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Kahraman askerleri
mize hediyeler 

Hududlarımızı bekleyen kahraman asker· 
!erimize hediye l'Öndermek i(in her tarafta 
han:rlıklar yapılmaktadır. Gene kızlar. evle

rinde örıü örmek için birbirlerile yarış et· 
mektedir. Halkevlerine yapüan müracaatler de 
rittikce artmaktadır. 
~--................................ ... 

r. """'--..... --...... .,....----""""'"""" ...... """""""""""""""""""""""""""'"""'"""'"""'"""'"""'"""""""""""""""'~'"""" ...... ----~----------~ ...................... """'""""""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...... ------................ 

~YIL: 1 -- SAYI: 115 PERŞEMBE 14 İKINCITEŞRİN 1940 

ı· 

rl• 
o• 

) 

.ı 
' 

i 

, 
, 
,. 

,rl 

'-' !Sovget

Pahalılığı arttıran sebeblerin en 
~ühimleri gayritabii -sebeblerdir 
ltQlyan 

llera;zıerinde 
t,.9iliz zaferi 

üçüklüğümüzde ocakbaı 
lerında büyük anneleri· 

"~ . miz tarafından anlablan 
'd 1"'1diki (blöfe) tam tekabül 
~."' bir hortlak hikayesi vardır. 
~ 'tlıık, geliyorum diye gözleri· 

Bu sebeblerle ciddi 
mücadele kabildir 

Hitlerle Molo· 
tof arasinda 4 
saatlik bir mü· 
lakat daha oldu 

Times, Rus murahhas· 
!arının tazyik edildiği 

kanaatinde 

Fiah 5 kuruş 

"-.it• kanlı pençelermi gö~t~ 
11,ilı Ucum etmek ve ablmak ıçm 
~ bir takım hareketler yapar. 
'ı "•ndaki kendi.inde mukave· 
~kuvvetini görecek ve dayan· 
tı,. ' karar verecek olursa, hiçbir 
ı, ~•Pamaz. Ve .1ihayet ıuınr 
'!lı 'hlır. Eğer hedef böyle ha· 
~ .. •demezse onun korkudan 'i u muhakkaktır. ~ıte bunu? 
1\ tıı~naıile en güzel ve en it· 
~~ tııııali, lıalyadır. ltalyanm 
~tı' Üzerindeki genit ve büyük 
~ l),,•ıini ıenelerdenberi kaç de· 
)-' ~t'nin ağzından itittik. Bü· 
~~Unya payında lıalyanlar ne· 
!..; •hnıyordu. lıalyan ord.~ v~ 
~'a11 nelere kadir degıldı. 
!\~ bu emelleri en keııinne 
~ halledecek kahra~an do· 
~ V'e ordu, ıadece bır emre 

Gazetemiz, bir iktuad profesörünün nezareti altİn· 
da iki gündenberi hayat pahalılığı mevzuunu ele al. 
mıttır. Evvelki günkü nüshaınızda meselenin umumi 
hatlarını meydana koymuftuk. Dünkü .ayımızda da 
fiat yükıelmeıine sebebiyet veren fakat içinde bulun· 
duğumuz ıiyaai ahval dolayuile içtinabı mümkün ol· 
mıyan amilleri tetkik ettik. 

Berlin 14 (A.A.) - Hitler, dün saat 
14 te Sovyetler Birliği Halk Komiser
leri heyeti reisi Molotof şerefine husu
si bir ziyafet vermjştir. Bu ziyafette 
Molotofun maiyeti erkirundan bazı 
zevatla Alınan Hariciye Nazııı, Alınan 
Başkumandanı, Propaganda Nazırı ve 
Hitier'in hususi kurmayı huır bulun -
muşlardır. 

Blr İngiliz harb gemi.sinde \orpil kovanlarının hedefi tayin olunurken 

•diyordu. 

~~r harekete gelince, her ~.Y 
\ .olup bitecekti. ltalya ~u: 
~ilıi ıiyaıiıinde yaptığı gıbı 
~ ·' daima en zayıf ve e.n 

Bu gün Hatların a,ırı yükselmesini ve dolayııile ge. 
çinmenin fazla pahalılatmaaını İcab ettiren ve alına· 
cak tedbirlerle içtinabı imkan dahiline girebilecek olan 
amillerin tahliline batlayoruz. 

Her teYden evvel bu netriyabmızla 
güttüğümüz gayeyi bir kere daha a
çıkça ortaya koymamız 1izımdır; 

ı. - Bug~nkü hayat pahalılığını icab 
ettiren i.mıllerin bir kLorm.ile muva!fa
kiyetle mücadele edilebilir ve bu su
retle fiat yükselmesinin devamına ma
ni olunalabilir. Hatti ceui tedbirlerle 
fiatların bir miktar tenzili bile kabil 
olur. 

2 - İçinde bulunduğumuz fevkala
de şartlar altında hayat pah~hlıjtı kııo

men makuldür. Fakat bu pnhalıhk 

yalnız sabit gelirli halk tabakasının 
sırtına yüklenmemelidir. Bütün mil
let, dünya ahvalinin ve vatanın seli
metinin icab ettirdiği hu zarurete sey
yanen katlanmalıdır. 

Evvelki günkü yazımızda da ifaret 
[Arkası sahife 3 şütun 5 te] 

Reisicumhur Dil ve 
Tarih fakültesinde 

l bulunduiiu bir za....,.ı 
\ ile gözetler. Ve en çirkin 

~·::aı:~. ~:e;:~·:. v::~ Milli Şef falıültede lı•»· 
~~ \taktile Trablusgarbde bı· 
~ıı böyle yapmıf, Fransız o~· ı metli direlıtiller uerdi 
~ ,1 ••phede kat'i surette m~ı· 

Molotof bu sabah Mareşal Göring'le 
görü~mÜf, Hitler'in muavini Hess tara
fından da kabul edilmiştir. 

Molotofun bu sabah HiUer'i ziyare
tinin dört saatten faz.la devam ettiği 
bildiriliyor. 

Sovyet murahhaılan tezyik 
ediliyormuı 

Londra 13 (A.A.) - Fransız istihba· 
rat ajansı bildiriyor: 

Molotof'un Berlin ziyareti1 son gün
lerde olduğu gibi, gazetelerin en mü
him yerini işgal etmektedir. 

Times'in siyasi muhabiri dünkü mü-
19.kat esnasında Rus murahhasları üze
rinde kuvvetli bir tazyik yapılmıt ol
duğu kanaatindedir. Muhabir sözüne şu 
suretle devam ediyor: 

Ruslara ne yolda bir işbirli~i teklif 
olunmuştur? Bu babda hiçbir mahlmat 
yoktur. Ruslar kendi heyetJt-rinin yal-

Yunan ileri ha
reketi devamda 

Pindus'ta Yunan 
hücumu muvaff a
kiyetle ilerleyor 
Yunanlılar 

vudlukta 
Arna-

• 
yenı 

tepeler işgal ettiler 

Atina 14 (A.A.) - Yunan yüksek 
kumanda heyetinin tebllğine •ôre, Pin
dos rnıntakuındakl Yunan hücumu 
muvaffal<lyetle neticelenmek üzeredir. 
Yunanlılar Arnavudluk toprakların

da yeni tepeler işgal etmi,Ierdir. 

Batırılan İtalyan 
gemilerinin evsafı 

İngilizler tarafından babrılan 
İtalyan gemilerinin evsah şudur: 
Littorio sınıfına mensub zırhlılar: 
35,000 tonlu~ 232.5 metre uzun
luğunda, 32.5 metre geni,liğ!nde 

ve saatte 30 mil yol almak kabi
liyetinde büyük deniz dcvleridir. 
Bu sınıf gemilerin: 38 santimetre
lik 9, ıs santimetrelik 12 topları 

ve ayrıca 3.5 pusluk 12 tayyare 
dili topları, 40 tayyare dili mit
ralyözleri ve üç tayyareleri mev
cuddur. Mürettebatları 1600 kişi
dir. 

Cavoure sınıfı gemilere gelince: 
Bunlar 23629 tonili.to hacminde 
ve saatte 27 mil sür'atle gidebilen 
gene büyük z.ırhlılardır. Mürette
batları 1198 kişiden ibarettir. Bun 
lardan Conte di Cavour !le Guilio 
ce .. re: 12.6 pusl,.lt 12, 4.7 puslı>k 
10 topla ve 3.8 pusluk 11 tayyare 
~f! topu ve 38 tayyare dAfi mit• 
ralyözilııt mücehhczdlrler. 

Colo Duilio ve Andrea Dorio ise: 
12.6 puııluk 10, 5.3 pusluk 12 top· 
la ve 3.5 pusluk 10 tayyare dili 
topu ve 39 tayyare da.ti mitral
yözile techiz edilmişlerdi. 

Akdenizde bir 
İngiliz zaferi 

7 İtalyan harb 
gemisi kullanılmaz 
bir hale getirildi 

Çörçil, Akdeniz mu· 
vazenesinin artık 

döndüğünü söyledi 
Londro 1:1 (A.A.) - İngiliz Bahriye 

Nezaretinin.... Tar~ hücumu hakkın .. 
daki resmi tebli8,i aynen şudur: 

'duktan sonra da ıene boy· 
'.", ~ket etmiılir. ltalyanın he
\;~~le idi: Artık Fransa ye· S it, Alman ordul,.rmın kar• 
\ ~ • duracak yeryüzünde tek 
\ b"vet kalmam•ıtır. Alınan· 
~ " ıaferi temin eden tayya· 
S, • k.ıdar kuvvetlidir ki, in· 
~ ~ teveccüh edince bir baf· 
°'İilı da lngiltere yıkılacak ve 
~ı., llritanya adı artık tnrihe 
~· ~lktı. lngiliz donanmaeınm 

nız iktısacH •• wıuf wbetlab:deLL llıllıh
sclmektedirler, Molotorıa birlikte hiç 
bir ziraat veya iaşe mütehBSliısı gelme
diğine bakılırsa Almanyanın en bü
yük arzusu iptidai maddelerle sınai 
mamulit koparmaktır, denılebilir. Al
ma;a. tayyare fabrikaları filhakika İngi
liz tayyare kuvvetlerinin hücumları al
tındadır. Bu sebeble son aylar zarfında 
Moskova Alınanların bir çok tazyik -
Jerine maruz kalmış olsa gerektir. Sta
lin ise bütün hututu şüphesiz şimdiye 
kadar tespit edilmiş olan muahedeyi 
imzaya hazırdır. Çünkü onun için bu 
pa:tarlığın en büyük faydası Hitler'i 
ba'ka yerlerde işgal etmek olacaktır. 

Gelen rapprlara göre, İtalyanlar Ad
riyatik sahili boyunca p:eri çekilmekte
dirler. Yunanlılar İtalyanları Kalamas 
çayının şimaline tardetmişlerdır. 

Görice tayyare meydanı, Yunan tay
yarecileri tarafından muvaffaklyetle 
bombalanmıştır. Yerde bulunan bazı 
tayyareler ve bir bina tahrib edilmit -
tir. Bir İtalyan tayyllJ'esi düşürül -
müştür. 

1 ngilizlerin 
hava/ aaligetı 

İngiliz donanması esaı cüzütamları 
müıterih bir surette sahil müdoıCaalan
nın arkasında ve başlıca bahri üsleri 
olan Tarantoda bulunmakta olan İta} .. 
yan donanmasına, kendisini felce uğra
tan bir d"lbe indirmiştir. 11-12 ikinci• 
teşrin gece.si bahriye tayyarelerimiz 
Tarantoya bir taarruz yapmış!ardır ki, 
neticesi bu sabah yaptığımız keşiflerle 
ve fotoğraflarla tespit olunmuştur. Bu 
keşiflerle aabit olduğuna göre (Lltto
rio) sınıfından bir zırhlı, ön güvertesi 
su içine saplanmış olarak iskele tara• 
fına yabnaktadır. (Cavour) 5UUfından. 

bir nrhlı karaya oturmut ve arka ta
rafı büyilk top tareti dahil olduğu hal· 
de suya gômillmüştür. Bu zırhlı da e .. 
hemmlyetli surette iskele t.araftna yat .. 
mıştır. Kat'i bir surette tespıti kabil 
olamamakla beraber gene (Cavour) 
cinsinden diğer bir zırhlı da ciddi su ... 
rette hasara uğratılmıştır. İçen liman-
da iki kruvazör, etrafları bağla muhat 
olduğu halde yana yatını, bir vaziyet-
ted.Jrler. İki muavin kruvazör arka ta .. 
raflarından suya batını, vaziyettedir. 

~İıı dar ehemmiyeti kalmadı· 
Ilı ])on Kiıotun yeldeğinne· 
~ ~barebeıi gibi harbederek 
~l ~ Naıtrum = Bizim de· 

t,L İlli tahakkuk ettirecekler· 
~~t bütün bu mütalealar ak· 
\;'.'ıı •k tahakkuk elti. Bir ta· 
t \ k~~ük Yunanistan Balkan· 
~ ~UYük eserler yaratırken, 
\'." 1• •itan da İngilizler {Ta• 
t..'11\a "'1anında ltalyan donan• 
~["~l icat•; ve büyük darbeyi İn• 
\l ... ~dir. lnıriliz donımmaıının 
~ı'.•de aylardanberi arayıp 
~ ~'""'adığı ltalyan donan~~
~~' '~et bu linıanda lnııılu: 
b~ '1•ri buldu. Ve onu keli· 
,"\ biitU., mô.na1ile imha etti. 
:-ı, b~İlen bu zaf~rin neticeleri 
1ı..·İ11ı~)iiktür. Zaten Akdeniz~ 
~i b·~ulunan lngiliz kudretı, 
."laı, llabütün ziyadeletmit ve 
~ıı "' Afrika ile olan İrtibatı 
( ~:'nrare seferine inhisar et· 
\~ ı._~"ınaktadır. Artık bu va• 
\.'.iı.ı'''"nda Mı11r seferinin a· 
. "'•k· "''• olmasından maada, 
~i 1, bütün ltalyan seferi kuv· 

inı~ de büyük tehlikeye düt
..: 'i ' 0

• götünnez bir hakikat· 
\.'.'ı.. ll.ın zam~nda öteJ~nberi 
; 'I "/;. 1 ·ı· 1, •b'ı" tahmin edilen ngı ız 
b .~ hareketlerini beklemek 
1. "•r 
"ti!' 
~ '•l•rin Afrika topraklann• 

l. ~-- k. . (i 'a~· ... caklan muvaffa ıyetın 
'\ ...._, •11 da herhalde her yer· 
\,, •I Şimali Afrika Fran11z 
l. a~•rluğunda ba11österecek· 

'• d·~'n baıka ıimdi bir kat 
\ •ı ""~a ile münaaebab kesil· 
~:n lıalyanın 11tıra'bı daha "' .. ,. \. ı,.1 ,-•ak . ve bu bftber zaten 
.~;) ~n olan ltalyan efki.nu· 
\ b;~'nde ıimdilik ölçemediği· 
\ a;l ~•kım vukuat doE-uracak· 
" ti\,• •r Zaman tekrar ettiği· 
" l b· d' -.ı,1• ' lleleri ıoğukkanla la· 

ırıı. 

Necip Ali KÜÇÜKA 

Rei-.icumhur l"e('ende ziyaret ettikleri Tarih Kurumunda 
Reisicumhur İsmet İnönü, dün. saet tine işaret buyurmu,ıardır. 

16.30 da Ankarada Dil ve Tarih - Coğ- Coğrafya Enstitüsünde milli kisvesi
rafya Fakülte5inl yeni açılan binasın- le Türkiye coğrafyasını vücude getir
da ~ref1endirmi$lerdir. }-lilli Ş~f. Fa- menin kat'i lüzumu üzerinde duran 
k\iltede Maarif Vekili, Fakülte Dekan )filli Şef, Enstitüye değerli ç;;ı.lışma di-
vekili tarafından karşılanmı,lardır. rektifleri vermiştir. 
Rei~icümhur çalı.şma halinde bulunan 

Fakültenin muhtelif enstitü ve der!'l
hanelerini ziyaret ebnişler, alakadar 
profesOr ve daçentlerin der >lerıni din
lemişler ve seminerlerde meşgul bulu
nan talebenin çalışmalarile yrı:kından 
alikadar olarak Fakültenin kütübhane
lerini tetkik buyurmuşlardır. 
Fakül~nin Arkeoloji enstitüsünde 

Rei!!Jicümhur, Ankara civarında yapı
lan son kazıların neticeleri hakkında 
,·erilen izahab dinlemişler ve milli ta
rihimizin aydınlablması hususunda Fa 
külteye düşe~ vazifelerin ehernmiye-

Yaşıyan diller, klisik diller ve felse
fe enstitülerinde, talebenin k.itab ve 
not ihliyacları üzerinde durarak ilmt 
neşriyatın çoğaltılmasını emir buyur
muşlardır. Reisicümhur, Türk dil ve 
edebiyab enstitüsünin bilhas'3a Türk 
grameri üzerindeki çalışmalarile ali.
kadar olmutlar, okullarda okutulacak 
gramer kitablarının en kısa bir za
manda hazırlanması arzusunu izhar ey 
)emişlerdir. 

Reisicümhurumuzu bu ziyaretleri 
dört saat kadar devam etmiştir. 

Petrol tevziatının 
tanzimi İçin bu gün 
bir toplantı yapıld.1 

Mıntaka Ticaret müdürünün beyanatı 

Bu sabah, petrol kumpanyaları di -
rektörleri, Mıntaka Ticaret müdürlü -
ğünde bir toplantı yapmışlırdır. Bu 
toplantıda görı.işülen meseleler şunlar -
dır: Anadolunun muhtelif mıntakaların 
da petrol sıkıntısı hissedilmekte idi, 
geçenlerde Ticaret Vekili Nazmi Top
çoğlunun izah ettiği gibi, memleketimi
zin birçok merkezlerinde ihtiyaca kifa
yet edecek derecede petrol olduğu hal
de teneke, varil buhranı yüz.ünden, 
lcab eden yerlere petrol sevkedilem.i -
yordu. Son günlerde İngiltereden 20 
bin aandık levha halinde teneke geldı
j;inden petrol oevketmek için kap buh· 
ram ortadan kaikmıfllr. 

Bu sabahki toplantıda, peh"ol kum
panyalarının Anadolunun hangi mınta
kalarına ne miktar petrol sevkedeceği 
görü.şülmüştür. 

