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HAKİKAT' in 
lttilli Piyango 

• Hediyesi kuponu 

No.3 

l•kup Kadri KARAOSMANOGLU 

~ ~ küçük makaleye fU 
~ tantanalı ıerlevhayı ko
bir . Yerken ne kadar iddialı 
ııı; •aııyete düıtüğümü idrak et
ı;/0• deliilim. Zira, bu batlık 
~ ~Utlaka Montesquieu'nün bi
lııt dıliınize -zannederim- cRo
~ lrnParatorluliunun tevket ve 
"~ frıeti '7e esbabı • inkırazı» un· 
ı.~ 1 altında tercüme edilmit o
ı, b "'•ıhur eıerini hatırlatacak 
Lir lt makale muharririnin ona 
ili nazire yapmak İltediği huıİ· 

"erecektir. 

• 

GÜNLÜK AKSAM 

bir ~~men itiraf edeyim ki, böyle 
lır •1>r' •ili niyet benden uzak -
ııı; ,Serlevhamda «İnkıraz» keli
~t!~ Yerine meseli «buhran» 
dıııı ~•İni kullanmı• olsay -
l\ı..'_ ihtimal, ıize bu kadar taf· 
b~'"f IÖrünmiyecektim. Fakat, 
ıı.,.~are ki, tahidi olduğumuz hi
ı, •r haddi zatında pek büyük 
te,;·~•hiptirler ve bunlan, gelip 
1\.

1
•

1 aıkıntılann adı olan cbub-

Bir Yunan müfrezesi, hafil makinelltüfekle ıteş ediyor 

Yunanhlar Arna. r Askeri vaziyet " 

"' l' loJı. u~atile vasıflandırmanın ar-
Vud topraklar-lnda l talyan-Yunan harbinde 

vaziyet gene tamamen 
aydınlanmamıftır 

ıı-.)"l<•nı kalmamıtlır. Bütün ma 
ı..i: • bir medeniyetin, bir ile
~ 1batııı karı11ında bulunuyo• 
llltv fle, bana, Montesquieu'nün 
ltb;-•u~nu hatırlatan, yani, pek 
ıı,, 'ı bır fikir zencirlemesile, Ro
)id tnparatorluğunun inkıraT.ını 
b,, :ı:,eaile teıkil eden ıebeb de 

.\. uıtur. 

Londra 9 CA.A.) - Yunan ve İtalyan 
kuvvetleri, timdi, Yunan ve Amavud 
hududunda karfı karşıya gelmiş: bu
lunmaktadırlar, 

Şimalde, Yunanhlar Amavud top
raklarında har~tmektedirl,..r. Fakat 
Görice hlli İtalyanların elindedir. 

Cenubda Yunan kuvvetleri biraz da
ha ilerlemişlerdir. 

Bir mıntakada İngilizler Yunanlılar .. 
la birlikte harbetmektedir, tııı.ı.'•~rı hemen hemen iki bin 

lıl.,, hır zaman meıafeıile ay • 
~.'I bulunan bu ilci taribi hi.di
~:· Avrupa medeniyetinin çö
~~ ile Roma lmnaratorluj(unun 
ıı.. •ı h"d' 1 . . . d k. -~ . a ııe erının ansın a ı -~-
it ~1 0 kadar bariz, o kadar ~o-
1').,!Pıcıdır ki, insanın, gayrıih
~ı: •E:lı, ıimdi ıarka dönelim. 
İl), darı artık bayır kalmadı." •ea· ıı.1 ı ııeliyor. 
"ııı; • Fransanın çökütünden 
ti b~' tarb bölgelerinin her han· 
~ı._ it ıtoktaımdan meıeli lstan• 
:'1t R•lebilmek imkinını bulan 
~ ~ryah zindandan kurtulmut 
~~ıı-hhkum gibi yere kapan!p: 
°")k •rn, dünya varmıt l» dıye 
~. "rnalıtıı_n kendini güç zapte-

ı..':ııi V· .. d A 1 .~ıı· ıatul kıyıların an t aı 
N'nlrıe, boyu buzlu ıimal ıula· 
~~· ~ık Akdeniz sahillerine 
~b' 

