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Hep birden 

176.900 
Kadınlarımıza düsen 

' bir vatan vazifesi 
GÜNLİİK lira kazanabilirsiniz / / AKSAM GAZETESİ 

Kmlay Cemiyeti, kadınlarımm blı: vatan 
vazifesine davet edi)·or, bu va~Ueye röre, her 
Türk kadını, hududlanmızr bekleyen kahra
man askerlerimize bir yün Örgü rönderecektir. 

Ku:ı1ay Cemiyetinin bu husustaki beyan
name!liİni ikinci sahifemizde .Hergün bi.r me
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ltıızuelt 
'l'e1ı,.a,. seçildi 

Bu sabah Ankaradan al
dığımız telefon haberleri 

-- · ı ı 

ı Olıu31ucularımıza 
.... ,, .. , .. 
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Dernek oluyor ki, Ru:zvel
lin politihaaı Amerihan 
hQl/unca beğenilmi, ve 
kno;ır'un dediği gibi Ame
rikalılar geçirilmekte o
IQ71 buhranlı devirde hen
di/e . . . h"'- . 

rıne en ıyı re uerı, 

ll.,zvelti aeçmi,lerdir. 
lıtııı1t11ııı1111111111111111111111111111111111111111111111ııı1111 

~ merikada buıuıile cum• 
~ hur reiıi intihabı istia
q, nai bir kıymeti haizdir. 
İıiı,~ bu memlekette cumhur re-
1' :;' ıal&ııiyeti demokrat Fran• 
•la,, lınıbur Reiaininki gibi olmuı 
l'dı, bu intihaba o kadar e• 
b"'-.d iyet verilmezdi. Halbuki 
~ • 6 cumhur reiıinin, bir mo
Iİilı~~ hiikümdan kadar, milletin 
~,ilııııranlık haklannı kullan • 

• tal&iıiyeti vardır. 

Köylere el tez
gahları veriliyor 

Ankara 6 - İktuad Vekaleti, Cum
hur Reiaimizin Meclisi açıf ı1utukla -
rında ifllrt't buyurdukları veçhile el 
tezgahlarının köylerde taammümü için 
hararetle çalıfmaktadır. Köylülerin 
kendi giyecek ihtiyaclarını kendileri
nin temi~ edebilmeleri için timdilik 
tespit edilen 21 viliyetimize 4200 el 
tezgihı ve kütüğü gönderilmeğe baş
lanmıştır. 

Bu miktar yıkın zamanda daha zi
yade artırılacak ve tevziat g!nişleti -
lttektir. Vekilet, ayni zamand.\ do ... 
kumacılığı köylülere öğretmek ıçin 
tt'zgih ve kütüklerin tevzi edildikleri 
mıntakalara birer muallim gönder ... 
mektedir. Bu muallimler tczgAhla -
rın çal~ma telmiğile dokumacılık 
hakkında köylüleri tenvir edecekler -
dir. Baı.ı mınta.kalarda dokumacılık 
kursları açılması da dü,ünülmektedir. 

; 

~ Clıııılıur Reiainin haiz olduiu 
~ü;'liiıiyet, anavatandan, yani 
~Ilı ~ an'anelerinden &'elmi9tir. 
"!,;~ikalılar, iatiklallerini elde 
ı..iıı·"~•n kendi milli huıuıiyet· 
'"' İfadeıi olan eaki an'ane
·~ dtıı aynlamamıf ve imme· 
I.; '•Yile intilıab olunan Cwn • 
ı,t ~~~İıine bir kral kadar kuv• 

Ticaret muahadalarinde 
tıdillar yapılıyor 

Yunan Ba,vekili General l\.fetaksas, Yunan ordusunun bir manevrasında, 
yabancı ataşe.mlliterlerle bir arada 

Avrupa harbinde vukua gelen son 
hadiseler üzerine bir çok memleket
lerle olan ticari münasebeti.erimizde 
bazı güçlük1er husule. gelmif, bu se
beble mevcud muahedelerden bazıla
rının tetkik edilerek yeni esaslara 
göre tadil edilmesi lüzumu hasıl ol ... 
muştur. Şimdiye kadar norm:ıl bir şe
kilde iflemekte olan Türkiy3 .. İsviç ... 
re ticaret muahedesi, İtalyan ... Yu -
nan harbinin hlışlama!'ll üzerine bazı 
nakliye güçlükleri vukua gelmi, ol
duSUndan aksamağa başJamı~hr. Bu 
seb!ble İs\'içreden bir ticaret heyeti
nin memlekeümi:ıe gelmek üzere ha
rekt ttiği haber alınmışhr. Bu heyet 
Ankarada son vaziyetin aldı~ı şekil 
üzerine tntbikında güçlük çek:ilmeğe 

ba,lanan ticaret muahedesinin yeni 
esaslar üzerine tadi\ edilerek işler bir 
hale getirilmesi için alikadar makam
larla temaslarda bulunacııknr 

Manastıra hücum 8 UZVELT j Harb sahasında 
eden meçhul A "k Da I "k bir ·türlü 

"""ıetmiılerdir. 
ş· 

ı,llı lıııdi!e kadar bu ıuretle de· 
~ •dıp gelen Amerikan reji
~1 llı•ınleketin dahili inkiıafı 
1 ~,~rıdan ıon derecede fayda· 
~ı· •yYaz olmuııa da, bunu, 
)~İıı;tı eıaıiyenin mükemmeli• 
' 1~n ziyade Amerikanın 
\ ' ı Vaziyetinde, tabiatin ih· 
~ •ttiği emniyette aramak la· 
~ ~· hu Okyanuaa yaalanmıf 
~ ı.ı memleketin ne cenubun· 
''ı ne de •İmalinden her hangi 
"'· ~hlil,e ıelmeıi ihtimali yok· 
~. 11•ak muhteris bir devletin 
~bh~•ları ıeçerek böyle bir 
~ b lıae ıiriımeıi iktiu eder 
\~ "'1urı ne kadar zorluklula 
~~;.lduiunu takdir etmek ı\iç 

ır. . 

~-'.ıı,''İkeda bir parlman, bir 
~. ;• bir de cumhur reiai nr• 
~ hlııılann intibah müddetle• 
~ ~p ayn ayn olmaıı ve ta· 
ı..;; j,llerinin birbiri üzeı-ine mü· 
~~llUunaaı, kuvvetler muva• '°" lemin etmekten ziyade & 1'1eıela ıena intihabında L I\,; ~tı.,.. ekıeriyet kazanmıt 
• "'1 11Cllınlıur da cumhuriyet• 
" ~"" te<;ilmiııe, her iki parti· 
~ IıııI" dıı ıiyuetlerinde mev• 
lllc urıan fark, pyet bariz o

rhal meydana çıkar. 
it ur kongreden çıkan 

\j"'t reddeder. Kongre de 
"tti burun yaptıiı 1'1uahe • 
. ~~dik etmez. 

