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.... 't,.,. ınih d • 
~ .ı,ı._. la ver evletlerı-

'• Cib~ .; Loren'le Nia'i, Tunuı 
..._ J:" li Yİ verecektir. 

'1t d '"'••, donanmuının mih· 
tıı;:. ·•vlet1 . k 1 ~~d erınce ullanı maıma 
'!iı. t" ~deceği ve Laval'm da 
~ ~ııltereye barb il&nı mak· 
~ 1~it olduğu rivayetleri 

-.... t edUınektedir. 
'~~n Ribbentrop'un Franaa 
~ lef lı~mda mütalealar yÜ· 
~ •ırlerde bulunmak ya
llı..~~f•te muhabirlerine ıiya
-,,. ııı. lehdicli ile mcnedil· 

Iİl~· lı 
l.~11tl 'berlerle bu tahmin ••. 
~. lıiır°' .ara11nda kat'i aarahaü 
.~ Cihet vana o da Franıa 
~!tij)e Nazınnın Amerikalı ıa· 
a.. tı;'• Verdiği beyanattır. Na• 
. -:-oı), ~tında F ransanın Al· 
~"'le ~~ emek birliğine medar 
ltı.,; L. '.' ıulh akdindeki zaru· 
~ilı.."""'•bnittir. 
~~ Fon Ribbentrop'un 
~... •!rafında örülmek İlle· 
lw' er Perdesine nüfuz edile
~· ~çin alınan tiddetü ted
ıı..°'!"ıı) iki.at edilecek olurY 
I;"- iaı °".'?. Franaa ile ıulh yap· 
l,,L~ı~ı, fakat bu maksadı· 
\""lııd~iınden henüz tüphesi 
1 ııı;;. ve ancak, kua uman· 
~ -1ııı:•t netice alarak hidise
C,'I), 1 Sovyetler Birüii • Al· 
~~ ·~•mi tecavüz paktı ve 
, Iİ):llakta olduğu ıibi- ani 
~ ı.,. 1 zafer mahiyeti vermek 
~İ) ·~•tle de cihan efkarı 
1. ~ esı üzerinde kuvvetli bir 
ı' ~ ' •imek iatediii anı .. ,. 
~ d:-1'mini teyid eden bir lt;.X Fransa • ispanya bu
~ • J:" Yapılacağı bildirilen 

•? •anko mülikatı değil 

._.ı.ı~ 
ı.;: • t ••esine baılanan mih• 
il.~ ~"'aa ıulhu ile mihver, 
""t ~· bir takım ıayeler İl
\ '~ •ktedir: 
ı,ı., llıltı t.rı evvel liakal kumi 
\.'e ~llıualıedeıini elinde yük· 
~) .. ~l~ırarak kendi efkin 
~ eı.::'' İınkin derecesinde 

1..''t •k; \"i .::'i nizam adı verilen İk· 
' ' lı"lıe Fransayı da aldık
l1a,~d·' Avrupa kıt'asmın ken· 
, ..... h~ Yeterliği eaaıma da· 

ı idare kurup kıtı çıkar-

\ llilJı 
"-!-ıler· "aa Amerika Birlqik 
~ .::deki cumhur reisi ıe
~ '_ ııı_ -·~~en bu harbin en 
~~it ilubıle bakkaniyete ya· 
\ litı; llılb akdetmit olmanın 

b 1-ı.d "•rerek Amerikadaki 
l ':- \ı •rlıtını sanmak• 
"I' 1 • "iha ' ~ 'lıteı yet, ispanya ile de 
1 eı.,.~ 1• mutabık kaldıktan 
~ "•r devletleri politika· 
·~ o)da ~İitÜn A vrupanın bir· 
\': lı.til "iunu ilin etmek su· 
~ tor~eı-eyi bir uzlaıına sul· 

\ ~ ~•ia çalıımak. 
~ .' t..., ·~·~ ki bu tahmin Hit· 
\. <:;.,. ".•bbentrop • Musaoli
~ -a 11Y•ıi an'aneluine ta

''>:"alt )llındur. 
~ le~~. büyük sulh taarru• 
\b~ "ıl!ı "'"ünün arkaaında bir 
t.~ lı\id:;un ıtıklarını ıörmek 
'\~;,, b . 
~ tin ceva ına ıelınce; 
( evvel lnsiliz Bat· 

"-ı.... llllıife 2 ıüQın 7 de) 

Görülüyor ki. Adana tehrinde, ge
çen u~·ırna naz.aran nüfuı miktarı 

yüzde 15 nispetinde artmıttır. İzmir
deki. artıt nispeti iae yü%de yediden 
fazladır. F.altitehirde ı.e yüzde beftir. 

Bu sabah, Lord 
Knikol sehrimize 

' 
geldi 

İngiliz Ticaret Birliği 
Balkan fefl, tekrır 1 

fn!~~~~~tJ:rl~Ö~:~e~b.d j 
~fi Lord Knlkol bu uôah AnkaTa
dan ~hrimiıe gelmittir. Lord, bura
da bir iki gün kaldıktan sonra trkrar 
Ankarayı diinecek, hilkOmeti.rniıle ti
cari müzakerelere devam td~ektir. 
Şimdiye kadar yapılan müz&kereler
de. İn~liı: ticaret birliii, İımirden 3 
milyon İngiliı liralık üzüm va incir 
almaia karar vermişti. Bu mallara 
mukabil, çuval, ille, madtnt e•}& a
lınacaktır. Bu mallar da, Bura yo
lundan beklenmektedir. 

