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orunma anunu e ışıyor 
Yarın akşam bütün memle
kette ışıklar maskelenecek 
ı,ıklan ıöndiirme ve kHrarlm• iş

ltrt etrafında şehrimizde dUnJen iti· 
ha..rtn faaliyete geçilmi tir. \ 1il83 e
tlhliı dahili~de bütün daireler, rH
~i ve husw.i müe'.'iwıı;elcrle ticaret
haneler ve evlerde l!>olklan karart• 
~ için lüzumlu tedbirler aluunağa 

1 
•~lanmışhr. Bu sebeble her ne~ 
ılc: ııtı:dırmıyan kumaş;lar. alelu

(tırn koyu renkte ambnl3j kô""ıd
•rı, nı.adeni ve tahta pencere ka
llakJ.arı, boyalar kum '"e kömür to-
tu 1 ' 1 ıa b • e ektrik eeb fenerleri, petru rn 
alan, gemici fenerleri, ... atı ... l3rl art

hıı, ve halk ihti)·aclarını temin ct
ft'.ıtk için çar,ıya dökülmü~ıhir. 

t AitARNMJENİ~ HUL-'S.\51 

ı nah.iliye Vekı\letinln bütün vili
t::~tte telgrı()a ~ildirdiği ve he~
~ ın ria)·et etmeğe mecbur oldu&u 

tamam.enin hulıisa ı ,udur: 
1 - Umumi ve husuo;i hina1arda 

-~envirat, ı~ıkh rekl8m, cephe 
\ır,.tı ·ve bina numaralaı·ının ı~ık 

t4u~azenesizlik 

Hükumet 
tahdidi 

tren seferlerinin 
kararını verdi 

tandınlması yasakhr. 

z. - Her ne tekilde olursa olsun 
hanee ı,ık verecek her tiirlü vası
taların dıtarıda yakılma!ı ve L-Wla· 
nılma~ı memnudur. 

3 - Hu'iu t ve umuıni binalarda 
ten~~atın harice karşı ntaskelen.l'le· 
si mwnkün olmadığı takdirde 7ayıf 
voltlu nıavi Jlfık veren ampuller kul 
lanılabilir. Jlarice, bahçelere açılan 
pencct"eler ve kapılard:t ı.,ık geç• 
meı tertibler yapıltr. 

. 4 - Çok girilip çıkılan umunıi 
bınalar, mağazalar sinemalar fab· 
rikalar ve bunlar.' müma~il ~abal
lerde lkl kapının ayni '!amanda açıl 
mama~ı lçin bölmede ya hir bekçi 
bulundurulur ,·eyahud otomatik bir 

1 

tertib hanrlanıl'. 

5 - Umumi bina, apartımıuı t,ibi 
e\•lerin medhallerinde vestiyer, !'>B· 

hanlık cibi bir yeri olmıyanJarda 
i9' veya dış taraflarda tahta, halı, 
kifım kullanmak suretile dışarıya 
sureti kafiyede ışık ~nzd1rıııaı nıed
baller temin ed.11ecek1ir. 

6 - Lokanta ve husuo;i evl~r ;çin 
bu medhal üç kişilikten fazla ol~ 

maı:. Alevleri röze görünecek de
recede ışık gt>§teren her nevi mut
fak, fırın ,.e ııntma ciha7larının t.u
lunduğu mahaller, duman (ıkoran 

mahaller, hiçbir ışık huzmesinin dı
şanya 51znuyacaiı dereecllC ma:tkc
lenir. 

7 - Ravaga'CI, maden dOküın fab .. 

seselerde herhanı;i bir imal sebe
bi1e basıl olan ışıldar, mUmkün mcr 
lehe ışık hunnelerinln harice !'U.

masına mini olacak şekilde ma:ı.kc
lenecektir. 

8 - Esas itibarile bütün nakil , ..... 
sıtalarmda da ışıklar M>ndürülecek
tir. Işıksız kalmaları mümkiin olını
yan nakil vasıtalarının iç tenviratı 
tam bir şekilde maskelenmesi i"m.İn 
cdiJmcdiği takdirde 1..ayıf voltlu nıa
vi ampul kullanılır. 1"1ao;kclenıncıniş 
(ener veya araba lômbnlMınU\ kul
lanılması kat'iyyen yasaktır. 

9 - Kararlara riayet etrniyenler 
15 günden 6 aya kadar hapio; ve 5 
liradan 50 liraya kadar para ceıası· 
na mahkılm edileceklerdir. 

10 - Büyük müesst.'se ve fahr1-
kalar, lüzumunda kuvvei muharri
ke olarak kuUandıklan elektriği te
min edebilmeleri için kenJi fa.bıi-

f Arkası sahife 3 sütun 2 de] -

) 

Tasarruf haftası Bas-• 
vekilin nutkile açılacak 

Ankara (Husu"'i) - Tasamıl ,.e Yerli 
Ptlalı haftası bu sene 12 birincikftnunda Başvekil 
Dr. ~fik Saydamın bir nutkile açılacaktır. 
Her sene oldukta gibi Vekillerimizden de her 
biri sıra.sile birer akşam radyoda nutuk 
vereceklerdir. 
~, ...................................... ,,.., 

Fiah 5 kuruş 

~ ~ akaadımız, ıiyaıi ~e ile· 
Q WU tısadi olmaktan zıyade 

ıı.·· ruhi mahiyet ta1ıyan bir 
~tı\>~:ıeneıizliğe~ okuyuculannıı· 
ı.,, dıkkatini çekmektir. Bu miiv";• 
>ı/ bozukluğu, aklı ıelim ile ": 
"ıı,1 •1tıel ve ihtiraslar arasındakı 
ı, "11lı!u tenakuıtan doğmakta 
1, .\~rupa medeniyetile bir Ç~~ 
liit"'ı Ve ebedi kıymetleri de JO• 
~,"tek bir tehlike halini almak· 

Mensucat fiatlarında 
misilsiz bir yükseliş var Yunan • İtal)·an harbindeki en yeni safha:\', tespit eden harita 

~it, 

!tt~~tÜnkü Avrupayı tehdid eden 
\~' "~ ıiyaıi kuvvetler, ne d<: 
'li; '-dı tnünaıebetler ara•ındakı 
'' ~-teneıizliktir. Dünya nizamı 
'1ı "'•anlık istikbali bakımınd~~ 
'~lok korkulacak cihet, «rnıllı 'i "e menfaatler» namı ınuk~~
~ltı~da sizlenmek istenen ol· 
,. •ıyaıi ilitiraılann, aklı ıe .. 
'\~ İtablarile telifi imkan•ız bir 
~t ve tümul kazanmal,.ndır. 

'1ı " &ünlerin haberleri, bunun 
'ı""~ı . bir misalini, bir bükü• 
~ ~fının nutku halinde kar~ımı· 
"~ lltdı. Bu nutkun mevzuun:ı 
lı,,"1 •den hadise herkesin ınalu· 
"~" 

~~ildi haklann~ raT.ı ~e b~t~•· 
d~ıt l\ ~aklarına rıayetkar kuçük! 
lı.; klıır komıu millet, gece verı· 
•i , .• ''Ültimatomu kabul etmem•· 
ı:ı'~l" T ·"'İtt llnden taarruza uğrayor. a 
t-~ Ve ferefine uygun bi.r k~~
"'-ıı. lık ve fedakarlıkla faik dut· 
l~ı, kartı yurdunu muvaffakİ· 
''\\ lrıüdafaaya devam ediyor, 
>1,, lrıütearnza darbeler indiri· 

\' ~~i~~tıe hasmın bile takılir 
'-ıı4 lıcılıne liyakat kazanan bu 
~ı h l\ıüdafaa, kartı tar~fın yal· 
"~~.'~tını tahrik ile kalmıyor; 
lilı; ~ '°Y•uz bir hiyanet eseri imiı 

t:·'klıihini de davet ediyor. 
~ ")'•, harbi isteyen ve haz\rla· 
;;;k· ltce.vüze uğrayan millettir. 
\~ 11 0 kom,u11una ani bir gece 
I~ •nı • d' · · li Ye.pmı,, zayıat ver ırrnıf· 
~li~~ hareketinin cezasını çek· 
'lıl, "· Şu halde erıı;eç belasını 
S;~: ciğerleri sökülecektir. 

. j t'1 hırı taıkınlığının, diplo• 
i.ıd•tu ... ~•nda hakikaten ~ısiz bu 
~ •fadeıi, buırün devletler 

1 
tı~~Ünaıebatta akli, ahliki, 

\ .._. 1 tnül&hazalara ne kadar az 
L t_k.'İldiğinin elim bir delilidir. 
~ •I b f' '•ita n.omi\nın ıan ve 1ere ıne 
~trt· davası, bugünkü Avrupa 
ı' ~-.'Yetinin betiği olan bir yur. 
1'ı..t, .ıı, vaktile Habeıistan hak· 

llıı ..:.lh-. edilip de ncıredilemİ· 
"ıı~, .elıerin, bugün uluorta ıöy· 'ta ~ll\e nıini te,kil edemiyorsa, 
lıı 1lıı~1" ... nhk ve kültürel inkiıaf 
.._ ~\~' bır terakki eseri saymaiia 
L""~, '<lr tnıdır? Bu vaziyet kar· 
~"1[ .4."rupanın, Ortaçağın en 
~4'~~ Ve en barbar devirlerini 

. )'-'V ·llca.k bir inkıra-ı: uçur\tmu· 
:Sı, ~•la.nrnftkta oldu~'"" iddia 
'!' ~:~ •ndişeleri.,j hak•ız gör· 
l :1~~ ti olur mu? • • I:'•• lltkak ki Avrupa aıı:ır bır 
"ı;~d," Rtçiriyor. Bunun saiki, yu 
~ '>ı .~a. iıaret edildiği gibi aklı 
\"~ 1 ' Rhlaki kıymetleri lıiçe 
,~ll\~Otııuz VC zaptoJunmaz jh. 

l\Jiı,~ Yarattığı ruhi müvaze· 
ır. Ancak miUetlerarası 

I>r. Yavuz ABADAN 
C<Uı.... oabifo 3 ıütun s tol 

Tamamen gayritabii selleb· 
ferden doğan bu 

•• •• onune geçmelı 

yülıselişin 

lıallildir 

Elb.,elik ve paltoluk bütün ku· 
ma~larda bir ıene evvclint~ ndza
ran vaıati bir misli fiat yük-.elişi 
vardır. Bu pahalılıRın sebebi mcm 
lckete ithal olunan yabancı k•.-. 
maı,lardaki fiat artışı değildir; çUn 
kü harb boılayalıberi ku:naş i•h•· 
latımız hemen tamamile durmuş
tur. Mensucat piyasasındaki misli 
görülmemiş fiat artışının aııl amil
leri şunlardır: 

1) Kumaı ithalatının fevkalô.· 
de azalması ve bir kısım yer1i fab .. 
rikalann pİya!aya az mal çıkar
ması, halk ihtiyacı için yapılan ar
zı daraltmıştır. 

2) istihsal miktarının azalın••• 
Vt"! rekabet yapacak firmalardan 
bir kısmının yukarıda söylediği· 
miz gibi muvakkaten piyaeadan 
çekilmesi kuma, İşini birkaç Fab
rika ile vaktile ecnebi Lumaşlar-

dan stok vücude getirmiş bulu· 
nan bazı büyük ticarethanelerin 
eline ve keyfine bırakmıştır. 

Bahsettiğimiz fabrika ve tica
rethaneler. bugün zımni bir an· 
!aşma ile fiatları istedikleri gibi 
yükseltlyorlar. Bugün için bunla
rın önüne kudretli bir rakib çık
ması da mevzuu baheolamıyaca
ğına göre tedbir alınmadığı tak· 
dirde kumaş fiatlarının ne gibi 
hadlere kadar yükıelcccğini Allah 
bilir. 

Yaptığımız tahkikata göre pİ· 
yasada mühim miktarda kuma§ 
stoku mevcuddur. Fakat tüccar 
fiatların daha ziyade yükııelmeeİ· 
ne intizaren satışta müsta~nidir. 

Mensucat piyasasındaki bu a
normal vaziyetin önüne geçmek 
için cSümer Bank> fabrikalRrının 
piyasa ihtiyaci\e imkin nispetinde 

[Arkası sahile 3, sütun 6 dal 

3 7 kisilik bir eroinci 
ıebekesi bu sabah 
kimilen yakalandı 

Zabıta bu sabah iki saat gibi kısa bir 
müddet zarfında tamam 37 kişi'.Jk bü
yük bir kaçakçı tebekeainln hepsini 
birden yakalamağa muvaHak: olmu,

tur 
Bunlar hayli zamandanberi İstanbu· 

tun Tahta.kale ,Süleymaniye ve. aair 
semtlerinde eroin v.e esrar ka(i'akçılığı 
apan bir şebekedir. Şebekeyi ldare 

y den methur Arab Hayri ile arkad..,_ı 
;elhidlı'. Arab Hayri bilhassa Tahta
kale Urrafında bütün sokak başlarına 
birer adam koymut , bu suretle b~ ci
vara herhangi bir yabancını..'\ gtldi
ğinden dakikası dakikasına haberdar 
olmö.nın çartşini bu1muttur. Hunu ha
ber alan zabıta, kaçakçıların sabah saat 
b da faaliyete geçtiklerini evvelden .. t~~
pit etmlt olduğundan bu ~ecı? bu.tu~ 
kflçakçıhk memurları geceden tertıba 

Japonlar 
Hindiçinisine 

Fransız 

,:irmişlar 
Chung • Klng 20 (A.A.) - JaPon 

ku .. -vetlerinin Fransız Hindiçinisı hu
dudunu aştıklarına dair ol:su habeı 
burada tekıib olunmaktadır, Chung
King'deki resmi mahfillerde bir sulh 
akdi i~in Japonlar tarafından s:ırfediJen 
gayretler hakkında büyük bir ketumi· 
ye~ muhafaıa olunmaktadır. 

Bu hususta Japonya tarafındnn ya
pılan tcşebbü~ler hatırlatılmakta ve bu 
teşebbüslerin Japon plinını tahakkuk 
ettirmek gayesini eüttükleri tebarüz 
ettirilmektedir, 

almışlardır. Sabah saat be5e dogru ka· 
çakçılar birbirlerine ıslıkla işaretler 
vererek bu civarda toplanmaı}a başla -
mışlardlr. Tam saat altıda alı~vcrişc 
başladıkları sırada memurların bir kıs
mı civardaki bütün sokak başlarını tut
muşlar ve ellerine geçen nöbetçileri 
yakaladıktan sonra asıl şebek"nin bu
lunduğu yeri sarmışlardır. Kaçakçılar 
yakayı ele vereceklerini anlahırıc:ı kac;· 
mak istemişler fakat hangi tarafa koş· 
muşlarsa elleri tabancalı memurlarla 
kartılaşmı!'.ilardır. Nihayet hiçbir tanesi 
kaçırılmadan he~i yakalanmış ve Eııı
niyet müdürlüğüne ~ötürü?müştUr. 
Kaçakçıların her birinin üı.eri.ndc hi
rer miktar esrar ve eroin bulunarak 
musadere edilmiştir. Bugün ö~leden 
sonra asliye beşinci ceza mahkemesine 
verileceklerdir. 

Mümtaz Faik Fenik 
Arkadafımız Mümtaz Fa

ik'ın yazıları, rahatsızlığı 
dolayuile bir hafta kadar 
ne,redilememi«tİ. Muharrir 
arkadasımız iadei afiyet et
tiğinde~ yazılarını bu gün. 
den itibaren matad sütu
nunda okuyacaksınız. 

ALMANLAR 
Pariste Üni· 

versitelileri 

kursuna dizdi 
' 

Londra, 20 ( A. 
A.) - Dün ak§am 
Londrada öğrenil
diğine göre, Paris 
V niversitesi tale
beleri Alman ı§
gal kuvvetleri a
leyhine tezahürat
ta bulunmuslar ve 
derhal yakalana
rak kur~una dizil
mislerdir. Bu tale 
beler. ayn; zaman 
da Birle§ik Ame
rika sefarethanesı 
önünde de tezahü
ratta bulunmu§lar 
dır. 

Fransadan İtalyan 
mütalebalı 

Lyon 20 (A.A.) - Jlavao; ajan· 
sı bildirivor: Teınps gazetesi di
)·or ki: İtalyanın Frnnsadan bü
tün istediklerinin tatmir. edil.ne
si 13.tun geldi~inc ınütednir Mu~
solini tarafından yapllan b<',·anat 

bir uı:la~ma veya inu,·ıtkkat hal 
rurctleri hariclerindc bİ7-~e husu~i 
bir dikkat u:randırmahrlır. 6u İ
talyan mütalebahnın Alman)'a ile 
mü~tereken yapılacak olan ınilı· 
ver sulhunun bir kirt ,.c ~nııka

bele bilnÜsil sulhu otm1yocnğı 

1 
prcnsipite ne dereceye kıular te

li( edilebileceğini gôrınek ic:ın, 
bunların resmen dermeyan edil
melerini beklen1~k lit.zıındır. 

YUNANİSTANA 
\merika harb 

malzemesi verecek 
Va~ington 20 (AA.) - Hariciye Na

zırı müstE°şart Sunner We1tcs dün, 
matbuat konferansında Yunanh:tanın 
Birleşik Amerika devletlerinden harb 

malzemcs ve tayyare almak için müra· 
caattc bulunduğunu ve bu mül'acaatiıı 
Amerika hükılmetince sempati ile kal"' 

ıılandığıııı ıöylelllİft.ir • ./ 

İtal31anlar 
ümidsiz 

11azi31ette 
Göricede 

mevzilerinden 

geri atıldılar 

Yunan taarruzunun 
kuvvetli tazyikı 

devam ediyor 
Dün dokuz İtalvan 
tayyaresi düşürüldü 

Atina 20 (A.A.} - Yunan tebliği: 
Görice mıntakruDnda Yunnn kuvvet

!eri İtalyanları müdafaa mevzılerinden 
dışarı atmışlardır. Taarruzumuz Moro
va tepelerinde muvaffakiyetle dc1,.am 
etmektedir. Dün, dokuz İtalyan tay
yaresi. düşürülmüştür. Yunan tayya
~eleri ı:ayi3t vermeden üslerın~ dön· 
mü~lerdir. 

Şehir alevler içinde 
Bclgrad 20 (A.A.) - Reuter muha· 

biri, Göricenin halen İtalyanlaıon t>lin· 
de bulunduğunu, fakat Yunan ordu· 
sunun kuvvetli tazyikının devam etti
ğini öğrenmiştir. Şehrin bir :icısmJ. alev· 
lcr içindedir. Yunanlılar, İtal.yanların 
mühimmat ve takviye kuvvetleri alabi• 
lccekleri yegcine yolu şiddet.le bombar
dıman etmektedirler. 
Yunanlılar Florina - Gôrice yolu 

üzerinde Göricenin 14 kilomttre şimali 
şarkisinde bulunan Biklichta oehrinde 
iki İtalyan alayının mukabil taarru .. 
zunu püskürtmüşlerdir. 