~~, 'İke ıiyaıi mahfillerinde
t.."'tı. • tudur ki, ko"&"• yapmıf 
~q kanunlann çok defa 
ı.."'ti ~ R.oiai tarafından redde
~~~iktördüğü için, onlar da 
,..,.. l bir intikam slmak ar· 
~ Cıırnhur Reiıinin yaptıit 
1,~• Ve mukaveleleri kema· 
~ lı~le takib ederler. Ve her 
L~ Çtl ır İtiraz noktaaı bulmak 
""-..ııırn.ı,, onluca ruhi bir 

lıtt ır, 

~~u haller Amerikan idari 
o~ •iır yürümesine .. • 
~· teylerdir. 

~ .~Ye kadar Monro kaide· 
~•fırıda 11kı bir ıurette 

l-., t t olan Amerika politİ· 
~ )~~? Büyük Harbden • 
~~ ~ ıcab ve zaruretlerin le
~ .~ •rak kıt'a dı11 vaziyet· 
\~ katanmak zaruretinde 

N• b~.• ba,lamııtır. Bu :ıuırur•l· 
........ k • • 

1\ far tan nazıznun ve 
<l do iaponizmin tehdidi 

ı ~Olıl • bir kat daha artmııtır. 
·"'·· ile, , .. "ld""'' , --. ~ oru ugu ve yavaı 
\S,j'lorine yürüdüi'ü hal • 
ı,;,lı1ı, ona karıı cephe ala • 
\"i ı,~Ylarca intihabın neti• 

• leınelerinin ıebebi bu· ,-.. . 

MACARİSTA.NA BİR HEYET 
GÖ~"DERİYORUZ 

Diğer taraftan Macaristan hükilme
tinin daveti üzerine yeni bir ticaret 
muahedesl esaslan üzerinde mUzake
relerde bulunmak üzere bir ticaret 
heyetimiz. P"teye gidecektir. Bal .. 
kanlar vıziyetinde esulı bir tebeddül 
olmadıiı takdirde bu heyetimi::: ya
lr:ında Macariatana hareket ed<.cektir. 
Heyet. Hariciye ve İktısad Vek8letıe
ri, İktısad dairesi umum müdürü Bedri 
Tahir, Dıt Ticaret umum mi.ıdürü Ser 
vet Be-rk.in ve Zeki ZeybekoAlundan 
mürekk:ebdir. 

48 yıf ında bir ıdam 
Dokuz yatında bir. 

çocuğu vurdu 
Dün aklf&m Ortaköy(le prib bir vaka 

olmu,, 48 yaşında bir adam 9 )o,ında 
Vak'a f(Jyle olmuştur: 

Vk'a .,öyle olmu,tur 
Carih Ortakoyd• MOfrubat ıooka~ın· 

da 25 numaralı dükkAnda kunduracılık 
yapan '8 yaŞJ.nda Mehmeddir. !vte:ımc-d 
aJtp.m dükkirunda çalı,ırken Kilise FO• 

kağında 5 numaralı evde oturan Eşre
fin otlu 9 yafında S.rvet dük:k8nın 
tini.inde tarlu söyleme-ge batt11.mt~lır . 
Mehmed ona susmasını aöylenıi..p'! de 
çocuğun dinlemediğini gOrtinc. bir -
denbire uabil•fDlif ve elind•kl hın -
duracı bıçaiını Servetin bacaklarına 
bütün lruvvetJle aplemı,br. ÇOC"ıı1t 
po!Wor tarafından Şifli Çocuk hası.
nulne luld.ınlmıf, carllı yakalanarak 
ı.hklkaı. batlanmlftır. 

Bu sabahki • 
SiS 

Bu sabah, fstanbul Umal"ını bu 
mrvsimde ıOrülmemif bir ais taba -
kası kaplamıotır. S~ bilha a Kôprü, 
Halle ve limanın iç kuı:ımlarındaı fazla 
kesif olduıtundan nakliye itleri bir 
müddet için ıtlc:samıJ, vapur S('[erleri
njn baZJlan \'apılamamıttır. Boğazın 
yukarı uhitıerlnden 1&bahln erken 
!l.aatlerinde han ket eden vapurlar, 
Üsküdar önlRrine geldikleri zaman , 
W daha riyadf! baııt1rntıf ve bu va
purlar Köprüye güçlükle ve yarımşar 
saat rötarla ııı:elmlolerdlr. Adalar ve 
Kadıköy cihetlerinde ılı: nispeten ha
fif oldutundan vapurlar Saraybur -
nuna kadar kolaylıkla gelnıişlerdir. 
Sis, Koprll üstündeki nakliyatı da 
gü<;lqtinniştir. Köprüde si~in ke!>afe .. 
tindt!n be, altı metre ilerisini görmek 
mümkün olmadıiından tramvay ara
balarile otomobiller blr kazaya mey
dan vermemek lçln gayet ağır bir se
yir takib etmiflerdir. Sls, aaat 10 a 
kadar devam etmiştir. 

'l.ı. .. l~~ilıa~da ııazeteler Wilki· 
~ "'""-q •ı~ ihtimalinin kuvvetli 
'"1ıın· ~ildiriyorlardı. Netice, 
\ ~•t "'ın akıi doğru clduiu· 
~ ~ j~İftir. Demek oluyor 
~~ ı,.~t ın politikası Ameri· y ıbıncı 
"''qn ınca bei'enılnıit ve 
~":İtil dediği ııibi Amerikalı· 

diller 
açıldı 

mektebi 

1\ de le "'•kte olan buhranlı 
l\~'ndilerine en iyi reh· 

~lı\j •iti ıeçmiflerdir. 
1ff'1ı~"'1ılıur Reiıine yeni 

'Yeller temenni edelim. 

llle,;;p Ali KOÇOKA 

Üniverıite Yabancı Diller mektebin
de tedrisata ba,lanmlfhr. Bu .ene Ya
bancı diller öğretimine büyük bir e· 
hernmiyet verilmekte ve bu hu!!>usu 
temin için tetkikat ve çalıfmalar yaıııl
maktadır. 

t 1 merı a ır esı .1 1 . d" 
ayyare er Devletleri Cumhur ı e~ emıyen uşman 

Hangi millete aiddi ? 
Londra 5 (A.A.) - Belgrad radyo -

sunun bildirdiğine aöre milliyeti meç
hul tayyareler Yugo51.avya toprak!arı 

üzerinden uçarak l\fanastır tehrine 28 
bomba atmışlardır. Bu bombaların 10 u 
patlamıştır. 19 ölü ve 21 yaralı vardır. 
Maddi hasar büyüktür. 

Tayyarelerin milliyetini tespit için 
hidise mahalline mütehassıslar gön -
derilmiştir. Tahkikat biter bitmez Yu· 
goslav hüktlmeü harekete g~ktlr. 

••• 
Bclgrad 6 (A.A.) - Manastır a~ker! 

merkezi üzerine dün meçhul on tayya
re tarafından yapılMJ.f olan bombardı
manın Yunan tayyareleri tarafından 

icra edildiği fikrini Belgraddaki Yun an 
elçisi şiddetle reddetmiştir. Mana!iltr
daki Ünited Pres muhabiri bu t3yya
reler üzerindeki işaretleri gayet İ)':İ 
görmüş olduğunu ve bunlann B. A. 20 
Fiat tayyareleri• olduğunu söylemiştir. 

Qörice muhasarada 
Yunanlılar müdafaa 
hatlarını zorluyorlar 

Atina 6 (A..A.) - İnanılır ho.berlt>re 
göre Arnavudluk arazisindeki Yunan 
ileriJeyişi devam etmektedir, Yunan 
kıt'aları Göriceyi muhaıııara etmit .... 
}erdir. Şt'hir etrafındakl müdafaa 
hatlarını el bombaları ve ıüngü hü
cumlarile zorlamaktadırlar 

Merkez cephesinde Pincİus da~la .. 
rında bir İtalyan kolu Yun:ınlılarca 
kuşablmışt.ır. 

Yunan tayyareleri Ergeriyi dün sa
bah muvafiakiyetle bombal:ımışlardır. 

Korfu gene bombalandı 
Atina 6 (A.A.) - İtalyan ı.yyare

leri dün öğleden sonra Korfı1 adasını 
bombardıman etmişlerdir. Bir çok ö
lü vardır. 

Pire va Falarde gene 
siviller öldürüldüler 

Atına 6 (A.A.) - Dün Pire ve Fa
ler koyu üzerine a1tı büyük dü'1nan 
tayyaresi tarafından yapılan bom .. 
bardımanda iki sivil ölmU., ve altı si
vil yaralanmışhr, Dört Yunan avcı 

tayyüresi düşmanı tardetmi'ftlr. Hiç 
bir bomba. askert hedefe isabet ebne· 
miştir. 

İkinci alarm verildi~ vakit, ava 
dafi bataryalarının çok f'İddetli ate:ti 
duyulmuştur. Alarm 70 dekika sür
müştür. 

Yunanlılar askeri 
hareketlerden memnun 
Atina ii (A.A.) - Öğleye kadar ah· 

nan ma1Umata göre Yunan genelkur
mayı dün, askert hareketlerin gidişin· 
den çok mcmn.undur. 

H~rlliıı ba~lf"ngıcından· 
bP.rİ hıs~" :r~vi~lı 

Atina 6 (A.A.) - R .. m•n tebl!~ •dil
rli~ne göre. İtalyan - Yunan harbinin 
ba~lanı;(lcıncl::ınbf-ri Yunanlıdanrlrı Jnıııan 
ziyaı 290 ölü. 680 yaralıya ballıl ol -
maktndır. 

Üniversite Rektörü 
Ankaraya gitti 

İstanbul Üniversitesi Roktöriı Cemil 
Bil~l tedris ~teri hakkında 1'-1aarif 
Vek8.letiJe lemaslarda bulunmalı: ü
•ro, dün, Ankaraya ıı!tmiftlr. 

Reisliğine büyük 
8~::~1~::~.'.ç~nAl:~d.~:~ıYb::~ 

bir ekseriyetle 
tekrar seçildi 

Tekrar $eçil.en Bay Run·elt 

Vaşington 6 (A.A.) Amerika 
Birleşik devletleri Harbiye Naı.ın 
Knox, Cumhur Reisliğine Ruzveltin 
tekrar seçildiğini şu cümlelerle halka 
bildirmiştir: 

•- Amerika ahalisi, geçirm~kte ol ... 
duğumuz buhranlı devirde kendisine 
rehber olarak Franklen Ruıvelti bü· 
yük bir ekseriyeUe tekrar intihab et
miştir.• 

Nevyork 6 (AA.) - Verilen resrnt 
haberlere göre, Ruzvelt, or;eçimi btiyfık 
bir ekseriyeUe kazanmak suretli<! ü
tüncü defa olarak Cumhur Reisliline 
seçilmiştir. 

Reisicumhur intihabı' için verilecek 
reylerin yekUnu 531 eli. Ruzvelt bu 
reylerin 449 unu kazanln.1'. WHlki 
ise: ancak 82 rey alabilmiştir. 

Bakkal Kemalin 
katili bulundu 

de 

Ortada hiçbir iz ve ipucu bulunma· 
ınasına rağmen SuJtanahmed cinayeti 
failini bulup dün Adliyeye veren za
bıta bugün de ayni de.recede karı.şık 
VE esrarengiz ohm Üsküdar C'innyeti 
tahkikatını da bitirmiş, bunun ruçlu

sunu da yakalamağa mu\'affalc olmu-f· 
tur. Eski sabıkalılardan olu.P ismi Ha· 
sa'"'n oğlu Şadan olan bu adam bekkal 
Kemali parası için başına dirhem vı.;· 

rarak öldürdüğünü itiraf etmiştir. Suç 
lu bue;ün Adliyeye verilecektir. 

Bir « esrar tekkesi » 
daha keffedildi 

Zabıta dün Edirnekapıda yeni bir es
rar tekkesi daha meydana çıkarmıştır. 
Hayreddin isminde birisi tarafından iş
letilen bu tekkede yapılRn aramada 
müteaddid esrar nargilelerile Ahmed, 
KoÇo, Landros, Andon ismlnde dört es· 
rarke, ıuç üstünde yakalanmışhr. 

Bundan başka şehrin muhtelif ı:?mt
lerinde esrar ve eroin satan Süle'"man, 
Osman, İbrahim, Çakır Ahmed, Şemsi, 
Hayreddin, Todori ve Anestl isminde 
9 kaçakçı daha yakalanmıf, asliye be
şinci ceza mahkemesine verilmiştir. 

B u GÜ N 
/hinci •ahilede okuyunuz; 

riyor: 
Bütün gazeteler, askeri bedellerden 

uzak bulunan sivil ahalinin İtalyan tay 
yareleri tarafından bombardıman edil .. 
mesini ve bu tayyarelerin Yunan i..p;
retlcrini latıyarak halkı aldatmasını 
takbih etmektedir. 

Eleftheron Vima gazetesi tunları 
yazmaktadır: 

Esas harb meydanında ilerJiyemiyen 
dü~man, memleket dahilindekl hava 
akınlarını tekrar ediyor. Pat:raıta ka· 
dın ve çocuklann topyekQ.n lotalile 
Yunanistana karşı tecavUze geçen düş
man, hakiki bir muharibe layık olmı
yan bu taktiğine devam etmektedir. 
Hava müdafaa toplarının atee:lerinden 
korkan İtalyanlar, mukavemet görmi
yecek.Jerinden emin olduk.lan yerlere 
darbelerini indirmektedir. 

Pirede 
tehlike ifarafi,· 
bombardıman 

Atina 6 (A.A.) - Dün Atinada toh· 
like iflll'eti verilmifı Pire lim.ant bom
balaruruftır. 

Atinıdı İngiliz 
tayyarecileri 

Atina 6 (A.A.) - Atinaya 
tayyare suNyları gelmiştir. 

7 İtalyan 
tıhrib 

tayyaresi 
edildi 

Atina 6 (A.A.) - Görice 
meydanında dün 7 İtalyan 
imha edilmiftir. 

tayyare 
tayyoresl 

Yugoslavya tedbir ılıyor 
Belgrad 6 (A.A.) - Resmi bir tebliğ 

Yugo lavya hükUmetinlııı Yugos]av 
topraklarile Yutto!'llav bitaraflıtını ih
lile mini her türlü fiddetli tedbirleri 
almış olduğunu bildirmektedir. 

Muva~kat Çek 
devletinde 

Yeni tesrii rejim 
tesbit edildi 

Londra 6 (A.A.) - Çekoslovakya 
Cunıhurrcisi Beneş, dün hür Çckoslo
vakyanın yeni teşrif rejimini tespit e• 
den ilci kararname imza etmi,tir. 

Birinci kararname 40 azadan mü -
rekkeb bir devlet ,<ırası ihdas etn1ek
tedir, Bu meclis muvakkat Çek hü· 
kümetile çalışacak ve istişarl mahiyet
te bir meclis olacaktır. Mttllsin au.lan 
cumhurreisi tsrafından bir .ene için 
tayin edilmiştir. 

İkinci kararname 1920 kinunu.sani-
5inin vermiş olduğu teşrii sa,lihiyetleri 
Başvekile vermektedir. 

Bu iki kararnameden çıkan !"l.etice
lere göre, buhrııının devam ettiği müd
detçe. parlamento tarahndan neşredil
miş olan kanunların yerine cumhur· 
reisi ve muvakkat hüktimet azaları 

tarahndan neşredilecek rnahallt ka -
nunlar ikame edilecektir. 

Suner • Hoare mülakatı 

ÜMANİZMA BAHSİ Madrid 6 (A.A.) - İngiliz büyük el
çiıi SRmuer Hoare dün Hariciye Nazırı 

•s .. .,.ılll .... ,.. .... .., ....... ,.. .. J Swıner ile gÖrü\UDüştür. 

Milli Piyango Bileti 
hediye etmeğe 

devam edec.eğiz 
HAKİKAT, okuyucularına, bugün Eminönü Halkevi salonunda saat 

15 te, Altıncı Noterliğin buzunında çekilecek kur'a ile 7 ikincitıeşrin 1940 
çekilişine mahsus ·l\lilli Piyanıo biletlerinden 143 bilet hediye edecektir. 

Kur'anın çekilhılnde her okuyucumuz hazır bulunabilir. 
Herke.s Wihin1 iki defe denemek ve birdenbire zenıin olmak 

fırsatını vert"n bu hediyemiz, okuyucularımız arasında büyük bir alika 
ile k"'ılandJğından HAKİKAT, Milli Piyango bileti hediye etme(e bu 
ay da devam edecektir. 

Yarından itibaren başlıyarak 30 ikinciteıJrin 1940 cumartesi ıüniiıJe 
kadar ıazetemlıe koyacağımız .Milli Piyango kupontan. nı muntazaman 
toplayıp nihayet 5 birinciki.nun 1940 pe~embe rünii u.at 19 a kadar 
ldarehanem.iıe getiren veya gönderen oku:vucularmuz arumda 6 birinci 
ki.nun 1940 cuma sün.il saat 9 - 10 arasında, Noterlik huzurunda, kur'a 

• çekilecektir. 

Kur'ayı kazananlara aşağıdaki biletler hediye edilecektir: 

BİRİNCİ HEDİYE: 7 birincikıinun 1940 çekilişine malısas Milli 
Piyango biletlerinden 10 u tam, 10 u yarım olmak üure 20 biletten ibaret 
2 kame (karnel•rdokl biletlorln son nkamlan O dan 9 a kadar taaddüd 
ettiğinden bunlar, ikramiye kazanmasalar dahi, muhakkak surette 
•morti alacaklardır.) 

iK~ci HEDİYE: T birincikılnun 1940 çekilişine mahsm 
Piyango biletlerinden 10 tam biletten ibaret 1 kame. 

Milli 

ÜÇÜNCÜ HEDİYE: 7 birinciklinun 1940 çekilişine mahsus 
Piyango biletlerinden 10 yanın biletten ibaret 1 kame. 

MiW 

Dİ{;ER HEDİYELER: 3 kiışiye üçer aded tam bilet. 
3 ikişer • 
2 üçer yanın • 
2 ikişer • • • 

10 birer lam • 
127 • yarım > 

Bu sureUe 150 okuyucumuzun Milli Piyangoya iştirakini temin etmi, 
oluyoruz. 

Ne kazanabilirsiniz? 
• H A K i K A T • in hediye et6fl hu 150 bilete sıraslte en bÜyilk 

ikramiyeler düştüğü takdirde okuyuculanmız tam : 

1 76.900 
lira kaı.anabilirler ! 

~-~~ 

1 birlnc:i.khun JNO kC"şlde~l ı;ok zenırlndir. Bu hususta bir fikir 
ed.lnmek için aadece asatıdaki rakamlara dikkat ebnek klfldir : 

ADED L ! R A 

1 40,000 
2 10,000 
s S,000 

10 2,000 
90 1,000 

Kuponlanmızı munlazamaıı biriktinneyi ihmal etmeyiniz. .Hakikat. 
ılzi birdenbire ıenrin edebilir. 

İsviçre arazisinden 
meçhul tıyyaralar geçti 
Bern 6 (A.A.) - İsviçre arazisi Üze

rinden dün milliyeti meçhul tayyareler 
uçmuştur. Tehlike lf&l'eti verilmiştir . 
Tehlike l4areti saat 22 den itibaren 25 
dakika aürmüftür. 

Hımbırg'dı siviller için 
sığınıklır yapılıyor 

Stokholrd 6 (A.A.) - Allohanda go· 
ıeteıinln Berlinden aldııt bir tl!'lgrafa 
göre Almanlar Hamburgda sivil ahali 
için bombalara mubvemet edebilecek 
kabilil·ette sığınaklar inta etmeti der
pif etmı_.lerdir ~ 

İngiliz hıva kavvaff arinia 
Orta?arktaki faallyatl 
Kahire 6 (A.A.) - Kalılrede neşre· 

dilon bir tebli~o ıöre pazartesi günü 

İnciliz tayyareleri Libya üzerlndo bir 

keıll uçuşu yapmıtlardır. Taarruza 

uğrayan bir İtalyan mot6rlü kolu hayli 

zarar gönnü,tür. Bir İtalyan tayyara! 

dü.,•füülmü.ıüf. Hahqistanda ),fitne -
de bir tayyare cWıa düşürülmü,tür. 

Kızıldeniıde İnıiliz tayyarelm bir 
İtalyan vapurunu ciddi huara uğrat· 
mıılardır. İnıı!liz tayyareleri Yunan ve 
ltalyan sulan üzorlnde kefil uÇUflan 

yapmışlardır. 

İtalyan 
Yunan 

SİYASET MASASINDı\ BLÖF 
Rest! 
Gördüm ... 



Ümanizma bahsi 
-z 

Yazan: FAZIL AHMED AYKAÇ 

Yakub Kadri Karıosmanoilunun mil bulunuyor. Binaenaleyh (Ö"l!iimÜ- K e r e s t e 
Udncl makalesJ, illıruever insanları tü iyi açahm.: Araba bug'Ün (Yunan -
çok ferahlandıncak ban ana "·a ı(- Utin) kültürünü almak hamlcı.ini 
lara. malik buJunuyor. Bunlan sözle· •tarken yeni bir gölge dikkatimizi 
rimlıi ta basında belirtmeyi blr de- karartıyor mu? 

bdaşuıuz, önündeki muiliik fakat kuyucular ıonnekted.ir: Ben şahsan 

HAKIKXT 

~111111111mııııııııuı111111 1 ıııtıınııııtı1111111t111111111111111111~ 

~ KtSA HABERLER ~ 
r •• 111 .. ••t••111••1111111••••1111•111ıı11111111111111••1U•••11•••11•••r 
lktuad iertaıurlık vazifesi sayanm. Edib ar- ilk mpkalemdenberi muhterem o ... ı' s t ı' h s a 1 a" tı m 1 z 

hayati me\ele)·l muadeleye koyarken, o irfanın ha.raretli tara rtarlan'ldanım: racat lisansı için Vekilete gOnderilen 
ka..lemJnl her türlü pol.Uika oyunun- Ve kendim de kısmen onun içind'n talebnamelere bundan ıonr:ı ikişer 

* İHRACAT LİSANSLARI İh-

a.ld tahlillerde ve tahnıinlerde, hiç hir An(ak henüz zihnimi J...'tlr(alayın 
daiı korumu,tur. G'çrniŞt, relP('Pie ıeldim. gıattıakçe artıyor aded 23 er kuruşluk pul eklenecektir. 

ııiyaı;I ıinlrlilijiin muhakrmeledmöze mü küllerim mevcud oldufunu itiraf * İZMİR TİCARET MÜDÜRÜ -

Dilencinin 

katili itiraf 

ediyor 
'°erebileceği çarpıklıklara rastlamı,-o- ederim. Sebebi şudur: Neb1tıtl:tr ile- Ticaret Vekilile görü~mek üzere .şeh-
ruz. Bili.ki•! Yakub Kadri, tanı l>ir nıinde, hayvan yeü,tirmekte olduğu rimize grlmif olan fzmir Mıntaka Ti- 11f"stanbul dı'lencı'lerı'nı'n 
seki namusu ve duyıu dlirü!ıthiiile ribi in~an terbiyesinde de mü.hiın bir Zingaı, Boıöyük va caret müdürü Mehmed Ali İzmire \\ 
&dil bi r hildm (İbl hareket ediyor nükte var: Fi l oiın muhitte, filin ~art• • • dönmüttür. 1 ld • • 
Ve Türkiye irfanı davasmı tarafeira- !ar i<inde rayet urimli oldufunu diğer fabrikalar ıçın Vilayet ve Belediye para 1 o uğunu i,ıtmı·-
ne ve aceleci hükümlerle )·eni bir gordülüıniiı bir usul, d i ğer bir · ze-
takım yanlışlıklara kurban etmokl<'ıt nıinde sı rf başka netieeier verebilir. orman kat'iyalına * SEYRÜSEFER TALİMATNA • lim, zengin bir dilenci 
kaçmıyor. j,.te t n sayın mf'7İv·•t \ıe Ambya elınasını Alaskaya gittiif"'l,C!k, MESİ - Yeni seyrüsefer taUmatna -
itte (ü.manizma) unvanile , tiketledi- briki ne o kokuyu , hatta ne de nnk- •• d 'ld• m'!li hazırlanmıştır, Talimatname, m k ' t' d 
ilmiz zihniy•tin ı:uçei:i! Zira Ortnc;oğ leıtiiintiz fidanı buluruz? (Yunan - mUS88 8 Vlrl 1 Roma, B<rlin, Londra. Pariı ve A- SOY a 1$ ıyor Um )} 
kafasını kaim taa su b prangnlaı · i l e, \.C · 1 Laün) kültürü dediğimiz Ş('y esatir Memleketimizdeki fabrikaların faali- merika seyrUM?fer talimatnameleri Bayramın ikinci günü eııki tuıph:an• 
