


{ıö-YL_Ü_M_E-SE-LE-LE_R.,.İ İtalyan • Yunan 
harbinde ilk işler 
ve ilk hareketler 

~...ıı 1 1ııe1 ..wı..ıeı Karasaban yerine makine 
lıte, Yunan devlet adamlan

nıa gösterdikleri ıoğakkanlıhkla 
hudud mıntakuuıdaki Yunan 
kııvvetlerinin takdire f&yan bir 
tarzda ve aıkerbl< tekniğinin bü
tün icablarma UJ'CUD bir -.la 
ibru ettiklari ciddi mukanmet 
oayesindedir ki, bu ilk büyük 
tehlike hemen pek zararsız: bir 
ıekilde zail ol mut ve Yunanlılar 
umumi ııeferberlikllerini icraya 
imkan bulmutlardır. 

Yuııoalavyarun bitaraflıiını 
muhafaza edecejiııin teeyyüd et· 
mesi, Bulgaristanın da fimdiye 
kadar bazı ihtiyati tedbirlere te· 

l\.filtt Şef İnönil, son nutkun-
da, köylüyü a!Akadar meselelerden 
bah!lıederken, timdiye kadar zürraa 
verilen makinelerin ehemmiyetin! te
ı.rüz ettirmiş ve rasyonel ziraat u
sullerinin bir an evvel yerle,tirilme
line dair direktif vermi~lel"dir. 

Şimdiye kadar köyün ı.slahı için ha
tira daha ziyade fU fikirler ıe!mifti: 
Köylüye toprak tevzi etmeli. Bir ta
raftan boş ve ekilmernit bir k.a.nJ 
t.oprak kalmamalı ve saire ... ViJaa yok
sul w fa.kir köylüye de toprak ve•mek, 
onu tcıprabu bırakmamak da l.lnm
dı. Nitekim zaman uman muhtelif 
~rlerde, köylü.ye toprak teV2i edil
miştir. 

Toprak tevziinden %iyade, nıevcud 
veuillden ba,ka bir teY yapma· toprak aahibl om köylüyü takviye 
muı Yunanlalara aynca aıeniı etmenin, onun muhtac olduğu z.inııat a
bir nefes aldırmıı ve Selinik ha- Jetlerini ona vermenin köy Urtısadiyah 
valioilıe garbi Trakyadaki ıefer• için daha verimli netfceler vorecoiine 
berlilderini fazla mii§küı.ta ma· kani ola.ıılar da vardır. 

• 

, 

Kızı 1 ayın 
bir senelik 
hizmetleri 

Erziıcan va Sıvasta 

yüzer yataklı, su,ahrin· 
da da 50 yalaklı has· 

taıeler açıldı 
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llrtısad * FİN HEYETİ - Cumhuriyet bay
ramını geçirmek üzere ıpehrintize a:el· 
miş o1an Finlandiya ticaret heyeti An
karaya dönmiiftür. * GÜMRÜKLERDEKİ MALI.AR -
Muhtelif .ebeblerle rıumrüklerde ka
:ara.k memlekete ithal edilemiyen it
halit eşyasının te~iti bitmiştir . Du 
mallann miktar ve cinslerine ahl liste
ler yann Ankaraya gônderilecektir 
Bu mallardan piyasada buhranı his
sedilenler derhal memlekete ithıfl 
için tedbirler alınacaktır. * MURAKABE KOMİSYO!\'UNUN 

TOPLANTISI - Fiat murakabe ko • 
misyonu yarın toplanarak kömür hat
larını yeniden tetkik edecektir. 

Otobüscülerin 
Belediyeden 
i s·t edik 1 eri 

Tramvaylarda olduğu 

gibi otobüslerde de ayak· 
ta yolcu laf ınmasını 

istayorlar 
ruz kalmaksızın ikmal edebilme- Bu fikrin müdafileri ,u suali soru· 

B Y Orta Anadoludaki büyük relzele le· 
lerini mümkün kılmıtbr. u, U• yorlar: 

likeUnden müteeulr olan mıntakala-

* YUNANİSTANDA KALAN MAL 
LAK - Yuruın - İtalyan harbi yü • 
ı.ünden tacirlerimitin Yunanislanda 
kalan mallarının cins ve miktarları bu 
giinden itibaren tespit edllmeğe ba,ıa
ııaciliır. Vekilet tacirlerimizin urarı
na meydan vermiyecek tekilde bu lşi 

halledecektir. 

Otobüs sahiblerinden bir grup, Be
lediyeye müracaat ederek tramvay
larda olduğu ııibi, otobüslerde de a-

nanlılann elde ettikleri ilk mij... Bu günkü ekonom1k .-rUar a1tın-
him muvaffakiyettir. da, mücerred olarak toprak neyi ifade 

tn..T bava yardımuun batla-j odor? Bu ıu.ııle itiraz etmek müın .-

d 
• "' uht lit 1 gili.z· • y • kün d.gildir. Çunkü zamanımtz<U bir 
ıııınavem e n u · il< d 0 b' hl k ak' ' 

k 
t1 • • T t topragı tıu ı ır a e oym ı;ln, 

nn iman için hazırlanan programın 

tatbilana ba$lanmıstır. Kı:alay cem.i

y@ti zelttle tahribatile yaptıitı müca .. 
delerle büyük başarılar elde etmi<ııtir. 

Zelıelenin tarihi olan "r1 birincika-

yakta yolcu taşınmasını istemişlerdir. 
Bir otobüs aahibi diyor ki: 

•- Tramvaylarda orta kanepeler 
kalkb.. Bu suretle bu tramvay araba .. 
tarı daha ziyade doluyor. Halbuki o· nan hava uvve ennın aran toprağa sermaye dökmekten ba,ka hır 

ve Napoli 1imanlanru bombardı- çare kalmamıştır. nundan 29 ildncikinun 940 tarihine 
man ederek bir çok buarata ae• kadar ttlrele mıntakalanna sevkedil· 

lfütelerrilr tobüslerde ayakta bir yolcu görüldü
ğü zaman, Belediye derhal ceu alı

yor. Esasen malzeme buhranından do
layı otobüsler bin bir müşkülit1a iş

lerine devam ediyorlar. Bir de bu 
müsküllta ağtr Belediye cezalan ili· 

b b
• diki · d • hab Nitekim ulak telek toprak sahibi 

e ıyet "Ver erıne aır er• olan köylüler, topraklarını iılebn,.ğe 
lw Tardır ve bundan sonra İtal- muktedir olamadı.klan için, şehirlere 
yanın mütevali bombardımanla· akın ederek, gündelikle maden kuyu
ra maruz kalacaiına intizar et- larında, fabriltallrda, yol iflerlnde ça .. 
melidir. Iı,maktadırlar. Bu h&d.Lıııe l erden bir 

t . .,_ d • k ti · • y daha öğreniyoruz Jd, toprak aahibi 
nrıııu enız. uvve enrun u- köylünün muhtac olduğu tek bir teY 

nan ıulanna vi.aıl olduklarına dair vardır. O da eermaye.- Bu 1enoeye 
henü.z bir haber alınm&mlf ot- ile riraat aletleri, tohumluk. hasılı 
makla beraber bunun ela timdi· toprağın ihtiyacı olan her ~Y tedarik 
ye kadar tahakkuk etmit olma11 edilebilir. Fakat. bu vuılalan bula -
muhtemeldir. Zaten Yunaniatan, mıyan bir ~oylunu.n ~pra.k.lan ot ~e 
bir taraftan Girid ada11 ve Ece ta> yığınluile venmsu: bır hale ıı· 
denizindeki Siklid adalan, di· rer. 
ifer taraftan da Korent kanalı ve ı n..riyelle küç.ük millkiy~t sahı1>
İyonyen adaları, (Korlu, Kela· !erinde~ .ibaret oW> orla ki>ylu. ta • 

Z 
·•~L ) il t--·ıa b~kası ıçın, her nevi zıraat makine -

lonya, &n~ • ı.......... ~ l.fl&J :erini ttdarik: etmek de imk.in'.'Ol:ı:-
donanmaaı ıçtn Akden.u:de ço~ dır. Çünkü kırk, elti dönüm arazi ıa
kıymetli bir ÜI tqkil edecek bır hibi bir köylünün, büyük bir ma
vuiyetledir. Onun için lnıılliz • kine alman kabil değildir. 

mek ili.ere 1eyyar hastaneler l.etıkll 
t"tmiş ve Errincana bir sene yetecek 
tıbbf ecza ve bakteriyoloji laboratuar
lar:ını da ihtiva eden 300 yataklı tam 
teşJdl.ith bir hastane göndermiştir. Bu 
'hastane halen faaliyette bulunmakta .. 

dır. Di~er z.elule mınt.ablanndan Sı· 
vasa 100, Suıııehrine 50, Koyulhlsara 
50, Şerefiye nahiyesine 25 yataklı has
taneler gönderilmi$tir. Bundan başka 
Kızılay Erzincan, Sıvas, Tokad, Gü

mütane. Giresun, Ordu ve Nil:deye 
4723 çadır göndermi,Ur. 

Sokakta bulunan çocuk 
hakkında bir tavzih 

23/10ı"940 tarihli nfuhamızda, .ç;>p 

* EMNİYET UMUM JllÜDtlRLÜ • 
GCNDE TERFİLER - Emniyet i,teri 
Umum müdürlüğü her sene 29 ilktcş
rinde umuml terfi listesi neşredcrdi. 
Yen. bir kararla bu yıl yalnız müddeti 
gelmiş olanların terfiine karar veril -
miştir. Bunun için umum[ terfi listesi 
n~edilmemiştir. * P. T. T. UMUM MÜDÜRLÜGÜN· 
DE - Posta, Telgraf umum müdilTlüğü 
muay)en terfi müddetini dolduran me
murlar için bir terfi listesi huırlamış
lır. Liste yarın alikadarlara teb~iğ edi
lecektir. * l(AYJllAKAMLAR ARASL"DA 
DEGİŞİKLİKLER - Dahiliye Vekıllcti 
kaymaknm1ar aarsında yeni bazı de
ğişiklikler yapmaia karar vermiştir. 
Vekilet memurin intihab komisyonu 
tetkikler yapmaktadır. Liste y11kında 
yük.sek tasdik:a verilecektir. 

ve ediline, otobüs itletenler çok feci 

vaziyette kalırlar.~ 

Bu sözleri söyleyen otobüs sahibi 
toförler cemiyetinin bu meselelerle 
ali.kadar olmadığıru. yalnız toförler• 

den her ay aldat aldıluu ııöylemelı:· 
tedir. 

Maslak yolundaki kaza 
Cuma günü öileden sonra Maıı.lak yo 

lunda bir ntobüa kazası olmu,, iki kiP 
ağır surette yara lan arak hıuıtaneye 

Jcaldı.rılrnıştır. 3135 numaralı otobüs 
Taksimden Büyükdereye doğru gider-

terin. hem vadlerini yerine eetİr• Adana. Ege mınUııkalarındaki bil • tenekesi içinde bir çocuk bu<undu• 
mek, hem de Adriyatik denizini yülı: zürra tabakaııı için, böyle bir im· 
yakından tehdid etmek imkinım kirunzlık mevcud değildir. M ... ta A· 

Tarih, Dil ve Coğrafya 
fakültesi yarın açılıyor 

ken Alman kaı.inosu yanında birdenbi ... 
re önüne çıkan 1030 nwnaralı otomo .. 

bile çarpmamak için direksiyon kınnış., 
fakat yol yaş ve çamurlu olduğu için· kendl"lerm' e temin edecek o]an dananuı geniş pamuk: tarlalarını iş • 

serlevhası altında yanlan bir havadi.a 

hakkında Emniyet müdürlüğünde" al-
dığımız izahatı aşağJya yazıyoruz: 

bu mühim .,,u;iyetle.n iatifade el• letenler, ziraat makinelerini kolaylık-
ed 'k d k d d 2•.'9 940 Uırihinde &nk.alarda Kart-mek busuıunda ııecikmiyecekle- la t arı • ece e<Ke • •ermaye 

Ankara (Hu.ttusi) - İsmetpaşa Kız lbtikler kaymıf ve otobüs bir metre 
Enstitüsü yanındaki Tarih, Dil ve 

sahibidirler. Bu prtlan haiz olan ı.ür-
rine ıüphe yoktur. ra tabakası, salın aldığı motörlü veya 

Kua barekibna ıelince: motönüı: ı.iraat aletlerile anca1': kendi 
Amavudluk _ yunan hududu topraklarının i~tiyaclannı temin ede-

bilirler. Fakat küçük mülkiyet sahl
coirafi durumunun Yunan harb bine bir traktör farla geHr. 
sahasını, biri Pindoo dağlanrun 
... kında, di(eri de garbında ol- Zıral kombinalar, bir traktör O.:a-
r-- \d mıyank vu:lyette olan orta köylü • 
mak üzere ikiye ayırmakta. 0 u- ltri bir araya tophyarak, ziraat aJet-
iu bundan evvel yuılmıf ve !erinden mü,terek bir surette istifa· 
ıevkulceyt bakımından f&fkta • delerin! temin edecektir. Bu kollektıf 
kinin uü hareket sahası olmaıı çahsma, müçet neticeler verdlği tak
lUıın geleceii de ili.ve edilmitti. dirde, köylü kara oapandan kurtula· 

çınar ıohğında Senpiyer apartırnanı 

civ&ırmda kapıcı t.anı.fından kundağa 

sarılı ilci aylık bir kız çocuğu bu'.una· 

rak Darülicne3·e teslim edilmiştir. 

Ke) fiyetin ilk ç1kacak nüsbanınn ayni 

sahile ve sütununda tekzibini rica ede

rim. 

Coğrafya fakültesi binasının inşaatı derinliğindeki hendeğe yuvarlanmış
bitmi,tir. Yarın sabahleyin bu binanın tır. Bu sırada otobüsteltl yolculardan 
~d rHmi yapılacaktır. Bu bina - Ali ve Bahire ağır surette vücudlerinin 
nın temelleri, Saffet Ankanın Maarif muhtelif yerlerinden yaralanmtfhır -
Vekilliği :zamanında atılmıştı. 

dır. Yaralılar derhal butaneye kaldı· Yannkl küşad resminde, Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel, bir nutuk nlmı.ılardır. Kazaya uğrayan otobüs 
irac! ed~c.k.tir. harab olmu~ur. 

