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ÇARŞAMBA 23 BIRlNCITEŞRİN 1940 

Hitler, Laval İstanbulda ve 
ile görüştü Bükreşte zelzele 

Görüfme mavzuunun 
kat'i mütareke fartla
rın ı lesbil etmek 
olduğu söyleniyor 

Londra 23 (A.A.) - Alman radyosu, 
Hitler'in dün Perisi ziyaret ettiğini ve 
Lavalle göriittüğünü bildirmi.ştlr, Diğer 
taraftan, ayni radyo, Alınan Hariciye 
Nazın von Ribbentrop'un da yakında 
Vichy'ye gideceğini söylemişfu. 

Londrada, bu göriifmelerin kat'! mü
tarekenin şartlarını tespit etmek gaye• 
sine matuf olduğu ileri sürülmektedir. 
Fransa, mihver devleUerine Alsas -
Loren, Nis, Tunus ve Cibutiyl teı·ket
mek teklifinde bulunacakmıf. 

Dün, Fransa Hariciye Na:ıırı Boduen 
A.rtı.erikan matbuat mümessillerın~ , u 
be~atta bulunmuştur : 

Profesör Falin zelzele 
mıntakasının İstanbul· 
dan 360 kilometre uzakla 

olduğunu söylüyor 
Bu gece biri saat 22 de, diğeri aaat 

0,18 de iki hali! ve bu sabah saat 
8.32,57 de şiddetli olmak tizere üç 
ı.~lzele olmuştur. 

Bu sabah telefonla kendislle görÜf
tüğümüz Rasadhane müdürü profe -
sör Fatin, zelzele hakkında ~u malü
mab vermiştir: 

•- Zelzelenin merkez üstüniın ce
nu b istikametimize çok yakın ve is
tanbuldan 360 kilometre mesai<-de bu
lunduğu tahmin edilmektedir. Bu zel
zelelerin memleketimizde tahribat 
yaptsklarına aid hiç bir malGmat yok
tur. Üçüncü zelzelenin tahı·ibat yap
mış olması muhtemeldir.> Nüfus sayımının 

) 

Rumanyadan 160 bin 
ton petrol ahyoruz 

Ankara (Hususi) - Rumanya ile aramız .. 

da son Yl!J> ılan ticaret an1'!şmasına ,röre, 
Kumanyadan 160 bin ton petrol alacaiu;. Ru· 
manyalılar serbest dövizle kAiıd da verecek
Jerdir. Buna mukabil Kumanyaya pamuk, 
zeytin, zeytinyai satılacakhr • 

Fiab 5 kuruş 

neticesi bu aksam belli olacak 
' •- Fransa, Alınanyaya düriistliiklc 

hareket etmek mecburiyetindedir. Çün 
kü bunu bir borc telilkki etmektedir .. 

Nazır, Fransa ve Almanya ara3ınde 
bir yaklaşma vukubulmalıdır, demiştir. 

Zelzele, Manisa ve F.dirnede de his
sedilmiştir. Tahribat yoktur. 

BÜKREŞTE ZELZELE 

Ankara 23 (Telefonla) - Sayımın neticeleri hakkında 
dün akşama kadar İstatistik Umum Müdürlüğüne ancak 
42 vil.i.yctin tam olarak listeleri gelmiştir. Diğer bazı 1 

vUQy~tl.erin kazalarında ta.anif işi henüz neticelendirile• 
memıftir. Bunlar da bu akpma kadar işlerini bitirecek• 
ler ve memleketin umurn.t nüfusu bu akşam belli olacaktır. 

il ~ lln Ankaraya hattket eden İstanbul izcilerinden bir ırup 

,..,iırıı,'::Y•t bayramı hazırlıklarına CUMHURİYET BAYRAMINDA 
ı.,"';.'1l•tde de baflanmışllr. Muhtelif GAZETELER 
...... ~ te . Yapılacak olan takların C~mhuriyet bayramında _gazetelerin 
._~, spıt edilmiştir. Bayramın zengın ve olgun bir şekilde çıkmaln• 
~ \rJtrıit~ogtamı viliyette seçi!ccek rını temin etmek maksadile Koordi ... 
.. """llt, a tarafından kararlaştırıla - na~yon heyeti tarafından yeni bir ka· 
~,~ibu b seneki bayramın ~erefile rarname hazırlanmıştır. Bu kararna· 
~ le ir fekilde kutlanması için meye göre yalnız bir aüne mah.ms ol
~··~ feh ~ti~at alınmaktadır. ?ıfe - mak üzere bütün gazeteler istedik -
~~b it tirnızdeki askerf garnizona leri kadar fazla sahife çlkaracaklar • 

.ı. ... ıtaat, askeri okullar ·ve di- dı 
~,"• r. 
'ıı t.ıe~•~tebler, polis, itfaiye ve CU!lmURİYET BAYR.UU BALOSU 

' Ü k~lleri iştirak edecek.tir. Her sene yapılmakta olan Cumhuri-
"'·~ hır nıversltenin de merasime yet bayramı balosu bu sene vilityetle 
ı....~\. 1~tte iştirak ebnesi için yapılacaktır. Bunun için de hazırlık
_..,_., lı. u.ıuntlu tedbirleri almak - lara başlanmıfllr. 
... n~ d . -... ~ i'li r~ akı merasime, şehri • Istiab haddini artırmak için kapı 
~~ liı:~ edecek izciler, dün An- ile salon arasındaki büyük tahtadan 
~ ıflerdir. bölmeler kaldırılacaktır. 

QU - . 
f· sabah gelen Japonya ile Fele-
~ınıa~diya ticaret menk Hindistanı 
.e~eh Ankaraya arasindaki petrol 
~ gidiyor müzakereleri 
'••ı "'11" k' ., F' 1 ~r , 1 r ıya ı e ın an· 
~·~ arasındaki ticari 
11.~••ebetıarin inkifa· 
~"' leınina çalıfacak 

Hindislani 
hükumeti müzakereleri 
f~l?l~ıni!e iklısadi 

Felemenk 

sa· 
isliyor hada tutmak 

~ıı.hltı 'l.l~ konvaruıiyonel trenile Batavya 23 (A.A.) - Verilen mal<ı-
·• 'dan b•· · J ı ı \
1
' u. ticaret heyeti gel- mata ııore aponya ı e Fe emenk Hin-

• ~ J dlııtanı arasındaki müzakereler madde-
~la"~aı llariciye Vek&l~U tica· ten ısadece ,u istikamette ilerlemi,tir ki 
~:' ~ 'l'omi Yolanti'nin riya- petrol ,ırketleri önümüzdeki bir kaç ay 
·~ . l}ıüd ,.u~~nan ve Finlandiya içinde fazla olarak ellerinde bu1unacak 
'lf\t~ Ur~ Erimo Enyre, k9.ğıd olan bir miktar petrol ve milştekka.tını 
·~~h :ume5!1>.İli Helostı:on'dcn o da piyasada veya mukavelelerde her 

~Jıı ulunan heyet, Ticaret hangi bir mecburi dci:işikliii istilzam 
.~ ~'ke temaslarda bulunmak et.m.iyecek ıurette tamamen ticari şe

t: <lit, fam.ki trenle Anluıraya kilde teklif eylemişlerdir. 
~:'-. ·· Öğrenildiline göre Japonlar ve 
;ıı~•u ı r "' t'nıl caret heyeti szAsı, Tür- petrol firketleri halen Japon ar tara ın-s .. •rı~ andiya arasında mevoud dan müzakerelere el&.S olarak kabul 
~~rnasının ve tktıse.di mü· edilmiş olan bu teklifler üzerinde mü
\ı.'\ı ~.tı Yeni vaziyete göre in- ukerede bulunmaktadırlar. İstihsalin 
\ı~ bu~ İ~in, hükOmetimizle te- bugünkU seviyesi millıim miktarda tay

~l Unrnak üzere TU!'ltiyeye yare benzini ihracına müsaid görün -
~ı(~da rn~~leketimizden mü ... memektedir. 
"\&,iıd tutun alarak mııkıbl • Felemenk Hindi.atanı hükfuneti mü
t. 'de \te emsali maddeler ver- zakereleri tamamen i1ttısadi ıahada 
'ıı olduklarını ıöylemit • tutmak ve aynlık gözetmeksizın tyi 

ltb~ komşuluk münasebetleri idamesi hu-
~· ıelen Çeko·Slovak susunda kat'i surette tespit edilmiş olan 
~ tlliiJtec::ileri ıiyasete devam etmek istediğini muh-
~ ltıaı· d telif vesilelerle hassaten kayıd ve işaret 

'Yrıl ln en sonra memleket- k dır 
~~ ~arak Rumanyaya iltica eylemiş bulunma ta . 
~·k ko-SJovak mültecilerin

ı. ~-bir kafılc bu ıabahki 
~ 'rı. ırn.iz.e f(elmittir. Bu 
!'!~. 9ırıd1t. eski Ç~ko-Slovak 

lrıd,n hazları bulunmak -

~~----
lsveç vapuru 

' torpillendi 
'ıı· ı.,, 23 

· CA..A.) - Stefani ojan· 

~ton h 
i.,, llcınindekl ve Gunbo<a 

, Si~ Vapuru İzlanda açık
~ tt\O, ~nrn.iştir. 22 kişiden iba-

~ c.ıl rettebatmın kurtulmağa 
~ · rrıu, oldukları za.nnedil • 

1'1•~diyada vesika 
·~ 11

' 111U kondu . lı ı:ı 
~ CA. . .\.) - Stefani ajan-

ı., 

;ı.1 '"""ı· .~ ~lar~l, Yün, l)>f'k ve pa-

İki memleket aruında böyle bir let
riki mesai temenni etmemek, nptal ~ık, 
gülüne ve manasız olur. 

Gazeteciler, Boduen'e Fransanın Al· 
manyaya Alsas .. Loreni, terkedip et
miyeceğini 10rmuşlardır. 

Nazır, ,u cevabı vermiştir: 
•- Alınan niyeUerinln ne oJdui;unu 

bilmiyorum.• 

Laval Parisa Fransız 

donanmasını mihvere 
teslim ve İngillareya 
harb ilin almak için 

gilmamif 
Vichy 23 (A.A.) - Verilen haberlere 

göre, Fransız hükfuneti, mihver dev
letlerinin Fransız donanmasını kulhın
masına müsaade edeceii. haberinı tek
z.ib etmektedir. 

Lavalin Franurun İnıiltere~ harb 
Jllnını mUzakere etmek üzere PariM 
gittiğine dair ve rilen haberler de tek
zib edilmektedir. La.valin, Parise At .. 
man makamlarile umumi meseleler 
üzerinde görüşmek için gittiği bildi
rilmektedir. 

Biikref 22 (A.A.) - Stefani ajan -
sın dan: 

Biri pat 8,38 de, ikinci.si beş dakika 
sonra olmak üzere üç zelzele olmuş
tur. İkinci zelzele en şiddctlic:l olmuş 
ve 25 saniye sürmüşt\ır. Bükre,ın 

Jeo Dinomik enstitüsünün ilk kayıd
larına göre, zelzelenin merkez tistü 
bizzat Rumanyada bulunmaktadır. 
Bük:reşte bir çok binalar çatlamıştır . 
Telefon muhaberab uzun müddet ke
ısilmiştir. 

General Weygand 
Oezaire gitti 

Fas 23 (A.A.) - General Veygand, 
Fasta üç gün ikametten sonra Cc:ıayire 
hareket etmiştir . 

Yugoslavyada bir 
tayyare kazası 

Belgrad 23 (A.A.) - Stefani ajan
sından: 

BelffTadla Zaıreb arnsında sefer 
yapmakta olan tayyare, Borovo'da 
yere indiği sırada devrilmiştir. Ya -
ralanan yedi yolcu, hastaneye kal .. 
dırılmışbr. Diğer yolcuların ve mü
rettebatın akıbetleri meçhuldür. 

Memleketimizde şeker boldur 
Bu seneki şeker kampanyasının önü· 
müzdeki ay sonunda biteceği umuluyor 

D. N. B. ajansına göre 

Alman - Sovyet 
ticari münase -
betleri gelişiyor 
Berlin 23 (A.A.) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Salahiyettar bir ekonomik kaynak

tan aldığımız meltlmata göre, Sovyet
Alman ticaret münasebetleri iki ta
rafı da memnun edecek bir terzda 
inltitaf etmiştir. 

Almanya ile Sovyetler Birliği nra
sındaki ticari siyasette ihti -
!Aflar mevcud olduğu hakkında son 
zamanlarda İngiliz propagandası tara
fından yapılan oayialar uılsızdır. iki 
memleket arasındaki ticaret hem Al
manyA, hem de Sovyetler BirliiJ için 

geni~ karşılıklı tamamlama imkan .. 
Jı:rı sebebile büyük avantajları hai• 
bulunmaktadır. 

Almanyanın şimdiye kadar &·ryet
ler Birliğinden aldığı emtia listesi ez
cümle şunları ihtiva etmektedir: 
Buğday, ısebze, kolza, ekmeği, ke

ten yağı. kereste, bez, asbest, gliserin, 
benzin, madeni yağlar, gres yağı, ben
zol, parafin, ham fosfatlar, tütün, de
ri ve kürk. plitin ve iridyam, maden
ler, ot. terebentin ve saire. 

Buna mukabil Almanya da Sovyet· 
]er Birliğine anlaşma mucibince Alman 
sanayiinin çeşidli mamulitını ve me
seli maki.ne vermiştir. 
Şimdiye kadar ticari mübadeleden 

elde edilen neticelere ve takas im • 
kS.nlarına göre 1iki büyük devlet ora
sındaki ticaret münasebetlerinin is • 
ükbaldc daha sıkı olması beklene 
bilir. 

Kuduz manda 
Kiğıdhanede iki insanla 

' iki beygiri yaraladıktan 

Eskişehir Şeker fabrikasının önden görünüşü 

Yurdun her tarafındaki pancar mah
sulü bu yıl gayet iyi vaziyette oldu -
ğundan ~ker endüstrimizin bu aeneki 
umumi islihsalitın diğer yıllara na· 
zaran fazla olacağı ve dahili i.stihlakin 
tamamen temin ediJeceği tahmin edil
mektedir. Alpullu, Upk, Eskişehir ve 
Turhal fabrikalarının bu seneki kam
panyaları ikincitefrin hatta kinunuev
vel aylarına kadar devam edecek tir. 
HükOmetimizin teker fiatlarına yaptı
ğı on kuruş zamdan sonra meınleket 

teki umumi istihlikin hiç aulma~ı~ı 
yapılan hesablardan anlaıılmışll.r. 931-

935 senelerinde 65 hin ton olan senelik 
istihlik bilahare hükfunetin aldlğı e
saslı tedbirler sayesinde artrnıf ve ıson 
4 sene zarfında 100 bin tonu tN:avüz 
etmiştir. Bu rakamlara göre Türkiyede 
nüfus başına 6 kilo şeker yenilmekte
dir. 926 senesinden sonra kurulmağa 
başlanan ,eker endüstrimiz 935 ısene
sinde 54 bin ton, 936 da 66 bin ton , 
937 de 52 bin ton, 938 de 43 bin ton 
istih~18t yapmış, nihayet 939 senesin
de bu rakam bir misli artarak 94.500 

[Arkası sahife 2 sütun ı de) 

Galatada, kanlı 

alinde bir 
bıçağı ı Bir 

J.arah ... 
adam, bir vapuru 

soyuyordu 
Dün sabah, elindeki bıçaktan kan 

damlayan gene bir adam Galatada Ne
c:atibey caddesinde Ahmeclln dükkanı
na ginniş, cAman benl kurtarın ölü
yorum. Beni Kör Hasan vurdus diye

rek düşmüş. bayılmıştır. İsmi Mustafa 
olduğu anla.şılan ve bir çok yerlerin -

den yaralı olan gene derhal has
taneye kaldırılmıştır. 
Yaralının elinde kanlı bir bıçak bu

lunması ve or tada başka bir yaralı da 
görülmemesi muhitte büyük bir hayret 
uyandırmııbr. Mustafayı Kör llasan 

vurduğuna göre acaba o kimi vurmuş
tur ve diğer yaralı kh:ndir? Hldise 

sonra ••• 
Dün akşam birdenbire kuduran bir 

manda Kiğıdha,ne köyünün altını üs
tüne getirmiş, iki kişile iki beyglti ağır 
yaraladıktan sonra mavzerle 8 yerinden 
vurularak öldürülmüştür. ~ak'a ,öyle 
olmuştur: 

Kime aid oldu\u henüz m&lQ.m olrr.ı
yan bu manda müthiş surette bağıra
rak köy sokaklarında koşmağa ve ras
geldiğine hücum etmeğe ba•lam1,tır. 
Bu hal köy halkını fena halde ürküt
mü,, bir anda herkes evine kaçtığın
dan sokaklarda kimse kalmamıttır. 
Fakat bu esnada İstanbuldan köye dö
nen Mustafa ile Mehmed tam köye gi
rccC'kleri sırada manda ile knr,Jıl!.' -
mışlardır. Hayvan bunların her ikisini 
de muhtelif yerlerinden ağır yaralo -
dıktan sonra köy haricinde otlamak· 
ta olan beygirlere hücum etmiş, ve bun
lardan iltisini yere serdiği ısıradtt. j1tn
darmalar yetişmişlerdir. Hayvanın ha
reketlerinden kuduzluğu anlaşılmış, 
imha edilmekten başka çare kalmadıiı 
görülmüştür. Bunun üzerine jandar -
malar mavzerle ateş etmeğe bntl:ımış
tır. Fakat manda ilk hamlede 1 kur
JUn yediği halde düşmek şöyle du• • 
!l"Un bu sefer de jandarmaların üzenne 
saldırma~a başlamıştır. Çok heyecanlı 
bir kovalamacadan sonra ancak "eki
z.inci kurşunda düşüp ölmüştür. ZabLtı:t 
yaralıları hastaneye kaldırmıştır. l\ian
danın kime aid olduğu tahkik edil -
mektedir. 

