak Almanyayı zi.fa düıünneğe 
çabalıyordu. Halbuki, Çember
]ayn Liberalizm pren!iplerine ve 
jJeriJemiı yatının emrettiği itida
le uyarak harbden korkar ve ge
rek kendi, ırerek büyük hadisele
rin hallü faslı ile alakadar olan
lann baıını devekutu gibi kunıla
ra sokarken beride tereyağından 
kendilerini mahrum edenler top 
döküyor, tayyare imal ediyor ve 
dünya hakimiyeti için harbe ha
zırlanıyorlardı. 

Cerrah paşada 
dün açılan 

paviyon 
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i KISA HABERLER j Talebe hala 
pasolarını 
kullanamıyor 

?ı.Iüesseselcrdcn birinin meclisi idare 
reisi, çalışma odasında oturuyordu. 
Birden kalkıp, odayı sinirli adımlarla 
ölçmeye koyuldu. Durdu. F.nsesini 
kaşıyarak duvara doğru tekrar sorucu 
bir nazar attı. Sonı·a duvarı ölçtü. Ve 
direktörü çağırıp: 

- İvan Sergeiçi, dedi, bu iki oda
nın bir tek olabileceğini hiç düşün

dün m~ Bu olursa idare meclisi iç
timalarını hep burada yapar ve dak
tiloları ikinci katta çalıştırırız. 

Reis, büyük adımlarla 
başladı. Salonun ötesinde 
rak: . ,or• 

- Bu duvarı kim yıktı? diye 
du. 

- Eski reis .. Şeyden. ·ıııl,;ıı Londradan uzak sayfiyesinde, da
ima ürkmiif olduğu İçın daima 
önlemeie çalııınıf olduğu harbin 
en korkunc ıtünlerinde, hu dün· 
yadan seuizce çekilip ııitti. 

Bu harbin tarihi yazıldığı 211· 

man kendisinden hayli bahsedile
ceii fÜphesiz olan Çemberlayn'ın 
uzunca süren Batvekilliğinde ıid
detle müdafaa etmit olduğu po· 
!it.ika, fU üç eaasa istinad etmiıtir: 
Britanya menfaatlerinin ve Bri· 
t&nya teba&!ll varlıklannm müda .. 
fa.uı; ıulhun muhafazası ve ibti
lifların kuvvetle değil, kahil ol
duju derecede sulbperverane va
sıtalarla halli; yoklukları emniyet 
ve istikran imkansız kılan bu ııibi 
beynelmilel kaideleri tatbika ha· 
zır diier milletlerle müteka:>İliyet 
prensipine tebaan dostca münase-. 
betler teıiıi. 

Nonnal f&l"tlar içinde yapyan 
bir dünyada ufak tefek ve hatta 
daha büyücek anlatmazlıklar 
Çemberlayn politikasının es;ula
nndan ilham alınarak belki orta· 
dan kaldırılabilirdi. Sabık Baıve
kilin ilk hatuı, karrmnda hulun
duiu zihniyetleri vuzuhla kavra· 
yarnamıf ve onlan kendi eörüı 
zaviyesinden mütaleada ıvar et
mit olmasındadır. Vakta, o da 
A 'l1Tllpanın ııidifinden kanulanı
yor ve mü.takbel hadiselere kuv· 
vetli bulunmakla mini olacagını 
•ezerek aaiblanma zamanının ıel. 
mit olduğunu tahmin ediyordu. 
Fakat, her ne pahasına olursa ol
aun, aulb, onun tefekkW.· laYzı 
icablarındandı, ve daha 1938 fU• 

batında Avam Kamarasına mu· 
halefetin, memleketi harbe sürük· 
leyebileceğini !Öy)erken, «Bir 
gün benim yerimde bulunacak a· 
dam fU müthit ıuale cevab ver
mek ızhrarında kalacaktu·: Mem· 
leketinizi harbe sokmak mı isti
yorıunu"Z 7» diyordu- Ona ıöre, 
harhden bahsetmek bile dehıetli 
bir reydi. Ayni gün, Çembetlayn, 
ıili.hlanma ma!lraflannın yekünu 
karıısmda sanki Ba,vekil olduğu. 
nu unutuyor ve eski Maliye Na
:zırlığı nikabını takank kendini ra
kamlann kucağına bırakıyordu. 

Hakikaten, denilebilir ki Ç~m
berlayn: c:Biz sulhu istiyoru..c, )i
kin ıulh için l;ler ne fiat taı!eb e
dilse ödeyecek değiliz,• dedi!ii 
zaman dahi zihnen lıesablar ya
pıp rakamlar döken bir adam va· 
2iyetinden kendini kurtaramamıı
tır. 

Habrlardadll' ki, o senenin 
martında Antlus olmuıtu. He
men günü gününe bir ay evvel, 
ifllret ettiğimiz ıekilde, silahlan
ma lüzumundan ba!ısetmiı olan 
Çemberlayn «Her miifkiılün har· 
be baıvumıak 11zın hallcd ilcbile
ceğine, çünkü harbden ııtırab ve 
barabiden haıka ıeyler beklene
miyeceğine kani olduğu1,u» ıöy· 
lüyor ve silahlanmayı tacil fikrini 
ileri sürerek büyük endüstrinin te .. 
aadüf ebnekte olduğu güçlüklere 
bir çare bulmasını teklif edenle
re: tıSanayici1er bu güçlükleri biz
zat ortadan kaldıracaklardır. Biz 
liberal hir memleketin cevabını 
veriyordu. 

Südetler meıeleıi aelip çatmış
tı. Vwyetteki tehlike lı•rıısında 
Çemberlayn ırene barh faciaları
nın bir levhaıını yapıyor ve her· 
hanııi bir harekete geçmek tel
kini karıısında da muahedelerin 
metnine ıığınıyordu: 

- Harb korkunc bir ıeydir, ve 
biz ancak Fransa ile bağlıyız. 
Franıa Çekoslovakyaya yardım 
zaruretini bjısederıe o zaman dü
tünürüz I ! 

Mesele bir dava hAlini aldıktan 
aonra Prağa Runciman'ı gönde
riyor ve Benef üzerinde ta7..yİk ic· 
rasından çekinmiyerek herke~i 

Edebi roman 

ANA 

Bir gün, Çemberlayn, ıenuiye
ıini alıp tayyaresine binerek 
Berchtesgaten'e ve Münihe gitti, 
döndüğü zaman radyoda ıöyle 
diği nutukta: «Şahsen hen ruhu
mun derinliklerine kadar ıulh a
damıyım. Milletler arasında ıililı
lı bir anlaşmazlık benim için bir 
kabustur. Lakin, herhangi bir mil. 
lelin kuvvetine dayanarak dünya
ya korku salıp hô.kim olmak iste
diğine inanacak olursam hissim o 
oİacakhr ki o millete kartı gel
mek iktiza edecektir.> diyordu. 
Çemberlayn bu kanaate ancak, 
Moskova dönütü Polon.va muha
rebeıile karrılathğı zaman vara· 
bildi. Li.kin sililılanmamıı, kale
leri birer birer vemıİf, çok gecik
mitti. 

Çemberlayn o ihtiyar politika
cılar neslindendir ki bir takım ea
kj siyaset oyun)arile rakiblerini a
vubnak ve harbden ürktükleri 
için sevdikleri sullıtan aynlma• 
mak isterken, onu en hüyük teh
likelere atarlar. Çemberlayn, har
bi bir sene geciktirmittir, deniJi .. 
yor. ileriyi gören cesur bir adam 
olsaydı onu - ebediyen demiye
lim- çok uzaklaıtırabilirdi. 

Bu harbin meı'ullerini arayan .. 
!ar, asıl mes'ulleri bulduktan son· 
ra, Çemberlayn'in gafleti Üzerin
de çok duracaklardır. 

Nasuhi BAYDAR 

Yakalanan 

casuslar 

Dahiliye Vekili, iki casu

sun tutulduğuna bildirdi 

Yeni inşa edilen büyük 

cerrahi paviyon da 

pek yakında açılıyor 

Cerrahpaşa hastane!inde 72 bin lira 
sarfile meydana getirilen y2ni. klinik 
bina..oıı ve tesisatile birlikte 1~2 
bin liraya mal olan modem çamaşır -
hane ve aşhanmih açılması merilSİmi 
dün saat 16 da yapılmıştır. ?wtcrasimde 
İ!tanbul Valisi Llltfi Kırdar, sabık 
Ba~ek..il Kastamonu meh'lL~U Rauf, 
doktor Adnan, Üniversite Rektörü Ce
mil Bil.sel, hastanenin Sertabibi Esad 
Duru!'K>y ve Şehir Meclüri azalı1rı ve 
Tıh fakültesi talebelerinden bir grup 

haZJr bulunmuşlardır: Merasime Du
rusoyun verdiği izahatla başlanmıştır. 

Sertabib izahatında yeni pa\.;yonnn 
500 yataklı bir hastanenin ihti}'acına 

cevab verecek kabiliyette olduğunu 
söylemiştir. Bunu müteakıb L11tfi Kır
dar evvela ayakta tedavi po\iklintğinın 
kordel.Asını keserek açmı, ve davetliler 
kliııiW"i gezmişlerdir. Müteakıben mut
fak ve çamatırhane paviyonlarının 

açılışı yapılmıştır. Bundan sonra da -
velliler büfede izaz edilmişlerdir. 

CERRAHİ PAVİYONU 

Üniversite tarafından inşa olunan 
ce:rraW paviyonunun da bütün hazır
hklan tamamlanmıştır. Çok muattam 
olan bu paviyonun inşaatı da yakında 
yapıbıcaktır. 

HASTANE ETRAFINDAKİ 
İSTİMLAKLER 

Diğer taraftan Cerrahpaşa hastane!';i• 
nin etrafında bulunan köhne binalann 
istimlaki işi de ilerlemiştir. Bu iı;tim
lik işlerine şimdiye kadar 27 bin lira 
Farfolunmuştur. Hasl.'lnenin ön tarafı 
denize kadar açılacaktır. 

Öğretmenlerin kıdem 
· ıamlan veriliyor 
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lktısad 
* DERİ GELİYOR - HükGmetimiz 

harice yeniden 1100 tonluk deri siparişi 
vermi,tir. Bu mallardan bir kısmının 

yola çıkmış olduğu öğrenilmiştir. * İTHALAT ~IADDESİ GELDi -
DUR İngiltereden çay, kalay, cam, lAs
lik, kamyon, pamuklu mensur:at, pa
muk.ipliği ve saire gelmiştir. Piyasada 
ferahlık artmıştır. 

* iNGİLİZLERİN TALEBLERİ -
İngilizler memleketimizden keten elya
fı ve gülyağı da almağa karar vermjş
lerdir. 

* TÜRK • FİN TİCARETİ - An
knrada imzalanan Türk - Fin ticaret 
anlaşması hükümlerine göre yakında 
ticari mü badeli ta başlanacaktır. Fin -
landiyaya sevkedilmek üzere mühim 
miktarda tütün partileri hazırlanmıştır. 

Maarif 
* YABANCI DİL MEKTEBİNDI'~ 

Üniversite Yabancı Diller mektebine 
bu yıl 3560 talebe kaydolunmu~tur. Bu 
rakamın gittikçe artacağı da muhtemel 
gorülerek 65 kur açılmıştır. 

* ÜNİVERSİTE LOKANTASI -
Üniversite lokantası dünden itibaren 
Merkez bahçesi binasındaki yerinde 
açılmıştır. Burada talebeye öğle yeme· 
ğinden başka kahvaltı ve akşan1 ye
mekleri de verilecektir, 

* KÖY ÖGRETMENLERİ - Köy 
okullarına öğretmen yetiştirmek üzere 
açılan kurslardan bu yıl 1500 kadar e
ğitmen mezun olmuştur. * ÜNİVERSİTE 1'"EŞRİ1'AT BÜRO
SU - Üniversite kitab ve neşriyat işi
ni daha muntazam bir hale getirmek 
üzere mevcud büronun takviye edil -
mesine ve teşkilatın da genlşletilme -
ilne başlanmıştır. * MEKTEB MÜDiİRLERİNİN TOP
LA:&\"TISI - İnzıbat talimatnamesinin 
tatbik şekli etrafında müzakerelerde 
bulunmak üzere tehrimizdeki lise ve 
orta mekteblerle ecnebi ve ekalliyet 
mektebleri müdürleri dün ögleden ıon
ra bir toplantı yapmışlardır. 

Münakale Vekaleti bir 

talebe emir vermedi, 

lam bilet alıyor 

Direktör de duvara sorucu gözler
le baktı ve parmağile dokundu: 

- Bunu yıkmak. işten bile değil, 
dedi. Pahalıya mal olmaz. Badanayla 
beraber ya yüz, yahud da yüz elli rub
le kadar cüı.i bir para ... 

- Öyleyse mükemmel. .. 
Bir hafta sonra reis, ikiden bire 

dönmüş olan odanuı içinde dolaşıp du
ruyordu. •Oda dediğin buna derler. 
Çok hoşuma gidiyor. Sadece biraz bü
yük oldu .• 

Üniversite ve yükı;ek mcktcb talche- Direktörü çağırıp onun fikrini sor .. 
leri için nakil vasıtalarında muteber' du. 
olmak üzere tek paso ihdas edildiği Direktör: 
malUmdur. Bu pasolar haZJrlar.mış ve - Alışılmadı~ınd"n böyle görünü-
talebeye tevzi edilmiş ise de henüz yor, dedi. Yalnız dc\ktilolar bir hücre
Münakale Vekiletinden bir cmfr gel- ye girdiklerinden ağlaşıyorlar. 
mediğinden talebe bu pasolardan isti- - Ne yapalım. Onlar da biraz sab; 
fade edememekte ve eskisi gibi tam bi- ret.sinler. 
letle seyahat etmektedirler. Bir hafta sonra reis başka bir mü· 

Yüksek tah.sil geneliğinin bu paso - es.~eye tayin edildi. Yerini alan yeni 
lardan biran evvel istifadesini temin reis müe1&eseyi dolaşıp memurlarla 
için ali.kadar makamların nazarı dik- tanışmak istedi. İlk katta daktilolar 
katini celbederiz. etrafını çevreleyip: 

~IEKTEB MÜDiİRLERİNİ'.-1 - Bu oda, bizim için çok ufak, de· 
TOPLANTISI diler. Eskiden bulundu&umuz yere 

Dün, Halkevinde mekteb müdürleri geçemez miyiz? 
tarafından yapılan bir toplantıda, ta- Reis: 

Jebenin paso meselesi de görüşülmüş - - Eskiden nerede bulunuyordunuz? 
tür. Ataarif Vekaleti talebenin ders sa

diye sordu. 
&.tleri haricindeki hareketlerine karşı _ ~ğıda, zatı ilinizin bulunduğu 
da çok hasaas davranmaktadır. Bu iti- büroda. 
barla talebenin kasket giymesine çok Rei!ı, odasına inip, aşağı yukarı do
dikkat edilecektir, Kasket giymiyen laşmağa koyuldu. Sonra direktörü ça
talebenin pasoları da muteber olmıya- ğırıp: 

caktır. - İvan Sergeiçi, dedi, bu tek oda-
Belediye cezaları dan iki od• olmaz mı? Daktilolar, o 

Son 24 saat zarfında 14 kişi tramvay. hücrede boğulacak zavallılar, 

dan atlamak suçile birer lira para ce- Direktör odayı seyredip: 

- Tabii Wzde böyledir ... Beyle~ı dtt' 
umurunda mı? Hükümet paıasıle 04" 
var yıkar, Babasının çanjı dahi ırı'1" 
bu büroyu bu kadar bUyük ya~ 
dı. Bu adamlar hemcinslerine Y bf)1' 
edecek yerde, kendi rahatlarına 
yo~lar. . # 

iki hafta sonra reis başka bır ) 
tayin edildi. ı--

Yerine yeni gelen, bütün mern:jııı' 
rı toplayıp, arzuları olup o~~· 1 

b'-'' 
sordu; kendisi yeni olduğu 1çuı. 

ranın fal'l]arından bUıaberdl. .,,6 
Memurlar, aOyleyecek cherrıın1· • 

bir şey olmadığından sadece.~~ 
ları bir araya toplanacak bır ~ ; 
ve mütalea salonları bulunmadıPt' ~ 
bahsettiler, Ve hepsi reisin baı'n.'.ıcııJ 
dırarak duvarlan ve tavaru '""' 
ölçtüğünü gördüler. Reis: ~ 

- Bitişik odada ne var! diye. il' 
- Orası daktiloların dairesidir• 

diler. ...d~ 
Direktör arş.iv şefiyle konuŞll~~
- Yahu, bütün reislerin bu d~? 

la zoru nedir acaba? AnlıyaJJ\ 'i 
gitti. Biraz faal biri gelince, ~ .,ıır 
takılabileceği bir fCY gözetrn~)c, ~ 
yor. Bizde de bu duvardan 
la~lacak tek şey yok. ~ 

Oyle ki daha gelir ıetmeı. ',I 
lerin bala hücum ettiği gibi, ~" 1 
saldırıyorlar. Senede, bef aib_ ~,,.ıı". 
ğişmesi duvan kafamıza d~"u ~ 
kafi gelecek. Ben artık . bu ışe ~ 
mem. Birisini darıltıp diışman 
mak istemiyorum. J.1 

Bu ıırada bir odacı, başını k:tP" 
sokarak: . · ıf 

- İvan Scrgeiçi, dedi, reis siP 
yor. ~ 

Reis, duvarın karşısında d 
duvara ellerile dokunu~·ordu. 

uısına mahkılm olmuftur. Ayrıca altı - Zaten, dedi, burada bir duv~r _ Bu duvar ince 
ooför, bir otobüs biletçisi hakkında da mevcuddu. Yeniden yaptırmak zor ol- mı? diye sordu. 

