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Fen ve Teknik 
İlim, fen, teknik mecmuasıdır. 
Dokuzuncu sayısı nefis bir 

surette çıkmı,tır. • GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Bayilerden 
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Işıkların karartılması1 
~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 

Bu ak.;aın her tarafta sıkı 
lef fişlere başlanıyor 

Si.va.si ufulılar 
lfergün bir 
.. arça daha 
4çıfı.)1or 

11111 ıı1111111111111111111ııııııııııı11111ıııııt1ıı111111111ıınll 

Sovyetler Birliğinin Lon· 
dra aefiri Maiaki'nin Lon
drada her iki memleketi 
aliikad ar eden meaeleler 
Üıerinde konufmağa baş· 
larnıf olma11, dünya vazi
Yetinin tabii şekline doğru 
llİrmeğe çalıftığının ema
releridir. 
"• 1 ıııu111111ıııııııııtııııııu11111111111111111111ımuııııııı 

~ ir Zürih gazetesi ıon 
~ günlerde cereyan ~.den 
k Sovyet • Alınan ":llZ&
' "•l••i et•afında hayli malumat 
""1ektedir. Şimdiye kadar mu: 

'llııid bir ısrarla esrar perde_le_rı 
~ tutulan Berlin oahııesının 
~1•ri Yavq yavq ka~~a b:
d· <>t. Bu eıu:ete ınuhabırmm v • 
''ii tnaliımata göre cBoğazlar~~n 
.• kiiçük Aıyadan geçer~k Fılı~
~ "• Mmn istila için bır proıe 
~-·~<udaa da bu proje S~vyetler 
k ~l!ii.ıin muhalefeti men"" ter
~ıl":'.it ve her t~rlü Y~'.'lıt mana: 
) rı onüne geçılmek uıere Sov 

1'.
11•• Birliği M. Molotofu Beı !ine 
~11d•l"tnİ§tir.» Almanların b~y!• 
b lııı bir ıefere hazırlanmak ıçın 
ltı letebbüılerde bulunduklan-

llı ··- h d )a 0atenmiı ve bunun ~ey . u e, 
ı '1ıcıı ve muvaffakiyellız bır ae· 
ı,," 01-cağıru da evvelce habrlat· 
) lfllk. Gayet tabii olarak Sov-
11ı'tl•ıin de böyle bir harekete 
~•fakat etmediklerini ifitiyo· 
kn .lluırün aıkeri tekniğin terak
ı. ~'1 kartmnda bile Boğazlar ka
ti ıh~irı gene Sovyetler için haya· 
.. k 1' _nokta olduğunu inkar ede
~lld kınııe tasavvur edilemez •• Şu 
ı1 • Sovyetler böyle bir ıeıt 
kujtnıılarsa en doğru ve en m~· 
d hareketi ihtiyar etmİfl~rdır, 
ı,,~"'•ktir. Sovyetler !cin en ~hem
S~~•tli nokta cenub hududlarıdır. 
~ld"ı-etler bu hududlanndan emin 
)• Ukç,, her türlü harici tehlike
J... l>ıuvaffakiyetle kartı koyabilir· 
ı._ · Dahilde yaptığı çok radikal 
.,,:•~etler kadar dıt politikada ta 
l\u l>ııle Çarlık ve emperyalist 
~l 'Y•dan ayn bir görü1e sahih 
~.ı~bugünkü Sovyetler tefleri bu 
du· ati daha yeni rejim kurul
ıtı·tu zaman tamamile takdir et
İç~ bulunuyorlardı. itte bunun 
ı,. j Sovyetler ülkeıi içinde en 
~.rıh muharebeler devam ettiği 
ııı_h iitün 11nırlan fena niyetlerle 
le ~ul düımanlar tarafından 
-ı-;~~diği vakit ona en yakın doot 
~'nd •ye olmut ve Sovyetler hak
~lt • aadece haliı ve temiz hissi
kiı- beılemifti. Buna mÜkabil Tür
t/~~. bütün hayati kabiliyetile 
liıı, 'ttıgı lııiklal mücadele•inde 
rı.,,~ı komtuıunun maddi ve ma
~ 1 muzaharetini eörmÜftü. 20 
1- J°Ye yakın kartılıklı hürmet e
~~' a.tı.na mü.stenid, ayni hararet 
do •aınimiyele devam eden bu 

•11··'-t . "lik . 'lkk ."" an ıyı , emnıyet ve te· 
1 aörü1müıtür. 

il.;~ Vrupanın ıarkında yafıyan bu 
dı •tnparatorluk vaktile bu tarz
di hhareket etmit olıaydılar, tim
'•k ~· iki milletin inkif&fı ve te
lu~ kı merhaleleri daha ileride bu· 
ıı, lıı-du, Fakat bu hakikati aez
~:k "e idrak etmek için İnsanla· 
bi batka bir zihniyete ve baıka 
d,• >rıantığa malik olmaları lazım
ı.~ tlıı anlayıf tarzını her iki mem
let~t•. Yapılan büyük inkılablar 
S.. Irdı. Gerçi bizim inkılibımızla 
ı.~•tler inkılabı araaında bayat 
ı_ kiıi bakımından esaslı fark· 
,,,: ınevcuddur ve bu fark dai· 
ıı, t•lacaktır. Fakat emperyaliz
~o~) ~rıı koymak ve herıeyi sulh 
~r lltıle halletmek ve baıkaaını 

''"'•ra imkan vennemek balo· 
Necip Ali KOCOKA 

[Arkası salılfo 3 sütun 1 de) 

~~~~~~ .. ~~~~~~ 
Resmi makamlar, 

bütün tedbirleri 
icab eden 
aldılar 

Işılı sızan \ eolerin sahilJlerinden 
cezalar alınacalı muhtelif 

Jşık1arm s0ndürülmf!1ii ve maskelenmesi hakkındaki 
kararın tam olarak tatbikına bu akşamdan itibaren h~la
ııacaktır. Bühin re~mi ve hususi binalar dışarıya ~ık sız
.m.ı)·acak fekilrte ma!ikelenmiş olacaktır. 

Bu n1eınurlar kazalara meydan vermemek için ıec:e de 
çalıştınhuış1ardır. 

JŞIK KARARTJllA MALZEJllESİ 

Şebird~ Lu aJı.,am, muhtelit teftiş grupları Ja \'Bzi{e 

alac-aklar, dt<ı:t\rl)'I ışık sııdıran binalarda oturanlara evvelıiı 
ihtarda bulunulacak, ihtara ratmen tertibatını tnma.m
lftntllanJ.ar da ınU.ddelumumiliie verilerek pasif koruııma 
hakkındaki ccıai hükümler, bunlar üzerinde tatbik ohına
caktır. 

Hin.:11Dtın Ü\tünden s1zan ve sokaklardan görülnıefHğl 
halde ... ta;v)·1tredcn farkedile!bilen ışıklar mcvcud olup ol
nıadı"'ını aıılamnk irin de iki gece sonra şehrin üzerinden 
tayl·&rclrr U(tırulacakhr, Şehirde ~ık (Örüldüğü takdirde 
yeni haz.ı tedbirler ahnacaktır. 

Yapılan tcikiklerde bir kısmı hallan henüz karartma 
mah:eıut•si tedarik edemedikleri anlaşıılmıştu. Bu sebeble 
,.e halk"\ kolayhk c.lmak üzere istisnai bir tedbir olarak, 
izıııit K~ğıd fabrikasının Yemişteki sahş şubesinin pazar 
olnuısına nı;:men, bugün satış yapmasına müsaade edil· 
miştir. Burada 110 santim eninde ve istenilen uzunlukta 
perdelik si,yuh kıiğ:ıd Jdlo~u 43 kuruştan satıJmaktadır. Uu 
ki.gıdın metr•.•si 6 kuruşa gelmektedir. Dün bu satı, yerin
de ınahşeri \lir kalabalık olmu,ı ayılanlar, bayılanlar bu
lunınu,, ıabıta izdjhamı mü~külitla idare etmi,tir. 

DAİRELER VE MEKTEBLllR 

\.'il;i~·et, 8eledi3 e ve Emniyet J\.füdürlüğü tarnh11dan 
hu ak~m için İcab eden tertibat alınm~hr. Bu arada kal
dınınlar•n .krnArlaıı donemeçleri. ''e durak yerlerindeki 
tram_~•Y Wrekleri beyaza boyanmı,tır. Bundan ha,kn, 
seyru~rfer memurlarına da beyaz elbiseler siydiriJ'!'i'tlr. 

Bugiônden itibaren saat1er bir şaat ileri alınmış bnlun
du(u itin, dairelerde i'lere, mekteblerde derslere blr gaf 
e\'"\·el ba~lanacaktı_r, Şehirde de umumi hayat ve faali:vet 
blr saat evvel başlayıp. bir saat evvel bitecektir. Bu or;uretle 
halk işlerini bir saat evvel bitirmek ve evine bir sut ~""'·el 
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ıvanı ar er 
Askeri mahkemelerin 
kadroları tamamlanıyor 
Örfi İdare Komutanı 
IJu işle meşgul olUJ10r 
Komutanlık Emniyet Müşavirliğine, 

Müşaviri tayin edildi Trakya Emniyet 

1 
Örfi ~.are komut.anı ICorg<'ncrftl Ali Rıza Artunkal bugünlerde vıtrifeye 

ba. •>,~ca olar askeri ınnhkemrJc·rin teşkili.tile meşgul olmaktadır. r.-1.ıhkeme-
lerın ••droları ~u.n;nl d il J d"I k t d"k d"I · · b ld . 

1 
d k "".. er e rnıa e ı ere as ı e ı ttektir, Istan u a t<'~l!k-

ku e ece a"ikeri lt1 h'- · . . a l\emr bad~anlıf'ına Jstanbul Merkez Komutanlıgı ınna-
vını tol)('u l•rba) 1 Rr "d . . 

1 
. tı tayın olunmu~tur. Adlıye Vekaleti de askeri mfthkc-

me ere ta\ın olunAcak • ·ı · im k d" ·· · _,,
1 

k : d. ~1 ' • &1a) ı tc pıt e e te ır. J\.fuşavır kıı.dro~u da ikmal 
~ me U7.ere ır Eronh• ı · • ı· · · T ky · · • · ı j 

h 1 1• 11.: • ~ e ınu,a\·ır ıı;:ıne n a emnıyet mtişavın ~c. c!<ık .ı;-
tan u pe '" ıuncl \,ı._ ··d·· .. F "k · d"lmi · rfi .d k ta ~ nıu uru nı tnyın e ı ştir. Sakarya motOni ö ı 
1 are oınu nınuı emrine tah-.i11 edılrniştir. 

Bir İnrUiz remisind~Jd hava dafi toplarından dört tanesi ateşe baı.1rlanırken 
(Dünkü hava muharebelerine aid haberler üçiincü aalıifemiı.dodir} 

r ArkHJ sahife 3 sütun 3 le] 

Taksi buhranı 

Çift numaralann 
teklerden fazla 

olmasının neticesi 

Benzin ve petrol tahdidatı ka
rarnamesinin tatbik mcvkiinc ko .. 
nulmaaı üzerine şehirde bir gün 
tek, bir gün de çift nurnaralı td.k
•İler iılemeğe başlamıştır. Fak at 
seyrüsefer istatistiklerinden anla
şıldığına göre şehrimizde ~ift nu
marah taksiler tek numaralardan 
daha fazla olduğu için ıkı günde 
bir §r!hirde taksi darlığı hisse • 
dilmektedir. 

Çift numaralar işlediği gün ih
tiyac az çok karıılamaktadır. A· 
lcikadarların söylediğine gÖrr! şeh
rimizde 912 taksi mevcuddur. 
Buna göre hergün 4 5 6 ta~ıi çalış
ması İcab etmektedir. F a;cat tak
siler arasındaki müsavatsızlık yü
zünden çift numaralar daha az 
kazanc temin etmektedirler. Bun
dan baıka pazar günlerinin de 
ayrıca sıraya konulması istenmek
tedir. Şoförler alakadar makam
ların bu İşte tam bir müsavat te
sis edilmesini istemektedirler. 

Fransanın Suriye 
Komiseri son 

Akdeniz harbinde 
tesadüfen öldü 

Londra 30 (A.A.) - Vichy
de neşredilerek D. N. B. ajansı 
tarafından da tekrar edilen bir 
tebliğde, eski Parie Polis Müdürü 
Chiappe'nin Fransız fevkalade 
komiserliği vazifesini deruhde et
mek üzere tayyare ile Suriyeye gL 
derken öldüğü bildirilmektedir. 
Chiappe'yi hB.mil tayyareye çarw 
şamba günü Sardunya adasile 
Fransız sahilleri arasında lngiliz 
ve ltalyan donanmaları muhare· 
be ederken bir mermi isabet et
miştir. 

(HAKiKAT: Chiappe, Fran
sız F a,ist ,eflerinden birisi idi.) 

İne:iliz • İs11anya 
ticaret itilafı 

Nevyork 30 (A.A.) - fıpan· 
ya ile Jngiltere arasında eskiain
den çok daha geniş bir ticaret 
muahedesinin akdi için yapılan 
görüşmeler nihayet bulmuştur. 
Yeni anlaşma ispanyaya İngiliz 
lirası blokuno dahil ve lngiltere
nin kontrolü altında bulunan bü
tün memleketlerden rnal mübaw 
;ııauı jmkiinmı :vcınıektcı!,i_r. "' 

İtalyanların 
son müdafaa 

hattı da kırıldı 

J5 zabit, 200 

a.slıer daha 

esir edildi 

İtalyanlar 

süngü hücumu 

karşısında 

dayanamıyor 

Atina 1 (A.A.) - Yunan re•· 
mi tebliği: Dün bütün gün.taar
ruz hareketlerimize devam ettik. 
Şiddetli muharebelerden sonra 
kuvvetlerimiz. dü~man mukave
metini bir çok noktalardan kırmı§, 
mühim derinlikte arazi kazanmış .. 
tır. Cephenin sağ cenahında Yu
nan ileri kollan Pogradeç' e gir .. 
miılerdir. Altı kamyon, 50 mit· 
ralyöz, pek çok sedye ve her ne
viden harb malzemesi iğtinam et
tik. 15 zabit ve 200 lıalyan aske
rini esir aldık. Dün memleket da· 
bilinde hiçbir hava hücumu kay
dolunmamıştır. 

İtalyan mukavemetinden 
hayır yok 

Atina 1 (A.A.) - Rcuter a
jansının tlrnavudluk cephesinden 
dönen husust muhabiri yazıyor: 

c:Taze kuvvetler gelmesi üze
rine İt'9.lya'"'n ordusunun mukave .. 
meti kayda değer bir tekilde art· 
mııtır. ftalyanlar top, tüfek vo 
mitralyöz kullanıldıiı müddetçe 
iyi harb etmekte, panik yalnız 
Yunanlılar aüngÜ hücumuna kalk 
tığı zaman vuku bulmaktadır. 1-
talyanlar, göğüs göğüıe muhare .. 
belerde küçük yangın bombalan 
kullanmakta, hiçbir zaman süngü 
kullanmamaktadırlar. Köylerdeki 
ahalinin ve eephedeki askerin mü 
temadi bombardıman altındaki 
maneviyatı her türlü sitayişin üs

tündedir. 
(AT'kası sahlfe 3 sütun 2 de) 

1 RADYO GAZETESİ 1 

Ankara radyosunun dün 
ak,amki nefriyatı 

Bir haftanın 
• A 

sıyası 

manzarası 

Hafta ıonunda dünya siyaseti· 
nin gösterçliii manzara ıudur: 
Mihver devletleri tarafından giri
§ilen politika taarruzunun ağırlığı 
ansızın oarka geçmiştir. Mal\imw 
dur ki üç Mihver devleti olan 
Almanya, lıalya ve Japonya Av
rupa ve Asyada yeni nizam kurw 
mağa karar vermişlerdi. Şimdilik 
yeni nizamdan istisna olunan Sov
yetler Birliği memleketidir. Sov
yetlerin istisna edildiği gene üçlü 
paktta ıarih olarak itaret edilmİ§
tir. 

Diğer devletler, üç devlet yani 
Almanya, ltalya ve Japonyanın 
idaresi altına gireceklerdir. 

Almanya ve İtalyanın Brenner 
görügmelerinden ıonra yeni nİw 
zam faaliyetine baılandı. İtalya• 
nın kendi aahaıı üzerindeki faali
yetile Mihver politikası kayaya 
çarptı. Bugün ltalya, beline ka· 
dar çamura batmış vaziy~ttedir. 
Galiba ltalya kendine ayrılan hu
dudlar içinde yeni nizam kuramı
yacağı gibi kendi hududları için
deki faşist nizamını da bozacaktır. 