Kızıldenizda hava harbi 

liblre a kunduraların bu 
~~tıı halka vesika ile sa

••ıınitür. 

Dün meydana (ıkanlan cinayetin faili etrafında zabıta tahkikata ehemmi-
Danyal (Yaıı.sı l.ldııci llhifede) yelle devam etmektedir, • 

Evvelki gece Beykoz önlerinde mo
törle devriye ge.zen polisler fenersiz 
bir sandalın İstanbula doğru geldiğini 
görüp durdurmuşlardır. Sandalın iı;in
de bir vapurdan söküldüğü anlaşılo.n 
bir hayli makine levazımı dolu oldu -
ğunu gören memurlar sandalı sahile 
çekmişler ve tahkikata başlam.\,:ardır. 
Neticede bu aletlerin Beykoz sahille -
rinde karaya oturmuş olup dördüncü 
icra memurluğunca mahcuz bulunan 
Türkiye vapurundan çalındıAı anlaşıl
m1ftır. Hırsız, Beykozda oturan ve İn
giliz şileplerinde tayfalık yapan Rizeli 
Hakkı adında biri.sidir. Hakkı muhte
Jif zamanlarda sandalla vapurn yanaş

mış ve söktüğü bir çok aletleri İ!llbln
bula getirip sabnıştır. Suçlu bu gün 
adliyeye verilecektir. 

Kahire 23 (A.A.) - Kahlrede neşre
dilt'n bir tebliğe göre, bir İngillz bom
bardıman tayyaresi Kızıldenizdc bir 
İtalyan torpido muhribine taarruz e
derek baJ tarabnı tabrlb etmiştir. 

Hava harbi 
İngiltere 

üzerindeki faaliyet 
aı oldu 

Dün gece 

Londra 23 (A.A.) - Hata ve Dahi
li Emniyet Nez.areUeri tarafından teb· 
!iğ edilmiştir: 

Düşman tayyarelerinin 22.'23 ilk.teş
rin gecesi Büyük Britanya üzerindeki 
faaliye-H pek dar bir mikyasta olmut
tur. Sabaha karfl yapılmıf olan J'T\On
ferid bir iki taarruz istisna edilecek 
olursa Alman tayyarelerinin faaHyet -
terine geceyarısından evvel nıhayet 

vermi' olduklarını kabul etmek İcab 
eder. 

Merkezi İngilterede takriben iki ısaat 
devam etınl• olan taarruz, bilhassa bir 
tehre karşı yapılmıştır. Birkaç yangın 
çıkmışbr. Bir takım evlerle sair bin:ı
lar ha~ra uğramıştır. Birkaç kişi telef 
olmuştur. Yaralananların miktarı fazla 
değildir. 

Londra mıntakasile, İngiltere kont
lukları ve İngilterenin cenubu ga1·bisln
de ve Galles memleketinin cenubunda 
bazı noktalara da bombalar atılmı~tır. 
Alınan raporlar, vukua gelen haaara
tın ağır ve telefat miktarının fazla ol· 
madığını göstermektedir. 

İngiltere üzerinde üç 
Alman, allı İngiliz 

tayyaresi düf tü 
Londra 23 (A.A.) - İngiltorc üze

rinde cereyan eden hava muhcırebe
ltrinde, üç Alman tayyaresi di.Lcıü -
rülmü.ş;tür. İngiliz tayyarelerinden al
tuı:ı kaybedilmişse de bunlann pilot
Jarından ilcisi paraşütle kurtulmuş • 
!ardır. 

Nevyork 23 (A.A.) - Bir toplantıda, 
' Bahriye Nazırı albay Knox •u söı1e.rl 

sôylemiştJr: ' 

•- Amerika Birleşik Devletleri, Pa
silik Okyanusunda yeni üsler elde ede
cektir. Bizim Pasifikte esasen üslerimiz 
vardır. Bunların en büyüğü, en kuv· 
vetlisi Peri Harbon üssüdür. Fakat 
başka Wlere de muhtacız, bunlara 
malik olacağız.> 

lngilizlerla Amarikaiılar 
Japonyadan ayrılıyorlar 

Tokyo 23 (A.A.) - İngiltere büyük 
elçili Japonyada ikamet eden İngiliz· 
lere memleketi en kıs zamanda terket -
meleri tasviyesinde buJunmu.ştur. 

Diğer taraftan haber verildiğıne göre 
Amerika bayrağını taşıyan bir vapur 
Japonyadaki Amerikalıla.rı tahliye et
mek üzere Japonyaya celecektir. 

lızıldenizda bir · İtalyan 
harb gemisi batırıldı 
Londra 23 (A.A.) - Fr~sko Nurlu 

destroyerinin İngiliz Kiınberlien gemisi • 
tarafından 20-21 gecesi, Kızıldenizds 
batırıldığı haber veriliyor. İtslyan des 
troyeri 1000 tonilito hacmindeyd1ı 142 
de tayfası vardı. 

Kral, Lord 
kabul 

Lotyan'ı 

elli 
Salnt - Sebastien 23 (A.A.) -Stefanl 

ajansından: 

Londradan haber ftriliyor: Haliha
zırda Londrada bulunmakta olan İn .. 
gilterenin Vqington oefırl Lord Lot
hian, dün BQckingham Place'da Kral 
tarafından kabul edllmift.ir. 

• Ayda 175 lira kira verip lüks ve kalöri(erll apariınıanda oturan. 
bir ailenin bu ıoiuklardakl hali : 

- Aman karıc:: ı(ım , l(e rlden bir battaniye getir de $U kalöriferin üstüne 4irt .. 
Yüzünü ıördükçe tüylerim diken diken •)ıqor· 



2 HAKiKAT 

Gü nün yazısı 
Kabahati gelin etmisler ..• , 

eçen gün Beyazıdda bir dostun evinde ıofraya getirilen 
ekmeğin manzarası ve tadı hiç de gönül ahcı değildi. 
Dün, Cağaloğlu civannda bir bakkalın camekanını dol

EH İ R 
duran ıivahımtırak ekmek yığını kartısında durduk ve arkadat
Jara ıorduk: «Üçüncü nevi ekmek de mi çıkarılıyor?. lstanbulda 
ekmek meselesi yoktur, fakat ekmeğjn kalitesi meselesi. var.dır ..• 

Memlekette buğdayın bol oldu~nu, Toprak Mah•ullerı Ofisı
nin piyasaya en iyi ma11arını verdiğini biliyoruz. Ancak, ekmekler 
acaba neden bozuktur, bunu anlıyamıyoruı:. Değirmenciler: «İı
tanbulun yediği ekmek bembeyaz, kusursuz, ve lezzetlidir:ıt d~vor
lar. Halbuki ehiz unun en iyisini hazırlıyoruz» deseler, kendı ıa
halAnnda l· · nıı ~turlardı. Fırıncılara ıonıl~a, onlann diyrceği de 
bundan farl·'ı olmıyacaktır: cBiz, tavin ed ilmis olan ceıniv~ eöre 
ekmek pifirivoruz. Ekmeklerimi7 n~fi•tİr.• iddia edilebilir ki, Be
lediye de: cFınnlan kontrol ediyor, bozuklan topluyor, hatalılan 
cezalandınyoruz• diyecektir. 

Fakat Bevazıddaki ve Cağaloilundaki ekmekler, hanıri deiiir
menin unundan, hangi fınnda yo~1muf ve hangi mur,.1c:abe me· 
murunun tetkikinden kaçarak ıofrada önümüze ve bakkalda kar. 
ıımıza çılnnıJbr? 

Kabahati ırelin etmitler, kimıe almamıf. 01,.. olsa k•bohat, bu 
ekmekleri aofra11na ıretiren ve mevcudiyerlerini tespit edenlerde 
olacak ••• 

I 

Asker ailelerine 
yardım 

Bu ıa1>ah Belediyede . 
bir loplanll yapıldı 

:Asker ailelerine yapılacak yardım 
için dün Belediyede kaymakamların 
lftlrakile yapılan toplanbda Belediye 

1 Daim! Encümeni bütün kaza kayma ~ 
kam1annın fikirlerini almıttır. Ancak 
bu sabah Belediyede tekrar toplanarak 
uker ailelerine yapılacak yardım eek:
ll ile mükelleflerden toplanacak. para 
ve ayn.Jyatın ne suretle tahisl edUece~ 
hakkında müzakerelerde bulunmustur. 
Encllmtn yarın 90n kararını vet~k ve 
önümüzdeki haftadan itibaren aU:er 
ailelerine yeni esaslara göre yardım e
dilecektir. 

Memleketimizde 
şeker boldur 

[llqlarah 1 lnd sahifede) 
tona çıkmış ve teker lstihsa!itımızda 
bir rökor teşkil etmiştir. Bu ıenekl u
mumi rakamın bu yekünu gP.~eccği ve 
yahud yakın olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Nasuhi B A Y D A R 

İthalat ve İhracat 
Birlikleri 

Ticaret Odasına 

nacakları doğru 

bağla· 

değil 
Ticaret birliklerinin kadrolsrrmı tas-

dik ettirmek. ve müddeti biten takRs 
firketi için Vekiletle tem8$lar.:ia Lu
lunmak üzere Ankaraya gi!len Ticaret 
birlikleri umumi kiltibi Salih ~hrimlze 
dönmüştür. Birliklerin ticaret odala
rına bağlanacağı hakkında yapılan ne,
riyat hakkında kendisinden malUmat 
istediğimiz birlikle-r umumi k.'ilibl bize 
fUnları IÖylemlftir; 

•- Müddeti bitmi• olan takas şirke
tile birliklerin kadrolannı ta"idik ettir
mek için Ankaraya gittim. Takas 'ir
k:etinin bir anelik faaliyeti iyi netice
ler vermit olduğundan Heytti Vekile 
kararile 1941 senesi IQnuna kadar fa
alıyette bulunmnın kararlaştırıldı. Bir
liklerin Ticaret odalanna baj~naca!ı 
hakkındaki haberlerin aslı yoktur. 
Böyle bir fOY mevzuubahs dshi edil
memiştir.• 

-0-

Dahiliye Vekili 
Ankaraya döndü 
Birkaç gündenberl İstanbulda bulun

makta olan Dahiliye Vekili Faik Öz -
trak dün sabah vilayette me:ııgul ol
muf, akşam trenile de AnkarJ.yil ha
reket etmiştir. 

Metresini öldür 
müş ve bahçeye 

il il ' 

gommuş ... 
Katil vak'ayı inkar etmi,,1 

sonra karısını bıçakla 

öldürdüğünü anlatmıf 
Danyal adında bir arabacı, sekiı. Se

nedir beraber yaşadığı metresi Santu
hiyi bundan on gün evvel bı~akla öl
dürmüt ve Topçularda Cicoz yokuşun
da oturmakta olduğu evin bahçe.sine 
gömmUftfir. Yapılan tahkikattan öğre
nild~ine göre vak1a töyle olmuştur: 

Danyal metre.sile ötedenberi gccinl'."me 
mekte \'e hergün kavga etmektedir. 
On gün evvel Santulıi birdenbire orta
dan yok olmuştur. Bunun farkına va
ran komşuları, Danyala metresinin ne 
oldulunu 1cınnuşlar ve Danyal da: 

- Beyoğlunda bir evde 25 lira aylık
la c;ahşıyor, cevabını vermiştir. 

Fakat, Danyalın oturduğu evin ~ahibi 
Fehmi dün bahçeyi gezerken bir köte
de yeni kar.ılmış ve örtülmüş bir top

rak kabartısı görmüştür. Fehmi, on 
ıtündenberi Santuhinin de ortada gö
rünmemesini habrlayarak bunun bir 
cinayetle ala.kah olması ihtimalini dü
ı;ıünmüş ve jandarmaya haber vermi4-
tir. Filhakika toprak kazılınca Sanlu
hinin cesedi bir yatak çal'f.afın.R sarılı 

olarak meydana çıkarılmıştır. Cesed 
üzerinde yapılan otopsi netice.sinde 
Santuhfnin bıçakla öldürü1düğU anla
şılmıştır. 

Katil arabacı sorguya çek.ilmıf ve 
vak'ayı inklr etmiştir. Fakat suç sabit 
görülerek Danyal tevkil edil mit ve 
tahkikata başlanmıştır. 

·- -- - -· - · -~ 

İkinci mev ki tramvay 

arabaları 
Haricden malzeme getirmeie im

kin olmadığı için halen tamire muh
tac tramvay arabalarından istifade 
kabil olamamaktadır. Bu va%lyeti gö
:ı:önünde tutan idare, ikinci mevki 
tramvaylarda bir kişilik oturacak 

yerlerin kaldırılmasını dÜfünmektedir. 
Bu suretle tramvaylar daha fazla yol
cu alabileceklerdir. 

~ııııııııııııuııııııttllllltlltllllllllllltllllllllllllllllllllllllll~ 

~ KISA HABERLER ~ 
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lktuaa * İSVEÇLE TİCARETİillİZ - Al
manya yolu ile isveçe ihracat yapmak 
ımk.8.nları elde edilmiştir. * İSVİÇREDEN ALACAGlllUZ -
Son klerinR: hesa blarına göre İsviçrcden 
bir milyon lira alacağımız vardır. * ÇUVAL GELDİ - İzmirdeki çu
val ve kanaviçe ithal&t birliği Hindis -
tandan 100 bin çuval getirtmi,tır. Bu 
günlerde tacirlere taksim edecektir, * İZMİR TF.ŞKİLATLANDIB~IA 
KO~"IRÖRLÜGÜ - İı.mtr te,ki1ı.tlan
dırma başkontrolörlüğü 18.ğvedilmiştir. 

Belediye 
* FES İŞLERİ - Belediye Fen ;,. 

leri müdürlüğünün tahsisatı bitmiştir. 
Münakale auretile başka fasıPardan 

para temin edilecek, 
olunacaktır. 

inşaata devam 

* ~ROSTUN TETKİKLERİ 
Şehircilik müteha55ısı Prost, dün Tak· 
sim meydanını tetkik etmitlir. Prost 
bu gün Vall ve imar İtleri müdürü 
Hüır;nü ile görÜ$me yapacaktır. * ÜSKÜDAR TRA~IVAYl.ARı -
Ü!iküdar tramvaylarının tasfiye esas
ları teRpit edilmektedir. Bu esaslar 
yakında ta'.'idik edilmek üzere Vekiller 
Heyetine gönderilecektir. 

* sür işi - Mandıra sahibleri 
kepek, ot ve saman fiatlarının •rtmıf 
olmasından süt fiatlarını tekrar faz • 
lala~rmak lsl.emillerdir. Sütçülerin 
bu teklifi tetkik edilmektedir. 

* snrnt İllIDAD OTOMOBİLLE
Rİ - Sıhhi imdad otomobillerinin 
fazlalaştrılmasına belediyece karar ve

rilmiştir. 30 bin liraya 16 yeni otomobil 
alınacaktır. 

