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Milli fabrikalar 
4nkarada büyük bir 
toplantı yapılacak 

Devlet fabrikalarının daha iyi 
işlemesi için yeni tedbirler 

ERG İRİ 
tamamen 

zaptedildi 

Yunanlılar 

cephelerde 

İtalyanları 
takib ediyorlar 

l 
..) 

f Gazetemiz i 
Bugünden itibaren 

3 
Kuruştur 

Fiab 3 kuruş · 

'Yüksek Murakabe Umum Heyeti, 19 kinu· 1 Bu fabrikalar, Sümer Bank, Eti Bank, Ziraat 
nue"Yelde Ankarada Büyük Millet Mecli.i bi- Bankaıı, lı Bankası, Toprak Mahıulleri Ofiıi 
l'lasında içtima edecektir. Sennayesi devlet ta- ve Devlet Ziraat lıletmeleri müesseıclerine a· 
'•fından verilen ikt11adi teıekküllerin muraka- iddir. 

İngillerede Yunan 
ailelerine yardım için 

bir defter açıldı 
Atina 9 (A.A.) - Resmi teb· 

liğ: 

Ergiri'nin zaptı üzerine, dün Atinad• büyük nümayişler yapılınıştL Resim de Görit:e'nin sukutu münuebetlle, 
Atina sokaklarında ) .. pdan tezahüratta Türk, İnıiliz ve Yunan bayraklarının bir arada dolaştuıldıimı KÖstermektedir 

helerine memur heyetin bu .u?'umi heyet top .. 
l•ntı11na Büyük Millet Meclıaı; Adliye, Bütçe 
l)İvanı Muha.ebat, lktıaad, Maliye ve Ziraa; 
Encürnenlerjndcn ıeçilen reislerle beter aza Di .. 
••nı Muhasebat birinci reisile, umuıni mu:aka
he heyeti reisi ve milli bankalar idare meclisleri 
teiıs ve umum müdürleri İ§tİrak edeceklerdir. 

Su 19 kS.nunuevvel toplantısının en mühim 
tal"atı yüksek murakabt> heyetinin mütehasııs 
''-la~ tıu·afından her fabrikada ayn ayn yapı
lan tetkikler ne!icesinde hazırlaınıı olduktan 
teıPorların etrefile ızözd~n Reçirilmeıi karandır. 

Bu fabrikalarda yapılan tetkiklerden ıonra, 
fabrikaların daha randımanlı çalıf&bilmeleri İçin 
alınması icab ed'!n tedbirleri de srö~t,.re" ır=:te· 

has11s raporları, Büyük Millet Meclisinde, Bat 
vekilin riyaaeti altında toplanan murakabe he· 
yeti tarefından komisyonlara veri1mit ve tetki
kine batlanmıflır. 

On gün ıonra Ankarada yapılacak umumi 
heyet toplantı11nda da bütün raporlardan en• 
cümenlerin çıkardıkları neticeler etrafında mü
zekereler cereyan edecektir. 

İtaı;vadan 
Ceren IJozufı 
~esıe,. 

Ekmek fiatları 
Bu sabahki toplantı 

Ekmek yarın 13 kuru§ 30 para, cuma 
gününden itibaren 14 kuruş 20 para olacak 

1 

~ talyadan çatlak, bozuk ıeoler 
U lelıneğe baıladı. Ajanılarıo 
\ •an günlerde verdikleri ha· 
~lete ıöre, fatist idare bu men~· 
1,
1
•tte büyük zorluklar ve lehli-
., karıısındadır. 

~.C:•Phelerde, bilha1Sa Yunan " 
~Vud ccpheıinde ltalyan as
~~•ti atasında gittikçe yayılan, 
1, 1~leıen bir hoınudsuzlu~ ve 
~ •gınJik hüküm ıürmektedır. Bu· 
::_>neticesi olarak, ltalyanlar, bu 
~;'h•de faik harb vaaıtalarına 
1~ ' •• ··de ~ tra, Yunan ordusu onun 

Bu sabah, fiatları murakabe ko 
miijyonu, Ticaret odasında \ 1aH 
muavini Ahmed Kınıkın riyase • 
tinde, fevkalade olarak bir top
lantı yapmıştır. Bu toplantıda 
Mıntaka Ticaret müdürii Avni 
Sel..ınan,. Belediye lkt .. ad mü -
dürü Saffet, Ticaret odası umumi 
ki.tibi. Mıntaka lktı sad müdürü 
değirrncnciler iştirak etn1i~Jerdir . 

·r oolantıda, yeni buiday fiatlan 
üzerine un fiatlan tespit edil
miş tir. 

Belediye lkt11ad müdürü Saf • 
fet, toplanlıdaki müzakereler hak 
kında bir muharririmize ou malG.
matı vermiştir: 

«- Yeni kararnamenin em -
rettiği vaziyete göre, bu ıabah 

f Arkuı sahife 3 sütlln 3 tel 

Yunan kuvvetlerinin, İtalyan 
ları her tarafta kovalamakta oldu
ğunu ehemmiyetle tebarüz ,.ttir
mek teoır. 

Alinada nümayifler 
Atina 9 (A.A.) - l:.rgiıinin 

zaptı münaaebctile Atinada muaz 
zam tezahürat yapılmı§Ur. Halk, 
sokaklarda (yaşasın Kral, yaşasın 
General Metakaaı I} diye bağır • 
mı§lardır. Pirede vapurlar dona· 
tılmı§tJr. 

Londrada, Yunan aifele· 
rina yardım bafladı 
Londra 9 ( A.A.} - Bahriye 

Lordu, radyoda, bir nutuk vermit 
ve Yunan kuvvetlerini medhü se
na etmittir. Bahriye Lordu, Yu -
nan askerlerinin aileleri için bir 
yardım defteri açtığını bildirmiı 
ve İngiliz halkını; babalarını veya 
evlidlannı kaybeden veya geçim· 
terini temin edenlerin eksikliğjni 
duyan ailelerin J ıu~ tah 
fife d"vet etmi"tir. 

ltalyada bir 
istifa daha 

Roma 8 (A.A.) - Stefani bildiriyor: 
Kral tarafıncftn imza edilt:>n bir karar
name ile, çekilmek arzusunu il.hor e
den donanma Genel Kurmay Başkanı 
ve Bahriye Nezareti müsteşarı Amiral 
Domenico Cavaıırnari vazife~inden af
fedilerek filo kumandanı Amiral Ar-~~~ mağlubiyetlere uğramakla, 

~letce esir vermekte ve çok defa 
ı~l biiyük kafileler halinde Yu· 
~-"Ya topraklanna iltica et· 
ı,t' t~dirler. ltalyan kumanda ~e· 
-..~'?• büyük bir bozguna do~: 
)'t Lıatidadını göıteren bu vazı. 
lıı· ••>tııaında baıvurmak mecb~rı 
!t,ı~de kaldığı tazyik ve l~~dıd 
' 

1rleri bugüne kadar muıpel 

e • turo Ricaardi donanma Gen~l Kurmay 

Orfi idare mıntakasın - ~.:::~~:~~~"~;; ~~~ı:;ti~ez·r•li mu: 