lılm ""• kara .:ehli zindanlar1n• bakla- , f'f,anelertnde J üpiter'ln kaf aııı: ın d~n yetlerini artırarak bir ('ok ihth:pchırı- tetkik edilerek beynelmilel esaslara binasının arsasında 86 Jık Havvayı ko• 
)~an, u(qıta ilemini yıkan ku_v \·et. hu (:\fıner,·a) ('ıkar .-ibi bir tıamltde mızı dahilden temin etmek i-:in hükıl göre tertib edilmiştir, yun gibi boğazlayan yerıiı yurdst!Z 
dtişünüş olmuştu. Bu dii,ün uş. ki te- doı(ıuadı. O da hıi l ıi devanı eden bir mctimi7 esaslı tedbirler almaktad ır. Bu * MF.ZBAHADA -:"' K:l"'aağac mez takımındı:ın 19 yaşında Remzi dün 
kimül ede ede indi ve kontroJ..u:ı: hü- ulusun ifadesidir. O irfan. Orla<'a~ın baha~ının buzhane kı•mında yenı'den Adliyeye verildi. Sultana~ed birinci 
• ··nı1 d · d · · l'kk ı ( t) k ık ı · meya.nda kereste ihlifacımı71n b!ımııı.-u er en zıya e tabıatı < ı at e nas.oç ve aran ı taaoç~u >U ycrıne iki büyük emtia deposu yaoılacaktır. ~lh ceıa hAkimi tarafından aorguıu 

· ••• d d k k - ı t' · bl tak d ı k ki d men dahilden temini için lf'fkiklf'r ya-mu~e e en çı a(a mu!!;pe nt ı.. yenı r ım um e er o:vına "l a yapılan Remzi Yugoslavya tebaa!'ından 
ttlere kıymet vermiştir. Bu düşünii"I kahnadı. Bilı\ki!I ·be~r ıeU,ını, hazı pılmaktadır. Mevcud kereste fabrika- * BF.Ş 1\-t Ü:SHAl .. E 130 TALin - olduğunu söyle·di. Hikimln •Sabıkan 
ki Yakub Kadrinin de 1 ar~t ettiği prensiplerle k iretle)·erek dondurınak- lenmı7da çalııa.n IJQ ekipile k:ıtrat - Be.lediye muhasebe teşkilitında mün- var mı? · ıualine de hırsızlık auçile 
f'f'çhlle adeta bıri~liyan .ek•nimi ıe - lan katarak yumu lmağa ha. latlı. Ve lar fazlalaştırıldığı takdirde kert>:!lte hal olan bet vazifeye memur almak birkaç defa hapisaneye girip çıktı~ını 
Ü!elİ• yerine (doğru, l'Ütrl ve iyi) JÜZell ik, doinı luk, ha)·tr scvıisi, 8li ihti)'acımızın tamamen temin edilE"ce- üzere ac:ılan imtihana kız ve erkek ~Oyledi. Hikim 11Uallerine devam etti: 
slbi Üç bü)'i.i.k unsurdan )apnı.a bir dilekler Pf'"İ nde, ıene o ıek:"ıvı ken- 130 kiti iştirak etmi,tir. 
medeniyet te~ıt .. ini (Ülii.ıı •ltirıtı••'• dini her .nin daha :ıi .. •ade kontrol et- ği anlaşılmaktadır. Bu itibarla fimdlye ' - Bu ihtiyar kadından ne istiyordun , •- , * YF.N İ l'OLLAR - Raıni - Eyüb 1 in k t· • plı.şmı.şh.r. Şu halde? Cevab ıneydan - meJe alıştı rdı . Bu suretle dol';an (ak- kadar tam kadro ile çal!'mıyan Zin- \'e onu n ç es ın. 

• 1• 'l'k "' ~ ara!!ındaki f09"nin inşaıınna bAşlan - Remzi ya,ından ümld edilmez bir 
üdıt. Terbıyemh.e müteallik hayli ı ye(ı ı } ve onun mulıtt"l if ko11arile ~al, Bo:r.öyük, gibi büyük fabrikaları- mı,tır. Bu yolun bir kısmı tahta par-

! 1 L •ık ikt dl h t k d · ·· so~ukkanlıltkla ,unları anlatmaia baş-trıHe en. n flman"'• ÇJg ı P yayıa r.ııı- 158 aya 8 a ar cenııyet u7e- mızın faaliyetlerinin artırılması ve or- ke olacaktır. 
sile delil, böyle ileri ve hakikat~- rl ne relen ft-ıJrler erbabınca nıaJUm- ladı: 
Tn blr dille konu,u1masına memnun du r. Sonra akliyttiliiin dahi kenıli manlarımızdan kat'iyatın fazlalaşhrıl- Maarif - Hırsızlık etmeğe mecbur ol -
elm.alı: lixım ıeHr. Bu u uliln, ıliika- tll fını biu.at takdir t dertk kifa)'ef- maıtı kararıa,tırılmıftır . Şimdiye kadar dum. Ve son defa olarak on beı gün. 
tlarlara ilham etlili bir de vaı.i fe ~b.liğini anlanıası fe1'4'fenin Pf'Y e- Rumanyadan ithal edilmekte olan ke- * SARIYER ORTA OKULU - evvel hapiaaııeden çıktım. Fakat çıkar 

Sarıyer orta okulu için m:ınasib bir k · nrdır: Kendi endişelerini tam bir heınmiyetli fü tuhatından biri oldu.. reste miktarı da azaltılmı,tır. Mevcud çı maz gene aç ve gene if$İzdim. Istan-
l'Uh ve vifdan serhestliji isinde or- Tar"IIPta (irmiyeJim: Çünkil me,.role bina bulunmuştur. Bu sene yalnız o- bul dilencilerinin paralı olduğunu işit-

fabrikaların teıkili.tına baı.ı iliveler k ı bi · i ikin · rufi b taya koymak. A .. tıdak.l aatırlardaı pek qznn tahli llere nıiicıaiddi r. T.fıki n u un rınc ve cı il an açı- miştim. Zengin ir dilenci bulup soy-
bunu yapmafa talı..şac•tı:ı:: ştıylece bir d U ünf'lim: Biz burün (Yu yapıldıtı takdirde önümüzdeki ıeneler lacaktır. maja karar verdim. Nihayet o akşam 

Yakub Kadri Karao man(li lu, hepi· nan .. Lô.U n) k i.Hlürünü almak tabı- zarfında ihracat yapabilecek vaziyete * öGRETMENLERE KONFERANS. Havvaya rasladım. Onu bir akrabamın 
in.İM tarihi bir hakikati hatırlatarak rinden ne anlayacaiız? Ve ne anin- gelebileceğimiz urnulmakt'adır. İlk okul öğretmenlerinin mesleki bil- evine götüreceğim diye kandırdım. Ve 
Osmanlı İmparatorluğunun bi.- ıa- ınıh3 ıı? Sonrt da f'aaliyetimbe naıı;:ıl gtlerini artırmak lçin konferanslar hapüıane anaaına varınca: 
manlar, bqeriyete .şehamet ve nıe- 1 bir düzen verıneli)·iz ki yeni Tül'k Pı'yasaya yeniden verilecektir. - Nineciğim yoruldu~ biraz otur da 
lleniyet. deni vermi, olduğ\lnn 'OY- amia~ı içinde fU it hakiki bir (ha- ·· . dinlen, birer sigara içeliın dedim. V• · * YUZ YILLIK iLK OKULLAR. temi,ti ve anlabnıştı ki on-;ekir.in(l yı r) un~um olablhln? itte en ıniihiın k h 1• oturur oturmaz hemen ceketimi çıkar .. 
asırdan sonra bu _haşmetli varlık lıir- dava! Bunun kar ... ısında iki türl ü ilı- a VI ge ıyor 1.-faarif müdürlüğü yüz senedenberi 

tedr' t 'lk k il h kkı d dım, kollarımı sıvadım ve: tltnbi.re tepetaklak olmu,tur. Ga)'et timal sllsile~i var: Blrin(İ,İ, bnciin- ısa yapan ı 0 u ar a n a 
h bı· r kitab h 1 maktad - -Haydi bakalım paraları rıkar, d oiJ'U! Anctık bu v"°'l1e ile hatıra den hat ır1mt:r.a ıelebiler:ek ve şimdi- Memleketimizdeki ka ve stoklarının azır a ır. ,. 

.:....... yok!'a seni keserim dedim. Kadın yal-töyle bir wal reliyor: Türk ırkın ın den önlenme i mütnkün olatak olan- miktan yavaf yavaş azalmaktadır. * .u~İVERSİTEDE KONFER.\NS-
d • d • 1 'ki · i ·· varıyor, parası olmadığını ıöyleyor -

bUyük me enı :zaferler kaıan l l( l z.•- ar, ı O(ISİ se, !JU saatte (ıner'i) uf- Gümrüklerden çekilen kahvelerJn mü- LAR - Univentlte, geçen yıllarda ol- du. Bunun üz.erine sırf bir dilenci kes-
man. kendiıı;:i (Yunan - Latin) hart<ı kumunın altında bulunanlar Ki nn· duta ~bi bu yıl da talebeye bir ser-

. / 1 him bir kısmı piy&s.aya döküln:üştür. mek. üzere tedarik ettiğim bıçag· ı çek-lrl nde m.iydı? llayır! Bn mu•naın I ara zamanla raıı;:tlayaC"Dj;i:t7 \'C ~ene be~t konferamlar ıerisi tertib etmif-
W erler karşısında kalan garb il~ıni, 1aman1a ça~ ınyaraı":"ıT . Ru 7'en1in - Mevcudun ancak önümüzdeki ikinci- tir. lim. Kendim solak olduğum için salt 
o zamanlar (Yunan - Litin} ir(anı- deki dü,Ün(elerimi7'i ~jm<1itl.>n ~nra kAnunun sonuna kadar klli geleceği Deni% ve Liman elimle başını tuttum ve sol elimle de 
nur. tamam.ile dılll'ında mı buluıınyor- (Jlaklka.t) sti tun lanıı .ta Türk nkuyu- tahmin edilmektedir. Bu sebeble Ak- bıçnğı bütün kuvvetimle boğazına çal-
d u? Gene hayır! Öyley!(e... eulanna anetmek bizim ttin hib·ük . . . * ARABA VAPURLARI _Kaba- dım. İhtiyar hiç ses çıkaramadan öldü. 
Bükmümü.ıü vermekte acele etml- hir haz kayna~., olnralchr. O qfıehlr den~ harbınden sonra Lizbonda kalmı.ş ta~ rıhtımının infasına başlanmııı:tır. Bundan sonra torbasını aradım. Fakat 

r elim. I\leJele çok rlrUt ve kılÇlkh-
1

1 )·ızımın sonunda yapmak i •dl•f1i j!iıı1 · olan Brezilya kahve şirketine aid 5000 Bu münasebetle yann sabahtan itiha- ümid ettiğim kadar para bulan11ıdım. 
dır. Sanıyorum k1 eskJ ~manlıh!ın ~1. büyiik kiiJtür da,·amızın İ(,'ine /çuval kahvenin getirilmesi jçin teşeb- ren • Kabataş j.c;keleı:ıine htç bir vapur Torbada ancak bir beş: lirahklıı. tld iki 
tarihl. ~e~ll lnikmu1·taıea ederken sa-

1 
'ı Maa.rı1·r .v.ek..i le

1
ti ni

1
n (Y

1 
u ııand- Ld:1ti

1
n) büaler yapılmı.ştır. Dljer taraftan ev.. yanaşmıyacaklır. Araba Vitpurları da buçuk liralık vardı. 

de bınm ıç yı ım anmızı ve ıaye mue eıoı nı ff't mı. f o ma..,ın an o ıt- Burıtda hikim sordu: 
farla ıenişleyeıı ıayrlmiitecanis iın- ' yı duydu j{ı.ı m meınnuniyeti hl"\'t•can- velce Amerikaya sipariş edilmiş olan 20 gün Kabata, yerine Sirkeciden - Bun lan yaparken hiç vicdan eza 
.-ratorlukta her tarartan rlı;k1m1•111 la aöylemektlr. Bu adımı attı~ımıı kahvelerin yola çıkarıldığı öğrenilmiş- kalkacaklardır. bı duymadın mı? 
pek tabii olan muhteli f yan"nlftl'l ,ıralarda Yakub Kadri ıi bi bir kalt'm tir. Bu mallar Süveyş tarikile memle- * ERZURm t VAPURU - Evvelki - Hayır, çünkü açtım. 
de(ilt bütün. Ru111a, Ba1~n, Avrupa. u~Jbini . hemen o da~anın )'enirlcn 1 kelim.ize gelecektir. Bu sebeble piyau- gün bir Arıza yüzünden sefE.:re çıka - MAhkeme, Remzinin tevkifine karar 
ve saire gibı d ış it 1em1trın de du- mudafaacıına koo;ımu• a:ormek·•e ayn('a . mamlf' olan Erzurum vapuru tamir • verdi. Müdd~iumumtlik de id"m tale-
-·-'annı anı•hrmak •erektir. 1."akııh bir nimet oluY, or. Çiinkü KPrrk kf'n• 1 cia herhangi bır kahve buhranı vukua d'i , d 1 k K d / h 1 kı hk """' , • / e ı mış ve ün posta o ara ara e- i e evra ığırceza ma emeıine ver-
Kadri Yah ya Kemalin tatlı sözünü, di. I, rerek eş.ııiz Ynhya Kemal, o ze- gelme!'ii melhuz değildir. niıe hareket etmiştir. di. 

kaydetmi,; a:ı:Iz. şair şöyle diyor: .. Fa· minlerde fd,al baynığln1 ilk ac:ın ı ' ir===========================================:'I 
tih istanbulu aldıktan ton ra ileriyi nyıh kıymetlerden belki en Be('kin- ıı ıı 
c ôrOr bir kassamlık yapamadı. Med•- leridirl<r. Ne gönül oçı<ı mnmarn: H E R Q Ü N B İ R 1tl J:i S E L E I 
a.lyetin boş ka.lbini kendine, hayat ik- i,te artık o bayrağın yalnı ı mücer· _ • 
alrini İ5e dışarıya ayırdı ilh .. .. red irfan iilkf""'inde dalgalıındı~ı"ı 

6 Jkinciteırin 1940 

ihtiyar kız 
Çeviren : Ömer NeJ•d 

indtD 
Mari henüz üç yaşında iken an- kız olduğunu anlamış, artık pe~ \'• 

nesi ölmüştü. Şelkatten uzak bjz ayrılmaz olmuştu. Asırlık hatır deli" 
muhit içinde yetişen Mati mahcub dini bir hava ile dolu ev artık 

0 
• 

bir gene kJ.z olmuş ve yirmi bet ya• fiyor, Gene Pırisli, Mariye yent. ~ • 
şına kadar köy bayramlarında, kır bilyalar aldırıyor, perdeleri deA:if Jc;ili 
danslarında ya şıdı olan ıenc kızlar tiyor, o zamana kadar daime. çe tl .. 
gibi, sık ıık göründüğü halde, bir duran pancurları açık rengi bDY.•tıi" 
koca bulamamış tı. 1 yor, Mariyi sık sık dansingl~re '~ar• 
Zıman zaman1 babası, onu milte- rüp qbahlara kadar dans edi~or. ıarcb-

essir gördükçe : J şılıklı envaı türlü içkiler içıyo~ irı>• 
- Zavallı Mari, 11en de dayı ve j Şimdiye kadar daima mah~u.b, ~rak 

teyzezadelerin Jozefin, Lulz, Lali papasın dini telkinlerine tabı ok ete• 
gibl niçin evlenmiyor un?. Yoksa yaşayan Marinin böyle ant olara kJ .. 
lhti)'at bir kız olarak ilelebed kalmak ğişmesi kar•ı!ilnda aile arasında ı::ı. • 
mı istiyorAun? Doğrusunu söyleyeyim sabada şiddeili bir dedikodu 
ya, lienin hiç de iyi olmayan oir tara- mı$tı. bı!'" 
fın va.r, o da. 11eni dansa kaldırmağa Kırk ya.şına bir kaç ay son.."'f.tıın it" 
ıelenlere mütebessim davranmaman• C'ak olan Mari, hakkında yıı~ı 1 pı. .. dır. Geneler una sempati.le ı;ülüyor- hamlardan eıiliyoı, gene ve ~eı )c;J" 
lar, mukabele elmiyorl\lJl. Onlar bir risliye karşı hisaettiği ve tlnıdiY bir 
me!'leleden bahsetseler al.ika ile elin- dar henüz heyecanını duynta~k:Ul"c 
lemJyorsun. Bu asırda, bu ,ekilde :r.i f, yakıcı bir aıkla, muhitin ° 
devam edersen koca bula~auuo kı - telakkisi arasında çırpınıyordu· d.ınıar 
zım Yoldan geçerken ya.Şlı kB gerıc 

Zavallı adam bu sözleri söyledik • parmaklarlle onu göstertyorl.~~J115Ü " 
ten ıonra nadim oluyor, kızının mü- kızlar manalı bir eda ile 4Ü rltll"cil
tecssir olduğunu, kızardığını, adeta ~ orlar , aralarında fısıl~a~.~~ bı~ .. 
ağlayacakmış gibi onun• baktığını Papas bile artık ?\.1arinin yilıWl pi.ltıı.O 
görüyor, ohu kucaklıyor ve: maı..olmuştu. Zavai.lı ihtiyar kı~ pılı 

- Be.nim güzel Marim, sana taka bunları görüyor, •iddetli b içltld' 
olsun diye :söyledim bu &özleri, diye- mücadele!li, deruni bir buhraJ1bt.1rıtBrl 
rek mahcub ve beceriksl• kı:r.ının sarsılıyor, geceleri ağlayor, '!! btI" 
du>·duğu acıyı hafifletmek istiyordu. rağmen güzel nişanlısına bir ~e ütlıer 

Bir kaç sene böylece geçti. Bir gün li etmek istemiyordu. Fakat; döl" 
Marinin baba,;ı yakalanmış olduğu a- geçtikçe büt'i.in bu yaptıkla~ınin ıı.erıdi 
ğır hastalıktan kurtulamıyarak öldü. ru olmadığım, bu harcketle:ı~ . itırıf 

Mari aylarca matem tuttu. Yü:r.ü- karakterile uygun düşmedıS:~~ı!\sfllll 
nün daima müleessir, daima meyuı etmeğe ba,lıyordu. Gene jan a. b~" 
duran hatları daha ziyade derinleşti. evden çıktıği yoktu. Dedikod~ e ,o;" 
Gene kız daha karanlık, daha anla - yordu. Açık pencereden içer Y~.f 
tılmaz bir hal aldı. Artık Mari tama- mut çiçek demetleri atıyorlar, ı.st.i>'ot" 
mile bedbin olmuş1 kendisini ibadeta yaşını böylelikle hatırlatmak 
daha ziyade vermitti. Seneler birbiri lardı, urlar~"°' 
ardınca eriyip aidiyordu. Mart kırkı- Bir akşam yan yana otur wttıJ' 
na yakla,mıştı. gene adam Marinin ellerindel'I 1cuk~ 

Tefrinisaninin güzel bir 'ününde Gözlerine alevli bir bakış1ai ~ıyar ~ 
bütün aile Marinin teyzez.adesi Utli- sonra ona sarılmak istedi. ıh ıclıJl bll 
nin evinde toplanmıştı, Hazır bulu ... haya.tında ilk defa maruz. k~e)·e<'rı~ 
nanlar biraz sonra Marinin neş'e l1:in - hareket karşısJnda tatlı ~ır h j.şle~·l! 1 
de odaya ftirdiğini gördüler. İhtiyar kapılmakla beraber bir guna tid~'t:' 
kız büyüklerj 11elAmlamatı unutarak ceğini zannederek nişanlısını. yı ~ ' 
Laliye doğru koştu. Heyecan içinde itti ve diğer odayı kaçtı, ]capl 
boiuluyormuş gibi aarsıldllttan ıonra: lidledi. ._,,f'(k:eı 

- Nitanlandım, nilf&Jllandım! dedi. edfhı bU (ll'"' ...... tı 
Gene adom beklem ~· "•" ıJ..-, 

Etrafını aldılar. kar,ııında evi terketti, aıder11o tıır•.~ 
- Kiminle?. yüzü.ğünü de maıanııı usttifl~.r ,er: 
- Kaç yafında?. h n '' ;)$' 

1 k d tı. Vak'ayı kasabada eme d•" ~ 
_ Her halde çok ıen&in o aca e- dü~üne anlattıktan sonra orta ~,,&ıJI~ 

(ti:_mGııu.'.zel mi?. boidu. Zavallı Mari neye t~ yı11'ı< 
bilmeden fAŞkın bir va:r.iye 

Diye, 50tdular. 
Mari, sua.l ıoran.lara gururla bak -

tık.tan sonra. ağır alır: 
- Gene ve aüzel bir jandarma ilo, 

dedi. 
Hazır bulunanların ıözlerinde tuhnf 

bir ıfık dola,tı. Buna ralmen I ali, 
ihtiyar kızı kucakladı, hararetle teb ... 
rik etti. Akrabaları: 

- Bu gene bizim kuabadan mı?. 
diye, tecessüsle sordular. 

- Hayır, Pari!!den, diye Mar\ gu• 
rurla cevıb verdi. 

bekledi. d ..,!tJ ' . . e .... ' 
Seneler geçiyor, Mari gıtgı tıı'Je , 

yordu. Yüzünün derinleşen çkılrı\J 
rinde yarım asrın ifadeleri 

0 ~ 
yordu. -:'I \1 

1 
h .d. d be • •ı ~ ,~., . ' Bu a ıse en rı aşa5 J - dt1>1 ~ 

sene ııeçmlıtl. İhtiyar kızın 1,rıJI"! , 
teyzezadelerinin torunlerı ev 1'•...,.~ .. 
ler, çocuk sahibi olm"'lardı . l)<i bll. 
da bir nesil değiıiyordu. ~ı:,.,k ~ 
külmüf belini biraz doğtU 0 t.:l• 1 f• 
baıtonıına dayandığı. zarnsn tty ..;ı·otı- .. 

"s •· t 
tenler, onu birbirlerine ~o utiiJ'I t "., 
onun zavallı aşk hikiyesı b bir ,,. 

1 mlzlljine ra~men utandırıcı yardı!· 
bir imiş , ~bi balıl dillerde dol•fl 

Akşama kadar eğlenildi. Mtt.hcub kı
za fl!na veya iyi niyetlerle takılaiılar 
bulundu. Nihı.yet ayrıldılar. 

Gene jandar.ma, . 11-Iııı!lnin zengin 
,,,_ 

~ ııı•11 ' 11 ~ 
111ııı1ı ; 

~·lllllllllp''''"''":''''y"" ... 111Aı111111ııS J, ) 
: 1 ,,ıııo 11 
:: 11111 11 Pangalbda oturan Şakir ubıtaya 

370 lirası çahnmıf ... 
Ne Jijzel; yalnız: korkmadan lift.ve ıönnekle kalmıyonız; ıörıliiğiimii:r. 

edettiim ki bu tutumu tatbikte Fa- ~y, maarifimizin de aynı idtnle doğ
tlh yalnız ka. lmamı.,tır. Ondan sonra ı nı yöneJi,.idit". Ve onu tRlı !'l l..k uk et· 
da ulahatçılardan ~iunun, ayn ı ka- tirmek i(in şuu rlu bir f'aaliyf'te ıi

Kızılay Cemiyeti, kahraman .askerlerimize verilecek h d' müracaat!• oandıgında bu lunan 370 il-e ıye- ı !'a!'l.ının, kayınbiraderl 13 yaşında İb -
Tı11Ut1lllllllllllllll!lllllllllllllllltllllltlll d• 

Bugünkü hayatını•~ 
efyanın kıyın.•!! ~: pana düı,-tüğtinü zaman bize i~pat et4 ri,.H 

Bir otomobil, bir kadını 
ağır suretle yaraladı 

Son aylar içinde mevcudıJ cJıte. ~ 
de azalan eşya şunlar~r.:. 'l"~~!ır"""" st 

l·la"ç sıkıntısı ril, otomobil lhtiği, çıv• .......... ı.:ı-teneke, varil buhranı yuzu }fit< • .,ıı 
~hir ve kasa balarımız petr

0 ·ıJıı •. :fı" 

ş • d • k d Ad 1 rarum tarafından çalındığını iddia •t-un ıye a ar ana miştir. İbrahim yakalannuf, lahkikııta 

kızları, hududlarımızı bekleyen _ba_
11
•_nrn_•

1
_br_. ----

kahramanlarımıza kışlık hediyeler vermek suretile bütün 
Türkiye 

ler için «teberruat defteri» açtı. 
kadınları ve mektebli 

• 

Türk - Rumen 
ticareti 