Maarif 
*YATI OKULLAR! - Her kazada 

yatı okullan açılması için projeler 
hazırlanmaktadır. 

* GRAMER TEDRİSATI - Maarif 
Vekileti okullarda yapılacak gı·amer 

tedri.s&Lı için, öğretmenler arasında bir 

anket açmıttır. 

Deniz ve Liman * SİLİVRİ ME~'DİREGİ - Cumhu
riyet bayramında, Silivri mendiğerinfn 
küşad resmi yapılacaktır. * RUlllANYA MUIIACiRLEllİ -
Dün Rumanyadan 800 Türk muhaciri 

gelmiştir. 

Pik demir 
verip malzeme 

alacağı z 
Macarislanda bulunan, 

heyetimiz dün 
sehrimize geldi 
• • 

demir 

Balkanlar ve rnerkeri Avrupa uı.em-
lekellerinden demir ve madeni eşya 
satın almnlc imkinlarını tetkik etmek 
i.izere bir müddet evvel AvrupayA. gi
den heyetimiz dönmüştür. 

Heyetin Bulgaristan ve Yugos!avya
daki tetkiklerinden bir netice çıkma -
mı,tır. Yalnıı Macari!ltanda piy1'c:.aları
mızın muhtac olduğu demir çivJ, çivi 
ve diii:er bazı maden! eşyalard~n mü
him. mikt.arda bulunduğu anlışılmı' -
tır. Macarlar heyetimize bazı telcUf -
lerde bulunmuelar ve bu malların sa
tılması için peı:ıin dolar dahi kahul et
memi,lerdir. Macarlar Türkiyı:?ye ihrac 
edecekleri mallar mukabilinde ptk de
mir istemlşlerdir. Heyet bu teklifi Ti
caret Vekiletine bildirmi,tlr. Vekilet 
bu teklifi kabul ettiği takdirde Maco
rlıtandan bir ay içinde her nevı demir 
eşya getirtilmesi mümkün ol11ca:Ctır. 

Diğ(?r taraftan haber aldığımıza göre 
Macaristanla ticari mübedelelerimizin 
daha şteniş bir ölçüde arlırılmMı için 
Macarü~t.ana bir· ticaret heyetimizin gön 
derilmesi hüktl.mellmlz tarafından 11r
zu edilmektedir. Bu heyetin bayram
dan sonra Macaristana gitmesi muhte
meldir. 

Kaçakçılık yapan bir 

kitapçı 
Beyoğlunda bulunan büyük bir ecne· 

bi kütübhanesinin senelerdt'!nberi, 
kitablar arasında kadın modelleri, lüks 
ceb defterleri, lüks kltab kılıfları kaçak 
olarak getirttiği hakkında alS.kadar 
makamlara bir ihbar vaki olmuttur. 
İhbarı yapan mezk(lr müeı:ısese me -
murlarından birisi bu eekilde kaçak 
olarak getirilen eıyanın fatura numara 
ve tarihlerini de bir liste halinde ver
miştir. 

Bu ihbar üzerine kütübhanede yapı
lan araştırma neticesinde listede ya:ııh 
faturalar bulunmuştur. Tahkikata de
vam olunmaktadır. .. 

Hüldlmetlmlz bu yıl harlcden ga
yet ar miktarda ,eker getirtmiştir. 
Dünyanın bu günkü kanşık günlerin
de mm-ıleketimi.rin gerek şeker stoku 
ve a:erekae ~ker 1.stih~al3tı bakımın
dan hiç bir end~i olmıyacakhr. 
Fabrikalarımızın yedek parçalarından 
birçoiu bundan evelki senelerde ge
tirtilm.i,, bir Juma da harbden ısonra 

lemin edilmiş olduğundan yedek par
~ aksamına ihtiyac yoktur. 
Diğer taraftan teker fabrikalannın 

tetkilitı dahilinde bulunan ispirto 
fabrikalan da istihsallerini artırmı'S
lar ve dahili i!hhlikl temin edecek 
vaziyete gt!lmiılerdir. Fabrikalarda 
yapılan bazı küçük tadiller sonunda is
tihsal için kullanılan kömür sarflya• 
bndan yüzde 35 derecesinde bir ta
aarrul elde edilmiştir. Bu vaziyette 
fabrikalarımızın l!ltih..ul masraflarının 
daha kolaylıkla karşılanması hüklı7 
metin tekerden temin etliği varld-ı· 

tın artmasını temin etmiştir. 

Dahiliye VekJli Haydarpaşada İştan
hul Valisi, Emniyet müdürü, hükOmct 
ve Parti erkanı tarafından uğurlan -
mıtlır. Şehrimizdeki ekmek çeşidleri neden fenadır ? Değirmen· 

iddiada 

Bugünkü Avrupa harbinin doğur
duğu birçok zaruretler neticesi ola
rak piyasalarımızda bazı maddeler 
üzerinde aıkıntı ve darlık hissediJ .. 
mektodir. Dahilde en kolaylıkla ve 
normal bir surette J.atPnildiği kadar 
temin edilebilen ye&Ane madde \ıf!
kerdir. Halbuki buglin dünyanın hf'r 
tara!ında teker alım ve satımı bazı 
talcyidata hatta bazı memleketlerde 
veQkayt. tabidir. Bu vaziyet de teker 
endüstrimizin memleketin ihtiyacını 

tam bir surette kartılayabilec(.lt. bir 
seviyeye geldiğini anlatmaktadır. 

İltanbulun teker lsühlalti nonnal 
bir surette ve 45,000 çuval olarak 
devam etmekledir. Geçen aylar bazı 
lüzu~z endi~ler yüzündf'n !Pf'lc.Ü
litörler ihtiyacdan fazla teker lmış:
lar, fakat bu hareketlerinin 1U-ııım
suzlutunu anladıktan sonra birkaç 

aydanberi ~ker mübayaatını ke""e
rek eU! ıtoklannı ha.rcamağa batla
mışılardır. Bu sebeble şeker tirkehnirı 
hesablarında bir parça noksanlık g0-
rü1mektedir. Fakat bu vaziyetin ge
çici olduğu al&kadarlar tarafından 
aöylenllmektedir. 

Edebi roman 

Ücretli memurların 
vaziyeti 

Ankara 23 (T•l•fonla) - Ücretli 
memurların va7Jyetlni tetkik etmek ü
zere Jk.incitıetrlnin 10 unda l\.1aliyc Ve
kil.leli Mii3letın·ının riyasetinde bir 
toplantı yapılacaktır. Bu toplantıd3, 
yeni barem kanununun tatbikat neti
celeri görüşülecek ve ücretli memur
lar hakkında yeni karar alınacaktır. 

Polise b e yan name 

vermeyen Çekle r 

Dün sabah ,ehrimlzE" 14 Çek müHeci 
kadın gelmiştir. Bunlar yirmi dört sa
at zarfında bulundukları mıntakanın 
polb karakoluna müraıcaat edip .bl!:yan
name vermediklerinden bu sabah hepsi 
de yakalanmıt ve adliyeye verilmi.;;ler
dir. 

Kalp lira sür e rken 

yakalandı 
Galat.ada oturan Yervantla Bey • 

o~lunda sakin Süleyman iki kalp gü
milt lira sürerken yakalanmışlardır. 

B elediye cezaları 
Son yirmi dört saat zarfında lC ,o

för, iki otobüs biletçisi, üç ka ... ıb. bir 
sütçü muhtelif bel~iye ceV11arına 
mahkOm olmu,lardır. 100 kilo nok~n 
ekmek musadere edilmiştir. 

Tefrika numarası : 21 

ciler gazetemize gönderdikler i bir mektubda şu 

bulunmaktadırlar: « Ekmekle rimiz nefis ve her zamandan 
daha güzeldir. Zira Ofisin ver diği buğdaylar iyidir» diyerek 

kusuru üzerlerine alınıyorlar ! .. 
Şehirdeki ekmek kalitelerinin bazı 

semtlerde gayet bozuk olduğu ve bun
ların belediyenin birinci ve has ekmek 
diye nark koyduğu ekmek nümunesin· 
den ft•na olduğu hakkında yap1lan •i
k8yeller dolayı~ile df>~irrnencilerden 
bir tavzih mektubu aldık. 

Bu nevi kalitesi düşük ekmeklerden 
şehirde bir değil, yü1lerce nümune gös 
terilebilir. Bu ekmeklerin çeşnllf~rinin 

düşük ohna~ı ya değirmencilerin un 
halitasının bozuk olma!'ından ve yahud 
da fırıncıların ekmeği bozuk olarak 
imal etmesinden ileri gelmektedir. Bu
nun ic;in üçüncü bir iebeb gOslerile
mez. Değinnencilerin mütaleasını &Ü -

tunlarımı1,a geçirdik. Yarın bu hu!'u~
ta fınneıların ne dediklerini yazac:ıjız. 

cBugüne kadar İstanbul matbuatında 
değirmenler ve İstanbulda un ve ekmek 
mesele!'i hakkında bir çok yaz.ılar ya
ıılmı,, fakat maalesef bunların bir c;o· 
ğu hakikatten u:wk olduğundan zan1a
nın '\.'e itin ehemm..iyetinl göz.önünde 
tutarak bunlara bir cevab vermemeği 
tercih etmiftik.. Fakat bir taraftan bu 
yazıların tekerrür etmekte olması. di
ğer taraftan muhterem gazetenizin hu 
mevzua ehemmiyet vermesinden doln· 
vı ilk ve son defa olarBk bu cevabı ver-

meje mecbur olduk. 
1 - Son zamanlarda İ.stanbulda bk 

iki gün devam eden ekmek buhranı 
(',Örülmü~, fakat bu buhran yazıldığ'L gi
bi de&irmencilerin yolsuz harekctindeh 
ileri gelmemi,ür. İstanbul O!Lu tara
(ından verilmekte olan buğday lhtiya
ı:a k.ô.fi gelmemekte oJJuğunu Ç;>k ?:a
man evvel fıİ'ıncılar gözönüne koym.u, 
ve nitt"ltim değirmenlerde ve fırınlard.ı 
ınevcud stoklar da yavat yavaş eriye
tek buhran husule gelmiştir. Bu suretle 
hasıl olan vaziyet ve yapılan tahkikat 
evvelden yapılan ihbarın doğru oldu -
~unu da gösterince Valimizin Başve
kilete müracaatile İstanbula fazla mik
larda buğday verilmesi kabul cdilmi,. 
buhran da ortaQ.an kalk.mıttır. Beledi
yemizce bu husuı resmen tebeyyün et• 
mlştir. 

2 - Ekmeklf're gelince: Bu gün 
~ayrikabili inkA.r bir hakikattir ki 
ekmeklerimiz nE"fls ve her zamandan 
daha güzeldir. Zira, O!i5in vermit ol
duğu buğdaylar iyi buğdaylardır. Bi .. 
naenaleyh -:kmekler de temiz ve iyi
dir. Bunu halk bildiği gibi Belediye 
de takdir etmektedir, Ekmekler içınde 
320 miktarında elenmiş ikinci nevi 
un olduğunu iddia etmek, değirmen-

gun dudaklarında tebessüme benzer 
bir gerilme olmuftu. 

- Bilmiyorum, diye inledi. Kor -
kunç bir rüya idi!. JLilıl kahkahalclrını 
duyar gibiyim. 

cilik sanayiine vBkı! olmamıtktan mü
tevellid bir hata olsa gerektir. De -
ğirmenleor, Belediye ile mevcud itilaf 
mucibince, Ofis tarafından ''erilen 
bu~daydan Belcdiyenin kontrolu al -
tında ve her gün verdiği listeler mu
cibince muayyen nispette un ç~her -
ler ve fırınlara tevzi ederler. Bu mu
amele bir muayyen ni~pet dahilinde 
her gün yapılmaktadır ve buna müte
allik heublar da her 15 günde bir 
Belediyece kontrol edilir. 

3 - Piyasada buğday fiatları ya -
zıldığı gibi Ofis buğdAylarından 20 -
30 para farkh değil, 70 para fazladır. 
Değirmenci, serbe:ıt piyasadan aldık· 
]arı buğdaylardan francalalık un çek
tikleri gibi taşraya da sevkederler. 
Yok'a Ofisin bir tek buğdayının bile 
unu İsb,nbul haricine çıkmaz. Ofisin 
buğdayları kontrol altındadır. Değir
mencilerin hasi~ bir menfaat uğruna 
böyle;: yolsut bir muameleye girifme
lerine ihtimal verilemez "e bu iıuretle 
bir menfaat temin P.lmek de hatırla

rından geçmez. 
İ~tanbul değirmenleri daima hlık-0.

metin murakabetıl altındadır. Bele ... 
diye de ekmeklerin ç~ni ve kalite -
Jcril"!' fırınların un nümunelerini va
ldtli vakilcıiz her gün kontrol edet", 

ni ona doğru itiyormuş &ibi eğildi, 
yaklaştJ. Halbuki oradan kaçmak, u· 
zaklara, çok uzaklara gitnıek ve hıç
kıra hıçkıra ağlamak istiyordu. 

.kuı. 
IJal.uuı.. : PERİDf C~LAL i:J' 

!aba başlamı.ıtı. Evveldenberl böyle 
konuşuyorlarmı, gibi bu hitab Cana
na tabii geliyordu. İskemlesini çekli, 
karyolaya yaklaşbrdı. Oturdu. Onun 
örtülerin üzerinde hareketsiz duran 
elini eline aldı. Hastanın ate' içi:ı.de 
yanan parmakları derhal ellerine sa
rılmıştı. Gene adam, kesik kesile ko
nuşmaya ba,tadı: 

- Beni dinle Canan, bu son gc
cemdir.-

Beni dinle Canan, artık tahr:ımıuil
lüm yok .. Iler ,ey bit.sin istiyorum. 
Bu ateş, bu ıztırab bitsin.. Kıibu!'SUZ 
bi uykuya dalmak, ölüm uyku,u gibi 
hiç bir şey duymadnn, uyumılc: iı11tl

yorum. Belki de bu çok yakında ola~ 
cak, öyle fenayım ki. .. 

Şimdi onıın ateşli, hasta neft>sinl 
yüzünde hi.ır;sediyordu. Tilriyerc>k bek
ledi ve Reşid derin bir soluk alarak 
söyledi: 

- &>ni seviyorum Canan .. 
Canan kımıldamadı. Yalnı:z: kalbi .. 

nin birdenbire durur gibi oldu!lunu 
hi.5Setti. Gözlerinin önünde her ~Y 
karrtnr, bir boş:lu4a düte.r gibi oldu. 

- Saat. on, diye haber vı:rdi. Gele
cek. misiniz?.., 
Ge~ kadın bütün dilşünce ve ha

tırala..nndan sıyrılarak teıa,ıa yerinden 
kAlktı. Derin bir uykudan uyandırıl -
mıt blr in.san &ibi blr•z ta,kın, mah
cup: 

- Şimdi geliyordum, dedi. 
Hası.bakıcı: 
- İsterteniz ben yemeli odaya ge

tirtir yerlm, diye devam etti. Belki 
yorgunsunuz, isürahat edin. 

Fakat o, kadını diniemiyordu Pen
cerelere dalgın baku. 

Perdtlerin arasından ıı1ılak, karan ... 
lık camlar görünüyordu. Kendi ken
dine !lôylenir gibi : 

- Şimdi g.-liyorum. diye tekrar etti 
Re, idi düşünü} ordu. Göz:eri -

ni yakan bulutlu gö1ıcıini, ellerini 
bıra.kmak isıemiyen ateı,U parnıakla
rınL. he-yccan1andJ ve bir an evvel 
yanında bulunmak istedi. J(apıya doğ· 
ru yilrüdü. 