~ 
mi, yokiB 

Direktöre: 

ceza zaptı tutulmuştur. maz zannederim. Direktör: lJ1I 
Bundan ba<>ka Şirketi Hayriyenln G3 o" t .. k 1 H •- !ta l<' .., - y ey~e mu emme ... er wra - Zannederim, dedi, ban• 

numaralı vapurunun büfe sahibi Nuri, müesseseler iktısad yapıyor... Bizde el kalınlığındadır. #,. 
muayenesiz garson istihdam ettiğinden b' · k k bir b ı " l ' ise, ına yerıne os oca a o sa- _ Bak, memurlar toplanaca,.. .. n' 
51 numaralı vapurda büfe sa.İı.ibi Q;- ı b d '·'l B o• .z 

lonu yapı mış. Bu, ize göre C&'l · U ri olmadığından şik.iyetçi. Bı.J_ .. ı .-man muayenesiz (alıştığından ve De- ,., 
iş kaça mal olur. uı.akJactırırsak büyük ve gı..ı niıyollarının Kalamıt vapurunda bü- v 

Vilayet ve Belediye leci Nail tasdikli tarife bulundurma_ Direktör "'kaklarını yoklayarak: salon olur. --" 
dığından, ayni vapurda garson İhsan - Yazık, böyle bir ~y olacajtını dü Dir.ektör: ~,.. * GAZİ KÖPRÜSÜ - Gazi köprü- da muayenesiz çalıştığından ceıalan- şünmedik, dedi. Bizde, bunu ikmal e- - Iyi fikir, dedi, bunu yıkn1 

süriün kat'i kabulü bazı noksanların dırılmışlardır. decek kadar malzeme vardı, fakat o- yük bir iş değildir. 
tamamlanmaması yüzünden gecikmiş- Ayrıca Bitpazarında yapılan kontrol- nu attık. Şimdi yeniden almamız lcab - Öyleyse mükemmel... ~ f 
tir. Müteahhidin Belediyede alacağı da da tebhi~iz eşya satan Şevket, edecek... Zannedersem bütün bu iş, Birkaç gün sonra reis, evra~ iıl 
olan 60 bin lira teminat olarak tutul- Sali.haddin, LCttfi, Bürhan, Ni - üç yüz ruble ile halledilir. rasında masa.sının üzerinde 
maktadır. yazi Ye Faili hakkında da takibata _ Öyle ise işe başlayınız. Sonunda gördü: flJ.,Ş * KURSU BİTİRENLERE DİrLO • başlanmıştır. iJ<bsad edebilmemiz için şimdi sade- Bir duvarı yllı:mak için 150 b1' 
MA - Belediye muhasebe teşkilôbnda Tramvay ka'"'aSI debiliriz .. ve bilhassa, daktilolara ya· Bir duvarı yapmak için 300 "'ıı' 

2656 sayılı kanuna göre 1938 sene- çalışan memurlar için kursbn mezun a. zık oluyor. Bir duvan yıkmak için 170~ 
tıinde terfi eden 202 ilk okul öA;ret- olanlara dün diplomaları tevzi edilmiş- Çamlıcada Esad Paşa çiftliğinde o- •---------------.,.,,.,,,.------------- ~ 
meninin kıdem zamlarının verilmesi tir. turan Ahdülh11.yır Kadıköyünd& Paur- ~--==uıım1111p1111111ml~11111Y111111111A11111ıı111Sııı•• 11 • 11; i 

Ankara 13 (Hususi) İsi>nbulda için bütçeye 15 bin liralık tahsisat * BELEDİYENİS KARARI - Şeh- yolundan geçerken vatman Halidin i- Adliye koridorlarında: - ~ 
yabancı devletler hesabına, çallf3.n bir ilAvesl Şehir Meclisinin dünkü top- rimizdeki işkembeci, dökmeci, köfteci dare ettiRi tramvayın çarpmasına m3- _ ~ j 

= ııı•' 
casusluk ş,evekesinin meydana çıkarıl- lani;tı:sı:n:d:a:go: .. ru:':'ş:ü:lm=ü='=v=e=b:ü:tç:e:e:n:cu:":-:;:v:e:b:u:gı:'b:i:d:ük:. :k:a:n:l:ar;ın=i=şl=e=k=ea:d:d:e:le:r:-=:ru:z:k:a:la:r:a:k:m:u:h:te=iif=y:e:r:le:ri:n:d:e:n;ıya.. y adi kilo kömür .. almıt iııı,111118"'ı"e111n1111111H0t11ıhıııuıt

11m11111u11111 ~.11h'"r'"a Jt dığı ve bu sebeble birçok kinlselerin mE"nine havale edilmiştir. den kaldınlma!l\ı kıı.rarlatbrılmıflır. ralanmıştır. 'S' T p· 
tevkif edildiği hakkındnki rivayetJ.:r 1 b' h ' f k 
dolayuıile Dahiliye Vekili Faık Ö,trak ıı " • 1 lf ay aplS ya aca 1 
şu m•lılınab vermi,Ur: H E R G v N B l R M !; s E L E İki Jandarmanın muhafazası altında neden artıyor A 

c- İstanbulda Kadıköyünde Ekrem • l · di"i "'kim taıudı 
1 

~ctl'~ 
sa ona gır g zamnn u.- onu Harbden sonra şimal menı e .• f' Ö?debir isminde bir şahsın bir yabancı ve: 1'1':%' 

hd d 
• • h A merkezi: Avrupadan ketentohU~ 

ne müştereken askeri istihbnraı için Koordinasyon heyeti, benzin sarfiyatının ta i i ıçın ususı -Hay Allah müstehakkıru versin, de- •am, diğer yağlı tohumlar. v• ~ 
Çalı•tıkları te~. il olunarak a~keri mah- dı' Gene mı· sen•ı'n? Be " 

., .. ,.. · " n ceza ver • küsbelerine ![arşı . talebler • ~vi" 
kemeye tevdi edilmişlerdir. Bu müna- otomobillere benzın' verı'lmem esine karar verdi. Bu suretle; mekten usandım. Sen hapis yatmaktan San' günlerde de Isviçre, çek:"..l.'.;;f, 
sebetle çıkan mubalag·1alı ri;;ııy~tler usanmadın Anlat •-•·-Jun •• 

• UaA.B , gene ne ya, Isveç. , H_olandadan_ küspe. .
1 

V:,,J 
hakikate ~!'t.i N.ı;~ı~~·Rı benzin sarfiyatı tahdid edile bilir mi? O zaman otomobile yaptın? humu ıstenilmektedir. Haıbu~,ri'"; 

Suçlu ağlar iibi bir sesle anlatma- den evvel, bu nevi mahsU ~I 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar , d d } k } d h f } b' ki ha dı r 

da bu rivayetler hakkında fUnlan söy- binmek itıya in a 0 anlar, ta Sİ ere a a az a IDece er, ğa şla : W-.ı, Avrupa piyasalarından: ~,) 
- Vallahi bu defa lılç kabahatim yok taieb vaki olurdu. BugünkU ı"', 

lemi,tir: f • k ? d !<l f 
·- Bu .. yiaiar Jcatiyyen asıt.ızdtr. Bu yuz" den benzin sar ıyatı artmıvaca mı. reis bey, Hiç yedi kilo kömürün hır· içinde taleblerin artmasın • "J,_J 

sızlığı olur mu? şudur: Avrupa memleketleri, / :;,;;'"" Yalnız Kadıköyilnde Filips radyo tir- r· · 1 O t b'' t k €0 ta . be ız" rfi tın tahd'di i . h h 1 b lh k t tohuınuı1ı>• keü memurlarından Ekrem isminde Kocirdinasyon heyeti benzin sar ıya-ı ı~ eyen 16 o o us en anca nesı ı ın sa ya ın ı çın, er• _Ay, bu defa da kömür rnü çaldın? um arı, i assa e en , 
1 birile bir arkadq,ının ecnebi imaline tının tahdidini tetkik etmektedir. An- gene malzeme ve ıaruk buhranından şeyden evvel, hususi otomobillere Zaten bir bu eksik kalmıştı. dan, cenubi Amerikadan tenılfl e / 

hizmet ettikleri anlaşıldığından tevkif karadAn gelen haberlere göre, hususi dolayı piyasada çalışmaktadır. benzin vermemektir. Acaba, bu ka- _ Çalmadım, sadece aldım. reis bey. idi. Bilhassa Çinden AJma~Y~ .Af 
edilmişlerdir. Casusluk yapmak suçile otomobillere benzin vermemek surctile, Demek oluyor ki, yedek mal?em·~ ve rar, tatbik edildiği zaman, benrin sar- Hapisaneden evvelki gün çıkhro. Dört him miktarda soya fasulyeaı.d ıtl'J 
zannaltında bulunan bu iki lJ;;idE'n benzin sarfiyatı tahdid edilecektıl", Bu 15stik bulamıyan bu va~ntalar dn, piya- fiyatı tahdide uğrayacak mı? Biz, bun- aydanberi ne ~amaşır deği.ştirtliın, ne kuru sebzeler, Arjantinden e ePVl'
gayri evvel ve 5.hlr tevkifat yapıldı~ haberin ne dereceye kadar do~ru oldu- sada çalışmış olsaydı, benzin sarfiyah dan şüphe ediyoruz. O.zaman ne ola- de hamam yüzü gördüm. Son günler- zt Avrupa memleketlerine }tet " 

hakkında.ki şayialar lcl:namen asılsız- ğunu bilemiyoruz. Doğru olduğunu ka- daha ziyade artacaktı. Son hafla içinde, cak? Hususi otomobillerine bencmiyen, de arkam fena halde kaşınmağa başls- mu ısevkedilirdi. et fJ 
dır.• bul etgek bile, yalnız hususi otomobil- İngiltereden lastik, yedek malzeme gel- ve bu itiyadlarından bir türlü ayrıla- dı. Sokakta buldu&um eski blr teneke- Harbden sonra, normal tic':e 6't,I 

!ere ben:ı.in vermemek suretile, ben?.in b 1 • d mıyrın bir takım kimseler, taksilere da- nı·n deiı'kierı·ru· paçavra ı'le kap•ttun. lan kapandığı için .. Almanya V' .. 
Finlandiya ile 

ticaret anlasması • 
Finlandiya ticaret heyetile bir müd

dE"ttE>nberi Ankarada yapılan mü
zakereler bitirilmiş. Fin heyeti ~ehri
mh:e df;nmü' ve buradan Sofyaya h:ı· 
reket etmiştir. 

Yeni an1:ı'm'ava sröre Finlandiya ile 
6 milvon liralık ticari mübadele yapı
lacaktır. 

Tefrika numarası: 39 

- KIZ 

miştir. Eğer u ma zeme, pıyasa aki .. 
1 

rı .. 
~arfiyat1nı kifi derecede tahdid ede- 1 ·ı· ha fazla bineceklerdir. O zaman, bekıe- Nı'yetim tenha hır' yere gı','p biraz su merkezi Avrupa memleket e,...-: .. ~h, otomobil ve otobüs ere verı ırse, pek u.ı .... ı;o 
bilir miyiz? tabit olarak, benzin sarfiyatı da arta- me yerlerinde, bo, bir taksi göremiye• ısıtmak ve çamaşırlarımı yıkamakb. sebz.eler ve yağlar tohumları, )t81~..; 

Bu me!llele hakkındaki müşahede ve ceğiz, takl'l"iler daha fazla çahşacak - Saatlerce şura.da burada dolaştır:ı. Bel- den tedarik etmeğe mecbur toJı~f)I'·, 
caktır. Benzin sarfiyatı, şimdiye kadar ı d B · i ı k tah li' ki k ıeo fikirlerimizi aşağıya yazıyoruz: ar ır. unun netıces o ara or a ı ki bir yük çıkar da ta<ı.ır, kömür para- lardır. Halbuki bizde e " Y 
tahdid ed1lmediği için bu tahdid işin- ı d b' ı k ' k ıento•· Harbden sonra, piya.~da çalışan tak- ' insan ar a ır araya gc ere on, on sını çıkarırım, dedim. Aksi gibi hiç bir Arjantin ve Hindistan e tlf· , 

si otomobilleri ve otobü!'!lerin miktarı de, yedf'k malzeme ve liı:;tik rol oyna- beş kuru, vermek suretile otomobile iş de çıkmadı. Nihayet bir kömürcü rından fiat itibarile pek yük~~tı J.!t 
azaldığı için. esa!I itibarile kendiliğin- makta idi. Fakat benzin ~arfiyalını. bu binemiyeceklerdir. dükkanının önünden geçiyordum. deki fiat 28 kurut olduğu hal ııı;ıt,'' 
d b be · t hd'di k' ı t şartln.ra bat.Iamaktan ziyade, seyrü se- j · d 10 k t AvruP• en ır nnn a 1 va ı o muş ur• "' GOrülüyor ki, yalnız hususi otoma- Baktım ki içeride kimseler yok. bir kaç an tın e uruş ur.. JJ ./ 
Ç .. k" d k ı 'ht' t l' i,lerinl ihti_vaclarına göre, yeniden 1 k ti · · · d l Ingı·ıtere• .il un u ye e ma zeme ve ı ıya aı:;- billere benzin vermemek şekli, ben- parça elleme a dun ve tam tenekeye e erı ıçın e. ya nız ttl1t"' ( 

tiği bulunmıyan otomobiler garajlara tanzim etmek liizımdır. zin sarfiyatını tahdid için. makul bir yerleştirirken polisler yakaladılar. Ka- tan ve Arjantinden ucuzca ke!JC)f ' 
çekilmeğe mecbur kalmışlardıt", Oto - Bunu na~ıl tanzim edebiliriz? Koor- şekil değildir. Meseleyi daha esaslı rakolda kömür tartıldığt zaman tamam mu almaktadır. Ketentohumu• ~J~ 
büslere gelince, geçen sene şclıl"ımizde dinasyon heyetinin kararlarına göre, hır şekilde tetkik etmek li7.Jnıdır. yedi kilo geldi. Ben dükki.n hırsız1Lic nayiinde kullt~nılan bir harfi uflıll ~f 

niyetile girst?ydim, hiç olmaz.c;a bir çu- dir. Bu itibarla ketentohuto irJ1' 
Gene adam irkildi. Ne silyley<?Ceği

ni şaşırmış gibi ona h3yrC"tİe baktı. 
Canan oturduğu yerde doğruldu: 

- Alevi diye mırıldandı. Alev. ne
ler sörlüyorsun? .. 

yor, gene kadını k:ahrediyorr1u. 