1 HER GÜN BİR M:t;SELE 1 
Fakat, harekilm bir kaç ııün • caittir. AVNi Uzunko··pru·· kavun kooperatı•f ı·, 
denberi inkiıaf etmekte olan tek· Hüseyin Rize ve 

hasılı 

Dörtyol portakal 
ne kadar meyva line bakılıroa, lıalyanlaruı, belki -- ı ifl . s· k t•f. 

de ellerindeki zırhlı ve motörhi muvaffak olsalar bile bu harbin kooperat erı, ıga oopera ı ı, 
..... itin geçmelerine daha fa.ıa cereyan• üzerine bayati bir tesir kooperatifi varsa hepsi ziyan etmiıt!.. Bazı kooperatiflerin 
imkan vermesine ve Yunanlıla • icra edemezler. Aııl mesele, İtal· T 

rın da bizim cibi dütünüp Epir ya ordusunun büyük kııımını, ya baıtında j._ten anlam ıyanlar bulunursa ? .. 
mıntıakaıma fazla kuvvet tahıis Görice cenubi bölgeoinden ve T T 
etmemİf olabileceklerine tamah yahut timdi yapmaia t.qebbüa Geçenlerde meyva pahalılığından 
ederek asıl hareketlerini Pindos eder gibi ııöründükleri Epir mın· bahaederken bir lı:ilo elmanın 70 lı:u
dağlarırun ııarbındaki böl11eden takasından Pindoo dailan tarlı: ru'" kadar oaWdığını da yazmı•tılı:. 
yan yaya kartı, yani Epir mınta• ınıntakaama ıeçirmek ve Yunan Halbuki luırbden evvel Y•• meyva, 
kası dahilinde icra etmekte ol • ordusunun büyük kısmını yaka· ihracat maddelerımizin arıuında mü· 
duklarına hükmedilebilir. Filha- lıyarak mailiıb etmeğe çalı,mak· hirn bir mevld kazanmakta idi. Harb·. 
kika ltalyanlar, yaptıklan ilk la beraber Yunanistanın bayati den oonra dıt memleketlere yaı mey-
mubarebelerle bu ınıntakadaki akaamına tevcih etmektir. va ihrac etmek imkinlan kalmamı•· 

puz kooperatifi zarar ıörüyor, Rize 
portakal kooperatifi zarar ıöri.lyor, 

Biga kooperatifi zarar &örüyor, Dört
yol kooperatifi zarar görüoyr. Birhk, 
Avnıpaya üzüm ihraç ediyor, zarar 
goruyor, Almanyaya portakal ihrac 
ediyor, zarar ızörüyor ve bütün bu 
zararlar kooperatillere yükleüliyor. 
Ticaret Vekileti de 50,000 lira zarar 
görüyor. Ziraat Banka11 ise hilıl za
rann albndan kalkamıyor. 

perati.f ortaklannı, memleke.t lkbsa .. 
diyatını her bakımdan allkalandıran 

böyle bir mevzuu çok hafif geçmele
rine haYTet ettim.• 
ZİYANIN SEBEBLERI NELERDİR? 

Okuyucumuz bu malO.matı verdik .. 
ten sonra, kooperatiflerin neden ziyan 
ettiğine hayret ediyor. Bu ziyanın se .. 
beblerinl şu ıuretle izah edebiliriz: Yunan ileri kuvvetlerini biraz tır. Böyle olduiu halde, yat meyva 

ed b·ı · Bir, iki ııünlük intizar, bu bu- fiatları pek pahalıdır. ~Bir kooperatifi idare edecek kim· 
selerin o mevzula ötedenberl met«u.I 
olup olmadıtını ara,tırmak lizımdır. 
Halbuki bazı kooperatiflerin idare A
mirleri arasında, ömründe koopera
tifin uğ"raştıiı mevzula ııiikadar ol
mamış kimseler de bulunmaktadır. 
Kooneratiflerde isten tuılam1yan bu 
tarı.da amatör kimseler bulunursa, 
piyaıııada çekirdekten yetifmlt mey
va kabzıma1l11n, komisyoncular, koo
oeratifJ('rl müşkül me\ 'Jde bırakır
lar. HPlbvki koooeratifl,.rin bn rnu
tavasınUıe.rla mücadele etmesi icin, bsıı
sına mutavassıtlardan daha lcıvm(ltli 

adamlar getirmesi li.nmdır. Halbuki 
;-tPn anlııı'lltvan viilc:qıolc: mqa•h ldAre 
&miı-lerl. kooperatife zarar v"rlirm(l'k
ten ba<ı:ka bir işe yaramarlar. Kf'm koo 
ı>eratif mevzuunu dejenere ederler. 
hPm de havab pahahlaştırırlar. 

geri çekilmeie icbar e ı mıt- 1 
ıuıtaki tereddüdlerimizi iza eye Halka ucus meyva yedirmek ve dıt 

ler ve tali ebemmiyetteki bazı Müstahsil zararda, hüktlmet zarar• 
da, banka zararda, İstanbul halkı da 
en pahalı ıpevva ve sebuyi yiyor, 
buna kimse ses cık:ıırmıvor ve valnıı 
birHğin umumt müdürile bet altı u-

ki.fi ıe1ecektir. Yalmz fUDU kat'i memleketlere meyva ihrac etmek 
mevkıleri e]e ıeçirmiı1erdir. bir tekilde babrda tubnak lizım• maksadile m~mlekelimizin muhtelif 

Ancak Pindoı darlan, ıarb • dır ki velev blöf makıadile dahi yerl•rinde de Y•• meyva kooperalille· 
den prka büyük birliklerin ıeçe- olsa ~evkulceyı denilen bü)ük ri kurulmuıtu. Fak.at bu kooperatifler 

' ek ·· kü"'~ la ·· ' Yat meyva pahalılığına bir türlü ml-bilme1tne P mu' ,..t mma• ıan' at noksan hazırlıklan ve 
ed• ' ni olamamıe1ardır. ACJıba neden? Bu 

ade edecek bir v. aziyett ır ve I yanlıf bareketlerı' affetmez ve o· mevnı etrafında yaplıjınuz ne~riyat. 

faık memura yol vf'rilivor ve R'."'Te
telerde de ild satıla yaş mevya ko
operatifler birlilinin müdürüne me· 
zuniyet verilmiş, yerine fındık koo
peratifleri müdür muavini Talil Kı
lıcoğlu vek.AJete.n tayin edilmi'J ve ta
sarruf için de altı memur çıkanJmış. 
deniliyor. 

Y anya civanndaki Meçova ka • na te4ebbüı etmek iatiyenleri hıt'- oku}'llculanmız: arasında büyük bir 
aabasının p.rk~~· bulunan meı- palar. Bu ıebeble, 1ta1yanlann alika uyandırmışbr. BiT okuyucumuz 
hur Zig~f !l'eçıdmden baık.a bu Yanyaya kartı icn11na baıladık· bu bah,.. dair bi.te yazôığt mektubda 
buıuıta utifade olunacak enem· lan hııreket, eğer fazla Yunan diyor ki: 
miyetli bir ııeçid de hemen yok kuvvetlerini o mıntakaya çek • YAŞ MEYVA KOOPERATİFLERi 
ıibidir. Bu ıeçidle civ_arının ku~- meje matuf bir nümayİf hare - ZiYAN EDiYOR 

Yelli bir. ıuret~e tah~~m .~" ~u· keti değilıe, fikrimizce, akim kal- ·Birlik Halicdekl meyva hllinde 
drfaaıt ue daıma ınumkundur. mağa mahkôm olaca~Jndan 1-nrfı mükellef bir daireye yerleşiyor ve or-

Gazetelerimiz bR7.an olmıyRcak bir 
~evin Ü7•rinde günlerce dururlar ve 
habbeyi kubbe yaparlarken koca İs-

Bundan evvel de izalı edildiği nazar, mühim bir zamanı k.ty - ı tak kooperatiflerle muameleye bai· 
veçhile ltalyanlar, hatta Yanya, betıirec~i cihetle ltalyan'ar için layor. 

tanbul ,elıri halkının meyva ve M"bze 
J!İht en miihim bi1" mev:nnınıııı dnku
nıtn ve d"'Avı!=ilf' df' mü•~h.9111. koo-Preveze eibi m~vkilet'İ iııal~ zararlı da olabilir. K. D. 1 Ortaklardan, Uzunköprü kavun kar-

Edebi roman Tefrika numarası: 30 

- Buradan karanlık, "!.enlıa ye 1 - Onlardan delilmişim gibi dü:,ünü 
bulamazlar, diyordu. Ağaclar oda gj.bı yorum, diye acı acı gülümsedi. Yirmi 
insanı gi:tliyor. Beni öptüğÜ zam. an.. 1 be' yaşında idi ve kendl"inl bu gene 

Bir erkek yanmdak..ine: kız ve erkeklerin, hepsinden ihtiyar, 
- Faruk, hepimizden &!:ık~ôz çıktı. • eıııkl hissediyordu. Evet, o da b;r 

diye fısıldıyor, öbürü merakla soru - çok gene adamlarla konı.İ.şmuf, öbür-
yordu: leri gibi dans etmiş, gezmiş, yürü.mü$, 

- Nereye gittiler denin?. eKlenmişti'. Fakat bunlardan birini 
Ve bakışıp gülüşüyordular. ıevmiı;U. Bu zengin bir ailenin çocuğu 
Nedime. kalabalığın ,iCerilind• yalnız idi. Ni.-nlanmak üzere iken kendi-

yü~yor, .keneli ~endine, :aAabeyU:O ( sini bırakıp gitmişti. Mağrurdu. Böy
delılik ediyor, dıyordu. Nihayet bır lece terlı:edilmi• olmak, ona büyük 
a.lle kızı .. • bir ıztırab vermişti. Sonra )ava, ya-

F~kat. Jalenin, kardeşine hırslı, a- vaş bu yara kapanmıştı, unutmuştu. 
tf'şli bak1şlan. gene adamı ba,tan c;ı- Fakat 0 ı.amıındanberi yeni bir tecrübe 
k~rm~_k için ya.pbğı hareı.:etler göıü- den, ye;fbir a$klan korkuyordu. Ken-
nun onune gehnce: . L. h d" b si 

_ Hepsi böyle, diye düşündü. Hepsi dinı y n, bık1Un lsse Jyor, PP 
böyle. On bet gUn sonra birbirlerin.. tesadüf tanınmı,, yalnız .5ok<t~, ça~, 
den' bıkacaklar. Zaten on bet gün gezme arkadaşları olan ve hıç hır 
içinde on beş yıllık karı koca gibi hissi rabıta, dostça a13ka ile bağlan
birbirlerine vermedilc.lerl feY kalı .. rnad.Jğı bu kalabalıktan uuıklaşmak 
yor nı.u? Biraz dans. dolqma, aine , j istiyordu. Bazan izdiv•cı düşünüyor
rn.adan aonra akıll&rına ilk ıelen ö- du. İzd.ivac, uzakta bir deniı feneri 
pıi ~ mek. . ı J].bi arada sırada yanıp sönüyordu. O 
Soııra da omuzlarını silkti: . zaman ümidlenlyor, o lfll• lı:oımak 

için içinde bir arzu uyanıyordu. Fakat! Alevin yaradılışında bir insanın mifti. Ve yanaktan biraz çökük sol
kiminle, ne ı.aman? . Tereddüd içinde, derin, hakiki bir aşkla sevebileceği - guıı yüzüne her :r.amankindE::n çlıkJn 
bir türlil karar veremiyordu. ne, öbürleri gibi ilk zamanlar o da bir ifade veriyordu. 

İki otomobile üstü.ste doldıılor. Ne- imkan vennemişU . Fakat şimdi haki- ·Zavallı adam. diye dütüodü. O da 
dime Fikretin yarunda oturuyordu. kati görüyor, bu güı.el başa bir feli- aşık, o da mukabele &örmüyor. Ne 
Alev, pencere tarafına sıkışmı,tı. ket gelmesind~n ~~köy.ordu . . <;Jenc bedbahUıkl· 
Hepsi sarho,luklarından ayunuş gi- kız 0 eski flortlen.nı, hır ay, iln ay Evler, ağaclar yolun iki t.:ırafında 
biydiler. Birbirine aokulmııf, )!orgun süren aevgi bile denınıyec~k bağlan- görünüp kayboluyor, rüzgir, yüzle
susuyorlardı. Yollar donuk bir ay - , :• 1.arını artık bu aş~. te~rcıb ~~ekte rini acıtıyor1 otomobilin ujultusu ku-
dınhk içinde önlerinde uzanıyordu. ıdi. Onwı gibi ba,ı ruzgarlı, sevılme.. !aklarını dolduruyordu. 

Nedjme Alevle Fik..retin arasında ye, beğenilmeye alışmış, kendine e- Ali 1 • K -·• 
' . ' · l'k ı k ıst diği ~y · ıyo a6zı, lı;.utoprak ve niha-dütünceye devam edıyordu. Kendini mm, mo ı o ma e r- ı arzu t f it h b .. . 

tl... . · · d imaya al , ye as a ··· ep u ıurat !çında ~e-
unutmu$tU Zihni Alevle meşguldü. e ıgı anın ıçın e a ıtmıtı "idi As! 1 k h . . 
Omuzuna 'yaslanmıt olan gene kızın hayatı olduğu gibi, dümdüz gören, ın· ı çı ·. a tabaçı lındıca, erkes. bırer bı-

. rer ınmeye f a , otomobıl boşaldı 
sıcaklığını, yanağına ıürünen saçla - sanları, hatta belki kendin.i la.nıınıyan En .son inen Nedime old B h k ~ 
rının gıcıklayıcı temasını duyuyordu. bir çocuk için bu büyük bır darbe idi. pısının önünde bir mü~d ta ~e da 
Bu yakınlık içini tefkat ve nıuhab .. l\'luvazenesini kaybedebilir, decliği gİ· Kırmızı ışığı karanJıkta aı:,ten ur b~ 
betle dolduruyor ona mekteb haya- bi unutmak, nefret etmek, hatta ınti- nokta gibi yanar k h ı} · '"""d 

' k 1 k · · b" k çılgınlıkla 8 ı a geçlp ., en 
tını, uyuyanların nefesleri ve sayık- ~m 8 ~ . ı~ın ır ço r · rı t otomobile baktı. İçini çekti. Uyku, 
lamaları ile dolu yatakhaneyi hatır - go.~ .alab~di .. za~~n karakte 1 buna göz kapaklarını bastırıyordu. Tel&,ıa 
)atıyordu. Alevin örtülerini. uyanıp musaıd degıl mıydi · kapıyı iterek içeri girdi. 
örttiığü geceleri, arkasından bilmedi... ,Fikret, öndeld otomobili hızla geç- Suadiyeye kadar Alevle FUcre:t hiç 
ii denleri, gilIJe ettiği zamanlan ha- miJ{i Şimdi uçar gibi gidiyor, urıı- konuşmadılar. Ayni ıüratle asfaltta 
tırlıyordu. Aralarındaki çok az yaş hyorlardı, Her çukur atlayışta, ~~la- kayıyorlardı. Fakat köşke yak.lqbk
farkına ratmen blr abla gibi onu ko- nı.şta arkada çığhlc:Jar kopuyor, ıti - ları zaman Fikret, otomobili birden
rumuş, sevm.itti. Alev, hırçın, fımank, razlar •yavaş, yavaş• sesleri yükseli- bire durdurttu. Alev, bu ant duruş 
arkada,lanna değil, hocalarına bile yordu. Fakat, gene adam, a!dırmıyor, yüzünden geriye doğru gitmiş, başını 
kafa tutan Alev, onun önUnde yumu.. Alev ise kollarını göğsünde kavu, - hafifçe arkaya çarpmıştı. Doğrularak 
şamış, onu dinlemif, herkese Mkim turmuf, gözlerini yola dikıniş, sesini hiddetle: 
olmuş, fakat onun hükmü altına gir- çıkarmıyordu. Nedime, onun hiç bir - Ne oluyoruz. diye gene adama 
mi•ti· mana anlatılmıyan, bütün hatları si- baktı. Delirdin mJ? 

