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GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Nafıı yekôleti İzmirde üç kı.. 

telsiz verici ve alıcı lstasyonu lrqaınna .. 
vennl,tir. Bu husu5ta hanrl.ıklara baılanıtttftır. 
Telsiz istasyonu en kısa bir umanda ikmal oJu .. 

narak faaliyete geçec,ktir. 
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~:;~~;:;~~.~:.' Hayatta en büyük mürşid ilimdir ' 
... Şimdi bir 

bahıed ilmesinin 
aulhtan 

henüz 
l'ltevıimaiz olduğuna ta -
l'lıanıile kani bulunmakta-
~l:t, 

Dün aç ilan Ankara Dil, Tarih - Coğrafya fakültesinin 
cephesinde Atatürkün bu sözü yazıhdır 

•• ,.,ı, 

K
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olombiya radyoaunun 
verdiği bir habere ıöre, 

ti, Hitler, Amerikanın Pa· 
~•firi va11taaile Almanyanın 
ı;,, !artlarını Amerika hükiıme• 
t.ı •_bildirmiıtir. Şartlar ıunlardır: 
lıı~liıb ve istila edilmemİf olan 
t~ı tere, olduğu gibi kalacak. 
ı,,..•n. Alman nüfuz ve tesiri al· 
ı., &ırtniı olan Avrupad!l İngil
loı~ bundan ıonra aiyaıi bare-

t "de bulunmıyacak. 
~te bu eıaılar dahilinde Al 
ı., h, on sene müddetle, İngİI· 
~~· Amerika ile bir ademi le· 

Açılış töreninde 
Vekili Hasan 

Ankara 4 (A.A.) - Ankara Dil, Ta· 
rih • Coğrafya Jakülteslnin yeni binası
nın açılma töreni bu-gün parlak bir 
surette yapılml,tır. Törehde Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, 
Batvekil Dr. Refik Saydam, Vekiller, 
bir çok meb'wılar, Temyiz mahkeme::;i, 
Devlet ŞU.rast, Divanı Muhasebat re~ 
ve azalan, muhtelif vekaletler erkim 
ve gerek Dil, Tarih-Coğrafya fclkültesi, 
gerek Ankarada mevcud yübek okul
lar, idare ve talim heyetlerile İstanbul 
Ünh.·eniteaini temsil etmek üzere gel
ıniQ olan Tıb faktiltesi dekanı Kemal 
Atay, Edebiyat fakültesi dekanı HA .. 
mld Ongunsu, Hukuk fakültesi dekoru 
Fuad Baıgilden rnürekkeb heyet bu
lunmuı:ııtur. 

Fakültenin büyült konferans salo
nunda yapılan törene İstik.181 marşıile 
ba•lanmıt ve bunu müteakıb sayın 
BafVekil Dr. Refik Saydam sık sık al
kıtlarla karşılanan 8f8ğıdaki nutkunu 
ırad etinl~ür. 

.&. ınisakı yapmağa amadedir. 
lı,· ~erikada intihabat mücade· 
~"'· en had bir devrinde Al • 
•il, '~nın böyle bir ıulh istida· 
~İlc~ırdenbire ortaya atılma11, 
~"1 ~ bir ıulh isteğinden ziyade, 
h~ '~ik.o umumi efkarına karıı 
~U'.J>riz yaparak intihabatta 
'tııı •ır olmak gayesini istihdaf 
._.d•l(ıe ve hüsnüniyet prensiple· 
i.. •n uzakla bulunmakta oldu • 
"14 rtı h •- Sayın reisimiz, sayın davetliler, 
tiiı,d u •kkaktır. Harbin talii Üs· Büyük Atatürkün dıltünüp, kurul· 
~ e büyük bir İ% bırakacağı rtı.asını emrettiği Ankara Dil, Tarih ve 
~t ~kkak olan Amerika İntiha· Coğrafya faküllesinl, yeni binasrnda 
~1 ıle Almanya diplomaıi.si Ö· açmak, benim için bi.ıytik bir bahtiyar
d~ '~beri bütün enerjisini ıarfe • lık oluyor. Ankara Üniversitesinin iki 
~h rneıgul olma.ktadu. Hatti rı.iknünden biri olan bu müessese dort 
t,~ 1.fta, on gün evvel HiUcrln yıllık kısa bir devre içinde takdire de
\ . •

1
• \'e lıpanya -&eyahatJerinin ğer bir inkişaf göstermiı ve geniş mik

' 1t t •lakadar bulundugunu id~ ynsta mezun vermeğe başlamıştır. İlmt 
,;denler bile vardtr. mesai ve ilim adamı ıencler yet4tir .. 

ı.._ Y .. ı.i me yolunda emeklerini vermi' ol.ın ar-
"' t k Yel böyle olmakla beraber kadQflarımı takdir ve teşekkürle kar· 
~ tb .lifin tamamiJe İyi nıyet ve şılarım. 
~ ır kalble yapıldıJiını kabul Mllll Ş..fimizln, üç gün evvel Büyük 
'- 1 •caba lngıh:ıler b0y1e bir Millet Meclisinde irad buyurdukları 
u~ ~•naıırlar mı?. açıf nutuklarının maarife dair kısmın-

, .. ~ töre hayır. ,t;ger lnıilaler da, hükumete verdikleri ,u rlirektifı 
'-..,,ar içinde aullıu kabul ede- bir kon. daha huzurunuzda tekrar et
~ Oturlaraa reımi teminata mek isterim: 
~\.ı. tn lnaih:ere davayı ebedıyen •. ı\.nkıranın yü.k~ek irfan müe~se<.e· 
'ı.ıtder lerlle takviye~ini, kültür davalarımızuı 
c~.. 'ı önünde tutmaktayız .• 
~ b 'il ~giltere Kontinandan Reisicumhurumuzun bu emirlerini 
' ı.r kıta ıayuır ve on doku- yerine ıetirm~k ve fakiiltelerl tam olıt
't~: ••ıtda lngılız dıploın~uarı ~ rak kurulmuş ·eni bir Türk Ünl~·er'ii· j s,:· doJafan mefbur .:Jnfıtadı tesini Ç~h!m?y• bP Ja(m•k, v•zıfemlı: 
~ . km,. politikası ııte bu zıh• "e emehmu:dır. Ankarayı Ana.tolunun 
~1tl tnahauhydi }'akat ingiJİz oriasında, müzeleri• kütilbhane1eri, il
~ .. _ti~ri daha ~eçen aıırlarda niversih~~i . ilıni emti~üleri, ~penası, ti
~,. bu Pr · k 1 k t !Arka" '8hıfe 3 <ulun 1 rlel 

'ıt ensıpe ay ın o ara e-

Başvekil Dr. Refik Saydam 
Ali iki güzel nutuk r 

Dünkü 9ç1lı, töreninde iki mühlm 
nutuk sö)IC ·en Ba$vekil (yukarıda) 

Maarif Vekili (aşağıda) 

Askeri vaziyet " 
Askeri muharririmi:r;, bir 
halta muharebeden aon-
ra ltalyan • Yunan cep
heai hakkında diyor iri: 

3 ve 4 ikineite,rin tarihfl c•
zetelcrde münteşir Yunan 1·e ı .. 
talyan resmi teblilleri henıiz va
ziyetteki müphemiyeti iıa1e ede• 
bilecek mahiyette deıildirler. 

Bununla beraber gerek bu trh .. 
liğlerden gerekse diğer ınenabi
den alman malU.mat, Yunan a -
kerinin garbi 1\-lakedonya ,.e E
pir cephelerinde Hk tahminleri 
çok geçen bir kahramanlıkla ınu .. 
hare be ettiklerini, müdafaa "Ve\ 
mukavemetlerindeki ~iddf't \:e 
kesafeti mütemadiyen arbrdı"kla
nnı, hatta Görice mıntakn.-.ında
ki bir italy•n mevı.iine kar,ı ınu
vaffakiyetli bir taarruz nf'titt
sinde ele ıeçirdikleri bundRn 
evvel bildirilen yerleri bilt!1 İta) .. 
yanların bunları istirdatl için 
sarfettlkleri bütün pyretlere 
rai;'men muhafaza ettiklerini te
yid etmektedir. 

Dünkü ha\.'8 muharebeleri ı~ 
Yunanlılar için husuıti bir ,,ekil· 
de neticeli olnluf, Göriee ve Er
giri hava meydanları bombardı
man edllerek yerde yakalanan 
bir iki İtalyan t•YY•resi taıhrih 
edildiği gibi hava muhnrebt"le
rinde de ita1yanl•nn dört tayya .. 
N' i düşürii.lmü,tür. Buna ıöre 

Yıtnnnhlar ha' a 1 letıim.le d~ ait• 
tlk('e artm"k f""'tid,.dın1 irade e~ 
den bir iiıki~a{ göstermeie ))a'· 
1amJşlardır. 

(Arkası sahile 2 sütun 1 da) 

İskenderun limanı 
tanzim ediliyor 

~.~~~~~daS..":~!, i~';.1~~:~e~:: General Smuts bir 
'-ı,,i';1akki edıl~bilmeıi, ~İmdi • Bu limanımızın faaliyeti 'Son zamanda l!Ok artmıtlır 
~'İtk • Atlanlıgın kucagında nııl uk s" ledı :r T ;;:-biıııı::. ~~ya ~a.rçaaı halınd~ 1 ~ça O\( İskenderun limanının faa1ıyetini 

ttiltt, ı ıç~ butun k•JVVf'~l~rı Kap 5 (A.A) - Cenubi Afrika a~,- ~nı.ım etmek için bir muddet evvel 
~tal k kat'ı ıuretfe .maglub vekıli Sınuhı dun ak~am radyo n~ net- l!ken~eruna git~iş olan Li"_lan iılet
~~ b" ~ımdır. Halbuki orıada redılen bir nutkunda tunları dcmlitir: melerı umum rnuduru Raufi Manyas 
~ t · _'t fey yoktur. ı:!ilak ~ , bı- 1 •- H;ırtum'da Eden ve GPncral Wa-1 şehrimize donmuştur. Umum mtidurun 
~lfor"IÜtntlz:e göre, Marn kaza· vel ile birlıkte eenubi Afrika a'keri Iskenderunda bulunduğu miıddet zar
·~l \ı"e büyük zaferin iı; 1eri ka• vaz.iyetini tetkık ethm. Hıtler inı:ı:ıli7. fındaı limanın ihtiyaclaırı tespit edt1 r.llŞ 
~ ~ İçinden ıezilme.,,.e baı • ad~larınt ışgal t"drmerii~ir."rr: dolayı J \e ba;ı:ı teknılt vesaıtin te~ini li.i711mlu 
' 'Hır. Hö l b . l""'k if bakt.\.a· darbelerini hnşloı Uırafa tc\'cih etmek gorulmüştur Bunun için lznürde bu
~'··~ Y_e,.bırt ... ~ islcyor. Vet1iyctin inkb:>fını buviık lunan havai hatlardan ıkisınin lsker'l -
'~ıı;~di tn~gıu . ngu~ereye yba-, ciıkkatle t;ıkJh rfmf"lıyız. Bli} uk Bri- d<"runa gönderilmesi kararlaştırı:mı~tır. 
' .. , t • ~unku lngı,te.e u tan)dnın bahri kudretı, ~Pim.- ar•ın B. undan başka İımır ve İstanbuldan da 
,~ ecav" ... " an A> opa 1 k ti' h b' b' ' ; 4'11er . u_ze U6r. Y. . : .. 

1 
taarruz UV\'e •. a~ ın .. g~r ~n u- t~kenderuna yeniden mavna ve. romor-

' .\ıttı~.nı hı~a.y~ ıçın gırdı: t:- 18 k'.11.~~~"1 ktyr•y.etı .. b~ıtun Uunlar. I ~törlede tahmil tahl~y~ ve~~u~. gönde .
• :.., n tckh,ını kauul ed ... cek ı lt'h•mıze olı:ıo ~\ ı .. rı11r.• rilmi~tir. Dün kt'ndısıle ~uru,C'n bır 
1~·· O.unya iı:;tuudcki ingitiz General Smuts nut.İq:nu 'ŞU söılcr- muharrirjmiıe umum müdür şunları 
• ıı - 1 1 b" . . t' . 1 , "' .,, o.ı.ur? •• e ıtı:mış ır; 

~~!ll'\.>ti.nın Amerikaya ve 1 •- l!'tikba r. itim11rilı:ı hakıvorum...:.:_ • 

' ''•y - k. . ·- ' ·ı· 
~ • _Yaplıgı bu Le . ı WI· Holanda ve Belçikaya ver.ilen """''. ft'7 .._ın • · Al d . •ı L. 
ı.._·~ • · . '°'' 1'e, man •P· ıözlerin icabında derhal gerı a- -. 

~~D 'tıtrı realiteden gafil bu • hnmaıı İtle bundan çıkııu~~ır. AJ-
'"na h··ı kı · e ı • ' 1 \ tlt. . ~ 'metme nzı.n k. • man davasınôa kuvvet eıas o.ı.ıu· er. - ~'Of~ r a 

~!.!. b ~~mi-

söylemiştir: 
·- İskenderuna limanın faaliıetini 

tanzim etmek için gittim. Limanln fa
aliyeti artmıştır. Bunun için bazı teknik 
vesait artırılacaktır, İskenderun limanı 
inkişafa fevkalide müsaid bir yerdir. 
Bu itibarla İskenderunda asri tc!i5at 
vücude getirilecek, ithalit ve ihracaı 
için genİf ve transit depoları"' da yap.Ja
caktır.• 

Haber aldığımıza göre Ports;:ı:ddc 

kalan mallarJmız da motörlerle İslrt-n-
deruna ~etirilmektedir. Mısır ve İı;kcn
derun Hmnnları Ara!lında nakliyatın 

artırı?ması için de tetkikler yapılmal:
Uıdır.• 

ltalyan elçisi 
Ati~avı terketti ~ 4 .. o:d~hlaf. ~oktaaı, ge~en .•-. gundan ferdin hiç bir kı)meli o,.. ' ~ ~ · 1 

~~(fe,1' &u gıbı, yalnız bırd ·~~- ınadığı glbi miıleiler ar&iında t.ia ~ti~a 5 (AA). - ingi1iz ~arb ı Atina 5 (AA.) _ Atlnadaki İtalylln 
\ di 

1 
Ve ya:.ınz mahdu _ .•r müıavat aıla mevcud deg.ı~ır. r.emılerı Faleron lımanına demırle- elçisi Grazzi dün aktıam Yunanist.::ının 

~~}bu~;nfoa.~e m~nhasır degıl- Yeni nizam dedikleri 4ey zaten mi,Ierdir. merkezinden trenle ayrılmıştır. 
ı... "'•· tt lln koklerı gayet dcr.n- bu prenıipe göre vücude gelİrİie· ı. 
·~"i•··u llluhatebe iki büyük ai•· •ı·ır F••,..,1111 !levaloıııfi ~~''oıı•n· 

<ı d'· ce"' • 
\:"l~. li~n~a te~akki'.i muuare· Hal böyle olduğuna göre Al· A bl'~ 
' blt adıs~_ler~. t~hlıl ederken man gÖrÜJ\İnÜ, lngiltere ve Ame· da blr reS"11l fe lg 

j· a~ t ,:ıu goz onunde tutalıın. rika vicdani ancak bııyı·et ve ür· · .1 H b' 
'i, ~hi.kiı, •ı d b" · · • · ıl k J .1 t Hartum 5 (AA.) - lnt!ı tere ~r ıye 

S~•d ı.er en ırınc131, ıım- penne ile kart ayaca ve ngı - H b' N ı Eden'in Surtana vnrıtı~ı 
ar ·· ·· .. I ·· b. d b • k ar ıye a7ır . . 

~ h<. Yuruyup ge en uç ın tere yıkılma an u agır ve or · . 1 h~k:kındR aşa~ıdaki re~mi teb· 
·-.ed · · 1 ·h · t •~ k b 1 d'lm• "''are ~ 't,k- e~ıyetm 8:Y? zı ~ıye kunc noktalar asın a u e 1 ı- li~ ncşrerlilmiştir: 

~~ıtıln iUn.~1 elmesını ve du~ya yecektir. Şu h~lde ıulhu~. ~vr1;1~a Son ı;tünlerde :dC'n. Sıviının hirço~ 
~ı v, tnucerred hukuk te18;k· kıt'aınnda yenıden teesıusu .• •ç~n yerlerine u7un 'Zlya;ctler yapmıır , vah 
•- t i k~arıılıkh taahhüd~er ı .. her halde iki kuvvetten bırının ve orl11f8rk kumandanı ve hava kuv -
"-~ ftt~ 11!.fını ister. Buna naza- yenilmeıi ve mahvolmaıı 1Uırn - vetleri ve SurlRn kıtaatı kumatıdanl:ı-
tiı..>~tli "e .. milletlerin ıeref .ve dır. rile ~~rüşm~ştür. . -

~'di ll'ıusavi bir çerçeve ı .. Harbden ıon derece nefret du- Bu tlff'mctı e$na~1nda F..den ımpar:ı 
' 1 k t torluk kıtaRlını. Hartum, Porl""'id. 

