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Adana fabrikatörleri
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Memleketimizin her tarofındon hududlan· 
mm bekleyen askerlerimize hediyeler veri ... 
liyor. Adana fabrikatörleri de bir toplantı ym
parak. orduya 10 bln pamuklu hediye etme
ie karar vennl,lcrdir. 
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t vvelki ıün üçüzlü pakta 
reamen Macaristan da 

~ a . İın:ı:asını koymak ıure_ti
d-ı, tilıak etti. A vrupada harbı'!, 
\i t' "z.un yıllar devam edeceiı· 
._,.llı.ının eden merke< devletle· 
~ ~ bıı taudaki bareketlerile ye

~~· t.••anüd manzumesi teıkil 
~~ k ıatedikleri anlatılmaktadır. 
'~ .. v k •,~ on Ribbenlrop da açı ça 
)' ~. •lrni§tir. imzalanan vesika· 
!ıı, 1°'• üçü<lü paktta derpif edi· 
~. kt•knik komi•yonlara Macar· 
~ı.1, •ndilerine taallulc eden m.e· 
\ti, •de, kendi murabha•larıle lk .. 
~ .. edeceklerdir. "eıikanın u· 
"''1

11 maddesi mucibince üçüzlü .... , .. 
~ lftırak eden devletler ara· 
~ ;.1•eaı.üs eden siyasi ve b~~
lııİlıl 1 kaıdelere, yani eğer mut· 
S erden birine, yeniden bir ta• 
~~ v&ı,i olduğu takdirde Ma· 
~ı4 ' da o devlete kartı ayni ha•· 
'il, h Vaıiyeti al&caklardır. An• 
tltıi 11• rrıanzume içinde dünyaya 
'~~1taın verilirken Macariatan 
~tik Japonya ve yabud da !tal· 
"<!~ 1 •Yni ıalihiyetle dünya mu· 
lııı, •••tile yakından alakadar ol· 

~~~k Ye yalnız kendine aid 
•~k· •rde fikir ve mütalea söy• 
j,ı,, Ve kendi menfaatlerini mü· 
~'-~t •trnek hakkına malik bulu· 
~-hlit ır •• Bu itibarla ajanslann 
l,,d •ltıği vesika metninden 
~ b~ 1iıınız manaya gör~ Macar· 
b' ~/akta tam hukuk mÜMva• 
~ ~) "•k etmiyorlar demektir. 
t lb~l'- Yeni nİza•n kaidelerinin 

'

"-l \t llıeıelesine, çok an'anepe· 
•k . lik . , , . uvvetlı. kato ve arı•· 

·•ı' •ı . ~llt . •ılıniyetine merbut Macar 
~ ~~'Cefanı tabiaıile pek taraf· 
~'-• ••. Fakat aıırlardanberi 
ıı..:ı-ı,~ _rahatsı• eden Ce.nnen 
~~ b" !•ıtıdi her zamankınden 
1,,, lıt, 11Yiik bir tiddet ve ibtiraa
~ q~::;.lann Ü•tÜne çökmüt bu· 

ııı,1 .. dan Macarlaı· daha baf· 
~ •• ~ hareket etmeğe kendile· 

~h~ ""et buiamaınıtlM ve böy• \t' . . • k ••Yet ıılmak mecbunye· 
l:ı· llınıılardır. 

~~ •t., 
~:·. Iı;;b l.traftan Almanya, preı· 
.:'l>,y ld Ye reriıan olmut olan 
~ •k ~ . doha yakır:do.n yardım 
l~d~ın Macaristanın vaziycti

~k tıı 1 lehine herhald~ tashih et· 
s~ ~~buriyetinde idi. Bundan 
~ ıı,,. l>lanya gibi geçen barb· 
\-4 ~~ur çıktı."ını sayan Maca
lı, Yed· Tran11lvl\nyll nıeyva • 
~- h.:~ten ıonra artlln i,tiha
l-.., ~· 11• daha Yugoslavya ca· 
\'->ıı,'nde bulunan topraklannı 
S, Ş.. hk Suretile tc•kin edecek· 
~ i, 'i •ide bu anla9manın ilk 
\lo,1 

11Roılavya Ü•fünde kendi
b,; t:'•cek demektir. ispanya· 
~' ~~1•nın, Bulgaristft.ntn bu 
t.:'.tlııe tırak edio etmiyeceklerini 
0 k,'t•den v~ Salsbu•g' da ne• 
'"ıı,•d~•laftmldı,ronı henüz öi· 

•iirnizden bilmemekte • 

Necip Ali KÜÇÜKA 
l<\rı.a.ı 18bi.fe 3 ıütun 3 te] 

Şehrin şarlı 
mahalleleri 
işgal edildi 

Arnavudlukta 
• 

ı 50 İtalyan zabiti 

rnotörlü 

• 

dört 

24 
daha tayyare 

teslim ediyor 

Arnerikan matbuatı 
azami yardım zama
nı gelmiftir diyor 

~vyork 22 (A.A. )- Bırletik Ameri 
edili hava ,kuvvetleri he1q1bına sipariş 

P Sandıego'da inşası biten dOrt 
motörlü 24 bo . B" . mbardıman tayyaresı 
. u~Wt Britanyaya teslim edilmit tir. 
lngıltere bu tayyarelerin ilkini cu -
martesi günü tesellı.im etmiştir. 

Amerika orduları başkumandanlığı . 
bombardunan tayyarelerine mahsus o
luJ:> ~ahrez::n tutulan •Sperry• nişan o
letının de lngiltereye verilmesine mü
saade etrnittir. 

Bunu dün bildiren Amerika genel
kurmay batkanı General Marshal meş
~ur. ·Uçan kaleler. den yirmisınin de 
lngıltereye verilmesi hakkında müza
kereler cereyan etmekte oldutunu 
5()ylemi,tir. 

Azami yardım zamanı 

gelmiftir 
Ne"york 22 (A.A.) - Herald Tribune 

gazetesi yazıyor: 

Büyilk_ Bri~yaya yardım aiybetini 
bütün tumulile tatbik etmek: zamanı 
gelntlılir. Büyük Britanyarun parlok 
zaferini kat'iyyen müemmen kılmak 
için Amerika~ın kadir olabileceği bü
tün kuvvetle Inıiltereye yardım etmesi 
zaruridir. İn&ilterenin en mübrem ihU
yacları arasında tayyare ve mühimmat 
vardır. Bunları vermek için Jtihsali.tı
mın sıaml derecede artırmalıyı:ı ve 
miimkün olabil~k en büyük kısmını 
İngiltereye vermeliyiz. 

Tabiatile kendi müdafaamızı unuta
mayız. Fakat kat'iyyen muhtac olınadı 
ğımıL levllZlını burada ahkoyarak bir 
muharebeyi kaybetmek delilik olur. 

nenWerde, denitler hakimiyetini 
idame için işbirligi yapmak eaa!'lhdır. 

vazifeden atıldı 

Yunan kıl'aları 

yeni muvaffakiyeller 
kazandılar 

Atina 22 (A.A.) - lıolyanlar 
Göriceyi tahliye etmitlerdir. 

Londra 22 (A.A.) - Ajanı 
telgraflanna göre Yunan ordusu· 
nun pİJdarlan fimdiden Görice· 
nin ıark lmmındaki mahalleleri 
İJııal etmiflerdir. Fakat, bu pİJ· 
darlar ilerlemek için 1'uvvetli Yu
nan kıt'alannın muvaıalabnı bek
lemektedirler. Yunan kuvvetleri 
timdi ıimali ıarkideki lıalyan kıt
alanru temizlemekle meıııuldür
ler. 

15 lop, yüzlerce mil· 
ralyöz ele geçli 

Atin& 22 (AA.) - Yunan 
yüksek kumandanlığının dun ak· 
ıamki tebliği: 

Dün bütün cephelrrdc muhare
be devam etn1i,tir. Yunan kuv· 
vetleri, yeni muvaffRkİyetl~r kııı
zanmı§lardır. )'unanlılar yedisi 
büyük çapta on bet top ve layya_ 
re di.fi .silih1arile yü7.lerce mittal
yöz daha iğtinam etmişlerdir. 

Yunanlılar, ayrıca bir erzak de .. 
posile bir mahrukat depo•u ele 
geçirmişlerdir. Yunan tayyareleri 
keşif uçuşları yapmışlar ve bazı 
yerleri bombalamı,lo.rdır. 

Planlı ilerleyif 
Atina 22 (A.A.) - Büyük memurlar

dan birinin l'exch.ane; Telegraphe mu
habirine söylediğine göre, Yunan kuv
vetleri ihtiye.tlı, fakat evvelden tespit 
edilmif bir plan dairesinde ilerilemek
tedirler. Maahaıa, ba:ıı müfrezeler bü· 
yük bir sür'atle ilerilemişler ve men:ıil 
tetkilitından o kadar ayrılm141ardır ki 
İngiliz tayyareleri vasıtaısile kendilerine 
erzak atmak mecburiyeti ha31l olmuş

tur. 

Papagos'un teşekkürü 
Atina 22 (A.A.) - Yunan Başku -

mandaru Papagos, orta1J9.rkt!lk1 İngiliz. 
hava kuvvetleri kumandanına gönder
diği bir telgrafta, Yunan ordııııı;una ya
pılan hava yardımından dolayı teşek. -
kür etmiştir. 

50 İtalyan zabiti 
azledildi 

Londra 22 (A,A,) - İtimad• !Ayık 
bir membadan öğrenildiğine göre. Ar
navudluktalti İU:lyan ordusuna mensub 
50 za.bitin vazifelerine nihay~t veril
miştir. 

Vichy lekzib ediyor 
Vichy 22 (A.A.l - Havas ııan&ı bil· 

diriyor: Koı;inşinde bir isyan hareketi 
olduğuna, bu hareket.in Fre.ruuı maka
ma tını endişeye düıı.ür<iUğünP. ve Me
kong hududunda Hindi Çini lat'alarile 
Siam kıtaatı arasında ıruhasanıalın baf 
lemış bulunduğuna m itedair y.ıbancl 
kaynaklardan gelen haberlerın tama
men asılsız olduğu FratıSJ.Z resm1 ma
kamatı tarafından hildirilmt::ktedir. 

Almanyadan bu sabah 
bir ticaret heyeti geldi 
Heyet memleketimizden tütün 
muJJayaasında IJulunacalı 

B bah konvan.iiy:nıellc Alman- tün ınübayaasına en evvei İzmir piya
d u ':· u'caret heyeti gelmi-lir Ht-- sasından başlayacaktır. Turk1ye - Al-

ya an ır d \l d •ki 'ı · ı·ın manya arasındaki Z2 n1ily~ln liralık ti-
yel azası arasın a, ' manya a u' b'k 

.. .. .. .. caret anlaşmasının tat ı nıa baş;lanmış, 
fabrikalan trostu mudurlennden Kat ,_ slarına gi:>re Almanyadan 

.. .. f b 'k 1 ann.şroa esa 
Venker ile Alman tutun el n a annın .th }'" lrnışU. Tüh.in balışle.rı için. 
iki müdürü de bulunmakt.a•Jır. Heyet. Almı 8 at ya~ı' ıca bir takas Aııla•ma-anya 1 e ayr . ., 
bu sabah Sirkeci istasyonun1a, şehri- 51 yapılmıştır. Bu an laşr.1.f,Y~ . J;~Ore, Al
mizin maruf tütün tac!irlerl bı-afından manyaya 5 milyon liralık tutu!l satışı 
istikbal ltdilmişlir. Alman Uc.-ret heye- yapılacaktır. Şimdiye kadıır bu anlaş
tı, burada tütün tacirlcrile temn:!ll et- maya göre Ahnenyaya 2 'llily .l ıı liralık 
tikten ıııonra İzmlre gidecek\~rdir. lz- tütün gönderilmiştir. Tütün utışlan
n1r tütün piyasası da bir kaç güne ka- na mukabil Almanyadan Qnıyevi mad 
dar açılacajı için, Alman heyeti tü- delerle ilic alınacaktır. 

aan 
ilk tecrübe muvaffakıyetli 

ve hadisesiz oldu 

Dün «ece karanlıkta kalan İstanbu1dan iki manzara: Bir tramvay araba~n ve Köprüden İstanbulun ıörünüşü.. .. 

Stelani ajansı 
dünyaya akıl 

öğretiyor 

• Türkiye yenı 

karsı-• 
nızam , 

sında vaziyet 
almağa 

mecburmus 
' 

Sen Sebaıtiyan 21 ( A. 
A.) - Stefani : Siyasi 
mehafilin kanaatine gö. 
re Macariatanın iltihakın 
dan sonra Rumanya da 
dörtler paktına girecek
tir Daha sonra ba,ka mil 
letler ayni hattı hareketi 
tutacak, yalnız lıveçle Is 
viçre ya haricde kalacak, 
yahud da bloka dahil o· 
lacaklardır. Portekizin 
müsaid vaziyeti kayde
dilmektedir. Sovyetlerin 
prenıip itibarile muvafa. 
kati elde edilmiftir. Yu
naniıtan, Avrupanın müt 
tehid idaresine karfı gel
diii İçin cezaıını ·çeke. 
cek, Türkiye, feraitin if
caatile, yeni Avrupa, Ak 
deniz ve Aava nizami le. 
hi- ve yahud yeni siı. 
tem aleyhine vaziyet ol
mak mecburiyetinde ka
lacaktır. Burada tebarüz 
ettirildiiiine 1tÖre, Janon. 
yanın t"ıaniidü ve Sov
v.,fler Birliiiinin taıvib;. 
ittihada. bir lngiliz aleyh 
tarı t"k dünya ceoh ,.,; 
mahiyetini v"rmeJ.t 0 ,/ir. 
Dünvanın bu ıarih ira. 
desi kars••ında Ameri
ka Birl.,şik D"vl .. tl.,rinin 
vord1mı v" muhtemel mü 
-lah-.f,,~i. dünyaya karfı 
harb ilanı manaunı ha
;:ı; f,..fonacohtır. 

Vilayet, noksanların ikmali için 
bu gün alakadarlara emir verdi 

Bütün m. emlekette, diin gece illi. de-ı h hareketile . ubıt::ın1n aldığ1 şiddeUi 
fa olarak ı,ıklan karartma ıı;ıne baş- tedbirler sayesinde dün akşan1, kayda 
lanıru, ve İstanbul da, dün ak$Ul ka- d~ğer hiçbir hidlse olmamı~Ur. Dün 
ranlığa gOmülmüştür. Kararname mu- ışıklann karartılması lşınde ,~nayet 

Z - Baı.ı yerlerde maskelemenin kır
mıu veya batka rcnk1e.rle 3·apıldıi:ı 

rörülm~tür. Bu şekildeki maskeleme• 
de hedef ıörülmektc ve ziya pklan• 
mamaktadır. 1\lall:elemenin milnhası .. 
ran siyah örtü vey• kijıdla ya{'ılman 
lizımdır. 

cibince, cadde ve sokaklardal.i bütün 
limbalarla vitrin tenviratı tamamc-n 
söndürülmüştür. Bir (:'>k evlerde de 
timdiden iç tenviratuı maskclcnme5İ 

işine ba.ş:lanmı..,tlr. Halbuki bunun için 
ay sonuna kadar mü.su.de verilmi~tir. 
Ayha,mdan itibaren İstanbul, aecelerl 
mutlak bir karanhk iterisinde kıt.la
c•khr. 

Nakil vasıtalannın yavaş ve ihtiyat-

Yon Papen 
geliyor 

Büyük ~içi 

Sof yada 

Kral Boris 

ile görüşüyor 
Sofya 22 (A.A.) - Alman· 

yanın Ankara büyükelçiıi Von 
Papen, Ankaraya avdet etmek Ü· 
zere, dün öğleden aonra Stı!:·ayA 
visıl olmuıtur. Ven Papen'in An. 
karaya doğru yoluna devam et· 
meden evvel, Kr .. ı Boriı ile ıö· 
rüfeceği anlatılmaktadır. 

Rumanya üçüzlü 
nakta iltihak 

edecek mis 
' 

Bükre~ 22 (A.A.) - Hava• a· 
jansının hususi muhabirinden: Ru 
manyanın ür,lü pakta iltihakı pek 
yakın telakki edilmektedir. Baş
vekil Antonesko' ııun Alınanyayı 
ziyareti esnasında bunun vukuu 
muhtemeldir. Macaristanın i1hha_ 
kı kim!eyi hayrette bırakmamış
tır. Yalnız şurası vardır ki. Maca
ristanın yeni Avrupa nizamına ne 
tarzda hizmet etmek fikrinde ol
duğu ve T ransilvanyadaki Rumrn 
ekalliyetleri hakkmdaki taahhüd
lerine nasıl riayet e<lec"ği n1erak 
olunmaktadır. Rumen matbuatı, 
Almanyanın kendi siyal!lr:t oyunu
na cenubu şarki dev1~tlerint sü
rüklemek için sarfettiği gayretleri 
ehemmiyetle kaydey!cmekt"dir. 

m•kamı, görülon baı.ı noksanlıkları 
tespit etmlf ve bunlann duultilmesi 
için bu(Ün alikadarlara em.ırler ver
mi•tir. Bu nok.sanlıklu tunlarda: 

1 - Niıamname mucibince haıicde 
İJ1f8at ve tamirat yerlerinde ) anması 
mecburi ol•n tlmbalann 60 volttan 
fada olmaması liı.ım ıeJirken M volt
tan yukan limbalann yakı.ldıZt 1"Örü1-
müştür. 

S - Bazı düklclnt:ırda yalııu am· 
puUerln üzerine muhff.lif renk ki.jıd
lar taktldıit rörü1mekted.ir iı..i bu şe

kilde, maskeleme temin edilememekte
dir. I\lel'huriyet vana hlıinci maddede 
olduju tekilde 60 ''oltluk koyu mavi 

r Arkası sahile 3 sütun 1 de J 

Gıda maddelerinin alım 
ve. satımında sıkı bir 
kontrol tesis edilecek 
İaşe teşlıiliıtı i{:in yapılan 
hazırlılılar ilımal edildi 

Vekiller Heyeti, dün öğleden 
sonra, Baıvekilet binasında Baş· 
vekil Dr. Refik Saydamın tiya
eeti altında toplanmıştır. HükU. 
metin bazı idari ve ikbsadi teri
birlerin ittihazı için hazırlandığı 
bildirilmektedir. Bu kararların 
tatbikına birkaç gü.ı içerİ!inde 
geçilecektir. Her türlü rııda mad· 
delerinin alım ve satımında aıkı 
bir kontrol tatbikt, yapılan hazır .. 
lıklar cümlesindendir. Bu Vt! di
ğer tedbirler için Milli korunma 