iki güne kadar.. yeni 

Şcför Mehmed!n ldareslndeki 4152 
tıumarah kamyon çimento yüklü ola
rak Zeytinburnundan İstanbula doğru 
gelirken nerede oturduğu henüz ma
lı'.lm olmıyan Firdevs adında gene bir 
kadına çarparak ba,ından ağır yarala
m14tır. Firdevs ınhht imdad otomobilile 
hastaneye kaldınlm ış ise de bira:r. 
sonra ölmüştür. Şoför yakalanmı,, 
tahkikata ba,lanmıttır. 

k 1 
m .. br .• Halbuki me?'1ekeu::;:,. ~,rı 

Memleketimizin her tarafında R!l:ker.. dolayı Kıı.ılay Cemiyeti •ükran1arını a m ıyacak çok merkezlerinde. ihtiyacı ı ,t~,}) 
lerimize verilecek hediyeler için hazır- Ttirk.iye Kız.ılay Ceıniyeti umumi ar?tder. yet edecek derecede petrO atı. b'\ı 
lıklar yapılmaktadır. Bu sahada, Adana merkezinden: .--------------- bulunmaktadır. Fakat bu rrıotl<' 

kadınlarına nümune olmuşlardır 

ticaret anlafmasının 

tatbıkına baslanacak 
' 

Rumanya Ticaret mümeılili, dün 
Mmtaka Ticaret müdürü Avni Sekmanı 
ziyaret ederek iki memleketi allkadar 

Kalb sektesinden 

kadınla rı birinci derecede geln1ekte - Yurdumuzun muhtelif kö~elerinde H lk • k 1 • • B' k şehirlere sevketmek için te 'I 
dir. Adana kftdın\art fimdiye kadar V&lan hiTmCtf görmekte olan kahraman a evr as er arımız ır aç gündenberl her varil gibi kaplar lazımdır. geitO ' 
dokudukları yün eldiven, pamuk hır- erltr~mize muht('rem halkımızın miıl- • ı k Evvelki gün İngilteredeıı 

11 
ort'f. 

ka, fanila gibi örgüleri, Adllj)a Kı7.tlay net ve fükran cemilesi olarak i•borru IÇln 8$Ja 8bUI ediyor taraftan ilaç gelmektedir bin oand.ık ten•k•, bu buh~;: Ji<İ 
'ubcıine teslim etmişl erdir. Adrınada, edece<ii •yÜn fanı" li, yün kazak, pa _ · · dan kısmen kaldırnnftır. # 

" EmınOnü Halke\.indt'n: l<tir ıı' 
mektebli kızlarımız da. bu gü:r.el hare- muklu mintan, yün çorab ve yün el4 Son hafta ıarfında fn". iltere, Al _ ne kadar varil de gelcce .. 'bıı'll --: .Aziz yurdumuzun bekc:isi kah- ,.. ıa uli ,ıclt 1 ' 
kelE" iştirak etmek suretile, bi.itı.in diven• den ibaret olan kış hcdil'eleri- k k m•nya ve Rurnanyadan mu"hı'm m!k- Piyasada otomobil s .... tılv ' raman aı; er ardeşlerimize n&çiz U e o...- 'r' 
Türkiye mektebll kızlarına bir nümune nin kabulü için, Kızılay Cf.'miyetinin birer kış hediyesi sunmak heyeca- tardll ithAllt eıı:yası gfllmi~tir. Bunlar madığı için, otomob v. :irıiiJtl ,tJ 

l'kı' o"l'u'm olmu~hı rdır. Adananın mektebli kızla.- billımum merkez ve şubelerinde •ayn1 nını gösteren muhterem halkımızın meyanında memleketimizin ı:iddetle bazıları garaja çekilmişti. bU blljı.I' 
ıtden ticari meıı:elelen' go"ru'"ı:mu··ıtu"r, 1 d•n yenı· •el li ti'kier 41' 

T rı 1..-.. zamanlarında, yün örgu·· ıer ya- lebcrruat kabul defteri• açı mıı: tır, muhtıtc olduT..· kimv. evi ve tıbbi et"•.. .. • en ll 
UV'f T arzusunu yerine getirmf'k istiyen "'"" "'° d ktadır 

Rumanya i1e aramızda yeni bir ti- hr · · d ı tr · • parak, hududlarımıı.ı bekleyen kahra- Bu hayırlı te-bbÜ!i!Ün çok a11il v• Cumhuriyet Halk Partisı' hu •erefiı" lar da bulunmaktadır. Bu ~zalar • - a ortadan kaldırma . · tfOsll• ~· Şe emının e o uran a!'}viıl~,· ış~ı- v- - y ç· . 
1 

Ş hir ti)'a ctı"' 
caret anlaşman yapıldıit halde, tat .. !erir.den 45 yaşında Sinan dun blndıtl mnn erlerimize hediyeler göndermiş - şefik olan Türk ulusunun cand:ın işti- işe Halkevlerinl memur etmi,tir, l&ıkadar makamlar tarafından güm - ıvıye ge ince; e d··rt ts" ; P' 
bik.ı için henü:ı: alıikadar dairelere e- tramvayda nant olarak dü,mil• ve öl.. ltrdir, rakleri ve bilhassa kadınlarımız tara- Şanlı ordumuza da<! · tılmak iste- tüklerden geçirilerek bir kısmı plyc-- korlarını çakmak için ° ?Jltı."')~ tr!~ 
mir veri1memifti. Diğer taraftan Ru- mü.tür. İstanbul kadınlan ve mektebli kızla- fınclan yer yer teşkil edileceğinden e- nllen hediyeler normal 

1 
ölçülerde aaya çıkarılacaktır. Gelen eczalar t- vl aramış, bulamamıştı. da yoP!.-~ 

manyalılar yeni anlatma tartla.rına Bundan ba~ka Kalyoncukullu~nda rının da Adanada olduğu gibi, bu va- min olduğumui komitelerin degerli yiin çorab, yün eldiven, yün yelek, çinde bJlhassa ,ehrimlzde mevcudil caret müdilrl~ğii, p~yaSlşehit t ş,t' 
kA d 1 n lani harekete karşı daha büyük bir a- faaliyetl<'rile, şerefli bir muvaHakiyet yün kumAşlan gömlek ve vatkalı azalmış olan Avnıpa müstahıaratUe araştırma neticesin e, ştıJ.. o.11 ' 

&öre Törkiyeve mal ihracını kabul !><o!'q>tnanın ahçı dük nın a ça ı~ . h ki d k eter ve laboraluar etyası da bulun• auna iki &andık çıvi bulrıı~ de b ~" 
. ' · . · • . . . S6 l'&~ında Pandell yemek tencerelerı- lıika göı:;tereceklerine emini?_ Kış gel- halinde neticeleneceği fi.İp es.izdir. pamu a i ilmiş içlikten ibarettir. '- ivly'l .ı.. fU 

etrn 1 d Sal h ettar tur zatın d 'T.' · · b ı y ki k 1 maktadır. Haber aldı~ımıu göre in - tiyatro bu ild sandı .... ç 0 Jv"' 1'° er ır. a ıy 
1 

nin altlannı temi7:1erken birdenbire ı ı.; ı ıçın, ayan arımı7ın evlerde uzun Bilümum merkez \•e fUbelerimizin a aşma t11. o an kara kışta as- k 
1
uz ı" 

1 k 1 • • ı ailtere ve Amerikadan da bu gu· n _ masaydı, piyesler de or .ot1 verdi~i malUmata göre, Rumanya e ı düşüp ölmüştür Her iki cesedi de mu- boylu ör~iiler yapmasına da lı.izum ayniyat makbuzu mukabilinde kabul er erımı1e aydah olacak bu ne- " ,.- -' 
1 kt E i d h .. ü! edcceklerı· bu teL~-·at i•ı'n hayır •- vı'den eşyaların makbuz mukabı' lı' terde ıene mühim miktarda tıbbi ec- nanacaktı. . ossfY" ı.l:' yaptığımız yeni ticaret an aşma~ına ayene eden dnktor kalb sektesinden yo ur. ver e aıır org er varııa, ~..... -. B' k ·· ı pı)' - _, ,,J JJ 

b 1 K 1 bel ' le 1 i · b b kt Evimizin Calaloğlundakl merkezi- ıa gele«ktir. 'h-femleke-timlze gel miı _ ır aç gun ev~e .. h.-aJV"'-aid talimatname bir iki ıı;üne kadar üldüklerini . t•.~pit etmiş, definlerine un arı ız.ı ay şu erıne s ım et- ver erımizin i raz uyuraca . :ırından olan mikt:ır ihtiyacımızı uzun mu··ddet çivıler de mevcud ç1vi bw- ~ ,,~ 
ıliık~dar dairelere bildirilecektir. ruh~at verrruştır. mek mümkündür. emin olduğumuz yükı:ıek aliknlı:ınndan ! •,.n.•- l•.•.li•m•i•n;.i ,;r;.ic;,;•;..;e,;;d,;;er;,;i;z.;.. ___ .J. kar,ıhyabllecektir. 1 tahfif etmiştir. cıbil 11? -------------..-------------------... - ........ -----------""'1-~----------------------~..,...,.,;:::::::::....:...:..,.; _ _, _ _:_:. ... ____ ~,.... Hasılı teneke, varil, oto; ı. _t.ırı' ~ 

Ed b T f 'k 33 Eski, o sadeye heyecansıı, sakin ha- na bHa lıc 1 k nlığın içi d k 1 ş k c .. çivi gibi maddelerin aıa h:v1'.i.J ~,, 8 İ roman 8 rl a numarası : . ra a aca aro n • ay ev et, anana doğru yürümüştü. - Oyle mi buluyorırunuz doktor? 1 hayatımızda büyük bir to b•'"''" ~ıJ· 
yatı yava, yavaş değişmitti. Babasına bolur giderdi. Reşid uzun saatler c.nu Alev hi!R Ahmedin kolunda idi. Be- dedi. tnıştı. Ball tehir ve kasa otcJ1l"ıl1' 
imtihana hazırlandığını yazarak yı.lan düşün_ ür, onsuz olamıyaca f(ını, kendi raber, gülüşerek masaya dng'ru !Jer- o"b,. .. ğ ,,, _ k d hini 

1 
k 

1 
b·· 1 ve .. p: 

d uru a ır a6 .... a e yudum - ran ı ta ka ması, oto u .. d • " 
söylüyordu. Der!lerini unutmuş, ki- kendıne tekrar ed~~ 4_urur u.. ı lediler ve orada kadehlerini doldura- lıyarak: )erin az işlemesi yüzun. 

1
•" . ..,, 

tablarını bir tarafa bırakmı.;tl. Giin- Cananın gelmedıgl ie<\eler ıse, ıa- rak birbirlerinin sıhhatine kaldır - b ,... 
· ı· - Şu alraban ız dellkanlı da gil:r.el buhranı zuhur etmesi Urur'gı ' tJt"'·• 6 düzleri mektebe uğrıyacai;ını ~öyli - baha kadar uyumaz, sirur ı, endişeU, dılar V' ,rt 

· d .ı\. adam doğrusu, dedi. Annenizle ne iyi Bu günün lktısadi .,,ud" ·tv . 
yerek çıkıyor ve ekseri ı~tnnbul'l inip, oradan oraya döner, durur u. Nedime, uzaklan Ahmedi elinde dans ediyordu!. uçuğu, demiri, benzini h~:.d'r llı,>t 
hiç bir it gôrmeden sokaklarda !l:er- Başkalarile beraber oldukları ıa - kadehi Aleve bakarken g<.irdü. Gene k o """" ~ ' 
seri , rn:ıksad~ız dolaşıyordu. Evde . . f • \: k d d kl d . b O zaman Alev bir yerine vurmuşlar ı.dar karış:tırmı'·' ona, .. l'\ı~r "il .ı 

rnan, ıtıra etmesine ragmen or u - u a arın a o iitı te f'scıüm vardı, gibi irkildi. Gözleı·ini açanık adama blr tekil vermi,tır ki, bı.v.:..ııcJ.s bl~-r 
kaldıjh zamanlarsa, Servet Hanım - yor, muztarib oluyordu. Ba~an kendi gözleri kı!!=ılmıştı. Gene kız, ft:!na bir baktı. Fakat bir teY ıöylemedl. Onun tanesinin eksikliği haya.bı•· ,ebt 
dan, Alevden ve başka yabanC'ıların kendisine teselliye çalışarak, C,1nanı şey görmüf gibi ürperdi. Ad1'm e~il- kısılmıt gözlerinden hafif bir tehes- )'Ük buhranlara, sarsıntılara tıl' 

Gene adamın kollarında dAn . .a baş- gördü. Bu gözler bir ~y anlamak il- huzurundan bunalır, onlaıın :yanında terketmemek, ondan vazgeçınemek i- mi! Cananı işaret ederek Aleve bir ... ı~ _i!I 
bi k ki b C b km k k k 1 d... 1 ~ümün sıyrılıp geçtiğini görmüştü. veriyor. \ard• r;'.ııv' ladığı zaman yavaşca onun kulağına ter gi es n ir dikkatle yüzünde anana a A tan or ar, söy e ıgı rin daha müthiş keder, hatta teli .. şeyler ıöyl emifti O zaman Alev dön- d b , b ki an ıı1·,, 

d b · ı ·· h' ı " Birdenbire için e ir f(!yler yıkılır, .clal u normal zarrt b'ı ıJS Jt<" fuıldadı ~ dolaşıyor u. en asıt töz erin mut ıı mann.nr ta- kellere hazır olduğunu düşünürdü. dü, dikkatle annesine baktı. Nedime, çöker gibi oldu. Başı dönüyordu. A- rimiı, bir ~ivinin, otorııod1.1 b\) ~MI" 
_ Demin orada ark!in dönük du - Canan gülüm'.'iemeye gayret etti. şıdığı. bir şeyler ifşa ettiğı evhamına Ve nihayet bütün etrafındakiler, bu Jalenin sorduğu bJr suale cevab ver- damı tokatlamak, büyük bir şeyler günün birinde hayat~~ı ".,,pi'~ 

rurken ne düşündüm biliyor musun? Vücudünden tiddetll bir titreme ge- dü,erdi, Sıkıntı içinde kendine hikim aşkı bozmaya, gene kadını elindı>n al- mek için bafını çevirirken acaba ne h ui , 
yapmak ihtiyacını issetti. Kadehini cede geniş bir tahaV"V ,ı, _c # Bana öyle ıe ldi ki, bah....,.ye. o zamana lip geçmişti. 1 olmaya çalı~ır, ıztırab içinde gü- maya kalkıyorlarmıf gibi tın sevdik - konuşuyorlar? diye dü.,ündü. b k k zdv- ):ıı'. 

.... T masaya ıra ma için e lini uzattı. hatırımıza bile getirme .. " · d· t:n. 
1
, kadar biJmediğim bir Çf'hre ile bakı- Re:ııid yava~ı: · nün bitmesini beklerdi. Karanlık )erine düfman, ·hayır, Jerdi, hayır.. Ahmed: . u.-· 11 Parmaklan titriyordu. Kadeh ellnclen Bu buhranlar y\.1% 

0
oe . ..,;1' 

yorsun. Çok bafka bit Reşidsin. Bir- - Ne oluyorıun? dedi. bastığı , her yere gölgeler dolduf{u za- Kimseye hesab vercmye ınecbur de- - Anneniz ne kadar a:enc. güzel fırladı, yere düşerek kırıldı . Gene kız yanın kıymet.ini daha :dY teıerı1-- 1-
denbire birbirimizden uuklaştıJlımııı. - Korkuyorum! diye f1SJldadı . man, ancak biraz rahatlar, ateşi dü.f- R:iliz. Mademkl birbirimizi sevdik. Ta- demi,tı. ej;ildJ. Yerde Parhyan cam kırıktan- ediyonı:ı: . Nitekim gaıe dil" JJl 
hPm de çok u:ı:ak l aftığuııızı sandım. Eve• e~afında danı edPfı, neş'e ile müş hastalar aibi kendini yorgun, fa.. bit birleşecek, birbirimizin olacaittık.. Al b zl k Ah ıdi• _,fi:),,., 

., Lı- ,.. ev u ıö er üzerine dönmiiş, Eın- na ha t.ı . med, onun kolunu tut • •Avrupadan ten.eke. a:e ıı lrıt'sv~p"" · 
Gene adam yavaşca onıJ kollarında dönen bu kalabalık, kızı, )Jedim~. şim- ı kat iyi hiıı:!!ederdl. Sonra gece .. O ıa- Şimdi de gene kadını göğ!!ünde sı- nesine dikkatle bakmıştı. Canan, P.fit'- muş ·bir yerinize bir .,ey olmadı ya?• harflerle havadislerın y~ ıord• ;.ı 

sıktı. Fakat cevab vermedi. Canan ince di hep"i onu korkutuyorlardı. Bil -
1 

man da odasında koridortlaki en ufak karken ayni teYieri düşündü. Kor - h 1 ş k tl k di d -~-ıın ... ıt , .. 
a ev e e onuşuyordu. Gene kız ye 11<>ruyor u. Eli fazla sıcaktı. Ril- 1.ebeb de, buhranlı ~.. ı·• .,.. 

ipek elbi!'('.lfinden onun avu.;l~rının ha hana Mithet Şevketin bu garib ha - patırtıları dinliyerek Cananın ayak kunnu teskine, endişelerıni uyutma- da onu her ıamarlkinden güzel buldu. tubetli, Jslak, yapıış;kan bir el .. Gene ya karfı verilen kıymete y • 11ı 
raretinin geçtifini ve bütün vücud3ne. kışlan... 1 Besl~rinl beklerdi. Gene Jaıd.ın, ko!Ja- ya çalıştı. Dudaklarının kırmıZLSı, yüzünün ren- kız yavaşca kolunu çekti. teşkil eder. ..,.rlJI ft1 

kanma uyU,fturucu bir ılıklıiın yayıldı - Dell"in, dedi Reşid. Neden kor- rının ara~ında iken her şeyi unutu - Alev, yeni ıhpabının, Ahmed.in ko- &i, gözlerinin ateşi her zamankinden _ Hayır, diye mırıldandı. Yalnız ffU · 
i:ını duyuyordu. k uyonun? ~·ordu. Bütün tehJikeleri, üzüntüleri .. lunda, onun söylediii sözleri batını daha canlı ve taze idi. Dikkat etti. elbisem biraz ıslandı ıallba.. ,, l''k ÇO-"'"I. 
Şimdi Retidin gözleri. bebekleri l:::il- Fakat bunu zayıf bir sesle söyle - I~ıü, karanlığa, yumuf8k bir örtü gi- arkaya do(ru atıp kahkehalflrla gü - ilk defa annesini itinalı ,riyinmit gö- Uzaktan Nedime: Jedı' gUn U ,,111J 

yümüıı:, koyuJaşm~ ıôzlerine ı ntrlı, mlştL O l a korkuyordu. O da ayni bı aarılıyor, birbirlerinin göz!erinde, )erek dinliyor, uçar gibi etrafında de;... ·· du C b k 11 aşkla, arzu ile bakıyorlarrh. Canan titremele endı'şel•ri hı' •sedı'yordu. dudaklannda kaybolarak, harikulide ti d ruyorb · kananın oynunu, 0 arını - Şarab lekesi, diyordu. Çıkar mJ kBll•'' 
n yor u... ıçık ıra an siyah kadüe elbil!esi acaba? Yazık oldu elbisene Alev. k ~ b kır ' 

bu bakıı!arın altında uadrt ürper ... Bir zama an~ri evinde içinde kimse heye~anlar, v ürpertiler, zevkl~r:e do- Danı bitince dağıldılar. pahalı bir modeldi. Fil dişinden dö • Gene kız: 10 aga 1 f8 "it ~-
tileri ıeçiriyor ve o zamanı kadar lecin yüzüne bakmaz olmuştu. Ona, lu hır botlup doğru akıp gıdıyor - Canan yüzü pcmbfleşmlt yorgtın .it .. 1 .. 'b' d k il k 11 sı /. .,,.. 

1 d ' ' . .u m_uş gı ı onu ' biçim otlarına - Şlmdi - lirim, dedi. Elbisem! Okmeydanında oturan e .. h : f onsuz na!'[JI yaşadığını ve o olma53 herkes gôzlerindf' Cananı çırçıplnJc cö ar ı. bir köşeye çekildi. Nedime, Farukı b ı klt:!r tak b G ku k di •- id 5'~ t"' 
ı ezı mış · ene en · değiştirmeliyim. de gene bir kadın evvel . _ l-ı_.,jn -" halinin ne olacağını kendi kendine ı recek, gene kadınla bf'raber geçen u- Sabaha kat'lı, ıenc kadın, süz- Jale ve başka bir iki gene kız salo- ke d' e bu IO ı ~ - k d UJ'.ı•· ,,. 

L ı k n ın c n zaman ar\,Ul c:o • - Ve Ahmedin yanından -.:yrtldı. Et- lerevinin duvan dibine ~1t1 P ~ •i' ııayret e soruyordu. Bir aralı gene a- zun, ateşli aşk eecelerinden kalan zev- ı.ıün siyah tözleri, mes'ud . pırıltılar nun ortasında durmu,, ayakta konu- ha güzeııe,tJ d' ttlr f tti G rib ,,.,... r 
d•m 1 • b L- k k ı ki ı •-- k ı - ' ıyo a • · • ı rahna bakmadan koşorak ıalondan ııünlük bir kız çocuğu bıt -""";;-,oııJ"1' , ırı omuz ~rının 'Üzerinaen ir lHI,_ kin derin izlerini keşfedecek aiJi ge- içinde ona sıca ve oku u yana arını fUyor ardı. Reşid, uza ıu• blr o tuga bir sıkıntı duydu. Bir ftY ıöylemif çlk:tı. k b ta çv-
ka bakış. Mithaı Şevketin &<izlerini liyordu. 112abr, oonra çıplak ayaklarının ucu· ıömülmilf •!&ara l•iyordıı. 111ithat lma.k ı · en yakalarunııbr. Za 1 
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Çörçil mühim bir 
nutuk söyledi 

~ıha 5 (A.A.) - Başvekil Çörçil, 
ll. Avam Kamarasında askeri va
~~ hakkında beyanatta bul"'!"'Uf-

~'çil, lngilterenin Yunanlstana yar
Ilı: hakkında ,u cümleleri ııöylemit· 

t~; ŞinıdJ, birdenbire b~e yeni ~ir 
~ talebi yapıtmı,tır. Italyan dik
~ • belki Laval'in Alman faUhile 
'ıt, tı parlak flortlerden nem kapa• 
~lıu, 1'.lki de herhangi bir yeni plinda 
1i, U oynayarak, kendisine hb hl.· 
~~le, küçük fakat ölmez Elen 
t.o, tinın (alkışlar) üstüne atılmıftır. 
ıı, lıfoiı: bir tahrik olmadan, en aathi 
~..,, "'Uzakere yapılmadan, Mussolinl, 
~"'-aiıılstanı lstiliya teıebbüı etmif ve 
~ lini•run tayyareleri, Se1Aııikte ve 
~- diğor açık Yunan ıehlrlerinde, 
~ •k ve kadın, adedi gittikçe artan 
~ irlf!n halkını katleylemlftir. Elen
"ıı, olı, Elen bükilmeU ve Elen mil 
tlııCir di.inyanın pek o kadar kolayca 
tt.ı.di ' \rtırulmaması için, kendi mev
b..._ ~·etlerini ve terefleri.n1 müdafaaya 
""•ı.n · tr ıı bulunmaktadır. (Alkı•laı:~·. 
"ıd lrlsa ve lngiltere, tah.rllc etrncdigı 
\t~ bir tecavüı.e maruz kaldığı 
'tde, Yunanistanın yardımına kot .. 
~ lııranti etmiılerdi. Bu, birlikte 
~ i' .~lr garanti idi. J'akat maaleı;ef 
~Y huMmeti, bu dakikada, Avru· 
~ 116td~ yeni bir nizam tesisi pro)•
~ıt'. liiUer'le umimi ve dürüst bir 
~tı,.ğ"'• batlamıı bulunmaktadır. 
lııİ 1d•, Vichy hükilmeü, artık, ka
'- tttiji ' 'lazifede herhangi müeıutir' 
1,, ~ol oynayacak vaziyette degildlr. 
~ıif•de bb yalnız kalnut bulunu· 

~~ Yunanlıtanın ilzerln• cani dik· 
,,;'tiıı. huaumetlnl celbedecek ma