Reşid de oyağa kalkmış~ı Canana 
yaklaşlJ. Yüzü odaya ilk girdiği ...a
manki gibi karanlık, dii~iir·celi halinl 
almıştı. Bakıştılar. Evveli Canan ko
nuştu: 

va! kömür almadan çıkar mıyd~m: merkezi Avrupa memleketler ~ 
Mahkeme tahid olarak gelen bekçi yacı fazladır. a::bl1~ 

ve polisleri de dinledik.ten JiOHTa ismi Ketentohumu taleblerinl ~·re '" 
tutarak, istih!alitımı:zı ona go ~\l 'A Hüseyin olan suçlunun bir ay müddetle tl v tff. 

hapsine ve derhal tevkifine karar ver- mak lizımdır. Ziraat Veki~~ ~ 

Yazan: PERİDE CELAL 
Gene kız, timdi tekrar pencereye 

dönmüş, omuzları asabi bir sarmlma 
içinde gülüyordu: 

- Oh!.. Bana bakmayın anne! .. Ne 
söylediğimi bllmiyorum. Bu hava 1:.e
ni çıldırtabilir. 

- Gidip onunla konuşmalı, onu te
selliye gayret elm~liyim. dedi. I"akat 
ne "iyliyebilirim? 

l'skerlerimize 
hediye di. sulü ye~tinnek için, ziltı'_/ 

etmelidir. - n. A. Hüseyin dışarı çıktığı zaman ağlayor 
ve jandarmalara: 1,.ı 

Oturdu. Tekrar ikisini 
- Ret.idi İstanbulda 

dl' f. 

ı;üzdü. 

biliyordum, 

<...inan, titriyerek içinden, bjzj din
lea.i mi' di:rordu. Rqid ayni merak 
içinde · endişeli, durgundu. GUJürnse
m~ye gayret ederek: 

- Eve~ İstnnbuldaı-dınl, dedi Ça
bt•lt dOndı1m. 

Gene kız kalktı. Pencereye, Reşidin 
yanına yürüdü. Yüzünü cam=ıı dava
yarak durdu. \·nğmur ,ıddetle yağ .. 
makta devam ediyor, bah::ed~ yol ke
narlarında lell('r akıyordu. Havuz ta~
mıştı. Birc:ok !idanlazıı Jcırılmış, tarh
lar bozulmuftu. Suıarda kl:.çü\ dal par 
çal:lrı, yopraklaT sürükleniy.Jrdu. 

Alev, derin bir ıççeki$:1e yavaıca: 

Birdenbire döndü. O ıaman Canan 
onun gözlerinde y:ışlar Jt:Ördü. Yerin
den fırladı: 

- Alev, dedi, Alev, yavrum ne o
luyorsun?. 

Gene kız, gözlerinde yaşl~r. .ıtül
mekte devam ediyordu: 

- Çok sıkılıyorum. dedi. Hepsi bu 
Ve döndü, ağır adımlarla gidip es- - Gitmek istiyorum, de.Ji.. kadar ... Sizin de neş'eni1J bo;dum. J:lt'n 

ki yerine, pencerPnin yanınıı oturdu. Re~id başını kaldırıp baktı· girince, odaya bir Olüm stikCuu çoklü. 
nan da onu taklid ('tmlşti. Fakat. - Nereye' Fakat gidiyorum. Jalev~. }'anıf,a va-

/': 'Ve yakın bir yer s~ti. Gene kız dışarısını sevrtL"Tiekte de- hud doktora telefon edP.Cei'ılrl jı!elJp 
UçU de su.mıuşıtular. O da ınkıntılı vam ederek omuzıarını si!knıitU: beni al.sınlar .. evde oturrnn'ic beni h.ı;-

hil" ıükılt içinde kaldı. Re~id. yüzünü - Bilmem? Herhalde l>urzdntı w:~k- ta ediyor. Budalaca şevler sövh.iyo-
pt"ncereye dönmüştü. Bununlil berabt>r tara. Ne dinmez yağmur, ne karanlık rurn. 
J;!enc kızın bak}fl~nnı omu:!annda lıls- hava!. Başka bir- iklim. _gÜ~f'<111, heve- 1 Kapıya doğru sür'atle yürümüştü. 
stf'Jyordu. C.anan, atrkfl!Jnıt yas4111rrıış:, can ve maııımnvl hır gök ic;tıvonım ve Canıın arkn!iından birk=1.ç ndım attı. 
c,, Jtlll, harekctsi7 dııruvordu. ·Bizi 1 b.ı k.x.·n!&lllar .. Eh gitmek, UZ:lk 1 n-ı:- GE>nc kız döndü. eliie ümidslz bir ı,a-
J:' >nnedi, bir şey hlnetnıedi .. d:ye dtl- mak Jt:Üzel ~ey bu!. O zaman bana ret yapmıııtı: 
ı:: nlıyor, fakat buna tam:ımil!! emin bıitü ııkıntılar. kederJf'r uzakta ka- - B<-nf bırak! dE"di. Favd:ı~ız. kala-
o •'"luyordu. lacakm1ş gibi geliyor. E·ıet, kaçmak marn, sıkılıyorum. c:ok ııkıhyorum. 

A ev on.ı;;r:ı b11.kı_vorrlu, annesine ve ve kurtulmak. Kapıyı açtı. Çıktı ve ı?iitilltil ile ört-
R•tıde- Akşamki fÜphe •ene içinde Reşid yan ka, tü. Canan oldu~ verd~ donmuş 2lbi 
kımıldayordu. Odı:ı.ya glr..,rk<'n birbir- - Fakat kimden' dedi. kaldı. İkinci defadır ki onu a~lal"ken 
~n,. yakın duruyor, h .. ·.~e::ınla ko- Gene kız baıı:ını çevır"Tli<Jb. Ona lcin görüyordu. Blr de Refldln l'~ırlamtı 
nu,u1·orlardı Feıkat onu gOrfınce llU$-j dolu. öfkeli gözlerle baktı: gece böyle ağlamıştı. Onun aR;ladı~ını 
muşlardı. Nıçin? - Hepinizden .. , görmek, bu, Canana müthiş tesir edi-

Reşid: 

- Onu kendi haline !,,ırak~ dedi '3u 
bir buhrandır, geçecek. 
Bunları, Cananı teselli '.çin söylü

yordu. H:ılbuki ilk defa vaziyetin VO\
h:ımetini hi~ediyor, bn evdi! t.-;en fe
l;lket havasının. tek mes'ulü olduğunu 
düşünerek büyük bir kıırkn ve en-'ti
şe içinde kalıyordu. Gene ilk defa, ken 
di kendine •Ne olacak, diye soruyordu. 
Bu hik.iyenin SO'lU nere.v'! v~rabilir?a 

Bu evi terketmek. Aııkaraya, yahui 
baş;ka bir yete giderek, onları e~ki hal~ 
~rine bırakmak .. 

Canana baktı. Gene kndın ince u
zun bo}'U ile knrşı"llnda dinıdik dur..:.
yordu. Yumuşak 11::oyu ,.cnk kunıaşın 
i('inde vücudii h~"·kııt3dA kl\rrıntıl?r
la şekillenm1şti. Sivah saçlarının• h:ıfif 
dalpalanıtları arasında vU:".u !'ollJrun lf<'
rünüyordu. Pudrasız. mermer gibi düz 
ve keskin çizgileri olan bir yüz .. ve bu 
yüzde, siyah uzun kirpiklerle çe\Tili 
olan süzgün. siyah göz.ter kederle ka
rarmı:\' olmalarına rağmen harikul~de 
aüzeldiler 

Gene adam: 

(Arkıı.sı var) 

Halkevı.ne 4000 par- - Bıı defa hiç SUÇ$UZ yere •çeri gl- Suiistimal mas• ' _,r 
riyorum. Bari büyük bir hırsızlık yap- ~etı '.A 
saydım, diyordu. Hakikat Gazetesi Yazı . rJtl".J 

Ça eşya teslim edildi E R M A N dürlüğüne: Gazetenizin 11 ~ ~ 
-------------- 940 tarihinde intişar ed:~. ıiilJ ,1 

Askerlerimize kışlık hediye hazırla
ınak için, Halkevlerinde, Ünı\ler&Hede, 
Kı:t san'at mekteblerinde büyük biı· fa
aliyet başlamıştır. 

Dün akşama kadar, Eminö!lil Halke
vine dört bin parça eşya lesliın edil 
miftir. Şişli Halkevinde de, kışiık hedi
ye toplamak için. heyetler teşekkül et
mişti. Heyetler dünden itirnıren evleri 
dolaşarak hediye toplamağ:a başlamış
lardır. 

Hangi sanayide kaç 

saat çalışılacak ? 
İktı5Bd ve Sıhhiye Vek5letleri. kur

şun. cıva, havagazı., arsenik, kok, demir, 
çelik, bakır, tutya, aleminyum ve ka
uçuk gibi sanayi şubelerindr. sekiz ~
at ve yahud da daha az ~ahşılma!l:ı hak
kında bir nizamname hazırlaıunaktadır. 

Hususi müesseseler

den askere gidenler 
Ankaradan bildirildi!{ine göre. hiikO

met, manevra ve staj ic:in çatJrılan ih
tiyat efradı hakkında mühim hir kanun 
projesi hazırlamaktadtr. 

Bu yeni kanun, sermayesi 15 bin 
liradan fazla olan husuııt müe:sscscleri 
m.:ınevra ve staj için askere çağırılan 

mü"lt<ıhdemlerinin maaşlarını tam ola
rak vermeğe mecbur tutmaktadır 

Proje birkaç güne> kadar '<o.l'1 şek
:ini nlstcak ve hemen Mccliı;e sevkolu
nacaktır. 

Yedi erohu~i vakaland~ 
Zabıta son 1';irmi dört saat 7arfınrlı 

Ali, Sabri, İsmail, Osman, Cemal, Şük
rü ve Ziya isminde 7 errin ve esrar 
kaçc.kçısı yakalamış, Aslive Beşinci ce ... 
za mahkemesine vermiştir. 

nüshasında Emlik Mudur lJll' 
ıa'hkikat bitti ba•lıiıt a!tındB ,!, 
zmız ~örüldü. fıfi.İdY' .al 
Dofterdarlık Milll E~lak 0t~t 

ğünde böyle bir suilstima.1 ıt· r I 
~bi bir teftis de yapılmanı'~ut# 
fivetin gazetenizin aynl rı.ul' 

derci ıureüle tashihl ~~tt~t ~ 
ş.11•1"1 
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BUGÜNKÜ PROGR~" ı>~ 
--,;~· .... 

18,00 Program, 18,03 Mıt 19Jl _,,I 
ko!luşma, 18,45 Çocuk ~aştı. f{iltr""I 
cukl~r için mi.izik, 19.30 dV'" f',:t 
19 ;5 Fasıl heyeti . .2°.15 R• 2ı.ıO fi; 
tesl, 20,45 Büvtik kfune 51\:ılİcıtJ:t"· ti 
nuşma, 21.25 Beraber şat SO tl'~ 
RiyaseUcumhur bandosu. 22.ııJd I' 
ler, 22,45 Cazband, 23.25 Yar 
ram ve kaparuş. 

it 



ııır· 

Günün meseleleri : 

1940 Avrupa buğday vaziyeti HABERLER 
1 t .ıanbullunun köıesi 

Tedbirlilik mi ? 
Ne gezer! 
Açgözlülük ! Ciride çıkarılan 1 

Yeni · İngiliz 

kuvvetleri 

adaya İtalyanların 
hava taarruzları 

olamıyor llıiiessir 

~a 12 (A-:;_ Röyter'in hu. 
~ lbUhabiri, Giridde bir yerden bU .. 
r ~t: ?iridin mühim bir ,ehrinde, 
bı;ı te ikınci al~rm j~reU verilirken, 
· kier hre giren Ingiliz kıt'alarının .A'.<'Ç

-6' ini &ördüm. Halk, hava tehlike-
'•ğ ~~ !'rıen, sokakları doldurmakta ve 
~ ı •.lkıflaınakt. idi. Bef dakika 
'bu .. lngiliz kıt'aları, hava di!i top 
~ rnutecavizi kaçınnağa haz1r bir 
ıt.ı) tte koymut bulunuyordu. Fakat, 
~ ~lar, bu şehir üzerinden uçmak
sl?Unışlar ve Kandiyeye doğru 
'ttit . devam etmişlerdir. Bunun ü_ 
~ d<t ~ta1yan tayyareleri, bombaları
~tıiıe abnışlar ve hiçbir hasarı 

,
11 

°1rnamı,tardır. Müteakıben, her 
~ b .. keri hedeften uzakta iki küçük 
~ U~ etmişlerdir. Bu köyl~rden 
~ e hı~ kadın yaralanmı,tır. lngiliz 
'•~lerı. düşmanı karşılamak üzere 
~ ;ı,rıı:nı.şlar, fakat mütecavizle te
~ teaıa: edem~mişlerdir. SiviHer ve 
it~ .aıkerlerl, Ingiüz kıt'alarına hot 
~1~ demişler ve Giridin bu kıs
·~ b·lit defa görülen h;:ıvo dafi top
~asr;a alakadar olmutlardır. 

A.ıınanya 
~iddetli 

hUcumları 

•• • 
uzerıne 

hava 
yapı1dı 

' [Bq tarafı 1 inci salıllede) 

~ Yangın bombası y•iimuruna 
lı4tur. Tasfiyehane binalarına 

'lıiJ;~botler vaki olınu, ve ıiddeıH 
'- h· er vukua gelmiştir. Bir saat su
~C\urıdan sonra, tasfiyehan~ mın
tt.. da keaif kara duman bulutlan 
l>tı::'\~üyük yansınlar bükıim sür· 

.... ~iır bombardıman tayyar .. l ııru· 
ltıl \t, ~nk.irchen'de mühim bır .. pet
~fıyehane!ine uzun blr huı:urn 
't~lır. Birçok defa tam wıbctlcr 
' l~f ve çıkarılan y~n.pn~~~n 
~ tllı kilometreden gorulmu.ştur. 

\ ~IU'ıhop adası üzerinde ?ulunan 
"'lllnyanın en büyük te1"ahların

~l&n Biohm ve Kosıe inşaat _tez· 
'•~ır hasara uğratılmışt.ır. ~şa s; olan yeni gemiler tahrıb edıl

\; '.\lunJardan blri esnasında o za· 
~ l!anıburg tezRAhlarında lnı• edil· 
~ 0lan 26 denizaltıdan beı:ıi tamır 
' ~ez ıurctle hasara uğratılmı.ş· 
~,ı.. . 