Mıntaka Ticaret müdürü Avni Sck
man, toplantıda veril~n . kar!ll'lar hak
kında şu izahatı vermıştir: 

•- Petrol kumpanyalarının petrol 
tevziatı meselesini görüştük, bu gôrüe
melerde verilen kararlardan sonra, 
ayni yere, lüzumsuz yere petrol ve
rilmesine sebeb kalmıyacak,. petrol ih
tiyaca göre tevzi edilecektir. Tevziat 
ilinin biran evvel yapılmasına ehemmi
yet verilmektedir •• 

[Arkası sahile 3 sütun Z de) 

Japonların Moskova 
sefareti müsteşarı 

Berline gitti 
Moskova 14 (A.A.) - l\toskovadaki 

Japon büyük elçilik milstetarının Ber
line hareket ettiği öğrenilmi11tir, 

Dün geceki cinayet 

Bir ·kadın kıskan

dığı diğer bir kadı
nı ağır yaraladı 

Suçlu kadın kanlı 

bıçağile yakalandı 

Dün ~E"CC Beyoı;tlunda. Yeni~hir ma
h::lte!'tinde bir cinAvet işlen.niş. hir ka
dın, diğer bir kadını sol böğüri.inden 

a~ır yaralamıştır. Yaralı i{ade vttre
mivec.k haldedir. 

BARİ BO~IBARDIMAN EDİLDİ 
Atina 14 (A.A.) - Yunanistandakl 

İngiliz tayyareleri umumi kararglhı 
tarahndan neşredilen bir tebliğe göre, 
İngiliz tayyareleri Bari üzerine muvaf
fakiyetJe neticelenen yeni bir hücumda 
bulunmuşlardır. 

Avlonya üzerine de yeni bir hücum
da bulunulmuş, bir mühimmat deposu 
alevler içinde yanmıştır. Şiddetli infi
likların vuku bulduğu müşahede olun
muştur. 

İTALYAN TAYYARF..LERİNİN 
FAALİYETİ 

Atina 14 (A.A.) - İtalyan tayyare -
leri ,dün, bazı Yunan adalarını bom -
ba1amışlardır. Hafif hasar ve bir kaç 
ölü vardır. 

Ruzvelt Meksika Reisi· 
cumhurunu tanıdı 

Vaşington 14 (A.A.) - .Havas. Ruz· 
velt, General Avila Gamachoyu res -
men Meksika Reisicumhuru olarak ta
nırnağa karar venniştir. 

Birleşik Amerika reU: vekiUiğinc in
tihab edilmi, olan Henry Walace Ge
neral Gamacflo'nun 1 ilkk6nunda ya
pılacak olan merasimde Ruzvelt'i tem
silen hazır bulunacaktır. 

Ruzveltin bu tarzı hareketi iki mem
leket arasındaki işbirliğini takviye ede
ceği gibi, Birleşik Amerikaya üs veril
mesi me~ele~inin ve keza Meksikada 
Amerikalı petrol tröstlerine aid petrol 
kuyularının Meksika hükil.metinı:-e sa
tın alınması yüz.ünden çıkan müşkiili
tın ha11ini kolaylaştıracağı zannedil -

Carih, 35 - 40 yaşlarınd~ Sanh·e ic:
minde bir kadındır. Ve Yenht'hirde 
Gölbrısı sok;ıj{tnda oturm11.kt:ldtr. Sa
niye, ~furad isminde bir ~cncle seviş
mektedir. Son günlerde komıııı:u..-u Kar

m ktedir, mila adındaki JlPnc kfldının da Murad-
la konuştuğunu V.itmiş ve onu kı~kan-
mala haşlamıştır. NihayPt dün R:eCE" Sa- NOTLAR 
nive !'İnemadan evine dönerken Kar- : 
mila ile kı:arşıla~mış ,.e ona: 

- Murailla sPnin de konuştujiunu 
duydum. Onunla elBktını kesmezsen 
~eni öldürürüm. demi.,tir. Karmila da 
ten bir cevab VPrİn!"t. Sı1nive mıın

tosunun altından çıkardı,P büyi.lk bir 
bıNl2ı bütün kuv\"~fİ~P kadının !'n' 
böiiri.ine saplamı,tır. Bfr37 -.onra vak'r 
mı1halline gelen -poli!'ller, yaralıyı sıh
hi imdıııd otomobilile Bevnğlu hastnne
ı:ıine kaldırmışlardır. Seniye vak'avı 
mütcAkıb firar etnıPk i~temi~o;e de )not:l 

bir müddet zarfında elindeki kanlı bı
ça,ile beraber yakalanmıl\hr. 

Saniye, kArakolda v"'rdiği ifaden .. 
Karmila'yı ~ok kı•kandı~nı ,.~onu öl
dürmek niyetilf' yaralad1~ın1 itiraf et-

1 miştir. Karmila'nın yarası çok ağır ve 
telılikelidir, '-

Radyoda (pardon)! 
Ankara radyosu ajans ha. 

berlerini verir. Fakat bu ha
berleri dinlemek için büyük 
tahammül lazımdır. Çünkü 
havadisleri okuyan ıpiker, 
iki cümlede dört yanlıt ya· 
par. Ve bunları bir •par· 
don» ile düzeltir veya dü· 
zelbneğe çalıtır. Türkçenin 
safiyeti be.hsindeki titi.zliii .. 
mize hürmet 1izundır. Aca
ba türkçeyi yanhtıız okuya.,, 
bilecek bir ıpiker bulamıyor 
mu.fllZl 

Berline siddetli 
' 

bir hücum yapıldı 

Molotof ziyafet verdiği 

sırada Berlin bombalandı 
Londra 14 (A.A.) - İngiliz tayyare 

kuvvetleri, dün, Bertin üzerine 5iddetli 
bir hücumda bulunmuşlardır. Bu hü
cum hakkında henüz bir tebltj neşro
lunmamı!fhr. 

Nevyork 14 (A.A.)- Dün gece Molo 
torun Alman ricaline bir ziyafet verdi
ği esnada Berline hücum edilmiştir. 

Molotofun mi.sefirleri bu sabah erken• 
den nihayet bulan alarm işe.retinin so
nuna kadar Sovyet büyük elçiliği bina
nnda kalmlflardır. 

İtalyan donanmasının bütün kuv .. 
veU ikisi yeni hizmete rıirmiş olan (Lit
torio) sınıfından ve dördü yakın za • 
manda yeniden inşa edilmiş olan (Ca• 
vour) sınıfından olmak üzere altı zırh .. 
lıdan mürekkeb idi. Tam bir azimle 
yapılan ve tam bir muvaffakiyetle ne .. 
ticelenen bu taarnızdan sonra İtalyan
ların müessir surette kullanılabilecek 
yalnız üç zırhlıları kalmıt addoluna • 
bilir. 

r Arkası sahile 3 sütun 3 tel 

Hükıimet. hususi otomobillere benzin satılmamalll\a 
karar verdi. - (Gazeteler) 

Yeni zengin - Bi ·im oilanın nesi var bu akşam Zizi? 
- Sorma Tonton, arbk hususi otomobille ıezdiremiyeceii için nişanlı.9 yilıü• 
iiinıi iade etti. 



HAKIKA:'l 
- - -

Yeni bir tıb nazariyesi: 

Gıda alma tarzında 
bir inkılab 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ Amerikan bb ilemi gıda alına t.ırzı 

tizerinde bir inkıl;ib vücude getirmek 
üzeredir. Meseleyi izah edelim: 
Meşhur Yale Üniversitesi profesör

lerinden doktor Haggard ve doktor 
Greenberg tam altı senedenberi c:zıya 

yorgun1uf.'U• me lesi hakkında teikik
lerde bulunmaktadırlar. 

cZıya yorıunluğu. nedir diyeceksi
niz? 

Birçok günler öğleye doğru veya ak
tam üzeri vücudümüzü bir yorgunluk 
kaplar. Bu yorgunluk sebebsizdir; 
böyle olmakla beraber sinirlerimi1i 
bozmakta, bizi lüzumundan fazla asa
bi yapmaktadır. Doktorlar bu hali 
yorıunluğa atfederek istirahat tavsİ)'e 
eylemekted.irler, Fakat istirahatten 
beklenilen fayda hiç de görülememek-
tedir. ~ 

Yorgunluk hali başlar başlamaz biraz. 
gıda alındığı takdirde derhal vücud 
sükG.net bulmaktadır. Bundan dolayı
dır ki Amerikan doktorlan bu yor -
gunluiun bir açlık teı.ahürü olduğu 
iddiasını ortaya atm1şlard1r. 

YAPILAN TETKİKLER 
Alb aenedenberi bu hali tetkik eden 

doktor Haggard ve doktor Green~ı-g, 
bu hale cziya yorgunluğu• isrninı ver
mi,ler ve bu mesele hakkında büyük 
bir eser yazmışlardır. 
Gıda meselelerile uğraşmakta olan 

doktorlıı.rın reyleri hilafına, bunlar, 
gıdaların .fazla• miktarda değH, lakat 
•!.'ilk sık• alınması usulünü müdafaa 
eylemektedirler. 

GID;l)E KAÇ DEFA YE~IEK 
YDIELİ? 

Bu doktorlara göre tam 11hhatte o
lup ainlr buhranlarile açlık hisleri ge
çiren insanlar bundan böyle artık gün
de üç öğün yemekle iktifa eylememe
Hd.irler, icabı hale göre yemek adedle
rini bete, hatta altıya çıkarmalıdırlar. 

ESKİ NAZARİYE 
Tıbbın üç maddeden mürekkeb meş

' hur bir nazariyesi vardır: 
1 - Ancak a~lık hissed.ild:ği vakit 

yemek yemeli. 
2 - .i.ştJha• açlı~'ln yegane ihbarcı

ııdır. 

3 - Muayyen zamanlarda mideye 
btirahat vermelidir, 

Bu doktorlar, bu nazariyeyi cerhey
lemektedirler. Gıda meselelerilP. uğra
tan bu Alimler dört il.ıi kırk ya.şında 
bulunan 213 kişi üzerinde tecrübeler 
yapmtflar, f(ünün muhtelif saatlerinde 
bu adamların adali kudretleı·ini ölç
mü,lerdir, Açlık sırasında bu kudret 
adeta hiçe inmektedir. 
İdrat dö karbonu proteinli v~ yaitlı 

yemeklerden sonra kudret !:erian art
makta ve ancak bir saat sonra azal • 
maktadır, 

Üllra • realist şairlerin 
tecziyesi istendi 

Porta adlı bir şiirin müstehcen ma
hiyette görülmesindei dolayı mahkc -
meye verilmiş olan Serveti Fiinun 

mecmuası neşriyat müdürü Halid Fah
ri Ozansoyla fiiri yazan Cah!d Saffe
tin muhakemelerine dün üçüncü asli-

• ye ceza mahkemesinde bakılmışhr. Eh-
li vukuf raporunda ~iirin umumiyet iti

barile mü.ım.hcen telBkki edil~mlyeceği 
söylenmişse de müddeiumumi bu şi· 

lrle cinsi münasebatın müstehcen bir 
tekilde tarif ve tavai{ edilmiş olduğunu 

iddia ederek Halid Fahri ve Cahid Saf
fetin tecziyelerini istemiıtir. tiuhake -

me müdafaa ve karar için kahn*tır. 

Yerli 
lastikleri 

otomobil 
yapılacak 

Şehrimizdeki kaucuk fabrikaları oto
mobil lbtlği yapmak için harırhklnra 

başlamıştır. Bu fabrikalardan biriğ bir 

kaç sf'ne evvel tecriibe mnk."l8dilc oto
mobil l!stiği yapmış, Yerli l\faHar ser
gisinde de tefhir etmişti. O zaman, dı

.,andan ucuz otomobil IUtikleri geldiği 
için, yerli otomobil lii!!itiğ'l yapmnğa im

kin kalmamıştır. Bugünkü variyet kar

fısında. otomobil JQstiği yüz lirayn k:l
dar yükseldiği iı;in. yerli otomobil las
tiği daha ucuza mal olacaktır. 

Otomobil listiği için, B;ısra yolu ile 

ki.fi derecede ham kauçuk gelmiştir. 
luıüiyapfvmyumgmyolıjmymü 

ANA 

Adali kudretin ehemmiyeti bu su - ı ======== 
retle tebarüz eylemektedir. Bu neti-
ceyi elde eder etmez doktorlar müşa-
hede altına aldıkları bu 213 kişinin ye
mek tanlan ve adetleri Ü7.crindc ayrıco 
tetkiklerde bulunmuşlardır. Küçük ço
cuk, rnektebli, daktilo ,memur, mual
lim, fabrika işçilerinden mürekkeb 23 
kişilik bir ı;rrup günde iki defn yemek 
yeınişler. 135 kiı:;ilik bir grup günde 
üç defa; 38 ki~ilik bir grup günde dört 
defa; 17 kiı:;ilik bir grup da günde beş 
defa yemek yemi!'ıJer -· 

Sabahleyin kahvaltı yapmıyon; az 
gıd:ılanan adamların öğleye do~nı kud· 
retleri a7:tldığı müşahede eUilmi~ ... 

Sabahle-yin iyice karınlarını doyuran 
fakat öğleyin yemek yemiyenll"rin kud 
retleri !>abohJan öğleye kadar mükem
mel bir dere<'eyi bulmuş, fakat öğleden 
ıoarn ve yemE'k zamanına kaJ.ar bu 
kudret azamt derE'rede a7.aJmış .. 
ŞAYA~ DİKKAT BİR MÜ>;AllEDE 

Çok .şayanı djkkat bir netice veren 
bir müşahede daha yapılmış: 
İkindiye doğru yemek yeı.nek, öğle 

yemeğinden fazla kudret bnhş,etmiş ... 
Bir ay müddetle günde beş de-fa gıda 

akın muhtelif yaşta 17 kişi üzerinde 
yapılan te-tkikat çok müke-mmel bir ne-
tice vermiş. Bu l 7 kişinin lcudre!leri 
hiebir dakika azalmamış ... 

Bu uzun tecrühele-rle iktifa eylemi
yen doktorlar fabrikalarda d.:ıhl tec
rübelere giri~mi.şler, tecrübeler fevka.
lide mü~pet bir ııurette netice-lenmiş ... 

Gündüzleri alınan iki yem<.>k arasın
da pa11ta, sandviç ve sütle beslene-n i•
çil~r ~ok dalın !azla randıman Vl"rmJ,. 
ler ... 

NETİCE 
Doktor lfa~gard ve doktor Green .. 

berge göre hemen bütün dün -
yada tatbik edilegelen gündP üç defa 
yemek usulü yanlış bir tt"tuldür. 

Bu Amerikan doktorları fazla gıd:ı 
almağı mı la\•siye ediyorlar, diye dt.i
fÜnecek.<ırinlz değil mi? .. Hayır, hiç de 
öyle değil; bunlar, gıdaların fazlala~

tırılmasını değil. gıda alma adetlerinin 
fazlalaştırılmasını tavsiye eylemekte
dirler ... 

E.ıtacı-en zayıf midC"li olanlarn doktor
lar sık !!iık ve a:z: yemek yemeı!i tavsiye 
eylemiyorlar mıydı". Bu usulün taam
mümti sıhhatte olanlar için d:ıhi çok iyi 
birşeydir ... Ama diyecek. .. iniz ki bu usu1 

tatbik edildiği takdirdC' gtinün me.t:ıl 

saatlerini, hayat tan:larını del'.lstinnek 
icab Pdecektir. Doğrudur. Fakat bu 
yapılamıyacak kadar güç birşey olma~ 
gere:k ... 

Bu iki Amerikan doktorunun nazari
yeleri hakkında acaba doktorl:ırımız ne 
fikirdedirler? .. 

S. ENGiN 

Temizlik işlerinde 

bir suiistimal 
Üsküdar temizlik işleri meı:nurluğun .. 

da bir suiistimal h!idisesinin mr:ydana 
çıkarıldığı öğrenilmiştir. Suiistimal hak 
kında tahkikat yapılmaktadır. Sııii.sti

mal temizlik kamyonlarına aid ~nı.in
lerden bir kısmının gatılma~ı suretile 
yapılmıştır. Müfettişler, meıkO. .. · daire 
memuru Halide l~ten el çektlrm~lcr -

-
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mu htek irleri :~:~:~n-:~~~in~it~n:n:.:.~ rında bir koope-
hükUnıeti arasında Mısıra ılhal edilen 

mahku" m oldu eşyamızın gümrük resminin azaltılma- ratı"f yapacaklar sı etrafında müzakereler cereyan et-
mt'ktedir. 

* Y,ERLİ OTOMOBİL LASTİGİ -

Bir manifaturacı seksen 
kuruşa pazen salarak. 
42 kuruslan fatura yap· 

' 
mak istemi' 

A.sliye dördüncü ceza mahkeme!'li 
dün ihtikar yapan iki manıfrtturacıyı 

para ve ı:ıür~n cezasına mahkUm et
mi~tir. İhtikiir h.idi~!d o()yle olmuştur: 

Anadolu tüccarlarından Ahmed is
minde biri pazen almak için A{lır Efen
di hanında manifnturacı RıfatP müra
caat etmiştir. Ri!at Anadolulu tüccara 
!iatların pahalılı~ından ve mal mevcu<l 
olmadığından bahsetmiş ve: 

•- Sana yetmiş santimetreli!< pazeni 
75 ve 80 santimetrelik pazeni de 85 
kuruf8 veririz. Fakat bunların latu .. 
ralarını 42 ve 50 kuruş gösteririz.• de
miştir. 

Bu sarih ihtikilr karşısında Ahmed 
poli!iie müracaat etmiş ve manifaturacı
ya bir cürmü meşhud yapılmıştır. 
Manifaturacı Rifat faturayı tezgahta

rı Yakonun yaptığını söylemi1tir. Ne
ticede Rıfatın 500 lira ceza ile 2 sene 
Kay!iicriyc sürgün edilmesine ve tez
gi.htarın da 300 lira para cezasm:ı ve 
bir sene Kayseriye sürgün edilnıesine 
karar verilmiştir. Ayrıca 9 top kuma
şın musaderesi de kararleştırılmıştır. 

El fialları gene 
artacak mı? 

Et .ihtikclrına mini olmak için !iat 
murakabe komic;yonu yeni bir karar 
vermiştir. Bu karara göre M~ıbahada
ki satışlarda tacirlerin İm7ası olan bir 
bordro tan7.im olunacak, perakende et 

satıcılarına toptancılar et sattıktan son
ra birer fatura vereceklerdir. Belediye, 
perakende kasablar için kabul ettiği 9 
kuruşluk gayrisafi kfu- nispetinin son 

zamanlarda 13 kuruşa kadar yükse1til
mes;ini normal bulmaktadır. Bu karar-· 
!ara rağmen et Hallan yeniden yük -
5elirse Belediye ete azami satış !iah 
koyacakttr. 

