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HAKİKAT' in 
hilli Piyango 

Hediyesi kuponu 

No. 2 
~ltiKAT'in Milli Piyango biled he«iyeslne 

tirak hakkını ,·erecek olan bu kuı>onlan ilk 
lıı~·ı d .. .. · ~Ul an ıtibattn muntauman toplayınız. 
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Türkiye milli mücadele 
llÜnlerinin havaaı i~inde, 
Qncak hürriyet ve iatiklci-
lin · h I el" .. ın mu a azaaını u'un 
"1ektedir. 
111111 11t1111111111111111111111ı ıııııııı1111111 11111ııu1111111111 

,.-
l 

GÜNLÜK , AKSAM GAZETESİ 
iDARE YERt: lSTANBUL TURKOCAGI CADDESL TELEFON: 24154 

TELGRAJ' ADRESİ: cHAKiKAT> İSTANBUL - PIQSTA KUTUSU: 810 

CUMA 8 1KINC1TEŞRİN 1940 

) 

Yeni çıktı 

YazYa~moro 
EDEBl ROMAN 

Yazan : PERİDE CELAL 
Her kitabcıda bulunur. 

' Fiah 5 kuruş 

Yunanistanda 
ytldirım harbi · 
yapılamazmış ! 

Askerlerimize kışlık hediyeler hazırlanıyor 

Londra 8 (A.A.) - Anaol· 1 

do, Yunanistan harekihnm ıür· 
atle ilerleyememesinden ltaiya· 
da memnuniyetıizlik gösteren· 
!ere kart• ıiddetle hücum etmit· 
tir. 
Anıoldo, Yunanİltanda, Po

lonyada olduğu gibi, bir yıldı· 
nm harbi beklenilemiyeceğini 
!ive etmiftir. 

ltalyanlara göre 

~ alan haberlerle ber 
)7"" gün ve her saat mÜ• 

ıit cadele zaruretindeyiz; 
bi' bu haberler diitmanların 
o~t kendileri ve en 11nıileridir. 
r. l.ifhlanlar iae, hislerimiz üzerin• 
ı.." 0 Ynamak ve fikirlerimizi ha· 
L ~- •evketmek ioıiyenler kim· 
"'•• · r h ·d· tr · ~· • ~- uınaıız,. epıı ır •• ~ hra Stalln, Sovyeiler Birliği E.rkinıharbiye Reisine mrektif veriyor 

Muvaffakiyetsizliğin 

sebebleri 
;,1 Ilı'. bühtan edm, nuıl 11lmmek 
lı\~:i::ke Utenıin, onlann bir izi 
~ a kalacaktır• ıözünün ha· 
İfi ~· olduğu devirdeyiz. Bunu 
'lld ilenler, yalanı, bu ııün doiı· 
l•f1J farkedilmez hale ııetirip 
lli 1 

ere kabul e!tirmenin ilmi· 
:• keıfetmiflerdir. 

ı;,.d u barb bir ıinir harbi ıek • 
~ • baıladt. Fakat, silihlerın 
I'\ Pıırnaıına inkıJi.b ettikten iOD• 

;,, durmadı, zaman zaman ve h; Yer devam etti. Avrupıının 
"'lirı~lr~fmda bun~n _bin bir m~· 
b;. 1 iordük. Beıınct kol, bellu, 
d1ıı t~z~ir ıehekeıi değil, yalan· 
"-d 0rulmüı bir ağdır, her taraf· 
"" ··ı 'b . >-t:ı e ıınu erı ozup manevı .. 

'\ı .. ı."?>ak vazifeıini meaaMe-
11 °teıınden dahi maharetle tfa 
ltıekted ' 
llu ın·'r.ı ı ·· ·· h"d" e-·~ uta ea an ıunun a ıı 

)~ botbik edelim: Yunan • !tal• 
!İli blrbi hakkında yeni yeni, çe• 
1-; Ç•ıid havadiı geliyor. Bun• 
~ı' hazan ümid kırıcı ve ekıe· 
~duygu okıayıctdır. 

ltı;ı,0iiru mudur? Tereddüdde 
ıı,1 Yız. lıte, bir Londra tel· 

llıda ıunlan okuyoruz: 
'jll•laraddan ııelen bu• ha· 
~· Yunan mukavemetinin 
ı~ . le ve Yunaniıtanı hl ı .. 
~liıı. ltteınek üzere olduğu bildi· 
iiğ •n, gene Belgraddan çıkan 
ıı.,.:: ha~erlerde büyük Yuı:ıan 
ııı.ı. fferıyetlerinden bahsedıl • 
'1i 1•dir ki, her halde mübala· 
~ b?l." gerektir. Hiç ıüplıe yok 
\;.ı ~•birine aykırı bütün hu lıa· 
~ ı.:'"' hedefi efkan umumiye
~. tııtırmak ve hayal inki.ı~r
~ti ltıucib olmaktır.» Bu ftkor· 
11'1 hnı,, telakki edecek bir tek 
ııı;;' "1ıibi 'aaavvur edilebilir 

ıı,h . 
'-tı. 'lrnizin mevzuu ola':Tı Yu· 
~~ lı~lyan harbinde inaumağa 
~ hır veıika biliyoruz: Yu· 
~ Rttıelkurmayının reımi teb· 
~~•Yed heyecan ihtiyacım••• 
İlı b· etmek iatiyonak o tebli· 
~. ilır'ldireceği muvaffakiyetlcr
~.t~~ etmeli ve bir de Yunan 
lııı.ı.-ı,~lıı hak1tz tecavüz karı•· 
'ı.~ ıtıukavemet azmine inan• 

il· . 
~ı:• '-aUUk eden bu kabil ha• 
~-.İtı.h &elince; bir haıka veıile 
•·oiıı; •• etıniftik ki, Türkiye 
~ ~· ~Ucadele günlerinin hava• 
b\~~~•, ancak hürriyet ve İl· 
~ 1tı ınubafazaıını düıün -
\ıiı ~dir, Hürriyet ve istiklali • 
'- b •Yhine tevcih edilmek hte
~ •herlerin hepıine kulak~~
l...-~ tıluunanın lüzumunu bırı
~ d ••her dakika tekrarlamak· 

<!>,'"' ed ı· '-... · eım . 
............._ _Naıuhi BAYDAR 

L~•riciye 
'~··· 

Vekilimiz 
"'""~qn izahat verecek 
~ ~ (liusuai) - Hariciye Vekili 
~U racotıu, B. M. Meclisinin bu-t ~k~Plantfflında, harici siyaseti-

~-~~~· ;;avİ~;;;~una 
~v,,Jatak ilave ediliyor 

<, ~U~ücadele cemiyttl, müca· 
\..~ tıtını artırmak için cı.on top
~4ıra, ~.au kararlar almıştır. Bu 
~~Otrı gore, cemiyet ErenkOJ 18-

\ ~ .,:'"• 30 yatak daha •la ve •· 
~ ı.,."ı "'1tetle dolıa fada müra

\ 'r ı'ıtı.ı 111Yabilecektir. Cemiyet va
l.ı.11; •ı...,;' •imek için bu ayın 18 in· 
'ı lt1rdatı Selediye kaT-ino5Ullda Vali 
~ İtttih n himayesinde büyük bir 
~ t hı etmektedir. Cemiyet, J{f'ne 

t.. .. - hu ay icinde bir seri tefkat 
'" te"ek satılııla c;ıkaracakttr. 

Ctunhuriyet 
~'\~arın cıkıyor 

. \ 
1 

lievetinin bir karan üze
..._ t ,.ı;.;ıÜddetle kap>lllan Cum· 
,~Vfı 1 

l.rn.b:in, yarından itibaren 
\f;"'-i~libaılıyacağı memnuniyetle 

':'.lııııı, '· 
' ~ •. tı .. it hayatında yeni ,,,., 

Bugünkü harb 
karsisinda 

' 
Sovyetler Birliği 

, 

Kalenin: «Cereyan eden 
• • 

seyırcı gibi kalacağız» 

diyor 
Moskova 7 (A.A.) - Yükttk Sov· 

yet meclili riyaset divanı reisi Kale
nin, Moskova tehri i.,çi mıb'uaları 

Sovyetinde, büyü.k teırinievvel sos -
yaliJt ihtililinin 23 üncü yıldônümü 
hakkında bir nutuk söylemi., ve de· 
mittir ki: 

•- Sovyet iktidarıtıın 23 üncü ge
nesi, S~·.-yeı.ier Birliği tarihinde sos
yaliat yapıcılık Hhaıında va harici 
ti:yu.et sahasında büyük muvııffaki ... 
yetler ı~nc-ai olarak (il.ı.ide bir yer &'" 

1acaktır. 

Mütevazi heaablara lstlnad eden 
tabminl •ore, 1940 "erıestnde en -

1 J.aljlılı!llnd• 13.llOO milyon rub· 
lelik teıayild kaydedi1ecektir. Bu te
uyüd, 1939 aenHine nazaran yüzde 
11 nispetindedir. Maden cevheri ve 
maden kömürü istihsalinde fazlalık, 
durmadan artmaktadır. Demiryolu 
nakliyatı, muvaffakiyeili bir surette 
çalışmıt ve fevkalAde itler gürmüf • 
tür. Fena hava farl.lanna rai(men, iyi 
bir rekolte alınm14tır, Havanın kapris
leri ve harb, garbt Avrupada rekol -
teyi pek faz.la azaltmıştır ve oralarda 
halkın yiyeceğini temin etmek fev .. 
lr:al&de ciddi bir mesele halini almış· 
t.ır. Fena rekoltt> gayrimuharib Avru
pa memleketlerinde de kendisini gös
terrniştir.• 

Kalenin, bundan sonra, cndüatrinin 
inkif8fındaki hın faz.lala,tırmak mak
sadile Sovyet hükümetinin bu sene 
içinde aldıtı t~bJrler üzerinde mu -
tas.sal izahat vermiştir. Bu tedbirler 
,unlardır: Sekiz 1aatlik it günü ve 7 
günlük it ha.fta!n, idarenin mlısaadesi 
olmadan müesse~eleri terk:etrr.ek mem 
nuiyeti, devlet ltçi ihtiyatları tesisi 
ve sair. 

Kalenin, müteakiben: bazı harici ıi
ya~t me!l"elelerini mevzuu bahsetmit 
ve öemi,tir ki: 
•- Finlandiya ile harb, bazı gay -

retler sar!ınt mucib olmuştı.ı..·. Tabiat 
kuvvetleri, tamamile Sovyet kıtalan· 
nın aleyhinde idi. Geçilmez orm3nlar, 
batak.hkhır, blın kar tabakaları, bü
tün muharebe esnasında .a dereceden 
af&ğıya dütmiyen 10ğuk, askeri tek
ni~mizin tam tatbikıru aektedar et • 
miftir. Fakat, filiyatta Sovyet kıl'a
ları, kendileri için mania mevcud ol
madığını ioq>at eylemişlerdir. Üç ay 
!Onunda, Finlandiya, Sovyetler Birli· 
ğinln teklif ettiği tartlarla sulhu im
za.ya mecbur olmuttur. SatılmııJ bur
juva matbuatı, Kınlorduya bühtan et· 
miştir. Aakeri makamlarımızın, mat
buatta bu harbin hakiki tablosunu göı 
tereceklerini sanıyorum.> 

Kalenin, Finlandiya harbine iştirak 
edenler arasından on binlerce kişinin 
nİıq;nlarla taltif edilmlf olduğunu te· 
barüı: ettirdikten sonra demlş;tir ki: 
,_ Bu nişanların aayısı Kızılordu

n'luzun kahramanlığını ve cesaretini 
ispat eder. Bu demektir kl, bütı.in hal
-kımız ara~ında ordumuzun mazhar ol
duğu muhabbetin ne kadar yerinde 
olduğu millet önünde tezahür eyle· 
lemiftir. 

Bu M"ne Sovyetler BirliAi arazisi ve 
halkı üç cumhuriyetin lltıhakile mü· 
him surette artmıfbr. Bu blrlefmenin 
bariz bir vasfı vardır. Tarihte bunun 
bir misalini bilmiyorum. Letonya, Es
tonya ve Litvanyada yirmi sene !Ü

ren kapi taJist tahakkümü ve or.un 
Sovyetler Birliğine kar,ı idame ettiği 
kin propagandaıııı Sovyetler Bjrli~i 
milletlerinin muhabbet duy~larını 

ba~ıramamıftır. 

Diğer taraftan bu sene fnrih1 bir 
hak~ıt.lık: da tttmir olunmuştur. Be
sarabya, Sovyetler Birliğine tekrar il
hak edilmittir. Besarabyaltlarlo ti -
mali Bukovinyalılann ne kadar se
vinc:le $nvyetler Birliğine iltihak et
miş olduklarını ıöylemeie lüzum yok
tur. 

[Aıkuı aa1ılfa 2 ıüluıt 1 de] 

1 ltalyan hücumu 
püskürtüldü 

' 
Korfu bombalandi ' ı 

Alina 8 (A.A.) - Yunan başku· 
mandanlı&uun tebUii_ne göre, İtal
yanlar, dün cephede Yunan ordusu
na taarruzlarda bulunmu~lardır. Bü
tün bu taarrut.lar püskürtülmü~ür. 
Bütün cephede tiddetli topçu faali
yeti olmuştur. 
İtalyan tayyareleri dün Kortu ve 

civarındaki birtok köyleri bombar
dıman •eylemişler ve insanca zayia
ta sebebiyet vermişlerdir. Yunan tay
yareleri, Amavudluk limanları ve ez
cümle Avlonya ü.ssülharekesini ve İ
talyan ukeri tecemmülerini muvaf
fakiyeUe bombardıman eylemışlerdir. 

Bulgaristan tedbir alıyor 
Sofya 7 (A.A.) - Dahiliye Namı 

Gabrovski, Bulgar milletinin müda
faası Mkkında parlamentoya bir ka
nun projesi takdim etmiştir, 

Bu kanun projesinin birinci k~.smı, 
yabancı memleketlerden maddt veya 
ideolojik yardımlar gôren ıl?Ji te
'"k.kü11erl menebnektedJr. Bu, bl!haa
sa farmaı;:onJuğa karşıdır. 

Kanun projesinin ikinci kısmı, Ya
hudilerin hukukunu tahdide t.ibi tut
maktadır. Yahudiler, devlet ve beledi
ye hizmetlerile umumt hi.ımetlerde 

kullanı1mıyaeak, orduya alınmıyacak 

ve gayrimenkule sahih olm.ıyacak .. 
)ardır. ı 

Kanun projesinin üçüncü kısmı, 

zararlı ve gayrimalJ propagandalara 
karşı şiddeili cezaları ihtiva etmek -
tedir. 

Londra 8 (A.A.) - Stefanl Ajansı· 
nın Yunan - İtalyan cephesindeki hu
susi muhabiri, Yunanistanda yolların 
bulunmadığından ve arazi müşk:ülitan
dan bahsederek İtalyan ordusunun he
zimetini mazur göstermeğe çclhşmak

tadır. 

Yugoslavya 
Nazırının 

hakkında 

Harbiye 
çekilmesi 
tefsirler 

Belgnd 8 (A.A.) - Stefanl: İngiliz 
resmt ajansı, 11.bık Harbiye Nazırı 
General NMiç'in vaz.ifesinden uz.ak
ıa,mış qlmasının Yuaoslavyada derin 
le~irJer uyandıracağını iddia etmek
tedir. 

Bir İngiliz ajansı için bu iddia ye .. 
rindedir. Zira Nediçin aynlmasile Yu
goslavyada bulunan bütün harb taraf
tarlarile İngiliz. muhibleri, en büyük 
irtinadgihlarını kaybetmiş oluyorlar. 

Hükii.met namına 
0

1Öz söylcmej:e 
mezun bir memur dün Stefani ajan .. 
sına fU beyanatta bulunmuştur: 

Bitolia (~ki Manastır) 111n bom
bardımanı, İngilizlerin tahrikA.tının ne 
derecelere varmlf olduğunu gö!tter .. 
mekte~ · •· 1<14, 
tırılmftm, Tavetko ç Jr.abine~od'l' hU
kdmet buhranlan tevlld eden nok
tainazar ihtilatı.arını da ortadan kal
dırmıt olacaktır. İn.pltere, Yunaniı
tanda yaptığı gibi, İtalya ile Yugos· 
lavya arasında da harb hali ihdas 
•lmeyi ümid etti ve belki de hili 
ümid etmektedir. Fakat bu darbevi 
indirmeğe muvaffak: olamatJ.ı. Zi;a 
memleketi harbe sürükleyecek adam 
uzaklaştırıldı ve İngiltere bu adamla, 
bir daha avdeti ümidi olmama:t üzere 
en iyi müttefiklerinden birini kaybet
miş oldu. 

Sehrimizdeki Arnavudlar • 
Yunanistana gidiyorlar 

İçlerinde yüzlerce zabit bulunan bu Arnavudlar 
memleketlerinin istiklali için uğrafacaklar 

ltalyanların Arnavudluğu l~gal el· 
meleri üzerine memleketlerini terke
derek Türk.iyeye gelen ve buradıı i

kamet etmeğe başlayan bazı Arna .. 
vudlar, ıon Yunan ... İtalyan harbi
nin başlaması üzerine Yunıınistana 

gitmeğe başlamışlardır. Peydt-rpey gi

den bu Arnavudlar içinde eskiden 

Kral Zogo'nun maiyetinde bulunan 
bazı askeri rüesa ve zabitan bulun
maktadır. Söylenildiğine göre bu Ar
navudlar Yunanistandan memleketle
rine girmeğe çahşarak AmavudJuk 
istiklili için faaliyette bulunacaklar
dır. Halen memleketimizde Arnavud
Juk ordusunda evvelce vaı.ife gören 
yüzlerce zabit bulunmaktadır. 

Hasra yolundan sevkedilen 
mallar yollarda mı kalıyor? 

Suriye fİmendifer 

lüzumsuz yere 
tedir. Bu 

idaresinin, e,ya 
beklettiğinden şikayet 

vagonlarını 

edilmek-
müşkülat kar,ısında Bağdaddaki 

mallarımız İran yolile memleketimize gelecek 
Memleketimizden Basrttya 1tönderi

!en ma11ar, yoJJarda uzun müddet bek
lemektedir. Halbuki normal tarifele
re göre, Haydarpaeadan yüklenen bir 
~alın on ilci günde Basraya varması 
lazımdır. 

Bas:ra yolundan yapılan nakliyatın 
uzun taahhurl11ra uğramasındaki se
bebler nelerdir? Bu meı;ele hakkında 
nakliye müe~<ı«'~eleri nezdinde tahki
kat yaptık, alakadarların verdiği ma
lılmatı aşağıya yanyoruz: 

•- Buradan Bağdada giden trenler, 
Suriye topraklarından geçmektedir. 
Suriye şimendifer idaresi, usu1en bu 
trenlerde araştırmalar yapmaktadır. 
Fakat son zamanlarda, bu 3raş!ırma
lar, nakliyat işlerini sekteye uğrata
cak derecede uzun sürmektedir. Bil
hassa yük vagonları lüzumsuz yere, 
Suriye istasyonlarında hE'kletil•nekte
dir. Bir vagon, tekrar tekrar, i!Jilnler
ce muayene edilmektedir. Suriye ida
resinin bu hareketi, Basraya yapılan 

nakliyatı müşkül bir hale getirmek
tedir.• 

YENİ BİR TİCARET YOLU 
Amerik:adan Basraya gelen malla

rımı:ı bu müşkülAt yüzünden Dağdad
da beklemektedir. Bu malların ara
sında otomobiJ, kamyon ve zir3at ma
kineleri bulunmaktadır. Bir müessese 
bu eşyayı Bağdad yolundan memle
ketimize getirmek hususunda tered
düd etmektedir. Fazla olarak, Bai;dad 
demiryolları tarifesi yük~ek olduAu 
için, kamyon ve otomobil ~ibi a~ır 

bir yük teşkil eden vasıtaların nakli 
pahalıya mal olacaktır. 

