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llenıolıra$fler 
~e Sou~etler 
~ eynelmilel meseleler 
~ hangi zevayadan tet .. 

lııİJJ kik edilirse edilsin, 
~i.lc:~tler araı ı münasebetlerinde 
rü

11 
'nt .~lan esaı. me11;f~attir. Bu 

l'.İ·dun de olduğu ıııbı. 
Ilı l •llctlcrin birbirlerile anlaı· 
rtı:ı lr·ı -ve b ir manzume lefkil eı .. 

•rı hep bu esasa bağlıd ır. 
ı,rYtni nizam kurmak iı tİ)en 
f lra.11nda g eçıcı bir men· 
d ... I rııcvcud bulundu~u halde 
d~rtıokraı iler arasında da, mad .. 
lııuU~ nıanevi aahada , .e en •Ü· 
lit· u trıanaıile bir m e n i•at bir
ki 

1 ıncvcuddur. itte bu bağdır 
ı~1~•1lctlerin mukadderatını bir· 
le~rır ve en çetin davalan hftl 
k, d •k İçin birlikte kan dökmeğe 
de •t ıevkeder. Dünya, eıkisin
biıııı daha ıümullü bir cihoıı har· 
b, ~doğru süratle gideıken aca· 
ıı ı ovyetlerin bu manzar~ kar .. 
di ınd• Vaziy etleri ne olacaktır? 
,,~~ herkeıin !ordulu bir ıual 
l,tı '." Sovyetlerle mihver dev· 
d, t~ı harbin arifeıtnde, bir •
ı_ ~~. tecavüz misakı imz .. lamak· 
._1. IU\ya siyaset it.leminde em • 
ft'ı ı 'ı •ı a örülen bir i Ür., riz yap .. 
to~ lrd ı. Sovyetler, M. Molo • 
d, IU\ büyük ve mcıhur nutkun· 
•u Rayet vazıh bir ,ekilde teba· 
ı,,~ 1 •ttirdi ği gibi, dünya millet· 

1 t . • . 
de 1Yı ınünaıebell"!r tes ıı e-
k,"k heynelmılel davalan 
.. :~•lı~lı paktlarla temin et • 
l1.1nd ~ııtenıini ihtiyar e lmi' bu .. 
tıı •~undan kendilerinin Al· 
tıı _,.larla anlaıma larını dahi bu 
bu~•d~ almak ve anlamak mec
ııı· Yctındeyiz. Fakat kanaati • 

IJ:t .• • 
ttıe k tore, d ün naııl , bılhaııa 
C, r tıi ve cenubi A vrupada bir 
•l~l?ıeıı • Slav rekabeti mevcud 
~ .. k.UJıa, hu gün dahi ~ene ayni 
~ıt, .. .. d h 

ıı.;, .uıtunde ve hatta a a ıe .. 
tıı hır sahad ıı Nui • Sovyet 
~11~1••tlcrinin tam bir tezad ha
l~ • bulunması iktiza eJ~r. Üç· 
t,ıl>tltt, Sovyetlerin emniyetlertnİ 

<eff "[ 1 S., " •den bir vesika dei \ld r. 
,d,

11
Yct r azctelerinin ifadelerin· 

lt>ı~ •nladıiımıza göre, üçlü pakt 
ı.,, •d ilnıczden evvel Sovyel· 
ı~ b~•liirııat v~rilmi, ve _!üph~
Oıiır "' çok tcmınııt da gosterıl· 
ı,ı~k·· . Fakat ınihvct bu~uk 
ı., d ~•ne göre, bu gibi akıd· 
•ldu·'•rııa bir taraflı sayılmakta 
b,ı : •ndan zamanı gelince der· 
~11, ·İ""'•k • onların bir çok de· 
!tıu;' • •ahit olduğu v~hile • 
~li_ad ıdır. Yeni nizam kurmak 
• ''~le . A ı~ tın A vrupa ve ıy•nın 

d, 1
"- nıalik olan Sov)·•tlerle 

b,1~111-ıınııları icab ederdi. V el· 
o)d\l ~ )tnl nizam, demokra.ıılere 
ltıüı ltlı kadar Sovv•tİzme de ••• · ı. . 8 Ccı bir harekettır. 

~~ u bakımdan yeni nizamcıla· 
S.,:••rıı ip ve telakki itibarile 
IO;ı·•Ucrlc bir düıünmiyeceğini 
)~k '~•biliriz. Şimdiye kadar, bü
~kkıııdcrıı~~rasilerin Sov~etle~ 
~>le da •Yı niyet beı ledıklerı 
"'i d11•1tı:zse de kötii hareket· 

c··. &orülmüı dei ildir. 
., .. •nku b . . . 

Jıııı· unlar her mılletın ıç 
"°'~ltt~tıc hürmet e tmek, her 
bıı,,,. '\ ••rhcst inkiıahn<1 riayet 
~~lİııı •d Ve beynelmılel doğacak 

ltıı•k .'"•lan sulh y<>lıle hal· 
~lıı k •dd iasında bu lundukları 
~ıı •ndilcrinden büyiök zarar • 

d,~;ırıın.,i ihtimal dahilinde 
~fd;~'· liatıa sulha olan pek 
bCtJ,t{'~ htı.ğlıhk1arının acı ne -
b~ld , 111

• de görmüılerdir. .Şu 
1 Ut~~ ~.'.hvcr dııında bulunan 
~•li~eıı"~Ya milletlerinin men• 
,.,ı'l\ı ttı de bunlarla bir olmak 
..,. t •lirs ı· R l tı~a. h • ovyct erm ıon u-
4')•1 1· "•ketinde ald ıkları ~ a· 
1 lı b· llrıd iyc kadar aavct m•ni· ,, İik ft • 

~~dra.cİ Utla ıt"t!O-:~ttirilmi tıe d~, 
~~ }'ttl l •ıiınakl.ırı z iyare.tinde 
~I~ ı.," elçi,; M. Mayi>ki'y~ 
\ t~l, rafından gÖ.$lerit t-n tez&• 
~111~,, "-rnerika.h'tarırı evvt-lC' lf' 
~ kı~ ~dilen yedi milyar do
l •b•ıt b•tındc olan makineleri 
"1~ loo "~kınası ve bundan b•t· 
ı '•• iıı · lnıl yon tonluk ıarnıç ııe• 
.'~b it 111 

Sovyctler l•rııfından 
"~· •d'[ d;ı 1t ko ,1 erek kull~nılmMına 
~·~'•i t\ı~ıYonunca müsaade e .. 
ı,;d;._I~ dıkat edilmeli~ değer 

ıt, r olarak nazara ahnma
lıı. 

»ıı t •lt,r 
~I·"• k • Ve Amerikada Sov· 
11,j'•n• ~il ııösterilen b" cemi· 
ı,.;_ 1 ~. 1. lrcketlerden daha e· 
.... ••t'i b' h • k "'-kit h ır Üi<n1e varma 

N •nüz çok erkendir. 
~ °""" •cip Ali K 0 Ç 0 K A 

~Sltda vaziyet 
• ıs 

uı. (J\,J\,) it, . ltı.ıtt İngilıı u mumt 
!\, "'14" lobli~i: 

!f~ dtA c'l>helerde sükU.n vardır. 
.... b• 

ır şey olmamı~tır. 

! ~Ankara haberlei'if !Memleketimizde ilacl 
Başvekil ~artide darlığı henüz yoktur 
Başvekıl Refik ~aydarn, dün 

ögledcn sonra Cumhuriyet }lalk • • h k• • • 1 Parthi genel merke_zine gelr.re~ lkı tanııımıs e ımımız e yaptı• 
Parti Genel Sekreterı doktor F1kri ' 
Tüzer tarafından kar,fılanmış ve • 

:::u~t~~~et Parti iılerile mcıgul ğıınız görüşmeden anlaşılıyor kı 
Ankarada bir rangın 
Dün öğleden evvel saat JO,ıl5 le 

Miidafaaihukuk caddesinde ben-
zinci İınıailin dukkinının öni.ınde 
bir yangın ba,langıcı olmu1 ve iki 
varil b~nzin tutuşarak yannuşhr. 
Çıkan ke:;..if dumanlar, etrafta te
laş uyandınnıştır. Derhal yetişen 

itfaiye, haddi zatinde ehemrniyet
:siz: olan bu yangın başl.1ng1cını 

söndtirmüşlür. Yangının o arada 
bir müştt-rinin yere attıgı sigara -
dan çıktığı idd,ia edilmektedir. Za
bıtaca tahkikat yapı1maldadır. 

Mıatrdan maymun 
get irilecek 

Ziraat Vekileti Devlet İşletme
leri kurumu, Orman çiftlig!nde bu
lunan hayvanat bahçesi için Mı

sırdan maymun getirtmcğe karar 
vermiJtir . 

Sarıkamıta kar yağdı 
Şehrimize gelen malUmc.t:1ı göre, 

havalar hır kaç gi.inden~ri yur
dun her köşe.~inde soguma~a ba,
Jamıştır. Diin bilha~ Eskişehir, 

Afyonkarahi.sarı ve K!ıyc:ıeride ha
va çok sotumu,tur. Ulukı ;!a, Kay
seri ''e Sıva~ hararet deoreceıJ 
sıfırın alb ikiye kadar dı.işmü';itür. 

Gelen ma1ümata göre, evvelki R\in 
Sarıkamı~• üç, dOrt santimetre ka
Jınbkında olmak üzerf: lrar yağ .. 
mı,tır, Kar, hlli. leke h.ali:"de top
rak: üt:f"rinde bulunmıktıdır. 

buhranın daha başlangıcındayız 

iktiza eden tedbirleri Alakalılar 

almakta 
buhran_ı, 

gecikmiyecekler ve ilac 
her halde önlenecektir 

Son günlerde piyasada A\•_rupa. mi.is-\ duğunu tahmin etmiyorum. Biz Av
tahz.aratınm azalmast yıiıunde:ı bir rupa müstahzaratını mecburt"'1 kul -
il;ic darlığı başladığını yaımıştık. pj- !anmaktayız. Çünkü bir çok iliıclar 
;yasanın muhlac olduğu bazı il<icları memleketimizde ma:desef yı:ıpı.lama .. 
Amerika ve İngiltereden ı;ı:etfrtme>k için maktadır. Maamafih piyssa.da darlığı 
teşe-bbüsler başlamıştır. Ec~acllar cemi- hissedilen Avrupa müslahl&I'a~1nın 
yeti lüzumlu akreditifin temin edHme- miktarı 10 - 15 kalemi geçmez. NPO
si için Sıhhiye Veki.letin~ mtiracaat salvıırsan buhranı mevcud olduğu l1ak
tdeeektir. kında bazı gazetelerde nc,-riyata tcsa

Miktarı azalmı, olan bazı Avnıpa 

mi.istahzaratının yerine d ıkıoı·larımı

zın reçetelerinde yerli ilictarı tercih 
ctmelerile darlığın kı!men ônlern1esi
nin mümkün olup olrnadı((ını öğrenmek. 
için bazı tanınmış doktorlarınuz.ın fi
kirlerine müracaat ettik. K~nciisil~ ~ö-
rüşen bir muharririmi7.e p!'o{e!ör Maz
har Osman şunları söylemi:;tir: 

.-- Memlekette henı.h~ )ıi,.x:dilecek 

derecede bir ili.c darh~ı me;:cud ol-

dill ediliyor. Bu kat'iyyen doğru ôegıl
dir. Memleketimizin her lf'rafutda bU
tüo dispanser}er meccani "iariik frengi 
tedavisine devam ediyQdar. Kızılay 
depobırında mühim stoklar mevcud -
dur. Keza bütün eczanelerde de Neo
salvarsan bulmak mümkiindUr, f\1ton1-
lekefte kinin darlığı da }imdilik dü~ü-
nülemez.• 

[Arkası sahüo 2 sütun Z de] 

Rumanyadan gelenler 

Vekiller Heyetinin Gelenler Rumanyanın vaziyetini 

dünkü toplantısı anlatıyorlar. Yarın da daha 
Ankara ıs CAA.> - icro vekill-ri b" "k b• k f ·1 gelecektı•r 

Heyeti buıı\in saat 10 da Başv" ôlelte uyu ır a ı e 
Başvekil Doktor R efilt Saydamııt. riyn-
!etinde toplanmıf ve ruınamedeki me
seleleri mu:z:akere etmi~tir. 

sefirini 
etti 

Bafvıkil Çin 
kabul 

Ankara 15 (A.A.) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam buıün saat 11 de Br.~
vekilette yeni Çin elçisi Çang-Peng
Çun'u kabul etmi~tir. 

Çin safiri Atatürkün 
kabrini ziyaret etti 

Ankara l!i cA.A.) - Cinin ytoni An
kara elı:iti Çan.e:-PenR;-Çun bu~un öğ
l'!den önce ebf.di Şfof AtatürK.ti~ mu -
vakk:at kabrini ı:iyarel ederek b\r çe
ı.t'nk koymuştur. 

Haftahk gemi ziyaı 
31094 tonilato 

Londra 16 (A.A.) - Amiraı!uc Da
iresinin düşman harekitı netiresınde 
ticaret gemileri kaybı haklcınCıki haf
talık h•bliğine göre, 8 teşrinievvelde 
biten hafta içinde kayıb1a.r, 6 mayıstan 
beri en az olarak tecelli etmi*tir; 
Kayıblar şunlardır: 

YMi İngiliı: ıemiti: 24.943 tonilato, 
İki müttefik gemi!"i: 2464 tonilt\to ı 
Bir ticaret gemisi: 3687 tonili.to. 

Ceman 10 gemi: 31.094 tonılı:i.to. Bu 
rakarn, bundan evevlki :>6 haftanın 
~7 bin olan vaıoati~inin yarıc:ıınd~.n biraz 
fazlaıııına muıtdil bulunmakh;,dt".'. 

Mukaye-'C için. ayni hafta i4Yinde Al 
man1arın iddia ettikleri ka"ıb rakamı 
da z.ikredilmelctedir. AlmanlRrın iddi
aları. 81.816 tonilitodur ki. hokiki ka
yıbların hemen üç mislini gO l:!rmekte

dlr. 
Londrada, kayıblann birdenbire •

ı.almuından Alman denizallui:irı t~hdi
dinin Onüne ~ildiği netice~i çıkarıl
mama~ icab ettiWl kaydolunm;\ktadır. 
Fakat. ayni zamanda, birbırini takib 
edt"n iki hafta ı.arfında ka) ı;;, ralu"mla 
rının oıalmak istidadını gOstermp..;İ çok 
şavanı memnunjyet olarak tel lkki e-
dilmektedir. ' 

Günün içinden 

Yağmur altında 

beklemek 
Sonbahar yaj-murlan ba,ladı. Şem

~i3·eler, JNtırdeıı üler ve hatta paltolar 
me-)· da n.ı ( tkh . Bun.lan. he r ::r.aman ol 
du(u Ji bi, netle takib edttcktir. 

Bu ha\·alarda ve bundan sonra ı-e 

ıecek .!iioi"uklı rtf• h• lk, daima kal• 
oahk olan bii)·ülc istasyonla rda l 'e me
aeli he r tarafı a~d,, her rÜ'll'i ra maruz 
olan Eminönü i taıyonund• nasıl 

~ramvay bekliyecekler ! 

Zarif bir undurma meydanı çir -
kinleştirmezdi ... 

.. •• • .... .. 
~-• 

Alman ordularının Rumanyaya ıir

mesi dolayısile bu memleketi terkcden 
Jn(ilizlerle daha evvel istiliya uğrayıp 
da Rumanyaya iltica etm.it bulunan 
Polonya.lı ve diğer yabancılar dün Ru 
manyadan İstanbula gelmişlerdir. 

Gelen yolcular Rumanyadıilıki vazi
yeti şöyle anlatmaktadırlar: 

.-- Diger Alman istilisına u~ray~n 

memleketlerdeki hava bugün R•ıman -
yada da aynPn e~mektedir. i!:knıek der
hal pahaya . çıkrnışhr. Rumanyalıl:ırın 
bu vaziyetten pek de memnun nlm" -
dıkları görülmektedir. Sigara bile bul
mak güçlt>şmiştir . • 

Yolcular araı;ıında 70 kişilik bir srrup 
halinde İngilterenin Bt.ikl'eş elc;lll<4ine 
mensub baZJ :ıc-vatl=- Rumany:ıd~ l:tu· 
\ı.ınan bir çok İngilizler vardır. Yaıın 

Kumanyada 
meselesi ne 

Yahudi 
imif? 

Bükreş 15 (A.A.) - O. N. B. Aıan
ıı;ının hususi muhabirinden: 

Curentul gazetec:ıinde Lt'jyoncu 
de"jette Yahudi meselesi- başlıı:;:ı altın
<la neşredilen bir makalede bu m<'
selenin Yahudilerin imhasından 7.İy:vJe 
hakiki ve milli bir Rumen iktı~diyatı 
kunnak olduğu yszılıdır. Hedef Ru -
manyada hak.iki bir orta sınıf dof:ur
maktır. Bu suretle Yahudi m::~elC'.sinc 

müspet ve otomatik bi.r hal ~aresi bu
lunmuş olacaktır. 

\ \ \ 

da büyük bir İngiliz kıııfileıııi lstanbula 
~elecektir. 

Re~im, dün gelen İngilizlcrd~rı bir 
grupu göstermektedir, 

Bu sabah ekspresle 
gelenler 

Rumanyaya Alman ask,~ri kuvvel
lf"rinin girmesi üıerine nu~nnnvayı 

tPrkeden İngiliz tebıuı~ınd<ln hir k ı 41-
mı bu sabahki eksprP.~le şf'hl'İmi1.e 

ll.E"lmişlerdır. Gelen kafilt' arR•ında 

İngilterenin RumanyadRki kordiplo -
matiı;ine mensub zevatla petrol mın

takasınd~ çalışan n1ühf"t'di <11 ler var -
dır. Ayni ek!'ipresle evvelce RumRn -
yııya iltica etmiş olan bal.ı Polnn _,• 11.lı 
mülteciler de !ilehrimi1e gelmi~lercli ... 

İngiliz Kralı 
kabul 

Çörçili 
elli 

Londra 16 (A.A.)- Röytr.r bildiri-
"Or: 

Kral, dün Buckingham sarayında 

Çörçil'i kabul etmi, ve kendisini öğle 

re-meğine alıkoymu.ştur. 

Kral, ayni zamanda Hava N1'zı rı 

Sınclair'i ve Amirallik Biriııci IArdu 

Alexandr' ı da kabul etmitıtir . Kt·&l, 

Sinclair ile hava h11ırbinin en M>n inki

şaflarını görüşmüştür. 

-

~ 

·""""'""" _,"1'.;uı;c:...,_,,,.., ' 
İn ciHz harb gemilerinden biri bir salvo ateşi esnl!ında 

Amerika ve İngiliz AKDENİZDE ç ÖR ç İ E 
sefirleri memle - lngiliz ve İtalyan Parlamentoda harb 
.kellerine dönüyor filoları arasındaki gayeleri hakkında 
lngiliz safirinin Lon· h b I ld ? b tt b I d 
draya dönmesi Uzakfark ar naSI O U • eyana a U UD U 
vaziyetinin pek nazik 
sayılmadığını gösteriyor 
Vaşington 16 (A.A.) - Hul!, Ame

ıikıı. Birleşik Devletlerinin Londrıl bü
yük elçisi Kennedy'nin. sekiz en gün 
içinde, isüı:ıare için Vaşingtona f:!:elece
gini bildirmiş ve kendisinin maiı'.im11-
tına göre büyük elçinin bili.hare vazi
fesi başına döneceğini il.ive eylemiş • 
tir. 

Nevyork 1.'i (A.A.) - ·Röyter• İngil
terenin Vaşington büyük elçisi f..ord 
Lothian, bugün, Yankee Cli.poer tay
yaresile Avrupaya hareket etmi'}br, 

Lord Lothianın Lizbona git.nlekte 
olRn ,Yankee Clipper'e binmesı l:ir sür
priz te~ki l etmiş;tir. Çünkü, bUyı.ik el
çi, Uzak.şark vaziyeti dolayısile Lon -
draya yapmağa niyetlendigi ziyareltE"n 
vazgeçmiş olduğunu s:on günlerde bil
dirmişti. 

Büyük elçiye seyahatinde, birisi bü
yük elçilik memurlarından oldugu sa
nılan iki Jcjşi refakat etmektedır Yol
cular, herhangi bir beyanatta Dulıın -
maktan kat'i surette içtinab ehni~ler
dir. 
Vaşin~tondaki müşahidler, Lı:ord Lot

hianın hareketinden Uzakşarklaki va
ziyetin. Birmanya yolunun yakında a
çılmaıuna rağmen, İngilizlerce halen o 
dE"rece naz.ik telik:ki olunmadı:;ı ma
nasını çıkarmaktadırlar. 