Gümüş yüz 
kuruşluklar 

Bir fUbat tarihine kadar 
tedaviil edecek 

Gümü, yüz kurutluklar yerine gümüş 
bir liralıklar piyuaıya kifi miktarda 
çıkarılmıt olduğundan gümi.ıf )IÜı 
kurutluk1arın 31 ikincikinun 1941 ta
rihinden sonn tedavülden kaldırılması 
karar1attırılmıftır. Gümüt yüz ku -
ruşluklar l fUbat 941 tarihinden itiba
ren artık ~davül etmiy~ek ve yalnıı 
mal pndıklarile Cumhuriyet Merkez 
Bankası fUbelerinde kabul edilecektir. 
Ellerinde gümüt yüz kurutluk bulu -
nanlar, bunlan, mal sandıklarile Cum
huriyet Merkeı Bankuı ,ubelerinde 
şimdiden tebdil ettirmeğe başlamış -
lardlr, 

Karadeniz 
zında bir 

Boğa

kaza 
Bir kıyık battı, bef 

ki•i boğuldu 
Dün ıeee Karadeniz Boğazı ağzında 

bir deni:ı facia.n olmuştur. Bir balıkçı 
kayığı batn'Uf ve mürettebatından be• 
kiıi bolulmuıtur. 

HAdise fÖyle olmuttur: Sarıyerde 
oturan balık volial sahiblerinden Sür -
meneli Kemal rei..aln 20 numarah kayı
tı dün gece Kilyoı civarında balık 
tutmakta iken ani olarak çıkan fırtına 
yiiriinden kayık dalgalann teııı:lri~e su 
almağa başlamıı ve bir müddet b-x:a
ladıktan sonn batm .. tır. Kayığın için
de bulunan 11 tayfa denizde bir müd
det mücadele ettikten sonra tahlisiye 
istaıyonu vak'adan haberdt.r olmuş ve 
deniıcilerden 6 k.ifiyl kurtarmıştır. 

Bunlardan beti botulmu,tur. Boğu -
lanlardan üçünün cesedi bugün saba
ha ka~ı sahile vurmuflur. Bu eesedler 
Aslan oğlu Süleyman, Mehmed oğlu 
Hüseyin ve Mehmede aiddir 

Diier taraftan Karadenh:de tekrar 
fırtına başlamı4tır, Bu itibarla Bartın 

seferini yapan Antalya ve.puru üç ıün 
rötar yapDllftır, 
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İDARE YERİ: tSTANBUL TtJRKOCAGI CADDESİ. TELEFON: 24154 

TELGRAF ADRESİ: dl.\KİKAT> İSTANBUL - POSTA KUTUSU: 610 

Madrid 24 (A.A.) - Hitler ile Gene
ral Franco İspanya hududunda iki sa
at ıörütmilşlerdir. Mülakatta Alınan 
Hariciye Nazırı von Ribbentrop'la İs
panya Hariciy Nazın Serrano Suner 
hazır bulunmuşlardır. 

Hitler • Franco 
görüımeıinde hazır 

bulunanlar 

Cumhuriyet bayramina 
hazırhklar 

cumhuriyet bayramı proınmıtu hazırta .. 
m•k l(ln, bu sabah Vilıi.yette Vali ve Bele
diye Reisi Dr. LUtfi Kırdarın riyaseti altın
da blr toplantı yapılm1$br. Toplantıda Vali 
muavinile Belediye Reis muavinleri ve kaza 
kaymakamlan haı.ır bulunmuştur. "" 

Londra 24 (A.A.) - Alman lıtihba· 
rat ajansı tarafından neşrolunan bir 
telgrafta Alınan orduları başkumanda
nı Feldmar~ von Branchitch ile u
mumi erkinıharbiye reisi General 
Keitel'in Hitlerin General Franco ile 
İspanya hududunda yapmıf olduğu 
görüşme esnasında kendisine refakat Bu sapah yapıldlit bildirilen Jlitler - Franc:o mülakatını haıırlıyan voo Ribbentrop ve 
'!tmit oldukları bildirilmektedir. Serrano Suner büyük üniformalan içinde, yanyana 

Nazi matbuatı şefi Dietrlch de Hit - 1--------------------------------------------
Bay Ilillerle rörüşen 

General Franco 

ler'in maiyeti arasında idi. 
General Franco'nun yanında askeri 

müşaviri General Moscardo bulunmak
ta idi. 

Berlindeki İspanyol Sl!firile Alman
yanın Madrid sefiri de hazır bulunu -
yorlardı. 

Göriifme, Hit1er'in treninin yemek 
salonu vagonunda yapılmış;tır. 

Miilikala dair 
IUliğ 

A 

resmı 
M•drid 24 ~ ...-. Beeml JabUj:: 
Hitler, FraJUJZ - İ!JJ>tınyol hududun

da General Franko ile bir mill~katta 
bulunmuştur. Mül.6.kat iki millet ara
sında mevcud dostluk ve samimilik 
havası içinde cereyan etmi~tir. Al
man Hariciye Nazırı Von Ribbentrop 
ile İspanya Hariciye Nazın Suner, 

j müLikatta hazır bulunmuşlardır. 