Bu vasıtalan daha kolay bir su
rette, memleketim.ize getirmek için şu 
çare bulunmu,tur: Otomobil ve kam
yonları frana geçirmek, oradaki oto
~obil yollan vasıtasile, "fürkiye -
Iran hududuna sevkE"tmek... Esasen 
İranla aramızda Tebriz - Trabzon 
yolu gibi mükemmel bir oton1obil 
yolu da bulwunakladır, 

Askerlerimize kışlık hediye göndermek için, her ta rafta büytik bir faaliyet başlamışbr, Yukarıdaki resinlt 
kadınlarımızın hazırladıkları hediyeleri Eminönü Halkevi ne teslim ettiklerini Wstermektedir. 

İngiliz tayyare- 1 

lerinin dün 
geceki hücumu 

lngilizlerin 
Afrikada bir 
muvaff akiyeti 

Kahire 8 (A.A.) - İngiliz hava kuv
vetleri umumi karargihının neşrettiği 
bir tebliğe göre, İngiliz bombardıman 
tay,Yareleri 5 ikincitepin gecesi Brendi
zi limanı üzerine muvaffakiyetli bir hü 
cum yapmıelardır. Demiryollarının 
muvasala noktaları, harb gemisi tez
gahlan, doklar şiddetle bombardıman 
edilmiştir. 

İhgiHz tayyareleri İtalyan limanlan 
üzerinde keşif uçuşları yaptıkları es
nada kıymetli mahlmat elde etmiş • 
terdir. 
~ha g(inü A.ssab limanına hü· 
cum edilmt,tJr. 

Husule getirilen yanıınlar 25 mil
lik mesafeden müf&hede edilebi .. 
liyordu. Libya ve Habeşistan mınta
kalan üzerinde keşif uçuşları icra 
edilmiştir. I 

İtalyan tayyareleri Kızıldenizdeki 
"Perim adasına muvaffakiyetsiz bir 
hücum vaomışlardır. ' 

Alman hava 
hücumu 

Londra 8 (A.A.) - Hava Nezareti· 
-nin tebli~ine göre, Alman tayyareleri 
dünkü 

0

giin esnaınnda İn~iltere üzerine 
mütevali dalJ?:alar halinde üç- hücumda 
bulunmuşlardır. İlk dalga Taymi!; 
nehri ağzına kadar gelmeğe muvaf· 
fak olmuşsa da İngiliz avcı tayyareleri
nin tesirli müdahalesile geri dönmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 
Diğer iki grup öğleedn sonra Pors

mouht .deniz üssüne hücum etmişler
dir. Bütün düşman tayyareleri geri püs 
kürtülmüş, hiç bir netice elde edeme
mişlerdir. 

Dün Almanlar İngiltere üzerindeki 
muharebelerde yedi tayyare kaybet -
mişlerdir. Gecen ı:ı:ecc Alınan tayyare
leri yeniden Londraya hücum etmiş
lerdir. Dü~man faaliveti iki saat zar
fında ,iddetli olmuş, bllihare ~iddetinl 
kayl:-~•miştir. 

De Valera'nin 
Çörçil' e cevabı 

Kahire 8 (A.A.) - Sudan ve Ha.
beşistan hududu üzerinde ehemmi -
yetli bir mevki olan Ghallabotun Bri
tanya askerleri tarafından işgali hak
kında gelen malümata göre, burası 
Hind ve İngiliz askerlerinin müşterek 
faaliyetile, tanklar, motörize nakil va
sıtaları, z.ırhlı arabalar ve tayyare

lerin iştirak.ile ı.aptedilmiştir. italyan
Jar ağır zayiata uğranuşlarclı.r. On ye
di İtalyan askeri firar etmiştir. 

Ruzvell Avrupa vazlıt· 
ediyor tini tetkik 

Vaıington 8 (A.A.) - Havas: Ruz
velile Hariciye Naz.ırı Cordell Hull, 
Avrupadaki variyeti derin tetkike ta· 
bi tutmuşlardır. 

Bu umumi tetkik esnasında ı;ı:arb 
büyük devletleri nezdindeki büyük 

clçiler meselesinin de görüşüldüğü 
z.annedilmektedir. Malılm olduğu üze
re Birleşik Amerika halen yalnız 

Londra, Berlin, Roma ve Vichyde bi

rer maslahatgüzarla temsil edilmek-
tedir. Birleşik 

büyük eiçi.ai 

Cordell Hull 

Amerikanın Londra 
Kennedy sabahleyin 

ile görüşmüştür. Gaze· 
tecilere yapmış olduğu beyanatta, ya• 
kın bir istikbal için henüz bir plinı 

mcvcud olmadığını ıöylemiştir. Va -

şingtonda zannedildiğine göre, Ken
nedy, aile.sile birlikte Birlefik Ame

rikada geçirmekte olduğu tatilden 

sonra eski vazifesine avdet edecektir. 

Yilki nutuk söyleyecek 
Nevyork 8 (A.A.) - Wendell 

Willkie, 11 te4rinisanide radyo ile 

neşredilecek bir nutuk aöyliyeceği.ni 

bildirmiştir. Çünkü, Wil.lk.ie, kendisi· 

ne rey vermiş olan 22 milyon Ameri

kalının vazifesi ve hattı hareketi hak
kında fikirlerini bildirmek mecburi -

İngiliz Harbiye 
Nazırı Edenin 

bir nutku 
Kahire 8 (AA.) - lngiliz Harbiye 

Nazırı Eden radyo ile Ortaşark kıta• 

atına aeçen gece bir nutuk irad ede
rek funları söylemiştir: 

·İstikbal sizin ellerinizdedir. Size ı ... 
limadım var. Zafer sarı.ti çalacaktı(. > 

r Okuyucularımıza 
Milli PİYANGO 
bileli hediye etmeğe 

devam edeceğiz 
•H A K l K A T, in ll!illi Pi

yana:o bileti hediyesi, okuyucula
rımız arasında büyük bir alAka 
kartılanmıştır. 

Herkese talihini iki de!a de
nemek: ve birdenbire zengin ol
mak fırsatını veren bu hediye
mlz.i, önümüzdeki ay da, dağıt
maya devam edeceğiz. 

7 ikinclteşrinden 30 ikinciteşrin 
1940 cumartesi a:ününe kadar ga
zetemize koyacağımız ·Milli Pi
yango kuponları• nı muntazaman 
toplayıp nihayet 5 blrincikJnun 
1940 perşembe günü saat 9 a ka· 
dar idarehanemize getiren veya 
.ı:ı:öndercn okuyucularımız arasın .. 
da 6 birinciklnun 1940 cuma ıü· 
nü saat 9 - 10 arasında. Noter
lik huzurunda, kur'a çekilecektir. 

Kur'ayı kazanacak 150 okuyu
cumuza 7 birincikB.nun 1940 çe
kilişine mahsu.s biletlerden he
diye edilecektir. 

Kuponlarımızi muntaza
man biriktirmeyi ihmal 
etmeyiniz «HAKiKAT» 
sizi birdenbire zengin 

edebilir. 

Londra 8 (A.A.) Çörçil A1am yetini hissetmektedir, 
kamarasındaki bir nutkunda e(.lyle ,.,,-... .--....... ,,., ... ,,.,,,.,..,,,.,,,.,,,., ... ,.. ____ ...,.,,,,, ... ,.. ______ _ 

dem1'U: 
•Deniz ve hava kuvvetlerimize muh

tac oldukları mühimmat ve erzakı 
vermek bu suretle de Büyük Britan
yanın olduij:u kadar İrlandanın da ti
caretini himaye etmek: için İrlandanın 

garb ve cenub sahillerinden iı.tifadc e
demem~k bizim için çok acı ve ağır 
bir yük teşkil etmektedir,• 

İrlanda devlet şe!i M. De Valera 
dün M. Çörçil'e SU sözlerle cevab ver .. 
miştir: 

·Bitaraf k&.ldığımız müddet.c;e üsle
rimizden hiç birini vermiyeceğiz. Bu 
üsleri cebirle zaptetmek teşebbüsü İr
landa kanının akma~ından başka bir 
şeye yaramıyacaktır. Biz harb dışında 
kalmağı arzu ediyoruz.• 

M. De Va)era Alman deniwllılarının 
İrlanda limanlarından mühimmat ve 
erzak tedarik ettikleri haberini tekzib 
etmiştir. 

Sovyet • İngiliz 
münasebetleri 

Bcrlin 8 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

Bersen Zeitung gazetesi lt.arl Ma
gerlenin imzasi1e neşre!tiği bir ma
kalede Lonclranın bir IngiUz .. Rus 
yakla,ması hakkındaki nikblnliğine i
şaret ederek diyor ki: 

·Bu yaklaşmanın temini i-;ln Lon
dranın Sovyetler Birliği tarafından 
bu günkü harbde kazanılan yeni bir 
araz.iyi tanımamak hususunda Ame -
rikaya yaptığı vaidden vazgeçmesı i
cab edecektir• 

AYAkTA 

o o o o o 

HİrLER"İN YENİ SULH TEKLİFİ MÜNASEBETİLE 
Duydun mu? Almanlar Çanakkale Boğazının enternasyonal blr idareye 
verilmesini istemişler. 
Kendi boğazının derdini halletmeden ba~kaJarının boi;a-ıi.le uiraşmak 
büyük cömerdlik doirusu % 
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Rahat döşeği San'at: 
ŞEHİR ve MEMLEKET Muhlis Sabahaddin opereti 

HABERLERİ 
••••••••""-- Yazan : Niyazi A§ırnaslı 

Türk temaşasında tiyatromuz kadar ı Primadonna vazifeslle sahnı:-ye yeni 
operet hayatımı7. da eskidir. Fakat çıkan Bayan Hikmet, Köseim<lmAn ,:::::::::" 
muhtelif amiller neUcesl. tiyatromuz kızı Zeyneb rolünde, se~inin mükem
inkişaf edf'rken ne yazık ki operet melliği, vi.icud ve snhnedeki tavırla
hayatımız buna muvazi bir :;ıcl:ilde sö- rının ca1ib olması Hibarile Bulgar
nülde:şti. Bir zamanlar Şehir tiyatrosu ların me~hur Mimi Ba1kanika'sından 
operet yapmak ,:evdasile meydana asla aşağı değildir. Ti.irk sahnes~de 
atıldıysa da operetin yalnı1.ca nük- &enelerdenbt-ri Uk: defa olarak guzel 
te, c;1plaklık ve zengin kostümierden aeıı;)i bir kadın görünüyor· 

Deniz Ticareti r:::::::~~~~::::::::~~~~~~~~:::::::ı Sıhhiye müste • 

Başını geniş salonun açık kapısına J muhiti, dalkavuklannın peresti!f na • 
doğru çevirerek fersiz gözlerile birini zarlarile ve hareketlerile çevrili .... 
aradı. Boynu, ağır başını tlltımağa ar- Salonun karanlıkianna gömülü h

95
• 

tık muktedir olamıyordu. Onu kıy - ta gözlerden canlılık ve ıstırabl~ .bu: 
metsi% ve beyhude bir yüklen kurtu- ru$An sarı yüz.do memnun bir gt.ı.IüJll 

ibaret zannedilmesi ümid edilen ne- Yü)ts(>k iıı;tidadını hıt!=öu~d oir alaka 
ticeyi vermedi. Nihayet ciddi Türk ile tespit ~tmek mt"Cburiyetini duydu
opereUnln bütün hayatı boyunca, me- ~um san'atkarlardan biri de Bo.yn.n 
tin \'e hür bir kaya parçası halinde Celilettir. Erk~k kıyafeti •lbnda, mı
gene ayakta duran ve durdukça ope- mik, ses ve ahenkli vücud hareket
ret janrını da ayakta tutan büytik 1· !erile. canhındır~ığ:ı aptal işık em:a~
operet bestekarı Muhlis Sabahaddin slz bır ~heserdı. Bayan .Aytenın ı'tı
oldu. 1 rakile bu sahne doyulmaz bir zevkle 

İşte son günlerde gene onun gii1e1 1 seyredildi. Şerafetle Niyazi :;iri.'l ve 
bir eseri sahneye kondu: Ei~nin a1kı. · ı.arif bir ~k aahnec.l yaratmak huru-
Fakat bu sefer kıymetli s:ı.n'atk.ir sunda muvaf!akiyetli idiler. • 
yalnız güzel bir eserle değil, Türk KO~imam .. rol_~ .. ~~e .. SaH~, ~hnemJ~ .. 
sahnesine ciddi bir sevgi be!!:lemiş de dnıma gordu~ubuz khş:e noca ti

lnunlarda ho.vret uyandıran müthif pinden ıuynlnrak bir ppt>rek çerçe-
bir kabiliyet · k::ıfilesile geliyor: Ye- ~esi dışında h_~ri~ulide Moli~·eresk bir 
niliklerine ra~en garbh meslekda,- tip .. yarattı._ ~oSf'ımar:ı realis. bir. sna
larından hiç de aş&ğl kalmıy3c;ık de.. atkar setlşının kendı hayat trııdısyo
t'eccde kudretli kompozisyon san'at- numuıun bünyesindPkl unsurlardan) 
klrlan. Yaprak yaprak eski günler terkib ~erek meydana getirdiği reel 
açılınn: Muhlis Sabahaddinl.n i>edbaht bir $3hıstır. 
gözleri, kollannm heyecanla lş:arctl~r Ermeni doktor rolünde Hü!'lf'yin 
verdili aydınlık tahtalarda, ku:ı;;1ar ıı- Karagöz yalnız gü7:el taklid yapmak
bi seken ve ta.kıyan taze bahar dolu la kalmadı, aynı ı.amanda muvaCfaki
vOcudlerln dumanlı hayalleor ıtfbi bi- yeili bir sahne snn'tkirlığı :trviye~i 
rer birer k:ıyboldul:unu gördüler. Ye- gÖ5terdi. Tenor V7.ifeslnde Şinasi St"!fi 
1'iden başlayan hayat, bir ~u yelpa- ve duyarak oynayı~ı itibarill? ümid
:ıesi halinde ça~layarak sahneye açı- ler uyandırıyor. Bir jönprömiye için 
lan veni çocukları gönderiyor, taze tehlikeli olan teaıtral iE"-'tlerden ka
ha;aiıer R;eliyor. Gene onun gözleri, çındığı takdirde daha muvaffak: ola-
:gene onun kollan herkeoı:in ve her caktır. , .. . . 
,eyin futOnde, gene aynı heyecanı İşte aristokrat san at munakkıdlerı
tle;,e aynı ya ;ıtıcılıkla, Kol10.nn.1n nin tenezzill naza1arını çevirmedikleri 
boşlukta çiıdit\. kıvrak ve keskın yeni blr sanatkir kadrosu. Maaşlı 
mür.haniler başlıbaşına canh bir es- l!an'at bürokrasisinin gurusu. dışında 
tetik hcndr!'if!si Y'lratırken; hareket- kalarak rampa atelşerinde yanmak ce"' 
terinden boşlul;a intikal edee("kmif saretinl göze alan bu körpe istidad 
vehmini uyıındıran, .fakat gômülnü- peorvaneleri ilk sanat anlarının bütün 
yen bir seyyaliyet. bır ~y. tema'J et- bir mahrumiyet ve eksikliklerine rai-
tili her şeyi canlandırıverlyur. men geniş !'leyirci kütlelerini bir ham-

• *** ,_, k.ib" lede açık bir samimiyetle kendilerine 
Rak!ll, musikı ve bir vaK 3 tPr ın- . 

ti nlatınak ya- çekıyorlar. 
den ibaret olan opere a h' • d Dağılmadıklan ve varlıklanıu bir 

hu~ tkh~lattimı .. c-ke ~:~ra: :ıu::ffa~ bütün halinde kuroduklan takdirde 
111'n. ar nn r . ı· a t h . t' la .. k' t k lite tasnifine geçmekle istıkba ın yeg ne opere e/e ı .o 
ıyP ve a caklardır. AZIZ ZIYA 

mümkündür. 

Bugünkü harb 
karsısında • 

Adliye koridorlarında: 