SON 
HABER 
Bir milyar sterlin
lik munzam kredi 

Londra 16 (A.A.) - Röyter h•ldiri 
yor: 

Dün neşredilen bir tek SClhifeden 
r.ıürekkeb bir Beyaz kitab parlamen -
todan, harbden dogan masr'lf\ı:ı.n ka' 'fl 
lamak üzere bir milyar lngiliz. hralık 
munzam kredi verilmesini Utcmei..le -
tlır. 

Alman safiri 
Moskovara döndü 

Mo,kova 16 (A.A.) - ·D. N. B • Al· 
rııan büyük elçi<d Von der &.!hulen • 
t.urg, Berlinde bir kaç haha kcı.ldık•an 
şanra dün öğleden sonra Moskovıy11 

dönmüştür. 

Himler Madride 
gidiyor 

Madrid 16 (A.A.) - Himrıler'in 

Madride, önümüzdeki cumartesi veya 
pazar günü gt'leceği sanıhnaktadJ.:·. 

Kısa haberler 
Londra 16 (A.A.) - Bcr1ine evvc-lki 

fl.M:f' yapılan hava hücumunda mer
k~zi ve garbi radyo merkezleri saat 
dokuzdan evvel neşriyatı tatil eunı.ş

lerdir. 

BÜKRF.$ 16 (A.A.) -i-u 
Bükre, 16 (A.A.) - Rumattyaya Aı 

man müfrezeleri gelmekte d--vam edı
yor. 

• Londra 16 (A.A.) - Dünkü "ün Al
manların 18 ve İngilizlerin 15 tayyare 
kaybelmif oldukları bHdiriyor İ.ngiliz 
r.ıiiotlarından dokuzu kurtulnlu,tur. 

Vaşington 16 - (A.A.) - Amerika
r.ın Londra sefiri Ke nedi'nio i .. tifasını 
vermiş olduğu Hariciye Nezaretince 
t.Iuib ediliyor. 

Hiçbir İngiliz kruvazörü
nun batmadığı harbin 

tafsilifila bildiriliyor 
Londra 15 (A.A.) - A.mirallık daire

sinin tebliği: 

Akdeniz başkumandanının bıldirdi

ğine göre, kumandası altındaki İngiliz 
gemileri, şarki ve merkezi Ak.denizde 
genif bir cevelan yapmı.ş.Jardır. 

Esas ku vvetlcrimirle düşmanln e~as 
kuvvetleri arJ!ında hiç bir temas tehls 
edilmem~ ve dü~marun esas kuvvetle
ıinin dt"nize açıldığı hakkında da hl.; 
bir malUmat aLnmanu,tır. 

Fakat bu harekAt emasınd.ı, A!ax 
kruvazörü, 12 te-şrinievvelde saat 2.30 
da Sicilyantn takriben 80 mil cenubu 
şarki~inde 679 tonilato hacminde Airo
ne tipinde üç İtalyan torpido muhrlbi
le temas tesia etmiştir. Ajax, derhal 
muharebeye ~rişmiş ve İta.iyen torpido 
muhriblerinden ikisi hemen derhal ba-
tırılmı,tır. 

Bu çarpı$Inadan biraz sonra, Ajax, 
bir ağır kruvazör ve dört torpido muh
ribinden mürekk.eb bir düşman kuv
veti görmüştür. Ajax, düşmanla muha· 
rebeye tutu$muş ve düşman 1orpido 
muhriblerind~n birisini hasara .ığrat

mağ<l muvaffak olmuştur. Düşman kuv 
vetinin geri kalan kısmı, karanlıkta 

kaçmıttır. 

Ajax'ın külliyetli düşman kuvvPtile 
temasla olduğunu sanan York kruva. 
zörü yardıma gelmiş, fakat bu ~ece 
dü~manla hiç bir yeni temas 1..eı.is o
lunmamıştır. 

Hllsara tıR:ramı' bulunan di.:.şman 
torpido muhribinin kahramanca ken
d~injn yardımına koşan diğer Oir İtRl
yan torpito muhribi tarafından çekıl
mekte olduğu, donanma tayyarelerin.in 
yardım.ile ertesi günü şafakla beraber 
müşahede edilmiştir. Ajax'm bu civar
da gözülcmesile beraber, yardınıa gel
m~ olan torpido muhribi, yarah t .ırpi
do muhribini olduğu yerde bırakarak 
ve duman 11ırkasında gizlenerek bütün 
sür'atile Sıeilyaya doğru kaçmıştır 
O zaman, h11ısara uğramış bulun.ın tor
pido muhribinin, 1620 tonilato hacın.in
de .son sınıf büyük İtalyan torpiJo muh 
rib)eri sınıfına mensub Artagliere tcır

pido muhribi olduğu anlaş1lm1~tır. 

Biraz sonra York h3dise mahalline 
ı.:celmiş ve Artagliere'nin mürettebatı 

derhal gemilerini terke ba~lam11tır. 

Kuvvetlerimiz, gt"minin teı·ki i ··İn ya
rım saıı.t mühlet vermiş ve bu mühlPti 
mi.iteakıb, top ateşile düşman torpido 

[Arkası sahife 3 ,ütun Z de) 

İngiltere, statükonun 
muhafazası için değil, 
yafamakta devam için 

harb ediyor 

İngiltere Ba,vekili Çörçil 

Londra 16 (A.A.) - Röytcr bildiri· 
yor: 

Dün Avam Kamarasında bir suale 
cevab veren ÇörçU. dem.iştir ki: 

.-- Harb gayeleri bakkL"ld:ı, çok 
ciddi surette naz.arı dikkate alınarak 
{imdiye kadar yapılan umwnJ beyanat 

dışında, re~mi bir beyanatın yapılacağı 
z11man henüz &:elmemiştir.~ 

Ayni mesele hakkında mülcrrmim 
bir sual daha sorulmu.ş ve Çör,.;.L buna 
cevaben de şu sözleri -ı;:Oylernı7tir: 

•- Horh.angi bir kimsenin bu harb· 
ar biz.im ınrf statükonun muhafazası 

için mücadele ettiğimiz fikru,de c.ldu• 
Runu z.annetmiyorum. (Alk:ışl.ar) Fa
k•~ ezcümle bu harbde biz yoşamakta 
devam için mücade!e ediyc..ruz. Bunu 
yapmak iktidarımız dünyada dalu u
n ıumi surette tanındığı ve bu husustaki 
!·endi ka.naat:imiz daha umul"l1Heşti;P. 
zaman zaferle kazanıldığında. ne yıpa-
cat;ımızı daha iyi nazarı dik.kate. ala .. 
cak vaz.iyette bulunacağız, (J\.lkışlar) 

Çörc;il, aynı mesele üzerinU~ sorulln 
i.içüncü suale de şu cevabı vermi~tir; 

c- Fikrimce bu mesele haAkında çok 
umumi mahiyette olrr.ıy:ln beyanat ya• 
rarkcn, karşılaşa~ğunız büyük tehli· 
ke, -me~li. mağllı.b olduğu zaman 
düşmana karşı tutulacak bati ı hareketi 
ele alınız- bu hususta birbiıi.nden ço!c 
a1 n fikirler bulacağımızdır•• 

Petrol kuyuları karfısında Rumanya 

"=""' Mei er ben kendi ku~·umu kaımışlDl ı 
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Günün yazısı 
Sovyetler muamması 

• 
MANZARA 

Çeviren: Ömer Nejad ı 

janılar, Sovyetler Birliğinin hu harbde daima bitaraf ka
Jacaiını bildiriyor. Bunu tabii görmemek için birlik hü
kUmetinin eıkidenberi takib etti_.i politikadan hayli ha

berAİz olmak li.zamdır. Mürldeanıızın delilleri tunlardır: 

EH 1 R 
--

Tramvay 
arabaları 

azalıyor mu? 

r::::::·.~:~:~:~"""""""""~·~·~·~.~~~~""""""""' Cana avrların 
Beni bu cinayete teşvik eden ~e- l yordum. O elbet bir kaç sene 50~ 

beb şüphesiz ki fU manzar_a oldu. Ben olgunlaşınca. bayatını yaşlı ~ir b~ .. 
bu cinayette nihayet bir ctiri.ım ortağı laya hasrebnenin verdigi ycı~l~ hJl .. 
vazifesini görmüş oldum., Vicdıı.nım- süre kapılacak ve bir ihtiyar ıçın ı.. • 

. ... 
dan başka kim<:cyc itiraf edecek. bir cadığ:ı S?:Cnc ve usareli senclcr)l'l }\o .. GC!'Çen sene, Alm·.,pya ile Sovyetl~r Bir1i~i •~r,ıncla bir ademi 

tecavüz misakı İmzalanmasını hayretle kartılamıı olpnlar, Zl'lnne· 
dHir ki, hi.disenin manasını çoktan anlamıılardır: iki k3pİt11.list ve 
ilc:i faJİ&t devletin kav:,casına, bir zaman için, •ty:rci krılabilmek bu
lunur fırsat mı idi? 5ovyetler Birli!ii bu fırsah İ!l~diği gibi kull,ıın
m-.kta gecikmedi ve Almanyanın iki cephed,. harb etmemek zft.
fından istifade ~der~k tooraklarının garbindeki tf"hli.keli noktaları 
t•kviye etmenin çaresini kolayca buldu. Simdi, Baltık denizinden 
Kar&denize kadar eski Çarlık arazisi kf"ndi itıali altındadır. 

lktısad 

* Gl 1RlKLrRDEKİ (İ\'İl.FR
Gi.imrüklerde bc-kliyen efya a;·d!liında 

100 bin ton da çivi bulunmı:ıkt.ildır. 

Ticaret Yek.ileti bu çivilerin piyaSAya 
çıkarılma.sını alakadarlara emret -
mi.«:tir. 

kız çocuklarına 

tecavüzü 
-

suçum yok! Ben bir şey yapmadım. sabını kendi kendiııe f>oracaktı· tıfl'" 
Hata hep bu manıaran!ndır. Ben a- ca!'ının Z<'nginli,ii gözlerini k.aDlaJ tıt .. 
deta uyur gibi idim. Adeta. o anda yor ve lük~tin verdiği s.arho~luk nı.•'" 
yaŞ4.lllıyordum. İfte bu yü7dcn bu sı~ nüı gr-nc bir erkek heyecanı ara. 
ralarda vukua ~elen esefdeğcr h.idi- sına ccimdilik m:ıni olabili;,:ordl1··-·o)ıt 
sl'lcrin mes'uliye-tini üzerime alm'.1 - Patronun benden nefret etUg\ztk.i 
yacagım. Ben bu manzaraya hir ı:::Un ~<'bebini. kıskanclıkta aramttk ç~k aort 
bir yolun kıvrımını dönerken raatla- bir hareket idi. Bu umanlar b~t dtıJ11 
mı tırrı. kuv\"cl aramızda adeta bir ncvı 

Üçüzlü pakt yapıldı. Sovyetler Birli~i ••• çıkarmadı: Ebedi dü,. 
""'"""' sayılan Japonya, kuvvetsiz: kalmasl beklenilen cephelerdf'n 
bırine iltihak etn1İitİ. 

Rumanya iıgali ba,Iadı. Almanya, Sovyetler Birliğile cenub 
S.J,..vl•rı arasına rirdi. Birlik gene ıükUtu muhafazaya devam etti: 
l11ı-iiizlere yardımlarını teksif etmekte ol.ıın Amerika Birle,ik d,.v
letleri de bu ıuretle kendilerini büyük anla,mazhiın içinde bula
hilir),..rdi. Kavga, l'f"ne İkİ$İ. kapitalist ve ücü fafİ$l hf"f devlet ara
ıında devam edip gidecek ve lAraflardan biri, elbette bir ıün 78· 

y1f dütecekti. O zamPın& kadar bunlardal'.'t hangisi Sovyetlere teca
vüz: rür'etini 2österebilirdi? Düıman sayııını çoğaltmak kimin İşİ11İ 
kolaylattırırdı 1 

Beklem~kl 
Sovyetler Birliğinin ıiyaıeti, bir intizAr ıiy~ıııtf'titiir. 
Fllfıkat, bunu teospit f'df'n mÜfAhid fU k-ıq muh 'lkemf': ile iki neti

ceye varmak mümkündür: 
- lnıiltere ile Amerikanın vaziyeti Sovyf'tler Birliğinin müdA· 

hale.ıtini İcab etmİyf'cf'k kad111r ıağlamdır. 
- Sovyf'tler Birliii be.kliye bf'klive, nihayet, taraflar araııodft. 

hakemlik edecek kadar kuvvetl•nm•ktHlir. 
Muammanın sırrını naııl baıka taraflarda arAy'\l:iliriz. 

Nasuhi B A Y D A R 

ı1•1111ıııı1111111111111111 11111111ıı111111•111111111111111111mnıı: 

~ PiYA.SA ~ len\leketimizde ilac 
~lllllllllllllllUlll!lflllllllllllll!lllHlllllllllllllllllllllllllll~ henüz yoktur darlığı 

Bulgaristanla fBa.<ıtarah 1 inci ~ahifrde l 

ticaretimiz artıyor Oporatur Kanm J,m•11 r.·.u·kan d• 
Türkiy~ - Bulgarıstan arasındA ye- ılic meı«>le i hakkında muh;uTirimi:ze 

rı~ bir ticaret anlaşması hazırlıkları ı tunları .ıöylemiıtir 
y~pı~aktad~. Yakındil, Tit'aret. V~- ,._ Muh~ ·kak olan bir tcY \"rtrJ>a 
k_aletı .Dış Tı~aret u~un1 muduru_nün piyualarımızda bir iloic d.t: fıjının his
rı,ra'lf'tınde bll' heyetın Sofyaya gıdP- 5f"dilmre,e başlamış olduğudur. FaMl.l 
Cf'tind.-n. bah.wdilm8rktcdi~. 1 

lıiz ht-nüz bu d<JrhKın ba:ıında bulun-
H•rbd<'n sonra ul::ar lan a ticnrt . . d · ı maktayıı.. Şıındıye kR ar pı -1a~d arı -

münast-betlerımiz 11.rtnıı tır. Bul~ar -
mızda Fransız ve Alman i 1 ;j('~.ın kul-

lar bizdf'n fimdiye kadar aiınadıkları lanı1mııkta ıdi. Son zam•l"llald3 nıeuı
Jn.Alları alnıı,tariiır. M~seJi tii.tik. ya-

lt-ketinıiı.de fi'ran ız ilitch.n tam:.:ır.ıcn 
pağı, pamuk, keçi kılı, kelen tohumu 

bitmif ve Alman mamu:.!11 da ı•yf't 
&ibi~. c:ulm ··hr. Hük.Cı~Umızin An\C·ı·ik.ı1 ve 

Buna muk11.bil biı. dP şimdiye kadRr İngillerıtd n gt'tlrtmck it,·in tcv•hbi.ıs
Bulgari ta~n almadıjımız malları a- lc-r<fe hutunduğunu vı hu 1J;t hu ın 
hyoruz, Bu malların btt;ı:ınd" kiğıd, Sa ra yolilc getirileceğini işitiyonız. 
kimve\·t mıt'ddelE'r bulunmaktadır. 
H~rbden evvelJ Tuıldye - Bulga

rUtan 11rasındaıkı ticari müna.sebeller, 
fU ıure•Je luah edi.leb.lirdi: 

Bi:t. tlitcd;ı.n ziyade tıl>bi ve ı::err.nlıi 

alat \'e edevat d<ırlığı çrkm<'kteyiz, 
MP ('la piyasada cerraht ~ldh·en hiç 
kc.lnu:ımıştır. Kt"za mf'mlck .. ti'.!ki eler 
mikları g:ayl't aı.dır. Elde hir miktar 
İtalycın eteı·i vardır, Bu da tiık<'ndik

ten sonra buhran daha ziyadr:" ht!:"e
dılrbi ir. Kinin ve Ncosalvar.san dadıkı 

H"'r ,iki meınleket ayni maddeolt.ri 
}"l't~hıdıği için, )rkdıgrrine ıbıac 
l •pma,ğa lmkAn yoktu. Me l.iı, tü
tun, 7.ahire nı.Oı1ddeleri1 \"U:nurta, her 
iki mernlekf't• de yeth,ebilirdi. llll" 
iki mıf'rnleket bu madrl ten dı.t piyt.- hakkındO'ki nı:-iriyatın d"~ru olaL-..:~ınt 
u.lara utmak. hu u nda \>1rhiı-leri- :r"nnıe-tnıiyorum. Çunk l hü}o-Cıo1,.tım•z 
l\<' rt?k11ıbet f'lll"U."'kte ıdi. Butun bu hi- renıs mikyasta {rrngi \I' sıtmA rııü
dı~lerin haridnde Bı lp.ri tan, en ti- ı...'l.d,.J .. ~ne devam f'lm€'kled.r. K171byın 
-,.de ı. 1,. \·e tuz1n balıklarımı1.a ve klfi derecede stokları vardır. Şfoker 

Pf'k aı. miktarda uytiolerimiıe kar-Jı , lıastalı~ında kullanılm<ıkta ohın En
ialeb ı.Oıstermt-kJE' idi. B..ından ha ka ıüıin lw>lki a1almışlır. Fa't>at bu 
Turk.iye halmumla ·ının en rnu.him i13cııı yf'ı·lısi artık yapıııı1E1~1 bAşlan
.. l.Lt yeri Bulı;aristandı.... mı~tır. Bin;ı('nıtleyh ileri:\" l,,ir ııkırı.tı 

Bııl,ıarbtand~n aldtjım17. malların c;t-kilmt<il melhuz de;chhr. A\Tupıı 
m. 1ırıdıt .ka c pcynin. 'e pi) asada mi.i~tahı.aratı ) trine yrrli il.'ı•: mf'se~f'
Ç<'k aranılan mangal küm\i.ı:ü bulun- sine grlince, Türk doktorları t'SS>i('n o
m11ktadır. tedenbt-ri yerfi!ti olan ila..tr.r! ktt!ln.ı-

Hfl>r iki memleket ara!."lnda. yeni bir mağı bir prf'nrip oiarak k.-bııl rtnıi-:
ticıtrPt •nlaşrnası y;apdd~ takdirde, lerdir. Yerli ilaclanmız v~rk"n Avrupa 
ticA ı münR<e~tlt'r'.n daha ziyade ar- n.ü~t1ıhzarııh kullflrunak . :.ı~ıe-n dı) •ru 
taea"ınll si.iphe yoktur. def,ıldir. :fakat nrtice ıttl:-Rr :e mı:::nlt--

kelımiı.rle yapılttmıyıın illc..l~r ye1 ine 
Amerikalılar %eytin yağı Avrupa mü."1h1.hurah lıtu 1 lannltk m~c-

istiyorlar buridir .• 

Arrerikalılar, fimdiye kadar İ. pf\n• 
ya, İtıtlyadan Zf')1inya~ı almakta idi. ' dPrt.ıh~ f'dilf'n mik!.,r 
Harhdt>n rorırıt AmPn1<aiı1 ın bu. ı Banka kanununun 6-8 in 
ıneml kf'tlede 01-n tit·aıi mi.uıa5t'bM- . ci nuıddelf'rine tevfikan 
]eri ıı.uıılmı tır, Hatta it.al ·a i!e Anıe-1 ha7ine tara{ınd11.n vaki 
rika arasında tic.ı.ri mi.lna-"f'bet'E'r blı!I· teciı)·at olup ~da\'üldPn 
büUın durmU$1ur Bu \•a1.i;·tt kar ı- geri çf'ki!miş oldu~undan 
p;ında.. Amerikalılar, Ti.lrkiyeden 7.ey- bundan tenı.il olunan 
tinyf<ğl. al.mağa karar ... -~i:t:c-rdir. 1 

7..l"vhn ıhrac;ı.t ış1er;le, 11mırde ku- Bıı miktara banka kanu
rula~ ZE>yüny11ğ1 İhracatı;ılar Bir ·,.n nu muC'ibince 11lun mu
m,.~ul olacaklır. Bıı IC'ne 1t>ytinya~ı 1 kcıhili )"Rpılan emi<yon 
i,;-hh!alitımızın .miktarı henti7. taa)- İlt> rttı;kont mukabili ya
yün eımemi,:tlr. Bu itibarla Amf'ıika- pılan emisyon 
\'a nf' kadnr zrytiny • ihrac ed•le • 

l.S.7'8,!i63 

19.:i.11.4f.4 

139,3;, i ,Oi~ 

li,000.000 

212.0l~l.OrıO 

36a,357 ,o;g 
ceti hakkında h,.nüı. bir ,ev SÔ) 1e
mek mumkUn d,.lildir. - H. A. 

Banknot miktarı 
iı&ıve olununca 1:') 10 D-10 tarihin -

d"ki tedavülün um.um ~·tklınu Uç yii1 
ahmı, M>kiz milyon U( yüz elli )-'Mi 

Ankara 1.5 (A.A.) - Tiirki,.·e Cum- hin yetmi• d kuz: liraya baJığ olmak.-
h11ri'·"'t ~1"rrk~7 B<ınka~nda.n; tlldır. 