İktısad Vekaleti memleket dahilinde ih 
tiyac• k.,...ı.,.bilecek şekilde otomo- Oteller allı 
bil lAstiği imalinin mümkün olup ol
madığını tetkik etmektedir. Bu meyan .. 
da evvelce li.stik yapan ırZafcr• fabri
kasının vaziyeti de tetkik olunmakta

s ınıfa ayrı· 

salıib-

dJr. * KAPUT BEZİ - Kaput bezi fi. 
atları son günlerde mühim miktaı·da 
fırlamı..ş ve piyasadan çekilıniştir. Ey

lacakı pansiyon 
leri otelciler cemiyetine 

bağlanacak 
lUide 1080 kuruşa satılan kıput bezle- ı • Tutanbul Otelciler ve Hancılar cemi -
ri 12 liraya çıkmıştır. * FRANSADAN TALEBLER -
Frflnsadan gıda maddeleri i!tenmekte
dir. Serbest dövizle fasulye satılacak

yeti şehrimizdeki otellerin ıslnhı i<;in 
esaslı bir proje hazırlamağa ba~lamı,
tır. Bu proje yakında ikmal edilerek 

Belediyeye verilecektir. Öğrendiğimize 
tır* RU!\IANYAYA VERİLECEK TİF- göre otelciler bu proje ile otellerin 6 
TİKLER _ Bu ayın 15 inde P..umcn- sınıfa ayrılmasını ist~mektedirler. İlk 
lere verilecek tiftik ve yapağı parti- üç sınıf lüks otellerden ibaret olacak
sinin teslimi, gelecek ayın 15 jnc kal- hr. Diğer taraftan bu projeye nazaran 
mıştır. Buradaki eksperler, daha bir ay pansiyonların da Ot.elciler ctmi:retine 
şehrimiz.de kalacaklardır. * İTALYAYA VERİLECEK Lİ
SANSLAR - İtalyaya yapılacak ihra
cat için lisanslar bundan sonra }ıolın
taka Ticaret Müdürlü&ü tarafından ve
rilecektir. * İSVİÇREDEN ALACAGI~UZ -
İsviçreden alacağımız 1 mi'.yon lir~yı 
bulmuştur. Ancak serbest dövizle Is
viçreye mal ihracına müsaade olun
maktadır, 

Vilayet ve Belediye 

* BOSTANLARIN KO,'TCOI,U -
Yeni zebıtai belediye talimatname!ine 
bostanlar hakkında esaslı hükümler ko 
nulmuşlur. Sıhhi kontrollar neticesin
de sebzelerini 1.iğım sulı:ırile ferbetle
di,H:i görülen bostancılar ıtiddetlc teczi
ye edileceklerdir. 

* METE CADDESİ - Taksunde Me 
te caddesinin Taksim bahçesi arkasına 
isabet eden toprak kısmının da inşa
sına başlanmıştır. 

* MECİDİYEKÖYÜ YOLLAIU -
MecidiyeköyündE'ki iç yollar, kı şın ga
yet çamurlu bir hal aldığındı:ı.n Bele
diye bu yolları tanzim edecektir. 

* ES~AFDI smııl KO:-iTROLU -
Gıda maddeleri satan esnahn sıhhi kon 
trollan sıkı bir surette yapı~nıaktadır. 
Son yılda şehrimizde 444.14 kişiye çi
c:ek aşısı ve 30023 kişiye illo aşısı, 
966 kişiye de veba aşısı yapıldığı aıı.
ln~ılmı,tır. 

bağlanması esası kabul olunmaktadır. 
Ayrıca otelciler bir •OtPlciler koopera
tifi. tesisini de istemektedirle-r, 

Projede otellerin sıhhi bakımdan al
maları icab eden tedbirler etrnfında da 
bazı şekiller dü~ünülmü,tür. Belediye 

bu projeyi tetkik ederek muvafık 
gördüğü takdirde derhal tatbik mevki
ine koyacaktır. 

İzmirde Alılürk •• • 
muzesı 

İz.mir Belediyesi İzmirin Kordonbo
yunda bulunan Atatürk konağını bir 
mü7.e haline getirmeğe karar vernıi.şti.r. 
Bu müzede, Atatürk hakkında türkçe 

ve <'Cnebi dillerde yazılmış kit.ahlar dn 
bulunacaktır. Atatürk müze::;l, ağustos 

ayında İzmir fuarı açıldığı zaman me .. 
rasimle küi&d edilecektir. 

Maarif 
* İNKILAB DERSi.ERİ - Üniver 

~ite İnkılab derslerine dünden itibaren 
batlanmı$lır. 

* YIDIİ SAN'AT MEKTEBLERİ -
Şehrimizde yeniden üç a~anı san'at 
mektebi açılacaktır. 

* TALEBELERİN MUAYENELERİ 
Talebelerin ı:;ıhhi vaziyetlerini tespit 
etmek için dünden itibare:n senelik mu 
a:'-·enf'lere ba,lanmıştır. 

ıı HER GÜN BİR M!;SELE ıı 
Dün akşam radyo gazetesi memleketimizde bol şeker istih
sal edildiği halde, bazı kimselerin şeker pahalılaşacak diye 

dir. 

d
'h fazla seker almasına sebe olmadığından bahsetti - Dışarıya 

Tramvaylardaki iz ı amı b 1 :k . k dd 1 · ~ h Id ı · o mı tarda yıyece ma e erı sattıgımız a e ev erıne 
hafifletmek için 1.. 'h · t k ı f k' l d ' uzumsuz yere ı tıya erza a an sa ımse er e var. 

Tramvay arabalarının t hdidi üzeri
ne Bebek hattına j'liyen trarovayl.arda 
bilhaua i• yerlerinin tatil urnanların
da !azla izdiham olduğu nazarı dikka

te alınarak, bu izdihamı önleıect!k ba
zı tedbirler alınması düşünülmektedir. 
Bu arada Bebek hattına daha ~ık. vapur 
işletilmesi surctile tramvayların yükü 
nü hafifletmenin mümkün olacağı zan-
nedilmektedir. 

Askerlerimize verilen 
hediyeler çoğalıyor 

Halkevlerinin a!!ikerlerimi~ topladığı 
hediyeler artmaktadır. Bu ht•diyelerin 
bir merkezden scvkedjJmesi için hazır· 
lıklar bitmiştir. Dünd..,.n itibaren her 
Halk,.\•jnin topladığı hediyeler Kızılay 
merkezine makbuz mukabilinde teslim 
edilmiş:tir. Kı:z:ılny da toplanan rşyala
rı ambal5j yaparak kendl V'.'lsıtalarile 

icab eden mıntaka1nra scvkedecektir. 
Kızılayın k<'ndi teşkilatı da hediy~ top
lamnğa ba~lamıştır, 

KIZ 

Dün ak~m Radyo gazeUsl, neşri
·yatına başlamadan evvel 4eker mese
lesi etrafında izahatta buiunmuştur. 
Spiker diyor ki: 

- Piyasada şeker fiatların:n artaca
ğına dair şayialar çıkıyor. Bütün bu 
şayiaların aslı yoktur. Iialkımızln bu 
pyialara inanarak ihtiyaclarından faz
la şeker almalarına lüzum )'O!ttur. Şa
yed şeker fiatları artacak diye faz.la 
milctaı·da şeker alırsak ,o zam:ın durup 
dururken şeker buhranına sebebiyet 
vermiş oluruz .• 

Radyo gazetesinin halkı tenvir için 
verdiği bu jzahata birşey ilive etmeğf 
lüzum görmüyonıZı 100 bin t;)n ş.eker 

istihsal edilen bir memlekette, şeker 

buhr2nı, Ş€ker pahalılığı olacak diye 
endi~ etmek çok gülüne bir harekettir. 

Mnalesef bu tarzda endişe duyanlara 
tesadüf ediyoruz. Hatta bazı klmsıele-r 
de şek(>rden başka diğer yiyecek m~d
delerinin pahalılaf8cağına kanidir, Bu 
kanaate sıılıib olan kimseler, evlerinf' 
bol miktarda erzak almaktadır. Bu lü-

zumsuz telaş yüzünden per<tk~nöeci -
lerde, bakkallarda pirine, ınakcırna, ku
ru sebze aatışlan artmıftır. Pek tabii 
olarak bir mala karşı taleb arttığı za
man, o malın da fiah artar. Dem<'k o
luyor ki, yiyecek maddeleri pahalıla -
şacak diye, evlerine erzak alan kimc;c
ler, Hatların artma~ına sebebiyet ver
ınek sureti): diğer yurddıııı,laı ı~ttı mal
.şet hayatını tazyik etmektedlrler. Bu 
itibarla evlerine ihtiyat erzak alanhır, 
bu hareketlerile bir suç i,Iemektedir
Jer. 

Hangi memleketlere yiyecek 
matf el el eri satıyoruz ? 

Bir taraftan, hiçbir sebeb öımadan, 
bazı kimc;eler, evlerine erzak taşırken, 
diğer taraftan da Avnıpa memleketle· 
rine vagon vagon yiyec<'k maddP!';i ih
rac ediyoruz. Rumanyaya hrr hart:ı, 

40-50 bin lirnhk zeytin tıalıyorur. Yu
murllıılarımıza karşı her taraitan taleb
ler artmaktadır. İsviçreye, Yunıı.nic;ta
na, yakın zamana kadar da İtalyaya bol 

• Yazan: PERİDE CELAL 
•Oh hayı~~ onu terkeJemem .. • diye 1 çıva_nila yollamış. Bunu da göndermiş. O zaman gene k'ldın güldi:i. Onun - Al, istersen oku! dt-ôi. 1.If"ktu-

düşündü. Olü~Urn, Or.\~ terkedenıem Bır zarf uzatıyordu. O, çiçekleri va- kıskandığını anlamı~tı. Bundan garib bunu okurken gülümsedim. Çü"kil onu 
bu şımarık kız 11,'in •• n~ ınadt·ı fımarık zoL'lra yerleştirirken ge~ıc k"dın mek- bir zevk duydu. l\1aııeya Joi?nJ yürüdü. <ı:evimli, nazik buluyorum. Hiçbır fe
teY. njçin benimll'.? ugraşıyor? Kendini tubu açıp okudu. ııctthat Şevket şunları Güllerden birini kf'ndine çt•kerek kok- nalığını görmed.im. Benim i<'in d:ıinıa 
aevmediğimi bildıf~i hal.:ie!• yazmıştı: ladı. Çiçeklerin ateş rengi. ipek yap- vefakar bir do!!it olar~k kalacaktır . 

İçi Aleve kartı lıhdenbıre hid<lı~tle ·Mevsimin son gülleri dökülüp raklan üzerinde yağmur d~mlarıkları Reşidin mektubu alm::lk ıçin bir ha-
dolmuştu. Onu saa.Jet'.ed'1t~ enRel tıir ziyan olmadan bahçiv"na .toplat .. bil/Urltı~mıştı. Gene kadının elleri • rrket yapmadığını göıi.inCP. elini geri 
düşman gibl dü1ündı.i. Oııu~ ı.-c.;zv:ış- tım. Yağmur fazla. hav3 kapalı. O- landı. Döndü ve şuh bir tavırla: çekti ve zarfı m11snnın Ü7Pritıe attı. 
larını, yüzüne <'enıld!t,ı 2:.ım:ln f\ır clanıdn yalnızım ve sb.i Jüı;unüyorum. - Ne güzf'l çi~kler. dedi. Onu çok Memnundu. Reşidin Pı-favi Göl hikayesi 
kor Ribi yanan aşk ve n'f'ş dolu g1.:- Bu !K>n zamanl.ırda zaten Ri2.i düsün- nazik bulmuyor muı..un? ni, izdivac teklifini bılme~ini i!'itemi
lerini onun da h)r ı:u.ın oidlıjunu, mekten başka bir feY YaPTnadım .. Ca- Reşid, dişlerini s:ıkmışh. Hiddetin- yordu. Onun derhal bu izdivllCı kabul 
ıstırab ~ektiğini ve ktn-tlm.ni sevm,.k- nan, biliyorsunuz ki. tabiatta ve çiçek- den çene kemikleri asabiyetle oynadı. edip etmediğini, fikıini fjf:rcnm<'k is
ten başka bir suçu ohr.adı.ılJnı, h("rfeyi !erde olduğu gibi insanların da mev- Boğuk bir se~le: teyect>ğini biliyordu. Mithat Şevketle 
unuttu. Gene kı<l.na. yak!aft.J.. Gtiı- siml.t-ri \'ardır. Ve biz en güzel, en ol- - Sana Işık! diye mırıldandı. Ve bu evlenecek değildi Aralarındnki anlaş
lertıı.in, muhabbe:. şefka! dolu bJ r ba- gun mevsimimizdeyiz. Gelin, vakit R~- senin hoşuna gidiyor. Dün gece de o- ma~;• rağmen, bir ay ':>nrı ona mu
kı 1

• oııu sarar:aJt: meden, mevsim tona erişmeden oraya, nunla nasıl meıı:gul oldu~una dikkat vafakat cevabı vermemekle de buııu 
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HARB 
•------,-~.... Yazan : S.llh Blrsel -,..,
Ak,amtarı işten dönenler, az bi~~l- ları boyacı Hasanın sandığına v\1 

sa, köprü üstünde durur, vapurların yordu. par
numaralarını seyrederler. Cembo onu da düşündü. Blr toP ,~ıııı 

Her taraftan tramvaylar gelir ve gi- çasının onu kalçasından yaralaya~ fJf" 
dl'r, insanlar yaşar ve ölür, sıkıntı çe.. zannediyordu. Ve kcnd~!.i .~yacJ ~rı ., .. 
ken şairler 8şık olur. Ve bunların hiç tına almak isteyecek mıyaı? G~c. bO" 
biri mühim değildir. Bu insanlar iı;in ne bir kere boyacıyla kavga e '!Jf"' 
mühim olan, vapurların numaraları- yacı onun 1Uratını yaralamı~tı. fii"' 
dır. ihtimal bunu düşünmiyecekti. ıs ı,ı~ 

- Bunlar benim insanlarım. ne de olsa iyi arkadaşıydı. Onutl 
Yazın bir başka derd daha olur. Nu- rabcr karıya gidiyorlardı... . ~ 

maralı vapurların bazılarında pliil: ça.. Cembo birden ekmı-k u:ilro . , ı.ı" 
lınır. Ve o zamRn lüferii, ~ipuralı ve yerden kalktı. Sürünerek boyae>Y 
yosunlu çimacı is.imleri hoparlörürt ya- zandı. 0k)ıl " 
nına dizilir, kışı sevmediklerine bir Kıllı erkek ellerile kalçalarını Y 
daha kendi kendilerini inandınrlar. mak istiyordu. biJ.o 

Fakat bu eylüle kadar devam eder. - Boyacıyı yaralı zannettiren~ 
EylU.lde insanı baı;;ka dütünceler ala- Hasan bundan bir şey sn 
bilir. Lüferler, uskumrular, cembolar Cemboyu elile itti. 
korkunc olur. Hiç konuşmı-z1ar. Boyu- * tiJll dl 
na kışa aid hikciye anlatırlar. Cembo sıkıla sıkıla meml~lr; ttYdio 

- Balıkçı hikayeleri, ko~u kesik düşündü. Herhalde barb k?,t~f\Sl.iıı1 
kaptanın hikiyesi, benim hikiyem. Cembo neden memleketini du~U lJ,tıJ. 

Ve bazıları arkadaşlarını bıçaklaya- Artık hiçbir iş yap:ımaz ol!'O 'feŞ'" 
rak katil ohır. Teşrinievvelde çımacılığı bırakU· 

Sonbahar böyledir. Bazan harb de tı- rinisanide aç kaldı. ,.srÔ" 
kabilir. İçinde rahat olmıyan bir ft.'/ ter11it" 

- Cemboların acvmediği sonbahar. Sankj içine halı yerleştirmek ıs 
İn5anlar artık köprü üzerinde dur- lerdL Ve hah Jçlne sığmrunı,tı· p•a.1Jı1 

maz veya daha çok durur. Sinemalar Ccmbo ve bütün in5anlar e ıtçirJl1 
hıncahınç değildir. Ve tiyatro henüz sevmez oldular. Bir gÜn bir si'1"~ 
Romeo ve Jülyct'l oynamamışbr. camekanını denize fırlattılar. e dı.I " 

Buna mukabil radyolu kah\.·elerin ö- gün bir ihtiyarın paketlerini )-er "'tÇI" 
nünde insanlar birikir ve bir müte- şürdüler. Bir üçüncü etin zerıe 
kaJd evinde çıldırır. nın eşeğini dövd\iler. tı,ı. f!" * Şehirde her fey sıkıcı olınUI ~fil· 

Cembo eyllllde vapurları düşünürdü. yango bileti aatan kız k:an".b~~ ,-er" 
İnsanlar vapura biner, Ç?Cuklar vapu- nüyor, tşpartacı çocuklar altı 
ra biner, manikürlil modclla kızları va miyordu. k,etl b'" 
pura binerdi. Ve vapurun numarası Ve vapurlar iskeleye y'lru:.::1ır. j~ )il ' 
hiç değişmezdi. Köprüde 6E ise Üskü- ğıran olmuyordu. Pazar t(ünle.r~, 
darda gene 66 olurdu. Salacakta gene sanlar evde kalmağı ter~ih edıY ,s1t" 
66 idi. Cembo bu altılarda ne olduğunu Fabrikaya gidenlerin suratları ~ 
anlamıyordu. Bir &ün bu altılar dokuz Amele kızlar, yazı çıraklıkta S 
olsa, insanlar Üsküdara çıkmak istemi- çocuklar 1f bulamadı. 
yecek miydi? * ..,,. 

Cembo düşündükçe korkunc oluyor- t ıd ,. ... 
d Kışın Cembo, limı>n w.ttı ve 
uİrarb çıktıktan sonra lüf~rler, U!i- dı. c!J Jıl16 : 

kumrular, cembolar vap'J.rk•rın numa- Ve sonra bir akş3m, - muti ırıt\' 
ralarını düşünmez oldular. Numara.yıa fına - köprüye boyacı H:ısanıf\ dl t:/)f 
inıo1tnlann da numara~ıı vardı. Bir nu- da,hğına gelmedi. 'f.rtesi ak•Dnl ~ '1 

k . 'f/e 
mara, iki numara, sıfır numara. le oldu. Pazar a şamı aa. b 
Akşamları Cembo ekmek yereli, bir Ccmbodan ses çıkmadı. , rt'e).\'J 

az da üzüm. Nisanda boyacı Hasana bır ~ 
Ve üzüm ona harbi düşündüı·üyordu, geldi. 