canavar Bir 
mahkemede 

~~~~~~~~~~~~~ 

Mektebinde 
dünkü merasim 
Mekleb gemisine mekle· 
bi tesis eden «Himid 
Naci» • 

nın ismi verildi 

Deniz Ticareti okulunun yeni tat
bikat gemisine dün isim ·konulma 
merasimi yapılmıtllr. Bu itibarla mek
tebde dün bir tören yapılm1' ve mek
leb müdürü Süruri, talebeye hitaben 
hararetli bir nutuk irad ederek Türk 
denizciliğinin şerefli mazisinden bah
setmiş ve talebeye L'Jtikbal hakktnda 
bazı öjüdler vermiştir. Bundan sonra 
talebe hep bir ağı'ldan İstiklal u1ar
şını söylJJmit ve hazırun önünde ge
minin evvelce yerine takılan tsnıı a
çılmıştır. Geminin yeni imıl Hlhr.ld 
Nacidir. Bu zat mektebin ilk müe'.':
sisi olduğundan Münakalat VekAleU 
bir kadirşina~hk e~eri olarak gemi
ye bu ismin verilmesini muvaftk gör
mü,tür. 

Atatürk ihtifali 
Eminönü lla1kevinden: 
Ebedi Şefimiz Atatürkün ölümünün 

ikinci yıldönümüne tesadüf eden 10 
ikinci teşrin 940 pazar gün il sa•t tam 
dokuzu bef geçe Evimizin Cağaloğ .. 
lundaki salonunda yapılacak ihtifali 
teşriflerini İstanbulda bulunan muh
terem mebuılarunızdan rica ederiz. 

İsveçliler tülün alıyor 
İsveç tütün inhisarının mümessili, 

Mıntaka Ticaret müdürlütünü ı.iyaret 
ederek Türkiyeden tekrar tütün sahn 
alınacağını bildirmiştir. İsveç tütün in 
hisarı, buradan satın aldığı tütUnleri 
Vama yolile İsveçe gönderecektir 

lktısad 

* İHllACAT - Dün '°hrimizden 
muhtelif memleketlere 100 bin liralık 
ihracat yapılmıştır. * SAMSUN HUBUBAT BİRLİGİ. 
Samsundaki hububat ve yağlı tohum
lar birliği lağvedilmiştir. Birliğin vazi
le~ni bundan sonra şehrimizdeki bir
lik görecektir. * MANGAL KÖMÜRÜ - Dün 
Bulgaristandan 250 ton mangal kö -
mürü gelmiştir. * TENEKE FİATLARI - Fiat Mu
rakabe komisyonu son gelen teneke 
fiatlarını tespit etmiştir. İthalitçılar 
bu tenekeleri piyasaya yüzde 15 klrla 
satacaklardır. Otomobil listiklerine de 
pazartesi günü fiat tespit edilecektir. 

Vilayet ve Belediye 
* KE~IERALTI - EminönU clva

tındaki kemeraltının yükaeltilmesi ve 
buradaki tretuarların da asfalta tah
vil edilmesi kararla.ştu:ılmıttır. * HAVALANDIRMA TERTİBATI. 
Taksim Belediye katinosunda koku ve 
dumanlan izale için 18 bin lira sar
file havalandırma tertibat.ı yaptırıla
caktır. * BİR SİNEMA KAPATILDI -
Aksarayda Aynur sinemasının duvar
ları çatlak ve bina maili inhidam gö
rüldüğünden dün mahallinde Bele -
diye mühendisleri tarafından bir keşif 
yapılmış ve sinema dün akfrutl kapa
tılmıştır. 

* AYVANSARAY YOLU - Ay
van.saray - Deftardar yolu üzerinde 
bulunan Yavedud mezarhjı.nın önüne 
duvar çekilmesine başlanmıştır. 

* İTALYAN KONSOLOSU - Şeh 
rimizdeki İtalyan başkon~lo~u dün 
Vilolyete gelerek Vali ve Belediye reisi 
doktor Lütfi Kırdarı ziyaret etml, ve 
kendisile bir müddet görüşmüştür. * ŞEHİR MECLİSİ - Şehir Meclisi 
bu gün öğleden aonta saat 14 te Be
lediye salonunda toplanacaktır, 

şarının riyase-
tindeki toplantı 
Bu .toplantıda, piyasada· 
ki ilic buhranına karşı 

tedbirler ittihaz edildi 

Avrupa.dan son gelen tıbbt eczanın 
tevziatı ve yeni yapılacak siparişlerin 

nev'i ve miktarı hakkında görüsmek 
üıPre İc;tanbuldaki eczacılar dün Sıh
hiye Vekileti müste,arı Aıı;:ım Ararın 
rehdiği altında bir toplanu yapmı1-

lardır. Bu toplantıda, piyasalarınıı:ıın 
muhtac olduğu ilicların nevilerile ec
zacıların elinde bulunan stok::ır ve 
ihtiyacları tespit edilmiştir. İngiltere, 
Amerika ve Almanyadan Uic getiril
mesi temin edildiği için yeniden ıı;:ipa

rişler verilecektir. Son gelen illiclar 
derhal piyasaya çıkarılacak, bunh.rın 
ır;:atıı fiatlan Sıhhiye Vek81eti tarafın
dan tespit edilecektir. Bu Haclar a
rasında piyasalanmızın muhtoc oldu
ğu en lüıumlu Uiıclardan Neo~alvar
san, Ensülin, kinin, eter ve labora
tuar eşyasıı cerraht ameliycı.tlnrda 
kullanılan eldiven ve saire bulun
maktadır. Gelen UAclardan bir kısmı 
da ihtiyaca göre Anadolunun bazı 
ıruntakalarına teVli edilecektir. Di
ğer taraftan Sıhhiye Vekaleti bazı 
ilicların memleketimizde imal edil
meleri için daha genit bir faaHvet 
sahası hazırlamala çalışmakta ve U>t
kikler yapmaktadır. Birçok n1Ü!lltah
zaratın burada temin edileceği ümid 
olunmaktadır. 

Belediye ile kasablar 
arasında ihtilaf 

luyormuş gibi kuş tüyü yastıkların i
çine bıraktı. Eski nazırın bir zaman .. 
lar büyük kararlar alırken bile değiş
miyen yüzü ıstırabla buruşmuştu. Tit 
reyen kuru elini yorgandan çıkarıp 
soğuk bir terle nemlenmiş alnına gö ... 
türdüj sonra, papağan gagası gibi hör
güçlü burnunun ve seyrek beyaz bı
yıklarının üstünden kaydırarak çcne
alnl sıvazladı ve salonun alqam ka -
ranhklarına gömülmeğe başlo.ylfh kö
f("lerine bakarak düşüncelere daldı. 
Köprülüden İstanbula hicretlerini ha
tırl<'.dı. Üç manda arabasından \baret 
kafile, eş:ya!'lile beraber bütün aileyi 
taşıyabilmişti. Konakladıkları köy -
lerden, çay kaynatıp kahvaltı etmek 
için mola verdikleri su başlarından 
bir çoğunu, buzlu bir cam gerisinden 
görür gibi oluyordu. Edimekapı civa
rında jki odalı bir ev bulup yerle•
mişlerdi. Vakti hali yerinde bir kom
twunun camını tafladığı için dayak 
yediğini, daha sonra saraylardan bi
rine bahçıvanlığa yetle,en babası 
Hurtid Ağa ile birlikte aarayın mer
mer kapısından geçerek gentş bahçe
nin süslü tarhları arasına daldığı ıün
ltri hatırladı. Bahçenin manolya ve 
gül kokulan sinmit bahar havasını 
duyar gibi oldu. Çocukluğuna ve 
gencliğine ald hatıralar ar~sından en 
manasızlarını ıeçip çıkarmak sureti
le hafızası ona ihanet ediyC"rdu .. •Ha
zinei hassada mülizlmete• b:ı:şladığı
nın sekizinci yahud onuncu gününde 
baş veznedarın masasından üz.erine 
kıymetli tatlar yerleşUrilmit altın bir 
kalemi götürdüğü için cilnlediği nasi
hat kılıklı sözleri yeniden duyar gibi 
oldu. Alnındaki soğuk terler fazlala -
fıyor, hasta yüzünü kan bürüyordu. 

Yüzü büsbütün buruttu. Başını sa
lonun daha karanlık bir bOlşka köşe
sine çe\'İrerek kendini bu taı.ib eden 
kötü hatıralardan kurtarmaya çalıştı. 
Geniş caddenin iki tarafında diı.il

mit halkın arasından her birini dör
der, altışar kuvvetli atın ~ektiği ••l
tanat arabaları geçiyordu. Her birinde 
göğüsleri nifBD.larla, omu:ı.l.an ıümüş 
sırmalı apuletlerle süslü birer, ikişer 
adam oturuyordu. İri beygirlerin kal
dırımlara hızla çarpan nalları tok ıcs
ler çıkarıyor, uçlan ipekli uzun kam
çılar pklıyordu. İmparatorluğu ldtı.re 
edenler arasında artık o da var. Ha, .. 
metmeabın teveccühü gittikçe artı • 
yor. Parlak ve müreffeh hayatının tat
lı rehaveti içinde yüzüyor, Onun da 

seme var. ut 
Senelerdenberi yataklara E"sir olırı e 

vilcudünü hafifee kımıldatarak. g:i 
senelerdenberi yalnız bir defa ken ve 
yatajı.nın yumu.f8khğına bıraktı· ,,t 
artık &iizelleşmeye baş1ayan }la) t"' 

filmini doya doya seyretmeye hıııııtl"' 
landı: Çerkes cariyeler, A.rna"·ud do"" 
faklar, artık haremağaları ort.ll~ lerİ 
la,ıp duruyorlar .. Teşhis edilebıleP 
ancak bir kaç dilbet kız.. • 

- İyi ama faydalı ne iş gördil" ~ .. 
- Hay aksi şeytan, bak gene ~r bi .. 

lığı allak bullak etti. Hayaller bıt et .. 
rine kantmağa, kötüler daha kU"'v 
le belli olmağa başlıyor. açıl' 

Etraftan uz:etılan boş keselerı 
avuçlar var. Sesler duyuluyor: ısti • 

- Altınlarımw, altınlarımızı 
yoruz. rsln· 

- Ne altını? Allah ceza11nı ."'~ riJ!i 
Naçiz birer hediye diye verdik·e 
şimdi geri mi istiyorlar?. ol"' 

Mcneqe rengi gözlerine hayr~~· 'lor 
duğu en sevgili cariyesi ona . ~ ~iir" 
ve dilini çıkarıyor. Hiı:mctlerinl 1a .. 
m
1 

etle ifaya alışık olan diğe~11ıe~i d~,~ı"' uşuyorlar ve arsız arsız ı ~ıp ~ 
fıyorlar. Sevgili kızının bir Fr ttel' 
kaçbğı haberi, •Hizmeti ne~ retl" 
azline dair makamı sadaret te~e t \., 
daha buna benzer bin bir ınusıbe 
fel6ket haberleri... .uı· 

Son kuvveUle b~,ını tekr::lt ~d,, " 
yor ve bu alçak hafızaya ıane~. ıc!il' 
rek bütün haya1lerl kovmak ll~uf"' 
gözlerini kapıyor, h&lA çenesinde ;
elini, beyaz ve seyrek sakalını btıı fıt' .. 
bl soğuk terler ıılatıyor. Her t":" Jf .. 
da derin ağrılar var. Çıldırtan Lı~!~ 
tırab ile yanıp kavruluyor. ıc.ar ft. .. 
salonun saatlerdenberi klınsef'll~dl' 
mediği açık kapısına son blr 
bakıyor. 

- Bir yudum su verin! t ,J 
Diye, haykırmak istiyor, fak• 11!"~· 

boğazını tıkayan bir hıçkırık 0 

ta~. Heri geçemiyor. ~ti " 
Olüm halindekilerin yatajına ~ 

len .rahat döşeği• adı onunl<lPeıç:t.ı'"' 
uymuyor, Çünkü her tarafı ail"bB~·· 
de. Çıkıp kaçmak istiyor, fakat lı'ııiJ 
lann1

1 
kol1arıru oynatmak bile 

değil ortık. ~· 
HRll çenesindeki eli yanına. "'d~ ~,.. 

ri sağa, sola doğru kayarken ti~ 
biliyor. ,, fo• 

- Hakikaten pek hoş bir Ort'lil~, 
sanların rahim Allahı beni de 

1 

cek mi, bilmem?. Sovyetler Birliği 
[Baş taralı t inci sahifede 1 

İkinci ağırceza mahkemesinin önün
de gittikçe artan bir kalabalık göze 
çarpıyordu. 

Bu suretle takriben 23 milyon ltişi Sol tarafta.ki sırada~ siyah maın-
8oV)'etler Birliğine illlhnk eylemiştir. tolu, siyah başörtülü gene bir kadın 
Kızılorduda hlz.met etmek ~reli de otumnr,, hiç durmadan aj:layor, ara
dahil olmak üzere bunlar Sovyet va- ~ra fınünde oynayan 4 - 5 yaşlann
ta.ndaşlıtuun büttı.n haklarına maz - da bir kız çocuğunun .kulaiına bir 
har o1~uşlardır. Bu, Sovyetler BirHği., şeyl<>r .OylUyordu. 

ea,vekil, İspanyol 
sefirini kabul elli 

Ankara 7 (A.A.) - Başvekıl doktor 
Refik Saydam bu cün saat 11,30 da 
Başvekilette İspanya elçi."i Marki 
Duprat de Nantouillel'yi kabul et .. 

* TRAMVAY BİJ.ETÇİLEKİ - İkin 
ci mevki tramvaylardaki sıralar kal
dırıldıktan sonra arabaların orta kıs .. 
mında hasıl olan kalabalık yü7:ünden 
bu tramvay arabalarına btrer biletçi 
daha konulması düşünülmektedir. 

Deniz ve Liman * BİR !llOTÖR BATl'l - Rıdvan 
kaptanın idareıı;indeki Demirhi~ar mo
törü sis yüzünden Çubuklu gaz depo
lan önünde l1ehmed kaptan idaresin
deki. mot.öre ça~rak batırmıtlır. 

Et nakliye ücretleri yüzünden is -
tanbul Belediyesile kasablar arasında 
bir ihtilat zuhur etmiftir. Belediye, 
nakliye ücretini canlı hayvt\n ba~ına 
almakta, halbuki kasablar da bunun 
kesilmJş hayvan üzerinden ~hsilini 
taleb etmektedirler, Bu ıebeble ihti· 
Jifın halli için Şürayi Devlete mü .. 
racaat edilmittir. 

=-----~ 

Milli Piyango dün çekildi 

miştir, • 
Şılrayi Devlet. bu hususta bir karar 

verınciye kadar kasablardan nakliye 
ücretlerinin canlı hayvan Uzerinden 
\•e emaneten tahsil edilmesine karar 
verilmiştir. 

Büyük ikramiye 18381& No.lı bilete isabel effl 

milletleri arasındaki hakiki kardeşli- Yavaş yavaş yanına sokulup sor-

lin ne kadar büyük ve esaslı olduğu- dum: :1 

nu göstermeie kafidir. - Niçin ağlayorsun hemşire' 
Bu gün hemen hemen bütün dünya - Ben ağlamayım da kim ağln~ını 

barb halinde bulunmaktadır. Büyük mahallede konu komtunun yüzüne 
bakamaz oldum. 

devletler içinde kati bitaraflık muha- - Peki1 ne oldu! Şunu bana an-
faza ederek h11rb lıarlclnde duran ye- !atsanıza .. 
&ine memleket Sovyetler Birlig!dir. Bu sırada çocuk annesinin yabancı 

Böyle büyük bir harb tablatlle bita- bir erkekle konuştuğunu görüp ya
raf memleket.lere de dokunınamnzlık nımua geldi. Kadın anlatmaya bal
edemez. Hiç delilse denizden olan ha- lad.ı: 
riei ticaret miıhbn surette sekteye - Şu jandarmaların arasında otu
uıltamaktadır. Bununla beraber, he- ran 111rık kadar adam yok mu; yav
men hemPn bUtün dünyanın ıilrük- rumu berbad etti. 
lenmit bulunduğu bir haı·bden haric - Kızınıza teCavüzde ml bulundu? 
kalmak da muazzam bir bahtiyarlık- - Hem de hangi kızıma_. Şu gör-
t.ır. düğün mınımını yavruya... O gün 

Fakat bu vaziyet kendi kendine ha- mutfakta çamaşır yıkıyordum. Ço
aıl olmu, bir ff!Y değildir. Bu, bizinl. cuk da yukarıda onun yanında oy
dahili icraatımızın ve harici siya'let nuyordu. Bi raralık yavrumun acı 
muvaffakiyetleı·imizin bir neticesidir. acı feryad ettiğin1 h·itip yukarı ko'
Bu, bizi idare edenlerin faaliyeti ne- tujum zaman, canavan cürmü meş
ticcsidir. İktuadi idare, harici ve as- hud halinde görüp yakaladım. Fakat 
keri siyaset hep Stalinden gelmek - geç kalmıtlım. Çocuk baygın bir hal
tedir. de yerde yatıyordu. Hemen polt!'le ha-
Şimdiki enterna.c;yonal vazl.vet bi:r.e, ber \'erdim. Bir buçuk aydanberi has· 

cereyan etn1ekte olan hrıdi~lere al.t- tanede idJ. Dün çık~rdılar. 
kasız bir sc)·İrci gibi kalm!lk hakkını - Bu adam o gun evde ı'l! ara-

vermektedir. Bu \'a7iyet her Sov}'rt. \'a yorduy' 

1 

- abaıncı değil ayol, kızın ôzbe-
tanda,ına ıul's0uliyetli \:aiİ(c1er yük- .. 
]emektedir. Sov)·etler Birllii. dünya- oz amcasıdır. 
nın yeeftne 50 .. yali .. t de,,.·lt-tidir. Bi7.im --------------
tik ve ba~lıca '·nı.iremiı: ~'lya1ist ,.a -
tınımızın ikh'lıld ve müdaraa kud .. 
retini kuvvetlendirmektir. JJer So\lyet 
vata.nda1111 kendi İ!J sah:'lsında bütün 
kuv\:et \·e RLmini. bütün kahiliy<>tini 
\·ataıumızın kudl't'lini dnjlrı 7İy_adt' nr· 
tırmn(a sarf('tnıclidir. Bu suretleitir 
ki , Sovyetler Birliği entenıı.Jyonal 
proleterlik ününde va'lİ(e'ıİni yapmış 
olaC"akhr. Komün17m uğnınd1t hakiki 

Edebi roman 

mii(adele ı~te bu olacaktır .• 

Şehrimizdeki Sovyet 
konsoloshaneıinde auvare 

Sovyetler Birliğinin 23 üncü yıldö
nümü münas~betile şehrimizdeki Sov
yrt konı;olO!lhaneıinde bu ıuvare ve
l'ilmiştlr. Bu !llUVarede Viliyei ve Be
IE"diye erk.fi.nı, gazeteciler, artistler 
bulunmuştur. 

Tefrika numarası : 35 

Atinada türkçe nefriyal 
22, 1 O da yapılacak 

Ankara 7 (A.A.) - Haber aldı~ımı
:ıa göre1 Atina radyosu tUrkçe net -
riyatını Ankaraı ajansı neşriyatile ay
ni saatte vermemek tc;in saat 22,10 da 
yapmağı k.Ararlnştırmıştır. 

* BANDIRMADA YENJ f,İMAN. 
:Bandırmada yeni bir vapur iskelesi 
inşa edilmeğe baflanmışbr. Bu itibar
la merakibin sahilden açık geçmeleri 
tamim edilmittir. * MUHACİR GEJ,Dİ - Dün Ru-
manyadnn denizyolile 500 muhacir 
Jtelmiştir. 

Diğer taraftan pazar yerlerinde ça
lışan !leyyar kasablar da her gün saat 
12 ye kadar mezbahadan et şı:önderil .. 
mediğinden şik8yet etmişlerdir. Be -
tediye bu şik8yetleri tahkik etmeğe 

ba!;'lamıştır. 

. ıı H E R G Ü N B İ R Jf J:: S E L E il 
inşaat işleri azaldığı için, inşa at amelesi işsizdir - Bazı inşaat 

işlerinde, küçük san' atlar kan ununa muhalif olarak ecnebi 
ustalar mı çalışıyor? - İşsiz kalan inşaat işçileri için içtimai 

Milli Piyımgonun dördüncü tertib 
