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l\.lahmud Eqıd Bo7.kurtun bu eserinde 
Dünya ve Batı Türkleri 5İyasaJ tarihini bu .. 
kuku dilvf'l bakımtndan nıütalea etmiş ola
caksınız. Üni\·ersite Kitabevinde arayınıL 

1-... ____ • 1 
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"--- La\.·al'in Parbt.e Hitler'le «Öruştüğü ıırada alınan bir resim 

~,,.-ı,-e_s_t ___ Fransa artık Birçok İtalyan 

~öv;z ·, Peten' e itimad sehirleri alevler mı. , 
~!mı? etmiyor 
lf ıı11uıı11111111111111111111111111111ııı1111111uıı1111 

Laval sık sık Parise 
gidip geliyor 

. Qrbin muhtelif sahalara 
lıtQJletinden ıonra açık ti· 
;Qret yolu üzerinde bu. 

4~11rıııyan birçok memle· 
.~."er mallarını ıerbeıt Londra 14 (A.A.) - Zurlchden ge-
1(0 • len bır habere göre, Alman hüktlmeti 
~· Vızle değil, mal muka• bütün Fransonın Petain hiıkümeti ta
İfi •atmak yolunu tut· rafından verilen son !dar! lmarları 

Ilı~,/ d kabule mütemay!! olmadı~.nı . ilk defa 
11rı, ar ır. olarak ltabul ve teslim etmektc'.li.r. Bu 

1111 "11ı111111111111111m111111111111111111~11111111111111 habere gore, nazıler, Berlinde FrntUJz
ihan harbinden evvel Alman uz.latmasının ve Hitlrr'le Petain 
rnilletlerarası ticaret, ıer- .,.e Laval arasındaki Jlorfiimcler esna-

'~d beat döviz esasına daya.. sın~ . tasavv-ur edildi~i veçhile bir 
~ .... ~ U:. Bu ıuretle muayyen bir teş.rı~ı m~.sat ba,Iangıcınm Fransız mil 
~tkete I ·· leünın muttehid ı.svibine maı.har ol-t!J· yapı an ıatııtan mu• d·• nı 

1d al ki h . b. • ma 161 resrnen beyan etmektedirler . 
d aca a erhangı ır pı- Alman htlkumcU Lıı ı·· b · .. ı b' 11.: •Q 1 lmak • k. h 1 ' va ın o, e ır 

•~Otd nıa a ım anı uı 1 teşriki me!18l lUzumuni Fransız halkı~ 
l 'I U. ~iyebi~ir.iz ki alac:Aklar nı iknaa muvaffak olup olamıy.ıcağını 
")~ 1tııahıyetlermı kaybederek yakından !akib etmektedir. 
\~~dr;ulel bir vaeıf. ikt~b. edİ· LAV AL KABİNE iÇ'ItllAINDA 
~ ttt:~ ~hın para ııstemının te- Par~s. 4 (A.A.) _ Fransız Başvekil 
~d ltı bu hususun fay.dalan ~.uavını. ve Hariciye Naı.ırı Laval, bu 
~ ır, Alacak, beynelmılel o- gun Parıse gelmiştir. 
~.~ani iıtira kudreti istenil- ,. n 
~~t •n kolaylıkla ve kıymet Cenevre 14 (A.A.) _ D. N. B. ajan-
"~ llleden piyaaa değiştirince sının hususi muhabiri bildiri.yor: Fran
~ ~.Yüksek kalite ile en ucuz sız kabinesi bugün yeniden dc.\·lct rei
\ )C>l~1Ya&adan ithal etmek ve si Maretal Petain'in riyaseti altında 
~~ l.n devamlı suretle istifa• toplanmıflır. Ba,\ek.il muavi:-.i \'e Ha~ 
~ ek rnümkündiir. ' riciye Nazırı Laval, bu lçtima:ia haur 

ı..: llıı B b' b b b" • bulwımak üzere bu sabah Paristen dön i:' ~ ar ı ve u ar ın sı· müştür, 

~ ~ ikt.ıeadi neticeleri altın CATR01..'X'UN 1''\JTKU 
--~ı 'lateıninin bir çok mem .. 
~İl'ı.~r. ta.rafından zaruri olarak 
ı.. )" 1•~b ettirdi. Altın para 
""'İ)•~ ~ır ıulh ve beynelmilel 
ls1 aııtemi idi. 
~! ,1 ••nesindenberi beyne!· 
ı.. ~~~~İyet, bir türlü takarrür 
i:_'>ttı 'tı İçin ıarfedilen büyük 
~- ''"-~ rağmen altın ıiıtemi de 
-.,..._.;tllıiinde yeniden ve tam 
\""'iı.1• !••Hüı edem•di. Bey
h ' .hcaret, alhn ıisteminin 
~~.::-•Yeti olan ıerbut dövizle 
i.. ~ı h;~~.ca. C~~ Harbinden 
~ ç k dıgımız klırınıı usulü mey 
\'~;11~· Kliringde, ihracattan 
'i»•~ı'd alacakla ancak ihra· 
\..'.Ilı~~ memleketten mal it
l'I\ il\ ıindür. Bu ıiıtemde a
~kt ~aYyen bir piyasaya bai
~ ib • ve ancak mahalli bir 
ı..~ •az edebilmektedir. Kli
~~. •111\alızuru, fiat ve kalite uy
~k'~n olmasın, ithalatı mu· 

Kahire 15 (A.A.) - Fransız Hindi 
Çintc;i eski valisi General Caıroux dün 
radyoda söylediği müheyy:;ç bir nu· 
tukta, Almanya tarafından Frnnsaya 
bildirilen tartlann kabulü imkıinsız 
olduğunu aöylemiştir. 

!!JERLİN 
i) Sefirimiz 
f~ gel~J1or ' 

:ı) Berlin Buyuk Elçimiz Hüsrev 
1 Geredenin birkaç ıcüne kadar , 

mezunen Ankaraya sreleceği bil- . 
dirilmektedir. ,ı 

Büyük Eki. Ankarada bir kaç l 
gün kalacak ve muhtemel olarak 
hükUmetle de temaslarda bulu-
nacaktır. · 

- -- - -

İçerisinde 

İngiliz tayyareleri mües· 
sir hücumlar yapıyorlar 

Londra 14 (AA.) - Salihiyotıar 

membalardan öğrcnildi~ine göre, tam 
tafsilat mevcud olmamakla beraber, 
orta 'arktan gelen yeni habrrler, dün 
gece İn"'iliz tayyareleri tarafından Ta
ranto İtalyan ü~üne yapıl:ln hücumun 
büM muvaffakiyetle neticelendiğini 
bildirmektedir. 

Gene yeni haberlerde şöyle denmek
tedir: 

Gece berraktı ve ay ıııiı vardı. Tay
yarelerimiz. Taranto körfe?zinden ic~eri 
doğru ilerilerken, limenda harb gemi
leri kolaylıkla göıükilyordu. Bir daki
ka oldu ki yedi büyük yanı;:ın birden 
parladı ve birbirini takib eden müthiş 
inlilô.klar işitildi. Sahilde petrol depo
larına ve tezgahlarda torpido muhribi 
i~keh..lcrine tam isabetler kaydedildi. 
Büyük infilak kudretinde bir bomba 
salvosu, torpido muhribleri yanında 
dokların duvarları boyunca pa!ladı. 
İtalyan tebliği, muhtPmcl olarak iki 

dilfmAn tayyaresi dU.ürüldü, diyor. Biz 
cevaben •muhtemel olarak hay1r• diyo 
ruz. çünkü tayyarelerimizln hepsi üs
lerine dönmüştür. 

Liman ve harb gemileri toplarının 
ışiddetli baraj ateşine rağmen, hücuma, 
J;onuna kadar devam edildi ve iç li
manda esas dokların şark kısmı, büyük 
infilak kudretinde bombalarla ve yan
gın bombalarile ı,iddeili bombardımana 
tibi tutuldu. -

Fransız sahilleri 
topçu ateşi altında 

Londra 15 (A-A.) - Douwres mın· 
takasındaki uzun menzilli İngiliz top
ları dün bir saat müddetle Fransanın 
Manş sahillerini dövmüştür. 

19 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Londra 15 (A.A.) - Dün İngiliz 
tere üzednde yapılan hava harblerin
de 19 Alman tayyaresi imha edilmiş
tir. Bu tayyarelerden 14 ü Spitfires 

filoşu tarafından düşürülmüştür. İki 
İngiliz tayyaresi kayıbdır. 

1 MOLOTOF 
Moslıo11aJ1a 
11asıl oldu 

Kısa bir resmi 
tebliğ neşredildi 

Bütün meseleler 
hakkında bir itilafa 

vasıl olunmu, 
Moskova, 15 (A.A.) - H.>lk Komi· 

~rleri Meclisi RC'isi ve Hariciye Ko
miseri Molotof Yoldaf, dün Mo!llkova.
ya varmıştır. 

Moskovada, Molotorun Berlin görüş
meleri hakkında, Berlinde nesredilcn 
resmi tebliğe müşabih bir tC'bliğ neş
rolunmuştur. 

Moskova 15 (A.A.) - Berlin mü-
18kat1Rn hakkında Taıııs ajansı aşa
jıdaki tebliği neşretmiştir: 

12 ve 13 sonteşrin tarihlerinde B~r
lindf'ki ikameti Ptn?"'ında Sovvetler 
Birli~i Knmiserler H)"'yPtl rei~i ve 
Hariciye Halk Komioıeri Molotof Al
mnnya Şansölvesl Hitlf>r ve HııriciyC' 
Nazırı von Rib~rıtT'on'la mül~katlar

da bulunmuı::tur. Fikir teatileri kanı.ı
lıklı ve ltimad havaı:;ı itinde vuku 
bulmus ve Almanva ile &lvyPt Ru~
ya:vı alikAdar od.en biivük ehrmmi
veti haiz bütün me"eİ,..Jrrde müteka
bil bir anlA-=ma tesin edlimi$tir. 

Molotof M11.reşa.l Göring'le ve Hit
lerin nasvonal so~yali~t parti.c;indf'.ki 
muavini Hess ile de mülAkallarda bu· 
lunmuştur. 

14 SO?)teırin sa.bahı Komberler He
yeti reisi ve Hariciye Halk Komiseri 
Molotof Moskovaya doğru Berlinden 
hareket etmiştir. 

Berlin, 14 (A.A.) - Stefani ajan
p:ından: Sovyetler Birliği Halk komi
serleri heyeti reisi tı.folotof, saat 11 den 
biraz sonra. refakatindekilerie birlikte 
Berlindcn ayrılmı, ve isht!tyonda Al
man Hariciye Nazın Von Ribbentrop 
tarafından uğurlanmıtbr. 

RESMi %EBLİ 
Berlln 14. (A.A.) - Stelanl ajanıın

dan: Molotorun hareketinden sonra 
yarı resmi ajans tarafından netrolunan 
tebliğde, noktai naz.ar teatilerinin bir 
mütekabil itimad havası içinde yapıl
mıt olduğu ve her iki tarafın Alman
yayı ve Sovyet Rusyayı al8kadar eden 
bütün mühim meseleler hakkında bir 
itilafa visıl olmu, oldukları beyan e
dilmektedir. 

SON MİİLA.KAT 
Bertin 14 (A.A.) - Stefani ajanıı 

bildiriyor: Dün akşam Alman Harici
ye Nazırı Von Ribl'lf!ntrop, Sovyet Ko
miserler heyeti reisi Molotorla birkaç 
saat süren nihai bir mülikatta bulun
muştur. 

Berline muvaffa
kiyetli bir hücum 

daha yapıldı 
Londra 15 (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri dün Berline muvafafki
yetli bir hücumda bulunmuşlardır. 

Hücum çok uzun sürmüştür. Yangın
lar çıkmış, §iddctli infilaklar vuku 
bulmuitur. 

Hava Nezareti henüz bu hücuma 
aid bir tebliğ neşretmcmiştir. 

Askeri vaziyet 
Tarant hava 

taarruzu 
1 - Yunanlıların, iiçiincü İtal\l'•d ihracat yapılan memle- -

Ç~ l.İoıd':h yapmak zaruretidir. 
. 1:;/. ı. ~. •ıka ithalat )'apabilmek 
b• ~,( ," ıı., •tatı ve ondan neı'et ede

:~41 4' ~I ih~k ı..rakümünü beklemek 
e ~ ~ •cat yaptıktan ıonra ga. .. 

·~ iç-•l~n parasını ele ı:eçirebil
' '•!halata intİzftr etmek de 
\'lıııh •ktedir. Takas, kliringin 

Mahkemeye verilen 
muhtekir esnaf 

yan Alp tümenine kar,ı knzan· 
dıklan muz.af(erb·efin hudud ,.e 
şümulü gün geçtikçe geni~lemek
tedir. Dün ve evYclki günkü Yu· 
nan tebliğleri, bu mu1afft>riyet ne 
ticesindc Yunanlıların eline ge
çen esirlerle mal7cme mikdornıın 
mütemadi,yen Artmakta nldıığunu 
ve bu hBdisenin Amavudluk hu

~iı;, lb~larını telafi için kulla satıı fi atı 
l 1&~9 ır ıiıtemdir. 
:\Ilı A.vrupa harbinden evvel 
ı,,~lı~ •1>ıı•ketlerde gene bir ne• 
~. ~l ~~~a eıaıı cari olduğu için 

Azami 
maddelerin 

lıonulan 

arttı lıontrolü 

dudundan geçerek Yunani"lanı 

istilıiya çalışan İtalyan ~rdusunu 
ideta felce uğrattığını v" bu or
duyu, hem bütün cephesi iızerin
de duraklamağa, heın de nynca 
Epir mıntakasındY. Kalam:uı neh-

ı.;_'d., d O'i~zin nimetlerinden iı· Fiat mürake.be komisyoııu tarafından 
~ ~1ebılmek için her mem- azami aatıf fuı.tı konulan maddelerin 
."'i ~ ıru kliringden ziyade bu kontrolüne batlanmı.ttır. Dün bu fiat.-

•ıq)•k ti it d" . J lardan fazlaya mal 90t.n ve muhtelıf 
\ 1 tihe:. ~re " . ın ovıı: e tekillerde ihtikıir yapbll bazı bakkal 
~tt. ll ını teMıne çahıı • ve tiıccarlar yakalanarak tutuh:ın u
, t

1
, Utıdan bir sene evveline I bıtlarla birlikte :\1üddeiumıı : .,ili~e tes

\.)'bt'rı'tbe!\t dövizle harice ıa- lim edilmişlerdir. Belediye mürakıbları 
~ti •k bir nevi imtiyaz elde tarafından Nipntaşı ve Maçkada ya

' "\fır: pılan kontrollarda Nişant.ışnıdR, 99 nu 
'-. )o~"' •İyasi ahval icabı tica- maralı bakkaliye sahibi Yahya, Ni$An-

~ 
•tınd·- b' - t te,ındR 125 numaralı bakkaliye M>hibi 

"""· --· ır çogu ama· ~,.., k k b Koço, Maçkada 20 numaralı bıı.lrkali-
~ kt.e,dı •smen ap~.n~nış U• ye sahibi Dimitri, Maçkada 30 numa
~ ihr,c r. Serbest dovızle ya- rah bakkaliye 5ahibi Pa:ııkolis , Ni~n-

tt:ıı attan ele geçen alacak- taşı 54 numaralı bakkaliyede Psndelis. 
' bir çok pİya.,.lardan Maçkada 22 numaralı bakkaliye sahibi 
l>r R .. .. .. Ziya, ve gene Maçkada 50 numaralı 

l • efıı Şukru SUVLA bakkaliye 1ahibi Ali, bir çok madde-
4tı,.., sahife 2 ıiltun Z deJ leri !ahir flaUarla satmak ve mallarına 

etiket koymamak suçlarile mürak~be ri Ü7.erinden· bir:u; daha ffl7la iler-
komisyonu taraflndan Müddeıumumi- letmi, bulunduğu sof ct•ııahııu 
liğe verilmi,Ierdir. geri almajn mecbur bir bale ge-

1'-IUHTEKİR HmDAVATÇI tirdiğini bildirmektedir. 
Kadıköyünde hırdavatçılık yapan Jak İtalyan - Yunan harbinin baş-

Dekalo fabrika ve ticarethan~l('rdcn al ladığı andan itibaren l'unan ka-
dığı makine iğnC'lerinin paket:crini aç- ra ve adalarında İ('ab eden Ü5le-
mak surctile 8 iğnelik pakC'tterı 2 ade- rin tesisine teıı;ellbii~ etmiııı olan 
dini çıkararak ayrıca ihzar ettiği pa- İngili7lerin. bu i"in ilcrilenıesi nis 
ketlerle daha pahalıya uttııtı te!;pit e- pelinde Arnavudluktaki italyan 
dilmi~ ve Müddeiumumiliğe te!lim e- ordusile İtalyan auav•th•nındaki 

a!iikeri hedcrlere karşı [anli,·ctleri
dilmi~tir . · nin artmakta o1dnğu görülmf'ktc-

ZİNCİRLE~IE TiCARET dir. Son günlerde sırn.,ilc Napoli. 
Tütün gümrüğünde tüccar Sarortanın Av1onya, Berat, Drac; "ehirleri 

yenibahar üzerine zincirlrme ticaret bombardım~n cdildiii aihi iki ge-
yaptığı anlaşılmış ve kendi~inc muta- ce evvel, yani 11/12 f;?:CCf'..,İude 
vassıt rolü oynayan Sıtkı ve komis- İngiliz deniz ve hava kU\'Vctlcri 
yoncu Cemalle birlikte !\.iüddciumı.ı.mi- f Arkası sahife 3 sütun 2 de 1 
lige ~kedil.ınitlerılir, 1 ,..,...,. ........................... .. 

ile mücadele 
Tacirlerin geliri hayat 
pahalılığı nisbetinde artmıştır 

Yunanlılar 200 Mücadele i~in ne gibi 

I.t 1 . . tedbirler almalı lazım? 
ayan esırı 

Ticaret sahasında çalı'8.fl vatandaş- f bu suretle 2' kuruşa devrediyt'rlar. 

d 
Isırın ıehri hayat pahalılığı nispetin- Görülüyor ki vaktile beher kilodaki aha aldılar de artmııtır. Bu noktay. tafailatile 2 kurut kazanc 4 kuru .. çıkmışhr. 
izah ve ispat ediyoruz. Memur, mÜl
tahdem, mülk sahibi gibi vatandaş• 

Görice muhasarası 
devam ediyor 

10 İtalyan tayyaresi 
düsürüldü • 

Amavudluktaki )'eni İtalyan 
kumandam Soddo 

Atina 15 (A.A.) - Yunan y(ıksok 
kwnanda heyetinin tebliğine göre, bü
tün cephelerde gayet fiddetli topçu 
faaliyeti ve piyade hücumları olmak
tadır. Tayyare faaliyeti de gayet ke
sif olmuştur. 

