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Ebedi $ef için 
saygı sükutu 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Adana kadınlarının 
orduya hediyeleri 

tw Öniiınüıdekl paı~r l[ÜnÜ, Ebedi Şef A
t\·l~r~un öHım saati olan 9,05 te, bütün Halk-
111 rınde, Parti merkezlerinde, mekteblerde 
,.~~..,im yapılııcakbr. Bu ölüm saatinde, me-
31;1tne iı,tirak edenler, beş dakika ayakta, 

1111ııııı...._ rı sükUtu yapacaklardı.r. 

Adana (Hususi) - Askerlerimize kışlık 
hediye göndermek hususunda kadınlarımıı:, 
mektebU kızlanmız birbirlerile müsabaka 
etmektedirler. Şimdiye kadar Kııılaya yüz
lerce yün fanile, pamuk hırka, çorab, yün 
eldiven hediye edilmiıtir. l
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~=!~;:e... 1istanbul üniversitesi bu sabah rektörün bir nutkile açıldı 
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EDEN 
Kahire ye 

döndü il '" lJnümüzd eki ayların 
,,..~rtıokrasi cephe•i için ü
~ ıc/ ve vadlerle dolu ol
•ıı. 

ll"nu ehemmiyetle tah-
"1iıı d b ·1 · . ıı. 1 , e e ı ırız. 

'111111, 
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n t.lyanların Elen hükiımeti· 
U t karıı ııöıterdikleri harb 

lı,ib~ ı ıebebleri, medeniyet 

Rektör, Oniversi -
tenin geçen ydki 
çalışmalarını ve bir 
senede elde edilen 
basarllari sırasile 

' 
anlattı 

I;,. • de, ltalya aleyhine ebedi 
l1ıı~'İka olarak kalacaktır. ltal· 
liı,t her türlü hukuk ve inıa
~•1 •aa.lanndan uzaklafllrak, 
~c:e ınilli mevcudiyetlerine 
~ ,;:

1 
•~eceklerini vadettikleri 

~I) letın üıtüne atılmıılardır. 
~.~d bu hareketile, Almanların 
~ıı a ve Belçikaya yaptığı 
:"'it "n harbini tonzir etmek ve Bugün saat 8.30 da Üniversite. Rek
'b,1 tfkirı umumiyeıini ff'lce törün bir nutklle açılmıt ve bunu mü
~ 0ı:a.k ıür'atle makaadına vB.· teaJab profesör Ne,et Ömer İrdelp 
:'!ft •k İatemiıti. Fakat harb ·Bugünkü tababette fimiyoterapının 
~ h >'~la hemen bir hafta oldu- yeri. mevrulu açtf dersini vermiştir, 
'~de, ltalyan birlikleri Yu- Yeni yapılan binaya taıınınası mü
~d~a nüfuz edemedikten nasebetile Ankara Dil, Tarih Erutitü
~. '•~ kuvvetle tahkim edilmiı ıüne bafMı temennWJe sözü.~• başla-
,,~ yan Rektör nutkuna fU suretle devam 

"İıtiiJ, ~evzileri muzaffer Elen •~tir: 
)'-'tk t~~~ mukavemet edemi • c- Arkadaşlar, ilim, milletlerin üs
\, lıı, duııirülmüt bulunmakta • tün kudretidir, Memleketle: ilimle 
~ ı._. liinlerde Elenler tarafın• kurulur, ilimle incelenir. Dünya bil
~ flrıılan bu zaferin, har • tün ilerlemelerini ilme borch.ıdur. Bu 
Ilı r•••ekteki İnkifllfı üzerinde iddiaya h.idileler hergün yeni deliller 
>ttıe ttece nıüesıir olacağı kattj. vermektedir. Bu yılın getirdiii teyıd 
~. b~akdir edilemezse de tabi- harbdir. Dünyanın ilimde ve medenl
tlı,.,. ~llıından ilk zaferin büyük yette en ileri memleketleri harbedi
lıtt'q"ıyeti olacağım mütehaı • yorlar. Harb, insanlarda fazilet ve !e
~~ ~ dekarlık duygularını kahramanlık de
. ~ b·'Ydediyorlar. Çünkü kor- recesine çıkam. Harbe giden her yiğit 
~. ır heyula ııibi, karanlıklar şehid veya gazi olur. Türk lılke>ınin 
~)'ıı' daima diılerini sırıtan 1- her ilinde in5anlığın iıqka vasıtalarla 
~ ~ trnperyalizmaıınm, niha- ulaşamadığı bir mertebede menkıbeler 
... ~of bir balondan ibaret ol- canlıdır, Her Türk ocağı bir kahraman 

1~ u hu hadiıe ile anlamıyan yatağıdıi. 
~ "'1tbr, Elen mukavemeti, DİYARl!lllZ KAllRA~IANLAR 

\\i;L_ ~·? taarruzu mütereddid DİYARIDIR 
"tıdıa · · d im 1 Kahramanlar diyarında teslhn olma 
b;, .. ıne ıhma ı o ayan ara 

~ı._ "•tiik lk" yoktur. Türk milletinin binbı.r şeref 
illı~tir kudret ve inan le ın hatıralarından ikı<lni zikredelim: Ceı:-
~ •tor ' helerimlrln birinde ordu boz,.Imu• ve 
~~ ıterler, muharebeye ilk üçimcü kolordu et.iç vaziyettedir. Kcı
~,\e ~ları zaman, yalnız tep ve mutanlar kar•r veriyorlar: Yapac.ık 
'~ t-ıle değil, her vaııta ile bir~ey yok; ,eref kurtarılmıştır, teslim 
~1ı:ııl<avemetini kırmağa ça· olmak lb.ım. Fakat kolordu kumanda
~ "e bilhaııa ıinire taar• nı terefin teslimle değil, harble kurta
~~İflerdi. Sinir taarruzlan rılacağını ıöylüyor ve neticedt?, şerefi!li, 
~ diidüklü bombalarla ba- 1 ~rdu..unu kurtarıyor. Bu kumandan 
"'ti ~ İtıaafıız ve gaddar 'hare· lnUniınde mille.tin ter~ talihill.İ yenecek 
11.ıttt,, b k d b\'"fl 1 olan Milli Şef hmet Jnönudur. 
~"\ •zı ere e o ere · . . 
\ı_ 8~ • . d b" lkincı hatıra: Düşman Anad.;,lunu:ı 

~• taarruzun bır en ıre bağrındadı.r Ank tabi' h -, d 1 t.n b" . . ara ıye a ın e~ 
~ .ır alevd~n ıbart:t oldu· Maneviyata zayıf olanlar sar5ılmakla .. 

L "ll'l' dır e~emıyenlcr hemen f:-1'at Turk milleti, ~rihin deriıılik!e
~~- 1 teılim etmek korkak· rınden gelen azim Ye irade kuvv~ti ta
l"ıııd bulundular. Totaliterler flYBll Türk milleti haykırıyor. Beş kişi 
"İ\, ln tertib. edile~ bu hare: kalsak, ellmi,de bir . tepe de ~uluı:sa, 
\~ t!. taınamale iJmı ve tennı oraya ha~ rııığı.mızı dikeceğız., oleceglz., 
\ ı.'.' .iıtınad ediyordu, yal- fakat teslım. olmıyaca~ız. 
' "'<dır ed diki · b -~ Bu '"• Tul'k mlllehni kurtuluşa ka-

'

h. eme en ır n.,,.• t Eb d" D' hl .. "'il d · ruh ""~ uran • e ı a Şefımıı: Atatür· S. . o a ınaan unun 

1 

k.. "di , 
llf • • • un sesı r. 

P\..~'r\ leceuılerıdır. Bu ba· Kahram~n Türk mi11eti, tarihin en 
~:'lijttı Onlar taralıncıan au·. güç ~rtları içinde ispat etli ki is-tik•il 
~~ı eıaatar, bır r1yclZıye ancak onun yolunda Olmeyi ve öldur
'\~ &ıbı msan va~ ,15ınaa mep.i bilrn milletlerin h~kkıdır. 
~ -rı tekerrur eaeu bir Turk mılletınin buı:ı;Unkü c ... ıadl'lrı , 
~ alet' eo.emez. lruan ruııu· Mılli Şefın her bırinızden iıı;tf'diği ş:ey, 
~ llltttıahk ıe.ır.ef~ uer za· icab eder~~. ıııçmiflenni7J elbe tte 
. 'flı 't.U,litat IOILCl·mıyen Dd' L&• müftehır kılacak~nız. ~ahramRnlık 
~ tı tı.ıh kuv t ou diyarında hozr.uncu ve hefınci kol ba
}"-.lt~tno \ie ıerte uo.au 0 ' • rınamn7.. Tıirk mılletinln her f,.rdi. 
~, "'ltt, tn era f&rk ve garD a&.Jl• vtlreğınde bir tek duygu ve &evgi. ta
' qt''ıet aıuın Dll'" ıeyoır • .L.U.awn 

1 

~- Yurd duygusu \'e ~evrdsi ve hunun 
' ~ bır kua1eı; oıouıu Ka· icin her ferlrkArlığa katlanmak kara-

'tto.:\lrı. &kıuiameu ae &)Dl 

1 

rını vprmıştır. • 
1llt bır kuvvettir. 1 arıbın Bundan l'Onra ilmin harble olan mü-

\ 'ı\ ~l>nı.ıeri, hiç Uınia eaıı _ • 1 Arku1 uhlle Z sührn 3 del 

t.ı. '*'' ıt .zatnano.a c.ıauna naçız 
~'>•~ıYetaız gibi ııor'1nen y • t 
~l·ı <tin kar111ınaa bat eg - onan ıs ana S ~:h Peritan aırnut•aı·ı.ır. .ı:.-

~~~~niçi~~~oa:~u ~~~~.~ tecavü~ etmekle 
~~~~t.:~v~:r~ı;:;: b:-:~: ı·talya lngı"ltereye 
\~ııı tıbı ınleyen empe.·ya-
\~ 11 •eaı, belkı, hemen kıiı• 

~~ t~ Ç;;,~ilin nutkunda iıaret ya rJ 1 m ettı" 
lı._ b~ •nnı ha11l olacaktır. f:..- ll' 
'w_~1 lrıe.ı'~d netice t•hakkuk 
,,t ltrihın en yüksek mu -
~ tı,:• ~ürmetine mHlıar o
t\ bit lnilleti bir kat daha ıe
~ ~~ iıı, nıevki kazanacaı<tır. 
ı,tıı..,b defa tabiatın üatünde· 
\, ·~~ ~~-kuvvetlere isyan ed•n 
~ı'tltıi •r ederek eıyanın ma· 
•~litı; Olduğu ııibi görmek li
S tıı, ll~o~~eren Elen deba11 ol· 
~litİtıı · lun, muhafazasına ah
~"lc t~·b•Ynelmilel medeniyet, 
~ ~•kkiıi iıte bu düıünce• 
~ b,ı '~"'· Yalnız kuvvete la
:\' b~ı •k ve hakikatin kuv
\ tıı "ndui'unu zanneden ıİ•· 
S-""tı.:'•niyetin beıiğine ve 
111 ~tıı•k lııarruz ederok timdi 
\ 11• ~tadır. Mu11olini bu ha
~ '>ıiff•rl~rken direktiflerine E
\ •tııı4;?ın boyun eğeceğini 

~.. '; halbuki böyle olma· 
~ ijtı;,. • 

...... ,1 ~ır millet, tıpkı üç bin 
ltatonda olduğu gibi, 

(4, Necip Ali KtlCtiKA 
lıtuı aahüo ı ılitwı l do] 

Londra 4 (A.A.) - Ob,,erver ga
zetesi iimdi İtalyaya daJ.ıa yakın üs
lerden hareket ederek ltalywn •lra
tejik noktalarına tiddetli hücunılar 
yapılabileceğinl yazmaktadır. 

Gazete, bu •imcliye kad.tr kabil d~
ğildi. Likin Mus.sollnl bize Ou i.nkBnı 
vermek lUtfunda bulundu. Yunnni.<ıtan
da üs tesisi için birkaç umana muhta
cız, fakat bu vazifeyi mümkün mertebe 
kısa bir zamanda yapacağız. O uman 
Fa,ist topraklarına tiddetli hücumlar 
batlayacak, limanlar, aınai merkezler, 
yani her hangi stratejik ehemmiyeti 
haiz her '4!Y bombalanacaktır. 

Gazete, bu. mütalealardan f'Onra fU 
neticeye varmaktadır: 

Ne taraftan tetkik edilirse edil~n 
Yunanistan Jstilisı Büyük Britanya 
için faydalı olmuttur. 

Yunan ve İtalyan 
menfaatleri 

Londra • (A.A.) - Öğrenildi~ine 
göre Romadaki İsviçre elçiliği İtal 
yadaki Yunan menfaatlerini ve Ati
nl'daJd Macar elçiliği de İtalyan men
faatlerini koruma vazifelerini üzerle
rinJ alııııflardır, 

Bu sabah Üniversitenin açılışında Rektör nutkunu verir ve geneler dinlerken 

Yunanistanı harbe Amerikan seçimi İtarya niçin ve 
kimler sürüklemis Ruzvelt mi kime tecavüz etmis 

' vıık· ·~ · · Şartsız teslime 1 mı • Giornale d'Italia 
karşı gelenler İki namzed bu akfam diyor ki : 

Bu sabah Ankaradan al
dığımız telefon haberleri 

Yabancı dil bilen 
memurların terfii 

Yabancı dil bilen memurların bir 

radyoda b'ırer nutuk . derece terfi edebilmelerini temin mak-
Kral.. Jorı·, Bafvekil İtalyan harekeli lngiliz • sadile bu •Y içind• Ankara v• i.tan-

d h " 1 ki bulda ild imtihan yapılacaktır, İmti-

Melaksas Ye Genel- a a soy eyece er Yunan mu'"llefik büyük hanlar Ankara Tarih - Coğrafya fo-
külteıinde, İst.anbulda Üniversitede 

• Seçim yarın yapılıyor d ı ktır kurmay ba,kanı imıf kuvvetlerine kar,ı ır yapı aca . 

Kaymakamlar arasında 
Atına 4 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: 
İtalyan propagandasının revacda ıd

dialanndan biri Yunanistanın kayıdsız 
ve tarlsız itaatini istiyen İtalyan ül
timatomunun reddine Yunan milleti
nin arzusu hilafına olarak üç kişi ta
rafından karar verilmiş oiduğudur: 

1 
Kral, Başvekil, Genelkurmay başka
nı. Düşman propagandası bu kaba ya
lanı tecavüze kartı şiddetli bir muka
vemet göstermekte olan Yunan kıtaa
tına tayyareler tarafından ,atılan be
yannamelerle yaymıtur. Ölümü es11-
rete tercih ederek bir hamle ile hü
kUm~tin etrafında toplanm11 olan Yu- ı 
nan mi1Ietine kar$1 bu t.ahklrB.mit. id
di~vı tekzib eylemeği dahi lüzumsuz 
addediyoruz. 

Bunu sa~ece düşmanımızın mukave
metimiı.i nasıl çarelere bn, vurarak 
kırmak istediğini ve naı;ıl bir sinir 
buhranı içinde olduğunu beşer vak:ı.

rını muhafaza edenlere göstermek için 
kaydedjyoruz. 

Akim kalan bir 
İtalyan taarruzu 
Atina 4 (A.A.) - Florina mınta

kasında İtalyanlar dün öğleden sonıa 
~iddetE bir mukabil taarruz yapmış
lar. fakat , hiç bir netice alamamış

lardır. 

Seçilmesi kuvvetli görünen Vilki 

Cleveland -Ohio- 3 (A.A.) - İnli -
habat mücadelesi için son mühim nut
kunu söyleyen Ruzvelt, rE"isicumhurlu
ğa üçüncü defa namzcdli~ini koyn1a
sının hakiki sebebi olarak dünyanın 

geçirmekte olduğu fırtınayı gö::.t'!rmiq
tir. 

&m• 4 (A.A.)-Giomale d'İtalia ga
%etesinde, Gayda, demokrat basının 
küçük Yunanistana karşı İtalyanın 
ıözde tecavüzü hakkındaki iddialarıru 
bahis mevzuu ederek diyor ki: 
Yunanistanın, bir totaliter devletin 

masum kurbanı bulunduğu hakkındaki 
iddialara karşJ, şu cihetler müşahede 
olunabilir: 
ı - Yunanistan, kendisine müzahe

ret eden emperyalist büyük demok
raMler gibi, arazi bakıınından. birbi
inl takib ed~n tecavüzlerin mahsu

lüdür. 28 tefri.Jıievvel• lutdar, Yuna
nistanın siyasi hududlan içinde, Yu
nan olmayan ve Yunanlılarla beraber 
yaşamak istemiyen yüz binlerce ahali 
bulunuyordu. 

2 - Yunan arazisinin küçüklüğü, en
ternasyonal hayatta, ceza görmemek 
kin bir hak tetkil etmez. Harbin bi
dayetindenberi, bitaraf bir devlet sı
fatile kendisine düşen sarih vaz.ifeled 
thlil etmiştir. Yunanistan, kendisini 
İ:ngiltereye teslim eylemiş ve İtalya 
bükUmetinin bütün proteıtolanndan 
legaful etmiştir. Bundan iki ay evvel, 
Atina hükO.metine, resmen bir kaç de• 
fa, tuttuğu hattı hareketin idamesinin 
harb demek olacağı bildirilmiştir. De
mek ol~yor ki, Yunan hükt1mcti, za
manında vaı.ivetten haberdar edil· 
miştir. 

3 - Yunan arazisinin küçüklü~ü na
zarı dikkate alınırken İn~lterenin ve 
İnJ(iliz filosunun büyüklüğü de ayni 
zamanda naz.arı dikkate alınmak 14-
zımdır. 

Demek oluyor ki, İtalyan harekeli, 
küC'ilk Yunanic::t.-na karşı bir teC'avİİ7. 
ri,.~il . fılkat İn«iliz - Yunc:ın müttefik 
büviik kuvvetlrrinf' k:ı,."lt bir hareket· 
lir. DC'mokra~iter, bir İtalvıtn tPCavU

deği,iklik 
Dahiliye Vekaleti kaymakamlar a

r1lsmda yeniden bazı değişiklikler yap
maj'a karar vermiştir. Vek81et memu
rin intibah komisyonunda tetkik edil
mekte olan Hsteyi yakında Yüksek 
tasdika ar7edecektir. 