"- • 1 ' rnzaJ:ınan bir mu ave- yan Anglo Amerikan diploma , 
l"1ı• hpıJa b. hh" d.. bi .. f kk. l . k b dan ı Gadaef ve '"rk h"dudlmnın dı;!er 
" 'I Ve. k n ır tae u un r ve mute e ır erı, artı un erlerinde ki müdafaa kuvYetlerini 
'\ ~i~bi 1Ytneti vardır. Devlet ıonra, gelecek nesilleri daimi bir ;eftiş etmiştir. 
ı, .•r11ı/•te göre amme biımelİ· tehdidden korumak ve kurtar • 

~1 de\'~: rne?1ur ~~r u~zviyetlir f mak için mümk~. olan. her ted- Vilki, Ruıvellin tekrar 
ı ~•lb _t, millet ıçındır. birin alınmaaı fikrındedırler. Bu 

~t n u~, diğer telakkinin ha· günkü prtlar içinde Almanlarla SeC_,ilmeSİ harbe girmek 
ı.._'l\~no 1~ı büıbüıün batkadır. anlapcak olurlaraa, ıilit.h elde o
'i"tııiı:urıya ve hayat teliıkkiıi larak y~niden hazırlanmağa ~e 
~. -., if •Yrı bir görütün mah - gene mı1yarlarca para aarfetmege 
)~~~ ld_eıidir. Alman zihniyeti mecbur olacaklardır ki Anglo • 
~·~ 

1 
ltıılcerred manada alını • Sabon ve Amerika bün) esi buna 

1 'ıı 1~: ırkın mün11ebctleri müıaid değildir. itte bundan do· 
İ\ı lıı. h a.n tanzim edilmit bir (ayıdır ki timdi bir ıulhtan bab· 

tı,~ alırıde telakki eylediği aedilmesinin henüz mevıirmiz ol· 
L' ,hi, lc.vele ve ıaahhüdler da· duğuna tamarnile kani bulunmak 
'\ij . '•••fi . ~İıı ~- ı Yanı Alman men· tayız. 

dutİİnüliir. Danimarka, Necip Ali KOÇOKA 

manasına gelir, diyor 
Vaşington 5 (A.A.) - Wendell 

Willki'nin dün akşam radyoda 'Söyledi
ai nutuk Ruzvelt için pek şiddetli ol
mu.ştur. Willki ezcümle ,unu söyle • 
mişür: 
•- Ruzvelt'in tekrar seçilmesindeki 

mana, Amerika Birleşik Devletlerinin 
harbe girme&! demektir.• 

Bıçak oyunu 
Beyoğlunda Sakızağacı cadde~inde 

oturan sabıkalılardan Reşadla arka
daşı Hayko ara~ında sarhofh .. ic yü
zünden kavga çıkmı,tır. Neticede Re
şad bıçağ1n1 çekmiş, Haykoyu bur
nundan ve vücudünün muhtelif yer
lerinden ağırca yaralamış•.ır. Yaralı 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıf, Re
'3d bıçağile beraber yak3lanıp Adli
yeye verilmiştir. 

20 şoför, 5 otobüscü 
Son yirmi dört saat zarfında muh

telif Belediye suçlarından dolayı 20 
'°förle beş otobüs biletçisi hakkında 
ceza zaptı tutulmuıtur. 

BUGÜN 
İkinci sahifede : 

•• • 
Umaniımaya dair 
Yazan: FAZIL AHMED AYKAÇ 

u 

Yunan1\t.anın meıhur Efzunlanncbn bir (rup Atiruula (Yazısı ü~üncü sahifemiıdedir) 

GÖRİCE 
Yunanhların eline 

düsmek 
.. 
uzere 

' İtalyanlar Arnavud ihane· 
tinden bahsediyorlar 

llelgrad 5 (A.A.) - Röyter: Tu~os· 
lav hududundan gelen son haberlere 
göre cenub cephesinde İtalyan mevrl
lerinin anahtarı olan Görice dü,mek 

Ü7.eredir. Görice flmdiden Yunao top-
larının ateşi altındadır. Bu şehrin ~u
kutu Filorinaya giden yolu muhafaza 
eden Demir dağların fark geçidine 
İtalyanlar tarafından yapılan taarru
zun lorıJmasmı intac edecek ve merkez 
cephesinde1d İtalyan harekatını ciddf 
ıurette güçleftirecektlr. 

Ohri gölü ,.hilind• kam ZemJal ka
ubasının Yunanlılar tarafından ıapb, 

Yunanistanda sür'atle ilerllyeceklerini 
~en İt~y•nların bu ümidi.ne ao 
darbeyi lndlrmift1r. 

Esir edilen bir çnk it.Riyan askerleri 
·Arnavudların kendilerine ihanet etmi' 
olduklarından· tikôyet etincktedir. 

Yunanhlar dün 
İtalyanlardan bin 

iki yüz esir aldılar 
Atina 5 (A.A.) - Belgraddan gelen 

haberlere göre dün Yunanlılar taı·a
hndan esir edilen İtalyanların .ayısı 
1200 dür. 

İngilizler Giride 
nasıl asker çıkardı 

Kahire 5 (A.A.) - Giride İngilJz 
kıt'aları ihracı münl't~ebeti!c beyan 
ediliyor ki, Orta~arkta bulunan jn
giliz deniz ve kara kuvvetleri ara
sında sıkı bir irtibat tesis edılmie 
bulunmaktadır. 

Giride İngiliz kıt'alarınLn ihracından 
evvel bir asker? heyet oraya tayyare 
ile giderek bu hareket !j:Brtlarını tet
kik etmiştır. İhrac, İngiliz tanRrcle
rinin muhafazası altında yapılmı, ve 
İtalyan hava kuvvetleri müdahalrye 
yeltenmişlerse de hiç bir muvaffaki· 
yet kaydedememi&lerdir 

Yunanlılar M1kedonya 
cerhesinde bir tepeyi 

daha isgal ettiler 
At.ina 5 (A.A.) - Yunan başkuman· 

danlı~ı tarafından geçen gece neşred·~
len tebliğde .f.lakedonya cephesu,deki 
"Yunan kıt'alarının Arnavudluk arazi
sinde, evvelki tebliğde zikredilen tepe
lerden maada yeni bir tepe dah• ele 
geçirdikleri bildirilmektedir. 

Cephenin muhtelif yerlerinde ital -
yan askerleri esir edilmiştir. Yunanlı
lar düşmandan mitralyözler, obü,Jer 
ve diğer askeri levazım iğtinam etmi4-
lcrdir. 

İnglliı Kızılhaçının 
kaynakları Yunanistan 

emrine verildi 
Londra 's (A.A.) - Atinodakl İngi

liz büyük elçisile Ortatark K1zılhaç. ko
mi~eri, İnli?illz Kızılhaçının bütün kay .. 
naklarını Yanan Kııılhaçının emrine 
verdiğini mezkUr cemiyete bild.irmif
lerdir. 

Kahirede bulunan Ortatark İngiliz 
Kııılhaçı komiseri Yunan Kızılhaçı· 
nın bütün isteklerini derhal temin et
mek emrini almıftır. 

Yunanlılar İlalyanların 
yiyecek maddelerini 

zaptediyorlar 
Atina 5 (Huıu~i) - Yunanlılar yeni 

bir muvaffaldyet daha kaydetmişlerdir. 
Arnavudluk cephesinde bir İtalyan kıt
ası dalda yolunu fll•lrmı,, Yunanlılar 
tarafından etrafı sarılnut ve esir edil
miştir. 

Bu kıl'aya eruk gPtlımekte olan bir 
müfzertrlPI\ Yunanhlar •o torba yt\·t· 
rı-k ve 2!1 torpa arp• ittlnam etmJ41ler
dir. 

General Melaksasın 

Korfululara bir mesajı 
Atina 5 (A.A.) - General Metakaas 

Korfululara hitaben neıı:rettiği bir me
sajda düşman hava hücumları karşı

sında gösterdik.Jeri cesaretten dolayı 
kendilerini tebrik etmiştir. General. 
mesajında nihai zafere olan itimadını 
teyid f"ylemiştir. 

i~Hla limanlarına 
İnı>:ilb hiiı:=umu 

Londra 5 (A.A.) - lngili2 bombardı
man tayyareleri, yeniden istill Hmanle
rınıı. ve i•~al altında bulunan Fran,;a
daki a!lkeri hedeflere hücum etmi~ler
dir. Fakat re~men beyan olundu~un:ı 

göre fena hava şartları genit mıkyp!;Ll
ki mU:ad hareki.tın icrasına m3ni ol-
muştur. 

Afrikada iki İtalyan 
'ıt'"'ıa'p~İ d1io:;;,;ilıfii 

. 

İngiltere ye 
hava 

taarruzu 
Londrada tehlike ı,areti 

bütün gece davam etti 
Londra 5 (A.A.) - Almanlal'ln ln

giltereye karfı yapmakta oldukları ha· 
va taarruzları, dün akpm gün kavut• 
tuktan biraz aonra tekrar başlam.ı~tır. 

Bu taarruzlar, a:eniş mikyasta ve haki .. 
katen ,ıddetli olmuştur. Londradakl 
alert, bütün gece devam etmişse de 
merkezi İngiltere ile f&rkl ve ceonubt 
İakoçyada başlıca taarru:darın arkan 
geceyarııından biraz sonra kesilmi"tir. 

Birçok yerlere bombalar aWnu,tır. 
Fakat bu s8bah Hava Neıaretile Dahili 
Emniyet Nezareti taraflarından neıro
lunan bir tebliğde hasaratın mühim 
olmadığı ve ölü ve yaralı miktarının az 
olduğu bildirilmktedlr 

MiLLi PİYANGO 
kuponlarımızı 

toplama müddeti evvelki (Ün. 

bitmlıı:tir. 

Bu kuponları 
gerek İstanbuldakl. gerek İstan
bul dı,ındaki okuyucularımızdan 

6 ikinciteşrin 
tarihine teudüf eden 

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

1 iı-ci Per$embe 
ıriinkti nü~hamın::ı',. IMn edilccPktir. 

HAKİKAT 
okuyucularına bunlArı habrlatır
krn ken...J;l ... rine veni hir 

Oıt~ İZ 
lı::ı .. ırlcırlı~nı da bildirmekle har 
rf11vs:ır 

Nairrhi 5 (A. A.) - Cennl'ıi .Afr~lro:ı 

h;ıva lnı\•vetleri biri ~11voi::ı. rih'tf"ri (1 .. 

Caproni 1irindr. iki hıı.ty:ın t'lV\'Ar"Sİ 
dü~iır..,,i_i.-1,.rdir İki. t:.ıvyar<'nin TT'Ü • ı 
retteb::-tı ol:ın 11 Jdci 1'u munıH"'rh·et 
İi"'"rine e~ir ~r1ilmi<ttir. ,.,......,_.,.. _______ _,,_.~ 

İtalyan tayyareleri Pire üzerine mu
vaffakiyetsiz bir hücumda bulunmuş- 1 

lar, Yunan tayyareleri ise İtalyan kıt'a 
ve kamyon yığınakları üzerine taarruz 
etmişlerdir. 

Hava muharebelerinde veya dafi top 
atışile 5 İtalyan tayyaresi düşürülmüş
tür, Bir Yunan tayyaresi kayıbdır. 

İtalyan tayyareleri Pireye 
taarruz ettiler 

Atina 5 (A.A.) - İtaly•n tayyare· 
leri l!livil halka kar,ı l-aücumlarına 
devam etmişlerdir. Resmt bir tebliğe 
ıöre, Yunan müdafaa bataryalarını 
pşırtmak maksadile Yunan renkleri
ne boyanmı, olan bir İtalyan tayya ... 
resi Pire tehrile civarındaki köyleri 
bombalamıştır. Hiç bir askeri hede
fe bomba isabet e~ür. Maddi za• 
rar hafiftir. 

İyi ve sağlam deriler çok pahalı olduğu için flatlan artırmaia mecbur 
kalm1'lar. 
İnanma .. bunların hiç birisi sailam ayakkabı deiilılir. 
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A K K T 

• Askeri 

'ümanizma bahsi EH 1 ·R t 

vaziyet 
[Başteralı 1 inci sabifcd•l 

inriliz yardlm.l sür'atle tahakkuk 
yolun~dır .Bir İngiliz aıkert heye
tinin, lngiliz Yakın.,ark ordusile Yu
nan orduqı arasında irtibat vtıı1fôtl 
ıörmek üzere Atinaya geldiği, nıik
tan henüz bilinemi)·en bir İnailiı ka
ra kuvvetinin Girid adaıı ha çıktıiı. 
İnfiliı harb gem.ilcrile tayyarclerlıun 
Yunan sularında Yunan den.iz ve ha
va tilolannı takviye eyJediii, ayrıca 
CeMlüttarıktan 1.."Uvvetli harb rcml
lerinin hinMıyuİnde mühim bir nR.k• 
liye lilosunun -bittabi Sicilya adaoıile 
Tunus arasındaki Akdenizin tn dar 
ve İt.b·an de.niı ve ha\ıl taarruda.rı
na en müWd mıntakao;ından ıeçmek 
suretile- Yunan sulanna hareket et· 
tiki gene son iki sünkü aja.n~tınn 
blldlrdiklerl hal>erler cumle.,.indendir. 

P i Y AS A J 
1111111• 11 •

11
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Piyasada faaliyet başl~~ 
Cumhuriyet ve '°ker beyraını s!J• 

iy&!I 
nuebetilı bir haftedanberl iç P iıtlt· 

Yazan: FAZIL AHMED AYKAÇ 

M •ud bil' hôdite; T&irk camiamun kendi etrafında ördüğü %indandan bir 
tekimülüııü terbiyeci ve içtimaiy<ıtılcı kere daha kurtulabilmesi idi ... 
pertavıızile mütalea edenlerin. yirmi, E\et, evet işle en t.iıüntülü da.va! .. 
)'irmi bq yıldanberi öted('berıde pe- Ben inanm1şımdır ki tabl:ıt zatton he
nkende olarak temas etti\clcrl bir da- piml:d U)'l'iU: meçhuliıhn keın<>rleriJO 
va)& pek. aili bir ka1crn sahibi to,tan.. wtUlü bir h pisaneni11 içine tiknlı tır. 
cı g()zile projekti.Jr"Uıu.i u:ı.atnuştır. Ve vaktile ince hir mütefekkirin pek 
izah edt'yİm; Yakub Kadri Ka.ra~suıan iyi sezdiği «ibi, biı bu ~indandan dı
ojlu (Hakikat) te ~k düşündl;i,riictl ,an''1l flkanti'ız tliye daima ka(alan• 
lki makale bastırdı. işte mevzu: (t:ma- mı:rı du,·arlara c;-nrparıı! Ancak be-;e
nir.ma) ,.. milli irfanın ora:fll doinı rin belki en ~refli Yva t da budur. 

Bütü:n dıı,·arlan yıkamasak bile on
ıttıit adım. 

Yakub Kadri, aydın, seçkin. ve olcun lard.- delikler a(arak dış ı tiı l~riye 
li IUbHe untindeki me~lf'nln bir tok alabiliri7. 1·a! i te en Vf'rimli •f'kft. za
kıl ıimJ ayıklayor. luhtetif unıan- Cerlcrindf'n biri! 
larda mubtelll poUükacı yayıaTalan, \'akub Kadri cihi bir un'atkftta kar 
edd Kalpakçılarbaşı aiıl'ıJan (ibi Tiır'- '1 ~ıtt"e en pliri.iı.,üı hürmet, ona nlüm 
ki)·enin kurtuhı' muırı.kn'i1 kendi eilc- kün olduiu kadar düqün'ıiÜZ bir di l!e 
rinde o1du(unu ateme U8n edip durur- dit üncelerimi1i ('tplak cOyliyelıilmck· 
d.u. Sonı·a da ikide birde "Va'1elmej!e tir. ZRten o kadar ehemmiyetli bir 
kalkışan epeyce Iİ)'·a iyat illür\ikt:i.ı.o;Ü tnevru ü~rindeyiz ki! .. Dikkat ede1İmi 
dinlerdik. Bu paıhrdılar al'tinıda .-rla- dünkü devrilmf'yi önlemek i ç ın ba'ı~ 
tanlıktan tibiJ'\ir ,,. ne 11;üylNh;inl bilir \.-urdu klan tedbirlerdt'n tam rayda a
baıt kalemlere de ra lanırdı . fohtcr"m lamıyan ata1anmııın ibret alınacak bir 
edibimiz... fU son makalcleriie o ~bi~e- tarah "·ar. Görülüyor ki kendileri bir 
rin rOn}ÜnÜ. yeniden ıs.ıtnu-. tır, (plltla ('Ok kan ık hafiitahia kA!"ll tek i\ic a
Yakub Kadri Karaosmanoj;hına bir n.nıı larclır. E.ckl tabirle devayı kül! 
müjde verecei;im. O müjde ,uJur ki llalb~kl ıe(ml ramanlann ciksiri 
arkada ımı~ dlk.katlerdcn kal'tnq aıam• dtdiii bö1le büyülü t 0ir .. de\1l• 
ol.mut ihUmalile enditelendii-i hlııb4!r dfiil, ... ıya .. iyatta, i(timaiyatta: hıbahet
... ,.anl Maarif Vek.lleünin ban li .. eıente te dahi yoktur. Olan ~ey mailim. Yani 
&itince tedri\at yapan bir lr..lıhik şube birhirile ,ö)·le veya bo -le ter\db edl
açtJi'I haberi- Türkiyede irfan davala- lert"k . u wya bu halde kullanılan kü
nna HVc\ du1an ha)·li fikir adaınını !'iik i1ıiclar ... 
çok atakalandı.rını,tır. Batta ,,amata-.ll. Türl<lyt', bir t.kırn mınnn. kalkın.tı 
fakat faydalı baıı %eki maç-lanna da kıpırdamalarından aonra bir de (in· 
yol açmı hr. Bunlardan blr 'ıla~ın:ıt ken- terral) ·)·ınl burada tam, kümH ve 
dimin de f8.}ıid olduitJnıu muhterem ı:;anıil ~ıfatlarile tercüme edebileceicim
•rkada!Jtm• say(1 ile teb,ir edebilirinı. 