Kendi kendine: Seviyor, seviyor, linmiş gibi dümdüz görünen yüzüne Fikret direksiyonu bırakmış, ıenc 
diye tekrar etti. Evet, bu sefer onun bakıyordu. Fikreün elleri asabiyetle kıza dönmüştü: 
sevdiiine, eski heveslerine, gelip geçici direksiyona yapışmıştı. Onun da yüzü - Sana bir şey IÖyliyecejim, dedi. 
çocukça ali.katarına benzemlyen bü- hareketsizdi. Gözleri yolun ucuna dl- Sesinde hafif bir üt.reme vardı. A-
yük bir sevgi Ue Refidi aevdijine tna- kilmiftl. Nedime, dudaklanna dikkat lev farkına varmadı, müstehzi aordu: 
nıyordu, müteesıirdl. ' etti. Bu dudaklar içeri doğru çekil • - Bunun için otomobill bu tekilde 
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inönünün tarihi nutukları 
[~ 1 lnd 11.hllede ı 

teşkil tder. Harici aiyasetimbi tııvsU 
ederken, milletimiı:i.n oyısız faziletle .. 
ıin1 vatan için en emin, en verimli te
kilde ku.Uanmak düstunınunJ yegi.ne 
rehberimiz olacaitnı bir kere daha te
bariiz eUirmck isterim. 

Geçen içtima devresini açarken, 
harb karşısındaki vaziyeümiı.i lu.h et
miştim. Cumhuriyet hüklımetinin ha• 
rlcl siyasetinde, geçen senedenbcri, bir 
tebeddül vaki olmamıştır. Bunun en 
birinci sebebi, o siyasetin, siyasi lstik
lil ve mülkt tamamiyetimizin mah .. 
fuıiyetini esas tutman ve hi.d!seleriu 
seyrine ıöre tahavvül eden harU emel
lerle •likadar bulunmamasıdır. 

HükUmetiniz muhtelif vesilelerle si .. 
ıe anetmiştir ki Türkiyenin, bududlan 
haricinde bir kant toprakta gözü, blr 
hakkı ihlile niyeti yoktur. Bize, emni .. 
yetimize, o emniyetle müteradif olan 
hayati menlutJerimir:e tecavüz niye .. 
ünde olmıyan hiçbir devlet, bizim siya .. 
setim.izden endişe ve bizi, hakkımı7.ın 
mahfu:ı.iyetini istedijimb:den dolayı, 

muahaze edemez. 
Muhterem arkada$lar, 
Bizim harb harici vaziyetimiz, bize 

karfl ayni iyi niyeti gösteren ve tatbik 
eden bütün devletlerle en normal mü
nasebetlere mini değildir. Kezalik, 
harb harici vazlyetimlz, birim toprak
larunızın, deniz ve bavalanmınn nı11-
haribler tarafından birbiri aleyhine 
kullanılmasına istimuız olarak mani
dir ve biz muharebeye girmedikçe Kat'i 
ve ciddi olarak mlni kalacaktır. 

Yunan harbi ve Türkiye 
Arkadaşlar, 

Son zamanlarda harb hareki.tı bazı 
yeni vesilelerle dikkate şayan Lnk4af ... 
lar gösterdi. Süklın ve selimeU bi:ıim 
için çok ehe~yetli olan emniyet sa
hamızın içinde dostumuz ve komşu
mw: Yunanistan maalesef bugün har
be aürüklenmif bulunuyor. Bundan 
doğan vaziyeti, müttefikimiz İngiltere 
hükU.metile mü,tereken tetkik ve mü-
talea etmekteyiz. 

Size arzetıni, olduğum bu siyasi um. 
deler, memleketimizi harb factalann .. 
dan bugüne kadar nasıl masun bulun .. 
durdu ise, yannın emniyetine de ayni 
v~hile hizmet edecektir, ümidindeyiz. 

Sovyetler Birliiğle dostuz 
Dünyanın ı-eçirdiii. vahim buhran 

içinde uzak yakın bütün devleUerle 
nıünasebat.ımı:z normal seyrini taklb 
etmittir. Sovyet Rusya Ue nrMuzda 
yirmi seneye yakın bir mazis1 olan iti
madh münasebetler, her ikim.be de at
fedilemlyecek olan buhranlar eeçh·dik
ten sonra esu olan dostane mahiyetini 
tekrar elde etmlş:tir. Bunu memnuni
yetle kaydetmek isferim. Türkiye -
Sov3et münasebetleri dünya a.iyaseU
nln ivicaelan içinde başhbaşına bir 
mevcudiyettir ve memleketlerimb di, 
ier tesirattan müstakil bir aurette bu 
mevcudiyeti devam ettirmek ubnnn
dachr. Bu siyaset, böyle telilıld edil • 
dik(e, iki taraf menfaaU lçlıı dünkü 
verimini yarın da verir, kimsenin u.
ranna olmeyırak yalnu mem1eketteıi .. 
mlzin nef""me işler, kanaıtinderiz. 

Aziz arkadaşlar, r 
Önümüzde insaniyet için uzun ıslırab 

devreleri olmak mümkün, hatta muh· 
temeldir. Bu devre esnasında hayati 
menfaatlerimiı.e kartı hassas bulunur .. 
ken dostlukları..mu.a ve itUiaklaı·uruza 
vefalı kalacağız. 

lnpıterenin zor fllrllar içinde kahra· 
manca bir mevcudiyet harbi içinde 
bulunduiu bir umanda oııunJa olan 
ittifak bağlanmımı sailam ve ıU"Sıl .. 
mP oldujııııu söylemek benim itin bir 
borcdur. 

Muhterem millet vekilleri, 
Cunıhuriyet ordusunun kuvvetlen -

mesl ve ihtiyaclanrun tamamlarunası 

için Büyük Meclisimiz hiçbir ihtimamı 
eıirgememektedir. Türk milleti bu hu
susta kendbinden istenilen vazifeleri 
ütiharla Y•pıyor. Silih altına çainlan 
vatanda,ıar vazifelerine &eve aeve ko· 
~uyorlar. Hergün menkıbelerini dinle· 
dlfi.mJz bu asil hareketlerin Türk mu .. 
letinin ruhundaki enrfn fedaklrhk his
lerine bir yeni işaret oldufunu Mv.İnc ... 
le rörmekteyiı:. Bugün Büyfik ft1ecliste 
ve onun bükUmetinde, bütün ışlerin 
başına ıeçmiş o1an müdafaa vazlresl. 
bütün milletçe de en sevrlll bir pye 
halindedir. Biz de iftiharla ~öy1i)·ebill
rlz ki millet!;e yapılan fedakarlıklar 

yerindedir. Cumhuri}·et ordusunun 
,·azift:sinl hakkile başaracak bir ehli
ycUe bulunduiuna emin olabiliriz. 

lktısad. ve ziraat ifleri 
Milli Şef ismet İnönü. Münakalit 

lflerinden bahsederken nakliyat ve 
muhabere vasıtalarının bilıilJ ve inzı
batlı. bir teşkili.ta dayanarak serbest, 
emnıyet esasları dahilinde çalı,tıjını. 

durdurtmaya lüzum var mıydı? 
Fikret tekrar etti: 

- Sana bir feY söyllyeeeğim .. 
Kelimeleri ara,tınr gibi bir an u-

k.ıntılı, yola doğru baktı ve konu,tu: 
- Tepede, Çamlıcada sen Nedime 

ile konuşurken ... 

Tekrar durdu ve sonra Rf!D.İf bir 
soluk alarak söyledi: 

- Ben pek uzakta değildim. An
lıyorsun deAiJ mi? 

Alev iııyanla olduğu yerde doğrul • 
muşlu: 

- Bizi dinledin! dedi. 
Fikret reddetmek iııter ııibl baıını 

salladı: 

- Hayır, tesadüfen. Benim geldiği
mi duymadınız. Sen çok heyecan -
lıydın. 

Alev di•lerlnl sıkıyor, asabiyetle ol
duiu yerde gerilmlf ona diifman &lbi 
bakıyordu. 

- Dinledin, dinledin! diye tekrar 
etti. 

Gene adam uzandı. Onun omuzu
nu tuttu. Acı bir tebesıümle: 

- Sinirlenme. dedi. Benl tanıyor ... 
sun. Hizmetçiler gibi kapılardan in • 
sanları dinlemeye alışık bir insan ol

madığımı bilirsin. Dinle timdi her ~ .. 
yi biliyorum, 

Tercddüdle tellffuz etti: 

- Onu .. vdiiinl biliyorum. 
(Arlı;ua nr) 

bugünkü farllar altında, JıasWı!cl~ 
korunma i•lerinde hüldlmelın u..ıı 
tedbirlerden memnun olduğuntl (11#' 
ettikten sonra geçen seneki .ye~ ~l~ 
tw hakkında biıtün medcntY•· 10~· 
nin bu felikete karşı gösterfl\lŞ ~de' ' 
ları yüksek alakayı şükran!• Y 
iniştir. ~.,, 

Milli Şef, ziraat işlerinden ba or-0~ 
ken toprak mahsullerimizd• :. ,(il 
inkişaf ve salaha işaret et;ını.fı .. •e ve 
yeni getirilen maki.nelerin köylu:\I~ iS' 
rilcliğıni, bu IUl'etle fazla. ve u~ 
tihsal yapılacağııu söylern.ış ve 
lir ki : . . ~ 

•- Köylü ve müstahsilin tıitğt il' 
kalkınma ihtiyac~ bayat pah• 3' ~ 
istikbalin buhran endişesi kllll e(f)l' 
rinde hassasiyetle durulan bit "' ,it> 
dur. Beynelmilel mfuıas~be~ o~ 
sıkıya bağlı olan ticaret işi . 0tırıJI" 
mumi zorluklardan müteessif ttL sı: 
içtinabı kabil olmıyan bir zarureı;tı!eV' 
taraftan hükUnıet, ticarette. "'; .- ıfJ 
tin muhtac olduğu iptidai nıad c uttf' 
muJıeri temine çalışıyor, dlJe~,,klt,J 
tan ııkı bir fi.at inz.ıba"b ve tnt.U V:' 
kurmağa uğraşıyor. Milli korunrıı't# 
nununa göre, bir çok Iii.zUD1111 

ler alınmışhr.• 

Sınai istihsal fazladır,. 
Milli Şef, İktısad Vekiletitl"' '1' 

lı.ımalarından da bahsederl•~.ıo ' 
nayumwn muhtelif şu ~ 
deki lstihsalit.ın geçen ~ 
nispetle fazla olduğunu, mil~~:ıd~ 
da da bariz terakkiler gor 1,ıı " 
söylemiş, el tezgahlarının da ı.; t.tf' 
lqvikine ifaret ederek, buntaı'~ 
di ihtiyacları için faaliyele \:e.,W: 
n~ kooperatifler açılacağını "'~ 
tir. Dokumacılığın da köylerde~ 
müm etmesini, bu suretle ~a~t tt-JY.. 
den boşta kalan köylülerın e "lJ(tl' 
larlle de çalışınasına ışaret bUl 
tur. .JI 

Milli Şef, ıümrük kanunu ptol~ 
ehemmiyetini de izah ett.il<~ .. iJ' 
inhisarlar varidatının artbğın 
setıniftir. • 

Maarif meseleler~ -1_ 
Maarif meseleleri hakkınd• urıe 14' 

açılan köy enstitülerinin fa•li>-e f' il' 
ret etmiş, genelik hakkında da . .# 
leri. söylemiştir: f11J.d"'" 
Tıirk ~ncliiinln beden<•• 1,ı ;.ı:'. 

inzıbat ve ahlik menuund• ·4d~ 
tirllmesl için çok dikkatli "" ;~,..., _..ı 
reket edilmesini, milli tet. 

1 
,,>" 

kuvveUenme~i balonundan bit J 
teliıkki ederim. ,., ti" . 

Türk kültürünün iki mübİJ11 · f 
temeli olan dil ve tarih işl,f~ 
kın alika ile önem vcriyorU;.ır.ı~. 
dili \o'e tarihi için çalı,an Ud tJl"'"ı 
lügat, lmlii.1 gTamer, terirıı ~~eri ~ 
rnizin her safhasına aid te_tk1~ 
yenl hızla emeklerini tek!if 
rine emniyetim vardır. 'ı 

). eı Cumhuriyet ma ı'/ U ı/ 
Avrupa harbinin, cihan ır>" fC if 

qnd~ vücude geçirdiği buhrs" .. ~ 
çe külleUeri memleketimiD ~et ~ 
cuir etm.işür. Denk: ve ~':,!~ 
pren;iplerine dalına bağlı e'~ 
beraber, hadiselere tekaddü"' ıııı ~ 
isabetli tedbirler bulunınılf ::,ı,ı' ı( 
retle devletin mail itibarı JT1 üt~ ~ 
dilmiştir. Herşeyden evvel, 'l' ~e ~ 
nının muhafazasında ıcuvvetll ıı:aırrı; 
lı.klı bulunmanın isteo~l ~ 
k&rJılamak yolundaki mu % 
bilhassa kaydetmek lsteriın- llf"'ıtlr 

Cumhuriyet maliyesi, ba5~ tto~ 
ket müdafaasır.a aid fevkıJi • l' ,1 
ler olmak üzere butWl ~# 
lflerlnin lstediil ~lı""J 
lcketin kendi vasıta ve n:ı~at· -~ 
karfılamaja imkin buJmıl~to 1>7,ı1 
yaşadığımız bal ve şartlar• ,.. 1>"'~ 
&ümriik resimlerinde "e b~J""~ 
vergilerde mühlm boşJukllll' ~iJeJI 'ı/. 
bunu kapatmak için ihdas ~ rı• ·-" 
vakkat vergilerin, vatand~Ş 11 

'fO ~~ 
ye kabiliyetlerini aşmadığlclıi'• ~ıl 
mutedil luıd dahillııde !Uı! .• u~ ' 
bulunduğumuz 1940 biitç<:ı ı-P ,,r 
bil< aylarında derhal ke~ _,.ıo ~Tı( 
ın.iştir. Bil" taraftan mille~diftt .i 

diği olgunluk ve fedakirlığtt'> ri"' ~ 
raftan memleketin kablliY•~• 1,ı;I ôı'. 
letin icil ihtiyaclarile en iyı btl "'/ 
isabetli tedbirlerin eseri ol';ıo'°" ~ • 
memnuniyetin.ize ıayı1rlır. 11~ ~~.J' 
bütçe prensipine sadık kf..l~rtc: ~,J" ( 
5İnrtc, bundan sonra da 'fil b'f,-ı 
61nin itibarmı \"e düzenini 10~·; • 
edeceğine kafi ltimadUJIJl' ·c0r<' "(. 

