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

Asker ailelerine 
yardım başhyor 

suratta çıkmıftır. GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ Birka• ııüne kadar Belediye tarafından 

asker ailelerine Uk vardım olmak iittre 40 

bin lira tevzi edi1ecektir. İhtiyac futeleri her 
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Dürı akşam her yerde 
teftişler yapıldı 

' ta11al 
&erli ne 
CidiJ1or 

Görülen eksikler 
bugün tamamlanacak 

Yunan - İtalyan harbine aid resimler: Yunan askerlerinin cephe.Ye gidişi ve yaraWarm Atinaya ,ıeli,leri 

1111 ıuıı111111ııııu1111111ıııı11111111111111111111111111111ıuıı 

içinde bulunduğumuz har 
l:ıin, dünyayı mihverinden 
sıkararak yeni ve büabii
tiin ba,ka bir inkılab a
lemine doğru götürdüiü
rıe dair bazı emareler baf 
llÖatermistir. Laval'in mu
lıofa.:zakfır zihniyetile ea. 
ki Fransayı eıki ferait al
tında ihyaya çabalamaıı 
l:ıoş ve beyhudedir. 
" 11 11ıı1111111111111111111111111111111111111111111111ıı11ıtt1tlll 

l aval'in Berline ıidece~i~i 
ajans haberlerinden °1''"' 
rendik. Yeni Fransanın 

~•ı?ur Baıvekil muavini a~ba 
d·' ·lınde neler yapacaktır? Şım• 
t' mütareke halinde bulunan 
'ıın,_ ile Almanya ara11nda mev 

°"d esirler mübadeleıi, ve ifaal 
~raflannın ödenm .. İ meıelele
~·· F ranaaya eönderilen yahudi
~ lneıeleıi ve nihayet franıız~ 
~ nutan Loren'lilerin meıele11, 
~r iki devleti eünlerce metııul 
~··'~ilecek mevzulardır. Fak~t 
Ulun bunlann üatiinde daha ••

)'de ıiyui manada müzakereler 
)'Pılıp Fransa ile Almanya bir 
~lh akdine vi11l olacaklar mı· 
t ~?Ve ıulh yapıldıktan aonra 

)''1ıaızlarla Almanlar ifbirlijii 
• - t Parak lnoiltereye kart• mut e
,,~ • 1 • 
d· bir harekete geçecek er mı-
fı.~.? Böyle olmaaa bile, Fran~ 
~ "'1anyaya Akdenizde de~ız 
) l.ıvvetile ve üı temini ıure.~ıle 
ı:;dım edecek midir? .• ~on i~.n: 
t d~ Berlin diploma11Jının _ ıı0• 
,7dıği büyük faaliyete ra'"'.en 

de •dilen neticeler hiç denıle
:~ derecede azdll". Petain-Hitl~r 
ı.iil~atından ıonra mutantan bll" 
~da ilan edilen itbirliği meaele· 
1 

•lan tahakkuk aafhaaından u
~k ·-· tıı· t~ bulunmaktadır. Bahıe.ttı~ı· 
lı. ~ ihtimallerin hepıi de tabıatıl_e 
h ~anlar tarafından büyük bır 
1ıı,-ıı 11le iatenmektedir. Lava! de 
) fikre bütün kalb ve aamimİ • 
b •t~• taraftardır. Lavalin öt~de~ 
,_••ı takib ettiği fikir Lıgilızlerı 
<it' • . maki ı,. a lflerınden uzak tut ır. 
b • böyle bir fikre zaten öteden
tıı'ıi taraftar olan lngilizler de 

••cuddur. 
d• E:.ı.; Baıvekillerden olup 1928 
d "tfat eden Compte Reıeı:ıery 
ı~ kıta· itlerinden müçtenip "Ve 
~ at çok kuvvetli bir lngiliz im
ı.."•torluğu fikrinde idi. Çember-

' 
!'lı'in de muhafazakar partinin 

'Lı' , ~ 1 olınaıına rağmen, son Çe· 

Perdelilı siyah lıilğıd 

satışları deuam ediyor 
Iııkların kararhlmaıı ve mas· 

kelenmeıi hakkındaki nizamname 
nin tam olarak tatbikına dün ak· 
ıamdan itibaren ba,lanmıştır. Bir 
kaç gündenberi maskesiz olarak 
yanmasına müsaade edilen so
kak lambaları dün hiç yakılma -
mııtır. Bunlar bugün tamamen 
sökülecek ve cereyandan tecrid 
edilecektir. 
Ak~am saat 1 8 den itibaren fa

aliyete geçen kaymakamlar ve 
Emniyet &mirleri mıntakalarının 
en Ücra köıelerine kadar dolaş
mıtlar ve ışıklaTını iyi 1naskele • 
miyenlere li.zım gelen ihtaratta 
bulunmuşlardır. 

Ma•keleme iti Beyoğlu. Emin
önü ve Fatih kazaları müıtesna 

olmak üzere diğer bütün kazalar
da muvaffakiyetle yapılmıştır. 
lşıklannı en iyi maskeleyen kap 
zalar da Adalar, Ü•küdar, Sarı -
yer ve Beykoz kazalarıdır. Bura· 
larda dolaıan kontrollar bütün 
vatandaşların talimata tamanıen 
uygun hareket ettiklerini görmüş
ler ve hiçbir ihtarda bulunmak lü
zumunu hissetmemi~lerdir. 

Dün geceki kontrolda ihtar a
lan vatandaıların isimleri tespit 
edilmiştir. Bunlar bu akşam da 
ayni ıekilde hareket ettikleri tak-

(Devamı i8hlfe 3 sütun 7 de) 

Demir ~fuha(ı71arın, hatlarında ~fleri Horla Sima olduğu 
halde Bü.kret sokaklarında bir nümayişi 

Kumanyada: 

Her an Alm~n Son üç günde 2 

müdahalesi lbin Rumanyalı 
bekleniyor katledildi 

Askeri vaziyet 

·iki gün evvelki 
kısa mülahazaya 

bir ilave 
1 - İngiliz ve İtalyan filoları 

ansında bir kaç gim ev\"el Sar
dunya adast açıklannda vukua 
ıelcn deniz muharebesinin ilk 
tahminlerden daha ehemmiyetli 
olduiu, İngilizlerin Renovn :ı.ırh• 
lı.sınm muharebe sahasına yeli.f
mesile ıeri ,ekilmeie ba'layan 
İtalyan filosu üzerine İngiliz tay· 
yarelerinin kısmen pike harekct
lerile bombalarJa1 .kısmen de tıpkı 
destroyerler gibi torpillerle yap· 
tıkları saldın~lar neticesinde mii
feaddid İtalyan harb gemisinin 
ciddi basa.rlara uj'radığı, bir kaç 
saat sonra İtalyanların a\·cılar bi
nıayesinde bombardıman tayya
ttlerile yapbklan hücumlar ~ e, 
muhakkak cür'et ve maharet farkı 
dolayısile olacak, ayni şekilde 
müessir olamadıiı ve bu sebcble 
İngiliz uyiatının hafif bir kruva
zörün daha muharebenin ba.şlan

gıcında hafıf ban huarata uira
ma~ından ibaret kaldıiı anıa,ıl· 
mıştır. 

İtalya yanmadasmın prh sahil
lerindeki üslerine çok ,yakın bir 
ııabada cereyan etmlt ohuı bu de· 
ni:ı mubarebesl Akd(!nizd(!ki ital• 
yan prestijine son aylarda vurul· 
mut olan darbelere mühim bir 
ili.ve tetkil etmektedir. Filhakika, 
daha Habeş harbi zamanındanbe
ri İtalyanJa.r karada ve denizde 
bütün Avnıpaya ve bilhassa İngil
tereye ka:rfl her meydan okuyuş ... 
lannda en :dyade 'u hususları 
ileri sürmekte idiler: .Sicil)·a a
dasının prb udle Tunusun ,imali 
şarki bumu arasındaki mesafe 
takriben 150 kilometTedir. Bu dar 
sahanın çok müsaid bir yerinde 
de birim malımız olan Pantellaria 
adası vardır. Burasını, İnrciliılerln 
Maltasına karşı deniz ve hııı.va Ü<Ji· 

sü olarak tahkim ettik. Buradan 
artık kuş bile uçamıya.cakhr .• 

(Arka~ı sahife 3 sütun 2 de) 

Yugoslav 
istiklali 

Prens 
nutuk 

Pol bir 
söyledi 

Yugoslav istiklali bir 
konferans masası ka
rarlarından değil, 

Yugoslav kanile 
kurulmu§tur 

tıı°'1o•akya hidiıeleri ön~de al: 
fiJc~ olduğu vaziyet dolayısıle aynı 
b lde olduğuna ıüphe edenler 
~lınınuıtu. Lakin bu eünün icab 
~o fikrin tahakkukuna aıla im· 
'ti . "ermez. lngilizlerin Avrupa 
ı;,•~ı.rıden el çekmeıine timdiki 
tıı~ilız politikası da cevaz ver· 
~•ceği eibi bizzat Fransız ef
•ı., llınumiyeıi de buna taraftar 
d '."•z. lfialin ve mağlubiyetin 
ı;İ"~ ıatırablarını hereün bir ve
lU • ıle duyan Fran11z kalbi bü
~,~ ~•Y•can ve ıeveiıile lngiliz 
'lt trıni temenni etmektedir. Fran 
ıı b0•Yal.iıtle'.inin lneilter.ey.e kar
~'d tıledıklerı ıadakat hıuıyatıru 
l,, .~ •den mektublan geçenlerde 
~ılız hükiımetine takdim edil
t~i· .. Pariıte Fran11z eencliğinin 
u,_ huratı da buna ilave edilebi-

Vaziyet mij~his bir CinayetlP.ri büyük Kral Naibi, millete 
. • d, b" !tnk soğukkanlılık 

bu il~, buçuk aaırdanberi tam bir 
)' >tıY•t ve iıtiklal hava11 içinde 
\ot'~nılf Franıız milletinin ruhuna 
bi, ı'.•deıine bikim olmak kolay 
)•t 1~ değildir. Üçüncü <umhuri· 
... d tııhayete erdirildiiii vakit Fran 
ı0)~ Y~ni bir inkılib olduğunu 
•la •ınıılerdi. lrticaa müteveccih 
d• ~ak Yapılan bu hareket, dahil-

&ı;ı gülüne icraata ra~en hiç 

Necip Ali KOCOKA 
(Devamı sahile 3 sütun 7 de) 

• 
anarşı ı~ın e ır şe~ .. e yapmış tavsiye ediyor 

---
Demir Muhafızlar 

Horia Sima'ya 
hücum ettiJer 

-
Londra 2 (A.A.) _ Tirnes gazetesi 

yazıyor : 

Bükreıten alınan haberler. Ruman 
yadaki vaziyetin müthiş anarşi içinde 
olduğunu ve her teyin beklenebilece
Kini scösteriyor. Bükret mıntakasL"lda 
Demir Muhafızların Codreenu'ya tap 
raflar zümresile Transilvanyalılar a
çıkta vuruşmaktadır. 

Demir liuhalıılar Horla Sima'nın 

ikametRihına hücum etmh~terdir. De
mir Muhafızların mütemadi müdaha
lesi yüzünden zirai ve ıınai istihsal 
ve ticaret. durmuştur. 

Vaıiyetin lnkitaf1nı taldb eden A1-
men:va kenarda beklemekte İ!'e de 
Rumanyadan Almanyaya muntazam 

(Arkası ııalıile 3 ıütwı 1 del 

Maksad bir 
hükumet 

darbesi imiş 

Londra 2 (A.A.) - Timcs gazetesinin 
Belgradda bulunan bir muhabirinin 
bildirdiğine göre, SU.kre~ten gelen bir 
rapor Rumanyada cereyan eden siya
si katillerin halen Rumen hükCımetinin 
başında bulunan şeflere karşı müfrit
lerin hazırladığı genit bir suika!d let
kilitı tarafından yapıldığını gO~termck

tedir Son ıünlerde tevkif edilerek 
partiden ihrac edilen Corogaru·nu.n 
suikasdi idare etmiş olması n1uht~mel
dir. Corogaru taraftarlarının açtığı mü
cadele Braşov. Turnu ... Severin ve 
Crayova'da karışıklıklara sebebiyet 
vermittir. General Antonesko'nun gay
bubetinden istifade ederek müfritlerin 
bir hük.Umet darbesi yapmak istedikle-

[Arlwı aahif• ş ıütwı ' te] 

Bclgrad 2 (AA.) - Sırb. Hır 
vat ve Sloven Krallığının kurulu
şunun 22 nei yıldönümü mi.inase
betile Naib Prens Paul, dün rad
yoda bir nutuk söylemi~tir. 

Reuterin Belgrad muhabirine 
göre, Prens Paul, Yugoslav mil
letine soğukkanlılığını muhafaza 
etmesini Lavsiye etmiştir. 

Naib Prens. Yugoalavyanın 
sulh istediğini, arazi tamamiyetine 
ve istiklaline ehemmiyet veren 
bütün kom§ularile teşriki mesai 
etmek arzusunda bulunduiunu 
tebarüz ettirmi~tir. 

Nihayet, Preiıı Paul, ~unu ha· 
tırlatmıştır ki Yugoslavya istiklili, 
bir konferans masası kararlarının 
neticesi değil, fakat Yugoıılavya ... 
nın, vatan toprakran altında eon 
uykularını uyuyan en iyi evlad
lannın kanlarının netice8İ olmu'p 

lUl.! 

İtalyan kıt'aları 

arasında f asizm 
' 

aleyhdarı hare· 
ketler basladı 

Bir fafist 
Arnavudluğa 

' ,.n 
geldi 

Yunanlılar yeni 
mevziler aldı 

Yüz elli esir ve 
birçok harb 

malzemesi alındı 
Atina 2 (A.A.) - Atinada dün ak• 

tam ne,redilen reSmi tebliğe göre, Yu 
nan kıt'alan, Arnavudluk cephesinin 
muhtelif noktalarındaki hücumlarına 
devam etınitlerdir. Yunanlılar, yeni ve 
mühim mevziler elde ebnişler ve yeni
den 150 İtalyan esir almışlardır. Ayrıca 
büyük miktarda harb malzemesi de ele 
geçirilmittir, 

Hava fartları 
faaliyetine 

tayyara 
A o 

manı 

Bir Yunan askeri bir İtal)·an esirine sig-ara veriyor 

Atina 2 (A.A.) - Fena hava prtları 
dolsyısile, İtalyan tayyareleri, Yunan 
arizisi dahilinde hiçbir faaliyette bu· 
lunmamıtlardır. 

