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Orfi idare komutanı 
. bu sabah geldi 

K-;;ge;,~;;;u;·-t;~y;;~~~~esi 
.............._ _____ _ 
~QZİ.)let 
.ı~dınlanıyor 

l\ıı1o1ı111t11111tıtlll l!ll ltllllllıttllllUtıtl1tlllflHIHtt 

K.Qranlıklarla tlolıı olan 
q -
~4rı,.,n, aytlınlanmaı~ 
Q•!Qmıf, hak ve metle~ı-

~·ı dQva .. nı güdenler içın 
~'>Iİdler belirmift İr 
'''.' ht1111 '"' tıtlfllllllıtllllıtlllıt• '"'"'" ....... """'" 

lınan d evlet reiıi, birç~k 
hükümetler kral ve reıı-

~'1 lerini neıdine ce1bederek 
, tt tizli müzakerelerde bulun-
"~ O k tujunu <tb.' nlarla ne onut . 

~ ıltnek ve bu huıuıta bır ka-

<< V azif el erimi yaparken vatandaşların 
yardımlarından • 

emınım >> 
• 

Korgeneral, İstanbul Komutanlığında 
Ôrli idare Komutanı Korgeneral Ali 

Rıza Artıınkal, bu aabah aaat 8,50 tle 
HaytlQrpa faya muvaaafot etlen Ankara 
ekap reaile fehrimize gelmiftir. Bafta 
Vali ve aakeri ümera olmak üzere Em
niyet m üdürü ve kaymakamlardan mü
rekkeb bir grup ôrli JaQre Komutanını 
lr.arfılamak üzere Haydarpafa İ.tıuyo-
11u11a gelmif bulunuyorlardı. 

Beyannamenin metni 
l•t•nbul 25 (A.A.) - ldarei Örfiye Komu

tanı Korgeneral A. R. Artu nkol, ·~·~ ıdaki be· 
Y•n na m eyi n t>"Jt'tmiılerdir: 
. lıtanbul, Kırklareli, Tekird -iı, Çan•kkale, 

Kocaeli V ili.yetleri muhterem halkına 
Sayın vatandaelanm. 
Hükümetin gördüğü lüzum iizerine vilav,t· 

lerimiz dahilinde ilin t"dilmiş olan örfi idar~ 
komutanlıij:ına tayin olundum ve karargi.hım 
ol:ıın lsıanbula ızrl"'·rck İ(le b"~ladım. 

• 

~ 

Fiah S kuruş 

1 "' ' ~ · 

" "' . . 
Gt:f:?ı E.i<ILEN' ITAIYANLAR ı.İ'rtnak tabii mütk~ldü~: Ko

~11,, •n t•yler belki bır mud~•~ 
··ı tıra r perdeıi altında ıızh 
~~'•ktır. Bununla beraber öte· 

Korge11eral Ali Rıza Artıınkal, tren
den İndikten aonra Valinin, aakeri üme
ronın, Emniyet müdürü ve lr.aymakam
ların ellerin i a ıkmıftır. 

Kanundaki vazife ve sal&hiyet1erim malUmu· 
nuzdur \'azifelerimi yaparken bu mıntakalsrdaki 
vatand aslanmın bana hf'r tür lü yRrdımı ylllpa

caklannda n emin im. Sali.hiyetlerimi de ~Ört"· 
cei"im İcRblara ve lüzumlara görr lcu l lanacağım. 

İtalya.n .. Yunan harbinde, son Yuna.n ileri harekibru tesbit eden harita 

'>t ~tiden ıızmakta olan bazı 
'1 btlerden, müzakerelerin unı~
~,•tlırı etrafında fikir ve mu· 
1\"ıı ı.~Yan edebilecek derece~e 
•ı;t "." Y•tli noktaların tebaruı 
~ "'' &Ötüyoruz. 
~ ' dbourrer Fredenblatl Al · 
.. l•teteıiniiı ifadeıine atfen, 

Lc:•ıı.,,n ·· ·· ı ·· kta ı inn .. "ı S., uçuz u pa . 
'ı ı. • Yeller Birliğinin itbirliğı 
\ O"'· t•ıvibile yapıldığı h~kkın· 
kı t\ ıted Preııe Amarıcaıne • · 
1t~~ın Vf!rmiı olduğu malUmatı 
1'1ı~ 1' ·~· ajansı kat'i ifadeleri• 
~~· . •llığ i aibi Berlin Sovyel 
'~tı;ırı de geri çaiınldıiını ıene 
:•. il hoberlerinden l;srenmekte
-ı & lttıd an başka B~lıar aja~ıt 

~.,,, bult•r lıükumetinın Yunanı~
~''"ıd "b•nıi bir nota vermek ıı ı
ı. b11 .. ~ olnı.adığ-ını ve Türkiye • 
.... , t • 
~ 'lid ' • n lıududlannda yeıu 
L_tflt •t. Yapmadığını ıamimi ve 
~~·'lh 'b ir liıanla ilin ediyor. 
~,: ~u vaziyet karııaında dü· 
: S,, "'••i zorla yarak d iyebiliriz 

'lı, ~)etlerle Almanlar öted eb•
~'ı,,,.'l•• edildiği gibi b üyük 
· 'Me · ı · iit- r etrafında b1r et mem••· 
'd .. Z• ten daha ziyaretler ol

ir, "' bu ik i zü mrenin birl.-t· 
,~~d hiçbir mantıki imkan 
~lik, ~ulunamıyaca jiını ıöyl .. 
\ '•)q ÇIUıkü b öyie bir anlaıma 
L, ~) tn evvel tabiat kaid eleri· 
'ltibru~ olmazdı. Bulgarların 
'~ atı d e, bazı tahriklere rai: 

\'kik ulgar milletinin akıbetı 
-.. °'' " e ha tta korkunc bir ka· 

~;"' ~k için oldukça duıün
}, l~b- tQığini göıteriyor. 
~"'ti*' fl}'a,l1"• dönen Hariciye Na· 
\dt :k~enüz bir ,., yoktur. Şu 
~"ttıtt' 1 bir Roma İmparatoru 
\j i1ıı Ve azametile krallan ve 

' ~~ teiılerini huzuruna davet 
~ ~'t•btl" ,verdiği direktifleri 
, ... ,.,,.ı.~ına tamamile kabul et
tıı... tı'l ı 1

f ltr, Nazi ve fa, iıt m a l · 
~"I\ b ~ .~ütün ııürültülerine rağ
ı1'ıı.~:~ut daha itıı•l edilmiyen 
~ ~~t k taınamile kayıdşız ve 
~ dtfı '~dilerinin nüfuzu altın 
l' "1~ dır, Sürpriz yapmakta ve 
~' .~l~zam hareket f!tmekte \'.1t tnı>'en ve harbi tam ma
'ı '•ı~•dd; ve manevi bütün 

1 "1ih' den İstifade ederek ya· 
"erciler yalnız b ir ıeyi 

[.\ Necip Ali KÜÇÜKA 
rka.~ı sahl!e 3 sütun Z de] 

Komutan, beraberinde Vali, aakeri 
Ümera ve Emnivet müdürü buluntlui u 
halde latanbul Komutanlı~ının motörü
ne binerek doğruca Fındıklıda l•tanbııl 
Komulanlıiına 11itmidir. 

Yunan ileri hare- ı.----.ı İtalyanların yeni 
İngiliz ha11a b" d -Hep inizi "eVŞl'İ v,. ıııaygı ile st'limlAnm. 

ldarei Örfiye Komutanı Korsreneral 
A. R. A rtunkal 

keti inkis,af ediyor ır propagan ası 
Mareşali 

• • . Meskopolis ve 
ıncı Amerıka daha fazla Pogradetz Edirnemizin ıs 

kurtulus yıldönümü 
Jlugün Edirnemizde 

merasim 

BtJctm Jlİ7el Edirnenin kurtulu unun 
13 ind )"tldonumudilr. Bu mü.nalif!'bet· 
)t :yapı lacak te,'id tneruimine Ankara· 
dan IO ki~lilt bir heyeti n de i..ştira lı. e· 
deceii haber veri1nıiıtir. 

Ttirk lrre 80 ffneden ta,fa hir 7,aman 
SNl:'-iiahtlık etmi, ol•n hu bti, ük "fürk 
!!!'"tiri, 1829. 1878, 1913 ve 19UJ hırihle
rinde olmak Urere dott drfa diı man 
e~ne e!li.r du,mü<ı: ve he r de fil!!i ınd a da 
,-eri ahnmı"tır. Son defa l !J t8 i ıalinden 
"ion ra Edirnt ?5 te,ri niq,ni ım de 
Turk bayra(ına tekr•r ka,·u~rnuştu . 

yapılıyor 

Bu tarih, F..dirnemizin bahtına arasıra 
irız ohın karabutu llann mutlak olarak 
rl •jıtıJd ıjı ve bu T i.i roi lu Tbrl.. ~eh rin 
Ualıtsı7:1ıkları n tn mutlak surette nih•· 
yet bulduiu muk111 dde, bi.r tarihti r. Her 
kO.~sinde T ürk tari hinin bir o;;a n'al. 
or{ ve idei abidesini ta <ıı y•uı Edirne
miı. ıenc: T iJ rk Cumhuriyetini n bütün 
i nıkılibtı idf'allf'ri nin , ıuru ru nun, şe

rerıni n ve h11y'tiyetinln en bli~· lık bek 
risi ve her türlü tet11 vürti m utlak su · 
rette kı rınak ve m11 hvetmek a7:mİ nio 

en fiize l ve en kudretli bir ifttdc.,idir. 

Lambalar bu aksam 
saat l 9 da söndürülecek 
lşılıların maslıel2nmesindelıi 

nolısanlar tamamlandı 

Şehrimiı.de ı,ıklarJ söndürme işinin ı Üniv~rsitedl!' de Sliı-,ahları tcdrü,ala :;RA.t 

tatbikatı muvaffakiyetle ilel"lemekte • 9 yenne 8.30 da başlanması muvafık 
rhr. Tatbikatta gôriılen ufaktefek nok- ,orülmlu;tür. 
iianlar da tamamlanmı~ bulunmaktadır. Mekteblerin mesai saati hak.kında 

.tt1uvakkat hır zaman için m:uıkeıen- Maarif \ fekileti tetkikler yapmaktadır. 
mcmi!f olarak bırakılan 50 lamba dun Yakında biıtün okullar için yeni bir 
lf"C'e 19 30 da söndürül~ü~tüı-. Bu J&m· evkat cetveli tatbik olunocaktır. 
baılar bu ak .. m da nat 19 da söndürü· Diğer ta.raftan Emniyet Müdürlüğii 
Jecektir. Şehrin bazı semtlerin ... ~hrin umumi inz.ıbat i,leri etrafında 
ıieki maiaıa ve dükklnlarda bulunan icab eden bütün tedbirleri almaktadır. 
kırmız.ı limbalar kaldırılmış, yeı·ine Mahalle bekçilerine gündüzleri vazıfe 
koyu mavi renlı:li ampuller konulmuş· verilmemesi kat'i surette alakadarlara 
tur. • tebHl olunmuştur. Gec...'leri mahalle-
Remıt dairelerin !Ulbahları saat 8,30 lerdpki hırsızlık vak'alarından bekçiler 

da mesaiye ba~laması kararı üzerine mes'ul tutulacaklardır, 

gemi inşa etmek şehirleri alındı 
için çahşiyor 

iki Okyanustaki 
deniz kuvvetleri 

• bir . sevıyeye 

çıkarılacak 
Va,ington 25 (A.A.) - Bahriye Na

zırı Knox, Ruzvelt'e verdigi yıllık ra
porunda. Birleşik Amerıka milletinın 
bahriyesinden tama.mP.n emin olabi· 
lf'ceğini beyan etmiştir. 

Knox, iki Okyanustaki deniz kuv -
vetlerinin birbirinden farklı olm~Mnın 
za.r~rlı olacağını tebarüz ettirdikten 
sonra, • bu ihtiyaclan karşılayacak 
nispetlerde gemi in'8 etmek elimi7.de 
iken bunu yapmalıyıL• demektedir. 

Avrupa harbinden kısaca Dah .. eden 
Knox, hava İ$1eri ve deniz kuvvetleri 
hakkında harbden çok ev'"el ahnm~ 
olan tedbirle-rin i~abetinin ıııon mulıare· 
be e~na~ında teeyyüd eylemi• olduğu
nu yaz.maktadır. 

Rapor. Ala .. kada. Pa~ifik deni7.inin 
orı.-~ında ve Birleşik AmerikRdııı ya -
pılmakta ohın Ü!derin sür'atle inki~f 
pftij!ini kaydf'ylemektedir. 

Afrika da harb 
Nairobi 25 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Hah( zırhlı olomobilletden murek • 

keb bir devriye kolumuz. 22-teşrinisani· 
de şimflli şarki hududumzda . bir dtış
ınRn müfrez.esine hucum etm.:ştır. Çe· 
kilen düşmanın büyük zayiata ugradığı 
z.annedilmcktedir. İki yaralıdan başka 
zayiatımız olmamıştır . 

karan-Amslerdam'da 
lıklan boğulanlar 

Am:"lerdam 25 (A.A.) - Stefani a
jnnc;ından: 

l~ıkların ~ndürülmesi nt'ticeS'.inde 
geçen ilkteşrinde Amstcrdaın kanalla· 
rında 133 kişi bogulmuştur. 

• 
esır, Göriceden 1500 

çok miktarda top ve 
malzeme ele geçti 

Atina 25 (A.A.) - Yunan re:"mt 

tebliii : 
Bütün cephe boyunca. kuvvetlerimiı 

ilerlemeğe devam etmiştir. Meskopolis 
şehri işJtal edilmiı;tir . Görice mıntaka· 
~ında 1.500 eoıir, büyük bir miktar t41P, 
havan topları ve dHcer malz.eme eli· 
mize .ıet.:miştir . 
Tayyarel~rimiz ric'at f'lmekte olan 

üt.: ftalvan kolunu muvaffRktyetle bom 
bardı~an etmişlerdir. İJrmi tt>h\if:de 
~ecen Me~ko-poli111: tehri Görieenin 15 
kilomPtrl!' kadar şimali ı;tıııırbisinde bu
lunmakta.dır. 

Povradelı $ehri de 
alındı 

Atinll 25 (A.A.) - Yunan ileri Cİ..İ7.Ü
tAmları dün ôJil<'den ~nr11 Ohridııı ıtö· 
lünün kenRrtnd11 ve Göricenin 30 ki
lometre k11dar şimalinde bulunan Poıı:ı:· 
radeh şehrine ırlrmişlPrrlir. Yunanlı
lar ElbaSAn·a doğru ilerlımıektcdirler 

Almanlara göre son 
derece tehlikeli bir iddia 

Bertin 25 (A.A.) - Alnu\n Haric\,ye 
Nf'7.llretinin ni.şiri efki.rı nlan DP.ut.sche 
Diplomatısc.he und Politisclıe Corres
pondenz gazete~i, Gt>neral rtılctaksas'ın 

~on nutkunu tahlil ederek ezcumle 
şunları yazmıştır: 

• Yunanistanın diğer kür;ük Balkan 
devletleri için mücadele elh~itıe dair 
Metakıı;as'ın iddiası son derece cür'et· 
kir ve tehJikeli bir iddiadır-• 

Gandi hapisle 
Luckno 25 (A.A.) - Mi..ittehid eya· 

lE"tler kongrc!'l"i eski reisi Gandi. cHin -
distanın müdafaası.. hakkınd<'ki ka • 
nuna istinaden tevkif edilmiştir. 

cephede 

Orıa,ark Hava Kuv· 
velleri ea,kumandanı 
Yunan Kralile görüflÜ 

Harekatın umumi 
cereyanı gözden 

geçirildi 

Atına 25 (A.A.) - Ort<ıışarktaki 
İngiliz. hava kuvvetlerini.o başku· 
mandanı hava Mareşalı Sir Arl
hur Longmore halihazırda Yuna
nistanda bulunmaktadır. 

Mareşal Yunan cephe.sinın ilk 
hatlarına kadar giderek tayyare 
bölüklerini teftif elmi~tir. Sir 
Arthur Lonı;::more ingıliz. hava 
kuvvellerinin Yunanistanda ü~le· 
rine v.isıl olur olmaz derhal ha
rekete geçip kısa bir zamanda 
muvaffakiyetler f'lde elmiş oldu
ğunu söylemiştir. 

Si.r A. Longmore Kral George ta 
rafından kabul edilmiştir. Bundan 
ba~ka Başvekil General :\1etaksas, 
Yunan kuvvetlerinin başkuman
danı General Papagos ve Yuna
nislandaki İngiliz. hava kuvvetle· -
rinin kumandanile de görü~üış
tür. Bu görüşmeler esnasında ha· 
rekitın umumi cereyanı griz.den 
geçirilmiştir. 

Papanın sulh duası 
Vatikan 25 (A.A.) - Dün Saint Pi

erre kili!"iesinde bütün harb kurbanları 
için bir merasim yapılnuşlJr. 

Papa, bu mi.ına~betle bir nutuk 
söyliyerek muhasamatın ti bidayetin

denberi. harbden Jztırab çekenlerin 
hepsinin yaı·dımına koşmak için ~ yap· 

tığı aayretlcri hatırlatrnı~ ve söz.leı·ini. 

insanlar sırasına uhuvvet. adalet ve şef

kat içinde bir sulh gelmesi, hakkın 

yeniden tesis olunması ve nizamlı ve 

devamlı bir sulhun insanlık aile:ııinin 
bütün milletlerini birbirine yaklqtır· 
ması duası ile bitirmiştir. 

..., 
Harbi megcr 
İngili~ toprusu 

kazanmıs 

Roma, mağlubiyet 
dolayısile kimseye 
hesab veremezmi• 
Atina 2li (A.A.) - Yunan muzalfe

rıyetinin akislerini tahdid etmek mak· 
~dile Jtalyan propaganda te,kili.tı, 43 
saattenberi İtalyan ordusunun Yunan 
ordusu tarabndan deiiJ, lngiliz topçu 
kuvvetleri tare.fından mailüb edilmi1 
cılduğunu ısrarla iddia etmektedir. 

Yunanistan kendisine kıymeti ölçül
mez yardımlarda bulunan İngilterenin 
müttefiki olmakla bahtiyardJ.ı-. Fakat 
Epirde düşmanı kaçu·mak fırsatını elde 
etmek şerefi yalnu Yunan ordusuna 
aiddir. 