1 
ok. ... 

asmaları göremiyeceğini. Herhalde si- Boyacı Hasan mC>ktubu a<;t ~· «ii.i%ct' 
perde şimdiki gibi ayaj'ını uzatamıya- ve bir şeyler hatırlamağa ç:.l~Ş rı.e 1' .. 
yaC'Aktı. Belki ona sigara da lçirmiye- deki teessürü anlatan ç!z~1etlJ1 dl gô! 
cekler. kunc bir ifade olııbıleceğinl o!l _,,. 

Cembonun ayaklan urundu. Ne za- mek lizımdı. di"°f" 
man ekmek yemele otursa, kundura- Ni!>ande harb hata dev~ e · 
• ____ ..:, _ _:. ____ ""'""'"""""'""' ............. -------:::/; ,,11•1'

11 ~ 
- ,, , ı ıt • ~ 

~ ........ "p""i"'i""i "·; · ~ .. J Adliye koridorlarında: 

Mezarları açıp 
ölüleri soyuyormuş 

----
Karakolda ceblari aran· 
dığı zaman lamam 27 

ölü aded ağzından 

sök""lmü, altın di' 
bulunmu, 

ER~IAN 

= ,,,, .. , . . 

T'""'''t~h;Ii~'''h~;·;k;tl~'~: 
Son bir iki hafta içinde, ~tht~I~ 

sasında yeni bir ferahlık hı~ . 1 ttr:"~ 
Buna sebeb, son günlerde Ingıddeıeı,;. 
piyasanın muhtac oldu~u rrı~ııd• i!P' 
gelmesidir. Bu maddelcrın ~r~. ,. I'' 
neke, kalay, boya, namuk ıP ut""~ 
lil ve pamuklu mensucat bul 

11
, 

dır. 
1 

ıl:' ..JJ' 
niğer taraftan, Almanya)' : f .,..dl1' 

kaı suretile ticart münaı:;ebet e~·~, 
mıfbr. Ticaret Vekaleti A1";,,ı ;J' 
sekiz milyon liralık m11.lın tt seıt li' 
mesine müsaade etmiştır. ~ır~ 
men hükUmeti, bu malların 1 ırı• 
sans vermişti. Jtctıerl (1-" 

Son gµnlcrin itha15.t harc
1 

t d• .,,_ .. 
rasında lsviçredcn gelen nıs1·' c,otJ,_,,, 

d tf· .. ~-.~ yasada bir mevki tutmakta. 'fiil'(;'., 
mantarda İsviçre fabrik~Jar~~.,.d c trıJ 
ye mal satmak lıususunds 1~ ii Ô c..~ 
ranıyorlardı. İthalMt tacirlcrı~Oi· .. b' 
vaziyetten şikiyet etmekttit~~ 
günlerde İsviçreden yapılan e~ 
zerine, bu şikayetlerin dev•f(t 
ceğine şüphe yoktur. ı,P'I ,4' 

İHRACAT UAREKff oııii"lt,.Jı 
Dün de yazdığımız gtbi b d•rı Y ıl 

Avrupanın muh te!if yerlerıtı 
1 

t'~"' 
tohumlara ve küsbe1ere k:~T'tı;ılı..Otl 
arbnakt.adır. İsveçten 1< .,, 
Almanyadan da kuru nıeY" 
su!'lam iı:;tcnilmektcdir. 

Halk Bankası~~ 
Memleketimizin nıob~ 

"erlerinde ,,~ete 
acacak ~· 

~ 1e~1 ' 
Ankare Halk Bankw. ın•~,r '~&> 

ri n mu~telil yerlerinde ştJ~ l'lctıJ1 ~· 
caktır. lstanbuldaki Halk ~ a 0tı~ı' 
Halk BRnkasının bir şube si ıı ~ 
Halk B."'nkasının scrnı•Yt' t erb' 
lacak, kilçük sanayi ve tic~re 
daha fazla kredi verecektır. 

Befodiye ceıal•''. ,., 
1ınd• I· ~ıf' 

Son yJnnl dört saat %lir dl pıı.1·tJ1 

för, 4 otobüs biletçisi bakkı~ptı ~ 
li f suçlardan dolayı ceıa tı.ıfÔ (I' 
muş, sahiblerl İstanbuld9 ;ıjt<P~· 
halde otomobillerine taş~b;lt!I b' ,ı.,r 
kan 9 kişi hakkında tak• lkst!1r ı ~.f' 
mışlır. Ayrıca Şık ve /\ ya 1 ~O" 
malan sahibleri de sinr!11~ ,.ıiJ1' f' 
şından küçük çocuk k:ıb~tl• 'f' 
den haklarında kanunl :ııu 

maktadır. ,.-

Arabacı lar, ı~k•;,. 
fhl!fının artııgııı 
silra,,el ediyor!•~. r;:: 
• lekl,.,.ın• v 

- C.!'lan, dedı, tm·gl.im. Ozülmt"ni Mavi Göle gidelim. Sizi h51c\ bekliyo- ettim. Siı kadınlar, hep bCiylesiniz. Ne ona anlatmak istemi,ti. Fak:ıt garib bir 
J~temıyol'\ırrı. Ço::~~ ·,u. ne ıö.vleJıki- rum Canan ve bekliyecc·ğiırı . .Eğer ço- dC'tnek bu? Ondan hoşlantlı~ını gizle- tutukluk, çekingenlik içindl" belki de 
n•, ne yapt\tını .:ııiml '')l'. cukça fPyler söylüy.:>rsam beni effl'di- miyor, aonra da beni sevdiğini ~öylü- bu eski do!ltu, aşkına emın olduğu bu 

yapıyor, ne söylüyorsa'Tl, m.ı:ızur gör
melisin. Seni herkesten kı!ıkaıııyorum. 
Yalnız beniın olmanı istıyonım. Gece 
Üzerinde arzulu bakı:ş!.:ır yakaladım. 
Bilhassa bu Mithat Şevket_ gOzleri bir 
e.n senden ayrıhnıyordu. N'e kJdar ıs
tırab çektiğimi Allah bilir. Canan, bu 
adama her ne suretle olıın.a ı:.lsun yüz 
vermf'nl istf'miyorum. San:ı m~ılik ol
maktan başka bir şey düşiinn1ediği mu 
hakkak. Onu uzaklaşhrn.C'alt bir teY
ler yapmalı"ın. Belki de k:Jruu olara
iıru düfünüyor. Bu ihtiyar bıJJalaya 
ısrarının beyhude oldu&unu anla t ... 

, 
' 

Arabacılar, araba teker Jcted i rlıf ~ 
halılı~ınd.Jn şi,JcAyet etrnt _,,.o-t f~,f 
velce iki liraya utılan bi: cU j!? 
!eğinin demir çemberi, ,ırn 
kot:lar yükselmiştir. 

Gene kadının dıı laJrlarında acı bfı niz. Çünkı· aşıkım! F'n der!rı hürmetle- yorsun. Fakat ben... \e[akar adamı kırmamak, üzülmesine 
tebt-L,.iim kıvl'ı~ı$~ 1 • rimle_. Durdu .. şiddetli bir kf'lime arar gi- aebeb olmamnk için ona ::ı.çık~a: ·Ben-

- Bil.lkis, d ... . i ,ı\rtık ı:otuk deii'ii Gene k n mektubu ek.uyup bitir- bi.- den vazgeç, çünkü srninle e,•lenmiye-
Ne kadar degıŞ tini görmüyor mu- diği t..aman güliim~edi. ~flthat Şevke- - Fakat ben.- diye tekrar etti. ~ğim.• diyememişti. Bunu Retide izah 

ııın? tin kır saçlı baıı, keskin hakışlı, müs- Canan onun sıkılan yumrukl;ırını, etmek ~üçtü. Gene adatn dcrh31 ma-
Kapı açılmışb. (Jehq bdın sustu. tehzi gözleri hayalinde canlnnnııştı. sararan yüzünü gördü. İ.ıeri ~tmif ol- nalar ç-ıkarmaya kalkacak, belki de 

Gelen hizrn~tçi idi. Kuc-tlırı.da bir yı- - Ne ince lldı.ııı! diye mırıldn11dı. maktan korktu. Uzandı. Ko!unu tuta- mesele yapacaktı. İşte bıınun için mek-
jın ıslak: kırınız.ı güJ vardı. GU!ürrae- Ve başını k•ldırdı. O 7:aman $(ÖZieri rak: tubu almamaınna, okumak merakına 
yerek: Re:şldin gözlerile kar~ıl::ı.stı. İrkildi. - Delisin ıen zavallı yavrum, dedi. dli.$memesine memnun oldu. 

- MiUıat Şevket Beyden! dedi. Bah- Gene adamın gözleri çakmak çakmak- ı Neler söylüyorsun? Evet beni ıeviyor. Şimdi Reşil.l, yüzünün hatları yumu• 

Yeni çıktı 

Yaz Yağmuru 
Edebi roman 

Yazan: Peride Cslal 
Har kltabcıda bulunur 

Halkevlerincle: 
-ı.ı' 

Eminönü Halkl'vinde~: 16 jj(.iı'l~ t 
15 ikinciteşrin curoa ,e ~·t ( ~ 

rin cumartesi akşamlıarı }d _,.ıol'-t, 
da E :imizin Cağaloğhınd• ıırt> P:~~~ 
Temsil tubemiz (Katıra~ ı,tef~ 
tem~il edecektir. Gelrne J .. rı il 

b .. mtıZCl"'-
giriş: kartlarını uro 
rica olunur. 

ge 
~i 
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SON -. 

Akdenizde 
bir İngiliz 

zaferi 

7 ltalyan harb 
gemisi kullanılmaz 
~ir hale getirildi 

l -
ıı [Bartanh t lnd .. blred•l 

ıı. a.tırlardadır ki, İtalyanlar tarafın· 
lı ~.heşrolunan 12-11-1940 re!mi tebli
'-r ır harb gemisinin ciddI surette ha· 
"~a· Uğradığını itiraf etmittir. Ayni 
trı.~ğ tayyarelerimh:den altı adedinin 
a~ •kkak ve üç adedinin muhtemel 
loıı rıık dü~ürüldüğü iddiasında da bu· 
lfti. rrıu4tur. Haddizatında bu taarruza 
~ak .. eden tayyarelerimizden yalnu 
dtn donrnemiş ve düşman teblltlerin
~lı. •nta.,ldığına göre bunların mfıret-

L t~ esir di.ışmüştür. 
~liz donanması İtalyanların Trab
'lt, bdaki ordularlle olan muv~l~-
8~1 ~a. mühim i\U'ette izac etmıt~ 
~ıo _ıkinciteşrin gecesi donanm.11. Sıc:U 
~ &n.iyi muvaffakiyetli ıurette boın
lı:ı.. dunan etmiştir. Kara battlt'}'aları 
~abele etmi9lerse de gemilerimiz .. ne 
'~e~n ve ne de insanca zarar gor• 
'4Ut ~t1:· Diğer taraftan deniıalh. ge
>l.tı 111rıUden birisi bir des.troyer ~ıma
~'a l1de seyreden iki gcmıden mu~~
~\l iaŞecJ, kafileye taarruz etmı,ür · 
~ tc.arruz neticesinde ağır surette 
ha, enrnı, 3000 tonluk gemilerden biri 
~lf ve diğeri muhakkak surette ha
b., de olın\li \•e muhtemel ıurette de 

lıııııtır . 
ÇöllçiL SAADET İÇİ.,'Df: 

~.lo•dra 13 (A.A.) - Bug'.L'> Çörçil 
"1 "rn lCamaraınna girdiği zaman mea
~lduğu halinden anlaşılıyordu. .. 
~ ~nra Avam Kamarası.."'l.da so~ 
\:. Çorçi}1 .Meclise iyi bir haberim 

1 
dttni' ve Bahriye Nezaretınin teb
~ Okuyarak İtalyan donanmasına 
\r; len ve bu donanmayı meflQc 
r~" darbeyi bildirmiştir. 

li~bltğ okunurken Çörçil'in ıötleri 
'l' l\lfanile r.ık sık kesihnitür · 

••- •hliği okuduktan t0nra Çörçil de· 
...,lir iti. . . 
~:Su fQnh menkıbeyi meclise bil
~ftt Yi Vazife bildim. Tam muvaffa
'b le neticelenen ve donanmaya men 
~Va kuvvetlerine büyük bir şeref 
1\ t dıran bu azimkir hücumdan J?n.~ 
~!Yan zırhhlar1ndan ancak uç~ 
~ edecek bir vaı.lyette bulun 

~deniz.ıe bulunmakl<ı olan_ d.eniı 
\ı~_-e~Ierinin muvazenesi Uze~~n.~e 
... ~lt olacak olan bu netice butun 
~."' bahri vaziyetinde de akisler ya
~tır .• 

Ruzvelt, bir deniı 
seyahatine çıktı 

ı~"'- . .""> -..ngton 14 (A.A.) _ .stefaru• 
~tlt, Birletik Amerikayı atikad~ 
' dahili ve harici meseleleri sukuM 

letkik edebilmek için Potopac 
dört günlük bir seyahate çıkmış-

Yunanistanda fikri 
~u seferberlik 

\i;~~ 14 (A.A.) - Atına ajansı bU-

~,f~ 
~' ron Vima ve He11as gazeteleri 
~ 1 ı.tetaksas'ın Atina Ünivendte
't( ı1f0fesörler toplantısırıda Han et
~ ri seferberliği başmakalelerinde 

.. u .~sediyorlar. G11.ze~eler, bu -
}.... "'.uc~delede fikri oeferberliğin 
· •· • lıhıl olacağını kabulde mütte -..... -. ., .. . 
t. ~~ il~cssager d'Atheneı gazet~sı 
\ 'le11nde diğer bütün gazetelerın 
\ ı.ı-; l..Yatını aksettiriyor ve diyor ~; 

o 

HABERLER 

1 

Fransada 
Petain'e karşı 

itimadsızlık 

artıyor 

Mitlerle yapılan 

rüfmeleri halk 
vib etmiyor 

gö-
las. 

Londra 14 (A.A ) _ Zurichten 
aelen bır habere göre, Alman h .. _ 
kümeti, bütün Fr~nsantn ı> ta~ 
~ük~meti tarafından verile~ c ao~ 
ıdar1 kararları kabula mütema il 
olmadı~ ilk defa olarak ka:uı 
ve tealırn etmektedir B h c_ .. . u a!J\:'re 
gore, Naziler, Berlinde Fransız -
Alm~n uz.laış:masının ve }litler'le 
~~taın ve Lava! 8t"!flndakl gö
r':'~~tler esnasında tasavvur edil
digı veçhile bir letriki mesai b::ı;ı:
la~gıcının .Fransız milletinin müt
te d taıvıblne mazhar olmadıj?
nı resmen beyan etmektE"dirler 
Alman hükumeti La !" bö ·! · b' ,_ ki , va ın J e 
ır .... ,n mesai lüzumuna Fran-

sız halkını Ucnaa muvaffak olup 
olamıyacağını yakından takib et
mektedir. 

Sovyet • Alman 
görüşmeleri 

fllq tanıtı 1 inci aalılfede 1 
Stalin bu gibi vasıtalarla hiç olmaz.so 
bır ve beliti de llti .. l'k b' ka , uç ıene-ı ır ı:a-

~~din zanmak fırsatını elde edeceği 
umı d dr' hl b .. , e 1• Almanya ve Rusyadan 
. ç ınsı ~ugün ipleri koparmak niye· 

~ın,de doğıldır. Fakat her ilti tarafın ııev 
u ceyşınde esasa taall·~-L d üh .. 

blfk UAeenmım 
r ar ~zarı dikkate çarpar. Rwıya 

Almanya ile hiçbir vakit harbetmeği 
arı:~ etnıez. Almanya ise şimdilik Rus
ya 1

.
1c harbden içtinab ebnekt.edir. 

Hitler Sovyet RU1ya ile bir 'itilifa 
amade bulunuyo ç· k.. 1n ilt k ta r. un u g ereye 
:;•

1 ı:rruzu akim kalmıft BirleJik 
d er~. nın İngiltereye muaveneti gün 

e.n ıune artan bir hakikat haline gel-
mı~'' mukavemet etmeden teslim ola -
cagı tahmin edilen Yunanistan İtalyan
ları durdurrnu, T " ki B" .. k B ı , ur ye uyu ı· -
tan ya ile olan teaa .. d.. .. . d t yid etm. nu unu yenı en e-

k 
1f. General Franko nazik ve fa

al kat'" b" 
. 1 ır surette Almarı 15ker?erinin 
l!>p~ny~ topraklarından geçmesini red
~e)'l~":1' ve nihayet Portekiz İngiliz 

ost usuna sadaka"-' ru"d ·1· t mi . 1.1..1u ye en ı an e -
ftir. 

d~ütün bu itaret1er HiUPr'J şüphesiz: 
en ııeyo d114ürmektedlr Hitl s··yük· B .t • er, u 
brı:yaya karşı Cermanya .. Rusya 

0 nu harekete geçirmek ve buna 
~.eseli Avnıpa ve Asya bloku gibl bir 
ı.s~~k~kmayı pek ziyade arzu eder. 
Çunubu · h ıureUe lngiliz mukavemet 
ru_ unu kırmak, İngiliz cesaretini yoı·
gun ~ü~ürnı.ek emelindedir. 
Daıl~ .H~ra]d ıaze:lesinin diplomatik 

muhabırının fikrı·n Be li So t 
R 

ce, r n, vye 
u.syadan bütün A Afr'k mih vrupa ve ı anın 

"·er devletleri nüfu= sahası oiarak: 
~nınmasını istiyecektir, Buna muka
bLl paı..arlıkta Rusyaya Türkiyenin As
~ kısmı'. Irak, İran, Efganistan ve bel
~ d~ ~di.stan verilecektir. Muhabi
rın .. fik.rınce, Molotof un bu husustaki 
rolu .yalnız. %evahin koruyacak bir rol
den .ıbar~ttir. Çünkü esaaları evvelden 
tespıt edılmittir. 