kanunundıı. yapılacak tadilat pro
jesi ikmal edilmiştir. Yakında 
Meclise ıevkolunacaktır. 

late Umum Müdürlü~ü ve bu· 
nun -aali.hiyet ve vazifelcrinı teı-

pit etmek üzere toplanan komiı .. 
yon, tetkiklerini bitirmek üzere• 
dir. Hazırlanan layihanın önü• 
müzdeki hafta içeri,indc Mecli~c 
verilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Toprak Mah&ulleri Ofisi lsıan• 
bul Şubesi Müdiirü Nuri Orak, 
Ticaret Veki.leti tarafından An• 
karaya davet edilmi§tİr. Öğrendi· 
ğimize göre Nuri Orak. yeni ku .. 
rulacak olan iaşe Umum Müdür· 
lüğü tetkili.tında mühim bir vaıi· 
fe alacaktır. 

Toprak Malıoulleri Ofisi teşki· 
litının, iaşe Umum Müdürlüğüne 
ilive edileceiinden de bahsedil. 
mektedir. 

Macarislanda döviz Köyde san'at 
münakalesi yasak edildi Yazan: Kemal TURAN 
Budapeşte 22 (A.A.) - •Havas• 

Pester Lloyd gazetesinin bildirdiğine 
gOre, haric borcların tediyesl için dö
vn: münakalesi yapmak Macar hi.ikO.
mf tince yasak edilmiştir. Bu tedbire 
sebeb harb vaziyetidir. 15 Ukteşrindcn 
beri hiçbir münakale yapılmam•tllr, 

İkinci sahifemizde 
okuyunuz SİYAH KA.(.:m İHTİKARI 

Kimya öğretmeni - Şıı beyaz kifıdı mablfılün içine sokuyorum, kapkara olu• 

......... - .............. --.... yor. Söyle bakayım, 15imdi ne yaparız? 
e 4 Mifoa - Yirmi panya aldıiunız kiiıdı yirmi kuruta aatarız efendim! 

• 
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H A K 1 K A T 
22 lkinciteırin 1940 

Kö~de san'at ======-=-=- ===================---------~~~--------~ 1 ŞEHİR ve MEMLEKET 1

' ... H-n~-~'1'-ca ~--it_iraf~~~. ~~},, .• 
~ 

E R L E R I
• İhlan Coşkunun nişanı, arkadaşları Od.ıma kapanır kaphnmaz, ilk ~ir .. 

H A B arasında derin bir hayret uyandırdı. Perihana kart yazmak oldu. Fakat • 'Y•· 
İhsan, çapkın, hercai bir Ç'>Cuktu ... o- den olduğum yt"rde mıhlan.~~· ue 
nun en uzun rabıta~ı bir ayı bile geç- nişanlanmıf.58'?,.. Bu acı duşunCC ilJ.'" 

On 1tlôı: mllyonun büyük tk.•eri- I ~~ uxak küylere kadar soku.h~P. eli$Çİ"' 
yeti olan köylüyii re(aba ulaş- lı.-inl imha yolunu tutmuş._gıhulir. F•

brmak ileri Türkiye davasını hallet- kat basit aletlerle gene kuyde yapıta
mek 0

1

tacaktır. Refahın blrincl tarb, cak Ö)le basit şeyler v».rdır k~. h?,' .~
devrimizde 1 tilısaldir. Dize btih\&lin manlarda bunlan yapmak. ı..oylu ıçın 
uğlık ve bilsiye dayandılını ıÖ) leye- mutla~a .. fa)·d.nh bir i~tir.. . . 
bilirsiniz.. Bu son iki me\<'"Zll üıcrinde Bu:unun hır hnc;usıl·eh üzerın~ d.e 
~alışmak için de istihsalin yardınıı ieab dikkati çekmekliği.~~ 13.zımdı.r. T~r~ı
etti,iini ileri sürerek fastd d~lre içinde ye, dokuma !'öann)·ııru on sekız mıho
kalmamahyıL Yapılacak feJ', btitun ta~ nun ihtiyacına göre kunnağa ~ırsat bul 
katimiıle İ<itlhsalimizi arttırn1ak ve hun madan, yeni lıir dünya htn·~ı çıkm~
dan da sağhk ve bilgi i!Jlc-rlne çok his- hr. Dokunmuş şeyleri~ cclhı çok ~uç, 

ktır külfetli ve haUıi imkiin,.u: dereC'esın-
se ayırma . 1 h h b" &kt d 

Köyde istihsali artbnnak için, her.. dedir. Kaf'1thkh ~ a ar 1 ı 3 n ~ 
~yden evvel kö,-lünün esas nıP ı-ale· sulha kal-uşulsa bıle. yeniden .!!anayı 
ıini, yani tiraati çok f•ydnh bir hale kurma ümi,dle~ni azalhy~ır .. ~ır ço.k 
setirmek linmdır. Tohuınu. istib ... al ô.- büyük endu'itn .. ~~~~rzler~ mutenıadı .. 
Jetlerini ve toprajı uılah twtli hıı!ilı koy yen havadan do••uluyor. insanlık ),! .. 
mevruudur. Ancak köylüuiin dt'ğetlen- iare• bir çok !lınai malla':1n m~hr.~.ur.~-

Tarih tedrisatı 
yeni bir şekilde 

yapılacak 
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lktııad * TÜRK - RU"EN ANT.ı\S~JASJ
Eski Türk - Rumen anlaşma~ının müd
deti nihayet bulmuşlur. Yeni anlaşm::ı 
henüz iki tarafça da ta . ..dik edilmedi
ğinden Rumanya ile aramızda mer'i bir 
ticaret anlaşması kelmnmnktadır. * İHRACAT - Dün şehrimizden 
100 bin Jiralık ihracat yapılmıs~ır. Bun
ların içinde Çekoısl::>vakyaya 50 bin ki
lo sabun, Bulgaristan ve Yunanbtana 
balık gönderilmiştir. 

Muhtekirler 
birer birer 
yakalanıyor 

memiştir. Hepimizde uyanan buyük kart elimden düşti.ı. ye Uk defa .",1 .. merakı arkadaşımız şu sözlerile yctı.f- terim yaşardı. Evet, bır çocu~ gibı Ji" 
lırdı: ladım. Bir daha elo geçmiyeceıt bebe .11 

~- Bilirsiniz ki ben, adı çapkın çı- ni kaybeden çocuklar gibi. }(an•~b 
kan \>'ti hakikaten aranıı:da bu i.&me li- uzandım. Gözümü açtığım vakit sattt" 

olmuştu. Vücudüm kırıın, başun 8 

yık olan bir gencim. Günde üç dört 
1 d ler içinde yanıyordu. 1..irt 

randevum ve birkaç flörtüm o ur u. ~ 
Fakat inanır mısınız, bunlaı·dan çoğu Pansiyonun sah:bi madam, ~· ço .. 
insanda heyecan ve aliik:ı uyandırma- güçlükle bir bardak ç.ay içirdi. Bı~ıtd1· 
sını bilmiyen veyahud daha ikinci ko- cuk gibi azarlayarak yıı.t3ğuna ya 
nuşmada evlenmeyi tekW eden tuhaf Giderken: 
mahlGklardı. İşte bu sebeble bir kıs- - Öğleye kadar bir ııeyin 1c3;mır: 
mını ben atlatırdım ve bir k.ı!lmı da ca:k, ben aena i.15c hazırlayacaAıtrlı 
beni atlatırdı. Böylece aylar, seneler dL b" s;ô' -di k bu iyetlnde kaldı"ımız bir yetini duyacaktır. Bu vazıyetfe T urk. •

nne met r • · kı·· ·d 
kıymeti daha vardır: &, kalan vakti. ye, bir k_ı ... ım lJ)'ete ennı urun mt~ .. 
İklim ve hava f&rllarına tiihl ol:>n det kenth$•. dokumak ıonınd~dJr. JCoy

to k · ı · b"lhas~ kı, a\·h•rında lü de kendı muhtac olduiu 1t:ıyecek eş-

k .~rı~· -41!".i en, m'u·'dde.t kenditu\eu uı.ak ya,.ıuı ho-, ıamanlannda hazırlamalıdır. 

Ankarada toplanan 
Tarih kurumu 

.. 
mu- * BALIKHANEDE MUA~IBI.E -

Balıkhanede bugünden itıbaren P:ant 16 
dan sonra balık k:ıbul edilmiyeccktir. 
Yeni bir karara göre ihracat o'.madı
ğından bugünden itibaren torik tutul
mıyacaklır. 

Dün, Fiat Murakabe 
komisyonu 9 muh
tekiri adliyeye verdi 

durmadan aktı. Ve ben mÜ$8adenizle \"ıt manasını k.tvraya.madıjım ır 
otuz ya,ıma geldim. Artık yalnız hi.sle - işareti1e uıaklaşb. ·- .. 
rimle değil, kafamla da hareket ediyor- So~uk bir ter bütün vücudümU : .. 
dum. Eskiden pek öyle güzel, ç-ırkin ııy..,rdu. ÜtUmemek. tçin ıorg::ını , .. 
aramıyan ben, dediğim ~ibi sene1erin şı•rıa çekti.'ll. Biraz sonra aA;rıle.rıro ştl 
verdiği ders ve oliU-nluktan biraz mü- zalnıı~ ve kemik!erlm rah~t el~~ .. 
tenebbih olmuş ve biraz olsun daha D('tin bır nefes alarRıJ:: yatağımd.J ~,8 .. 
sakin bir halde yaşamaya karar ver- ru'dum. Saal on ikiye gei\yordU· ı.'ı 

oy uyu uzun .. .. .. ~ . 
tutar. Erkeiin kahvede ve kadının e\'- Turk koy.u~de d.o~umat'ıhg~n .teş\~-
de geçirtteği. urun ıere1er ,·e yaı(-ısh, kine J~ilmışür. Mıllı Ş«'fin lkinC'ıte~_nn 
donlu ıünler vardır ki bun tan lal dalı ba .. ındaki nıı!ukJarında d~ te.ma .. eth~
kıJmak mümkündür. leri üzere, Iklısnd Vek~leh ko~ lerı-

him kararlar verdi 

Köyde büyük kalkınmanın !'lırrını mize el te7cıi.hı daiıtmaı• haı;1ınn~şhr, 
arayanlar a_nsındn orayn sana;.-ii !;Ok- .Bu ~abada faaliyete bu ~~n~ i(t~de 
mak davasını tutanlar vardır. Sana)İİn '\iÜ!l'At verilmesi ve daha bu~nk mık
ıirdiği yerde esasen köy k~lk_mıyaca~ı ya,.ta tez.g:ih, çı~rtk ~e._t~rak d.ai:ı.~ıl
lçin oraya sanayi yerine san atı ı:ıokmak ması mukırrerdır •. Gorulu ~or .. ~• .k~~
davanın tek bal yoludur. lerde dokumacılığın. taanımumn ı-:ın ı Ik 

Geçenlerde. Ankarada toplanan Türk 
Tarih Kurumunda yeni tarih tedrl~tı 
etrafında mühim kararlar nhnmı~lır · Maarir * KÖY YATI MEKTEBLJ':Rİ - Bu 

yd viliyet köy yatı mektebl:?rine olan 
reğbet artmıştır. KJ.ğıthanede açılan 
ikinci. yatı mektebitıe yeniden 47 ve 
diğer yatı mekteblerıne de 150 talebe 
alınmıştır. 

Fiatları murakabe komhıyonu, gıda 
maddeleri ü1erinde ihtlkAr yapanları 
!:iıkı bir surette taklb etmektedir. Son 
~ünlerde yakalanan muhtekiıler şun
lardır: 

b 1 d 1 nı"~' mit u unuyor um. VD.$ )&vaş kalkbm. K 3 lbirn sız tı. l)C .. 

Hayır çocuklar, sözlerimi yanlış tef- beraber buhrandan. kurtu1muştıı:t1· olC'" 
sir etmeyin. Kararım evll.nmek i~in min y1ızdığım kart, n1eydantardu ~rOı 
değil, az eğlenmek içindi ... Tabii.. tabii.. tu. Küçük odamın her tarafını sr• 
Buna da aaik aon konuştuğum Perl- blıJarradım. Oda kapıs!nl <\çarak: d'\" 

·· :Ural mahw11ere dayanan oÇ&n- fıgd \'ekiileti lizenne al nn~tır. Ancak 
~~ye, "rmet>I yanl mah..;ullerdtn nıüm TiC'aret \'ekıJ.leU de bazı dokunıa ıne~

~~: ~!.ıannı~ ilk lııçi1ijini köyde ge- keılerinde: kooperatine~ ~urnıa~·-tcılı~ 
• "lk hatıra ıe.len ,eydir. Hubu· le bu i i lu:ılandırmak ı~hyor; u .;e 

~irmesı ı . E t'I" ·· de bir •ubt'n ı n de do-
~-ı ı:i ı· apıhrken ~hı.e \'e me)"\"8 Zıraat ns ı u,un _, ~ 
utı raa ı >' ı - t "k i lle meoı:gul olduıu-

ti ti k bunların kurutma \'e am- kumacı ıgı e!fvı ·, . . 
ye ş rme • ajan!I h:ıberlerı ara-
balij i ıerile uir8.fmak, şarab, sirke ve nu 7aman uman ·. .. t 

··t ' llerini istihsal etmek de M:üy sında 1~iüyoruz. Ban vılaretter, hu~~~ 
au mamu . · d 1 ri mali yard ı mile ban tt' ebbus 

Bu kararlara göre mekteb1erde bun
dan sonra tarih tedrisatı ml~l: .. yeseli 
bir tekilde okutulacaktır. Bundar> büt
ka son UlJJlanlarda memleket.imız<le ya· 
pılmış olan içtimai, iktısadi, siyasi kül
türel inkılAbların liyıkile anla"ılobil -
meal için Osmanh imparatox luğunun 
inhitata başl~dığı 18 inci asırdan xa
manımıza kadar olan t.."lrih df?vresl 
hakkındaki tarih tedrisatına bilhassa 
itina edilect'ktlr. 

* İKİ SF.'.'."E SV.IfT '\ KALAN
L.ı\R - Üstüste ıki s~ne sınıfta kaldık
tan sonra üçüncü sene tekrY bir mek
tebe devam etmek isteyen!er<len a~kcr
lik çağına girenler, tah~i!den dolayı te
cil edilmiyeceklerdir. 

Bakırköyünde İ.stanbul caddesinde 6 
numarada bakkal Yordan, kahve sak
JR.dığından, Kocamustafapaşada b·erber 
Şefik &Qkağında bakkal ve aşc;ı Manuk 
~yaz peyniri 60 kuruşa sattığından ve 
Nişanlaşında Valikonağı cadde!linde 89 
numarada kömürcü Mihal oğlu Yor -
dan kömür fiatlarında thtikir yaptı -
ğından, Üsküdarda Haklmiyetimilliye 
c:tddesinde Ali, Halim, Todori. İlyn ve 
Sari adlarında bet bakkalın dükkan
larındaki muhtelif yiyecek maddele .. 
rjni yüksek fiat.ıa aattıklarınrtan. Üs -
küderda Kirkor adında bir kun1 kah
veci de müş;teriye çekirdek kahve sat
mak i~temediğinden haklarınd.1 zabıt 
varakası tanzim edilmiş ve Adliyeye 
verilmişlerdir. 

han olmuştu. Çünkü ilk tanıştığım gün _ Madam kartı sen mı a,~_d.Jn? 1
• 

denberi ondan en ufak bir ima, en ba~ırchm. ,ıııı 
haklı bir serzeniş bile lı;ıtmedim. Ba- Aşağıdan madnnun ge\<Tek ft) 

zan randevumuza bir saat geç gidfr ve 
bazan da - zuhurat çıkbğında - hiç git- işittim: ' 
mezdim. Bütün bunlara rıığmen ha,- - Şimdi ttetiriy.Jrum ihsan :BeY·iılt"' 
ka bir buluşmamızda kat'iyyen ağzını Yerime döndüm. Pencereden btJ f9rı 

suz göklere ve cadd!lerde kıı.yrıı açıp da bir şey sormazdı O..ima şen 
ve-daima beni sever görünürdü. insan kütle)erine baktın. od 111.11' 

Onun bu hali lJk zam.ınıar bende Merdivenden gelen seslerin . 
8 ~ 

aan'atl nyılacak meşgalelerd ı r. ı are e n t ?ti ri f Vekı'ı.1cline hai-
d 

d k" 1.. .. . Uhlitk ıer yapıyor ar. aa 
Bunlann ı~n a o)· unun '" h köy en.,litüleri de: köye dokuma i~i -

ede<'eii bir kısım mamn11erl de ken: . kmata ('81ı~yor. Bu kadftr «eniş
dic:oinin yapması mümkündür . ~lesela ~ :° bir alükayı dağınıklıkt an koru
slyrceii feyle~ dokuma~ .ve ~ık~ek ;!k n ve ba,\angıcda emrkleri ahenk · 
de bir nevi u n at faallyeıtıdır. '\ e Turk le tirmek lBztmdır. Bunun na">ıl olaca
köy ü asırlardanberi bunlarla meşıul- v ş it.ahtan :ıi\'ade bur.ünkii va1.iyeti n 
dür. Ancak makin~nin ~o~~~ac ılıkta ~nı ma"1nt y~pıp mevzu• dikkati tek
yaptıjı büyük inkıl f.b,. kuylu~ u bu it· ı;k,e ·erinde o1araı.ktır. 
lerden vareste ktlan hır renk ahnı,hr. m } K 1 TURAN 
Makine mamulleri .,ehirlr-rden l)a,loya- eına 
Jf.ffiuıuılııııtııı!ıı ıııııııu tııı ı ıııııı ı ımı ı ıııııtıııı ı ıııııııı.ı 

§ PiYASA 1 Bu da bir mesele! 

MilU tarih, yalnız Osmanlı tarihi o
larak değil, Selçuk ve Osmanlı ta.rihi 
hir kül halinde milli tarih addcdile -
cek ve okutulacaktır. Ha7.trlanmakta 
olan ·Türk tarihinin anahatları• nrımın 
daki eserin ikinci, üçüncü serileri üze
rindeki n e,riyata eserin taman1lann1ası 

beklenmiyerek monografiler neşri su
retile devam edilecektir. Tarih Kurumu 
azalan Türk tarihini alakadar eden 
mühim eserleri dilimize çevirecekler
dir. 

* REKTÖR AS'KAR.\Yı\ GİDİ
YOR - Üniver .. itenin muhtelif i-şle?"i 
etrafında l\faaril Vek;ilPtile tema!! et
mek üzere Rektör Cemil Bilsel bu ak
şam Ankaraya gidecektir. * \iN İYEKSİTELİLt;RİN ÇAYI -
Üniversite talebeleri tarafından her yıl 
yapılmakta olan tanışma çayları bu yıl 
da yapılacaktır. Bu çaylarda elde e
dilecek hasılatla ruıkerlere kı~·hk hedi
yeler alınacaktır. * EKALLİYET OKUT.LARTh'TIAKİ 
TALEBELER - Yabancı ve azlık o
