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GAZETESİ AKSAM 

....._ YIL : 1 - SAYI · 86 PAZARTESİ 14 BİRİNCITEŞRİN 1940 Fiah 3 kuruş 
lfa,.bin ~eni 
i,.kiıaı 
101haları 

İSTANBUL 
Hava Kurumuna 
MiLLi SEFIN 

' 
~ arb memleketleri mat• 
-~ buatının verdiği hab er• 

"1UJ.\k lere göre ıon B renner Bu"yu"kları'mı'zı'n cavabları hnın •tında, ltalya ve Alman• 
~. 4. >.vrupa cenubu ıarkuinde 
b,.'il 1

Y•da yayılmalan esas iti· 
ııı.,,; teıpit edilmiıtir. Son Ru· 
nııı ~ ~•reketi bu büyük pli· 
İlıtİıııtlı;ıkı baılangıcı imif. Sırf 
)an b •n baıka bir fey olmı· 
IJıany u 111Ütalealar karıınnda Al· 
~tıı l Ve lıalyanın ne kazana· 
lı,;ı.,.· düıÜnecek olursak bu ha· Hava Kurumunun verimini artırmak 
dtıı t ııı doğruluğu üzerinde cid· için yap•lan loplanb mıına.c:betile hak
.\1.,,._•reddüde düıeriz. Çünkü, lannda izhar olunan samimi duvııular· 
··~Ya k dan dolayı Reisicumhur İnönünün te-

İruınbul 13 (A.A.) - Hava Kurumu 
İstanbul vil.lyeU letkilib halk mü
messilleri kongresinin içtimaı vesile .. 
sile baıta Milli Ş.f İmıet İnönil ol
mak üzere kon&re adına büyükleri
m.ize ıönderi1en tazim ve bağlılık 
duygularını teyJd eden telgraflara a
şağıdaki cevablar gönderilmittir: 

~ ~ uvvet\erini böyle u· 
hiıı "''•ınleketlere yaymakla har- tekkürlerinl arzederim. 

tay, • b Umumi kitib: Gedeleç 
lıı~"•ff ·~ akımından esaılı b ir ••• 
~•bi; 8•kı~et temin etmİf olmaz: 
ıo, •l •rlınde de takdir edilmesi Mili! havacılık ırayemlzin lnkitafı 
d rnıy b için halk mümessillerinin içtiınaı mü-
•bu, k •n u hakikati ihlal e · nasebetite izhar edilen hissiyata te
~h b~;b •tek bir fey vardır: Bu- şekkür eder, kıymeW başarılar dile-
'lll:leritı tn derin ııtırablarını i- rim. 

.&.ı,,,,,. • kadar duymakta olan 
hiııı:. 1 ~· ltalyan halkının b ed-

B. l\t. l\.leclisi reisi 
l\I. A. RESDA 

Q( erı • >trıi ru gidermek ve onlara 
-.,İdlufuı.ıar göıtermek ve taze 
~d:' "•rmek. lıte onlar b u 
"lı.n ıh"':~ket ederken diğer ta· 
' nrılızler her gün b ir adım 
't .\ıı, ..\ınerikaya yaklaımakla 
llı~li ~•ikanın Almanyanın o n 
b., t"o •n teknik kudretin den 
ltıııekUnt d~ir Parça d ah a iıtifade 

• • ır .... . 
d, ha'?• harbinin baılangıcın· 
ııı,,~I • karıı lakayd k alan A · 
b1q~1u.:;nn borclarını ö d e m ek 
lt~•ti .. • bin b ir Avrup a ıey
~~ ıııu~0·~•rnı_iı olan es~i. dost 
~ ... Itri efıklerıne kartı bıraz d a 
lıııı h "ardı. O aırada A merika· 
~İti ~men . umumiyetle k a bul 
""biıı '•nsıp fU idi: A vrupa 
İ' bu •h kat'iyyeı;ı karıımamak 

