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Ankara (Hurusi) - Ticaret ve Ziraat 
Veki.letleri, buidayın memleketin her tara
fında ayni fiata uhlmuı için tetkiler yap
maktadırlar. Bu suret1e bazı buğday tacirle· 
rinin köylüden buida:v toplamak suretilo ih· 
tikir yavmalarına imk&n kalmıyataktı.r. 

YIL : 1 - SAYI · 127 
• SALI 26 IKINCITEŞRİN 1940 Fiah 5 kuruş· 

Ankara, hadisatın 
cebir ve tazyıkı 
önünde, Balkan 
antantınin kendi 
kendine yeniden 
canlandığına ta· 
hid olmakta bulun· 
duğu hissini taşı
yor ve bundan 
hilha1111a haz ve 
inşirah duyuyor 

Bu aabah çıkan Cumhuriyet 
gazetesinde, gazetenin baş
muharriri Yunus Nadinin An
karadan verdiği ve a~ağıda o
kuyacağınız yazt intİ§at etnıi§· 
tir. Son aiyasi hadiselerin, dün
ya efki.rıumumiyesinde uyan
dırdığı ıüphe ve tereddüdlcre 
rağmen Ankarada mevcud o
lan dikkat, emniyet ve huzuru 
aksettirmesi itibarile bu yazıyı 
karilerimize de okutma~ı mü· 
nasip bulduk: 

Komutan, dün icab 
eden emirleri verdi 
B. M. Meclisi 

kararını dün 
idarei 
tasvib 

örfiye 
etti 

idarei Örfiye komutanı Korgeneral Ali Rıza Ar· 
tunkal. dün sabahtan itibaren blUiil vı7.İfesine ba~la
ml$ bulunmaktadır. Korkomutan kararg.ih olarak İ!!I• 
bınbulu ve kendisine meı;a1 dairesi olarRk da Harbi
yedeki Ordue\ini intibah etm.it ve burada salı~mağo. 
başlarnıstır. 

Kc;rkomutan. dün Viliyete gelerek Vali ile rörüş
müş ve kendi!;.İne bazı Vilılyet erkinı takdim edilmiş
tir, İdarei Örfiye komutanı, dün öileden sonra, me
BRİ dairesinde bazı sivil ve askeor1 erkin ve memurİ· 
ni kabul ederek kendilerine lii7:umlu direktifleri ver
miştir. 

Meclis kararı lasvib elli 
B. M. Mecli•i dün Şemseddin Günllitayın baıkan

lıiında toplarunı.ştır. 

Celsenin atılmasını müteakıb umumi siyasi vaıl· 
yetin gösteTdiii lüzum ve icablar neticesi olanİk İcra 
Vt.killeri Heyetince İstanbul, Edirne. K1rklareli, Te· 
kirdağ1 Çanakkale ve Kocaeli viliy,Ueri bududlan için
de bir ay müddetle örfi idare ilıin edilmiş olduğunu 
bildiren Başvekilet tezkeresinde yazılı olan vil8yet
lerde bir ay müddetıe örf ildare Uıin edildiiine dair 
tezkereyi te,kilah e. asiye kanununun 86 ncı madde· 
sinf" tevfikan yüksek heyetin tasvibine arzeylediğini 
bildirrniıtir. 

~ YUNAN TAARRUZ 
'~ ITALYANLAR 
~ YUNAN HA rrı 

. . 
• • ._ • • I • ·~·.-.. 

·Dünyanın bellihaıı:h hl'idiselerinden 
hi(biri yok ki günü ırü.nüne ve hatt.R 
saati saatine Ankaranın ıözi..inden kaç· 
sın. İşte bu günkü müşahedclerin kal
bur Ü.5tüne gelenleri: 

Vali ve Belediye reisl Dr. LU.tfi Kırdar, dün ak
şam, Taksim Şehir kazinosunda, Korgeneral Ali Rıza 
At'tunkal ~refioe bir ziyafet vermiş ve bu rlyafette 
İstanbul komutanı hhak Avni, Emniyet müdürü I\tu
xaUer Akalınla askeri ve mülki ümera ve erkin ha
zır bulunmuştur. 

l\leclis tez.kereyt ittifakla w,;b eylemi,tır. 

l\lecti!I çarııamba l{ilnü toplanacaktır. 

. . .... - .· ·. 
~. 
~b•hld telıraflar itat1·anlar1n Elba~ dı terke ba,ladıklarını bildiriyor. Yunan ileri barekitının son 

!Mlfhalannı yukarıki haritada takib edebilirsiniz , ..... -.... .......... ;;;;;.;;:; 
te,.e 
-qllıanıar 
~'"atında 
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Cereyan etmekte olcuı 
4ornedi ile kczrıfık dram 
krıtfıaında. Almanya • 
11111 ne yapacağı henüz; 
flıepkıiktür. ihtimal ki 
ltQlkanlara doğru bir 
Cernıen hareketine Soıı 
lıetler de razı olmamıf· 
lqtd ır. Fakat bu hare
ketirı nıihııere bağlı ııas· 
lqj hükumetler taralın
~ıırı yapılmaaı ihtimal 
ı . 
1 Ç:~~~.~1~!.~: •• 1111111111111111111111111111111111 

renner ve diğer yerler· 
de yapılan mülakatlar· 

~~ da Balkanların istikbali 

Askeri vaziyet 

İtalyanların yeni 
müdafaa hattı 
neresi olabilir? 

Göricenin uphndan sonra Yu
nanltlor tahmin edildlji ıibl İtal
yanları sıkı bir su.rette takib et· 
~i~~e~ ve 24 iklnciteşrindc Ohri 
colunıin ıarb sahilinde ve Görice· 
nin 35 kilometre kadar ,ımalinde 
b.ulu?an Pogradeç ,ehrile ıere Gö 
rıce~ı~ 15 kilometre kadar •imııli 
ıarbısınde kiin l\Jo~koPoliı şehrini 
zapteylemi~lerdlr. 

Pogradeç fehrinln Elba'8n'a olan 
memfe~i takribi olarak 10 kilomet
re ise de aralannda şa..e yoktur. 
~?' me\:~lden Elbasana ıidchilml•k 
ıçın Ohn röliine nazır ve hiikim 
ol~n \·aq,ti 1858 rakımlı Odanişt:ı 
dagının hatb baLi,ını aşarak Skum 
bi nehri vadisine inmek, Elbasana 
kadar sert meyilli ve dal' olarak 
t~madi eden bu vadi)i takib etmek 
J~ımdır. Bu istika.metten 3·üriiyü,, 
bılhahq bu mevsimde imktino.;u ol· 
mamakla bt'raber çok güçtür. 

Pogradeç ile l\to,koPolt .. arasın 
dan Dovel 'iUyu vadisi ceç:nekte .. 
dir. Bu vadi de sarp ve dar ol· 
nıakla beraber, Elba._~anm 15 kilo· 
metre kadar cenubu prhi-.ine çı
kan muhim bir i~tik.amettir. 

ital'.\·anlann Göriceden wnra mü 
dafaa edecekleri ilk hat l\IOi • Pog 
radeç - KoPoliı hattı idi \·e bu hat 
ku~et1i mUdafaa tartlarnn haiz-
di. Jtalyanlar, bu hatta tutmakla 
berabl"r cenubda, yani Epir mınta· 
kasında da AyaUıranda tinuıli • Er 
Jiri • Pirrmedi \'e şimali hattını 
tutup tahkim etıı.elerdi ve tak,·i) e 
birliklerini de lcab eden yerlere 
sür'atle celbedehilselerdi hutlnd· ı 

(Arkası sahife :\ sUh•n 2 de) 

---· o ' 

İtalyanlar 
Elbasan'dan 
çekiliyorlar 

İtalyan ric'ati 

bütün cephede 

devam ediyor 

dü,man 
malıemesile dolu 

Bütün yollar 

Alina 26 (A.A.) - B.B.C.: Alinaya 
gelen bazı haberlere göre, İtalyanlar 
};lbasaru tahliye etmeğe başlamı,tardır. 

İtalyan ric'ali 
Atina 26 (A.A.) - B.B.C.: Cepheden 

gelen son haberlere göre İlı:ı.lyanların 
ric'ati bütün mıntakalarda devam et
nıekledir. Yunanlılar Göricenin oima
lindeki bütün yolları düş:man tarafın· 
dan bırakılan mal~eme ile dolu bul
maktadırlar. Dün gece Atinaya J!elen 
haberlere göre, İtalyanlar Göricenin 
garbındaki da.ğlarda yeni bir hat teş
kil etmeğe çlılışmaktadırlar. Yunanlılar 
Ergiri istikametindeki mevzilcl'ini tah· 
kim ve takviye etmektedirler, Atinada
ki askeri müşahidler, vaziyetin tama
men Yunanlıların lehine olduğunu 11öy· 
lemektedirler. 

Dört fırka imha edildi 
Alina, 26 (A.A.) - B.B.C.: Röyter'in 

muhabirine göre, fimdiye kadar 4. İtal
yan fırkası Yunanlılar tarafındRn boz
gunluğa uğratılıp tamamen imha eclil
rnişUr. 

1 - l\loskovunın Sobranya müzakere
lerindeki l.'ugo~lavyaya •le3·htar beya· 
nata kar,ı hassasiyet izhar etmiş olnıa
aı. 

Aç1kt1.t ki Mosko\•a, Yugoslavyanıo 
hücum oyuncağı yapılmasına nıuarız

dır. Ankara da ayni fikirde, •)nt his· 
tedir. 

2 - Bulgar delegasyonunun Alman· 
)aya gitmekten sarhnaur etm~t. Bu 
heyetin bu rün (dün) hareketi mukar
rcrdi. Bulgar Başvekilile llaı·lciy~ Na· 
z.ırının va~iyf'ti raıla karı,tırırı olan bu 
Myalıatten !i•rfınazar ~tmit olılu\..ıarı 
•nla~ılntıflır. Ankara bu karardan sok 
memnundur. 

3 - l.'ugoslavyanın her ncredl'n ıe
line ıelsin hasıl olacak lüzum ve za
ruretle mevcudiyet ve istikli.li11l miida· 
faaya mecbur olduju takdirde hnnu 
yapmağa kat'iyyen ar.melmiş: olma~ı. 
Ankara bu fikri, icabında kendi tara· 
(ından dahi teyide harır ve nıüheyya 
olmak azmile takdir etmiştir. 

Ankara hadisatın cebir ve ta7.yikı Ö· 
nünde Balkan Antanbnın kendi kendi
ne yeniden canlandığına '8hid olmakla 
Lulunduğu hiss-ini taşıyor ve bundan 
hillıassa haz ve inşirah du)"U)'nr.• 

l\tısır Kralı Faruk 

Mısır, har b 

Bulgarislanda Ed• k } 
Kral Boris dün ırne.. ~rt~ uş~nun 
Sovyet Hariciye yıldonumu dun . 
Umumi Katibi merasimle kutlulandı· 

• 

ile 
Sofya 26 (A.A.) - B.B.C.: Kral Bo· 

ris, dün Sovyet Hariciye Komiserliği 
Umumi Kiitibi SobQlev'i kabul etmiştir.

1 Sofyadaki Sovyet sefiri de mülRkatta 
hazır bulunmuştur. 

Sofya 26 (A.A.) - B.B.C.: Kral Bo· 
ris, dün Amerikanın Moskova sefiri 
Sleinhardt'ı kabul etmiştir. :Bazı riva
yetlere göre Kral Boris Steinhardt'a 
Bulgaristanın sulhperver olduğunu aöy 

lemi~tir. 

Parti Grupu 
bugün ıs te 
toplanıyor 

Ankara 26 (Telefonla) - C. 
Halk Partisi Meclis Grupu, bugün 
saat 15 e toplanacaktır. Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlunun ıiyasi 
vaziyet hakkında beyanatta bulun 
maoı muhtemeldir. 

Mussolini'nin 
uğradığı ağır 

hezimet 

Yunan 
Balkan 

galibiyeti 
mukaveme· 

teşvik etmiştir tini 

• 

Kurtuluşunun 18 inci yıldOnümünü dün kutlayan Edirnenıizden lıir görünüş 

Dün kahraman Edirne kurtuıu,u-ı dir. Biz, bu mukaddes &lemde milletçe 
nun 18 inci yıldönümünü coşkun te· Atatürkün ör:rıünde dövülmüş. İnönü• 
uhüratla kutlamıştır. Bu tezahüratta nün emrinde çekilmiş kılıçlarız. N• 
hazır bulunmak için civardan kalaba- mutlu bize ki vatanın Avrupaya ac;ıl• 
hk halk kütleleri buraya gelmiş bulu- mı, aziz kapısında tek bir millet ha• 
nuyordu. Btll1dan başka Büyük ~lillct linde kurtulUfumuzu kutlarken başı• 
Meclisi azalarından 15 kişilik bir he- mızda 19 sene önceki Garb cephesi kıl .. 
yet de bu kurluluı bayramına iş:tirak mandanı bugünkü sevgili Şefimizi gö .. 
eylemekte idi. Tören saat 10 da binlerce rüyoruz. Bu manı.ara bizim için bir sa• 
kilinin bir ağızdan söyledikleri İstiklıll adP.t, cihan için bir kuvvet. bir ibret 
rr.aış.ile başla.mı$ ve bunu günün buyük oluyor.• 
önemini belirlen nutuklar takib eyle- Nutukları takiben askeri birliklerle 
f'liftir. Bu arada Şaban Taşkın, sOyle- &ivil teşekküllerin geçid resmi başlamış: 
diği nutukta demiştir ki: ve halk gcc;id resminin yapıldığı yoUa-

•- Bu toprak Türkün etinden ve ke· 
miginden meydana gelmiş, nehirleri ra çiçek buketleri atmak ve içten le• 

Türkün kanile beslenmiş, ebedilık cev- zahüratta bulunmak suretile ordumu• 
herile yoğurulmuş emsalsiz bir llem· :ı.a karşı sevgi inanını göstermiştir. 

~ ~.~~!ldiği hakl.,nda evvelce 
\ •ı 

1 
ın vermit olduklan ma· 

~ \' ,ı'ınamile tahakkuk etm İt· 
\ 'd nız evdeki lıesab çarııya 
lıt-~~ ~•!kanların cenubundaki 
ı.."ı, ı ıdare etmek vazifesini 
\"b•ı aldığı anlatılan ltalya, 
-..~•ti;• .korkak bir talebe gibi 
~ ,, eyı batvamadı. Yunan 
'.l'ı' ~ Yunan melaneti kartı 
~· trı 0rrıa imparatorluğunun 
~ b.tr llkallidi bütün preıtijini 
\?'ıı ': Ve belki d• yakında 
~ 1\ •h~ira11 ve faıi:an gürül
tıi'i) drıyatiğin derinliklerinde 
~ .'" hoğulacaktll'. Şimdi bu· 
\ i ;~•Yan etmekte olan ko
lı A.ı.., karııık dram kar111m • 
~)-~ ·~Yanın ne diyecegi ve 
.._-:ıı • ., •<agı bütün tahıninl~re 
(:ı.d henüz meıkiık bulun • - ~ -,.._ ır. -

~~:~~~~ Işıkların maskelenmesi 
harici kalmakta 
devam edecek Lonclra 26 (A.A.) - Mussolininin 

uğradığı hezimetin bir feliket halini 
aldıf(ına dair deliller çoğalmaktadır. 

'-ı, 8alkan iılerine pek mJ• s' · b k 
11.

1 ~i nlrrıiyeceği umulur. Jhti • u·· mer an pı·yasaya 
ı"" b.., •!kanlara doğru bir Cer• 
~t~lııı,,:ketine Sovyetler de ra· 
~~ 'lrıilııılardır. Fakat bu har•· b ı • k t d S,İıııı•tı "•re iltihak eden va•••' o m 1 a r a 
ı..' İlır •r tarafındon yapıl • 
"'1' ~~al İçindedir. MacarlRr, e h b k d 
l.ı,~~ uyiik Muharebede, Yu- s 1 ya e z c 1 ar ~ı .. ~~a iltihak eden mem • " 1 
ı 'd, \, "Iİrdad etmek kini i· 
~i Ilı ulunduklan gibi Bulgar 
\ )e/hafilj de Makedonyaya 
~· b •den fikirlerini ortaya al· 
" .d~i.,•ılarrııılardır. Rumanya, 
~~ı_ • "•rilecek her hangi bir 
'ı:..ttl.,• ~u~abil belki de bu ha
~ 'll•tı, ııtırak eder. Eğer bu 
~- ~•lı,' tahakkuk edecek olur• 
~~·ı ltt -~•arda yirmi seneden• 
."'ı ••11ı d h .. \ı >trıid e en uz.ur ve su .. 

1 'Vt: .en bozulacak, mecnun 
>btiraslarla kan ve alet 

C Necip Ali KOÇOKA 
.\rq,,ı ııahl.lo Z ıütun ı do] 

Işıkları maı1keleme ve karartma ka- · ciün gönderdiği bir tamimle bunu kat'\ 
rarının tatbikına ehemmiyetle devam surette menetmiştir. Bu emre ilttat et· 
edilmektedir. Muayyen yerlerde mas- miyen emniyet &mirleri ve komiserler 
kesiz olarak yanan 50 sokak J'i.rnbası bu şiddetle cezalandırılacaklardır. 
akşam 18.30 da, yarın da 18 de sön
dürülecektir. Tabi fenerlerinin alt 
kısmında 10 santim uzunluğunda ve 
12 milimetre geni$liğinde birer deiik 
bırakılması yolundaki tecrübeler iyi 
netice venni,tir. Bütün toförlerin bu 
yeni usulü tatbik etmeleri 18.zım gel
mektedir. 