Koridoru ı11üratle geçti 
Hastabakıcı R•şidin )<apaının ô--

nünde idi. Cenc kadını görünce t.t.- ı Canan elini çekmek ister gibi bır 
lişla: hareket yaptı. Kederden boCulan bir 

- Şimdi uyandı, dedi. Ateşi gene sesle: 
faz la. Sizi iıtiyor. - Reşid, diye mırıldandı . RPJidl 

Canan doktorun sözle.rlni hatırladı Fakat o, parmaklarını umulmıyan 
.Bu gece en ağı,r l(tteaJdir. denıifti. bir kuvvetle ~karak devam etti: 
Bununla beraber kalb kuvvetli, vü- - Hayır seni korkutmak istemi -
cud gene.. Trhlikeyi atlatacai:ınl ü- yorum. Fakat bir rüya gördi.im. Bt"n 
mid ediyorum. Lüzum görürıcniı ha- rüyalara inanırım.. Siyah bir ~raba .. 
na tt-lefon ediniz.• Bu araıbaya bindim .. Tuhaf bir araba 

K.&lbi korku ile çarparak içeri girdi. idi! .. Onu ku'ilar, siyah kanadlı ku:::
Hastarun başucundaki hafif ışıkla !ar çekiyordu. Gece c;ok karanlıkb. 
aydınlanan oda, yarı karanlıktı. Yal- Sen nerede idin bilmiyorum. Fakat 
nı:ı: karyolanın bulunduğu yer, ölgün güldüğünü görüyordum. Ne korkunç 
bir 1,ık daire1'ti içinde kalıyordu. Yağ- kahkahalar!.. Yürlin çirk.inle<Jiyordu 
mut f<'kırtılarına Re,idin hafif inilti- Seni &U!'tlurmak iırtiyordum, se~im 
teri kanşmakta idi. c;ıkmıyordu. Havasıılıktan boğulu .. 

'lnan ayaklarının ucuna basarak yordum.. Sonra bir ses: ·Köprüye 
yliıJtştı. Reşid, gözleri açık, arkaüstü geldik· dedi ve birdenbire müthiş 
yatıyordu. Onu görünce sözlerinde bir bir gürültü ile araba devrildi. Siyah 
pırıltı yanıp aö.ndü: ku$lar karanlıkta uçup kaybo1du;ar 

- Yanıma otur, diye inledi. Yanıma Canan heyecanla titdyerek: 
otur .. Elini bana ver ve bu eece beni - Ve aen kurtuldun, diye onun sô-
hiç bırakma_ :ı:ünü kesti. Feliket o kuşhırla Jera-
Ha!rtahğındanberi aralanndaki reı- her aenden uzaklaştı. 

miyeü kaldırarak ona •lell• diye, hi· Genç adamın yer yer çaUamıt sol .. 

Gözlerini kapamıı:;tı. Canan •d•)K -
toru çağıracağım• diye, düşündü. Kal
binin üzerine tahammillü güç bir a
ğırlık çökmüş, birdenbire ağ7.ı boğa
ıına kadar kurumuştu. cEvet, doktoru 
çağıracağım, diye tekrar etti. Onu bu 
ızlı.rabdan kurtamnlar, onu ölmPye 
bırrıkma~ınlar.• Hıçkırmak üzere ol
duğunu hissederek kalkmak için bir 
hareket yaptı. Fakat Reşidin parm:ık
ları elini bırakmıyordu. Onun a~ır a· 
ğır tf'krar gözlerini açtığını gördü. 

- Uyumuyorum, diye fısıldaını~tı. 
Hayır, uyumuyorum. Bu, belki acni 
IOn görüşümdür. Uyursam belki bir 
deha uyanm1yacağım.. Seninle ko -
nuşmalıyım Canan .. Hayır, beui sus
turma, bana bir şey söyleme. Sonra 
pişman olacaksın. .o gece benimle 
konu,mak istemişti. Mini oldum. Hal 
buki bu son arzusu idi, diye azab çe
keceksin. Beni bırak Canan, sana 
söylemek istiyorum, Yaklaoın, yak -
!aşın .• 

Gene kadın, meçhul bir el, kendi-

Reşid inledi. Sonra: 
- Artık ehemmiyeti yok, diye fı

sıldadı. Eğer kendimi çok f Pna hioıJt>t
rr.cseydim ccanret edemezdim Bf'lkl 
manasız bir aNU .. Fakat ölmeden ~v
vel bunu bilmeni istiyordum. Naatı ol
du, nasıl Se\'dim seni? .. O balo gece
sini, kollarımd~ olduğun o geceyi ha
tırlıyor musun? Oh, bana o hayre~len 
donmuş gözlerle bakma~ Benden i~

renmeni istemiyonım. S€'nde gii:ze1 
bir hatıra bırakmalıyım. Alin.hım se
ni naı:ııl sevdiğimi bilsen! .. 

Canan bir•z kendine gelmi~U. Fa
kat onun yüzünü ufalmış, uzaklaşnıış 
görüyordu. 

Günlerdenberi zaman zaman kafa
sına hücum eden, kendisinin şiddetle 
reddettiği, u:zakla.ştırdıjı şüphe, işte 
hllklkatti. Buna rağmpn ondan n"fret 
etmiyordu. Halta hlddetlenmiyordu 
bile .. Yalnız biiyük bir şaşkınlık ve 
çaresizlik içinde olduğu yerde hare
ketsi:ı: duruyor, kunıldayamıyordu. 
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YEM iN 
Yazan : Ömer Nejad 

Onu her zaman barab kulübesinin ı Bu vücudde bir ölü rengi vardı. ~ 
önünde eski bir iskemleye oturmuş, !erimiz kallılafb. Bana doj.ru Her· 
düşünürken gCSrürdüm, Sel§.mlattık. - Beni tanıdın mı? dedi. 
Akdeniz akşamları etrafa siyah Korku ile yatağımda doğruldo.n1·rı~ 
gül kıvrımları halinde kat kat dökü- - Kımıldanma! Şöyle biraz 15~'°" ,,, 
lürken güneş sulara iner, bir an için diye geldim; sular soğuk, .. dedi· n.41-
ufukta atetten dalgaların titrediği gö- ortada duran mangalın üstune ri1°"' 
rülilr, sonra ortalığı koyu renkli göl.. Kımıldamıyor, dehşetle ona ~~;1dır6' 
geleı- kaplardı. Sanki bu gölçelerde dum. O, biraz ıonra başını P' 

~iyah nemli gözlerin hicran ve me... Beni süzdü: dı • 
Jalle titreşen rengi, anlıyan ve duyan - Balıkçıların yeminini tı.ıtrn'? 
bir ruhun mahzun ve yorgun bir ifa- nız, korktunuz, ömrünüzün scıı e~ 
desi vardı. kadar rahat kalmıyacaksınız, dQl1 gıtl 

Gene böyle bir •koamdı. Deniz yo- lerl diye haykırdı ve bolaca)tmlf ;J 
sun kokuyordu. Zamanla kırmızıla,- üzerime yürüdü. Onun de~ ıı:ı:e'·!I 
mış ıslak kayalardan ufka baftmış, marti gözlerinin korkunç bır 'yır' 
gökle denizin birleştiği yerde :ı1::ınad- yandıltru gördüm. Yatağım.darı r.ıl • 
lanacakmış glbl seken marü renkli yuvarlandım. Ondan öteslnı bil> p 
yelJs:enlilere dalmışUm. Bilmem ne yorum. Bayılmışım, ubah ıce:,,.ı~ 
kadar böyle kalmışım. Birden ihtiyar geldiiim zaman odanın kanrııılt ',? 
balıkçının sesini duyarak arkaya dön- olduğunu, kapının ardına kadat 
düm. durduğunu gördüm. .v· 

- Gemiler, diyordu, balıkçı genü- Eş;yalarımı, ailarımı topledJtı:'· \1 • 

leri, bunlar, şimdi _gözden uzaklaşıp tık Kızıl kayada duramardun-1;'~ 
tanınmıyan adalara doğru açılacaklar, ğıma atlayıp enginde sallanan 
Allah vere de bu adalar korkulu to?- yelkenliye döndüm. Balıkçılaf8~\W 
raklaı;, vahşi kayalıklar olmasa! - Aslan reisi, Aslan reis~ g ~ ' 

Onun yoreun gözlerine baktım. Yeminimit.i tutmadık diye bııe \'tl' 
- Balıkçılar denlzi tanımaz olur.. dua ediyor, ben dönüyorum.. 

lar mı hiç? diye cevab verdim. siz halinize bakın, dedim. .. ·I• '' 
O, elile uz.akları, ufku a:öıterdi "Ve: Arkad~olar ııüldüler, hlç ~Y oif' 
- Bilinmez ki, deniz tanınmıyan olur mu? Sen hayal gönnüşüı'• ~ 

korkularla doludur; denize a:üven ol- benimle a1ay ettiler. Ben faıl:ı,, I 
maz. Bu &ün ova gibi aç-ılan uyl8.I madım, köye döndüm ve bir d -,_ 
sular, bakarsın yarın dal: gibi k.ab•- kayalıklara balık tutmağa ~ • 
rır, dalgalar kayaları örter! Bu de .... Kıyıda, körfez içinde ne tıı 
nlzde, suların bir kaç karış yukarı - bana yetti. .. ··k f' 
aında düzlük kayalar vardır, Bunlttr Mevsim ıonunda köyün buY0 ~ 
mevsimi gelince balık yatağı olur. O kenli~i Kızıl kaya önünde patÇlı ,\!1

1 

zaman bu kayalara kulübemiti kurar, oldu. Gene balıkçılardan Hallll~~· J' 
önünden 11ulan gümüşleyip geçen ba- med körfezin aizında botuıdıı ~ 
lık ıürülerini ağlara takarız. İşte o ziz kaptanın motörU Yunan ,d~ 
?:aman kendine güvenenin aaaU çal- giderken battı. YeminW tll './. nu' demektir. Bilsen, bu balık akını balıkçılar her yıl kurbanlarıP~ 
önünde biz, ne ?:evkli :r.amanlar geçi- böyle veriyorlar ve daha ve 
riyonız. Korkmayız. Biz burada bauk- de... r:I 
çılar ara!lında, yemin bağı vardır. İhtiyar balıkçıya bakhm, h' ft 
Tehlikeye düşen balıkçıyı arkadafları korku gösteren blr ifade y~k~ .. ~ 
ölüm pahasına da olsa kurtarırlu. kat omuzlan jnancının tesl~ ~, 
Zamanında davranıp dönülmeue ınev ya,ının verdiği bir tevekkulle ~a 
ıdm ıeçer, fırtına denizi ailip süpil - milf gibi idi. Bu yosun kok111 f.. 
rür, onun için blz. de ıencliğimlzde zünlü Akdeniz ak,amında on\l;o ( 
sular kabarmadan büyük yelkenhmız- JtUn gözlerinden ilci damla }'fi 
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de blrletlr, hep beraber güvertede a- kük yanaklarına yuvarlandığ\P 
tef fenli~i yapıp köye dönerdik. Doğ- düm. ./... 
rusunu ıöyliyeyim ya, içimizde en ~· ~ r ...A 
surumuz gene Aslan reisti. Onun ae- · · 

1111
,..,.... 

b . 1 ·=== , .. 1111111p•"'111111i11u1111V"""'"A'"1111111S11111• j nizin dibini gören marti gi i gOz eı·ı 
vardı. En son, köye o döner, en ç-ok /. 
balığı da köye o getitirili. Gene, aü- : 11111 1 

n11111111111111111111111111•111111111111111111•11••1"
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zel bir karısı, nur topu gibi ilci. ev- ,. 
ıadı vardı. Osmanlı borcları ıı• 
Yıllarca evveldi. Bir sün ıene ai- ••d • d " 1 " 

O enır ı . •I r, larımız.ı toplamış, kulübeleri bozmuş, d , 
Du._nku·· ga•etemizde Vichi 

1
' • ..ı kayalar a.ruındak.i ocakları söndürüp .. sP': ,x 

köye dönmü9tük. Günler geçiyıJrdu. inler meclisindeki murahh•.5 sı il"". 
Aslan re~in ortalıkta a:öründilğü yok· zın memleketimite döneceği~ ~ 
tu. Alıtkın olduğumuz için olacak, setmiştik. Bu vesile ile Q5rJl ~o ~' 
bu gün, yarın nerede ise çıkar, gelir, lannın timdiye kadar ne sure lif~ 
diye avunuyorduk. Karısı telişlanma- viye edildiğine dair okuyucıı tıtıl:.ır 
ğa ba,lamışb. Haftalar geçti, gelen şu mahlmau vermeği faydalı ; 
olmadı. Deniz yeniden kudurdu. Fır- ruz: 1'1'*" 
tına koptu. İU:ele harab oldu. Astan İki sene evvel, şimdi gerı~ ~..ı' 
reisin ağlarını Kınl kaya önünde at- müsteşarı bulunan Ha!~d Na~leC ~I 
·tıl,ıru biliyorduk. İçimızden denize ı·in Pariste yaptığı muzaker 'f'J 
sandal indirip kürek kuvvetine reisi ceıinde, Osmanh borclarırııtı ~rr.:o·J 
aramak iltiyenler bulundu. Sonra yüz malla ödenmesine harar ~I lfl'" 
korkup caydılar. Kürekler kırllır, ve ödem. e tekli de fU sure J 
yelkenler parçalanır, dediler. İti gil- edilmişti: bOıV"""' 
rültüye getirdiler. Aıiı kaptan men- ?-ı1aliye Vekileti, Osmanlı f\~~ 
Iaatini yemininden üstün tuttu, mo- na aid taksitleri Osmanlı J3i ~ I 
törünü vermedi. Gene balıkçılar •bir muayyen zamanlarda yat1tıt.j-o,r• "(f 
kişi için on can kurban edilmez, vaz- Parlste bulunan Franko .. . ôt' • 
geçelim bu yardım işinden• diye söy• ketinin Türkiyedeki şube5lbtJ ~ 
lendiler. manlı Banka11ına yatırılan ftll" 

A!ll1an reisin gene karısı; iki yav- larla piyasadan mal alarak. . .J 
rusu iki kolunda, kapı kapı dolaşU. gönderirdi. 1"'#' 
Her gördüğüne yalvardı. •Yeminlisi- Franko _ '?'ürk şirkeU ~:,Pi~ 
niz, Allah için kocamı kurtarın• dedi. Fraıuada 18ttıktan sonra, ~· 1,c ~ 
Dinliyen olmadı. Köylünün baııı:iı-eti inler meclisine verirdi. Pfl~:t~ı' 
bağlandı. lisindc Fransız 5ermaye d' 

Haftalar, aylar geçti. Bir gün uzak başka İngiliz &ermayedarlaJ'' ,'I' 
köylerden kara yolile gelen balıkçılar lunmakta idi. .~b t( 
dalgaların kumlara yüzü, gözü ta - Son siyasi hadiseleri rrıilt~tr 
nınmıyan, gövdesi delik defik olmuş chy'de toplanan dainler ~~l j!P' I 
bir ölüyü attığını söylediler. Gidip gili:ı: murahhaslarının. işlil'91' 3~ · 
gördük, tanıyamadık. kalmamıotı. Bu vazıyet ıif' ~-

~1evai.m deiişti. Sular duruld•.ı ve dainlcr meclisinin arUk -: 0._ıl' / 
biz yeniden engine doğru süzüldük. mesi de kabil olamazdı. 0ıırı 
O yıl benim payıma Kızıl kaya dü- cesi olarak murahhaslarırn~ı,tl1''.1 
şüyordu. Acımı içime akıta akıta o- lekeUmize dönmesi icab e '!iJtP:/ 
racığa bir kulübe kurdum. Epeyce Bu ıünkü ifBrtlar altıJl.~~·,tı'~..1' 
uğraştım. Sonra ak,am oldu. Sabahla Fran58. arasında ticari 1:'1i.l ger fll 
beraber kalkar, ağlan hazırlarım de- devamı da kabil değHdır. tıfıl' f. 
dim. Kapıyı örttüm. Yatağıma kıvrı- evvel Akdeniz yolu kap~Iı oec:liJI il 
lıp yatt.Jm. Gece çıkan hafif bir fır- Fran.saya mal gönderıle~ıı.~~ 
tına ile uyanır gibi oldum. Sonra göz• Fransadan da mal ahrı~·r1' . r_; 
!erimi tekrar kapamış, daltrufım. Bir- Bu yüzden, Franko .. 1~ 
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denbire tlddetli bir gürUltü ile uyan- Osmanlı Bankasına yatıI1 .~ 111~/ 
dım. Kapıya vuruluyormuş gibi olu- borclarının taksitlerlle .~~d4(' 
yordu. Tavanda a!ltlı petrol llmbası mal alarak Fransaya go 
kulübf.nin içini aydınlaUyordu. d 

Ayak ucuma düten kapının yava' u.. ııdr 
yavaş aralandığını ve korku ile açılan o·· .. kt k" ıns p 
gözlerimin önünde bir hayalin içeri- umru e 1 
ye giTdii\ini gördüm. Yüzünden, kol- •• deli 
tarından her yanından kan sızıyordu. d 
Göii•ünu yırtıcı kuşlar paraıamıfb. Beyanname ınu 

Çünkü ne yapacağını, bu itirafı na..ı bugün bifiyarb)_j 
karşılıyacağını taşırmıştı. Gümrüklerde malı olanls:~ll ~ ~ 
Reşid, yorgun, gözlerini kapamı,; ları çıkartmaları için, ?ı1Jrı ~fl"''t? 