ı..., Uıu.ta telt bir A merika
~bh dökmemek. lnıiltereye 
::"l!Iar •t ~· bağlılığı olan Ame
~. ı;;,1 bıJe lngiltere lehinde 
. "'le b •ınek cür' etini kend ile· 
~'1\b uı_•ınıyorlardı. Geçen ıe· 
~ ~t~ı A~ru~.• h arbinin_ al· 
.. ıiıı,d .•ınetı goren Amerıkalı• 
~ tö ı hakikati b ütün çıplaklı-
\ ' ilıı"';,~ıe baılamıılardır. A r
~~~ l UYük denize ıöğıünü 
1~ k 0 ~ Ve h arici tehlikelere 
~ttt ~tldıai.nj masun ve emin 
~•il; ~•rika, davanın yalnız 
ı.. dıtu., ır Avrup a davası o l· 
ıı.,ı.,; ı.;· or~ada mevzuu bah
~,,.,,~ ııı bır dünya davaıı o l-
\ · Son Bnlanıakta ıecikmemit· 
~-• ijtilı defa Japonyanm m ih· 
g;:'d •d akı ken dilerini kuvvetle 
"'1i A.. •n _bir d elil olmuıtur. 

. tib· llterıka da h emen h er
~~. 1

' lngiliz tarafta n k esil· 

ı.ı~ııı.,. 
lı~•nÜıayı İngiltere tarafına 
ıı..~' b,İH • n b üyük k uvvet, ma· ı 
~'<.i •hktır, E n gen it b ir de· 

11.ı~.•ı.y:• hürr iyet rej imi için· 
~-.., tıı ~ ..\ınerikalılar, d ikta · 
'1; )aııı ~ Uınunu k a bil değil 
l~ İl>; ~ ar,. D iktatörlerin m e-

•ban· "'••ikan z ihniyete bir 
~l•n; hikayesi ıibi gelir. 

~ ten~~~ R aosevelt, Amı;
"'' :"• b•· '~•ne yaptığı b ir h ı
~f,\& urrıyet ve demokrasi 

~"'.'ı~r'"•n •n güzel ıözlerini 
~,dl \ı,ı

1

;'ıık~Ooıevel t'İn m üth it 
'I\, ' ,.. ıe evvelki ıün Bos· 
ı~''tıı 0Ylediği b ir nutukta: 
~ i l>t '" lngiliz milletin in kuv · 
\ı ~~~i 'i."'•k İçin iktidarım d a
\ "'•ı huıer ••yi yapmağa az· 
ı.;; ~ilt~· Unuyorum» d e m ek te

"ıııi.::- lıu cümlelerd ek i fikir
~ '~•tle m erb u t b ir a d a m 
r:~•p ..\li K OÇ OKA 

ka51 "ahire 2 sütun 1 del 

Mitti havacılığımızın lnkl'8-f ve le· 
kamülu gayesile toplanm1Ş olan sayın 
halk mümessillerinin hakkımda izhar 
ettikleri temiz duyguların1' tc.şekkür 

eder, mesailerinde başarılar dilerim. 
Başvekil 

Dr. 8EFİK SAYDAJll 
Halk mümessillerile bir1ikte yapılan 

toplantlda hakkımda ıö.sterilc:n ali
kaya te~kkür eder, mesainizde mu
vaUakiyetıer dileriz. 

Genelkurmay başkanı 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 
Ön davamız havacılığımızın ink.i~aft 

yolunda verimli başarılar kaydeden 
kuruma muvaffakiyeUer diler, sevgı
ler sunarım. 

C. H. Pırtı.ı J<n•I sekreteri 
Erıurum meb'uru 
Dr. A. F. TÜZER 

Aıkeri vaziyet 

Rumanyaılan sonra 
Rumanyadan son.nı timale mi, 

cenuba mı? Almanlann Rumnn
yada kalmıyacaklarını fÖ!iteren e
mareler yok dt-(ildir. Çünkü yeni 
nizam Kumanya ile bitmiyor. Evet, 
şimale mi, cenuba mı? Bu isüli 
karş1Stnda Sovyetler Birliılinden 

henüz hiç bir abWlmel ıörü!me· 
diğine ve Alman kunctll"ri cenub 
istikametinde yerlee:tiklerinc gôre, 
bunun cenuba müteveccih olmRst 
çok muhtenıeldir. Peki iyi, o hal
de Bulpri5tan mı i~pJ edi1ecek
tir? 

fimes'e ıöre bu çnk ihtimal da
hilindedir. Fak•t Bul~ı·İCitnnın iş

cali eier tasarlanmı~~. her halde 
Kumanyada adamakılh yerleşme

den buna te\·essül edileınez. J!!lde 
mevcud delillere (Öre Almanlar, 
İtalyanlann yalnııbaşına becere
medikleri bazı harekrtleri tutmak 
ve beslemek için Giu.rgiu'ya :rer
leşmi,lerdir. Onun itin hava üsleri 
kurmaktadırlar. 

Po vadisindeki ordunun manev
ra kabiliyetinden bah!ederkt>n Ste
fani muhabirinin bu askerlerin ko· 
]aylıkla Amavudlu(a, timali Afri· 
kaya, Habeşlstana ve Oıüki adaya 
ıevk edilebileceklerinden bahset
mesi f&yanı dikkattir. Almanya Tu .. 
nanın ağ~ına ıelmeden, bu asker
lerin bu kadar ı.e-nlş manevra ka
biliyetleri yok muydu? Şimdi mi 
oldu? 

H;idiseler, mihverin Akclcnjzdc 
ve cenubu prkJ AvnıpMtnda, yeni 
hareketlerin arifesinde olduğumu· 
za fÜphe bırakmamaktadır. 

tlÇYILDlZ 

Maarif Vekili Ankara· 
ya döndü 

Ankara (Hwusl) - Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel, dün akflm Toros 
ekspresile tehrimize dönmüştür. 

Hıili bahis mevzuu olan Bükrce:te Kalea Viktorya .. Zafer caddesi - nın umumi a:örünüşü 

Romanya 
gazeteleri 

Jlman İfgalini mihvere 
iltihak suretinde 

gösteriyorlar 
Bükreı 14 (A.A.) - DN.B ajansı· 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Gazetelerin pazar günkü nüshaları, 

Rumanyaya gönderilen Alman askeri 
heyeti hakkında uzun yazılar neşret
mektedir. 

İki sene kapalı durdukL"ln ıonra lej
yonerlerin gazetesi olarak yeniden çık
maya başlayan Curentul, Alman or-

Ticaret Vekilimizin 
gazetemize beyanatı 

Vekil, Ticaret Birlikleri umumi 
müdürlerile Ankaraya ve Ofis 

katibi 
döndü 

dusunun Viyanada kararlaştıı·ı:an t 

müspet işbirliğinin tabii bir neticesi 
olarak Rumanyada bulunduğunu te
barüz ettirerek diyor ki: 
·Rumanyanın ınihvere iltihakı yal

nız iktısad ve kültür münasebetle.rini 
kuvvctlenclirmekle kalmamı,, fakat 
aynı ölçüde sıkı bir siyasi ve &$kert 
bağWık yarabnıştır. Bunu unutmıya
hm. Rumanyanın arazi tamamlığı için 
verilen garanti, Alman - Rumen iş

birliğinin bq]ıca rehinesi olan tekrıik 
ve askeri hususatın ameli bir surette 
yeniden gözden ıeçirilmesini lcab et
tirmektedir. 

Tuna havmsında sulhun idamesi 
hakkındaki sarsılmaz karar, iktısadi 
~e siyasi münasebetlerin sulh içinde 
inkişaf edcm.iyeeeğini zannedenleı·e bir 
ihtardır. 

Alman fencilerl son zamanlardaki 
tecrilbelerini bize öğreteceklerdir. 

Lejyon Rumanyasile mihver devlet· 
)eri arasındaki bu münasebetleri gö· 
zönünde tutan hiç kimse bu askeri 
işbirliği karşı~ında hayret edemez.• 

$ili ve Uruguay 
Amerikaya 
deniz üsleri 

hava va 
• 

varıyor 
Nevyork 14 (A.A.) - Buenos·Aircs· 

Gazetemize beyanatta bulunan Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu, 
Hatay seyahatinde, Başvekilin refakatinde 

• 
Birkaç gündenberi tehrimizdc bu -

lunmakta olan Ticaret Vekili Nazmi 
Topçoğlu dün akprnk.i ekspresle An
karaya gitmiş ve alikadarlar tarafın -
dan uğurlanmıştır. Vek.iJJe birlikte Ti
caret birlikleri umumi katibi Sahlı 
ve Toprak Mahsulleri Ofisi müdürü 
Nuri de Ankaraya gitmişlerdir. Dün 
akşam hareketinden evvel kendisile 
görüşen bir muharririmize Topçoğlu 
şu beyanatta bulunmuştur: 

lngiliz gÖrÜfm eleri 

1 
•- Memleketimizde umumiyet itiLa

rile bu seneki mahsul !evkal8de iyidir. 

İhrac malları.mızın ihtiyacdan fazl"l o
lanlarını kolaylıkla ihrac edebileceKız. 
Haricden bütün ihracat maddelerimize 
müşteri vardır. İngilizlerle geniş ve til
mullü bir anlaşma yapmak için mü -
mkerelere devam etmekteyiz. Dost 
memleket, Türkiyenin her nevi ihrac 
maddelerine talibdir. Memleketimizin 
muhtae olduğu maddeleri de İnı:iltwe
den getirtmek mümkün olacaktır. 

Rumen anlaşması 

Türk - Rumen anlaşması tamAnen 

(Arkası sahile 2 sütun 7 de) 

~:.:;;.;i; ;.~:ha::t:ı;;:ı:rknar:.~:~ Du"n gece ı·ngı"ltere- Go"rele o"nu"nde Brezilya ile Şili bir takını deniz ve ha-
va Ü!lerini Birleşik Amerikaya terket-

meği kabul etm1$lerdir. h h" ı b t b" yelke l"ı A!~ri~e:.=~'.çin muktezi parayı ye ava ucum arı a an ı r n • 
=:~~;::~~~~~~ya~:E:e~ şiddetli oldu de 33 kişi boğuldu 
üslerini terketmeği kabul elmi' olduğu Londra 14 (A.A.) _ Hava ve Do- Giresun 13 (A.A.) - Tirebolulu İb-
haber verilmektedir. hili Emniyet Nezaretleri tarafından rahim re.isin idaresindeki yelkenli 43 

Avrupada mahsul tebliğ edilmiftir: yolcu ile Görelenln Eynesil nahiyesine 

d 13 14 i 1 gitmekte iken Görele kalesinin üç mil geçen seneden yüz e ~üşmamn • geces "Y_ap~ış o • açığ•nda yolcuların fazlal•ğından su 
dugu taarruz1ar oldukça vası mıkyas-

40 noksan 

1 

ta olmuştur. Bu defa da Londra mın- almak suretile batmıştır. Gecenin ka-
Cenevre 13 (A.A.) - İsviçre Zir~at takası bu taarruzların başlıca hcdettnl ranhkları içinde cereyan eden bu fuci

ada yolculardan onu kurtarılmış, otuz enstitüsünce yapılan ve Cenevre ga- teşkil etmiştir. Mersey ve şimali gar-
d b. üçü boğulmuştur. Görelenin alB.kRdnr zetesi tarafından neşre ilen ır tet- b! mıntakalarna da taart'Uzlar yapıl· 

memurları ve halkı denize dökülenler( kike göre, Avrupada hasad geçen sı:-- mıştır. Şimali şarkide ve diğer mın~ 
1 

b " ·· 
neye nispetle yüzde 50 noksand1r. 1931 kal d ,_,. b h" 

1 
d .. 

1 
kurtarmak için ellerinden ge en ulun 

. ta ar a Aaln aZJ ıo:e ır er e mun e· gayretleri sarfetmişlerdir. Yelkenli -
de°:beri en ~üşük mahs~ bu senenın- rid hava taarruzları yapılmıştır. Jlİn kaptanı adliyeye teslim edilmi$tir. 
kidır. Macarıstan, Bulgarıstan, Ruman-
ya ve 'Vugoslavyada mahsul ancak bu 
memleketler ihtiyacını kar,ılayabile

cektit. 

Londra ve civarında evler, Hcaret
haneler ve sanayi müesseselerine aid 
binalar hasara uğramıştır. Ölenlerin 
ve yaralananlann miktarını gösteren 
tam raporlar heniiz gelmemiştir. Maa

mafih ölen1erin m.iktanrun geçen . ge
cekilerden fazla olmasından korkul
maktadır. Ölenlerin ve yaralanM\ların 
ekserisi, bomba isabet elmiş; olan blr 
apartımandandır. 

İngilterenin kontluklarının bazı nok
talarına bombalar atılmışsa da bu bnb
daki raporlar, hasaratın ancak bazı 
mahallere münhasır oldu~unu ve te
lefat miktarının fazla olmadığını gös· 
termektedir. 

Mersey mıntakasında bazı tehirler· 
de bir takım binalar t.ahrib edilml~

tir. Şimali garbide k8in bir ,ehirde 
hafif hasarat ika edilml,Ur. 
Yaralananların miktarı az, ölenle

rin miktan ise daha azdır. 

Şimali şarkide klin iki şehirde ıav
lcr tahrib edilmiş ve bir takım tica
rethaneler hasara uğramıştır. Birkaç 
yaralı ve ölü vardır. 

Çindeki yabancı konso· 
losluk binaları tayyara· 
lerle hasara uğratıldı 
Kun-Ming 14 (A.A.) - Reutcr a

jansından: 

Japan tayyareleri tarafından Kun
Ming şehrinin bombardımanı esna
sında Amerika, İnsPltere ve Alman
ya konsoloshaneleri hafifçe hasara 
uR'ram1şlardır . Japon tayyareleri al
çaktan uçarak müteaddid bombalar 
atmı şlar ve şehirde mühim tahribata 
sebebiyet vermişlerdir. 

Günün içinden: 

Vitrinle propaganda 
İstiklıil caddesinde bazı yabanrı ki· 

tabevlerinin vitrinleri önünde durına
mış olamazsınız; çünkü siıi oraya cel· 
bcdecek \--asıtalar bu ticarethaneler 
sahibleri tarahndan gözleriniz önüne 
!lerilmişti.r. Harb re.simleri, muıaffer 
generallerin portreleri, tankJnr, tay
yare1er, bombardımanla:r, hepsl canı

lara yapı,tıtılm ıştır. 

llıtn, Şereı &tadında yapılan Befiktq • Gllaluara7 maçı (tisüncü saJıiledeld ıpor ıül)llluııda) 

Memleketin sair aksamında vukuu 
haber verilen hasarlar, ehemmiyetsiz 
ve telefat miktarı azdır. Dün iki dG,. 
man tayyaresi tahrib edilmiştir. İki 

İngiliz avcı tayyaresi kaybolmuştur. 
Y~ pilotlıı_n ıa& ve ııalimdlr, . 

Buna, vitrinle propaıanda, diyebi .. 
liriz. 

I AKDEN İ ZDE 
İngiliz ve İtalyan 

harb gemileri 
Bir kruvazör ballı 

İtalyada bir mahal 14 (AA.) - Ste· 
fani Ajansının hususi muhabiri İtalyan 
lorpidolan tarafından büyük blr İn· 
giliz filosuna karşı yapılmış olan tanr
ruz hakkında ban tafsillt vermekte -
dir. Bu taarruzdan umumt karargahın 
128 numaralı tebliğinde bahsedilmiş 

ve taamız düşmanın bir kruvazörünün 
tahribile neticelenmişti. 

11 tetrinfevvel günü, garba doğru yol 
alnıakta olan büyük bir İngiliz deniz 
filosu görünmüştür. 11-12 teşrinievvel 
gecesi, Malt.anın prkında devriye gez
mekte olan ve 3 torpidodan mürekkeb 
bulunan bir İtalyan filotlllisı, düşman 
filosunu görmü.ştür. Birinci muhribin 
kumandanı derhal taarruz etmeğe ka
rar vermiştir. Filotilliıyı sevk ve idare 
eden torpido ancak 600 toı_ı. hacminde 
idi. Bu torpido, büyük bir Ingi!iz Jcru. 
vazörüne 700 metre kadar yak1aşmıf 
ve 3 torpil atmıştır. Torpiller tam he
defe t.abet etmi,tir. 
İtalyan torpidosu bir kaç top da at

mı.ş ve bu toplar düşman gemisine isa
bet etmiştir. Ha.sara uğrayan düşman 
gemisi sür'atle batmağa başlaml.ftll'. 

Küçük torpido filosunun mevcud;ye
ti meydana çıkınca İngiliz gemileri bü
yük çaptaki loplarile endaht etmeğe 
başlamışlardır. Filotilliya kwnand& e
den torpidoya isabet vaki olmuş ise de 
torpido son dakikaya kadar harbe de
vam etmiştir. Küçük cüzülamın ku -
mandanı gemi ile beraber batmadan 
evvel bütün mürettebab çıkarmış ve 
bunlar diğer bir İtalyan torpidosu ta
rafından alınmışhr. 

Üç İtalyan torpidosunun ta:rrruzuna 
uğramış olan filonun imdadına diğer 

bir takı.m cüzütamlar gelmiş ohnnsına 
rağmen muharebe devam etmiştir, 

Muharebeye iştirak etmiş olan bah· 
riyelilerin anlattıklarına göre batan 
İngiliz kruvazöründen başka diğer bir 
takım İngiliz cüzütamlan da hasara 
uğrantlfID', 
İlalyan torpid05u tarafından habnl • 

mtf olan kruvazör Neptune .sınıfına 

mensub ve 7270 ton hacminde idj, 

İçinde çıkan fiddetli bir yangın yü
zünden lW bir halde kalan bir İtalyan 
muhribinin başka bir muhrib !oralın· 
dan cerredilmesi mecburiyeti hasıl ol
muştu, fakat, 12 teşrinievvel fecir vak
ti artık yoluna devam etmesi imkinı 
kalmamış olduğundan bizzat mürette
batı tarafından berhava edilmiftir. 

12 tetrinievvel sabahı İngiliz deniz 
kuvvetleri hareke\ üslerine doğru çe
kilm;.ıerdlr. 

Japonya Hariciye Nazırı 
üçüzlü misakı öğüyor 
Tokyo 13 (A.A.) - D. N. B. muha· 

biri bildiriyor: 
Bu iÜJl Japonya üçler muahedc.!İ

nin akdini ve imparatorluk siyaseti 
cereyanını kutlamıştır. Bütün şehir
lerde büyV.k tezahürler olmuştur. 
Tokyod~ altı büyük meydanda top· 

lanWar yapılmış ve bu toplantılarda 
200 binden fazla halle bulunmuştur. 
Hüklımet erki.nile Alınan ve İtalyan 
büyük elçileri de sö:ı almışlardır. 

Japon Hariciye Nazırı Matsuoka 
demlştir ki: • 
•- Üçler paktı sade bir vesika de

ğilcijJ'. Bu, daha ziyade beşeriyetin 
refahını temine yarayacak bir pakl
br. Çünkü harbin daha fazla genit· 
!emesine m8ni olmakta ve dünya üze
rinde daha idil yeni bir nizam kurul
masını göı.etmektedir.• 

Matsuoka Almanya ve İtalyanın ka
zanacağına kani bulunduğunu söyle
mittir. 

Malsuoka ile Alman ve İtalyan bü· 
yük elçilerinin nutuklarından ıonra 
halk şu yemini yapmıştır: 
•- Dahildeki milli hareketi, haricden 

üçler paktını ve yeni nizamın ~urul
masını bütün ku\1\letimizle mudafaa 
etmeyi taahhüd ederiz.• 

B UGÜN 
Bizans Saraylarında 

Türk Kumandanları 
Tanınmış romancı • 

ZİYA ŞAKİR 
tarafından ıazetemiz için yazılmış 
olan bu ıüıe1 :romana bugiin 
dôrdüncü sahifemizde başlıyoruz. -- ·--
YARIN 

YAKUB KADRİ 
Karaosmanoğlu 

İlk makalesini neşrediyor. - · BARBAROS 
Değerli muharrir 

EKREM REŞİD 
tarafından, gene gaı.etemi:ı itin 
hazırlanmış olan bu, romanlaş
bnlmış tarihi teUdk de yarın 
başlıyor. ·-Gazetemiz 
Diğer lki akşam refikile birlikte, 
bilhassa kiiıd \'e tabı levazımı 
pahalılığından dolayı, yanndan 
itibaren 5 kuruşa saWacakbr. 

Vichy hükumeti 
Siyasi tahriklere meydan 
vermemek için umumi 

meclisleri kapıyor 
Vichy 13 (AA.) - Havas bildiri -

yor: 

Anayasada JJilahat yapılıncaya ka· 
dar, hüktimet, viliyet umumi meclis .. 
lerinin faaliyetini tatil etmeğe karar 
vermiştir. Bu &uretle bu meclislerin 
ilkteırin içtlmalarının da yapılmama· 

sı kararlaştırılmışbr. Bu kararla hü • 
kıimet, vil8yet umum! meclisleri top
lantısının siyasi bir tahrike meydan 
vermesinin önüne geçmek istemiştir. 
Bununla ~raber, idari ademi merkezi .. 
yet prensipini muhafaza etmeır: kay
gusunu göstermek isteyen hükU.metin 
karan mucibince sırf istişari mahiyette 
idari bir komisyon valilere yardun e• 
decektlr. 

Bu komisyonlar temennilerde bulu• 
namıyacaklardır. Viliyet umumi mec· 
!islerinden blr azanın bu koınL.-yona 
iştiraki mecburidir. Bu suretle mah3lli 
menfaatlerin idaresi en salahiyettar 
şahıslar tarahnd~ tedvir edilecek va 
işe siyasi meseleler karışmamış bulu• 
nacaktır. 

Almanyaya bir • 

hava hücumu 
Berlln 13 (A.A.) - D. N. B. bildiri· 

yor: 

Paıar gecesi İngiliz tayyareleri Mu
enster fakültesi klıniğini bombardıman 
etmişlerdir. Tayyareler, km.lhaç işa
retini taşıyan hastaneler üstünde uzun 

müddet uçmuşlardir. Ablan dört infi· 
lik bombasından biri üniversite klinl· 

ğinin sıhhat enstitüsü üzerine düşmüş .. 
tür. Klinik civarında bulunan evlere 
de ayrıca iki bomba aWmıştır. Bu ev .. 
ler ciddi hasara uğramıştır. Ay ışığı 

olduğundan hedefler kolayca görül ... 
mekte idi. Büyük hastanelere i!iiabctler 
olmamıştır. Bu da sırf tesadüftür. Her· 
kes sığınaklarda bulunduğundan yaralı 
yoktur. Hastaneler civarında hiç bir as
keri hedef yoktur. 

• BAYAN ÇORAB ALIRKEN ... 

1 - Kocası için: 1 2 - Kendisi ~çin: 
- Bu çorab yetmiş kuruştur ve çok - Bunlar dört buçuk li.radı:r Bayan-

ğt eli Fakat memnun kalırsınız. A am ~ w • 

- Nasıl olsa bir sene dayanmıyor. - Üç ıü? yırh~~~yacagını raranö 
Daha ucuzunu veriniz. edenenız bir duzune alıtını. 

• • 
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Günün yazısı 

yeni matbuat Yeni • 
nızam, İktısad 

• 
EH 1 R mı? Kömür ihtikarı 

Müdürlüğü esaslı 