~ hor türlü hareketten ihtimamla 
~~· Yunanlılar da k•ndl taraf· 
~ ' o derece tam bir bitaraflık S etın~lerdir ki biz, onların ne 
\ l!Uerini, ne de niyeUerini blliyo-

~lıı! 
~ ?.atnanda hem anavıtanda, hem 

. rk:ta harekitımııa hlkim olan 
'>l,~di •ndifelerl, Avam Kamarasına 

tnlattnıl:a çılı,m~tım. Manf1n 
' kıyısında muazz.ıım bir orduya 
\ ,,:OYUyoruz. Libya çölü hududun-
1, """d•n çok faik diğer bir çok kuv 

· 
13td1.ıy1 karşı koyuyoruz. Ded.igim 

,,}'~ \railleye, ayni umanda hem 
~ da, hem M.11ırda bize d~en 
ı.., de rrı. mes'uliyeti ve karşılışacağı
,":'ı>ı 'llrılı ve çolı: büyük tehlikeleri 
'ıt Ut ınQdrlk bir hisle tevusül at· 
~, '>ıtcburlyetindeyim. 
~ "ttra.ıtte, yapacağımız yalnız bir 
"' r~dır: Elimizden eelenl yapıca· 
li,; kıılar) 

\'; ~d•n Giridde bir havı ve deni.z 
L>ioıı ıa •itik. (Şiddetli ılltıtlar). Bu 
ı"t;l ,~,rnıuun ve hava kuvvetlerinin 

"'l(l.1 ve hareket uhaıını mıht\11 
lllı., . l•nltletmeaini mümkün kıla· 
\ )~tl.lyın tehirlerinde v• cen\obt 
~b ktın üalerdeki hedeflere kar
~ :-~tı.ı lrdırnan hücumuna beoladık. 
\ ~~ •lkı,lar). Bu dalma fazlala .. n 
lıiı.;) ite devam edecektir. (Siırekll 

~ı;,;,u ·. 
"-llıu.ı.llöyleınek isterim ki Yunanlıla
'-. ~.. ?ttnııda olanın az.ar.üline ka· 
.~ '~ etmek arzu ve niyctile 
.. • U\'vetler de hareket halinde· 

~bundan sonra, Akdeniıdeki u-
lı: lliyeıten bahıetmi• ve demlı

'-... !ıı. 
~ iılt~~nin karoısında istill teh
~d;a.~rduğü bütün devre zarfında, 
l.'. ~ ordul•rımızı, denizle nakli
~. İtı n~ızın hemen aon haddine 
t.":_t ,~ &ılteredekl kuvvetlerinüzden 
~ ı_ı._'YU'dıA:ımız yalnız insanlarla 
~~ -..t kıymetli silihlarla da tak-
1.,kahıçb.ir zaman faril kalmadtk, 
\t tı~ Ronderilmek üzere, her ay, 

~~tttj '-ltetimiz, Britanya adalarını 
tr \'e yahud lmpa.ratorlulun 

RE S M i 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 
An:ıdolu .Ajan!'lının bültenlerindeki 

rel!l!'..! !-..arb tt:!bliğlerini aşağıya yaıt)·o ... 
rJI~ 

/ngiltere 
Hava ve Dabill Em.niyet Neı.a.reile

rinın tebliği : 

Bugün Londra üzerin• üç hava ta
arruzu yapıımı.tır. Bu taarru.z~ardan 
her biri müteadclid bava filoları tara
hncian yapılmı,tır. Ayni nispette bir 
taarruz da Donel. eyaletinde vultulıul
muftur, Taarruzu yapan tayyAre1er 
.ah.ilden içeri ginmemi,flttdir. Suya 
birkaç bomba düşmüş, ne hasar, ne de 
zayiat kaydedilmemiştir. • 

Londra üz.erine vukubulan taarruz
ları çolıı: yükaekten uçan avcı 
tayyareleri yapmıştır. Biz.im avcı tay
yarelerimiz. ve müdafaamız d~manla 
harbe tutuşmu, ve hiçbir düşman tay
yaresi hü.Julm.et merkezine airmeğe 
muva!!ak olamamı,tır. 

Kentın tark.ınd.a müteaddid tehirlere 
bazı bombalar at:ılmıttır. Ramsgote ve 
diğer blr tthirde birer ev hasara uğ· 
ramıttır. 

Sa.at 17 ye kadar alın&.n raparlara 
ıöre diler yerlerde de pek u hasar 
olmuotur. 

Bütün taarnızlardaki zayiat çok ise 
de bir kaç ölü vardır. Üç düşman tay· 
yareli dü,ürülmüştür. Bizim de Uç 
avcı tayyaremh kayıb is. de pilotlP1r1 
kurtulmu,tur. 

diler kıounlarından alındılar. Bu kıt
alar, buıün •istil.i paniti• nden alayla 
bahsedenlorin bir çolunun bizzat pa
nije tutulduğu aylarda, Bdtanya ada
larından dalgalar halinde ortıtarka 
ıtd.iyorlardı.• 

İtalyan donanmasını arayıp bulamı· 
yan İngiliz fllosundan bahHtükten 
aonra, Çörçil: 

•- Bununla beraber, tuld Akdeniz· 
deki ingillz filosunun kuvveti, Fran -
nnm ıulrutundan doJan vaz.iyeti çok 
düzeltmektedir ve bu. d01t ve ınütte
fiklerim.iz Türkle.r için, İngilterenln 
danlzde saraılmu kuvveUerinin büyük 
bir ıarantlsidir. 

İster lngiltere cephesine bakılsın, is· 
tar Akdenlzdekl harb aahnet!ne bakıl
.11n, bundan dört veya bet ay evvel 
tahmine ce11.ret edllemiyece.k derecede 
daha iyi vulyetta bulunduAumw: lnldr 
olunmu unJyorwn. (Alkı,Jar). 

Çörçl!, bundan oonra İngiltereye yı· 
pılan hava hücwnlan meselesi hakkın
da utun beyanatta bulunmut va de
miıtlr ki: 
•- Son ay içinde h.i.disatın seyri, 

muvalfakiyetsiz delildir ve memnuni
yet vermeyici bir mahiyette bulunma· 
maktadır. 

.t eyhllde, Bitler, eler iradesinin ö
nünde eğilmez l.iıek, '°hlrlerlmlzl yok 
edecetini söylemişti. Bu emri verdiği 

zaman Hil.lu'in kendisinde bunu icra 
etmek kudretin! aaıniml surette gör• 
dıllunderı tilphem yoktur. Fakat İnsi· 
ltz tehirleri, daima yerlerinde duru· 
yor.• 

Çörçll, 14.000 &ivilin öldüğünü ve 
20,000 &ivilin de ağır yaralandığını, bu 
zayiatın b.ıte dördünün Londrada ol
dutunu, halbuki ukerlerden ölenlerin 
300 ve )'aralananların da 500 den iba
ret bulundutunu töylemif ve •İtte AJ .. 
manlarm iddia ettikleri askeri hedef
lere taarruz budur.• demiftir. 

Çörçll, liıtlll tehlikesi hakkında ,un. 
lan ııöylernlftir: • 

c- Buıüzı bir haldkattlr ki, lslill 
tehlikesi, bllhaua mavnalarla kış mev .. 
.ımi ve havaların. kararsızlıiı ile azal· 
rnıftır. Bu tehUlte keıa, İngiliz hava 
kuvvetlerinin muzafferiyetleri ve in
Kiliz ordusunun daima artan kudreti 
ı:.ayesinde aıalm1,tır. (Alltıflar). Vaıi
yet tifndi ıeçen haziran 10nundan bili5-
bütün baıkadır. Buaün teçhizat n la· 
11.m ve terbiye bakımından mütemadi· 
yen iyileıen çok büyük bir orduya aa· 
bib bulunuyoruz. Bu ordunun büyük 
bir kısmı timdi fovkallde müteharrik· 
Ur ve mukabil taarruz ı:ihniyetlle 
mefbudur. (AJ.ıu.lar). Keıa ana\•atan 
müdafaasında 1.700.000 askerim\% var .. 
dır. 

Böyle bir kuvvetin büyük bir kıy
meti ve ehemmiyeti vardır. Bir mem· 
Jeketi.n. her köyü ve her ısokalı sadık 
ve azimkir sllihlı adamlarla doludur, 
0 me.mlekette Holanda muka,·emetini 
kıran tabiye nevinden manevralar mü· 
euir olamaz. Binaenaleyh, Utla tehli
kesinln bir sün aıalmlf oldutunu IÖy• 
Hyenlerin mütaleaıına lıtirak edlyo• 
rum. Fakat tehlikenin ıeçtilini veya 
mtiteuyld bir tekilde ortaya çıkarnı
yacakını zannetmek hatasına dütmlye· 

~ARBAROS 
Yazan : "\ 

Ekrem Reşid Tefrika No. 1 
2 1 

" '''.'>ıı. ~ lııı • 5tkılmıt olan İspanyol· 
~ ~rı . aı:1i hücum kartısın .. 
~ ' · hı di.Ierınt müdafaa •deme • 
~~ ~ Ço&u telef oldu, bir kllmı 
\ "'ıı. l•ııuyanlar da -kı bunların 
~ dU.ı.ı. kutna.ndanları bulunuyordu ... 

b ••ıııtı IUzırla arkadışları tarafın-
~ ~ e~ ıötilrüldüler ... 
\ ltııu lün. i.stirahatten aonra Bar-

'• , lerUe limana .nrıp veril ta-' •r f •· • \ &ı,ı,: lan bir kaçını celbetti. 
\"' tı1, den erzak ve içecek ıuyu •· 
'1.ı""'•~ hıukabilinde almak lıtedi
~ tibl ~ıtrıa ve arkadatl!lrıma kar
~' Yanet te.rtib ettiAU'Jzl sôy-

~~" ne söylediklerin!, ne 
~ t \: 1 hilnıeyen İspanyollar bir 
~, lt1r::eled!Jer, fakat en doğru 
, h'tl-d Yolu olacajını kestirerek 

< lıı ~ ... 
~ Y•u .' 

\dı ~d- ~z, ey reis, ticaret maksa
S tı.,.,.;ıı •zı;.tadı&ımız ve sıli.hlan• 
,,~tı~ h~rı uç kıt'a gemile deniz
~ Ueurn etmekti ... Fakat min· 

bı; i,•• bunu haber aldın ... Ka
u zalor hiyanetimizin haklı 

cezasıdır. 
Barbarorun sözleri atef saçıyordu. 

Sesi, bir ıok lllı'lemesl Kibl elrab 
kapladı. 

- Behey mel'unlar!.!. Bilmiyor mu
ıunuz ld her dinde hiyanet nefret u· 
yandırıcı blr cürümdtir!.. Biz..lcre kaz• 
mıt olduJunuz kuyuya lı:endlruz düş· 
tUnüz._ itte hainler ceı.alarıru böyle 
bulurlar. 

Bu eözlırden sonra, Hızır İspanyol· 
cayı iyi yazmak bilen bir ellre fU 
mektubu yazdırdı: 

•Mlnorlwun m•nfur aalı:inlerl ... Be· 
nim tarafımdan hiç bir ıebeblyet ve
rilmeden ılı benim emniyetlmi sulis
timıl ettiniz. ahdinW bozdunuz. Onun 
için Hak Tull bu balAyı batınıza ge
tirdi. Bir çok karde$lnizle servetleri 
,imdi benim elimdedir.- Fakat bu ba· 
tınıza gelecek beli.tarın bir cil.z'üdür. 
Biliniz ki be.n mücrim başlnrınııın 
üstüne dü.-cek uikayım .. Size kar -
,ı hasıl olan kin ve nefretim hepi ... 
nlzi tele!, karı, kı2 ve çocuklarınızı. da 
elit ıttllı:ten aoara tatlı:iıı olacaktu" 

HAKiKAT 

Şehir Tiyatrosu dram kısmında : 

• B i R A N A 
Jeanne Do~ .. 1913 senesi kıf mev· Zamaco\'.a, Gabriele d'Annunzio, Mau- bihnek için nakilin Zahmete katlan .. 

siminde idi. Bir kaç ay sonr:ı dün .. rice Maeterlinck:, Alexandre Dumaa m8!1 llzımdır. Halbuki uhmete ne 
yayı atefe ve kana boyayacak olan Fils, Catulle Mendtı ilh.. Tabit bu lüzum var? Şah.alarm ismini deği' .. 
fırbnanın henüz birer kara nokta ka· meyanda Saı'ah Bernhardt'ın t1.hcser1 tirmekle piyes adapte olunmuş adde· 
dar ulak bulutlarını ıezen pek azdı. olan Racine'nin Ph~dre'i de oynanı - diliyor ve oynaruyor. Güzeli. Ya ıe
Herkes çalışmasında, z.evk ve eğlen- yordu. Saralı Bernhardt'ın etrafında yircl böyle bir taluı kabul '!tnıeğe ça
cesinde uude bir hayat 5ürÜyordu. !evkalide bir trup vardı. Başta De lışırken zahmete girmiyot' mu?. 
Meşhur tair Jean Richepin, !algın ?.iax ve Lucien Guitry bulunuyordu. Devam ediyorum: Bu klta~ı dük
moda halini alan dansın şeıefine At· Bu muazzam san'atk.S.rlarla harikalar k"inının üç müdavimi var. Uç yaşlı 
htnee tiyatrosunda Eve Lavalliere ile yaratılıyordu. Maalesef bu d.ihileri adam. Bunlar her gün buraya gelıp 
Spinelli'ye .ı.e Tango• isimli piyesini blr arada görmedim. ı dtikki.n uhibeslle blra:t: -sohbet ettik .. 
temsil ettiriyor ve •iddetli tenkid - 1913 te Sarah Bernhardt yetmlş ten aonra yevmi gazeteleri mütalea e
lere maruz kalıyordu. Porte Salnt .. yaşında idi. Tiyatrosunda, ba, rolde cllyorlar. Ben görmedim. işitmedim+ 
Martin tiyatrosunda yeni mümessili Romuald Jou~ olmak üzere, Paul bilmiyorum; ıören, itilen, bilen varsıı 
Le Bargy ile Cyrano tekrar hüküm F~al'in •Le Bossu• su tem~il edilir· 10.tfen ıöyle!'lln: BJzde yevmi gazete ... 
sürüyordu. ken kendisi Avrupada bir turneye leri utan k.itabcı dükkinlan var mı-
0 :zamanlar pek gene bir lise talebe~i çıkmıfb. dır; bu dükkanlara müdavimler ga· 

idim. Pederim bana ancak Comedie Kendisine •ebediyen serseri büyük z.eteleri müt.alea için gelirler mi?. İs
Françalse ve Adeo'na ve ancak ma.. Yahudi kadın• unvanı verilen Sarah tanbulun neresinde böyle bir dükkfin 
tinelerde cibneme müsaade ederdi: Bernhardt, son derece müsrifti. Bu .. ve onun müflerileri vardır? Söz, mtış-

Arama da kendisi beni cumartesı na, ailesi efrad.ını..n israh ve kumar terilere gelmişken ıunu ds ar:ıda 
akfamlan Cyrona gibi görülmesi fay· lpülisı da inzimam edince, Pariste.ki söylemek ilterim kl, bı.1 üç şahıs, ay
dalı olan piyeslere götürürdü. konağında bir Biz.analı imparatoriçe ni mecmuanın muhtelif ntlshalarına 
Çocukluğumdanberi tiyatroya beı· hayatı süren ve z.iyaret ettiği her göz gez.diriyorlar. Bir çok f1.raziye Ue 

led.itim a,k, beni her pazar günü O- memlekette terefint verilen ziyafet .. kartı1aş;tığımız bu piyeste haydi bu
d~on'a ve bilhasaa Com~die Fran - ]erde kralların, hükfunet reislerinin nu da kabul edelim. Olabilir ya; bu 
çaise'e aevkederdl. O mes'ud zanıan- sağında oturan bu kadına mütemadi- meraklı kimseler, o mecmuanın kol
larda Comedie Française'in iki buçuk yen ve hatta blr kat daha ı;alı,ıp para lekslyonunu karıştırıyorlar diy•llm. 
frank ücretle talebeye tahsis ettiği kazanmak bir zaruret olmuştu. Şfmdi Vakti.Je Je Sais Tout mecmuasının bir 
parterre koltukları vardı İti , bunlar ona Avrupa dar geliyordu. ı:iık sık A· ilinında baba. anne ve çocukta-r, her 
evvelden tede.rik edilemez, temsild.en merikada temslller veriyor, hatta birinin elinde bir mecmua, kemali 
ancak bir saat evvel alınabilirdi . lyi Avustralyıya kadar uzamyordu. lezzetle mütaleaya dalmış görünürdü. 
bir yer, hatta sadece bir ye.r bulmak 1913 te Pari.&e avdet etmişti . Bura• Gayriihtiyari bu Uinı hatırl:ıdık ve 
için .. çilnkü bu koltukların müı;teri· da eni bir piyes oynaması Unmdı. gülümsedik. Kaydettiğim tU nokta, 
si pek çoktu - hemen haftalığımı alır, ~ . gayet ehemmiyetslu:lir. Onu da he -
tiyatro kapısına koşardım. Saat ikide Trıstan Bernard, ~vve~ komedi- men itiraf ediyorum. Fakat ne de ol-
ba,lıyacak olan temsili seyredebilmek l leri kadar hoş aohbetile ~bret ka .- sa, kül'ü teşkil eden teferrüattır. Ni
lçln nat on birden itibaren sıra bek- zemnı' bir adamd.L Bu mlıelli!e hır teklm bildiğimiz resimli çocuk kitab-
1erdim. Berıimle beraber sıra bekli· dram yazdırmak ve bu dramı S~r~h ]arı büyük kıt'ada olur; fakat bu a-

l da iki gene daha var- Bernhardt'a oynatmak acaba Jtimın caylb kı'ta~-· dükkinmda bu nevi ki-yen er meyanın · ldi? K dil ı ·· 1 l)l.;J. 

dı. Bunlardan biri rahmetli san'atkar aklına ge • . ome er yuz erce tablar küçük kıt'adadır. Tekrar edi-
Muvahhid, diğeri de kardefi, fimdi defa oynaom~ bır mil:ııın:· bu e!:~r, yorum. Aslını kabul edebildikten ıon
H · · V kileti protokol şefi Saıa... ilk dramı 0 ası ve u ramı m.u- ra. bu noktalan haydi haydi kabul e
haa;: Arı:ldi. Onlarla beraber sey- ellifin oğlu. Sarah ~e~ardt'la .. hı.~· derlz. 
redeceğimiz veya geçen hafta ıeyret- lik:te '!yne.muı hiç ,üphe~ız ki, buyuk İk.incJ tablo, bir lokantada cereyan 
mi olduğumuz: eserle mümessil!eri bir alika uyandıracak, tiyatronun da ediyor. İt adamları gelip alel6cele ye-

h 'klu da •-- k 8 iki ı'L 'ı bu- kasalarını dolduracaktı. Jeaııne Dor-4 a n ıwnuşa onu' • "'" . . dı ü mek yiyorlar. Buntann Rra!iındtt rla 
çuk saat ayakta ve baz.an da soğukta J.smındekı b~ dram oynan . ; ne ce 0

: k.lt.abcı bayanJa diğer yaşlı ba'.Jlı bir 
beklemekteki zahmeti unuturduk. larak tahminlerdeki yanlışlık teba bayan var. Yatlı, bı•lı iki Türk baya· 

_L. ı ·· rüz etti. Gitmemde pederimoe mıuu.ur u go- nınm karfılıkh yemek yemttk iı;in i' 
rülmiyen bir tiyatro daha vardı. O da Gerçi Sarab Bernhardt, ıeyircüere adamlarına mahsus lokantalara - biz· 
Sarah Bernhardt'ın tiyatrosu tdl . Çün bol bol göz yaeları döktürdü. çocuk.. de böyle lokantaların mevcudiyetini 
kü burada tiyatro edebiyatının en bü- luiumda seyrettiğim bu piyeste duy• kabul etsek dahi .. gitmelerine imk.An 
yük isimlerini ta4ıyan müelliflerin e• duğum heyecaru, teessürü iyice ha - var mıdır? Ya mahkemenin tarzı ce
ıerleri oynanırdı. Edmond Rost.and, tırlıyorum. Şimdi dütünüyorum ki, re yanı?. Bizde mahkemeler böyle ml· 
Victor Hugo, Jean Richepin, ?.figuel bu heyecanı, belki de dih.l un'atkirı dir? Ya o Haydarpap. l!!tasyonu Ö· 

Uk defa gördilğümden dolayı duy .. k ı • Ar 
lim. +::ıtiiyı aadece bir istila tehdidi nündeld hamalların mü i emen... .. .... muşumdur. Muhakkak bir •ey varsa, :ıı. 
haline koyacak teY denWerde, hava· o da piyesin beğenilmemesi ve kıaa tık faı.la uymıyacagım .. 
)ardı V. topr -L'-rdo devamlı ve kud- l Yıbancı bir muhit içerlsindo dola ... 

ıuua bir zamanda sahneyi terk.etmJ, o ma· ıkla i 
retli bir uyanıklıktır. Uyanı.klılın gev· .. ül tan yabancı t•hıılann tafld rı • 

,etilmemesinl taleb ederim. ÇünkU ~1~e ~=~~=: aoı:~ın;ar.!
0

~r:~ ~Je;:;ı k~7kl~ıln;~~!~;u ~~= 
Mallflll ve fimal deniz.inin ötealnde hardt bot kaulannı doldurmak için rece hakikatten uzak, farazt şahıslarla 
11çramaya huır kuvveUl bir ordu du· La Dame aux Camelia'yı temsil etti. aakadar olmamıza lmk&n yoktur. Ya 
ruyor. Şimal burnundan Girondo man• Yetmif yaimdaki bu hasta u.n'atki- bu melodramı temsil ede.n san'atkir· 
ubma .kadar Avrupanın bütün sahi1 rın gene bir kadın rolünde bıraktığı lar, hiç bir yerin olmıyan bu kukla· 
limanlarında esulı gemi yığınları bi- tesir, onu ıeyredenler için ıWlnme.ı lan nasıl canlandırsınlar, onları bize 
riktirilmit bulunuyor. bir hatıradır. nasıl kabul ettirsinler, onların biz.le-

Sathl görü,ıü dostlarımızın. bütün Aradan yirmi yedi sene geçil; unu· re tamımile aykırı olan hissly'\bna 
bunların bir tatırtma hareketinden, tulmuf zannettiğimiz ve unututmai:a nasıl tercüman olıunlar? Kendil~rinin 
bir noktaya bağlayıp kuvvetlerimizin U.yık olduğunu bildiğimiz Jcınne Dore duymak ihtimali olmıyan teessürleri 
yeni bir tertibine mini olmayı iltıhdat birdenbire bitim Şehir Tiyatr.,sunun naal benhmeyip bize duyursunlar? , 
fiden bir manevradan ibaret olduğuna aahneai üzerlnde görünür Jibi oldu. Komedi kı.amında oynanan (Dadı) 
blzl inandırmalarına meydan vermlye- Gôrünür gibi diyorum, ı:Unkü bu "- münasebetJle 156ylemt•tik: Bu •dap .. 
lim.• J fer ismini değiştirmif, «Bir ana• daha tation illeti son derece muzır olmal• 

Ordu hakkında ÇörçU demiştir ki: 
•- Çok kuvvetli bir ordu kurıruıkta 

ve yetiftirmekteyiz. Ayni t@Y, Kana· 
dada, A vustralyada, Yeni Zelandada, 
cenubi Afrikada ve Hin<llitanda da ya
pılmaktadır. Bugün harbin 15 inci a
yında bulunuyoruz. Ve İngiliz ordusu 
kat't bir tekil almaya başlamıştır. Bil ... 
yük Britanya İmparatorluğunun başlıca 
gayret urusurları denizler ve havalar 
olacaktır. Fakat güzel ve kudretli, teç· 
hb:ab Jyi, mükemmel sillhlanmış. iyi 
talim görmüş, iyi teşkU edilmiş bir .. or
duya malik olmamız Uumdır. Oyle 
bir ordu ki harb uzadıkça menfur nt':ı.İ 
boyunduruiundan kurtulmak azmi.le 
yanan bir çok mentleketlerden 4u veya 
bu memleketin kurtuluşuna müdahale 