1
u.,.Yan bu, dünyanın en 

\ 'ık . ' ~ ~. en mamur, en zengın 
)\id du.enli toprak parça!!, 
~C:r::' •l<avimler muhacereti., 
-..ı,,., •n akmlan•, ve cAtill4 İ•· 
tılı,, • devirlerinin kahotik ve 
~ ''"•rn· .. ~t, b ı tnanzaraıını goıter -
~:ı İıı •tlamııtır. Burada, yal· 
~ ~,~f~ıı ve topyekun bir har· 
1~1< lı sahnelerine; burada, 
~ ~b1 !,•kı_lan, yanan tebirle~e, 
\, ~ insan yığınlanna; zın· 
~~~lrnu, milletlerin için için 
i,~eı.1 arına; burada, yalnız be
,:ıı>, \ Yavrulardan, döıekteki 
-~ ~tt~a kadar nice maıumla· 
~~ lamına değil, burada, en 
l:~ıı~~n.aıile bir ıoıial •. n!~~!"ın 
""._, .'llıın sanılıp çokuıune; 
~ b, '"•.ani ve ahlaki kıymetle-
~ ~'1.lldondürücü bir ıür'atle 
~ .. '"•ılanna ıahid olmak· 

b. ı:.k. 
">i kı devirlerde insanlar bu 
~~İi .~llekt if feliketlere veya 
:~~ ~tl~~e uğradıkları za?'1an 
ll'_~ ıo hızım isyanımız nedır ?» 
~ı,,, '••lar ve akın ııkın ma· 
·,otta koıarlardı. Hassatan, 
' ı. '<atnan' da halk kütleleri 
.l\,d 'den çıkmaz, herke•in al-

1.:I~ ~den kalkmaz bir hale g~\
' ""'•k kuh~an ııünlük kokular ile 

'tıı "if bir miıtuizim duma
'lı~'b 'ılı . 

"'ıiıı"1•r ııünah çıkartma me
~"•t~ Yeti,emiyor; Papalar 
ı.:~ıı,,~ ıı •atacak bir ar,ın yer 
~~ib Ot~~· Bedenleri ufunet-
~ tı~ı._ _çuruten veba ve kolera 
lıı,'' oı''1• beraber ruhlann hum· 
IO..~ln türlü türlü hurafeler, 
lıı,:O,,u11 ~alihulyalar, hayalet 
\ • •tr ••ı alabildiğine ııeni,li • 
ı, d, d •lı &anyordu ve o zaman· 
~ tib; • tıpkı bu yıllarda oldu· 
._b~ t·~"'urni felikcıin aebeble· 
,,~ ...... 
~ ~ııı U anlaıılamadığından 
\ 'r •h:•~bı teıkin edilmek i-
~'deı dıler veya zındıklar •· 

q;, ''İh~'• •!ılıyordu. 
ı.., ki, ~n ne garib bir tecelliıi
~ltııı;•upanın bu ikinci Orta· 
~ leılk • da )'Ukanda ıaydığı• 
1,,_~i~'n •tle~in •• ııe.ne bir nevi 
~}tıtı ı .. n111tııızmıne meydan 
ı1 '>i b ~0rüyoruz. Papa Haz -

Şiddetli topçu ateşi 
Atina 9 (A.A.) - Yunan büyük 

kumanda heyetinin bu gece neşrettiği 
tebliğe göre, cephede tiddetli bir top
çu atetl devam etmektedir. İtalyan:ar 
mevzii hücumlarda bulunmuşlardır. 

Bunlar h•P"i Yun anlılar tarafından 
tardedilmiıtir. 

İtalyan esirleri 
Atine 9 (A.A.) - Büyük miktnrd~ 

İtalı an horb •sirl•ri Sellniğe gelmeğe 
devam etmektedir. 

İtalyanlar köyleri 
bombalıvorlar 

Atina 9 (A.A.) - İtalyan hava kuv
vetleri Korfuyu ve civarındaki köyleri 
bombalamışlardır. Bir İtalyan tayyaresi 
tayyare dah lopları tarahndan yere 
düşürülmüştür. 

Avlunyaya bef ton 
bomba atıldı 

Atina 9 (A.A.) - Avlunyads1<i İtal
yan üslerine 5 ton bomba atıldığı, mü
him hasara sebebiyet verildiğı blldiril· 
mektedir. 

Yunanlı lar 160 esir 
daha aldı lar 

Atin• 9 (AA.) Reoml bir tob-
li~e göre, Yunan kuvvetleri, dün, 
muhte-1if hareketlerde bulunl!rak 150 
esir almışlar, silAh ve mitralyöz iğti
nam etmişlerdir. 

[Yunın-İtal~r•n harbine doir diğer 
hahforler 3 Untü Ahlfemizdedlr 1 

Amerikan 
milyona 

ordusu bir 
çıkıyor 

Va~in,ııton 9 (A.A.) - Harbiye Ne• 
znreti, Birleşik Amerika devletleri or 
durunun kuvvetinJ bir milyvna çıkar
ma~a karar vermiştir. 

İngilizlerin yeni bir 
hava hücumu 

Zürich 9 CA.A.) - İngiliz hava 
k vvetleri dün Friedrichshafcn Al
m~ üssüne flddetli bir hücumda bu
lunmuşlardır. Vuku bulan yangın .. v~ 
infilikler. İsvjçredeki Constance golu 
kenarından müf8heJc olunmuş~ur. 
Bu gece İ.wlçrede üç kere alarm lfa
reti verilmiıtir. 

20 Alman, 6 İngiliz 
tayyaresi düşlü 

Londra 9 (A.A..) - İngiltere üzerin· 
de dün vuku bulan hava muharebe .. 
lerinde 20 Alman tayyaresi dü,ürül· 
müıtür. İngiliz hava kuvvetleri 6 avcı 
tayyaresi kaybetmiştir; fakat, bunlar ... 
'dan ikisinin pilotları kurtulmuştur. 

Londraya Alman 
hava hücumu 

Londra 9 (A.A.) - Bu gece Londra
ya yaklaffln 50 Alman tayyaresindcn 
mürekkeb bir ~p tayyare d.a.fi tt.p
larının gayet tiddetli atetıine maruz 
kalmııtır. İngiliz avcı tayyareleri t.'lra! 
fından taltib edilen Alman tayyareleri, 
Qn dakika sonra, c:ekilmeğe mecbur 
knlnuşlardır. İki Alman tayyflresinin 
düştütü müşahede olunmuştur. 

Dünkü Yunan \'e itrılyan feb
lijlerinden bir ,ün e\·veline •it 
askeri variyet hakkındı çtkan 
mina ,udur: 

Yunanlıların ıarbi J\l~kcdonya 
cephesinde Prcsba giihi cenubun 
dan Görice uuntııka~ına doğru 
icrasına teşebbüs etıni, bulunduk 
lan mevzii taarruz hareketi mü· 
himce muvallak.i~·ctler tc min et
tikten sonra fimdılik tc\·akkuf 
eder Jibi olmu:tur. Biilün cep
hede to_pçu muhattbesi devam 
etmi,tir. Epir cephe.sinde de ltal
yanlar taarruzlanna devanı ede· 
rek Kalmas nehrinin c..;ouubundR 
ve Kalibakl - Yanyft yolu üze ... 
rinde bir parça daha terakki et ... 
mişler, Yunan sol cf'nahı miin
tcluuındaki kıt'alar JJafi{to seri 
alınmıştlr. 

itaJyanlann son birkaç gün 
ıarfmda Aroavudluğ~ yeul kuv
vetler getirerek l.ıunJArla Epir 
mıntakasmda ve Yanyn .. Pnr· 
ga hattına kar,ı başlachk1an ta· 
arruzu daha ziyade ınkışhracak
lanna esasen intizar edilr.ıek!e 
idi. Diğer taraftan, arhk st{cr• 
bcrlikle-rini ikmıd eden \.e yı,C:t• 

naklarını tamamlamak üzere bu
lunan Yunanhlann da onların hu 
taarru.7.lartna karşı şiddf'tli bir 
muka,•emet ibraz cdec~kleri to.· 
biidir. Binaenaleyh, önümüzdeki 
günler zarfında İt1'lyan .. ~unan 
cephesindeki harbin d'l!Ul şid

detli safhalar röstereceğini bek· 
lemek li.ıımdır. 

Epi.rdeki Yunan solccnah miin· 
tehasında bulunan bat.J birlikle· 
rin hafı{ bir surette celi çek.it
mesi, bu husu!'ita taf.,ilıit ınevcut 
olmamasına rağmen hiıte pek o 
kadar ehemmiyeti haiz değildir. 

Evvelce de söylediğimiz cibi Yu· 
nanlılar bu mıntakada mütcad· 
did ,.e mütcakıb me\rzilerden is· 
tilade suretile bir müda(aa harbi 
yapacaklardır, Bu sebeble, bir 
parça geri çeki1mrlerl, hatti. bu 
geri çekilmeyi daha bUyi.ıkçe bir 
mikyasta icra mecLuri5etinde 
ka:lmalan bu harbin netice-ıı;;i Ü· 
ı:erinde ~aslı ve hayati bir tt'sir 
gösteremez. Kaldt ki, !talyanJn .. 
nn bugünkü kuvvetJ,.rilc Yu· 
nanlılan böyle bir harekete İC• 
bar edebilmeleri de ştipbcUJir. 

Bu kısa mülılhaı.adan sonnı ,.a 
:dyetteki müphemiyetin J'~ne de· 
vam etmekte olduğunu kaydede
reğiz. Hatta, l\lanast.ırın nıeçhul 
tayyareler tarahnd.nı bombardı
manından birkaç ıi.ın '°nra Yu· 
ıoslavyanın en mühim tiKCr1 şah 
Ayetlerinden biri olan Jlarhiye 
Na:ı.ın General Nedjç\n hılibuıi· 
le, bunun yerinı: İt11lya"lnrfa an 
la ma taraftarı olduÇu ~Öl Ienrn 
~nenıl Paçiç'ın tayininden 11on
re bu müphemlyetin arthtını bi
le söyliyec:.?ğiz. 
İtalyanların, YunanlıhnR kar

ıı ilk tahsis ettikleri kuvvetlerin, 
Elen oı:"dusunun bii;;·iık mrllınctl 
ve takdirlere 11;eı.a cesareti ka~ı· 
sında kifayetsiıliii R'11a.şı1dıktan 

v~ bunların mühim bir 'ekildc, 
yani belki bir misline yakin ola
cak bir tan:da takviyC!'i 1arurt 
bir hale geldikten "'lnra Yuıos· 
lavya, İtalyanlar için, daha kıy
ınetli bir mıntaka haline J:"elıY'lt•· 
tir. Zira, Arnavudluk hududuna 
yeniden mühimce bir kuvvetin 
sür'atle sevki ve bu !iurctle mik· 
tan hayli artarak olan İtalyan or 
dosunun ia.şe ve 'knuıl ı .. lerinin 
tanzim ve trmin.i ifin muktezi 
demiryollan, Yugo~lavya ara7i

sinden ceçmektedlr. iıalyanlann 
bu kıvınetli rnmtakad"n istifade 
edcbil~ek itin si) R.si ve askeri 

bütün pyreHerini s..tr(efınckfc ol 
duklan ve lcab edent bu hi J,ir 
mihver l!;i haline ifrağ etmek
ten de çekinmiyecek1el'i tahmin 
olunabilir, 

• •• 

,;__......;_~~~~~~-

Hitler yeni bir 
nutuk söyledi 

Berlin 9 (A.A.) - Alman Führer 
ve Şansölyesi dün akfBm aiyast ve çok 
uzun bir nutuk irad etmiştir. Bu nu ... 
tuktan bazı parçaları aşağıya veriye· 
ruz: 

HitJer, eski Alman~·a!'ıın vaziyetini, 
914 harbini, o vakitki mağlUbiyetin 

esbabını, uzun uzadıya. tahlil ettikten 
!fonra kendisi iktidar mcvkiine geldi
ği vakit Fransa, İngiltere ve İtalya Jle 
bir anlaşma yapmak i!tediğint ve bu 
üç memleketten yalnız ~lussolini'nin 
~üksek dehasile idare edilmekte olan 
Italyanın kendi teklifini kab\•l e!tiği 
halde, diğerlerinin reddetti:hü M>yle
miş, İngiltereye yaptığı allıihı.:;.lanma 
teklifinin İngiltere tara.ftnda!' kabul 
olunmadığına işaret ederek Ingıltere 

ve Fran!"anın mütemadiyen harbe ha
zırlandıklarını iddia. etmif ve şöıleri· 

Bitler nutuk söylüyor 

•- O vak.it mesele harb1en içtinab 
etmek değil, bu harbi bir, iki veya üç 
5ene tehir etmek gibi hir ş~kil almıı 
bulunuyordu. İngilterenin harb i:!!tedi
ğini anladığım vakit, bu harbin benim 
ı:amanımda olmasını arzu ettim. Çtin
kü, ben yalnız Almanyanın onlarca, 
yüz.terce senedenberi yt?tiş!irememjf 
olduğu derecede meşakka müteham
mil bir devlet adamından ibaret de
ğilim. Aynı ı:amand.a Almanyauın en 
büyük otoritesine de sahih bulunu
yorum.• 

Mitler, bundan sonra bir sene ev· 
velki vaziyeti bülisa ettı.k.ten seınra 
demiştir ki: 

•- Bir sene evvel Polonya ortadan 
silir_miştir. Bugün, o tarihten bir aene 
sonra, sizlere yeni muYaUaklyetler 
haber verecek vaziyette bulunuyorum 
Bütün Avrupa kıt'ası yaY"at yaVRI 
kendine gelerek müşterek dü,man .o
lan İngiltereye karfl he11di kend•ni 
seferber ediyor. Almanya tu kıt'aya 
hürriyetini bir knç ay içerhinde ~i
hakkin verebilmiştir. JngHterenin bü
tün Avrupayı Balkanlaşurmak teşeb· 
büsü akim k.almış ve k'lt'f ııııurctte ni
hayetlenmiştir. İngiliz devlet adamla
rı bu noktayı ivice ba,ıanna yerle•· 
tirebilirler. İngiltere, biih.in Avrupayı 
Jtarmakarışık etm~k istedi. ~imdi o
rayı Almanya vP. Italya yenıden tan
zim edeceklerdir.• 

Hitler, Almanyanın nihai 1a(ere ka
dar harbe devam t'.:'deceğini ıöyllye· 
rek nutkunu bitirmiı;;tir. 

Bir İngil iz tayyaresi dört 
İtalyan layvaresini 

kaçırdı 
Londra 9 (A.A.) - Brendizi ve Ta· 

ranti limanları üzerinde kc~if uçuşu 
yapan bir İnqiliz tayycı.res\. dörl: Jtal
yan _tayyaresinin hücumun"- u{tran:ııt
tır. Ingiliz tayyaresi, bunl'l•·dan bırl
ni ciddi surette ha...ara uV-11.ttıktan. ve 
diğerlerini de kaçm11ğı n·rrbur ellik
ten sonra keşif uçu'"una d~vam et
miştir. 

Bir İtalyan generalinin 
İngiliz hava kuvvetleri 
hakk ıııufaki fikirleri 

~k •ıta olmak üz~re yakın 
t.\:ı.~•rbın bazı devlet reiı· 

....., lalıifo Z ıütun 1 del 
İ...ondrRda ban binttlar tahrib edU· 

ıniflir, Ölen vı yaralananlar vardır, 

Londra 9 (A.A..) - İtalyan ta.vv:rrc
cilik mütehassısı General Romano 
Popolo di Roma gazetesinde netr('ltiR;i 
bir makalede İngiliz hava kuvvetleri· 

........................... ...,..., ... lniıl tesirli faaliyetini kabul elmiflir. 

Kara 
• 

yerıne 

sapan 
makine 

\ Ankara (Hususi) Am<rlkadan retlrilen 
ziraat makinelerinde yapılan tecrübeler müı
bet neticeler vermiştir. Ziraat Veki.leti, Ame
rlkadan 3 milyon liralık ı:iraat makineleri daha 
getirceektir. Bu hususta yapılan ziraat proı
ramına ıöre, köylü kı.ı a sapandan kurtula
caktır. 

1 Atatürkün ikinci 
ölüm gıldönümü 

yurdun her 

ihtifaller 

Yarın 

büyük 
tarafında 

yapılacak 

Ebedi Şef Atatürkün ölümünün 
ikinci yıldönümü yarındır. Bu 
münasebetle yurdun her tarafında 
ihtifal toplantıları yapılarak su ... 
yük Önderin aziz. hatırası taziz 
olunacaktır. Şehrimiz.deki bütün 
Halkevlerile Üniversite ve mek· 
teblerde yann saat 8,30 da Ata.
türkün ı.yrak ve çiçeklerle ıüı· 
lcnmit büst veya fotoğrafları et
rafında toplanılacaktır. Eminönü 
Halkt:!vindeki toplantıda Vali LUt
fi Kırdar, İstanbul Komutanı, bü
tün mfilkj, askeri ve Parti erkiını 
ve Halkevi mensub1arı, resmt ve 
hu.sust teşekküllerin müme~illeri 
bulunacaktır. Parti kaza idare 
heyeti azasından Atıf Ödül Ata ... 
türkün gözlerini dünyaya kapa· 
dıkları saat olan 9 u beş geçe top
lantıyı açarak· hazır bulunanları 
beı dakika tazim sük:Utuna davet 
edecektir. Bundan sonra Halkevi 
reisi doktor Yavuz Abadan Ala· 
türkün hayatı, memlekete yap
tığı büyük hizmetler hakkında bir 

hitabede bulunacak, bunu müle
akıb Milli Şef İsmet İnönünün 
beyannamesi okunacaktır. Top• 
lantıdan sonra hep birlikte Gül· 
hane parkına gidilerek Atatürkün 
heykeline bir çelenk konulacaktır, 
Yurdun diğer bütün Hal.kevlerln ... 
de de ayni tekilde merasinı yapı· 
lacaktır. 

ÜNİVERSİTEDE 

Üniversitedeki ihtifale 9 u beş 
geçe Üniversite merkez binasında 
ba,Ianacaktır. İhtilal, Rektör An· 
karada bulunduğu cihetle Edebi• 
yat fakültesi dekanı Himid On
gunsu tarabndan açılacaktır. 

İhtifal esnasında bir çok talebe
ler söz alarak Ebedi Şef Atatür
kün hatıralarını birer b~r anla· 
tacaklardır. Bundan sonra Saray
bumu parkında At.ktürk anıtına 
çelenk koymak üzere bütün Üni· 
versite gen.eliği yola koyulacaktır. 
Şehrimizdeki bütün diğer mek· 
teblerde de ihtifal yapılacaktır. 

Türk-Elen dostluk birliği Yunan 
askerlerine hediye gönderecek 
Vali Dr. Lutfi Kırdar, şehrimizde 

İtalyanlar arasında bir Yunanlılarla 
kavga olduğunu tekzib ediyor 

Yunan .. İtalyan harbi başladığı za- ı sadan yiyecek ve giyecek toplayarak, 
man, tehrimiıdeki Yunan tebauının Yunan k.ızılayına teslim edeeektlr. 
Yunanistan& gittiğinden bahsetmt,Uk. Fransızca ·Beyoiluı gazetesi, Beyo~
Yunan konsolosluğu İstanbulda, aıker... lunda bir lokantada, Yunan tC;ba&!.\ile 
!ik çağında bulunan bütün Yunanhlan İtalyan tebaası arasında bir kavga çık· 
vazifeye davet etmiıtir. Diln 237 Yu· tığını, bu kavgaya zabıtanın müdahale 
nanh vize alarak Yunıınistana gitmiştir. ettiğini yazmıştı. Vali L(ıtfi Kırdnr, şeb 
Şehrimizdeki Türk - Elen blıliği de, rimizde böyle bir hAcfue olmadığını 

Yunanistanın istiklali için çarpışan söylemiştir. . 
Yunan askerlerine yardım etm..-k mak- ARNAVUDLUK H~R~IYE NAZJRJ 
aadile bir toplantı yapmı,tır. Bu top... DA GITI'J 
Jantı Yunan kolonisine meıuub Yunan· İtalyanın ~avud~uğu işgali ilzeri-
1 ntıya Yunan kolonisi.ne men.sub Yu- ne memleketimıze iltica eden Arnavud 
:anlılar iştirak etmiş, Yunan kadın· devJet adamları ve. zabitle~ de birer 
Jarının Yunan ask.ederine kışhk he· }:lirer Yunanistana gıtmektedirler. Bun
diyeler göndermesine karar verilmişbr. ların arasında Arnavudluğun Harbiye 

Türk - Elen birliği de, piya- Natın da bulunmaktadır. 

Tramvay, vapur ücretlerine Ha
va Kurumu için zam yapılacak 
Şehir Meclisi dün öğleden sonra top· 

lanmış;tır. Ruuıameye geçilmeden evvel 
mecliMn ikinciteşrin toplantıları müna
sebeti1e Milli Şefe, Meclis Reisine, 
&,vekile ve Parti Genel Sekreterine 
gönderilen telgrfalara gelen cevablar 
okunmuştur. 

Bunu müteakıb tramvay, tür.el, vapur 
ücretlerine hava kurumu için on para 
zam yapılması hakkındaki teklif mü-

kılan ve 941 senesi zarfında idare ta
rafından vazifesine nihayet verilen me .. 
murlara birer aylık ikramiye verilme· 
sine umum müdürlük mezun kılına
caktır. 

Rumamedeki diğer maddeler de 
müzakere olunarak ali.kalı encümenle
re havale olunduktan aonra meclis salı 
günü tekrar toplanmak üzere n:üzake· 
relerine nihayet vermiştir, 

Maresal Timosen-. ' 
konun mühim 

bir nutku 
Moıııkova: 8 (a.a.) - Tass ajıruıı bil· 

diriyor: Sovyetler Birliği Müdafaa Ko ... 
miseri Mareşal Timoşenko, Sovyet ih· 
tililinin 23 üncü yıldönümü mıinase ... 
betile Kız.ılrheydanda yapılan toplan· 
tıda söylediği. nutukta başlıca tunu 
aöylemiıtir: 

•- Sovyet milletlerinin yarabcı bü
yiik bir it senesi daha geçti. Bu, bil· 
yük ihtilll tarihinde Bolıevik partisi
nin, büyük St.alin'in kiyasetli sevk ve 
idarem elbnda nıemleketiınlzin ka. 
zandığı ve ehemmiyeti bütün dünya
ya tamil tariht yeni Sosyalist :zafer
lerinin bir senesi olarak kalacaktır.• 
Mareşal Timotenko, bütün sahalar· 

da tahakkuk ettirJlen terakkileri kı
ııı;ca hatırlatbktan sonra tözlerine 
şöyle devam etmi,tir: 

•- İhillilio 23 üncü yıldönümünü 
levkaJ.Ade karışık enternuyonal bir 
vaziyet içinde kutluyoruz. Hatb dai• 
ma artan bir genişlik almaktadır. Harb 
her an yeni memleketleri. yeni dev· 
telleri ve yeni milletleri içine çeki• 
yor. Şimdiden dünya nüfurunun ya• 
rwndan fazlası bu kıtale girmi, bu ... 
lunuyor. Harbin kanunları flddetli ve 
merhamet.sizdir. Harb ölüm ve ceza• 
yı ekiyor. Yüz binlerce Y.işi telef ol
maktadır. İ.şçl ve köylünün emeğile 
vücud bulmuş olan sayısız en yüksek 
harst ve maddi kıymetler mahvolu· 
yor. Milletler arasında sulh vatanımı· 
zın emniyeti olan StnlL"l'in harici .si· 
yaseti, Sovyetler Birliğini yeni parlak 
ı:aferle.re götünntiştür. Sovyetler Bir· 
liii harbe: i•tiralc etmiyor. Enternas
yonal me!'ielelerin hallinde Sovyetler 
Birliiinin rolü pek büyümüştür. 

Kızılordunun kuvvet ve kudretin• 
dayanan Sovyet hükOmeti. Besarabya 
ve timall Buk:ovina ihtitahnı Roman.-r 
ya ile dostane halletmiıtir. Bes:ır-ı.bya 
ve Şimali Bukovina milletleri b:. ';ı:a
ten ve Rumen mütegallibelerinın elin 
den kurtarılmıştır .. 

MaretaJ TlmOfOnko ıözlerlol f(;ylı 
bitirml•lir: 

-- S....,..tl..- BIJ'llil hududlannın 
emniyetini müdafaa ve devletin men ... 
faatlerini vikaye •derek hu1utlannı 
Finlandiya körfeıl, Baltık denızi ve 
Tuna kıyılarında milhlrn ıurette iler
l•tmiftlr. Kapitalist Alemi boyun el
meğe mecbur olmu,tur. Bu, memleke· 
timizln müdafaa kabilJyetinl arttır ... 

mak bakımından fevkallde ehemmi· 
yt-ti haizdir. Fakat icraaim'.ı7 h,.r ne 
oluraa olsun. bundan ıurur duyarak: 
elde edilen muvaffakiyetlerle iktifa 
ederek duramayıı:. Her türlü te~adüf .. 
lerle dolu bugünkü gergin enternaa• 
yonal vaz.iyette aı:amt uyanıklık tös ... 
termeğe ve St.alin'in direktilJerini ha· 
tırlamaia mecbunız: cAskert tecavüz 
tehlikesini karşılamak, hlçbir tesadl· 
fün ve harici düşmanlarımızın. hiçbir 
manevrasının bl:zi gafil avlımııı.ına 
nı•ni olmak için bütün milletimizi. 
Mimf seferber halde bulundurmak 
lizımdır. Bütün bunlar bizi, memlf'ke
timiıin iktısadi ve askeri kudretini 
artbrmaA"a, her vasıta \le Kıztlordu 
donanma'.'iının takviyesine çahşnuıl:a 
mecbur ediyor. 

Kızı.lordu, mukaddes vazifesini yap• 
ma~a ve Sovyet milletle.rinin muhab· 
bet ve itimadına liyık oldu. Bunu 
her an lsbata hazırdır. Hükt1ıne:U ve 
Sovyet Komünist Partisini temin ede• 
rim ki Kızılordu, Sosyalist de-v1etJni
ı:in muke.dde.s hududlarına tecavüze 
cür'et edecelclen hükQmet ve parti
nin vereceği ilk emirde he.r an yıldı· 
rım. «{bi bir mukabelede bul.mmıl:a 

ı:akere edilmiş; ve muvafık görülerek I """""""""""'""'""'""""""'""'""""""""""""'""'""'""""'""'""""'""""""'"""""""" makama havale edilmiştir. 

amadedir.• 

Bundan sonra ruzname birinci mad· 
desir:de İstanbul Belediyesi Tramvay, 
Tünel ve Elektrik işletmeleri umum 
müdürlüğünün 941 yılı bütçesinin tet
kik ve tasdikı için yapılan teJ...Ji.( ayni 
idare murakıbları tarahndan hazırla
nan bir raporla birUkte encümenlere 
havale olunmu,tur. 

Bütçeye nazaran idarenin 9U yılı 
bütç-estnin muhammen varidatı 10 mil
yon 400 bin liradır. Kadro harici hıra-

Marefal Fevzi Çakmak 
Ankaraya döndü 

Ankara (Husust) - Genelkurmay 
Başkanı Mare~l Fevzi Çakmak, muh
teüf mıntakalarda yapbğı aeyaha.ttcn 
avdet etmi,tir. 

Bir okuyucumuz bef 
yüz lira kazandı 

Karilerimize hediye etmit 
olduğumuz Milli piyango 
biletlerinden 177926 numa· 
ralı bilete bet yüz lira ve 
diğer 33 bilete de amorti 
isabet etmit tir. 

177926 numaralı biletin 
sahibi Fatih, F evzipafa cad 
deıi Bır.thoca ıokak No. 32 
de Aliye Sülündür, 

-

I 

l'ILDffilM HARBİ 
AJman - Ne duroyorsun yahu ? Ben sana böyle ml öirettim? 
İtaly1,11 - Bırak canım 1 Yıldırım ııibi inecektim amma.. dperisaikaya çarpbm. 
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ŞEHİR ve MEMLEKET 
H A BERLERİ 

Saadetten mahrum 
Yazan : Kerime Nadir 

1ı1· 
Gün ağır ağır sönüyor, etraf kararı.. senin kadar sevemem ve sensi:t ya • kendi hatasile gelmemiş;. Bu on\111. _ 

' 
yordu. Sakin ve scssiı. bir akşam baı- ıayamam anne!.. nında, babadan mevrusen yt?rleşnııt 
lamaktaydı. Gene kadın eğildi, endişe Ue oğ· tir. 

Melih, uzanmış olduğu oezlongdan lunun yüzüne baktı. Bu sözlerin bir Gene kadın birden yerinden sıçtsd.ı· 