Bu sayededir ki harici tı. ıect' ~ 
\'azenemiz ve döviz ~~y~:' st•~~ 
nelere nazaran çok ıyı " ,,ıtd' ,rı• 
bir netice vermiştir. Bu .-.-JC(f ;• iil<•"·- • Türk borcu hakkında h d&i>11" #' 
nan son karan. yani es~I btt "",141• 
mumlye meclisinin ilg~sıl~, ~ritı" 
taki taahhiidab devletın uı.,rtJ"· Jı~ 
~mı kaydetmekle se,rinc dilli 

111
,.JJ 

Milli birlik ve kahr~ 
esası ub~ 

Büyük Millet Meellsit>İl' ııı ~ 
az.ası, . r:':~ 

Milletlerin tarihte, ,,,ı,.Ji lu"d rıı' 
en ağır mücadele halinde b:ıcııııi" ;J1: 
bir zamanda. tanlı Türk m• ·t>i ı' ı( 
kadderahnı sevketnıek ",,ıı•>1 ı! 
milstesna ehemmiyetli bit ; oı.>~ ~ 
raber j,fa ediyoruz. Çok aÇ; ril' )~ ~· 
daha görüyoruz ki, nuUct e dbir"· ~ 
baklan, bin türlü isabetli .~01.r'IC F 

. ll ·t<
şında ve hepsinden tcsır .. }>it•ı , 

pıillı ·d•'· • temele dayanıyor. Bu, teJfleh_,"tll" 
dakilrlık ve kahramanlıl< ,_.;ı 1"" ,ı· 

Büyük Millet Meclisin'n ,.;y•d' ,,P' 
milli birli!<, her :ı:arnond•0 çe b<" ,1 Jf' 
lamdır. İcab ederse, rnille~:zjıı )(P.1 .~ 
kirlığı göze almak, ~~Piı:1 1 tJtı~ ~ 
rarımızdır. Türk nııılet.iJliO ıc:eı-ıdi .,.11' 
evlildları, kahramanlı.l<tai.ır .,d<' .. ,., 
m.i,Ierini herhalde ınü!~t liD• 11~ ft' 
dir. Milletler içinde ist.ikba ff"'o ti 
•ıladan aonra nihayet JıBbfl' oJduı• tf 
dakir olanlara rnüyessd ,roi11 

devirde, Türk milleti ıeın:::ı,r • JİI 
istikbale gururla baknıak rJe' 
Abdülhalik Rerıda .,;ı 

reisi oldu ~ıee11~~~· 
ıJill<I o • 

Ankara (Hususi) - ısiJlil1 &ıı'' 
toplantısında Cumhur il• 1 l"'r' ail''~ 
nu müteakıb riya9"t ~ltJI ~bd _,..ıd 
neticede Çankırı meb ustl- ıJ'e 

le "° Renda tekrar 3ô4 reY ~111r. 
itti!akile lntlhab olunD' 

-

'· 
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- 3 lkinciteırin 1 ~ 

lerdeki harici ha· 
berlerin hulisa11 
'"' 1~Yraın münasebetile çıkmadığımız 

h . •rde Anadolu Aıaıuının verdiAi 
ı!i'1ict haberleri hu!Asa halinde derce-
Yol'uı: 

Milli Şef İngiliz gene· 
rau Shmits'i kabul etti 
ı,,~ . 31 (A.A.) - Reisicumhur 
tri>a~. lngiltere fal'k ordulan 
~rbiye relsl Gt!neral Arthur 
ı,, _ ta'i bugün kabul ederek kendi!eri-

10liitın Üflerdir. 

~on Papen Berline gitti 
doıı, iikreı 1 (A.A.) - Stefanl ajansın· 
l>a Alrnanyanın Türk.iye sefiri Von 
dtıı l>otı dün Köstenccye gelmiştir, Ora-

f;' llorUne hareket edecektir. 

t ansa, Almanya ile 
ınünferid sulh 

~ Yapmıyacakınıı 
ııı. •ıington 1 (A.A.) - 'Fransanııı A· 
\\>:•daki elçi.si M. Hey, dün Sumenr 
iti . 1~1 . ile görüş;tükte"n sonra tunları 
'~""•lir: 
~ .... WeUes'e tem.in eltim ki. Franu· 
~lrnanya ile müı.akerelerinde ne 
ltt it !erki, ne de Almanya ile müı· 
Ilı~ bir rulh mevıuu üzerinde konu-

Uftur .• 

~ Laval'in beyanati 
"'1 ltis 1 (A.A.) - Alman makaınlarile 
a~llıaalarda bulunmak üzere Parise 
~. olan Fnuua &tvekil mu.vini 

ll l&ıetecilere demiştir ki: 
~ ..... ~eri ve sivil AJman makamla
Caııu Ro~fmeler yaptım. Fransa men
'UU:ı. '-tUl.i &öıönünde tutarak Avrupada 
~it. ~ leınini için teşebbüslere giriı· 
~\> '-lha.slar çok aamlmf bir nezaket 
~ içinde geçil. İki bilyük miiiel 
_,,_ "8rJ>lfml11ardır. Fakat timdi a:ı
llhı~ ki iki memleket mukadderatını 
,,;:...,,bedon baıka bir yol ile de !ayin 
\{it tnüınkündür .• 

ıtnan - İtalyan harbi 
~ l!.an-ablın birinci ve ikinci :-Jnlerın-

r-:'Utdolu ajansının. Yunan ... İtalynn 
,. hi:ıe a.id verdiği haberleıin lıulisa· 

~~""ı>ork ı. - Yunan üslerinden ha· 
"ı t tden Inglliz bombardıman tay -
111ı~ltrt Arnavudluğun merkeıJ Tir•· 
""'- botnbalamı,lardır. Bir müddei 
1ltt, \'unan tayyareleri de Arnavud
•~dır lnUbtelif üslere bombalar atn11ş· 

~;~; . hrl 
ı. •r 2 iklnclteırinde Inglllz ba • 
, l\ıh;y ve efradının Yunan adalan
' ~•>asaJat elliklerini bildirmektedir. 
ı,~ı>Ier her tarafla büyük tezahü • 
t ltar,ılanmaktadırlar. 
~1:taniar Korfu üz.erine bJr h11va •
'> 10Y•Pını,Iardır. 19 ki'1 yaralanmı• 
1 itiş; ölmüflilr. 

te!rinisani tarihli Yu-
t· nan resmi tebliği 
~~itıa cephesindeki kuvv~tlerimiz 
~ """1ııı fİddeUJ mukavemetini kıra· 
r, ~t.'V\ıdluk araz.isine bet lırilomet
-..!'l'ııılşter ve dü~man mü•labkem 
"ı 1 iuı•rin! ırilngü hücumlle zaptel • 

'""' . 1 ' ~. 9 zabit ve 153 nefer esıT' a ın-
.. ;• ~00 hayvan muaarere edilinlf"' 

''4', lf ltaıyan tayyaresi düşürillmJt· 

\' unanlılarin bir 
~ ınuvaffakiyeti 

~ llıı.. 2 (A.A.) - Yunan Jut'alan, 
1.ı' • Arnavudluk hududunda bir 

ltoı.den mürekkeb bir bölıcyi ifgal l '11-rclir 

tıı.ı~a~larin vahıiyane 
~ . hücumları 
~, llıı., 2 CA.A.) - İtalyanlar diln A· 
"'- Selln;k, Korlu ve Larlu hav•li· 
'•ı,, b .. kınlar yapmıtlar ve olvil aha· 
l\,;1 hQCUnı etmı,ıerdir. Seıinik ve 
ı1ıı, , "'1ıuı bombardımanlannda ~O sivil 
~ U. 'le 20 yanım çıkmtff.ıT'. Yun.an 
ı,:.~1•lin! taşıyan bazı İtalyan layy•· 

korfuya bombolar atmıtlardır. 
~ A.ınerikanın ikazı 
°""l<lnn 2 (A.A.) - Stefanl ajan· 

RE S M i 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 
Anadlu Ajansının bültenlerindeki 

remı1 teblijlerin huli!:aSJ.nl a.-aiıya 
yazıyoruz: 

lngiltere • 
İngiliz hava filoları, Almanya üze .. 

.rine yapttltlan hücumlarda demiryol
larıru ve civarındaki p.rlan, Magde .. 
burg'daki petrol depolarını bom • 
bardtman etmitlerdir, 

Hava Neureünin tebliğine göre 
yedi dÜflDan tayyaresi diilürü!düğü 
bildirilmektedir. 

Emniyet Nezaretinin tebliğinde de, 
Alman tayyarelerinin İncillere üze • 
rine yaptıkları hücumlardan bahse -
ılilmektedir. Bu hücumlardan biri bir 
buçuk saat ıürmü,, iki kişi. yaralan
Dllfhr. Dütman tayyareleri daha zi
yade Kent eyaleti üzerinde uçarak, 
bu mınlakadakl fOhlrlere de bomba -
!ar atmıılardır. Toymls nehri aohU • 
lerine atılan bombalardan da bir kaç 
kişi ölmüftiir. 

ltalya 
İtalyan resrnl teblijinde, İtalyan 

kıtaatının Kalames vadisinde hır -
rek:it.a devam ettili bildirilmek -
tedir. İtalyan tayyareleri Korfudalci 
askeri hedefleri, Karent kanalını bom 
bardıman ebnitlerdir. Yunan tayya ... 
releriJe yapılan bir hava muharebe
sinde bir Ywıan layyareoi de dilt • 
müthir. Akdeniz.de de iki Yunan 
layyareel tahrib edilml,tir. 

Afrikedakl harekJt hakkında do "1 
mahlmat verilmektedir: 

Kuvvetlerimizden biri dütman mu .. 
kavemetini kırarak Kauala civarında 
Siuseib tepelerini işgal etmişlerdir. 
Bu tepeler Sudan ovaaını kontrol et
mektedir. 
Roscireı tayyare meydanına yapı .. 

lan bir bulan esnumdo iki İıı&lliz 
ovcı toyyarai diifürüJ.müttür • • 
Düıman Adel • Alola demiryolu 

boyunda ban yerleri bombardıman 
etmi,Ur. Çok hafif hasor varJır. 
~ denizinde havo te,.kkilllerimls 

Girid odasıno lhrac edilmekte olan 
kılaah bombardıman etmlı ve barlı 
neticeler almıflardır. Bir kaç vapura 
da !sa bel vaki olmut. liman t..ısah 
ve harb malzemesi ha.sara uğrablmıt
tır. Bütün tayyarelerimiz ilalerine 
dönmüılerdir, 

Yugoslavya Baıvekili
nin nutku 

Belgrod 3 (A.A.) - D. N. B. Ajansı· 
nın hususi muhobirl bildiriyor: 

Batyekil Zvetkoviç, söylediği bir nu
tukla bugünkü f&rllar içinde bütün 
!htiy;cları temin edecek kuvvetli bir 
elin zerurl oldulunu kaydetmı, .,. de· 

mlştir ki: 
- Fevkall.de .. rtla.r içinde y•Jtvo

ruL Memleket haricinde alyasl ve ikh· 
sa.dl münuebetlerimlıi ahenkl•tWrmek 
mecburiyetindeyiz. Bunun l~ da her 
fOyden evvel ıulb lizımdır. lCeıa ınll· 
Jetin bütün kurucu kuvvetleri aruın
do da ahenk zaruridir. Bllha9a bü!iln 
pertilerln ve bütün milletimizin fikren 
müttehid olması lizımclır.• 
Başvekil, Avrupa vaı:lyetinln tama

m.ile delifecelfnl aöyledilcten sonra, 
Yugoılavyanm bazı ihracat taabhüd -
lerinde bulunmut olduğunu ve bu ta
ahhüdünü haliaane yvine a•Ureceğınl 
ilive etmiştir, 

sandan: Nevyo?'k Taymla gautesinin 
bil<tirdiğine göre Vichy hük<lmet~ 
mihverle tefl'i]d meaal etmele b&slaı 
ba,Iamaz, Amerika, Fransa müstemle
kelerinden Guyane, Guadeloupe ve 
Martinik'l lşgol edecektir. 

Ber linde bir gece süren 
alarm 

Nevyork 2 (A.A.) - Röyler Ajan • 
11ndan: Almanyadan aelen haberlere 
göre İngiliz tayyareleri büyük bir faa· 
liyet göst.umifler ve Berlin bütün gece 
al.arın halinde kalml.ftır, 

8aş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
~•~ralji kırıkhk ve bütün ağrıların ızı derhal keser. 

le. l iD ERİNDEN SAKlNINIZ. bındo günde 3 luııe o!ınobllir. TAKL L A İSTEYİNİZ. 
llER YERDE PULLU KUTULARI JSRARL -
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PORGOLIN 
GAZOZLU MÜSHİL 

LİMONATASI 
Kat'iyyen ilic hissini vermeı:. 

Bir gaz.oz veya eampanya kadar 
leziz ve hoı kokuludur. Mü.<hil 
lliclannın '"hı olan PÜRGOLİN'I 
haftada bir defa içmekie hem bar· 
aaklan temiz.lem.it ve hem de vu .. 
cudde bir~ rnilcrobları defet· 
mif 0Jur1W1uz. 

PÜRGOLiN 15 .. nelik bir lec
rüb<-nin malırulildilr. 

ır:mln olmak tc;in eczaneletd,.n 
PÜRC~LİN markasını ısrarla la-

H :A:KlKA:T 

Sultanın bu endişelerini ıu'zır oezmişti. Bu halin Ö· 
nüne J{eçmek kabil olamıyacağıru. hasud ve vahham 
bir adamdan yardım beklemek ne derece safdillik ol
duğunu pekAll biliyordu. Diğer taraftan kendisine ve 
kardeışine kanı İspanyol ve İtalyanlann munt11za.m ae • 
ferler hazırladıklarını de öğrenmişti. Düşmanların hü
cum1anna muvaffakiyetle karşı koymak için emin bir 
istinadaiha muhtacdı. Anavatan sevgisini kalbinden 
bir an olsun çıkarmıyan ve bunu sonra da bütün hayab 
müddet.ince lsp3t etmlf olan Hızır, aradığı yardımı 
kendi memleketinde bulacağını kestirerek Yavuz Sul -
tan Selime müracaat etmeA;e karar verdi. Arkadaşla -
nndan Muhiddin rei.ain kumandasına tevdi l'ylediği 
kıymetli çuha, kumat ve d1ğer hediyelerden ba,ka blr 
cok köle ve cariye ile yük.}ü bir J{emiyi İstanbula sev
ketti. 

Berberi.stan ııibl uzak bir beldede bulunduklan hal
de kahramanhklarının akislerlnl t1 İstanbula kadar du .. 
yurm.uş olan bu iki Türk evlidının gerek hediyesi, ge
rek sadakat teminatı Yavuz taralından mPmnuniyetle 
kabul edildi. Bu hediyelere mulaıbil Padişah, 13arbaros 
kardeşlere fahir kaftanlar gönderilmesini ve Kurdoğlu
nun idaresinde iki müsellab a:eminio hemen Berberis
tandaki Türk donanmasına iltihakını emretti. 

Fakat gün geçtikçe kuvveti artan dütm.anla müca
dele edebilmek icio bu yardım kMi dejildi.. Bundan 
sonra cengin es.lcisi gibi tesadüfe bağlı çarp1$nıalardan 
ibaret olmayaca~ını tahmin eden Hıura bir de ihtiyac 
%811\anında 11~acak bir kale lAzımdL Gerçi Tunusa 
pek yakın olan Goulette vardı. Kend.Wne halkın gö• • 
terdiji muhabbete dayanarak bura.mu Tunus Sultanın· 
dan kolaylıkla alabilirdi. Fakat kendisini hüısnü kabul 
etmif olan bir adamın mülküne el uzatmayı doğru 
bulmadı; uzun ara~tırmalardan aonra Gigelli'yi intihab 
etti. .... 