Demir esyanın salıf fialı 
Ankara Fiat Murakabe Komisyonu 

d~mtrden m;;ımul bütün madde1erJn 
satıf fiatlarını ve m~vcud bu kabil 
madde ıtoklarının perakende satı, 

fiatlannı te'Pit edecektir. 

Hitler sulh teklifi 
yantlmı? 

Nevyork 4 (A.A.) - Reuter ajan
sından: 

Dün Vaşingtonun diplomatik mah· 
!illerinde Hitlerin harbe nihayet ver
mek için ne gibi ıeylerin yapılması 
l.izım geldiğini bugünlerde bilclirece
line dair bazı şayialar dola1makt1t. ! :U. 
B11zı kim~eler Hitlerin Relchstaı;ı'da 
sulh tekliflerinde bulunaca~mı ıöyle
mektedirler. 

Hariciye Nezareti memurlarının ~y
lediklerine göre bu şayialar k<?ndile
rine kadar !lC'lmişse de dün verilen 
haberlerin hilafına olarak kendileri
ne hiç bir sulh teklifi yapı!mamışhr. 

Harbi İtalyan toprak
larına nakletmek lazım 

İtalyan kuvvetleri 
Yunan mev~ileri 
~~'~'~'"~a ~urdu 

Ruzvclt, şahsan hiçbir ihtiras besle
mediğini bildirerek Amlrikan milletin
den, önümüzdeki salı günü kcndi3ine 
bir itimad reyi verılmesini istcmi,tir. 

zünden bah!!:edeCf'kleri verde. Yun11 - l.ondra 4 (A.A.) - Taymis 1taz.e
nl!ilanın 811 vAnı muaheze hatalarından tesi başmakalesinde İtalyanın mihver 

devletlerinden en zayıh olduğunu mü

Londra 4 (AA.) - Roma radyo- HUkümetinin takib ettiği dış siyasc-
su Arnavudluk - Yunan cepl ı esinde le aid teferruatı izah eden Rcisicunıhur 
iı:lyan kuvve~lerinin şin1di .Yunan 1 memleketini harb .hari~inde tutn:anın 
mudafaa mcvzılerinin ku\·v,.tlı hat- ve yabancı prensıplerın Amerıkaya 
lan önünde bulunduklarmı haber 1 girmesine miıni olmanın en kal'l emeH 
\'ermiştir. olduğunu bildirmiştir. 

Yunan hududundan 
şahededen sonra diyor ki: ., \iadeMkl 
bu vazifenin ifası bize kolsyla.,tırıl
mıştır, şu halde, İtalyaya hü~m ede· 
rek onu ezmemiz 18zımdır. Su Eıuret-

b
• h b le zaferin yarısını kazanmış oluruz.• 

1 r a er Tavmis fU neticeye varıyor: 

Eden'in ıeyahatinden 

edindiği İntibalara göre 
İngiliz orduıu düpnanla 

kar,ılatmak istiyor 

Kahire 4 (A.A.) - Röyter: İnıdllz 
Harbiye Naı:ırı Eden, Ortaşarktaki bü· 
tün cepheleri teftit seyahatinden Ka
hireye dönmüştür. 

Eden, fimdiye kadar Filistini, Şar
ki Erdünü, Garb Çölünü, Hartumu, 
Port-Saidi ve Gedarefi ziyaret etmiş, 
bu ziyaretler esnasında Eden, askeri 
kumandanlarla müstakbel plinlar üz.e
rinde g:örü~mtiş ve kara, deniz ve 
hava servialerinin şeflerile konferans
lar yapmııtır. 

Buralara gönderilen asker ve mal ... 
teme çok iyi surette kullanılmıştır ve 
mevzilerin mahsus surette takviye e .. 
dilmiş bulunduiu a$ik8rdır. Eden, her 
yerde, subaylar ve erler arasında tam 
bir itimad hissini müşahede etmi$tir. 
Erlerin ve subayların yeg&ne arzusu 
düşmanla karşı karşıya ıelmektir. 

Çörçil yakında bir nutuk 
söyleyerek yeni vaziyeti 

anlatacak 

Londra 4 (A.A.) - Röyterin Parla· 
mento muhabiri bildiriyor: 
Başvekil Çörçil, Avam Kamarasının 

önümüzdeki ilk toplantısında mühim 
beyanatta bulunacaktır. 

Çörçil, İtalyanın Yunanistana hücu
mu neticesinde doğan vaziyeti bahis 
mevzuu edecek ve belki de İngiltere
nln Yunaistana yppacaj:ı yardım hak .. 
kında sarih mahlmat verecektir. 

Çörçil, Hitlcrle Ma~şal Peten ara
sındaki şı'.Örüşmelere de temas edecek
tir. Başvekil, nihaye~ İngiliz havo 
kuvvetlerinin Almanya ve İtalyaya 
ka"1 hücumlarından da bahseyleye
cektir. 

Cörçil'in beyanatını müteakib. bü
tün partiler azasının iştirak edeceği 
bir müzakere yapılacaktır. 

MİLLİ PİYANGO 

kuponlarımızı 
toplama müddeti dün bi~tir. 

Bu kuponları 
gerek !.tanbuldaki, gerek !.tan
bul ı!ı,ındaki okuyucularımudau 

6 
tarihine tesadüf eden 

ÇARŞAMBA 
günü saat 12 ye kadar idareha· 
nemize getiren veya gönderen
ltr arasında ve noter huzurunda 
çekilecek kur'anın neticesi ayın 

l inci Per,embe 
günkü nüshamızda ilin edilecektir. 

HAKİKAT 
okuyucularına bun1arı hatırlatır
ken kendilerine yeni bir 

SÜRPRİ2. 
hazırladığını da bildirmekle haz 
duyar. 

İki tayyaresi 
Yu.,~rı:~ı:fanda vere indi 

ltahran Ruzvelt nutkuna şöyle devam et-

İtalyan toprağı muhasam:ıt 1(.1.hne
lerinden başlıcası haline geJdi. 

Yunanistan - ArnavudJuk hudL.dU . ---------. .... ---........ ~--""'""""'--""""""""..,,"""""" 4 (A.A.) - Stefani ajansının muha-

Atına 4 (A.A.) - İki lta:ysn tay
yaresi Arnavudluk hududıından 25 
kilometre uzakta bulunan Kcsr:ytdc 
yere inmişlerdir. 

Esir edilen pilotlar, kendi arzulari
le yere indiklerini beyan P.tmh.lerdir. 
Filhakika tayyareler, hiç bir Yunan 
tayyaresine rastlamamı şlar \'e hava 
defi ateşine uğramamıı,lardır. 

Ehemmiyetli bir 
konferans 

Konfera.nsa von 
Papen de i~tirak 

edivor 
Londra 4 (A.A ) - Rom"ldan ve· 

rHen ajans haberlerine göre Kont Ci
ano bu gün Almanyada vnn Ribben6 
trop ile buluşacaktır. Mülakat Süd•t
ler memleketinin bir yerinde vuku 
bulacaktır. Aynı ajans haberlerine 
göre Almanyanın Türkiyedekl sefiri 
von Papen de bu görüşmeye iştirak 
edecektir, Berlindeki ecnebi muhabir
lerinin bildirdiğine nazaran Laval'ın 
da yeni konferansa iştiraki muhte
meldir, Arriba adındaki İspanyol ga
zetesinin Berlin muhabiri bu buluş
manın gayet ehemmiyeill blr konfe· 
rana mahiyeti ~ıyacatını ıöylliyor. 

miştir: 

•- Bu siya~tin ikinci hede(i harbin 
bütün garb yarım küresi sahill~rine 
kaclar yayılma.,ına ın.lni olmaktır. 

Siyaıı.:ctimiı: bundan mıııada, ı\tltuıtik 

ve Pasifiğin ötesinde teravüze kar,ı 
mukavemet gösteren milletlere imkıiın 

dahilinde olan maddi yardımı yapmayı 
istihdaf etmektedir. 

Hi(bir meş'um yah.şhrma hatasına 
diişmek niyetinde olmadığımızı açıkça 
beyan ediyoruz. 

Siyasetimiz sulh davasına mühim 
hizmetler görmüş olan bugünkü de -
mokrnsimizin kuv,·etine ebedi hir 

(Arkası sahife 2 sütun 6 da) 

Sivil halkı öldürdükleri 
halde ... 

Atina 4 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

İtalyan tayyarelerinin SelaruJ:t ilze
rindeki faaliy.eUeri hakkında ltalyan 
ajansından yapılan tebligat fevkallde 
gülüncdür. 

Malfundur ki bu faaliyet yalnız sivil 
halk arasında bir kaç masumun ölme
sile neticelenmiştir. İtalyanlar ise •as
keri ve bahri hedeflere, bir kaç harb 
gemi.sile bir ticaret vapuruna isabet
ler vaki olduğunu, antrepoların, depo
Jarm ve kışlaların yakıldığını ve bir 
tayyarenin düşürüldüğünü bildiriyor
lar. İtalyan tafrafuruşluğu esasen ma
lllmdu, fakat yalanın bu dereceye va
rabilecdiıı,i lıi~ aııııelmiyorduk, _ -

, 

biri, bütün Yunan - Arnavud hudu
dunun İtalyan kıtaatı tarafınd~n a~ıl
mı, olduğunu ve bu kıtaarın kJlo
metrelerce ilerlemi' ve KaJama.s'ın 
öte~inde hedeflere varmı, olduklarını 
bildirmektedir. 

Yanya mıntakasmda düşman bir 
nebze mukavemet göstern~kt'!'i.'.r. 
Yunan fırkalarının çok iyi teçhiz e
dilmiş olduğu, iyi ve çok miktarda 
bataryalara ve mitralyözlere malik 
oldukları ve bunlara muhtelif tipte 
tayyareler tarafından muzaheret edil
mE'kte bulunduR1ı görülm~tÜl'. 

Stefani ajansının muhabirJ, hemen 
hemen yoldan ma1trum bulunan an
ı.inin ve fena havaların lka etmekte 
olduğu çok büyük müşkül>.tl•n bah
seylemektedir. 

Mussolini ailesi 
Seliniği bombalıyor 

Atine 4 (A.A.) - Dün, Romadan 
bildirildiğine göre Mussolini'nin iki 
oğlu 20 sivilin ölümüne wbeb olan 
SelBnik hücumlarına iştirak etmişler
di. Ciano'nun da bu hücumlardan bi
rinde bulunduğu sanılmaktadır. 

Atina radyosu türkçe 
neşriyata başlayor 

Atina 4 (A.A.) - Atina radyosu, dün 
akşamdan itibaren Türk llsanile neşri
yata ba,Jamış:tır. Bu emisyonlar, Türk 
dinleyicilerine hitab eden bir kaç 
söz.le başlamıştır. Neşriyat, her akşam 
Türkiye saatile 22.30 da yapılmakta • 

ıla', ..... 

- Hayrola .. sabah karanlığı böyle ııcele acele uçrcye gidiyorsun? 
- Aman birader, üçüncü bir bayram celmeden daireye koşup vücudümii 

ve ke.semi dinle.ııdireceji.m. 
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Günün yazısı 

Nutuktan sonra 
bir icmal 

M illi Mücadeleyi yap
mıı, Lozan'ı imzala• 
mif, Montrö'den mu

zaffer çıkmıı, Hatayı anavata
na iade etmif olanlar için mil
letlerin i.atikli.1 ve tamamiyeti 
çok azizdir. Bundan doll\yı biz 
Türkler Sevr ıibi Versay'ı da, 
Nöyyi gibi Sen Jermen'i ve Tri· 
anon'u da anlayamadık. Versay 
mualıedesile Almanyaya yapıl· 
mıı olan muameleyi bot görme
dik. Macar reviz.iyoncu1uğunun 

kullandığı usuller baric, fakat 
Macar yurdunun parçalanmasın• 
dan eıef duyduk. Bulgari.atanın 
bizce haklı istekleri Türkiyede 
her vakit derin bir anlayıı bul
du. Vakti. ki Japonya Çine taar• 
ruz elli; bu hareketi taıvib etmi· 
yenler ara11nda Türkler, Çinle 
hemen hiç münuebetleri olma
dığı lıalde, en ziyade ileri ıiden

lerdendi. Habeıi.atanla bizim ne 
alikamız vardır, demiyerek İtal
yanın bu memlekete tecavüzUnü 
Türk matbuatı kendi meselesi 
imitçesine yakından takib etti. 
Bir ıün Ren itıali oldu. Hadi
ıeyi tabii ıördük. Bunu Avus
turya vak'ası takib etti. Bunu 
da, Alman birliğine taallük eden 
dahili bir iı farzettik. Südetler 
davasını, kendi hududlanndan 
taımlmamak ıartı1e, kalabalıkça 
bir ekalliyetin talebi teklinde 
karııladık. Koridor ve Danzig, 
teli.kkimize ıöre, Lebistanla Al
manya arasında halli lizım iki 
kol'D§U anlaımazlığından ibaret
ti. Hatta, İtalyan dilekleri bile, 
İtalyan tarnamiyetile mahdud 
kaldığı müddetçe, bizim için ıe• 
vimıiz değildi. 

Fakat, milli vasfı altında ca
zib olan bütün bu hareketler bir
denbire acayib bir istihaleye uğ
radı. Hak ve hukuk tanımaz bir 
emperyalizmle karıılaııverdiğimi
zi gördük. Arnavudluk it1al edil
di. Çeko-Slovakya parçalandı. 

Bu sabahki sis 
Bu yüzden vapur seferleri 

kaldı • 
gerı 

Bıı sabalun erken saatlerinde:ı itiba· 
ren Umanı bir sis t.abakuı kaplamı~ 
bu yüzden Boğaz ve Kadıköy, Haydar
paşa seferleri güçlük.le yapılmı~hr, Si.ı 

bilhassa Boğaz1n yukan uhi.l?eıinde 

gayet keaif olduğu için aabah se(erle
rinden bazıları yapılamamış va rötar
lar husule gelmiştir. sı. uıt 9 dan 
aonra dajılmıf ve seferler intizama 
&irmiştir. 

Bir haffadanberi itlemi· 
yen konvansiyonel 

bugün geldi 
Yunan .. İtalyan harbi müna~be

ti1e bir haftadanberi iş:lemiyen Kon
vansiyonel trenlerinden ikincisi de 
bu sabah gelmll:tir. Yolcular arasın
da, burada bir iki gün kaldıktan ~on
ra Hindistana gidecek olan 10 İnJri
lizle Almanyada makine talısilinde 
bulunan İmıall adında bir Ti.irk f{en
cl bulunmaktadır. Bu gencin anlat
tığına göre, halen Almanyada muh
telif şubelerde tahsiJ gören 300 ta
lebe vardır. Bunların hepsi de mun
tazaman derslerine devam etmekte
dirler. Bugünkü trenin yolcuları me
yanuıda General Electric mÜPF!lt ıesi 
sahlb ve mÜel'l!'lisl M. Lerent de bu
lunmaktad1r. ?t1umaileyh Balkanlar
daki acentalarını teftiş etm.19lir. Bir
ktç gün burada kaldıktan sonra A
merlkaya ıtdecektir. 

Bir arabacı tekerleklerin 
altında kald ı 

' 

Ortaya bayat ıabuı nazariyesi 
atıldı. Müesses kıymetler birer 
birer inkar olundu. Lehistan çiğ
nendi. Danimarka iıtil& olundu. 
Norveç ezildi. Holanda ve Bel
çikanın bayatlanna kasdedildi. 

imdi, daha Çeko-Slovakya te
cavüzü batlarken dünyanın han· 
ai tehlikeli maceralara ıürüklen
mekte olduğu belliydi. Bir ta
raftan Arnavudluk iıgal edilir 
ve diğer taraftan Polonya iize .. 
rindeki, tazyika en had ıeklı ve
rilirken evveli. üç taraflı beyan· 
nameleri netir ve ıonra, Sovyet· 
ler Birliiiile Türkiyeyi harbe oev
ketmemek tartının iliveıile An· 
kara mukavelelerini imza ettik. 

Kim iddia edebilir ki bu vesi
kalarda her hangi b ir tecavüz 
maksadı güdülmüı, baıkalannın 
bayat ve hürriyet haklarının tah
didine matuf niyetler beılenmiı
tir 7 Bunlar, bütün vaııflarile mü
dafaa aletid irler ve ancak teca
vüze kartı kullanılabilirler. Nite
kim, seçen haziranda İtalya mülr 
tefilderimize harb ili.n ettigi va
kit onlan yürürlüğe sokmadık, 
aynı devlet bu defa Yunanuta
na tecavüz ettiği halde b iz gene 
harb harici vaziyetimizi muhafa
za ile iktifa ettik. .... 

Milli Şefimizin, Millet Mecli
sini açarken söylediği nutku oku
yanlar bi.di.aelerin bu icnıalini de 
zihnen yapar)arsa o zaman nu· 
tukta niçin dahili iflerimizden bu 
derece tafıille bahsedilmiıtir ve 
niçin harici ıiyaıetimiz:İn anahat· 
lan üzerinde bu derece kat'iyet
ler tevakkuf edilmiftir, vuzuhla 
anlarlar. 

Türk milleti dünyanın geçir
mekte olduğu büyük buhrana 
rağmen ıulhu muhafazaya çalıı
maktadır, fakat «İcab ederse, 
milletçe her fedakarlığı ıöze al
mak, hepimizin kta'i kararım1z

dır.» 
Nasuhi B A Y D AR 

Gizli fuhusla • 
mücadele 

Bir otel, bir pansiyon ve 
bir evde araflırmalar 

yapıldı 
On dört 
yene ye 

kadın mua· 
gönder ildi 

Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 
Sümer otelinde ııiı.11 fuhut yapıldı
j:ını haber alan zabıta dün gece otel
de yaptığı ant bir aramada 5 kadınla 
5 erkeği suç üstünde yakı\lon11ştır. 
Kadınlar muayene edilmek üzer.? Be
lediyenin emran zühreviye lı&.'itanl"
sine gönderilmiştir. Otel bu ~abah 
tahliye edilmiı ve mühürlenmi~tir. 