Ekmek fiatları 
arttırılacak mı ? 

BelediJ1e, 
lıarar 

bugün llir 
11erecelı 

Haber verildij:"ine 2öre, Belediye İklısad I\tüdürlüğü, ekmek fiatlarına 
ıam yapılma!'iını icab ettiren bir !';Cbeb mevcud olup olmadıiı noktası etra· 
fında tetkikat yapmaktadır. Bu tetkikat buı-ü.n ncticeleonecek. ve İktısad 1\tü
dtirlükü Belediye riJ~etine kanaatini bildirecektir. Ekmek fiatlarına yeniden 

Dr. Maçek'e 

suikasd yapıldı 

Suikasdi Hırvatların 

yaptığı tahmin olunuyor 

10 vc:va 20 para ı:am yapılması muhte ... 
meldir. Bu 7.ammı İcab ettiren sebehin 
Toprak mahsulleri Ofisinin buğdayı. İz
mitten teslim ctm<'c;i dolayL\İle oradan 
buraya kadar nakliye ma~ralının hui ... 
day fıatına İ'lrlmam etme~i olarak 
ıösterilmek~edir. 

Un tüccarltırı daha ilk zamanlar -
danberi bu nokta üzerinden şikayete 
haşlamış1ar ve Belediyeye de hu yol
da müracaatlerde bulunmu!ilardı. 

Belediye İktı<:ad müdürlü(ü o za ... 
mandanhcri vaziyeti tetkik etmekte 
idi. Tt'tkikatm netice"i bu gün anla-
~ılacakhl'. 

İtalyan kıt'aları arasında 
faşizm aleyhdarlığı 

base:österdi 
Atina 2 (A.A.) Atina radyosunun 

haber verdiğine göre, faşist idareciler
den Starace, İtalyan kıt'alan arasında 
tekrar uyanan faşizm aleyhtarı hare .. 
ketler dola)'laile Arnavudlu~a gitmiş• 

tir. 

Şimdiye kadar 
3006 Alman 

ve İtalyan 
tayyaresi düştü 

Londra 2 (A.A.) - Harbin 
baılangıcındanberi lngiltere üze• 
rinde 3006 dütman tayyaresi dü· 
ıürülmüıtür. Bunlardan 2986 il 
Alman ve 20 ıi ltalyan ta)-yare•İ· 
dir. 

Belgrad 2 (AA.) - Avala 
ftjansına göre. Yugoslavya Başve ... 

kil muavini ve Hırvat köylü parti

si şefi Doktor Maçek"in hayatına 

ıuikasd teşebbüsünde bulunul -

muştur. 

Trende islenen 
iki cinayet 

-----Dün, Maçek'in Zagreb" deki e
vinin önünde bir bomba palla
mıştır. Hafif hasar vuku bulmuş
tur. Polis tahkikata ba~ll':ınışhr. 
Avala ajansı, bu suikasdi, Hırvat 
köylü partisinin siyas"tiıH'' karşı 
protestoda. bulunmak üzere I-lır ... 
vat milliyetperverlerinin yaptığı
nı tahmin etmektedir 

birisini öldürdü, Bir adam, 
biri~ini de 

Milli M""dafaa 
Vekili geldi 

Milli Müdafaa Vekili Saffet Arı-

kan, bu sabahki Ankara rk!!;presile 

ıehrimize ge]miştir . 

Emniyet Müdürü de geldi 
Dahiliye Vckıiletile temaslarda bu

lunme.k üzere Ankaraya gitmiş olan 

Emniyet müdürü Muzaffer Akalın bu 
sabah şehrimize gelmiştir, 

"' agır yaraladı 

Dün gece Sirkeci ile Çekmece 
arasııı<la işliyen banliyö treninde 
bir cinayet işlenmiş, Hü~eyin a· 
dında birisi arkadaşı J-\liyi ta • 
banca ile vurup öldürmüş, diğer 
orkada~ı Kamili de muhtelif yer
lerinden ai?ır surette yaralamışp 
tır. Vak"a şöyle olmuştur: 

Tren, Sirkeciden hareket etti
ği ııııralarda bu Üç arkadaş ara • 
sında mahiyeti henüz belli olmıp 
yan bir mesele yüzünden kavga 
çıkmıştır. ilk defa bir ağız pa -
tıTdıın halinde başlıyan müna7.aa 
yavaş yavaş büyümüş ve niha -
yet kendisini bilmiyecek derecep 
de sarho~ olan Hüseyin tebancap 
aını çekip ateı etmeğc baılamıı-

tır. ilk kurşun Alinin tam kalbi
ne isabet etmiş ve onu derhal öl· 
dürmüştüT. Bu esnada Kamil. 
Hüseynin yanına sokulup elin • 
den tabancayı almak isten1İşf;e 
de katil bu sefer tabancayı on& 
çevirip ateş etmeğe baılamıştıT. 

Kurşunlardan birisi Ki.milin 
kasığına, ikinci~i de kamına İsa· 
bet etmiş ve derhal yere yuvar· 
lanmııtır. Bu esnada yolculann 
feryadını işiten maki'list treni 
durdurmuştur. Hüseyin biras 
sonra yetişen polisler tarafından 
yakalanmıştır. YaTalan çok ağır 
olan Kamil hataneye kaldın! • 
mı~sa da hayatından ümid ke• 
•ilmiş gibidir, 

I 



Kırkambar: 

Zurnada peşre11 olmaz! 

O. · tedenberi, pt-k c;enli benli göriiştütüm takacı, sinirli ve patavatsız bir 
meslektaş, en;elic.i a:ün, beni yolda yakaladı: 

- Seni, dedi. Hakikat ıazetesinden istiyorlarmış! 

Sordum: 
- Ne yapanldamıtş beni? 
Hemen kızararak: 
- Pamui'a sarıp rafa koyacaklarmış! 
- Bırak alayı ışimdi! 
- Bilmem ide, (İt bak, seni istiyort.nnı'! Fakat seni iatiyorlaıınıt de-

dimq, istedikleri ~n değiJ~n haaa! 
- Drm beni isti}·orlar, hem istedik~ri ben deCilim, öyle mi? 
- Evet, hem seni i~ti:rorlar, hem istedikleri, şu kanunda duran sen 

dejilsin! 
-!!!?! .•.....•• 
- Bili anlayaınadın mı ne demek i~tedi(imi? 
- Bob ıtil konufUyOrı:un birader, nasıl anh)'a)·ım'! 
- Senin anhyaraj:ın, onlar eski o~man Cemali btiyorlar, e1ıki O.maıı 

Cemali! •. Ne demek istıedijimi kavradın de(il n1i? 

••• 
Evet kavnmu•tım. Evet ama, o e .. ki Osnıan Cemal nerede idi timdi'! 

Onu koydunuı.u bulun, ıenclijinde kolay kolay ele avuca sıjmıyan o Os· 
man Cemali, ,imdi ben de çok an)·or, fakat bir türlü bulamı)·onım. 

Ara.sıra ve Pf'k nadjr olarak buluyor ıibi oluyorsam da kendisini tulup 
bir türlı.i. ele ıe('iremiyorum. V&kıa, bıııünkü o .. nıan Cemal de büsbütün 
5Uyu, seli çek.ilmht. kupkuru bir limon kabutu det-ildir. Fakat e ki Osman 
Cemal. o eski yazı tanı ,·eya t.arılarile artık bir maql o1mu1 gihidir!! Yahufl 
ld kazın aya{ı öyle dej:ildir de hana öıle (eliyor! Ne diyelim, İn'811ah Ö)le 
deiildir de bundan ~nra, Jlakikal 'ütunJarında yeniden, makbule ıeçecek, 
cli&e dokunacak bir ,.e,·Jer karalamaya, bir ~yler 3·apmaya muvaffak olur. 
Yalnız unu da ,iındidt>n hal>f'r vereyim ki, adımız, sanımn:, vaküle, nedt'n 
~e na."'lha halis muhlis mi7.Jlh muharriri çıkmı..ş olduiu için, ~nden bu sü
tuıılarda, her giin inıı;anı KÜlmf'den katı1tarak. gayet ıülün(' )'a1.ılar bekli)en
Jer olursa avu<'larınt yalasınla:r! Zatm bunda yazı)... battanı.dan bir sün 
önce, beni buraya getirenler, bana: 

- Neler ya:ı.acak: ın bize? 
Diye sordukları ı.aman ben de onlara ~ ctvabı vermh•tim: 
- Zurnada peşrev olmaz, ne (ıkana bahtına! 
Onun lçln, ui:r: okuyurulanm da, bu sütunda, her ı-ün bahtlanna ne 

eı:ltana onu okuyacaklardır. Belli olnıaz, baht bu, kumet bu, bakar,ınıx, çok 
wu.n. karıınıı.a bu Pnkü Ooı;:man C'emal fıkar, fabt haz.an da - benc:e bu 
sün hic bir kıymeti olmıyan .. eski ve mahud Osman Cemalle karşıla. ırstnıı! 

Asker ailelerine 
yardım 

Çarşamba günü 
tevziata haşlanıyor 

Muhtac aı:>ker aileletine yardım edil
mesi için Belediye bütçesinden ayrılan 
.O bin liranın teviline çal"t8mba günü 
bqlanacaktır. Her kaza belediye tube
ai, kendi kazası dahilindeki muhtac 
a&ker ailelerini ve bunlara yapılacak 
yardım nispetini teı:;pit etmiştir. Bele
diye, her kaı.aya lü.ıum1u olan tah -
aisatı bvgün gönderecektir. 

Diğer taraftan. asker ailelerine yar
dım mükellefiyetine Ubi tutulan va -
landatlardan kabul edilen nispetler 
dahilinde yardım tahsisatının kesilme-
11ne de bu ay b•,lanacaktır. 

Her kazada, yll!'dunla mükellef olan 
kimseler tespit edilmektedir. Bu su· 
retle hazırlanan listeler derhal Bele
diye muhasebe müdürlüğüne eonderi
leceklir, 

Haricden getirilecek 
tıbbi ecza 

OSMAN CEMAL 

Sirkeci meydanı 
açıhyor 

Y ılolacak binaların 
tahliyesi bitirildi 

Sirkecide, garla tramvay caddesi a
rasındaki iki Uç binanın.yıkılması. Sir
keci meydanının açllmasına aid plQn 
icabından olar.V.: dcrpif ediln1ifti. Bu
rada Vezir bahçesi aokağına kadar o
lan birkaç binanın istim.liki iı;i tamam
lanmış, burada bulunan birkai dük -
Unla Viyana otel ve kıraathanesinin 

tahliyesi, içinde bulunanlua bildiril
miştir. 

Burada en önde bulunan .,erbelçi ve 
sütçü di.ikkinının yıkılma işi de ta • 
mamlanmışhr. 

Buradaki binaların yılulmasilc Sir
keci garının önünde büyü.it bir mey
dan açılmış olacak ,tehrin en kesil ha
reketli mıntaka.st olduğu halde en 
dar geçidlerdf'n ibir olan Ankara 
cadd~sinin bu dörtyol ağzı açılm14 ola
caktır. 

Yeni vaziyetle şimdiki Sirkeci tTam
vay durak yeri garın önüne alınacak 
ve buradaki tramvayların tehlikeli. ka
visleri genişletilecektir. 

Sirkeci garının yan cephesine giden 
lramvay hattı da tamamen ortadan 
kaldırılacaktır. 

Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğünün talebesi 

HAKİK~T 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ 

Fakir ilkmekteb 
talebesine 
~~~~~~~~~~~ 

yardım 
Cemiyet, kazalarda 

teşkilat yaptı 

ilkmekteblerdek:i fakir talebeyi hi -
maye maksadile kurulan (Yok.<ı:ul ço
cukları himaye cemiyeti), 16 lra7.ada 
t~kiliLını .ikmal etmiştir. Cemiyet aza
ları bu ayın ıs inde bir kongre aA.
dedeceklerdir. 

Bugün ilkmekteblerdeki yardıma 
muhtac talebe sayw 15 bW bulmak -
tadır. G~n sene bu talebenin anC"ak 
11 binine ufaktefek ve devamsız yar
dımlarda bulunulabilmiştir. 
Alınan yeni bir karara göre hasta

lıf(a mü.said olan fakir talf'benin pre
vantoryoma yabrılma"i.1 icab ettiği tak
dirde masrafları bu cemiyet tarafından 
ödenecektir. 

Mütekaid ve 

eytam maaşları 

Maa, sahiblerine maa, 
tevziinde kolaylıklar 

Mütekaid, eytam ve eramil maaf -
)arının tevzi olunmasına bu sabahtan 
itibaren Emlak ve Eytam Bankasın -
da baı;;lanılm~tır. 

MalUI ve aı;lc:ert mütekaidJere bir 
kol&ylık olmak üzere bu gün ilk tev
ziat bu vatandaşlara yapılmaktadrr. 

Diier taraftan ışıkların karnrtıl -
maıu münasebetile B::ınka müdürlü .. 
j(Ü tevz.iata sabahlan - bir saat er
ken olmak i<,;in - saat 7 de başlamayı 
kararlaştırmış ve keyfiyet maaı sa -
hiblerine de bu tekilde bildirilerek 
müracaat numaralan sıraı;ında o te
kilde tadilit yapılmıştı. Fakat dün 
gece yarı!ll:ından itibaren saatlerin bir 
saat ileriye ahnma~ı müna!W'betile 
müracaat numaraları sıralarında ye
niden tadilit yapılması zaruri görül
müştür. 

Bunun için, tevrl.ata sabahleyin ye
ni saate Jı!Öre 8 de başlanılac•k ve 
maat -1ıiblerine bir an evvel t,tih -
kaklannın verilmesini teminen de öit
le tatili de kaldırılarak bilala~nla lev
%iat yapılacaktır. 

Malmüdürlüklerindeki tevziat da 
yarın ~~lıvacaktır. 

UMUMf MAAŞ DA BU GÜS 
Husuıi ve umumt bütçeden maaş 

alan tekmil memurlann kinunuevvel 
maatlarının verilmeo;ine bu sabahtan 
itibaren başlanılacaktır. 

BeledivPde ücretlilerin istihkakları 
cuma ~nünden itibaren verilmeye 
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~ KISA HABERLER ~ 
'1111111111111111111111111111111111111111111111ıım111111111111mıııı~ 
lktısad * YÜZ KURl."ŞLUKLAR - Gü
müş yüz kuruşluklar '°bat başında 
tedavüldert kaldırılacak. bundan son
ra ancak Merkez ve Ziraat Bankaları 
şube ve ajanitklarile mal saridıklann
da de~iştirilebllecektir. * İHTİSAS KO!llİSYONLARI -
Devlete tabi iklısadi müesseselerin he 
sablarını kontrol eden umumi heyet
ten ayrılan ihtısas komisyonları bu 

·gun Ankarada ayrı ayrı toplanacak -
lar, murakabe heyetinin rapor ve tek
liflerini tetkik edecekltrdir. * TÜRK BORCU TAHVİLLERİ
HükU.met, Türk borcu tahvillerinin 
1933 ve ikinci sıra 1934 tahvillerinin A 
kontenjanına aid altı ayda bir ledi
yefii ıanm gelen kupon ~dell~.rini 
memleket dahilinde h&millerıne öd.e
mele başlamıştır. 

Müteferrik 

700 eski 
vagon tekrar 
ku 11 anılacak 
Vagon 

çaresi 
darlığının 

bulundu 
Yrni Miinakalit Vekili Cevdet Ke

r;m İncedayı, demiryolu nııtıkHyalında 

hissedilen vagon azlığının önüne geç
mek veya bu darlığı kı~men olsun or

tadan kaldırmak için yeni bir tekil bul
muştur. Birçok istasyonlarda birer ke

nar:ı çekilmiş.bir halde bulunan ve is
tasyon müstahdemlerinin içınde yatıp 

* GENCLER t:ÇURULU1'0R - kalktıkları vagonların derhal hizmete 

17 _ 23 yaş arMındaki genclerimiz - hazır bir hale getirilmesini enıretmi.şbr. 
den istiyenlerin tayyare He parasız o- Bu suretle kazanılacak vagon mikları 
]arak yanşmar saat uçurulmasına de- 700 ü bulacaktır. 
vam edilmektedir. Bu 700 vagonun demir aksamı tanıa-

Nuri Demirağın Yeşilköydeki husu- men kullanllabilecek bir haldedir. Yal
si meydanında yapılan bu uçuşl.ara nız tahta aksamının tamiri icab etmek
ra)tbet fa:r.ladır. Şimdiye kadar 50 den tedir ki bu da demiryolları atölyclcrin
fazla gene uçurulmuştur. Kaydolunan de kolaylıkla yapılabilecek bir iştir. 
ve ~ıra bekliyen bir çok ııı:encler daha 
vardır. Hava müsaid oldukça uçuılara 
de"oam edilmektedir. 

Elektrik muhavvile 
merkezleri 

Şehir Meclisi murakıblarl ta.ralın
dan Belediyeye verilen raporda bil
dirildiğine göre, şehrin bir çok yerle
rindeki elektrik muhavvile merkez. -
leri fenni ~raite uymamaktadır. 

Murakıblar, bunların yeni yerleri
nin bir an evvel tayin olunarak in -
şaala başlanmasını ve yeni malzeme 
temin edilinciye kadar eskilerile teç -
hiz edilmek suretite her halde yapıl
masının zaruri olduğunu da i1ive et
mişlerdir. 

Ticaret 
imtihan 

mekteblerinde 
talimatnamesi 

Maarif Vekaleti, orta ticaret mek -
tebleri ve ticaret liseleri sınıf geçme 
ve bitirme imtihanları hakkında hır ta
limatname hazırlamıf ve al.ikalılara 
tebliğ etm~tir. 

Para cezası verilen 
şoförler 

'Beledive talimatnamesinf uymıya .. 
rak bJri sıhht mua~·enesini henüz yap 
tıramamış ve diR;eri numaralı kasket 
tf"d:.rik etmemi.$ ve bir diğeri de mü
hür~üz plika ile otomobil işletmekte 
nlduğu ~örülen 3 şoföre para cer.ası 

~edlmiştir. 

Çakı ile yaralamiş 
Dün akşam saat 18 de Aksarayda 

oturan FaJki •vni yerde oturan Sab
ri çakı ile sol kolundan yaralarnıt ve 

Ceb feneri 
ihtikarı 

Beyanname müddeti 
bugün biliyor 

Ellerinde ceb feneri, ampul, pil bu
luMn tacirlerin Mıntaka Ticaret mü

dürli.iğ'iine beyanname vermeleri ilin 
edilmişti. Beyanname müddeti bu ak

ıpm bitecektir. Beyannameler tetkik 
edildikten sonra ceb feneri, ampul, 

pil ihtik~rının önüne geçmf!k için ye
niden tedbirler ittihaz edilecektir. 

Ceb feneri, ampul, pil satışlarının 

hararetli bir dPvreye girmf'~inden Ls
~ifade ederek bir cok kimseler de ceb 

feneri ticaretine baelamıtlardır. 

Beyannameler tet.Jtik edilirken ıim
dire kadar bu ticaretle mef(Ul olmı
yanların da i.!;imleri meydana çıka ... 

caktır. Beyanname verenler arasında 
eczaneler bulunmaktadır. Ceb feneri 

aat.ıcılarının çoğalması da ihtiklrm 
artmasına sebebiyet vermiştir. 

Fialları Murakabe 
Komisyonu 

Fiatları Murakabe komisyonu, bu 
KOn öğleden sonra Vali muavini Ah
medin riyasetinde toplanarak. muh -
telif ihtiklr mevzularını tetkik ede -

b: - 1 ,.nmıı;tır, vakalanmııtır. cektir. 
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Son zamanlarda Almanyadan gelen 
tt:ıayi bbbiyenln plyac;aya çıkanla -
cak kısmı yakında tevzi edilecektir. 
İstanbuldak:i eczacıların tespit ettik
leri ihtiyac Jjs-t.elfrine göre, memle -
ketimize ithal edilecf'k ecznlann bir 
ln."'mı Almanyadan, diğer bir kı'lmt da 
Amerikadan ithal ~ilecektir. Mem -
leketimizde en ziyade lhtiyac göste
ren ecı.a ensülind.ir. Bu ilicı bulamı
yan birçok kimselerin hayatları teh
likeye bile girmiş bulunmaktadır. 

Harbi müteakib şehrim.izde bir kaç 
müessese yerli ensülin imal etmeğe 
baılamı,lardı. Fakat !On ~manlarda 

bu ilicm iptidai maddesini teşkil eden 
ensülin tozu ıelrnediR:inden bu imalat 
ı:b durmuttur. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü
ğü Gazi Terbiye Enstitü~ünün be -
den terbiyesi kısmında 10 talebe o
kutmaı'ia karar vermiştir, 

Saat yedi ile dokuz arasında tramvaylara binmek imkansız 
Bankalarda i' saatleri bir hale geldi. Acaba Tramvay idaresinin Beşiktaş. Taksiın 

!:Millin tozu gene danaların pankre
uından istihsal edilmekte ve memleke
ümiıe Danimarbnın işgalinden aonra 
Almanlar bu memleketteki qenc dana
ların kısmı azııımını yediklerinden ta· 
babette kullanılan bu madd~ gelme -
mektedir. Ş.ker ha.dalığında kulla -
rulan bu nacın memleketimizde yapıl
man için lüzumlu olan ham maddele
rin Amerik.adan eetirilmerine çalış;ıl -
maktadır. 
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İngiltere ile ticaretimiz 
Ankarada bulunan İngiliz. ticaret he· 

yeti Ticaret Vekileti erldnile müza
kerelerine devam etmektedir. Bu mü
ukereler esnasında, İzmir meyva ko· 
operati!lerinin mümeuilleri de bullfn
maktadır. Müzakereler neticesınde, İn
gilizlerin 5 buçuk milyon liralık üzlim 
ve incir alacağı tahakkuk etnıi,tir. ın
gilizler buna mukabil, bize manifatura 
\'ereceklerdir. 
Diğer taraftan Hindistandan da bir 

ticaret heyetinin buraya geleceğinden 
bahsedilmekte idi. Hind heyeti, manı
laturacılar birliğile temaJlarda bulu -
nacaktır. Heyetin ne uman gelece~i 

hakkında bir haber yoktur. 

KJ\1.iÇl.iK FABRİKALARI 
İneiliz ticaret birUiinin İngiltereden 

getirdiği 330 ton kauçuğu, Bul){arhrtana 
Alacağından bah~dilmiştir. Bu haber, 
kauçuk fabrlkaları arruıında büyük bır 
afika uyandırmıiUr. İn~liz1erden ka· 
uçuk almak için, Bulgaristandan iki 
kauçuk fabrikatoru da gelrniştır. Bul
ıarların 5-0 tondan fazla kauçuk almı
yacığından da bahsedilmektedk Bu 
haber tahakkuk ettiği takdirde. R:eriye 
kalan kauçuk. ~hrimizdelci kauçuk 
fabrikalarına verilecektir. Maamafih 
ba7.ı kauçuk fabrikalarının elinde de 
mal vardır. Bir kauçuk fabrıknsı da 
Basra yolundan kauçuk getirınektedir 
Bu vaz.iytt karşısında, kauçuk fabrika
lannın ham madde buhranı geçirdiğine 
hülunedilemeı. 

deği,lirildi arasında bomboş işliyen ot obüsleri Taksimle Eminönü 
Saatlerjn ileri alınma,.ı üzerine şeh

rimizdeki bankalarda mesai zaman-
ları bu sabahtan itibaren değiştiril -
m~tir. İş Bankası baıJta olmak üzere 
bir kı~m banka vezneleri aabahları 
saat 9,30 'dan 15,30 a kadar çalışacak
lardır. Osmanlt Bankasında ise saat 
9 dan 12 ye ve 13,30 dan lS e kadar 
vezneler a('ık bulunacaktır. 

İstanbula ba,ka yerler· 
den kesilmi• el 
getirilebilecek 

Şehrimi'l mezbahasında son bir yılda 
853 bin 180 kasablık hayvan keaildiiini 
yaznuştık. 

Ayni müddet içinde belediye hudu
du haricindeki yerlerden oehrımize 33 
bin 305 adcd kesilmiş kasablık hayvan 
getiri!miş ve kasablarda satılmıştır. 
Şehir Meclisinde verilen son bir ka

rarla İ!:tanbul haricindeki fenni mez
bahr.larda kesilip buraya getirilecek 
hayvanların kilosundan muayene üc
reti namiie yalnız üç kuruş ücret alı
nacağından şimdiden ban ka~ablar 

Çorlu ve sair yerlerdeki sürü sahible
rine müracaat ederek kuzu zamanın
da buraya kesilmi' kuzu getirilmesini 
temine koyulmuşlardır. 

Trakyadan getirilecek bu l::esilmiş 
kuıuların Halicdeki mezbahada kesile· 
cek kuzulardan kilo başına 10 kuruş 
ucuz olacağı iddia edilmektedir. 