Yunan tayyareleri Görice ve Argyro 
Castro tayyare meydanlarını bomba
lamışlardır. Yerde bulunan iki tayyare 
tahrib edilmiştir. Yunanlılar yeniden 
200 esir almı~lardır. Yürüyüş halinde 
bulunan bir Italyan taburu muvaffa
kiyetle h?mbardıman edilmiştir. 

10 ITALYAN TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Atina 15 (A.A.) - Umumi Emniyet 
Nezareti tebliğinde İtalyan tayyarele
rinin Yunan köylerini bombardıman 
ettiği bildiı:ilmektedir. Ölü ve yaralı 
vardır. 10 Italyan tayyaresi düşürül
müştür. 

GÖRİCE MUHASARASI 
Atina 15 (A.A.) - Cepheden gelen 

haberlere göre Yunanlılar Göriceyi a
eağı yukarı muhasara etmiş bulun
maktadırlar. Yunanlıların geçmiş bu· 
lundukları Kalamas çayı mnıtakası 

civarında İtalyanların püskürtülmesi
ne devam olunmaktadır. 
ııerkez mıntakasında üçüncü Alp 

fırkasından bakiye kalanların yardı
mına gönderilen kuvvetler muhasara 
olunmuştur. 

LARİSSA BO~IBı\LANDJ 
Atina 15 (A.A.) - İtalyan tayya· 

releri dün L&rissa'yı bombalamışlar

dır. Ölenler ve yaralananlar vardır. 
Hiç bir askeri hedefe isab<!t viki ol
mamu;tır. 

İskeııderiyeye en 
biivük hava hücumu 

İskenderiye 15 (A.A.) - Dün İs
kendcriycye, İtalyan tayyareleri tara
fından, harbin başlan~ıcındanbcri vA
kl hücumların en ~iddetli5i yapılmıı· 
tır. Ölenler ve varalananlar vard1r. 

NOTLAR: 

Tramvayı mı kaçırıyorlar 
Hükiımet dairelerinde sabahla

n ıaat 9 da it hatlar. Fakat dai
relerin ekseriyetinde 1 O dan ev
vel bilfiil vazifeye baılanmaz. 
Çünkü dairede ne müdür. ne de 
memur bulmak kabil değildir. 
Hele ( Müdiran) sabahleyin 1 O 
dan, öğleden ıonra da 14,30 dan 
evvel itlerine gelmiyorlar. Esha
bı mesalih de bekleyip duruyor. 

Acaba bu baylar tramvayı mı 
kaçırıyorlar? 1 

ların ıeliri eskisi gibidir. Bu adalet
alıliğin önüne iki tekilde geçilebilir: 

1 - Sabit gelirleri de artırmak. Bu 
tedbir ittihaz olunduğu takdirde ile
ı·ide i28h edeceğimiz sebebler dolayı
ıile hayal bir kat daha pahalıl~
caktır. Ticaret erbabı yeni pahalılaş· 

ma nispetınde gene kazanc!arını artı

rabilecekleri halde sabit geuriiler bu 
yeni artmadan gene müteefsir ola
caklardır. Bundan başka n1aaşların 

arlması devlet maliyesini ta~yik ede
cek ve bu husus için munzam fev
kalade kaynaklar kullanılmak icab 
edecektir. 

2 - Serbest mesJek erbabının da 
kazancını harbden evvelki Mviyeye 
irca etmek. Şimdi, piyasadan yap
tıjımız tahkikata istinaden bakka
liye ticaretindeki vaziyetten bahsede
lim: Bu ticaret tubesinde de diğer 

sahalarda olduğu gibi harbden evvel
ki fiatlara naz.aran vasati yüzde ro -
60 bir tezayüd vardır. Toptan ve pe
rakende bakkaliye ticaretilC! mcşıul 
olanlar bu artışı müstahşillere atfet
mektuGırler. Ji'afla talebı.n de bundi 
başlıca bir amil olduğunu Heri sürmek· 
tedirler. Fakat bizim iddia ettiğimiz 

nokta fiatların bir de toptan ve pe· 
rakendeci bakkalların tesiri altında 

yük>eldiğidir. 

Şöyle ki: Bu ticaret erbabı vaktile 
tO kuru.. aldığı fasulyeyi 12 kuru .. 
satmakta ve bu suretle ham olarak 
yüzde 20 bir kir nispeti temin et
mekte idi. Bugün f35ulyeyi 20 ku
ruşa aldıklannı farzedelim. Bunu ge
ne yüade 20 ham karla satı) orlar ve 

B:ıkkaliye kazancı fiatların yüksel.
dili nispette takriben yüzde 100 art· 
mı.ştır. Halbuki memurun kazancı 

t:arbden evvelkine nispetle aynı kal
ınlfhr. Adale~ bakkaliye sahasındaki 
vatandaşlann da beher kiloda gene 
evvelki kazanclarile (misalimizde 2 
kuruşla) iktifa etmelerini 11mirdir. Bu 
tiuretle hem fiatlar bir miktar tenez
zül edecek ve hem de bu ticaret er.
babı da sabit gelirli vatandnış.lar gibl 
bugünkü ahvalin icab ettirdiği zaru
rete katlanacaklardır. 

İşaret ettiğimiz hususun devlet teş .. 
kilitı vasıta.aile hangi tedbirlerle te .. 
min edilebileceğini ileride yazacağu:. 

Mahrukat ticareti 
Aynı meseleyi mahrukat ticareti sa• 

hasında tetkik edelim: 

Odun ve kömür fiaUan amelenin 
azalması, nakil vasıtaları fıkdanı ilh .. 
&ibi sebeblerle artmış:tır. Bu aahayı 

Belediye kontrol etmeden evvel Ana• 
dolu kömürü.ruin kilosunu 4.,~ kuruş.
tan alan kömürcüler aynı kOmürü 7 
ıru... ....._ .. )'edardı, Holbııki 

geçen sene maliyet 3.25 ve aatış fiatı 

4,5 kuruttu. Belediyenin müdahalesi• 

le bugün de beher kiloda bir kurUJ 
ham kazanc bırakıldığı için Anadolu 
kömürünün kilosu 5,5 kuruşa inmit 
bulunmaktadır. Şu halde mahrukat 
sahasında umumiyetle bug:ün anar .. 
mal bir fiat yükselmesi yoktur diye· 
biliriz. 

Müteakıb yazılarımızda hayat paha.
hhğile mücadele tedbirlerinden bah· 
se batlayacağız. 

Sehrimizdeki Arnavudlar 
• 

Yunanistana 
etmeğe davet 

yardım 

edildi 
Bir Arnavud Legionu kuruluyor 

Am.avudluk Ba.şkonsolosluiundan : 

Yunan Krallığı dahilinde, Amavud bayrağile ve Arnavud nbt
tanının idar~ altında teşekkül etmekte olan ~tilli Amavud Leıio• 
nuna hıtirak etmek üzere bütün Amavud tebaao;ının derhal Bat• 
kon!liolosluğa müracaatleri cbcmmh:ctle tavsiye olunur. 

Adres : Taksim, Parmakkapı, l'tlis sokak No. 616 

Amiral - İngiliı.ler limanlarda ~klı duran zırhlılerımm da batırdılar. Buna 
mukabele olarak neler yapmaia kadir olduğunuzu diio;mana isbat etıne1isiniz .. 

derhal ıeri kalan bütün filomuzu kızaklarla karaya çekip sıimaklara koyunuz! 



2 HAKiKAT 

Günüa yazısı : 

Yeni nizam, 

• . ' nızam ••• 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
yenı 

Denizler ablukasını yarmaia liz - Amerikan ithirliiini kırmak 1 
:::::::: 

muvaffak olamıyan mihver dev· isteyenlerle mukadderat birliğine 
!etleri, İngiliz - Amerikan itbirli- razı olmak lazımdı. Üçüzlü pakt, 
ğine karalar ablukasile kartı koy- bu fikrin eseridir ve Sovyetler Bir· 
mak zaruretindedirler; yoksa, Jiğini - mihvere nazaran .. istenİ· 
harbi kaybelmİf olduklarını tim- len mevzie getirmi, olmak gerek
diden itirafa •e bu vaziyetin İcab· tir ki Berlin görüımeleri batlamıı 
larma da derhal boyun eğmeğe ve devam etmekte bulunmuıtur. 
mecburdurlar. Diktatoralar bu ba- 4 - Mihver, vannak istediği 
ki.kati kendilerinden daima uzak ıayeye bu ıörüşmeler neticesinde 
tutacak.lan ve daima uzak göre-- eritirse Asyanın ham madde ve 
cekleri içindjr ki, bjr takım ya- iaşe kaynaklarını kendi emrine al. 
nm tedbirlerle, .. ve diğer bir la· mıı olarak, evveli, uzun bir har· 
Lirle .. çaresizlilıte zihin zorlana- be mukavemet etmek ve ıaniyen, 
rak ve kudsi lanınrnıt bir çok kıy- muzaffer olmak imkhlannı ha

HABERLERİ 

metler hiçe sayılarak ke,fedilmiı nrlamıı olacaktır. 

so·n 24 saatte 
tramvaya kaç 
kişi atladı? 
Bunlar arasında resmi çarelerle harbi idameye çalıııyor- 5 - Burada tunu da kaydet-

lar: Sovyetler Birliği - Almanya mek faydalıdır ki Lıgiliz hava bir 
sörilfmeleri, bizce, bu yarnn ted· kuvvetleri AlmanvaJJın sanayi 
birlerden, çaresizlikte keıfedilmit merkezlerini ıistem1i bir bomba· 
çarelerdendir. Bu mütaleanın de· layı,la birer birer yıkmakta ve 
lillerini sıralayalım: mihveri tedricen felce uğratmak· 

bir lira polis de 

ceza verdi 

1 - Fransız yıkılqını ve lnıİ· tadır. Bu merkezleri lngiliz tay- Son 24 saat zarfında 16 şoför V• 

liz mukavemetinin kırılmaz hale yarelerinin cevelin sahAıından u· otobü.t biletçisi hakkında muhtelif 
ıelitini takib eden günlerde ede- zaklarda, mesela Polonya arazi- suçlardan dolayı ceza zaptı tutul
biyalı yapılmaia baılamıf o1an sinde kurmak bahse mevzuclur. muştur. Tramvaya atladıklarından 
mqhur yeni nizam hatırlardadır. 1-lalbuki, dünya buhranı karıısın· dolayı 22 kiıııiden birer lira para ce· 
Bu edebiyat, Avrupa devletlerine daki politikası bir muamma ma· zao;ı alınmıştır. Bunların içinde bir 
mihverin riyaseti altında bir nevi hiyeti ar:zeden Sovyetler Birliği tane de resmi polis bulunmaktadır. 
o1igarti tekli verirken harbin fii· bu arazinin yansına aahib ve Al· Bund:ın btıJka Şirketi Hayriyenln S.1 
len nihayet bulmuf olduiunu id· manyanın yanıbatmdadır. Günün ve 60 numaralı vapurlarının büfecisi 
dia ediyordu. Halbuki harb hiç birinde vukuu melhu-z Sovyel Artin ve l\ı!ehmed sıhhi muayene cü?.
de l»itmit değildi. Bilakis, mihver müdahalesini fİmdiden bertaraf danı almadıklarından yakalanmışJar
İçİn nihai ıaye olen acele sulha etmek için bu devleti, her ne pa· dır, Ayrıca Şehzadebatında. Turan ve 
'Varmak itibarile harbin ıevk ve hasına olursa olsun, davanın içine Hil&J sinemalarının da. çıkıt kapıların· 
idaresi iki dil.-:tatoranın elinden sokmak ve Komünizm - Kapita· da kırmızı elektrik bulunmadığından 
çıkmlfll. • 1izm anlatmazlığını yenilemek a- haklarında ceza zaptı tutulmuştur. 

2 - Artık, İngiliz. Amerikan kıl kin değil midir? 
ff;ırb ekonomisi dersleri qbirliği, denizaıın sanayi merkez- * 

lerinde hazırlayacağı daima mü· Bizce mihver, iıte. hu tefekkür Üniversite İktısd fakültesinde, 
tıezayid harb vaııtalarile mihver ıilsileıine tibi olarak Ber1in ıö· ·l-farb ekonomisi• diye bir kürsü a-
ınukavemetini yavaı yavaı kıra- rüımelerini bnırlamıfhr. c;ı1mııtır. • 
cak, stoklan tükenmekte ve k11ır Sovyctler Birliği, mihverin ni
kaynaklı Avrupa içine hapsedil- yellerini tahakkuk etlinnek huıu
mekte olan mihver iae bu mülhit sunda ona ne dereceye kadar yar
ifbirliiine elindeki imkinlarla mu• dıma muvafakat eder? Bu, bir 

İktısad fakültesinde, harb 

e~o11ontisi tetkikleri 

kavemete uğraıacakh. çok meçhullü bir muadelenin bir Yakında. tİniversite İktısad fakül-
3 - Bu vaziyet karıı.amda kaç meçhulüne tekabül ede'n bir tesi seminerlerinde, banka müdürleri. 

mihver, yeni bir kurtuluı pli.ruha- ıualdir ki Sovyetler Birliğinin cİ• Ticaret Oda!'iit umum! k.Stibi ve diğer 
zırlamak zaruretini biııetti. Bu han İstikbalini tasavvur ,.,kli ve 
plin, Avrupaya mücavir kıt,ala· bugünkü kuvveti sarahatle bilin· 
rın, yani eski dünyanın memba- medikçe cevablandınlamaz. 
lanndan herçibadibad istifade * 

mali ve ticart daire müdürleri bir 
toplantı yaparak, harbin ekonomik te
sirleri hakkında tetkikler yapacak. 
lardır. 

premipine dayanıyordu. Şu halde, Y e-ni nizam, yeni nizam! 
ilkönce, Avrupatı Aıyadan ayı· Yeni nizam denilen ,eye onun Diin~ü cerh vak'ararı 
ran Sovyetler Birliğini çemberle- mucidleri, bugün hu tümulü ver• 

m ek iktıza ediyordu ve Çinde- mek ve bir tazyik ileti olarak kul. 
Dün iki ağır yaralama vak'a.sı da-

il l .. nmak İstemektedirler. ha olmuştur. Fatihte Sultan mahalle-
ki. •ıkmazdan kurtulmanın yo an.· • 1 Nasuhi BAYDAR sinde oturan Bekir kamile beraber 
n~ı~a~r~a~m~a~k!la!!..;o~l~a~n~J~a~p~o~n~y:a~,,.::n~g~ı~·-:---::~""".'.""""',;".;;.;;':"":"'~""'".._-:-·~ ah .. gezerken AH i~minde bir ş !tın ka· 

1. talyaya ı·hracat Serbest döviz mi? dma !IÖZ atmasmdan muğber olarak 

Bu sabah, Ticaret 

Müdürlüğünde bir 

toplantı yapıldı 

Aliyi bıçakla karnından ağır yarala-

MaJ mı ? mışı.r. 
Maltepede demircllilc fabrikasında 

[Başmakaleden devam] 
çalışan Necmi ile arkadqı Şevket a

mal almak mümkün iıe de yolla· 
rasındll mahiyeti henüz ma.1Um olnnnn kapanması, nak\iyattl\ki mu- yan bir me5t'le yüzünden kavp çık

hatara ilh.. doayısile siparişlerin 
b

• 1 • h d d ek mıştır. Neticede Şevket NecmiJ·i bı-
ya ıç ge memesı, ya u a p 

• 1 ı iht'mal" daı"ma çak1a muhtelif yerlerindE"n yarala-geç vası o ması ı ı 

mevcuddur. itte bu sebebledir ki mııtır. Yaralılardan her ikisi de hu
harbin muhtelif sahalara. siraye• taneye kaldırılmış, suçlular yakalan· 

mışlır. 
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lktısad * KREPSÜf, SATIŞLAlll - Fiat 
Murakabe Komisyonu dün krepsül sa
tı.Iarını tespit ederek yüzde 15 me:J
ru kAr nbpeti kabul etmi1 lir. 

* PEYNİRCİLF.R - Konli . .::yon. dün 
peynircileri toplayarak piyasaya ihti
yac olduğu kadar mal çıj1:arılıp buz
h;ınelerde !a .. la miktartla stok bulun
dıırmamalarını istemiştir. * L"GİJ. TEREDFS GELEN FŞYA
L:\R - İngiltereden gelen ith:--ı.1.it eş
y~ıından bedelleri peşin~n ödenmesi 

icab eden bazı mallar güını·üklerden 
Çt·kilememiştir. Taka, şirkl'ti bu mal
lann çekilme~i için l.lzım gtJen tedbir
leri almaktadır. * ALMA:O."J~~RLA YE:-Iİ BİR AN
LAŞl\1A - Yeni yapılan bir anlaşma 
ile Almanlaı-ın memleketiu.izdPn yeni
den 5 milyon liralık tütün abcakları 
ahlaşılmıştır. Buna mukabil bize ye
dek makine ak!"amı vpreceklerdir. * MACARİSTASJ)A"ll ÇİVİ GELİ
YOR - Macari~t11ndan 1800 ton 'demir 
çivi ve çivi imaline mahsuc; demir te
lin bugünlerde yola çıkarılacağı all
kadarJara bildlrilmiş:tir. * FL'ilLA. ·niYADAN MAL GELİ
YOR - Yeni ticaret cınlaşına~ının im
zalanmaıu üzerine FinlandıyHdan bazı 

ithalat e~yasının yola çıkarıldığı öğ
ren11miştlr. 