Almanya da faaliyetinde bir çok 
zorluklarla karşılaşmıştır. Üçüncü 
devlet Japonya da Uzak,arkta 
ayni teşebbüse geçmiştir. Japonya 
Nankinde bir hükiimet kurmuı ve 
.bu hükUmeti derhal tanımıştır. Ja 
ponya Nankin hükUmetile bir mu 
ahede imza etmiştir. Muahedenin 
ana hatları şunlardır: 

· (Azkuı ııalılfe ı ıiltun lde) 

'\ 

Osmanh Bankası U. 
Müdürlüğü Ankaraya 

taşınıyor 
. 

Osmanlı Bankası Umum Müdürlüiünün 
Ankaraya taşınmasına karar verilm.iftir. U
mum Müdürlük Bürolannm nakline yakında 

) başlana~akbr. 

Fiatı 5 kuruş · 

Yunan ... İtalyan harbine dair ıelen haberleri bu harita 
üz.erinden takib edebilirsiniz 

Bulgaristanın 

Yunanistana 
nota verdiği 
doğru değil 

• 

Atina radyosu 
tekzib etti 

Atinadaki İngiliz 
sefarethanesinde 

verilen resmi kabul 

Atina 1 (A.A.) - Atina rad
yosu Bulgaristanın arazi lttlcb et
mek üzere Yunanistan& Dır nota 
verdiği haberini tekzib etnıittir4 

İngiliz 
sindeki 

sefarethane· 
resmi kabul 

Atina 1 (A.A.) - Çorçil"in 
doğum yıldönümü münaeebetile 
Yunanistandaki İngiliz sefiri Paw 
lairet, çok parlak bir resmi kabul 
tertib etmiotir. Davetliler arasında 
Elenler Kralı Majeıte Yorgi, Ve
liahd, Baıvekil Metaksas ve Yu
nan hükllme:ti azaları ha71r bu
lunmuılardır. 

Çörçil 66 yatına bastı 
Londra 30 (A.A.) - Baıve· 

kil Çörçil, bugün 66 yaıına bas
mıttır. Bu yıldönümü münasebe .. 
tile kendisine memleketin ve im
paratorluğun her tarafından mu
azzam miktarda tebrik telgrafı 
gelmiştir. Yıldönümlerini hususi 
bir surette tes' id itiyadı olmıyan 
Çörçil, gene: erkenden iolerine 
baılamıttır. 

Brendizi tekrar 
ve sidde:li 

surette 
bombalandı 

12 bin kilo 
bomba attldı 

Şehrin bir çok 

yerlerinde yangınlar 
• • 

çıkarıldı 

Kahire 1 (A.A.) - lngiliz ha
va kuvvetleri umumi kararg&hı -
run tebliği: 

28 teırinisaniyi 29 a baiilayan 
gece zarfında, İngiliz hava kuv ... 
vetlerine mensub bombardıman 
tayyareleri Brendiziyi bir kaç kere 
bombardıman etmiılerdir. Yük • 
aek infilak kabiliyetini haiz 1 2 bin 
kilo bomba ile yangın bombalan 
askeri hedefler üzerine atılmı~tır. 

Bombalar bir terıanenin civa
rındaki benzin deposuna isabet 
etmi§tir. 

Şehrin cenubu şarkisinde k&in 
başlıca istasyon bombalanrnış ve 
yangınlar çıkarılmıttır. Bütün ln .. 
giliz tayyareleri üslerine: dönmÜ§• 
!erdir. 

• 
Amerika Oin~ 1 00 milyon 

dolarlık kredi açtı 
Vaıington 1 (AA.) - Reisi

cumhur Ruzvelt Birleıik Amerika 
Devletlerinin Chunking hükume
tine 100 milyon dolarlık bir kre-
1edi açmak istediğini söylemi.,tir. 

l'ıınınhlınn eline d~ıı İtalyan ııaker)eri, üaera kşmpında yemek ıılırlarlıea 
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ıYüksek Murakabe 
Heyeti Başvekilin 
riyasetinde toplandı 

Sermayesi devlet tarafından vern
mek ıuretile kurulan iktısadi teşek
küllerin 1939 yıh bilinçoJarile kir ve 
:zarar he.sablarmı tetkik etmek üzere 
Büyük Millet Meclisi Adliye, Bütçe, 
Divanı Muhn'l'ebat. İktısad, Maliye ve 
Ziraat encümenlerinden seçilen azalar
dan ve Divanı Muhasebat Birinci Re
isile Umum! Murakabe Heyeti Reisi. ve 
bu iktısadi teş.ı:>kküHerin, sermayeleri 
bir milyon liradan fazla milli banka
ların idare meclisi rei11 ve umum mü
dürlerinden mürekkeb umumi heyet, 

- ~ ~- -

(RADYO GAZETESİ 1 

Bir haftanın . " 
sıyası 

manzarası 

[Bqtanıfı 1 inci uhifede] 

' l - Çini komünistliğe kar~1 
korumak bahanesile Japonya şı· 
mali Çin ve Mongo1istanda tayin 
olunmıyan bir müddete kadar 
asker bırakacakbr. 

2 - N:zamın temini için de di
fer mıntakalarda kuvvetler bı
rakacaktır. 

3 - Ayni aebeb ve bahaneler· 
le Çin karasularında da Japon ge
mileri bulunacaktır. 

4 - Japonlar Nankin hüku • 
mctile ithirliği yapacaklardır. 

5 - Çinin bir çok işlerinde Ja· 
ponlar memuriyet alacaklardır. 

6 - Çindeki Japonlar kapitü
lasyon haklarından istifade ede
ceklerdir. 

Görülüyor ki Almanya Avru· 
pada yeni nizamı ancak askeri iş
ııali altında olan yerlerde kabul 
ettirmiş olduğu gibi Japonya da 
yeni nizamı i"gal altında bulunan 
Nankinde kurabilmi,tir. Alman· 
ya yeni nizamla hiç bir şey ka .. 
zanmamıf olduğu gibi, Japonlar 
da Nankinde yeni nizam kurma~
la bir şey kazanmış deiiillerdir. 

Yeni siyasi faaliyet 
Hitler" in yabancı devlet adam

Jaril-e tekrar müzakerelere başla· 
yacağı haber vcri1mcktedir. F ran 
ıız Hariciye Nazırı Laval, Berli
ne gitmiştir. Hitler'le görüşecek
tir. Geçen ay da yapılan böyle 
bir teşebbüs, netice vcrmemiı, idi. 
Şimdiki halde Vichy" nin Al•as Lo 
reni Almanyaya terk.etmiş olduğu 
kolaylıkla tahmin olunabilir. E.•a· 
•en Fransızlar mağlUbiyet kar!llt· 
ıında AJsaa Loren'i daima Alman 
yaya terkctmcğe alışmışlardır. 

Geçen sefer Hitler, Fransa ile 
anlatmaya teşebbüs ettiği zaman 
ltalyanların gururu henüz kırılma 
mı,tı. Binaenaleyh bu kere Lava! 
Beri ine, Almanya iıe anlaşma yap 
mağa daha müsaid şartlar al· 
tında gitmektedir. Fakat şimdi da 
ha mühim engeller vardır. Bu da 
şudur ki Jnşıiltere ile harb devam 
ettiği müddetçe Almanya. F ran· 
aadan ç•kil•mez. Ol•a ol•a Al
manlar Fransız. esirlerini serbest 
bıralcabilirler. 

Herhalde eiya~et adamlarının 

bu turne"i dt- enteresan o1acaktır. 
l.eren ser~ .. tci turne d" Lava1 ile 
ha,lamı~tı. Bir netice c-ıkmasa bile 
}-., da bir• -ir l-orl,i~'• 

Yunan • İtalyan harbi 
Yunan - ltolyan harbine gelin

ce: Yunan ordu!'Ju cephenin mer· 
kez kısmı müste,na olmak üzere 
hemen her tarafta muvaffakiyet· 
li taarruzlarda bulunmaktPd1r. Yu 
nan kıt' aları Pogradiç yolunda İ· 
lerliyorlAr. Mali"ya' dan Berat ,eh 
rine do~ru ilerliv"°n Yunan kuv· 

dün öğleden önce Başvekil Dr. Re
fik Saydamın riyasetinde Büyük 1'.1.il
Jet Meclisinde toplanmı~tır. Umumi he
yet, Başvekilin muvaffakiyet temenni. 

f'den beyanatından sonra ruznamesin
deki maddelere geçmiş ve buna tevfi
kan jki k8tib ~tikten sonra muraka
be heyeti raporları okunmu$lur. Umu

mi heyet, bunu takiben bu raporların 
tetkiki için muhtelif komisyonlara aıa 
intihab eylemiş ve toplantısına nilıa
yet vermiştir. 

- -
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dık1arı, aonra safiyet ve çimenleme kıy 
metine bakmaksızın ellerine geçirebil
dikleri tohumlan ektikleri ve bu yüz

den zarara uğradıkları Ziraat Vck.ô.le· 
tinin nazarı dikkatini celbetmi,;tir. Bu 
hal, bir taraftan çiftçinin ve diğer ta
raftan istihsalin kemiyet ve keyfiyet 
bakımından dü.şük olma.sile milli ser
vetin büyük zararını mucib olmakta
dır. Vekô.letçe her ı:;ene pamuk müstah
sillerine iyi evsafta tohumluk temini 
için büyük mesai aarfedilmekte ise de 

yalnız hlikümetin aldığı tedbirlerin bu 
büyük ihtiyacı karşılamajla kifayet et
miyeceği tabüdir. Maamafih önümüz

deki ekim mevsiminde Ziraat Vekaleti
ne bağlı pamuk deneme, ıslah ve üre
tim çiftliklerinin bıtihsal ettilcleri veya 
istihsalini kontrolleri altında bulwıdur 
duklan aaf pamuk tohumlarının mali· 
yet fiatmdan satJ.4ına devam olunacak, 
ayrıca yalnız fakir ve cidden himayeye 
muhtac küçük pamuk müstahsiUerine 
meccanen tohum tevzi edilecektir. 

Ziraat Vekileti, önümüzdeki mev
simde yurdumuzda daha büyük ölçüde 
pamuk ziraatine geçileceğini, bu itihfll' 
la müstahsillerin kendilerine lüzumlu 

tohumlukları şimdiden tedarik etmeleri 
lüzumunu bildirmi,tir. Keyfiyet hemen 
müstahsile bildirilecektir. 

ADANADA KAHVE MVHTEKİRLERİ 
Fiat Murakabe Komisyonunca kilosu 

145 kuruşa satılması kararlaştırılan ku· 
ru kahveyi 160 kuruşa satmak suretile 
Milli Korunma Kanununa muhalif ola
r:ık ihtikarda bulunmaktan suç -
lu Ad1nada YE:ni Otel civarın -
da tüccar Ali Rıza Kelleşe -
ker ve kardefl Halil Kelleşeker hak· 

larındaki duruşmaya dün Asliye İkinci 
Ceza Mahkemesinde başlanmıştır. Ha
kim Tevfik Özdöl, 1Uçluların sorgula

rını müteakıb duruşmanın mevkufen 
yapılmasına k&rar vererek her iki suç
luyu tevkif etmiştir. Şahidlerin dinle

nilmesi \ı'e Murakabe Komisyonundan 
bazı cihetlerin sorulması için duruşma 
talık olunmuştur. 

• 
met görmesine rağmen inkişaf et
mektedir. Pomeri • Ergeri hattın· 
da Yunan kıt'a)arile lta)yanlar a· 
rasında temas tamamen kaybol
mu~tur. Bu mıntakada İtalyanlar 
çok sür" atle çekiliyorlar. Cenubda 
sahile yakın üç mühim mıntaka 
Yunan kıt'aları tarafından zapto· 

lunmu,ıur. lıa!yan kuvvetleri şi
male doğru çekilmişlerdir. lıal
yanlar, bilhassa Ergiriye gelen 
takviye kıt' alarile bir mukabil ta

arruz yapmak istemişlerse de bu 
taarruz akamete maruz kalmıştır. 
Biz bu taarruzun ciddi ve büyük 
bir hedefi olduğunu tahmin etmi

yoruz. Bu taarruz. on birinci ltal
yan ordusuna menıub kuvvetlerin 
ric'atini temin etmek için olabilir. 
ltalyonların yeniden ciddi bir ta· 
arruza g~rmelerine maddi imkRn 

yoktur. Kuvvetll"rinin ürte biri 
imha edilmi~ vaziyettedir. Kenf'li. 
ni kurtarahil"°nler de malzemele
rini bırakıp gitmi<ıılerdir. 

Biraz t-vvel aldı~ı,,...ız bir hahe# 
re göre. Yunanlılar Ergiri hathn
rla yeniden ciddi bi.- taarruza geç 
mişl<rdir. Yunan • lıalvan harbi
nın •eyri hakkında şimdilik bu 

v•• 1rnnın harrketı ise muk11.ve. aövl~nrbilir. 

Edebi roman Tefrika numarası: 56 

ANA KIZ 
Yazan: PERİDE CELAL 

HAKIK1'T t Birincik~nun 1940 -
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ŞEHİR ve MEMLEKET ... IHl-nll<t-aıy_e ''--K ~-~} .~ .. ,,~ 

H A B E R L E R I• Birbirlerini görünce sevindiler: 1 var ki Nevin, dün Tünelbaşında S>'d<" 
- Ne kadar değişmiş ve güzellet- karşıJaşmıyayun mı? Beni görunce gel'" 

mişsin Leyla!.. rin bir hayret ve şevincle yanıma defL: 
• - Ya sen!.. di. Söz söylememe meydan verınchıık'" 

- Ben arbk ihtiyarladun, yani ev· - Leyli, dedi. Seni her husus~ . oJ 

Alm~nyadan ilk 
parti iki loko

motif geldi 
Ankaradaki Alman 
ticaret heyeti de 

sehrimizde • 

Almanya ile yaptığımız 21,5 milyon 
liralık anla,ma hükümlerine göre, Al
manlardan alacakımız demiryolu m~l
zemesi, lokomotif ve vaR"onlardan ilk 
parti olarak 2 lokomotif. di.in Sirkeciye 
j?'elmişlir. Diğerferinin de ~etirilmesine 
devam edilecektir. Ticari anlaşma hü
kümlerine göre, bizim Alm:ınyaya ihra 
catta bulunabilmemiz için, ürt.ec;liğimiz 
malzemenin teslimi 1.lzımdır. Bunların 
getirilme~i. biz.ım de ihracata başlama
mıza imkan verecektir. Ankarado, an
lı.ışma hükümlerinin tatbikat ve tefer
rüatile metgul bulunan Alman tical'et 
heveti de şehrimize Jtelmistir. 

Şoförler Unkapanı 
köprüsünden 
· geçmiyorlar 

Taksiler halktan usulsüz 
% 1 O zam alıyorlar 

lşıklann karartıln\OSJ hakkında ve
rile-n karardan sonra Beyoğlu - İstan
bul arasında ı:(idip gelen takailer, yol· 
)arın karanlık olduğunu bahane ede
rek Unkepanı köprüsünden geçmeme
ğe başlamışlardır. Şişhaneden Fatihe 
gidecek yolcular, Karaköy köprüsün
den dolaştırılmakta ve bu S<!beble iki 
misli taksi ücreti vermektedirler. Di
ğer taraftan ba71 şoförler, otobüslere 
yapılan yÜzde 10 zamdan sonra mi.ış
teri1erden yüzde 10 za.m almağa baş
lamıflardır. Bu gibi yolsuz hareketlere 
tevessül eden şoförler, Belediye tara
fından şiddetle cezalandınl~caklardır. 

Tünel kayıf ı 

değiştirilecek 
Tünel idaresinde yapılan tetkikler 

netice!'l"inde Tünel kayışının 11ncak önü
müzdeki yıl ortasına kadar kullanıla
bileceW. ve ondan sonra yeni bir kayış 
takılmasının zaruri olduğu anlaşılmış
tır. 'l'ram\·ay, Tünel ve Elektrik ldare~i 
timdiden ihtiyati bir tedbir olmak ve 
herhan~i bir inkıtaa meydan vermemek 
için yede-k bir kayış teminl hususun
da teşebbü~lere geçmi$tir. Ayrıca tü
nel varidatının da Jlt'~en yıla nazaran 
yü7.de 15 niı;petinde auldığı anlaşıl
mı· tır. 
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lktısad 
* İHRACAT - Dün muhtelif mem

ltketlere 150 bin liralık ihracat olmuş
tur. İsveçe 500 bin kilo kepek, Ruman
y~ya zeytin, l\.1aCaristana iç fındık, 
kitre, İsviçrcye ceviz içi gOnderilmİ.jlİr. 

* TÜRKİYE FINDIK İIIBACATl
Türkiye fındık ihracat birhgi Ja:ıliyeti 
bütün memlekete teşmil olunacnlttır. 

Bunun için bu ayın 6 sında Ciresunda 
umumi bir toplantı yapılacaktır. 