· Berlindeki bitaraf mü
ıahidlere göre diploma
tik hadiselerin mahiyeti 

Kont Ciano 

Bay Lava! 

Salls Ofisi • 
Bu sabah ,ehrimize gelen 
Sümer Bank U. Müdürü 
bu mesele ile me,gul 

olacak 
Sümer Bank umum müdürü Bür

han Zihni bu sabah Ankareda.n r:-eh
rimi:ıe gelmiştir. Bürhan Zihni, ~h
rimizde kurulacak olan ~tış ofisi hak
kında tetkikler yapacaktır. Satışı o
fisi için şehrimbde müsaid bir bina 
aranmaktadır. Bu bina, bulunduğu 
takdirde, satış ofisi derhal faaliyete 
geçeçek, Sümer Bankın bütün mal
lan burada toptan satılacaktır. Yerli 
Mallar pazarında perakende satışlar 
yapılacaktır. 

Yunanislanda 2000 Çek 
ve Rumen Yahadisi 

bekleniyor 
Atina 21 (A.A.) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 
Rumanyadan gelecek 2000 Yahudinin 

Pireye muvasalatı beklenmektedir. 
Yunan makamlarının emri mucibinceı 
bunlar Yunani~tanda kalamıyacaklar, 
bir Yunan vapurile Lizbona nak!edile
ceklerdir. 

nedir? 
Nevyork 24 (A.A.) - Röyler ajan

aından: 
Nevyork Times gazetesinin Berlin 

muhabiri, gazetelere Hitler'le General 
Franco'nun görüşeceklerlni bildiren 
te bllA:den fazla bir teY neşretmelerine 
müsaade edilmernif olduğunu haber 
vermektedir. 

Berlindeki bitaraf müşahld diplo -
matlar, halihazırda diplomatik vak.ayi
in İngiltereye karşı yapılan askerl 
harekatın sevk ve idaresinden çok da
ha mühim olduğunu ve bu a!'ikeri ha· 
rekatın Akdeniıde vaziyetin inkişafın
da ancak tA.li bir rol oynamakta bulun
duğunu söylemektedirler. 

Badape,tede tefsirler 
Budapeşle 24 (A.A.) - Macar gaze

teleri Hiller ... Laval mü18.katını •mü
him bir hadise •olarak tavsü etmek
tedirler, 

Siyasi mahfiller, bu görüşmenin 
müstakbel Fransız - Alman mi.ınase -
betlerinin inkişafı noktasından pek 
büyük bir ehemmiyeti olduğunu söy -
)emekte ve şimdiden bir sureti bal bu
lunabileceği ihtimallerini gösterdiğini 

de ilive etmektedirler. 
Macar istihbarat ajansının B<"rlin 

muhabiri, Alman siyasi mahril:erindc 
de bu mülakata verilen büyük ehem
miyeti işaret eylemektedir. 

Macar efkarı umumiyesi, Mareşal 
Petain'in son mesajınôa, ·Avrupa iş 
birliğinden• bahseden fıkrasının Al
man devlet tefile Laval'in görü,mesi.!e, 
beUo de tatbik mevk.iine girmek üzere 
olduğunu düşünmektedir. 

Hltler -Laval mülakatına 
dair tebliğ bekleniyor 
Londra 24 (A.A.) - Hitler - Lava! 

,.;örüşmesinc dair Berlinde bu sabah 
bir tebliğin neşri bekleniyor. 

Fransa, İngillareye kar,ı 
harbe girmiyeceğinden 

memnun 
Nevyork 24 (A.A.) - Röyter ajan .. 

sından: 
Vichy'dcn Nevyork Times ;:ıa'l.~tesine 

gelen bir telgrafta Vichy hükO.metinln 
kat'i olarak Fransanın İngiltercye kar
,ı harbetmiyej:eğini ve bu maksadla 
filosunu ve sair silahlarını teslim ey
lemiyeceğinl bildirmesi üzerine Fran
sada umumt bir inşirah hasıl olmu~ ol
duğunu haber vermektedir. 

Telgrafta Hitler - Laval mülikalının 
mahiyetindeki ehemmiyetin bütün 

Yunanistanda 
Şeker ihlikirı yapan 

• • 
yırmı kişi sürgün 

edildi 
Atina 24 (A.A.) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 
Gizli olarak yüksek fiaUa teker satan 

20 ki;ı-1 sürülmı..iftür. Bu tekerleri satın 
alanlar da sürülmilştiir. Bunlar ara
sında 80 drahmi fiatla beş okka -bir 
okka takriben 1288 gramdır- şeker sa
tın alan üç gazete muharriri de mev 00 

cuddur . 

Hür Fransızlar deniz 
kumandanı idama 

mahkum 
Vichy 24 (A.A.) - Toulon .,ker! 

mahkemesi hür Fransızlar deniz kuv
vetlerinin başkumandanı Amıral lılu
selier'yi gıyaben idama mahkUm ct
m.İftir. 