Vilayet ve Belediye * V ALL"llİN TETKİKLERİ - L(ıtfl 
Kırdar, İstanbulun bütün kazalarım 
ayrı ayrı re7,erek muhtelif ihtiyacları 
ve halkın dileklerini tetkık etmekte
dir. * PASİF KORUmtA - Önümüz
deki sah günü pa!ıif korunma lı;leri 
hnklcında görüşmek üzere Vili.yett.e bir 
toplantı yapılacaktır. 

* ELEKTRİK LAMBALAR! - E
dimekapı - Ortakçılar ara!ı;ıdak.1 me
uırJıktan geçen yola elektrik llmbala
rı konulma!liiına başlanmıftır. * ŞEHİR TİYATROSU - Şehir ti
yatrosu mevki.inin geriye çekJ!erek du
varların yıkılma~ı işi dün :?2 bin 684 
liraya ihale edilml~tir. * MATBAACILIGIN 500 ÜNCÜ Y1L 
DÖSÜMÜ - 1'-fatbaacıhğın 500 Oncü 
yıldönümü müna.~betile felıir ve in
kı13b mü7.e ve kütübhaneı;ınde bir ki
teb sergisl t~rtib olunmu~tur. Sergi yo
nn saat 15 te merasimle açılacaktır. 

. * İMAR PLANLAR! - Belediye 
Imar ?wIUdürlüğü Beyazıd, SU!eymani
ye, Ayasofya, Sultanahmed, Üıı.küdar 

ve Beykoz meydanlarının imar plinla
rını hazırlayer~k t.udik edıilın•k üzere 
ŞPlıir ~!eclidne vermiştir. 

* Y ~ İ SIHHİYE O'IO~IOBİLLE
Ri - fngiliz - Türk yardım komitesi 
tarafından hediye edilen d~rt yataklı 

son sistem 24 sıhhiye otonıobili, Kı

zılay tarafından teqellilm edilmiştir. 

Denizyolları 
U. Müdürünün 

izahatı 
Petrol tevziatı hakkında 

,.,.eıtlalara omi,ler 

verildi 

Anadı:ıluda petrol darlıih çeken mın
takalara .rıetrol A:Önd<'rmek için Sam
sundan Istanbula nakledilme:ıi icab 
edf!n 400 aded büyük bidonun İ.ııtan· 
bula. nakli gecikmhıtir. Devlet Deniz
yollEırı idaresinin İstenhul _ Kara.de· 
f'i.t limanları aruında çalıpn poııta

ları alikadarların arzusuna rağmen 
bu bidonları almadan İstanbula gel· 
ml~lerdir. Deniz yollarının bu hare
keti al.ikadarlar arasında iyi karıılan
mamıı ve lAzım ltelen 'eyler yapıl
m11tır. Bunun üzerine Denizyolları i
daresi iskelelerdeki acentalara kat'i 
emirler vererek bu gibi müstacel ı.·e 

lüzümlu malların alınmasını bildirmiş
tir. Bu gün kendisile görü•tüiümüz 
~enizy~lları umum müdürü İbrahim 
Kemal tunları söylemiı:tir: 

c- Bidonların nakli yapılmaktadır. 
Bize söylenilen ht"r İ!keıed!"ki bidon· 
lar alınmıştır. Bunların naklinin ıe
ciktirilmemec;l için alikadarlara .. rnir
ler verilmiş tir.• 

Mısırla ticari muna· 

sebellerimit artıyor 
Port.c;nidde kalan ihracat malları

mızın nakline ba$lanmışhr. Bu ma11ar 
Mınırlılar tarafından temin edilen kü
çük vesaitle Mersin ve İskenderuna 
nakledilmekte, oradan trenle İ!'-itP.n-
bula getiriln1ektedir. Son olarak Mer
!İne gelen mallardan 26.000 kilo kı· 

na. çay, hem deri, tutkal vesaire gel

miştir. Portsaidd~kl tranllit depolarında 
mevcud olan 2,5 milyon çuvalın da 
İ<ıtanbula getirilmesi için teşebbüs
ler yapılmıştır. 

Porl!:aiddeki transit depolarında pi

yaMlarımızın muhtac olduğu mühim 
mlktarda ded, li~tik, çay, kah\'e1 jüt 
velllsıire bulunmaktadır. 

Maarit * ÜNİVERSİTEDE - Hukuk Fa-
kültesinde her sınıf tale~si Dekan

lıkça bildirilen birkaç dersten birini 
seçerek bunlara muntazam olnrak de
vam edecektir. 

İtAlyıva deri. nohı.ıd. yumurta ve 
b;11ık ihracata i~in lisanların ~fınt.n
k" Ticaret müdürlülü tarafından ve
rilece~inl y12mı•tı1c. İtalyaya yapıla
cak ihracat h;ı.kkırufrı ııörü$mf"k Ü7.e
re bu l(Ün saat 11 de ?wfıntakn Ticrıret 
Od.1'1ındn. bir tnrılıınh yapılmıştır. Bu 
toplantıda a13kad11r lhrn<"a.t(!ı ta.ctrler 
ha.rır bulunmu1l:.rd1r. Mıntaka Tica
ret mtidüril Avni S111kman kendilerine 
lüzumlu izahatta bulunmu!ftur. 

tinden sonra açı!< ticaret yolu Ü· 
zerinde bulunmıvan bir çok mem· 
leketler, bugün kendilerinden is
tenilen mallan t..-rbe1t dövizle 
değil, doğrudan doii;ruya ve sür
aıle teslim edilmek ııırtile mal 
mukabili ıatmak anusunu izhar 

il HER GÜN BİR H!;SELE ıı 

Alman malları 

çıkarılıyor 

Ankaradan bugün 

emir geldi 
Almanyadan yeni anlaşnıt. hüküm

lerine göre gelen bazı en·ı.ların güm
rükte-rden gf'çirilmesi içiıı İst:ı.nbul 
Gümrükler Başmüdürlüğüne bugün 
Ankaradan emir jitelmiştir. Yapılan teb 

li•ate göre •imdillk eczayl tıbbiye ve 
kimyeviye ile Si.imerbank için aelen 

bazı boyalar, kigıd ve birkaç kalom 
malzeme çıkarılacaktır. AlUkadar tacir 
ve müesseseler bugündi?n ıtıhnrt:n nırıl
larmı gümrüklı'!'rden çıkrırnıal!a b:ış,la

)Getıklardır. Diğer mallar it;>ln de bu
günlerde Vekaletten emir bcklenmek
tPdir. 

Edebi roman 

ANA 

~tmektedirler. 
Memleketimiz harici ticareti 

için de bu mesele mev2nu bah5o· 
labilir. Mallarımızı kısa bir za
manda bize ıevkedilebilecek m•l
lara mukabil satmamt7 11erbc'il dö. 
viıle aalıt yapmam .. don d~ha is
tif.delidir. 

Siyasi hBdi~elerin iktısad nıe
telelerini ne derece te!=İr ftlhnda 
bulundurdukları burada bir kere 
d•lıa tebarüz etmekt~dir. 

Bir --sene evvel serbest dövizle 
m•I satmak için bir çok f~d•kiır· 
lıklara katlanan memltkotler bu
f.<'ir mallarına mukabil döviz c.le
ğil, düıük. kaliteli ve vük«k fj. 
atlıt ıeıa o1~ııı. m.-1 istivorlar. 

Bank:,sının 

Anlc:-ır:utnn Sf:'hrimi7e ıır-lf'n h ... h ... r
lcrden ı:ı-f;rülen lürum Ü7erin,. Mer
kez Bankuının Hamburg ıube inin 
l~ğvedildi-'i öV:rcnilmişti.r 

Tefrika numarası : 41 

KIZ 
Yazan: PERİDE CELAL 

Bir okuyucumuz; şehrin imar hareketlerinden bahsederken 

Taksim bahçesi, Taksim ka zinosu, Taksim meydanile 

Fatih şehrin diğer semtleri arasınd a teza dlar görüyor 

ve Çapa gibi semtlerde elektrik; hava~azı. terkos yok ... 

Bir okuyucu.mm:, İst.anbulun tmarı 1 Takllllmde modem kaıino yapılma· ı rürüz. Bilhaıı;u Çapadan, Fatih taraf
h~kkında yazılan yat.ılar hakkında s.ına esn! i~ibaril~ i~iraı ed:~ek deği- ]arına bakt~ğımız zamen, yarı köy, yarı 
bize şu mektubu gönderm1ı;:tir: lız., fakat bır ıehır ımar edılırken her harabe halınde bir manzara ile karşı-

.. d B J-.J· ff"yden evvel •C"hl"in güze çarpan yer- laşmış oluyoruz. Ek~erisi yangın ha· 
cBu~unlerde her gRzete e, e t:UI· ı · d · ba ı. d be · . . . • . . . d b h erın en ışe ._,anması ne ereceye ra lennden ıbar"t olan bu çıplak 

yenın bır senelık fıHı.lıyetın en a - k d d - ı b·ı· ? T k · · . . . dd 1 . a ar ogru o a ı ır. a sım ka7.ıno- yerler ne zaman imar edilecek? Bu-
sedılıyor. Şrhrın bazı ca e '.:'rı as- k od b' k . 
f 1 1 k ı hı l ·ı beş su ço m ern ır anızodur. Avru- ralardf ne :ıaman yollar açılacak? 
a t o ara yapı mış ve mu e 1 on y d da bu d d ·· l b' k · B' b 1 d T k · k · 

yerinde çonık bahçE"leri tesis edil mis n a d. a· e'B•c e b~uzed' ır ... a1~- b'ız k u~a arka it\ sım a.'Zıno~ gibi 
. . d . h no na ır ır. una ır ıvecc(•ım11 ır a7.ırıo uru masını ıstemıyoruz. 

vect.·ure ... Bır gatezede e ıınar arf'- kt F k t b k · b >. ki d · · · . b .. k h yo ur. a 1\ u st:ınonun ulun- ~o ... a ar an geçerken evımıze kolay-
ketlerınden alısf'dılır en şu 17..a at d · h · d'" ı ı ki · . . 

1 
. 

1 
d ııl(U p rın ı"f'r &e'mt erine. !W>knk- ı a R:ıtmek imkAn1arını aravoruz. 

verılıyor: Yapı an ış "r ar~c:ın a. mo- 1 d .. k ı• H lb k ·· · b" h k k b' t arına A goz atm:ı d7'ım ... Bu mo- a. u i bu lllemtlerde oyle mahFılle-
dt>rn. ırkft". re Y1' ışdrıca il" surete df'm kazino llP lf'hrin di~er semtleri ler vardır ki, elektrik. havaS{azı, ter-
Takı:ım n7ınosu var ır. ara:ııında büyük t('7Ad1ar var. ko~ ıııehf>krsinden m:'.rumdur. Eski 
İmar hareketlerine nererien oo,1a- Şehri imar edrı-ken bu Jtlbi tP.,.ad· liİ""kt"tler ticaret şirketlt"ri oldu:tu için 

malı, han~i semtleri imar etmeli? Bu lara m('vc'~'l v('rmt"mf"k:. sehrin di~er kllr ec:nsından ayrılma7.lllrdı. Pek ta
mevzu üzerinde, uzun uzadıya fikir- 11,.mflrrini de gözönünde tutmak tcab bii olarak bu ~emtlere elektrik. ha
)pr ileri ııürülebillr. Bütün bunları an- eder. vnı;:?a7.İ vermelc icin mac:raf yapmak is
latmttk için. sah.ift"ler dolusu mektub Tak41im b3hç-ec:t. T-ako:im k:.zinfloı:u. tPme7lerdi. Hnlbuki bu miiec:oı:eseler 
yazm~k li?:ım ... Fakat kuıa tnrahn- Talc'ıJim meydr11ıile Topkat>ıya S'iden Belediyenin elind('dir. Heosi birer 
dan, IJU birkaç noktaya ı,aret etmek yol Ü7PrindP bir mııknvr~e yanacak hi7.met miies~J<ec:idir. Neden bu semt-
kabildir. olu~k. aredl\ da!ilar kadar fark JtÖ- ]ere cereyan verilemiyor?. 

kiyordu. 
Reşid, geceki bulusnırnın he}eeanı 

için-le mes'uddu. Servet Hanıma ~elin
ce, ihtiyar kadın, son 7am;ınlarda evin 
içinde-ki insanların değişti~ini, o eski 
sükilnetin artık kalmıyarak kı7Jndan 
torununa ve Reş1tle k:ıılar hep!liinin ke
derli. korkulu, asabi h-ıkı-:malar, ta
vı!'lflrla konuştuklarını hi~sediyor, fa-

doktor, bu gidişle Alevi fethedl'!ccksin. Öbilr tarafta Alev, divana arka üs-
İçic;e açılan iki .;ı:alon da epey ı:ala- tü uzanmış, elindeki kadehin son dam

balıktı. Alevin do!'ltları ve bir takım lalarını karşılllındakl erkeklerin yüz
yab3ncı ıı-lmalar, yeni ahpablar... lerine serpiyor, ayakucunda o•urmuş 

AhmcdJn aparlımrınındaydılnr: Ma- / eğilnlit kendisine hayran bakan Ah
lfun bek.ir apartlmAnlarınden lııri Sı- ı medi arada 11ırada ayağının hafif bir 
yah kadife bir pPrde i!e ikiye ~ölinı- llişile uzaklaştırarak gülüyor, gülü
müş büyük bir salon, ktu;ük bir hol ve yordu. 

Genc kadın, vücudünün birdenbire l neye? Hem mademki beni Fviyor, kat bnna mana veremivordu. Şinıdi de 
buz kesildielnl hisaetti: R idin aöy- kı·,kanıyor ve aroıhı.yor... Jşte gene onları dü,.ünüyor, torunu
lediğl son ıôzü içinden bir Sl'S mırıl- Dışarıda ayak sesleri uı:C'kln,nufh. nun niçin bu kad:ır i~i ~r:-erilifte \"Ur
danır ribl oldu: •İhtiyar bud:\lA-• Yaş Kapıl:ır açılıp kııpr,nıyorJu. Sor.re so- duğunu. Cananın niı;in eın.'l mil.ni olo
farkını, aralarındaki 0 müthı$ uçuru- kak k;ıpısı büyuk bir sı:uriiltü tle Or- madı~ını ve Reşidin dPrslt·!'ini thmal 
mu bir kere daha çok yakından görü- tüldü ve sesler ke5ı1-li. C&ıııın: ederek ıabahtan akşamıt krı.dar t-.oo;, a
yordu. - Alev mi a('aba? dedi. Arkadaşları vare dolaşma.<ıındık! aebt-bi kendi ken-

- Ben, o ihtiyar dc.diği adamın ka- alıp gittiler galiba. .. <line soruyordu. 

bir yatak odası... Saat üçtü. 
S1tlon oldukça zevklid öşeıımiştl. 1- Kuytu bir kôtede, birbirine !11'.:trılmııt 

rili ufaklı birçok divanlar ve duvar· uykuda gibi gözleri yarı kaoah hareket 
Jarda çıplık resimler ... Sakada bakan !iz duran fazla boyalı, uzun boylu, 
kısımla perdeler sıkı sıkı kapanmıo;tı. aarı,ın bir kadınla, saçları brlyanün
Divanlardan birinde Alev arkaüstü Yol· le pırıl pırıl yanan esmer, inı.:c 11tyah 

lıyor, kaı·tısında birtakım gene adaml11r bıyıklı bir adam yavaş yava,, fısıltı 
tuhaflıklar yaparak onu a:Uı<lüri.i:;or, halinde bir sesle konu,uyorlaı·dı. Ka• 
Ahmed ayakucuna oturmutı gene kı- dın : 
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Yaprağın kabahati 
•-----•ıl"lııı.-• Yazanı Ya•ık Balkış ,..ı. 

Aktam ka!'anhğı, dar sokağın kal.. lıktan doğan bir insiyak Ue o ts 
dırımlarına sinmi~ti. İlk nisan yağmu- bakıyordu. 
rundan sonra Jslanan yerden, güzel bir Ve kelimenin en geniş manasile._hBot~ 
toprak kokusu yükseliyordu, Birbiri- d ı "eçı)' yatın an memnundu. Gün er e-. ...;ita 
ne yaslanan ahşab evlerin arasında 1 y bit ı
yoğurdcu sesleri dola~maya başladığı ay ar geçiyor .. geçiyordu. e ınahl'.· 

baktı ki: Bahar gelmi,! Bunu, .... ı~f 
zaman, o, işini bıraktı; pencerenin ke- lenin çarpık tahtaperdelcrle çe.,.·rıı _ .. 
narına başını dayadı. KRrşı evin cam- ı ı nan .. -av u arınden sokağa doğru uta d•D 
Jarına, daha doğrusu malüm bir pen- dem a'aclarının ye~ercn dallatl.~ ki! 
cere!'iiine bakmaya başladı. anladı. Ve bir gün, hayretle gö~du ıst 

Sokaktan arasıra, parmağına bir ma- Kendi pencere~lnin önünde de bır "ııı• 
rul, iki soğan takmış, tanıdık kon1şular var .. hatt.i ince yefil yapra_klı d:ııı
geçiyordu. Bitişik evde-ki yeni gelin, rı da it'.Örünmeye başlndı ... Jylce 

1 a\'luda bahk kızartıyordu. Bir aralık k t U b b' k · idi 
sokağı balık kokusu kaplodı. Gene a- a et i u ır at P.ltane!ı . r~ 
dam bu kokuyu, içine sindire Einclirc Penceresinin önünde, yeşil ysıP JJ" 
çekti. &örmek, onu çok sevindirdi. A>rnl ,,. .. 

-- Balık kızartıyorlt'r! manda, küçük sobasının da odu~ ııı ..., .. 
Diye söylendi. Fakat derhal keneli- rafı aulmıştı. Odasının içinde bit ,_ .. 

ni topladı. Baktıit karıı pencerede bir- tı, bir yukan dolaşırken1 yükJek 
1 

d ~= en ışık yandı. Bir ı:;enc kız, cama 
yaklaş:tı. Bir müddet onun tarafına - İfte bahar geldi! 
baktı. Sonra perdeleri indirdi. Şimdi, Diye aevincle ıöylendJ. 
beyaz perdelerin ardında ıiluetı kunıl- * ıl• 
danıyordu. Fakat gün geçtikçe, behar onu çbit 

Bu anda, birden ıokak aydınlandı: dırtıyordu. Bahar da ne insaf•U:: .,.ıl 
Kö~ebatındaki elektrik yanmı,tı. O da mevsimdi! .. Pencere9inin önünrle ) orı• 
yerinden kalktı. elektrik düğmesini yapr.qklarla süslenen 4tke~wnetl bıJ' 
çevirdi. Sarı bir ziya odayı boyadı. nefes aldırmıyordu. Odanın içini ;:•*' 
Penceresinin yanında dura"l 1-' ınasa- karanlık, bir kasvet bastı. Ne ,o 
ıının üzerindeki terlikleri aldı; bir ipe görünüyordu, ne de gökyüıii ... · ... ~ 
dizerek, duvardaki çivjye ash. Tam ilç Aradan bir ay q!çlnce, caJll11S1~ çiftti terlikleı· ... Kendi kendine: dedi: Çalışamaz oldu. Odayı dtğ 1, .. 