Bundan başka BeyoA:lunda Gııra
biye sokağında Madam Fura~ko"nun 

panılyonunda yapılnn aramada da 4 
kadınla 4 erkek bulunmustur. Keza 
Taksimde Zamb~k sokağındR A.~tasa

nın evinde de bir arama yapılmq, 5 
kadınla 4 erkek cürmümeşhud halin
de yakalanmışlardır. Buradeki. kadın
lar da aynen Si.İmer otelindekiler gibi 
muayeneye gönderilmiş, pansiyonlar 
kapatılmııtır. 

Bayram salıncağından 
düsenler 

' 
Bayram münasebetile, çocuklar için 

kurulan salıncaklardan Nazife, l\'1uaz
zez ve Faik isminde 3 çocuk düşe -
rek muhtelif yerlerinden yaralanmtf· 
lardır. 

Ticaret Vekilinin bu 

H:A:KIK~T 

EHİ" R 
ihtiyar bir 
dilenci kadını 
öldürdüler 

86 ya,ında olduğu anla· 
tılan maktul kadı nın 

katilleri aranıyor 
Yıkılan eski hapisane bin&!!lt aTsa.oıın

da boğazından keıdlme:C. suretile öldü -
rülmüş ihtiyar bir kadın cesedi bulun
muştur. 

Sami ve Uhlr adında iki çocuk hapl
sane binasının arsasından Fqerlerken 
duvar dibinde yerde bir kadının yat
tığını ve biraz clikkat edince de kadı
nın öldürülmiif olduğunu görmiişler, 

hemen Alemdar pollıı karakolu!ln ko .. 
tarak vak'ayı haber vermiş!erdir. 

Derhal vak'a yerine gelen poli!'I me
murlan, kadının boğa1ından kesilerek 
öldürUldüiünü ve kanlar Jçınd'!! yerde 
yattığını görmütJerdir. Memurlar, mak 
tul kadırun üzerini aradıkları zaman 
bir nüfus tezkeresi, bir dile!'\ci torbası_ 
bir cebinde 20 para ve diğer bir ce .. 
binde de bir aded atkestanesi bulmuş
Jardır. Nüfus tezkeresine nazaran Salih 
kızı Havva olduğu aplaşılan bu kadın 
1270 doğumlu yani 86 yaşı"dadır. 
Havvanın dilendiğini bilen ve paralı 

oJduğunu zanneden birkaç IU~i tara

fından buraya getirildlil ve biraz otur
duldan sonra hep birden üzerine çul
tanıldığı ve keskin bir bıçak13 boğa
nnın kesilmiş olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 
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lktııad * FOTOGRAFÇILAR BİRLİl'ıi -
Şehrimizde fotograf<:ılıkla lştig•l e
den!erin aralarında bir birlık kur· 
mak istedikleri öğrenilmiştir. Diğer 
taraftan bazı fotograf malzemesi Ea
tıflarında ihtikar yapıldığından bu 
malzemeye azami satış fiatı tespit e· 
dilecektir. * ESNAF CEMİYETLERi KON
GRELERİ - Şehrimiz esnaf cemiyet
leri kongrelerine önümüzdeki ay için
de ba,ıanacaktır. Faaliyet ,a:östermi
yen baıı cemiyetlerin l.iğvedileceiıi 

ıöylenmektedir. * İŞCİ SİGORTASI - İktıssd Ve
kaleti İt Dairesl tarafından hazırlan
mış olan işçi sigortası. kanun proje
aini ta~ib etmiştir. Proje bu içtima 
devresinde Büyük Millet Meclisinin 
tetkikine arzedilecektir. 

Vilayet ve Bl!lediye * KANAPELERİ KAC,DffilLAN 
TRAMVAYLAR - Tramvay araba
larında izdihama mini olmak üzere 
tek kitilik kanapeleri kaldırılan ara
baların miktarı çoğaltılmıştır. Bu a
rabaların hepsi ikinci mevkldfr. * ŞARAB SATIŞLARI - Biraha
ne ve içkili kazino aahibleri tütün
cülerde bardakla f8rab utı.lmo.ıının 

me-nolurunuını alikadarlardan t.1te· 
mitlerdir. Bunlar kaıanclarının bu 
yüzden azalmış olduğunu iddia et
mektedirler. 

Deniz ve Liman * DENİZE DCŞEN YOLCU 
Dün sabah Beylrozdan Köprüye 17 
numaralı !'eferi yapan firket vapu
rundan Refik oğlu Rıza adında bir 
sarhoş denize dü•milş, vapur durdu
rularak kurtarılmıştır. * FENERBAllÇE FENERİ - 1/ 
11/940 gecesi saat 20,30 dan sonra Fe
nerbahçe önündeki büyük fe
nerin yanmadığı görillmü,tür. O ge
ce bu ıahilde sefer yapan deniz vası .. 
taları güçlük çekmişlerdir. Fener ta
mir edilmektedir. 

bizden zahire 
istiyorlar 

Tacirler, Yunanistana 
zahire salmak için hü· 
kumala müracaat ettiler 
Yunan firmalarından, tchrimizdeki 

zahire tacirlerine ıelen mektullarda, 
mC'mleketimizden zahire istenmekte
dir. Buğday, kuru sebze gibi yiyecek 
maddelerinin ihrac edilmemesi için bir 
kararname de mevcucklur. Zahire ih
rac eden tacirler, Yunanistana uhire 
satılması huıusunda Ticaret Vekile -
tine müracaat etmişlerdir. Yun&ni~tana 
gönderilecek mallar arasında sert 
buğday bulunmaktadır. Esasen her se .. 
ne Yunanistan sert buğday ihtiyacını 
Türkiyeden temin etmekte ldi. İbra -
cat tacirlerinin Yunenistana zahire ih
rac etmek için, Ticaret Vekiletine 
yaptıkları müracaatin kabul edileceği 

ümid olunmaktadır. 

Şehir Meclisi bugün 
aç ıh yor 

İstanbul Şehir MeclW bui\in ıaat 
14,30 da toplanarak ikinclteşrin devresi 
içtimalarma başlayacaktır. Me~lısin bu 
toplantısında İstanbul Vali ve Belediyf' 
Reiıııi Doktor LQtfi Kırdar hl: nutuk 
söyliyerek belediye 1.şleri etrafında i
zahat verecek, bilihare daiml encümen 
ve ihbsaa encümenleri azalan se~ile
cektir. 

İstanbul Üniversitesi bu sabah açıldı 
(Baı taralı 1 inci sahifede) 

na.sebetini misallerle izah eden Rektör 
sözüne fÖyle devam e~tlr: 
•- Tarihi tarih yapan bütün büyük 

bizden üstün olarak yetiştirmele mec
buruz. 

İLlllİ VE Miı.LI KÜLTtlRtl 
YAYMA VAZİFESİ 

TALEBE İŞLERİ 
İki üç yıldır üzerinde çalıfb.l:ımıı 

talebe teşltiliih müspet bir yola gir -
mittir. Bu hususta hazırladığımız pro
je bu ayın sonunda tatbik ed.ilmeğe 

baılanacakhr. 

Amerikan seçimi 
[Bas tarafı 1 lnd lllhlfede) 

iman ve lıükbalde demokr•simizin ha
yatiyeti.ne tam itimad besleyen bir 
idarenin siyasetidir. 

Bir milletin kuvveti yalm-ı sllihla· 
nrun kudretile ölçülmez. Bir milletin 
kuvveti ayni zamanda hülı:Umetinin 

kabul ettiği içtimai ve iktisadi ııılstemin 
tevzi ettiği adaletle ölçülür. Amt'rlka
War hlçbi.r zaman ne nazi ne de ı..o -
münist tahakküm ve nüfuıuna bo
yun eimiyeceklerdir. Bugünkü Ameri
kan neslinin mukadderatı bütün dün
yaya istikbalin yolunu göstermektir. 

E.~ki dünyaya, Avrupaya bakalım. 

Bu dünya kinle dolu prkin blr dünya· 
dır. 

İlıtlras \•e korkunun harbi, önüne 
reçilemeı: halı ıoktujunu biliriz. 

MemJeketi.rnJzi, komfUlarunızla da 
garb yanm küresini müdafaa ebt1t-k 
azminde oldujumuzu biliyoruz. Kuv -
veOi müdafaa terdbatımız vardır. Git
tikçe, hergii.n, her sut daha kuvvetti 
olmaktayız. Yapbklanmudan hiçbiri 
Amerikan milletinden ve dünyada 
mevcud hük:Gınetlerdcn rlzli tutulma· 
maktadır. 

Siyasetimiz A vnıpanm ve As yanın 
büyük devletlerine rarb yanm küre· 
sindeki milletleri ayıramıyacaklannı 

anlam•ia p.yret etmektir. 
Eğer insan neslinin bakası mukad

derse dünya, insanlann ve mil1etıerin 
sulhperveranı bi.r tarzda birlikte )'a
ııı:amalanna müsaid vasıtalan bulmalı
dır. Harbin ebediyen beşerin mu.kad .. 
deratile blrlilrte yürüyeceği hakkında
ki doktrini bbul edemeyis. 
Amerikalılar, ne fekle girene girsin 

ne maske takana takınnn, dlktatörle
rin kuvvetlerine karşı hürriyetlerini 
müdafaa edeceklerclir .• 

New Deal Wteminin AmerikAya yap 
tıj'ı hizmetlere 1.pret eden Reisicum
hur, demokrasinin yolunda durmaması 
liıım geldiğini. beyan etmlf va demok .. 
ratların Amerikayı müreileh, hür ve 
kuvveili yapacak bl.r program hazır
lamakta olduklarını ve bu suretle A
merikanın dünyanın lfllt ve herkes 
için tesellW olacağını llJv• elm4t1r. 

Ruzvelt ıözlerlne fÖyle devam et • 
miştir: 

·- Şerin bütün kuvvetleri buna kar 
f1 bir şey yapanuyacaklardır. 
Amerikalılar, ilükballerini hazırla • 

yarak, fimdiye kadar dünyada kopan 
fırtınaların en milthişinJ yenecek ka
dar imanlarının kuvvetli olduAunu is
pat edeceklerdir. 

Gelecek günler, ıylar ve seneler 
içinde istikbal! yeni blr ,.kilde h.am
layAcak olan bir tarih yapacatız ve 
bunun demokrasi prensiplerine uygun 
olmasına itina edeceğiz.• 

Vilki diyor ki: 
TALEBE EVİ 

vak'alarda, Türk zaferleri hep bil- Yalnız Üniversite tarafından yapllaıı 
ginin üstünlüğü ile elde edilmiştir. ilmt netriyat sayısı 132 dir. Profesör-
Türk ordu.su onu idare edenlerin bil- lerin Üniversite neşriyatı haricinde Nevyork 3 (A.A.) - Cumhuriyetçi-
gi ve azmine mevdudur. Şerefler kaza- çıkardıkları eserlerle beraber bu ra- Altı yıldır bu hususta çalıfıyorduk. ler partisinin reis.icumhurluia göt.ter· 
nacak olan bu ordunun önünde hür.. kam 260 ı, basılmakta olan1arla 316 yı Bugünkü şartlar içinde yeni bina ıe .. diği nam.ıed Wilkie dün Madispn Suare 
metle eğilmeyi vazife bilirim. bulmaktadır. mirtlne im.kin olmadığından Ulelldekl Gardende intihab mücadelesinin aon 
ÜNİVF.RSİTENİN ÇAJ ... IŞl\IAJ ... ı,RI Tercümesi ikmal edilen eserler S3 dört apartımanın yurd haline konması mühim nutkunu söylemiştir. 
Üniversite J:ıer yıl yeni bir hamle tür. BunlArdan 14 Ü basılmı,tır. için teklif yaptık. Kabulün. bdbuen Ruzvelt'in idaresini tenkid ettikten 

kaydetmektedir. Geçen yıl. barb vazi- 71 eMrin bu yıl tercümesi bitmek bekleyoruz.• sonra Wilkie intihab *<iildiil takdirde 
yetine rağmen, gene non;nal, h:ıtta nor... üzeredir. Bundan IOnra burslardan bahseden yeni bir Amerika ~urmayı taahhüd et-
malin üstünde verim ahnmıttır, Serbest konferanslar devam ebnek- Rektör sözlerine fU suretle devam et.. miştir. 

l\-IEZUNLAR tedir. Bu konferanslar bu yıl harble İngiltereden bahseden hatib demlo-
mlşür: 

'I lkinciteırin 1940 -
Halılıın 

Tecellileri 
[Başmakalede• de,....l 

teflerinin etrafında tek bir vüt. 
halinde topları,arak mütet• d., 
kartı cephe aldılar. Bizim en kat" 
riı:ı ve takdir ve hayranlı!'~ bll 
ııladığımız Yunan milletınıı> -;~ 
hareketi. yalnız harbin d;;uı 
siyasi vaziyetin üıtünde c:le ~ 
ve hayale ıelmez mes'ud ne bİt 
!er yaratacaktır. Kuru~uf ,~· 
makine gibi yürüyen totalıter il' 

tem, henüz mağlüb oJmaktaı' d•' 
zakta ise de Büyük BritanY• • d• 
lanna karıı yapılan t~•r:ı~d 
rampaya çarparak ıimdı Y ,... 
ıatırrnıı bulunmaktadır. fr• Jı• 
ile yapılacak olan i§birliği ve jjıı' 
panyanın mihvere iltihakı tıu~ 
ler geçtiği lıalde henüz ıah•titilı• 
etmedi. Artık harb ve. P.0 ei• 
seyrinin istikamet değlJ!İt"'f:leJI 
baıladığı bir sırada, sadece d"' 
mukavemeti, büyük bir ıneYr ,. 
muharebesi kazanılmıt kad~,o 
hemmiyetli olacaktır. Bu Y ıa.sİ 
önümüzdeki aylann, de"''dı.rl• 
cepheıi için, ümid ve v~ıııİI' 
dolu olduğunu em niyetle 
edeb iliriz. ıctıctn"': 

Nedp Ali ~ 

Bir vapur 
satın alıyoruz 

ııt<I' 
Amerikadan limanımıza mal ~,,. 

Yunan bandıralı Angriya v-:ıP ötiif ' 
satın alınması için acentaıile g ,., / 

meler yapıldığı haber a1ırunıı;tıt· ,rJ• 
puru Armatiirler birliği aı.;;.,ııı
Deviet Denizyolları idaresi bu "f..;~ 
ta bir teşebbüsle bulunman\ıştır~~~ 
nan vapuru 4000 tonluk yeni bit ~pd' 
dir. Görüşmeler müspet b~ ~et 61 

neticelendiği takdirde deniz: tıcJl' o1' ' 
lomuı: yeni bir gemi kazan!fllf tıJl1h~ 
ı:okhr. Haber aldığımıza göre .Y:aı il' 
tarın teklifleri Armatörler bıt 
rafından mü.aid k&l'fılanın~tif· 

Belediye cezaları ,, 
Son yirmi dört ıaat :zar~ 

1<>for ve otobüs biletçW ,,r" 
muhtelif 1Uçlardan dolayı ce'I# 
tutulmuştur. ,/ 

Yunan 
tayyareciyi 

Krah bir 

taltif ·~ 
Aüna 4 (A.A.) - Yun•" .,r<'I" 

Jorj evvelki gün, İngiliz ts~,.ıı. ~ 
rile birlikte Tiranı bombard1 ti~::. 
derken ağır yaralanmı_ş o1811i!J~.J, 
reci yüzbaşı Kuzuyanis'i ~ ~ili' 
ziyaret ederek rütbesini biJ1 
terfi ettirıru.tir. rf 
netaksasın Selaniklil• 

Bu yıl Üniver~itemizden 696 gene UgiU olarak tertib edilmiftir. Yurdun tir ki: 
mezun olmuştur. Bunların 296 11 Tıb- muhtelif yerlerinde Üniversite hafta· TAEBE SATISI •- İsler cumhuriyetçi, ister demok- ,'I 
dan, 142 sl Hukuktan, 133 ü Fenden, lan yApıyoruz. İlk haftaY1 'Erzurumda Üniversiteye hu yıl yazılanlarLn sa• rat, ister müstakil olalım, hepimiz 1 ?J.t1_; 

bir mesajı 
76 sı Edebiyattan, 31 1 İktısaddan ve yaptık. Kahraman ve asil Errurum yısı 1872 yi bulmuştur. Kayıd.Jarı daha k11.hraman İngiliz milletine yardım e- Atina 4 (A.A.) - Genet• bif ~ı 
18 l de Dit tababetinden mezun ol - halkının hafta müna..ıııebetile gösterdiği bir hafta açık tuttuğumuzdan bu rakam dilmesi lizım geldiğine kanilz. Sanayi saı, Selanik halkına hitabe.fi. ' ' lı , .. 
muşlardır. NLıııpet, 90 ile 94 arasındadır. ilgiyi burada ,ükranla anarım. 2000 i atacaktır. mamu18.tımızı İngilterenin hizmetine saj neşrederek düşmı.nın hB~ 

TERFİ EDENLER KADRO işi Gene arkadatlar sözlerimi vazile - vermekliğimiz Iizımdır. İngiltere, cok cumları esnasında glSsterdiil tıJ:'• 
imtihana aifen talebelerin uyısı Kadro değişikliklerine hiklm olan nizln ehemmiyetine işaretle bitiriyo.. gayrimiUavi ıilihlara rağmen, ferdJe.. !en dolayı tebrikl~rini surıJTltlf ,,, 

1
5_::_474, .~;ındlaırr.dan terfi edenlerin sayısı prensip fUdur: İlmi yaplacak ve ilerle- rum. Üniversiteyi yüksek mektebden rin hürriyeti, hür lnsanlann kendini ltalyan sefı"rı'le Alın•• 
'"' >k.>U tecek elemanları Üniversiteye ba~la • ayıran vasıf onun ilim öğretmesidir. idare ebnek hususundaki mukDddes 