* P(>RTSAİDDEKİ EŞYALAR -
Portsaidde kalan ilhalit mallurımızın 

memleke .. te nakline bir kaç güne kadar 
başlanacaktır. Bunlar İskenderun tari
k.ile nakledilecektir. * İNGİLİZ TACİRLERİ - Anka· 
rada bulunan İngiliz tacirleri şehrimize 
gelmişlerdir. Bunlar tacirlerimizle te
maslarda bulunacaktır. 

Vilayet ve Belediye * ET NAKLİYATI - Mezbaha ida
resi eskiden saat 24 ten sonra yaptığı 
et nakliyatını ışıkların karartılması 

münasebetile gündüze çevirmıştir. Bu 
buretle nakliyat sabahlan 6-11 arasın
da yapılacaktır. * SİRKECİ MEYDANI - Si"kecl
deki gar meydanının Açılması işine 
tekrar baı,lanmıştır. Sirkecideki seyrü
sefer memurunun bulunduğu köşe 
Viyana ote1ine kadar yıkılacaktır 

* EKJ\IEGE ZAM - Ekmek fiat· 
larına zam yapılması teklifi dün Be
lediye iktısad komisyonu tarafmda:'l 

tetkik: edilmiştir. Gerek buQ,day tacir
lerinin, gerek Liman idaresinin nakliye 
fıatı listeleri gÖ7.den geçirilmiştir. Zam 
miktarı yarın belli olacaktır. * TRAMVAY VARİDATI - . Son 
yıl içinde şehir tramvaylarınd<l. 2 mil
yon 696 bin 266 lira ha~ılat eld,. olun

muttur. Bu miktar geçen yılddn 201 
bin 501 lira fazla olmuı;tur. 

Maarif * KİTAB İŞİ - Üniversite Hu~cuk 
ve İktısad fakültelerinde prolesörler 

tarafından kitabı tabolunmıyan birçok 
derslerin not halinde çıkarılmlbına 
mü~ade olunmutlur. 

Müteferrik 
* FEDAKAR VATMANJ,.~R -

Yararlık gösteren vatmanlara Tramvay 
idaresi taraftndan ikramiy.? v~rHmesl 

usulü ittihaz edilmiştir. Bu yar,iım ha
zirandan itibaren artırılacaktır, 

,: 

Sıhhiye Vekili bu sabah 
şehrimize geldi 

Sıhhiye Vekili Hulô.~i Alata' bu sa
bah Ankaradan şe-hrimiıe ~etmiştir. 
Vekil burada bir kaç gün kalarak 
tetkiklerde bulunacaktır. 

~inemaların veııi 

seans saatleri 
Sinemalar bugüoden itibaren ~eans 

saatlerini değiııtimıi,lerdir. Seans ~aat
iC'ri şudur: 11, 1, 2.30, 4,30, 6.30 ve 
9. 

üniversitede 
ders saatleri 
değiştirildi 
Ders saatleri yeni 
sekle göre 

tespit edildi 
Saatlerin bir saat ileri alınmnsı mü

naStbetile Üniversitede aşağıdaki hu
Euskı.r ~spit edilmiştir: 

1) - 1/12.'940 tarihinden itibaren 
Fakültelerin ders zamanları yaz saati 
itibarile saat 9 da başlayacak ve 16,5 ta 
nihayete erecektir. Yalnız Tıb Fakül
tesinde tedrisat sabahleyin saat Sı5 ta 
başlayıp 17,50 de bitecektir. 

2) - Dil dersleri bu sömestre mah
sus olmak üzere 16,5 da başlayacak ve 
18,ıo de nihayet bulacaktır. Her tale
be haftada yalnız bir gün birbiri üze· 
rine iki kur yapacaktır. Uzak yerde o
turanlar dil derslerinin ihliyarillğinden 
istifade edebilirler. 

3) - İnkıUib dersler! 17 den l?,50 ye 
kadar yapılacaktır. Yalnız çarşamba 
günleri bu dersler 16,5 ta başlayıp 
18,10 da bitirilecektir. Salıya ald ders
ler de bu suretle yapılmış olacafı;ından 
salı günleri birinci sömestrde inktlib 
dersleri verllmiyecektir. 

4) - Serbest konferanslar salı l(Ün
leri saat 17 de b"'1ayıp 18,20 de bitirll
miŞ olacaktır. 

Berlin Büyük Elçimiz 
sehrimizde 
' Bir müddettenberi Ankarad.a bulun-

makta. olan Berlin bilyük elçimiz Hüs
rev Gerede, dün sabah şehrimize gel
miştir. Hüsrev Gerede burad'an tekrar 
Ankaraya dönecektir. 

İngiliz liralarının 
karşılığı veriliyor 

İnJ?iltere hükümetinin kararile bir 
müddet evvel Avruparun her yerinde 
olduğu gibi Türkiyede de Merkez Ban 
kast tarafından toplanan İngiliz lira
larının bedelleri önümüzdeki haftadan 
itibaren sahibl~rine tediye edilecektir. 
Tediyat. İnıdliz liralarının toplandıl1 
tarihteki kur üzerinden tesviye edile
cektir. 

Gizli mezbahaların 

adedi çoğalıyor 
Dün l\.fecidiveköyünde ~izli bir mez

baha daha bulunmuı;tur. Sakı7.ağı:ıcı 

caddesinde 50 numarada oturan İzzed
dinin kacak olarak kovun kE"~tiğini ve 
sattığını haber alan zabıta dün akşam 
evde yaptı~ı 3ni bir aramada 3 aded 
ke-silmiş koyunla kasablığa aid muh
telif alat ve edevat bulmuıtur. 
Bunların cümlesi de mnsadere edil· 

miııc. İ77e~din vakAlanm1ış-tır. 

I[ HEB GÜN BİR Ml.!iSELE ıı 
Şehri ağaclandırmak lazımdır. Ancak 

dikmek kadar ağaclara bakmak 

• • 
ıc'-n bunun 

da· İcab 

de ağac 
eder 

İsta~bulun ö_tedc.nberi lluna.l .edilen I "Şuraya buraya dikilen fidanların ta· 1 hirleri bir tarafa bırakalım. Fakııt Bal
en muhlm .ıhtiyacıa.ru1dan hırı ac a- 1 mamE'n kuruyarak k;ıybo~dulu ve ha- 1 kanlarda da ağac cihetinden İstanbul 
ğaclandırma işidir. Diınyaıun lıtitün Z!larırun da yerlerinden sökül"J"rck a- hakikaten fakir bir fC'hirdir. Bükreş, 
medeni ~ehiricrinde ağac, hır şehrin bndığı görülmektedir. Son günlerde Zagreb, So!ya, Atinada bulunan bin
yolları, kanali7:ısyonu, suyu. ckrnegi aldığımız haberlerde bazı iz'ansız kim- !erce ağaca mukabil htanbulda tektük 
ve sair ihtiyacladle bir hız"'d;ı ol.ar01k !i.Olerin SU< haricindeki selvi v~ •al< b k ·-dük. ir aç gu ağacdan hll,ka göze bir 
müUılea edilir. Ve f('hirdcki ağacları ağacların dallarını keserek yaknıak ~Y ~arpmamaktadır. Zabıtanın da a
hcrkes guzü gibt muhafaza ed~tek a- için götürdükleri anlaşılmaklndı~. Bu 'ac, fidan ve ana caddelerdekı ye,il
dedinı çoğaltm1tğa çahtır ve ııikileni ~ehrin damarlarını söküp götüren bu tikleri büyük bir ha~"a.oıı:iyetle muhafaza 
de muhaCaza eder. İstanbulun ""'Jı-.asın- , . l k d ı·ı dır ., ıumse ere ne a ar ceza ver ~ az . t si l' d da burasında hüdainabit yetişen bir e me .-zun ır. Güzel Adalarda da tııe· 

Fakat aıa·k.· dar makamların bu .i- l.ii- nede birka k ık 1 Ad kaç fidan ve ağacdan başka 4ehrin ima- ·('- Ç ere Ç an yangın at ,__ 
k zım gelen ehemmı·yeıı· vererek ~hdn ların en müh· ı· rvetı· I · d rt için çalışan eller bu ite pe Jı'l ehem r> m se o an çamıar an 

k sıhhatile ve h:ıyatile alikadar olan a- b' k ·ı· ·· k dl miyet vermitlerdir. Anca ..son zamoln· ır ısınını sı ıp ıupürme te r. Kıı 
larda Vali bu işe de 18zım gelen ehem- ğaclandırma işini programlı bir surette me ... ·siminde de yerli ahalinin çamları 
nıiyeti vererek şehrin bazı ııksamına tahakkuk etfirmefii ve cıpl:ık yerlf'rin, keserek yaktıkları ve bu yüzden bir 
yeni fidanlar diktirmeğe bat:lamıştır. ana caddelerin, mii~id meyd;.n1arın çok kimselerin ceza1andırıldı.kları du· 
Fakat asıl me!IE"le a~acı dikmek def:il ağaclandtrılma!'l"ı icab. etmektedir. yutmaktadır. Şehirde ve Adalarda bu 
yeti.ftirmC'k için ihtimam etmek ve da- İstanbulda diğer A\.TUp& tehlrlerine ağac düşmanlarile de esa.,lı bit' surette 
ima kontrol altında bulundumlaktır. Ji!Öre ağac miktan hemf'n hf'ınen oııfır- mücadele etmek için tertibat alınm.1sı 
Şehrin çıplak yerlerini kapatntak için clir. Berlin, Paris ve diğer büyük şe- hakikaten hayırlı bir 1, olur. 

Yuzü ağır bu mana ile gerilmış: 
- O benim iyiliğimi d~ğil, seno ken· 

dini dUşüntiyoı·, dedi, Declikodu:uldan 
koıkuyor, rahatsız oluyor-. lsmıııin et
rafında olan gürültüleri istenuyor. Her 
kee Canan Hanımın kız.ı diyecek. İşte 
bunu Utemiyor. Bunun için ıatırab çe
kiyor o. Bilmiyor ki ben, bü·a;c da 
böyle söylensin diye. bütün bwtları 

mcr deıbinin Ü7.erinde toplu.iğne başı 

kadar küçük n1orartılar gördü. EVvelô. 
ne olduklarını anlayunıadı. Sonra bir 
denbire dehı,et içinde kaldı. Anlamış
tı. Iğne yerleri .. gözlerini onun uzanttn 
kolundan ayırarak yüzüne çevirdi. 
Gene kız: 

lendim. lı buluyorum. Fakat işin m~hiye~~trn-
- Zaten mektebde de ıırulın ön - renince beni mazur göreceğıne en dil

1 
.. 

cüsü idin. Tebrik ederim. Şeytaı:ı! de!IM3 bir kızın tuzağın~ al'" 
Nevin dudaklarını büktü: tıim. Oyle bir vaziyette kaldınl b''tVD 
- Tebrik edilecek bir iş değil canım. zımı açıp bir kelime söylemeden u fıcİ 

K(!§ki bekıir kalsaydım, isteklerine boyun eğdim. Seni bU çt'" 
Leyli hayretle arkada,ının yiizüne ve gülüne halden haberdar etn:ıeP vJJ· 

baktı: kindim. Fakat ,una emin ol ki. J:'iJ,. 
- Neden'?_ Hayatından memnun de- seni ha.ti seviyorum, hem eskiSltl 

ıiil misin?.. • daha fazla. 
- Pek farkında değilim. Nevin alaka ile sordu: 
- Olur kız değilsin Nevin .• Hal& e.s-

ki tuhaflıklarını bırakmamıpın. 
- Kimbilir .. hem artık benden bah

setmiyelim. Sen ne yapıyorsun? .. Ni
şanlın, yahud sevgilin yok mu? .. 

Leyl8run gözlerinde acı bir h.ilıra 
canlanır gibi oldu: 

- Vardı, Nevin. Bundan bir sene ev
veline kadar·-

- Ne oldu, öldü mü? 
- Onun gibi bir ~ey. Ortadan kay-

boldu. 
- Nişanlı mıydın? 

- Hayır. 

Nevin kahkahalarla gülmeye başladı: 
- Hay koca budala1 hay. İnsan böy-

le şeye üzülür mü?. O kaybolmak .. 
la yeryüzündeki bütün erkekler de yok 
olmadılar ya. Canın istedikten sonra ... 

- Söylemesi kolay. 
Nevin, Leylinın ellerinden tuttu. TQ 

gö:ı.lerinin içine bakarak sabırsızlıkla 
sordu: 

- Yoksa onu seviyor muydun?.. 
1 

- Hi.li unutamadığıma gOre ... 
- Şimdi it deli~ti. Bütün sözlerimi 

geri alıyorum ve sana hak veriyorum. 
Gel bir pastacıya girelim de rahat ra
hat konuşalım. Bu saatte kimsecikler 
yoktur. Olmaz mı? .. 
Dükkinın bir köşesine çekildiler. 
Nevin anlatmaya ba~ladı: 
•- Geçen sene işten çıkmı,, yüril

yordum. Çok zamandanberi beni takib 
eden gene yanıma yakla~tı. Beni aev· 
cliğinden ve bu ali.kasının geçici bir 
heves olmadığından uzun uzun ve ha
raretle bahsetti. Ben bir teY söylemi
yor, dinliyor ve kendisini yan gözle tet 
kik ediyordum. Hakikaten sözlerinde sa 
mimi idi. Öyle candan konuşuyordu ki 
içimde ona kar$ı yavaı:ı yav8$ bir ya
kınlık hissetmeğe ba\'ladım. Ben dinli
yor, o mütemadiyen konuı,uyordu. 

Nihayet benim de çenem açıldı. 

İlk tanışmamız bu suretle batladı. 
Artık her gün akşamlan bul~uyor, 
sevgiden ve mii!takbel yuvamızdJuı bah 
sedefek uzun aşk saaUeri yaşıyorduk. 
A1eselc o kadar ciddi idi ki kimseden 
Saidle görüştüğümü saklamıyor, onun· 
la umumt yerlerde görünmekten kork· 

- Peki sen ne dedin? ti'" 

- Hiç, hiçbir şey söylemedim. Ne dıl' 
sarladığun hakaretleri, ne de ~o)'riJI' 
ğum sevinci. .. O bu sükUturn uıe 
yah·aran bir sesle devam etti: . :ki 

- Hatti sana şunu da söyliyeYiı11,1 .. 
bu dakikadan sonra artık karıınla ) 
~mama imkan kalmadı • 

Sesini yava~lattı. fısıldar gibi: . eetk 
- Söyle Leyl<lm, beni af.fcdebıl 111 .. 

misin? Karım olmaya tekrar ra.ıı ~ 
eak ~ısın? .. Bir sözün, eski mes'~ I' 
terimizi yeniden canlandırmaya 
lecektlr. Yalvarırım söyle. 

Nevin ellerini çarparak bağırdı: ~ 
,_,,.3cı 

işte kaçırıuı .... - Mükemmel, 
bir brsat. 

··ıil1'11 
Leyla hayretle arkadaşının Y" 

bakb: .. 
- Buna imkan var mı?. Karısının 

cdetini bozmaya ne hakkım var.: ifil'' 
- HalS toysun çocuğum. Gönül ~

de böyle şeyler düşünülür mü? .. ~~ .. 
kın şaşkın ne bakıp duruyorsun·~ 
nim de ve.z.iyetim aşağı yukarı ,e 
gibi idi. ıol 

- Peki ne yapayım? Bana bit 8 

öiret. .. ;ıl 
- Gayet basit. Mademki birbll'"' 

seviyorsunuz. Evleniniz. 

* u· 
Nevin, Leylldan gelen nişan davt,·i'" 

yesini. asabi parmakları arasında çe ·et 
riyor, bir türlü okuduğuna inanal1l1> 
du. 

- Buna imkin var mı? 
'fC\·t1'' 

Kartı yırtarak yere fırlattı. 'ot''" 
külle boynunu büktü, acı bir te 
sümle: . ı.rl 

f"' - Kabahat bende, dedi. Ona bU ~dl' 
ben aşıladım. Bilmeden elinden • Cll)I 
iım ıevgilisini gene kendi elimle pJ" 
verdim. Kısmet bu kadarmış:, ne ya 

lıın.. ı~ı 
··ı ,. 

Bunları söylemekle beraber. '"ıurı• 
ya'8rdı. Kocasının gittiğine değil. 
lan kadınlık guruı:una ağlayordu:,,.... 

muyordum. Adliye koridorlarında 
Aradan dört ay kadar geçti. S aidle 

aramızda her teYl kararlaıtırdık. Ne Bir eroin müptelisıııı• 
de olu. ortalıkta dönen dedikodlılara 

bir son vermek Jizund.ı. hazin itirafları, eroi" 
Anneme bu kararımızdan bahsettim. 