birinci çekilişi dün Ankarada 19 ma
yıs stadyomunda &aat 18 de yapllmıt
lır. 

Çekilişe İstiklil marıile başlanmıt 
ve kalabalık bir halk kütlesi hazır bu
lunmuotur .Ankara radyosu saat 18 
den iti.baren 19 mayıs atadyomundan 
naklen neşriyat yaptığından ve spiker 
Said Çelebi tarafından izahat verildi
ğinden, çek.ilifin bütün saOıalarını 
memleketin her tarafından takib 
mümkün olmuştur. 

30,000 liralık büyük lkTamiyeyl 
183875 numara kazanmıştır. Bu nu -
maralı biletin bir parçası Dursunbey, 
diğer parçası da Dörtyoldadır. 10,000 
liralık ikramiyeyi 151,133 numara ka
zanmıştır. Bu numaralı biletin bir 
parçası İstanbulda Kilçükpaıarda ısey 
yar satıcı Cellldedir. Diğer parçası dı 
Birecikte satılmıştır. 

Küçük san'atlar kanunu hükiimleri- J yet birçok Türk işçisinin çahş:ımıya- J !ara mür t d k b • . .. 5000 liralık ikramiyelerden biri 
ne göre, ecnebi tebaası eka1liyetlerin cnk vaziyete girmesine rıebeb olmakta nüne g ~~aa . e1e.re dub' Va'lıyetın o~ 167,225 numaraya, diğer 5000 liralık 

yardım teşkilatına ihtiyac vardır 

k da ta 'h d'l ' 1 d b' eçı mesı çın te ırler alınma- lkr . d anun "" e ı en san at ar a ça- ve ır çoğu e!iaS s:an'atlarını terket - sın ı iste . 1 d' .. k" b amıye e 294,239 numaraya çık • 
l d'l ld v b . . . mış er ır. Çun u u inşaat ışması mene ı mlş o ugu halde feh- mek m~ urıyetınde kalmaktadırlar. boya itc:ilerinde ;.hl bl k · mıttır. 
rimizin bir çok iş müessesel'..'rinde ec~ Diğer taraftan şapka Jma13•hanele- nı' · tt . nlmu dmkl r l!l:mı, ye.. 19533, 231452, 276754, 266870, 278822 

b' t b ı k il' ı ı · · ınşaa a ış a ama ı arından srın-nc ı e aa ı e a ıyet erin ça ı~m~kta rınde bu kabı! müe~~eseler ve b!fızı ta- ntla t k t k . ·: numaralar da ilti<u>r bin lira ikramiye 
ld • " ··ı k d' ıı · · rını er e me mecbuııyetınde ""-

o ugu goru me te ır. arbın doğur· mırhanelerde binlere yakın Yuna.ı te- kol aktad 1 kazanmı..şlardır. 
d · 1 · ' d 1 b lı k 11' · m ır ar. ugu zaruret er neticesın e n,~atın aa e a ıyetin çalışmakta olduğu Son dôrt rakamı (2654) ile nihayeL 
azaldı~ ve birçok hıçilerin iş.sız kal- görülmeketdir. Bilha~ Yük~ekkal- Diğer taraftan memleketimizdeki bulan 30 numara biner lira. Son dört 
dığı bir de\'irde bu vazi,,et daha zi.- dırımdaki •apka m••azalorının hemen h;timai yardım ve işçi si~orta hüküm-.1 " K ı · 

1 
rakamı (3124) ile nihayet bulan 30 

yade göze çarpmaktadır. Şehirdeki hepsinde bu kabil mil3tahdemler va- erı esas ı surette tatbik edilmeğe numara biner lira kazanmışlardır. 
inşaatın bir çoğunda Yugoslav tebaalı ille görmektedir. hR•lanmamış olduğundan işsi:r; kalı:ı.n 500 lint ikranUye kazanan numaralar 
Boşnaklar çalışmaktadırlar. Bunlnr bu amelelet perişan vaziyete dü!'lmek- So 

T 
.. k b Apartıman ve lnpat, boya işleri de ıe.dirler. İnşaat iŞ(iilerinin her hanl(I· n dört rakamı (0262) Ue nihayet 
ur te aasına geçmiş olan bir kat: keza Yunan ve bir kı.c;ım İtal.van e· b bulan 30 numara be• yuz" er lira. ır sandığı ve yardım t~killitı henüz "" 

usta etrafında toplanmakta ve bu sa· kalliyeti tarafından yapılmaktadır, Son dört rakamı (5460) ile nihayet 

Y
ede alınan in-at ıılerlnde gı'zll ola- B l m. cvcud değildir. Günü gününe aldığı b ı 30 be 'r" oya iş erinde çalışan Türk ustalarile Ü tl 1 u an numara f yüzer lira. 

rak çalışmaktadırlar. Bunlardan ı..-c:. . ere ere geçinen bu gibi kim~Plcr, 5 d k ( 
Ud.'W" Türk işçilerinin miktarı bilha~ son ıı b l d ki on ört ra am.ı 7926) ile nihayet 

ka Yunan ve İtalyan eı...-ıuyetlerlne u ama 1 arı gün, on parasız kal- b ı - zamanlarda mühim mlktard:ı azalmıt mnkt b" u an 30 numara bet yüzer lira. 

m
ensub b,•zı kim•.• ler de ayni ,ekl',de b l a ve ır parça yardım gör~cek 100 li 'kra · k " "'". u unmaktadır. Bu t,çUerdE"n bazıları h" b' ·· ra 1 mıye aıanan numaralar 

ıaalı'yette bulunmaktadırlar. Bu vazı·.. ıç ır muesseseleri bulunmamakta - s .. k şehrimizdeki alakadar resml ınakam- dır. on uç ra amı (197) He nihayet 
---- bulan 300 numara yüzer lira. 

sıkınhdan öldürebilir. ~ b' d d - -· ~· 1 SO lil'a ikramiye kaunan numaralar 
' y, ıraz a gene a amın jtenl'liğ"i, farkında idi. Onun ümidsiz htr a•,kla Son üç rakamı (917) ile nihayet bu-

Sonra, Kalfaya dönerek: ku\'veti, hatta güzelliği idi. Belki de 1 - Çayımı i"lı'ktcn sonra d 
1 

k sevdiğini ve bedbaht olduğunu dü- 1 an 300 numara elliter 1ira. 
.. o aaına ar ında olmadan Reşidde, tam bir ·· d""'- 110 r lk gı'deceg"imı' ona ·"yle, dedı', 

1 
h 

1 
tun ugu zamanlar, ·Ben olm;ısam ıra ramiye kaıanan num1t.ralar 

in>' açı ı, a inde, kendisinde i~e bitmek- belk d So Servet Hanım: i e Reşid, bu aşkA mıık:'lbele e- n iki rakamı (95) ile nihayet bu-
te, !Önmekte olan bu teyleri seviyor- decek, mes1ud olacaklArdh, diye bU~·ük lan 3000 numara onar lira. 

- Bacak kadar çocuk. bOyle geç du. Büyük tehlikenin yüzünü, \'Ücu- b' · d b ı .. .. ır \'IC an a:ıa ma düşerdi. O zaman Son rakamı (7) ile niha et bulan 
vakitlere kadar u~·kusuz kalır, ayaş- dunu, hatta ruhunu yakın zamanda kııının saadetini çalmı1 gibi b" ··k 30000 ·k· y 
lar gibi içki içerse olaca~ budur, di- saracak o mel'un dü~manın, ihtly•r- bir utanma ve kPde . . uvu 1 · numara ı tfer lira. 
ye söyleniyordu. lığın korkulııırını timdiden duyar"'k Fakat sonra kendini r h~~l~deı~~.lırıl~ Son rakamı.(~) le. n~hayet. bulan 

Gene kadın cevab vermedi. O da ont• • ilk izlerini yüzünde, sa.çlilrında, ç ô.Ci l l0,000 numara ikişer lıra ıkramıye ka-
keondini pf'k iyi hi,ssetmiyordu. Gece- her tarrıfında hissederek Rt'flde, o- ı s~be?ler ~u.Imak!a geclkme7di. •Evet, zanmış1ardır. 

Mithaıt Şevket: 1 birbirlerine sokulmak, birb!rlerinl ra- . . . şımdı Re~ıdı S(?vıyor d. d ·· ·· ·· 1 B k b'" ··k · · yı fena geçırmit, uyuyamnmıı;tı. Sı- nun gene yüzüne i'itikbale hikim d" F k · • . ıye u~unur - et ra amı uyu lkramtyeyı ka .. 
- Evet. diyordu. Evet. bekliyece- hatça öpmek için icad ettikleri sa - nirliydl. Kızını, ve nihayet kendi.'li J pervasız bakan 0 'güzel bı:ı\la. presti~ d~· ab' at bu ıevgl.~·ı .. kuvv.t!t'en - zanan 183,875 numaranın ayni o!up 

ğim, gitmiyeceğjm. Sendıl!'n kal'i ce- lon oyunlarını, kızının Ahmedin kol- · · · 1 · kı d.. .. .. "" ıren ıraz da ..,nun oburleri .s?ibi Re her h ı h d ı ls vıbı alıncıya kadar. sebırh, Sl\kin ol- ' lttrında yart baygın danı edişini ve o- ıçınd en azız 0 an şeyı aş nı ıışunu- derecesine varan bir hayranlık duyu- •idı maii:h1b edememesidir Eı;(e - , b" ~ng ;nği~ ·~ 
0 

tursa 
0 

un yalnız 
m,,ya gayret edecE"gim... 

1 

dalardan birinde. bir kapı arka5tnda yor u. k Y?~du. Ona alışmıştı. Onun sıcok, bü- kına mukabele görseydi betkl ~·11:•· r),r r\am\ \ı" ~k~ 
47 

Mmara da 
Ve sevgiı ,efkat dolu. sıcak bir ..-es- onunla öpütüp, M>nra yurrırukla'rla i- Fkeda fR.rlı~dlyapmkaddan lrnes'ud ı· ol .. yil ellerine, onun btı7.an yorgun bir diye kadar çok!an b k ' h .· : ar ra ese ı mu atı ka:ıanmıt • 

.. - .. 
1 

. d 
1 

bo ma , etı e e ere, en< ıŞ9 - çocuk gözü gibl ısa(, sakin bnkışlarına, nlmıcz Re 'd' .. 
1 mı,, cvesını !ardır. 

l<" k1.pının oni.inde bir müddet daha terek, goz erın en ya,: ar şanıncıya ı 1 ··ı 1 1 b. ki ufak bir mukavemPti kar-:nsındn l~e 1 caktı""' tı .l~ J>:8şındı bdırakmış ola - J 60 Jira teselli mük~rah kazanan 
konuştu. kadar na~ıl güldüğünü görmedi. 1 ~r e go ge enmem ş ır aş • ae· \'e •nıçın ına e ivor diye .. f 

1 

vışmek, serbest, rahat. korl{U'>UZ o- umulmıyan bir fiddet ve öfkf" içinde kelenirdi. 0 k d 1' • 
0 

- 1 numaralar 
- Seni mes'ud edcce~i;n. diye **• nun olmak istiyordu. Bunun için de' kükreyişine, yüzünün hatlarının sert- de o"nu"nd a ar gPtnc .~bc,dugu hal- 18::.870 183871 183872 183873 183874 

d da tek d' 
1 

h 1 . .. 1 . ·· e şansını ecru edecek 1 
urma n rnr e ıyor, ya \"arıyor .. Ertesi sabah köşkün atkı geç u- kızının gene adamdan va7geçme!-i 1.1- eşıp, .goz ennln yanışına, hatta o be- uzun seneler var Fakat ben be .. _ 183876 183877 183878 183879 183805 

d~. Belki o da biraz sarhoştu. Nihayet yandı. Yağmurlu, karanlık btr gündü. I z.ımdı. Çünkü, hi" bir sebeb, hatta ü- yaz bır tutam saçına. en mahn•m za- le mi ·m• j t · '- ' n oy 183815 183825 183835 183845 1838.IS 
a•ttl Canan, kak ka k C k oda ' 1 k 1 Y

1 
· • Ş e o zaman Kllına kızı ... • IO pısıru apar - ı anan, çay içmPk için yeme !'il- zerine- titrediği bu aziz mahlOk bile man arında yaptığı çocukç:t '8 ıt ara yordu İrı'nd d . - 183865 18.1885 183895 183075 k"n• · d·•· f ba d 1 . . . 1 · • e uyanan erın tefkat 183175 

• na gır ıbt zaman IO ranın !;'in a onu artık bu a.şd.ın çıkmazından çe- v~, en &>I gun bılr &ı:ık gıbi usta, ateılı / muhabbet birdenbire sönüvor, Alevi 183275 183375 183475 183575 183675 
~ Neyi ~kJiyor bu ada'!', diye yalnız ServPt Hanı~ı buld~. Reşid. , kip çıkarama7.dı. Ona öyle ba~larla Oıı...<:..nma arma a ışmıştı. hakc;ı7• hodbin, bütun har~ketlC':-inde 183775 183975 180875 181875 182875 

k il kPndıne aonıyordu, neyı? / ~y~ı~ uyanmaz ıiyınmiş, Istanbula 

1 

bağlanmıştı ki, kendisi, zifının, sev- Fakat ne olacaktı, bu ._aıııkın ~nnu 

1 

mana"'ız buluyor, ve elınden hakkı 181875 185875 186875 187875 188875 

B·r an aıkasından koşmayı, onu ınmı.şli. gi.c.inin karş:unnda zaman uman hay- nereye .. v~rac~.kt~? .işte butun gece alınmak istenen bir in118n Jlıbi kızıı a 18!'l875 103875 113875 123873 133875 
dı•_ urtma.yl,. haki~ati. kt"ndini bek- Ale\'ie henüz oda.ıı;ından çıkmRrnıştı. ret duyuyordu. ilk aşkını y:ışo.makta b~nu du~unmu~tu, lş, .olaca~ına varır, karşı isyan V'! hiddetle doluvordu. 143875 153875 163875 173875 193875 
l~~~~eslni, gıtmesıni söylemeyi dü - Gf'nc Kka~1ıntfıncanına çay koyan olan bir gene kız gibi hc-yec'anlı ar- dıye, mukadder.a~lan ı.mdııd ummaya ·Vard•ğı netice d<:1ıima şu 1.:li: Rcşidi 083675 283875 
fi.< • I Naılı a e: zulada dolu, kı!'kanc ve hulyacı ol _ kalkmış, fakat .ı-;ındekı azabı çıkara- terkede-mem, diyordu. On!<uz ya!;aya- '1'-• 

.. '!',clAşlı, üzUntiilü: ·Eğer hilse. diye ı - Küçük anımın kahvaltı~ını o- muş-tu. Kanmıyon bir susak içinde idi. ~amışdtı.ğ' Reşıdı sb•.v
1

•nh, gene ada~a mAm. Hiç kimse bizi birbirımizden a .. / Mılli Piyango kuponlarını ıif'nder 
IO?•on~i. Kimi ıe~diğimi •. hem de na- dasına gütüreceğim, dedi. Başı ağrı- Yalnız kofa<1 ve knlbile değil, belki go,ter 1 ı !!ayrıla 1 uşu~et ve la- yıramıyacaktır, hiç kim"'. Bunu ıöy- diklori halde . 

0 

-sıl deJı gıbı s('vdığımı bı~e' .. • 1 yormuş, yatakt..'ln çıkmıyacak galiba. daha ziyade sinirleri, derisi, senelerce ka~d~yet_rtrag~eln ~u sevkıı:.ıyı, ~a~ışla.~ı, lerken Alevin güzel çocuk yüıii. ha- almıyan oku~uc:~:~~:~da:ak~ıaıız;:ı~u (İ•·ne k d b' d h 1 d C 1 . . d 1 sesının ı eyış crı, zora ı netı esı, gu- yalinde canlanır, garıb bir u"rpertı' . . d l . a " 
a ın ır a a ~ ona önmi- Anan, rı ya1ı:nur am alarının sü- körlenmiş olan ve !imdi küllenml• bir 1 1 b ll d k ı~um ve a res en yazılı ola 1 • 6 

Y

rrek da 
1 

üş erile e i e en ızının hayalı bir hisseder fakat a\·nl kat'ı'yet 'k' . . . n aıa, 
. n 11na çekilmişU. ) rii düğü pencerelere doj:ru sıkuıtı ile ateşin açılıp yanııı gibi uyanan bütün ' ve ıs- ı ıncıteşrın 1940 ta ih d E Eğlerı . b k 

1 

kabus aibi onu uyutmamıştı. Ona rarla için için tekrar ederdi· H 1 . r ın e, mlnönil 
klı cenin geı; vakte doı.{ru aldığı a tı: • ihtirasları, arzularile seviyordu. hem acıyor hem kızıyordu. Gene kı- ı Hi ki • a kevı salonunda 6 ncı Noter Galib 

te ' ~hoş erkeklerle, kadınların - Ne hava! diye mırıldandı. lJl$anı Beliti Reşide onu işlk, hayran eden zının değişti;;ının, ıztırab çektiğin.in - ç mse... ~ing.ölün huzurunda çekilen kura ne-(Arluw VU) licuınde, aşağıda numaraları yazılı 

Gazetemizin daiıttıiı Milli rı:f 
hediye•lnde birinci ikrO!".'., 

kazanan R,... Tür~ ..... _11t11· 
t etfll". ' 

Milli Piyango blletleri ısabe 1ıii'!ıı1 
Muhterem okuyucular~mıtUl ~eY" 

!erini almak üzere ıdare 
mürecaatlerinl rica ederiz 

Üç aylık hir •••• 
lam bilet lı" 

·kUf ~~ 
96720 Fazilet Alpay, Beşı .••.• ı: i~ 

bıı!'l~ğa mahallesi Gazirefik ~ 
131. 

Üç aylık bir ad•• 
yarım bilet 6• 

~,,.ııııı~ 
177927 Yetem Cerrahyıın .. 

paş1' caddesi No. 228, elbilf'cı. 

Bir ka,ideye ınah••• 
lam bilet 1,ı· 

dk~f ,~ 
96713 Dr. A. Kitabcı. IC~ 'ı;o- l,:..ı, 

df'.i,irmeni Karakol caddesJ.. f\t~ .. 
96708 Dr. Yet. Şehbat. ~oı ~ 
Taksim Zambak sokak N°· 

ınahs•5 

yarım bil•' ~·· 
dık51 ~~ 

105872 Adnan Alpan, !{a ~·~ ·ıı>' 
simpa~a mahallesi Rıhtırn 50 r,d.1'1" 
52. 17795-0 Yüzbaşı Kadri 'fa;~::..ı 
12 harita posta kumandanı. 0 1~~~ k•' . ti., vlnc, posta kuturu 178, An nP'f' ., 
Turan Bahadır1 Tiryakih•59rı'1'· ~·~ıı' 
de.si No. 10, daire 4, Akl9 re 1P" 
Nazmi Gönül, Ordu Ticaret v 
borsa.ı bafkAtibl. 

·ııılt 
Hindislanla ticar•1!.,,,..· 
Diğer taraftan Hindistş~I• tsk~::. 

daki ticari müna.ı;cbctlerifl }dt~I•' (:,ı; 
içın Bombay ve DelhJde tet th,ıs ~ 
pli.n Ticaret VekRletindcn ~Ud• 111

11 
; 

l8lin ônümüzdeki hafta lç'rı ~de, .. 
lE"ketimize dönerek .Anksr3>'~1iJttl ı 
ceği öğrenilmiştir. BürhSfl Z:t;1.J1clıJI' ı" 
lınan haberlere göre, gi.n t~ 
milyon çuval satın atını;1aSI 
dilmiştir, 

j 

• 
• 

.... , 
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- il lkinciteırin 1940 

POLİTİKA • ASKERLİK 

İtalyan • Yunan 
harbi ve Yugoslavya 
d'"~tirnatomu \'eren sanki italyaıılar 
ı._ l de YunAnWardır; taorrura on
~eçnıı,ıerdlr. Sanki Yunanltların 
iiıı VUdluk topraklarında lo;:tedikl<'ri 
be~~ VardJr. Sanki se!erber1iğini hile 
~ı tanuuntamamı, olan Yunanlılar, 
l>ı.l ''Udluğu inal etmek anuır.una ka
tle bl.ıflardır. Hayır! İş ~mamile a.ksl ... 
ı..~ık.ınıştır. Tccavliıe ltalyanhır ba~
tDe ~lar, fakat taarruzu . Yunanlılar 
t\.'~ rı~e aımı.,lnrdır. B?ı, Jtalyanların 
tİtı '!a dlpJomıuıidc yaphklan hatayı, 
ttti di. Bt0kerlikte de (&rnaçar de\·am 
l\a tıfiklerine bir delil Myılıbtlir. Atı
lı daki İtalyan elçisi Grazzi nastl yan· 
; bir hesab üıe~ine fstinad ehni-s~e, 
0 ';'\'Udluktaki ltalyan korını.vı da 
te.d.ilPJonıatın izleri üz.erinde yürümek
lıt r. ltlalü.m bir hakikattir ki, •-"ker-

t, diplomatlan takib ederlf'r! 

) V~Yetlen öyle anla!!lılıyor ki, ftal· 
._:rııa.r, evvela ~hil boyunca ilerle· 

4 lı; l!",trnıişlerdir. Bunun sebebi ~u-
0:r: Çünkü sahil düzdür. Nispeten 
lt\·'dır. Burada motörlil kuvvetleri 
~ kttınek nİ'.\peten kolaydır. ltalbu ... 