Fa,isller hesab vermeğa 
mecburdur 

Atina 25 (~-' - Roma hlıkfuneti, 
radyolar vas:ıtasile yaptılt neşriyetla 
Gririce hf'Wnetinden dolayı kimseye 
hetı~b vermek mecburiyetinde olmadı• 
~mı beyan etmektedir. Biz faşistlerin 
ve iı.lyan askeri erki.nırun kal'iyetle 
rni..ıtecavizın aleyhine dönen ve Yuna
nistana karşl yapılan emperyalist 
harbden dolayı İtalyan milletine hf!sab 
veı mek mecburiyetinde bulundukları
na kaniiz. 

Başvekil Melaksas'ın arklsı.nda bü· 
tün milletin değil, yalnıı. birkaç. Yu • 
nanhnın bulunduğuna dair ayni rad .. 
yolar vasıtasile ileri sürülen iddiaya 
gelince, ayni yanlış mal\ırnahn evvl.lce 
de faşist taarruz.unun Yunanistanda ko 
lay neticeler elde edeceji. kanaatini 
tevlid etmiş olduğuna naz.an dikkati 
celbederiz. ' 

Roma. böyle hulyalarla avunmağa 
devam eltiA:i takdirde bu uykudan her 
gün daha büyük acılarla uyana.cağını 
kendisine haber veririz. Yunanistan.da 
tasavvur edilen .-askeri gezinti• Yu• 
nanhların anudane mukavemetile 
kar$11aşbğı. z.aman da Roma gene 

böyle bir acı ile uyanmıştı. 
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HARB MEYZULARI : 

Telınilı ue insan 
• • 

Yazan: Nuaret Kürkçüoğlu 

fn!ltanlığm görrnii1 olduiu en çokları türkçeye çevrilerrk yevmi 
büyük feliketlerden biri oldu~- gazetelerde inti!'ara ba!llamış olan 
na. arhk şüpht> kııılmıyıtn huH:Un- yllzılarda a,ağıdakine benzer intı
lc:ü harb. butiın maddi ve manevi halara rastlar!!lınızs: 
'1"ar1ık.lann çarpı~h~ bir m1icadC'- Pike bombardımand;<t. taarruza 
~le haline girmit bulunuyor. Bu uğrayan ordunun hrr ncfeıindl" 
harbdf'" bir tarafta. evvf'li eı>ki öyl~ bir hi1' hisıl olur ki tA.yyare
lıak11n:l11c.ların tamirini ve milletle- nin tam kendisine nİ~!\n aldığını 
rin kendi mtıkadd('ratlaırına hi... ve kendi Ü7rrinr ı«-ldij(ini zanne
lcim olmak prrnsipini ortaya ata- dı-"t: ve tayyare geçtikten sonra, 
rak a~nişlt-meğe ba,lamı1, dün~a- .inmiş oldu~u (ukurda doitru1un
daki at'rvetlerin milletler arasın- ca lcendistndC"n başka hcrkr.~in öl
<ia •dilAne bir tarzda takMmini mi.i~ olduK;unu ve sadt- kC"~;<lİnİn 
istemiş. fak t sonradan daha bü- nasılsa hayatta lcalmı• ı)ldu$iunu 
yük haksızlıkları ba~kalarına reva J zannC"der. Halbuki inanılmıya"'.ak 
l{Örmi.iş ve İn$8.nlığı kendisine hi:z- killdar az telC"Fat verilmi~tir. Hr
rnC"tçilik. etmek İ(İn yaTatılmı!5 bir mtn hrmC"n herkes, trlcrar sağ ve 
$:Üruh haline !'Ok:mak i tryC"n, duı1 ~alim doğrulmtı$tur. Yaln11.: bütiin 
,yadaki aervC"tlC"rİ sırf k.t>ndi rf'fa arkada111larını ölmii~ zrınnt-tti~i icin 
ltı için kvll nmak arzu edtn mil- firara ba~1ar. ve ordu inhil~l rder. 

letler vardır. Diirr t?ıraft;ııı ıst" U- Polonya Holanda, Belçika ve 

nıumi Harbdr, mailU~ara tahltım Fransadaki muhart-belerdf'n son

mill edilmf'Z artlar kabul ettir- ra zırhlı vasıtalar hakkında edi· 
ıniş olmanın Fenalı~ını iln1amı~ ve nilcn fikirler de: aynı olmu_ştur. 
onları kısmen .. r h~mt-n hem,.n Brr zırhlı otomobil, bUtiin maz
t"am•ml'"n tamir t'tm·ş lan mill~t- Kallarını kapatıp düşman üzerine 
•er huluııtuyor. l\.1Ucade:le bu'!ıi..in atıldı.ğı vakit yolunu, tahtelbahir~ 
bir çıkm!l.za girmi~tir. Sulh umidi lcrdr olduğu a:ibi, bir peri koıJ 
çok z3yıf ve hatt8. hiç yok gibi _ yani iki aynadan rnürekkt'b biı 
görünüyor ve bu hayat - Mf'nıat ~İstl'"m - va~nta!lile görür. Bu Blrt. 
müeadrle!\indf' her iki lıııııraf bUtiin &:avet dar bir vaziye içerisini gÖ!;

vıııırlıklıı.rını harb ıaha!'lına sürrni.i~ t~rlr. Otomobilin yakınında bulu_ 

terdir. nan, fakat kendisini bircız kenara 
Bir taraf. ~nclerdenberi hftr· (eken bir dü!'lman nC"ft"rİnin varlı

brtrnrlc niyetile hazırlanmı1, bü· iını, otomobil İçerisindrkilerin bil 
ti.in f'ndü!'ltrisini o gay~de muvaf- n1e!'İn~ imki.n yoktur. Ayııca oto
:fııık f"dt-ce\c ,.kle sokmu' ve trk- mobil, hf"r nl'" kadar top ve mil· 
ııiktrk.i büyük ve dünyaca takdir ralyözlrrlt- mücehh~z İse de İçe• 
t-dilmi, kabiliyetini harb va91ta· Tİ!l!İndt"ki !!-ahıslar daracık bir yere 
tarı yapmakta kullanmı~lır. DiV-er !lıkı~ıı,lardır; dP1.imi !'Urf'tle sar~ 
tRraf İAe, insani ideallt-r pe,inde ııııılırL1r ve İyi nİ1'1an alamazlar. Bun 

\:o~muş, insanlarda yiik9rk va~ıf.. 1ara karın müdafaada f'O mühim 
J11r 1tıram1ş; mİJlf'tlerİ, dövÜ~mt'- muvaffakivet i.mi1İ Cf!!llf'lf('t VI'" 1'10-
Cl,.n ya!llayabilir 'ı:annetmİ!'I ve ~İ· ~ukkanlılıktır. Biraz kr-nara çrki· 

1iıh1ııtın terketme. hrr ne pahasına len vr bir çukura yatarı nef('rl,.r, 
ohır1'1& ol~un ıulhu 11hafazR "-e otomQbillrr g"'çtiktrn sonra doğ
id me:·ettirmr pe~indr. koşmu!'lhır. rulup arkalarındaki pİvAdrl~rle 
'Ru ikinci ztimrf', dii,ti..i;!-ü gafletin dövü~hilırlt-r. Otomobiller İ!le 
biraz grç de ol!i!a farkına varnltt• daha ilerilerde ergeç tahrib edı .. 
tır. lirlf'r. 

1 farb. bilha!l1'1a ilk ,enesindfl' to· }larbdt, tt-kniğin çok ınühim 
t 11 litt'r z.i.imrenin - daha doğruıııu bir zafer Rmili oldııV;u ink:ir cdi· 
"'"i"c-e Alm11n-y11ının _ kullandıi(r 1,.mez; fakat silAhların, hilha"~"' 
teknik Vtıı!'lıtRlAr .. e ayni 7.amnnda kullanma,ını bil,.nll'"r tolinde ivi İ~ 
0 YA1'1ıtl'lları kullananların aahib ol- l{Ördüğlinü Almanların muvaffa

'"duiu dioı:iplin ve ~örmÜ8 oldus?u kiyC"t1erl kadar. ve bf"lki daf.R 7İ
tRlim vr- lf"rbi~·r ~1lha1'ında, ~·tl· yade - lngilizlerin muvaffakiyel· 

dırım ı.ııffı-'atil,. inkioı:af t-tmi' ve bir leri de göıtermioı:lerdir. 
co'lc mil1rtlerin mağlCıbiyetine se- MieaJler verelim: 

beh olmu1hır. Cenubi Amerika sahillrrindr-. 

Ru mağllıbiyf'tl,.rr rn mi1hi'11 birinci sınıf Alman harb ql'"mile· 
,.f'!hf'b olarllk, biz7 t ma~ltıb o~ rindcn Craf Spee'ye saldıran ln
lnnlar tArRfından hile, mütr~rrı- giliz ~emileri, daha küçiik idilt'r 

7ın trknik ii!'lti.inlii .. ii pö•t~rilivor. ve daha küçük toplarla wüct-hhcz 

A<"J\hll bakikAt övlr midir) idiler. Fakat dü,manlarını kaç-

Bir1caç. av evv,..lin·,. kı;tdı:tr öyle mağa ve bi'T bitaraf limana "ıiın· 
~nri'inüyordu. BilhR1'1!Ut rran!IRnın maia. nihayet orada intihara ınec 
h~7İmC"tindrn ıııonra hrrlc,.ııı ~una bur ettiler. 

kAnİ olmu!'ltu ki. Almanl::tır miit- Crne İng-iliz bahriyclilt>rİ. Nor
hl~ ha.7ırl<'ndılar. Ait tAkım kor- vec; oı:ahillrrinde-. GrRf .. p~,.'nin 
kunc <lil"hlara tııi'hihdirJ,.y VI'" hrr muavini olan Altmark gr-mi~int-
11n onlı\rrlan Vt'nill'"rİnİ krqf,.,.ltohi- ~aldırdılar. fct-rieindeki Alman 

l;rlrl'. Alm1t-ı·;v11 luy ıoı:ında 111°11- bahriyelilerini k•çırdılar v~ gt-mİ
trr,.nin ma2.Jtth ol""""' dR ;:ırhk bir deki birkaç yüz İngiliz ~sirinı kur
•iin m,.,.,.J,.<lirlir. Bilh.,<lc'"I m~cburi tardılar. 

11•k,.rliif hnrhttl .. n 1tnıc~lc: hirk"ı: ay Son Yunan • ltalyan harbi bu 
f"vv .. 1 lc:"bol rtmi1 bir f.,ıriltrr('nİn. listeye yC"ni mİ!'aller ilitre etti. 

Ha.rti .. rlrr bunun alc<lini j,.pat tol- Bol teknik Vllı<lıtalara u.hib büyük 
ti}.-r. lcin? bir ordu ilto muhartobt- eden Yu-

Çünlcii tC"knik ,j)fthl.ııır. rıihavet nanlılar, daha seftorhrrliklerini ik. 
inıt3n 7t'kft!'llnln Yl!ıTattıQ-ı 8lrtlC"r.. mal edtomeden bile di:şınanlanna. 
f..ilr Onların t~•iri kullanAınların büyüle ditrbt-1er vurdulRr. 

mı:ııh1t.rtot. crsaret Vt' ivi h•lim Vt' Niçin'.> 
trrhiv~•İnr: ha~lı ()ld\tin Pihi. tC"- Çtinkü silP.h, her 7.aman oldu~u 
•İr!llİ7liii c-1~ lc:endil,.rini 0 ıııilahl1lra gibi bugün df" bir vaaıt.adır. l1ar· 
k3 r~ı müdafaa edenl,.rin gen'" ma· bedrn İnAandır v~ muvaffakiyet. 
hArl'"t. cr-..r,..t ve iyi taliın ve ter· kullanılan ilihlarda.n -iyitd'"' on
bivC"ıı.İnC" hailıdıt. lan kul1anan insanların va.,ıfları-

Pikto bir uçuoı:la bomhPı.rrlıman n• hse-lıdır. 
•·•p•n ıavvauln muvaff•~İv•I· Nusret KURKCVOCLU 
),..rİnİ, Önündt- çjJyavru!'IU pibi da
iılan vr ölmrk ioı:tt-mivrn korkak 
" lcl"'rlf!rİn c~.oııar,.t•i7liCine m~d1un 
dor1nr. l frr t"rafı k:\r>Alı C'lan Vf! 

~iinvnvt anl'"ıııık hir orri<lkoh•ı'""I U• 

f.:tlc rJ,..li;indt-n gÖrrhilf'"n 71rh1ı o 
tnmnbilll"'rİn öniind,. karAnların 
·\:;ııızİyl"'tİ. kOvdf""n yrni ,.,~imi., Vt' 
s~hir ıtnlc:aklarındill p-ördiiklrri ,.,. 

tnmôhilJ,.r AJ"ft!lllnd':\ nr Yl'lO~CA"k
J .. rını !lla<lırın krnd'il~rİ•lİ Yorla l'"Z· 

fiiren tl"'criibf"4İ71,.rin hRline h~n-
Zl"'r, 

F rıı.n!llAnİn nicin Vt' na,.ııl mıı.~· 
f..-.ı., olduqnnu İ7ı:ııh !"'c-l~rt "\"l"' hir-

Edebi roman 

ANA 

Yeşilayın dünkü 

toplantısı 
Dün Yeşilay jtf'nclik ııubesi knnJ:rf'<:İ. 

EmınOnü H"lkf'vinde ttnelik bir top .. 
Jantı yapmı.ııtır. 

Doktoı· Fahreddin KPrim bu top• 
l.ıntıda sôylediA:i bir nutukta. di.ın· 
yanın buhranlı bir devrinde. iı;1ci mu• 
tadPTf'!'i.nin n1illi mi.ir:lı:.faa m""-..e\ .. .,.i ol
dujzunu ifade etmiştir, 
Toplantıdan ı;onra fl.Iilli $Pfirni:>P. vt: 

di~Pr büyükierimi7e tarim tell{Tafhırt 

çeokilmi~tir. 

Tefrika numarası: 40 

- KIZ 
Yazaı : P E R İ O E CELAL 

Alev tt"Jernnda A.hmPdi buiup da b· ı di kf'ndic:illt' fU &uall~ri anrııyordu: 
mıni .Oyl~iii zaman biiyük bir hayıet - Ne garıb kı:r!. Niçin aile~ını. kim 
çı~lı~le kar ıla tı. Cl<'nc adam: oldu!:unu söylemek iııfemıynr, ldmr te

- SPn mi<in! diyordu. Nnıl inAnfl
yım'- Nertden çıkıyorsun böyle 1 

•• He
pimlz l'r k ilmidimlı.i keimlşri\:_. 

Fakat J(enc kız onon f"z!a konu~ına
!'lının önüne ırc;-mek için dt>rh.ıl .s~11i 

bt'kleyorum, dr-mı,ti. Çabuk JP-11 Sônra 
konu ıınıı. • Ahmt'd adres i tl""di. •$im
di arlı3•orum. diye- ba~ırdı. H liı hP.
J'f'<"Rn içindr kotra maya devam edi
ynr' suı:ıllf'r yatdırıyordu. Fakat Alev 
ttlefonu kıtpAdt. 

Biraz !'iOnra dı -rıda doktor1t: 

- Şimdi bent almaytt aelecf"k!er. de
di. Bir ,.hpabdır .Trlefon edin<"e l!ı · 
fırr:lı. Belki dr öldüğümü ~anıyoı-1.a.rrlı, 

Orıktnr r.-~ıni çıkarmamıştı. Gene kız, 
nnun sıAkin dııru,ıına r11ı~rrıf'n mflrak 
içinde olduğunu hasetli. Belki de ken· 

lefon etti" 

Alev yaklaştı. İhtiyar ad.ama d<.>i:ru 
eğildi-

- Bana gü-tlf'rdiğiniz alak-.yı. doırıtça 
hnreketıni:r.i unutmıyac11iım. dPdi. g .. _ 
ni affediniz. Naurın11dtt bir ıır gibi 
kalrnak istemf"ıdim. Falc:<ıt. bazan İMl'!ia
nın .-:ıylemeye cfl'a~ret t"denıiyece~i l:'t'Y 
lrr oluyor. IA•diı;iniı gifıi !t"na h:ıııra
lar~doıha dogrlllu kork:unC' facialllr_ 
Şu emin olunuz ki hrni kı1rların ı
çin e bulduğunuz ıuı.bah gecmı::J olf'n 
vak'ayt y11.inız siz dt>J!!!il. hic kirnse Og
rf'nıniyecektir. 

Dok.lor, gfrıleri şcfak"ltle dolanık 

- Si7.e hir teY ıormuyorum, dive 
mırıldtıındı. İnsan bu. hr1,ından n ... ll'!r 
ge~miyor •.. 4urab çektıainizi aıı:O.rüyo-
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ŞEHİR 
HABERLERİ 

ve Pansiyon 

Ankara Sıhhat 
Şurasında 

verilen kararlar 
Profesör Akil Muhtar, 
kongrede verilen 
kararları anlatıyor 

Ankara Yülo;ek Sıhh;ıt Şılrasının 

toplandıj{ından bah~etm~tik. Bu top
l!'ntıya iştirak eden dolt:orlarıml7d.-n 
M;\7.har OMnan. Akil Muhtar, Nf'ı-et 

Ömer. Tevfik Sağlam. operatör Mu
rad ,ehrimi1.e gelmi~lerdir. 

Proff'~Ör Akil Muhtar, ıhhat $ôrııı .. 
!;lnın f.1aliyeti hakkında şu malümatı 

n111111111111111111111ıııımıır1111111rrı11111nınttır111nınurtrtt 
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~ KISA HABERLER ~ ; i 
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lktısaı:l 

* HINO TİCARIIT TIF.YIITİ 
Mf"mleketimite i~kli kumRş;l11r "SAl
mak için Hindistandan bir licarel he
yeti gelmiştir. 

* FİATLARI Ml'RAK \ BF. K0-
1\Ji. YO~ - Bu gun Fict1ları Iurıt
ktıı'br komi~ynnu Vali muavinı AhmP-d 
Kınıkın riy•Mt-tinde topl8narak m h
teli( ihtiklr mevı.ulannı tetkik: etfe
cektir. 

* BALYA - KARAAY\)J, MA· 
DF':Nİ - Eti Bank Ba \'il - KarJt~y
dın maden ~irkrtlerinin tc.ı::ı,:atını 

tın alma~a karar vrrmi·ltir. 

