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Yoksul köylüye 
tohumluk verilecek 

Ankara (Hususi) - Rükümet •Öt:menlere. 
:toksuJ ve muhtac kö:vlüve tohı.Mııuk ve ye
tneklik bui:day tevzi etmek it ır kıumn 

IG\'ihası hanrlamışhr. Layiha '*Jllllnlerde B. 
&!, Mec:Jislnde müzakere edilecektir. 
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lırilli Birliği 
l"e Prens 
~Of 'ün nutlııı 
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Eğer memleketin her 
hQngi bir kö,eainden bir 
lecQvÜz vaki olursa, eaki
•ile kıyas kabul etmiye
Cek derecede mükemmel 
01Qn Yugoslav orduları
ltın milli tarihlerine 
:Veni birçok fan ve feref 
1Qhifeleri kaydedeceğini 
"'"hakkak görüyoruz. 

V 
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uroılavya Milli Bırlıgının 
yıldönümü evvelki gün 

~·ti• , bütün Yugoılav me!"le
~~tl •1nde heyecanlı merasımle 
1(, jntnııtır. Bu münasebetle 
l>ıiU ~~ibi Prens Pol, Yugoslav 
~ 'hnın milli hislerine tem ter
!-.İ· •n olan rüzel bir nutuk ıöy
~ıı'· llugünkü Balkan Birliği dev
~t\ inin en mühim bir rüknü o .. 
iıııı Ugoılavyanın, içinde yafadı
dİiı!.• tu fevkalade günlerde ne 
~-~düğünü ve herhangi bir te• 
d't llt kartısında nasıl hareket e
d .... ~ği!'i zaten biliyorduk. Fakat 
~ilı· ~~n en ziyade ıalahiyet aa
İı,: ıı- ağzı tarafından derin bir 
'lıl 11 ve yüksek bir kanaatin mah 
~· İfadesi olarak İ§İttiğimiz 
d• •tli cümleler, bizi pek ziya
t01~eııınun etmittir. Evveli Yu
''t '"Yayı tetkil eden Sırb, Hır· 
L,·· 1 SioYen milletlerinin bu mem 
:'l<•ı. b ~l. . azı makıadlarla sokulmak 
titıit\den aynlık ve anarıi fikir)e .. 
~ ~~ taıııamile bertaraf ettiğini ve 
\>~ ~81•v milletinin tek bir fuur 
11,.,'~cdan halinde ve Krallık tacı 
l>ı4l 11da çelik gibi kudretli ve 
><>tı, .. •nid bulunduğunu öğreni
li)•l~· Yuroslavya bu kudretli va
'İtd 1 tnuhafaza ettikçe ona ha
liıı h' bir tecavüz yapJbilmek i
~ ~ •ylj düıünmek ..- uzun boy
ltıı ... b yapmak ilUiu eder. Ge
~,,~•rbde Avusturya ordularına 
l;;..,,,k :taferlerle mukabele eden 
l~"'I< Sırbistan ordusu, .U.cak ka
ıı...,,~lıtıan kuYVetleri karımnda 
iti• •ketini adım adım müdafaa 
'' ~•k Korfu'ya çekilmit ve son
...... ;zlum Kral Alekıandr'ın ku
dııı. ••ında olarak gene adım a
t., ~Urdunu iıtirdad etmiıti. E
ı.,;,,llıeıııleketinin herhangi bir kö 
'l~~·n bir tecavüz vaki olursa 
'"'•~le kıyas kabul etmivecek de· 
"'d~l • ıtıükemmel olan Yuroslav 
b~ •rının milli tarih!erine yeni 
d~Cok •an ve •eref sahifeleri k~y
~bi •c~.iini ıimdiden muhakkak 
~. ~orüyoruz. Prenı Pol diyor 
~~t -~illetimiz bu toprağa aıkı SU• 

>ı~ hağlıdır. Bu toprak Üzeri.,cJe 
~-~ "'•k ve bu toprağın ıahibi ol
•lt1 hakkını ne büyük fedak~r
!ıııı: ~•hasına elde etmiı oldu. 
~i, hıliyor. Memleketimiz ye,il 
lnd~••a batında yaratılmıf de-r,. 

"1·1 1 
let ve vatan mefhumlanna, 

Necip Ali KÜÇÜKA 
[ı\rka.sı sahile 3 ıütwı 7 de] 

uçuşa hazırlanırken 

Askeri vaziyet 

Üç cephede 
cereyan eden 
muharebeler 

İngiltere ile Almanya arasında· 
ki hava mticadeleA.i, rayrimi.L~id 
ha\'alnr dflla}·ıı;;ile olduğuna ,üp .. 
he edihniyen kı!a bir hafifleme· 
dtn 80nra tekrar tiddetJenml,ür. 
H«"r iki memlekette asırlık emek
lerin mahsulü olan eehjrler ve e· 
serler mahvolmakta de\'am eder
ken İn~li7ler, son -ıamanlanla 
sayısını bir hayli artbrdıkları kü
çük ve Sf:ri hiicumbotlan, lilo
larile Simal ,., l\tant denizlerin
deki Alman ıemi karilelerine de 
ıı:aldırı~lannı sıklattırmağa ve e· 
henı.tniyetli neticeler elde etmeğe 
ba~lanuşlardır. 

İnK)Jiz deniı ve hava kuvvetleri, 
xarbi, merkezi ve şarki Akdenh;
deki hakimiyetlerini her gün bir 
~rça daha arttırarak nıuhteli( 
ltal)·an :şehir \'e üslerini mütevali 
bir surette bombardıman etmek
te ve İtalyanlar üz.erinde el.İC'İ ve 
yıldırı<'ı tesirler ve basarlar hu .. 
sule ıetinnektedirler. Bu cümle
:en olarak, 27 ikindteşrin günü 

ardunya açıklarında vukua ge
len son deniz muharebesinden 
sonra ha\.·adan Brendiri ve denİL
den Trabluscarb ehirlerindf'ki 

[Arkası "8hUe 3 sütun 4 I•] 

Arnavudlukta 
Cok şiddetli 
muharebeler 

cereyan ediyor 

İtalyanlar fazla 

miktarda zayiat 

veriyorlar 

Birkaç İtalyan alayı 
güç kurtuldu 

Londra 4 {AA) - Londra· 
nın resmi mehafilinde Yunanlıla
rın Arnavudluktak.i vaziyetlerinin 
pek nükemmel olduğu tebarüz et· 
tiri1mektedir. 

Manastır mıntakasında. ltal -
yanlar gün geçtikçe Yugoslavya 
hududuna doğru tardolunmakta · 
dırlar. Pogradeç mıntakasında l
talyanlar, Yunanlılann beklemek
te oldukları bir hücumda bulun
muşlardır. Çarpışma gayet çetin 
olmuıı. neticede ltalyanlar tardo
lunmuılar, büyük zayiat vermİ§· 
!erdir. 

İngiliz tayyareleri Yunanlılara 
kuvvetli yardımlarda bulunmak
tadırlar. 

Dünkü muharebeler 
Atina 4 {AA.) - Mütead 

did Yunan tayyare filoları lıalyan 
tayyare dafi. toplannın ııkı ate· 
§İne rağmen. İtalyan yollarının 
muvasala noktalarını bombala • 
mı~lardır. Bu sırada İtalyan avcı 
tayyarelerinin görünmeıi üzerine. 
şiddetli bir çarpıııma olmu;ı, iki 
İtalyan tayyaresi düşürülmü,tür. 
Bir Yunan tayyaresi üssüne dön· 
memiıtir. Yunan kıt'aları ıiddetle 
çarpııarak. Aya Sarandi istikame· 
tinde bir buçuk kilometre ilerle
mejle muvaffak olmuılardır. Er· 
gİri mıntakasında Yunan kuvvet· 
leri çok ehemmiyetli iki ıtratej ik 
nokta İşgal etmi§lerdir. Bu mınta· 
kada da bilhasaa Horonada ıid
detli çarpışmalar olmuııtur. Mu· 
hasara edilmek üzere olan birkaç 
İtalyan alayı gayet ıeri bir ıu
rette çekilerek.Yunanlılara yüzden 
fazla esir bırakmıılardır. Şimal
de, Moskopoliı'in solunda Yu -
nanlılar çevirme hareketlerini ar
tırmı§lar, mevzilerini ileri almışlar 
dır. 

İtalyan tayyareleri Yunan ile
lemesine mini olmak için mu
vasala yollarına bombalar atmıı 
ise de bir netice elde edememi~
lerdir. 

Yunan Veliahdinin refikası cepheden dönen yaraldan ziyaret ediyor 

-----------------
Ticaret Vekaleti 

umum müdürleri 
arasında değişiklikler 
Ticaret V cka~_cti erk&nı ~rasın ~ 1 Ticar~~ .Y :k&let~ iç Ticaret U. 

da bazı tebedduller olacagından mum Mudurı.i Cahıd Kerim, Dış 
bahsetmiştik. Ankaradan gelen Ticaret Umum Müdürlüğüne, ls
haberlcre göre, Dış Ticaret T eş- tanbul Mıntaka Ticaret Müdürü 
klli.tlandırma Umum Müdürü Ser Avni Sekmen, İç Ticaret Umum 
vet Berkin, Ticaret Vek8.letinden Müdürlüğüne, Dış Ticaret mua· 
ayrılmıı. Maarif Vekaletinde Ta- vinlerinden Celal Yarman da, is
lim ve Terbiye azalığına tayin e· tanbu1 Mıntaka Ticaret Müdi.irlü
dilmiştir. Esasen Servet B~rkin, p:une tayin edilmişlerdir. Celal 
birkaç ıııene evvel de Maarif Ve- Yarman, bundan evvel Londra ti~ 
k8.leti kadrosunda felsefe ve İçti- caret mümessilliğinde ve Türko· 
maiyat muallimi olarak çah§mak- fis Reis muavinliğinde bulunmu§· 
taydı. tu. 

• 
Milli Piyango 

kuponları 
AKSAM GAZETESİ Okuyucularımıu daiıttıfımız Milli ~iyanro 

biletleri. için biriktirilen kuponlann nihayet 

bu aym 6 ncı cuma l{iinü saat 12 ye kadar 
idarehanem.ize ıönderilmesi 1i.nmdır. 

Fiab 5 kuruş 

1 il 1 

enı ve mu ım arar ar 
Küçük memur maaşlarına 

zam yapılacak, iekaüd 
kanunu da değiştirilecek 

Milli korunma kanununda ye• 
ni icablara ıöre yapılmaıı takar• 
rür eden tadilat üzerindeki tel· 
kikler nihayet bulmut ve hazır. 
lanan kanun layihaıı Batvekale
te verilmittir, Yapılan tadilatın 
en mühim noktası cezai hüküm• 
lerin tiddetlendirilmit olma.ıdır. 
Ayrıca hükiimetin lüzumlu gör· 
düğü tetkili.tı yapahilmeıi için 
de salahiyet verilmektedir. 

Diğer taraftan iate itlerile met 
gul olmak üzere kurulacak tet
kili.t etrafındaki hazırlıklar da 
tamamlanmıttır. Tetkilat, Tica
ret Vekaletine bağlı bir <laıe 
Müstep.rlığı) halinde kurulacftk· 
tır. Bu husustaki kanun liyiha11 
da hazırlanmııtır. 

Projenin pek kısa bir zftman 
içinde Meclise verilerek müıta .. 
celiyet kararile müzakere ve ka· 
nuniyet kesbedeceği bildirilmek-

Bulgaristan 
Hariciye Nazırı 

mühim bir 
nutuk söyledi 

«Türkiye ile mü

nasebetlerimizi 

arttırıyoruz» 

«Bulgar hududundaki 
Türk tahsidah müdafaa • 
maksadile yapllmışhr» 

Sofya 4 (A.A.) - Bulgar a
jansı bildiriyor: 

Hariciye Nazırı Popofun nut
kunda Türkiye hakkındaki kısmın 
metni aynen ıudur: 
Komşumuz Türkiye ile müna· 

sebetlerimiz iki memleket araıın
da mevcud dostluk, bitaraflık, uz
la~ma ve hakem muahedeleri zih· 
niyeti dahilinde devam ve inkiıaf 
etmektedir. Burada bazı hatib
ler tarafından tebarüz ettirildiii 
gibi Türk matbuatında ekseriya, 
iyi kom§uluk münaaebetlerimizi 
gölgeli yapabilecek mahiyette ya
zılar çıktığı doğrudur. Fakat, iki 
hükUmet arasındaki münasebetle· 
rin karoılıklı hürmete ve dostluğa 
dayandığını ıöylemekle yalnız 
Bulgar hükO.metinin fikrini ifade 
etmediğimi sanıyorum. Türk 
T rakyasındaki askeri hazırlıklar 
hakkında, Türk hükumeti, bun
ların yalnız tedafüi mahiyette ol
duğunu bize bir çok defa etmin 
etmiştir. Son zamanlarda yeniden 
bu tarzda teminat aldık ve şundan 
katiyyen eminiz ki aramızdaki iyi 
kom~uluk münasebetleri inkişaf 
etmekte ve kuvvetlenmekte de -
vam edecektir. 

Sofya 4 (A.A.) - Bulgari•
tan Hariciye Nazırı popof Sob -
ranvada irad ettiği bir nutukta, 
ezcümle şöyle demiştir: 

c- Bulgaristan, harb dışında· 
r Arka§I sahife 3 sUtun 5 tel 

Yakında 
Deieili tanınmı'JI romRncımız 

Sabahaddin Ali'nin 
35 jt:ün kadar sürecek 

Kürk Mantolu 
Madonna 

Adlı büyük hikivesini tefrikaya 
baslıvaca~ız. 

İaşe Müsteşarlığı 
• 

tetkikleri de bitirildi 
tedir. 

Bu Müsteıarlığın vazifeleri, is
tihsalitı tanzim ve tezyid, rıda 
maddelerinin sabımı kontrol ve 
murakabe olacaktır. Toprak 
Mahsulleri Ofisi ile fiat tespit ve 
murakabe komisyonlan da bu 
Müıteıarlığa bağlanacaktır. 

Küçük memur 
maaşlarına zam 

Bunlardan batka, Ankaradan 

haber verildiğine röre, küçük 
memurlann maaılanna bir mik· 
tar zam yapılması da esas iti· 
barile kararlaıtınlmıt ve bu it 
etrafında tetkiklere baılanmıthr. 
Buıı\lnkü hayat pahalılığı kartı· 
sında, küçük memurlann maaı· 
lannm az bir miktar halinde kal
mıı olması, hükumeti hu tedbi
re ıevketmektedir. Ancak, bu 
tetkikler, hurün için derhal ve
rilecek bir karara müncer ola· 
mıyacaktır. 1941 mali yılı büt-

Rumanyada iki sene evve1 öldürülen Demir Muhahz1arın şefi Codreanu 
aslen bir Lehli idi. Senelerce evvel Rumanyada ektiği tohum şimdi 

memleketi cı,ant ve anarşi içerisine atmış bulunuyor. 

Vatman 
ücretleri 

ve biletçi 
artacak 

Vali 11iıdedi~or 

7'ram11ay biletlerinin 
ltüsuratı da ltaldırılacalt 

Şehir Meclisi, dün, şubat ayın
da top1anmak üzere bu içtima 
devresini bitirmiştir. Meclis dün 
Elektrik, Tramvay, Tünel idare
lerinin 941 bütçe ve kadrolarını 
tetkik etmiııtir. Azalardan bir kıa
,mı vatman, biletçi ve kontrolör
lerin maa§larına bir miktar zam 
yapılmasını istemişlerdir. Bu te-

mennilerin ilk fırsatta yerine ~e
tirileceği Vali tarafından kendi
lerine bildirilmiştir. Bunu mütea
kıb Vali, azalara mesailerinden 
dolayı te§ekkür etmiştir. 

Tramvay ücretleri 
Tramvay ücretlerindeki kü~u-

1 Arka.sı sahire 3. sütun 6 da 1 

lşılılarını ltarartmıyan 

273 ev ve dükkan 
sahibi ceza görecekler 

A b. · · ·kinci g•celerı' I para cezasına mahküm olacak-
yın ırıncı ve ı ... .. .. ı· 

yapılan kontrolde ıışıklarını tali- lardır. Suçun tekerrllfu ha ınde 
mata uygun bir şekilde ma~kele- para cezasından başka ayrı~a 1 S 
miyen bazı vatandaşlar ihtar al- günden 6 aya k~dar da hapıs ce-
mışlar ve isimleri tespit olunmu~· zaıu göreceklerdır. . . 
tur. Işık karartma nızamnamaıne 

Dün gece yapılan umumi kon- riayet etmiyen ıoförlerin adedi 
trolde bu vatandaşlardan bazıla- gün ge("tikçe artmaktadır. Bunla
rının hala ışıklarını ma~k"leme- nn tenha semtlerde projektör1e
dikleri görülmüş ve 2 7 3 ~" ve rini yaktıkları görülmüştür. Bu· 
dükkan sahibi hakkında ceza zap- nun için Altıncı şube müdürlü~ü 
tı tutulmuştur. bademe Topkapı, Edirnekapı, Ar 

Zabıtlar bugün Müddeiumumi navudköy, Şişli ve sair semtlere 
liğe verilecektir. Bunlar birinci de aeyrü,efer memurlan gönde
defa ~ liradan 5 Q. liraya kadar (D0\'11111 &alıife 3 sütun ı de) 

çeıile, yani gelecek haziran ha· 
tından itibaren bu zamların ya· 
pılacağı anlatılmaktadır. 

Tekaüd kanununda 
tadilat 

Diğer taraftan, askeri ve mü]. 
ki tekaüd kanununırn 66 ve 67 
nci maddelerinin tadili hakkın· 
daki kanun liyihaıı da Meclis 
ruznamesine alırun14tır. Li.yiha· 
ya göre, tekaüd teıkilitı olmıyan 
mülhak bütçeli dairelerle hususi 
idarelerden ve mülga ıehrema· 
netlerinden maaı alanlann ve 
muaUimlerin umumi müvazene
ye dahil hizmetleri veya umumi 
müvazeneden bu idarelere ge .. 
çenlerin bütün memuriyet hiz
metleri tekaüdlüklerine sayıla
caktır. 