ı:ıık ~ık ncfes almaya başlanııştı. Söy- nıe • 
müdürlü~ünce beyann.•. ıet bU ıl lenmt"kte devam ediyordu. üh 

- Beni affet .. Eğer bu bir günahsa zere tayin olunan m rtl.$ 
sona ermektedir. .,,oıı' I' bile affet.. O eece seni çok istiyordum. btr _.ııı/ 
AIAkalı daireler bu "''"° . O gece seni sevdi~imi anlamiftım. gUrnri.J"' ı 

Mithat Şevketten kıskandım., Çok tetkik ettikten sonra •)c.tııtJ" 
leyen malların cins ve mı güzeldin. Herk~sten güzeldin; hatta 

Alevden bile .• Senln gözlerini !reVi - edeceklerdir. 
yorum. Onlarda ruhunun sıcaklığı -0--- ıı 
var .. Evet seni ••Yiyorum .. Bunu .. - M u sluk hır•' 3' ~',, 
na söy \emekle iyi yaptım. Bu i l? da )c.d'" ,,.~~ 
beni ayrı eziyordu, Panl(altıda Hastane '° bOf e';~ 

Goz kapaklRn açılmak ister gibi mağana aid 1 numaralı J1lıJ 
oynadı, tekrar kapandı. Şimdi yuzü J girmiş, butun su tesi.ssti.lııt 
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çok ıoheun, fakat sakindi. Uzaktan 1 saireyi çalmıştır. ıc.eı'~ 
gelen bir ••• ı., Karpitle oynar .,0.ı:ı,. 

- Beni bırakma, diye yaıvardı 50}tııı .. • 1' 1ı:r· ,( 
Böyle elin elimde olmak lstt"rim. O Şehremininde Arma ıte ıJJ il' l'~ 
zam::ı.n daha az korkacası1m, daha az ran 14 yaşında Necati rrı•teÖd~o Jf 
ıztırab çekecE>lim Bak hafiflediğimi, aynı yatta Hasan ve J{e ç• ıc:ı1 1t~ 
bir buiut gibi yüheldiği:ni his!iedi- rlne gec:ird1kleri bir P~ ısttı1V ('f~ 
yorum Canan. kutu içine koyup yakrJl ttsrıııfo ,11· 

Son defa •Canan• diye rnırıldııındı Fakat bu esnada kutu P9 lif l'' 
ve sesi söndü, O zaman etene kadın !ardan Kemaleddin muhte 
ona, göıleri büvüyrrek dehşetle bak- den ai{ır yaralanmııtı.r• 
lı ve birdenbire yerinden fırlı:v~rak 
kapıya dotru koştu . Fakat o, dışarı 
çıkmadan kapı açılmııttı . İçeri gırme~<. 
üzere olan biri ile karşılaştı. Bu, A
levdi.. İkisi de sendelemitlerdi, Gene 
kadının genzini .keskin bir alkol ko
kuıu yaktı. Bira?: uzaklafB.J"ak kızına 
hayretle baktı: 

- Sarhot muoun?, [Arkası ınu) 

imsak 
Öğle 
lk indı 

4,41 
11,58 
14,56 

Yu 
nıa 



ıedi-

- 23 Birinciteırin 1940 

POLİTİKA • ASKERLİK .. 
'Yugoslavya • AI
tnanya if birliğinin 

tahakkuku 
llıüı,,. 

Isı~diCi fin~ Balkanlarda taJdb t:tmek 
luıı.•dı Planı.n, bpkı ukert sahada 
)•tttıı~tı~ Ş!ıffen plıiınına ben7edijini 
hedefe d, .. lonı ~oirudan do~ru)·ı 
'""•k r:ıJ, hedefin arka ına ht.icurn 
•••. '• b ~it u hyede lıtenilrn teYI ar .. 
~•ria &atarak maksadı elde etoıek' 
İ4auıct. ttasıı, Hol anda \:e Belçlka isti~ 
.. ı· 11 

sonra Mant J.Alüllerl bo)"un-
•Pllan h. 

ıtıtt,,.'fı: . ır hareket üzerine düf-
klı.ıır1~ ntifı\·~~· Balkanları da a~·nJ 
1-thjlt kendıs.ıne rim etmek plılnını 
bir fQ~lnıe~tedir. Bunun için bitt"bi 
llııtt. leh ~b~yeler vardır. Onlar ara
tt-;Javya ~dı en ha1ta sayabiliriz. Yu
v, sı3, 111 t ıle son defa )·apdan iktisadi 
tılın 1 t 5 l!f birlljlne de bu suretle , .... 
111">~ 1~· Nitekim Muıısolinf, l'ugoı
ltft.i Ududu civaruıdakl aakerJert 
ı.,')"~ ederken, Almanya Ue Yu;os .. 
~ti ,~a~ında ZO eylUldl'nberi devaru 
'I 

1
Qhornik anhıpna miiıak~rı:lı:rl 

~l 1° l.Uunuf ve bu hususta bir pro
tihUı, lhtalarunışt.ar. Bu anlalıru& mu .. 
le ltı~· İugoılavya ihracatırun :>-üıde 
lı~ Alınanyaya verecektir'. A\·ala 
~le Ut hu hususta \-'erdl(l izahat 
>t:1t1, faYandır. Bu izahata göre, 

lıi>et~rotokol, ekonomik ve ma11 ma
~ •. ~•.•ı ınrseleleri de halletıue~
~i hakt_"ntark kursunun yük!l'.eltil
lt\~ttı. H1da e\'VC"lcı imzalanmış 
~'t'i 0~dan hqka bu protokol, hıi.len 
~kte ~-n .~ereih haklı sl!ııteml ilga et
lfJıtav' ı~""'_"ü7.deki seneye ald Yu
~1 da halat ve ihracat kontenjan -
& laı-ln eyleınektedlr. 

ı. : U tebJ"· 
~ l~i 1ıırı )°alnız bu blr tek clim-
~tu~ r&de çok pni' ekonomik ve 
ı.,'lı. blnanalar fiılldlr. l'anl l:uıos
lt~ ku Und_an aonra rayfJNlrkı yük
ltt \U ~ llurinden tediye edl!cektir. 
"4, '•~ l!unanlıttana da trklif etlil
ltı~ t kabul ettirilfmeıni,ti. Rayı
tllııc)t• kun:;unun )·üksek olma111 Dr. 
~ un, Avrupada yeıine luyQ'let 

ı..ı"~ııı Alman parası olıca(ı hak· 
~ı." bt Urıdan bir müddet evvel ya .. 
~\)ad Y•natın hiç olmana Yuıoııo
'ıi? 8 • tahakkuk ettljlnl ıöstermeı 
ıı_'ltııu ll~unıa beraber, tercih hakkı 
L~tıtıı ~h ilga edilme!fl. bundan acuıra 
lllatıl'aı 0&oılav ekonomi. inin Al -
illi~ ~it iç!.n çalı,acatını ifade etınez 
ttııilnt., ekıın gelecek seneye aid kon
""1.ı .. r da tespit edilmiş bulun • 

"qır, 

ftur· 
lıi' lln bunlar, YuıoslavyRd• yeni 
~ ıo dı yol aldıjını bir mi,.Jcllr. 
~. ~ derinine (itmeden, Yuıos .. 
'iı'ıo tdyo Naı.ın Çinı;ar Marko • 
~)' ." hu!ql"takl )'aphgı be)·atıattan 
liıi;j~U Çok aarih bir fOkilde ôjır<ne-

~ ~., la 
l...""'~.V nann, iki memlekeli bir· 
c'lllıkı ihyan aamlml do1tluk "° 
~tı u' an.layı' sayealnı.le, Yugos -
1.ı"'ı e Alınanya arasında aemcra .. 
~lii. \ertn te)in yalnız ekontıınik İf 
~r 01ttıadığını aö.)·lemi' , .. e de -
IJıb, ki: •Bundan baıka siya>i İl 
~~letl ;·ardır ki, bu, alınan nefice
lt' 1 •1ııı ıneınleketiınlz için harb 
>tthı, &ulh ve muhtelif sarsıntılar 
~ ~•U·l•p~cı !aaliıet demektir. ıı_u t \'e :ı ıtya..\etine de\.·am cdıhnesl-

"> Un.~~ kuvvetlendirilnıe-;ine hiç 
~ ınillli teşkil etmiyecektlr.• 

~~°'lt.t M:arkovl("in bu 11ö7lerinde, 
'ıtl~ \.l'arun )·eni nizamı kahul et~ 
~. ~duiuııu a~ık bir ıurette gö
ittQsı_ U. tiunleler lçindo dl" a)·nca 

'iıe \')ıtun na~ıl bu işi tam ma
~~ 10•.üJ ruo. ile >apmadıiiın~ . dı 
~ Çunkü Yugo!'llavya Jlant:ıye 
~ ai>-~i İf birllj"inln hıırb )-erine 
~t:ı ;e ~uhtclit 5arsınhlar yerine 
"'-lQlln lallyeu getireccjini sö) lcrken, b !.,. b~, ne,·I tchdid altında yapıldı
"111,, lllla eder Jibl bir if•d• tam 
'lı '1.~'4tır. Demek, l'ugo5lavya bu· 
~ki ttl. etn1c~eydi harb olacaktı! 
4- )aı~ •1tndi iki. nıemleket arnsın • 
~ ıcı bir faaliyet başlanı~tır. 

~ b~'•Ue İnciltcreye Balk.ınlarda 
~ i. darbe daha vurulmuş olmak
~~ He, belki bu maksadladır ki, 
l"ıı~trıiu Belgrad sefiri Sir Ronald 
~'~t 11 >e S..lyı ,..nrı Rendell, 

' : ~firi ile ıörW,mek lbtiyac • 
~ tl)nıu'ı-lardır. 

'ıi lttiıııı . k d. b' l'w t \i n hula.sa edene , ıye ı .. 
)'' li ~ "-hnanya, 'lugo"lavya ile ge
~·~••i, ıerek iktısadi ı, hirliii 
.. :~ :' Tunayı tam manasile ken
~ h ''lanuıık: ve onu blr Alman 
.~llııltır "1ine kol·nıak isten•i~tir. !Wa
L, ~ ~i, 'l'urıa, Yugoslavya daWlin· 
~b. k.itornetre bir mesafe kateder. 
ıı.."'4'tıb k tnenıba kısmı Almanyada, 
~)aın hrtıı Rumanya ile ıene Al
~t!Jsı_~ elindedir. Şimdi Alnıanlar, 

\t1ı Ya kLıı;nuru da ıaranti et -
~tı.ı.)arıı 'l'una bir Alman nehri 
\ı. \'~' Bunun bu hale ıeleceği %a
~~ltli ~lavyanın Tunadan Almarı 
k.~ doıu ıcmilerin gefnı~lne 
·~kli. etljCi uman anlaşılno~tı. 
~"ıla datı. bir ka~ ıy enci yauı 5 
~~Ottu toplanan Bf'lrrad Tuna ko .. 
~i 1 bu nevi ıcınllerin Tunadan 
-...~t ,~" •iddetle mılni olacak tcd
."11 ~ "''ıh. Halbuki JJelıırad hiıkfi· 
~ ""'•n . L,.__ et Yll i,galinde buna mu -
~i,ı hıekle e!iikl kararlan bilClil 
"'~ti. l>oınıu,tu! Dernek o 7anıa~ .. 
'ı b ~ihver Yuıoslavyaya hulul 

ııtu 
rıuyordu! 

~ıntu Faik FEN 1 K 
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:ı lıııtünkü program 
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lıı il.., Ogranı, 18,03 Konçerto (Pi.), 

;:..ltı., l1fına, 18,45 Çocuk aaati, 19,15 
-~o 

1 
lı:ln mü:rJk, 19.30 Ajanı, 19.45 

... """ ~ . ~ ~ aı heveti, 20,15 Radyo ga-
~1.1tttıa'45 $arkılar ve türküler, 21,10 
"'•ı _.l).h' 21,25 Koşmalar, 21.45 Riya

~nd lıt bandosu, 22.30 Ajans, 22,45 
'"t>:'1ıı. (Pi.) 23.25;23,30 Yarınki 

•• kap 
anış. 

R E S .M i 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 

/ngiltere 
Anadolu Ajansının, dün neşrottiği 

tebliğlerden hulbı ettiClmlz harb 
vaziyetleri: 

İngiliz hava filosu, dün Manf sa
hillerini, Hamburıu bombardıman et• 
mişUr. Hava fena olduj:u için hava 
hareklh az olmuftur. Tayyarelerden 
biri ÜgÜno dörunemlıtir. 

İngiltere Qzuine yapılan havı hü
cumları hakkında fU malılmat "'erU
melttedir: 

İki tehirde bazJ evler yıkılmı, ve 
bir kaç kLJi olmiif ve yaralanmıfbr. 

Ölled•n aonra bir d(ifman grupu 
Ounge-neSI yakınında aahlll aeçmiıtJr. 
Bu tayyareler derhal avcılarımız tara .. 
fından yakalandıklarıodan Londr• 
bölge.sine nüfuz edem~mit1erdir. 
Şimdiye kadar alınan raporlara ı;ö

re, bu taarruzda doğu - cenub o;ehir .. 
lerinden biri üzerine bir kaç bomba 
atılmıfsa da hasar pek azdır. 

Bir İngiliz bombardıman tayyaresi 
dün 10 bin tonluk bir tilepe hücum 
etmlı, vapurun ön tarafına bombalar 
isabet etınlıtir. 

ltalya . 
İtalyan roııml t•bllli. Şap drnlrin

deki bir deni• muharebesinden bah· 
.ederken fU malümatJ vermektedir: 
Kızılden.Wn cenubunda bulunan İtal 

yan adalaruıın uhil bataryaları men
ziline giren aekiz bin tonluk Sidney ti· 
pinde bir dilfman kruvazörü ıür'atle 
ve mileulr bir aurette bombardıman e
dilmittir. Birçok i.sabetlere maruz ka
lan binaenaleyh ciddi hasara uS;rayan 
kruvazör ajlr yolla çekllmlftir. Bili .. 
hare kruvıuOrün açıklarda hareketsiz 
durduğu ve diler İnııtllz harb gemile
rinin bu kruvazörün yardımına koı
tukları görülmi4tür. 

B,; hareklt e1J1U1nda altı ticaret ge
mial batırılmıt, diğerleri ciddi huara 
l.lğratdmqtır. Cereyan eden tlddeili 
muharebelere rağmen yalnız bir İtalyan 
torpidoıuna düşman kruvazörlerinden 
birinden açılan atqten iıabet olmuş .. 
tur. Vukua gelen ciddi hasara rağmen 
torpido sahil bataryalarının himaye • 
&ine iltica edebilmiştir. Mürettebat a
ra.sında zayiat azdır. 
Şafakla beraber İtalyan hava kuv

vetleri kafileye tekrar hücum etntlş .. 
lerdir. Dü,man avcı tayyarelerile de 
musademeye tutuşan İtalyan tayyare
leri Glo!ter tipindeki düşman tayyare
lerine i!abctler kaydetmı,lerdlr. 

İtalyan teblltlnde, İngiliz tayyarele
rinin İtalyan ukerl hedeflerine hücum 
ettiğinden baluedilmektecllr. 

Bundan bqkı ltalyan tayyareleri de 
Ad eni bombardıman etmişlerdir, Bir 
İta1yın tayyareal dönememfttir. 

İrlanda, 
tahliye 

İngillereden 
edilen kadın· 

larla çocukları misafir 

ffA:KfKAl 

YAZAN: 

~KR"M 
RE:J"IT 

Evvelki tefrikaların hulıisaıı 
Fatihin fermanı üzt>rine l\lidlllide yerlf'~meğe mec

bur kalan Yenicevardarh Yakubun dürt oğlundan ishak 
ve Hınr bahalannın san'ati olan çömlekdliii yapınak
ta~ırlar. Diier iki o(lu İlyas ve Oruc, evveli ufak bir 
filika ile bafladıklan çömlek ticaretini bırakıp işi kor • 
Pnhj'a dökmüşlerdir. Fakat bu hayat, Orucun esaı·eHne, 
İlyasın da ölümüne aebeb olmuştur. Esirliii. sırasındn 
çok utırabh (Ünler YR.f8YRn Oruc, nihayet kaçmaja mu
vaffak olmu~tur. 