BAŞARI NİSPETi mnk, bu prensipten hareketle bütün Bir Üniversite talebesi hocalarının söy- haklan, müsameha haklan, IÖZ.. mat- At" d 1 orl•' 
Bu ni~pet: Tıbda 84,3, difçide: elemanları imtihanla alıyoruz. Türk lediklerini sadece belleyen ve hatta buat ve din hürriyeU uğruna mücadele ına an ayrı •Y eı(İ 

80, Fende: 70, Edebiyatta 63 ve Hukuk- eleman bulamadığımız takdirde yaban· bunları mahzı hakikat sayan mekteb ehnektedir. İngiltere hilkClmehnL"l Atina 4 (A.A.) _ jıal~ b~ 
ta 59 dur. cı profesörlerden en rlyade ehliyetli talebesinden çok farklıdır. Üniversite milletin hidimi olduğu bir cıpmiyet Grazi Yunan payitahtını bU ~d<"~ 

BütUn Üni\'ersitedı haşan nispeti olanları getiriyoruz. Geçen yıl Türk talebeleri, dolgun değil, olgun kafa s:a- mefhumunu himaye için c;etin bir mü- k İ 1 1 k t rlce P' 

1 k bibi olacaksınız! Marul bır' so"zle ·ku··ı- ı ço ta yan 3 birli te e .,ı;re _,,, yüzde 81 dir. profesörleri kadrosuna üç e eman a• cade ede mukavemet göstermekttdir. Diğer taraftan ö~nildliı'!ne rd111 fl 

KLİNİKLERDE ÇALIŞl\IALAR blmıştır: Halide Edib, Zeki Velidi ve tür adam hayatı deşifre etemjd bilen Her Hti parti de İngiltereye y:.\rdım e- çok Alman ve ftal:van AtiJ18 
Üniversite çalıtmaları meyanında Hamdi Tanpınar. Bundan başka ecnebi ııdamdır. siz de hayatı deşifre etrneği deceğini söylemektedir. Biz h&kikaten nlmağa hazırlanmaktadır. ,ı~ 

hastanelerde 12.242 ameliyat, 16.400 profesörler kadrosuna da altı profesör öğreneceksiniz. Üniversitede her biri- bu niyetteyiz. İngiltereyı yalnız sip•- il<ıcatll ,1 
tedavi yapılmı~ır. Liboratuar meaaiai iltihak etmiştir. Bu arada, değerli or- nize Üniversite bilgilerile tam )J(ızeli riş üzerine yardım etmek istemiyoruz. günlerin vaziyetini nazarı d gi.iCI~ 
32.700 dür. dinaryüsümüz astronomi profesörü olmAnız1 temenni ederim. Fak.rı.t bu, ki· Gittikçe randımanı artan sanayiımizln mamaktadU'. Halbuki bu So~şııl1ıd.1 fi 

ÜSİVERSİTEN'İN DİGER Rozenberg'in ziyaını da, hahrasını fi değildir. Her Üniversiteli kara.kter mamulcitını devamlı aurelte İngiltere- cumhuriyetçiler namzedi. f'll~1J1' .1 
VAZİFELERİ acı ile anarak yidetmek isterim. \."e hareketlerile de Üniversiteye ya - ye vereceğiz.• bildirdiğine göre içi mütch '"''f"'"( 

Üniver~itenin talebelerini iyi ye~- Geçen yıl kadromuza iltihak eden kışan bir halde olmahdır. B matbuat muhabirlerile dolu ).2~1l1' .....ı 
tirmek va7Jfes.i yanında diğer vazifele- doçentlerin sayısı 8 dir. Size Milli Şefin bu salonda söylediği itaraflar hikam luk hususi bir trenle yaptığı .. ~ 0 1.rıt":" 
ri de vardır; bunlar: İlim yapma, ilim PROFESÖRLÜGE TERFİ EDENLER bir sözü hatırlatıyorum: yahatinin 1arfettiği misli go~et ~ 
elemanları yetiştirme ve ilmi milli Profesörlüğe terfi eden doçentleri- Üniversite gencliği! Çalı,kanhkta, Y8ZİJ8find8 enerji ile büyük, ileri he.nıle~~:J 
kültürü yayma vazifeleridir. miz şunlardır; Hukukta, Kemaleddin ldealde, ahlikta ve karakterde fürkiye detmit ve Ruzvelt'in f8J'k ınJ1l ~fJ' . . Nevyork 3 (A.A.) - Ruzvelt, ve inh' hste ıi?" 

ILmt YAPl\IA: Üniversiteyi mP~lekl Birsen, Edebiyatta Ahmed Caleroğlu nin sağlamJı»ına delil olmak me·.,ki- na ısar edecek bir seya iJ.1 .r 
l!i Wilkie ta.rafından cumartesi ak11.ı1ımı .. b karor"' ·"" · 

bir mektebden ayıran vısıf, ilim yap- ve Besim Varkuvvet, Tıbda Muhiddin inde~niz. Bu yolda her birlni .. ı en T"" uzere iraz geç aldığı .jı? ..-..ı. söylenen nutuklar, Amerik1t Wrihinde- b · c;e., ı 
ma~ı ve ilme bin:ey katma~ıdır. Sayın Erel ve Sadi Irmak. ümid, sevgı· ve saygılarımla ••la"mla- at neticesini lehine çevirıp ... ,rıt . ., ~ ki en şayanı dikkat intihab miicadcle- ebe" • I' • profesörler Üniversitenin sekizinci yı- Bunlardan başka, kadrosunda, pro- rım, ceği bu son günlerin en r' Bayramın ldaresındeki yük arabası sabahkı" mesgu ıyetı terinden birinin en yüksek n"ktasını A 

&!oykoz iskele caddesinden geçerken ' lını bitiriyoruz. Her birimiz, on yıl !esör olmak hakkını kaz.anan 52 do- Bundan sonra ·Bin yarım adam, bir teşkH etmiştir. Bu nazile saatte önü - suHalini teşkil etmektedir. rtesi ,le~ 
c_ 1 · k · · · d E"velkı' •u"n .. hrı'mı'•.e •"lıni' olan nihayetinde memleketin önüne han.....ı "ent daha vardır, Durumları tetkik e- tam adam de•ı'ldır' .• doyen Rekto"r, er fk:i namzed de paıa iJl.r _..., nayvan ann Ur mes-ı netıcesın e ara- ~ .. ~. ~... ._, , 1r; müzdeki dört sene zarfında büyük k d is . h kler .,-e ,JT..,. 
ba('t yere düşmiiştür Çalı yiiklii olan Ticaret Vekili Nazmi Topçcı,?lu bugün irfan eıııerile çıkacağımız.ı düşlinmPk dilnıektedir. Bunların profesörlüğüne hayatı bu sözün örneği olan ve bir cumhuriyet.in mukadderatını idare e- : a ar tıra at edece d n o ,. 
ara hanın U-kerleklerl BayTamın kılr- ö~leden evvel Öm.-r Abid hanında mecburiyetindeyiz. Mf'mleket bizden vanna$Jna delBlet etmek rektörlük ha- tam adamın memlekete ne büyük hiz- decek şah<>ın salı günkü seçim sonun- :O arifesine tesadüf el ~ııc'ıc._1'.A1tl 
nınt'f::ın R'f"C"f'rf'k 11.ıtır '.'nırf'tte veral11.n _ Birlikler umumt kitibhğine ge!erl'k ilimde yenilikler, keşifler ve e~erler yatımın bahtiyarlığı olacaktır. metler yapabileceğinin örneği bulunan da Ruıvelt veya Wilkie'den hangi!tl o- ra. yoda bir hitabede b~tule• y~~ .. 
mıı•tna 1ebeblyet \"errnirtJ,r. m@'~frol olmuş, ve blrhklerin faaliytti beklemektedir. Kadro işini bitirirken M1tarif Veki- İnönüne Üniversitenin en derin raygı Jacağı hakkında siyeset kiinlerl müte- b' lnUhabat hakkında mi.ı ~hıılJll:_.{ 111 

Yilralı ba:vS{ln bir hflldıp HllydArpq,a hakkında birlikler umumi ~tibi Sa- İT~hr f'.J ,E".\fANI YETİŞTİR'\JEK li Hasan Ali Yücele ve Başvekile ve bağlılığı.ru arzederek söı1crini bitir- reddiddirlf"r. Şimdiye kadar neşt"edilen ırdaçoklarının fikrince lınl· .
0 

tztP.-
Niimune hı:ı..!1tAnP~in,. kaldınlmıstır. Jihten izahat almıftır. Her birimiz, yerimize geçect>klerl ~ükranlarınu sunarım. mittir. · i şın_ so .. ". söz, müstaki ~rı. dif 
,.------------..,.----------------.,,,,---·--------------...,,..,..,..._ __ ,..,....,,,,..,., ..,,..,,,,.,. __ ...,,... ___ ..,,.,_ _______ ga_y_r_•_re_•_m._r-ey tansiflerl, pek tabit son tıği mühım seçici kütlesınifl /~ 

Edebi roman 

Gene kız sıkışmtf dişlerinin A~·asın
d:ın Fikretin duyamıyacağı kadar ha
fıl bir sesle: 

- Budala! diye mırıldandı. 
Omuzunu çekerek onun elinden 

kurtardı. q~mohilin kötesine dogru 
uzaklaşh, Ofkeden tutuşm·ış ıtözler
le . ona baktı. OmuıJarına dökii \en u
nın, kumral Ntçları, karan!ı1'tl\ iki 
yıldız gibi yanan koyu eli göı:e,.i tle 
pençelerin! açmış bir kediyi. hariku
U-ie güzel bir kediyi andırıyordu. 

Fikret, sık sık duraklıyara:.C ve .seti 
daha ziyade titreyerek davcm etti: 

- Onu unutmak, içinden çıkarm11k 
istedl~ini de Ntdimeye söylerken 
duydum. Bir teklifim var. Mademki 
unutmak istiyorsun ... 

İçini çekerek devam etU: 
- Her teye rağmen senden vazgeç

mek istemiyorum · Alev, evlenelim. 
Ben sana onu unuttturmaya gayret 
edeyim. Bunu yapamaz mıyım?. 

- Çok lfıtuCkirsın. dedi, Gene bir 
kızı, ba,ka adamın istemediği bir ka
dını teselliye kotacıık. elini uzatacak 

Tefrika numarası : 31 

kadar hitufk:Ar!. 
Fikret heyecanla 

Ü: 
onun sözünü kes-

- Alay ediyonun, fakat bırak hep· 
sini söyJeyeyim Alev, Düşün ki çok 
sabrettim, çok bekledim. Şimdı de her 
f('ye razı oluyorum. Senelerdır beni 
pefinden kotturdun, arzularını yap _ 
tırmak için bir e~ir gibi kuaandın, 
nihayet ba~ka bir adamı ıte\•din, hep .. 
si kabul. .. Bütün bunlara ra~men aa
na elimi uzatıyorum. Gene al.'lV etme
rıe, gene bu tekiifi bir çocuk gibi ha
fif karıılamana tahammül edemem. 
Kelimelerin üzerine basarak j)five ettL 

- B son teklüimdir Alev İnan 
bana... rtık dilencilikten, yalvarm'.lk
tan bık . Eğ-er reddeder!!len bir da
ha beni görmiyeceksin. Seni rahatsız 
etmiyeceğim, kabul mti?. 

Gene kız başını salladı, ~rt bir ses
le: 

- Hayır, dedi .. 
Fikret yüzü bembeyaz olarak ona 

hayretle baktı. 
- Pişman olacalwn Alev_ 

Alev ~. arkasına yaslanarak göz- dı: 
terini karşı yola çevirdi. 

- O zaman gelirim, diye mırıldandı. 
- O zaman çok geç olacak, belki 

beni bulamıyacaksın Alev ... 
Gene kız cevab vermedi. Yalnız ha

fifce omuzlarını silkmı,u. 

Fikret bir an durdu. Kendine gel -
mek ister gibi yüzünü uğuşturdu. Son .. 
re asabi bir el hareketile moıörü iş
Jetti. Hareket etmeden evvel Alc·; ona 
doğru döndü. Dudaklarında garib bir 
tebessüm vardı. 

- Bir sigara ver, dedi. 
Fikret paketi uzattı, kibriti rüzgarın 

söndürmemesi için gene kıza df')ğru 
eğilmif, kendini siper yapmıilı Alev 
yakından onu kederle kararmış 

göz.lerini, titreyen parmaklarını gördü. 
Dudaklanndaki tebessüm ıilindi. Si
garasından derin bir nefes çekerek: 

- Yank, diye söylendi. Senden da
ha iyiıini bulamıyacağımı sanıyorum. 

Otomobil hareket etti, artık evin ö
nüne gelinciye kadar konuşn11ııdılar. 
Ve kapıda ertesi sabah bulUf..'l.Cak Uti 
dost gibi gayet sakin ayrıldılor. 

Gene kız anahtan ile sokak kapısını 
açtı. Koridorlarda ayaklarının ucwıa 
ba~arak ilerledi. Yatak odasına gire
rek kapısını kapadı. 

O sırada arka bahçeye bakan veran
dada iki gölge birbirlerine sokulmut 
nefeslerini tutarak onun ayak sesleri
ni dinliyorlardı. Ayak sesleri uzakla· 
şıp iürilltü kesUdiii zaman ÜpertiU, 
bitkin bir ıes, Cananın sesi mınldaıı· 

Odur!. 
Reşid: 

- Ne kadar 
sıldadı. 

geç geliyor, diye !ı ... 

Ve biı'birlerinden uz.aklıı,:-rtıık iHI 
yabıancı gibi korku ile bakıştılar 

Bulundukları yer karanlıktı. Yal
nız , ücudleri siyah birer şekil helin
de görünüyor, gözlerinin pırıltısı far
kediliyordu. Canan nefes gibi bir 
seı1le: 

- Korkuyorum, dedi, korkuyorum. 
Ne müthiş fCyl.. Eğer bizi görR, böy• 
le geç vakit burada yapayalnız ol
duğumuzu ve neler konuttuğumu?U 
bilse! .. 

Birdenbire gene adamın \!lini tutan 
elini itti. Ayağa kalktı: 

- Gidiyorum, diye mırıldandı. 
Reşid de ayağa kalkmıştı, Ynkıa,tı 

Qqu kuvvetli kollarile kucakladı, ken
dine çekti. Yavaşça kulağı.na söyledi: 

- Gitme, beni bırakma, oda!;ına 
girdi. Yorgun, uyuyacak. Beni bırak
ma Canan. Ne harikulide !lece! Sa
na herşeyi unutturacağım. Bu kar9n
lığın içinde bafka bir dünyada oldu
ğumunı düşüneceğiz ... Yalnız biz, yal
nız senin gözlerin ... İnce bir ruh gibi 
hafif vücudiin kollarımda... Canan, 
Canan ... 

Ateşli nefe"li yüzünü yakıyor, kol· 
lan vücudünUn etrafında efttlkçe da
ralıyordu. Canan ilk 11k nefes ala
rak boğuk bir sesle: 

- Hayır, hayır, diyordu, beni bı-

rak. Düşün, kızım, orada, oriasında! .. 
Belki de seni dü,ünerek mu.ıit9rib1 
seni seviyor. Reşid, Re,id, .;ok fena, 
çok fena yapıyoruz,_ 

Fakat gene adam, yüzü, gözleri 
korkunc bir ateşin kızılbsı içinde ya
narak devam ediyordu: : 

- Canan, her şeyi unut, her şeyi ... 
Seni seviyorum. Kendini bana bırak, 
gözlerini gözlerime ver ... 

Ve Canan ondan kendisine bir teY
lerin geçtiğini, birbirlerine dokunan 
vücudlerinin aynı titreme l/e ateş 1 e 
yanmaya bnşladığını, kafasının bo~al~ 
dığını his~dlyordu. Reşidln yüzü, 
yüzüne değecek kadar yakındı. Ka
ranlıkta, eski güzelliği bozulmuş ka
balatmış, yarı hayvan bir yi.ız.. O 
açılan ağ7-ın, o atef gibi yanan göz
lerin yüzüne yakla•tığını görüvor, bu 
ona korku, iirenme, o zamana ka
dar ,duymadığı bir irkilme veriyor
du. lçinde iki garib his kaı ı,ıyordu. 
Biri kaçmak, bu kollardan kurtulmak 
için onu geriye çaitnyor, dlteri ise 
ateş gibi damarlarına akarak, zehirle
yerek, başını döndürerek bütün ira
desini uyu,turuyordu. Karanlık, vü
cudünü ı.ıran o demir gibi koi.lar. o 
sıcak nefeı:J ... İçinden: -Hayır, hayır, 
diyordUı gitmeliyim, kurtulmahy1m.• 
Eğer kurtulmazsa, kaçmazsa, bu gene, 
kuvveU! erkeğe mağlQb, arhk ebedıy
yen onun arnılarına esir olacağını his
sediyordu. Fakat Re,ıdin dudaktan du
daklanna değince yan baygınlık Jçln
do kendini kaybetti. Dudakları bir-

..,,... ______ __,...,,,.. __ ~ ______ ..., .... _~ "' 
b'. -~· ınne kilidlenmiş, kua bir an ha- Kadeh •ıkırtılan, gütiişrrıeıe: _@ ~ 
reket.siz kaldılar ve gene adam ya- ılJJ1 ~-
vaşça dudaklarını çekince, kadının ri~.e. radyodan odaya yay ( 
başı sapından kopmut bir çiçek gihi muzık... eJifot~tl' 
büküldü, omnına kaydı ve bütün Dıtarıda sert bir rüzgit cJll"" .• 
ağırlığile kendini o kollara bıraktı. Re.. iaclardan dökülen yaprskl':'.ot, ot' 
'd b d ··~ew şı ir enbire eğilerek onu kucağına ra çarparak havalara yu-- .ııf 
aldı. Göğsünde sıkarak, gözleri luraı ya buraya uçuşuyordu. . 1'1'-~ı 
korku ile büyümüf, etrafına bık111 ... Sal b"' · eletı JI" onun uttın pencer t>if ..L' 
dı, Sonra yava,ça verandanın kapı- dı. Kadehler, çiçekJerle dol~te ;efl.:t 
sını iterek !çeri girdi. Cenc kadın sanın etrafı Alevin dostısrı ~cıı::~ 
kucağında, koridoru geçti, odasına ' dlf'l1e' fl,. 
yürüdü. mişti. Mithat Şevket, Ne '"{ !J'ıS fı' 

Koridorun öbür ucundaki oda.cunda davetliler arasında idiler . .. :\.i fl:;r 
Alev, yorgun, kalasından Reı;ıidio ha- ret Alevin doğum yıldönt! t,ıet e 
yalinl uzaklaştırmaya çalışa~•k. va- ne. ~wilen bu ziyafete tc• .. ,,ı1 
tağınds, oradan oraya dönüp duru· mış · ı.. fi~'>~ 
yordu. Alev gene bu gece ~ 1c1"' ,,t' 

Şafak söktüğü zaman saçları peri· Beyaz ipek elbisesinl.D ':>"Ut' Y"''-111 

pn omuzlarına dökülmilt. yan çıp.. lar1 içinde vücudünün ~ut rdıl· f'~ 
lak bir kadın hayali ilk ıtıkların ha.. lak ve diri hatları ı,eJıriY" ıibi ~ 
f~f aydınlattığı koridoru koşarak reç- nakları kLZarmış, gözleri aıtrŞ,1 t11z 
tı. Bu Canandı. Kendi odasına dönü- narak hep.sile konuşacak: on ~ııJıJ. ,tı"" 
yordu, e~e~ek bir söz, bir ıat.ife ıın ilı' ~t' 

Butün erkek gö:ılPri gene kJ t "'' ,.1 

d ld' Y 1 'th t SP•~' -~ vı 

- Mithat Şevket Bey, ıize hayırlı 
yolculuklar temennlsile içiyorum efen
dim ... 