Rumanyada 
Lejiyonerler 
polisi 
lağvedildi 

Basvekil, Tran· 
' 

silvanyadan 

bahsediyor 

«Fırtına koptuğu za· 
man dahilde zayıftık 
onun için hududumuzu 
muhafaaz edemedik» 
Bükree 3 (A.A.) - General Antones 

ko ile lejyonerler lideri Horia Sima 
Transilvanyanın Rumanyaya ilhakının 

22 nci yıldönümü münasebetile İnlia'ya 
giderek orada yapılan merasimde hazır 
bulunmuşlar, Horia Sima söylediği nu
tukta, Transilvanyanın Rumanyaya il• 
ha.kının idillne bir karar olduğunu ve 
bu sebeble kararın tes'id olunduğunu 
anlabnıflır. 

General Antonesko da şu sözleri IÖY• 
Jemiftlr: 

•- Fırtına koptuğu zaman dahilde 
yıftık. Onun için hududumuzu mü • 
dafaa edemedik. Transilvanyıhlardan 

ıst.ı.rablarına rağmen meyus olınama· 
tarını istiyorum. Herkesten evvel bu
rada biz vardık. Herkesten sonra biz 
kalaca~ıı.• 

Lejyonerler polisi 
kaldırıldı 

Bükret 3 (A.A.) - Stehıni: Batvekil 
muavini ve lejyoner hareketinin ku -
mandanı Horia Sima tarafından imza 
edilen bir emitname ile lejyoner poli
sinin tesanüde doğru intikal safha!iın
da lejyoner rejimine yardım etmekten 
ibaret olan va'tiies..ini bitirmiş olduğu 
için liğvediimlt oldu ... unu ve bütün 
memlPJ..ette bu günden itibaıen faa
liyetle b'1Iunmıyacağını bildirmiştir. 
Bu teşkili.tın azası, lejyoner kadrola· 
nna alınacaktır. Liyakatleri ~öriılenler, 
devlet polis teşkilitına a:ınacaktır. 
Yalnız lejyoner kumandanları emrin
dP dahili bir organ ipka edilecektir. 

Maniu'nun nutku 
Moskova 3 (A.A.) - Tass ajansının 

bir telgrafına göre, Rumanyada Demir 
Muhafızların cinayetlerinin kurbanla
rından biri olan Magrearu'nun mezarı 
batında, milli köylü partisi lideri ?ıia· 
niu tarafından sötlenen nutuk, Rumen 
'"8.nsürü taraf1nd1tn tayyedllmiştir. ?ıfa
niu, demokrui mücadillerinden olan 
ve bu uğurda hayatını feda eden Mag
rearu'yu methetm1'tir. 

Demir Muha(ızlar tarafından evin'" 
den kaldırılıp yol kenarında kurşuna 
diri.lmiı olan sabık Baıvekil Yorga'nm 
hattrssını hürmetle yi.deden fl.Ianiu, 
Yorga'nın Rumen ilim ve kültürüne 
yapmış olduğu hizmetleri tebarüz et• 
tlrmekte idi. 

[Aıkası sahifo ~ ıülun ı do) 
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Kırkambar : 

Ka31bolan sesler! 
Rahmetli Ahmed Raıimin cMaballe aralanndan kaybolan ıes

len diye küçük bir yazısı vardır ki, bu çok hoı ve zarif yazı, ede
biyat antolojilerine bile girmiıtir. Oıtadm, bu yazısında, mahalle 
aralanndan kaybolduğu gösterilen o ıeılerden sonra, bakın12, or
tadan daha neler, hangi seıler kaybolmuıtur: 

Baıtaki nida edata olan «ya» dört ve aondaki «JU» hecesi 
iki elif miktarı çekilerek ki.h kııbadan, ki.h tizden ve bepıi de iıtab 
açan makamdan olarak: 

- Yaaa •• Turıul •• 
Gene baıtaki nida edatı «yu iki elif ve sondaki na• heceai 

de aatıcııına ve yerine röre dörtten ıekiz elife kadar uzatılan ve 
hepıinin de nakaratı ckaymak gibi» olan ve ıene bepıi de ma
kam itıoarile, biraz da Karagözdeki Amavudun: 

cTumadan çırpar bezini• 
Türküsünü hatırlatan: 
- Yaa .• Boozaaaaal 
Fakat, niçin bunlar böyle idi, niçin turtunun, bozanın batına 

h irer cya» konuyordu da helvanın, kadayıfın, palamutun, toriğin, 
portakalın baılanna konmuyor ve meaeli bunlar: lurtu ve boza 
sibi cYa helva! Ya kadayıf! Ya palamut! Ya torik! Ya portakal! 
diye satılmıyordu. Nida edatlannın en batın aayılanlanndan olan 
cYah• edatı, ötedenberi, en b üyüklere, en hürmete, tazime li.yık
lara, en ıevilenlere karıı kullanıldığı için, ihtimal turıu ile boza da 
eski zamanlarda ııövdeye indirilen ıeylenn en batın sayılanlann
d an, en hürmete, tazime li.yıklanndan, en sevilenlerinden olac•k ! 

Biz aelelim gene maba1le aralarından kaybolan ve yavaı ya· 
•aı kaybolmakta olan seslere: 

Önce bir iki düm, tek .• sonra hafif bir tarik vay vay •• daha 
aonnı, pencereden verilen bir İfa.ret üzerine: 

- Taralara ciftarala ..• Dümbürteke dümbürtekl 
Ve miyanesi: 
- Oob, af8iıdan yavrum, af8iıdan 1 
Son derece asabi, tiz, titrek ve hazan, tamamile yapmacıklı: 
- Boyun boıun devrilıin İnf'lllab, boyun boıun 1 
Yan ağlama, yan tehdid, yan naz ve niyazlı ve ıenizden 

l<onuprak: 
- Y aa .. ben para isterim!.. Para ver bana! 
Helecanlı, hafakanlı, bayılmalı bir eda ile: 
- Bir ıeycikler demem, Allahından bul emi, seni doğuraca-

iıma laf doiuraydım 1 
Ayni zamanda kapıyı tekmeliyerek: 
- Sen bul!. 
Yalnız kelimeler değil, harfler dahi aiızda çiğnenerek sakızlı, 

sıcırlı ve ezik büzük bir halde: 
- Diyinnenler taaamir ediyorum, diyirmenci!. 
- Şİfman bakkal, yağ tulumu! 
Bir Çetid Balat ve Hasköy ahenk ve talikati ve dil çabuklu-

iu ile: , 
- Hem.men •• yelir yelmez •• amman, umman vermez!. Tak! 
Hanııi m11kamdan, hangi usulden olduğu pek belli olmıvıın 

yelim yelili bir melodi, yalap f&P bir düzen ve ekserisi 11tma ıör
memiı bir ıeıle: 

Küçükhanım yakıyor manııalını 
Unutmut teldolabın mandalını 
Kedi aıırmıı dolabdaki ıucuk kangalını 
Yandi keten belvaaa I. 

-
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Hindistanla ticaretimiz 
inkişaf ediyor 

Basra yolundan yeni mallar bekleni
yor. Hatta bu yol üzerinden bir Hind 
heyetinin Türk.iyeye gelerek, Hind ku
maşları, ipekli mallar satacağından 

bahsedilmektedir. Ticaret Vekaleti 
Hindi.stanla ticaretimizi artınnak için, 
Dıt Ticaret müdür muavinlerinı.len 
'Iurhan Celili Romaya gönder .. 
mjşti. Turhan Celal, Bombayda aene
lerdenberi ticaret mümessilliği yaphğı 
için Bombayın ticari muhitine kar~ ı 

hiç de yabancı değildir. Şimdiye kadar 
Turhan Celilin Bombayda yaptığı te~ 

maslardan müspet neticeler de elde e
dıl""'Ur. Nitekim Bombayda kuma,
çılardan mürekkeb bir heyetin, burr;.ya 
ıelmesi de ,bu temaslar neticesinde el
de edilmi1tir. 

Hind lcumat !abrikalan, harb -
den aonra büyük bir buhran geçirmek
tedirler, Avrupa yolu kapalı olduiu 

için Hind kumaşlarının satışlan azal .. 
mı,tır. Bu yüzden Hindistanın sanayi 
erbabı mallarına yeni mahrecler ara
mak mecburiyetinde kalmı.ştı.r. Diğer 
taraftan, memleketlmlı:de de kumaşa ve 
her nevi manifatura eşyasına karşı 

lhtlyac hissedildiği malümdur. Bu iti -
barla darbımesel haline giren bulun
mu Hind kumaşlarının, memleketimiz
de revac göreceğine şüphe yoktur. 

iz MİR rtlTüN PİYASASI 
Günün en mühim mevzularından biri 

de, İmı.ir tütün piyasuıdır. Piyasa, ö
ııümüzdeki hafta içinde açılacaktır. 
Buna aid hazırlıklar bitmiştir, Ameri• 
kan kwnpanyalan merkezlerinden tali
mat beklemektedirler. Tütün alıcıları 
aruında İngiliz ticaret birliği, Alman 
ıigara fabrikalarının tröstüne mensub 
milmessiller de bulunmaktadır. 

İzmir tlltün piyasası hakkında İzmir 
eaıeteltrinden birinde gördUğümii.ı bir 
makaleden fU parçayı aşağıya ahyo -
ruz. 

Ege mıntaka.sının her yerinde tütün 
mahsulü saltfll hazır bir vaz:iyetl" gel• 

Edebi roman 

A·NA 

Oıman CEMAL 

Makine ile 
• 

zıraat 

Macarislan ve İngiltere· 
den ziraat makineleri 

geliyor 

Macarlatana evvelce ılpari' edilmiş 
olan ziraat makinelerinden mUhlm bir 
parti dün Tuna yolile llmanınuUı gel· 
m.i.ş;tir. İçinde müteaddid harman ma

kineterile traktör, ıJraat makineleri ve 
yedek parçalar bulunan bu parti güm

rüklerden kısa bir zamanda çıkarılarak 
evvelce teıpit edilen ziraat mınt:ıknla
rına gönderUect:kUr. Bir müddet evvel 
İngilterf!den gelm mak.in~ler fuliyete 
geçmiftir, Makineli ziraatten son za
manlarda ümidin fevkinde iyi neticeler 
alınmı,tır. 

mi,Ur, Yapılan hesablara göre tütün 
rekoltesi, yalnız İzmir vılAyetlndo 
13.654.000 kilo, Ege mıntakasında 
34.000.000 kilodur. Bu sene İzmir vua .. 
yetinin Ödemiş, Seydiköy mıntakala
rında, Akhisarda mahsul çok neflstlr. 
Rekoltenin heyeti umum.iyesi geçen se
nekinden çok daha üstündür. 
Amerikalı firmaların tiltün piyasası 

karımndaki vaıJyetleri kat'! olarak bi
linememektedir. Her sene memlekete 

24 milyon lira döviz temin eden en 
kıymetli ihracat mahsulümüzün, piya
sanın açılacağı bugünlerde karanlık 
içinde kalmaması çok lüzumludur, 

Filhakika İngilizler bu sene daha çok 
tütün alacaklar ve Fransızların geçen 

sene giriştikleri uzun müddetli muba
yaa taahhüdünü de yerine a:etirecek -
lerdir. Bununla beraber Amerikalıların 
piyasaya iştirak etmeleri lizımdır ve 
bunda fayda vardır. Ticaret Vekılleti .. 
miz tütün piya!tasının açılışile yakından 
alikalandığı için müstahsilin neticeyi 
emniyetle beklemesi lcab eder. 

Tefrika numarası : 58 

KIZ 
Yazan: P ER İDE CELAL 

Mürıideye gidecekti. Faııl orada idi. 

1 

konusuP f(\ilerk~n görüyor, sesini çı
Ba9kslan da olacakb. Dan.., e~lence kann1y1Jrdu. Yalnız o eğri tebessümile 
içki .. Başı dönüyordu, atrşi vardı. At- Rözlerini kısıp bir an bakıp ~eçerdi. 
nını tuttu. Odanın ortasında çıplak Alev, bir Uımanlar •Beni sevmiyor 
omuzlan üşüyerek bir an kararsıı mu?• diye kendi kendisine sormuştu. 
durdu. Hayır, bu da de~ldi. Başka hiçbir ka-

Ahmed şaş:ıracak, diye düşündü. O- dına bakmıyordu. Alev istedi~i zaman 
na çıkmamaya söz vermişti. Omuzla- arzu , ihtira~la dolu ~eHvordu. Alev tıı: ... 
rıru &ilkti. Ona bir çok şeylere söz temedili zamansa ı~rar etmiyordu Ser.'\ 
veriyordu. Fakat hiç birini tutmuyor- ber yaışamaya başlad1klarının daha ilk 
du. Ahmed de ısrar etmiyor. surat ııünlerlnde bir KUn töyle demişti: 
aurak, yahud başka türlil ken<linl _ FenalJk ve iyilik her ne i!;tersen 
rahabtz etmiyordu. Garib bir ta- yap, mltni olmıyacatım. Tabiatini bil i 
b~.,.tl vardı. Ba,,kalarlle ae-e<'ne 

#> ....,.. 
1 yorum. Vıhşl bir ku!J 1tiblsin. Seni kay 

Habersiz KCÇ kalışlanna, bazı erkek- betmeme.k ~in ıerbe!t bırakmalı. Ben 
l~re korşı tak.ındı~ı ümidverlci serbest de Ovle ya caKım. 
taVlrlara karışma••ı. "eseı• Fa••lın y 

•CU ın .. ... e starlb lr ~k.Jlde aülmilştü. Ha-
nısıl ıözünün lt:lne btıktıkını, kendiırıl· klkaten dediı(ini yapıyordu. Alev, is
nin de ona 001 bol vüzverdi.tinl 1ör.. tirahat etmek, kimseyi &örmemek isti 
dütü halde bu adamı sık sık davet e- vor, drrhal a-pftrtımanın kapılarını ka
diyordu. Sırası gelince Fazıla sokulmu~ payor, kimseyi içeri aJmıyordu. Alev 
danaederken, Yahud onunla ajız aAıza ellenmek istediği zaman, onunla her 

HAKIK.A:'l 
'I Birincikanun 1940 -~ 
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ŞEHİR ve MEMLEKET ._H_n~a-"e_,, __ 0.90.~,~~T~M., .. 
H A B E R L E R I

• (Dilnkiı nüshadan devam) ı Uklara gömülü, yatağında oturmuş, "'' 
sl:ı ıadasıı: yeğenini dinliyordu. Birden .. 

- m - bire yeğ-eninin sözünü keserek: 
İlkbahar A:elmişti. Islak sokaklarda, _ Azizim, dedi. Beni çocuk yerin• 

Ticaret Birlik -
lerine ne şekil 

verilecek? 
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istanbulda 3 
üncü mesai yıh 

gübreli buz. parçalı:ın arasında, küçük koyup da böyle hazırlıklara kaUoşrna"1 kilçUk derecikler, hızlı ıı.rıltılarla a- yın ... Ben, bir hıristiyanım., Her ıe'f 
kıp gidiyordu. bilirim. Hatti çok yaşayamıyace~ 

Birliklerin umumi katibi 
Salih Bankoğlu 

Ankaraya gidiyor 
Ticaret Vek&leti ithalAt ve ihracat 

birlikleri hakkındaki tetkiklerine de
v&.m etmektedjr. Alınan haberlere göre, 
mevcud birliklerin Mıntaka Ticaret 
müdürliiitüne devredilmesine karar 
verilecektir. Son zamanlarda Mıntaka 
Ticaret müdürlüğü dışarıdan gelen it
halit eşyasının tevzii hu~u!lllnda nizım 
bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan 
ayni gaye ile tetekkül eden ticaret 
birliklerile Mıntaka Ticaret müdürlü· 
ğü ara~ında sık sık ihtilaflar zuhur et
mektedir. Ticaret Veklieti bu Ihtilif· 
lara meydan vermemek için birliklerin 
Mıntaka ticaret müdürlüğüne bağlan
maaında dnha büyük faydalar gör -
mektedir .Bu suretle birliklerin umumi: 
k8tibliği liğvedilecek, bu vat.i(eyl Mın
taka Ticaret müdürü ifa edecektir. 

Birliklerin umumi katib muavinleri 
vazifelerine devam edeceklerdir. İtha
lit ve ihracat birlikleri umurnt kitibi 
Salih Bankoğlu bu meseleler hılkkında, 
Ticaret VekAletinden talimat almak ü· 
ıere bugünlerde Ankaraya gidecek
tir. 

Tıb Fakültesinde 
yeni profesörler 

Tıb fakültesi dahiliye doçentlerinden 
doktor Ekrem Şerif Eııell, doktor Mu
zaffer Şerlf, Arif İsmet, radyoloji ens
titüsü doçentlerinden Tevfik profesör'" 
lüğe tel'fi elmltlerdir, 

Yunan 
•eker 

askerlerine 
gönderiliyor 

fstanbulun hamiyetli kadınları şek~r 
tacirlerinin de lşUrakile aralarında bir 

toplantı yaparak kahraman Yunan aıı:· 

kerlerine Ktzılay vasıtasile şek~r hedi

ye etmeğe karar vermişlerdir. Bu mü
nasebetle şekerci Ali Muhiddin 1000, 
Melba 700, Haylaf 700, Rovayal 500 

ıekerci Muııtala 300 kutu ıeker hediye 

etmi,Jerdlr. Kadınlar da aralarında 

topladıkları 1000 lira ile teker 1.ho gön

detecelkerdir. Gönderilecek tekerin 
mlktan ,imdilik 10,200 kutu tutmak
tadır. 

lkt11ad 
* NİŞADIR GELDi - Piyasada bir 

müddettenberi dBrlığı hissedilen njşa· 
dır kısa bir zamanda ihtiyaca yetecek. 
kadar bollanacakltr. Haricde:ı yeniden 
bir parti nişadır gelmiştir, * İHRACAT - Dün ~hrimizden 
209 bin liralık ihracat yapılmı..ştı.r. Bun· 
lar arasında Filistine likerda, barsak, 
Yugoslavyaya pamuk ve saire vardır. 