1 

tnlolı\h hamlf'tin~n .~ahramanı oldu. 
Gelelim asil mesele1·e: Bu ahlı!Jın, mJIU bun)'e)·e ka:r.antltr
Yakub JUıdri, OMnanh tmparato~·lu- ma~ı ar-ıu edilen vasınarı cer~ltle".ıtir

funun .ıevriliti.nl w onun muhtelit m4!k ve i)'ice perçinlemek i~in ne yap
çokm• devirlerinde siyasi; askeri, nıa- malt? .. 1,te Yakub Kadrinın :l4 1 :t:_~ıin
U ve idari ilh.. ıslahat tewebbü .. tel'i1e deki ana caye budur. Ve bu yuk.--ek 
kendisine vurulmak btenilen payan- lde-ale dofnı Maari( VekilC'Unın attığı 
dalan pek eüzel anlatıyor ve nihai Adım sebebilt'dir ki arkada~t7. bah
ka.ranna varmadan evve.1

1 
her tt(ckkiir seUiiimi1 r01el satırlan yanın$ bulu

merbalesinde Jru.mi hükümler veriyor. nuyor! Ancak, araba bo me~1~se 
Bl1.lere rÜlteriyor ki, fahr çata.r çatır- hatlı ve bununla bf'raber dü Unü1nıe
da)an bü.yUk blna)·a bir çok kılfe!'I ta- fil IRmn ,.elen başka humslar yoL. mu? 
mircisi fU veya bu tavsiyede bulun- i te ikinci )'&7untıda üzerinde )'İ.İtÜ
JıloUf, fakat bunlann tatbiktndl'ln kur- mek iJtt"dliimix bir ttminl Benim şah
tarıcı ve devamlı bir fayda görülC'mc- liİ müli.hau1arım1n. ehemmiyeti olmı
tniştlr. Bu pek yerinde gôtüşünden yab11ir. Fakat bunlar, olrun " (hu-
50nra aziz dostumuzun dikkatimirl, mani2mn) muhibbi Yakub Katl ri.nin 
eheınml1· etU bir kaç tarih nokta~ı Ü'IC- yenidtn bn"Tı müoıahedelerini Lb4! hi l
rlne çivUediğinl farkediyoruz. Zira 5a- dirmt'sine ve!'llt ve.rirq ne i li ' Çi.ii,J..ü 
ym ve nefis ed.ib, orlaı;ai adtnt alan o uman bt-n bile yanmın bir~ye 1-a
zaman kadrosu l('lnde Avnıpnnın bi't ramı, oldujı.ına inan•ca(ım. 
bayat ta.slatını çizmiştir. Ve bu ta!lak 
biç de k.ariltatür değildir. O devre aid 
bufÜDkil tarih an.ş;Urmalarının ve.rdi
il yeni ı~ıklarla bahsettliim levhaya 
belki bir iki küçük (rölul) yapılobi
lir.' 1,te o kadar! İç Alemin büyük tah
lilcW Yakub Kadrinin ı,uelledif:I bir 
kaç nolctayt beraber gôrelinı: 

Anadoluda petrol 
buhranı kalmadı 

Şehir Meclisi 
dün açıldı 

1 i''''''''ilsll''''''''llaaERLER·······ı ı 

Yali, fimdiye kadar yapı· 
lan ve bundan sonra da 
yapılacak ifleri anlattı 

Dün öğleden wonra Şehir Meclisi a
çılmıf, VaH ve &le-diye ttiıı;i LO.tfi 
Kırdar 9..19 5eneaindf'n bugüne kadar 
yJpılan işle-ri izah etmlltir. Bu izahata 
göre Belediyeler Banka<ctt'\dan yapılan 
beş milyon liralık i~tikraıın dört nlil• 
yon lirasının ,ekildi~ini, bu para ne 
Eminönü meydanile, Gari bulvan Kos· 
ka ve Surpagob mıntak"Ianrun hıtimliık 
edildiii anlatılmıştır. Halen elde bet 
milyon liradan bir milyon 778 bin k'ü
sur lira kaJ~tır. 

Vali. bu sene yapılacak tş,ler hakkın· 
da da fU mah1m.atı vermi,tir: 

•- Eminönü - Bahkpauln ve Unka
panı arasının iman; Unltaparundan 
Aksar11.ya &iden yol, Beyazıd meydanı 
ve kaıinosu, Koska caddeıl, Tak~iın .. 
Eminllnü gerls.l, ve Dolmabahc;eye ka
dBl" inen L-0..na park uhası, Surp&Rob 
mer..arlıılı, Mühendis mektf'bi önündeki 
~il ha, Kaba~ vapur iskel~si mey• 
danı, Üski.i.dar iskele meydanı, Boğa-
7.tn Anadolu sahili, Kndıköy meydanı, 
Mı1lırçarşııu ve Fenerbahçe mesir~ ..• 

Ticaret ve Nafıa Vekilleri 
Bayram {\tilin! ~hrimitd• ~iren 

Ticaret Vekili Na'l.tnl Topçollu ile 
Nafıa Vekili Ali Fuad Ccht.!!!oy dün 
Ankaraya git~lerdlr. 

Mütekaid, 
dulların 

yelim ve 
maa,ıarı 

Mutelı:aid, dul ve yel.im maaşı .. hlb
lerinin 6 aylık yoklamalarına ikinci
te,rinin.8 lnct cuma günü be.,tanacakttr. 
Yoklamalar ayın 25 incl paurtesi gü
nüne kadar devam edecek ve hereün 
9 dan 12 ye ,,. 13 ten 17 ye kadar de· 
vam edecektir. Bu tarihe kadar yokla• 
maya gelmiyen.lerin muameleleri umu
mi maaı te\•riatından sonra ikmal e
dilecektir. Zat maa,ları sahiblerl fo· 
toğraJlı nülw cü.zdanlarile resmi se -
ne.dlerinl ve birer aded yeni çekilmi.f 
fotoğrananru, malUl olanlar da malıl-
1iyet raporlann1, yoklama ilmühaber-
Jerile blrHkte biızat götürüp mensub 
oldukları mal müdUrlüklerint ibraz 
edocekl•rdir. 
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lktııad 
* BULGARisTANDAN KÖMÜJt 

GELiYOR - Bulgari!tan için yenid•n 
verilen kontenjan -sebebile mühim mik
tarda kömür gelmeıe baflamı,tır. * İKTISAD VEKiLİNİN TETJtiK
LERİ - Şehrimizde bulunan İkt1Md 
Vekili Hümü Çakır SUmerbank labri· 
kaları mamul&tının sahfı için kurula
cak yeni t ltlllt için tetkiki•re tMşla· 
mışt.ır. Sümerbank umum müdürü 
Btirhan Zihni Sanus da önümüzde'ti 
hafta içinde Butaadan .. hril)lize dön• .. 
cektir. * İTHALAT EŞYASI - &ın gün· 
lerde limanımıza mühiın miktarda it
halat eşyası gelmiştir. Bu meyanda 
Amerikadan 1 milyon 200 bin kilo 
deri., lbtikli pamuk mensucat, otomo
bil aksamı, makine aksamı, elektrik 
mahemeg, Macaristandan fotoğraf ka
ğıdı, matbaa kAtıdı, Yunanl.standan ki
reç kaym.ı&ı ve bira mayaa&. ıelmi.ft.ir. 

* ALTIN - Altın fiallarında dü
filklük baflan'.lı,tır. Dün bir altın 2-l 
lira 4.0 kuruştan muamele görmü,tür. * İPEK RÖKOLTE~IİZ - Bu .. ne· 
ki ipek rökoltemiz geçıtıı yıllara naza• 
rM u:dır. Fakst fiatlar geçen 'lt?l'\cden 
2,5 lira !a:ıla&ile 10-15 lira arasındadır. 

Vilayet ve Belediye 
* snnıt İMDAD MERKEZLERİ -

Beyoğlu, Üsküdar ve Lıtanbul semtle
rinde 3 hastanenin birer imdad.J ııhhf 
merkezi haline a:etirilmesi kararlaf ... 
tırılml,tır. Buraya yalnız yaralanma, 
ka.ı.a ve emsali a:ibi ameliyata lüEWn 
ıösteren luıstelar kabul edil..,.kUr. 

* TOPKAPI MEZARLIKLAltl -
Topkapı mezarhlının orta kıaımlanna 
ölü gömillmesi menolunmuştur. Diler 
taraftan bu mezarlığın bafından Fran
sız mezarlıjına kadar olan kısmına ta
ze fidanlar dikilmesine başlarunJ.4hr. 
Bu suretle bura'.'!11 bir ormanlık haline 
getirilmit olacakttr. 

Deniz ve Liman 
* İSTANBUL • KÖSTENCE HAT· 

Ti -- İstanbulla KöslenC9 aruınd.a ya
pılmakta olan seferler tekrar lntiıamR 
girmiflir. Trarullvanya vapuru eılc.i 
program mucibince bugün lC.ô!Jtence
den gei~k ve pe,...ınbo sünU Kös • 
tınceye dönecektir. 

* iTALYAN ACE1''TASI - Akdeniz 
harbi yüzünden İtalyan limanlarile 
İstanbul arasındaki vapur seferleri 
ilğvedilmişli. Bu oebeble '°hr!ınlzd<kj 
Adriyaüka. acentası faaliyetini taill et
miştir. 

Kömür tahmil 
tahliye işleri 
İfCİ 
alınan 

buhranına karsı 

tedbirler iyi 
verdi netice 

Son aylar zarfında limandaki. kö
mür tahmil ve tahliye i•lerinde baş· 
rôsteren işet buhranile Limanlar u
mum müdürlüğü esao;lı bir 1Urt'lte 
mefgul olmut ve buhranı İ7.31e edı
cek tedbirleri alarak normal vaziyeti 
iade etmiştir. 

İşlerin ak.umadan devam edebilme
sini temin edecek kadar amele temin 
edilmiş ve bunların maliye ile olan 
vergi itleri halledilerek kendilerine 
birer cüzdan verilmiştir. Bunda.n b• -
ka tahmil ve tahliye tşc;ilerinin ehli-
yeUerine göre ye\'miyelerine de um 
yapılmıtbr. Umum mildürlük limanın 
biltün lhtiyaclarını temin etmek tçln 
daha 150 ameleye lhüyac oldutunu 
te~pit etmiştir. Bunlann da te?minln 
çalı,ılmaktadır. Maamarıh bua:ü..n.kil 
kadro ile yükleme ve bofaltma itleri 
ba,arılmaktadır. 

Rıhtım hamallannın araba farkla• 
rından alacaktan olan 16,000 Hrı da 
kendi1erine tamamen tev:ıl edilmlf
tir. Bunun için Vil&yette tetekkül e• 
den komisyon mesalJini bitinnit ve 
parayı tamamen tevzi etmlftir. 

İktısad Vekilinin ita 
sabahki mıfgullyali 

ftctıud Vekili Hüımü Colcır, bu ••· 
hah Sümer Bankta muhtelif mesele
lerle me,gul olmu,tur. Vtkil, bu a
rada Mıntaka iktuad müdürü Hı!Qk, 
Ticaret müdürü Avnl Sakmından pa• 

muk ipll~ tevziatı hakkında izahat 
almıft.ır. 

Kıı talebenin kıyafeli 

i~z Btıhriye Nuı.rtft.ın, Yun nis
tana müessir yardımların h.ı~1adıiına 
ve devam edeceğine dair .,lan beya
nab İK ba haberleri teyid etmek Y't 

tamanılamaktadır. 

Binaenaleyh, Yunan ıularmda ve 
karalannda muktal:İ üsler sür'atle te
sis ve lcab Hen hanrhldaı.· ikmal 
edi ld1kteıı aotta Yunan • ltalyan har
binin birkaç «ün sonra dah.ı cenit 
hir cereyan tanı alacajına intizar et
mek doğnı olur. 

Yunan - Arnavudluk hududunun 
coirefi vaziyeti, Yunan hududunun 
Arnavudluk hududunu \:avramakta 
elmaA doloYısiı. eevkulceı-t balamın· 
Un Yunanlılara da.ha milsalddir ve 
Yunanlılar ,e. ·er kuvvetlerini ve , .... 
ıd1 etlerini rnüsaid ıötııtrek, mettll 
Epir mıntakumda müda(aa ede:rken 
mühim lru"'·etlerle prbl i\Jak~on.ya 
mmtakat:ından Amavudluk içerilerine 
taarruz ederlerte bu mretle Yan ya 1 ti· 
kametine doiru Uerlemit olan İ talyan 
ordusunun IerHerine dütett-k '"aılşet
tedirler. Böyle bi.r hareketi icra ede
bilmek için , u yollar da "Vardı.r : 

ı - Florin& .. Göriff .. Berat, 
Z - Kesri.Ye • Görlte • Be,.t, 
S - Koniçe • P remet • Kliımre • 

Tt.pedelen. • 
Bıı yollar Ol ıniişkülilla büyükÇ<ı 

kuvvetlerin harekitına mw.Idd.lrler. 
Eter İtıılyaıılar, ilk beklendiil clbi 
çok 1ıtri. bir tanda \re o wnan ti.aha 
yıfınaiını tamamlayaınamq olan >:11-
nan aeyyu onhıwııu bularak onunla 
heA.b söne.ek bir surette hıttket 
edebilmiş olu idiler böyle blr lfhli• 
keyt önlem.it olu.rlatdı. Şimdi bunu. 
daha büyük fedakirlıklarla ve dıba 
faıla milşkiUıi.tla yaıpmak mecburiye
tendedirle.r ve eğer Görice mıntaka· 
ıından inkifAf istidadını ıösteten ı:u
nan hareketini dutdu.rmaia muvaffak 
olamazlarsa ıerek Epir mıntakuında 

J i\erlemi, o1an ord\l lan, cerek.~ cenu
Orta mektebe devam ~en bau kıtı bi Arnavudlukt.aki umumi vaziyetleri 

talebenin saçlarını fantaı:i bir 1t1ret- ePslı bir tehlikeye düşm~ ve bu su· 
t ke ti k t 1 kli b . retle, l'tl t5tr hareketini teıihll maksa· 
~ 8 r~ -~~ J:ıe çora 11Y• dil~ başlamı4 oldu'k.lan b u hllteket 

dikleri ıorulmu,tur. Bunun için alA· bili.kis A.nıavadlnja çok fa.ı.la kov• 
kadarlar kız talebenin klmllen kalın vet ve vesaitin taMi!l mec:buri)--etinl 
ıiyah çorab aiyme:lerinı ve 1açlannın husule getirerek onu daha fazla \,k.'1 
da yeknasak olarak kesilme.~nı ka· etmi.t olacaktır. 
tar vermiştir. Bunun için haftanın italyanlann bu harbe, lıasımlannı 
muayyen günlerinde ıılu ltontrollar cok istihkar ederek pyrlkift kuvvet 
yapılacaktır. lerle başlamış oldukları arhk tama• 

rımı:ı: tamamen hareketsiz getl11 hl"' 
Bazı ihrac maddelerimize k:ıktı• 
ricden mütemadi talebler yaP 
dır. d lud•" 
Buğday müvaredatı Arın ° '-le"' 

etırıeJ\ 
muntaıam bir surette devam zar.O 
dir. Fiatla.rda geçen haftaya rı~._.ıct 
hiçbir değifikli~. olın~ıtUr. i)l'as3"' 
t.aahhüdlerine gınşen tacırlerın P et"' 

ı b::ıv•8 dan mütemadiyen pir ne ~u . · itJ111•fit• 
meleri fiatları yeniden yuıc.:; ıı6r' 
Ge~ haftaya nazaran cınsieruıe })it 
pirine fiaUarında 20 para r.~da~,bfl· 
yük<eklik kaydedilmi,tır. ~!tık ki> • 
kaları da piyasadan mal toplaf!\J ola' 
dı.r. Bayram münaaebetile durn;"'!ışU!· 
yıııpıla Ntışları yeniden b~t 11bu ~ .. 
Yerli fabrikalarla birlik aıahırı rn11 

ltr i 53d11"l bahtan itibaren te ar 'P ya b fııl• 
toplam•ğa ba,lamıtlardır. 1'ale 1,i.ks!I'" 
oidui;u için fiatlarda hafif bir ) 
me müph~eı edilmektedir. •ı 

Finlandiya ile ticar.et!~~-
Ankar•d• bulunan FinlanôlY ,.ııı• 

rahha.slarlle müzakerelere deva~ .,d,. 
Tür.,Y mektedlr. Finlandiyalılar eritt' 

tütün !turu meyva alacal<l>r • y ..... 
ı rctfr I,_ 

klğıd, madeni 'lYa vereceltl• (;,,. • 
iandlya ile eremızdakl Ucaret r ,,.9'• 
.. beUtrl Sovyet Ru•y• vaaıW1~.jıeetk 
lacaktır. Finlandiyadan ,. 't f\Jrt"" 
mal11Jır Sovyet RUJyadan tra~~ ?ı~06ko .. 
tile ı~eceklir. Tral\Slt bedeli ıı-'
vıda pefin olarak ödenecektir· -

938 tahvillerinin 
ikramiyeleri µ· 

r • '1• Ankara 4 (A.A.) - Ma ıY ~ıor~" 
leli ve Türk.iye Cumhuriyet 
Bankuından bildiriimlştir: . U 19'1' 

Yüzde beş faltll ve ı1trıun1ı;;'ıo !"• 
tııhvllltrinin bu gün (4 /111~~ 
1arttll) Merk.. Bankası k•" ,. 
Maliye Vekileti, Merkez Ban rıottf 
diRu bankalar mütnel&illeti~• 1,.1)4 

huzurunda yapılan beşincı Ut! 
kef]deainde: U!" 