Emniyet müdürlüğü bazı bekçiledn 
karakollarda polis komiserlerinin hiz
melierini cördüklerinl haber almıf ve 

IŞIK KARARTMA MALZEMESİ 

Işık karartma malunesinin piya.sa
daki fiatlan sıkı bir kontrola tabi tu
tulmuştur. Sümer Bank Yerli Mallar 
Pa:ı.an halkın ihtiyaclarını karşı.lamak 
için 10,000 metre beyaz bezi siyaha 
boyayarak piyasaya çıkarmıştır. Bu 
bezlerin metresi 43 kuruştan satılmak
tadır. Bu sebeble birkaç gün evvel 55 
kuruşa kadar çıkan siyah bezlerin fi
aUarı düşmeie batl•mıft.ır• 

Başvekil, Yunanlı • 
lara yardım ediyo· 

ruz, diyor 
Londra 26 (AA.) - Times gaı.etesi· 

nin Kahire muhabiri bildiriyor: Yeni 
Mısır Başvekili Sırrı Paşa, hıiküınctin 
harici siyaseti hakkında parlamentoda 
yapacağı beyanatta Mısır - İngiliz mu
ahedesinde mevcud taahhüdlere riayet, 
Mısırın harb harici bir devlet ve selefi 
Sabri Paşanın İngiltere ile hArbrle bu· 
lunmıyan memleketlerle Mısırın &ami· 
mi münasebetler idame etmek siyaseti
ne uygun bir siyaset takib olunncağının 
teyid edileceğini söylemiştir. Sı:-rı Pata 
demi~tir ki: 

•- Yunanistana gelince, mevcud ti· 
caret muahedesi hükümlerini tntbik et
mek suretile Yunanistana yardım edi
yoruz. Diğer taraftan küçük ticaret fi· 
!omuz. muhtac olduğumuz "yleri ş.ima
U ve cenubi: Afrikaya giderek oralar
dan temin etmektedir. İptidai madde· 
leri ve harb levazımını doğrudan doğ
ruya tedarik eylemek yolundaki Mısır 
siy ... ti hl~ deği~me~lir.• 

İtalyanın Arnavudluk ordusu, İtal
yan tebliğinde de itiraf edildiği veç
hile ağır zayiata uğradıktan sonra tim
di müdafaa vaziyetine geçmiştir. 

Mussolininin Yunanistana taarruz et
mekten maksadı İtalyanın nüfuzunu 
yükseltmekti. Çünkü Fransanın hezi
ll'U?te uğraması için İtalya tarafından 
yapılan yardım, İtalyanın, Fransanın 
mira!'lından istediği geniş payı muhik 
gösterecek derecede değildi. 

Yunan seferinin p:ıı;ikolojik ha~ı, 
Duçcyi iki şıktan birini tercih etmek 
ıstırarında bırakıyor: Duçe, ya Alman
yadan yardım isteyerek harb aleyh
tarlığını artıracak şeki~de aczini iti
raf edecek, yahud da ln~iliz kuvvet
lerine İtalyanın hayati noktalarına mü.
essir surette vuracak üsler tesis et
mek imkanını verdikten sonra gayri
müsaid bir arazide mücadeleye yalnız
başına devam edecektir. Hitler'in Bal
kanlarda hadiselerin takib ettiği se
yirden memnun olmadığı kuvvetle 
muhtemeldir. Rumanyanın boyun eğ
mesile bir tezad teşkil eden Yunan 
muzafferiyeti, Balkanların henüz !'>er
best bulunan unsurlarını mukavemete 
teşvik etmektedir. 

[ArkQı salıllo ıl ıiitwı 3 tel 

Bu ne hal? {iene müvazeneni kaybet:mİ$Sİn be adam. 

Ben de onu arayordum Boy Polis. Şu feperi tut da bulayın,. 
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İklısadi bahisler : ========.===========================,Adliye koridorlarında 

ŞEHiR ve MEMLEKET Yaşlı bir kadına «Teyzeciğİıtl" 
Mevzii· f iat' tespiti ve 
bunun mahzurları H · A B E R L E R İ -··~~:~~u .~~~~! _:~:'.:. :_.. ~ 

kulaklarının arkasına kadar bfttiln yü- dur?• dedim. O, bu sözünıe daha ,ÖY' 
zünü evveli koyu bir k.ircç1.e badana· içerledi. Bu sefer ağzına geleni .ırıürl' 
lamıştı. Ayrıca vişne ren~ne boyanmış lemeğe ba,Iadı. Nihayet polise Jd1JğU' 
dudakları, pembe yanakları, siyah göz caat etmek ve ondan dav11.ct 0ıta1dı-"' 
kapakları, mavi kirpikleri ve yapma mu söylemek mecburiyetlndc d 

Yeni bir sermaye teralıümiine 
yol a~an illtilıiır sistemi 

Ankaradaki Fiatları Murakabe Ko
uıilyonu, mavi boya, mum fiaUarını 

tespit etmiştir. Halbuki ista.nbu1daki 
Fiatlan Murakabe Komisyonu henüz bu 
maddelere dair bir karar vennemiftir. 
Görülüyor ki her Viliyette FiaUa"rı 
Murakabe Komisyonu, muhtelil madde 
ler hakkında fiatlar tespit etmektedir. 
Bu tarzda mevzii fiat politikasının mem 
leket piyasasında bir çok mnhzurları 
ıörülebilir. 

Mesell Ankara Fiatlan l\1urakabe 
Komisyaıtıunu.ıi tespit ettiği efy&, bura
dan ucuz olursa, piyasa merkezı olan 
İslanbuld.an Ankaraya eşya gıtmesine 
lmkin kalmnz. Çünkü efYB, pahalı 
yerden ucuz yere değil, ucuz yerden 

pahalı yere gider. Bu itibarla Ankarada 
Murakabe Komisyonunun tesoit etliği 
ucuz eşyanın İstanbula akın etmc:ü ih
timali çok kuvvetlidir. Demek oluyor 
ki, mevzii fiat politikası fayda vermek· 

ten ziyade bu gibi mahzurları doğura
bilir. Halbuki bu gibi mahzurlara mey
dan vermemek için, tek pazar olan bir 
memleket dahilJnde, fiatların merkez· 
den, bir elden tespit edilmesi liwnge
lirdl. Nitekim petrol ve benz.in iiatları, 
Ticaret Vekaleti tarafından tespit edil
~ür. Pek tabii olarak petrol ve ben· 
zin fiat listesinde, nakliye masrafları 
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İzmir liilün piyasası 
İzmir tütün piyasaıil, birıncikcinunun 

Uk haftasında açılacaktır. Ticaret Ve
kili Nazmi Topçoğlu, geçen ten~ olduğu 
&ibi tütün müstahsillerine radyoda bir 
hitabede bulunacaktır. Tütiin piyasası 

açılırken, piyasadaki alıcıların vaziyeti
ne temas etmeği faydalı buluyoruz. Tü-

bakımından da, diğe?' viliyetler arasın
da da !ark gözetilmektedir. 

Petrol ve benzinde olduğu gibi diğer 
nıallara da, merkezden fiat te!Jpit etmek 
daha faydalı neticeler verebilirdi. 
Yt:Nl BiR SERMAYE TERAKÜMÜ 
ihtik3r hidi!elerinden biri de şudur: 

Pahalı eşya satarak ucuz fatur~ ver
mek... Bazı eşyanın Hatları tespit 
edildikten sonra, bu tarzda yeni bir ih
tikAr usulü de meydana çıkmıflır. Far
zedelim, Fiatları Murakabe Komisyonu, 
bir kumafın metresini 8 lira olarak tes· 
pit etmiştir. Halbuki kumaf taciri, bu 
kumaşı 10 Jiraya satmak arzusundadır. 
Kumaş taciri, 8 liradan fatura yaparak, 
10 lirayı almaktadır. Bu çeş.id alı.ş veri~e 
alıcı da razı olmaktadU'. Bu vaziyet kar
ş:ısında, bu çeşid ihtikAr yapan suçlu
ları yakalamak pek müşküldür. Şayed, 
bu suçlu, kumaşın metresini 10 liradan 
vermiş olsaydı, ona göre vergi vere· 
c:ekti. Halbuki on liraya sattığı kumaşın 
vcrgbılni sekiz liradan vermektedir. Bu 
arada iki 1iraya isabet eden vergi mik
tarı, tüccarın kasasında teraküm et .. 
mektedir. Bu da sermaye terakürr.iine 
hizmet etmektedir. Bu gibi hileli satış
lardan sonra etrahmıt:da bu tan:rla ser
maye teraküm ettiren yeni zengin tip• 
lere tesadüf edecek miyiz? 

llüsoyin AVNİ 
--

Şehir Meclisinin 
toplantlsı 

Üsküdar tramvaylarının 
tasfiyesi giirü,üldü 

tün piyasasının belli başlı alıcıları ara- _ 
mndaı Amerikan tütün kumpanyaları, Şehir Meclisi dün toplanmıt ve ru'Z-
Alman sigara tröstünün mli.messilleri namedeki meddeleri müzakere etmış
bulunmaktadır. Bunlardan Alma!'\ trôs- tir. Rumamenin birinci maddesini tef· 
tünün aalihiyettar mümess.iller~. piyasa kil eden Ütiküdar - Kadıköy Halk 
açılmadan evvel, İzmire gitmişlerdir. tramvaylanna aid tekUfJer mü:r.nk~re 
Fakat harbin vücude getirdiği şartlar edilmiştir. Teklifte Üsküdar tramvay· 
yüzünden, tütün piyuas1n1n bazı alıcı- Iarmın anlaşma yolile tasfiyesi için 
ları ortada yoktur. Meseli Polonya, müzakereler meclise arzolunmuşıur. 
Çekoslovakya, Fransa, Avusturya gibi.. Buna göre Üsküdar trarovaylnrırıın 
Bunlardan yalnız Çekoslovakya her se- Evkafa olan 468 bin ve İş Bankasır:. ;:ı 
ne 2 milyon küsur kilo tütün almak· olan 320 bin lira borc 200 bin liraya 
taydı. Fakat Almanya tarafından Çek- indirilmiş ve bunlann faizsiz olarak 
oılo:ak.ya~ ikiye ay_rılara.k işgal edil- 15 Sl'nede; aynca Ele~tr!:Jt ıi~ke.tine o
meaı Uııerıne, ıne-rkeı.ı Prasda bulunan lan 260 bin lira borcun 100 bin lira 
Çek rejisinin de vaziyeti tamamlle de- olarak üç müsavi tabitte &ıenmcsl 
~ftir. Polonya.ya gelin~, esasen Po ; tsası kabul olunmuşt\'ır. Eu teklif a
lonya rejisi pek az miktarda tütün a.t.. ilkah encümene havale pdlJmiştir. 

İkinci nevi ekmek 
İkinci ekmek her fırında 

bulunacak 
Belediye .halka daha ucuz ve daha 

mugaddi bir ekmek tipi vüı.-ude J(etir
mek üzere yapmakta oldu~u tetkikle
rini ikmal etmiştir. Bu ekınek: ikinci 
nevi ekmek olarak: her fırında pişiri
lecek ve halk kolaylıkla bu ekmekler
den tedarik edebileceklil'. 

Yeni Gümrük 
kanunu son 
şeklini aldı 

Kanun, yeni icablara 
göre hazırlandı 

Muhtelif memleketlerin gümrükle
rindeki faaliyetle beynelmilel gümrük 
mevnılarının tetkiki sureti!e yurdu· 
muza en uygun bir surette hıızırlan
makta olan yeni gümrük kanunu son 
"'klini almıştır. Kanun liyihası Güm
rük ve İnhisarlar Vekili Ra1f Kat"ilde
nlı.in reisll~indeld kom\syon tarafın
dan da tetkik edilerek tasvib edilmiş
tir. Bugünlerde Başvekiletin tetkikine 
an:edilecektir. Yeni kanun gerek mü
kellefleri ve gerek gümrük idarelerini 
birçok lüzumsuz muamelelerden kur
taracak şekilde ve memleketimizin ti
cart ve iktısadi vaziyeti gözönünde 
bulunduralarak hazırlanmıştır. 

Yeniden iki talebe 
yurdu açılacak 

Yilhek tahgllerine devam etmek için 
taşradan tehrimize gelen kızların ba· 
rındırılmalan için Halk Partlsi tarafın
dan yeni bir yurd açılacaktır. Belt>diye 
reisliği bu mabadla Partiye 5000 Jıra
lık bir yardımda bulunn1ayı dün ka
rarlaştırnufbr. Diğer tara{tan Parti, 
ayda 15 - 18 liralık cüz'i bir ücretle 
erkek talebeler için de bir yurd aça
caktır. 

İki muhtekir Adliyeye 
varildi 

Fial Nlurakabe komi<;yonu, dün, Vali 
muavininin başkanlığında toplanmış

tır. DünJrU toplantıda çivi ihtikirı gO
rüşülmüş ve muhtelif çivi Hıtikirlan 
hakkında toptan karar verilmesiı a:e· 
lecek toplantıya bırakılmıştır. 

Aynca, komisyon, dün iki muhte
kiri, milli korunrria kanunu hükümleri 
dahilinde adliyeye vermi.ştir. 

Bunlar, Mercanda Topçular cadde
sinde 43 numarada çivici Karabet ile 
Kasımpaşada berber Samuel Avram
dır. Kara~ti'n' -8ya1c1cal:iı mukavvala
rını gayet paholı sattığı SJıbit olmuştur. 

Berbere 'gl!lince, bu da, hiç alaka
dar olmadığı halde 37 1tilo kalay ~k
ladığı için ihtikir guçile adliyeye ve· 
rilmiştir. 

Bu kalaylar, geçen rün Samnel Av
ramın berber dükkanında çıkan yan· 
ıın neticesinde meydanq ç1kar11mı,tır. 

Bir otobüs bir 
çocuğu yaraladı 

Şoför İbrahimin idaresindeki Cnrhı 
63 numaralı otobüs Aksaray Millet 
caddesinden geçerken aynı ce.ddede o
turan Salihin oğlu 7 YRflndA Fikrete 
çarparak muhtelif yerlerinden yara
lamı,tır. Yaralı hastaneye kaldırılmı,, 
şoför yakalanmı,tır. 

1·······11~·1········11·1aEete8········1 
iıııı111111111111u111111111111111111111111111mı1111111111111111111111 

lktııad 
* KEÇİBOYNUZU İHRACATI -

Son &ünlerde Avrupaya serbest döviz
le keçiboynuzu ihrac edilmeie baş
lanmı~tır. Dün Yugoslavyaya yarım 
milyon kilo, İsviçreye de 200,0000 kilo 
keçiboynuzu satılmıştır. * TÜRK - RUMEN TİCARETİ -
Yeni Türk - Rumen ticaret anlaşması 
tatbikatına başlanması için dün An
karadan şehrimizdeki alilkadarlara e
mir gelmiştir. * İSVİÇRE1'E PAMUK GÖNDERİ
LİYOR - iıMçreye serbest döviz.le pa
muk satılmağa baş.lanmıştır. Dün 23 
bin dolarlık yeril pamuklardan ıönde· 
rilmiştir. * GÜMRÜK VARİDATI - Bu ay 
i-;tanbul gümrük varidatı geçen aya 
nazaran daha fazladır. Varidatın 2 mıl
yon lirayı geçeceği tahmin edilmekt-e
dir. * ŞiMAL MElllLEKETLERİNE İH
RACAT - Şimal memleketlerile, Al
manya transitinde'n istifade eder~k ti
cari mübadele başlamıştır. Dün lsveçe 
15 bin, Finlandiyaya 16 bin liralık kü
çük baş hayvan derisi satılmıotır. 

Viliiyet ve Belediye * TOPKAPI YOLU - Halkalı, Mal
tepe, Topkapı yolu inşaah dün 31 bin 
liraya ihale olunmuştur. İnşaata oy 
başında başlanacaktır. * BOGAZDAKİ İNŞAAT - Boıta
ziçinde inşaat yapacak olanlar bundan 
~onra blnalannın pliinlarıru Belediyeye 
tasdik ettireceklerdir. * TAKSİ:ll • llARBİYE YOLU -
Taksim ... Harbiye asfalt intaalının ay 
başına kadar behemehal honali ıçin 
çalışılmaktadır. Burası 1 kinunuevv~l
de bitmiş olacak ve diğer kısmın ya
pılması ilkbahara bırakılacaktır. * TRAMVAYLARDA. AKTARMA 
BİLET - Belediye, Tramvay idaresi· 
nin, tramvaylcl.rda aktarma bilet uru
lünün tatbikile küsuratın kaldırılması 
hakkındaki dileğini Vekalete bildir
mittir. 