4 - Orucun kolu 
Gigelliye hareket ıününden az evvel Bicaye eeh• 

rinden Barbaros 1ra.rdetlere bir murahhas heyet pldi. 
Bu .zatlar ancak bir hükümdara yapılan tazim ve ihtiram 
merasiminden 90nra gittikçe artan bir heyecanla arzı hal 
eylediler. 

- Şehrimiz yeis içerisindedir ya efendi.na... Bir kaç 
sene evveline kadar rahat rahat yaşıyorduk. Bizi yerli 
bir emir idare ederdi. Fakat günün birinde muazzam bir 
donanma ile İ.spanyo1lar gelip tehrimizi :rapt, memleke
tim.izi istili ettiler... Biz buna mHni olmak için bütün 
kuvvetimiı.i sarfettik. Yedi yaşından yetmi, yaşına ka .. 
dar bütüİı Bicayeliler memleketlerini müdafaa ettiler. 
Fakat heyhat!. Elimizde ıilih olarak bir kaç tüfekle bir 
kaç kılıc \'ardı. Bıcaklara, kazmalara, küreklere, balta
lara, hatla değneklere sarıldık, sahile koştuk. Maksadunız 
İspanyol askerlerinin karaya çıkmasına mini olmaktı. 
Heyhat. .. Heyhat ya Seydi! Elimizdeki sllahiarla düşma
nın topuna, güllesine kareı ne yapabilirdik?_ Çok geç· 
meden ric'ate mecbur kaldık ... Hem de feci bir ric'ate ... 
Ölülerimizi, varalılanm1ı1 sahilde hallerine bırakıp teh
rin kalesine iltica ettik. Fakat kafirlerin kahhar kuvveti 
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as bir zamando birim zayıf, fakat candan mukaveme • 
timiıi kırdı. 

Bu aöıleri ıöylerken ihtiyar murahhasın ak aakalı 
üzerine göz yatlan dökülüyordu... Biçare sözüne devam 
ıedemiyecek bir hale gelmişti. Onun )·erine başkası de· 
v~ etti: 

- Evet efendina ... Dütınan son derece büyük g•y
retler arfetti. Bu iti. başarmak için Kardinal Ximt!:n~a 
.. Rabbim o mel'unun Közünü kör elsin - Pierre de Na
varre namında cenkle .,öhretile maruf bir kiftr gönder
mişti ... Yirmi bet kadirga, kalyon ve saire ... Binlerce as· 
ker, top, tüfek ... 

Hızır acı acı JC\ilümsedi: 
- Dolllar, dedi, bu kuvvetler size karfl gönderilmiş 

deJli,Jdir. 
Murahhaalar hayretle birbirlerine bakıyorlardı.-
- Evet, bu k:uvvelle.r size karşı dejil, bize karşı aev

kedlldl. Düımanların maksadı oşikir: Y 8JlU11lla kadar 
sokulmak, RÜıergihımız üzerinde bir üa kwmak ve bizi 
iki atet arasına sokmak ... Evet bu aıikirdır. Şu son oylar 
zarhnda İspanyada uyand.ırdığım.ıı korku ve teli.f olduk
ça mühim olmalı ki, bu derece külfetli tedbirler ittihaz 
ediliyor... Sözünüze devam ediniı.. 

- Biz kaleye UUca etmieülc .•• Fakat mukavemetimi:: 
çok sürmedi._ Kale ıaptedildi. 

Mük.ilemenin bidayelindenberi kendini güçlükle zap
teden üçüncü bir murahhas. ıesindeki hiddet ti~ele
rlni durdurmaksızın atıldı : 

- Yo SeydL Kaleyi lahrib ettiler.- Sonra do tüyler 
ürpertici bir kaUiima başladılar- Kadınlanmız, çocuk
larımu: kesildi, parÇ1.landı, cesedleri •yaklar altında çiğ· 
neneli. Sokaklarımızdan kan nehirleri aktı. Bigünah ka· 
dınların ve çocukların avazları. feryadJarı günlerce R• 

mayı c;ınlattı ... Yolwıu bulup kendilerini tehirden dışarı· 
ya atabilenler takib edilerek öldürüldü ... Bizler güç halle 
civar dallara kaçabildik ... Henüz tehirde ve civarında 
nice din kardeşlerimiz, elleri, ayaklan demir zincirlere 
vunılmuı, vUcudleri kamçı ve sopa darbeleri altında• 
mor•rmış olduılu halde inliye inliye imdad bekliyorlar. 
Bu imdadı Bizden bekliyorlar ya efendina._ 

Bicare adamlar ağlıyarak Barbaros kardeşlerin ayak
larına kapanmışlardı. Köpürmek, parlamak, kılıcını çe
kip düşmana aldırmak için bu sözler Oruca lr.Afl gel
mitti. YWUik daman çoktan kabarmışb. 

- Bu gün .. Şimdi Bicayeye hareket ediyaruzl dedi. 
Bu sözlere, murahhaslar, tekrar yerelere iıtapanarak 

5\ikran ve minnetle mukabele ettiler. 
O fiin, dört çektirme ile Barba.rol kardetle.r Bicayeye 

aitmek üzere denize çıktılar. ..... 
Hemen Blcayeye gibnek doğru olmıyacaktı. Evvel! 

bu tehrirı civarında bir körfezde demir atıp tetebbüsle· 
rini eaulı olarak kurmai:a başladılaT'. Demir at.alı ancak 
bir kac: saat olmuttu Jd, gemi.sinin gözclisü Hwrın hu
ıuruna çıkıp: 

- Baba, ıancağımııda on beş kıt'a dü,man ıemW 
ıöründü. İstikamet, Bicaye, pupayelke.n ,eid.iyorlar. 

Bu haber üzerine Hızır, derakob: 
- Demir al , !ahilden uzaklaş!. emrini verdi. 
İspanyol gemilerindeki gözcU, oynl zamanda Borba· 

rosların çektirilerlnl gönnilftü. 
- İalı:elemizde dört diltman ıemW._ 
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LiK MACLARINA BUGüN 
DEVAM EOiliYOR 

İslinye doklar. 
ıslah ediliyor 

İstinye doklarında yapılacak tevsi ve 
ulahat için lüzumlu iatim!Jkler yapıl· 
m14tır. DoJcların civarında bulunan 
bazı binalar sa.tın alınnu.ştır. Bunların 
y>ktınlmasına yakında boşlanacakhr. 
Bu hususta MünakalAt Vekaleti tara
bndan hazırlanmakta olan proje ik
mal edilmiştir. Bu projeye göre tim.
diye kadar doklara ön taı·aftan giren 
vapurlar bundan sonra yandan girecek 
bu sebeble daha büyük gemilerin bu
rada tamir edilmeleri mümkün ola· 
caktır. Doklarıa yeni faaliyet haline 
göre faıla işçiye de lhtiyac olacağından 
evvelce kadro harici edilen lfçiler tek
rar a lınacaktır. Son seneler zar!ında 
bu doklarda tamir görmekte olan ec
nebi vapurlar havli a.zalmırtı . Fakat 
harb sebcbile Karadeniz.de kalan bazı 
ecnebi vapurların bu havuzlarda ta· 
mir edilmek {i7ere müracaat edecek
leri tahmin edilmektedir. 

Milli Piyango idaresinin 
29 birinciteşrin Cumhu· 
riyel bayramı için lerlib 
elliği fevkalade piyan· 
godl ikramiye kazanan . 

talihlilerin bazıları 
60,000 lira kazanan 124287 numaralı 

bilet Ak.şehirde dava vekili Abdullah 
Bi}~ene. 20,000 lira kazanan 395839 nu· 
maralı bilet Bolvadinde kahveci Ali 
Akyıldıza . 10.000 lira kazanan 237229 
numaralı bilet Tarsus Halkevi od.acısa 
Musa Kanıka aiddlr. 

10,000 lira Mudanya Cezaevi mah
kömlarından İbrahim Öztürk, Sabn 
Dilienll, Mustafa Canayak:ın, Receb 
Benek, Reşad Karde~ Mahmud Cetin, 
Ahmed Doğunun müşterek aldıkları 
376668 numaralı bilete, 5,000 lirayı 
124818 numaralı bilet sahibi asker Sü
leyman, di~et' 5.000 lirayı da 248030 
numaralı biletle İran eefareilıaneal 
miictt .. lvlıoml,.rf lc;ı7-1tnrnı~lardır . 

Ankara - İstanbul 
İki bayranu Ankarada geçirdim ve 

bir fikrin vehim, bir iddia.ru.n hura
fe, bir tahminin masal olduğunu c
rada bir deha anladmı: buınbulla 
Ankara ara~ında, mahiyeti ne olur• 
A olsun, hiç bi.r fark yoktur. An• 
kara, tekparça yurd içinde İsh"n"" 
bulun imtidadı, ve İstanbul, her 
hal ve taın lle, Ankaraınn deva• 
mıdır. 

Cumhuriyetin llcinından on altı (Ün 
evvel, -Türkiye devletinin makam 
!da"''' Ankara ,.hridir. bükmünü 

.. koymuş olan kanunun tık demle-
Jerinde hususi mmlaatleri.n ve dar 
ıörfitlerin Jcad etmek istemiş ol
dukJan aynhğtna ne beyhude bir ta
IAVVU.r olduiu ıeçen on yPdi Rne 
zarfında bin de.fa aabit olmuş ve 
İstanbul. kendini ikint.l derecede 
bir tehir vaziyetine re:ti:rmi1 olduttl 
rivoıyet edilen Büyük Vatanpener 
arkasından hüngür hünıür afla • 
mı,ur. Ankara .. İstanbul birliğinin 
delilleri arasıpda yalnız bu rüz yaş• 
la.nnı hatırlamak kMldir. 

Fakat, benim bir hahram daha var: 
J mart 193t cünü ıö:derlmln önün• 
dedir. İstanbul ÜnlversU.esinde lllillt 
Şefin etrafını saran ,eneler kalaba
lığı. İnönü: .Bu toplantıdan blifa .. 
de ederek İstanbuldaki sayın va
land"'1anma te"'kkür etmek lsti
)'orum.. diyor ve Tü.rk birliğinin 

müt"yyjdelerindeo birine temas edi• 
)'or: c:N'üfu!ilan çok milletlerin he
nü.ı iru;.aniyet ideali için istikrar 
bulmal!Uf hı1'I siyasetleri kartmn
da, nü.fu<iilan daha u ınillLiJ('rin 

başh<'a dayana(aklan kuvvet kendi 
içlerindeki, kendi aralarındaki nı .. 
fak.~ıı beraberlik kudretidir. Mem
Jeketimlıin haJi bu balamdan çok 
kuvvetli ve çok ün:üdlidit'.• 

İnönünü, iki bayramda da yakından 
ıörmek 18Bdetlne erdim. Kara göz• 
Irri, on sekiz mJlyon Tiirkün ni• 
fakru beraberliğindeki kuvvetle 
parlak, nirin kameti on aekİ• mil
Y<'D Türkün varolmak iradesinde
ki Jrud..,tle dimdikti. 

Ankaredan İstanbula, bir fehrin için
de ıeıer aibl, ferih ve fahur d<>n
düm. 

isTANBULLU 

Bayramda görülecek en güzel film 
HAZIM - VASFi - CARİDE 

SAİD - PERİHAN - NECDET - KARAKAŞ -
ELEFTERİYA - REFİK - KADRİ. 

Dayanılmaz derecede komilı: ııalınelerle harikullda bir komedi 

AKASYA PA LAS 

Hususi 

BU GÜN 

İPE K Y8 SAR A-Y 
Slzıemalarında birden. 

ilave: Şebrimlzdekl CUMHURİYET 
bütün telerrüatile 

BAYRAMI meruünl 

Bayramda .aeansJar: 12 - 2 .. 4.15 ... 6.30 ve 9 da. 

S A K A R Y A SiNEMASINDA 
Bayram münasebetile fevka1ide blr ı>rorram: 

1 - İsta.nbulda birinci defa olarak güz~l blr Fransız filmi 

ESRARENGİZ KARDEŞLERİN KÖŞKÜ 
ANDRE BRULE. SYLVIA BATAILLE. MARGUERl'ITE MORENO 

tarafından oynanmtf aşk_ esrar_ ve gülünclü vak.'alar filmi 

2 - AŞK FIRTI NA SI 
DOROTBY LAMOUR • LEW AYRES 

Lik maçlımno bugün Şeref ve l'e· 
nerbahçe ltaclyomlarında devam edile
cektir. Şeref •!adında Uk maçı j.tan
bulsporla Beyoğluapor oynayacaklar, 
bundan sonra Befikiaıla Beykoz kar
fllaşıcaklardır. Birinci maçın lklnciye 
nispeten şüphesiz ki daha az cazibesi 
vardır. 

olihdar edebilir. Son moçı Vefa ile 
Kasımpa'" yepacaklardır, Şimdiye ka
dar Vefa daima Kasımpap.dan üstün 
bir mevki ve oyuna aahibdi; fakat Ka· 
sunpaşanın Beykoz, İstanbulspar, n~hı· 
yet Fenerbahçe karşısındaki muvaf ... 
lakiyetli oyunları bugün Vefanın çok 
ıorlu bir rakible karfllaşaca,tıru ve 
evvelden oyunun garanti edilmi' oldu 
ğunu düşünmek için yeşil beyazlıların 
hiçbir sebeb bulamıyacaklarını ıöster
mektedir. 

Mahmud Türen, Halil Ata!, İbrahim tarafından fransızca sözlü cezib ve hissi bir film. 
Ünal, Kenan Gülgün, Abdi Atamer. 3 - Gene :bt.anbulda ilk defa olarak: 

Beyoğluspor, ilk maçlarında ilk d•I• 
bu sene birinci kümede yer alrnıt ol· 
muma rağmen gerek: eleman, eerek 
takım itibarile kuvvetli bir ,.kildedlr. 
Likin kuvveUi iakımlarile boy ölçüt
mesi hatta bir çoklarını mağ:IQ.b etmesi 
de bu vaziyetin tabii neticesidir. İstan
bulspor takımı birinci likte her at.ne 
kendine kıymet verdlnnlş olmakla be
raber bugünkü görünüş:üne na.Lltan 
Beyoğluspordan biraz daha zor neüce 
alacağa benzemektedir. Sırasile Vela· 
yı, Beykozu ve nihayet busust bir maç 
la Beşiktaşı maih1b elmiş olan Beyoğ
luspor takımının bugün de gallb gel
mesi daha çok muhtemeldir. 

Beşiktaş - Beykoı maçı hlç oüphesiz. 
ki büyük bir a!Aka toplayacakhr. Lik 
liderliğUıi yopan her ta1amın oyunu 
esasen böyle bir alikayı tevlid eder. 
Fakat bundan baıka Beykozun her ..,. 
ne en kuvvetli takımlar ve bilhaısa 

Beşiktat karfWDda çıkardığı muvaf
fak oyun bugünkü maçın ehemmiye
Uni arhrmakla, hatta kuvveUi Bepk
tq talumı için endite bUe tevlld et
mektedir. 
Şuna bir daha işaret etmek lhımdır 

lr.i, en büyük kozu a:ayreUi oynamıf 
olan bu &eneki Beş.ilet.at takımı, lcaroı
sında aynı değerde enerjik bir takım 
bulacaktır' Gene Beşiktaşlıların bu ıe 
ier de iyi bir anlaşma göstermeleri 
muhakkak ki takımın kendine emni
yeti bakımından mühimdir. 