İsviçre • Fransa 
arasında bir ililifname 

Bern 24 (A.A.) - Stefani ajansın
dan: 
İsvi~re ile Fransa, Vichy'de daha 

sümullü bir itil.1fname akdine n1üte
allik müzakerelerin hitamına inti.,..a
ren tediyata müteallik bir itililfname 
imza etmişlerdir. 

Marsilya mıntakasındaki 
Yugoslavlar 

Bem 24 (A.A.) - Stefani ajansın-
dan: 

Fransada Marşi1ya mıntakasuıda 1-
ıamet etmekte olan 400 Yugoslav a
ınelesi, B.ile'den geçmişlerdir. Bunlar 
Almanyada sil.ih albna alınnuş olan 
Almanların yerine ziraat •!erinde ça
lıştırılacaklardır. 

İsveç petrolleri 
Stokholm 24 (A.A.) - Stelani ajan

sından: 
İsveç Devlet Mahrukat enstitüsü, 

benı.in, petrol ve madeni yoğlnr tev
ziine 30 ikinciteşrinden sonra tama
mile nihayet verileceğini bildirmiştir. 

Fransa tardından anlaşılmıt oldu~u 
ilive edilmektedir. 

Laval, ~'Iareşal Peten'le görüştükten 
ve Fransız kabinesi erk.anından bazı
larını gördükten sonra Parise hareKet 
etmiı,se de kesif bir &is dolayısile se
yahat tehlikeli olduğundan bir kaç sa
at sonra Vichy'ye dörunüştür. Muma
ileyh, pcrı;embe sabahı yola çıknca~ını 
!iöylcmiştir. 

İngiliz gazeteleri sılh 
rivayetlerinin Alman 
propagandası olduğu 

fikrinde 
Londra 23 (A.A.) - İngiliz matbu

atı, Von Ribbentrop'un huzurile ya
pılan Hit1er - Laval mülikatına mü
him bir yer ayırmaktadır. 
Bazı gazeteler, teyid edilmemiş olan 

ve Hitlcrin Fransaya kat'i sulh şartları 
teklif ettiğine dair çıkan haberlerden 
bah~etmektedirler. 

Daily Telegraph, bu haberlerin Al
man propag11ndası tarafından yayıldı -
ğıno. naıarı dikkati celbetmektedir. 

[Arkası ı;ahilo 3 sütun 2 de] 

• 

Almanya 
ve 

Ingiltereye 
Karsıhkh hava 

' 
aktttları devam 

ediyor 
Londra 24 (A.A.) - Hava Neza

retinin bir tebliği, İngiliz bombard!
man tayyarelerinin 23 - 24 birlncitcş
rin gecesi, Berlinde ve Almanyanın 
sair noktalarında askeri hedeflere ta
arruı elrnif olduklarını bildirmekte· 
dir. 

Londra 24 (A.A.) - Bu sabah 
Hava ve Dahili Emniyet Nezaretleri 
tarafından ne,redilmiş olan bir teb
liğde 23 - 24. birinciteşrin gecesi Al
manlar tarafından yapı1an hava akın
larının ba,hca hedeflerinin Londra 
ne İngiltere kontlukları olduğu beyan 
edilmektedir. 

Hava kararır kararmaz başlayan ve 
gece fasılalarla devam eden hücum
lar, pek o kadar genif mikyast:ı ol
marru~tır. Birçok yerlerde bir takım 
evler ve dükkAnlar hasara uğramıt
tır. Fakat sabah saat 5,30 a kadar 
ağır hasa.rattan bahis hiç bir rapor 
alınmamıttır. Maamafih birkaç ölü ve 
yaralı vardır. İngilterenin şim~ll fQl'
kisinde kiin bir şehre de bombalar 
atılm.ış. bir takım evler ha.sara uğ
ramıştır. Biraz telefat da vardır. 
İskoçyanın cenubunda baz.ı nokta

lara da bombalar atılmışsa da hasarat 
cüz'i ve telefat miktarı az.dır. 
Diğer noktalarda da düşman tay• 

yarelerinin faaliyeti görülmüşse de 
bomba atılmamıştır. 

Amerikada seçim 
Ruzv~ll Filidelfiyada 
ehemmiyetli bir nutuk 

söyledi 
Ppiladelphle 23 (A.A.) - Ruzvelt 

kürsüye çıktı&ı vakit, Hall Couven -
tion'da toplanmıt olan 17 bin Jt4ilik 
hallı Jriitl .. uiln muazzam tezahüratlle 
kartıla.nrnıttır. 

Hall Couvenilen'a gelmeden evvel 
Ruıvelt Philadelphle'de otomobıl ile 
dolaşmıt ve sokakları dolduran taraf
tarlarının auo,ları arasından geçmiş
tir. Her zamankinden daha enerjik bir 
konuşma yapan Ruıvelt, nutkunun bazı 
yerlerinde cumhuriyetçilere kartı '1d
detli bir istihfaf göstermiştir. 