36921 numara 10.000 
374.083 • 10,000 " 
36929 • 5,000 • 

149491 • 5,00o • 
42353 • ı.000 • 
81922 ı,000 " 

149499 • ı,000 • 
201535 ı,000 • 
296271 • ı,000 
!504~7 • ı,000 • 
409286 • ı,000 • 48011 • 3()4 • 
142725 • 303 • 
201537 • 303 • 
211995 • 303 • 
223111 • 303 • 
262076 • 3()3 • 
27M38 • 30S • 
~772 • 303 • 
333290 • 303 • 
359648 • 303 • 
372648 • 303 • Osmanhlık, garb .ilcmin\ bit" vak\t T' t V k'I' b 

önünde •ürüyor ve ona .kudret, ·- ıcare e 1 ı, ayana-
bad \'e metleni)·et deni• verıyordu. d ,. 'lf d b 1 
Halbuki on A!kizinci asrın sonuna tın a, ngı ere en o 

. ~;:==========================================:;- men anla tlmı,tır. Bir halta.danberl, 

1 1 
yıldınm harbi fÖyle dursnn. ancak 

H E R G U" H B ,. R .. L ' $ E L E garbi M•kedonya cepb .. lndo mili•• · 

374087 • 303 • • • 
409278 303 ed ,u .... 

ka:wuruı ve aynca 596 ad ııet ' 
raya. 40 er lira !kr&II1iye :" ./ 
mıştir. ~ ııl"- » hanil talihli muharebeler'• hudud. ------------------------------------------...1 üzerinde sap1anmakttuı, Ettir ct:ph• · 

doiru bu vaıiyet tenine döndü. Acaba 
Uerl O<manlıhjı ı<>ide bırak.arak ıerl miktarda fentke gelerek 
ve çapaçul bir hald4!ki A\rrupavı İIPr
leten blsun neydi? Yakub Kadrinin 
bu babcla tereddüdü yoktur. Gttrüyo
ruz ki kt>ndisi bu aland• nice Uinı adı
ınlle e1ele \'ererek !$UDU diyor: 

b h .. .. ·ıd· s· f" b' . d ~ kt b d d' k' H k sinde do Görlce • Lh Kovtk - Yan• u ranın onuna geçı I• ır şo or ıze yaz ıgı me u a ıyor ı: « asta ve sa at ya yom~ Erliri • Yanya yclunun te-

ıd ~ b• b k • . . .. JRkl noktası obtn Kalibaki hanına ve 

Şam Başkonsol~•ıı• 
muzun ölüı:rııl ~ i:inl sö lemektedir 0 UgUmUZ zaman ıze a aC ak bır yardım Sandığı, olduk- ı onun garbında Kal.,.... vodisl boyu· 

1 na vanıbilmtkte.n hatka bir İl yapa-
TeHSürle haber alıhA~el"'; 

Şam bafkomolosu. Neeaü )1 e~ ~
oğlu kalb otkteıinden vefat ..,ı• "',. 
cem.ıeet orada bürük bir ihtır1, _ ~ .. 
dmlerak bıı sabahki. tre• ıııi>" ;o 
miu muvasalat etmı.ttir. B ıaıııı'~· 
le namazını müteakib l{arac•siP' 
Menemencioğulların ınakbe!e ,.d• 

nedilettktir. t 61'~~· 

.Bunlan (prbWan) bu mütbit kol· Memlelcetimi:ıin muhtelil mıntaks.-
bustan kim kurtardı? Bir takını di}ıi larında petrol buhranı hiaedilmekte
kahramanlar nu? Gökten ilham alan dir. EkMri ~hir ve kasabalarımızda 
bir takım reııı.uller mi'? Hayır! Sadece elektrik tenviratı olmadığı için halk 
riine, rorme& daracık hücrelerinde. petrol lambalarile ihtiyacını temin et
.~. mektedir. Son günlerde Erzincenda 

ten SOllra ailemize muavenet edecek bir tAır.ekkül yoktur)) - İ mamıılardu-. Gerek, ~~li beki hanı, 
-Y gerekle Kalamas deresı ısa hudttdun 

Cemiyet ne yapıyor? - Belediye •oförlerin yeknasak elbi- ıı<k ""'iınd• de~ı~rıer. .. 
' T Harbde hasmı ıstlhkar en b uynk 

eski Yunan e Utln meUnlerinl ter- petrol 11lt.1ntuı daha ziyade hi~edil
cüme ve tefsirle pt;inen yan ~. yarı ml~tir. Erzincan Vali'>inin te,ebbüsü 
tok ban adsız sansız, yersiz yurd!tuı ü zerine f"hrimiı.d«"n Erı.incana petrol 
ilim adamtan._. gönderilmiştir. Ticnret Vekili Nazmi 

• ' d•• •• "' • b J d dJ j} J J hd yanhşhktır. Hanrlanmadan hm kaJa• 
sesını uşunecegıne un arın er er e meşgu o ma ır nnın hareketini taklide çalt•mak da 

Dünkil gazetemizde otobüs sahiLle-ı nı:ı bir mesleki cemiyetin temin et- ı eberiyetle otobilAlerin içi temi:ılen ... çok tehlikelidir, Atalanmız.: . Her ku
rinln şik3yetlerinden bahsederken, şo- meai de ne dereceye kadar kabil ola- med.en, gene sefere baolarlar. Uyku- tun eti yenme%• demiflerdjr. Bu ıöz 
förler cemiyetinin otobÜ! ve otomo- bilir? Cemiyetten, her hangi bir te- suz olan bu soför ve biletçiler a:eceya- ne kadar beliğdir. 
bil sahihlerinin derdlerile alakadar şekkülden beklediğimiz. ~k ,eyttt rısına kadar hiç dinlenmeden çalı.. _____ ...... ________ _ Necati merhum, edebiya ,..,,.._. 

Evet hiç şüphe yok ki böyle. Ge(cn,. TopçoıJ:lu petrol m~leıl hakkında fU 
]erde bir makalemde dediiim gibi kı ın malO.matı vernıekte.dlr: olmadığını yamuştık. ·Bir şoför~ im.. vardır. Her şeyden evvel, bir yardım. fırlar Ameien'n ·ş t · •- n ile 

·ı id ' · k d d BI · ı . ı saa ı, ıt .:1:a un 
z:'sı e ~ ıgımıı hır me tubda eni- ı~dığına ihUyacımız var ır. r '°'" tahdid edilmiştir. Ameledt'n başka btr Yunanislanda kalan 

ıin maruf slme1anndan tıııerı~ ""' .. 
de Tehir m;rhuınun oğlu, •• "tı 
Rauf Posa merhuınıın .. hJ.id.1 ı.ıu"":~· 
doiıı Ajanıı Umum Muduru .,,,,ı IJI ... 
Menemencioilu. Hariciye trrn 

1 
pj\' d" 

bi Numan MenemencioğlU 11 
d :tıldl' 

bütün Ylkıcı kuvvetleri ortahjı dondu- ,_ Bu güniln en mühim rne!l.elc:?sl, 
rup kefenlerken ,ıelecek bahan hazır- merkezlerimiıdf'ki depolarda bol bol 
layan teni& sadas:ız çalışıcı nice petrol ve mü~takkah bulundu~ hal
tabiat unsuru '·ard1r. Günf'ıtin ışığında. de teneke ve varll yokluı'tU yüıtinden 
topra(ın karanlı(mda, rüıgann kana- Anadoluda, petrol ve ı:nü.,takkatı .bu~
dında ıe1en bu müteva21 fakat )'ara- ranı duyulmasıdır . Tngiltererlen Is
tıcı kuvvet1erdir ki ulu aiacların üze- tanbula mühim miktarda teneke gel
rine njunm ta1eliiini \'e mayı~ın ı.cn- mi~tir. Bu miktar, teneke b11hı·en1~1n 
ıinliğini retirip giydirir. Y.ııkub Kad- önl.ine geçec«"ktir. Bu suretle Anado
ri devam ediyor: luda petrol buhranı da kalmıyacak-

lıyor ki: for ifliz kaldılı uman, onı yardım feY olmıyan şoför ve biletçil~rln kaç 
·.Şoförler cemiyetini~ tek bir vazi- e~ecek . bir te,ekkül yo~tur. l'llçin saat çalışacağı tahdid edl1memi~1 ir. 

fe!ll vardır: O da, ,otıbrlerden her ay boyle btr lçUmat teşekkül mevcud Sabahtan geceyansıns kadar çıt.lışan 
aidat almak ... Şimdiye kada~ t;0fôrler olmasın? Hastah~, iş!iiıli~. lr.;~ bir bir fOför bu işe nasıl tf!lhammill eder? 

mallarımız 

·Avnıpah müverrihler bunlara ('Ok tır.• uman sonra (humani~te) yani in~ni- ::,;:_ ____________ _ 

yaıçı unvenın• vermı,ur. Çünkü hun- Dilenci kadının katili 
Jann ,-ün yüzüne (ıkard ıit ler!indc ki-
tablorda i.nsanlann insanl•şm1' mrı yakalandı 
bir mucize gibi ayan olmu,tu ... V. 11 ..... 

Bütün bu noktalarda sayın muhar~ Seben altı yaşında bir dilenci kadı-
rirte kendi dü.~üncem arasında rn ufak nının 2engin zannedilerek kaf&Mnın 
aynlılı:: rörmüyonım. Ancak Yakub kf'ıildif(ini yazmıştık. Bu cinayeti ya:
Kadrinin ilk makale!indeki "1 son cüm pan Remzi isminde biri yakalanmıo;:hr. 
Je lı:ıerlnde durmak iıderim: Rf'mz.i bu cinayeti yaptıktan sonra, ka-

cemiyetinin bundan başka hır ~ yap- yardım sandılt lazımdır. Olenlerın a.
tı~ına şahid olmadık. Eskiden şoför- ilelerine yardım mesoleıi de ayrı bir 
lük yapmak için vesikalarımın Bele- mevzu teşkil eder, 
diyeden alıyorduk, şimdi bu vesika... Şoförlük çok: çetin bir meslektir. 
lan almağa cemiyet tavassut etmek- Sık sık otomobil kaz.alan yilziınden, 
tedir. Bittabi cemiyete aza olmıyan toiörlerin sakat kalmak ih timalleri 
kim!lenin veıüka almasına imkAn yok- çoktur. Halbuki malUl bir toföro yar
tur. Bu şerait altında, cemiyete OOğh dım edecek bir mües.oııeae yoktur • 
bulunma i<a mecburuz.. GECE OTOBtiSLERDE YATA~!.AR 

ŞOFÖRLER.İS BiR YA ROL'1: Şoför mektubunda, otobüslPrde ça-
SANDIC'.il YOKTUR lışan şoför ve biletçilerin de halinden 

Şoför, mektubunda bu satırları Yft!- tu suretle bah!!ediyor: 
dıktan sonra, bir tf'şekkülden rıeler ~Otobilslerin garajları yoktur. Da
beklendiğini şu suretle iuh ~diyor: ha doğrusu garaj masrafı vermemek 

cHer me~lek erbabının aza olduğu için otobüsler açıkta durur. Me
bir teşekkül vardır. Fakat 70f~rler cidiyeköyündE"ki son otobiis: dura~ın
cemiyeU, bizim mes:lekt lhtiyacları- da, ıabaha kadar açıkta bekleyen o
mn:ı tatmin eden bir teşekklil değil- tobil~ler vardır. Bazı $0fôrler, bilet
dir. Esasen bugünkü ihtiye.cları, yat... çiler bu otobüslerin içinde yatarlar, 

Asabı nasıl bozulmaz? Bütün bun~arı 
ancak bir şoför billr. İ.stanbulun dar 
ve kRlabalık sokaklarında, bir kazaya 
meydan vermemek için, kAç defa he
yecan duyar? Bütün buııl11n uzun 
uzadıya yazmak lizım... Hele cet.a
tar! .. • 

Bir toförün gazetemize gönderdiği 
bu mektubdan ban J)Arçalan yuk.-rı

ya yazdık. Şoförlerin de içtimai derd
lerile al8.kadar olmak, bunları kuv
vetli bir teşekkLile ba~lamak zamanı 

ıetmittir. Kaza e~asında 3akatl~nan 
malıll kalan, iş bulamıyan l(lförlere 
yardım edecek bir sandık kurulmalı
dır. Halbuki Belediye şoförıeri.ı yek
na~ak elbi$e ve kasket (tyınelerUe 
mefguldür. 

Yunan - İtAlyan muharebes.l b11ı•l•-
dığı umın, İtalyadvı slpart, edilen 
mallarımıı. Yunan topraklarında kal .. 
mıştı. Ali.kadar tacirler bu mesele 
hakkında Ticaret VekiJetine müra
caat etmişlerdir. Vek&letten verilen 
malümata göre, bu mallar Türkiye .. 
ye retecekür. 

Moliirlü trenler 
Devlet Demiryo1ları ldaresi dfmir

yol hatlarımızda işleyen motörhi tren
leri arttırmıj:a ve yeniden bazı h~t· 
lara te,mil etı:neğe karar vermiftir, 
Haydarpaşa - Ankara arasında bu 
huıı;u!'lta bir tecrübe yapılqcaktır. Şe
bekede çalışan motörlü trenlerin ta
ml?"l içln de Eskl,ehirde Y"'ni bir mo-
tör tamirhanesi kurulmuştur. 

muhasebat az.asından :Mü~Y~e ti" 
mencioi;lunutı amca ıadesıd~dirt'· 

Aile.sine taziyetlerimizi b 

sallığı dileriz. , •" 

Kaplanların iıntıh• 
larına başlaıı~!,;ıı ~: 

Kaptım, c;arkçı ve mak~nls )caıJ.t \ ~ 
rer derece terfileri için :Miln' Jlafl' .~ 
klleti torafıncl&ıı açılan ı.nıü Jel'~ 
Ortaköy Deni:z Ticareti ~:P .'' A 
batlanmı,ıu-. Imühana 50 _. IJİ'~ .• 
deni'lci ittlrak elmittir. fnıtih ,10 rı'~,. 
gün ·devam ederek imtibllf'l e\'l°·ıe"'~ 
nakalAt VekAletine gönderı dtPW 
Muvaffak olanlar derhal birer 
terfi ettirileceklerdir. 

.... Çünkü işin en ırüç tarafı. İn4'a- dının çıkınlarını ÇÖ2'.JT'1Üf. içinde ümid 
nın, ln~n nıhunun, in~an kaf1ts:ının ettiği kadar para bulamamı.ttır. 

~..,,,..,,.... .......... .:__~~~...,,,,,..=---~...,..,,,....,....=------.....===-~~----~----,..,,,,.,..~~~....,..,...---~ .......... ~~ ..................... ~-------: ıcıl" 

b•ş"" ~·'· aonra bir köşeye abp unutan bu r.;ap- tid arka~ını danı edenlere dönmUt nünde durdu, gene kadın . ile •1"1 
Edebi roman Tefrika numarası: 32 Onu Fikrete tercih etmiyor musun?. Fikreti reddederek · uuklaştırıyor veı 

Ve manalı bir ıültifle bahsi burada kim olduKu, ne istediii malüm olma-
kapamJflı. yan bir adama, belki de bir serseriye 

Halbuki bu sözler Nedimeyi büı ... meyleder aibi a:öriinüyordu. Bütün 
bütün meraklandırmıştı. Şimdi de bunlar ne demekti! Ne yapmak İ !> ti -

sofrayı çeviren kalabahj;ın içinde en yordu?. Nedime belki de ne yapmak 
çok bu adamla meşgul oluyor, onu istediğini, ne yapacağını bllmed'.ğl l
giz lidt>n gi1liye tetkik ediyordu. çin böylt hareket ediyor, diye kendi 

Doktorluk tahı;.il elmif, hnlbuki •im- ker 'ine !öylendi İçini çekti. A~a~y .. 
di yaZJhJ\ne!!li var. Ne iş görür mnlUm sinjn doldurduğu rakı kad ... hini, göz
değil. Güzel, hoş bir adam. Otuz be- Jetini kırpmadan içen ve yü2ü kızar

Önümüzdeki tarab kadehi sofraya da sırada kadehi ile duda1<1arını ısla- şini geçkin a:örünüyor: Peki bu çoluk 1 mı~. gözleri bulanmı$, ,.trafına ntBri-
oturahdanberi yarımlanmamış tı. tar11k bu adamı tetkik: ediyordu. çıxu f,un arasında ne işi var?. Niçin 

1 

fet yapmıt insanların bud•la tebe,s .. 
Canan masanın başında nıl"':ıfirle- Alevin yeni ahpabt, e~mer, uzun boy- Aleve bakarken &:özleri riyle kısılıyor, sümü ile hAkan Jaleye. onu alkı,la-

rinin neeı'eıine iştirake çah.şıyordu. lı.ı ve a~ır tavırlı bir adamdı . Evvela dudaklarında fena, i~ri bir tcbeı.ısüm yan ~ne kadın ve erkeklcrt, durız:un, 
Mithat Şevketin bakışlarınd11n rahat- onu bf>~enmlşti. Fa.kat bu illi iyi te- beliriyor?. nazik, yavaeı yavaş rakı5ını lc;en Mlt
aız, gözlerini ne tarafa çe,•irtte~ini aır çabuk geçmişti Nedım'l: bir aralık Bütün bunlar Nedimenin hoo;una hat Şevkete, ı;.inirli ha.rPkf'tlerle sık 
ta• ınnı.ş bir ha lde yanındakilerle ko- onu, Aleve bakarken a:OrınU,h.i. Du- gitmiyordu. ·Bir serseri mi?• cİiye 1 ıık masayı t.erkeden Re.cıide, her 7a
nu,maya gayret ederek donuk bir te... dRklarını iı{rilten bir tebf.ssümle, göz- 1 kendi kendine sordu. Fakat Alevden mankinden gene, gLizel masanın ba
be!isümle gülümı:;eyordu. leri •in~i bir mana ile kıı:iirı.lf... Bu ne istiyordu bu adam?. Sonra Alevin tında gillmeye, mi!'lafirlerle . mee(Clll 

En çok Alev konuşuyor, Canan a- tebes."'ümü, bu bakıfl gürdüktc·n 1 ondan bah!'lederken söylcdi.Q:i ~zil ha- olmaya çalışan Canan~. he~ı~e cyrı 
rada sırada ona dikkatle bRkıyordu- sonra gene kıza öyle gelmi~ti ki bu 1 tırladı .• Fikrete tercih etmiyor mu • ayrı baktı. İ<;'inden: Nlr.tn, dıyı:ırdu. 
Kızının ne,'eıdnde, kahkahalarında, adam hf"psindtn, bütün o deli dolu. 1 eun?. demitti. Ne dt-mekti bu? Ev .. Niçin bu kadın kızı ile meıııgul olmu
g;ü lerken gözlerinin parlayıı:;ında 1 yÜ- cahil, havai ıenc erkE"k ve gene kıı vtlce, doha Reşide kapı'madan. onu yor, ' derdine çare aramıyor ve nic;in 
2unün gerllişlnde her zamankine hf.n- alayından daha tehlikelidir. 1 f!e\'meden evvel beraberce bir çok de- Reşid bu evi terketmiyor? · Kızı sev-
zemiyen öyle bir fl"Y vardı ki lunu Aıev. onu tAkdim ederlc:'!n: falar FikreUn mükemmel bir koca o- medilinl kabu'l edelim F~k.•t on~an 
hi1sediyor, fak;ı t lıim veremiyordu. - Bizim doktor, demişti . Ahmed lacağından bahsetmemifler miydi? Ve uLBkiA,ıp unutma11na. ıyı~:şmeııne 