kalktı. Pencerenin önünde otul'an "e buhran başlangıcı olmasından korku- Teliş ve heyecan içinde: 

• 
Biri ~ ' 

l•svı'çre fabrı"ka dalgın gözlerle uzakları seyl'cden an- yordu. Bu tecessüsü hi.,eden Melih _Fakat..... • •..• r.r, 
• nesine yaklaştı, birdenbire doğrulmuştu: Diye itiraz etmek istedi. ~ 

Oda l~tu. Buna rağmen, kadının -. Beni İsviçreye yalnız göadermck ayni tavırla devam etti: .;~ 
gene ve çok güzel olduğu farkolunu- için ikna ettin!: Fakat, bunun müm- _ Dinleyiniz efendim .. .Belki : ,_ 

[Ba.,.,,akaleden devam) 

leri, ;:;ç, dört yıldanberi Avrupa• 'ı,Evt.orı"nde erzak yı tdto'id eden harb , ve ilrtili.I litJ 

;•111111111111111111111111ııttıı1111111111rıııııu11111111111111111111~ 

1 KISA HABERLER 1 
i111111111111111111ı111u111111111111111u111111111ııııımuıı1111ıııı"i 

tehlikelerine kartı gene bariz bir 

hıristi)ıuı vııayretile harekele b' 'kt' 1 • g~lerdir~Jfo yüluek sulh mü- ı r ı· ıren er mı 
dafilerine sört' eğer medeniyet\ . . 

aleminin nizamı yenid"" tebli- lı.----------::------
keye düştü, eğu, yeniden hak ' var ", yerİQ,e kuvvet p •nsipi kaiın ol • ~ 

1 

Bol yiyecek maddelerimiz 
okluğu halde, bir endi'e 
'ile evlere erzak doldur· 
' mak gülüne bir harekeHir 

lktıaad 
* TCTÜN - Amerikan !<unıpanya

ları, bu yıl Ege mıntakasından her se
nekinden fazla tütün alacaklaıdır. Bu
na sebeb bu sene tüti.ınlerin kalıte iti
barile gayet nefis olmasıdır, * BASRA YOLU - Anıerikııya 
Bura yolile ihracata filen başlnnmıştır. 
Dün mühim miktarda mal !levkrdılmi.ş
tir. Bu mallar Ba,.radan Amerikan va .. 
purlarile nakledilecektir. 

1 k 
• k yordu. Oğlunun yanına sokulduğunu kün olamıyacağını anlıyorum... Bir - cinizin böyle blr hatada bulun~• ı.a~ 

arı em r hissedince, döndü; mü,fik bir 11csle: likte gidelim ... Yahud ben daima ya- ğını iddia edeceksiniz .. Lakin. ~ız ;ı ... 
[ _Uyuyamadın mı? dedi Keşk.i biraz nında kalmak, bir yere gitmemek kikaten bi~inesiniz.. Maalesef zeb·" 

dalabl.ls ... '-'dinl için inad edeceğim... h •-tt• • . ""' ... niz asta bir kadınla münaseu-c "'uıu· 
• 1 _ Bu saatte uyumak mümkün mi.i - Melih! .. Beni üzmek için mi böy- lunmuf, ve kazancını bedbaht og 

1St1 Y O r anne'!.. le konuşuyorsun?~ na hediye etmjftir... . 

Bu yüzden mahalle ara· 
larında çöp tenekelerini 
karı,lı ran kemik topla· 

yanlar coğalmışlır 

- Fakat, bugün hiç uyumadın Me- - Hayır anne! .. Seni üzmek iste - 1 pet1~ · Gene anne, öyle şaşkın, öy e ... 
lih... mem... Likin yapamıyacağım... Sen- fandı ki, ne söyle'-·ecegını"' . ' n. e Y .. •P'·I• • 

- Uykudan artık bahsetme!. Bırak: de ayrılamı acag'ım ' n Y .... cağını bilemiyordu. Kısık bır to) 
da yanına oturayım... Gene kadının yüzünü derin bir ke-

ki b 
yişle: ., 

Yirmi iki yaşlarında yakışı ı lr der kaplamıştı. Pencerenin kenarına f') 
gencdi. Annesinin çok yakınına otur- tırmanmış olan sarmaşık yaprakların- - Peki, ispat ediniz .. Nasıl bU 
du. Yüzü yorj(Un ve acı hath~ria do.. dan bir kaç tane kopararak asabiyetle lere vakıfıınız?. diyebildi. (İÔr 
}uydu. Dagıntk. saçlarını parmakl.ırile onları didiklemeğe başladı. Annesinin Mi~afir acı acı gülümsüyordu. 
arkaya doğru tarayarak: bu harekelleri gözünden kaçmayan }erini indirerek cevab verdi: . !lt1'ı 

'-- BPn ebedi uykuya muht:ıeım gene adam titiz bir tavırla devam e- - Metin olunuz Hanımefendi•. ... 
anne! diye mırıldandı. Fak:ıt &enden diyordu: yanlı, bir şey iddia etme~e gel:-1• 
ayrılmak... İşte buna razı olamıyo .. - Biliyorum._ Gayeni biliyorum... dim .. Evet, zevciniz hasta bir ka fiıl 

maia batladı Ue bunun yegi.ne 
ıebebini naırani akidelerden u
zaklatılmı, olmasııla atfetmek 
li.zımgelir. Bize, 90n~erece ba
ıit, sathi ve safderunaue gelen' 
bu noktai nazan burada müna • 
kasaya bile layık bulmayız. Yal
nız, bunun İyi kalbli müdafileri· 
ne sormak isterir ı ki, bı.ı devire 
çok benzediği için ikide bir adı
nı andığımız Orta • zaınan, kilise Toptan er7.ak ~t.:ın tacirler, pera
aaltıanatmm ve nasrani akidelerin ke~ecilerin kendilerinden !öık sık er
en çok bi.kim olduğu bir devir za~TrnaJanndan lfikJyPl etme'<tedirler 
değil miydi? Bununla \ beraber, Me .1, bir çuval pirinci bir ayda. srır-

* TENEKE MESELESİ - İngille
reden teneke getiren ilhal:itçılor dün 
birlikler umun1i kıilibinin reisliği al -
tında toplnnmışl:ırdır. Toplantıda, bu 
malların lhtiy\\ca göre satılrr.ası ve 
yüzde 15 kilrdan f3z]a alınmaması ken
dilerine tebliğ edilmiştir. * BEYRUTA GİDEN M.\l.L.'lRl
l\UZ - Teofil Gotye vapurile giden 
mallarımızdan bir kııımının Beyrutta 
kaldığı anlaşılmıştır. AlB.kadarlara ıa
zun gelen malCımat verilmiştir. 

İsvjçredı:>n bir fabrika, tehriml"r.deki rum... Dcmindenberi bu bahse hiç yıkla, .. münasebette idi. Bu münasebet. }ıl~ 
ticarethanelere yat:dıtı hir mektubda Gene kadın kıraın ve serzenlşk8.r madan tatlı teYlerden konuştuk ... Fa- almadan evvel ba~lamış ve evlil~':ı~tf. 
kemik is1.«>miştl. Diin ilk dt'fn olarak baktı: kat, artık oyun k8.fi! .. Dinle bent an• yabntz müddetince de devam e~ 
İsviçreye 500 ton kemılc: göndcrilmiııı- _ Seni hep bu vesveseler harab et- ne: Her şeye rağmen onunla evlene- Bunu kat'iyetle söylüyorum .. Ç 

d 
feden\ bakkal. şimdi iki gün ge~meden, 

tir. Gönderilen kemiklerin kilosu 10- ti .. Yakında hiç bir teyin kalmaya- cek misin?.. o kadın benimi!.. dio 
15 kurucı arasında idi cak... Doktorlar da böyle •·mı'nat _...:;1r: ... ı ' ~ Yüzü karışmışb. Bakı,Jann~ kor- Odada hafif bir feryad y--r Avruoa kıt'uı üstün e en uzun, toptart~ıya gelerek gene bir çu\·al pi

en kanlı muharebelerin en ıUc vu· rinc alınakt.adır. Bu gibi hıidi~lerc.len 
ku bulduğu asırlar Orta - zamanı anT-.ılt3'·or ki. perakendecilerin elle -
te,kil edenlerdir. Hal&, Ahir • za- rindekl\ mallar da kısa bir zamanda 
man çocuklarının bile uykusunu sarfed.ilnıi kle-dir. 

* POLONYADAKİ ALACAKLARI· 
l\UZ - Polonyadan alacaKı olan tüc
carların paraları :rtferkez Bankası tara
fınd<1n ödenmeğe baı;ılamı~lır. 

Tüccar, İsviçreye kenük ı~·vketmek vermı'yor mu' ... Bı·r halta sonro ıs· viç- k IJ1llı"' kunc manalar beliriyordu. Gene ka- Gene kadın deh,et içinde • rl• 
icin pi?Asadan kemik toplamaktadır. reye hareket edece'··ı'n,., Bütün ıstı.. afif dl ,.. Ba 1 r!ııS "-!! dın ürkmüş gibi h · ce titre . ..-· yı mamak için kendinj zo 
Bu yüzden kemik tir~reti de kdrh bir tabını orada bırakıp döneceksin ... Ni- dll · h k.ingcn ve yavaş: metanetini kazarune.ğa çalışıyor ;A 
ış aline girmiştir. Son ~ünlerde ma- çin nevmid bulunarak kendini yiyor- r· 
h il ı da 

.. t k ı 'n'en - Senin muvafakatin ve i:ı.te1.inlf. Miaafir çantasını açb·, bir 

kaçıran korkunc masaUar bu dev... ı.tıntııka Ticaret müdürlü~ü. piya· 
rin tarihi menkıbelerinden alın.. sa.da kısat bir zanıanda sarfedilen mal-

a e ara arın çcıp enP e erı rı ııun?. Beni de üı:Uyorsun yavrum?.. • 
k 'k t 1 1 • 1 t Ke buna karar verilmedi mi?. dedi. mektub çıkardı: emı op ayan ar Ç..>eoa mış ır. - Gene adam acı acı gülüınscdi: ,,ııl"' 
mik toplayıcıları en ziyade, "'':ı:""edi- _ Sen bizı.at söylediklerine ınanıyor - Evet ama ... Bu karar beni öldü- - Bakınız.. İşte zevcinizin Y 

mış: facialardır. lar lınkk.ıQda tetkikat yapmaktadır. 
* 2,S MİLYON ÇUVAL - Hindis

tandan .!IOnra Porl<ta.idde bulunan stok .. 
!ardan da 2,5 milyon çuval, 100 bin 
metre kanaviçe satın alınmıştır. 

kulede çöplerin denile dOklıldü~Ü mu~un anne? .. Bu sıklaşan buhranlar, recek ... Seni ondan kıskanıyorum .. E- İt-te tarihler! .. 
yerde toplu olarak buh.:n:naktadJrlar göğsümü tıkayan bu tazyik, kaf<1mı \'et anne ... Ölmüş babamın s<ıadelini Gene anne elierini uzatmJştı: ft);I. Avrupalılar bu kibu&tan ne Öyle anP,aşılıyor ki, ba7J kiınselcr fi-

vakit kurtuldu?. O boğuşmalar, atlnrın dahu ziyade artacnğından endi· 

0 
kıtaller, 0 hercümerclet ne va- ~ ederl'.'k . l':mkkallardnn. yiy~cek '.'>atan 

....,,_. buld ? C nkl .. maiazalardaıı bol miktarda erzak al-
* İSVEÇTEN ÇİVİ ALINIYOR -

i .. veçten 400 ton çivi mubayaa edile -
cektir. 

l
"stanbulda kamb'ıyO çemberliyen bu ateşli k,.kac .. Bütün kı<kanan ben, seni nasıl göre göre - Yeter, yeter!.. diye inledi. ııe~· 

bunlar, sıhhat müjdecileri mi1 .. Ben bir yabancının hayatına terkedebili· niçin bunları bana söylediniz? .. 
t ili · t · um H ,eyi billyo rim?. Beni çıldırtmak mı iJtiyorsun?. den ne istediniz1.. .. ti 

borsası açılacak :ıs:. ... "emıyor ... er - - Sakin ol Melih ... Biraz nöbetin - Anlatacağım: Evvela, bil~ lı.it .U..un u e .er ne va ~aktadırlar. Memleketimizden dış mem 
kit birer askeri resmi-geçid, birer ~lE>ketlere bile\yiye-cek madde1eri satıl
askeri tenezzüh teklini aldı? Fı· dıJı bir devirde, bazı kimselerin bu 
kir ve aan'at el'babı ne vakit hu- tarzda endişe duyarak, evlerinde er
zura kavuftu? sDünya yuvarlak- zak ~tok etmeleri pek gülüncdür. 
tır.» diyenleri diri diri ate,e at- 1

' 

Vilayet ve Belediye 
Şehrimizde kambiyo ve esham bor- - Melih.... var galiba! .. Şimdi bu bahsi bıraka - vicdan ızabile yaşıyordum. B\l , 

_ Bu yalanlar, te~lli '>anılan hu lım. Bu gece güzelce uyursun., Sa- ti ıize itiraf etmekle b.iraz ııılll: .ht 
sası açılmasına karar verilmifttr. l\fa- ur 
1 

.-alanlar niçin?. Ben çocuk değilim?.. bahlcyin görüşürüz... olacaaınu düşündüm. Ik.inci ... J,. 
ıye Vekitleti, bu husu!'ita hazırladığı .. ..ı; .. v * TRA~IVAY İDARESİSDE -

Tramvay, Tünel, Elektrik L-;letmesi 
muhtelif ihtiyaclar karıısında üç mil
)'On liralık t.nahhüde girişmek üzere 
belediyeden saliıhiyet taleb etmiştir. 

Başını ellerile sıkıyordu. Bir müd- - Ben iriyim ve sak.inimt .. Bu ite gelince; bu çok daha mühiznUI-" 
kanun liyihasını, B. M. Meclisine ver- · k det gözleri dal~n kaldı. Sonra, tek- muvafakat ettiğim andan daha a ı.. nımefend.i!. uf!.~ 
mhıtir. rar annesine baktı: nim .• Anne, benim güzel annem- Bir an sustu. Gözlerini ~~~eoİ' 

Arkara borsa5ından başka ~e.lırinıiz- - Gencliğini bana vakfettin .. Ba- yalvanrım, beni yalnız bırakma!.. nın gözlerine dikmişti. Sesi piJT 
de de bir borsa bulunması, öteJen~ri bamın yokluğunu duyurınadın1, BÜ- Gene kadın gôzlerinden yaı.le.nn yor, ütriyordu: . . ı.t'ı'' 
arzu edilmekte idi. • t.ün bunlara karşılık, ben sana bir yı- taşmasına mini olamadı. Meyus biı - Nahid Beyle evleneceğınııl 0

,';, 

m• adetlerinden ne vakit vaz.ge· L' e orta 
çildi? Bu suallerin cevabı o ka - \ ıse V 
dar basittir ki, onu her hangi bir 

orta t:ıhsilli kimse fU cümlenin ıokulların son sınıf 
içine ..ıa,tırabilir: Hummaniz -
ma cereyanı batladıktan sonra ••• ~ • 

Bu cereyan, Avrupanın mede • • 1 • h t' ı " 
niletme tarihinin mebdeini teşki_ı ::1mıt1 an ne ıce erı 

LitW- ve orta okullarda bu 5ene Jm~ 
tıhanlarından alınan neticeler geçen 
st>nekindt·n daha iyi olup alın:..n tedbir
lerin isabetini iRpat eder mahiyettedir. 

LİSE KIS~U 

eden büyük kültür hareketi 
nin adıdır, ve, insanlığın bağrın· 
da, çorak bir toprak sahasına fe· 
yiz ve bereket saçan bir nehir gibı 
yüzlerce yıl aktıktan, yüzlerce yıl 
insani kıymetleri mubarek balçı
iile beıleyip nümalanUırdıktan 93!l ... 940 ders yılında JiJelerin son 
ıo~ra nihayet on dokuzuncu as• sınıflarında 4772 talebe vardL Bu ta
rın ıd'ılanna doğru ıuyu çekilip !ebeden 3005 i (%63) liseyi ikmal et
kuruıf.a, .... yüz tutmuttur. ıni~lerdir. Geçen yıldan olgunluğa ka-

lanlar da dahil olmak üzere deylet ol-
Bu küçük makalenin dar çer· gul'"lluk imtihanına giren talebe mikta

çeveıini aşmamak ve mevzı.ıuınu· rı 3166 dır. Bu talebt-den .2225 i (,.075) 
zun haricinde olan bir takın\ il- muvaffak oltnuş ve devlet. oigunluk 
mi bahislere giritmemek için he- clipl<ıınas1 almı,lardU'. 
men ıöyleyelim ki, Avrupada Li~ son sınıf mevcudu olan 4i72 
l..Jmmaniıt kültürü öldüren imİl· t.'llebeden 4601 (%10) krınaat notlarının 
)erin en ba1ında ekonomi ve is • kifayetsizliğinden, 63 ü (".iıl) de
tihsal fartlannın radikal inkıli.· vamsızlıklılrından, ı22ı ü (ı;!' 62) 
bını, yani MAK1NE ve TEKNiK li~eyi bitirme sözlü imtihanlarında uıu
namı verilen iki aoıial üluhiye - vaHc;k olamamışlardır. Netice itib:ırile 
tin insanların mukadderallna hi· liselerden sınıf mevcudlnrının (t;'o 63) ü 
kim oluşunu zikretmek lizım ge- li!lf'yi ikm31 etmiş ve bundan ('711 70) i 

o1r.ıınluklarun muvaffakiyetle vermiş .. 
lir. Hummani&t kültür, insani kıy .. terdir. 
metleri ne kadar çoğallm!l, fikri 
ve ruhi imkinlan ne kadar ge .. 
nitletmiıse, makine bükümranlı· 1939 • 19-10 yılında gerek liselerin ve 

g
- ı:nn tesiri altında bu kıymetler ger~k"e o~retmen okullarının ve müs .. 

1 
t:ıkil orta okullann ton !nntflartr.dn. 

o kadar dütmii• ve bu imkanl.ar 21502 talebe bulunmakta idi. Bu tale-

ORTA KISMI 

* DO:\-IUZ ETİ - Karaağac mezba
hasında kesilen domuzlardan alınan 
nakliye ücretinin diğer knsabhk hay
vanlardan a!Jnan ücretlerden daha faz
la olma.!lı kararlaştırılmı~tır. * VİLAYETl'E - Sıhhat ve İçtimai 
Muı>vcnet Vck5lcti müsteşaı·ı A~un 

Arar dün V•li ve Belediye Reisi LU.l
fi Kırdarı 7jyaret e(lerek göriiş -
müştür. Vakıflar Başmüdürü Hüsamcd 
din de dün Valiyi ziyaret etmiştir, * FE~RBAHÇENİN İMARI -
Fenerbahçe meı;ireainin ihya edilmesi 
için Prost tarafından hazırlanan imar 
plinı Belediyeye verilmiştir. Pil.na gö
re Fenerbahçede muntazam yo11ar acı
lac&k ve asri konforu haiz teslııat vü-
cude getirilecektir. 

Maarif 
* ti, 'İVERSİTEDE - A!Rtürkfın 

ölüm yıldönümü mlina!!lebelile pazar 
günü her ta.rafta olduğu gibi Üniver
sitede de ihtifal yapılacaktır, * MAAŞ FARKINI ALAllllYAN
LAR - 3656 numaralı kanun mucibin
ce terli ettikleri halde elin maa, fark· 
Jarını alamamı, olan 202 ilknıekleb 

muallimine bu farkların verilme.si ka
rarlaştırılmıştır. Bunun için idarei hu
sıniye bütçesinden 1500 liralık müna· 
kale yapılacaktır, 

* iTALYAN KRALININ DOGUM 
YlLDÖNfuttı - İtalya Krah Üçüııcü 
Viktor Emanüel'in doğum günü müne
sebetiie önümüzdeki paazrt~i sabahı 

saat 10 da Beyoğlundaki Sent Antuant 
kilisesinde ruhani iyin yapılacaktır. 

o kadar daralmıştır. Çünkü, hıs- beden 9.117 si ('!!\ 42) muvaffak olmuş 
ıiz.ıruhıuz ve akılsı:z makine ya- \'e (devlet orta okul diplomas.ı) almağa 
vat yavaf insanın yerine kaim hak kazanmı11lard1r. Son sınıf talebe 
olmağa baılamııhr. m~vcudunun 4862 si (%23) kanaat -

Atağı yukan yarım asırdanberı notle.rının kifayelc;lzliAinden, 619 u 
insanlar arllk şahıiyetlerini kay .. (% 3) devamsızlıktan, 6904 ü ('.' ~2) 
be'..mİ.f, irade ve enerjileri rna .. eleme ve !llôzlü lmtihnnlarda muvarfak 
kinenin dinamoıuna aiire tanıinı olamaını~lardır. Gerek liseyi bitirme 

sôzlü jmtihanlarında ve gerekse orta 
edıimi4, buhar ve elektrikle mü· okul eleıne ve sözlü imtihnnlarında 
teharrık biter o t o m a t dere• muvaffak olamadıkları lr:ayde-dilen tn· 
kuine ciütm~lerdir. ~~.1asi edebı- le\x>nin kaffesi hangi derslerden ihşik
yatla DiNAMİK kelimesinin! , leri vnrsa 0 dersten 940 - 941 lurzir.ın, 
l:.vvel • zamanın hikim, faziıet.ı eylül iıntihan de\-resine kalmıılardır. 
ve medeni sıfatlarının müradifj o- ,, 111111111111 ,, 1111111111111 , 1111111 ,ııııı111ıı1111ııı111111111111111ıı 
)arak kullanılmağa batlaması bu ~ p İ y A S A ~ 
i diamı:nn isahetıne kati bir deliı 
değil midir?. Bu ııfatı kendıler ine fıımı111ıım1111111111ııu11111111111111111111111ııu11111111n 11 111~ 
İlül1ar ile m•l edinen rej.rnlerde, isviçreye mal salıyoruz, 
on~n içindjr ki, aruk k Ü l t Ü r .. 

d e n ve a h 1 .. k t a n bab;et- f k t 1 1 oruz 
mek adeta bir milli zaaf, bir mil· a a ma a amıy 
li ziılet telilkki edilmektedir· Ve İı;viçre ile aramı7.da yeni Lir tica-
gene bunun içindir ki, modern ret anlaıması yapılncaktır. Anlaşnıa 
harU ıistemi içinde artık KAH • ı mü7.ake;elerinde bulunnıak üzere, ya
RAMANLIK, l'f.DAKARLIK gi· kında 1'viçreden bir ticaret hcyetı
bi deıtani faktörlere dahi yer nin, memleketimize geleceğin::len bah-

Talebenin paso meselesi 
İ~tanbula Üniversite ytik."'nk mek

teblerde okuyan talebenin nsııkil vası
talarında tenzilAtlı bir tarife ne reyahat 
edebilmelerini temin maksndile Miina· 
kalAt Vekıileti nezdinde yapılmış ohın 
teşebbü.!ller müspet netice v~rıniştir. 
Şimdiye kad:Jr bu gibi talebe kendi
lerine verilen pasolar mukabilinde ten
zilittan istifade etmekte idi. Bundan 
~onra bulundukları fakülte ve yüksek 
mekteblerin verecekleri hüviyet vara
kalarını göstermek kifi geleçelclir. 

Türkiye • Finlandiya 
licarel anlaşması 

Ankara (Husu~t) - Türkiye - Fln
!andlya arasındalti ticnret Anlaşması 
müzakereleri bitmiştir. Anlaşına bugi.in 
jmza edilecektir. Yeni anlaşnıaya göre, 
Finlandiya bizden en 2iyade tütün ala
cak, yerine k5ğıd verecektir 

İthalat ye ihracat ğın ısbrabdan baıka ne v.rdim?.. seale: dum ... Henüz gencsiniz.. Yenıd•" il• 
Alnını onun omuzuna dayadı. Fı- _ Yalnız bir kaç ay benden ayrı ne olabilirsiniz. Sizi ikinci bit ftptl' 

B• ı·kı • sılb ile: kalacaksın, dedi. İaviçreden döndü ... ketten kurtarmak istiyorum-· ~ 
lr 1 efl - Seni o kadar çok seviyorum ki ğün zaman gene yanında olacağım.. dört ıenedenberi Nahid Beyin pıt 

İthalıit ve ihracat birlikl~rinin Ü<; annel. dedi. Ayni çat.ı altında yaşayacajız" Senin- liylm . ., .J' 
aylık kadrosu tatbik edilmektedi!". Ti Gene kadın usul usul o&lunun saç· le gene böyle haşhaşa saatler geçi.re- Bu sözü söyler söylemez J}~ 
carpt Vekilf'ti üç ay sonra bu birliklere larını okşuyor, gözlerine toplnnan ccğiz ... Onun hayalimdeki mevkii, be~ kalkmışb. Oturduğu koltukta f8 ,_cJ' 
yeni bir şekil verecektir. yaşları gizlemek için başını ı;evirırrek ni senden asl8. uuıklaştıracak dc~l - ölğün, bitkin kalan gene kadırı• 

_ .. uz.akları, ufkun sönen k.ızılhklarını dir ... Seni temin ederim kj Melih, bu yan nazarlarla baktı. . d,J-
Adliye koridorlarında: seyrediyordu. . böyle olacak!.- - Sizi fazla işgal etmiyeyııtı, ,<' 

Melih ayni fısıltı ile devam pttı: Melih cevab vermedi. Gözleri bir Yaptıklarımdan dolayı ne dere<:t S'ıJ 
- Bazan çocuklui;i;umu dülünüyo- noktaya mıhlı, düşünüyordu. Böylec~ demet duyduğumu bilemezsint:ı ... 

Eroin bulamayınca rum .. Babamı hatırlıyorum... o za- urun dakikalar geçti. af!edinlz.., Allaha ısmarladık!.- ..... 
manlar ne kadar mes'udduk ... Ha!lta- Gün tamamen kararmış, civar ev· Kapıya dotru yürildü. Ukin ~~ 

deli 0ldU Ve tımar tığım başlamamıştı ... Sen daha gen~- lerde ışıklar yanmıştı. Esmeğe ba,Ia· çıkmasına meydan kalmadı. ,u' 
• din! .. Ama gene de gencsin ve çok gu.. yan hafif bir akşam rüzgin sarma,~k birden, bir canavar gibi üzeriıı8 .,...,-" 

haneye git ti 
Kaçakçılık davalarına bak.an aıliye 

be,inci ccz.a mahkem~ainin bulundu.cu 
yerde mevkufların mahkt.meye girmek 
için sıra bekledikleri bir oda vardır 

Kılı.ğ.ı kıyafeti perişan bir gene bu oda 
da aşağı yukarı dolaşıyor, başı ve elle 
rile bir takım manasız işaretler yapı 
yordu. Merak edip jandarmaya sor 
durn: 

zelsin anne!... yapraklarını kımıldatıyor, pencerenın larak cırtlaA,ını yakalamış 'ı'dl: 
- Sana öyle geliyor Melih!.. tül perdelerini belirsizce sallayord~. &özleri yerinden uğranuş bir h• I' 
- Hayır!. Otuz sekiz ya$ındasın... Gene adam birden döndü. Deno ı St° ı r - Beni öldüren sensin ha .. 

Saçlarında ak te\\er var. ama~. ~n a ılyah gö:r.1erinde iki iri damla yat ka- rdtı , 
hPp mihnetten oldu ... B~nım yuzum - barmıştı. Annesinin omuzlarını aıkıci n1 yaşatacak mıyım?. diyo : cJ 

d 
Kadin haykırmak istedi. SeSl ~ııt' 

den ol u... kavrayarak: madı. Yü~ü morardı, göı:!eri .1 
Coşkun bir hamle ile gene kadının f ı , d di H kik •••~ ,_ - Beni af et anne.~ e ... a R· u ... Ve cansız olarak yere y1k:1~1" ..O 

bacını avucladı. Sac;larını, yanakUt1rı- S ve ,,... ' kr .. t·· ten saçmalıyorum... en mazursun Bu sırada ... ğıdan sesler ge 
nı ve gözlerini tekrar te ar op u. y il beki di 1 Dahil no T" ~-ki ·· hakillıınL. 1 arca e n · Hiunetci kadın teliıla: .ıt 

- Bana anlat.sana p.nne1 .. .r..:t gun- kadar bekliyeceksin? .. Senin için böy· d• ti'" 