* ARARA VAPURU İSKELF.SI 
Şirketi Hayriye tarAfından SirkP-cıde 

yP-ni bir araba v11ıpııru i. '<t"lt"i yaj)lla
caktır. 

* Çl'VAI, BOLT.l'i~U 
mıza ciı~ memlPketlt"rden 
aded çııvıııl ıf'lecf'ktir. 

Piyııı,<l-

4. milyort 

vrrmiştir: * IZMrrtE BORS,\ İnnntr bir 
•- Bu defa Sıhhat ŞlırA.oı:ınrla ko- zahırr hor•a~n ıu:·ılması İ("İ"!1 h~:r.ırlıkları 

nuşulan me!'ıeleoler arasında bilha. ba~hı:nmıştır. 
memlekette epidemi (<lari hastalıklar) Müt~ferrik 
mf"!'IPle~ilP. tıbla alik.:ı.dar ba7ı iı;ler 
vardır. Neticede mf'mnuniyE"lll! g<irül

müştür ki, vaziyet h.i~ dr fena değil
dir. Salgın vaziyet yoktur. 

Bundan ba ka. tatann7. seromunun 
hastanelt"rde daha J:(enl' mikya.o;ta: 

tatbiki hakkındaki hararlrır da ta~ib 

edilmiştir.~ 

Üniversite Rektörünün 
koaferansı 

Ünivercı;ite Rektörü • Cemil Bilc;f'] 
diin Eminönü Halkevinde Bn~a7.hır 

mecı;E"le<lİ ve- Ankara muahedrı:ıi hak
kında bir konferans vermistir. 

Bir sarhoş sustalı çakilı 
kıaıti kendini yaraladı 
Nurtddi ni<mıinde hir gPnt', Pvvf";1ki 

ak~am z.il;,urna sarho, olarak Küçük

pazarda bir kahveyt" gidip ona buna 
sataşmala ba~l.Amıştır, Nureddin bi -

raz cı;onr• kllrakola ıötürülmÜf ve 
ceblf'ri arnndıRı umRn büyük çapta 

bir !IU!'ltalı ~kı bulunmu~tur. Pn -
lisler çakıy1 m11!'<anın üz•rinl"' bırak -

tJkları ~ırada Nureddin hirdf"nbfre 
kapmış ve memurl..-ın üz.erine sal -

dırmıştır. Fakat kendi~ini bilmiye~k 

derecede ~arhoş olduğundan hıçai:ı 

Polislere vurflea(ım derkt>n hızla ken

di !=Ol böğrüne- şaplamı.ş,tır. Nurrddin 

CertRhpa:;;a ha:oı;tane,inde ledavi •ltın

dadır. 

Arkada,ını bıçakla 

yaraladı 
Fatihle nrurfln Kemalle ark11daşı 

Cernaleddm ara ında nyun yüzünden 

çıkAn bir kavıuııcia C"maledıiin Ke -

mali çakı ile muhtelif yerlerind"n ll

ğırcA yaf:lltımı9br. Yaralı Cer •hpı.:;ı.a 

hact.Anecı;ine ka-ldırılmrş. 1Jçlu bıçagile 

lıerabf"r yakalanmıştır. 

* GÖ<.'MES F.Vr ... RI - Tr.;tık:,·:1· 
nın muhtPllf yrrlf'rinde l2'8 griçı'nt!n 

evi in,,a edılmiştir. 

* Y F.OF.K l'Ol.İSl.F.R - Hub vu-
kuunda polise yardım f"tmf'k 
55 ytodf"k polis evveolki a:ı..indffl 

ren d,.rslere başltıımlltır. 

iı:J,.re, 

iriba-

* RİYATI KAl:roI.Aıt -
kiiıd fabrikııı'lı pa-.if korurım~ 
!iiİy h kağıd imaline bR!lllamı1-tır. 

imüt 
için 

* JF.01.o.•i TETKIKLF.RI - F•n 
F1.lttiltf'"i talf'hf"lf'ri. pro.fr,.örl .. rilf.' hir
liktt' bir kaç gi.ine kadar Şiir civarın· 
da jt'nlojik tetkiklere ba,hyaci'klııırdır. 

'* l'UNANU GENCLER - S•hri
mizd,. bulunan Yunlfnlı ı~nclf".rdt'n 50 
ki~ilik bir kafile daha Yunanis:~na afi
miştir. 

*LEH MÜJ,TF.CİT,F.Rİ - Bulgari•
tandtın mt"mlf'kt'timize :'l5 kadar Leh 
mültt'<:"i~i gfl'lmistir. 

* HATAYOA TİCARfT MFKTE
Bİ - Hatny umumi mecli<li, Antak <11:da 
bir kız en:ı:tilü!i.i, hir tit'Aret mektAtbi 
a('tlma~ına karar vermiftir. 

* ALMAN TIEYF.Tİ - An karada 
bulunan Alman ticarfl't hl"'yflti. kuru 
mP-yva almak için alclkadar m:ıkamlar
la mü7akereler yapmaktadırlar. 

* OTOBÜS CEZALARI - Evv•lki 
gün altıncl şube m~murları ta.rafından 
yapılııın knntrnllf'rde, helf'diyf." ni7.am -. 
lo:rına aykırı harf'keotlerinden dnlayı 20 

iofor ve ntrıbiıoı; biletçici h1>kk: 1 ndıı <"f'7At 
7.aptı tutulmu~- ft'Tlni nrıksanl"nnda.n 

dolıııyı dort otobü:oı;un plakaları alın -
mııştır. 

* OTOMORİT, KAZALARI - T•
ra.«yada ohıran ve İ~tanbul B~lediyf'!'l'i. 
tahıı;il nıemurh1ğunda Çftlt~~n Muluı.d -
dere. Beyol:'lunda Me'1'uhy•t e11ddt- -
Mnd~ Cemilin idlırr~ındrki l&"'l!l nu -
m;11:ralı otomobil çarparak. hafif ya.ra 
hımışlır. 

* KOC.UNOA'! YAR.\l.t\'<OI -
Panpltıda Z.f"° J10k•tnw:la oturan A
ııoha. Hali!llkir Gı:ı7İ C8dde~irıd~ isma
ilin idtııresindrki yük anı:htı•ı ç"rpıtrA'c 
"kolundan parAhtmıf. r:ıbaıcı y111k3lııın
mıı.hr. 

İaşe Umum 
Müdürlüğüne 

kim getirilecek 
maddeler 

İnhisarı, Sıhhiye 
Vıkiletine bağlanacak 

iııı""" Umum müdi.irlü~ü ıeekiUıh 
hakkında tf'fkiklt'rf' dev'lm •.ii.mf'k
trdir. AnkRrad.-n ızrl<'n haberlrre ızö· 
rfl', Tnpr,_k Me1hıııull~r'\ Ofiii, İa~ ü
m11m mi.idürlüiü tf",l..il.itına d .. v,.,. -
dHt"cf'krir. on~tn ic.ıar.hııl ,ube ... ı mii
diirii. Nuri Orak dı, )e.ıı letkiU.lhı: 

bir varile almak iızeı e Arıkıııraya git
mi,tir, 

TnJ>rak. Mı-h1ullrri Ofi<lİ tr,kiliiıtı i
t'lndf'- Uyutturucu Mıııddrltt Jnhi!'arı 

da bııhınmaktadır. F;,t.,t"!'I uyu~hıru

eu maddf'lfl'r mf"vıtııı . fıhh·~t 1'fl' İ~ti
m.-t Muavf"n,.t tt11kilit1nı ılikadar r

drn bir mf"V7U oldutu için. bu Veka
let,. baj:Jııınmaıu hatıra ıt"lmf'ktf'dır. 

Ditff tarıııftan Uyuşturııru Aılad -
dıl!'lf"T fnhisannın. bir inhiqr mevzuu 

olmıuıt itibıtrile inhiurlar umıım rnii

dürhi!tilnt! de il.1,•e edilme:.i düfiintil
ırıf"ktrdir. 

İalf" umum 

yin edilrcrgi 

müd,ir)ii1i1nt" kımin ~· 

de hf'nli7. hl"lli dt-gildir. 

Bu hu~ısta i"mi en kovvrtli ıııö~·I~ -

nen İ( Ticaret Umum müdtln.i Cahid 

Kerimdir. E.o:a!'>t'n •irrıdiyl! ksdı.tr gıda 

maddelerinin fiatlarile İç Tieart-t U· 

mum müdürlüii m .. şj{1ıl olmakta idi 

fa l"' umum mi.idlirlı.ijiin"!, iktıcad 
Vekileti Sanayi Tetldf heyeti rei!'ti 

Şevket Süreyyanın da ~eli.rileceğ:n -

den btthwdilmektedir. )ı.fıuımafih bü

tün bu söylenenler tahrnin\erd""n iba

retti.T. 

Mııgıl kömürüaden 
zehirlıadi 

Kasımpa$ftda Kul•k~ı mahalle~in -
df" nttıran Alinin kızl bir' buçuk ya

şındA Aynur mangal kömüründen in

ti!Hlr t"dE"n gaı.le zehirlenmiştir. Aynur 
baygın 'bir h,.Jde Şi~H Çoc11k ha,t 

ne-'ine kıtldırılmıttır. 

Lastik hı rSlz ı 
mahkim oldı 

B~lnrkf;yde oturan 14 yaşında Baha 

f'VYf'lki JPCe evlerinin önündf' duran 

bir k"my,.nun yedek liıo;tiklerini ça -

lıp kaç•rken yakelanmı:sıtır. Dün cür

mü me~hud mahkemt"!{İne verilrn Ba

hanın ytı:pılan dun.ı~maıııı snnunda 

bund~n rvvrl df' bir ~ok l!irkatler 

yapbJtt anla~ıldığından 3 ay müddetle 

h11.p!'<ine karar verilmiş ve- tevkil o

lıınmu~hır. 

il HER GÜN BİR H!;SELE il 
l~ıkların karartılması ,ehrin umumi hayatında ne gibi teıirler 
yaptı? Mektebler, daireler; fabrikalar kaçta paydos edecek? 
Nakil vasıtalarının tarif eler inde, sinema ve tiyatroların 

programlarında tadilat yapılacak 
Itıkltıırın °kar.-rtılma!;I üzerine. şeh-ı cı;e5p),..r mrmor1arıntt rla bı .. kola;.-·lık 1 da ~itirilecE"ktir. $f'hir tiyaf'ro!\unun 

rin umumt hayatınd-a oı taya yenı me· olmak üıeı·e m~"Aiye on eltı buçukta da &aat yirmide tem.o:illerine başlaması 
oı:t'leler çıkmaktadır. nihayet verilecektir. B;ı.nkab~r, fir - dü~iinülmektedir. 
Mektebl,..rin. rPm"i daireierjn, fAbrika krtler, fabrikalar ve niulıtrli.f depo - M~m11rlııırıJl ve h;:ılkın evltrİnt" er

hıırın erken kapı:1nm'\tc:ırıı, mPmur ta- l;ıı;rda a)•ni ft-kilde h:ıır..?k:ri rdilecektir. kf'n dönmf'k mecburivrtintie bullın -
lf'hf> ve i~ilf"rin kı11·~n 1 1A: ba~madRn Mek!Pblerde saat 16 ~ ~Ülıın n,-haıi mRl;.rı üz~rinC" ~nİ7.;0llRrı :arifelf' -
f'vlPrinP gidrhilmf'sinl. noııkil vıııcııtala- t~lf'be t\'lfrİne jfid"'":"~kl~roi.. Boğa7- rindP cit'i;i ikHk VApmı..,tır. Adaya ak
ramla.rında deji,iklik yapılmaııını ioab içL Yt"ıailköy, Ad~lar, l'E"ndilt Jl)bi u- 09mları saat J6.i0 da kalkan vapur, 
ettirmektedir. 7:ik yerlerde oturtın taJ,.bonin 1'Rat c.n 15 daJrika trahhurl11ı 18.ofS e- :ııılınmı,tır. 

Biitün bıınlAra aid P.lrle ettiA~miz yediden evvel evler!rıde Duhınabil - Bum:l~n. hl'lfkA akfAmları H"vd•rpı:tta-
maliımatı a,a~ıya ya71voıuz: meleri için saat 15 buçukla lf. Ara - d•n 20.10 da kalkan v11ıpıır de- 1().S..-..,e 

Şrhrimizd,.. dPni.z ve ka•ıt nakil va- "ında h<lrrket tdf'n n11ıkliye va. ılaları .. a:ınm1,,tır. 
oı:ıtnl•rının hir bu••ıık .!iaııttrn fa7Ja na yeti~bileC:t'k ıuretll'" ~ktrbler- K10dıkö\' fRrd ... lfl'rindt" hirhir tadil.it 
m .. ~aleJPre kadar gid:p g~ldil:lf'ri nn- dPn çıkmalarına mü.saıKif" f'dilP('f'khr. ·oktur. Şirkı>ti rf•vrive vRpud~rıt'da 
zarı dikkate alıntıırak hura~ı da ofu- Sint"malerda g-.celf"ri :ım.lt virnıidf' fi- d~ henü'Z" bir drgifiklik yapılmıf dr
ran veya va7:i(~ gören hu1usi mÜ('S - lim gö:oılt'.'rilmC"<lİne başl:ınA:'" k , . ., nn- ği•dır. 

Yazan: Kemal SÜLKER ~· 
Bir haftadanberi pan~iyon arıyorum. , _ Benim takalım :yok. İstersen 

Dolaşmadığım. mahalle. girmE"digim so- farıdan çamaşırcı bulunun. 
kak kalmadı. Buna rağmen hil.i düne _ Su. elektrik: 't 
kadar i.ıç yataklı bir otel odasında Ok- .• . b. nıl. 
'ki' L ki ki . . - Tabıt hır baıınıı. ır canı . ., suru u, a11.ı-ırı ı, Myı ayiın, dı,lerı• . . ' lektrik ) 

ni gıcırdatan, geveze veyahud horla· ,sarfedecek~ıruz? - S_u. ve Ne kat";.' 
yan çetıidli miı;11ıfirlerle beraber çile :yda_ hır hr~ ve~sın~lidt çı lln.hur' 
doldurdum. Nihayet son gelen mfsa:fi· 1 ~ Jsters~nız, 0 · ~-ı er,sorıfll "• 
rin, ya\.llıifııı glrrr girmez çıkarm111ja ı., ~a~ını7Ja aı...~ıı;ınız, 1 arış~a~-hic ıe~ 
l•.dıkı karın, mide, barsak ve dudak 8 

1 
s:e ' a~am ge' geced erk 1 ...,aı! . .. .. . .. ı;es enmetn ve canım a ıı 1 ,.. rt 

ı;:urultulerıne dayanamadım. dun ıı;a- İ . . . , d. S · rırı ~,. 
behlll 1-...... k dA h. kere daha - yı ıyı, oe ım. onra ug 

n a~m~ a r ır rımı bildiririm. 
dolaştım. pan~ıyon aradım. . . . , ediı:tiı1l . , 
Arkadaslarım evvelıi bana mahalle Kırko~ Efendı evı bef(enm ı):,,;; 

kahveleri~den birinde bir tcJIA!t tav- içerliyordu. B<-n kapL~ına • kiral ~ 
~iye etliler. Bu Ermeni derbederınin yapı,tırılmış bir ev onunde d b 
hrrkese pan~iyon ve ev bulm na rai~ Kirkor E.fendı a•denmeden .k.a af • 
m~n yE>ri yurdu yoktu. Kır NÇ!ı, irı yolunu tuttu. Ben de bit baı:;ka dl bl.i 
yarı ve alkolikti. P11ınalyon bulduğu d-"lşın tavsiyesi üzerine Be:vo.t::J~r\,rdl 
kimsf'lerden yarım lira, ev<11ahiblerin- tellala mür11ıca.at ettim. İlk lf_~c:d.e idi 
d"n 75 kııruf alacağını peşinen :--öy- ~dl'l, 7 katlı bir binanın en üstüJlftt'''' 
lüyordu. Ban11 AÖsterdHü orlalArdan bi· ı~temedim. Telli!, ilk inkisarı ıliİ ti 
filli: çaprAz. kirli ve b.isıktı. Birikmiş; yürürkeon perişan kılıklı ve ~a tt"f!fl 
11ldik. knilip yenmemiş kıırpuz koku- dilenci ile ıı;rllımlattı; rumca bır 
yordu. Evsnhihi şi. ~an, sürmeli ve dul söylf'di ve bana hitaben: 
bir kadındL Odanın lıüııpı!'<tnt çar aç- - Btırasını belcnecek5in! .. ~t~ r .. 
ma.z: Girdiğimiz apartımanın s.ahıbı fi' 

- Kutu J!ibi bir oda, dE>di. Sizin için rişan ve malül dilenci idi . .B3"~e ;.· 
birebirdir HundAn AIA:!lınt bula)·ım drr- t~rilcn od~ bt-a;rnebiJect"f(im ıcldl ır 
ı;t'nlz, ıf'rfettıltiniz vakte, eme:ı:e aC'ırım. şenmişti. Fakat bir di1encinirıı ~' ( 

d . ~-HAvaıdı:ır. cad <"ye naıır. ayakyoluna oturmak, patA mf'SelP.ıı;ınl orı~ dı,;f~ 
) tkın, yani bir gcct-, h.;,"'1 huıurdan ri.i~mek, pau.rJık f'fmek beril 

in~n bir hastalansa hemen bir adımda dürüynrdu, Sordum: 
ha!Aya varır. Demem o ki haıı evlerin - Odıtyı kim temizleyrrck? ..,,tf 

hali~ ya Altkatta, ya ürlk;s.tta olu;.-·nr. Dilenci: •Ben!• diye cevıı.b '~tlir 
fn•ıtn !111"kışınca yolda. kauıya. uJ}rayabi· ş;ôyle bir dilşündüm~ Hcıke..«C ~ ~. r 
li:vor. Allah hir dahııı. gilstcrmr:11in; bir çacııık el, benim yastıj'ımt eUt'"Y~ı:1~· 
ltnıdıkların f'Vinde.. d;tmı supürect"k, bardağımı y~k•> ~.,. 
Eğer. aöıu deR;iı;tirmek için· tı. ·ve lxon uyurken 0 blnbit )ıı' ... 
•- Kııç lira i~tiyor~un bu ôday.a:?• r~la para tnpla)'llıcak. öi1cye sol~ Y, 
Diye şormasavdım, mü.ıııt•k~I evsa- -t" d11md11; alacak ve kokmuş •eı:· l 

hihim daha anlatactııkh. Ben dr. mi-if" ll"'nmiş ekmf"k, •ı)Tılmış: ktnıık !D,r 
inküntü•ünilPn ha!'talanacak, evdP.n rlilP.- Hayır! Bu edayı kirııılıt'Y 
•f'dyr ile çıkıp ha.1t.aneyl hôyhyacaktım dım. Red cevabı Vf'rdlm. TetlAI 
Bt-rt-lf't. mettle para~·a intık;:ıt f'dinct" bu ıert \'e kaft _,rn:üme kızdı:" 
ev,ahibi ellerini ui~tırrarak .Ozu dc-
ği~tirdi: - Strı hilinin- dP.di. dl;;' 

Rf'ıı ,..alnız bıa .. tma Tcırlabı$111 - Ne dırseırı az! 8;)y~r fu:tık jl"ibi " . ..,. 
odfıya on lx-1 lira İ!fl'!yenler var. F11- laıırken biri kolumu çekfi~ 1 ıft:J' 
k11t bE'n. Allah konısun, t'lin os:;lunıı · - Hayrola yahu~ Ne bu dı ~di J!I' 
ıoyup ~o.l::tnR çevirmek tatemem. On Ü· Bu eski ahpablarımda,, bıri ~~ 
raya razıyım.• 

- On lira çok!.. 
DiyC""rek tcllildan önce odadan çık· 

tım. Ev.hibi çağırıyordu: 
- ~enin için 1'eki7. lin .• suyu. Plek

triği. kapıra an~htar yaptırma!';I, yata
iı diızeltmC"'ın hana aid. Yıın1 Kırkor 
Efendi de ~ebeblensin diye sekiz liraya 
tutmanı i"tiyorum. 