Evvelce Hitler ve Mussolini ile çe .. 
ko-Slovakya meselesinden dolayı te• 
lefonla görüştüğü vakit kendilenni it .. 
ham etmiş olduğunu söylemesi ve 
cumhuriyet partisi iktidar mevki.inde 
iken memleketi nasıl idare etmiş ol• 
duğuna telmlh ebnesi üurlne yük• 
selen •Yuha• sealeri ve nutkun dj
~er parça1annı karş.ılayan şiddetli al .. 
kıtlar yüzünden Roosevelt, konuşa• 
bilmekte adeta müşkülat çekmiştir. 
Birleşik Amerikanın ne şekilde o• 

lursa olsun hiç bir itil3.fname irnıala· 
mamış olduğuna dair resmen teminat 
verdiği zaman fU ıuali 30rmuftur: 
·Sözlerim vizıh mıdır?• Buna cevab 
bir alkış tufanı olmuştur. 

Amerika Franıadan va· 
ziyetinin taırihini iıtedi 

Va,inııton 24 (A.A.) - Stelani a
jansından: 

Amerika hükllmeti, Vjchy bükiı.me• 
Unden Avrupa ihtiWı karşwnda va• 
ti.yeti ne olduğunu tasrih etme.sini is .. 
temiftjr. 

CJ 

BOB-STİL 
Baba - Baksana hanım ... Oilan benim ceketi aiymİi t; 

Çocuk-Ağabey be! Pantalonumu ııcür, mektebe aideceğim. 
Ana - Nafile üstünden alamaısınız. Yeni moda k:J)·a(ct böyle imiş. •Eski 

biçim elbiselerimle &leme maskara olamam.. diyor. 



Günün yazısı 
Yaklaşan bayram 

ve 

Yoksul çocuklar 

G İyecek aa.t.an maiazalar, bayramın yaklaıtığı ırünlerde, mÜf· 
terilerla dolup tatmaktadır. Mağazalardan ev!e~e taıınan 
irili ufaklı paketler, daha ziyade, çocuklar ıçın alınmıt 

efyalarla doludur: Sık ayakkabılar, ıüslü elbiseler, türlü renkte l!or· 
d elalar n.. oyuncaklar. 

Birkaç rün ıonra, yüzlerce, binlerce çocuk, veni elbiseler için· 
d e, oyuncaktan eHerinde, sonsuz bir sevincin izl~ri yüzlerinde, so
kaklara dökülecekler, meydanlan dolduracaklar, eğlenecekler, bay· 
ram yapacaklar. 

Fakat, bu sevince iıtirak edemiyecekler de olacak. Bunlar, ök· 
ıüz ve yoksul çocuklardır. Yeni elbiseli, elleri o:vuncaklı çocuklar, 
ı:ülerek, sevinerek meydanlan doldururlarken, bunlar gözlerinde 
yaı, kalblerinde üzüntü, kenarlara çekilecekler, bayrama katılamı· 
yacaklar. 

Kaç zenııinimiı:, kendi çocuktan idn bayramlık alırken, bu ök· 
ıWı: ve yoksul çocuklardan birinin aönlünü almavı da dü,iinmüt tür? 

• Z eP,Jerimi.zd en kaçı, bu kimıesiz yavrulardan birini ..-eya birka
çım vetiatinnekteki derin hauı tatmasını bilmiıtir ? 

Kaldı ki memleketin, üzerinde titrenecek, eın aziz v1t.rl1l.. 1ann· 
d111n blri ol•n öksüz cocuklar tunun ve bunun m erha metin e d e b1· 
rakılarnaz. Bunlann himayesi ve vetiıtirilmeai devletin garanl.İ.sine 
bailanmahdır. Hem de çok çabuk olarak. 
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Piyaıa~ızda ıpekülaı

yon hareketleri 
Geçenlerde buiday tacirlerinin, A

nadoludan buğday lopladıklaruu yaı
mıttık. Tüccarın, müstahsilin elinde
ki malı Alın alma5ı kadar tabU bır 
teY olamaz; fak.at bu mal almak ha
reketi, bir ıpekülbyon maksadile ya .. 
pılıraa. bu mevxu üı:erinde cıddi ola
rak durmak icab eder. Maale.sıe.f tüc
carın 10n ıünlerde Anadoludan zahire 
maddelerini toplamak için sarfetügl 
a:ayreUer, biu, spelcülAayon lfÜphes.i
ni vermektedir. Bu tacirlerin e~risi 
İstanbul piyasasına mensub kimseler
dir. 

Son sünlerde, bazı tacirler, Adapa
:ıarı ve civarından patates toplamak
tadırlar. Bu işlerle alikadar bır zat, 
her 8ı2n8y Adapazarı patateslerinin bir 
ilci tacir tarafından toplandığını sOy
ledikten aonra fU i:ıahab. ve.rıyor: 

c- Bu .ene Adapa:ıarından patates 
alanlar ara.sında, ,imdiye kadsr pata ... 
tes ticaretile ali.kadar olmıyanlar bile 
vardı. BlljCÜ.ne kadar ömründe ~tates 
ticareti yapmıyan bir adamın bu iıle 
uğraşmasındaki sebeb nedir? 

Pek tabii olarak bu ıualin f:arşıhğı 
töyle olabilir: 

Ellerindeki sermayelerle yüksek kar
lar temin etmek isteyen bazı k:inuelrr, 
uhlre fiatlarınm daha d.yade yük~e
leceAW h ... b od•rek. ıahlre topla

maktadırlar. 
Her önüne gelen, her malın pahalı

latacağuu düşünerek, piyuadan ınal 
toplarsa, mevcud pahalılığın bir kat 
daha artacağına fÜphe yoktur. Mah .. 

dud bir zümre, bu pahalılıktan istifa

de edip yükaek kiı:lar temin ederek 
•rm.ayesine azami bir nispette faiz bu

labilir. zengin olabilir, falı:at, netice iti

barile bu yüksek kirlar, halkın malfel 

hayatını daha ziyade tazyik etmiş olur. 