* PİL BEYANNAMELERİ - Elle
ıinde pil bulunanların vernıeğc mec
bur olduk.lan beyanname mUddeti dün 
bıtmiştir. Tüccarlardan baz.ıları taşra
ya pil göndermi,lerdir. Gümrüklerde 
bulunan Yunan pilleri de çık3rllmıştır. 
*İTHALAT EŞYASI GELDİ - Av

rupadan dün Tuna yolile mühim nük
tarda ithal.it eşyası gelmiştir. Bu maJ .. 
lar arasında pamuklu basma~ar, matbaa 
kağıd ve hurufatı, teneke oyuncak, 
dökme demir levha, mukavva, pamuk 
ipliği, sigara k8.ğıdı ve çivi bulunmak
tadır. * KAH\'E GELİYOR - Kahve ve 
çay birlij:i Brezilyadan mühim bir par
ti kahve almıştır. Bu kahveler yola c;oı
karılmışbr. Yakında gelecek ve riyasa
ya tevzi olunacakltr. 

Deniz ve Liman * USKUMRU AKINI - Son gün • 
terde Boğaza U'!lkumru akını baılamı, ... 
tır. Uskumrunun tanesi 60 para.dan sa
tılmaktadır, 

Maarif 
* ÜNİVERSİTE ÇAYLAR! - Hu

kuk fakültesinden sonra Üniversitenin 
diğer fakülte!eri de orduya kış hediyes1 
temin maksndile muhtelif tarihlerde 
çaylı danslar tertib etmişlerdir. Bu 
cümlı-den olmak üzere İktısad fakülteıi 
ayın on dördiinde Taksim karlnoıunda 
b1r çay verecektir. * DEKORATİF YAZI KURSLARl
İlkokullarda talebeye öğretilen dekora
tif yaz.mm öğret.menler taraUodan me
todik bir tekilde tatbik edilmesini te
min maksadile bugün Cağ:aloğlunda 

birinci ve Fındıklı 13 üncü ilkokulda 
birer dekoratif yazı kursu açılmıştır. 
Kurslara 45 mualJim girmektedir, 

* KIZ TALEBE - Parti tarafından 
yardım yapılıp da 11n1fta kalon tale .. 
belerdcn mep-u mazeretleri olanlara 
tekrar yardımda devam edilecektir. 

Viliiyet ve Belediye * KÖPEKLER İTLAF EDiLiYOR
Işıkların karartılmasından sonra Bele
diye geceleri tehirde vatandaşları ko
rumak maksadile serseri köpekleri top
layıp fennt bl.r surette itlaf etmP.ğe baş
lamıştır. * BELEDİYE MEMURLARI - Ya
pılan teftişlerde bazı Belediye memur
larının vazifelerine geç geldiği, ba7.tla· 
rının da erken gittikleri anla~ılmıştır. 
Bu gibi memurlar hakkında fldd'!tli 
tedbirler alınacaktır. * HAMAL TARİFELERİ - Homal 
tarüeleri yeniden tetkik edilerek tes
pit edilecektir. 

===== 

Basın Birliği, Vali va 
Belediye Reisi , arefine 
bir ziyafet verecek· 

Vali ve Belediye Reisi LO.•fi Kırdar, 
İstanbulda üçüncü mesai yılını id· 
rak etmektedir. Bu münasebetle Voli 
ve Belediye Reisi bir sabah gazetesinin 
sorduğu suallere inltbalarını fU suretle 
izah etmektedir: 

•- Karşılaştığım en büyük engel, 
bazı manasız formalilelerdir. Fakat 
mücadeleden z.evk almasını öğrenince, 
onlan yenmek de kolayla,1yor!. 

Mütemadiyen işliyen tell!fonların. 
mütemadiyen girip çıkan vatandaşlann 
ve masasına mütemadiyen y:aılan ev· 
rakın ortasında, bir hayli iş tamam
lamak mecburiyetinde bulun:ın LO.th 
K.ırdarın kıymetli dakilcal1'rına kJJıırşı 

beslediğim hürmete rağmen cevabını 
merak ettiğim bir sual daha 'Jormnktan 
kendimi alamadım 

- Bu iki yıl içinde, başanlması size 
en fazla zevk veren lı nedir? 

O, hiç dütünmeden cevab verdi: 
- B114llılan bir lfin büyüllü d .. kü

çüğü de zevk verir. Fakat bt:n, ba'8-
rılnn her işi, yetiştirilmiş bir yavruya 
benzetirim. Siz çocuğunuzun büyü~ü
nü, küçüğüne tercih eder misini1.~ Bu
nun içindir ki, müuade ederseniz ben 
de istediğiniz tekilde bir tereih yap· 
mıyayım!• 

Basın Birliğinin 
ziyafeti 

Vali ve Belediye Reisi LQ.tfi Kırdarın 
İstanbuldaki vazifesine başlamasının 
üçüncü yılına girmesi münasebetile, 
Basın Birliği tarafından Vali terefine 
bir :ziyafet verilecektir. 

Limandaki bazı 

mavnalara motör 
lakılacak 

Limandaki tahmil tabliye lflerinin 
daha iyi şekilde baf8nlmuı itin birçok 
ma\rnalara motör takılması düşünül .. 
mektedir. Limanlar Umum rnUdürlüğÜ 
bu İf üzerinde tetkikler yapmaktadır. 
Bu mavnalar için lüzumlu motörlerin 
haricden getirilmesine imkAn görül -
mediği tçin basit tertibatlı yerli motör
ler imali düşünülmektedir. Bunun için 
idareye bazı teklifler yapılmıştır. Şim" 

dilik: üç yüz tekneye motör takıloblle· 
ceği zannedilmektedir. 

[ HER GÜN BİR M!;SELE il 
Beyoğluna giden tramvaylara binmek için, Eminönünden 
Karaköye kadar gidip oradan, Eminönünden dönen tram
vaylara binenler var. Acaba Beyazıda birkaç kişile giden 

arabaları, Beyoğlu tarafına işletmek kabil değil midir? 
Bugün de, gene nakliye meselesin- yoruz: De k me oluyor ki, bu ıaatlerde, Sir-

den bahsedecegiz. Tramvaylar en :ziya Akşamları, en kalabalık istasyonlar-
de saat 4 buçukla Yedi. arasırı·'a kala- d b' . d s · k , E . keciden Beyanda kadar giden tram-

ı.ı an ırı e, ıı· ecı ve mınönü i.~tas• 

balık Olmaktadır. Yeni m ... l
. saa- ı dı Ba ,_:__ vaylar lüzumsuz yere enerji sar(etmck-yon ar r. zı AllTISeler, EınlnOnünde 

tinden IOnr.' halk biran evv.ı .vılıe t d b 1 b ·ı k 
1 

Ka ttdlrler. Halbuki Maçka ... Beyazıd 
ramvay a yer u a ı me çın, ra-

gı.tmek ı'çırı· • bu saatlerde tramvaylara k" k d 'd k da '!:'- • tramvayları Sirkeciye kadar gel~e de, oye a ar gı ere , ora n c.ıuınönüne 
binmek mecburiyetinde kalmaktadır. giden tramvaylara binmcktedirler, Son tekrar Beyoğlu tarafına dönse, 
Halbuki yediden sonra tramvaylarda günlerde bu harekeU ltiyad edenler bu derecede kalabalık olmıyacaktır. 
bu derecede bir kalabalık yoktur. çoğaldığı için, Karaköyden, Entinönü Diğer taraftan sabah ve akşamlan, 
Hatta sekiz, sekiz buçukta, tramvay tramvaylarına binenler de ayakta kal· Fatih - Harbyie, Taksim - Fatih se(e
arabalarında bol bol oturacak yer bile mağa mecbur kalmışlardır. Aynı tram... rinl yapan tramvaylar, Fıiılilhe geldikten 
vardır. Demek oluyor ki izdihamın en ı,.·ay Emlnönüne geldiği zaman. içinde sonra, seferlerini Edimekapıya kadar 
büyük sebebi halkın muayyen sa- il.yakta duracak yer bile yoktur, hatta temdid ederek bu hatta da ha.sıl olın 
ntte. tramvay arabalarına hücum et- Eminönünde inmek istiyen hirkaç kifi nakliye müşkülitını önleyemezler mi? 
me~inden ileri gelmektedir. bile, kalabalığın arasından zorlıı dıtarı Acaba tramvay ldaresinln naklivat ı, ... 

Acaba, bugünkü vasıtalarla, bu iıdi- çıkabilmektedir. !erini kontrol eden memurlar. bu gibi 
hamın önüne geçmek kabil nıicUr? r..·Iu- Bundan başka Maçka, Şişli ile Sirkeci noktalan görmüyorlar mı? Bir taraf

. hakkak ki tramvay idaresi de, men1ur- arasındaki tramvay arabaları da, Emin- lan halk, Siı·keci tramvayına binmek 
ları vasıta~ile bu meseleyi tetkik et .. Onünde dolmaktadır, Bu yüzden Slrke- için, Eminönüne hatta Karaköye kadar 
mektedir, Bu tetkiklerin ne şekilde ya- elden, Sirk~l taramvayların:ı binmek giderek, iki kere bilet parası verirken, 
pıldığı ve ne gibi neUcelf'lr vereceği de kabil olamamaktadır. Halbuki halk diğer taraftan Beyazıd tramvstylar1nın 
hakkında bir fikrimiz yoktur Fakat Beyoğlu tarafına gldecf"k tramvayları birkaç ki{tile Beyazıda kadaı aitmesi, 
biz de, bu husustaki müşahedelerimiıi beklerken, Beyoğlundan Be)'ftnda ge- bu nakHye buhranında sülüne değil 
buraya nakletmekten kendimizi alamı - çen tramvaylar da yarıyorıya boıı;tur. midir? 

- - ~ 1·ere, istediği ve istemediği eğlencele-
re fi.diyordu. Gene kızın ho~landığı in
sanları eve elile getiriyordu. Sızınca· 
)a kadar icmeslne aldırmıyordu, A· 
leve, morfin iptilıi!iını Mü11ide qıla· 
mıştı. Şimdi ise o isledikçe, Ahmed 
kendi elite yapıyordu. Bir gölge gibi 
gene kızın peşindeydi. Fakat bütün 
hareketlerini 18.kayd, heyecaru;ız kar
ıılayordu, Her zaman ıu sözleri tek· 
rar ediyordu: 

- Sen naır;ıl istersen yap .. eğlenınen 
ho~uma stidiyor. Mademki böyle eğle
niyorsun ... 

Evet, ona ne istf'rse vermeye çalı$ı
yordu. Fenalık ve iyilik. VidettiJli gi
bi. rakı. morfin, eAlence. hatta ~iki 
battka erkekler ... 

Bütün toplantılarda, içki Alemlerin
de kendisi bir seyirci s:ribi uz:ık ve ta
kavd kalırdı , Hep öyle o lğri teb~o;fi ... 
mile JfÖ7:lerinl kı."arak bakar ve !'ık ~ık 
kadehini doldururdu. Rakı ona dokun ... 
ma1dı . Avdetle otomobllde içkl ile ba
'1 dönmüt olan J(t'nc kız, eler Vflıklıııır, 
isterse onu kollarına alırdı. Hırpalaya
rak, kin ve nefret karUJtk öyle bir sert 
llk huşunet içinde ok,amaır;ı öpmesi var 
dı ki, Alev canı yandı~ı hnlde bundan 
garib bir zevk duyardı. Eğer gene kı7 
buhranlı zamanlarında, ekseri oldu~u 
&ibi hırçın, bütün pençeleri açık, kav-

gaya hazır bir halde ise, o zaman oto
mobilin köşesine çekilir, hafif hafif ıs
hk çalar ve hlç konuşma7:dı. Para" ol
duğu zamanlar, gene kıza hizumsuz he
diyeler geürirdi. Parası olmayınca bu· 
nu çekinmeden söyler, .çaresine ba
kacağım• derdi. Hakikaten çaresine 
bakardı. Nasıl bulurdu. nereden geti· 
rirdi? Alev bilmiyordu. Bütün bun1arı 
merak da etmezdi. Sanki bir rüya iı;:in
de ya$ıyordu. Uyanmak istemiyordu 
Çünkü uyandığı zaman, mUUtlş bir ıs
tırab içinde kalıyor, .tahammül edemi
yeceğim• diye haykırmak, alıp başını 
kaçm:ık istiyordu. O zanınn Ahmt"di !n 

kin, batta sokuk tavırlarile şeytan gibi 
eörür, ona apartımen kasvetli, iizerıne 
mezar Ribi k:ıpanacak kadar kü~ük, 
der gflirdi. Çıldıracağını sanırdı. 

Kurtulmak için ne yapmalı, h~r.gi 
çareye başvurmalı? Hiçbir yol ona ay
dınlık görünmezdi. Nereye dönecekti? 
O eve, o kadına mı? İsyanla redde
derdi. Dostlar dnicılmı~, herkf's uznk-. 
laşmıs ... İşte o zomen tekrar içkiye, ya ... 
hud morfine sarılırdı ve birdenbire de ... 
iişirdi. .Şeytanlar uzakla,ıyor!· diye 
çılgınlar gibi sı:Ulerdi. Havalinde !'ı;ki 

günler, h5tıra1ar hepsi silinirdi. Ge -
ne bir botlujun içine yuvArlanır, &t· 
cak nefesle, ı;(özkamaştıren bir aydn·· 
lıkl• çevrili hafif, uçacak ıı!bl hafif 

bu garib Alemde sanki eriyip kaybolur, 
yalnız gülen bir ajız ve gôzlerle, yal
nız madde olarak hareket eden, oradan 
oraya gici.ip aelen bir vücud ve kah
kaha halinde kalırdı. 

Silkindi, dısarıdan Madamın .»esi : 
- Banyo haıır! diyordu. 
Üşüyen omuzlarını tuttu, Başını asa· 

biyetle sallayarak: 
- Düşünmek istemiyorum!. diye ba

ğırdı. Hav1r istemiyorum!. 
Koştu. Kapıyı •iddetle vurarak dışa

rı çıktı. Biraz sonra banyoda ıakırda
yen suların sesine, 'arkı sesleri k:ırışı
yordu. Bu Alevdi Boğuk bir seı;le ye· 
ni çıkmış bir dans havası mırıldanı -
yordu. 

-iV-
Canan, köşkün erimi, karlarla ça

murların örttüğü su çukurlan ile dolu 
bah~e yolunu koşarak geçti. Etekleri
ne çamurlar sıçramışlt. Eşarpının bir 
ucu, yaklı!ından bic:im!iılz bir ı::eki'de 

fırlamı~. saçları şapkasından perif"n 
büklümler halinde çıkmıştı. Yü7.U so
Mtan kızarmı,tı. Elinin birinde el
diven vardı, di~eri çıplak ve kıpkırmızı 
idi. 

Kar durmuştu. Hava açıktı. Fakat so 
ıluk müthittti. 

Gene kadın. kapıya yıkılır gibi ken
dini attı, zile bastı. Arka.da bir bekle-

Artık canlanan şehir halkının ki ellet da biliyorum. Yalnız diyorum , e 
elbiselerinin rengiyle seslerinde, bir vu kocam beni evvelden dinlemi' olssY~ 
zuh vardı. Çitlerle çevrili bahçelerdeki buscün İtalyada bulunacaktım. ihtirtı" 
ağacların tomurcukları şişiyor, dalları, ki sıhhatimi de yeniden kazanacakUı11' 
taze bir rüzst:Arla hafif hafif sa.Hanı- Bunu sade ben değil, ona herkes sö>'l~~ 
yordu. Her tarafa berrak damlacıklar di. Fakat ne yapalım ki A11ahın takdın 
dü,üyor ... Serçeler küçücük kanadla- böyle imif. Günahsız Allaha kavuştn•"" 
rını oynatıyor, daldan dala konuyor, &- nın imkinsızhı'tını da biliyorum. B\Jl'I~ 
henksiz. Ahenksiz cıvıldaşıyor. Doju çüok" raimen Allaha li(Üveniyorum. 
tarafındaki çitlerin, evlerin, aiacla· Onun bütün Riinahları affedeceA;indeD 
rın üstü hep kımıldayor, parhyorj 1 w ,.all" eminim. Şimdi kendimi an amaga .., . 
Oyle ki gökte, yerde ve bütün kalb· ,ıyorum. Şüphesiz, benim de çok_ ~; 
terde bir neı'e bir genelik var zanne- nahlarım vBr, azizim; bunun içindtr ıvt 
dilir... bu kadar üzülüyor, mustarib oluyorııtı\-I• 

i,lek sokaklardan birinde, bir asil- ki ~· Yalnız üzülüp mustarib olma a 
u.denin büyük konağL önüne, taze sa- mıyor, bunları büyilk bir sabır Uc ta" 
man çöpleri dökülmüş. OdAnın kapalı 
olan kapısı önünde hastanın kocasile şımak için çalısıyorum da... ıl " 

· - O halde papazı çağırayım mı. '.., 
ya,Iıca bir kadın duruyor. Içerde bir ılm? Belki j{\inahını çıkarı.r da bil 
papaz sedire oturmuş. BoyuMtkısına sükftnet bulurrun! :n 
sardığı birşeyi elinde tutmuf, sıözlerini Hasta rıza ~österdiğini anlatmt1k IC• 
yere dik.mi,. Köşede bir ihtiyar kadın 
- hastanın annt"'Ô - Voltervari bir kol- başını salladı ve: ı 

- Allahun, ben ııünahklrını a!fel 
tuia uzanmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. 
Yanındaki haleyıklardan biri, elinde diye yalvardı. 1 .. 
bir ceb mendili, hanımın almasını bek- Yeğeni çıktı. Gözile papaza ~şret et" 

ti. Aır.lıya ağlıya hastanın kocasına d liyor, öteki, şakaklarını birteyle sili- ~ 
yor; takke Ue örtülü kır saçlarını yel- dı ki: 
pa7:eliyor. - İnsan değil, bir melek! 