Maarif 
* ÜNİVERSİTEDE - F•n fakül

tesinde meteoroloji tedrisatı yapılma
sına karar verilmiştir. Bu dersi umumi 
fizik ordinaryüs profesörü Foucht! ve
recektir. * YENİ YIL KADROSU - ttniver
sitenln yeni yıl kadro5Unun yapılma.
sına başlanmıştır. Tıb ve Fen fakül
tesi. doçent ve asistan kadrosu artırı
lacaktır. * MAARİF MÜDÜRÜ A1'"KARA· 
DA - i•t.anbul Maerif müdürü Tevfik 
Kut Anltaraya giynişlir. 

Müteferrik 
* GÖÇl\fEN GELDİ - Dün Ru

manyadan 1030 göçmen gelmiştir. * YENİ İSKELELER - Zonguldak, 
Gemlik ve Gire!Unda birer iskele ya
pılmasına karar v~rilmiştir. 

Denizyolları Umum 
Müdürü geldi 

DenizyolJan umum müdürü İbrahim 
Kemal Baybora dün Ankoradan ,eh
rimize dönmüştür. Umnm müdür An
karada bulunduğu müddet zar(ında ye
ni Münakalat Vekilinden direktifler 
almışbr. 

Tıraş bıçağı 

ihtikarı da 
ba·şıadı 

Komisyon, bu hafta 
fialları teshil edecek 

Piyasada tıraş bıçağı ihtik&rı b~la
mıştır. Evvelce 35 kuru;-a satılan kü
çük hra, bıçağı paketleri şimdi 50 ku

ruşa kadar yükselmiştir. BundRn baf
ka piyasada Amerikan menşeli tıraş 

bıçıııklarmın mevcudu da tükenmiştir. 

Yerli tıraş bıçağı imal.lilhanelerinl"! ge
lince, bunların da istihsn~i.lJ. azalmıt

tır. Bu imalithanelC!r, tıraş bıçakları 

için çelik levhaları İsveçten, Alman
ye.dan ilhal etmekteydiler. Bu levha

lar yerli imalithanelerimizde bir ame
liyeden sonra muhteUf marka ve isimler 

alarak, tı:rat bıçatı halinde piyasay:ı 
sürülmekte idi. Harbden sonra, her 

memleket çelik levha ihracatını me
nettiği için yerli imalQLhaneler de e~ki 

stoklarını kullanmaktadırlar. Maama
fih tıra, bıçağı fiatlarındaki bu yiık

selişin daha faıla devam etmesine im
kan yoktur. Çünkü Almanyadan ya

kında 100 bin paket tıra, bıçrığı gele ~ 
cektir. Diğer taraftan Flat Atur11.kabe 

komisyonu da tıraş biçakları fiatlarını 
tespit edecektir. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletinin bir tamimi 
Teşvlkl sanayi kanunundan istifade 

eden müesseselerin vergi vera rü.sum

Jarının depoziteye veya temlııata bal
lanebilecek efyası hakkında Gümrük 

ve İnhisarlar Veklletinden ılikadar
lara bir tamim gelmiştir. Makine ve 

8llt muafiyetini kaldıran 2-9406 sayılı 
kararnameye göre inşa ve tevıi mal

Zt'me!i!:İ, profilli demir, kalorifer ve e
lektrik boruları, çatılmı, bina aksamı, 

çimento, tuğla, lavabo, banyo tesisatı, 

nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvvei 
muharrik:e, istihsal ve nakil tesisatına 

linm eşya, vesaiU muharrike yedek 

ve bazı parçaları, muafiyet ruhsatna
me~inl haiz bir müe~~ese tarafından 

muafen itbal edı1mek istenirse, güm
rük ve sair vergi. ve resimleri teminata 
bağlanabilecektir. 

Gazocağından 

tutuştu 

elekleri 

Beyojlunda Gaz sokak 10 numa
ralı evde oturan Lien i!'mindeki gene 
bir kadın dün gece geç vakit mutfak
ta yemek ısıtırken gaz ocağından en
tarisi tututmu~, yanmafta batlam1ştır. 
Kadının feryadına yeti',len komşulor 

onu kurtarmışlardır. Vücudünün muh
telif yerlerinden ağırca y.anmlf olan 
Esen sıhhi imdad otoroobilile Beyo~lu 
hastane~ine kaldırılmıştır. 

maktaydı. Alman istilbı altında bulu
nan Polonya rejisinin ne va-ı.iyette ol
duğunu da bllemiyoruL Avusturya re
jil.l de, geçen seneye kadar piyasamız
dan tütün almaktaydı. Bu sene bu reji· 
nin piyasamızla ne şekilde bir alaka 
temin edeceği hakkında da blr fikrimiz 
yoktur. Acaba, tütün piyUMlnda yeni 
alıcıların azalması üzerine vaziyet ne 
olacak? Geçen yıllara nispetle az tülün 
mil satacağız? Bütün bu suatlerden en
dl,t etmeğe lüzum yoktur, Çünkü pi
vasada bulunmamak ihtimali olan Po· 
İonya, Çek, Avusturya, Fran'i3 reJileri
nJn yerine, İngillz Ticaret Birliği kaim 
olmaktadır. Şimdiye kadar İngiliz Ti
caret Birliğinin, piyasa açılmadan ev~ 
vel de 3 milyon İngiliz liralık tütün ola
cağından baluedilm4ti. Bundan ba,kıı 
İngiliz gazetelerinde de, Türk tiitünle
nne rağbet edildiğine dair yazılara te· 
aadüf edilmektedir. MalO.mdur ki, ge
çen Umumt Harbdcn sonra, İngilizler 
Amerikanın Virjinya tütünlerine alış
m..ı,lardı. Bu yüzden Türk tütünleri İn .. 
giliz piyasasındaki mevkiini kaybetmiş
ti. İngiliz Ticaret Birliği, Türk tütün
lerine eski rağbeti temin elmeğe çalış-

Yenl hazırlanan ekmek tipi raporu 
Ziraat Vek&leUne gönderilmiştir. \re .. 
lcilct tahlil raporu üzerinde tetkikler 
yaptırm-i!:lctadır. Muvafık görüldüğü 

takdirde bu tip ekmek yalnız İstanbul 
vlH\yeti hududlarına münh:ısır k~1ma
Y1P memlf"ketin her tarqf1n1 ~mil bir 
ekmek tipi olarak kabul ~ilP.eektir. 

ıı HER GÜN BİR il 
Beşiktaş halkının 

ekmek çıkarıyor. 

bir derdi ... Fırıncılar elbirliği yaparak az 
Beşiktaş kaymakamlığı, bir fırıncıyı 

maktadır. H. A. 

Altıı fi alı 
, Albn fiaUannıla dün biraz düşüklük 

k aydedilml,tir. Cumarte!li stünü 2:i.25 
lira olan bir a1tının fiatı, dün, 2!5 liıa 
idi. 

Rektiirüı konferansı 
tTnvienite Rektörü Cemil Bilse!. Ud 

sün evvel Ankarada Boğazlar meseleslı 
Ankara muahedesi hakkında bir kon
fer&M vermi$tir. Dünkü nü."'hamızda 
b u konferansı yanl111ıkla Eminönü 
Hallı:evinde verilmiş diye yazılmıttı. 
İtizar ederiz. 

Edebi roman 

ANA 

Küçük sanallar kanununa 
aykırı hareket edenler 
:P.fobilyacı Lazaro Franko, yanında 

İtalyan tebaalı iki kişi çallftırdığt hal
de kanuni müddeti zarfından zain· 
taya haber vermediğinden yakalan~ 
mış, ikinci sulh ceza mt.h~emef:inde 

para cezasına mahkOm edilmi,tir. 
Bundan baıka Sf'bze h&.linde AbdüJ-
1(3nl de yanında beyanname vermeden 
Yunan tebaalı Yani adınd.ı birini ça

lıştırmakta olduğundan k;i.;ük san'at
lar kanunu abkimı daire~inde m~hke
meye verilmi.ş ve para ceza.tına mah
kOm edilmişUr. 

Tefrika numarası : 41 

KIZ 
Yazaı: PERİDE CELAL 

Adliyeye verdi, 
Son günlerde, Beşikta, fırınlarından 

fazla •ik.iyet edilmektedir. Bu clvarda 
oturan okuyucularımızdan biri, Ji'11ıze 
temize gönderdiği bir mektubda diyor 
ki: 

•Buradaki fırıncılar elbir?i~'i. yaparAk 
az ekmek çıkarıyorlar, Halk, hazı ak
şamlar fırınların önünde ~klcıncğe 
mecbur kalıyor. Halbuki fl'.'hrln diğer 
semtlerinde fırınların önünde bOvle 
bir kalabahk görmüyoruz, a-:::ıba ne
den? 

Acaba, Be$iktaş fırıncıları, diğer fı
rıncılara ni!ıpetle d~ha mı az un alı

yorlar? Buna ihtimal verem:yoruz. Jler 
halde az ekmek çıkarmakta ba,ka bir 

çıkarak Ahmedle yaş:amayo başlaması 
ve bütün bu hidiselerin altında eıil
mlf, mahvolmuş, uzak, kederli bir 
tavır takınan Canan... Bu evde artık 
bir kS.bu!'I yaşadığını 1Bn1yordu U
yanmak istiyen, bu kibustan kurtı.1-

mak: için çırpınan bir adamın l'~leti 
ruhiyesi içinde idi. İşte bu esnada ba
basından mektub gt'lmişU. ·Ann~n 

- m - ı farkında idi. Bu değişen· ~y. içine rahat.sız, sensiz yapamıyor. Nasıl ol-
- Gitmelisin, dedi Canan. garib bir korku veriyor, ona yaklat- sa mektebe devam etmiyorsun. yaw 
Hava kapalı idi. Gök kurtuni ve ya· maktan kendisini menediyordu. nlmıza gel• diyordu ihtiyar ad.ım ... 

kındı, pencereler buğulanmıft:ı. Per • Gene kadın. ~llerinl dizlerinde ka- Bu mektubu aldığı zaman biröcnblre 
vazlardan dış.arıya doğru aa.rkmıı buz vuşturmuş, hiç kıpırdamadAn dev1.1ı; tr~ni düşünmüştü. ileriye doiru ray-
parı;alan gOrünüyordu. ediyor, biraz boğuk bir ~&le: ların üzerinde akıp giden vagoıtlar -

Canan odanın en lot kfü;esinJ seç- - Böyle l;lzım, diyordu, Babanın don birinde olmak için hlren1J~.ti. 
mi-fli. Yüzünün göl~ede kaldıitnı bil- hakkı var. Mademki mektebe devltm Sonra Ankaradaki ev.. Annesinin 
eliği için müsterihU. Sesinın titremen1c- etmiyecelWn.. müşfik yil7.Ü, babası, arkadaşları .. 
aine çalışarak~ Re~id: Karlar altında tertemiz, ferah ş ~hir .. 

- Evet gitmellsi.n!. diye tekrar elti - Fakat seni nasıl bırekınm, • dtdi. Fakat bu öı.leyi~i derhal inkArla ken. 
Gene adam au.1uyordu. Soh.'ln·n ya- Nasıl .ıynlı.bUiriz? dl~int vicdansızlıkla, vefasızlıkla it 

nında oturrrıu,tu. Cananın hranlıkta Y01lan söylüyordu. Bu ayrılık ona ham elrnişti. •Hayır, de.-nişti. Onu se
parlayan &ôzJerlnct, şak:ıklanndakl par. her :tJmankindt>n mümkün görünü - viyorum. En mü~kül zamanında bı
ç.a parça beyaz SD!jbıra baktvPrdu. y~r~~. Bu evi, bu kadını terketmeyi ı r~kmak, ayrılmnkl Bunu dü,ş~.n~:t>k 

Gene kadının yüzünUn di~er taraf- duşunurken hafif bir üzüntü, keder bıle alçaklık... . Fakat ıene duşunu -
ları ıölgeler içinde kalıyordu. Bu .. hİ5ı!letmekle beraber, günlerdir dr.- yordu. 
nunla berabt-r Rqid, kıpkız.ıl yanan vam edip bu hidi~lerle dolu, ıı - Canana gelince~ kaç gündür ısrar 
yanaklannın uclarını, boyalarıı hafif kıntılı hoyeltan, göz ya!flarından, ız- ediyor, •git. diyordu, git• ve gene a
ta.şmıe: kınnızı dudaklarının uclarını tırabdan kurtulmak istiyordu. Alevin dam kabu1 ebnemek için cebrü nef -
leçebiliyordu. kaçıft, o endJoeJ,,.r, ara,tırmalaT"... sedertk itira7Jarla mukabele ediyor· 

Onda bir teyin değifmlf olduıtunun sonra ıenc kızın birdenbire ortaya du. Böylece yaptıiı feycien hoşnua • 

diğer fırıncılar da kontrol ediliyor 
mesele var. Geçen gün gazeteler, Be
şikta,ta bir fı rının unu olmadığını id
dia ettiğini, yapılan araştırmada on 

çuval ununun meydana çıknnldıjını 
yazıyordu. Bu küçük havadisten fU 
neticeyi çıkarm;:ık kabildir: Demek o

luyor ki, bazı Beşikta• fırıncıları , el
lerindeki unları fiat farkınôa:ı istifade 
ederek başkalarına salıyorlar. Eğer 

böyley11e1 Belediyenin fınncılar hak
kında daha cezrt kararlar vermesi 1&-
zımt1ır.• • 

Beşiktaştakl okuyucumuzun mektu
bunu aynen neşrettik. Belcdıve İktı
sad müdürlüğünün bu semttekı •iki-

yetlerin önüne aeçeceiini ümid edi
yoruz.. 

Okuyucumuzun mektubu üzerine 
Beşiktaşta alikadRrlar nezdinde tah
kikat yaptık. Bundan birkaç gün ev
vel, Beşiktaş kaymakamhğın1n, depo
sunda un olduğu halde ekın""k çıkat'

mıyan bir fırıncıyı milli korunma ka

nununa tevfikan Adliyey-P tevdi etti
b>ini ö.~endik. Beşiktaş kaymakamlı

ğının bütün bu şikSyetlerln önüne f!C
çerek Beşikta, fırınlarını daha fıkı bir 

!"Urette kontrol edeceğini, depoların
da un saklayan fırıncıları yakalnyaca
ğını ümid ediyoruz. 

suz, fakat vicdtınen m\i~terih olu - - Demek beni istemıy.,rsun? dedi. 
yordu. Kalmak istemiyordu, gitmek.. O zaman. Canan başını kaldudı. 
Bu da elinde değildi. Çekiniyoriu Reşidin gözlt"rini yakından gördü. Ou
Hareketinin çirkinliği onu tir\ütüyor, daklan dudaklarına değec""k gibiydi 
utandırıyordu. - Bütün bu geçen vak'ırbrJan 
Yavaşca yerinden kalkarak gene sonra kalman doğru olmnz, dedi. De

kadına doğru yürüdü. Yaklaştı, Elle- dikoduları biliyorsun. Şirr.di Alevio 
rini onun omuzuna koydu: Ahmedden evvel senin ınctre~in ol

- Na~ıl ısrar cdebiliyors.un? diye duğunu söylüyorlar. Sonra da ikinılz
mınldandı. Seni yapayalnlZ btrakıp den bahse başlıyacaklar. B~lki ba
gidebilir miyim? ban da bunları duydu. Hakkı var. 

Canan. sinirli bir hareketle bat.nt 1 Gitmeli!'Jin. 
önüne eğmişti: 

- Babanı dinlemeğe mecbursun, 
Annen rahetsıı.mı,. Sonra ben de 
senin gitmeni istiyorum. 

Son cümleyi söylerken 6CSİ birden
lre çallaklaş:mış, bozulmuştu. Gene 

adam, ona doğru bir•z da.ha eğildi. 
hayretle: 

- Bf'nim gitmemi mi iııtiyoısun? 
diye sordu. 

Gene kadın, onun yakından ybzünü 
görmesini istemiyordu. Göz altların -
da derinleşen, gevşeyen ve buruı;uk
ları alnını ikiye bölen çizgiyi pudra 
ile örtemediği için korkuyordu. U
zaklaşsa, eski yerine otursa, diye dü
filndü. 
Reıid onun omuzlarını hafifce sıka

rak: 

Heyecandan gözlerini kırpıştırıyor, 

hıçkırmamak için dudaklarını sıkı
yordu. Gitmelisin, dediği esnada, kal
bi derinden derine adeta agrıyor, hü
zünden vücudü uyuouyor~u. Gene a
dam, kucaklamak ister ltibl ellerini 
omuzlarından yavatca arkaya doğru 
indirdiği :z.aman kalktı, sıyrılıp, u
zakla,tı. Arka~ını duvara dayayarak 
hareketsiz kaldı. Reşid: 

- Snna yaklaf8mıyorum da, dedi. 
O gecedenberi... Anlamıyorum, beni 
sevmiyor musun artık? .. 

Gene kadının dudaklaruıda acı bir 
tebessüm belirdi. 

Seviyordu. Hem de belki eskisin
den çok daha kuvvetle, ateşle .. 