- Bugün iyi ça.h!!mışız,., mek bir türlü aklına ıelmiyord~· ff" 
Diye söylendi. kat neler kurmuyordu, neler ... B~~,{111" 
Tamtekır odasının birlc!k e,yası o- ce, çıkıp biltün dalları kesmeyi d~·eıd• 

hın küçük bir dolabtla.n, biraz yiyt!cek dü. Bu fikir günlcrrc onu mcŞg\l~ 
ekmek, peynir çıktırdı. Yemektc:n son- Fakat ıonra bu fikirden vaıtı ş1bİ" 
ra, bir ıigara yaktı. Bir müddet per- icab etti. Belediye yakasına y11P~,r1' 
desiz penceresinden. kartıdaki perde- Hrdi. Kendi kendine oturdu. b ...-f"' 
!eri inik pencereyi seyretti. Sonra ka- beraber, yaz günlerinin heaahını · I' 
pı!lını çekerek mahalle kı:ıhvesinin yo- Sonbahar gelip de :vapr3 ktar;" p 
lunu tuttu.. killmeslne epeyce vakit istıyoraLl· * da olme.dı. ı,11" 

Bu odaya kıtın kar haşlayaca~ı sıra- Bu sefer, bir gece, rliyasLııda,·,,"' 1" 
larda tafınmLflı. Evsahi binden, evden · his yağmur ya~dığ:.:u gCrd\ı. ttr" 
çok memnundu. Sonra mahalle, FelSiz erf~ 

yıldırım, ağacı t.i kökünden Y 
ıadasız bir yerdi. Kendisi gibi i~cilerin dl. &ıvincle yata~ın içinde 11

1 
f Jı11 

rahat rahat oturup çalıf::rıbileceği bir Pencereye koı;tu. B..~ktı ki: }ir• 1 ))''" 

yer ... }.ieseli: Kendi odı:ı:anın karşı!ın- rüzgar esiyor, dışarıda ılık bit 
da bir terzi kız vardı. O da, sabahlan 
akşama kadar kendi!i gibi oturup çalı- var... ecl pP* 

d Eh G · d.. idi b Bütün ümidleri kırıldı. Böyl , ~·· ı;ıyor u. ... eçım \.:nyao;ı u... ~y 

Anladığına göre, kızın ba~anda ihtiyar leri mücadele !le ;teçiyor, bir , 
bir annesi vardı. O, Jıer an terzi kı- rar veremiyordu. ıot_" 
zın pencere önünde oturduğundan e- Bir sabah, ruhunu sıkan ~~:ttl":~ 
min, başını kaldırmadan L~ine bakı- la dikebildiği birkaç çift terli.Al Ôİ· '' 
yordu. Galiba kız da arasır~' dikişin· için pazara gitmeye karar v~! k; 
den gözünü ayırdık~a, onun pencere- elinde terlikleri kapı~andan c~ııP,,ı 
sine bir göz atıyllrdu. Delikanlı, daha kar,ı kapıdan da ter1l kırın C'', ·~ .. 
senelerce evvel, kafasına, günde dike- gördü. Yüreii hızlı hızlı ç:.ırprn9Y 
bildiRi üç çift terlik ile evlenmesine ladı ve birden işi "lnl.adıl rıı~ 't~: 
imkan ve ihtimal olmadığını koymuş- - Tühf Ben ne aptal ac:üırtıl • I'' 
tu. Bu kıza, bu pencereye bekarken, tün derd bu imi, .. nasıl da aJ<lJ.~i..ı1"" 
hatırına bir tcY gelmiyordu. HatlA, medi. Ne atkest.ane<ıinln ya.pr• 1 ~ 
durup kendi kendine: Knrı;ıki evde bir da, ne de oda.da kabahet vaf!P1 
kız var, diye de düşünmüş değildi. A:er! .. 
Sır! bir göz ifinahğt ile, bir alışkan- Diye söylendi. 

'A ~ ... ,,,,,~..,,,,,,,,,,,,....~~~~~""'""'""',,... ........ .:...~~~ ..... ~ .... ---.-,,,:::,tı'ıı ' 
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Adliye koridorlarında: 

Karısının oda hizmet-

çisini sevmi,, hizmetçi 

ile evlenmek istiyormuş! 

Daha 35 - 40 yeılarında olma~ına 
rağmen saçları tıpkı bir gümüı ren· 
glni almıştı, Henüz gene denecek bir 
yqta uğradığı büyük hayal inkisar
larının tE"miz ve aııil simasında bırak· 
tığı hüzün gözden kaçmıyacak kadar 
derin ve ınanalı idi. Temiz fakat çok 
sade ıziyinmlı,ti. Ark11sında ipek bir 
mu,amba, ayak1arı.nda altlan 1tau· 
çuklu topuksuz i.c:karpinler vardı. 
Mübaşir ismini çağırdığı zam.an çan

ta5ını yanındaki uzun boylu ve se
vimll arkada~ının eline verip Jçeri 

girdi. Müddeaaleyh mevkii.ne oturdu. 
Davacı mevkiine gene, fakat çok za
yıf iradeli olduğu bakıtlarından an
hııılan bir delikanlı oturmuştu. 
Haklın mutad sualleri sorup hüvi

yetlerini tespit ettikten sonra davacıya 
sordu: 

- Anlatınız bakalım, neymif ba· 
yandan tik.fıyetiniz? 

- Efendim, evvel&. çok kıskancdır. 
Saniyen aon günlerde konuımasını 

arzu etmedilim bir takım kadınlarla 
düşüp kalkmaı:(a ve blnnetice ahlikını 
boımağa başladı. Daha doğrusu aile
mi'1in ıeref ve haysiyetini ihlil ede
cek kadar işi hafifmcşrebliğe vurdu. 
Onun için bir türlü geçinemiyoruz. 

Hakim, bu ağır it"ıarn kaf1ısında 
utancından kıpkırmızı olan müddea· 
aleyhe döndü ve: 

- Siz ne diyorsunuz bııyan? dedi. 
- Bunların hepsi yalan efendim. 

Onun boşanma talebinde bulunması
nın asıl a<'bebini ben izah edeyim: 
Beyefendi benim oda hizmetçimi sev
di ve onunla kaçtı. Şimdi bu hizmet
~lle evlenmeye karar verdiğinden 
benden kurtulmaya. çalıııyor. Hatta 
bu kızla kaçarken bana aid e,yaları 
da çalıp götürdüler. Bunun için «za 
mahkemesine dava açtım. İnanmaz
!anız doP:yanın numarasını takdim e
devim sordunınuz. 

Hikim davacıya sordu: 

- Bunlar drıiru mu? 
- Hayır efendim, dedi, hepsi ya

lan. Yalnız bayan ll!on günl~rde bc-ni 
o kadar h:'ac etti ki e\•den çıkmak 
mecburiyetinde kaldım. Giderken de 
ta.bit kendime aid eşyalarımı da be
raber götürdüm. Bir t".'<ı'ldiif r~rri o
larak hizmetçi de aynı gün kaçmış 
olAbilir. 

= .. ı 
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• 
Petrol tevzi~tl~ 

Son birkaç gün içinde ıııııaJ' K1" 
mühim miktarda eoya geldi~~ 
piyasada yeni bir ferahlı!< ~ f" 
mektedir. Evvelce do yazd~, ti 
gelen efya arasında bol ıntkW e'"'~ 
neke bulunması, her ~ydeD ,.,. v' 

'
,_. 

petrol tevziatını kolaylaştırn'' ı.ı' 

Mıntaka Ticaret müdürliii(üJl;,~tb': 
lanan petrol kumpanyalar• ,,ı ıl 
lerl, Anadolu ve Trakyaya pe~ ~ 
zialı meselesini görütmü_.ıerd•f·~ 
ilk parti olarak, Diyarbakır&.~. f' .. 
petrol ve benzın ıönderi1Jıl1f. ; 
zartesinden itibaren KaradeııiS ooiııf' 
t;ı.kasına 50 bin teneke, iç ~;#tll' 
40 bin teneke petrol aönd•~ ıııı~· 
Şimdiye kadar teneke ve ' ,..ı1>" 

ranı yüz.ünden AnadoluntJJl tJJ' '... 
lif yerlermde petrol aıkıntıSl bJ>"" 
termişti. Bundan sonra petrol 
nına acbeb kalmıyacaktır. i'dt 

AL~IANYA İLE TİCAllf;'f 
1
,,p J 

Bugünlerde, Türkiye .. Alınrd' ) 
tasındaki ticari münasebetle 'e' 
lnkiıaflar göze çarpmakta0:~~ 
milyon liralık tütün satışı , . .f 
yeni bir takas anlaşması dslıl .ıt~ 
mıştır, Bu anlaşmaya aore, !fll' ~ 
den Almanyaya a:önderilec8 " \l'I fi'' 
tünlere mukabil ilic ve Jdırıf' .. 
deler gelecektir. ·ılı'! ' 

Bundan başka Almanyadatı ~o ır: 
dil~n sekiz milyon liralık eşfa J. P 

"''"" ,. 'Zil de yapılmıştır. Bu tevı! tf•s&l~ . .,,, 
caret Vekileti tarafından tııP fi 
dildiktcn sonra, tüccar 1118 

rükten çekeblleeektlr. ~ı 
h'ALYA İLE TicA.ııf,"l' vP" 

d~fl \'" 
. Yunan - İtalyan harbin b~ ~ 
Italya ile ticaretimiz durgt.ıtııcJ, !C~ıı 
<rye girmişti. Malı'.lrndur 11 ı ·,.~ 

harbe girdiği zaman, A.l<d•~~A~ 
İtalyaya ihracat yapmak tJtf• ı 
kalmamıştı. Ticari milndbC 10 'cf~ 
yol!le yapılmakta idi. ltalY-;;,,.. ı 5"' 
~Islana tecavüzü üz.erin~ de :ı,,,ıı- ıtl'.' 
ltalyaya ihracat yapıl•"''.oııı• rl' 
günlerde İtalyaya Tuna >

1 
.,JJ1'ııl 1"'. 

cat yapmak 1mklınları h81ı scJ' ;f 
Şimdiye kadar İtaly•ya ill'J•n l~,I 
mak için, Ticaret VekAletillgeJtı1 /, 
alınmakta idi. Vck3letttıı ıfl fi' 
ü1crlne bunadn ııonra ll!11ns J\.İ~,ı · 
lesini Mıntaka Ticaret tf!.udı.lr 

rıst olabilecl'k yaftayım. diye düşiin-1 Odanın kap15ı nçılnn,ıı. İkisi de dö- iKis-ci Kf~Ii\I 
dü. Bunu akhna getinnemeıi, ya~ımı ni.ip baktılar. Servet Hanıındı. Yavaşça - l -

nn kısacık in&>k elbisesinin açık bı- Bu Ahmed ıaıı·hıı· ad d. rd '"'.... - am, 'Y0 u, Kadın atıldı: 
raktıit dizlerini seyrediyor ve kadehi nihayet bu kı2t da elde eth. Onun d d' 

p:caktır. - H. A. 'k•'''' 
lzmil kağıd fabr• ,,. ~-

·k•""ı#:" h Urlamadan bu sözü. si"ıyley!!bllmeıi kapıyı örttü. İçınJ çekerek'. 1 ·Beni e~lendir. Yeni doğmuııı: bir 
oldukça tuhaf! .• ihtiyar budala .. • İ'Jf'e - Gittiler, dedi. Gen,.. .., mnlö.ııı ar- çocuk gibi dünyndan ha~rsiz olmak 
bu sözünü bet altı Sf"ne 90n:-a belki kadaşlar.. sarhoşlar, çapl~ınlar gru- ve sonra zevke dalmak istiyorum• de
bE>nim için de .Oyleyenler bulunacaktır. pu... mi,ıtniz. Ey güzelim! Si7.e en iyi içki ... 

Dışarıda koridorda koşuşmalar oldu. Ağır adımlarla ilPrlleyip her :uman- lerlm. t"n olgun meyvalarım ve fQrkı-
F'-~kı:ı.ha!ar, aesler duyuldu. ki kö~~ine çekildi. Eline yiin i!;'ini al- tarımla geliyorum. Ayakkırınıtın altı-
Reşid tel&şlı: ' dı. C01nan ve Reşid de eski yerlerine na en güzel çiçekleri ve onlarla bera-
- Buraya geliyorlar, drdi. Arlık ko- oturr1ul:ır. Oda tekrar derin bir sukö-' bt:·r kalbimi atıyonım Sız ki sult:ın

nu,amayız. Bu gece bekle"eceğlnı Ca- ta gömüldti. l ların c:ultanısınız, siz: ki g<'nclik ~öz~ 
ns n Evet de, gelecek..,.in dri:ıl mi? / Dıı:ıarıi yağmur ~iddet'c yağn1akta !~~inbde pnrlor, dud.1kl;ırıntz eşkın o.te 

Cenc kadın b~i:~ cvıpı; demek i!ter de...-am iyor, rüıgar cenır.lrı ı::nrsı- ~ı ıle karanfıl gibi kızarmı"t1 r .. 
gibi bır ışnret yaptı. K"ndi kendıni yordu. :ının loşluı(u i<:lnde Miıhat rl] ne kız, U7.t!ndılj:ı yerde' hafif kah-
tE"Hlliye çalıtıyor, Mıthat Şevkete ih- Şevketin gunderdığı ~ilerin ren~ı da- kahal:ırla ıııarıala.rak· 
tiyar bir adam dmileme7 diyordu. Bel- ha koyu, kıpkınl. t41lı:ı.k rırıltıiar için- - Kes, kes! diye ba~ırdı. Yetitir. 
ki de bu kelimeyi öfkesinden. ona ha- de görünüyor, ha,·nyı rayihaları do1- Çiçekler, meyvalar, Ç-lrkıla.r hep~i ıe
karet etmek için &öyh:di. Bana gelin- duruyordu. Üçü de avn düşüncelere nin olsun. bana içecek bir tev getir ... 
ce, herkes gene, güzel olrtu§,umu s(iy- d~lmışlardı. Canan kıı:nı dü~tinil\ or, Etrafta gülüşmeler o~du, sesler y\ik
liıyor. Beş sene sonr~yı t!::ndiden dti- onun ba~ının etra!ındô\ ,.,mekte olan seldi. 
•ünerek böyle korkup, atırab çekmek felikel riizgarını hissederek ıstırab çe- - Ne i!Aru aşk! diyorlardı. Aferin 

boşalınca derhal yerinden fırlayıp ~ibi bir kızın bu garsony,.re gelme i - Ben, e ı, onların h~len beraber 
doldurmaya gidiyordu. hem de böyle bir gece, ~ş1lacak b~;, o~urd~kl"rını hpat edebiliri~- Hi~et· 

Siyah kadife perde ile bölür.E"n di- fey doğru~u... Saat Uç. Bira-ı sonra çı benım ma~tolaz;,ımı ve benım mucev
ğer kısımda uzun bir içki m.ı.sası ku- biz: gideceğiz. Bu vakitte artı't }.öye, lıeratımla süslenıp bryrfendile bera-

1 b 1 kt D. her ainemal;rda ııe7.iyor. Bunlar ye-rultı.uştu. Oraı;ı daha ka a a ı ı. ı- evine gidemiyeceğine eöre gf"<:eyi bu-
vanlarda birbiı·ine aarılmı• otur:.ın J radıı geçirecek demek. tişmivormu, gibi bir de bana iftira 

ı etmeiie kalkıııyor. çiftler vardı. Bazısı içki mas:a!.ının e .. 1 Adam, elini onun saçlarının ara~ına 
rafını çevirmişti. Bir kısmı isP bitbi· sokarak: M<ıhkeme, tarafeyn 1ahidlerinin 

rın. • 1arılmış dans -•,·yor, a•ır a•ır N 1 d" .. .. .J: 1 celbin~. duruş.manın ba~luı bir güne 
nı l!t • - e er Ufunuyorsun u..ıye mırı - bırakılma!nna karar verdi. 

dönüyorlardı ... Kalın, hüzünlü bir ka· dandı. Ne budalasın? Ah bu kadınlar, 
dın aesi, ispan~·olca tAmor, amor• di- en güzel dakikalarda bile dedikodu- F.Rl\JAN 

ye jnleyor, dan! edenler birbirlerine dan vazgeçemezler. Bu Alev, cesur KA ~ d • h IA 1 • I' • 
daha fazla sokuluyor, erkeklerin ateşli kız. keyfinin istediğini yapıyor. Hopııl agı ıl a alçı ar Bır ığı 
dudakları, aşk kelimeleri fısıldamak bu kadar ... Herkesi kendi haline bı
lçin lncc ipek bi.i.klümlerin aruında rakalım. Bana bak... Dudaklarını ni
kaybolan küçük teffaf kulaklara yak- çin bu kadar kırmız.ı boyadın~ Öyle 
lafıyor, garib fuıltılar, iç çek.ı.ler du- güzel.sin ki_ Seni öpmek Uteyorum, 
yuluyordu. fakat burada cjeğll... (Arwı va•l 

Kiğıd tacirleri arasında bir itha
l.it birliği tetkil edilmiftir. Dün birlik 
idare heyeti İ1'l~ihabatı yapılmı,, re· 
bliğ:e, kiQ:ıdcılı \ kooperatifi müdürü 
Kemaleddu. İrenl ıeçilmiftir. 

izmitte ikinci kA;iıd fpbrJı ftı ( 
şaatına devam edilmtktcd ~İliııdt" '1'1 

nın su ihtiyacı, Sapa~ca: it.ti d• 
min edilecektir. Bu Işın 3 

,, 

pılmı,tır. ,tıtiil~" 
İzmit ka~ıd fabrlkaJının sıo• j,ııl' 

tlyacı da t~min edilrnt~tl~urı " 
dan 20 bb. ton selh.iJoz. 

cakteir ihtikar iddıa~'.b"' 
l{jll'ıı. ,,i' 

Yetildirekte oturan ııd• ~ 

ya mürae.ııatle. MshrııudP•:n ııO ~~ 
P·rnıtrırı ttıı· 

faturacılık yapan 1 ~• "' ıj 
rusluk satenleri 180 1<u"':,,J<l'd• 

. . b•~ 
iddia etmiştir. Dimitrl 

kibata bqlanmıttır. 
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LSON HABERLER 
~Uınen Askeri vaziyet İngilterede ayni 

Tarant hava hedefler 
taarruzu 

ordusu 
bugün 

terhis olunuyor (Baı taralı 1 inci sohl!cde) 

askeri 

bombalanıyor 

~tonesko, dün 
~Ussolini He görüştü 

Tarant denlı ü .. ~ünde bulunnıakta 
olan İta1;)'&D donanma~ına karşı çok 
muvaffak.iyetli bir taarruz icra et
mi~lerdir. Bu faarruıı:dan alınan 
neti~- göuinünrle tutulursa indi
rilen darbenin ağırlıtı kolıı;)'ca an .. 
Ja .. ıJır. 