iib··da.ha •imalde Pindos da~lar1nın 
itti Lir tarafında, değil motörlü ku\'\·et
~~ hatta katırların bile JCÇlUosini 
lta.ı · ~ız kılan dar boğazlar vardır. 
't Yanlar, aahll boyunca Herlrrlerken1 

~llatılıiaruı tlınalde clailık mıntaka
lrtaı l\kerlerini cenubu takviye etmek 
._ ''•h çekeceklerine "·e orasını 
t~11lacaklanna za.hlb olmu-,lardır. 
ı-ıc: t hakikatte Yunan genetkumııııyı 
tnıııt dahaı b:'lsirctli davranmıf, timaJ 
ı:ı. la •~sını bozmamış, bilikis burası
tı.1' kvıye etmiş.tir. Çünkü \ehil bo
~ ta. Yapılacak bir İtalyan ilerleme• 
lettb':"!ta> et deniz kuvvetleri de On
ttkij 1 1.ı.r. Nitekim vaziyet 8)-'"llen bu 
'ıı de hıklşa( etmiş, küçük bir Yu
"':11. fılo,u, Korfu'nun arkasından yü-... ).t . 
~ tı ltal,)"an kuV\-·et1erioi bir Aat-
11 (azıa bombardımana tibl tutarak, 
~le~eyt durdurmu~tur. Diier tara(
Iı,,'bı ıuııatdekl Yunan ku.,.etl•rl de 
tt ~ti•man topraklarında )·apn1•
~ İtte.ıh ederek Prespa küyil mınta
tiııct Uıın rarbından Gôri('e l!ttikame· 
l'e e Uerleınişlerdir .Sôylendijine ıO
V~ ~ll~ada İtalyanlar ric'at haHndcd!r· 
it~ı _hlırnat bu ric'ati durdurma"k. l(ın, 
~>a.tı. tankları kendi askerleri t.ze• 

lte, a~mı~lardır " . . 
ıt_1 llj>.et bu tf:l..ilde inklf&f edl.rl,en, 
r~ı~"'~ olduiu anlaş-dan bazı tay)·~
lli ttı:ı. Yugos:lavyada l\.tanastır eehr•: 
~.t!~bıhardıman etmelerinin M"hebı 

R E S M 1 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 

Yunanistan 
Atına 7 (AA) - Yunan b°'ku

mandanlığının dün ak.tam netretttli 
11 numaralı tebliA: 

Bütün cephede topçu muharebesi 
olmaktadır. 

Epir cephesinin 
hasında k.ıtaatlmız 
mıflll'. 

sol cenah münte
hafiiçe geri alın-

Bombardıman tayyarelerimiz düş
man tahaffi.ıdlerini muvaffak.iyetle 
bombalamı,lardır. Tayyarelerimiz düt
man topraklarında kefil uçuşları yap
mıttır. BU.tün tayyarelerimJz üslerine 
dönmü~lerdir. 

DüiJnan byyareleri gündüziln mem
leket içinde tehirlerl1 kasa.balan ve 
köyleri bombardıman etmiştir, Ölü ve 
yaralı vardır. Askeri tesloata hiç bir 
ıarar olmamı..şlu'. 

Garbi Makedonya cephesin-:le kıta
atımız tarafından dün yapılan ve 10 
numaralı tebliğde bildirilen taarruz 
esnasında düşmandan alınan ganimet 
4 top, 9 havan topu ve 22 mitralyöze 
balii olmaktadır, 

lngiltere 
Londra 7 (A.A.) - Hava NezareU 

atağıdaki tebliii netretmektedir: 
Dün gece Almanya üttrin::le tayya

relerimizin yapb,tı çok. &enit harek't 
esnasında bombardıman tayyart>le.ri
miz Bertin civarındaki Spandau fab
rikalarına ve tehrin fi.mali garbisınde 
bir demiryoluna taarruz etmi,Ierdir. 

Bundan batka Leuna ve Hamburg
daki sentetik petrol fabrikalarına, Du
isberı iç limanına, Dusseldorf civa
rındaki fabrikalara, Halte, Pretıch ve 
Köln yakınlanodald vagon depoları
na taarruz.far yapılmışbr. 

Sahil müdafaa tayyareleri, çsrşam
ba günü gündüzün yaptıklan harek1t 
esnasında düfmanın Grisnez burnun ... 
daki batarya mevzilerine hücuın et
mişlerdir. 

Sa\bergen'de petrol tufiyehanelerl 
bombardıman edilmiı ve yangınlar çı
karılmıttır. 

Haan1te'de tayyare meydanına ya
pılan taarruz ema11nda bir Mngara 
isabetler kaydedllm(ftir. Yerde bulu
nan ta)')'areler de mitralyöz at.eşine 
tutulmuıhır. 

Cuxhaven üzerine yapılan taarruz
da da ttt~mmü halinde bulunm i:t>• 
miler üzerine bombalar ablm~tır. 

Denhelver açıklarında bir vapur ka
filesi de bombardıman edilmittir. 

"'r., · ır \'" · ltalyanlar, nasıl Yaktilc He ıs **"' 
~tıan ~ruva:ıörünü batırarak, b~nun .ı 

İki tayyaremiz k:ayıbdır. 

~~il lnıilizler üzerine atnıak ı.ste- Londra 7 (A.A.) - ıngillz Hava 
,flıt, ~imdj, l\.tana.ıı:tır bomburdı... ve Dahili Emniyet Nezaretleri tebll
)"~k.ı ıtırı kabahatini rene İngilizlere il: 
\·'l' 'htiek için mi hareket edlyorlRr? Çarf4mba günü Jtin kavuturk.en 
'ı'hı.ıd l\fanastır istikametindl"n \u• dütman tayyareleri Ingilterenin muh
it!( ıl4.1ııı 3·ardım yapıldıfı vehmine telif mıntakalanna bombaı.r almı•
b_\a.P~Irnı,ıardır? .. . .. " lardır. Yorbhire Kontluiunda vukua 

~:7' hadi~e kaf1ısında boyle hır ~uru gelen huar hafiftir. Ağır yaralı ol-
~ .. kul j duğuna dair de haber alınmamıştır. t~ı .. l'\ılabilir. Fakat a.kla en lttR 
~ '"kil, AlmRnlan ıtat:ıoa lt!hinde Şark kontluklannda atılan boınbala· 
iı;1 l'lll-dıına ça~trmak olsa ıert'kllr. rın çeiu tarlalara dütmütse de 4. ev 
111.,l'l.tı\a kad b \ki ı yıkılmıtlır. Zayiat azdır. ~tl r, $İmdi)·e ar e , n· 
~ti"ritı Yunan ve Bulrar aı-ot.i<ı>l Gece olduktan aonra dütman hil
~bden uçarak, Kumanyada Alnıa.n cumu Londra mıntakuına tevcih e
tı,1 •ltında bulunan petrol kuyula- dilmiştir. Büyük bir binaya ıaabet oı .. 
~.bornbardunan edeceklerinl 1an- mu1t.ur. Evler, mağazalar ve .. başka 
~~ltr ve bu sayede Bulgado:tan binalar da huar görmüştür. Olü ve 
~ l'it\derı bir Alnıan yardımı yapıla- yaralı vardır. Londre civarındaki e
>J}~ı h('saha katmışlardı! Fakat va- yaletlerle cenub ve cenubu farkl kont
~lt bu $ek.ilde inki,.t etmrdi: in- luk.ları üzerine de bombalar düşmüş
~· Alman i'cali altında buh1nıın tür, 
~ l"I topraklarına tan.rru . .u1a bu- Ablan bombaların çotu hasar yap• 
' .ın.)·ı tercih ettiler. Bu'lun üze- mamı-fA. da bazı yerlerde meskenler 
~d lı.t}·anlnnn bekledikleri Alman ve binalar haura uğramı,br. Bütün 
,. 

1

llıı Celrnedi. bu mıntakalarda zayiat az olmu,tur. 
~l htlki Yuı-o~lavyayı harbe q)- ı Cenubu garbide bir tehir üzerine 
~ı.ı '•Yalıud Yuıos\avy•yı ıindi- müteaddid bombalar atılmıl"' d1 cid
~ .\~tini zannederek, öbür tıra~ı.an 1 dt. ~a!ar. olduğ~na dair haber gelme
ltı., rtıan yardımı heklemif alabıhr- mıştir~ Bırkaç Olü ve yaralı vardır. 
~ Pıkat küçücük Yun•n or• Midlands'da bir şehre kUfl yapı
~ thtıaz:u.m İtalyan kuvvetlcr1nl lan hücumda da çok az hasar olmuş· 
~h kattıktan wnra l\1anastırın tur. Zayiat miktan da çok azdır. 
'k~dttnanile Y~ı(o\lavl~nn. J.or- İskoçyan1n cenubu garbblnde bir 
ltı ı,,k~nı :ıannetmek Udncı hıı ha~ otel ve ba:ıı evler hasar görmüştür. 

İttl ıl eder. Birkaç kiei de ölmüş veya yaralan• 
~htrılar, tıpkı bir defa batağa mıştır. Şimdiye kadar alınan rapor
' 1 ltıf.anlara dönnliişlerdir. Çık- lara göre sair yerlere düten bomba
~ '~dikçe, çırpındıkça, dah:ı çok lar çok ha!'tara sebebiyet vermiştir. 
\'ııd lt0ttıühnektcdirler. 1 Zayiat miktarı bazı yerde hiç, batı 
~ h~rıın harbine cellnce, italyarı- yerde de pek azdır. 
~tda hakikaten bir muc11e ,-~- ••• 
lııtı"t t.l'dır, Çünkü ılldırınıın. bır Kahire 7 (A.A.) - İngiliz umumi 
~~,,~1 

komürü rihi küt hağl'lvıp u- k.arar;silıhının resmt tebliği: 
~ı.ı~~tıu 'imdiye kadar Wç hir ,um Sudan'da: 

luıydetmenıiştir. Dün sabah erken tayyarelerin hlma-
.. N 1 K yesinde hareket eden bir İngiliz kQlu 

-............ Mumtaz Faik F E 1 ansıxın Gallabat'ı zaptederek bır milc
tar e!ir a1mıtlır. Hava bomh~rduna-

l nını müteakıb yapılan tlddetll iki mu-
BftCa meselesi kabil hücum muvaHal<iyetıe püskür-

~ tülmü.ştür. 
"-ı 

41 
'• 8 (AA.) - Röyter ajansı- Ka!Sala bölgesinde: 

>tt.ıt Plornattk muhabirinin !alihl .. İngiliz ıeyyar kuvveti Tenelai - Ce-
li~~ bit k . .. bel bölgesinde dütman müfrezesi U-
.~ aynaktan öğrendi~ne gore, zerine taeyikinı devam ettirmektedir. 
' dd~kt İngiliz büyük elt;isi Sir Mısır. Filistin ve Kenyada: 
~."'l" ' hlb 
"il. noar, Tancaya ltalyan dPni - Kayda değer Ç ir teY olmarnıtlır 

ıı,~'1ııın muvasalatı ve bu arazinin J tal ya 
b.. - "0

• değlfiklik\er vukuu hok-
1 

da bir mahal 7 (A.A.) - İta!-~~ ~p ~ 
il tıııu katına devam etmektedir. yan orduları umumi kararı mın 153 

\ı htç sta tahkikatın hitamından ev- 1 numaralı tebliği: 
bir •ey neşredilmiveceklir. Kaloma• nehri kıtaahınıl ~. ~rafın -

ıqııı 1 • 'lm' tir Tayyare erunız, mit-

~ •ııı1111u111111111111111111111111111111u111111111~ dan . geçı .1' • bombardıman 
iN.. rr-=\'ı ~ ~ = ralyOz ateşı açmak ve . 
~ ~ V ~ § k tll kara kuvvetlerırun ha-

1111111111 ; etme sure e . dü.fmarun 
1111

1111111111111111111111111111111111111111111111111 rekitına iştirak etmıe ve .• 
1 
.. 

lt lttıGÜNKÜ PROGRAI\1 Florina mıntakasında, Pr~ı;pald g:ı~ 
1'11o.. ~togr civannda ve Yanya - Kahba Y 
~'<i lrt·· arn Vl· memleket -.aat a·,·arı, bo undaki tesisatına varmışlardır. 
.\· tti, ~ik, 18,30 l\lüzik: Büylik fasıl ! iayyarelerimiı., bundan baıka Volos 
~tlı ha~ h-iemleket saat ayan ve p t limanlanndaki tesisatı, La-
~:-"l'o rl~ri, 19.45 Mü7.ik, 20,lS v.e a.~u 1. nını ve ialtuyonunu, 
.... ~ li:<tıet · ')f\ 5 T 11 21 30 rıaaa .. yy•re una 
~. ~lııı ı'"'· •v,4 om' • ' M th M' 1 oghi'de aıkerl he-ı.;:~ı: a ( klısad saati) 21 45 l\Iü- e one ve 150 on .. _ 
,...,..1 ll;.<lyo sal k i,.. ' 22 30 defleri bombardıman etmişlerdir. Bu 
~~ ~'t saat on orA~s shı, '·-rle,rl tün tayyarelerimiz, Uılerine dönmiit-

'"-l \..o ayarı. )an! 81.}C' ' • d .... uı 
it "'Ülik: Cazband (Pl.), 23.~.51 !erdir. Bir. düım~ ta.yyare!I uıur -

flPanı,, mü~tür. Dıj:er bır dutman tayyaresi-
)llırı nin daha diltürülmilf olmuı muhte -

l io h n lftbahki proırem idi 43 rr0 me r. 
~ !.to. ~arn ve memleket sa.at ayarı, Dütmanın Avlonya tayyare mEY· ,, ;ılt, 8,15 Ajans haber;f'ri. 8.'.lO· dnnına yapmq olduğu bir okın esna-

,S0.'9 Ev kadını - Yemek lis- ıında avcı tayyarelerimi~ bir diit .. 

Q.3o Ö~ıe programı 
ı,:• l>ro 
~ 13.33 Rr~_nı ve memleket .sı:ıat a-

1 lı Qs "1uzik. 13.50 Ajaıuı hater-
4 .ıı.;, ll4,2Q Müzik, 15,00 Ankara 

-lıı lıı~Y•rıı\arı tahminleri, ıs,ıoı 

man tayyaresini levler içinde yere 
düiiürmüş, bir diğeri de donanmanın 
tayyare dalii bataryalan t.ara!ından 
düşürülmüştür. 
Dütmanın Sunderland tipinde dört 

molörlil bir tayyaresi Maltada bu • 
lunduiu ıırada avcı. tayyarılerimiı 

HAKiKAT 
&SEL 

Adalar cenneti: Korfu adası 
Maurice Barres 'nin « adalar kraliçesi» adını 

verdiği bu ada Achileion mabedi ve tabii 
güzelliklerile hakikaten bir • 

cennettır 
~ • 

Korlu adaıından rüul bir sörünüt 

Yunanistan ile İtalya arasında bat- tereye geçmiştir. Adalılar, İngiliz ha00 ion koyar. Saray koy civarında muaz
layan harb bütün dünya nar.arlarını kimiyetini kabul eylemek istemiyor- zam limon ve zeytin ağacları arasında 
Balkanlara çevirmiş bulunmaktadır. Jardı. Bu yüzden ıdada sık 11k müca... inşa edilir. Kraliçe EUzabet, Sôlrayı an-

Yunanistana aid olup İtalyan sahil- deleler olu.Yordu. Adayı tahkim eyle... tikalarla emsalsiz bir surette ltzyin 
}erinin tam karfıstnda bulunan meş- mek için Ingilirler mllyonlar sarfey· eyler. 
hur cKor!u• adası üzerinde İta:yan- lemişıeler de nihayet Malta ve Cebe- Kraliçenin kaUinden bi~ müddet 
Jarın ötedenberi gözü bulunmaktadır. lüttank gibi kuvvetli ild üsse m•lik aonra buruıru Almanya Imparatoru 
Korfu adası, dünyanın en güzel ve en bulunan bir devlet lçln Korfu ve di- Vilhelm satın almıştır, İmparator her 
mutena yerlerinden biridir. Aleşhur ğer adaların ancak tali bir eh~mmi- sene buraya gelir ve birkaç gününti 
Fransız muharriri Maurice BarrCs bu yeti haiz bulunduğunu ileri sürerek burada geçirirdi._ 
adaya ·Adalar Kraliçesi• adını vermiş· ve me,hur Glaud.st.one'un reyine itti- Umumi Harbden sonra Achıllelon 
tir. İtalyanların ı,tahlarını kabartan ba ederek 1863 senesi haziran ayında çok yüksek sınıftan bir ote.1 olmuş
cKorfu• nun güzelliklerinden ziyadıe buralarını Yunanistana iade "ylemit- tur. Fakat bu saray hill eski sahJ-
bu adanın pek büyÜ.k askeri kıymeti lerdir. besinin matemini tutuyor hbsinl ver--
haiz o\uıudur. ADALAR CENNETi mektedir. 

RUZVELTIN 
seçimi başka 
memleketlerde 

nasll karsllandı? • 

Japonyada 
Tokyo 7 (A.A.) - Japon matbu

atı Ruzvelt'in tekrar intihabına sü
tunlar tahsis ve Amerikan - Japon 
münasebetlerinin vahamet kesbetmesl 
ihtimaline intizar edilmesi hususunda 
Japonları ikaz etmektedir: 

Günd~lik büyük gazetelerden Yo
mlurl Şimbun dJyor ki: 

cRuzvelt'in muvaffaldyetl, Ameri• 
kan - JaPon me.selelerlni halle aö
türecek yola tamamile aed çekm(ftir.• 

Gazete, bu muvaffakiyet neticesin• 
de General Çankaytek'e yardım edil
mesini Utihdaf eden siyasetin takviye 
edilecetınl, Pasifikte İngiliz - Ame

rikan iobirliji hakkındaki asked sl
yuette bir inkltaf olaca tını ve J a
ponya aleyhine bir ambargo yapıla• 
calını tahmin ebnektedlr. 

Kolrumln Şimbun diyor ki: 
·İntihabat neticesi ·harb taraftarı. 

parti hesabına bir muzafferi.yettir. 
Ruzvelt'in idaresi altında bulunan A• 
merika bize meydan okumu,tur J a
ponya bu hattı harekete bir ıulh v• 
ademi mukavemet polltikasile muka~ 
bele ebnekte idi. ŞlmdJ loe böyle biı 
alyuete devam etmeie ne lüzuın., ne 

de im.kin kalmıttır .• 

Yeni Zelandada 
Wellinıton 7 (A.A.) - nuzvelt'ln 

tekrar seçilmesi üzerine Yeni Zelan
da'da büyük bir memnuniyet izhar 
edilmektedir. Matbuat ve halk ittifak
la müşahede ediyor ki, intihabat ne
ticesi Ruzvelt'in İngiltereye yardım 
etmek aiyuetine Amerikanın tama .. 
mile muı.ahir olduğunu ispat etznek· 
tedir. 

İtalyada 
Roma 7 (A.A.) - Stefanl ajıın..<l 

bildiriyor: 

3 

l lıtanbullunun kö,eai 

Fikirlerimiz ve 
realite 

Geeçn ıün bir arkadaşımız, pıefe• 
5lnde, askere kıtlık tedariki mese• 
lesinden bahsederken 1\-lilU Pjyan• 
ıo Jdaresinln bu maksad.la hususi 
bir kqlde tertib etmesi teklifinde 
bulundu. 

Bundan daha ıfizel fikir tosawur e
dilebilir mi? Şimdiye kadar mu .. 
vaffakiyetine plıid olduğumuz Pi
yanıo İdaresl lyi mak .. dını halka 
duyuracak, bilet bastıracak ve her 
ay oldufu ribl yüz, bin veva on bi.a. 
kazanmak niyetile lirayı çantasın. 
dan ~ıka.ranla.r, ayul zam.anda bü .. 
yük bir hayır iline de yardımda 
buJunmUf olacaktır. 

Fakat, madalyanm bir de teni var
dır. Milli piyanıo kanunu, lıütun 
hasılatın hava kuvvetleri.mu için 
Mi.iti J\olüdafaı emrine verilnıesini 
emrediyor. Şu halde, böyle blr fi .. 
kir tatbik aahasuıa konulabilmek 
için kanunun tadil edilmesinden 
başka çare yoktur. 

Lildn kanun ne ıekllde tadil edllebl· 
lir? Büyük .mUli işlere muavent:t 
maksadJle de piYOD&o tertib edile
bilir, denilse, bunlar o kadar çok 
ve o kadar tan,ıktır ki, mahiyet• 
)erini tayin için de aynca Meclisten 
tefsir istenilmesi liız:ım ıelebilir. 
Yoksa, l\filU Piyanro, yavaf yav8f 
hüviyef değiştirerek her l5e mu -
hassas bir lrad membu fC.k.llni •· 
lır. 

Halbuki, piyaıııomuz., hava kuvvetle
rimiz t,lndlr. Havalanmıno ma.•u
nlyetinl ne kadar teınln edenek 
suıır boylanndald askerlerlmiıl. kd
ra kışta da olsa, manen ısdmıt ve 