15 lfl 19'4-0 •ktemt itibarile baoknot B•ı yekiınun 338.3i2,950 liracı 'v('ni 
t'1'1"1tf"}'nD\ln n \•ad ·eti şudur: . 1 harfli n~nknotlardıtn.. miilt""b~ki~i 
B~nkanın a~ıhşındA ban- Lıra. ~9R(.129 lıram d;-a f'Ski harfli bank -
ka kAnunu mucibinrc notlanhn mületekkildır, 

Edebi roman Tefrika numarası 14 

Usküdar tramvay hattının 
rayları İstanbul tarafına 

nakledilecek 
Şt>hir dahilinde ,._.fPr yapan tnım -

\·ayların !Uzum u tamiratı içın icab e· 
dPn malıenır.nin ne haricden n(' de da
hilden teminine fİmdilik imkil.n bulu
naınadığı için Tramvay \.'e Elektrik 
ıdaresi bütün hatlarda çalışan ~~'abala
rın yüzde 13 ünü .seferden ~ ?'kmişlir, 

Tramvay tekerlf'kll."rine konul ın df'mir 
handajlar1n bulunamaması yliı.iındı:-n 

ıd.are bu kararı \"f'rmek mccb:n·ivC'iİn
d,. ka1mıstır. Di.i?E'r taraftan t:<ım\'"lY 

ra)•larınd<'l:n bir ("O~ı1nnn ycınlr'jtiril -
mesi için de ıdare Üsküdar tr;:mva·ı -
oınndan ray bulmak için faali3 ele ı·~ç
mi~lir. 

Domates ihtikarı 
davası 

5Arıyrrde mana"·lık yapıın Brkirin 
kurup atdıgı domatesleri 15 kuru'ia 

sıı.ta:rak ihtikclr yaptıı;ı:t tPc:;pit etiiımi, 
ve Adliyt>yP verilmi~tir. BPkir 7 nci. 
asliye cPzada yapıl11ın duruşmadA. ..şun
ları IÖylf'ınü;tir: 

* PAl\1UK İPLIGi - Sümerbank, 
pamuk ipligi müracaatlerini sıraya 

koymuştur. En evvel fabrikalar • son
ra tüc-cara pamuk ipliği verilecektir. * RUM,\.XYADAKİ HEYETİ}lll. 
Rumanyadaki ticaret ht>yetimiz önü
müı.deki hafta memlekelimiıe gele -
cektır. • 

* EGE TÜTlN MAHSULÜ 
Yapılan bir ht'~Aba J:Öre. Ege tütlın 

mınt3kac;ının ti.ıtun mahsulü 32 mil
yon kilodur. * IR.\.KL.\. TİC.\.RETİMİZ - Irak-
tan islenilen mallar arasında ana.~n. 

şeketlcme de bulunmaktadır. * İNGİLIZ TİCARET BIRLİGİ -
ME"mlt'kPlimizdC'n mal alAcak olan İn
Jı;ili:z Ticaret Birliği mümeş_'>illeri, A
dana \'e Mersinde tetkikat yapmak-
tadırl"r. 

Belediye 
* OTOBlSLER - Belediye, Yu· 

nanistandan otobüs alacaktı. Son ya
pılan müzakercltrd€', bu otobuslerın 
alınma~ına imkan olmadığı anlaşıl -
mıştır. * TRMl\' AY İD.\.RF.Sİ'>IN O'CO
Bİ...~LERİ - &şiktaşla Taksim •r:ı"ın
da i~lc)·en otobüslerin fiatlarında ten
zilat yapılmıı;lır. * TR.\.M\'AY ARABALAR! -
A1al2cme buhranından dolayı hir c;ok 
tramyay arabaları d<"polttra çekilmiş-

Çikolata vereceğim diye 
kız çocuklarına nasıl 

tecavüz ediliyor ? 
Samatyada terzilik yapan 18 Yil:tanJa 

Pantuhi adında gene bir kı7.. znbıhı.ra 

müracaAtJ,. baba~n Mina!;ın teca\·ı.izüne 
uğrayıp berbad edildiğini iddia etn1İ!I -
lir. Zabıta Minası yakalamış ve tahki
kata. başlamıştır. 

Bundan başka Zekiye ismınde g('nc 
bir kadın dün Silivriktlpı rr.erkcıin~ 

müracAat t'derek kızı S yA~nda Ncrmi
nin meçhul bir ~hıs tarafındnn kirle
tildiğini sOylemiştir. Nermin ciiin hü
klımet tabibi tarafından muay .. ·n~ cdi
lınce annesinin doğru c:;öyledi?:iı. anla
ıılmış ve tahkik•ta başlanmt~hr. ~er
min ifade~nde Silivrikapıda Vidin cad 
d€'sinde 37 numaralı evde otu1·an Ce-
vadın tPCa\"ü..züne uğradığını bild;rmi 11 -

tir. 20 yaşında olan Cevadın c;ikol.a.~a 

veı·f'C'eğim vadile çocuğu içeri alıp bu 
mc-nfur fiili ika etti~i. anla.,ılmıİlt!r. Ce
vAd dijn ak~m yakalanmıştır. 

Milli Müdafaa Vekili 
Ankaradan geldi 

Gözün alabildiği bir manzara orta
~ında hiç bir ırmağın akıp canlandır• 
madığı bir göl, hareketsiz sularilE" u
yur ;:i bi d uru)'·ordu. 

Kalay t•enkli yaprakları ışık altın

da erır ~ibi kıvrılmış bir kaç söi;:Ud 
ağacı, güneşle karışmıo bir rüı~it' 

)·ere yıkılmış bir kaç kalın kütük 
yukarıda söyle-mi~ olduğum tabloyu 
teşkil ediyordu O ıamıtnlAr ben bu 
manzaranın bulunduğu mevkiden OC~ 
kilometre uzakta olan bir fabrikada 
mühendi! olarak çalıtıyordum. Henti:ı 
yirmi yedi yaşlarında yÜk!'!elmi' bir 
dalga gibi canlı ve hari<ı. ayni za
mandı:ı. gönül me,.elelerindt" bir kc?le· 
bek ı;:ibi uçarı ve havai olan bir s::enc 
için bu fabrikada geçen hayRt ıekU 
hiç de tatmin edici bir mahiyet arıE't
miyordu. Ne ümid ettiğimi. neleri çıl
gınca bir ihtirac;:la istt"diğimi kenaUn 
de pek iyi bilmiyordum. 

.,_ Ancak 50 kilo domale~ ıdmıştıın. lir. 
Bu da 15 kuruş fiatlan aşağı kurtara- * FAKİR -ÇO(.lJKLARA HEOİ1F.-

Milli Müdafaa Vekili Saffet Arıka!l 
hu sabahki trenle Anbradan İs•,nıbula: 
gelmistir. 

Bir gün bir mecmuanın ~ahifr:"lerini 
gE>lişi gü:t.el karıştırırk~n Makl'nZinin 
simali AmerlkadRki Pembe Göl üze-
rinde yıt7.mıı olduğ~ hatıralara rast
lamış, bu pembe sular kıyL<:ında ya
~ayan in.sanların asit hüviyetlerini a
deta kaybedip 51!öh.ın ruhta. yarattığı 

sevkitabil harf'ketJerine uyarak ma -
cPralara kapıJdıklarını. yaptıkları i~
ll'rin !'Onunu hiç de a:öz önünde tut
madıklarını derin bir alika ilf' oku
muştum. Tarif edilen bu Pembe G#l 
ve onun atmo.,ferinde yaşayan hayat 
te iri benim daima tema,a. etti~im 

manz.aradaki geni:ş \'e durRlJn sulara 
o kadar benziyordu iti kendimi hay
retten alamamıştım. 

nıat.• Fındık kooperatifi, İzmiı·deki tcıkir ço- Üniversite Rektörü 
Muhak~n~. Murak9 he k<ımisyonun- c•.ıklara 400 kilo fındık gOnde1~mi-;ür. 

dan o tarıhteki domatl'<ı fiAtını ~or- * HAYAGAZl FİATL.A.RI - B••le-
Üni"er!lilf' :Rektörü Cemil Bilsf'l 

dün Üni\'crsileye .&::iren yeni tııle~yle 
F"Örüşmüş, kendi1€'rine mu,·eHal~iyener 
t~menni elmişti't. 

Filo1.0Uar tabiatın, hayvanl.-rın \'C 

hatta nebatlar mecmua~ının hali hazır 
için bir müdafaai nef<e malik olduk
larını \·~ bunun bir nevi sevki tabi
idPn ilıeri ~cldiğini, ec;:ast.a bu yuka~ 
rıki varhklaMn tE"hlike imkinlarını 

tekrar göz Onüne g~ti.ren hatıralar 

kuvvetinden mahrum olduktan için 
tecrübelerini bir felikete, bir öliim 
fikrine kadar görürcmiyeceklerini far-
7ederler. 

:ık üzere ba ka güne kalmı~ tır. diye havajt'.azı fiatlarının artır:lması 

Bir esrarkeş bir seneye 
mahkum oldu 

Kadıköyünde geı.C'.'rken zabıtiının 

JÜphf'si üzcı ine yapılan araştırmada 
ü:r.f'rinde 1 kilo 150 J;t:ram esrar bu
lunmu, oliln İ<mail, Ü.sklidar Adli) e
ı;inden firar etmiş ve bir müddPt son
ra kPndi.c;i a-e-lerck tc-slim olmuştur. 

[.,mailin muh11kemesi dün neticelf'n
mioı. bir ~ene- hapis ve 10 lira 90 ku
ruş para c-eza.«ına mahkütn olmu,tur. 

Ağabeysini bıçakla 

yaraladı 
Samatvacia Kumlu.le •Jk.•"'ıno:i:ı 15 

rıumarah evde otur•n Klzımta küc;,1..1!.. 
J~ardE"si 1( ):8.fında En\·er araıı:.n<ia rı
kan hır münaz.aada Enver avaheyisi 
Ki1.ımı bı(.'«;lkla muhtrJi{ y"'rlerlndı·n 
)aralamıştır. Yaralı Gııreba h.ashııneıü
ne kaldırılmış, carih yıı.kalanmı tır. 

hakkındaki teklifleri • tetkik elmekte-
dir. 

Maarif 
* İLK OKULI • .\.RD.\.- İlk okul oğ 

retmenlerinin kıdem zamları ödene -
cekrir. * GÜZEL S.\.'i'.\.TLAR .\.KADE 
1\1İSİ - Güz,.) San'atlar Akad,..nıi•:irıe 
alınacak talebenin imtihanları JUn bit-
mü•tir. 

* ANADOLUDAN GELEN TAl.E-
n•: - Bu sene Anadoludan .ft'hrimize 
gelen orta okul talebc<ii, o;;emtlerine 
}!öre, arta okullara yerleştirilec1..ktir. 

.. 

-

lmsalc 
Öğle 
ikindi 

14 Ramazan 
4,34 iftar 

Alcşam 

Yatsı 

12,00 
15,04 

o • o 

17,30 
17,28 
19,01 

İngilizlerin aldığı 
mallar 

İngilizlerin memlcketimi1d€'n çok ı;ze
rüş mikyasta muhayaaHa bulurmak i~
tedikleri malümdur. Bu münıt"t>b,.tle 
salahiyetli İngiliz murahhaRlarile An -
karada müzakereler cereyan ,tmC'kte
dir. İngiliı.ler ilk parti olarak hr<;; mil
yon kilo üzümle gene beş milyon kilo 
incir i.«:temektcdirler, Bu mnll"l':' ıhrac 

edilmtık ür:ere ha7.1rl3nmışhr. Ank:ııra
daki mü1.akereler ikmal edilince. der -
hal sevkedlleCt>kti"!", 

75 lirası çalınmış!,.. 
Aksa.rayda Millet caddrsinde J?J nu

m~ralı evde oturan Rahmı 1<1bı'.a.ya 
rrüracaalle e\'de döŞf;'me ~h~a .... ı alhn
c:la $akladığı 7S lira"lnın meçl.ul hir 
şahı~ tarRfından çalındı,Zını ıd~ia et -
miştir. Zt1.bıta hırsızı arflm;;\kt.ldır. 

Bu scbebledir ki in!ııı.n bu tabiat, 
bu •j~("lar ÜZ.<'rinde ifam~ıı: uç•ışan 
kuşlar. bu nebatlar mecmuası arasın 

da onların ya~ayı' kanununa kapılır. 

onun tesiri ''e hil·imiycti altında ka
lır. her tehlikeyi, ' ü ve mecburiyet 
mefhumlarını \'e nıhayf't vicdanının 

t"mlrle-rini unutur. Zıunanla brn de 
kPndimi bu manzaranın hikimiyet•rıe 
kaptırıyordum. 

1 HER GÜN BİR MESELE 1 

O zaman, bu manıaradaki hartket
si1lik ve aitr ruh ya\'İlf ya\"a~ içime 
dohıvordu. Haı'eket~a \'e can,;-11 bir 
in!'lan gibi ~omurtan ve zaman u.man 
adeta in~nlle~en bu f!ölün c-trafında 

dolaı,;ıyor \"e yoruldukça ye~il bir a ... 
ğacın gOlge:-1ine ııjınıp cebimde ~ıdı
jım bir poli!'I rom11nınl çıkarıyor ve 
aJı,ır ağır okumağa uğraş;tığım halde 
bir türlü muv~f{ak olamıyordum. 

Bir dalyan sahibi diyor ki: « Bu sene bol palamut ve torik 
çıkarsa, denize dökeceğiz, g eçen sene gibi ihracat olamı-

Ruhuında .şüphf'IPr, kuvvetlf'r, arzu 
ve ihtira,.ıar çarpı~ıyordu. Kimtıenin 

f<'liiketini istemeyen, her it-ini ölçü ile 
yapttn, bilha!isa f?Onül meselelPrinde 
aile faC'ialarından kaçınan bir gene -
dim. Hf'men her vakit gölün suları 

yacak ve teneke bulunmadığı için konserve yapamıyacağız» 
Günlt'rdenberi balık ("ıkmıyor. Dal

yan ~ahibleri ta.rafından, bu tlE'nckı 

balık mev!';im.i ~çin on bin<ien faz -
la amele tedarik edllmisıi. HrlC' gene 
dalyan AAhıbleri ıtnı.<ındııki mukave
l<'yr Jı:Ört' balık çıksın, çıkmasın, dal
)'Bn ~ahitleri amf'leyl beslf'mcğe mec
burdur. 

Bir dalyan salııbi diror ki: 
•- Bu balıkçılık pek: tuhAf bir it

tir! T.ım ha.hk çık1<('agı zaman. ame
lenin bır kı rnı da kaçar, başka bir 
İ"-f' jtİder. HRsılı. ba1.an o.ı •.k bulı.ıruz. 

amele bulam.'1yız; a,lllE"le buluruz. bi.
lık tularnayız.. Şjmdi bcl.ık yok •. • 

Dalyan sahibi bu 11özlt'ri söyledik -
ten sonra bu 'ne bol nıikl;ırda 

palRmur \'f' torik çık~cagından da en~ 
dke etmi ·r. 

c- Geçf'n $l"'.Df.' bı:r.e t>: ':1m\!l ve to
rik ilır:ıcalı mlunkündii. Akdc>niz ·o· 
lu fçı.ktı. YunRn ve İlal}•an balıkçı 
gemill'"ri .ınllte.ınadiv1•n ımanı.mı7..a i;e· 
lf"rek hRlık almit.kta idi. Bu i~dr·n yal
nız baiıkçılar dPıı.il, bu:z { br:ka::.ı da 
mPmnunclu. Çiınkü buz fabrika!"ının 

en biiyuk mü~tcrisi de baiıkçı genu- Bu ~ua1i dahran .sabi~ ·inP rduk, bana adrta göz kırpıyor, beni için~ 
lerı idi. ş;u ce\·ahı veı·di: 11ılmRık i!lltiyordu. Arıbır ve Binekler mo 

Bu M>nr, hol mikt.-rda palamut \"C c- İ!':ta:nbul halkınrian ba.,.ka bol not('l'fl \"1?1ltılarile etr•fırnda dOnüp 
tnı-jk ı=ıatacağımı7a rnlln dt>gıliın. Çiın- halık yiyen ~oktur. Hıı.lhtıki tuiu~an dolaşıyorlardL 
kü AkdC'ni2 yolu kap;ı.lı oldugu ıçın ~lıklar da, lst..ı.nhul ha!kının ihtiva- Ben i<;f? o eAAada fabı-ika Nhlbi 
h:ılıkı;:ı ~rmilcrinin J::t•!ınt' ine i.m - ı·ından fı:ııla olw·sa, para etm~·7. • .Df'- MrisyO VPrmolin'in karısı kum:Rl 
kan )'Oktur.• r.i1:e dökult.ır. Bu ~ene de böyle ola- Nçlı. 'iyah moıcli ·~ö1.lü, J"Ü?:el Mart'ı 

Geçrn ıır J milyon 280 bin lira- cağından korku.roru1_• dlı~ünüyordum. Bu gf"nc \"e ince ka-
lık balık ibı·ac rdilm~H. Bıı halıkla- Balıkçılar crmiyr.ti de İcılıtnhul ı:ıı- dına karşı olan df."rin ali.kama ra~ • 
ı-ın <'k.serısi torik, pahımut, pek .R7. larında tutulan torik \'e pıdam'.I~ Jı"ibı men bai{.lılıgım yakıcı hir "şk df'rcce
mikiorı da orlunMtu. Maam;ıfih bu ~lıkl;ır;ıı mahrrc •ram::ıkla nlf".ş~ul - ~İnE" v,;ırmıyordu. Çünkü ben Marfı 

!l('nC nıtlık <ılmoık için Yunani.<:tan \.(' dür. H<4hra ~elt>n ça.ı·elerdcu r~iri .şu- caı.ib bulman1a rafcmcn, ona bir hayat 
İtalyadeın da tf'kliflrr g('lmrkte:clu. t"A· dur: N~layamaz, dolayı ile onu bir kadının 
kat hu halıklaıı. pahalı ~ıUar a1ıınd1 Bnl palamut ,.r torik ~ıktıi:ı 7anı11n anlayacagı manada me~'ud edemf"Z • 
IOğuk hava \'BJ,t:Onlarile lca(;:ı, yolun - ınrktrblerdt>, kı .. !oı.larda !all'hfo) e ve 1 dim. Patronum Vermoljn bu .l(Ü7.el ve 
dan se"'kcdiJect>ktiL a krre yedirml'k... liıtil ktıdının koril<l sıfatilP iftihar e-

Anlaşılıyor ki. bu lt"ne. R:t'ÇPn J.e- Halbuki (oı-lk \"e ork:lno~ h.t'•kla - dt'biJir. Yaşlı hatlarına, hayattiyeti sc-
nclc! kadar halık Ja~ını\"a~agız. Bu rınd;ın mük('mmrl bir cur.,.tte korı - kilmiş ızö7 1erinc ra~mc-n böyle zarif 
\"aT.Jyet karı. ıııda flk ı gıbı hol_ pa- IW"rveler ysıpıhıhilir. B::tlık.rıl.1tr C'f'mi- bir kadına malik olmakla ~urur rlu
lı:ımul Vf' ton~ çık.a~s:a n~ )'ap;.ıı•agız.?. )"C-ti .ar..Mınd.an bir 7.al. koıHc•ve iÇ"\n yabilirdi vr i~te bütün malikiyeti de 

Doıl)"<tn ~hıblt>rının h\ıtun e-nd~e:.<ı de dıyor ki: bir ı'ftı••r , .• b'r m•rur ,. ·ı · d · . k .. h. . ıı ı too"" e!':ı csııı <"n 
oudur. Halhukı h9lı • en ı:nu un hır •- Bu da mümkiin ohıbilirdi. F'a- ilf'ri ~Cçf'mrzdL Mart'a bir aşkla ba.~lı 
gıda ma~d.r!>i old~ı~una s:ı:~re, gıda kı:ı.t terı"ke yok. Mrvcuci kon f'r\·e J olma.mama rağmf'n bu kadının bir gün 
maddPlf'rını~ de p.--ılıalılaJ~J;;ı b•r a.ı- ı fabriluııları trnrkl' hul11m1\·orl~r. Bul tıpkı romAnhırda olduğu ,:ribi mu _ 
radn hol m.•ktarda hı:ılık çıkmasınd;;n ·\"a1jyt>t karşıı:;ında bir bA!ık kon<er- \•okkat •- olsa ı..- .. • 1 •ıı ~ ·Lı· 

d d' ~..ı·r ., A ~ uc .. ım o R•1 C<'eµ ltı ı-
nr rn en ı"e '""' ıyol·. \'€! fabrik;ı~ı Rçmaga imk<1.n yoktur.• malini de- nedense dü!:'ünmek i!':lemi-

lını2a gr.ti~or! Her h· t<ılanan ölür Can;ın içinde bir şeyler n f"r;:idığ;ni, alnınızda parlıyRn ,.,.k, .. ti;"OrmC'k is
mlı .ı.annl'd.ıyoı ıtntıı Rr iıfı bu k~d«r kalbinin sıkı:,ıp gog~iinü a;l4;t:u hi<- li.rorum. Bu ya Itır benim •.in dcikü
ba:otlt mı.<dni7'.' Anneni1.ı ruyanızda sl'diyordu. Bülün gayrc-fint:: rô.kmE.n lüyordu. Onları t~kdi~ prfiyorum. Siı..i, 
gordüır;ün.uzü löyl nir:. &lki onu grlı.lerini )·akan iki dı:un.'l yaı;. yıı. - brniın knruyucu melC'~im ol~n ı::iıi 
gorf"ctiiniz g.-lnıiştir dı.).e, d•j i..tnd•ını. naklttnna yu\•1-1rJanını~tı. Dltşt.irdiigü l:ıkdis ("diyorum. H~yır. ölmivN·cğim. 
Sonra, bilirım, insan, ha.st:WındıQ 7. .. - bir şeyi yerdf'n almak i.<ttcı ~·hi E"~i!di. .l'nhyor mtı!':unuz~ KuvvPtli \'~ rf'n
m.uı. c<'w:liği kimseıerın )dnı.nda bu- yanaklarını gizlı<·e aileli. Dn~ruldıı~u C'İm, ya1amıık i:sli.ronım .. Bakın ıc:ın-

buki kımıldamak, oradan k~çm<'k. h•J 
#Ö71E"rdr.n. o a•f'şli parmakl2rdan kur
tulm11k i~tiynrdu. 