etlttice vennemiıtir. 
' •Phede, aıkerler ara11ndaki 
~ llıeınnuniyetsizlik ve bıkkınlık, 
1~~1•ket içinde ,köylüler ve '.t· 
~ araıında da bauösterrnJfı 
~' doğru bir ifade ile. bunlar 
~ lııda zaten mevcud bulunan 
~ ~Udıuzluk ve bezginlik ıon 
~~~•de ehemmiyetli bir tehlike 
tlı. •decek ıurette artmııtır. 
ı.ı,.~t hükumet iılerini arzu edilen 
1,.

1
'1de Yerine getirmiyen köylü ve 

.••• h 
\ akkında ağır cezalar ter· 
\ •tllıek ıuretile ıiddetli tedbir
\ ''llıak mecburiyetinde kal -

llıt 

daki Valiler bu sabah • 

bir toplantı yaptılar 
Örfi idare mıntakasına dahil 

olan lıtanbul. Kocaeli, Kırklareli, 
Edirne, Çanakkale Tekirdağ va
lileri bu •abah lst~nbul Vililye -
. d b " tın e ır toplantı yapmuılardır. 

Örfi idare ıebebile lstanbul, 
Çorlu ve Çanakkalede kurulacak 
olan Üç a~keri mahkemenin ha
kim ve azaları tayin olunmuş ve 
bunlar ıehrirnize gelmişlerdir. 
Mahkemelerin •ivil azaları da 
Adliye Vekaleti tarafından tayin 
edilmistir ... Çorlu "e Ç•nakkale 
=-~ -

askeri mahkemeler heyetleri bu
günlerde ıchrimizden vazifeleri 
başına hareket edeeekle:rdir. 

Askeri mahkemelerin önümüz
deki hafta faaliyete geçmeleri 
beklenmektedir. 

Diğer taraftan yapılan tetkik -
ler neticesinde ihtikar suçlarının 
askeri mahkemelere değil. sivil 
mahkemelere sevki takarrür et -
mi~tir. Ancak, ihtiki.r davalarının 
daha çabuk neticelenmesi için 
tedbirler alınmaktadır. 

lkı ltalyan Generah 
tayyareden 
düşüp öldü 

Roma 9 (A.A.} - Stefani a· 
janıı bildiriyor: 

Bir askeri tayyare Roma ile 
Torino arasında ıeyahat edrrken 
henüz meçhul bir ıebebden 7 kii· 
nunuevvelde Piemont viliyeti da
hilindeki Acğui civarında yere 
dü~müıtür. Tayyarede lıalyan -
Fransız mütareke komisyonun .. 
daki lıalyan delegelerinden bir 
kaçı bulunmakta idi. General 
Pietro Pintro ile hava generali 
Aldo Pellegrini bu kaza netice • 
sinde ölmüştür. 

l.ıC:~~hede askerlere, memle -
~ •çinde köylülere ve iıçilere 
~dlı •lınan tedbirler İstenildiği 
\ 1 'r •rtınlıın, ıiddetlendirilsin, 
~•dan bozuk, çatlak sesler gel
~1~1• devam edecektir; batta, bu 
\ k, hozuk aeıler, çok uzak ol· 

\ı~ ııünlerde, çöküt ve yıkılıt 
\~'•ne inkılib edeceğe benze-

Dünkü spor hareketleri 

t ı,~ir. 
1 't1•ın, iktidar mevkiini elinde u· 

\ tı:u 22 ıenedenberi, bütün 
~ 

\d ~l \re gayretini, mümessili bu 
~l.tiu zümrenin menfaatl~rini 
1., ı·"'•k ve kuvvetlendirmek ve 
~ ~Ulıırenin emperyalist emelleri· 
\ b hakkuk ellirmeğe yarayacak 

._tb rnakinesi meydana getir· 

l~İıı)~lund~ kullanmııtır. Meinle 
~~. iktıaadi bünyesinin İyiden 
\ '•Yıflatılm11, lıalyan halkı· 
~:~~İttı ıevİyeıinin büsbütün 
''b 'iilnıeıi pahaıına kurulan bu 
~il, ''>akineıinin bir müddet İf· 
'~ t,~ ~onra, cephede ve mem· 
l\ıı-ı, 1Çınde, bugünkü bozuk, 

' 1_ 
1tıJeri vermesini zatf'n bek· '• ,, ~.ıımdı. 

Cemal .tfakkı ŞEL~ 

Dün, lik maçlarına devam edilmif, Galata•aray, Beyoğlusporla berabere kal
mı,, Be.,ikt'lf, Beyko:r. ve Fenerbahçe de rakiblerini yenmiflerdir. Spor hareket
lerin! aid talıilıit p~ii~cii ıqhilemi:r.dedir. 

Yunanlıların 

elde ettilıleri 
uesilıala,. 

İtalyanın, bu 
tecavüze uzun 
müddettenberi 
hazırlandığını 

gösteriyor 

Atina 9 (A.A.) - Yunanlılar, 
Aya Sarandada bir İtahıan destro
yeri zaptetmi$1erdir. Bu destro .. 
~·er bir kat rin evvel İnıill:ı 
ta}·yareleri tarafından hasara 
uiratılmıştl. 

Yunanlılar. ~ne A:va Saran
da da. İtalvan1ann, Yunanistana 
uıun umandanMrf f)lr taamıx 

p)i.nı hflurlam"kta oldoklannt 
ıö~teren ve~ikalar ele ıeçirmi•· 

Jerdir. Bu vesikalıt:rda bilha'i:sa 
Julia fırkasının talcvive edildiii 
ve Yunanioı;tana \iltimatomun ve
rildiii tarihten Ü<' tfÜn evvel. bu 
fırkaya. Et>ir'e vakla~mak ÜYerc, 
Am1'vııt11uk d11ilnr1nrfa. hftrf'k("te 
ll•fmek emri verildlJ{ anlaşıl .. 
mı<ı:tır • 

Hindiçini'de vaziret 
Berlin 9 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı Cenevre mahrecile bildiri
Yor: 

F ransada çıkan Le T emps ga~ 
zetesi Hindiçini vaziyeti hakkın
da neŞrettiği bir makalede §Öyle 
demektedir: 

Bangkok hükumetinin bugünkü 
hath hareketinde Fransız impaTa· 
torluğunu her vaıntaya müracaat 
ederek sarsmak ve birliğini kır -
mak istİyen bazı yabancı nüfuz
ların ahında kalmış olması muh· 
temeldir. Fakat Siyam hükiıme -
tinin bu kadar cür'etle ku1landığı 
bu muzahereti ne Japonyada, ne 
de baıka bir yerde bulmakta ol· 
madığına kanaat sıetirmek için 
Japon gazetelerinin tefsiratını o
kumak kafidir. 

Kahirede barlar 
kapatıldı 

Kahire 9 (A.A.) - Poliı yeni 
ihtiyat tedbirleri cümlesinden o· 
larak Kahiredeki barları kapatmıı 
tır. 

Gazetemiz 
3 kuruş 

Memlekette kağıd ıtoku
nun artması ve dıtandan ki
ğıd getirtmek irnkinlannın 
da çoğalması kar,111nda Ko
ordinasyon heyeti, gazete· 
)erin sahifelerinin arthnlma• 
sınA karar verdi. 

Bu vaziyet, bizi iki tıklan 
birini tercilı etmek mecburi
yeti kar•mnda bırakmı,lır. 
Ya bu günkü fiatımızı mu • 
hafaza ederek gazeteyi altı 
aalıifeye çıkannak ve yahud 
da, &ene dört sahife üzerin· 
den nqriyata devam ve ga· 
2etenin fiahnı da üç kuruıa 
indirmek. 

Biz, okuyuculanmızın da 
menfaatine uygun olmak U· 
zıere ikinci sıkkı tercih ettik. 
Gazetemiz bu günden itiba
ren üç kuruf& ıatılacaktır. 

Yunanlıların eline düşen İtalyan esirlerinin hallnJ KÖSteren bir resim 

Bulgar • Yugoslav 

Yeni dostluk 

münasebetleri 

Belgrad 9 (A.A.) - cD.N. 
B. > Liubliyana Üniversiteei tale • 
besi bir beyanname neşrederek 
Bulgar • Yugoslav dostluk müna· 
sebetlerinin derinle~tirilmesine ma 
tuf her hareket istikbalde de mu 
zahir olacaklarını bildirmitlerdir. 

Sokak lambaları · 

Çarşamba ak· 
yakıla tak samı 

' 

Bu hafta içinde ve tahmi~edil· 
diğine göre çarıamba akeamın • 
dan itibaren cadde ve sokaklaıda 
beşte bir nispetinde limbalar ya~ 

kılacaktır. 

Her türlü tenkidi, hemşerilerin yeni bir 
arzusunu daha ö ğrenmeğe vesile adde
den Vali ve Be le diye Reisimizin, hu 
mevzuda da büyük bir hassasiyetle 
duracağına emniyetimiz vardır. 

Tramvay idaresinin. tramvay 
sıkıntısı etrafında yaptı~ımız neş .. 
riyata verdiği cevabı dünkü sa ·
yımızda neşretmiştik. Her şeyden 
evvel şunu söylemeliyiz ki. ne~rİ· 
yatımız, tramvay meselesinin za
ruri sebeblt!ri hakkında karile • 
rimize bir fikir vermeğf! vesile ol~ 
muştur. Ancak, bizim neşriyatı -
mızdan sonradır ki, idare bu se .. 
bebleri efkarı umumiyeye bildir· 
mek lüzumunu hi!lsetmiş vt>: hem 
bize JlÖnderdiR:i ceva\oıda, ~em de 
di~er bir s.?;ıızett-ve .bu mu"!,Bıae -
betle vcrdiPi anhtışılAn malumat
la, bu noktaları tavzih etmiştir. 

Bu itibarla, neşriyahmtz, ken
disinden beklenilen neticevi ver
miş demektir. Ancak, idarenin 
verdiği malUmat sıra!'lında, iki 
nokta, bizi yalancı mevkiine "ak
maktadır ki. bunu reddetmek i
çin bunları tekrar etmeğe mec " 
bur oluyoruz: 

Birincisi, biz, biletçi1erin hep
sinin paltolarının verilmediğini 

yazmıştık. ldar~. (bütün vatman 
ve biletçilerin paltolarının veril· 
di~i) ni bildiriyor. 

Hayır! Bütün biletçilerin pal
toları. biz o yazıyı neşretti~imiz 
zaman henüz verilmiş değildi. 

ikincisi de, Tak11im - Harbive ..... 
Yolunda, tretuar a~faltı dö~en • 
dikten sonra tekrar alilmı,tı . f .. 
dare, (idaremiz burayı iki d•fa 
acmış değildir) diyor. Bi7im de~ 
diğimiz de doğru ol•bilir. ld•re • 
nin bu cevabı da mümkün meT· 
tebe, asfAlta kazmayı indiren ı .. 
dare d•ğildir de. her hangi bir 
müteahhiddir. Fakat yeni yaoıl
mı' asfaltın t«>krar açılmıs oldu .. 
ğu ink&.r edilemt'Z bir hakikattir. 

H«'r türlü tt'nkidi, İstanbnl hem
~eriıııi..,in yeni bir arzusunu dft .. 
ha ö2'renme~e vesile addettia:t İ• 
cin, hüsnü niyet ve müsamah1' ile 
karşılamağı şiar edinmiş olan 
kıymet1i Vali ve Beledive reiei· 
mİ7 Dr. l .Utfi Kırdarın, bu mev .. 
zuda da büyük bir hassasiyetle 
duracağına emniyetimiz vardır. 
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Kırkambar: 

Gayet v 
yagsız tarafından ! 

Dün, mÜ§terilerinin çoğunu genelerin, delikanlıların tetkil ettiği 
büyücek bir lokantada yemek yiyordum. Baktım, bu ııenelerin, bu 
delikanlılann onda dokuzu, garsonlara yemek ısmarlarken, hep 
fÖyle diyorlardı: 

Bir döner.. ama yağsız ohun 1 
Bir tabak tİf·· fakat yağsız olsun l 

Bir batlama •• lakin yağsız olaun !. 
Bir kızartma .. yağsız olmak ıartile ! 
Bir taskebabı... gayet yağsız tarafından l 

Et ·yemeklerini hep yağsız isteyen bu geneler, hiç tiipbesiz kuru 
faıu]ye)erini, nohutlannı, zerzevatlannı, hatta pilAvlannı, makama
lannı da kimilen yağ117. tarafından Uteyrceklerdi. Dikkat ettim, he
men hepsi de zayıf, nahif, çeHm•İz olan bu cocuklar: bu ya,Iannda 
yaidan hu kadar ürktt.-k, tikıjnecek nlurl•rsa. va bizim yaıımıu. 
Relince ne yanacaklar? VRkı&, ben doktor değili'". vağdan İnsana 
fayda mı ııelir, zarar mı? Onu pek kestiremem! Fakat methur bir 

•öz vardır, derler ki: 
Yağ ye de can besle! 
Sonra ııene: 

Azı yarar, ortası karar, çoğu zarar! 
Diye bir methur söz daha vardır. Eğer bu ıöz yaia tatbik edile

cek olursa, demek, yağın da az1. inaana yerar. ortası karar ve ço~ 
zararmıtf Fakat, o geneler. yai•n azına de~J, dıun1a11ına bile ta
hammül edemiyor ve ön)erine aelen t•h•ı.lııtnn icinde beya7hk gö
recek olsalar, ııarsonu çajhnvor: 

- Biz sana kat'iyyen yJ11ıtl-~ız olsun, dedik, fakat aen gene yailı 
ııetİrmİfıin, al, bunu deği••!r ! .. 

Diye tabaklan ııeriye 111önderiyorlardı. 
Etin büsbütün yağsınnda ne tad olur anlamam 1 Hele o et, zavıf 

bir hayvanın, kendinden ya_iıız ve yavan eti iae, onun çivıinin bir 
manda rönünden ve pİfmİ5İnİn, sıcak ıuda kalmtt köseıelerden ne 
farkı kalır?. Çocuklar, dün ıiz, o bü5bütün vaP.ıtz, yavan etleri· 
nizi çatallannızla çekiıttirirken, yan sözle. •İ7.İ bir Jıayli •ii7düm. 
Danlmayın, gücenmeyin ama, zavıfhnız, n~hiftiniı, celirnsi'l':d;niz, sİ· 
zin daha, bir hayli toplamaya, etlenmeye. kuvvetlenmeye ihtivacınlZ 
vardı. Onun için, size iciz.ane t.avıivem ! 

Vazgecin bu yai, bal ürkeklii'iinden de, elinizd~n ııeldiği kadar 
yağlı, ba1lı, yumurtalı, fındıklı, cevizli ve hamur İ•İ •1Pvlf'r vivin!. 
Siz bakmayın bazı hatunlann yağdan, baldo.,, pilivıl•n. ,.,.ı, • ..,.._. 
dan, börekten, baklavadan kacınl't"ak ıirke. li,,,l'WI "'e + .. r•u ~nla ... :'e 
kendilerine na.rinletme rejimi tatbik etme)erinef fJ;kl•,.iııiz1.,. lr~rrıc: .. 
lerinizin en l'elitec~i, en doll(Unlaısaca.iı. ~ ıa;]"""l~,,.~.;, 1,ir tte .. 
virde yaJdan. baldıııın bu kadar ürker-e..,iz, ka,..~m11..m ı. •. kırkı"~.,, 
ıonra •~kersiz ıütle, sade suya ,ehriye rorbasını b;Je ııüçlükle 
içersiniz! 

f""""P'"'i"'V'"'/l"'s "'Ji"'"". ~ 1 A dlive lıoridorlarmJ,, 
.~nu11rıın11111111111111n111ııı1111·1111ıııı111111111111111ııııııı~ lllahın suyunu kolonya 

Balık ihracatı diye satıyormu, ! 
Son yıllarda esaslı ihrac mad· 

d:elerimiz arasına giren taze ve 
tuzlu balıklarımız için yeni iki 

mahrec bulundu: Almanya ve 1-
talya ..• Bunlardan ltalya. için )"e

ni mahrec demek hatalı ıribi gö • 
rülürse de lıalyanın lıarbe gir • 

mesinden İtibaren bu memleket· 
le evvelee pek revacda olan balık 

ticaretimiz durmuı o1duiundan 
timdi lta!yava balık ihracatımızı 
yeniden batlamış telakki ed•bili
riz. Almanya ve lıalyaya b•lık 

ihracatımızın Bulgaristan üzerin
den yapılma .. esuında mutabık 

kahnmışhr. Büvük motörlf!rle ta· 
ze balık Karodenizde Bulgar li