Belgrad askeri mahfillerinin haber 
&ldıklarına göre, Ohri gölüniln ırmak
ları üzerinde bulunan ve Göricenin 
takriben 60 kilometre şimaline düşen 
Pogradet şehrine taarruz etmek üz('re 
Yunanlılar takviye kıtaatı almaktadır. 
Eğer Pogradet şehri düşec~k olursa 
lti\lyanların Göricedcki ricat hatları ke 
silmiş bulunacaktır. 

Kral Zo~o zamanındaki üniftlrmaları 
giymekte olan Arnavud çeteleri, Pog
radct'deki. benzin depolarını berhava 
etnıislcrdir. 

Tayyare yardımı 
Ati.na 20 (A.A.) - Atina aj:'-ln">ı bil

diriyor: Basın müsteşarı Nikoludi! ec
nebi gazetecilerin konferansın bir nu
tuk söyliyerek, Yunanistana her taraf
tan ve sür'atle tayyare yardımı yarıl
ma!'.iı hususunda dünya bslsıoına ırü
racaat etmiştir. 

Nevyork 20 (A.A.) - İngiliz ~ Aıne· 
rikan seyyar hastaneler teşki!8tı Yu -
nanistana &ür'atle 25 seyyar hastane 
çönderilmesine karar vermiş Ur~ , 

BuJgar Kralı Boris, ge(i'en pazar JtÜnÜ Bcrline Jti1.lice yaptığı bir seyahatte 
Hitler'le mü1ıikatta bulunmuş,tu. Yukarıdaki resim iki devlet reisi arasında 

daha evvel vuku bulan bir mül&kat esnasında alınmıştır. 

ALMANLAR 1 MACARİSTAN 
İtalya ya 

yardır. edecek 

•• 
U~ler paktına 
iltihak ediyor 

Gelecek 

mühim 
hafta Viyanada bu 

hadise 

olacakmış 

Berlinin iyi malômat 
bu alan mehafili 

kanaatle 

Londra, 20 (A.A.) - Efe 
ajanaı muhabirinin, i3erlinin 
iyi malumat alan mehafilin. 
den ö~renildil\ine göre ge· 
lecek haft& büyük hadisele
re intizar edilmesi lazım ı;ıel 
mektedir Avni muhabir ila. 
ve etmektedir ki, Almanya 
Yunan harekatında İtalya
nın yardımına ko,acağa ben 
zemektedir. 

&erlin gene bombalandı 
Londra 20 ( A.A.) - İn!Pliz hava kuv 

"'etleri dün Berlini bombardıman 'et -
mişlerdir. D. N. B. ye göre infilak ve 
yangın bombalan atılmış ve bir çok 
yan&ınlar çıkarılmıştır, • 

•• gun bir konfe· 

rans toplanıyor 

Niller de, konferansla 
bulunmak üzere bu sabah 

'/iyanaya geldi 
Viyana 20 (A.A.) - Hit1er bu sabah 

Viyanaya ı:ceJmiştir . 

Bud.1pc:şte 20 (A.A.) - Alman hükU
metinin daveti üzerine. refakatlerinde 
Hariciye Nezareti memurları ve Alman 
yanın Macaristan elçisi buiunduqu hal
de Başvekil Kont Teleki Ji.e Hariciye 
Nazırı Csaky, dün ak~am Viyanaya ha
re~et etmişlerdir 
Oğn.-nildiğine göre. Kont Teleki ve 

Kont Csaky, mihverle Japonya ara -
sır.deki üçlü pakta MacaristarJn imza• 
51n1 koyacaklardır. ?ı.1acaristanil mih -
ver arasında inkişaf edebilece~i tah
min olunan askeri işbirliğini tespit e
den her hangi bir protokolun Ü':hı pak
ta ilive olunmasına intizar edilmemek
tedir. Bu günkü işbirliğinde, herha lde 
bu gibi protokollar zaid olacaktır. Sa• 
nıldığına göre, paktın Macarıstan ta• 
rafından imuı~;ı basit bir formaliteden 
ibarettir ve bu formallte, AL'tlanlara 
gürültülü bir propaganda )"apmak fır• 

satını verecektir. 
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Hunıanizına 
Bundan bir müddet evvel Yakub Kadri Karaosmanol;lu, gazetemizde 

netredilen bir makalesinde l.alince tedrisat dolayıaile humanizma mevzuuna 
temas etmişti. Bunun üzerine muharrir Peyami Safa ve Fazıl Ahmed de 
ayni mevzuu ele aldüar. Bugün ortada bir humanizma mevzuu vardır, deni
lebilir. Yeııi Edebiyat isminde 15 günde bir çıkan bir gazete de bu mevzua 

.Jemas eden aşağıdaki yazıyı neşretmiştir, 
E.'iki Yunan ve Roma deı · irlerinde lilordu. Çiinkii onun bu i(liınai deği

Perikle§,. l\larİu'i ve saire a.ihi biiyük ~ikliklerdeki sh·asi, İ(Ümni ve ikh.<H1di 
tnsaniyet(ilerin alel.Jde ferdlerle a:ı<.il ve menfaati, halkın men(aat1t'rine uygu.n 
kibar, fakirle zencin far.kı gözetnliyen dli,ül·ordu. Derebrylik münoc;cbetlerı· 
bumanizm1eri vardı, Diz bunlara temas nin kat'i ta.,fi)·e.ıı;;i, küy vr o;..f'hir halkı· 
edecek değiliz, bizim mevzuunıu1. mo- nın do i~ine geli.)·ordu. Bu ili~~rla bu 
dem hümanilmdir. de\.·ir burjuva humani1minin mu~pet l'e 

HU:manizm sözü Lt.tincede h"L<;anf m5.- miiterakki rol oynadıltt bir wrpiJme 
baMna gelen humanus keliınef..indrn de,·ri olarak tavslf edilebilir. Fakat bu 
r:ıkmı, tır. Jlumnniım ri.inrsnn_ de-vrin· oı;ınır, ke-ndi ihtiyac. ~·e i~te.ğine ki· 
de yeni doğmu!ı; olan ticaret buıjuva· fi derecede uy«':'n ı(bmai n~.ıann ku
Uıı;inin derebe-yliğin ve kah)lik kilise,.İ· rup inki ah lmlu1.nlar1nı cnını}et. ıt1hna 
oin tahakkiimüne karşı actı~ı miicade· eldıktan sonra oı;ınıf menhuıtlen l)nu. 
te seyrinde tekemmül etmi• ileri bir t'İ· mevcudu ~üdafanda halkı IJ!rsı bi_r ~-.., 
ban gôrüş tamdır. flumanizm in~auı· zlret alınatc:a ~~-k ve. m~cb~r.etmıştir. 
tar için ,ah..cı.i wrbestliL istiyen, onlAr Böyletikle hu humanızmın ıçtın.at ka· 
arasında asalet farkı tanımı)an, in· rakleri de def::iıı;mi~ ,., artık eskiıni<~tir . 
una ve onun te[e-kkürüne jnann1ak f'· İnklqa[nıın muayyen bir nıerha1e~inde 
.. ,ına dayanan, ilimde inki~'\( .-.erbesl· bu yeni ni7.atn C'.emiyete Ü) le bir iıt bô· 
lijine taraftar ve mti~petliKi i..abul e· lüınii. ~okmtHptur ki, artık in anlardı 

·den bir C'."lhan telakki tarzıdır. ne şahııı serbestliif, ne de te[l'kkür 

XIV·XV inci asırlarda İtalyacla ba~l:\ hiJr~~yet~ ~al~ı~ı,_ bm~a~~m i~il;aı 
J'ln humaniım X\'1 ncı ,.e XVll ntl m

1
. a •dn~sını~ a elade a.ıı;;ı~ ır 1ça.~ ı. •· 

1 d a 1 i Avnıpanın di;e-r mem· ıne u mu olan ferdlerın ıtı 1.ıı;;ıyeh ,.e 
• 31r ar a g r > .. d k b'I' k" 1 1 b .. b'"l"' leketlerlnde de inki"lllf etnıi,tir. Burju· )·arn ış a ı ıyeti ur ennı ş, us u un 
\>a bumanizmi bü)ük Fran\ıZ ihtilalin~ ortadan kalkmı tır. 
tekaddüm eden u.nıanlarda, X\. 10 lnrı Artık eskiyf'n bu htımanh;m bir ta
u:ırda Fransada en yükstk ml'rhale~i- rıHan mü.tıtahsil ku,·velierin müterak· 

88 ulaş-mıt bulunu~·ordu. ki inkiuhnı taoı;dik ve bu dar l'e k~-
Humanizmin asırlarca süren blr tarİ· kin hı bülünüinü rayriin"lani olarak 

lıi vardır. Ve cemiyetteki tek&mül, iç- tav~i[. gibi bir tezada dütın1ü' oluyor
tiınat smıOann mahiyetleri ve in~n)n· du. Bu i<11 bölün1i.inün hayotın her ıı;a
nn birbirlerile olan münasehl"tlerine ha'1nt bütiin iddetile kendi tt'~iri it'İ· 
bai:h olarak birçok deiio~ikliklere ma· ne ı1mnsı üzt>rine de bu tezncl bütıbÜ· 
nıı kalmıthr. Nitekim on yedinri. ve tün keo;kinle .. mi' ve idareci ıı;;ınıhn llle· 

00 
sekizinci asır btımanızmi demoJ..ra- olojlc;i kat'i olarak yalnız dnr sınıf men 

tik inkıhi.blar bumanizml, burjuva hü· faatlerini koruyan ve halk alPyh•Arı bir 
manizmi idi. İçtimat değiMkliklerde e- karakter alınca da büsbütiin arabsa(ı 
leba.şı olan idartti ~ınıfın balh \Utlele- ribi kan$m•' ve halledilmeı. otn.u,tu. 
rine katlı otan münawbct ,.e \-"&7.İle· Garbi Avrupada inkıliİ.bct demokrasinin 
tinin bu tebeddülıit üzerinde mühim ttreddi<;;.j ,.e ıtriye rücuu evvelce ha· 
tHirleri vardır. J\.fi.istah~il kuv\-e:tle-rln kikaten ileri olan Garb humani7mine 

d i "h arlık mürteci blf' mahiyet çenniışlir. tnki..._ıına engel olan, geri ve _ •_r_ <tlı • 
aal prtlarile cemiyetin tekıfırniılune sed İn'8na hakikaten hürriyet ve hnk ta· 

· h d nıyabilmesi için bumaniznı hucün artık (C"ken derebe)·liğin ı~ ac;ı .. ~m~ntn .• 
burjuvazi cemiyettekı deı:ı~ıklıklerın mevcud ,a:rtlara göre yeni bir ~kil 
idareci. i tdi. o idattci1iğini hcn1 ~iya.-..i a]mak ıztırar1ndadır. 
tlem de fıkri sabada tahakku h«'Hirebi-
E 

'Adliye koridorlarında 

Haberleri olmadan 
evlenmi,ler, ,imdi 

ayrılmıya çalıf ıyorlar 
Davacı anlatıyordu: 
- Reis Bey, dedi. Kocnm J.lehmedle 

30 senede-nberi evliyiz. Geçenlt.rde bir 
verast ilimı çıkartmak icaO etti. }lü
vive-t eüzdanım Arab harfleri.le yazıh 
olduğu için, i1k df'fa onu değiştirmek 
lcab ediyordu. Nüfusa mLiı·ac:ınt ettim. 
Gene bir memur, bir !liiirü defter ka
rı,tırdıktan sonra kocamın adını sor
du. Söylediiim uman de derin bir hay 
retle yüzüme bakarak: •Allah Allah de 
di. Teyzecii;im, sakın bunda bir yan
hflık olma~ın? Sen burada l\.'fehmeodle 
değil, Abdullah adında blrls\1e evli 
ıörünüyorsun• Aman evlid1m. B(n 
Abdullah dediı(in adamı tanınııyorum 
)Jile. Kocam Mehmed 1.1ğdll' ve halen 
de beraber oturuyoruz dediın. Memur 
başını iki tarafa sallayarak df'lteri bir 
h11yll daha karıştırdıktan ~onra: •Evet 
dedi. Sen 1327 de l.lehmedle evlenmiş
ıin. Fakat 1936 da ondan ayrılınış Ab· 
dullah ile nikilhlanm1şs1n. Abdullahı bu 
lup, kaydını düzelteceksin. 
Başıma gelenleri kocama da anlattım. 

Ertesi gün Abdullahı bulduk. Zehra b· 
mlnde de nikahlı brt kan!ı Vilrmış. Zeh 
rı biri görünce koca!llnı ne yapacağımı· 
zı sordu. Bit de ziyaretimizin sebe-blni 
anlabnca kadın gülmete ba,ladı ve· 
.Söylediğiniz tarihte Abdu11ahla ben ev 
lendim. Ve eski kocamın adı da ~leh .. 
meddi. Şu halde ıriıln i~mlnlz de be
nim gibi Zehra olacak ki memur yan· 
lıılıkla beni Mehmedin, seni A.bdulla
hın karısı olarak kaydetmiş. Uzülme
yinlı, bu if çabuk hallolunur.• dedi. 

Hikim; Abdullah neerde? diye sordu. 
Kadın cevab verdi: 

•- Apartıman anhibinden bir hatla 
izin almış, memleketine gitmi,, ben o 
ıelmezden evvel müracaat edeyim de 
mahkemeden cün alayım. dedim. Fakat 
reb bey bu i•in daha fena bir tarafı 
var ki ıöylemeği unuttum: Benim işim 
Abduliahla aynlmakla bitmiyor. Ko -
camla da yeniden nikôh olm<1.m 18zım 
lmif. Hem de yeni usu1 nikah, yani bu 
ya,tan sonra ıamane tazeleri gibi ko· 
camla beraber bir de evlenme memu
runun önüne çıkacakmışız. Fakat ne 
yapayım. alnımın kara yan.tıı böyle 
imiş. Hem de yeni usul nik;"ih. 

Mahkeme fA}ıidlerin ~lbine, duruş· 

manın 15 gün sonraya talikına karar 
verdL 

ER)f;\N 

Edebi roman 

ANA 

AJ; R!ZA 
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ithalat mallarının 

tevzii meselesi 
FiatJarı murakabe koml<;yonu, muh

telif memleketlerden gelen ithaliıt mol· 
larının tevzi işlerini kontrol ve idare 
etmektedir. Şimdiye b.dar bu hareke· 
tin müspet neticeleri elde edilmiştir. 

Gelt>n mallar, spekülasyon dalgalan a
rasında kaybolmamış, ihtiyaclara göre 
taksime uğramışbr. Mıntaka Ticaret 
müdürlüğü, daha evvel de ithalatı bu 
suretle kontrol etseydi, piyasada ihti· 
kAr hidi~eleri bu derecede inkişaf et
miyecekti. 

Son ıünlerde ldilBne bir surette tev
z\ edilen mallard. n birf' de ot.Omobil 
lAstiği ve tenekedir. hlıntaka Ticaret 
müdürlüğü, bir kaç gündenberl tevzi 
Jşlerlnden aldığı tecrübelere lstin;ıden, 
otomobil lastiKi tevziatı için bir tali .. 
matname hazırlamıştır. Bu tahmatnn
meye tt:öre, otomobil acentalan, ihtiyacı 
olar.lara lbtik verecekllr. Bu ihtiyac 

hakkında toförler cemiyetinden de bir 
\'esika ahnacaktır. Acentalar her cu· 
martesi günü kaç ,oföre ne miktar ıa~
tik verdiğini, Mıntaka Ticaret müdür· 
ltiğüne bir beyanname ile bildirecek
tir. Tiillmatnamede, elinde 18.stik ol· 
dutu halde, acentalardan lhlik alan 
kimseler hakkında. koruma kanununa 
tevfikan ceza göreceklerine dair hti
kilmler bulunmaktadır. Mıntaka Ti .. 
caret müdürlüğü otomobil li.stiği hak
kında yaptığı talimatnameyi,. diğer 

mallara da teşmil edecektir. Piyaqya 
bol miktarda mal geldiği zaman tali
matnme esa~lanna göre bu mallar tevzi 
edilecektir. 

Birkaç gündenberi yapılan tecriibe
ler göstermı,ur kl piyasaya külliyetli 
miktarda mal geldi~! zaman, fabrikalar 
ithalat tacirler!, ihtiyacları hakkında 
mubal.lğalı Hneler yaparak_ l~re a
dnmli!ırını da müşkül mevkide bırak
mnktadır. Bu listelerin tetkiki de ayrı 
bir mesele teşkil etmektedif'. Bu gibi 
h.ldi.'lelere meydan vermemek, Jhtiyac
lan daha salim bir surette tahfif et
mt>k için yeni tedbirler ittihaz edi1-
m<'ktedir. 

Görülüyor Jd, ithalatın kontrolu ve 
lthalit mallarının tevzii işi için evvelce 
lf"~it edilmiş esa~lar mevcud değildi. 

Tecrübelerden alınan neticelere gcire 
talimatnameler hazırlanmaktadır. Hal
buki daha evvel bu me~ele!ere karşı 
htıı1rlıkh olmamız icab ~erdi. ır . A. 

Tefrika numarası: 46 

- KIZ 
Yazan : P E R İ D E CELAL 

Gene kadın biraz geri çekilerek bo
iuk bir sesle: 

- Bir ~y yok, diye mırıldandı. A
abını bozuk biraz, hepsi o kadar. Bt>n 
df' Alevin gece gelmemesine üzül .. 
düm. 

- Kızın başına bir ff!Y mi gelJi 
yoksa? 

- Ne münasebet! 
Bunu bağırır ıtihi ıOylf'na;Jtİ. Kendi 

ettlndl'.!n kendi'li de korkarak birden
bire sustu. Alçak sesle: 

- &ni bırak. dedi. Y:ılvarırım 1-ıc· 
ni yalnaz bırak anne ... 

Se"'ini tekrar yük.seltmi';ti: 
- Bilmiyorsun, bilmiyor:ruıı! .. dive 

b•1tırrlı. 

İhtiyar kadın. deh~tle büylimü'I göı 
lerl~ kııına bakıyordu. 