Orucun bundan sonraki hayatını meraklı iki macera 
sü11lenmektedir. Oruc iki kadirgaya sahih olmu~, fakat bi
rini yakmağ'a, diğerini de düşnıanlarına terketmeğ-e nıec
bur kalmıfhr. Şimdi Korkud Hanın kendistne hediye et
~il 2«: oturaklı bir kahta ile bir ıebejin kaptanı olıırak 
ltaJya Ah.illerinde korsanJıj:a çıkmak üzeredir. 

Ertesi günü veda eden Oruc, gernilcriJe ufuklarda kay 
bolduktan sonra Hızıra karada çömlekleri arasında ge
çirdiği hayat büsbütün sıkıntılı göründü. Oruc deıtizlerde, 
sonsuz ufuklar araıında cevelin edip cenkleşirken o, 
burada adi bir çömlekçi gibi mi kalacaktı? .. Halhuki de
niz bütün cazibesile fUrada, kapının arkasında idi. Onu 
görmek, ona ıişık göz.ile bakmak, ona aevgi dolu sözler 
söylemek için kapıyı açmak kafi idi. Fakat deniz !-:Iızırı 
iatemiyor, ona: 

- Sen burada, karada kal, çömlekçilik et! ... 
Dermif gibi görünüyordu ... 
Gün geçtikçe Hızırın gözlerinin nuru söndü, benzi 

ıoldu. 
- Dikkat edi,yor musun ne kadar zayıfladı? Hiç 

net'esi kalmadı ... lftihuı da yok ... Ne pi,irıem yemiyor! .. 
İlhak, oğlum acaba ne yapsak?_ 

- Bilmem ki anne ... Bilmem ki ... Tezgi.ht.a da artık 
"zorla çalıthğı belli!. .. 

- Acaba ... Acaba bir derdi mi var? ... 
- Ne derdi olacak? .. 
- Klmbillr ... Belki ..• Belki bir kıza, bir kadına tutul-

muştur ... 
-Anne ... Sen oj:lun Hızın tanımıyor musun? .. O bir 

sevda yüzünden bu hale girer mi hiç? .. 
- Ya nedir? ... 
- Bilmem ki .. Bir kac;ı kere sordum, cevab vermedi .. 
- Onu bu halde görmekle yüreğim parçalanıyor ... 

Analık bu, hiç bir teye benzemez ... Hızırın bu haline bir 
çare bulmalı .... 

- Ne çare bulacak11ın? 
- Evlendlrr-k acaba nasılı olur? .. Ona güzel bir 

kızcağız. bulayım ... 
- Belki fena olmaz ... Belki biraz avunur ... 
İshakın bir dereceye kadar hakkı vardı. Annesinin 

bulduğu güzel kız.la evlendikten sonra Hıı.ır bir müddet 
neş'e ve sıhhatini tekrar bulmulf gibi göründü. Kalbinde 
öç hisleri söndü, karde•i İlyasın feryadları kesildi .. Fa .. 
kat deni~ karşısında idi. Mavi, açık, sonsuz, kendlni ona 
teslim Pder gibi ona doğru gelen deniz ... 

SP 
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Bir de Orucun bütün Akdeniz sahil ,,;.e adalarına ve 
o meyanda Midilliye akseden sergüze,tleri vardı ... Hınr, 
burada asude ve yeknasak bir hayat sürerken, Or~c kim 
bilir ne ,anlı maceralar peşinde koşuyordu? .. ..... 

Evet, Oruc ~anlı maceralar peşinden koşuyordu. A
polya sahillerinde iki kıt'a parçaya rasgelerek l unlan 
zaptetmekle i~ bafladı. Havaların uygun olmaması do
layı~ile bu ceve13n f'SllB!lnda bir limana sığınmak mec
buriyeti hasıl oldu Eğriboz ada~mda Dürzü kayas1 na
mındaki limana girmek üzere iken burada \iç kalyonla 
bir parçanın bulunduğunu gördü. Bu gemiler düşman 
gemileri idi. 

Orucun limana girmesine rezı olamazlardı. i.-retlt?rle 
yoluna devam elmf.~ini kendisine bildirdiler. Ancak bu
na hava mü&aid değildi. Oruc, bu gemilere maiyetindeki 
reisle-rin birini gô:ıderdi. Bu reisin vazifesi Orucun ken
dilerine karşı fena bir niyet beslemediğini ve bu \impna 
girmesinin sebebi, fırtına sebcbile baı·ınmaktan ibaret ol
duğunu aöylcmekti. Denize, fırtınaya ka~ı. velev ha"ım 
dahi olsalar, birbirlerine yardım etmek denizcilerin şa
nındandır. Bunu limanda yatan hıristiyan reisler unut
mut olacaklar ki, Orucun elçisine lS.tlIO gelen müsaadeyi 
vermedikten batka Türk gemileri hemen uzaklRşmadık
l:ırı takdirde Üzerlerine ateş açacaklarını da bildirdiler. 

Bu cevab kartıllnda Oruc mürettebatını topladı: 
- Ey yiğit arkadatlarım, .şu mel'un k3fırlerin cür'e

tine ne deniniz? Onların sayıları ve tehdidleri bizleri 
yıldıracak mı? .. Sizler bir cihada giriftiniz ki, dileğiniz 
dinimizin sancağına yeni zaferler kazandırm.ıktu. Aradı
i:ınız düşman k~ırıı:ıda, Hakta8.13ya güvenin... O, ı.izi 
yardımı;ız bırakmaz .. Kur'anda yazılıdır. Bir çok defa 
ufak bir mümin ordU$U koca koca ordulan mahvetmi9tir. 
Biliyorsunuz ki, Allah her zaman azimk8r ve sabırlılarla 
beraberdir. 

Orucun bu sözleri herkesin kalbinde cesaret ateşini 

canlandırdı. Herkes ailihına ıarıldı. Bir anda harb san
cağı çekildi. ·Allah .. Allah ... nidalarının göklere yı..ikael .. 
mesile beraber dütman gemilerine hücum edildi. Toplar 
patladı, kılıclar, kamalar çekildi, gemilere rampa ed(dl. 
Kelleler uçuyor, gövdeler deliniyordu. Düşman gemi:\ri 
kanla yıkanıyordu. Henüz zaferin kime verileceği malUın 
değildi. Oruc, en önde ko,uyor, atılıyor, vuruyor ve ar
kadaşlarına canlı ve f&Dlı bir misal teşkil ediyordu. 

Londralılar için 
bir milyon 

kulak tıkacı 
Londralılara rahat uyabilmeleri için 

balmumundan yapılmış bir milyon 
kulak tıkacı dağıtılmak üzeredir. ltlü
temadi bombardıman yüzünden gece
lerini toprak altındaki sığınaklarda 
geçirmek mecburiyetinde kalan Lou
dralılar bilhassa amelelerle tehirde
ki memurlar bu tedbir ahnmadığı 
takdirde yorgunluğun en fena "kli 
olan daimi uykusuzluğa mahkUm ola
caklardı. Sivil müdafaa nezaretinin 
parlamento müıdeşarı olan Willlam 
P.fahane son günlerde Alman hücum .. 
!arının Londralılara yüklediği ıah -
metlerin ve yeni hayatın taıjvirini 
yapmıştır, Bu zat, sığınaklann her 
nevi istirahat vasıtalarından mahı-um 
olmalartnı telafi maksadile buı 'llara 
rahat yataklar nakledilmesini tavsi
ye etmektedir. Gerek tayyarelere kar .. 
fi Londrtdan ablan topların, gertk 
Almanların attığı bombaların ln{ilik
lnnndan çıkan gürültülerin te!l,.ine 
kartı da kulaklarını, balmumundan 
yapılmıf tıkaçlarla kapamayı tavsiye 
etmektedir. Bu bkaçlar meccan~-1 tev 
zi edilecektir. Bununla beraber isti
yenlerin bu ticareti yapmaları da ıer
best bırakılmıştır. 

Amerikatla bayrak satıfı el
•anevi rakamlara vardı 
İki aydnnberi Amerikalılar kırk bet 

milyon bayrak atın almıtlardır. Bun
ların içinde on iki metre uzunluğun
da, ylrmi metre genişliğinde ve altı 
yüz dolara ıahlan yün bayraklar ve 
bir metre uzunluğunda iki metre ge-

• 

Nihayet kahraman Türk gemicileri kendilerine çok ıır, 
faik olan düo:manı perişan ettiler. 

Zaptedilen bu dört ganimet gerrUsinl kendi gemılcri .. 
nin peşine katarak Oruc, Midilliye dönmeğe hazırlandı. 
Fakat yolda Yavuz Sultan Selimle karde,i Korkud ara
sındaki gizil anlaşmamazlığın artılı: açıktan açığa bir 
harb teklinı aldığını öğrendi. Korkud, Manisııdnn meçhul 
bir ıemte kaçmıflı, Bu, ıtehudeye mensub olmasından do
layı bir zarar görebilmek endi.fesi Orucu Midilliye dön
mekten vazgeçirdi. 

Mevsim ilerUem~, kıt ıelmişli. Oruc, kıtlamak üzere 
Mısır sahillerlna gltmeği kararlaştırdı. Yoluna devam et
meden evvel donanmasını tanzim etmeli düşünerek tki 
kıt'a çektiri ile blr &ded parçayı alıkoydu ve diğer ger.ıi
lerin ite elveritli k11ımlarını söküp aldıktan 10nra onları 
yaktı. Günün birinde de İskenderiye limanına girdi. 

(Arkıı.;ı var) 

R 
Göğsüne marş yazan bir Amerikah klZ 

nitliitinde küçük bayraklar da var
dır ki, bunlar iki üç dolara 1atılmak
tnd1r. Diğer blr kısım bayraklar da 
kordelA gibi makaralara sanlmıı bir 
halde ve santimetre ile aa.tılmakladır. 
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l•tanbullumın köfe&i 

İstanbul izcileri 
Mekteblerinin önünden geçtikçe 

muallimlerinin ıık sık tekrar
ladığı «hazırol ı. kumanda.ile 
birlefen ayaldannın çatırtısını 
ve iki gündenberi borularının 
ıeıini itiliyordum. Dün, ellerin· 
de tapkaları ve koltukları al
tında elbise paketlerile dağıl. 
dıklanru gördüm. Bu aabah da 
gazetelerde artık yola çıktık
larını okudum. Cumhuriyet 
bayramını Ankarada yapacak 
olan lıtanbul izcilerinin yol
lan açık olsun. 

Memleket izcilerinin büyük gün• 
de Ankarada toplanmaları bir 
an'ane olmuıtur. izciler hak. 
kındaki ikinci dileğim, bu an• 
anenin ebedi olmasıdır. İzci
liği, ifade ettiği insanca zihni• 
yelten dolayı ıevdiğim kadar 
izcilerin de, mili imücadele 
fikrini daima taze tutan An. 
karada tanıtarak benzrsi< bay
ramı birlikte geçirmelerini 
zevkle telakki ederim. 

Yirmi bet aene kadar evvel, bir 
gün, timdiki Onivenitenin ge· 
nit meydanında «keffah adı 
altında toplanmıf olduğumuzu 
hatırlıyorum. Fakat, Baden 
Paul'ün koyduğu esaslar bir 
tarafa bırakılmıt ve henÜ2 as• 
'kerlik çağına gelıniyeıııere ha• 
zırlık talimleri yaptırmak dü-
9üncesile ite baılanmIJ oldu
iu için kettaflık, tereddiye 
namzed her yanlıt teıebbüs 
gibi, ıemere vermiyerek tarih 
olmuıtur. Halbuki, izcilik, ha. 
yatta tabiatla mücadeleyi ve 
teıanüd fikrile küçük yaıtan 
İıtiniıı cemiyetin baılıca zaru.. 
retlerinden bilerek kurulmuı 
bir müesıese idi. izciliğin bu 
manasını Cumhuriyet anladı ve 
maarifte beden terbiyesi ve 
izcilik tubesi ciddi faaliyete 
bir iki ıenedenberi başladı. 

Bu noktaya geldiğim zaman kar
ıılafacağım itiraZI tahmin et
miyor değilim. izcilik tatbika
tına henüz istenildiği ıekilde 
geçilememitıe, bunun ıebebi 
zamandaki huıusiyettir. Li • 
kin, dediğim gibi, 11.sıl fikir 
anlaıılmııtır. Bu yetmez mi? 

Ankaraya ge]ince; İstanbul izci. 
!eri bu ıehrin ana kucağı 
kadar aamimi muhalinde her 
zaman gördükleri candan ka· 
bule mazhar olacaklar ve ora
nın havası İçinde derslerine 
tekrar döneceklerdir. 

«Ben de izci olsaydım!» sözlerini 
nin cgenc olaaydım f» mana.. 
ıında bir gıptayı anlatmıyaca• 
fını bilıem: «Ben de izci ol
ıaydırn r. diyeceğim. 

edecek 

Amerikanın en büyük bayrak tica
reth11ntt~l olan ·Anntn.. milene~l 
butıhı:rdan fimdiye kadar tek başına 

on altı milyon aded satmıştır. Hal\;u
kJ bu mües!'lese 1930 11enesinde zor ISTANBULLU 

H kek t'• b •• •• k f tb ı k· t• lukla sekiz milyon rakamını bul -
Londra 23 (A.A.) - Dominyon Nazı- a 1 a ın uyu u o an e 1 makta idi. ğultu hn"I oluyordu. Bütün buna 

rı Lord Cranborne Avam Kamaraınn- Amerikalı tacirler, şimdi birbirile raılmen Londralılar belediye lord _ 
da l!Orulan bir suale yazı ile gönderdiği alikası olmıyan muhtelif şeyleri millt ı larını gnrib fartlar içinde intihaOdan 
cevabda f(;yle demektedir: Zeki Rızanın futbol anketimize verdiği cevabların renklerle .U.lemektedirler. Meseli geri kalmamışlardır. Hadise, İngiliz 
·- İrlanda hükılmetinin c;ok takdir pantantifler, yRStı.klar, biqklet.ler, an'anesine tevfikan Guilld .. Hall'de 

•ttii!lmlz teklifi U.erine, iki hukfirnet son kısmını bugün ne•rediyoruz temsiy•lor, klip•ler, pull-overler, bl- cereyan etmiştir. inıihaba ancak baş-
ara"ında memleketimizden tahliye edi- Y !ezikler. çorab bağları. çantalar, mef- lanmıttJ ki, alarm if8reti verildi. Se-
len kadın ve çocukların İrlRndada mi- Okuyucularımızın bir kere daha tet- gramla oynamak 18.ıımdır ı lan Türkiye Greko-Romen gilreş bi- hur yıldızların otomobiileri hep irili Çiciler, hanr bulunanlar bunun üze .. 
,afir edilmelerini kolaylqtırmak için kik etmelerini teminen bu sualleri bu.. Futbol herşeyden evvel &0ğukkınlı rinciliğine şu bölgeler iştirak edecek- ufaklı Amerikan bayrakları Ue SÜ..• .. rlne Guilld - Ilall'in alt.ındaki sığı-
müzakere1er cereyRn etmektedir.. gün de neı;.rediyoruz; olınağl ve fl58blyet gÖltermemeii 9.. terdir: lenmekte ve albn yazılarla turada naklara girdilPr ve orada rey verme-

1 - Futbolun bugünkü vaziyetinden mirdir. Esasen sporun her branşından Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, 

1 

burada •Allah A~erikayı esir~esin• ye devam etiller. 

( 
B U L M A C memnun musunuz? beklenen en büyük gaye de centilmen Mime, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, .sözlerine teosadüf edilmektedir. Netice llAn edildiği %aman, bom • 

------------ 2 - Bugun· ku·· kıymell-'· halkın olmaktır. 'terbiyenin futbolda büyu .. k v li Konya Samsun Seyhaı1 Sı Am•rlk illi "it · k ba •• "U-4.o u.ocae , , ' ı - a m mal'flllın gu e!n •- rdıman şN_rültüleri devam ediyor-

2 3 4 5 6 7 8 9 l
•~•terdi•I al'"- Ilı mu"lenasib midir? rolü vardır. Tr b dınların ta d • dili ·· · · d D..,.,.. 6 -- vu. • zon. fi ı.ı men er U7erıne ıt- u. Lord Coxen'i, Lord G~rge wn .. 