' -M atbuat, kanunu dairesinde serbesttir. 

Bu mütearifenin de, yeni Avrupada, birçok ıeyler 
E'IÖi artık unutulması isteniyor: İtalyan eazeteciler sendi .. 

kası umumi ki.tibile Giomale d'ltalia'nın pek tan1nmıf direktörü 
Gayda Alman matbuat işleri tefine, Münih'e misafir gitmiılerdir, 
ve fe~holunan beynelmilel gazeteciler federasyonunun yeri~.e « Y e'!i 
Avrupa nizamı pren~iplerine &Öre beynelmilel bir gazetecıhk cemı
yetİ» kunnak için görü~mP.lerde bulunacaklardır. • .. 

Y e-ni nizamın ne olduğunu biliyoruz.: Avrupa memleketlerı, ıkı 
devletin ikhsadi hegemonyıuı altında ve her türlü rekabet kayıd· 
larından azade olarak bir nevi ;,bölümü yapacak, kimi fU Vf" kimi 
hu bam veya yanham maddeyi istihsale gayretlerini sarfedecek ve 
bu suretle de bakim devletlerin emri altında, istiklal ve hürriyet>. 
lerinden mahrum vt'l,ayacaklardll'. Süphe yok ki, bu nizama uyırun 
bir dr matbuat ıi.zımdır- öyle bir .;.aıbuat ki ammenin his ve fik· 
rini yukarıdan alacait e~rin icablarile telif etıin. her ıızılhyı önle
ıin, etrafı pembe ve hayah zevkli SlÖıtersin. Ditrih, Gayda ve Guı-

Krema yağı 
kaşar peyniri 

fiatları 

1········~;51········111&~~LE·;·······1 
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lktısad 
* ÇİNKO VE ÇİVİ - Çinko lev

hatann kilosuna yüz be, kuruş aza
mi fiat konu1muttur. Tüccar bu fiatı 

az bulduğundan çinko ve çivi satış
ları hileli bir surette yapılmağa baf4 

lanm1,tır. 

Mekteb 
kitabları neden 
bulunamıyor? 

tetkiklere bugün baslıyor 
, ~il< 

Şehrimizde perakende kömür satıe- ] gün kömür işini esaslı surette te~ 
larında son zamanlarda yeniden ih- ettirmeğe başlayacağız. Şehrin .. de° 
tik.ir başlamiştı_r. Şehrin .muhtf'lif semtlerind_e nakliye ücreti .yütu~ 
mıntakalarındaki perakendecıler sa- Dat1arın bır parça yükselmesı ıaf kit 
tı,Iarı istedikleri ~kilde, tutturabil- dir. Fakat bu rakamın hiç bir \"a. 
diklerine yaptıklarından bazı mınta- 7 kuruşu geçmesi lcab etmez. aeıed~~ 
kalarda bir kilo kömür 6, bazı yer- odun ve kömür işile esaslı surette rP ~ 
!erde de 10 kuruşa kadar sab!mak- 1 lm ktadır Od tak ı.rırd 
tadır. Bu sabah m.aIOmatına mürıcaat gu. 0 a ·. un mın a nıeritltl• 
ettiğimiz Belediye lktısad müdürü Saf- istihsal ve naklıye meseleleri ı,.rt 
fet bize ştinla .n söylemiştir: • tetkikat yapmak üzere bu mınts~,.. 

lielnetıi iıte bugijnlerde hu işi tanzime ujİ'~a~ıyorlar. • .• 

Bugün toplanacak olan 
Fiat Murakabe Komis· 

* HİLELİ SABUN - Tartıda ağır 
çekmesi jçin sabunlara taı tozu ka
rıştıran ?tiustafa l!'minde Malatyalı bir 
tüccarın lmal4thanest kapatılmış. sa
bunları musadere edilmiştir. 

Kilabcıların iddiasına 

göre Anadolu bayileri· 
nin, İstanbuldan kilab 
aldıkları doğru değildir 

•- Kömür satı~larında ihtikir va - gönderdiğimjz arkadq henUz .. do odıP' 
pıldığı hakkındaki neşriyatı bugün mi,tir. Alacağımız raporlara gore ııal' 
ben de gördüm. Zikredilen satı, ücret- ve kömür ioini yakın bir zamanda 
!eri gayet fahiştir. Bu sebeble bu- ledeceğimiz muhakkakbr.• 
.~·--.............................. ~~ ............................................. ~~~~-Bu zavallı meslekdaıJara t11.vıiye etmehvız: Matbuat tarihın ı aç· 

ıınlar ve Y enizamanlarda gelin tJeçmit diktatörlerin bu kuvvetle 
mücadelelerinde ne feci maillıhiyetlere uğramış olduklannı gör· 
ıünler. 

yonu tarafından 

edilecek 
tesbit * KIYMETLİ TAŞLAR - Son za. 

manlarda kıymetli taı,lara rağbet fa:ı-

!± ' 

1 Mühendis mekte~ı 
Bu dünyada her ,.ey mümkündür, lüin, matbuflt, varn1abil

mek için, bahıi geçen mütearife yaJlllllak gerektir. Yo~ua, hunun 
yoksası yoktur. 

Nasuhi B A Y D A R 
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Piyasada iki cereyan 
Piyasada iki cereyan vardır : Biri 

arbest dövizle mal utmak, diğeri de 
etya mübadelesi yapmaktir. Bu gün
kü ıartlar atlında her iki usul de 
tatbik edilmektedir. Harbden sonra, 
bu wu11erden biri olan serbest dö· 
vizle satışlar daha ziyade umumi bir 

Böyle bir devirde, serbest dövizden 
daha mühim olan maldır. ~ıal mliba
delesi yapmalıyız. 
Piya~adaki bu iki cereyanı yukarı

ya naklettik. Bu mevzu etrafında da
ha kat'i hüküm vermek müteha .... ı~la
rımıza dilfen bir vazifedir. - H. A. 

Dövizlerin va sati 
mahiyet arzetti. Çünkü harb sanayii fia tları 
bir çok ham maddelerin fiatlarını art .. 
tırdığı gibi, bu maddelere karşı cılan I · ~ ~kin~iteşrin 1940 tarihinden ~ 
aarfiyat sahası da genişledi. Demir, ıkıncıteşrın 1940 akfall'lına kadar lti
çelik bunların başında gelir. Hatta bu bara alınması lA.z.ım gelen ve boraa
tnaddelerin harbden evvel b:ışlayan da kote olan ve olmıyan dövizlerin 
ailih Yart.fl esna!ilnda da fintları art- vasati fiatları aşağıda gösterildifi şe
ıruf, satış şartları da değişmişti. A.. kilde tespit edilmiştir: . 
h'l.erika, Belçika harbden evvel de mal Lira K. S. 
karfılığı olarak demir vermiyorrfu. 1 Sterlin 5 23 875 

Harb, yalnız demir ve çelik gibi ma- 100 Dolar 131 9.'S -
mul maddelerin değil , pamuk '\'e yün 100 Fransız frangı - - -
cibl dokuma ham maddelerinin de fi- 100 Liret - - -
atmı arltırmıftır. Bu yüzden pamuk 100 İsviçre frangı 29 73 25 
utl.fları da serbest doviz tartlarına 100 Florin - - -
ti.bi olmuştur. Harbden evvel, Türki- 100 Rayşmark - - -

Yenin dıt ticaret münasebetleri. kil- 100 Belçika franıı - - -
00 Dr hml o 99 75 ring esaslarına dayanmaktaydı. Fıı.kat 1 a 

harbden sonra, mal ithal edeceğimiz 100 Leva 1 62 25 
zaman, ıerbest döviz teklifleri kartı - 100 Çeko-Slovak K. - - -
llllda kaldık. Maamafih serbest dö - 100 Peı:et& 13 89 75 
Vizle mal ald ığımız gibi' ıı;erbC'st dö - 100 Zloti - - -
viı.le de mal satıyoruz. Bu mi.inASO - 100 Pengö 26 52 75 
betleri bu suretle idame ettirmek, dış 100 Ley O 17 50 
ticaretimiz için daha faydalı olur. Bu 100 Dinar 3 13 50 
fjkre aleyhtar olan grup da eliyor ki: 100 Yen 31 13 -

- S@rbest dövizle mal satıyoruz, 100 İsveç kronu 31 01 25 
fakat serbest dövizle mal alamıyoruz. 100 Ruble - - -

Harbi n yeni 

İnlıişaf 
Safhaları 

Sabunlarda hiyle 
ve fiat 

Yüksekliği bafgösterdi 

-0--

Fiatları murakabe komisyonu, bugün 
öjleden sonra Vali muavininin riya;~e
ti.nde toplanarak, ihtikar mevzularını 
tetkik edecektir. Bu arada krema ve 
kaşarpeyniri fiatları da tespit edile -
cektir. Toptan odun satan tacirler de, 
komhıyona müracaat ederek fiatların 

artırılmasını ileri sürmüşlerdi. Belediye 
İktısad müdürlüğü odun tacirlerinin 
fiatları artırmak hususunda gösterdik
leri ~ebebler hakkınd;ıki tetkiklerini 
henüz bitir~memiştir. Bu ltibarja bu .. 
günkü toplantıda yalnız krema yağı ile 
ka.ş.arpeyniri mesele!!:i ıörüı,ülecektir. 

Sayım hazırlıkları 
İzmir 13 (A.A.) - Vilily•t hudu

du dahilinde sayım hazırlıkları ta
mamlanmıotır. Vali, merkez ve mer
keze bağlı köylerde kendilerine va
zife \•erilen bütün ıayım ve kontrol 
memurlarile yedeklerini salı günü 
Alsancak stadyomunda umumi bir 
görü,meye davet eylemiştir. Bu top
lantıda memurlara talimat verilecek
tir. 

İzmir Valisi köylüler 
arasında 

Vali Fuad Tuksal dün beraberinde 
Viliyet Turllıtik Yollar müdürü oldu
ğu halde infa halinde bulunan yollar 
ak~amını teftiş: etmiştir. İhale edilen 
kı!ımların vaktinde bltirilmeM için 
iktiza eden tertibat alınmıştır. Vali, 
evvelki akşam da Balcova köyüne ka
dar giderek köylü ile temas etnıi.ş ve 
köye aid bazı meseleleri tetkik ey
lemiştir. 

,. 

İngiliz Ticaret 
Birliği mümessili 

İngiliz ticaret blrHi!lnln Türkiye 
mümeıısi1i Grabbe, birliğin mübayaa 
işlerile meşgul olmak ve yeni iş im
kinlannı tetkik eyJemek üzere bura
ya jıelmiştir. 

lalaşmıştır. Çarşıda 16 
U.. çıkarılan bir taş 
müşteri bulmuştur. 

Belediye 

bin llraya u-
20 bin liraya 

* HAYVAN KANLARI - Mezba· 
hada kesilen hayvanların kanlarından 
daha ziyade istifade etmek için akıt

madan damarlarından a1ınması hakkın
da Beledjyeye bir teklif yapılmı,tır. 

* HALKIN isTEKLERI - Mcb· 
usların halkla temaslarında tespit e
dilen ihtiyaclar Belediye tarafından 

fubelere bildirilmiştir. Alikadarlar bu 
işleri en geç bu ayın sonuna kaJar 
ikmal ederek Belediyeye malümat 
vereceklerdir. 

* CAMİ M'.AllY ALARI - Büyük 
camilerin minareleri arasına kurula
cak olan mahyalar için Evkal idaresi 
yaz.ı örnekleri hazırlamı' ve camile
re vermiştir. 

Deniz ve Liman 
* DENİZCİLERİN İMTİHANI -

Kaptan, makinist ve çarkçıların ter
fi imtihanlan ikinciteşrin ayında De
niz Ticareti mektebinde yapılacaktır. 

Şehir içindeki fabrikalar 
Sömikok yakacak 

Şehrin kalabalık ıemtlerinde bulu
nan fabrikaların sömikok yakmaları 
muvafık görülmü.t ve bu karar ali
kadarlara bildirilmi,tir. Bu suretle 
fabrikalann bacalarından çıkan sivah 
dumanlarla rahatsız olan halk bu 
derdden kurtulmuş olacaktır. Karara 
aykırı hareket edenler hakkında ta
kibat yapılacakt'Pr. 

Hayvan hastalıklarile 

mücadele 
Villyet Veteriner müdürU Dikili

deki hayvan ıal!lık vaziyetini tetkik 

ettikten sonra Bergamaya ıeçm~tir. 

Orodakl sağlık taıkilatını ve 11hhat 
vaziyetini gözden geçirecek, •iktiza e

den tertibatı alacaktır. 

-<>-
Ta1eber1in mekteb kitabı bulamadi -

ğından bah!!etmiştik, Bu mesele, tıal3 
devam ettiği için, tekrar bu mevzua 
dönüyoruz. Maarif Vekaleti, Nf'şd:vat 
müdürlüği.i kitab buhranıaa sebeb ola
rak Anadoludaki bayilerin, 1stanbul 
kitabcılarından kitab aldığını ileri sür
mektedir. Bu yüzden İstanbulun ihti
yacına ayrılan kitablar Anadolu Şf'hlr
lerinde olduğu için burada bir kitab 
sıkınlısı zuhur etmiştir. Ankara cadde
sindeki kit.abcıların da ifadesine göre, 
vaziyet şu suretle izah edilmektedir: 

- Bu sene mekteb kitablarını her vl
liyete Maarü Vekileti tevzi etmiş!ir. 
Anadoludaki hiç bir bayi İstanbul ki
~abcılarından kitab almamıştır. Esasen 
r~tanbul kitabcıl~rının da, Anadoluya 
kitab göndermek işine gelmez. Çünktl 
mevcud kitablar, herk~in satış thtiya
cına kif;ıyet edecek derecededir. 

İşin Içyüzü fudur: Maarif VckB.lnU 
her sene olduğu gibi tam vaktinde ki
tab yetiştirememiştir. Anadolu kitab
cılarının bu işe sebebiyet verdiği hak
kındaki iddialar da, f$in hakiki Sf'beb
lerini örtbu etmekten ileri gelmekte -
dir. 

Düşen pancur bir 
adamı yaraladı 

Beyoğlunda oturmakla olAn Yara~i
moni, Ergenekon caddP,;intlC!n geçer
ken rüzgirın teslrile 155 numaralı e
vin pancuru yerinden koparak başına 
düşmüş ve yaralanmasıntt scbeb ol
muştur. Yaralı tedavi içln hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Sayım günü radyoda 
temsil verilmiyecek 

Sayım günü Şehir Tiyatrosunun İs
tanbul radyosu va!'lıtasilr tem~iller ve
receği yaz1lm1ştı. Şehir Tiyatrosundan 
verilen malO.mata göre. bu n~rlyatın 
nakline imkin olmadığından bu tem
sillerden vazgeçilmiştir. 

Dükkana giren araba 
Bil8lin idaresindeki çift beygirli bır 

araba Ankara caddesinden aşağıya 
inerken hayvanlAr ürkmüş, araba bak
kal Ligorun dükk8nına girmiştir. Dük.
ki.nın çerceve ve camları kırılmıştır. 

(&,makaleden devam] 

olmakla beraber, Amerikan ef· 
k&rı umumiyesinin yeni temayül
lerini de intibah propagandasın· 
da ciddi ıurette ııözönünde lutr 
muttur. 

Son günlerde piyasaya baz.ı hileli 
sabunlar çıkarılmağa başlanmıf ve 
Belediye piyasada satılan bu kabil 
mallardan nümuneler alarak tahlilha
neye göndermiştir. Piyasadaki pera
kt!nd•cilerden birçoğu kopra veya a
sid tabir olunan bol asidli nebatf yağ 
tortularile tuzlu sudan yapılan hileli 
sabunlarla, :zeytinyağı ve knııtikll su
dan çalkanma U!'ulile yapılan soğuk 
su sabunu ve pirine yağı, südko§tiğe 
kanştırılan bir nevi toprakla vücude 
getirilen halita mahsulü hileli ye~il 

sabunlar satmaktadırlar. Diğer taraf
tan fiatlar da son zamanlarda yüksel
tilmiştir. Birinci nevi halis sabunlarJn 
toptan fiatı 30 dan 40 kuruşa çıkmı~
tır, Sabuncular bu tereUüün zeytin
yağı fiatlarile ıüdkostik fiatlarının 
artma~nndan ve çuval darlığının gün 
geçtikçe ziyadeleşmesinden ileri ge1di
ğini söylemPktedirler. AlAkadarlır, s~
buncuların bu iddialArının fiatlara bu 
derece tesir etmiyeceğini ıöylemekte -
dirler. 

Bu sene, İstanbul . İzmir, Bursa otelleri pek kalabalıktı 

Bugün devletler hukuku bakı· 
mından artık hali barbde sayıl· 
ma11 kahil olan Amerikanın da· 
ha sarih bir vaziyet almasına ar
bk hiç bir engel kalmamııtır. Bu 
belki kısa bir zaman meseleıidir. 

Acaba Birleıik Hüklımetler 
muharebeye girerse Utin Ame· 
rika da kendisini takib edecek 
midir? Bizim kanaatimize göre 
bU11a büyük bir ihtimal vermek 
li.zımdır. Çünkü Birleıik Devlet· 
ler muharebeye yalnız Amerika
nın e.ınniyetini müdafaa için gi
receğine göre bu mesele tetkike 
değer bir mahiyettedir. Geçen 
/favana konferansında böyle bir 
ihtimal karıısında takib ed ilecek 
hareket tarzı etrafında biraz da 
mütereddid gibi duran bazı U · 
tin Amerika devletlerinin ıimdi 
tamamile Birleıik Devletlerle ay· 
nı kanaati taıımakla oldukların• 
d air haberler gelmektedir. 

Heyeti umumiyeıiıe bütün tİ· 
rnal ve cenuh Amerikaaının in-

Edebi roman 

ııiltere arafına doğru temayül 
etmeıi, zaten kifi kuvvete 19a .. 

lik olan lngiltereyi kuvvetlendir· 
diği bir ıırada, Almahla r kuvvet· 
!erini ıaçmakla ve dağı lmakla 
me,guld ürler. Bunun için lngiliz 
zaferine daha itimadla inanmak· 
la kendimizi haklı ııörüyoruz. 

Necip Ali K 0 Ç 0 K A 

Tefrika numarası: 12 

Duman, ateşler ortasında annesi Canan, yuzune doğru eğilmişU. 
ni görüyordu. Kendisine koşmak Gene kadını~ eözlerinJ daha yakın ... 
istiyen, fakat bir türlü \.iicudünü ,._ dan gördü. Iri, siyah göz bebekler ... 
ran alevlerden kurtulamıyarak çırpı- İçinde bir an ateşini, ağrılarını unut
nan, afhyan annesini... turan garib bir aiırlık, ıztırab duy-

Gene alnında serin bir temas .... Du- du. Onun u:zaklaşmasından korkarak 
manlar, ateşler kayboldu, anne~ının bojuk bir sesle: 
solgun, tatlı yüzü silindi, Gözlerini a- - Gitmeyln, diye mırıldandı, git· 
raladı. Canandı. Onu bu ıJefer daha meyin çok fenayım .. 

Şehrimizdeki 
sürerek, 

otel sahibleri hayat 
tarifeleri arttırmak 

pahahhğını 
istiyorlar 

ileri 
Şehrimlzdeki bazı otelc11er Belediye

nin te~pit ettiği tarifeden fazla para is
temektedirler. Eminönü kaymakamlığı 
bu yolda yapılan ,ıltlyclleri tetkike 
başlaaııştır. Otelcilerden biri diyor ki: 

- Mevcud tarifeler, harbden evvelki 
tarifelerd1, yani hayatın timdJkine nis
petle daha ucuz olduğu bir devrede ya
pılmıştı. Halbuki otellerin de mruıral
ları artmıştır. Kış geldiği zaman bu -
günkü masraflara, mahrukat ma~rafını 
da ilave edeceğiz. Vakıa kaloriferli o
tellerde, müşteriden bir kalorifer z:un
mı alınmaktadır. Fakat umun1iyet iU
barile oteli ısıtmak Jçin, geçen seneye 
nbpetle daha pahalı kömür yakmağa 
mecbur olacağız. Eğer elektrik, hava
gan tarifeleri de yükselirse, otelcilerin 
masrafları bir kat daha artacaktır. Bu 
vaziyet karş~ında otellerde tatbik e
dilen tarif~ler, bugünkü hayat pahah
lı~ı şartlarına uygun değildir. Bel<"di
yenin tarifeleri artırması icab eder. 

~·Ho 

Acaba, mevcud tarifeler yli:zünden 
oteller ziyan mı ediyor? Meseleyi bu 
cepheden de tetkik etmek liı.ımdı. Bu 

çiçeklere daha dikkatıe baktı. Güller 
henüz kızıl ve taı:e idi. Fakat solan
lar, yeşil yapraklan ile kuru 
ve haz.in kalan fidanlar da vardı. Kış 
çiçekleri, bir yığın yanık, altın rengi, 
bt>yaz, mercan kırmızısı kasunpatıları 
duvarlar kenarında büyük başlarını 
güneşe vermişlerdi. 

Gene kız, sonbahar yakın diye dü
tünciü. Sinirli ve sıkıntılı idi. Çıplak 
beya:z duvarlar, yerdeki koyu renkli 
halı, hasta adamın ken<iinden geç
miş yattıgı beyaz demir karyola içini 
karartıyordu. Onları gönnt:!mek için 
arkasını dönmüş, bahçeye bakmak is
temişti. Fakat güneşin çiğ ışıkları ile 
aydınlık bahçede de öyle bir boşluk 
vardı ki, onu büabütün s.~kıyordu. 
Plajı, daha biraz evvel derisinin al
tında kayıcı sıcak temaslarını hissettiği 
kumları ve denizi dütiindü. Günef o
rada güzeldi. Aydınlık orada iyi idi. 
Fakat bu oda. bu bahçe .. 

sene mem1eketlmiz.in her taraftnda da
hili turlnn bakımtndan büyük bir la
Aliy~t vardı. Bilhassa İzmir, Bur'J.8, Ya
lova otelleri timdiye kadar görülmemiş 
bir surette doluyordu. Bursada turizm 
idaresinde bulunan bir dostumuzun 
E<Sylediklerini aynen bur•ya naklediyo
ruz:: 

- Bursa otellerinde, kaplıcalar da 
dahil olduğu halde, 750 yatak vardır. 
Bu sene Bursa otellerine o kadar müş
teri gelmiştir kJ, kaplıca sahibleri ken
di odalarını gelen misafirlere tahsis et
mek mecburiyetinde kalmı,lardır. Bu 
sene, diyebilirim ki, Bursa otelleri, 
şimdiye kadar görülmemiş blr kıir te
min etmişlerdir. 