Onun bir iki kere R('şide garib l-ıa- Be.r- ı Alev Fikreti brğendiG:lnl, böyle mü - yardım etme~i lizım. de~il ~ı. · . 
k ı !arını yaka lamı'- vücudü buz ,-ibi Aleve e dnktoru, kimin ne:ıi bu kemmel bir adomı elinden kRçırmak Eğer o gitse .. Nedimf'ye oyle geli '"' 
soğuyarak ürpermi şti. Bu ıece Alev Jdam?• ·e ıorduiu :zamansa, gene lstemed1j.'!:ini itiraf etrncmlı miydi! O yordu ki o znman her fflY e~ki halıne 
yanmdaki esmer bir adam!a da faz.la 1 kıı omuzl rını silkmlt: 1 zaman ,öyle düşünmU~tü: Alev bu, gelecek, Alev bir iki gün içinde net'e-
meşgul görünüyor, Pn çok onunla - Nr bileyim. demişti Çok hoş bir eğ!ent'Cek, her feyden ha·..-rs:in1 ala.cak, sine, tabii hayatına dönecek. " 
konuşup a:ülüyordu . Bu. ~ene kı:zın adam. Beni f'ıllPndlriyor. Galiba ev• bıkacak ve günün birinde nilıayet - Çocuklar dan.s etmiy•cck ml~iz? 
yeni da :r:ı s: , eilence arkadRcııarındRın bi-1 velce doktorluk tahsil etmiş, ~n_ra ya- Fikretle evlenecekM... Halbuki şimdi Bunu .söyleyen Jale Jdi. Nedım.e 
ri idi. Obürlerlne nispeten olgun, gü- rım bırakmıt . Şimdi yazıhanesı var. her şey değişmişti, aenc kız sevdliti, birdenbire düı;ıüncelerlnden silkJndi. 
ı<' · ~ Prkekti. ... , j Fakat i•i ne bilmiyorum. Zaten beni mukabele görmedltt adnmdAn nefret ft:labeyılne lt~k. olan. kadınları p.ahah 
Nedıme, aofranın obur ucunda ara.. allkadar da etmiyor. Bana bayılıyor. ediyor, fakat ondan vaz geçemiyor, hırer kravat gıbı alıp havesi geçtıkten 

kın adama kim bilir ne ii~idler, ne pencereden dışarısını ıeyrediyordu. dırınca kızının iri, eli gôı.18~1 
.. ~ı:ıı 

··~ hulyalarla bağlanan gene kıza baktı. Canan kenarda bir koltuğa gömülmü' tılaşb. Gene kı.z kavalyE.Sl ~ 
Jale Fanığun omuruna tutunnıuş, a- hep o donuk tebeuümle, dalgın dan- aruında, ona yaslannıış: tlfle!~ 
yakta sallanarak duruyordu. E,o;mer ıedenlere bakıyordu. - Haydi, dlyo!'du. HaYd.!.; r-3'" 
yüzünde, yalnız yanakları. dudakl~ rı Gene kadının, odayı dolduran müılk somurtma, bu g~e be!'ll· d• ' 
koyu bir kırmı 71ya bu1 an~ış, si:v11h , sesi kulaklarını tırmalıyor çiftlerin dansedeceji.ı.. Hepimiz.·· sef\ . 
~açları büklüm büklüm yagh pırıltı... dOnüfÜ a:özlerini bulandırıyordu ~ Ken- ctluin. ~· 
larla tepe!!!inde sallAnıyor, yü2und,.)d diıini yorgun bir takım (Ün·lh ve Ve dönrlil, Reşide doJrU 1.ı" 
uykulu, sarhoş üade ile k.i.lı<ldan , bo- l ı i ı 'h • J • ı • R ' •· 

1 
mes u iyet er, atta ıuç arın a5ır ı5ı - etid, Refid... " Jo)C" bir" 

ya~ı taze bebekleri hatır!atıvrırdu. altında mustarib, terkedilrııt,, çare~z, Retid hayretle dönnıi.işhl; pit t• 
Gene adP1,": • 1 tesellisiz. hi!'lcıetmekteydi . RP,id ötede, 1 dakl111rında küstah, müıtebıl ~,.. 
-:- Otur, dıyordu. Otur, dıns edecek \'tiıil pencereye dönük duruyordu. silmle Hive etti: .. e)'e çt ~ 

halın mi var!. ı Bu hal, ona, Refid •imdi dUn • - İhtiyarlar gibi bir lcotk ,,, ~·lı 
Fakat o ısrarla tekrar ediyordu: yanın başka bir , ucundaymış gibi mek sana. yıkıfır rnı?. J3!1 rtıi• r 
- Çocuklar, dan,.etmlyec:ek miyiz?. tı:ıftk ıeliyordu. Önünden ağır ıtır danı etmek iıtiyor ve sen c tı' 
Ve birdenbire bir çok ae:der yük-

1 

dönert'k geçen çiftlerin ardsından o- görüyorsun!." 'f{ıt''' e .. 
seldi. Herkes dan! etmf'k istiyordu. nun uzun boyunu, , .. ru, omuzlarını Canan Reşide bakıyord_ıı. veai~ ıe'' 

Alev annesine bakarık: ıörüyordu. Bu omuzlara, kaı;am:ık ba- hayyüı- ettiği gibi de&ildi. Jıık #'ffl,,,, 
- Artık kalkıı;ak, dedi. kışlarla bir yahancıya bRkar 1,1.bl 'a'- mitti. İşte o ateşli gene.'.~.'' 13it111.eıtJ 

. Canan yavaşca yerinden kalktı . lıep- 1 k~n. bakı~or ve cama dönük olan o ~çrı;cin, h.iiıkim erkek. yuıl.l· ,rır.'ıt1~ 
ıı onu takib ettiler. Jale koşmuş, rad- yüı.ü tahlıl etmefe çalışıyordu. Bu yO.Z velkt dü~üncclertnın JT'.I rıc • ~ 
yonun düğmesini çevirmişti. J\.tiiı.iğin hRy1tlinde dalguı, kederli canlanıyor- hissederek ferahladı .. ve geıc-Y~ıı'dl-
sesl yaklaşb, odayı doldurdu. ı du, ~z:-k y~bancı bir adamın yUrli... kendisine dogru yürurk:ellibj 16' ıf,. 

Alev salonun orta4'ında: Kend~ıne hır zamanlar, atetle, arıu bir teYl tekrar bulrnı.JŞ g klBşıt1 -of' 
- Herkes danı:edecek, diye bağırı- I ile bAkmı.ş olan o tözlerin donuk, rnn· Bir anda bütün derdleri ıı~_.OJ1:~ 

yord~. Herkes .. Bu gece benim ae - ,~z, k.~r~nlığa dik~lmif, o gPnc, a:er- Şimdi kendini a•ne ya.~nl~ ysııı11\tl"~f 
cemdir. Somurtmak yok, oturmak gtn yuzun bir thtiyarınki gibi ge\'fe- du. Fakat bu başka ~rH.i \J,11ııtıl ııJt:" 
yok .. Eğleneceğiz... miş oldufunu düşünUyordu Ve kofa- Deminki (ibl mustarıb, le& #r;-

Er~.ekler, kadınlar birbi~lerine s.p.rı- 1 a~nda yarattığı bu hayali, bir yabancı deQHdl. Ruhunun, bir 'o8"t 8çılıi ıY.ı. 
lıp donmeye başladılar. Mıthat Şevket ){ıbl yadırgayor, kendhıindt'n bir ,ey birleşerek bir çiçek gib ı!C~ bl!I 
Nedime ile ~alkmıftı. Jale l'aruğa a- k~pm~$, ka~bolmuşcaıma 1<;>inde bil- garib bir ı,ık yağmunl ile 1~rıd""t1rı'\' sılmış, yanagını yanağın:w. koymuş, yuk bır aızı ıle arkasını o•urduiu kol- b\ltiln bu kalıbalıktan, k bi'bl j~J 
a:özleri süziün dönüyor, gene adam tuj:a yulamıJ, büzülmüt. kederini uzak, fıkııt onunla, Reş.idlC e ~t 
ise yüzü sene kızın yüzünde arka ~ l saklamaya. orada kaybolmaya çalışı ~ ne yetecek kadar yalôO- v .,> 
daşhırından birine yava.şca qöz J...ırpı- yordu. olduiunu, hisaediyordU· ~ ' 
Yordu. Alev Ahınedle kalkınLıtı. Re- Fakat birdenbire çiftlerden biri Ö• ("1 
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Hayatta en büyük 
mürsid ilimdir 

i RE S M 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 

Günün başlıca mevzuu: 
"'
l _s __ P __ o __ R_~I Memlekete dair 

· · İstanbuldan İstan· 

Dün açı'lan Ankara Dil, Yunanistan nasıl bir memlekettir? 
l 'h Anadolu Ajan.sıruıı bül~nlerindeki 
arı • Ooirafya f ıkülle· rtun! teblijleri •failY• dercediyo • 

linin cephesinde Alalir· ~giltere 
kün bu SQIÜ Vlllhdlf Hava ve Dablll F.mniyet Nezaretleri· 

Krallık ve Cumhuriyet tarihine bir bakış 
6 ilin tebliği: 

~ (B&f tarafı 1 lnd ıahilde) 
.... ~· dlter kilittir ve içtimai mÜN• 
~ri.lt btitün memleket mUnevvtr• 
ı., llla>ıevl nılhrak olacak bir mer· 
..... ~•line: ıetinnek yolundayız. au 
hıt~rniı tahakkuk ettikten sonra, 
ııı,,k•• ıark bölreslnde de yeni bir lllın 
~ ttı. kurmayı Ebedi Şelimlzin ~iz· 
"1t, lııu1c.aı eden yüksek bir ideal ola· 
8- lOZil.müzden uzak tutmıyacail"ı. 

Mesaha ve nüfus-Din-Maarif - Maliye - Müdafaa 
Bugün pek. aı. dütman tayyaresi aa

hlU •t"'1'tır. Ziraat Maden Ticaret 

b-~ın davetliler, 

Londra nuntakasına ve Mldland Ut 
İngiltertnln tark kısmında birbirinden 
çok lllllk noklalara bomlıelar ablnuı ve 
bazı evler h ... ra utramlflır. Ölü "" 
yaralıların Myw çok azdır. 

İngilia BahriJ'e Nezareti de şunlan 
teblii ediyor: 

Yeniden iki İtalyan denlıalb gemlsl 
daha hafif kuvnllerlıniz tarafından 
imha edilınlıtir. Bu vak'alud•n birinde 
ıemilerimlı: hava .kuvveUerimWe ıe-,
rild mesai ederek dütman aemilerinl 
taklb eylemlttir. 

IL.U, •deb!ya~ tarih, coğrafya gibi, 
~ tuba inkişaf veren mevzulan 
~1'nına almlf bulunan bu mil· 
lı,k .. , İstanbuldaki efil• btraber, 
9-i lı.ultt.irüne ve bu yönden dUnya 
rıtıı ile bü)'Ük hizmetler yapacağından 

• •tınıyorum. Bu yoldaki lhUyac· eski ve l>ılll ltlynaklarından hız ala· 
11, ltarıılamaya, Cumhuriyet hültll • rtk bugüne doiru gelen, görütile, yep

" !imdiye kadar olduğu ılbi bun· )'eni bir hüınlnb:man.ın içerisinden 
'°lira da çalıf8caktır. doiufunu hıs.ettittm Ankara Dil, Ta-

l<!~•a, Dil, Tarih ve CoJrafyafa· rih • Cotrafya fakültesi, birçok me· 
ı..._ ~ının feyizli latikball için en halis deniyetlerln btıitl olan öz yurdumu
.. """'1ıu · ita ru, bütün lnsanhta yüksek bir baki
""- ~ eruni söyliyerek sôıü ar dl· kat olarak tanıtacaktır. Buradaki Y•tlı 
~l\llrif Vekiline bırakıyorum.• ve gene tlirn. yolcularının, hayaUaruıı 
'AN ALİ rtlcELİN NUTKU böyla bir hizmete valı:fettiklerini dil· 
ti(~.~ ~liteakıb_ kürsüye gelen Maa· ıünUrkan, bunda muvaffak olanların 
~ U Hasan Ali Yüc:el, ilk ilk tld- kazanacakları ve kuandıracaklan bü
~- •Ikııı.n.n bit nutuk irad ederek la d in b'· 
~hllriyıt hükilmeUnln fakülteden yük .. rall hatır yorum ve er u 
""~ heyecan duyuyorum. 

lft lıı iQi himıeileri etrt.llı '" a11Ml Sayın arkadaşlarım, 
' b::ıte lebarUz ettirm.i,tir. Bu nut- Cumhuriyet maart.finin Uerlemesl 
' Parçalarını q&jıya darcedl- lçln yakın dikkat ve allkalarını dal· 

...._ ma ilhır buyuran ve kendisi de yük-
~ llUYilJc Millet Meclisinln Myın •k bir kültür adamı olan sayın Baı· 

... Yırt misafirlerimiz, fakülteıtln vokil Doktor Refilı: Stydamo Türk 
l~ Oiretnıetütrit aeno taıebtler, ınaarif ailesinin şükran ve minnetle .. 

\ \t binaıına yttletmek.le, eskisin- tini, huzurunuzda arıetmek, borcum .. 
~tlıııU surette ç&lıf&ca&ı tUpheılz dur. 

'~' flkülteden Türk inkıllbının lt•ndilerinin biru önce lrad bu
'lıı il bGYillı: hlunetler vardır, Eaa· yurdulı:ları aöyl&\ılt Mllll Şefim!ıln, 
• '•ıın •dına va kuruluı tarzına Ankara Ünlverıi~si lı.kkındakl cll• 
~t ~den herkeı, bu müesseseden rektiflerine itarat eden aözlerlni, hu
~~tıı hbmetleri, kendince 1zth ıurunuıda Maarif V•kllliğine veril· 
tı.. ı~: Atatürk, ona, biz.im •lıttı.Jun1.1 nU• bir •mir teıtkld edt.rlın. Cumhu
"'-.. ~ •td.eblyat fakülı.d• adını riyet maarifinde vaz.i!eli olanlar w 
~· btıka memlokeilerdt bunun olacaklar, hu yllkaek emri "" dtr.lı:

,, olan ilim mü-•ltrina ko· Uf!, unla baıla yorine ıelirec«kltr• 
~ bir lamı tıtçmtdi. Bunun bU· dir. 
~ ~•aııı vardır, Tarih, Dil n Coj• Talebe arltııdttJarmı, 

' ~ulı..ı adını mUnasib ıörmeıJ, Sözlerimi Maltre hltab aderak bilir· 
~ 1ltbınm bu mil._ eden bek· mtk lattyorum. İçulıindt f yla alıp 
\ ~ i>Yeyo &&rahatlı lıartt etmekte· yeıı.U~inia bu binanın alrıına yuılı 

!ı, ._••Yeyl ıöyle hullıa odeblllria: va kıymeU tbtdiytılera uzanan bil· 
~ l'tılltJarına inmek suretl!e me· JUlı: llt!ı;f.I, alıler de, Umlz yürekleriS 'Ydı.nlatılmaeı, bizimle müna.. nlıe aynı ıallbetle hak.kediniz: 

' b~Iunmu1 milletlerin tarihine, ·HAYA1TA EN BAKİKl MtlıışiD, 
~~di gözümüz ve kendi M11ayı ... İLİMDİR.• 
,..,., .'kılması, Türlı: dllinl yabancı Mlllıtiniza ,,. lnaanlıta hizmet ti· 
~~ esirliğind•n kurtararak k•h- mek için llın huntt.ilinit hayat.ınız
~,'Ue:rt ve imkAnlan içerisinde da mürtidinlz. daima hakikat olsun. 

' Yollarının arınması ve o1'un Bu müe!leseyi kuran ve yürütenle-

' 

;..,~ ••kıllAlnl, tenılnllilnl belirt- rln ruhları, ılıl, aııcak böyle ıörortk 
~ ıayret sarfolunmas4 ütkemi.. tidolacaktır .• 

\, ~· lfl !abla linin ilmi usullerle vı Bundan aonra fakliltenln tarih pre· 
~' llbi tetkik edilmetl, nihayet, fesörltrlnden Manisa meb":ısu Hikmet 
~ l\uı buradan alınmıf fikirlerle de.. Bayur, kür&üye gelerek fakQltenin •-
~ t h..yatımızın fUUl'\lna dayanan çılmı derainl vermittir. Bu d rste Hik

finUş.te elde adilmiş evrensel met Bayur, Trablusgarb hatbıne u. .. 
"'1ıib mUtaftkltlrlartınltlrı yt· uddUm ..ton d•vra Ut Balltln harbi 

~ arısında. 'l'ilrkiyenln nMıl dahili bir 
~ !lfın t•vvilf, linparatorluk ldaraatnl dt· 

...., talSsubu yerine ııeçen, °" ruhde edtnltrin de rıuıl ıllflet vı 
"-"' '1l .. nn empor7lllst hım v• dal&lot lçlnda bulunduklarını "" bu 
~... "11 ... ıı, ayni masalların ta· leıavvütilrı lrnparatorluiun parçalan· 
I..'~ Oalk olmuştur, lıallı1de n muında na..ı mühim bir tol oyna

tt '
1 tatuıd• •• toprağında 'Ii.ı.rk daj"ltu, müspet deliller "* vetlkalarla. 

Yunanistan, ondokuzuncu aaırda 
Tür~den aynlarak istiklalini kazan
mıttır, fakat elin memleketimizin em
niyet sahası içinde bulunuyor. 

Yunan.latan 1831 ee:neai fubatının ü
çünde, İngiltere, Franaa ve Rusyanın 
garantlal altında bir krallık olarak 
illn edilmişti, Krallık tacı, Bavyera 
Preıui Oto'ya giydirildi. Fakat bu hü· 
kümdflr yirmi dokuı tene sonra mem
lıkıtten teb'id edildi. 1863 le, garaoti 
devletlerinin delBletile yapılan bir Ln
ühab neticesinde Danimarka haneda-
nından Prens Vilyam, Birinci Jorj o
larak Yunan Kralı ilan edildi. Birinci 
JorJ SU3 te öldürüldü; yerine oğlu 
Kostantin geldi.. 1917 ye kadar hüküm 
türen Kostantin de, itili.f devletleri ta
rafından tahttan uıa.klattırıJdı. Yerine 
ortonca oitlu Aleksandr geçU. O tild\l. 
Babası Koetantin tekrar tahtına dön
dü. 1322 de hal'edlldi Onun an büyük 
oıııu ikinci Jorj tahta çıktı. Fakat sekiz 
ay sonra Yunanistanı terke rnecbur e
dildi. 

1024 te, Yunal\istanda cumhuriyet 
llln edildi. 1935 ta yapılan bir intihab 
32,454 cllmhuriyet.çi reye ~ı krallık 
lthlnt verilmlf 1,491,992 reyla İkinci 
JorJ, Elenltr kralı olarak. Yunan tah
bna avdet elmlftlr ve ı!mdi baıkuman· 
danlığı eline •lmlf bulunuyor. 

Bugünkü Yunan Kralı 1800 da dol· 
muf, 1921 de ltumanya Kralı Ferdl
nand va Ktali,ı Mari'nin büyük kıu 
Elltabet Ue evlenmiş, 1935 .. nesirıde 
ondan ayrılmıştır. 