manlanna gidecek ve oradan 
frisrorifik teıisatlı vagonlara tah .. 
mil edilece'lctir. Bu suretle ilk ih
carat yapılmış bulunuyor. 

iç piyasada balıklarımız 

Balıkçılar cemiveti. İç piyasada 
balıklarımızın k&fi derecede is .. 
tihlak edilmediğinden ıikayet et

mektedir. Balıkçılar cemiyeti. 
yeni Münakale Vekili Cevdet Ke· 

rim lncedayıya müracaat ederek. 
Anadoluya sevkedilecek balık • 

lann nakJiye tarifelerinde tenzi .. 
l&t yapılmasın1 istemişlerdir. 

Bir balıkçı diyor ki: 

«- f tanbulda pora etmiyen 
balıklar denize dökülürken. Ana• 
doluda bir palamut 40 • 50 ku

ruta satılıyor. E•kiden iç Anado
luda taze ve tuzlu balık pek i.ıih

IAk edilmezdi. Ankaradan ba~ka. 
Eıııkİ$ehir. Kayseri J?ibi sınai mer· 

lcezlerde balık sarfiyatı artmak -
tadır. Fakat sarfivatı daha ziya • 

<le artırmak için balıklan •oifuk 
hava vagonlarına nakletmek İm· 

kin1annı da elde etmeliyiz. Yeni 
Münakale Vekilimizden bunu ri
ca '"diyoruz.:. 

Makarna p11hahıa,1ı 
Buğday ve un fiatlan 

İçin, makarna ve çorbalık 
fiatlan da yükselmiştir. 

Edebi roman 

arttığı 

tehriyc 

ANA 

Hemen hemen her gün Adliye ko .. 
ridorlarında 1{örülüyordu. Ben ilk ı.a
manlar bunu adliye itlerindelri siir'a· 
te hnmletmlt ve davası basit bir do
landırıcılık olduiu için kendisinl adım 
adım takib etmemiştim. Nihayet ÖJP'en
dun k1 o asliye ceza mahkemelerir.in 
altı11nda birden ayn ayn suc;lardan 
muhakeme ediliyormut. Ve bu yüzden 
her atin Adllve koridorlarında görü
lüvonnu•. Dün üc; mahkemede birden 
davan vardı. Üc;ü de dolandırıcılıita 
aiddl. Fakat bu saç1ı sakallı, li(özlüklü 
ve elinden kara bir defteri düşmiyen 
adamın dolandırıcılık yapaca~nı hic; 
ummuyordum. Fakat Müddeiumumi 
muavininin ithamını defterlerini ka
nıtırarak dinleyen bu adam ajtnndan 
fU cümleyi kaçırdı: 

- Canım, bütün Anadolu ıuyu ko
lonya 7.8Medecek kadar aptal delil 
yal 

H3kim: 
- Suı! diye onu susturdu. 
1'.iüddeiumumf muavini sözlerini fU 

oekilde b!Urdi: 
- Halkın emniyetini suiistimal ede .. 

rek ve uydurma bir firma \le bütün 
Anadoluya kolonya gönderiyorum di
ye terkos suyu lle aldatan Saminin 
Türk ceı.a kanununun ... maddesile 
tecziyesini isterim. 

Sami son söz olarak şunlan söyledi: 
- Bav h.5ıkim, ben Koli, Şipr, For

vil ve Flördamur markah lüks kolon
yaları ayrı avn .ularla, Taıd~len, Çır
çır, Terkos, Hamidiye ve Çene sula
rile yaptım, lnkir etmiyorum. Fakat 
bunlara kendi atelyemde imal elti~im 
esanslardan da kovdum. Onun için ben 
dolandırmadım. Onlar yerli malı ko
lonyaları be~enmediler. 

Ve mahkeme Samivi yedi ay hapc:e 
mahküm ettımnı bildirirken, biti~ik 

mahkeme mübn"irl bal:ınyordu: 
- Snml Alacali(öı! Sami. .. SaaaTniH! 
Ve Sami bir mahkemede yedi aya 

mahkO.m edildikten sonra diğer bir 
ce7.n h8klml karıı~ına avnı suc;tan c;ık .. 
b ve J?ene avnı 111özleri !:öyledi. Fakat 
mahkeme S(ene onu mahkOm etti. Ka
rar •sabıka• kavdile Saminin blr bu
çuk SC'ne hap~e mahk<lm edildiğini bil
diriyordu. İnonma7_•nnız. o iki mahke
meden ayni ınıçla hUküm '1ivdikten 
sonra sekizinci asliye ce~ ınahk~l'T'esi 
önünde ~ıra bPklevor. k:ı.ra kaplı bir 
deft.Pre bir şevler yazarak müdqfaa
sını hazırlayordu. 
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Mithat Şevket. iyi dosttu, vefakardı ... , 
Muhakkak bf şeyler yapacaktı. Onu 
bu çıkmaıdan, bu karanlıktan cekip 
kurtaracak bir el. bir kuvvet 18zımdı. 
Bu kuvvet. Mithat Şcvkettt> vardı. 0-
r.un sevııislne, ıefkatine güveniyordu. 
Anneıine dOnerek yüzü sertleşmi,, 

•öılerlnde ııarib bir pınlu ile: 
- One ~decetim~. dedi. 
Storvet Hanım heyecanJandı. Ümidle 

kızınA baktı: 

- Kalla mantomu JiCetirsin! dedi. 

* Canan soka~a çıktığı zaman hava 
kararınıştı. Mantosunun yakasını ka1-
dırdı. Ellerini cebine ,;oktu. Yilrürneye 
ba~ladı. Ba~ının tlddetli ağrısı df"vam 
ediyordu. Bütün vücudü derin bir hal
sizlik içindeydi. Kamçı 5ti,bi yüzüne \ru
ran M"rt rüz~<ir. onu biraz canlandırdı. 
Gene fırtına baı;lamıştı. Havada tek 
Ulk ince kaı- tanf'leri uçuşuyordu. A-

- Cok memnun olacak!. dedi. faelar uk\.ıltulu hı,ırtılnrla e,iilip bü-
Canan: k ı il üvor, ('1rpınıvord11 . Erimiş karlarla 
- Buıün. diye ili.ve etti. Şimdi... örtülü volllıssıı.dı. Tek tük kim"'l'ler 
İhtivar Y .. dın gülümsedi: geçiyordu. 
- Fakat hava kararıyor Canan, ya- Gene k11 . cadrleve çıktı. Yukaı-ı 

nr !.tlbah 50.LW'n olmaz mı., doğru yürümeye başlamıştı. Mithat 
-- Hayır .. ~imdi, diye tekrar etli Şevketin evinP. hiç Jeitm@mişU, fakat 

Jtenc kadın. Evi yakın, karanlıktaıı ·ı· b h 1 k k onun tarı ıni iraz rıtır ıvordıı. 
~ ma_m. .. 1 Rüzg8r eteklerini uçuru~cır, yün bir 

e don~u. Y•rrien iakarpinlerinl a- j e•arpla sardıAt saçlarını dalttıyordu. 
larak tedite 0turdıı. Yol çulı:urlarlı dolu idl. Kenarından 
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rin miktarını ::~ts~~;tR_• l:!~~~!~ ton incir ve 
arttırıyor 

Belediye bu i• için bül· 
çesine 2100 lirı. koydu 

lstanbul Belediyesi. 
kalabalık kazalarında 

Şt"htimizin 
B.Iediye 

ebelerinin çoğaltılma~ına korar 
vermi"tir. Y e-ni yıl bütçesine, Bey 
oi(lu, Fatih. Eminönü, Bakırköy. 

Kartal ve Üski.idar kazalarına bi· 
rer bel"diye ebesi ili.ve olunması 
için tahsisat konulmuştur. Aynca, 

lstanbulun. her köyünde de bi -
rer ebe bulundurulması icin. pey· 
derpey tedbirler alınacaktır. 

Yalovanın Kılıc. Cınarcık. Si· 
lenin Teke, A1açalı, Silivrinin ~i· 
nekli. Catalcanın Hadımkövü, Sa 

nyerin Rumeli Feneri, Beykozun 

Bozhane köylerine. ayda otuzar 

lira ücret ve onar lira zaruri mas

rafla sekiz eb("nin derhal tFLyini 

kararla ştırılmıstır. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekiletinin emrile, bu ıekiz ebe 

için, bütçeye 2100 lira tehsi!lat 

konmuştur. 

Diğer köyler ebeleri için 

de 194 1 bütçeoinden yeniden 

tahsisat ayrılacaktır. 

Pamuk 

kongresi 

Ticaret Odası ve Sanayi 
Birliği rapor hazırlıyor 

Ankarada toplanacak olan pa· 
muk kongresi için hazırlıklara de

vam edilmektedir. Kon({reye iz .. 
mir, Çukurova, Eskişehir pamuk 

mü•tahsillerinden ba~ka pamuk 

ipliği fabrikatorlan da İştirak ede 
ceklerdir. lstanbul Ticaret Odası 
ve Sanayi Bir1iği de pamuk kon· 
gresine pamuk ipliği hakkınd .. bi
rer rapor göndereceklerdir. 

kabe komisyonu bugün v.ıi rr.ua· 

vini Ahmed Kınıkın riyasetinde u11 zu11m alacaklar 
toplarıarak muhtelif ihtikar mev-
zularını tetkik edec"ktir. 

* BiR HAIT ALIK IHRA • 
CAT - Ticaret odaıı tarafından 
yapılan bir hesaba göre latanbul 
limanından bir hafta içinde 3,5 
milyon liralık ihracat olmuıtur. 

Vilayet ııe Belediye 
*ÇOCUK BAHÇESi- Va

li konağı karşısındaki çocuk 
bahçesinin mozaik merdivenleri 
bir müteahhide ihale edilmi~tir. 

Müteferrik 
* TOTON iŞÇiLERi - inhi

sarlar idaresinin muhtelif depola· 
nndaki tütün i~ileri, dünkü pazar 
~ünü çalışarak, yevmiyelerini as
kerlerimize kışlık hediye alınması
na tahsis etmi,lerdir. 

* ASKERLERiMiZE HEDI • 
YE - Bu ay içinde Manisa Kı -
zılayı tarafından askerlerimi7.e 30 
bin parça.kışlık hediye toplan -
mıştır. * SIUVRI MENDIREGi -
Silivri limanında 200 metro u• 
zunluğunda yapılan rıhtımın in· 
~atı bu ay eonunda bitecektir. 

* TRAMVAYDAN DÜŞTÜ· 
Bohor kızı Caya evvelki akşam 
saat 20 de istiklal caddesinde 
tramvaydan i rken dü,üp batın
dan yaralanmıf, tedavi edilmek 
üzere Beyoğlu Belediye hastane
sine kaldınlmıştır. 

* OTOMOBiL KAZASI -
Hamal Necmeddin köprüden ge· 
çerken şoför Kemalin idaresinde
ki 2032 numaralı taksi çarparak 
yaralamı~. yaralı hamal Cerrah· 
paşa hastanesine kaldırılmış, şo· 
för yakalanarak tahkikata başlan 
mıştır. 

* OTOMOBiL KAZASI -
Koca Mustafapa~ada oturan Mü
nire Eminönünden geçerken şoför 
Muradın idaresindeki 2338 nu • 
maralı taksi otomobili çarparak 
ayağından ve ka1çaıından yarala· 
mış, Yaralı kadın tedavi a1tına a
lınmış, şoför yakalanmıstır. * YANGIN BAŞLANGICI -
Üsküdarda Şemsipaşada Basriye 
aid 6 numaralı evde yangın çık • 
mış, derhal yetişen itfajye taTafın 
dan etrafa sira.y~tine meydan 
verilmeden söndürülmüttür . 

* MAKARA IHTIKA Rl -
Mıntaka Ticaret müdürlü~ü ma· 
kara ihtikarı hakkında tetkikata 
ba~1amı~tır. 

Korporasyon 

'"'i lzmire 

mümessil· 
gittiler 

fngiliz ithalat korporasyonu -
nun mümes$ili Krafın idaresin .. 
deki bir lnviliz heyeti lzmire git
miştir. İngilizlerle lzmir ihracat· 
çılan arasında yapılan anlaşml'lva 
göre, lngilizler hmirden 1 5 bin 
ton üzüm ve beş bin ton İnı.~ir sa
tın alacaklardır. ln({iliz heyeti 
mübayaa muamel ... lerini ikmal 
ve piyasa ile t"maslarda bulun • 
duktan ıon:ra lstanbula döne • 
cektir. 

Satılan maddelere mukabil. in 
giltereye itJ.. ... 18.t eşyası sipariı;Jeri 
verilmiştir. lngiliz ticaret lc:.orpo -
rasvonu mümessillerinin 1zmirde 
bulunmaları hu bu ithaH~t t>şya~ı 
nevilerini tespit,. de imkin Vf"re• 
cek ve yakında lngiltereden itha
lata başlanacaktır. 

Sarhoşluğun 

Bir 
gün 

• • 
netıcesı 

sekiz adam otuz 
hapis cezasına 

oldq mahkum 

Şehremininde oturan Mustafa 
evvelki gece hayli rakı içtikten 
sonra, o civarda Alinin kapt!I ö· 
nünde yığılıvermiş, kapı açılmış, 
Mustafa içeri dü,müştür. Alinin 
şikiyeti üzerine Mustafa yakala
nıp karakola götürülmüş. Ali da
vasından vazgeçmiş. Fakat, Mus"' 
tafa, karakolda komiser muavini 
Taliitla polis Osmana hakaret 
ettiğinden hakkında zabıt tutul
muş. dün adliyeye verilmiştir. 
Nöbetçi asliye mahkemesi olan al. 
tıncı ceza mahkemesinde yapılan 
muhakemesi sonunda 36 gün 
hapse, 36 lira para cezatuna mah· 
kUm ve derhal tevkif edilmiqtir. 

[:=H=E=.R==G=v=··=N==B=I=· ·==M=l!i SELE J 
okuyucumuz diyor ki: «Amasya 
eczanelerde satılacak, bu 

Meyva Halinde toptan 6 

Bir 
gibi ne 

kuruşa 

kuruştan 

elması nerede 
pahaWık ! .. » 
satılan elma 

ise ilac 
Halbuki 
da var. 

Fakat manavlarda 30 • 40 aşağı elma satılmıvor 
Bir okuyucumuz şu satırlan ya

zıyor: 

c- Kara ciğer ha~talığı için 
doktora gittim. Bana ilAcdan zi· 
yade seb:re ve meyva tavsiye etti. 
Halbuki hir kilo olma iliic kadar 
pahalı 1. Bir manavda Amasva el
masının 80 kurut1a kadar satıldı
ğını gördüm, tüylerin ürperdi. Bir 
kilo elmanın beş keşilik bir aile 
sofrasında ne ehemmiyeti var? 

Acaba. elma satışlarında da 
ihtikar mı yapılıyor? 

Sebzf've gelin<"e, bu da pek uruz 
deiiil. Bir Y•Şil .ala ta 1 00 para!. 
Halbuki doktorlarımız yalnız be
nim S?ihi karaciğer ha!"ltahğ1na tu .. 
tulanlara de~il, ihtiyarlara, ço -
cuklara bol bol meyva tavsive e
diyor, UJu"a l Ekonomi K11n1mu 
da her tarafa astıiı resim1i lev .. 
halarda, celma yiyen çocuklann 

bul.anık sular akıyordu. Gene kadın 
hızlı yürüyor, önüne dikkat ebniyor V J 

ayaklarına sıçrayan suların, camurla
rın ıslak temasını hinrtme~ine raı::mt'n 

ıldırmıyordu. Mithııt Şevketin ş:ıo;;kı'1-
lı~ını düşünüyordu. Ne diyecekti, na
ııl karşı.layacakb? SevlnecC'i!I muhak
kaktı. Hayalinde !lıcak, küçük bir sa
lon canlandı, Oreda rahat bir kö~c bu
lacaktı. Mithat $evket muhabbet, 1Je(
kat dolu bakışlarla mantosunu ala
cak, kartıhkh oturacaklardı. Belki o 
:ıaman ıı:öı pınarlarını yakml\ktıı (ilan 
ya,Iar birdenbire fışkıracaktı. Belki o 
zaman aKlavacak, azarlanmış, hakaret 
ıörmüş ve valnl'ı bırakıJmıt bir çocuk 
ı;ibi kendisine telişla vak1aı:ıc;.ılc olan 
bu aziz do111ta sokulacak, tikive•lerini, 
feliiıketini, herşeyi liÖyleyecekti. E\·et 