~~~ 

İzmir fuan münasebetile, İzmir otPl
leri için aynı şeyi söyliyebiliriz. Hatta 
İz.mire gidenlerin, İzmir otellerinde yer 
bulamadıklarından bile bahsedilmekte
dir. İstanbul otellerine gelince, Sirke· 
ci ve Beyoğlu otelleri de tenha dt"ğit
djr. Hatta büyük ve küçük en lüks o
tellerde yer bulmak güçtür. Burııa ve 
Yalova otellerinin bu der~ede dolma-

sındaki Eebeb de, bu sene yaz tatili 
ve tedavi makudiie Avrupayı kimse 
gidememesinden ileri gelmektedir. 

İstanbul otelleri de bot d•tlldir. O
tel sahihlerinin ziyan etmediğine gör(', 
tarifeleri artırmak lstedikl~rinl bir 
türlü anhyamıyoruz. Otelciler, kömür 
fiatlarının arttığını ileri sürmektedir -
ler. Halbuki otclcller kalorifer parası
nı, hatta soba yakılan odalarda da odun 
parasını müşteriden almaktadırlar. Be
lediye İktısd müdürlüğünün yeni tari
feleri yaparken bu cihetleri gözönünde 
tutacağına şüphe yoktur. 

Belediye lktısad müdü
rünün söyledikleri 

Otel tarifeleri hakkında bu sabah 
Belediye İktısad müdürü Saffetı mu
harririmize fU mnltimatı vermiştir: 
•- Otelcilerin bu müracaati hak

kında tahriri blr r•Por istedik. Ken
dileri bir proje haınlamaktldırlar. Bu 
proje bize geldikten sonra otel me
selesile daha esaslı biç surette meş
gul olacağız.. 

göı}:sünde, eve döner]erkcn büyük bir tu. Reşidin bazan öyle düşünceli, dur
şe!kat ve merhametle sarsıldığını h.ıı- gun, bir hali, gözlerindeki aydınlı -
&etmişti. Şimdi bu ilk teessür geçmiştı, ğın neş'enin birdenbire öyle bir sö
kı:zıyordu. Hastalığın bir güneş çaıp- nüşii vardı ki, sevmiyordu. Sonra elli 
masından başka bir şey olmadıJlına e- yaşında bir insan gibl ağır, ciddi fi
mindi. Reşidin kalkmak, kendine gel- kirleri olmasından ve kendisi ile ko
mek için bir hareket yapmasını, hi~ nufurken müstehzi bir tavır almasın
olma:zsa doğrulmasını, gene ve kuv- dan hoşlanmıyordu. 

vetli olduğ~nu ~ö~ermesinl istiyor- Evet Reşidde sevmediği çok teyler 
~u.kHağunlbuki O, ~ı;}ğ~· .har~ yatıyor, / vardı. Fakat gizil bir kuvvet gene 
0~ ~il u:· biye ~nı .b~ amıya "' kendisini ona doğru sanki itiyor, 5ij. 

ta G•çt . r beçoc~ b gıkı: eli rükleyordu. Bu başkD bir erkekti. 
"} ı m~yın, nı ıra mayın, ye Şimdiye kadar tanıdıklarına benze-

ya varıyor u. . . . miyen bir erkek ... Ne yurnuşak, l..l'• 
Gene kız başını çevır~ı. Karyoıanın sal bir adam olan Fikrete, ne de Ne-

ayak ucuna oturmuı, eh gene adamın dimenin ağ be · · b k ı• 
1 · · . 1 k a yısıne, u u a a, per-a nında mırıl h gıbı hır ses e onuşan va sız ad be d y ı . . ama nzeyor u. a \ol'rmı-

annesıne baktı. Annesını de &Ü- . 
lünç buluyordu .• fşte bayıldığı ~ye yo~, so.kulm~yordu. FPk~t kendını 

Heybel iadadaki 
çamhk yangını 

8000 fidan kül oldu 
Dün Heybeliadada bir yangın çıkmış 

ve 50 dönümlük bir sahada 8000 çaml3. 
fundalıklar yanmıştır. 

Yangın Yahboyu ile Makriyas ato -
sındaki sahada başlamıt ve ot:arla 
fundalıklar kuru olduğu için ateş der-
0hal etrafa sirayet etmiştir. Yangın sa
at 11 de başlamış ve itfaiye ile birlik
te asker ve ahalinin gayreti sayesinde 
13,30 da söndürülmüştür. Bu sahadaki 
büyük çamlara bir ı,ey olmamı-$, yalnız 
30 kadar çam kısmen kararmıştır Fa
kat en kıymet1i olan küçük çamlar ta
mamen kül olmuştur. 

Atefin buraya hava almak için ge
lenlerden birinin attığı sigaradan çıktı
ğı zannedilmektedir. Resmi makamlar 
tahkikata ba,Iamıtlardır. Yanan mahal 
Heybelinin en güzel mesire yr.rlerin
--den biridir. 

Ada Kaymakamı ne 
d iyor? 

Bu sabah, vaziyet hakkında Ada kay 
makamhğına telefon ettik, kaymakam 
Şevke~ yangın hakkında Abah gazete
lerinin neşriyatını mubaliğalı buldu .. 
iunu söylemektedir. Verdiği izahat 
şudur: 

•- Ate~ sahasında bir tek çam ağacı 
yanmaml-$hr. Yanan kısım çalı. fun
dalık ve henüz ağac denemiyeC'ek kü
çük (amlardır. Alet Büyük.ada !Uaiye
leri, Bahriye mektebi askerleri \·e hal
kın gayretile kısa bir zamanda sön -
dürülmüştür. Ate,in ne suretle çıktığı 
hakkında tahkikat yapmaktaytZ.• 

Bir çocuk ağaçdan 
dü§tÜ 

Kuruçe,mede oturan kahveci Sa
dığın 8 yaşındaki oğlu Esad incir top .. 
lamak için evindeki ağAca çıkmış fa
kat •Yakı kayaralt Y"l'> dü,..,,Qştür. 
Sukut neticesinde çocuk mtihtelif ycrw 
1trinden yaralanmış ve hastaneye kal
dırılmıştır. 

Sopa ile kavga 
Kasımpaşada Arabocı aokatında o

turan Nihad aynı yerdtt oturan . Ra
mazan ve Ali tarafından bir müna
zaa neticesinde sopa l!e dögülmüştür. 
Suçlular yakalanmıştır. 

Belgrad sefirimiz gilll 
Belgrad ıefirimiz Tevfik Kimil, dün 

akşamki ekspresle Belgrada hareket 
etm.i,tit. 

Esnafın Hava Kurumuna 
yardımları 

Esnaf teşekküllt!rlnin Hava Kııru

muna taahhüd ettikler! yardımlar de
vam etmektedir. Şimdiye kadar kö-
11eleci1er 15 bin, ayıkkabıcılar cemi
yeti 30 bin, tütüncüler 50 bin lira 
yardımda bulunmuşlardır. Diğer ta
raftan kuruma R7.a kaydına da bü
yük bir faaliyetle devam edilmekte
dir. Bazı nakliye yuıtalarına Hava 

Kurumu için bir miktar zam yapıl

ması hakkındaki teklifi Belediye t'!t

kik etmektedir. Bu tetkikler müspet 
netice verdiği takdirde kurum için 
tramvaylara 10 para zam yapılması 
muhtemeldir. 

menni etti. Sonra, pencereden ayrıldı, 
karyolaya doiru bir iki adım attı. 

Odayı birden bire keskin bir kolonya 
kokwu kaplarnıftı. Aru,esi havlunun 
ucunu kolonya ile ıslatmıt, gene ada
mın takaklarını oiuftu•·uyordu. Alev 
karyolaya yaklaştı. Hastaya yakından 
baktı. Reşidin gözleri açıktı ve fi_mdi 
yüz-ündeki gevşeyif gözlerindeki hum
ma ızalmıştı. 

Canan yavatÇa: 

- Şimdi birız açılıyor, dedi, yalnıa 
çok ateşi var. 

Islak havluyu Reş.ldln alnın:ı itina 
ile koyarak ayağa kalkb. 

Onun kalktığını gören basta kımıl
dadı, yüzünü buru,turdu. Korku ıe 
zilen kısık bir ı~sle: 

imtihanın ı 124 
rene kazandı 

Ömer İnönü bunlar 
arssındadır 

. b ıçll' 
Afiihenclis mektebine musa . r 

imtihana girenlerin evrnkı teti01' ~ 
dilmif, kazananların isimleri diil' ~ 
liste ile mektebin salonuna. ,sı 

1 
f 

tır. Yapılan tasnife göre irntih': ~ 
ren 400 den fazla talebeden 12 t ti' 
kaı.anJTllftır. Bunların 82 si devle ora' 
sabına leyli ve meccani ols~~~i.i): of 
yacaklardır. Milli Şefimizin bu) ,ti. 
1 ·· anlat u Omer de imtihanı ka~_n ıoı::, 
sında bulunmaktadır. onıer bt fi 
mektebe ilk müracaat eden ıale #ot' 
du~ndan l numara ile kaydoh.l 

Tiyatroda ıslahat 
Fransız tiyatrosunun eski 

kadife koltııkları ~· 
perdesi değişti 

Tepebaıı ve Fransız tiy•~\'j 
yeniden ıslahat yapılmış, la~ 
Fransız tiyatrosunun loca htf ,.. 

kadife koltuklar değişUr!lml~ ~( 

tiyatrO da yeniden boyantı'lışW'ds-r 
pılan yenilikler arasına, Fraıı51°'d., ~· 
roııunun perdesinlı> değlşU~nl . ..ı 
ve edebiliriz. udLI' " 

Yeni lfe baılayan tiyatro ':,. I 
Zeki, tiyatro dahilinde su, g:ı 

tılmasını da menetmiştir. ~ ot 
Şarab pahalılaş•:JJ{ 
'Su sene üzüm mahsulü •1 ~ :' 

için, husus! şarab amilleri toP
1
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25 ku"""° aatbkları ,aro,b1•11 r 1 
r111 .il 

kuru'°' çıkarmışlardır. inhl5' 1, • 
ıo• .( 

re~inln elinde stok miktarı rl1 r., 
duğu için, ş,arab fiatlaruıa ~,: ~ 
mıyacak~r. Şarab fiatla..'"'1 ~ı~eıd I' 

artarsa, Inhisarlar idaresi ehn tJ' fi 
ları piyasaya çıkarmak sıı.re 

!arı indirecektir. ~ 

Ticaret Vekilinıiıl• 
gazetemize baya~~ 

rea, tarafı ı ıncI .. ~ol 
tatbik edilecektir. Rumen pı.ı tısb 
nin Tiirkiyeye olan benzin f8 ~· 
keseceği hakkındaki haberle~tı.ıl' 
dır. Bu.nu Rumen İktısad N• eıı t 

zu.lle memleketimizdeki ııutı' ~ 
ret mümessili bize bildinı:ıiştit~,sl 
bu anlaşmanın tatbik edilerııe .>/ 
de hiç bir sebeb yoktur. tıı °)' 

Çünkü Rumenlerden aln111c ~ 
iumuz petrola mukabil aYJ1.I J 
te pamuk vermekteyiz. '(Oar; 

Memleketimizde petrol v~b ol"(" 
k~tı cihetinden endişeyi rn'Jı:Oi~·J·· 
hıç bir sebeb mevcud d< J".j;' 
h.ilde stoklanmız mevcuddıJ~pıiı' / 
eliği takdirde bu maddel.ıi ·o ~:t . fçl ,._ 
den temin etmek de blzıın 1~ / 
kündür. Rumenlerle eski 8~e~ ~) 
ktim1erine göre mal mübsde e'ZI 
etmektedir. Yeni anl11şrn• ~ 
göre de satışlara y11kınd• 
cakhr. 

Tütün vaz;iyeti 
0 

it 
Tütün mahsulümüz. geÇ;,..I<" il 

nazaran gerek kalite ve ~.d~ r 
kolte itibarile faiktir. 13U il',... ... ". de de~er fiatlarla taınatrl ··ı#f!'. 
dilece~ muhakkaktır. 'f~y•· ,t> ; 
İngiltere, Amerika, AJm•

1 
~,tl 

ve merkezi Avrupa ınrtrı e 
libdir.• i 

J ktıaad Vekili Arılı~ 
döndü ~ f 

Bir müddetlenberl ıeht~u ~; 
lunmakta olan İktısad \fe tc~ ../ 
Çakır dün öğle treni!• fU' ıııô-' 
11\İf, garda Vekalete b•llı -"'";ıt· 
erkiıu tarafından uğurla>~ 

--o- ' 
• c•s' Hararet dere. dl 1yi gördü. Aynca ye,U elbisesini bile Alev, odanın öbür köşesinde idi 

farketti. İncilerini de takmıştı . .-Niçin Arka~ıını çevirmiş pencereden dıta -
bu kadar ıü.dü? diye düşündü. Her- rıyı seyrediyor ve belki hayatında ilk 
kes keyfinde. Ben hasta olduğum, bu- defa kımı1damadan hareket.ıı;iz, dur -
rada atCller içinde yattığım halde. • gun duruyordu. 
Sonra ne :zaman hastalandığını hatır - Reşidin pencereleri arka bahçeye 
ladı. Bu, denizden çıktıktan M>nra ol- bakıyordu. Gene kız ağaclan, tarhları, 
muıttu. Şiddetli bir titreme ile baş - biraz yük~ekterl görüyordu. Boş ha
lamı,tı . Otomobilde kendinden geç - ~ır l~,emleler havuzun başına çek1l
mi,ü. Alevin sesi, mırıltı halinde ku- mişle i. Çamların uzrınan koll=ırı 
la~ına geldJ: örttüg lc;in havuzun mermerleri ve 

Şimdi gene kız Reşide karşı içini 
derin bir öfkenin kapladığını hi!ll"ie
diyordu. Orada deniz ve güneşle ku
cakla~ır, gencliklerinden gelen bir hız 
ve at(>ş\e dam:ırltırında kanlarının a
teş gibi akıp durduğunu, adalelerinin 
çeHkleşip, vücud:€'rtnin haflflesUt:inl 
hi!'!ıı;ederek, mes'ud, tasa~ız ve neş'ell 
ıülüp eA"lenirlerken hA!'!talanmak .. Ne 
aksi çocuktu bu! İtte onun yüzünde11 
her ,ey bozulmuş, neş'eleri yarım 
kalmı,, bu sıkıntılı küçük odaya ka
p3nmaya mecbur olmu,ıardı . Alev oto
mobilde onun atqler iç!ndı yanan baıı 

kavuştu, diye müstehzi gülüm~edi. bc~~n~ş, .. sog~k, u~k hır ın~an ~a 
Te!<elli, tedavi edecek birisini buldu • ~~gıldı'.. Gozlerınde oyle bir atef, yü
Öfke Ue dişlerini sıktı. Reşidin har;ta- ıunde oyle erkek ve güzel bir mana 
lığ:ına ve bu hastaya kendisinden da-. vardı ki Alev, zaman zaman karşı
fıa iyi sokulmasını, ona kuvvet ve te- ~ında, ~ered~ ... ~ geldiğini.. naı;ıl olrtu
selli vermesini bilen anntosine, doktoru gunu bılmedıgı taşkın bir ıcvVle hay
hAli getirememiş olan Fikret~, hepslne ran kaldığını hissetmişti. •Annt:mln 
kızıyordu. Reıidin yasukl11ra gömiıl- ~~kkı var, diye düşündü, inunlar düş
müı sarı yüzüne, kısılmış, kanlanmış tukleri , ~man onlardan uzaklnşıyo
gözlerine dikkatle bakarak: •Btt za- rum. Nıçın, çok mu fena bir insKrıım'! • 
yıf, sünger ~ibi yumuşak adamın nesi Fena olduğunu kabul etmek iste
hofuma gidiyor?• diye krndi kendine miyordu. Bu şüphenin do~ıtu gılru
sordu. ·Yoksa aldanıyor muyum?• runu yaralamıştı. İ.!yanla titredi. Ken
diye düşündü. Birdenbire balo gece- di kendi.sine: •Fazla düşünemem, de
sini, onun kollar1nda olduğu anı ha- di, eğer bu oda, bu afır hava ve fU 
tırladı. Heyecın içinde hayır, 11ldan- hasta adam lçlml sıkıyor. hoşumıı git
mıyorum, dedi. Gene ıdamda. kızdığı miyorsa bunda ne fenalık var? ..... 