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BlJGÜNKtl PROGRAM 

18,00 Program, 18,03 Müzik (Caz), 
18.40 İnce•aı. 19,15 ll!üzik, 19,30 Ha
berler, 19,45 Şarkılar, 20,15 Rady.o J(a
zete~fi 20,45 Müzik. 21.00 İstekler, 21,30 
Kon a, 21,45 Orkestra, 22,30 Ha
berle 22,45 Müı.ik (Caz) 23.25 Ka-
panış. 

3/12/9t0 SALI 
8.00 Program, 8,03 ll!üıik, 8.15 Ha

berler, 8.30 Müzik, 8.45 Yemek listesi. 
12,30 Program. 12.33 Türkü ve şar· 

kıl•r, 12,50 Haberler, 13,05 Türkü ve 
oukılar, 13.20 ll!üzlk. 

arasında seferler yapamazlar mı ? 

Dnirelcrde1 mekteblerde mes..ı.i sa
ati değiştikten sonra, şehrimizdeki 
tramvay mesl'le!lli tekrar tazel~nmi~tir. 
Bu sabah "hrimizin muhtelif semtle -
rinde tramvaylara binmek: cidden 
mi.ışkül bir hale gelmi,tir, Taksim is· 
tasyonundan trilffivaya binenler, tram
vayların eşiklerinde Eminönüne kadar 
geebilmişlerdir. Vakıa tramvaylarda 
bu şekildeki izdiham meselesı oylar -
danberi devam ediyordu, fakat bu izdi
hamı otobüsler, otomobiller kısmen 

tahfif etmekteydi. Fakat, benzin tahdi
datından sonra takJ11iler tek ve çili 
Uı<ulile birer ıün fasıla ile çah,tığı 

için, piyadruıa teksi miktarı da azal
mııtır. 

A1aalesef son günlerde Cihan~rl~ İs
tanbul tarafında itleyen otobüslerin 
miktarı da azalmıştır. Bu mesele hak
kında izahat veren bir otobüs sahibi 
diyor ki 

c- İn~lt.red~n gelen lasUkll'rin tev
zi iti daha idillne olabilirdi. Herşey-

den evvel şehir içinde yolcu taşıyan 
otobüslere li.shk vermek lizımdı, Mın
taka Ticaret müdürlüğü, !istik tevzi -
atında otobüs snhiblerini birincı plinda 
telakki etmedi. Halbuki otobüsler di
ğer Y1tsıtalardnn daha ehemnıiyelli bir 
rol ifa eder. Otobüs, tramvayların pek 
kalabalık olduğu bir sırada, şehrin 
nakliye hizmetlerini üa eder ve bu su
retle halka him'let eder vasıtalardır. 

Böyle olduğu halde, gerek Belediye ve 
gerek.c;e Mıntaka Ticaret müdiidüğü 

otobüslere pek ehemmiyet verme -
mekledir. Bilhassa Belediye,_ B<'nrin, 
listik pahalılaştığı halde, h.Jld: ot.obüs 
biletlerine zam yapılmamıştır.· 'Eğer 
Belediye zammı k8bul etseydi, piyasa
ya daha çok otobüs çıkacaktı.• 

Şehirdeki nakliye buhranını önlemek 
için otobüs işlerine büyük ehemmiyet 
vermek, garajlatda listik ve malzeme 
buhranından dolayı bekleyen otobü~l~
rin vaziyetile alakadar olmak l&zım· 
dır. 

Sabahları tramvay, otobüs buhranına 
m5.ni olabilmek için ne gibi tedbirler 
ittihaz edilebilir? Herhalde bamvay 
irlaresinin, sabahları yolcu kalabalığını 
ı;ı:Ozönünde tutarak elinde mevcud ara

balarını, bütün hatlara sevkettiğine 
şüphe yoktur. Fakat yolcuların ayni 
saatte tramvaya binmek zaıı.ıreti kar
'ı!undn, tramvay arabalarının f'şiklerlne 
de binenlere tesadüf ediyoruz. Haibuki 
diğer taraftan bombot bekleyen \'tısıtaw 

lar vardır. Meseli; Beşiklatla Taksim 
ara~ında işleyen otobüsler ... Bu oto -
büslcr tramvay jdaresinin otobüsleri
dir. Sabahları Taksimle Beşikta• ara
~ıında pek az. yolcu taşımaktadırlar. 

Acaba, bu otobü.1;ı;ler, 1aat yedi ile do
kuz arasında Taksim • Eminönü ara
sında bir kaç sefer yapamazlar mı? 

Tramvay idaresinin bu otobü.deri, hu
susi otobü,Jerden daha çok yolcu aldı
tı için. izdihamın önünü kısmen ala
mular mı? 

2 Birincikinun 1940 ~ 

ÜÇ ÖLÜM 
--- Yazan: Laon To lstol tti 

Sonbahordı. İki araba büyük bir ı -Dedun ya, deıiil ltalyaya, ~elt 
yoldan hızla geçiyordu. Onde giden ku- Moskovaya kadar bıle aıdemeı. 
pada iki kadın vardı. Biri hanım: z.ayıf1 bilhassa bö:>le havalarda-
solgun benizli. .• Öteği hiz.m.etçi: parlak, Hastanın kocası: A}lı'" 
kırmızı yanaklı, ıişman... - O halde ne yapmalı? Ool, . ı.. .... 

L.- fi W L il riJ "z)eruıı -Hizmetçi eski $apkasından tafan )u... , .......... 00 • yere-. e e e go . dl'" 
sa, kuru saçlarını, yırtık eldivenli kır- padı ve nevale sandığını geuren ' 
mıu ellerile acele acele düzeltiyordu. ma: 
Taşkın göğsü kalın yün at.k.w.nın al- - Şuraya koy! dedi. 
tında sıhhatle nefes alıyor; cevval, ıi- Doktor omuzlarını kaldırdı: 
yah gözleri lcih geri geri kosan kırları - B_ir kere yola __ çıkılmamalıydJ .... , .. 
taklb ediyor; ki.h ürkek ürkek hanıma - Sız kendiniz soyleyin. ben ne ~ ... 
bakıyor, kih da köşeye dikiliyordu. pabilirdim ki? Onu alıkoymak iÇıD l.l .. 

Hanımın örme rafa asılı taPka5t o- tün kuvvetimi sarfettim. Mad!ı ~~ .. 
nun bumu hizasında ullanıyordu . Diz- k.ulitt.an, çocukların k.im.sesiz a cıı .. 
lerinin ü.stünde bir köpek yaVT\1$\1 tu- larından, kendi işlerunden uzun uıatıl!• 
tan hizmetçinin ayaklan, aşağıdaki san ya bahsettım. Fakat beru clinleın.e~ 
dığa kadar sarkıyor ve yayların Ar- utemedı. Hatta aıhhatli bır ao dl"' 
ıılmasından ha!U.l olan bir sese, cam- gibı. Avrupad.a aeçirecegı. bayaunaıltellf 
ların ötmesinden çıkan bir ahenge u- ir planlar biie kuruyor ... Bbyle el. 

kendıauıe bakıki vazıyetuu bıJdırll> yarak, bu sandığa dokunuyor, hafil bir 
tıkırtı yapıyordu... unu Oidıirmekle birdi... . ,.,ia 

Han ım, ellerini dizlerina koYTn\1$, 
aözJerJni bpamı" arkasına konulan 
yasbkların üstünde yavaf yavaş salla
nıyor; yüzünü a1.ıcık buruşturmuş, ke
sik keı:;ik öksürüyordu. Baıına beyaz 
bir takke aiymiş, üzerine mavi bir baş
lık önnilf, ba§lığın uclarıru da beyaı. 
ince boynuna sarnıı~tı. Di.ız bir çizgi, 
takkenin altında kalan ıslak, gür saç
lannı ortadan ayırıyordu. İşte bu ge
niı çizginin beyazlığında kllru, ölü bir 
şey vardı. İnce, «tizel vüzünün çevre
~ine iyice ııı;erilmiyen biraz san, 901-
gun cildl. yalnız yanaklarile elnıacık
kemikterinin üzerinde pembf'leşmi,ti. .. 
Dudakları kuru. endişeli._ Kirpikleri 
~eyre:k. düz ... Çuhadan seyahat manto
su içeri.ve çökük ,ıtöksünde düz kıvrım
lar yapmıı ... Gözlerinin kapalı olması
na rağmen, yüzünde bir yorgunluk, bir 
hiddet ve •lışıJm14 bir 11brab var._ 

Uşak, arabacının yanına oturarak 
dirseğini koltuğa dayamlf: hafifçe k"s
tiriyor; arabacı terli beygirlerini dört
nala koşturuyor; arasıra, arkada ·kal
yaslca• sında (1) balınp çeAıran diğer 
arabacıya bakıyor: ıür'at1e kayan te
kerlelclerin demir çemberleri, yolun 
ıslak, kireçli toprağında geniş, düz, 
muvazi izler bırakıyordu. Gök lr.ur,unt, 
hava so~ktu. Rahb bir karanlık kır
lara., yollara dökülüyordu. Kupanın 
içinde kolonya ile toprak kokusunun 
kar1'f'M.sından hiııl olan ağır bir koku 
vardı. Hasta başını biru Jteriye atarak 
gözlerini açtı. Güzel, koyu ııöz.leri pırıl 
pırıl yanıyordu. Baca~ına dokunan hi't
metçinin gocuğunu J{Üzel, zayıf ellcri
le sinirli sinirli iterek: 

- Gene mi? dedi ve ağzı marazi 
bir hassasiyetle çarpıldL 
Matriyuşa eUerile ,stocuğunun eteRlıü 

toplayarak kuvvetli bacaklarile kalkıp 
öteye oturdu. Utancından yüci kıpkır
mızı olmuttu. Hasta, .cüzel. koyu göz
lerile, onun sıhhat tafan hareketlerini 
büyÜk bir hırs, büyük bir loskanclıkla 
takib ediyordu. Azıcık yiihei:e otur
mak için iki elite filteyi tulup kalk
mak istedi; fakat gücü yebnedi. O za
man çehresi bir dermansı%1Jk ve bir 
acı iaühu. ile de:ğiıti, ağzı ı:ı:ene çar
pıldı: ·Bari hiç olmazsa sen bana yar
dım et! Of, lüzumu yok! Kendim ya
parım; yalnız bohçalarını lütfen ar
kamdan kıldır! ... Hayır, hiç dokunma; 
madem.ki elindf'n bir it gelmiyor1.• de
di ve gözlerini kapadı. Gözkapaklarını 
ıür'atle kaldırarak gene hiuneltinln 
yüzüne baktı. Hizmetçi de ona b&ka
rak kırının dudağm.ı uurıyordu. Has
tanın göğaünden derin bir ah yijksel
di; fakat sona ermeden öluürüğe inkı
lib etti. Döndü. Yüzünü buruşturarak 
iki elile gÖğ•ünü tuttu. Öluürüğü geç
ükten sonra gözlerini tekrar kapayıp 
ıene eskisi Jrlbi halsiz hahiz oturmakta 
devam etti. Kupa da, kalyaska da kö
ye aelmi•lerdi. Matriyuşa. atkısının al 
tından ellnl çıkanp lwç lşuetl yaptı. 

Hanımı: 

- Bu ne! ... diye sordu. 
- Konak. Hanımcığım. 

- Ben, unı niçin baç çık.udıiııu oo-
ruyorum. 

- Killlıe, Hanımcığım. 

Hasta başını pencereye çevirdi. Ku
pa. büyük köy JdlUeainin yanından ge
çerken, neıarlannın bütün ıenitli.il;lle 
ona bakarak, kendi.Ji de haç çıkarma
il• başladı. 
Arabaların ikisi de menzilhanenin ö

nünde durdu. HRstanın kocesı ile dok
tor, kalyaskalarından çıkıp kupanın ya ... 
nına ~eldiler. 

Doktor bast.nın nabzını eline alırok: 
- Kendinizi nasıl buluyorl\lnuı Ha

nımefendi? diye sordu. 
Kocası da fransııca: 

- Naal yoruldun mu, canım?. dedi. 
İnmek ister misin? 

MatriYUfa onlann konuşmalarına 
minl olmamak için bohçalarını top)rı. ... 
mış. bir köşeye sıkışmışU. Hasta: 

- Hiç, Rene eskisi J(ibi. .. Ben inmi
yeceğim, diye cevab verdi. 
Kocası oradıı biraz dııha durduktan 

~nra ayrılıp menzilheneye gitU. Mat
riyuşa da arabadan atladı. ayaklarının 
ucuyla çamurlara basarak kapıdan içe
ri Rirdi. 

Ha!llla. hfıli pencerenin önünde du
ran doktora hafifçe J(iilümıııiyerek: 

- 8f!nim fazla ha5ta olmamla !izin 
yemek Vf'memeniz icab etmez, dedi, 

·ve doktor, yavaşça yanından ayrılıp 
men7ilhane ba~maklarını koşa koşa 
çıkarken de. kendi kendine: ·Bak, hiç 
ıııeni düşünen var mı? diye söylendi. 
Kendileri sıhhattel"r ya!.. Sen ha!tay• 
mııı:~ın, kimin umurunda! Oof, Alla-
hım!• 

Koca!'lı nt1'e1i ve güler bir yüzle 
doktoru karşıladı; ellerini uğuştura u 
ğuştura: 

- Eduvar İvanoviç, nevale sandı~ını 
ı;tetirmelerini söyledim, ne dersiniz? de 
eli. 

Doktor: 
- PekAlA! diye cevab verdi. 
Sonra ha.stanın kocesı gpc::inl alçaltıp, 

kaılarını catarak içini çekti: 
- H~!-;tı:ımız n~!'lıl? dive sordu. 

[•] Büyük Rus edibl Leon Tolıloi'un 
30 uncu ölüm yıldönümü milnasebetile 
Avrupa matbuatında hararetli neşri

yat yapıldığını daha evvel yazmıştık. 

Bugün de büyük mütefekkirin A. 
Gaffar tarafından tercüme edilip, Seç
me Rus HlkSıyeleri ilimli kitabında 

neşredilen bir hikiyesinl koyuyoruı. 

- Şunu ıyice bılmellainiz ki, V 1" 
Dımitrıyevıç o, zaten Olmuş, ... rıd ~ 
bır ıruıan.. kabıı degil yaro.ı.maı. ,. 
•rıenin• yeniden t.eşekki.ili.ıne de ıDI~ 
kin yok. Filhakika, bu pek haı.ın, P'ııt 
acı bır_ şey. Ama elimızden ne i'.euP 
ki? Siun de, benim de vazilenuz. on i'J 
bu son paUerının .. mUmk\ın oldU. 
kadar .. huzur ve. sü.k.Un içınde g~ 
nıesıni temınden ıbarettir. Bu· paP 
çegutmahsınız. f 

- Oof, aman Allahım! Ne kadar oıı> 
kül bir mevkıde kaldıgıını, hiç oU.1:: 
sa siz, takdir edin! ... Ben ona son "'" 