- Ben de sizin gencliğinizin. güzel
liğinizin şerefine ve daima böyle neş
eli kalmanız temennlslle içiyot'wn A
lev Hanım ... 

- Çocuklar, hepimiz içelim, hepi
miz... Alevin yirmi birinci yılının .-
refine, ona daha böyle neş'ell gilzeıl 

binlerce sene temenni ederek içelim_ 

ı ı. . . a nız Mı a ., ttetil1 
•id likayddılar Mtthat se•ı " ı' · rrı e ·d da sırada gene kıza çe,,: FC~. ,o( 
hafif bir hayretle kısılıYO~• t"lil> ,J<' 
kıntılı, zoraki tebessilrnJer·e ttCJı. 
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du ve sık sık iı; ki mnsssını 111 O b;f 
k ka<ı . .il! re Fncerelere j{idip ar uriiY..---dcıl•" 

yor, radyonun başına y und' ,, 
&igara alıyor, yakmsdarı e flıı• ~" 
tı~o:: masaya. kadehinin !re\-dr"' ,dl-' 
du~u zamansa eözlerlni g9l-ttt.ı> 
çırarak ona bakmaınıyıı ~ f 
yordu. ( 4' 

1 
ı 
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POLİTiKA • ASKERLİK 

Yunan - İtalyan 
harbi karşısında 

Almanya 
Ctiııı 

... lıı•"" ıeçlikçe, İfalyanlana Yu. 
oll~ı,ri ra karşı bir blol yopmok isle· 
!"tdıı.ı' fakat bundo muvıollıık ola· 
lı.ıt..;.rı daha çok lllliafılmoktadır. 
tt.İdltf r, lince ancak tiyatrolarda 
ı.,, it edilen bir anhne Ue Yunanlı
tfkJe ?tkuttıp kendilerine nm ede .. 
leıı nııı zannetmı,Ierdir Çünkü er-

Clin '' • 
ili ıır·ı· u Flonınsada Hitler-Mu~U-
tıı.ıı.a,u-y~h .va.rdı: Ve. ~lu!i!solini, dos
tifet • nanistan ı,ıafinı bir yeni ma
"'ıtır hpnuş ttibi uıedeceğinl ııan· 
ı.~ 1d· llalbuki, ı, hiç de üınld ettlil 
lo, •lf• fılunamı,tır. Çünkü l'unanlı• 
"'1'Uıı ay~! .İşte meydan. demi,Ierdir. 
~t Uıenne l\olussoUnl, elinde Yu
lı., )'ellt haritaın yerine yeni bi.r cep-
• .,. ~lr cidal mevzuu ile dostu· 

lı.,ı ına çıkmı,tır. 
ıı.tı,;~•ltların haurhksıı bir blöf yap
ı .. ;;, İ flınunla da sabittir kl, ertesi 
~ lalyan ordusu hiç de bdyük bir 
lo, trıe"' l•çmeınlştir. Yapılan hücum
~ Vıi.t çarpı.şmalardan ibarettir. 
ı.,. ~ •. ~avudlui• karşı takib edi
~ . -nm harbi nerededir? Aradan lo;.:'"' ıeçtiği halde daha henüz bir 
Ilı. ıı •, bir kôy lmıi bile verilmcın!,
l'\ı t~ da ıOsterlr ki, İtalyanlar taar
~tııp bek için defi!, l'unonlılan kor• 
'ı. ıııu lr btll.iyo bqloyabllmek eme
'ctı. rnıtomu venın.ıerdir. Karp • 
~tıtU, k?rkmayan, mücadeleye az 
lıtflti hır millet ıörünce, o mm.an 
ı.~.,, de ne büyük bir politlk bata 
l,t 

11 
•lduklorını onlamışlardır. Fo

~ iıden ıeçmlfdr. Şimdi oMan 
ı.... un ıerl ıelmeslne lmkAn yok· 

a,dise 
lo, ld lertn seyrinden öylo lllllaşılı-
""u,ı.;,, .\lıııanıor do, İtalyanların l'u
,1 • tecavüz etmelerine mua
""1~· Ve hatta böyle bir iiltima • 
l'>tlıı, •.vveJce Almanyoyo haber bile 
llılt b~IUifflr. Eier öyle olsa idi, bü
~. ltitı"' laarnmuı boılayoblle""ıli 
lliu~tl • Mu~~oUni işi ~cu bırakıp da 
'-f)di'>e Floransada konufJD•ia fider 
~." liaydi piti, HUler o ıün, bu 
.,. lllıi~~ışık bir VOJ:iyette bulunıuı 
ı.ı..; ı..'ni yok .. hrl sezmek, yok 
~ naerde bulunmak babıııneıile 
4ıt? : kadar Floran!';ada alakor muy
tirı,' A.0.~ı işıln en dikkate deier ta
~ :nadaki Alman elçl>lnın bilô 
~~ bi ulunınası ve onun tarafından 
l.~~s teıebbüslin .vlkl olmama'1dır. 
~d ı.tı, sade Jtalyanlarla haı b 
~~dlr. Almanlorla dej!L HattA 
~ ltırı İtalyanlarla Yunanhlann 
~ bulmak lstedlklerl dohl balüı 
8- ~ edilmektedir. 
~~'ltiyet dahilinde, Almanların 
~I 'rinin manuı açıktır. Onlar, 
ıu_ ~ 8~kanlara sirayet ettirmemek 
1~11kıdıye kadar aı.ami ıayret JJar
"1 ,

1 
•rcUr. Fllhoklko Rumanyoyt ;,. 

~- .. ~ alm1,ıardır. Fabt i~ıale 
~ )'a ran olmu, ve Alman a.~ker· 
lı.ı '•rla çatınnııtır. 

h •. ·ı·, d :..,,~ 1 •, Almonların Rumanyodo 
~· b:"•• Yunanistanda tatbik et • 
• ı..ı:"'ıı fakat hatayo düımil,tür. 
~ ...... dan Almanyanın endlşe duy· 
~. nuı lmk&nı yoktur. 
t '•diıenin .. bebl ikidir: 
~~ J\lnıanlar, İtalyanlaruı Yuna • 
~.ı~..._l•k baıların• bir iş yapam•y•
t~'riıı • belki bu l.till teıebbüsiinil 
"'tıidtt~ı &özlerine bulaştuacaklano• 

ı r, 
1 .... ıı ~11,,, lıı ~~nyodokl bir çok oskerl 
L )\ı Cilıderin YunanlstanR yapa• 

ı,.._ktı ılımlar yüziindcn tehlikeye 
' t.,~· Ve bu yüzden ılmdlye ~·· 
l\\1ı,, olunan presti' berbad ol•· 

~~ ~ı •rın bu iki enıliıHlnl do 
~ij f°'terecek 5ebcbler vardır. 
ı. b,tj lolyanların lıarb bqlad•tın· 
• .. lor Y•ptıklan biç bir '°Y )Ok· 

~it..~"•. faorno oldujtu ııibl dur• 
11"1 d '. llalı·an bahriyesinin hali 

~· ı. Unyaca malılmdur Teknik, 
.:ııı r>'>'• .. e hepsı vardır. F,.kat bun· ••ki 

RE S M i 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 
Anadolu Ajansının bültenlerindeki 

resmi tebliiılerin hulasasını •ıa~ıya 

yaııyonı.z : 

Yunanistan 
Yunan karargahının ne•reltili teb"" 

lile göre Epir ve Garbi Makedonya 
cephelerinde fiddetli topçu aleti ol • 
muftur. Evvelce Yunan kıt'aJan ta
rafından Amavudluk arazisinde işgal 
edilen yerler muhafaza edilmektedir. 

Tayyare faaliyeti hakkında da ıu 
malılmat verilmektedir: 

Tayyarelerimiz, dütmamn tecemmü 
merkeılerini ve topçu batarya mev .. 
?ilerini muvaf!aldyeilı bombardıman 

etmiflerdlr. 
Hava muharebelerinde dört dü,man 

bombardıman tayyaresi dü,ürdük. Tay 
yarelerimizden iki tanesi iliılerine 
dönmemi, tir. 

Dütman tayyareleri, ıayrlmuharlb a
hali üzerine hücumlonna devom et· 
mitlerdir. Bu meyanda Patras ve ci
van, Korfu, Yan ya ve Girid adasında 
Hanya ve küçük, büyült köyler dilı

man tarafından bombardıman edil • 
ınlştir. DüfmOI' hiçbir ukerl bedele 
zarar vermemlt ve yalnız bazı binalan 
tahrlb etrnl,tir. Sivil ohali aruında 
ölU ve yaralılar vardır. 

l talya 
İtalyan resmi tebliği de, Epirde bq

lıyon harelı!tın inkltd ettiğini bildir· 
.mektedir. İtalyan kıt'alan Boryotelll
nide ilerlemektedir. Hava kuvvetleri 
de Korlu adasile Patras limanını bom
bardıman etmif1erdir. Bombardıman 
neticesinde bir fabrikada ve bir kı•Jada 
yangın çıkmı,tır. Bundan batka Se
lAnik ve Yan yaya da tayyare hücum.
lan yap1lmı$hr. Navarinde bir yangın 
çıknuıtır. Bir ltaıyon tayyBHsl w
ıiine dönemem.ittir. 

İtalyan tayyorelerl Mııllayo da hü
cum ederek tayyare meydanlarına 
bomba atmışlardır. Hava filomuz İ

talyaya dönek.en, İnrıifu tayyarelerile 
ka!'fıl9'mıtfır, italyon resmi teblili, 
İngiliz tayyarelerinin hava muha.re -
besini kabul elınlyerek uzakla,tığını 
ideli• etmektedir. 

Şarkt Afrlkada ehemmiyetsiz dene· 
cek derecede hava faaliyeti olmuttur. 

A lmanya 

Havanın fena olma~ına rılm.en Al· 
man tayyareleri Londrayı bombardı
man etmitlerdir. Son &ünlerde 
Alman tlıyyareleri tarafından İngiltere 
aahlllcrlndo 100 bin tono yakın ticaret 
gemW batınlmı,tır. 

Alınon tebliği, İngiliz tayyarelerinin 
münferid hava akınlan yaptığından 

bahaetınektedir. Fena hovo ..,.ılın I· 
çlnde, havo hücumları yapan Almon 
~~anlerinden yediıd kaybolmt1-1tur. 
Uç lngiliz tayyoresl de düıürülınüıtür. 

Zelzele mintakaıindaki 
vergi borcları 

Ankara (Husus!) - Yer sarsınbsı 
mmtaka.sında hazineden taksitle ıa • 
lılan veya borclanma auretile tefviz ve 
ta1ısiJı olunan binalardan ywlmıı bu
lunanların bakiye borclannın tamami
yeti terkin ve tamir ile istifade edile

bilecek de~e kıırnen yıkıl.mı' olan
ların zarar miktarı bakiye borcdan 
tenzil olunacağına ve yerli halka tevzi 
ve muhacir ve mülteci ve naklolunan 
fa)uslara tahlil ve tefviz aureti!e ve· 

· rilen araziden mütevellid borc baki • 
yelerinin de 1 haziran 943 tarihine ka· 
dar tecil olunacajına dair Meclise 
veril'n 11.yihanın bu hükümlerinden 
istifade edebilmek için borcluların ve 
bunların ve.lalı halinde kanunt varis· 
terinin kanunun mer'iyeti tarihinden 
itibaren aıt.ı ay içinde müracaatte bu
lunmaları tarttır. 

ı(.u nde blr tek e~.sh unsur 
'- r: l'iirek. c 
~·~"Y•dakJ Almon ü<lerine J<·. 
..._:-.ıa lll'\J.arın tanzimi lçin heni.iz ki.ti 

BULMACA ) 
1 
2 
3 

2 3 4 5 6 7 8 9 
• il 
l• I 1 ıll 

~t, ~Çmeınlştir. Ve nihayet Al • 
ııı:._~ Uttıanyayı tayyare bucuın .. 
'ıı.ı.._ılil •ıok harb alllloyil kurmak 
~<ı,, ; 1'ı•I etınlılerdir. Şimdi in
L._, -u. Unanistana yardım maksa • 
~~lt nıanyanın bumu dibhıe soku· 
""'ij'l4! tdır. Girid, Pluve,tı peh·ol mer• 
11.ıı.}~ kilometre Limnl 450 kilo· 

---~• l• l • l • I 1 
4 ı . --.-,--
5 1 • I 1• " - .. ~.. J .\\"" · Bu petroller yakılacak olur• 

~Ilı ~ harb mckanh:ması bundan 
~ b~~-~'ıl t,Uyecektir? İşte Almanlı
._... ~Un. endiıe•I bundan lleıi ıeli • 
.._.,~ '"'kk,U dememi~ler. akıl~ız 

6 • l• .• I• 1•1• 1• 
1 1 l• I 1 
8 • • 

• •kıth düş:man yektir. g . , • 
~Mümtaz Faik F .E N 1 K 

Soldon sap: 
''1 hı -~Huı1111111111111111111111111111111111111mıu11111; 1 - Göz.ün ai.~ri - BeaU. 2 - .Et-
V-,: ffe.. in "llJ/ iP'\\ : rolı ou ile çevnli kara parçası • lkl-

''•ı ~ U.V lf v..11 § den sıfat. 3 - Milc:roskob muayene • 
•·- • LI B ıı111111ıu11111111111111ım111111111111111111111111 le.rinde kullanılan cam .. h7.a. 4 -

llgünkü program ı Rumca bir • San'at - Rabıt edatı. 5 -
İtfJo p Yılan _ Bir nota - Yiyeceklerden. 6 -

'8..,, 
19 

•oaram, 18.03 Caz. 18,40 İn- I Çok değil. 7 _ Kumıı • Mevcudat 
•IS ş .ıs Fasıl heyeti, 19.30 Ajans, 8 _ Erkek IJmi • Bir uzvumuz. 9 -

~teıI lı'kı ve türküler, 20,15 Radyo 1 Kızıl - !:akl tairlerimizden. 
lı -IS ~-~0,45 Müzik, 21,30 Kon~ma, 
.. ~ C::~IGn orkestrası, 22,30 Aia"' Yukandan &f9iıya: 
·~.25123,30 Kaparuı. · 1 - Yazıda kullanılır • Totl~nr • 

dan. 2 - Bir villyetimiz - Göz rengi. 

, '·I Ş E H 1. R 3 - Sille, Çıngırak. 5 - Bir nota • 
Yaramaz. 8 - ilive - Kadın ismi· 
7 - Bir nota • Sın. 8 - Fazlalık • 

il TİYATROSU Bir rokam. 9 - Süı. 
'YııiiJu lstiklll caddesinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Koll!Eoi KJS~nNDA 

G•ce saat 20.30 da 1 

~ .. ı.DADI 2 
~ otobüa temin edllmlftlt· 3 
ı~U 4 
~·<in'i: ){ OPERET HE\'ETİ 
) ~.\J:ı >rın carı8'lıba günü oqamı 5 
~l J) • ltlARMARA. 5İnemasında 6 
b ll.~~ltın ı>er,.mbe günü okıaını l 

lıod :'!. OPERA sl nemas~da. 1 
1 ... ulil.ıs SABAHATrlNIN 8 
ı'lte,. iki büyük eseri g 
'l:ı% • Aslı • Müzikll ,.rk masolı 

•ılu • Milll rperot ' perdo 

,. K AIZ • CfAl Ml•ı 
T • R A MI !lzl• B 
A zl • IM l IMl• IM I 
s E S • •• KIA N 
• iK i I •l•l•IA N • 
D AM • l•• I Ş EIN 
A T • B AIL l• INIA 

l~ • MIA D AIM • z 
K 1 R • ZI t ı L • 

HA:K l KAT 

YAZAN : 

l:KRl:M 
RE:J'İT 

İspanyol kumandanı da on beı gemisile bu döri 
cektiriyi kolaylıkla eıebileceğini tahmin ederek !>lika· 
meti deliştirip harbe haıırlandı 

- Gemiler sa.hi.lden uzakl~ıyor ... Denize açılıyor. 
- Takib! ... 
Hızırın da ATZUSU takib edilmekti. Manevranın bu 

~~runa uyıun olduiunu scörerek meıiınun oldu, Şim
di lspanyolların yaklaşmasını temin etmeliydi. Bunun 
için de yelkenlerin indirilmesi emrinJ verdi. Yol kes
miş olan Türkler, top menziline girer girmez, İspanyol .. 
lar at!' açtılarsa da hiç bir isabete muvaffak c..lama
dılar. ikinci bir t!ndaht için toplarını doldurma~a vakit 
bırakmadan Orucla HıZJr: •Ateş, emrini verdiler ..• Ta .. 
kibde da.Kılmış olan lspanyol gemilerinin biri Orucun 
topları tarafından batırıldı. Hızır ise yıldırım. gibi 
ıs':lı'•~ bir manevra neticesinde mutad tabyası veçhile 
b1;!" ~.panyol gemisine çattı, rampa ederek zapteyledi. 
B.ı~bır~ takib eden bu iki muvafiaklyete şa.hid olan 
diger lspanyol gemJlerl firar yolunu tuttular Bicaye 
kalesine iltica ettiler. ' 

Zaptedilen gemi, Tunusa gönderildikten sonra Türk 
aemileri eski demir mevkii olan körfeze döndüler. Hı
zırın niyeti burada kalıp düşmanı peripn edecek bir 
fırsatı kollamaktı. Oruc ise, bu kadar parlak bir mu\'al
fakiyetle baılanan bir harbe devam etmek istiyordu. 