- Gidiyor muıunuz? diye fı~ıldadı 
Gene kadın gülümsedi. Cevnb ver

tniyerek Aleve işaret etti . Anı , kı1 
odanın bir köı,esine doğru uzaklaş
blar. Orada Canan e n dişe ile kızının 
kolunu tuttu. AJçak sesıe kulatına 
ıöyledi: 

- Korkuyorum, ateşi fazla. Allah 
vere de aA:ır bir şey olmua. Salonda 
misafir var: Mltha t Şevket ... Yeme~e 
davet etmiştim. Ne yapacağız? Çok 
geç oldu. Yemeğe inmemek nezaket
tizllk. 

. geneleri 12 Y~.~P".'~r 
iki ıündenberl ,ehrlml .,il<' , ' 

şimal rüzglrı esiyor. .t~:rl Pıı' 
kadar termometre gündilJ fi'''~:/" 
derece Jdi. Dün en faılıa rJ tıı.1 
derece, gece fse 12 derectY 

- Hata gelmedi bu doktor! diyordu bazı kısmı bir ayna gibi parlak ve 
Fakat gene kızı görmedi. •Demek lekesiz olan sular geriye doğru sarı, 

hastalanalı çok olmamıştı. Belki bir )'eşil, kız.ıl bir yı~ın yaprakla örtül· 
ikJ saattenberi bu haldf'ydim•. H:ıl- müştü. 
buk.1 çok uzun zamandanberi bôyle j Yaz geçiyordu. Gene kız bunu Uk 
yatuğını sanıyordu. de!a hatırla- ı!bi cöie, ~ıeları, budala, maııuız bwdııtu toYler çok- Doktorun bir fil evvel ıelm..ını ta· 

Bir çare bekler gibi kızına bakıyor• 
du. Alev: 

- Evet, acıktım, dedi. 

[A.rkası var J 

tur. 

----~-:t'~ ~ 
kamazar1 ı ı·,ı 

4,32 llt• ' ı 1·~ imsak 
Ô§-le 
ik indi 

12,00 Akş•"' !q, 

15,06 Yat•' 

t 
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POLİTİKA • ASKERLİK R E S M İ 
tebliğlere · göre 

Alınanyanını ngiltere 
,, Roınanya ile _in_ııı_u._H_a_v_a Nezaretinden blldlrlldi-

Ylltu"t jine gôre, bombardıman tayyareleri 
llo eceği hedefler Bertin ve Hekingen'de fabrikalara hü

ı...,.";.~~anın. askeri tır•li taınam- cum elmitlerdir. Bombalar i ... bet et -
bıa21>'•n ı:r. ilk hedef tV\.'tlİı Ro • mi,tir. 
fi Clr~~ her. hanp bir tecavü:ıe kar• İngiliz tayyareleri, aılert hedeflere, 
ltı.ittir. F ktdilme&i teklinde gösteril- tayyare meydanlarına bomba attık -
l'ritıde : at daha hidisenin ilk cün- tan sonra, Ma~ Ahillerinde bulunan 
libt bu U ıütunfarda izah .ettiğimU urun menzilli Alman toplarının mevzi
~ ~na tek tephell bakabilmek t- lerine, Norveç Mhillerinde bir vapur 
ttttııl'tt ~ın hakikaten hakikatleri gö· kafilesine de taarruzlarda bulunmu~ -
~. ~derecede kör olması hi:ıım- lardır. Pazar gecesi de aahil muhafaza 
htı~tn >·a teca\.·ü.z :ıencirinin bir tayyareleri, 1'gal altında bulunan 
h..ıde 1 daha tamamlamaktad.ır1 o Fransız sahillerine hücum etmiş, bir 
led.ir: lrıaksad P)·et açık gOrunmek- elektrik: santrali bombalarunıftır. 
~ İngilll Uıyyareleri bu harekattan 

liJ, lltf ·ı, tedafüi bir vaziyette de- sonra, üslerine dönmütlerdir. Dü.şma
nıllltna •farka doiru• olan lstili ve nın bir atır bombardıman tayyaresi de 
)1)1 ~kPlinını tatbik için. Roman - ,.rk sahillerinde barajın kablosuna 
ll~ıı.1ııı.ı:" lual altına almaktadır. çarparak denize dütmilftür. 
.\tıltıtik: tıı olan üsler, belki bir gUn 
~t.. t~n Şimal denlrlno kadar Almanya 
''"Uı.e llhiılerindeki üsler (ibl bir te
lat,rı.ıı l'•rayacaktır. Teca\"Üıün ne 
''titıı k Ve ne •tkildt inkişaf edebilew 
'%•ti "lirmek kolaydır. Fakat kafi 
çiıııııu d 1"'PİI edebilmek mü~küldür. 
"'"tte b~lill~ri •lm<likl halde sarih bir 
~'ti llib~nıı)·oru.r. Me~ıa Lunun için 
l\'tl Ul .ntrop'un bundan bir halta 
hıı.ı.,.d/~are ile ~lo•kovaya K)ttiği 
·~~~ ~va~eUerin doiru olup 
~ lto bilmek li7ımdır. Bunun 
8i,.lılo~Ya İşpl edilirken Ode~a ve 

Alman ordulan batkwnandın4tı ı.
rafından bildirildijine a:öre, Alman tay 
yareleri Londraya hücum etmişler, 
Viktorya parkı civarını bombardıman 
etm.itlerdir. Bundan ba'k.a askeTt 
kamplara, cenubt İngilterede bir ha
va.gazı deposuna et. hücum edilmiştir. 

Aynı teblil:e göre. bir denizaltı semi.si
nin beı ticaret vapurunu batırdığı bil
dirilmektedir. 

hı iti.o mını.kaunda yapılan Sov- /ta/ya 
~ ftr tıevralanrun mutad manevra-
llıaııdı~e\·eıı dahilinde )·apllıp 3·apıl· İtalyan karara:lhınm tebliğine göre, 
1\1~ 1 bilmek Jôıımdı.r. Bu manev- U-12 ilktefrin geceİi devriye ıezıneic
lııe.tı, t!:~~n mi, kasdeu mi bu 7.a- le olan İtalyan torpidolan Malta clva
~dır, V düf. tttiiinl de bilmek li .. rında mühim İngiliı: denlı kuvvetleri
ltti lıakkıe nihayet Roıuanya hi.dise- ne taarruz etmişlerdir. Neptune tipin -
bıteunt n~a Sovyet ıükUtunun ma- den olması muhtemel blr dilşman kru-

'ÜtUn tayın etmek lizundı.r. vazörü batırılmı9tır. Çekilen diğer dü,-
~ tıevı hunlar, hııtü cevabs11 kalan man gemileri ciddi hasara ulrahlını,
~~Uı. ltn •ualter kar,ısmda Almau • tır. İtalyanlar her biri 600 tonilAtoluk 
' ;, .dilik <enubu f8rkl Avriıpa- Uti torpido ile 1400 tonilatoluk bir des-
4-ftttı. hJl bir harekete reçmekte ol- troyer kaybetmitlerclir. Mürettebatın 
lı:ll b.t_ Q lahınin etmek :tor deiildir. büyük bir kmnı kurtarılmıttır. Sabah· 
lıı.ır,r:;ket tlındilik ani bir ıurette leyin erkenden düşman harb ğemileri
~l&ıılı;ij ::- müt~vecdh olamaz. ni arqtırmağa giden İtalyan hava kuv
-ı. lntıb lrarJar mihvere tam man.ı1- vetleıri bunlara prka dolru giderken 
&ltfaı.,ltt ~ etm.iş vaıiyettedir. Bul- tesadüf etmJ..tler ve terirll olarak bom
" llıibv, ~hak e<lilen cenubi Dobru- lıalamıtlarcbr. Harb gemilerinin şiddetli 
1\1-,dt rı.~ iyi iş;lcyebihnesi ve bu- 1 topçu aletine ve bir ta.yyare gemisin .. 
!~teaını do.~ebllnıesi Jçln bir . baj den ul\J...!!elen tayyarelere ve fena hava 
'< Conn·· t" F k t b ,_ 
~ uş ur. a a u ttıra- f&l'tlarına ratmen İtalyan hava kuv-