O kolların arasında bulunmak , o 
dudaklara. kendini bırakmak için ya-

!{lr .<J-. benlerile siması tıpkı bir ressamın bo- Hakim IU'"luya ne diyeceğini _J; 
~- • b veıv-· yAlarını ayarladığı çan;:ı{;a ı.rc:n7.emişti. O hiç tereddüdsüz ,u ccvr;ı 1 ot'I~ 

Yaşı her halde elliden a'8\i:J değildi. _ TabU hakıu-et ederim. JJenıl! ııı'~ 
Mahkeme salonuna gırdiği zaman teyzçsi, annesi olacak lc:ada~ yıu••"'.' 

mübaşirin gösterdiği suçlu sandalye- yım1 Bir de utanmadan sl7Jn h bl
sinde yer aldı. Yanında davacı oldu- nuzda da lcyze ve anne diye baı: ~
iu anlaşılan 25 - 30 yaşlarında bir tab etmekten çekinmiyor. J{aıt. ,r'~ 
eenc oturmuştu. dar adamın ben ne diye teyıeııı. ~ 

H8kim delikanlıya ne istediğini aor... nesi olayım? Onun için ben on:l~)or! 
du, o anlabnaya b&şladı: ilk defa o bana hakaret ~tıı:ıiş 

- Efendim, dün- akşam tramvayla 
,____ d •. dedi. ı- ~· eve gidiyordum. A~ay a lnecc~ım }ıi.k w 

sırada bu bayanın yolu knpattığını Kadının bu cevabı, ba$ta .~iıwı" 
mak üzere bütün dinleyicilerin 1"' fi" 

gördüm ve ·TeyzcciJim, miisaade e- de hafif bir tebesüm uyandırdı "~cd" 
diniz de geçeyim• dedim. O bana dö- d.ı ~, 
nüp yukarıdan aşajp sü.~diikten sonra hidlerin dinlenmesine başlıııt , 3 gilı1 
.Terbiyesiz• dedi. Ne cevab vereceği- cede kadının suçu sabit görüli.İ.~yse d' 
mi şaşırmt.f, bütün tramva.y halkına müddetle hapse mahkUm edildi 
rezil olmuştum. Nihayet ubredemedim. cezası tecil olundu. f,8~[.ı\!'t 

•·-B·a~y~an_,~a•n•n-em~•y•e•ri•n·d~e~v-arsı_,,,nı,..,.~,,,.b~a~-""""'""""'""'""'"""""'""'"",..,,.· _._ -~--~· 
. - -

Benzin tahdidatı Gene 

Ballıanlar 
Yarın hususi otomobiller, Et I d 
h 

A d • 1 .. 1 • ra ın a 1 ususı anız mo or arı {Başmakaleden d•~ 
islemiyecek gene bu b edbaht topraJ<l"1 

• tila edecektir. r 
-- Bu k ere Balkanlard a ıı-ıl'! ı' Bentln sarfiyatının tahdidi hakkın- "9"~ 

dalti kararnamenfh nakil vasıtalarına cak o lan harekit artık g ;.t'I' 
aid rnoddesl yarından itibaren tatbik olduğu ııibi olmıyacaktır. ,ıJ~ 
edllmeğe ba,lanacaktır. Du münase- lardanber i bir ço k mili ı;ı• 
betle alakalı makamlar birer gün nö- vatanı olan Balkanlar sad~j ' 
betle çalışacak olan çift ve tek numa- mille tin olamaz. Bura da k~r 
rah tabilerin bir liste~dnl lıazırlamış- lerini Balkanlı ıayan her ,.ıtlılt" 
lardır. Husus! otomoblller gibi moto- tin mami, tarihi hatırası ıwall' 
sikletler ve deniz ı.nezzüh motörlerl aıl kültürü yatmaktadır. ~:':".~ 
de yarın sabahtan ltibattn lolemlye- B•~J 
ceklerdir. lann her noktasında her b,.....• 

m illetin hakkı vardır. V• ı.rl~" 
en a z hakkı olan ihB1uJ~ate j,;ıı" 
Bulııarlar hanııi tar erın ! ff. 
mazilerine ve hangi eserl•::r~ 
~enerek Balkanlarda büy it,,.,. 
sahibi olmak istiyorlar 1 ~ 
bile geçen u ra kadar b~ ~ 
Bulgar isminde yafıyan bd'~ U1"' 
bulunduğunun farkında dd. 1"' 
di. 1829 da Edimeye ka~~~~ Iİ' 
Ruslar, güzergahlarında "' 
aanlarına yakın bir dille I< : ·" 

Okuyucu mektubları: 

Lalelide uykuya hasret 
çeken bir semi ... 

Lalelide oturan Ulviye Sakar ismin· 
de bir kariimizin aşağıdaki mektubu 
aldık, aynen ya:ı:ıyoruz: 

.. oturduğumuz semt Belediyenin is
timlak ve yol inşaat ınıntakasına da
hildir. Veznecilerden Laleliye inen bü
yük yolun devamı olan Ko~ka caddesi 
aylardanberi yapılmaktadır. Fakat bu 
yolun inşaatına başlandığınd:ınberi ı..a .. 
lelide oturanlara gece uykusu haram 
olmuştur. Çünkü aaat bire dolru ynni 
herke!in en tatlı uyku~'Unda oldu~ 

bir zamanda büyük &na caddenin or
tasına gelen taş yüklü kamyon ve.ari'.l
balar büyük bir gürültü ile boŞaltıl 
mağa ba,lanıyor. Bu tahliye e~nasındl\ 
büyük taşlar teker teker kamyon ve 
arabalardan cadde üzerine atılmakta 
olduğundan saat birden sonra başla
yan korkunc gürültü yalnız uykuları 

açmakla kalmıyor, Asabı da. bozuyot', 
Ve asıl garibi ne zabıta, ne de Bele
diye memurları ve bekçiler bu hale 
müdahale etmiyor. Birkaç defa şah

san geieyarısı evimden çıkarak bu 
kamyonlann yanına kaciar gittim ve 
geceyansı halka bu l•kenceyi yapmak 
için hangi makamdan salih.iyet aldık
larını sordum. 

- Derdinl git de Belediyeye anlat. 
dediler. 
İstanbul Belediyesinin bu vaziyetten 

haberi var mı, yok mu? Eğer yoksa, 
bu bale derhal nihayet veri!mell \.'e 
mü~ebbibleri cezalandınl:nalıdır. Yok 
bu hal Belediyenin malUmah tahtinde 
cereyan ediyorsa bu yanlışlığın en kı.sa 
bir zamanda tashih edilmesi icab eder ... 

Hakikat: - Okuyucumuzun bu haklı 
şikayetini sütunlarımıza geçirdik. İs
tanbul Belediyesinin bu nyguıu.uz. ha
le derhal nihayet verece~inc eminiz. 

Askerlerimize verilecek 
hediyeler 

Üsküdar Parti. reisliğine seçilen LOt
(i Aksoyun reislitinde Üsktidar Hal
kevinde büyük bir toplantı yapılmış
tır. Ü!!küdar köylerinden gelen mü
meş~illerin ve kaZBnın miL1evvtr gcnc
liğinden kalabalık bir kafilentn iştırak 
etti~i· bu toplantıda kahramal'l o"'dU
muz.a verilecek hediyelere aid faalı
yetin umumileştirilmesi ve bu husus
ta bir merkez komite5'i te~kill karar
la~ltrılmıştır. Şimdiye kndar Ütltü~ar 
Halkevine verilen hE>diyclerin miktarı 
1000 parçayı geçmiştir. 

nıyordu. Arzu ve ihür.JSli'.l dolu idi. 
Bo~almak, göz yqları, okşanmalar, 
buseler içinde avunmak, kcnditu u
nutmak lçin o göğsün üzerinde kr.1 -
maya ne büyük ihtiyacı vardı.. Oııu 

itmi,ti, istememişti. Çünkü kendi•ine 
yaklaştığı Z11J1Un durgıın, heyec.ınsız 

gözlerini, sıkıntılı yüzünü gör;nü~tü. 
Bu gözlerle yüzde ölmiit bir orzu -
nun yrrini yalnız şefkatı hal tA. mer
hamt>tin almı' olduğunu faı ketmişti. 
O dudakların birer buz gibi vuzune 
değeceğini, o kolların ağır bir yük 
kaldırır gibi vücudüne dolanaceığını 
hi!'l!'öetmi,ti. Bu arzusu~ istek.sız gPlişi, 
eşktan uzak, bir kazazed~ye, bir bed
bahta açılır gibi önünde r.çılan kolları 
islemiyordu. 

Orada arkasını duv.ıra dayamış, 
kederken bitkin bir halde cBeni artık 
istemiyor, diye düşündü. lkni arzu
lomıyor, sevmiyor .. İhtiyarl,1dım, çök
tüm, çirkinleştim. Onu benden uruk
laştıran budur. Zavallı ÇOl.•!k, belki de 
bunun farkında değil, belki de beni 
artık sevmediğini bile bilmiyor,• Fa
kat o, hakikati görüyordu. Ale,,.ir. 
kaçtığı geceden, o geçen leliıkelten 
sonra a.,ıkı ile aralarında açılan uçu
rumu görüyordu. Göz yaıları, günler
ce ıüren en~eler, ı:tırablar yalnız 

1 jı1İ !.i. inıanlara teıadüf ettik er P': 
retle kayd ed erler. Şu hald• ~' 
kan müna.zaaaını kökünd•~. ıllf' 
!etmek için yegane çare biı 11, . tuğumuz yola doğru gitm•~~ 
te bu yoldur ki, yinni sened, ~ 
Balkanları baıka milletler• ~ 'f 
nümuneı i olacak bir kardef ' -i 

b~ ~ vaaı içinde yaşatmıı v e '· 
kadar devam eden huzurll ~~ 
eylemiıtir. Ei er ııeçen aırı" elı" ( 
milliyet prensipleri ile har,.; f, 
dilecek olursa, artık gözle~ 
yet iyi açmıı olan Balka11 ~ık '/, 
terinin bu tecavüze en bÜY": -" 

..ı~..ııı •. ret ve ıiddetle mukabele ~' 
ğinden kimse zerre kadat .;,ı-J 
etmemelidir. Bulııarlar \'llf,.ıı ,. 
ya üstüne Ma carlarla mütt• jsl~· 
hareket yapmak ıevdasınd• jıl 1. 
her halde tarihi mes'uliyet ,il',. 
t ün neticelerini gözönüne 

bir daha düıünmelidirler. fi'.~ 
Y okıa haklarını müd•~ 

hazırlanan diğer Balkan m · f 
yeni bir çok Görice zaferletl 
mağa hazırdırlar. ~ 

Necip Ali KO~ 

r ...... ~ .. .. i .. "iö»"v '"ô) 
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BUGÜNKÜ PROG~ ~ 
d ~ 

18,00 Proııram, 18.03 Cazbal' 1 
18,30 Çiftçinin saati, 18.45 JCôf 1. 
19,00 Oda musikisi, 19,30 t1'11''/! 
19,45 Yeni şarkılardan ömektet• t/ 
Radyo gazetesi. 20,45 Büyü!< ı.P .J 
yeti, 21,30 Konuşma. 21,45 F-3-d'-o :1:, 
orkestra51, 22.30 Haberler, 22-4~,. ıf" 
salon orkestrası, 23,00 Dans müP" 

23.25 Yarınki program ve ka.Psıı* 
27/11/ 1940 ÇARŞAJlllJ.. d 

ıl ıv 
8.00 Program. 8,03 Müzik. ~ ~ 

berler, 8.30 Müzik, 8.45 Yern• •• flJ,; 
12,30 Program, 12,35 Karışık r r 

12,50 Haberler, 13,05 Karışıl< fl1 
13.20 Radyo salon orkestrası. ~ 

yüzüne, saçlarına, güzelliğine % 
zararlar yapmakla kalmıyara1'• J'". 
rındaki aşk, heyecan dolu, Jıf~,~ 
kulu, fakat harikuli.de süıel .~· 
da bozmuştu. Ona •Seni sc" r
demek i~tiyordu. Çok yalnız;ı~· I 
bahtım. Kendimden bir teYie~~·.ı' 
tiğini, bcklenilrniyen bir yu.;ııt fYf 
yuvarlandığımı hi!'lsediyorur11~ .. ~ 
kalbim, eskisi gibi gene, ku""~/ 
tiraslı çarpıyor. Gencstn, fJ' 1 

kuvvetlisin.. Bende olmıyan -1' 
maliksin. Seni istiyorum, aeni ,ıı~ 
yorum. Arbk beni istemiyen Jı: ~ 
Ah sevgilim, bana nasıl utJI ' _!'"; 
hayretle, bir yabancıya bakııJ' ,,

1
, 

baktığını görüyorum. Belki aı ~. _ı 
mı· ,, 

sonracna~ıl ben! Bu kadınla f'i 
ye kendi kendine soracak!ll~ .. ,,e f 
beni düşün, ne hale geldiğirrl~·tilJ' 1, 
de gittikten sonra nasıl bii!'lbl1 t I_ 
kılıp gideceğimi dü!fün.. J{11Y

1 ·~ , 

min söylediğim bütün sözlet~J d 
yalan.. Seni .seviyorum, gıtrr;ıor·' ı 
tcml•·orum .. işte hakikat bU ~ ııflı<". 

Bı.itün bunları ona söyleme ı1' ·~ı 
yordu. Hatta bir an böyle '~ecıt"° 
nu,mayı aklından geçirdi· 
kalır, gjtmez, diyordu. .,ıJ 

(ArJ<a:ıl 

y 

ı 
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SON ·HABERLER 
Y ılbaf ı ve Noel 

tatilleri 

İngilterede 
}Palnız bir gün 

tatil yapılacak 

Mesai Nazirınm 
verdiği nutuk 

"'11.ondra 26 (A.A.) - !nııiltere iı Na
)l ' Noeı ve yıtba,ında ancak bir glin, 

lioetde, yahud da yıibafında tatil 
~ılrııasıru istemi• ve bilhassa demiştir 

~~ ~ü,manın sekteye uğratmak iç~ 
~ tttı~ gayretlere ratmen gayelerı· 
~~ ~Kurundaki istihsalitımızın h~ 
),,ı. buyüktür ve her gün de daha zı
, . art.maktadır, Herhan_gi bir gevtet
llt .:;- t.lmanı değildir. htihsalin hızı 
4-t dar artaraa nihat za!er günü o ka
~ )'alunıa,ır. Binaenaleyh, hükUrnet 
oı., b •ndU.trlainde çaıı.an bililmum 1-
tıı titrden ve işçilerden, bir günlük. t.a
tlıı hıric, hem Noelde, hem de yılb•
>ot, d:ı. iatihule devam etmelerini isli .. 
' ve tsaMın ne Noel, ne de yılbafın
tltı:Unzam seyri.sefer kolaylıkları ya· 

ı~:ıcaktır .• 

t ardım arttırılmalıdır 
~•York 26 (A.A.) - İngii~eroye 
) fatla. tayyare ıönderilmesını iste
~ .ı\rneriknlılar, mühim blr ekseriyet 
14'ı . etmektedir. Hatti Ameri~anu: 
do,, di nıııu mudafaa proııraını. bu yuı 
~&hhur bile etse. Gallup ınüeue
'ttj bütün Birletik Amerika devlet
~ . efkarı umumiyesinde yaptığı an .. 
t:· 1ın heticeıi i.fte budur. Bu müessese
~~ 11\üdürü yaptıil beyanatta dem~tir 

~ .... Arn~rikalıların umum.t kanaati 
lıcıı llf ki, lngillere harb sahnesi oiınak
~· Bugün. muhar•benln buhranlı 
~eaıd.ir. lngiltere mu~.ffer olursa~ 
~ ?ika kendi tayyarelerını harbe sev 

~~iü;"b;~~ı;;ı~ 
nin Akdenizdeki , 

faaliyeti 

Askeri vaziyet 
• • 
ltalyanlarm yenı 
müdafaa hattı 
neresi olabilir? 

(Ba• taralı birinci sahifede) 
dan aonra ikinci ,.e ku vvclli bir 
ınüdafaa mevzii tutmu.ş \"e İ)i mü
dafaa etmek ,.rtite bu mevzi kar .. 
fUD1da Yunan 11erl hareketini dur 
durmaia lmkin bulmuf olurbu·dı. 
Halbuki; italyanlar bu me\ züu ~ .. 
mal mıntakasuıda, yani Pogı-adcç
ftloskopolis kısmında tutunaınamı, 
lar ve orasını Yunanlılara terke 
mecbur kalm1.1lardır, Acaba niçin? 
Bu mevx.iden &0nraki yük~k dağ
larda bıhusus bu kı' mevsirnlnde 
onlann da bannamıyacaklan tabi1 
olduğuna ıöre ric'atltrini Elba-;an· 
Berat hattına kadar uı.atmak fik
rinde midirler? ... Fakat, bunu ya
parlarsa Epirdeki kuvvetlerıni de 
Berat· Avlonya hattına kadar ıe-
rl almalan ve umumi müdafula• 
rını, Adrlyatik denizinin şark ke .. 
nannda adeta ıeni,çe bir köprU
batı cibi olan Elbuaıı - Bent -
Avlonya hattı iq:erlne naklelmele .. 
ri lcab edor. 