ı... -
· ~ra 14 (A.A.) - Berlinden öğre-
~ • Cöre, Bükreşten Alınan la· 
~ et ajansına gelen bir telıraf. 
'~\.u General Anlonesko ta~fın
~ 0rnaya hareketinden evvel im· 
~· n fakat ıimdiye kadar neşredil· 
~olan bir emirname mucibince, 
~ \ı askeri kuvvetlerinin, kara, de
~t'e hava ordularının, heyeti umu
~rt itibarile terhlıı olunacağını 
'• ektedir. Terhis yarın öğleden 
' ha~layacaktır. Bükreş telgrafı, 
'n Milli Müdafaa Nezaretinin, Iü· 

lakdir!nde ihtiyatları silah al
~~ı~ak ve t<>kilifl harbiye ka· 
~ ıttihaz etmek aallhiyetinJ ha.iz 
lıtııs"lun':' ilave etmektedir .. 

OLL''il A~T0Xı:;$K0 U..E 
t..,. GÖRÜŞTÜ 
~ 14 (A.A.) - Stefani bildiriyor: 
~' tal Antonesko ve Rumanya Ha· 
\ ~ızırı, Chlgi sarayında Kont CJ .. 
~ ltraiından kabul. ed.ilmif ve Ru
~~?\ Roma ve ltalyanın Bük.ret 

ı.n de iftlrakile samiınt bir ıö· 
Q~ Yapılmıştır, 
~ t ıonra, General Antoneıko Ue 
t~"d Sturdza, Kont Ciano ile birlikte 
~ iC ıııatıyına gitmitler ve MUUO"' 

~rafından kabul ed!lmiflerdir. 
ti ~n :Sükre• ve Rumanyanın ~

~Çilerfnin de i.ftirak eyledi~i ıo~ 
ı,. t-r, bundan böyle fqist Itat~:• 

~orı~r Rumanya arasında~i rnu
~ Uerln bariz vasfını teşkil eden 
\ ..._~ havıası içinde cereyan etınif 
- t 18 30 a kadar sürmüıtür. 
~ m1ufirler miiteakıben Villa 

l~~iii;1;;
1

b;~ı mın· 
'~' . k l ~a ara yenı uv· 
~et sevkediyorlar 
:-...ı,, 15 (A.A.) - Reuler ajansı-

ı'°ıılal'.,rı muharriri yazıyof' • . 
"t. lllnlerin askert ve bahrl hadı· 
ttı "-1tcıeniz ve mücavir devlrtlerin 

~ll:iyetinde ilerisi iç-in derin bir 
~~ıııcaktır. 
~. ~l~rine bazı vaıifelcr . vcrilml• 

&iliz kuvvetleri, tinıdı bu va
' ahrunıştır. Ba,U yerler• a:ön
~ı.ıerdir. 
~~t?er arasında yeni bir tev;rzü
r,.Ytt dtiitlkllk hasıl olmuıtur. Bu 
~ ~ lııısırda oldul:u kadar hi~bir 

~ ndiıini daha çabuk hlş!'ettir
ı..._ Ur. 

\.. ~ ııılerl, Mwrda akisler ha
\.·~' kur. Şlmdiye kader ?dısırın 

't!_ ı. l•rb hududu idi. s;r müddet 
~ bıı ••nderlye on! bir tohd;d al-
1c~ı,.1Utıura benılyordu. Fokat teh~ 
· ;\ ~uk ebnedJ. Şimdi ise teraıı 
\.. >t ıııda, gerek deru1d• öbür ta-
o''>l bi"nata ba,!amıttır. Bir harbde 

1\İlb. t 1tere bir taraftan öhür tara
·)~~ııı başladı mı, bu dc,itiklik 'ilin kat'! olur. . 
~~ ~çıkça anlatılmıştır ki Jt.al

~~ nıstana harb. ilin ederken 
,~ ~°'Tuz için adedce k!II de

ıı., """•ll! değildi. Seçme kuv• 
tl• •1t •lındi maneviyatı boıul
~ ~ "~ Pindos boğa7.Jarında çır
~·rıt\oıı l>ın askerleri vardı. 
~ .dlujtun Draç ve Avlonya 11· 

• lı.: 1nsollz hava kuvvetleri t:"lra· 
~ltrnen tahrJb edilmiştir. Ric
oı:!t- bulunan bir orduya iaşe 
Ç~k Yarayacak bir halde de
~ lirı~ü normel bir 7.amanda 
tt llluthhı: bir iştir. Adriyatikte 

ı...;ıut!lbiittefiklerin lehine olarak 
~ d~lfşmic.Ur. 

i'4- maneviyatını boı:an ~y 
l ı,,.. h~•lıca üı;1.erl olan Bl_ngazl 
' ~ ~ a karşı lnqiliz denıı: ve 
~\tvetterl tarafınden yapılan 
"'ı i taarruzlardır. Libya'daki 
~ı°'dusu çok büyüktür ve la
~ 'd.., Yapılacak nakl!yata bat

it "•01 ve su tenekeler! büyük 
'l ~~!!rle iltif ~ilmiftir. Fekat 
İıı b""•klatı iınkAnsız bir hole 
~ \lt\lar ne Llbya'da ne de 

'•• Somali'de llelcbed ki-
et, 

İtalya ic:in bir felakf't dcnebile
c:ck olan bu ha1e - Yunani5tau üs
lerini İnqiliı.lerin elin~ te\.·di 5Ure

tile - bin.at .ital)"Rn)ar sebebiyet 
vcrmiıJlerdir. lngiliıJcr, İtalyan .. 
l.'unan harbi ba.şlamaı:dan l'vvel 
İtalya. ana,.·atanıru biraı 1'-bltadan, 
biraz Ingillcredeu ve daha çok is .. 
kenderiye ''c Hayfıdan yaptıkları 
ha,·a akınlarile taciz cdebili;)"orlar
dı. Bunlaı·dan, i'\laltada.n. maAdası 
uzaktı. Şimdi ise daha yakınlara 
gelmiş:lt'rdir. llc~li, İ!kenritri)·e, 
Taranta 1500 lciloın\:tre ıne51fede 
olduğu halde Giıid ad.'\Sındaki 
Hanya üuü 800 kilometre me~afe .. 
dedir. Doirudan do.truy3 YunanJ, .. 
tanda tesia edilmekte olan üsler ise 
daha yakındırlar. Onun için İngi .. 
liı bava hürurnlarınm lıundan IOn 

ra daha ık bir surette ,.o ıittik
çe tiddetinl arttıracak bir tarzda 
devam edecejine Jnti7..llr etmek li
z.ımdır. 

2 - Dünkü Ywıan tPbliiinde 
çok fOYanı dillit iki nokta daho 
,·ardll': 

Bunlardan biri Anuıvud bölüiü
nün subaylarile birlikte ve ken
dilijinden, l'unanlıl•ra teslim oı .. 
ması, dijeri du aoo hareket e"ina .. 
ıında İtalyanlar tarAfından nalde .. 
dJlemediği cihetle YunanhJırın e .. 
Jine ıeçen lSG itaJyan yaralısına 
çok i.Ucenabane ihtimıunlar ıö"te
rilme"ild.ir. 
İtalyanlann Amav1.1dlardan as

ker alaca.klan tabii idi. rakAt, bir 
Amavud böli..ıiünün hu suretle tes 
lim olma3ı, Ama,-udlann attıdnri• 
Je defli, cebir ve tazyik He ve iğ-.. 
falkir \'adlerle ita1)"an ordusunun 
!iailan ara ına a]Jnabllml• oldulu
nu \le o orduya nıhi ve manevi hiç 
bir bai ile merLut olmadıklarını 
1Uahaten ıöttermektedir. ,. .... 

Mısır Basvekili 
' 

Krahn nutkunu 
okurken öldü 

Kalılre 14 (A.A.) - Mıaır Baovekill 
Hasan '8abrl Pa ... bu.-ün Parlamento
nun ıçılıt ctlseainde, Kralın açıl11 nut
kunu okurken yıkılmıt \le ölmilttür. 

Kabine azaıı:ı ve Kral hanedanı ken· 
disini kavbetmit olan Batvıkilin yar
dımına ko,mutlardır. Haıan Sabri 
Paışa, ic;tima salonunun yanında bir 
odaya RiStürülmüı ve Kralın açılıf 
nutkunu, Ayan Meclisi Rel51 tamam· 
lamıştır. 

Bilahare-, BafVekllin kalb oektesln
den öldülü bildir!lmif!lr. 
BaşvekUin alilmünU mütealtib, çok 

acıktı Ahneler olmut ve Kraliçe Fe
ride, Valide Krallc;e ve Bıyan Hasan 
Sabri PafO. hıçkıra hıçkıra a~laınaya 
başlamı!flardır. 

Nutkunun kıraatini müteakib. Kral 
Faruk, Baıvekilin yanına ,cı:itmek ü
zere, derhal içtima salonunu terket
mloıı:. fakllt Reç kıı.Jmıtbr. 

Huan Sabri Paşa, buS(iln ilk defa 
olarak, bu sabah Kral Farukun vermlış 
oldu~ M<'hmed AH nitanının büyUk 
kordonunu taşıyordu, 

Sırır derisi fiallan 
artıyor 

SıAır derisi ithalatı yopılamadıtı 
fcin dahildeki fiatlar fevkal•de art· 
mıştır. Eekiden kilosu 27 kUru$8 aa
tılan oıtır derileri hilen k!lmu 95 ku
ruttan muamele. RÖrrnektedir. Bu iti
barla sıiır derul keslmt fevkal6de 
artmııhr. Bazı mıntakalardan İ~tan
buta mütemadiyen alır bat hayvan 
gelmektedir. Geçen Hne Karaa"ac 
meı.baMsındı kesilen aıAır adedi 150 
iken halen 350 ye c:ıkmııtır. B!r aıitır 
derisi hayvanın etinden ve 6 kt kıv
metlnden fazla para tutmaktadır, :Bu 
sebeble eskiden Yunanistana yapılan 
ihracat da tamamen durmuştur. 

İr~ilizler 
liste 

yeni bir 
neşrettiler 

Londra 15 (A.A.) - Röyler: Alm•n
ların İngilterede yalnız aokerl hedef
leri bombardıman ettlklerina dair olan 
lddialarile alAkadar olarak, İstihbar at 
Nezareti, son dokuz hafta içinüekl hü
cumlarda bombardımana tibi tutulan 
cA..cıkeri hedefler- in bir listeıdni net

retmitilr. Bu listede tunlar yaıılıdır: 

4 haıtane, 25 kilise, bunh:.rın Jçinde 
Westminster kilisesi, Salnt .... Paul, Ka
tedralı, Canterbury Katedtalı, Trafat .. 
gar meydanındaki Saint - Martin kili· 
sesi ve İsveç JdUsesi vardır. 

Dört saray, bunların ar&su·ı da Buc
kingham ve Kensinıton aarayları var
dır. 

17 dünyaca ehemmiyell! bina. bun
ların arasında Londra kulf'si, Britiıh 
?rtueseum. diğer müzeler, J .ordlar Ka
marası, Westminster HeII, Holland 
House de vardır. 

18 umumf bina, bunların arasında 
Bayan Tussaud müzesi de vardır. 

Sekiz gazete idarehanf's.i, bunların 
arasında Amerikan Al'l'soclnted Pre5.!I 
Daily Expres8, Daily Her3ld ve Dail~ 
&}tetch de vardır. 

26 meydan ve büyük cadde. Bun
ların arasında Leiceter ve Kensing .. 
ton meydanları, 'Bond Street, Ox
ford Street, Park Lane, Piccadllly, 
Regent Street caddeleri \le V1mbledon 
teni! kordları vardır. 

8 büyük mal;au. Bunların arasında 
Gamages. Jchn LewU. Peter Robin· 
son ve Selfridges maiazaları vardır, 

3 büyük elçilik. Bilihare kaldırılan 
bir saatli bombanın düttüiü Ameri
kan büyük elçiliği, tahliye edilmiş o
lan J •Ponyo büyilk elçiliği ve İspan
ya büyük elçiliği. 

Almanlar 
hastanevi 

Londrada iki 
tahrlb eltiler 

Londra 15 (A.A.) - Blrcok Alman 
tayyareleri İngilterenin ıark sahille· 
rinJ geçm~ler ve bazı mtntakalarda 
bombalar atmı,lardır. Londradakl 
tayyare defi toplarının baraj a eti ga
yet ,lddeU! olmuıtur. İki hastane ho
rab olmU§tur. 

İngiltereve noel 
hedivesi: Ucar kale 

Nevyork 15 (A.A.) - İnl{iltercye 
noel hediyesi olarak cuçar kale. ter 
verilecektir, Filhakika Vaşlngtondan 

haber 11ılındı~na ıöre bu ayın nihaye
tine doğru Boeln~ fabrikaları 80 uçar 
kale bombı:ırdıman tayyareslnl ikmal 
ed~~ektir. Bu tayyarelerin yansı 1n
ıiltf'reye verilecektir. 

Kanadada 4 bin 
pilot yetiştiriliyor 
Nevyork 15 (A.A.) - Va,ingto.,'lun 

havacılık mahfillerince temin edl,dJ
ğine göre, Birleşik Amerikada İngiliz 
ve Kanadalı 4000 pilotun talim yap
ması i(in bir prol(ram ikmal edilmek 
üzendir. Bu pilotlar, hava terıitleri 
da.ha müsaid olan Birleşik Amerika
nın cenub böl,celerlne Rönderllecektir. 

İspanya Hariciye 
Nazırı Parise gitti 
I,.ondra 15 (A.A.) - Alman ajansı

nın yeni bir haberine &öre, İapanya 
Hariciye Vekili Serrano Suner, dün 
Parlse hareket et.mittir. 

Denizde bir cesed 
bulundu 

Dün akpm Üskildarın Şemıipaşa 
sahillerinde denizde bir cesed bulun
muştur. 55 - 60 yaııılar1nda bir erkeğe 
aid olan cesedin hüviyetine aid bir 
ıey bulunamamııtır. 'Ozerlnde lAcl· 
verd bir elbise vardır ve oldukça 
temi% glyinmiıtir· İlk muayeneyi ya
pan doktor cesedin hıriatiyan oldu
tunu tespit etmittir. Cesed bu aa
aah, tethir edilmek üzere Moraa kal
dırılmıştır. Zabıta tahkikata ehemmi
yetle devam etmektedir. 

H:A:KlKA:T .. 3 

Türkiyede toprak davası 

Evvela lıö31lünün ve 
olduğunu teslJit ne 

topPağın 

etmeli31iz ! 

1 Siyasi icmal 1 
BePlin 

Müzalıereleri 
M olotoPun Berlin aeyahaıin· 

den ne çıkacağı halen bü
tün dünya efkinumuıniy91İni q
ııal eden en mühim mesele oı• 
makta devam ediyor. Çünkü sa
atlerce ba§baf'I devam eden te-Yeni bir münakaşa, •• •• gunun mevzuu 

Dün, bu sütunlarda, toprak 
meselesi hakkında, muharrir la - Yazan 
mail Hüsrevle felsefe muallimi 
Yunus Kazım arasında cıkan mü- HÜSEYiN AVNi 
n~katadan bahaettik. Bunlardan / . 
'r unus Kizım cYeni Adan1> mec-

1

. nun elınde temlik edilmi§tir. lıte, 
muasında yazdığı bir makalede, yoksul köy!üyc tevzii İcab eden 
devlete aid toprak!Mın köylüye topraklar da bunlardır. Yoksa 
kirayla verilmeıini, İsmail Hüs ... J zeriyata müıaid olmıyan, devedi
r~vde, Uluı gazetesinde yazdıiı 

1 

keninin bJ~e bitmediği hali top
bır makalede köylüye arazi tem· raklar degıl. .. Acaba, )'unuı Ki.· 
lik edilmesini istemekt(:;dir. zım ile. İamaH Hüırevin kasdet-

.. Biz de, bugünkü yazımı.ı:da, btJ I t~k!eri de_;let topPak1arı hanşdle
munakaşa vesile.ıile, köylü ve top 1 rıdır' Eger, dağ başlarındaki 
rak meseleleri hakkındaki fikirle- steplerdeki, ziraate müıaid olmı
rımızı izaha çalışacağız. Bizde yan, tatlı, kumlu yerlerdeki_ dcv
tKöylü ve toprak-. ıözile bu mev· lete aid boı arazi İ•o, bunun Ü· 

zua umumiyet itibarile temaı edil- zerinde münakaıa etmeğe bile )ij .. 
mektedir. Acaba köylü derken zum yoktur. Çürıkü bu gibi arazi, 
hangi köylüyü, toorak derken han 1 ik"'~cıı bir kıym~t arzetaeydi, bu
gi tocrağı kasdcdiyoruzi' ı rıı:~·a da hicre~ler ?lur, bu top. 