.-;-,-.,.-..,. .... ~~...;;,.·"f...::,,.,,;;..,...;..~ Es3ki::rFmıu.tbodahalun iydiadih.,ab~a":U:ül~:.~~ miİd:ne:i:r~~~= ~opok rg~.:!~ait~·:icy!~k Kadıköy Halkevinin lenmı,ur. Bu mretle Amerika ııı:i:n - kinson'un iıtih18f edeceği bu netice 1 ı ---1 -- l•J f 
1 

• v diye kadar büyiik bir SU' ıibl gizlediRf ile anlaftimış oldu. Her şeye ra&men 
Z I• I I etmesi için Hk maçları ve milli kilme detltlk haller arzetmittir. Kulüb ida- müsabakaları vatanperverliiinl timdi genit bir fan- İngiliz an'anesi, velev bir dt-receye 

turnuvasından başka yapılması liı.ım reciliği ise tamamile temiz bir a,k mah- tezi havası içinde ortaya saçmakta • kadA.r olsun. muhafaza edil"gişti. Yal-
3 • 1 l gelen ifler var mıdır? sulüdür, Maddt ve manevi hiçbir var- Kadıköy Halkevi, Cumhuriyet bay- dır. nız bombardıman yüzünden intibah • 

4 I • • 1 1 I I • 4 - Futbolun atletik bir şekilde oy- dım görmlyen lrulüb idar•cileri her ramının birinci ve ikinci günü ak- Lontfratf a •ığınakta bir dan ııonra daima yapılması mutad o-
nanması taraftarı mısınız? türlü fedak8rlıklara katlanarak c;ıalı- f8m1arı Süreyya sinema!'llnda ıki maç lan re$11lt geçiddcn vazgeçildi. 

5 • 1 1 l•I •I I• 5 - FutbolcOlarımızın idmanlarını fırlar; bunlar hakkında tenkld mahi- yapacaktır. İlk maçı Halkevi ııüre, İntihab 
6 • 1 l • 1 • beğeniyor musunuz? yetinde bir rnüta1ea yürütmek biraz takımı Beyoğluspor güre~ileril• ya-

1 

Hal-'a tehlikesini önlemek ıçın 
havada kuvvetli olmak ıaıımdır
Filre ve ukibnızı Hava Kurumu
na vermek.le bu tehlikeye karfl 
knvmus nlsC'ak~1nız. 

6 - Bir gene kaç yaşında futbola kadirna~inaslık olacaktır.• pacaklardır. İkinci giln hob maç .. 
7 I" 1 • 1 1 ba,lamalı ve Uk idmanlar olarak neler Tiirkiye ızüres lan icra edilecek ve Kad•köylUlere 

1 dı ? ~ rakib olarak ağlebi ihtimal Galaln 
8
9

1 • • ı ya::.a ~e:clerin futbolda sakınması ll- birinciliği Geneler Birliği boksörleri çıkacık • 
•.-.:.......;.1_.;.1 __ 1• __ ..:,. ...... ;_ .. ---..· :om gelen hususlar var mıdır? _B;;.u;;...a;;;yın~.30;.;....;v.;e.3;,;l;...;,in,;,d;,;e;.,,;y.•;;,P_•l,;,ac;.•.•...;o.·_ı_a_rd.ı_r_. ______ '""° ____ _ 

•d1:~2~!~~~y--K~~:~\b~ rur~ 'u~;~~::;~~:;d~~~~~;~;r=~ İngiltere ziraat Yeni bir -hava 
Manaınz. 4 - Dişin parlak kısmı. 5 _ •- Futbolun daha çabuk ternkkl 

Bir erkek bml. 6 - İbadetg&h. 7 - edebilmesi için kulüb adedinin çoğal- ve 01da ı"sler"ı 
Krıl f8P~B.Sl - Çekicin arkada,ı. 8 _ ması, mekteblerde futbol tak.unlarının 1' 
Hırka - Odeme. 9 - Fundalık .. &ki te,kili, kulüblerin ikinci, üçüncü ve 11 

Hariciye VekiUerimizden birinin soy gene takımlara malik olmaları ve bun- Londra 23 (A.A.) - Yiyecek n1adde-
adı !eri istihsalab hakkında Avam Kama-

ların muntazam çahttırılmalarını:ı ip-
Yukarıdan •'8iı: ret etmiştim. Bütün bunlardan batka rasında müzakereyi açan Ziraat Nazırı 
1 - En ve boy • Nok!llaru;ız. 2 - milli küıne veya birinci ilke kadar Hudson demiştir ki: 

KApı _ Şüphe bildirir. 3 - Su _ Mat.. yükselmiş takımlara muhakkak ıurett.P. ·- Ziraat yılı hitam. bulduku fU ıı
!ub. 4 - Teni nota. 5 - Bir harfin iyi bir antrenör lizımdır. Ancak bu şe. rada iaşe vaziyetimiıin maddeten aalih 
eski türkçede tel8ffuzu .. İşlPme. 6 - kilde kaliteyi yükseltmek mümkün n- bulduğunu söylemek yerinde olur. Fe
Yer. 7 - Kemale eren - Ya,ayacak labilir. Futbol raj:brtle mütcnasib hlr na bir kış ve c:ok kurak bir yaz yüzün-
!•. 8 _ Ko' tu- anılınca söylenir • Ö- k den ekseri mühim rekoltelerimhdn M-.. tekilde inkişaf ettiğine göre hal ın 
dem •. 9 _ •ıu·· kemmel - &ki Hariciye hh mesahası itibarile verimi normalin '-' • .,. rağbeti oyuncunun göstereceği meha-
vekiller'·mı'zden birinin soy adı. altında bulunmasına rağmen, y!yecek rete ve hoşlanacağı yüksek ve ince 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 maödeleri lstihsallhmız m•ddeten çok oyunlara bağlıdır. Antrenörler n<'Z&-
- 1 #.1 retinde yetişen takımların haftanın mu artmı~lır. Bunun sebebi ekilen toprak 

1 A K [ A 1 R • I T A S A ayyen günlerinde ve metod dahilinde sathının 80 milyon ar f8%1a oln>•'1dır 
2 K AIRIAIMIA N .iL '"' ı · i · Bir ar, 100 me~ murabb•ndır.• .,.....ışına arı icab ettiğı çın az zaınan 

3 Al FIA K AINI
• SIA urfında terakki müşahede edilecekbr. İsviçre ve Fransa bir 

Bundan sonra bu takımları harict te-
4 R 1 A B ( T • I N 1 Ü T maslarla olgunlaştırmak lhımdır ki bu ki • 1 
5 El. A M 1 IRIAILI

• şekilde bir taraftan da kıyasen iş ııo- erıng an a,ması 
rülmüş olacak ve hatalarımwn tashihi 

6 T 1 E L • I N 1A1 z 1 • I N cihetine gldiıecektır. imzaladılar 
1 • K 1AlL1 E IMl•IKIA Bütün bunlardan başka her sene alb, 

yedi mili temas yapmamız da elzemdir 
8 B O R 1 AI• 1 L 1 M 1 Bôylece futbol için yeni yetişen fuıbol-
9 1 [ L l• I L • 

1 
Z 1 A R [ 1 cular için büyük iııtinadlar temin •dil· 

~ ___ miş ve halkın da zevki tatmin edilmlf 

1,"'"~'~'~'K'E~·LE•~··~·~~"""~ 01~.:~ bunlardan daha evvel böl-
geler arasındaki tema.slann mümkün 

f1111111ııııınn11111111111111111ı11111111111111ııımııııııııııııı•ı~ mertebe aıklaştırılma11 JJ.z.undır; bu· 
Beyoj:lu Halkevinden: nun için de bol bol vakitlerimiz vlnıak-
1 - Evlrniz 940 - 941 voleybol tam

tadır. 

Zurich 23 (A.A.) - D. N. B. ajan· 
sının huı;usi bir kaynaktan öğrendiği
ne göre, İsviçre ile Fran~ arasında 
bir tediye anlaşması imzalanmış ve 
umumi bir klerinll' anlatma'lı lcin de 
bu günlerde müzakerelere ba,lana -
caktır. 

TAKSİM 

• • 
servısı 

Londra 23 (A.A.) - Sidney radyo

suna göre, Avu!ltralya ile Filistindeki 

Lidda arasında on bet güne kad"'" yeni 
bir hava servi.<ii açılacaktır. Bir Holan

da firketi tarafından temin edilecek o

lan bu 5Eferler her iki istikamette haf

tada bir kere yapılacaktır. 16 bin kilo

metre olan mesafe alb günde katedile

cektir. 

Bir Japon • Hindiçini 
anla~ması 

Cenevre 23 (A.A.) - D. N. B. Vl
chy'den bildirildiğine (göre, te,ri.nisa
nide Tokyoda Fransız Hindiçinisi de
legelE>rile J1\pon hükOmetl ara11nda 
bir iktuıadt anla~ma imzalanac..'\khr. 

On binlerce uçucu yetiş.Urmek 
ihtiyacı önündeyiz. Hava Kurumu
na ne kadar çok yardım edersek 
bu ihtiyacı o kadar erken karf1-
1'1ımıs olacaihı:. 

Sinemasında 
piyoouına ıo ı ıı 940 pazar güni.ı. üç Atletik futbola gelince; futhol esasen 
kategori üzerinden başlanacakllr. 

2 _ Şampiyonaya kayıd müddeti komple bir oyundur. Koşma'l.nı bilmi-
Hiçbir filmde ıörülmemit bir muvaffakiyet kazanan 

31/10, S.10 pe~mbe günü akf8mına yen, zıplamasını beceremiyen, m\lS'l ~ 
kadardır. demeye tahammülü olmıyan esasen 

3 - Turnuva herkese açıktır. futbolda muvaffak ve hi~bir vakit iyi CANAKKALE GEÇİLMEZ 
4 - İştirak edecek takımların E- bir oyuncu olamaz. 

vlıniz ıpor tubesine müracaa1.lerini Futbol her ya,ta. oynanab!Ur, ancak 
nca ederiz. lfrata kaçrn•mı-.~ yaflll& ıörı ve pro• 

FİLMİNİN SEJ\NSLARINA DİKKAT 
Her @ SRAt · 1 - 2.30 - 4.30 - 6,15 v• 9 dı 

29 eylül günü Londrahlar ıçın biJ .. 
!:Eıtsa müthiş olmu$tur. Defi batar -
yalarının obü.slerl. korkunç ısul..ları. 
düşman tayyarelerinin me,'um gürül
tüleri ile kar~ıyor ve mülhiş bir u-

* EN UZUN MENZİLLİ \ - Öyle ••Y mi olur efendim'/ Ne 
TOP: PROPAGft' OA hakla parayı almaı. Taklid i!e, doğru. 

Fransız ve İn- Fıkat değihıe? 
giliz sahillerini dö Diye biletçileri ve idareyi haksız: 
ven İnf(iliz ve Al- buluyorlar. Fakat taklid liralan haki-
mnn uzun men - kisinden ayırdetmek için bir löp lıi.-
z.t.Jli topları birer z.ımdır. Aradaki fark, o kadar ince ve 
harika imif. Bun- görünmez. Biletçi o kalabalık içinde 
}5r1n menni~ stra kendisine uzatılan lirayı löplc nasıl 
losfere çıkıyor, muayene eder? Bu mu:ıyeııeye vakU 
milthıf bir daire ve yeri mÜ9id midlr? Kı!:d. bir mua-
çizerek hedefe va- yenenin kili gelmedllıne zavallı bir 
nyor. Fakat biz- biletçi fQhiddir: Su adama bir günde 
ce, bu harbin en dokuz sahte lira sürmüşler ve gtinde 
tnüthlş lopu. bom- bir lira "lan biletıçi 1 bu dokuz lirayı 
bardımanı propagandu..ı.u t"" roı.ıa~;1.n-

1 

öderr.if. 
danın onda sekizi kuru slkı, boş ve * BİZİ'.\I PİYASADAKİ 
uydurma olan mermileri bütün di)rı.- FALCILARA DAİR 
ynyı dola~ıyor. Radyolar. geceli gün- Falcılık ya .. 
düzlü bu mermileri en uzak mes.'lfe
k.re taşıyorlar, VAkıa hRk.ikat, üç bet 
gün sonra anlaş.ılıyor ama, mermi he
defe varmış, istenilen tesiri yapanş ve 
üç beş gün rn1lyonlarca insan bu teılr 
al t.mda k.P..lmışlır ya~ 

DediHimlz gibi bu harbin en kuv -
Vt>tli stlihı ne tayyare, ne tank ve ne 
de uzun menzilli toptur! Anlaşıldı ki 
propagandadır. * KJ\LP PARALAR VE 

TRAMVAY İDARESİ 

100 kuruılukların kalplan çıktı. 
ı Bunların nerede ve kimler tara.lindan 
yapıldığı henüz anlaşılmadığı gibi ha
kikilerinden aynlmisı da bir hayli 
güçtür. Bundan dolaYl tramvay bilet
çileri üzerinde 100 kuruş yazılı pa
raları almıyorlar. Vikıa Tramvay lda
dikkat tavsiye etmiş. Ama biletçi 100 
kurut yazılı lirayı. almamayı daha ih
tiyata muvafık buluyor. Buna karşı 
linirlenenler çok: 

sak. Fakat gaze
teciler arasınd 
falcılar o kadar 
ço~aldı ki.., Her 
gazetede istikba 
le aid, hem de 
dtinya istikbaline 
aid 50n.ruı tefa -
üller var. Bu t@
faüllf'rin hansı, belkı ..ıoda biri. ucısi 
doğru c;:ıluyor ve arkasından bir ö
vünmedir gidiyor. 

Muharrir Refik Halid, •ben de
memit miydim?• diye övünerı, ·işte 
şu it yazdığım gibi çıkh, söyledik~e
rimdo t:ımamen haklı imişim~.. diye 
bObürlenen muharrirlerden hah~ .. 
derken şu cihetin farkında olma
dığını eöıteriyor: Bu falcıların söy • 
ledıkleri içinPe onda sekizi. tutma -
mışbr. Onda bir ıkisi doğru çıkı.n te
failller için bakla falcıları bileı övün
mezlordi. - B. S • 



ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 
TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

Saat 20,30 da 

OTELLO 
BE'tOOLUNDA fsTiKLAL 

caddesinde Komedi kısmında 

Buliln ıündüz saat (1() te 
ÇO CU K O YUNU 

Gece saat 20,30 da 

DA D 1 

RAŞİD RIZA Tiyalrosa 
BALiDE Pİ Ş KİN beraber 

Bu okfam 
l!!eyazıdda MARMARA olnemasında 

AK TÖ R Kİ N 
Sezonun en büyilk eseri 

PiyH 4 perde 1 tablo 
lleyet her çarpmba aktamı Bcyazıdda 

Marmara olnemasındadır. 

ABONE ŞARTLARI 
TtirklJ! için. ı 

Bil' aylık 150 Kuruş 
Üç aylık 400 • 
Altı aylık 750 • 
Senelllc 1400 • 

Yabancı memleketler isin : 

Üç aylık 800 Kurut 
Altı aylık 1(50 • 
Senelilc 2700 • 

?mıı,u aalı!bl ve Bqmubarrirl: 
Necip Ali KUÇUKA 

Vmum nOfrlyatı idare eden 
Yazı lfler! Müdllril : 

Cemal Bakb SELEK 
Buıldıb ,er: 

Cumhuriyet Malbııan 

No. 

No. 

No. 

No. 

ODEO 
Yeni çıkan lüks plaklar 
Müzeyyen Senar 

21038& 
ALAMAM DOGRUSU D"ESTİ EMELE 
DERDİMi UMMANA DÖKTÜM 

Beste: Serif İçli 

270886 ELA GÖZLÜM : Çanakkale filmlnden 

HOY BENİ - Müzik: SadeWn Kaynak. 

210392 SUN DA içsiN - Beste: 
BALELi GÖZLER - Bimen Şen 

210391 TURNALAR - Beste: 

GÜL DERLER - Sadettin Kaynak. 

Fethiye Malmüdürlüğünden: 
Kaza.mızın Yürek köyünün Büngü, iskelesinde rnevcud bulunan 500 ton 

miktarındaki mağnarit madeninin beher tonu 150 kurut muhammen bedelle 
16/10.'940 tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkanlmıştır. 