Acaba niçin? ıualine btr cevab 
verebilmek buıil.n bir ha)'li pç 
olmakla beraber Amavudluktaki 
İtalyan ordusunda tahminin çok 
üstünde bir k.anfıklı.k olduğu ve 
ehemmiyetleri a•ikir olan muda
faa mevzilerini de belki bu yüz
den terkelmek ıatırannda kaldık.
lan "'Öylenebllir, 

Biraz yubnda kısaca balu.etıi
iimlz yüksek dailarla sarp ve dar 
vadilerin bilhassa kışın, Yunan or
dusunun kaundJiı büyük muzaf .. 
feri)·etl ıeni~letmek için yapttcıi{ı 
seri hareketleri rtiçleştiric.i blcer 
m.inl o1duk.lanna fiiphe yoktur. 
Ancak, fU hakikat de wıutn1ma• 
mak li.zımdır ki, bir mi.ni ne ka• 
dar kuvvetli olursa olaun, eier a• 
tqle müdafaa olunmazsa kıymeti 
axalır "Ve nihayet reçilmeğe mah· 
kôm olur. Tevall etmekte olan hl 
di~ler bu işin bu defa Ama,,ut
lukta da bOyle olacaiı zannuu ver 
mektedlr. 

Amerikada harb 
lehinde neşriyat 

«Düsmanlara 
' 

açıkça harb 
ilan etmeliyiz » 

~hı,.. 26 (A.A.) - B. B. C.: Dün 
~rede İnııiliı hava kuvvetleri. ta~~
~ t\ t\etredJlen tebUğe ıOre, lnC.·1Z 
~ kuvvetlerine mens~~ -~mbardı
' taYyareleri pazar gunu Draç li
~ ına taarruz etmi,lerdir. 10,000 to-
~'tt lolu.1t bir gemiye tam isabet vfıitı --
~~ "'1ur. Dlior küçük bir gtm! yan- Nevyork 26 (A.A.) - Herald Tribu-
ı.~t, Rava defi topunun ,ıddetli e- ne ıazeteıl Amerikadaki düşman ıiya
"tirtıe ratmen taarruz muva~fakiye~e ıi mümessillerinin nuıl bir tehlike teş;
tı. 1t~~~rımiştir. Tayyarelerirnııden bı- kil etti~ini ehemmiyetle kaydediyor ve 

ı::; "üne avdet etmemiştir. diyor ki: 
"\~ ~ht tölde Derne Appoloni~, :'0~- •Amerika bitaraflığı üzerinde ısrar 
~ t Bardia'ya tserruı ed.ilmıştir ettiği için, hedefleri dürüst veya kirli 
'd. t'de bir kışla tiddeUi suretle bom- her türlü vasıtalarla İngiltereye yar

?011'rlan edilmittir. dım ve Birleşik Amerikanın silihlan-
~htuk.•ta aoıkeri binalar hasara uğ- ma milli programına sekte ver1nekte 
'-.:bt llardia'da bütün hedenere tem olan bir ıürü diplomatı ~rındırıyor 
.\ tler vik:l olmuftur. Atikir olarak bizim dü,.manlanmız o

\( ~linia'da bir İtalyan avcı ıayya- lanlara harb ilin etmemi7. daha doğru 
~utilrülmüttUr. İtalyan prkt A!- olmaz mı? Bu suretle dostluk maskesi 

ti da yeniden Assa.ha taarruz edıl- tafıyan ve aiyasi masunlyetten istifade ,.t .. Bombalar limanda bulunan bir eden onların suikasdçi mümesai.llerin
' ~U:.ın Yanına düşmü,tür. Bi~ depo- den kurtulmut oluruz. 
•t \t lllrtlan büyük yanJ!"ın 40 kılomet
.,.,~ ?aktan görülebilmiştir. Guba'ya da 
~ ~uvaffakiyet1i bir taarru:r: yapıl· 
"tteı · liava kuvvetlerine mensub tay
~~ ''"r dü•man arazl!Ji üzerinde vio:l 
~r:ia "1larda keşif uçu$ları yaparak 

Yunanistanda İngiliz 
askerleri bilfiil harb 

>ı,, 1 lı lTıalCımat •ide ebnl~lerdir. Tay- ediyorlar 
~ı;~~izi.n hepsi üslerine avdet et· Londra 26 (A.A.) - Daily Herald'ın 

harb muhabiri Y•zıyor: Müttefikleri-
lı1iieSSİr hücumlar mlz. Yunanlılara mümkün her vuıta 

1..\r Ue tak
1
viye göndermekteyiz. Tayyareler, 

~ :tıt 26 (A.A.) - Yunanistandaki harb evanıru ve askerler taşımakta 
~1: hava kuvvetleri tarafından ne,- ve bu e~emmiyeuı hareketler rnrasile 
~b. bir tebliğe ıöre, İngiHz_ ~yya- her etin lta.lyanlann mağlO.biyetlerinde 
~' ~ePedelende düşman motörlu n•k irnll olmaktadır. En kısa b~ müddet 
~ 11arını muvaffaklyetle bombar- lçind~ ~n:are meydanlarl vücude ge· 

•ttı f!tınitlerdir. Göricenin timallnde tirilmı,tır. lnıiliz mühimmatı ve hususi 
'~tdcn İtalyanların yardımına gı- nevinden bazı ısiliihlar İtalyan mağlO.bl 
-, tır kolu ve motörlü cü"Z.ütamlar.. yetini daha feci bir hale sokmaktadır. 
~ "l)ıütf!tekkll 3 ayn kol, alçaktan ta- Bundan bat-ka Yunaniatandakl tayya
\ ~iden İngiliz tayyareleri tarafın- re meydanlarının etrafında İn~ilh: as .. 
~t' tıunluğa ufratılmı~tır. ?ı'fotörlü kcrleri nObet hf-klemektedir. Temin e
b 'ft ~ l'•ndıA:ı, kamyonların d~vri1dl· dildiğine göre İtalyanlar, tayyarelerle 
~lt~lıtların bozgun bir halde kaçtılı getirecekleri kıtaııt ne bu meydanlara 

IJrnı..ur. taarruz etmeyi ara,tırıyorlar. 

~ARBAROS 
Yazan: 

Ekrem Reşid Tefrika No. 
38 

Yüksek infilak 
maddeleri istihsali 

Kanada, kimya 

harbi için 15 

fabrika yapıyor 

Obüs, bomba ve 
mayin imalatı 

Ottava 26 (A.A.) - Kanada mühim• 
mat istihsal bürosunun bildirdigine gö
re, Kanadanın yüksek infilak maddeltri 
istihalcltı 1941 senesi ortaları için is .. 
tihsali düşünülen miktarın daha fİm

diden üçte birini vermektedir. Harb için 
kimya ve infil.Bk maddeleri isühsalitı 
Kanadada 15 fabrikanın yapılmasını J
cab ettirmektedir. Meı.kUr maddelere 
aid bugünkü program, Kanadada imal 
olunan bütün obüs, bomba ve rnayin
leri doldurmaya kili gelecektir. Run• 
dan başka obüs doldurmak için de mü
him miktarda infilik maddeleri deniz
aşırı ınemleketlere veya Birlefik Am.e
rikaya gönderilebilecektir, Mühimmat 
ve Harb Teçhizatı Nazın Hovve, im
paratorluğuİı pilot yeti.filime phi.nı mu
cibince verilecek olan bir motörlü ta• 
lim tayyarelerinin derpif edilen müh
letten 15 ay evvel tamamlanacajını 
söylemiftir. 

Mussolini'nin uğra• 
dığı ağır hezimet 

(Baftarafı 1 lnd ııabl!edo] 
Hitlerin kıt mevsiminde Balkanlarda 

bir harb cephesi açılması fikrini mü .. 
said ıurette karşllayacağına inanmak 
için hiç bir sebeb yoktur. Bulgaristan 
veya Yugoslavya yolile bir müdahale 
halinde tesadüf edilecek colraft mii.f
külit büyüktür. 

Türkler tarkl Trakyada lhtiyat ted
birleri almışlar ve hayatı menfaatle
rine yapılacak bir tehdide kartı mü
samaha gösterm.iyeceklerini Bulıar hü
klımetine açıkça anlabnışlardır. Hit
Ierin hareket. sHtlerinin bir kere da
ha değiftirilmesi zarureti hasıl olmuş 
ve Balkanları tehdid ve vadlerle rl
metmekten ibaret olan Alman siyaseti 
ıittikçe artan i\içlüklerle kartılatmıt
tır. İngiltcrcnin bu vaziyetten isU!ade 
etmesi lhımdır. 

Times gazetesinin Sofya muhabiri 
yazıyor: 

Burada ötedenberi h8kim olan ka
naate göre Bulgaristan, üç taraflı pak
ta iltihak etmiyecektir. 

Harbin diğer vakayiinin ki.ffesinden 
ziyade mühim bir tesir hasıl etmt, olan 
Göricenin sukutu, mihver taraftarı o
lan mülritleri teskin etmi,Ur. 

Daily Telegraph gazete.sinin askeri 
muhabiri yazıyor: 
Yunanlıların bilhassa Görice mınta .. 

kasında kazanmıt oldukları z.a!erlcr, 
Yugoslavyanın sevkulceytt vaziyeti ü
zerinde büyük bh tesir icra etmi$Ur. 

Türkler tarafından yapılan ihtarlara 
rağmen Bulgaristanın bir Alman taar
ruzunu kolaylaştırması ·korkulan da 
Yugoslavya üzerinde tesir icra ediyor
du. Yeginc muzaheret ve Sellniğln 
haib malzemesi kaynaklarile olan ır .. 
tibat ve münakalltı muhafazası ümJ .. 
di Yunanistanın vaziyetine bağlı idi. 
Şimdi vaziyet, son derece değişmiştir. 
Bir taraftan Almanyanın Yugoslavya 

arazisinden geçmek istemesi veya bu 
araziden ı:orla geçmeğe kıyam etmesi 
imkAnı artmıştır. 

Diğer taraftan Yugoslavya, lm.Uhanr
da mukavemet ve mücadele edebilmek 
için çok mükemmel fir vaziyette bu~ 
lunmaktadır. 1 J 

Yugoslavyarun Seli.nik ile lrtibatmın 
kesilmesi veyahud arkadan vurulması 
ihtimalleri zayıflamıştır. Yunanlılarla 
İngilizlerin muvaf.fak:iyelleri, Türklerin 
ihtarlarından ayrı olarak, Bulgaristan 
üzerinde tesir icra etrniftir. Müttefik 
İtalyanın imdadına koımak, Almanya
ya zorla Yugoslav arazisinden geçmek 
karnrını verdirebilecek bir lmll midir? 
Sevkulceyş bakımından hayır, YugOI~ 

lavyanın mukavemeti halinde Alman
yantn bitarafbğından elde etnıekte ol
duğu menafi kaybolmuı o1acakhr. 
Faz.la olarak Avrupa askerlerinin en 
kahramanlarından birine karıı yapıla
cak bir kış harbi1 bllhssa motörize kı
taat için pek o kadar cazlb bir fey 
değildir. 

Yunanhlann muzafferiyeUerl, Yu
goslavyaya lstik!Aiinl muhalua !çln 
yeni imkliniar bah'8tmı,ıı{. 

Yüzlerce İspanyol, sularda bocalıyor. 
İnsan salkımı taşıyan gemi parçaları 
kaye.larda hurdahaş oluyor. 

ı~'~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-..! 

~11t ;::. lahahı gaziler bli~k bir tid- ı deni:t, gıtlikçe büyüyen bir kuvvetle 
~~"•l ~cuma seçiyorlar .. lki gün bu yuQehp alçalıyor. Her bir dalga uze-

Deniz.in yüzü eııkaz1a, tahta parçasl
le, kırık direklerle dolu ... Bunlara ü
midsi:z: eller sanlı kalmı_,. İmdad yay
garaları, korku .;ığhklan etrafı sarı
yor. Fakat çılgın fırtına bunları duy
mak istemiyor, bilikis tiddeti:ı.i arttırı
yor. Kudurmuş anasırda zerre kadar 
merhamet yok ... 81.rharo"un düımıınla
n üzerine sanki gök kenJL;.t hücum et
miş ve hepsinin imha::;ına azmetınit-

' q~:u>re Cenk ve kıtal eyleyip bir rindQ beyaz koııuk saçakları peyda o
lt~U 1_rleri toprağa seriyodar luyor. Fırtına timcii bir kasırga, bir 3-

~d." :~u günü va biraz; ıük1·ınet fet teklini aldı, Kumluk üzerinde bu
t :ı.ı~lcı ti. G,nuler sa.hile yanAŞilbildi. lun~n aemiler demırlf'rmi tarıyo:. Bir 
~ rı. Ri..ı.lleler Ayt'sinde irkib ha- çoiunun t.incirleri kopuyor. Avare kal 
~ ht~~t>tlıyor. İndirilmif olan topl11r- mıt gemiler, artık ancak sulara ve rüz
~~t l'·açı gemHere yerle4tirilebildi. gira tibJ. Serenler yelkenleri tutamRZ 
~~ Urk kahrıt.tıanhırı ne atef din- oluyor. Direkler ı>art;a lınıp dtişüycır. 
~:~t~:~ top... HemPn goz karartıp Deltlalarla beraber gemi!cre dehşet de 
~t Ut@rine hücu:n t'ylediler ve o giriyor. 
ı_;, ıt_~ıtab verdilı:-r ki o sabaha ka- Şimalden esf.'n TÜ7girA karfı hareket 

bırıp lt'miye k.-,yan1adıklan top- mümkün değil. Bu r üıgıir e:ıtik~ li, 'd akıp kaçtılar... mandan çıkmak kabil olamıyacak ... Bu
~t, lh llıııt, aalim geml!erP. girmif o- M teşebbüa eden ){emller, sahile dü,ü
\ ~ ... ;ıa._ kavu,tuklarını z•nnedı- yor, birçoklan çarpı:;ıyor, zedelenlycır, 
• \..,t..ı •kat Y•nıhvodJr .. çünkü ha- yumurta kabutu ılbl parçalanıyor. Ba-
" "'"b . k'lt~t ıre son derece sert olar•k :z:ılan da sahile yatlanıyor, karaya ctu-
~ a~•iadı . Müthlt bir fırtına hü- ruyor, açılan rahnelerden giren aula· 

Yor. Koyu yeşil renii alan rı.ıı te1lrlle yan yatıyor. 

tir ... 

Ceuıılr halkı, pencerelerden, evlerin 
damından, İspanyol donanmasının feti.
ketini rahatca sevredebilmioti. O gün 
Ceıairliler için emsa!aiz bir coşkunluk 
günü olmu,tu. Kendinden •eçnıit olan 
halk, Allaha tilkrediyor, batan her ye
ni gemi için. havalarda kollarını sallı
yor, el çırpıyor, ı.evinc dolu niralar 
atıyordu. 

Denizden gelen feldket çığlıkJarlle 
dolu olerak esen rüzı:;:Ar, tehrin üzerin
den geçtikten sonra CO$kun sevine 
yaygaralarını toplayarak memleket da
hiline dotru bir mtijde gibi &ötürü
yordu. 

Telmeu.n Beyi miittebklerinin mah
vü perif8n olduklarım ötrenince: 

- Bize artık ~eri dönmek dilft\i ... 

İngilterede 
sivil müdafaa 

ordusu 
Anavatan muhafızları
İhtiyat polia - Kadın 
tetkilatları - Taraaaud 

mevkileri - T email 
grupları 

Bugünkü harbi.er, sivil hayatı da 
tehdid ebneklen geri kalınadi

ğma göre, askeri müdalaa ordusu ya
nında bir de sivil müdafaa teşk.il6tı 
vücude getirmek ~rurt olrnuttur. 

Bu teşk.lli4 harb buluUarının ufku 
karartmağa başladığı dakika ile, harbin 
bilfiil b8'1.ayabileceği :z:aman arasında 
askeri organizasyon dereceıı;inde büyük 
bir ehemmiyetle hazırlanmıo bulunur. 

İngiltere, bu harbin ha.flamasından 
dört Y.tl önce, halkını sivil müdafaa ba
kımından hazırlamağe batlamlŞtı. 

Bugün harb halinde bulunan İngU
terenln sivil müdalaa tetkilltı aca'ol 
nasıl Joliyor? 

ANAVATAN MUHAFIZLARI 
Tamamen sivil halkt.n teoekkül et

mif oJan bu ordu, yalnız kendine ve 
vatandaolarına hizmet etmek.le kalmı
yor, bazı bakımlardan mücadele kuv
vetlerinin vazifelerine de bir yardım 
te,kil ediyor. 

Bu sivil teşkil8tm en yenisi ve en 
mühimmi, •anavatan muhafızlan• dır. 
Bunlar, daha evvelce, .. mahalli müda
faa gönüllüleri• namını alıyordu. 

Yeniden orgenize edilerek meydana 
getirilmiş olan İngiliz sivil ordusunun 
sayısı, 1,3001000 i bulmaktadır. Her liln 
yeni uzuvların iltihak eltillni de dik
kate alacak olursak, bu yekıinun daha 
!atla kabaracağı tabl!dlr. 

Mahalll müdafaa gönüllülerinin ara
sında çiltçilerden, Amerikalı i.f adam
larına ve kepı kapı dolaşan ıütçiller
den meb'uslara kadar bir çok kimseler 
bulunmaktadır. Vazifeleri, bazı mem
lekeUerde ağır neticeler tevlid etmif o
len hava i5tllbına ka1"1ı İngiltereyi hi· 
mayedir. 