- Ne pahasına olursa olsun ıu kaleyi hemen zap
tedelim .• 

Fakat, Hızır buna taraftar değildi. Sebebi de bir 8•• 
ce evvel görmUt olduğu bir rüya idi 

.. - Kar.~efim, Allah hayırlara tebdil eylesin. gördü
iüm bu ruyada sancaklar yere yıkılmıştı. Gelip bun
ları •. ~n k~dırdım ve tekrar diktim ... Ben bu rüyadan 
teıe um ettim ... Gel, beni dinle, karaya inme, biraz 68 .. 

hırlı ol... Elbet Cenabı Hak bize bu kalenin fethi içın 
bir fırsat verecektir ... 

Oruc, Hızırın bu nasihatini, bu rica.sını dinlemedi. 
Kıırdeıi onu ikna için ne yapLıyaa beyhude oldu. Oruc 
kararında inad ediyordu. Bu hadise, iki kardeş arasın
da ilk anlaşamamazlık olmuotu. 

- Korkuyorsan, Hwr, burada kal.. Zaten aana Uı
tiyacım yok ... Yanıma elli kişi alıp ıidecelim ve bu 
mel'unların bu kalesini fethedecejim. 

Hızırın $On bir ricasına rağmen Oruc, elli askerle 
karaya indi ve Bicayeye doiru ilerlemeğe başladı. 
Şehre yaklatırken altmıı kifllik bir düşman müfreze
ıile kar'1-İae:t.ı. ŞiddeUi bir çarpışmadan sonra İ!P&Ilyol• 
ların kaffesi maktul olarak yerde yatıyordu. Bu zafer 
Oruca iştihayı açan çerezler nev'inden oldu. Şimdi o 
karın doyUracak büyük lokmalar yutmak istiyordu. 
Kaleye doğru yÜrüdü. Fakat kaleden atılan güllelerden 
biri de sol kolunu parçaladı. ' 

Oruc da, bitab yere serildi. Maiyeti onu ilk defa o
larak bu halde görüyordu. Kaleden düşen mermilerin 
ya~muru altında .,.,ırdı. Hızır, endişelerinin sevkne otuz 
kişi alarak kardeşini takibe çıkıp vaktinde oraya yeti, .. 
memiş obaydı, Oruc ve arkadaıııları pek büyük bir teh .. 
tikeye duçar olacaklardı. Fakat. Hızır yetişmişti. Orucu 
ve diğer yaralıları gemilere taşıttı. ,. .... 

Orucun yarası çok a~ırdı. Gün geçtikçe de vahamet 
lr:esbedivordu. Hummalar içinde vanan 'kardeşinin sa .. 
yıklarken ettiii hezeyanları dinlemek. yaranın verdili 
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ulırabı mümkün mertebe teskin etmek, ıece Sl;ündüz. 
hastanın baıucundan ayrılmamak vazifesi Hı:ı.ıra düştü. 
Orucu tedavi eden cerrah bir lspanyol esiriydi. Tedavi
ainde muvaffak olduiu takdirde kendisine serbeşti va
~e~i15ti. Faka~ hastanın hayatından me~'ul oldugu için 
omru de onunkine ballıydı. Bu itibarla İspanyol cerra
hının Orucun iyileşmesile ne derece alakadar olduğunu 
tahmin etmek güç değildir. Maamafib bu adamın dikkat 
ve itinuına rai;men yara ailti.kçe daha fena bir ıtekil a· 
lıyor va o derece ıstırab veriyordu. Bir kaç defa Orucun 
hayatından ümid kesen lspanyol kendi ölüm saatinin pek 
yakında çalacaiını gördü. Bu ölüm tehlikesi karşısında 
son bir tedbire bat vurmak cesaretini buldu ve Hız.ıra: 

- Kard~şiniz.i. kurtarmak için tek çare vardır ... 
- Söyle ... Ne ll:ı.unsa. yaparız._, 

- Son bir müdahale .• 
- Yani? .. 
- Kolunu kesmemiz lizıın 
Kor.kudan cerrahın sesi uı'.;fyordu. Bu tekilli Hızır 

acaba nasıl karıılayacaktı? ... Kim bilir korsan ne aıbi 
eiddet eseri aösterecektit.. Fak.at Hızır sesini ..;ıknrmadı. 
Uzun ve derin bir düşünceye daldı ... Orucun koıunu kes
tirmek. onu z&fa düşürmek değil miydi? ... Fakat buna 
razı olmasa Oruc ölecekti ... Bu iki sıkkın arasında tered
düd caiı. delildi. Fakat. karar vermek de çok ağır bir 
mes'uliyet almak demekti... Cerrah. dakikalar geçtikçe 
artan bir enditeyle bir cevab bekliyordu. Nihayet Hwr 
başını kaldırdı. derin bir nefes aldı ve: 

- Mademki başka çare yok:.- Buna katlanmarhu li
zım ... Ne edelim K&dcri ili.hl böyle imiş,_. dedı. 

Amellyat yapıldı. Hiç bir uyuşturucu ili.cın tesirine 
müracaat edilmebiıln iptidai aletlerle Orucun sol kolu 
dirsej:e kadar kesileli. Ameliyat esnasında hasta en ufak 
,iklyette dahi bulunmadı. Kesilen bol bir torbaya konu
lup denize atıldı. Ancak Oruc iyileşmiyordu. Günler 
sceçtllf. halda hiç bjr sal8h eseri görünmediiinden başka 
hastanın umumt ahvali gitgide fenalaşıyordu. Kuvvet!tiz, 
dermansız kalan Oruc artık ölümden bahsediyordu. Şim
di koca korsan bir çocuk kadar zayıf. 'cız ve hassas ol· 
muştu. Kesik bir sesle kardeşine tenbihlerde bulunuyor• 
du. / 

- Beni denize daldırıverirain.... Biz.im mezarımız. 

dal•alardir .... 
Bazı daha nikbin ıörilnüyor, hayattan ümidini kes

miyordu. O zaman da: 
- Sakm beni Tunusa ıönderme.... Senin yanında 

kalmak istiyorum.... Gemimin idaresini Huan Ali reise 
ver ... Sakın beni yanından ayırma .. _ 

Fakat yavaf yavaş iyilik baş"österdl. Yara kapandı. 
Eski kuvvetini dekil5e de Onıc epey derman buldu. Ar
tık: bu mes'um körfezden uzaklaşma zamanı gelmi.ttl. Tu
nusa avdet edildi. Orada Oruca gümüşten bir kol ta
kıldı. Kardeşi bu kolun imaline nezaret ederken de Hı
~ blr türlü unutamadıjtı sevgilisi Haticenln intikamını 
almakta devam makaadile Endülüs sahillerine mütevec· 
cihen hareket etil. 

Üç aylık bir cevelan esnasında bir çok gemi tahrib 
ettikten sonra Tunuıa avdet etmek fu.ereyken ~nün bi
rinde yedi kıt'a parça ile karşılaşb. Dü.fmanın adedce ve 
kuvvet.ca faik olmasına ra~en Hızır bilA tereddüd hü
cum emrini verdi. Fakat havanın kend.Jlerine müsaid ol .. 
masından bilistifade bu gemilerin altısı kaçma1ta muvaf
fak oldular. Ancak bir tanesi zaptolunmuşlu. Htıtr ,ı;emi· 
nin ıahit ve efradını esir ettikten sonra hamil oldu~u 
kıymetli eşyalarla beraber Tunusa sevketU. 

< AT'kn~ nT'\ 

Lik maçları 
Altın tuğ Vefayı, Fener Süleymaniyeyi, Galata

saray T opkapıyı, Beşik taş da Beykozu mağlub 

ettiler. İstanbulsporla Beyoğlu berabere kaldılar 
Lik maçlarına dün devam edilmiş

tir. Fenerbahçe stadında Altıntuğ ile 
Vefa Fenerbahçe ile Süleymaniye, Ga
latasarayla Topkapı k.arşılaşmtilardır. 

ALTINTUG 2 - VEFA 1 

hk maç Vefa ile Altmtua arasında 
id.L Son zamanlarda likın ıeuvvelll ta
kımları sırasına girmif olan Altıntuğ 
takımı dün bu vaziyetini, Vf'faya k~r
şı aldığı galibiyeile takviye etmi..ttir. 

Birinci devrenin ilk anlarında Vefa
lılar yeni santrforları Hakkının ayaği.le 
bir gol çıkardılar. Fakat Allıntuğ bun
dan müteessir olmadı ve }layri vasıta
sile yaptığı iki golle a:alib voz.iyete g!:ç
li. 

İkinci devrede hiç olmaz.sa beraber
liği temin etmek için, Vefa takımı çok 
çalıştı. Bu arada kaz.andığı bir penal
bdan da istifade edemiyen Vefaya kar
tı Altıntuğ anudane bir müdafaa \"C 

zaman zaman ~f eden tehlikeli 
hücumlarla mukabele etti ve oyunu 
2-1 kazandı. Hakem Bahaddinin idaresi 
iyi idi. 

FENERBAHÇE 5 - SÜLEl'MANİYE O 
İkinci oyun Fencrbahçe ile Sü~ey

maniya arasında idi. Fenerliler dün 
Büyük Fikreti orta hala almı,ıar, sol 
hafa da Hayatiyi ikame etmişlerdi. Sol 
açıkta Muammer, içte Orhan, santr
forda da Naim oynuyorlardı. 

Birinci devrede Fenerbahçe rakibine 
çok tefevvuk etU ve Orhanın iki, Kü
çük Fikrelle Naimin de birer goUerin
de~ sonra haftaymı 4-0 gelib bitirdi. 

!kinci devrede fazla gol yememek 
dü,üncesile, Süleymaniye takımt daha 
ziyade tedafüi bir vaziyet aldı. Bu te
kilde biraz. sertleşen oyunda Fı.!'nt-r
b&hçe muhacimleri çok gene oldukları 
için ilk devredelcl müessir oyunu !i!ÖS
teremediler ve Naimin bir gol ı;;1kar
m~Ue Fenerbahçe maçı S-0 kıızandı. 
Hakem Eşref Mutlunun idaresi ku.cıur

suzdu. 
GALATASARAY 3 • TOPKAPJ 1 

Üçüncü maç Galatasarayla Topknpı 
are.sında idi, takımlar Samih Duranso .. 
yun idaresinde fU .. kilde dlzildl:er: 

Galatasaray: Hızır, Faruk, Salim, 
Musa, Enver, Barbaros, Hakkı, Sall
haddin, Gündüz, Bülıend, Sarafim. 
~opkapı: Halid, Hakkı, Hamdi, HU-

seyin, Sotiri, Hamid, Muammer, Sali
haddin, Sabahaddin, Ali, Daver. 

Galatasaray takımı ilk anlarda çok 
canlı oynayan Topkapı üstünde bir te
sir yapamadı. BilAkis TopkapıWar Sl"ri 
ve atak bir oyunla Galatasaraydan a
fakı kalmak istemediklerini ihsa• etti
ler. Oyun böylece yirmi dakika kadar 
mütevaz.in geçti. Bundan sonra hafif 
bir hakimiyet kuran Galatasaray, mu ... 
hacimlerinin güz.el şüt atmalarına rağ
men gol çıkaramadı. 

Devrenin bitmesine on be, dakika 
kala tekrar canlanan Topkapı müess.ir 
olmaia başladı ve 35 inci d:ıkikada 
Daverin ayağile bir gol de çıkararak 
devreyi 1-0 galib bitirdi. 

İkinci devrede hemen hücuma ge
çen Galatasaray, Topkapı kale!d öniln• 
de bir kargaşalık ihdas etti ve Topkapı 
sağ: beki topu kendi kalesine üçünclı 

dakikada soktu. 
Galatasarayın tedricen artan tazyiln 

Sarafimin 13 üncü dakikada ı.'Cktiği 
güzel bir şütün gol olmasını ln~ac etil 
ve sarı kırmızılılar aallb vaziyete g~ 
çince rahat bir oyunla rakib k"leyi 
çevirdiler ve Hakkı 27 nci dakHoda 
yakından üçüncü sayıyı yaptı. 
Galatasarayın iki dakika sonra ka

z.andıiı penaltıyı Faruk kaçırdı. Oynn 
bundan sonra gene mütevazin geçti ve 
Galatasaray maçı ~1 kazandı. 

Şeref stadında 
Şeref stadında ilk maç Beyoğluspor 

ile İstanbulspor arasında leli. Oyun 
baştan nihayete kadar ıık.ı ve heye
canlı geçti. İlk dek.ikada İstanbulspor, 
sağ açığı vasıtasile yaptığı bit golJe 
avantajı temin etmi,; bundan sonra 
devre bir taraftan Beyoğlusporun be
raberlik golü atmak için çalışması, di
ğer taraftan da İstanbulaporun ıa.libi
yeti temin etmek niyetile ıol çıkarmak 
ist.emesile geçmiftir. Beyoğluspor son
lara dojru ajır basmağa baılamış ve 
$Ol iç Koço vasılaaile beraberliği temin 
etmi~tir. Devre tak:ımlann birer golü 
ile bilmi:ştir. 

İkinci devre başlar ba,lamaz İstan
bulspor k&241ndığı bir penalbdan Mü
kerrem vasıta.sile tekrar gallb variyete 
geçti. Maamafih sol aı;ık Taleanın sol
dan Rttığı ,ut golle neticelendi ve 2-2 
beraberlik, takımların azami kuvvetle-

rinl aarfederek ıalib gelmek azmlle 
oynamalarını ınucib oldu. 

40 ıncı dakik.ada İsmailin takımtru ve 
laraftarlanru ,.vindiren golü İstanbul
sponı galibiyete inandırdı, fakat iki 
dakikadan fazla sünniyen bu galibiyet 
Hırhıtonun güzel bir şütile bozuldu ve 
oyun 3-3 beraberlikle bitti. 

BEŞİKTAŞ 5 - BEYKOZ O 

Şeref stadında son maç olarak yapı
lan Beşiktaş • Beykoz karfllqmuı iki 
ayrı tanın birbirile çarpışması şeklin
de oldu. Beykoz takımında faz.leci.le 
görülen yeni elemlUllar, takımın iıere;e
yinl yenileştirm.işler, fakat htı: de iyi 
blr şekli göstermemişlerdir. Tumıırr.ile 
şuur!'iuz ve basit bir futbol tarzı.na n1a· 
tik olan Beykozlular, Beşiktaşın acar 
oyuncularının yaptıkları uı:un paslftr ve 
eppeler karıı;ısmda bir hayli Şft$ırmış

lardır. 

Beşinci dakikada ilk golü Hakkı yop
tıktan sonra Beşiktaş İbrahim vasıtasile 
ikinci sayısuu da çıkarmıştır. 

Birinci devre 2-0 ve Beykozun man
tık bulunmıyan oyunile bıtmiştir. 

İkinci devrede Beşiktaş forve:-dleri 
biraz daha verimli çalıtmıtlardır. 
İbrahim devre bidayetinde yRpti!h 

blr golle takımını 3-0 gahb v;ıziyete 

ıokmu-'" bunu Rıfabn uzaktan yaptığı 
gol takib etmiştir . 

Hemen bir kaç dakika sonra 'Şerefin 
beşinci golü de çıkarması üzerin~ Be· 
fiktat bu farklı vaziyetini muhafAıa et
mif ve oyunu 5-0 kaı.anmııtır. 
Betiktaş: Mehmed Ali, Yavu.,, En· 

ver, Rifat, Halil, Hücıeyin, Sabri, Hllk
kı, İbrahim, Şeref, Şükrü. 

Beykoz: Hııyri, Bahadır, Sadeddin, 
Mehmcd, Kemal, KS.mran, Sad,ddin, 
Mehmed, Şehab, Orhan, All. 
Hııkem Feridun Kılıc. 

İkinci küme maçları 
Dün ikinci küme lik maçlarına tk.I 

la.hada birden devam edilmiftir. ya
pılan maçlarda: 

Beylerbeyi AnadoluhUıın 4-1, A· 
lemdar Anadoluyu 3-1, 
Bakırköy Doğusporu 1-0, Deonir

spor Eyilbü 3 .. 2, Karagilmrülr: Davud
P•fOYI 2-1 maAhlb etmlıler ve H1111le 
Rumelihlsar 2-2 berabere kılnuılor • 
dır, 

Fiaf listeleri 
Her dükkan ve mağaza 
sahibi malın mahiyetini 
ve fiatın ı ilin edecek 
Ankara (Husu!lf) - Fi.atları Mura

kabe KomJsyonu bir çok efyAnın flat· 
larını tespit ettiği halde, mağar.a ve 
~ükkin sahibleri eşyanın mahiye _ 
tıni ve fiatını halka ilin etmemek • 
tedir. Ticaret Vekileti tarafından ha
zırlanan kanun liyllıasına göre pera
kende ef:ya satanlar, malın mahiyeti 
ve fiatı hllkkında, malın üz.erine bir 
etiket koymağa mecbur olacaklardır. 
Eğer malın üzerine etiket koymak 
mümkün değilse o malın vasıflan ve 
fiah bir listeyle halkın görebileceği 
yerde asılı bulunacaktır. 