~""1, ~ İnf&at tezgahlarında muhtelif 
ıı..:'da U.beUer kaydedilmış~ .. 
~ t\Warder üzerindeki buyuk 
~Wetnt tezg&hları pek ziyade 
tı,~. r olmuştur. 
~~ ilt fabrikalarında vuku bulan 
~ da yangın bombalarının ,teı;ıi~ 
~ ktırtulan fabrikaların verinUJt.1 
~tır. 
~ )'otlarının ve marf8Jldİz g~rl~-

rnalların tahribi, her türlil 
~Ve tanz.im teşebbüslerinin .. ik~~-

1< ~uva!fak olamadığı mutku· 
a~ a.nı etmiştir. 

~trı ve Ko55 atölyelerinin bazı ~ı .. 
~tı. S tayyare inşaatına tah!'li.s ed1l
~1t Unlar •iddetle bombardıman ~
~~ aşağı yukarı ikmal edilmı.ş 
' r kül haline çevril~tir. 
~ .,,burgda bir çok vapurlar balırıl· 
'- ~a hasara uğratılmış ve yahud 
~ı- atnna di:>killen mayinlere 
ll...~""'dır, 

'-<ı;,"llryo!Juında vukua getirilen ha· 
~..;.kadar geniştir ki, tercıhan yel
i." li !\ak!iyatı yapılmaktadır. Ber· 
~ '1 arnburga giden yolcular seya· 
L.~:41 4. saa~ yerine 2.( saı.tte ya-

bı.ı. Ve en az bet defa aktarma 
~ ~eu hasıl olmaktadır. Hasar· 
~ fll@k hususunda sar!edılen mu
it..~ ~1Ytetlere rağmen Hamburg
'\ ~bat hakkındaki haberler bil· 

rıyayı dola~maktadır. 

u 

İtalyan 
harbinde 

·Yunan 
dünkü 

vaziyet 
[Baş tanlı 1 inci uhlfede] 

bir ordu kill'fıamda kendi ana 
prensiplerine riayet etmiyen
leri tecziyede ııecikmt!digini 
cösterdi. 

Amavudluktaki lıalyan 
kuvvetlerinin on bet gÜnden 
beri Epir mıntakasında 15 • 
20 kilometre derinliğinde 
bir arazi parçasını iııale mu
vaffak olmakla beraber hu
dudun diğer kısımlarmda ol
duldarı yerlerde .. ymaları, 
muhtelif mahallerde Yunan
lıların müteaddid mevzii la· 
arruzlarına karıı koymak 11-

brarında kalmaları, Meçova 
bölııesini ele ııeçirerek hem 
Epirde Tıalya ve Selinik 
arasındaki mühim yolu kes
mek, hem de ııeniı bir ma• 
nevra ile Y anya mıntaka· 
ıındaki Yunan kuvvetlerinin 
ııerilerini tehdid etmek mak 
.. dile büyiik cür'et, fakat 
noksan heaabla Pindoı daıı· 
larınm timalindeki mıntaka· 
dan ağlebi ıhtimal Viyoaa 
vadisi yukarı kısımlarına 
doğru ileri ıürdükleri üçün· 
ci.i Alp tümenlerinin, Yunan• 
lıların itıihazda kusur epni
yeceklerini bundan evvel de 
ıöylediıiimiz mukabil teJ• 
birler ve hareketlerle mühim 
bir ınağlübiyete uğrayarak 
ric'at etmeıi ve en nihayet 
bu hidiıeler dolay11ile Ar· 
navudluktaki lıalyan ordusu 
Baıkoınutanının değiıtirilme 
ıi de bu sözlerimizi ayrıca 
teyid etti. 

ltalyanlar 3 cü Alp tümen 
leri ııüzide bir kıt'a olabilir. 
Epeyce zamandır Arnavud
lukta bulunmak itibarile a· 
raziye ve vaziyete de vi.kıf 
bulunabilir. 

Fakat ha ti, bu IÜ· 
meni YunanWaruı mühim 
kuvvetlerinin yetiıebilecegi 
bir mıntakaya yalnız baıına 
ıevketmek doğru olamıya
ca1tnı heu.b ve Yunanlılann 
miıhim kuvvetlerinin mev .. 
cud olduiunu tahmin edeme 
mcktedir. , 

Şunu açıkça söylemek ar• 
tık bir hata olmaz: Manevi 
bakımdan büyük kıymetler 
ibraz eden Yunan ordwu bu 
defa yükıek ıevk ve idare
ce de takdire ıayan bir Üı• 
tünlük ııöıterdi ve kendisi 
İçin cidden çok müıkül bir 
devre olan ıeferberlik ve la• 
hanüd devresini tam bir 
muvaffakiyetle ikmal ve haı 
mını liududlarda tevkif ede· 
rek dünya tarihine oogukkan 
lılık, metanet ve yurd mu· 
habbetinin yeni bir oalıifeıi
ni ilive etti. 

Bundan sonra ne olabilir? 
Bunun cevabı, tahmin hu· 

dudunu da geçmek üzere, ıu 
ıuretle verilebilir: Sahilleri, 
adaları ve ıemalan, lnııiliz 
deniz ve hava kuvvetlerinin 
kendi kuvvetleri arasına ka .. 
rıımalarile daha fazla em· 
niyet alhna ıiren Yunan hü· 
kUmeli, kendi cesur ordusil~, 
hele yeni bir ihtilat da zu• 
hur etmezse, Arnavudlub.ta
ki ltalyan orduıunu çok yo• 
racak, çok hırpalayacak ve 
bu ıuretle Yunaniıtanı mü· 
dafaada devam edecektir. 

Rumanya 
deği~iklik 

• * • 

kabinesinde 
olmıvacak 

Bi.ikTet 13 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Rumen hükümeU au."ı ara!'lında söı 
de istifalar vukiıa geldiği hakkında 
bir yabancı ajans tarafıncfan verilen 
}ıab!!'rf,.r~ vfl.lıınlanm:drtadır. 

~AR BAROS· 
~11 Yazan : 
.:'•nıa•tırıırr •• Ekrem Reşid Tefrha Ne. 