:S-n cevab vrrmeyip .10ka~t1. çıkınca 
ttlli.I da yanıma geldi: 

- Gel! dt'di ve öğle ~üneşi altında 
bı1e karanhk duran bir cı;oka~tn ba
fındl'l bir Ju~pıyı ÇAidı. Kapı, jple açıl· 
dıktan sonra elinde bir linccın kahve 
He kara kuru, şiş ~Ö7lü, t;f'kik yüzlü 
bir ihti)'f'r kadın merdivenlerden Jı:Ô
ründü. Kirkor Efendiyi tanıdı. Beni 
kirpik l'lltındArr süzdü: 

- Buyurun! .• 
Diyerek iyi di>şcnmiş bir orlayı ~ös

tırdi. Duvard:t İıoaının doğ11munu, Mcr· 
yemananın .fefkatini, meleklerın \lÇUŞ\J
nu tasvır cdC""n kocaman kocaman tab
lnlar a-'ılı idi. Oda. J?:Ün iık: Kokuyor. 
küçük bir kilis<"yi ô'ndnıyordu. 

- Bu odayı kiralarsam, tabii bu ta
rihi ve kıymetli ~bloiarı kendi oda-
nı7.a ahr~ınız.!. 

Dedim. Madam, kahve fincanını kon-
solun üstünP. bıraktı: 

- Ben. dedi, çok misafirpC'rverim 
Değil bunları kaldırmak, istersen yeni 
tahlnlan da ı;tPtıririm. Hem Ç't'!k nhal 
eder!'lliniz bu odada. Güze~ temiz ve se!i 
ıi7. bir ev. 

Sokaktan birbiri arka ~ra ne SB!tık· 
larını bir türlü Of(renemedigi:m. ıatıcı
Jar J{eçiyor. ü ... tkattan bir m~kine ~ü
rültü.ııı.ü ·geliyordu. Benim yukarı bak
bğımı gören mtııdam: 

- Kıı:ım trrti. dedi. Hamdrıl"un gö~ 
zü dı~rıda değil. Sabah, akşam. ızecr 

~ündiı7. hı:indPn Ryrılml'lz; mGtrm-'ldi7en 
dikrr. Ba;kalarının kızı ,:ibi sincm:l, ti
yatro bilmez. Kızımın ne kadar namus
lu olduğunu R"Ört>cek!;in ya! Mütemadi
yen djkiş dikecek ve sana evdt" kaldı
ğını icpat edecektir. 

Alelı'ısul odanın aylıgını sordum. 
- Dokuz. lira, dedi. 
- Çamaşır? 

rmu~~t~"''i5'v'"©""""'i 
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BUGÜNKÜ PROGRAl\I 

lR.f'IO Pro~am. 18.03 Rstdyn 111lon or
kto!lltra!'lı, 18.40 İnce~'Z. 19.1:> Mürik (Pi.) 
19.;:10 Haberler, 19,45 Beraber tarkı ve 
türküler, 20J5 Radyo aa:ıPtecı;i. 20,45 
Müzik (Pi.) 21.no Dinleyici i!:;tekleri. 
21.30 Kl")nUtma. 21,45 Radvo orkestrR!tt, 
22,:10 Hah.rler, 22.45 Ca,hond IPI.) 
23.25 Yannki ııroı:trnm ve kRpanıt. 

26/11/9!0 SALI 
8.03 Proııram. 8.03 Müzik. 8.1!1 Ha· 

he-rlcr s.:m 'Müzik. 8,of;) E,• kRdını. 
12.30 Proıırııım. 12,33 K11ın ık şarkılar, 
12.50 Haberler. 13.05 Şarkı ve ti.ırkü
ler, 13.20 Mü7.ik. 

liyede t.ahcıkkuk mt"muru idi. 
kısaca :'nlattım. Arkadaşı:n: 

1 
tJ" 

- Bak ,u düşüodüj"ün {'('Ye~ 1t' 
koluma girdi ve bir soka..;• sı:ıP ı:ı ~· 
tn.i:ı. ıntreli bir. ll.parlımanın üçıın~i '(D( 

tına çıktık. Sozün kısası, e\·53~l \~ 
dRmla ftnlaşbk. Ayda on ilci hf11 9' 
ct>k, bir ş~ye karış.mıy;:ıcııktıfll-1' 1< 
Madama istediği be11 lira ksPıa.ı:°l ( • 
rirken odalardan birinde blf , / 
koptu. M11dam ermenice bir ff!Y1'bi-"; 
liyerek parayı almtı.dan k~P~11 rı f 
daya doğru knştu. Bu sırada ıc•rl' · 
lındı \·e •Açını7.! Açınız' ::tsl: /.rıl' 
)·uldu Ne VRrdı. nf' oluyordıl·dı- ,,. 
mıyordum. Kapıda sesler ço a1

0
., 

dam titreyerek \'e cYandını'.' , 1~ 
Rptıırhman hpısını açtı. İçeri .~ ~ 
ve Uç !'<ivil zabıta ml"muru ılı .... ,11-"' 
v_iye.tımizJ !'ordular .• HC"r biri_ bit,.; 
Jnrdı. K11pıya, resmı bir poh.!i °'~ 
Bizim maliyeci aı·kada$ kı:ıpıd~ ~ 
Ii"l" bir ~tyler konu4tu. 1{3rf

1 ~ 
!'<ıkmalardan ve cı;ı:l.im vermtlcrd

11 
ı 

ra arkadaşımın i,tirakile ka:rııdl~ 
fltll'! ~ktım. Arkamızdan kız b•~ 
lııırı ve hıelcırıkl_arı ~eliyordll· :~" 
arkadaşa nasıl kU:fredeceğını.i bl 
dum. ., 

. .. 
Pansiynn yüzünden çektiklt'1 

(1 

ni arkAdaş:a değil. kimscsiılİ~t~ 
\'e yer5İzh~e düşman etmi~tı· rJt · 
!'okaC'ak bir catı, derdimi antıtJ ,!ı':rt 
kim~rnin bulunmayı~ı beni JJ1 
yordu. . ı/ 

Pansiyon r;ıu! Artık, Allah gfJ5 
!ilin! ~ 

-··,"/ r ........ ı> ... 'i ... i .... i .... s~ ~ 
: ıııl' 
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Dünya piyasaları• 

. Tirkiyenin vaıi~,ı~ 
IhracAt ve ithalit piya.='1~ .,, 

ı;nn günlerde görülen bariz jrıı1'~ 
bın doğurdugu z.aruretler rtl\ 1,ıı / 
geçen 11ylar zarfında kaıydcJ, tıi.f 
s;,1klıkları artık tC'.clfi edrcck ~ 
ziyete gelmi,Ur. Haricden 5"11"' ~ 
viz ve mal mübadele!'>ile yıtP1 'I' 
teklifler sayesinde bıL". taraf~ 
leketin döviz ihtiyatı gUn~rı rrıJt~~ 
me1kta, dit:"~r taraftan da me ~~ 
zumlu olan maddeier ithal lJ"':.,. 

• ıJI. " mektedir. Ihracat mallarunlZ pi~ I 
hem<""n hepsi buı;:ı:iin diinYll .. 111 • ,,,. 
rında en ziyade aranmakta 0 ',oıJ ti 
deler oldugu için müşteri ~ı.ıl t"~t )( 
susunda hiçbir ~çlük çekilJ'l"ldif' 
d.ir. Bu vaziyet Türkiyeye c=ıtıl rıJ ~· 
dar yab.ınct oldu~ bir çok >" eli'~ .J • Sıthırla yeni mahrecl r tenı 1., I 
tNiir. HindistAn, B<lğıiad 11.~)tr 
memlC"kctlcrinde yapılan te1lc1 ,;if> ~ 
fıt-e.,inde Türk ihrac1tt nuıtı.ırı ,Gı' 
.\'et müsaid mnhreder tcrrıirı. . I 
miştir. . .,u 

rum. Sf'rt Dır feliı.ket riızgılrı si7.ı ka- ha seni gôrcmiyecegız diye, n~ kadar 
pımın önüne ettı. Tabiidir ki şize y .. r. mütt>ecısirdik ... Köşkf' durmadan tf'le
dun El'd<"~kıim. Vicdani v11zifemi yap- fon ediyordum. Her dE>fa·unda annrn .. 
tım. Baş:ka bir fey df'j.il. Çok g<'ncsi- Gene kınn derhal yi.İzlinün dflgiııh
niz kızım. Bu ge<:en veyleı·i cı:ıbuk u- 'ini, dudaklarının kısıldığını Iarked•n
nuturıunuz. 1 ce hirdf'"nbirf' ,ustu. AIPv Gizlice ha.ıı-

rlf>lu, fakat korkudan sımo;ıkı kapalı 
idi. 

Ahmed, herşeyi kabule ha.zır oldu
ğunu Anlatan bir rahathkla, ıeliş gc.s

Alev durgun, heyecan,ı:ı. ~tıı İ.Jt"Üycr. termeden: 

Memleketimi\)n coğr.;ııfi \'9~~~ 
müsaid olduğu kadar harbın ı' (fo 

gu nakliye güçlüklE"rinden. crıdir· ~ 
ff'e~"ir olan memleket Türki ~·c ıtı' fi 
kU Avrupa harbi dolayı~~ ,·t r 
Avrupa, fimal memleketir.rı ,a'1dJ 
kanlarla ticaretle . mühin1 ;;rd'..J 
vardıY. Halbuki TUrkiye7e d t ;ıP'f 
ticı:ıri aliıkasını. tark yoi!~~,tı" / 
ettirecek imkA?llar temin edıl tıV' .. 1 

Genc kız bir te'Y ~öyle-mt"di .. Yalnı7. tabRkıcıyı i!:"arel f'lmiııtı: 
~12un dudnklArının Ü7Prind"° <1cı hır - Gidelim! .. dedi. Otomobilde ko-
tebt-!llı;;lİm bf.lirip k;.ıyboldu. Orıkttır bir nuı:ıuruz. 
'ey bAh:ıne rderek odad"n ~ıkfı ve onu 
yfllnız bıraktı. 

Alev, uıun 7..aml'ln odRd:l kendi lc.E"n
dineo dola~h. Bekliyordu. Da.şı:ıcl<lkİ ya
raların ıırada !'iill"ada s17lama51ndan baş
ka hiçbir ı~tır<ıbı yoktu. 

Öglt"vt' doğrıı Ahmed 1f'ldi. Bir oto
mobilP etlamı!I". arı~ha \':lpııdlr. Ü!'kli.' 
dara gecmi';'Iİ. Palio!';Unun yııkısı kar
IAr içindeydi. Tel~şından .şapkasını u
nutmu,ıu. Gene kı-ıın bıılunduoin oda
ya bir hasbııbakıcının re akatinde gir
digi 7·tmRn kendi,ini t11ta:nıyitruk koş
tıı. Kadının yanında kız.ı kuC'akl<ldı. 
Ale\• bu kolların ara.~ındrı buz gibi ha· 
rekel<;İz kalmıştı, l{afifce onu ıtC""rtk 
kollcırından ıyrıldı. Scıkirı. 1'14'.ııtllkkanlı. 
harPkel.,iı dııru)·ns·do. Gene Adam o
nun J8rgılar içindt"ki başıııa bııkaıflk: 

- Nr oldu? diyordu, Yarııı 1 ı-ınd1n rnı7 

Bir kaza nu7 •. Alev, bilmez.sin, bir da· 

H~ labekıcıla1·ın, koridorrl:ı dnlallllln 
birkaç yabancının mütPce:-;<.. 1!11 l;:ıkı!la
rı ar.-qından geçtilt"r. Dokto~ onl;ı.rı ka
pıya kAdıır teşyi etti. Ve nr.:ı.ı:la )!'ene 
kızın elini avu~larını:ı. al"lıak: 

- Allah•"elıimC"t ver~in, d~di. &lki 
hir dttha birbidmi7.İ hiç ~örmiyP:!f' iı:. 
MP..s'ud olmanızı tf'"menni edr"rim. Bu
nun İt'İn dr bu diin.vadA brpirr.iı.ın fani 
olduğumuzıı düı;.tinünüz. Çok A7. Y.<ı~ı
yoruz, Bunu da k .. vıa. ıoıı11!·ab, müca
df'le ile geçirmeye- değmez ... 

Vf'dalaştıh1r. 
Hava açılmı.ştı. Karlarla örtülü 

lar, günf'$in altındıı: parlıynrd•J, 
masmavi idi. 

Otomobilde Ahmrd~ 
- Ne-reye gidiyoru:r.:' df'di. 

yol
G<ik 

Hi!A heyecand~n kurtuimu'.'11 dP:ıilldi. 
Gene kı"-3 meraklR p,,.r:a.,\·Rn ı;ı:ö1!.f'~· t' 
bakıyordu .• Dudakları hır yıgın sualle 

yolun ucurlfl ,Sl:Ö7lf"rini dikıni1, J ... reket- - Söyle! .. dedi. 
cıiz oturuyordu. Kı"<tCA: 

- Seninle gelironım. F'pk;ı+ bt:ni ta-
- SC"nin evine! dedi. Yok.qa i.~lemi- · nı_vor'.'iun. t~t!'diğim zAm:ln gelc.Jğım ~ı-

yor musun? bi, gidebilirim, tahakkiinıe gt·lr.ıcııı. 
Son cümleyi donmu,, alavla, h~ttıi Seni sevmf"diğimi de biliyor~ıın. BUti.in 

hafif hakaret rı-erilt"n bir I"- ;,.la 'ii'ovlt"- bunlar1 kabul edehifecek ~daın!ıouı. &J
mişti. Ahmed şaşkın on:t bakıyu~du. 
Gene kız: ki biraz da bunun için 'IPni t,;-rcın et-

1 tim. Sonra bir tartım daha var~ Bana 
- O gP"Ce bana kıı.mıetın, df'di Sf'-

• 1 k 1 bir şey sormıyacak:ııın. D:.ın gecmış ~cy -
:;:iş :ı:~~~~tm için .. hidJctin geç- leri bile. Hiçbir şey. anlıyor musun? 

Gene adamın gözlerinin derinıerinde 
ıs.ıklar yanıp sönüyordu. Yü7.ü ~e\"inc
den ,:erilmiş.. dudaklanndaki tebes

süm derinleşmişti. Ya,•aşça ba~ı ... ı .?~e
rek: 

O zaman öbürü toparl11ındı. Şiddf"tle 
iUraı elti. Sonra birdenbire !~kinleıı;e
rek kendi!'<ini otomobilin arka ına bı· 

raktı. Gozlerı kı,ılmış. derinl~miıt. du
dıtklarının kenarında hemen o ej:ri te
besslım belirmi,ti. 

- Sevincden dilim tutulmu~ olacak, 
dedi. Yoku sa.na ktzmalc mı! 

Gene kız U:>:Andı. penceı·edrn h<.ktı 
Sonra .~inirti bir hareketlt' döndü. U
ıun, kumral kirpikleri hlrbirinf' vf'k
laşmıoı:tı. Onun yüzitnf' ıııçık. pcr~at:ıı 
hak:ı$l11ırla ~kmaya ıuıyret f'derPk· 

Beni dinle, dedi. Seninle acık ve 
kC>a konupcaktın. 

- Kabul!~ dedi. 

Geonc kı7., bir:drnbire stık:nıe!>U. Ar· 
kacıına yaslandı. Şimdi yl.l,.Zti dur.;un ve 
heyecansızdı. 

Otomobil tjir'atle R"idiyor. lrkerlek
if"re çarpan k11rlar havavH dı1ğru ~ıç
rayıp dağılıyordu. Onfar bırer kö~eye 

çekilmiş. birbirlerinden U7~k ıkı ya

bancı gibi susuyorlardı. 

(Arka:.ı nr) 

ı.... vıııe ,,. 
seucble dünya ticaret rrtU ·irıt ./ 
Ti.ırkiyenin mevkii günden gıdif' ~ 
lamla::;makta ve yükselrru~kte pı ~ 
menlerle \'e Almanlarla son Y~t"~ 
caret anlaşmalarının ta~bık 1 ıı 1 
girmest, BulR"ariıı:t~n ve ft.-ı.1>' 11 di',,cı 
ri münattbetlerimizin müten13)1.t;.p· 
m.ası bu sebebden ileri ıı:elf1le i 

NAKLİYE GfçLfKl•t:JI ,./._ 
' ııd• ır 

Avrupa ile olan ticaretını tetfıf• 
gelen müı:-küller hıtllediltTJCk r• ~ ... 