Acaba fiatları murakabe ederken, 

muayyen tacirlerin büyük bir staytttle 

köylüden, Anadolunun küçük tücca ... 

rından mal toplaması harekeU üzerinde 
durmak icab etmez mi? Fiatlan mura

kaıı. koınioyonu, ancak flat harekelie
rile meşguldür. Spekülasyon hareket

lerile alikadar değildir. Bir spekülıia

yon harekeü neticesinde, malın fiatı 

artblı zaman, fiatlan murakabe ko -
ml.tyonu, o mevzu.la alAkadar olarak, 

fuıt tespit etmektedir. Hnlbukl azami 

fiatı, lhtlkirı doğuran hldbe, ıpekü

iuyon hareketidir. Halbuki komisyon 
fiatlar artmadan evvel, spekülasyon 

yapılırken. hadiaeyle aW..dar olım -
lıdır. - H. A. 

Kamazan 22 
lmıak 

Öğle 
Ik indı 

4,42 
11,58 
14,SS 

iftar 
Alııam 
Yat11 

Edebi roman 

17,18 
17,16 
18,49 

Cemal Hakkı S E L E K 

Kömür 
devam 

tetkiki 
ediyor 

Fakat bir taraftan da 
fiatlar alabildiğine 

yükseliyor ! .. 
Ş..hrimiıde bazı kömür toptancıla

nnın fiatlan mütemadiyen yükselte
rek ihtilli yapbklan hakkınd• ali.
kadar makamlara fikiyetler .telmek
tedir. Ş~hrin bütün kömür ticnratlnl 
ellerinde bulunduran birkaç büyük 
tacirin yazın 3,5 - 4 kuruştan mal 
ettikleri büyük kömür ıtok.Jarının fi
atlannı yavaş yavat 6,5 kuruşa kadar 
çıkardıktan \"e bu suretle gayr1ınt-ıoru 
lı:lrlar temin ettikleri anlaşılnlt4Ur. 
Belediye İktısad müdürlüğü bu tacir
lerin ellerindeki stoklarla maliyet fi
atlan etrafında tetkikat yapırı:ığa baş
lamıttır. Kömür fiatl.arı bu tekilde 
yükselmekte devam ederse l'lct Mu
rakabe komisyonu kömüre aktmi &a

tı, fiatı koyacaktır. 

-<>--

Kars peynirleri 
Mıirakabe Komisyonu, 

bu peynirlere 
koymadı? 

neden 
fiat 

Perakende olarak bakkallarda Karı 

gravyer peynirlerinin kilosu 125 ku
ru,Jtur. Halbuki aynı peynir, geçen se
ne baı.ı bakkallarda 65 kuruşa, ek~ri· 
yetle 70 kuruşa satılmaktaydı. Fiatların 
geçen seneye naz.aran yanyarıya de
necek bir nispette yükselmefiindPk.i 
aebeb, henüz alikadar makamlar ta
rafından tetkik edilmemiştir. 

Fiatlan murakabe komisyonu da, 
katar ve beyaz Pf'ynirlerinin nevileri
ne ıöre, fiat tffpit ettiği halde, Kars 
gravyer peynirlerine bir fiat koyma
mı,tır. Acaba unutuldu mu? 

-o-
Sahte ambalaj yapmış 

Tahtak.alede Sabuncu hanında 32 
numaralı yazıhane aahibl .Aaafın, Kı -
zılaya aid kinin amba.18.jlannın Ü7erint 
c.Holanda .. Roterdam• markası ya -
pLflırdığı haber alınmıştır. Dün mez
kftr handa 7apı1an ani bir arama ne
tiees.lnde Asaf mark:alan yapıştırlrken 
suç ijstünde yakalanmııbr. 

Çinko hırsızı 
Evvelki ıece Üsküdar Jskeleri yanın

daki umumi haliya hır~ız. aiımit, ıu 
t~i..qtile çink9larını IÖküp orUıdan 
kaybolmuştur. Zabıta hırsın ar.lmıt.k

tadır. 

Araba kazası 
Rafidin idaresindeki 1999 numaralı 

y{i.k arabtısı Zeyrek yokuşund:ı.n çıkar
ktn devrilm~tir, O sırada tokakt3n ge
çen ve o civarda oturan Ahmed!e ()s

ınan arabanın altında kalarak muhte
lif yerlerinden yaralanmqlardır. 