İHTİYAT POUS VE İTFAİYE 
Normal polis kuvveti, iki sınıf büyük 

ihtiyat kuvvetlerile 1&i;laınlatt.ırılmıt~ 
tır. Gerçi bu ihtiyat kuvvetler, para 
almamakta ve hanları karnen polislik 
vaıifesi gönnekte ise de aynen polis 
tallhiyetini haizdirler. Ayrıca iki me, .. 
bur teşkil.it daha vardır ki adına, cha· 
va hücumlarına karıı tedbir• ve .yar
dımcı itfaiye• servisleri denmektedir. 

Bunlardan iklncislnde, tamamen bu 
itle metgul, yahud gönüllü olarak kıı
men bu vazifeye kendini vermif k\m
seler bulunmaktadır. Poliı ihtiyat kuv ... 
vetleri gibi, resml itfaiye te,Jıtilitına 
ellerinden gelrn yardımı gösterirler. 

.Hava hücumlarına karşı tedbir al
ma> te§kilitı arasında sedye taıtyıcı
lar, bekçiler, yıkıcı grupları mevcud
dur. Bütün memleket içinde hava hü
cumuna .kartı · gece gündüz faaliyette 
olan gözcü mevkileri bulunmaktadır. 
Burada bekleyenler her türlü ihtimale 
karfl hazırlıklı bulunmaktadırlar. 

SİVİL KADIN TEŞKİLATI 
Sivil kadin letkillbna gelince. ba•

lıca cyarduncı ka.ta servisleri• ·Kadın 
deniz hizmetleri•, ·Kadın yardımcı ha
va kuvvetleri• nden m.ürekkebdir. 

Bu hi:z:meiler, bllfill mücadele için 
ayrılmıt erkeklerin yerini doldumıak 
için vücude getirUmi,tir. Bundan bat
ka hastabalucı teokilitı vardır ki, ·Si
vil ihtiyat be1114ire teşkllitı• ndan bat· 
layarak, deniz, kara ve hava hemşire
leri olarak hirka~ kola ayrılmıılardır. 
Ayrıca .Kadınlar lejyonu., cK.adın 

nakliyat servisleri•, ·Mekanize nakli· 
yat birlikleri• mevcuddur. Bu birlik.ler, 
hem anavatıında, hem denlz.afırı mın .. 
takalarda sivil müdafaa tetkilibnı blı 
yerden bir yere tafUDaktlr,, toförlük ve 
cankurtaran otobüslerinde: makinistlik 
yapmaktadır. 

cKadın gönüllü servisleri> )Mı, tayya· 
re imalitında kullanılan madeni et)'• 
toplamak için alikadar memurları oto
mobijle taıımaktan baılayarak görebi 
lecekleri herhangi bir i$i yapmağa ha
ZJ.J'dırlar. 

Bunlar haricinde ·Kadın kara ordu
su• adı verilen bir te,kllat daha ver 
dır; zirat ticarette pek lüzumlu olan 
itleri görmektedirler. 

TARASSUD ~IEVKİLERi 
İngiltere, müdafaa~nın hayaU bir 

k!sm.ını da, sahil hatları boyunca yer 
yer vücude getirilmlf müteaddid kü 
çük. mevkiler teşkil etmektedir ki, bu 
ralarda gece gündüz gökleri tarasaud 
eden erkekler bulunmaktadır. Dalma 
uyanık bir vaziyette t.ayyareleri göz.le 
mektedirler. 

Bu gözcü mevkilerde bekleyenler de 
en mahir pilotlar kadar mühimdir. Bu 
ralarda tamamen gönüllü olerak vazi 
fe almış binlerce sivil mevcuddur. Tü 
kenme:t bir sabır ve metanetle ıivll 

)erin hayatını muhafaz.a ile m~gul 
dürter. 

Bunlardan başka iki mühim te~kill 

dedi ve bu ihtiyatlı hareketi ifa etti. 
Bütün Cezair şehri Hızırı istikbale 

çıkmıftı. Kendisine ya11ılan tezahür, 
bugüne kadar yapılan:.arın en parlağı, 

en coşkunu oldu. Hızır, sarfetmi' oldu
ğu gayretten bira:z: yorgun görünüyor
du. Maamafih a:z:ameUni zerre kadar ol 
!!'Un kaybetmemişti. Zafer nurıle ay
dınlanmış bir çehre Ue alkı~lar, •yaşa
sın Barbaros• nidaları ar~'ındııı ilerli
yordu. Yanında bütUn mÜC'adele müd
det.ince kendisinJ bir dakıkn bile ter
ketmemiş olan mnne\•t ev1Adı Hasan yü 
rüyordu. Yirmi sene sorıra gene Cezal
ri Beşinci Charles'in hücumuna kftrfı 
müdafaa edecek olan Hasan, bugünler
de aldığı derslerden o z.atnan iati!&de 
etmeği bilecektir. 

Geceye rağmen halkın coşkunluğu 
devam ediyor, se\•inc aesieri yükııı~:i
yordu. Anasırın yardımı Hızırın Allah 
tarafından siyanet edild~ine bir delil 
gibi gösteriliyordu. Bu itibarla mem
leket üzerindeki nüfu'Z.u bir kat daha 
arttL 

Bu zaferden sonr'1 Barbarosun ismi 
denizler üzerine yayıldı ve dütmanlar 
arasında korku saçt.ı. Tarihinde bu ane 
kodar böyle büyük bir gollbiy•t kay
detm.emif olan Cezair telırin'l de (Ga
zi Cızair) namı Vt!l'ildl. 

* 

İngiltere Krah. hava kuvvetlerlnl teftiı ederken 
daha göze çarpar. Bu iki tetkil.it u- ı Biri ·İngiliz Kııı.lhaç Cemiyeti• di
kerlerin istirahat zamanlarında net'eli l:eri ·Se.n Con hasta nakliye livası. 
bir vakit geçirmelerini temin ederler. dır. Bu iki teJk.il.ô.t sulh zamanlannda 
·Milli hiuneilere mahsw temsil tetkl- bile, bo, vakitlerini hallcın ille tedavi 
lib• ve .Kara, hava, deni:t enstitüleri• itlerine kOlflmağa veya llic vermeğe 
Bunlar arasındadır. hasret.m.İ§lerdir, 

En.sa adını alan birinci teşkil8t, or- Bu iki kurum. ha.rb devamınca müş .. 
dular için pek lüzumlu olan ucuz ve-ya tereken çal1'arak, çok müşkül ve müş
bedava temsiller vermekle mükelleftir. fik olan taahhüdlerini yerine getirrnek-

Bu teşkilit, anavatan dışında bile, te rekor kırıyor. Sür'atle ve &amiml
her türlü müşkü13ta rağmen, ordunun yeUe gördükleri hizmetleri sayesinde, 
neş'esinl arttırmaya çahşır. Naafl adı- diğer memleketlerde olduğu gibi, ka
nı alan ikinci teşkilat i5e, çok eski za- ra, hava ve deni:z: servi:ılerinde bir 
mandanberl kurulmut olup ayni işi gô çok vatanda$1armın hayatını kurtar-
rür. maktadırlar. 
KIZILJJAÇ VE HASTA NAKJ_,İYE..-;i Bütün bu servislerin, kasket üzerin-

Sivil müdafaa ordu.sunun son Jki kıs- de, yakada veya kolda taşınan, kendi
mı, belki en meşhur ve en büyilk olan terine mahsus alimeUeri ve takdir ni-

~E~: ~~:~~~:E~:: 1 
Tramvaylarda on 
paralık biletler 
Tramvay biletlermin vergi yü

zünden beı otuz para, yedi oıuz 
para ııibi keıirlermi kaldırmak ta
savvuru var. Bu on paralık ke
ıirler ya mütterileri, yabud bir 
lira ıründeliği olan biçare biletçi
leri on para ziyana sokuyor. Yedi 
otuz paralık biletin ıekiz kuru§'l 
çıkmaıına ıeı çıkarmıyacak olan· 
lar çoktur. Bu on paralar da tay
yareye veriline memnun bile olu .. 
ruz. Ona mukabil ikinci mevki
lerdeki keairlerin mÜ§teriler lehi
ne kaldınlmuına taraftanz. 

Allah belalarını versin! 
Avnıpanın batında ve bu ci

han müvazenesini bozanlann Ö· 
nünde üç bet tef var. Onlar ağzı
nı açınca, dinleyenler kıyamet ko
panyor, alkıt tufanı dünyanın her 
tarahnda çınlayor. Zannedenini:ı 
ki bunlar memleketlerinde baıta
cıdır ve ebediyen öyle kalacak· 
)ardır. Hayır ••• Öyle değil. •• 

Bunlardan biri ve iki muavini 
merak etmİfler. Kendilerini tanıt
mıyarak bir kazinoya ııirnıİfler ve 
balkın kendileri hakkında ne dü· 
ıündüğiinü öğrenmek istemiıler, 
bir maaaya toplanmıı ırruı>a bi
ralar ıımarlam.ıılar, en iyi cinsten 
Münib biralan. Sonra onlara ken· 
dilerini tanıtmadan isimlerini ha-
tırlatarak haklannda ne düıündük 
!erini ıormuılar ••• 

Gnıpta cevab yok. Tekrar bi· 
ralar ıunırrlanmıı, sualler tekrar
lanmıı: 

- Şefiniz ve muavinleri hak· 
kında ne dütünüyonunuz? 

Gene cevab yok. Tekrar bira
lar ıamarlanmıf, ıualler tekrarlan
mıf, cevab yok, cevab yok ... 

Saatler ııeçip de hepıi kafalan 
tütaülediii halde muavinlerden 
biri ıualine gene cevab alamayın
da ayaiını yere vurarak: 

- Allah belalannı versin!. 
Diye kızmıı. O zaman sarhoı 

gnıp, bardaklannı havaya kaldır· 
mıf: 

- Hurra! •• Demek hep ayni fi
kirde imitiz! .• 

Diye bağlnruı. 
Hep ayni fikirdedirler. Fakat 

bu fikrin İzhan için fıraat bekli· 
yorlar. 

Aydınlığın ve 
elektriğin 
kıymetini bileceğiz:! 
Ortalık kararınca yatağlna çe

kilen köyler için bu günün dün· 
Cien, yannın bu giinden farkı yok. 
Fakat geceleri Beyoğlunun, Tak
simin, hele lıtanbul tramvay yo
lunun, aokaklannın ziyasını az 
bulanlara, Londrayı, Berlini, Pa
risi acı acı yi.dedenlere artık gece
ler bir zindan bayatı yaıatmtt ol
sa gerek. 

lstanbuldan bqka tehir gönni
yenler, bu karanlığa çabuk alı· 
ıırlar. Fakat Avrupanın nur ıe
hirlerme haaret çekenlerin bu za. 
manda bir defacık oralardftn 
geçmelerini temenni edene!< lı
tanbula na11l can attıklannı ııö
rürdük. 

Işıkların aöndüğü 
gecenin aabahı 
Her ıeye alııılıyor. Bu koca 

tebrm baıtanbata karanlığa ııö· 
mülÜ§Ü ilk ııece bizi ne kadar 
tatırttı ve ne kadar hüzne dü· 
türdü. Harbiye meydanında 
tramvay bekliyen iki kitinin mu
havereıini dinledim: 

- Siz l'encainiz. Bu meydan ... 
ların ve bu yollann karan1ığını 
ilk defa ııörüyoraunuz. Halbuki 
benim ııencliiimde bütün lıtan
bul zaten bazı yerde bir pencere
den ıızan ziya ile aydınlanırdı. 
Böyle büyük li.mbalardan eaer 
yoktu. Bu meydanı biz her gece 
bu kadar karanlık görürdük. 
Sonra yavaı yavat aydınlığa a· 
lııttk. Bu karanlık bize de ıiz 
ııencler kadar buin ııörünüyor. 
Fakat ona da alttılır ..• 

- Ev~t, bu aabab limanı aa
ran ıiai, gördüm de alıımarun ne 
derece müeıair olduğunu düıün· 
düın. 

- Ne gibi? 
- Sabah tıpkı o geceki ııık· 

lar ııibi, ııüneı maıkelenmiıti. 
Bu ıiı latanbula pek nadir i.rız 
olur. Halbuki Londra, ıenenm 
kırk haftaıını ıis içinde geçirir. 
Bundan dolayı Londralılar, ka -
ranlığa çoktan alıımıı obalar 
gerektir. 

Selim ILHAMI 

AMERİKADA ESKİ GANGSTERLERİN MÜTHİŞ MACERALARI -
MAHPUSLARIN HAYATI - AŞK - KAVGA ve KİNLERİ -

İBRET AUNACAK SAHNELER 

Türkçe Sözlü 

DEMİR KAPI 
Filminde herkesi heyecandan titretecektir. 

Baf rolde : O H A R L E S BOYER 
Persembe ;ıık~amt İPEK te 
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POLİTİKA • ASKERLİK 

İtalyaya yapılan 
ha va akınları 

Arnavudlukta 

1 .. ngiliz tayyareleri, İtalya üzerine J'ap 
bklan akınları sıkl8'brııuşlardır. 

Cenubda Yunan adalarında tesio; edilen 
bava meydaııları Vasıtasile., Yunanista
nm in)dadına kotulurken, şimalden de 
Lond.radan veyahud civarından kalkan 
incili• tayyııreleri, yul<andakl İWyan 
sanayi merkeılerini bombardıman et .. 
me.kte.dirle.r. Bu 111retle ~izmenin hem 
koncu, hem de tabanı ateşe san.lmıştır. 
İn&iliz tayynelerl, Amavudlukta Av .. 
lonyaı ve Dra~ 1imanlannı da şiddetle 
bombardıman ebnektedirler. Bu bom .. 
bardıma.nlar, bir taraftan, İtalyadan Ar 

ııavudluta yeni kuvvetler ıetm~sine 
mini olurken, aync::a, Yunan Jru;kacı 
altında bozguna uğrayan İtalyanların 
kaçmalarına kar!Jı blr llıtiyat tedbiri ola 
caktır. Zaten Yunan kuvvetleri bir ta
ıaftan Erıeri, difer taraftan Ohrl ıölü 

ıahillerinde Poıradeç'tcn Elbasan İ:ii• 

ti.kame.tinde yürüdüklerine ııöre, İtal· 
yanları uran çember ıittikçe kapan· 
makta ve mütecaviıin cittikç.e aahilden 
alikuı kesilmektedir. 

Manevra 

Filhokiko İtelyon teblijini tetkik 
ederak, .Düşmanın harekatı ı

talyan ordusunun maııevraları.oa mini 
oJamamışU.r!. Fakat itatyanlar mane-v .. 
ra )·apmak maksadile ml Arnavndluk
ta Yunanlsta.na kartı harekete ıeçmi, .. 
ıir? İşte bu nokta üzerinde ha.kkile 
durulabilir. Buna dotrudan 41.oğruya 
tebliğ lir.anında manevra demek daha 
doiru olur kanaatindeyiz. Şu muhak• 
kaktLr kJ, İtalyanların sahilden muva• 
aolalan müşkül bir hal almakta, belki 
daiıla.n kuvvetleri turada burada topla 
ybllmek için manevnılar yapılmaktadır. 
Fakat bu manevralar, Göriceden sonra 
Erreri'nin düşmesine mini olamamak• 
t.adıı-. Erıeri tam manasile d~iınce da
ha cenubda kalan ve Korfu'~un lİmal 
ucu istikametine tesadüf eden Aya • 

Saran<li limanının vaziyeti de kendili
f"inden tehlikeye ,trecektir. Öyle ıörü .. 
itiyor ki. Yunan harekeli ve İtalyanla• 
nn heyecanı bu tempo ile devam ettiii 
takdirde Amavudluğun temizlenme~ 
çok uzun ıü.rnılyecekti.r. 

Alman müdahalesi 

Fakat Arnavudluk taınıunile ~gal edil 
dikten ıon.ra itllyanın vaziyeti daha 

feri bir hal alacaktır. Çünkü bu takdir 
de İngiliz ta.yy•releri, Arnavudluktakl 
Görice, Errlri ve Tirana ha\ .. meydan• 
larmdan kolaylıkla istifade ederek, ital 
ya )'anmadasını tam manasile faaliyet 
sahalan içine alac::aklardır. O vunan (İZ 
menin baldınndakl, koncundak.i bütün 
mıntaka1ar daha kolaylıkla bombardı .. 
man edilebilecek.tir, Hattı\ İn.cili:z: filo
~""Undan blr kısmınm Korlu adası bo· 
)'Undan şiınale doğru Adriyatii{e çık

ması, ve'. buralara iltica eden İtalyan 
donanması tabiyesini çok müııkül \·a:tl
yetlere sokması mümkündür. Fakat bir 
Alınan müdahalesi olmadan, buradaki 
üslerin Almanyaya 1car,1 kullanılnuya .. 
ca.iı da kuvvetle tahmin edilebilir. Bun
dan dolayıdır ki, A.rnavudlukta Yuı.ıan 
lierl•yişl uttıkço, Almanluııı İWy•n
Jan yardım ihtimalleri daha azalmak· 
tadır. Çünkü bu takdirde İngifulerin de 
Yuna.nistandakl üslerden Almanyaya 
karfı istifade etmeleri muhtemeldir. o .. 
nun i(İndir ki Görice düştüiü nınan, 
Atinadald Alman büylikelçillii de Yu
nanblarm . evincine iış:tira.k-etmi"I ve bü• 
)"iik bir Yuna.n bayrağı çekmi,ti.r, 

Neden müdahale etmiyor 

Fakat Almanyanın müdahale et .. 
memesi de İtalyayı daha çok feci 

va1.Jyete sokacaktır. İtalya, Yunanistan 
tarafından ma(lUb edilirse, sonra Al• 
manya, Avrupa nizamını hangı devletle 
beraber kuracaktır? Onun için Alnıan• 
yanın da sırf italya yüziinden müşkül 
.-.ruar içinde bulundulunu gözönüne 
almak linmdır. İnriltere. Yunanistan• 
vcrdiii pnnti)i yerine cctirirkcn. bu 
prantinin hükümlerine harfi harfine 
riayet etmekte ve Yunanl!itandaki üs
'er vasıtasile yalnu Yunani5tana teca .. 
vu'Z. edene kar'fl harekete geçmek• 
tedir. Şimdiye kadar, ne Girıd, ne Yu• 
nanistandaki difer üsler, meseli ne ~e· 
Uinik, ne Yanya, Aln1anyanın şark ce
nubunu veya Kumanyada tesis etLigl 
uslerl bombardıman ic;in kullan1lman11f 
tır. Çünkü Almanyadan Yunanistan• 
karfl dojTudan do(ruya hiçbir teca\·üı 
harf'kt"tl y•pılmamışhr. İ-r;te Almanyayl 
müttefiki olan İtalyaya derhal yardım 
etmekten nıeneden lmlUer 0.1'1\Sında bu 
noktanın da mühim bir rolü vardır. 