· );.a r· viçre ile olan ticaretimlZ 
1
.,,11'1 

ve Brtıti~Java üzerinden yaır 1 dtııcti! f 

NakhyP acenteleri na\•Jun ~ ,_ıjl"'1 ( 
c• k bıf ti r:ır ııı;mının burada \'t' b ıl t ·( 

. . ı.-ııı ı .... ~· da Isviçrede ödenmesinı r ı~",tJ 
!erinden ticari nakliyat lf"~rJ .ftl 

. ııt ~·. fi' 
m~tır. Yakında memlf'ketını : ,et··~ 

. i1 tlC • .;ç'u 
olan Isviçre ticaret heyetı e 1~7 . n~ 
1akerf'ler neticelendikten ~o . 'i' 
t<lrikile Franga ile de l'llış \·~rıf 
imkanları artacaktır. 
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- ::.ıs Ikınciteırm 1940 H"AKlKAT • 

SON HABERLER I:§-~!:~ı~~~~~i]ı'.~ PO .. İ-TİIA·-:..-.. 
İngiliz sefiri l'ransadaki Pariste Alman !~!iaP~f::.:g;':acak? Yeni icadlar 
A. nı e r i k a <l a üsler tekrar aleyhdarı 

bombalandı 

36 gün kaldı. 36 gün ıonra ye· 
ni seneye gireceğiz. 1941 piyan
gosunun sağda, solda ili.nlarmı O" 

kuyunca büyük bahtiyarı düşün~ 
yoruz. Acaba kimdir? Methur İk· 
ramiye kime çıkacak? Yeni yardım yol

ları aramakta 

Sefirin teklifleri matb 
•ita müsaid akisler 

uyandırdı 

••vv "'1 ork 25 (A.A_.)- Ne\•york gan~te 
'-t Arnerikanın Ingiltereye yardımı 
loı·kında lntci-liz bUyuk elçı~ı Lnrd 
~tıian tarahndan yapıbın af,tık bf"ya
~~n ıyi sUtunları.nı tahsıs etmıf -

~\·york" Times gazeteıı:i J...ord Lot -
ın lııgUterenin noktaı naıarım 

lıiı~d~n dogruya Amf'rikan halkına 
C ltd.igırti soylemf'kledir. 
~ne- ayni g<1.zelf'df' 1T1uharrir Arthıır 
-'tıi k, Vaşıngtondan gonderdigi ınıtka

l'lde diyor ki : 

~~td Lothian, dört türhi yardım art-

ı_ 
""' Ticaret gemileri vtrilmesi ve 
-""Ud in d"., ~ . taraflık· kanununun ta ııı.e 

tltn:~~ ge_milerinin AVrtıp:ı ıuJarına 

2 
tııne musaade edilmeıu, 

1 ~ Amerikan deniz vr. ha'·" kuv • 
~terının garb yarım kü,·c~ind~ ve 
ftıa] Yarıı:" kürrııı:inin batı kısımlarınd~ 
ı devrıye vazifeleri deruhde etm~~;ı. 

- Mali kredilerin Rf:nı,lettlme•i, 

~ - Amerikan usulü tlcaret;n terki. 
11111Jha· -- · ·ım ~ rrır, biıylik elçinın M.ıt~ı "' . : 

t\; da. bunları isteyip istemiyece"ını 
rr~diiirıi: fakı:tt iyi h~r alan Va -
~ J)n mahfillerine JCOrl!! İn~ll~enin 

c , dttıy~clarırun bunlar olduğunu 
'"tnaktedir. 

Mihver devletlerinin 
hayatını ya,amak 

istemiyoruz 
ıı ..... !ita ·,ork 25 (A.A.) - Mef}ıur Arr•-
~ h ttluharrir ve münekkid )tiss 
tt Othy, Amerikanın İngi1tereye_ yap
~ Yardımlara Amt'rikanın mudafaa 
~rlı~ı_arından bah'.WdeT!'k. hunların 
-'ti kin olmadığını yazmaktadır. 

" ~ Dorothy, mUttr.fikl('re daha :faT
~lctarlarda. mal:rme 3onOerilmf'9İ 
14: U tiztrinde ısrar e)~!emcktcdir. 

11 ~rothy'nin hkrinr.. maruf bir 
'4ı:nerıtt.Jı miıh'hetssuıJar iştirak 

'krp ve put.eler M b\,ulll ttbar\i.% 

•kt.dir 
}.;"" . 

1, 1(, York Herald Tribuıı• ıaz•""'"
ss Dorothy tunları yazıyor: 

·S;,· . . • . h 
~ ~~ık Amenk.ayı yeru T~arta ııı-
~ . Ctti.rmeliyiz. Mılletimizi hart:cu 
!l.tteıci bir millrt yapmilhyız. Bu -

ıı.. ltı,ı dünyada tam bır gıtyret sarft>tp .,., 
rı.. milletlere hayat hakkı yok.tur. 

'• ' ~ df!Vietlerinin hay.-tını yaşa-
' lalernıyoruz. Fakat yeni ha~t 

12lrı: vraitıni i.tıtıhab etmeLyıı. 
~ rıı:i.unkün oldulu kadar j,,zi,a 

~~fılc:r~ vr elimUdt' ~lan bi.il.~in v~
'leijı la t.a)'·ıa eyleıneliyiz. }{ur bır 

~ı ... __ . . . b. 
......cak yapyabilmek u;ın ıze 

>'011Ptın!uklara ve btlki dr \ıı:an p:ı
ıııaı olac<\k gayreıl<"r sarfe~ın,.ıı

Şlhldi yerimi% muharebe S<Olfında.-

Lorient, Boulogne; 
Brest limanları ve 
demiryolları 

bombardıman edildi 

Lnndra 25 ( A.A. )- Hava Neı.areh is 
tihoarat Kıı:-v · mn verdigi ma:ümata 
gOrf', sahıl mudafaasına mensub tayya
re gruplan. bahriyenin tayy~.re kuv _ 
vf!t~erıle . ıı;:birlığl hahnde, c•.ımartesi. 

t"Psi ~nE'f b.atmadan ev,·el, şimali 
Fran.ııı:ada \'f' tımali garbi Fransasında 
Qü.şmanın hır deni~ faaliyetinin mü _ 
pıhed• f'dildiiü deniz Usleruıe hücum
lar yepmı!Jlıtrdır. 

Bu hucumlar, "dderH yağmur altında 
ya lmış ,.,. hedef mıntlka 1111rı anc;ık 
rlıkkatJı raştı.rma!ardan ~onra tc.spıt 
olunrırak bombardıman edilmiştir. 

. Bu htdefler ara"'mda , Lorıf'n ıorpido 
ı~taııyon1an. :Br.tst rJektrık :santrali. \'l" 

havuzu Bouloıne linuını tf'~ııııatı ve 
drmit ·nllm baltmmuştur. 81J hedef~ 
;er~: bombardıman nf"ticesi.nde bir çok 
ınfilaklar vukua eıt1m~tir .. 

Vazi37et 
A~dınlanı~or 

[Başmakaleden devanı] 

unuluyoclar ve bu noktada büyük 
hol~a diiıüyorlar. O da herteyin 
·~~'.~ ~e . tİddetle yapıla.bil..:eği 
duıuncesıdir .. 

• M.~~YYen bir an için faydalı gİ
Lı_ gorunen bu tedbir hatıra ııel
mııııen korkuııc bir takım mahzur
lar l~vlid edebilir. Milletlerle ha
kiki bir itbirliği yapmak için on-
1~.n milli vicdanlarının ta~vib1e
rını almak ve mütltrek noktada 
onl•n tan:ıı mana.sile ikna etmek 
li.zırt:'"d.ı_r · Bu yepılmad•n saclece 
tehdıdın kıymeti yoktur. Olaa bi· 
le pek geçicidir. Ufak bir zi.f ali.
meli baıladıiı zaman derhal maz· 
lum milletler baılannı kaldırır
!~~ ve hemen cephe alırlar. Şu 
ıu~lerde Y unaniıtanda ve Adri
~~tık denizinde tam bir mailü-
~~ete uğrayan ltalyanların hali 

dıg~ milletlere büyük bir intibah 
deroı oldu. Damarlarında ki.fi de-
recede ·· · 1 . b . ener1111 o mıyan mılletler 

1 
u :•azıyet karııamda timdi kendi-
erınde bir ı. t k .. 

p ıyme ve uvvet ıor-
~.:J b.ılayacaklardır. Fakat 

l 
.. 

1 
.. •n enet ilk homurtu, her 

uruhak h" · _L 

1 
"Ye urrıyetten mAflrum 

~ _8 n totaliter devletler toprqında 
-ılayacakhr. 

d Parti ile aakeri mebafil arasın
ıt 

1 
zıddiyet bulunduğuna dair 

k • ~adan ııelen haberler bu ba.
bıml an çok mühimdir. itte bütün 
~~ .•n ıözönünde tub:rak diye

bılırız ki. kar•-lıkl 1 "'rtül' .. 1 • 1 .... ara o uoan 
••zıyet tİ.nıd" la " 1 Y•vaı yovaı aydın· 

.nmaga baılamıf. hak ve mede-
nıvet davoaını e'"d 1 . . k 

1
. .. .u en er tçm uv-

vet ı umidler b ı· . t" e ırmq ır. 

Necip Ali KÜÇÜKA 

r----. _____ _ 
1 it Yazan: 
1 '::1•nıe,tırılmı, 
~lhl lafrlka 

Ekrem Reşid Tefrika No. 
37 

~. 
J~ ltı~ş,hur i.mir, ayni zamanda ·Bü- ı Tt-lmcsan hükümd•rı maiıud firari Ha
~ 'k....ptan. ünvanını taşıyan Hugo midın emrindeki cın br.ş bin asker de 

·v tı.ı.ır:ıtı.~ada'nın mül;iı.imiydi. Top j(Ü- ~h~e ~arad~n yüruyet:ekti. 
t 'ı.;ı "r1 arasında mutantan bir ıuret- Bı.r ıki gun snrır:ı Uııbiy~ büiün ie-

at~ket eden donanm.1 Bicaceıe \'ili- f~rrUaıtilf' ter.pil edilmiş: i . Gcr:-i!er Ce-
1' du. Bu şehrin valic;i Perasan de zcııır,. doZru yol ahrk'!n Hanudın rır.
ıı:ı t-11ı, tnühim miktarda ask~r hazır- rind,.ki kuvvetler df! berrcn har~kel 

>ı 0~11• Bunlar da gemilere bındirildi ettiler. 
'•n' Or il yol alındı. ' 

~~?Valisi. Don. Dlt!;O HernanC:f'z d~ 
· , llll, halkı muterııadi bir dth,et 

~~tıd, bulundurmU: v~ ·;ııkırıda Ce
~ d~ sukutunu ınu'.ı.111ıi.ko.k J&ibi 
ıı Ve r~ek mak.sndıle Telmesan'ın zrıç
)•~ ru~un kallinti"'l~ri civ.-r vıl.i.
•ıı::e-n on yed.;._ini yıknu!l, yakmış. 
..ı~l etrni~ti. Bu rnjhim v~fe .nf' 

11~ aten ı:;eferin ilk ~lıra•H OrRn daı 
ttp,~ dı. Verılpn karara p:Ore OTand•~i 
tıJ.iı:ı ~ol k_uvvetl<"ı·ı, diğerlPdne, ilhhak 

'Zaire deniz W.rikt~e gıdecektı. 

* Hr.ıır, timdi böti..ın !rrtibatınl ikm~l 
etmiş, i.ıç Rilndür dı.lşrıanı hc-kliyor. 
KPndW klıh Yğ. kih 1tıl cenahta, k.ih 
ff'hrin dahilinde, k.ih haricinde, huJ1-
~a ht'r tarafta hazır \'C nazır. Sabahla
ra kadiır ettiii dualar, giinleı·denbeı·i 
tulhığu oruc, kalbine t.:ım bir "nıniyet 
vermiş. rn ufak endi t')'t"! daiı1 kapıl
mıynr. Yalnız aoluk benıi:e tima ın
daki hatların cWrinJiği yoı-ıunluğa. dır-
lildir. F.i1kat n gene a!;~l'ılt'rin~ ~C''Sa~et7 
mtillıimlerine .son em.rlcri veriyor ... 

c 

nümayi,ler 

yan ediyor 

Halk sinemalarda 
lngiliz 
alkışla 

kıl'alarını 

k rşıhyor 

F akAt pek muhtemeldir ki 1941 
de ;kromiye bir kitiye değil bütün 
bir millete çıkacaktır. Bu kıyn;~ti 
harh•iz geçir"" millet, 1941 in de 
en büyük ikramiyesini elde elmif 
demek değil midir? 

1940 senesinin Avnıpaıında to 
pu t?pu. beı alh millet hOl'be gir
mcdı. Bır de biz vanz. Halbuki 
&eçen sene, hatti sekiz on ay ev• 
vel, bu gayrimuhariblerin sayısı 
iki misli idi. Bu müddet z rfında 

LondrB 25 CA.A..)- Hür Fransız ajan barb tam altı miJJeti daha içive 
$10.lll bildirdi.(C.ine gOre, cenubi A.frıka aldı: Norveç, Danimarka, F eJe .. 
gaı.eteler~den bir çogunun Fransadaki menle Belçika Kumanya Yuna· 
muhabirı bulunan Bayan Kouchcr . ' ' ' 

t 
, b. 1 .d P . ' ·rustan ... yap JJO ır ropor aJ a. ar.ıste cereyan 

ede nİnıtili• lehtarı nümay4ler:i nak- • Eğer 194 J de ıelefini taklid 
letmektedır. edecek olurıa gelecek sen~ Avru· 

Almanl.-r tarafından İngiliz tayyare~ pada, ıulh halinde bir tek mern
lrrinin .• barbarca usulleri. diye tavsif Jeket kalınıyacak demektir. 
edilerek .Clıap~ Elysees• de bir sine-
mada Seriinin İnWliz hava kuvvetleri Lô.stik miyiz! 
ttorafından bc)ınbardımanı filmi J!Öşl.e -
l"ilmi1tır. Halk her bombanın üllitikıru 
hararetle alkı,lam~tır. 

A~ ni "inemada • Tipperary. fark:•~ru 
~öyli)erek yiıruyen İn~:iHz a~kcr!P.rini 
~ın:teTen di~f'r filim irae edilmiştir. 
Stıı)·Uıciicr aya;. kalkarak ayni havayı 
ltkrar etmi~ ve L"1ıkla t<'mpo tulrnui
~ur. Bu ha\'a ~cçen Umumt Harbde 
İngiliz ordularının an'ane\·i ~arkısı ol
muştu. 

Fransanın İngiltereyi 
portestosu 

Pari$ 25 (A.A.) :_ Paris radvosu bu 
sabahki rmi..c;yonunda Marsilv~nın İn
ailiz t;ıyyareleri tarafından bombardJ

mRn ı:ıdilmc.si miin&!';ebetile Fransa hli
kümetinin Amerikan seiareti vasıtasile 

İnı;ültereye ::'iddetli bir prott'ı>to gön -
derdiıZini ve tazminat taleb ettiğınj 

!.Öylemi~tir. 

Bir Rumen ticaret heyeti 
Moskovada 

Bükreş 25 CA.A.) - Ekonomik Ar
Rume-n ticaret heyeti, bu gtin Alosko
gus ı::azC'te-sinin bildirdi~ine gore, bir 
vaya hareket edecektir. Sovyet ticareti 
ata:;.esi ,imdiden Moakovaya gitmiftir. 
Ar,;ua ga.ıetesine gOre, .Rumen heyeti, 
iki memleket arpsındaki tit"aretin faz
lalaştırılma:sı imkinlannı müzakere e
decektir. 

Z A Y 1 - Zevcim ve babamız 
emekli Gene vali~i İsmail Hakkı Hor
drıloştan k:.lma Beyoğlu Malmüdür
lüğünden alm&kta olduJlumuz t>ytam 
ve eramil maa,,ına aid 1710 numaralı 
cüıd;ıınla 11enedi resmilt>ri ve Beyoğlu 
Nüİu! idare!i!indf'n aldığımız nüfu" 
tUzdanlarını kaybeyledik. ~rtnİli!'rİnİ 

af,.,ca1{ımız.dA.n el'lkilcrin hükmü yoktur 
Emf'kli Gene valiıııi merhum İ5mail 
Hakkı kı.ruıı Sahibe HordnfOl!I ve 

oı;:lu Mehmed Zeki Hordolof 

' İmtiyaz sahibi •• Başmuharriri: 
liecib Ali KlJÇUKA 

Umum nefriyab idare eden 
Yaı:1 lşll!rl Müdilril: 

Cemili Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: 

Cumhuriyet Matbaası 

Evvelki cün Eminönünden 
tramvaya bindim. Karaköycle 
bu tramvay ne hale geldi Alla -
hım •.• O ne i•tif, o ne kucak ku· 
cağa, burun buruna insan deıteai 
idi! .• 

Kımıldıınmak değil, nefeı al· 
mak için gögüs titirmek bile ka· 
bil dejiildi. Buamaklara bile 
yolcular .. ılmııtı. Bir polis nok
taaı önünde bu tramvaydan ta .. 
fan1ann mutlaka indirileceğin -
den emin iken Altıncıdairede 
önden bir, arkadan iki kiıi daha 
bu tramvaya binmez: mi 7 

Bunlar nereye sıidı? Demek 
ki lastik ribiyiz. Ele.tikiyiz. Bit 
kiıi, iki kitilik yeri itıal ediyor. 
Sıkıtınca. rahat rahat iki kiıiye 
yer veriyor. 

Tevekkeli değil, evvelki ıene 
196 tramvoy arabası günde 1 75 
bin kiti taıırken, timdi 150 ara· 
ba günde 250 bin kifi taııyabi
liyor. Bu eleatikiyet bizde var • 
ken daha çok çekeriz!.. • 

Harbiye· Taksim 
yolunun faciası 
Bu facia, bu utanılacak ıey ... 

Bunu daha evvelki belediye ida· 
releri de yapmadılor. Aylardan
beri bu geniı yol ufalta çevrile
cek !.. Ta iki •Y evvel yolun 
Cumhuriyet bayramına yetiftiri
leceği ıöyleniyordu. Yolun he 
nüz bir tarafı tamamlanmamıf .. 
tır! .. 

lııkların ma1lcelenmuinden 
sonra burada her dakika bir ka· 
za olmaması tramvay, araba 
ve otomobillerin kaplumbağa a· 
dımile gitmelerinden, dokikada 
bir durup beklemelerindendir ... 
İki taraftan &elen araba ve (ram 
vaylar, iki metrelik bir yola ka.1-
mıfhr .. 