İcindP I>anki gir:li 
ya bRşlamış: 

bir aeı konuı:ma· 

- Ne oluyorı;:un? diyordu. Ne olu
yor,ı,;un? Ne-dir bu ıı.m yaflcırı. nc-dir 
bu uyufukluk, bu korku \"e ürper
meler! ... 

ltınrua mı ıster. ıan1<1n. yalancı bir öfke .~:..: de biı· fC'Yl<'r dt' işiyor.. H.ı ınlığın 
Rt'fkl, deri.o bir soluk g,nu~tı. Gene - Siı df'lisini7.. dedi. Dı.ı hastı:ıl.k pf"n('f'c:inde yumu~yAn, ;:!C'w'.t-r,ren \'Ü-

kadının E"line YjlPI ~n parmttkları kafanu.a bir yıfon saçmn fıkirl<·rın C'Udümün !':C'rlll'.$tİğini, nluk<ı.•:cın€'tc. 
ge\·fedi. dudakları tild,) .. "rc-k açıldı: J toplannıasına. ~eheb oluyor. Duı madan mucıı.delf'ye haı.ırlandığını, yenilmez 

- Annf"Din yanında olmao;ını isler me ına ~bc-b oluyordu. - Siz \'8t ınız y.ınımda .• .i:~c-r be- öhimd .. n bAhst"di,·or!llunur: .. D \'Bm el- ı hır ku\'\'elın dRma.rlArı:na akh~ını 
mıvdin R"..;tid., Ona, annf':'l'indPn balı cımekle fe- ni bırakm;:ızsanız, terkı~ın1l'.lSt'nız ha~- tiğiniı takdirde .hırakıp '.J·~·1m" kaça- ! hicı!"l'diyoruın. Bütün hunl~rı .siı ya· 

FakRt o, ne oldugunu bilmiynrdu. 
hiç blı· f<'Y bilmiyor. düfünemiyf)rdu 
Yalnı~ JZ:"07il'rınin önünde o k;ıhve 
l('ncri. dumanlı $fÖ7.le-r, kı ılmış, !R'

laşm11 dudaklarla Reşidin rı, hasta 
yüzü büyi.iyor, bü)"lİ)'ordu . Biıden -
bire şiddt>tli bir acı ile kendine t:ıf"ldi. 
Küçük bir feryad ko(\ftrdı, PannAk • 
!arını sık<ln o ateştf'n parmaklar Jı(O:-.\"• 
şemiıı:, rlini bırakmıştı. O u:ı.man 3r
kaya rlogru yıkılır ırihi luıydı ve eli 
ne korku ile baktı. Alyan~ parmafeı· 
na gi">mülmii tti. &.rı altın halkanın 
kenarından ince ince kan sıı.ıyordu. 

Hastıu:ıın \'firndii örtiilPrin arı;ı .rJ- ıvı.. ) e:ptıgını anlamıştı. ŞimQi J:ıa~kı ka hıç kin~yi i ~mt>m. }{ayır. 11.n- l"agtın, i!nlıvor musı!nu1. ~ .. ı;ıd·! pıvorsunuz Canan. s:iz .. Cu kln·ı·eti, 
dJt. kımL~dildı. Yat::ı:k\a dıindü~ Dum&.n- ff"yleı·den kor utmak. muha\'erryı u- ıncıni, b;ıbamı telaf.a verınıck doğıu Gene aclAmın duda.klaruıda acn)ib crı-ıı.rcti bana \'f'rrn !!OL Y-'·,iarınız, o, 
1ı gOzlcrini Cananın )"tılZiine diknıi;ti. nutturmak iı-tiyor. soyliyecek f-ey değil. Bah<1m ih•i)ar hır adaıı1. an - bir tehP. üm Pelirm~ti: 1 gi.ir:C'I. iyi ~özlcrinizdir. Kal\•iniLin hl'~ 
Ci!nın on11n iykP ltl'ndinP ~el ·~ni bulamıyordu. nf'min kalbi \'ar, - .Fakat ~iz ağlıyor1<unuz' dedi. nım i<;-in C'ndi~c ve ıztır::ı.U;<l c11.rplıqını 
anh•dı. Bakışlıtrı fimdi daha t<ıbıi ıdi. Görlcnni görmemek için b.1Tını r~- Gene kadın. ya~aı-~ dolı:ın ~fi1lc- Evet, bi.itun gl'yrf'tine rağm€'n ~z anhıtAn bu JZ:Ö7 yaşları ... Hrıyır ölmi-
Durtaklarınd.aki gergin. mustarib ma- m~ti. A~bi bir ta\•ırl.a. ac•le acıt'le. rini ondAn f'aklamak içın ba~ını C'e- yaşlan ateşt"n damlalar ı::ibi ~~krar yf'ccğim Canan, nıtqıl mukı:ıvcıtlf't e
na kaylx-ılmu !11. Göt.lf'rinı Rı>nc kaoı- 1 ateşler içinde ;,•nan o bu_.i.Jt e.'lnıcr vir11nşt.i. Filkat o. asr&rta giJzıcrini yanaklannı tsl.a.tmayA başlıyor, Ç<'ne- df'.'r~timi, na:ı:ıl galıb J:ei.dığ\nıı göre· 
nın sı:o7.lerindf'n t1yırmıyarak: ı e11,.ri kolonya ilP ui.ı.şturu;.ord ı. !-a, .. · aııl·oı~u. . . • 1 ı:in:: onıdan clbi,;-c~inin Uı<.nne fı..İ.· cekıdniz .• 

- 1 n" dıyc sorciu. Çok mu ha.'l- k.a.t birrlrnbir~ bu 51c8k a\ uc;r e-lı- ı - J!:,·et. 1z varsını1, dı:ve k ıtrar .r:uluyordu. C'.flııan• hu i mı Ö) le }-iit ateşle 
tayırn? Doktor ~hlike mi var drdi. nin hinni kapadı. •lef!C'n bir n~t"n - flti Si7. yanımda -ikrn biıtun tc-hli • KE'ndi kt'ndine: ·Büylc af;la.milk! tehiHııı. ediyorriu ki, g~ı·,c karlın, göı 
Halbuki hAna Jlf'k ydkında iyileş-Jp cene gibi sıktı. kPlrrin uzaklaştı~ını h~ edi)•onım. diye düştlndu. Hen1 de h;ı .. ta bir in- yaşlarile bulutiı:ttıilll ~Ozk.Hi. harrelle 
.kalkac;aı:;:ım1 .O\lemişli. Gene kadın hayrl'tle ~ını bldır- Hrıtta atr im, ıslıra.bım hııhflf'ıni7 gi- ııanın kar$ı~ında, Allahıın "'" huda - büyü~·crek ona b:ı.kb. 

Canan tı>hiııl; hır hıueket yı:ıpmı ıı· dı. O zama.n R riın ığtanıRk i.J1(-re bi Jteliyor, İyi hır ruh gibi :x:ni ko- ltılık: 0 V~ kalkıp kaçm;.ıı.. i~tt"di. Fa- &-lki ilk dt'f~ bu kaJo;ı.r ynkından 
- Neler r11yhiyın unu:t. Rt><İd! Hiç olanl bir çocuk l(ihl. ylı:r.unun buruı- ı-uyorsunuz. f-l<tlbuki aı~ ,gidin<·e. ce- kal. o, Alt"ŞlC'n parmaklar !"kr'!r el· bakışıyorlArdı. Can,ının urıtn kirpik-

hi.r tehlik~ ynk. Çoc.: k mu'!lunuz 11z? , mıı gö1lerinin korkun; bir 'fCkil.:k f'aretiı_n_,_ .ümidim hepsini b!'nıbc:. ~- !erine sarılmı~tı. Reı:idin d~~_:ouldu~u- lt>ri titredi. Islak göı. bebc.!r~eri koyu-
Sriy]e frn.1 ,l'yierı k('nd.inize yorm11k açıl ış olduğunu g(")rdU Onun sıcak 1ıp J!oturuyorl'ıunuz. O zaman n1uthı~ nu. başını kaldırmaya çalı '"ıı;,ını for- !aştı. 
avıh dP~il mi". nefe~ini yü:t.iınde hi!':~f;'tti. 1 bir uçurumun dihinP. d\ı~U)'onım. O- dü. Dudaklarınd;ıki tC'br<ı-um deı·in- KaJkmak için bir harC'kct yaptı. Fa-

Genc arlam d~rin lloluklar- alıyordu - Ne dr.ı:rıek bu? diyordu. Ne de- r.ada naıı:ıl ynn<lığı~ı. tı~ nd 1&1 n-n. ~- !~~mi,, ylİ;t.Ü t?Prilnıiş, ~oı·cri kor P- kat elini o ateş: J'ibi pa,rnıaklard11ın 
Csnı:ın koltu211nu çekip onun .karyn - m~k bu?. Olecek miyim. siivll'yin 6- ı ğuldu(ı;umu bOs~nız .. Sn:iı•n ne bu- bı yan:ırak, R"PnC adam: kurtarmak imk.An~ı:rdı. Sır erhenn€'m 
laınna yanıı:şıırdı \"e kolonya ,ı,esini leC'Pk miyim? Onun (çi-ı mi annemi yıık ıft-dakiırtık L<ılcdi~im~ i ı nas:! - gvet, ağlıyor~unu1 .. diye tekrar jı!ihi yanan gö?:lt'r~e. onu s.<lnki hüyü
al<ırrık }"'ilVRŞ ya\'a' bileklrrini, avu.(- ı;aJ1ırm1'k istiyontı" U7?- yoı-duğumn, ü1düj.ümU bilivorum. rı.fii. Ren:m için at;lıyor!>ur:uz!. Sizi lf'mi!tlerdi. Oldu~u yerde vı.icudünün 
lannı ıslıı.tıp oı:hı turmAyA başladı. Fa- Canan elini ÇC'krnf'k :çin bir hoıre- Bc-ni affediniı.. Canan, dffr'.liııiz. Fcı.- bırakmıyacağım, sizi hövle ~lı;:un l'riyip yumuşadıııtını, dü..,ür'lf~r l~rin bi· 
kat yUzıinrll'n a) "limayan o dıımnnlı. ket yApArak fAşırmış, korkak: kat v11.lvRrtrlm, ivıleşinceyl', ~Rhul yall<'kl;ı;rını1Aa Yl' 1 arh~. dud,k'.arı:ıız- linm('z bir delikten akıp ı;ı:i<M>rck ka· 
k&nlanmı~ gözler, hareketlerinı .ta?ıır- - Deli mi iniz? dedı. Neler ak- Olünciye kadar beni bı.ri1kn1ay1nız. daki o aı.arlanauş çocuk bükUluı;;ti, fasının boşaldığını hiS&Cdiyordu. Hal· 

Refidin başı t<'krar yastı~a dü~müş
lü. Hiç bir şl'yin farktnda deıZildi. Es
ki kuv\"etini kaybeden sönük Dır 
~esle: 

- Bir ı;ey mi oldu? dedi. Canınızı 
mı acıttım? 

Gene kadın kanayan parmaf:ıru Ö· 
hür ~tile örttü: 

- Bir ~Y yok, diye mırıldandı . N!" 
kadar kuvvetlisiniı.! Parmaklarımı bi· 
raı acıt tınız.. 

oyn~mağa hazırlanıyorduk. 

Bu dört kuırvel: Vermolin. bcD ~: 
. go•· 

mtn ruhu olduğundan habcrsız iD" .. 
nen ~uzel .MP:rt ve :fU yukarıda ~!1' 
yetin flsıl faili olarak itharn e 

manzara! 
bı1tt' 

Bir kaç haft.adanberi patron rrıd 
karşı şiddetli muamelelerini artUt' tif .. 
ve tahammül edılmez bir bale ~ b!f 
mişfi. Bütün bu v•ziyctleri gcnı~tıı'' 
soğukkanlılıkla karşı1ayorduın~.1rlJl.ı0 .. 
rağmen patron, karşısına son ırs'"""' }cl:l 
da !';esini yüko;eltcrek beni }co\':Illil 
tehdid etti ve: 

- Fabrikadan uzaklaŞıp gtdiniZ· dl~ 
ye hayktrdı. l;ıil' 

Bu esna.dA hiç de bcklcnilnıcYen çıl .. 
\•aziyel hasıl oldu. An!;ızın kapı.~~ 
dı ve içeriye 1'fart girdi. Beni 'o 
ce: ı..,ıl 

- Oh! Af{cdersiniz, kocam~ >"~:ııo 
zannediyordum, diye hafif bll' 
adeta aj:lar gibi söylendi. ~ .. 

Acaba gene kadın benim fabrl ....ı:. . iJı. 
dan u1.aklaşmama mani olmak ıç ~ 
zamanında odaya airCf('~ ~üdah~,.ı1' 
bulunmak lstcmi,ti? Içerıde . •eıttP 
kalmak istemedim. Müsaade ıs b' 
~yrıldım. Bir kaç s::ün patron bt.:' 
görmemezlikten s:ı:eldi. Fabrikad"dıtırıl 
lunmama istemiyerek katlan 
hiso;ediyordum. _ ~..ı..-ııl 

Bir gün göl kenannda . ~e1~.·:ıı' 
M"rt'ı rulara yelpaze haiınde , 
salan bir söğüdun_ altında u~~ .. 
ron1an ok.urken gOrdı.i.m. Ta''"" 1""111 
da hayallerinin heyecanile >"Gıı:ıl 
kadınların halsizliği vardı, 4a
ı·enkli güzel saç lan beyaz at.nıııtt ı,rıı' 
külmüştü. Gözl('rinin ic;-indc ~k'ft_r~, .. 
ı.er nemli Jı"ÖIJrCler dolaşıyordı.J· . il' ,1 
:undaki bir tül kadar hafif, ha,·!ll ~ 
Plbi<ie viicudünun ince hatlaruU 
tün ı;üzcllit:ile gö~teıiyordu. . ib' 

Onun neler duşündUgünü, ~ıı~t ~ 
lira~ dal~alarında bo,?.ulur ~ıbl d• ;06 
ııldığını f.-rkediyor, fakat o arı ct,.r't 
nunu düşiınerek yaklaşnıağ.a. 
edı:>mi 'Ordum. =v· 

. ' d• 
Sonra bilmem na.-c;ıl oldu. Jçırı tJ11ıt!' 

Junduğum manzaranın mistık,.' fl' 
ff-rine kapıldtm. Mart'la ş:öı 'o;rY' .. 
dik. Gi.Jlum. tı:cli. Gülı.i.ınsedirrı·.. ')_,tıı' 
caDımız ~özlıtrimiıden dökü}dll- ,ıct,ı' 
na gittim. Onun yasemin yilPr e ~ 
kcıdar tc-miz, ince parm<'klarırıt cı t'tJI 
rimc aldım ve ibadet cdi.\·cırtfl~ f' 
alevler içindr yanan dudak~•f~yaii ' 
türdüm. O kulağıma e&ilınlf 
yordu. yp • 

~Hiç bir feydcn endişelf'nrtU!'t:;.r~ 
lim, kocamın senden nefret ·t ~ 
tahammul ed~miyorum. Şirııdı)·tyıı il~ 
dar sana karşı •kladıgım st\'1&

1 }!;Ilı~ 
sOylüyorum. Şimdi hayali hır•,,,,.,~ 
yalnız ancak birbirimiz için Y'~ 
hm. Şimdi sen beni kollarırı1' 
hiç bir ş;cy düşünme!• ı:ııııı' 

ı" F Eirafıma baktım. Gölün ~u 'rtill· , 
göı. kırparak tcş'"ikkıir bak1.Y~ bil "1 
j:uçların. otların ceı:arct verıcı .,tıi•~ 
mıldanı \art \'at·dı. Ben de bı..ı Z 
orta!lındı:ı. !'tevgi~ne nıuk.a~lt ~, 
Jtim gene kadının ruhunda .\'' .1~, 
hayaUnda nasıl bir dcği~Jc:hlc ~ tJ. 
l:ınıı, bir fE-18.k:et hazırlayael-l:~t~5 
meden Marfa sarıldım. BU 5 ~irV-' tı' 
insanda öl9üyü unutturan, d rı f(l"f 
uyuşturan, iradeyi mağliıb e"frf:rı'' ıAı> 
zaran1n h_akimiyeti alt1nda t of ~ 
mid verdım. ümidimle sıarrı İ· ..r 
Benim için kocuın11 is_tikba iJI rJ# ( 
tcyi {eda etti ve bir g\.in °0 "'tlrP' 
raht-r bid yr:"ni bir haya~ u~,.p~ 
tonu>bilimiz fabrikadan uıa " 
arcıı ındeın $feçtiğimiz; manıat:j,ıı. ( 
yaptırdıfı:ı cinayetin, ruhuırt\J le ~ 
ratarak işlettiği suçun seviJICl ~ 
yordu. ' c< ~,,: 
Arad~_n bir kıtç ay ~c-çJJl k:altr'r 

num Mô ... yö Vermolin'ın 6'pl ~ 
OldUgünu ögrendim. Bir k•C:. rsı"'a-' 
çind.c uçarı tabiatım_l~. ha\"~ktl-_,ı , 
gonllım Mart'ın 8<'VS(ıs1.nden )c. bıF"'~ 
dan utaklafbm .. Za.manla ~~ ı~:il .J' 
haht olduğunu Oğrendigirn "

3
0 

t.1) ef 
fe!':İri altına ıılan man1.arıtr1~a}i.eı'1~,.. 
turucu, ölçüyü, irade ve ~ı..ı Ot "J 
kaybettirici se<~ı.liği önı..ı_ıı dt ';.• 
kendimden .l(eçti~mi ve net~arc'~; 
ve cRzib olma~ına ra~en ıJ ile 
~ıl mah\'etti~mi, hayatın~ 11~1 ~, 
~ımı ve Ve.rmolin'in olıt"'!~ ·~fil-

• nu-" -t H.beb olduR:umu tekr•r • 'ııli>1; 
n;ııyetin .aRırhJn önünde rrı:s i5tt"' "' 
cani manzarayla pay lcışrrıll 

Hava Kurunıu~!~ 
Y eti~tirdtğt gene 1 eıV 
lar orduya iltihıı.~,..ı::: 

k )1.l'I ' 
Ankara ıs (A.A.) - 'fur "'"' f 

1 ·...erel' .J.' rumu kamp arında yetı, tdıV" , 
dek subayı olan ve 1{.ı..ıtll ı>J '" J 
mesud tayyare mekt.ebUtde ~ ~ . ' 
tı·enmanlarını yapBn a:cn~J "";. , 
Kurumdan a)•rılmışlar<hC·ll .yır'_, 

gene havacılar Etimesud t ) tıı.v ı; 
le.binde gazetecilerin haıı~ \fit'~ 
riuk.lan bir hava göstcr~t rl~ l'~% 
ve öf;lC' yemrğlni davetlı 

1
:.r1" l'>- it~ 

yemişlerdir. Yemekte gerı~le f(I~ 
dan ayrılışları mUnasebetı ](, ~r ~ 
rumu b"'fkaru Şükrü J{oÇ9u~t'~~ 
ı;öylemi ve matbu3ta .}1ıt.lb , / 
sonra yeni tıubaylara ,-eılJll 
•eni vaı.ifelerinin eheroft1

1
• ~ f 

latmışhr. ıı1'-vr. ~ 
Bund?n 90nra Hava J{ıı~ııtıı1-V~,ı' I 

mesuddakı mekteb "'e ıeciJtf 'J(' f. 
hangarlarını gezen sr,aıe tl<'tl,v ,.f ( 
mlş oldukları jt'.enc Turlc. ııdıı•'....J 
stOrdü_kleri _,evk ve _he}:ee;~~ t;:tl 
ri~lerın mukemmclıyetııt ~ 
memnun ve mütebassil 

0 
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Bugünkü harb 
\'aziyeti karşısında 

Hindistan 
lla.rbin AJ · 

"-Oar - rıkadı. muhteıncl inld-
ı, ltah·a J s · 

)·•ııacakı · ~arın uvry~ uzerıne 
dı:n· _ arı '.'iO~ lenilen taarruılar A
di~taı:a .>aptıllan haya hucumları. 