bu büvük ce•reti aôı:terrcekti. Ona 
her şevi anlatacaktı. BirdPnbire .Re
fidi onunla olan milnasebeti mi nasıl 

söyley~bilirim? diye titredi. O :uıman 
beni dinleye<"eği, bana acıyaca~ ne mn 
lOm'?• Ve yalnız bu müna11ebeli !.{İz
lemeye karar verdi. OnR •Evet, diye .. 
cekli, Alev bövle bir şevden şüphe edi
yordu. Hadiseler de onun bu tüphe~ini 
kuwetlt'ndirecek şckHde cereyan et
ti.• ve bahsi derhal kapatac~k. daha 
fazla konUŞmıyacaktı. Pelıi o 'eceyi, o 

yanakları kırmızı olur• diye hal-ı va miktarı azdır. Bilhassa AmM· 
ka tavsiyelerde bulunuyor, bütün ya elması az geldiği için Halde 
bu resimli levhalar için. kimbilir toptan 70 kuruşa kadar eatılmak
ne kadar masraf edilmi,tir. Sa - tadır. Diğer elmalar ise toptan 6 
vet memleketimizde meyva bol· kuru~a kadar satılmıştır. 
iuğu olup da meyvalar satılma • 
saydı, halka ml!"vva yemei(i tav .. 
siye etmek pek faydalı olabilirdi. 
Halbuki meyva n("rede İ~e ecza· 
nelerde il8.c gihi satılacak) Bu re
zimli levhalardaki kombinelere 
n~ li>7um Vf'r?• 

ELMA NEDEN PAHAL!? 
Sebze Hiil;nde alakadarlardan 

aldığımız mr..lômata !"!Öre bu se
ne portakal boldur. Yaln17. DHrt
yol portakalları f!Cl"'t'n ''°n<'r1,.n 
az olmu~sa da çok hi.ivüktiir. İh· 
racat için de bazı firmalarla an
la•rrıa yaoı1mı~tır. 

Diğer kışlık srbzeler ı>•ç•n ... 
neye na7.aran boldur. Yalnız mey 

müthiş karşılaşmayı nasıl gizleyecek
ti? Mlthat Şevket zeki, nafiz gözlerle 
yüzüne bakarak ·Kızın bu onf kaçıfı 
neden?• diye sorduiu zaman ne ce .. 
\'"ab verecekti? Mantosuna sarılarak o
nıuzunu lilkU, bir şeyler söyleyecekti, 
belki de yalanlar .. fakat timdi düıün
mek istemiyordu. Bu adama ihtivacı 
vardı. Onun dostluk, iyilik dolu göz
lerinin, sevJCi ile çarpan kalbinin kar
tısında açılıp derdleşmek, ağlamak is. 
tiyordu. Belki o zamon bu titrem~ler, 
beynini bir cehennem gibi yakan ağ
rılar, ıözlerini dolduran mUthiı k11r11n
lık ve ıstırablar geçecek, biraz ferah
lavac.aktı. 

Adımlarını daha sıklattırdı. ?lfilhat 
Şevket .üçüncü sokak. demişll. Ü~iin
cü ak. şu saA;daki olacaktı. S:ıph, 

yürüdü. Bahc;e içinde geriye dcA:ru 
k~kler beşlamı'Jh, Mithat Şevket • ka
meryeU kö~k~ diye tarif etmlı;li. Kar· 
tısında çe,:rr.e vardır. Kırmızı pan -
jurlu . .> 

Gene kadın etrafına bakarak ve git
tikçe heyecanı laılalaterak: yürüdü. Bu 
yol daha bozuktu. İkide birde avalı ka 
.vıyor. Uışl~ra takıhvor, dizlerine kadar 
ıslanarak sendeliyordu. Nihavet c;e,me 
yi buldu. Karanlıkta bic;imsiz, bcya:z 
bir şekli halinde störilnüyordu. YAla
iından sular taşmaktaydı. Yüzünü kar· 

Amasya elması bu ıene pek az 
yetişebilir. Esasen Amasya elma· 
11nın .şöhreti kadar, bolluğu yok· 
tur. Fakat Mevva H:..~inde 6 ku· 
ruşa kadar satılan elmalar da var. 
Bu elmalar. manavlarda 30 - 40 
kuruşa aatılıvor. Toptan fiatlaı la 

perakende fiatlar araınnda tabii 
farklar aramak İcab eder. Bunu 
k.bul rdivoruz. Fakat 6 kuruşla 
30 • 40 kuruoa arasındaki farkı 
tabii görmek hiç de mümkün de
ğildir. 

Fiatları Murakabe komisyonu, 
meyva ihtikarile de meşgul ol • 
malıdır. 

tı tarafa çevirdi. Fırtına ile sarsılan 

ağacların arasından, kuf kafeslo:-rini ha 
tırlatan, ince, uzun, slvri çatılı bir köık 
görünüyordu. Demir kapıya yaklnşt.ı. 

Kalbi çarparak zili aradı. Bir halka 
buldu .. çekli. Rüz.g8nn uğultularına ka 
rı'8rak zil sesi uzun uzun çınladı. İçert
de köpekler bağırdı. Panjur a~ılm<'!'1.na 
beııziven bir Jtiirültü oldu. Gene ka
dın eğilip dikkatle bakınca cephesi sim 
sivah olan binada, bir panjurun kalk
mı~ olduğunu, oradan hafif bır n:;ığın 

sızdı~ını JiCÖrdü. Köpek se!lleri yaklac;
mıştı. Büvüklü küçüklü iki ıivah göl
J{e mc;ra_varak parmakhite doanı kotıu
yordu. Bo~k öksürüklü bir kadın ıe· 
~i. hayvanlan çağırarak vaklaş:ıvordu. 

Canan serjn ~ahibini l{Ördü. Yüzünü 
farkedemivordu. Fakat iki bii1diim vü 
ri.ıyÜ$Ünden yemeniye sarı1m1, saçla
rından ihtiyar bir kadın oldu~unu rı.n

ladı. Sabn tükenmişti. İki elile par
maklıklara sarılnrak baJurdı: 

- Bira7. daha çabuk olamaz munnız? 
Köpekler aeriye doıl'ru sıçrayarak u

zaklaştılar, karanlıkta kavboldular. 
Kadın yaklaştı. Buruşuk yüzlü bir ni .. 
ne. Açmadan evvel )(ene kadına dik
katle baktı. Sonra emniyet gellnnlı o
lacak ki bir sürj(ii çekU, kP.pının arka 
demirini aldı ve ağır demir kanadı llÜÇ· 
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llık bir yaz akşamıydı. Halk. ı - Yalan olmakla beraber o:W 
sabahın bunaltıcı sıcağından kur· lcriniz hoşuma gidiyor. dedi. 
tulmuş, açık ve ılık havalı kırlaıa Aklına bir şey gelmiş gibi au9"' 

• 
tu. Rimelli kirpiklerinin cırasın"' 

kendilerini atmıştı. ,. 
Kız kazinolarından birine gir~ dan fettan bir bakış damarlarım. 

dim. Yalnızdım. Bir müddet ga- aktı. 1 
k d Et ft ııönül a- - Bir saat ancak sizinle k• •' 

zetemi o u um. ra a rn 
çacak bir ~ey yoktu. Kalkıp tar- bilirim. Dokuzda evde bulunm• 

lalara doğru açılmak Vt'- tabiatlc )Bzım. 
haşhaşa kalmak istiyordum. Bir Manasını anlamadığım bir ih'" 
çınara baktım. Garsona parayı tardı bu ... 
vermeye hazırlanırken İçeriye bir - O halde. dedim, Büyükde: 
grup girdi. Birkaç masa ötede o- reye kadar bir otomobil seyahati 
turdu1ar. içimin ıevinci . dudak~ yapalım olmaz mı). 
tarımda toplandı. Kendi kendi~ G:.;ıünün birini kırparak: 
me gülerek: - Olur. yeter ki geç kalınır•• 

- Hele biraz daha otur. !lel- yım. 
·~ ki güzel bir akşam geçirirsin, de· Otomobil yavaş yavaş şchrı 

b •• 
dim. ışıklarından uzaklaşırken, u Y 

Gelenlerin ikisi ortayaşlı. biri ramaz sevgilinin dudaklarındııl1 
çocuk ve sonuncusu da on sekiz ilk puıemi aldım. 
yirmi yaşlarında uzun boylu, lcı- Bu puse biribirimizi daha ısın" 
zıl dudaklı, ~irin bir kızdı. dırmış ve daha yaklaştırmı~tı. 

Gözlerim. onun sevimli ''e - Bu bir çılgınlık olmakla be' 
k maklı ba- ·u· ~önle cesaret veren aça •aber öyle memnun ve mes J 

kıtlanndan avnlamıyordu. Gijnf"Ş dum ki, diyor ve bir gene k.ıı 3 

batmış, kızıl bir göl~e uzakta gö- teşile baoını göğsüme bırakıyor' 
tünen yamaçlara inmi~ti. du. 

Öyle ılık. ruhlara haz veren - Mevhibe, dedim, seni kar~' 
bl'r akşam b:ı.~lamıştı ki, her ~Ü· d iıı' ma çıkaran te~adüfe o ka ar J1') 

n ü] muhakkal< bu sihirli dakika- h ,,. 
h 

nettanm ki.. Bundan sonra il .1• ıarda kendinden geçmeğe ma • 1 d k •gı ı im e yaşayaca yegane se' 
kUmdu. sen olacakı1ın. 

Kalktılar. Bakı~larımız bir ke- t<' 
d kArı:ıılaşlı. Sözlerimin, onda nasıl bir "" 

re daha, fakat can an sir uyandırdıöını kat'i olarak kt'-. 
Onlar çıkar çıkmaz. ben de ar- ~ ki .,,. 

tirememekle beraber duda arı .• 
kalarından fırladım. fl"' 

1 1 dan dökülen her kelimenin ° 
Yolda çocukla me.S{?U o uvor~ _ d "',111• 

mu
• gibi arasıra dönüp bakıyor· bana daha zıyade yaklaştır ı; h• 
" ellerindeki parmaklarımı cıll 

du. Yol uzadıkça sabrım ve hülva- d' ot• candan sıkmasından hisse ı)' 
lanm vavaş vavaş eriyordu. Her 
ne kadar dediğim gibi beni unut· dum. el 

k ·ı 1 Otomobı'l Bu"yu"kderede dur.".,· madığını dönüp ba ması e an a-
h. k"b - Bı'raz dola•alım mı? dı> tıyorsa da böyle sonsuz ır ta ı :.-

ümidle dolan kalbimde bir inki- sordum. 
ıar uyandırıyordu. Başile cEvet• dedi. l b ]ıgl 

Büyük bir sabırla: Rıhtımda kayMşan ka a • 
k ,na.• 

- Nereye kadar gideroe 3r a- karıştık. Dakikalarca yanY ·~ 

11ndan aynlmıyncağım, diye ka- vücudüniin hararetini kanund• 
0 

rar verdim. yarak yürüdük. 
k d "d• Bu yürüyüş yarım saat a ar Mevhibeye, kalbimin o • 1,,.. 

sürdü. Gözlerim k8.h onun narin duyduğu tat1ı ve hülyalı arıu P' 

bir dal gibi kıvranan vücudiine dan uzun uzun bahsediyor, btl İ' 
takılıyor, kah kararan son kızıl dan sonra her gün bulu~ma"?tı:tt"' 
ı§ıklara dalıyordu. çin yalvarıyordum. Çapkın bıt 

Kır yollarından caddeye çık- bessümle: t 

tik. Tak.ime do(;.ru yürüyorlar. N k d 1 · • dh'0 ' ~ - e a ar ace ecısın. b11 1ı 

Bende bu güzel kızla konuşmak Ü- ·ı• d' d b' •• ve ı ave e ıyor u, ıraz ıit 

midi, bu vaziyet karşısında tnfıra 0 1. Hem daha ayrılmamıza v• 
indi. Demek evlerinin kapısından, var zannederim. 
Sadakasını almamı~ bir fakir gibi f · d · tıraz e emıyorum. • ,r 
boynu bükük, gönlü kırık ayrıla- bır Mehtabın bütün sihri. bin I 
caktım. zu ile yanan gözlerinde toP 

1 ...ı 
Taksim Belediye bahçesinin ö- 1 S ~ " mı~tı. Ba,ını yak aştırdı. ıc• 

nünde durdular. Birşeyler koı:\u,. d la 
tuk.tan sonra içeri girdiler. Si<ôt1\?a fesi yüzümde o şh. . ~V 

1 k Unutamıyacag" ım derin bıf 
içmekteı:ı ağzımda tad ka mama 

k içinde Bog'"' azın ve mehtabın ' 
la beraber bir tane daha ya lım. 

1 b nı tattık. 
Hızlı hızlı yürüdüm. On arı eş 

* on adım geçince durdum ve bir 

sıraya oturdum. 
Yanımdan geçerken p;ülümse· 

di ve acıyormuş gibi baktı. Ya
hud da bende öyle bir zan uyan
dı. Hırsımdan hemen kalkıp gİ· 
deceğim geldi. Fakat bir kere da
ha şeytana uymaktan vaz~ectim, 
Haneti Eyüb sabrile bekledim. 

Onlar bir müddet etrafı seyre· 
dip dolaştıktan sonra karl!ı sıralar 
dan birine oturdular. Ondan ala
bildi~im sadece bir tebessümden 
ibaretti. Kendi kendime: 

- Bu kadarı da fazla. derlim. 
Bir kızın peşinden bundan ziya· 
de yürünmez. 

Kalktım. bakmadan yürüdüm. 
Yalnız kapıdan çıkacağım zaman 
döndüm. Gözlerim havretle açıl~ 
dı. Çünkü kızıl dudaklı sevgili de 
vavaş yavaş arkamdan g"livordu. 
Sevine ve heyec1tndan kalbim ye· 
rinden oynuyordu. 

Karşı kaldırıma geçtim. Bekle
dim. O. çıktı. Abideye do;;ru yü
rüdü. Hic teredrl;;d etmeden ya
nına yaklaştım. Sitemle 

- Ne kadar da in~&f!ızmııssı· 
nız dedim. S•atlerdir gönlüm bu 
dakikayı azab içinde. binbir ü
mid•;7]ikle bekledi. 

Gülümsedi' 
- Artık aönli;l"lÜZ su dakika 

azabından kurtulmuştur zanne
derim. 

- Süphesiz. hayatımrla hu ka
dar hevecan v~ ~evine duyduğ11m 
anlar P"k nadirdir. 

Caokınca Fiiliim•"v"rf"k: 

lüklc araladı. Canan derhal i~eri kay
mıştı. 

- Mithat Şevket Beyin evi deiil mi? 
dedi. 
Kadın başını salladı, Dudakları kımıl 

dadı. Fakat Canan bir şey duymadı. 
Bahçeyi k~arak geçti. Merdivenleri 50 

luk solu~a çıktı. 'Köşkün aralık kapı
sından içeri girdi. 

Ancak o zaman Canan nere -
ye gideceW.ni, hangi kapıyı açma~ı 

tazım ı;ı:eldiğini '8$ırerak hnreketaiı. kel 
dı. Girdiği ver J{eniş bir holdü. JSır

mız.ı bir ı$ıkla, varı aydınlıktı. Kansı
d<t. sait ve sol taratlarda büyük ce\·iz. 
krı.pılar vardı. ·Acaba Mithat Şevket 

han~ı:i odada?. djye düşündü ve bir
denbire sıkıldı. Bu kapıları müunde 
istemeden açmak nezakelc;izlikti. Gel
dif(ini haber vermesi , Jlnmdı. ·Bire:z 
heyecıınım da vatışmalı, diye söylen
di. Kimbilir ne h~ldevim!• Arkg•nnı 
döndü. Kapıyı açan ihtiyar ninevi ara
dı. Kadın, eşikte görünmüştü. Koışmuı. 

yorulmuş olacaktı. Götsünü tutuyordu. 
Canana hafif bir öfke ile bakarak: 

- Beni ko:5turdunuz, dedi. Ne iste
dii?inizi de soramadım. 

Gen\ kadın asebt, nbırsız: 
[Arlr.ası var] 

&'~ 
Bu çok hoşuma giden kıı~ <f' 

bir randevu almadan ayrılrrı• J•I• 
temi:vordum. Belki onuncu 
olarak sordum: . b"I~ 

- Haydi söyle. Ne vakıt 
şacağız} 

- . . . . . ,,,,. 
Gülümseyerek yüzüme ba.k1 'Jı11ı 

yalvarışlarım, onda rnatt~.,tb' 
kavrayamadığım bir h&z uf'' 

rıyo~~ ~ 
Uzun süren bir sükllttan "

0 

nihayet cevab verdi: ğı" 
- Artık hiç buluşamıY•'' 
Şa~urmıştım. 
-Neden? 
- işte öyle.. kı1''' 
Ellerini sıkıca tutmuş bır• 

yordum. . .. ı~ 
- 1-liç olmazsa sebebini eo> 