Şirkinski kendi!'\ile beraber eşikte du Artık Şirkinskl de. ağlıyordu. Ps~ 
ran yaşlıca kadına: kapıdan içeri girdi. lhtiyar kadın bi 

- Haydi, Allah yardımcınız olsun. kendine aelememişti. Bulunduğu adı; 
Onun ıize karsı büyük bir itimadı var. da ses 18da yoktu. Beş dakika sorı~ 
Bundan istifade ederek kendisile yalnız ı>apaz dışarıya çıktı. Ayine mahoıU!I ·k:' 
ıiz konuş:abilir. onu valnız siz kandı- yunatkısını çıkanp saçlarını düzeltU 
rabilirsiniz, dedi. Ve kapıyı açmak İS· ten sonra: dU" 
tedi: fakat ye~eni bırakmadı, Mendill - Hamdolsun, ı:ıimdi sükO.net blll 
birkaç defa gözlerine ~ötürdükten son- lar, dedi. Sizi görmek istiyorlar! .. 
ra başını sallıya sallıya: Şirkinskl ile yeğeni içeriye girdi~' 

- Artık ağladığım belli de~n ya, Hasta •mukaddes suret• e bekara!< · 
dedi, kapıyı kendi ac;ıp içeriye .ıirdi. siz seu.iz aR:lı(ordu. 
Şirkinski müthiş bir heyecan içind~y Kocası: 

di. Adeta tees!<Ürden kendini kaybet- - Seni tebrik ederim, ruhunı. dl" 
mişU. Kayınvalidesinln yanına gitmek dı. 
için bir ilci adım atlt, fakat cesaret e
demiyerek döndü, paı>azın yanına ıtltti. 
Papaz onun yüzüne baklt, aonra kaşla

Hasta: .. ı 
- Şükret! Bilsen şimdi ne kadar iJ', 

leştim. Anlatılmaz manevi bir bil~ 
yuyorum, dedi ve dudaklarında rını ıemaya kaldırarak içini çekti. O 

zaman sık, kır sakalı yukarıya kalkıp 
indi. 

Şirkinski: 
- Aman yarabbi! Aman yarabbi! 

dedi. 
Papaz gene içinJ çekerek: 
- Elimizden na gelir ki, ded1. Gene 

kaşlatile .sakalı yukarıya kalkıp indi. 
Şjrkinsld tam bir ümidslı.lik ic::inde: 
- Annesi de burada! Znvellı bu a

cıya dayanamaz. Kızına son derece düt 
kün. Biri, hiç olmav;a, papaz efendi, 
siz onu teskin etseniz buradan gitmesi 
için kandırsanız ... 

Papa kalkıp ihtiyar kadının yanına 
gitti . 

- Bir anne kalbinin ne demek ol
duiunu kimse hakkiyle bilemez, dedl 
Fakat Allah rahmanürrahimdir. 

İhtiyar kadının yüzü ba,tanbaşa tit
redi ve isterik bir hıçkırık onu boğma
ia bo.$1adı. Biraz sükO.n bulunca ı>apnz 
ıözüne devam etli: 

- Evet, Allah rahmanü.rrahimdir, Ar 
tedeyim ki, Hanımefendi, mıntakal ru
baniyem dahilinde bir hasta vardı . Ken 
diai, Marya Dimitriyevan'den daha çok 
basta idi. Avamdan bir ze.t. onu kııa 
bir zaman ze.rbnda, birtakım otlarla 
tedavi etti. Hatta bu zat simdi Mosko
vada bulunuyor. Vasili Dimitrlycviç'e 
de söyledim. Siz de tecrübe eltöeniz fe
na olmaz. Hiçbir faydası olmasa bile, 
butayı teselli eder ya, Unutmamalı ki, 
Cenabı Hak herşeye kadirdir. 

İhtiyar kadın: 
- Bundan sonra onun yaşamasına 

trbk imkıin yok! Keşke onun yerine 
Allah benim canımı alsa, dedi ve öyle 
\sterik bir hıçkırıkla ağladı ki, kendini 
kavbetU. 

Bu hazin sahneyi "örmeie tahammU 
lü kalmıyan Şirkin!"kl, iki elite yüzünü 
kapayarak odadan kaçtı. Koridora çı ... 
kar çıkmaz altı yaşındaki oA;luyle kar
'ılaştı. O;\tlu büyük bir neş'eyle, küçük 
kız kardeşini kovalıyordu. 

Yanlarında bulunan dadıları, Beye: 

- Çocukları annelerine götüreyim 
mi? diye sordu. 

- Hayır, lüzumu yok, anneleri iste· 
'.Yliyor. Cocuklan 1ıörürse daha çok mü 
teeuir olur. 

Bu emada çocuk, bir dakika kadar 
durdu, babasının ${Özlerinin içine baktı. 
Sonra birdenbire zıpladı. Gene batıra 
çelıra koşmasına devam etu. Koşar• 
ken kız kardeşini babasına gösterl
vor: 

- Baba, baba. bu kıza bak, ldeta 
kuzRunt değil mi? diyordu. 

Yelen, öteki odada haıtanın yanı
na oturmuş, vaziyeti meharetle idare 
ediyor, onu vavaı yava' ölüme hazır
lıyordu. Doktor pencerenin önünde t\Sc 
karısltrmakla meş,l[\lldü. Hasta, beyaz 
bir robdöşambr ıtıvmı,, vilcudü vaıııı-

yen varm1, gibi kapı derhal açılmıth 
Nııh Kalfa, telişlı, onu çekip içeri 
aldı: 

- Vah yavrum vah, diyordu. ü,u
dün, dondun!. Annenle merak ettik. Bu 
\oakte kadar nerede kaldı? diye. 

Canan cevab venniyerek, salona ka, 
lu. Paltosunu, şapkasını kalfaya vere
rek sobanın başına yürüdü ve oraya, 
sobanın yanına sokulup oturarak el· 
lerlle yilzünü örttü. Derin derin nefes 
alıyordu. 

Sabahtanberi sokaktaydı. Vapurda 
ve yollarda çok üşümü,tü. Avdelte ise 
kalabalık tramvayda sıkıntıdan boğu
lur gibi olmuş, duramamıe, yan yolda 
inerek yürümüştü. 

Nazlı kalfa korku ve hayretle ona 
baktı. Çıkardığı e,yaları alarak dışarı 
çıktı. Biraz sonra kapı yavatca ara:an
dı. Servet Hanım, sessiz, hafif adım
larla içeri girdi. 

Canan onun geldi~ini duyma -
mıştı, HAiil elleri yüzüne kapalı, so
banın yanına büzülmüt, hareketsiz 
duruyordu. İhtiyar kadın yaklı,b. 0-
mU%Una dokundu. Ot-ne kadın kork
muş ıi.bi silkindi, annesine baktı. Ser
vet Hanım elini, onun yanaklarını ok· 
şadı. 

[A.tka11 var] 

bir tebe1Süm belirdi: ,.ıı! 
.. - Meiter Allah ne kadal' re.hi:tı d' 
Oyle değil mi? Hem rahim, hetı'I 
kadir! ısı 

Ve sıı;ene sıı;özleri yaslarla dolarak. t•ı.ı .. 
bir ııdk ile münacat eder gibi, ·~1'll' 
kaddes sureb- e baktı. Sonra .sank1 

111 
şey hatırlamı' gibi, birdenbire koc35~rı 
işaretle yanına çait.ı.rdı. Zayd, d9' 
bir SC'slo: .. 1 .. 

- Sen de hiçbir zaman benim 
1 
~~e' 

lediklerimi yapmak istemezsin ki· 
~ ~ 
Kocası boynunu öne uzatmış, orııl 

taatla dinliyordu. 
- Ne var, ruhum? ~ 
- Ben, sena kaç kere dedin1 f·' 

bu doktorlar birşeyden anlamaıl' 11' 
Kocakarı il3clan yapan bazı a~.ıf 
var. Onlar daha iyi tedavi . i)( 
Şimdi papaz efendi söyledi ... Bıt 
hirli varmııı; ... Ona adam gönder. 

- Kime, güzelim? .1, ~' - Aman yarabbi! Şak nasıl do. .i)' 

memezliktcn sceliyor! diyerek hast• ~.J 
zünü buruşturdu, Ji(özlerini k.:ıpach· r:-\" 
tor yaklaşarak nabzını eline ald1• ~ .. 
bız, farkolunur derecede düşüvor~4 
vaş yavaı; vuruyordu. Doktor, koC ~" 
göz kırptı. Hasta bu işaretin f1tf ~ .. 
vararak Urkek ürkek etrafına ~~ 
dı. Ye-~en de vüzünü öteye c:e"'1 

yav8' yavaş aA:hyordu. 
(Sonu yarı~ 

-

Orta tedrisat 
müesseselerinde 

Daha üç sene yardııtı01 
öğretmenler vazife 

görecek 
Orta tedrisat ::=selerindo oJctl ~ 

yan talebenin miktarı her yıl 15 ;, ' 
bin miktarında artmaktadır. ııu 1,ıı' 
beble orta tedrisat muallim kad~,R· 
nın hP.r yıl artınlması icab et[J'lC~l'uıı' 
Maarif Veklieü bunun için te$ki •ıJili' 
da baıı kurslar ac;ınıt ve asil JJl\1

11 :eıı' 
yetlftirmek için tedbirler alırı.ıştı.rj, 01' 
na rağmen talebe erbş miktarı faı ıtıti' 
duğu için yetiştirilen rnualHrnlcr btbıo 
yacı karşılamamaktadır. Bu se bir 
orta tedrisat kadrolarında do.h~ e' 
nıüddet yardımcı muallim tstıhd 1111 ' 

debilmek Uzere bir liviha hetJl'tsJI " 
m"tır. Bu lly!ha ile 26-12·940 ~· 
hinden itibaren yardımcı rnu;ı.ıu:,id' 
tihdamı için daha üç senelik ~rdet ı,i' 
del kabul edılmektedır. Bu mUd ,,~ 
tam buluncıya kadar kadron\Jfl geril 
muallimlerle takviyesine daha 
mikyasta çahcııılabilecektir. _,/ 

Bir pil fabrikatorii 
yakalandı '"" 

i)cııtO 
Tahlakalcdc bir pil fabr cıelil1 .. 

müşteriye pil satarken, fatuttıı ber ,,. 
'kato • den faıla para almıştır. Fabrı 819rıP'ıfo bıta memurlan tarafından yak 

adliyeye tevdi edilmiştir. 111 1ııo111'~ 
J.!11111111 11111111111111111111 1111111 11111111111111 1111

11111 
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18,00 Proııram. 18.03 Müzik, ıs; JI~ 

nuşma, 18,45 Çocuk saati, 1~ :!CI· 
herler, 20.15 Radvo gazetes.ıi 25 $6 .. 
Fasıl heyeti. 21.10 Konuşma. 2 'rıd~~ 
mailer, 21,45 Rivaseticumhur b"-) 23.JJ 
22.30 Haberler. 22,45 Müıik ıc.ı 
Yarınki proJt;ram ve kapanış. 
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4 BirincikAnun 1940 ... 
• 

SON HABERLER 
İngiltere de 
gıda maddeleri 

meselesi 

Noel münasebalila, 
adam baf ına 120 gram 
tereyağı tevzi edilecek 

Yugoslavya ile 
Almanya ve 

İtalya arasında 

iki anlasma 
' 

İspanyada 
çok feci bir 

tren kazası 

İki tren çarpıflı, 
elli baf ölü. seksen 

baş yaralı var 

e 

H x K r K /( T 

Askeri vaziyet 
•• 
Uç cephede 
cereyan eden 
muharebeler 

[Baı tarafı l inci ıahlfede] ı askeri hedef, müessese ve sahalar 
ağır bir tarzda bombardıman edilmiştir. 

4 

Kültür hayatı : Yugosla11 

Kültü,. de,.sle,.i Milli Bil'liği 
Ve Pl'ens 

ltıbo,.atua,. 11e Pol'ün nutlıu 
Eskidenberi mekteblerimlzde yalnız 

fen derslerinin liboratuvarlan vardır. 
Henüz bundan mahrum olanlarda da 
Jiboratuvar kurmak lBzım geldiki za
man. hatıra gelen yalnız fen dersleri
dir. Öyle zannedilir ki tatbikat. mü
phede, Alet ve edevat yalnız bu ders
ler için esastır. Kültür derı1erJnin iletl 
kitabla tebeşirden ibarettir. 

ı 
[Başmakaleden devam] 

Fizik hocası basit vasıtalarla bir pil kendi ıuurunda böyle genİf mana 
yapabilir. Jeoloji hocası civar toprak- veren bir milletin azinı ve iradesi 
ları a:österebilir. Hayvanat hocas.ı bir karıısında derin bir hürmet hiui 
kurbai:a bulabilir. Fekat tarih hocası 
her yerde müze bulamaz. Felsefe bo
cuı kitabın içinde mahpus kalır. 

ti t.,,,.dra 4 (A.A.) - İaşe Nazırı Lord 
Golton, Noel münasebetile bu bay -
~a tekaddüm eden hafta içinde adam 
eo ~tııa tahminen 120 gram tereyağı :e 
tir.Kt•ın çay tevzi edileceğini blldlrmı,-

~ İa" Nezareti, kararlaışbrılmı, olan-
.~n maada ya' ve kuru meyva ithal 

:ı1•ernJyeceğini ancak mahdud mik • 
b~~ Portakal getirileceğini resmen 
dirınııur. 

Belgrad 4 (AA.)- Ava
la: Yugoslavya ile Almanya 
arasında hudud münakalatı
na dair bir itilaf ve kaçakçı
lıkla mücadele hakkında bir 
anlaşma akdi için dün 1-lari
ciye Nezaretinde iki taraf ara
sında müzakerelere başlan .. 
mıştır. Alman murahhas he
yetine Maliye Nezareti umum 
müdürlerinden Wuchcr. Yu .. 
goslav heyetine Hariciye Na
zın muavini Pilja riyaset et
mekte idi. 

* . 

Saragosse 4 (A.A.) - Salı 11tbnhı saat 
4 ile 5 arasında Madridden ve Barl!le
londan gelen ekspresler Velilla del 
Ebro istasyonu civarında çarpıfmlf -
tır, MuSademcnin şiddetinden lokomo 
lifler birbirine girmiş ve bir çok va· 
gonlar parçalanmıtlır. Şimdiye kadar 
yirmi ölü ve 40 yaralı sayılmıştır. Kaıa 
mahalline Saragosse, Madrld ve Bar
selon'dan imdad kamyonlan yola çı -
karılmıştır. 

İngiliz deniz ve hava kuvvetlerinin bu 
faaliyetleri bu suretle devam ederse, 
bundan basıl olacak netice, sad~~ bir 
kaç italyan şehir veya müesse e.si -
nin tahribinden ibaret kalmıyacak, 
mühim ikmallerin! İt.olyadıo al -
makta olan On.iki adalardaki ftalyan 
kuvveUerile ·Resi Barrani. deki l\Ja
re,al Graziyani ordusunun talih vt l· 
kıbetl meselesini de ortaya çıkaracak· 
lır, Filhakika, ne Onild ada1ar, ne de 
Resi Barranl ile onun arkasındaki Lib
ya mıntakası, Habe,i.stan veya Somali 
(ibi de,iildir. Ço1'8ktır ve büyi.tk kuv
vetlerin uzun müddet faff..!lİne kiri ge· 
lecek menabiden mahrumdur. 

Yunan - İtalyan cepl•esinde, dün ve 
evvelki ıün de tarafeynin taarruz ve 
mukabil taarruz hareketleri neticesi o· 
!arak şiddetli muharebeler devam et· 
miştil'. Yunanlılar, cephenin fİmal nun 
takasında Poıradcç mevkiinin :ı.aptile 
iktila etmemiıler, havanın muhalefeti
ne raimen l\loskoPollı'in on be, kilo· 
metre cenubu .-arbisindeld Ostroviça 
d•ilarına kadar d• ilerlemitler, orada 
me\.-ı:i alınlf olan İtalyan müfrezeleri
ni ıflddetli hücumlu neticesinde da
iıtmışlar, yeniden içlerinde subaylar da 
bulunmak üzere esirler almışlardır, 

Dersleri faal ve tecrübi bir hRle ge
tirmek için yazılıp çizilmlyen bunca 
mütaleaya rağmen, henüz bu ikilik 
mekteblerimizden kalkmıt değildir. Fel 
sele, tarih, coğrafya. ve yurd bilgisi 
öğretmenleri bütüo kuvvetlerlnl c;ene
lerine verirler. Bu derıleri sürükleye
cek kuvvet - Iülen - ya belijtat ya 
kıraattir. Mevzuları, ötekill'rin 3ksine 
olarak, inadına. mücerred olan bu ders 
lerde talebeyle öğretmen ara~ındaki ra
bıta nutuk veya satırdan ibaret olun
ca bundan farla ne yapılabilir? 

Tarih öğretmeni bir devri canlan
dırabilmek için bütün karakterlerini 
anlatacak, fakat ne yaparsa yapsın, ta
lebenin onu kavraması için kendi zih
ninde tekrar yaşatması, kendine göre 
tasavvur etmesi lizı.mdır. Felsefe öğ
retmeni bir sistemi iz.ah etmek için o
nun bütün hususiyetlerini ve !arklarını 
söyleyecek, fakat nihayet gene talebe
nin anlaması mevzuu bahsold11ğu za
man, onun talebeden her biri tara -
lından kendilerine göre tekıiıır tasav
vur edilmesine varmıyor mu? Bir öğ
retmen ne kadar mahir olursa olsun, 
bu devirleri veya sistemleri kendilf'ri
ne göre tasavvur eden talebeler ara· 
ıında'ıd farkı ortedan nasıl kaldırabi
lir? Hatti. onların hiç olmau.a va51tt 
bir anlayıf derecelerini nasıl tespit e
debilir?. 

Aatl mesele ötekileri değil, fakat bun 
!arı nutkun ve sabrın esirlij;inden kur
tarmaktır. Bu da yelnız nasihat ve tav
siyeyle asla mümkün değildir. Çünkü 
bu derılerin mevzuları bocayı ve ta
lebeyi kolaylıkla mücerredler dünya
sı.na sürükler; bu derslerin öğretmen
leri vasıtalarını çok defa, betti hazan 
biç tedarik edemezler. O halde asıl la
boratuvara, pratik çalışma muhıtine, 
ıenJil'in vasıtaya muhtac oJan dersler 
bunlardır. 