Belediye reisi oradan bir kere 
sreÇ3e, binlerce kitinin nasıl söy· 
lendiğini duyardı: tı:lstemiyoruz; 
ne aıfalt, ne kaldınm, ne parke .. 
Yalnız atlayabilecek bir yol!.» 
diyorlar. 

Selim iLHAMİ 

Topraksız ziraat -
Camdan kuma,Iar -

Kömür yerine 
giineş şualan 

Yeni nizam 
ismindeki Mill tler 

Cemiyeti 

Üçüzlü pa 1 
Cenevredeki Milletler Cemiyetini 

tabir ~iıse adeta aforo% eden .'\l
ma117a, · nı.di yui bir aılllctl r Mmi• 
yeti kurmak hcve!!.İndedir. Bu cemiyP
ün mf'r.kelİ -U.-Undir. Ve ld1ırr fır •ttf 
Alınanya, İtalya ve Japon~·adan iba
rrttir. Almanya, yeni nizam isrnini l'er
diAf bu tt1)1i)'rte bütün devletleri al
mak arzusundadır. Öyle gUriilüyor ki 
diitı· bir bmi de .üçüzlü pakt. o1llll 
bu remiyet hırisôyanfann bir nevi 
.te~bs. i lihl Me '4. dit. Ancak üçü 
birle~tiği umandır ki bir kudret ifade 
ıedi,ror. Fakftt anht~Lfan is-inde Jtuhiil
kudü~ Alm'Bnyadl.l" ve diferJeri bu mih
rak rtrafında dOncceklerdlr. ÇünkH ü
çüzlti pakt.. yapıfan bütün Hhaflar ar
tık onun direktif 1'e arrusil~ yapıl -
maktadır. Daha heni.it .Japon~.ı hıe ka
nşmanıı~tır. 'YanJ A.<,ya için \fı:Uen ha
~itanın tatblkına ıcçilınemı,ur. 

Bu bokundan bülila bu ı•nl nlıa· 
nıa dahlJ olan m~mlckt'tler ,kendiluine 
•ld olan qlerl ır<in!ceklerdlr. Na.d bir 
mcmJekeün mubtfolif 1..ltri muhtellf 

unsu1J11r arasın•• takaim edilmişse, baa 
devle.Her ma.rııumesinde de vaziyet 

a)'Jl.İdil'. Orada da muhtelif .ronction ... 
lar muht•lif mlaketler arasında tev 
.ı w1mı,11r. 

İklısadi mekanizma 
• 

Alt~ içinde bulunan Avı·upa, bü.tün 
kabihyetlerinJ harb u~runda sarfet
mektcdlr. At•rupa halkının rnilhiın bir 
kısmı, hayalını toprak altıncia. geçir
mektedir. Toprak üstünde y~ayanfar 
da lcorıfor dt!nilen f'!-,ıl- tamı.:.mile unut 
muflardır. Çi.iı1kti bütün büyi.lk tehir
ler, bomba yatmunı: ~...ı.ndadular. 
·Bomba ,yajmuru. deyince bomb~ın 
ucuı: bıt siJih olduğunu sanma}"ll'iız. 
Orta t;41rpı. altı bnrnbanm ımliye.t fi. 
atı. iki Jüks otomobil flatının aynidiı. 
Be~t:riy blrbifini Ol · rmek için 
sa~fedegc_ me.kte Qlduğu paraiarı gözö· 
nuna phnna!. Birbirlf'rini daha fft:
\a öldUrmek: İ(1n enval türlü Otüm ma
kineleri kad eden intıiaııl•r, beZJ. kıere 
d.,. •nev'i be:ıere• faydalı iiıbralarda 
da bulunuyorlar. Bugünkü yaz.ımızdı 
bu ıhtirılord a. bohsed0crjtı" 

TOPRAKSIZ ZİRAAT 
Amerikada. Carnt'gie enstitüsü mü

dilru Dr. Blakeslee yeni biı" iiım kc~ .. 
fctmıştir. Bu ilme •hydroponiqut• de
nilrhekled.ir. Bu yeni ilim saxel'linde 
çok şayanı elik.kat nelict'ler elde edil
ırıiştir, ·Hydroporıiqutı... Jn m4na:sı· 
•lopraks.ıı. ziraat> tir~ Dr. BI lu~slre b~ 
ilimde çok ileri &itmiftir. B. llf'-ılee 
colchicine denilen madck ıle tohum~ 
Jarı yetiştirmektccUr. Bu ,..._dde, ne
batları ayni umanda IevkalAde kuv
,.~tlendirmektedir. Bu hususla f&Yfnı 
dıkkat olan h4dise, bir avuç toprıı1ksı.t 
ziraat yapıtabilme.!i. k:eyfiyetidil:'. 

TanLnmış ziraat profesOrleri her· 
hangi bir Mbittm yeıt bilme.si için 
toprakta ne gibi maddf'Ter bulunması 
ioeb ır-ttigini 1.etlc.ık eylemiş' r ve bul
dukları kimyevi maddeleri, muay;>en 
bir hararet dereceıinde olnıak ü:1eıc, 
suya karışbrarak bu suyu nebatlarıtı 
kôklerine salmışlardır. Hiç lopraP lü
zum k&lmaksıWJ. nebat Ievbli.de bir 
surette inktşaf etm~tir. 

Bu usulün •hel'"QIDİ)'eti ~df.n k -
maıtuı:lıdir. Profesorlerin ilctdl!ierİJ'lP 
göre • .suya atJ.laca.k. kimye·.-i madde 
rin m&liyet fiab, topr!'$ln n~i.inhit ol
ması içia sa.rfedılcn paranın çok a 
::;:ısmdadır. 

Bu usul taammüm edecek oluraa 
zir it• pok miıhim lıir b lııııu-
le gelecektir. 

CMIDA1' l':LBİSELI:R VE 
KUNl>URALAR 

Ta}Jir Cllİ7.SC! attık •Ca 
nüftir• yece z. i.ındlye 

idare meclisi 
Fakat Cenevre l'tlilletler Ccmiyıetile, 

lkrH.a milletler ttmi ·eti arasınd• 
farklar va.rdır. Cenevrede butim 1Jill-
1efler, •yn.i tle.Meede ny ve oıülalca 
sahibidirler. Halbuki Berlinde ancak 
uçüıJü paktın idare. nıet:lisfni te,kil 
e4ett U('ler ka.rar •hlbi, fm'la ~bi, 
nnilalea sahibidl1'. Çilnkfi: icni kuvvet 
de onlardadır. ffatta $imdi ;yıdnız Av
rupa nizamı bahiııı mevzuu oJduıuna 
göre brar, hernen hemen yalntL Al· 
ınan~anındır. Çünkü İtalyarun Ama

•vudluk dağlann.4• Uj'radtfı aıivet 
malıi.mdur. V• Japortyanın Bertin bü
yük elc:i~ K.un:ısu'aun Mac.-rlsta.nla 
cılan alAkasın dertte~ini ta.~irı httsu
Ml:nd..a dl n-,u:nlteyh.I dü i.iı1me'~e haret 
;yoktur. Fakat Japonyanm l\Jacarİ'tta

·r:un üçüı:Jü pakta iftihırkı için imus-ını 
k4 ıtııı'1 1-dır ki, Uuqarklo hu
hangi bir h•rıtket ..-e,.a Hdh-k i~n AJ
manyanrn dit irrrası art olsun! 

Ersatz Milletler Cemiyeti 
A lmanyanm kurmak istediji bu )'e

ni n:iı.aJ1ta, İngiltere haric olmak 
uzt:re, bir Avrupa ittihadı s\İlÜ!';İUIÜ 
\·cınMk ia;ti enlu bulwrabilil'. Fakat 
bu Oyle bir Avnıpa ittihadıdır ki, ida· 
re mectisi reisine ew l.üyiik halda bu
run• Yl'rl:rj dividaıttı •>•'* ve •l H.r• 

ntayeyi getiren1ett, aksiJoatl'lere ••
eQ; faiıfta .ıe bir 
mebl8ğ dajı.tır. İdare me.cli~i r 
lllJC!'la1:itd.ir; .. yerine bütısi nuı .. e 
e4U.meı; 0, Wr ,,.,i l.......,n 
karacak ve ayni şekilde devam t'ıliJ 
gidecektir. İş;te .yeni nizam. i_~minde l 
E.rsatı milletler ctmi3·etinin bu bakııfı
d .. Cenevredeki hakikisile arahıruıd.a .... ... 
sııu tetkik c:od~r.ıek bu farklarJn şümul 
'Ve mahiyetini daha jyi kavr•3·abi1iriı.. 

Yeni aiıam111 İflemesi 

dan yapılan şeyler hep sert. kırılır 

cinsten .ş:eylerd.i. Fe-nnin ııo.n te:rakki
lerile hususi surette i:şlenen aıımdam 

aok ince tireler yapılm k!.a.dır. B'-'" tj. .. 
renin fnct'U hakkında bır kit edin
mek i?ft flf kadar ııöyliyelhn ki in
san sa~Qln ıtkitdl!' biri inceh~inde 

cam yapılabôlmektedir. Bu ]ll!k ince 
canılula yapılan kuma,lu, ddden çok 
&Uzel, çok yumuşak, ipekten far:Uız
dır. Bu lt!ım"f yundfn faııf ısıtmak
tadır. 

M~iy ti• timdilik le yü ek-
tir. Alimlerin iladesıne göre hı .. nun ya
pılabilmesi ~in ~p.ri al ıumi ekız 
sene lizund.ır. 

Doktor Brıalrin adında bi~· A.lmarı 
kimyageri de camdan bir çok fe)•ler 
imal etmeğe muvaffak o1mu,tur. Bu 
doktorun icadının pek mühim olduğu 
söylenmektt'dir • 

Bir Amerikan kimya.seri de c;ı.mdan 
kunduralar yapmağa muvaffak olmuş
tur. Bu kunduralar kırılm:ız ciıısten 
fevka!Adce atğlam imiş.N 

S. ESGbl 

CeDtvredeki MilleUer reıJIİ eti bi 
önleye11.1 milletler ara ı:o<llfti ihtt

lıilıan sulh yolilf' halleden bir te~k
k ültfü. ffaO,llld yeni aiz-, · N;t r 
arasındaki jbtiliClan harb tehdidile 
ltaftet...ie l'lf8n hir ae..,.ekküldhr. 
Biihtn Avrupa milletleri bir ka:ıanuı 

içinie kaynayacağ"ından, bittabi birltir· 
lerile harbf'tmelerine imkin yoktur. 
Zaten hubetmk. salıihiyf'Ü9 bir i•ti· 
y•z ha.linde şu veya bu m\llete basre
dilnti~tir. Diğerleri, bu harbde ona an
t.ak icab eden malun1eyi, vasıtaları ,. 
hatta askerleri verecektir. Fakat harbin 
se\-k ve idaresi onlara aid olnnyat"nkhr, 
K11n:r vermek de onlara aid olmadı· 

ıı rthl! .. 

Y•nl nium.a bir 'bakııliı4.u, azamı 
randıman elde etmek için, r.ısyo .. 

nalir.a'li6nu, ta.ndRDdiz&ttlonu eıııas: a
lan iktuadi sistemin. milletler ha\-ahn• 
da fatbikı diye hakanla-, ve • ~)lolda 
propaganda yapanı r vardır Bu ftJ'ctle 
her taillete y•p•bilecep işler verile
t"ek. fakat sôzi.in dojru u, hepsi Alman• 

)a j4jin t•h caJdır, Bir yerde :tlni is• 
Uhsal fa~Ja mı alınabilir, ifte erast, 

nal isdı..Je bakacak, kendi ial ı•de 
topnı ft..l'ffekd.t, Tabit Ahttanva Lu 
..ıt.a.n ~tek •• mubbUfnde' Mna-
7İ m•d<teal vuec.rktix. Çlinkü, .,..da 
zlraat yapılmı,atakttr. Zlnl mıllarla. 
sınat mallann llatlan arsmdaki fark 
bittabi Almatfl·aya ıelecelrtfr. t~te an

cak bu suretledir ki, Ray!ttnark A,·ru ... 
pada h~kim para olacaktır. Çünkü bey .. 
nelmllel, hayır, -dolru tabiri kuOa· 
nafı..m- beynelni:ıam tic:arette daima 
mava1,ene A1manyanın lehinde bulu .. 

nacaıktu. Ve bu ;muva.ıent, katŞtlıit 
olan marka bir kıymet izafe -ettirt'biJe .. 
C<!lUir. İtte doktor Funck'u.n. t.uav\'ut 
tttiii me:kanizırıa budur. 

Askeri vaıf retler 
Bu, hayatın bütün salh.•fannd• ayni 

ı-ekilde tecelli edecektir. Niıanpa 
da1ıil olan bir de,·letin ı,:u veya bu se
bebfe asker beslemei'f ihtiyacı yoktnre 

Veya varsa, bunu yeni nizanıcdar ıda
re nıecJisl tayin edecektir. Çünkü bu 
askerlerin o memleket için ayrılan is· 
üh5Al sah11Iarında çah tınlması Jizlın• 
dır. Hududlan kMUmafı selince, hunu 
• memleketi• d"" Unmesine hacet yok"' 
tur. 

İdare mec:Ji i o~ letmmüJ eöecektir! 
Çünkü ldaıe meclisi kadiri kiildur. 
Ama • idne ınttli bir ~mleketiıı 

lolildıllini o meinkket Ö• ev1'4ı kadar 
chişilttbllir mi? İfie bu ~ bir -
~•dir! Omtn milırak•'•"' 11.a biı de .. 
iiJ, ,.elii 8İ711n1a ainnlu tffiştuw yeri .. 
ör. llöUorimial hulasa ..,.ek 
d.JyebiUriı Jd, yeni nb.am A'f'!'Upaya 
•erilecek bir ne'ri lıalıclır il tüylen Al· 
manya tarafına twrilmiş6r, fizerinde 
ne nna, hel':!ilııi Almaıı,..ya doğru 
süpürmek kolaydır. Fakat banlan ıeri 
~evinnek zordur. 

SovyeHer ve Yeni nizanı 
Yeni nizama kim iltihak e.dt)·or! 

Alma11ya buna mil"'klin .ıduiiu, 
Juıdu ıenlf devled., ılWlesiiıl ilti
hak ettirmeie tall.1'maktadır. Hatta 
Bay Molotoraıı •n Berin H-,altatin .. 
ık bil yeni ıma- 8-Yyetltt ııtrlljl

nin •İltihak. dıei't13e hile •iimaıi ayn. 
etme.ı hah.is ""'""" olduğmm tiy • 
Hyenl~ olmtlftur. Ahftan puteteri 
bütiln mtselelerde Sovyetltr Blrllrle 
fJım bir an~m .. ı,. vıınldıtuu ~ite 

yamn~laTdtr. Bu Uıb'manm .anta
YJ!f• ~inde oJdaPn.n, anda fark 
halnndujlmu t'Öyliytn yabancı raıe

te]er olmuştur. Fakat bu hiıdisedrn 

(ok az SOB.1'11, dün, Tass ajlınsı bir 
tetm( n• retmlttir. llu tebtijde Ma· 
ctrirtmm tiçüzlii palrta iltitı.alunıtt 

.SovyttJer Birtipnin i' blrlii'i ve tam 
tasvibHe. yapılmış olduiunu bUdiren 
bir Alman pı:etesirün neşriyatı tek ... 
zib ohın.maktadır. Ta.s~ ajansı .bu ha .. 
berin hakikate kat"lyyen tevııfu\ et .. 
mediiini bildirmeğe me1t111 o1dt1fmtu• 
ilin etınlıtir. 

Mümtaz fai1c F EN I j( 

ı..,.. .-..ı ds ol~; - bu
ıritnlUk. lıltıım , ... meı. lbDa. 

Ge<eden bill9tflııd• Hııır, bledekl 
toıılenn blr kı,u11m1 s.ınil" indirurm, 
fspanyoli.ar, slperl~r kK:rıp kuın tum ... 
sekleri ukasında barıruneğa çalı,1yor .. 
lar. 

[Arkası var] 



• HA:KfKA:T 

Bobttklerden idr1ır hn·ha~ına kadar yollardaki hafitahlçların mikroplannı 
kökünden temiı.lemek icin HELMOBLÖ kullfln.ınıı.. 

25 lkincile4rin 194() .... 

Vakit, Nakittir! .. 

HELMOBLEU 
5 po~iyonluk bir komprime ile (Su ve at.eşten lt'.•yri hıııricden hiç: 
madde iliı.ve etmeyi d~unmt'ltsiUn) 15 kurut mukabilinde 15. ~;ı.~ . a 
S(i.bi kı~" bir um;uırl;ı. 7.enJ(in ve iştih11.h bir &0fra hazırlıyabılir~nıı. 

. d c_ b. çorbayı 
"""~ruf ve meşhur lokantalarımııda dıııhı hu erece ne.mı U" 

Dün yapılan 
maçlarında 

Fenerbahçe, Galatasaray, Be•ikta•, 
yendiler Vefa, Beykoz rakiblerini 

Lik maçlarına dün devam edi1mı,tir. 
Fenubah~ ıııtadı 
VEFA 3 - JJSTASB\11,SPOR 1 
Tik rnaçt Vefa ile lstlı.nbuL!por taltım

lart yapmı~htrdı.r. ıstanbulspor Oyunun 
hatlarında çok pyretli bir oyun tut
turmutl ve maçuı dahil zıyade rakibinin 
rıuuf lfh•~ında oyn•nmuını \eqnn et
mi~lır. 1ı~akat devreni.n 90n_\ar1na doğru 
Vefa ağır ha ma&a ba'lLPmıı ve santrfor 
'Ha kı va~tlaıide. Ult ıolt.ı. çıı<.armı,tır, 

ikinci. df'vrede bidayetten sona kadar 
bik.J.m oynayan Ve-fa a:ene Hak.k.ı va-
11la~le bir gol daha yapmı~ ve bun
dan ı.onra rahat oynamağa koyulmu~
tur. Oyunun sonlarına dogru Qntrhaf 
Hakkı JH!naltıdan Uçt.incü ıolü çıkar
mlf ve oyun bu ~kilde bitmiıdir. 

V'efa: Hayati, Süleyman, \'ahid, Ci
had. Hakkı. Mu!§tafa, Ferdi, Fikret, 
Hakkı, Mlhl. Fu•d. 