~ltıı tefr.ke 27 

~~~l, Ceı:ıire bir gemi göndere- İspanyollar çullanacaklar ve hepsini 
~~laı~ olan kuvvetlerin hazırlan- kıiıı;tan a:e<"ireceklerdi. 
, ılııı buıunduı!u bildirdi ve gôn- Guz<>I tortibat?.. O kedar gtizel ~· 
'hı.ı. lal.im.qtta, yakında Yahyanın bunu t"fcrruntile oğren.~n Oruc bı e 
~ 0-'I..~ bit İspanyol donanmasile ge beğenmiştl. Bu sefer hıç bir hiddet, 
c_"'f\~;-aırıın tahtını istirdad etmek.le i hiç bir -~~det . a18.meti göst~'"ınedi. 
~~Oruca tarafgirlik edenlPrın Yalnız gulumsedi ve: i . 
ıı.; t, e. u~ ceı.ahı.ndırılaC"n*:ının yer~ -1 . - Durun hele, ben o~lara daha yı 
~.-htt' rıl&tılmasını tavsiye cttı Bu bır oyun oynıyayım, dt:aı . 
~· ~rine tekrar ~nrlıı~ ve kor- Erteıl cuma günü bermutad ~eh -
t,~ ~lan Cezeirlil~ı. daha ilt>ri rin bÜ)',ük ~in~ gitti. _

1
Ma.iyeti, her 

~. ~ eu ka•tetmeie karar ver .. amankınden zıyade değı.~ı: Her cu
~~t(. k.ad fU ,ekilde cereyan e- ma namazında oldu~u gıbı bu cu, lı' / mada da tehrln bütun. ilen. gelenleri 
, ~I\ k_,~lan bir mua~ :r-en günde camide toplanmı,tı. Bı~d~nh_ıre . dış~-
~ koylüler eehre nıuUtdhı.n rıdan kapılar' ifgal "~ı~. lçrrı hu
~ bo geleceklerdi. Fak.'\t her biri- cum f'den maıyet bölutu ettadt, '.';er
~·~ ~oıu altın.da bir ai1.lh sak - lile~ln üzerine ~ücu": et!i. Bir kaç 
\ ~. l~ktı. iç k.ale~n verilen dakıkada herkesın elı ... k~lu Blkı. ~k_ı 
) 'l t Uzerine limanda ve havuz- b:ıDlıındı ve Orucun onune ı:etırıldı. 
~'-!~ lırıan Türk gt'"mil:-1.·ı yakılacaktı Oruc, bşları c:.:ıtı~ .. bakı~ı so~~k bir 
.. ~ kerrıilerinin imdadına koı;an hiddttle dolu, ııesını çıkannad~n c:Ju-
~ \'e •rkada,larının ~raydan ay- ruyor, arada aırada elile önü:ıden ge
tlt:1tıdqn bllistifade saray işµFı.1 çirilenlr!rin bazılannı r.ö:ıııteriyordu. 

~bl. Ilı kalan Türkler de ilT'ıha edi- ı Adedleri y,i_rml ikiye hali~ olan bu 
~ "'langınJa meı:ıgul o•an Oruc !uika!!d muretteblerl camnn avlusu

l'eU, üzerine de kaleden yetiten na çıkartılıp kelleleri uturuldu. 

1 İngiliz -Ameri · 
kan dostluğu 

artacaktır 

1940 buğday mahsulü Avrapadadüşüktür. Normalse
nelerde 11 milyon ton olan Avrupanın buğday eksiği 
bu sene yirmi milyon ton olacaktır. ithalatçı Avrupa 
devletleri ıse yüıı:le otuz nispetinde bir eksiklik 

Şekerin çok kıt olduifu Cihrut Har· 
binde çayda şeker bir cok türlü kul· 
Janıhrdı: Kıtlama, göıleme, haya1-
leme Jibl. Kıtlama, bir parça tekeri 
avurda siz1eytp her çay yudumun• 
dan sonra ondan bir ze~ emmek; 
ıöıJeme ise çay icerken şekeri knr· 
,ıya koyup mamarasJle ıetinm!kU .. 
Bayallemeni.n ne oldofunu anlatma .. 
i• ne hacet! O, mevcud olmıyan tat
lı maddeyi Adece diqilııın<'lı:tl. Fa· 
kat. o zamanlar, şeker ya Avustur
yadaıı, ya Rusyadan ıelir ve bir lok• 
ması bile memlekette imal edilmezdi .. 

Kanada Basvekili Avam • 

Kamarasında beyanatla 
bulundu 

Londra 13 (A.A.) - Avam Kamara· 
sında beyanatta bulunan Kanada Baş~ 
vekili Mackenzie demiştir ki: 

c- İngiltere, Kanada ve Amerjkn 
arasındaki işbirliAlnin pek bü.vük o· 
lan ehemmiyeti bütün İn~iliz camiA!!lı 
noktai nazarında üç taraflı mihver te
..şekkülünün kat kat fevkindedir.• 

Hatib netice olarak demiştir ki: 

c- Kanada hükO.metinin Kanada
nın harb ııtayretleri için mümkün ad -
dettiği yegine hududlar insanca. mal
xemece ve fedakirhk kudretimizce 
malik olduğumuz zen~likler men .. 
bamın hududlandır .• 

Başvekil, geçen ağusto!lıta akdedilen 
Amerikan - Kanada itilihnı dostluk 
\•e hüsnü niyete müstenid yeni bir 
dünya nizamının devamlı teıekkülU
ntin bir kısmı olarak tavsif etmiştir. . 

Epir İtalyanlar 
cephesinde ricat 

ediyorlar 
(Başlandı 1 lnd salılfcde) 

dan mürekkeb olan bu fırkanın üçte 
ikisine baliğ olmaktadır. 
Düşmanın bu harf"kih da hiç fÜphe

siz münhasıran sivil halkı tethlş gaye
sini gütmekte idi. Fakat halkın mane· 
viyatı tam ve mükemmel olmakta ber
devamdır. 

DBAC VE AVLONYA YANIYOR 

Atina 12 (AA.) - Dün gece İngiliz 
bombardıman tayyareleri Amavudlu
ğun başlıca limanı olan Dracı bom -
bardunan etmişlerdir. Bir mahrukat de 
posu tamam.ile tahrib edilmiş ve çıkan 
yangın 6 kilometre uzaktan görülmüı
tür. 
Diğer bir tayyare filosu da Avlonya 

limanını bombardıman ederek bir ce .. 
pane deposunu berhava etmi.ı;tir. 

Pazar günü bir İngiliz tayyaresinin 
Avlonyayı bombardımanı sırasında bir 
petrol deposuna isabet olm~ "e de
polarda yangın çıkmıştır. İngiliz tayya
releri Ayasarandide büyük bir gemi:r-i 
hasara ulralnutlar, Konispoldo. rıhtıın
la üzerindeki binalar harab olmu~lur. 

Hayat pahalılığı 
[Baıtarafı 1 inci sahifede, 

nihayet umum! fiat .seviyesine tesir e
deceji hususudur. 

Bugün piyasadp.ki arz miktarını da
raltan veya inaliyet masraflarını yük· 
selten ve tabii telikki edilerek ittiba 
edilmesi zaruri bulunan bazı hidisc
lerin ıikrile iktifa ediyorlız.. ZMten dün
yanın fevkalide ahval içinde mubarib 
ve bitaraf bütün yabancı memleketlere 
nazaran izah ettiğimiz hidiselerin pi
yasamızdaki tesirleri nisbeten çok ha
fiftir. Memleketimı.in, ihtiyacımızı ta
mamen k&rfllayacak derecede gıda 
maddesi istihsal etmesi millt aanayil
mitln de kendi aa.h.asındaki talebi kar
tılamak için tam randımanla çalışma,. 
sı bizim için bir nimettir. 
Yarından itibaren fiatıan lüzumsuz 

bir şekilde yükselten imillcriu tctki· 
kini \'e bu im.illerle ne (ibl tedbirler
le mücadele edilmesi lıiıım geldiği ci
hetinin tahlilini piyasadan alac•i':'tnuı; 
misallerle tetkik edeceğiz. 

İngillereden 
e,yası 

mensucat 
geldi 

inııiltereden son gelen ithalit mad
deleri arasında mühim miktarda yün-: 
lü ve paınuklu mensucat bulunmak
tadır. Bu mallar piyasaya çıkarılmadan 
evvel Ticaret Vekaleti tarafından ma
liyet Hatları tesbit edilecek ve azami 
s~hş fiatı konulacaktır. Bu itibarla ku
maş fiatıarının ucuzlaması beklen -
mektedir. 

Milletlerin iaşesinde ba, rolü oyna
yan buğday, ancak cenubi Asya mem
leketlerinde bu rolü pirince terkeder. 
Filhakika orta Avrupa memleketleri 
jçin çavdar ve patates de mühimdir; 
fakat bunların dilhya ticaretinde he
men hemen mevkileri yoktur. Her
hangi bir yerde ekmeklik ihtiyacı baş 
gösterine ilkönce mevzuu bahis olen 
buğday ithalitıdır. 

Evveli bir dünya bu!day is -
tihsalini tetkik edelim; verilen bülün 
adedler, milyon ton olarak 19:J4 - 1938 
vasatisidir: 

Dünya istihsali 
Avrupa istihsali 
(Sovyet Rusyasıı) 

Fransa 
İtalya 
Almanya 
Rumanya 
Yugoslavya 
Macaristan 
İngiltere 
Bulgaristan 

Milyon ton 
138,0 

8.0 
7,2 
5,1 
3,3 
2,4 
2,2 
1,7 
1,5 

Avnıpa 

istiluali 
yÜzdesl 
18,2 % 
16,3 % 
11.6 % 
7,5 3 
5,4 ... 
5,0 % 
3,9 % 
3,5 3 

Avrupa 
istihsaline 

nisbeti 
Türkiye 3,4 7,7 % 

Normal zamanlarda da garbi Avru· 
pa memleketlerine istihsalleri ki.fi gel
meL Bu memleketler senede 9 milyon 
tonu deniz.aşırı memleketlerden ve 
Sovyet Rusyadan; 1,5 milyon tonu Tür
k.iye ve Balkanll:lrdan olmak üzere or
talama bir hesabla senede 11 milyon 
ton kadar buğday ithal ederler. 
İthalitçı memleketleri atağıya yaı.ı

yorum; bunlardan Almanya normal 
senelerde buğdayla kendi kendini bes
liyecek vaziyettedir ve görülen ithaliit
la son senelerde bet milyon tonluk bir 
~tok vücude geürilmi,ür. 

İtha18t: 1\-lilyon ton 
Dünya ticareti 13,80 
Garbi Avrupa ithalatı 11,00 
Bu mikdardan muh- Avrupa itha
telü memleketler ith.a.18tı litı yü.ıde&i. 

Milyon ton 
İngiltere 5,14 46,7 % 
Belçika 1,06 9,6 % 
Almanya 0,82 7 ,4 % 
İtalya 0,10 6,3 % 
Holanda 0,54 4,9 % 
İrlanda 0,41 3,7 % 
Fran..<a 0,31 2,8 % 
Danimarka 0,25 2,2 ı:. 
Norveç 0,17 1,5 ·~ 

Bu adedlerden görülen en blriı nok
ta, İngiltere itha.Utının Avrupa ithala
tının yarısına yakın olmasıdır. 
Şimdi ihracatçı memleketleri tetkik 

edelim; garbi Avrupaya senede 1,5 mil 
von ton kadar buğday satan memleket
İer funlardır: Bunlardan yalnız Ruman 
ye ve Macaristan iatihsaHerinin yü:ı.de 
yirmi kadarını ihrac ederler. Diğerleri 
ancak istihsalin küçük bir mikdarını 
harice satarlar: 
İbracPf: 

eallerinin 
"\1i1yon ton yüzdesi 

Rumanya 0,68 20,6 c;'o 

Macaristan 0,42 19.0 % 
Yugoslavya 0,17 7,0 % 
Bulgaristan 0,09 6,0 3 
Türkiye 0,08 2,3 % 

Deniz.aşırı memleketlerinden en bil
yük ihracatçılar tunlardır: 

Dünya üca-
Milyon ton re.ti yüıdesi 

Kanada 4,3 31,0 ~ 
Arjantin 3,2 23,0 % 
Avustralya 2,0 14,7 % 
Sovyet Rusya 0,6 4,2 ~ 

Birlctik Amerika 1932 ye kadar huii· 
day ihrac ederdi; fiaUar dü~tükten son· 
ra ithalatçı oldu ve ancak 1937 den 
sonra ihracata bafbıdı: 1937 ihracatı 
0,9 ve 1938 ihracatı 2,4 milyon tondur. 

1910 buğday mahsulü Avrupada dit· 
şüktiir. Evveli 1939 sonbaharı ekim için 
yağmurlu ve gayrimüsaid gitmiı;Ur ve 
bunu takib eden kış donları çavdara 
o kadar tesir etmemişse de buğdayı 
mühim surette mulaı.arrır etmi5tir; bu 
tesirlere harbin yaptığı zararları da 
illve edersek Akdeniz havı.s..sın\n &.z 

müteessir olmasına ralmen umum 
buğday mahsulünün normalden yüıde 
yirmi aşağı olmasını tabii görmek 15· 
zımdır. Nitekim Sovyet Rusyasız Av
rupanın buğday mahsulil bu -tene harb 
deki memleketlerin malümat neşret -

Böylelikle bir müddet için Oruc, Carthağene limanını terketmi{ti, Ayni 
asayişi ve huzuru temin etmişti. ayın otuzuncu günü Cezalr önüne gel-

Fakat, Toledo'da Kerdinal c;alışı • di. Asker ve mühimmat Ar~ı:ı nehri 
yordu. Az bir zamanda on be, bin ağzı kenarında muvaffakiyetle karaya 
asker toplamıştı. Bunlar, kırk kıt'a indirildi ve derhal ordug8hın etr<1.hna 
kadirga ve yüz kırk pare parça ü1e- ~eniş ve derin siperler kanldı. Bu ~iper 
rinde Ceı.alre M!VkedilecP.kti. Fiikat uzun bir kordon gibi şehrin dl! ma
henüz bir kumandan tayin edileme - hallelerine kadar uzanıyordu. lspan
mişti. Çünkü bu vazifeyi d"ruhde e- yollar birkaç gün yerli k11vvetlerin 
decek olan İspanyanın mtMShur der- gelip kendilerine iltihak etmelerini 
yalar generali Femando Ondnıd.a beklediler. Fakat günler g~lyor: bu 
son dakikada mazeret b'tyfln etti. 1 kuvvetler gelmiyordu. Halbuki gelmel'ii 
Barbaroslardan çekindiği a~ik8rdı. liııımdı. Yerliler Yahyanın etrafında 
Yerine Diego de Vero tayin edildi. ! toplanacak değil miydiler? ... Gelmeme
Selimin oğlu Yahya da kumandanın terinin sebebi Orucun vaktinde dav
gemisine bildirildi. ranıp ihtilili bashrmı' olma.sıyclı. Bir 

Kardinalin bu Mt:ırlıktarının hahc-

1 

cami avlusunda yirmi kellenin uryurul
ri Oruca ~etmişti. O da mfırlnfaa ted- ması yekna:ıarda f~dA ş:iddetll bir 
birleri a1makln meşguldü. Tı:-krar tedbir gibi .:Orünebilir. Ancak böyle 
Tunusa adam gönderip HızırdRn kuv- bir tedbire: baş:vurmrıktA Orucun ne 
vet istedi. kadar haklı oldu~u da kolaylıkla an-

Hiç şüpheı;;iz ki, Hızır, Oruca, laşılıyor. Fesad yıll'\n1n1n baf.ınt h"nüz 
Kurdoğluyu gönderirdi. Fakat Kur- mümkün iken ezmemiş olsaydı feci bir 
doğlu denize çıkmıt. İtalyan Sl'lhille - Akıbete duçar olacaktı. 
rini bir hayli hırpaladıktan sonra Mı- Yerli kuvvetlerin gelmemesi üz.erine 
sır seferini. !apmakta olan :~'·uz İ~panyoUar bir harb m('Clisl kurd~
Sultan Sehmın don:ınmasına ıltıhak la . Kumandan DieRO de Vere, hu
etmişti. Binaenaleyh, Hı7-ır. trplnmış c:m plinını iu.h etti. Kuvvetleri dört 
olduğu beş yüz yolda~ı on beş kıt'a kola ayırıp tchre ayni zamanda dört 
topla b<>raber d~rt kadirganın i<'eri- taraftan hücum edecekti. Bu tabi.ve-
1<ine yerleştirip lshakın kumar.d'l~ın- ve diğer kumandanlar itirı=ıı elüler. 
da Ce:r.aire gönderdi. Sonra dn BP.at- Hatti. seferin ikinCi kumandlınlı!t va
rice'le muaşakaya, HaSl'\nla da tedri- zifesini gören Don Juan de l:Uo: 
stı.la devam etti. • _ Böyle yapmakla kuvvetledmi1j 
6 - Orucun hüyi;k "'& ferı dağttınıo olacağız ... Bu Uılıiy•y• nan-

1516 -;en•si ""l<•l ayının :ık günle- ran şiddetli ve kesif bir hü_~uın Y•P
rinde, İspanyanın mu~ kuvvetleri mamız.a imkin yoktur, dcai .... Fakat 

hissedeceklerdir. 
memelerine rağmen 35 milyon ton ka
dar tahmin olunmaktadır. Demek noc
mal 1enelerde il milyon ton olan Av
rupanın buğday eksiği bu ::ene yiı·mi 
milyon ton olacaktır. Avrupa memle
ketlerinden yalnız İngiltere kendi ih
tiyacı olan bet milyon tonu dcnız q.ı

ndan ithal edebilecektir. Dijjer Avru
pa ithalitçıları Ba1kanlardan d-:t mü
him miktarda buğday alamıyacaldar· 
dır. Çünkü zaten ihracatları istihsalleri 
nln yüzde yirmisini gcçmiyen bu mem
leketler mevzuu bahis % 20 eksiklik 
kaTltsında kendi kendilerini be:sliye
bilecekler ve ancak bu sene iyi olan 
mısır ve patates kısmen buğday yerine 
ikame ederek bir miktar buğd.ıy ihrac 
edebileceklerdir. Memleketimiz buğday 

ihracatını durdurmuştur. Avrupa de .. 
mek oluyor ki ancak Rusyadan buğday 
alabilecektir. Besarabya kend~ine geç
tikten sonra Rusya ihracatı belki 2 mil
yon tona yaklaştırabilecektir. 

Fakat ne de olsa İn&iltere ve Sov ... 
yetler Birliğini hesaba katmaz.sak. 
diğer Avrupa memleketleri buğday 
İçin yüule otuz nispetinde bir eksiklik 
hissedeceklerdir, ve bu eksiklik Ak
deniz havzasında ve mühim miktarda 
çavdar ve patates yiyen orta doğu Av
rupasında nispeten az ve bun.a mukabil 
Holanda ve Belçika ile şimalt Fransa.
da kendini daha bariz bit tarzda gös• 
terecektir. 

Dr. İlhami 1\IASAR 
(Ulus'lan) 

San 'atlıiır portreleri: 

Duyuyoruz ki büyük tehirleri.mizden 
birinde, bir kaç cündenberi şeker 
ııkıntısı çeltillyormu11. Acayib ~y! 
Şeker kampanyası bqlayalı henüz 
bir kaç ay oldu ve Tilrldyede vker 
huiday kadar bo1 olmak U.zımdı. 
Anc:ak, tahmin edebiliriz: Büyük de 
olsa her ~hrin şekrr ihtiyacı ve o
nun tatmini mlyadlan ruaJO:mdul'. 
Farauı İstanbul. haftada şu kadar 
ton ,.kor yer. Şu halde bir ba!Uılık 
~kul dıtha ıtok edilmiş ise şekel'
olılitl bir (Ün bile tadoeü değildir. 
Uldn, feker pabalanacaUrı.., yahud 
kalmıyacıkınlf pbi membıı.ı meçhul 
- malllm ya! • .-yialara inananlar 
bir aylık ,.kerl birden alıp kHerle• 
rine yerleştirmeli tedbirlili\t sayar• 
lana o :ıaman. ıerisi celinceye ka.· 
dar, şeker yokluğunu hissetmek he
piıniz:in nasibimiz olacaktır. 

Viviane Romance 

• 

Açıöılülere, cehle.rinde (azla het on. 
kuru,lan olduiu için b•kk•l dül<· 
ü.nlannı evlerine t.qıma.k sevdası• 
na kapılanl•ra, pahalılıktan kork .. 
tuklan içln pabalılıiuı r:ıucidi olnn
lara hatırlatmalıyız ki tedbirleri bü· 
kümsüıdür. Günün birinde pirino 
veya kahve, sabun veya fasulyf!. MJ

da veya mercimek azalacak veya 
yanlarına yakl.a.şılamıyac:ııık kadar 
pal.ıalanacak oluna yoklufwı aubı
na ilk.önce onlar katl~caktırlaT; 
buıiln bakkaldan ta$ıdık1an eJ'Vlkı 
krndilerinden evvel fareler k~· 
ceğf ve keselerinin dihf haşkalann
kilerrl.en önce delinettii icin-. 

İSTANBULLU 

temedi. Bir terı.iha.neye verdi. Ayda 
250 frank alacak, üstelik yeıa•k yiye• 
cekti. 

ŞANS ONA l!ARDlllt ETTİ 
Bir 14 temmuz Rilnü Paris meyd3n

larından birindeki baloda dansederken 
Sara Bernar tiyatrosundlı ona rol tek ... 
lif eden rejisörle kartılaftı. Bu adam 
Sara Be.mar tiyatrosundan ayrıJmıt. 
Moulin Rouge'de me~hur san'ı:ıtkir 
Mistinguett'in bir revüsünü temsil et
tiriyordu. Kızı oraya davet eyledi. 

Aradan birkaç gün geçtikten sonra 
Viviane orada iş buldu ve meşhur sa.n
atkir MistinJ(Uett Ue birlikte o um:ın 