Hamhurg 
şehri harabe 

halinde 

Fabrikalarda çalış
ma imkanı kalmadı 
İnşa edilmekte olan ge
miler parça parça edildi 

Londra 1( (A.A.) - A\manyanın 
ikinci şeht"i ve evvelce büyük bir de
niz ve sanayi merkeı.i olan Hamburg, 
İngiliz tayyarelet"inin boınbardımanla
rı neticesinde tahrib edilmiştir. Hara
be halinde fabrikaler, inşaat tezgihları 
ve muazzam doklar İngiliz bombardı
man tayyarelerinin yaptıkları tahriba
tı filen nakletmektedir. Naziler de bu 
ıehirdekl fabrikalarda çalıfmaya de
vam imkanı olmadığını teslim mecbu
riyetindf! kalmaktadırlar. Zira tahrjb
den kurtulan fabrikaları Şarki Prusya 
ite Polonyaya nakil zaruretini hi.s&et
mişlerd.ir. Her aiin bu tehirdek:i işsizle
rin adedi ınütemadiven Artarak 1.5 
milyon.a varmıştır. Yeni hnbcrlC't", Al
manyanın en büyük tezgRh!arı olan 
Blohm ve Voss tezı;:t3.h1arının a~ır ha
sara uğradığını teyid eylemektedir. İn
'fa edilmekte olan gemil~r. parça parça 
edilmiş, son zamanlarda tayyare Jm;ı
line tahsis edilmiş olan kısımlar da 
tahrib edilmiştir. Elbe'nln öbür kıyı
~:ında Almanyanın en büyük nebati yaj 
fabrikasından bugün baki kalan yalnız 
kit"eçli dört duvardtr. Otomobil dış 
listikleri imal eden Phönix fabrikala
t"ı yıkılmış ve muauam Rhenania Os
sag tasfiye fabrikaları çok geniş ha
sarlara maruz kaimı';lhr. Muazzam 
meyva ve sebz.e h3n.starları tahrib edU
miotir. Sıt"a şıra antrepolar çatısız ve 
kullanılmaz haldedir. Yarı!mı' rıhtım
lar suya saplı durmaktadır. Bu ka
dar tahribata ra~men, bütün rapor
lar Hamburg'daki haıs3ratın ınünhssı
ran doklarda ve sanayi maha1lelf'rinde 
olduğunu beyanda müttefiktirler. 

İstanbul güm~üklerinde 
yapılan tahkikat 

İstanbul gümrüklerind1? genif ölçüde 
bir yolsuzluk meydana ı;-ıkarıldığı ha
ber verilmektedit". Alitkad11.r Vekalet 
mü.fettişlerile Maliye müfettişleri, tah
kikatı birlikte idare etmişler ve iki 
taraflı yürütülmü, olan bu tahkikat 
neticelendirilmiştit". Veki~et tefti, he
yetine intikal eden tahkJkat evt"akına 
göre, yolsutluk tahakkuk elnt1Ş bulun
maktadır. Bununla beraber, yolsuilu
ğun mahiyeti hakkında sıkı bir ketu
miyet muhafaza edilmektedir. 

İş sigortaları 
kanun layihası 

İ~ kazalan ve meslf"kt hastalıklara 
kal1ı sigortalar tesisi için yapılmı~ o
lan İiÇi sigorta_sı kanun IA ,yiha:ııının İk
tısad Encümenindeki mi..'izakl'.'relerine 
yakında başlanacaktır. Ayrıca bu ka
nunu tatbik edecek teşkilat için de bir 
kanun hazırlanmaktadır. 

İş kanununun işçi S<'ğhğını koruma 
ve iş emniyeti hakkındaki hükümleri
nin tatbikına dair olan umumi nizam
name tasdik için Devlet Şôrasına 
gönderilmiştir. 

1"'eş'e!<-inl kaybedenler ..• Gülmesini unutanlar ... 

Bu aksam 
' 
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LALE'ye 
l\MERİKANJN EN KUDRETLİ l'ILDIZLARI 

Joan Blondel • Melvyn Douglas'ın 
Binblr esrar... Çıldırtan neş'elerile yarattıklan 

FRANSIZCA 

KADiN PARMAGİ 
Eş.siz bir film ~ , . . ·~ • onsuı: btr zevk... Do)o"Ulmaı; bır saadet kavna(ıdır. 

HAKiKAT 

Günün meseleleri : 

Türkiyede toprak meselesi 
Cumhuriyet hükumeti fakir köylüye toprak vermek 
meııeleııi üzerınde çalıştığı şu sırada bu mevzu etra
fında iki muharrir arasında bir münakaşa başlamıştır. 
Aşağıdaki yazı•:la iki fikrin hulaııaııını bulacaksınız 

Memleketimizde ötedenbe:-i bir top
rak davası vardır. Cumhuriyet hükU
meti, fakir köylüyü toprak ıahibi et
mek fikrini ta iptid&dan ele almış ve 
bu yolda hazırlanmı4tı. 

Apoak köylüye toprak tevıi etmtlıc 
meselesinde tutulm~sı }cab eden yol 
hakkında, iki muharrir arasınd. bir 
münakaşa başlamıştır. ~fev1.uun a~ikıir 
olan ehemmiyeti karşısında, bu müna
kaşaya esas olan fikirleri kıwtca yaz
mağı faydalı bulduk. 

Bu münakaşa (veya fikir teati..ei), 
felsefeci Yunus Kizım Köni'nin Yeni 
Adam mecmuasında yazdığı bu mev
zudaki bir yazısına Ulus gazetesinde 
İsmail Hüsrevin verdiAi bir cevabla 
başlamış bulunmaktadır. 

İki tarafın fikrinln bulisası ~udur: 

tir. Meseli Almanyada eski rcfimde 
lskin komisyonları bazı rnıntakalarda 
toprağı köylüye temlik etmeğe veva 
kiraya vermeğe salah.iyf!ttardı. İngllt~
rede ziraat amelesine verilen arazinin 
kiralanması mutaddır. Holanda'da ku
rutulmakta olan Zuidersee iç denizin
den kazanılan arazi, çiftçiye kira ile , •• 
babadan evJi.da intikal etmek üzere 
verilmektedir. 
Toprağın köylüye temlik edilmeyip, 

kiralanması usulü, Türkiye larflarına 
uygun bir siyaset telikki edilf!bilir mi? 
Bunu, muhtelif bakımlardan mütalea 
kabildir. 

Bizde bir kısım köylü toprıı}ıısu:. ol
duğu için başkasının ara7isinde ortak
çılık yapar. Bir kl!mının t.cprağ:ı ya 
kifi değildir, yahud kıraç ve verJm
lizdir. Bu kı!lm köylü de bıu;kesının 

arazisinde Ot"taklama çahtmak gnretile 
maişetini temin eder. Hiç toprağı ol
mıyan yahud toprağından k.16 mik
darda htifade edemi~n köylünün bir 
kısmı da ziraat ameleliği yapar. Bütün 
bu toprakıız veya başkalarının toprak
lannda çalışan köylünün •dedi henüz 
meçhuldür. Fakat mÜfahı!deler, bun
ların batın sayılacak derecede kala
balık olduğunu göstermektedir. Bugün 
Türkiyede devlet siyasetinin hede.f.e
rlnden biri işte bu köylüyü toprak J&
hibi yapmaktır. 
Topralclanduına siyaseti, snsyal-jüri

dik bakımdan bir mülklendirme, köy
lüyü mülkiyet sahibi yapmak aiyase
lidir. Bu siyasetin ilcl asli unsuru var
dır: biri köylünün sosyal varhktnı tah
kim etmek, diğeri d~ istihsal verimini, 
mahsul kelitesint yükseltmektir.• 

Yunus Kh.ım, toprak köylüye mülk 
olarak verilmemeli, kiralann1ahdır, di
yor; İsmail Hüsrev de aksini iddia edi
yor ve topt"ak köylüye temlik edilme
lidir, tezini müdafaa ediyl)r. 

Hayat pahalılığı 
Şimdi her iki tarafın mak3lelerinden • fBaşfıırafl t lnd sahifede 

1 
aldığımız hulisalıırJa iki fikri tanıta- ettiğimiz gibi hayat pahalı1ığının art
lım. 

masının, yani fiat yükselmesinin mü-
Yunus Kazım diyor ki: him bir imili, halkın lüzumsuz bir en-
4Biz devlete ald :arazinin bir karar...- dişe ile bihlmum zaruri mallardan ev· 

ve mutlak olarak köylüye temlik edil- !erinde 5tok yapmak yolunu tutmu, ol
mesine, peşin veya borcla satılmasına masıdır. Bu yüzden dün bahsettiğimiz 
lüzum görmüyoruz. Dabıtılan toprak makul sebebler dolayısile bu gibJ mad
devletindir. Onun için devlete men.•ub delere kerş;ı zaten genişlemiş bulunan 
olmıyan kimse, yani vatandaş olmıyan taleb hacmi, büsbütün artmakta ve fi
klmse, hiçbir zaman toprak sahibi ola- atlar herkesin bildiği basit kaideJere 
maz. Toprak üzerindeki mülkiyet hak- uyarak yükselmektedir. Piyasada bil .. 
kı da mutlak olmalıdır. Toyrağı itle\en hass• bakkaliye ve kısmen de &iye
ondan intifa etmeli, fakat hibe ve fe- eek Cfyası fiatları fazla artıyorsa mü
rağ edememelidir. Bu ıuretle toprak: him bir sebeb de normal ıamar.da 8 y .. 
daima topraktan Y•tıyanların kalır. Sa- da iki kilo :ıeytinyalt, 3 kilo Ndeyağı, 
bibi toprağından ayrılmak istese 'bile 3 kilo fasulye, 4 kilo pirinç ilih ... satın 
toprak sahibini bırakmamalıdır. Tnp- alan bazı ailelerin bugün hiçbir riddi 
rağı satabilmek imkiınları asırdıde çift- sebebin izah edemiyeceği bir endiJO ile 
çi ailelerini tehirli yapıyor ... Köylünün borc hare bir teneke zeytinyağı, iki 
iktısadi ve soysal ihtiyaclarıru gider- teneke sadeyağı, yarım çuval fasulye, 
mek için yapılacak .. müC11deleleri ko- pirinç ilah ... •tın alıp evini depo ha
Iayla~tıraeak bir tedbir köylüye top- line sokmasıdır. Halbuki bu i~lere kal
t"ağı temlik etmeyip sadece kiralamak- kıışan halkın endişesi yersizdir. Siyası 
tır. Bu kira bedelJ verıiden ibaret kal- tartlar daha ziyade vahamet peyda et
mahdır.• se bile memleketimizde ne gıda ''e ne 
Toprağa kavuşan köylü bir müddet de giyint maddeleri hususunda bir dar

sonra herhangi bir ekonomik veya lık mevzuu b•hsolamaz. Memleketin is-
ıoysal tesir albnda gene toprağını aa- lihsali ve münakale ,ebekeıi, büyük 
tarak mi.ilksüzleşebllir. Yunus KAzım şehirlerin ihUyacıru devamlı bir su
Köni'nin de üade ettiği gibi ·köylüye rette karşılayacak vaziyettedir. Halkın 
toprak vermekle, köylü toprak sahibi bahsettiğimiz maddelere karfı tehalü
olmaz. Daitt.ılan araz.inin bir müddet kilnü azaltıp piyasayı hafifletmek için 
sonra köylünün elinden kaçması müm- uygun vasıtalarla ve sür'aile halk ten
kündür.• Köylünün elinde;ı toprak ni- vir edilmelidir. 
çin kaçar? Muharrir, bunun sebebleri- Hayat pahalıhğile tedavül eden para 
nl şöyle sıralamaktadır: ••İfletme ve- miktarı arasındaki alaka, mühim ve 
saitinin yokluğu, borclanma, maliyet başlı başına bir mevzu olduğu için o
fiatının pahalılığı yüzünden uğranılan nun ayrıca tetkikini, bugünlerde ne.t
zararlar, zirat mahsullerin değerlendi- t"edeceiiz. Şimdi piyasadan yaptığımız 
rilmemesi, köylünün maddi ve hıanevl tahkikat neticelerinden bnzılarını oku
sıhhatinin bozulmaı.ı, ff'hrin ça:r:ibewi yuculanmıza bildirelim. 
ve saire.• Şu halde .Pu gibi t~,irler al
bnda köylünün topıağını elinden çıka
ra.tak topraksız kalmam.:ısı için topr•k Kundura fialları 
üstündeki Şahsi mülkiyeti kabul etme- Harb başlamadan evvel 8 liraya sa
mek icab ediyor. Toprak, ko11ektivite- lılan iyi bir kundura, bugün a~garl 14-
nin, devletin mah olarak kalclığl tak· 15 liradır. Bu kunduraya sarfedilen 
dirde köylü bunu satamıyacaktır. Mu- malzemenin harbden evvelki fiatı tak
harririn ifadesine göre, ·Devlet bilfiil riben 270 kuruş idi. Üst ttırafının işçi
çiftçi olan köylüye !stifade edeceği top- Uk, satış masrafları ve kazanc olması 
ragı uzun müddet ile hat.tel. müştere- İcab ederdi. Bugün makul ve zaruri ah 
ken kullanmak tartile varislerine de val icabı, ayni malzeme fiatı 520 ku
şamil olacak surette kiralamahdır. Bu ruftur. Artmama!l icab eden işçilik, sa 
suretle başı sıkılan veya çiftlikten tış masrafları, ilah payı olan 530 kuruf 
bıkan köylü, toprağını elden çıkarıT"ak da bu rakama i13ve edilirse 800 kuruş
pahasına mirasyedilik yapamaz. Bu ı;u- luk kunduranın bugün (520 X530) 10,5 
retle köylüyü gaddarca bordu oıkan- liraya satılması lcab edor. Aradaki 3,5 
rak toprağını gasbeden "tğanın da hık- ua 4,5 liralık fark gayrilabild.ir. Sebe
m.eti vücudü kalmaz.• bini kösele, deri ve diğer malzeme sa

İS~IAİL BÜSREVE GÖRE 
tışında yer alan mutavassıtlarla kun
dura ifçileri ve kundura mağazası sa-

Diğer taraftan •Türkiye köy iktı~a- hiblerinin kazanc paylarını, eski vazi
diyatı tarihi• muharrit"i İsmail Hüsrev yete nazaran bir miktar yükseltmiş ol
Ulus gazetesinde yazdığı bir makalede, maları teşkil f!tmektedir. 
bu fikre şu suretle itiraz etmektedir: Resmi ve hu&usi dairi! memur-

• Yunus Kazım Köni'nin toprak tev- tarının, ekser amelenln, Utıh... ge
:iatının tekli hakkında ilel"i ıürdil~U murlarının, ekser amelenin, ilih ... ge
bu teklif bize hiç yabancı gelmiyor. lirleri ayni kaldığı halde niçin bu ti
Bunu başta Franz Oppenheireer olmak caret tubesinde çalışan vatanda~lar ka
üzere agrer sosyalistlerin programla.. zanclarını artbrmıolardır?. İtte tetkik 
rında görürüz.. Soysal tez.atlann men- edilecek ve ice.bında tedbir alınacak 
şeini toprak üzerindeki şahsi mülkiyet- bir saha ..• 
te bulan agrer sosyalizm, içtimai ıul-

hun teessüsü için ıopralın dev1•1 1•· Doktorların kaıancları 
rafından nasyonalize edil~rek köylüye 
kira ile verilmesini teklif eder. Aılın- Şimdi serbest meslek aahiblerlnden 
da dogmatik olan sosyalist mekteblerin doktorları ele alalım. Bu vat.ında,la
içinde muhakkak en dar göriiflüsü o- rın geliri sabit mi kalmışhr, yahud 
lan bu cereyan, bazı memleketlerde top artmıı mıdır? Artb ise şuna hükmet
rak siyasetine müe.ssır olmamıt da de- mek 14zımdır: Doktorlar vizite Ucret-

mutlardır. Bu sahayı tetkik eden mu
harririmizin müt..aleaısını yazıyoruz: 

Biz diyoruz ki, bugünkü hayat pa
halılığına, sabit ,;elirlt kazanc erbabı 
tahammül etsin de, meseli doktorlar 
gibi geliri sabit olmıyan erbest mes
lek mensubları neden tahammül et
mesin ve her teyin yükseldiğinJ göze 
alarak kendi hlzmetini normalden da
ha yüksek bir pahaya setmağa teves
&ül etsin? 

İşittiğimize göre ban doktorlar vi
zite ücretlerini biraz yükseltmek yolu
nu tutmuo. Böyle keyfi' bir yükselt
menin, umumi hayat seviyesinde ye
niden bir pahalılık tevlid ~deeeği. mu
hakkaktır. Eğer tahammül l!zım.o;a, 
bunu, bütün vatandaşlan müştereken 
taksimi 18ı.ımdır. 

Anlayanlar nezdinde yaplıiımız tah
Xıkat, vizite ücretlerinde böyle bir tı!
reffüe aebeb olmadığını göstermekte
dir. 

Şimdiki halde İstanbulda 1000 küsur 
doktor vardır. Bunların yansı resmen 
ücretle çalışan insanlardır. Yüzde yir
mi bet kadarı da muhtelü elrketlerde 
muhtelif vazifeler alarak mübrem ih
tiyaclarını gidermektedir. Bir kı!:mı da 
yılnu: mahalle doktorluğu ile geçimini 
temin eylemektedir . 

Huta kabul eden doktorlar, umu
miyetle mahalle doktorlat"ı ve koda
manlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. 
Kodamanlann Üct"etleri muayenehane
lerinde 3 liradır. Şehir iç!nde yakın 
bir yere gittikleri takdirde, S lira alır
lat". Uzak yere giderlerse, muayeneha
nelet"inden e.yrıld.ıklan müddet zarfın
da kaybedebilecekleri hasta adedine 
göre ücreUerJ 10 ile 20 Hra ara.a.ında 
deı}işebiUr . 

Mahalle hekimlerine getlı\ce, kabi
nelerinde ücrf!tleri 2 liradır. 1 liraya 
muayene edenleri de vardır. Bu nevi 
doktorlar eve giderlerse 3 veya 2 lira 
alırlar. Hepsinde de yol masrafı has
taya eiddir. 

Al&.kadarlar fimdiki halde bu ücret
lerin yükselmesine bir sebeb olmadı
tını teyid etmektedir. 
Yaptığımız araştırma, düktorların 

•imdiki halde ücretif!t"ini yükseltmesi
ni tabii kılacak bir sebeb ortaya koy
madığı &ihi, daha da indirmek lınkin· 
larını hazırlayacak fikirlere yol açmı•

tır. Meseli herkesin serbestçe muaye
ne ve tedavi edildiği umum! hastane
lerimizde, bu serbest tedavinin ancak 
mutlaka para veremiyecek hastalara 
münhasır kalmasını, diğerlerinin ücre
te t.Abi tutulması fikrini ileri &Ürüyor
lar. 

Bu suretle münferid doktorlara mü
racaat devamlı olacağından, timdilti 
halde hastanelere bilôistlsna &iden haı
talar yüzünden müraoaatçısı mahdud 
kalan doktolrar da, gelirlerini düzelte
bilmek için ücretlerine herhangi bir 
zammı tasavvur etselet" b11e buna ka.t
iyyen lüzum kalnuyacaktır. 