Toprak ve köylü nıesele- r· ı-rın da aahıblen .zuhur eder· 
tini izah ederken köylü ve di. 

topr.ak mefhumları üzerinde bir I Bizce, yoktu! köylüye vnilme
taınıf yapmıırnız zaruridir. Halbu· , ai l"zım ııelen ı ki ·kı d" 
k" k" ı·· 'd 1 d a opra ar. ı 1'a ı 

ı oy uye a' yazı ar a, «köy - bir kıymet arzd · ı ·· 
l" d' 1 k b' · ·ı ..... 1 k een zıraa e muıa· 
u>. ıye e lr tıp 1 er_ı sı~ru mt- • id olan topraklardır. 1-lalbuki, 
tedır. Acaba. yalnız bır tıp köylü bu toprakları miihim b · 
mü vardır~ Köyde, büyük ,.e kü- k b" .. k n ko"ylu"nu··n ır 
"'k . ı~ ~ -çu , arazı sahibi, toprakaız köylü bu"'yu"k · h'bl · · d' k" ı·· · 1 . d arazı sa ı erının e .. 
ıye oyu hp erı yok m_u ur) ... lindcdir. Bu gibi topraklar Şark 

Topr_ak derken, ~-an~.' ~opraııt~ viliyetlerinde ise toprak sahible-
kasdedıyoruz i' Rugunku ıktısadı rının ve bu vaz' 11 J J 

ıl ·· h' b' k 'f d ıye e o an arın 
ı•r _ara gore, ıç ır ıymet ı a c elinde bulunmaktadır. 
etmıyen. bombnş topraklar var· 
dır ki, bu topraklan herkeae be
dava dağıtsak bile kimıe almaz. 
Esasen bu toprakların iktıaadl bir 
kıymeti olsaydı, bo~ kaln,az, mu· 
hakkak surette işletilirdi. O halde, 
ctoprak> tan ka.sdettiiimiz, elci· 
lip biçilen, daha doğruo;u zer'iya· 
ta müsaid o1an topl"cıklıırdır. l-!al
buki bu topraklar da ıunun bu-

Vakıile hükumet, toprak mese
leıi hakkında yaptığı projelerde, 
büyük arazi sahihlerinin elindeki 
topraklardan bir kısmını satın a
larak yokıul köylüye tevzi etme
ği de dütünmüf, fokat bu toprak 
reformu projeıi tatbik edilmemiş
tir. 

Acaba böyle bir reform yapıl- · 

meselesi yapmıştır 

aaydı ne gibi neticeler verecek· 
ti) Umumi Harbden sonra bazı 
memleketler, ıosyal endi§elerle 
toprak reformuna te§ebbüı etmİ§
lerdi. Nitekim RumanyadRki Çift
çi partisi de 921 sene•inde top
rak reformu yaptı~ı zaman, feo• 
dal unsurlann t.lindeki toprakları 
küçük köylüye tevzi etmişti. Çün .. 
kü reformdan evvel, ekilebilen 
toprakların yüzde 4 7 ai, büyük a· 
razi sahihlerinin elindeydi, re· 
formdan oonra 5,812.000 hektar 
arazi 1, 39 3.000 köylü arasında 
taksim edilmişti. Bu hareketin 
Rumanyadaki neticesi şu ol
mustu: Ellerindeki toprakla
n küçük köylüye veren toprak 
beyleri c:boyar> la.r, zengin •
damlar oldukları için, birer birer 
toprakları gene küçük köylünün 
elinden toolamağa muvaffak oJ .. 
mutlardı. Bu auretlf':. toprak, kil· 
çük köylünün elinden çıkarak, ge
ne e~ki efennilerin eline geçmiş· 
ti. Mevcud iktısadi nizamın ka .. 
nunları, hükmünü icra ederrk, 
toprak reformunu bu hale getir· 
miıti. 

masların bir müzakereden baı.<a 
bir ıey olmadığı muhllkkakbr. A
caba bu milzakerelerin mevzuu ne 
olmuıtur? Ve hangi neticelere 
vanlmıtbr?. 

Müzakerelerin mevzuu etrafın
da muhtelif ihtimaller ileri sürüt• 
dü. Timea, Almanların Ruıyadan, 
Amerikanın lnııiltereye gösterdi
ği nispette ıeniı bir müzaheret is
tedifini ve Sovyet murahhaslan
nın bu yolda tazyik edildifini ya
zıyor. Daimi hava hücumlan al-
bnda k11men muattal bir bale ge
len Alman aanayiinin açığını ka
patmak için Almanyanın Sovyet 
mamulibna mubtac olına.ı tabii
dir. Fakat Almanlar, buııüne ka
dar mÜfteri olarak pek fena not 
almlflardır. Borclarının mühim 
bir kısmını ödememel~ri ve bu ö
denmiyen kısımlar için de bin de
reden au ııetirerek llÇıl<IAnru lifla 
kapatmak yolunu tuttukları ııö
rüleııelmiftir. Hakikatte Doktor 
Schaht'Jann, Dr. Fıınk'ların mu
azzam ikbsad rejimlerinin harici 
ticarete taalluk eden kısımlan hep 
mark fiatı üzerinde oyun oyna
makı.n ibaret kalmıtbr. Halbuki 
Sovyetlerin bu noktada bir fikir
leri olmak ııerektir. Toprak küçük köyliinün elin

de olduğu zaman, bir mah
zur daha göze çarpmıştı. Kü
çük arazi aahibleri, büyük zi
raat makinelerini kullanama .. 
mışlar, bu suretle zirai mah~ 
sullerin maliyet fiatı da yüksel
mi~ti. Bu yüzden, Rumen buğday
ları, beynelmilel bu~day piyasa· 
aında pahalı aatılmağa mahkum 
kalmıftı. 

Müzakerelere mevzu olan nok. 
talar arasında bilhasta Balkan 
meseleleri mevcud oldufu mu
hakkakbr. Sovyetlerin Romanya 
ve Yunanistan tecavüzleri . kartı· 
ıındaki vaziyetleri hali bir sual
dir. Bu oualin cevabını hadiseler 
verecektir. 

Hür Franaanın inkitafı: 

Toprak reformu yapılırken, bu 
gibi zaruri neticeleri de gö.ıönün
de tutmak lazımdır. 

Taranto limanı baskını, Chur-
chiJJ'i hakikaten mea'ud e

den bir hadise rnidir? 7 büyük 
ııeıninin kullanılmaz bir bale ıe· 
tirilınesi etrafında uyanan alaka 
bir propaııanda eseri midir? 

lıalyan donanmasının, lialya 
harbe ııirdiğindenberi göze çar
pan atıl vaziyetini aylardanberi 
bütün dünya ıörüror. ltalyanla
rın {Bizim deniz) dedikleri Ak
denizde, lnııiliz ııeınileri bir boy· 
dan bir boya dolafıyor. ltalyanlar 
timdiye kadar bunlara, taarnı:ı: 
cesaretini ııösteremediler. Bundan 
haıka lnııilizler, hadisenin ebem-

i mİyetini tebarüz ettirmek için ha
aara uirahlan aemiJerin evsafını 
da bildirdiler. Buna göre, filhaki
ka, artık Akdenizin yeıiuıe hiki
m~ lnıiliz donanmasıdır. ltalyan.. 
!arın Akdenizde teesaiis eden bu 
deniz ve hava hakimiyetini kır· 
malan artık imkansız bir hale ııel• 
mittir. 
Akdenizdeki fnailiz zaferi: 

Vichy hükümeti bundan bir 
müddet evvel m.,.hur Ge

neral Weyııand'ı Afrikaya fevka
lide murahhaa olarak ııöndermİJ
ti. Weyııand'ın •azİfe&i, General 
De Gaulle'İin bilhasaa faaliyet göı 
terdiii Afrikadaki Fransu: müs
temlekelerinin merkezi hükümete 
bağlılıklannı temin etmekti. He
nüz teeyyüd etmiyen bir haber 
ise Weyııand'ın Fransaya dönmek 
istemediğini bildirdi, Bunun ehem 
miyeti çok büyüktür. Hele ba ha
berin, Gabon müılemlekesinin 
hür Fransaya iltihakı haberile be
raber ıelmeıi, hidiıenin ehemmi. 
yetini arttırmaktadır. 

gün evvel yapılan Reiıl~umhur intihabı Roosevelt'in gaUblyetile neticelenmişti, Yııkandakl re· 
simlerde intibah mücadelesinin yeni ve l'•rib bir tarzı görülüyor. Çantalarını ve ıöiüsle:rine namzed isimleri 

dolduran rene kı:ı:lır sokaktan doldurmu~lardır. 

~ .A R B A R. o- s ~:. ::::~:ı .:,'U::.,t.yordu. Buna 0-{i ..L - Ne lüzumu var ... Ben da bir hü-
.. kümdar dejil miyim? .. Benim blklıni-

""-._ - - - yetim elvermez mi?_, diyordu. 

lamazdı. Çünkü Barbaroı :için korun
lık: devri bitmişti. Askerine n:aq tayin 
etti. VilAyeUerinde anyi• ve ıUkltn 
hüküm sürüyordu. Hız.ır da rahat 
kalble a,k ve ilim hayauna avdet ettl. 

dirga gönderdiler. - Ya efendina!._ dediler ... LUtfedip 
Tenes'in ı•ıbı ve İspanyol muhafa- harbi bırak ... Bu geceyi cenks.iz geçi .. 

uıı •ltına l(İrmesi, Orncu hiddetten relim... İntallah sabah oldukta beyi
köpürtmüştü. Cezairin hali hazırdaki mizi dahi huzuru şerifine ı::ettr~Uın de 
vaziyeilndı sefere çıkmak. çılıınca bir senin bendelerinden olsun ve ktiffar 
harekette bulunmak olurdu. Teneı'ten h3kisarı canibinden elini çt>bin ... 
Hamidi ve İapanyollan defetmenin ye- H•tibler, imamlar ve sa\r Ayandan 
gine çaresi, HıZlia müracaat etmekti. miltetekkil olan bu heyetin ricasını 1 
Oruc bu yolda hareket etti. Hwr da Hızır, kabul ile murahhasları kaleye: 
rahat ve huzurunu, qk ve ilmini bir iade etil. Bu Mıbeble gece sük\JneUe 

Filhakika, Pctain ve Laval'in 
ıiyaıi faaliyetleri ve Fransayı Al
manya kartıımda daima z.elil bir 
vaziyette göstermeleri, Fransu: 
vicdanı üzerinde tiddetli bir ak
sülô.mele esaa olacak derin yara
lar açmıthr. F eli.ketten sonra Al• 
man zaferine olan itimad, muan• 
nid lnııili:ı: mukavemeti karııaında 
bir balon sibi ıöndükten ıonra iıs• 
Fransanın artık aklı batına ıeldi
ii ve zafer ihtimallerinin daha 1i
yade öbür taraftan toplandığını 
ııördükleri tasavvur edil~bilir. Ge 
neral De Gaulle'ün muvaffakiyeti
ni her Fran11Z1n candan arzu et .. 
meıi ise pek tabii ııörülmek la
zun ııelir. Bu itibarla arbk ıilôHı 
bir mlicadeleve ririımiı olan biir 
Franıanm yakında nıühim iııkİ· 
taflar 1röıtermesini belıı:ley-f'h;Jiriz. 

\ • .._""---.- Yazan ', Kard•ıinin hiddetine .HJıır ıükanetıe 
".,, cev• b veriyordu: 

1'.111~1lıı•tırılmıf Ekrem Reşı·d Tefrl
2
k
9
a No. - Bak Rodos şövolyelcrl tamamen 

"' ,1 ıerbest ve müstakil olmnkla beraber 
~ tatrlk31 Papanın manevi hikimiyeü altında bu--
. ' O lunuyorlar. Biz de dAhilde tamamen eer 

~'-ıı l\ıc, iUraz etti: ı mekte oldukları muameleltrı kAfll o- best ve müstakil kalalım ama koca 
~! .. 0lurı.. Ben buranın hilkiim- cak menıubları da deniz ve karıda te• Türk devleU padi.şahının manevi hiki· 

', ~-~-~ 1d.e.re benim ellmde olmalı... sadüf ettikleri hıristlyanlıır hı:ıkkındı miyeil altına &irellm ... 
~il it ba~ını burada blnbir fesa- 'ayni muamelede bulunmakla mukabe- Fakat Orucu fikrinden caydırmak 
~6 ~re•ız kalırsın! ... Bırak reis- le edeceklerdi. kabil değildi. Beyhude yere Hwr her 

~ &e !&_inler, sen onların batında Rodos, Akdenizin tarkında ullbpe- çareye batvurdu. Oruc inad etmekte 
t~llırı hükmun altında onlar rest çapulcuları himaye ettiği &ibl, Ce- devam ediyordu. İki kardeı araaındak.i 
~ tr_ zair de ayni denlzın l:lrbında hilll et- münakaşa büyüdü, Hı~ da hiddeUen
~n~klı, hu ,ekle yatmıştı. Hı- rafında toplanan korNnlan koruyacak:. eli ,acı sözler teati edildi ve nihayet 
~b ~~bul etil. Bu auretle Ce- onlara emin bir ilUcagih temin ede- memleketin ikiye bölünmea.ine karar 
\..""~ U."_!ıldu. cekti. Rodosun ·Grand Maitre. (büyüle verildi. Oruc garbda, Hızır tarkta hl
~~ 1le tövalye1erln mU.lilmanla- imlr) inin riyueU altında. toplanar. bü- kim olacaktı. 
tı.._~ ~L d~rece müz'lc oldukl:1rını yüklerden mütetekkil türaya nazire ol- Bu taksimden sonra Hızır, fark! Ce
\ı.. ~l.ıra 1tdir eden Hız.ır, Ce1.air o- mak üzere memleketin dahili itlerini, zair tehirlerinin en- büyüğü olan Ted· 
·-'lt l;ırkf'n ötedenberi beıJ~diğl maHye umurunu, harb ve deniz m•se- Jes'i merkezi hükılmet olıırak ihtiyar 

~ili hakkuk ettiriynrdu: JslA- lelerini rüyet vanfesile, Orucun riyase- etti. Buraya Hasanı, BeRtrice'i, C•riyc 
lt;1~ 0 1en Rodo,.takl Salnt-Jean ti altında yüksek memurlardlU\ mtirek- ve kölelerle dij:er hizmetinde bulunan-

ı b• ltıukabil, hır!ttlyanhtın keb bir meclis kuruldu. lan getirtti. 
ıı._ ~ flıa ~lurıon Ceıairde bir tıl•m Hı:nrın bütün bu yaptıklarını Oruc Memleketi idare için, dört vali ta-
"-~~ li kurmak ... ŞCSvatyıelerln tasvib etil. Ancak bir nokta üz&rinde j yin etti. Şimdi Hııır, bir hUkO.met re

~u!lk•tlırı eınaıında kora ve iki kardeı arasında ihtJlif vardı. Hıw iıi olmuftu. Eakisi !:ibi ıfrada ıranimet
Uıııınıara karp rova gör- ocağın padl,.ıım manevi hakimiyet! al- !erden biuo ayu-ıt mevzuıı bahso-

* Ne :fayda iti Oruc, karde~ gibi ida-
rede mahir bir imir delildi. Çok geç
meden isyanlar başgösterdi. İlk mühim 
vak'a Tenes şehrinde zuhur etti. 

O zamanlarda Telmesen hükOmeilnl 
Bent Zeyyan ıülllesine menıub bir 
emir idare ediyordu. Bu eınirln bira
derzadesi, Hamid lımiııde bir gene, 
amcasını hal'edip hüklbneti zaf)tetmek 
üzere rnikasdler tertibine batltAdl. Bu
nu haber alan emir, Hamidi tevkif em
rini verdi. F•kat Hamid kaçmal:a ve 
Oranda bulunan İapanyoliara iltica et .. 
mele muvaflak oldu. 

Barbaroslara ve dolayııdle müalü
manlara zarar vermek fır:.tabnı gözet
leyen İspanyollar, Hamidin bu hare
ketini bürük bir memnunıyctl.e kar
tıladılar. Asi delikanlıyı izaz ve ikram
dan 90nra maiyetine bir miktar asker 
vererek Tenes üzerine yürümesini tav
siye ettiler. Neticede Telmesan'm bir 
vllSyeti olan Tenes şehn İspanyolların 
hendesi Hamidin eline düştü. Hamid 
orada hlkim nasbedild! Kendis!ni mu
hafaza için de İspanyollar 't'oneı lima
nına asker ve sitahla dolu dört ka-

Mm. 