Uzun uzun düşündükten sonra: yüzünden annesinin d• 
- İyi düşün kızım, dedi, sonra pif-

man olmayasın?. ölümüne sebeb oıınııt 
Sarıldım, yüz.ünü, gözünü öpmeye 

başladım: 

- Yok, anne yok, dedlro. Bilsen be· 
nl ne kadar aeviyor. 

* Hiçbir üzüntüm kalmamıştı. Said de 
annemin muvafakatine çok sevindi. 
'Dünyanın en mea'ud iki insanı olmuş· 
tuk, Çılgın ve heyecan dolu günler ge
çiriyorduk. İki ay da böyle geçti. 

- Said, dedim. Nişan günilmilzU tes 
pit et.sek nasıl olur? .. O günün olmasını 
öyle sabırsızlıkla bekliyorum ki ... 

Gülerek: 

- Ben de, dedi. Gün mcsele!'line &e
lince, onu &en hallet olmaz mı? 

- Peki, annemle görüşeyim de ya· 
rın sana haber veririm. 

Aradan bir, iki, üç gün ve haftalar 
geçti. Saicli görmek kabU değildi. San· 
ki sır olmuştu. 

DehtetU bir sukutu hayale düştüm. 
Kimsenin yüzüne bakamıyordwn. SinJr 
lerim fena hRlde bozulmuttu. Annem, 
zavallı kadın, beni teselliye çalışıyor: 

- Kaderin böyle 1mlş. Ne yapalım 
kızım, diyordu. 

Bu hidiffden sonra annemle İzrnire 
gittim. Bir kaç ay kadar kaldık. Ve ni
hayet geÇ<On hafta tekrar İltanbula dön 
dük. 

- Peki •imdi ne yapmak fikrinde· 
sin? 

- Onu bir kere görmek ve bütün 
kinimi yüzüne haykırmak iatiyorum. 

- En doğrusu bu ... 
Kalktılar. Tekrar görüımek üzere ay 

rıldılar. 

* - Sana o kadar çok söyleyeceklerim 

böyle bir fedakarlık yapabileeeğlnl ak· 
lım almaz.• 

Refid Ç<Okingen, kapıya doğru baka
r11.k: 

- Gitmemi o istedi, dedi. Israr etti. 
Seni kurtarmak, eve getirmek için her 
fedak&rlıia raz.ı. Çok azab çekiyor. 

1•' Genceli. S;rtında kirden, lekeden c<' 
gi belirsiz olmuş parça parça bit ,,... 
ket vardı. Pe.ntalonunun yırtıkl<lt Jı 
dan kimbilir kaç yıldanberi he.f11', .. 
görmemekten simsiyah olmuş di~ı11Jı 
pakları görünüyordu. Uzamıt .. ,., 
kirden dimdik duran siyah saçl8:~ r" 
sapsarı yüzü ile çok biOtin görünU>'° 
du. ,~ 

Mahkemenin açılmasına daha ]la .,:ıı 
vakit vardı. Yavaşça yanına sokuld 
ve: 

- Hasta görünüyorsun!. declin'1-
0

,.te 
- Evet, dedi. Hastayım. Henı ~ ... 

bir hastalık ki, en sonunda uınat 
nede ölmek mukadder. ,,.ı 

- Ya ... Merak ettim, Anlatsan• 
hastalığı bana. "., 

Yüzüme dikkatli dikkatli bakU 
hafifçe gülümseyerek: ,. .. 

- Herhalde dedi, gazeteci olıac• i" 
aınız. Eğer ismimi yazmıyacaiınıı.ı " 
dederseniz anlatacağım. ~ 
Adının :yaulnuyacaıüna dair JJ.:O .. 

~elen teminatı aldıktan oonra anJaııo' 
b batlaclı: b~ 

- Ben dedi, ortalıalli ve namuslU !<JI 
ailenin biricik oğlu idim. Babam "d11ı" 
aene evvel öldü. Onun baskısın .111. 
kurtulur kurtulmaz mektebi terket~11 .. 
Bır takım uygunsuz arkada,lar!a e\' 
fÜP kalkmağa başladım. Onlar c;ok ~1 ,. 
meden beni esrar ve eroine aıı,u ., 
J.v. Zavallı babamın dişinden, ıırıı;it 
Aından arttırdığı paraları beyaz ıe 

111
,. 

tekkelerinde su gibi harcama~a b11• \J 

dun. Tabii biraz sonra paralar auY~11 
.. 

çekti. Bu defa annemi tazyika bat~ .. 
dım. Kadıncaı?ız beni bu iptilidıın ~ıı.$ 
tarmak için elinden ~cleni yaptı. 'f.;ı d 

muvaffak olamadı. Bana eroin P11~~ 
vermedi~ için onu kaç defa dö.,dU ~· 
Nihayet zavallı gecen sene kahır v• 
de.~ içinde ölüp gitti. . l:Jİ" 

Uç dOrt ay da onun mirasını yiyı~ dtı 
Urdlkten sonra sabahçı kah\·e]el'ifl ... 
köprü a!Uarında yatıp kalkrnağa baıl~, 
dım ve nihayet gördüğünüz vaP'ie 
düştüm. ı" 

Retld korkak çekingen: 

1 

hareket yapmadık. Fena bir niy~timiz yapıyorum. O senin gizlice metre!iin ol-
- Eve doruneni!. diye mirıldand1. yoktu. muştu. O zaman ıshrab çekmlyon.lu U-
- Nasıl, bütün bu geçen teYlerden Derin blr nefes alarak yorulrnuı gi· tanınıyordu değil mi?" Şimdi ben aşik;lr 

- Anladın, dedi .. ben hayvan deği
lim, anlıyor musun hayvan degilim ... 
Bunlar uy::ındı~ım, kendime geJdiM,im 
zaman uyuşmak, unutmak için. lçki k;i 
fi gelmiyor. Küçük bir iğne .. herştıy de· 
ğişiyor, dünya pespembe gOrünüyor. 
Bunu da yeni hayatımda öğrendim. Şa 
şırdın, korkuyorsun.. çocuksun sen! 
Hala eski Alevin karşısında olduğunu 
.sanıyor;un. 

yirn. İkiniz de beni geriye çağırmalr, 
döndürmek için geç kaldınız. Daha ev
VE>I, gene ikiniz bana en büyük: fenalık
inrı etmiştiniz. İçimdeki en güzel oey-
1.ıı.rı yapmış, bütün çılgınlıklara kafa 
~llayacak şekilde hal'eket etmilüniz. 
!çimdeki en güzel şeyleri öldürdünüz. 
Sevgimi, ümidlerjmi ... Bütün inandığım 
şeylerin yıkılışını gördüm. Yalan ve 
riya ile etrafı çevirmiştiniz. 

Su!tU. Gene adamın ne yapacağını 
~aşırmış, lutrarsız, solgun ayakta dur
duğunu görünce yava~a: 

Gözleri gene kızın gözlerile karşıla· 
ıınca birdenbire ıu!'ltu. Bu gözler gene 
koyulaşıyor, için için yanmaya baılı
yordu. Bir an ikisi de ıük1lt içinde kal .. 
dılar. Sonra Reşid ileriye doğru birkaç 
adım attı. Bir şey söylemek. veda et
mek bter gibi gene kıza baktı. O, hare· 
ketsiz; kıpırdamadan duruyordu. Göz
lerini cama çevirmiıti. Ref,id vazgeçip, 
döndü, ağır adımlarla, ııkıntı ve '8f'" 
kınlık içinde odayı geçti, kapıyı yav•f
ça açtı, dışarı çıktı. 

Kıyafetinden ümid edilmlyecek Jc 
dar güzel konutan bu adamı biraz d~ 
ha kurcalamak ihtiyacını duydulO 
ıordum: .ı;f 

- Peki burası ceza mahkemcsiw' 
Seni burllya niçin gctirdiler1 . U. aonra mı? diye, bağırdı gene kız bi ıumıuştu. Gene kız dudaklarındaki Ahmedle yaşıyorum diye kahrından ö-

7..atakta dimdik oturmuş:, büyümüt tebesııi.ım derinle,erek gözJerl hili Oy- lüyor. Ona söyle, bütün bunlan :,öyle ... 
ıoz!erle ona bakıyordu. Reşid ııüçlük.le le hayretle açılmıı: Gözleri, kedi gözleri gibL yırtıcı. vah 
cievam etti: _ Benim eve dönmemi istiyor, öyle şi parlır-0r1 göi(sü heyecanla inip kal

- Çok bedbahttır. Ne kadar delişti mi?_ diye tekrar etti. Deli mi bu ka- ka.rak lionufuyordu: 
.. asıl - Evet. ona herteyi anlat. Kimi a:eri ıorscın .• ıatırab çekiyor. Ona acırr.alı- dm!. Nasıl yüzyüze bakı,acagız, n 
d nel ÇBfı:ınyor? Ne yüzle? .. Hem benım ne 1tn. Nihayet annen! ... Bu adamı terket- beraber yaıayacağız!. Kendisin en -

bale geldiğimi bilmiyor mu o? .. Söyle 
melisin Alev. BOyle ya,amak, bahsetti- ret ettiğimi bilmiyor mu? dtr büsbütün kahrolsun. Nasıl, gece gün-
"'ı-n '--·-'arla d"tu-·p kalkmak, idi, d"· - Alev, böyle kon~a. Annen d·' a lll5iUU u ~ uz içtiğimi anlat ona. Sokakta yan-
kiin bir kadJn gibi gece gündüz içki, o, seni nalll vdliinl.. yana yürümiyecej:i kötü kadınlardan 
•ilence alemlerinde dobşmak sana ya- Alev elile ıir lfa!'et yaparak onu arkadatlarım var şimdi benim. Haya· 
kı:ımıyor .. büyükanneni dü!JÜn, zavallı susturmuştu. bma Ahm~dden başka erkekler de ka· 
kadın!.. Sonra annen .. ailenin ,erefinl - Sevdiği için beni istiyor öyle mL rışıyor. Daha müthiş bir şey yapıyo· 
mahvediyorsun. ismin ağızlarda dolaş:ı- dedi. Beni kurtarmayı düşünüyor, hepi rum. 
yor. Hem de ne tekilde!. Bütün bunlar iyiliğim için öyle mi? Birdenbire kolunu ileriye doğru u-
Cananı kederind~n öldürebilir. Onu, Öne doğru eiilerek ve ellle ajzım zatm~tı: 
hatti benl fena cezalandınyorsun. İki- kapayarak kısık kahkahalarla gülmeye - Bak, bak! .. dedi. 
mı.ı de ııilıayel ııana kartı kud.I bir bqla.ınıftı. Sonra birdenbiro doinı!du. llefid lıa;yretlo baktı. Gene kızın ••· 

Reşid, kendini kaybetmiş bir halde: 
- Alev, Allah aşkına bir gayret yap! 

diye mırıldandı. Kalk burasını bera
ber terkedelim. Kurtul. Daha o kadar 
gencsin ki .. müthiş şeyler söyledin. U
çurum.un kenarındasın Alev, mahvola
caksın. 

Gene kız, geriye doğru kendini ata· 
rak, başını yastıklara yaslamıştı. Üşür 
gibi örtüleri göğsüne doj:tru çektl Yü
zündeki gerginlik kalmamı,, gözlerin· 
deki atef .Onmüttil. 

- Çok geç, diye mırıldandı. Kena· 
rmda deiil, artık o uçurumun dilıincle-

- Artık konu~cak şeyjmlz kalmadı, 
dedi. Gidebilirsin. Ben de istirahat et· 
mek istiyorum. Haydi git ... 

Reı,.id mütereddid bir tavırla: 
- Evet gideceğim, dedi. Fakat IÖy• 

lemek istediklerim daha çok şeyler var 
dı. Ben gidiyorum, Ankaraya .. annen 
belki o zaman inadından vazgeçip dö

·nersin diye ümid ediyor. Sana bunu 
söylemeye ge1miştim, 

Alev: 
- Boşuna yorulmu~n. dedi. Şimdi 

ten de ısrarın fayduız olduğunu anlı
yorsun. 

Gene ki% hayretini ııüçlilkle sakla· 
mıştı. cNic:in ayrılıyorlar, niçin onu ter 
kediyor? diye, dütünüyordu. Sebeb ben 
dejiliın. Hayır buna inanamaın, onun 

Sokakta sert rüzgAr, karlan savunı· 
yordu. Paltosunun yakasını kaldırdı. 
Karlarla örtülü yollarda sersem, nereye 
gideceğini bilmeden rasgele yürüdü. 
Vicdanı rahatsız ve mustaribdl. ·Git
meliyim, buradan bir an evvel gitmeli
yim• cliye.. kendi kendine ıöylenlyor, 

cinayet itlemif bir kimle rıibi, kaçma
yı, bir an evvel emin, uzak bir yerde 
bulunmayı düşünüyordu. 

[Arkası var] 

Bu sualim onu müteessir etrnı:,rf 
YüzU kıpkırmızı oldu ve başuıı >e 
eğerek cevab verdi: i 

- Beyaz zehir iptilası nlhayet be~( 
hıraulık yapmağa da mecbur etti. :e~, 
baftadanberi eroin alamadığım için tııf1' 
çılgına dönmi.ış;tüm. Nihayet dUn akf" 
sabnm bitti. Bir adamın cebinden pa'" 
raıunı çalarken suç üstünde yakaı.~ıı; 
dım. Görüyorsunuz, beyaz zehir yu·ı) 
zünden hem annemi, hem servetirf11 

kaybettim. Bütün bunlar yetifmb10': 
mu, gibi namuaumu da bu uğı<rda fe 
da ettim. 

O daha devam edecekti. Fakat ~srı~ 
darmalar onun incecik bileklerlndck 
kelepçeyi çıkardılar ve mahkeme sa.1°" 
nuna dolru ıürüklecliler. 
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1 Şakalar : i h ti k a r 1 ö n 1 e m e k i ç i ~ SON HABERLER Tasası sana mı 
düştü? 

Hava harbleri 
devam ediyor 

İngilterenin 
doğu · cenub 

nuntakasına 

hücum edildi 

t.,londra 1 (A.A.) - Hava ve Dahili 
n.ıyet Nezaretlerinin cumarte_,i ak

;:rnı ne,redilen müşterek teblı~le:·i: 
}' Ugün gündüz dü~manın hava faali
t eu başlıca doğ:u - cenub bölgesine 
~Vcih edilmit ve bu bölgede muhtelif 
de-rlere bombalar bırakılmıştır. Öğle
ır: evvel kü('ük bir düş.man hava 
~u, Londra üzerine gelerek bo!1'-
1 atmı,tır. Ciddi hasar vardır. In
d~a zayiat yük.sek delildir. Bu~ün üç 
~rnan tayyaresi düşürülmüştür. İki 
iiı li~ tayyare!tl kayıbdır. Fakat her 

si.nın de pilotları saıt ve salimdir. 

Afrika harekilı 
ll:ahire 1 (A.A.)- İnııiliz umumi b· 

~~Ki.hının cumartesi tebliği: Sudandı:: 
f~la bôlgesinde motörhı devriyele-
11hiıden biri bir dü~an grupunu tu· 
~~a dü~ürerek f(erek bu grupa, gerek
le sür'atle gönderilen t.ııkviye müfre
ltılerine ağır zayiat verdirmiştir. Me
~ma böh;ı:esinde dlifmanın bir kesif 
ll!u, topçumuz tarafından bombardı-
~n. 'dilml•tir. Diler cephelerde kay· 

de&er bir şey olmamışbr.a 

Hindiçini - Siyam 
hududunda 

Çarpışma basladı 
' 

Şanıhay ı (A.A.) - Fransız Hindi· 
tituaı topçuları perfembe ı:Uni.i Siamın 
l.ldud •ehri olan Lakhon üzerine ateş 

lçrnı;lardır. 

lianoi'deki Fransız nuıkamlan bunun 
>"?di Siam tayyaresi tarafından Hindi
çUl.ideki Takhek tehrine yapılan bas· 
lı~a mukabele olduğunu bildiriyorlar. 
~~ezkUr makamlara göre, bu Siarn hava 
ÜCumu yerliler arasında ölü vr yara· 

4l.tt kavdına ve bau evlerin yıkılması' . ~ &eheb olmuı;tur. 

lfanoi'dekJ. sallhİ~'etli mnkalnltr ):ıu 
h1Uhasamabn tamamen mevzii mahi· 
hıtte olduğu kanaatindedirler. 

rugosla11ya 
milli 

bayramı 
Bugün, Yugoslav miJJcti milli bay 

ramını kutlamaktadır. Çünkü bu:;ün 
\'ugoclavyanın temelinin abldı~ı gi.in· 
dür. Bir kanunuevvel 1918 de, 'Zo.ıttb
den Belgrada relen bir heyet, ffın·at 
ve Slo\·enlerin Sırblarla iltif11.klaı·tnı 
müjdelemi~tl. Bu mi11i ittiha.d, Sırb, 
Hırvat ve Slo\.·enlerin Knclercc hulya
larını sü.sUyen büyük rüya itıl. 