0

Hin-
1,..,,1 ttı<'M-lc~ini gt:ndelik me\7ular 
du'IJ:a h ko. ·arak i'itidaddadır. \ ikla, 
hı I• arıta-:.ını, )'eni bir nizama 

hl•k . t' ,., J 1' l)E'n mih\"L'r de,·lt·tleri 
•Pon)·a .. " 1. • 

tıe d"' h · ne Utllz u p::ı.kt ,·e.;,ilc.,i:e. 
~ıın h' ·~ka hir bahıtnc ite Hindh.fan
'llPhe ır haJısctı1ır:ni. lcrdir. Fak<tt lıi<" 
diri :ıa lok ki, harjla ııiı:öniinr ~t.ril ~ 
l.q ~ lllııın bir kıt'.ı hüyüklüRti.nde o
~ 0\knra u· .r 'h . ' '&İldi 1 nuı tıın ı mal "dıtmı~ 
h,t h r. Onun da mibtakbel nizctında 
~ an.,i h' ti ı · ttrı;ıı h " ır <'\' chn pa.rınA 11yrıh11-

ltknıclmck imt.:ıto dıı.hilinrlcdir, 
Jtindi:)f 

den h Andan :wm:ın zııman ako;e -
ltkrli ab"rl<'r, bu 300 ıniJ~·onluk nıcm
İaıtitı.tı harh k:ır".'Lındaki ,-azl~·etini 
di~tan, t_de~ _nıahi~eltedir. VB.kı<t Jfin
dı.Jh:ıe .ln~ilıı!er tara(ındAn tatıılin e
Cİ.bi ln.i"itır. L\leS<"hi ona ne Knnada 
~~ n~ d" <"<"ııuh Afril..a~ı gibi bir 
lti,,d~rott h~ı..kı bile ,·crilnıcmistir. 
l.n er_ her ha, kaldırdıkfi'a )apı -
t.ri ~ıu.aı..<'rı:lcrdea hiç hir ~•nıM 
t;ıı11 g ır ""tice aluımamı':'hr. Hiııdis
Lllt'ri~n~. '~kİ.d<'? oldu~ Ribi, Jogi • 
f'a.k.ıtt L ırnaJe~ınde hır mcml"keUir. 
'ıı. h_. una tRg-men Hind istikl"linin. 
1'rJıı;ı~r laraftarJarı bile şimdi .HUJÜK 
tı$ltııf ~anın hulunduıiu vaziyet kar
dır. 8: nnR ~;ardım _Y:lpmağa t1tı.-nftar
thll~(ij_ tıdau hir nıuddet ev\·el, Hind 
hllltiıı rna~lar.ı, ikinri rci~terinio ağ7.İlc, 
ı, :'ln ltıthluman mcn1lı:k("tlel'ill" olan 
.. Udll'rin' .. . . 
"'~lıutı ı ıı::o~tern11,Jcrdır. ı':i:'.~r bir 

R E S M İ 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 

/ngiltere 
İngiliz rr.smi tebligine gore, Alınan 

tayyarelerinin Londraya hücumu es .. 
nasında, tehir civarındaki bir maha:le
ye bOmbalar isabet etmiş, l!iU ooı·uları 
patladığı i~in mahalleyi su b"~mı~hr. 
Bundan bai!ka mühim bir uyi.ıt yok .. 
tur. • 

Hava Nezaretinin de tebliğine göre, 
dün gece bombardıman 1ayvareleri 
Berlinde a!'keri hedefleri. Ştenik. Rot

ka. ~1aı;;debutJ(da petrol tasfiyeh<ı.nele
rini bombardıman etmi~lerdir. İn,,.iliz 
ta)·yare~r:ri Hıımburg, Emdcn'd~ki de
niz teı,;Ah1arını d• muvaffa1dyellı bom 
balar atmışlardır. DOrt JngiHz tayyare
si üılerinr. dönmemiştir. 

Afrikad.aki hava hareketlerine f(e -

lince: İngiliz hava filosu, ne~ne liuıa
nındaki vapurlara, ı:lala11ıkırana bomba· 
lar almıttır. Deniz tayyare hi;n~.ııtnda 
yanı:ıınlar çıkmıştır. 

Eritredt a.!!kert kamplar bombardı

man edilll'lıi, , burada altı kü;ük, iki 
büyük bina yınrnıftır. 

Di&er bir Londrı haberine aöre dt 
uzun menzilli İngiliz topları, bugün 
ö&Ieden biraz aonra Man,ın öte.;ine bir 
çok obüı atmışlardır. Si!, lnailiı: sahi
linde bulunan ıı;eyirci1t'rin, tooçuların 
ni'8n aldıkları hedefi ıOrmeierıne mi
ni olmu$tur-

/ ta[ya 

İta1yın resmi teblial de Ak.denizde 
İn~liz harb gemilerine yapılan lıücum
larrian bahsederken, bir dlitmJ.n kru
vazörünün zedel1r:ndi&ini, bir nakliye 
ıemıl'ine bnmbalar Laabet ettiğini kay
detrrıtktP.dir. 
iıaly•n tayyareleri, ,imali Afrikada

kl a .... keri hedeflere bomb•lar atmıt
lardır. 
İngiliz taY)•arelerinin hüc.:umlarından 

da bah~dılirken duııman tayyareleri -
nin Bingazi limanını bombardıman et
tiklerıni ve evlere bomba!ar dii~tügtinü 
kaydetmektedir, 

Ak denizde 

b]'"llk ~n tnl'ınltl..ctine ıcc:a\·Uı vaki 
r,,u, nl~ırsa, llind nııi~lünıanhıırı te:
liul\ı_ı~ u_;rıyanın tt7.ini tutacaklardır. 
ıı~tı 

1 
hır- ~\Jphc'İ7, l\Iısıra doı.;ru ~:a

dıt, l la!Jan hart'k~tile aloili.a ... ı var~ 
• · ttİ<l.f~n lngilizlrr bir çok Hindli 
htnlb.a~tı 1'İtntli ,fı..,ıra gctiruıi, lıu -
)•1>ıırıııı,.~dırlar, Bunlar llalyflnl~rın 
dtta.. ~rı. hi~ laarı·u1a ka.r51 mu -
Qtdır. ;aı:ıfe~ıni ıiztrltrine alını, .. 
lctrltrd U C:tng3,,·eı', kah.r1tınaı1 B"i -

loıı_ , "tt. lnJ!'iltcn·, l'nuınU Hııır!Jin 
''llıl~t~;:cıcrinde ha~ li i~tifad°" temin 

..,0~~;' tar.et." Hind milli komil .. i- inıiliz ve italyan filoları 
d, •d ~-'•, lfinfütanın i5tikla!ini d· arasındak i harb 
h~aı ' ılnıek i~in senelerdenlteri ra-

~lı,lı; ;~,\~~tta hu husu<;ta İngilizleri nası l oldu? 
•ıı~i b- e lehdid eden i\Jahl\tma 

Oir '"• . ıle imdi İnJİli1lcre n111zahir rBaş tarah l lnd sahifedel 
t11ırtırı 4 l·e.t a.lmı,tır. Son gelen bir tel-
lıııııı,~ G. antlj'nin ~inıdi İn~lizlcri muhribini batırmıştır. York, İtalyan 

il l ı torpido muhribindll'n kurtulan mı..i:rette-
l.ilıhrt 0 una Rİrdigini öğrenİl<ınn:. 

'lıı '• 1• nc)reHı,ri bir makaleılf" ııı-u- hl.tın icinde bulunduk:Jırı tahlisıye !San 
ıı.._..,: tıbı t dallarile "Plları ilive olmak üzert de
.~l'.ıb- \ ır: ·Biıyuk Britaııyannı. 
lııliJı- olnııtsı irin dua chn.-meliyiı. nize sallar indirmi~ ve ticaret tulü 
1 4."teıf · · me\-'ci ür:erinden bir İtalyın telılı Jı
tfi>tti ın ma(lübi~·eti nari mu7a(-
"kl.i-· d_tınektir ki, hunu da arr.u et- la.!!yonuna ArhtgHere mürettebatından 

bi;, lltnıı raiz delildir... kurtulanların bulundukl•rı yeri telalı-
l .. ~."'tr te le bildinnl,hr. 
:'.Cili~J raftan maharıc:ılar zat.en Bu har"ket, bu tel!{iz nı~Qjının İn-
~ıtıdi,t~:d taraflardır. GOrül~yor ki, ı:ıiliz kuvvetlerinin mevkiini tehlikeye 

ti lııttna. ~ iıç miıhim blok lngiliz - koymttıııına rağmen yapılmıştır. Havı 
_IUtı.d.i raı ba,laınışhr. ~7e)dj ve Sicilya JM"k uzak d<"gildi. 

iti_" '('hM~ndaki bu efkir deti~iklij:i- 19 temmuzda Bartolomeo Colleoni 
it.rıtlliı tbı nrdir? Ö) le anla~ılıyor ki, 
't lliJ l'tı lc.<'ndilerini tthdid tde:n ) e- İtAlyan kruva7.örü batırıldıgt 7.aman, 
'" •rn. - ,_ . b- • . torpido muhriblerimiı tahliııı har.'.!kf'tl~
:"ltııbJ ~ .. e-.anızma\ının ma ~3-etını d 
~ lırıı:ı.,." ardır. lngili7ler de z.alen Hin- rine iftirak etmi,ter, fakat bu eıo;ni\ a 
'" dornin~·on hakkı \·ermcoıt'k İtaly•n tayyarel_~ri ~atından bo~ -
~ ... ttda dı:tildirlcr. Ancak. hu iş baırdıman edilmışle_rdı. Bu kl!'yfıyet. 
L~ -. itlik ..ı·ı . 

1
. ç . k · ı ,emiler hı:rafından llalyan torpı:.fo. muh 

~dııı tuı mı"i ır. un u .vu .. I . · 
"'r ._...da )Aıdıgımız gibi Hindi ... tan ribinrf"n. kurtulanları~ emnıych u;ın 
' rılıl"k"l deiil, bir kıt'adır. Bu· herh11:naı diğ~r tf'dbırler aluın-.asını 
lt '1 l'rıtı.htrlir ırklar muhtelif dinler imki.nııı:ız bir hale aokmuşhır. 
~1 tıbttlif diller v~rdır. Hindi land~ Diğer tarıhan, muvaffakiven• t•
"ı.ı .. _ .>Ulu.rı 22.i dil \'e Jrhçe kortu - tır\"\"'İ.iC eden bu Ct'Jııırf'tli harc~etler 
\· -....... d k ı' 1 h k ti . ' 
11 

t bilı. rr. Dinll'rin adedi ondur.. yapılır ~n. ta yan. ava u~v~, erının 
~ ı, )et hurııırla ırkların her nev'i- ve bir Italy"n dt'nı7..Altı gemı!ının ya

rı.ılı\ ~"rtıı( et .. n\ek müınkiındiir. GO - kınlardı bulunduğu biliniyordu. 
~ tllt k' ~ li. lf' , 11 bıı)I<' bir n1emlekette: ,·ah- Ajıx'da ınc•k bir kaç kiı:;i ölrnüış ve 
il ltııt~·ıtı etnıek hayli 7.t)rdnr. Çün.. yl'r•lanmıştır. Ajax'daki hı~arlwr. sHt
~ııt ~. 1der, tam istiklllllc Hinlli'!; .. hidir ve su kesiminin ü~tündeo::lir. Bu 
lı~. Sllrr~ı tok parçalara _ •)·rllaca~uu haıı:arlar. Ajax'ın muharebe kabi.liye
~\ıı ... "nıp 7.a) ıflıl•«"•ıı:"tnt mı.ı .. tini hiç bir ~retlf azaltacak mahiyette 

tlliı lorıuu,lerdir. Buna raC-.nen• dt"'"ildir. Ölrnlrrin yakın akrabal~rı, 
-·· ~ •nıt. · ı " toı '"'11 ı · n fa1la nufu~ıın okın o .. mümkün oldultı kad•r ı;abuic.:, ölüm 
~ ti,-,lıır C'.~k '·ilıi.)'l'tlere bir nevi muh vak'a~ından habrrdar edil-M:ektir. York 
t rt: d;~rılrn.i,tir. in'11irler bu~u ~·~ da i~ hiç bir h11sar ve telefat yoktur. 
,,tiri a da te,-c:i etmek nı)"ttıw Bu hıııreki:t. iki küçük ve bir büyük 
~l!t.htr;<'n .. harb gelip ~·~~~ı,tar. İtah an torpido muhribinin kaybını 
t.~ •taıti .UJuk Brilan~a. HınW3tıı .. kab~l etmekle bf!rahf.r pek muhtemel 
~kııı \Unu bu harhdt:rt tonra •~ olııırak Neptune tipinden bir İngiliz 
~"tikı ~ «oıdt>n gcçire<'ektir. Fakat Jc.ruva7örünün bahnlmıt oldu,unu bil-

1"'-ktıı ilde ldırt' ...-kH ıyni olırak diren İtal!·an ba:şkumandanltj;ının teb
~~tttiı dır._ Hindlilerin hulllk 81U- liiinin bahis ınevt.uu etti«i harekittır. 
tr ~)ıı.,1.4~. lngiUere burlilıdan ıeeuis füı:fif Jru\'vttlf'rimlıle düşmAnın ha
~ktfd~n'an ve maltA."llıe ~·ard ırıı fif kuv\-'etleri ara.ııı:ında vultua gelen bu 
L .. ._ıı.ı 1"· Filhakika Hindistann1 'liıt ord çırpt.fntalardan sonra, filomuz. dti, -
L. ırtq . tt .. u 209 bin khidJr. F~ - · · d · "< •I ttııl~·onluk nühtt nararı el.ık- mın Uıyyırf'lerının Ort uat ıüren hü-
u.~ ltı.at ı . r.urnlarına maruz kalm~tır. '· ·~"d ı.. ""'. olurıı;a, bur~sının na- , '"\!~ •ıı ı İtalyan b11ı,kumandanlıj:ının tebliği, 

ı. •• 
1 

. r ın,.an tnl'rjİ!liİ ka~·natı o - . 
~~ttı11~ru.~u ... Daha lıt'dldrn. bir ~ok bu hu~umlar netıC"esinde, tayyare ge
-.,, ~tıl • lbgiliz ordusunda >·er al • milerimirden bır taneıinin ve ;a&-ır kru-
. t"> le l.ltı.uı·orlar. vazör Ierimiı.den bir tane!l'inin hllq_rı1. 
ı-ı~~".~ lrırıd · Af- u"radığını iddia etmiftir_. Faka_ ,t. haki-
)-~ . , tıyor ki, Jtalyan ların " h b d 
'tdın,ı,tih tik.Itri hırekit, bu Hind kattt, gemilf'rimizden ıç ınn e hiç 
t..~. ttrı. 1 • • ~ bı·r hagr vtı·a telefal vukua ge.ım.emi,-
~ ~1 . rı. ıtenio; I Pınf'Jİ nlıpıırtınuc I 
t. ıttr. Ulc- UJrluklarla k.arii!-J'-~cak- tir. Dnnııı.nma avcı tayyare erımız ve 

ff')· zamana bailıdır. hava dafi toplarımız. dört düşman tay-
"'- ı., l yareıini muhakkak ve ayrıca Ud dtlş-

.........__. iim.taz faik f E N K mın llyyaresini pek muhtemel. ol•ra< Petr 
1 

~~;~~~~=!';.Bizim tayyareıerımt~dcn o yangın 1 13 le~rinievvel gecesi. donanma ha~a 
f\ kuvvetlerıne mensub tayyarelerimıı 
lılÖrf Oniki adada Ll.go limanına bas1nn ha-

ltlİIJCft kadar una• hücum •tmı,ıerdir. Ku;lalau. 
atöl)·eler1r:. hanc._rıarı ve bir prtrol de-

!arar verdi p<>1'Uno b&bet!er vıki olmu• ve bur•-
\t!~,, ıs larda yangınlar çıkarılm .. tır. Tayyare-
\· l1lr~ .. (A.A.) - Rel!imİ bir tcb- Ierimi7in hep.!!;i, bu hücumdan salimen 
~~;ı,rı dun Baicoi petrol böl~ea-:.n- dônmüş1trdlr. 

ı ilil'angının vukua getirdiii ~niıaltı gemilerimiı. ı:le Akdenizde 
~ 4 milyon ley olarak t..h - muvaffaltiyetler kaydetmlşlerı:lir. De .. 

kl.edir ni7.altı ıemi.1erimiı4en ltir tanui. Cıt-
11.tc nova aı;ıklarında moterhotlar hirn.a~•-

llııe. ~l l!T\, fuıhı,Jarla nüfua sayı- 11nde ~yrf'den bet bi11 tonlllt.oluic ai-
d.tı ~ :;-• ırtık m'.deni uluslar- lihh bir ticaret gemicini ve Yado lim.a-
~ tiya,c \-'e kaıde halını ı.l... nında 3000 tonil•toluk diaer bir ticaret 
~ dt _ gemisini bahrmıftır. Dıger bir , deniıallı 
~~ 1J~ü!'cü nüfu~ ~yını.ımııı ıentimi~ Nıpoli açıklarında 3000 toni-
"~>ıl\ ~ !LKTF.ŞRININ 20 nci lllo hacmind• bir dW;man ia~ gemisini 
S.l'tll g\inil yanacağız. üçiıncü bir denizaltı gemimiı Uf' Sin-
~lt ~·~ sayılanların bu i~~e en J(8J'i açıklannda 8000 tonilitoluk bir 
~ İt.ri b· ti.marn ve ıayret go..,.ter- dü~m11:n i11ışP. 51emi~ini batırmı~lı:r. 

\o ·1'. il' tn"d~nİ}'t't ,-e yurd ö... 121 13 te,rinievve1 gece~. df'niı cU-
z.ütamlarJmır:, İngiliz hava kı.ıvvetlerilc 
iı;birliı;ti halinde Sldi-Barrarıide dil-\' -
man a_skr.r t.sıhAffüdlerini de muvafta
kıyeUe bombardıman •\mittir. 

· Ba~"rkilet 
l'il:ıti~lik U. Müdürlüğü 

H~KIKAT 

ilk tefrikanın huliUaıı 
(Yakub. Yenice l'ardarh f<'nc bir Sip;dtidir. Padişah 

Fatihin irade..-i ür.erine :\-tidiJlide ;yerle!'mek mt>tburi,·e
tinde kıdmı!' Ye burada e~" san·ati olan çfimlt:kt:"i1iği 
yaparken Katalina adındR "enr ,.-e dul bir kadını befen· 
mi,. ona e\'lcnme teklifindf' hulunmu,tur.) 

Yakubla Katalina'r.ın evlenmesi büyük bir hadise 
olmuştu. Bonava halkı bilA istisna, hatta denebilir ki 
Midillinin bütUn !Uıkinleri düğüne gelmişlerdi. Büyük 
şenlikler olmuş, yenmiş, içilni~ti. Bu akid adanın yınl 
sahiblerile yf'.'rtileri ıu-;;ısında bağlanan ilk bağ olmuştu. 
Bu mes'ud günü l.iyıkile kutlamak için adanın k.ızlaı·ı 
en güzel fistRnlarını giyip raksetmiışlerdi. Buna bir mu
kabele olmak üzere de Yakubun arkada!,iları kendi mem
leketlerinin türkülr-rini .!Ö~·leyip oyunlarını oynamışlar
dı. Şenlik !';abaha kad;:ır devam etmişti. Herkes 0 gece 
o kadar eğlenmi~ o k11dar memnun olmuştu ki aylar, 
hatta !t'ntler geçli-'1:i halde Yakubun düğünü sık 11k ta
hasıUrle yidedilirdi. ...... 

Yakub da tam bir !;aadt!te malik olmuştu. Ticareti 
gün geçtikçe inkişaf ediyordu. Evdeki muhabbetli \-'e 
tüzel zevcesi ~e ona bir yavru hediye etmişti. Yakub 
bu ilk oğlun_a Jlyas iıı:mini verdi İlyas henüz yürümeğe 
ba~larken bır kardE"fİ dünyaya geldi. Bunun da ismi 
Oruc oldu. Oruc iki yaşına basmış basmamıftı ki Ya
kubun bir ~çüncü oğlu doğdu. Buna da İshak ismi kon
du. ~i":ıdi ls~tık da kc-ndini kurtarmış denebilecek çajfa 
gelmışti. Yanı mınimini fakat aynı zamanda da sağlam 
bacakJarı üz.erinde duruyor ve ağabeylerinin oyunlarına 
gücü yeltiği kadar iştirak ediyordu. Anneleri ise dün
yaya yeni bir çocuk ;clirmcğe hazırlflnıyor ve doğması 
pek yakın olan bu çocuj:a çamafır hazırlamakla vakit 
geçiriyordu. Hiç ş:üphC'siz ki üç erk.ek çocuk annesi 
nlan bu k~riıncsı;ız bir kıı •rzu ediyor ve böyle olması 
için de dua ediyordu. 