Kültür derslerinin Iaboratuvarlan 
nedir? Şüphe yok ki, bu gene heroey
den evvel kütübhanedir. Fakat talebe
nin tekrar satırla başbaşa kalacai(ı ba
sit bir kitab mahzeni dej;il. Tarih der
sinde muhtelif devirleri talebenin ıö
zünde canlandıracak tılAnşlar, arkco1o
ii levhaları, projeksiyon iletleri, tariht 
haritalar, bilhassa SynchroniQue lev
halar li.zımdır. Muhtelif devirleri ince
den inceye bilen çocuklar, çok defR on
ları birbirine bağlamasını, büyüle de
vir başlarını e.yırm•sını bilmiyorlar. 
Ayni zamanlarda cereyan eden büyük 
tarihi vak'alar arasında rabıta kuramı
yorlar. Me~eıa Fransız ihtililini bili
yorlar, fakat o sırada Türk:iyede nele
rin cereyan ettiğini söyleyemiyorlar. 
Bu malt1matı ne k:itabJar, hattı r.e de 
öitretmenler verebi.lir. Çünkü bi.itün 
ltitablar aibi tarih Jcitabları da, fasıllnr 
ve kısımlara ayrılmıştır: Çocuklar on
ları ayrı ayrı öğrenirler. Fakat iyi tan
zim edilmiş bir Synchronique levha bu 
vazileyi her zaman görebilir. 

duymamak kabil değildir. Yugos• 
lav milleti, yurdıuzluğun hicra• 
nını, istili.nın acı1annı pek elim 
surette geçen harbde latmıf ve i
liklerine kadar hiuebniftİr. Şimdi 
Balkanları çıgneyİp geçmek ve 
küçük milletleri yutmak İsteyen 
korkunc ihtiras ve emellere Yu
goslavyanın muhakkak bir demir 
leblebi olacağı anlatılıyor. Yu. 
goslavyanın bütün arzulan hpkı 
do•tlan ribi, kendi topraklan i
çinde medeni hayatta inkifaf el· 
mek ve milletinin refah ve hu
zurunu arttırmak ve yükıelbnek
tir. Yugoslavya bu maksadına Bal 
kanlılık camiaıı içinde ve Balkan 
milletlerinin varlıldanna hürmetle 
ve aulhperver bir politika takibi. 
le vuıl olunacağını tıpkı dostlan 
gibi takdir etmiıtir_ Batkasının 
memleketinde hiç rözü olmıyan 
bu devlet, bugünkü harb kar,ı
ıında çok dürüıt ve namuskir bir 
bitaraflık ile hadiseleri takib el· 
mektedir. 

ı._Iı.YvanJan beslemek üzere ithal edi
"<fk maddeler de ahdidata u~rayacak 
'larda bunlara tahsis edi!en yiye· 
~ ınaddelerl için kullorulan kiliıbe 

Belgrad 4 (AA.)- Ava-
la: ltalya ile Yugoslavya ara
aında bir mükelleften her iki 
hükUmetçe vergi alınması 
hakkında bir anlaşma ile ma
li meselelerde iki taraf arcı
eında idari ve hukuki yardım 
temini hususunda bir muka
vele akdi İçin Belgradda Ma 
!iye Nezaretinde başlayan ilk 
müzakereler, müspet netice 
vermiş olduğundan bu anlaş• 
mal ar. Romada imza edile
cektir. 

Madrld 4 (AA.) - Madrldle Bar· 
selon arasında bu sabah vukua ge1en 
tren çarpışması netice5inde 55 ölü ve 
80 den fazla yaralı vardır. 

tı tnenedilmiyecektir. 

İngiltaraya Amerikan 
yardımı artıyor 

. Yaıington 4 (A.A.)- Reuter 
j1 •nı1nın muhabiri bildiriyor: Bir 
ll''ik Amerikanın İngiltereye ya .. 
h~ca~ı yardımlar hakkında mü
~tn. kararlar verilmezden evv~l 
ı>1anrnaıı mutad olan devlet rı

ct)j konferansı dün Hazine Neza· 
' . • 1 t !!tın de İçtima etmiştir. Bu top an 
~da ~azine Nazın, Morı<ent~u, 
N ltbıye Nazırı Stimıon, Bahrıve 
' ••ırı Albay Knox, F ederol ls
~lt "R'' y '•• Ofisi idare Meclısı eısı 
~ •••e Yenes Genelkurm•Y Baş
~·~' Cencraı' Marshall, lsıihsalatı 
tı.dafaa Komisyonuna mensub 

•ı•d•n Knudoen, Bahriye Müste
h.rı F' oreetal ve Hariciye Miiste· 
h.tı Sumner WeJles hazır bulun· 
~U!l•rdır. içtimada hazır bulu· 
~~t\lar görüıtülen mevzu hakkında 
n1lbir ıey oöylomemiflerdir. Yal
~l: bunlardan biriııi ıu beyanatta 

1tınrnuştur: 
'- Toplantıda hazır hulun"-n 

~h•İYetlere nazaran. nelerden 
/h•edildiğini belki de tohmin e
h ~bilirıiniz. Evve1ce yapılmış olan 
llha benzer bir toplantıdan eon .. 

;• ln~iJtereye 12 bin tayyare sa
~~d•(b bildirilmi•ti. Sala~?'ett~r 
~i~· ftıembadl\n bi1Ahare oı:r:enıl· 
~ıt\e göre lnrilterenin malı kay 

~~kları me~ele•il• bu memleketin 
~'1•ıik Amerikadan harb ~·!•~
"Ilı ~!i rnübayaası kabiliyetler•. ıçtı· 
bt~ın ba:,lıca mevzuunu teşkıl et· 

1 ~tir., 

1 D;~cr bir m•mh•dan haber a
~~dı.';ırıa ~öre tetkik edilen m_e· 
1 'Yi Birle•ik Amerikanın ln~ıl· 
~? ~ ~ 

l'ıl .~l-'~ istikraz yapıp yapmıyaceıl 
tıi-"elesi te .. kil etmemi1, yalnız, n 
i, l>. ıipari•lerinden dolavı husu· 
~ R .. 1"'n vazivet trtkik olun.muş· 
l r. 1 ·ı· . . 1 • • mıktarı 
111! .. "°'' ız ııparış erının 
b 'ı·"" iki buruk milvar dolara 
\ 1~ J n 'kt 11e· ~ o mıııkt"rlır. r"1 rrı' ar 

ı '•~ •ene znfındo 4 milyar dola •• arnu, bulunacaktır. 

~inlı-ndivada Cumhur 
ıı. Reisi intihabı 
~ 4inkı 4 (A.A.) _ Diyet meclisi, 10 

,~lif reye karşı 150 reyle Reisicu~
}qkLlrttihabı için yapılacak yeni l!l~~nt 

oı..ı.ııdak.i kanunu kabul etmı,tir. 
~rn kalan iki aene müddet iç.in ve 
~ lfooneslndeki milntehibl'!r tarafın"' 

19 klinunuevvelde yapılacaktır. 

Cenulıi Ameri~adaki 
üsler meselesi 

•!~•l'loe Aires 4 (AA) - Gaz~IA!lerin 
~l\ı 1R:l haberlere göre ArJ~n~n . v~ 
f/ıf~J. ~lt}I Hariciye Na:ıırları onum üz 
111.ı,,P•ıar ııünü Uruguayda bir ma -
<ıı, buluşarak Amerika W.fınd~~ 
t ~- atılan askeri Usler ıneseJesını 
· ::~~~·klerdir. Nanrlara mütehas· 

~fakat edecektir. 

İtalyaya çok 

şiddetli ha va 

hücumları 

Napolide çıkan yangınlar 
otuz kilometreden 

görülüyordu 

Arnavudlukla 
isyan yokmu• 

Roma 4 (A.A.) - cD. N. B.> 
lngiliz radyosu son günlerde u .. 
.sanc verici ve bitmek tükenmek 
bilmiyen bir tarzda Arnavudluk
ta lıalyanlara karşı bir isyan çık
tığı haberini tekrarlamaktadır. 
Bu haber salahiyettar lıalyan mah 
filleri tarafından kat'i surette tek· 
Lib edilmektedir. 

*** Londra 4 (A.A.) --Atinada 
fngiliz deniz ata§esi bulunan Vis· 
amiral T urle bugün Kral tarafın· 
dan kabul edilmiş ve Yunan - 1-
talyan harbinde gözile gördükle· 
rini Krala anlatmı~hr. 

Arnavudların yardımı 
Londra 4 (A.A.) - Aokeri 

mehafilde, Arnavudların Yunanlı 
lara karşı kıymetli yardımlarda 
bulundukları müşahede edilmiştir. 
Diğer taroltan Arnavudluktaki 
harekata İştirak eden bir lngiliz 

Londra 4 (A.A.) _ Havanın tayyarecİ•i, Yunanlıların Göriceyi 
zaptetmek için yapmıı olduklan 

fena olmasına rağmen lngiliz tay· hazJrlıkları anlatmıştır. Yunanlı· 
yareleri, Jtalya üzerinde uçmu,lar. far, Jngiliz1erden tayyare yardımı 
birçok bombalar atmışlardır. ltal- istemişlerdir. lngilizler Yunanlıla
yan dafi tayYare toplan bu hü ra birçok tayyare göndermişler, 
cumlara ıiddetle mukabeJe et • bunlar İtalyan kuvvetlerinin mu· 
miı.lerdir. b k h 

vasala hatlarını ozma uıusun· 
lngiliz tayyarelerile lıalyon da azami derecede çalışmışlardır. 

tayyareleri arasında mitralyöz a· Havanın gayet ai:ır o1ması yüzün
te§i hatlamıt, neticede bir İtalyan den İngiliz tayyareleri bilhassa 
avcı ta:yyareıi sukut etmiştir. .''ogradeç mıntakasında ve Ohri 

Napoli rıhtımında bulunan bir ! ölü civarında düşman kollarını 
vapura 1 ·ı· 1 . t rok yüksekten 2000 metreden 

ngı ız tayyare erı ara· ı b b d . l d' .. 
fında b b . b . d'" om ar ıman etmış er ır. Gorıce 

n om a 1'a et etmış, ıger t k d d" ··h' b · mın a asın a, uş;manın mu ım· 
ır vapurun da alevler içinde yan· mat ve erzak taşıyan kolları ta· 

dığı görülmü,tür. İngiliz tayy;,.re· mamile dağıtılmı§tır. 
~;:'. •alirnen üslerine dönmüşler- Bulgaristanda sun'i 

Napolinin bombardımanı 
Kahire ~· (A.A.) - lngiliz tay 

yareleri, Napoli timendifer hatla· 
rını bombalamışlar. ve istasyona 

isabetler vaki olmuştur. Çıkan bir 
yangın 30 kilometrelik bir mesa .. 
feden müşahede edilmekte idi. ln
giliz tayyareleri Sicilyayı da bom· 
balamışlardır. lngiliz tayyareci· 
leri, büyük infilaklann vuku bul· 
duğunu müşahede etmişlordir. 1-
talyan dafi tayYare toplarının şid
detli ateolerine rağmen hiç bir ln· 
giliz tayyareıi hasara uğramamış
tır. 

Sivamda Fran ıı papaz· 
ları t~11a muamele 

görüvorlarmıs 
' Şan~hay 4 (A.A.) - Hanoi'd3n alınan 

bir telgrafa &:öre, Fransn: makamları 
tarafından Hanoi'da neşredlt"n J:.ir teb
lığde Fransıı: papaz ve rahıblerinin 
Siyamda fena muameleye maruı kal

dıklan ve bilahare do hudud harici 
edildikleri bildirilmektedir. 

kauçuk yapılacak 
Sofya 4 (A.A.) - Bulgaristanda sun'i 

kauçuk imali projelerinden bahseden 
Veçer gazete!li bunun için bir kanun 
hazırlanmakta oldu~nu va kauçuk 
imaline mahsus fpUdat maddP.lerln 
mahal1i rü~ma tabi tutulmıyacağını 
bildirmektedir. 

Çine, bir büyük devlet 
daha kredi açtı 

Çunking 4 (AA.) - Çunking'in sall
hiyettar mahfillerinden bildirildiğine 
göre Amerika tarafından Çine açılan 

krediden maada yakında dığer dost 
bir devlet de Çine kredi açacaktır. Bu 
hu!Nsta henüz tafsillt verilmemekte
dri. 

Lorıdraya 

hücum 
tesirsiz 
yapıldı 

bir 

Londra 4 (A.A.) - Alman 
tayyareleri, Londraya hücum rde .. 
rek bombalar atmışlardır. Bazı 
hasar vuku bulmuıtur. Alman tay 
yareleri, merkez 1'ehirlerinden bi .. 
rine dl'!' şiddetle hücum et""iı:,ler, 
fakat ehemmiyetli haoar ikaına 
muvaffak olamamışlardır. 

~ARBAROS 
- Delil mi istiyorsun? .. İşte sana 

delil!.. dedi... Komtu~ oldu~ bir 
evde sık sık ıeyhlerin toplandığını gör 
düm.. Merakımı muclb oldu .. Gizlice 
duvara bir delik açtım ve bu sayede 
dün akşamki toplantıda söylenen .. 
leri işittim. Senin ve biz1m üzerimize 
hücumla kaleyi ele geçirmek husu -
sunu müzakere ediyorlardı ... 

11 
.__ ____ .....,, Yazan : 
~l'rıanıa,tırıımı, Ekrem Reşid 
llrlhT talrıka 

Telrflca Na. 
46 

Etraftakiler, hep bir a~ızdan hay
kırdılar: 

Merkez, yani Premedl mıntak•ınnda 
İtalyanlar, ailebi ihtimal timal mın· 
takasındaki Yunan taıyikını tahlif mak 
sadile Leskovik umumi isükanıetinde 
şiddetli bir taarruz hareketine teşeb
büs etmişlerse de mu\rartak olamıya
nk ıeri püskürtülmiiflerdir. 

Cenub, yani Epir mıntakasında Er
.tri ... Ayasaranda umum1 hattını mü
dafaa eden on birinci İtalyan ordusu 
Jat'alanna karşı da Yunanlılar, İtalyan 
tebliiiode dahi itiraf edlldiii n~hile 
çok f.iddetli taarnız.lar yapmışlar, İfat
yanlan çok ıılaşbrmışlır ve onlara mü 
h1m :r.ayiat verdlrmJş1erdir. 

Belki de yer yer devam eden kar 
fırt.malan dolayısile olacak, ftalyan tay 
yarelerinin •erek cephe üzerindeki, ıc 
rebe Yunanistan dahilindeki faaüyet
leri bu son 48 saat zarfında hemen hiç 
denecek derecede aulmıştır. 

Ostrov.lç.a dailan 1150 ile 19~0 nıetre 
arasında defişen yükRklikte tepeleri 
havidir ve Berat şehrine olan meı.afe
Iİ, evvel.ô. cenubu rarbiye doiru hare
ketle Usum vadisine inmek ve sonra 
•lmali garbiye dofnı bu vadiyi takib 
etmek üzere takriben 50 kilometreden 
ibarettir, Eier İtalyanlar, bu kadar ı
hem.mlyetll takviyeler almıf olmalan
na raimen ışimal m.ıntakasındaki l\los
kopolis ... Poıradeç hattından sonra 
takribi olarak cenubdan timale doiru 
temadi eden Uıum vadi.si Ostrovtç• 
dajlan - Dovel vadisi ... Odenişta dafı 
veyahud bunun binı daha prbındRkJ 

İşte bundan dolayıdır lti, killtür ders· 
lerinde mesele ya öğretmenin beliğat 
ve telkin kudretine, yahud da dersin 
klişe halinde :r..aptedilmesine varıyor. 

Bu yollardan her iJWi de tehlikelidir. 
Birincisi öğretmenin talebe üz.erinde 
otoritesini temin eder. Fakat subjekti
vlune hududsuz.ca kapı açabilir. ikin
cisi anlayış ve terkib imklnlarını öldil
rür ve çocukların kafasını (otograf pli.
tına çevirir. Halbuki tedrisin esas ga
yesi, herşeyden evvel orta derecede 
talebede objektif, mukayeseli ve pratik 
bilgi hi.sıl emektir. Yukarıdaki yolların 
her ikisi de mutlak olarak bunu te
minden Acizdir. 

Ayni şeyleri coirafya, fel!'efe, ruhi
yat dersleri için de söyleyebiliriz. Ço
cukların elindeki ruhiyat kitablarında 
Weber pergelinden ve Stbesiometre'den 
bahsedilir: Bir takım tecrübi ruhiyat 
Sletlerinin resimleri vardır. Fakat - çok 
mahdud da olsa ... bunlara aid bir Jii.
boratuvar yoktur. Halbuki fizik ve ta
bilyat liboratuvarlan gibi bunlar da 
pekili yapılabilir: Est1er yalnız keli
mede kalmaz ve nümuneleri ıöstcrillr. 

Hulisa kültür dersleri liboratuvarsız 
yapılanıaz. Her ders için ayn bir 18.
boratuvar kurmaya ise, ne talebe mev
cudumuz, ne binalarımız müsaiddir. 
Ancak her dersin ayrı bir dershanesi 
olabilir. Ve bazı kolejlerle, köy öğre
tim mekteblerinde olduiu gibi ders
haneler aabit, talebe seyyar olur. O za
man mevcud binalar ve- vasıtalarla ay
ni şey, kısmen tem1n edilebilir. Fakat 
herşeyden evvel unutmamalıdır ki küt 
tilr derslerini objektif, mukayeseli, mü 
eahhas ve canh bir hale getirebUmek 
için yegİıne çare onların - kendilerine 
5'Öre - birer llboratuvar içinde oku
tulmasıdır. 