1 kinunue\'\'el 1918 bu mlllttleri.n 
ezeli rUyalarına bihakkın kavu.ştuhları 
ıün olması itibarile, Yugoslav tarihi· 
nin en mühim dönüm noktasldtr. O 
gün, Yugoslavlar, bütün arnılanna ka
'°u'muş oldular. Bunun içindir hi, artık 
kim~den bir .,ey istcmi)·orlar. Yugos· 
lavlann şimdi hi.dün gayeleri, l.ıu vah
deti korumak ,.e memlekrti miı-..takl.K:I 
ne~Hlere daha kuVl·et bulmu, bir hal
de te-slim elmektJr. 

R•I• 1839 da tahakkuk eden Snb -
Hırvat anla~maın, Yugoılav.)-·anın dahi
li vaziyetini bü.~bütün kafi bir em • 
niyete kavu,turdu. 

A\.·nıpa.nın ve bütün diinyantn bu 
kan$ık manura'ı kar-,tstnda hu ne
dce, daha büyük bir kıymeti hai~dir. 

Bunun l(indir ki, Yu~o~ıa,-ı·a buciin 
istikbaline, 1 k.AnunueV\·cl 1918 dekin· 
den çok daha kafi bit emni)"ctle bak
maktamr, 
Yuıoı1lav milli bayı-amı dolayı"ile hu 

~hah kiliwlerde dini mcra..o;im ve üğle
d."n llOnfa da, Yugo"l•v koııo;oJ11,.hant· 
ıınd«-, ve Yugrndav kulübünde bir res• 
mi kabul trrtib olunat'aktır. 

166 torpitonun 
• 
ınşaatı 

Ym:an: Cemil MERiÇ 

Peyami Safa, cTaıviri Efkar» 
da İntİfar eden bir yazısında pek 

Am • k efkarlı ••• Taıalı gibi görünen bir e r J a ' liaanla, Alman diplomaıioinin ha· 
• I ti.lannı tenkid ediyor... Halbuki, 

lngiltere ı"çı"n de ~eteriyeti uıak gibi kullanmak 

gemiler 

yapacak 

• 
yenı 

Nevyork l (A.A.) - Nevyork He
rald Tribune gazetesi yazıyor: Ruı.

velt, dün gazetecilere yaptığı beyanat
ta 166 torpitonun inşasını tesri ettir .. 
mek mak.,adile müdahalede bulundu
ğunu bildirmittir. Rehıicümhur İngil· 
terenin Amerikadiın diUer desır'overler 
aln1ak arzusunda olduRu hakkında hiç 
bir Ş('y Miylememişse de, yeni torpl
tolar hizmete te!pit edilen tarihten da
ha evvel konulabildili takdirde bu va
ziyetin Amerikaya İngiltere için bir 
miktar daha torpito ayırmak lmklnını 
vereceği zannedilmektedir. 

Macar Hükumet Parlisi 
konseyi loplandı 

Budapeştc 1 (A.A.) - HükQmet par
tisinin konf:eyi, 16 kinuuevvelde içti
maa davet edilmiştir. Bu ves.ile ile 
Başvekilin ve Hariciye Nazırının mü
him beyanatta bulunacakları haber 
verilmektedir. 

ıateyen Alman davaaı, Alman 
diplomatlarının muvaffakiyetaiz· 
tikleri yüzünden bir çıkmaza gir. 
diyıe, bize dilfen ıey «yeni nİ· 
zam» plinını suya dütüren o be
cerikıizliklerin çoğalmaıını temen 
ni etmektir. Sorarım Peyami Sa· 
fa: Alman diplomaıisinin kuıur· 
!arını taıhib etmek, veya kendi· 
lerini muvaffakiyetsizliklere ıü~ 
rükleyen ıiya•i beceriksizliklerin 
tasaaını çekmek aana mı düttü? 

Yeni nizam! 
lnaan: 
cKendi düıen ağlamaz!» d.1t.r• 

bı meıelini hatırlamaaa, ıu Ru· 
manyanın haline nerdeyıe acıya· 
cak .•• 

Fakat, • uğradık lan zelzele fa· 
ciaaı müstesna • Rumenler, içine 
düıtükleri bütün çukurları kendi 
ellerile kazdılar ••• 

Hele ıon günlerde, Rumanya 
adeta ana baba günü halinde: A· 
aılanlarm, vurulanların, kesilenle. 
rin, dövüıenlerin, kaçıp.nların ne 
baddi var, ne de hesabı ... 

Hem bütün bu itlerden çoğu 
da ıu meıhur ~Demir Muhafıu 
!arın baılan altından çıkıyor. Bu 
•aziyet kartııında insanın: 

Bulgaristanda yeni «- Talih Rumanyayı, (De-
mir Muhafız) !ardan muhafaza et 

demiryolu tahsisatı •İn I» diyeceği gelmiyor mi? 
Biz bir müddet evvel, Ruman• 

Sofya 1 (A.A.) - D. N. B. bildiri· yanın cyeni nizam» a ıirdig'"'ini 
yor: 

[Baa tarafı ı inci sahifede] işitmiıtik. Rumanyanın ıu karma• 
Bulgar Maliye Namı, dem!ryolu in· k k b k 1 b 

Atina 1 (A.A.) _ Yunanı"•- anıı manzarasına a ı ıraa, u 

İtalyanların son 
müdafaa hattı da 

kırıldı 

;ır- şaatı jçin meclisten l~ milyon leva 1 ki d 
tan namına aöz aöylemeğe salahi· tahsisat istemiştir. «yeni niı.am» nizamıız ı ann a ... 
yettar yükoek bir ıahsiyet . ıunla- niaka11 olacak! 
rı ıöylemiıtir: Bize gelince, «nizam» ın böy-

c- Göricenin 20 mil timalin- J•ıkların leoini hiç ııörmemiıtik: Artık i· 
de k8..in Pogradeç'in zaptedilme· Y man ettik, bu «nİ:ı:am» hakikaten 

si, Yunan kuvvetlerinin bundan karartılması yepyeni! 
sonraki hareketlerini geniı mik- //erleyen saatler 

k 1 1 k 
[Baıtarab 1 lnd aabifcde] 

yasta o ay aıtıraca tır. > Dün geceden itibaren, ıaatler 
Askeri vaziyetten bahoeden bu dönmek imkanını bulacaktır. Ya- bir ıaat ileri alındı. ileri gitmek o 

zat, vaziyetin çok iyi olduğunu rın aabahtan itibaren bütün reımi kadar cazib bir ıey ki, ilerleme· 
kayıd ve §Unları ili.ve etmiştir: daire ve müesıeıelerde banka ve nin bu ıekli bile inıana bot aelİ· 

cYunan kuvvetleri ccnub mın· diğer it yerlerinde ve mektebler .. yor. Bu babıi açmıtken, dün ıe· 
takasında gayet eheommiyetli ileri de mesaiye ıaat 9 da baılanacak· ce bir doıtwnun batından aeçen 
hareketlerde bulunmuılardır. Bu tır. Mektebler için Maarif Vekale- bir vakıayı anlatmaktan kendimi 
mıntakada aakeri hareketler, Yu- ti bir tebliğ neıretmittir. Bu teb- alamıyaca(ım: Bu aabah kendiai
nanlılar lehine inkişafta devam liğe göre, orta tedrisat müessese· nin anlattılına göre, dün gece, •· 
etrilektedir. Yunan hava kuvvet- leri yarından itibaren ıaat 9 da çıkaöı: bir külhaninin ıinıi bir ta· 
leri, Ar11avudluk toprakları üzeri- derse baılayacaklardır. Derı ara .. arruzuna uğramıı: Ve cebinden 
ne 8 İtalyan tayyart'si düşürmüt- ları teneffüslerinin ve mütalea altın saatini •tırmak iıteyen bu 
!er ve ayrıca hududa gelen düş- müddetinin indirilmeoile öğleden açıkgözü cürmü meıhud halinde 
man kıt" alarını muvalfakiyetle evvelki meıai aaati 13,30 da yakalamıf. Fakat ıoğukkanlı klil· 

"f Jıl bombalamıılardır.> ve öğleden •onraki mütalea ıaat- hani, yakayı ele verince arllz ar• " "asi Ufll ar !eri de ı 5,45 ıe bitirilecektir. Çil-" B' ı't 1 t hl lb h • 11z ııntmıf, ve: lr a ,,an 2 e a rl te tedrioat yapan okullarda ıabah 

lf 
«-Ne kızıyorıun bey ağabey! 

ergÜn bir balırıldl ~:~r~;r~08i;~~.t;n :~~·r: ~~~;~:~ demit··· Senin ıazete okuduğun 
barça daltO !ar da en geç saat 17,40 ta mek- yok mu? Görmüyor muıun: He-
C- Atina 1 (A.A.) - Reomi bir Ö pimize: cSaa'1eri yürütün!• di. 

tebden çıkmıf olacaklardır. ğle-
lt-bliğde, bir Yunan torpito muh- den evvel ve ıonra gelecek tale- yorlar. 

4 
I ribinin bir lıalyan denizaltı•ın• benin mekıeb binaeına yakın 0 _ Bu da bir edebi roman! 

ÇI IJ'Or batırdığı bildirilmektedir. turmalan ve yaflan nazan dikka- cSon p09t .. gazeteıinin bayan 
[BqmakaledeD ctevam1 te alınarak seçilmesi ve kız tale.. romancılanndan Muuzez Tahsin 

~ d' Asker a'ılelerı'ne benin oabah gruplarına alınması Berkant: cAıkla oynanmaz!» 
"'"ndan görüılerimiz bir ~ ';'e hıııılardan batka her iki 

1111
11et.•.n mekteb idarelerine bildiri!miıtir. iıirnli edebi ( !) bir eıer yazıyor. 

Yardıma ba.landl 
Kız Enıtitüleri ve Ticaret okulla- Bu eıerin dünkü tefrikaaı, en be-

"'hl ve ahlik"ı temayüllerinde bu• YİiJc k" rı •aat 9 da. ıan"at okulları oaat yecanlı kıamını ihtiva ediyordu. 
. bir benzerlik vardır. Tür ıy~ A.'ker ailelerine yardım için, Bele· 8, 30 da derolere başlayacaklar ve Romanın kahramanı olan gene kız 
~~e.I komıuıu tarafından ııe\ece . diy• bUtçe•inden 40 bin lira v•rilme•! en geç 17,30 da bitireceklerdir. ölümü düıünecek kadar derin bir 

•Yle aamimi bir harekele aynı kararl••lırılmıflır. Bu para, evvelce O 1 J A • - h N VERS TEDE 11tırab içindedir. nasile konu· 
lltel]e cevab verecek ve ıaydıgı- azırlanan cetveller mucibince kaze. k b .. h" b db" 1 .... • ltıı• aebebler bunu takviyeye bü· kayınakamlıklmna tevzi edilecektir. Yarın ıabahtan itibaren Üni- ıur en, u mut lf e ın ıgını ~;;ı_ Kaymakamlar mıntakaları dahllinde versitede dersler oaat 9 da baıla- anlatıyor. Mülhit ıatırablar çeken 
"" Yardım edecektir. b 1 k k k d" 1 u unan yardıma muhtac ailelere lstih yaca.le, 16, 30 da bitecektir. Yal· O! oca ızını m eyen ananın 

Son günlerde Amerika ile So"· kak ve ihtiyacları nl•petinde tevziatta nız Tıb Fakülteoinde tedrioat oa- kemali ciddiyetle verdiği naıihat 
)ttler arasında bazı iktıaadi ıne .. buluruıcaktır. Yenl es:ıslara göre yar- bahleyin 8,30 da batlayıp 17,50 de fU: 
••le) • h ili · · ·· k eler dıma bum";nd•n itibaren L-şl• nmıştır. •rın a ıçın muza er '" ' ~ de bitecektir. Dil dersleri 16, 30 c- Kızım ••• Sen ne yaptığını, 
~~•Yan etmesi. ve Sovyetler Bir- M'"aristı:ına gö derilen ile 18,20 arasında yapılacaktır. ne söylediğini bilmiyoraun. Ça • 
ı!"'İn Londra. ~firi Mai•~İ'n~n lnkılab dersleri de 17 den 17,50 buk, ıuraya, divanın Üzerine u-
k ndrada her ıkı memleketı ali· fİİ "nJerln bedelleri ye kadar devam edecektir. Yal· un. Gözlerini kapat, bir iki da-

Devlet satış 
ınağazalaPı 
açılnıalıdı,. 

ihtikarın önüne nasıl geçebili
riz] Bu ouale mu elıf ,ekıllerde 
cevab verenler varciır. Kimi eıya 
fiatlanna nark konmaaını; kin1i 
muhtekirlere daha şiddetli ceza 
verilmesini ileri sürmektedir. Ba· 
zı iktısadcılar da kazanc nispet
lerinin tahdid edilmesini, bu su .. 
retle tüccar ve aerbest meslek er· 
babının harbden evvelki kazanc 
nispetine razı olmalarını arzu et· 
mektedir. Bütün bu lfikirlerin ne 
dereceye kadar tatbik kabiliyeti 
olduğu. ayrı bir münakaıa mev
zuu te~kil eder. Biz bugünkü yn· 
zımızda bunlardan behsedec.ek. 
değiliz. 

lhtikilrın önüne geçmek, ihti
ki.r yapan spekülasyon ıebeke:c
rini felce uğratmak için en pratik. 
çarelerden biri de devletin satış 
~ağazaları açmasıdır. Nitekim 
Milli Korunma Kanunundft., ihti
kar h&diaelerini, yalnız idari ted
birlerle değil, ekonomik tedbirler 
le önlemek için de hükümler var· 
dır. Bu maksadla, Ticaret Velti\
leti emrine 25 milyon lira bile ay
rılmıştır. Bu parayla icabi.,ıa hü
kiimet, eşya ıtok edecek, pahn.lı· 
lık çıktığı zaman bu eşyayı pi)•a

. ıaya çıkaracaktır. Bundan başka 
hükUmet, ihtikarla mücadele et
mek için, dııarıdan mal aetirmek 
auretile piyasaya müdahale ede· 
cektir. 

Şu ouali pek haklı olarak sora
biliriz: Şimdiye kadar, Ticaret Ve 
kaleti. bu oalahiyeti neden kullan
madı 1 B. M. Meclisi Vekalet em
rine 25 milyon liralık tahsisat ver
mişti. Bu tahaiıatla hangi ihtikAr 
h&diseıinin önüne geçildi) Ve ne 
yapıldı 1 

Ticaret Vekaleti. şimdiye ka· 
dar bu tahsisatı aarfetmiş olsaydı. 
ihtikar hadiseleri belki de bu de
recede teveııü etmiyecekti. 

Yeni Ticaret Vekili Mümtaz 
Ökmenin bu haıaas mevzu üze
rinde duracağına pt':lc eminiz. 

Yazan: Hüseyin AYNİ 
"r·ukarıda yazdığımız gibi ihti

k&r h&diıelerinin önüne geçmek 
İçin en pratik çarelerden biri de 
satış mağazaları açmaktır. Sümer 
Bank, bu aybaıından itibaren ıa· 
tıı mağazalarının adedini arttır
mak auretile pek isabetli bit ha
reket yapmıştır. Bundan başka bu 
gibi aatıı mağazalarında aatıı u· 
ıullerini piyasanın taleblerine 
göre tahdid etmek İcab eder. Ni
tekim Sümer Bank eatıı mağaza· 
larında bu uoul tatbik edilmekte
dir. 

Çünkü bu mağaralar, alabildiği 
ne toptan aatış yaparlarıa, mal, 
ihtikar yapmak arzuounda olanla
nh eline geçebilir. Bu ihtimali göz
önüne tutarak satışları tahdid et
mek çok faydalı bir harekettir. 
Hatti. bu gibi mağazaların top
tan eşya satışlarını daha ziyade 
tahdid etmesi İcab eder. Bu suret
le mevcud malın, perak"nde sa· 
tışla halka devredilmek imklnları 
daha ziyade artabilir. 

Şimdiye kadar Sümer Bank ıa
tış mağazalarının piyasada nazım 
bir rol ifa ettiğini kabul edebiliriz. 
Ayakkabı satışları buna bir misal 
teıkil eder. Fakat bu mağazalarda 
yalnız giyecek eşya gibi mahdud 
mallar satılmaktadır. Hn.lkın di
ğer ihtiyaçlannı temin eden satış 
mağazalarını da açmak lizımdır. 

Ticaret Vekaleti emrindeki 25 
milyon lirayla da bu ihtiyac temin 
edilebilir. 