Üsküdar tramvayları 
ta mamile Belediyenin 

olacak 
Ankara (Husu.st) - Vakıft41' umum 

müdürlüğünün, Üsküdar - Kadıköy 
Halk tramvayları firketindeki hi!\Se -
sinin İstanbul Belediyesine •Atılması 
hakkında Büyük Millet Meclisine ıe
len bir liyihaya göre mez1dk umum 
müdürlüğün ·468220~ lira tutarındaki 
hisse senedab .200,000~ lira muknbi -
llnde İstanbul Belediyesine devredi ... 
lecek ve bu para Belediyece 1940 malt 
senesinden itibaren müsavi taksit .. 
terle faiz.siz olarak on beş aened.:s \1a
k.ıflar umum müdürlüğüne nakden 
veya vergi borclanna mab&uben öde
necektir. 

Hacıbektaı köyünde 
kooperatif 

Ankara (Hususi) - İktısad Vek.A • 
letl Hacıbektat köyü san'atkirlan a
rasında bir kooperatif kurmRft'a karar 
vermiştir. Hacıbektaş köyündeki ta•~ 
}ardan en zarif sigara, hokka takımları 
biblolar yapılmaktadır. Bu wn'atkAr
lar kooperatif sayHinde işlerini da
ha ziyade genişleteceklerdir. Ahali 
Bankası da kooperalifin kredi ilıtiyo
cını temin edecektir. 

Antonesco Berline 
Romadan sonra gidecek 

Bük,.• 4 4-\.A.) - MusSolini'nln da. 
veti üzerine yakında Romaya gidecek 
olan Ba1JVekil Antonesco, Sertini 11-
yaret için bir resmi davet alm.ışbr. 
General Antonesco, Roma seyahatin
den ~nra Berline e:idecektir. 
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1.tanbullunun köıui 

Gazetesiz İstanbul 
Üç bayram l"Ününde kuvetli blr tU
yadunızdan mahrum olduk: Ga:ıe• 
tesiz kaldık. Vakıi, Kwlay ~)•or• 
du. Fakat, bu itiyad pıete oku
maktan rlyede .her &ün okunan P• 
uteye alddir. insan yabana yatak• 
ta yerini nasıl yadırıarsa alı$tıfı 
ıaxeteden başkasını da yadırrayor. 

Bir gazetenin tiryakisine sordum: •lİ-k• 
:ıeteni1 çıkmadıi'ı için üç ıün din .. 
Jend.lniz, değil mi?. Cevab verdi: 
•Hayır, yonddum.. Hakikaten, ıi • 

ıarasu: kalanm duyduğu da bir ne• 
vi yorrunluktur. 

Bir. ba.!ka pxete karii, bayramın. Ü• 
çüncu sabahı müvez::z:lden ıazetes.i• 
ni i!lteyip • Yann cıkacak!. cevabı· 
nı alır almu verdiği bef kurutu 
bile unuttu. 

Bu müphedeler pzeteci için hayli 
ıevklidir. LAkin, onun senede kaç 
ıün dinlenebildliinl karileri bi be
Jerdi kendislne bu zevki tatbrmak• 
tan vaz geçer ve Ud bayramın vedl 
istirahat gününü gazeteciye çok İOr• 
mexlerdi. Evet, hafta tatilinde,, ıs• 
tifade etmlyen nadir vatanda$lann 
başında pıeted oldufunu hatırla· 
mak Ilı:.ımdır. 

Burada, gueteclnln akhna bir sual 
reliyor: 

- Cumartesi öileden aonra başlayıp 
pazartesi sabahı biten tatilli hafta
ya İnciliı baftuı denildiğine ıöre 
acaba neden putelerimiz İngilis 
gazetelerinin usullerini de kabul 
ederek haftada bir cün çıkinamayı 
düşünmüyorlar? 

Gazetelerimiz bu usulü kabul etse• 
lerd.1 muhanlrlerinl diier vatandas• 
lar ıibl bir rün dinlendinniş, fa• 
kat onlann çalışma kudretıerini blr 
hafta için artırmış olurlardı. 

Nerede o giinler? 

ISTANBULLU 

Paıif korunmada 
çalı§anların vaziyeti 
Ankara (Hususi) - Hazerde pıuif 

korunma tatbikabnda ve umumf veya 
kı.vnt seferberlik halinde ve fevkall• 
de hallerde aleltlmum pa~ korunma 
ı,lerinde iJtihdam olunacak müte• 
baı-. 11 ve yardımcı tahıalann vazifele• 
ri başında hastalanıp yaralanmalan 
veya sakatlarunalan ve yahud ölme• 
lerl halinde haklannda askerlik mü• 
kellefiyeil dahilinde olan emsali gibl 
muamele olunacağına dair I\leclise bir 
llyiha verilmlt ve aid olduiu encü• 
menlere havale edilmiştir. 

----
( ~evlet Demiryolları . i. U. MüdürlüğÜnden: ) 

Muhammen bedeli (2865) lira (50) kurut olan 135 metre 3 X 70 + 35 
ve 115 metre 3 X 25 + 16 eb'adında yeraltı koblosile bu kablolara ald 2 oded 
priz tertibailı kofre (7 /11/94-0) Perşembe giinil saat (11) on birde Haydar• 
paşada Gar binası dahilindf'ki Komisyon tarafından pazarlıkla satın alma .. 
caktır. Bu işe girmek isteyenlerin (429) liro (83) kuruoluk kat'! teınlnot vo 
k•n u nun Uıyin ettiji veaai.kl• birlikte paz.arbk &ünü saatine kadar Komisyona 
müracaatlerl l.izımdır. 

Bu l$O ald .-rtnameler Komisyondan paruız olarak daltıtılmaktadır. (10359) 
-- ~ ~ ---, 

~İsi. Komutanlığı Sahnalma Komisyonu ilanları ~ 
Askeri ihtiyac için 6/11/94-0 günü saat 11 de pazarlıkla aşalıda cins ve ınik• 

tan yaz.ılı malzeme satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve natte kot'! teıninotlarlla birlikle Fındıklıda 
Komut&n.lık sabnalma komisyonuna aelmeleri. (10332) 

100 aded İncillz eyeri kaburga tahtası, 
375 kilo Pl'1 sabunlu kösele, 
20 metre keçe, 

100 kilo vaketa, 
100 metre kola.nlık terid, 

5 Kilo makine ipliği (balık •lıl, 
l kilo balmumu, -Askeri ihtiyac için aşağıda yuı.lı 10ba malzemesi pazarlıkla satın alına• 

cakbr. Pazarlı~ı 6/11/94-0 sünil saat 15 le yopılacoktır. i.teklilerin belli tPin 
ve saatte yÜzde on bee: terni.natlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. (10398) 

Aded Clnıl 
1500 Soba bonmı 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

koyacak dinek 
Alafranga dir .. k 
D" dlroek 
Sobo tahtııa 
Ate, küre it! 
Sobl. kon,tırocok -25110. 940 giinü talibi çıkmı~n 700 ton yulol 7 lklnciteşrln 940 ttiinll snt 

10 da pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli yetmit bin.. liradır. Kat'l 
teminatı dokuz bin he$ vüz liradır. Şartname!I hergün Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınaima Ko
nılsyonuna gelmeleri. (10354:) -Pazarlık J(iinleri talib çıkmayan a~al1da cins ve miktarlan yazılı iaşe 
maddf'1erinin yı?niden yapılacak puarlık ıUn ve uatleri hizalarında göste
rilmiştir. Şartnameleri .hergün KomlıJYonda görillf'billr. İsteklilerin belli «Un 
ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık Satınalma Koml.syonuna gelmeleri. (10354) 
İhale Cü. Cinsi Miktarı MuhAm. Be. Kııt't Te. İhale Sa. 

Ton Lira K. Lira K. S.D. 

8/11 940 
8/111910 
9'11'940 

K. Aiercimek 
A. Şehriyesi 

Sabun 

30 6000,00 900,00 10,30 
20 5000,00 750,00 11 
30 ı 2000,00 1800,00 11 -Aoıkerf thtivac tein 31/10/940 l{iinü Yat onda tıazarlıkla lr:üçlik bir sari 

m::ıl~inecıl vap1lmak üz:ere 14 k:\lem~ftn ih1'ret motör dinamo vesair malzeme 
,atın alınac:-aktır. Sartn,.,mHI hfl'r(\in Kômisvonda rzörütıebtlir. İs~lclllerln 
belli el.in ve ıuu~tte kat'f teT""tn~tlarlle birlikte Fın~ılchda Komutanlık &hn 
alma Komisyonuna ı:celmelerl. (10255) -Kürükc-ekmecedP bulun11n f""lld lCll'ır-it !abrikuında vapbrılacak tamiratın 
paı:arlığı !illl/940 şrunü saat 10:\0 ı:la v11ıp1l1t"aktır. Ş11rtnameıd her~ Komis• 
vonda eörülebilir Keşif ~eH 18.1\5 liTa 15 kurustur. isteklilerin belli Q'"Ün 

, .• saatte vüt.de on be• kat't temlnatlarile Fmdıkhda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna ~elmeleri. (10400) -Verilf'n fi11_ fl::ı.r rıahRh ştörülen 8faMıda Y•"lh iki ktt1em yulsf veniden 11/ 
11 19-iO eüııil ıı::ı.:ı:f'rhlda "'Atın 111ın11c11kf1-r. S"'rttı.eme"li herriin Komisyonıia 
vörillf'hiiir. 1..-tek'lilerin 1-ıfl'lll ,.Un ve ~atte '.-\izde on bt"ş tetrıinatlari1e hfr .. 
1iktE "F'ın~ıklıda }{ruı"ltıt"'Tıhk ~ıııhna1ma. lC'"mi.svnn11na ırelmelerl. (1ıı-i.ST) 

Cinsi Mi\c:hn·ı MuhPml'T'"Tl B. Kat'i tf'!""inatı İhfl'f" 
Ton Llra K Lira K. Saatt 

Yulaf 
Yulaf 

100 9500.oo 142" oo ıo 30 
100 95()11 nn 1425 oo 11 - . 

A~ı:1fırhıki ıııc:k,.,..I bin11lar1n pa7.P .. 1•\cla tamiri ,.8ptınlac111ctır. Bunlann .,_rt .. 
n"mf'lf'ri hrT2Ün Ko.,,L"l'"O"l.da R'Öril'•hilir. İ!lli~)rlilerin ~lli l{ün ve saatl.-rtfe 
Fınilıkhda Kom11 tanlık Satınaİma Komisyonuna yü%de on bet temin~+1,.,....;19 
birlikte S(elmeleri. (10438) 

"Binanın nev'i "Kf'!llilf l'ıl"rleli T:ıı.rihi 

Maltepe As. T.\"le!=ii lıamam tamiri 
Malteoe As. Licıecıi bu];ıı!lliıkhııne t11mirl 
Bevojllu "ıııb;ıTH't As. daire~i tamiri 
Mflltene A!I. T it;e~i C":ııımA!'li•rhane t11miTl 
~ultet'ahm~d.4,. evrak mah,.eni Ak:Uırm11!lı 

Zeytinburnu Hst. yemek sobası ve yerine vaı'ı 

LirtıK. 

60\ 7,; 
490 27 
606 6> 
8~> •t 
411 ~rı 

1350 00 

'r1'rih 
7111 /940 
7111 '941) 

711\ •!110 
~ 11'940 
il '11 'MO 
9/11/94-0 

Sa•t 
1n -m 
11 
,, 1ô 

11 'm 
ıoo 

U,30 



• 

HAKiKAT 4 lkinciteırin 1940 .... 

Milli Piyangonun dördüncü tertib planı çok zengindir. 
Birinci çekiliş 

7 İkincitesrinde 
• 

Bu planın iki hususiyeti vardır: 

1 - 5000, 2000 ve 1000 liralık orta büyükl~kl !knmlyeler 
aded itibarile fazlala$tırılm,., aynca bu pllına yenl4en 
ve bundan evvelki plıinlarcla mevcud olmayan 500 ve 
50 liralık ikramiyeler konmu,ıur. 

500 LİRALIK 

ikramiyelerin adedi birinci seklll•to 90, lklncide 150, 
üçüncüde 180 dir. 

2 - Pllııın ikinci hususiyeti de 47 iane teselli mükafatını 
ihtiva etmesidir. Teselli mükMatının esası şudur: Eier 
bir biletin bütün rakam1-n büyük ikramiyeyi kazanan 
numannın rakamlarına tevafuk eder de, yalnız her 
hanri hanede bu lunursa bulunsun bir tant'si deği.şik 
oluna o bilet teselli mükMatı kazanır. Bu wretle büyük 
ikramiyeyi kazanan numanyı benzeyip de yalnu bir 
hanesindeki rakam ayn olan 47 numara teselli mükifab 
kazanacaktır. 

Biletlerin değiştirilmesi tarihine 
dikkat ediniz • 

Devamlı biletlerin ertesi ayın ikinci rünil akpmını 
kadar değiştirilmesi lhımdır. 

7 ikincilefrin 1940 çekilifinde 

Büyük İkramiye 
30,000 liradır 

• Birinci ~killşln tam bileti %, yarım bileti 1 liradır. 
İkinci çekillfin tam bileti 3, yarım bileti 1.SO liradır. 
Üçüncü ~klli$ln tam bileti 4, yarun biletj 2 llndır. 

Planı tetkik ediniz • 

Her celdllşte biletlerin ftatile beraber lkramlyelerin hem 
miktarı , hem odedi artırılm,.tır. Yani ...,. ihtimali her çekill•l• 
tok daha fazladır. Bu plina ıöre talihlilerin mlktan artacak 
ve bu talihliler aynı zamanda miktarca daha fazla ikramiye 
kazanacaktır. 

İkramiyelerin 

• 

Dördüncü ferf ip 
ftilli Piunnc 

1. • ıi~ 1 \~in tl • 
.. ~,.ıo,,. \kr•'°\'t 

"{'111.ıı 
1 9irinti \(onun 

\ı,.,.aııo\;e 

\\ua«D\)'• 
"[uı•ıı 

\ı,,.,auıı\;e 

\kr•lll\ye 
'f\ı1aı\ 

\\raro\~t ı..\ı\ı.'"" 
,.a.d• \.ı.ıı..•-

\ 1 .11 . ı.--· 30.000 
\'f.rauı\;I: t.\t',.ıafl 

,.a.d• _\.\.ıt.J.-0 
\.\.ll·"

-40.000 
\.,.u.ı.-

- ,o.000 
\\ı.rat0h1: t.\•\uı• 

/\ \\, ·dl \. i ıı ....... ------:\ 30 .ooo 
10.000 

\ıo.ooo 

-----=-1 40.0° ıo.ooo 

25.ooo 

-------:;i 50.009 
30.000 

5 

10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100' 

50' 

60 
qO 

110.000 

60.000 

3.000 
10' 

1. 

145.000 

30.000 

ııs.ooo 

.30 .oOO 

ııo .ooo 

60.000 

·~t\l\\I 47. 
Yıİı v.~,· ~c..11 ....... -

63.80~ 

60 ı.8ıo 
....:---: 
:36?..8?.~ - ' 

2 10.000 

5 

10 

90 

t 50 

600 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 

ıo.ooo 

90.000 

15.ooo 

30.000 

30.000 

30.000 

00.00<> 

10 
1 

80 

180.000 

3./ 60 

-~ -

3 

8 

ıs 

10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

40.000 

10.000 

ııo.ooo 

90.000 

30.000 

30.000 

60.ooo 

ı40 .oOO 

180 

6.000 

60.000 
11111\\ \ 47 
11uoı~ıı 

6/ .?.7! -

500 
100 
50~ 
10 

4 .... 
5.640 

• 

• 

hem miktarı hem adedi arttırılmıstır. 
~ 

U C.U Z İLANLAR Devlet Denizyolları i. U. Müdürlüğü İlanları -) 1 

. - • 1 
NURİ DEMİRAG 

Yeşilköy Gök Stadyomundan: .. 
i, Arayanlar Daktilo bayan araruyor - &ld ve 

yeni yazıları mükemmel bilen bir ba-

fş anyorum - Eski ve yeni yazılan yan daktilo aranıyor. Maaş bilgisine 

mükemmel bilirim. Uzun zaman ti· ıöre verilecektir. (Hakikat) gazete -

caret sahasında çalı•tırn. Boıuervis- sinde (W) rumuzuna mektubla mü-

lerim vardır. Taşraya da ~debilirim. racaatieri. (5) 

Arzu edenlerin (Hakikat) gazetesinde Kad1n ahçı aranıyor - Ankarada ta-
jş rumuzuna mektubla müracaatleri. nııunlf bir aile yanında atçılık yapa-

(1) cak bir bayan arıınıyor. (Hakikat) J?a-

Gene bir bayan 1' anyor - Eski ve 7etesl müdirivetine müracaat. (6) 

yeni yazılan bilir. Daktilo yazabilir. 

Satılık Kiralık Taşraya da gider. VerilecPk maaşı -bildirir mektubla (Hakikat) gazete-
Satılık sob• aranıyor - Antrasit sinde (Bayan) rumuzuna müracaaL (2) 

yakan şık demir bir soba satın alına-
iı anyorum - Orta derecede tah- cakbr. Satmak lstiyenlerin (Hakikat) 

llilim vardır. İdare işlerinden anlarım. J?a:11~·tr!'linde A. T. rumu:tU.Da müra -
Bonservislerim vardır. (Hakikat) ga- caatleri. (7) 
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 

Pansiyon aranıyor. - Bekir bir Bay, müracaaL (3) 
yiyecek, yatacak dahil ve her hususta 

Gene bir muhasebeci iş anyor - temin edilecek pan!tiyon arıyor. (Ha-
Usulü muhasebeye ve Fransızcaya aşı- kikat) gazeteı:::inde (Pan.&iyon) rumu -
:na, tecrübeli gene bir muhasib il an- zuna müracaat. 18) 
yor. Referans verebilir. •Hakikat. ga-
zetesinde (K. T.) rumuzuna tahriren SahlıJc k:itab aran ıyor - Eski va 
müracaat. (16) yeni harflerle buılmış kitablar satın 

İfçi Arayanlar 
alınacaktır. Satmak !Jtiyenlerin (Ha-
lcikat) ~zetesi vasıtuile A. T. rumu-
zuna müracaatleri. (9) 

Bayan aranıyor - Belli bir gencin 
ev işleri idaresini yapabile<ek orta Ufak bir demir kasa aranıyor -
yaşlı bayan aranıyor. İstedikleri maaş Temiz kullanılmı, demir bir kasa sa-
ve tercümeihallerinl (Hakikat) gaze- tın alınacaktır. Satmak isilyenlerin ga-
te!ltinde K. S. rumuzuna mektubla zetemiz idarehanesine müracaatleri . 