- Sebebi gayet basit. 
- .... 
-Çünkü yann 

Memleket dahilinde 
konferanslar . 

tO 

Her ıeneki gibi Ünivers~te";,4'1'1 
feıör ve doçentlerinden bır ıi>'et 
muhtelif vilayetlerde Cumhtil i~' 
Halk Pariai namına, mnh3 dut'' 
tiyacı da gözönünde bu]uıı]<)ef ' 
rak birer konferans verece 
dir. 

Ambar kapağı düşüne•·; 
ıud• 

Bu ayın 6 sında Gelib0 p~,.ı 
lstanbula gelen Mersin v-e ı11 ' 
yolcularından Hayreddin. '\., 
bar kapağını açmak isterke:P 
pak aşağı düsmüştür. f.r'of 

Neticede Ali kızı Gülter 1•~' 
sol ayağile bacağından yari\ • 

mıştır. dl 
Bir rıındevü evi kapatıl J• 

k•İl1 ~ 
Beyoğlunda Saksı • 0 l ,.~· 

25 numarada oturan sabıl<• 1 Jiİ~ 
devuculardan Harikliyanın. ,,, .. 

. d 1 • bıf • gece evın e yapı an anı b lt1rı 

mada 4 kadınla 4 erkek h~il·'ı• 
mu!'4tur. Ev kapatılmış. ta 

bi'\!'llanmıştır. ,, ... ••'''.-1 
f""";"'/i"''f6)""v""© ~' 
: tılllllıılllııl 
l111111111111ı111111ııım11111111111111111t1ııııı1t l\J 
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SON HABERLER 
8rest ve Lorient 

tezgahları 

bombalandı 

Lorienl'de on bes • 
yangın çıkarıldı 

-
Milli Şe/, at 
yarışlarını 

talıib ettiler 
Ankara 9 (Hususi) -

Cumhur Reisimiz ismet in. 
önü, dün lpodromu teırif e· 
derek sonbahar at koıuları
nın 11 inci haftasını da takib 
buyurmu~lardır. 

De Gaulle 

tabiiyetten 

iskat edildi 

General yeni bir 
nutuk söyledi 

N Londra 9 (A.A.) - Hava Milli Şefimiz, lpodroma Londra 9 (AA) - Vichy 

H1ı:KlKAT 

~SP 
Birinci devre maçlar! bitti 
Galatasaray 

Beşiktaş, 

Beyoğlusporla 

Beykoz 
berabere kaldı, 

yendiler Fener, rakibi erini 
e:~aretinin istihbarat aervisindcn gelirken ve giderken halkın den bildirildiğine göre General 

tebliğ cdilmi11tir: cofkun tezahüratile karıılan... de Gaulle Fransız tabiiyetinden Lik maçlannın bir ay evvel ya-/ Vefalılar adamakıllı açıldılar ve ı Culafi, Maruli, Koc;o, Tanaş. Ha-
Cumayı cumartesiye bağ1ayan mıf ve uğurlannutbr. iskat edilmiştir. pılacakken t'°hir edilmi~ olanlan bir kaç akından aonra Sulhi gü - kem Şazinin idaresi fena değildi. 

n'ce sahil müdafaa tayyareleri D G il ,.. • dün F enerbahçe ve ~ref stadla .. zel bir şütle ikinci golü yaptı. B k t 1 1 
'••t ve Lorientdeki deniz iıı,aat Pindos'ta kovalanan e au e un yenı nutku rında oynanmı~tır. Fenerbahçe Beykoz üçüne·; golü yememek i- as e o maç arı 

totgôhlarile doklarını bombardı· Londra 9 (A.A.) _ General stadında ilk maçı Altın tuğla çin çok çalı§tı ve muvaffak ola- Bölge basketbol birinciliğine 
~•n Ve buralarda yangın ve infi- ı"ıalJ"'ftlar de Gaulle radyoda Suriye ve ıi- Topkapı yapmışlardır. Altıntuğ rak maçı 3 - 2 kazandı. Hakemin dün Eminönü Halkevinde devam 
l\klar tevlid etmişlerdir. I::! mali Afrikadaki Fransızlara hita- rakibine her cihetten faik oldu- idaresinde göze batar bir kusur edilmiştir. 

Brest dokları üzerine yapılan Atina 9 (A.A.) _ Atina a- ben bir nutuk söYlemiıtir. General ğunu göstcrmi~ ve birinci devre- voktur. Üçüncü Kategori: Galatasaray 
~'-truz şimdiye kadar yapılan bü janaı bildiriyor: demiştir ki: de yaptığı bir golden •onra ikin- B Kurtuluş Aya, Galatasaray A 
~n taanuzlardan şiddetli olmuı- Stelani ajanaı beynelmilel mat- c- Galibe karıı koymak için ci haftayımda çıkardığı iki ııayı ŞArP.f Stadıldl!J : Kurtulu§ B ye galib gelmişlerdir. 
~:: dDeniz mektebinin dört çdev· buatın Yunaniıtanın sözde parlak her yerde gizlice bir Fransızhirliği ile 3 - O ııalib gelmittir. BEŞIKTAS ı; • SOLEYMA- lstonbulspor gelmediği için Be _ 
h ın e yangınlar çıkmı~ ve . er· muzafferiyetleri hakkındaki he - teşekkül etmektedir. Fıansanın FENERBAHCE 5 • ISTANBUL- NİYE O yo!Zluspor galib ilan edilmiştir. 
L a.1 bütün bölge alevl.?r ıçınde yecanlı mübaJS.t;.alarının sönmek Almanyaya tabi olması mümkün SPOR O ikinci kategoride Kurtulu, Ga· 
.. ,_ t b • d • ·ıd· J 1 1 Akd d F b h ·ı ! t b 1 Şeref stadında evvela Br•ikta• l .. ,ı, ır. iizere ulundug"'unu yazmaktadır. egı ır. ta yan arın eniz e ener a çe ı e A an u sporun v atasaraya galib gelmiştir. Birinci 

3 

POLİTİKA • ASKERLİK 

Birleşik Amerikanın 
İngiltereye yardımı 
lngillerenin ambarı 
Birlotik Amerika IWb ıı>aı.eme.ı 

ye veKiti imali.tının yüzde ellisini 
...... ;:-Hte~ye vermeti kabı.al etmittir. B• 
maksodla Amerikada bütün lıarb aa· 
nayii teıPhlan ve fabrikaları te\' 1 
eclilm<ktedir. Yapılaıı bir hesaba na• 
uran sade buıün için BirletiJı; Ameri
koda 175 bin büyült küçük fabnluı,. 
İmlılitbane, tezcib, tenaoe barb leva
nmı yeti.ş'tirmek içlo faaliyet halinde ... 
dir. Son ~len haberle.re nuannı Birle
tlk Amerika IO bin !onluk supu dtt<I• 
notlar da inşa edecektir. VakıA bu de
niz devlerin.in harbin buıünkü sevk ve 
ldaresl üz~rinde münsir olacait iddia 
edilemez. Çünkü bjr super dretnotun 
in~ için aııgari 3.S sene Uzun celdlğl 
hesab edilmiştir. Fakat harb uu.dıkça 
bunlann ehemml;yeti arbteakttr. Bir 
nokta üzerinde ehemmiyetle durmak 
lb:ımdtt ki, bütün bu ç~alar es
nasında )·eni yeni ve kolay tatbik edi
JebWr icadlar olacajı muhakkaktır. 
Jlarb sanaylindekl bu faaliy~t l' .. 
ni bir çok giz.ti sili.hlann meydana çık• 
muıl'\ll '" .. kullanıl.muma da yol aça• 
taktır. Birleşik Amerika İn(iltPrenİn 
ambarı olm~tur. f\'· 1 d"" h d fl r a B d fi J F d ki b ki "Jd"'' · d ve Süleymaniye karşılatmış1ardır. ifan a ınan ıger e e e • u i dia kıymetli bir itiraf ve a- zayı ama arı ransız or usunun yaptı an maç, e enı ı~ın en d kategoride Bozkurt Galataearayı 

1 
.. ınd h 1 d k ·d kk··ı·· · · b. d h • 1 t F b h Süleymaniye bütün oyun imti a· f d" 1 • a avuz ar var ır. §i 8...r bir yanhşlıöı ihtiva etmek _ yenı en teşe u u ıçın ır fırsat- a a agır o muş ur. ener a çe 20-25 mağlôb etmiştir. e ıye mese 8$1 

lorint u··zerı·ne yapılan baskın d Ç • tır.> rüzg8.n arka~ına alarak ba,Iadıg"' ı dınca bir müdafa sistemi kullan· 
te ır. linkü Stefani ajansı hu su- G"" ;•naaında havuzlar boyunca ve ti b•• s k oyunda rakibine tehlikeli akın mış ve sayıların çoğalma•ına mil- uree mu""sabakaları F,k•t Amerlkadan almao:ak OfY&lllll• 

0 re e utün beynelmilel matbua - t d 1 B. · · d T 
lVuzlar etrafında bulunf\n deniz t y ovye uman a yapmak fırsatı vermiştir. Dokuz ni olmağa ça 11'mıştlr. ırıncı ev V&."1lalann, tayyarelerin. bedelleri 

t ın unan muzafferiyetlerinden 3 O ·ı·b b' · "' Fatihtekı· gu··re• kuiu··bu··nde bı·- ı öd' ktl • Bu ı ı Am · '•i atının bir kısmında 15 yang~n h 1 ay boykot alan Melihin takımda reyi • mag u ıtırmes!e mu- v nit.Sı entte r. nun ç n en ... 
.. eyecan a bahsettie7ini itiraf et- ff k ı S ı · 1.1 • rinci devre gu··reı mu··sabakala•ına kau ltanunlan ah< yı bii•"L n .. ı.-··lit l'ılrnııtır. k d • bulunmayışı bariz bir aurette his- va a o an ü eymanıye ı er ı- • 1 ....,u• m~u 

D .h me te ir. Bu da Yunan muzaf - he et• d • k d d d ·· 1 · 1 ba•lanmıttı o·· 50 ·· · · ka~•sında bırakmaktadır: i" h d fi .• aat tezga - f . 1 ı y ın e yenı sedilmi•se de Fenerbahçe for - inci evre e ~uç ~o yemı~ er r. un gureşçı ış- ~'i'" 

'. 
ger e e erı, ınş . · erıyet erinin bir kıymeti olduC.u- 'I 1 ı· k t · ı· G 1 k h f 'k" 1 - Bu mallann bedelleri .-.fn nıııra 

D
il". e tersaneler teckil .etm.•.ş.tır. d 1 1 I:" verdleri rakiblerine nispeten da- ve Be!i!iktas 6 • O ııRlib f?C nıi!lltİr. ıra e mı§ ır. e ece il ta ı ın- Ut öd. ene<ektı··. r~ r-

• na e iı et eder. Aksi takdirde GALATASARAY ı BEY~"LU ci devre yapılacaktır. • 
lıhnızaltılara iaşe vazifesı gortn dünya gazetelerinin mevcud ol .. tay"ı n ler ap ld ha insicamlı oynamn~lar ve birin· SPOR 1 \.A.& ı - !\fallar, Amerikan olmı)an va-
ı_hn-ılar civarında da yangın ar mıyan bir Hiade'in homer'li~ini • y 1 1 ci devrede sıraaile Niyazi. Nnci, İkinci küme maf!ları pur1arla sevkolu.nacaktll', 

çı..._a.rılnıııtır. y ki l Basri ve K. Fikret vasıtaaile dört Şeref stadında son olarak gü- !" Bu kadar muanam a--..t·le.rin he-
- apma a toptan çıldırmı$ o nıa- D · 1 k k ,...., 

8 d ] k b Moskova 9 (A.A.) - Röyter aa'\. 'I çıkarmı$lardır. nün en mühim maçı Calata~Tay· Un yapı an i inci Ünle maç· dellerinl ııetin para ile öd.emele hnkin 

1 • t a arını a ul etmek lazımdır. Ci- I d A d 1 h. A d ı I 
U g a r 1 S a n h · ajanıı bildiriyor: ikinci devrede rÜzRar karş,ı - la BeyoQ:luspor araaında oynan - arın a na o u ısar na o u i e var mıdır? İnıi.Jterenln Vqlnıton bü-

anşı.inıul heyecanın söndüğüne Or I 1 h 2 2 b b k ] Al d · L ı •-· thl ]" genera Grjgori Stern, l.~zak- ıııında oynamanın verdi~i mii,kü- mııı.tır. Mactan evev ki ta mini .. • era ere a mış. em ar yU-. e ç..,ı Lord Lo an Londradan 

T 
ge ınce, son hafta zarfında cere- k R ı·h· 2 1 H·ı·1 d B I • ~L- d d;:~·· tıt L-'' ki şar taki kıtaat kumandanlığına 18.t üzerine F enerbahçeliler Ni .. mizde de i~aret ettiğimiz gibi ume ı usan - , ı a e ey er- nmen&aya ön ~u zamaıı yap ı IJ"I::• 

U ka as yan eden hadiseler yalnız bu he• b • • 3 1 • il ın· •ıt • Jh•• L-[n d ğı r iyeye Ya tayin edilmiştir. General Popof yazi vasıtasi1e bir gol dah11. çıkar- Beyoğlusoor ,lik sampiyonluğu i- eyını - yenmıştir. yana • 1'1 erenııı a LlU.I - ta 1 

'
• Yecanın sönmesine imkan bırak - b G d . 1 G •öylemi,tir. Bu, füphesiı:, A.merlkan ef-

mamakla kalmamı§, bilakis bu irinci ordu, eneral Serkiyef de mışlarsa da bir çok fırsat heba e- çin pek de ümi .. z olmıyan a- Melı"he 9 ar boykol verı'ldı' lliı üıulnde tesir yapmak için 5Ö)l•n-.. ı ı • h ikinci ordu kumandanlığına tayin derek oyunu 5 • O kazanrnış1ar .. 1atasarav karsttında at anması zor nta temavu erı e-yecanı arttıracak bir mahiyet 1 l d h mit bir 5ÖJ: olsa ıerektlr. Çünkü inıtı-
llf almı,tır. o unmuş ar ır. • dır. E~ref Mutlu maçı iyi idare et- bir mania olduğunu bir da a jl:Ös- Geçen haftaki Fenerbahçe - terenin altmı kalmadıtmı kabul et-

F .lh General Stern 19 38 senesi baı- mistir. termi,tir. Galatasaray dün tüz • V f d k d mek imkin~ızdır. Lord Lothlan bu 
L T • ı akika birbiri arkasından la d U k kt k. b. · · F b h c·h d F k k d • k.t b·ı h • a maçın a as en düşürülüp ondra 9 (A.A.) - ımea p· ngıcın a za şat a ı ırıncı ener a çe: ı a , ftrl1 , RAra arşı oyna ı~ı va ı ı e B· b d k.k söılerile, Amerlkada .__dl temini ı-•n 

ıreınedı· A d D ] · d k on eı a ı a süren bı·r haYgınlık- ~ >' ~. b. · • yasaran a, e vıno or u umandanlıg" ını ydpmı• ve L b b ö F.k E d K k. · • ld b k f k t J <etesinı·n Sofya muha ırı yazı- E . , e i , mer. ı ret , •• • . ımıyetı e en ıra mamış, a a tan t k . d... d lk ~oklamayı yap1114tır. 
~ ve rgırinin Yunan kıı'alan ta - Kh lkh. 1 h b . d J B N N . n b.. h 1 d ff k 1 aonra e rar gır ıgı oyun a, 
•r: 1 r d a ıgo mu are e•ın e apon- Fikret, a.ri. iye•İ. acı, '" ıı. sa a orta arın a muVA • on .,. k d b Bı"r muhasebe meselası" ra ın an zaptı ve bu kıt'aların 1 k b .. · k b. f l ar a aıının aşının ezilmesine Bu hafı- Sofyaya dönen Bu - p ara arşı uyu ır muva fakiyet !,tanbulspor: Fikret. Bekir, malardan aonra kale ön erine Re- h 

,, • n K. f ogradetz'in garbindeki mühim elde etmi•tir. F k M fi H . s 1 k h . G·· d.. ta ammül edemiyerek Vefalı En· A lk •gıı 
b 
rı"tanın Tu··rkive elçisi ıro , ·ı . h y aru • uza ~r, avrı. f"'rvrt, en mer ez mu acım un uz b. k f h k mer • m tereye niçin kredi ver-