Tefrika numarası : 22 

.. 
~:PERİDE CELAL 

Sonra hiddetten boğulan bir sesle yandı. Hareketsiz durdu. KL•uk bir 
tekrar etti: sesle: 

- Sarhoş mu~un?. - Ne dedin, dedi. Ölüyor mu, Re-
Genc kız dudaklarında kü1tah şid ölüyor mu?. · 

bir teb6.<ı:timle sallandı, kapıya da - Can3n bu suali i•itmed.i. Krn.Ji kt·n· 
yandı, i•itmemil gibi: dine .söylenir gibi •Doktora telf'(on e-

- Re,idi sormaya geldim dedi. E- deceğim.• dedi. Kızını bıraktı. !<.ol"ido
j:er uyuyorsa merak etnıe, rahat.<ıız run öbür ucuna doğru kQfarak -..ız.ak
etmem, odama dönerim. Zaten onu la~tı. 
koruyucu meleğinden de sormak kabil Biraz sonra hastabakıcı ile döndüğü 
zannederim değ.il mi'.'. zaman, Alev ayni yerde, nyni \'eı7J-

Genc kadın, hlistanın karyolasının yette idi. Gene kadın ona görmeyen 
bulunduğu köteye doğru baktı. Hiç göı.lerle baktı. Bir te.k insanı düşünü
bir hareket yoktu. Ölüm sesslı:liği... yordu: Ref:idi, Bir teok .,ey temenni e
Hiddetini unuttu. Ve biraz evvelki diyordu: Onun k.urtulmaıunı... Ölüm 
dehtetl tekrar i~inde duydu s~rt bir aklına geldikçe ı;ıl& ın bir kedere ya
hareketle, iter gibi kızını dışarı çı - kalatıyor, bağırmamak, hayknııı::tmak, 
kardı, kapıyı örttü. Onu oda!l.ına doğru boğ+ boiula ağlamamak için ken -
sürükleyerek: 1 dini güç tutuyordu. 

- Budala, diye mırıldandı. ~o. o- Biraz sonra ha.stabakıcıyı Reşidin 
rada ölüyor ve .sen ıidip ej:lencelere odasında bırakarak çıktı. Henüz dok
dahyor, sarh°' oluncuya kadar içi - . tor gelmemişti. Fakat hastayı yokla
yorsun!. Kalbsi:ı .• • yan hastabakıcı korkulacak bir fey 

Alev, birdenbire olduğu yerde dur- olrnadıj:ını hatti ateşin biraz düştü -
ınuttu. Annesinin ellerini iterek o ... ğünü ve Reş-idin ıakin uyumakta ol
muzlarıııdan uzaklafbrdı. Duvara da- duAunu yeminlerle teınlıı ıtmitU. Ona, 
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Kahvenin kapısı açıldı ve içeriye; ı Bil8rdocular ateşli bir mUnak•~ 
koltuğunda yuvarlak bir paket, saçı, piştiler. Birisi istakayı hiddetle "i.,-J 
sakalı uıam~ serseri kılık?, uyıf, u- çuhanın üzerine fırlattı. Diğeri ~~&' 
tanpaç, çekingen hareketli, 30 - 35 çıktığı kadar yedi sayı yaptı:.ııı rııı' 
yaşlarında biri girdi ediyordu. Acı kelimelerle b.irb~1 .. Odun f i a t l arı 

artacak mı? 
olan 
Ko· 

Bugün toplanacak 
Fiatları Murakabe 
misyonu bu meseleyi 

edecek tetkik 
-o-

Fi atlan murakabe komisyonu bugün 
Vali muavini Ahmeclin riya.~etınde top 
lanarak odun fıatlarıru tekrar t'JSp.it 
edecektir. Odun fiatlan bundan iki ay 
evvel ovnı komi~on tarafınd:1;n tespit 
edilmişti. Fakat aradan bir müddet 
gıec;tikten sonra odun tacirleri f\atların 
artırılması. hususunda komisyona mü
racoat etmişlerdi. Komisyon, meseleyi 
tetkik ederek evvelce te5pit edilen fi
atlara zam yapmamağa tara[t.ardır. 
Maama1ih bugün toplantıya iştirak e
decek olan odun tacirleri, fiatların art
maıttnı icnb ettiren, kuvvetli sebebl~r 
ileri sürerlerse, odun fiatlanna zam 
yapmak ihtimali de vardır. Hasılı odun 
fiatları meselesi hakkında, bugünkü 
toplantıda esaslı bir karar verilecektir. 

Barsakçılar Birliği 

neden kurulamıyor? 

11ıuıııııımı11111111111111111111111111111111111ıım11111111111111111 

i KISA HABERLER i 
: . : 
~.ıuı111111111111111ıu11111111111111111uııu1111111tıı1111111111111u 

lktııatl 

* MURAKABE KOMİSYONU 
İstanbul Fiat Murakabe kombyonu 
ba,kontrolörlüğüne Mecdi Akasya ta
yin edilmıştir. Bu günden iübaı·en va
zi!eaıne başla}•acaktır. 

* BUGDAY STOKU - Bazı la· 
cirlcrin Anadoluda müstahsilden bel 
miktarda bugday toplayarak ;tok yap
makta oldukları görülmektedır. 

* PA.'ruK İPLİGİ - Pamuk ipli· 
ği işleyen (abrjkalar önümüzdeki ayın 
4 üne kadar İktısad mi.ıdürlügune bi
rer beyanname vereceklerdir. Bu be
yannamelerde fabrikalarda altı ay 
zarfında işlenen ipliğin nevi ve mik
tarı gösterilecektir. 

* J APONYA İLE TİCARETİMİZ. 
Japonya He bir ticaret anlaıma.sı yap
mak için Ankarada müzakerelere bao
lanmıştır. 