Baskül aranıyor - Az kullanılmış 
300 kiloya kadar tarlar bir baskül a • 
ranıyor. Hakikat ıazetesine müracaat. 

(11) 

Daktilo makinesi aranıyor - Az 
kullanılm,., fakat temiz her hanııi 
marka olursa olsun bir daktilo maki
nesi alınacaktır. Gazetemiz idareha
nesine müracaat. (14) 

Müteferrik 
Keman dersi almak istiyorum - Şe

raitini ve fiatını (Hakikat) gazetesine 
(Keman) rumuzile mektubla müra
caat. (12) 

İngilizce deri almak istiyoı:um -
Haftada iki gün olmak üzere Ingillzce 
ders almak istiyorum. (Hakikat) ga
zetec;inde (İn~lizce) rumuzuna mek
tubla müracaat. (13) 

Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemlzl adres gösteren 

karilerimizden : 
İn,Pliıce - W - E. S 

rumuzlarına mektub gelmiştir. 
Aldırmalarını rica ederiz. 

4 lkincilaşrinden 11 lkincilefrine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hatbna 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabi~a hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir sür'at hattına -
İzmir ilıi.ve pastası -

Salı 12 Je (Güneysu), Pe!'fCmbe 12 de (Ege) ve 
Pazar 16 da (Cumhurtyet) Galata rıhtımından. 

Salı 18 de (Anafarta), Cumartesi 18 de (Ülgen) 
Sirkeci rıhtımından. 

Salı. Peroembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Pazartesi, Salı 9,50 de, Çarşamba, Perşembe, Cu
ma 16 da (Trak) Cumartesi 14 te (Marakaz) ve 
Pazar 9,50 de (Trak) Galata rıhtımından. 
Paıartesi, Çarşamba V/! Cuma 8,15 tc (Marakaz) 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba ve Cumartesi 
20 de (Bursa) Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane rıhtımından 
Pazar 9 da (Tayyar) Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 te (Sa;ıdet), Cumartesi 15 te (Mer
sin) Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (Karadeniz) Galata rıhtımından. 

Salı 13 te (Kadeş), Per$0mbe 13 le (Konya) Ga· 
lata nhtınundan. (10421) 

N O T : Vapur seferleri hakkında her türlü malUmat aşağıda telefon 
numaraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş acenteliği Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
].'lüdürlüğü binası altında 42362 

• Galata Şube • Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında 40133 

Aµğıdaki vasıfları haiz Türk delikanlıları tayyare ile i.stanbııl .ı 
kında yarımşar saat uçunı1acaktır. 
1 - Yaşı 18 - 23 arasında olmak. 
2 - Bünyesinin uçuşa müsaid olduğu: sladyom 

-•ıııd"' doktoru t...,.. 
tasdik edilmek. 

3 - Türk mekteblerinde en az orta tahsil 
ispat etmiş bulunmak. 
Müracaatler sıra ile kayıd, uçacaklara 
edilir. 

·!<)• 
görmüş olduğunu vestll 

j]llı>' 
üç gün evvel yazile 

( istanbul Beledlresi ilinları _.'.:'7~ 
Darülaceze müessesPsının yıllık ihtiyacı için alınacak 17,500 ~;o :ıı.~ 

ve 8000 kilo sadeyağı 40 gün zarfında dcfatcn teslim edilmek ş.vırti c .;e ~ 
zarf usulile açık eksiltmeye konulmuştur. Talihler toptan veya pifiJlC 

11 
Jt1~~ 

deyağına ayn a:yrı tekliflerdt! bulunabilirler. Pirincin beher k.Hos~Jl~rı 1~ 
hammen bedeli 36 kuruş, sadeyağının 160 kuruş ve ilk teminat ~kel ~, 
lira 50 ~uruştur. Ş_artname Zabıt ve l\.iuamcl.at Müdürlüğü kalernJ-0 ~sc~ut, 
Jebilir. Ihalc 15, 11 !940 cuma günü saat 15 tc Daimi Encümende Y~pı 'l'ictlre,. 
Talihlerin iJk teminat makbuz veya mektubları ve 940 yılına aıd lı .8cP 
Odası vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarUatı çevresinde bazı! ) ,-er_~ 
ları teklif mektublarını ihale günü saat 14 e kadar Dalıni EncüzneP~ıo32b) 
meleri 1.izımdır. 

Sınat Muhasebe 
sanayide Teşkilat 
1\-l üelUfi : Şcrefeddin Ncmlioklu 
Sannyi ve işletme muhasebele

rinin iyi bi r rehberidir, İstanbul
da HALID ve İKBAL kitabevle-

,.rifİ' 
İmtiyaz sahibi ve Başmu;a. 

Necib Ali KUÇUI( ed•" 
Umum neşriyatı ida~ 

Yatı İ~leri ?ı1üdürtJ~ 
Cemal Hakkı SELE 

Basıldığı yer: J 

10 ( ) 
Cumhuriyet Matba35 

(4) rinde bulunur ı•••I bildirmeler!. 

;;,;;;;;~~;,,.. ..................... ~ .......... --............... -----------------""'-"'"-"'-"'~-. --...................... ":"' ... ,..... ... ""'.'..., .... ------"'.""----------------,....----------------:------:--------~,,........,.~,....,~-:-----------------~~bif~· · 
Sirkeci • • Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

BiZANS SARAYLARINDA 
TURK KUMANDANLARI 

Yazan: Telrlka No. ') 
'-----ro_m __ an_ı ____________ z_ıY __ A--'-Ş_A_K_l_R ______________ 1_9 ______ ..) 

Tarihi macera 

çevirirse, ·İmparatorun ab banSı bak- bulmak için, titreye titreye: lermckten maksadım ise, bir vazife ve Derken, koy.nundan başka. uP1tl1· 
tı . • diye, büyük bir gurur V'? Htihar - Kulağınızın birine ne oldu?. mecburiyet dolayısiledir. . ğıd çıkardı. JmparatoriçeyedJ: ~ (J 

hissederler .... Halbuki bu hakir ku- Dedi. Teofanos, (Zabıta Nazırı) ve (va- Bu k3ğıdda, şu .satırlar va.r. ·c ?"i 'ı1 
lunuzu görmek teneuülünüde bu - Barba PanoH, bir kaç def3 daha zifco) sözleı·ini işitir işitmez fen.:ı halde 

1 

İmparatorluk Zabıtai Urnuırı 1;\: ı' 
lunduğunuzu bizzat, utı Haşmetlniz yerlere kadar eğildikten sonra~ şaşırdı. Bir anda boğazı kupkuru ke- Kont Panoli Julyanos ~çe ffj, 
itiraf buyuruyorsunuz, Bu muaızam - Ah Haşmetme8b Hazretleri! .. O· silerek, adeta hırıltı gibi bir se5le: Haı::ımetlıl Valide İmp~r~t~r~i:ıi:l .~,C: 
şerefin minnet ve şükranını eda e- nu, hiç sormayınız. O bedbaht kula - - Vazife mi. .. NE! gibi bir vazife?. retleri, son zamanlarda sınır .c J1lıl<JL'.., .. 
de bilmek için yedi azi%C mum di~c- ğım, boşboğazhğıma kurban ı;:ittl.... Diye, mırıldandı . hat!=ıılıi:ından behscderek . b~~y9c ~t:ı' 
~ek.. yedi d~l kadının kapısının O- Şöyle ki... İmparator Naibi Despotis Barba Panoli mümkün olduğu ka- tebdilhavaya lüzum ve ih 

1 
t-' ,, 

nünde yedi beyaı horoz kesmek .. ye- Mihailis Paleologos Hazretleri, henüz i dar 1.ikayd gö;ünerek: termiştir. Bunun üzerine, ssr~ri ~rı 
di ayazmadan su içmek ... yedi çilekeş has.sa zabiti iken, bir gün kerıdilerine _ Ehemmiyetsiz ... Pek ehemmiyet _ !erile, ,ehrin di~er h3zık. t~~:;iY tel' 

Emirname kendisine teblij edildiği ı Odaya büyük bir teıa, ile lba~ ha- ı bir alet gibi, mütemadiyen e~ilip doğ- keşişe, yedişer kupa prab içirmek.. kilisede teı:::adüf etlim. Ve, gösterdik- siz bir .vazife Haş:mclmeiib!.!. Galiba, bedilerek müzakereye gırı* 1 '"'eti 
1
, 

anda, müfariinileyh kumandan, Gem- dım) ı girdi. Rengi, kireç gibi bembe- rulan bir adam içeri daldı. Bir kilise yedi....... leri iltifattan cesaret alarak .. Kalbim, zatı Haı::metleri rahatsızlığı.nııa bina- nihayet etıbba tarafından fJ:ı~, 
lik limanına inerek, İmparatora mah- yaz keıııilmif olan bu adam, titreye v8ızı gibi, tantanalı ve ahenktar bir Teofanos, sabırsızlıkla Zabıta Nan - vücudümün sol tarafında bulundu~u en küçÜk bir ' tebdilhavaya ihtiyac müşte.rek karar üzerine, ~tı ~et:r1 t-

4
' 

ıus kadırgaya binecek, derhal geli - titreye: ilade ile söze ba,Iadı: rının sözünü tekrar kesti. için, o tarafa ağırlık veriyor. Kcn- göstermişsiniz. Bu arzunuzu yerine \erinin bir müddet, Amoıye f\IJO l~erl 
boluya ıiderek ordusunu te•kile mü- - Ah Avıostaml. .. Bu, ne büyük - Haşmetlti Avgoııta Hazretlerini - Fakat ... Ben ııizi nerede ~ördüm . dimde bir muvazenesizlik hissedivo - getirmeyi kolnylaştırmak için İmpa- varında, havasının ve stıY0133}(:ir:.'ş , 
başeret edecektir. İmpar3torluğun si- feliket .... Dairemizin etrafı bir anda bu kadar erken rahatsız elmeğo mec- - Haşmetlıl Avgosta Hazrtleri.... rum. Acaba bunun bir çarel"i bulu • rator Naibi Hazretlerinden 1:>1.r <'mir- feti ile meşhur olan (I<ır~b eJılı1l1 
yaseti hili!ına olarak, ,ayed müşarü- hassalarla çevrildi. Bunların ar"aların- bur kaldığım için, bütün hayatımda Nazik zihniniz.i lüzumsuz yere yor- nur mu?.• dedim. Hiç tereddıid et1ne- name_ aldı~ · ··· .B.elki, 

0 
emirnameyi 1 n:nnastırına te1rifleri tensı .t!t' 

nileyh kumandan bu emirnamem.ize da, (Katalan) (1) da var .... Bu asker- çekeceğim azab ve ıstırabın derecesini mamanız için, müsaade buyurs11nız. de~ •am~:liyat ıa~ım.• decliler .. Hemen de gi:>rmek ıstersınız. Buyurunu?.. Haı,,· tir. . ıtııt!'" el'~ 
itiraza ve yahud muhalefete kıyam lere, Zabıta Nazırı kumanda ediyor. tayin edemem... Mü+terilere hazırla- kulunuz arzedeyim. Bizans hazineleri belındekı hançcn çek<'rek, bır anda nıetmeib!... 1 Bu karan, milşarünıleyh~. ..;e 1' Oıl 
edecek olursa, senato marifetile der- Ve fU anda, odanın kapısında bekti- mak için, kesilecek tavukların kümes- kadar kıymettar olan nazarlarınız, hu sol tarafımdaki kula~ımı ke$ti ler ... 1 Barba Panoli, bu sözleri söv1c.r- rine bizzat tebliğ edeceJcsinıı: lc·' J' 

bal İmparator naibliğinden ıskat edi- yen bu adam, derhal siz.i görmek isti- lerine bile bu kadar erken gitmeyi iciz kulunuza, takdis merasimi günü, Allah. kendilerinden kat kat razı ol- f ken koynundan, biraz evvel patrik -1 dilerinin buradan manastı~iıt' 11'1, ,. 

lecek .. ve .... ) yor, saygısızlık addederdim. Fakat ne ça- kilise kapısında ilişti. Ve hatta o anda sun. Bu sayede. matlüb olan muvaze· haneden aldığı emirname müsvedde - seyahatleri esn~ında, şerefl)c. etıı'l'ııı' 
Kumandan Halil, dudaklanndaki o Dedi. re ki, vazife ve mecburiyet... • zihninizden, şu kelimeler de ıteçti .... neyi temin ettiler. .sı~i çıkardı. Teofanos'a uzattı. tenasip bir surette yol~ultJStJ-ıllıfl Jı' 

manJılı tebessümle. oda kapıı;ına Uer- Teofanos, tiril tiril titredi. Bütün Odaya girdiği andan itibaren bu a- ·Söylçdiği sözleri, İmparator Noibi İmparatoriçe, bu garib adamın, hiı; Trr..paratoriçe, buna göz gezdirir rini temin eyleyeceksinıı.: .. )t blf ,~4 
led.i. Orada bekliyen, ıiyah harıııaıu- metanetini sarfetmesine rağmen, a - damın çehresini büyük bir dikkatle Hazretlerinin dinlemek tenezzülünde kimseye benzemiyen şekline, çehresi- gezdırmez, rengi bir ölü ben71 ı;(ibi liifında gö~tcrilecek en kll-c;o 1 ıe 5 
yeye bürünmüt bir adama '..şare~ etti:. yaki.a durmaya imkin göremedi. He- tetkik eden Teofanos, onun sesini bir- ı bulunduğu bu adam kimdir?• .. Ya- ne ve bilhassa gevezeliklerine o ka · sarnrd.ı. Hayret ve korkusundan tit- mal ve müsamaha,_ tşkerıce t1iV 
Onu masanın ke~anna. kadar 

1
getrrerek i men omuzuna geni' bir atkı aldı . So- den bire ket;erek sordu: nılmıyorum, zannederim Haşmetme- dar dalmıştJ ki... onun buraya niçin reye tıtreye: cezasını müstelzimdır. . .;ı.!'· ~r" 

parmağının ucu ile yanm ka ·mıt olan makiden oyulmu, bir koltuğun s:ırma - Ben ... Sizi, bir kere daha gördü- ib!!._ geldiğini unutmuştu. Birdenbire bunu - Bu ne?. Anlamadım, bunu.. E- İşbu emirnamenin rnuh~e~·iı~a. t~' 
o emirname m~eddesini gösterdi: iflcmeli minderine Oturarak, bitkin ğümü hatırlıyorum. Teofanos, gözlerini bütün kuvvetiJe . hatırlayarak sordu: vet, anlamadım ... Hiç anlamadım... gece sureti hususiyetle 1 ~tl-1 o;e 

- AI .. Belki lfıne yarar. bir sesle: ' - Ah, Avgosta Hazretleri .... Bu ilı- açmış .. derin bir hayretle, Barba Pa- - Siz kimsiniz.-. Burada ne işiniz Diye, kekelemeğe başl adı (Senato) tarafından da ka f:\' ' 
Dedi ... Bu adam, ıimdi (Zabıta Na- _ Çağırt adamı.... tifatınızla, hayatımın sonuna Y;ıdar if- nolinin yüzüne bakıyor .. Sıkılmıı o- var?.. Barba Panoli, derhal k.ii:tıdın ii:ze- dik edilmiştir. c:a.tsdı: .,~ 

%11'1) unvanını taışıyan sabık meyha- n· ld dJ tihar edeceiim .... MalCtmu lia~meta.- lan dişlerinin ara,ı;ından - HaşmetlO. Avgosta. Hazretleri!... r1ne eğildi. Sanki, bilmiyerek bir hata Teofanos, fena halde ~ç bır ""' 
neci, Barba Panoli idi ıye, mırı a · . nenizdir ki, merasim günlerinde cad- - Bu adam, sakın insan şekline Ben .. Yanj; bu Aciz kulunuz, İmpara- işlemi, gibi, emirname mü!'lv~ddesini velA, okuduğu şeylerd~rı. bı.I erı1ırıı:1" •.ıı•. Kapının ipek perdesı aralandı. Ev- delerı' dolduran ı'n••niar, ı·mp,•rstoriar · · i ' t N 'b' H 1 ' f d Z b ta h i k k k i ını 1li , . .. veli 0 aralıktan, tek kulaklı bir baş ~ " gırmış şeytan o nıasın . .. or aı ı azret en tara ın an .1 ı emen a ıp oynuna so ara : anlamamış gibi, göz er d ııorı 0 r"' 

Vahde İmparatorıçe, henuz yatak- uzandı. Sonra, makine ile müteharrik geçerken bir şeye çok ehemmiyet ve- Diye, mırıldanıyorçl.u. Nazırlığı hizmetine tayin buyuruldu- - Ah .. . A1uhterem _ Haşmetnıeab.... menin üzerine dikerek, -~ 1' J.cOt'" • 
tan kalkmı,tı. Her giın mutadı olduğu 

1 
rirler. İmparator Hazretlerinin rakib Bu aralık Teofanos'un gözleri, Bar- ğum için, şimdi bu mühim ve mutena Af buyurunuz. Büyük bir yanlıı;;lık baktı. Sonra,' uzun bir çıg 1 

veçhile, ıüt banyosu yapmaya hazır - (1) İspanyol ve mığrıbllerdcn mü- oldukları hayvan, o azametli yürüyüş ba Panolinin kesik kulağın!\ iHşti. hizmeti ifa etmekteyim ... Nezdi Haş- ettim. Zatı Haşmctinize şu emirname• j rak düştü .. bayıldı. edece)'} 
1a.nınıttı. rekkeb ücretli ukerler. esnasında, başını kendilerinden tarafa Zihninde düiümlenen suale cevab metpenfilıinize gelmek cür'etioi gös- yi gösterecektim. (.DevaJD 
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