kullannın orta kı!'lımlarını ikmal e
den ve resmi liselerin dokuınncu sı
nınarına a:irmek i'teyen tal.;.:belcr, li
selerin orta kısımlarının üçüncü sı
nıflarında okutulan derslerden imti
hana tibi tutulacakl:ırdır. 

Ham kauçuk geliyor 
Yakında Basra yolile memleketimize 

mühim miktarda ham kauçuk gelecek
tir. Mıntaka Ticaret mildü.·lüjü ile 
Milli Sanayi Birliği taralından teşkil 
edilecek olan bir komisyon ham kau
çuğu fabrikalara tevzi edecektir. 

hemen hemen aksi bir t~sir uyandırır kapu;ında durduğunu ve bir eliO 
gibi oldu. Ve kendi kendime: cNe ya- maiı çevirdiğini .dıty..ıyordurn.. 11~ 
pışkan ve plfkin kız• df'rdim. Odanın içine çoktanberi duyrnad~ f' 

Kibar ve zengince bır aileye men- güzel bir koku yayılmı~b. ifa~~ 
sub olmasaydı, belki hokkında daha sevlncle yerimden fırladım. Pt dıb' 
fena düşüncelere sapacaklım. her zamankinden daha güzel ve 

B. .. ,uhtu. ~,,_ 
ır gun: Ilk d.efa sitemle yüzüme bakl.Y° 

- Perihan, dedim, be~ bekAr kal -
maya niyet etmi• bir çapkınım. Snna, - Perihan, dedım. 
ne bileyim, sevgi değilse de hürmete Ellle aj:zımı kapadı: Jc.trtt•" 
benzer bir hissim var. Bıtna olan bei- - Sus.. dedi, gönderdiği.Jl 
lılıP;ını doğru bulmıı.yorum. herşeyi anladım. -11 

Pembe dudakları güzel bir tebessüm- İtirafsız ba,layan sevgim, iıte bO 
: 
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ltık karartma malzemesi 
ucuzlayacak 

Dün piyasanın 'bütün faaliyeti top
tan ve perakende olarak ışık karartma 
malı.emesine aJd satışlar üzerinde top
lanmıftı. Buna pil, ceb feneri, ıaz lam.
bası gibi vu.aıtalan da ililve etn1ek 15.ıım 
dır. Maalne.f mavi kiiıd. mavi ampul 

fiatlarında ihtikir başladığı eibi ceb 
fenerlerinin flatları da artmıthr. Bir 
kaç gün evvel 15 kuruşa satılan kü~ük 
ceb fenerlerinin pilleri 'imdi 25 ku
ruştur. Muhtelli boydaki ceb fenerle
rinin fiatlan da, birkaç gün evvelkine 
nispetle iki misline yakın bir surette 
yiıkeelmi,tir. Bugiln fiallan murakabe 
komfsyonu toplanarak bu malzemenin 
flatlarını da tespit edecektir. 

Komisyon, dün de lflk karartmaya 
aid mavi ve siyah kiğıdlar, ~tk geç
tniyen kuma,ların toptıın ve peraken
de kir hadlerini tespit. etmittir. Evvel
ce de yazdığımız gibi, bu gibi madde
ler üzerinde ihtikar hareketleri başla
madan evvel, fiat tespit etmek knbil 
olamaz inı? 

Komisyonun aldığı tedbirler üzerine, 
tık karartma malzeme inin ucuz\ayaca 
ğına fÜphe yoktur. ~taale.ef bu ucuz
luktan, ek.t;t'.?riyet halkın istifade etme
sine imkin olamıyacaktır, çünkü iki 
gtindenberi halk ,ihtiyacı olduğu bu 
gibi malzemeyi tedarik etmittir. 

Oıf ticaret münasebetleri 
Finlandiya ile ticaret anla~rnası ya· 

pılmuına rağmen bu memleke\.e henüı; 
ihracat mümkün olamamaktadır. Bu
nun sebebi Finlandiyadan olan alacağı
mızın kapanmamı, olmasıdır. Halbuki 
Finlandiyadan bilhassa tütün \jzerine 
büyük siparişler verilmekte ve akredi
ti!leri bile oehrim1ze gelmif bulunmak
tadır. Bu hususta yeni bir formül bu· 
tunması beklenmektedir. 

İna,ilizler, İunir ve diler mınlaka -
lardan yeniden mubayaata başlamak 
üzeredirler. İlk olarak üzüm, incir ve 
diğer kuru meyvalarunızdan alacak -
lardır . Mubayaa fiatı üzerinde Anka
rada müzakereler yapılmaktadır. İı.m1r 
Ticaret müdürü. Atıf \1'e ihracnt tadr -
!erinden mürekkeb bir heyet İngiliz -
)erle görüşmel~rde bulunmak üzere 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Lüks mağaza 

derler 'l 
neye 

Fiat.ları murakabe komisyonu dünkü 
toplantısında manifatura eşyasının k8.r 
hadlerini yüzde 25 olarak' tespit etmiş
tir. Fakat bu kar haddi lüks mağazalar 

için yüzde 50 olarak kabul edilmiş
tır. Ancak; komisyon lüks !na~azanın 
sarih bir tarifini yapmadığı lçin, her ö
nüne gelen manifatura maij;azası. yüzde 
elli k8r almak surelile pahalı mal sa
tacaktır. 

Komisyonun kanaatine göre. lüks ma 
ıtaza, ltiruı yüksek olan. [ula memur 
ve tezgihtan bulunan, diğer mağaza
lara nispetle daha fazla elektrik sarfe ... 

den mağazalara derler. Acaba, halk 
lüks olan mağazayla lülu olmıyan ma
ğazayı yekdi"erlnden nasıl tefrik eJP
cek~ Herhalde flatlar1 murakabe ko ... 
misyonu, halka bir kolaylık olnld.k ü
zere, kir hadleri yüksek olan mağa

zalarla kir hadleri yüksek olmıyan 
di~er mağaz.alar arasındaki !arkı, hal
kın anlayabileceği bir tekilde tebarüz 
ettirmeliydi. 

Ziraat Bankasının bir 
senelik kin 

Ziraat &nka~ı umumi heyeti, birkaç 
güne bdar Ankarada top\anncakhr. 
Bankanın idare heyeti, 939 senesinin 
hilinçosile bir senelik faaliyet hok -
kında bir rapor hazırlamıştı\', Bu ra
pora göre, bankanın bir senelik safi 
kAn 2,274,215 liraya baliğ olmaktadır. l ......... ~ ... i ····5···v .... ö ......... ~ 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

18 Program, 18.03 Radyo oSwinı• 
kuarteti, 18,30 Büyük fasıl heyeti, 
19,30 Haberler, 19,45 Beraber ve tek 
şarkılar, 20.15 Radyo gazetesi, 20,45 
Temsil, 21,30 Konuşma, 21,45 Radyo 
!falan orke~trası, 22.30 Haberler, bor-
5&, 22,45 Radyo salon orkestrası, 23 
Dan, müziği (Pi.), 23,25 Program ve 
kapanış. 

23/ll/1910 Cumartesi 

8 Program. 8.03 Mü>ik (Pi.) 
Raberler, 8,30 Müzik (Pi.). 8.50 

8.15 
Ye-

Maske salı ti an 
artıyor 

da 

Son günlerde şehrim.izdeki ma ·ke !a
tışları fevkali.de artmıştır. Kızıla.ya ya
pılan bir çok talebler derhal karşılan
mış ,fakat son günlerde idarenin elin -
deki mevcud azalmış olduğundan mer

kezden yeni siparişler yapılmıştır. Satı 
lan maskeler daha ziyade bnş maskele
ridir. Boy ma!;;kelerinden fazla satış ya
pılmamaktadır. Mubayaatın büyük bir 
kısmı memur ve tacirler tarafından ya

pılmaktadır. Kızılay idaresi harbin do
i;urdui:u birçok zaruretlere rağmen 
ma.oı:ke fiaUarına yeni bir ı.am yapma
mıştır. 

Bekçiyi bağlayarak 
kaçan hırsız 

Dün hırsızhk cürmünd-?n liliM"ev a
dında biri yakalanmı,, Araç ka7.&sına 
gönderilmiştir. Hüsrev, birkaç ay ev
vel, Araç kazasında d~ yako<.l~nmı,, 

fakat yakalandığı. karakolda, kendisi

ne nezaret eden bekçiyi kollarınd;1n 

bağlayarak firara muveCf:ık olmuştu. 

Aylardanberi aranılan bu cür'etkiir hır 
sız nihayet yakayı ele vermiştir. 

* KIZ ENSTİTÜSÜ!'. F. GİRECEK
LER - Devlet oı·taokul imtil-ıanına 
girmeğe hak kat.anan ortaokul talebe
sinden kızların, kız engtitü!erinin or
taokul tahsili görenlere mah~us dör
düncü sınıOara kabullP.ri Vek8letçe 
muvafık görülmü~tür. 

Vilayet ve Belediye * VALİNİN ·rErKİKl.ERİ - Vali 
L0t1i Kırdar, dün ber3berinde lıe~·eti 
fenniye mühendisleri olduğu Mlde Bey 
koza giderek bur1ıda yol inşaatını tet
kik etmiştir. * KASIJl(PAŞADA 1'. F.Nİ YOL -
Kasımpaşada ·Zindanarka ~ı· yolunur. 
Belediyece yeniden yap·ırı1.rnası karar
laştırılmıştır. in,.at.:ı aybaşından iti
baren başlanılacaktır. * YAG FİATLARI - Belefüyenın 
yaptığı tetkkilere nıızaran son günler
de sade ve zeytinyagı fiatlannda 4 ku
ruş kadar bir düşüktük olduiiu kay-
dedilmiştir. 

Deniz ve Liman * DENİZYOLLı\RI U~IUJI( '\I İ)Dİ). 
RÜ - Denizyolları Umum Müdürü İb-

Topkapı sarayı tamir 
edilecek 

Topkapı sarayının muhteli! mahal
lerinin tamir edllmesinin lcab ettiği 
Müzeler idaresi tarafından yapılan tet
kiklerden anlaşılmıış ve bu it için 26 
bin liralık tahsisat ayrıJmıştu. Yapılan 
keşifler neticesinde şimdilik bu para 
ile en lüzumlu kısımlar tamir edile -
cek ve gelecek sene diğer aksamın ta
miratına geçilecektir. Belediye ve ~fü
zeler fen heyeti sarayda yapılacak ta
miratın binanın tamiratına halel ge
tirmlyecek ve eıılet.ik gü%elliltlni boz -
mıyacak şekilde olması için bir proje 
haı.ırlamışlardır, 

rahim Kemal Baybora Vekaletten ba
zı direktifler almak üzere Ankaraya 
gitmiş:lir. * BATAN YUNAN GE,IİSİSİN' EŞ
YASI - Geçenl@rde Ambarlı açıkla

rında balan Yunan gemi~inde bulunan 
bazı eşyalar suyun üstüne çıkmakta 

ve bir kı~mı sahile vurmaktadır. Bun
lar Gümrük muhafaza teşkilatı tara-
fından toplanmaktudır. ~ 

le gerildi; siyah gözlerinden sıcak bir bitti p.rw başınıza ... • ~ 
bakıı aktı: =-/ 

- Biliyorum, dedi, ,...:nl belki !en
den daha fazla anlamışımdır ... Maama
fih beni düşünerek söyledi~n sfrzlere 
teşekkür ederim. 

Yüzüne dikkat ettim. Hatlarının hiç
birisi değişmemişti. Her ı.amanki sam\

. miyeti ve ıı;ükU.tu muhe1aza ediyordu. 
Gülerek ilive etti: 
- Üzülme, benim ic;in üzülme İh

san. Ben de senin fikı indeyim. 
Hayretle baktım: 
- Evet, dedi, bunda hayret edecek 

ne var?. Ben de bek.1.r kalmak istiyo
rum. Benim de erkeklere itimadım 
yok ... 

Elbette haklı. Yerden göğe kadar 
h::ıkkı var kızın. Hanginüzc aüveni~e

Adliye koridorlarında 

Sevdiği kadını korkıt•P 
çocuğunu düşürtınii~. 
Davacı mevkiine 25 yaş:lar!n.d• ~,dı" 

boylu, solgun beniz!i gene bı~bl" t• 
oturmuştu. Suçlu ayni yaşta, k\ 
vırlı ve sevimli bir deEkanlı id · 

Gene kadın anlabyorô.u: ,J<ı" 

- Birkaç ay evvel bu adartıl siJl'iflC' 
balardan birisinin n_iş3n ıncre. ,r1'• 

billr? 

tanıdım. Kocam onu en sl?'mif1'11 11,ıitıl
daşlarımdandır, diy~ prez'.lJ\te ~i~ 
Terbiyeli blr gence benı.iy'lrdU· rrt b!~ * dan birkaç gün sonre bir sk~n.tf.'erıı;! 
geldi. Kocam henüz işinden do ~ \ 

Aredan epey bir müddı?! geçti ... Bir olmakla beraber onu içeri. aldbtJI ~
akşamüstü sinemadan dönüyorduk. elimden geldiği kadar hüso\1 k8 t~~ 
Aynlacağımız vakit durdu. Ürkek bir terdim. Fakat 0 daha oturur 0 ıff1 
balutla: aşkında.n bahsetmeie, k'lcil-rnd•J'l wtl' 

- İhsan, dedi. sana tuhaf bir haber lıp kendi~ile evlenıne:mi teklif :e,dlfll' 
vereceğim. Çocukluk ark-ıda•larımden başladı. Ben tabii red cevabı 1'JP a~ 
birisi beni istiyor. Ailem muvafakat et- Ve kendisini salonda y 3ln1% bırllrı ):O ~ 
ti. Ben de h!?nilz kat't bır karar ver- dama gittim. Birkaç dakika so~.~~ 
memekle beraber bu işe taraftarım. cam da geldl. Vaziyeti ona • 11peb o'.; 
Gene, terbiyeli, itimad edilebilir bir ço- büyilk bir hi.dise çıkmasına. ıe _,.t ~ 
cuk ... Sen ne dersin? mak demekti. Onun için çar11jl

1
;i ,S' 

- Allah bahtiyar etsin kızım, de- sesimi çıkarm~d;m. Biraz e11t1e Ot~' 
dim. Darısı benim başıma. Ieri işitmemiş gibi hareket ett1n1~ ,,orıl' 
Gülüştük ve ayrıldık. kaç saat de kocamhı. konuştı.ıktB eli·· ~\' 1 l!:I =H=E=R==G=İI=· N==B=İ=R==="'=~=· =S=E=L=E=] Daireye geldiğim sabah, hepiniz hss- bırakıp gitti. Fakat çok geçnıe ~~~~: 

ta onıp olmadığımı sormu~tunuz? Ha- zim epartımanın üst kaunı to~P _,,, ti" 

k ki k l• tırladınız. d.?ğil mi'! İşi l~tifı?ye boğan dı . Fırsat buldukça gene aşkın ;_.rrı6" Işıkların karartılmasından 
çukurlarına, tamir edilen 

80 nra 80 a ara, ana JZasyon ben, o gece, hiç rloıY'Jl&loİi'm bir can- setnıekte devam etti. Hat!! ~ l ,ıı<~ 
sıkıntısı içinde se.hahı etmiştim. Ken- ayrdmazaam benı öldüreceAın e bı.16' ~ 

yerlere, tramvay ve otobüs istas- dl kembme: .ihsan, ?Hndl de ilşıklık mckten bile çekinmedi. Ben g•;.~ ~,ı 
faslı mı başladı .• L\.yağını denk al ve lara sabrediyor, bir şey y<JV- 51bt (J 

yonlarına; otel kapılarına ayrı ayrı işaretler koymak lazım kızcağızı ıohat bırak•. yordum. Çünkü kocem çok 'ıp~' 
.Aşık olöuğumu hanginiz'! söylemi' adam olduğu için bir kaza y&P 

Işıkları sbndürme ve karartma nı - gibı tehlikeli yerlere hemen hiçbir ışa- Bundan başka .. eceleri sokaklarda do- k lru d ~ 
· k ı d d b k eı olsaydım muhakk.ık c:.k'l wna.:-akh·· olmasından or yor um. .., 

zamnameslnin ilk kı!lmı lstanbulda mu- ret onu mamış bulun uğun an u a- latabilmek için herkes bir elektrik ceb ..- ko<''''" ı.ı~ 
hlik ki 1 nız. Ve.v<ıhud alay etmeye kalkışacak- Bundan yirmi gün evvel.' .. r'' 

vaffalciyetle tatbik edildi ve halk bü - bıl le · eler bundan sonra · gece er feneri •-dan'k etmek mecbun·vetinde _ ' İzrn ti P '~ 
k ı bah ı k ~ ın ~ , tınız. Oyle değil mi? kaç gün için ire gitrn•; · ~" ız:;.. 

yü bir intizama bu vazifeyi baŞ3rdı. için mevzuu s bu unma ta•.ıır. 1 
- dir. Bu kabil e"'yanın fiatları eon gu··n- d k d 1nı ı bl'fl pr ıJV 

Yalnız. dün akşam vukua gelen barı ha.c:!t& İstanbulun ilk karanlığa gömül- lerde mühim ~iktarda artm•• ve he - Bunun için son had e a ~1' sırrımı manda yapaya z kamış . '' ,., 
bldiseler Belediyenin tehlrde bazı düğü bu gecelere halk alışmamı; oldu- .., hiçbirinize ıöylemedim. Günlerce ken- geç vakit, yatakodamın . ka~teltl~! 
lüıumlu tedbirler almasının icab ettiği- ğu için !azla mütecessis ve bnshğı yeri men hemen piyasada mal bulmak Jm- di kendimle haşhaşa kaidım. E.c:kiden Bir de ne göreyim: Geyik, rde:~P~, 

kanı kal •· Bel di n· t d ·· en zevk aldıg"om yerlPr ve bar kız.ları •arılmı• bır' m .cıoo. kar•ıl11"11ı ,,·-• 1, ni göstermiştir. Şehrin bir çok semt- kontrol eder bir vaziyettedir. Birkaç mamışu.r. e ye -:: ısa mu- Y iıllllUA y a··z e 11
- ~ı.1 

dürlügu""'" ve: murakabe komi".vonu bu bile o günden sonra bt"ni te~lli ede- Korkumdan bayılmışım. .ı\) de 11