, d 1 erı areketleri beynelmilel heye· Uz k k k • t k N dd ı ·ı o h c· 1 1 b. 1 .. d. vere ır a a vuran Ve a em ta· . Opof'la mu·· •. ·verelerine evam a şar as erı mın a ası mer- izame in, ~maı, r an, ı- an a1'ı maz ır ısrara mutemn ı- f d nuyor? Buouo sebebi şudur: çü.ıı ... 
• '" . . canı •on radde.ine götürmÜ•tiir. kez· d apıla b. t 1 t d b. h d ! k 1 .. k.. ld • k ra ın a noyundan çıkanlan Meli- k.. ı' ·ıt F .b. d 1 ti ">. ektedı·r. Bulgar hu··kUmetın.ın 48 "-( ın e Y n ır op an ı a ı· 8 , 'l'.mf't. yen a eye mum un o ugu a.. h b I u nıı ere. ransa gı ı eve er, 

saaıı b · ! 1 • t b d e Ö ge ceza heyeti 9 ay hak ı:.ırk:iye ile bir yakla,ma planı l en erı ta yan resmı e • rinci or unun rnuvaffakiyetlerini BEYKOZ 3 _VEFA 2 dar yakl&şmak istemiş ve çok h Umumi l:larb esnasında Anıeri.ka tara· 
•~ırlanıakta olduğu ve Kirofun iğleri de bu hakikati aarahaten hatırlatan General Popof ıunları Hakem Ahmed Adem İl'\ ida defa hiç sebeb yokken top aya- Hak rumiyeti ceza.at vermiştir. tından açılan kttdJyl harbden sonra 
~ 1 f A k a itiraf etmektedirler. söylemiştir: resinde takımlar •u .. kilde di g"ında oldui{u halde kaleci ile uğ- a em Samiye de ayni ceza iki ödememlılerdlr. Bunun Uzeriııe Jobn• 

P &n1 gelecek ha ta n ara~ y ~ -s ayJık olarak verilmiştir. son namındaki ut bir kanun teklif et ... 
'>d· d d·Jmektedır unanlıların buldukları •- Herhangi şerait dahilinde zı.ldı·ler·. ra•mı•tır. Neticede di•li bir takım 
'·, l e f"'Cl!"C.i zanne 1 •• • 1 • ' ' G 1 m'· ,.e bundan sonn. muhariblere ~ • T k o ursa olsun. icabında harbetme· 1 B ·ı k da a atasa B 3 .. ""rı. hududda toplanan ur. v: Beykoz: Necmi. Halid, Bahad1r o an eyog usporun arşıl'lın ray 1 • harb nuılzemrslnln ancak peş1n pan ile 

1 1 · d d h 1 Ye 'k 1 t f "l"'t ğe ve her dü!<lmanı yenmeg"' e hazı- l K b h ·fı· t · v Gala , 1 ~·r kıtaatı m~se ... e a 1 Si a arın a Si a 1 y Sadeddin, Kema • amran, A . ıa •• oyun 1 as e mış e - satılablle<ejlni teminat allıııa almııtı. 
'>tak üzere Türkiye ile Bulua rız.> dülkadir, Refii. Orhan, Sabahad- tasaray en kuvvetli hücum hottile Bes, ikfaıt a. 2 Fakat daha bundan üç dörl ay .... ı. 
tta.n arasında mevcud mrct"le Atina 9 (A.A.) - Atina ajan- Ayni konferans esna•ında Ge- din, Şehab. • dün çok güzel bir oyun çıknrmn- T John~on kanununun tadil edilıne!d hu-
•· d b aı bildiriyor·. neral Popof, Rus ordusunun bu ... ı·b 1 · t• Ş f t d d d.. k I d Am rik d L ku ıı b. l'ın heyeti umumiyesine ai u- Vefa: Hayati, Süleyman, \/3. sına ragmen ga ı ge ememı' ır. ere sa ın a un arşı aoan su1Un a e a a çoa. vvet ır 
~tı~caktır. Bu aabah çıkan gazeteler Pin- günkü hazırlık vaziyetini tahlil et- hid, Fuad, Hakkı, Mustafa, Fer- Diğer taraftan Beyoğluspor, Galatasaray ve Be.,iktaş B ta - trreyan başl~1'tır. Mubtellf ıueteler 
D 1 d doa dag"ında Yunan kıt'aları tara- mit ve demiştir ki: G 1 t k d f ı ·· kımlan maçında Galatasaray3-2 bu konunun lngiltenı lehinde tadili 

"' 

•ilv Telegraph·ın Be gra f di, Fikret, Hakkı, Sulhi, Şükrü. a a asaray arşısın a aza mu· 1 ından imha edilmiı olan Julia- c- Halihazırdaki vazi:ret kar- · 1 d · · b·r f ı galib gelmictir. çin neıı:riyat yapmıthttdtr. Karar kon• •h b Oyunun bidayetinde Beı,koz es!'ır o amamışsa a ıyı ı u • v 
·• iri yazı) or: iırmindeki üçüncü lıalyan dag" fır- şısında ordumuzun tekemmül ve b 1 s·Ih b k rrenindlr. Fakat ııözün kısası bunlar o B Y k sıkı ve seri bir oyun tutturdu. Ve~ o göstermiştir. ı assa e 

L t.lkan1arda ltalvan - unan asının dosyalarında bulunan bazı kuvvetinin artması için mütema- S .1 l . K G 1 t ~kilde kanunlardır ki, istenilen tekle 
'ı•tb·, ba•ladıır"ındonber·ı hir bir foto" fi . ı· .k 1 dı.yen çal kt falılar hakimiyeti ele almak için tavro ı e so iÇ oço, a a a~a- y· t e· ı ·ki . bürünebilir ve kon .... eniıı müaaadesl 

v "" gra arı ve gız ı vesı a arı u.eı· ışına ayıZ.) 1 E f k M k d care .. 
'">•n vo'~·, olmıyan •,eki1de bir D bir müddet karşı koyduktan son- ray 1 ta ve usa a ar na • 1 ır 1 erı alınmadan da ınrf bi .. -usulü muhase ... 

"Ç retnıektedirlcr. Bu vesikalar ltal- iğer taraftan Moskovada top- d.kk · lb · J d. 
"'tııtırma hava.·ı yu··k•elmektt'dir. 1 ra ııeyrek hücumlara başladılar. zarı ı atı ce etmış er ır. be· manevrasile hükümden iskst olu• r- ,.. Yan a.rın çoktanberi Yunanistanı lanan ikinci bir askeri konferans-

'
''of, Yugoslavya 1·Je 1·y·ı mü····· · ·ı· Aç1kJarının müessir oyunu Vefa- Birinci devrede Galatasaray nabllir. Bunun en barf:ı. delili, İnıiJte-., _ ıatı aya hazırlandıklannı ispat et~ ta söz alan siyasi kısım şefi, bu 

'
''·betler ·ıdame etmek ,·st•dıgı k k va .·y,· akınlar yaptırıyor ve Bev. - rüzg8.rla beraber oynadı ve sağ a· l"kl u "' K"' "b. reye son :r.amanlarda Mtılaıı 50 destro-'- .. rne tedir. Vesikalardan bıri 21 gün ü beynelmilel vaziyet muva- lr 1 er mumı afi 1 •kk 1 . d . koz enerı.ik bir müdafu ile bun· taraf vaoıtasile müessir hücumlar- yerdir. B;rıe,ık Amerika, Atlaııtlk Ok-

J:ı ında Belgr11d R'.azete erın en tqrınievvelde yani ültimatomun cehesinde Rus ordusuna her ih- I yanusunda kiralad·ı:.. üslere rnukabll 
oljt•k • b ati tek- y · 1 k lan savuşturuyordu. MnamAfih da bulundu. Bir çok sayı ırsah A k 'ff' "'' 
"' y t d 1 f bu akınlann bi .. indt- Sulhi \' efa kaçmaaına mu a i a i. a ının '-, 1 aya yaptıgı evan . Unan hükumet reisine tevdiin- ı lıma e arşı hazır bulunm,\k Va· k b J S J h dd. · n araya gı 1 bu 50 d .. troy•rl İngilte ... ya teslim et• 
• 1.trıı,tır. ltalvanın unanıııı ~n- en a tı &;Ün evvel General Mario zi esi terettüb ettiğini ve lüzu .. I b il meie ba,ıamıştır. 
' ff k ld· · d lehine oyunun ilk golünü çıkard1. firikiktcn attığı güze İr go e ltı11truz kaldıkları muva a ·ı • ırota tarafından kaleme alınan mun a sosyalist vatanın menfaat· d F '- k · N f" 

l);tıil)ik Balkan memlt'.k~tlf'~rindae &:izli bir emirdir. General bu em- l ferini korumak için bu ordunun Bundan sonra Reykozun pa•if devreyi ga)ib bitir i. a~nt i incı ithalat ve ihracat birlikleri u- 8 ICI 
,, 1 ~a!'lıııa Bu12'aristanda ıstıklal h - rınde Yunan hudud karakolla • partinin emirlerini icraya koşaca· bir vaziyet alacl'l~t tahmin e-di1ir- devreye Beyoğdluspor sıkı ve seri mumi ki.tihi Salih Bankoğlu, Jnıflterenln yeni siparişleri için de bir 

., •· rına b k k il b 1 d ki • .. 1 . . ken, is.in aksi oldu ve a~ır bir taz- akınlarla başla ı ve beş dakika Tı·caret Veka•leıı·nı·n d•vetı· u··ze- t k 1 üll 1 .. ıni te,çi etmi,tir. ' u ara o arın u un u a· ~ı.-n;;.•..;•;.;o;..v..;·;.;e;;.m::..;;'";;.t;.;•r:.:.·-------- k k u a ım orm er bu unacaiı şüphe"' 
• rı Yerlerden tehlı.ke ı·•a•etı· ver- - vikten sonra sarıtrhaf Kl"mal kad<\r uğ1aştı tan ııonra sol aç;ı • d.. A k •t . t• E . d. D h 1 d.d b .. 1 f uı· 1 

lnırı'llereye ya,ılan • . Ek k ,. ti b b ı·k ,.. .. B d tın• un n araya gı mış ır. v- ... ır. a • 'm 1 en oy. onn er 
Q ~clerine vakit bırakrnıyacak şc· me 18 iri Reyko7un b"rah~rlik P.:oliinü çı- era cGrı 1 go unu yaptı. .~~ an velce de yazdı5iım1z szibi Vekalet, arandı,tı anıa,ılmıktadır. En büyük 

d 
kılde t d 1 · kardı. Beykoz bu ~olcJ,..n ıınnra sonra a atasaray kaybettıgı ga- b. ı·kt · b. k·J k • vasıtasile nakledilenıenıesinden do<rınak " h"" m aartuz e İ mesİnİ tavsıye rBa19tarafJ 1 fncl sahjfcdel tr ı 4"-Tf" yeni lr şe 1 Verme ı- • lift aksamki U~U etmekte idi. fiatları murakabe komisyonu un baskmı "evşetmedi ve Rrfii ikin· lfibkiyeti geri almak için çok uğraştı 1 çin, Salih Bankoğlunun fikrini lizerlnde nokledilemem•ılnd•n dojmıllc 

l Dig" b. k 2 6 · • f• 1 d l l ci nolü de v. apt•kton sonra devre a at muvaffak olamadı. Hatta 1 kt tadır. Çünkü Amerikadald bltıınıflık 
0 d ) D"n ak er ır vesi a teşrınıev • ıat arını eğirmenci er e beraber ~ ft aca ır 

~ n ra 9 (A.A. - ı..ı • v ld C BPukoz ]_.hine bitti. son dakikalarda Osman sakatlan· -----· ----------- kanunlan huna muhaliftir. Fakat Anle-'>ı Al 1 · f •]tere 
2
e
3 

.~ .. •neral Zarsini tarafından tespit etmi~tir. . .. _ · ·ı .ı r nıan tayyare erı nczı - F Ö İkinci devreye y efa azimkAr ması pahaıınna takımını mağlU.bi- rıtu1da Incı t.rre hesabına t-mdl 10 bln 
/,f.hücum etmişlerdir. Tayyare b. uncu errera fırkasına yazılan ğleden •onra teapit edilen un yelten k ta d Be•edive ceza!ıtrı tonluk ,ııepler imal edllmektedlr. Bu 

ı b 1 rı ır emirdir. Bu emirde bilhassa fiatlarına göre, Beledı.ye Encu·· - bir şekilde ba,ladı ve Beykoz ka- ur T ı. ·' ·ı 1 •-~ıt il B. 1 iL Am .k 
1 ... , toplarının baraı· atc~İ un a .. 1 d G 1 O S 1 tı ep er, a.ı141 ere e u q • erı a 
~( §oy e enilmcktedı·r·. meni •kmek narkını tayı·n •ele- le!'İl'\İ mütemadi bir tazyik altın- a ataearaY: sman, a im, S 24 t f d 35 f•• d nld bul . . ~ Yükseklerde kalmaiia mec • 19 ' , Ad M E C'-f k S on oaa zar ın a ıo or araı;ın o, ye eo unauk bır tecliye 

,"',,r Ctrnioı.lerdir. Fakat bu tayya- del aydanberi bu sert .t\ına • cektir. Bu günkü un Hatlarına irÖ- da bulundurdu. Bununla beraber nan, uaa, nver, ~ a • a· ve ot"büs biletçiııi hakkında muh (orntülü ile İngiliz.lere teslim olunacak 
·t -s k k vuk uk topraklarında timdi ftrtık re, yar1rıdan itibaren ekmek 1 3 gene ~ayretli bir müdsıııfaadan la.haddin, Süleyman, Gündüz, telif Belediye suc;larındAn do1avı \.'e ~onra malzeme bunlar vasıtasile Bü-

"tt'~ gayet büyük ve ço uv .. ya ınlaı,nuı olan bir hedefe var· kuruş 30 paraya satılacaktır. Bu !90nra hücuma gecen Beykoz Boduri, Sarafim. ceza zaptı tutulmu~tur. Avrıca 20 yük Britanyı adalarına a:evkohmacnk-
~ bombalar atmışlardır. h 1:1a~ .ic;in •elimlarımızı ve kalble- nark, perşembe günü akcı:tmına 26 ncı dakikada ücüncü golü de Beyoğluspor Koço, Civelek. kişi tramvaydan atladıklarından hr. Bu surette İngiltere deniz tlcare -

~., er zaman olduğu gibi a•t•: rımııı h 1 ş h b b ı k S A ı·d· S 1 T 1 tindeki ka>•bmı da l<apatabUec:ektfr. , • I kı azır ıyoruz. Bir tek Fastico kadar tatbik edilecektir. Cııma e a ın ir esapeııi e çı arınca tavro, nge ı ıs, te yo" a ea, birer lira para t'eZal'lına mahküm 
•I re ve kiliselere İ8abet er va etrafınd t 1 1 Kanunlan ln«anlar yaptığı cibi, onıa .. 

'>ı~ 1 ·· I I a op anmıt olan talynn- gününden itibaren ekmek 14 ku- olmu~lar. 51) kilo noksan ekmek . . . 
t,., ttur. Hücum saat erce t'Ur .. ar a A dl rın püf taraflarını bulmak da rene in ... 

iLt', ı · .. te E . r~.avu ar şimdi g-özl'°rini ruş 20 para olacaktır. mul'l11dere edi1rni~tir. •L~ ur. Alman tl'lyyar .. erı mu • pıre d - aanlarm elindedir. Ve nihayet Ruz ... 
KÜME CETVELİ BiRiNCi PUAN 

li:b dalı;ıalar halinde lnııilı.re • tadır. B~fI~d~g~:'ir.miş .. bulunlm.ak.. Son ne~redilen buuday kar.r. f("lb sekfesı"nden 0""lu""m volt harbe bilfiil müdahale etınemeğe 
ı :ı ccnubund• da uçmu~lar ve M ff ımız aun ge mıştır. namrsi mucibincl"', e11erinde huğ- P karar verdiği halde btrut İnglltertde 
'•ı .-. uza er olmalıyız > d b 1 1 M k ı·· 

Takımlar ?t1:aç Galib Berabere Mağlub Attığı Yediği Puan 
Beşik tat 9 9 44 7 27 

~l•hri bombalamı!'lardır. Halbuki ki .h 1 ay u tınan ar ınta a ırf\r~t Nişantaşında Küşadive soka .. bir iki üs kiralarsa vaziyet nf!! olur'! .. 

1 acı ı ezimet erden müdürlü?,üne beyanname ver .. ... d 12 1 An1erika bu kredileri •"arak, İn~lte-
.onra taly 1 Y 

gın a numara ı evde oturan ' 

Fenerbahçe 9 7 1 1 35 8 24 
Galatasaray 9 5 3 1 30 10 Z2 
Bf"yoğluspor 9 4 3 2 23 

'

• k an ar, unanhll\rın an~ mektedirler. BeyP1.nnamc mürlrlf"ti renin uferlne hf'm lnanm~ oldultııntt 