pek büyük bir revac kara.nan (Ça c'est 
Paris) rövüsünde rol aldı. 

O vakit ancak on altı yaşıru:la idi ... 
Fakat ylrm.i yaş tecrilbe9ni haizdi. 

.çıldırtıcı Şeytan. likabını almıt olan güzel vtvlane Romance MİSTİNGın:TT'E TOKAT ATrl? 

Bu meşhur ıan'atk.ir, bu ~iiıel kızı 
kıı:ıkanmal;a ba<Jlamıştı. Viviane onun 
tahakkümüne dayanamıyarak bir pÜn 
o •meşhur• san'atkAra milkemmf'l bir 
tokat attı~ Bu hldiae Farisi birbirine 
gec;irdi. Gaz.~teler onden ur.un uzadı
ya behsetme~e batladılar. O da M~uHn 
Roug'dan kovuldu. 

Bu güzel Fransız yıldızını tanunı- VİVİANE KİJ\.IDİ? 
yan, ıevmiyen, takdir etmiyen yoktur kazandı. 
sanını. 

Viviane Romance'ın cidden çok me
raklı hayalını anlatmadan "vvel o
nun hakkında meşhur bir muharruin 
yazdığı makaleden 1fU satırları nakle
deJim: 

•Pek kısa bir zamanda, Fransız ıi
nemacıhk dünyasında göz kamaştıran 
bir parlaklık ile yükselen, binlerce 
kalbi kendine çeken bir yıldız do~du. 
Bu, göıJeri karanlık ıeceler kada,_r es
rarlı, dudakları bir gül ııioi kıvnk, 
saçlarında engin deniılerln dalı;:ı:alan 
saklanan güzel artist, ateşli Vivh~ne 
Romance'tır. İlk filminde blr kıvılcım 
gibi parladı ... İkiııci!'i.inde için i.;in ya
nan bir ateş oldu ... • 

1932 GÜZELLİK KRALİÇESi 

Viviane, bundan on altı sene evvel 
Fransada Melun kasabasında soıuk be 
nızli, soluk götlü zayıf bir kızdı. Ba
bası mütckaid bir subay, :ınnesi bir 
hastabakıcı idi. 

Gözü açık bir kız olan •Vivlane• 
serbest meslekte çalışmak arzusun -
da idi. Lyon tehrinde mensucat tica
retile metgul bulunan dayısına müra
caat ederek it istedi ve oraıia fabrika
da kumaş boyacılığına başladı. Bir ta
raftan boyacılık ededursun, gene kız, 
iyiden iyiye aktris olmağı kurmuştu. 

Bund.1n hl('bir teesa:ür duymadı ve 
derhal Tab:lrin'e girdi ve .French • 
Cancan denilen ovunu oynama~a be!'l
ladı.. S:.n'atk.ir 1 ı~ıru t~ken·mül ettjr
mek için dans ve pn dersleri almağa 
b~hı.dı. 

Tam bet sene bu hayab sürdü. 

Bu me6leği Rodolf Valantino'nun bir SİSEJ\lA YA GİRİŞ 

filmini seyrettikten sonra beğenmişti. Gündüzleri ıtüdvolar clvarı.ntl.a do-
Artık Parise gitmek için para birik-

tirmeğc ba$ladı. 1atmağa başladı. Niha~t Girl rollerin-
dt>n birini aldı. Bu ro1ü çok kü('üktü; 

Parası tamamlanınca dotru Parise 
fakat nnll flmdililr kAfl .ceım,.kte idi. 

gitti. Bir akşam tiyatroya gitme~e Bir "ün stüdyoda •Prenses T~mbım• 
karar verdi. Hava yağmurlu idi. Sade 

filmi çevrilirken reji~ör Greville onu elbiselerini ve kalın siyah çorablannı 
f'C.rdü, u\ıı:l ve kl'lbilivetlni beğen•· 

giydi ve yola çıktı. Sara Bermar ti- rek ona küçük. frık~t hakiki bir -ol 
yatrosuna gitti. Güzelliği bütün na- tevdi eyledi. Greville onun ic;minln 
zarları çekiyordu. Onun gürleri hiç 

Viviene Ortmens o'duitunu hiliyor~•1. arasında oTtaya bir havadis ya~·ıldı. bir ft'Y görmüyordu. Aklı, fikri tiy11t-
Fak~t vanlıclık ili'! Ortn'lt"ns'i Romtı""ll""f!Güzellik kraliçesi ilin edilen kız, me-ı roda temsil edilen l'ArlMienne piyf"-

1932 senesi, güullik kraliçesi intiha
bının moda olduğu !enelerden biri idi. 
PaTiste yapılan güzellik müsabakasın .. 
da birincllil"i ve dolayısil~ Krııllc;'t"lilti 
kaıapan. Viviane Ç>rtmens adında gü
zel bir klıdı. Intihab gürültüleri 

V•Ptı . Bu Wm kızın çok t:.oşuııa 9i•ti, A•r anne imiş!!. Mesele uzun müna- sinde idi. Bir kolayını bulu'! bu tem- Ve bunu kencli~ine rMmell mJtl ,.•~i. 
kaş.aları mucib oldu. Nihayet kraliçe- ıili doya doya seyretti._ . . 
ilk tacı ondan alındı ve ikinci gelene 1 VİVİANE ARZUSUl\'U AN1'TJ;SiNE Bu ısfm ona -~dd:'1 ulur ·ef'.r-:iş 
takıldı. Bh.DİRİYOR oldu Artık bOvuk fılmlerde ıt!'.~~ıı ve 

Bu vak'a ve mucib olduıc.u dediko-, Ti trod ~- h . , bA,lıc• roller a]mfl.~a b::ı.~lAdı . Puaün 
H ya an çııunca emen annesıne . 'P 

dular ona •Kraliçelik• ten fazla yara- ko,tu: 2? yaşında bulun~1'\ Viv.ıane_ rımrın<"~ 
dı Herkes ve bütiın matbuat t>ndan An ·~ 1 Ti tro • tk~ şımdiye kfld•r muteaddıd filmler Cf'-

. - necı..,m. va sana an o- . . ti B fl 1 1 h · d el k 
bı:ı.h~yledi. 1 • Sana ·· 'd ıı vırm1-, r. u ı m er n ~l>Sın & r • c 

aca5ım... mu1 e. . b .. ..k ff k" tl k t 
O vakit Fransada ve bir çok mem

leketlerde büyük şöhret edinmi' olan 
dan!Ör Harrv Pilrer ona müraeaat e
derek kendisile bir numara yapmasını 
teklif eyledi; o da kabul etti. Bu nu
mara pek büyük bir muvaftakiyet 

Başkumandanın ısrarı üzerine kuvvet
ler dörde aynldı. 

Diego de Vero'nun diğer hir hetası, 
hiqr toplannın sahildeki Türk batar
yalarını ve .,ehrin alt kısımlarını de
ğil de yukarıda, bir sırt üıerinde bu· 
lunan kaleyi ve evlerini dövmesi em-

1 
tini vermek oldu. 

Hisar kumandanı Nicolao de Quint j 
raporunda: 

·Ben tehri, hisardaki topların atcti 
altında tahrib etmek istedimıe de Di- 1 
ego, buna razı olmadı. Ancek ,ehrin 
yüksek kısmını topa tubnam1 emretti. 
Bunun tesiri, hedefin uWhAı dola
yısile, pek ehemmiyetsiz oldu ... • de
mektedir. 

Fakat Babııtzun isimli kapı ııkı hlr 
nteş 9Jtında k~ldı. Aral.1'rındaki. irti
batın liyıkile temin edıleme~e~ı se
hebile d?rt İspan'ı-·ol kolu bırbırin • 
den ayrılmıt gibi idi. Çok geçmeden 
Diego'nun askeri c;apulculula başladı. 
Şehrin d1.1 mahalleleri yağma edil
di. evler soyuldu, kadınlar tasalluta 
uı!radı. 

Bu esnada Oruc, bir divan kurmuş
tu. Vaziyeti izahtan sonra yantlm.ası 

!87.ım gelen hareketi tayin etti: 

Sara Bemar tiyatrosunda danı et- ı u,·u muva fi ı''t> er a7.'!lnıııı!o t • 

mek için kabul edildim. Günde altı Son Sf"nelf"r ic:inde C!:\'"İmıı~ olrh•lu 
frank veriyorlar. Ayda 180 frank ala- ve pek büvük muvaff•ltfvet~~r kaı"n ... 
cağım. Üstelik aktris olacağım. Bak ~1$. olan filmleri içlnd~ en. fııı.ıla be
naı:ııl oldu. Tiyatroda oturm•Jfltum. Son genılı>nler: Tino Rossi ıle bır11kte ee
radan rejisör olduğunu ar.ladııl:ım ih- virdiği. •Yakan Puo;;.eler• filmi ile ·Ar
tiyar bir adam beni kokmak istedi. TJ- kR Sokak• filmidir. 
yatroya olan heve"ini anl~ttım ona.. İ!lllte •Cıldırtıcı St>ytan• ı:ıüıel un'At
$t:Üldü, beni yanına k-ııbul etti. Ne ka- kAr Viviane Romance'ın macera dolu 
dar bahtiyarım anne!. hayatı ... 

<;_ ENGiN Fakat annP!'l'İ onun aktris olmasını \!: 

Yarın akşam SARAY Sinemasında 
Sinemanın en sevimli Jönpronııveri 

TYRQNY:, POUl~Rin 
SOSİA HENNİE - ET>!OA M~Y oı.lvrn ve Rolivud 

sarkı~ı krah RUnY Vt'-T.LER il• t>"'rah<-r yarı!.ttılcl'\,.t 

KAJl .J.AR A '·'1.'1NDA 
narnınd111d son ,aheserinin ilk 

GALA. C::TT fi • 

iraesi •erefine 

t>'C'C'' 

Bu muhtf'•:em fılınde ırörec,..ğiniz :vf'ni S\VİNG BACK TO BACK 
~l~mod d~noı:ı hühin .Amerik.lda hüyük bir ra~bet eörmektedir. Göz 
karru:ı~tı,.an (l ... kor1Fır.- <"n~ih ve alAkıtbah, mevz\1 ... Güzel kadınlar.., ve 
fevkalt..-le e~l•nceler filmiriir. 

V11r•n ~le-'""'" ; .. ;,.. ..,,..,,,.....;., .,,-v,.1.ıı .. ., .1...t."1 ....... 0:0 ...; ... n1•t!'t1r. 

=== 
ı -~YLA ile MECNUN 

Gürülmemlş bir muvaffa'rlvetlc 

İPEK Sinemasında devam ediyor 

- Uzun zeman lil?hri d\i.IJ:l'Tlnn Atf'fi 
altında bırakmak doiru olmaz. Dü'$
manların cesaretini kırnıak, onlıııın ü
midsi:ıliie düt-ürmek lcin stördiitüm 
tek çare bir thrac hareketi yapmak
tır ... Kılıclarımı7..a serı\alım, atlarımı-

1 7
..8 binelim, kifirin üzrrine ıı;alrlı,.ı\- lı•••••••••••••••••••••••••••••ı• hm... (Arkası var) 
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SPOR 
F utbolda hangi 

uyacağız? • 
sısteme 

Futbol 
etmesi 

tayin Federasyonunun bunu 
ecnebi temaslarına ona ve 

müsaade •• gore 
lı Futbol meraklıları yeni bir haber 
kartwnda pek tabit olarak sevinc!erini 
izhar ediyorlar. Upeyşt bir buçuk ay 
sonra İstanbulda maç yapacak! 
Meşhur ve kudretli J.tacar takımını 

seyretmek yalnız futbol tiryakileri 
için değil, muhakkak ki bütün sporcu
lar için bir zevk olacaktır. 

Bu büyük takım, bilmem ki, bir ih
tiyac gözönünde tutularak mı çağınl
m.lftlr? Yok eğer tesadüfen maç yap
mağa gelecekse herşeyden evvel, eli· 
mizde bulunması icab eden bir prog
ramın müsaadesini almı.t olmak icab 
edecektir. 

Bugün Uypeşl'i, yarın Sunderland'i, 
öbürgün Araenal'ı böyle gelişigüzel 
çağırıruk, futbolcularımın sık sık ho
ca değiştiren talebeye benzetiriz. 

Ecnebi temaslarının, kıymetli ra
kiblerle olmak lf&rille, temin ettiği bü
yük faydayı lnkir etmiyorum. Garib 
düşüncelerle okuyucuları boşuna meı
auı etmek niyetinde değilim. 

Ancak, bu temasların istenilen neti
ceyı vermesi için, mantıki bir esasa 
dayanm8Sl '8rttır. 
Şimdiye kadar Slavyalarla, Sparta

larla, Viyanarun dillere destan takım· 
larile, Macarların seyircileri mcphut 
bırakan timlerile çok defa kapı komşu
luğu yaptıfc.. Netice hakkında .Benim
cı&:lum Bina olur, döner döner gene o
kura dan başka söyliyecek iÖni.mÜZ 

yoktur. 
Futbolda ileri gitmek, memlekette 

mevcud büyük futbol aliikaınıa layık 
olmak istiyorsak, ecnebi temaslarına 
ehemmiyet, fakat bir de düzen vermeli 
ve bunların başıbo,, geliiİgiıul yapıl 
masına mBni olmalıyız. 
Kalkınma yapılırken, ibret alınacak 

dersi evvelden bilmek lazımdır. Yani 
önceden futbolda tutacağımız sistemi 
tayin etmeliyiz. 

Çok defa c bir takım her sistemi tat
bik edebilmeli ve bunu rakibi.ne göre 
değiştirmelidir• teklinde paradokslar 
işitiriz. Görünüşte, insana hemen kana
at verecek gibi olan bu Wların bozuk
luğunu anlamak için, sistemle taktiği 
birbirinden ayumaj;1 bilmek Jizımdır. 

Hep biliriz ki, taktik, bir takıının, ra
kibinin zayıf ve ya kuvvetli taraflarını 
hesablayarak kullanacatı tabiyc!dJr. 
Takun, rakibine ve dilt;er şartlara gOre 
U.."Un pasla )asa pasla1 havadan, yer-

-

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBASI DRAM KIS~llXDA 
Bu gece saat 20.30 da 

Ayak Takımı Arasında 
KOMEDİ KISMTh'D I\ 

Gündüz saat 14 te 

ÇOCUK OYUNU 
1 Gece saat 20.30 da 

DA D 1 

ABONE SARTLARI • 
Türkiye kin : 

Bir ayhk 
Üç avlık 
Alb avlık 
Senelik 

150 Kuruş 
400 • 
750 • 

1400 a 

Yabancı memleketler l<'i n t 

Üç aylık 
Alb avlık 
Senelik 

800 Kuruş 
1450 
2700 • 

İmtiyaz eahlbl ve Başmuharriri: 
Nocib Ali KUÇUKA 

Umum neş.riyab idare eden 

Yazı İ4leri Müdürü: 
Cemal Hakkı SELEK 

Basıldığı yer: 

Cumhuriyet Matbaası 

etmesi lazımdır 
den, ofansif veya tedafüi oynayabilir. 
Fakat sistemin bununla alakası yok
tur. Sistem, takımın oyun tarzıdır; ya
ni stilidir. Taktik nekadar dcğitirs"? de
ğişsin, sistem hep odur. Daha açık bir 
ifade ile söytiyecek olursak, oyuncula
rın birbirlerile anlaşma tanıdır ki, bu 
tarz bütün oyuncularda birdir. 

Bugün Macar, yarın İngiliz, öbürgün 
Patagonya tak1mlarını hiç birteY dü
şünmeden, sadece maç yapmak için 
çağırırsak, ileriye bir adım bile atmak 
imk.iru kalmıyacaktır. Olsa ol!l8, üstün 
takımlar .seyreder ve seyircileri biraz 
tatmin ederiz. 

Futbol teknik komltesl, kalkınma 

mevzuunun ve seyirci zevkinden ev
vel futbolcuların istifadesinin konuşul
ması lizım geldiği bugünlerde ,ecnebi 
temaslarının, hangi sistemin adapte 
edilmesi için yapılacağını tayin ve fut
bolumuza, bünye.sine göre ve hazme
debileceği gıdaları vermek için, çağı

rılacak takımların teknik va.sh mü
meyyizlerini tespit ebnelidir. • 

Bir taraftan .merkezi Avrupa siste· 
mi• nakaratına ve diğer taraltan bu
nu bastıracak kadar yükselen .İngiliz 
sistemi• teranesine ayni zamanda ku
lak verir!iek bu işte ahenk bulmağa 
imkin yoktur. 

• Füruzan TE KIL 

Yeni bir kosu 
' 

pisli 
Şeref stadında yeni bir koşu pisti ya .. 

pılmasına bölgece karar verilmit ve i{e 
başlanmıftır. 

Şehrimiz atletlerinin, yalnız Kadı
köyünde çalışmağa mecbur kalmaları 
yüzünden çektikleri aıkıntı böylece 
biraz hafifliyecektir. Şeref stadı pisti
nin altı kulvar yapılmasına imkan gö
rülememiş olduğundan, dört kulvar ya
pılacaktır. 

Karagümrük stadında da yakında altı 
kulvarlık bir pist yapılmasına başla
nacaktır. 

Voleybol işleri 
Voleybol ajanı dün bölge binasında 

kulüb murahhaslarını toplayarak bir 
görüşme yapmıştır. Bu toplantıda hu 
ithtkl voleybol faaliyeti hakkı.a.d:ı ko
nu,ulmu, ve resmi maçların ayın to

nunda başlamasına karar verilmiştir, 
-

\Kartal ve Pendikte 
ekmek fiatları 

Toprak Mahıulleri Ofüi, Bele
diye hududları haricinde kalan 
Maltepe ve Kartala buğday ver• 
mediğinden buradaki ekmek fiat· 
ları 14 kuruşa kadar artmıştır. 
Çünkü piyaeadaki buğday fiatlan 
Ofisin verdiği buğdaylara na1a· 
ran 2 kuruş kadar pahalıdır. Kar
tal kaymakamı Adnan Akse! te
reffü hakkında ıunlan ıöylemi~

tir: 

c- Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından her gün dağıtılan un 
Belediye hududları dahilindeki fı 
rınlara §&mil olduğu hakkında ye. 
ni bir emir telakki cdilmi~tir. Bu
nun üzerine kazamızdaki fırıncı· 
)ar piyasadan buğday tedarik et· 
mek mecburiyetinde kalmışlard ı r . 
Piyasadan alınan unların b eher 
çuvalı i~e Ofisin verdiğinden 247 
kuruş yüksektir, Kaza Belediye 
meclisimiz bu vaziyeti tetkik et
miş ve fınncılar beher ekmekte 
bir eantim fedakarlık yaptıkları 
halde bir kilo ekmeğin ancak l 4 
kuruşa satıl abilece~in i tesbit et
miştir. Bu ıebeble Maltepe, Kar
tal, Pendikte ekmek bu naıhla 
satılmaktadır. 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

Yazan: C Tarihi macera 
romanı 

----:-------" 
ZIYA ŞAKIR 

Tetrlka No. 
28 

Devriye!.. se çıkarılmıyac&k. 
Diye, homurdandı. Diye emir verdi. Beş Türkopol o-
Nöbetçi, Halil Beyi hakikaten bir raya al.ılırken, ötekilere dönerek: 

devriye zabiti sandı. Derhal mızrağı- - Siz de. benimle_ • 
nın ucunu yere dayayıp kolunu ileri Dedi, ve kılıcını çekerek' sol taraf-
doZru uzatarak. sel&m vaziyeti aldı. taki kovuta hücum etti. 

Halil Bey, nöbetçiye Lir kaç adım Hava sıcak olduiu için. 1-oğuş ka-
kalmcıya kadar aj:ır ağır yaklaştı. pı.§ı ardına kadar açık bulunuyordu. 
Fakat bir an durduktan sonra, h<ın- Ve içeridekj askerler de, kimilen u
çt-rini çekerek, onun üz.erine öyle bir yuyordu. 
atılıt abldı ki, zavallı adam en kü- Halil Bey, elinde yalın lulıc olduğu 
çük bir ıztırab feryadı c:ıkaramadan, h~!de koğuştan içeri daldı. Yüzüne, 
kanlar içinde yere yuvarlandı. Çünkü alkol kokan pi!i bir hava çarptı, 
Halil Beyin hane-eri. bir yıldırım dar- Bu arıtlık, gürültüyÜ duyan birkaç 
besi gibi kalbine girmiş. k~b7.u:ına nefer uyanarak başlarını kaldırdı. 
kAdar dayanmı.ıtı. Halil Bey, korkunc bir Nesle: 

Kale kapısının ve bllha~sa kara • - Kıpırdamayın._ Kim, yerinden 
kolların vaziyetini dün qece Teod.Qr- kalkm1 isterse, parçalarım. 
yastan iyice öğrenmit olan Halil Bey, .~iy bağırdı, sonra arkasındaki 
etrafına aüratle ftÖZ gezdirdi. Ta _ Turko Hara dönerek: 
mahk.ir ve müntakim Biztın!ilının ver- - Silihları toplayın. 
mif olduğu malUmAlın tanıan.ile doğ- Diye homurdandı. 
nı_Iuğuna hükmetti. Etrafını alan TürkopolJar ileri atıldılar. A!!kerie-
Tıırkopollarına, sol tar.aft~ki a!=kt'r Tin başul:lanruı asılı olen kılıcları, 
kotuşunun kap1.11ru gJitt-rerek: j hançerleri. mı:ıraklan, okları, sapanla
' - Beş neler oraya ..• Dıpn, hiç kim· rı derhal topladılar. 

H~KfK;.(T 

~ MER~KILO ~ 
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,.._ ____________________________________ ,_,,_,,_,,_, ______ ..... 