Fenerbahçe atadyomunda, Uk maçı 
Süleymaniye ile Fenerbahçe yapacak· 
tardır. Siileymaniye takımı henüz kuv
veili rakibine karıı ııkı ve müessir hır 
maç çıkarmaktan uzak bir vaıiyettedir. 
Fenerbahçenin oyunu kazanmaması 
için hiçbir sebeb götli1nnemekte ise de, 
bunun kaç golle o1acalt ve an llcl .. 
verd takımın iyi bir oyun oynayıp oy
namıyacağı husustan futbol muhiti1l 

Türkiyenin reımi fut
bol hakemleri 

Futbol yüksek hakem komitesi baı
kanlığı, bölge hakem komitelerinden 
oldığı mülalea ve kanaallere gönı, bu
günkü durumlannı nazarı itibara ala
rak, resmi futbol hakemlerimizi oıaiiı· 
da gösterildiği şelcilde tespit etmls!U. 

Bu hakemlere, daim! lisaru verilme
aine karar verilmiş ve resmt futbol 
müsabakalarının ancak bu hakenıleri
mlz tarafından idare edilebileceltl böl· 
gelere bildirilmlştir. 

Bölgelerde hakem kurılannı tahriri 
ve tifahl imtihanlarda muvaffak ola
rak ikmal eden hakem namz.edlerl, 
bölgeleri dahilinde yapılacak lkincl 
takımlar ve mekleb maçlannı idare et
mek suretile bir senelik tecrübeye tibi 
tutulacaklar ve muvaffak olanlara ge
lecek mevsim için daimi lisans verile· 
cektir. 

Ankara bölgesinin resmi hakemleri : 
Ömer Ürel, Necdet Özgüç, Ziva Ozan. 
CeW O&kay, Ali Ülgeun, Muzaffer 
Ertuğ, Ferih Esin, Bahaeddin Veska, 
Yusuf Aysal. 

İstanbul bölgesinin resmt hakemleri: 
Nuri Bosul (ayni zamanda beynelmilel 
hakemdir) Sami Açıköney, Şazi Teı· 
can, Tank Özerengin, Halid Ergü, Ah· 
med Göğdün, Adnan Akın, Feridun 
K.ılıc, Basri Bütün, Refik Osman Top, 
Selfiml Akalın, Efrel Mutlu, llohaeddin 
Uluöz, Necdet Gezen. Sıtkı b-~·a.r, Hü
sameddin Güreli, Zeki Gökı,ık, Samih 
Duransoy, Hüsnü Savman. 
lımir bölgesinin reıml hakemleri: 

Kocaeli bölgesinin resmi hakemleri: RUDOLPR v ALENTINO'nun ~ayatı, ölü.mü ve cenaze tneraslml. 

Rılet Gün, Nedim Tanır, Cevad Ton· ı ı~::::::::::::::::::::::::::=: gay, Kerim Esen. 
Edirne bölgesinin resm! hokemlcrl: 

Nazmi Aydinc, Ahmed Öıgirgin, Ra· 
sim Yılı!ınm. 

Bayramda spor 
Bayramın birinci günü Şeref •!adın

da Galalasarayla Beyolluspor taltım

lan husus! bir maç yapmıılardır. 
Galatasaray bu maçta çok mü'!'!llir 

bir oyun çıkartru.f ve açıklannı ihmal 
etm.it olmasma rağmen birinci devre
yi Borbarosun bir, Gilndüziın de iki 
golüne karşı bir gol yiyerek 3-1 plib 
bl tlrmlştlr. 

İkincf. devrede Galatasaray gayet ra
hat bir oyunla, Bodurl, Gündüı, Bo-

Haftanın deiil, mevsimin en büyük muvaffak.iyeli. 
senenin en gilıel illmi bu ~ 

MELEK Sinemasında 

e· ALALA Y K A 
NELSON EDDY - ILONA MASSEY 

duri vasıtasile üç gol daha çıkarmıt v• ı ~::::::::::::::::::::::::::::: oyunu 6-1 kasanınıflır, 

Türkiye güreş birinci
likleri neticelendi 

Seanslar: 11 .. 1 - 2.30 - 4.30 - 6,30 ve 9 da. 

Üç gündür devam eden Türkiye gü
rq birinciliklerinin final maçlarına 
dün sabah ve öğleden sonra Beyoğlu 
fhlkevi salonunda devam edilmit ve 
neticelenmiftir. 

56 KİLODA: 
l - Şefik (İzmir) 2 - Ahmed (Ba

lıkesir) , 3 - Receb (İzmir) 
61 KİLODA: 
1 - MUBtafa (Ankara), 2 - Halli İs 

tanbul), 3 - Ali (Ankara) 
66 KİLODA: 

- Hiç bir kahramanın tarihine yazılmıyan bir şeref ..• 
- Hiç bir yiğitin fedakArlıjı.na benzemiyen bir ateş ... 
- Hiç bir insan kudretinin yaratamıyacatı bir harika ..• 

TÜRKCE 

GonOllü Kahraman 
Gary Cooper Ray M ill and 

Robert Preston 

LALE Bu 
.. 

gun Sinemasında 
l - Bekir (İzmir), 2 - İzzet (İstan· - Günün en mühim lıidisesi: Son Akdeniz harb~ tilrkçe. 

bul), 3 - Nevzad (İzmir) PARAMUNT Jurnal. 
72 KİLODA: - Bu gün il de tenzilatlı halk matinesi. 
ı - Ce!Al Atik (Ankara), 2 - Be•· - Soan•lar: il · 1 • 2,30 • 6,30 ve 9 da. 

len (Kocaeli), S - Mehmed Ali (İstan .. ı ::::::.~G~ece;:l~e=rl~l~ü~ks:.;ba~lk~o;n:.;;n~u;m:•;ra~l~ıd~ır~.~T~e~J~: ~(3:5:9:5~::::: 
bul) 

79 KİLODA: 
ı - Vahid (Ankara) 2 - Adnan 

(lsıanbul), 3 - Beklaf (Sıvas). 
87 KİLODA: 
ı - Mehmed Ali (Çorum), 2 - İs

mail (İstanbul), 3 - Enver (Kocaeli) 
AGIRDA: 

TAKSİM Sinemasında 
l!Jıyram proıronu olarak, lüç bir filme nosib obnıyan bir muvaffakiyel 

kazanan türkçe sözlü ve f&l'kıh 

tevinlz. alakadar edecektir. 
mmİİİi•••••• .. •••ll İkinci oyun Galatasarayla Tookap1 

Esad Merter, Mustafa Boloı (beynel
milel hakemdir), Hasan Yanık, Ferid 
Simsaroğlu, Mustafa Şe~I, A!Ueddln 
Kazanova, Muste!a lloyra, lsmail Halt
kı Gür. 

l - MUBtala (İslanbul) 2 - Çoban 
Mehmed (İstanbul), 3 - Mehm.d Gü
neı (İzmir), 

(Çoban Mehmed müsabakoyo vak· 
ünde gelmediğinden Muslafa birinci 
ilin edilmiftir.) 

CAN A K K A'L E GEÇ i L M EZ . ~ 

arasındadır, Bu maçta da rakibler 
d L•-·dili'r bir fark mevcuddur arasına~ . 

Fakat Topkapı !akımı ıeçen senekin· 
den daha çok muvaffak olmakta. ve 
&ıkı bir oyun tarıma malik bulunmak .. 
tadır. 
Galatasarayın da buiiln nasıl oyna· 

yaca.it prnpiyon namzedi takımları 

Balıkesir bölgesinin resmf bakeınleri: 
Şuuri Sümer, Münir Yenal. Enver 
Şaylan. 

Diyarbakır bölgesinin resmi hakemi: 
Hayri Derlcloğlu, Eskitehrin Adil A
talay. 

Seyhan bölgesinin resmi hakemleri: 

filmi devam edecektir. 
On bet giindüıo alkışlar aresmda yib binden fazla &eylrcl tarafından 

ıörülen ~u filınin son l'ilnlerinden htilade ediniz. 

Oyun saaUerl: ll · l • 2.30 - 4,30 • 6.30. Suare: 9 da 

Müsabakaların nihayetinde gliretçi· 
lere müklfallan verilmif ve fıpderas
yonun sportmenlik mükMatıru Çorum 
bölgesinden Mehmed Ali ve teknik 
mükifabnı da İstanbul böJaesinden 

Mano] kaı•nmıf]ardır. Jll••••••••••••••••••••llİ••••••ll 



ucuz İLAMLAR 
İt Arayanlar Fenerde - Hallede Fenerde 25 lira 

kirası olan kirgir ev 2800 lira. 

l{ızıltoprakta - Deniz kenarında 
15 metre cephesi, 55 metre derinliii 
olan arsa 6000 lira. 

Aiacamiinde - İki katta 6 odalı 
klrlir ev 3500 liradır. 

Galatasaray lisesi k&rfUında No. 184 
Emlikı.. Telefon: 49010. İş arıyorum - Eski ve yeni yuıları 

mükemmel bilirim. Uzun zaman ti
caret sahasında çalıştım. Bonservis
lerim vardır. Ta,raya da gidebilirim. 
Arzu edenlerin (Hakikat) gazetesinde 
İŞ rumuı;una mektubla müracaatleri. 

(1) 

Gene bir bayan it arıyor - F.sk:i ve 
yeni yazılan bilir. Daktilo yazabllii. 
Taşraya da pder. Verile~k maaşı 
bildirir mektubla (Hakikat) gıızete
ainde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) 

~ arıyorum - Orta derecede tah
allim vardır. İdare işlerinden anlarım. 
BonservUlorlm vardır. (Hakikat) ga
z.et.esinde O, T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) 

İfçi Arayanlar 
na,an aranıyor - Bekir bir gencin 

ev işleri idaresini yapabilecek orta 
ya.oh bayan aranıyor. İstedikleri mau 
ve tercüıneihallerinl (Hakikat) ıaze· 
teslnde K. S. rumuzuna mektubla 
bildirmeleri. (4) 

Daktilo bayan aranıyor - Eski ve 
yenl yazılan mükemmel bilen bir ba
yan daktilo aranıyor. Maaş bilitisine 
ıöre verilecektir. (Haldkatl gazete -
sinde (W) rumuzuna mektu.bla mü· 
racaatleri. (5) 

Kadın ahçı aranıyor - Ankarada ta
nıntn1' bir aile yanında aşçılık yapa· 
cak bir bayan aranıyor. (Hakikat) Jt&
zetesi müd.iriyetine müracaat (6) 

Satılık • Kiralık 
Sablık aoba uanıyo• - Antrasit 

:vakan flk demir bir J10ba aatın alına· 
caktır. Satmak iııtlyenlerin (Hakikat) 
gazete!inde A. T. rumuzuna müra -
caatleri. (7) 

Pansiyon aranıyor. - Bekar bir Bay, 

yiyecek, yatacak dahil ve her hususta 
temin edilecek pansiyon anyor. (Ha
kikat) gazetesinde (Pansiyon) rumu • 
zuna müracaat. (8) 

Sablık !dtab aranıyor - F.skl ve 
yeni harflorle basılıruf kltabJar satın 
alınacaktır. Satmak lstlyenlerin (Ha· 
kikat) ıaz~lesi V851tasile A... T. rumu
zuna müracaatleri. (9) 

Ulak bir demir kasa aranıyor 
Temiz kullanılınıt demir bir kasa .... 
tın alınacaktır. Satmak istiyenlerin ga ... 
zetemiı idarehanesine müracaaileri. 

(1~) 

Baskül araDJY•• - Az kullanılmış 
300 kiloya kadar tarlar bir baskül a· 
ranıyor. Hakikat ıaıetesine müracaat. 

. (lll 

Daktilo makinesi aranıyor - Az 
lrullanılınıt, fakat temiz her hanııl 
marka oluna olsun bir daktilo maki
nesi alınacaktır. Gazetemiz ldareha· 
nesine müracaat. (14) 

SofuJar caddesinde - Aksarayla 
·Fatih araaında Sofular caddesinde 50 
metrelik cepheli arsa. Metresi iki bu· 
çuk liradır. 

Galatasaray lisesi karıı.mıda No. 184 
Ernlikis. Telefon: 49010. 

Nişantaşıııda - Güzel bab(e ııoka· 
lında yeni m<><lel bir apartımaıı.ın ı
radı oenede ll41 lira olup '81ı$ bedeli 
25.000 liradır. 

Galatasaray liseal karşımıda No. 184 
Emllkl" Telefon: 49010. 

Balıkpazannda - Beyoğlunda Balık 
pazannda üç dükldn ,.tılıktır, Bedeli 
S0.000 liradır. 

Galatasaray lisesi Qrıımıda No. 184 
Em!Akls Telefon: 49010. 

Caddebos\anında - Sahilde yalı ar
USL Bedeli m•tr.o murabbaı 15 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlikl" T•l•fon: 49010. 

Yeşilköyle - Sahilde yalı arsası. 
ifraz edilerek ı~tılacaJctır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. IB4 
'Eınllklt. Telefon: 49010. 

Panpltıda - Tan sineması karşı
ııındakl aokakta 108 arşın arsa 1900 
liraya atılacaktır. Cephesi 9, derin
lilll 12 zlradır. 

Galatasaray lisesi karşımıda No. 184 
Emliklş. Telefon: 49010. 

Galatasaray lisesi k..,..wnda No. 184 
Emlliki•. Telefon: 49010. 

Ettnköyünde - Denize yakın ll85 
M2 arsa satılıktır. Metresi 4 liradır. 

Galatasaray lisesi Jtarşmnda No. 184 
Emlaklş. Telefon: 49010. 

Ettnköyünde - Asfalta na= blror 
dönümlük arsalar. metresi bir buçuk
tan iki liraya kadar. 

Galatasaray lisesi karıı.mıda No. 184 
Emlikı.. Telefon: 49010. 

Çarşıkapıda - Dört katlı ve ııenede 
1482 lira afi Iradı olan apartıman 25 
bin liraya aaWıktır. 

Galatasaray lisesi kal"f!sında No. 184 
Eınleld•. Telefon: 49010. 

Clhanırirde - Aylık Iradı 1l3 lira 
olan apartıman 15,000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Fmlôki• T•lelon: 49010. 

Bebekle - Deniz kenannda .. nede 
2524 safi Iradı olan bir apartıınan 

40.000 liradır. 
Galatasaray llsesl kal'flSlD.da No. 184 

F.mlald~. Trlefnn~ 40010 

Y .. ilkö%de - Deniz kenannda iki 
katlı on odalı yalı. Sa!ıt bedeli 5000 
liradır. 

Galatasaray lisesi kArşısmda No. 184 
EmtAlcls. Telefon: -49010. 

Galatada - Tramvay caddesinde 
17 metre cephesi olan büyük bir arsa 
satılıktır. Bedeli 16000 liradır. 