Hilmi Ziya ÜLKF.N 

Geçenlerde kendi topraklarına 
yapılan birkaç tayyare hücumile 
bazı vatandaılann ölümüne ve 
birçok zararlara sebeb olan hava 
bombardımanının manal!lını takdir 
ebnekte gecikmiyerek, gene ıü
kUn ve vakarını muhafaza etmiı· 
tir. Çünkü F aıiıtlerin maksadı Y u 
goalavları harbe tahrik ebnek ve 
Balkanlarda baıaramadığı İfler i
çin Almanyanın yardımını bu su• 
retle temin eylemektir. Fakat Yu
goslavya bu oyunu derhal anladı. 
Ve bu suretle Makyavelizm ha
yatta bir daha mağlub oldu. Bu
nunla beraber ~illi bayrağın al
tında tek bir kalb ve İman halin
de birleten Yugoılayya, memleke 
tine vi.ki olacak taarruzlara kartt 
hiç röz kırpmadan bütün tiddeti
le mukavemete kat'i ıurette karar 
vermiıtir. Muhterem Prensin nut .. 
kundan çıkardığımız mana iıte 
budur_ 

Işıklarını karartmıyan 
1 (Baş aralı 1 inci sahl! .. Je) 
recektir. Dün yeniden 35 şoför 
hakkında ceza zaph tutulmuştur. 
Bunların içinde evvelce ayni suç
tan beş lira para cezasına mah ... 
kGm olanlar da vardır. Bu şoför
lere bu defa hapis cezası verile· 
cektir. 

Görülüyor ki, küllür derslerinin o
kutma husU5Unda - bi.ı.de ve daha bir 
çok memleketlerde - fiilen bir buhran 
mevcuddur. Bu buhranın önüne •faal 
mekteb•, .alik.a merkezi• gibi naz~rl
yelerle Ji(eçmenin imkanı yoktur. Me
aele bu nazari, dnha doi;rusu felsefi gö
rütlerin tatbik sahasını aydın görebil
mektir. Kanaatimce faal mekteb telik
kilerinin asıl hedefi fen derılerinden 
ziyade kültiir dersleridir. Çünkü fen 
dersleri nasıl olsa - en çorak yerlerde 
bile - vasıt81annı azçok bulabilirlt>r. 

\Velatos ve Brczesda dailan haUında 1,.,,,..,....,..,.,.,...,. ...... .,.,.---------------------da tutunamaılusa Beratı Elbasan ve 

Dün Vilayette toplanan Pasif 
Korunma Komisyonu, umumi 
kontrole Seferberlik Müdürü Ek
remi memur etmistir. Mu.
maileyh dün gece lstanbul ve 
Beyoğlu taraflarında beş saat de
vam eden bir otomobil gezintisi 
yapmış ve gördüğü noksanlan tes 
pİt etmiştir. ~1üdür bu akşam da 
Üsküdar ve Kadıköy tarallannda 
teftiqlerine devam edecektir. 

Avlonyayı müdafaa edebilmek için şi
malden itibaren Spath daiı - Tomor 
veya Tomoriça dağlan .. Manomori 
dajlan hattına çekilmekten başka ça
releri kalmıyacaktır. Ve bir defa buna 

mecbur kalırlarsa o zaman, evvelki ya
zılarımızdan birinde de işaret eyledi
ğimiz veçhile Piremedi - Erriri • Aya .. 
saranda hattı üzerindeki on blrinti or
dularını dahi Berat - Avlonya hattına 
kadar reri çekmeleri zaruri olacaktır. 

Arazinin sarblıfı, yolsuzluk ve kış 
meselelerinin tarafeyn için müsavi bir 
tesir icra etmekte olduiu tabiidir. İtal
yanlann Yunan saldınşını tevkif l(İn 

fedakArane çalışmaia başlad1klnn da 
1'endi tebliğlerinde t.Rsrih edilmektedlr. 
O halde italyanlRrın Yunanlıların kar

ışısında yalnız taarruzda değil, miida· 
faada bile bu suretle muvaffnkiy('tı;;lz· 
ilklere uğramalannm acaba sebebi ne .. 

dir? Umumun kanaati ı:ibi bl1tm fik
rimiz de bu muvaffakiyetsi7:1iklerin, 
İtalyan ordusunun sevkülteyiş ve ta
biye bakımından iyi yetişmemiıt olına

sından ve bilhassa Yunan bam1cstnin 
İtalyan hamlesinden üstün bulunma• 
sından ileri geldlfi merkeıindedir. 

Üniversitede İngiliz 
profesörleri 

Üniversitede açık bulunan ıınai 
kimya profe•örlüğüne lngiltere· 

den bir profeıör getirtilecektir. 

Bundan başka Nebatat enstitüıü
ne de Jngiltereden mütehassıs bir 
bahçıvan getirileceğinden bahae
dilmektedir. 

dan mı söyleşirler?"• 
Hepsi birden itiraz ettiler: 
•- Maazallah Sultanım... HA.ti ol 

şeyhten bu gUna hinayet sadır ola. Ol 
şeyhe biz cümlemiz yemin ederiz, biz
den mütteki kimsedir. Var ise ol biça
reye bühtan edilse gerektir. Bizim bu 
efall kabihadan haberimiz yoktur ve 
bu asıl k8rı n.isezayı ehli ilim ve mü
minler etme:ı.ler. Bu haberin dahi ııdk 
ve kezbe ihtimaU vardır. Hele onlar da 

Bulgaristan Hariciye 
Nazırı mühim bir 

nuluk söyledi 
[Başlarafı 1 inci sıı.hlfcde] 

dır ve harb dııında kalıyor. Bul
gariıtanın esaslı siyaseti, Bulgar 
halkına sulhu, emniyeti, hürriyeti 
ve haklarına ve menfB3tlerine 
hürmeti temin etmekten ibarettir. 
Almanya ile dostuz, Yugoslavya 
ve Türkiye ile dostluk ve iyi kom
şuluk münasebetlerini inkiıaf etti· 
ıiyoruz. Sovyetler Birliğile müna· 
sebetimizi, Bulgarların Ruslarla 
olan an' anevi münasebetleri çer· 
çeveıi içindedir. Şimali şarkideki 
emellerimizi tahakkuk ettirmiı bu

lunuyoruz.> 

Popof, lngilterenin Bulgar top
rak tamamiyetini tanıdığına dair 
beyanatı üzerinde durduktan ıon· 
ra, Bulgar hududundaki Türk tah
~idatından bahsetmit ve hunun 
müdafaa maksadile yapıldığını 
ıöylemittir. 

Nutuk memnuniyet 
uyandırdı 

Sofya 4 (A.A.) - Sabırnz 
!ıkla beklenilmekte olan Hariciye 
Nazırı Popof'un nutku Sobı·anya 
azalan tarafından memnuniyetle 
karşılanmışhr. 

Dahiliye Nazın Gabrovski, Bul 
garietanı yeni fikirlere. yeni cere· 

verdilcleri takdirde senin tarafından 
kendilerine af vadettik. 

Hatti tutmuş oldukları hi -
yanet yolunda uırar ederlerse h.İıkimle
ri ıtenin kılıcın olacaiını da söyledik ... 
Fakat ~ördük ki bu adımlar ıs1ah edi· 
lemeıler ... Onları kör eden şeytan ku
laklarını da bizim sözürnü"te tıkadı. 

Bizi dinlemek istemediler. Talihlerini 
silS.ha bırakmnğı tercih ediyorlarmış ... 

Vatman va biletçi 
ücretleri artacak 

[Baştarafı l lnd sahifede] 

ratın kaldırılması için lstanbul E
lektrik, Tramvay ve Tünel idare
leri tetkikat yapmaktadır. Bu tet
kiklere göre bilet vermekte ko· 

!aylık temin etmek maksadile kı
ta farklarının da kaldırılması 
dü§Ünülmektedir. Bu suretle bü
tün tramvaylarda birinci ve ikin

ci mevki olmak üzere iki bilet ih· 
das olunacak ve tramvaya binen 
her yolcu bir kıt'a veyahud 
ıon istasyona kadar da gitse ayni 
parayı verecektir. Bu bilet1erin üc 
retleri, küsuratsız olarak birinci 

mevki 7, ikinci mevki 5 kuru§· 
tur. Bu karar yakında Vekalete 
bildirilecek ve tasvib edildiği tak
dirde derhal tatbikına başlanacak 
tır. Yeni şekle göre, Tramvay va· 

ridatının da artacağı ve bu ıuret
le malzeme pahalılığının kısnıen 
telafi edileceği anlaşılmıştır. Di
ğer taraftan tramvay hatlarında 

aktarma seferler için tek bilet ih .. 

dası hakkındaki tetkikler de neti
celenmek üzeredir. Aktarma ae· 

ferlerde kullanılacak tek biletler 
de birinci mevki 1 O, ikinci mevki 
bilet 7 kuru§a verilecektir. 

yanlara ve yeni nizama intıbak 
ettiımck için hükUmetin sarfettiği 
gayretleri tebarüz ettirmiştir. 

Evvelki geceki yan~ın esna"ın ... 
da itfaiye arabalan projektörle
rini kullanamadıklarından bü~·iik 
mü~külat çekmişlerdir. Hatta bu 
yüzden yangın mahalline yeti,
mekte biraz da geç le.almışlardır. 
Onun İçin dün toplanan Pasif Ko 
runma Komisyonu, badema itfa ... 
iyenin yan~n söndürmeğe gidt"r• 
ken projektörlerini eskisi ~ibi yak 
ma1anna mi.i~aade etmi~tir. 

Rumanyada Lajiyonerler 
poli!:i lağvedildi 

(Ba~tRrafı 1 lncl ulıifede) 

Nutuk Macaristanda 
tesiri yaptı •• • 

surprıı 

Budap•şte 4 (A.A.) - Mat
buat tarafından kullanılan H,ana 
bakılırsa, General Antonesko'nun 
nutku, Macaristan için bir sürpriz 
teşkil ctmi~tir. 

Berlinde istihza 
Berlin 4 (A.A.) - Birçok ga

zeteler, Antone'."ko'nun nutkunu 
acı bir istihza ile tefsir etmekte .. 
dirler. -Ertesi gün, öğle vaktinden az sonra mileri dahi mescidlere ve zaviyelere 

henüz uzaktan gelen ilk ıSyan evaze- düşüp meratibler vııı alimlere ve a'ZİZ• 
)eri duyuldu. Cenine sarayı şehrin or- lere düşüp ve kimi dahi kapılardan 
tasında, üç yol a~ndaydı. Her yola dıtan kaçıp a:iderken gene tutulup 
açılan bir kapı!I vardı. Her kapı, yol- Hızır Beye teslim edil~i ve ol dahl 
daşlar tarafından muhafaza ediliyor-, tutulanları hemen geldikçe hapsey .. 
du. ledi.• 

BOylece bu isyan, bir saat zarfında 
bastırılmış oldu. 

'~ leara Hasan ve Ahmed bin Elkadı ı - Kaybedecek vakit kalmadı!.. Bir 
lıtıla.rı memleketi paylattılar. an evvel harekete geçmeli ... 

~' tiirnizde yalnız Cezair ıehri ve Bütün bu teli.şlı, endişeli, heye -
- Sen bizi böylece boıtazlatacak hi bir görünsün ... • dediler. 

Bu aö:ı.lerden ıonra mevcud ulema 
tarafından: 

Sesler ftittikçe vaklB.$ıyor. fakpt sa
rayda hiçbir hnreltet sezilmivıJrdu. A
mil'l'liz, nizamsız, karmakarışık bir ha1 
de ehali, sarayın üc kapısına hi.icum 
etti. F:lknt birdenbire kapılar R~ı!ıyor, 
yolda~lRr d1$atı fırlıyorlar ... .Asilerin Ön 

safı kılıc darbelerinin albnda yerlere 
seriliyor. Bu ani hücum karşısında Asi
ler şaşırıyorlar. Çok a-ecmeden faşkın .. 
hk, kRrf(aşalıie dönüyor. Deminki is
yan avazeleri, şimdi imdad yayııarası

na mOnkalib oluyor. Türklerin kılıcla
rlle yol ncmAh~rına keı::if halk kütle~i 
mukavemet edf!mlvor. Cok ,ermeden 
rlRrmAd:ıltnık bir hal~~ lı:armaQ'a kovu
luyor1Ar. Herkes kend.Jne bir sı~ın~r.ak 
ver arıyor. İzdiham mAh!'leri bir man
zara arzediyor. Camilere, mesçidlere 
dotru ko$uşanlar var ... Herki"! saklıtna 

C:l"k, Rizlenecek, benna.cak hir iltica .. 
ıt8h arıyor ... 

Ertesi gilnü rei~ler: .Şehir halkını 
külliyen kırmak dilediler ve şehirde o .. 
lan Arab tayfnı-ından küc;ük ve büyük 
kim~e komayıp hep kılıcdan .ıec:lrmek 
ve kRtletmek istediler.• Fakat H121r bu-~ killd canlı ihtar ve tavsiyelere Hızır her-

'~.. ı... k - h tt b k b. donuklukla -..,ı_ '-lUn aeçtikçe ,ehrin vaziyeti fe.. esı ayre e ıra an ır 
"tfıyor. mukabele ediyordu. 
' t . - Harekete ıec;ebilmek için, diyor-
' A :aliyet aaail çoktan bul Ol ~t~.. du. elimizde hiyanetin delilleri oJma~ı 

"ıi'dııned bin Elkadının tetvıkıle Jii{erektir _, Halbuki bu delillerden efer 
, ler tertib edilivor. k 

'l::>U.rnanlar e•;veli senin canına yo -
, ~lllişlerdir. Belki. Hızı~.dka~e1me .. ~akde~r çıkhtığı 
~ qıııra Ha.::anın adamlan ha1kı hı- b:1 .~t fızenn e o ml"g~ enı~in~.e .. °.~ 
~ .da.vet ediyorlar: c.01 Türkü nra· goruyor~u._ Belki de böyle hır olumu 
' 

1h.rac edip kendi cinıinizle olq- arzu edıyordu. 
•r,t~ ilanı Arınız ve gayretiniz• di- - EveL.. Arkadaşlar .. Delil mevcud 

olmayınca yapılecalc hiç bir fey yok'? liu adamlar tarafındın her fi(Ün tur.. Binaenaleyh deli11eri bekleme -
~1., edilen tehir e•rafı bile onları miz llzımdır. 
, l'tıe~e başladılar. Hızır bu ıözlerl söylerken lı;-eri. 
....., Şiıli içtimalar yapılıyor. tıiirtelAı ve heyecan, bir yoldat gir-

•hlııte ;olı: yakındır. ıni•tı. 

mısın? .. 
Ayni şiddetle Hızır cevab verdi: 
- Elbet!A! ki hayır! .. 
Sonra, vaktin geç olmasına ra~en 

müftü, kadı ve sair il1emayı icabında 
yataklarından kaldırıp 1araya getiri) .. 
me1erini emretti. 

Emir pek çabuk ifa edilmifti. Divan 
odasına toplanan zevata Hızır hilab 
ederek dedi ki: 

•- Ey ez.izler~ .. Hoş geldiniz!., Hem 
mazur olan... Sizlere zahmet verip 
böyle vakit ve zamansız huzura davet 
olunmanızdan maksad filin Şevhül .. 
beledin evine ıızim cemiyet olunup 
Türklerden ne şekil intikam alırız 
diye meşveret üzere imişler. 

Şimdi !İzin ~a:1i bundan haberiniz 
var mıdır, yoksa onlar kendi baıların-

Bu cevab üz.erine aralarında birkaçı 
tahkikatta bulunmak ve nasihat etmek 
üzere içtima akdedilen eve gönderildi. 
Eve viısıl oldukları zaman orada Ah
med bin Elkadı ve Kara Hasanın rüş· 
vet ve hediyeleri sayesinde elde edi
len, altı mahalleye ayrılmış olan Cez.a
lrin altı kethüdası - ki bunlara tevh 
denirdi - ile diğer sekiz ıteYhülbelcdin 
içtima halinde olduklarını gördüler. 

Gelenlerin na~ilın.ti dinlenmek şöyle 
dursun, kendileri içtima odasına dahi 
kabul edilmediler, Saraya avdet eden 
heyet Hızıl'll: 

- Ya $eydi ... dedi. Senin emrin veç
hlle biz bu adamları aklı selime davet 
ettik ... Onls.ra yaptıklarının vehameli
nl anlattık. Nedamet edip bundan böy
le daha temiz blssiya\ t.o•ıın•I• karar 

•- Onlar isi olmakla her ne der· 
mRn edebilirsek edelim! .. • diye fetva 
verildi. 
Artık isyan aşlkAr bir şekil almıştı. 

Şafak sökmeden ıehirdeki asker veya 
tacir, bütün Türkler saraya cem<:di?di. 
Kapılardaki nöbetçilerin adedi ı;oA;al
tıldı ... 

Sabdh oldu. gün doğdu, fakat muiad 
hayatı hiçbir hadise ihlil etmedi. 

Süktlnet içinde geçen ikinci gecede 
Hızır kendi kendine dilşünüvordu: Ya 
kında, belkl yarın vik.i olacak cenk ne 
kadar ldl ve tere!siz bir cenkti ... Der
yalar kahramanı. denizler hQkiml, İs· 
panyarun ve Moncada'run ıalibi lçln ip
Udat bir halk sürüsüne karfl 10kak 
muharebesi etmek ne büyijlı: bir te
nezzü,1.. ne derin bir ıukuttu.-

•Kimi kaçıp kurtulup ve kimi tutiı
lup ve kimi kaçarken tutulup ve ce· 

na muvafakat edemezd.L 
- Onların cezalandırma hususunu 

bana bırakınız .. dedi. 
Fakat bt. cevab reisleri tatmin et ... 

miyorctu. İtira~ları "1 şekilde oldu: 
•- Beyim, sf'n bir kerim ve !'ahim 

kimsesin. Korkarız ki onl:lra gene a
man veresin!. .. Anllır hod müfsidlC'r
dlr. Akıbet bizim evlerimizi basıp nice 
hsı~ı:ırat ede-rler ... • 

Buna rel'i-rnen Hızır arzusu veçhile 
hareket etti. 

Ertt"sl li(ünil milnadiler dükkA.ncılan 
dtikkAnlarıru ac:mağe. halkı da işi gü .. 
cile meşl?ul olma~a davet ediyordu. Di
~f'r taraftan şehrin e.5rafil'" {~yanın mü 
l«lteblerl Babülbahr camiine çdı -
rıldJ, LArkıw var J 
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1ingiliz Jıadın 

Mekteblerimizde ta~~a•ecile•i 
1 

basketbol 
yapllmıyor 

Mekteblerimizde spar faaliyeti orga
nize edilirken basketbole niçin biraz 
olsun iltifat etmiyoruz? Niçin her mek 
tebin bahçesinde karoılıklı iki basket 
ve iki üç tane de büyükçe top yok
tur? 