nezleden, daha müeastr tehlikeler• 
den koru.mut olma• mıyız? 

İSTANBULf.U 

tunu ve RuzveJt'in milk:i.fatını 
bulundutunu btldirmektedir. 

Da!ly Telegraph diyor ki: 

·Ruzvelt'in yeni bir dört senelik 
devre için seçilmesi Amerikan mille• 
~nin inandığı ve aevdili her ,eyi leh· 
did eden tehlikenin vahamotinl müd
rik bu\unduiunu göstermektedir. Halk, 
Amerika Birle,ik devletlerl için en 
iyi tBmm, ilerideki tehlikelerin hep
sini pek iyi bilen tecrübeli bir devlet 
adamını dümeni tutmakta devam et
tirmekte oldu.tunu anlamı1tır .• ' 

Times gazetesi diyor ki: 
• Villd'nin seçilmesi, sekte.siz faali• 

yetin en eıaslı davayı teşkil etilli bir 
dakikada hük<lmette bir 11J"1111lı hu· Korfu adasının eski ismi Korsir idi. O tarihtenbe-ri Korfu artık Avrup3 Korlu hakkındaki yazımıza nihayet 

Çok eski devirlerde, bu adanın bir devletlerinin iştahlarını celbeylemedi. vermeden evvel çok f8.Yanı dikkat bir 
kısmı Feasya'lılann, diğer kısmı ise Korfu ancak seyyah celbeden bir yer efsaneden bahsedelim: 

Bir Cumhur reisinin Uçilncil defa 
olarak lnllhab edilmeainin Birleşik 
Amerika tarihinde misali olmad.Jfpna 
ifaret eden İtalyan p.u:telerl, Ruz• 
velt'in yeniden intihabı iş.ine pek: az 
yer hasretmektedlr!er. 

sule getirecekti. Amerika ve dünym 
tunları tarihinde çok nıı:ik olabilecek: önü• Popolo dl Roma ıazetesi 

yazmaktadır: 
Liburniya'hların işgalleri altında idi. olarak kaldı. Bütün zevk ı1ahibleri, İNCİLER EFSANESi 
Liburnlya'lılar adaya Dalmaçya ..... tabi! giizellik.Jere Aşık olanlar Korfu- Kraliçe Ellzabet'in ölümündenberi 
hillerinden gelmişlerdi. Bili.hare ada- yu ziyaret eylemeyi bir vazife bilme• Korlu adası sakinleri hep bu ehane
ya Korent'liler gelmi,Ier ve burasını ğe ba,laclılar. Hakikaten de Korfu a· dt!:n bahsederler .•. 
müstemleke haline sokmuşlardı. Fa- dası bir cennettir. Vapurdan ve uzak-· Kraliçe EU:ı.abet, çok muhteşem bir 
kat az sonra Korfu'lular isllklillerinl tan a:örünüşürıe payan yoktur. inci kolyeye uh.ib bulunuyordu. Bu 
tekrar elde eylemişlerdir. Arnavudluğun karlı dağlarının tef- kolyeyi takmadığından, inciler &Un 

Korfu, sonradan Romalıların, bi13- kil eylediği zemin üzerinde adanın geçtikçe solmakta idiler. 
hare de Bizanslıların ellerine geçmlf- yeşillikleri en muhteşem manzaralar- Bir gün ada yerlilerinden bir lhtt 
tir. Onbirinci asırda ada, Normanlar dan birini tetkil eylemektedir. Kor- yar, Kraliçeye müracaat ed~r•k lncl
tarafından zapte.dilmitı Onüçüncü a- fu'ya efsanevi bir kudret atfederler. lere eski ,a,aalı rengini vermek için 
sırda da burasını Venedikliler o.lmı•- Söylen<liğine göre Korfu'yu bir ke- bunları denize daldırrnanın ltizumlu 
}ardır. Bunlar adiıyı dört yi.iz aene re gören bütün ömrünü orada ge- oldulunu bildirdi. 

·Ruzvelt kendisini totaliter devlet· 
lere ka~ı bir demokrasi tampiyonu 
oluak ileri sürerek. harbin doğurdu· 
iu vaz.iyeti lehine olarak btismar et ... 
mele çalı,mı,tır. 

Villd de ayni tarz.da hareket et· 
mittir. Her iki nımz.ed., totaliterler• 
muhalefet ve fngiltereye yapıla~ak 
yardım mesele.terinde blrletmlflerdir 
Maamafih her ilci namzed Amerikan 
mllleUnln Avrupa harbine do~udan 
doğruya iıtirak etmemesi hakkında 

muhala:ıa eylemişlerdir. Venedikliler çlrmcyi dilermiş:. Bu arzu, bilha!isa, Son seyahatine çıkmadan evvel, 
Korfu'yu imar eylemeğe koyulmu•- Hazreti Meryemin doğuş ıünü ve bir Kraliçe, refakatine civar manastırlar- PoPolo dl Roma gazetesi, harici si· 
lırdı Hili adada Venedikliler zama- ecnebi tarafından ts'af edildili tak- \ k ı yaıet meselelerine istinıd etmed.ili 

da mutabık kalmı..şlardır.• 

' b ı k dan bir ihtiyar papaz a ara so gun nından kalma is8n atika u unma - dirde, 12 aya varmadan., arzu edenin cihetle demokrat partisi namzedi Ruz• 
k d incileri Angelokastron eteğindeki ka· tadır. Onsekizinci asrın sonuna a ar dileA'i hisll olurmuş... velt'in intihabının beynelmilel hiç bir 

\il 1 li \tınd • yalıklann arasına bıraktı. Angelo -
Korfu Vencdik · erin ş:ga a a ACHILLEION! manası olmadılını söylemekte ve ya• 

kastron Bizanslılar tarafından in'8 e-kalmıftır. Korfu'd- bahsedilince akla derhal dl zıaına ~ylı devam etmektedir: · d N ı~ Bonapart -· dilml' bir kale 1 , 
1797 senesın e apo eun h .R .. -elt'in üçUncil defa intih:ıb e• 

h . t' . t d kal Achilleion gelir. Achilleion tari te İhUyer -pu, ketum davranacağı ~· 
Venedik Cum urıye ını ora an - d B r~ dllm--' b"ır dahl'.ı• ılyuet h•di-sinden 

K lu nam bırakan bir sarayın namı ır. u h klonda · ı · U B h sta ıı:aı • -dırmı, ve bunun üzerine Ol' . ~e . a yenun ey em14 . u usu ı•-r•.ttir' . Demokr1't nsrtiıi namzedi-
civanndaki adalar Fransanın hakımı- sarayı, 1898 senesinde Isviçrede, Ce- hiç bir sır Uşa etmeden cidden pek nln~ lntihabl\e, tros" tler•po-\ı""kasına. mu-

nevre ,ehrinde katledilmi• olan A· düf. 1 ı k b a '"' 
yeli altına girmiştir. • vuıı:turya Krıııliçesl bedbaht Eliı.abet garib bir tesa eser o ara u p - halif ve daha &dil tçUmat bir siyaset• 

Napol!on buralarını bir Fransız vi- pası .Cenevre• de bulunan Kraliçe le tktısadi işlere devlet müdaiıalesin• 
!ayeti yapını' ve eski ismi olan Kor- inp ettirmi,tlı'. \ . Elizabet'in kaili anında ece1Ue öldü. .ı.-raftar bu"yu"k bir ku"Ue ufer kll.ıan-

Avrupanın bütün mutena yfl!r erını b'"tün K fu ba ı..-
air'i yeniden takmıştır. nih t K rfu O zamandanberi u or .. m11 bulunmaktadır. 

Aradan iki c:ene geçtikten ıonra ada- gezmiş olan bu kadın aye 0 
... lıkçıları sahillerin her tara!ıru arar -

1807 ya gelir ve burada ikamet eylemek Amerikan mlllellnin sulh \stediğine ları Türkiye filosu ıapteylemı!tir. d B , k n lır. Fakat bütün emekler boşa çık .. ve her iki namzed taraftarlarının sulh 
.ene•ı'nde Fransızların eline ~cçen Kor- arzusunu izhar e er. enızze oyu - d 

P d be be z bir saray ln43 e\tiril' mı,tır. arzusu altında rey vermit ol uğuna fu 1814 senesinde imzalanmıf olary a- a m ya AchUl S. ENGİN 
ris muahedenamesi mucibince Ingil- ve Achille'e i:ıafeten ismini e- inanablllrh: .• 

~==..:::~~~~~~~~~-~~~~ı 
tarafından mitralyöz aletine tutulınu• 
ve gözle görünür hasarata uğratn"itır. Batırılan Norveç 

vapurları 
Londra 8 (A.A.) - Röyter ajansının 

resmi Norveç mahfllleriııden öğren .. 
diğine göre, teşrinievvel ayı içinde 
ceman 32,708 ton hacminde yedi Nor
Ve<; vapuru batmıştır. 

Bu vapurların batması neticesinde 
34 ü Norv~ll olmak üzere 38 bahriyeli 
kaybolmuştur. 

İngillerede iki casus 
cezalandırıldı 

Londra 8 (A.A.) - Çarlık zamonm
da Ruayarun Londra ata,emilitui olan 
Amiral Wolkofun kızı 37 ya,ında An
rıa Wolkof bu gün Londraıo11 Old 
Bailey mahkemesi tarafından 10 ırene 
kürek ceıuına mahktlm edilmiştir. 

İngilterede 
Londra 7 (A.A.) ·Reuter• - İngi

liz gazeteleri. Amerikan milletinin se
çim sonunda tezahür eden 11rzu.omnu 
tasvib etmektedir. Gazeteler. seçirrı 
nelice~nde, Amerikan halkında, dünya 
tarihinin pek muhtemf'l olarak 4!'n 
na:ıık devresini teekJl edecek önü
müıdekl dört sene ı.arhnda kendicini 
idare için lUromlu haııııletlere malik 
zatla birlik olmak azminin Uade11ini 
f'Örmelttedir. İnctllz gazeteleri, hf'll<ın 
Rurvelt'e itimad etmekte haklı oldu-

müzdekl jJd ay zarfında, Amerika Bir· 
leşik devletleri tef.siz kalacaktı. Vil
ki. klnunusanldcn evvel resmen dev
let ve hükdmetin bafına çağınlmıya ... 
cajından yeni vaı.ifelerini iöremiye• 
cek, Ruıvelt ise, ınailübiyeti do\ayı

ıile, sene sonuna kadar bütün iktl• 

darını kaybebni' olacaktı. Ve bu, a
vantajı elde etmekte .1ecikmiyecek o
lan Avrupada Hitler ve A.ıyada Ja .. 
ponya için fırsat teşkil eyleyecekti. 

Amerikan siyasetinin dört ı>ene için 
O.aha devamının halen temin edilmit 
bulunduğunu öf:renmek, bizi:n içln 
ıyı b1r haberdir .• 

Da!ly Herald diyor kJ, 

Bu seçimle, Amerika Birleşik dev
letleri, kendilerine itimadlarını. bize 
ltimadlarıru ve demokrasinin isUkba• 
line ttimadlanru llln etmitlerd;r.• 

Daily Mirror diyor ki: 
·Amerika Birle:ik devletleri, pilet· 

tarını değiş;tirmemişlerdir. Bundan çok 
memnunuz.• 

Daily Mali şöyle diyor: 

·Ruzvelt'in yeniden ıeçilmesi, Hit
ler ve Mussolinl ic;in ciddi bir darbe ... 
dir. İngiliz - Amerikan i!fbirlili, &it
tikçe daha sıkı, gittikçe daha kuvvetli 
olacaktır.• 

Ruzvell 
• 

mesıııı 

Vilki've ıe,riki 

teklif edecek 
Nevyork 7 (A.A.) - Kolumbla rad· 

yoım bu akşamki netriyatında tU ha• 
beri vermiştir: 

ReWcumhurla teması olan mahal
lerde zannedlldiiine ıöre Ruzvelt 
milli müdafaad3 mühim bi:o mevki 
teklif etmek surelile Vilki'nin teşriki 
mesaisini isteyecektir. 

Şark! Afrikada düşman Gallabat ... 
talci mevzilerimize taarruz etmiştir. 
Garnizonumuı tarafından püskürtül
mü, olan düşman, azim zayiata uğra
JlllŞ'br. Düşman, birbirini müleaklb 
hücumlarını tekrar etmJşlir. l.1uhare
be, henüz devam etmektedir. Tayya
relerimiz mükerrer hücumlarla kıttı.
atımızın 'harekitına t,tirak etn1ittir. 
Bu harekat esnasında avcı tayyarele
rimiz, düşmanın Gloster tipinde 6 
tayyareıini dü1ürmüştür. 

Almanya 
Ber\in 7 (A.A.) - Alman başku • 

mandanlığırun tebliği: 

İrlandad,lri Aıqerikalılar 
ttıemlek~tlerin., 

dihı.-miyor 
Va,ineton 8 (AA.) - Hariciye Ne

zareti, Amerika vı:ı.tandaşlar1nın av -
delini iern.in icin İrlandaya günderi1e
cek bir Amerikan "'emi!inin •'!r~stçe 
sefE'rine İtalva tarafından muvrı.fakat 

Mahkeme Anna Wolkofun resn1i es~ 
rar hakkındaki 1911 tarihli kanunu ve 
mU.dafaa hakkındaki umumi nııamla
ra muhalif hareket ettiğine karar ve.r
mlftir. 

Hlltim, Annan:n eski İrıgilı~ !afisti 
Lord Hawhaw .. Alias William Joyce 

gizli vasıtalarla bir mektub gönder -
meye tevessül etliğini bJldlrmit ~· eı
ki fa,iıst reisini Almanyad&.ı"l Ingiliz 

harb gayretini zayıflatmaya matuf 
radyo neşriyatı yapan bir ·hain. ola
rak tavsif eylemi,lir. 

[ !-:~:~~: ~ ~:~:::ı 
* MİLYONLARA MAL OLAN * KIZ TALEBENİN TUVALllTİ 

BİR MEYDANCIK HAKKINDA Bm İHT' . 
Biz.im bu gün Bazı mek:tebli 

Muharebe tayyarelerinden mürek
keb kuvvetli filolar, gündüz, bilhassa 
gece Londraya yapılan k.arıı;ıhklı hü
cumlarına devam etmişlerdir. Aynı 
umanda askeri bakımdan ehemmi 
yeili olan ısair hedefler de muvaffa 
kiyet1e bombardıman edilmiştir. 

- edildiiı:l halde Almanya t.l'rah"'"l.rlJtn 
mnvaf11k11t edilmemiş olduğunu bil • 
climıektedir. Southamplonda ve cenubi İngilte

renin aair yerlerinde doklar ve ardi -
yelerde yangınlar çıkmıştır. 

pek genlt aör .. ~ kızlar, incecik ço 
düğümüz EminO - reı.blar giyiyor, 

Ayni mahkeme, ayrı bir muhakeme nü meydanı, ba- 1 satlarını pek fan ... 
neticesinde, evvelce, Londrc1daki A- . zı Avrupa tehir- iılfil- teziye kaçarak lres 
merika büyük elçillilnde kAUb olan 29 1 terinin caddeleri O =--. tiriyorlarm111• ~1'.a-

renin tark sahiJleri açıklannda da bir 
başka şilep bombardıman edilmi~ür. 
İsk~yanın garb sahillerinde bulu Coventry, Birmlngham. ve IJ,·er 

pool'a kar,ı da muvaffakiyctli hil 
cumlar yapılmıştır. 

- nan Kinlochcastle limanına kartı ya
pılan hücumlarda büyük bir ticaret 
gemisine üslüste iki isabet olmu' ve 
liman ardivelerinde yangın çıkmıştır 

Grealdriffield, Leeming ve Rum 
tayyare meydanlarında hangarlar ve 
~lalar yakılmıf, mitralyöz atetile 
tayyare dafi bataryalan susturulmu, .. 
hır. 

Avcı ta.yyarelerimiz MAnş sa.hi1leri 
üzerinde yeniden 9 İngiliz avcı tay· 
yaresi düşürmüıtlerdir. 

U:ıun menzilli kara topları Douvres 
limanına ve Douvresun cenubu tar -
kiainde bulunan dütman ıcmilerine 
kartı ate• açmı,I.e.rdır. 

Alman tayyareleri Atlantikte, İr .. 
Jandanın 500 kilometre garbında bir 
gemi kafilesine hücum ederek her biri 
6000 tonilitoluk üç tilepe isa~t kay
detmitlerdir. Bu gemilere zayı olmuş 
nazarile bakılabilir. 

Orlmeya adalan cenubunda ~ 
tonluk bir ticaret gemisine isabet vakı 
olmuş ve a:eml batmı1tır. Bir cli~er ge
mi de aiır huara uiramııbr . Ins!lte-

Dün de İngiliz limanlarına mayin 
dökülmeğe devam edilmJ,lir. 

Gece, dü~man tayyarelerinin Atman 
toprakları üzh'ine attığı bomb~tann 
ç:o~u boş ara:ıiye düşeN"k ekinlere 
bazı zarar vermittir. DüflJ\an tayya ... 
releri yalnız iki defasında aanayl te· 
.ısa.tına hücum etmhıler ve bir kazan 
dal.re.sile bir tahmil rıhtımını haıara 
uj'!ratm1şlardtl'. 

:r..fe•kOn ma.halle1rre tevcih edilen 
sair hücumlarda müteaddid ktmseler 
ölmüş ve yaralanmıttır. 

Garbi Ahnanyada kızılhaç işaretini 
edil ta,ıyan bir hastaneye hücum 

miştir. 

Dün dü,man 9 tayyare zayi eyle • 
mietir. 

Alman tayyarelerlnden Uçü üssüne 
dönmemiştir. 

b . dir :::::;;: ı ariİ, bııalann ö-. yaşında Tyler Gatewood K~ndJn de 1 kadar ır teY . nün~ ıeçUmeslnt 
düşmana faydalı olabilecek ve dev .. j Fakat h~ç· ~ir Av ~~ ve kırların kaim 
Jetin emniyet ve menfaatine zar~r ve- • rupa te rıklnın arda- ~t > 1 . . 

. 1 d k ka 50ka arın çorab ıiyme erın· 
rebilecek bazı vesıkaları e d~ e ~"""" . .. .. -ı tenbih etmi.J. bile Emınonu mey 
diişmana bildirmlt olmaktan ıuçlu ol- danının ıki tara - Eski oeyhis\lm\arın kadın kıya -
<luğuna karar vermi• ve kendi:iını ye- fındaki sakat bina (etleri hekkında ikide bir çıka:ı ta .. 
di tene kürek cezasına mahküm ot - lara raslanama:r: Bunu ıeçeliın. mimlerini hatırlatmaklA beraber, h< .. 
mittir. Fakat fU meYdaru vücude 1eetire "' le bir ihtara lüzum hasıl olmu;tu . 

Lord Lothian Polonya 
Baf vekillnl ziyaret etti 
Londra 8 (A.A.) - İngtlterenin A

merika büyük elçisi Lord Lothi:1n dün 
Polonya Batvekili Sikoraki'yi z.iyaret 
ederek kendlsile Polonya ve h:ırb me
aeleleri hakkında .görüşmüştür 

İngiliz kral ve 
tefliflıri Kraliçesinin 

Londra 8 (A.A.) - Dün Meroey 
bölgezinde teftitte bulunan Kral ve 
Krali~e, Liverpool ve Bootleyi ziyaret 
etmlflerdir. 

bilmek için sar(edilen parayı ne k3- 1 Ancak bu nevi ihtarların sık sık tek
, dar tahmin edersıniz? Tam 2 27S.450 ' rarma \üz.um ha!ıl olması, hemen U• 
; lira ... Bu paranın ancak 131,000 lıra~ı nutuldui1Jnu ~österiyor. Şeyhu'it n 
mf'ydanın tanzimine hareanm1ş; a:~n- lamimlerıne benzememesi çaresine 
ye kalan 2,147,450 Ura is~l.i~ edilen bakmalı. 
binaların sahiblerine venlmıııtir. De-
mek ki, bu oehrin imarı için sarfedi- * İKİ DONANMA ARASINDAKİ 
lecek paranın on altı mislini eskileri OYUN 
ortadan kaldırma~• vermek mecbu- 1 İnıiliz Ba~ekili, aon nutkunda da 
riyetindeyiz. ı;:sttılerln, :1k.ılanlann ayni feyleri tekrar elti: cAkdeniı·.e 