MF.SABA VE NÜFUS 

Yun&niıtt.nın bütün mew.hası 130 bin 
199 kilometre murabbt.ıdır. Bunun bir 
kamıru adalar teşkil eder. Memleketin 
nüfusu 939 yılındaki bir istatistiğe 
&öre, 6,8-'0,000 dir. Kilometre murab
baı baıma 54 k4l düımektedir, Bıılıca 
fehirleri olan Atinanın nülusu, dört 
yüz bine yakın. Selinıtin nüfusu ü9 
yüz elli bini mütecavlıdir. Slk ıık 
bombardıman *<illen P.att'as'ın nüfusu 
lıe yetmiı bini bulmaktadır. 

Yunanlstanda dolum nispellnln bir>· 
de 22.8, ölüm nispetinin ise bind• 
18,9 olduğu görülmüştür. Kadın mikta
rı 100 etk•te nispetle 101 kadındır. 

Ahalisinden yüzde 33 ü fOhirlerde, 
87 ıl taşrada yaıa<naktadır. 

DİN 

na 

Hava taarruıla.nn.a 

ıık sık hedef olan 

Pıtras tehıinden 

bil' cörünüş 

n 

Scoolu vacdır. Öirebnenleri 31531 ta .. 
!ebesi 70,040 tır. 

26 ticaret mektebi vardır. Öğtwtm.tn 
adedi 295, talebeai 2834 tür. Bundan 
baışka be• bin küsur talebtll 3 deniı 
ticaret mektebi, 27 ziraat mektebi, 3 
deniz koleji, askeri mektebler, akade
miler va müteaddid hususi killtüt mil• 
esseseleri mavcuddur. Yübak tahsil 
için biri Ati.na, diğeri Sellnikte olmak 
üzere iki ünivataitesl vardır. 

MALİYE 

YunanisUının maliyesi hakkında bir 
fikir alabilmek için meseli 1936-37 
bütçesini ele alalım. O tnaU senenin va
ridat haneal 11,184,010,480 drahmıyi v• 
maaarifat hanesi ita 12,793,879,116 
drahmiyi tıöatermektedlr. 

Masarifahn en çolu ordu ve bahrl
yeye va eliler tdarf müesseselere ya
pılmaktadır. 

1935-36 tnall teneslnde ordu tahsisatı 
l,529,800,000 drahmiyi bulmuıtu. 
235,500,000 drahmi da hava ltuvveti 
için ayrılıruıtı. 

MilDAFAA 

Yunanlstanda askert hiımet mec • 
burldlr vı umumidir. 21 Y•flDdan bet· 
lar. 50 yatına kadar devam eder. Or
duda fili hizmet H aydır. Bunu mUte· 
alub 19 aene birinci ihtiyat sıruhnda, 

~ 111 liırmlıf, bu dal!!etıtn sır· luh ıtmlı va b\llÜn T\lrklyenln, Milli Yunanistan ahaliılnln ekserisi orto-
\ 1o,""•bl ilimler de yok dei\ldlr. Şefin atrlfındı toplanmıı kudretli bir doblur. 1928 deki sayımda 5,961,529 Atinada Partenon harabelerinden '!!ot hır IUnır lçlndt rokumuau kUtle lçlndt mamltlı:etln istikllllni lto· kiılnln Rum ortocloks kilisesine men· bir manaara 

ıı:>ıtı k ls<emedlC!mlı ılbl nn· rumak husu.undaki aıımlle cihan al· tub olduiu anlatılmııtır, 3S,182 kato· 8 aene de ikinci ihtiyat sınıfında bulu
lı(, )'ok; ıtilterilme~ne rati Glmı- yaseUnde naaıl parlak bir mevtle il• lik, 9003 protettan, 126,017 miıslüman, nulur. Her yıl, tabii ahvaldı 50,000 
il C"71Udayu. Onua t ln,llr ki blb olduğunu tebarüz e!Urmlftir. ;2,791 yahudi vardır. Mütebakisi diğer asker toplanırdı. 

l trı.:la cihetleri. öğTenmek ı,ın Bundan sonra davetliler, fakülte de- dinlere mensubdur. 1884 kanunu eıul- Ati.na, Ltrl1&, 
l'I, , .. , hansı milletten oluna lwı vekili ilmin Etifirıl~ fakülte ida· ıılla Yunanlstalllll resmi dini orlo<ioka Ordu, kararg&hlan 

k 1, diıml Ur B 1 be be Sel.inik vo Kav•lada olmak üzere 4 , alıyoru<1 Te onlardan lı- rtı, taUm h~etlırl va fakUltt mUda- olara i n e ' . ununa ra r. 
'-ıc.~•io ~•11'cyoruz. Kendimize vlmlerirıil\ dellltUlt fakültonln muh· "bütün diğer meıheblere, iyin nrbesilai kolordudan mUrtltkebdlr. Bu kuvvet· 
"' d tına ald olan btkikatlerl ne telif der .. ne, mesai odaları vt kütüb· verilmiştir. ler, 13 fırka vo bir silvarl brkasııu ih· 

lı.""I rı.ı' l"lluhabbetle taJırll etmtnln hanelerini birer birer ıetnılıltrdlr. MAARİF liva eder. Her bir fırkada (6 taburdan 
l'- ~ t)'hlndeylı .• inu.n ru..huuua Bu sırada davetlilet fakültenin, Maa-- ibaret olrnak üzere) 2 veya Uç piyade 

t ilıılbııklin kudreUle •~Y• ve hi· rif Vekilliği tarafından 'rurk Tıırih Yunanlsta!llll maarif hayabna P • al•yı vlrdır va (3 yahud 4 bataryadan 
" Ünde hlt•rıf kalmak, Türk Kurumuna tahais olunan. 11.lonlannı !ln<::e, yedi ile on iki yaf arasında bu- mUrekkf!'b) bir ığır topçu alayı vardır. 

~t.. •tll dUıtu.rudur. ve kurumun 40,000 cildi tacıvU& eden lunan talebe, kılllunen mektebe git· Hava kuvveti 3 haVk alayından mu .. 
:n. '- bh alnl ıı· artt timi l ~·- -••e mecburdur rekkebdir. 1939 senesi sonunda tayyare S k"• fakülte, İstanbuldokl ltlr- kütü ant Y 1 b=. ~ • . 

"" be f k" l in h d mevt:udu 200 idi. Slb.._ 'l\i~ r, öğretim heyetinde yer Davetliler a u ten er tarafın a 1933•34 senesi istatistiklerine gört 
~rk olan ve olmıyan arka- &ördükleri intlıam ve mükemmeliyet... Yunaniatanda yetim mekteblel'inlıı Piyade ve topçunun teçhizata t"klt
\.' elinde, bu ruhu..n tah.ak.· ı.n dolayı büytlk bir takdir duygu• &ayısı 550 dir. Öğretmenleri 560, \.elle- riyetle Alman, İn&iliz ve kıamen Fran· 

~ ÇaiıŞacaktır. Buradıl vazıfe ıile mütehassis olarak müeueseden bt!l 28,8'2 dir vtı bu talebenin lS,•149 u.. sız malıdır. 
•1.acak olan lllm adamları- ayrıtmı,ıardır. Beynelmtlel büyük bir k k, l' - ı L.~ 
... \.. .. it e •.~ ~•r. Deni& kuvvetine &elince, Yunf\."\\s ... 

ıı.;~'lı. .:ltdliimiz hizmet yalnıt •öhrtti hıı.iz olan mute\·effa mımar Ö 

~ L. l'lt münhasır kıtlmıyacak· Tavt'ın cı en ~ ır e!':t o an 

l pido, ' mayin ı•m!JI, e denlzalb gem.isi 
ve mUteaddid di,Rer gemiler mevcud
dur. Teçhizat bakımındllll Averof, bü-
tün rnanalile modemlettirilmiştir. 

Aynca 1 kruvaz6r, 10 destroyer ve 
n'lilteaddid denizaltı ve d.iJer gemiler 
yaptırmak için bUyUk bir \Ofa plim 
haıırlanmtftır. Yunanistan terunele -
rinin başlıcalarını genişletmek. yeni 
yeni teknik ve inşa meldeblerl açmak 
da bu plina dahildir, 

ZiRAAT, MADENLER VE TİCARET 

Yunanlstan baflıca bir z.iraat mem
leketidir. 1935 senesinde ekilip biçi
len arazi, 2,190,950 hektarı bulınuş
tu. Orman mmtakuı 2,406,5C2 hek
tardır. 

Bıuşhca mahsulle'ri buğday, arpa, 
Jnl$U'1 yulaf, tütün, pamuk. üzüm ve 
ku4üzümüdür. Bundan başka bol zey .. 
tin ve meyva ajaclırı vardır. Mühim 
bir faydalı hayvan mevcuduna malik
tir. 1935 te hayvanat adedi 3ôl,377 •4 
178.!07 katır, 377,(191 merkeb, 957,233 
sıılır, 8,185,123 koyun, U8!1,907 keçi 
ve 6,023,641 domuıu bulU.nuyordu. 

Madenler baJumıhdan başhea de
mir, bakır, tutya, kurşun, manga
nez, alüminyom, antimon, r:.ikel, lin
yi4 kükürd, beyu ve renkli mer
mer ve diğer kıymetli toprak madl"n
leri vardır. 

Bununla betaber, bir kısım ham 
maden ve kimyevi mahaulAtl~ ytjn 
IPliltl vı men uca! ithal ~der. lııra
cat m.lddeleri arasında zirat mahsul
ler, ya.jlar, fal'ab, ilpirto, tütün va 
hayvan yemleri bulunmaktadır. 

DENiz TİCARETi VE KAl\A 
~ı:tlNAKALATI 

Yunanlıtanın deniı ticaret fllos.u 
1936 da 615 buharlı v• motôrlıl ııtml 
olmak üıera 1.820,403 tona b.ılll olu
yordu. 1935 .. nesinde 5,488.861 tona 
balil olm•k Utere harici tlcı.rotle a
lfiadar 3,158 ı•ml, Yunan limanla· 
rına ılrmfttir. 

Deınlryollarının uzunluğu dört bin 
kllometrt:ya yakındır. Telgraf hatla
rı, 193' ıeneıinde, 55,678 kilometre 
tolçaf talini ihtiva ıtmık lluıt 22,000 
kilometre uzunluğu buluyordu. Ayni 
senede 1345 postanesi vardı. 

1834 senesinde şehir telefon hattın 

89,13 kllomotre kabloyu bulmak li>O· 
re 817 kilometre idi. Şehirler ata.il 
iti fon hattı ise 16,890 kllorMtrı bo· 
yunda bir kablo ile 11,096 kilome.tre 
urunlutund• idi. Abontlerln aayllı 

18,434 dü. Bu rakam, ihtiyaco &ört 
bittabi attrnıttır. 

ltta böyle bir Yunanistan harbe• 
diyor. Bugüne kadar dtıim.ıı inşa et
mit ve etmekte olan Yunan milleti, 
bugün de ıayrtllnln .. erlerini mu
hafaza lçin siliha sarılını.f bulunuyor. 
Muvaffak olacağından fÜPht yoktur. 

C-l Averol'un ltçh!zab: 
4 tane ~ ~apında 23,4 .. ntlmıtra

Uk alır top. 
8 !ant 45 çapında 19 ııanlimetrtllk 

IC>p, 
4 W>e '5 çapında V,S lık top. 
2 tane 7,6 lık tayyar• dtfi topu.. 
' tane (,? lik tayyare defi topu. 
2 tane mitralyöz. 
3 torpil kovanı. 
Sür'•U 22 mlll bahrt 

~ 
~ 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBASI DRAM KISMINDA 
Gece saat !0,30 da 

BİR ANA 
Her tarafa otobüs temin edilmiştir. 

T tJ R K OPERET HEYETİ 
6 İk.lh<::itetrin çartamba ıli:ftU akpını 
BEYAZID MARMARA ıinemuında 

7 iklncltevln pe""mbe ııünii akıamı 

KadıldSy OPERA 11inemasında 
tlatad MUHLİS SABAHA Tl'İNİN 

.,. ti ·dd gu"••I b' ri ı İlk.mekteblerln adedi 7791 dir. i- ı tan donanma ı bir müdafaa donanma&ı 
"•Lt'- ı b·na11 b ı relmenleri 13,523 tUr. (8255 erkek, hallndadlr. Bathca ıemial 1&10 dt inf& \...~ha,\."' -.alt herkes it;indir. Mitil fakültenin yen ı • ıar mem e-

\' ,~klle kaıanmış hır ilım mü- ketlerindeki em~all arısında mühim. 5268 ~dın öıtretmen.) Talebesi 1 edılmif olan 9960 tonluk Averof (•) lki büyük eseri 
\ıı.; "'-l'rlı rnanasile medeni ve in- bir mevki alacak müateana bir mü- 865,842 dir. Elli 1truv11ızörünUn battı~ı malömdur. ı - Kerem - Aslı - MUtikll prk masalı 

'"lılt d k Be in k U ııtedir Ortamektab aıraaında 420 Hay Bunun harlclnde 12 destroyer, 9 lor· 2 - Elenin '*kı • Mili! operet 4 ılerd 

~ A
emeR tir. teBr en Aem.me y R . o s~ di. Bailar, bahçeler araıındı .~ulunan Bu «ngiver delikanlılann tevkinl m!zden lcurtulacatınızı sanmayın? .. Bu 

bu fatonun ada tfrafında.1 bırıne ald kırmak doAru olmayacaktı. Hııtr esır... toprak slzln mezar topratınız olacak-
olrnası llt:ımdı. Nt!!erler: terin birini çağırdı. tır. 