İhalesi 8 ikinciteşrin 940 c;artamba günü saat 14 te icra edileceğinden talih
lerin % 7,5 teminat ıkçesile birlikte mezkUr günde Fethiye Maliye Daire
sinde · müteşekkil Satıı Komisyonuna müracaat etmeleri ilin olunur. (10182) 

r- İsi. Komatanlığı Salınalma Komisyonu ilanları ' 
As.kert ihtiyac iç-in O - 1 - 2 numaralı nallar için kullanılmak üzere talibi 

çıkmayan 300,000 aded mıhın yeniden pazarlıılı 24/10'940 ıünü saat 10 da 
yapılacaktır. :P..fuhammen bedeli üç bin liradır. Şartnamm hergün K~misyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli ltÜI\ ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındık· 
lıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9971) -Aske.ri ihtiyac için 26.'10/940 günü 1Sıat 11 de pazarlıkla 250 ton arpa ve 
250 ton yulaf satın ahnacakbr. Arpanın muhammen bedeli 21250 lira, kat'i 
teminatı 3187 1ira elli, yulafın muhammen bedeli 24250 lira, kat'! teminatı 
3637 lira elli Jnırw,tur. Bunların her biri ayn ayn taliblere de ihale edile
bilir. Şartnamesi her gün komisyonda görü1ebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda komutanlık ıatınalma komisyo
nuna &almelerl. (10025) -17/10/940 l(iinü talibi ç•kmıyan 50 ton makama pazarlıkla 28/10/940 günü 
saat 11 de Atın alınacaktır. Muhammen bedeli 12500 liradır. Kat'I teminatı 
1875 liradır. İsteklilerin belll !{Ün ve .. atte kat'i tem!naUarile Fındıkhda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna jtelmeleri (10086) 

HAKiKAT 

I(~. Emniyet Sandığı İlanları 

Site F ransez hanı 
•taksitle satılıktır .. 

Muhammen ~ıymeti 150,000 - ıira 
Adresi: Galata Gümrüğü kar· 

şısında Kılıç Alipaşa caddesin

de iki katlı beş büyük binadan 

ibaret, yirmi sekiz dükkanı ve 
iki mühim caddeyi birlestiren 

' 

havidir. bir • 
pasa.ıı 

Satış f&rtlan aşağıda yazılıdır: 
1 - Arttırmaya 8/ 11 /940 tarihine düşen cuma 1tünü saat 14 te başlıyacak 

ve gayrimcnku1 saat 16 dan sonra en çok bedel verene satılacaktır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 i nisbetinde pey 

akçesi yatırmak Jôzımd1r. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede sekiz 
mfuıavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. 

5 - Fazla maltimat için Sandık dahilindeki satış SRlonunıl müracaat edilir. 

Emlak Almak ve Satmak İsteyenlerjn· 
Nazarı Dikkatine 

Hergün yüzlerce vatandae tarafından ziyaret etlilen sRtuı salonumuza İs
tanbulda satılık bütün emlikin adresi ve rtsimleri konmağa batlamıştır. Mas-

23 Birincitetrin 194() __, 

1 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞ»f 
Her yemekten sonra günde üç defa muntazaman 

Nafia Vekaletinden : 
Vekalet için 20 aded 10 - 12 tonluk buharlı veya mazotlu olmak ~ 

eldeki mevcuda göre yol silindiri toptan veya perakende olarak satıı1 
nacakhr. 

Satışa amade haıır silindiri olanlanr 
loğ ve izahnamesitc birlikte tekliflerini 
dermeleri lüzumu ilin olunu" 

. ):•.,~ 
bunların fenni evsaf•ru biJdJrit f!": 
en IWJa bir zamanda Vekllete ciJI'' 

(...........,,..,...,,,..._İ-st-an_b_u_l_B_el-e-di-ye-si ............ İl-an-la_r_ı __ ·=' 

Tahmin 
bedeli 

1200 00 

1040 00 

577 50 

2860 00 

İlk 
teminat 

00 00 

78 00 

43 31 

214 50 

Yeniden teşkil edilecek ahhi bakım 
alınacak 150 aded sedye. 
Köprü muhafızları için yaphrılacak 

ıf 
merkezleri 

40 tak>l" 
,.,, 

kasket elbise. ~" 
Beyoğlu mıntakası IT\Ütemadi tamirat işlerinde 
!anılmak üzere alınacak 150 metre mikibı lcoll'~ 
Vi1iyet Aygır deposu için alınacak 32,000 kilo 
ot ve 15.500 kilo sap saman. ,_~ 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler •.~tat' 
açık ~ksiltm~y~ kon~lm~ştur, Şartnameleri Zabıt ve Muamel.it ~ud ~ .. 
kalemınde $torulecektır. !hale 26110 ·940 cumartesi saat 11 de Dııııınt ",I_ 
mende yapılacaktır, Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları ~11'1 
yılına aid Ticaret Odası vesikalarile ihale , günü muayyen saatte gtfll 
Encümende bulunmaları. 2 

- - ııı 

rafsız bir şekilde alıcı ve satıcllan karwılaşt.ırmağa matuf olan SandJı~ıe~ 
hizmetinden emlAk satmak, almak isteyenlerin en geniş surette istifade etııl 
menfaatleri icabıdır. ~ 

Alınacak ücret : Bir liradan aşağı olmamak üzere üç ay için biJ1 :OııJ) 
on iki buçuk kuruştur. ~ ..................... - ....... ----............................... ----..,..-...... -:"~•--... ----................ --............................. ----=--------~---------- ,,.~ 

B I• Z A N S S A R A y L A R ı N D A Dedi. şemiyeceksin. rim? .. Yarmdan itibaren, ücretli as- perverane şark>iar ve iiAhi " 
Ha1il, bu sözleri hiç işitmemış gibi, ?\ılihail, bir kahkaha atb. Fakat bu kcrler ordu!'iunun Başkumandanısın. yükseliyordu. gi,jtiİ" 

kendi sözüne, bıraktığı yerden devam kahkahada, gayet açık ve sarih bir İlk i• olarak, senin emirnameni in1za Sariı.y da, tclAş içinde idi· er' ' 

T • • R K K u M A N D A N L A R 1 etti: haber vard•. Halil, bu kahkahaya e- edeceğim. saray halk., göz kamaştır~n .ın p•"' U -Hiç ,üphe ebne ki- Bu günkü hemmiyet vermiycrek sözüne devam Halil, •iddeile itiraz etti sim elb~lerini giymişlerdi. ~' ~ 
hareket, birdenbire süktln bulm.ıya - etti: - Sakın .. Sakın... tora, yeniden sadakat yemini ~ ... rı~ I' 
cak. Göle atılan bir taş parçası ~ibi, - Her şeyden şüphelenecek ve hE>r - Niçin?. lan varanglar, gene nöbet 1;.:-e1et 

1 Yazan: Tetrlka No. '- dalga dalga etrafa yayılacak ... Belki harekette bir sebeb arayacaksın. - Ben, o haşarat sürüsünün ara - teslim almışlardı. Atlar ve !l~ "'1., 
romanı ZIYA ŞAKIR 10 ' de, akla ve hayale gelmeyen bir ta- - Yok canun... sında bulunmaktan tiddetlc nefret e- saraya gelen hükO.met ricahJllırııt..:, 

, ____________________ _:_; _____________ _;:..:, ____ _,/ kım hadiseler çıkacak ... Zaten, lhtilcil - Dur .. Dahası var ... Hatta, l!ıı s•- diyorum. yük rütbeli rahibleri, şehrin ~p F', 

Tarihi macera 

Evvelki tefrikaların hulıiıası 
Bbaıu İmparatorluiu bir tehlike 

lçlııdedir. Kral, bir sene evvel, Saray 
Nazın Moz.alon'un tertib ettiii bir .-ui
kucl neticesinde ötmü, tü:r. 

Knllçe, oila ile kendisinin ele ayni 
akıbete u;ramasmdan korkarak aev
cilW husa alayı :zabitlerinden ~lilıail'i 
Moıalon'un katline tefVi]c etmı,ıır. 

Bunun üzerine tertib edilen isyan 
muvaffak olmuf, Mozalon ölddrül ... 
müttür. İsyandan sonra Kraliçe, Mi
hall'o İmparatorluk tacını teklif et -
mı..., de ıenc zabit bunu ,imdilik 
reddetmeyi daha lhtlyath bulmu,ıur. 
Mihall, '1mdl, U,.anda kendi•;•• çok 
)'Uduru dokunan HallUe Barbanuı 
ıııoyhaneslndedlr. 

- Biliyorum. Çekindiğin nokWa
n, çok iyi biliyorum. Ve ben de, senin 
düıüncelerini kabul ediyorum. An -
cak fU var ki, bu kadar büyük bir 
fırsatı kaçırana da, alcılh bil' adam 
demezler. 

- Evet ami ... Kanlı bir cesede ha-

sıp yükselmek isteyene ne derler? .. 
Halil, dudaklarını bükerek bc.~ını 

çevirdi. Adeta tiksinir &ibi bir ifade 
ile cevab verdi: 

Bizans saraylarında yllftlmayı 
kabul ettikten &0nra_ AlUnlar, el -
maslar ve moz.aikler arasında nrdı a
rası kesilmiyen cinayetlerin kanları, 
insanın elini kirletmese bile etekleri
nin ucuna sıçrayabilir._ Ah, biz fU 
adama ehemmiyet vermlyoruı, adi bir 
meyhaneci deyip aeçiyoruz ama .. Ne 
akıllı adam. 

- Kim? .. 

- Barba Panoli .. 
- Ooo .. Cidden zeki .. Ve hakikaten 

çok kulağı delik bir adam. 
- SJayın içyÜzünü, ne güzel bu:

lisa et Ve sana da, ne mükemmel 
bir de verdi ... 

Mihail!.. Sen, bu adamı daima göz 
önünde bulundur. Öyle tahmin o?dı -
yorum ki, bu adam sana çok lazım 

olacaktır. 

Mihail, tepeden tım:ıA:a kadar titre
diğin! hissetU. Halilin maksadını pek 

ili anlamıt olmakla beraber, iradesi
ne sahih olamıyarak: 

- Acaba? .. 
Demekten kendini menedemedi. 
Bu aralık. Barba Panoli, yanında 

bir kaç garsonla gelmişti. İki arkada
fın sözleri, birdenbire kesildi. 

İhtiyar meyhaneci, büyük bir ciJ
diyet ve ıükünetle işini gOrmcye baş
ladı. Evveli, masanın üzerine yepyeni 
bir örtü yaydı. Ondan sonra, garson
ların ellerindeki tepsilerden aldığı, 

parlak farab destUerini, gümüş kupa
lşrı, üstünde dumanlar tüten meze 
tabaklarını, ıarüane edalarla masanın 
üzt-rine sıraladı. 

Reveran!lllarla geri çekilirken: 
- Büyük bir hürmetle, diğer emir

lerinize de muntazırım. 

Diye, mırıldandı. 

Mihail, sabırsızlıkla kupasına tarab 
doldurarak, bir hamlede son yudu -
muna kadar içti. Sonra, yumruğu ile 
ıslak bıyıklarını silerken: 

- İçim o kadar yanıyor ki, fU gö
lün ıularını içsem, az eelec:ek. 

kılıcını kullananlar, onu kolay kolay mimi dostluklar karşısında bile, tered- - E, ne olmak ı~t.t-rsin? . . muteberanını, civarlardan k<>f
0
rl i!J 

kınına koyamazlar. Bazen, kolinrı yo- düdJere kapılacaksın. - Ben mi?, Ben, yalnız bir ~ey ol- leıı Tekfurları, derecelerine ' 
1 

rulup, bitab kalıncıya kadar, ku!ll!n- _ Hiç .. Hiç zannetmiyorum, Halil.- mak istiyorum. O da, ücretli a~ltcrle- tiramlarla selimlıyorlardı. ··ı ~ 
maya mecbur olurlar. Çünkü, doima Benim gibi, iliklerine kadar asker o- rin arasında bulunan Türkleri seç ... Büyük merasim salonu. hefl~ ,P':. 
korku içinde ya'8rlar. lan bir adam bu kadar değişebilir nıi? mck ... Bunlardan bir alay te~kil et .. boştu. Saraya gelen misnfir]e ı~t, .,,ı; 

Mihail, iliklerine kadar titredi. Bir- - Vallahi, aziz dostum .. Üzerinde, mek ... Onların başına geçmek... erk.Bnının odalarında oturUY0 f ~ot 
denbire başını Halile çevirerek: hassa zabiti üniforması bulunJu~u - Kabul. .. Yarın, mera5im başla - rasimin başlıyacağı zamanı be 

1 
- Korku mu?.. müddet 7..arfnıda değişmiş o1mayabi - yıncaya kadar adamlarını seç. Onların !ardı. 

1 
td'".J, 

- Korku değilse bile, evham... lirsin. Fakattt ... Erguvan renkli harnıa- başına gec;. İ · T I ssaıt e ili P' 

h l k k b d , Ya •u adam Onu d• b•'r -y mparatorıçe eo anos. l beıı· 10" 
Mi ai . ızarm14 bir araca u unu niye ile iızerinde çifte başlı altın kar- - • v - " .. -- beri devam eden tuvaletin ·ın §:1~ 

b kl k · d B" d b•"re durdu tali b l ı ki" · ı · yapmak l8z.ım. • r•" ıça a esıyor u. ır en · ar u unan a ren ı çızmc en .,ı:ıy- _ vımi".. ,. tirmiş .. Kendi dairesile .rnc .. ıoııJ ~" 
- Bu &Özlerinin bana da şümulü o- diğin günden itibaren o del!lişikliKi n..1 d k" k .. "k bır ,.,. _ Barba Panoliyt... nu arasın a ı uçu d rf1 ş. IJ• 

labilir mi, Halil?.. kabul etmek mecburiyetindesin. !"işti. Bu salonda tek bir a ~. b1' 
Diye ıordu. Fakat sorarken, :te.sinin - Pek.ala ... Dalına benim vanımd·-. - Ha. Evet. .. Onu da, Saray Nazırı Imparalf"lriçeyi bekliyordu tıi' 

hafifce titremesini menedemedi. bulunmayacak mısın? .. İcab ettiği za- yapayım. Mihail'di. . dtf1 ıtı 
Halil, manalı bir teb«!ssümle CE.vab man, beni ikaz edersin. y M'h '! p 1 1 t 1erı f1 Jt'f 

verdi: _ İşte, ben de sözü, nihayet buraya atasın, ı aı a eo og, Mihall, salonun pencere 1 ın ,.o.ı-
d • Şehi raz geride duruyor.. D• g -di>17 ... tıl - Bilirsin ki. ben hem ogru ve getirmek istiyordum. Acaba beni, da- r, baştan ~a donanmıştı Sa- se'i~~ Jıtf':' . 
d · d avludaki kaynaşmayı b•tlrt1 _.. • ., hem açık söylerim ... Bu gece en iü - ima yanında görmek isteyecek 1nisin? ray an şehre kadar uzayan oüyük k '1'11" 

baren, uykun deği~cek. Hiç şüphesiz. Yoksa; bu iışde bana yardım ettin. Al caddenin iki tarafında, halk kütleleri Arkasından gelen ipe f eOf rıı>1 
ki. dün ıeceki kadar sakin ve endi- şu hakkını da, bizim hududlarımız - kaynaşıyorlardı. işitince, başını çevi~dl· ı ol'1~tdi' 

görür görmez, sağ elilli 50 _J•r t. 
şesiz bir uyku uyuyamıyacaksın ... dan çık, git mi, diyeceksin. Bütün hassa askerleri merasimi? ]cBrı 

d üzerine koyarak yerlere _ı. : Yann, 1fU şarabı, bu geceki ka ar em- Mihall, bnşını kaldırarak Ha.tilin mahsus parlak üniformalarını giy - b. ,..,.. 
Heyecandan titrlyen it 

niyetle içemiyeceksin... Bir hnita yüzüne baktı. 1 mişler, saroyın dış kl\pısı önüne iki 
~onra, en candan dostunun sözierini - Halil! .. Bu akşam sen çok tuhaf cııra olarak dizilmi~lerdi . - Avgostaya selim··· _ J/J,) 
bile, tabii telikki edemiyeceksin. Hatta konuşuyorsun. Senin gibi merd l1ir Kiıi .. elerin çanlnn, muayyen fası - Dedi. vaOI ~ 
benimle bile, töylece içli, dışlı gö\·ü- arkadaşı, yanımdan na51l aytrabili • lalarla çalıyordu. Her taraftan vatan- (De 

81J 