Bir gün. akş:am üzeri Yakub tezgihını kapayıp eve 
dönmeğe hazırl11nırken ani bir fırtına çıktı. Birkaç da
kika zarfında fırtına ,iddetini artırdı. l\1üthiş bir rüz
girın önünde kAıri\ bulutlar ko,uşuyor1 kurşuni bir renk 
alın deniz kabarıyor. çılgın köpükler saçıyordu. Etralta 
dallu kırılıyor, ağaclar sökülüyor, bacalar yıkılıyor, 
çallıır çıtırdıyordu. Koşuşanlar, bağırış.anlar arasındil 
Yakub hemen dükkinını kapadı ve evine doğru koı;tu. 
Fakat rüzgiır ilerlemesine mini oluyordu. Sipahinin a:e
niş şıöjsünde nefesi tıkanıyordu. Bu bir fırtına de~il 

bir aletti. Buna evler, ağaclar dayanamazdı, belki rüz
gıir ıdayJ da yerinden koparıp yelkensiz, dümensiz kal
mıf bir tekne Jib~ si.ıriıkleyip rıötürecekti. Güç halle, 
ırndeleye sendeleye. rüzgiırı karşı koymak için öne doğ
ru eğilerek ilerleyen Yakub evine vardığı zaman çocuk
ların y;ı Rara!ile karşılaştı: 

- Baba ... baba ... anntmiz hasta ... çok hasla ... 
Rü1girın ulığı_, evin ı;atırdıaı araıU"lda kadının inil

tileri duyuluyordu ... YAlcuh hemen koştu: 
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Ne var? ... Ne oluyorsun?" 
...ı.. K°' ... Koş ... Ebeyi getir .• 
Ebe kaobanın tiı öbür ucunda oturuyor. Onu gidip 

~etirmek için Yakub karısını bu halde yalnız bıraka
::ak .... Bu halde bir kadın yalnız bırakılır mı hiç~- Büyük 
o'lu llyası ıOnderse olur ama dışarıdaki fırtına çocu~u 
kapar ve bir ~an çtipl.l gibi lJ.mbillr nere>·e kadar alıp 
uçurur ... Yok, yok gf'ne kendisi iitrneli ... 1',akat acı acı 

çatırdayen çatı daha nekadar mukavem<'t edebi!~rf'k? ... 
Kendisi uzakla ıken çalı kopar~ duvarlar yıkılırsa karısı 

\le çocukları ne olurlar?,, Ah şu fırtına bir durıa, fU rüz
ıir hi~ d.inse... I..ikin buna, im kin ını var? .. Bu çılı::ın 
kuvvetı kım teskin edebilir ... Ağlaşan, titreşen çocukl•-

1 
rının korkusunu ızaleye çalışırken içeriki odadan bir 
yaygara duyuldu. Yeni dogan bir çocuğun yayr.arası ... 
Yakub hemen içeriyr. fırladı. Yük~elen bu yayiara ile 
beraber dı,andaki fırtına durmu~. rüzı,-::iı,r dinıni,ti .. 
Sanki dışarıda hüküm süren o ~ılgın, o taşkın kuı.· vcti 
bu çocuk yaygaraın yenmifh. Hemen Yakub dünyaya 
henüz ~elen bu çocuğunu elleri ara~ına aldı... Ço<'uk 
yaygaralarına devam ediyordu ... Babası ona gülümsedi 
ve: 

- Seı;ini şe\·ıinler evladım ... Sen bize Hızır aibi ye .. 
tiştin ... İ5min Hııır elıun ... dedi ... . ... 

Birkaç sene ~eçti. Hızır şimdi kı:ı:rdc~leri ve kasaba
nın diğer çocuklari\e kumsalda oynu)'Or ... HPpsinin k:U· 
çüjü ttlduiu halcie arluıdaşları onu elebaşı olarak intihab 
ettiler, Bunun da lif'bebi Hızırın yılmaz, cesur ve kuv
vetli olmasıdır. Bu çocukların bnşlı<'a oyunları da harb 
oyunudur. Bu oyunda Hızır her zaman galib ~elir \-'t 

böylelikle itiharını artırır. Gerçi ondan çekinenler çok
tur, fRkat onu pvmiyen yok. Çünkü Hızır her ıaman 
zayıfları korur ve nnııt>ı;inin ona verdiği tekerlemeleri 
fakir çocuklarla payla,ır. Yumruk. tekme yiyip muka
bele edemiyenl~r onR gelir, öc almasını dilerler. İşte o 
zaman bttkır saqlı Hızır yumruklarını sıkar, ka1Jlarını 

çatar, ııözlerile atefler uçar ve kariısına kendinrlen da
ha kuvvetli birisinin çıkabileceğini hahnna dahi getir
meden, büyiık ve tehdidkir adımlarla mücrimi cez.a
landırma~a ~id~r. 

Bunun içindir ki. Hızıra karşı arkada~ları hem mıı
hııhbtt, hem korku beslrrler. Korku ve muh,_bbf't_. 
Uzııl" ömrü müddelincf!, Hızır, hep bu hisltri u~·andır
mıthr. Kih yalnız korku. kah yalnıı muhabbet, J;.kRt 
ekı;eriya ikisi brrabf'.'r. Şanlı ve :rak\Şıklı hir delıkanlı 
aldu;u zaman, onun knrkusunu a~ıklar, kıskanç koca
lar duydulAr. Ona }carşı muhabbeti dt> gene knlar he-:5-
lediler. Jı'tıltat o. alnı yük'iek, önü açık mintanının 

içindi" ıüne,ten tunçlaşmıt griğsünti gererek, çı.ıhk 
a;·akhırındaki pabuçları şakırdatır, \uı.lara kar'ı ka
yıdsız hıvırlarla geçPrdi. .. Likin ba;oan ,:eçE-n bir kızı 
bir an fazla c:rirmek i.stediği vakit. şakırdayan pabuçları 
adeta sürüklenirdi. 

Güz~l kızların bayı;ı-ın bakı,Iarına. te$vik E'dici ıü
lüm~emE-lcrine karşı Hızırın gösterdiği kayıdsızlık pek 
de hakiki olmasa ~erekti . Çünkü mehtablı geceleı-de 
d<'niz koku~ile dnlu çamların altında kendini leslim 
eden bir ıüzele ~öyledi~i Aşikane sözleri yıldızlar ara
larında tekrar ediyorlardı. 

(Arkn"il \'ar) 

·-
Amerika Reisicumhuru Ruzvelt 

Ruzveltin son 
nutku hala ehem .. 

miyetle tefsir 
olunuvor 

Amerika iki Okyanusu 
birden müdafaa tdıcek 

Londra 15 (A.A.) - Ruzvelt'in Al
man - Italyan - Japon ittifakına ce
\'aben söylemiş olduğu nutuk, bir ta· 
taftan İngiHılerin Alman taarruılar1-
na kaı'ft koymakla olduğu mukavemet 
karşısındaki hayranlığı, diler taraf
tan da inııiltereye gittikçe fazla yar
dımda bulunmak niyetini tebarüz et
lirrnektecür. Bu nutuk ayrıca Pa.ıilik 
ve Allantik Okyanuslarının müd•faa 
politikasını luh eylemektedir. Bugün 
kafi surette tespit edilmif olan hi~y 
varsa o da badema Amerika müda -
faaıı;ının hem AUantik, hem de Pl\slfik 
Okyaııuslarını ihtiva eylemekte C1lma
sıdır ki bu da fiiliya-tta AmerikanıR 
an'ane\-'i siya~etinden ve M.cınroe dok
trininin tatbikından ba1ka bir ~y de
gildir. Fıkat bu tatbik sureti Amerika
da ı;ıimdiye kadar olduğundan daha a
zimklır ve daha fiilidir ve •Amı!rlka 

karasuları~ prensipinden daha ileri 
gitmektedir. 

İngilizlere göre Ücüzlü General de Gaulle 

Mclbourne Arttwı gazetesine a:Ore, 
Avuştraly• hükiımeti, Avustr.ılya i~
birlii;ini kolaylafhrm~ olan iki Okya
nuııun mlıdafıı• siya,etini memnllni -
yetlı: kabul ~tmiftir. Bu suı-elle ikl d~
nizle da tema..-ı olan Av1.ıslralya Paşi
fik Okyanusunun müdafaasın• daha 
hafif bir ytikle ittirak: elmit buluna .. 
eaklır, 

Rumanyanın ifgallnl 
Sovyıtler nasıl 

kartılıyor 7 
Londra 15 (A.A.) - Alman ordusu

nun Rumanyadak:i •heyıtir mikta • 
rının yakında arttırılma!lll gittikçe 
kuvvetlenen bir ihtimal dahilindedir. 
Her r..e kadar buradaki Sovyet meha
fili. f.imdiye kadar Almanların rf'.s -
mi beyanatlarını kabul ethklerini 
~öylemişler~f' de bu bt>yanat haricin
de kJtaatın taarruzi mahiyette artırıl
masının Moskovada aksülimcl tev
lid edeceği rivayet edilmektedir. 

Mahalli İntelligence servisleri. Ru
manyadaki •Alman heyetinin .cithkçe 
kabarmakta• olduğunun peki.li. far
kına varmıktadırlar. 

p O k t Hür Fransızla r reisinin 
Amerikaya ve Çine Afrikada . bulunması bu 

beklenen ~!~~~~~-A~~!!,1:!!!~~"" karşı 

neticeyi vermedi 
Londra 15 (A.A.) - Timeı gazelesi 

Japonyarun. İtalya Almanya -
Japonya anlaşmasının akdi netict:ı
f'indeki hattı hareketin~ dair çok mü ... 
him bir makal• netrelmiştir. 

Time5 diyor ki: 

Amerikayı korkutmak ıayesilc ak
dedilmif olan bu pakt, onu bılikis 
k.ızd.ırmışlır, 

~cfi General de Gaulle ilf' merkezi 
Afrika hür Fransa müstemlekeleri u
mumi valisi General de Larminıııl ara
~;ında \'Ukubulan görüşmtlere büyük 
bir ehemmiyet atfedıJmektedir. 

Yeni bir lngiliz -
lspanyol şirketi 
Londra 15 (A.A.) - Hükılmetln Jda

re.ıııi altında İneiltere ile İspanya ara
sında ticareti inkişal ettirmek maksa
dile .. United Kingdom Commercial 
Corporation Spain• adında bir 'irkeı 
te kil edilmiştir. 

Bükrefle Alman 
pilotları 

BükNv.şte alman 

Bükreş 15 (A.A.) - .Riiyt•r• Dün 
Biikreşe 60 Alman pilotu ••lmı,tir. 
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lıtanbullunun köJıHi 

Sergiye düşen kitab 
Ankara caddestle Dtvanvoıunu bl

ribirine bağltyan sokaOın bir kıs
mını çıkıntı halinde bırakar<ı.I& 
otomobillere: cSJııe buran ld • 
11ıktır•, yayalara da: «Sizler bu
radan• der gtbl ince ve dar dik
liğini peıkeı çeken Cağaloğlu 
11okuşun.dan1 bilmem, ge,meyen 
var 1nıdır? Sankt, Jstanbulda 
vaktin kıymeti bilindiğini ubııt 
ıçtn açılmış olan bu yoku,, bır 
zamanlar, iki kıt'a arasındaki 
boğaza lruşbakışı bakarak Impa. 
ratorlu~un kanıxı can damarın
dan ~mmiş olan cDiiyunu U1nu.-
11ıiyet Os1nantye Var1ddtı Nu • 
hassasa idart.~ıni-n• binlerce mt .. 
mur11e sabah, ak~am dolar ve ki 
tarafındaki seroUere, eskide ır ... 
fan arayan bol müşteri bulurdu. 

Bu serg<lerden bir kaçı hıild yoku• 
şun şurasını burasını işgal tdt ... 
11or. Dün, buradan geçerken ser .. 
g!lerden birinde bir ka9 kltab 
gözüme ıııstt. Bunlar, bir gencin 
vakitstı ölU1nünden sonra teri! ... 
kesinde elden çıkarılmış yeni el· 
btseler gibi eskiler arasında dik· 
kati üzerlerlne çekiyorlardı. Bi
rinin pür ümld çıkışı aklım1117eldl. 
Bu bir tnti§ar degil, btr ıtüDündü. 
Bir damad kadar süılü muhar
riri. günlerct ildndan sonrtı. onu 
devrin en §Öhretll mecmuasında 
resimlerle ntşrettlrmiş ve da.
ha sonra. hayatı öğrenereha 
ikinci defa gerdeDe girenlerın 
azamtttle, kltab şeklinde matouııt 
ıahasına koymuştu. 

Şimdi, kltab unutulmu§, muharriri 
b<le kendini unutmuıtur. Im2ıısı-
11ı azasından olduDu idare heyetj 
•abıtlarındıı bellıl kıitibler gô· 
rüvar. 

Ah, Iltaııbul .. Sen kimi unutmtıılın! 

JSTANBULLU 

$imali Yunanistan 
Yunanhdır 

Atina 16 (A.A.) - Atina ajanst bil· 
diriyor: 

Giomale d'İtalianın hir makalesi, ba
zı ,vabancı ajanslardı şimali Yunanis• 
tanın etno1ojik vaziyeti hakkında ]ü ... 
nımıuı münaka,ıyı muriP pldu~ndan. 
son bir defa daha hatırlatmayı fayda
lı buluyoruz kt1 bu mıntakanın tam 
Yunanlılıiı münakaşa götürmez bir 
mahiyet arzetmek:tedir ve bu halk, 
bütün ihtimallerde1 Yunanistanın diijer 
mıntakalanndakl kan kardeşlerinin 
aynl yüksf'k vatanseverlik: bislerile 
mı.ıtehalU bulunduğqnu isbattan hali 
kalmıyara.ktır. 

Rumanya • Yugoslavya 
klerinıl isviçre francına 

bağlandı 
B•lgrad 16 (A.A.) - D. N. B.: Ru· 

manyanın dolar mevcudatının Amıri .. 
ka Birle,ik. Devletleri tarafından bloke 
edilmesi üzerine, Yugoslavya ile Ru• 
m•nya araıındakt klerinıı, İsviçre 
franıına batlanmı,tır 

Amerika ile 
arasında iı • 

Kanada 
birliği 

Vıfi~ton 15 (A.A.) - D. N. B a• 
janııının husuıi muhabiri blldlriyor: 

Amerika ve Kanada hükümetleri 
St. Laurrnt nehrinin k:ıyıs:ında büyük 
Pir 6&ntral ın,ası hakkındaki projenı.ı.'"l 
tetkikini kabul etmi4lardfr, Bu .antral 
iki ın•mleketil\ ıilih &anayüne elek
trik cereyanı verecektir. 

Bu heyet, bidayette Bük:reı civa -
rındıki ba,hca şimendifer merkez -
!erile petrol 111.holarının en ziyade te
cavüze maruz kRlabHecek kıt'aları et
rafında ururt ihtiyat tedbirleri •la -
eak bir müfrezeden ibaretti. Fak~~ 
Sovyet makamatı, daha •imdiden Hu
maııya hududunun rite tarahnda tah
şid edilmiş 20 Alman fırka~nın me•ı
rudiyetinden haberdardırlar. Fa\c.ı.ııt 
bunun, kıtaatın manevra~ından Laı::ka 
bir f'Y olmadıA:ını söylemekledırler. 

Japonya bu paktı Çan-Kay-Şck'i 

ma~lUb etmek. maksaclile akdetmiftir 
ve fakat hiç bir netice ha.ul olmamı,
tır. Zira Çan-Kay-Şek mücadeleye 
devam etliği gibi, Japonya, Amerıka
yı da korlcutamamıftır. 

Cumhur Rei.s.i Ruıvelt, paktın A -
merika efkirı umumiye!iinc hiç bir 
tesir yapmadığını söylemiştir. Ruz -
velt. Amerikalıların ekseriyetinin 
kerıdisile mutabık olduğundan emin 
bulunmasaydı beyanatında bu kadar 
şiddetli bir lisan kullanmağa aıla ce
saret edemezdi. Bununla beraber 
Ruzveltin beyanab üç taraflı pakta 
verilen tek cevab deCildir. Amerika
ı:ın Atlas ve Pasifik denizlerinde al
makta olduğu takviye tedbirleri di
ğer bir mukabeledir. 

Belçika Kongosu umumi valisile 
ahiren yapmı~ olduiu bir görütmeden 
avdet eden General de Larminat'ın 

verdiği izahata göre, Sudanla Atlas de
nizi arasında bulunan ve sathı meJıaha 
sı A\-'rupadan fazla olan bütün arazi 
~imdi artık hür Fransı.Uarın ~!inde 
bulunmaktadır. General de Cau1le, 
içeriye do&ru Tchad cölüne kadar !le
yahatine devam etmca;e davet t!dilmif
tir. K;ıhireye kadar gitmesi de muh
temeldir. General de Gaulle1ün Afri
knda. bulıınma~;ı K.;ıhirl'de hür Franı<"ıZ 
kuvvetlerine iltihak eden kims~lerin 
hamlelerini artırmaktadır. 

Ya r ın 

akşam 

[~~~~~~~·:~~~] 
Diğer taraftan Sovyet cüzu t.amla· 

rının cenuba doıru ilerlemi• Tuna 
deltasında kiin Chilca'yı ı.eçmif ve 
Sulina'ya varmı111 oldukları bildirıl -
mektedir. 

Bu cüzütamların Tuna havıuının 

cenub münteha11na kadar inen.eri 
ıpuhtemel &örülmektedir. 

Kalas yakınında Alman cüzü tam
lırile Sovyet cüzü tamlaı'l ıra.nnda 
çıkın hidiseler dolayıııile Rualır, ne
hir filosunu 4 monitOrle takviye et .. 
mişlE:rdir. Ruıların bu mınlAkada 12 
rnü!ellih gemileri vardır. K:ılas'ın 20 
mil aşağısında klin Reni de iıe a&ır 
topçu bataryaları yerlethrilm:1tir. 

Mahalli matbuat. Fraruııı gazetele 
rinden uıun iktıba.ıilarda bulunmuştur, 
Fransız gazeteleri, Sovyet Rusyıının 

kendi menafii doğrudan doj:ruya leh
likeye maruz kalmadıkça harek'!te 
R,eçmeğe mUtemayil olmamakla beraber 
Balkan vak.ayiinl dikkatle takib et
mekte oldui:una ifaret etmekfedı.rler. 

Rwnanyadaki komünistlerin kuvve
tini tahmin etmek mümkün delildir 
Orta halli Rumanyalı. bir Rwı işgali 
imkinın1 korku ile derpi' etm~ktedir. 
Fakat k~ndi araziı;inde Ruslarla Al -
manlar arasında bir çarpışma vukuuna 
mDni olamıyacaeıru müdrik bulun -
maktadır. 

Rumanyanın Alm•nlır tarafından 

i~&ali narilere h6, şekildi!' devam et -
ınelctRdir. Heyetin l?Aıları 1 halkın u.ra 
rına elarıı:k konfor için~,. yae;amak ..,. 
tadırlar. Fum11.nyada k.lnsı' elın m\.İ.I 
takil umurların pek Y•lnrula Gesta
ponun .. misyoner. ı.ihniyeti a,. -
makta olducunu ispat et"1'liyecek o
lanlar için hatırlamakla clduğu ta -
haffüd 'meorkezlerinde bulunmaları 
muhtf'meldir. 

Liberalizmin ıon bir k;vılcımı Ru • 
ma.nyada vbl mikyıeta dağılmak.ta o
lan ri~alelerde görülmektedir. 

Bu ri!{aleler, lejyoner l'ejiınin arll
zi ı.iyaından ve ittiftı:kların ve do.!t
lukların kaybedilmerinden h~ka bir 
netice Vf'rmemi1 olduğu beyan edil -
mek.tedir. 

İnııi.ltere ise bu pakta. 17 teşriniev
velde yani iki gün sonra Birmınya 
yolunu açaca{:ını bildirmek ıurrtıle 
cevab vermit bulunmaktadır. 

Tas Ajansının 
bir tekzibi 

Moskova 15 (A.A.) - Tass Aju.sı 

apı&ıdaki tebligi netrtbnittlr: 
Rôyler Ajansı, Almanyanın şark• 

doğru yayılması meselesine mutedair 
alarak halen İngiltere, Türkiye, Sov
yetler Birliği, Yuaoslavya ve Ywıaııh
tan arasında müzakereler Ct'reyan et
mekte olduğu hakkında Daily Teleg
raph gazetesinin bir haberini neı;:rıe.t

miştir. 