Jtikalarını ya~d$ru nasıl baurl.alt . .., 
l.irim? Ne olursa olsun, ben, ona tıe>,, 
bir şey söyleyemem. Siz de bilıyor>ı.ı 
nuz ki zavallı çok iyi ka.lblidir-· ~ 

Doktor başını manalı manalı salladı' 
- Kış;a kadar beklemesi için ken ııt 

ıine bir tek.lifte bulunun, baka.1Jfl1 6 
diyecek? Yok.sa, azizim, yolda pek fe 
bir vaziyetle kalırız. _,rJ 

Menzilhane mi..ıdurünün kızı, b9tv", 
bir ceket alarak arka binek mcr~~~ 
nine çıkmış, çamurları çiğneye çıır1 
ye, ince bir &esle bağırıyordu: . ,.la 

- Aksiyuoa, kız Aksiyuşa, haydi.&·. 
de, gidip Şirkioslti'nin hanımına ba)dl., 

lım. Göj;siınden hasta imiş. A vru~~ 
götürüyorlarmış. Ben şimdiye ~ -ıt 
hiç veremli görmedim. Merak edi) 

rum,_ ı,11 
Aksiyuşa da dışarı çıktı. İkisi e {Jt" 

ver.:>rek bahçe kapısından sokağa • 
ladılar. Adımlarını kıstılar. KaplJ).ID ~ 
nından li(eçerken uzanıp açık pe:nc:e Ol 
den içeri baktılar. O anda, hasta ti 
başmı, pencereye çevirdi,. fakat onla JI" 
yüıJ.erindeki tecessüsü gorünce, kaf 
rıru çat.arak öteye döndü. .Jil 

Müdürün 1cw bakar bakmaz ba...-
arkaya çevirdi ve: V 

- Anneciğim!.., dedi. O güzelim sıl 
dın bak, ne korkunc hale &elmiş! ..fi' 
de ~Ordün mllt AksiY\1-18, sen de 1"' 

dün mü?. 
Aksiyu .. başile taadik etti: > 
- Evet gördüm. Çok zayıft l'l•>.'4 

yoklaııp bir daha bakalım... KU';
bakıyormutu.ı .ııibi yapalı"'.:·· AyY'aJI 
fUU öteye çevırdi ... Ben yuzunu ~ 
iyice "örmediaı ... Zavallıya öyle , 
dım ki .. Çok yazık dc~I mi, Ma$1' · 1 

- Evet. çok yank, dedi. Ortalı!O 
ne kadar çamurlu! ( 
Kızlar gena ele1e verip bahçe ki 

sından içeri girdiler. 

Huta: -~ 
- Anlatılan çok korkunç bir Z, 

gel.mi.tim ki, boyle söylüyorlar,. ~ 
dilfündü. Yalnız bir an evvel, bit el 
evvel Avrupaya gitmeliyim; oraıdl 
bult iyileşirim... 14 

Kocası ağzındaki lokmayı çi~e. 
çii:neye kupaya yakla,b. Sordu: 

- Nasılsın güzelim, iyi misin! ) 
Hasla içinden: cHep ayni sual. ~ 

kendisi na'lıl da rlftleniyor!• dedi· 
leri arasından da töyle dedi: 

- Hiç, iyiyim... ti 
- Senin için ne kadar üzüldiii'l; 

bilmeuin. Fakat böyle havalarda ")Pl 
da daha çok: fenalapoağından k°.' 11 
yorum. Edvar İvanoviç de öyle PJf 
yor. Dönelim m1?-

Ha!l;la hiddetinden cevab vermedi·# 

- Havalar düttlir ... belki yoUat
11
( 

intizama ~er.- inşallah &en de iJ' t 
firsln. Sonra hep beraber gideriı. 
maz mı?_ 

- Affedenin, ei:er ben, seni •"" 
den dinlememiş olsaydım, şimdi ~" 
linde bulunacaktım ... Sıhhatim de 
zelmtş olacaktı. I 

- Ne yapayım meleğim, sen Jc:tfl• 
de biliyorsun ki, o zaman buna trP '/ 
yoktu. Şimdi. bak, çok deiii4 y• ,ı 
bir ay tehir edersek, sen iyileş.İP': 
ben de o zamana kadar itleri.mi bi 
rim. Sonra çocukları da alıp beri 
&iderlz. 

- Çocukiar sıhhatte, fakat ben 
la yun. 

- Bilmem niçin beni anlamak i~ 
miyorsun. Böyle havalarda ya m•• I 
leh büsbütün hastalanının .. O zıırı' 
Holbuld evde._ 

- Evde ne olacakmıı Evde mi 
yim? diye huta hiddetli hiddetli 
verdi. Fakat belli ki .ölüm• ker.~ 
lİ. onu IOn derece korkutuyordu. sı 
re kadın yalvarıcı, lııtifhamkir bit 
zarla koca:ııınR bakıyor, kocası da ~ 
leri.ni yere diltmiş susuyordu. Bit' 
bire hastanın -.ğı.ı -bir çocuk ağ:tı 
titreyip çarpıldı, gözlerinden yaşla!• 
maya başladı. Bundan son derece ff' 
leessir olan kocası, mendilile ~öıle~ 
kapatarak sessizce kupanın yanıı' 
çelciHp gitti. 

1 
Hasta gözlerini semaya kaldırarı1' 

lerini kavuşturmut. birbirini tutınl' 
birtakım söz.ter söylüyordu: 

- Hayır, ben ııideceğim! All.ı;;. 
niçin? .. diyor. Gözyaşlarını dah• 
detle akıtıyordu. O. bir hayli ti 

böyle Allaha yalvardı, dualar etti. 
kat ne çare ki "ö~sünde ayni ıs~.; 
•yni nefes darhA:ı h81A devam edı' 
JCÖkle, kırlarda. yo1larda ayni ke5" 
ve seyrekliği muhafau eden, hiÇ 
ğişmiyen ayni bulanıklık, ayni sof\ 

har sisleri hill bulunuyor; ve btı0
1 

çamurlu vollann, damlann, kuP' 
ve güle eA-lene arabalarını yağlaytP 
fan arabacıların üzerine, hBI& ayni ~ 
de yal'ıvordu ..• 

(Arka;ı 

(1) Bil novl araba. 
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""' 2 Birincikinun 1940 H:A':KfK:A:T .... 
!Şakalar: 

Baışlarım SON HABERLER ha! 

Bombalar altında bir 
şehir: LONDRA 

ILa11al 
Berline 
GidiNor 

.. 

Rus Amerika · 

dostluğu 

berdevamdır 

Hariciye Müstefarı 
beyanat verdi 

ı. "•ıingt.ın 2 (A.A.) Thııea ı• -
~hın muhabiri yauyor: 

~urn.rn~r Welles. Sovyet elçisi U
~hrı.~ltı ıle yaptıfp uzun koouı;maya 
tı! ih ederek bu konutmanın dosta
!iu. ve __ ~urucu olduğunu söylemiştir. 
ta 

1 
rrıutA.katta bilhassa Uctısadt ve ti-

~ meseleler a:örüşülmüttür. 
tıı ~lotorun Sertini ı:iy•retinin A
~rık~n - Sovyeller Birlitti münue -
a.. 

1 '-"rı üurinde ta:ir edip etmediği 
•ıjı;ı]· 
ı;_ 1 rıe karşı Summer Welleı dem.iş-
"' lio 
it•-: SoVyet - Amerikan münasebet
-._ rinın ayni dostane hava Jçinde de
tt.~ ettiiin.i söylemek bu suale en gü
·~ cevab ~kil edf'r.• 
~ ~umrner Welles., Vladivostok'ta bir 
li:t-tikan konsolo9luiu ihdas edilme
d:.1_rı Moskova tarafından kabul edil
~~rıt Vp liıım r;ıelen tedbirlerin alın
~ olduğunu teyid etmi~tir. 

lier an Alınan 
llıüdahalesi 

bekleniyor 
. ıııa. tarafı 1 inci -leclo] . .,, ... 
~b U temin edecek idareyi cebren 
lıııJ Ul ettirmek için müdahaleye hu<r 

IU\rnaktadır. 

Alman ordasunan 
lllüdahalesi bekleniyor 

1,~ndra 2 (A.A.) - Rwnanyadan 
ttı tl) haberlerin aksettirdiği manzara 
'i' llıaffer Yunan mukabil taarruzile 
l lırıanıstanın arzettiti terefll manu
~ ~ tezad tefkil ebnelc.tedir. :Mibve
~ ~un eğmenin bir fahda tet.1d_l _e
ltiı "ti tannına düşmek sad~dil~ıttnl 
~ ffren memleketler için yenı nız.a -
.._ ne demek olduilunun ııcıklı bir 
..... ı· 1t 1 Rumanyadır. 
~ Unıanya Kralı l\.iihail'in arayın -
llıq kııçtılı hakkında dola~n. fayi ~ 

etrafında Daily Herald diyor hı: 
l •l>tnıir Muhfız.lar Uyan etmif ve 
ltılllıtıerı, ordu.~una kartı koyarak. ~u
"'1 blnaıarı zaptetmiftir. AsaYlfl le
~" Vesilesile Alman ordu!'Ullun an
dııı '1\ beklenen müdahalefli .vuiy~te 
~ 'ııı tok vehamet vermektedır. Muo
~~ Yahıtırmığ• l(llyret ed•n Ge
flı-d •l AntonHko dün ,R'.ününil ~um~n 
~"Ilı ve f.,,ist teokilllı eeflerıle go
~r vaoarak ııeclrmi,tir. 

-· Korunma kanınınun 
latbikalı için verilen 
tahsisat arttırılıyor 

~it.ta (Huausl) - Milli Korunma 
ı.., Unda yapılacak değitiltlikler 
il ~daki kanun projesini ınuzake-,, . 
~~-~~en Parti grupu komisyonu proıe 
lt~de tetkikl_erini tamaınlaınıştır · 
~ 1':Yon bu «Un ma:cbata~ıru haı.ır
t. ttrık Parti grupu umumi heyetine 
~\'d· 
ij.1 edecektir. . 
~ lıt~ndiğime ~öre, alacağı te~~ı~ler 
ıtı. fnıllj korunma kanunu ile huku -
.. ~."'erilmiş olan 25 milyon lir•. sarf 
lı,; ıyetı yeni projede (50) milyon 
.~a çıkarılmıştır. 

Orfi İdare Komutanı 
1•1kik seyahatine çıkıyor 
"' Diier taraftan Örfi idare Ko· 
lıı~~•nı Korgeneral Ali Rıza A_r
~d •l, aıkeri mahkemelere aıd 
ıtı .. to1arın tamamlanm3.SI işile 
ı.~1ıtııl olmaktadır. latanbulda te
~i k~\ edecek askeri mahkeme -
bt t\ bir lcıaım a.zaıı tayin olun • 
tl •ıtur. Adliye Vekaleti ele aske
~,{•hkemelere tayin olunacak 
Ô ·~~Yı tespit etmektedir. 

'-1 •h ıdare Komutanı Korge.ne· 
l,,d Alı Rıza Artunkal da bugun
hiJ ~ Örft idare mıntakaıına da· 
.. Vıl&.yetlerde bir tefti§ ve <etkile '•h t• 

u 

Askeri vaziyet 

İki gün evvelki 
kısa mülahazaya 

bir ilave 
[Baştanfı 1 inci .. bifcde] 

Ralbuki, \-ukuat bu iddianın abini 
ıo.tercli. İtalyanlar, İngilizlerin anava
tanlanncla çok mU,külit içinde bulnıı-
4u.ldan ye Alı:denizdek.i haııdı.klarının 

en u olduiu bir umanlartnda harbe 
firınlt olm•J•rma raimen ııe bu dar 
.abayı iddia ettikleri gibi kapa~·abiJ
ınifler, ne de pek çok hava akını yap
bklan halde l\talta adasına ciddi bir 
zarar verebilmişlerdir. Öyle df'nebi
lir ki ba dar l&hanm mevcudiyeti ve 
Malta aduının bu suretle bir çok de(a 
bombardıman edilmesi italynnlara an
cak, elyevra re'si Barranide kalmış olan 
Maref&l Grui.ani ordusuna aid bazı 
.nakliyab mümkün kılabilmekten ba,
b bir fayda temin edemem4;tir. İngi
lizlerin bu. defaki dnöz muhare~sini 
yapan filolannm Cebelüttanktan gel
mif olması daha muhtemel olmakla be
nber ,lnıdl7e kadar İtalyaııl•nn, müh
lik oldutunu bu kadar tantana ile ilflo 
etmlt olduk.lan bu dar abadan istedik· 
leri slbi ıeçmlf ve prld Ak.denizdeki 
donanmalarmt bu 7oldan da ehemmi~ 
yeUi 5urette takriye etmft oldukları 
meydana çıkmı,tU". 

2 - Son iki günün haberleri Yu
nanhlarını italyanlann kendiJerlıd ta
mamtle toplamalanna vakit btrakm• ... 
dan ve mevsimin müşk.tıliitına bak ... 
maksızın Elbeqn - Berat ... Tepede
len - Er,.lri prbl - Himua hattını ele 
,eçi.rmeje, İtalyanların da İtal)"adan 
.. dnnelı:te devam ettiklori takviye -
lerJe buna mahal bı.rakmamaia \'e 
Yunanlılan 1\.t~kopolis ... Pogradeç -
Premet .. rkt - Erciri garb ve cenubi
Ayasaranda cenubt hattından Uha 
ileri ıednnemep <"•lqtıklannı ve bu 
yüzden tarafeyn arasmcla cephenin 
mühtelil nolttalıınnda eiddetli ,.., mü
teaddid taarnu ve mukabil taarruz 
llareketleri wltwı scldiiinl bildir 
mektedir. 

ital)·a.nJar, en ziyade .şimalde Po'° -
r•deç - l\foskopolis hattına karşt şid
d_etll ta•rnı:ılarda bulunmuşlardır ve 
UJle anlaşıhyor ki bundan eYVCI Yu
nan süvarileri ta~oda.n l.ıp.l edilmiş 
olan Poırattf!( 1bevkiini istirdad et
mekle beraber Mo&kopoli'1: ıeri ala
mama..,lardır. Bu esnada merkezde Er
clrl mmtalıaaında ~• uhil boyunda 
Ayasa.ra.nda eenub bölgesinde de şid
de~ll muharebeler vu.kua gelmiştir. 

Bulgaristanda 

Umumi İase , 
Komiserliği dün 

faaliyete geçti 

Bütün iaşe ifleri kontrol 
altııa alındı 

Sofyı 2 (AA.) - D. N. B. nln bildir
di.tine göre, umumt iate komiserliği 
bugün faaliyete bqlamıştır, Bu ko -
miserliğin faaliyet 10hası •'8~dald hu· 
susa.ta şamildir: 

1 - Hububot. 
2 - Elbiseler, cyün, pamuk, nıen -

sucat.. 

3 - Isıtma, aydınlatma ve Jnşaat 
malzemesi. 

4 - Madeııler, kimya maddeleri ve 
kôğıd. 

5 - İaşe kartları ve tevziatı. 
6 - Umumi kontrol. 

Son üç günde 2 

bin Romanyalı 

katledildi 
[Baştaralı 1 inci uhllede] 

ri ve Generalin ani olarak avdeti ve 
aldığı tedbirlerle hiik.Cimet darbesi için 
alınan tertibatın bozulduğu zannedil
mektedir. 

Rumen ve Alınan askerleri Bükrcş 
sokaklarında devriye gezmekte ve res