- Fak;ıt neyi. dffii. neoyi bilmiyo -
rum? Bana niçin 10yleme-k istemiyor· 
alı>ı" 

Ge-nc kadın bu lt'fer hidde•tr:n k.sıJ. 
mış bir sesle tekrar etti~ 

- Anne git, rica ederim git. Snrıra 

eonra konuşuruz. 
Servet Hanun biraz daha gerilemiş· 

ti. Yüzü korku ile gerilntİl ve ı1arer
mıştı. Bir şey söylemek isL?r 1'ibi du
daklarını oynattı. Fakat söylemt>di 
Döndü, ı;essiz adımlarla yiırüdil, oda· 
dan çıktı~ 

Canan yalnız kaldığı zaman ayna!llı· 
nın önüne yürüdü. Oraya düşer gibi o· 
turdu. Dirsekltrini dayayıp, ellerile yü· 
rüniı a\.'uçlayarak kendine baktı ve 
onnesinin yüzünü gördüğü zaman düş· 
tüğü telişın, hayretin derecesinl bir 
anda anlayarak donmuş a:ibi hareket
siz kaldı. 
Aynanın jçinden ken<lisine bakan sol

gun yilz, sanki bir başka kadına. aid· 
di. Burundan ağza doğru inen derin 

çi7giler, alnı ikiye bölen ke!lkin kırı .. 
ık , çürc·· k bir meyva gibi morarmış, 
Şİ!<erek irile~mi• dudaklar ve ni· 
hayet çlar, ıakaklarda parça par· 
ça bembeyaz saçlar!. Gene kadın 

aynaya yaklaşıyor, yaklaşıyor .. göz
IC'ri d~h$etle büyümüı, daha ya· 
kından bakıyor. Bütün bunlar bir 
;;ecenin içinde mi olmuştu'? Birkaç 
10atte böyle çökmek!.. Hele ıakakları-
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ŞEHiR ve MEMLEKET 

HABERLERİ 
Renk değiştiren 
hususi otomo
biller türedi 
Vilayet, 

ihzari 
buna kar'ı 
tedbirler 

almıya başladı 

Benzin t.ahdidab i~in Koordinazyon 
Heyeti kararile hususi otomobillt>re 
benzin verilmemeğe başlaması üzerint! 
ıtehrimizde bulunan birçok hu!>usi oto
mobiller, taksi şekline boyanarak ça· 
lı!Şmağa devam etme~e b8$!amı~lordır. 

Bu hurusi otomobillerin e!~ <;erisine 
tecrübe levhaırn yapı,tırılmaktadır. Bu 
suretle hurutıt otomobiller, tecrü~ lev 
hası altında istedikleri gibi çalıı;.mak
kıdırlar. Birçok hususi otomobil sa
hiblerinin de henüz tebligatın yapılma
mış olmasından istifade ederf>k garaj
larına fazla miktarda benzin aldıkları 
görülmeğe boşlamıştır. DlW:er taraftan 
otomobillerini taksiye tahvil etmek için 
bir çok husu.si araba sahibleri, alika
dar makamlara müracaate bo.1l3mı::ılar
dır. Viliiyet bu hususta kafi tedbirler 
alarak taksiye yeni arabahıır H&vesine 
mıini olma'k.tadır Benzin t..ohdidatı \'e 
otomobiller hakkında bugün Ankara
dan tebligat beklenmektedir. Vilayet, 
bu husustaki tebligatı alıncaya k"dnr 
ban ihz.arl tedbirler almağ3 devam et
mektedir. 

27 haylaz talebe 
yakalandı 

Maarif müdürlüğü ve Emniyet mü
dürlüğü mekteblcrin açık bulunduğu 
saatlerdP, taleb<-nin !linema 'ı:! kahve· 
ierde vakit gejçirmelerine m1ni olmak
tadır. Dün ubıta memurları kahve -
lerde oturan 27 haylaz talebeyi yakala
mıştır. 

Asker ailelerine yard ım 
Askeri ailelerine yapılacak yardım 

fiilen 1 kinunuevvelden itibaren baş
layacaktır, Yardıma muhlac ailelerin 
ve yardıma ı,urak edecek mükellefle· 
rin tesplti bu günlerde kazalar tarafın· 
dıtn tamamlanacaktır. 1 İkincikinundan 
itibaren bütü'I\ resmt ve husust devair, 
ticari müeMesat memurlarının mü
kellef olanlarµ:ıdan yardım tahsisatı ke 
secektir. 

Doğan vapurunda bir 
kaza 

Limanda demirll Doğan vapurunda 
çalışan tahmil ve tahliye amelesinden 
Nacinin üzerine, vincden kurtulan pa· 
muk batya.c;ı düşerek alır yaralan -
masına sebebiyet vermiştir. Naci has-
taneye kaldırılmıştır. · 
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* BL'LGARİSTANA BALIK GİDİ· 
YOR - Son günlerde Bulgaristana ba· 
lık ihracahmız çok artmıştır. Sevkiy:ıt 
Türk motörlerile yapılmaktadır, * RC~IANYA TİCARETİ - Ru -
manyanın buradan alacağı malla:- için 
akreditif gelmiştir. 1500 ton tiftik ve 

Bugün teneke 
tevzi komisyo
nu toplanıyor 

yapağının bugünlerde göndenlec•gı Fabrikalara ne 
söylenmektedir. 

kadar 
lazım olduğu 

edilecek 
* l1 MUHTEKİR BAKKAL YAKA· 

LANDI - Üsküdar ve Kadıköyünde 
dün yapılan kontrollar esnasında Jl 
bakkalın iiat murakabe komb::;onunun 

teneke 
tetkik 

tespit ettiği fiatlar haricinde .aatıt yap· ---
tıkları tespit edilmiş ve haklarında ta· İngiltereden gelen tenekelerin bir 
kibata ba,ıanmv;tır. kısmı petrol kumpanyalarına veril -* İNGİLTEREOEN l\-lAL GELi - mişti. Geriye kalan kısun ds, kons<>r
YOR - İngiltereden bugünlerde yeni· ve fabrikaları, nebaU yağ, zeytinyağ, 
den mühim miktarda ithalit maddesi peynir imalithanelerine, teneke kutu 
gelecektir. Bu parti içinde bilhass..ı fabrikalarına tevzi edilecektir. Mıntaka 
mensucat, nişadır, sanayide kullanıl:ın Ticaret müdürlüğü tenekelerin tevı.i 
yağlar, toprak ve madeni boya.lar, tas- işini tanzim etmek için, Milli Sanayi 
tik, teneke, boya, kireç kaymağı bu .. Birliğinin de fikrini alacaktır. Bugün 
lunmaktadır. ~fıııtaka Ticaret müdürlüğü müşaviri * İTALYA İLE TİCARET_ İtalya· Hayreddin Şükrünün riyasetinde, l\'lil· 

li Sanayi Birliğinde teneke t.evzii hak
ya nohud ve deri ihrac eden tacirler 

kında bir toplantı yapılacaktır. Top ... 
dün }.!ıntaka Ticaret müdürlüğünde 

. lanlıda teneke istiyen fabrikaların ne 
toplanmışlardır. Bu tacirler ltalyadan 

t miktar tenekeye ihtiyacları olduğıı tes· 
kendilerine a.kreditil açıldığını Jspa pit edilecektir. İhtiyacların tespitinden 
ettikten sonra lisaruı alabileceklerdir sonr11, yapılan müracaatler tetkik e· 

Vilayet ve Belediye 
* KABATAŞ MEYDAN! - Kaba

taş meydanının açılmasına henüz bat· 
]anmamıştır. Müteahhid üç güne kadar 
işe başlamadığı takdirde mukavelesi 
feshedilecektir. 

dilerek ona göre teneke tevzi oluna-
caktır. 

Gizli bir 
fabrikası 

morfin 
bulundu 

* YENİ ÇÖP KUTULARI - Tak- Dün, birkaç eroncinin yakalandığını 
sim - Harbiye ve ~laçka araısı'°ndaki yazmışlık. Zabıta bir eroin fabrikasın· 
caddelerle mahalle aralarına yeni tipte dan tüphe ederek ara,tırmalar yap • 
çöp atma kutularından 30 t.anesinın mışhr. Neticede Beşiktaşta Dikllitaşta 
takılmasına dünden itibaren ba,lanıl- Salihaddin isminde birinin evinde bir 
mıştır. morfin fabrikası bulunmuftur. Fahri .. * SİRKECİ TRAI\fVAYLAltl _ katla, cam balonlar, lıi.stikler, morfin· 
Sirkeci .. Beyoğlu tramvayları Enıin· ler yakalanmıştır. Fabrikada piyanist 
önü meydanının tanı.iminden evvel ol- J ozef isminde birinin de morfin ima
dugu gibi dünden itibaren gen') Emin· lindc mütehassıs olarak çah,tığı anla
önü meydanından döruneğe batlarnış· ~ılmıştır. 
lardır. 

* üç AYLIKLAR - Müt•kaid ey- Maarit 
tam ve eramilin 3 aylıklarının tevzin· * MAARİF MÜDÜRLERİNL'l TEF· 
tına önumüzdeki ayın birinci günUn- TİŞLERİ _ Maarif müdürü Tevfik 
den itibaren başlanacaktır. Kut dün BüyÜkçekmeee ve Küçük.çek· * 1\-IUSiKi SAN'ATKARLARI - meceye giderek mektebleri teftiş etmif 
İçkili içkisiz kazinolarla tiyatrolarda ve ihtiyaclarını ıözden geçirmiştir. 

çalışan musiki san'atkirları v.t bilü- * ÜNİVERSİTEDE - Yabancı dil· 
mum çalgıcıların vesika almaları. ve· ler muafiyet imtihanlarına dün başlan
.sika.sız çalgıcı çahşlırılmaması dün ka- mıştır, İmtihanlara fransızcada!l 368, 
za kaymakamlıklarına tebliğ olunmu~- a)mancadan 75, ingilizceden 148, rus· 
tur. çadan 3 kişi girmek auretile 594 kişi * AZABliAPI MEYDAN! - Azab· lştlrak etml1tir. • 
kapı • Perıembepazan arasındakı yo- * TALEBELERİN KONTROLU -
lun genişletilerek açılmasına yakında Ders zamanları sokaklarda gezen ,sine
başlanacaktır. Belediye buradaki bina· malarla kahvelere giden talebenin kon 
!arın yıktırma işine başlamıştıı. troluna ba,lanmıştll'. Mekteb idareci .. 

Müteferrik 
* YUNANİSTANA YENİ BİR Kı\· 

FİLE GİDİYOR - Şehrimizdeki Yu
nan koloni.c;ine mensub 60 kişilik ikinci 
bir kafile bu akşamki trenle Yunania:
tana gideceklerdir. 

terinden başka polis memurları da mu
rakabe işile ali.kadar olacaklardır. 

* EMEKTAR BİR MUALLiM VE· 
FAT FITİ - Memleke-te on binden 
fazJa talebe yetiştiren Kabataş lisesi. 
muallimlerinden Nevşehirli M. Tevfik 
dün gece vefat etmiştir. 

il HER GÜN BİR MJ!;SELE ıı 
karartma malzemesinin 

Murakabe Komisyonu 
edecek - Bu hadiseye meydan 

fiatları yükseliyor -
toplanarak fiatları 

vermemek için daha 
İcab etmez miydi ? 

Işık 

Fiatları 

Yarın 

tespit 
evvel 

tedbirler ittihaz etmek 
Dündenberl, ışık karartma malzeme· ı velce 35·45 kuruşa satılan mavi am 

sinin fiatları artmış, bu malzeme de puUer, şimdi 6.5 - 70 kuruştur. 
· ı B:' hususta. salihiyettar 

malumatı vcrmiftir~ 
bir 7.at fU 

ortadan kaybolmuştur. Dün sabah, 
mavi kiiiğıd, siyah kiğıd mavi ampul 
almak istiyenler dükkanlara uğradık
ları zaman: 

- Yok, bitti, kalmadı. 
Gibi cevablar karşısında kalmışlar -

dır. Mavi kiğıd almak için, dükkan
cıya biraz ısrar edildiği uman. 

- Ne yapalım, sl:zin için beş on ta· 
baka mavi kiğıd bulabiliriz. 
Dükkincı bu cevabı verdikten S(lll

ra, eV\·elce yüz paraya satılan mavi ve 
siyah kağıdlan, mü~teriye dört kuru~a 
bet kuruşa kndar .satmaktadır. 

1'-favi ampul fiattan da artmı~tır. Ev-

nı dolduran bu aklar!.. Ne zaman, nasıl 
bu hale gelmitıti? Canan aynanın için· 
deki bu yüı.de yalnız gözler:ni tanı
yor. blak, yorgun, fakat gerıe güzel 
o ııyah gözler._ 

Birdenbire elini yüzüne kapadı .• o. 
lamaz, diye. mırıldandı. Olan1aı. böyl~ 

bir gecenin i~inde!..• Sonra yavaş yava, 
eUerini yüzünden çekerek yanıldığına 
emin olmak ister gibi korku ile tek· 
rar aynaya baktı. Boğuk bir se.,le: 

- Aman Allahım! diye mırıldandı . 

Ben bittim, mahvoldum ben! 
Aynada uzak, yabancı bir başka yüzır:

bakar gibiydi. O kırışıkları, o çökmüş 
ıolgun yanakları, etrafları moı·armıt ve 
içeri çök:mü, &özleri, f8kakl3rında par
lamakta olan demet demet ak saçları 
korkunc bir ıstırab içinde seyretti, 

Bir an kızı için duyduğu endişeleri. 
korkuları unutur gibi oldu ... cReşid be
ni bu halde görürse. diye titredi. Diş· 
!eri birbirine vuruyordu. Elini alnın

dan ve ak saçları üzerinden geçirdi. 
Dudaklarında acı bir tebess\im belir
mişti. Ümid.'>iz, hazin bir tavırla : 

- Nnsıl böyle çöktüm! diye mırıl· 
dandı_ Mi.ithit bir gece idi. Beni b:tir· 
di. Kolay değil, bir facia yatıyorum. 

BirdenbirP isyanla doğrulmuştu: ·Ha 
yır, hayır!.. Reşid beni bu halde gör· 
memelidir• dedi ve eli gayriihtiyari 
pudra kutusuna doğru uzandı. Kısa 
bir tereddüd ıeçirdi. Alnındaki c:i,.gi 
büsbütün derinleşerek bir an hareket· 

FİATLAR TFSPİT EDjLECF.K •- Işık karartma malzemesi, beyan-
Dün ışık karartma malzeme~inin pa· hameye tibi tutulmuştur, komb:yon 

halılaş:maRt üzerine Mınt.aka Ticaret mal mevcudunu öğrendikten sonra, fi
müdürlüğünden fiatlan murııka.be ko· atlan tespit edecektir, bu itiharla ba
mİ!lyonunn şikiyetler yapılm~ştır. Fi .. zı dükkin ve mağazaların pahalı oln· 
atları murakabe komisyonunun kon .. rak mal satma.sına meydan verilmiye
trol memurlan, bu malzemenin satıl· cektir .• 
dığı yerlerde tetkiklere başlamışlardır. ş nyed fiaUar daha evvel tespit edil· 

Fiatları murakabe komisyonu, yarın ıniş oL~ydı, dünkü gün, bir c:o~ insa?ı· 
öğleden .sonra toplanarak m~vi ki.ğıd, !ar, bu malzemeyi pahalı ola_..·ak, teda
siyah kağıd, denlz muşamba.c;ı, koyu rik etmiyeceklerdi. Fiatları ınurakabc> 
renkli ambali.j ki.ğıdı, istor, ~iyah bez, komi~yonunun, bu gfbi hi.diseler'! mey· 
koyu renkli bezlerin, mnvi ampulicrin dan vermemek için. daha evvel tedbir· 
fiatl:ırını te,,:pit edecektir. ler ittihaz etmesi J.lzım gelir. 

z;:iz kaldı. Fakat scmra kutuyu kendine şaş.kın, perişan, matemli, büyük fel;l.
do~ru krt bir hareketle çekli. Acele ketli günlerin havası içinde lehammül· 
boyenmağa başladı. Parmak!arı titri- süz dakikalar ya~ıyorlar. 
yor, hareketlerini zaman zanıan şa~ı- Fnkat kimse gene kızın ölümüne inn
nyordu. Yanaklarına bol allık 11.\lymuş· namıyordu. ~lese1enln esasını, gene kı
tu ... Kırışıkları pudra ile örtmeye ça- :-:ın nasıl ve ne sebeblerle ka!;'ıp git· 
Jştı. Fakat dudaklarını boyarken bir· fiğini bilmiyen Servet Hanım: 
d( "'" bire durdu. Alevin bo{,ruk ses~ni - ~luhakkak bir çılgınlık yaptı. 
duyar gibi olmuştu. cFahişe!:t dt>mişti Bizden saklanıyor, diyordu. Kimbilir 
gene kız. Kıpkırmız.ı olarak ruju e- nerede, ne yapıyor? Fakat ne zaman 
linden attı. bu oyun bitecek, ne zaman dönecek! Bi 

- Ne yapıyorum .. diye söylendi. De· zi meraktan çıldırtmak mı isti;·or? 
iirdim mi ben? Niçin bu kadiııLr feci bir Ve bir taraftan OfkelcnirkC'n diğer 
insan oldum, niçin bütün bunir.rı yapı· taraftan gözlerinden yaşlar dökülüyor-
yorum!. Böyle bir felôket h;inde!. du. 
Şimdi aynada pudranın altında ifa .. 

desi silinmiş, mermerleşmiş olan YÜ..:u 
ate, rengi yanakları, kıpkızıl dudakla· 
rile ona biraz evvelkinden daha çir
kin, korkunc görünüyordu. Bir maske 
takmış gibi kendini rahatsız hiE.."l"ettı 
Her feyl unutarak tekrar Alevi düşün 
meYe ba$ladı. Bütün t'ndişeler, korku· 
lar ayni kahredici şiddetle avdet etti
Jer. 

* O gün ve ertesi gün yapılan bii!ün 
araştırmalara raimen Alev bulunama
do. 

Havadis duyulmuştu. Gene kızın ah· 
pabları arasında telefonlar durmadan 
işliyor, Ahmed köşkten vaziyeti soru
yor. Fikret. Nedimeye koşuyor, Servet 
Hanımdan Nazlı kPlfaya kadar herkes 
artık gene kızın bu ani gaybubetile 

Canan evin içinde kafese konr!"lu~ bir 
ha}'l·an gibi ~ıkıntılı dolaşıyor, hazan 
a~lıyor, hazan da hiç durmadan buh· 
ran içinde konuşuyor, Reşide: 

- Hayır. diyordu. Yaşadı~ın:ı emi
nim. Hayatı sever. Evet acayib halie-ri 
vardır. Çılgınca şeyler yaptı~ı olmu~
tur. O geceki kaq:ılaımamız büyi..ık bir 
facia idi. Kendini kaybetti. Bana nasıl 
bakıyordu ve neler söyledi bll-.eıı!. O 
tılgın öfke, kedC'r içinde alıp ba,ını 

gitti. FakRt o e~n:ıda d.ı, sonra da 
ölümii düşünmediğine eminim . Ah !'öPn 
Alevi tanımaz.,.ın .. (ocuktur o, ani öf
keler, hiddetler içinde belki hf>qbsız 
hareketler yapar. Fakat bu hareketler 
zararları, acıları ıstırablarile ona çarp· 
tıklan anda, kendisinin tehlikede ol
duğunu hJssetti~l zaman toparlılnır .. 