arka!lından yenıce ve temıu:e binalar İtalvan donanmuını arıyor ve buleı-
çıksa yüreğimiz yanmaz. Bazan da- ~ D İt.a, n 
ha kÖtü ve daha harabt ortaya çı .. mıyoruz. . onanmamız, tam ha 

k ~ · ·· ·· d \d ğ ·bı gemilerlnın yakınında olduJunu .. kara , c.mınonun e o u u gı , ge-
ne yarım yamalak bfr meydan vücu- her alıyor ve "Üzerlerine ~idi:vor, on• 
de geliyor. Be, yilz sen~denberi eli- lar savuşuyorlar ... • 
mir.de olan bu canım tehri o kadar Akdenizde iki düşman tilnsu var. 
ihmal etmişiz kl, timdi bir kaç ıene- :ıma bunlar muharebe etmiyorlar; 
de imannı istemeye hıık ve tmkln anlaşılan saklambaç oynuyorlar. 
bulamıyonu. 1 B. S. 

• 



• 

4 
HAKİKAT 

ucuz İLANLAR 

Futboldaki değerimiz 
hakkında ajan ne diyor? 

Futbolumuzun faydalanacağı mü • 
llhazasile açbğımız ankete, futbol a
janı Hasan Kamilin verdiği cevablan 
bu gün neşrediyoruı. Türk futbolun
da en mühim mevkii tutan, L.t.an ... 
bul futbolunu idare eden Hasa:ı Ki
mil. eski bir tôhret ve milll takımı 
mızın ilk kaptanıdır. 

- Futbolun bu günkü vaziyttin • 

ve! " !ediğim fekllde oldukça ku • soy 
lüblerin idaresinde ku~rlar olacaktır. 
Bir ltuiüb büyüdükçe idare mekanlz-
ması daha ziyade ak.sıyor. Neden~e 

bir çok geneler kendilerini yı!tlız ad-
dediyorlar. Hakikatle bunlıı:nn bir 
idare tambası kadar bile etraflarını 

aydınlattıkları vaki değildir. İşte bu 
telikki şekli, kulüb idarecilerini her 
te;yden fazla uğraştırmakta ve bu ışi 

Arayanlar 
* i, anyorum - Eşkl ve yeni yanları 
mükemmel bilirim. Uzun zaman ti
caret sahasında çalışbm. Bonservis
lerim vardır. Taşraya da gidebilirim. 
Arzu edenler Haltikat gazetesinde iş 
rumuzuna mektubla müracaatleri. (1) * Gene bir bayan i' anyor - Eski ve 
yeni yazılan bilir. Daktilo yazabilir. 
Taşraya da gider. Veri1e«k maaşı 

bildirir mektubla (Hakikat) gazete-
sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) * İş anyorum - Orta derecede talı-
silim vardır. İdare işlerinden anlarım. 
Bonservhlf'rim vardır. (Hakikat) j(a-
:z:etesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. • (3) * Gene bir muha'it'ht'ci ı, arıyor -
Usulü muhasebeye ve Fransızcaya aşı-

den memnun musunuz? 
- En büyük fehlrlerden biri olan 

İstanbulda futbol takımına malil< 45 
kulüb vardır. Buna mukabil elde 
mevcud aahalar nizamt olarak iki, 
nizam! olmıyarak ıene iki, ba\tımsu: 
olarak da bir kaç tanedir. Bu vaı.i -
yette futbolun bu günkü vaziyetin .. 
den memnun olmama tabiatile imk&.n 
yoktur. Ben, her hangi bir belediye 
işi kadar, meseli hiç olmazsa çocuk 
bahçesi kadar ıtadyoroa da ihtiyacı
mız olduğu kanaatindeyim. 

eskiden oldu~u gibi zevkle yapmak na, tecrü~Ii gene bir muhaıtib lş arı-
imkanını bırakmamaktadır. Her ,ey- yor. Referans VPrebilir. cHakikat• ga-

- Bu günkü loymetimiz, halkın 
&österdiği alaka ile mütenasib midir? 
Eskiler mi daha iyi idi, bu günküler 
mi? 

- Halk, futbola büyijk alılka gÖ<
termektedir. Ne çare ki, biraz evvel 
lpret ettil!m aebebden dolayı halkı 
tatmin edecek şekilde verimli işler 

yapılanuyor. Eskilere ve yenilere ge
lince; timdi ki takımlu hiç de fena 
değildir. Mcak eski y1ldı:ılar1 bu gün 
dalma aranmaktadır. Onlar o vakit 
yüksek kabiliyetleri ve spor sevıi -
!erile halkın alikaınna layık olabili
yorlar ve çok göz doyuruyorlardı. Bu 
günkü geneler, balkın gözünü doyur .. 
maktan uzak kalıyorlar. Bir Bekir, bir 
İsmet gibi futbolcu göremiyoruz. 

den evvel bOyle yanlıt düşünen gene-
leri yola geUrmeğe çalışmalıyız.. 

Kadın idmanları 

Bölge atletizm komiteıı;i ıon yaptığı 
toplantıda kadınların atletizmde göt-
terecekleri faaliyet tekllnl müzakeıe 

elmiftir. 
Kış programına kadınlann çalışına-

lan da ithal edilmif ve aalon idman, 
müsabaka ve oyunlarile yürüyüf ve 
kısa kros müsabakalan tertibi karar-
ıa,ıırıım,.tır. 

Şimdilik salon idmanları Zminönü 
ve Beyoğlu Halk.evlerinde yapıla -
caktır. 

Çalışmak istiyen bayanlar, Eınlnö-
nü Halkevinde öğretmen Bayan ?tiü-
beccele, Beyoğlu Halkevinde de öğ:-
retmen Bayan Jaleye müracaat ede .. 
rek kaydedilebilecek ve lzahı:ıt ala -
caklardır. Oyunlarda ve müsob:ıka -
larda ga1ib gelenlere hediyeler veri· 
!ecektir. 

*** 
Kaclınlann B!!yoğlu ve Eır.1.nönü 

Halkevlerinde kışın çalışmaları için 
hazırlanan programa göre lltinciteşri-

- Futbolun daha çabuk terakki et
mesi için lik matlan ve millt küme 
turnuvamıdan başka yapılması tazım 

nin iilcnci haftasında duraı:ttk uzun ! atlam:ı. üc;üncü haf~.d~. ~~le atma, 
dördüncü haftasında yuruyuş idman-

aelen itler var mıdır? 
- Tabii vardır. Takımlarımızı da

lma birbirlerile karftlaJtırmak kili 
değildir. Bu ıporun en çok ileri gittiğ 
yerlerde bu gün tatbik edilmekte o
lan ıntemleri yakından takib e~e -
m1z 11.ıımdır. Bunun için de, ecneb 
temasları, millt maçlar yapmalıyız 
Avrupada tehirlerin birbirlerine ya
kın ol\ll\1, bu gibi temaslann gaye 
kolay yapılmasına yardım eder. Maa
mafih ne olursa olsun biz de bu yolda. 
a:eri kalmamalıyız. Bizde futboJ, oyun 
itibarile dejil de, yapılıf itibarile çok 
terakki etmiştir. Sekiz. on sene evve
line kadar yalnu büyÜk bir 1<3ç vi
liyette yapılan bu spor, bu gün mem
leketin her tarafında revacdadır. Ta
biatile bunların içinde kabiliyeti 
a:encler yetifiyor. Bunları iyi hoca ... 
]ar elinde yetifUrmek llzımdır. Fut
bol kavaidinl, çalışma tanı.arını ve 
taktiğini gôsterecek bu öjjretmenlerin 
eski futbolcularımız arasında bulu .. 
nabilmesi mümkündür. Bu gibi esk 
arkadaılan yeU,Urmeliylz. 

i 

i 

t 

i 

i 

- Futbolun atletik bir fekilde oy
nanması taraftan mısınız? 

i 

lart gösterilecektir. 
Birincikinunun haftalarında da yük 

sek atlama, kotu çıkışı, mania tekniği 
gösterilecek ve uzun atlama b;rinclli-
li yapılacaktır. İkincikAnunda gene 
mania tekniği, sağ ve solla gülle atrr.a 

1 

teknikleri ıösterilecek ve tatbikat ya- ı 
pılacaktır. 1 

Şubatta dahili tetratlon ve p!ate 
hazırlık idmanlan yapılacaktır. 

*** 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 

ba<.:>kanh~'lndan: 
Ebedi Şef Ata türkün ölümünün 

ikinci yılı dolayısi.le 10 iki.,citeşrin 

1940 pazar günü resmt ve hususi bü-
tün ıpor müsabakalarile fu~bol lik 
maçlarının tehir edildiği tebliğ olu-
nur. 

Halkevlerinde: 
- ' 

Yozgad lisesi 
• • • 

resım sergısı 
Eminönü Halkevinden: 
8 ikincitefrln 1940 euma günü (bu - Futbol, esasen atletik hareketler 

cami bir spordur. Süratli ve dayanıkl 
olmak, sıçramak ve anında çıkış yap
mak futbolda elzemdir. Bu meziyet -
lerl haiz olanlar, hücum ve müdafaa 
takUltlerlni becerdiltleri, rakibin za
yıf ve kuvvetli taraflannı tartarak o 
na göre hareket etmesini bildikler 

1 gün) saat 15 ten itibaren Evimizin Ca-
ğaloğlundaki aalonunda Yozgad lisesi 

-
1 

sün iyi futbolcu olurlar. 
- Bir ıenc kaç yaşında futbola 

baılamalı ve ilk idmanlar olarak ne 
yapmalıdır? 

- Gene yaşta baı:ılamış olanlar iy 
futbolcu yetifiyorlar. İfrata varmıya
rak ve kendi aralarında küçük topla 
oynamak auretile mutedil bir idmAn 
tanı takib etmek gene yaşta hiç d 
:zararlı değildir. İlk idmanlar arasında 
tabiatile vücud teşekküllle bilhassa 

ali.kadar olmak lcab eder. 

1 

e 

- Futbolda sakınılmuı !hım gelen 

hwuslar var mıdır? 
- FutboL esuında sert bir opor ol 

duğu için aalonıiacak çok taraflan 
vardır. Bunun için de futbolda nizam 
ve kavaidi bilmek lca b eder. lwtac; .. 
!ara !ıtirak etmek ı..Uyen her futbol 
cuya evveli bölge spor ,efiiğin-den fu 

bol kaidelerini gösterir bir broşürü 

-

-
t 

lat.emesinl tavıiye ederim. 
- Kulüblerde futbol idaresi bakı 

nundan kusurlarımız var mıdır? 
-

- Bizde futbolun vaziyeti. biraz ev-

resim öğretmeni Cemal Bingölün ta-
!ebeleri tarahndan hazırlanmış eser • 
terden mürekkeb bir resim aergisi a-
çılacaktır. l? ikincitetrin 1940 pazar 
akşamına kadar her gün saat 10 dan 
19 a kadar açık bulundurulacak olan ve 
daha evvel Ankara Sergi Evil\de bü-
yük takdir ve raiJ;bet kazanın~ bulu-
nan bu sergiyi bütün yurddaşlara tav-
siye ederiz. Giriş 1erbeıttir. .... , 

ŞARTLARI ABONE 
Türkiye için ı 

Bir aylık 150 Kurut 
Üç aylık 400 • 
Altı aylık 750 • 
Senelik 1400 • 

Yabancı memleketler için : 

Üç aylık 800 Kurut 
Alb aylık 1450 • 
Senelik 2700 • 

İmtiy•:z: sahibi ve &şmuharriri: 
Necib Ali KUÇUKA 

Umum ne,rlyatı idare eden 

Yazı t,terl Müdürü: 
Cemal Hakkı SELEK 

Basıldığı yer: 

Cumhuriyet Matbaa.:__,_.. 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

C Tarihi macera 
romanı 

Yazan: Tefrika No. ) 
23 ZIYA ŞAKIR 

Fakat Bayco Noyan, .Karaman o
vaama dağılan ukerlerlnl çarçabuk 
topladı. Mahirane bir çevirme hare
ketile, Mihall'in müfrezesinin etrafını 
aardı. Moğol atlılan, öyle bir saldırış 
saldırdılar ki, Mihail'in ınühezesi ki.
mllen Motol kılıelarilo doğrandı. 
Kendisi de az kalsın ya ayni ikıbete 
uğrayacak ve yahud, esir olacaktı .... 
Fakat :Mihail. ceaurane bir lıattketle, 
Mojol atlılarını yardı. Hayabnı. bü
yük bir &üçlükle kurtardL Peri'8n 
bir halde, Konyaya avdete mecbur 
kaldı. 

Mlhall'in bu avdeti öyle bir za
mana tesadüf ebnifti ki ... (İznik) de 
bulunan Bizans İmparatoru Teodor 
La.skaris, -bir av eğlencesinde ... esra .. 
rengiz bir aurette vefat etmiş .. Yeri
ne, biridk ve minJminicik oğlu Yu
vaniı Laskariı geçmiş ... (Mozalon) da, 
İmparator Naibi ilıln edilmi,ti. 

Mihail'in Konyaya avdeti üzerinden 
henüz bir hafta geçer geçmez, (İznik) 
den bir posta Tatan geldi. Ve Miha
ll'e, ilti ınektub aetirdl. 

Bu iki mektubun biri, İmparator 
Naibi Mozalon'dan idi. Ad~ta bir e
mirname mahiyetinde olan bu mek -
tubda. fU satırlar mevcud tdi: 

(Bi:zans ordusunun, kıymetli :zabit
lere ~iddetle ihtiyac gösterdiği· bir za
manda, sizin gibi kıymetli bir Bizans 
ıabitinin, yabancı bir orduda hivnet 
görmesi doğru olama:z:... İmµaratorun 
vefatı üzerine, sizi İznik.ten u1...aklaf
tıran sebeb, zail olmuş demektir Bu 
mektubum ıiz.e vlsıl olur olma1-. dPr
hal buraya avdet ediniz. Eski vazife
niz.in başına geçiniz.) 

Bu mektub, son derecede vatanper
ver olan Mihailin ıurunmu okşama.
ya kili ıeldi. 

Derhal,ıncl mektubu açtı. Onda 
da, fU kı satırlar vardı: 

(Sensiz çen günlerimin, benım ü
zerimde ne büyük tesirler yaptığını 
izah edemem.. Bütün varlıjımın sa ... 
na şiddetle ihtiyacı var. Bu mektubu ... 
mu aldığın dakikada hereket et. Ça
buk gel. SenJ, en çılgın heyecan "e 
iftiyalda bekli,yorum. !!ana ~CL Çok 

zetesinde (K. T.) rumuzuna tahriren 
müracaat. (16) 

* Bir bayan iş arıyor - Muhabere, 
muhs.sebe ve daktilo işlerinde tccrü-
beli, elinde bonservisi bulunan bir ba-
yan iş arıyor. Eski ve yeni türkçeyi 
de bilir. Hakikat gazetesine İ. İ. rii-
muzuna mektubla müracaat. (18) 

İşçi Arayanlar 
*Kadın ah(ı aranıyor - Ankarada ta-
nınm.tf bir aile yanında a~tlık yapa ... 
cak bir bayan aranıyor. (Hakikat) Jta-
Y.etesi müclirlyetine müracaat. (6) * Bayan aranıyor - &kar bir gencin 
ev ~lerl idaresini yapabilecek orta 
yaşlı bayan aranıyor. İstedikleri maaş 
ve tercümeihallerini (Hakikat) ~a:z:e-
te5inde K. S. rumuzuna mektubla 
bildirmeleri. (4) * Daktiltıı bayan anwyor - Eski ve 
yeni yazılan mükemmel bilen bir ba-
YBD daktilo aranıyor. Maao bil~ine 
göre verilecektir. (Hakikat) R:azete -
sinde (W) rumuzuna mektubla mil-
racaatleri. (5) 

~~:": 
• 

Ş EH 1 R ,~,iJ~.1 TİYATROSU. 1 
TEPEBA$1 DRAllf KIS~UNDA 

Gece aaat 20,30 da 

BİR ANA __ ,. __ 
Beyo~lu i,tik!M caddesinde 

K0,1EDİ KISl\flNDA 
Gece saat 20,30 da 

D A D 1 
Her tarafa otobüs temin ediJmlvUr. 

c BULMACA ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t 1 l•I - ı ,. 1 
2 1 1 - • l•I 1 1 
3 1 1 •I 1 1 

4 1 1 •I 1•1 1 1 
1 1•1•1• 5 •l•l•I 1 

6 1 1 1•1 l•I 
1 

1 
7 1 1 1 1•1 1 1 
8 

1 ı.ı·ı 1•1 1 1 
911 1 1 I• 

Soldan saia: 

1 - Nota - Lezzet - Nola 2 - Bir 
göz rengi - Silmekten emir. 3 - Ne-
ciliye fasilesinden - Ev hayvanların-
dan. 4 - Zaviye - Bir. 5 - Sada. G 
Niyaz - Fena. 7 - Namaz kJldıran -
Bir yapıcı aleti.. 8 - Bir rüzgar ... 
Cild. 9 - Bir renk - Olmamış .. Nota . 
Yukarıdan •~fi: 
1. - Ses - Doğum. 2 - Deva - 'E-

meller. 3 - Bal yapar .. İlıive. 5 -
Hayvan - Çabuk ... Nota. 7 - Bir e-
lektrik ampulü markası - Daire 8 
Bir haı.ım cihazımız - Keder. 9 
Düğme - Bir nevi haı;talık. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KIAIŞl•ISIEIMll iz 1 
AIDIAl•ll iKi! ILll 2 

3 LIAIMl•ı•l•l•IA\N 
4 EINIA •IAIRI• VIE 
5 MIAIR •IFIAl•IEIT 
6 •l•l•l•IAIZl•I•• 
7 BIEIZl•\CI l \S 1 iM 
8 A\LI 1 ı•IAIYIA Kl•ı 
9 LIAILl•INIE 1 Fll I• 

bekletm: .. 
Senin.. yalnız, senin olan 

Tef o 
Bu mektub da Mihall'e en müeS!ıir 

bir narkotik gibi geldi. Gözleııni yu
marak gWüm.sedl. Çoktanberl, yay gi
bi gerilmiş olan adalelerini çatırdata 

çatırdata gerindi. Önündeki masayı 
bir yumruk darbesile hurdaha'; ede
rek: 

- Derhal &itmeliyim. 
Dedi. 
Mihailin bu kararı, hem Sultan İz

zeddini ve hem de validesini çok mü
teessir etti. Onu alakoymak lc;in pek 
çok carlb tekliflerde bulundular. Fa
kat muvaffak olamadılar. Çünkü, Mo
zalon1un mektubu, Mihail'in vatan .. 
perverane higiyatını galey::1na getir
miı:ı .. ayni r.amanda, kendi pıllad kol
hi.rı arasında mest olarak inim İnim 
inliycn Teofanosu da, cidden özle -
mi1ti. 

Mihall, kalbini titreten bu iki hi:::"i 
yenemedi. Sultan İı.zeddinle validesi
ne vedaa &lderek: 

- Size, her zaman ve her yerde 
hizmete hazır olan bir doatunuz oldu
ğumu unutmayın. Başınız çok Ftkddı
ğı zaman, bana tekrar müraacat edc
bilirsipiz. 

Dedi. Onlan büyilk bir teesıııür için
de bırakarak, ıüraUe (hnik)e avdet 
etti. 

*** 
Mihail, Konyadan ayrılırken onu 

en çok miitees.sir eden ı•Yı (Halil) 

Saldık - Kirahk * Kiralık oda aranıyor _ İki kişi.- dır. Galataaa.ray Li~esi karşısında No. 
lik bir aile için bo~ bir oda aranıyor. 184 Emlikiş, Telefon: 49010. (21) 1 

Sirkeci ve civarı tercih edilir. Hakikat * Er~~~.Öy~~de - Asfalta bakan ~~
gazetesinde Bay Kemale müracaat. (17) r.er donumlük arsalar satılıktır. Do* Satılık soba aranıyor - Antrasit nümü 1500 - 2000 liradır. Galatasaray 
yakan şık demir bir soba satın ahna- Lisesi karşısında No. 184 Emlakio, 
caktır. Satmak lsUyenlerin (Hakikat) Telefon: 40010. (22) 
gazete~inde A. T. rumuzuna müra -
caatleri. (7) 

*Pansiyon aranıyor - Bekir bir Bay, 
yiyecek, yatacak dahU ve her hususta 
temin edilecek pansiyon arıyor. (Ha
kikat) gazetesinde (Pansiyon) rumu -