1 · ı ıs ı Babam se11ı· ne ka- s - Nahıd Beye!endi. Yu1<n'1 1 .. erı an a ana.... le gaddar olmak istemem. onr3... " 
dar çok severdi değil mi?. O mes'ud Bı·raz tereddu"d etti .. Annesinin bal gürültü oldu ama anlayame.d.JJ1'·" 

- Deli mi bu delikanlı? '(' adamı hazan kıskanıyorum.... am on renği gözlerine bakıyordu: yordu. . 1:" 
- Hayır, dedi. Harman olduğu için yedi sene sa.na sahih oldu .. Oldü~Une Nahid, odanın kapısında beli.fit ,, 

kerize tutuldu, biraz sonra geçer. b"ıle e""f etmemiştir. Çünkü senin kol- - Sonra .... O da r-eni seviyor,.. k b' Lıt 
- Bu harman ne demek oluyor? """ Yıllardanberi bekliyor. Hayır Hayır.. lirmez, lfelih çılgın bir ka~·· 9 ~ .. ; 

1 
lannda öldü... Hodrclm olmayacağım... vurmuttu .. Eline geçirdiği uY ::ıı"" 

- Harman, eroinman arın eroin çek Gene kadın hafi.fce giildü. vazoyu erkeğin kafasına fırlattı• 
me vakitlerine verdikleri isimdir .. Ta _ Keık.1 beni daha az sevaeydi; fa- Bu sırada \ıiz:metçi "kadtn yemeğin t' 
b 

• b k f ld ha••r olduğunu haber verme•e •el ... ra üstüne atılarak: ~ iı u mev u o uğu için eroin te kat yaşasaydı! dedi. . .. .... a • c ı y -• ' ·,ı 
darik edemiyor, evvelce çektiği saa.tler _ Seni dnh& az sevmek mumkun mi~ti. Melih, eyağa kalkan annesinin - ani er... icdansız..ı3r ... l Uf"~ 

ıd'k bö ı k ı s .. ı u"•lesn•sın ellerı·nı· tuttı... haykırdı. Marumlan böyle i~ ~., ~ 
ge ı ·çe ·ye erize tutu uyor. müdür anne?. en oy e m · kuıv-,, 

'Biz böyle konuşurken mü!Jaşir aeı- ki, sana perestiş ctmiyecek tek ln~n - Ben WI": acıkmadım anne!! .. Son· pek mi hoşa gider t(!y? .. zev ,,e tı.., 
B b d i runa evl.idlarınızı mahvetıııeıı; ''"" 

lendi: ta!tavvur edemem.. a am a ıen ra yiyeceği'll olmaz mı?._ Jt.IY 
d 

fütursuzca razı oluyorsunuz.~?. ı~,.. 
- Hasan og .. lu Kizım!l böyle görüyor, böyle seviyor u... - Olm-ız yavrum ... Sen yemez-.:en bı.lo f d h t te, ıiılere yapılacak karşılık . 'f'' 
Jandarma onu dışarı çıkardı vP. mah Birnz düşündü. Gözlerin e umma ı ben de yemem!... Nahıd, başında açılan derıtı 1-; 

kemeden içeri soktu. Kilzım öyle bıtkin bir pırılb vardı. Annesinin beline ko- - Öyle ise bir şartım var: Lok- r>-,LI 
1 k b 

ile can çekişiyordu. Boj';ıı.ın• •"" 
bir halde idi ki. gösterilen tahta sıraya tunu bir kuşiık gibi sarara a~ını maları 't:ğ.zıma verir misin?.. rrı bir mPngene ~ibi sarılan par ıı: 
otururken muvazene!iini knyb(!llİ, fan- göğsüne koydu: . Bu "OCukca arzu, onun her zamın mecalsiz ellerile sökmeğe ç3hŞ tı'#' 
darma kolundan tutmasaydı, boylubo - Sana hiç ihanet etmedi değıl yapLıdığı şeydi. Gene kadın gülüm· - Bırak beni!. Ne istiyorsurı 
yuna uıanacaktı. Hılkim sol·du: mi? dedi. Sonra sesi dikleşerek iıfı.ve I ser'i, Eğilerek onun 5oluk ya.nakların- ~ den?. diye inledi.. , 11• 

- Hasta mısın KHı.ım? İster:-;ı;?n mu etti: dan öptü: ı ır 1
' .Jf 

b ı , d'? S h' •üp p k' k beb k" d dl Bu sırada Melih, baygın " . .ı 1" 
hakeme,·i ba .. ka bir güne bıraka'-·ım'. - Nasıl ede i ır ı. ·· en ıç ., - - e ı oca e ... e · dd "' .. T .r yatan anne~ine bakıyor, +ı e 

O hıçkıra hıt•kıra ağlayarak: heye düştün mü anne?.. *** ır' 
G k d nun ba•ını "'ıkıyor çe- '-'emekten bı'r •aat sonra ı'dl !'.okak buhranın sar'aları ara&ında: ti 

- Reis bey, dedi, ayaklarınıı.ı 0··pe ene a ın O ' · ' - - de!1 .,A{ LJ '- r iu b b - Dünyayı bu mülevvesler · &" 
yim. Beni kurtarınız, nf'rede ise aklım ne!'iini ve yana~ arını o""şuyo , . JcapJsı çalındı. Melih, a:tan u sa· Hı·e etmek 18ı.ım ... Bizi bunl•t 1 _ Hayır Melih! böyle bir ~y ha- ıtlerdc annesinin ahpablarının f{eldi· ı. 
oynatacağım. Beni ya öldürünı.i7, veya rü;;orlar anne!.!. diyordu. ,ı,. 
bu iptiladan kurtulmam için bir çare. tırlamıyorum.... ~ini bildiği için hemen oClac;ına ç~kil- ... 11, , 

- Yemin eder misin?.. meğe davranmıştı. Fakat., merdıven Ayağa kalktı. Ona dogrıı . f ~ 
Sözünü tamam

1 
layamadı. ~'ı":ı kollan _ Elbette!... \aşından, hiç tanımadığı bir kadının Elleri kan içindeydi. Yavış y~'' çb~ 

nın arasına a ıp masanın uzcrıne uzan Gene adam müsterih olarak bir geçti~ini görünce ~arib hir meraka j tuğun yanına geldi, yf're dt:ı • 
dı. müddet hareket~iz kaldı. Dttrin nefes.. lü,tü. Odasına açılan 11ra kApının u- Annesinin ellPrinl yakaladı: ,.,· 

1
, 

Biraz sonra adliye doktoru onu mu- ler alıyor, her an biraz daha 11nne~ine zun perdt>!'iİ arkasına gizlendi. - Uyan anne!. Bak burada o V. 
o yene etti ve bir sıhht lmdad otomo.. !«>kuluyordu. Uyku halinde ftihi ağır Bir ?a~k~ sonra, . yabancı zly_~retci zıt ... Biz bi7.~ kaldık ... Ben ~~~cfltı' 
biline koyup hastaneye gônderdi bir se~le konuşma~a devam etti: lçeri gırmıştı. Annesı ona yer goster- dar çok sevıyorum ki, senı a ~ 
Doktordan sordum: _ Sendeki me7.iyetler hiç bir ka- di ve karşııında bir koltuğ:a oturdu. ların hepsinden intikam •_l_ıt~ 

- Kazımı nereye yolladınız? dında bulunam<l.Z". Hiç kimse senin Kadın, .. k.ı.rk beş yaşla~ıııda kadar Babam yafasaydı, onu da öldilf -~ 
O RÜlerek: kıymetinde olamaz... Bozan h~yBller .•ardı. Yuzunde, mazldekı muhte,em Uyan, yüzüme bak!.. 6,ı~ıP 
- Eroinmanların nereye gittiğini bil- kuruyorum .. İyiletsPm ve bir gün ev- güzelliğinin izlerini taşıyor, bUyük Gene kadın kıpırdandı. ~ .~·. 

miyo-r musunuz1 Nereye olacak timar1 
1 
len~m diyorum ... Fakat, karım sana bir heyecan içinde bulunduğunu giz.- açtı, Oğlunun şuursuz b8 f~~ 

haneye.. ' ben7emly«>cek olduktan sonra r.eyc \emeyen a!liabi hareketler yapıyordu. farkedince doğrulmak istPdi· ~l 
• >:R:\IAN yarar? .. Ben bu dünyada hiç kimseyi Giyinişi gayet temiz ve sade idi. Yal· onun kolları arasında mahP

05 1. sedilmektedir. Bu münasebetle, i-;·:iç
kalmamıthr.. Son Fransa istiı.iııı re ile aramızdaki ticaret münasebet
•ınasında bir Alman radyo iataı- 1 ll!'ri hakkında ithalit tacirlerimizin 
l onundan ıık sık ititti.;imiz fU 

1 

düşiine-elerlni aşağıya yazıyoruz: 
cümie bu korkunc hakikatin en H;ırbden aonra İsviçre ile aramız
canlı ifadesini teı.kil ediyord u: daki tieari münasebetler artmıştır. 
«.Demir ve çelikten kud.-et1ere, Son aylnr zarfında İsviçreye. ı;lmdiye 
et ve kemikle karfı koyınanın im- kadar göndermediğimiz- madd~ieri ih
ki.nı kalmamıthr.» ne ediyorduk, Suımm, keten tohunnı, 

:==============il nız, tabii rengi kuvvetli bir okslienle mıştı. .111 ;ı 

[ : • • ı ı sarıya kalbedilmit peri~an saçları.. - Babamı hiç affetmiyecd
1 prı· H E Jl G V N B J R )f }; $ E L E ıahsiyetinde bir aykırılık, bir lmtizac- ne! .. Bizi o peripn etti.. :;ıııı'.ıl 

I_!-::.::: ::::::::::::============= _ Nzlık hasıl etmekte idi. bunları daha evvel öltJ"enrtl f"' ==============:!! Hafifce titreyen bir sesle söze bao- Zavallı anne, gözlerinde1'dı.I: ~İ 

iki
• • } ik• k } ~ • d JO k f S layarak: akarak onu idareye ~alı.şıror .. 115"~ 

yağlı tohumlar, pamuk ve !'aire ... Hal-
Bu, demektir ki, cesaret, va· buki h11.rbden evvel İsviçreliler mem

tanperverlik ve kahramanlık aı- lek~timi7den yalnız fındık, yurıuı ta 
bi yükıek insani faziletler yer- gibi mallan sahn almakta idiler. İ.ıviç
yü:r.ünde ifliıa mahklımdur. re ile ticart münnsebetlerimizin att-

f akat, hakikalta d emir ve çe· masınd~n büyük bir memnuniyd 
Jik kudretinin iflasa mahkum k•l- duymnmak kabil değildir. l'okat it-

i 
ha15t tacirlerinin Hade-B1ne göre, Ti.irk 

dıil inıan ruhuna hB.ı bu e z. e-'ıl tacirl('ri i~v.IÇ'..t'ye ihracat yap~.alc: h~-
] i ve e b e d İ faziletler değ , rusunda blıyuk kolaylıklar ıostE"rdı-
d i n a m j k ve m a t e r Y a • ği hRlde. İwiçrenin ticaret evlP.ri, Tlir· 
1 i ı t Avrupa nizamıdır. Zira, kiye)'e mal göndermekt~ ter~Jdüd et
bunun korkunc ve fakat hatmet- mektedirler. Bu tereddudlerın netice .. 
ıiz ankan alhndan, ergeç., maki- si olarak İ!Mçreden Türkh'eye pek 
neyi ruhlandınnı,, makineye az mal felmektedir. Bu vaziyet .c.ıırtı
kendi iradesini hikim kılınış yeni tında Türkiye - İsviçre lc:lirinflt he-

sa.blarında, İJvlÇTe bize karşı borclu 
b ir iNSAN örneğinin bat kaldı-

kalmışhr. 
racağına ve yeni bir HUMMA - İsviçre fabrikalan en ziyade made-
NlZMA'nın kursak ve barsak ih· nf e';lya ltı,ıarında ihmalkir. d~vran
tiyaçlarının felsefesi olan mater• maktadır r. Türkiyeden J,vıcre1e 
yali•t dünya gÖrÜfünÜ yeneceği • ı kıymetli am maddeler, kuru m~vx_a
ne b ütün iyi niyet sahihlerinin lAr gittiği halde, buna mukabıl ı~
jmanı vardır ve b e-teriyetin m viçreden mal gelmemesi, iki rrem-

u - 'ı ıekct arnsındaki ticari müna.!lebetler
kadderab, her şeye rağmen, h e· de bir ihtilıif mt>vzuu tetk1l edebilir. 
nüz iyi niyet ıahiblerinin elind e-! HPnilı İsviçre ne aramızd~ki tieari 
dir. müvazenede, bir milyon llr.:ı kadar 

l:'.ııkup Kaclı;i KARAOSMANOGLU alacaklı vaziyeUeyiı. - H. A. 

ay evve ı UrUŞ 0 an SOgan Şlffi i urUŞ o•• • Oğan - Hanıme!endi: dedi. Size .kendimi - Melih, kendine gel ya•"": <;ı4' 
takdim etmeden evvel, hususıyetinıze bırak ... Seni. odana götüreyim .~ 

tacirleri arasında bir trost vardır. Bu trost bir kilo sog~ anı müteallik bir keyfiyetin bah•imlzj nında oturacağım .. Bir yer•~ teşkil edeceğini bildireyim. Ziyareti • ceğimM. bl( ~ 
20 kuruşa kadar satmağa kar ar vermi'#··· Fiatları Murakabe min ·~b~bi de doğrudan doğruya bu - Hayır anne! .. Seni artılcoıı•!"'.J 

C!l"a.!ta ıstınad ediyor... rakmıyacağım ... Hep böyle k Jdıti"'. 
Komisyonu bu ihtikar had isesile alaA kadar olmalıdır Gene kadın .. ,ırmı,tı. Mi<alir, bu aruında kalacaksın ... Baık• 

faşkınh~a ehemmiyet vermeden de olmayacaksın .. 
vam etti. - Peki.. Fakat timdi bıt3'* Fiat Murakabe Komisyonunun haf- ı nazarı dikkatini ı;ekmeğl faydalı 

tada iki gün toplanarak gıda ve sair duk. 
maddelerin maliyet ve aatıt {ıal.ar.ını SOGAN VF.RiNOE K/\Ç 

bul- sından ileri geldiği muluıkknktır j.!I .. 
tanbulda bu ı,ıe iştigal eden 4 ... 5 
büyük t.üccar vardır. Bunlar arala
rında uyuşup rekabet tehlike~lni ön-tespite çnlışhQ:ı ma!Umdur. Komisyo- KURUŞTUR? 

nun mesaisine muvaffakiyetle devam 
etme~ine rağmen son günlerde bazı 
maddeler alabildiiine yi.ikFelmekte, 
piyasada his.~dilir derecede bir dar
lık göze çarpmaktadır. 

Mesela; beyaz M>ğan, daha bir bu
çuk, iki ay evvel ııeyynr satıcılnrın 
çift kilosu 7,5 kunış diye ba~ırdıı;'..rı 
bu madde bugün 10 - 12 kuru~a ka
d..'ır yükselmil!ltlr, KPza larnnzı !'iO~an 
da 10 kuruştan 20 kuruta fırJa'roış 
bulunmaktadır. 

Komisyon bu gibi maddelerin fia· 
tını tesbit için daha henüz vakit bu
lamamış, daha doğru!'iu sırası gelme
mit olabilir. Fakat deınir. çi•!İ, sac; ve 
13.ireden evvel yiyecek maddelerile 
meşgul olunması llzım ı:eldi~ine kani 
olduğumuz için, ali.kadar mııbmların 

ledikıen sonra mallarını dr1>0l3r1nda 
gitlemek, perakrndecllere i'ltf'di~i ka .. 
dar soğan vermemek vey:ı ~ak pa
hah vermek suretile ke~"'lPrini dol
durmağa ve bir taraftan nh•a!layı vük 
!'itltme'te çalışmaktadırlar. Hati.1 .ha
ber aldığımıza göre bu tücca.rlAr, a
ralarında bir mukavele yaparak Adi 
soğanın kilosunu 20 kuru!ia kadar 
yükseltmeği ve bundan evvel m:ılla· 

rı çürü!'le dahi satmayıp denize dök
meği kararlaştırmışlardır. 

Bir arkadafımızın günl~rdrnber' 
yaptığı tetkikler neticesinde öğrendi
ğimi2e göre, Adllpazarı, Erdek, Kapı .. 
daiQ ve .!laire gibi külliyetli miktarda 
soğan yetiştiren mah11llerdo?, h:.li ha-
2ırda beyaz so?,anın kilo.~u 2 .. 2.2$, 
kırmız.ının I~ 3.S ... 4 kuruş nro.!llın

dadır. Bu fiatlardan yiizler~·"" ton so
ğan tedarik etmek mümkiindiir. BU)l
ların navlun ma.!lrafı da ki:o b:-ışıra 
aınmi 20 para olduğuna t;?iir~. beyaz 
soğan 5, kırmızı soğan 10 kuruşa sa
tılırsa yüzde yİ.i7.dPn dahB f~:r.la bir 
kir temin edeceti anlnş,ılmrıkt:ıdır. 

YÜKSELİ~İN HAKİKl !IEBEBrERİ 

Fiat Murakabe Komisyonunun bu 
suretle nazarı dikkatini celbederken 
iddiamızın mevıuk.lyetini ispat için i

Bu g.ayritabit yük....ellşln, her mad· ı cap ed~rse kendilerine bu depoların 
dede olduğu gibi sojan ticaretinin de mahııllerini ve tröı-;tlerln tsi.ıı;.lcrini da· 
bir takım trösUerin elinde bulunma- hi bildirme&• hazırız. 

- Sizi yıllardanberi gıyaben tanı - - Hayır, hayır!!... ot t" 
rım. Zevciniz de çok kibar ve ııaılk Kollarını daha şiddetle ıı\ctY ' ~· 
bir adamdı Yuvanızın ahenğini aıb- kışları daha korkuncJaşıyordd·ılllf , 
ta ile !';eyredenler arasında idim. Oğ- Bu sırada aşağı katta patı~ .. ti ~, 
lunuzu uzaktan görür ve vahıız ~öz· du. Merdivenlerde 8 ya.k ses dırıııt ~ 
lerimle 5everdim. Hayat site ilk in • yuJdu. Gelenler, hizmetci k• ~~ 
salsız darbeyi zevcinizin ölümile in .. barı üzerine vak'a mahal1i08 ..ıf 
dirdi. Fakat. ikinci darbe daha acı, polislerd1. ı:.tP'ıt" 
hatta feci idi: Oğlunuz çaresiz bir dl- Odanın kapısına y•kl~t1tıl•~;,,~r ,,( 
mağ hastalığına tutulmuştu .Onun het lik derin ve manidardı. tld '::ı:r: ~ ıe' 
an gözleriniz önünde kıvranı~, ı~hrah geçere.k kapının kanadını it talJ,.r: ı 
çekişi, sizi muhakkak ki man('\1 öldil- de iki cesed yalıyor; karşıd.ı ı ır'...ı' 
rüyordu. Bu yüzden ne derer.e bed· tıkanmış annesini h.118 kol~~eri P

baht olduğunuzu biliyorum Harııme- sınd:ı sıkan bir gene şu ~o - ı 
fendi! .. Istırabınızı aynen du;vuyor, rıldanıyordu: tfll tıl ı 
eleminiZP elemlerimle iştirak ~yo - - Anneciğim ... Sevgili anntı O'~r' 
rum. .Lakin, başka bir teY daha var: nim ... Biz ikimiz de saade~:ı, 'J 
Oğlunuzu pençesinde kıvrandıran bu rum yap.dık Fıkat bun birİ,,,IJ"'f. 
illet, doktorların iddiasına göre, ka - mes'ud olacağız::· Hiç bir J1Ll •"1' 
nına yerleşmif mel'un bir mikrobun ayrılmıyacağız ... Oyle dejil kil" 
tahribatıdır. Evet ... Ancak, bu mık • Beni hiç yalnız bırakmıyac• 
rob, henüz pek ııenc olan oi;lunuıa iil mi?. 

.. , 
ilı, 

""' 1.ııı, 
~ .. 
ltııtı 
ti,,,,. 
•111 .... .... 
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POLiTİU • ASKERLİK 

'\'Ugoslav Harbiye 
Nazırının istifası 

"••h· " h ~ .:ı-eu nıeç ul bazı tayyareler fa· 

.R A K 1 K A T 

Günün Başlıca Jleuzuu: 

Yugoslavya nasıl bir memlekettir? 
Hükfunet ve kanunu esasi - Nüfus ve mesaha - Din- Maarif -
Ordu ve donanma - Ziraat, madenler ve sanayi - Deniz 

Yunan - ltalyan 
harbi hakkındaki 

haberler 
İtalyan tebliği 

154 numaralı tebliğ: 

{ 
Yananislandaki 

hava kıvvelleriniı 

İngillz 

faaliyeti 

3 

Memlelıete dair 

Halle aan'ati 
Köylümüz ve h.allrunız için ve.rdiiim.i'a 

ba:ıı eski hükümlerin yersiz ve asıl· 
sız olduiunu tespit etmek aırası 
ıeldi, ıeç:Jyor. 

' ~ .&Ianastı.ra atılan bombalar 
bt.ı1 leaının tahkikah bitmeden ve ya
to.ı., "etite henüz ilin edilmeden, Yu .. 
I._ ~a llarbi)·e Nazın Nediç'in i"iti
ttiıııc.·· klkaten manidar ıörünrnekt'°dir. 
~ 11 M~na~tıra düşen bombaların 
--~ttinı,_tahkik edec~k olan müte· 
~ ı.r fuphes.lz., Harbıye Nezaretine 
'1ııı .. b klnuelordl ve tahkikatın da u
>•1'11 '11ıınlyecejl kendilitinden anlaş;dı
"'1d 11

• ~ibayft ortada bomba parçaları 
n,.,: l ~. bunları ıözden ıeçırmelı.1ea 
... d~'U: Bu bakımdan bir tahkikat 
~lif tb nihayetinde General Nediç'in 
)j~~s! di_kkate deier. .Ej"er. General 
lılGı tın Ual)·adan !İyade Jngilizlere 
tit11 ~.~Yil bir zat oldu(u hakkındaki 
•tıı,let dotnı i~, bu i~tira 1 Mana.st:Jra 
~~ nb' bombaların mahiyetlni .-ayet 
~~ti/r surette ortaya koyu) or de .. 

sevrüaeferi, 
191• - 18 harbinden evvel, Yugos-

lavya yerine küçük bir Sirbiatan 
vardı. Yugoslavya, bu günlu.i halile 
de, mesaha bakımından Türkiyenin 
üçte biri Uclardır. Fakat nülusca 
TürJciyeye yakındır. 1815 te muhtari
yeti }ıajz olan bu küçük Sırbistan, 
1830 da Ti.ırk.iyeye tlbi bir •Preruıtik .. 
oldu. 1878 seneı.i temmuzunun 13 ün
de imzalanan ·Bertin muahedesi. nin 
34 üncü maddeıile müstakil bir •Kral

ticaret ve dahili münakalat 
yare kuvveti, bütü nsınıllardan mü
teşekkil olmak üzere, 10,810 ki<illk bir 
kuvvettir. Tayyare adcecli 588 dir. G ha· 
va alayına münka!emdir. 

Seferberlik halinde tahminen hit 
milyon asker çıkarılabilir. Askeri tah
sil. subay ve kurmay subay aınıfbı. -
rını ihtiva eden Belgrab aıkerl aka
demisinde yapılır. 

Epir cephesindeki harekat devam 
etnlektcdir. Havanın muhalif olmaaına 
rağmen tayyarelerimiz Prespa gölü ci
varındaki yollarla Korfu kalesi üzerine 
hücumlar yapmışlardır. Bu hedeflere 
birkaç defa lam isabetler kaydedll -
miftir. Bütün tayyarelerimiz üslerine 

Atine 8 (A.A.) - Dün akşam resmi 
mahfillerden hıber alındığına göre, 
Yunanistanda bulunan İngiliz: hava 
kuvvetlerine mensub bir tayyare te -
.şekkülü çarşamba günü Adriy&t.ik de
nizinin Arnavudluk sahilinde bulunan 
Avlonya tayyare meydanı üzerine tok 
muvaffakiyetli bir akın yapmıştır. 
l\feydanda bulunan düşman tayyarele
ri bombardıman edilmiş ve mitralyöz 
atefine tutulmuştur. Meydanda bulu -
nan bir çok tayyarecilerin üzerine de 
ate, açılmıştır. Bazı tayyareler üzerine 
birçok tam isabetler kayd.edilmi' ve 
bunların tamamen imha edildiği görül
müştür. Diğer tayyarelerin pek 'ya.ki • 
nine düşen sair bombalar bunlıu-ı ciC'
di hasarlara uğratmıştır. 

Halka, mutaassıb, der, çıkardık. Bir 
şehir '8İri, 30 .. 35 sene önce, bir 
şiirinde, yan kapalı ve tok kaba, 

Allaha. küfürler savurabiU7or, dl. 
J•e bir marilet 1&Jı,P cebim.izde ,ez .. 
clirenlerimlz olm"'tu. Halbuki mu
taasııb sanılan halk yüzlerce ~ ı1 

önce ,u mı~ralan iliht olarak te
rennüm etmekteydi: 

Bakkal mısın, teraziyi neylersin. 
i~in gücün yoktur, gönül eğlen.in, 
Kulun günahını tartıp neylersin 
Geçiver suçundan bundan sana ne? 

dönmüşlerdir. 

hk. olmuftur. 
1914 - 18 harbinden sonra Avustur

ya • Macaristan mirasından Bosna • 
Herseği. ilhak etti. Karadağı tamamen 
ortadan kaldırarak, biraz da Make -
donyadan arazi elde ederek enikonu 
genişledi. Bu ıuretle Sırblar, Hırvat
lar ve Slovenlerden mütefClJtil üçlü 
bir Kraliyet meydana ıelmitti. 

Piyade, eski Avusturya - Macarie .. 
tandan iittinpım edilmiş: Fransız mod!'li, 
seri ateşli tüfeklerle milcehh!':ıdir. A
~ır toplar keu, Fran.5ız ~eri at~ll tcc

·" hizattır. Avusturya - Macaristandan 
•,; alınmış bir çok toplar da bunlar A.ra· 

sındadır 

Altı tayyareden mürekkeb bir dü,
roan tefek.külü Avlonyaya hücum et
mi~ de hava müdafaa toplarile avcı 
tayyarelerinin ani mukabeleleri karfl -
sında bu teşekkül imha edilmi\;tir, !ki 
tayyare huhalde, diJ;;er ilcisi de muhte
mel olarak düşürülmüflt.İr. MWtılteba
!ın bir kısmı pararütle atlamıştır. İki 
Ingiliz pilotu esir edilmiştir. 

İtalyan tayyareleri İngiliz tayyare· 
lerine karş-ı muvaffakiyets:i:ı hücumlar 
yapmı~lardır. Bütün İngiliz tayyare!eri 
üslerine dönmüşlerdir. Dönüş esnasın
da bir serseri kurşun bir mitr.alyözcü
nün ölümüne sebebiyet ve.rmifttr. 

Eskiden halkı •izmdan lokması ka
pılsa snini rılrarmar, möt~w-lr.kil ve 
uyuşuk uıın•nlar, bllmeyorlardı k1 
tı;- Anadolunun bir çok köylerinde 
lh6yarlar fll tnısnılan ezberden bl· 
liyorlar. 

Bir gün sıra gelip baş 0>lamadık. 

Bu yalan dünyaya hoş alamadık 
Şu sıska öküze e• alamadık. 
Söylemeden iclz dilimiz bizim. 
Benim bu gidişe aklım ennıyor, 

Fukara halini kimse sormuyor. 
Padişah sikkesi aelAm vermiyor, 
Kefen.siz kalacak ö]ümüz hiı:.im. 

Ot it 
~balı anıa,ılıyor ki, Manastıra atılan 
lUlrtt. 11•r, Stefani ajansının tef!<iri hi .. 
~ olarak, İtalyan bombalandır. '?e 
~C. General Nediç bu vaziyet kartı
~ Hellü: kruva:ıOrünün batırıl ... 
lııil't olduğu ıihi örtbu etmek İ5te
' t'tk daha şiddt"tli h•reket etmek 
~ı.ıııa kail olmu,tur. Fakat bütün 
~ ~ ~irer ihtimaldlr. Ve bu Uıtimal
~·ılt ».ıd e-den sebebler de vardır: 

Royallo muahedeal adı verilen ac.
lafmayla, bu yeni devletin hududları, 
yalnız; Fiyu.me müstesna olmak üzere 
İtalya cihetindtn lı:at'iyeıle taayyün 
etti. Fiyumt limanı meseleA. 1924 se
nrsine kadar sürüncemede kal_mış, 
nihayet o sene içinde Fiyume Ital
yaya. Borot Yugoılavyaya verilerek 
mesele halleclilmittlr. . 

1923 'nde Yugoalavya, Sellnik Yukarıdan a"ağıya: ~lg~ad ı~tasyonu, 