(Arkası var) 
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Yaltnur, pencerelere çarpıyordu. Bu vardı, ıltk.tı. Yalnız ge _sey s.k~rıı 
gayet hafif ve bir süs vazifesini gören ile beraber yiyeceklerdi. O bu 
bir yağmurdu. Yağmur böyle yağarken helva alacaktı. Sıra onundu. ıık tar-
insanın içi Uşümezdi. Ve kimse kesta· Kenarda renkleri solmamış, f a bil' 
neyi hasretle aramazdı. Lık iplik iplik dökülmeye ba,ıayı~tabil 

Çocukken - o vakitler her ıece evde sedirde sarı ve beyaz tüylü ga~ı 0 '" 
otururdu .. yağmur pencere~c~·e çarpa· bir büyüklükte bir_ ~~di "uyuY;: ~~ 0 .. 

rak yağardı. Saat onda oda ıyıce ao&u- nu uyandırmayı duşundu. O .. uydi. 
muş bulunur ve her renk koyuluğun- daya bir kadının girdiğini gornıe 
dan bir az daha kaybetmiş aibi olurdu. Fakat . ul'.an~ırmadı. u çık• '" 
Saat on buçuğa doğru sobayı tekrardan Umıa ıçenld odada mantosun d•"' 

·etteo· 
yakarlardı. İlk soba saat altıda yanardı: rıyordu. Afallamıt bir •a:LlY d rallı 
Bunları hatırlıyordu. Yemek saatlerJ yeni görüyormuş gibi dolaşı~ 1.1.ıosi 
zihninden uçmuştu. düşünen Aliye bakıyordu. Al•de·e dol 

Sonra o ertesi gün için mektebde, ho bir hüzün vardı. Tekrar pencere.) bLI '" 
casına tahrir yazardı, ilk cümle; •yai:- ru yürüdü ve camın bir kenal'ınırı aıJl'I 
mur pencerelere çarparak yağardı· cüm iusunu ıilerek dışarıya baktı. RaDl ideO 
lesine çok benzerdi. dı. Sokakta camiye giden veyJ. c~çbi? 
Şimdi çocuk değildi, memur olmu$- çıkan yahud da camiye ai~e)do t phl'" 

tu. Akşamları kahvede otunıyor ve ~ekilde bir alikası olmıyan ifıS8P 0 

canı s.tkılıyordu. Sobanın kaç defa ya- lukları vardı. . l{ilP' 
nacaj;ını unulmuttu. Tahrir yazmayı da Alinin canı peynir ekmek ~ted,1 • ,,fs 
dü~ünmezdi. Maamafih böyle bir lCY run yanında kağıdlarla siısl~ b~ t.J '" 
yapmıya mecbur olsa1 belki yağmurun kotlu. Peynir yoktu. Sonra dık .,a .. 
pencerelere çarplığıru bildiren bir cüm miaya baktı. Kalçasından itibare;ll. 
leyi haber.siı.ce, a~sızın yazacaktı. cudü genifliyor, sonra da~alıY0~,. 1 1vl 

Bir çokları küçuklüklerinde çok şey Hocasına tahrir vazi!elerı yaı ! şt'" 
hülya etmişlerdir. Arkadaşlarının he- ni, bir defa aaat altıda, bir defa tubtt 
men hepsi on yaşına kadar zabit, kap· at onda yanan sobayı ,efkatla "'e f\5\1• 
tan saymıştı kendini. On yaşından son- günlerindeki bahar duygularına ~:n a'" 
ra başka '·eyl~~ öğrenilirdi, o küçük- bir hareke_tle hatırladı. s~~a .n~~ de: 
ken bir degnegı at yapmıştı, kıhc yap· caba Limıa o geceler bııını ev ..ol) dıl 
mııştı. Fakat ıabil. kaptan olaca&ım de- ğildi• gibi bh• ıeyler (tam bU d~~~sıcit .. 
meml,ti. Şimdi yirmi yedi~indeydi. On ,ünmek istedi. Tahrir vazifelerı ) kJP''" 
yaşından yirmi yedi yaşına kadar is- tı akfamlar yağmurdan kaçarak ~~ 
kambU oynamı,, yolda, o da arada bir, lannı çalanı komşularının ko~ll' 1 ,ııı' 
kadınları takib e~iş, sokak~a açlığını pembeleşmiş yan~kları olan ::~fi.# 
duyarak uzun mi.ıddet gezmı,, gazete· karşı muhakkak kı Llmlaya d~. dıı1# 
lerde bilmeceler halletmiş ve bol bol dan daha fazla ve hür bir iştıh9 ~
sigara içmişti. muştu. Fakat o yetişmi' bir ~ııdı~~tıl-

Kahvede oturuyo~du. Limiayı ilk o· disi tahrir vazifeleri yazan b1r ç pe"# 
larak o akşam gOrdu. Umia uzun boy- KolTlfularının yağmurdan kaçaıı. e ol'" 
lu esmerdi ve o gece Llmiadan çok bclf:şmif yanaklarile güzel karısı n . .Aı!• . ~ 
şeyler hatırlamıyordu. Zihninde o sa· muştu? Kocasından ayrılmamış {oi"' 
atlere mahsus bir bulanıklık vardı. 1.J.. Saç &Obanın üstünde duran çorbl J,ıl# 
mia göğüs geçirerek gazeteyi istemişti. tikçe koyulaş.mış, camların duaı•11 bıf 
O be, gazete isterken göğüs geçiren- ması Aliye artık herkesten ~)·fl "".,, .. 
lere hiç çocukluğunda bile rastlama· odada Limiayla bırakıldığı bisSlnı I''" 
mı,tı. Limiaya da bunun için bailandı mişti. Kocaman köprüleri, kalaba~ ~ 
denebilir. Bir kadın o an h°'una gitse zinoları, sinemaları ile şehir, ~u~~1,1!~# 
•bağlandım• derdi. Böyle bir teYe mera aaç aobanın derinden mırıltısı dtJY Sil' 
\u vardı. Lamiayı kahvede bulmuştu. rak yanan bir odada bırakrtılş~bi tı'" 
Umianın yüzüne uzun uzun bakmadı, tahrir vazifesini. sobada yakn'Uf gs t>J)'•'" 
öteden beriden konuştular. Ali onun k.ınWıydı. Aliyi eski günlerinl0 ıtıft 

~.ç~ir ~eyini merak etmeden alıp evina tına doğru çeken odanın ~yıl arıd~'" 
a:o~~rdu. çorbanın yayılan ve bütün bır j diıı.İ1' 

Uç arkadaş bir oda tutmuşlardı. Biri zün hüznünü taşıyan kokusU, 1'~ bit' 
bir namus meselesinden dolayı hapse mırıldanmaaı, bunların hepsi oda J!Pııl' 
eirmişti. Fakat bu namus meselesi ken- sıkıntı uyandırmış ve oday• Y' .d1 

di Uadesiydi. Asıl mesele dolandırıcı- dolu bulutlar getirmi§tl. Yllğttlur Y 
lık yüzündendi. Onu mu dolandırmış• caktı. \1 tJO 
tardı? O ı:nu dolandırmıştı? Bu~0as-ı ~a- Limiaya da. inanmıyordu .. ~d\1 ~i 
rışıktı, bılmlyordu. &asen bumesıne gece bulmutlu. Ona öyle ge\1) . c,Jı:tlo 
lüzum yoktu. Bir arkada,ı iki ay evvel on yıl evvel bulsa gene inannı.ı)ll 00\lr'I 

yattıkları odaya gelmez olmuş ve do· Fakat Umianın yorgun ballt itldt11 

landırıcıhk yüzUndcn hapse girmıştl. ho$una gibniştl. Şimdi Lamia yel' ~e4i# 
Oradan na~~ meselesi diye haber yol· kalkmı,, köşede kıvrılıp uyuYllD d• t1" 
lamıştı. Alının de . bu n~sıl nanıu.s. me~ yi uyandırmıya uğraşıyordu: O ol' F 
selesi, Fevzi ne ıştcydı, ana!:ıı kimdi, rılı beyazlı bu kocaman kedıyi Ç' 

l.ıaba.!tı kimdi? gibi ıualtcr aklına gel- viyordu. 
memişti. Fevzi hapisteydi. Ve şir.ıdi oda 

* ~·""' larında iki kişi daha rahattılar. 
Lamiayı ksranhk merdivenlerden 

zorla Çlkardı, yürümüyordu. Uzun 
Okçeli ayakkabları mcrdivenleı·irı tene
kelerine takılıyor ve Llmia üzerine 
yıkılacakmı' gibi. oluyordu. Ona pek 
eski günlerini, evini, mekteblik 1.lci
verd elbiselerini, 'eker ve kurban bay
ramlarının ilk sabahlarını hatırlatan 
bir koku havayı kaplamıştı. O ellerini 
uğuşturuyordu. Dairede müdürün kar
ı;ısına çıkmazdan evvel veya üşüdtiı;ü 
zamanlarda ellerini uğuşturuı·du. Oda
nın kapısını açtı. İki oda içiçc idi. Ve 
gözucu ilo hapse gitmiyen diğerinin o· 
rada olup olmadığına baktı. Oradaydı. 
L&.miayı görmüş, hafifçe fısıldamıth. 

- Kim bu be. Kim bu?. 
Diğeri memnundu. Lamia içeriki o

daya doğru seğirtti. Diğer ikisi kapının 
yanında bir ~yler konuştular. Arkada
şı boyuna gülüyordu. Sonra dunıyor, 
etrafına, Limianın girdiği odaya bakı· 
yorj 

- Yapma, diyordu. Bu gece, bu a· 
yazda ... 

Ali diğerine bir miktar pa!'a verdi. 
Ve yih:üne huşunetle •Nereden çattım 
sana• der gibi baktı. Sonra öbüı·ü ke· 
sik ve hızlı tekrar güldü. Ve ıapkasını 
alarak çıktı. 

Ali kapıya uzun uzun baktı. İlk işi 
pencerelere yakla~ıp yağmurun camla
ra çarparak ya~ıp yaj:mdığına bakmak 
oldu. Yağmur yoktu, herhalde ayaz ol
sa gerekti. Pencerelerin camlsn buğu· 
lanmıştı. 

Saç sahanın Ü.c;tünde bif' tas çorba 

Bir okuyucumuza göre 

Benzin istihlakinin 
tahdidi 

Devlı:!t, pek haklı ol11rak benzin sar
fiyatını azaltmak cihetine gitmekte -

dir. Mühim miktarda benzin yakan 
hususi otomobillerin seferd'!n men'i 

bu aahada atılan ilk adımdır. Fakat 

Uık,,:ilerin tam bir serbesti içinde bıra

kılması benzin tasarrufunda istenilen 
neticenin alınmaı-;ıru hayli gü('l~tire· 

cektir. Tramvay ve otobils l!lcierlcriuin 

aıaWhası taksilerin işlerini ço~altmı~· 

lir. Hususi otomobillerin r.ervhten 
kalkması da gene taksi müşterile-ı-ini 

çoğaltacak ve taksilerin benzin sarfi .. 

yatını artıracaktır. Bundan başka tak
silerin fazla çalışmaları yedek parça 
ve !istik kıtlı~ı dolayısile, bunicınn ça

buk eEkim<'lerini intac edecektir. 
B['nzin sarfiyatını esaslı bir şekilde 

tahdid it;in kanaatimize nazaran tak

silerin seferini azaltmak ve bir takım 

tedbirlerle taksi gezintilerine mini ol
mak ica b eder. 

Hu~usi otomobillerin asıl hcnı.in !!:ar

fiyatı bilha~.c;a cumartesi ve pazar gün· 
leri yapılan uzun gezinti seierlerinde 
vaki olmaktadır. Hu.susi otomobillerin 
cumartesi öğleden sonra ve paz:ır bü
tün gün se-ferden men'i hem l.lzım &ı.!· 
len benzin tasarrufunu hem de taksi 
müşterilerinin daha fazla artmamasını 

temin eder bir tedbir &ibi gözükmekte· 
clir. 

Saat allıyı beı geçiyordu. "'ı.ı< il' 
geceden kalma çorbayı teliş~a, '~ti)'~ 
18~ile içiyordu. Ali eski bır g ,t tı"jd 
gOz gezdiriyordu. Gazetede cirı~Y,, • 
berleri, siyasi ziyaretler, bıın 8 ,.~ 
silik fotoğraflar, a,~ r_o~ı.nla:Jtt!' ,,.
Bunların hepsi şehrın dıbıne ç . ;ç1,t 
tortu, bir fazlalık gibiyd~. ~li~.ard: 
bir sıkıntı ve bunalma his."ı .,, ./ -td 

Jc ı,µr":r 
Her ıteYe ·bana ne• deme bit 1 
Ayaklarını bütün uzunıuguncabif # 
rı Dolaşıyordu. Belii belirsiz ~· 
Sonra uzun uzun esniyerek ~k ot<J!' 
arkaOaşına ve Li.mianın gecct 
duğu yere baklı. uıtU· , 

Lamia gideli yarım saat oh\ tıl~ 
A1inin arkadaşı çorbayı bittr~d 

mez fırladı. Dışarıya çıkars.k 
odada oturan Ahmede bağırdı: \if 

- Saatin kaç.. Ahmed? .. 1utt< 
Sesi kutuydu. Gece ayaıdı:ı LI 

olsa gerekU. rİ',.ı'"' 
Ahmed de Alinin arkada!l ~· ,rl•~ 

da bir un fabrikasında ça 
1!1y11"' ı 

Biri makinistti. Biri çuvallar~ ~ .~"' 
Gitmek üzere iken AH şrkP a. saV. 

tu. Elinde bir bardak çay var~ oe~ 
leyin evde çay içmek Qdet!e ç~'f ~ 
Ali işine gittiğinde kahvecıy• ~,., ,., 
marlamak ilk işiydi. Arkad•t' Jcad•P' 
tedekl kah,·cde jçerdi. AU 3r !ıJ)Jı.1-
çayı uzatırken sabırsızlıkla do 

- Al, dedi, bunu iç de öyle· 
Göz kırpıp güldü. 
- Kim pişirdi? 
- Llmia. Daha saat beşle· .. 
Ali memnundu. 

1941 

piyangostl ,,ıııı 
tertlb ~ıi' 

Milli Piyango idaresinin 1941 ~ 
çefidli ve zen~n ikramıyell ıırirf1ı 1,,. 
başı plyanR;osu bu sene r eti& , 
Taksim Belediye kazinostl~rı: 1ıııPıl'1t 
cektir. O gece Yılbaşı şercli·ıjŞil'• ,.ı' 
cak baloda piyangonun çeki . ,eıt' lJ): 
23.30 da başlanacak ve yc:,o ur• 1 

girerken tam saat 24: te 100· ı-,-·~' 
büyük ikramiye çekilerek p · 
nihııvPt Vf'rilE"<'C'ktir. 

Eminönü ltalkevindcn: ıkiflcit~; 
22 ikincitcşrin cuma ve Z3 za.sOl d' 

rin cumartf'c;i akşamı tliaat ( ıorıııftp 
Evimiz.in Caiı~loA:lundaki "rb"rt'-" 
tem~il fU~miz (Kahranıe.rı>teY'erı-1 ı,.ı1 
temsil edecektir. Gelmek is '1ııı• 
llİriş kartlarını büromuzd9 1l 1 11 ,~, 

• 1ıı•1 

"''"~ rılnrı1ır 111111111 

~··•ıııı111111111111111111111111ttıı1111111ıı• 1111 ~ 

§ ~ A D 'VI v ,,,,. 
: 111ıııtl 
• 1111111 
Ttt1ıııı111111111111mıııı111111.ı_ı1111111ıı 11GRA'.\l 1'0"' 

BUGtlı.'KU PRO. 'k 1 ~.sıJ C , 
18.00 Proı:ram, 18.03 Muıt ·

19 
ıs ', 

ti . ,11 • 
nu!'ma, 18.45 Çocuk saa • ıJııbt' ı,1'" 

cuklar için milı.lk. ]9.30 d"O ~ ~ 
19,45 Fasd hevcU, 20. 15 113 21.ıO ~
tesi, 20.45 Büv-ük kürn~. ER~· 21 .45 ıet• 
nuşma, 2L25 Türk muıJtı. J-fflblr~ 
vasetlcumhur bandosu. 22-~ 11.•"' 
?2,45 Cazband (Pi.). 23. 

pro);ram ve k;\nanış. rof. ,ı,)"' 
2!/Jl/940 PERSf.~ s.ıs 

8.00 Progr;\m, fl.03 1-{ıııı~· kadıft 1~,,. 
brrlPr, 8,30 Miiıik. 8.4~ E~irkCt fi j,oS 

12.30 ProJ?ram. ]2 :l3 Tı rltt• 1 
!erden ıı:arkılar, 12 !10 l-{:~ 
Muhtelif türküler, 13.20 " 

Bun 
• 
ıçj 

lr 
iıt 
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...,_ 20 lkinciteırin 1490 

SON HABERLER 
İsviçrede 
bulunan 

İngilizler 

Bunların avdet etmeleri 
•• 
ıçın tertibat ahnacak 

~ l..ıııdra 20 (A.A.) - Reu•er: Dün 
~ Karnaruında bir ineb'us, balen 
""'~ ~ bul~nan ve İngiltereye dön
~ istiyen Ingillz tebaasının memle• ., 1 IJ,.: -•de&! hakkında tedbirler alınıp 

..... l!lladığını sormuştur. 