Hüıeyin A VNI 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

18.00 Program, 18.03 Ca.J>and, 18,50 
Fası! hey•li, 19.30 Haberler, 19,45 Şar
kılar, 20,15 Müzik (Pi.) 20,30 Konu•· 
ma, 20,45 Saz eserleri, 21,15 Konuı;ma, 
21.30 San (solo), 22,00 Mütlk (Pi.) 
22,30 H•berl•r, 23.00 Dana müziği, 23,30 
KRpanıı:ıı. " 

TAKSİM sinemasında 
Senenin en muhteşem, en miikemn1e1 filmi 

YILDIZ SULTAN 
ABDÜLVERAB'ın yerine rakibi: ABDÜLGANİ 
AŞKIN GÖZYAŞLAR! mttgann!ye•I : N E C A T 

ESSEYİD 
ALİ'nln 

TÜRKÇE SÖZLÜ - ARABCA ŞARKILI 
Gördükü fevk•lide raibet üzerine 

2 nci hafta olarak devam ediyor 
Seanslar : 11 • 1 • 2,30 • 4.30 • 8.30 ve 9 da 

POLİTİKA • ASKERLİK 

Rumanyada 
eden cereyan 

hadiseler 

Fılikıllır silsilesi 

Ruman)·arun baJtn• feliket üııerine 
feliket gelmektf'ciir. Şimdi de Lej· 

yonerler, lliç kim~y• akıl danıpnadan, 
bütün adalet, hakkaniyet ve insanhk 
kaidelerini çiineyip mevkuf bulunan 
ha7J siyasi liderJeri öldürdüler. l\tev .. 
kuf olmıyanları da evlerinden kaldırıp 
iOkak ortalarında rnve:lvcr kurşunile 
de:lik de1lk ettlJcr. Bunlann miktarları 
hakkında rivayet muhlelUtir. Fakat İ(• 
lerlnde en·elre başvekillik yapanJnr, 
mühim mevkilerde bulunanlar vardır. 
Bu itibarla, adedlerinden daha çok ka· 
litelerl ehemm.Jyetlidlr. Demek Ruman ... 
ya, arazi. kaybından sonn. bina ka,· lıı 
l'e sonra da insan kaybı ile felikctlen 
feJAkete siirük.Jenmio:;tlr. 

Mes'ul kim? 
Bütün bunlann mes'ulü Jdıııdir? 

Şimdi.le kadar henüz bu cinayet .. 
]erin mü~bbibi bulunamamıştır. Fakat 
şurası muhakkaktır ki, Rumanyanın bu 
kadar araıi kaybetmesi ile soo cinayet• 
Jer arasında sıkı bir irtibat vardır. 

Çünkü Rumanya Kral Karol zamanın• 
dA asla müo;takar bir sJyaset taldb el· 
memiştir. 

Demir Muhafızlar 
HAdi!ielerin seyrini takib edellmı 

Son zamanlarda Rumanya Başvc ... 
Jclll, Rum._nya Demir J\fuhafııları Re• 

h;i Horia SimR1y1 Ba.,vekil muavini o
larak aldı . Jlomay11, BeTline gUtl. t\·hi 
pakta «lrdJ. lforla Simaı'nın kendi ini 
rarda ka11ıladıiı ıaman s<iylediii sOı
Jer dikkate .. yandır: Demir l\luha.h7• 
.lıınn ve Lejyoner hareketin reisi de
mişti ki: ·1'1illetin itimadını haiı ola· 
rak ılttiniz. llitler·İn itimadını hair o
larak dönü.yon:unu7-!• llidiseleri ıene 
takib edelim: Bundan bir iki gün en·el 
de bazı Lejyonerler, '.'iİyao;t liderlerin 
kaUIWn1na başlamı.şlardır. Bu, Rumen• 
}ada lnrlhatın olmadığına mı delildir? 
Al,kadarlar, adaleti temin edenılyor• 
lar mı? Bunun münalc:qa.sı bize dÜ!'j

mez. Fakat ,urası dikkate f8yandır k.11 

hu hidiwlerden hemen bir gün o;onra 
Bükre,teki Alman büyükelçisi Fabri
clnı, taJyare ile Berline hareket etmiş .. 
tir. 

Nelice: 

Ş
imdi öjrenditimiu ıore, Rumanya· 
dald Alınan a'lkerlerinin miktan 

· arttırılmaktadır. Rumany11ya yeni 
yeni askerler ıelmiştir. Bu askerler, 
Kumanyada son hıidiseler cettyan etli .. 
tı 7aman yolda mı idi? Bu askerlerin 
sevkiyatı tesadüfen m1 h3diwlerin ~~· 
reyan ettiii ane isabf't etmictlr? İşte t-.u 
nokta dikkate deler. Çünkü bu h8di· 
lf'lerle beraber Almanların Rumanya~'l 
tam himaye altına olacajtma dair şa)ı·ia .. 
lar da deveran etmeğe b11ışlamı°'hr. 

ŞimdiUk hu 1Şaylarun doğru olup olına· 
dı(I m~leıtl üzerinde durmıJacafıı. 
Yalnız bir nokta üzerinde durabiliriz: ' 
O da Almanların Viyana valisi Hki 
Genc11k Naı:ırı Baldus fon Şirah'ın ya
nında Hariciye Nezatttt ecnebi mcn1 .. 
leketler te,ldlib ni~ olduğu halde 
dün tayyare ile Rumanyaya gelmesi· 
dir. 

Kumanyada yakında yeni 5iya~i hS
di~ler olacıı(tna inanabilir miyiı'1 Çün 
kü ~ene Kral Mihail ile annesinin BU.k 
rf'şten kaçtıiJna dair olan riva,·etler 
de tekzih olunmamı'ibr. . 

Mümtaz Faik FEN IK 

kahkaha Kralı LOREL-RARDY"run 

en 10n, en faıla ırülünçlü ve en eilendirid. 

LOREL 
HAYDUDLAR 

HARDY 
ARASINDA 

TÜRKÇE öz.lil büyük ko~ileri 

SARAY SİNEMASI 
Müdavimlerinin bütün kederlerini unutturmakt.adırlar. 

İJAveten: Foka Jumal ton dünya ve harb haberleri. 

Seanslar : s .. ı ll - 1 - 2.30 • 4.30 - 6.30 ve 9 da 

~::u•r1meadg_ean bmaıelaıem\eıılero lmi.ıa"z•eırJinu"~ne· Macaririana Rönderilen tütünlerimi· nız çarıamba günleri bu dereler kika uyu I» 
d ı 16,30 - 18, 1 O da verilecektir. Ser B t 1 k d ki 

'• ıin be e lcrinin ödenmesinde veni u ıa 1r an o u u an sonra, 
ti 'Vaziyetinin tabii ıek1ine doğru nıü•kiilitlar c;ıkrnı11Jllr. Macarist;ın~ a· best konferanslar da salı günleri insanın Bayan Muazzez Tahain 
~ frneğe çalııtığının emareleridir. •u<tos!B .atılmış ol•n malların bedel· 1 7 de başlayıp 18.20 de bitiril- Berkandı arayıp bulacağı ve ro• B U G il N ŞAHANE BİR AŞKJN' ŞAHANE FİLMi 

\IYazenenin bu ıuretle tff3ıÜI IE"rl bu tUtünlf'T 1.ftıır~rl<ıt.-ına va<ıtl 0 - miş olacaktır. manındaki nasihati tamamen ter-
)lıneğe doğru temayül etmeııinin lur olma< vfüde 70 he~rllnin k!erin• ELEKTRiKTEN TASARRUF oine çevirip §U ıekle ıokarak ken· 
a ~ tnüıpet teıir1eri Balkanlarda hf'~hın~ vatınlmııııc:ı Vfl: 15 «Ün zarfın· I;ıık söndürme tatbikatına baş· dieine vereceği geliyor: 

M E L E K TAÇLI BAŞLAR ARASINDA KANLI BİR DAVA 
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de Hızır namında bir gene, kayıktan Rivayete nazaran hatt.A. İspanyaya aal
az büyük bir tekne içinde bir avuç de- dırmağı bile düşünüyormuf ... 
likanlıyla beraber Tunusa gelmifli. .. Bu Bu kadar çok söz söylemek zahme-

ltomanla•tırılrn •• 
tarihi cetrlk• 

Yazan: 
Ekrem Reşid 

Tefrika No. 
43 

Şarkta hainlerin ı yoklu. Her zaman yarı kapalı olan göz-
• • len, bugun faltaşı gıbı açılmıştı, goz-

bır letmelll bebekleri de fıldır fıldır döna,.ordu. 
..ı 'runuı hükümdarı Beni Haf~ bÜ1ôle Acaba Sultan Hazretlerinin nı:;i v_ar-

ııe nıensub Sultan Mehmed uzerınde dı'! Kendisine tunulan ,urubl•n, ı,.!'r
~rı. Y•lm14 bir halc.e bulunduğu min- betleri. başının aşağıdan yukarıya ufo.k 
ı;cıen giıçlükle kımıldadı. GUn geç· bır hareketi.le reddetmişti. Etrafında du 
t {e artan ıınni onu •fBP yukarı ha· ran altın kiseler içindeki ~kerlemele· 
~ etaiıliae mıhkO.m etmişti. Eıia!len 1 re de raibet buyurmamı~tı. Hatta hoş
~ulı.ı.rı Hazretleri kımıldamaktan hot· hrı• d~i istememişti. Acaba Sultan 
illtırnazla.rc:Iı. llazretlerinin nesi vardı'? Bu hali gö

ln - Yürümektense durmak, durmak· ren karşıaındaki nedimleri şaşırıp kal· 

.k
n,3 otumıak, olurmı-tktansa yatmak mı~lardı. Birbirlesine Lstifham dolu na
ıi k' b arıdır... zarlarla bakıyorl:lrdı. En şımarık, en 

~· er, ömrünü minderler üzerinde, cür'etkir dalkavukları bite ~es çıkar~ 
a;tıklar arıosında a:eçirirdi. maktan çekiniyorlardı. Hiç şüphesiz k1 

r fakat bugün kımıldamıştı. Buna et- Sultan Hazretlerlntn halinde bui:ün bir 

0~ .11ndaki mabeyincileri hayretle •a.hid fevkalldellk vardı. 
•.ıııl M l'I nr. utad tekerleme uyku zama- Evet ... Tunus hükümdarı Bent H::1fas 
~ Uyanık olerak geçiriyordu. Uyu· ıülilesine mensub Sultan ?.1ehırıed Haz 

5'>vle dunun, uyuklımosı dahi reUerl diifUnüyorlardı. Hatta timdi yük 

Hızır şimdi aşağı yukarı bütün Berbe· Une katlanan Sultan Haz.retleri bir müd 
ristana sahih kesildi... det sükO.t ettiler. Fakat az sonra tek· 

Etrafındakl mabeyinci ve dalkavuk- rar yüksek sesle dilşünmeğe başladı· 
laT hep bir ağızdan akıi sa.da vazifesi lar. Bu sefer gözlerinde gıpta ve arzu 
görilyorlardı: parıltıları vardı: 

- Kesildi ya seydi, kesildi!.. . - Dediklerine göre sarayına mi!'lli gö 
Fakat Sultan Hazretleri bunl11.rın rülmemiş zenginliklerle dünyanın en gü 

mevcudiyetinden dahi haberdar olma- zel kadınlarını toplamı, ... 
ğa tenezzül etmiyerek söylenmeğe de- Buna Sultan Hazretleri. kolaylıkla 1-
vam ediyordu : narurdı. Çünkü kendisine vaktile Hı• 

- Şimdi Hızır, ıservet ve kudret sa- zır tarafından gönderilen ~irlerin1 he· 
hlbi olmuf... diyelerin ne kadar muhteşem olduğu· 

- Olmuş ya seydi ... Olmuş... nu pekill hatırlıyordu. 
- Görenler onun Sultanlara his az.a- - Hiç unutamam ... Esirlerin yanın· 

ıneUe azametlendiğini, muhte,em ve da zincire vurulmuş köJtE"kler vardı ... 
ma~rur oldu~unu .öylüyorlar... Türkler de yumrukları üzerine do~an

- SöyaüyorJar ya se.>·di .. SQylUyor _ lar oturtmu~tu! ... Ne mutantan, ne mü-
lar... debdeb bir alaydı o! ... 

- En cesur insanlar bile onun gôz· Fakat şimdi mesele g~miş btr h5.lıra 
leri i~ine bakamıyormuş... karşısında hayran olmak değil, sür'atle 

- Baka... Harekete beçmekti. Ciddi ve etraflı dü• 
- Susunuz!.. ~üncelerin mahsulü, kat'i bir hareke .. 
Bu emri üz.erine. aksi sada kesiUver• te ... 

di, Sultnn da rahatça. devam etti: LAkin Tunus hilkümd;ırırı Beni Hafas 
- Telr.ı-:sanı da zaptetml~... Şimdi sül&Jesine mensub Sultan Mehmed Ha~ 

hükmıi ti mailribe kadar uzanıyor.. reUeri fll1a yorawılula tahammül euc-

mezdi ... Di~er taraftan mutadı veçh.ile 
hayret verecek miktarda yenli• olduiu 
yemekler de sıcak havada fa1la 11i:1r 
basmağa başlamı,tı .. Sultan Hazrellerl 
üz.erine bir rehavet çöktü ve onu horul 
horul uyuttu ... 

* Ne çare ki Tunus Sultanırun vP.zir• 
leri kendisi gibi kolaylıkla uykuya da· 
lamıyorlardı. Onlar uyanık kalarak ça• 
hşıyorlardı. Telmesan Beyinin ortadan 
kalkması üzerine yalnız kalmıt olan 
Tunus hükümdarına bir yardımcı 18.· 
ıımdı. Bu yardımcı da ancak Ahmed 
bin Elkadı olablllrdl. Barbarosun şaı·k 
vilAyelleri valisini elde etmek Barba· 
rosun bir kolunu baitlamağa bede:dt. 

Ahmed bin Elkadıya gözkamattırıcı, 
akıl çelici bit çok v8.dlerde bulunuldu. 
Nihayet lehtarlığı v~ lüzumunda yar
dımı temin edildi. Sonra da harb ha
zırlıklarına başlandı. 

Bunu haber alan Hızır, TunUJ Sul· 
tanına şu mektubu gönderdi: 

cSana karş1 eral ve harekatımı tet· 
kik ettikçe senin bana kerfı hareket· 
lerlnln ne derece haka1z olduA:unu gö· 
rüyorum. Senin bu derece husumetini 
ne ile celbetm.iş olabilirim? ... Buralora 
yenl geldilim uman ıenin ha"- kar~ı 

muıııneleiıı ber zaman büyük bir ınln· 

neltarlıkla hatırlıyorum. Ben daima ıse· yürümeğe ba.tladı. 
nin arzun veçhile hareket ettim. Dal· Hııır da bof kalmamıştı. Türk alny
ma sana memnuniyet verecek tanda !arını ~ferber ederek müstevliye karşı 
davrandım. Dalına memleketinin hudud glionderdi. 
!arına ri~yet. ~ttim. Hiçbir zaman teba· 1 İlk: çarpJ.4.llla, Türklerin zaferile ne· 
andan k:i.nue)ı'e fenalık etmedim. Buna ticelendi. Adcdce ve kuvvetce faik ol
mukabll şen benim memlekı::timin i .. dukları halde Tunus ordulan Ft!liu. 
çine ihtilil saçmak cür'Pti.nde bulunu· dağlarına k.açmağa mecbur kaldılar. 
yorsun. Benim adaml.trımı, memuı·lan· Yüksel- dağlı, "" k alı d w • a. rpay,arge ... 
mı salın alma.ga yeltenıyorsun. Ortada çidli araıı· askerin lm .. 'd d ı . • yayı asına mu.su 

0 aşan '8~1 alara nazaı:an se.n ailihlı delildi. Dar geçidlerden ancak toplu 
olarak b.:nım memleketıme gırmek e- saf halinde geçilebilirdi: Buna rağmen 
melinde bulunuoyrmuf'un· Buna ye. Türk kuvvetleri imiri Tunusluları ta· 
gine aebeb, kafirlere kartı müçahede· klbe koyulmUl, yakında düşmanı sar• 
terimde ııal!b geJ,ıneklliıimdir. Baaka hiç mağa muvaffak olacağını keatirmiştl. 
bir eebeb yoldur. Bana kartı yürüte- Fakat kabilelerile civarda bulunan şerk 
bilecelin itham bundan ibarettir. Şu vali.si Ahmed bin El.kadı kendiaine: 
nu bil ki hürmet ettiğim bir büküm· 
dara karş;ı muharebeye ıım.mu mec
buriyeti benim için çok elemli olacak· 
tır. Fakat eter kuvvete kar,ı kuvvet 
koymak mecburiyetinde kalırsam Ka· 
diri Mutlakın hak tarafını Ulizam ede
ce~nden füplıe dahl etmiyorum. V es
&ellm..t 

Fakat Tunus Beyi nazannda ok yay· 
dan fırla.mıttı. Binaenaleyh kararından 
dönmedi, bilakis hazırlıklarını tesri et
ti ve az bir zaman aonra askerinin ba
tıııa seçerek Ceza!r hududuna doilru 

- Buralarını karış karı$ bilirim. Si· 
%e öyle bir geçld göstereyim ki dı.ıt• 
mo.nı aı. bir zamanda imha ede:Unlz. 