DiKKAT: DUNYA HARBİNİN EN SON VAK'ALARl: TÜRKçı;: 
PARAMUNT JURNAL 1 

ğildir. Bir kısım Avrupa memleketle- terini •rttırarak hayatın pahalılaşma
rinde bazı hususi hallerdo toprak sa- llna ebeb olmuşlardır. Bundan lxı•-

•
••••ILlülUloln•~İ·eiİrıİl•lrliljjnıjj·ı·l--cvvmollldlen .. İkıımpaİtmınmımılıİ.TIİıelm:Iİ4İ35~9~5~...... hibi yapılmak ıstenen köylüye arazi ka ıeurıerı arttığı için lc:endnerı huat 

temlik suretile değil, kira ile verilmi~- pahalılığı munzam yükünden kurtul-

* HARB YA BİR SENE EVEEL 
BAŞLASA Y!IUŞ ... 

~unun içindir ki hükıirnet reısı 
~ ı;:-u ıseferber etmekt~ir. İş:e 
~t.. ~n içindir ki bütün Univer51• 
, !d . Alemine dahili cepheyi teş
ı~l!t'ıl~rin fikrini ve kalbini yüksek 
~~· "•zife!>ini vermektedir. Fıkir 
~ 'l ı.rı. Vazifesi '8Tİ Paiama.s'ın dediği 
~a;.:llan istiklRiinin yaratıcılarını .. 'a &etirmiş olan ebedi 21 raş 
~nan milletine içirmektir. 

~ARBAROS den geleni yaptım. Fakat beyhude ol- nudsuzluklarını izhara ba~ladtlar. Bu
du. Cemiler uzaklaşmamış olsaydı, he- na da başlıca sebeb, işlerin aksak git
niız ölmemiş, henüz esir edHmen1io bir mesi olmuştu. Zaferin co,kunluğu bir 
çok vatarid8ş kut"tulabilecckti.• nevi kayıdsızlığa kalbo1muştu. Bu ka-

disine Gasıb 18.kabı verdikleri Orucun 
öldürillmeıi için geceleri yapılan gizli 
içtimalarda karat"lar veriliyordu. 

('....___] ---- Yazan : ~Q"' 
""--~~lh :,ıa,ıırıımı, Ekrem Reşid 
~t tafr.ka 

\ 
Tetrı~: No. 1 

Mahvolmuş ordusundan kalan ancak yıdsızlLk da hoşn~.dsuzluğu dnğurmu•
bine yakın nefet"le Diego1 İspanyaya tu. Şimdi Selim Oteml'nin taraftarlaı·ı 
avdetinde bir çok hakarete maruz kal- adedlerini çoğaltmal:a bakıyorlardı. 0-
dı. Halk tarafından parç3landığı dahi rucun ele geçiremediği hisardan ve İs
rivayet edillyona da bu hususta kafi panyolların hükmü altında bulunan 0-
bir ft'Y söylenemez. Ancak muhakkak ren ~ehrinden her gün oayiatu çıkı
bir şey varsa, o da İspanyanın her ta- yordu. Birer galey$11 tc?humu olan bu 
rafın.a yayılan bir şarkıdır. Bu şarkı- ı şayialara göre yakında l&panyollar ye
da: lk.i kollu Diego o kadar becerik- ni ve daha şiddetli bir hücuma geçe
!iz bir adamdır ki tek koliu Oruc ye• cekler ve Cez.air tahtını Selimin oğlu 
nemedi ... denilmekteydi. Yehyaya iade edeceklerdi. Diğer tgraf-

Harbde fevkalade kuvveUl bir imir 
olan Oruc, bu gizli kapaklı entrikala
t"a, suiniyetlere, İspanyolların allihla 
elde edemedikleri fütuhatı temin için 
müslümanların at"asına nifak wokmak 
üure batyurduklerı gizli tedbirlere 
kartı iciz kalıyordu. Hızırm altlı seli· 
mine, idarecilikteki hünerine •iddf!tle 
ihtiyac vardı. Hızırı Cezaire davet etti. 

:Evvelki gün ölen sabık İngilız Ba,. 
vekili Çemberlayn Münihte Almanlara 
boyun eğdiği zaman, bütün dünyada 
one linet edenler az deii}di. Bu su
retle Almanlara yüzverildiğinf, on
ların astarını da istiyeceklet"inl söy -
liyenlerin hakkı vardı. Fakat Çem -
bcrlayn'ın da ne kadar h:.klı oıdulu
nu timdi anlıyl"ruz. Bu basiretli dev
let adamına &ôt"e, İn~i.ltere, 1938 de 
hiç hazır değildi. Almanlarla boy öl
çü~cmezdi. Bir ilci &ene hAzıl"la.nmak 
lizımdı. Münihte Bitlerden bu müh
leti kopardığını umuyordu. 

. r. ~ 

'• . 1 1'~akt aslan Türkler bu fikri 
ıs.__~ t\' buı ettiler ve dediler kl: 
~~ ~t hakkın var ... Tet"cddüd e
~~ ~11.n değil •. Biz bu ş.ehre gel
lıı. ..... ~ .. Ydık, belki kafiı- bu harbe 

hi<J,''" Madomkl bu harbe se
t t\i ~.e mademki yerlilerin ken
«i~. ~Udnfaa edecek kuvvetleri 
'-'ıt a?t~rma açtığımız bu beJ..Qyı 
~·' 1C:ın icabında kanımızın son 
~~: dahi akıtmamız lAzımdır ... 
~~ () •?"tnın bu yiğitçe acizleri il
~ hh rııc, b?ft"inievvclin dördtincH 
~-.. ~~~lrı_ kapılarını açtırdı ... Gazi
\l..ı.°"'lı) ır ıte~leri t8 semalara kadar 
"!ti.._~"iofir ... Oruc en önde düşmana 
~ı~ b,· .. Türk kahramanları rl'is-
'~ bu '4'0aeti karımnda J(etide 
~ ~ t~rniyorlar ... Bindikleri bey-

._~ ~nde her biri bir eslan ızibi 
~~1 1Yor ... Düşm~n mızrııkları 
~ l'

1
or, •uıkerin ilk aafh,rı Türk 

~ .k~ı~rıda tıiljyor ... Parlayan kı-
S d.Utın J@'r uçuruyor, şatkın, pe
'\..'"Or. "r •n ordusu, kendi kanile bo
'll)nr ek kolile Oruc, sa~a. sola 

' )ık.ıyor, kesiyor, p3rçalıyor, 

bir kaıı;ırga, bir lfet gibi durmadan 
ölüm, deh,şet saçerak. iltrllyor ... Dar
madağın ric'at eden Jspanyollar si -
perlere ıığınmağı düşünüyorlar, fakat 
!lipcrlere onlarla beraber 'fürklcr de 
iııiyorlar ... Çok geçmeden kazılan hen 
dekler İspanyol cesedi, İ!lpa.nyol ka
nile doluyot" ... İkinci kumandan Don 
Juan de Rio telef oluyor ... Bir Tilrk 
yiğiti, dilfman uncaktarının elinden 
sancnğı koparıyor, •Allah büyüktür!.• 
diye bağırarak havalerda dalgalandır
dıktan tont"a Orucun atının ayakları 
altına atıyor- Bin1erce ölü, binlerce 
yaralı, binlerce esir var ... 

Bu he7.imetten yaka:ııını güç kurta
ran Diego oğlu ile birlikte ermeyda
nını tC"rkedip kaçıyor ve ortalığı ka
ranhk kaplayıncaya kadar bir m;;;ığa
rada Jizleniyor •. Sont"a, gf'ceden isti
fade ederek geınisine biniyor. 

Nicolao de Quint raporunda ıtöyle 
demf'ktedir: 

.. Tüt"klere kat"fı a:elmek için h!sardan 
çıktım. Donanmaya aittim. Gemiler u
zaklafmak üzereydiler. Binlerce askeri 
sahilde terkedlp gitmemeleri için elim-

Bu facianın haberini alan Kardinal tan Tüt"klerin, civar beldeli Arobların 
Ximenes evvelıl: ve binlerce hıristiyan esirlerin Ceza-

- Berberistana gönderdiğimiz ordu, irde bulunmaları, şehrin nüfusunu art
ip~.en, ka~ktan kut"tulmuf ~imselerden hrmış ve 0 nisbette de hayatı pahah
~u:e~kkildi. Böylelikle lspanya bu laştırmıştı. Memnuniyetsizliğin bu da 
gıbı kimselerden kurtulmuş oldu... bir sebebiydi. 
So~ da. Krala: Bundan maada, gazilerin tavn, 0-
- r.arı~ız pek ehemmiyets\,,.dir... rucun askederinin fazla ~ayıdsız ha

An~ak hın ~şi ~ybettik_ Bunlar Ber- reketleri karga.,.tıkları mucib oluyor-
berıstan sahıllerınde ı 1<aldı, dedi. d Zevk ve eğlence peşinde. kenar 

Kardinal'in ehemmiyet.siz telikki et- u.h llelet"e giden delikanhlat" tur.ağa 
b 'h' zafe C ·rc1 ma 9 o tiği u m~. 1~k ;İtl e:-sı ~ günler- dü~ül'Üliiyor, katlediliyordu. rucu~ 

ce silren huyu şen ı ere tE-.s.id. 2dildi. aldığı şiddetli tedbirler, eski emniyeti 
Bu zafer, zavallı Orucun ~I~ bilytik, ay- iade etmekten ÇıOk uzaktı. E.ia~en 0-
ru zamanda. da son zaferıdır. rucun şahsına karşı kuvvetli cereyan-*, "' lal" vardı. Kendini hükümdar Uıin et-

7 - Cezaır ocagı mek, pat"aları kendi namınA darbetmek, 
İspanyolların bu müthif hezimetin- bütün memuriyetleri kendi zabitlerine 

den sonra CezairiUer Oruca bir ha- vermekle Oruc yerlilerin kıskanchj:ı
liski.ra karşı beslenen minnet, şükran nı ve kinini uyandırmıştı. Bunlar hi
ve muhabbet hislerile mütehassis ol- sar İspanyollarının teşvikile şuik11.sd
maları lizımken çok seçmeden hot· ler tertib ediyorlardı. Aral;.ı:uıda ken-

Orucla birlikte çalışan birisi için u
zun müddet istirahat imkanı voktu. 
Hızır, kardeşinin davetine icabe.t et
memeği kararlaşhrmlf oldulu ~al~e 
günaşırı ve her seferinde daha buvuk 
bir ısrarla tekrar edilen bu davetler 
karşısında Cezalre gitmek mecburiye
tinde kaldı. 
Şehrin vaziyetini tetk:lkten sonr:ı ka-

rarını verdi: 
_ Fethedilen yerleri teşkillta bajla

mek ve bir idare kurmak 1Gzımdır. 
Oruc bu ıözleri müphem buldu. 
- Bir idare kurmak lizımdır, dıyor00 

sun ... Pekal& ama bu idareyi nasıl ku-
re.cağız? .. 

Vikıa, Mü~ İngiltereye bir sene 
kaZRndırmııt. bu bir &ene içinde herıı 
İn~iltere, hem_ Fransa bir hayli ha:tır
lanmışl•rdır. Fakat bu hızırlığın d• 
Alman ha:tırhğı yanında n~ kadar za

yıf olduğunu gördük Franıa hem 
monev~ hem maddi eksiklikleri yil • 
zünden yıkılıverdi. İnız:ittere ancak 
onun yıkılı~ı için geçen zamandan 
istifade ederek mukavemet f'tli ve 
daha timdi timdi hazırlanıyor. 

Eğer ölf!n İnırlliı diplomatı Mü -
nihte Almanya ile anlaş:nasa ve eğer 
harb 1939 da driil de 1938 de hafla
saymış, İngiltere de çokt.an Fraıua
nın gittlli yere gideeel.oni, .. * ALAR~ IŞARETİ..'Iİ 

ÖGRENEN HA YV Mil.AR 
Hızır cevab verdi: 

k k Londrada atların onda dokuzu a-- Cezair bulunduğu hu arışı 
halde, ancak askerler tara(ın~a": ida- larm işaretini o kadar iyi öğrenmit 

dil b·ı· T'\;mek oluyor ki bır as- ki. bunları işitir ~itmez. duruyor; 11a-
re e e 1 ır ... ~ · Yeni h'b\ · • ki k d ~ • idare kurmamız gerektir. - ı erı &laına ardan dönünceye a ar 
.erı hl k ku· 1 in hl k 1 A 'lerln ocalına benzer r 000 • . yer er e mı anıp a·.1yot" armış. .. 
çe~ı De 1 ve kara kuvvetlerim11.ın larmın bittiğini haber vet"en i~arcti 
ra ıml. 

1 
. ndz bu ocal:a raptedelim. işitir işitmez, harekete hazırlanıyor 

imlr er nı e . ' hibl · d tın k eli Meuıleketi onlar idare et.sın. ıl ve ıa erı av et e ezse. en 
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l•tanbul hayatı: 

Münasebetsiz bir ıevk 

B iri gene, biri ortayaşlıydı. 
Fakat aralarında bol mezoli 
rakı sofralarının; buzlu bira. 

kebablı, meyvalı .. rab sohbetlerinin 
bütün hudud ve maniaları sıyıran ah
pablığırun teesaüs etmiş olduğu görülü· 
yordu. 

Nitekim az sonra ıırtlannda yıllan
mıt birer pardesü ve ellerinde çantayla 
salınarak bir meyhaneye a:i-rdiler. Ve 
&irerken ikisinden birinin şu sözlf!ri 
söylediğini ifjttirn: 

- Bu aktam da buraya uğroyalım 
bakalım. Gerçi dün akşam eve biraz 
geciktik; kOroğlu kızdı ama, aldırma! .. 
Hele şu yorgunluğu bir atalım üzeri· 
mizden.. 

Derhal gözüm.de bu iki adamın evle
ri canlandı: Aktanıın karanlığı çökü· 
yor. Çocuklar melctebden ve soka:C• 
taki oyunlarından, biraz da •çhlm taz
yik.ile evlerine döneli epey olmuş .. Tek• 
tük ıatıcılarm hazan donuk ve bazan 
çığlık halinde yükselen sesleri sofrada, 
kilerde unutulmuş küçük eksiklikleri 
hatırlatarak dalaa dalga geçiyor; uzak .. 
taşıyor ... Kadınlar, yemeği hazırlamak .. 
la meıgul.. Saat yediyi boylamı.ıır. 

Yürüyordum. .. Gözümde tekrar o eli 
~ntalı, biri gene, biri orta yaşlı ilci f!r .. 
kek canlandı. Şimdi ikinci kadehi atır 
tırıyorlar. Arada bir garsona çıkıJma
lar: •Şu mf!zenln cinsi nekadar haya
lı!... cŞu tabaktaki çiroz neye bu kad&r 
az?•- İstedikleri oluyor. Bir daha ..• 
Bir l<adeh daha." 

Evdekiler bekliyor Senelerdir ayak 
seslerine alışmıt olİın aile reis.inin k~e 
ba,ından belirerek yavaş yavaşı yaklaş
tığını, yakla.pcağuu, nihayet kapıyı, 
ya çalmak suretile, yahud munis, fe
rahlatıcı bir anahtar tılortaile açar~k 
güle takalap git"eceğini umuyorlar ... 
Fakat ses yok? Gelenler g~iyor. Satı
cıların ('ığlıklan da kesilmiş, en arka 
mahallelerden bile gelmez olmuı-tur. 

İ~lerinden çıktıktan sonrııl, eve dön· 
meden evvel şöyle yorgunluk çıkart .. 
mak için bir iki kadeh atışbnnağ'! ka
rar vermit iki bay, klmbilir ne oldu? 
Belki de bir meyhaneden çıkarak öte
kine daldılar, yahud ayaküstü .. ferah· 
1ık verit", açar. ümldile birer bardak 
köpüklü bira yuvarlamak l;ln üçüncü 
bir tezgahın önünde yalıınarak ş.aka
latıyorlar. Ve çantalar, hilA ellerinde ... 
. . . . . . . . 
Alıcı göl.ile gezdiğim İstanbul !;O• 

1rAklarının akşam saRtlt"rinde ttklım 
tıklım dolan kahveleri, patiserileri ara
•:ındo ayaküıııtü hlrah•neleri, kiitıd 
kaplı kilcük ma:salar1a döşenmiş kuytu 
mevhan""l"rinde böyle eU çantalı er
keklEre bir hayli ra!>layorum. Onları 
bttıan gecenin hayli Herlemiş saatlerin .. 
d~ de görüyorum. Ellerinde gene çan
ta!.. 

İşlerinden çıkhldan sonra ve eve 
dönmeden evvel .. yorırunluk c;ıkat"· 
mak icin• bJr iki kadeh ('a\oştırm:ık 
üzeri! bltcılodıklan bu kücük keyif ma
~rıışı tük~nmek bilmiyor. 

Bu küçük keyif macera.sının bir baş
ka yolu yok mudur? El!er muhakknk 
içmek llzım.&a, hele evli erkeklerin 
evinde yer yok mu? 
Akşam Uzerl i.şten çıktıktan sonra ve 

eve dönmeden evvel cazibesinden ka· 
eılamıyan bu münasebetsi.% zevk mee-
1QbiyeU bir aileyi yıkmal!a, ihanete 
sevketmeğe kadar vanııbllir. 

Hikmet Mürılr 

Draç limanı tekrar 
bcmb~rdıman edildi 

Kahire 14 (A.A.) - İngiliz hava kuv
vetleri tebliğ ediyor: 

11-12 ikinclte~rin gecesi Drac üzerine 
yapılan ve büyük bir petrol depasunun 
tamamen imhasile ve sair depalarda 
hasarlar yapılmaslle neticelenen mu .. 
,·affakiyetli akından sonra, İngiliz ha\.'& 
kuvvetleri yeniden Amavud!uk sahi
linde bu İtalyan limanına hücum et .. 
mitlerdir. Bombalar rıhtım üzerinde 
bulunan antrepo ve vinclar arasında 
infilik etmiştir. Diğer bombalar şehrin 
cenubu şark.isinde bulunan bir elektrik 
santralinin üzerine ve etrafına dütmüş
tür. Kesif duman sütunlan çıkaran 

yangınlar çıkmıştır. Dracın fu:erinde 
ke,if U<U"1 da yapılnuf ve fotoğraflar 
alınmıştır. 

başlarına yürüyerek yerlerine &Jdi
yorlarmıı. 
Evleri, barkları yıkılan kediler de 
alarmın manasını anlıyarık işitince 

hemen çukurlara F• ı;.ığınaklara sak
lanıyorlarmış. Hayvanlara tehlikeyi 
haber veren ifaretin insanların sinir
lerini ne hale koydutunu t.uavvur e• 
debilininiz_ * MUAYENI: ÜCRETLERİ 

ARTMAU MI? 