~iciye milste'8rı BuUer, bu ıua.~e 
ttılt ~~ verdiği cevabda, bwıun .b~
lı, &uı;lüklerW anlatnuf ve dellllftir 

~' Mümkün yegine yol, İspanya 
~Uduna kadar ~ransa yolu ile oto-
1,, '<le, bllihare ispanya hududun -
l\Jı.ı tiıbo~ kadar tr~nle gÜç bir_ .. -
"t t~. Lızbonda ise Ingiltercyc cıde
~~~ vapur her daim mevcud de-

~:tl•r, fU cümleyi de Uive etmistir: 
t, ı,..ıe, yakından tetkik edilmekte
'u·· ~e Vaziyetin önüne aeçmek içın 

·la! ıayretler yapılmaktadır. 

~En büyük tayyare 

Sovyellere göre: 

italJ1anlar 
müşlıül 

11GZİJ1ette 
Mask.ova 20 (A.A.) - Reuter: Kızıl

ordunun oreanı Krasnaya Z\'eıda ga· 
zete•i, Yunan - İtalyan anlaşmulığı 
hakkında diyor ki: 

Bidayette İtalyanlar, Yunanistanı ça
bukça işgal edeceklerini ümid etmiş
lerdir. Fakat İtalyan ba,kumandanlığı
nın bu hususta aldaomıf olduRu 'im· 
didf.n bariz bir surette cözükmektedir . 
Harbin bidayetl, daimi bir Y'un3ll mu
kavemetile karttlatan ve inisyativi 
terketmek mecburiyetinde ka!an İtal
yanlar için bir muvaffakiyet olarak 
tel&kki edilemez. Yunan muvaffakiyet
Jeri, Yunan ordusunun iyi muharebe 
kabiliyetinin bürhanıdır. İtalyan!ar, 
muhakkak ki, dağ muharebeltrinde li
yakatli bir muhasımla karşılaşmışlar
dır. Bu hafta !Onunda, İtalyan!arın as
keri vaziyeti sarıılmııtı:r. 

İtalyanlar dayak 
yiyorlar ve dayak 

yiyeceklerdir 
Atina 20 (A.A.) - Atina ajansı bll

diriyor: Katimerini gazet~ı. yazdığı bir 
bafinakalede, İtalyanın eski Atina el
çisi Grazi'ye hitaben diyor ki: 

·Muazzam İtalyan ordusu, Yunanlı
lara c;ok faik toplarile, tanklarile, tay
yarelerile dayak yiyor ve dayak yiye
cektir. Çünkü İtalyanlar, Yunanlıların 
bol bol malik oldukları en müesajr si
liha malik bulunmuyorlar. Bu ailih 

Japonyayasevk 

edilecek mallar 
• • 
ıçın ambargo 
. 
lngiliz H~riııiye 

müstefarı iıahal verdi 
Londra 20 (A.A.) - Avam Kırrıara· 

sında İngiltereden Japonyaya sevkedl
Ien mallara ambargo konulmak suretıle 
Birleşik Amerika devlet1erinin politi
kasına müşabih bir politika takib edi
lip edilrniyeceği hükUmetten :ooııılmuş
tur. 

Hariciye müsteşarı Builer, hükOmc
tin arzusunun mümkün oldu~u kadar 
sıkı bir surette Birleşik Amerika dev
letleri.le işbirliği yapmak oldul::unu ve 
bu işe dair iki devlet arasında isti~a
relerde bulunulduğunu cevaben bildir
miştir. 

Mısıra hava hücumu 

Dün 
41 

İskenderiyede 
ölü ve 70 yaralı 

kaydedildi 
Kahire 20 (A.A.) - Dahiliye Neza -

reti, dünkü düşman hava hücumları -
nın İskenderiyede 41 ölü ve ':'O yaralı
ya Rbebiyet verdiğini, 17 evin de yı
kıldığını bildlnnlştir. İtalyanlar bu hü
cumları birbirini takib eden bef dalga 
halinde yapmışlardır. 

Bir İngiliı deniz=-lhsi 
kayıb 

ff~KIK~T 

Kilablar arasında : 

Taiızimat 
İstanbul, 1940. Maarif Matbaası 
Sabile 960. Fiatı : 350 kuruş. 

Maarif Vekaleti tarafından, Tıuuima
tın yüzüncü yıldönüm.ü münasebetile, 
neşredilen bu eser .. tahlile bugün de 
muhtac olan yürüme ve durmalariJe 
milli davamızın mühim safhalarından 
biri olan• bir tarih hamlesini ·düşü
nerek a.nmak ve anarak düşünmek• 
için neşredilmiştir. 

Eserin hazırlanmasında otuzdan fazla 
profesör ve doçent çalışmıştır. Tanzimat 
ve &millerine umumi bir bakıf, tanzi
mat fermanının tahlili, tanz.imat ve ad
liye teşkilatı, tanzimat devrinde para 
ve istikrazlar, tanzimabn harici aiya
l!ieti gibi bir çok mühim mevzulan 
ihtiva eden bu eserde tanzimattalri en
düstri, maarif ve fikir hareketlerile 
tanzimatın başlıca siması olan 1.lusta
fa Reşid Pa.şa hakkında da ayrı ayrı 

etüdler vardır. 
Bundan başka kitaba bir çok, resim 

ve vesikalar da dercedilml•Ur. KJta ha 
metin harici il8ve edilen bu resim ve 
vesikaların bir kısmı Topkapı Sarayı 
müzesindeki a~ıllarındAn, dilerleri de 
İhs:an Sun.ıu, Faik Unat ve Selim G~r
rek'in koleksiyonlarından kopya edil
miş tir. 

Bir kısmı metin arasmda bir kısmı 
da metin sonunda verilen bu resim 
ve veı;;ikaların &ayısı yüz elliye ya
kındır. 

~ecme Rus 
H1'<Q np1eri 

Yazan: A. Gttrf11r Günfl'v. t!n<li 
Ba.Jıme\.i. 1940. Sahife 384 
Fiatı: 125 kuru,. 

Edebi tercümelerde bazı eı;nslar var
dır ki. bunlara riayet edilmedikc:e 
muvafık bir tercüme vücude Jtetirmek 
miimkün olama%. 

Bu esaslan aşalı vukarı •u şekilde 
formiillf'!'ltirmek kabildir: 

1 - Tercüme ikinci elden yaı:ıtlamaz. 
Bilhas~a usllıp sahibi aan'atklrlann 
esf"rleri daima &!C;hndan çevrilmelidir. 

2 - Tercümede asıl mutabakat ar
tis.tik mutabakattir. 

3 - Edebi tercümede uslUp başta 

gelir. 

Afrika harbi 

Taranto mağrbiyelinin 
ve Yunan - İtalyan har· 
binin bu harb üze~ine 

tesirleri 
(13 eylill hücumu 
Uzun bir hazırlıktan sonra, 13 ey

Jülde. İtıılyanların Trablusıc.rbdan 1'fı
aıra karşı yaptık.lan hücumla, Afrika 
harbi yeni bir ufbaya girmiş bu1unu
yordu. 

Harbin ba,langıcında Aftikada a> 
miktarda kuvvet bulunduran İtalyan
lar, İngilterenin, Ak.denizde, eski müt
tefiki Fran.sa ile uğraşmasından istifa
de ederek, Trablusgarbdakl kuvvetle
rini arttırmağa muvaffak oldular. De· 
nizden ve havadan Trablusı•rba hayli 
asker, yüzlerce tank ve harb levazımı 
naklettiler. 

Dört aydanberi devam eden Afrika 
harbinde, İtalyanlar, ciddi hücumlar 
yaparak İngiliz Somalisini işgal etti!er 
ve Mısır topraklarından Sollum ve Si· 
di - Barrani mevkilerini eli"! geçirdiler. 

Sollumun nüfusu az olmakla berıı
ber, başlıca ehemmiyeti, ıabii ve gü
ul bir limana sahih bulunuş:udur. ikin
ci bir ehemmiyeti de Mısır ve Trab
lusgerb yolu üzerinde kervan durağl 
olu,udur. 

Sidi - Berrani, Mısır topraklarının 
yüz kilometre içerisinde ve İskenderi
yeye giden mükemmel bir 1f05e üzerin
dedir. 
Harbin bundan sonraki inkişaf ıı:cyrl 

İtalyanların kazandıkları bu muvaf-
fakiyetler, Afrika harbini kat'i bir ne 
ticeye vardırmaktan çok uzaktır . .AJ. 
rika harbinin bundan sonr.Jki in.ki~ 
seyri, af&ğıdaki mülıihaular önünde, 
İtalyanın aleyhine olacai,a benzemek
tedir. 

1) Mısır ve Trablusgarb hududunun 
coğraft vaziyeti baıı hususiyetlere mı:ı
liktir. Nilin batısında ta~lık ve kum
luk sahralar uzanmaktadır. Arazinin 
mühim bir kısmı meskO.n de~ldir. Be• 
kilometre murebbaına ancak biı: :ıi:.fu5 
isabet etmektedir. Nispeten m~kün o
lan yerler ise sahil kısımlarındandır . 
Mısırın da nüfusu, Nilln ~ene denize 
yakın kısımlarındaki büyük tehirlerde 

ke&i.ftir. Sahralardan 1.iısıra b.ücum ta
savvur edildiği kadar kolay değ.ildir. 

İtalyanların aahll tehirlerini işgal ede
rek ilerlemeleri ise, kendileri için bü
yük bir tehlike te,kil edebilir. 

2) Vakıi, İtalyanlar Trablusgarba 
hayli asker ve mühimmat sevketmiş
lerdlr. Fakat bu kuvvetler, İtalyanlara 
istedikleri bir şekilde zafer kazandıra
cak miktarda değildir. Tar<:ı~'tto deniz 
mağllıbiyetinden sonra, Tt"ablusgarba 
kuvvet sevki, büsbütün imY.insız hale 
gelmemiş olsa bile, pek çok ıorlaş.mıf
tir . 

3) İngilizler başlıcası İsk:enderiyede 
olmak üzere, Mısırda bir çok derjz ve 
hava üsleri kurmuşlardır. İngiliz de
niz kuvvetleri ve tııyyareleri, İtalyan 
harekitmı devamlı surette iı'ac etmek 
tedirler. 

4) Alman!&rın İngiliz adalarına bü
cumlan, İngilizleri Afrika ile uğraı
makta mU.külita düşürmüştür. Buna 
rağmen İngilizler, son zamanlarda, ?ı.1ı
sırdaki kuvveUerini ehemmiyetli suret
te arttırmışlar, Mı.sıre. 200.000 asker, 
tank ve tayyare &evketmeic muvaffak 
olmuşlardır. 

5) Mısır, İngiltereye, Akdeniz sah.i
linde İtalyanlara karşı çok mühim bit 
stratejik mevki vazifesini görmektedir. 
MlSlr ittilekı ve İngiliz Sudanı saye ... 
ıinde, İngiltere, İtalyan rıömürıelerini 
ikiye ayırmaktadır. 

KURFRA TECRtlBESI 
İtalyanlar, bu z.orluklar karşısında, 

hücumlarını Kurf-ra'dan Siyua'ya teV"' 
cih etmeği denemişler, fakat bunda da 
muvaffak olamamışlardır. İtalyan Baş
kumandanlığı harbden evvel buralara 
bir miktar harb malzemesi ve yiyecek 
yığmıf!ı. Fakat bu miktar kifi gelme
mi,. nakliyattaki zorluk dolf1yısile, ye
ni mühimmat ve erzak şevketmek de 
mümkün olamamJştır. 

NETİCE 
İtalya, Afrikada şimdlyo kadar elde 

ettiği küçük muvaffa!öyetler le iktifa 
etmemek hevesine düşerse, in~ ba
rınmıyan kum çöllerinde kanlı ve çe
tin bir cidale girişıneğl göze alması 

lbım gelecektir. 
İtalya böyle bir sergüzc~te atılmak 

ceaaretinde bulunacık mı? Yunan • 
İtalyan harbinden aonra buna ihtimal 
verilemez. Bu, bir gün tahakkuk eder
se, neticenin İtalya aleyhine tece1U e
deceği muhakkak gibidir. • 
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POLİTİKA • ASKERLİK 

İtalyanlar vaziyet • 
ten şikayetçi ! 

talyan ordu•u nerede? 

1. talyanlar, vaziyetten fikiyet üzeri .. 
ne tiki.yet etmektedirler. Sebeb tll"" 

dur: YunanWar çoktanberl harbe hazır• 
la~lardır. Halbuki zavallı İtalya 
barble ani bir l\ll'etta ~ur. 
Bu vaziyette kendisini derhal toparla• 
) atn&mıftir. Onun için İtalya tarlhlnüı 
on bliyük ,.e en tehlikeli imtilıanını 
geçirmektedir. Ve işte pmdi bütün İtal• 
yan ıauteıeri bu ain tuttıınnuşlardır. 
Sanki %8 ilkteşrinde ülti.aıatomu ''eren 
Yunanistandır. Sanki Yunanıstan, Ar· 
navudlu.kta GOricede İtalyanlardan tis 
Htemiştir!! Hayret! tiıtelik İtalyanlar, 
Po vadisindeki ordunun manevra ve 
sür'at kabiliyetinden balısetıııişlerdl. Bu 
ordunun icab ederse Anun-udluğa, 
icab edene, Oniki adaya, Şimali Afri• 
kaya ve Habeşistana aevkedilebilet..-e• 
finl söylemlflerdi! Yollann açtk oldu• 
iu, bu seyyal ordunun elini kolunu 
ıaU.,a aallaya bu tespit edilen mevki· 
lere gidebilecejl iddia olıın..a bile, ordu 
rı.erededir? Bunu nasıl cörmek kabil· 
dir? Çünkil Yunan askeri ba orduyu 
yalruz arkadan ıördiitü için teşhis ko
yamamıttır~ 

Görice düferse! 

Simdi ltalyanlar tamamile Yunan 
topraklarından tardedilmitletdir. 

...ı_ Harb bildiiimlz gibi Amavuılluk 

lı ;'°York 20 (A.A.) - Ka!!fornlyada
ı.ı, . 'lllolidated AircraH Corporation 
~~ı lngiltere hesabına in.- et • 'tt olduğu bir seri büyük. ~mbar· 
'n :a-yyaresinin ilkini bıtim~.ltt3r. 
)\ ~dildiğine göre bu tayyare ,ımdı
lt lta;dar mevcud olan uıun mesafe 
~titrinin en kudretllsidir. Haber 
ı.ı, tine nazaran bunlar •Uçar ka
~dtn. de ~ mük~.mmel~. Bu 
1 tayyareler dOrt motorle mucehhez 
~ 20 ton ııkletindedir. Fa~Uyet -:a· 
... !O<ıo kilometredir. Stir'atlerl ıse 
" tı, '80 kilometreyi tecavüz etmek
~"'lve t.a,ıdıkları bomba ıık!'!ti de üç 
~ tona varmaktadır. 

• ruh• tur. Bundan 20 gün ~vvel Graıi, 
biıi .sabahın üçünde yataktıın kaldırdı 
ve Italyan ltıtaatJnın üc: aaat 90nra 
~arekete ıec;eceğinl bıldirdi. Acaba 
ltalyan lutaatının Elba!lana mı yürü
yeceğini IÖylemek istiyordu? Çtinkü bu 
g\ın Elbesanın donmuf dağlarında İ
talyanlar ııfır olan maneviyatlarile, sı
fırdan da aşalı kanlarile ümidsiz ve 
ruhsuz olarak kaflılarında Yunan bay
raklarını görüyorlar.• 

Londra 20 (A.A.) - Amirallik dai
resinin tebliği: Üssüne dönmekte ge
cikmiş olan Ralnbow denizaltı gemid

nin kaybolmuf telikki edilmeıı;i li.ıım 
gelmektedir. Bu gemi mürettebatının 
yakın akrabası, vaziyetten haberdar e
dilmiştir. 

4 - San'atklıane tercüme ancak 
qn'atkir1a.r tarafınd:ın yaoılabllir. Fil
hakika tercüme tarihi tetkik olnnurl'lıa. 
bu hakikat açıkça görülür (Bodler ve 
•mire ~bi.) Muvazenesizlik Mensucat fiatlarm· 

bir 

topraklaruıda olmaktadır. YunanWar 
Göricenin hemen prk:mda uzanan ?tlo
rova dailarm.ı ve Görice ile Prespa ıti>
lü arasındaki ivan dailannı cle ıeçir· 
mitlerdir. Bu tureUe ei;er GöricerUn 
bulunduiu mıntakayı bir kiseye lx:n
~ti.nek, Yunanlılar khenin kenarlarıtUt 
blldmdirler ve Görice bu k.ıisenin or
tasında bulunmaktadır. Bunu da bu
ıün yarın i~cekle.rine şüphe yoktur. 
Görice düşerse ne olur? Görice dü.~r· 
ıe, İtalyanların aade. ,imal tarihile 
Florlna üzerinden Sel1niğe do,inı ak
ma te,ebbiiJleri delil, Amavudlufı,un 
bu mmtakuındald vaziyetleri de ..u)·a 
d~cektir. Şurası.na ehemmiyetle \ı;;a
ret etmek limndır ki, Göricenin stra· 
tejik ehemmiyeti çok büyüktür. Çün• 
kü burası, bir çok mühim deniz.lere 
cfden yoUann iltisak noktumda bulun
maktadır. Aynca Görlcede hava m~y
danlan vardır. i~te İtalyanlar bura~ını 
kaybederlerse, nıii!ılm bir üslerini el• 
den kaçıl'ltılf olacaklardır. 

lrııpp fabrikalarının 
• 
111ihsalilı 

5 - Tercüme duyulmadan yapılamaz 
Görülüyor ki bu esaslar dahilinde 

tercüme id teliften de zor bir mahi
yet almaktadır. 

da misilsiz 
yükseliş var yüzde 60 

nispetinde azaldı 
,ı.ı...ı..: 20 (A.A.) - Hava Neıareti
t.~barat servW .bildiriyor; .. 
~~de bulunan btiyük Alman mu-
~~ fabrikuile Krupp'un randı -
'1t fı ~Kiliz hava kuvvetler~nin. a~

tliceıi olarak yüzde elli duşmt11-
~ l'abrikanın bazı faaliyet tubeleri 

~tUtrint tatil etmek mecburiye • 
Si: ıc:_hnıtlar, diğer. ~zı ,ervi~ler d~ 
;,. . l'tre nakleclilmı,ur. Demıryol 

Korunma kannnu değişiyor 
(Battaraft 1 inci ıahifede) 

kalanna )'edek motörler koymağa ruec 
burdurlar. 

hiyettc otdu(undan bahisle bu babda 
Büyük l\lillet P.1eclisine takdim edile
cek kanun projesin.in evvelemirde 
Gnıp idare heyetin«! te,kil edilecek 
bir komisyonda tezekkür edilmesi hu
susunu muvafık telüld ~tnıekfe ol
duıunu bildlttni~ ve ~tllU KonırunA 
kanununun tanziminde oldu~n gibi 
böyle bir komsiyonun tefekkühine 
Gnıp umumt heyetinin mu\·afakatini 