Göstereceğim geçidden geçtiğiniz L1k· 
dirde Tunua kuvvetlerinin ric'atini kes 
mi• olursunuz. Bu geçid mühim bir 
'kestirme teıkil edeı' ..• 

Dedi. 
Ahmed bin Elkadının bu oö:ılerl li• 

%erine tabiye değiştirildi vı yeni yol 
ihtiyar edild,i. Bu yol hepsinden dnha 

d&rcU. 
[Arkası var) 
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J1enı U * iş uıyorum - Eski ve yen! yazılan Hıiseyin han No. 1 de (C. H.J adr<(!O) 
Yeryüzünde gene kızlara, İngıltere mükemmel blllrim. Uzun zaman tl· müracaat. 

kadar mıisaid davranan memleket yok- caret sahasında çalıştım. Bonservis· 
tur ... İngilterede bir gene kıza biraz Ierim vardır. Taşraya da ll(idebillrlm. Beynelmilel fulbolcularımıı : Satılık • Kiralık 

. u1 cİ" 
fazla iltifat eylediniz mi, kendisine hoş Arzu edenler Hakikat ıazetesinde iş * Kira1ık ev aranıyor - Istanb 'i' 

helinde iki, üç odalı kiralık ev l<~': .. ı 

Cihad.Arman ''F.B.,, 
&Oriınmek için fazlaca nez.aket eseri rumuzuna mektubla müracaatlerl. (1) 

da
. . aa ı-gösterdiniz mi ... Muhakkak sizi izdivaca * Gene bir bayan lt anyor - Eski ve 

talib oluyorrunuz aanırlar ... Bir çok In- ' ~ yeni yazılan bilir. Daktilo vaıablUr. 
apartıman ıresı aranıyor. k '* 
gazetesinde Kiracı rumuzuna rrıc (S) 
tubla müracaat. 1{3" * Saldık kir,.ir ev - Bcşiktaşta 1i<İ 
sanpaşa caddesinde 37 nurnaralı ıjit 
katlı ve iki bölüğe kabili tefril< ki l<i' 
ev aatılıktır. Görmek için içinde !'il 

giliz kızları, bu iltifat ve nezaket eser· ?! Taşraya da lider. Verilecf'k maatı 
lerinden aonra •desti lzdivaclarına ta- ~·.. ~. bildirir mektubla (Hakikat) f(8.Zete-

Türk futbolu, yebancılann bile sayılı ı • 
hltıralan aruında kalabilecek değerde 
iyi futbolcular yeti,tirmiftir. Bu yıl-

1 c:lızlanmız arasında Cihad, son zaman
larda en çok beğenilen oyuncudur. Bir 
~oklarının ikinci, üçüncü takımlarda e
pey emek vermit olmalarına mukabil 
Cihad pek çabuk birinci ınnıl takım
larda oynamaila bapaın14br. Be, sene 
evvel, yani henüz 18 ya,ında iken Gü
net kalesini parmak ı11rtarak müdafaa 
etmif bulunan, bundan evvel de Anka
rada bjr iki sene gene birinci ıınıf o
yuncu olan Cihadın, en büyük serma
yesi muhakkak ki büyük istidadı ve 
kabiliyetidir. 

lib olmıyan• erkekleri mahkemı\ere sinde (Bayan) rumuxuna müracaaL C2) 
ıürüklerler. Kendilerinin aldatıldık.la- * iş arıyorum - Ona derecede tah-
rından bahsederek tazminaUar taleb e- silim vardır. İdare 1.şlerinden anlarım. 
derler. Bir çok defalar da mahkemeler Bonservislerlm vardır. (Hak.ilc:at) ıa- · . l t)111U lere, konuşmak lc;in Inhisar ar ~ ;el 
bu gene k.Wara, kadınlara hak verir- zetesinde O. T. rumu%Una mektubla 
ler... *' müracaat. (3) 

~üdürlü~ Neşriyat eubesinde .fla~Sl 
Oren'e müracaat. . cft\'" * Pansiyon aranıyor - Aıle nez 

1İY 
de mobilyalı bir pansiyon aranıyor. zt" 
tanbul ciheti tercihdir. Hakikat ga ü:'" 
tesinde E. S. rumuzuna mektubla 7,10) 
racaat. 

Bu hususta bir iki hakiki vak'a anla- * Bir muhasebeci iş anyor - Usulü 
tacağız: muhasebe ve muhabereye aşina. fran-

İngilterede Birmingham tehrinde bir sızca bilir, tecrübeli bir muhasebeci lt 
hayli töhret kaıanmıf olan Bob Sligh- anyor. İdari Lşlerde de calışabilir. refe-
ton adında bir doktor varmıt. Günün rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T . K 
birinde bu doktor arkadaşlarından bi- rumuzuna mektubla müracaatlerl. (13) 
rinln nildh ziyafetinde bulunur. Müteferrik İşçi 

.. I 
Arayanlar • 

CiMdın fimdiye kadar yetişen en iyi 
Türk kalecisi olduğu söylenir. Ondan 
evvelki bir çok kalecilerin muhakk3.k ki 
çok iyi taraflan, büyük meziyetleri 
vardır. Fakat bunların her birinde ba
zı kusurlar da göriilınüıtür. Halbuki 
Cihadın fU tarafı eksiktir diye bir iddia 

Ziya!elte doktorun yanına güulliii~ 
boppalığile f(>hret bulmut Lllian adın
da gene bir kız oturur. 

Doktor, gene kı:r.a karşı çok nazik 
davranır... Bir aralık ona fU ıözleri 

•• j * Bayan aranıyor - Bekir bir bayın 
ev işlerini idare edecek işten anlar bir 
bayan aranıyor. Hakikat gazetesinde 

Güzel Dorothy Lamour, meehur lava lavasile .Tayfun. filminin bir sahnesinde 

* Lise ve orta mekteb talebele·riıl~ ~ 
Riyaziye, fizik ve yüksek elektrik e U1 
si, cok pratik usullerle mesele h3ııı1 
öğretilir. Mektubla Boyo~lu All•"(ll T. R. rumuzuna mektubla müracaat. 

Milli takımln en son ma(larında 
kalemizi müdafaa eden Cihad 

söyler: 
- Ne kadar gü:ıel bir gelin olmağa 

namz.edsiniı. ... Gelinlik aize ne kadar ya 
kışacak ... 

Lilian, doktor Bob Slighton'un iltifa
tını bir izdivac talebi olarak telikki e
der. Mesele yayılır. Doktor büyük bir 
telip düşer ... Nasıl teLişa düşmesin ki, 
izclivac etmek .fikrinden daima uZfkW 

Fevkal8.de güzelliği ye san'atindeki ı;tünlerce kayalıkları yeşile boyanuş -
kudreti sayesinde pek büyük bir şöh- lardır. Bundan maksad, filmin daha 
ret kazanmı.ş olan Dorothy Lamour, gü- güzel olmasıdır. 
zel bir film daha çevirmiştir. Filmin Filmde rol aJan san'atkBrlar ile film
ismi <ıTayfun• dur. Renkli olarak çe- ciler, bu adaya, tayyareler ve hususi 
kilmiış olan bu film, meşhur muharrir seri motörler ile nakledilmişlerdir. San
Joseph Conrad'ın deniz maceraların- atktıı·lar meyanında koko adında meş
dan alınmıştır. hur bir şempanze maymunu da bulun-

( 6) * İs anyor: Türkc;e, fransı.zca. il"giliz· 
ce lifanlarına vakıflm. Bu lisanlar üze
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim, dnktiloJtrafi bilirim, askerlikle ali.
kam yoktur. Her türlü referans vere-

yanında Rumeli hanı Melik ~ tJ * Piyano dersi veriyorum -
0 

veye pratik olarak çabuk S;treurı: 
Fiat ehvendir. Hakikat s:azet~';, .. 
(Piyano) rumuzuna mektubla "'~szı 
eaat. 

aerdeden olmamıştır. Kendisinden ev
veİkilere, her hU5Uria kwunuz olduju 
için faiktir. 

Bir müddettenberi bir ainüzid ame
hyatı neticesi oynamıyan Cihad, tek
rar takımında yer alacaktır. Bugün ya

pılacak temsili veya milli bir maçt.1 

kalemiz.i Cihad.Jn müdafaa etmesi bu
ıusunda herkes müttefiktir. 

Cihadı takdim ettikten aonra tercü
meı halini kendinden dinleyelim: 

c1917 senesinde İltanbulda doğdum: 
birkaç sene sonra babamın memuriyeti 
dolayı.sile An.karaya gittik. Üçüncü sınt 
fa kadar orada okudum, 10nra Galata
saraya girerek tekrar birden başla
dım. O vakit teneffüslerde basketbol 
ve voleybol oynuyorduk. Teneffüru a
deta iple çekerdik. Beşinci sınıfa gel
dilıim vakit Ukmek~bdekl futbol yasa· 
im• dayanamaz: olmuştum. Bahçenin 
bir kenarında teniJ topu ile oynayan 
aınıfın büyüklerini seyreder ve içimi 

çekerdim. Bir Jtiin kaleci bulanıadılar 
ve bana: .Gel kaleci dur• dediler. Be
nim için bulunmaz nimet olan bu tek
lifi derhal kabul ettim. O gün canunı di 
time takarak, dizlerim kan ic;inde ka
lıncaya kadar oynadım. Herhalde be-

lenmit olacaklar kiı o günden sonra 
teneffüslerin yegine kalecisi oldum. 

Hatta bir kere de Galata.saray • İstan· 
bulspor gene takımları maçında oyna
dım. Tekrar Ankaraya dönmek mecbu
riyeti hasıl oldu. Ankara lisesine girdim 
ve sınıf maçlarında oynamai:a ba~la· 

dım. Herhalde orada da nazarı dikkati 

celbettiiimi ı.annediyonım; çünkü bir 
sün emri vaki yaparak beni Geneler 
Birlili kulübüne ıôtürüp kaydettirdi
ler. İki defa ikinci takımda oynadıktan 
sonra, birınci takım kaleci.sine izin ala
madiklan için Esklşehirdeki ıırup bi
rinciliklerine beni götürdüler ve birinci 
takımda yerleştim. 1935 te İstanbula 
aelerek Günet kulübüne girdim. 1936 
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D 1 
*** Pazar cünil Tepeba,mda 

Dram k.ı!lttlllda 

da Olimpiyad seçmelerinde Ankaralı-

lardan oynadım ve milli takıma seçil
dim. Güneo: kapandıktan sonra Fe -
nerbahçeye girdim ve halen orada oy
ınamaktayım. Milli takıma üç defa 

girdim.• 

Mekteb maçları 
Mektebliler arasındaki futbol maçla

rına dün Şeref stadında başlanmıştır. 
Evveli Boğaziçi Ue Haydarp&fa karşı
laşmış ve Haydarpaşa ili;tün bir oyun

dan sonra 4-1 gaHb gelmiştir. 

İkinci maç Hayriye ile Kabat11, ara
sında oynanmıştır. Birinciden daha he

yecanlı geçen bu oyunda Kabataş kuv

vetli rakibine sıkı bir tekilde muka
bele etmiş~e de Hayriye aeçen seneki 
kuvvetini kaybetmediğini gôaterıru. ve 
oyunu 3·1 kazanmıştır. 

Gelecek hafta müsabakalara devam 
edilecek ve Fenerbahçe ve Şeref stad· 
larında ikişer maç yapılacaktır. 

Dün Karagümrükte yapılması 

eden maçlar tehir edHmiftir. 

Bugünkü maçlar 

Fenerbahçe stadı: 

lcab 

Galatasaray - Beykoz, Fenerbah
çe • Vefa. 

Şeref stadı: 

Süleyınaniye - i.tanbulopor, Al· 

tıntu~ - Beyoğlıı>Por, Befiklat -
Topkapı. 

Emlnonü Halkevi: 
Saat 13 le buketbol birincilikleri. 

BeyoJilu Halkevl: 

Voleybol müsabakası. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için ı 

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

Yabancı memleketler lçln t 

tlo aylık 800 Kurut 
Alb aylık 1450 • 
Senelik 2700 • 

İmtiyaz uhlbl •• Ba,muharr!ri: 

Saat 11 ve 15.30 da geceli saat 20.30 da 
AYAK TAKThU ARASINDA 
Pazar rünü KOMEDİ Jwmında 

Saat 11, 15.30 da matine gece de 

Neelb AD KUÇUKA 
Omum neışriyab idare eden 

Yazı ~lerl MOd!lrll: 

Cemal Hakkı SELEK 

Buıldiıtı yer: 
20.30 da Cumhurlvet Matbaası 

D A 

kalm,.tır .• 
İtiraz eder... Bunun üzerine Lilian 

mahkemeye müracaat eder. 

Güzel yıldız Dorothy Lamour bu muştur. 
{ilinde yeni ve sade bir tuvaletini tak- Koko, film çevrilirken Dorothy La
dim eylemektedir. Bu tuvalete - eğer mour'un az daha güzel canına kıyacak 
tuvalet demek cai.ı.se - lava - lava de- imiş! Bakınız bu vak'a nasıl olmuş-

Dava geçen mayısla Binningham teh 
cini yerinden oynatır adeta ..• 

nilmektedir. tur ..• 
Haltı üstüva üzerinde bulunan ada-

Nihayet doktor, mahkeme taralından 
üç bin İngiliz lirası tazminat itasına 
mahk'an edilir ..• 

Film icabı olarak Dorothy vapurdan 
lardan birinde ~yilen lava-lava, bu gü kurtarılan bir aandık viakiyi _ tlşele
zel san'atkirın bundan evvelki filmler- rini birer birer denize atmak suretile -
de giydjjti sarong'un başka bir türlü- yok ederken maymun buna fevkalade 

Gelelim gene fi.yanı dikkat olan ikin
ci vak'aya: 

südür. Reı;imden de an18.$ılacaitı veç- kızar ve san'atkira hücum ederek sı.r
hile, buna kısaca peştemal ismini ve-

tını güzelce yumruklar ... 
rebiliriı: ..• Bu vak'a da hakikidir. Cereyan ma

halli LondradJr, 
Georgeı Milles adında bir delikanlı, 

İsabelle adında bir kızla nişanlı bu· 

Bilhassa Dorothy Lamour'un vücu- San'atkir, yumrukların tesiri altında 
dünün güzelliğini tebarüz ettirmek i- bayılır ve neden sonra doktorun mü· 

dahalesi sayesinde ayılır... lstırabdan 
kıvrana kıvrana rolünü yapar. Bu sad
menin tesiri altında san'atkir birkaç 
gün hasta yatar. İyileştikten sonra fil
mi ikmal eder. 

lunmaktadır. 

Georges bir çok defa nişanlısından 
fU ricada bulunur: 

- Çok rica ederim güzelim... f,yi 
yemek pişirmesini Öğren .... 

İstitraden arıedelim ki kız bir yu -
murta bile pişinne~ini bilmeı.:mif .. Ni· 
eenlısının ricasını kabul edeceAine, 1uz 
c;ılı:tına döner. Delikanlının sabrı tü -
kenir ve nişanı feahedeceğini bildirir. 
Dava a~ıhr. 

Dava Londranın Cioil Court'unda gö 
rülür. Gene kız, vaktinin mü.said olma
masından dolayı mutfak iflerini öğre· 
nemediğini beyan eder ve kendisini 
müdaiaa eder. 

Neticede delikanlı 2500 İngilU lirası 
nakdi cezaya mahkUm edilir. 

Üçüncü v•\'a da tudur: 
Londrada büyük bir malt müesseııe

de memur bulunan J.me.s adında bir 
delikanlı, Joyce adında bi; kızla geçen 
mene evlenir_, 

Birkaç ay çok iyi geçinirler •• Ge· 
çenlerde, yani taarruzlardan evvel de
likanlı mahkemeye müracaaUa karısı
nın ayrılmak anuıWlda bulunduğunu 

beyan eder. 
James, hüime tunları söyler : 
<ı- Efendim! Karımı severim. Fakat 

ev hizmetlerinden bir oeY anlamıyor. 
Hele yemek pişirmede pek cahıldlr. 

Düşününüz bir kere, kuşkonmazların 
ba.şlarını kesiyor ve bunlnn çöp tene
kesine alıyor ... Bir gün kendisine bu
nun doğru olmadığını izah eylemege 
yeltendim ve bu atılan kısmın asıl lez
zetli olan kamı teşkil eylediğini söy
dim. Yüzüme bön bön baktı ... 