Gönüllü haslabakıcıhk 
defa da,ha terk.ederek. k•rd'!$inin da- ıeçti. Ak.sarayda Kı11lay Raatabakıcıhk 
vetl üzerine cenıe atıldı. Gemilerine Ertesi aabah karerlaftırtlınış olan ka- mektebindf' ltaj ıören gönüllü hasta .... 
Türk ve yerli asker doldurduktAn son- le kapılarının açılına mera!imt icra bakıcılara dün meruim.Je d.Jplomal~n 
rı, ansızın Tene-s'e hücum etti. Llman- edildi. Hızır ve askerleri kaleye girdi· tevzi edilmi~tir, Bu münasebetle mek-

ler Fakat bu de H 'd, bir teb ldarul U yeı\I me-·na bir •ay ti-daki dört İçanyol gemisi, h•rbetme- · • rs ne amı ne ..... , 
Iıpanyol a-~•r'ı vardı H !d gece fi yafetl verml9t!r. "ektebln dördüncü den teıllm oldu. Fakat kale mukavemet !IJ\. • 1ıım • ... .ı.u. 
rar ebnl•tl i-·nyol a•k•rlerı' de '-- devresini bitiren 15 ıenc kızın ialın-ediyordu. Hızır karııy• asker c;ıkare.- " · -..- ,.,._ 

rak bu kale)'! muhasara eyledi. Ka- ranlıktan istifade ederek yerh ahall- lerlni yazıyoruz: 
tenin içinde İspanyol askerleri!: Hami- nin evlerine aaklanmıtlardı. Barbaros Aliye YUceyaV'U%. Leyli Dikmen, 
din taraftan olan mU.lümenlar bulu- 1 hu gibi lltlfelerden hiç de hotlanmaz... Anete Aksit, Fethiye, Hadiye, Mehli· 
nuyordu. Muhasara iki ıün sürdü. Bu dı. ka Or, Melihat Aysel, Mlhrivel, 1ıfü .. 
iki gün zarfında Hızınn askerlerı, Ca- Kqlarını çıtth, yumruklarını sıktı, veddet Dikmen, Nejad Beyur, Su-. 
zevatın tabirince: cMüstemir cenk e- sesini yükseltti. ada, Selime Batu, Niser, Beatris, Fat• 
dip düşmanı ıiyadeslle %Cbun ettiler.• - Hemen kafirl@rl teslim etmedii;i- ma, Sevil, M~ 

İkinci günU ak..,mı Hızır yeni bir nlz takdirde... j 
hücuma hezırlanırken, ko!edekl müs- Kimblllr Hi:ı:ır, ne 0bl b>hdldlerdc 1 rr~İı•ıl9 f! r !' J\ı 1 lf!,I I 
lUman kuvvetleri ttleml' oldukları ha:- bulundu ki yanm saat geçmeden g\z-
tayı anlıya.rakı belki de Barbaroaun lenmit oldukları evlerden dört yüz İs- s~matyada oturan Rl"'lıiit1in ~r .. •- 'l 
zaferini muhakkak addederek, zaman ı:ıanyol toplannrak teslim edildi. Bun- 1 ı!r hnlde dolaş+ığl. görülrr.i\• ve ceb• 
tall!:b ettiler. Murahhıtlar Hızırın hu- lana aid n1arak bulun:ın hal mlki~rd:"I l~rl arandılh :zaman bir miktar e•rar 
ıuruna getirildikleri zamiın tazim me- levanm ~~. esirlerle berPher ~emilPre l-tılı•n1'1"11ıttur. Suçlu a~Hye beıinci ce-
rasimini ifadan sonra: yükleUldi, (Arknsı var) ! za mah~emesine veril.mittir. 
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dolar mükafat 1 s "' ~ ~ 1 I UCUZ İLANLAR 1 
Himalaya dağlarında yaşayan Uy~eşt kafll~sınde --is-. -A-ra-y-an-la-r--:-;-!-:?-ıır-~~-.~-~-:L-;rykl-e~-:~:-&;""""'{i 
Bin 

k b d h k * İş anyorum - Eski ve yeni yazılan 

bir insan azmanını yakalayaca ı r . e a em :!:m;;:~!~~~lı~= :rv:: ~:t>,:;:~tl:r':."tasile A. T. ""';~; 
k f •ı k b ı k lerim vardır. Taşraya da gidebilirim. * Baskül aranıyor - Az kullanılmıf olana bu mü a at verı ece u unaca Arzu edenler Hakikat gazetesinde İŞ 300 kiloya kadar tartar bir baskül·-

rumuzuna mektubla müracaatleri. (1) ranıyor. Hakikat gazetesine müracaat. 

H indi.standa s:;ünUn •n. mühint 1 tara kablu:1 Amer~k~n ilimlE'.rİ bu h~= 
dedikoduau insan azmanıdır. ıusta tahkik.ata gırışıneden evvel Şı 
Hinclistanın fimalinde, Himala- mali Hind Nepal - Tibet efsanelerini 

ya mıntakasında bir iruan azmanı bu- toplam.ağa koyulmu~l~dır: Bu ~~ane
lunduğu haberi her tarafa yayılmı,tır. ler, fark masalları gıbı ci.cıli bicıli fe1-
Bu haberi duyan bir Amerikan hay- \er değildir. Adeta oskerı raporlar ka
vanatı himaye cemiyeti, bu insan az- dar lasadır. 
manını yakalamağa muvaffak olana Bu efsanelerden birine göre. insan 

bin dolar mükifat vadeylemiştir. azmanına rastgelmek, onun kansına 
İnsan azmanı ölü olar3k elde edildiği rastgelmekten evlftdtr. F.rkek insan az
takdirde mükifat Ş()() dolara indi- maru mütearnz deği!miş ; halbuki ka
rilecekfu.. dın azmanı, dehşetli mütearrız imiı; ... 

Bu mühim mük1f3 t, Hindistanda blr Hind lisanında kadın aı.manına ·Lan
çoklarının zihiııl.erıni ıreı;gul eylı!mek- dini· denmektedir. 
tedir. Bir çok yerliler bu kırlı avın Efsanelerin tetkik.inden sonra Bllm-
peş;ine düşmüşlerdir. ter işe koyulmuşlardır. Bu ilimlerden 

Fakat bir mesele var. O da ıudur: Eric Shipton, beynelmilel '4)hr"U haiz 
Hakikaten bu insan az.manı meveud bir adamdır. Yaptığı mahaHi tetkik
mud\lf? .. Bunu gôrdüklerinı iddia e- terde iki muazzam .ıyak izine rastgil.
}iindliler insan azmanına Bhanjakri miştir. 
1smi.ni vermektedirler. Bundan bir- Ronald Kaulback adında diğer biJ' 
kaç ay evvel Hindistanda bulunan bir l1im de bu itlere teı:ıdüf eylemi~tir. 
İngili% zabitinin ~mirberi. dağlarda Him.alaya yerlilerinden on dört ki$i iı:
bu mahlllka rastgeld.iğini bilclinni.ş: • tere tesadüf eylediklerıni bildirn\iş!er-
tir. dir. 

İstintaka çekilen emirber neferi fU Yerlilere göre Himalaya dağlannın 
beyanatta bulunmuştur: çok yüksek mıntakalarında mağaralar 
·- Akfa,m, geç vakit ordugaha av- içinde landini ve bhanjakri'ler varm ıı. 

det ediyordum. Birdenbire karşıma bu Bunlar hayli kalabalık imi~ler. Hay
bhanjek:ri çıktı. Bana doğru yürCime- vanları avlam::lk surelile gıdalarını te
le ~tadı. On iki kad~m boyunda var min ederlermiş ... 
dı. Uzun açları, kamtna kadar düşen 
ıiyah, gümrah sak9lı v-.rdı. Bir inaan- Himalaya dağlannın tepesine çık
dan farkı yoktu. Onu görünce 0 kadar mak üzere şimdiye kadar yola Ç'lkmış 
fena ürktüm ki, deli gibi kaçtım ... Na- olan heyetlerin ademi muvaffakiyetle
~ı\ oldu da beni kovAlamadı ... Hali ri hep bu ızrnanların taarruzlarınd::ln 
taf!Nlktayım. Beni yakalaması iflen Ueri geliyormuş... Bakalım bu iddia 
bile değildi.• doğru çıkacak mı'! .. 

Hinclistanda bulunan İngiliz ve bao- S. ENGİN 
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" BUGUNKÜ PROGRAM 

Fransız artistleri 
ne alemde? 

f ransada ainema ölmüş blr haldedir. 

Film çevirmek için birçok vasıta

lar bugün kalınamıftır. En başta pe

likül buhr•ru geliyor. Fakat tiyatro

lar açılmaya, hatta temsillere başla
mıtlardır. Parisle çalışmaya ba,Iayan 

tiyatrolardan biri de Athi-n.Ydir. 

Meehur si.nema artisti ve tlyatro ak

törü Loui.!I Jouvet, bir ay var ki Pa

riste bulunuyor. Fransa mağllıb ol
tnadan evvel Athene'de bUyiık bir 

rnuvaHaltlyetle temsil etmekte oldu

ğu .Qndin• i tekrar sahneye koymuş

tur. Yalnıı evvelce Jean Giı·audoux
ııun bu meşhur e!erinde baııı kadın 

rolünü büyük bir ııanat kudretile ba

taran Madeleine Ozeray'ın yerine pi

yesin baıkadın rolünü gene ytldizlıır· 

dan Michele Alla alacakhr. 

Pi~s birkaç güne kadar gösteril

rnej:e batlanacaktır. Şimdilik tiyatro 

mensubları zamanla biraz esklmi.f o· 
lan dekorları bilhassa ikinci ı:>erdede

ki muhteşem sahneyi hazırlamakla 

me,guldürler • 
Bu esnada daha birçok ıin~ma yıl

dızlan da tiyatroya dönüyor. İ~tz 
kalmamak için piyeslerde rol alma

ğa başlayorlar. Bazılan da bekleyor

lar. Meseli Ni!:te bulunan Tino Rossl 

ve Mireille Balin işsiz .avare dolaşa

rak bekleyenler arasındadır. 

18,00 Program. 18,03 Müzik, 18,30 Bü
yük fasıl heyeti, 19,30 Ajans, 19,45 
Şarkı ve taksimler, 20.15 Radyo ga
zetesi, 20,45 Temsil, 21 ,30 Konuıma, 

21,45 Radyo salon orkestrası, 22,30 A
jans, 22,45 Radyo salon orkestrası, 23,00 
Dans mü;iği, 23,25 Yarınki pro((?am. ..... 

16/11/!140 CUMARTESİ 

8,00 Proıuam. 8,03 Müzik, 8,15 Ajan•, 
8,30 Müzik. 8.50 Ev kadını. 

13,30 Program. 13,33 Şarkı ve tür
küler, 13.50 Ajans, 14.05 Memleket 
oyun havalan, 14.20 Riyaseticumhur 
bandosu. 15,00 Ankara sonbahar at 
yarışları tahminleri, 15,15 Müzik. 

Askerlik İfleri: 

YABANCI KADIKÖY 
ŞUBESİNDEN: 

ASKERLİK 

Yüksek askeri ehliyetnameli lio;e me· 
zunu ve tam askeri ehliyetnameli, or
ta askeri ehliyetnameli ve =-.'1teri eh
liyetnamesi olmıyan 336 doğumlu ve 
bu doğumlularla kısa hizmetli asker
liğine karar verilip de sevkedilmiyen 
Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz kaza· 
larındaki yabancı kısa hiunetlilerin 
ikamet senedleri, askeri ehliyetname
leri ve nüfus cüzdanlarile birlikte a-
cele ,ubemize batyurmaları. 

yorlar. Evet öbürleri de yavaş yavq 
aynı yola dönecekler. Fakat muvaf
fak olacaklar mı? Kim bilir ... 
Meşhur erkek artistlerin yaşl~rı: 

Clark Gable 36, James Cagney 40, 
George Raft 38, Paul Muni 43, George 
Brenı 45, William Powel 51, Gary Co
oper 38, Douglas Fairbanx jr. 35, 

Franchot Tone 42, Gary Grant 38. 

Daha _.eneler: James Stewart 28, 
Tyrone Power 26, Don Ameche 30, 
Erroll Flynn 32, Jakie Coogıın 29, 

En gencleri: M.ickey Rooney 18. 

Önümüz.deki ayın yirmi birind.1 şeh
rimizde ilk. maçını yapacıok olan Uy
peşt futbol takımı ile birlikte, alaka
dar makamlar bir deı hakem getirt
mek tasavvurundfldırlor. Bu hususta 
icab eden te~bbüs y.ıtıılmı~tır. Netice 
verdiği takdirde Uypeşt'in )-'apacağı 
maçların bir kaçını bu beynelmilel ha
kem idare edecektir. Getirilecek bu 
hakemin ?rlacaristenın en iyi futbol 
hakemi olması şart ko~ulmuş ve bu
rada birkaç konferan! da vermesi tek
lif edilmiştir. Ayrıca takımın antrenö
ründen de burada birkaç konferans 
vermesi rica edilecektir. 

Senenin ilk sokak koşusu 
Senenin ilk sokak koşusunu İstan

bul erkek lisesi tcrtib etmi ş tir . K04u 
önümüzdeki cuma giinü ~at 16 da ya
pılacaktır. Yarışa mektebin ;;nünden 
başlanacak ve Anka.ra cnrldcsi - Sir
keci, Sultanahmed ve Cağaloğlundan 
geçilerek mektebe avdr.t edilecektir. 
Atletler bir aydanberi hazırlanmış bu
lunmaktadirlar. 

Maksud mukava· 
çalı şlı racak 

Rıza 

metçileri 
BaJk.:ı.n sekiz yüz metre şampiyonu 

Rıza Maksud mukaven1et ko'?ucuları
nın kış idmanlarile yakından meşgul 
o1acnktır. Koşucular en az h::ıfta.da iki 
gün Şişliye giderek hep birlikte ve 
Rıııanın nezareti altında çn.lışac3klar
dir. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 
Bu gece saat 20,30 da 

Ayak Takımı Arasında 
KOMEDİ KISMINDA 

Gündüz saat 14 te 

ÇOCUK OYUNU 
Gece saat 20,30 da 

D A D 1 

Günaf gibi hakikat ! 
Lez7.eti, ne(aıı;eti ve sıhhi yapıhşile 

"'öhret alan namh Ka,·scrili 

APİK OGLU 
nun hali~ koyun ve sığ'ır 

etinden yapılmış 

Türk sucuklarını 
Jıer yerde arayınız. Takticfletin• 
den sakınınız: . Taşraya sipariş ka
bul edilir ve serian gönderilir. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye tçio : 

B ir aylık 
Üç aylık 
Alh avlık 
Senelik 

150 Kurut 
400 
750 

1400 

• 
• 

YabanCI memleketleT ltln: 

Üc aylık 
Alh avlık 
Senelik 

800 Kuruı 

• 1450 
2700 • 

fİmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 

Necib AH KUÇUKA 
Umum neşriyab idare eden 

Yazı i.l<rl Müdürü: 
Cemal Hakkı SELEK 

Basıldığı yer: 
Cumhuriyet Matbaası .) 

Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden 

*-~~~--~~ ~ yeni yazılan bilir. Daktilo yazabilir. * Daktilo makinesi aranıyor - Az 
Taşraya da gider. VerileCf>k maaşı kullanılmış. fakat temiz her hangi 
bildirir mektubla (Hakikat) 5(azete- marka olursa olsun bir daktilo makl
sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. '2) nesi alınacaktır. Gazetemiz ldareha* İş anyonım - Orta derecede tah- nesine müracaat. (14) 
silim vardır. İdare işlerinden anlarım. 
Bon~ervislerim vardır. (Hakikat) J;ta
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) 

İfçi Arayanlar 
*Kadın ahçı aranıyor - Ankarada ta
nınmış bir aile yanında aşçılık yapa
cak bir bayan aranıyor (Hakikat) sr11-
ıetesi müdirlyetine müracaat. (6) 

Satılık - Kiralık 
* Sattlık 0-0ba aranıyor - Antrasit 
vakan ,ık demir bir soba sabn alına
cakhr. Satmak lstlyenlerin (Hakikat) 
staı:eff"'inde A. T. rumuzuna müra -
caatlerl. (7) 

Müteferrik 
* Piyano dersi veriyorum Nota 
veya pratik olarak çabuk Öğretirim. 
Fiat ehvendir. Hakikat gazetesinde 
(Piyano) rumuzuna mektubla mlira
caat. (32) 

' Ucuz ilanlarım ızda 
İdarehanemizi adres gösteren 

karilPrimlzden : 
W . E.S. - A.T. - K.S. 

rumuzlarına mektub Jtelmiştir. 
Aldırmalannı rica erleriz. 

, İsi. ~~ı Salınalma Komisyonu ilanları) 
Askeri ihtiyac için kapalı zarf usulü ek.siltmesile 20 bin liralık benz.ln 

alınacaktır. Eksiltmesi 22 / 11/ 940 günü saat 16 dadır. İlle teminatı 1500 liradır. 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten 
bir saat önceye kadar teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
KomU:yonuna vermeleri. (10399) -Askeri ihtiyacı için 16/ 11/ 94.0 günü saat 11 de pazarlıkla 200 koswn takımı 
satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 12600 lira olup kat'i teminatı 1890 liradır. Şartnamesi 
hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (10676) -Üsküdar ve İstanbul cihetinde lüzum· ' oldukça yaphrılacak 4000 liralık 
askeri eşya nakliyab açık eksiltme ile ihale edilecektir. Eksiltme 26/ 11/940 
günü saat 11 dedir. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İlk teminatı 
300 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satın:ılma 
Komisyonuna gelmelerL (10675) -Yapılan pazarlıkta isteklisi çıkmıyan aşaij:ıda yazılı askeri binaların tamir 
pazarlıktan hizalarında gösterilen gün ve uatlerde yapılacaktır. Şartnamesi 
her,5?Ün Komisyonda görülebilir. t~teklilerin belli gün ve :saatlerde Komu
tanlık Satınalm& Komisyonuna kat't teminaUarile birlikte gelmeleri. (10672) 

Keşif bedeli Pazarlık Za. 
Lira K. Tarihi S D. 

Maltepe As. Lisesi hamam tamiri 601 75 18 '11 1940 10 30 
• • > bulaşıkhane tamiri 490 27 18/11/ 940 10 30 
• • • çamaşırhane tamiri 895 41 18 '111940 11 

Sultanahmedde evrak mahzeni aktarm!'l'fl 411 50 18/11/940 11 30 -Aı:ıkeri ihtiyacı lcin 700 ton yulaf 19/11 / 940 günü saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli yetmis bin liradır. Kat'i teminatı dokuz 
bin beş yüz liradır. Ş:ırtnamesi hergün Komi,..vo11da görülebilir. İsteklilerin 
belli ~ ve Aatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna ~rl
melerl. (10647) -- Askeri ihtiyac için 19/ 11/ 940 günü saat 11.30 da pazarlıkla 30 ton sa-
bun satın alınacaktır. ltuhammen bedeli 14100 lira olup kat'l teminatı 2115 
liradır. Şartnamesi her aün komisyonda &örülebilir. İsteklilerin belli 1{Ün 

ve aaatte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (10830) -Askeri ihtiyac için 16111-'940 günü 5aat !Oda getirilecek nümunelerden 
beğenilmek eartile bet yüz aded gemici feneri pazarlıkla satın alınacaktır. 
Vermek isteyenlerin nümunelerile birlikte belli gün ve saatte Fındıklıda 
komutanlık satınalma komisyonuna ~etmeleri. (10831) -Askeri ihtiyac için 16/lL'940 günü saat 12 de pazarlıkla aşa~ıda yazılı üç 
kalem muhabere mal1.emesi satın alın&caktır. İsteklilerin belli gün ve saatte 
yüzde on bet teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalına Komis
yonuna gelmeleri. (10871) 

Aded 
1170 
1170 
1839 

• 8 X 8 X 120 • eb'adında takaz 
c 2 X 27 • eb'adında takaz te~biti vidası ve çift somunu 
• 1 X 1 X 13 ıı eb'adında fincan teshil vidası çift somunlu 
5 santim yivli. -

ve pullu 

Taahhüdünü ifa edemiyen müte.;lhhldi namı hesabına 691 telefon direği 
16·'11 /940 günü saat 12 de pazarlıkla salın alınacaktır. Şartnamesi her gün 

Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonunda Rörülebilir. İsteklileriri belli 
gün ve saatte yüzde on beş kat'i teminatlarile birlikte Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. (10872) -Kapah zarfla münakasaya konulup gününde isteklisi çıkmadığından pa ... 
zarhkla alınmasına karar verilen askeri ihtiyac için aşağıda cins ve miktarları 
yazılı üç kalem yaş sebzenin ilk pazarlığı 19 111/ 940 «Ünü saat 15 te Fındıklıda 
Komutanlık Satınalm:1 Kombyonunda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin belli srün ve saatte yiizde on beş kat'i tem.i
natlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma }\omisyonuna gelmeleri. 