istemio;tir. Grup umumi heyeti Baş,·e
kilin bu teklifini müttefikan tasvib et
miştir. 

Mütercim bu eserde itte böyle zor 
bir işi yüklenmiş bulunuyor. Pu,kin, 
Gogo1, Lermontof, TurJ:teniyef, Tols
toy, Çehof J(ibi büyük Rwı ediblerin
den ba~ka dokuz hik.ivecinin daha hi
kivelerinl ihtiva eden bu eserde Gor
kinin yalnız Boles'inl okuyabiliyoruz. 

Sovyet hik8yecllerlnden ancak bir 
iki hikiye seçen mütercim, buna mu
kabil SovveUer Bir1iği dışında ve Pa
riste yatavan Rus hik8vecilerine pek 

(Başmakaleden deQJ'll] 

münaıebatta ahlaki ve bukuki 
prenaiplerin yeniden değer ka• 
zanmaıı, bundan doğacak vahim 
neticeleri önleyebilir. 

O mea'ud an gelinceye kadar, 
«ciğerini ıöktürmek» iıtemiyen 
her memleket bugün Yunaniıta
nın yaphiı gibi bütün maddi ve 
manevi kuvvetlerini tek bir gaye, 
yani milli varlığım koruma hede· 
fi etrafında toplamak mecburiye
tindedir.Şimdi her Yunanlı, yal
n1• muayyen bir toprak parçaıı 
veya muayyen haklar için değilı 
belki milli mevcudiyet ve hayat 

lllaotarah 1 inci 1ahlfede] 

daha ziyade alakadar .:.larak fiat
larda ni.zım rol oynaması icab 
eder. Kumat ıtoklarının meydana 
çıkarılarak piyasanın hafifletilme
ıi ciheti de Milli korunmıı kanu
nunun bu .. hada tatbikile elde e· 
dilebilir. 

Çünkü İtalya, Yucoslavya ile dosf .. 
tur. Bclıınıd bükUınetl de bu dostluğu 
müteaddld defalar izhar etti ve batta 
mf İtalya ile dost ıeçinmek için Har• 
biye Naxınm dejlştlrmeie vanncaya 
kadar ileri gitti! O halde İtalyanlar ni
çln Manastıra bomba atıyorlar? Şlm31-
den blr Alman müdahalesini lcab ettir
mek için mi? Fakat bu bumsta ne. kn
dar düşünsek yeri yoktur. Çünkü ltal• 
yanın ne Pyasetine, ne de askerll~inc 
akıl erdirm~oln lmldnı yoktUI'. O ltal"' 
ya kendi b•ıtına nev'i phsına münha• 
ıır bir llemdir. Onun için naınl t'u
nanistana verilen ültimatom nesnesin• 
den mantıki blr netice çıkaramaı:sak, 
Manastıra atılan bombalardan da man
tıki bir mana lstihracına lmkln yoktur. 
Yalnız IJU muhakkaktır ki, Almanya f'n 

büyük tehlike olarak ka11ısında yalnız 
lnııiJteroyl dctll, ayni umanda İtalya• 
yı da cörmektedir. Bir dost bit' dü.şnıa
nın ayni safta olınası talihin prlb bir 

ııllaak noktalarının tahribı dolayı
"1 ~ fabrika muntaı.am surette ipti
"ı;, "'-ddeler •labilmekte büyük mür 
~ ç~kınektedir. Fabrikanın üç şu
~lrı: 1&abetler vaki oldugu ~e.tle 

it ? itlemez bir hale gelmi4hr. In
ır:,tlrntden evvel yeraltı atO!yelerine 
' tl.Üfuı eden çok aj:ır bir bomba 
SJ,~ lahrib etmlıtir. 
~tin civarında Oder nehrile -~ı.oU 
\ llıı:t birleştikleri noktada kucilk 
lo,ı 'ıl., üstünde in'8 edilınlı olan kım
'1~a.ddeler fabrikasının dört l::inMl 
k_- Odilıniıtir. 
~\'re'da çok büyük bir petrol 
~' fabrikası tamamen lmha edil
~' 8reme'de bulunan Deutsche 

il •irketinin petrol fabrikcısı b
~ ltnı durdurm"'tur. 
~~ede havuza çekilmiı olan en 
~ Alman gemisi Europa'run tam 

1 ~1. bir isabet vaki olmu,tur. 
~?damda Foker elektrik san • 
"lı._d.ı da. yapılan hasarların bir kaç 
"ı.;~ lsUhulitı durdurmuı oldu~u 
~"l' , lftır, 
~~•ti gizlemek için Almanların 
'ıtı,, •<te oldukları fevkaliid> gay
S~ raktnen memleketin blr çok 
';;.;; lo r!•de mafı_wlltın tarlalarda çü-

' ' olduj;u ö~renil~tir. 

Prens Bernhard'ın 

SOKAKLARDA LA1IBAL.\R 
SÖNDÜRCLÜYOR 

Dün ıeceden itibaren aokaklar
daki limbalann ıöndilrülnıe!'ine hnş
lanmıştır. Tenha semtlerde bulunan 
7000 llmba flkarı1acaktır. Y11.huz mey
dan ve aokeı.k bı,ıannda ~hııdilik mu
kelenrnek suretile blrkaç lünıba bıra
ktlacakbr. 

UMUMİ DENEME 
lfıklann maskelenmesi ı~i ikmal edi

lir edihnez, umumi blr ışık söndiirme 
teerilbe!ıl yapılacaktır. Bu denemeye 
tayyareler de i~tirak edec~ktir. 

SEV AHİLİ MÜTECAVİRE 
SEFERLERİ 

Teblii edilen karara ıöre '\'apurla • 
nn da pro~ktör yapmamalan icab et
mektedir. Buna ıöre Boiaziçinde ve 
<"lvannda otu.ranlarm saat bqten sonra 
gidip ıelmelcri mumluın olarnıyac• -
tından ne tekilde muamele edilece~ 
Dahili>·• Vekiletinden aorulmu~hır. 

MUKARRERATIN TATBİKATI 
Dün Viliiıyette yapılan toplantıdan 

aonra alınan mukanerata göre hususi 
nıüe~~eselere ald olan lo~untar birin
dkinunun birinden ltlbaren tanıamilc 
tatbik ediltttktir. Fakat umunli ma -
hallere ald olan kı~ımlar yanndan iti
baren tatbik edllmlı olacaktır. 

Milli Korunma 
kanununda tadilat 

Ankara 19 (A.A.) - C. H. Partisi 
M<r11' Grupu buırün ·19/llfl!MO• 

ııenı' vaı'ıfesi •alı günü oaal 15 le Seyhan meb'usu 
1 Hilmi Uranın ttı~1iğinde toplandı: 

~~a 20 (A.A.) _ Londradakl u- Cel5enin aı:ılmaııını müttakıb kür5Ü-

TATİL EDİLECEK TREN SEFERLERİ 
Ankara 19 (A.A.) - Biıe verilen 

resmi malfunata naıaran ,me\·1tim ve 
vaziyeti hazıra dolayı.'Üle bazı mıntR

kalarda yolcu trenleriııin tahdidine lii
rum görülmü~ olduğundan Ankaradan 
Haydarpaşaya he,rJ{Ün uat 17 de ve 
salı, çarşamba, cuma, pa7.ar günleri 
saat 8.20 de, Haydarpaşa.dan Ankara
ya, hergiµ. saat 14.25 tc ve sah, per • 
.,cmbe, cumartesi, pazar ,ımleri !&at 9 
da hareket eden trenlerle, 
Haftanın iki ıfuıünde İstanbul \'8 -

purlarile Bandırmada bulunmıya.n ve 
Bandırmadan sah. cumartesi ıünlerU 
saat 6.30 da \'C İzmJrden aynt günler 
saat 10.05 te hareket eden yolcu tren
leri 23/11/19·10 tarihinden itibaten işli
yemiyeceklerdir. 

uzun aahifeler ayırmıtbr. 

*** 
• için mücadele ettiğini pek iyi an-

60 lngiliı ÇOCUğU lamıi bulunuyor. Bu idrakin, mü· 
cadelenin ıiddet ve ıeyrine mu• 

Nevyorka vardı vaffakiyetıi bir inkip.f temin ede
ceği tabiidir. 

Nevyork 20 (A.A.) - 60 ı çocuk ol- insanlık ve medeniyetin istil<-
mak üıere 684 yolcuyu himil Samarit baliı bugiln her zamandan zİ· 
İngiliz vapuru dün burayı gelmlc,tir. • h 
İngiliz amele sendikalan teşkilatı genel yade ıerefle yaıamak için ıca 
sekreteri Sir Valter Cirine de bu va- ederse ıerefli bir surette ölmeye 
purun yolcuları arasında bulunmakta- hazır, uyanık miUetlcrin kudret ve 

drr ............................. ialzıniiiilinleiıiİbİaiil\ılbıilıu•lu•n•umylo•r•.111 .... .. 

100,000 kifiden MELEK 
sinemasında faıla alkı,ladığı 

BALAL AYKA 
4 üncü ve son haftasına bugünden itibaren başlıyor 

Hiç bir zulmetin kudretini ıölıellyemeditl ... 
Hiç bir şerefin azametine yetişemediii senenin en büyük filmi ... 

cFransızca. 

ÖLMIYEN AŞK 
B E T T E D A V j S'e : Zafer tacı giydin!n 
H E N R Y F O N D A'ya : Şeref ufuklan açan 
G E O R G E S B R E N T'e : ŞOhretıer kaundıran 
M A R G A R E T E L İ N D S A Y'e : Azamet veren 

Etsiz bir sa.n'at inciı;;idir. ~!~ Holanda mahfillerinden bil- ye ıelt"n B&S\."f'kil Dr. Refik Saydam 
'""'li{lne RÖre Preruı Bemhard. H~- VR%iyeti hmraınn lcab ettirdliı bRıt B bu" vu"k 
'1ııi d•niı, hava ve kara ordusıle hu"'1• hakkmda Koordlnasynn heyeti· Yarın akşam u I LALE idrak edecek. zaferini 
~ <l ı k duları nln ahnmR.,1na lüzum JCÖrdiliti karar- ,. N L en 7., hava v~ ara or Dikkııt: En son harb vak'alarınt gö~ttttn TÜ rk!'e PARAl\fUNT .ıUR A 
"'· da b 1 " ı yin Jar l\fllll Knnınma kanunund;ıtt ba21 1 llllllllll .... ••••••ıııi "'lihtı· aş.irtibat ıubay ıeına a İİııı•••••••••lllllllB Yerlerinizi lOUen evvelden kapatınız. Tel: 43595 
~::~·--~~~~~~..,..,....,....,.~m~a:d:d:•:lc:n:'n:.:ta::di:l!:n:•.l:ii:n:•:m~~:ö~~t=c:ri:r~m.::a-..,;,.:;::;;;::;;;::;::::;:;;:;:;;:;:;;:;:::;;;;;;::..::..:..~ .... ...,,.,,..,.....,..,,,..'.'"'...,,...,...--:-::--.-~--:::-::--::~""'~~""'"'.",'."""'.'""'"".~""'~"' 

A R B A R O S 
sordu: N ld ' me"eNc:::;ı·:e~ynor:nr~:;.~t~7e~\~!1.~. iuB~~n:a~h:~~:ü~~;~~~:~ ~!:~: 

-Nevar? ... eou... p; 
Kapı önünde bekleyen nöbe~c;iyi ça- met ve iç azabı duyuyordu: 

Bir iki saniyelik bir tereddiid .. Al· 
ğırmasile, onun içeri girmesi bir oldu. - Neden. diyordu, neden onu bu· 

:ı.ından çıkacak kelimeleri kR!htnden ko 
Hızır, Bcatricc'i göstererek: rada alıkoydum .... Neden harcı olmı-

parırcasına Hızır cevab \·erdi: t ı 

~Q 
~aıııaetırılmı, 

Yazan: 
- Gel buraya." Al tunu .. Hap~ a ı - yan itleri ona yükledim? .• Berberistan1 

- Öldürmüıler.. Öldürmüıler kar- sm, cellida teslim edil~in. n! olursa oı.. f~thebnek, tahtlara çıkmak, ihtlra'l, f&-0, 

deşlerimi!... sun ... Bir daha isminin anıldığını itit- ,öhret ... Bunların hepsi beyhude, ya-

~lhr tefrika 
Ekrem Reşid Tefrika No. 

34 
Fevkalbeşer bir irade uyeııdnde UP· mi1eyim ... dedi. lancı şeylerdi ... Memlekettrki asude ha-

tolunan göıyaşlan dökUıme~e başladı. * yattan bahsederken İshak meecr ne ka-

ıo 
y ...._ Barbaroa öldü .. . 
~<!.tasın Barbaros! .. . 

"ı'' ..... . d .. ~ 'tı, -vsırninin ilk don urucu ruz~ 
~ llı,it\ıııllk çaprazlama inen yaf(murla· 
. huıu ?elerin alemlerini sıyıran ka· 
~~ Uarı, Cezftiri karanbklıı.ra b1i
i~rı'~k ürpertiyor, titretiyordu. 
\!! iıtlu derelere benıiyen sokaklar• 
~ t.d'tı. ıec;en yoktu. En iyi muh:ı· 
.:_'ı ilt~ evlerin bile içıne kadiiT 
d~ l'lil~zgArla berabf>r d~rin bir e· 
~ ~ ediyordu. Kale burchırı ka
~ 'ıı:rııt.ır· it duvarlarile demir kakma· 
~. ~ı/'' Cf'nine sarayı su~ar altın· 
~ ~U)'ordu. Avlularda, f.laclar· 
\ 4-ll ll P dü!ftn !lıararmı, yapr~kla~ 
~ ... •rıldt)·an döıcme taılar uzerın 

l \~lıt,ıYordu. 
1\. ıo. l li!ltünde yükselen darac:alar
~tı ~~ı havalarda ti uıaklRra kadar 
~ rı~rı;l manzara, fil'Tldi ıslak kurtunf 

l't:Ue erıın arka,,ında gizlenmişti. Ci~ 
te henı mini olmaya1 hem de-

Barbaros ağlıyordu; bir cocuk gibi. dar haklıynuş ... 
hı'kı h kıra a•lıyor Allahın adını Gun"' !erce Hmr. karde,le':inln mane- k onlan kolaylattırmaya elverişli olan 

aralıklar her zamandan daha karanlık 
s ra ıc; • ' .. Hızırı büyiik bir manevi yorgunlu 

.."kr d k d ına '••ırı'·ordu O· v"ı huzurunda yaşadı. Onların unutul-e ere yar ım ,, & J ·•• kaplamıştı. İstikbaldeki müClildeleler 
lüm karşısında kendini kudretsiz. maA:- muş efalinin hatırasını canlandırıyor· için kendini şimdiden kuvvetsiz vem.ağ ve korkuncdu. 

Ziynet dolu muazzam aalonlar mahzen 
gibi ölü \'e seulzdi. Yeis, her ye~den 
ziyıırie bu aaraym üzerine çökınuştu. 
Her kalbdeın 2.iyıde Hızırın kalbi meç· 

lilb. iclz, biçare addediyordu. du. Geçmiş xamQnın akisleri arasında lUb addediyordu. 
Fakat çok geçmeden bu derin çökün onların !eslerini farkediyordu. Fakat k 1 B ls 

f' d · h'dd "d bu sesler kardeı.,lerinin ınuayyen va~ - Neden burada a ayım... u -
u evresıni müthi' bir ı et ve ,ı yan.kir beldede ne işim var ... _B __ aba_mm 

det buhranı takib etü. kitlerdeki sesleri dei;ildl. Ki.h bir ço-
. -· B gu""n gördü~\ memlekettnıe aoneyıın ... 

hul aıkıntılann ezici elleri 11.rasında - Ah bütün FrenRistanı kılıcdan ge
yoğruluyordu. Hızır, çoktaııberi kar· çiçrse~ b.ile, kardeılerimin arkaadş~a"' 
deşlerinden haber alamıyor:iu ~ . rımın ıntikamını almıt olmam .. dıye 

Beatrice'in yanınd1', onları düt:.indü.. bağırıyordu. 
ğU bir ıırada Telmesan'dan l{elen bir Siması hid~etinde_~ kül.re~ı:inl al~ş
hllbercinin k.endiJ;ile görüşınek . istedi· ı tı. Odanın tç~de,. dort donuycrdu. ~teo 
,,.;, · ·' lediler. Hızlr alel&celP odayı 0 sırada Beatrıce ın dudaklanncM mus-
.. nı soy ı..~ .. "zl 1 d b' 
terkedip seli.mlıkta bu aci.amı kabul et- tehzi bir teucssum, go et" ,., e ır •e· 
. ·ne parıltısı sezdi. Birdenbire, şenlik 

tı... vı · , bir kazığın ucuna sap-
Beatrice'in yanına avdetinde adımla- yapan Jspan)!a, b önünrien (!!:Ülerek 

nndR hiçbir karar yoktu. Sende!eyen lanmış Orucun aşı .. .. .. ~nrdcşine 
vücudü onu tevııkkur.ara m~cbur edi- geçen sarhoş insan surusu, ' _ 
yordu. Birkaç defa duvara <layanması küfürlerle şarab ve sa~.Y~ ~ça.~ 5a~ 
lAıım geldL pılmıf ağııh kadınla~ gozun11n onu~ö~ 

Beatrice, benzinin aoluklufl11nu, ı;öz- ı tecessüm etti. Beatrıce, na:w~ın<ia .. _, 
terinin nursuıluğunu~ dudaklarının dB t~_lüğün, mel'anetin timsali gıbi gorll:l 
hafifçe titrediğini ıonnüıtü. Telaıla du. 

cuk, kah olgun- bir adam •.e'l~yaı. a- 5 ... 
.. ı h Memleketimin toprakları bnna kolları-

ıan söylemiş oldukları bir ctım e a-
tırına geliyordu. Ayni adam taraUndı:rı nt açaı, beni barındırır, diyordu, 
tekrar edilmiyeceğinden dola.~·ı alelld<' Artık buradaki ha}·ııtına hiıtime ver
olan bu cümle nazarında 1,inbir mlna mek z.amanı gelmi,U. O hayatı, ileride 
ile süslenip kıymet kesbedivordu. çocuklarına, torunlarına bir mual, blr 
Şimdi Hızır için senelerin stlsil!'si rüya anlatır gibi .ıın1atacoku ... 

bozulmuştu. Şöyle ki Orucu ~·era Is- Evetı buradan aynlrn:ısı lSzımdı. Var 
hakı hazan pek gene iken ~lidı.li. sa- sın mevsim kış, dE'nlz fırhnRlı olsun. 
hillerindc kaşırken görüy'>r, e~ahınde Gidecekti ... Mevcud yirmı iki kadirga
de ayni karde~ini Tunu~ta VE'ya Ber- ya ölümün soğuk pençe~inden kurtul
beristanın herhangi bir ~'!'trinde olgun- mağa muvaffak olan Türkleri bindire
luk çağında buluyordu. cek ve buradan uzaklaştıracaktı. Bu 

Fakat en sık ve en barlı olan hfı.tı- maksadla divanı topladı. Kararını 
raları çocukluğuna eiddi. Bu hitırala- yoldaılaı·ına bildirince bir çok itirazla 
rın acı zevkine kapılıyor, günlerce o karıılaıtı. Gaziler ona: 
hatiralarla yaşıyordu. (Arkut var) 

ithalat mallan, ithalat birlikle· 
ri tarafından mutedil kazane nis .. 
peti iliveıHe, harbden evvelki fi. 
atlara nispeten yüzde 20-30 gibi 
normal bir yükaelit ile satılırken 
milli iotihaalimizin maliyet artı· 