Galataı;aray lisesi karşmnda No. 184 
F'mlAki~ Telefon· 49010 

Be.,ıktaşta - Abbasaiada ayda on 
altışar lira Iradı olan iki ev 3000 liraya 
satılıktır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emliklı. Telefon: 49010. 

Galatada - Hendek caddesinde üç 
kat üzerine altı odalı ev 4000 liraya 
satılıyor. 

Galatasaray lisesi kartı.sında No. J84 
Emlaki•. Telefon: 49010 

Mecidiye köyünde - Asfalt üzerinde 
852 metre murabbaı ura 8500 liraya 
aatılıktır. 

Galatasaray lisesi karşımıda No. 184 
Ern!Aldt. Telefon: 49010. 

Kadıköyünde - Deniz kenarında 
nhtunlı, deniz banyolu ahıab villl 
satılıktır. 10 odası vardır. 25000 liradır. 

Galatasaray lisesi karımnda No. 184 
Em!Aklş. Telefon: 49010. 

PerşemMpaıannda - Galata Per· 
sembepazannda bir han utılıktır. Be· 
deli 5-0,000 liradır. 

Galatasaray lisesi kaf1lSIDda No. 184 
F.mlikl•. Telefon: 49010. 

Kınalıaclada - Küçük bir ev bah
çesile 3000 liraya utılıktır. 

Galatasaray lisesi karf)ıında No. 184 
F.mltiklfl. Telefon~ 40010. 

Gümii!51Jyunda - 156 M2 arsa met
re karesi 20 liradır. 

Galatasaray lisesi karflS111da No. 184 
Eml.lkl•. Telefon: 49010. 

Pendik:te - Tavıantepede 10 dönüm 
arazi 2000 liradır. İstasyona nazırdır. 

Galatasaray lisesi karşımıda No. 184 
Em!Sld,. Telefon: 49010. 

Tarabyada - İskaleye yirmi daki
kalık: mesafede Tarabya aırtında ah· 
.. b güzel köşk 2000 liradır. 500 lirası 
peşin verildilll takdirde aylık taksite 
bağlanabilir. 

Galatasaray lisesi kat'flSlllda No. 184 
Emlilclo. Telefon: 49010. 

Anıbc:amilnde - Galatada Arabca· 
mlinde iki kat üzerine on odalı ahşab 
ev ve dükk&nler 5000 lira. 

Galata .. ray lisesi karşmnda No. 184 
l:mlikl•. Tel•fon: 49010. 

Fentryolunda - Tramvay ..caddesin
de 4 dönüm bahçesile ah,ab köok 
15000 liradır. 

Galatasaray llse!lll kartmnda No. 184 
1'm!Aki•. Tel•fon: 49010. 

Galatada - Altında bir fabrika olan 
apartıman 20,000 liradır. 

Galata .. ray lisesi ka,..,..nda No. 184 
Eml.lklş. Telefon: 49010. 

Teşvikiyede - Çok l(ilzel bir mev· 
kide 200 M2 arsa 5000 liraya. 

Galatasaray lisesi karş .. ında No. 184 
F.ml.lkls. Telefon: 49010. 

Lilelide - Yeni inşaat 5 odalı ev. Teşvik.iyede - Ye1$il sahaya karşı 
üç katta 7 odalı ııhşab ev 7000 lira. Bedeli 6000 liradır. 

Galatasaray lisesi karoımıda No. 184 
Emlildş. Telefon: 49010. 

Galatasaray lise!!:I karş11ında No. 184 
Emliklş. Telefon: 49010. 

Galatasaray liııesl kar•ısında No. 184 
Emlikiş. Telefon: 49010. 

Y enlköyde - 16 dönüm ve çiftlik 
binası. Güzel manzara. 3500 lira. 

Galatasaray lisesi kartwnda No. 184 
Emlakls. Telefon: 49010. 

Cibalide - Cadde Uzerinde iki cep· 
heli kirgir ve ıx>trelli ardiye 4500 lira. 

Galatasaray liseal karşısında No. 184 
Emliklı. Telefon: 49010. 

Kadıköyünde - Moda caddesinde 
eski kirııô.r bir aparlıman ve arsa be
deli 20,000 liradır. 

Galatasaray lisesi karıı.mıda No. 184 
Emliki•. Telefon: 49010. 

Kanlıcada - Muntazam bir köşk ve 
yemi• bahçeli on döntim arazi ve or
man 3000 lira. İskeleye çok yakındır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlilda. Telefon: 49010. 

Galatada - Perşembepazarında 28 
de 3 hisae mağazalar. 3000 lira. 

Ku!edibinde - On ilç daireli bir 
apartıman aylık iradı 400 lira, bedeli 
65,000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşımıda No. 184 
Emlikiıı. Telefon: 49010. 

1200 liraya - Hamalbqı yokuşunun 

en alhnda 5 odalı ah1$8b ev. 1200 llrav• 
Galatasaray lisesi karşısında No. 1&1 

l""'llAkl~ 7'Plefon: 49010. 

Ulelide - İyi kira a:eüren beton 
bir ev 7500 liraya. 

Galatasaray lisesi k81'fllında No. 184 
Emtakis. Telefon: 49010. 

Sarachaneba~unda - Gü%e1 bh· arsa. 
Galatasaray lisesi karşısında No. 184 

l".mlôlds. Telefon: 49010. 

Fenerbahçede - Deniz: kenarında 
bahçeli, ağaçlı yalı anası. Metres! 14 
lira. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlilclo. Telefon: 49010. 

Beyoğ!unda - Yenlç...., caddesinde 
3 7 randımanlı bir apartıman. 20,000 

Taksimde - Tramvaya nam 234 liradır. 
metre kare arsa. Metresi 90 Ura. Galatasaray lisesi karşısında No. 184 

Galatasaray liseal karıı.mıda No. 184 
Emlikla. Telefon: 49010. 

Galatasaray lisesi Icaroısında No. 184 _ıı:_.m_l..;a..;ki..;'s;.. . ..;T..;e..;le;.;fo;;;n.;;:_4.;;90;.;.:;10;.;. ____ _ 

Emliklş. Telefon: 49010. 

Erenköyünde - iki muntazam köşk. 
Asfalta çok yakın. Bedeli 4000 ve 6000 
liradır. 

Galataaaray lisesi karflSlnda No. 184 
Emlılkio. Telefon: 49010. 

Fenerbahçede - Çok ,ık bir villl 
60.000 liraya. Vasi bahçelidir. 

Galataqray lisesi karşısında No. 184 
Emlliklş. Telefon: 49010. 

Topkapıda - Millet caddesinde 
muntazam villi ve bahçe 25000 lira. 

Galatasaray lisesi kar•l51Dda No. 184 
Emlılkiş. Telefon: 49010. 

Fenerbahçede - Muhteoem bir .. ıo. 
Galatasaray lisesi karşısında No. 184 

Eınlılklş. Telefon: 49010. 

Mecidiye köyünde - Asfalt llzerinde 
konforlu, modem bir vilU. iki kat il· 
zerine alb oda •• muntazam bah;e .. be
deli 22000 liradır. 

Galate,!'laray lisesi karşısında No. 184 
Emlikı.. Telefon: 49010. 

Çiltelıawzlarda - Deniz kenannda 
çok modern konforlu bir villl 60,000 
lira. 

Galatasaray lisesi karşl4Ulda No. 184 
Emlilda. Telefon: 49010. 

Topkapıda - GUzel bir köok 3500 
lira. 

Galatasaray lisesi kareı•ında No. 184 
Emlikiı. Telefon: 49010. 

Te:pebqında - İyi lradh bir •partı~ 
man 13,000 liraya. 

Galatasaray lisesi k.,..ısında No. 184 
Emlaki•. Telefon: 49010. 

Bomontlde - 191 M2 ana. Bedeli 
4000 liradır. 

Galatasaray lisesi kartmnda No. 184 
Emlikiş. 'l:elefon: 49010. 

Suadiyede - Modem bir apartmıan 
25,000 lira. Tramvay caddesindedir. 

Galatasaray lisesi k&rfUında No. 184 
Emlalda. Telefon: 49010 . 

Haydarpa,.da - Kadıköyle Hay • 
darpaşa ara!ında nhtım üzerinde 
dükkanlı ev. 8500 liradır. 

Galatasaray mesi karşıstnda No. 184 
Emlaki,. Telefon: 49010. 

Kalamııta - GUul bir apartıman 
17,000 liradır. Denize yakın ve hl
kimdir. 

Galatasaray lisesi karşısmda No. 184 
Em!ikiş. Telefon: 49010. 

Osmanbeyde - Şi,llde Osmanbeyde 
Nigar J10kaj!ında be• katlı 13 odalı 
muntazam kir~r bir ev 17000 liraya. 

Galata.5aray lisesi karşısında No. 184 
Emli.kis. Telefon~ •ooıo. 

Modada - Denize hik!m ve nazır 

bahçeli kirlir bir köok. Bedeli 36000 
lira. 

Galat.asaray llsesi karfısında No. 184 
Emlikiş. Telefon: 49010. 

Beyoi!unda - Galata kulesine ıtl· 
den asfalt cadde üzerinde bir apartı
man 17,000 liradır. Randımant o/o 8 dir. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlaklş. Telefon: 49010. 

Beyo(!unda - Ziba aokağında 3 
odalı klrglr bir ev. 1100 liraya. 

Galatasany lisesi kar,ısında No 184 
Em18.kiş. Telefon: 49010. 

Kadıköyünde - Yoiurtçu parkı kar· 
ıııında muntazam bir ev. 3800 liraya. 

Galatasaray llsesl kartı.sında No 184 
Emlaki•. Telefon: 49010. 

Küçükçamlıcada - Bir çlftlik 50,000 
liraya. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlikls. Telefon: 49010. 

A.rnııwdköyünde - Yalı boyunda 
80 lira klrw olan apartıman. 10,000 
liradır. 

Galatasaray llsesl karşuında No. 184 
Eml.iikie:. Telefon: 49010. 

Kurtuluıta - Tramvay caddesinde 
muntazam bir ev. 8000 lira. 

Galatasaray lisesi karşıaında No 184 
Emlfiki!il.. Telefon: 49010. 

Çapada - Tramvay caddesinde ııil· 
zel bir arsa. Metreli 15 liradır. 

Galatasaray lisesi klll'flsında No. 184 
Emliildş. Telefon: 49010. 

Büyükdettde - Deniz kenarında 
yah arsası. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlaki .. Telefon: 49010. 

Sirkecide - Tramvay caddesinde 
üç dükkAn ve otel. 

Galatasaray lisesi ka!'flSında No. 184 
Emlilds. Telefon: 49010. 

Kandillide - Deniz kenarında yalı 
artısı. 

Galatasaray lisesi karftSUlda No 184 
Eınliklş. Telefon: 49010. 

8nme1i1ı.lsarınıı. - Deniz kenarında 
vah arsa!!. 

Galataaaray lisesi karıı.mıda No. 184 
Emlild" Telefon: 49010. 

1300 li raya - Aksarayda deniz 15-
ren bir ev. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
EmUikl,. Telefon: 49010. 

Bc, ikta.sta - Pazar -perinde 40 lira 
if'dlı bir dükkAn 6000 lira. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlald•. T•lefon: 49010. 

Çamlıcada - Muntazam köık 5500 
lira. 

Galatasaray lisesi kar,ısında No. 184 
Emlaklş. Telefon: 49010. 

Babçekapısmda - Vul bir araa 
satılıktır. 

Galatasaray liııesl karşısuıda No. 184 
F.mlakls. Telefon: 49010. 

Kızıltoprakta - Giizel bir villl. 5500 
liraya. 

Galatasaray lisesi karşmnda No. 184 
Emlakls. Tel•fon: 49010. 

Erenköyünde - Asfalta nazır bir 
dönüm arsa 2000 lira. 

Galatasaray li...ı karoısında No. 184 
F.mlAkiı Telefon: 49010 

Kadıköyünde - Kaptanpatada dört 
odAh ev 2000 Jirava. 

Galata.saray lisesi karşısında No 184 
Em!ikio. Telefon: 49010. 

BiZANS SARAYLARINDA 
TURK KUMANDANLARI 

dı. Fakat metanetini muhafaza ede
rek, azametli bir eda ile, tekrar: 

- Ne oluyor?_ 
Diye, mırıldandı. 
Halil, büyük bir itidal ve ıükünetle, 

patrjği a!kerce selimladı. Ayni ıükü. 
net içinde elindeki parşömeni uzattı. 

C Tarihi macera Yazan: Tetrlka No. ) 
·~~-ro_m_a_n_•~~~~~--z_ıv_A~Ş.!.:...A~K~l~R:..._~~~~~__:1~8:.__~-

Patrik, büyük bir telif ile kağıdı 
aldı. Elleri titreye titreye açb. Şu 18· 

tırları okumaya bqladı: Teofanos, ellorlnl tekrar yüzüne ka
padı. Hafif bir çıtlık kopardı: 

- Mihail.. Ah, Mihail... Herşey de
ğifsln. Fakat kalbin deği$mesin.. Bu 
kadar zalim olma Bana acı. Merhamet 
et ... 

- (Acı acı aülerek) Merhamet, mi?. 
Emin ol ki Teofanos .. ıu anda (Bizans), 
senden daha ziyade merhamete muh
tacdır .•. Bir taraftan Lltlnlerin, diğer 
taraftan Türklerin tehdidi altında bu· 
lunan Bizans feci bir vaziyette inlerken, 
imparator naibinin ukah, patrik: efen ... 
elinin eline geçer&e, Büyük Kostantinin 
kurduğu mukaddes imparatorluk, mah 
volur gider ... Buna meydan vermemek 
Jçin, imparator naibinin, herteyden ev
vel vazifesini dü,ünmesi .• imparatorlu .. 
iu anarşiden esirgemesi liz:ımdır. 

Teofanos, tiril tiril titriyordu. EJle
rinl Mihail'e uzatarak, y:dvaran bir 
ıaesle sordu: 

- Ne yapmak hıüyorsun, Mihail?. 
Allah ~skına, açık söyle ... Eğer n1ak-
1ad~n lmparatorluk t.acıru ıciymek ise, 
aenı bundJUt ment>decek hıç bir kuv
vet yok .• Bilirsin ki, Bizans tahtı 80• 

ı niştir, Üzerinde, ikl İmparatorun yanı bir koyun gibi batını Mihall'e uzattı: 
yana oturduju, çok kere görülmüş - Merhamet!.. 
teylerdendir ... Buna binaen, kocaının Diye, bağırdı. Fakat o anda bayıla-
tacını, .. ~ar~ 18.Ila takdim edebilirim. rak yere yuvarlandı. 
Bu, kafi mı .•• ••• - Hayır, Teofanoı. 