Bazı doktorlar, musJene ve tedavi 
ücretlerini artbrmışie.r. Burada ihtikir 
maddesi var mı! Onu bilmem. Ama aid 
oldutu makamlar: 

- J:\)ktorların Ocretlerini arttırma
larına mAni olacak konwü imkin lara 
malik deliliz!.. 

Diyorlar. Demek ki ~un! imkan 
olsa önüne geçilect:k. 

Her teY artarken muayene ücretle• 
rinln do hafifçe yükselmesi ilk bakıı· 
tFl t.abif gibi görülür. Fakat bazı med• 
deler var k.i bunların arlı;şı, di~erleri
ne doğrudan doğruya tesir edor. Ek .. 
mek gibi, et gibi, hattı kira gibi_. 
Bunların fialı yükselmemiş iken mu .. 

ayene ücretlerinin artmam~a da ka• 
nuni imkin bulmak lh:.mdır, ıanı.nm. * BİR İNTİKAM HÜCUJllU .• 

İngiltere neresi. Dantlg neresi! .. Bu 
tehir Almanyanın ti. öbür ucunda, en 
'8rk noktasındadır. İngi!U Uıyyareleri 
tarafından Danzlg tehrinin bombardı
man edilmeli hayrete ta.Yandır. Ara~a 
tam 2300 kilometrelik mesafe var, Bu 
mesafe yedi, sekiz saatte alınabilir. 

İngilizlerin bu akını, bir intikam a• 
kınına benziyor. MalCim. yn, b'.l on dert 
buçuk aylık harbi- Daruig do~rm11ş
tu ve on dört buçuk ııydanberi en 
sak.in hayatı yaşayan bu şehre hArbi 
hatirlatmak icab ediyordu. - B. S. 
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İst. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 
Askeri ihtiyacı için 16/11/940 günü saat 11 de pazarlıkla 200 koşUJ?l ıa]tıl11I SPOR ı····~·~~'t··~··~··ö ···ı ı UCUZ İLANLAR 1 
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S
• t t 1• A 1 yakan tık demir bir soba satın alına-

satın alınacakbr. esi 
!.iuhammen bedeli 12600 lira ~lup kat'! teminatı 1890 liradır. Şartnarı;,dı 

hergün Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatte Fındı~76) ıgaran ı z ı u us, ' rayan ar ~==-·.~~:"~ ~.ti:::.~H;~ıt;t~ - * İş arıyorum - F.ski ve yeni yazılan ,,. .,. 

l·stanbul L·ıses·ınde Spor 1 .tarzin.ız sizin ::~:~~a;:~r;~ ::~~ ;.;J~~i~f~q~;y~~~~:;ld.(~ 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (1 - " .. . . . tti' uecekü . 

' 

? 
Arzu edenler Hakikat gazetesinde IŞ 

.. . mizacınızı an atlr. rumuzuna mektubla müracaatleri. (1) ~!:t)mg:r:::::ıı::~ıtasile A. T. ru~~) 

Yedikule a!Ucerı hastanesındelu kalorUer pazarlıkla tamır e r d• 
Pazarlık 16/11/940 tarihinde saat 11,30 dadır. Şartnamesi hergün Komii!;'~~kte 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beş teminatlarile bı~73) 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna ıelmeleri. (l -C d 

• K 1 k b k ı * Gene bir bayan iş anyor - &ki ve iri CI ema ' me te ro orı e Bir Amerik•lı profesör, .;gara içme yeni yazılan bilir. Daktilo yazabilir. ::;,mu~a::,,~~nı~;:Udeı:: :;a~;:r::. 
tarzı d 

· 1 hl.kl .. Taşraya da gider. VerileCf'k maaş1 n an ınsan arın a a rırını mu- tın ahnacakbr. Satmak isUyenleri.n ga-

ıd k 1 1 t . ~ · • "dd' 1 bildirir mektubla (Hakikat) scazete-

T 
• ki • • k emme en tesp t et ıgını ı ıa ey e- zetemiz idarehanesine müracaat. (10) 

U
• r ye ro orunu a J kt f ·· • • sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) me edir. Bu pro esöre goro sıgara ı- * Baskül aranıyor - Aı kullanılınıf 

k ki ld • · t · * i1 anyoruın - Orta derecede tah-

... 
Askeri ihtiyac için 19/11.'940 günü saat 11.30 da paıarlı~a 3~ ton 21ıs 

bun satın alınacaktır. M~_ammen .bedeli 14~~. lir~. olu.P ka~ı ~mına~ ııöıt 
liradır. Şartnamesi her gun komayonda s:orulebılır. Isteklilerın bell g.;0) 
ve ıtaalte Fındıklıda komutanlık aatınalma komi5yonuna gelmeleri. (lO çer en parma arın a ı&ı vanye ın- 300 kiloya kadar tarlar bir ba~kül a-

r: 
' İstanbul lisesi bu sene sıeniş bir spor l Uypqt ile Llk maçı 21 klnunuevvel-
allkasuun zemini olmaktadır. Geçen- de Galataıtal'•Y oynayacaktır. 22 ki
lerde yapılan atletizm müsabakaların· nunuevvelde Fenerbahçe ile k.arşıla
den sonra. bazı müsabakalar dW ya- pce.k, 28 inde de Fenerbahçe - Gala
pılmıt ve f8yanı dikkat dereceler elde tasaray ve Betiktat mensubları hari
edilmiştir. cin~eki futbolculardan teşkil edilecek 

sanın ne karakterde olduğunu apaçık silim vardır. İdare işlerinden anlarım. 
Bonservislerim vardor. (Hakikat) ... a- ranıyor. Hakikat gazetesine müracaat. 

göstermektedir. "" (11) 
Profesörün çok meraklı olan tetkik- zetesinde O. T. rumuzuna mektub1a 

ı k d 
müracaat. (3) * Daktilo makinesi aranıyor - Az 

lerini, fotograflarile bir i te i?rC ve kullanılmış, fakat temiz her hangi 
ki di * Gene bir muhasebeci lt anyol' -na e yoruz: marka olursa olsun bir daktilo makJ-Usulü muhasebeye ve Fransızcıya aıı-

na, tecrübeli gene bir muha~ib ~, an- ne§J alınacaktır. Gazetemiz idarehll-

Askeri ihtiyac için 16·'111940 gün7..at 10 da ı;tetirilecek nümunele~~. 
beğenilmek şartile beş yüz aded gemici feneri pazarlıkla satın alına.ca)tlııi' 
Vermek isteyenlerin nümunelerile birlikte belli ıün ve saatte Fı.ndı ()53ll 
komutanlık satınalma komisyonuna Aelmeleri. ~ 

f\ıtektebin bahçesinde yapılan bu mü- ve lstanbul B muhteliti namı verile
ıabakalar büyük ve hararetU bir alik.a cek bir takım oynayacaktır. 

~ 1 - Ne,'eli. Ka-

iİilıııııııa..J ~u"."tkir. İyi huy-

yor, Referans verebllir •• Hakikat• ga- nesine müracaat. (14) 

Müteferrik zetesinde (K. T.) rumuzuna tahriren 
müracaat. (16) Ue takib edilmittir. 29 kB.nunu~vvelde Beşiktaş, 1 kanu-

Atletizm: Yüksek atlamada 1,57 ile nusanide de lstanbul A muhteUti oy
Necdet birinci, 1,53 ile Feridun ikinci, nayacaktır. 
l,Sl ile Selim üçüncüdür. U~t maçları dolayı.sile lig maç-

Uzun atlamada gene Necdet 6,01 met tarı iki hafta tehir edilecektir. 
re ile birinci olm~tur. İkinciliği 5,60 
ile Kemal alrnıf, 5.45 ile Feridun üçün
cü gelmiştir. 

Bu haftaki maçlar 
İstanbul Futbol Ajanlığından: 
17111/940 tarihinde yapılacak lig 

maçları: 

Şeref Stadı: 

Günün en loymeUi ve en çok heye
can veren müsabakası cirid atmada ol
muştur. Milli takımda yer alınış olan 
ıenc ciridci Kemal, mektebinin "re~o
runu kırarken ayni zamanda Turk.iye 
rekorunu qrruştır. İlerinin büyük ümi
di olduğunu müteaddid defalar isbat 
etmif olan ve 60 metreyi bulacağını 
kuvvetle tahmin eden bu atlet, arka
daşlarının takdir nidaları arasında ci
ridi 59,57 metreye atmıştır. Türkiye re
koru 59,25 metre ile beı sene üç ay
danberi Karaka,a aiddir. Kemalin bu 
derecesi AUetizm federasyonu tarafın
dan tasdik edillrşe yeni Türkiye reko

Saat 11 Altıntuğ - Süleynıaniye, sa
at 13 Beykoz - Topkapı, saat 15 Betik
taf - İst.Spor. 

Fener Stadı: 
Saat 13 Fenerbahçe - :0.yoğluspor, 

saat ıs Galatasaray - Vefa. 

ru sayılacaktır. 
Diskle gene Kemal, 35.05 metre ile 

birinciliği alınış, ikinci Halid, üçüncü 
Hüsameddin gelmişlerdir. Mü5Rbakala
ra ıelecek halla da devam edilecektir. 

Uype§t'in yapacağı 
maçlar 

t Macaristanın en kuvvetli takımlann
dan biri olan Uypeşt'in önümüzdeki ay 
içinde ~hrimize geleceğini yazmıştık. 
Takım, geleceğini kat'i olarak bildir
diğine ve üç bin beş yüz liraya mu· 
tabık kaldığına göre maçların tarihlerile 
hangi takımlar arasında yapılacağı tes 
bit edilmiıtir. 

Dünyanın bu günkü halinde sine -
madan bahseylemenin doğru olma -
dığını düşünenler olabilir. Bir tarafta 
cmedeniyet biziz· diyen büyi.ik dev
letler birbirlerile cenkleşıirken. her 
biri medeniyetin göz; bebeği olan o 
canım tehir-lF:r ıece, gündüz bomba 
yağmuru altında harab olur ve yüz
lerce insan telef olup giderken, rinem• gibi bir eğlence vasıtasına yer a
yırmağa lüzum yoktur, diy2nl?r bu
lunur belld .• 

Fakat, sinemanın sırf bir ejlence 
vasıtası oldutu kabul edilemez. 

Karagümrük sahası: 
Saat 9 Galata Genelik - Ortaköy 

Genelik, saat 11 Davudpaşa ... İstiklal. 
saat 13 Doğuspor - Demirspor. saat 15 
Eyüb - Karagümrük. 

Anadoluhisar aaha.sı: 

Saat 11 Rumelihisar 
saat 13 Anadoluhlsar -
15 Anadolu - ınıaı. 

.. Beylerbeyi, 
Alemdar, saat 

Voleybol birincilikleri 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Vo 

loybol - Basketbol Ajanlıilından: . 
1940 aenesi Voleybol - Basketbol ls

tanbul birinciliklerine başlanacağından 
alakadar kulüblerin salihiyeili birer 
murahhaslarını 15/11/1940 tarihine mu
sadil cuma günü akşamı saa.t 18,30 da 
Bölge merkezine göndermeelri lüzumu 
ehemmiyetle rica olunur. 

i5tenllen mıntakalar cidden sinemacı
lığa müsaiddir. Fakat her şeyden ev
vel para liıımdır. Sermaye ihtiyacı, 
sermayedar ihtiyacını doğurmaktadır. 
Bu gün içinse sermayedar bul:nak 
ıüçti.ir, hatta imkinsızdır. 

Bununla beraber beynelmilel sine
ma muhitlerinde f()hret kazanmış o
lan Marcel t'Herbier veya Abel Gance 
gibi büyük sinemacılar bazı filiınler 
vücude getirmek için teşebbüslerde 
bulunmaktadırlar. Şimdiden ban san
atk.Arları angaje ettikleri haber alın

mıştır. 

2 - Cemiyetin 
ve mükllemelerin 
müptezelliA:inden 
nefret etmiş. 

3 - Şuurlu. Ti
tiz. Aı kibirli. Ha
reketlerinde daiQ'la 
büyük bir basiret 
gösterir. 

4 - F!assaa. Sa
bit fikirli. 

Vara, yoğa üzü
lür. Kendinden faz 
la emin değildir. 

5 - Kendi.sile an 
laşılmaıı güç bir a
dam. Asabi. tı.lüna
kaşaları sever. 

6 - İyi düşünür. 
Tef<!rrüata düşkün. 
İnadcı. Böyle ol
makla beraber üze 
rinde tesir icra ede 
bilirsiniz. 

7 - Yüksek ha
yattan zevk alır. Ne 
olduğunu bilir. Asa 
bl. Arzularına ha
kim. 

8 - llfüNİ. Cemi 
yetlerden hoşlan

maz. Tembelliğe 
meyyal. Kendini 
dinler. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

Tfil'EBAŞI DRA!ll KIS~llNDA 

Bu gece saat 20,30 da 

Ayak Takımı Arasında 
KOMEDİ KISMINDA 

Gece saat 2Ô,30 da 

D A D 1 

işçi Arayanlar 
*Kadın ahçı aranıyor - Ankarada ta
nınmıo bir aile yanında qçtlık yapa• 
cak bir havan aranıyor. (Hakikat) .ıa-
7.ete:si müdiriyetine müracaat. (8) 

Satılık - Kiralık * Satılık otomobil - Doç marka 27 
model bir otomobil satılıktır. Talihlerin 
Üsküdar Paı.arbaşı tramvay durak 
yerinde otomobil tamircisi Necib us
taya müracaatleri. (5) * Sat&hk soba arantyor - Antrasit 

* Piyano der51 veriyorum Nota 
veya pratik olarak çabuk ö~retirim. 
Fiat ehvendir. Hakikat R:azetesinde 
(Piyano) rumuz.una mektubla müra-
c~At. ('.l2) , ' 

Ucuz ilanlarımızda 
fdarehanemlzl adreı gösteren 

kari\erimi7eJe-n : 
W - E.S . • A.T. - K.S. 

rumuzlarına mektub ~elmlşUr. 
Aldırmalannı rica ederiz. 

Maarif Vekilliğinden: 
Maarif Vekilliği n<!şriyat müdü,:lü~ünde Üç ay müddetle ve 70 lira ay

lık ücretle çahşıhrılmak üzere, lise veya kolej mezunu, ingilizce bilen bir 
memura lüzum vardır. 

İsteyenlerin, tahsil vesikaları, çalışbkları yerlerden aldıkları hizmet ve
sikaları ve fotografları iliştirilmiş birer istida ile 25/11/940 pazartesi günü 
akşamına kadar ne~rlvat müdüTlü .. ne müracaat etmeleri 1871mdır. 10716) 

HAKİKl BİR TİRYAKİ İÇİN, AUŞTIGI SİGARA 
AGZININ TADINI BİLENLER İÇiN DE: 

NE İSE 

Hacı Bakir şekeri odur. 

ALI MUHİDDİN HACİ BEKİR 
Merkezi: Bahçekap1, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

TOPTAN SİPARİŞ İÇİN TENZİLAT YAPil.,IR, 
Bahçekapı, İstanbul, Hacı Bekir ticarethanesinin merkezine 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
Askerliklerine karar verilmiş olan 

ehliyetnamesizlerle orta ve tam ehli
yetnameJilerin ehliyetname ve nüfus 

C BULMACA ) 
·---1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı f 1 l l• I l 1 ı 
2 1 1 1 1•1 1 1 1 

cüzdanlarile birlikte 24 aa•t zarhnda I • I l • I l • I 
şubeye müracaatleri, aksi halde As- 3 

4 1 1 I• fiil_ l_I kerlik kanununun 89 uncu maddesi 
mucibince Aaklaıında muamele yapı
lacağı ilin olunur. 

·ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için : 

150 Kuruş 
400 • 

5 • •I• 1 l• • • 
6 1 1 • I • 1 
1 ı • 1•1 •I 
s l•I 1 1 1 
9 ı] 1•1 LJ 

Soldan Sağa: 

Sinema, bu gün bir ihl:i_yac, bir mek 
teb halini almıştır. Bu gün, ınaarilte, 
tıbda, askerlikte, sanayide velhasıl 
her sahada &ineme, başhbaşına büyük 
bir yardımcı olmuftur. 

İşgal albnda bulunmıyan Fransada 
filim çevirmeğe elveritll yalnız iki 
ıtüdyo vardır. 

Biri Nice oehri civarında 
Laurent du Var'da; diğeri Marsilya
dadır. Mar!iilyadak.i, methur :.nuharrir 
Marcel Pagol'a aiddir. 

Jules Berry, JosseJine Goel, Le Vi
Saint gan, Mathi~. Ren.S Nova. 

Diğeri: (Kuyucunun kızı) adındaki 

filimdir. Bu filmi Marcel Pagnol çe
virmiştir. 

Bir aylık 
ÜQ •ylık 
Alb avlık 
Senelik 

750 • 
1400 • 

Yabancı memleketler lc:ln : 

1 - Fare - Bir r<!nk 
2 - Bilgin .. Gelir. 
3 - Nota - Tersi en kısa 'ZBtrJtın 
4 - Sorgu anlatır - Binanın gövdesi. 
5 - Sevgili. 

Sinema, bir çok memleketlerde mil
li propajfanda vazifesini görmektedir. 

Bu hu~usta bir Fransız muharriri Biraz evvel ~nnaye ve sermayedar 
!ık.danından bah5ettik. 

Filimde rol alan san'atklrlar •un .. 
!ardır: 

f(>yle diyor: . . 
•- Bu gün mf propaganda hlmı 

diye bir filim tasavvur eylemek doğru 
değildir. Çünkü filimlerin hepsi esa
aen propaıanda fillmleridir .• Doğru 
bir söz. 
Sinemanın maarirte, asayişte. ve 18· 

ir sahalardaki rolleri de çok ehemmi· 
yeUidir. Velhasıl sinema sırf bir eğ· 
lence vaaıtaa olmaktan çoktan çık "" 
mıftır. 

FRANSIZ SİNnlACILIGI BU GÜN 
NE HALDEDİR? 

Fraıuız sinemacılığı son seneler i
çinde çok inkişaf eylemişti. Harb, 
Fransada sinema sanayiini tamamile 
felce uğratmıştır. Bu gün Fransada 
ainemacılık yoktur, deriilebilir. 
Fransız sinemacılığının bellibaışh 

'°hsiyetlerl fimdild halde hep Akde
niz kıyılarındaki Fransız şehirlerine 
aığmmışlardır. Bu adamlar bir çok 
projeler yapmaktadırlar. Fak:ıt bun
lar bu ıün için hep •proje• olarak 
kalmaktadır. Meseli, Nice veya Mar
ailyada muazzam bir sinema ve filim 
,ehri tt~isinden bahsedilmektedir. Fi
kir güzeldir. cFiılim tehri· yapılması 

Fransız !dnemacıhğını bu gün için 
muattal bir halde bırakan yal
nız para fıkdanı değildir. Para 
fıkdanından daha ehemmiyetli bir şey 
vardır. O da .filim fıkdant• dır. Fi
lim çekmeğe mahsus ham filimden bu 
gün işgal altında bulunmıyan Fran
sada bir metre bile yoktur. 