ıından ziyade rekabet anlmasın
dan dolayı Hatları % 100 yük· 
oeltmeleri, bulunduğumuz buh
ran içinde bazı aınılfarı hal\ 
yalnız kazanc hırsile hareket et
tiklerini göıtermektedir. 

Daima tekrar ettiğimiz gibi hal 
kın da lüzumsuz yere mallara hü· 
cumdan vazgeçmesi lazımdır. Ku
maı fiatlannın fazla yükaeldiiini 
gören bir çok vatandaşlar, yersiz 
bir endiıe ile fazla elbise yapmak 
veya kumaı alıp aaJ<lamak yolu· 
nu tutmuılardır. Bu da fiatlann 
bir miktar daha çıkmuını mucib 
olmaktadır. 

Mensucat piyasası, hayat paha
lılığında muvaffakiyetle mücade· 
le edilebilecek bir ıahadır. Me· 
acleyi aü:r' atle tetkik etmek ve &· 

kabinde de verimli tedbir almak 
llzımdır. 

cilvesidir!. I 
Mümtaz Fail< F E N 1 K 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM KISMlNDA 
Bu ıece saat 20,30 da 

Ayak Takımı Arasında 
KOMEDi KISMINDA 

Gece oaat 20.30 da 

DA D 1 

[2 ~!:~E ~~~:. :~ 
* lafe Müdürlüğünden ne

ler bekleriz;? 

le idi ve lta!yanlann böyle aylar• 
ca beklemeye tahammülleri vardı 
da neden ıefirlerinin uykusunu 

Harb içinde olanlar ııibi, dı- kaçırdılar; ııeceyanaı Yunan Bat• 
tında olanlar da ayni ihtiyaclar vekiline gönderdiler 1 
ve ayni zaruretlerle karııla11yor· Muııolini'den Yunaniıtanın 
lar. Ablukaya maruz kalsın, kal· sarp olduğunu, orada yıldırım 
maım, hiçbir memleket yok ki bir harbi yapılamıyacağını öğreniyo• 
çok maddelerin kıtiığile mustarib ruz. Yunaniıtanda yapılamıyor, 
olmasın. Bu kıtlık, ekıilecek de- sarptır. Libyada yapılıımıyor, ~öl· 
ğil, artacaktır. Eldeki mal ile İl• dür. Yıldırım için en münaıib yer 
tihsal veya ithal olunabilecek ma havadır, fakat ltalya bava)'\ da 
lın umumi ihtiyaca nispetini tayin sert buluyor galıöal. 
etmek müvazenesini bulmak, mü * Mal saklayan ~•nal kork• 
bim blr ittir. Bunun için baıka 
memleketlerde iaıe nezaretlerine muyor ! 
kartı bizde de laıe Müdürlüiii le· Maniaada mallarını ırizleyen, 
ıio edilmektedir. samı.yan bir çivici, iki aene ıür• 

Cihan Harbinin İate•İ, bizde " ---Lk• im •ı· Fa ırune nuın um o uı. A a... -
fena bir intıba ve hatıra bırakmıf, kat bu cünnü İ§leyenler o kadar 
bu teıekkülün memleketin iaıe- çok ki ••• Hele )'Ükte hafif, baha• 
ıinde fayda yerine zarar ''erdiii da aiır olan maddelerde. 
haklı olarak iddia olunmuıtur. la· - Bizde kalmadı ama birisin· 
ıe, halkın mideıi itidir, pek na· de var, buluruz. 
ziktir. Bunda aksaklık, yeninin Cevabını veren depocular, yüz· 
eakiden farkı12 olduğu kanaatini de üç yüz, beı yüz kir i•liyorlar • 
verir ve bütün hayrahn kökünü Anlqılıyor ki il<i ıene sürgün de 
sarsar. laıe teıkı1atını ıon der:ce bunları korkutmuyor. 
dikkatle hazırlamalı, ba,ına e- * 1 Ll L tıl r 
ceril<liliğ-i kad~r. ~amu_sile ~e te- flR arın. ~arar ~a'.'· 
mayüz etınİf bırını getırmeli. \ Yanndan ıtıbaren yenı nızam• * Demek Yunan harbi 12 name tatbil< olunacak ve yakında 

d 
.. b 'l • r tecrübeler yapılacak; gece pen• 

ay a sure 1 ır · cereler aiyab perdeleri~, ıııklar 
Muısolini'nin nutkunu hayret örtülerle kapanacak. 

ve ibretle okudum. D~mek ki Yu. Bu tedbire çoktan baıvuran 
nan harbi 2 ay da 12 ay da •Ü· memleketler içinde öyleleri var 
rebilinnif ha! ••• Demek müatem· ki elinden gelse gece lô.mba!ara 
lekeleri haric, 45 milyonluk ita!· değil, gündüz giinqe bile bir ka• 
ya, 7 milvonluk Yunanİ•lanla bel ra örtü örtecek ••• 
ki (on iki) ay ujirap.cakhr !. Öy· Selim SAFA 
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Amerikada Erkekler hakiki 
harbin gene kızları 

getirdiği .h d 1 .b ı ·kt tereı e er er ... 
Q C Q l l er Zam<ınımızda on ..,kiz yaşında gene 

Harb, Amerikaya yeni modalar ge~ 
tirdi Bir çok kadın f'Şyaları madeni 
teYlerden, meseli tenekeden yapıldı
ğı gibi fQpkalar tarihi ~killer :ıl -
makta. önlerine IAmbalar, mitralyöz
ler konan bereler görülmekte ve ka
dınlar bacaklarına tayyare, top, tü-

fek resUÜleri çizdirmektedirler. 
İşte burada bir kaç resim görüyor

sunuz ki, madenden 18.mbalı, mitral
yöZlü ppkaJar ve harb resimlecile 
boyanmış bacaklar. İnsanın inanmı -
yacağı geliyor ama, Amerika bu .. Bü· 
tün acaiblikler oradan çıkmıyor mu? 

Gene kızlar için zarif elbiseler ... 
t. 

1 

v 
1 

İşte size bir iki model iti, önlerin-\ pekli şık bir bluz da giyilebilir. 
deki garnitürler değiştirildiği takdir- 4 - Siyah ince yünlü elbise .. }ilesi 
de iki şekilde de giyerek, bir eli:>ise açık renk, yahud mercan rengi kırmızı 
ile iki eibi.sC'ye malik olabilirsiniz. yünlüden yapılabilir. Başka bir te -

1 - Etek düzdür. Önündeki plis- kilde giyilmek istendiği zaman ise j

tron danteldir. DiA;er model de ja • kinci re!'!"imde görüldüğü gibi çizgili 
bosu düz ipekliden yapılmı!Jtır. renkli pike ile süslemek lizımdır. 

2 - Siyah yünlüden elb.iae. Kemeri 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 

kızları kadınları taklide başl11yarAk 30 
yaşında ihtiyarlamıf görüyoruz. Bun
lar gencliklerinin kendileri.ne ver -
d.iği tazeliği, canlı, zarif "e se
vimli hali, boyalar, mübaliğah giyin
meler, serbest tavırlarla bozuyorlar. 
Halbuki ciddi dü~ünceli bir erkek ev
lenmeyi kararlaştırdığı zaman hiç bir 
vakit böyle bir gene laza elini uzat
mıu: ve haklıdır da. 

Hakiki ideal gene kız nası' olmalı? 
Nasıl bo~anmalı ve na!ıl giyinmeli? 
E~er gene kız fazla solJ;unsa yı:ına{(:ı
na, tenine giden gayet hafif bir pem
belik vrrmes.inde mahzur yoktur. Pud
raya iiCelince, ince ve n~türel ol~ah, 
yüze sürüldükten sonra tüyle hafifçe 
alınmalıdır. DudakJara biraz taze, 
canlı, kırmızı ruj ... İ~te makyaj ola -
rak hepsi bu kadar. 
Saçlarım boyayıp, tırnaklarına a~a

yib koyu renkler süren, ka~1arını yo
lup kalemle çizerek on sekiz yaşının 

bütün o tazeliğini, rengini, cazibe!ini 
bozanlar kendilerine farkında .olma
dan fenalık eden zavallılardır. lleride 
ince, zarif bir kadın haline gelecek 
olen gene bir kız hiç bir zaman çok 
uzun topuklu ve bağları kordelilarla 
süslü acayib biçimli iskarpinler de 
giymez. Gene kızlar; siz.e hitao ediyo
rum: Zarafetiniz sadeliğinizde, neş:'e

nizde belirmeli, size bakanların aklı
na derhal genelik, gelmelidir; sahtelik 
değil. Bununla beraber güz.elliğinize 
dikkat, itina birinci f8rdır. Alacağı

nız !';tkı tedbirler saye~inde ileride cil
<linizin bozulmasına, vücudünüzün gü ... 
zclliğini kaybetme.sine mWıi olmalısı
nı7'.. 

Eğer her gece yatmadan evvel mak
yajsız olsanız bile- yüzünilzij yıka

mıyorsanız ilerisi için biıyük. bir ş;ü

nah işleyor, güzelliğinize Uk fenalığı 
yapıyorsunuz demektir. 

Sizi cazibeli gösterecek başlıca şey-

lerden biri ~" üzelliij:idir. İyi 
bir cilde malik değilseniz bile onu Js
laha muvaffak olmak sizin elinizdedir. 
Nasıl mı? Gayet basit ve ucuz. Her 
gece yüzünüzü iyi yağlı b:r kremle 
temizliyeceks.iniz. Biraz eritilmiş do
muz yağı veyahud parpfin size bu 
kremin hizmetini görebihr. Sabahları 
kalkar kalkmaz. da yüzünüzü soğuk 
ru ile, yumuşak bir fırça ile yıkama
lısınız. Sonra her zaman ku!landı~ınız 
kremden biraz sürer ve üzerine hafif 
bir pudra geçirirsiniz. 

Yaşınızın icabah olarak cildinizde 
siyah beneklcrdcn şikiyet:Oiz olabilir. 
Bunları •tir-comedon ~denilf'n ve her 
yerde bulunan küç1ik bir alet vardır 
ki onunla çıkarır, sonra yerlerini eter
le silersiniz. ErgeniiC,i olan gene kız
larşa bu sivilcelere elleri.le hiç do
kunmamalı, yalnız r;ec-z yalarken biraz 
alkolle banyo yapmıılıdırlnr. 

Vücud hareketlerini i"ımal etnıeyi
ni7 .. Spor, bir gene kız içın elzemdir. 
Her sabah kalktJğunz zaman aı;ık hır 
pencerenin önünd'! !:eden harekellC'ri 
S·apınız. Bu suretle gene adalelerinizi 
şiırdıden kuvvetlenJirmi<:, kanınızı ha
rekete getirmiş, vücudünü1ii:ı. güzel1 l'Ş
nıesine yardım etrniş olursunuz. 

Birçok gene kızlar kendill'rin; g\İ1.el 
bulııı::ızlar. Çünkü (k;;cri Jt"encler gü
zcllık deyince ov;\I hir yüz. bÜ)'lik 
ıı:C1!er, dümdüz bir burun çok mun
tHranı dudaklar dÜJ'lnilrlcır. Hakiki 

8,® SPOR 
.....::::: -
Mekteb müsabakaları 

Bugün, Türkiyede sporun iki mercii \ Geçenle~de i-;tanbul lisesinde~ Ke
vardır: Beden terbiyesi Genel Direktör- mal, Türkiye rekorunu aşan hır atış 

lüğü ve Maarif Vek3.leli Beden Terbi- yaptı. Muallimler.i ölçtüler. Yarın mek· 
yesi Müdürlüğü. teblerarası bir milsabakada Tiırkiyc re-

Bu Hti teşekkül birbirinden ayrı o· korundan daha iyi bir dereceyi tal:-ıa.
larak, fakat müvazi birer hat takib e- tile gene jimna!'>tik muallimleri tespıt 
derek Türk sporunu ilcriletiyorlar; an- edeceklerdir. Halbuki .. beynclm.llcl ni· 
cak bu yürüyüş esnasında vaki o- zamnameler sarihtir. Olçül~ l'i~rl~r.da 
lacak sevindirici hcidiseler, mesel& re- bir derecenin rekor addedılmes.ı ıçın, 
korlar üz.erinde beraberce düşünmeğe lizım olan şartların l:!n mühimmi, Fe
henüz başlanmamıştır. dera~yonca tanınmış üç resmi hakem 

Her yerde olduğu gibi Türkiyı!de de, önünde yapılmış ve bunlar tarafın
rekor yapan bir sporcunun d!?rrcesi, dan ölçülmüş olmasıdır. 
resmi sıfatı haiz kimseler thraiından Jimnastik muallimleri bugün bey
tespit edildikten sonra resmi bir ma- nelmilel federasyonla temas .?den Türk 
kam tarafından tasdik edilir. Ancak federasyonlarının resmi adamkırı de
prensip iLibariJe hiçbir pürüz arzetmi- ğillerdir. 

yen bu mc!'!"elenin tcferrüah henüz ta- O halde? Talebenin dereceleri, rekor 
yin edilmemiştir, bazı noktaların ay- ları sayılmıyacak mı? Böyle karakuşi 
dınlatılmasına ihtiyac 'vardır. bir hüküm beklemiyoruz. 

Kulüb mensublannın yaptığı rekor- B .. 
1 

b" 
1 

·· ı b Jdum Ala· en şoy e ır ormu u . -
ların nasıl kabul edileceği malılm. Fa kadarlttrın herhalde daha geniş düşü
kat mekteblilerin rekorları nasıl tespit 

neceklerini ümid ediyorum: ve tasdik edilecektir?. Bu mevzu he-
nüz konuşulmadı ve nispeten ehemmi- Jimnastik muallimlerinin birçoğu spor 

"ld" hakemı" olacak ~'-'ide yeti,.memi-=hr. yetsiz meseleymiş gibi şimdilik geçı .'· v-A.1 ., .., 

d h Evveli Maarif Vekilcti bunkırı bir Bu mevzuu biz kurcalamasak a ı, 

hidiselerin inkişaf tarr:ları hafiftt"n bu- kursa çek.ip seçecekleri sporlarda ha
na temasa başlıyor. Mekteblerimiı iç;n- kem yetiştirmeli ve ellerine hir lisans 
da rekortmenler var ve yetişiyor. ?\lck vermelii sonra da Beden Terbiyesi Ge
tebler her sene biraz daha ~eniş: faali- nel Direktörlüğile anlaşarak bu teva-

. · tın •resmi hakem• olmalarınt temin et-yet gösteriyorlar. lşte bu faaliyeti ge-
nişleten halkaların her biri bir ınüsa... melidir. Şimdiden hakemlik liyakati 
baka serbidir ki Türkiye rekoru ya- gösterenleri iı:;:e hemen ayırmalı ve bir 

k an evvel alıikadar Federasyona tesçil pacak dC'ğerde bulunan bugünkü mc -
tebli atletlerin bir rekor münak11şası ettirmelidir. 
çıkarmaları gün meselesi olmuştur. 

No. 

No. 

Füruzan TEKİL 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 
SADİ YAVER ATAMAN 

AZİZE TÖZEM ve 

270381 

SADİ 
270396 

OKKALI HACER~! Çankırı varyantı 
ODUNCULAR 

YAVER ATAMAN 
KAYADAN İNER AKREP Oyun havası 

Y ARİI'tl ('ITIRDAK Kastamonu varyantı 

Aded Liralık Lira 

1 2000 -2000.-

3 1000 -3000.-

2 750 - 1500.-

' 500 - 2000.-

8 250 a 2000.-

35 100 -3500.-

80 50 -4000.-

300 20 -6000,-

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

talihinizi de denemif olursunuz. 
Keşideler: C Şubat. 2 Mayıs. 

1 Aiust05.. 3 İkJnciteı,rln 
tari hlerinde vapıhr. 11 

Kumbaralı ve kumbarasLZ hesab .. 
larında en u 50 li rası bulu .. 

dillrlct• nanlar kur'aya dahil • 

İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanlar~ 
.. . il 20 b" liralık tıe ılı'" Askeri ihtiyac için kapalı zarf usulu eksiltmes .e ~ 

500 
lit'I 

alınacaktır. Eksiltme& 22/11/940 günü saat ıs. dadır. llk tezn:na~ l • sll'tte0 

Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. Isteklilerin belit gun v~urıP, 
bir saat önceye kadar teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık (los99 
Komisyonuna vermeleri. 

- o~,,ııı 
Kapalı zarfla yapılan eksiltmesine ta.~b,~ çıkmıyan Maltepe c~ı:.. ~~ 

hangarının yeniden paz.arlığ1 21111/940. gunu saat 11 de yapıla rwaıfl 

1 1 
bedeli 12782 lira 41 kuruş olup ka.t'I temınatı 1917 llr.a 36 kuruştur. S:ıodıltl~ 

UCUZ I• L AA N LA R . hergün Komisyonda Ri>rülebilir. isteklilerin belli ııun ve saatte (1099' 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna Rclmeleri. 

~ ,,tt~ 

--------------------~~~~. k k" b" be .. kJIO P3 _,p • I 1 caktır, Satmak istiyenlcrin (Hakıkat) Askeri ihtiyac için kapalı zarfla yüz kır se ız ın f yuz 'I ha.ıT\ll'~1 Is Arayan ar satın alınacaktır. Eksiltmesi 6 birincikanun 940 günü saat 16 dadır. l\ı ~ htrf".., 
• ~azeltes.inde A. T. rumuzuna müra(7) bedeli 14850 lira olup il~ teminatı 1113 lira 75 kuruştur: Şartn~~e$~,e )t,dY * İş: an yorum - Eski ve yeni yazılan caat en. Komisyonda J(Ôrülebilir. J!'>teklilerin belli ıün ve saatten bı.r saat on~~~rrııt~) 

mükemmel bilirim. Uzun zaman ti- * Satılık kltab aranıyor - Eski ve t.ekh! mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komısyonuna (ll!JJ' 
caret sahasında çalıştım. Bonservis- yeni harflerle basılmıs kltablar sabn 
lerim vardır. Tafraya da Jtidebilirlm. alınacaktır. Satmak iatiyenlerin (Ha