11 -- Cezair hükümdarı 
Hızır Bey 

di. İsyan •d•n eınıer muhafıtlannı Netice 
öldürerek hisara Utica etmete çal.ış-
mı,ıardı. Top ate•i sayesinde isyan yalnız İnciliz.leriJ\ Yurıa.n harbinde 

İs- bastırıldı, tevkif edilenler de celllda İtalyaya kar,ı bi.r üstünlü.kleri o-
teslim edildi. ı Jacakttr. ~imdi;)'c kadar İngiliz ton·are 

Moncada'nın kumandasındaki 
panyol donanmasının imhasından son
ra, HıZll', Ceza.irdeki mevkiinin çok 
sağlam olduğunu anlatmıftı. Ancak 
tehirde asayiş temin edilmiş dcğıldii 
zire mevcud esirlerin aded.J yerlilere 
faikti. Her an bunların isyanı tehli
kesi karşısında bulunuluyordu. Gerçi 
bu esirler kaleye, kervansaraylara, 
muattal hamamlar& yerleştirilmiljlti . 
Bir kısmının ayaklarına demir vurul
muftu. Fakat bu tedbirler kifi geJ .. 
miyordu. Ansız.ın bir tecavüze maru'Z. 
kalmak korkusile yerliler günle be
raber evlerine çekiliyorlar, dışarıda 
kalmaya mecbur olanlar da sillh ta
şıyorlardı. 

Hızır, bu kadar şiddet göstermek trri wMelİı Londradan Mila.noya gelmek 
taraftarı değildi. Ancak merhametin itin 1000 kilometre mesafe katettikleri 
esirleri kıyama tqvik edici bir hare· halde. bundan sonra daha kısa me~a
ket gibi tC'fsir edilmesi dü.şüncesile :nü- felerden u("acaklan için daha a:t zaman, 
ıamahaya meydan vermedi. ve ben:rin urfede.~kle.rdir. Sonn: ital• 

?.f.emlekette emniyet ih15.I edilmişti. 
İspanyol esirleri, adedlerinden ziya
de. henüz vatandaşlarının elinde bu
lunan ada üz.erindeki hisara - ki bu
na Penon denirdi .. güveniyorlardı. 
Bu hisardan gizlice kıyam tetvikleri 

Bu isyan hareketi Ceuirde bir e
sirler meselesi mevcuJ olduğunu ve 
bunun da bir arı evvel ha1ledilmcsi 
187.ım geldiA;inl gösterdi. Memlekette 
asayişi temin edebilmek, encak eslr
lerin muhafaza altına elınmetjle müm 
kün olabilecekti. Binaenale)·h hapi
saneler inşası zaruri Röründü. 
Yaptırılan bapisaneler üstü örtülü 

gf"tlnti yerlerini havi geniş ve yük
sek duvarlarla muhat sahalardan iba
retti. Gündüzleri esirler burada ya
rı serbest olarak yaşıyorlardı. Ge· 
celerl ise dütman gemilerinden çıka
rılmıf zincirlere vuruluyorlardı. 
Aralarında, hüsnü halleri sayesinde 

emniyet telkin edenlerin, mük.M'at ol~-
eörüyorlardı. 

1 
mil . en rak nims~rbest bir hayat sürmelerine 

Bir IÜ?l· batmıt o an ge enn - .. . . 1 kazını ıkarmak hizmetinde kullanı- musaade venlıyordu. HattJ bu~. ar -
ıan esi:ıcrin kıyamını bastJrmPk için d~n ballları şehrin çarfı~ında dukkAn 
top blle kullanmak ıoı\ırarında kalın-1 bile açnuııı. [Arkw vıar) 

yaya relmek \çio artık düşman mem• 
leketlcrinden uçmak mecburiyeti iflhl 
bir tehlike de yoktur. l\fcoçe1a bu 1a:r'" 
yareler İngiltere"en dü:r. hat jı;tikaıne
tindc İtalyaya gelmek için şimdiye ka• 

dar itl'al edilmi Fransa toprakları ü
terinde 500, İsviçre üzerinde JSO kilo
metre kada~ bir mrsafe katediyorlar
dı. tl~telik Alpler, Jura'lar, hele bu kı!'!I 

me\·!!ıiminde tay)"Brelere karşı tiıbii bir 
nıitni te-şkil ediyordu. llalbuki ~imdi, 
ingili:z: tayyareleri daha mutedil iklim
lerdt"n u(ank. dü--ıman ha,•a difi lo~ .. 
larının da att"şine maruz kalmadan I• 
talyan sanayi mcrke7.lerine ula511bile ... 
ceklerdir. 

Hulisa,. İtalya, Yunanlstandan üs ıs ... 
tememlş, Adeti\ bell istemlt ı:ibidir. 

Mümtaz: Faik FENiK 



4 

Bir futbol hastasına cevab ! 
Uypeşt'in tehrimize ge!ip be, maç ı anlafl1la, tabiye. birbirlerinden ı:ı.yr~ 

yapacağını Hakikat, okuyucularına müj ş:@ylerd.ir• diyormuşum ben ... Halbu~ 
deledikten birkaç gün sonra futbolda ben taktik başka, sis•em başkadır; bı
tutacağınuz sistemi tay?n. edelim ve o- rinci5i tabiyedir, ikınL..ı.si ise t.akı~ın 
na ıöre ecnebi takım gelireanı, cüm- stili işleyi' va anl~şma tarzıdır. demı~
Jesile hulisa edil~bilec2k bir yazı yaz.- tim. Ona göre bun hır he~ ~ynı_ mana
mı, ve bu yazımla ecnebi teonasıarının yı ifade edermiş! Muh~rrı~!" ·l~tel"fen 
faydasız olmadığı::u, ancak bunlardan ııeninle bunları ayrı bır gun munaka
iyice faydalanmak için tutacağımız sis- şa edelim• davetini ~ern~unı~/eae ka
temi bize öğretecek kıymetlı takımlar bul ediyorum. Onu bır gun Şertf ~ta
ıetirlmemiz li.zım geldi3ini anlalmağa dındaki köşesinde, y.lhud Fener stadı
çalışmışıtun. nın sol tribününde bulacak ve çflk t"ev-

Muvakkar Ekrem, bir ak,a.n gazete- diği Galata.sarayını çok zayıf - haydi o
ainde bu mevzuu ele almak i~temiş, fa- nun tabirile ~öyliyeyim - mininı bir ta
kat tersinden tutarak bana cevab ver- k.ımla oynarken seyredecek ve cBak, se 
ınif. Yazının başlığı şudur: • Futbolda nin takımın oynayış ve an.Jayıf tarzına 
hanı;i ıi3teme uyacağız'?• BOyle bir bak• diyeceğim. Bir de Oalatasarayın 
sual mevzuu bahsolRbtlir, tikin ona Fenerbahçe ile yaptığı bir maçta gene 
ıöre takım ıetirtelim iddiası tamamen onun yanına gidebilir ve bir daha: 
yanlıştır.• 0 Bak seninkiler bugun taktik ile oynu-

Bunu görünce, bakalım nic:ın yanlış- yorlar, fakat oyn:\yış ''e Bnlayış tarz
mış! diye merak ettim ve y.,,ı.ıyı so- lerı geçen seferkinln aynidir. Fakat 
nuna kadar bu merakla bo.iur.cıı oku- bak, Fenerbalıçe <le bamb;ışka bir şe
dum. Merak etrne:n liz.ımdı. Çünkü kilde oynuyor•. diycbiliri~ . Böyle mi
Muvakkarın futbolda her me~cl~yi in- sa11er1e konu$ursak daha iyi anlaşaca
ce eleyip sık dokuduğunu biliı~m. Bo- ğımızı zannetmekteyim. ,una okudum, çünkü muharrir ıki sü- Muvakkar ya:ıısını 'u tez ile bitir!
tunluk yazısında bu yanlışı i;:ah etme- yor: Seyirci zevkinden evvel, futbolr.u
ie yanqmıyor. Yalnız benim ecnebi nun istifadesi konu~utması l.iz1r.ı ge
takım a:etirtmiyelim, demek istediğimi len bugünlerde, M.ıca.rbtancbn bir la· 
iddia ediyordu. Hayrettirj ba~lık, ya- kım getirmek gün::ıhı krbairden madud 
zının her zamanki Muakkarı gfu:·terme- olm~a gerek ... Ve futbolcniarın JsH
mesi kadar, makale iie aliıka&ızdı. Bir fadesi için r.eha, antre:ıör, iyi ta1inıat 
de şöyle bir cümle~i var: •Bir <cnebi daha birinci plin<la düşünülecek ltl
takımı davet ihtiyacı, enönce t>ek ta- zımelerdir.s 
bit olarak müsabaka arzusurıdan do- İki ıütun doldurup benim ·:Ecnebi 
iar•. takım getirtmemehyiZ• dedlğimi iddja 

Bu i$ görünüşte öyledir. Faı<at biz eden muharririn fU !ikri:'le bakın; is
aetirttiğimiz ecnebi takımlarL"'U" kar- nadmdan beni nasıl kurtarıyor. Benim 
,ısına (BalkanWar haric) maAlübiyeti için kazdığı çukura farkında olmad~n 
evvelden kabul ederek çıkarı?:. dü,müt de haberi yok: ·Ecnebi takım 

Bir ecnebi takım, ,unlar için de ça- getirtmekten önce düşünüle~k şeyler 
ğırılınrut: .Sonra organitatörlerin, ku- vardır• demek istemiyor mu? 
lüblerin, bölgelerin mali k'tlkınmaları- Yoksa bu iki ~tu:lu doldururken 

d beni anlamamazlığa geıip Uypeşt'in gel na yarar. Daha son.·a d. e.nzarı umu-
mesini istemiyorsun .. diye garib bir id

miyeyi tatrnin - .s 
Hangi kulüb kalkınması? Kulübler diada bulunmakla ve beni pekil<i an-

•imdiye kadar kazandıkluı paraları ladığını gösteren bir haşlık koymakla 
banyolarına, koniod3rına, 18.ilalarına taka mı ebniş dersiniz? 
mı sarfetüler? Bu hususta bu kadar sal Fünı :ıan ~EKİL 
mı idin? Seyirciyi btnun vazıfe.si, her 
işimiz tamam olduktan sonra ciüşünü
lecektir. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRA!\I KIS~llNDA 
Gece saat 20,30 da 

Ayak Takımı Arasında 

Bizim her teYdcn önce diişüneceği
miz, pa.remınn barice çıkması ftdakir
]ığına mukabil bu takımlardan en iyi 
bir ,ekilde istirade etmektir . ~u da ge
lişigüzel, yani Muvak\t.Arın ldd1a~ı üze
re aklımıı.a geleni çagtrmakla değil, 
teknik adamların tespit edec~klf'ri bir 
program tak.ib edHere~t olur. 

Bugün Uypeşt, yarın Sunderland, ö- İstanbul asliye 12 nci hukuk nıahke-
bür gün Arsenal gibi büyük takımları me~inden: 

Resmini ~ördüğünüz. bu güvercın 
Nevyorkta bir fahrikatöra .:ıiddir. Fev. 
kalitde bir hayvandır. 70.000 lira değer 
biçilmiştir ... Çiftleştirmek ~çin sahibi 50 
bin lira istemektedir. 

İlanı aşka en 
müsaid zaman 

Amerikada geçenlerde aşk hakkında 
yapılan bir anket tu neticeleri vermış· 
tir: 

İlinı aşk için en müsaid zaman, ge
ce saat on imiş! ... Yaz mevsiminde ve 
otomobil içinde saat onda ilinı qk çok 
tath olurmuş! 

Gene bu ankete göre gene kızlar, 
kendilerini on altı yaşında öptU.rmeğe 
ba~larlar ... 

On sekiz yaşında talib bulmağa baş
larlar ... Yirm1 beş yaşında talibi çık~ 
mıyan ~ bekar kalın.al;a ma.hküm 
imiş!. 

AKA GÜNDÜZ'ün 
Son neırolunan: 

TANK · TANGO 
Milli - İçtimai - Edebi 

romanı Rcsimliav matbaasında 

75 kurucı.a MtılmRktadır 

H K 1 K T 

-Askeri ihliyac için 3U !1 9-10 günü aşai;i:ıda yaı.ılı yem maddeleri. pazarlıkla 
sahn alınacaktır. $artnameleri hergiin Komisvonda Jtörülebilir. isteklilerin 
belli gün ve saa'tlerde kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık 
SahnRlma Komi"Vonuna gelmeleri. (11225) 

Cinsl MiktArı Muhammen B. Knt'i T. ihale 
Ton Lira K. Lira K. S. D. 

Yulaf 150 15000.00 2250 00 J0.30 
Arpa 150 1<125<!.!)lt 2137,00 11 

Kapalı zarfla yapıl~n münakasasına talih çıkmıyan aşağıda cins ve mik· 
tar'rı yazılı üç kalem sebı.e 29 ' ll ı' 940 günü saat 15 te pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnamesi her j(iin Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko-
misyonuna gelmeleri. (11144) 

Cinsi ~lik!arı Muhammen B. Kat'i teminat 

Lahana 
Prasa 
Ispanak 

Kilo Lira K. Lira K. 
116000 8120,00 1118,00 
173000 10380,00 1557,00 

60000 6210,00 931,00 -Askeri ihtiyac ıçın 28 /11 940 günü saat 15 le pazarlıkla 200 ton tenekeli 
benıin satın alınacaktır. Muhammen bedeli 74000 Hradır. Kat'i teminatı on 
bir bin yüı. liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

(lll46) 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden : 
İdaremizde münhal olan memuriyetler için 7 112 ' 940 tarihine musadü cu

martesi günü saat on ikide müsabaka imtihanı icra kılınacaktır. Müsabakaya 
i ~tirak etmek istiyen lise meı.unlarının imtihan şartlarını öğrenmek üzere Vakıf 
Paralar idaresine müracaatleri ilin olunur. (11128) 

Fethiye Malmüdürlüğünden : • 

İ.Qalesinin 1811 940 tarihinde yapılacağı Hakikat J:(azetesinin 101111940 ta
rihli nüshasında ilin ed\lmiş olan Göcek iskelesindeki 500 ton maKnetlt rna
~enine ~ene talih zuhur etmediR:inden bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
Ihalerıiri. 19!12 940 perşembe günü öğleden sonra saat 14 te yapılacağı ilin 
olunur. (11122) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Fe_n Fakültesinde 1294,09 lira k<-şifli baca tahkimi işi 2 12l 940 perşembe 

günü ı:ıaat 15 te Rektörlükte pazarlıkla ihale edilecektir. 
İsteklilerin 98 liralık muvakkat teminatlarile en az 1000 liralık bu gibi 

i• yaptığına dn.ir ihaleden üç Jtijn evvel İstanbul Viliyetinden vesika almaları 
ve 940 yılı Ticaret Odası ki~ıdlarile l{elmeleri. 