_ Şu bağlara, boltanlara varalım... - Baksana k.Afir!!.. Bizi bir iyi tu- Hıı:ır evvelden hazırlanmış. kurul -
Akça va elirlerimize karfl bl'ıt ver - !um olacak yere tletir~n seni hem m\l.f bir tu:ıajta di.lttO~ünü anladı ... 

~~~ Yazan : ~ medikleci erıalu ıorla alalım!. aud ederim, hem de sana hah.şif ve- - Arkadaşlar ... dedi. S\ıi buraya '- '"'••tı 1 Ek R 'd Tefriki! No. Diyorlardı. Hızır bunların fikrine rlrlm ... dedi. getirmemi kendiniz !•iedlnlı ... Bu ar-
~ltıı t frı m 

1
• rem 0ŞI 20 iıUrak etU. Şatonun ıaplında hazır bulunanlar nınuzdan siıleri vaıgttlrmek elim1en 8 

r ika Türkl in .ıt:ıa,bklannı garen is ... gemilere esir ve aanimetlıri yükle - gelmeıdJ ... Korkarım ki bu cUr'etklr 
'lloı.ı,le • . panyoll:: taionun kapılarını sıkı aıkı mekle meşgul iken Hızır, kendisinl hareketimize kurban (ideceıtiz .... 

Atletin kıf çalıfması 
Balkan oyunları biteli bir ay o!du. 

Bu demektir ki Türk atletinin istira
hat devresi hitam bulmut ve kıt ça• 
lışmalarına başlamak zamanı gelmiş
tir. 

Bundan on ıenı kadar evvel bizde 
atletizm, bet altı ay kadar yapılır; 
ondan sonrasına da lııtlrahat devresi 
denirdi. Yavat yavaş zail olan bu y&n
lış düşünüt yerini bütün blr mevsim 
çalışması telakkisine terkettı. O vakit 
bu işin teknik adımı olarak geçinenler, 
kı,ın kUo almak, latirahat etmek, yaı:ın 
yapılan ıılu rejimin biraz da a<::ınnı 

çıkarmak ]Jzırn ceJdiji.ne if8rel eder
ler ve gene atletlere ~artık nbana• 
diye randevu verirlerdi. 
Sparların umumi kaidelerine, hep .. 

sinden çok atletizmde riayet etm~k 
18.zımdır. Bu kaideler ise .formun za
manı olmadığı:, istirahat devresinde 
bile sporcunun htııntalltııtmamuı llıım 
geldiği. merkezindedir. 

Bir çoğu havalara ttbl o1srak ıpor
larıru yapan Türk aUetl~rinln de bu .. 
nu unutmıyarak, mevaimine" gönı ça .. 
lışmağa devam etmeleri llıwndır. 

Memlekelte atletlı:min bu ıUnkü 
manevi havası, dünkü He allkag ol
mayan bir haleti nıhi~. Beden 
terbiyesi tılerlmlzda llk pllnda tutulan 
bu aporun lAyık olduğu gibi anlaşıl ... 
ması ve tatbikı liıımdır. 

Bu itibarla. ıtletlerimirl.n kıfın da 
çalı,malan va pbtle idman edemedik• 
leri gün, salonda veya kırlarda an ... 
trenman yapmalan lüzumu atJktrdır. 

Bu idman asıl atletizm mevsimin
deki. gibi ant hareketlerle, mesafe ko
tulan ile olmayacaktır. Atletin kıt 
idmanını hulisa etmek lster~k ·Sill 
çalışması ve vücudün pist idmanlarına 
hazırlanması• diyıblllrtz. Bahar ael
d~ vakit nisanda yapılacak mü.uba.
kaya hanrlanan atlet form basamak
larını çık.mağl düşünürken stili ne de 
Ôlaa biraz ihmal l'decek ve cjer k.ı
tın bu hususta atildde bulunmımışaa 
müsabakasını bozuk hareketlerle yapa-
caktır. 

Halbuki kışın atletik hareketlerle 
ıtilini düzelten atlet açık hava me\1' .. 
aiminde yalnız formunu düşünerek 
yllnj liyıkı veçhile haıırlanu ve maç 
yapar. 

Bu noktaya ehemmiyet verirken 
gtnc sparcunun diğer hususları lh • 
mal etmesi de caiz olamaz; sür'at ko .. 
fucuları bile kışın ut.unCfl mesaleler1 
!OlfR tabir edilen hafif koşularla geç
mtli ve adalenin kuvvetlenmesini te
min etmelidir. 

UT.un ıUr'a~ yaı-ım mukavemet ve 
mukavemet kofuculannm da kotu 
ift)dini düzeltirken kırlarda •ntfM V9 

dayanlklık• idmanları yapmahı.rı v~ 
bu idmanlarda vücud hareketlerini 
büyük bir ltina ile kontrol etmeleri 
ıazımdır. 

Atlay\cılar ve atıcılar, salon jimnaı
tiklerlnln yanında tanı:lın tdectklerl 
itidalli bir jogg programında hiç bir 
zarar görmlyece"kl~rd1r. • 

Atleıl:ı:mde muvaffalı: olmak için 
muv11ffelı;lyat ıohumunu kı,ııı ekmek 
atrcktir. 

Fünızan TE KIL 

Uypeşt gelecek 
İstihbar.-.tımıu nauran. 'Macariı • 

\Anın en kuvvetli takımlarından Uy ... 
pe,4 noelde Türkiyeye ıelmeyi kabul 
•tmlıtir. 

Futbolctilerimiıin form zamanı o.
yılan klnul'luevvel sonlarında yapıla
cak bu maçın ıllka tevlld ed-RI n 
bizim için muvaff•kiyttll nıUı:e Ye· 
ı-eceği ümid edilmektedir. 

Aakerlik İfleri: 

Beşiktaf Askerlik şubesinden.! 
Genelkurmay başkanlığının 15110/ 

940 gün ve 35455 sayılı emirleri ilzerine 
Harb okulu komutanlığından &elmı 
19/10/940 tarih ve 2. Ş. 7365 .. yılı do
kuz maddeyi havi talimatta yanldığı 
üzere Harb okulu.na ıirm•I• lıtıtkli 
01'1.nların müddetleri ~l /2. kAnunf'Ml 
&ününe kadAr u:ıatılmlfbr V8 

liseyi biilrenlerden olmak üzere kayıd 
kabul ediloeeğl anlaıılmııtır. Bu gibi 
isteklilerin talimatı g5rmek V9 lctıb 
eden irahatı a!m11.k 0!@ra takibi mua• 
mele yapmak için tubeye müracaatlerl 
ilin olunur. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 
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Bu günkü program 
18.00 Program, 18.03 Müzik, 18.30 

Konufma, 18.45 MUıtik, 19,00 Temsil, 
19,30 Ajan-, 19,45 FaMI heyeU, 20.15 
Radyo gazetesi. 20,45 Koro, 21,30 Ko
nu,ma, 21,45 Mütik, 22,30 Ajans, 22 45. 
Orkestra, 23,00 D•nı milılti, 23,25/23,30 
kapanış ve yarınki program. 

* BÜWK BAŞlN DERDi: 

' '1lrı rıarnaz kılmak, Kur'an o- ı bulunan bir ltörftın çekilıp dımtr attı. kapayıp ıelenleri tUfeklcrinin kurŞu- ,1 karşılamağa çı~an kırk kor.5.ı1nla kıl1'- Bu sözlere arkadatları feiyle cevab 
""il Ve lrnan t.fımık pek a.A:ır Hız.ırın hakkı vardı. Minorka,ılar, . vuz esirin pcşıne takılarak yola ko - verdiler. 

d.t. rtı .'~dediliyocdu. Bu cürmün dll\da~larına Barba.roller tarafından 1 ~He ~~rşılama~a karar verdi.ler". H~ur yuldular. Uzun bir yürüyüşten sonra - Etlltimltin lyi veya fena olduiu- cu~v:-:~·. vermiş. Bu kadar k.redl!i 
~ ~rt diri alete atılmaktı. Bu yapılan zararlardan haberdar olmu,lar 

8 
ge ı_p şato?"1 muhasara etti. Bır d aç 1 bir zeytin bahçesine Reldlleı-. Bu hah- nu dütünmt zamanı df'lildlr .. Şimdi olmakla öğünmilf. Filhakika yüı l:ılnl 

\..' ~ rı. tnU.mkiln mertebe çok ve bu urarların öcünü almaC~ karar ~~t ıuren bır cenkten sonra şato. a- çeyi baştan başa kateyleyip tekrar bir l'a Cenabı ıtakkın bize bahitdecıtii 1 geçebilen borc ancak o de.l"*Ce bir lU-

Bir iş adamına vaziyetini sormuşlar: 
- ElhamdUlllllh, 200 bin lira bor-

~' 111~l'flbilrnelt için Hızır sefere venniıterdi. Niyetleri, Hızın hır hıza- h.ılındekıier teslim olmak mecburıye- hayli 11erledikten sonra bir tepe i\ze- b ti hsuı·· l bilir 
"'- t t d k l 1 fr d 1 za.fere kadar veya hayatta ı50n kalanı- arın ve serve n ma U ô l • 

I') ılt~.l •kat bir uman geldi ki ja dtitünnek ve kaUetmeltti. Hı '"' ın e. a mı~ ardı. Türkler, ~to -~ .. a .~ rinde kurulmuş başka bir ,.lon.~n Öw mızın '°" kan damlası R-kıncıya kadar j Inğilterenin önümüzdPk.i martta ~l-~ ;taı.'rıalt tükenmtle yüt tut.. zırın limandan uzak.la.şıp ndan1~ 1 ar~ k~k üç_ klşıden sal kalan otuz uçunu 1 nüne geldilı?r. Bu ışatoda iki yuz la- k etm,miı li.IDndır. tecek mail aenı açığı 2.102.599.000 InX' b tda Hır.ır Minorka ıd~!l ka tarafına l'?.mtıile tertib etti.;cler~ tsır ettıkt~n sonra şatoda bulunan panyol askeri vardı. Türkleri ıörü.r cenYll" T'" k 
1 

. 
1 

bu. cevabın- giliz liraıı ola<::akmıt. Günde 9 mil• 
~ ul\ınuyordu. 'İspAny.l ıle IUlkasd ıuya duttU. Onlar yll?ıu ted mebzul mıktarda erzak ve kıymetli görmez ışatoya girip müdafaqy;ı. bat- ıt u.rH ıencıerın: kalb rahatı )'on lira har~ murafı olan İn&iliı: 
,, lra•unda yaptı!t bir çok birler almak UT.ere toplanırlarken Hı- eşyayı bunların 61rlına yükleyip ge- )adılar. Korsanların biri bir balta bul- dan sonra ızıra am ır d ı · b kl .. , ·· b'I' ıbet 
..,, 

1

~da bu ada önünde dernlr- tırın neferltrl bir kırda bir çift!lk gör.. tn.ilere sevkettileı·. Şatoda üç beygir muıştu. Bu balta Ue şatonun ı::tır ka- gelmişti. ~aziye:t>. h;\kim olduğunu ifa- h~;\~~ı ~,1~çı d:rd~g~~:~~r ~~=~ektır. ~ 'tı lr satıp erzak ve tatlı su dült!r. ~hirde para ve esir multabllin- de bulunmuştu. Bunların birine HJzır pılarından birini kırmaja kalkıştı. de eden bır sese. * üç BAYRAMI BİRL.KŞfffiE.N 
~°'it !tu. Ayni alıt verişlerde de elde edemedikleri erzakı ve içecek rakib oldu. Dii,er ikisine de erzak ı Kapı kolayca ltınlamazdı. Buna zaman - Yoldaşlar .... ~ ~l~i alasız ... Hemen BİR ŞEflRİMİZ .. 

....._~, 1~ere adaya geldi. ıuyu burada, icabın~• kuvvetin hah- yüklenerek avdet edildi. • ıazımdı. Halbuki Hızır burnda cenkle- kaı:uyı 11ıl1ısı:t.ı '°ylekı":' kıpıyı1 , alasıtı ! Cumhuriyet bayramını .,eke: bay -
"" --~· ~nu bu sefer de mutad.. tettlli hakdan da istifade ederek, bu- Gemilerde kalan mürettebat Bar • tirken bundan haberdar olan adanın Biavnillah küffarı hi.kisara ~a ıb ola- 1 ramı takib etti ve ik.1 bayram hemen "'I' ı., bul etUler. 1'akat Hızır labUeceklerdi. Hwr, mürettebAtın bır b geçiktiğini görerek endişe- c hain halkı denizden gemllere hücum sız ... diye haykırdı... hemen bir hafta sUrdi.1. Yaını..ı Çorlu 
·"' '11 -~~t Vt hareketlerin.de b;r kumlle k~rıya lndl ve çiftli~~ dotru k:~~~. ve bunlardan kırk tanesi k!.. edeblllrdt. Bu mUllhıuya mebni Hı· Gene gö.üslerden •Allah ... Allıırııh ... • ı ikinciteşrlnde bir de kurtulu• bay-
\., \it?- IÖ Gerçi yüzler ";-lü~~r, gitti .. Ç!~~ ~tu. Uıakt~~ .. Türk ıe... raya inmi.ıi. Bunlara yolunortasındı nr tatonun zaptından vatl'eçtl. Gemi· nid:.lArı yükseldi. Türk ııııtilerl blrer ramıru kutlayarak üı; bayrRnı.ı birltt• 
'ııı aQ~ı,;lerıiy?:du. FaU. yuz- milennı goren çobanlar !Jutülerlnl et.. tesadüf edileli. Hwr ve arkadatlarının lere avdet yolunu tutmuşludı. Etrafı ok ı;ıibi fırlayıp düşmnnın üzerine <ıı~l- tirmif ve '?.ütün memlake!t• bir rökor 
\ \ı'l'dı de aa lı bir tavır, ~ahtı var dağlara kaçırmı~lardı. . ki . b' çok erzak va ganaim elde yüksek duvarla çevrilmiş bir bahçede dırdılar ... Kapıyı tuttular ve kapadı. .. kırm1,tır. Onümüzdeki sene ümidlmi-. 
~ hcıfllnt• Bu keyfiyet Hı~rın Hııır, yerdeki aUril Werfni tak.ib :~kl=:~i ;,rünce: bulunuyorlardı. Bu aırada !14ayorka- ıar ... Beklediler... Bahçenin bu alır yok, fakat daha öbür ıent Avrupa i-

lt_; &itmedi. Arkadaşı la ... ederek daQ:ı çıktı. Vasıl oldukları b~ - Baba.. Sen bizim aırdarımızsın da hiyanet etmek tıteyen İspanyollar kapısı dar bir ~eçld üzerine açılıyor- 1 çin• ıirdiii çıkmazd.~n kurtulursa a.ııl 
41·">. r,· tel)*den bir taraftan deniz, bir taraf · d 1 ti hep üç yüz piyade ve altmıf auva.riden mü- du Bu dar geçıdde İspanyollar sıkış- kurtulu• bayramı rokorunu kırk tün 

\ ~ ·~. c~ ~u klfirlerin siıledill tın da. dijer bir tepenin Uzerindeki Va _hem biılmdırvırımııın e~t lrken ttt•kkil bir ka.fil•yle Hızırm yolunu mıf kalmışU Birdenbire kapı a~ılclı ... ı kırk gece bayram yaparak Avrupalı-
.~ ~•hy 02Utnüıil açıp aya~ımızı fato ıörünUyordu. Mutlak ı;obanlar aenın batında ·- Sen cen ef kestiler... ı Türkler ba~arında Hız.ır, her biri bir ıar kıracaktır. 

'>..c~' I; ''· bu faloy• iltico ttmlılerdi. Hızır bu· biz eli bo, durmak için ne gibi kusur H h . Tilrkl H el' n ulan elbi hücuma ıeçtiler. ı * iş İLK ADiMi ATMAKTA .• 
~~ ttltrıda kalmaktansa ada- lunduj;u tepede bir k•ç gözcü bıraka- ve günah işledik? .. Biz de cenklıtmek - ey aın er... ~Y m .u (Arkası var) Türk tayyare fabrikatörü Nuri De· 0lıtıayan bir noktasında 1 rtk otuz neferle ıatoya dojnl llule· llteriz ..• dedll't- canavarlar, nereye koşarwııı?. Eli • 

bula şikayet 
İstanbuJU ,ık.an her pzete, ister 

istemez, her tehlrde.n. ve her şeydea 
eV\lel İstanbulun p.etesl olup ka· 
lıyor. Memleketten akseden haberler, 
sadece, bazı yoHarın ve binalarm a~ı· 
lışı, buı bayramların kuUanlfl , .• 
baı:ı büyüklerin ziyareödir. Yıllardı.r 
neşredilmekte olan İstanbul p.zete• 
lerinde adı henüz bir kere olsun reç• 
memiş kaıalanmu: çoktur. ~Juhıblr 
mektublan, tuttuk.lan veya yaranmak 
istedikleri şahıslardan bahseder. Bu• 
lunduju kasabanın hatta fOhr!n ha· 
ft!ml ve hayatını bize ıksettinon hiO 
bir muhabiri ..,ıAmlamak kısmet ol
mntlı, denek muba.llP etm.if olma• 
yız. 

Anadolu kasabalanndan ve köyle• 
rinden, büyük hffıdiseler olmadıit U.• 

mantarda, tabif ve devamlı bir ~i
de bahsetmek an'anesi matbuatunııda 
henüz kunılabUml, delildir. 

.Hakikat• te memleket havasını Ü• 
ha çok, daha derin aeunek ve tatmak 
am.ısunda)U. Diierlerlnden yalııu 1•
nllitlle dei!I bu hasletlle de aynlmuı 
ıı;..ı ve dofru olur. 

i.tanbulda, bnn önlerinde bir llı:I 
&Un blabelık oldu dlye ollalk •k· 
meksis mi kalacakT• 7aygarasını ba
aanlar ıtaradenil sahillerinin biricik 
mahs~lü (ınd.ıjnı ~ ... on fehrinud 
ve birçok köylerimizi yakından i\ıl• 
lendiren durumile bir tek makalede 
veya fıkrada olsun atikatannut de
ğillerdir. 
İltanhulun her &0kajından ve htı 

semtinden stitun sütun röportajlar 1•· 
pıhr . llangi köyden hangi ~ - oa 
ıab.rhk röport.j, en büyük kuvveti• 
rn.i.ı: köylüyü ve öz kaynağımlZ köyü 
bir nebzecik olsun bize anJıt.nıak ~ 
tarutmak zahmetine kailanmı.ştır? 

Bir pirimlıin osman hca rtibailerlnl 
neşreden yevmi gazeteler bulunuyor .. 
Fakat h~ yevmt gaT.efede halk 
unatmın Tann kelimı gibi sadf' ve 
ulvi eeerleriııden parçalar ıört:bilı10• 
nu' 

sir ucdan okutmaya ba,ladığımuı 
11 lbİlyon köylüye putelerinılıdn na• 
resi ne tekilde bitab edebilmektrdlr? 

Ben .Haldkat,. ın bu <ıühmnnıla a• 
kuyucu\ara, bir ... iki senedir kRza ka• 
u köy köy dolqtıfım memleket r.ar• 
çaİ.nndan haberler, M..411iler ve akiıle.r 
vermeie t•h.,acağım. Bu 1ıiütwıda ~
zan bir köylil ile hasbıhale, baun bır 
halk fol.irinin bir tirine, bıuan blr 
köyHlmüzün blr dünya görüşüne raıı.t
layacabınıt. Ben kendimden mümkdn 
olduğu kadar az teY katarak ~ze 
memleketi anlatma.fa ve bütün caze• 
te1erimizde r()rdüiüm bq noluai\ı, 
karmca karar1.ncı, bir ucdan tellftya 

çalıf&<aitm· 

H allteıılerind•: 

EmlnönU Halkevlnden: 
Evimizde ıeçen yıllarda olduğu &ibl 

hiç okuyup ya:ı.ma bilmeyenlere, aı. 
bilenlere mahluı olmak Uure Türkçe 
(Al va (B) kurslan açılacakbr. De· 
vam etmek tıtiyenlerln lkl .. r fotoı .. 
rafla büromuza müracaatlerl rica Cı• 

\unur. 

ErtlB SULH lcRA 
MEMURLtıGUNDANı 

Bir borcdan dolayı mahç.uz ve paraya 
çevrllm~e karar w.rUen ve mec:mu• 

unun kıymeti 90 küsur Ura tahmin •· 
dilen ıs kalam miktarında ıcramofoG 
ve mU.ta.mal oparlör ve&airenin İst.atL• 
bul Stndal Bedesteninde 11/11/940 ta• 
rihine musadü pazartesi günü uat 11 
ile 12 arasında birinci açık utbrmuı 
yaı:nlackktır. Verllen bedel muham -
men kıymetin yü1:de yetmit beşini bu• 
!una o gün talibine ihale edU-k. 
bulma l811HMO tarihine muoadif 
pazartesi günü aynı saatte ve ayni 
yerde en çok arttı..rana aab.laclkbr-. 
t.teklilerln salı• yerinde 'bulunacak 
memura 940/86 numara ile müracaıı.t
leri llAn olunur. (222) 

ABONE ŞARTLAR! 
Türkiv• 1 n• 

Bir ıyhk 150 Kurut 
Üç aylık 400 • 
Altı lll'hk 751) • 
Senelik uoo • 

Yabancı memleketler l(in ı 

Üç aylilı: 
Alb avlilı: 

Senelik 

liOO it urt1f 
1450 
2700 • 