edebilecek vaziyette ola:un, böyle yuğ· 
rulmu,. çelikleşmiş ve bilenmi1 bir 
ordu olmaz.sa., ona bu kadar gen.iş bir 
hareket intihabı temin edecek olan do
nanma bulunmazsa bu harb lüzumsuz 
yere de uzatılmı, olur ve hatta kat't 
olmıyacak feliketli bir neticeye vara
bilir. Nazi ve fa,ı.t ordulanna nispetle 
asker adedi itibarile ordumuzun azlı

iıru vatı.f ve teçhizatla teli.fi etmeli-
yiz.• 

Çörçll, ordunun kat'iyyen askeri 
hususata tahsis edilmesi !Urumunu ih
IU etmif ve ,unları illve eyleml,Ur: 

•- Şuraya buraya ve eberiye.lle 
bizz.arure geç darbeler indirerek geni• 
bir müdafaa hattı hareketinin uyısız 
sıkıntılarına katlanacak yerde te'9b
bilıü elimize alacak ve düşmanı nere· 
de ve ne zama.n darbelerimizin lnece
iinf dilşünmt>ğe mecbur edecek vıızi· 

yete ancak bu rnretle erişebiliriz.• 

doğrusu .Güı.ide• olmuttur. b8fladı. Önünü almak zamanı çoktan 
Haydi 1913 le Sarah Bernhardt'la geldi. 

Tristan Bemard'ın isimlerine ıüve- Böyle bir e&erin temsilinde ilktör • 
nUerek böyle bir hata ltlenmit oı.un. lerdo kwuı: ıörmek inaaf'1zhk olur. 
194.0 ta tecrübeli ceçmi• melodramın ?wfaamafih ,unu söylemek i:ı;terlz ki, 
bizde oynanması neden icab etti aca... tiyatro an'atırun bir cü.rü olan me· 
ba?.. lodramın da bir aynayı' tarzı, bir Ü.S· 

Saroh Bemhardt'la bUe tutunmaia lübu vardır. Piyesler, hazan da pelı: 
kudreti o1nuyan bu dramın bizde kıymetli piyesler temsil etmele ah • 
muvaf(ak olmasına imkln var mıdır? tık olan san'atklrlanmız, melodramın 
Eğer mabad bir melodram oyna - bavaaına ıtrmemi,lerdi. Bütlın blı -
maksa, bu nevi eserler içeriainde da· )edn daha kalın bir kalemle çizilme" 
ha çok iyileri vardır; neden onlardan li..z.mı gelirdi. Mesel& Cevad, asabiyet 
biri intibah edilmedi? Hadili utinde ve öfke buhranlan geçiren bir genc
kaba bir melodram olan Jeanne Dor4: dir. Cürmü ancelc bu yikden bir de· 
mahud adaptation. yani nakli ame • receye kadar hafif görünebilir. Bu 
Jiyesini gördükten ıonra büsbütün a- rolde çıkı• ve w,ıer vardt:'. Tıpkı 
cayıb bir ı,ey olmuı. hummalı bir hastanın gaynmuntazam 

Sahnede görünen tahısların hep•i ate,inl '31teren grafik gibl .• Piyesin 
Türk iımi t.a,ıyorlar , fakat hlı; biri sebebi mevcudiyeU olan Güzide rolü 
Türk değil. Vak'anm cereyanı için in- de bir çok ruh! tahavvül geçiriyor; 
tihab edilen mahaller de k:at'iyyen bl· bllhaısa lokanta tablosunda ve oğlu· 
:tlm olmadığı halde, g(lya İstanbul • nun itiraf sahnesinde.- Bu tahavvUl
dadır. lert tamam.ile tebarü~ ettirme.le için 

Daha perde açılır açılmu bir ya... aan'atklrlanmız bu melodramı blr 
dırgama hissi duymamak kabil ol .. melodram cibl, yani hisleri daha mil
muyor. Bir. kitabet dükkanı, oldukça balllalı bir tarzda ifade etmeleri li
mühim bir dükkan. Sahibesi bir Türk zım gelirdi. 
kadını! .. Temsilin ilk dakikalarında - Kendine ve hissiyatına hl.kim, ıe
yıı, ilk hayretimlz buradan ba,lıyor. kisı bol kadın rolleri oynamak ic;ln 
Bizde litif cins mensubları b::rı.llık. yaralllnu• Neyyire Neyir, Türk anı:ıla 
şapkacılık, hatta piyango blleU bayi· rUe hiçbir ali.kası olmıyan, anneliğin .. 
Uği ediyorlar. Fak1.t henüz kitabcılık den feragat eden ve nereli oldulu belli 
değil Binaenaleyh daha perde açılır olmıyan, çarmıha gerllmi' bu anneyi 
açılmaz hayaU bir diyarda hayall bir bütün azmi, gayreti ve san'atile mü· 
kimse ile karşılaşıyoruz. İşte adapta- dalaaya çalıŞ"tı. Suavl, liıım olduğu 
tlon'un sırn burada. Mutlak bu pi... kadar birdenbire parhyan ve gene 
yesin adapte edilip oynanmnsı lizım birdenblre yallfan hiddetli, sinirli de
idiyae, evveli birinci tablod•ki ki • likanh delildi. Unutmam•hdır ki, bu 
tabcı dükkinını ba,ka bir dükkana parlayıtın birinde bir cinayet işliyor. 
kaJbetmek gerekti, Ama bunu yap• - Hüseyin Kemal, Mahmud vo Tallt 
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ı S p O R 1 1.tanbullunun köıe•i 

=-- ------ Ananesiz memleket! 
İstanbul atletizm kulübü Bazı muharrlrlcrlmi• son ••m•nlard• 

:Lıtanbul atletizm kulübü namı al· geçmi~I e~ae anmak ve andırmak 
tında bir ihtisas kulübünün tesis e· hevesine dü"!tüler. Bunlan derhal 
dileceğinl ve mensub oldukları ku ... tasnif edebiliriz: Siyml emellerle 
iüblerde 18yıkl le alAka ıörmlyen at· hareket edenelr ve bunların nlyet-
letlerin bundan istifade edeceklerini lerini ıe.ıem.iyen, fakat an'aneye 
yazmıştık. bağlılıkta kendilerine göre., mem· 

İstanbul atletizm kulübünün te - 1eket lçln fayda tasavvur edenler. 
essüsü kararla,brılmı,tır. Kulilb men- Birincileri sureti haktan ıösteren 
subini bölge binasında ayrılacak obtn nikablannı çekip atarak yüzlerin .. 
bir yerde toplanacaklardır. Her hıuı- deki softa çizgilerini meydana çı• 
gi bir kulübe kayıdlı olan bir SJX.ır- karmak lnkılibı ~\·enlerin vazife ... 
cunun ihtiıu kulüblerinden iıtUade aldir. İkincilere fOyle hitab etme• 
etme.sine yeni beden terbiyeı!li tali - liyiz: 
matnametj cevaz verdiği cihetle at· - Osmanh İ.mparatorluğu her IC'yi ile 
Jetizm kulübü men!l:ublan gene e.sk.i ml\Zi olmuştur; Kilt.ıııhya çinileri, 
kulüblerinde müseccel olarak bulu .. Beykoz çe•mi ~ülbüller.1, hatlar, 
nacaklar ve müsabakalara asıl ku - tezhlbler, sedef işlemeler ve oyma-
lübleri namına iştirak edeceklerdir. larla beraber ... Asrımız tnaklne ••-
Atletizm kulübünün mak&adı teessü- rıdır. Porseleni makine, krist.dı ma-
sü bir atlPtizm muhiti yaratmak. ol- kine, )&z1yı makine, ıüsü makine, 
duğundan, İstanbul atletleri, yalnız işlemeyi makine, her şeyi makine 
temsili müsabakalara bu kulüb namı- yapıyor. An'anelerimiz Cumhuri;,:e• 
na iştirak edeceklerdir. tin ve devrin an'anelerl olmak 1'· 

Melı'h Fenerden ayrıldı umdır. El yamıa.•il• mm kabil mi? 

Balkan oyunlarının en .muvaffiılk 
atleti Melih, Fenerbahçe kulübünden 
ayrılmıştır. İstifasının sebebi henüz 
malfun olmamakla beraber, Melih bu 
kararı ani olarak vermeğe mecbur ol· 
duğunu söylemektedir. 

Gene kendi lfade!'öine göre şimdilik 
hiç bir kulübe girmeği düşiinme -
mekte ve yalnız atletizmle me,gul ol
mak niyetindedir. 

Atletizm milli komitesi 
Haber a1dığımız.a göre, on birinci 

Balkan oyunları organizasyon komi
teı:ıi, bundan böyle faaliyetine devem 
ederek ileride yapılacak mtllt maçlar 
vt Balkan oyunları için hazırlanacak 
Türk at1et1erile meşgul olac•k ve da· 
imi bir komite haline gelecektir. 

Yüzbinleri olrutulat:ak kıtab nasıl 
yatılacak, nasıl dizilecek, nasıl aa
tılacakbr, bunu düşünür ve temini 
yolhlnnı bulabilirsek okuma xevkJ• 
nJn an'anesini fe~is etmlt olunıı. 

An'ane, an'ane.! Fakat, çarşaCı, üfU· 
rükçüyü, Uôhl ile mektebe başla
mayı, sırmalı üniformayı, çubujıı, 

cübbeyi, talik yazıyı, xenrin sofra• 
sını ve dit klrasIDJ, tesbib çekip 
nait okurken komşunun servetine 
gOz koymalı da an'aneden sayanlar 
vardır Mutedil ananeperestler ic;e 
ıeçen ·asırlarla bu ı:üniln lktısadl .. 
yatına dair zerre<:e bilgi sahibi ol
mıyıınlazdtr. 

İSTANBULLU 

Ticarel Odası meclisi 
bugün toplanıyor 

Ticaret Odası meclisi bu gün 5lle• 
den sonra toplanacaktır. Bu toplantı• 
da yeni Oda meclisi intihabatı. için 
hazırlıklara başları1.caktır. Mevcud O
da meclisi azalarının müddeti bu ay 
nihayetinde bitmektedir. 

Japonya Sovyet -
lere yaklaşmak 

istiyor 
Lyon 6 (A.A.) _ Japonyanın yeni ~-=~11111111~11111~.111111~111~11110.ııııııuı.=~ 

Moskova büyük elçisi Tatekavani Ue ~ ~ l!:U lf ~ 
Molotofun son temaslarını mevzuu nıuıııııııımıı11111111111111uı11111111111111111111111111111111111ır 

bahseden Temps ıazetesl, Rus - Ja- ı BUGÜNKÜ PROGRAM 
pon mukarenetinl tetkik ederek di· 
yor ki: 18.03 C.zband - 18.30 Dıı palitlka 

,._ Bu mukarenet teressüm etmeye h~dis(:leri - 18.45 Çocuk saati .. 19.15 
başlamıştır. JaPQnya, Sovyetler aley· Çocuklar jçin müz.ik - 19.30 Memle.ket 
hine müteveccih antikomintern pakh saat ayarı ve ajans haberleri, 19.'5 
bir taraftan Sovyetler Birliğile Al - Türk musikisi - 20.15 Radyo gazetesi .. 
manya ve diğer taraftan da İtıılya ve 20.45 Müıik : Büyük küme sazı .. 21.10 
Sovyetler Birliği anlaşmalarını milte- Konu-tma - 21.25 Mütik: Karışık Türk 
essir etmiyecek bir İtalyan - Alman- müziii pfogramı - 21.CS Müzik: Riya
Japon ittifak muahedesine kalbetmif· &eticumhur bandosu (Şef: İhsan Kün• 
tir. çer) - 22.30 'Memleket saat ayan, a· 

Bu üçler paktının tahakkuk etti - janı haberleri - 22.45 Müzik: Caz-
ri1diği tartlara binaen bu pakt Sovyet· band (P1.) - 23.25 ... 23.30 Yarınki 
Japon münasebetlerinin de bu •yeni program ve kapanı,, 
şartlara uydurulmasını tcab ettir -
mektedlr. İtte, lllolotofla Tatekavanl- Halkevlerinde: 
nin yapmak istedikleri budur.• 

Afrikada hava harbi 
Nalrobi R (A.A.) - Cenubf Alrlka 

hava kuvvetleri 3 ve 4 sonteşrln ta • 
rihlerinde gene faaliyet a&termiştir. 

Hftbeşistan - İtalyan SomıU..i ilze
rlnd• çok d•rln k•ılfler y•pılmı,br. 
Bundan b11~ka bombardıman tayyare· 
!erimiz Habeıı.tandı Negalllyl seki
z.inci de.fa olarak z.lyaret etm.itlerdir. 
Hedef ittihaz edilen mıntakada tam 
isabetler kaydedilmlftir, 

İngiliz Kralının 
misafirleri 

Lıındro 8 (A.A.) - Kral, Başvekil 
Çör(il'i Buckingham urayında kabul 
~"r"k yemele alıkoymuştur. 

Kral , anR.vatan orduları müfettişi 
G•neral Gortu da kabul etmi,tir, 

bize muhayyel tipleri lı:abul ettirmek 
için beyhude yere blr çok emek 1ar
fettiler. Beyhude yere diyorum. Çün
kü meseli Talit, mahkeme salonunda 
bile acenta11 oldutu otomobil mar -
kasının el ilinlarını dağıtan bir ta-
ciri biu naııl kabul ettirebilil'di? N•
vin Akkayanın kendisi boylu, boslu, 
gösterifli bir san'atkir; oyne.dıtı rol 
de Fransızların Femme Fatale, Ame .. 
rikanların da Vamp dedikleri Lir 
menhus kadın rolü oynadı. Neden 
tavru hareketinde rolile ta!.>an ta ... 
bana zıd olan e.cemllik ve bir nevi 

Beyoflu Halkevlnden: 
1 - 7 / ll'IHO perşembe ıünü saat 

18,30 da Evim.izin Tepebaflndaki mer• 
kez binasında Prof. Salih Murad Uz .. 
dilek tarafından •İlim, harb, propa
ganda. mevzuunda mühim bir kon• 
ferans v~rilecektir. 

2 - Herkes g•l•blllr. 

ŞE H İR 
TİYATROSU 

TEPEBASI DRAM KISMINDA 
Gece saat 20,30 da 

Bİ R ANA 
--··--

Beyoflu İstlk!Al caddesinde 
KOMEDİ KISMJNDA 

Gündüz saat 14 ta 
ÇOCUK OYUNU 

Gece aaat 20.30 da 

D A D 1 
Her tarafa otoııu. temin edilmlttlr. 

T Ü R K OPERET HEYETi 

BU AKŞAM 
BEYAZID MARMARA ıinemasında 

YARIN AKŞAM 
iptidailik vardı? Cevadın para bul - Kadıköy OPERA sinemasında 
maıı teklifini büyük bir 1.'\mimiyeilc Üstad MUHLİS SABAHATrİNİN 
reddetti. Halbuki bu red sah tedir; iki büyük: eseri 
çok bilmiş blr kadının henüz toy ol.ın l-Kerem .. Aslı .. Müzlkll tark masalı 
sevgilisine karşı kullandığı bir kur ... 2 _Efenin aıııkı _ Millt operet 4 perde 
nazlıktan ibarettir. Kıya1eti de rô-
lüne uygun değildi. Parlak renkli eJ. 
baeler giyip likaydiyl, ~amok zev• 
kini, havailiği tersim etmesi llzımken. 
siyahlara, gü:müşllere bürUnmü,tU. 

Mektub mühürlendi, bir mencllle u
nldı, ptodan alınan beygirlerin biri
nin boynuna uılılı. Beylir de şehre 
ulıverlldi. 

k•yf•derek kıtı çtkardı-. 

••• 
Böylelikle anne ile kendisinin teşkil 

Bicaye seferini tekraı·Iamak kendince ettikleri tezad noksan kaldı. 

Minorka adasındaki bu maceradan 
IOnra Barbaros denize açılıp Korııka 
adasına geçti. Bu adanın ıssız ve kuy
tu bir koyunaa Cenevlzden çtkacak o
lan gem.ileri beklemei:e koyuldu. Her 
korsan gibi Hızırın da istihbaratı çok 
kuvvetliydi. Cenevizden kıymetli ha -
mule taşıyan büyük blr ~rçanın ya· 
kında denize çıkacağını haber aldı. Ge
lip geçen ufak tefek a::emilere ehem .. 
mlyet vermeden onu bt:.kliyordu. Fakat 
rüzgar, bu parçanın çıkmasuıa müsaid 
değildi. Gemilerinde komanya tüken
mek Uureydl. Hızır Tunusa avdet em
rini verdi. Tunus yolunda kar~ı!aşllğı 
dört kıt'a gemiyi zapteyledi. Bu gemi .. 
lerde bolca erzak ve kıymetli eşya 
buldu. Fakat çok esir alamadı; z.ira bu 
gemilWn mürettebatının _bir k.ı!mı un
dallara atlayıp kaçmağa muvııUfak oı .. 
mut. blr kısmı da denize oblarak bo
tulmuıtu. 

İtalyada Barbarosları imha için sek· 
sen parçadan mUrekkeb blr donanma 
hazırlanmıştı. Sandallarla kaçıp rrıf<m
leketlerine avdet edebilmit olan gemi· 
eller Barbarosun hUcumuıu maruz 
kalmıt olduklarını bildirdiklerinde bu 
donanma hemen açıldı ve haftalarca 
denizlerde Türk kortanını aı·adı .. , Bey
hude zahmet. .. 

Tunusa avdetlt:" Hım tamamlle iyi
letmif olan lı:ardeti Orucun yanwda 

O kıt esnasında Hız.ır udece keyif 
ıürmed.i. Gemilerinin tamirUe de me•· 
gul oldu ve bilhassa Tunus Sultanı 
?.1:ehmedin kendisine ve Oruca k&Ilı 
beslediii hislerdeki tahavvülü yakın .. 
dan tetkik etti. Barbaroslu Sultanla 
aralarındaki anlaşmaya çok ciddi bir 
surette riayet etmişlerdi. F.l• ıeçir .. 
dikleri ganimetlerin beşte blrlnı mun
tazaman terltetınişlerdi. Fakat payını 
bliyük bir sevincle alan hükümdar mi
safirlerine karşı şükran hissi yerine 
husumet beslemeğe ve bu husumetini 
de açığa vurmağa ba,lam115tı. Buna 
sebeb Tunus halkının Barbaroslara 
olan sevgisinden ileri gelen hased ol
muştu. 

Oruc, karde•i gibi derin dü,ünce .. 
ler, ince hesablarla ı.lhnini yormadılt 
için H=rın durgunlufıunun .. bebinl 
kestiremiyordu. 

- Gene ne düıünüyorsun Hızır? 
- Biz burada uzun zaman barına• 

mıyacaj:ız ... Biz.e kendinıiıio olan blr 
toprak, bir kale lhmı. 

- Ne duruyoruz, Bicayeyi ıapW • 
delim ... 

Kolunu kaybetmesine cebeb olan 
Bicayenin zaptı Orucun z.ihnlnde ıa· 
bit bir fikir olmu,tu. 

- Bicayeyl alalım[ .. 
Fakat her nedense Hwr, bu tehre 

ka~ı yeni blr sefer yapmak "rzusun
da delildi. Muvaffakiyetaızllkle, hat• 
ta elim bir tekilde cuayaıı •lmif olan 

talihi gücendirmek demekti. Bu piyeatek.l e•hasın çokluju dola· 
- Hele bahar geJ&in, deniz.e açıl&.- yısile, ufak rolleri oynıyan gene ar

lım, kaderimizde ne varsa onu gö· tistlerin bir çoğuna iki, hatta Uç rol 
rürüz. isabet etmişti. Vaillelerini büyük bir 

Bahar geldi, Barbaroslar da yedi 1 hüsnü niyetle, hatta can ve yürekten 
kıt'a gemile denize açıldılar. Hıztrın ifa ettiler. 
niyeti Endülüs uhlllerine yol ver '"' Son tablonun dekoru hakkında U• 

mekti. Fak.at Oruc ısrar ediyordu. fak bir itirıl<Umll var. Bet altı metre , .. ., 
- Bicayeye gidelim!.. yükıeklikteki hücresinde yatağa u- ı si.JMER 

RAKI SINI iÇi NiZ-
Galata, Kürekçiler 35 .. 37 

Tel : 40834 

Hızır, bu inıdın sebebini anlamıyot' zanıp sigarasını tellendiren Cevad.ı 
değildi. Aslan Oruc Prndi ıakatlan - görmemi2 lizım mıydı? Hallun tam 
mı,u. Kendi kolu yerine omuzundan ' kar,uunda ve dibde bir pencereli ka
gümU. bir kol sallanıyordu. Cansız, pı kifi gelmez miydi? Zannedersem 
hareketsiz, aotuk ve madenl b~. ~~1.:· Sarah Bembardt tiyatrosunda da de
Hızır, kardeıinin sakatlığırıın ocunU kor bu şekilde ldi. Burada da öyle 
almak isterdi. Fakat blr türlü BJca - olmut olsaydı, benim gibi tiyntronun ABONE ŞARTLARI 
yeye hücuma gönlü razı ı:J.etfldl. Maa• sahneye nazarRn ıolunda oturanlar 
mafih gemllerine Berberbtan uhll • Neyyire Ne•·irin hiç cüphesiz fevka14· ki 

, T Tür ive !<in: 
lerinl takib ettirdi. de olan yüzündeki Uadelerini iÖrmek-

- Ce:zaire uğrıyabm, orada bize il- ten ve piyesin sonunda bayılıp yere düş 
ilhak edecek kuvvetler U~cai:unız meainden mütevellid heyecJUU duy-
'üphesizdir. Bu kuvvetlerle birlikte maktan mahrum kalmazlardı. 

1 
Bicayeyi zaptederlz. Sözlerimi bitirirken, tekrar ebnelt 

Orucun bu teklifi makuldü. Ma - isterim ki, 18hnemiıi işgal eden bu 
demki Bicaye behemehal z.apto?dile - gibi adapte piyesler muzırdır. Çünkü 
cek~ bu ameliyenin icrası için mev- TUrk. tiyatrorunun inkişafına mlni o.; 
cud kuvveUeri artırmak pek isabeUl tuyor. Bu nevi eserlere aarfedilım e· 
bir hıreket olacokb. m•fe, gayrete yazık oldullu glb~ kıt 

Günün birinde Berberlıtan sahili· gecelerinde tiyatroya gitmek için ihti
nln bir körfezinde demir attılar. Ci .. yar edilen klUlete de yauk ve bilhu
var tenha, görünürde ne köy, ne birısa adapte piyesler iptilbı kaf'fl51nda 
mesken vardı. Yalnız bir kaç b11.hkç1 eserinin bir defa olaun oynanması il· 
körfez.de baılık tutmakla meşl{Uldil. midini kaybeden ve nevm.idlye kapı
MalClmat elde etmek Uı.ere Hızır, bu lan tanınmamıt, fakat belki Nn•11.t ıa· 
adamları ıorguya çekti. hlbi gene müelliflere daha yazık ... 

(Aılıllı var) • EKREllI .REŞiD 

Bir aylık 
Üç aylık 
Alb ıvlılı 
Senell.lc: 

150 
400 
750 

1400 

• 

Y•bancı memleketler tçln ı 

Üç aylık 800 Kurut 
Alb ıylık 1450 • 
S.nelik 2?00 > 

İmliyu sahibi ve Batmuharrlrl: 
Necib AD KUÇUKA. 

l]mum neşrlyah idare eden 

l 
Yızı İılerl Müdürü: 

Cemal Hılı:kı SELEK 
BuıldıAı yer: 

Cumhuriyet Matbauı ., 
~~~~~~~~-
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6 lktncitetrin 1940 