Fransada filim imal eden fabrikalar 
Paristedir. Şimdi, Vişi hükO.meti bu 
fabrikaların işletilmesine müsaade e
dilmesi hususunda Alman makamları 
nezdinde teşebbüslerde bulunmRıkta
dır. Teşebbüsler henüz. neticelenme
miştir. Her şeyden evvel Almanya ile 
Fransa ara~ında bir ticaret anlaşma
sının akdi lQ.ıım gelmektedir. Bu an
laşma yapılır ve sinemacılar için mü
said maddeler vazedilirse, Fran:;ıı si
nemacılığı ink.itaf imkinlarına malik 
olacaktır, 

Bununla beraber geçen haıirandan
beri Fran!l8da lkl büyük filim çevril· 
miştir. Biri (13 numaralı oda) adında 
bir uıbıta ve macera filmidir. Sahne 
vizıı Audre Hugon'dur. Filimde rol 
almış olan ıan'atkArlar tunlardır: 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

C Tarlht macera Yazan: Tefrik~) 
romanı ZIYA ŞAKIR 29 ---:-----

Halil Bey, elitlerini sıb.rak: 

- Bir balta .. ah, bir balta olsa ... 
Diye. homUI'dandı. Gözlerini, tavanın 

kemerinden sarkan bir zeytinyağı kan 
dilile aydınlanan o daracık sahanlık
ta dolaftırdı. İşine yarayacak hiçbir 
teY bulamadı. 

E.. timdi ne olacaktı'!. 
Kapı açılmazsa.. veyahud. açılması 

secikir&e, bu kadar emek ve fedakir
lık boşa &idecekti. Ve elli Türkopolun 
hayatı, fU daracık kemeraltının l°'
lukları içinde sönüp, tebah oluvere
cekti. 

Halil Bey, fena halde sarsıldı. Bütün 
hayatında, bu kadar müşkill bir vazi
yette kalmamıştı. Mümkün olsa, fU ko
ca demir kapıyı ellerile parçalayacak
b. 

İki Türkopol, derhal demirin üzeri-
ne atıldı. Çelik pazulu altı kol, bılek 
kalınlığında olan o UZ\Jll demire ya
pııtı. 

Demir, bu altı kolun zoi-una, p.ncak 
birkaç saniye dayandı, Demiri du\'ara 
rapteden kurşun kütlesi, birdenbire ol
duğu gibi yerinden fırladı. 

O zaman Halil Bey, ne,'eli bir nılra 
attı. Adeta kendind<!n geçerek: 

- Çekin fC>yle! .. diye bağırdı. 
Kol demirini kavrayarak, geçirdi~ 

heyecandan - insan kuvvPtinin üstüııe 
çıkan bir kudretle - zincirleri parçala
mağa batladı. 

Zincir parçalanınca, kol demirlerin
den f. daha serbest kaldı... Simdi, 
Alak Taran da, o kol demirini ko

Fakat bu ümidsizlik, birdenbire o· parm a çalışııyorlardı. 
nun dimajınde zayıf bir ümid uyan- Arkadan. bir ses geldi. 
dırdı. Hemen ellerile, büyiik bir kol - Bey! .. Herifler, dayanamadılar. El-
::~~:.. yapıştı. Bu demiri şiddetle ı ~:~~~deki ıilihları attılar, teslim olJu· 

• AIAk! ... Taran! .. Şu demiri çekip Halil Bey, durmaya ve arka~ına bak~ 
ko~rabilir miyiz?.. maya lüzum görmeden sordu: 

Diye mırıldandı. - Teslim olanlar kaç kifi? . • 

Raimu. Fernandel1 Charpin1 Josette 
Day, Tramel. . 

Fransız sinemacılarının bu gayreti 
takdire değer. 

Gene filim buhranı ve vaz.iyet do ... 
layısile ad<!dleri dördü bulan Fransız 
aktüaliteleri çevrilmemektedir. 

Son alınan bir habere göre bundan 
on beş gün kadar evvel bir ııı:inerr.acı, 

hükUmetin müsaadesüe aktüalite çe
virmeğe başlamıştır. Filmi Almanya· 
dan tedarik eylemiştir. 
Fransız sinemacılıiına aid mühim 

bir nokta daha vardır. O da Pariste 
bulunan ve hayli zengin olan &tüdyo
lRnn vaziyetidir. Stüdyoların uayısı 

1 
onu geçiyordu. Bu stüdyoların halen 
ne yapmakta oldukları hakkında hıç 

bir haber alınamamaktadır. Fran~ız 
sinema san'atkirlarından bir kışmı da 
Paristedir. Bunların orada faalivrtte 
bulunup bulunmadıkları malô.m de .. 
ğildir. Bununla beraber bunların ba
zı lilimlcr çevirmekte oldukları tah
min edilebilir. 

S. ENGİN 

- E .. ancak on be, kifl kadar bildı. 
Ötekiler, hep kırıldılar ... 

- Ali ... on beş Utine, üç Türkopol 
yeter ... Üç arkada,, orada kalsın ... Ö· 
tekiler, buraya ıel!liin .• çabuk ... 

Emir, derhal icra edildi. Üzerleri, 
hatları klpkıııl kanlar it;inde kalan. 
heyecanlı mücRdeleden geniş g~niş so
luyan Türkopollar, Halil Beyin arkası
na dizilmişlerdi. 

Halil Bey, gene arkasına bakmaya 
lüzum görmedi. Elindeki koca kol de
mirini mütemadiyen kilidler ve rlncir
ler üzerine indiren bu mi.ithiş adam 
~ıkılmış difleriniri arasından fU emri 
verdi: 

- Yaralılar, bir tarafa ayrılsın .. sa;t
lamlar, işbaşına ... Bu kapı, Açılacak ... 
Türkopolların, hep!'li de nz çok ya

ralı idi. Fakat hiçbiri, yarasına ehem
mi vet vermedi. 
Kanlı kılıclarını derhal kınlarına sok 

tulAr, Ve bir anda. demir kapının üze
rine atıldılar. Kol demirlerini zorla
maya batladılar. 

Bu demirler, TürkoPollenn pOlad 
parulanna birkaç dakikadan fazla da · 
yan:frnadı. He~i de, duvardctki kurşun 
yuvalarından koparılmıştı. 
Şimdi, aml me-sele. kapının !cine ,ö

rr.ülil olan büyük kilidi kınnRktı. Ha
lil BPy, kilidi muayene- ettikten son
ra, bu i~in pek zor ve bilhassa pek geç 
olacaı'tını anladı. 

- Çabuk! ... Kol demirlerini kfukü 
&ibi kullanın. Kilidin etrafını parçala• 

Üç •ylık 
Alb avlık 
Sen•lik 

800 Kuruş 

1450 • 
2700 • 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
Nocib Afi KUÇUKA 

Umum neşıriyatı ldRre eden 
Yazı İtleri MüdürU: 

Cemal Haklo SELEK 

Basıldığı yer: 
Cumhuriyet Matbaası 

yırı. 

Diye bağırdı. 
O anda kemeraltını, korkunc ho

murtulara karı.şan dpmir ;:iirültült>ri 
kapladı. Fasılasız bir surette indirilen 
darbeler altında kilidin etrafı parçalan
mış .. koca kapı sallanmaya b-.şlamıştı. 

Halil, artık hiçbir şey düşünmüyor
du. Bu gürültünün, yakın burclardaki 
Litinler tarahndan duyulacağına da e
hemmiyet vermiyordu: 

- Ha babam ..• . . . . . . . 
- Ha yavrum,_ 

. . . . . • • 
- Ha aslanlar ... 
Diye, bağırarak, yor~nluktan kRn 

terlere batmış olan Türkopollarını teş. 
ci ediyordu. 

Birdenbire, net'eli bir kalıkrıha, ye
re düşen bir demir şangırtısına karıo
tt. Bu neş'ell kahkahayı at.ı.n Halil 
Bey: 

- Yap, Batur .. . Benden, yüz altın 
alacağın var. 

Diye bağırdı. 
Çünkü Baturun indirdiji müthiş hir 

darbe, kilidi parçalı:iımıf.. ıürgüy\.ı. de 
yere fırlatmıttı. 

Halil Bey, adeta çılgınca bir heyeca
na kapılmıştı... Avuclarını birbirine 
sürerek kahkahalarla gülüyor, müte· 
macliyen şıu emirleri veriyordu: 

- Dayanın .• kapıları açın ... 

- Arkadıtlar, çabuk.. biraz çalıçır-

6 - Kışın yağar - İt· 
7 - Bir renk - Nota. 
8 - Deveye benzer bir hnyvan - in:san 
g - Zola'nın küçük ismi - Bir mem-

leket. 
Yukarıdan asığıya: 

1 - Bir ampul m"lrkası - Eski devir· 
lerde şehir müdafaa vasıta~arından 

2 - E.~ki devletlerden biri .. K~derler. 
3 - Nota - Nota. 
2 - Barsaklar - Kızıl. 
5 - Kümes hayvrı"lların,latı. 
6 - Çalgı - Afrik:ıda bir y<!r. 
7 - Beyaz - Nota. 
8 - Bir erkek ismi - Elcnller. 
9 - Uzak - Yırtıkları kapayan. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı AISI EI Ll•IAITIOIM 
2 S\EID IAI• KIAIRIA 
3 E IMIA ' •I Ş l• I SIU I R 
4 LIAl•IK A\Z • iÇi• 
5 •• DIA MIAIRl•li' 
6 LIAl•IN A Rl• 1 FIA 
7 E Ti 1 • IRl•IBIAIL 
SiM I IK IAI• DIE R 1 1 
9j!IKll l• l• I• KIE IL 

pı bulun ..• . . . . . . . . . . . . . . 
- Tez.. koğuşlardaki kandillerden 

birini getirin ... . . . . . . . . . . . . . . 
- Tamam ... O çalıları, yı~ın şuraya .. . 

Şuraya, şuraya ... Tam kapının önüne .. . 
Hadi .. atetleyin .. çabuk ... 

O derin zulmetler içind~. (Aya Rn
mıinos) kapı!n önünden bir alev sü
lwıu yükseldi. Bu, Bizans surları knr
şısında yerlere yatarak bekleyen yirmi 
beş bin kişilik orduya verilen bir 
(parola) idi. 

O anda, Aya Rom3nos kapı'.!ının kar
şısındaki düzlükte, idcta mil•hiş bir 
kasırga esti. Bizans surlarını kaplayan 
o mezar sükUneti içinde: 

- Vur, ha .. vur, ha ... Ha 1 bire .. vur, 
h• ... 

Diye korkunc niralar yükseldi. 
Türkopolların bu hücum niralan, 

derhal bütün orduya sir~y2t etti. Ar
tık Biuıns surlarının önü, o zifiri ka
Tanlıklar içinde kaynayan bir volkan 
haline gelmişti. 

Y B. " aşaaın, ızanıı . .. 
Kahrolsun Latinler!. 
Bu insan volkanının vclvele!ii, Bi

zansın şemalarını dolduruyor .. suı:la
ra çarpan bu vaveyla, !torkunc nkıs-
1erle uğulduyordu. 

Derin uykularından uyanan Latinler, 
surların üzerine fırlamışlardı. Aya Ro
manos kapısının açıldığından tamami-

Liralık Ura 

1 2000 -zooo.-
3 1000 = 3000,-

z 750 -1500.-

' 500 -zooo.-
8 250 -zooo.-

35 100 - 3500,-

80 50 -4000,-

300 zo -6000,-

lııı~ltı ,., 
lir 

Cqr 

'~tı 
keı 
d·· ov 
bili 

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para hiriktirmif olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemif olursunuz. '"'d 
~~i 
\~. 

Keşldeler: 4 Şubat, Z Mayıs. 
1 Aiusto5, 3 İldncile$rln 

tarihlerinde Y•Pıhr. 11 
Kumbanh ve lrumbaTastZ be!Ab'" 
larmda en u 50 liruı bulP • 
ll&lllar kur'• Yll dahil edilir!•" 

~~~~~~~~~-~/ ~ıo' 
tı,}• I 

'"'d •t Maliye Vekaletinden : 
tedavi.ildeJl Ş.d Giimüş yuz kuruşlukların 

kaldırılması hakkında ilan " Ş:ı 
·r>:"'ı ıı.: 

Gümüş yüz kuruşlukların. yerine gümüş bir liralıklar darp ~e. PJtııı '"" 
kafi miktarda çıkarılmı$ olduğundan l(ilmilf yüz kuruıluklann 31 iJ<ltl ~ \ >oı 
1941 tarihinden sonra tedavulden kaldınlması karar!aştırılınıştır. te6' , tt1l-ı 

Gümüş yüz kuruşluklar l ,ubat 941 tarihinden itibaren artık ~; t.SiL 
etmiyecek ve ancak yalnız Malsandıklarile Cumhuriyet Merkez Bafl ~K ~ ._, 
belerince kabul edilebilecektir. ·ıe O'" t.ı"'\ 

Elinde gümü$ yüz kuruşluk bulunanların bunları Malsandıkları f' l~J • 
huriyet Merkez Bankası oubelerinde tebdil ettirmeleri ilin olunurA. (to21 ~ ~ 

·70025· ' ~. 
~~~~~~~~~~~~~.,...-~-: ~~ 

11). 

. H ~,, 

.\ ~.~.~.~ ~~·~'' ~: 
~ L 1 M O N A T A S tf"'< ~· 

le gafil olan bu adamlar, bu coşkun 
hücuma hiç bir mi.na veremiyorlar: 

- Tuhaf ~Y·· Rumlar, acaba çıldır
dılar mı? .. 

Diye söyleniyorl ardı . 
Latinler, o kadar oaşırmışlard.J ki, 

vazifelerini bile unutmuşlardı. Derhal 
yaylarına ve sapanlarına sanl11.rak. Aya 
Romanos kapısına doğru korkunc bir 
dalga gibi koşan Türkopolların üzerine 
ok ve taş y&ğdırmaları lizım gelirken, 
bunu düşünemiyorlar .. kale kapılarının 
metanetinden de emin oldukları için: 

- Bakalım .. bu çılgınca hücum. ne
rede duracak? 

Diye. neticeyi bekliyorlardı . 
Latinlerin, bu şaşkınlıkları pek u 

zun sürmedi ... Nluhaciml~r. bir hamle
de hendekleri geçmişler .. Aya Rom3.nos 
kapısının önündeki gezinti sahasını da 
işgal etmişlerdi. 

Ancak, o zaman Litinlerin akılları 
başlarına gelebildi Kapının ıarb bur
cunun üzerinden, bu korkunc hücum 
dalgasını seyreden cephe muhafızı 
Kont Kristof Ancello, yanındaki L.A.tin 
zabitine dönerek: 

- Ya, bu adamlar çıldırmışlar .. ya
bud, biz uyuyoruz ... ŞAkaı maka der
ken burnumuzun ucuna dayandılar .. 
Belki de, kapıyı zorlamaya ba'Şlaya
caklar ... Haydi, Argos!.. Kapıya kof. 
11.luhafızları takviye et. Ben de .... 

Cephe kumandanı, sözünü ikmal e· 
demedi ... Çıldırnu• gibi ellerini hava• 
ya kaldırdı. 

Kat'iyyen ilic hissini ... -e)':•V ~ ı 
Bir gazoz veya pmpanY8 rJi1-J\l1 ~ L -, 

leziz ve hoş kokulud.~r. ~j'i1 ~~:; .. 
iliclarının şahı olan pun.GO b"t'"' ~ ~ 
haftada bir defa içmekle h•:. ,t" l ~ıh 
aakları temizlemiş ve hettt dı:fet' ~ Çı 
cudde birikmiş mlkrobları ~ .... , 
miş olursunuz. b{t tel' r,), 
PÜRGOLİN 15 senelik ~l."1 

rübenlll' mahsulüdür. w.C"" <."llt 
Emin olmak için eez.s.ne ltı ~ "'ltı 

PÜRGOLIN markasını ısr•r ~ \ı', 
fı">vinl:r. f///111""/ 1

~1 

/~1 
- Bu ne?_ Ne oluyor? .. J3ıl ~ 

nereden geliyor? "" ~~ 
Diye bağırmaya başladı· Ç~~ \iı; .~ 
Kumandanın hakkı vardJ,.. bıl~.I \ IQ. 

hücum fırkasının en önünde f.l Y.-~.4 ~' 
Türkopollar, Halil Beyin •~:0dil1ı• ili i 
dan artık içeri dalmışlar·· pri:..ıı' ~ 
karşılayan kumandanlarının ~ · 
terek: ~ \ • 

- Vur, ha .. vur hal.. ' 11ct r' lııl &_ 
}coı"· ı> 'ı".' Niralarile, ileri doğru pırı10 ~ ııı ı ı· 

Kont Kristof Ancello, ~ v-eri t l 193 viye ve müdafaası için erıtı~ ,10ıl'ı f; ~ 
muhacimlerin korkunc nS.ra/1ııclp.fl ,4 ~'l 
yakından ve kapının iç tara~ ,.t<ıl11; ~ ~ı , 
diğini duyar duymaz, ı:ırtı J)ti11 . .r" ~.:" 
şuuruna hakim olamamıştı. tcPi11ı. "~' 
bu güzide kumandı:uıı, tertc:ırdt ıı;!t ~ 

- Nasıl.. kapıdan, bir h3aı ;:ı:,·. ~ 
geçebildiler? .. Bu, inanılrn bİıe 
kahbe Bizanslılar, mutlaka 
net ettiler. f1'~ 

D_iye bağırıyor~u'.. )c:o~ıı ",;_' 
TtirkopoU.arın onunde .10511' ,1. 

Bey, surlara giden yollar~:~ıti.İ• ";I 
tasına gelince, durdu. Yu .1 ,s~ lerine çevirdi. Kılıcının ucı e ( 
ııöstererek: ııl ,wıııt' 

- Siz, bu tarafa ... Derh 
gal edeceksiniz. ıııJI 

Diye bağırdı. . ıa.i ' ' ı1I 
Türkopolların birincl rı. :P 

bir sel gibi o tarafa akU· seçı1' 
Halil Bey, birinci alayın t1 

bekledi. cAJ:lı"'' •• 