mi binalar muhafaza altında bulundu
rulmaktadır. Profesör Yorga'nın katli 
Balkan memleketlerinde hatta Rumen 
yada bile istikrah uyondırmıştır. 

N ews Chronicle diyor ki: 
Budapeşleden gelen malUmata göre, 

son üç gün içinde çoğu yahudi olmak 
üzere iki bin Rwnanyahnın katleclilWği 
anlaşılmaktadır. 

Eski Londra elçisinin 
beyanatı 

Londra 2 (A.A.) - Eski Rumanya 
elçisi Tilea Londrada beyanatta bulu
narak bütün Rumanyanın müttefikle
rin muzafferlyetine dua ettiğini, çün
kü ancak bu muzafferiyet sayesinde 
Rumanyanın hürriyetine tekrar ka -
vu.,.bileceğini söylem~Ur. 

ltal)·anJar için bu hususta muvaHa
ldyet haJatl bir ehemmiyeti haizdir 
ve bu maksadla ell~rindc.n ıelcni 
yapmakta olduldannı kabul etmek 1i
Pmdı.r. Buna raCmm Yunan ma.ne -
Yl]'atının İnrlliz yardunlle ve iki 
hV\·etli ko""usunun çok hayırhahane Tilea, medeni dünyaya hitab ede -
·~. ~k Uİınkirane va:r:iyetlerile büs- rek, her iıuaıun iaükrah edeceği ceha
butun Jiikselmlt ve bütün Yunan letaver ve menfur baaı hareketlere 
k11dret ve kunetinin İtalyan cephe ... bakarak sulhu ve hürriyeti seven bü
sinde tebilhıln kabil olmuş olması tün Rumen milleti hakkında hüküm 
dolırıyLlilııt olacak.. ki, İtalyanlar, hem verilmemesini istemi.t ve fUnları ili.ve 
ele külliyetli miktarda tayyare isti • etmiftir: 
mal etrni, olmalanna raimen cephe- Avrupayı istili eden zihin baatalığile 
nln '1maı kımundald bu son ,.,,.,tar- malU.l bir avuc gencin böyle cinayet
da bu defa da muvalfak olamamışlar ter i~lemiş olması Himmler'in tahriki.il 
ve Porrad~ç mevkiini ayni :r.amauda. netice.sidir. Rumenlerin yüzde doban 
& top, SO ajlr makinelitüfek ve daha dok.uzunun bu hareketleri takbih etü
bir çok dlier malzemeyi ,.e ayrıca ıs ği.ni tam bir 1timadla beyan edebilirim. 
subayla 200 eri dütman eline bırak.- Bu delice hareketler, Rumanyad. ha
m..k •u~üle tekrar terked.erek prba len mevcud nazi lehtarı idarenin neka
do~nı ric:'at ebni )erdir. dar uyıf ve Nıl.k.ı hotnud etmiyen bu' 

O)·le rOrünii.Jor ld, itaJyanlann A1'- idare olduğunu gösterir. Rumen mUle
navudluktaki ordularını yeniden to .. U. istiliların birleJtiği, Avrupanın bu 
parl~~•hilmek husumndaki pyretlcri teb..L.ikell kö.şesinde iki bin a<'ne yaşa
~n~z bekledikleri netic:eyi vereme - mqtır. Medeni ve lıuaniyetpervcr mil
mı-tür ve ei;er kış, hükmünü icrada !etler arasında diS;er milletlecle t~birli
bir P•rca daha ree'Le-k oluna, bu ı..a '"'"" ği yapmak için Rumen mıUeJ gene 
o~du~un Yunanlılar ka~~ındaki va- yqıyacak ve tekrar hür ve l&kin ha-
zıyetı hic de iyi olmıyacaktır. yatına kavuşacaktır, 

Bu '8ril•r d•hilinde, on iki adaya --------------

Ya.ı:an: Cemil MERiÇ 

Son haftalann en çok dediko· 
du uyandıran hadiselerinden biri
ıi de, hiç fÜphe yok ki, Musso- ı 
lini'nin dillere deıtan olan ıu mq 
bur ccİğerli nutk. udur. Karika
türcüler.. ve mizah muharrirleri, 
o nutuktaki •ciien i adeta didik 
didik ettiler. Ben, bugiin, çofunu 
gÖrmÜf bulunduğunuzu tahmin 
ettiğim ciğer nüktelerini tekrarla
yacak değilim. Bu mevzudan ar
hk usandığtn1zı sanıyorum: Çün
kü meıbur nutkunu söylediği ırün • 
denberi, herkesin aizında Musso
lini' nin ciğeri ..• 

Ciğer hikayesi, ciğer niiktesi, 
ciğer masalı, ciğer ıiiri dinlemek
ten hepimize o kadar ~a ıreldi 
ki, iftalumızın tıkanıklığından, be 
dava verseler, yiyemiyeceğiz .•. 

Geçen gün, tramvayda bir hi.
diseye tahid oldum: Arabanın 
İçi bermutad kalabalık ve üstelik 
de karanlık olduğu için, dikkat
siz bir vatandat, diğer bir vatan
datın ayağına baıtı. 

Arkasından da hat.isını idrak 
edip özür diledi. Fakat ben1dnin 
canı fazla yanmıt olacak ki, bu ö
zürle iktifa edemedi. ve nuınnı 
ezen vatandata çıkıfb: 

- Pardon diyeceğine eözünü 
aç ••• 

- Efendim, istiyerek yapma
dım .•• Affedersiniz! 

- Bak, hala affedersiniz 

yor .•• Alay mı ediyorsun?. 

- Estağfurullnh ••• 

di-

Kusurlu vatandaıın büyük bir 
nezaket •e aabır röıtermeaine r•i 
men, beriki aksiliği o kadar uzat
tı ki, seyirci vaziyetinde bulunan
lar bile uyan ve hiddetle homur
danmaya baıladılar. Nitekim en 
sonunda, ıuçlunun da tahammü
lü tükendi ve katlanru çatarak, 
tade bütün tramvay yolcularını 
değil, akıi muhatabını da gilldü
ren ve uzayan münakaıayı talh
ya bağlayan tU cevabı verdi: 

«- Bayım... Artık fazla ileri 
gittiniz: Eğer daha fazla üstüme 
düıerıeniz, ciğerli, barsaklı bir 
ıiyaıi nutka baılatacaksınu: be
nib 

Yanlış bir anlayıf ! 
Geçen .. hah, ırazetelerde: 

cAtina b..,Jdı !» teklinde bir 
ıerlevha görünce, yüreğim ağzı· 
ma seldi: Hem derin bir teessür, 
hem derin bir hayret duydum. 
Ve: 

«- Demek, dedim, fU alay et
tiğimiz ltalyanlar, eninde sonun• 
da .özlerini yerine getirdiler b 

Fakat ne yalan söyliyeyim ı Ga
zetede o koskoca ••!?levhayı oku
mama rağmen, lta1yanlann bu jfi 
baprabileceklerine bi.r türlü ina
namıyordum. Nitekim, serlevha· 
run altındaki havadisi okuyunca, 
sade senit bir nefea alarak itin 
içymiinü öirenmekle kalmadım, 
kendi kendime uzun uzun da rül
düm. Çünkü, basılan Atina, bil
diğimiz «Atinu tehıi değil, ıu 
meıhur «Madam Atina» İmİf ••• 

Bunu öğrenince bir daha inan
dım ki, «Diti Atinu basılabilir. 
Fakat ltalyanlann asla baıamıya
caklan yerin adı ... &kek Atina-
dır ••• 

Son zamanJardaki bombardımanlar 

~sna!<:ında, İngilteredc gene bir kız, bil
has..q temayüz. etmiştir. İsrni Lilian. 
Hcdger'dir. 22 yaşındadır. Birkaç gün 
ev\'el apandisitten anıeliyeıt olmuştu. 

Doktoru yat.ağından kımıldamamasını 

l 

alarm işaretleri esnasında ameleler ı~· 
\erinl terke.diyor ve harb sanayii gıeri 

kalmış oluyordu. Nihal"!t alarm esna ... 
anda hiçbir ifçinin yerini terketme
me!'Iİ emri veri.idi. Artık işçiler iflen
nin başında kalıyorlar. Onlar burada 
siper bafında bulunan askerler gibidir. 
$imdi bbrika dahilinde mi.itehusıda .. 
rın makinelerile beraber girip çalqa
cakları !lğınaklar yapılması da dütü
nülmektedir. 

tavsiye ettiği halde, bütün gecesini ve 
gündüzünü, y1lulmış bir evin enkaıı 

altındA kalan bir ana oğulu kurtarma
ya uğraşmakJa geçirdi. Gene bombar
dımanlar esnaSlnda Hoslow isminde bir 
lngiliz., evini terk.etmek istemiyordu. 
Fakat bombaların tehdidi altında kal-

En feci zamanlarda bile gene ban 
komik: vak'alar oluyor. Geıçenlerde bir 
tayyare hücumu esnuında bombalar

mak da işine gelmiyordu. Yatak oda- dan biri, büyük caddelerden birine, 
'!lını bahçedeki küçük sıtınağa taşıdı. şiddetle inerek hırsızlan haber verm 
Ve karısı pencerelere çiçekli kreton bir iletin üzerine dü.ttü. Polisler dört 
perdeleri astı. Böylece kan koca, hem taraftan derhal ko,tular. Fakat vad
tehlikeden korunmuf, hem de yotok yet ani.atıldı ve heyecanlanan dilkk.ln 
odalarından ayrılmamıt oldular. ıabJblerl teskin edilerek bombanın 

7 birincite,rinde Londrada yüksek serpintileri ile bozulan vitrinler düzel
bir Leydinin muhakemesi yapıldı-1.A"ydi tildi. 
hakkından f•zla olarak kcndi~ine bir Ak.,,mın saat dokuzunda Londrada 
kJlo yeğ getirtmekten suçlu idi. Bu- caddelerde bir tek insan görmek: müm
nun bir hediye olduğunu iddia etme- kün delildir. Polisler ve puil lr.orumıa 
oıine rağmen mahkUm oldu. Böylece y•- ekipleri müstesna... Emniyet Naun 
ğın bedelini bir kaç misli fazla ödedi. Mister Herbert Morisson, yaz saatle-

Londrada yava, yavaş yeni bir &det rinln kışa da teşmll edildiğlnl haber 
v•rlefmeye baflayor. Bombardıman eı vermiştir. 
nasında kırılan her camın önüne bir İnıtfllz kadınlan konfurhıırında.n vaz 
bayrak dikiyorlar. Böylece baz.an bil- gecmek i:rtemiyorlar. Geçenlerde Lon
tün bir cadde bayraklarla donanıyor. dralı kadınlan temsil eden bir heyet 

Londrada birincit~şrinde arka arka- hüklımete müracaatla sığınaklarda sa
~· yapılan tllyyare hücumları esnB!lın- bahı G"çirdikten sonra tuvalet ve te
dn g\inde on altı saat süren alıırm işa- :nizlik yapmak için ayn husmt yerler 
ri'tleri vcrild.i~i görülmüştür. Bu umn yapılmasını taleb etmiftir. f ................... i ............. f ........... iNi ............. i ............. IM ............. i ................... ~ 
T11111111111111111ıım111111ıımııııı11111111111111ıu11111111111111111111ım1111111mı1111111mnttıııııımı111111tmt111ımııııtııııııı~ 

Sinema aleminde neler oluyor? 
* Francis Ledcrer nihayet Amerikan 1 * Holivut'ta havall.iii ve söz anla

tabilyetine girdi. Vatanı Çekoslovakya mazlığı ne meşhur olan Maraaret 
Almanlar tarafından işgal EdJlclicienLe- O'Sullivan, nihayet M. G. M. le urun 
ri bu aktör vat.ansız gibiydi. Şimdi i.se bir konturat imzalamaya razı olrnu,
nlhayet Amerikan tabiiy2üne girdili tur. 
için çok mes'ud olduğunu söylemekte- * Holivut'u taşkınlığg. uğratan bir 
dir. hAd.i.se: Loretta Young, Nevyork:a ha-* Holivut'un yeni parlayan yıldız- reket ederek orada Broodway1ın meı
larından Allan L&ne, güzel June Tra- hur aktörlerinden Tom Lewis ile alent 
vhı ile nişanlanmıştır. İzJ; ... acları N"o- olar•k evlenmiştir. Karı koca, bir mil
clde olacakbr. samerede tanıfmı,Jardı. Sekiz gün ton* Amerikanın en Rilzel bacaklarl ra evlendiler. 
likabını alm.Jı olan Pri~cilla Law~on, * Spencer Tracy ile Hedy Lsmar 
birkaç gündenberl :r6adam Alan Cur- cTRke Thls Women• de o kadar mu• 
tes olmuştur. Mes'ud çift halaylarını vaffak olmuşlardır k1 kumpanyals!"ı hu 
Mcktı;ikada ~eçirecektir. çifti yeni bir filmde daha oynatmaya * Üç Ahpab Çavu,Iardakl Chico karar vermiştir. Demek Mirna Loy -
Marx'ın küçük kızı :r.taxine, pek ya- WilUam Powel, Tyron Power - Sorjı 
kında beyaz perdede görüııeceldir. Yt. ftennie çift1erinden eonra beyaz per
ni yıldız çok güzeldir ve oldukça iyi dede bir de Spencer Tracy - Hedy' La-

l"araka'edea 4avaa] 
bir netice vermedi. Çünkü bunu 
milli bünye hazun ve kabul etme• 
di. Laval'in Almanlarla konUJUP 
tespit ettiii söylenilen meseleleri, 
geç4111larde Afrika kumandanı 
Veyırand çok manidar bir tarzda 
tel<Ub etti. Bize öyle celiyor ki, 
M. Lanl genit ve zenırin proırra
mınm tatbikında Fransada yapa• 
7almz kalacaktır. Herırün Yunan 
zaferlerini itilen ve herııün t.,.mz. 
l•in kuvntlendiiütl duyan Fran· 
sızlar ırene bergiin bir parça daha 
bu meı'um politikadan uzaklaı· 
maktadır. General de Gaulle'ün 
Ortaprk n Akdenizde faaliyete 
girqmeıi, yakında büyük h.idue