Milli Piyangonun dördüncü tertib planı çok zengindir. 
Birinci çekiliş 

7 İkincitesrinde . ' 

Bu planın iki hususiyeti vardır: 

1 - 5000, 2000 ve 1000 liralık orta büyüklükteki ikramiyeler 
aded itibarile fazlalqtınlmış, aynca bu plina yeniden. 
ve bundan evvelld plinla.rda mevcud olmayan. 500 ve 
50 liralık ikramiyeler konınuotur. 

500 LİRALIK 

ikramiyelerin adedi birinci reklli•le 90, ikincide 150, 
üçüncüde 180 dlr. 

z - Plinuı ikinci bUSU5İyetl de 47 tane teselli müWabm 
ihtiva etmesidir. Teselli milllatırun esası eudur: Eiu 
bir biletin bütün rakamları büyük ikramiyeyi kazanan 
numaranın rakamlanna tevafuk eder de, yalnız her 
hanai hanede bulunursa bulwuun bir tanesi değişik 
olursa o bilet teselli mü.Watı kaunır. Bu suretle büyük 
ikram.iyeyi kazanan numaraya benzeyip de yalnız bir 
ban..Jndekl rakam ayn olan (7 numara ı. .. ın miikifatı 
kazaııacaktı.r. 

Biletlerin değiflirilmesi tarihine 
dikkat ediniz • 

Devamh biletlerin ertesi ayın ildnd rünü akpmın• 
kadar de(lştirilmesl lhımdır. 

l ikincite,rin 1940 çekilifinda 

Büyük İkramiye 
30,000 liradır 

Birinci rekilhin tam bileti 2, yarım bileti 1 llndır. 
İkinci çeldn,bı tam bileti 3, yarım bileti 1.50 liradır. 
Üçüncü rekilifin tam bileti (, yanm bileti 2 lirldır. 