Arzu edenler Hakikat gazete!linde İŞ k\k:at) .gazetesi vasıta.sile A. T. nımu
nımuzuna mektubla mürıcaatlerl. (1) zuna müracaatleri. (9) * Gene bir bayan İş arıyor - Eski ve * Baskül aranıyor - A:r. kullanılmıt 
veni yazılan bilir. Daktilo yazabilir. 300 kiloya kadar tart.ar bir baskül &

Taşraya da gider. VerilecE>k maaşı ranıyor. Hakikat gazetesin& müracaat. 
bildirir mektubla (Hakikat) ıııazete- (11) 

sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) * Satdık kirgir ev - Balat. Hızırça
* İş arıyorum - Orta derecede talı- 'IU.Ş mahallesi Merdivenli yokuşta No. 
silim vardır. İdare işlerinden anlarım. (ll) kir~ir ev satılıktır. Galata Ti,pı.el 
Bon..~rvislerim vardır. (Hakikat) ıııa- yan sokak Gül han No. (13) yazıhane
zctesinde O. T. rumuzuna mektubia de Bao Şükrüye mürncant. (12) 
müracaat. (3) 

Müteferrik 

......... ,(.ı 
. . . 7/ 2 940 .. .. t 11 d• ııJ Askeri hayvan hastanesinin tamır ışı 1 A;unu saa tııt· .. 

eksiltme ile isteklisine ihale edilecektir. Keşi! __ bedeli 3433 lira 25_ kuı:-~i jslt~, 
tf'minalı 257 lira 49 kuruştur. Şartnamesi hergun Komh;yonda a:örı.ilebı ~:~.(1]1!:) 
!ilerin belli gün ve SC:ı.atte Fındıklıda Komutanlık Satınalma KonU (1111<"' 

gelmeleri. ~ tS' 

. k . . 1 A k • L" · · h•"''"' _,,,d Yapılan paı.arlıkta ısle hsı çık:mıyan Ma tepe s erı ı.sesının c;jf ıır..:l'I 
miralının yeniden pazarhl'tı 21 111 940 aünü !'!aat 14 te yapılacaktır. :K;t~eJclilrP'1' 

k Ş h ·· K · d ·· ··1 bTr isi .,,~ 601 lira 75 uruştur. artnamesi erli(Un omı!llyon a 12:oru e ı ı · ıııot .. al 
belli j!'Ün ve saatte yüıde on be!'! teminatlarile birlikte Fındıklıda J{o (lıo"....
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. -* Bir muhasebeci iş arıyor - Usulü 

muhasebe ve muhabereye aşina, fran
sızca bilir, tecrübeli bir muhasebeci l• 
arıyor. İdari işlerde de c;alışabillr, refe
rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzunn mcktubla müracaatlerl. (13) 

... t 
iil'u ...-.#· 

Nota Ffn Tatbikat okulunun kalorifer ve sıcak ıu tesisah 23ill/940 ~~~·.tt 

* P iyano de rsi veriyonım dil k · K ·ı L-d ı· l933 ı· 73 "' ... ı· 
11 de pazarlıkla İ.!ötekli~ine. ihale e · .e. c_e_ tir... e.!'lı uc. e •. _ıra.. "e ..... ~ 

Arayanlar 
*Kadın ahçı aranıyor - Ankarada ta
nınmış bir aile yanında a~ılık yapa
cak bir havan arınıyor. (Hakikat) jla-
7.etesi müdirlyetine müracaat. (6) 

Satılık - Kiralık * Satllık soba aranıyor - Antrasit 
yakan şık demir bir soba salın alına• 

veya pratik olarak çabuk öğretirim. 
1 

li ki ı beli ~·n • .,,. 
Şartnameşi her gün Komıııyonda J(oru ebı r. Iste ı erın ı ,., ...... - ,,., .... ~) Fiat ehvendir, Hakikat stazetesinde k ık Sa im J{of!ll 
yüzde on beş teminatlarile Fındı lıda Komutan ı tına a _;:;-:(! · (Piyano) rumuzuna mektubla müra-

caat. (32) gelmeleri. t• 
Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemW adreı gösteren 

kari)Primil:dcn: 
W - E.S. - A.T - K.S. 

ru
0

muz.larına 
AldırmalAnnı 

mektub ~elmiştir. 
riC'a ederiz. 

Askerlerimize Gönderilecek Hediyeler ,,.• 
Hududlarımızda vazif~ başında .~~unan askerlerimize hBZ11~8~" 

hediyeler için halkımız elinden geldıgı kadar yardımda bulunma i.if•3tll 
sunda ise de piyasaların gayri tabii vaziyeti dolayısile bu yardım ~IS.~ 
ve kolaylıkla yapılamamaktadır. Müessesemiz bu iş üzerine teşk~i ı;e 
bir kısmını faaliyete geçirmi$ ve 23111.·940 tarihinden itibaren re 

~~BÖZmSAY AKTA;t AVCI YELEGİ» 
' Satışına ve ı;ipariş kabulüne başlanmıştır. 

r 
l Devlet Demiryolları i. U. Müdürlüğünden: ) bolazındaki ep.rpın kumaşından ola

caktır. İstendi~i zaman alttaki re
limde görüldüiü gibi yakanın etra
fına ince beyaz ipekliden volan~ar 
çevrilerek de giyilebilir, 

Necib Ali KUÇIJKA güzellik bu değildir ve teki bir gene Muhammen bedeli (1030) lira olan 1000 aded porselenden tevzi kutusile 
krr.. küçük kardeşi:'un b~caklnrının u- 3000 aded porselen entercptör 6 amperlik (6 112'1940) cuma J;tünü saat (11) 
zunluğu, burnu, yahud saçlarile alay on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık 

Satış fıatı : Perakende 200. Toptan : 180. k~ırue:_~u r ... di.lf· 
Toptan sipari~lerde : Haftada 1000 yelek teslimı munıkt.ın 

Tekmil Türkiyeden sipariş kabul edilir. -rııti : 
TÜRKİYE KÖYLÜ VE işçi EJ,BİSELERİ TOPTAN SATIS 

i..-tnnbııl SultanhRmam İrfaniye Çarşısı No. 18 ... 19. 

.~AL~l-fAOOİN KA"RA1<ASLI 
etmesinden ümidsi7Jige düşmiyerek eksiltme usulile !'latın alınacaktır. 

3 - Bu elbise ince vücudlü r,enc kendini yetiştirir, •adelik içinde yü- Bu işe girmek isteyenlerin (77) lira (25) kuruşluk muvakkat teminal ve 
kıılara çok iyi gider. Eteğin önı.inde Buıldığı yer: zelleşmesini bilir. İşte erkeklerin hoş- kanunun tayin etti~i vesaikle birlikte eksiltme aünü saatine kadar Komisyona 
büt~ler var._ Önündeki garnitür pi- \ Cumhuriyet Matbaası larıdıkları hakiki ;;~n: kız~ar bunl&r.. müracaatJeri lizımdır. 
kedir. İ!tendig· i takdirde içine ince 1- '-· --------------' dı Bu ice aid v.<>rtnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (11022) 
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bin kişilik ordusunR, kale J..eP'~, ~ bar krılu-amaııl<tı:-ını unutnıP.yınız ... At

ur~nı sırmalı kad1n elhis·~lerile sü..,h•
yerc;k ipodrom·iı, mukddr1e~ sarayın 
avlul.11 ında do1.~~an asiludl' şövalyele 
.ıi U!\ı;.tmaymı7,., 

BİZANS masına meydan bıraJ.-.madan: SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

gibi kendisini talih eden Dimitriyos'a 
dönerek: 

memleketlerine taşıdılar ... Ey Bizanslı· 
!ad .. Unutmayınız o günlt.ri .. O gün
ler ki .. kadınlar, çocuklar, ihtiyarl:ır, 
daima halkın ihtiramına maıhar olma
ya ehşmış olan papazlar, b•ı barbar

ların hakaretine uğramamcık için kaçı
yorlardı ... Gene kadınlar ve kı71ar, o 
barbarların tehvetl~rinE' JtıJrbc.r. cılme· 

mak için, yüzleriııı? çaın.ırlar sürliyor
lardı. Bizans asilzadelerı, birer dılenci 
kıyafetinde firar C'tti. H-ıtti a7.İZ ve 
muhteı·em patriğimiz bil~. güçlükle ele 
geçırrl:ki bir merkeb ile kaı;arak mu
azzez hayatını kurhı.nıbi~di... Ey Bi
zanslılar! .. Mukaddes kilh.elerimizin al
tın kandillerindeki kıynıctıar tatları 

<:t:ktiiktcn sonra, ?nları ~lltab bardağı 

gibi kullanan barbarları unutmayınız. 

o\yac.ofya kilise~indeki rrıihrabın pPrde 
leı indeki sırmaları sökmek için, o mu
kaddes örtüleri parç.al;,yan Lltin a-

kerlerini unutmJtyınız... Çcrç.evelerin
dekl gümüşleri almak için azizl~rin 

Wısvirlerinl ayaklarının ~!tında par~n

lay~n bu dinoıizleri unutml°.yınız ... Mu
kodc!es etyaJ.,n yükletmek için r:ıer

keoıerini kiliselerimizin m:hr:ıbına ka
d~r i:"'tirip bağlayan hayisızları unut
mayınız. SarhOJ bir Lltin fahişesinin, 
çırıl çıplak kiLsf.ye dljıaral. ve, pat
rıgın kürsü,.üne tırmanarak, iyin 
yaptırr:ı.lya kai:·ıtmasını ur·otnıayıııız ... 
Irzlarına geçtika.:ri k~dın ı:ırı ~okak or
talarında üryan bırakarak onların el
biteleııru gi:1Jp iQkakıarda gezen baı·-

• 

TÜRK 
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- Ah, muhterem kumendnn! .• Bun-
dan sonra, ha}·atımda iitihar edeceğim 
tek bir teY varsa o dı:ı, b•ı .sözleri ~i
zin aA:nnızdan işitmek olacaktır, Ba
husus, fakir evimizı ~f>ref'endirmPk: su
retile gösterdiğiniz hltıı.f .. Evet, o hl
tuf ... (Dimitriyos'a döner~k) Ben be
ceremiyeceğim, Dimitriyo.s ... Ah tara
fını aen soyle ... 

Dlınitriyos, karuının cümlesini ik
mal etti: 

- Bizleri, ebediyyen büyük bir gu
rur ve iftihar içinde yafatacaktır ... Bu
yurunuz. muhterem kumanJanım_ 
LOtfen i~eri giriniz. 

Halil Bey, fQrlatanlıktan r.efret eder
di. Hiilbuki timdi, eu garib karı koca
nın mübaliğah sözleri ve 'ı11rekt?tleri 
ka11ısında linirlenmerii. titizlenmedi .. 
bil.Skis, kumral bıyıJdarını h;,ıfıf hafif 
titreten bir tt'hessümle: 

- Si..t .. birbirinlı.e o k3dar uygun bir 
eşsinn ki_. 

Diyerek kapıdan içeri girdi. 
GirdJii yer, buık ~vom~ ve birbiri-

ne geçme iki odadan ibaretti 
eşyalarla d<>fenmi'J olan her 
temizdi. 

Fakır. ne 
taraf ter-

Kadı11, al01calı bezle ör!ülmüş bir ~e
dir göstererek~ 

- Buyurunuz .. oturunuz ... Herhalde, 
epeyce yorgunsunuı. 

Dedi. 

Karı koca nasıl ikram edeceklerini 
~ırmı~lardJ. Halil Beyin yıkanıp ra
hatlaşması için kovalaıla sular, leğen
ler, havlular ıetiriyor!ar .. si!Ahlarını çı
karıp soyunmuırıa yardım edıyorlc.r .• 
lt'dlrin köşesine en yumu,)tlk yastıkla
rı yerleştirerek, bu muhterem mi~firi 
memnun etmek için bt.itün gayretleri
ni sarfC'diyorlardı. 

Hali' Bey, o ka~cr yorulmuıtu ki 
gözlerır.i açtJA:ı zam:ın birdenbire vak
ti tayin edemedi. 

- Dimltriyosl .. 
Diye Reslendi. 
!.'lisafirpcrver Biz~n·h ncş'eli hir tf'

bessü.ın ile içeri girdi. Hala Beyin 50r-

- Muhterem kumandan~ ... Tam, on 
dört saat, deliksiz bu· uyku uyudunuz. 

Dedi. 

Halil Bey, hayreti~ kaldı. Bütün ha· 
yatında - Vf' hatta, en büyük yorgun
luklarında bile - bu kadar uzun bir 
uyku uyumı:ımışh. 

- Ya aen?_. 

Diye mırıldandı. 

- Ben de yarım .saat evvel kalktım, 
muhterem kumandan .. Evde uyurnıyan 
yalnız sevgili Evdoks.iy9 idi. O, benim 
babadan kalma kılıc-unı alarak, şurada .. 
kapınızın önünde nö~t bek~edi. 

Halil Bey, gürü!ti.Jlü bir kahkaha a
tetrok yatağından kalktı. 

- Her şey aklıma gelirrU. Fakat, Bi
zanslı bir kadının kılıcının hima}esın
de, tam on dört saat uyku çekmek. 
zihnimden blle geçınezrli .. Su ha ide. bu 
gün alacağınız büyük mük0fata Kir
ye Evdoksiyanın ınunafı;:hX. hakkıru da 
ilave etmek Jizım ..• 

Diye bağırdı. .... 
Zafer alayı 

On dört saat devam t"den delik5iz 
bir uykudan sonra Hali! Bey derhal 
giyinerek sokağa fırladı Şehirc'e ne o
lup bittiğini anlamak içiıı s..ı,kuman
dan General Alek!'iiyos'u aramBj'.:a ~i
derken gözüne çarpan m1r.ı:aralardı:1n 
he.yretJer içinde kaldı. Geoe, bir aölate 

- Bizaruıh Rumlar, Li+inlerde:ı. müt 
hit bir intikam almışlar. 

Diye mırıldandı. 
Bir çok evlC'r yanmış.. arc-larından 

dumanlar tüten duvarları k.cdmıştı. 

l\.füntekim Rumlar tarafından parça
lanan kanlı Latin ce~cı:lleri, daha hiılil 
kaldırım taşları üzerinde yatıyorlardı. 

Halk, büyük ve küçük meydanlara 
toplanmışlar .. bir türlü teskin edeme
dikleri galeyan ve hcyecanl.ı: 

- Kahrolsun Li.tinler!.. 
Diye bağırıyorlar .. sonra. büyük bir 

hararetle nutuk ;ıöyleyen hatiblerı din
liyorlardı. 

Ekseri!'!"i, Litinler tararınıian acı acı 
hakaretlere maruz kalmış ol.ın bu ha

tibler, ağız.lan köpürerek, ~özleri dö
nerek, coşkun seslerle nutuklar irade
dfyorlar: 

- Unutmıyacağız .. korkıınc bir bo
ra gibi üzerimize gelen, .?ili altı sene 
devam edf'rek bizi harab ve perişa~ e
den o müthiş fel8keti unınınıyacağız ... 
Elli altı sene evvel, Latin barbaiları, 

hir canavar sürüsü gibi bi1i 
bastılar. Meş'um bir sel gibi 
!'iUrlarımızı aştılar. Evlerimizi bas
tılar. Irz ve namusuna tecavüz 

f tmedik kadın ve çocuk bırak -
madılar Kiliselerimizi 'S<'ydular. Afu
kaddes beldemizin bUtün servetini, 

Diye barb&r bağırıyorlardı. 

Bu nutukları. .. fU anrl • Bizansın 
hRki\ti impara•o!'U olan - .:vlil•ail Pale
ologos ile (Mukaddes belde) yi din \'e 
ırz düşmanlarından istirdad eden Bi· 
zans agkerlerine hararetli dualar ta -
kib ediyor, her taraftan: 

- Yaşasın Vasilevüs. 

- )·aşasın kahraman Bi7.:ıns ordu-

sunun kumand 0.cu Generul Alek~iyos ... 
2'tryadları )iiksr liyordu. 

S.:>I elini kıcının kabr:~ı-ın1, sağ yum
rug'unu da ka:t_ttsının üstün"t" baıı.tır."Tit~· 
clnn JJ;ıliJ Bey. c":udaklnrında jlarib bir 
tetx:..,t üm olduğu halde :niltemacliyen 
yoluna devam ""~h·or: 

- T:.ıhaf şey. Hiç kimse benim kah 
r11man Türkopollarımdan bahsetmi_yor. 
İnsoıı oğulıaı·ı na kadar nenkör oJu-
y.'.>rlnr ... Halkı t-r.)"ecana ,rı•·;.·p.1 fU lıa

iib f'!tendi1er, ,öyledikleri pa.rİ:'ıK n't· 

tuklaı arasında, (Unutmayın ... ) diye 
mütemadiyen bir çok ŞP..vl~t sayıp du-

·111-·' 
elli Tiirkr.paJu da unutrn°Y r,.. 
bağırmaya lüzum gôrmüyı.Jrırı 

< 
Diye düş:ünüyoı cıu. 

11 
dolD' 

Manmafih Hı••ı Bey b~nd• ,.;r Jt" 
kat'iyycn n:Üte!"SSir ve nı · it:e pi! ~~ 

ndı.ı;I _.tP' 
ği!di. Sımdl onun en !lC1 jtflpııı• , 

var58, eski ve samimi do!'tll ıonf1'1~ .. 
~1ihail'ın şu and:l buradı: btld .. "jrıct'1, 
ı:ıı idi. Nitekim, bu !afiyarıe. 1 ı.ı,~irte ~. 

dl Jı ! "'"" nl, kali:llnde ızi1 eyerne · ·~itfı) 

sarak kf'ndi~ini takib eden Dı . Q 
başını çevirdi: . \l'P~jlt'_... 

Ş imd• "" - Ah, ne olurdu?. tı.l 
h JktO 

de burada olsaydı da, a ,di· 
kunluğunu, gözleriJe gör~<') 

Dedi. 

* ,~: . }JihPj} ,.; f)" 
ltfaamafih Imparator \Jcııe (J' 

med.i._ Ordunun, adeta ... ı:ııi tıif O" 
fırsattan istifade ederek - etıı1t.-si,, 
rette Biıan.s şehrini istirdad)·rt%d' 

· hare· zerine, derhal Iznikten .. ~ 
1 şehre ,.. ... -

geldi. Faka~ derha l b';~' rP 
(Şimdi, Bakırköydeki bcZ .J ~ 81ıc'• ıl' 

il 1 rasııı....., ıı. tı kapısı e tren yo u a kOı;ii ,.~ .. 
ruyorlar da, (Tatl; canlannı hiçe saya- duvarJnın kC>fesi görüne~) .vıct \·ti!·'..,) 
rak ve kellelet'ınt holtuk1 arının aıtına nastırda ikamet etti. Eskı cPı .. r' 
alarak on bin L~tin askE:rinlr içine da- ane mucibince ydpıJac~k 
len .. Gtı.eral Alc-lc;iyo!'un surla:- knr- l nı, burada bekledi. ıı:ası tıJ) 
şısında aylarda.11.teri bekleyen yiımı i:xş (Ar 