11 , 

terinde yapılmakta olan kanalizasyon gün sonra bu karanlığa alışıldığı za - tşrı.e w 
1"- 1 ·b d 1 işle 'cı'l ve yakon bır' suretle moogul mcz o1dular. Bütün -ı.cş'en1i kayb('trniş- tığım z.aman kendimi has 1# ,oı"' 

inşaatı, istim aııo: ve inşaat l~ eri sebe- man halk daha serbestçe gezı o a - il .. 'i d • ' 
im tim. Senelik iznim imdadıma yeh,tiğı dum. Birkaç saat sonra a ..ı ..... 

bile sokakların muhtelif yerlerinde bir cıacak ve işte 0 zaman kazalar bitbirini 0 alıdır. Aybaşından itibaren elektrik 1 ·· 1 d k ....,h·~·· ,JıJ ' 1 için geçirdiğim bu buhrnn t ıun er en ki üç aylık çocuğumu ay~ ·rıl ,,. 
çok çukurlar, çıkıntılar, toprak ve tuğla takib edeCektir. Bilhassa dün akşam eneri ihtiyacı büsbütün artmış ola - d · ıt1 t1 haberiniz olmadı. Perihanı görmeye e H&lcim, suçluya ne diy.,cer ~ 11err» 
birikintileri mevcuddur. Bu vaziyet geç uate kadar dükkinlardan sızmak- caktır. k M hiı· d • · t· B" r'" cesıretim almamışb. · u ı eırış ı- O hafifçe gülümseyerek ceV ,.µdl 
bilhassa isliml8.kl bitirilerek yıkılma~a ta olan ziyalar yollan kLc;men aydın - Ne gibi i t a retler li.zım? rirsem belki biraz kPndime gelebilirim _ Bu kadın, dedi. ?ı-tutl"lcJ.ıı ,d.,ttıl" 
başlayan sahalarda daha ziyade göze !atmıştır. Aybaşından itibaren kn~anlık ümidile Bursaya yolla-:ıdım. arı 
çarpmaktadır. Dün akşam ışıklaıın sön daha ke,e;if olacaktır. Bu sebeble Istan- Bundan başka tramvay, o~obüs, lo- mıştır. Geyik pöstekisina 5 rıııt! 

• <L kanla t ı · 1 •ı Şimdi istediğiniz kadat' gi.ilün ... Evet ben oldu•umu ne.-eden ,.,nla dürülme,e;ini müteakıb evlerine dönen bul belediyesinin bu gibi istımtu\. mınta • o e , sınema ve umum e"" ence a 
k 1 d k k . l 1 . k _1 ı,ıkım, hem de deUc~sutr.. Bursada .sa- Kadın derhal cev•, b verdi: , 1: ... dt birçok kimselerin ya çu ur ara i.i.şme kalarında bulunan topra yıgın arı ve yer erı, a"no gibi müesseselerin ka- ·~ ı.>'' bı.htan ak,ama kadar geziyor, bütün 011t1 ~r1' 

ten ve yahud da toprak ve tuğla yığın- saireyi yol haricinde bir yere naklet - pılarında da ayrı ayrı işaretler lcizıın - kaplıcaları dolao;ıyt>rdu'Tt. Asabım bir - Ben bayıldıktan sonra ~ 
mek Jiste!'Iİ. ları üzerinde düşmekten ötesi beı:-isi be- mesi ve bu gibi kanalizasyon ve saire dır. MeselA, karanlık bir sokakta bir az yatı.ı;ır gibi o!du. Daha insicanılı pÖstek.ile bizim aparbın9lldJ1l , , 

Altın fiatlannda dtin. hL<;sC"dilir de- 13,30 Proçam, 13.33 }..1üri1t (Pl ), relemiş ve bu arada bazılarıntn da bir iç.in açılmış bulunan lru.>--uların derhal {idamın saatlerce lokanta aramasına ditsünebiliyordum. Bir kere olsun Pe- görenler var . b]cefl'l 

Altın fialı 

recede yükseklik olmuştur. Evvelki 13,50 Haberler, 14.05 Köy türküleri çok yerleri ehemmiyetli SU1'ette incin- kapatılmasına imkan görülmE'diği tak- ihtiyac kalmamalıdır. Lokanta, otel, rihanı görüp ona sev!(ımden bahsetme- Hak.im, tahidlerin celbine, rtı• oıl 
gün 24.40 lira olan bir altının fiatı dün (Pi.). 14.20 Rivase:ticumhur bandosu, mlftir. Şehrin birçok mahallerindeki dirde buralara maskelenmiş i4are~ re- ,ıibi muhtelif müesseseleri ıfade eden ye k•rar verdim. Heınt=~ 0 akşam ha- nin talikine karar verdı. ti'~~ 

2•4~·-BO":""lir_. _._ı_dl_··~~~~,~~~~~~~ı-s_.ı_o_M~u-·v-·k~(•P•l•.)•.~~~~~~~!!!!~J~i~m~ba!!!!la~r!!!!k~a~ldır!!!!ı~lm!!!!ış•o•l•d•u·ğu~n-dan~-·-•.b~u!!!!~n~e-rl•e•ri~-k~o~n~ul~m~a·s·ı~i-c.•b,..,,~e-t•m•e•k•te•d•i•r.~a~yr~ı -a•y•r~ı ~işa!!!!r~•~ll~e~r~l·ilzım~-dır~-· ~~~..,.,,..,.r.•k_e_t...,et•ti~·m_ . .,,.,.....,,....,,. ... ..,.,.,....,!!!!!!!!!!!!,....,...,,..,...,. ... !!!!!!.,.~~~~";-,-
Edebi roman . T f ·k 48 ı ı ıut ı k ı ·- ı - k d - b ~- - a == . .. ..~til· ~:,ıı .. 8 rl 8 numarası : es u ara so ur.: so uga o,uyor u. nefretle daha ,ıddetle çarpmaya aıı- sanki vücudünden bir şey saklamak Birdenbire sesini yüks'1:!lterek: sözleri ile dolarak büyu~~~ bı.l v· r' 

Fakat birdenbire kaymış, yuvarlan- ladığını, adalelerinın gerilerek vücudü- ister gibi bir hal almıştı. Kalça!'ının ü- _ Ah budala, buda'a! .. diye söyltn- bütün bunlar yalandı ... soti.iJ'l eleııbl, 

ANA - KIZ 
Yazan: PERİDE CELAL 

Şimdi bütün hitıra1ar, bilha~ o 1 kuvvetlenmiş, dişleri birbirine vurarak 
müthiş gece hayahndP tekrar canlanı- nereye gideceğini, ne y1'pacağuu. bir 
yor, parça parça gözleruıin Onünden an düşünmeden dışarı fır!anuştı. 
geçiyordu. Doktora yalan söylememiştL O ka· 

tnışb. Müthiş bir acı .. ı>ndan sonrcıınnı h ' b ıer bır ~ı.I nün toplanıp katıla~t.Jiını ıssediyor- zerinden, yandan ince pembe bir lf)(k di ve kendi sesini duyunca aarib bir dığı, fazilet ildiğl teY· onlflf j ı,1 
hiç hatırlamıyrodu. Göıl<>rini bu knr- du. kuşağın pırıldadıı1"ını farketnılşti. A- manalarını kaybediyorlarcb· ıcrdi· ~ .. 
yolada açmıştı. İhtiyar doktorun ko!la- ürptorti içinde kalarak su..~tu. tele ~ı· 

· ~s·kı' 0··ıgu··n, yorgun mtina gözbebek- yakl.arı çıplakb. Kırmızıya boyalı par- d :r... vazenesini temin eden dr~ uP )rı .; ~ 
rı arasında_ başını sarmıştılar. Uzer!- ~ .. Budala!. Kendi şahsı için savur u~... kol' ~~ 

terinin üzerinden bir toz tabakası da- makları geceliğin etekleri arasından bu destekler birer b:~r . ·,odt• _1 .... ~ ni kalın battaniyeler örtınü~ler, ayak- bu hakaret, izzeti nefsını sanki kam- ıç el .11 ... 
larına aıcak şişeler koymuşlardı. O ıa- ğılır, uçar gibi kayboluyor, onlarda de- koyu, yuvarlak noktalar h!ı.linde görü- çılamışl.J. İçinde yıkıhrnf, bitmiş olan yor. müthiş bir boşluğun k ıste ı tı'" 

nüyordu. nadsız. kaldığını, tutunıns ,1r;l•,.
1
,1, 

man gözyaşlan başlamııtı. Boğacak gi- rinden derine ke~k:in bir pırıltı, bir ateş bir yer vardı. Kendine emniyeti, itin1a- a"\I ) 
bl boğazına do len hıçkırıklar ... O kar- tutuşmaya başlıyordu. Dişlerini ııkıp. derin heyecanlı ıo- dı vardı... Yılahın, mahvolan iete bütün taşların koptuğllntJİ,erft)"jı'ı:ıfl'" 
şılaşmayı, müthiş anı, kerh, fırtınnlı 

havada deliler gibi ko~uşunu, hiçbirini 

düşünmüyordu. Kafa!Jl bomboıtu. Fa-
kat genzi yanıyor, dud;;ı.klıın aralanıyor, 

batı acayib bir uğultu :çıinde hıçkırık-

Vücudünü yavaşça yukarı cekerek luklar alerak: bunlardı. Fakat (!ene bir başka kinle, dan kayıp düştüğünü ve fi!f Y~,·~ 
H • .. ,r ı·sıemo'yor"m d•'ı•e mırıl koldog"ını ho'ssedo'yordu. }<fer .ı-"· ••' biraz doW:ruldu. Başı yer yer sız.lamı{- - J 

1 
.... •• ' - nefı;:etle, isyanla doğruluyor; iki hi!I.. fk t "/ ..,.. ., 

dandı. Dilşünmek, hl'tırlamak istemi- fakat. biri ölmüş, bitmiş, di~ert ise mü- dı. Analık yalan, fC · 
11 ·r te~ ~ 

tı. Yüzünü buruşturdu ve arkasıtlQ yas "'!. hl b yolan, be~•. hepsı· yalsn ... 131 
.,J;}ef .1 

landı. yorum. u Ut ·ş bir azab u! cadeleye, hatti intikama hazır uyanı- r- • 
1 

tZ 1',e,.c;v 1 ır' 
Sonra; · yordu. Büyük bir haksızlı(:Ca uğramış kikat vardı. Insanlar ya n f)C8 , 

- Düşerken başımı vurmuş olara-

Annesini görüyordu. Reo;:=din pu!;;('- çıştan şimdi hic;bır şey tı•hrlamı)'ordu. 
}erinden yeni kurtulmuş, vücudü yarı Yalnız ne halde oldu~unu, na!lıl 
çıplak, uçları dağılmış, i~k geceliği- koştuğunu dilşünmek is1edi~i zaman 

nin etekleri uçuş..ırak .• Jehş.etle biı.yü- gözlerinin önüne bt'mbeyf'Z bir bo~luk !arını tutamıyordu. Ne kadar zaman ... rçı! .. diye mırıldR.ndı. 
mü, gÖ7.lerine ra....,,..en '.·;ırıkaranlıg_ta Pe le d ğ • -kı Karlar ı· · 

N 1 d. d · U i · sevı·yorlardı. Bu··ıun·· o a,·k!ar. ·"'d,·· 1"
11
• - ası yaptı, ıyı:! Uş Ol i.ı. Bu- gibi öfke, nefret iı;indc titriyordu. Onu . ..,

8 1 
nu nasıl yaptı! Benim de ayni adamı aldatmışlardı. Yalan söyiel"'l.işler, ~l- yeminler, vAdler _hepsı rlJ 13,ı1'1 ~; 

sevdiğimi bildiği halde! .. Beni bir bu- müş, eğlenmişler ve bütün inandığı dilerini tatmin arzularını, bı~0tıs11d' ~ 
dala, bir çocuk yerine koydular. İkisi şeylerin bir hiç olduğunu göstermişti - yunnak için zaman znrn:ın Jler~~ 
de yüzüme her zamanki gibi bAkabi- ler. Ona. anası ihanet c-tmi!['li. En müt- ları başvurdukları bir ııilihll· rıd<1• 

~... geliyordu. Sonra karlar, yanaklarına ailamıttl1 Doktor blr iğne yapmaya ncere re o ru lHI ı . • rı 
günahkar, çok gü:ı:el bir yüz... be 

ça.rpan göf(sünden ic;eri dolan karl3r .. ı mecbur olmuştu. Şimdi de i~nf'nin par- yaz kelebekler gibi ,..amlnr3 vuruyC'r, 
Fakat bu yüz1 baktık(':ı. s:tnki ff'kli

ni değiştiriyor, büyüyor. bozuluyordu. 
Ze\'k dolu blr a:ecenin y·J:-gun morar-
tılarile: göz atlan çürümüı;, dudakl3r1 

pusel~rle ıılak, aşıkının .. .ıc1k kolların

dan yeni çıkmış vücu<\•j h8lii h;i?daın 

titreyen, yorgun. ısn~kın, korkulu ka-
dından, ana!'!ınd;ı,n k~çmAk l!ltiyordu. 

Canan, arkBısındao ko~tu, kP.ndi~i -

tıe yaklqCıiJ zaman bu arıu büsbülün 

saçlan yüzüne, boynuna dola;nyor, e- lak unınu görür ;tibi oluyordu. Niha- havada uçuşuyorl<\rdı Birdenbire ıtii
yet hı(kırıklar kesilmişti. Fakat yaşlar 7.Ünün önünde bir perdenın ucu .. kalteklerl uçuyordu. Bir t:ıkım yollara c;ı

kıyor, t üzg.iirla sar!!ılan a;tıclann ara
ıından geçiyor, hazan kRpaklanır, dü

şer gibi oluyor, fakat d•)ğruluyor ve 

gene koşmaya başlıyordu. Sanki C'a
nan bu beyaz korkunc boşluktn bile 

bili arkasından ı:;elmekteydi. Dönse o

nu eöreceğinj aanıyor ve kaçıyor, ne• 

kar gibi oldu. Beyaz ipek bir etek ha
yalinde dalgalandı. Cannnı dehşetle bii 
yümüş gözleri, karanhktıı bembeyaz 
parlayan yüzile Reşidin kapısının per-

durmuyor, sessiz gözlerinden yannkla

rıne sızıyordu. Bu gözya,?arı ara.•ır.da 

lcendinden geçmiş. derın bir u}·kuya 

dalmış olacakb. vazına dayanmıt gördü. Hatta en kü
Şimdi ise kafasında uyu,mu' olan fi- çük te[errüatı bile hatırladı. Bir aya-

kirlerin, düşüncelerin uyanma"-1 ile vü

cudünün c:anlandıj,uu, kalbi.."l\n kin ve 
ğıru öbür ayağının üzerin<? doğru ka
vuşturmuş, ellerini ıcilsline kapamış 

' ııtnr1 ,,, , 
liyor, konuşuyorlardı. Hıılbuki gizlice hişi bu idi. Bir zamanlnr kollarında u- te bir maske vardı. En ysk1 d• bV 1 nas1° ıf'' birbirlerinin olmuşlardı. Berı ona • Rc

şldi seviyorum• dediğim zaman Reşi

din metresi idi. FaJcat konuşurken mü
tttssir göründü. Ağlayacak: gibi gözleri 

parlıyordu ve ben şüphelerimden, onun 

için dütündüğüm feylerden utl.QDUf

tıml. 

yuduğu, göğsünde vatlığı kndın, ka

nından, canından. olduğu kadın, anası 

yalan söy lemişU. Hem ne yalanlar!. O 

kadın ki doğruluilın, naınusun, fazilet

lerin tık teltkkilerinl etiz.terinde dinJe
rnlf, çocuk dimağı onun yalanı, günahı, 

lirenç hırsları ve ihanotleri tel'in eden 

inandıklannda, nihıayet 8 bir ı' ~ 
Ne korkunc şeydi!. Bu kadt."1 1,,urıı1'. 11 

uz•~ " w lar, erkek arkada~Jarını . ırrı•"" \1f 
~nı o s1' 

en küçük meyillerine nı" ıırl'ltJ 
asıl n 

ne hararetle konuşmut. n ) 
fa:ı.lletten ıı.JuetmışU. , __ .. • 11 

( IU''''"" 

d 
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.... 22 lkincitetrin 1940 

SON ., 

T rablusgarb 

üzerinde şid

detli bir ha va 

nıuharebesi 

1 & İnglllz tayyaresi 
80 İtalyan tayyaraslla 

çarpıfh 

lıı l!llıJre 22 (A.A.) _ İnglllz hava 
ı1 ~ VVttleri umumt kararglhı taraftndan 
;;ıı •keam neıredllen bir tebliğe ı;:öre, 
.., lııııuız aveı tayyare•lle 60 ltalvan 
.,.,~ 'tayyare"i arasında Trab1usf(arbda 
ıQ' huıan hava harbinde İtalvan!ar 
ı:· ·ftyyare kaybetmişlerdir. Hiç bir In

·lt layYaresl düşmemiştir. 
11, ll;ier taraltan İngiliz hava kuvvetle
ıı..lltzartesiyi ııalıya bağlayan ı:eeo 
~ ve Tobruku bombalamıtlııtrdır. 

c ve Tirana kartı yapılan bir hava 
llCUznunda tayyare meydanında bir 

~ çıkarı!mı, ve blr hangar tahcib 
~uıtur. Dracda liman tesisatı ve 
~!>Olar üzerine tam isabetler kay • 
~ ttılttir. İngiliz hava kuvvetleri 
ritanto ve diğer İtalyan limanlıırı üze
~d• kesif uçu,lan yapmışlardır. 

, tr;l?edekl A.,ab limanına pazartesi 
~ '"4 geceleri çok ,lddetll blr bücuro 
dt b~ıot.ır. Doklarda, antrepolarda, 
~ tıiz atölyelerinde, petrol depolıırındı 
~ ~ltktrik santralında gayet ehemmi • 

ili hasar ika olunm~tur. 
~an yangınlar 130 kilometrelik bi.r 
lf·· tden mil.fahede olunmak~ ~dL 
ı._~ra iftirak eden bütün In~llz 
leı-))otrelerl salimen üslerine dOnmilf-

dir .. 

Maltada ölenler 
'1.ıta 22 (A.A.) - Harbin ba,ıan
~anberı Maltada ölenlerin . .,.yısı 
• Yaralananların da 108 e baliğ ol
'"ıtı.r. 

Süvayfa bombalar 
atıldı 

~hıre 22 (A.A.) - Bir it~lya.n .'"'.,"'
"' · ~tayyaresi pazarteaı gunil .... u
·. Y1 kanalı mınlakasına boınbaltır at.. ~ 
~ liiçbir ha!iıar yoktur. 

l\aranlıkta kalan 
İstanbul 

~ (Ba• tarafı birinci ..ııııedo l 
t ~akınalıdır. 

"" ..... Otomobillerin yan projekfôrlerl 
~ ı..ıı. 10kak!arda '°lörler taral".'
' )1tıktımakUı olduiu gôrühnuftür. 
~~~.• onüne ıeçtlmesl için Enınlyot 
S Ut1UğUne tehliıcat yapılını,tır. 