Çorab dokumak san'alini İş Arayanlar 

bir rahibin askı * i, anyorum - Eski ve yeni yazılan 

kemmel köşk saWıktır. Köşk 1000 lira 
kira getirmektedir. Dört etrafı duvar
la mahduddur. Satı, bedeli arsası fia
tına 30,QOO liradır. Galatasaray Lisesi 
kar\'ısında No. 184 Emlik.i.ş, Telefon: 
40010 (20) * Erenköyünde - Ethemefendi cad
desinde dört dönüm arazi 2500 lira
dır. Galatasaray Lisesi karşısında No. 
184 Emliiklş, Telefon: 40010. (21) * Erenköyünde - As!alta bakan bi
rer döni.lmlük arsalar satılıktır. Dö
nümü 1500 - 2000 liradır. Galatao;aray 
Li<;esl karşısında No. 184 Eml8kiş, 
Telefon: 40010. (22) 

' mükemmel bilirim. Uzun zaman ti-

ylrafmıef ı caret sahasında çalıştım.. Bonservis-
T terim vardır. Ta$l'aya da gidebilirim, 

Çorab dokuyen mali.neyi kim ve Arzu edenler Hakikat gazetesinde İŞ 
niçin keşfetti? Bunun eğlenceli, hoş rumuzuna mektubla müracaatleri. (1) 
hikayesini aşağıda okuyacaksınız. * Gene bir bayan iş arıyor - Eski ve 

Rahib Lee, sarışın Mar~aret'i sevi - yen! yazılan bilir. Daktilo yazabilir. 
yordu. Vak'a 1589 da İngilterede Kent Taşraya da gider. VerilecPk maaşı 
kontluğunda geçmişti. bildirir mektubla (Hakikat) gazete-

Kontlukta Lee kadar iyi vizeden sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. f2) 
yoktu. Margaret ise mükemmel bir ev * i, anyorum _ Orta derecede tah
kızı idi. Durmadan çorab örerdi. A- silim vardır. İdare i•lerinden anlarım 
ilesi kalabalıktı ve gene kız hepsinin 

Bonservislerim vardır. (Hakikat} ~a
ihtiyacını karıılamak için gece gün- z.ete!'ıinde O. T. rumuzuna mektubla 
düz çorab örmeye mecbur oluyordu. müracaat. (3) 
Lee, bundan memnundu. Zira nişan-

* 1500 liraya - Boğaziçinde Anadolu 
sahilinin hiç hamamı olmıyan bir mın
takasında küçük, güzel bir çarşt ha
mamı, bir masura suyu ve küçük evi 
i1e beraber 1500 liraya satılıktır. Ga
latasaray Liscı:;i karttı.ında No. 184 
Emlaklş, Telefon: 40010. (23) 

* Gene bir muhasebeci iş arıyor -!ısının böylece örgüden vakit bula
Usulü muhasebeye ve Fransızcaya aşırak başkalarile flört yaparruyacağını 

düşünüyordu. na, tecrübeli gene bir muhaı;.ib lt arı-
Fakat aşk, rahibe bir U!ıam verdi. yor. Referans verebilir. ·Hakikat• ga

Sevgilisinin örgü işini daha kolaylaş- zetesinde (K. T.) rumuzuna tahriren 
t.ırmayı, eğlenceli bir hale sokmayı 

düşündü ve gene kız için bir örgü 
triko makinesi icad etti. Makinesi mu

müracaat. (16) 

İşçi Arayanlar 
vaffak oldu ve işleri yoluna girince *Kad ın ahÇl aranıyor - Ankarada ta
Margaret'le evlendi. tıınnuş bir aile yanında aşçılık yapa-

* 7000 liraya - Lilelinin güzel bir 
mevkiinde beton üç katlı mükemmel 
bir ev satılıktır. Galat.a:ı:ıarav Lisesi 
kar!{ısında No. 184 Emli.kiş, Telefon: 
49010. (24) * 1'foda cadde~inde - Çok ~zeJ 
manzaralı 465,50 M2 ar:ı:ıa satılıktır. 

Bahçesi ve yemiş a~aclan vardır. Ga
latnsaray Lisesi karş-ııııında No. 184, 
Emlaklş, Telefon: 49010. (25) * l'tloda caddesinde - Metre karesi 
15 liradır. Büyük bir arsa satılıkhr. 
Gabı.tasarav Llse!ii karşısında No. lR-t 
Emlikiş,, Telefon: 49010. (26) * Topkapıda - Tramvay caddesinde 
ahşab bir küc;ük ev 700 liraya satılık
hr. Galatasarav Lisesi karşısında No. 
184 Emliikiş. Telefon: 40010. (27) * Fenerbahçı:-de - Çok a-üzel bütün 
konforu haiz kaloriferli bir villa satı
lıktır. Galatl'ııınray Lh;esi karşısında 
No. 184. Emliikiıı. Telefon: 49010, (28) * Çift'!"havtt7larda - ModPrn bir villd. 
satılıktır. B:lhcesi. şah<'ıı;errlir. Galata
~11ray J,fcıcıti knro:tıııında No. 184 Em
lakiş, Telefon: 40010. (29) 

Rahibin makinesi az zamanda meş- calt bir havan aranıyor. (Hakikat) J?a
hur olmuştu. 1666 da bir Fransız ma- zetesi mildiriyetine müracaat. (6) 
nifaturacı, Jean Hindert makineyi ıs- * Bayan aranı.yor - Bek3.r bir gencin 
lah ederek daha mükemn1el bir hale ev işleri idaresini yapabilecek orta 
koydu. Az bir müddet so~ra 14 üncü yaşlı bayan aranıyor. İstedikleri maaf 
Louis bu makine ile çorab imali için ve tercümeiha1lerini (Hakikat} jltaze
Hindert'le bir anlaşma yaptı. te!'rinde K. S. rumuzuna mektubla 

O zamandanberi bu san'at çok daha bildirmeleri. (4) 
ilerledi, mükemmel bir hale kondu. 
Moda kaprisi, süs düşkünü kadınlar 
çorab imalinin büyük blr ehemmiyet 
almasına sebeb oldular. Evvelce yUn 
çorab dokuyan fabrikalar, şimdi daha 
çok ipek çorab yapıyor ve zengin o
luyorlar. Fakat aşk yüzünden çorab 
dokuma makinesini icad eden rahib 
Lee'yi kim hatırlıyor? 

Üç buçuk milyon 
Fransızın avdeli 

Fransanın bombardımanı ve io;ti13.sı 
emasında evlerinden kaçarak yollar
da meçhul semtlere, kimi •imale, kimi 
cenuba doğru akan insan seli, muha
cir Fransızlar, o dehşet fı!Ünlerinden 
sonra •imdi memleketlertne, yuvala
rına avdete başlamışlardır. Evvelce 
muhacirlerin ancak ikincıteşrine ka
dar yerlerine dönmüş olabilecekleri 
tahmin ediliyordu. Fakat avdet, daha 
çabuk olmuf, bir ay evvel, yani bi
rinciteırinde üç buçuk milyon muha
cir Fransız evlerine avdet edereK: yer
leşmişlerdir. 

Fakat 250,000 Fransız: henüz O<'ak
larından ayrı bulunuyorlar. Bunlar 
daha çok. henüz işgal altında buiu -
nan mıntaka1arın ahalisidir. Fakat 
hükUmet, yiyecek ve yaşamalarını te
min edecek bir tahsisat vermeye gay
ret ederek bunlann sefalet çekmeden 
beklemesini temine çalışıyo:o Bu -
nunla beraber Fransada artık muha
cirlerin hk.anına bitmiş: naz9.rilc:ı ha -
kılmaktadır. Şimdi mühim olı::ı.n rıokta, 
yerlerine, yurdhınna dönl"n bu Fran
ıızlara i,terini iade edebHmektir. Bu
nun için de hükümet, mtlhim bir 
kredi açmıştır. Umumun menfaati na
mına büyük işler için 25 mi~yar, köy
lerdeki evlerin İnfl'Sl için 16 milyar, 
ıayrısıhhi mıntakaların ıslahı için 5 
milyar frank tahsis etmeye klirar ver
miştir. 

Bu işlerde 200,000 işçi be1 sene 
müddetle çalışecak, bu 11iuretl0? 800 
bin Fransız ailesi geçinnlİş olacaktır. 

Askerlik ifleri: 

ı-·alih Askerlik Şubesinden : 
1 - Askerliklerine karar veri1mif ol

duğu halde muhtelif sebeblerle Yedek 
Subay okuluna sevkedilmemit olan 
yüksek, tam ve orta ehliyetnamelilerle 
gene kısa hizmet hakkını haiz oldu~u 
halde kamplara iştirak etmemiş ehH
yctnamesizler 1 mayıs 941 de Yedek 
Subay okuluna sevkedileceklerdir, 

Bu sebebden : 
A - 940 yılında lise ve muadili 

mekteblerle daha yüksek mektebler -
den mezun olduitu halde tahsile devam 
ebniyecek olanların, 

B - Yoklamasını yaptırdıl'tı ve Ye
dek subay okuluna sevkedildiği halde 
mektebe peç gittiğinden veva sıhhi 
ıt~bebdf"n dolıtvı mf'ktebin bu devresi
ne yetişmemiş olanların, 

C - Sıhhi mazereti ha~bile ertesi 
l<'neye bırakılanların hemen oubeye 
.,..;irR.r~ııtlPri 118.n olunur. 

Yeni neşriyat 

AMERİKA MEKTUBLARJ : 
Celat~ddin Ezinenin (Amerlk.R Mek

tubları) isimli bir kitabı çıkmıştır. 
Muharrir, Amerikaya yaptıRı sevaha
tin intıbalarını bu kitab ic;erisinde 
toplamıştır. 

Halli Bey, Türkopallarına şu ikinci 
emri verdi: 

- Ok yaylarının kirişlerini koparın. 
Şunların hepsini, birbirine bağlayın. 

Türkopollar, Latin muhafız.lıarı, bi
rer birer yallıkları yerlerden kaldır
dılar. Yay kirişlerile, ellerini ve a
yaklar1nı birbirlerine bağladılar. 

Bütün bu işler, beş on dakika zar
fında olup bitmişti. Halil Dey, beş 
Türkopal ayırarak, onlara şu üçüncü 
emri verdi: 

- Siz, burada bekliyeceksiniz. Şayet 
bunlardan biri, yerinden kımıldarsa, 

hepsini birden kılıcdan geçireceksiniz. 
Dedi. 

Latinler, uyku ~ersemliğile o kadar 
taşırmışlerdı ki, bunlardan birçok.la
n. kendilerinin rüya gördükl~rini aan
rr.aktalardı ..• Vakıa, bunlar, türkçe bil
miyorlardı. Ve llalil Beyin verdiği e
mirleri de anlamıyorlardı. Fakat. Tür 
kopolların kumandanının hareketle
rind('ki kat'iyetten va2iye~J('rinin ne 
kadar tehlikeli olduğunu anlamı~lar .... 
7.eytinyağı kandillerinin loş ışıkları 
alt ı nda bir kat daha büyüyen Türko
pol neferlerinin heybetli kıyafetleri 
karşLıııında tiril tiril titremeye ba~la
mışlardı. 

Halil Bey, buradaki vaziyete tama
mile hakim olduğuna ka naat getirdi. 
Oraya beş nefer nöbetçi bıraktıktan 
sonra, geri kalan bet nefer Türko
pola: 

- Haydi baka4m ..• t imdi, kartıdaki 

Satılık • Kiralık 
* Satılık soba aranıyor - Antrasit 
vakan şık demir bir soba satın alına
caktır. Satmak tstiyenlerin (Hakikat) 
ga7elesinde A T. rumuzuna milra -
caatleri. (7) * Satılık kitab aranıyor - F.ski ve 
yenJ harflerle basılnuş kitablar satın 

alınacaktır. Satmak istlyenlerin (Ha
kikat) t(ıt.zetest vasıtasile A. T. rumu
zuna mtiracaaUeri. (9) * Ufak bir demir kasa aranıyor -
Tem.iz kullanılmış demir bir kasa sa· 
tın alınacaktır. Satmak lstiyenlerin (l?a
zetemlı idarehanesine müracaat. (10) * Bnkül aranıyor - Az ku1lan1lm1t 
300 kiloya kadar !artar bir baskül a· 
Tanıyor. Hakikat sı:azetesine müracaat. 

(lll * Dakti lo makinesi aranıyor - Az 
kullanılmış, fakat temiz her hanıd 
marka olursa olsun bir daktilo makt
n~!d ahnRcaktır Gazetemiz idarehııı.
nesine müracaaL (14) * Büyük.adada - Deniz kenarında 
6 odalı ah"1b rıhtımı olan ah4ab bir 
yalı satılıktır. Galatasaray Lisesi kar
şunnda No. 184 Eml&kiş. Tel. 49010 (19) * Erenköyünde - Asfalt üzerinde 27 
dönüm arazi, mükemmel bahçe, mü-

Müt~f Prrik 
* Piyano der~l veriyorum Nota 
veya pratik olarak çabuk ö~relirim, 

Fiat ehvendir. Hakikat ~azetesinde 
(Pi,;ano) rumuzuna mektubla müra· 
caat. (32) 
_ı _____ I, 
Ucuz ilanlarımızda 
fdarehanemizl adres ~östcren 

kari1Prlmi7df'n: 
W - E.S • • A.T. • K.S. 

nımuzlnrına mektub J;telml_ştir. 
Aldırmal:ınnı rica ederiz. 

(İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları) 
Bayii namına 12 bin aded kıl kolan 14 '11/940 günü saat 11 de pazarlıkla 

atın alınacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda iitörülebilir. İsteklilerin 
belli ~n ve saatte yüzde on bet kat'i leminaUarile blrUkte Fındıklıda Komu
tanlık Satınalına Komisyonuna gelmeleri. (10400) -Aşağıda gösterilen binaların tamiratı 25/11/940 Rilnil açık eksiltme ile 
talibine ihale edilecektir. Şartnameleri her .;in Komh;yonda ı:ı:örülebilir. İs
teklilerin belll gün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis-
yonuna gelmeleri. (10646) 

Cinsi Keşif bedeli İlk teminat Eksiltme saati 
Lirıı K. Lira K. S. D. 

Sıhhiye deposu 
Mkeri konak helası 

1601 50 120 11 10 30 
2275 25 170 84 11 -Pazarlık günü talibi çıkmayan 20 ton arpa tehriyesi 15111/910 günü saat 

14,30 da yeniden pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi herg\in Komisyonda 
görülebilir. Muhammen bedeli 5600 lira, knt'i teminatı 8'10 liradır. İsteklilerin 
belli R'Ün ve ~11aatte yüzde on bet teminatlarile birlikte Fındıklıda Komu!Anhk 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (10648) -Yapılan pazarlıkta isteklisi çıkmıyan aşağıda yazıh askeri binaların tamir 
par.arlıkları hizalarında gösterilen gün ve saatlrrde yapılacaktır. Şartnamesi 
hergün Komisyonda görülebilir. İı:;teklilerin belli gün ve saatlerde Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna kat'i teminatlarile birlikte gelmeleri. (10672) 

Kf'şif bedeli Paı..-ırlık Za. 
Lira K. Tarihi S D. 

Maltepe As. Lisesi hamam tamiri 601 75 18 il 940 10 30 
• • bulaşıkhane tamiri 400 27 18'1119-10 10 30 

a .. çamaşırhane tamiri 895 41 1811 '940 11 
Sultanahmedde evrak mahzeni akt.,_,.,.,1 •ıı so 18. · ıı. 940 ıı 30 -Askeri ihtiyacı için iki kamyon tiz.erine te~bit eriilmiş bir tenvir ı>osta~ile 
bunlara aid 16 kalem muht!'lif cins ve mik'tarda mah:emesile beraher 14/ 11 '940 
ji!'Ünü ııaat 11.30 da p:u:;ırlıkla satın alınacaktır. Mııhammen bedeli 19 000 
liradır. Kat'i t('minAh 2850 liradır. S:n·tname.si hrrrün K"micıvonrla l"Öriilehilir. 
t,t('klilf"rin belli gün ve ~atte k;1t'i terninatlarile birlikte Fındıklırfıt 'Kt')-
mutanlık S3tınalma Komisyon.una r,.ı....,,.ı .. ri. (10674) -Pazarlık günü talibi çıkmıvan Kuleli liıııesi tamirinin v('niden pazarlı~ı 
14 111 1940 günü saat 15 te yapılacaktır. Krşif bedeli otuz bir bin kırk altı 

lira altmış dokuz kuıuştur. Kat'i t('minah dört bin altı yÜ7. elli vedi liradır. 
Sartname!tl hergün Komisvondn göriilehilir. ic;tcklilf'rin h,..lH p;Ün ve ~nattr. 
Fındıklıda Komutanlık Satına1ma W""'i"vonuna gelmeleri. (10760) -Askeri ihtyaicı için 15'11 '940 günü saat 15 le paznrhkla muhtelif eb'adda 

koğuşa ... 
DedL Fakat tam kapıya ayak be-"'13.

eağı zaman, \'BZİyet birdenbire de~işti. 
Karşıki koğuşta yalan Lltin a!;kerle
rinden ba7.ıları dışandaki gürültüyü 
işitmişler .. karanlıkta bir takım si!Ah
h adamların dolaştıklarını görünce, 
bir tehlikeye maruz bulunduklarını 
hi~~etmişler .. can korkusile sil.ihtarına 
sarılarak dışarı Cırlamak istemi~ler .. 
fakat kapıdaki Türkopolların kılı~lnrı 
ka~ısında kAlır kalmaz, onlarla kor
Jrunc bir düelloya giri~mişlerdi. 

Halil B('y, ilk hareket olmak üzere, 
çarpışan Latinlere göz gezdirdi. Bunl;ı
rın ad('di, kırk neferden fazla değil
di. Cesur Türk kumand,1nı, hunları 
tamamen tepel('yeceğine emindi. An
cak şu var ki, bu mücade!<>nin, mey
danda yapılmasını iı:;temedi. Çünkü, 
kapının aağ ve solundaki burclardn 
bulunan muhafızlar gürültüyü duya
c~k olurlarsa, hiç şüphesiz ki koşup 
geleceklerdi. .. O zaman vaziy('t tama
mile değişecek.. yaptığı cür'etkB.rane 
teşebbüs boşa giderek, ölümle netice
len('cektL 

Halil ., Bey, zihninden yıldırım sür
ile (l?eçen bu muhakemeyi müte~kıb, 

yük,ı:ek sesle ('mir verdi: 
- Tiırkopollar!... Litinleri koğuşa 

tıkın!.. 

Uyku srrsemlif:ile ~il&ha ~rılmış o
lan Utinl('r, f~na ç11rpışıvorlardı. Ba
hurus, koğu' kapısının önünde sıkı
şıp kaldıkları için, kılıclarını istedik
leri gibi oynatamıyorlardı. 

Halil Beyin verdiA_i emir, Türko
poll:ır tarafından derhal tatbik edildi. 
Türkopollar, derhal omuz omuza ver
dil,.r. Kapının önünde kılıc salJayan 
Llitinlerin etrafında yarım ay ı;eklinde 
bir hı:ıt teşkil ettiler. 

- Geri.. geri~ ... 
Diye homurdanarak, müthiş bir hü 

cuma geçtiler. 
Latinler, ölüme mahkUm oldukları

nı anladılar. Bu ölüm çemberinden fır 
layıp kurtarmak için, bütün kuvvet
lerile ileri atıldılar. Fakat, kurulmuf 
hir makine gibi muntaz11m işleyen 
Türkopollar1n kılıcları al!ın<l:ı. kafa
ları parçalanarak, ikişer, üçer, yerle
re yuvarlandılar. 

Kapının önündeki daracık ıııaht.da 
C('reyan eden bu korkunc çarpışma , 

koğuşta bulunan Utinl('rİ dehşeller i
çinde bırakmıştı ... Bunlar ne yapacnk
larını pşırmışlar, birbirine karışmış

lardı. Bazıları boğuk söı:lerle bu~ırı
şıyorlar, pek büyük olmıyan koğuşta 
bir- köşeden diğer köşeye koşuvorhı.r .. 
bazıları da kaçıp kurtulmak için JX'n
cerrlcrdf'ki demir parmaklıklorı kır
ma~a çalışıyorlardı. 

Gürültü. artıyor .. iş uzuyor .• vak.it. 
gı:çiyor .. Türkopolların vaziyeti. tehli
keve giriyordu. 

Hiç şüph<'siz ki bu velv('le, dışarı
ya taşaC'rık .. Kapıya ancak yetmiş, ~ek
sen adım me~afede bulunnn burclar
dan duyulacaktı.. . O zaman, Bizans 
kalesi, bu elli Türkopola mezar ola
caktı, 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİDLERİNDEN SAKININIZ· 

IIER YERDE PULLU K UTULAR! ISRARLA İSTEY--