lloııi >lldluk hud dla d da Yu-hı Slıı.tı• ka b u ?11 • "d t vetieri kayda değer muvaf{aki~·eUer el· 
tiıı.ııdı&:ı ._ ~· •zı ıuna tahşl • de etmi,lerdir. Alır çapta bir bomba 
~~~ tar~~~le~yor.nlHareket Bul~ .. düşman tayyare gemisinin provasına 
tı_tt~lıt.ır, Yu:a,;: s~na .;-1 nmu~~- isabet etıni• ve birinci sınıf bir .iütman 
a, d 'litı. ort•., d' n b akrla ıkt 1! kruvazörü de iskele tarafından ağır 

~" ..... ın a mı ır ı aca ır. . . ., 
~le ll~cenin bir tahmin mahiyetini ~asard .. a~~~~ıttü~r. Bl~ diut 'ıman ~yyare
~uı .-<Cl.'51 için şimdilik elimizde bir ıu uşucwmu, r. ır ayan Wlyyare-
1.tjq )?ktur. Fakat her halde hadise- si fusüne dönmemiftir. 
"1ıhıı ~lılet nıerkctl AkdenU:den ce- Şimali Afrikada mühim bir hareket 
""ı-,, l<rki Avrupasına ıeçmif bulu; olınamı,ıır. İtalyan tebllği, İngilll tay
~ltijj Fakot bu belki AkdeııU ha· yarelerinin Tobruk ve Derneye yaptığı 
. 1!11. : .. bi~.llkte tnkl.-f edecektir. taarruzlarda telefat olduğunu, bir İn
~. IUıku halde vaziyet ıudur: in- giliz bombardıman Uıyyare.inl de dü
~\: ltonıanya Ue münasebetlerini filrdüklerinl kaydebnektedlr. 
"1ı bi loluna rlnniştir. Belki bu-
~ı ~Ilı• muhamna ıekHni ala
U ')· d lorebllirh:. Daha timdiden 
ltı~ • al<i İnrilider bu memleke· 

l\, lıiı ho.ırlanmakt.dırlar. Alman • 
~iıı, 0 ı. .. ıı•n kendileri istiliılannı 
~ ~ td r 

1 
"e yeni ikhsadi lmkD.nlar 

~rttıirı t~ etken diğer taraftan İngil
~~ tt; edeClerini de yaymak, dpığıt
~ '~leri_nj l\l'amaktadırlar. Bu 
~e lt l eğer ilıin edilirse ne ~-
1, ·~~ ~ili edebilir? Dunun lnkişaf 
~'lıa•M kkındaki müt.lealan do er
'-'~ lt ere \re mütehassl!lara bıra
~~l tr halde cenubu tukt Avru• 
ıı; ı. d , .. .;)et ılmdl karanız ol
~ ı.e~~·a111 ediyor. Bu kararsıılığın 
"1..~ler bde .~antııklıkbr. Elbette bu 
~. bi Ucun yann düzelecek ve 

r vuıuh gelecektir. 

~Mümtaz Faik F EN 1 K 
1/j ... 
""-ıliirıva •• "Jn 
b.~ 
QliYUk b" hukuk ~ ır 

alimi Charles 
t;!?rgeaud öldü 

tı;.., ti ~hlversiteslnin •s senelik 
''>ı "-~d: ulruku esasiye hocası C. 
~-~l't~un. seksen ya,ında gözle
~~:. h •bedi olarak kapadıljını 
"1j )''"'• •lı.r aldık. Kendisi ilerle -

"' h ratrnen daima dine kal· 
~llhlc vazj(e~lni ihtiyar halıne 

~h., 
' h ~tır, ;;man taze bir kuvv~Ue 
' li~ U llimin hayatını kı -

ıı, •. •tnıek, bilğiseverlik bor-

~ ·:i"'· ll L.<lt ı~ .. ltrt 0tııeaud, Russo'nun fcl-
1ıı.., 1ıaa ı., hakkında yazcbAı bir 

Mareşal dö Bono 
ispanyada 

Madrid 14 (A.A.) - İtalyan .Mare
'8li dö Bono, Toledoda Alka.ı.ar aara
yının harabelerini ziyaret etmiıtir. 
Toledo müdafii Maretal lıfoacardo ve 
Nazır Çamero İt.lyan Mareıalına re
fakat etmiılerdir. 

Madride dönü.tünde Mareşal dö Bono 
İt.iyon bilyült elçisi tarafından veri
len akıam yemell!nde hazır bulun -
muıtur. Ziyafetten sonra bir resmi 
kabul yapılmıflır. Resmi kabulde de 
Dahiliye Nazırile sair hUk(lmet aza
lan. Alman büyük el~sl ve diğer bazı 
şaMlyetler bulunmuştur. 

Tayyare ile Sevlllaya hareket eden 
Ma:repl dö Bono, orada bir mUddet 
kaldıktan sonra Grenada'ya ıidecektir. 

Demir muhafızlar 

levkifal yapamıyacaklar 
Bilkreı 14 (A.A.) - Emniyet Umum 

Müdürü. Demir muhafızlann tevkifat 
yapmasını yasak etmiftlr. Bundan 
böyle tevkUat ancak bir tevkif mü
zrkkeredne istinaden hareket eden 
makamJar taralından yapılacaktır. 

Bu tedbir, petrol endüstrislnde ça
lııan İngllitleri tavkif eden Demir 
muhafn:larıp hareketlerinden sonra a
lınmı,tı.r. 

Bura mukabil 600 Demir muhafız 
Bükret polliı kadroaunı alınacaktır. 

Hind Müslümanları 

kongresi İngillereye 
yardımı kararlaflırdı 

Londra 13 (A.A.) - .Reuler• Mod· 
ru radyosunun blldirdiline a:Dre, Hind 
mü.lümanları kongreli. kabul et.liği 
bir kararda c{aflat ve naziliifn vahti 
ve vicdansız kuvvetlerine kar,ı tek· 
balına koydutu mukavemette Büyük 
Brltanyaya bUtün blbile yardım et
mek ve i,birllllnde bulunmaC;ı. teklif 
etmektedir. 

Hind müa!Umanlan birliğl, harb 
yardımlarım ve gayretlerini diler 
hükUmetlerle elblrliftl yaparak arbr
maA:a kendi az.asını davet ey~eml,Ur. 

1 'ıııı •I lhinde fel&efe doktoru 
~"'ıi~a· l?\ıttır. Dilihare Cenevre S r~tılt: huıurunda da eski za- ·Fahri hem,erilik• sı.fatile tebcil ey
~;'tı ~ti . reytirn ıistemine daır ı lemiıUr. 
~ ıı,. nı müda!aa ederek huk11k Bu kıymetli lllmin otlu da baban 
"4 litJ 01ınuştur. 1892 ı.rihinde gibi iyi yeti,mıı va onun Weri üzerin-S t bl.ı~Arnerika ve Avrupadakl de yilrlimektecllr. 
~ '-ttit Ultu esaslan ve tadilleri• Borgeaud'nun vefatile ilim lleml • 
''J " · ı;, .. d' dikkati üzerinde top- nin hakikaten tuelllye muhta.c bu • 
l1 l.:ttft~ ıç:e rnünevvar muhiti lundujunu ifade ederken onun bil -
'~di.f ~l'i.ht. eserini bitirdiği t- ha"H memleketimiıin çok hayırhah 

lıı ~it~~ bahtiyar bir vatan<laı bir doatu va Cenevrede okuyan Türk 
tı 111 tylernektecllr. Zaten talebe.sile d~a candan allkadar ol· 

-lııl""1 daha bir çok muvaffak!- duğunu da bılh ..... ıöylemek vaılfe
~ nıet:1•rın bir tukran lfadeısi mizdir. 

Llt~ ~~,nevre kantonu, ken ı 
!ere llyık ıördüilü 

Avukat 
Dr. Milnlb Hayri tlrıiıblü 

H:A:KIKAT 

MEŞHUR CANI TiPLERiNiN TAHLİLLERl:tt 

CiNAYET NiÇiN 
iŞLENiR? 

Ne yeridir ki, 
muhtac 

bir 

kadar tekrar edilse 
olan bir çocuğa 

himaye ve 
sert muamele 

yetiştirilmiş 
A 

canı veya bir kaçık 

şefkate 

etmekle 
olur 

--
Beşiktaş, 

nasıl 

--G. Sarayı 
yendi? 

• Kabul ve itiraf etmek 18nm gelir ki, 
bunun tamamile aksi cereyan ediyor. 
Ahlikta tutulan sofuca yollar sadiz
me ve omoseksüaliteye varmaktadır. 
Cin"iyeUn büyük aebeblerinden biri, 
muhtemel ki cinsiyetin maruz bırakıl
dığı l!listematik inhiraflardadır. Her hal 

Fener bahçe stadındaki maçlar 
Askeri mektebler atletizm şampiyonası 

... de, normal cinsiyeti olan bir caninin 
mevcud bulunmadığı ileri sürülebile
ceği gibi, bunun aksine olarak, nor
mal bir cinsiyetin cinalyete mlni ola
cağı da düşünülebilir. 

Amerlkada linç kanunu 

* YEDi HAFTALIK BO~mAR
DIMANIN Nf.TİCESİ-

Londra ye<Ü haftadır ıiddetii bir 
hava hücumuna maruzdur. Bir hafta 

- sanatoryom 

çe~id cismani cezalara ve uğradıkl<ırı 
hakaretlere nihayet verilınelidir. Kor
kunc masallar dahil olmak üzere :Pı1u
kaddes Tarihten zabıta romanlarına 
kadar sadik. duyguları davet eden ve 
hazırlayan, her şeyi ortadan kaldır • 
mak suretile, çocutun kafaııru temiz
lemek lB.zımdır, Ailelere nezaret et -
mek elzemdir; ve nasıl veremin peşi 
bırakılmayıp sıhhi olmayan sefil mes
kenlere karoı mücadele ediline, öyle
ce, çocuğu ruhan yarahyabilecek olan 
ıteYin peşını kovalamak ve huşunete 
karşı savaşmak zarureti vardır. Ne 
kadar tekrar edilse yeridir ki, hin1aye 
ve şefkate muhtac olan bir çocuğa 
sert muamele etınekle bir cani veya 
bir kaçık yeü,tirilmiş olur. 

Nihayet, anormal çocukları okul -
larda dikkat ve ihtimam ile takib et.
mek prttır. Anormal çocukların vazi
yetini, budalaca tatbik edilen sert mu
ımeleler ve arkadafları tara!ından 
yükletilen cezalara, sistematik bir ~e
k.ilde vahimleştirecek yerde bu gibi
lcri salahiyettar talim ve terbıyo 
yurdlarına vermeli ve ayrıca nez.aret 
•ltına almalıdır. 

Cinsiyetin ahenktar mrette inki -
falının, insiyakların saldırıcı veya 
vahşi tezahürlerini ortadan kaldıra -
bileceğini daima göz önünde tubnak 
lB:zımdır. İdeal olarak medeniletmiı 
bir sosyete, ferdlerl bu istikametle ye
tiştirecek ve iyi anlaşılmıo bir cinat 
hıfz.ıssıhha ve terbiye vasıtasi1e onları 
insani kardeşlik duygularına ulatbra
caktır. 

Hür Fransızlarla İngiltere 
Zafere kadar elbirliği 

edecekler 
Londra 14 (A.A.) - General de 

Gaulle, 10 ilkt~şrinde Dualadan Çörçile 
aşağıdaki telgrah göndermittir: 
.:Düşman kontrolü altında bulunma

yan bir Fransız toprağından site ve 
İngiliz İmparatorluğunun kahraman 
milletlerine, nihat zafere kadar müt
tefiklerin yarubaşında harbe devam 
etmeğe söz veren 14 milyon Fransız 
veya Fransız himaye idaresi altında 

bulunanlar namıha tam ltimad ve aa
dık dostluğumun ifadesini Uık<lim e
derim.• 

Churchlll, General de Gaulle'e fU 
cevabı vedrnlştir: • 

·Telgrafııuzı büyük bir aevincle al· 
dım. Size ve milcadeleye sonuna ka
dar bizimle devam kararında bulunan 
bütün Fransızlara samimt temennile
rimi yollarım. Miniaların hepsi aşılın
caya kadar ve davamızın zaferini bir
likte idrak edeceğimiz zamana kadar 
azimle yanyana sebat edeceğiı .• 

arttırıyor. Kömür pahalılaşınca, kö
müre tabi her madde, binlerce madde 
pahaWaşıyor ve iıte Ha.vagazı firkati 
zam istemektedir. 

evvel Almanların verdikleri istatisti- Havagazı ile beraber Tramvay ve 
ğe göre bu müddet z.a.rfında 8 milyon Elektrik: idaresi de zam istiyebilir. Şi
nüfusu olan İngiliz. payitahtına hal- mendifer, vapur ve saire-
tada 5 milyon kiio bomba aWmıftır. Senelerce Cihan harbinden ev -
Bu miktar vasatidir. Geçen haftay11. velki umanı aradık. Tam yirmi bet 
kadar tam 30 milyon kiloluk bomba sene on paraların iş gördüğünü, bır 

atılmış, bu bombaların 8 milyon kişi altının mühim bir aervet işareti te•
içinde ancak 8 bin kişiyi öldüreblldi- ı kil ettiği devrin hasretini çektik. Bu 
iini de Çörçil haber verdi. giditle Cihan Harbinden sonraki :ta-

Almanlarm attıkları bombalara aid marun da hasretini çekecej:iz ve ilter 
istatistikleri fU neticeyi de çıkarıyor: misiniz bu uğursuı barb, bize bu 
Adam batına bef kilo bomba atılımt- günleri aratsın da: 
br. - Ne idi o günler, kurutla alıf ve· 

Evet, adam başına 5 kilo bomba •- rit eder, bir kuruş verince bir bard3k 
tılmış, fakat bunun hemen hepsi bof8 memba suyu içe.r; kırk, elli kurueı 
gilmiı, yalnız bir iki bini ıu bir k:ıç lokantada karnımızı doyururduk. 
bin kişiyi öldürmüş, bir kaç bin bina- Diyelim?_ Bir zamanın parası timdi 
Y1 tahrib etiniftir. kuruştur. Bu günün kuruou, yarının 

Çörçil f\lllU da haber verdi: 1irası mı olacak acaba?. 
Eğer Almanlar bu günkü tempo ile, * HARBİN VERDİGİ DERSLER 

yani fU yedi haftadır devam ettlklen Rizede çay yeti,tiriyoruz. ÇünkU 
tiddetJe tam on ııene Londrayı bom- çay için senede dıfarıya çıkan para -
balayacak olurrarsa Londranın ancak mu: bir milyon liradan faz.la imlf. 
yarısını tahrib edebileceklerdir. l\'laluad bu dövizl kurtarmak, memle-

Bununla beraber ... Bu da harbi ka- ket içinde tutmaktır. 
zanmak için bir çare değildir.. Biz millt iktısadı Cihan Harbinden * YAVAŞ YAVAŞ, FAKAT sonra kurmaya başlıcbk. Bu harb de-

El\IİN ADJMLA RLA.. vam ederse milli iktısad bizde daha 
Pahalılık. artıyor ... Yavaı yavaş, fa- çok inkişaf edecektir. Zaten harbleri.n 

kat emin adımlarla arbyor. Her mad- insan18l'a bazı faydaları olduA;unu \n· 
de, gıda ve eşya birbirine bağlı oldu· kir etmek beyhudedir ve ne garlb· 
tunu gösteriyor. Ekmek artınca, ek- dir ki barbden uzun müddet mB1Un 
mek parasını kaz.anan işçi, ücretlnl kalmıf milletler ya dahill harblerle 

Bu günkü sosyetelerin bu ka bn 
tedbirleri düşünebilmekten çok uzak 
olduğuna hiç şüphe edilemeL 

Sosyete insan kollekUvitesinln bü
tün uzuvlarına kucağını açtığı ve on
ların iyiliğine çahşhiı gün clnayeUn 
ortadan kalkması son derece mub -
temeldir. 

••• 
Şimdiye kadar izah edilen tipik ci

nayet vak'alarının tahfili neticesinde 
umumt bir hükme varılmak istenırse, 
kısaca denebilir ki: Cani, çok defcı, 
insiyakları kötü işleyen ve bu itibarla, 
gizli ve kör bir kuvvetin tesiri altında, 
belki de hiç istemediği bir t.kım ha
reketlere girişen hasta ve zavallı bır 

kimsedir. 
İptidat devirlerde tamamen •tah'Jt 

ÖÇ•, yani cgöze goz. dişe di•· formülü 
ile ifade olunan kısas esasına dayanan 
ceza sistemi, felseil fikirlerin lnkifllh 
ve ahlıik duygusunun tekemmülü sa
ye:!lind.e bugün daha mütekimil bir 
manzara arzetmektedir. Artık şah~i 

intikam arzusunun yerine mücerred 
ve gayrişahsi bir ceıa prensipi ika
me olunmuştur. Fakat; itiraf etmf..li
dir ki, bu da k8fi değildir. Yeni h
kirlere nazaran, bugün üzerinde du
rulacak en mühim nokta •Caniyi ı.a
rarsız hale getirmek ve mümkünıı:e 

kendisinde kalan faydalı kabiliyetleri 
ona tekrar kazandırmaktır.• Bunun 
için de evveli hapisaneleri ıslah et -
mek, tekil ve ruh itibarile buralarını 
deği~tirmek icab eder. İ,kence veren 
hücre ve zindanları kaldırmak, giyo
tin ve idam sehpalarını yok etmek, 
bunların yerine anormal bir takım za
vallılara ,ua verecek ıslah müeSl!IC -
seleri, tifa yurdları açmak lizımdır. 

-Bİ1Tİ-

Fransız Hindiçinisinden 
dönen bir kumandanın 

anlattı klan 
Tokyo 14 (A.A) ·D.N.B• - Fran

ıız Hindiçinisinde bulunan Japon he
yetinin tefi sıfatile Hindiçl.,ile Japon
ya arasındaki anlatn1ayı imza eden 
GcnP.ral Ni!i-ihara evvelkl gün Tok· 
yoya gelmiştir. 

Tokyo Asahıı Şinıbun gazel.esi Ge
neral Nifihara He yaptığı bir mülA
katı vermektedir. Generalin ~hsi mü

fllhedelerine göre, Siam ile Hind.içini 
arasındaki gerginlık umumıyetle zan
nedildiği kadar vahim değildir. 

Yugoslav • Yunan 
ticaret anlafması 

Belgrad 14 (A.A.) - Cenubi Sırblı
tandan Yunanistana koyun, keçi ve 
emsali hayvanların ihracı hakkında 

Yugoslavya ile Yunanistan arasında 

bir anlat.ma yşpılmıttır. 

kardet kam döküyorlar, yahud milli
yet ve vatan hislerini kaybediyor!ar. 

(İapanyada daha üç mene evvel, •
neler süren dahili ve kanlı harbin 
ıebebi, İspanyolların dışarıdan hiç bir 
dütman tarafından tehdid edilmeme
slle izah edilmişti.) 

Türkiye, ııekiz sene süren bir harb
dtn, ondan evvel birblrini taklb e
den Balkan, Trablus harblerinden 
ıonra ancak on seki:ıı tenedir ıulh i
çinde yatıyor. Bu on aekiz. ııene, harlı
lerin bize verdii;i derslerden istifade 
ederek U:yanmaya ve milli iktısadımın 
korumaya çalılfbk. Bugün dünyayı 

sarmak istidadını gösteren harbe gır
me!'ltk bile, bu harb bizi o kadar ihata 
edecek ki onun hem zararlarını göre
ceğiz, hem ondan da dersler alacağız. * YE:-li KAÇAKLAR._ 

Ayak esnab, bir cadde veya .sakalı 
ifgal edecek olursa cezaya çarpılacak
ları için köşeden biri, memuru gorur 
görmez hemen ötekiler• ltattt eder: 

- Geliyor!.. 
Ses birinden ötekine devredilir ve 

hep blrden aavutıurlar. Şimdi bu ı,a
ret ve firar usulünü dilenciler takibe 
batladılar. Şehirde dilenci sayısı a -