Tass Ajansı Daily Teleeraph caı.e· 
lesinin uydurması olan bu haberin ha
kikate uyaun olmadt(ıru beyana me
~undur. 

Avustralya 
Japonyadan 

aa,vıkili 

bahsediyor 
Sidncy 15 (A.A.) - Avu!ötralya Baf

vckili l\1enıies dün akşam sOylediii hir 
nutukta şöyle dern~Ur: 
•- Japonya ile Avuıtralya arasında. 

•imdiye kadar harb olmamıthr ve bun
dan böyle de olmamasını tf'mcnni ede
rim. Fakat ümid ederim ki Avu'Jtral
vanın İngiltereden ayrılacağı veya ı.e
yirci kalacağı z:annedilmiyecektir. Pa-
15ifikte hetıf istiyoruz, !akıt garib ~ey
ler crreyan ettiğini görüyoruı.. 

Önümüzdeki aylar zarfında silih t

malltı o derece ttrakki kaydedecektir 
ki hiçbir devlet Avustralyayı lıı:tiliya 

t.e.,ebbüs edemiyecektir.• 
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* llAKİKATİ GİZLEMFKTE 
Ne FAYDA VAii 

Evvelki gün ce-
zacılar bir top -
lantı yaphlar. Bu 
topl&ntının gaye:
.; ŞU Jdj, 

Memleketle bir 
çok ecnebi ilic
ları rk:;ilmi~tir . 
Bunla.r içinde ço
ğu 10n derece ha
yatidir,.. yerine y .. ı .ı~ı .nanıa -
maktadır. Me-seli ensülin .. , Şeker 
hıstalart için elzem olan bu iJAç111 ol
manıası bir çok zavallıları buhraua 
&evk.ediyor. Hatta, ölüme ... 

Neosalvarsan, Santonin gibi daha 
bir çok illclar da kalmanu,tır. EcLa
cıl!.r bunların henıerı hiç durm1tdan 
getirtilmesini, hatta ' kolipoıtalle ve 
"iPl'best dövizle &elirtilmesi llz.ım 1o·el
dii(ini ispat ediyor ve Sıhhiye Veki
lelinden Acil karar bf'kliyorlar. 

Halbuki İstanbul Sıhhiye mtidürü, 
daha bir hafta evvel, eazetelere mem
lekette E'k:ük uac bulunm•dığını ve 
bir buhrandan bahsedilmiyeeegıni söy 
}emişti. 

Bu, ya hakikati gizlemek, ylthut 
buhrandan haberdar olmamaktır. Bü
tün işi eczacılarla temastan, e<"U ve 
U•e Vl!]İyetini bilmekten, $1!hrin •ılıhl 
va1.iyctini araştırmaktan ibaret olan 
Sıhhiye müdürünün buhrandan ha
b•rdar olmamasına ihtimal veremey~. 
O halde hakikati gizlemek lıitedi. Fa
kat muhtac olanların eczanelere balf 
vurur:.ca aradıkları nacı bulamaırınkla 
her gün öğrendikleri hakikati cızle
mekte ne fayda VP' acabaT 

Bilsek de biT: de i,atifade etak... * KAYNANAYl KEHN 
KÖR ÇAKI 

Bir kıskanç, kaynanasını öldür .. 
mekten suçlu ... Muhaktme edill'yor. 
Bu ınuhakHrtede katilin hayreti, bizi 
de hRyrete dü,ürdü: 

- Anlıyamadım gitti, 
tırnağımı kesrniyen bu 
n"'mı nasıl kesti? 

diyor. Benim 
çakı, k•yna-

Kaynana · katili bu hadisede {ev -
kalA.delik görecek kadar saf ve tec
rübe~z midir? Zannetmiyoruz. Ona 
bu oynu oynıyan kör çakı değil, eli
dir. Kendi eli.. 

~andal Bed•a -
teninde bu &ün
lerde t'ıizim için 
p•k k•hkeşanl ra 
kamlarla mücev -
hf'r aatıflan olu .. 
yormuş. On bP.ş, 
yirml bin lirayR 
kadar hrlıyan ta, 
!ardan bahsediliyor. Pu·Janta ve elm&1 
yüzde iki yüz:, üç yüı fırlamı.t. 

Altın fiıtı dı 2285 kuruşu bUldu. 
Bunun y•nında bir de evvelki ıüne 
kadar Amerika bankalarında toplanan 
altın miktarına bakınız: 21 milyar 
dolar... Bir ıü&ü.rt arkadaf burııtıı:a 
hesabını yapmış, dedi ki: 

- 21 milyar dolar bizim. paramıı.la 
600.000,000.000 kAi:ıd r~ra eder, Müt
h~ şey azizim ... Bu para ile yeryüzün
de satın ahnmıvacak kıymet yoktur. * UÇAN KALE AVRUPA\',\ 

GELİYORMUŞ• 
Amerikaltların ,,ı~ 

içlnr on ~eki-ı; kifi ~ı · ' 

ile toplar, mitral -
yözl•r ve tonlar
ca bombalar alan 
me,hur tayyare -
leri İngilizlere de 
verilecek ve bun
lar Avrupa har -
bind~ kullanıla ... 
eaktruf ... 

, , .. ~r-"'' 

Artık yerde kalUeR ·~r lıalnt.il .. 
dığı, daha doğrusu }tele ıi.temir.ın 
hi, bir itiblıın1 sam ve pnı kalnıadıiı 
için bunlara .uçan kale• ler ismi veril 
me!'line ne: Jürum var? Sadece kale 
d~mek de k-Bfidir. Fakat.. Hayır .. Harb 
!lahaı;ında ilim va Un o kadar çabuk 
t•rakki ediyor ki, pek yakında bun
lllrın da moda!;ırun geçmesi ve yerlnl 
ıötle görülmiyen, elle tutulmıyan ka
lelerin ı lm•aı mümkündür. On tarı 
•eıiri kaleler• ll!imi verilecek ve ~a
liba insanları toptan uçuracak elan 
aınl bunlar olacaktır, Onun tçin l:>u 
günkü hava ejderlerinin ismi yerin· 
dedir. - 8. S. 

• 
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Futboldaki 
eksiklerimiz 

Hakemlerin maçları saatle degıl, 
kronometre ile idare etmeleri liz.ım
dır. 

Otuz beş sene kadar İevvel mem -
leketi.mizde başlıyan futbol faaliyeti 
aon bir kaç sene :ıarfında teşkilitıan
dırıld.ı denilebilir. Yakın zamana ka
dar yan hakemsiz maçları bile gayet 
rahat ve normal bir t.eliklti ile şey
rederdik. 

Hakem kurslan açılıp bu ihtiyac da 
karşılandıktan sonra, geçenlerde ye
rinde bir kararla bu it de ehline bı

kıldı ve eski birinci sınıf futbolcu -
lard.an başka hiç ltimsenın hakem ola
m1yacagı bildirildi. 

Futbolcularımız idman tanlannı, 

yani ezbere çalışmayı yeni yeni bıra
kıyor ve diğer q>or şubelerindeki ar
kadaşları gibi çalışmalarına mantıKİ 
bir ıtekil veriyorlar. 

Geçenlerde fehrimi;oe gelen Anka
rarun Maske ııpor takımı futbolcunun, 
her sporcu gibi, e,ohnan elbi.se!li kui
lanması lüzumu hakkında iyi bir nü
mune oldu. 

Huli.sa, futbol işlerimiz artık düze
liyor; futbolu eskisi gibi bir oyun o
larak değil, bir spor blarak J(örüyoruz. 

Gonül, bu işlerin çok daha çabuk 
yapılıp bitmi' olmasını. isterdi. Aiaa
malih geç olsun da temiz ohıun, di
yerek de kendimizi avutabiliriz. Te -
miz olıwn derken. artık .futbolu, tam 

ve- en modern ıteklinde oynamak ga
yesini lstihdaf etmeliyiz. 
Halkımızın en çok aliıka gö!iiterdiğı 

spor olan futbolu hiç olmazsa, kusur
•uz, daha doğrusu nizami oynamalı
yız. 

Çoktanberi zihnimi kurcalıyan bir 
nokta var: Hakemlerimiz,, oyunları 
niçin kol uatile idare ediyorlar? 

Ekseriya, hakemin oyunu fazla ve ... 
ya eksik oynattığı hakkında dediko
dular işitiriz. Bunlann •~lı yoklur 
demek 1.iz.ım .• Hiç bir hakemin böy
le bir wulsüzlügü ve tarafgirliği ya -
pacajını düş:ünemiyorum. Mıamafıb 
boyle haller ekseriya in.sanın elinde 
olmadan da vukua gelebilir. 

Benim bir kronometrem var: Fut .. 
bol maçlarını ekseriya onunla t.akib 
ederim. Bir kaç defa hak~min yirmı.. 
otuz saniye ek~ik veya fazla oynai
tıı;uu gördüm .• Taymavt• lan da he
aab etmiyor değildim. 

Hakemlerim.ize: birer lcronome lre 
lizım! Daha doğrusu teşkilit., her 
stada (topu topu iki ııtad) bir krono
metre gönde~e ve hakemler bunu 
kull-.nsalar, bir kusurumuz daha ek
silmiş: olur. _ 

Bir futbol saha.,ında çiz~leri çizer
ken, ölçülerde na. ıl liübalilik gOster
miyor. kalenin enini na!i!ıl adımla ta
yin etmiyorsak, futbolda da luymed 
ohı.n ve ek~eriya bir takımın mağlCı.
biyet veya galibiyet Amillerini içine 
•lan, küçük •aniyeleri ihmal etme -
meliyiz.. 

O vakit kimse, hakeme fa-z.la veya 
eksik oynattı demez, hem otorite ar
tar, hem de doğru i• yapılmlf olu~. 

Füruzan. TEKiL 
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~ RADYO İ 
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Bugünkü proırram 

18.00 Pro~ram. JB.03 Konu~ma, 18.30 
KonUfma (Oı, politika), 18145 Çocuk 
saati, 19,15 Çocuklar için mür..ik, 19.30 
Ajans. 19.4S İn~"'8Z heyeH. 20.15 Radyo 
~a1.etesi, 20.45 Müzik. 21.10 Konutma, 
21,25 Semai ve tarkılar. 21.45 Riyaseti
cumhur bandosu. 22.30 Ajan~. 22,45 

• Cazband (Pl.) 23.2.'i - 23,30 Kapanıf. 
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~ HALKEVLERINDE ~ 
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Eminönü Halkevinden: 
Bu aWm ~at 21 de Cağaloğlun~ 

da.ki salonumuzda Halkevi reısi Yavuz: 
Abadan tarafından bir konferan.! veri-
lt'!cek ve Tem~! şubemi7. (Atef) piye
~ini temı:;il edecektir. Gelmek bileyen
lerin davetiyf'lerini büromuzdan alma· 
lan rica olunur. 
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3 1 1 
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8 I~ • 
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Soldan aia ve yukarıdan aufı: 
1 - Siyah - Bıçkı. 2 - Arabca, 3 -

Yanyana iki i~im. 4 - Bal yapar .. 
Kör. 5 - Alfabede sıra ile üç harf -
Mükemmel. 6 - izcilikte bir birlik .. 
Göı rengi. 7 - Gazeteler. 8 - Ede
biyatta bir tabir. 9 - Bıçağın büyü
iü ... Necileye faslleai.nden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 g 1,,. A NIA D O L UI• 
2 AIZ AK• L UIAIB 
3 N A• A IN Dl• RIE 
4 A KIA N sıu L IA R 
5 Dl•INI S • BI 1 • E 
6 OILID U B llT Tll 
7 L U • IL ll i T • IAIZ 
8, UIAI RIA • iT A L l 
9 • IBIEIRI E L]zı 11• 

Fen Ye Teknik 
LlM! ve Üniversite talebelerile her 

sıruf fencileri ve teknisyenleri ali.kadar 
eden bu aylık mecmuanın 7 nci sayısı 
çılcmıft:ır. İçinde: Ziya teorileri. başka 
dunyada hayat. pH ve uf suyun pH'ı 
harb ga7larmın fabrikasyonları, Mu
sattah küreler hakkında fimal fecri ve 
mıknatı" brtınalan, radyomuz nasıl iş
ler, be~inci sayıdaki m~jkifatlı mesele
nin heJli, ba~lıkları altında kıymetli 
yazılar bulunan bu mecmuayı hara
retle tavsiye ederi.z. 

Su ltanahmed birinci sulh hukuk 
mahkeme inden: 

Nadire ve Atıfet ve Yakub ve Ni
yaıinin ı.ayian ve mü,tereken muta
sarrıf oldukları İstanbul Sultanahmed 
Akbıyıkta Cankurtaran cadde ve so
kağında eski S. yeni 86, 88 kapı ve 
76 ada ve 20 parsel numaralı ve llZ 
metre murabbaı mesahah ve hudud 
"e ev.!ah va11yed ı.abıt ve kefil ra : 
porunda ve tapu kaydında yazılı bah
çeli bir bab ahf&b hanenin izalei şu
yuu zımnında füruhtu takarrür ede
rek müzayedeye vazolunmuştur. He
yeti umumiyeslnin kıymeti muham -
mtonesi (1600) bin altı yüz liradır. 

Birinci açık. arttırması 8 11 940 t.ari
hine mu~adif cuma günü saat 14 ten 
16 ya kadar icra olunacaktır. Kıy .. 
meti muhoımmenesinin *;-75 ini bul -
duğu takdirde o gun ihalei kat'iye~i 
yapılacakllr. Bulmadığı takdirde en 
aon arttıranın taahhüdü baki kaim.ık 
ür.ere on gün müddetle temdid edile
rek 2 nci açık arttırması 18 11 940 
tarihine muqdif paıa.rte5i günü .sa'it 
14 ten 16 ya kadar icra kılınacak ve 
o gün ton çok arttırana ihale edile
cektir. İpotek sahibi alacaklılarla dı
ğl!'r alikadarların ışbu gayrimenkul 
üt.erindeki haklarını husU!(İlf' fAiı 
\'e ma-ıırafa dair olan iddialarını ev
rakı mii_!;pitelerile 15 aün içinde bil
dirmeleri lizımdır. Aksi halde hak ... 
ları Uıpu sicillerile dblt olmadıkça 
satış bedelinin paylaşma-ııından ha .. 
ric kalacaklardır. Müterakim bı!U
mum vergiler borclar1 nispetinde his
ıedarlara ve telliliye ve vakıflar ka
nunu mucibince verilmesi lizım ge
len 20 stontolik taviz bedeli ve ihale 
pulu ve tapu masrafları müşteriye a
iddir. Satış peşin para ile ve tapu 
kaydı mucibince "e icra ve ifli.! ka
nununa tevfikan icra edilir. Arttır .. 
mı:t. fartname~ işbu ılin tarihinden İ· 
tibaren mahkeme divanhanesine La· 

Jile Juhnmı,tır. Talib olanların kıy ... 
meti muhammenesinin % yedi buçuğu 

H~KtK~T 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu • 

Satınalma Komisyonundan : 
18/X/1940 cuma ıünü Rlt 14 te Beyoğlu İstik18.I cadde.sinde 349 numa

rada Liıııeler Muha!'ebeciligindc toplanan Okul Komisyonunda 798 lira 89 
kurut keşif ~delli İstanbul K.ıı Öğretmen okulundaki elektrik tesisatı ac;ık 
eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele: Ek,.iJtme bayındırlık i leri genel, hu usi. ve fenni ş:arbıame
leri, keşif huli.!8-ııile buna müteft'rri diğer evrak okulda görülebilir. 

Muvakkat teminat (60) liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhüddc (500) liralık bu iı-e bcnz<'.'r iş yaptığına 

dair idarelerinden almış oldugu vesikalara istinaden i-ı;f.anbul Vil.&yetinc mü
racaatle eksiltme tarihinden 8 ı:cün evvel alınmış ehliyet ve 1940 yılın.-ı aid 
Tif'oret Odası vec;-ikaları v" teminat mı:ı:khuzlarilc Komisvona "elmeieri. (9349) 

İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 
Askeri ihtiyac için 17 '10 910 ~ünü ~at 11 de pazarlıkla elli ton makarna 

satın alı.nacaktır. MuhRmmcn bedeli 12300 liradır. Kat'i teminatı 1875 liradır. 
Şartname~ hers;tün Komisyonda J!Örülebilir. i .. teklilerin belli gün ve saatte 
kat't teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmel~ri. (9689) -Askeri ihtiyac için 21 10 940 günü acıt ı:; 1e pazarlıkla 40 ton sadeyağ 
<;atın alınacaktır. Muhammen bedeli 60.000 lira olup kafi teminatı SSOO liradır. 
Bu ya~ yirmişer ton olmak üzer~ ayrı ayn laliblere de ihale edilebilir. 
Şartname~ herstün Komisyonda s;:ôri..tlcbilir. io;teklilcrin belli gün ve saatte 
kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (9830) -"Askeri ihtiyac ıçın 19 10 940 günü ~aat 10 da pauıırhkla 300 aded su fıçısı 
nümunesine- gore AAtın alınacaktır. l\'fuhammen hf'dcli 7.500 lira olup kafi 
teminatı 1125 liradır: Şartnamesi hersrün Komisyonda ,::Orül(?bilir. ic:ıtekülerin 
belli gün ve s.aatte kat'i teminatlarite birlikte Fındıklıda Komut.cınlık Satınalma 
Kombııyonuna gelmeleri. (98!)7) 

Rami kışla~ında bulunan 1905 aded köhnc- foti.n ile- 520 c:ıdcd e!-;ki boş 
teneke 17 10 940 ş.riınü saat 16 da Rami kış)a!';ında pa7.arlıkla satılacaktır. is
teklilerin belli ıtün ''e saatle yiızde on be$ teminatlarile birlikte mezkür ma
halde hazır bulunmalan. (!)931) -A'!kcri ihtiyac için 19 birincitc rin !l4(l J?ÜnÜ saat 11 de pa1.arlıkla 60 ton 
ndun satın alınacl"ktır. Şartnamesi h('r$?Ün Komi!'iyonda s;törülehilir. İ!litC'klilcrin 
belli gün ve ~atte vü,.de on beş kafi (('minatlarile birlikte Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (!1932) -Frn Tatbikat Okulu için 18 ·ıo . 910 ~ünü s?at 15 te pazarlıkla 30 kalem 
muhtelif cinı. inşaat mal.İt'mC!'iİ satın ı:ılınacaktır. Keşif bedeli 2!')91 lira 50 
kuru~tur. Şartname!'i. hers;tün Komi.5yondR ~örülebilir. isteklilerin belli ~ün 
ve s11atk:' yüzde on beş tcmirıatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komjsyonuna gelmeleri. (9!130) -Otoparkta yapılacak çatı VC' ~u borul~riJf! dcrel<'rin tamiri işi 5 ikincileşrin 
940 ~ünü saat 10 da it.cık ek~iltme ile yaptırılflcaktır. Kt"şif bedeli 8204 lira 
90 kuruştur. İlk teminatı 615 lira 37 kuruştur. Şartnıı.mesi her ı;:tün Komisyonda 
Jrörülebilir. İ.ıı:t«>klilerin belli J{un ve ıuıAtte ilk teminatları ve istenilen ve~i
kalarla birlikte Ftndıkhda Satınalma Komi<; ·onuna ~rlmclcri. (9933) 

( Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları ) 
Marmara t_i,,ii Bahri K. Satınalma 

Cinsi Kilosu 

Lihana 25000 

Komh·~·onundan: 
Tahmini fiatı 
Kuruş S. 

5 ) 

Pıra~ 37500 4 ) 
i<panak 37500 8 ) 
Patates 70000 6 :;o ) 
Kuru so{fan 70000 5 50 ) 
Semiıotu 6000 5 ) 
Salça 5000 25 ) 

Umum tutarı 
Lıra 

ıs100 

1 - Komutanlık kara erlerinin ihti.racı olup yukarıda cins ve miktarı 
yazılı 7 kalem ~cbze kapalı 7.arf usulile eksiltmt'yP konulmuştur 

2 - EksHtmesi 28 birin<'it<'şrin pa:r.artt'si ,(!Ünü saat 15 te İzmitte Tcr
~anekapısındaki Komi~yon binn~ırıda yapılacaktır. 

3 - Bu i~e aıd şarlnı:ıme Knmis~·ond11n hcdelsi:ı.: olarnk alınabilir. 
4 - Ek.tltmerC' iştirak f'd(?cek istC'kJiJ,.rin 2400 c;-ayılı kanunun L~trırlifü 

ti("aret ve~ikalarını Vf' 1177 litR 50 k1.ını-:l.:tn ibarrt ilk teminatl~ri1to birlikte 
tanzim edecekll!ri teklif mcktublarını muavvrn gün ve saatten bir saat fV· 
veline kadar Komİ!'lyon BAı;;kanl"ııtınR mür;ıcaatleri. (OODS) 

Istanbul 

Cin:;i 

Ekmek 

Motorin 
Benrin 

Ziraat Mektebi 
Satınalma Komisyonundan : 

Miktarı 

Kilo 
40000 

Fi:ıtı 

Kuru$ 
10.75 

)~ 

36 

İll· teminat 
Lira K. 