( 10829) 
Cinsi Muhammf"n Be. 

Danielle Darrieux, Henri Decon 
belki her zamankinden daha fotoje

niktirler. Fakat artık kimse resimle
rini çekmiyor. Jean Gabin'e gelince 

gayet iyi bir senaryosu, mükemmel bir 
rolü var. Diyelim ki pelikül d• buldu, 

fakat sermaye nerede? Wictor Fran
cen'in ise ne pelikülü, ne sermayesi, 

ne senaryosu, ne de rolü ı7ar, onu 

Ni.!Jte kimse eörmüyor. 
Film sergisi bütün yaz Cöte d'Azur

de açık kaldı. Prodüktörler, senar

yoculu, arti.Jtler, hepsi orada idiler. 

Fakat lilın yapmıyordular. Ve İfte bu 

film buhranı esnasında Loui! Jouvet, 

.Harry Baur gibi tiyatrodan ıel cn ısan

atkiırlar gene mesleklerine devama, 

Nhnede görünmeye muvaffak olu-

Kurtaran pyet sıhhi, ufak, yumu~k ve en ince elbiseler 
altında bile belli olmıyan 

Lahana 
Pırasa 

Ispanak 

Miktarı 
KHo 

116000 
173000 

69000 

Lira K. 
5220 00 
7352 50 
3036 00 

Kat'i teminat 
LiraK. 
783 00 

1102 88 
455 40 

.. 
FEMiL ve BAGI İstanbaal Mıntıka Ticaret Müdürlüğünden : 
Yeni ambalij ve daha mütekimil bir tekilde 8 lik ve 12 lik kutularda Mıntakamızdan İtalyaya ihrac olunacak balık, yumurta, küçük bas hay

van derileri ve nohud hakkında ,:törüşülmck üzere 15111 :910 cuma günü saat 
11 de Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde bir toplantı yapılacaktır. 1 yeniden piyasaya çıkmıştır. Eczanelerde. tuhafiye ve parfümeri mağazala

rında ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazır olduğunu arzederiz. ' , Al3kadar ihracatçı tüccarların bu toplantıda hazır bulunmaları. (10846) 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

C Tarihi macera Yazan: Tetrlka""""N;.°") 
romanı ZIYA ŞAKIR 30 . __ ____;;,,._ __ 

Bu alay geçip de. ikinci alayın bay
raklarını görür görmez, onlara da kılı
cının ucu ile aol tarafı gösterdi. 

- Siz de. bu tarafa ... Derhal .ıurla
n ifgal edeceksiniz. Mukavemet eden
leri. kılıcdan geçireceksinız. 

Diye emir verdi. 
Birbirlerinin üzerinden •şarcasına 

Ueri atılan ikinci alay askerlerinin de 
l<"m•sinl bekledi. 

Üçüncü alayın bayrak1arı görünur 
&ört.inmez. kılıcını havaya &aldırdı. 

- İleri! .. 
Diye, bağırdı. 

Askerlerinin önüne düşerek, tehrin 
iç tarafına doi:ru kofm8ya başladı. 

Halli Bey, tevincinden uçuyordu. 
Kazandığı bu büyük zaferin neş'es.ilr 
adeta mestolmuttu. 

Koş:uyor .. kendisini coşkun bir sel 
gibi takib eden askerlerinin önünde 
koşuyordu ... Fakat nereye gidiyordu. 
Bunu, kat'iyyen bilmiyordu. 

Ortalık, henüz altarm::ıya b~!!:lıyordu. 
Önünde uzayıp gid!!n cadd'!, bomboııı
tu. Bu. cadde, birdenbire bir dönüm 

yerine gelmişti, Ve burada yol, ikileş
mişti. 

Halil Bey, bir an durarak kısa bir 
tereddüd devresi geçirdi. Hangi yolu 
takib edecekti? ... 

O zaman arkuından '*şina bir aes 
işitti : 

- Ce:ı;ur kumandan! .. Eğer maksa
dın, evveli Litinlerin lmparRlorıınu 
tepelemek için saraya hücum etmekse, 
sol tarafa 19Qp!! .. 

Diye söylenen bu sesi i-:<itir işitmez, 
batını çevirdi. O anda dudakh~:ında, 
daha neş'eli bir tebessüln' belirdi. Çün
kü kendisine bu suretle hi!a.b eden •
dam, bu büyük muvaffakiyrtin en bü
yütimili olan Dimitriyos idi. 

lil Bey, derhal sol tarafa 5aptı. Bir 
tar tan koşma.sına dev:ıın ederken, di
ğer teraftan da, Dimitriyo'J ile konuş
maya başladı: 

- Sen misin be Patriyot?. 
- Evet .. benim kumand::ın ... Ve bun-

dan sonra da daima beraberım ... 
- Daima benimle beraber oln1an, hiç 

fena bir teY deıı:u .. çünkü l:ana, uğur 

getirdin ... Fakat, o gene ve güzel ka
rından tekrar nasıl ayrılabildin? .. 

- Ah, orB!ını sormayın, aıiz ku
mandAn-

- Bizim işimiz, tehlikelidir. Ya, !a
na bir hal olursa, o gene ve güzel ka
rın ne olur? ... 

- Siz sağ olun, muhterem kuman
dan ... 

- Hay A1lah müstahakını versjn,. 
sokak, gene çatallandı.-

- Sola.. daima sola ... 

Sualleri, pencerelerden pencerelere 
dohlşıyordu. 

Halil Bey, yılan gibi bükülen ve 
kıvrılan yolda, hazan çı('k!'flere bata
rak, ba1.an da ayaklanna dolaşa.il taş
lardan yuvarlanmak tehlikesine maruz 
kalarak koşmaııırlB dev'1m ediyordu. 

Yol, birdenbire büyük bir cadde ü
zerinde ke!ilmi,ti ... Halil Bey, gene bir 
an tereddüd ederek: 

- Ne taraft:\n Dimirriyos? .. 

Diye seslendi. 
Halil Bey, Dimitriycs'a o kadar iti- Dimitriyos, elli kişile Bizansı fethe-

mad ediyordu ki. hiç düşünmeden, den koca bir kumanJana yol aöıter
onun tavsiye ettiği istikamete ko~uyor- menin verdiği bir gururla: 
du. Dimitriyos ise, başında yarısı kı- _ Şimdi, sağa .. ileri ... 
rılmış tencereye benzeyen eı:Jcı bir Dedi. 
miğfer, elinde paslı bir kılıc olduğu Koşmakta devam E.dlyorlar ve ko-
halde, Halil Beyi takıb ediyordu. şarken konuşuyorlardı: 

Artık, Bizans askt>rleri de ı,;t:hrc gir- - Dimitriyos! .. Saray uzak mı~ .. 
mişlerdi. Uzaktan bir takım gürültü, - Hayır ... Yüz adım kadar dııha. 
ler geliyor .. gittikte ortan ve kalaba· koştuktan sonra, ~rayın muhafaza du-
lıkla~n bu gürültü Rrasında: \·arlarını göreceğiz. 

- Yaşasın. Bizans ... Kahrolsun U- - Acaba, sarayda ne k:ıdar muha-
tinler!... fız var? 
Feryıdları işitiliyordu. - Galiba.. yalnız Cnt'lardan mü-
Bu feryadlar, bütün 0 civar h:ıUunı rekkeb bir alay tle bir de impaNll~ -

uykudan uyendırmu;tı. Herkes pence- run tC)valyeleri var. 
relere koş:uyordu. Her pencereden ge- - Onlan uykuda bastırmak 18zım. 
celik takkelerile çe id id k f 1 u- Halil Bey, kılıcını yukarı kaldırdı. 

ş tef a a ar Se . . b" .. k UI 
zanıyor: sının utun uvve e: 

1 
- Haydi, Türkopollar.. haydi. as-

- Ne o1uyoruı... ı lanlar .• ileri!!... 
- Kim yaşasın?·· Diye batırdı. 
- Kahrolsun, diye bağıran kimler?. 

Dilencilikle geçinen 
bir imparator 

Elli yedi senedenberi (Bizans impa
ratorluğu) na SElhiblik P<lf'n L;ltinlerin 
altıncı imparatoru, (İkinci Boch·en ), 
vaktile Bizans hükümdurbrı rı ın en gü
zel saraylarından biri ol~n (Evdcmon) 
sarayında ikamet ediyordu. 

(Dördüncü Ehli Salih) nomı altında 
yola çıktıkları hAlde l\'larmara Nthill-?
rinde kalan (Utin) )('r, Bin~nsa sahih 
olduktan sonra, çok "Tla·.~rrah bir hayat 
geçirmişlerdi. Hepsi de riind~rane mak 
sad!arla memleketlerini terkt>den bu 
şövalyeler, Biz::tn!nn suyunu içip hava
sını da teneffüs etmeıle başJar ba,la
maı, ruhlarındaki nez:ıheti ve ah!ikla
rındaki salabeti kayb<otmişlcr ... Bizans 
saraylanna yerleşir yerle,mez de, •ö
valyelijc:in merdlik ve asaletile derhal 
alikalarıru kesmi şlerdi. 

Muhtelif unsurlara mensub olan bu 
,övalyelerin arasında da rekabetler,' 
tefrikalar, fırka mücı.deleleri, n1evki 
ve m1'1kam münazaalRrt başlamıştı. A-r
tık Bizans şehri, baştan baı;ı:a s~rhoş

larla dolmuş olan bir karnaval balozu 
halini almıştı. 

Latin şövalyeleri, BizP:ns dilberleriııi 
paylaşamıyorlar .. her r,ün ve her SS'lat, 
birbirlerile ~arpışıyorlar .. korkunc dü
ellolar yapıyorlardı. 

Her ı;övalye, bir Biza~s Prensesile 
izdivac etmeye can atıyordu. Fakat bu 
arzu ve ittiha; Bizans dilberlerinin 
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MiLLi PiY ANGO 
4 üncü TERTİBİN 2 nci ÇEKİLİŞİ 

7 BİRİNCİKANUNDADIR 
Devamlı biletlerinizi 2 birincikanun 
akşamına kadar değiştirmeniz lazımdar 

İkramiye 
adedi 

1 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

Te,..m 47 müki.fah 

64.205 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

40. 000 
10.000 

5. 000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 

3 
80 

• 

ikraınil-e 

tutarı 

Lira 

40.000 
20.000 
2s.ooo 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

1so.ooo 
~ 
543$ 

- ·ıe:t 
Bu çckili!ile yarım bilet bir buçuk lira, tam bilet (3) liradır. :e,ıtıf· 

fiatlarırun yiik.selmeaile beraber ikramiyelerin miktarı da arttır.ılı:°1~ 
Meseli; bu çekilişte (40.000) liralık büyük ikramiyeden maada iki ~· 
(10.ÔOO) liralık ikramiye vardır. (5.000) liralık ikramiyeler birinci çe ~ 
lişte iki tane iken bu çekilişte beşe çıkarılmıştır. Keıa (2.000) n.r çı' 
ikramiyelerin adedi beşten ona, (1.000) liralar da altmıflan doksans 
karılmıştır. kf-4' 

Birinci çekilişte 90 kişi (500) lira kazandı.ğı hal~e bu. dola ısobil•~ 
beş yüzer lira alacaktır: Bun~an başka. ~00 bılet.e yuzer lır~ .. ~ r 1itl 
ellişer lira ikramiye verılecektir. 3.000 kışı onar lıre., 60.000 kışı uçc ):a' 

alaCaklardır. Bu çekilişte 47 tane teselli mükifatı vardır. Bu defa 
zanılacak teselli mükifah seksener liradır. tle' 

Devamlı biletler haricinde keşidelik biletler de vardır. Bu bile~· 
şimdiden ve üzerl"rindeki fiatln satışa çıkarılmıttır. Eğer birinci;~ 
lişte devamlı bilet almadınızsa bu çekilişte gene aynı paraya Y 
liraya tam, bir buc:-uk liraya yarım. bilet alabilirsiniz. ~· 

Devamlı biletlerin 2 birincikinun akşamına kadar değiştirilrneı~&' 
zımdır. Eskiden olduğu gibi mühlet her ayın dördün_cü günü. akşaıı~ 
kadur değil, ikinci günü akşamına kadardır. Buna bılha!"Sa dıkkatbJ.le'' 
niz. Birincikfuıunun ikinci günü akf8nuna kadar değiştirilmiyen 
lcr baş.kasına sablabilir. 

ediniı· Biletlerinizi almakta 
Büyük ikramiye 

acele 
liradır. (40.000) 

Aded Liralık Llnı 

1 2000 a 2000,.-

3 1000 = 3000,-

2 750 • 1500.-

, 500 - 2000.-

8 250 = 2000.-

35 100 • 3500.-

80 50 - 4000.-

300 20 - 6000.-

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

talihinizi da denamis olursunuz. • 
Ke~ideler : 4 Şubat. 2 1\-laylS. 

1 Aiustos, 3 İki nd teşrin 
tarih1erinile vapıhr. 

b• 

11 
Kumbaralı vo kumharas1Z bCS:o .. 
lannda en az 50 liraSJ ~~ ıet· 
nanlar ku r'aya dahil edih' 

cazibelerine tutulmaktan ziyade, bu 
açgözlü f(jvalyelerin servet hırsına ka
pılmalarındAn ileri geliyordu. 

Bizans, esa~en bir fuhuş ve sefahat 
kaynağı idi. Biz:ıns surlarının içinde 
yaşayan l;ırın pek çokları, ehlRk \'e fa 
ziletin ne olduğunu bilmiyC>rlardı. Bi
zansda yaşamanın, (hır~ ve tahakküm) 
den ibaret o1an tek bir manası vnrdı. 
Damarlarında ihtir;ı!'I kanlorı kay

nayan cür'etk3r1Ar, ortoya 1:1.tılıvorlar .. 
Kılıclarının kuvveti sayesinde bir mev
ki ve makam ele geçiriyorlar .. ondan 
sonra da zayıf, 3ciz, mi skin, k<ırkak bir 
halk zümresinin bütün varlıkları Ü7e
rinde, diledikleri gibi saltanat sürüyor
lardı. 

İşte Latinler, Biz.ansı bu ha!de bul
mu-şl:ırdı. Ve Bizans ıı.urlarının üzeri
ne (Sen Mark) ın mukaddes bayrağını 
dikerken: 

- jy Bizanslılar!.. '<orkunuz .. titre
yiniz ... Biz, mübarek (Sen Piyet) in il
hamile sizi tedib ve ıslaha geldik. 

Diye bağırmışlardı. 
Çünkü bütün !Atın milletleri, Bi

zans kartalının altın knnadları altında 
yaşayanlara kallJ. diş biliyordu, sene
lerdenberi intikam hislerile yaşıyorlar
di, 

Bu intikam hislerinin ltabarması, iki 
sebel:oden ileri steliyordu. Birinci se
beb, (meıheb) meselesi idi. Bizans ki
liı-esinin, (Sen Piyer) in mukadde! ki
Hsesinden ayrılması, Utin 8ıleminl ba~
tan başka ııaleyana getirıui0tı. 

. d•'"' ikinci sebebe gelince, bU d 1'i 
' 

himdi ... (Piyer Lermıt) adı~: )
3 

btl 
bin irşadi1e, mübarek (Kud\.18 ırtı"~ 
n1 müslümanların ell~rındctı ~ d.Y° 
Bizans ülkesinden ı:eçen .d~ e11,.J 
valye orduları, Bizanslılaroa t g'fl' 
çük bir yardım ve muaverıı 
mişlerdi. :h""&;~ 

Bu namdar şövalyf"lcr, .~~ jl1lif', 
tehir ve kasabaları.la, hi?bı ·ek el 
mazhar olmamışlardL Yıy~ .,,ıtl' 
ekmek, içecek ı;arab bula~1,r' 

Ehli Salih kazanını kayııal~tıl'~ 
le geliyordu ki; (~1uknd~c~i!'l'llltl f 
surları karşısında ve mu.<;ll · ocıı f 
ları altında kendilerin~. ~~hr:fTliJ.i·d 
vaffakiyelsizliğin en b~ıyuk)ıhıt• ıı, 
zansh1ardır. Çi.ınkil nızan~ l ·çtıif J{ 
Uyanlık namına kendilerine 11 ,rrıl1' • 

b. Jl'l ti" dımda bulunmadıkları gi 1• raıt11°."'.J' 
lerile Ehli Salib orduları. 8 h:iil ıV"' 
(Bizans kalesi). büyük bır ~ 
tadır. • '" :1 

Roma kilisesi, son Jtararı.oJ f:!ı1i .. ~ 
ti. Dördüncü defa clerak ~ır fstt'' 
lib ordusu teşkil cd~rekUbctd~ı1J 
ordu, mübarek (Kudus) 8pt'İ 
evvel, (Bir.anı ka!P.s.i) ni .:"~ ıcsi' 
orada bir Latin impar:ıtorJug ~, 
liyecekti. rrıu"-ıı{f~ ~ 

Roma kilise,..inin kararı. 
1 

,,ırl' r 
. ks ·c 

yelle tatbik edilmışti. Fa d:I• bl, 1-' 
dördüncü Ehli Salib ordusUıO cııtııJ• 
dım ileri gidememiş .. Biıa~sti 
sefahat yuvasına yerleşmı.~~;ı •• ,;t) 

(Ma-

Ço 

•ıııu 
~-f 
P•tl 
r·~ti 
ıa 

b•bi 
"'•k 
>'anı 
bi, 
dir. 

'• 
Iİiy] 