.. ne'1 lllilli ti b. Ü · · limanında Yunaniıtandan serbest yatro ınrun, 111\.'ersıte 

1936 - 37 mali senesi harb tahsisatı 
2,309,000,000 dinardı. .... ,. 

Yu~o.5lavya bahriyesine eelince, bir 
Amiralin idaresi ;ı.ltındadıf". T!'Jımik ve 
id:ı.ri i.~lerin t~viri için, Harbive N•
ıaretinde bir hususl bahrı. )'·e dairesi 
me\•cuddur. 

Bahriye teşkilitı, d~r,iı; filoau, 
nehir filotillftsı ve hava &ervisinden 
müteşPkkildir. Deniz filosu filotilla li
deri 4 aded 5.5 pusluk toplarla mi.i· 
cehhflz 1880 tonluk Dubrovnıkdir. 1!)31-
32 :rıenPsinde Kl~vdda insa erlilmi:stJr. 

ŞimaU Afrikada, yerle beraber uçan 
hava !ilotillılarımız Siva va.hasJndak.J 
düşman tayyare meydanlarile mevzile
rini bombardıman etmişler ve mltral • 
yöz ateşine tutmuşlardır. Bu hareki.tın 
fidde.ti düşmana ağır zayiat verdirmif 
ve büyük hasarlar husule geti.nni{tir. 
Yerde bulunan Lysamder tipinde iki 
tayyare yakıl-tır. 

İngiliz tayyare teşekkülünün ilm!ri 
üssüne avdet ettiği zaman fU talsilAb 
vermiştir: 

•- Diifmanı tamamen gafil avlaya
rak. hedef üzerindeki UÇU!flarunw arı
z.aaıı.ca yapabildik. Rasıdlarlll'ız yerde 
duran tayyarelerin arasında bomba -
ların patladığını m\4a.hede etmi'}tir. Ha 
sarıt çok ciddidir ... 

Amerika 
Metaksasla 

elcisi 
~ "lttı itim tarn bu istifanın oldutu ı-iin 

~ dda ~ıkan Vreme ıazete.J, l'"u-
1, ~dak! İtalyan harokihnın İngi
~ nnıaıı;ınm şark! Akdenizdcki ha· 

~tit~ı ~~lce uiratacağından bahset
lttılii · Oıl"er taraftan A\.·ala ajansı bir 
... teatıeşrederek Yuıoslavya siya111eti
"t hı. lite!tte lıtlnad ettij:ini söylemlt 
llıtult: l'tıliteleri şu cümlelerle anJ•t -

mınta.ka elde etti. 1928 ene:sl sonuna / ;; ~ ~ ~ 'i 
doğru bu serbest muntaka (193,000 ~ ... · 
metre murabbaı karada. ve 158,000 - ~· '--'lıelt1'i,, 
metre murabbaı dtnizd.:! obnak üze- .. ""? 

Bunun haricinde 3 torpido, 11 mayin 
ı;:-emisi, 4 denizaltı v.emisi, bir t.avyaTe 
tenderi ve müteaddid ufak jlemil"ri 
vardır. Bu ufıı.k pemiler, talim i<;in 
kullanılmalı::tadır. &ki bir Alman ııe
"li"İ olan Dalmaçya, yeniden tamir ve 
teçhiz edilerek talim gemisi haline 
konmuştur. 

Saat 3 Ue 4.30 arasında h:va mü -
dafaa bataryalanmızuı ı,iddetlı tteşile 
lcarşılanan düşman tayyareleri Brendi
zi istasyonunun üzerine üt bomba 
atmı~ ve istasyonun yakınına da iki 
yangın bombası hıra.kmışlardtr. Bir 
kısım ray, bir su tesisatı ve bir vagon Atina 8 (A.A.) - Amerikanın Atına 
hat'asar uğramıştır. Hususi bir ikamet- elçisi Macveagh bu sabah MeL'lksas'la 
gaht.a çıkan yangın sür'atle önienın.iş-. 4.0 dakika görüşmüştür. 

görüştü 

Tanrıya seı1enen. mısnlar, Kaycusuz 
aptal; Memleketin Jıallnden şlk5yet 
edon bt"alar ise Şarkıtlalı serdan 
iıımlndeld halk .-lrleri lıınıhndan 
yazılmıştı,., Bidm "bir şairleri ken
di kendilerine ııelln ıüvey ola dur .. 
sunla!', halk, ·tiirinl ve şairini yetif• 
tirmekte, ben.imH.mekte, M!vİp yay
makta devam ediyor. 

Asıl Türk u.n'ah. halk An'abdır. $e· 
birli tairler, fu, bu çarpık tesirdea 
ııynbp d• Mlk u.n'atınuı •thıillİ se
çebildlkleri ıün beklenen ve ara• 
nan talr olabileceklerdir. 

·ıı. . 
'~ iki büyük ve hakim devlet, 
~ti,. ll1 yeni nizamını hazulamak· 
~ r. Bu dcvleUerin komşuıu ,.e 
lıj, ı:,ı.n Yuıo•lnya takdirle k&flıı.
'tılilj rtlıamın kurulmasında onlarla 

ft. ltıeaaJ. edecektir!. 

-._ ~ıu""~o~la\'yanm tam yeni nla
t~ı.,ı. haka korar nrdiil bir anda 
:-.. "''anın Manashr seh,.ine bom
t,los! •blını'Jbr. Bu bomhalar, belki, 
'-"'- 1~"Yanın daha sür'atle yeni al
lı,;~ ilhak etmesi mak,adlle d• •· 
"'-tıtd olat.iJir. Nitekim bomba, M• ... 
~bı •tı hemen bira:ı sonra ı-eıcıad 
~~$1İtıde de te~irinl ıöstt'mıl~r. 
~d: Nediçin )'erine .-elen Peçiç, 
La...~ 'hl"mnunlukla ka..,dıınmlftlr. 
~ ~ l'trilen bir haberde, Pe(içı.11 
lı ıı. • "vel Poru hülı.iimelinde 
' ''bi!t·e "!\·a.,..rlıtı etG(i ve daha 
~lıı.danb.rt İtalya ile anlatma 

.. ~ 11 olrfuiu kaydcı-dilıncktedlr. 
~. h lo di R'lrna'nın Belgrad moha· 
~· de{i~ikliJ(i Yu~o.,ı:ıv hükümet 
~- h~llde ıon 1.amanlarda ,,ıku bu
.~~ l~lcı-rin f'n mühimnu ol•rak 
~ ~etrııektetlir. Stam)HI pnfMI 

~~ t " Balkanlara sirayet ett1(i 
._ l'tı ll'o'.'l}a,·yRnın bitaraf kaldıiını 
~hııa,1·onın A\•rupado tO!IİS olu• 
'14:1 •I >"tnJ nizamda liyık olıtuiu mev 

fı·, ~"•hnı yazmı~h1", 
L.~,,,.. . 
~ ı._11Yor ki, Yuıoıı;la\•y11, ev,·ela 
la.~ _-,,~Yı, hem de Yunaniıııtnnla doıil 
'"'I ı4,,"h•tlrri idame eden bir bi
~ timdi. mlhverlf' dQ5t.Juk 
ı.-, betleri te .. is etn1it bir bitaraf 
~ ... ftl~ktedlr. 
~-- t~n lnkl,,.fını beklerken, fU· 
-:.._~ ~ )'dedelim ki, ı .. tira eden Ge· 
~~,1~l~ e\·vclce Genel Kurmay 
·~ '' l·apmış ye ordu tar!'(ındaa 

e tutulan bir ,tthıı.iyetti! 

' Mümtaz Faik FESiK 

~ 
~ •centa Krala 1 O bin 
~11t lirası gönderdi 
~1•~'t 8 (A.A.l - Yunon vapur a· 
}. hlt lvanoa, İtalyetya lcaı·,ı har-b-

"'~ ~~rdını. olmak üzere Yunan 
"~O bin İngiliz liralık bir çek 

-,,,,;~ki Yıı.anhlır 

re) 351,000 metre murabbaı olarak İııı.. .... 

tespit edilmi•tir: ' ~ 1929 Mnesi tl!lrlnievvellnin 3 ünde 
çıkanlan bir kanunla; devletin ismi 
Yu-1ovyayo tahvil olundu. 
Krallık banedarunı kuron, 1804 de 

ilk Sırb kıyamını haı.ırlayan ve bili
hare 1867 de katJedilmif olan Kara 
Corı:evlç'dir. Şimdiki Kral. 1923 •ene· 

. "' 
~ ~ -.. Yeni bir inşa prcHrramı rizilmlştir. 

al eylulünün &ında doğm"' İkinci 
Pi\'tr'd.ir. Baba51 Alebandr"ın 1931 !le! 

ne~ tetrinievvelinin 9 zunda ?ı.fusil• 
yada kaüeclllditi gün, Kral UAn o- , 

Fakat iki sene evveline lradıtır ımı:lr
lanan ""lnl.7. 3 ~estroyerrHr ki bunla
rın m11.\ı:ineleri İnctiliz m11.lı olacaktır. 

811..,l•ca üMii, Kotor limanındadır. 
Burııda bmir ve insa i"İTl tf"r!'l"aneler 
\'e bir bahrt mühenAh:Jik ko~e•I ''f\r
clır. Bundan ba!lka Eruz'da ve Şibe
nikde deniz subavı y!'tiştinnek için 
mf"ktf"hJer mevcuddur. 

lunmuftuı-. 

Fakat henüz rutcfe vaııl olmadıj:ı 
için, batta Prens Pot olmak üzer~ bir 
.Niyabet Mecliıh devlete riyıset et· 
mektadir. 

••• 
BilK()Mı:r VE KAl'llJNIJ ESASI 

Yugoslavya 1928 eylO.lünün üçi.ınde 
ilin edilm kanunu esasiye göre, ıne;
rutt bir Krıllık:tır. 1929 senesi iklnci 
kinununda; ekalliyetlerin davıı.,ı yÜ .. 
zünden, mecU. kapanarak diktatör1ük 
ilin eden Kral. bu rejime 1931 eylu
lünde niheyet vennlftir. Kanunu esa, ... 

aiye ıöre, tqril kuvvet, Kralın, Ay~ 
ve meb'uaan meclisinin elindedir. A· 
yan ve meb'usan meclisle,.i, her yıl 
t.Pşrinievvelin 20 sinde toplaııır ve yeni 
büdce çıkıncaya kadar açık kalır. 

1 Kral ,parlamentoyu toplam~k, mu• 
vakkaten tatil etmek veya fesheyle .. 
ınek hakkını haizdir. 

*** 
NÜFUS VE MESAHA 

• .. 
·-

Zairebli köylü karunlar 

yüzde 1.26 a.ı protcstan, yü-::dc P,49 u 
Yahudi1 yüzde 0,32 si Ermenidir. 

••• 
MAARİF 

Nehir filotilla:o;ı, her biri 4 7 pıı..,luk 
ff')nlarla müt"ehhPZ 4 monitrrdur. Run· 
dan bask·a karakol sremil•ri. mnt...,r -
bot, mayin mntörleri. di~er kürük 
Vf'mil,,.r vı:ırdır. Denh! hııva ı-ıervic:i, ne· 
hir filnti11.!ts1na ba~lı deniz tayyar~ 
kıtaPfıdır. 

1n37 - 3~ senf"cinde b;:ıhdvf" 'kuv -
veti meveudu 4.R7 subay ve ~:;f'fl erdi. 
İhtiyat olarak 70f'I ...,•vcudu vardı. ..... 

n. k ki ZİRAAT. MADENLER VF. S'\SAYI tahsil mecburidir. Maarif \'e 
leti idaresinde olan bu mekteolet her- Yu~oslavyanın 24,754 .lfiS J.cı-ktar11ı 
kese açıktır. 1~ - 35 senesinde ilk hali~ olan arazi<ı:.inde-n 14372 .JRR hek
mekteblere devam edenlerin aayısı hın mt>tn.ıdur. ~u miktar, bütiirı nra· 
1,340,962 talebeyi buluyordu. Lise tale- z.İ'lİn :.'iizdP 58.1 ini bulmaktadır. 
bellinin aay111 yüz bine y•kındı. S8 F•vdah ha:vva"l•r 1!1T11ınnd• dtJMnz 
muallim mektebi bulunuyordu. 644 :vetiştirme~e hayli ehemmivP.t veril
meslek ve sanayi mektebi vardı. 4:; z.i- mektedir. 193!'j M'rtesinde 1.200 3.it nt· 
raıt, 2 güzel san"atlar mektebi, 29 Ha• 18.430 katır. 12.q25 nı•rkeh. 3 QR2 3.19 
hiyat koleji vardı. ba:t sı~ır. ~?11 ınt kov11n. ?R~1 'lt\() 

Yugoslavya Krallığı dahilinde üç domuz, l ,895.0055 ke::i. 20.76f' 672 kü
Yugoslavyanın nüfuau 1938 sayımı- üniversite vardır. Bunlardan biri. 1838 mes havvanma malik bulunuyordu. 

na göre 14.950.272 leli. Beş senede bir de kurulmuş olan Belgrad ünivC"rsi- Ara:dnin mühim bir kı.smı da or -
buçuk milyona yakın bil" artıt göste· tesidir. Diğeri Zagreb'dedir. Üçüncü::ü mandır. Bosna • Hersek mırıt.alrası en 
rir. Luhliyana'dadır. 1920 senesind~ kurul- cok ormanı olan paf'C'ad1t'. 'qaoılı~ a.-
Doğum, ölüm ve evlenme nispeti muştur. ğııırlPrı, mece, çam ve akgi.i.r~endir. 

hakkında bir fikir almalı: için fÖyle bir 1934 • 35 senelerinde ünh.·erfitelcre Bac:lıca. madenlf'rİ de,,..ir, bakır. nl-
küçük cedvel tanıim1 mUmkündür: deva'll edenlerin mecmu yekônu, tın, ku~un, kromdur. italva hudııd-
Sene Dolum Evlenme Ölüm 14.557 ve profesörlerinin sayısı 548 idi. larında civa madenl~ri hnlunmu•tur 
1931 •70,094 126.069 27R,827 Bunun haricinde bir felsefe fakiilteşi Ba\ı:ır en çok i~tih"tAl edil•n rn,.rfen-
1932 465,778 111,059 272,168 ve bir hukuk mekteb: vardır. lfer dir. Bi1haS58 Gark kı""11Tlri''- hulunan 
1933 452.036 111.498 243,700 ikisi de Belgrad üniversitesine bağll- hu madf'rılerden senf!de 50 ono trı'l fıı-
1934 459,807 99,027 U~,570 dır. tlho:"l e-dilir. Avru!'»'nırı en büyük ls--

1 .... ,. 
Ka abalık tehirleri az.dır. HükQn1ct tih"81 merkezi denehilir, 

k · 1 b ORDU VE DONA1'1\IA 
mer e:ıı o an Belgardda 250 in nü- S11n11.yi hayatına IZf'lince, ba•lıca .-ı-
fus vardır. Zagreb tehrl, Hırvatların Yugoslavya Krallıj:ı dahilinde ordu net t!'"İ'°Ahnı un deR'irmenleri tf'"=i<il 
toplandıtı merktzdlr. Şimalde Subo· teşkilitı, 1923 kanununa dayanır. 21 - eder. 50 büyük df'~İrmeni varri'•r. Ke
tiko şehri. Macaristana yakın en mü4 45 yaşındaki erkeklere askerlik mec .. 
him tehirdir. buridirjcabında eli ailih tutanlar ara- 7.a iplik. mensucat, ayakkabı f11ıbrika· 

Bosna • H~neğin merkezi olan Sa • sında 18 _ 21 ve 45 _ 50 yafına kadar ları, bira fabrik1'ları ve hah doktıma 
rayevo ayni df"recf'de ehemmiyetli olanlar da askere alınabillr. Ord11da tesh-atı bııkımından ilroridcdir. Son 
bir tehirdir. tlıküb ve ~çenlerde, eı- hizmet on senedir. Bunun 18 ayı fiilen zamanlarda kon!'len•_.cilik. mukavva 
rarengiz bir tekilde bombalanan Ma· yapılır. Mütebakisi, icabında ta~ime ça· ve kılıtıd sanayiine de hayli revac ve
nasbr lfthirltri Türk müslüınan ek- ğırılmak üzere mc'tun addedilir. 31 rilmio:tir 
seriyetinin toplandığı iki eski ,ehirdlr. yaşından 38 yaşına kadar askeri hiz- Bu h~hı;i kapamatf~n evvel. ..ir1111te 
Manastır e:ehrinde 33,02• nü.f1..ıs bu • met ikinci ihtiyat eaaı;ına, 38 yaşından müteallik nl11.n <ı:u kürük notu da itAve 
Iunmakta.dır. 45 yaljtna kadar üçüncü ihtiyat ese- etmek favdAh olacaktır: 

Umumi nüfusun 13 milyonu S1av- aına göredir. YuSi!'o!'l"lavyada en cok mı~ır yeti~lr. 
dır. Geri kalanı Türk. Amavud, Ma- Kraliyet. 5 ordu kumandam.na tak- 7.ira halkın esas vıdasıchr. ~·nevt 1'.'l· 

> •ıttr& Çl-.0.trıldl car. Rumen. cüz'! miktarda da Al - sim edilmişlir. 2 süvari fırkooı, 16 pi- de •dilon mısır miktarı 2 mllvnn in"" 
·1.t~ •.. mındır. yede fırkası, 16 ağır topçu llvasını ih· ct'~er. BuYldan ~onra bir buçuk mil-~ 8 (A.A.) __ Bu sahah c:ıkan Mesahası 249,000 kilometre murab- tlva eder. yon ton buiday """"Hr. 

"" lı boıdır Kilometre b 61 ki · d.. Moto"rlu" kıt'aların kullan1l ..... a51na ••• q hl ~te1er, Yunan konROl1>slu- · •tına şı u"er. .. . 
ıı.\ ı.h" tebUılinl neofrP.tmt,lerdir.. *** pek lmkln olmadı~ından ordunun DENİZ SEY1lil~FF'J"lti. 't'f('.4lfEJ' 
~· 't il~~. 1910 • 1920 tevellüdhi DiN merkezi sikletinl piya:!e l0<kıl erler. VE DAHiLi MtiNAKALAT 
~~rı~llrda. do.~mU$ ve a~keri hiz- Kanunen t.anınmıt o1an bütün din- 1935 • 36 senesinde, aulh kuvveti, 1986 i~t"!;tic::tiklerlne ,,nre. Yıof"'n~tııv-
ıt..:ltltrı l'Rtıın:ı.mı, olAn biltiin Yu- l@r tytn serheıtlslni haizdir. Nüfu~n 8639 subay ve 101,000 erden milrek- vcının 372.579 tona b11.1l~ olmak iiı!'re 
~l'tıt]rı dtrhaı konsolo!iih~neye kay- yüzde 47, •8 zi artodok-ı, yüzde 37, kebdi. Jandarma kıtaatı 19,848 subay 178 ı;::emlsi vardır. 1935 l'iene!linde Yu-
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vy-~-~="~~ ::. : 
- Reis, sen bu işe ne dersin? _ Biz· b •·-! ft. 

- Biliyorsan söyle a-.a ım... acn --" den çok kuvvetli oldukları halde kim· kimim? 
".'.!', •· l\ı.._ Yazan senin burnu dahi kanamadan toslim 

' 4' ~·• Tefrike No. oldular! .. Bunlar ne biçim heriflerdir!.. Sen Barbal'OSllSln!. 
·-uıJl "~ı::••tırılm •• Ekrem Reşid 23 diyip gülüyordu. - Benden korkulmaz mı? 

S telrika Bir müddet sonra on iki aded par- - Korkulur ... ~nden herkes kor-
b ktedir Bir ça daha zaptcediJdi. Biltün bu J{emiler- kuyor .. , herkes .... .\.ma ben korlcmu-

tir. insanca zayiat yoktur. 

Yunanlılar harb malze· 
mesi iğtinamına devam 

edirorlar 
Londra 8 (A.A.) - Dün icra edil

diği haber verilen hafif Yunan gerile
meleri, tamamen mev.z.ii bir mahiyet 
arzetmekted.ir. 

Salihiyettar makamlarda beyan edil
djğine göre umumi vaziyet memnuni
yet vericidir, 

İtalyan kuvvetltrinin çember içine 
•hnmış bulundukları merkezi mevı:i
lttde Yunan kıtaatı harb 1nal'temesi 
ij:tinamına devam etmektedir. 

Veremliler cepheye 
sevkedilmek istiyorlar 
Atina 8 (A.A.) - Dünkü al:anlan 

esnasında İtalyan bombardıman tayya .. 
releri akınJarını Arnavudluk hududun
da bulunan küçük köylere inntsar et
tirmitlerdir. Bu akınların kuı hanlarını 
koyun sürüleri teşkil etmiş.tir. \·oııar 
üzerine de hücumlar yapılıruı ite de 
hiçbir h•Nr yoktur. 
Yunaniıtan aanatoryomlarındıt. teda

vide bulunan veremliler, •kendilerini 
ölüme mahkUın addettikleri dhelle 
her türlü fedakarlığa amade gönüllü 
olarak Yunanistan ordusuna lth3} edil
melerini. General :r-1etaksasa bir mek· 
tub yazarak taleb etmişlerdir 

Silah altına davet edilmiş olan 1939 
ıınıfı meyanında 1933 hükılınet dtr -
besin~ iştirak etmiş olduklan için te
kaüde sevkedilen 100 subay bulun ... 
maktadır. Bunlar 'imdi ordu kadrosu
na ithal edilmi,lerdir. 

balii olan 96.300 remi girmittir. 
Yugoslavyanın baıhca ihracatı, ke

reste, hububat, hayvanat, meyva ve 
tütün üzerinedir. İthaJitı mamul eşya, 
dokuma işleri ve petroldür. 

1935 senesinde 5812 mil uzunluAundı 
bulunan Yugoslavya demiryollarının 
4.469 mili devlet idaresindedir. Bel .. 
grad, Türkiye ve Bulgarbıtandan Av
rupaya l{iden ve Yunanistanın Seli.nik 
limanından gelen demiryollannın 
birlf"stiği noktadır. 

İlk dahili hava hath, 1928 de ıı.ı
rradla Zağreb arasında. açılmıştır. Son 
ra bu hat, Beler-adla diğer lfthirler a
'l-asında Ji(enitletilmiştir. Yakın vakte 
kadar Belgradla Pariı, Sofya, Bük.re,, 
İstanbul arasında muntazam hava ser· 
visleri vardı. 

Muntazam yolların uzunlu~ 1q34 
istatisti~ine ~öre, 25.498 mildir, 1931 
senesinde beş senelik bir vol inşa 
pliinı yapılmıştı. Yeniden 100 r)O() ~ 
dinar sarfedip 450 mil boyunda yol 
intıası mu tasavverdir. 

Tel"raf hatlarının uzunlutu 193.'i te 
10,914 ve telefon hatlan ise 9.896 mili 
bulmuFtur. Ayni tarihte umum pos
~nelerln aavısı 3,905 olarak tesoit e
dilmiştir .. Telgraf ofisleri ise 2.939 dur. 
1294 mf"rkez telefon istasyonu, 5 oto
matik telefon merkezi vardır. Tele(on 
abonelerinin aavısı 36.547 vi bulmu• 
ve umumi telefon kulübeleri 1,433 
ari'f"({lııf" v"m11c:tır. 

B U G tl N 

İ P E K 
SinemA1'ınd• 

Bir İngiliz Generalinin 
Yunan milleti hakkıı

dıki dU!fgUSU 

ANJtARA.U 

Yuıanhlar mevzilerini 
ıslah ediyorlar AUna 8 (A.A.) - Aüna ajansı bil-

1
, 

diriyor: General Wavell Jt~ Yunan 
GenelkurmayhkJ arasında irtibat ru· 
baylığı vazifesini gören G~r..eral Per· 
ry, buıün Aairmatos gazetesine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Aüna S (A.A.) - Muharebe bölıe• 
lerinden buraya gelen malllmata gi).. 
re, Yunaı\ kuvveUeri :-ephn:Jn Pindııa 
ve Görice bölgelerindeki ileri mevzi
lerini ıslah etmitlerdir. Bu böl!(e1er• 
de Yunaı.nlıların hafif meni! iler!eır.e• 
!eri kaydedilmektedir. Ayııı zamanda 
bütün cephede topçu dı.leJlosu devam 
etmektedir. Atinay.ı gelen ve henüz 
teeyyüd etmiyen bazı şayialua göre, 
Arnavutluktaki İtalyan kumandanı 
ceri alınarak yerine Genelkurmay 
&.tkanı Mareşal Bad'l~Jio tayin edil• 
miştir Atinadaki Amerikan mahfiJlp
rinde ısrarla döne.n haberler Arna
vutlukta mütküllt.,_n V9 galeyandon 
bahsetmektedir. Ayni mahfillere ge• 
len haberlere göre de, İt.al) a. ıivil 
Yunan halkına ltaTfl taarruzlara de .. 
vam için daha kuvvetli ve daha seri 
tayyare teŞ!'kkü11e:rl göndermektedir. 

•- Kahraman Yunan milletine kar
şı sonsuz hayranlığımı izhar etmek 
için kelime bulamıyorum. Bü)"ük im
tihan sa.ati geldi~i zaman, ôlmei'! .an
anelerinize sadık kalarak ve daha 
büyük ve daha kuvvetli memleketle
rin hareketlerini istihkar eierek te
reddüd etmek~izin istilB:cıya karşı mu
kavemet etmek üzere kahrama.."l.c:t ka
rarınızı verdiniz. Benim hayranhtJ,:n, 
bütün İngiliz sefert kuvvetinin hay
ranlığını ifade etmektedir. Memleketi
niz, dünyaya parlak bir misal leı:kil 

etmektedir. Eminim ki onun i,yankar 
tesi, dünyanın bir ucundan Oteki ueu
na kadar bir boru sesi gibi aks:.?decek
Ur. 

' İtalyan tayyarelerinm t.ehdidlerinl 
lı:emıli metanetle istihfaf eden Adna 
halkının göstermekte olduğu mc.tane
U, büyük bir hayranlıkla müşahede 
ediyorum. Bütü."l Yunan gençliğinin 
vakar ve azimkQr tavrını heyecanla 
~arşılıyorum, Orta Şarktaki. mühim 
lngili:ı kuvvetleri nereden gi!lne ıeı .. 
sin her düşmanı ezmeY,e mu kt~dir
dir. Zafer ,üphesizdir. Ççrçil'ın söy
ledi~ gibi bizler, bunun semerelerini 
paylaf&cağız. Çörçil büyük bir harp 

adamıdır. Fakat siz:in de bir Çörçll'ini:ı 
var. Tarihlerinin en nazik ~atleri.nde 
İngiliz ve Yunanlıların mukadderat
larını e11erine tevdi edebil-cek iki ce
sur müteha!'sıs harb adamnıı bulmuş 
olmalan çok cesaret vericidir. Çörçil 
ve Metaksas bizleri zafere götürecek
tir .• 

Sahil boyandı 

İtalran tazyikı 
Londro 8 (A.A.) - Londra re'11'11 

mahfilleri Arnavutluktaki Gôrice.'nin 
henüz İtalyanların elinde oldu1unu 
bildirmektedirler, Yunan arazisinde 
bulunan Slemnice civarında küçük bir 
Yunan tlerileyişi kaydedilmektedir. 

Son raporı.ra nazaran. İtalvanlar 
ta.bil cephesinde büyük bir taıyik ic· 
ra 11ttmektedirler. , 

Polonıa Camhur Reisi 
Kralına 

diliyor 
Yunan 

mıvaffakiyel 
Londra: 8 (A.A.) - Polonya R•l>l

cümhuru Racz.keiıvicz Yunan Krahna 
a'8ğıdaki telgrıfı -öndenni,Ur: 

·Memleketiniz, mf'nfur bir tecavüze 
ult'ayarak vatanın istiklll ve tamam
lılıjtmı müdafaa için ııila!ıa urılmak 
mecburiyetinde kaldıAı bu anda ma
jt:st.enlze bu VAhim zam.anlarda Yu .. 
nan milleti hakkında kard"1ik mu
habbeti duyan Polonya milletinin de· 
rin dostluıtunu om>deriın. 

YunanJıtanı, ecdadının .. nh m.i~a
linin zafere, müttefiklerin bu miişte
rek zaferine, cötürmesinl i.em!'ntıi ... 
derim.• 

Noter dairesi nakli 
İstanbul Dördüncü Noteri AB 

Murtan Astıuı, doinıııiııl Yilbek 
Vekiletln miiludesile YenıPoOla· 
ne kar ... mdo Yeni Volde lwıınııı 

ııemln katma ~. 

RUGtlN BÜYtlK V A L S'ln hile tıôlıret ft 

M E LEK muvoffakiyet relu>nuıa bnn 

SENENİN EN NEFis FiLMi Sinemasında 

BALALAYKA 
Bat rollerde : 

NELSON EDDY - İLONA MASSEY 
Buııün seanslar saat: 12.45 - 2.30 - 4,30 - 6.30 ve ~ dadır. 

ŞARK EDEBİYATINJS ROMEO ve JULYET'I 
ŞARK FİLMCİLIÖİNİN ŞAHESERİ ~. QİI' çoban çocuğu: rihlor tarafın~. v:rıı:• kurt:.rma~ 1 de pek çok •rzak. bulid•y, çuha, R•- yorum itte ... 

,.,, b İ ) senede yetm.1.1 ın ın af. k klfir mi levazımatı, harb aletleri ve mal:ıe- Bu küçük çoban Midillide dolmUJ 
J>i~_ il, İr ıpanyo ve bu ameliye nnuında hır ~ öcünü mesl. ~ul~nuyordu. Bunların hensi, olan, henüz görmediği oğlu, aevıcili 
~~~ı~,~e}j: Beatrİce telef etmek, zavallı Hatlcen~ h Hı Muslıhıddın rei,in kumanda,ında, Tu- Hasanın ya~ında olacaktı. Belki, ha· 