lere sebebiyet •erecek derecede 
ehemmiyet l<eabetmeğe bafladı. 
içinde bulunduğumuz harbin, dün 
yayı mihverinden çıkararak 7enİ 
ve büıbütün baıka bir inkıl&b a• 
lemine doiru sötürdüğüne daİJ' 
baa emareler batııöıtermittir. La
,..)'in muhafazakar bir ıı:ihniyetle 
eıki Fransayı eski ıeı-it albncla 
ihyaya çabalamaH bot ve bey
hudedir. Fransanın iııtikbali timdi 
kar, soğuk ve bomba tehdidi al• 
tında aığınaklarda dilfünen batla· 
nn temin edeceii ıralibiyettell 
aonra tayin edilecektir. Hwbalde 
adalet, medeniyet, insanlık ve re• 
alite ... ılanna müstenid b..ıluna• 
cak olan lngiliz zaferinin yeni ni
zamı yijkaek Fran11z menfaatine 
aykm olmıyacak ve F ran:S."\ Av
rupa medeniyeti nİ&amındaki ye
ni mevkiine otıırtulacakbr. 

Necip Ali K0Ç0KA 

İstanbulda tam 
karanlık 
(Baf tarafı 1 ind sahifede) 

clirde derhal haklarında ceza 
zaptl tutulacak ve müddciumu • 
miliiie verilecelı:lerdir. Dün aktaın 
saat 1 2 ye kadar ıehrin muhtelif 
semtlerinde ıeyrüsefer eden 2 3 
otomobil ıoförü arabalarını iyi 
mukelemediklerinden 2 5 er lira 
para cezuına mahkiim edilm.İf• 
lerdir. Ayni adamlann auçu teker 
rür ettiği takdirde bu defa para 
cezası 50 liraya çıkanlacağı gibi 
aynca hapis cezası da görecekler ... 
dir. 

Perdelik kiğıdlar 
lzmit kiığıcl fabrikası tarahndan 

gönderilip cumartesi günü Y emiı
tdti Sellüloz müeseeaeıinde satı§& 
çıkanlan perdelik ki.ğıdlann sel.ı
şına dün devam edilmemiştir. Ev .. 
velki gün mezkU.r müessese önün""' 
de toplanan yüzlerce vatandaşa 
salıfJn dün de yapılacağı vadedil ... 
diği için halk dün sabahtan itiba· 
ren mağazanın önünde toplanmıı 
ve saat ikiye kadar beklemııler -
dir. Fakat müesıeıe müdürü daha 
evvelki gÜn yapılan satışın hesab-
ları yapılmadığını ileri sürerek 
halkı dağılmağa davet etmİ§tir. 
Bunların içinde Üıküdar, Kadı -
köy, Bakırköy ve saire gibi uzak 
kazalardan gelenler de olduiiun
dan zavallılar dün gazete idare ... 
hanelerine üıüşüp ıiki.yette bu -
lunmutlardır. Müesaeıe müdürü· 
nün bahsettiği hesablar anca.k bu· 
gün öğleye kadar bitecek ve ııaat 
13 ten itibaren tekrar eah§a baıla .. 
nacaktır. 

Kahire İngiliz tebliği 
Kahire 2 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Cephelerde if'ara deler harek:ıe:t ol .... 

mamıttır. 

brtı ln.ciliderte Yunanlılann bazı 
cür'etki.rane hareketlerine 1·01 açd
mı.t olac~~ı ıribi italyanlann. çöllerde 
h•reket ıcın en mUu.id addolun;;an kı.ş 
mevsiminden htifade lJe SldJ ... Bar· 
rani'den 1\f.ısıra t&anurlan keyfiyeti 
de mev. lmıni r~recek ve ailebi lh
tiınal akim kalacaktır. 

İngillere, Fransız 
notasına cevab verdi Haline sükretsin! • Beyoğlunda, Hamalbatında, bir sese maliktir. mar çifti oöhret bulacak. Oezair Umımi Valisi 
Madrid 2 (A.A.) - D. N. B. nin bil-

clirdlğine göre, İngilterenln Madrld bü· Aalan ıokağmda oturan Mevhibe Namık Kemal günü İzmir tütün . Petaln'le görüs, tü 

Yağmur 

bir ev 

** 
yük elçw, Marailyanın bombardımı- adında bir bayan, evinde man- pıyasası 
nını protesto eden Maref81 Petain'in galdan sıçrayan aletle tututmuf. Namık Kemalin doğumunun yil - Ege mıntakasında tütünlerin satışa Vidıy 2 (A.A.) - Cezair u• 
notasına dün İngiliz hüktlmetinin ce- ve ağır ıurette yaralanarak haa· züncü yıldönümü münaı;ebetile, bu hazır bir vaz.iyette oldu~ anlaııl .. mumi valisi Amiral Abrial dün 
vabmı Fransa büyük elçisine vermiş- taneye kaldınlmıı. ayın 21 inde Üniversitede bir ihtifal mıştır. Yalnız İzmir viliyetinde 13 Maretal Petain jle Dahiliye ve 
. milyon 654,000 kUo olmak üzere bü- M"" 1 k N l 

ür. Ben bu havadisi okuyunca, Ba. yapılacaktır. tün Ege mıntAkaı;ında tütün rekoltesi Ul!ltem e e azır an tarafından 

l•ıklarını maakelemi-l'svı'çrede mecbırAı yan Mevhibeye acımadım. Hatta bu .. ne 34 milyon kilodur. Rekolte - kabul edilmi,tir. 
bili.kis, bu kazayı sağ salim sa.. ~ nin umumi variyeti geçen senenin .. Tramvayd n d •• •• 

Arnavudköyünde Te~us·· tü mahal- .. f•• . d a UfUp + ~ k l'k dd d'ld' vuthıraca- h f·fı··· yen UÇ fO or kinden çok üstün ür. Her ıene 24 
,.,inde utavriye aid ev·ın b0ır kısmı as er 1 re e 1 1 gı yaraıının a 1 ıgın- yaralandı 

yüzünden 
çöktii 

d
.. ya• den de anlatılan Bayan Mevhı.be- mil:von liMlık tütün alan Amerik• un .an ya"- l Işıkları gizleme talimalnamesıne uy-
. •• . • e• .. ur ar neticesinde B 2 (AA ) 1 pi\ asalarının bu .. ne ne ~dar tü

00

t"n Beşı·•--,•- Uzun--ovada oturan 48 
rokmu•ttir htavr·nın k eme · · - sviçre a- ye tavsiye ederim: Haline •ükret· · · ~ " •~ ~ -" · · ı ay1nvalid~i "I" gun hareket etmiyerek geceleri 18.m- alacall.ı belli de.A.0 1dir. İnglliile.r bu ae- yııtmda Zeyneb Ta•-roğlu dun·· ... ı 
70 .'ında .__ri nka halisi , genclig" İn mecbur"'ı aıkeri am· Ya il h il d • •u -Y ""':-" ! z altında kal - • maaza a ' manl'a ı ev e balarını maskelemedikleri ııöri.llen ne daha faz.la tiltün alacaklar "\18 12 de Akaretler tramvay dura•ından 
m1'80 da yetioen iti ı hizmete alı•tırılması hakkındaki oturup h ı·ı · k 1 • a Ye larahndan a- Y a 1 çe yanacagına, a o- 7793 Remıl, 9037 Şovart ve 939 Faik Fransıılerm Keçen sene girlttJklerl u- tramvaya binmek isterken dü,üp ba .. 
jır >:_aralı olarak: kurtarılmıştır. Mari kanun Jiyihaaını p]ebiıit netice- riferli apartnnanda oturup kaska- adındAk1 Uç eoför hakk1nda k•nuni tun müddetli mübayaa taahhüdlerinl t:andan ve kolundan yaralanmı-t. Be•-

~ ıne çıkacaktır. Beyoı;ı:lu hamneıllne lcaldınlmıstır. sinde reddetmiştir. h donaaydı? takibata baelanmıetır. de yerine ~tirece.klerdir. oilu he.slanesine kaldınlmıştır. 
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maktı ... Colr. "eçmeden kale Ahmed tahrik ettikten ıonra fimdi bizi terke- dine varmış olan Hızır, ıiya.st dehisı her etti. Toplama.Ra muvaffak olduğu yaparak, Mes'udu. oğlu, vez.iri ve aile
bin Elka.dının kuvveUeri tarafından mu demezsin. Bey her zaman biıe kartı sayesinde bu mücadeleden R"alib sıfa- beoş yüz askeri de.nJz yolile Telmesarta ıile beraber tutup Telmesan'a götürdü.. 
hasara altına alındı. eefkat ve uJüvvücenabla hıareket eder- tile cıkmağa muvaffak olmu,tu. ~önderdi. Bu hareketi Kara Hasan ida- Abdullah karde'1nt hapsett:be de onun 

Uzun yaz aylan müddetince kele, d.i, biz de onunlA tam bir •nlaşma dahi * re edecekti. Kara Hasan, eski ve sadık adamlarını idam ettirdi. Az bir uman 
Yazan : ------------. sırf Ba.rbarosun mukavim iradesi sa- linde yaprdık. Senin t.etvikinle girif- k d 1 bir arkadaşb. Ti Midillldenberi Hız.ıra JıDnra da bulunduıtu hapiste Mes'ud 

' yeıinde dayandı,_ Fakat ne bahasına... mit olduğumuz bu cenkten sonra biı.i Sui as ler •.. ayanlar... si19ıh arkedatı olmuştu. ~raber Midil·· 1 ölü bulundu. Katledilip edilmediii an .. 

Ekrem Reşl'd Tefrika Na, 1 Kuvvetler tükenmiş, kıtlık .. g· kalan- terketüğin takclirde hiç oüpheıiz ki lk dl k L b 1 liden •yrılmı,lor ve beraber cer.ket- laftlamadı. Ha mabu arını yü .~f'11.te u un-
44 ]arı dermansız bırakmııtı ... Buna ral- çok zayıf düşeceğiz ve Beyin pek mu- durmak için çok çabuk yıkılabilen kal- mislerdi. Şimdi Abdullah, rahatça icrayi hük-------------------------------1 men kale teslim olmuyordu. hik olan Ştazabına maruz kalacağız.. Or deler kuUamr. Blr zaferin baheetUği Bu imdRd kuvvetinin hareketini ha- medebillrdi. Kara Ha.san ise maiyetin ... 

>.~ tara(taki dağlar sarp k~ -ı yamaçlarından tsti!ede ederek zirve ... Sonbaharın ilk flmal rilzgArı 1 ilk talıia sulh ve süklınctin iade~inden iktidar, bir alev gibi beslenmel• muh- ber alan Mes'ud, tiç aydır devam eden deki kuvvete, Telmeaan'daki Türk yol .. 
lıit- h4. Türkler bu dereye girdiler. lere çıkan yerli kabileler e!radı yu- yağmuru muhasara altında bulU™nla- evvel, bizi terkctmene rı1ı.ı olamayız... tacdır. Aksi takdirde bu alev, zamanın nıuhasRrRdan v11:.geclp Telme!'&n't ter- dışlarını da katarak Ceıeire •vdet etti. 
~ a)'ll ilerilemi.şlerdi ki ka.rşılarına varhyordu. ra da, muhasara edenlere de yeni bir Ahmed bin Elk.adı bir çıkmaza sap- mürurile yavaş yavaş iner va öyle z.l- ketti. KRra Hasanın emri allındı iter- TelmeM>n muzafferiyeti CeuirlHer 
'ğ Uda bekleyen Tunuslular çıktL İki Buna ve herteye rağmen Türkler çok m\qkülit. eziyet ve mepkkatlerle lanmış olduğunu, buradan kurtulma- fa düşer ki yarım mağlôbiyetin ehem- liyen ask~r de hiçbir muk•vemet fCÖr- tarafından bir muvaffaklvet tellkki e· 
~ arasına sıkLŞmı.ş Türk kuvvetleri· barb ettiler ... Yigitlu gibi, aslanlar gibi kartıl8.facaklerını gösterdi. Ahmed bin nın Barbarosla anlaşmaktan başka ça- mivet!<:İZ bir nefesile söner, gider... meden şehre girdi ve ic kaledeki kuv- dJlmedl. Galib askerin avdeti hicblr t~4 
'faaliyete geçme- ine µnkin yoktu. döviittüler. Ti ki bayatta kalan son Elkadı kolaylıkla ıaptedebileceA'i.ni tah resi olmadıiını anladı. Sulh teklifinde Bu hakikatlere Hı:ı.ır, Ahmed bin El- vetlerle birleıti. ıahüre ıebeb olmadı. Usanc ve bezlirin-
~ b~ aı.untazam bir ric'at onl1'rı kur- nefer de tehld ola_ min etmiş olduftu Cezairden şimdilik bulundu. kadı ile akdetti~ sulhtan ıonra şahid Abdullah Kara Hasan tarafından kur lik alAmetlerl herkeste ve heryerde a-
~ a. 1lirdi. Fakat buna da imkin kal- Şimdi Ahmed bin Elkadıya Ceıa.ir vazgeçmenin ve hareketi ilkbahara ta- Bu teklifi Hızır, reddedemezdi. $e· oldu. , tarıldıktan sonra civar köylere şu ta- flklrdı. 
>tr~1flı. Çünkü Ahmed bin Elkaiı.nın yolu açılmışb. Bu Yoldan ilerlerken tik etmenin ekil karı olacağını anladı. hir ve kalenin kuvvetleri tabii tevan- Barbaro!lun Ibnülkadı tarafından müş mimi ~önderdi: Memurların kayıdmzlı~ yüzünden 
"tt~ k.bUeleri efradı ric'at yolunu ke- hain Şeyh, civara haberler 1alıyordu: Buna sebeb, yalnız havaların müsaa- sız kalmıttı. Açlık her Jriin daha öl- kül bir mevkie konulduiundan istila- ~ı.feı'udu her kim ki kabul edip ona idarede mühim bozukluklar başgösfe· 
~l 'l\ırklcre arka cepheden yti.klen- Bir Türk a.5kerinin kendisini veya kel- desizliiti dt:!ğildi. Cezaitin anudane mü- dürücü bir mahiyet kesbetmişU. Bina- de eden Mes'ud, bir miktar askerle tabi olursa. "afil olmasmkfm Mes'uda rtyordu. Ticaret tedennlve düfmüthl. 
i trdi. lesini «etirene iki altın dukast mükô- dalaası kll?'1wnda kabilelerin çoAu enaleyh müzakereye ~rişildi. Telmesan üzerine yürümti_ştü. Şehrin edilecek azabı ellm ve ukabı ·aztme Hoşoudsuzluk dolu simalar gitükce ~ 