]:-:t.J;nbulspt>r: Nevzad, &k!r, Hayri. 
Servet, Enffr, Muzaffer, Nizameıddin. 
lsmail, Mükerrem, Cihad, KRder. 
GALATASAllAY 4 - AL'TINTUG 1 

lışlyorhıır . Bu dP\'rcdf" h,.r iki t;ır;\f d.
~nl atar.-k mAç -4-2 Beşik~ın ~alibiye
tile nihayetlenmi,tir. Hakem Samihin 
idareı-i va,RtlL 

Konkuripikler 
Diin Sipahi Ocaıiı:ı sahıu;;ında kon -

kuripik14"re devam •clilmiştir. 

İlk mti.,ahıka: 
l - Mel~hRıt Akı1el (DogRn) ile. 
2 - F..dikan (Filit) ile-. 
3 - Mahmud (Bombakııy) ile. 
Bahtj. müfterf'k ıı:anyan JM), plase-

ler 150 vr 4~ kurut vermi-ttir. 
lkind müuhak;: 
l - Yüzbaşı Crvı:-ri Kara!tell ilt:. 
2 Üıteğmen Rlfkı Alkan (Cıva) 

ıı •. 
3 Üıte-me-n H•mdi Bartu (Uy-

gur) ile. 
Bah.~i mütlerek Ranyan 8 Ura, pli~ 

4 '''" 1 lir•. 
ÜçÜnf'U m\i flbıka: 
1 - M•lih.t Ak .. t CDoa•n) ile. 
2 - Edikan (Filiz) ilt?. 
3 - Mahmud Reııne (Bombakay) 

ile. 
Bah~i mütlerek pnyan 

100 kuru$. 
Oord6n('Ü m~a.bak,.: 

ıso, plise 

* Gene bir bayan iş arı:vor - Eski 'te 
veni V17Jlan bilir. D:tlctilo yazabilir. 
Taşraya da gider. Verilect"k maa!JI 
bildirir mektuhla (Hakikat) j(aı.ete
sinde (Bayan) rumuzuna müracaaL (2) 

'· h * ı, anyorum - Ona derecede ta -
silim vardır. İdare Qlerinden anlanm 
Bonı;ervi~Jerim vardır. (Hakikat) ~
ı.ete~de O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) 

* Bir mttha"lei>Ni i, arıyor - U:ıru!ü 
muha~be ve muhabereye aeina. fran
sızca bilir, tE"criibto-H bir muhaıııebecl i~ 
arıvor. İdarf ı,lerde de çalı~billr. rcfe
rtın"" verir. Annı edenlerin Hakikat T. K 
rumuı.una mektubla mUracıuı.tlerl. (13) 

işçi Arayanlar 
*Kadm ah(J arınıyor - Ankıııt'ada ta
nınm~ bir aile yanında aŞÇ'lhk yapa
cAk bır ba\•an arf'nıyor (Rakıkat) ıa
r.etesi müdirlyetine müracaat. (6) 

Satılık • Kiralık 
* Satılık Mtha JU'AnQ'nr - Antrasit 
vakan ~ık de-mir hir ~btıı ııahn Jthnıt
caktır. Satmak btiyenlerin (Haki.kat) 
(!a14"IP•inde A. T. rumuzuna müra -
caatlerl. (7) 

* 811ıtıJık lritab aranıyor - Eski ve 
yt>nl harflerle bao:ılmıe: kitablar satın 
ılınacakb.r. Satmak tstiyenlerin (Ha
kikat) Sfl'lı7ele!'d Vfl'.';ıtasile A. T. n.ımu
mna müracaatJeri. (9) 

Böbreklerin çalıtmRk kudretini arttırır. Kadın., erkek idrar zorluklarını, 
e~ki ve yeni behıoğuJdugunu, meı:..ane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 

bozmak ve bo1Arken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumların, me~nede taşların teşekkülüne mini olur. 
niKKAT: il E L M O B L Ö idrarınızı lcmi71iyerek ma,•ile,tirir. 

Sıhhat Vf'kAlPtinin ruh~at1n1 hai,.dir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
~d•d NEV'İ 
427 Y:ın({Ul kazma!':l ciltlı saplı komple 
427 küreli > 

421 • baltıı'" • 
427 D~tere komple 
421 Yan«ın kancası cilih saph komple 
427 Karabinalı 10 metTelik urgan komple 
854 10 litr~lik bovflh vanıvn kovası. 

İdare ihtivaeı icin yukarıda aded, nev'i yazılı 7 kalem malzemenin alımı 
;azarlığa konulmu:-ıtur. 

Pazarlık 4/12 ·940 rar~amba ııiinli seAt 16 da Büyükpostaneı binaq kar$1mıda 
Valde hanının ikinci katında idaremiz Umumt Depo Muhasibliği odasında top
lanacak l'.1üdürhik Alım S•hm Komİ<ı:'fonundcı. ya.pılacaktır. 

Muhammen ~Pli 6597 lira 15 kurus,. muvakkat teminat 495 liradır Ta· 
liblerin olbabdak-i nümnnPlt'rile tıartnı:ıme~ini j{Örmek ve muvakka~ teminatla~ 
t'ını yatırmak üzPre Büvükpo!rtane bina"ı birinci katta Md. lük ldart Kalem 
Binalar ve Leva7..ım kııtmınfl, -pazarlık ~n ve !'laatinde de 940 seneoı;i için mute
ber Tica"et Oda!'O. vesikası. muvakkat teminat makbuzile birlikte Komic;vona 

• (10902) 
mürac,.atleri. 

ist. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları _ 
A~keri ihtiyac jçin kıııpalı 7:11:rf1a yü:ı kırk sekiz bin be~ yüz kilo patates 

!<-alın alınacaktır. Eksiltmesi 6 hirincik8nun 94.0 günü sa.at 16 dadır. Mu.hRmtn~n 
bedeli 14850 lira olup ilk teminatı 1113 Hra 75 kuruştur. Şartn~~csı her~n 
Komisyonda J(Örülebilir. i~tf'klil"rin belli gı..in ve saallf'n b~ saat onceye ~ad~r 
t klif mektublaruu }"'ındıklıda Konıutp.nlık Satınalma KomıSyonuna vermelerı. 
e (ili~ -

her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası aşiklr olan çorbalık sebze komprimelerUnizi!l 
senelerce nefaset ve tazeliaıni muhafaza ettigi.ne tahid olacaksıJ11l· 

ÇAPAMARKA 
l\IERC@tEK. BEZELYE. NOHUD ve'SAir hububat sebze ve _çorbalık 

komprimderini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyinıı. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidiı·. Bilhassa dar ve sıkışık bir za· 
manda kıymeti daha çok takdir edilir-

Aileıer için olduğu kadar. yolcular VP sporcular için de her zaman ve- h:;r 
yerde ~ıcak bir ye:mek temini kabildır. Bakkallarını:ıdan 50 JU8ın~k. 

komprimeyi 9. 100 $P'amlık bir komprimeyi 15 kurufta.n alabilirsıııı"L-

ikinci ırıaçı GalaUtsarayla Altıotuğ 

)apmışlardır. Galata~ray F:ııuiı ve 
Bodunden mahrumdu. Oyun baılan
gıcda Jıkı ıııeçmittir. Geçen baflııki ~
nberlikten endi"'ye düşmü.f olan Ga
Jata~•ray Altlf'tuğa k.ar-:.ı bidayeltr 
t'mnıyetli bir vaziyf't takuım~k ıstem41-

1 - Rıfkı Al"'n CÖzhok) ıle. 
2 - Kudret CÖztuna) ile~ 

* Ba!';kül aranıyor - Az kullanılmış 
300 kiloya kadar t.&rtar bir baskül a
ranıyor. Hakikat ı.ı:azeteıi.ne mtlracaA.t. 

(11) 

A._c;kcri hayv111 n ha!!ilane!rinin tamir i~i 7 '12. 940 jt\lnu saat 11 de a~ık 
eksiltme ile i!§teklisıne ihale ('dıle<"ektır. Keşif bedeli 3433 lira 25 kuru,tu_r. Dk 
teminatı 257 lira 49 kuruştur Ş11.rtnamf'!'iİ her~n Komisyonda Jl?:Örtilebihr. lıttek
lilerin belli gün ve sı..atte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonun• 

Be~ikta'.11: ÇAPAMABKA Tarihi tesisi : 1915 _/ ,,_ _____ _ 
3 - İhsıııh AtAI (Tunca) ile, 
Bıtlui. müıe-t"rtk Jloiilnyan 47S, pl.i_:;e

ler 120 ve 370 kuruş. 

Müteferrik ı:ı:elm~leri. 
(11029) - Nafıa Vekaletinden : ae de Altıntut, All "a~ıta!:i 1 e bir p;fli 

at1:r11k galib ''at.iyete geçmi~tir. Be~ 
dakika sonra GtindUz vaoı;ıtasile bera
bf'rligi temın etmiftır. Devre 1-1 bit
mi~tır. 

Jkınci devrede G>ılat.Mrayın hemen 
hilkımıvetı ele aldıJlı gôriildti. Bunun 
tabU n~ticeoııı olarak. Gtindôz arka ar• 
kaYa iki gol çıkardı. Sarafimin de dev
ff' aonlanndR topu «>lda:n sürerek çek
tiıii gu7:el ... utle attısı ıolden ııonra 

Galatauıray 4·1 sphadan galib ~ıku. 

5 jıt("İ müuhaka: 

1 - YiJıha!!:t Eyüb Öncü (Nil) 

2 - R•fkı Al"'n CA!"'.) ile. 
3 - Kud~t Kııı~r (R.a ) ili'!, 
Bah"i mU'"tertk l{any11n 2 lira. 
IJ nM miiuhakı: 

ile. 

* Pi:vıno dem veriyonım Nota 
veya pratik olarak c:abuk öitttirim. 
Fi.at ehvendir. Haldkat ı:t:azetesinde 
(Piyano) rumuzuna mektubla: müra
caal (32) 

A,..a*ıdaki ao:kf'ri bio11-l111rın 2f; 11 940 jZ"İ.inÜ pa7.a.rhkla !ııııniri v~ptırıla~akt:ı:r· 
Bunların t-arlnameleri berıün Komi.1vonda störülebilir. lstcklilenn belh nın 
ve _.aatl,.rde Fındıklıda Knmutanlık Satınalma Komisyonuna vüzde on brıı; 
leminAtl~ril" birlikte J(elmeleri. (11129) 

C i N s i Ke~if Bedeli Paurhk ~aati 
Lira K. S . D. 

.. d• 
5 12.'940 perşembe gunu ıı;aat 15 le Ankarıda Nafıa Vek.ileti binası 1~d• 

Malzeme Müdı.irlüğü oda"ında toplanan Malzeme Eksiltme Komis:von U)e 
24000 lira muhammen bedelli 10 aded tokmak makinesinin kapalı zarf ,.ı_st.1 
eksiltme!'li yapılacaktır. Müstamel makineler için de teklifte bulunulabil_ır.d ti 

Ek!iiltme şartnamesi ve telerrüatı bedelsiz olarak Malzeme MildUrlüitln c 
alınabilir. 

1 - Yüzbıı•ı Cevad Gürkan (Yıl
dıı) ile. Ucuz ilanlarımızda 

Maltepe 
Maltepe 

Li<1e~i came.ştriıane tamiri 
Li!'iesi bulflşıkhane tamiri ,,,,,,,.,,,, 

89~ •t 14 
490 27 14 30 

Muvakkat teminat 1800 liradır. 
· · de y& .. 

Galata~ray: Osman, Salim. Adnıtn, 
J.1usa. Enverr Halil, Cemil, Salihaddin, 
Gundüz., Effak, Sa.rafim. 

2 - YUı:baş" Cevfld Gürkan (Akı
cı) ile. 

3 - Üııteğmen İhıan Ak.al (Kanad) 
ilf' 

İdarehmemlrl ıdreı gösteren 
· karilf'riml'fden: 

Selimive 11<11ke>rl fırınınd11 vapbrılacak tamiratın pa7:;trlıitt 27 /11 .1940 ı:ti.inü 
oııaat 10 d~ yapıla('aktır. KP~if bedeli 5!13 lira 30 kuruştur. Şartnamt:ııi n .. rs:rün 
Komi!'lvonda ı:ı!Ö1'Ü1Pbihr. İ~tf'klilPrin belli stün Vf' saatt.- 'kat't teminatlarile 
birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna j{elmeleri. (11130) 

isteklilerin teklif mektublarını, muvakkat tcmınflt ve şa.rtnamc!'lı.ıı kbı.l.j 
ı:ıh vesaikle birlikte ayni ~ün saat 1( e kadar meık:Ur Komisyona Jl'l.&o9(1l 
mukabilinde vermeleri lizımdır. c7794> (l W • E.S .• A.T. • K S. 

Alttnhıfr Tarık. Mehmed. Cemal. 
SaOri. Rü•tü, CU'er, Ahmed, Said. Hay
rı. AJi. Bıli.L 

B~h<ıi mü terek: Ganvan 215. plA
H 150. 2 plA~- 225, ikili hAhis 7 lira. 
Ü('hi h;ıhı_. 8 lir111. 

rumuzlarına mektub ı:;telmiştir. 

AldırmRlannı rica ederiz. ~ 

A~kPrİ ihtivac İ('in PA7,,qrlıkla nakliye-. ~alca kosumu ve binek havvanı 
~tın alın~caktır. Verm40k İ•tivf'nlerin her iş ~nü Fındıklıdıı. Komutanlık SA
tın11lma Komi111vonunA R'4"1mf'lf'ri. (11147) Ft.SERBAHÇE 11 • TOPKAPI 1 

Son maçı Ft'nerbahçe ile Topkapı 
y PJl'!ıtJardır. "Efre( Mutlunun idart.!ln
de takımlar fU tekilde uhadi. yer al
dılar 

Fenerba.hçe: Nur~ Faruk. Lt-bib, Ö
mer f.ll•d.. l'ıkret, K .Fikret, Naci, M.e~ 
hh Niyıı:U Rrbn. 

HACI BEKİR MAMULATI 
Aiıa alındıiı 7am111n a:vn hir hlİ\'İlet okluiunu 

derhal belll e.der. 

( Deniz Levazım Salınalma Komisvonu İlanları ) 
Mannara Ü. 'iÜbahri K. Sahnalma K@mİ'iyonundan : 

Sığır eti ilanı 

Topkapı: Halid, Hamdi. Tahstn, Mu
ammt'r, SAbabaddiıı. İsmaiJ, Salihad
dın, Vecihi, K.imil, Ali, Daver,, 

Melihin takıma. tekrar iltihakı, F~ .. 
nPrbahçeyi oldukça. mi,iessir bir hale 
fl('lkmu~tu. Mi.ıtemadiy-en tazyikli bir 
nvun ovıııayao Fenerbahçe birinci dev
r,de Meli.hln hemeon tık~rdığı hır ıtol
den onra Niyızının ıüz.el bır kafa şü
tile bır ayı dah• yaptı ve devre 2-0 
b11ti. lkınci devrf' bidayetinde Melih 
arka arka.ya çık.11rdıg1 iki a:ollll! talumı
nı -4-0 Jibı farklı .,bir va.-,;~;et.e soktu. 
Buııdan sonra Bebıini:rı ve ,Ni.yaı.inın 
çıkardıkları iki ıol oyunu bir idman 
~kıine Mıkmu4tur. Bundan . ..onra sıra
aıle MPlih Niyazi, Melih, Me!ıh Va'.'lıta· 
ile yapıığı dört golle Fenerbahc;e oyu

nu 10-0 kazanmı tır. 

c Devlet Denizyolları i. U. Müdürlüğü ilanları ) 

1 _ A~keri ihtivRc için f'k~iltmive konulan 109.500 kilo sığır ~tinin kapah 
ıar{ U!l'.ulile eksiltm~ .... i 10 birin«'ikAnun J!MO ı;ah J{iinti saat 15 te lunitte Ter
sanekaptsındaki Komisyon bina~ında yRpıla.caktır. 

2 - Bir kilosuna tahmin edilen fip.t 31 kuruş olup muvakkat teminatı 
2545 lira R8 kuruştur. 

3 - artnamesi l70 "kuruş mukabilinde Komİ!iyonumuı.d.an Alınabilir. 

25 ikinciteşrinden 2 birincikinuna kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkı' gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

• _ i.1teklilerin bu işle al~kRdRr olduklarına dair Ticaret ve~ikahı,rını ve 
yukRrıd.a miktarı Yf17.Jh ilk tf'mİn11;t\arile birlikle kanunun tarilatı v~hile 
tAnzim edecekl.-ri teklH mektublarını mu~vyen p;ün ve ~aatten lam bir !UIA.t 
evveline kAdRr Jı::omiıııynn bıııoııkanlı2ına vermeleri. (11076) 

Bartın hattına 

S:ılı 12 de (Eıttl. Per.ıı.-mbe 12 rlf' (Anksra) ve Pazar 
tf' da. (En.urum) Gal111ta. nhtımınd,.n. 
S111lı 18 de (Konya), Cumartf'~i 18 de (Antalya). 

Sirkeci rıhtımından. 

Emekli, Dul ve Yetimlerin ve Askeri 
Malullerin Nazarı Dikkatine : 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Şt'ttf stadl 
Bl:YKOZ l • SÜLEl(MANİYE O 
11\ı: maç BeykozJa Süleymıuüye _ara-

Mudanya hattın• PqZArtc-ş-İ, Sah 9,50 de, Carşambıı, Pt'rşc-mbe, Cuma. 
1ft da (MarRka7.), Cumarteı;i 14 ,,. (Tr.-k) ve Pazar 
9..50 de (Maraka7:) Galata. tıhhmından. 

Ptı7;ı.rte!l'.İ, ÇarşıırnbR ve Cuma 8.16 dA (Trsık) Galata 
rıhtımından. A.vrıC"a Çarş.11mbA ve Cumarte'.'li 20 de 
(Saadet) Toph11ne rıhtımıncbn. 

Maaslarını Bankamı7A tc-.mlik eltirmek suretile alan emekli. dul Vf' 
yetimlerin mart - mavuı 941 üç aylıklarının tediyesine 2 birincik~nun tMO 
tarihinden itibRren h;ı.ş]anacaktır. 

ııAda olmuştur. Hakem Ahm-d Ade
min idare!'linde oynanan bu m~ç b~ş
lıtn nlhı ete kadar 1:1ddl bir çeki~e 
ile aeçmiş ve Beyko~ ancak ikinci dev
ıf'Cle attıiı bir golle sahadan galib çık
mıştJr 

Jıt:.51KTAŞ • - BEYoGLtı~POR % 

Bandırma hattına 

Kanııhip hattına 

Jmroz hRtUn• 
Ayvalık hattını 

İımir 111iJr'at hflthna -

iunir iJi.,·r pn la51 -

Sah ve Cuma. 19 da (Seyyar) Toph1tne nhttmındRn. 