.,.., il almıt olm-:ık demekU. Binaen• ey ' nu!<a sevkedildi. Hızır da İtalvan su· 
\.. ~ v·· ııırın ilk U,l yeni bir do· ur biraı; da İtalya sahilleri önünde larında ceve18nına devam eyl~dl. yır, belki de'til. mutlak Hasan da bu 
\~te.ı~CIJ.d~ ıtetirmek: oldu. Seri eevelAn etmeyi mtinaıib ııördü. Hakkı Sardunya adasında karada blr ke· çocuk gibi akıllı ve cesurdu. Mutlak 
)'ditf "lıq •lverl.§li, Üç hafif ve yollu vardı; zira İtalyanlar aı:mıılardı. Ce· şif esnaıında Hızırın dikkatini bir kü- o da deni:ı kenarında koşuyor, oynu• 
~ı:!ıı~~ ~ aldı, Tunuı ,;emicileri zaytri. Tunusu, hattı bütün Berberis- çille çoban celbetti. Çocu~n akıl do- yor, giınqin altında taze bir meyva 
~ '· ~tnd gemisile maiyetine tanı yakında zaptedeceklerinl avaz a- lu bakışı, uyanık c:ehreı.t. cesareti! tav- gibi p~iyor, kızarıyordu. 

LEYLA ile MECNUN 

t.." tjJtn ltlikle Hızır•~ on kıt'a vaz ba~rıyorlardı. Hııır: rı kors11.nın h~una gitti. _ Küçük, benimle gelir misin? 
.:"ılı.. ·~•tu. Fakat Mw.lllııddin ,... - Şu kifirl•r baıımııı al!rıtmalta _ Bakııana bana... G•I bakalım 

"ll.l....._n y - Nrreye? ~ ~ltır, ., a\'uı; Sultan Se1imi11 bqladılu_, Kendimiz.i biraz da onları ııı:övle ... 
•t ~ 

1 
londerdljı tofrad ve siJih gö<terelim ..... demiftl ~ (;ocıık hie bir korku .-llrnf"ti ı:!Ös· - Gemime .. 

s~~rır.. .. ~ on dört fi:emıyi getirerek Barba~un lı:endi uhlllerine müte- termeden, !erl ve k"rıırh adımlar!a - Gelirim ... Ben de senin tJibi her-
,, .. ~ filosunu mı· adedı'nı· hac_ 1 kesi korkulmak '·terı·m ... Bana bar· ""'trt n ge ve~ihen harf'ket eHitlni OC"r a an ilerledi. ~ 

\: i tı cıkardı. Hızır, yeni (ilotu İtal:vanlar, hf'r biri bir dala ~ziyen. - Adın ne senin? keı.i nası] korkuttuğunu öğretecek 
~ dtrı~tl:ılya 8Jthlllerine mütevec- mu.-u.am, mükemmel, mii~el!Ah yirmi _ Peppino. misin? 