İfte Bay hakim! Böyle bir kodından 
hiç yemek pişirme beklenebilir mi? .• 

Çok sabırlıyım ... Fakat sabrıma rağ· 
men onunla daha fazla geçinemem ... 
Onun için aynlmak arzusundayım ... • 

Baba bir adam olan hlkim, erkeğin 
haklı olduğunu, kuşkonmazların baş
larını kesmenin bir facia olduğunu için
den tasdik eder. :Eder amma bu kndır.a 
karşı hareket eylemek için kitabda bir 
yer bulamaz ... 

Delikanlı ile Joyce ayrılırlar ... 
Hikim ayni zamanda Bushey ~hr\n

de Belediye azası imiş ... Düşünür, ta• 
tııur. Belediye riyasetine bir takrir ve· 
rir. Bunda, evlenmek üzere niklh dai-
reherine gidecek olan çiftlerden, kadına 

c;:in hazırlanmış olan bu lava·lava, fian
atkira hakikaten yüzde yüz ekzOtik 
bir çeşni vermektedir. 

Film kumpanyaınnın dekoratörleri 
Tataline adasına giderek günlerce ve 

Holivud' da parlayan 
bir yıldız • 

yenı 

~ 

Amerikada. yaz.ık ki biz.im burada 1 manı olan ·Scar1ett o'Hara• yı t<?msil 
göremiyeceğimiz yeni bir film çevrıldi: etmek için Amer~kada büyük ~raş~~"' 
<ıGon With the Wind•. Bu filmin mcv- malar yapılmış, nihayet gene, guzel oır 
zuu iki sene evvel Amerikada ne,ir yıldız bulunmuştu. Gene kad.Jn bu fil .. 
hay~tına çıkarılan ve birdenbire büylık ~ çevirdikten sonra birdenbire binn
bir sükse yaparak Amerıkanın en çok cı aınıf yıldızlar sırasına girmiş, ~ôs
satılan bir kitabından ahnmıştlr. E.. .. e- terdiği büyük muv1ııffakiye.tler üzerine 
ri yezan Margaret Michel L<m\indc bir derhal dolgun konturatlar imzalamıştır. 
kadındır ve birdenbire milyoner ol- Yeni yı]dızm ismi Vivian Leigh'Ur ve 
muştur. Film baştan başa renkliJır. şimdi durmadan film çe\.'i;mckle mcş
Ve çok vıundur. Pahalı olduğu için bi.. guldür. Son çevirmekte olduğu filnıin 
zim sinemacılann getirteceklerini pek ismi cWaterlo• dur. Partöneri Robert 
ümid etmiyoruz. Filmin kadın kahra- Taylor olmuotur. Robert Tayler'u bu 

bir yemek kitabı verilmesini taleb eder. 
T.alebi kabul edilir ve o gün bu gün
dür bütün gelinler, Belediyeden bir 
yemek kitabı alırlar ... Yemek kitabı 
nahiye merkezinin hediyesi olarak te
lakki edilir ..• 

Bu karar berkesin :ziyadesi1e hoşuna 
gider... S. ENGİN 

filmde ilk defa bıyıklı olarak gOrece
ğiz. Yukarıdaki resimde Vaterlo filmi
nin gene artistleri Vivian Leigh le Ro
bert Taylor'u görüyorsunuz. Ortalann
daki adam, sinema ntensublanndan bi
ridir. Vivien Leigh reı;tmden nefret 
eden ve hiç fotoğraf çektirmiven bir 
yıldız oldu~u için bu resmin ehemmt
veti büyüktür. 

Ceb. Kol saatleri alhn 1 
Metal 15 sene rarantlll 

6" TAKSİTI'E 

Kömür ve Odun 
Sobalan 

4 TAKSİTI'E 

Bavapzi ve Elektrik 1 
Ocaklan 

4 TAKSİTI'E 

AEG elektrik süpürıro 1 
ve bnnlan 

8 TAKSİTI'E 

Avizeler ve 
hediyelikler 

4 - 8 TAKSi'l'I! 

LUXOR Radyolan ve otomatik GRAMOFONLARI (TwiUe) 

Osman Sakar ve Ski. 
Galata, Bankalar caddesi 59 .. 41, Tel: 42769. Bcyazıd, Üniversite 

caddesi, No. 28, Kadıköy, İskele caddesi No. 33/2. 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

MÜNİR NUREDDİN 
K E M A N, K A N U N, P İ Y A N O 

No, 270920 GÖNÜL SANA TAPALI (Beste Sadettin Kaynak) 
VİSALİ YAR İLE (Bes~ Rakım Elkutlu) 

l İsi. Komulanl~alınalma Komisyodnları J 
Askert ihtiyac için pazarlıkla nakliye, saka koşumu ve binek }utyV~ 

satın alınacaktır. Vermek istiyenlerin her it &ünü Fındıklıda Komutanlık &7) tı.nalma Komisyonuna ıelmelerL (1114 -Askert ibtiyac için 2/12/940 ıünü aaat 10 da pazarlıkla 100 000 aded tııi1' 
sabn alı.nacaktır. Muhammen bedeli 1500 liradır. Şartnamesi bergün J{offliS~ 
yonda görülebilir. İ!teklllerin belli atin ve saatte kat'i teminatlarile birliıct~ 
Fındiklıda Komutanlık Satmalına Komlıyonuna gelıneleri. (ll:J50 -Askeri ihtiyac için 4/12/940 ~nü asağıda yazılı yem maddeleri pazarlılc~' 
satın alınacaktır. Şartnameleri hergün Komisyonda görülebilir. isteklile~ 
belli (Ün ve saatlerde kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutaııl~) 
Satlnalma Komisyonuna gelmeleri. c11sB 

Cinsi Miktarı Muhammen Be. Kat'i Te. İhale saati 

Arpa 
Yulaf 

Ton Lira K. Lira K. S. D . 
150 14250,00 2137.00 10.30 dıt 
150 14625,00 2193,75 11 de -Askeri ihtiyac için sı12:940 günü saat 11 de 15 sıhhiye ve 12 saka arsıblss 

nümunelerine i:Öre pazarlıkla yaotınlacaktır. Muhammen bedeli c8700• ti:' 
o.lup kat'i teminatı 1305 liradır. Şartnamesi herl{iin Komisyonda görülebilil': 
isteklilerin belli Jliln ve saatte kat't teminaUarile birlikte Fındıklıda J(oftl~) 
tanlık Satınalma Komisyonuna gelmE'leri. (tl3S" -Askeri ihtiyac için 9/12 ·940 günü saat 15 te pazarlıkla 1000 tane nakli"" 
arabası satın alınacaktır. Muhammen bedeli 240 bin liradır. Kat'i ternirı.iltı 
26.500 liradır. Bu miktar bölünerek de ihale edilebilir. Şartnamesi hergiln Jco'" 
misyonda görülebilir. İsteklilerin belli J{Ün ve saatte kat'i teminaUarile birlikt" 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (lt38t) 

FOSFARSOL F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmın yuvarlacıklan tazeltyerek ~oğalbr. Tatlı istah temJn eder. Vücude devamlı C'ettclik, dinc:lik 
verir. Sinirleri c:anlandırarak asabi buhnınlan, uykusu:ılulu riderir. Munnnld lnkıbatlarda. barsak tembelliflnde, TİFO, GRİP, ZATÜRRİE, SITMA 
uekahatlerinde, bet ı-evtekliii ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faydalar temin eder. 

KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBU 
F O il F A R S O L ün: Diğer bütün kuvvet ounıblarından ii.stünlüğil DEVAMLI BİR SURE'ITE KAN, KUVVET, İŞTİHA TElllİN ET~IESI 
ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal röstemıesldir. 

BİZANS SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

ladığı plBnlarını tatbik etmek için va
ziyeti çok uygun buldu ... İmparatora 
muracaat etti: 

c 
TÜRK 

- Biuınsı, bu fel8ketlerden kurtara
bilmek için büyük bir orduya ihtiyac 
var. Ben gideyim. Asker toplayayım. 

rarlhl macera Yazan: Tııırlka •NO "'\ Mükemmel bir ordu vücude ıetircrek 
ZI y ŞAl(fR ) düşmanların karşısına atılayım. 

romanı A 43 Dedi. imparator, bu teklife büyük bir 

d 1 d ki B. ı -•-•-- T · k B 1 · · d memnuniyetle rıza gösterdi. Jına o u a ızan.s opraıu&l"ı, Ur 1 iıans sur arı ıçın e, gene müthit kay 
ter tarafından böylece taksim ve islili natmalar ve çarpışmalar ba,gcis<ermiş- General Alek.siyos., Tsalyaya gitti. Ha 
edilirken, Bizanslılar da aciz içır.de kıv ti. • kikaten çarçabuk bir ordu vücude getir 
ranıp duruyorlardı. Ti!hlike, bundan ibaret değildi. Bi- di. Fakat imparatordan büyük m.iktar-

Biı:ans tahtırua aahib olan (İkinci An- zans ülke.!ıiinin Avrupa cihetindeki hu- da bir para istedi. Halbuki Bi.ı.ans hazi 
dıranikos) babeıı (Mihail) in yerini dol dudlarında da felike.t bulutlan belir- nesi, ifli.s etmiş bir haldeydi. Tabiidir 
duramamı.ştı. Bizansm bali.akirı olan mişti ... Tsalya ve Epir'de iayanlar ve ki imparator bu parayı veremedi. Ge
Afihail.in oğlu bilikis, imparatorluiu in lhti!itler birbirini takib ediyordu. Bir neral Aleksiyos, bunu bahane tutarak, 
kıraza sürüklemeye başlamıştı. Bulgar ordusu da, ağır ağır Makedon- lrtiklilini ilin etti. Art.ık Bizans üze-

Bu iciz ve korkak gene, Bizans sur- yaya doğru iniyordu. rine yürüyecek, iciz imparatoru tepe-
larının içinde, babasına bir kant top- İtte tam bu esn&.da, iciz imparato- leyerek Bizans tahtına geçecekti_ 
rak vermiye:n keşişlere hot görünmek run tac ve tahtını altüst edecek dere- * 
için, herşeyden evvel kilise meselesin· cede kuvvetli bir fırtına daha koptu. Halil Bey ve General 
den işe baflamış.. babasının, yüksek Bizaruı kateai2', Litinlerden Uıtirdada 
malwıdlarla •rladığı projeleri, par- muvaffak old.,, için. sabık imparator Alekıiyoı 
çal~yıp bir tarafa atmıştı. l\1ihail tarafından (Kara orduları baş- Bizansın bu vaziyetini uzaktan uza-

-~cU: ~parator, ne memleket dahilin kumandanı) mevkiine geçirilnıiş oJan lja takib edtte~ cereyan eden ahvale 
deki ıhtiraı cereyanlarını ve ne de (General Aleksiyos), Bizans imparator bıyık altından gülen bir adam varg o 
Anadolu~aki ~izanı topraklarını pay- luğunu kurmuştu. faunun için de mü- da Halil Beydi. 
latan Turk . ıstllAcılarıru durduracak nao;ib bir fırsat bekliyordu. H&lil Bey, Bizan!ı terkettikten sonra, 
kudre~ malik deiildl ... Buna binaen, Bu kurnaz vı de .... General, ta.sar• memleketi olan Aydına çekilmiftl. O· 

rada, BOğuk ıu hatlarında, kuzular çe
virterek ve nefis tarablar içerek :sekırı 
bir hayat geçirmekte idi. 

Orada bir çok dostları vardı. Fakal 
bunların içinden bilhasaa bir t:uıesini 

ıeçip kendine ka!adar olarak almıştı 
ki o da İshak ~minde bir kahrRnıan
dı. 

ishak, Halil Beye nispetle daha genc-
di. Son derecede maceraperestti. Şöhret 
ve servete atılmak istiyordu. Fakat he
nüz ne yapacağını bilmiyordu. 

Bu iki kafadar bir gün gene bir bağ
tia birletmişlerdi. Tatlı .şırıltılarla akan 
bir su başında, saz çaldırıp eğlenmekte· 
lerdi ... Halil Bey birdenbire elini lsha
kın om•zuna koyarak gülümsedi. Ve 
sonra, onun gözlerinin içine bakarak: 

- İshak! .. Bana kalırsa, artık senin 
günün geleli. 

Dedl. 
lshak, Halil Beyin ne demek istediği-

ni anlamadı: 
- Hayrola .. ne günü, ağa?, 
Piye mırıldandı. 
Halil Bey, Bizansta cereyan eden ah

vali, güzelce İshaka izah ettikten son
ra, tatlı tatlı gülümsedi: 

- Be.nim, şu herifle görülecek bir 
be .. bım vardı, Eğer bu lşt. bana 1ar• 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaade!l;ini haizdir. Her eczanede bulunur 

dım edersen, &en de iyi bir pay alırsın. 
Dedi. 
Bu teklif, maceraperest İshakn pek 

caz.ib eeldi. Derhal, suallere girışli: 
- Kim o herif? .. 
- General Alebiyos. 
- Ali .. bu hesab, nerede görülecek?. 
- HenıU belli del!il. 
- E .. ben sana, nasıl bir yardımda 

bulunacağım? 

- Kolay .. çok kolay ... Evveli, ba,ı· 
na biraz adam toplayacaluın. 

- Sonra?. 
- Sonra da .. benim Türkopo\larımın 

hakkını yiyen o herife, benimle oera
ber gi.izel bir bıçak oyunu oynayacak-
sın. 

- Yaparım .. mükemmel yaparım. 
- Ama, bu arada yapılacak başka iş-

ler de var. Bunlarda da biraz kurnaz
!ık lizım. 

- Canım, sen işiİl içinde olduktan 
sonra kolay ... Elverir ki, hemen işe 

başlayalım. Zira, züğürtlük, canıma tak 
dedi. 

- Hiç durma. İşe başla. Hemen köy
lere çık. Adam topla. 

- Ne kadar?_ 
- Eh .. şöyle, böyle .. bin be' yüz, iki 

bin kifi kadar oln 1eter, 

- Fazla toplarım. 
- Daha &Jli ya ... 
- Peki .. bu adamları topladık. Sonra 

ne yapacağu? .. 
- Acele etme. Vakti gelince, onu da. 

söylerim. 

* (Katalan) lar 
İmparator Andronikos'un etrafını sa

ran düşmanlardan en bunaldığı bir za
manda idi ki; İstanbula tövalye kıya
fetinde bir adam geldi. İmparatordan 
bir rnülflkat taleb etti. Bu adam; bir 
zamanlar Sicilya Kralı Fredrik'e, kı

r.a bir zaman evvel de Tampel töval
yelerine kılıcile hizmet etmi, olan Fran 
sız .şövalyelerinden Roje dö Filör'ün 
muavin ve vekili Beranje idi. 

Roje, Ehli Salib bozgunluklarının bi
rinden, hayatını güçlükle kurtarmıştı. 

Bu uğurda pek fazla fedakirlıkta bu
lunduğu için de, servetinden tamamile 
mahrum ~lrnı,tı. 

Cesur, xeki ve müteşebbis bir adam 
olan Roje, bir müddet kendisin~ iş a
radı. Fakat uygun bir teY bulamadı. 
Sonra, .. o devirde, kendine (Üvenen 
bazı kahramanların yaptıiı gibi - ls
panyollardan, Tuııua ve Fulılardan. Si· 

cilyalı Arablardan bir çok serserı~et~ 
batına topladı. Bunlardan, on bin ki?' tl 
ilk bir ordu yaptı. Askere muhtac 01~ 
hükWnetlere müracaat ederek, o hilkıJ: 
metlerin maiyetinde ücretli ordu k:ll • 
mandanı aıfatile çalışmaya başladı-

Roje, evveli Sicilya hükOmeti ve s~ 
ra da Tampel tövalyeleri hesabına ç:J 
lıotı. Onların düşmanlarile ınuhtc ,. 
harbler yaptı. Fakat bu harbler }ıitaJ~ .. 
erince, işsiz. güçsüz kaldı. Heın kC11~1 
sine ve hem de ordusuna iş aranı.&>' 
başladı. O aralık, Bizan11 imparatof\l: 
nun pek bunalmış bir vaziyette oldll 
ğunu öğrenir öğrenmez.. muavini srııtl'" 
je'yt İstanbula yolladı. 

Roje'nin ordusunun büyük bir kısıt;~ 
Katalonyalı serserilerden mürekkeb 0 

.. 

duğu için bu orduya Katalanlar ciiY0~ 
lardı ... Fakat ordunun en cesur ve 1 

. 'fU' 
yarar unsurlarını Magrib - yanı 'ğ:i 
nus, Cezair, Fas - Arablan teşkil ettJ. 

i~inı Katalanlara da El mugabarı yi-'* 
hud El maa:abar tesmiye cdiyorla~~l 

Branje, impuatorun huzuruna. ka tı 
edildiği zaman, kumandan Rojenın, }1 ıJ. 
met teklifini ihtiva eden mektutı00 

verdi. 
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