322 :;o 

23R 88 

Te~Hm yeri 

~1eklt"hdr tcs1im alınır 

\'C kiloda 75 santim 
nakliye verilir. 
~lektehde teslim 

Cin~i. mikhtrı ve trcılim yeri yukarıda va7ılı İ!llhınbuT Ziraat mckt<'hinin mavı~ 
941 ıııonuna k~dRr ihti~·at"ı nlı:ın ekm('k. mntorin ve hf.nzinin 18 10 910 !'Uma 

ıriinü ~aat 14 te BE"voğlu İ~tiklal cndrlcc:ıi 349 numararla I~lc;-el<'r f.1"uhaseheei
liiı:ind!" toplanttcak Komİ!(yond.:t acık t"k,.iltmC'si :-.·pnıhı<·ı:ıktır. İstrıklilcrin belli 
uatten PV"\"t>l Muha<;('bc vernt'~ine vatıracakl~rı ilk temin:lt makhuzu ve 940 
m11li ~lı Ticarl!'t OdA"I vecıik~ ... ilr hirlik!C' rk5jlfmr. ~~:ı:tindr Knmi~yon11ı mü
r:ı:caa_t t"tmeleri \'e- evsaf ve şartnamekri hergün adı geçen ltfuhaı;cb<'ciliktr 
Jt"Örüp ökrf!nmelcri. (9~18) 

Emlak ve Eytam 

Satılık 
YER İ 

Bankasından : 

enkaz 

-

1940 1 nci Te..şrin 

CVMHl./RİYET hayrdm111~ 
mahsv.s f e. vRa!ade 

PİYANGO PLAN/ 
İkram/ye 
adeciı , 

lkl'ami)re 
n7tk tarı 

f~ramiytt 
tutarı , 

liRA L ,,C' A 

1 60 000 60.000 
ı 20 o, ... o ~ o. 000 
.2 10 t'OV ~O. 0 00 

4 5, OJıJ 2 tJ, 0.JO 
80 1, 000 8 0. 0.70 
SO 5CJO 4 0. 000 

400 100 40,ooo 
4. Q(J(J 1 o 4 /J. (11) 1) 

8 0, 000 2 {~0, IJ()O 

S4,.S68 4Soooo 
ASTE.Jful MIİK4F4TI ' 

ŞEHİR 
TiYATROSU 

BU GECE 
TEPEBAŞI DR.\.111 KIS~IlNOA 

Saat 20,30 da 

OTELLO 

BEYOGLUNDA İSTİKLAL 
caddesinde Komedi kısmında 

Saat· 20.30 da 

YAL I UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin edilmiştir. 

ıt.;lfo.:fo 

RAŞiD RIZA Tiyatrosu 
IlALİDE PİS KİN berahel' 

Bu akşam 
Beya?.ıddı:t MAR~'IARA ~incmasında 

KAR!llAKARIŞIK 

Vodvil 3 ~rdc 
Heyet her çarşamba akşamı Bt'yazıdda 

M::ı.rmara !iiincmasındadır. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkh·<" irin : 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı aylık 

Senelik 

150 Kuruş 

400 
750 

HllO 
• 

"t ~50 12,000 

' • • • • 
Çatalca Satınalma Komisyonundan : 

Çatalc~ya tcs!im etmek şarhle aşağıda cins ve miktarlıırile kafi tentiıı!1 '" 
-lan ya7.ıh olan mabcme bcğc-nilerck alınacaktır Pazarlıklar1 18 10. 940 ııü" 
\e saat nn d?rll"' FJndıkhda. lıt:.nbul Komutanlı'.!! S::ı.tınalma Komisyonurıd• 
yapılacak:ır. isteklilerin verecekleri bu malzC'meden birer nümunelerilc bt .. 
raber &özü gc1t?n gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (9761) 

C i n s i Miktarı Beherinin Fi. Kat'i tcminıU 

Bi.ıyük 
Küçük 
Büyük 
Küçi..tk 
Boru 
Dirsek 

saç soba 
.>ar" soba 
manıal 

mangal 

Soba tahtası 
MRşa 

Kürek 

162 
:so 
87 

220 
4240 
1254 
522 
829 
522 

LiraK. 
6 00 
4 00 
2 50 
1 75 

90 
75 

2 50 
30 
30 

LiraK. 
146 00 
216 00 
33 00 
58 00 

573 00 
142 00 
196 00 
38 00 
24 00 

r D 1 . \. ev et Demiryolları 1. U. Müdürlüğünden: 
- - -- -- -- ~ 

Muhamme:ı bedeli 11637 lira olan 9 kalem tazyikt hava aletleri 27 tll .. ~ 
çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulile An.karada İdare binaSırıÔ' 
satın alınacaktır. 

Bu iı;:c ~irmt'k isteyenlerin 872,78 liralık muvakkat teminatla kanurı0" 
t<ı~in_ -~ltiği vc~ikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Koınis)·ot' 
Reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada l\ialzeme 
Te~elhım ve Sc\•k Şefliğinde dağıtılmaktadır. 

Dairesinde, ..,a• 
Hayda.rı>•· 61 (971 

Kızıla Cemi • 
etı 1 Ask erlik 1 ni-tinde pey akçe••"' himilen o 

gün ve -ııaalte lstanbulda Sultanah -
- ------·_- .... - .......... .1 madde Tapu binasının a1t katında 

Şubeye davet daorei mahsu,..,nda Sulıanahmed bi
rinci ıulh hukuk mahkemesi başki
t.abetine 940 26 No. ile müracaatled 

Esa!'; 
2886 Mercan Fu;\dpı1şa csd. k:in eskı Erk<inı-

DepozitO!';l" 
101s.so 

harbiye hina!liının Pnk;ın, lrRhancı ınrmlckt>tlcr irin: 

402 - 403 Harhiyc Vali konı:ı~ı 'Eml.lk cad. harab 358.- 71.60 Üç aylık 800 Kuruş 
Umumi Merkezinden : 

karakol binası enkazı. Altı aylık 1450 • 

(323 .:.~!~..:h::•::".'.•~~..:·~U::L::.'!'!:....:::!'"·;·~·::!!.~::..-;,;il;i:.;n,.;O;;JU;;";.:":r:._ __ =------, Y k d d • f ı• 1 e. ı·k _ - ... .. ~ oe · u arı a a re"lı V(' ta o;i atı ya7.ı ı enkaz açık arttırma usulile ve J>f"'iİn '>'·ne ı 2700 • 

Fatih a~kerlik ,ubesinden : 
Sınıf 6. heıııııb memuru Mehmedin İKİ MİLYON MADEN SUYU 

ETİKETİ BASTIRILAOAKTIR. C D'ırekl"o"rlı""g• g"' • para ile ... tışa cıkarılacaktır. lmtiyaz sahibi ve B~muharriri: 
Kadıköy Vakıflar ilanları İhale 6 il !140 c•n .. mba "ünü sa•t on~>d>r. Müzavrdc <>r•<ında verilen Necip Ali KUÇLKA 

~ bedE"I mukadder kıymeti S::<'Çtit!i takrlirrlr tı:ıliblerin rlC'~n?.itolarını ,.., 20 ni~- Umum neşriyab idare eden 
Şile _ YenikOy Vakıflar ormanlannın 940 senesine aid birinci. mAktaından betindf' tezyid ey)Pmeleri \'C mi..ılı.ür kullan<ınların miihürlerini noterden taııdik Yazı ı,Jeri ~'Iüdürü : l\tiinaka"a kapalı zar( ll"ulile 18/10/940 Cuma günü saat J0,.10 el• 

imal olunacak 1745 kental kOmür açık arttınnaya çıkarılmıştır. Tha1esi 4 11 ı ettirmPlrri la7.ımdır. Cemal Hakkı SELEK ı Kızı lav Sa ı ııı Deposu Dirrkt0r1iiğünde icra edilecektir. 
940 pazartP!ti ~nü ~aat 14 tedir. itıtekliler 65 lira 50 kuru~ muvakkat teminatla . İstcklilt'rin JX"\" .:tkccc:ıi, nüfnıı f<'7k<'rrıc:ıi ve üç kıt';ı fllto~rafla birlikf<' bil- Basıldığı yer: T l"bl d !'I \_ c h . t f\1 tb J a 1 t'rin nümunesini g'Ôl'mek üzere mii racaatteri nan olunur. 

•Ka-d•ı•k•o~y..,.V~a-kı .. fl•a•r •M .. ü•d~ü~r~lu~·gu~·~·n~e"""m"""ü~ra•c•a•a•t•le•n•·· ........ .,..,.. ........ --•(•98- ll!l•. ı .... ~'".·ı_ •• ",,,.,g•ü•n•'•'•e••~•.•.••.• .. Ş•u•bc..,m~i~z .... f.~m~l~;~k""'S~•~rv~i~'~in~c .. ~.•.lm .. •.l•.>~·i~. __ .._.._.,__~_.._,,__ .. ,~(·9•8•'16•) .. _ _____ '_'.m_ ".". '. · .. ~-· ... ·.·=''.:.::~-":._..:.~~~~~~~~~~=lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt/! 

BiZANS SAR.AYLARINDA 
TURK KUMANDANLARI 

Tar lhf macera Yazan• Tefrika No. ) 
...__ __ r~o~m~a~n~•-~ ____ z_ıY_A_Ş~A_._K_IR _______ _:.3 ___ .) 

ilk iki tefrikanın huliuaıı 

Bi.ı.ans İmparatorluj'u bir tehlike 1-
çlndedir. Kral. bir sene eV\·el, bir av 
eflence.tlnden sonra, Saray NRzın Mo
ıa.lon·un tertib ettii:l •bir st1ikasd ne .. 
Üt"esinde ölmü tür. 

Kraliçe. oilu ile kendi~inin de ayni 
akıbete uğramasından korkmaktadır. 

l\lozalon·u ortadan kaldırma ı i~n. 

sevgilisi hıiua alayı zabitlerinden Te
fo'yu tc5vike ba,lamı~tır. 

llte3·haneci Barbanın ifadesine ba
kılırsa, l\fozalo~·un ad1.mJarı . son ıur · 
Jerde Valide lmparatori('enin )anına 
pek sık firen hMsa. zabitlerindt"n. Mi
hail'i de ortadan kaldırmak ni.yeön
dedirler. 

Dedi ... Bir hamlede, kendl kupaıın
dak.i f&rabı içti. Ve aonra, a:Ozlerini 
MihaH'in gözlerine dikerek: 

- Evet.. aleyhinde bir cereyan var. 
Bunu. ben de işittim. Ayağını, denk 
al, dedi. 

Milıail de tuabuıı son damla•ıpa 

kadar içmişti. ldalt bıyıklarını. elinin 
tersile sjldi. Yüzünde be:Hren acı bir 
kaplan gülu~ile cevab verdi: 

- Ayağımı, kimden denk alacağım? 
Mo7alon'dan mı? •. (Aziz Yahya) nıu 
kesik kolu üı.erine yemin ederim ki, 
f"ğer bteaeydim. bu ad<ı:mı çokıa.n de
virir .. onun kanlı cesedi üt.erine ha
ıııp geçerdim. Fakat ben. vaktile i)·i
lik: gördilgüm bir adamın kanı ile 
kılıcımı lurletmek istemedim. 

Ha.ül. Mihail'in kupasını bir daha 
doldurdu. Ve kendi kupuını da dol
dururken sordu: 

-ıtimdi?_ 
.. Mi ·ı. birdenbire eevab vermedi. 
Oniın ekl nefis Mi~ket prabını. son 
yudumuna kadar içti. Gözlerini, Hali
lin aôzJerine dikerek konuşma.sına de
vam etti: 

- Şimdi mi?. 
- EveL 
- Şimdi .. İmparatorluğu, bu ada ... 

mın elinden ku.rU.nnak istiyorum. 
- Nasıl?. 

Nml oacak1 .. Bir gwı, bu a• 

damla karşılaşacağım ... ·Sen, bir kr-r
kak ve alçak~ıın ... Korkaksın. Çünkü, 
Koyunhi!llar kalesinde, Türklerin Deyi 
{Kara Osman) la cesur"' ne çarpışa -
madın. Kaleyi bırakıp kaçtın... Al
çaksın... Çünkü, bu gün masum bır 

çocuğun hayatile oynuyorsun. Onun 
üstiınc basıp Biuıns tahtına. çıkmak 
istiyorsun• diye bagıracagım. Sonra 
da. kılıcımla onun kafa.sını parçalıya

cagım. 

Halil, 
- Ya"aş ~öyle! .. 
Dedi. Ve parıl parıl yanan elli ı;::öz-

1erini etrafa gezdirdi ... Çardağın altın
da bulunanlar, boynuzlar içınde sal
layıp attıkları zarhı.ra, küfürlerle b;)
ğırıp çağırmalara o kadar dalmı,Jar· 
dı ki, hiç kim!'ic, kendilerile aLikadar 
dei!ildi .. 

Halil, ?.1ihaile doğru biraz daha e
ğildi. 

- Bu adam, benim de sinirime 
dokunuyor... vakıa, onun imparator 
olup olmaması. beni alıikadar etmez. 
Çünkü ben, kılıcının ücretile yaşı; an 

scriX'st bir askt'rim. Kim kılıcımın 
haıkkını daha bol verirse. ona hi?:n:et 
cdrrim. Fakat nedl'nsc, bu adamı b.ir 
türlü sevemedim. İster mic:ıin Mihaıl, 
bu i~de sana yardım edeyim? 

Dedi. 
f\.1ilıa11 açıkça cevab verdi: 
- E\'et.. Bu hususta sana ~lİvcne

bi!irim. Hatta doğrusunu söyliycyim. 
B11 ~ün bur<ıya şenini<> bilhassa bu 
iı;i J?örüşm<'k için J!eln1iştim. 

- Aıa .. Şu halde. gOrüşclim ... Bit 
ış;arab daha içmez misin? .. 

- Bir.. Beş.... Bu a:ün. dünj·anın 
bütün şarablarını içmek ic.tiyorum. 

Kupııları doldurdular. Bırbirine to
ku,ıurdular. İçtılcr. T:::krar baş:başa 
\'er:;liler. Konu~maya de\'tınl ettiler: 

- Mihail! .. Sen aakat düşünüyor-
un. 
• - Niçin? .. 

- Bu adam. senin dü.şündügun 
t. rıda öldürülmez de onun için. 

- Ya, n::ısıl öldürüli.ır"? .. 
- Daha kolayı \'ar ... Ücretli a:;ker-

ler, tam dOrt aydır aylık almadıhr _ 
Bunun için Nlozalon aleyhinde s5~'1e
nip duruyorlar ... Ben, bunları koi.ay
ca i.c.yan t'ttirebilirim. 
-Ata ... 
- ?ı-lozalon. fC!Şıracaklır. Ve hiç 

fÜphesiz ki. lena halde hocalıya -
caktır. 

- Tabii. 
- İşte o zaman, sen 

çcrsın. Saraydaki hassa 
bafın• toplı~abildığin 

harekele ge· 
zabitlerinden. 
arkadaşlarla, 

1"Io7alon'un dairesine hücum 
Artık netice de .•.. 

- Allahın dedi~i olur. 
.ıj:.\':C:. 

edcl'sin 

Bu k='lrarın üzerinden, tam on bir 
gün geçli. 

Sıcalt bir paıar akşamı idi. O ~ün 
~rayın muhafızlarından çoğu. izinli 
çıkmı~lard.J. Ve hunlar, gölün kcna
T!~daki çınarlann serin gölgelerine 
dagılmışlardı. 

Saray. derin bir sessizlik içinde idi 
Kapılaı·d; ki nöbetçiler bile, ruzsar 
i~liyE'n birer tarafa çc-kilmişlerdi. 

!\Io1alon'un dairt'sinin önünde iri 
vücudlü, 8an ~akidlı Yaranglar dola
şıyordu. Akşam günc!;'inin kızıl ı:;;ık· 
ları bunların dc-mir gömleklerinde ve 
tolgaların~a pa.rlay1p ııönüyordu. 

V31İd<' imparatoriçenin dairesı de. 
;ıyni süklın içinde idi. Pembe somA
kilerle döşeli odada, tek başına Mi
hail bulunuyordu ve, balkon kapısına 
Rcrilmiş olan ince ipek perdenin ar
kasında ellerini uzun kılıcına dr.ya. 
mış olduğu halde dimdik duruyordu. 

Mihail'in, harb meydanlarında tunç 
rengini almış olan !iİma!iı, bu gün 
solgundu. Onun daima sakin ve per
vasız hareketlerinde olduğu üze
re şimdi duruşunda hafif bir 
heyecan hissediyordu. Daha ha:<;
sas olan sağ kulağını, şehirden ta.ra
fa Çe\·irm.işti. Bliyük bir dikk~llc bir 
şey dinliyor gibi duruyor ..• Göıl.?rjni 
sık oık kırparak, =ıktaki dağların 

semaya mürtesem tepelerinde gezdi
riyordu. 

Birdenbire arkaıı:ında ayak sf'slcd 
ve ipek hışırtıları işitti. Her z:ı.man 

alıştıfV. bı:ıygın koku, bu ayak ses -
!erinin kime ald olduğunu h:<;"ettir
mryc kafi ~l'ldi. .. Başını -;evirın~yc 
lüt.um görmeden: 

- S~n nıisin, Tefo? .. 
Dedi. 

''"lide İmparatoriçe, 
cndi'-'edcn, boğazında 

bir sesle cevab verdi: 

heyecan ve 
düğümlenen 

- Benim l\'lilıail. .• Sevgili Yuvanı-
mı başka yere emnıyel edemedim. 
Buraya ~etirdim. 

Dedi. 

f\.lihail, Yuvan kelimesini i~itır i~it
mez. imprıratorun da beca~('r g:cldi
gini anladı. Derhal topukl11r1nau üze
rinde döncrc-k, sağ elini tolga~ının 
hizasınrt kadar kaldırdı. 

Validr. İmparatoriçe, SE'kiz YılŞJnda 
bir c;ocuğun elinden tutuyordu. Bu 
solF(un bcni7.li çocuğun omuzlarından 
sarkan erguvani renkli ipek haı m"
ninin ucu yerlerde ı:ıürünüyor ... Bay. 
gın ve korkak nazarları, duvarlardaki 
mukaddes la.s\·irler üzerinde dolaşı
yordu. 

Valide İmparatoriçe, çoeuğun altın 
renkli kı,·n·t:ık saçlarını okşıyarak 
sözlerine devam etti: 

- Hayatımda, bir bu \'1"!' .. Bir de 
sen varsın, Mihail!.. Biraz sonra. ne 
olacaı;;;uruz belli değil. .. Ya;:alı cana .. 

,,,,,,,, 
,,,. 

vardan korkmak JBıtımdır. Şayet., ı_ ·• 

zalon'a indirilen darbe, onu ht~
etmeye k3fi gelmezse, halir.uı }o 

bilir nc- feci olacak? .. 

Mihail,. bir heyc-can rnşe~i d~ 
geçirdi. Imparalorun huzurunda :ti 
lunduğunu unutarak, başını te~ 
perdeden tarafa çevirdi. 5eh.!"in ' 
rinde esen havayı, derin derin d·~.,
lcdi. Sarayın etrafını ku"}Htmıf ".ı' 
çamların hafif hıfırtılarında!'l J'" ~ 
~ir. şe~ işitemedi. .. O zaman. kıı_P~ -
:Ce!<ılmış dudakl11rı hafifçe titredi· 1" 
cak krndisi işitecek kadar ya"\•a.~ 
sesle: . . . ııt' 

- Vakıt geçıyor. Henüz hiç bı~ ~ 
reket yok .. Yoksa, bir aksilik rTı.I 
du'? ... 

Dedi. pi 
Küçük İmparator, üzer!e-rinde (J 

baiflı altın kartallar bulunan ergt'\. 

renkli yumuş.ak deriden çiz.rrı.clC~<' 
birbirine sürterek gıcırdatıyor.. ' 
tadakj mozaik iş1cme masanın tJ.ı' 
rindckj k\~m saatile oynuyordtJ· # 

Valide lmparatoriçe, vava~ >"' ·-' 
Mihail'in yanma sokuldu. J{ııttl~ rı 
boğazında düğümlenen kelirtı.!Jı 
sözlerine devam ediyordu: ff' 

- . Mihail!.. Sa~a güveni~·o(l) ıJ' 
(~~sıh) kadar .. Sızan.sın bu~iil'.11ıt" 
mısı, (Meryem) kadar gı..iv~nn·ol Jı:'I" 
Fakat. sen .• muvaffak olaf'ttğıns 
iyyen emin .. ' mısın... );) 

(Devam edece 