~ l! ,!'ferı:ı açı.~dı. ıekiz parta ı;!emiyi Türk konanına _ Bu ne biçim iııı:im böyle?·· - Tıpkı oğlum gibi.. 
~ ·•tır,?\ • ~nden güne husume- karşı göndttdiler. İtalyanın götsünü _ Ne bileyim ben ... Bana vermiş Çocuk Hızırla beraber 
~4: ~~•lyaya kaJ'fı yapıyordu. iftlhar ve l\ll'Ulla kabartan bu devler 1eT. ben de taışıyorum i!!tte. di. Orada islim dinini 
~~I · ntl.Q e Yaptığı yedi ıefer eı· Ceneviz auJarında kendil~TITlden çok Çoeu~n 5esinde en ufak tererfdüd Kendisine Hasan ismi verildi. Sünneti 

~' altı gemiye yükleyerek uı.yıf olan. ince vapıh, hafif gemiler· en Ş!b-li korkı•rlı:ıın hile e~t"r yoktu. de Barbarosun ıı:emilerinde büyük "'••ı 8erherfstana. nalı:lettili den mürekk"b Türk kor~11ın filoslle - Se-n be:ndf'n korkmRt m~ı;ın? 

gemiye gel
kabul etti. 

.., il.tın d ,enliklere vesile oldu. ıı::ı;\l ra.ı..~--~1 ~etmit hini bul .. karıılaşınca !'vvell taşırdılar, sonra - Nec1'!'l k'"'r>acağım?.. Sen kor-
......_ lspanyol müver· kaçmak lıtediler vı niboyıl c:eıık ve lı:uııç deiJWn ki... (Arı.uı var) 

MUSİKİ ve BESTEKAR: ÜSTAD 
SADEDDİN KAYNAK 

LEYLA1n1n bütün farkıları : 
MtlZEYYEN SENAR 

aaat 12 ve 2 seanılaot tenzılitlıdır -

M UNiNR yemN URE [fani N \ L Bufiln aeanılar: Saat 12 - 2 - 4.lS • 6.30 ve 9 da. 

Bu hafla S A R A Y Sinemısııdı . 
- VASFİ RIZA - CAHİOF. - ELEFTERIY A ~AZIM 
tarafından oynanan dayandınaz derecede &iilün~lü ve eilencell 

AKASYA PJ\I,~~ 
Komedisinde ••vircilerlnl kabkalı•larl• ,.UldUrmekta devllM ediyor. 

Rejisör: ERTUGRUL MUHSİN 
Sean'l~r: Saat 1 2.30 4.30 6.30. guare 9 da 
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18 Program ve memleket sa:ıt a- ~----~------------------------------------------•·'/ ! yarı, 18,3 Müzik: Radyo caz orkes- ,., Arayanlar 1 * Bayan aranıyor - Bekir bir gencin 1 * Ulak bir demir kasa aranıyor -

f• I 1 1 1 l l• I 1 1 1 
1 1 1• 1 1• 1 ı 1 tra&ı (İbr~im Özgür tarafından), lR,40 ev işleri idaresini yapabilecek orta Temiz kullanılmış demir bir kasa .lll'"' 

1 l• I 1 \ l• I I• 
Müzik: Sahil oyun havaları ve. muh- * i.ş an)·onım - Eski ve yeni yanlan yaşlı bayan aranıyor. İstedikleri maaş tın alınacaktır. Satmak istiyenlcrin ga
telif türküler. 19 Konuşma (Günün mükemmel bilirim. Uzun zaman ti- ve tercümeihallerini (Hakikat) ıtaze- zetemiz idarehanesine müracaat. (10) 
meseleleri), 19,15 Müzik: Seçilmiş saz caret sahasında çalıştım. Bonservis- teslnde K. S. rumuzuna mektubla 
eserleri, 19.30 Memleket saat ayarı ve terim vardır, Taşraya da Jtidebllirim. bildirmeleri. (4) • l• I 1 1 1 l• I• 

,, 1 l• I 1 I l•I ı 
1 1 l• I l• I 1 

ajans haberleri. 19,45 Müzik: Fa!ıl he- Arzu eden1er Hakikat gazetesinde İŞ 
yetI. 20,15 Radyo gazetesi. 20•45 Mü· rumuzuna mektubla müracaatlerl. (1) 
zik: muhtelif ıarkı1ar. 21.15 Konuşma: * * Daktilo bayan aranıyor - Eski ve 

yeni yazılan mükemmel bilen bir ba
yan daktilo aranıyor. Maa, bilgisine 
göre verilecektir. (Hakikat) gazete -
sinde (W) rumuzuna mektubla mfi ... 
racaatlerL (5) 

* Baskül aranıyor - Az kullanılmış 
300 kiloya kadar tarlar bir ba~kül a ... 
ram.yor. Hakikat gazetesine müracaat. 

(11) Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
1 1 1• 1 1 1 

1 

Gene bir bayan iş arıyor - Eski ve 
(Bibliogralya). 21.30 Müzik: Radyo ,._ yeni yazılan bilir. Daktilo yazabilir. 
!on orkestrası (Viyolonbıt Necıb A1-

* Daktilo makinesi aranıyor - Az 
kullanılmış, fakat temiz her h&nll 
marka olursa olsun bir daktilo maki
nesi alın:1cakbr. Gazetemiz idarPha
nesine müracaat. (14) 

Nevralji, kırıklık va bütün ağrılarınizi derhal keser. 
1 l• l• l• I 1 

' k Taşraya da gider. VerilecPk maaşı 
k1n idaresinde). 22.30 Memıe et saat 

kaşe alınabllir. TAKLİDLERİNDEN SAKJ1''lr.'IZ· 

PULLU KUTULARI ISRARLA isTEYINiZ. 

h biJdirir mektubla (Hakikat) gazete-
ayarı, ajans haberleri.'. ziraat, es am - sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) Soldan .. ;a: 

1 - Bal - Cüzülerd, 2 -Se• - Siyah. 
3 - Barsaklar - Kale. 4 - Nota - Bir 
kümes hayvanı. 5 - Kan borusu. 6 -
Nota - Bir meyva - Nota. 7 - Bir 
~ski Türk milleti - Arının verimi. 8 -
Cama benzer - Ayakkabı malzemesin
den. 9 - Rakam - Saç hastaui,ına. uğ ... 
rrmış. 

tahvil.it, kambiyo • nukud banası (ha * i, arıyorum - Orta derecede tah
berler). 22,50 Konuşma (Ecnebi diller- silim vardır. İdare işlerinden anlarım. 
de - Ycılnız kısa dalga postasilP). 22,50 Satılık • Kiralık Müleferrik ı (S 2310 ka Bon"Crvislerim vardır. (Hakikat) jta-
Müzik: Cazband (P .) aat ' a - zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
dar yalnız uzun dalga ile). 23,25/23,30 müracaat. (3) Ünivarsile A. E. P. Komisyonundan : 
Yarınki program ve kapanış. 

Yukandan aşaJı: 

Anl<ara A>liye Birinci Hukuk 
Hıikimliiinden : 

940/2281 
1- Bal - Bir erkek ismt 2 - Gök -

eski. 3 - Ödeme - Bir rak~m. 4- No
ta - Damarlarımızdaki mayi. 5 - To
kat. 6 - Beyaz - Tavlada kullanılar. 
7 - Kab - Futbolde kalenin önünde 
duran. 8 - Ramazanda tutulur .. Ke
diden korkan. 9 - Yılan ... Kör. 

İstanbul Nişantaşı Teşvikiye Çınar 
sokağında 43 No.lı Güler apartımarun
da avukat Asaf nezdinde Bayan Şari 
Belgeye: Ankarada Bürhan Be1S(e tara
fından aleyhinize açılan boşanma da
vasının 5110.-940 tarihli duruşmasında 
adresinize duruşma «ünü için dave
tiye teblig edildi2i halde gelmediğiniz 
gibi bir vekil de göndermediğiniz.den 
KJyab kararı ittihaz ve tebliği.ne karar 
verilerek duruşmanız 16/10/940 tarih 
ve saat 9 a talik edilmiş ise de çıka
rılan gıyab karan :ıahrına verilen 
meşrubatta ikamet11tihınızın meçhul 
olması yüzünden bili tebliğ iade edil
diğinden bizzarur duruşma 14. /11/940 
tarihine talik ve mezk:Ur gıyab ka
rarının da İstanbulda çıkan Hakikat 
ve Ankarada çıkan Ulus J(azetelerHe 
ve on l{\in müddetle il.inen tebliR:ine 
karar verildikinden bermucibi karar 
meıldlr J(iin ve saat 9 da Ankarada 
Asliye Birinci Hukuk mahkemesinde 
bulunmanız veya musaddak bir vekil 
~öndermeniz lüzumu, aksi takdirde H 
U. M. K. 142, 401 ve 405 ncl madde
lerine tevfikan $0Vabıruzda muhake
m~ve devam edileceği Jttvab karan 
vPrine kAim olmak Ü7erp i18n olunur. 

1 
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İstanbul C. M. U. den: 
İatanbulda bulunduıtu anlaşılan 

Maden hikim muavini Muhsin ErRÜ
neyin icilen memuriyetimize müra

eaatı ilin olunur. 

1 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

KÜÇÜK MELAHAT 
KEMAN, KANUN, KLARNET, UD 

210394 No. SEVİYORUl\I GEÇDIEM 
BAHAR OLUR 

NEVİN 
KEMAN, KANUN, KLARNET, UD 

210393 N GÜL YÜZLÜ GÜZEL Neva rut ııazel 
0, GÖGSÜNDE BİR AKŞAl\I Neva u•alı: gazel 

• HAMİYET DUYGULU 
KEMAN, KANUN, KLARNET, UD 

270395 No. BEN SANA EZELDEN VURGUNUl\I 

EMNEMİN YEŞİL GÖZLERİ 

Orman Koruma Genel K. 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Genel K. birlikleri için 350 kilo vaı.eli.n ile 20 kilo 
üstüpü pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarhğı 11/11/940 pazartesi günü saat 11 de Ankara Yenişehirde Ko
mutanhlı: binasındaki Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. İstanbul 
dan çıkacak i~tekliler de İstanbulda Sirkeci - Demirkapıda Orman Ko
nıma Genel K. Ambar Müdürlüğüne pa7..arlık fiatlannı bildireceklerdir. 

S - Teklif edecekleri fiat üzerinden kat't teminatlarile birlikte Ankarada 
Satmalma Komisyonuna, İstanbulda Orman Koruma Genel K. Ambar 
Müdürlüğüne müracaatleri ilin olunur. c7437• (10560) 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından : 
Çat.alca mü~tahkem mevkiind~ bulunan cekıııkavatör,. makinelerinde yev

:lnlye ile çalıştırılacak makini~te ihtiyac vardır. 
Çalışmaya istekli makinUtlerin Hadımköyündeki İnşaat K omisyonuna mü-

r acaat etmeleri. (looo.4) 

( İslanbul Belediyesi İlanları ) 
3710 sayılı Be1edlye lstimli.k kanununa tevfikan istimlikinin umumi men ... 

faatlere uygunluğu ta!!dik edilip mezk1lr kanunun 8 inci maddesi mucibince 
2025 lira kıymet takdir edilmiş bulunan Entlnönünde Çelebioğlu Al.ieddin 
mahallesinin M1sırçarşw derunünde kadastronun 384 üncü ad11:sında 164 par
sel ve eski yeni 17 kapı numaralı üstünde odası arkasında ardiyesi ve altında 
bodrumu olan K. dükkılnın tapudan alınan tasarruf kaydına nazaran muta
sarrıfı lfehmed oğlu AH Muzaffere bu kıymet teblit edilmek istenilmit ise 
de ikametgihı tesbit edilemediği zabıtaca yapılan tahkikattan anl3'ılmış ol
makla 3710 aayılı Belediye istiml.ik kanununun 10 uncu maddesinin tatbiki 
ıanıri şı:örüldüğünden İcab eden tebliğ varakalarının harita!'file birlikte birer 
nüsha.ıı;ının bu dükkina, di~er nüshasının aid olduğu Belediye dıliresine \.'e 
ii~üncü nüshasının da umuma mahsus mahalle 20 şer gün müddetle talik 
edildiği ilan olunur. (10653) 

* Gene bir muha.sebeel iş arıyor -

* Kiralık oda aranıyor - İki kişi .. 
lik bir aile için bot bir oda aranıyor. 
Sirkeci ve civan tercih edilir. Hakikat 
gazetesinde Bay Kemale müracaat. (17) * Satılık soba aranıyor - Antrasit 
yakan şık demir bir soba !abn alına· 
caktır. Satmak lstiyenlerin (Hakikat) 

* Keman dersi almak jo;tiyonım - Şe
raitini ve fiatını (Hakikat) gazetesine 
(Keman) rumuzlle mektubla müra
caat. (12) 

Usulü muhasebeye ve Fransızcaya aşı
na, tecrübeli gene bir muhaı:ıib it arı
yor. Referans verebilir. cHakikat• ga
zetesinde (K. T.) rumuzuna tahriren 
müracaat. (16) 

11tazete~inde A. T. rumuzuna müra .. 

* İngilizce ders almaJc istiyorum -
Haftada iki ,nin olmak üzere İn~llzce 
ders almak istiyorum. (Hakikat) ga
ı.etesinde (İngilizce) rumuzuna mek
tubla müracaat. (13) 

* Bir bayan İş arıyor - Muhabere, 
muhasebe ve daktilo işlerinde tecrü
beli, elinde bonservisi bulunan bir ba
yan jş arıyor. Eski ve yeni türkçeyi 
de bilir. Hakikat gazetesine i i rü
muzuna m•ktubla müracaat. (18) 

caatlerL (7) 

* Pansiyon aramyor- Bekir bir Bay, 
yiyecek, yatacak dahil ve her hususta 
temin edilecek pansiyon arıyor. (Ha
kikat) gazetesinde (Pansiyon) rumu .. 
:ıuna müracaat. (8) 

Ucuz ilanlarımızda 
işçi Arayanlar İdarehanemizl adres gösteren 

karilerimiı.den : 
*Kadın ah(ı aranıyor - Ankarada ta
nınmtf blr aile yanında aşçılık yapa
cak bir b1'van aranıyor. (Hakikat) ,ıa
;;ı:etesi müdiriyetine müracaat. (6) 

* Sattlı.k. kitab aranıyor - Eski ve 
yeni harflerle basılmıe kitablar aatın 
ahnacaktır. Satmak lstiyenlerin (Ha .. 
kikat) J(azetesf va.sıtasile A. T. rumu
zuna müracaatleri. (9) 

İngilizce - W • E.S. - A.T. - K .S. 

rumuzlarına mektub gelmiştir. 

Aldırmalannı rica ederiz. 

İstanbul Defterdarlığın dan: 
Sıra Senesi Mükellefin adı soyadı 

1 939 Mustafa Oylukçu 
2 • Hasan Akıncı 
3 > Ah Kaya 
4 • Angelik.i Vergici 
5 • Ahmed Faruk 
6 • Luna Babani 
7 • Naci Yavan 
8 940 Mustafa Ayyıldız 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
ıs 

16 
17 
18 
19 

2Q 

21 
22 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Samuel Anav 
Kevork Ütücüyan 
Hasan Bölük 
Narim Öztürer 
İbrahlın Barıf 

• 
Cafer Tutgun 

• 
Ha•ib Alak 

Karahf.t Kiremltçiyan 
Raşid Arpa.süren 

(Emin 

• ( Eoad 
939 Hasan At•> 

1 ş 1 
Kahveci 
Tamirci 
Terzi 
Kunduracı 

• 
Çantacı 

Saatçi 
Hırdavat ve 
möbleci 
Kundura tamircisi 
Karyolacı 

Aşçı 

Itriyatçı 

Elbiseci 

• 
Kunduracı 

• 
Bakkal 
Kunduracı 

• 

Ölü Haydar varisi 

• • • 
Kahveci 

A d r e • l Matrah Kazane Buhran Zam Fev. Z. 
Kemalpaşa Şehzade 135 No. • 97,50 .19 .04 
Beyazıd Çadırcılar 78 No. 18.00 3.73 .75 
Çatalhan ookak 1 No. 144.00 43.20 8.64 
Çarfl Bodrum han kat 2 14 '1 22.00 6.29 1.26 
Çarşı Sıraodalar kat 1 26.'2 18.00 2.68 .54 
Çar•ı Sorguççu han 2612 No. 40.00 5.69 1.14 
Çarıı Zenneciler 24 No. 18.00 5.02 1.00 

.67 
7.78 
1.13 
.48 

1.02 
.90 

Çarşı Sandal Bedesteni 32 C. 180.00 50.70 10.14 9.13 

Kahvehane 4 '2 
Ç. Hocahasan han 1 No. 
Ç. Bodrum han 8 No. 
Ç. Kalpakçılar 12Q No. 
Ç. Kazazlar Orta S. 50 No. 
Ç. Zenneciler 10 No. 
Beyazıd Sepetçi han 45 2Q 

• • • 
Kalenderhane Vera cad. 100 
Beya:ııd Okçular 8!2 No. 
Camcıali M. Darülfünun 
Cad. 27 No. 

9.00 
78,05 
72.00 

225.00 
63.00 
36.00 
72.00 
72.00 

245 

135.00 

1.19 
43.00 

.49 
54.65 
15.69 
8.97 
5.56 

21.60 

4.99 

.24 
7.02 

.10 
10.93 
3.14 
1.79 
1.11 
4.32 

1.00 

.21 

.09 

.ııo 

13.66 
3.92 
2.24 

6.21 
1.12 

Soğan,.~a M. Nur sokak 
9 111 No. 