İmtiyaz hlbl ve Baımuhıı.rrlrl: 
Nedb Ali KUÇUKA 

Umum netrlyalı idare ed.t!n 
Yuı İtleri MUdürll• 
Cımal Hakkı SEi.EK 

Basıldılı yer: 
Cumhurlyet Matbeası 

mirtı.11 geneler' o.dava uçurrnr.k aure .. 
tile havacılıga tetvik etmek istiyor. Ne 
ııUzal hizmet. MalQm ya, ıoRumuz tay
yarecilikten değil. tayyare~ blnmtk· 
tf'n korkarız.. Fakat tayyate trtlk 1~ .. 
tanbul otobüslerinden daha emin bir 
nakil vaSJtasıdır. • 

Nuri Demirağın gencleri bedlVI uç .. 
mata davet elmhlnln bUyUlı: hlzme· 
ti, onlara Uk adımı aturrnaıında va 
göl• çıkmanın kolaylılııu ''e ttnnlv•· 
tini ıt>stermeslndt olacaktır. Tayyl• 
recilik de dınl.. girmek ııbldlr. İllr 
adımı atark•n bit ürperme ıelabllir. 
Fakat girdikten aonr• tnoln çıkmtk 
lstemez . 

* ON PAltA 
Şeker fiatJarı on kurut fırladJ. Bu .. 

~un büyük bir kısmı devletin ma&ra• 
fını .kapttl.yor. Fakat panc•r tkenlt
re da kilo batın• on para um. yapıl· 
mıttl. Bu on paraların pancarcu11ra 
senede ne kızandırdılıru blllyor mu• 
1Unuı1. Bir buçuk milyon Htal., 

Türkiye, dörtte üçü köylil m!nıle• 
keUdir. Buidayın va pancarın C)nllt' 
para zam görmesi bizi sarsmaı. 'Fakat 
köylüyü çok sevindiriyor. 

B. S. 



HAKiKAT 5 lkinciteırin 1940 -

Milli Piyangonun dördüncü tertib planı çok zengindir. 
Birinci cekilis 

~ ' . 

7 İkincitesrinde 
' 

Bu planın iki hususiyeti vardır: 

ı - 5000 2000 ve 1000 liralık orta büyiiklüktekl ikramiyeler 
aded itibarile fatlala~tınlınış, ayrıea bu plina yeniden 
\.'e bundan evvelki pJinlarda mevcud olmayan 500 •e 
50 liralık ikramiyeler konmuştur. 

500 LİRALIK 

İkramiyelerin adedi birinci ~ekiliJle 00, lldndde 150, 
ü~iincüde 180 dir. 

2 - Plinın lldnci hu.<mlyeli de 47 tane ı.,.,m mükifatmı 
ihtiva ebnesidir. Teselli müki.fatmın esası tudur: Eier 
bir biletin bütün rakamları büyük ikramiyeyi kazanan 
numannm rakanılanna tevafuk eder de, yalnız her 
hangi hanede bulunursa bulun.sun blr taneı;i değişik 
oluna o blJet tewlll mük.ltatı kazanır. Bu suretle büyüle 
ikramiyeyi kazanan numaraya benzeyip de yalnız blr 
hanesindeki rakam ayn olan 47 numara teselli müklfab 
ka.ıanaeakbr. 

Biletlerin değiftirilmasi tarihine 
dikkal ediniz • 

Devamh biletlerin ertesi ayın ikinci ııwıu akfamına 
kadar deiİ$tirilmesi Iazımdır. 

7 ikincile,rin 1940 çekilişinde 

Büyük İkramiye 
30,000 liradır 

Birinci (ekilişin tam blleti 2, yarım bileti 1 liradır. 
İkinci çekili,in tam bileti 3, yarım bileti l,50 liradır. 
tlçüncü çe~in tam bileti 4, yarun bileti 2 liradır. 

Planı tetkik ediniz 

Her çckiliJ!e bileflerin fiatile beraber ikramiyelerin hem 
miktarı, hem adedi artırılm ı,tır. Yani eam ihtimali her çekilişte 
çok daha fadadır. Bu ı>lina ıöre talihlilerin miktan artacak 
ve bu talihliler aynı zamanda mlktarea daha fazla ikramiye 
kazanacakbr. 

İkramiyelerin 

Sirkati Hayriyeden: 
1 - Kabataş iskelesinde Bclediyemlzce yapılmakta olan rıhtım in· 

fll8b sebebile ıraba vapurları önümüzdeki ı>eflembe 111bahından iti. 
~ 20 cü.n miiddetle Kabataş isktlesine ujranuyacakJardır. 

2 - JJu müddet zarfında araba vapurları tervisi Kabataş yerine 
münhasıran Sirkeci ve 'Csküdar hattı üzerinde tarifede yanlı saatlerde 
icra kılınacaktır. 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş tedavülden kuruşlukların •• yuz 

kaldırılması hakkında ilan 
Gümüf yüz kuruşluklann yerine gümüş bir liralıklar darp ve piyasaya 

kAfl miktarda çıkarılınıt oldui!undan ııüm~ yüz kuruşlukların 31 ikinclkanun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştınlmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 fubat 1941 tarihinden itibaren arbk tedavül 

ebnlyecek ve ancak yalnız Malsandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası fU· 

belerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuru-$luk bulunanların bunları lı-1"ahıandıklarlle Cum· 
huriyet Merkez Bankası 1ubelerinde tebdil ettirmeleri ilirt olunur. 

,7()()25, (10216) 
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hem miktarı hem adedi arttırılmıstır. 

ucuz İLANLAR 1 
i, Arayanlar 

* h arıyorum - Eski ve yeni yazıları 
mükemmel bilirim. Uzun zaman ti
caret sahasında çalıştım. Bonservis
lerim vardır. Ta1raya da ,:ı:ide'bilidm. 

Arzu edenler Hakikat aazetesinde iş 
rumuzuna mektubla müracaatleri. (1) * Gene bir bayan iş anyor - Eski ve 
yeni yazıları bilir. Daktilo yazabilir. 
Taşraya da gider. Verilect-k maafl 
bildirir mektubla (Hakikat) gazete
sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) * İş anyorum - Orta derecede tah· 
silim vardır. İdare işlerinden anlarını. 
Bon!ervislerim vardır. (Hakikat) ,:ı:a
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) 

* Gt-nc bir muhasebeci i, anyor -
Usulü muhasebeye ve Fransızcaya aşı
na, tecrübeli gene bir muhasib iş an
yor. Referans verebilir. •Hakikat• ga
zetesinde (K. T.) rumuzuna tahriren 
müracaat. (16) 

Arayanlar 
*Kadın ahçı aranıyor - Ankarada ta
nınmıt bir aile yanında aşı;ılık yapa• 
cak bir havan aranıyor. (Hakikat) .ra· 
7.etesi müdiriyetine müracaat. (6) 

* Bayan aranıyor - Bekir bir gencin 
ev leleri idaresini yapabilecek orta 
ya,lı bayan aranıyor. İstt:!dikleri maaş 
ve tercümeihallerini (Hakikat) gaze
tesinde K. S. rumuzuna mcktubla 
bildirmeleri. (4) * Daktilo bayan aranıyor - Eski ve 
yeni yazılan mükemmel bilen bir ba· 
yan daktilo aranıyor. Maaş bilgisine 
göre verilecektir. (Hakikat) gazete ... 
sinde (W) rumuzuna mektubla mü
racaatleri. (5) 

Satılık • Kiralık 
* Satılık soba aranıyor - Antrasit 
yakan tık demir bir soba sa.tın alına
caktır. Satmak i.rtiyenlerin (Hakikat) 
~azftesi.nde A. T. rumuzuna müra -
caaUeri. (7) * Pan,.iyon aranıyor - Bekir bir Bay, 
yiyecek, yatacak dahil ve her hususta 
temin edilecek pansiyon arıyor. (Ha ... 
kikat) gazetesinde (Pan!lyon) rumu -
zuna müracaat. <8) * Satılık lôtab aranıyor - Eski ve 
yeni harflerle basılmış kitablar satın 
alınacaktır. Satmak istiyenlerin (Ha
kikat) gazetesı vasıtasUe A. T. rumu
zuna müracaatlerL (9) 

* Ufak bir demir kasa aranıyor -
Temiz kullarulmrş demir bir kasa ıa-

tın alınacaktır. Sabnak istiyenJerin ga ... 1 
zetemiz idarehanesine müracaat. (10) * Baskül ara nıyor - Az kullanılmış 
300 kiloya kadar tarlar bir baskül a 
ranıyor. Hakikat a:azetesine müracaat. 

(11) * Dak tilo makinesi aranıyor - Az 
kullanılınış, fakat tem.iz her hangi 
marka olursa olsun bir daktilo maki· 
nesi alınacaktır. Gazetemiz idarcha· 
nesine müracaat. (14' 

Müteferrik * Keman dersi almak i ~tiyomm - Şe .. 
raitini ve fiatını (Hakikat) gazete~ine 
(Keman) rumuzile mektubla milra· 
caaL (]2) * İngi li zce ders almak isti yorum -
Haftada iki gün olmak ü1.ere İn~lizce 
ders almak istiyorum. (Hakikat) ga-
7.etf'>sindt' <İnı?ilizce) rumuzuna me-k· 
tubla müracaat. (13) 

Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemizi adres gösteren 

karilerimizden: 
İngi lizce .. \V .. E.S .... o\ .T . ... K .S. 

rumuzlarına mektub fi(elmlştir. 
Aldırmalarını rica ederiz. 

Adcd 

1 

3 

2 

4 

8 

35 

80 

300 

.::1 

Liralık IJra 

2000 = 2000,-

1000 = 8000,-

750 = 1500,-

500 = 2000,-

250 = 2000,-

100 = 3500,-

50 = 4000,-

20 = 6000,-

BiZANS 
TURK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

terketti. Fakat dehlize ay'1lc ba!ör 
basmaz, o da yakalandı. Onun d.ı ağ
n tıkanıp, ellt:!ri, ayakları bağlandık .. 
tan sonra, dehlizin diğer köşesine gÖ· 
türülüp yatınldı, 

Kont Panoli, maiyetindekilere, ses· 
sizce kendisini tekib etmelerin} işaret 
etti. Sonra, bir yılan gibi kayarak sa
hanlığa girdi. Ayni şekilde girenleri, 
dtzvarın kenarına dizdi. Hepsine, tek
rar sükO.t işaret ederek, kula~ını ka· 
pıya dayadı. İmparatorun yatak odR
sını dinlemeye başladı. 

sarayın yeminli celladı da, boynunda 
a'.!ltlı olan meşin bir torbayı açtı. İçin· 
den bir şişe ile1 bir karış uzunluğunda 
ipince bir şiş çıkardı. 

Şişi, sağ eline aldı. Yatağın kenarı
na diz çöküp İmparatorun liLCrine a ... 
bandı. Sol elin parmaklarile~ çocuğun 
sağ gözünün kapaklarını açtı. Öteki 
elindeki ince şişi, çocuğun gözünün 
bebeğine sapladı. Bir kaç sanlyf'!, şişi 
parmaklannın ucu ile çevirdikten ~on
ra çıkardı. Sol gözünün kapnk!C";rını 

acarak, oraya da saplayıp çıkardı. Şi
şi dişlerinin arasına aldı. Şişed~ki sir· 
keyi avcuna dökerek, bedbaht çocu
ğun gözlerini ovalamağa başladı. Bir 
kaç saniye ovaladıktan sonra ı.:eri çe· 
kilerek: 

Tarihi macera 
romanı 
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O zaman ·sabık, Barba Panoll ve 
timdi· Zabıta Nazırı Kont Panoli Jul
yanos, kapının perdesini o.çh. Orada 
bekleyen adamlarına, Valide İınpa
ratoriçeyi göstererek: 

- Bir ta.rafını acıtmadan, tahtıre 
vana naklecliniz. 

Diye, mırıldandı. ,.,. .. 
Ertesi sabah., saray derin bir sükUn 

iç.indeydi. 
İmparatorun dairesine, on ki$i gir

di. Bunun biri, görenlerin kalbine 
korku ve nefret veren, sarayın yt!
minli celladı idi. Sekizi de, sureti 
mahsusada aeçilmio güçlü. kuvvetli 
kat.alan neferlerinden mtirekkcr.di. 
Onuncusuna gelince bu da, Zabıta Na
zırı, Kont Panoli idi. 

Bu on kiti, alaeakaranlık lçinıle, bi· 
rer hayal eibi sessizce avluy:ı geçti
ler. İmparatorun dairesinin kapısına 
geldiler. 

Nöbetçiler, derhal mızraklarının 
uclarıru bunlara çevirdiler. Bunların 
kumandanlan, bir adım Heri atıldı. 
Sesini hafifleterek, en önde buluna11 
Kont Panoli ile konuşmaya Lıa~Jadı: 

- Kimsiniz?. 
- Nöbete çıkarken size tenbih edi-

len adamlar. 
- Parola. 

- Bizana ... 
- Geçiniz. 
Kont Panoli batını geriye çevirdi: 
- Yava, .. , Ayaklarınızın ucunjil ba· 

sın. 

Diye, arkasındaklle emir verdi. 
Kapıdan girdiler. Küçük kandiller 

aııl~ loş bir dehlizi geçtiler. Geniş bır 
merdivenin önüne geldiler. 

Kont Panoli, &:eri dOnerek bir da· 
ha ihtar etti. 

- Yavaş .... 

Merdiveni, birer eölge gibi çıktılar 
Yalın k.ılıcla nöbet bekliyen dOrt 
hassa neferi ve bir zabit ile karşı!at· 
Ular. 

Zabit, Panoliyl tanıdı. DerhRl yanına 
yaklıtştı. Fısıltı. ile konuşmdya ba,ıa
dı: 

- Geldiniz mi? .. 
- Evet. 
- Şimdi ne olacak? .. 
- Sizin işiniz. gayet basit ... Vasile-

vüs'.. kapısında bekliyen hademe .. 
leri, ullacık. dışarı çağırın. 

n.ra? .. 
- Sonrası biı.e aid. 
Zabit, aralık duran kapıdan, küçük 

bir sahaı:alığa girdi .Orada, abanoz 
üzerine fildişi kakma işlemeli bir ka
pının önünde, iki saray ha::lenıe!i O· 

turuyordu. Ve ikisi de, hafif birer ho-

rultu ile uyuyordu. 
Zabit, bunlardan birinin omuzuna 

dokundu. Hademe gözünü açtı, bak
tı. 

- Ne var?. 
Diye, fısıldadı. 

Zabit, eğildi. Ayni sesle: 
- Valide İmparatoriçe Hazretleri .. 

nin bae hadımı gelmiş. Birinizi eor
mek istiyor. 

Dedi. 
Hademe, içeride uyuyan küçük İm· 

paratoru uyandırmamak için usulla -
CJk yerinden kalktı. Sahanlıktan çıka· 
rak, 

- Hani .. ner(!de? .. 
Diye, iki tarafına bakındı. Fakat o 

anda, sek.iz (kata lan) tarahndan sım 
sıkı yakalandı. En küçük bir ses çı ... 
karmasına bile meydan veril-neden 
ağzı tıkandı. Elleri ve kollan bağlan· 
dı . Dehlizin bir köşesine götürülerek 
mt üstü yahrıldı, 

Sıra. ikinci hademeye gelmi~ti . 

Zabit, tekrar içeri girdi. O hadeıne
yi de omuzuna dokunarak uya.."'ldırdık
tan sonra: 

- Arkadaşın, hastalandı. Gel ,ıına 
bak, ne oluyor? .. 

Dedi. 
O hademe de, sessizce saha.n.lı~ 

Bu dinleme, epeyce zaman devam 
etti. Sonra içeriden, cılız bir çocuk 
sesi işitildi: 

- Dimit.rüs ... Dimitrüs! ... 
Panoli kapıyı açmadan evvel: 
- Geliyorum, Haşmetpenah!.. 
Diye, seslendi. Sonra arkad::tşlanna 

sür'atli bir el Jşareüle: 
- Haydi .. arkamdan gelin. 
Emrini verdi. 
Panoli, birdenbire kapıyı aÇtı. Sür. 

atle içeri daldı. Bu hareketten şaşır .. 
mış olan çocuk İmparatorun yattığı 
selvi ağacından sedef işlemeli kary0 -

layı arkasından gelenlere göstererek: 
- Çabuk ... İşinizi bir 11.n evvel biti
' rın. 

Diye, homurdandı. 

Küçük İmparator o kadar c:aşırmış ... 
tı ki, tek bir aöz söylemeye ve en kü
çük bir feryad koparmaya vakit -bu ... 
Jamadı. 

Dört katalan, kapının önünde kal
dı. Diğer .. dört katalan, İmparatorun 
üzerine atıldı ve çocuk İmparıuor, ya
tağın içine sırt ü~tü yatırı~dı E.lleri ve 
ayakları sunsıkı bağlandı. Ağzına bü .. 
yük bir sünger tıkandı. 

Katalanlar bu işle meşgul iken, 

- Yeter... Bırakın. 
Dedi. Katalanlarla beraber, geri çe

kildi. Ve ÇC'kilirken, çocuğun ağzın
daki süngeri de çekti. 

İşte o zaman, yürekler parçalayan 
bir feryad yükseldi . O muhteşem ~ .. 
danı~ altın mozaiklerle işlemeli tavn
nında, matrmi bir inilti gibi aksetti. 
Fakat bu feryad uzun sürmedi. Göı:· 
!erinin ıstırabına tahammül cdemiyen 
za-Oallı çocuk bayılarak, kendinden 
geçti. 

Bizans tacı 

Türkiye iŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni zamaııda 

talihinizi ıte denemis olursunuz. 
Keşidele r : 4 Şubat . Z Mayıs, 

1 Ajtusto", 3 İkin<'İ teşrin 
tarihlerinffe yapıl1r. 1 

Kumha~alı ve kumbara~ız ht~:: 
larında en az 50 li rası h~ 1,,. d' hf 
nanlar kur'aya dahil c 1 ~ı 

. - ·· . ~ ıat1) 
isi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ııaıı / 

'--:--:--::-::----:-..,.--..,.----:--:--:--:---::--:::-:-::-i;';;·l b~~y 
Askeri ihtiyac için kapalı z.arf usulü eksiltmcsil_e 20 bin )ıra. :;oo ~.., 

alınacaktır. Eksiltmesi 22 /11 , 940 günü saat 16. dadır. Jlk tcm.ina~.1 1,.e fi" 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. lsteklilerin bellı Ft"U" sa.ut"'ı"1' 
bir saat önceye kadar teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık (1 

Komisyonuna vermeleri. ~ 

Askeri ihtiyac için 12/ lL 940 gü::':at 11 de paz~rlıkla. 50 t~~3! ~ r 
satın alınacaktır. ~'luhammen bedeli 14875 liradır. Katı temınatı. l.ltt.li ~ 
kuruştur. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilcrıl'l ;ı.Jıt"~ 
ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satııı (l 

Bizaruı İmparatorluğunun kanlı ta - ' misyonuna gelmeleri. 
- ~1 ı• cını (Mil8dın 395 senesinde) ilk defa 

olarak (Arkadyos Teodo!'l yoıı) giy -
mişti. O zamandan, Mihail Paleoloğo· 
wn İmik sarayında mutlak olarak 
hıikimiyetini ilin etliği (1261 M?ne~i 
te,rioievvel ayının 19 uncu gününe) 
kadar, Pu kanlı Bizans tacı, tam (74) 

1 b .. değiştirdi. 
( Devam edecek) 

Askeri ihtiyac için 9 '11·940 günü aşağıda miktarları yaı:ılı 1 dıı f'~ 
pirine pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün f(om~s)'~~ı'ilC 1~ Jrbilir. lsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beş kat'i temı~ln l1 ) 

likte Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna ~elmelerı· pe,"f}f, 

Cin~i Miktarı Muhamrrıen B. Kat'i Te. g1oıt> 
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