Tam bir mekteb sporu olan buket
bol, buaü,n tehrimiıdeki Amerikan ve 
Fransu mekteblerinde çok rağbet gö
rürken bizim bu ite bigine kalmamız 
muhakkak ki bunun ne olduğunu bil
mediğimiz içindir. 
Herhanıi bir top oyunundan daha az 

heyecanlı olmıyan, buna mukabil hiç 
de büyilk bir meydana lüzum göster
miyen bu sporu talebeye sevdirmemi
zin zamanı çoktan gelip g~miştir. 

İngiliz tayyareciliği bugün pek bü-ı nazar!. hem ameli bir aurette )'apıl
yük bir varlık oldukunu ispat eyle- maktadır. 

mittir. A1man taarruzuna uA;ray;ın di- Cemiyetin muhtelif sınıflarına mcn
~er milletlerin tayyare teşki1ltları gi- sub bulunan bu ıenc kadınlar, isteye
bi daı1ılmemışlardır. Bilikis, gün geç- rek, dileyerek: yazıldıkları bu W.A.A:F'. 
tikçe daha çok kuvvet bulmuşlar, daha ye bütün can ve aönüllerlle merbut 
fazla atılRan olmuşlardır. bulunmaktadırlar. Geceli gündüzlü ça-

Bugün basketbol faaliyeti rıamına 

yalnız ajanhKın çalı1JTnasını g&terebi
llriz. Tam bir basketbolcu olarak ye
ti•mi• bulunan ajan Feridun, oraya 
buraya koıarak bu işin manasını ve 
zevkini anlatmak iııtemekte, fakat bu 
Jlkaydi henıtAmesi içinde sesini mu
hakkak ki iıtediki eekilde işittireme

mektedir. 

İn.ciliz tayyareciliği bugün yalnız bir lışmaktadırlar. 
müdafaa ailahı deAlldir. Bilikis, çok Tahsil müddeti mensub bulundukla
yüksek kudrette bir taarruz sil.ihı ha- n kısma ıöre deği$mektedir. En uzun 
lini almıt ve almakta bulunmu,tur. süren taruil devresi pilotluk ve maki
Her gün bunun çok parlak misalleri- nistlik Jwımlandır. 
ne tahid oluyoruz. Bir iki sene evvel, BuR\in İngiliz tayyare teşkili.tında 
tayyarecilik için tU düstur ortaya va

Ajanın üadesine göre, bugün İstan
bulda kırk, birinci sınıf, kırk, ikinci 
ıınıf ve altmıt yetmie. üçüncü sınıf 
basketbolcu vardır. 

Bölge batkanının yakın ali.kası ve 
müzaheretine dayanarak çalışmakta 
olduğunu IÖyleyen ajan, belki bu mik
tarı birkaç mb1ine çıkaracaktır. Fakat 
temeli olmıyan bu it, en hafif bir 11-
lı:aydiye bile tahammül edemiyecek ve 
yıkılacakhr. 

Bu itibarla basketbolun mekteblerde 
:yerletmesi tein esaslı olabilmesi ic;:in 
yeaine '8rltır. 

Bir çok spor tubelerinin kısın ya
pılan aalon idmanlarında, sporculara 
basketbol oynatırlar. Bu kütleler için
de timdiye kaJ.ar basketbol oynama
sını bilene çok az tesadüf ettim. Bir 
taraftan bu sporun kıymetli olduluna 
inanıyor, di~er taraftan öğrenmek lü
zumuna kail olamıyoruz. 

En çok konuşulan mevzuu ele ala
lım. .şu kaleci iyi oynuyor, şu bek 
iyi yer tutuyor• dendiii vakit ekseriya 
•Cok basketbol oynam1'• sözünü i,iti
yoruz. Futbolcu olabilmek. için mu
hakkak basketbol oynamak Iazımdır 
demiyorum amma bu oyun, salon id
manlannda futbolculara da çok tav
aiye edilmektedir. 

zedilmitti: 
Tayyarecilik sporcu bir miJletin ma• 

lıdır ... 
Anadan dokm.a sporcu bir millet olan 

İngilizler, bu düsturu kendilerine mal 
etmişlerdir. 

İngillı tayyareciliği, kudret ve kuv
vetini yalnız pilotlarının maharet ve 
cesaretlerile temin eylemiyor. Bunun 
pek mühim bir kısmını saat gJbi işle

yen muazzam teıkilitına ve bu teşk;f;lt 
içinde yer alan ve çok büyük yararlık
lar ve fedaklrlıklar gösteren İngiliz 
aenc kız ve kadınlarına medyundur ... 
Bu ıenc kız ve kadınların mensub bu
lundukları teskilitın adı: cWomen's 
Auxiliary Alr Force• dir. Kısaca .w. 
A. A. F.• harflerile ifade edilmektedir. 
Londranın ııarb istikametinde bulu

nan muau.am vadide büyük bir karar
Rihlan vardır. Bu karargi.h bu teşki
litın bir numaralı merhalesidir. W. A. 
A. F.'e yazılmak arzusunda bulunan 
1eenc kız ve kadınlar buraya müracaat 
ed~rler. kaydolunurlar, hizmete elve
rişli olup olmadıkları hakkında dok
torlar tarafından muayene olunurlar, 
talim ve terbiye Jtörürler, disiplin rıe

dir öğrenirler, sonradan herbirinin fer· 
dt kabiliyetlerine gôre muhtelif tayya
recilik kısımlarına sevkedilirler. 

Bu teşkilata dahil olan kadınlar, 

5{0rdükleri talim ve terbiyeler sayesin 
de bir ay kadar kısa bir müddet için
de tam manasile askerleşmiş bir hal a
lırlar ... 

yer almıf olan kadınların hakiki sayı
sını ifade eylemek ailçtilr. 

Tili'yarecili~in mühim geri hizmet 
terinin büyük bir kısmının kadınlar ta
rafından muvaffakiyetle idare edilmesi 
sayeıinde bu kısımlarda çalıtBbUecek 

erkekler, kendileri için daha fa_ydalı 

vazifelere alınmaktadırlar. Bugün tay-
yarelerin bombalarına varıncaya kad.ar 
yerleştiren, binbir noksanlan itmam e
den hep W.A.A.F. kadınlarıdır. 

Tayyarecllikteki çok mühim şube

lerden biri de muhakkak ki telsizci-
liktir. Bu ince bir aan'attir. Kadınlar 
bu aahada fevkal.Ade muvaffak olmak-
tadırlar. Radyo istasyonlarında vazife 
alan kadınlar bu vazifelerde erkekler
den çok üstün olduklarını defaatla is
pat eylemişlerdir. 

Bu vazifeleri görmekle beraber, ka
dınlar her gün muayyen saatlerde as
keri talimlerde bulunmaktadırlar. 

Baraj balonları teşkilitlannda dahi 
kadınlar pek büyük yer tutmaktadır
lar. Burada ayni zamanda llfÇi. kadın
lar da vazife "örmektedirler. Bunların 
vazifeleri balonları tamir eylemek, dik 
mektir. 

Bu fiili hizmetlerden maada, hasta
nelerde, dispan;ııerlerde, vıı;ife gören 
yüzlerce ve yüzlerce kadın vardır. 

Tayyarecilik kısımlarında vazife gôr 
mek arzusunda bu1unan kadınların sa
yısı her gün artmaktadır. 

Son zamanlarda kadınlar muharebe-

Yukanda işaret etü~m bu derin 18.
kaydiye ra~en, kendi Alemlerinde ca .. 
~n Türk ba•kotbolculan dört beş so
ne evvel Balkan takımlanndan daha 
iyi olduklarını ~östermlşlerdir. Sofya 
ve Atina muhitlerine, Yunan Milli ta 
kımına kareı elde edilen büyük fark
lı raliblyetlerimiz bu misaller arasın
dadır. 

W .A.A:F'. de kumandanların en fazla ye iştirak eylemek için meıuniyet ta.
ehemmiyet verdikleri şey disiplindir... lehinde bulunrnuı;lardır. Şlmdı1ik yar-

Avrupa ve bilha~ Amerika da çok 
ra~bet ıırören ve kaidelerile oynanı, 
tarzı itibarile en komple bir atletik 
oyun olan basketbolu ihmal etmlye
lim: ıenclik bundan çok teY kauı.na-

W.A.A:F'. yi yeni bir teşkilit sanan- dımlarına lüzum olmadığı yolunda ce.
lar aldanırlar. Bu teşkilıitın nüve!';i vah almıtlardır. 
1914 ... 1918 harbi sonlarına dol:ru tesis İngiliz kadın tayyarecilik teşkilitı, 
edilmiıUr. TeşkilAta e~kiden kaydolu- ~örüldüğü veçhile çok muau.am bir 

caktır. F. T. 

Kızların Voleybol 
maçları 

Ku mektebleri arasındaki voleybol 
maçlarına bugün Eminönü Halk.evi sa
lonunda baılanacaktır. Her çarşamba 
sünü öileden sonra yapılacak olan bu 
maçlar, talebe muhitinde çok heyttan 
uvandırmaktadır. Gecen senenin şam
piyonu Çamhcanın bu seneki vaziyeti 
merak edilmektedir. Bugün evveli Kız 
Muallim ile Boi:aziçi karşılaşacak. on
dan sonra Erenköy - Cumhuriyet ve 
İstiklll - Camlıca maçları yapılacaktır. 

Zahire tüccarları 

beyanname verecek 
Mıntaka Ticaret müdürlüğü toptan

cı, yan toptancı tacirlere gönderdiği 

bir tamimde, bazı zahire maddelerinin 
beyannameye tı.bi tutulmasını bildir
mektedir. Beyannameye tibi maddeler 
ııunJardır: Pirine, bulgur, dan, kuru 
faaulye, mercimek, mısır, nohud, zey
tin, zeytinyağ, kuru üzüm, beyaz pey
nir, k&far peyniri ve sabun. 

Alikadar tacirler, önümüzdeki per
ttmbe gününe kadar Mıntaka Ticaret 
müdürlütüne verecekleri beyanname
lerde, mallarının miktar ve clnslerile 
beraber bulunduğu yeri de gösterecek
lerdir. 

Bu beyannamelerin tetkildnden son
ra, tehrlmizdeki zahire maddeleri ve 
sabunun hakiki miktarı öğrenllmi4 ola
caktır. 

nan ve yararlıklar aösteren kadınlar 

bpkı subaylar ıc:ibl muayyen müddet
ler içinde terfi ederler. 

Kumande.n ve kumandan muavinin
den maada ıubaylarının çoğu kadın
dır. 

Te5kilitın müteaddid fubeleri var
dır: Makinistlik.ten, mühendi~likten. lu 
tunuz da pUotJui:a kadar kwmları var
dır. Tahsil, talim ve tecrübeler hem 

Dost Yunanistanın uitradıib tecavüz 
karşı!lıında .cösterdiki erkekçe mukave
met bütün dünvada ve bilhassa Bal
kanlerda büvük bir takdirle karşılan
dı. Bir sabah aıuız.ın kendisini harb i 
çerisinde bulan Yunanistanın sokukkan 
lı ve metin hareketi mihver siyasetine 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

C-~T-•_r __ •h_l~rn-~ac_•_r_•~~~Y-•~-za~n-:~~~~T-e-ır_l_k_a .4N6o ~ romanı .ZIYA ŞAKIR 

Barba Panoli, taUı tatlı gülümsedi / lattı... Siz.i, oreda oldul;u gibi, en 
Türkopolun, büyük bir ciddiyet ve candan hürmetlerimle selimlamak şe
merbutıyetle, (Halil Bey, daima bizim refini kaz.andıRım için, şu dakikada 
~yimizdir) demesi hoşuna gilmi!fti cidden bahtiyarım. 
!htiyar meyhaneci, Türkopola le$ek- Dedi. 
kür ettikten tonra. sahile doğru iler- Halil Bey, Barba Penoli'nin bu.raya 
ledi. O meyhaneye girdi. Yumruk - j!elece~ini aklından geçirmediği için 
!arını masaların üzerine vura vura ve birdenbire fatırdı. Sonra, ihtiyar mey
bo1tazl11rını yırtar gibi bağıra bağıra hanecinin elini tutarak: 
kon~şan Ketalanların aralarından - Vay, e~ki dost_ Nereden çıktln 
ıec;ti. Masalara göz gezdirdi. Birden böyle? .. Yoksa Bizanslılar se.na da 
bire yüzünde nee'eli bir tebessüm be- mı bir ovun oynadılar! ' 
lirdi. Deniz Cenannda, bir köşeye 51- Diye ba~dı. 
k~$mlf olan bir masaya do~ ilerledi Barba P oli, ihtiyatlı nazarlarla et-
(Ish.ak) .. ~ tatlı t.atJı konuşan Halil rafına bakı dı. Sonra, Halil Beyin ku
BE"yın onunde yerlere kadar erlile - lak!na eğilerek: 
rek: - Hayır, muhterem kumandan .. ben, 

- Muhterem kumandan!_ Şu anda, Bizan~lılara lyi bir oyun oynuyorum. 
bana tarihi bir hatıra ya'8ttınız. Si- Diye mırıldandı. 
~ bu çardak altında görmek, bana Halil Bey, ihtiyar meyhaneciyi ya-
lzııikleki çardaklı llleyhanemı hatır- ıwıa oturttuktan aonra, onu İshak Be-

feydir. Kadınlardan temin edilen isti
fadeler çok bilyüktür. Bunu takdir e
den İnl(iliz havacılık nezaret ve ku
mandanlıkları bu cf"reyanı arttırmA.k 
için elden gelen he~yi yapmaktadırlar 
Diğer sahalarda olduıl:u l{ibi tayyare

cilik gibi çok mühim w çok: güç bir 
vazifede kadınlar, erkekler derecesin
de olduklarını bir defa daha ispat ey
lemişlerdir. 

-,, 

inclirilen a~ır bir darbe olmustur. Cep
henin her tarafında İtalyan askerlerini 
kovalıyan Yunan askerlerinden ba'Zl
lannın da varalanarak aeriye dönme
leri mukadderdi. Yukarıda da yaralı 
bir Yunan askcrinJn hastanede alınmış 
resmini ~örüvorsunuz. 

ye ve İshak Beyi de ona te.nıtb. 
İshak. koskOca imparatorluk Zabıta 

Nazırının bu kıyafette oraya kadar gel 
mesine hayretler içinde kaldı. 

Halil Bey ile başbap vererek konuş
maya baılayan bu garib ruhlu ve tu
haf tavırlı ihtiyarı dinlemeye başladı 

Barba Panoli: 
- Muhterem kumandan! .. Bizans, ar 

tık baş tarafından kokmaya başlayan 
bir balıia benziyor. 

Diye söze bafladı ... İmparator Andro 
nikos'un aciz ve :ıifını .. rühban güru
hunun vaziyete hikim olmasıru .. Ka
talar.ların aldıkları vaziyetin tesirleri
ni .. Türklerin, Katalanlarla bi.rleşme

ılnden h.i!fıl olan dehıteti, bütün tafıi
litile anlattıktan sonra: 

- İtle, bendeniz de.. Haşmetmeab 
Vasilevüs Hazretlerinin husust emirleri 
le s.lzi Katalanlardan ayırmaya geldim. 

Diye sözü neticeye bağladı. 
Halil Bev, ncş'eli bir kahkaha attı ... 

Masanın ü. .. tündeki toprak testiden 
&rba Panolinin önündeki bakır ku
paya şarab kovarken: 

- BarbaL. Hayatımda yaptıiım en 
isabetli bir iş varsa, o da vaktile !!eni 
Zabıta Nazırlığına tayin etlirmPm ol
muştur. Yaman adamsın. vesselim ... 

Diye bdırclı. 

~..: .... ~L- .,.. • • 
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H:A:KfKXT 

Sabık Kral 
Karol ve 

Lupescu 

Nasd sevl,mi,lerdi? 

1926 ıenesi ilkbaharında Rumanya 
veliahdi Karoi, İngilterede Kraliçe A
leluandr'ın cenaze merasiminde baba
sını temsil etmekten dönüyordu. Mi
lanodan geçtiği esnada bir baloya davet 
edildi. Bu baloda o gece İtalyanın en 
yÜ}u:ek sosyetesi, birçok maruf, güzel 
kadınlar ve yabancılar bulunuyordu. 
Prensi güzel bir kadın fazla heyecan
landırdı. Sarı,ın, ince olmıyan bir gü
zellik. Fakat bakışlar canlı, yüzün iff.
desi manalı ... Prens gene kadından hay 
ranlıkla evsahibine bahsettiği zaman 
şu cevabı aldı: 

- Bu kadın mı?. Siz.in vatandaşla
rınızdandır. Babası Bükreşte maruf bir 
terzidir. Bir Rumen zabitile evlenmitti. 
Boşandı. Milanoya, balolara, eğlencele
re iştirak etmek için gelir. Lac ~lajeur
de bir villada yalnız batına yaşıyor. 

İsmi Magd Lupesko'dur. 

Prens Karo!: 

- Onu görür görmez aevdim!. dedi. 
Bu adamın ani tutulmaları mütema

di idi. Yedi sene evvel de bir Rumen 
Miralayının Siıi Lambrino ismindeki 
kızına i.şık olmut, kızı kaçırmı• ve 0-
desa'da gizlice evlenmiıti. Bu kız da o 
kadar güzel değildi. Fakat zeki ve fet
tandı. Karol'un bu kızdan vazştec;mesi 
için saray üç sene uğraştı. Nihayet iz
divacı feshettiler ve Prensi, kızı unut
ması için dünyayı dolaşmaya yollııdı
dılar. Avdetinde Yunan Prensesi He
len'le evlendi. Bet altı sene sonra da 
yukarıda anlattı~ımız gibi bir baloda 
tesadüfen Lüpesko'yu tanıdı, işık ol
du ve bu sefer hiçbir tazyik. h•tti ne 
vatan, ne millet. ne de evlld muhab
beti., hiçbir şey onu bu kadından .cec;i
remedi. Onun lçiıı memleketini terket
ti, avdetinde ise .cene bu kadını ya
kınında muhafau etti. 