13.50 .13 Veraset vergisi ) 

• • • 
K. Paşa Ordu cad. 196 

13.50 
700.00 

.13 ., • 
84.00 16.80 403.20 

) 

Beyazıd Maliye •ubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve ticaretgah adresi yazılı şahıslar terki ticaretle yeni 
adre!!lerinl bildirmemiş ve tebellüğe salahiyetli bir kim!l"eyi göstermemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamı$ ol
duklanndan hizalarında gösterilen yıllara aid kazanc. buh ran ve fevkalide zamlara aid ihbarnamelerin bizzat tebliği 
mümkün olamamı,tır. Keyfiyet 3692 No.lı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan teblii yerine geçmek üzere ilin 
olunur. 00612) 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAl\I KISMINDA 
Gece saat 20,30 da 

BİR ANA __ ,. __ 
Beyo~lu İatik18.I cadd•slnde 

KOMEDİ KIS~IDmA 
Gündüz matinf! aaat 14. te 
Ç O CU K OYUNU 

Gece aaat 20,30 da 

DA D 1 
Her tarafa otobO. temin edilmiştir. 

ABONE ŞARTLARI 
T ürkiye lıı;ln : 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı aylık 
Senelik 

150 Kunıe 
400 • 
750 • 

1400 • 

Yaban~ memleketler için : 

Üç aylık 
Altı avlık 
~nelik 

800 Kunıe 
1450 • 
2700 • 

İmtiyaz aahibl ve Baomuharrirl: 
Necib Ali KUÇUKA 

Umum neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü: 

Cemal Hakkı SELEK 

Basıldığı yer: 

Cumhuriyet Matbaası 

Devlel Demiryolları i. U. Müdürlüğünden: ) 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda gösterilmiş olan 

47 kaJem muhtelif 13.stik malzemenin, taahhüdünü ifa edeıniyen müteahhid 
nam ve hesabına alınması için 4/11/940 tarihinde yapılan açık eksiltmeye talib 
{ı:ıkmadığından bu i• 14 'll.'940 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te 
tekrar açık ek~iltmeye konulmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği ve
slkalan hamilen ayni gün eksiltme sa.aline kadar Ankarada İdare binası için
de toplanan merkez 9 uncu Komisyonda isbati vücud etmeleri lQzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa.da 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (10619) 

?t'Iuhammen bedeli Muvakkat teminat 
F.cnebl malı olduğu takdirde 
Yerli malı olduğu takdirde 

18265 Lira 1369 88 Lira - 35046 • 2628 45 • 

On beş tonluk alelOmum vagonların tonajı 25.10/940 tarihinden itibaren 
on altı tona ibliğ edilmietir. 

Fazla malOmat almak üzPre h;tagyonlara müracaat olunma~ı. c7508· (10623) 

Deniz Levazım Salınalma Komisyonu İlanları 
l\la.nnara ü~~ü Bahri K. Satınalma Komİ5yonundan : 

Cinai Kilosu Tahmini Ciatı Umum tutarı 
KunıeS. Lira 

Lahana 25000 s ) 
Pırasa 37500 4 ) 
Ispanak 37500 8 ) 
Patates 70000 6 50 ) 15700 
Kuru soğan 70000 5 50 ) 
Semizotu 6000 5 ) 
Salça 5000 25 ) 

1 - Yukarıda cins ve miktan yazılı yedi kalem sebze kapalı zarf usullle 
eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Ek.o;iltme~i 25 ikinciteşrin 940 pazartesi günü saat 15 te İzmitte Tersane 
kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname bedelaiz olarak Komi!l"yondan alınabilir. 
. 4 - E~~iltmeye iştirak ~decek isteklilerin 2490 sayılı kanunun h;tediiU 

hCl!.ret vesıkalarını ve 1177 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatlarile birl'kte 
l.'lnı.im edecekleri teklif mektub1arını muayyen gün ve saatten tam bir ~at 
evveline kadar Komisyon BaşkanlıA:ına verm.c1eri. (10562) 

Alınacak fCY 

Siyah soba borusu 10 lu 
• kırma dirsek 10 lu 
• alaturka dirıek 

Galvaniz boru 
• alafranga dirsek 

Anahtar ckelebekli. 
Ayna 
Soba tablası 

Galvaniz fırıldak 
Borulu baca fırıldağı büyük 

küçük 
ve büyÜk 

• • 
Iskara ufıık 
Zifir borusu 
Huni 
Galvaniz şapka 

Beherinin fuıtı 
Kuruş 

12Q 
100 
125 
125 
110 
40 
30 

250 
200 
500 
300 
250 

60 
50 
50 

Aded 

1200 
113 
148 
125 

85 
34 
S8 
4 

12 
9 
5 

54 
200 ~·lif 
12 

ıs ~ 
Yukanda yc:.:zıh soba malzem~sinin 22/11/940 cuma günü saat 15 .te ·fY' 

eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. isteklilerin resmi: dairelerde bu ~ibi if '-hd 
tığına dair vesika ile 179 liralık muvakkat teminat makbuzlarile }>el'P'. 

ihale ıünü Rektörlüğe gelmeleri. Şartname ve liste Rektörlükte göriiliir5~) (JO 

Güzel 
Olmak 

için 
,.,~ı 

Her şeyden e 
sıhhatli ve parl•~ .... 
bir tene, Jekesı•.1de 
d.. .. bir cı 

uzgun 1.i • 
m•lik otınak 

zımdı.r. 

KREM 
PERTEf 

··-·~ Sizin de d l"d· 

cüzelleıtirir, ~ 
de lerini besllY 

canlandırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV 
tertib ve 10Pıhl !anındaki ineelik dolayısi le. tenin fın:lıl 
yağlanmasına mani olur. Yağsız olarak h ususi tüp ve 

\ 'll01arda sablır. 

~Komutanlığı Salınalma Komisyonu ilanları 
~ 

A>kerl ihtlyac için 12/11/940 günü aaat 11 de pazarlıkla 50 ton 111~ V 
satın alınacakbr. M~mmen bedeli 14875 liradır. Kat'i teminatı 2231 ili !'~ 
kuruştur. Şartnamesı her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin be j\'.D' 
ve saatte kat'i teminailarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satına1Jı''1~) misyonuna gelmeleri. ( 

- ı~~ 
Bayii namına 12 bin aded kıl kolan 14/11/940 güntl saat 11 de p•~,,,, 

satı? ~.lınacaktır. Şartnamesi hcrgün Komi~yonda ~örülebilir. istt~cıfl'ıl' 
bellı ili" ve saatte yüzde on beş kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda (l~) 
tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Askeri ihtiyacı için 13111/940 = saat 15 te pazarlıkla mubt•b
1 
::

ve eb'adda 178 metre mikib kereste ile 12 kalem muhtelif cins inşsıat ;p0 

zemes~ satın alınacaktır. Keşif bedeli 14810 lira 28 kuruştur. K.Bfj t~~ııY. 
2221 lıra 54 kuruştur. Şartnamesi hcrgün Komisyonda görülebiJir. İ!·e ,,,;, 
rin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satına!ma Komisyonu0

'1ri/' meler!. - ( 

- i "''"a .ır Sipahi Oca~ında askeri kıl:alara aid birikmiş gübreler 15 'll.1940 JO: ..... ~ •• 

10 da pazarlıkla satılacaktır. Istekliler gübreleri hergün Orduev inde jf fi~ 
lirler. Pazarlık gün ve gaatinde alıcıların Fındıklıda Komutanlık 5;ıtı1°"' Komisyonunda bulunmaları. ( 

- (1 
. ~~ğ~d:.l gö!l"t.erilen. binaların tamiratı 2s.11ı..1940 gilnil açık elc!ll.~~ ~ 

tırıılıbıne ihale edilecektır. Şartnameleri ht!r gün Komi .. ynnda görillebJJ<'"'11ıf 
teklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık SatınalmB ı'(pJE) 
yonuna ı;ı:elmeleri. !,,u 

Cinsi Keşif bedeli İlk teminat Eksiltıtıe 
Lir. K. Lira K. S. p. 

ıso1 50 120 11 ıo 30 
........ ..,,... ................ ..,.,.,,. ............................................................................................................ """"',,.,...........,.. ................... .,,_ ........ .....,...--

Sıhhiye dcpasu 
Aı;;keci konak helBsı 2275 25 170 64 ~ 

BİZANS SARAYLARINDA 
TÜRK KUMANDANLARI 

C Tarihi macera Yazan: Te!rlka~o. 
romanı ZIYA ŞAKIR 24 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- Hiç şüphesiz .. 
- Hele hassa aiaylarırun Cenera} ... 

]eri. nazırlar kadar para alıyorlar .. ve 
(Tekfurlar) (1) gibi yaşıyorlar. 

- Hakikaten, öyle, .. Fakat, ne ya· 
pılabilir?. 

- Bana kalırsa, bazı teyler yapıla
bilir. 

- Meseli? 
- Meseli ... • Ekserisi, hiç bir işe ya-

ramayan haaa alaylarından büyük 
bir kısmını kaldırınız. 

Mihail, müstehziyane bir kahkaha 
attı. Ve sonra: 

- Oh .• n• ila .• huaalan kaldıra -
yım. Derme çatma kuvvetlerden mü
rekkeb olan Ücrf!tli a5kerlerin eline 
kalayım, Öyle mi, Halil? .. 

Diye, bağırd1. 
Halli, bu istihzaya ehemmiyet ver

medi. Büyük bir ciddiyetle &özlerine 
devanı etti: 

- Ben Si7.e, derme çatma ücretli 

(l) Ka1e muhafızları olan ve (Prens) 
payesinde buluna,n kumandanlar. 

askerlerin eline kalıntz demiyorum, 
Vasilevüs .. Orduda, ıalahat yapınız, 
demek istiyorum. 

Mihail, dudaklarında devam eden 
alaylı bir tebessümle: 

- Nasıl? .. 
- Benim aklıma töyle bir şey geli-

yor... Arlık, ücretli askerlerden pek 
de !arklan kalmıyan hassal-.rdan en· 
cak bir iki alay ibka ederek diğer
lerini kaldırınız. Bunların yerine, 
Türklerden mürekkeb yeni alaytar 
yapınız. 

- E, bunun faydası? .. 
- Çok.. hem, pek çok olacaktır ... 

Evveli; Türkler kanaatkirdtr. Sizin 
sefih ve "'8rhoş Bizarulılarııuz kadar 
masraf '11ezler ve çok para da is· 
temeı.ler. 

- Doğru .. , çok doğru .. 
- Sonra Türkler, biç ftiphesildir 

ki sizin Bi7.anslılarınızdan daha cen
gAverdir 

- Buna, hiç şüphe yok. 
- Daha sonra .. Türkler, dah~ kolay 

rabtü zapta ıı•lirler. Ve billıaaa kı-

lıclarının şerefini her teYden üstün 
tutmaya fCayret gösterirler. 

- Malum ... 
- Ve daha sonra .. Türkler, ıiı.in 

siyasi fırka işlerirtize ve ltilis~ kav ... 
galannıza karışmazlar. Sizin Bizans
lı ha!JSalarınız gibi, ikide bir:le başı

nıza ihtilal gaileleri açmazlar .. 
Şimdi Mihail'in çehresinde, biraz ev

velki istihza tebessümlerinden hiç bir 
eser görünmüyordu. Kol1ar1nı açmış, 

avuclarını ma!'unın üstüne dayamış .. 
gözlerini Halilin gözlerinden Pytrma
yarak, büyük bir dikkatle onu dinli
yordu. 

Halilin IÖylediklerini dinleyip bir 
kaç ~aniye düşündükten sonra de .. 
eli ki: 

- Doğru.. çok doğru... Sözlerinin 
tek bir noktasına itiraz etmiyorum .. : 
Ancak bir mesele var. Ei:i;er haıı;sa,Jarın 
mühim bir kısmını kaldırırsak, on
ların yerlerini tutacak kadar (Türk)ü 
nereden bulacağız?., 

- Bunu, ben temin ederim. 
- Nereden?. 

- Ücretli askerlerin içinde: bir çok 
h.1ristiya~ T~rkler var. Bunları seçe
rım. Maıyetımdeki Türklerle karış
tırarak bunlardan hl~ olmazsa üç a 
lay tcşkiJ ederim ... Eh, üç alay Türk 
İ5e, si:ıdn bütün hassalarınızın boşlu
ğunu doldurabilir. 

MihaiL birdenbire cevab verml'di 
Halilin bu teklUini iyice muhakeme 
etmek istedi. A.YaAa kalktı. Xwnrıık-

tarını kalçalarına dayayarak dola, ... 
maya ba,1adı. Hem düşünüyor, hem de 
Bizans ordusunun eski vaziyetlerini 
safha 11flıa zihninden geçiriyordu_ .. 
Şimdiye kadar ücretli askerler ara -
sında bulunan Türkler, hakikaten bü
yük hizmetler etmişler. En çetin 
harblerde, en yüksek liyakat ve mu
vaffakiyet göstermişlerdi. Ve sonra 
·Halilin dediği gibi- fırka ve kilise 
münazaa1arına iştirak etmemi~lcr, 
hüktlmeti müşkül vaziyetlere düşür
memişlerdi. 

Mihail, birdenbire Halilin karşısın
da durdu. Büyük bir ciddiyetle sor· 
du: 

- Pekala, Ha1il.. karar veriyorum. 
Bu işi ,derhal yapacağım ... Fak;:ıt bir 
şart ile. Bütün mes'uliyeti kabul ede
rek, bu alayların kumandanlığını de
ruhde edecek misin?. 

Halil, ciddiyetle ce~ab verci.i: 
- Evet ... Fakat, benim de bir ş.ır

tım var 
- Nedir?. 
- Ne beni.. ve ne de alaylnrımı, 

Türklere karşı harbe ~vk ve icb;ır 
etmiyeceksin .. Bizi yalnız., karşıyaka.

da .. Latinlerle, Bulgarlarla, (Türk) den 
gayri düşmanlarla muharebeye gön
dereceksin. 

Mihail, derin derin içini çekti, Ba
şını, önüne eğerek; 

- Zaten. Tlirklprle harbetmeğe hiç 
r.iyetim yok. Çünkii, korkunc bir !!l
lindir gibi, şarktan gelen ve önünde 
her kuvveti dehfetli bir temas ile e -

zen Türklerin karşısında, aczimi ka
bul ediyorum. Hatta sana fikrimi a -
çıkça söyleyeyim. Artık ben, Anado
lu yakasındaki Bizans topraklarına, 
eiden çıkmış nazarile bakıyorum. Ve 
onun içindir ki bir an evvel. Bizansı 
istirdad ederek oraya yerlc>şmeyi.. 
kuvvetli bir merkez yaptıktan !'Onra, 
da jmparatorluğu ölümden kurtarma· 
yı düşünüyorum. Bu itibarla, çok emin 
olabilir!!in ki, ne ıııeni ve ne de ı;enin 
(Türkopol) lannı, Türklere karşı har
be ~vk ve icbar etmeyi aklımdan bile 
geçirmiyeceğim. 

• •• 
İmparator Mihail, derhal ıslahJtta. 

girişti.-. Büyük masraflRrla beslenen 
ha55alardnn yalnız (İmparatorlu i' ... 
muhafııı) olarak üç alayı ıbks ettik
ten sonra diğerlerini liiğvetti. Orduda 
müstahdem Generallerin maaş ve 
tahsi!atlarını da yarıya indirdi. Mev
cud olan vergilere, zam yaptı. Böy ... 
lece, hük0!7!eUn varidatını arttırdı. 

Bizans ülkesinde bu &ibi l!>lahat te
şebbü~leri, daima fena neticel<"r ve -
rirdi. Hemen isyanlar ve \htililler 
baş gö~terirdi ... Mihaıl, bunun önüne 
geçmek için, en cesur ve hükümete 
sadık Generallerden (Flantropinos) u, 
küçük bir ordu ile seferber etti. Her 
nerede, hükUmete karşı en küçük bir 
hareket his.sedilirse, bu cen,:taver Ge
neral oraya koşacak, muhalıfleri ş;id
detle tedib edecekti. 

:Pı.'lihail bu işlerle meşgul olurken, 
Halil de ücretli askerler ara•ında bu-

lunan bütün hıristiyan Türkleri seçti .. 
Bunlar, Selçukilerden evvel, muhte ... 
lif sebeblerle Anadoluya gelıp yerle 
şen Türklerdi. 

Bu Türkler, buraya ,qelinciye ka
dar, kendi asıl dinleri olan (Şaman) 
dinini muhafaza etmişlerdi. Fakat Bi
zans ülkesinde yerleşip de nesilleri 
değişmeye başlayınca asıl dinlerini 
kaybeylemi~ler.. hırU.tiyan propagan· 
dasına mukavemet gösteremiyerck, 
yavaş yavaş (vaftiz) den geçmişlerdi. 

LA.kin bu din değiştirme, sadece bir 
şekil değiştirmeden ibaret kalmıştı. 
Orta Asyanın faziletk3r evlidlan 
milliyetlerine hS.S olan adet, anane v~ 
va~ıfl~rı kat'iyyen unutmamışlardı. 
Mcrdlık, cengaverlik, ahlak dürüst
lüğü ve saire gibi meziyetlerle ken
dilerini sevdirerek bütün muhitlerin
den hünnet görüvorlardı. 

Bunlar, Anadolunun muhtelif yer
lerıne yer1eşmlşlerdi. Fakat Bizans 
toprakları kamilen büyük \•e küçük 
(~alikiine)lerden mürekkeb olduğu 
içın. pek güçlükle geçinm.:-ktelerdi .. 
Buna binaen kendil~rine daha kolay 
kazanc yollan aramışlar .. Kılıclarına 
ve cesaretlerine güvendl~eri içln, 
ekserisi, Bizans ordurunun (ücretli 
askerler) sınıfına dahil olmuşlardı. 

Daha llk zamanlarda kendilerine 
(Türkopol) unvanı verilen bu Türk
ler, -diğer milletlere mensut> ücretli 
askerler gibi- (Heterya) denilen (kıt 
alaia) ayrılmışlardı. Ve başlal'ında da, 

. r ,IJ'l'' 
kendi kabilelerine mensub bitf , 
vardı. a~ ,,,.,, 

Buyük, orta, küçük namil• cvef. 
fa ayrılmış . oJan Heteryalıaf~· bılııJ', 
ler kumanda ediyordu. Fak.ı ,ırıl ~ 
rın refakatlerinde -Heter)'%J.rı~rı );ti(ot' 

fına göre- büyük ve yahtl ıtJl'ı..ıi' 
rütbeli bir Bizaruı zabiti bU· ~· 
du. lYI ~ ı" 

Türkopollar, Rumcayı çokd• b~· 
mekle beraber, öz lisanlar~nı rt;al'·· r' 
bir taassubla muhafaıa cdıv;dc 'f ı.ı' 
di aralarında daimi bir şekı ,., fi' o" 
ce konuşuyorlar_ talimlerd:iid'çl~ll~ 
harehelerde kumandaları oa fi"' 

larak veriyorlardı. Ayni zarrı•;i.iJ ~ 
elbiseleriniyro giyih'lonl~r~· ı;ılıcil 
meçleri yerine, kendi egtl ,ti.~ 
kullanıyorlardı ıa1 ~ 
. Halil, seçtiği Türkop~ııa.r~ u:ı'~ 
Iznik şehrini terketti. BiıB11 kil ı~MJ 
yapılacak harekete esas. t~~c1'1~ ' 
için Marmara sahilindeki Jc:eı )~ 
ka~aba~ına geçti .Orayı pıertn)tl~ .ll 
parak yerleşti. Alaylannıfl, 181W 

ikmal etmek için büyük bıt eJi!. 
girişti. ııt•' ;,ıı. 

Mihail, eski dostuna Jı:atl1 gecild" ;I' 
takdirkirlığı göstermekte 11 ,. 11 ıııf11(ff•' 
(Halil) e, resmen (Bey) .0 ,A. rtı1' ~' 
ren bir emirname neşretti· efl ) ~(' 
lil Bey), Biıans ordosorıtıJ1 rPıt'" ifı' 
!Wk rütbeli kumand;ınları '\..ırt~ 
miş .. ve, parlak bir asalet 
raz eylemişti. ocl;l 

(Devaıı> 

' 

• 