zuna müracaat. <8) 

* SaWık kitab aranıyor - Eski ve 
yeni harflerle ba~ılmıs kitablar satın 
alınacaktır. Satmak istiyenlerin (Ha
kikat) Razetesi vasıta.sile A. T. rumu
zuna müracaatleri. (9) 

* Ufak bir demir kasa aranıyor -
Temiz kultanılmı, demir bir kasa sa
tın ahnacakt.ır. Satmak istiyenlerin ga
zetemiz idarehanesine müracaat. (10) 

* Baskül aranıyor - Az kullanılmıt 
300 kiloya kadar tartar bir baskül a
ranıyor. Hakikat gazetesine müracaat. 

(ll) 

* Dakfilo makinesi aranıyor - Az. 
kullanılmıs. fakat temiz her hanei 
marka olursa olsun bir daktilo maki· 
nesi alınacaktır. Gazetemiz idareha
nesine müracaat. (14) 

* Büyükadada - Deniz kenannda 
6 odalı ahı;ab nhlımı olan ahşab bir 
yalı satılıktır. Galatasaray Lisesi kar
şısında No. 184 EmlakiJ. Tel. 10010 (19) * Erenköyünde - Asfalt· üzerinde 27 
dönüm arazi, mükemmel bahçe, mü
kemmel kö.şk satılıktır. Kö.şk 1000 lira 
kira getirmektedir. Dürt etrah duvar
la mahduddur. Satış bedeli arşası fia
tına 30,QOO liradır. Ga1ata!laray Lisesi 
karşı!lında No. 184 Eml.ikiş, Telefon: 
49010 (20) 

T Ü R K OPERET HEYETi 
BU AKŞAM 

Kadıköy OPERA sinema~ında 
Üstad MUHLİS SABAHATTİNİN 

iki büyük eaerl 
1-Kerem - Adı - Müzikli şark masalı 
2 - Efenin •'!iki ... Milli: operet 4 perde 

Z A 1' İ - İstanbul Hukuk Fakülte
sinden aldığım talebe hüviyet vara
kasını zayi etilin, yenisini ~Jacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Hukuk fakültesi talebelerinden 
6005 No.lı Şekibe Sayar 

* 1500 liraya - Boğazitinde Anadolu 
sahilinin hiç hamamı olmıyan bir mın
takasında küçük, güzel bir çarşı ha
mamı, bir masura suyu ve küçük evi 
ile beraber 1500 liraya satılıktır. Ga
latasaray Lisesi karşısında No. 184 
Emiaki., Telefon: 49010. (23) 

* 7000 liraya - Lllelinin güzel bir 
mevkiinde beton üç katlı mükemmel 
bir ev satılıktır. Galatasaray Lisesi 
karşısında No. 184 Eml8kiş, 'telefon: 
49010. (24) 

* Moda cad~eslnde - Çok ~üze! 
manzaralı 465,50 M2 arsa satılıktır. 
Bahçesi ve yemiş a~acları vardır. Ga
labtsaray Lise.ı:i karşısında No. 184, 
Emlakiş, Telefon: 49010. (25) 

* Moda cadde~lndc - Metre karesi 
15 liradır. Büyük bir arsa satılıktır. 
Galata!arav Lisesi karşısında No. 18.t. 
Emlaki$, Telefon: 40010. (26) 

* Topkapıda - Tramvay caddesinde 
ahşab bir küçük ev 700 liraya satılık
tır. Galatasaray Lisesi karşısında No. 
184 Emliliş, Telefon: 49010. (27) 

* Fenerbahc;ede - Çok p;üzcl bütün 
konforu haiz kaloriferli bir villa satı
lıktır. Galatasaray Lisesi karşısında 
No. 184, Emlaki,, Telefon: 40010. (28) * Çirtehavu:darda - Modem bir villd 
satılıktır. Bahçesi ışaheserdir. GalAta
sarAy IJ~si karşıc;ında No. 184 Em
lakiş, Telefon: 40010. (29) 

Müteferrik 
* Keman dersi almak tstiyonım - Şe
raitini ve fiatını (Hakikat) gazetesine 
(Keman) rumuzile mektubla müra
caat (12) 

* İngilizce ders almak istiyorum -
Haftada iki Riin olmak üzere İnı;eillzce 
ders almak istiyorum. (Hakikat) ga
zetesinde (İnJP.lizce) rumuzuna mek
tubla müracaat. (13) 

Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemitl adres gösteren 

karilerimizden : 
İngilizce - W - E.S. - A.T. - K.S. 
rumuzlanna mektub gelmiştir. 

Aldırmalarını rica ederiz. 

Bayanlarımızı ayhk üzüntülerinden 
Kurtaran gayet sıhhi, ufak, yumuşak \.·e en ince elbiseler 

altında bile belli olıruyan 

FEMiL ve BA 1 
Yeni ambalAj ve daha mütek8mil bir şekilde 8 lik ve 12 lik kutularda 
yeniden piyasaya çıkmıştır. :Eczanelerde, tuhafiye ve parfümeri mağazala
rında ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazır olduğunu arzederiz. 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş kuruşluklarin tedavülden •• yuz 

kaldırılmasi hakkında ilan 
!Jümüş yüz kuruşlukların yerine l(ilmüş bir liralıklar darp ve piyasaya 

kAfi miktarda çıkanlmış olduğundan gümü, yüz kuruşlukların 31 ikincikinun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaşhrılmışbr. 

Gümüş yüz kurutluklar 1 ,ubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız Malsandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası şu

belerince kabul edilebilecektir. 

Elinde günıüş yüz kuruşluk bulun;ınların bunları Mal~andıklarile Cum~ 
huriyet Merkez Bankası şubelerinde tebdil ettirmeleri ilBn olunur. 

.70025. (10216) 

C .......... -........"'"-is_ıa~nb~u~l~B~e=le_di_Je_s_i_İl_a_nı_ar_ı~~-) 
Tepebaşı Şehir Tiyatrosu tramvay caddesi bahçe duvarile Tiyatro hol 

cephesinin geriye alınması, duvar, merdiven ve tretuar inşası kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Ket-if bedeli 22684 lira 42 kuruş ve ilk temı
nab 1701 lira 33 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri, genel. 
hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşü huliiısasile buna müteferri diğer 

evrak 114 kuru, mukabilinde Fen İşleri ~tüdürlüğünden verilecektir. İhale 
14 ·11,1040 perşembe günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Talih
lerin, ilk teminat makbuz veya mektub1arı, ihale tarihinden sekiz gün evvel 
Fen İşleri 1ı.1üdürlüğ'üne müracAatle alacakları fenni ehliyet. 940 yılına ald 
Ticaret Odası vesikaları ve im:z:alı ııartname vesaire ile 2400 numnr::ılı kanu
nun laı-ifatı çevre5inde hazırlayacakları teklif mektublarını ihale günü saat 
14 e kadar Dı:ıimi EncümC'ne vermeleri J;lzımdır. (10294) 

isminde bir dostundan ayrılma.k ol - ı çen kısımlarda arzettiğimiz veçhile 
muştu. ona büyük bir sadakatle merb~t ka-

Halil, Aydın Türklerindendi. Cok larak, bütün arzularını yerine getirdi 
gene yaşında Konyaya gitmiş .. Selçuk Nihayet. Mihail. Halilin kıymetli yar
ordusunun ücretli askerleri ara!'ına dımları sayesinde, Biı.an.t tacını başı
girmiş... ~foğollarla yapılan muh;ıre- na giymişti. 
belerde kahramanlıkla temayüz ey - *** 
lemifti. (T"" k l) lar Faka~ Sultnn İzzeddin, ücretli ··- .ur opo . 
kerlere pek 0 kadar ehemmiyet ver- Mihail, lznik sarayında lmparator-
mediği için Halit, bu kahramnrılıkla- luk tacını giydiği gün, mühim bir ka
rının layık olduğu mük3fabnı göre- 1 rar verdi: 
memişti. - Bizans kalesini, Utinlerin elle .. 

Mihail. bir' mera~im esna~ında ona rinden almalıyım. Ölüme doıiru sü -
rasgelmiş.. aralannda, kolayca bır rüklenen İmparatorluğa, yeni blr ha
dostluk teessüs etmiş .. ve bu dostluk, yat aşılamalıyım. 
muhtelif vesilelerle, az zaman 7:lrfın- Dedi. 
da son derecede kuvvetlenmıı:;ti. Fakat .. bu karar, nasıl tatbik edile-

Mihail, büyük bir teessür içinde ce~ti?. 
Halile veda ederken: lmparatorluk, ciddi bir orduy:ı ma• 

- Eğer ıen, Bizans ordusunda oJ- lik değildi. .. Buna mukabil her taraf
saydın, kıymetin daha çok takdir e- tan, kuvvetli düşmanlarla ihata edil-
dilirdi. mişti. 

De!i. Halil, hiç tereddüd etmeden: Osmanlı Türklerinin parlak kılıc -
- Eğer, Bizans ordusunda bana iyi lan, korkunc birer şimşek dbi İ7.nik 

bir iş bulabilirsen, derhal geliıim. kalesinin önünde panldamaya.. Mar-
Diye, cevab verdi. mara sahillerine sığınan Biznns top-
lriihail, bu teklifi derhal kabul etti. rak.larıru her taraftan kuşatmay.1 baş

Muvakkat ayrılığı bile kalbine kcdet lamıştı. 
veren bu sadık dostuna bir nn ka - Sonra .. Avrupa kıt'amndaki Biz:ını 
vuşmak için, İ:z:niğe ~lir ge1mcz der-. arazisi de, her gün lokma lok1na par
hBl teşebbüse gec;ti. Imparatoriçe Te- c;alanıyor .. ve haris düşmanlar tara
ofnnos'tan aldığı bir emirname ile Ha- fından yutuluyordu. 
lili ücretli askerlerin :mbitliğino ta - Bi7.anshların en büyilk düşmanı, 
yin ettirdi ve hemen İzniğe ;ıetirttl. (Bulgar) larln (İtalyan) lard!. Du iki 

Halil, Mihailin gösterdiği bu büyük millet, mariz vücudlerden kolıyca is
dostluk eserini cidden takdiı; ettı. Ge- tifade eden (haşaratı tufeyliye) &lbi 

8 lkinciteırin 1940 .!'"' 

Aded Liralık Lira 

1 2000 = 2000,-

3 1000 = 8000.-

2 750 = 1500,-

' 500 = 2000,-

8 :?50 -2000.-

3S 100 -3500.-

80 50 = 4000.-

300 20 -6000,-

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

talihinizi de denemi, olursunuz. 
Ke~ideler: 4 Şubat. % l\layıs, 

1 Aiustos, 3 İlôncite,rin 
tarihlerinde yapılır. 11 

Kumbaralı ve kumbarasız hesab .. 
larında en az 50 lirası buhı .. 
nanlar kur'aya dahil edilirler• 

İsi. Komulanhğı Sahnalma Komisyonu ilanları 
'----'="-=-="--~~~~~~~~~~~~~--:::ı~· 

Askeri ihtiyac için pazarlıkla aşağıda yazılı iaşe ~addeleri satın ~ iJtl 
caktır. Şartnameleri hergün Komisyonda &örülebilir. isteklilerin tıel~ S•~ 
ve saatlerde yüzde on be, teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlı 11)1111) 
b.nalma Komisyonuna gelmeleri. ; 

Cinsi Miktarı hfuhammen B. Kat'i Te, Pazarlı tl 
Ton Lira K. Lira K. Günü 58

9 

Nohud 50 7500 00 1125 00 ll/11/940 
1~ 

Kuru fasulye 45 11250 00 1687 50 12.'ll '940 
1
0 ,ı l . 

Kuru fasulye 50 11?50 00 1762 50 • 11 
Pirine 37 14060 00 2109 00 10 
:Makarna 50 14500 00 2175 00 13/11/9~0 10.,ı 
Arpa ıehriye 20 5800 00 870 00 • ıı 
Kırmızı mercimek 15 3000 00 450 00 • - ,,~ 

Mkeri ihtiyacı için 12111/940 günü aaat 15 te paıa.rlıkla 658 araba leli'' ' 
astın alınacaktır. Muhammen bedeli 40796 liradır. Kat'i .teminab 6119 lli f'1 

kuruttur .Şartname!';{ her~ Komisyonda görülebilir. isteklilerin ~ -ol'\ ' 
ve saatte kat'i teminatlarile Fındıklıda Komutanlık Satınalma Korn~(l~) 
gelmeleri. 1 

- ıt 
Verilen liatlar pahalı görülen aşa~ıda yaıılı iki kalem yulaf yeni~:;,,oo 

11/940 Jriinü pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi hergün Kotf\\ bi"' 
yörülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beş teminatıar\;(t431) 
likte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Kl)misyonuna ıı;elmeleri. , ıe 

Cinsi Mıktan Muhammen B. Kat'i teminatı th• ti 

Yulaf 
Yulaf 

Ton Lira K. Lira K. 5:ıs 
100 9500.00 1425.00 10.ıD 

11 • 
100 9500.00 1425,00 - .,,, 

A~keri ihtiyacı için 13111t940 günü ıııaat 15 te pazarlık.la muhtet!f ;ı: 
ve eb'adda 178 metre mik.ib kere~te ile 12 kalem muht,.lif cinlll inşs.a. rtıııı'" 
zemcsl satın alınacaktır. Keşif \Kıdnti 14810 lira 28 kuruştur. Kat'i tt }l.ll,. 
2221 lira 54 kuruştur. Şart.n~metj hergün Komi5yonda görülebilir. fstc ,,ı~ 
rin betli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyon°"(ı~ 
meleri. ___..,. 

Orman Koruma Genel K. . 
el ıı. 

Sı:ııt111alma Komisvonntı 3 ~ı~ 
1 - Orman Koruma Genel K. birlikleri için 350 kilo vazelin ile zO 

üstüpü pazarlıkla satın alınacaktır. d JCıf' 
2 - Pazarlı{!ı 11/11/940 pauırtesi l{Unü t11aat 11 de Ankara Yenişehi.:t:11b1~ 

mutanhk bina!'ltıırlaki Satınalma Komi~yonund::ı. yapılacaktır. 1
-~f\ ı' ( 

dan çıkacak istek1ilf'r df" İst.anbulda Sirkeci - Demirkapıda ~rrı'l~ıJf" ~ 
ruma Genel K. Ambar 1ı-1üdürlü~iine na,..arlık fiatlarını bildırCCC le'r' I 

3 - Teklif edcc-<-kleri fiat Ü7~rindPn kat't temin1't1arile birlikte _A,f\ }1"~ 
Snhnalma Komi~vonun;ı, I~t:ınbulrla Orman Koruma Genel J(. ctP-"" 
1'1'iinürliii'!üne müra<'aı:ı.tlPri i1An olunur c7437• ~ 1 

( İsh,,.bıd Vıııkıfl:!ır Jlirekfnrliii-ii İlanları ) 
\... ~~ 

Yıllardan beri tevliyet vazifesine aJ.lka gö~termiyen ve adresi i~:~; 
malôm olmıyan (eski ıfaliye Na:z:ırı Es.scyid Mehmed Hnlet Ef.) ·it,)', 
mütevelliyesi Münevverin idaremize mürecaatle vakfına aid muamele~ et~ 
ve hayir $artlArını yerine Retirmesi için ili.nen vaki tebliı;tata icBı~ıct ' 
diğinden kendisine itan tarihinden itibaren on bes gün daha mu 1, 

ri~~ -~ Bu mürldet zarfında da Ji(elmediği takdirde hakk.ında kanuni ctCP·-
yapılacağı ihtar makamına k~im olmak ü:z:ere Hanen tebliğ olunur. 

Bizans varlığını kemirmek 
)ardı. 

jtıti" 

yar kartalın karşısında, ~erıce)'e fil 

tsf" ıf' 
istiyor - ı sık sık imtiyazlar koparmış ,, . ., ıi-" 

'k b' h' . Un gır"' Bulgarlar, Bi:i::nnshlann bütün Ma- vı ır '8 ın vazıye e 1 " 
kedonya tehirlerine yayılmışlardı. vaffak olmuşlArdı. . ıtPt' ~ 
Fırka ve saltnnat münazaalarından ~tinlerin Bizans kalestfl~rrıe1'lt5'ç1 
istifade ederek oralarda gündec ı;tüııe me!lı, (Galata) lıların e. 11 ıu .._l 

t "' .. .. t.. T ellı ,,ri~>,;,, 
kuvvetleniyorlar., ve sin."-i hareket - ~.reya(.B~urmu~ ~~İrnpa:rat t~)~ 
lerle yava, yavaş isUIAlarını artıra - ~urc? d ı~n~ 

1
- . . büsbüüiJl ~ . .1 

rak Bizans surlarının allına kadar evnn e, a e crını ; . iC'rı ııe!t"" 
sokulmak istiyorlardı. etmişler .. Bizans kalesınJJl .,,~tıl .1 ; 

l·ıaı l ( · Venedik ve C'ene- ayrıca kendilerine mahs\1.
5 e>'ıeııı' yan ar yanı . k 1 · tesıs 

vizliler) ise, bütün Biz.ana sahıllerinde ve ~ıcaret mer ez erı ~İ 
müstemlekeler ve deniz tlcarel mer- !erdi. teS"~ 
kezleri kurmuşlardı ... Bunlar, Bizans , *** . tıS Jcııt~ 
donanmasının ve Blı.ans ticaret ge - lmparator Mihail, BızB r ,. _ \ 1 

milerinin günden güne zeval bulma- Uıtinlerdcn istirdada ksfllde td1
·0lJf 

· t b merkez J ıc: 
sından istifade ediyorlar .. ticaret ve zaman, vazıye u ırrıalt ga 

0 lktısad membalarını kamll~n ke-ndi bu vaziyete galebe ça ıd· 
ellerine geçirmek tc;in bütün kuvvet- bir iş _değildi. fı Y"ilrJ1,,ıtıJ1 

\erini sarfeyliyorlardı Bu işin en güç bir tar~ rıJ 111' 1'11 e" 
. da. (para) meselesiydi. sııa .l('\., .A' 

Du milstemlekelerin en mühimmi, d• u ııt•· 
koca Biıans kalesinin karşısJndaki edeta iflb etmişti Sara.Y n~Jşf• ~ttl 

den debdebeler ve tanla jbB' 1tıı' 
(Galata) şehri idi. .. Bu küçücük ~e- m'le zoraki bir gösterişte11.... ',,,,~" 
hir de, Bizans kalesi gibi, metin bir ' . . .. · ıasav'*l>" 1 tt:r 
rurla çevrilmişti. Bu şehri, (Venedik - Halbukt, Mihaıhn oıt.Sl 

kuvvetli bir ordu, psras~ JoJ 
Cenova .. Piza) tüccarları kurmuş - .. ,.or:' 

kül l"debilirdi? o,iiftı· ı:ıt 
lardı. Evveli. Bizanslılara birer mi- l\iihail, sık sık flalille gl"rdıfl ..,ti 
safir gibi sığınan bu İtalyan bcıirgln- b ııı " ... " ve her ~örüşmede de. ~- orı" cır' 
ları. çok zaman geçmeden kuvvetle- !!<'diyordu. Halil, bir gu",eıeıer ~ 
rini artırmışlar .. birdenbire ev sahibi b .ne dinledi. Ve sonra. ~ .-,.ıcet 1 
olmuşlardı. ı şo ~· fındakl düşünceler nı _( 
Biuıns limanının en hikim nokta

sına yerleşen bu parazitler, artık ya
vaş yavaş nüfuzlarını artırmıtlar .. Bi
:z:nnslıları ba:z:an tehdid ederek ve b11.
zan da onlara yardımlar ıöstererek, 

li'•[J-' .., .. 
etti: .. ıe ge -~ ~ 

- Vasilevüs!.. Bana oY bLİ)o-0 
hükQmetin varid:ıtının t~ıdıt· e"Ji.} 
mını çeken, hassa alaY 

8~"' ed 
(il ...... 
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