)a:~de kımıldanması mümkün olmı· fat vardı.. cenkten vazgeçerek dağlarına çekilmi'- Müzakere esnasında Barbaros, kendi dıı kalesini zaptettikten sonra iç kal•- müstahak: olur. Herhangi klşlnlnkim Aılıyordu. Adeta tehrin üzerine 11:arib 
lt d·~r ~ir boğazda Türkler bir tuza- Yerliler böyle bir mükifatın verile- ler: Ahmed bin Elkadının kuvvetleri iradesini h8kim kılmak ve iııtedi~i şart- vi müdafaaya memur olan ve vaktilr hane~ine konuk ola, tutup ele verml- bir uyku çökmU4tü. Hük-Omet carla 
tı 1 ı,ı Ufrnuşler, iki ateş arasında kal- ceğini öğrenince, Türklere karfı 8 ,.-a bu yür.den 7..iıfa uğramııtı. lan kabul ettirmek :volunu buldu. Bü- Abdullahın ricası üzerinr orAdR hıra- ye, J(ene ona olacak hıler hep ona o- pulanmıfb. Umum! gevşeklikten mü• 
1\ ~tdı, Vaziyet ilmidslz bir ,ekil al- bcnziyen araştırmalar, katiller terlib Muhasırlar arasında Şeyhin kararı tün esir Türkler ve Arablar, Ah - kılmıı bulunan yüz elli Türk yoldn· lur.• teeuir olan hapishane bekcileri bUı •ı• 
to_,. ilıl:da ve solda tırmanması müm- ettiler. Bu vaziyet karşısında Hııır ne pek cabuk yayıldı ve beklenilmedik med bin Elkadı tarafından iade tile beraber Abdullahı V! askt'rlerinl i Mes'ud bı·r kabı.leye il Uca etmişti ki otddetlerini kaybetmloler, esirlerin 

' 1 olnı '--d · M.ti A bl d"I ktt B d b k &sl Şeyh h r muhasara altına almıştı. lbnülkadı i e d14 ıyan dağlar, önde ve ar- a yapabilirdi? ... Cezairi ıaptetmek eme- bir tesir hasll etti. ı ca ra arı, e 1 ece · un an aş a ' c Orada kendisine izzetü ikram edi1~1~i ıı:ikiyetlerine hemen hemen mü.~maha 
'l'-ur~. ateşi ortasında kllıtmı, olan llni be!llliyen Ahmed bin E1kadıya kar- muha.saraya nihayet. verilmesine şid- e:ene altı taksitte ödenmek: üzere bir sulh yapılır yapılmaz AbduUahtan zi- halde Telmesanta iadesi için \Aum 2e- ile mukabele ediyorlardı. 
~ '-"rırı üzt-rine koca kayalar yuvar- şı gönderecek kuvveti yoktu ... En doğ- detle aleyhtardıl1r. Ibnülkadıya dedi- harb tazm.inab. vermeğe rall oldu, hat- vade, orada bulunan yüz elli yolda,ını len tertibat alındı. Bu sayede Abdul- [Arkası var) 

~ordu. Bu kayaları dai;wın dli;er ruıu elinde bulunan blr avuç Türkle !er ki: tj, iki takaiti do hemen tediye etil. kurtarmak maksadile Hızır, elinde m•v 
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Dünkü lik maçları 
Birinci devre lik maçlarının son oyunları 
dün Fener ve Seref stadlarında yapıldı 

' 
bayıltıldı ve oyunun son yarım saa .. 
tinde faz.la yumutak ve müsamaha -
kiır davranmıı olan hakem, maçı bi
tirdi. 

FENERBAHÇE B 4 -
GALATASARAY B 4 

Sabah1t'yin Fenerbahc;-e ve Galata -
saray B takımları Kadıköyünde hu
susi: bir maç yapmışlardır, Birlnci 
devreyi Galatasaray 2 - 1 galib bitir
mi§. fakat ikinci devrede Fenerbah
çe iki gole karşı üı; gol çıkarmıt ve 
maç 4 - 4 beraberlikle bitmiştir. 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLAR! 

Yalnız. kumandan Roje'yi Bizans sa
rayına davet etti Onun büsbütün ~;ı
dakaUni celbebnek için kendiıine (Me-

Diı· emir verdi. 
Bi ıaraylarının duvarları o ka-

dar h stı ki imparatorun dört du-
var arasında verdiği bu «izli emir, bir 
kaç Jttin sonra, General Aleksiyos·un 
kulaklarına ak~tti. 

Aleb-iyos, hiç tel~ş ~östermedi. Yal
nız., gizliden ~zliye Katalan1arın ku
mandanını takib ettirdi. Bir Jttin Edir
neyi ıemıeğe giden Roje dö Filör, o· 

KOMEDİ KISMINDA 
Bu aksam aaat 20,30 da 

D A D 1 

!/eni UHan 

1. f Arayanlar bilirim. Şirketlerde ve büro ı.1erind• 
çplışacak it arıyorum. Galata Kefeli 

* fş arıyorum - Eski ve yeni yazılan 
mükemmel bilirim. Uzun zaman ti
caret aahasında çalıştım. Bonıervis• 
Jerim vardır. Taşraya da ıtidebillrlm. 
Arzu edenler Hakikat gazetesinde iş 
rumunına mektubla müracaatlerl. (1) * İş anyorum - Ona derecede tah
silim vardır. !el.re iolerinden anlanm. 
Boıuerv\ıılerlm vardır. (Hakikat) ~·
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
mUracaal (3) * Bir muhasebeci iş anyor - Usulü 
muhasebe ve muhabereye aşina, fran• 
sızca bilir, tecrübeli bir muha~beci l• 
ırıvor. İdarl iılerde de çalışabllir, refe
rans verir, Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzuna mektubla müracaat1erl. (13) 

Arayanlar 

Hüseyin han No. 1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 

Satılık - Kiralık 
* Kinlik ev aranıyor - İstanbul ci
hetinde iki, üç odalı kiralık ev veya 
apartıman dairesi aranıyor. Hakikat 
a:azetesinde Kiracı rumuzuna mek -
tubla müracaat (5) 

* Satılık kirırir ev - Bcşiktaşta Ha
sanpaşa caddesinde 37 numaralı Ud 
katlı ve iki bölüite kabili tefrik kirglr 
ev satılıktır. Görmek iı;in içindeki
lere, konuşmak ıcin İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Neşriyat e:ubesinde Hamid 
Ören'e müracaat. (8) 

Galata, Kürekçiler 35 - 37 
Tel: 40834 * Bayan aranıyor - Bekar bir bavın 1.--------------'' I ev ~lerini idare edecek isten anlar bir 

* Pan!!İyon aranıyor - Aile nezdin
de mobilyalı bir pansiyon aranıyor. İa
tanbul ciheti ~rcihdir. Hakikat jit'aze
tesinde E. S. rumuzuna mektubla mü· 
racaat. (30) 

ABONE ŞARTLARI 

radak.i Latin k:ilise~inde aabah ibadeti 
ederken, arkasından iki küreğinin or
tasına yediji müthiş bir hançer darbe
sile yere serildi. (2) 

Bu katil hadisesi, o kadar meharetle 
tertib edilmiı;,ti ki. bir Bizansh kıyıı.fe

tinde olan katil, muvaffak.iyetle firar 
e1.ti. Bütün takibata rağmen ele geçiri
lemedi. 

- İmparator. Kat.alanların kuman
danından eüphelenmiş. Onu. '8.ray ı.a
bitlerinden bjrine katlettirmiş. 
Dedjkoduları, her tarafta muhtelU a

kislere sebebiyet verdi. 
Tabüdir ki bu kanlı vak'a en büyük 

tesirini, Katalan ordusunda husule ge
tirmişti. 

Katalan orduım, korkunc bir heyeca
na knpılarak, derhal Geliboluda içtima 
etti. Roje'nin yerine kumandanlık mev 
küne Jteçen Branje, hiddet ve heleoan
dan titreye titreye ordunun karşısına 
geçerek. ağzı köpüre köpüre bir nutuk 
söylt'.'di, Ve bu nutukta: 

- Biı: .. ~ilih1arımızın kuvvctile Türk 
Jeri felce uğratacak, Bizans imparator
luğunu, onların korkunc istil&ları.ndan 
kurtare.caktlk. Ve böylece de tarihte 
ebedi bir fan ve şeref kazanacaktık. 
Fakat Bivı.nslıJar, bizim bu hiı.metimi
ıl takdir etmediler. Kendilerini ebedi-

bayan aranıyor. Hakikat Jtazetesinde 
T. R. rumuı.una mektubla müracaat. 

( 6) 

* İş; arıyor: Türkce, fransızca, irıJtiliı.
ce licanlarına vakıfım. Bu lisanlar üze· 
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim, daktiloStrafi bilirim, askerlikle alB.
kam yoktur. Her türlü referans vere-

Müteferrik 
* Piyano derSI veriyorum Nota 
veya pratik olarak çabuk öjtretlrlm. 
Fiat ehvendir. HakiJ.at aazetesinde 
(Piyano) rumuıuna mektubla müra .. 
caat. (32) 

_Devlet Demiryolları i. U. MÜıiÜrlüğünden: ) 

yen hacil ve bednam edecek bir cina
yet işlediler. Kendilerini müdafaa ve 
muhafaza eden kıhclarımıza kartı, men 
fur bir nankörlük J(österd.iler ... Kaül 
imparator, kumandanımıı. Roje'yi öl
dürmekle ne kazanmış oluyor. Eğer, o
nun ölümünden sonra, biz.im de gemi
lcrimi1e binerek geldiğimiz yere gide
ceılimizi sanıyorsa, çok aldanıyor ... Ka
talanlar!.. Gözünüzü açınız. Bizi bun
dan sonra, başka bir vazife bekliyor. 
Size, bu vazifeyi bir tek kelime ile hu-
18.sa edeceğim: .İntikam!...• 

* Halil Beyin hilesi 
, Halil Bey, Bizaruı muhitinde cere

yan eden hidise1eri, en ince teferrü
alına kadar takib ediyordu. Evvelce 
(gene ve Jttizel) zevcesinden başka bir 
şey düşünmiyen, mahud Dimitriyos, 
Halil Beyin sayesinde zengin olduk.tan 
sonra, artık bir diplomat kesilmişti. 
Halil Beye karşı beslediği minnettar
lık rabıtasınden da, bir :ıerre bile ek
silmemişti. 

Halil Bey ile Türkopolların kahra
manlıklarına en büyük fQhid olan bu 
iyi kalbli Rum, onlara karşı gösterilen 
hıkııı:hılı bir türlü hazmedemiyor .. 
k•hraman Türklerin hakkını ıasbeden 

General Aleksiyos'tan başlayarak bü
tün Bizanslılara linet okuyordu. 

Halil Bey, Biz.ansı terkederken ona 
mühim bir vaı.ife tevdi etmişti: 

- Dimitriyos!. .. Ben, öyle bir ada
mım ki Bizans tacı ayaklarımın altına 
yuvarlansa bile, bir tekme ile uzaklara 
fırlatırım. Çünkü ben. (hürriyet)e ta
pan bir insanım. Daha do~rusu, (bir 
abam var, atanm, Nerede olsa, yata
rım) .... Onun için ben, Bizanslılardan, 
hiçbir hak dava etmiyorum. Fakat, 
kahraman ve fedakir Türkopollarıma 
RÖsterilen kayıdsızlığı da, kabil değil 
hoş göremiyorum. Onun için ben, za
manını bekliyecefi;im. Ve bu kahbe Bi
ıansa, müthis bir darbe indireceğim ... 
Bizans kalt:"sine girerken bana nasıl 

rehberlik ettinse, •imdi bu işimde de 
bana yardım edeceksin. Bizans hudud
ları içinde cereyan eden hidiscleri. bü
tün inceliklerilc bana bildireceksin. 
Demişti. 

Halil Beyin tevdi ettiği bu gizli va
züe, Dimltriyos'un pek hoşuna gitmiş
ti. Artık ondan sonra, bütün zamanını 
h8diselerin takibine ve onları mufa"sal 
mektublarla Halil Beye bildirmeye has 
retmişti. 

* Branje'ııiıı oöylediğ.i heyecanlı nutuk, 

! Birlııcililnun 1940 

Vatanda anaya, huıur, yavruya sıhhat vermeie hidim yegıine 

Türk müslahzaralı Ç A P A M A R K A'dır. 

Bizans muhitine akseder etmez, müt-
1..iş bir tesir husule getirdi. Mukaddes 
sarayda ikamet eden imparator Andro
nikos'tan, Haliç sahilinde sefil bir ku
lübede yaşayan idi bir balıkçıya ka
dar, bütün Bi7.anslıları korku ile tit
retti. Çünkü, bir sürü hırsız, yağmacı, 
korsan ve çapulcudan mürekkeb olao 
Katelan ordusu, e~er Bizans surlenna 
hücum edecek olurlarsa, Latinlerden 
daha fazla tahribat icra edeceklerdi. 

Bizanslılar, bu korkudan tiril tiril 
titreşirlcrken, Dimitriyos'tan Halil Be
ye bir mektub "eldi. Bu sadık Rum, 
Branjelnin söylediıij o müthiş ve teh
didkSr nutku, aynen kaydettikten son
ra, bunun Biıanstaki aklslerinJ de bü
tün tafsilitile bildirmişti. 

* Halil Bey, derhal (İshak) a haber 
gönderdi. 

Servet ve şöhret hırsile dünyanın en 
korkunc maceralarına atılmaya mühey 
ya olan bu arkadaşı gelir gelmez, a
ralarında şu konuşma geçti: 

- Hazır mısın. İshak? .. 
- O da söz mü? .. Alimallah, yay ~-

biyim... Hemen, sıçrıyarak yer göster. 
- Topladığın adamlar, kaç kiti ol

du? .. 