Hususi evler yaptırdı. Emrine mu
hafızlar verdi. Lüpesko'nun Kralın ü
zerinde büyük bir tesiri vardı. Kadın 
bu adamın ruhunu okşayan herşeyi bi
liyordu. Kral sık sık cBen bir köylü
yÜmt diyerek Rumen kö.vlilAünün en 
saf, temiz sınıf oldujtunu anlatmak is
terdi. 

Lupesko ise onun bu tarafını bildiği 
için Kralın aahib olduğu çiftlikler
den gelen mahsulün aatı,ııe Kralla bir
likte meutul olurdu. Bükreıin en mer
kez yerlerinde üç dükkln açmıttı. Bi
rinde Kralın bahçesindeki çiçekleri, di
ğerinde meyvalan, sebzeleri, üçüncüde 
ise şarabı satılıyordu. Geceleri Kral \'e 
gene kadın hesablar yapıyor, satışların 
kin üzerinde beraber çalıııyor, müna
k.aple.r yapıyorlardı. Kral: 

- Nasıl ziraatten anlıyorsun! diyor
du. Senin aeyende gelecek eene bir 
çiftlik satın alacağız.. 

Bir gün Kral Karo], gene kadınla 

birlikte yeni taht 1elonunu ziyaret et .. 
misti. Rumen aan'atklrlarının bir ta
heseri olan tahtın önünden geçerken 
gülümseyerek: 

- Oturunuz!. dedi. Oturunuz. 

Fakat gene kadın: 

- Oh hayır! .. diye baiırdı. Onun 
için ikimjzin de çelltijimiz ı.stırablar 
kifi delil mi? 

Kral aayet münzevi bir ha.yat yaşar
dı. Merasimlere pek nadir lttirak eder, 
daha çok zamanını Madam Lupesko· 
nun beyaz villlsında l(eçirirdi. 

Bu kadın için sarayla. mücadele etti. 
Herkese meydan okudu. Aşkını tahta 
feda etmivece~ini bir çok misallerle 
gösterdi. Hatt1 bir zamanlar tahtı oi-
1una bırakarak memleketi terketU. Son 
ra avdet etti. Sevdiği kadın gene ya-
nında idi. Şimdi ise Rumanyayı tekrar 
oğluna bırakarak tahtından fera~at e
dip etti, isyan, küfür sesleri ara
sında hareket eden trenind~ Madam 

1 UCUZ iLiNLAR f I 
Arayanlar 

* fo anyonım - Ona derecede lalı
silim vardır. İdare loierlnden anlarım 
Bonservislerlm vardır. (Hakikat) ıza
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
milracaal (8) 

* Bir mubasebed lo arıyor - Usulü 
muhasebe ve muhabereye aşina, fran· 
sızca bilir, tecrübeli bir muhasebecl 1' 
arıyor. İdari ls1erde de çalışabilir, refe
rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzuna mektubla müracaatleri. C13) 

* i, anror: Türkçe, fra.nsızca, irıgiliz
ce lisanlarına vakıfım. Bu lisanlar üze

rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim daktiloµafi bilirim, askerlikle all
k~ yoktur. Her türlü referans vere
bilirim. Şirketlerde ve büro itlerinde 
çahşacak 1$ arıyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin han No. 1 de (C. H.). adresine 
müracaat. (10) 

İfçi Arayanlar 
* Bayan aranıyor - Bekir blr bayın 
ev işlerini idare edecek işten anlar bir 
bayan aranıyor, Hakikat ııazetesinde 
T. R. rumuzuna mektubla müracaat. 

( 6) 

Satılık - Kiralık 
* Kin.lık ev aranıyor - İstanbul el· 
betinde iki, üç oda.h kiralık ev veya 
aparb.man dairesi aranıyor. Hakikat 
(tazetesinde Kiracı rumuzuna mek .. 
tubla müracaat. (5) 

* Sablık kilr l[İ r ev - Beşiktasta Ha
sanpasa caddesinde 37 numaralı Ud 
katlı ve iki bölü~e kabili tefrik kôrgir 
ev satılıktır. Görmek için içindeki· 
lere, konuşmak için İnhisarlar Umum 
Müdürlüiiü Neşriyat oubeslnde Hamid 
Ören'e müracaat. (8) * Pansiyon aranıyor - Aile nezdin
de mobilyalı bir pansiyon aranıyor. İs
tanbul ciheti tercihdir. Hakikat aaze
tesihde E. S. rumuzuna mektubla mü
raca at. (30) 

Müteferrik 
* Lisan dersleri - Çok ehven fiatla 
inJ{ilizce, fransızca dersleri veririm, 
her yere ~derim. Hakikat ~azetesinde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaat. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

(14) 

TEPEBASI DRAM KIS~UNDA 

Bu gece saat 20,30 da 

Bulunmaz 

Beyoğlu !stik!Ai caddesi 

K O M E D İ KIS~UNDA 

Bu akıam saat 20.30 da 

Son halla 

D A D 1 

ABONE ŞARTLAR! 
Türkiye tein ı 

Blr avlık 150 KW"Uf 
tio aylık COO • 
Alb avlık 750 • 
Senelik 1400 • 

Yabancı memleketler için ı 

tio aylık 
Al~ avlık 
Senelik 

800 
1450 
2700 

Kurut 

• 
• 

İmtiva2' sahlbt ve e a,muharrlrl: 
Necib AQ K lJÇUKA 

Umum neşrtV11b tdare eden 
Yazı l.teri Müdürll: 

1 

3 

z 

' 
8 

35 

80 

300 

Unılık 

zooo 
1000 

750 

500 

Z50 

100 

'C Birlncikinun 1940 ...-

Ura 

- 2000,..-

- 3000,..-

- 1500.-

- 2000.-

- 2000.-

- 3500..-

50 - cooo..-
ZO • IOOO,-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriklirmif olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemif olursunuz. 
Keıldeler: C Subal Z Ma'.fll. 

l Afustos. 3 lkın<itesrlıı 
tarihlerinde 'f'•IHhr 1 

Kumbanh ve lmmbarmız besab'"' 
lannda en u 50 Urası bula• 
nanlar kur'an dabiJ edilirler· 

isi. Komutanlığı Salınalma Komisyonu Hani~ 
' "' Askeri ihtiyac için pazarlıkla . nakliye, s~.~- koşumu ve binek 1;:: 5''" 

satın alınacaktır. Vermek istiyenlerın her it ıunu Fındıklıda Komutan (tll41) 
tınalma Komisyonuna ııelmeleri. 

- ı<' 
Askeri ihtiyac için kapalı ~S:fl~ yüz kırk ~~ bin beş yüz kiloh::.tf1 

satın alınacaktır. Eksiltmesi 6 bınncıkinun 940 gunu saat 16 dadır. M~ tıe# 
bedeli 14850 lira olup ilk teminatı 1113 lira 75 kuruştur. Şartn~~esı ıcedP' 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat onceY~eltı'i
teklü mektublanru Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna ver (lıo.."1' - . . "° . • • •.• 9 ıı 

Otoparkta yapılacak .;atı ve su borularile derelennın tamırı ışı Jtorıf.:~ 
giio.ü saat 11 de pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 9828 lira 23 . .cflP 

Ş ·h·"Krnısl• tur. Kat'i teminatı 1474 lira 23 kuruştur. artnamesı erRUll o. :fı.I'. 

görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kat't teminatlarile birlikt;11,tf) 
dıklıda Komutanlık Satınelma Komisyon.una gelmeleri. 

- I"' Askeri ihtiyac içln pazarlıkla 11'/12 94() günü saat on birde otııı 1'''1 
sabun satın alınacaktır. Muhammen bedeli on üç bin beş yüz lira olııP.l';il"' 
teminatı iki bin yirmi bet 1iradJr. Şartnamesi ;ler~ün Kon"lisyondıı J'

0 J{cı' 
bilir. İsteklilerin belli RÜn ve 1&atle Fındıklıda Komutanlık Satını1.lrıt:ıı~~l 
misyonuna gelmeleri. ~ 

- ,J .. 
,ı\skeri ihtiyac için 7 /12 940 günü saat 10 da pazarlıkla 1200olit,.ııt· 

rerli Marsilya tioi kiremid satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1320 
Kat'i teminab 198 liradır. . . . .. 11 .,-f 

Şartnamesi hergün Komisyonda S(örülebilir. Isteklilerın belli ~1419) 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Askeri ihtiyac için 9/12/940 ırün'ü':' .. i<ıda yazılı yem maddel~ri J~~; 
!ıkla satın alınacaktır. Şartname5i her~ün Komisyonda ıöriilebilir. ı~te tıa"ııt 
belli fliln ve saatlerde kal'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Kor'1~11P 
Satırıı> 1ma Kom..isyonunt gelmeleri. . lr ıd"iS 

Cinsi Miktarı Muham""en B. Kı\t'İ T. Thsı S. p, 
Ton Lira K. Lira K. 

Yulaf 150 15000 rıo 22"1 rıo ın 3l1 
Aroa 150 142.5000 2137.00 ~\ 

( Devlet O&mirvolları İ. U, Miiı:liirlüilündeıı: ) 
~ . ~ u 
~--------------~~~~~~~~~~--~~----~ ~· 

Muhammen bedeli 2500 Ura olan 25 • X S5 eb'adında 1000 nıetre ~tıhi>j 
ve dışt helezoni tf'lli Ulıstik hortum (havayi muzayyik aletleri için) tll tii" 
dünü ifa edemiven müteahhid nam ve hesab1na (12/12/940) perşerfl~JıJI" 
saat (11) on birde Haydaroa~da gar binası dahilindeki Komisyon 
dan arhkla satın alınacaktır. tl'-il' 

L\:pesko R'ene yanındaydı. İki sevgili Cemal Hakkı SELEK Bu işe Jltirmek isteyenlerin (375) liralık kat'i teminat ve kanunun 11,.tı,rl İtalyayı, Fransayı şteçerek İ!:panyaya Basıldıb yer: t"ttiği. ves~llde birlikte paurlık Jriinü saatine kadar Komisvona nıürtı.~ırıı""" 
gittiler ve şimdi orada Amerikava 17eç- \. Cumhurivef Matbaası J Ji7ımdır. Bu işe aid şartnam~ler Kom1.syondan parasız olarak daıı (l11$!) 

:m;a;k:.;i;çi~n~v1~iı:e~be~k~l~iv;o;r~la~r~ .••••• .;;-İİİİİİİİİİİİİİİİİ~iiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİ./ tfırlır. ~l 

Abdest Bozan' ~·~~~:~:·: .. ~~·:~:.~~:~ .. ·· i•••'•'' ) 
Dediğimiz ıJeriiler: Çil s ıi ır eüle yapıJmıs pastırma ve sucukları yi
yenlerde hası olur. Uıunluiu 4 metreden 10 metreye kadar olan bu 
solucanlar kanımızı emerek bir çok tehlikeli hasta lıklara yol açarlar. 
Bunlardan ku rtu lmak l(in en birinci deva T İ M O F U J 'du r. 

Kutuların içinde tanı hı timali yazılıdır. Her et:zancde bulunur. 

Sıhhat Vek:iletinin müsaadesini haizdir. Reçele ile satılır. 

TİMOFUJ, TİMOFUJ, TİMOFUJ 

Şimdi, üc; baş bir araya gelmişti. Ha
lil Bey, İshak, Barba Panoli ... Su an
da, koca Bizans imparatorluğunun mu 
kadderatını altüst edecek derecede mü 
him bir mü.ı.akereye airlşmlşlerdi. 

Bu müzakere, uzunca bir müddet 
devam etti. Ve nihayet, Halli Beyin ıu 
ıözlerile hitama erdi: 

- Ey Bizanslılar, J(örürsünüz ... Türk 
tavşanı araba ile avlar. 

* Türkopolların yeni 
kumandanı 

İmparator Andronikos, Barba Pano
linin .avdetini büyük bir sabırsızlıkla 
bekliyordu. Yirmi J{tin kadar süren bu 
inUı..ardan tonra, Zabıta Nazırınm av .. 
detinden ve bilhassa getirdiii haber
lerden son derecede memnun oldu. 
İhtiyar meyhaneci, imparatorun hu-· 

zuruna çıkar çıkmaz: 
- Haşmetrneab Hazretleri!.. Saye

nizde büyük bir zafer müjdesi getir
dim. 

Dedi. Böylece imparatora bir neş'e 
heye<:aru verdikten sonra, mutadı olan 
pklabanhklarla ıözlerine devam etti: 

- Türkler ve Katalanlar .. Ah Haş
melmub, billenlı blrbirlerlııı öyle kay 

naşm1'1ar ki. .. Bu iki çetin kuvveti yf'k 
diğerinden ayırabilmek ic;in aklınızdan 
ve hayalinizden geçiremiyeceğiniz de
recede sıkıntı çektim... Fakat. bütün 
at.izlere şükrederim ki, matHib olan 
muvaffakiyeti klmllen elde ettim. 
İmparator, sabırsızlıktan tepiniyor-

du. Mütemadiyen: 
- Anlat .. ne oldu? .. Nasıl oldu? .. 
Diye söyleniyordu. 
- Eğer, olan biten 5eyleri, bütün taf 

sil8tile anlatsam, üç gün üç gece sürer 
Ha,metmeab... Fazla tafsilit ile nıu

kaddes başınızı şişirmiş olmamak için, 
müsaade buyurursanız, f()ylece hulii.sa 
edeyim ... Katalan ordusundaki Türko
pollann kumandanlığını deruhde etmiş 
olan İshak Bey, şu andan itibaren em
rinize girmiştir. Ve pek yakında biz7at 
buraya gelerek, Heşmetmeabınızı. hi
kipA.yine, yüzünü ve gözünü sürecek
tir. 

- AJL 
- Ancak, çevrilen manevrayı Kata-

lanlara sezdirmemek için mahirane bir 
entrika kullanacak .. bir müddet daha, 
müttefikleri olan Katalanlarla alikası
nı kesmiyecektir. 

- ! .. bel .. 
- Türkopollann eski kuınonclanı Ha 

Sığır eti ilanı 
1 - Askeri ihtiyac i<;in eksiltmiye konulan 109500 kilo sı~r 

zarf usulile eksiltmesi 10 birincikBnun l 940 salı ~nü saat 15 te 
sanekapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Bir kilosuna tahmin edilen fiRt 31 kuruş olup muvakkat 
2545 lira 88 kuruştur. 

cbiHf· 4 
3 - Şartnamesi 170 kuruş mukabilinde Komiııyonumuzdan a~l11 1 rıJ1.l .'' 
4 - isteklilerin bu işle alikadar olduklarına dair Ticaret vesıka 11 -eetııl~ 

yukarıda miktarı yaz.ılı ilk teminatlarile birlikte kanunun tarifall b;r .,.1, 
tanzim edecek1E"ri teklif mektublarını muayyen gün ve saatten talfl cııo16 
evveline kadar Komisy~n başkanlığına vermeleri. 

lil Bey de orada ... 
- Yaaa!.. 
- Evet, Haşmetmeab!.. 
- Lakin, bu adam benim üzerimde 

öyle garib bir tesir yapıyor ki .. onun 
ismini isittiğim zaman ideta üşüdü
ılilmü hissediyorum. 

- Haşmetmeabt ... Artık bu zehabını 
z.ı tashih buyurunuz ... Halil Bey, eski 
vaziyetinde dcAildir. Türkopollar, ki
milen İshak Beyin etrafına toplatvlık
ları için, mevki ve ehemmiyetini kay
betmiştir ... Başında, ancak yüz, vüı elli 
kişi Türk var. Onlar da, derme çatma 
insanlar ... Oradaki bütün Türkler ve 
Türkopollar, kimilen İshak Be}i tanı
yorlar. 

- Ala .. çok ala_ E, İshak Bey bu
raya geldiği zaman, kendisine ne vazife 
vereceğiz? .. 

- Zatı Haşmetinize akıl ölretmek, 
haddim değildir ... Fakat; kulunuza ka
lırsa, maivetinizdf'ki Türkopolların ku
mandanlıA:ını vermelisiniz. 

- Doitru ... 
Barba Panoli, yerlere kadar eAildi: 
- Haşmetpenah! .. Sizi, k8.fl derece-

de taciz ettim. Mü~aade buyurursanız, 
çekileyim. 

- Hay, hay~ çok tetekkür ederim, 

0' 
·~o ti'~ 

Panoli ... Emin ol ki, hak etti 1,.. pt 
~· J' k5fatı alacaksın ... Görüyor~ ha.t tu'e 

yorgunsun. Sen de gidip isUra 
bilirsin. ,,,ıct 

iJllP Panoli, kapıdan çıkarken. 1~ tekrar seslendi: 
1 

sarıl 
- Dur, dostum, dur... Ası 'ttııfll' 

ması IBıım gelen meseleyi urıu ..A 
b' •Jr - Emrediniz HaşmetmeB ··· ,... ~ı 

· W••' u~ - Ishak Bey ile nasıl uyuş e ıt1 
b·Und• n satacağı sadakat muka ı 

kifat istiyor?.. ıett"t"' 
t ciheti sr "'"' - Haşmetmeab ... Bu g.;et.· ~I" 

yl kulunuz da unutmuştu~ ... difl'I· _fi"" 
disile pazarlığa girişmek ıste .. ffl J~ 
ta ayni suali irad ederek .. azıılrn• ,v-

u >' Bey .. Haşmetmeab imparatord 0 e , 
b·rn c v dece~iniz sadakat muka 1 1 111 ııır t} . . ' d di B sualinıe. et ' tPr?tınız. .. e m... u btlc 11 

rane başını s.aUı:tm~kla rnu~;dir· l'~i 
·Türk, Bizans tolgası dcıı .• ~rr. 

.~ıo~ 6•· ile satın alınmaz. Ben, :1- b ver 
bir mevki isterim.• dive ce1/~d·rıit- ts

1
: 

• ala G• ' .-- Ali .. bu da. çok ... ·ne • t 
tirahat ediniz.. Fakat kendi~ miiddC 
haber gönderiniz. En kısa b t,. 
t.arfında buraya getirliniı:. Ifa$1"c 

- Ferınan buyurursunllZ 

meab... ~A,rJıaSI fflı 