~ B k bl ~ j aır:ın endilerine taa d k b Abdurrahman dün gece evine - t kt h 
<> ankaSI mura 1 lg A rruz e ~ro u gün ah.om Hzeri bitecektir. ı· k • I k d ıoıı enne e, em de ona yardım et• rnavudl k re 1r en anı o ara üşmü• ve 

18 20 
Altıntuğ 9 4 1 4 17 20 18 
Vefa 9 

1 
. • u topraklarına girdik- Bevannam"ler Ziraat oo~un mü- 't mekledir. ÇünkU ha:rbe ıtrdiii takdir· 

!,llSa.bık Trabzon meb'usu A. rif, ~rını ve kendilerinin ise harbe tehassılarınd .. n mijrelcl-l"'ll bir l-o- ölmüştür. Abdurrahmanı mua - de maddi zaran, İnriltereye yapılan 
2 2 5 15 23 ·ıs 

İ"tanbulspor 9 1 4 4 15 31 15 

k hıç ha 1 yene «-dt"n doktor knlb s~kt«-"'in- d ı •ı •.n ası murakıblıg"'ına tayın e- zır anrnarnış ld ki · f d k.k d.l yar ım arın mahvolmaamdan daha bii-
~ .. l k o u arını mısyon tara ın an tet ı e ı .. dr.n öl..-lüC7ünü te•pı·t etmı·,, def-

Topkapı 9 l 4 4 13 36 15 
Beoykoz 9 2 1 6 7 19 14 '-·•ııftir. soy eme cüretini göat . 1 d. mektedı··. ... yük olmıyacaktır. 

.......__~-......................... ~-.-.-.-.-.~-.-....,...,...,...,...,...,_e_rm .... ı~~~·~r.:.•r~ .... :.::.:;.:.:;.::.·:... ...... _...,...,...,...,...,...,...,..,....,;.:.::~::.:::;:.:.. ...... ~ .................. .:. ......... :.. ...... ...:...,.,,,.,,.;;:,.,.,,.,~.:.: ... ...:n~in:•:~r~~~·h~s:•~t-v::e:rm::i~şt~i:r·~ ............ ~~ ... ,...~l\1!unı~··::laz Faik FENiK 
Süleyma.niye 9 1 8 6 32 10 

~ARBAROS 
Yazan: 

' No. 1 
~ 
~ltıanla•tırıl m •• 
~lhf t:Jfrlka 

Ekrem Reşid Tefrika 
St 

~~it Reçmedcn gemiye ateş ediliyor- J çekmi• iken şimdi onlar bizi içeri k-.le
' ltiç beklenilmiyen bu istikbal kar- ye de~il, ~h~e ve ~azara dahi koymaz.

da. ıccminin reisi güç hal ile top lar ... lmdi cumlemız bu hususta ~nin 
.._ ıllinden uıaklaşmala muvaffak önünde kırılmağa razıyız. ve e~er and 
,.. .ı.. ı He ve eler tart ile ve eğer ancak ,öyle 

~ i.ı 'trı.1 Çiçele J(elir gelmez, maruz kal- abd ile her nlcekim dersen. sana ltikad 
l>u. muamelenin haberi yıldırım vere!im ve hem ıen dahi bizleri bi
li!e şehre yayıldı. Türk kahra- Jirsinkim seni nice ~everiz. İmdi sen

' (J•~ı atef pü.'lkürüyorlsrdı. Pürtid- drn dilek ede~zkim hemen eğlenmeyi~ 
~raaleyan rei!!ler BarbaroN ge- ıısker C"emedıp andan varnrız. E2er dı 

]ersen karadsn ve dilersen deryadan 
Jıemrn tedarik Ü7eore ol. .. Ve 111& bi7. 
.serıi komazızkim bunda deRil asıl ye
rinde ebedi olup kalasın ve me~ken tu
tup maktun olasın ... • 

~ Stn, dediler, bizim ıürurumu~ ':e 
t"ırru~ın. Bizim dünyada fahrımız 

')' liak Taali senin eksikliı{ini bize 
::,ı tt'de Jtöslerme~inkim yoksa tayfası 

' ._ t..ttwım eder. Çünküm öyledir biz 
~ ,. · H . b. ' ·•ıçın tamam etmeziz? .. anı ı-
lırırnıı ve aavretimizkim kendi ih

~,!fll.ıt ile ~ötürdün. Ct:!:z.air ai,bi 
~~keti bırakıp bir kelbe verdin ... 

l'1i zahmetini ve meşakkatini 

Bu şözlere cevaben Hızır: 
- Hak Taaıa üzerimizden hayrını 

eksik etmesin ... demekle iktifa etti. 
Rei!lel'in hitabesi onda derin bir te-

11ir bırakmıştı. Cezairin terkindenbE>ri 
arkadaılarından hiçbirisi ona şehirden 

bahsetmemitti; hiçbiria:i orayı bıraktı- lcri reddetti ve İbnilkadıva kArşı be:\
{tından dolayı duvduku hiddl't vey:'I. ne- lediği nefret ve lsUhkar hislerini ken
dameti izhar etmemişti. s:mdi aar(ettjk disine bildirmt>k için beyı:ı:irlerl j!'eri 
leri bu sözler bir ilham ililhının de- .ıöndermezden evvel kuyruklarını kes 
vamıydı. Çünkü o aece Hızır, meşhur tirdi. Artık harb, bir emri v.iki olmuş
rüyalarından birini görmüştü. Henüz tu. 
te8iri •ltında bulunduğu bu rüyayı ar- Hızır, bir taraftan karadan yepıla-
kadaelarına nakletti: cak olan bu !>eferin tedarik.ile meş~ul 

- Uykumun arasında bir ilvtıı; itil- oluyor, j:!emileri karaya çektirip muh
Um. Sesin geldi:'ti taraf:ı dönüp baktık- kE-m verlere verle~tirivor, harbde llizım 
ta gördümkim beş kiıı;i oturur ve k(.•n- olaf'ak çadırları. toplArt, tüfekleri J:ÖZ· 

dim dahi anlıı.rın karı:ısında diı çök- den ~eçiriyor, bir tar;ıftan dıı evvelce 
müşüm. Meğerkim anlar Hazreti Re- ı kendisine mektub ı:ı:öndermi, olan ff'Yh 
sulullah ile çiharı yarı $(Üzin e!ennile- lcre tezkereler yolluyordu. Bu tezkerc
rimiz imi~ler. Lisanı erabi ile bana hi- lerdc: 
tab edip; •Allaha tevekkül Ue me\'zH- •- E~er filhakika kulunum sadık 
ne avdet et!_-. emrini verdiler. ıseniz ve dahi bl'nl isteyip dilerıııeniı 

Rüya pek havırh olarak tabir Pdildi herveçhi istical j:!elesiz ve evl8dın17:ı bi
ve. hemen Ce7..aire kat"iı yapılacak ı;;e- '.: ~etire~izkirn benim yanımda durup 
ferin teclarikile meşgul olundu. AhmE.'d rehin ola, Bf'n d<1hi sizlere itimad ve 
bin Elkrıdının Çiçelde <'a8usları vardı. ilikad edip sırrımı açıp !>İzinle bir ted
Kcndi~ine Barbarosun harb hazırlıkla- bir eylevem ... ~ deniyordu. 
rında bulundui{unu bildirdiler. ibnilka Bu tezkerelerin te"liri 1törüldü. Kısa 
dı kaç zamandır korktu~una uğraya- bir z~man sonra "yhler. ı,erifler, me
caV,ını anladı. Her ne bahasına olurı;a retibler, azizler. ilimler hükümler! al
olsun bu savaşın önüne geçmek lıizım- tınrl.a bulunan efradla birlikte Bsırba
dı. Tekrar Barbarosa sefirlerle .cıon de- İ'osa bi'at ettiler. 
rece kıvrnetli hediyeler sz:önderdL Bu İbnilkadı harb hazırlıklarını daha ev 
meyanda bir çok hali~kan Arab bE"Fdr- vel ikmal etmiş olduJCu cihetle sekiz 
leri vardJ. Faka~ Hızır ı:ı;l'ne sefirleri bin atlı ve on iki bin plyar'f"den mi.i
huzuruna kabul etmedi, ııene hediye- rekkeb olan kuvvetlle Hız.ırm U..rine 

yürüdü. 
İki ordu Felisa dağlarında kar~ılaıtı. 

Aralarında bir akarsu vardı. Birkaç 
.l{Ün Jıiçbir taraf taarruza gec;ornedi. Fa
kat bir .l{Ün. temcid vakti Hıtır, nf:h
rin ıı:carb yolunu takib ile hücum etti. 
Şiddetli ve kanlı bir muharebe neti
cesinde İbnilkadının R~keri maAltıb o
larak kaçma~ başladı. Arazi da;tlık ve 
sarp kayalık olduğu icin boz.l{un or
dunun ric'ati adeta imkansızdı. Toplu 
bir halde kaçmak kabll olmadığı için 
bo7.~tırı..'l uRtamI-f İbnilkadının taraf
tarları ancak birer, ikitı~t olArak knc;a 
hilivorlsrdı: fakat Türk a"krri bütün 
bunhıra veti•iP dört bin kadar Arabı 
toııra~a bıraktılar.• 

Geriye lu•ılan kuvvetler de bir tf'pe 

üstüne yerl'!Şmeğe muvaffak oldul.ır. 
Burada kendileri için daha büyük hır 
mağ!Obivetin muhakkak oldultunu J'Ö
ıen Arab emirleri, hayatlarını kurta
rabileceklerini tahmin ederek İl*ıil -
kadıyı öldürme~e karar verdiler. 

Ertesi günü Hwr, yeni bir hücuma 
hazırlanırken, Arab şeyhlerinden biri 
İbnilkadıya mızraiile bir darbe vur
du ve canını cehenneme gönderdi. Bu 
arada, ona yardım etmek istiyenler 
oldu ise de. diğerleri onları dl\ kılıc _ 
dan ııeçlrdller. Bu vaziyet karıwnda 

İbnilkadının askerleri firar etme e Barbaros, Cem.i:i, sabalun alaca ka
bafladılar. Bir ktSmı da Barbaroaa ıl- ranlıı(ında terketmf:ştl. Bütün ,rün nt
Uca edip af ~leb ett~er. . lan dört nala koı;turduktan IOnra, ak-

B~~lar bılmecburıye Ibnilkadı - şam vakti, henüz sur kapılan kapan• 
ya tabı olmuş olanlardı. •HilA üzerle- nıadnn Çerçele vardı. 
rinde olan cübbe cuşen yasak ,.~ J 
bendkJri at ' . 'H · ~- Barbarosun bu vürudu hic de bek .. 

. ve. .saıre ızır ucY Jrnınlyordu. Kara Hasan taraftarı 
tarafından verılmıştı Hızır Be:y onlara T" k ld ı h · 
am11n verip t kr . . , aldı ur yo aş arı emen Hı.zil' Beyı 

. . .. e ar maıyE"Une · kar~ılayarak özürler dile i af ta!eb 
.lkı ı::un sonra, B:ırbaros, e:üvarilerl- ettiler. y p 

nın başında, Cezalre .l{İriyordu ... Fakat 
hur~da yalnız bir J{ece kaldı ... Denebi- Anaızın Barberosun demir pen<'C"i 
lir ki ayaliarını üzen~ilerdt-n cıkar-ı Altına dili:en Kara Hasan ise on hf-• 
mak!tıı.ııı yoluna devam etti. Şimdi he- ~&dar yarar kullarile aarp bir kaleye 
def Kara Hasan taraiından merkezi hü ıltica etmifti. Kale kolayca r.aptedile .. 
kümet ittihaz edilmiş ol.an Çerçeldi. r~.lt hain Kara Hasanla maiyeti öldürül 

&orberld.ana sükO:n ve a~ayişl iade du. 
elnı~k tein Kara Basanın bir an e\·vel Hızır da bir hafta Cerçelde kaldı. 
cezalandırılması JAnmdı. Çünkü iha- Bu müddet 7,arfında civar ahalisi tet· 
neti sayesinde'! elde etmit olduğu bir kik ve tehir etrafının biati ka· 
tahta ('Jkıp oturmakla iktifa etıniyen bul edildi. Sonra da bütün düşman, 
Ka~a Hasan ff's-ada devam etmişti. H:lt- ınüfsld, hainlerden a:ı.ad edilmiş o~an 
ül Ibnilkadı ile Barbarosun harbede _ Ceuıire avdet edildi. 
c~~lf'rini haber alır almaz Bicaye va- Barbarosu istikbal için, lfe-hir kl
hsı Perasan da Riberaya ahvalin Ce- mil~n donatılmıştı. Halkın sevine a, .... 
zajri zaptetmek için pek 

0

müsaid oldu- zelerl. tezahürleri ara!'lında Barbar09 
funu bildirmif ve birlikte hareket et- Cenine sarayına dolru ilerliyordu. 
m'elerini teklif etmieti. 

-ı Hı:ı.ır timdi siir&üne giden bir hüküm 
Heni.iz Türklerin 7:Qferini duvmam1, dar dejil, alkıtlanan, muhabbetle, côf .. 

olan Kara Hasan rahatça Çerçelde bu- kunlukla karıılanan bir hal.ôakirclır. 
lunuyordu. (Arlwı var) 
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IŞUNDAN BUNDAN 
Mimik dersi 

talebesinden bu resimdeki şekilde si
aiyatı ifade• profesörü, talebesini! ve malarının değiştirilmesini iste-nekle
kendisine müracaat eden aan'atk.5.rlara dir. Bu profesör çok orijinal bir adam
&imaları ile hissiyatlarını ifade eyleme- dır, Şimdiye kadar 189 talebe yetiştir
nin usullerini ö~etmektedir. Bu pro- miştir. Resimde gördüğünüz kızcağız 
fesör, büyük bir kara tahtaya ~rdü- da profesörün kara tahtaya çizdifP Gek 
i;ünüz tekilde bir resim c:izrnekte ve le benumek için uitraoımaktadır. 

Örümcek ağı 
.. . . 
uzerıne resım yapan 

yaman bir ressam 

vard1r. Bu depoda tam 820 cins örüm
cek bulunmaktadır. Bu depoyu 500.000 
dolara siscorta ettirmiştir. 

Fransada müzayedeye 
konulan meklublar 

Fransada Ni.s ,ehrinde, muhtac mu
hacirlere yardım cemiyeti geçenlerde 
büyük şahsiyetlerin imzalarını havi 
mektubları müzayedeye çıkermışbr. 

Mektublar fU ,ah.tjyetlere aid bu -
lunmakta idi: 

Kraliçe Viktorya, İmparator Vil -
helm, Harb Krah l\.filıin, General Gai
yeni, Alfons Dode, Maeterlinck, Kral 
Alforuı, Kraliçe Mari, Haile Selisiye. 

,.-. •• -. - ' .. - -=-- --- - --- - -

HAKfK~T 

~SANTA 
Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınması 
gayet kolay ve müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Kaf1ı gayet W;irlidir. Barsak solucanlannın büyilklerde ve küçüklerde 
sebeb olacaiı. tehlikeler rözöniine alınarak solucan hastalıklannda bunu 
kullarunalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu müstahzar 
Her eczanede bulunur. Reçete ile satılır. 

Kutusu 25 kurustur. 
' 

( Devlet Oenizyolları i. U. Müdürlüğü ilanları ) 

9 Birincikanundan 16 Birincikinuna kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkıf gün 

ve saatleri ve k~lkıııcakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına 

Bartın hattuıa 

Mudanya hattı.na 

Sah 12 de (E~e), Perşembe 12 de (Ankara) ve 

Pazar 16 da (Erzurum) Galata nhtımtndan. 
Salı 18 de (Konya}, Cumartesi 18 de (Antalya) 

Sirkeci rıhbmmdan. 

- --·-~- ·----~ ~------ -- -- -- - -

1 Blrlnelklnmı ,,;t,;:;940;;;,,,='="' 
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MiLLi PİYANGO 
1941 Yılbaşı Planı 

İkramiye ~amiye miktarı İkramiye tutarı 
adedi Lira Lira 

1 100.000 100.000 
1 50.000 50.000 
1 40.000 40.000 
1 30.000 30.000 
2 20.000 40.000 

10 10.000 100.000 