Paz.ar 9 da (Tayy8r) Tophane rıhtımından. 

Çar~mba 15 te (Bur. a), Cumarte"i 15 le (Men-in) 
Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir) GıtlPta nhtımındAn. 

Pel'$emht' 13 te (Tırh;ın) Garata hhtımından. (111:>8) 

N O T : Vapur oı;eferlerl hakkında her türlü malümat aşatıda 
numaralan yaı.ı'N flcenlelerimizden Oğreonilebilir. 

telefon 

Galata Baı:; acenleligi Galata. rıht.JmL. Lim;ınlar Umum 

Galata Şube 

Sirkeci 

Maarif 

• 
• 

Müdürlüğü binuı ıı:ltınria 

Galata rıhtımı. Mınt.aka Liman 
Reisliği bina!':t alt.Jnda 

Sjrkeci, Yolcu 511.Jonu 

• 
Vekilliğinden : 

42362 

40t:ı.ı 

22740 

Son maç &şiktatl~ S.~~iu~ a
.ra .. ında yapılmıııtu'. llk dakikadıın iti
baren derhal &-yoğlu!>por bJ.-,.-ini aa
r•n BP~ikta.şhll'r..- Hakkıdan gü7.el bir 
pas ala Şert'fin ayağından ilk gohi 
k11ZAnrıu~lardır &tiktaşın müıe:m;ıdı 
ık.ınl•run ·erinde ırıüdahale!erlP. On· 
liv Btı:yol(fu«porlular nihayet 11 nei. 
d~kdc.ada "'refirı. attığı ikinci gole mi
r· olaman'Utlardır. Oxunun .Jrtahırına 
doieru çılaı\~~luıııporluhtr 11z bir 
tN.idd Jk.tfkt.a: ,kttlesinl tehdid etmeı
-e ~l"ftl lar~4 dı bi.r :ne+ic-e elde rde
m.-_tif"h dfoyre 2-0 :sr,act~ın lehine bit-

m hr SM3 ~yıh k.ınuna röre S;tmo:unurı Wdik 1c,q111<ı:ının A'kpıMr me\•kiinde 
i',pP1f"l"I 1 ~laa köy en fltu ii l ·in aptınlacak binılann 1tvan pr"Jeleril~ \•l\1İ\•et pli.n

T'ıa nıu· larırµn hazırlanmaSI i~e "id müsabaka tJırihinin ıön11cn lü1um binaen 30 
1 941 Uırihinf' kadar tPmdjd e<him · -.old u· ilin olunur (10972) 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

C Tarihi maı:era Yazan: Tefrik•-:;;;;-) 
romanı ZIYA ŞAKIR 37 -----:--

- Niha, Vaıülevü.sL 1 
Diye baj;ırdh 
Te~rifat Nazırının bu hağırm:u.ı o 

anda binlerce ve binle~e a~kerın ve 
ht.ık.ıh diline Sira~t Pd~k, ld. l('l'"f~~_. ... 
den Yedi.kuleye kadar imtid<td Pdrn o 
ır.- ııOlınıda. ~lı:un bir Cdmılz dlilga-
11 Ribı 11ğ\ılcladı. 

aşk.erlerini ve tebaasuıı .selim'-3 

Kopmm ı...r.tanıla ·....ıaıım nhib
Jer ,ellerimleki -~ '%incırl( altm bu
hurd .. bklan (2) imparator. do&ı-ıı sal 
lıyo:rlar .. bunların içinde.ki .sün!Uk: du
manlarını, Ha,metmeabın Ü?.frine &•
vurarak: 

Diy bagırlyorlardı. 
imperator, ma~rurane bi1' yfuüyü.le 

bihek ının ônüne Jleldı. Diirt beyaz at 
k~lu. i.kı kerl k.li cenk araba~ını bir 
aD Jr°"4fn .c_~rdı.- Başını ~nUn-e f'S°e
Ak dında n.t hurmf!'tlf' a.Aır a~ır hir 
hl( t:ık rdı. ~nrfı · r'1ttle cenk a.ra
•ına ,_ lıad Sabtr!'Wılıkl.ı yerlf'ri eşen 

Attarın ditti-.ılmotnt k~vradı. Bu fit• 

.," tllırı gdçlu~ zaptedeı• st)'·i"'ltr 
qt>.ldlir: tt.kilmez. araba bir ole gibı Heri 
fulodı.. 

İmparatoru, (uı-hlı Bi7.J1n.1 aııub.ade
lt>rj) ve (maiyet ha ta .1üvarılen) takıb 
ediyordu. Ve bu kaitll>alık Rıth ki.ıtle-Ri. 
bulut gibi k,.Jk;:ın tozlar t\inde ~üz ka
ma~tıran parıltıla,· 1 a l{P.Çerk.•!"I, a_.ker 
djzilerinin arkR~tnıı t..>pl ... nmı olan 
kütle!ıi~ 

- Nlka Vaoııilevü.1!.. Nika A1cksiyos! .. 
Diyf' barbar bRığır-ıu·~k tepiniyordu. 
Bizan!'I halkının Lülün R"Uzleri. İm-

pı.-rator Mihı:ıilde idi. Çünkü, henüz 
dü!lman e!':arf'h ı.ltınclan kurtulan Bi
zanoı;lılar. hakiki lmp.ı_r:ıtorlarını ~imdi
ye kadar görmenıişleı dı. 

Mihail. cenk arabct'-ının ıçinJ,., bR
raklıırını germiş. '!ar,.ıl:naz bir dev ıvbi 
diındik: duı·uyordıJ Ba!;'ındakı altın val
c:iızlı tolga. alev gibi parlıyor ... Kalın 
ve pü'lkUllü sırma korcion He bornur'a 
ııını~ıJu ba~lı olan t>ntuvıı:ni harmanı. 
genış omuzlarının geri~lnde muiı.tc~m 

bir beyrıık Ki.,i dalgal•nıyordu. 
Bu şahane alay CKaLlı <;e'i'mt · nin ö

niıne Reldigi zaman ıür'atini biraz a
ğ"ırlatmı~ll.. Cünk:ü, çılı:ı:ınca "Uı i.ılen 
hayva:ınN\r yorulm•.!Ş!.ır, kOptiklPr içln
de kalmışlardı. Aynı 7.nın;.nda buradan 
itibarf'n yaldıılı kapıy.- kadar, mahı,;e
ri andıran miithi, bir kalabalık v11rdı 

Binlf'rce halkın: 

ı _ MRR.!J ~hiblerinin ellerinde hıılunan bir devre- evvel bRnkamızc11 
verilmi' puoı;ulııla.rının ııılt kı"mında yazılı tediye sruüleri ı~ıklıırın kf'rı"lrtılmR"t 
vP> '"'"!'ı~İ sRAtlerinin dc-.Ctitımr!'li dolayısilf' B!lağıda yazılı oldu~u v~hile tadil 
edilmistir . M:ıııaş !U'hihlerinin elindeki puı::ll\da: 

s,.rüi R - ~ ara~ında yaıılAnlara saat 
~ - 10 

7 - 8 
8 - 9 
9 - 10 

arl'~ında 

JO - 11 
it - 12 
13 - 14 
14 - ıs 
15 - 16 
16 - 17 

10-ll 
ıı - 1z 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 

• 

tedivat vapılıı:caktır. 
.2 -- Mt7kôr pusulPIArına tPdive ıı:ünü ve sı:ı111ti vıııı.ılmamı~ olanlar var~A 

bunlara aid mili$ sahıhlf'rinin 2 hirinc-ikiınun 940 d"n f'VVPI binat Ve bil
v;ı,~ıt;ıı b11nk111m17a mürACARI Pdf'rek ıı:ün ve saatlerini ö~rpnmeleri ve ~aat 

ü1erinde yukArıda bi\dirdiRimi7. b'rlilAtı nazarı dikk;ı,te slarak foloı{rana nüfus 
cüı.dı:ınlarile Bıınkamı7A müraeaatleri 

3 - Aoıkert ma.liıllt'rin müracaatleri 2 birincik~nun fl40 ptı7:artc~i JtilnU 
!':F111t veditlf'n on bir" kı:ıdar kabul f'dilecektir. Herh11nıd bir kar1~1klıQ'.a m;ı,hal 
kalmamAk ii1.Pre Malmüdi.irlüklt'rine- nazııran müracaat "'ırası 11~ajtıda szöste
rilmi~tir. 2 bhin<·ikAnun ~MO 1arihindc ~aat 7 - 8 Ara~ında EminOnü ve Beşik· 
ta~. 8 - 9 arı:ı~ınde F'Rtih. 9 - 10 ar;:ı~ındıı Üc;küd~r. KPdıköy Vf' 10 - 11 ar"
o:-ında Bevflt?lu, F.viih vf' di~Pr Mıılmiidürhiklerindt va7.ılı ı:ııtkt'ri maliıllPre 
tc-divel y~pıhıcaktır. Rildirilf'n ıı:ün "'" 5"Rlten sonrA vaki nl~«'Rk miirı:ıcaaflc-.r 
dı(er maR• !UhihlE>ri ,ıihi mıı~mPleye tRhi hıtulRc11ı::tı ve m~liıllerin niifuoıı ıez
kerelerilf' ikrami.ve t"vzi cii 7d~nbırın1 birlikte 2f'tİrm<'l'"ri il~n olunur. (1113::1) 

D\fe ko~A.rdıkliırı c;ılJ;:ınca ler,ııd. B.- f - Yarab! .. : eh.'.' ihin_.. ~e. ruhülk11di..i111 
:zanoııın ~ekız a~ırlık 5111 larına. ç-•'P~rak tıAmına .. Vaı;ılevus. Mıhaıh~ Paleolo~o
baJ(iöndürücü uj;:uıtui~r ha.Ji.,de U,.f - ~ t.akdis ediyorum .. MukRdde~ patro
vıp gidiyor .. ,ehrin bli!un kıii• .. Jpr'.nde numu.t M"rycmin ve butt.in a'.i1'erın 
Çalınan ıcıfer çRnları. DU uguituy;ı. ka- himmetile kaıandıgı zaf~r. mub<.ıc-k ol
rı!=arak. kalblere co~kun lıeye<'anlar sun. 
veriyordu. 
İmparator Mihail. Bizan5 ~urlarının 

hendE>klerine yakb.~tı~ı 7aman. A'"hk 
atlann di.ı:ginlerini buıtbiitün Cf'ktı. 
Sür';:ıtini tanıamil~ lısıfifleotti. E~~d"~in 
köprü"ünü df' bövıe \. .. çtikten ı;onra. 
Altınkapıya on adım kı1r:ar nıescde ka-
lınca araba tev-Akitııi etH. . 

O Anda - orada b .. kl•ycn • ( tnıpa· 
ratorun his ahır na'ltrı - Habont') a
rGbaya atlayarak tmo.-ıratoı:uıı t:llerin
dPn dizftinleri aldı, TE>pelcrindcn tır
naklarına kadar a.nm;,\ı eibıc;~İPr giy
mhı, olan dört at U.fdgı d.J, hayvanların 
önüne dayandı. 

Sekizinci Mihail. arabadan ınrli. i\luh 
teşem elbioı;e~i içinJ• pek azanıetlf ~ö
rtinıen (Patrik) e do~?"U iler~edi. Pat
rik de. imparatordı:tn tnrafe. Jı!"ldi Bu 
iki mühim şahoı;iyct k.ar .... ılaşııı<:a. Pat
rik elini kaldırarak göılcnni ~("n;1y11 

c:evirdi. imparator be, 'D~ dıı.ini y'Crf" 
koyarAk bRşını önüne eğdi. 

Patriğin bu dua'>tl1t. çılgın ve <'ncıkun 
bir se:o; ka~ırgası t.akıb etti. Binlerce 
ve binlerce ağ:ızlnl·da!'I: 

- Nika ... Nikaa ... NiKrıaaaııL-

Sadaları Bi1.ansın m;.tvı ve p-ırh.k Ee
m~c;ına doğru yiikc;~ldi. 

Patrik. gf'ri çekildi. 1'akdi" 'e tebrik 
f'di1en İmparator. tekrar .rab;,~ına bin
di. AJkış kaııırga .ı d2'Vdm eclerkrn, 
(muzaffer İmparator). Altınb:ap:r.ın za
fer takı altından A(ı.r aR,ır g~ti. 

* 1mparatorun bu muhte~m zafer ahı-
yını göremiyen bir kimoı;e v11rsı:t o ~a. 

TtirkopoJ alaylarının kU'll?Od.'.lnl Haıil 
Bf'ydi. .. Çünkı.i bu ı..ıi~r alayı A-1akrı

kOydf'ki manaı::tırJan hareJ...~t edec~gi 
anda HalH Bey, birdcnl-irc - ata bine
miyecek derecede - hııı!ll!ı.tnndıjı:ı'lı Yöy
lemi~ .. bu alaya ;şrit"ak eıtınenıişti. 

* Afaroz 
Patriğin ağır, vııı.cur \'e uhıevi sada- Halil Beyin hasta!ıp;ı, ciddı cl(';:ıi!di - Ya,a • .-alib imparator! .. Zfı.f~rhıi 

tebrik ederiz. Seni. takdis eyleriz. 

beyaz. ·~ f&hl..lnank. toru du
laltanık o küçücuk cenk ar•~

ıtnı ( ) bir çoeuk oyuoca&ı gıbi aı.irük
hıyor .. eıti•r~erındaki allın kaplamalar 
ve bu Jcıplamalarıa üıerindeki kıy

cnetta( taşlar pı,rıldaya.1 araba. selim 
d\.ıran p\yado {t.ltq-rna) (.fı) }arının, sU
vari. Ck.ttahakt) (5 Vırının önUnden 
yıld.ınm sW"'&Ule ~eçiyordu. - Nika Vasilevü:s! .. Ni.ka Aleksiyos!. sı; şöylece yükseldi; Bu kahraman Türk, hiçbir ~eye karşı 
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Türkiye iŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmi' olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemi• olursunuz. 
Ke!'!'.idcler: 4 Şubat. ! !'tlay11 1 

1 Ai'ufiitos 3 ikinrile"ria 
tarihlerinrle vapLlır. 

en küçük bir hırs ve t'.lma bfo~leme
mekle beraber, Bi7.anoı;ltlarır gı;s•4"rrhk
leri bu nankörlü~ten dc-l11yı kalbL-ıde 
büyük bir ıst.Jrab hİs5etmi,ti. 

KPndis-inin ve cesur Türk(lrc1\arın 
fedakirlığı, ~fer gürtiltulerinin ııra
sında unutulup ~ıdi,•erl"'lışti. Bena mu 
kabil, General Alekoııiyos'a (Çezar) un
vanı verilmişti ... Bir ınıııRn ne kadar fe
ragntkir olursa olı;un, hic ,.şJphesiı. ki 
bu büytik haksıı.hf:a ı;ıülı.ip geçemtzdi. 

Halil Bey. bir mii:id-;:t hast:ı.l!ı}ını ba
hane ederek, hiç kim'<'Pn:n akıi ·ve ha• 
valinden p:eçmiyen bir köşev• ~ekildı 

Bu köı:-e de. Bi1aru; ordu5U'1U z.aff're 
kavu~lurmakta en bijyilk W.mil o1nn 
(Dimitriyo'.'I) un evi i~i. 

Dimitriyos, Hahl lle)•in vardımile, 

kcndiıııint vadedil~n büyük mukiJatı 
almı~tı. Ve ayni 1amııında, (Evdeınon) 
11JAray1 civarında, Litinler;" terkPdf'rrk 
gittikleri büyük bir kon:ıga yerleşC'rek, 
gcnit bir n:fah içinde ya~anıaya bat
lamı!)tı. 

Adi ve haşan bir ser:;eri olm~kl~ be
raber Halil Beyin merdlik ve kahra~ 
manhğına işık olan bu adam, kon•
~ının üst katını, (Patron~ adını verdi
ği Türk kumandanına t~nsi.ı;ı etmh;ti. 

(Gene ve ı:üzel tevce) w:vonını mu-

Kumbaralı ve kumbara'.'nz be"ab"" 
lannda en a.ı 50 liruı bulu • 
nanlar kur'aya dahiJ edilirler• 

hıııfRı.a Men Evdoksiyaya geline'· ~ 
kadın da Halil Beye k:ıM=ı bi!' l'~,-tf" 
minnet ve fUkran hisl~rı!e bıgl.ıJI 
mi.şti. ~ 11 tl 

[Aı·ka"ı 

(1) Ya.,a~ı;ı_n İmparator • ı.ir 
(%) P111pa7.lar. kı1i~e C'i,yRlarırı~"Jrı'ifl 

kısmını. topraklara gömerek Wtı11~,ıı 
hınndıkları.ndan kurtarıuaya. nıll'. 
olmuşlRrdı. . tr' 

·ı.ı 
(3) Cenk arabaları. küc:iık, \. , 8ıt' 

kerlek ara~ına oturtulmuş, onu ' 
1 

·J;.ll'ıt 
ları kRpah, arkac;ı 1'çık bir 'iıın'~oıı' 
ibaretti. Ayakta dumn bir ki"i t• ,_r•' 
dan idıı:re edilirdi llari",lerde. 1tıı ... ~1' 

dtl''r~ 
halara sek.iz, on fil ko".'arlar. . . ıl' f' 
pi_yadeleri üzerine <;aldırtrlar, ulııı;011ıt• 
leni çi{neterek, ~tlann nalh1.r1 .; ft~t1 

parçalatırlardı ... lmpardtorlar ' , tıı' 
kumandanları da cenk 11rabnl:ırı~.J f,, 

• (il•· 
nerler, ordunun tefti~ . resrnı~t ~ b•'~' 
fer alayı ,., saire gilJi mcrasıınc'.ıt , ıı 
lece i,-tirak ederlerdi. Ata bll"11~11 • 1 ıı1 
o att ida.re etmek gi.hi, renk ar~ı;(Ji·" 
kullflnm11k da bir it'ref 1ıdderl• ı ~· 
. ıarırı ....ı, 
IJ>Odromda, cenk arabl\"I yarı~ ,.cP 
7.ananlara, en. bii) iik mitkıilattar 
lirdi ... 

(t) T•bur 
(5) Siıvari alayı 

--'t-