. ,, Arayanlar 1.etesi rnildiriyeUne müracaaL (6) 
böyle geliş.igüzel ça~ınrsa1c, futbolumu- Müddei: Mustafa. Müddeialeyh: Ce
:zu sık sık hoca de~i~tiren talebeye mil, Şehremini Deniı.eftal mahallesi Satılık • Kiralık * fş anyorum - Eski ve yeni yazılan benzetiriz; demi,tim. B:ıkın Muvakkar Camiişerif sokak 2 No. da terlikçi Ali 
Ekrem Talu ne buy•.ırınuş: •Aman Fü- neı.dinde mukim. Müddei 1.-Iustafa ta- mükemmel bilirim. Uzun zaman ti- * Satıhk soba aranıyor - Antrasit 
ruz.an, li.tife mi ediycrıun, bu saydığın rafından müddei.aleyh Cemil eleyhine caret sahasında çalıştım. Bonservis- yakan şık demir bir soba ubn ılına-
h "'"lar, b• .. ;m ı"lkmek.teb futbolumuz arılan nüfus kaydının tashihi dave~ı- lerim vardır. Ta15raya da stidebllirlm. caktır. Satmak istlyenlerln (Hakikat) ..,_ ~- ..,. Calata, Kürekçiler 35 - 37 · 
için birer ordinaryüs profesör değildir na aid arzuhal sureti müddeialeybe Arzu edenler Hakikat gazetesinde lŞ ııaı.etesinde A. T. rumuzuna müra .. 
de nedir? Hani bOyle bir mazhariyet, tebliğ edilmek üzere ya:ıılı adresine Tel: 40834 rumuzuna mektubla müracaatleri. (1) caıtleri. (7) 1 

Şöyle gelifi güı.el Sunderland, Arsenal· gönderilmiJ,Se de mumaileyhin meı.kU.r r ' * Gene bir bayan i• anyor - Eski ve * Satılık kitab aranıYor - Eskl vı 
]erin ıelişi hakikaten güzel o!uıdu ama ikametgahını terk ile semti meçhule ABONE ŞARJLARI ' yenJ yazılan bilir. Daktilo yazabilir. yenJ harnerle basılmış kltablar &atın 
olmuyor işte!- gittiğinin beyanile iade kılınması üze- Taşrayı da gider. VerilecPk maatı alınacaktır. Satmak istlyenlerin (Ha-
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Aded Llnlık Unı 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

z 750 - 1500.-

• 500 • 2000.-

8 250 • zooo.-
35 100 - ısoo..-

so 50 - ,000,-

300 2t - 6000.-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriklirmi' olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemi• olursunuz. 
Ke~deler. C Subal Z ~laJ1L 11 Kumbırab •• kumbaramı besab• 

1 Aiustos. 3 tıdnclteerln. lannda en u 50 lirası bula • 
tarlhlerlnde yapılır. nanlar kur'aya dahil edillrlel'• 

SANTA-----• 

Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınması 
gayet kolay ve müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANL ARiN A 
Karşı gayet te~irHdir. Banak solucanlannm büy üklerde ve kü(üklerdt 
scbeb olacağı tehlikeler cö:ıönüııe alınarak solucan hastalıklarında bUil\1 
kullanmaları [aydahdır. • 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu müstahz.ar 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

Kutusu 25 kurustur. 

İstanbul Hava Mıntaka 
,., . 

Depo Amirliğindetl ' 
Şimdi ben söyliyeyim: ·Aman Mn- rine hukuk usulü muh.<ı.kemel~ri ka- Türkiye l(ln ı bildirir mektubla (Hakikat) nzete- k\kat) ııtazetesi vasıtasile A. T. rumu-

vakkar, ilkmekteb futbolumuz,ın Üni- nununun 141, 142, 143 ve 183 uncü 150 Kuru• tinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) zuna müracaatlerL • (9) 1 - Hava birlikleri için satın alınacak aşağıda cins ve miktarı 'it ;I 
Bir ayllk &- · versite profesörlerinin kurlarını anla- maddelerine tevfikan iade kılınan da- Üc; aylık 400 * Is anyorum - Orta derecede tah- * Baskül aranıyor - Az kullanılmıt 9 kalem malı.emenin pazarlıkla eksiltmesi 28 /11; 940 perşembe günü stı 11 pı' 

Y
acak bir kudrete m.ıhk olduğuna na- va arı.uhalile tahkikat gününü gös- • silim vardır. İdare işlerinden anlanm 300 kiloya kadar tarlar bir baskill a· de Yeşilköy Hava Mıntaka Depc Amirliği Satınalma Komisyonunda. '" 

Alb avlık 750 • B mi, nereden hükmettın7• Nihayet far- terir davetiye varakasının mahkeme onservislerlm vardır. (Hakikat) ıt•· ranıyor, Hakikat 2aı.etesine müracaat. lacaktır. ~ 
k da im k b kın b 1 h k di h · 1 n40 ı 1069 Senellk l400 • zeteslnde O. T. rumuruna mektublo (ll) · • ın o ıyara a ana na!'lı a van anesıne ası masana ve iJ . y b 1 k ti t 1 2 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarhıo:;a "'."A 
veriyor: •Senin oglun binasını done numarada kayıdh ifbU davaya müdde- a ancı meme e er t n 1 

müracaat. (3l * SatıJık kıirR'lr ev - Balat, Hııırça- ceklerin rnezk.Ur gün ve saatte teminatlarile birHkte Komisyona mürac••tl". 
döne gene okuyor:Ja, bund.ı o Unli.ı ta- ialeyhin 15 .gün. içinde cevab ver- Üç aylık 800 Kuruş * Bir muhasebeci iş anyor - Usulü •.1u• mahallesi Merdivenli vokuşta No. 
k.ımların tak..'IİI'atı nedir acaba~· mesine karar verilmiş ve berrnueibi Altı avlık 1450 • muhasebe ve muhabereye aşina, fran- (11) k8rgir ev sablıktır. Galata Tünel l\lal:ıcmenin ismi: 

Burada iınlü takunl:ır, şi"Tldiye ka- karar arzuhalle davetiye varakaı.ı l=;enelik 2700 • sızca bilir, tecrübeli bir muhasebeci tı van sok~k Gül han No. (13) yazıhane- 3 aded Sütunlu makkab tezgahı 
dar kaqıla,tığımız büyüic ecnebi te.- mahkeme divanhane!iine asılmış ol- İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: anvor. İdari 1$1erde de çalışabilir, refe- de Bay Şükrüye mürac:1at. (12) ~ ?tiasa makkab teı.gihı 
kımlardır. Peki ama biz o ünlü ta- makta mumaileyh Cemilin yukarıda Necib Aft KUÇUKA rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K Müleferrİk 4. • Elektro motörlü zımpara taşı tezgAhı 
kımların tak~irab mı var dE-miştik? Biı. yazıtı müddet zarfında davaya cevab Umum neertyab idare eden rumuzunıı mcktubla müracaatlerL (13) 5 Tel fırça tak.ılı ve motörlü zımpara ta•ı tezgi!ıı 

onlardan istifade etmesini bilmiyo:-uz vererek tahkikat için tayin kılın ... n Yan ~ıert Müdürü: İs, Çİ Arayanlar * Piyano dersi veriyorum Nota 1 Demir testere tezgihı 
demedik mi? 11·ı.941 cuma günü 5aat 9.30 da mah- Cemal Balda SELEK veva pratik olarak çabuk öiretirlm 2 » Marlngoz rnakkab tezgahı 

Sonra sistem me<J~ltslne geçerek be- kememizde haı.ır bulunması veya ka- Basıldığı yer: *Kadın ahçı ara.nıyor - Ankarada ta- Fiat ehvendir. Hakikat cı:azete!ötnde 1 • Saç. kesme makinesi 
nim hiçbir zaman si:iylemediğim bir Jih nuni bir vekil göndermesi lüzumu teb- ..) nınrnıt bir aile yanında aşçılık yapa• <Plvano) rumuzuna mektubla miira- 5 > El hileyi tezj.'!ilhı 

Cumhuriyet Matbaa&l / 
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~TJ,,, t1alctiiıJe t~vatroya 
~eJmiyen içeri 911•en11zz! 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMAMDAMLARI 

C Tarihi macera Yazan: l'21rlka~) 
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--~--Bu zeki ve hassas kad.:n, Hal.il Beyin ı aralandı. İçeriye, aarib b;r baş uz.ındı 

kendilerine yaptığı büyük iyiliıi!i takdır Birkaç saniye öylece kaldıktan &oııra , 
ediyor .. daha dün sefaletten sürünür- nezleli gibi hırıldayan b',. at.ı: 
lerken, bugün kendilerıni ı.engin e!'ll
zadeler gibi yaşatmaya sebeb olan Ha
lli Beyin üzerine kanat geriyordu. 

* İmparator Mihail, i~lere o kadar dal-
mı,tı ki. Halil Beyi nadiren hatırlı· 

yordu. Vakı.i bu eski c!ostuna kRrşı beı 
lediii samimi muhabbe;e zerre kadar 
halel gelmemifti ... Fakat. Bıuıns şeh
rinin zaptı üzerine imr>,ratorl'.Jğun va
ziyeti birdenbire o derecede değişmiş
ti ki; yeni nizamlar, kanunlar ihda• E:t
meye.. hükllmetin irtaı-e ttkillerinde 
yepyeni ıslahat vücude ı~tirın~vc mcc· 
bur kalan Miha.iJ, artık bu .i"lerden 
~ kaldıramıyacak bir \·oziyctte idi. 

imparator, bir &ün g.:ne böyler.e meş
~ iken, yava' yavq odwıun kapısı 

- Haşmetpenah Haıretl~ri, bazı ma
ruzatta bulunmama müsaade buyurur
lar mı? .. 

Diye. mırıldandı. 
DirM!klerini, somaki ma~ya dayaya

rak gözlerini önündeki kağıdlarcisn a
yırmıyen İmparator, bu seori tanıdı: 

- Gel bakalım Barba Panoli. .. 
Diıe homurdandı. 
Sa ık meyhaneci, İs•a:ıbulun zaplnıı 

müt kıh bir dcr!'<:e daha terfi etmi~ .. 
hükU.metin resmen ~Zabıta N;ızırı) ıra
kamını iktisab eylemi;ti. Fakat Impa
rator Mihail, bir türlü es.ki alışkanlı
ğını terkedf!memiş'i. Ona, İınik ıney· 
haneırcinde olduğu gibi. (Barba Panoıi) 
demekten pek hoşl'.lnıyClr .. ve aracııa 

onunla pkaJaıma;.ıan da Adeta bir 

zevk duyuyordu. 
Panoli; sinsi bir yürüyüşle ağır a .~ır 

içeri girdi. İmparatoru'l meşgul olma
sına ra~men, gene heş on kere yerlere 
kadar eğildi. Sonra, ideli olduğu veı;

hile, evveli Haşmelpf>nahın kcndisilıe 
h.itab etmeı;ini bekledi. 

Birkaç dakika hektC'meden sonra, 
Mihail meşguliyetine d(:vam ederek: 

- Hiç şüphe etmiyorum ki, gene bir 
müı.evirliğe geldin. 

Dedi. 
Paneli, ciddiyetini muhafa1.a ederek: 

- Gayet tabii rl'!'ğil mi Haşıııetpe-

nahr .. Vazifem. bunu icab ettiriyor. 
Diye cevab verdi. Ondan sonra, ara

larındaki konuşmd, şöylece devam etti: 

- Söyle bakalım .. nedır~ . 
- Haşmetpenah' .. Yirmı dOrt aant-

tenberi, Patrik Haı.rctlerinin saray!a
rında bir tel8.ı;ı hi.:ııse<liyorum. 

- Ne gihl?. 
- Dün aklama kadar, bütün kili!'e-

lerin başrahibleri, Patrik sarayına gi
rip çıktılar. 

- Girip çıkarl::ır a... Artık, halka 
meı.heb hürriyeti baiı.şedeceğiz .. mU ... -a
delelere nihayet Vf'receğlz diye, (Allah 
adamları) nı da ı.orl.t meyhanelere !'Ü

rükleyecek değiliz ya._. . 
- Her hU5U.5ta olduğu gibi, bu mese 

lede de hiç füphesiz ki ı..:ıtı hrışmetpe
nahilerinin hakkı vardır~· Ancak ... 

- Ne durdon? .. Söylesene .... 

- Zatı haşmetp~nahileı ini o kadar 
fazla meşgul görüyorum ki mühim ma
ruzatımı, liyikile din !etmek şerefinden 
mahrum kalacağımı zannediyorum. 

- Hayır .. hayır ... Seni dinliyorum._ 
Evet .. ancak? .. 

- Ancak şu var ki .. Başf)ap::ızlar ve 
metrepolidler haı.eratının bu girip çık
malarının pek tabii olmayıp, hallerin· 
den epeyce tel8ş his,jftdildiğini dt" ı.a
tı haşmetpenahilerine ayrıcca arzetmeye 
lüzum hissediyoruın. 

-Ya? ... 
- ......... . 
- E .. ne durdun.. seni dinliyo"-1\'1· 
- Tabiidir ki, bu telişın sebel-ini 

merak etilin- tetkike gıriştim. 
- Ya? ... 
- Evet, Haşmetmeabl .. 
- Sonra? .. 
- V8sıl olduğum ne "i.: ~den, bizzat 

kulunuz da teli.ş etmek mecbuı-iyetini 
hissettim. 

- Allah, Allah .. 
- Evet Hatmetmeab ... 
- Sonra ... 
- Sonra değil .. neden, diye 1.ual bu· 

yuracaktınız.. 

- PekAhi .. öyle olsun ... Nec!cn?. 
- Şundan ki tia~metmeab ... Üç gün 

evvel, ,ark ve garb k~li,~lerirıi birleş
tirmek arı.usunda l)ıdugunu1.a dair vu
ku bulan beyanatı lıaı;:metper.:ıhiniı.in ... 
İmparator Mih.ıil, derhal baı:ıını kaJ .. 

dırdı. YorgunluktAn bulanmış göılerl
le dik dik Zabıta Nazırının yüzüne 
baktı. Teliı.şlı bir üade ile: 

- Ey .. ne olmul? .. 
Dedikten sonra, dikkcllt! din?emeye 

baıladi., 
- Evet efendim:z .. o, beyanatı haş

metpenahiniı.in, Patrikhane ve rahiblt>r 
iı.leminde, büyük bir s•Jite(sire uğradı
ğını .. bunun neticesi olf'rak da, bır he
yecan uyandığını ôğrcndim. 

İmparator, büsbütün ayağa kalktı 
Yumruklarını kalçalarına dayadı: 

- E .. ben, eşe~ı yukarı, 9\ınu tah
min etmiştim ... Öyle zannediyorum ki , 
bu dedikodular, birk:lç günden fazla 
sürmiyecek .. ondan sonra, sönüp gide
cektir. 

- Haşmetpenah Hazr!?t1eri ne irade 
buyururlarsa, ltiç şüphe~iz ki aynen 
isabettir. Ancek ~u var k;, efendimiz .. 
bu gece, Patrik Hazretlfri:lin riya!'et
lerinde hususi bir içtima akdedilnıio .. 
ve bu mesele etr3f•rıda uzun müzake
reler cereyan etınittir. 

-Ya? ... 
- Evet Haşmetp-!nah. 
- Peki_ bu müzakerelerin neticesi? 
- MalU.m ... 
- Anlamadım ... Maliı.rn, ne demek?. 
-Yani. .. 
- Canım, söylei.?ne ... 
- ihtilal. 
- Fakat ben .. artık Bizans ihHlil-

1erinin önüne geçmek .. kllL"le kavgala
rına nihayet vererek halkı rahat ve 
huı.ura nail etmek için, o tasavvurda 
bulunuyorum. 
İmparator, sustu. 
Zabıta Nazırı da, 'Siiküt ediyordu. 
Şimdi İmparal<:ır, gen\' adımlarla ge-

ı.iniyor .. odanın o derin St~izlili için
de, imparatorun, - Uze:-ınde altın kar
tallar parıldayan • al renkli çiımeleri
nin gıcırtısından başka bir şey işitil
miyordu. 

İmparator, telişlı telilşlı ~erindiktcn 
sonra, birdenbire Zabıta Naı.ırının ö
nünde durdu: 

- Asıl garlb olan cihet, fUra~ıdır ... 
Ben, evveli bu mes'?lcyi rihnimde ta
sarladıktan sonra, Patdk ile de pörüş
tüm. Onun da bu husustaki fikir ve 
muvafakatini aldırn... Anlamıyorum 
şimdi, bu telişlar, bu müuıkereler ne
ye iyi?.. Sakın, pas>azları tahrik eden 

. ııt 
bir muhalefet cereyanı olma~ ... ~ 
seli, UUnler ... Ha, ne dersın 
Paneli? .. ....... ..,. 

- Haşmetmeab!.. Z.ıı.~n. s01',,-..,. 
henüz bitirrnem~~im. Netice "' '1 
'endeniz de bu mes"!!e hakkında 
~.ıeamı arı.edecektim. 

- Söyle .. çabuk •öylo.. . • ~·~ 
- B u gece sabana kııtşı, ~ır Jc) v;. 

'.ldım ... Bu habere nazaran, (tı.rı')t fi 
'Manisa) ya sürgün ediler. sab1 ıııı1~ 
ik Haz.retleri, şimdi bıırad11 b~ 1 
ılhik Patrik Hazretlerine giıl~1 .,l"' 
mektub göndermlş. Ve bu rııe 
da zatı illi haşmqi:>en:lhiniı.tn. 

İmparator Mihail, birdenbire 
du: 

- Niçin?.. .l 
Diye bağırdı. ·'s4rs·. 
- Ha!U Beyin, dünyaya ~" pı.ı>' 

bir köşeye çeldlmeııi sebeb~iı e 
de. onun için Haşmetpenah .... b1. 

- Sebeb mi? .. Nedir o scbe t.t tııl"' 
- Çok büyük bir küstahlıl< 

lunacağım Ht>tmetpennh.. ~ 
- Söyle, Barba Panoli ... sen 

her ,eyi açıkça söyliyebilirsi.Jl· tr' : 
- Sebeb, gayet basit. }19şf11e j(.ıl 

nah ... Çünkü, Halil Beyin h;ı.kk 1• J 

mcdilmiştir. "'' 
(Arl<OSl 

... 