- Şu halde, ne iatlyorrunı.' Üç mühim hadiıe 
-. ~ti~lil J?eruhde ~ttiği~ vazife- İznik sarayında, bu vak'a cereyan 

d~ ıstiklil. .. Bızansı kurtarabılmek i· 
1 

ederken, (İznik ruhanr mec!isi) ne 
çın, tek batıma kalmak... sahne olan meıhur tarihi bin!ıda (1) 

- Ah .. Anladım .. Evlıldııru öldür • da Bizans tarihinin oldukca mühi 
k V 1 kalın k ·· 1 • ., ' m me ... . e ya ruz .. ' oy.e mı... bir hidisesi cereran edi)·ordu. 
Mihaıl, korkunc bir kahkaha. attı.:. Patrik, gizlice imparatoriçeye gön -
- Hakkın var, Teofan~s. Elınt, cı- derilmek üzere, bir emiruame milı -

nayet kanına bula,bran bır ada.m ha~- veddesi yazdırmakla m~ş:gul oluyor -
~nda ilk dtitünülecek teY bu oJabı- du. Oturduğ{ı odanın kııpısı öntinde 
Jir. Fakat ben, henüz cinayetJ~re ka- bir gürilltU duydu. Bunun sebebini 
~1' bir adam değilim. ı.ıüsterih anlamak için yanındakilere: 
ol_. Işte, fU salib karşınnda, (İ.i) nın _Ne oluyor? .. 
kanı üzerlı1': yemin ediyorum kL t·ğ- Diye sordu. 
lurtu öldür4eyi akltmdan bile geçir- Fakat buna hiç kimse cevab vcrmi-
medlm. Ve geçlrmlyeceğim. 

_ Şu halde?.. · ye va~t bulamadan, kapı tiddelle a-
çıldı. içeriye, Türkopalların kuman -

- Evet ıu halde ... Aramızdaki ••k danı (Halil) daldı. 
oyununa nihayet verece~im... Artık 

(Biz.. .Allahın inayeti ve azi:r.letin 
himmeti ile İmparatorluk nlyabeti ma. 
kamında bulunan Mihall Paleoloğ ... 
Patriyas Okümenik Hazretlerine be .. 
yan ederiz iti ... hükümetin s~yaseti ve 
vatanın selimeti için, z.atııilii pedera ... 
nelerinin bir müddet Borgal't'n tehrin
de ikametiniz icab etmektedir ... Hiç bir 
itiraz ve münakaşaya kıyam etmeden, 
derhal hareket buyurduğunuz takdir· 

de, ,erefli makamınıza liyık bir IU· 

rette seyahatiniz temin edil.mittir. Hü. 
kG.n1.eVn bu emrine en küçük bir mu
halefette bulunursanız: maale!ef, hak
kınızda her türlü cebir istimal edile· 

cektir .... Rabbimiz İsaülmesih, p<'tro .. 
numuz Betulü Azzft ve bütün ariıler, 
bizim ve siz.in yardımcınız ol:.iun ... ) 

Patrik, bu emirnameyi okuduktan 
sonra, götlerini kumandan Hıılile çe
virdi; bakakaldı. 

Halil, büyük bir terbiye ve neUl .. 
ketle patriği tekrar selimladı: 

- Zahililerini izzet ve ikram He yalnız, vazifemi düşüneceğim. Patrik, Halill görür görmez, Jllfala-

Teofanos, mermer m&!'!,;ının üzerine (1) Bu tarihi binanın bugün yalnız götürecek olan tahtırevan, kapıda bek-
kaponarak, bojjazlanmaya hazırlanan temelleri ka!mıftır, liyor. Buyurunuz. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

' 

TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 
Gündü% saat 15,30 da _ 

Gece saat 20,30 da 

BİR ANA 
Beyoğlu İstiklil caddesinde 
KO~IEDI KISMINDA 
Gündüz saat 15.30 da 

Gece saat 20,30 da 

DA D 1 

' 

Her tarafa otobils temin edilmlstlr· 

Teşekkür 
Uzun zarnandanberi mu.slarib oldu

ğum hastalıktan dolayı ameliyat ve te. 
davimi büyük hazakatle yaparak ha
yatımı kurtaran Haydarpaşa Nümune 
hastanesi hariciye mütehassısı Doktor 
Operatör Feridun Şevket Evrensel ve 
baş asistan İsmail Haklaya, gerek a
meliyat ve gerek tedavim esnasında 
hakkımda gösterdikleri büyük alaka
dan dolayı hemşire ve hastabakıcılara 
alenen teşekkür ederim. 

Denltllil Salı\haddin Yeirit 

Sınai Muhasebe 
sanayide Te,klllt 
Müellifi: Şerefeddin Nemlioj:lu 
Sanayi ve işletme muhasebele-

rinin iyi bir rehberidir. İstanbul· 
da HALİD ve İKBAL kitabevle

rinde bulunur ..... 

ZAYİ 

Emniyet umum müdürlüğünden mu• 
sa.ddak ve resmi elbise ile çıkarılmı' 
fotograflı ve a,.ğıdaki '°kilde yazıl· 
mış tanınma karnemi z.ayi etfun, ye .. 
nisinl alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur: 

Kadrosu: Hatay Emniyet müdürlü
ğü, sicil numarası: 1441 el yazı.sile, ya· 
ka numarası: 112, doğum tarihi: 1330 
el yaz:ısile, baba adı: Faik Kuru, ismi: 
Eyüb Kuru, rütbesi: Polis memuru, 
imza mahalli: Eyiib Kuru. 

ABONE ŞARTLARI 
Türld el n: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Alb aylık 
Senelik 

150 
400 
750 

1400 

Kurut 
• 
• 
• 

Yabancı memleketler 1dn : 

Üg aylık 
Alb aylık 
Senelik 

800 Kuruş 
1450 • 
2700 • 

İmtiyaz sahibi ve Ba,muharriri: 
Necib Ali KUÇUKA 

Umum netriyah idare eden 
Yazı İtleri Müdürü: 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: 

Cumhuriyet Matbaaıı 

Beyoi-lunda - Bir -pasaj. fyi bir 
lrad 120,000 lira. 

Galatasaray lisesi karıımıda No. 184 
Emlalds. Telefon: 49010. 

Eminönünde - Tramvay caddesin· 
de bir mağaza ve han. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emllldş. Telefon: 49010. 

800 liraya - İ.tinyede küçük bir ev 
ı& odası vardır. 800 liraya. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emliklş. Telefon: 49010. 

.< 

3 ikincit9rin l 940 .... -- -=-

1. GENGLİK 
2. GÜZELLİK 
3. SIHHAT 
İıı te yiiksek bir ~m~• 
aranan bu mcıiyetieriJI 

hepsini si:ıe 

Krem Pertev 
TEMİN EDEBİLİll· ı 

1-Kreln Pertev : Bir 
tuvalet müstahzal'1 ... 
dır. İnce bir itina .;e 
yapılışındaki hususi· 
yet itibarile yüzdeki 
çizgi ve b,;,..,.uı<
luklann teşekkiilÜJl~ 
mini olur. "[)eriYl 
gene ve gergin tut&!· 

2 - Krem Pertev : Bit 
güzellik - vasıtasıdır· 
Genişlemiş mesaJfl3~ 
sıkıştırarak cildde 
pürtük ve kabarcık ... 
lan giderir. Çil "° 
lekeleri izale e:f..e: 
Teni mat ve ıeıı

bir hale getirir. 

' 3 - Krem Pertev : B~ 
ı cild devasıdır· ve 

guddelerinin ifra%Bt1"" 
m düzeltir. Si\1ilce 
ve siyah noktaların 
tezahürüne nıanl 0

"' 

tur. Cild adalesınl 
_.._ besliyerek kuVV'et -

Kuru clldler iç in yaj)h ve yaj)lı ::,d::r için ·ı 
yağsız hus usi tUb ve vazoları vardır. 

İst. Komutanlığı Salınalma Komisyonu ilanları 
-- ··-'•t• 

Gümüşsuyu hastanesi ihtiyacı için 30 ton koyun eti kapalı zarfla ~ .. 
meye konmuştur. Elaıiltmesi 6 Utinciteşrin 940 günü saat 16 dadır. M\J.Jıo-tsl 
men bedeli 147ll0 lira olup ilk teminatı 1102 lira elli kuruştur. ŞortnııJ!l.,. 
hergün Komisyonda görülebilir. IstekJilerin teklif mektublarını belli güll tıJl .. 
saatteı:ı bir saat önceye kadar makbuz karfıhğı Fındıklıda Komutanlık s:o .. 2) 
alına Komisyonuna vermeleri. (:ı-"' - il 

Maltepe Atıs okulunda yapılacak hanııarın eksiltmesi kapalı :zarf)s 4l 
lk!nciteşrin 940 günü saat 12 de yapılacaktır. K .. il bedeli 12782 lir' ,.gii' 
kuruştur. İlk teminatı 958 lira 68 kuruştur. Şartııamesl Komisyonda b• lel' 
görülebilir. Isteklilerin belli gün ve saatten bir saat önceye kadar is~0 .. 
vesalkle birlikte tekili mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalın• ") 

(loı,.. misyonuna vermeleri. - ,. 
Askeri ihtiyac için aşağıda yazılı soba mal•emesl pazarlıkla satın alı"gi)Jl 

caktır. Pazarlığı 6/11/940 günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin belU 1J11• 
ve saatte yüzde on beş, teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satıfl9 399> 
Komisyonuna a:elmeleri. (10 

Ad•d Cinsi 
1500 Soba borusu 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

koyacak dirsek 
Alafranga dirsek 
Dıt dirsek 
Soba tahtRSt 
Atef küreğl 
Soba karıştıracak -Küçükçekmecede bulunan eski Kibrlt fabrikasında yaptırılacak ıaın1r•": 

pazarlığı 5/11/ 940 günü saat 10,30 da yapılacaktır. Şartnamesi hergiln Jto~ 
yonda görillebilir. KeeU bedeli 1855 lira 15 kuruştur. İsteklilerin beUl ,.., 
ı•e aa.atte yü•de on beo kaet teminatlarile Fındıklıda Komutanlık Satırı;;~) 
Komisyonuna gelmeleri. ~ 

• 
Gene bir muhasebeci. iş arayor -

Usulü muzaafeye aşina. tecrübeli gene 
bir muhasib iş arayor. Referans vere
bilir. •Hakikat. gazetesinde (K. T) ru· j 
muzuna tahriren müracaat. (16) 

Müteferrik 
Keman dersi almak istiyorum - Şe

raitini ve fiatıru (Hakikat) gazetesine 
(Keman) rumuz.ile mektubla müra
caat (12) 

İnırilizce derıt almak istiyorum -
Haftada lki Riin olmak üzere İnRilizce 
derı almak l!tiyorum. (Hakikat) ga
zetesinde (İnailizce) rumuzuna mek ... 
tubla müracaat (13) 

Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemizi adres gösteren 

karilerimizden : 
İnırilizce • W - E. S 

rumuzlarına mektub gelmletir. 
Aldırmabı.nnı rica ederiz. 

Diye, mırıldandı. 

Patrik, helecandan nefes alamıya -
rak, ba,ıru pencereye çevirdi. Gözüne, 
kapının önündt! ııralanmıı olan mı%
rak.lı Türkopollar ili15ti. Vaziyet o ka· 
dar ciddi idi ki, patrik en küçük bir 
itiraza bile cesaret edemedi, 
Ağır ağır yerinden kalktı. 
- Ancak Allahın takdiri ytrini bu .. 

luyor. 
Diye, mırıldandı. 

Haz.ırlanmak için HaHlden iz.in iıs -
tedi. Yandaki yatak odasına geçti. 

O zaman HaHlin gözü, patriğin ma ... 
sası ü:ıerinde yarım kalan t!mirname 
müsveddesine ilişti. Tilrkopalların ku
mandanı, garib bir tebessümle gil -
lilmsedi: 

- Çok doğru. Ancak, Allahın tak
diri yerini buluyor. 

Diye, söylendi. Çünkü o kiğıclın ü
ZC'rinde ş:u satırlar mevcud idi: 

(Biz ki, Cenabı Hakkın JüttU \:e i
nayeti ile Bizans tac ve tahtının rreş
ru sahibi. ve Bizans ülkesinin muthık 
ve müstakil sahibi, Vasilev"lDt İz: A -
poıtolll, Otokrator, Avgo!'ltos, Yuanis, 
Li!karissiz... Senatodan aldığımtz 

salahiyetle buyurduk ki._ Putperest 
Litinlerin elinde esir olan mukaddes 
Biz.anı beldesinin bu esaretten ha18s 
edilmesi için derhal bir ordu teşkil e ... 
decck ... Ve bu ordunun kumandanlı
ğına da, askeri liyakati ile ~hret ka
ıanmı.ş olan, İmparator nllibl, Despo ... 
tis Mihail PaleoloAos geçecektir .... 

(Devam edecek> 
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POKER - PLAY 
bıçakla,. • geldi . Her ye,.de 
bulunu,., ma,.kaya dikkat 

ediniz f=>OKEA. f»L.AV 

Deposu: 
.JAK DEKALO ve Ş0R. 

I STANBU L Tahtakale No . 6 1 

DÜNYANIN 
EN İYİ 
TRAŞ 

BIÇAKLARIDIFZ 

l\larmara Ü55ü Buhri K. Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmin fiah Tutarı 

Kuruş Lira 
S•ğır eti 365.000 30 1,095,000 . ,,~· 

1 - 2.'1 110/940 .gününde yapıle<:Rk. ka.palı zarf eksiltmesinde tabb~zıidtı1 
mayan yukarıda mı.ktnrı yazıh sığır eti bır tarlnamcde olmak iizere "!I 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. rfBPt .. 

2 - Eksiltmesi 13/11/940 çarşamba günü ıaat 16 da İzmit!e '!• • 
kapısındaki Kom!syo~ binasında yapılacaktır. 0ısrs1': 

3 - Alınacak etin 292,000 kilosu ayrı ve 73,000 kilosu ds. aY'? ,,d,,,ı 
lsteklisine ihale edilebilir, Şartnamesi 548 kuruş mukabilinde KonUS>"

0 

temin edilir. 1 rı"' 
4 - Talihlerin 2490 sayılı kanunun istediği bu ifle ali.kadar otdı.ı.Jc 8 

d• 
dair ticaret ve~ikalarını ve 292,000 kilo ic;in 5,630 lira, 73,000 ki1° J~ek .. 
1640.50 liradan ıbaret ilk tcminatlarile birlikte tanzim edecekleri tekl jsl''°tı 
tublarını muayyt!n gün ve ıaattcn tam bir saat evveline kadar g:o~~) 
b .. kanlığına vermeleri. ( ~ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırl1l"° • 
ve Eksiltme Komisyonund~~ı'. 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinin 203 kalem i18.c ve sı}lhJ 
zemesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmu$lur. b}ısJ '

4 

Eksiltmesi 8/11/940 cumo günü saat 15 30 da Cağaloğlunda S• ~ıu• 
İçtimai Muavenet müdürlüR\i binasında kunıl~ komisyonda yapıla.cakUl'· 
ha~men fiat 10.400 lira, muv{lkknt teminat 780 liradır. . 1!J4i' 

IstekHler şartnamesini her gün komisyonda ~örcbilirler. fstekJiletı~ıJ it' 
yılı Ticaret Odası ve!Uk;ı~ile 2400 s:rıyılı kanunda y9zılı vesikalar ve .1. }ıfl\·i . }dı 1 
yeter muvakkat teminat makbuz veya banka me-ktubile birlikte te ,,t, .. 
zarfh~rını ihale saatinden bir saat evvel makbu.z: mukabili komisY0rı{ıoz6') 
mel eri. 

ı.ıu 
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.... i .. ,, 