zaldı; polis topluyor. Fakat bunlar 
fimdilik ticaretlerini sokak aralanna 
naklettiler ve köşeden biri memurla
rın eline düşünce veya memuru gd
rilnce hemen ötekilere işaret ediyorf 
bun1ar da fehrin yeni kaçalclarıdır. -

B. S. 

. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
TCJRKCJN EBEDİ KAHRAMANLIK DESTANI 

Dü1Jkü Beşikta, - Galatasaray maçından blr enstantane 

Dün llk maçlarının en mühim oyun- çizgisi içine kadar soktu ve güzel bi:r 
]arından biri, Şeref stadında oldukça oüile takımının üçüncü aaywnı da çı• 
k\labahk bir seyirci kütlesi önünde kardı. 

heyecanla oynandı. Beşiktaş, kıymetli Farklı bir tekilde galib vaziyete ıeç
rakibi Galatasarayı rahat, güzel ve çok tikten aonra Betiktat takımında birıa 
üstün bir oyundan sonra yendi. yavaşlama görüldü ve Galatasaray mü• 

İtiraf etmeğe mecburuz ki, Beşikta- dafaası, nefes alarak açılınağa başladı. 
tın galib gelmesi varidi hatır olmak- Sarı kırmızı forverdlerin bu fırsattan 
tan ~ir an fariğ olm.adiy9: de, bu dt:re- lııtifade oyunun tonlarına yaklqtık• 
ce guzel ve farklı bır şekilde Galatas1.- tarını hiuederek biraz canlanmalan ae 
rayın karfJsı.nda netice alacağı tahnıin 1 meresinl verdi ve 3S lncl dakikada Sa· 
edilmiyor, hatta Galat.asa.rayın daha rafinı, Befiktaı kalesi önündeki karga• 
tehlikeli bir takım olduğu söyleniyor- şalıkta, ilk ve ıon Galatasaray a:olünil 
du. kaydetti. 
. ?alatasaraylılar d.~ . muhakkak ki Bundan sonra Galatasaray nisbt bir 
ıyı oyunlarından hırını çıkarmadılar, hakimiyet tesis etti, lakat gol çıkara• 
fakat çıkarmış olsalardı gene Betıikta- madJ. 
fın kıymeti eksilmiyecek, sadece maç Betiktaf: Mehmed Ali, Yavuz., En· 
daha heyecanlı olacaktı. Salt.had- ver, Hüseyin, Halil Rılat Şakir Hak· 
dinin mütemadiyen orta muhn .. Jo, Şeref, Şükrü. ' ' ' 
cintln on beş metre gerisinde dolaflll&'!iı Galatasaray: Hızır, Faruk Adnan, 
da sağ açık Salimi i.f göremez bir ha- Muu, Enver, Etfak, Salim, S~llhaddin, 
le soktu. Şurasını da işaret etmek 11.- Gündüz. Boduri, Sarafim. 
zımdır ki dün, Galatasaray, yedek ka- İ b l J 
tecile oynamak talihsitliğile kartı•aı- atan u spor : 
mlftı. Hakkı pek de batalı gol yemedi, Altıntuğ : 3 
fakat &ık ıılt elinden kaçırdığı toplar Dün Şeref ıtadında ilk maçı İstanbul 
bir taraftan Galatuaray müdafilerlni sporla Albntuğ yaptılar. Birinci dev· 
asabU.e,tiri:or, diğer taraftan ~ikt:ış rede İstanbulspor daha üstün bir oyun 
muhcimlerıne fa:Ja cesaret venyordu. cıkardı ve 3-2 galib vaziyete geçti. 
Hakem Ahmed Adem oyunu kusursuz İkinci devrede canlı bir oyun tutturan 
idare etti. Albntu~lular 1 Rol daha at.rak bera• 

Oyun nasıl oldu? ber!Jal temin etUler. 

Saat on altıya yirmi kala oyuna Ga
lat.saray lıaılacb. Galat.saray ilk anlar 
da Be~iktat kalesini üstüste ziyaret e
diyor, fakat ceza çizgisi önünde bu a
kınlar kesiliyordu, Bu vaziyet, bet da
kika kadar devam ettikten sonra Be
fiktaı tazyika başladı ve Hakkı lle İb
rahim Galatasaray kalesi önlerinde 
tehlikeli ıurette dolafmağa bqladıl;ır. 
Onuncu dakikada Befİ.)ttaf akınları 

büsbütün tehlikeli olmağa batlamıştı: 
üstü.ste kornerler kazanan lliyah be
yazlılar bir kaç dakika Galatasaray ce
za çizgisi içlnde oynııcblar. 

Beşiktaıın golü 
Bu sıralarda i<li ki Hakkının çektıAi 

güzel bir tül kalenin 10l direğine çar
parak geri geldi ve İbrahim kuvveth 
bir şütie topu üst direğe vurdurarıı1.k 
Galatasaray kalesine soktu. 

Golü yiyen Galatasaray her zaman 
olduğu gibi, parlayamadı ve Befikta, 
akıncıları mütemadi tazyiklerine de
vam ettiler. Bilhassa soldan yapılalı 

inişler çok tehlikeli oluyor ve Faruk.un 
geri oynamasını İcab ettiriyordu. 

Galatasaray, rakibinin bu ağır taz
yikına mukabele etti denileme%. Sarı 
kırmızı forma, pek seyrek olarak. Be
fiktq kalesi önlerinde dolaşıyor, ne 
Gündüz, ne Boduri ve bilhassa Sarafim 
bir varlık gösteremiyorlardı. 

Salim sağ açıkta, hemen hemen hiç 
topa çıkmadı. Son dakikalarda Gala
tasaray büyük bir gayret sar{etti, fa
kat topun ortalarda dolaşmasını temin 
etmekten başka birşey yapamadı. Ha
kemin düdüğü haftaymın aonunu ilin 
ederken top gene Galata.saray nısıf 
sahasında, tehlikeli tehlikeli dolaşıyor
du. 

İkinci devre 
İkinci devrede Galatasaray rüzgirı 

arkasına alarak oynamasına rağmen 

gene pasif bir vaziyette kaldı. Befiktaş, 
sağ ve sol açılı:la:rının fa.ula.sız irıişlerlle 
çok müessir akınlar yapıyor, Galatasu
ray müdafaası da irtibatsız fa.kat toplu 
bir halde buna karşı koymak istiyordu. 
Dokuzuncu dakikada idi ki İbrahimin 
ileri bir pas alarak süzülüp çektiği 

•üt. Enverin ayak koyma.sile kornere 
çıktı. Bundan sonra daha iki kere Ga
latasaray kale direkleri iki muhakkak 
golü kurtardı. 

Beşiktaşın ikinci golü 
Fakat gene on aJtıncı dakikada Be~ 

oikta, sağ açığının çektiği alçak Wcat 
sıkı fÜt direğe çıu-ptı; lk1 saniye sonr:ı 
sol açık Şükrü topu yakaladı, ild adım 
sürdü ve tütünü çekti. 

KalP önünde Farukla Eşfak topa çık
ulaı·; Eş:fakın topu kurtarayım derken 
faJsolu VutUfU Galatasaraya bir gole 
mal oldu ve Be.ıJ<laf, wafı.rlanrun 
hld dereceyi bulan tezahüratı arasında 
daha emnlyetli bir şekilde oynamağa 
bafladı. Galata.saray, atak namına yat:.. 
nız Gündüzün bir kaç da1"1ru göster
dikten sonra, Betiktaş sıkı temposunu 
tekrar ele aldı. 

Beşiktaşın üçüncü golü 
29 uneu dakikada Şeref Galııt.oarav 

orta hah önünden kaptığı topu çok 
;üıel bir kontrolla Galatasara1 ceza 

Beyoğluıpor 4 - Vefa 1 
İkinci maçı Vefa Ue Beyoihlipor ı..

kımlan yapblar. Vefalılar, dün ümid· 
ler hilifına bozuk bir oyun oynadılar 
ve birinci devreyi Beyoj:luspor lehine 
2-0 bırakmağa mecbur oldular. İkinci 
devrede Vefa takımı bir gol çıkarmuı
na rağmen kuvvetli rakibinin iki ıol 
atmasına mini olamadı ve maçı ' - 1 
kaybetti. 

F enerbahçe stadında 
İlk maç Süleymaniye ile l'opMpı a• 

rasında yapılmlf ve 2-2 beraberlikle 
neticelenmiştir. 

İkinci oyun Fenerbahçe ll~ Beykoz 
ara!'lında oynanmıfb.r. 

Takımlar: Fenerbahçe: Nuri, Mu .. 
zaffer, Lebib, Ömer, Esad, Fik<et, Fik
ret, Naci, Ya!iar, Niyazi, Basri. 

Beykoz: Hayri, Bahadır, Sadedciin_ 
Mehmed, Kemal, Cahid, Turan, Kam
ran, Şehab, Ali, Klzım. 

Hakem Feridun Kılıc. 
Oyunun ilk devresi baştan nihayete 

kadar Fenerbahçenin hakimiyeti altın• 
da geçmiştir. 

F. Bahçeye ıol almakt.n tlyade gol 
yememeğe bakan Beykozlular bütün 
oyuncularını geriye çekerek Uk devre• 
yi golıüı bitirmeğe muvaffak olmut • 
tardır. 

İkinci devreye daha sıkı bir tempo 
ile baışlayan Fenerbahçeliler derhal 
Beykoz kalesini bir çember içerisine 
aldılar. Beykozluların müt.madiyen 
yaptıklan favullere lllkayd kalan ha
kem oyunun çok .sert cereyan etmesine 
meydan veriyordu. Nihayet o dakika· 
ya kadar yaptığı müsamahayı idrak e· 
den hakem sert oyunlarından dolayı 
Beykozdan Mehmed ve Kazımı, Fener
bahçeden de Muzafferi oyundan çıkar
dı. Bu suretle dokuz kişi kai.an Bey• 
kozlular on kişi oynayan Fcnerbahçe
nin daha ::dyade tazyikına maruz kaldı 
Nihayet 25 inci dakikada Naci taluını
nın ilk golünü atmal:a muvafU.~ oldu. 
Bundan sonraki zamanda 1''enerbahçe
tek kale eeklinde "ynamış;br. 40 ncı 

dakikada Niyaı;t takımını nikinci a:o
ltinü de atmlf ve maç Fenerbah~enin 
2-0 galibiyetli• bitın4tir. 

Askeri mektebler 
atletizm şampiyonası 
Asker! mektebler arasındaki atl• .. 

Uzm birinciliklerine dün de Kadıkö -
yünde devam edilmiı ve g<.ıne aüıel 
neticeler alınmıştır. 

1500 METRE: 

Birinci Cavid (D. L.) 4,38 yeni rö
kor, ikinci Sıtkı (Kuleli) 4.42, Uçüncü 
Şl~k (Malt.pe) 4.43. 

UZUN ATLAMA: 
Birinci lltehmed (D. L.) 6.62 yeni 

rökor, ikinci Yaıar (D. L.) 6,30, üçün
e(! Cemal (Kuleli) 6.13. 
DİSK 
Birinci Hayri (Kuleli) S7.61 yeni 

rökor, ikinci Nadi (Kuleli) 36.47, üçün
cil Emin (Kuleli) 33.71. 

200 METRE: 
Birinci Halid (D. L.) 23,3 (Yeni rö

kor), ikinci Mrhmed (D. L.) 23.6, Ü• 

çüncü Hilmi (D. L.) 23.7. 

' 1 
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Ray V entura arkadaş
larını kaybetti 

Lyon şehrinin en kalabalık cadde-
lerinden birinden g •n başı önü-
ne düşmüş ke
derli .yüzlü, yor
gun tavırlı bir a
dama tesadüf et -
tnekte, telaşla bir
birlerini dürterek 

f(;yle fısıldafmak
tadu-lar: 

- Fakat bu o, bu o! 
Evet bu mavi gömlekli, açık renk 

):>antalonlu, düz parlak saçlı adam o
dur. Hayatı, saadeti, neş'eyi müzikle 
Uade edetl adam, tanınmıf tef orlmstr 
Rav Ventura. 
Şimdi onu görenler birbirlerine cFa

kat ona ne oldu?• diye hayretle sor
maktan kendilerini alamıyorlar. Çün
kü bu adam, o eski enerjik şef or
kestra pek az benziyor. O kadar yor
gun, mustarib bir hali var ki .. 

Dostlanndan biri Ray Vcntura•ya 
bu değ.lfJfienin sebebini soruyor. Al
dığı cevab fudur: 

- Onları kaybettim. 
- Onlar kim? 
- Canım benimkiler, arkadaşlarım. 
Arkadatlan. bu yerlerinde durama

yan canlı adamlar, müzik orkestraları, 
danseden ıslık çalan, tarkı söyleyen 
çılgın çO::uklar.. O çocuklar ki ayni 
<>rkestrayı teşekkül için bir eşlerini 
bulmaya artık imk.Bn yoktur. 

Ray Ventura içini çekerek ıöyle 
devam ediyor: 

- Harb hepimizi bir tarafa da~ttı. 
Onları arıyorum. Buluncaya kadar da 
arayacağım. 

Zavallı Ray Ventura belki de onları 
bütün ömrünce arayacaktır. 

QuLMA CA ) 
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Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
İskelenin !sml 

ZONGULDAK 

ORDU 

GİRESUN 

GÜRELE 

ÜNYE 

Polathane cAkçaabat• 

R İ Z E 

OF 

Tamiratın mahiyeU 

Sıva ve korkuluk işi 

Ahfab i,lerl 

Beton işleri 

Ahşab işleri 

• • 

• • 

• • 

• • 

Muhammetl 
bedeli 

Lira K. 
962~ 79 

1617 94 

9985 16 

543 55 

4519 03 

1700 84 

4109 55 

U55 99 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 
721 86 

121 35 

748 88 

40 77 

338 93 

127 56 

308 22 

199 20 

İhale tarihi 

21/10/940 Pazartesi 
Saat 15 te 

24 ' 10i940 Pertembe 
Saat 15 te 

241101940 Perşembe 
Saat 15 te 

25/10 940 Cuma 
Saat 15 te 

25 '10/940 Cuma 
Saat 15 te 

25•101940 Cuma 
Saaf 15 te 

25 ·10 .1940 Cuma 
Saat 15 te 

25 • ıo 940 Cuma 
Saat 15 te 

İhalenin "kil 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

Kapalı_, 

Pazarlık 

Açık eksiltme 

• • 
• • 

• • 

== 

İş:letmemizce Karadeniz kıyılarındaki muhtelif iskelelerde yapılacak tamiratın mahallerile bunların muhammen 
bedel, muvakkat teminat ve ihale tarihi ve $ekilleri yuk anda yanlıdır. 

İsteklilerin bildirilen vakitte c yalnız kapalı zarflarla olanların teklif mektublarınt bildirilen vakitten bir 
saat evvel Komhı:von Reisliğine tevdileri 19.zımdır. • İstcın bulda Galata Rıhtım hanındaki Umum Müdürlük binasında 
toplanacak Satınalma Komisyonuna müracaatleri. Bu ba bdaki keşif ve şartname sözü geçen Komisyonca ih1'le 
bedelinin yüz binde beşi nisbetinde bir bedelle verilir. • (9381) 

aydarpaşa 
NEVİ 

Karpuz 
Kavun 
Çavuş üzümü 
Yapıncak üzümü 

Ayva 
Amasya elması 
Gümüşhane elması 

Portakal c80 lik• 

Çekirdekli kayısı 
Çekirdeksiz yaprak 
Çekirdeksiz ilzüm cl2• 
İncir süzme 
Ceviz içi 
Fındık iç! 
Çam fısbğı 
Kuş üzümü 

Tel kadayıf 
~ssı kadayıf 
Taban helvası 
Tahan 
Pekmez 

Tavuk eU 
Hindi eti 

Lisesi Satın alma 
Kilo Tahmin bedel! Tutarı 

12,000 
12,000 

6,000 
4,000 

10,000 
8,000 

10,000 
10,000 

2,500 
2,500 
5,000 
5,000 
4,000 
2,000 

500 
• 500 

1,200 
1,500 
2,500 
3,000 
3,000 

4,000 
4,000 

Kr. 
05 
06 
20 
10 

oş 

25 
15 
03 

70 
50 
27 
20 
40 
45 
65 
20 

27 
16 
32 
30 
20 

65 
55 

Lira Kr. 
600 00 
720 00 

1200 00 
400 00 

2920 00 

900 00 
2000 00 
1500 00 
300 00 

4700 00 

1750 00 
1250 00 
1350 00 
1000 00 
1600 00 

900 00 
325 00 
100 00 

8275 00 

324 00 
240 00 
800 00 
900 00 
600 00 

2864 00 

2600 00 
2200 00 
4800 00 

Kurumundan : 
İlk temlnat 
Lira Kr. 

219 00 

352 50 

215 00 

360 00 

Eksiltme gün. saat 
ve tekli 

22/10/1940 Salı saıl 

14 te açık eksiltme 

22/10/1940 Salı ... ı 
14,15 te açık eksiltme 

22 ı 10 1940 Salı saat 
14,30 da kapalı ıarf 

22/10/1940 Salı saat 
15 te açık eksiltme 

22/10/1940 Salı eaat 
15,15 te açılı: ekailtme 

Haydarpaıa Lisesi pansiyonunun ihtiyacı olan yukarıda cins, ınikıarı ve tahmin bedelierile ilk temlnab yazılı yiye• 
ceklcr eksiltmeye konulmuştur. . 

Eksiltme 22 birincitefrin 1940 salı günü yukanda yazılı saatlerde BeyoAlu Istiklil caddesi 
Liseler Alım SatJm Komisyonu binası içinde toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler tartnameyi rnelrtebde görebilirler. 

F5 

Soldan sağa ve yukarıdan aqğıya: 
1 - Küçük Asya. 2 - Bir sine'ma

rıın adı - Tükürük. 3 - İşaret edatı -
Yemin - Nota. 4 - Sonuna cdurur• 
gelince inkiyad ifade eder (iki kelime) 
5 - Şimal, cenub işareti - Sız. 6 -
Tamamlandı (İki kelime). 7 - Sıfat 
edatı - Fransızca yatak - Çok de~il. 
8 - (İlk harfi ablırsa) fasıla • Şans. 
9 - Vuruk yeri (iki kelime). 
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Bugünkü program 
18,00 Program, 18,03 Caz, 18,40 Fasıl 

heyeti, 19.15 Müzik, 19,30 Ajans. 19,45 
incesaz, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
Müzik (Pi.) 21,00 Dinleyici istekleri, 
21,30 Konuşma, 21,45 Orkestra, 22,30 
AjanJ, 22,45 Caz (Pi.) 23,25,'23,30 
Kapanış. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 
BEYOGLUNDA İSTİKLAL 

caddesinde Komedi kısmında 
Saat: 20,30 da 

YALI U Ş AGI 
Her tarafa otobüs temin edllmistlr. 

Şehir tiyatrosu komedi kısmında 
15 birincitetrin salı günü akfQmı 
Bestekar Muhlis Sabahaddinin 

fevkalide 2 büyük eseri 
1-Kerem-Ash. Müzikli tark masalı 
2 - Elenin qla. Milll operet 4 perde 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: Maliye Vekaletinden: 
9/10/940 tarihinde yapılan fen memurluğu kısmı giriş imtihanı neticeleri: 
1 - Devlet hesabına fen memurluğu kısmı makine tubesine kabul 

olunanlar: 
68, 49, 337, 35, 255, 81, 300, 392, 437, 484, 474, 65, 9, 464, 164, 551), 443, 186, 

584, 384, 549, 89, 39, 299, 44, 481, 140, 109, 38. 
2 - Devlet hesabına fen memurluğu kısmı ~at tubesinı kabul 

olunanlar: 
236, 8, 43, 382. 31, 568, 292, 353. 489, 212, 520, 63, 473, 242, 414, 404, 