Plim tetkik ediniz 
Her rekili>le bilollerin liatile beraber ikramiyelerin hem 

miktarı, hem adedi artınlmıştır. Yani şaruı; ihtimali her çekilişte 
çok daha fazladır. Bu plana göre talihlilerin 'lniktan artacak 
ve bu talihliler aynı zamanda miktarca daha fazla ikramiye 
kazanacakbr. • 

İkramiyelerin 
r İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları A ._ 

Afağıdaki askeri binaların pazarlıkla tamiri yaptınlacaktır. Bunların tart
nameleri hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin beUi gün ve saatlerde 
Fındıklıda Komutanlılt Satı.nalma Komisyonuna yüzde on be1 teminatlarile 
birlikte gelmeleri. (10438) 

Binanın nev'i Keşif bedeli Tarihi 

Maltepe As. Liselli hamam tamiri 
Maltepe M. Liseıtj bulaştkhane tamiri 
Beyoğlu yabancı M. dairesi tamiri 

Lira K. Tarih Saat 
601 75 7111/940 
490 'Z1 7/11 /940 
606 65 7/111940 

Maltepe A2.. Liseıi çamaşırhane tamiri 
Sultanahmedde evrak mahzeni aktarması 
Zeytinburnu Hst~ yemek sobası ve yerine vaz'ı 

8115 41 8 111940 
411 50 8.'11/94-0 

1350 00 9.'11. 940 

10,30 
11 
11,30 
11,30 
14,30 
11,30 -İki aded Fort psesi üzerine mevcud tartnamesine göre pazarlıkla karoseri 

yaptırılacaktır. Pazarlık 15ı"llı940 günü saat 11 de 
mesi hergün Komia:yonda görülebilir. İsteklilerin belli 
on bet teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık 
nuna ıelmeleri. 

yapılacaktır. Şartna

gün ve aaatte yüzde 
Satınalma Komisyo

(10489) -Askeri ihtiyac için pazarlıkla aşağıda yazılı iaşe maddeleri satın alına
caktır. Şartnameleri hergtin Komisyonda ıörülebilir. İsteklilerin belU gün 
ve saatlerde yüz.de on beı tentlnatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sa-
t.uıalma Komisyonuna ıelmeieri. (10469) 

Cinsi .?.liktan l\1:uhammen B. Kafi Te. Pazarlık 

Nohud 
Ton Lira K. Lira K. Günü Saati 

Kuru fasulye 
Kuru fasulye 
Pirine 

50 7500 00 1125 00 11111940 13 
45 11250 00 1687 50 12111:94-0 10 
50 11750 00 1762 50 • 10,30 
37 14060 00 2109 00 11 

Makama 
Arp1 oehriye 
Kırmızı mercimek 

50 • 14500 oo 2175 oo 13:11 940 ıo 
20 5800 00 870 00 10,30 
ıs 3000 oo 450 oo • 11 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

C Tarihi macera 
romanı 

Yazan: TetrlkaN;;:'""'\ 
ZIYA ŞAKIR 21 ) 

Bu yetmit dört ba,şın sahlblerinden 
12 ıi, İmparatorluk makamından ceb
ren ıskat edilerek zindanlarda ve ya
hud manastırların mezar gibi karan
lık odalarında inleye inleye can verdi 
3 ü, gözlerine mil çekilerek M\raylar -
dan aokak ortalarına atıldı. Bu bed -
bahtlar da Bizans sokaklarında aç, şefi! 
peritan bir halde, aürüne si.ırüne ölüp 
&itti. 18 zi ya ihtiJilciJerin kıhclan ve 
yahud celladların iıkence aletleri ile 
aW ve sakat oldu. 8 zi ıürgüne gönde
rildi. 20 si sizli ve yahud ~ııki.r bir 
surette katledildi. Geri kalanları da, 
&nCilk rahat rahat döşeklerinde, ecel
Jerile vefat edebildi. 
. A-Iihail Paleoloğos'a gelince.. çocuk 
Imparator Yuvanu Laskari~"in İöz.le
rine mil çektirmekle beraber, meş'um 
Bizans tacını derhal alıp giymek iste
medi. Onu, bir müddet daha maka -
mında ibka etti ... Hattiı, büyük bir ne
uı.ket gösterdi. İlk defa olarak kendi 
namına para bastırırken. bu paraların 
üzerine konulacak kendi resmine, ço
cuk İmparatorun kucağında olarak 
terırlm edilmesi için emir verdi. 

Fakat artık İmparatorluğun nüfuz 
ve kudreti, tama mile Mihail . Paleolo· 
ğos'un eline geçmişti. Bi.ıans tacını gi
)·ip triymemeııi, ancak bir f<,kil mese -
lesi.veli. 

Bu tekil meselesinin hallolması da 

uzun sürmedi. Aradan bir kaç ay ge
yer geçmez, gözleri imi olan küçük 
lmparatoru. senatodan aldığı bir e -
mirle taltanattan ıskat etti. Bir tahtı
revana bindlrterek, annesinin yanına 
gönderdi.. Bu çocuğun başından alc!ı
iı o kanlı tacı, gayet sade bir m('ra
sim ile kendi ba;ına giydi... Saf'.'ık 
hassa zabitine, o Ründen itibaren (Sf.
kirinci Mihail Paleoloğos) unvanı ve
rildi, 

Biz. Miha_il'in tarihini ya~adıı)1:ımız 
için, onun imparatorluk devrinin bü
tün hidi.satını izaha giriş:miycceğiı. 
Sadece mevzuumuzla alikad.u- olan 
vak'alar üzerinde tevakkuf edeceğiz . 
Ancak. hidisatın 5eyrinl takib edebil
mek için, o devrin tarihine ve Bizans 
İmparatorlujunun o zamanki vaziye
tine sür'atle temas edip geçeceğiz. .... 

Mihail ve Türkler 
8 in · Mihail Paleoloios. İmik sa

rayınd Bizans tacını giydiği gün, 
İmpar rluğu.n umumi vaziyeti ou 
çerçeve içinde idi: 

(Bizaru) adını taşıyan muazzam 
(şark1 Roma İmparatorluğu) arlık H

~i tevket ve azametini kaybetmişti. 
Imparatorluğun merkezi olan (Bi .. 
zan. • yahut, Stambul • ve yahut, 

• 

• 
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hem miktarı hem adedi arttırılmıstır. 
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ucuz İLANLAR 
&....-----------------------------------------------' İf Arayanlar 

1 

* İş arıyorum - Eski ve yeni yazıları 
mükemmel bilirim. Uzun zaman ti
caret sahasında çalıştım. Bonservis
lerim vardır. Taşraya da gidebilirim. 
Arzu edenler Hakikat gazete!!linde İŞ 
rumuzuna mektubla milracaatleri. (1) * Gene bir bayan iş arıyor - Eski ve 
yeni yazı\iın bilir. Daktilo yazabilir. 
Taşraya da gider. Verilect-k maaşı 
bildirir mektubla (Hakikat) ga1'ete
sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) 

* İş anyorum - Orta derecede tah
silim vardır. İdare işlerinden anlanm. 
Bonservislerim vardır. (Hakikat) Jt:R
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) * Gene bir muha~cbeci iş arıyor -
Usulü muhasebeye ve Fransızcaya aşı
na, tecrübeli gene bir muhasib iş arı
yor. Referana verebilir. ·Hakikat• ga
zetesinde (K. T.) rumuzuna tahriren 
müracaat. (16) 

~çi Arayanlar 
*Kadın ahçı aranıyor - Ankarada ta
nınmıı bir aile yanında aşçılık yapa
cak bir bayan aranıyor . (Hakikat) ıa-
7.etesi müdirlyetine müracaat. (6) 

banisinin ismine izafe edilen Kostan
tinopl) tehri, (Litin) )erin eline geç
mJş.. şehrin civarına münhasır ol -
mak üzere, bunlar taralından zayıf 
bir Latin İmparatorluğu ıe,ki! edil-
mi,ti. · 

Litinler tarafından, Bizaıı~ surJa
rından dışarı atılan Bizanslılar (İznik) 
şehrini merkez yapmışlar ..• ı\rtlk: şira
zesi dağılmaya başhyan köhne İmpa
ratorluğu oradan idareye başlamış -
lardı. 

İmparatorluk, Balkan yarım adası 
üzerinde henüz bir hakimiyet iddia 
edebiliyordu. Trakya ile Makedonya
nın bir kısmı. Selinik. Aynaroz yanru 
adası, Gelibolu ve havalisi, bütün 
Mora dağları. Ege denizinin aJaları 
üzerinde daha hi18 çifte baş:ı Bizans 
kartalının artık tüyü dökü!rı1.üş ka
nadlarının gerilmekte old1 1ğu görü
nüyordu. 

Fakat, Anadoludaki Bizans toprak
ları, coşkun bir selin istilıisına mantı 
kalan kumsallara benziyor_ varlığın
dan her gün bir parçasını k:ıybedi -
yordu. 

Bu coşkun sel, (p..rk) tan geliyor
du ve bunun dalgalarını d3 (Türk
ler) tetkil eyliyordu. Evveli (Selçuk 
Türkleri) Toroslardan Kar':'ldenjL u 
hillerine kadar uzayan Bizans hudud .. 
lannı geçmişler .. Orta Anado!uyu is
tili etmişler .. (Konya) da kurdukları 
bir merkez etrafında kuvvetli bir İm
paratorluk tesis eylemişlerdi... B'.1 -
nun üzerıne Anadoludaki Bizano; ha .. 
kimiyeti daraldıkça daralmış .. Sakar
ya nehrinin kıyılarından itibaren, Ka
radeniz, Marmara ve Adalar denJzi
ne münhasır kaJmı.ştı. 

İkinci dalga (Moğol) istilisı esna
llllda gelmifli. Bu lstilinın netice~ O• 

* Bayan aranıyor - Bekir bir gencin tın alınacaktır. Satmak istiyenlerin ga-
ev işleri idaresini yapabilecek orta zetemiz idarehanesine müracaat. (10) 
yaılı bayan aranıyor, İstedikleri maaı * Baskül aranıyor - Az kullanılmış 
ve tercümeihallerini (Hakikat) ıaze- 300 kiloya kadar tartar bir baskül a
te!i>inde K. S. rumuzuna mektubla ranıyor. Hakikat a-azetesine müracaat. 
bildirmeleri. (4) (11) * Dı11ktiıo bayan aranıyor - Eski ve * Daktilo makinesi aranıyor - Az 
yeni yazıları mükemmel bilen bir ba- kullanılmış, fakat temiz her hanıi 
yan daktilo aranıyor. Maaı bilgisine marka olursa olsun bir daktilo maki
göre verilecektir. (Hakikat) gazete - nesi alınacaktır. Gazetemiz idarcha
sinde {W) rumuzuna mektubla mü- nesine müracaat. (14) 

r•<••tleri. csı Müleferrik 
Satılık - Kiralık * .~·~•n do,..i almak istiyorum - Şe* Satılık soba aranıyor - Antrasit 

yakan ış:ık demir bir soba satın ahna
caklır. Satmak istiyenlerin (Hakikat) 
a:a2ete.dnde A. T. rumuzuna mUra -
caatleri. (7) * Pan.,iyon aranıyor - Bekir bir Bay, 
yiyecek, yatacak dahil ve her hu5usta 
temin edilecek pansiyon arıyor. (Ha
kikat) gazetesinde (Pansiyon) rumu -
zuna müracaat. <8) 

* Satılık kitab aranıyor - Eski ve 
yeni harflerle basılmış ldtablar satın 
alınacaktır. Satmak istiyenlerin (Ha
kikat) ş:aı:etesi vasıtasile A. T. rumu
zuna müracaatleri. (9) 

* Ufak bir demir kasa aranıyor -
Temiz kulian~mış demlr bir kasa 11.a-

larak Selçuk hükt1meti parçalandıj,,'1 
zaman, bu büyük İmparatorluğun ye
rine kurulan küçük Türk hükO.met
leri, Bizans toprakları üzeri."lde ge -
niılemişti. Akdeniz Boğazının $ark 
sahillerinden itibaren, (Karasi), (Ger ... 
miyan), (Saruhan), (Aydın) ve ha
valisi, o isimlerde teşekkül eden Türk 
hükümetlerinin eline geçmişti. 

Üçüncü dalga, gene şarktan geli ... 
yordu. Ve şimdiye kadar gelmil olan 
iki dalgadan daha zorlu, daha kuv
vetH ve daha korkunc görünüyordu. 
Bu dalgayı vücude getiren (Osmanlı 
Türkleri) idi, 

(Horasan) ın (Mahan) yaylasından 
kalkarak Anadoluya göçen bu Türk
ler, ancak dört yüz çadır halkından 
ibaretti. Fakat bunlar o kadar kah
raman, cengiver ve bilhassa o dere
cede merd insanlar idi ki, Selçuk im
paratorunun en bunaldığı bir 7.anıan
da imdadın;ıı yetişmişler.. Moğollara 
esir olmasına ramak kalmış olan Sel
çuk ordusunun kurtulmasına hizmet 
etmişler.. hunun mükafatı olmak ü
zere de (Söğild) kasabası cıvarile 

(Domaniç) yaylasına yerleşmişlerdi. 
jJurası, (Bizans ve Selçuk) hudu

dunu teşkil ediyordu. Bizans hııdu ... 
dunun iç tarafı da, bu kahraman 
Türklere pek cazib geliyordu. 

raıtinı ve fialını (Hakikat) gazetesine 
(Keman) rumuzile mektubla müra
caat (12) * lngilizce ders almak istiyorum -
Haftada iki gün olmak üzere İngilizce 
ders almak istiyorum. (Hakikat) ga
zete~inde (İnstilizce) rumuzuna mek
tubla müracaat. (13) 

Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemizi adres gösteren 

karilerimizden : 
İngilizce - W - E.S. - A.T. - K.S. 

rumuzlanna mektub gelmiştir. 
Aldırmalanru rica ederiz. 

Moğo~ ... seJJerine karşı şimdiye ka
dar Imparatorluğun varlığını müda
faa eden son Bizans müdafaa battı , 
Osmanlı Türklerinin eline geçmişti. 
Artık Bizanslılann Anadolu toprak -

larında tutunabilmeleri, imkan ve ih
timal haricinde idi. Çünkü, çevik at
larının üzerine bindikleri zaman hiç 
bir mania ve hududa ehemm!v"'t ver
miyen. e&ri kılıclarının ke~kinUkle -
rinl, kale kapılarını parçalamakla de
neyen O~manh Türkleri, Bl~ns ülke
sine yaptıkları akınlarda Marmara de
nizinin ıiir ve fü~unla mal3.:nal cazib 
sahillerini görmüşler, artık orada yer
leşmeye karar vermişlerdi. 

Fakat Bizanslılar, - o muazzam İrn
paratorluklarını, fclllketten fclfık,.te 

ve nihayet büyük bir harabiye sil -
rükliyen - fırka ve mezheb mücade
lelerine o kadar dalmışlardı kj, son 
varlıklarını da tehdid eden bu tehli
keden daha hıili gafil bulunuyc.rlardı. 

u .. 

Bizans kılıcını taşıyanların içinde, 
bu tehlikeyi bütün korkunçluğile te
zen ve onuiı vahim ak.ıbetleriiıi td -
rak eden tek bir adam varsa o da, 
(Mihail) di. Çünkü Mihail, uzun za
man Türkler içinde yaşamış, onlnnn 
siy:ısi gayelerini kBmUen öğrenmişti. 

Mihail, esasen Türkleri severdi. 

Aded Liralık Lira 

1 2000 = 2000.-

3 1000 = 8000.-

z 750 = 1500,-

( 500 = 2000,-

8 250 = 2000.-

35 100 = 3500.-

80 50 = 4000.-

300 20 = 6000,-

Türkiye İŞ Bankasına para yalırına~18 

yalnız para biriktirmif olmaz, ayni zamaııd3 
talihinizi de denemif olursunuı. 

bCc11b' 
Ke~idcl~r : 4 Şubat. 2 l\.layıs, 

1 Aiusto!'i, 3 İki n rite5rin 
tarihlerinde yapılır. 

Kumbarah ve kumharası ı: -Jel .. 
1. ı bll 

lannda en a:z 50 ıras ·urıct· 
nanlar k ur'aya dahil edi .... -------------~/ • •• • 

Universıte 
d ,,. 

A. E. P. Komisyonun ~.~ 
749 lira 64 kuruı ke~ifH Fen Fakültesi konferans salonu d~ttf 'i~ J 

açık ek~iltme ile ihalesi 8/11/1940 cuma günü saat 15 te Rektörlll soO l ;" 
caktır. Isteklilerin 57 liralık muvakkat teminat makbuzu ve en ~:ıdel'l 1ı1 ,r 
bu ~ibi iş y~ptığına dair ihaleden sekiz gün evvel İstanbul~ Vi.layctın Jı&f'· ~ 
ehliyet VeSJkasl ve 9·10 yılı Ticaret Odaq kô.ğıdlarıru hamil oln18 cı 
şartname, mukavele projesi hergün Rektörlükte görülür. 

İslanbul Defterdarlığında~ : 
1
,
1
• "'~ İfte, Biıaruı topraklarına yüklenen ü 

çüncü dalga, o zaman başlamıştı. Os ... 
manlı Türkleri, muntazam bir pr'Og
ramla, Bizans kalelerini istiliiy:ı. baş

lamıtfardı. İlk hamlede, (Bilecik), 
(Yarhisar), (İnegöl) kalelerini aldık
tan sonra, (Bursa) kalesine dayan -
rruşlardı. 

Genelik vo askE!rliiinin ilk devrele -
rinde, uzun senelerini Türk hududla
rında geçirntlı.. sulh zamanlarında, 

Türk askerlerinden pek çok dostlar 
edinmişti. Bir müddet sonra da, Sel
çuk saraylarında çok mühim bir mev
ki elde etmiıti. 

Defterdarlık merkez da~sile mülhak mildiriyet ve şuaba~,h'ııctı f' 
bayaa edilecek olan 221 çeki sobalık kuru gürgen odununun JtSiltJ"'" 

ı -~ e tes im şartile beher çekisi 390 kuruş muhammen bedelle 8 >" ~ 

Bitans kartalının bir bap, artık ta
mamile Türklerin tehdidi altına gir .. 
mitti. Şarktan gelen TürJı; ~ vo haıtıı (Devaın edecek) 

konulmu.ştur. ~ıJ4 
~·-- 1 7 fiil" tznl;l< ~itme /11 / 940 perşembe günü saat on dörtte ~ ı ,.4' 

lüğündc toplanacak Komisyonda yapılacaktır. f(lı.ıd~ 
Muvakkat teminat 65 liradır. Talihlerin teminat makbu.zlarile (101 

gün ve &aatte Komisyona müracaaUeri. 