'-}'' tvıerin maskelrnmeslnin •Y nl .. 
,_1'~"° kadar devam etmesi ıeblll 
~~il halde ovleco tcbllpt hililı o
'4' liınbalannm silndürülmcsi veya· 
' llıaskelenmesinln bekçiler taralın-
1,,lt febut edildltl anlaşılmıştır. 11•1-
~ ly nlh•yetine katlar binalar da
'~ ıambaların m~skelenmcsi de
\ılıi •decektir. ı,ık •ondürme 1/12/940 
'ıt,~en itibaren binalara tatbik edi
l . 
~' l>enizde vapurların masl\~Jen
~ ' 0han olmuttur. Bu bu,usta l\~ 
lı ı1;~1>nan Rel•litlne ve Decizyollıırı-
11,;1~~' •lôkadar malıamlara teblipt 
ı """br. 
~ Sokaklarda cephe tenvirabnın. 
~kıa: tenviratı, vitrin ten,iratı ve 
"' tenviratlle hirlikte söndürül
'ı ''"redllı!itı hoMo oinema ve bar 

'tlı~ ... umumi yerlerde lılınbalarlD 
'ı. h lÖrU!ınüştür. Bu vaxlyd tall
ı '"Ulı•liftir. 

~-;-. ıılllkın kullanaeafı el lencılerl: 
·"""' rnavı ampullerle vey• mavı 
.. ~0Yarak maskelen.mlt hır tekil

i "1ılınuı IAnmdır. 