•~m•••~nL••••m•~•m 
387, 349, 241, 552, 578, 136, 424, 329, 42, 528, 386, 465, 66. 

3 - Kendi hesabına fen memurluğu kısmı inşaat tubesine kabul 
olunanlar: 

545, 539, 600, 190, 599, 287, 488, 48, 149. 395, 566, 207, 124, 166, 316, 
442, 543, 87, 432. 214, 226, 170, 221, 478, 479. 

Fen memurluitu kısmı tn,aat tubesine kendi hesabına kabul olunanlardan 
al"ZU edenler fen memurluğu kısmı makine şubesi kadrosundaki münhallere 
devlet hesabına veya !en memurluğu ktmu inşaat şubesine Devlet Demiryollan 
hesabına Mekteb levazımı ve giyim de dAhil olmak üzere alınabilirler. 

Devlet DemiryolJan hesabına on beş talebe alınacaktır. 
Makine şubesine devlet hesabına veya inşaat şubesine Devlet Dcımirvo11an 

hesabına girmek isteyenlerin arzulan müracaat sırasına 1törc is'af olunur. 
4 - TedrisatR 21/10/940 ı:ıazart""sl f{iinü ba$lanacaktır. Eski ve veni tale

benin o gün saat 8,30 da mektebde bulunmalan. 
5 - Tedrisatın başladığı tarihten itibaren makul 

ay müddetle okuta devam etmeyenlerin kendilerine 
yıdlan silinir. 

mazereti olmaksızın bir 
ihtar olunmaksızın ka

(9815) 

lf' . ' L isi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları) 
Ask:ert lhtiyac için 17 /10/ 940 günü saat 11 de pazarlıkla elli ton makarna 

sabn alınacakbr. Muhammen bedeli 12500 liradır. Kat't teminatı 1875 liradır. 
Şartnamesi hergiln Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
kat'! teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
ııelmel~ri. (9689) 

Eminönü Halkevinden: 
16110/1940 Çartamba akfamı saat 

21 de Cağaloğlund.aki salonumuzda 
H41lkevi reisi Yavuz Abadan tarafın
dan bir konferaru verilecek ve temsil 
şubemiz (Ateş) piyesini temsil ede· 
cektir. Gelmek istiyenlerin davetiyl!!
lerini büromuzdan almalan rica o· 
lunur. 

Imtiyaz sahibi ~e Batmuharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyab idare eden 
Yazı !flerl Müdürll : 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: 

\.. Cumhuriyet J\.lntbaası 
1 

..) 

2/14177 numaralı Vekiller Heyeti karanna baltlı toprak tev:zi talimatna
nıesine tevfikan tevzi olunacak topraklann kadastro tahririnin icrası için 
qağıdaki fenni malzeme mubayaa edilecektir. 
l - Muba,.aa edilecek Aded Bedellnlrt fiatı 

.leMazımın cinsi Lira K. 
Takeometre 2S 850 
Mira 50 40 
Plinımetre 25 60 

Tamamının bedeli 
Lira K. 
21250 00 
2000 00 
1500 00 

Yekiln 100 Yektin 24750 00 
2 - Keşif bedeli: 24!50 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktan: 1856 lira 25 kuruş. 
4 - İhale evrakını görüp almak isteyenler Maliye VekA!etl Milli EmlAk Mü

dürlüğüne müracaatlerl. 
5 - İhale şekli: Kapalı zarf u.sullie. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih : 23/10/940 larih1ne musadif çarfQmba 

günü saat 15 te Maliye Vek!leti Mi!lt Emlak Müdürlüğünde. 
7 - Teklif mektublan: 23/10/940 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ı 

kadar Maliye Vekileti Miill Emlik Müdürliiğünde kabul edilir. 
8 - Malzem' ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Veklleti Milli 

Emlik Müdilrlü~e tesl!m edilecektir. · 5865• (8944) 

( De_!!!~ Demlryolları İ~ ~dürlüğün'!!_~ 
hluhammen bedeli Elevatörlü makineler için 6000 lira ve Elevatörsüz ma

kineler için de 5100 lira olan 2 aded orta tip beton makj.nesi taahhüdünü i!a 
edemiyen müteahhidi nam ve hesabına 11/11/940 pazartesi günü saat (11) 
on birde Haydarpaşa.da gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (450) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müra
caatleri lazımdır. 

Bu ise aid tartnameler Komisyondan parasız olarak daAıtılmaktadır. (9758) -Muhammen bedeli 11637 lira olan 9 kalem tazyiki hava aletleri 27 /11/940 
çar$8rnba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 872,78 liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komlsyon 
Reisliğine vermeleri 13zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağıblınaktadu-. (9746) -Muhammen bedeli (1800) lira olan 60 Kg. Piramldon (18/10/940) cuma 

r Devlet Deniıyollan i. U. Müdürlüğü İlanları 

14 Birincifef rinden 20 Birinciteşrine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ~· 

saatleri va kalkacakları rıhtımlar . 
O• 

(Ank•'"'' Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzınit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabip hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir llive postası 

Salı 12 de (İ:mıir), Perşembe 1Z de 
lata rıhtımından. 
Salı 18 de (Analarla), Cumartesi 18 de 

ır•ı. 
(J\111> 

Sirkeci rıhb.mından. tılı~' 
Salı ve Penembe 9,30 da (Uğur) Tophane 
mından. cı.ııO-' 
Pazartesi 13, Salı 9,50, Çarşamba, Perşembe ve (SIP) 
16 da (l.Iarakaz), Aynca Cumartesi 14 te 
Galata rıhtımından. oal~tlı 
Pazartesi, Carlamba ve Cuma f',15 te (Sus) ;iJ 
rıhtımından. Aynca Çarşamba 20 de ve cu.rrı9 

20 de (Konya) Tophane rıhtımından. • t'Jf" .,. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane rıhlıf1'!! 1, ÇarfQmba 15 le (Saadet), Cumartesi 15 te (11 
Sirkeci rıhtımından. . (i3' 

Salı 13 te IKadeo), Perşembe 13 te (TırhaPl 
lata nhtımından. 

Mersin • İskenderun Yolu Şilep Postası 
~ır' 

_(S~YA) vapuru 14. birinciteşrin 940 pazartesi günü saat 18 d~ ~fi 
k~ı.~en GJ~~P .. postası olarak Mersin - İskenderun yoluna kalkacaktır. (iıd ggı1) 
donuşte yuku oJan iskelelere uğrayacaktır. ( 

N O T : Vapur seferleri hakkında her türlü. malUmat aşaiıda 
numaraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Ba, Acenteliği Galata Rıhtımı. Limanlar Umum 
Müdilrlüğü binası altında 

• Şube • Galata Rıhtımı, M.ıntaka Llm.an 

Sirkeci • • 
ReisHği binası altında 
Sirkeci, Yolcu salonu 

4013' 

~ ............ ----._,, .......... """"""""'""""'""""'--"" ...... ~-.............. ~-.- . ~ 
günü saat (10,30) on buçukta HaydarpafQda tzar binası dahllindeki J(orııı'~ 
tarafından açık eksiltme usulUe satın alınacaktır. "1 

Bu işe girmek hteyenlerin (135) liralık muvakkat teminat ve ksı:ıv;ı.ı~ 
tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadar KornisY0 I)I 

racaaUeri lizımdır. c<fflı 
Bu işe aid fal'tllameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır· 

""""'"""""!!!!!!!!!l ....... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ................ !!!!!!!!!!!!I"""""',,,,_..~"""""',,_~....,,...--~-="""""'=---- .,ı:' 

BiZANS SARAYLARINDA 
TURK KUMANDANLARI 
Tarihi m acera Yazan: Tefri ka No. ) 

romanı ZIYA ŞAKIR 1 '--------'------
- Mihail! .. Seni seviyorum ... O ka

dar seviyorum ki, kalbimin nasıl ma
budu i~en, cismim.in de öylece hiıküm
darı olmanı istiyorum. 

- Tefo!.. Biliyorsun ki, senin için hiç 
bir fedakirlıktan çekinmem. Fakat bu 
işi yapam.ıyacağun. Mozalon'a, k:ılıc 

kaldıramıyacağım. 

- Kaldır! .. Onu parçala .. ez, gebert ... 
O öyle bir yılan .. öyle bir ejderhadır 
ki. yarın evl;idım.ı, beni, seni, hepimızı 
bir anda çjğ:neyip geçecek... Kocam, 
sanki onun gizli cinayetine kurban git
medi mi? ... Kan, o kadar tatlı bir şa
rabdır ki, ondan bir damla içen doya
maz. Bardaklarla1 taslarla, fıçılarla iç
mek ister. 

- Fakat, düşün Tefo! .. Sen de bana 
kan içirmek istiyorsun. Beni, korkunc 
bir cinayete sürüklüyorsun. 

- Evet! .. Korkunc .. fakat meşru bir 
cinayet ... Oğlumu, beni ve imparator
luğu kurtaracaksın. 

Mihai1, vereceği cevabda tercddüd 
ediyordu. Kısa bir düşünceden ıonra, 

sordu: 

- Tefo! .. Tehlike, hakikaten bu ka
dar yakın mı? .. 

- Bana öyle geliyor ki, zannettiğim
den daha yakın ... Oğlumun yatak oda
sının kapısında her gece elti vnrang(l) 
beklemesini emretmiştim. Dün gece 

haber verdiler. Bu askerlerin varang
ların miktan yarıya indirilmiş ... Sonra, 
ge.ı:ıe bu adamın emrile, dündenberi 
benim oda hizmetçilerimin değiştiril· 

diğinden haberin var mı? ... 
Sabık imparator Teodor Laskaris'in 

zevcesi Teofanos, sustu. Sözlerinın, 
Mihail üzerinde ne tesir husule getirdı
iirU tetkik: ediyordu. 

Eller i, ağır kılıcının kabzasına ve 

(1) arang) Lıır, (Norman) istlı&.ı 

üzerine memleketlerinden tardedilerek 
Bizansa gelen İskandinavyalı ve İngi
lizlerden mürekkeb askerlerdi. Bunlar, 
sadakatlerile töhret kazanmışlardı. O
nun için, Bizans saraylarında, impill'a
torların maiyetinde kullıınılırlardı. 

çent-sini de, ellerinin üzerine dayomı 
olan (Mihail) kısa bir düşünceden son
ra birdenbire ba.şıru kaldırdı. Sağ eli
nin ağır hareketlerile bir haç çıkdr· 
dl. 

- Pekfili, Telo ... Cenabı Hakkın de
diği olsun. 

Diye mırıldandı. 

Mihail, fazla bir şey söylemeğe iü -
zum görmedi. Valide imparatoriç<'yi 
selAmlamak için yerlere kadar eğild~k
ten sonra, enli ve ağır kılıcını ortasın
dan kavrayarak geri çekildi. Büyük bir 
sükünetle odayı tcrketti. 

Teofano. balkonun ipek perdesini 
kaldırdı. Genit avlunun bembeya% 
mermer kaldırımı üzerinde, dimdik ve 
muntazam adımlarla yürüyen Mihail'in 
arkasından baktı. Elini, tiddetle (arpan 
kalbinin üzerine bastırdı. Orada Mi· 
hail'e karşı sönmez bir ateş ve bÜ ate,. 
le beraber kuvvetli inanc vardı. Artık 
şuna kanaat getirmişti ki, hem kendısı
ni .. hem -Hizan~ tahtında oturan- he· 
nüz sekiz yaşındaki oğlunu .• ve hem 

de perişan olan imparatorluğu, ancak 
bu Hergül yapılı adam kurtaracaktL 
İmparatorluk, büyük bir tehlike 

içinde idi. Utinler, Bi:ıansı. zaptetmiş
lerdi . Azkalsın, imparatorluğu da mah
vedeceklerdi. Fakat zevci Teodor La•
karis derhal işin başına geçmi.f .. İznik
te imparatorluk tacını giymiş .. Bu su
retle, Bizans imparatorluğunu lhya et· 
mi~ti. 

Fakat, zevci bir sene evvel, Yalova 
ormanlarında bir av eğlencesinden av
det ettiği gece, şiddetli ıstırablarla can 
vermişti. O zaman, Saray nazırı olan 
Mozalon, yedi yaşında bulunan Yuva
n.is Laskaris'in başına Bizans tacını 
giydirmiş.. kendisini de imparatorun 
va.sisi ilin etmişti. 

Mozalon, ilk günlerde ve ilk aylar
da, gerek imparatora ve gerek valide 
imparatoriçeye hünnet göstermişti. 

Fakat zaman geçtikçe vaziyeti deAlş· 
mtş .. Bu haris adamda, doğrudan doğ
ruya imparatorluk hırs ve iştihaları 

belirmişti. 

Teofano, çoı; zeki bir kadındı. Sara
yın muhitinde esmeye başlayan tehlike 
havasını, herkesten daha evvel, o 'hts
setmiştl. 

Bu zeki kadın, artık kendine bir is
tinadgih aramaya başlamıfb. O zaman 
bütün düşünceleri Mihailin üzerinde 
toplanmıştı. 

Mihail, müteveffa imparatorun hassa 
alayının en ıiWde zab!Ueriııdendl. 

Şark hududlarında Selçuk Türklenle 
yapılan muharebelerde, cesaret ve mu
vaHakiyetle temayüz etmişti. Orduya, 
alelide ücretli bir nefer olarak girdiği 
halde, gösterdiği yararlıklar sayesinde 
hassa alayının zabitliği şerefini İh!'BZ 
eylemişti. Kendisinin bu derece yük
selmesine amil olan sebeblcrden biri 
de, Mozalon'un himayesi idi. Sara~ 
nazırı olan bu adam onu bizzat mille· 
veila imparatora takdim etmlş.. O 
yüksek mevkii, biraz da onun saye
sinde ihraz eylemişti ... i'tte şimdi, va
lide imparatoriçenin ricasını kabul et
mekte gösterdiği tereddüd, bunun için
di. 

Halbuki, valide imparatoriçeyi ken~ 
disine bağlayan öyle bir bağ vardı ki; 
bu her maniayı devirecek kadar kuv
vetli idi. Çünkü, müteveffa impara
toru,n zamanında, ikisinin kalbinde 
de kıvılcımlanmaya başlayan aşk ateşi, 
artık şa~ bir alev haline gel
mişti. 

Teofano, henüz gene ve gürbüz bir 
delikanlı olan Afihail'i, çılgınca sevi
yordu. Hergün onu hususi dairesine 
kabul ederek, birkaç saatini onunla ge
çirmekten emsalsiz bir zevk duyuyor~ 
du. 

Bu kadın da henüz gene sayılabilirdi. 
Bizans sarayının en sayılı güzellerin
dendi. Sedef kadar beyaz ve parlak 
çehresinin üzerinde, uzun ve kıvırcık 

kirpiklerinin arasından ılizülen koyu 

menekşe rengindeki gözleri, her erk~k 
üzerinde müessir olacak derecede kuv
vetli idi. Fakat Teofanonun bütün ka· 
dınlık sihri, coşkun aşk hislerirun, 
vücudüne yaydığı hararetU. Hergün 
saatlerce kokulu yağlarla oğdurduju 

yumuşak ve adalesiz vücudüne tem3S 
eden bir erkek, onun çıldırtıcı aşk ha
haretlle eriyip gitmek lsterdL .... 

Teofano, sarayın balkonundan, Mi
hail'in gidişini temaşa ederken ne his
sediyorsa, Mihail de saray kapı..smdan 
çıkarken onu duyuyordu. 

Saray çatıları altında yaşlyan bu • 
dam, orada başlayan her atk macerasl
nın. nihayet bir cinayete dayanacC1.im1 
çok iyl biliyordu. Ve bu cinayetten de 
ürkmüyordu. Yalnız: 

- Ah, ne olurdu .. karftI0.1, Moıalon 
çıkmasaydı. 

Diye, söyleniyordu. 

Mihail'in kalbine teaelll veren bir şey 
varsa.1 o da vatanperverlik ti... Çünkü 
vatan, hakikaten ciddi bir tehlike için· 
de !dl. Ve bugün hilkilmeti dilediği gıbı 
idare eden Mozalon be, imparatorluğu 
bu tehlikeden kurtaracak kudrete ma
lik değildi. 

Mihail, söylenerek: yoluna clevaın e
diyordu: 

- Ne olursa olsun, bir vazife karşı

sında bulunduğumu, ancak fimdi an· 
lıyorum: .. Tefo'nun beni derin bir uy 
kudan uyandırması, pek de fena olma-

jJdsİ ı,ı " 
dı,_ Aşk ve vazife ... Bunun ,.ııı·:;.. 
{ince, cinayetin sıkleti, çok 'f.IJ'"~ 
Muhakkak olan bir ~y var~· hı)'"''., 
dediği değil, Allahın dilediği 0 ..,v • J ,- , 

İznik gölünden serin blr h~v·ıet - , 
yordu. İki tarafına yüksek .,:~ı·tıil 1 

ralanmıt olan uzun yolda, bB 
sılb işitiliyordu. ı ııı~ 

Cadde, kalabalık değildi. ll"~i;ıl'.1,,ı• 
simi olduğu için, halkın çoğ\ı• ~ F # 
çekilmişlerdi . Meydanda en Ço rıiiJ 
tenler, Ponloslarla harbden tıe eli 
nen perişan kıyafeW askerler ~ 1 

Mihail, sağ ellerini ileri doP~etl',,., 
tarak kendisini se13mlayao 95 rıtl ,..
yüzlerine gülümsüyordu. ve 50 

"' 

nlnden, fU sual geçiyordu: dt,,c' ~ 
- Acaba~ acaba bunlara ne

1 
r'" 

kadar güvenebilirim?.. surı, ti 
!"' kargalarına.. ~ '1 

Mihail, Bizans askerleri için.ti ld
11 

tehir bulmuştu. İçinden, kJ!tl ıef 
gülüyordu. tıJ!"' ·( 

Bizans askerleri, hakikateP ~;ıdi· ~,I' 
kargasından başka bir şef d~r .~1 P':. 
rede karınlarını doyuracak 1/I '"'-A' 
sa, oraya h ücum ederlerdl·ıaıııı et' 
riya üstüne üoüştükleri de k _v• 
!erdi. . ~,J: 

Urun yoL gölün kenannd•l<l Jlir.,.ı 
bir meyhanede nihayetlendi-;, ~! 
meyhanenin geniş çard•il"' ıl"'J',ı 
&irer girmez, oturanlara g~ eeıe'' 

(De ..... 