50 5.000 250.000 
50 3.000 150.000 

100 2.000 200.000 
500 1.000 500.000 

1.000 500 500.000 
2.000 100 200.000 
5.000 50 250.000 

100.000 5 500.000 

108.716 2.910.000 
2.584 Teselli mükafatı 120.950 

111.300 3.030.950 

Tam bilet Yarım bilet 
10 lira 5 lira 

Bu seneki Yılbatı piyangosunun en birinci huıuıiyeti tam biletlerin tam ve yarııll 
biletlerin yarım ikramiye ka zanabilmeleridir. 

Halbuki bundan evvelki Yılbatı piyangolarında yalnız onda bir ve yirmide bj! 

biletler vardı. Onda bir biletler 10 liraya, yirmide bir bi !etler (5) liraya aatıiırd1• 
100 liraya ıatılmaıı İcab eden tam biletler hiç aatıta çıkarılmıyordu. Şimdi yatııi• 

tam ve yarım biletler vardır. Tam biletler (10) lira, yıı.rı m bil~tler (5) liradır. Göriİ: 
lüyor ki, harb zamanında her teyin pahalılığa doğru meylettiği bir zamanda fdil

11 

Resimde gOrduilünüz bu san'atk3rın 
ismi Kari Szodon'dur. Viyanalıdır ve 

45 yaşındadır. Bu san'atkir örümcek 
ajitları üzerine mükemmel surette Te

aimler yapmaktadır. Kari bir resim 
yapmak için aylarca ve baıan da bir &e 

ne. bir buçuk sene .;alışmaktadır. Ça
lışma esnasında büyük kıt'ada per
tavsız.tar kullanmaktadır. Herhalde fev 
kal.&de sabırlı bir adamdır. Kari Szo

don'un örümcek ılı üzerine resim yap
ma9ı çocuklutunda başından ı:eçen bir 
vak'anın neticesidir. San'atkir henüz 
~kiz yaşında iken bir Jriin kırlarda 

kOJmaka başlar. Birdenbire gôzüne bir 

lfeY takılır . Durur ve bunun bir örüm
cek atı oldu~u görür. Fakat müt
hiş bir uçurumun kenarına da j%elmiş 

oldu~unu dehşetle farkeder. Örümcek 
a~nın hayatını kurtardığını anlar ve 
o gün bu~ndür örümcek ağlarına ôde

ta taabbüd eder. Aradan seneler Jite<:er. 
Bir gün eline bir kitab düşer. Bunda 
eski zamanlardan kalmış olan bir çok 
minyetürlerin örümcek ab üzerine iş
lenilmiş oldulundan bahsedilir. Kart 
da bu usul üzere resim yapmağa ka!

kar. Şimdi her gün en l[Üzel örümcek 
yuvalarını aramakla vaktini geçirmek
tedir. Evinde bir de örümcek deposu 

Bu müuyededen en faz.la kıvmet ih
raz eden sabık Alman İmparatoru Vll
helm'in imzasını taşıyan mektub ol .. 
mu~tur. Bu mektub 1000 franga satıl
mıştır. 

Bandırma hattına 

Paı.artesi, Salı 9.50 de, Carşamba, Perşembe, Cu
ma 16 da (Marakaz), Cumartesi 14 te (Trak) ve 
Pazar 9,50 de (Marakaz) Galata rıhtımından. 
Paz.artesi, Ça;.şamba ve Cuma 8.15 te (Trak) Ga
lata rıhbmından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin), Piyango ldareıi Yılbatı biletlerini on miıli ucuzlatmıthr. 

İmtiyaz sahlbl ve Basmuharrlrl: 
Necib AD KUÇUKA 

Umum neşrlyab tdare eden 
Yazı J.ım Müdürü: 

Cemal Bakla SELEK 

Basıldı#! yer: 

Cumhuriyet Matbaam 

Ba.,,. Di,; Nezle, Grip, Boma.tizma. 
ıNevralji.' ıKınklık ve Bütün Ağrı larınızı Derhal Keser 
icabında ıründe 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ. 

Devlet Demiryollan i. U. Müdürlüğünden: 
Muhammen bedellerile miktar ve vası.fları aşa~ıda yazılı iki sı:rup malzeme 

her grup ayrı ayrı ve hizalarında yazılı gün ve saatlerde ihale edilmek üzere 
Haydarpaşa.da Gar binaaı dahilindeki Komisyon tarafından pazarlık usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i.stiyenlerin her arup hizasında yazılı kafi teminat ve ka
nunun tayin ettiği ve.saikle birlikte pazarlık günü saatine kadar Komisyona 
mı.iracaatleri lizımdır. 

Bu İ.$e aid f8Itnameler Komi5yondan parasız olarak daı;:ıtılmaktadır. 

l - 1 aded alternatör takriben 65 KVA ikaz dinamoı:>ile beraber. Muhammen 
bedeli (2550) lira kat'i teminab (382) lira (50) kuMlt olup pazarlığı 
(14 fl2 '1940) cumart.esi a-ünü saat (11) on birde yapılacaktır. 

2 - 1 aded alternatör takriben 50 KVA ikaz dinamoşile beraber. Muhammen 
bedeli (2400) lira. kat'! teminab (360) lira olup P8"1rlı~ı (14112 1940) 
cumartesi günü saat (11430) o~ buçukta yapılacaktır. (11576) 1 

Muhammen bedeli 9500 (dokuz bin beş yüz) lira olan 23 kalem eie 22/. 
1/1941 çarp.mba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare bi-
11J5ında aatın alınacakbr. ' 

Bu ~ girmek isteyenlerin 712,50 (yedi yüz on iki lira elli kuruş) liralık 
muvakkat teminatla kanunun tayin ettili. ve~ikaları ve tekliflerini aynı .:ün 
saat 14.30 a kadar komisyon reislikine vermeleri 1.lzımdır. 

Şartnameler para!'fıZ olarak Ankarada malzeme dairesinden. Havdı:ı.l1la!Ja. 
d11 tew11üm ve sevk 6C'flilinden d~kıtıl::ac~ktır (11499) 

AVRVPADA HARB DEVAM EDERKEN .... 

Tatlı yiyip tatlı konuşmağa 
var. 

• 

IR HACI BE 
l\lamuliib, yenecek tatlı ıeylerin en iyileridir. 

Karablıa hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına ·-
izmır sür'at hattına -
İzmir llive -tası -

Cumartesi 20 de (Saadet) Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane rıhtımından 
Pazar 9 da (Tayyar) Tophane nhtımından. 
Çarşamba 15 te (Bursa). Cumartesi 15 te (Mersin) 

Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir) Galata rıhtım1ndan. 
Pertembe 13 le (Tırhan) Galata rıhtımından. 

N O T : Vapur seferleri hakkında her türlü malılınat aıaiıda 

numaraJarı yazılı acentelerimizden ö~enilebilir. 
telefon 

Galat& Baş acenteliği Galata nhbmı, Limanlar Umum 
lıfüdürlüğü binası altında 42362 

Galat& Şube • Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası albnda 40133 

Sirkeci • • Sirkeci, Yolcu salonu 227(0 

L+' 

Aded Liral ılı Lira 

ı zooo - 2000~ 

3 1000 a 3000.-

ı 750 • ısoo~ 

' 500 - 2000~ 

8 250 - zooo.-
35 100 - asoo~ 

80 50 - fOOO.-

300 20 - 6000.-

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

talihirıiti dıt denemis olursunuz. 
Kesldeler: ' Şubat. 2 Ma:m 

ı Aitıstos 3 İldnC"i1eırln 
tarlhlerlntfl!' vanı lır 11 

Kumbaralı Ye kumbara.sız besab ... 
lannda en u 50 11ra111 bulu ... 
nnnlar knr'Rva dahi) ~dillrler 

ıı r-~i_z L~ım Satınalma Komisyonu ilinla;.J 
'---·.----------• 1\-larmara Ussübahri K. Satınalma Komisyonundan: 

UCUZ İLANLAR 1 
lf Arayanlar Sığır eti ilanı ""' 

1 - Askeri ihtiyac için ebiltmiye konulan 109500 kilo sıiu' ~tinin 11~ 
zarf usulile eksiltmesi 10 birinclkinun 1940 Alı günü aaat 15 te Izmitte * J. anyorum - Orta derecede tab

alllm vardır. İdare işlerinden anlarım. 
Bonservis1erlm vardır. (Hakikat) ga
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) 

* Bir muhasebeci ı, llrtJ'Or - Usulü 
muhasebe ve muhabereye aılna. tran
sızca bilir, tecrübeli bir muhasebeci iş 

anyor. İdari iılerde de c:alıpbUir. refe
rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzuna mektubla müracaatlerl. (13) 

* İş arıyor: Türkçe, fransızca, insciliz
ce li!ianlanna vakıfım. Bu lisanlar üze
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim, daktiloın-afi bilirim, askerlikle alA
kam yoktur. Her türlü referaru vere
bilirim. Şirketlerde ve büro illerinde 
çalışacak iş arıyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin han No. 1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 

Arayanlar 
* Bayan aranıyor - Bekir bir bavın 
ev i1Jlerini idare edecek işten anlar bir 
havan aranıvor. Hakikat aazetesinde 
T. R. rumuzuna mektubla müracaat. 

( 6) 

Sahlık • Kirahk 
* Pan~iyon aranıyor - Aile neulin-
de mobilvalı bir pansivon aranıyor. İs
tanbul ciheti tercihdir. Hakikat J(aıe
tesinde E. S. rumuzuna mektubla mü
racaat. (30) 

KİRALIK APAR'l'TMAN D.\İRESİ 

Maçkada Maçka Pala.s apartımanııı
da 2 odalı, elektrik, su ve havagazını 
havi bir daire devren kira1ı1ctır. Ki
resı ayda 15 liradır. İsteklilerin. Maç
ka Palas birinci kapının ka.pıcısına 
müracaatleri (15) 

Müteferrik 
* Lisan dersleri - Cok ehven fiatla 
ina:ilizce, fransızca dersleri veririm, 
her vere l(iderim. Hakikat ıtazeteslnde 
(Lisan) rumuzuna mektubla mürac1'at. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

Beyoiilu İstik!Al caddesi 
K O M E D İ KIS~UNDA 

Bu akşam seat 20,80 da 
Son ha(ta 

DA D 1 

(14) 

sanekapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. . ts 
2 - Bir kilosuna tahmin edilen fiat 31 kurut olup muvakkat ~ 

2545 lira 88 kuruştur. 
3 - Şartnamesi 170 kuruş mukabilinde Komisyonumuzdan alınabillt• ,:f 
4 - İsteklilerin bu işle alikadar olduklanna dair Ticaret vesikalar:&rıl hiİ' 

yukarıda miktarı yazılı ilk teminatlarile birlikte kanunun tarUatı tJeÇ ,ı 
tanzim edecekleri teklif mektublerını muayyen ~ ve seatten tam bir ;6) 
evveline kadar Komisyon başkanlığına vermeleri. <!!.. 

(isf. _!!_mutanlıi:ı Sahnalma Komisvonu ilanları J 
Askeri lhtiyac için Jüzumu olan aşa~ıda cim ve milctarlan yazılı beş ]c:a~ 

la15e maddeleri hizalarında ıösterilen gün ve saatlerde pazarlık.1a satl.Jl gwı 
?lacaktır. Şartnamesi hergün Komlayonda görülebilir. İsteklilerin belli JcJıÔ' 
ve saatlerde teklif edecekleri fiat1ar üzerinden kat'l teminatlarile Ftndl S21) 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna .:elmeleri. (~! saıt 

Cinsi Miktarı Muhamm•n B. İhale pazarl..-
Ton Lira K. günü S- J). 

Z. yağı 

Bulgur 
K. Fcısulye 
Nohud 
K. Mercimek 

ıs 9750 oo 101121940 ıo 30 
50 11000 00 10 12. 940 ıı 30 
50 13000 oo 111121940 ıo 30 
50 8000 00 11/ 12 940 11 
30 6900 00 11(12/ 940 11 30 

- ı.ı 
Askeri ihtiyac ıçın 12/ 12/ 940 Ktinü saat 11 de pazarlıkla 150 ton >;12sa 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli on beıı: bin lirl'dır. Kat'i temin9~. 1Je 
liradır. Şartnamesi hergün Komisvoflda görülebilir. İsteklilerin belli ııil? ..;o" 
saatte kat't teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma l{oP'l~19) 
nuna gelmeleri. (1 -

Askeri ihtiyac için lüzumu olan qaltıda cins ve miktarları yaı.ılı ÜC: le;~ 
iaşe maddeleri hizalarında ı;cösterilen gün v~ saatlerde satın alınacaktır· 1,rde 
nameleri hergün Komisyonda 1törülebilir. üteklilerin belli 1t:ün ve sa•~ 51 .. 
teklif edecekleri fiat üzerinden kat'i teminatlarile Fındıklıda Komutanlı 1 ~22) tınalm#t. Komisyonuna gelmeleri. (lti 

Cinsi Miktarı liuhammen B. Pazarlık Sa~ 

Arpa .. hriye 
Pirine 
Sadeyağı 

Ton Lira K. günü S. ' 
30 9000 12 12 940 11 30 

50 22soo 13112 940 10 30 
20 33000 13/ l2c94-0 11 

- dcleıerl 
Askeri ihtiyac için ataiıda cins ve miktarları gösterilen iaşe ~8, 1 biliJ'• 

~aurlıkla aatın alınacaktır. Şartnameleri hergün Komisyonda fC0 17? ~tl'f'İ• 
Isteklilerin belli gün ve saatlerde teklif edecekleri fietlara göre kat 1 JJT'lt• 

natlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma KOmilyonuna c":ısSSl 
leri. 

Cinsi Miktarı MuhammenB. Pazarlık i 
Ton Lira K. Günü s .. t 

Sabun 30 13200 16112 94-0 11.30 

Sadeyağı 20 33000 17/ 12/94-0 11 

~ f 53tıfl 
Askert ihtiyac için 14/12 ·940 günü saat 11 de pazarlıkla 150 ton yula lir•clıt• 

alınacaktır. Muhammen bedeli 14250 lira olup kat'i teminatı 2137 8 tt• 
• t/t'c:8) 

Şartnamesi hergün Komisyonda görülebiHr. Isteklilerin belli gün ciı602 
E'ındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 5'e1meleri. 

- ,,r• 
Askeri ihtiyac için 9 ·12 1940 Jt{.inü a~itıda y&ı1lı yem maddel~rl k':ıeriP 

tıkla satın alınacaktır. Şartnamesi heraün Komisyonda l(Örülebilir. ıste ısıılt~ 
belli ıı:ün ve saatlerde kat't teminatlarile birlikte Fındıklıda Koın~11490> 
Satınalma Komisyonuna 5(elmeleri. • 

1 
sa.ııi 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Kat'i T. Tha 
5
e p, 

Ton Lira K. Lira K. ıÖ 
Yulaf 
Arpa 

150 15000,00 2250,00 10 •• 
150 14250;0Q 213?,00 ""' 

di~ 

hil 

~·· 

it 
11 

'j 

Oto 