~ ';. ltıtr kısım tramvaylarda ampnl
::11._ ttl hıaviye bovanmadığından ~o
\ it" >iya intişar ettitl ıörülmiLl
''ıt bu cihet de tabb temine alın-

~~I YEDİDE KAPA.TILACAK 
s~· laraııan, ıfün çarşı bekçileri 
"> "ıı ... t be,ten itibaren kapatmak 
~\i .. arı ta:r:yik etnıişler ve burndaki 
. '111,~l ıöndürtmü~lerdir. ViJ8yet bu 
it~ hnht olduğunu ve ayın biri
\\,~"' ~nın eskisi gibi .. at yedi
~. •blıııasım •lakadarlara teblii et-

'r Yu-n~~;;·i~in ~ 
ı~ naf riyatı l 
t ltalya 1913 ten-

1 

~beri Yunanistana 
~ tecavüzü ~ 

1 .~~~~!~~~!~~ ._ ı 
•) janıı• Meuag~r d' Atheneı gaze- ~ 
r te!li yazıyor: llaly~, 1·unaniatana 

1 
k8"ı U.eavüzü 1913 tcnberi ta- ı 
aarlamı$t1~. E'i l h:::ı.kika 19 mayıı 
1913 tarihinde Echo de Paris ga-
zeteli tarafından ne,:cci.ı len İtnl- , 

r yan Genelkurm~yıncı gizli vesi
kalarında Oranto kenah il:! Kor-

1~~ fu kanalının sevkulc~y, ehemmi
(\ yetleri ve Arnavud1ann Korfu 

le.artısında bulunan Epir sahilleri
n! ele aeçinneleri lüromu t~hartiz 

~ ettirilmekte idi. Bunu takib eden 
l müzakerelerde İtalywn dıplon1aM

ai bunu elde etmiştır. 

Gazete tarafınddıı zikreciiJen 
mevzuu bahis vesikaların ınuhte
lif kaımlan, İtalyanın daha 1313 ' 
ten itibaren ArnavudJuk sahille
rlnln eevkulce;n rmnıycCerHe 

l meşgul olduğunu ,bunun h..;.ç ~i.Jp-
l hesiz daha o zaman bu sahıllcr- ~ 
r de harb için y~rl'!.ınek taS.JVVU• ~ 
~ cunda bulundutunu l'!pat etmek- l ı 
1 tedir. ) 

Japon tehlikesine 
karsı müdafaa • 
hazırhkları 

Nevyork 22 (A.A.) - !nı:ilterenin 
geri mevzilerinin J apo:ı tehlikesine ker 
fi müdalaaruıdan bahseden Nevyork 
Herald Trlbune gazetesi fWlları yaz ... 
mııktadu-: 

Bu mesele, dünya deniz yollarının 
:erbest olması işinin başkaca bir saf
nısıru tetk.il etmektedir. Kendi emni
yetlerini tehdid eden tcl1like ier karşı
sında Bir1etlk Amerikanın Japonyadan 
kat't teminat lstemeAe hakkı olduğu 
ı.ibl, bu teminata riayet edilmesini te
min için Manille ve Singapura kiti 
miktarda dentz kuvveU göndermeğe 
de hakkı Vardır, 

Bu vaziyet Pasifik Okyanusunda bir 
deniz muharebesile de nihayet bulabi
lır .Bu takdirde ise Amerikan deniz 
kuvvetlerinin Atlu denizindeki tcMr
lert azalın~, olur. Bundan doğacait va
zi)•et ise, lngilterenin tam bir işbirliği 
olmak.sızın ve hesaba kablması icab 
e~en askerl ve diplomatik unsurlar öl
ç\.: lmeden idareı;t nazilt ve müşkül olan 
bir vaziyettir. Birleşik Amorika bu 
me~leyi en büyük realizm ile tetkik 
etm•lidir, 

Bir hava çarpıfması 
Aden 22 (A.A.) - Dün bir İngiliz 

avcısı bir İtalyan bombardıman tayya
resi diifürmü.f ve müretteb~hnı teşkil 
eden İtalyan hava kuvvetlerine mensub 
bir albay, bir teğmen ve bir telsizci e
ılr edilmiştir. Diğer mürettebaun öl
düğü zannedilınekteclir. 

İngiliz avcısı bombardıman tayyare
ıinin üzerine hücum ettiği zaman, bü
tün Aden halkı sığınaklarından çıka ... 
rak İtalyan tayyaresinin alevlf!'r içinde 
denize dü.ftütünu aeyretmiıı,lerdir. 
İtalyan tayyareaı dilfmeden evvel mü
teaddid yana:ın bombalan atmışsa da, 
bombaların bo9 arazı üzerine düşmesi 
dolayısile iruıanca ı.ayiat olmııdıj;ı gibı 
bıaar dahi huauıe ıelmemifti.r . 

En yani daniı tayyara 
silahı 

Londra 22 (A.A.) - Röytor'in denlz
C'ılik muharririnin bildirdiğine giire, en 
yeni deniz tayyare allihı timdi Akde
ıtlzde kullanılan Fairey - Fulmar ti -
pinde bir tayyaredir. Kara üslerinden 
istifade eden tayyRrelere k:ıf1;1ı koyacak 
Vıdar sür'ati vardır. Gemilerin güver
tesine inebilmektedir. Sür'ati mevcud 
deniz tayyarelerinin hepsind~n fazla
dır. Sillhlan en kuvvetlilerindendir. 

Üçüzlü pakta 

yeni devletler 

tle iltihak 

edeceklermiş 

İtalıran ajansı pakhn 
bü~ük e~emıniyatinden 

bahsediyor 
Roma 22 (A.A.) - Stefacıl aJansının 

diplomatik muharriri, BerHndt'! mlhver 
d@vletleri1e Japonya arı:ı sındl\ Uçlü pak 
tın imzasını hatırlattıktan sonra diyor 
ki: 

•Eğer üçlü paktın beşinci m3dde!!l
nin koyduğu taahhüd gözönünde tutu
hırsa, Macar.latanın bu pakta ilt:h akı
nın ehemmiyeti tebarüz eder. i'lttili
fın genitlemesl halinde ~Iacaristanın 
yapabileceği siyasi, askeri ve iktısadi 
yardım hususi bir kıymet alır. \'i:v11.
nada verilen iki hakem kararından 
sonra l\facar milleti cenubı.ı f&rki /ı.v
rupasında tabii vazife!!inl tekrar ele 
almı{tır ve Macarutan kurucu işbir
liğinde mühim bir unsurdur. tiihverin 
lk.i idarecisi tarafından Brenner müla
katlarında tespit edilen hareket, tam 
bir inkişaf halindedir. Filhakika Al
man Hariciye Nazın Von rubbentrop, 
Q.iğer devletlerin de bu pakta iltihak e
Cleceğini haber vermiştir. Bu yeni ilti
hakların da tahakkuk yolunda oldu
ğunu farkedebiliriz. 

Yani Avustralya bütçesi 
eamberra "22 (A.A.) - Avuslraiya 

hükümeti, şimdiye kadar Avustrolya
nın tariliinde kaydeclilmedik yüksek 
bütçeyi parlamentoya tevdi etmiştir. 

Denizaşırı harb masraflan içln tahsis 
edilen 43 milyon haric olnıak lızere 
bU.tçe 270 milyon sterline baliğ olmak
tadır. 

Doğrudan doğruya veya bilvasıta 

vergilerde mühim artırmalar vardır. 

Amerikanın yani Fransa 
elçisi 

Vaşington 22 (A.A.) - Stefa'll ajansı 
bildiriyor: 
Amerikanın yeni Fransa ~üyük elçi

sinin tayin edilmek üzere olduğu Fran
sanJn Al.manyaya katlı takındığı tavrı 
harekete karşı Amerika hlikCimetinin 
lUraz etmediği suretinde tef\ir edil -
mektedir. 

Fransız elçisinin 
Amerikaıla temasları 

Vaşington 22 (A.A.) - Fran~a büyilk 
elçisi Henri Haye Hariciye Nazıt' mu
avıni Sumner Welles'i ziyar~t etn\lştir. 

H K 1 K T 

Kocasının parasını ça· 
lan kadıR 

Yeni bir kararla bundan ıonra 
botanma talebleri İçin aulh mah· 
kemelerine gidilmiyecek ve doğ· 
rudan doğruya aaliye mahkeme
leri davaya bakacak. Makaad iki 
tarafın da rızaıı olunca. davayı 
kua kesmektir. Bunun lehinde o
lanlar kadar aleyhinde olanlar da 
var. Fakat bence iti hakime bı
rakmak lazımdır. Kuru bir hare
ketten çıkan davaları biru: uzat
mak, bir ailenin yıkılmamasına 
ıebeb olur ama, bir tarafın kötü· 
lüğü sabit olunca da neden dava 
uzayıp git.sin? 

Geçen gün Bursada bir ad~m 
kendisinin 2000, kamının 90 li
raıı çalındığını polise haber ver
mİf. Tahkikat aonunda hırsızın •
damın kansı olduğu anlaıılmamıt 
mı? Bu aile muhafaza edilemez. 
Bir an evvel bu adaml, o kadın
dan ayırmak bayırlı olur. 

Kanunu ve hi.kimi •erbe•t bı
rakmak - dediğimiz gibi - en doğ
rusudur. 

Bir istimbot halkı bir 
adayı istila etti! 

Evvelki gün radyolar ve ajam· 
lar töyle bir haber verdiler: 

Yunan sahillerinden bir iatim
botla hareket eden bet on Yu· 
nanlı, lıalyanın 12 adalarından 
birine çıkmıılar, muhafizlardan 
üç beı subayla eri öldürmüt, bir 
ikisini de esir alıp ıeri dönmJı
ler. 

12 ada, lıalyadan pek uzakta 
kaldı. Artık kaçamak yolile bu a· 
dalara lıa!yadan gidip gelmek de 
- aradaki Girid lngilizlerc geçti· 
ğinden - kolay değildir. Bunlar
dan birinin bir iıtimbot halkile is
tilisı mümkün iıe, neden İngilte
re bir iki harb gemi.ile hepsini 
birden derleyip toplamıyor? Se
beb fU: Yakın bir gün bunlar na
sıl olsa çürük dit gibi dökülecek· 
tir de ondan. 

Akıl erişmez! 
Her tey pahalılandı. Fakat bat 

ka memleketlerdeki bayat paha
lılığı yanında bizdeki buhran za
yıf kalır. Ancak, buı:ünkii f&l't
larla hiçbir alakası olmıyan •u, 
lıtanbulda dünyanın her yerinden 
pahalıdır. Bütün etrafı ıu ile cev
rili, akar ıulan, membalan, ku
yulan sonauz olan tebrimizde bir 
ıiıe suyu on kurup, bir deniz 
banyosunu yerine göre yanm lİ· 
radan iki liraya kadar mal ede
biliyoruz. 

Bazı maddelerin yet$iz pahalı
lığı inaanı çileden çıklll'ıyor. Fa
kat auyun neden pahalı olduğu
na kim akıl erdirebilir? •• 

Tuzsuz Deli Bekir! --------------1 Karagözün Tuzsuz Deli Bekiri, 

Macaristanın 

mihvere iltihakı 
[Bapnakaleden devanı] 

yiz. Yalnız geçenlerde Petain'in 
Amerikaya gönderdiği meıajdan 
ve yanresmi bir hüviyeti olan 
Tempı ıazeteıinin Muııolininin 
nutku münaaebetile yazdığı ma .. 
nidar yazılardan sonra Franaanın 
böyle bir kombinezona girip gir· 
miyeceği hakikaten bir tüphe nok
buı teıkil eder. Almanya, harbin 
bütün tiddetlerine tahammül et· 
mek için bu kadar kombine -
zonlar yapbğı bir sırada gerek 
Avrupa ve gerek Asya müvazene
ıinde gayet ehemmiyetli bir mev
kie sahih bulunan Sovyetlerin bu 
pakta iıtirak etmemesi herkesin 
bihakkın dikkat nazannı celbedi· 
yor. 

Almanyanın yapmak iıtediiii 
bu siyasi tesanüdün dıımda onun 
niçin kaldığı, ister istemez dünya 
politikasının İİ•tünd~ koca bir Ü· 
tifham ipreti gibi duracaktır. 
Şimdi harb kadar da politika ha
reketlerinin en fiili devresinde bu .. 
lunmaktayız. Akdenizde ve Al
man havalarında günden gÜne bü 
yüyen tehlikeyi Almanya baka
lım nasıl bertaraf edebilecektir. 
Kanaatimizce herhalde önümüz
deki haftalar içinde Almanya bir 
kere daha ıilkinecek ve belki de 
son kozunu oynayacaktır. 

hasmının kolundan, budnndan, 
gerdanından, ciğerinden, kabae
ıinden kendine ziyafetler çekece
ğini bağıra çağıra ilin eder. 

Yalnız Tuzsuz Deli Bekir, ya· 
pamıyacağını söylemez. Söyledi
ğini yapar. Fakat aiyuet eahne· 
sinde dil oynatanların yarını dü· 
ıündükleri yok. 

Selim ILHAMİ 

Bu sabahki ıiı 
Bu sabah erken saatlerden itibaren 

limanı bir sis t.abakası kaplannştır. 
Bu sisle limandaki nakliye ve seyril
sefer işleri bir parça aksamı~tır Sis 
bilhassa. Boğazın yukarı sahillf:r!nde 
daha kesif olduğu için bura.dan köpa 
rüyc gelen vapurlar bazı rötarlar yap
m1'"18rdır. 

Askerlik İfleri: 

Hemfira va hastabakı

cıltk tedrisatı 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - Üçüncü devre hemşire ve hasta: 

balocılık tedrlsab kayııllarına baflan
mıştır. 

2 - Müracaat hergün öi:leden sonra 
saat 14 ten saat 16 ya kadardır. 

3 - Müracaat edecekler ilci fotoğraf 
ve nüfus tezkeresi ve tahsil vesikalan
nı beraber getireceklerdir. 

4 - Bu devre için kayıd ve kabul 
müddeti 20/ 12/ 1940 gününe kadardır. 
Bundan sonra müracaat edecekler 941 
nisan devresine kalacaklarından bir an 
evvel müracaat edilmesi. 

SPOR 
Mektebliler liki 

FikstüPü neşpedi~OPUZ 

Mcktebliler arasında yapılacak futbol 
maçlarının ıünleriııi tayin etmek üzere 
dün Maarif l\ılüdüı·lüğünde mek~eb mu
allimleri bir toplanb yapmışl ardır. Ge
çen sene olduğu gibi bu sene de mek
tebler beyaz ve kırmızı olmak üzere 
iki kümeye ayrılmıtlardır. Bugün, be
yaz kümenin yapacağı maçları bildiri
yoruz. Müsabakalara ayın 30 undan iti
baren Şeref ve Karagümrük Sahaların
da ba,lanaca.k ve cumartesi günleri ya
pılacaktır. 

1 inci hafta.: Boğö.ziçi - H11ydarpe'3, 
Hayriye - Kabataş. 2 nci h3f~: Darüş
şafaka .. Galatasaray. İstanbul Lisesi -
Vefa. 3 üncü hafta: Bo~&ıiçi .. Hnyri
ye, Haydarpaşa. - Kabataş. 4 üncü haf
ta: Darüşşafaka - İstanbul Lisesi. Ke
bata, .. Galatasaray. 5 i~ci hafta: Bo
ğaziçi - Kabataş, Haydarpafa - Da
rüşşafaka. 6 ncı hafta: Hayriye • Gala
tasaray, Darüşşafaka - Vef:11. 7 nci haf
ta: Galatnaray - İ'!'tanbul Li~si. Hay
riye - Vefa. 8 inci hafta: Bo~a:r.içi - İs
tanbul L., Hayriye - Haydarpaşa. 9 un
cu hafta: Kabataş .. Darüşşafaka Ga
latasaray - Vefa. 10 uncu baft.p: Hay
darpaşa - İstanbul, Boğa:z.ıçl .. Vefa. 11 
inci hafta: Hayriye-Dar~şafaka, Ka
bata, - İstanbul. 12 ncl hafta: Haydar
paşa - Galata.saray, Ii"ayrıye - İ!lte.nbul. 
13 üncü halta: Kabataf - Vefa, Bo~az
içi • Darüşşafaka. 14 üncü hafta: H.ıy
darpaf8 - Vefa, Boğaz.içi - Galatasaray. 