~~~~~~~ ~~~--~~~~~~~ ----------
Haydarpaşa Lisesi Salınalma Kurumundan: 
Haydarpaşa Lisesi pansiyonu yatılı talebesinin mayıs 1941 gayesine :~~ 

178.000 muhtelif parça çamaşırının yıkattırılması kapalı zarf usulile e 
me~c konulmuttur. . . gsrl• 

Eksiltme 29 XI 940 cuma günü saat 15 te Beyoğlu Istiklil caddesı Jc JCo• 
man karşunnda Liseler Alım Satım Komisyonu binası içinde toplanacil 
misyonda yap1lacakır. 

Tahmin bedeli c-6850• lira ve ilk teminat .514. liradır. 
İstekliler şartnameyi okulda J(Örebilirler. ifı't 
Eksiltmeye p;lımek isteyenlerin şartnamesinde yazılı vesaik. ilk teftl tirı -

makbuz veya banka mektubile birlikte teklif mektublarını eksiıtrne ~-ti' '" 
den en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Başkanh~B 
~~. ~ 

k i k .. derilccl 
Zarfların anun şe ilde kapatılmış olması ve posta ile p;on 0 .. 1):!) 

teklif mcktublarının zamanında relmiş olmaları 1izımdır. ~.!.. -

( Deniz Levazım Salınalma Komisvonu İlanı;J 
l\larmara Ü!>sü Bahri K. Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi Kilosu Tahmint fiatı 
KuruşS. 

Lahana 25000 5 ) 
Pırasa 37500 4 ) 

1sıoO 
Ispanak 37500 8 ) 
Pntates 70000 6 50 ) 
Kuru soğan 70000 5 50 ) 
Semizotu 6000 5 ) 
~ 5000 ~ ) ~ 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yaulı yedi kalem sebze kapalı zarf \1 

eksiltmeve konulmu_ştur. rfl"' 
2 - Eksiltmesi 25 ikinciteşrin 940 pazartesi günü saat 15 te İzmitte f e 

kapı~ındaki Komisvon binasında yapılacaktır. 
3 - Bu işe aid ş.-ırtname bedelsiz olarak Komisyondan alınabilir .. ~ 
4 - Fk~iltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun 1 ··rli~ 

ticP.ret Vt'sikalıtrını ve 1177 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatlarile ~1 P"t 
t&.nzim edecekleri t('klif m('ktublarını muayyen gün ve saatten tarn b~~) 
evveline kadar Kom.isvon Başk11nlığına vermeleri. ( 

Aded Llrelık Lira 

1 2000 = 2000,-

3 1000 = 3000,-

2 750 = 1500.,-

, 500 = 2000.-

8 250 - 2000.,-

35 100 - 3500,-

80 50 = 4000,-

300 zo ~ 6000,-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmak!• 
yalnız para biriklirmif olmaz, ayni zamand• 

talihinizi de denemis olursunuz. 
• 

Keşldeler: 4 Şubat. 2 Mayıs. 

1 Aiustos, 3 ikinrileşrin 
tarihlcrinrte vapı hr. 

,.&· 

1 
Kumbaralı ve kumbarasız h:dlll -
larında en az 50 Urası Jet• 
nanlar kur'aya da~ll e~j 

- li ııı ı' 
1~20 dış ve 1370 ad~~ iç 18.stik satın alınacaktır. Muh~mmen ~de r~.J' 
hra 50 kuruştur. Katı teminatı 16958 lira 30 kuruştur. Isteklilerın f" Jılt ~) 

.. k'' h .. fı•.,-~ J{orme ıçın ergun ve pazarlığa iştirak için de belli gün ve saatte (lv 1 

Komutanlık Sahnalma Komisyonuna gelmeleri. 

ı•';ı 
H;ılil Bey, dişlerini sıkarak : hepsi, birkaç Türkopolun kılıCl ıı vfl' 
- İleri!... can verecekti. ~111:~,... 
Diye, homurdandı. Ve, elindeki er.li Halil Bey, ucundan kan -ı.; 'fJ.I' 

kılıcı ba~ının üzerinde ıııavuı·arak. yay k ı rı 1""' 
gibi ileri ıaçradı. Bir hamlede koğu- ı ıcının ucunu, ayrı ay frerek: fi' 
şun ortasına atıldı. Latinlerin ara~ın- polun omuzuna tema~ et ı fÔ)·te. 

- Alak!.. Taran ... Ayrılın .Aı da h!r kasırga dalgası gibi dolaşmağa F" 
başladı. nimle geleceksiniz. 111J 

j,nıifB 
Knhraman Türkün her kılıc darbesi Dedi. Sonra, dik ve pı 

altında bir Latin can veriyordu. Ve şöyle yükseldi: cıfit1· iti" 
boğuk fervadlar, lüvlerj ürperten bir - TürkopoUar!.. Pikk9 .. ttirt c:, 
uğultu lctkil ediyordu. kapıdan dı şarı, bir tek ~ ._\:1) 

Halil Bevin arka!tından, Türkopot- cc:o,k... tıJ pr (' 

lar da içeri dalmışlardı. Ve şimdi, Bu emri, müthiş bir ho"1~:l:1 1~11'" L 
çaşkına dönen Latinleri, öbek öbek, etti, Türkopollar (Bcv), ı~r· 111 rtı~ \ "i; 
köşelere sıkıştırmışlardı. lerini yerine getirmek ~ı:11 "r~U· ~ \ .• ~ 

Bu kanlı mü<"adele sahası o kadar gınca bir hücuma Jı:e('rflış e ~I~ ."i 
dardı ki, ü.stüste yı~ılan Latinler, ar- Hnlil Bey, Alak ve 'fsr~:dı· fl

0 
~ \ 

tık kıhclarını kullanamıyorlar .. ken- Jki Türkopol ile dışnrı fır J<nC" ;;t \. · 
dilcrini müdafaa edemiyorlar .. cellad- kale kapnına koşarak. 0 

,.,, -"-~, 
lar önünrle ölüme mahkO.m olan sil.8h- kapının kilidlerini yoklarfl ~,- , ~ 
sız e!>irler gibi. üçer. hPtl'r yerlere dı. k 1<~ ,

1 
,,1 ~ ' 

yuvftrlıı.narak, inleye inleye can veri - Kııpının arkasında, bir~9 erı.i1 ~.. ~"\. 
yorlardı mirleri ve iki karıştan fııı n ht~ ~ı- ( o 

Jlıfanzara o kadar müthiş; ve korkunc 1tüler vardı. Fakat bunlar~c her , ·~ 
idi ki, bu kanlı cidnle karışanlann lın zincirlerle ballanmış ~ı. 

1
,lJ ' 

hepsini manyetize etmiş .. herke~in a- re de birer kilid asılnı 1 Ş. tl~eıl -j.f \.' 
kıl ve muhakemeı;.ini selbeylemişti.... HılliJ Bey, çelikten da.hıı ~grııdı- ~ t...~İ 
O Anda, o ölüm fırtınacıının içinde şu- · ·ne }t '.Jf "I 
uruna sahih olan tek bir kimse varsa !erile bu kilidl('rderı bırı tl~ıa(fll ,,etc;.. \ ~ ~ 
o da, yalnız Halil Beydi. parmak i'tedi. Fakat ~arııııll r"" ~ . ~· 

Halil Bey, bir an tevakkuf etti. Et- madı. .. Bunlann awhtJlf k cı.1 o , ~ ı 
rafına sür'atle J:?ÖZ ~ezdirdi,.. Zavallı olduj::unu ~onıp araşt~rrıı:aıiYct i'"' 

1 
' t 

Ll · k . . . 1un olacaktı. Halbuki.. it ~f1 ~v 
tınler, o adar ser.,emlemışlerdı kı. d 'k . k. ndaı b \' 

artık bunların hiçbiri, Türkonolların h~r na7~ t~·· 1:.:ub~ k1 ,.rrıet1 } 
kılıclarına mukavemet edecek halde j' ı e, ço uyu JgıSI ,,,ı 
değildi. Ve !Uç şüphem ki bwıların (ı\f 