Ba,ikta, sladında konfor 
İotanbul Bölgesi Futbol Ai<ıruıırının 

Şeref stadında yapbrdıih tefti, netice-

sinde stadın, hakemlerin ve oyuncula
rın soyunmalarına tahsis edilen yerle
rinin matlılba muvafık olmadığı ~la
şılmışlır. Bu nevakı.sın 1kmali nmrun

da stad idaresine tebligat yapılacak ve 
bundan böyle bu hususların teminine 
azamt itina ıösterilecektir. Bu odalar 
elverişli bir oekle sokulmaz.sa, bölge 
maçları baıka sahada yaptırmak kara
rındadır. 

Sigaralı futbolcular 
hakkında 

Evvelki günkü nüshamızda, Kara
gümrük stadında gö:r.ümüıe çarpan b3-
ZJ tuhaflıklara işaret etm.i,tik. Memnu• 
niyetle haber aldık ki bölge direktör
lüğü bu hususta büyük bir hassasiyet 
ıösterm.i.ştir. 

Futbol- Ajanlığı, alikadar kulüblere, 
oyuncularının bu gibi Uübaliliklerde 
bulunmamalan esbabının t!minini teb
liğ edecektir. 

Atletlerin kıf idmanları 
İstanbul atletlerinin kışın yapacakta· 

rı salon idmanlarına eybaflndan itiba
ren başlanacaktır. 

AtleUerin haftada ild defa Beyo~lu 
Halkevinde ç:ahtmaları temin edilmiş:· 

•tir. Eminönü Halkevi ile bölge arasın

da anta,ma olursa, atletler haftada ik.i 
d@fa da Eminönü Halkevinde çalışa
caklardır. 

MiLLi PiY ANGO 
4 üncü TERTİBİN 2 nci ÇEKİLİŞİ 

7 BİRİNCİKANUNDADIR 
Devamlı biletlariniıi 2 birincikinun 
akşamına kadar dağiflirmeniz liırmdtr 

Birinci çekili,te bilet almayanlar 
tali fırsatını kaçırmış değildirler. İkinci 
ve üçüncü çekiliş biletlerini fiat farkı 
vermeden bütün bayilerden alabilirler. 

ikramiye lkram!ye ikramı ya 
adedi mlktan tutan 

Lira IJra 

1 40.000 40.000 
2 10.000 20.000 
5 5.000 25.000 

10 2.000 20.000 
90 1.000 90.000 

150 500 75.000 
300 100 30.000 
600 50 30.000 

3.000 10 30.000 
60.000 3 180.000 

Teselli 47 
mükafatı 80 3.760 

64.205 543.760 

Bu çekili•ta yanm bilet hlr buçuk lira, tam bilet (3) liradır. Bilet 
fiatlannın yiikselmesile beraber ikramlyelerin miktan da arttırılmıttır. 
Meseli; bu çekilişte (4-0.000) liralık büyük ikramiyeden maada iki tane 
(10.000) liralık ikramiye vardır. (5.000) liralık ikramiyeler birinci çekl
ll•ta iki tane iken bu çekilişta beşa çıkanlmı,tır. Keza (2.000) liralık 
ikramiyelerin adedi beşten ona, (1.000) liralar da altmıştan doksana çı-

karılmlşbr, 

Birinci çekilişte 90 kişi (500) lira kazandığı halde bu defa 150 kişi 
be, yüzer lira alaca!ctır. Bundan baoka 300 bllete yüzer lira. 600 blleta 
elli.-r lira ikramiye verilecektir. 3.000 k1'! onar lira, 60.000 kişi üçer Ura 

alacaklardır. Bu çekilişte 47 tana te .. !li mükilatı vardır. Bu defa ka-
zanılacak teselli mükifatı !f!'bener liradır. 

DevamJı biletler haricinde keşi delile biletler de vardır. Bu bfletler 
$imdiden ve üzerl<rlndek! flatlo $8bşa çıkanlmıf!ır. F.ğer birinci çeki
lişte devamlı bilet alrnadınızsa bu çekilişte gene aynı paraya yani üç 
liraya tam. bir bu~uk liraya yanın bilet alabilirsiniz. 

Devamlı biletlerin 2 birincik&nun akşamına kadar değiştin1mesi ll· 
zımdır. Eskiden olduğu gibi mühlet her ayın dördüncü günü akşamına 
kadar delil, ikinci günü akşamına kadardır Buna bilhassa dikkat edi
n!%. Blrlneiklnunun ikinci günü akşamına kadar dei!14Urilmlyen bilet
ler halkasına .. tılabillr. 

Biletlerinizi almakta acele ediniz. 
Büyük ikramiye ( 40.000) liradır. 
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1 İngiliz Kralı ve 

Basvekili 
' 

birer nutuk 

söylediler 
Londra 21 (A.A.) - İngiltere Kralı 

bugün parlamentonun yeni içtima dev 
reaini bizzat okud$ bir nutul<la açtı. 
Kra~ be'°riyetin hürriyeU uinındaki 
mücadeleye sonuna kadar devam etli 
l°eceğini .öyledi..kten sonra sivil müda 
fıa kuvvetlerinin fedaklrlığını ve ln 
gıliz müdafaasının dost devletlerin b&y 
ranlıtıru mucib olduğunu anlaımı. ve 
Amerika - İnatltere münasebetlerinden 
'u tekilde bahoetmiştir: 

•- Hiik\lnıetimin Amerika Birleşik 
DevleUerile münasebetleri, bundan da 
ho fazla samlınl olamaz. Amerika Bir 
le,ik devleUerlnden &ittikçe artan bir 
miktarda harb malzemesi gelınekte bu 
lunduğunu en büyük bir memnuniyet ... 
lt> öğreniyorum.. Bu kat'! günlerde, ni 
zamlı h!lrciye~ adalet ve emıılyel !da• 
allerine ne derece ıenit bir tarzda iş• 
tırak edilmekte olduiunu bilmek zev.c 
vermektedir.• 

TÜRKİYE iLE DOSTLUK 
Kralın Lordı..r Kamaruında oku • 

nan nutkunda fU noktalar na.zatı dik· 
kati colbetmlştlr: 

c- Fransanın feliketinden istifade 
eden İtalya, bu fırsatta, müte~viziıı 
yanıbaşında yer alnııt ve şimdi Yuna• 
nlstana ka,..ı kaodl bir büeuma kallı
mı,tır. Tiranlıia lcarfl. bu mücadeleye 
yeni bir arkadqın katılmasını iyi kar 
tılarım. Bu yeni arkadaşa, İmparator• 
lutum bütün yardımı yapacaktır. Yu
nanistan, cesur mukavemetile, tanlı 
maz.islne liyık olduğunu ispat eınu.ttr. 
Akdeıılzde kuvvetlerim ,bütlin lhti • 

rr.allerde vazüesini pyanı memnuniyet 
bir tarzda baf&rmağa hazırdır ve mem• 
leketim, bu mınt.aka.da, Mısır ve Tür
kiye ile kıyınelil ittüak muahedeleri• 
nın mevcudiyetinden faydalanmakta • 
dır.• 

Churchill'in nulku 
Londra 21 (A.A.) - Kra4n nutkuna 

cevab te,k.U eden bir takrlr verilmesi 
üzerine Bqvekil Mister Çörçil hY 
l:eyanatta bulunm\lftur: 
·- Adedce çok yük .. k dÜfmana kar 

tı Mıaınn ve Süven kanalının müda • 
faası var. Bundan daha bir kaç ay ev• 
vel bu müdafaa müşkül ve fÜpheli aö
ziıkebillrdi. Fakat bugün, lstil.l kuv -
vetıe;l üzerimize düşerse vazifemizi 
başaracağımıza itimadım vardır.• 

KAHRAMA.N YUNANİSTANA HER 
YARDIM) YAPACAGIZ 

Çörçil bundan sonra Yunan harbi 
hakkında da "' beyanatta bulundu: 
•- YunaniJıtan, baskına uiramış ol

makla beraber, topraklarını hemen he· 
men k.lmilen müstevli asker~erdeu te ... 
mizlemiftlr (~). Müstevli as • 
kerter, bütün mana.sile bir haydud!uk 
olarak tavsif edilebilecek blr işte Yu
nanlıların Uzerlne ..tdırmıtlardır. 

Gözönünde tutacajımız bu iki harb 
sahnesi vardır ve ancak lfUDU söyliye ... 
bilirim ki ellmlzden geleni yapacafıı;, 
Bızden söz deli~ icraat beklendiği ka
naatindeyim ve ka~lyyen ümld ediyo
rum ki daima ağır bir yük altında bu• 
lunan kaynaklarnnızdan Yunaıll•tana 
faydalı bir yardım olaeİk nispette ayı• 
rablleceliz ve Mısıra kartı olan vazife ... 
1eri.mW, onun topralıru ve hayat! bir 
yol olan Süven kanalım müdafaa et• 
mek ıruretile ıı. edebileceğiz (A!kıf)ar). 
X.,..ımızdakilerle ayni derecede ve 

hatta daha fazla sllihlı olacağuntz za• 
manı ltimad ve ümidle görü.yorum. Bi• 
ze zalerl ve be..,tyete kurtulUfU mut• 
lak surette getirecek olan maddi üstün• 
lüiü Amerika ve Büyük Britanya im• 
paratorluğıı tenanelerlnln, t...ıJmh.ane• 
terinin ve ilminin bizlere maddi ü!ltün• 
lülü U.min edeeeill zamanı lrat'iyyen 
bekliyorum (Alkı,lac). 

Altı muhtekir daha 
yakalandı 

Üsküdarda Nncular caö.desinde 3 nu• 
marada bakkal Hakkı, Hfiltimiyetı Mil• 
l!ye caddesinde 118 nunuıra<b bol<kal 
İsmail, Topt.a.ft caddesL'lde 7 r·.ınarada 
Kurukahvecl Tahsin, ayni caddede 33 
nwruırada bakkal Yakub ve ortağı Hil· 
mi, aene •yn.i caddede '9 numarada 
bakkal Ahmed, gıda maJclelertııdc ih
tikAr yapıp MllU konınına kanununa 
muhalefet ettiklerinden y11kalanmıt v• 
Adliyeye verilmiıJerdir. 

,.~,~~!ı 
i ,~:I ' 
' ı·''' . . 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

Ayak Takımı Arasında 
KOMEDi KISl\llNDA 
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.. Halbuki, bu kapı, Bizanslıların l.n bü- heykeller ve oyma tasvirler ve en be- kit Makrıköy tarafına. çevriliyordu. Her ken sen nerede idin, Halil Bey?.. rallniz Alebiyoa HureUerini alkıfla• 
9h yük bir zafer hitırası idi ... Bizans ta- yaz renkli mermer sütunlar ile süılen- lıı:eı o taraftan, süvarilerin katdırtieak- - (Daha müstehzi bir eda ile) : Ben malt için sabıraı:lık: cösteren halkı bek 
,-iİ R K u M AN o ANLAR ı rihine şeref veren (Kayser, Birinci Te- mi~t.i. Oyma tasvirler arasında , (Kah- ları toz bulutunu bekliyordu. Fakat mi, Ha,metpenah?- Takdir buyunırsu- letmesenlz. iyl olur zannederim. 

U K odosyos). Roma imparatoru (Maksi- raman Hergül'ün icraatı) ile (Pıome- henüz, hiçbir fey görünmllyordu. Çün.. nu:ı .ki, hareket halinde olan bir ordu- Diye tnınldandı. 
mos) u mağlfıb ettiği uman, o bilyük te'nin işkencest) ni tebarüz ettiren lcv- k.ü, çoktanberi kalbleri mahzun olan nun içinde bulunanlar, bulundukları * 

l T frlka~o zaferin hAbrası olmak üzere bu knpıyı balar, ~msalslz bir 3Bll'at eseri idi. Bizanslılara, eski Bi.zaruı:ın bütün deb- yeri 18yıkile tayin edemezler .. General !loru1ar r•lınıyor.. atlar "''-'yor:. <ırıhı macera Yazan: e • ~ ....,u 
36 yaptırnu, .. ve kapının üzerine de: Bizans semasının berrak güneşi altın- debe ve haşmetini göstermek isteyen Alek.slyoa, zatı hafin.etinize bundan lıah Birbirine çarpan silahlardan. ma{trut 

~ romanı ZIYA ŞAKIR (Kayser Teodo•yos, zalimi kahcü ted da panl parıl yanıp tutuşan Altınka- (İmparator Mihııll Paleoloı:o•) un ha- ıebnedi mi?._ ve madeni f&kırtıiar yübeliyorau. 
· 

1 
.. 1 h ta fta ıJ lih ntlr ettikten sonra, zafer nişanesi olan pının etrafındaki bütün bu mermer tez rırlı,., bitmiyor .. bu itinalı ha%1rhkla:r - Hayır ... O, hiçbir ,ey iiÖylemediği .Manastırın kapısına d.izilmif oll.n ra• 

. . neıı, •iu•tOI ayının 15 inci 1 nur ar yeğdırıyor.. er ra .. ı .. - b k . k d uht b" &~ cribi, ben de ,u ane '-·dar bunu sor-

.. I l k ı muş sır u •t>ıyı yaptırmı, ve altın ile kaplat- yınat, o 8 ar m eşem ır mcınzara devam ederken de, imparator ile Halil •· ~ bibler, bir zafer Uihlsi okuyorlar~ 
'!ııı··ıı.ı~ ar, çe i zırhlar, 8 tın ve gu - mıştır.) ar-·derdi ki, bunun karşısınd•. h•yran mayı akıl etmedim. E · 

1\ Si h k h bir 1 k 1 "-' 1 malar parlı- """"' -~ .. Bey arasında şu konuşma geçiyordu: y Isarun ukerleri .. ıı. .. tt ıa.ns al ı, mu teşem a- ma ara gar o mut WUJ.Or olm·-k mümkün de~ildi ... Bunun i- - (Dudaklarwdaki müstehzi tebes-
~.ı tna,aaı h la du yordu Diye. hlr ııurur ve iftihar ci.ınılesi ""oo. 5 İmparator _ (Şen ve ı;atır bir Usan ..__,_ KUisenln cenk erleri ... 

~ltı na azır nıyor · · dırm çindir ki Bizanslılar, bu haşmet ve sal- SÜ?llı acı bi!" teessür ve tofia1e uuıav- p 1 k iln • al ,_ 
erkek ihli h ta H 11t k 1 bal k kı (Al'·nka yaz ıştı. ile): Aleksiyos'un, çok güvenilecek blr 1.. ara g· •ıın tın=, 

iL . ' gene yar, as a ın en a a ı smı, u - t.anat bediasını büyu'"k bir kıskanclıkle vü1 ederek) : Zaten buna ne uzum Altınkapı ka-ısında, , 
"il•· " St, .. __ h · d k:ıd ın' ) · d 1 K iki. Kapı - oM-dakl bü Uk ı d k' General oldu..,.,•nu bilirdim. Onun için- d d ·• 
lıı., .... -.uıa şe rın e ne - ar - pı cıvarın a top anmı$b. apının ~.... y , von :ı.r a ı muhafıza ederler- ve bu kar.ıdan hah- •'" vardı Hatmetmeabl.. Maksa , or unun 

• har k t l · ı· al k ı k ~· ·· · e daha küçük olmak üzere _ u"ç k .. mor- dir ki, ordunun kumandanlığını, tam . . lli Kılıcınız pkırdasın. L: ~ e e c '"!e mı~ ı. tar ına uru an ereve .ıer uzerın ~ scttikleri zaman. yüksek bir gurur va Bizans surlarından içeri gırmesı.. e Mızr nld 
~' •torun muvakkaten ikamet et- çıkmıfİ.ardı. Büyilk bir nbınızlıkla, a- den mürek.lc:ebdi. Ortadaki bUyUk ke- iftihar ile titrerlerdi. bir emniyetle ona .vermiftim. Fakat bu altı senedenberi düşman osareti a1tın- ağınız pa asın. 
,"fi) ~"'-tırdan Yedikuledeki (Altın. tayın baflamasını bekliyorlordı. merin altındaki kapı, imparatora mah- ••ki sllAh arkadaşımın, bana hu kadar da inleyen (Mukaddea belde) yi istir- Nakaratını ·u1ı: ulı: tekrar ediyorlardı. 
t: 'lta..ı- d sustu. Tamamen altın levhalarla kap- Fakat şimdi... büyük bir zafer kazandıra.ca"'ını ümid M ks d han! ld k İmparatorun Teşrifat Nazırı (Zilon • '<! ""r defne dalların an yüz- Fakat bu beklqenler bot durmuyor- l b ka Hı-ız Latinler, _ biltün Bizans ho- • dad etmesi idi... a a o u - _ yÜa M 

1 
.. ) astu k 

~ L er takları yapılmış olduğu ıi- Iar .. vak.it vakit ba,tar1n1 çevirip (Al- lanmış 0 an u pı, daima Kapalı tu- • ., .. etmezdim ... Değil mi, Ralil?.. tan sonra, kazanılan zaferin teferrüatı- ~iyarp · ... e atyus man ""ın •-
""'Pı•- 1 tulurdu. Ancak, harblerden ıonr.t tm- :zineleri gibi - bu kapıyı da soyup çu- im , ıusındaJd binek ta~ının yanında dura ... 

b .. _ "4h da Ayaso{ya ki ic;;e. !line tınkapı) nın o günkü harab h"lini gör- . . 1 k 1 Helil Bey - (Dudaklarında, sakin ve nı aramak, abes o az 'Ill. ·· kaldı dı 
~Yı. dd ) d paratorun şehre avdetind~ ve mühim rük. bir soğana çevırmış.er.. azma ar rak uj elini yukarı r : ~1-.. P giden (Za!er ca e11 e dükçe, Utinlere lAnet okuyorlar .. ağız d I 1 b" ve baltalarla bir harabe haline getir- müstehzi bir tebessümle) : Çok haklı- - Evet. amma... f Arkas1 varl 

• kıymetli kumaşlar, halılar, doluları kilfürler savuruyorlardı. sebeblerden ° ayı yapı an uyük rrs- aınız, Haşmetmeab!_ General AJek~l- Halil Bey, ayağa kalktı. Simnsında-" ı (1) · ' dl de açılır mer:ısim hitam mı'şlerdı'. .. Bu harab ve sefil manzara •~' '"f! enerlerle şüaie~ti. UtinlE"re küfürler ya~dıran Bizans- mı geçı er ·· ' 1 yos, kendisinden kat'iyyen umulmıya- ki teessür ve infiali imparatora 'ös- (1) Bu (Zafer caddesi) • burünkü ~ ~t•l bulduktan sonra, tekrar kapanırdı. karşısında, içleri yana yana Litin Pre p 

~"~ .. 1 Alek!!iyos'un ordusuna men- lılar, haksız deg- illerdi . Çiin.ıtu, tam elli ııc.d B' cak bir zaferin kahramanlık mevkllne termemek lçin pencereden bakb.. ar- vaziyete nazaran .. Yed.ikule surlartn• -., k d f t linet ve küfürler yal!i ıran ızans-arın hepsi, erkenden surların altı sene, Bi:zansın bütün servetini ça- Ortadaki büyük apı an, mpara or "'e-'ştir. lak üniforması içinde, esatir! kahra- dan ba,layarak, Avratpann • !\ksa• 
r k ) l d b k lılar, herhalde haksız değillerdi. • ....... .. \'tdilc:çıltnıııl•r... (Mak.rıköy) (2) !arak Avrupaya taııyan Ll.tlnler. hır- ile (kıt'a halinde as er ~_r en "-Ş 8 

_ Bilsen, bundan dolayı • ne kadar manları andırın eski arkachşının sözu- ny • Beyuıd - Çemberllt.aş .. Dıvan• 
lı iti •-Ule) arasındaki gf!'nit cadde- su:lıklarının en büyük esennl, bu ka- hiçbir ferd geçemezdi. Imparalorun * kadar matrur V1!I müft@hlrlm. nü keserek: yolundan &"eçerek AyaHfya kJ~~ının 

~ '<?af•·d ki 1 ı d d da .. te 1 i dl maiyetile saray ve hükUmet erkinı bile Ku,Iuk vakti yak:laşmııb. Zafer ala- H im b1 Meraı!limin başla- o"nu"ndekl meydana gelirdi. ttr-.. L -u a mev · a mıt ar ı. pı a IOI rm şer · k -'Tabll .. o"yle olmak 1.izımnelir, Ha, - atme ea .... 
~. tu Eli 1 1 " 1 k h b'" '" k k d ki kü"Uk kapı- yını bir an evvel tema .. etme lıtf'l:yen • i . t . dil kit geçı'yor cn-•--k" ) eli hijwı_• stoa gününün parlak (Ü- ;. a b sene evve , aoz er "ma~u- uyu apınm v:-nın a ~ ha'L·- ··"· 

1 
. d bır••• ık alamet metmeab." ması çın ayın e en va ... (2) Bu.ıin Da&U" oy yoru.ı. 

. ..,. Bizana muhitine net'eli racalı: ihlitama malik olan bu kapı, !ardan geçerlerdi. '""" ..-e erın e •a - -
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paftayı da bugün • 
verıyoruı 

paftayı teda~ik edemiyenler idarehanemizden J 
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birinci alabilirler Dün verdiğimiz 

Amerikada son zamanlarda Diemert 

adında bir adam muhtelif ph.'l:iyetlerin 
aima, etvar ve konuşmalarını taklid 

eylemekle büyük bir töhre1 kazarunıo:
tır. Resmimiz bu san'atkin Çember
Jayn kılığında a:österiyor. 

ABONE ŞARTLARI ""\ 
Türkiye için r 

Bir aylık 

Üç aylık 
Alb avlık 
Senelik 

150 Kurtlf 
400 • 
750 

1400 
Yabana memleke tler için: 

Üç aylık 
Alb aylık 
Senelik 

1450 
2700 
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lmtıyaz sahlbl ve Başmuharriri: 
Necib Ali K UÇUK A 

Umum neşriyab tdare eden 
Yazı t.ıert Mildüril: 

Cemal Hakkı SELEK 
Bam.ldı~ı yer: 

Cwnhurlyet Matbaası 

. ,, Arayanlar 
* İt anyorum - Eakl ve yeni yazılan 
mükemmel bilirim. Uzun zaman ti· 
caret sahasında çahttım. Bonservis
lerim vardır. Taşraya da Jti,debillrim.. 
Arzu edenler Hakikat gazetes.inde İŞ 
rumuzuna mektubla müracaatlerl. (1) 

* Gene bir bayan iı arıyor - FA:kl ve 
yenJ yazılan bilir. Daktilo vazabilir. 
Tafraya da aider. Veri.JecPk maaşı 
bildirir mektubla (Hakikat) a:azete
linde (Bayan) r umuzuna müracaaL C2) 

* h anyorum - Orta derecede tah
s:ilim vardır. İdare işlerinden anlarım 
Bonı:ıervh~lerlm vardır. (Hakikat) J{a · 
zeteslnde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaaL • (3) 

* Bir muha~beci hı an yor - Usulü 
muhaı:ıebe ve muhabereye aşina, fran 
sızca bilir, t~crübeli bir muha:ı:ebeci tş 
arıyor. İdari işlerde de ealışabilir, refe
rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T . K 
rumuzunA mektubla mürac~atleri. (13) 

İşçi Arayanlar 
*Kad ı n ah(l aranıyor - Ankarada ta
nınmıt bir aite yanında aşçılık yapa
cak bir bayan aranıyor (Hakikat) a:a· 
zetesi müdlriyeilne müracaaL ( 6) 

Satılık • Kiralık 
* Satıl ık soba aranıyor - Antrasit 
vakanı•ık demi r bir soba satın alına· 
caktır Sabnak ı.tlyen lerin (Hakikat} 
.ı;?a7etE> . nde A. T. rumuzuna müra -
caatleri (7) 

* Satılık kitab aranıyor Eski ve 
yeni harflerle basılmıe: kitablar aatın 
alınacaktır. Satmak lsilyenlerin {Ha
kikat) a:azetesJ vasıtadle A. T. nımu
zwıa müracaatlerı. (9) 

* Baskül aranıyor - Az lrullarulmı, 
300 kiloya kadar !artar bir b .. kli! a
ranıyor. Hakikat a:azeteslne müracaat. 

( ll} 

* Sahlık kılrııir ev - Balat. Hıı:ır<;a
vuş mahallesi Merdivenli yakutta No. 
(11) kirJ{ir ev satılıktır. Galata Tünel 
yan ı-;okak Gül han No. (13) yazıhane

de Baş Şükrüye müracaat. (12) 

Müteferrik 
* Piyano derst veriyorum Nota 
veya pratik olarak çabuk öj:reUrlm. 
Fiat ehvendir. Hakikat gazetesinde 
(Piyano) rumuzuna mektubla müra· 

'caat. (32) -1------... 
Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemlzl adres 1tösteren 

karilerimi1den : 
W - E.S. - A.T. - K.S. 

rumuzlarına mektub J{elml,tir. 
Aldırmaların ı rica ederiz. 

~ Şartnamesi ht'.!rgün Komisyonda görülebilir, Keşif ~deli 302 lira. 60 )c J<.:ori'ı.ll 

F E M 1• L ve B A G 1 isteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beo teınİn3Uarile Fındık!ıd• cııoıl 

Yeni ambal&j ve daha mütekamil bir şekilde 8 lik ve 12 lik kutularda 
yenJden piyasaya ~ıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye ve parfümeri mağazala
rında ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazır olduğunu arzederiz. 

Haydarpa,a Lisesi Satınalma Kurumundan: 
Haydarpaşa Lisesi pansiyonu yaWı talebesinin mayıs 1941 gayesine kadar 

178,000 muhtelif parça çamaşırının yıkattırılması kapalı zarf usulile eksilt· 
meğe konulmuştur. 

Eksiltme 29/Xl /9·10 cuma ı;tünü saat 15 te Beyoğlu İstiklci l caddesi Karı
man karşısında Liseler Alım Satım Komisyonu binası içinde toplanacak Ko
misyonda yapılacakır. 

Tahmin bedeli c6850• lira ve ilk teminat ·514• liradır. 
i-.tekliler şartnameyi okulda görebilirler. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin ~rtnamesinde yazılı vesaik. ilk teminat 

makbuz veya banka rpektubile birlikte teklif mektublannı eksiltme saatin
den en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Başkanlığa ver
meleri. 

Zarfların kanuni tekilde kapatılmış olması 
teklif ~ektublarının ~manında ıelmi.t olmalan 

ve posta ile gönderilecek 
lazımdır. (10762) 

Oç elektrikçi ahnacağı hakkında 
İstanbul Elektrik, Tramvay va Tünal 

İsletmeleri Umum Müdürlü~ündan : • 
İdarenin Şi~li arabalığı için Üç elektrikçiye ihtivac vardır. hfüsabakada 

gösterecekleri ehliyete A(;re- saatte 28 kuruşa kadar ücret verilecektir. 
Talihlerin nüfus hüviyet cüzdanı, hü~nühal kiğıdı ve müddeti hizmet ve

sikalarile birlikte idarenin Metro- hanındaki zat işleri müdürlüğüne müraca
atleri lüzumu bildirilir. (11097) 

Maarif Vekilliğinden : 
3803 saydt kanuna göre Samsunun Udik kazasının Akpınar mevkiinde 

açılan köy enstitüsü için yaptırılacak binalann avan projelerile vaziyet plin
larının hanrlanması ilı'lne aid müsabaka tarihinin görülen lüzuma binaen 30/ 
1/00 tarihine kadar temclld eclllmif olduiu il1n olunur, (10972) 

tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

........ ,!'' 
Askerf ihtiyac i~in 23 .111 /940 günü saat 12 de pazarlıkla 200 nakli''1~ b~ bası alınacaktır. Muh&mmen bedeli 40000 lira olup_ kat'i teminatı.·~ '~ 

liradır. Şartname1=i her~ün Komisyonda görülebilir. lıteklilerin belli (lll)Sl 
saatte Fındıklıd.ı Komutanlık Sabnalma Kombyonuna gelmeleri. 

-- -C' 
Aı:ıkeri ihtiy.ac için 23.'ll /940 j{\inü aşağıda yazılı vem maddel.e~i ~tek; 

!ıkla satın alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda görülebılif· \Jtl'rı1\ 
lilerin belli ı;:ün ve S'1atte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda l{ofl1 (1~~' 
satın alma komisyonuna J{elmeleri. ib'O· 
Cinsi ~lfiktan ıtuhRmmen Be. Kat'i temi. 5311f 

Ton Lira K Lira K. ı<' 'I 
Yul•f 
Arpa 

Tahmin 
bedeli 
100,00 

432.00 
Yıllık 

kirası 

122.00 

İlk 
teminat 

7,50 

32,40 

istan~:ı Bel:;,..ı iıa::,,- -j 
~ 
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Sarıverde Yenimahalle caddesinde 14 üncü adada 
3
·
62 ı.ı#' 

re murabbaı sahalı arsanın satışı. ·iJı ~ 
Arnavudköyünde LUt!iye 5okağında 43 numaralı e\' 

~jil' 
""ıf\d.• el· 

9,15 Kadıköyünde OsmanA~a mahallesinin Rıhtım ~oka·~i 3 se~ ~; 
HB.lde 4 123 numaralı dükkanın kiraya verilmesı . .'l 18;r,ırıl1' 720,00 54,00 Kerestecilerde kBıin Merkez Halindeki aşçı dok:lc .,r_ 

. raya verilmesi (1 sene). . 
11
yrt ~r 

Tahmın bedellerile ilk teminat miktarları yukanda yazılı ı!lcrff\\.i.c{iltlj.l'I, 
açık ~rttırmaya konulm~ştur. Şarbıamclcri zabıt ve muamelat pairTlf • ...,ıı 
kalemınde görülecektir. Ihale 25 ll i 940 pazartesi J{ilnü 5aat 14 te rilC 1 ~11 
cümende yapılac~ktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya rnektobl9 (lofil 
J{Ünü muayyen ~aatte Daimi Encümende bulunmaları. 

Fiat Murakabe Komisyonundan : ,. 
33 numaralı ilAn: :ıcıırl~f' 
15/1111940 tarihli ve 14660 '2 savılı 1 şık söndürme ve karartm9 

r1 Jtl.111' ı" 
mesine göre kullanılacak perdelik. storluk alelUmum ışık JleÇnıi;.e tlııfı.1 ~~~ 
tarda toptan k8.r haddi % 7 dir. Perakende kir haddi toptan 1~.~n rt'11rııı' 
zaran azamt % 15 tir. Ve sotene avnı maksadla kullanılacak ışık ~ec-m;' ..;8 .~a!) 
kiğıd ve kartonlarda toptan kar haddi maliyete n~7.aran zaını % (lY 
kende saıı.larda toptan fiata nazaran azami % 15 tir, 
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