* HUBUBAT İHRACATI - Şim
diye kadar haric mernleketlerhı ba
zılarına buğday ve mısır ihracı için 
lisans verilmekte idi. Haber aldığı
mıza göre bükUmet harice kar<jı hu
bubat ihracabtu tamamen keııniştir. 

* GÜi\ffiÜKLERDEKİ KAHVE· 
LER - Gümrüklerde ısoo çuval kah· 
ve kalmıştır. Vekalet bu kahveleri Zi
raat Bankası marifetile gümrüklerden 
çıkaracaktır. 

Belediye ve V ilayet 

* cıntHURİYET BA YRMn 
İthalAt ve ihracat birlikleri umumt Kaymakamlar dün vil8.yette bir top· 

kitibi Salih, barsak ihracab yapan ta- lantı yaparak Cumhuriyet bayranu 
cirleri toplantıya davet etmiştir. Bu için bir program ha:ıırlamağa başla ... 

toplanbda barsakçılar ara51nda birlik mıtlardır. Program bir kaç güne ka
yapılması görüşülmüştür. Borsakçıl:ı.r- dar tespit Wlecektir. 

dan budan birlik teşkiline taraftar de- * HA VA GAZI FİATLARI - Hava
ğildir. Bu yüzden topla.nhda münaka- gazı fiaUarını tetkik için dün Belediye

de bir toplantı yapılmıştır. Şirketlerın 
fiallara zam talebi tetkik edilmiştir. Bu 
hususta birkaç güne kadar bir karar 

şalar olmuş, neticede birlik yap1lması-

na henüz bir karar verilememiştir. 

Otelciler beyannamele
re pul yapıştırmıyor mu 

Diber viliyetlerle haricden gelen 
müşteriler için otelcilerin gidi' ve ge· 

]işlerine aid iki beyanname doldurarak 

Emniyet müdürlüğüne vermeleri icab 
etmektedir. 

Son zamanlarda İatanbuldaki oteller· 
den bazılarının talimata riayet etme-
dikleri ve gelen mü.şteriler için beyan

name doldurmadıkları görülmektedir. 
İkişer kuruş pula libi olan bu beyan-
namelerden temin edilen varidat Hava 

Kurumuna verilmektedir. Ban otelci-

}erin bu l.ikayd hare'keU hem bu va-

ridatın azalmasına hem de bazı fÜpheli 

eşhasın otellerde yer bulmalarına ıe

beb olmaktadır. Emniyet mtidürlüğü 

bu hurusta otelcilere yeniden .... e kat'i 

talimat vermiştir. 

verilecektir. , 

* ET iş i - Belediye et meseleli 
hakkında bir heyete tetkikat yaptır -
maktadır. Fiatlarda ihtikir olduğu sa
bit olduğu takdirde fiat murakabe ko
misyonu mariletile ete uamt ıatıt fiatı 
konulacakbr. 

* KÖMÜR TEVZİATI - Şehirdeki 
kokkômürü te\"ziatının daha iyi başa
rılması için Belediye 10 kamyon temin 
etmiş ve tiH depolara bot miktarda kö· 
mür sevkine başlamı,hr. 

Deniz ve Liman 
* DENİZCİl.F.RİN İl\ITİJIANI -

Kaptan, çarkçı ve makinistlerin terfi 
imtihanları lkinciteşrinin dördüncü 
günü yapılacaktır. 

* Li,I AN REİSLİKLERİ ARASL.'1-
DA BECAYiŞLER - Mudanya Liman 
rei~i Cevdet Bandırmaya, Tekirdağ 
Liman reisi Kemal ?.farmarise, Marma
ris Liman reisi Hayrı Tekirdağ Liman 

Birbirinden 
usan ınca ... 

İf mahkemeye döküldü. 
Suçlu Muharrem para 
cezası yerine hakimden 

hapis cezası isledi 
Karım Hürmüzü çakı ile yaralamak

tan suçlu Muharremin muhakemr.ıine 
dün Sultanahmed üçüncü ıulh ce:ıa 
mahkemesinde bakılmıştır. Muharre
min hüviyeti t•spit edildikten sonra 
hikim sözü Hürmüze verdi. O, töyle 
anlattı:. 

•- Bay hiklm, ben bu kocamdan 
baktım. Kızım ve ben aaçlarımı.ı:ı eü
pürge edip akşamlara kadar çalışırız, 
kazanır, getiririz. Bu adam evde oturur. 
Yer içer, boğa gibi beslenir. Geçen 
gün kızımın yüzüğünü tamir için aldı, 
bir daha getirmedi. Sebebini soracak 
oldum, Kamasını çekerek üstüme atıl
dı \'e •Onu sattım, yedim. Erkek böy
le s.ıkboğaz edilmez, dedi ve kamayı 
kaba etime batırdı. Allaha'1tına b!l a
danu akıllandıracak bir ceza veriniz.* 

Suçlunun cevabı gayet kısa oldu: 
•- Bay hikim, bir iştir oldu. Slz de 

deşnıeyiniz. Zaten ben bu kadından 
bıktım. İllallah veresulillah .• 

Suçlu, aonra fÖyle dedi: 
•- Bay hikim, siz ne derseniz di

yiniz. Allah kimseyi faşı.rtmasın ve 
böyle bir kadına düşürmesin. Canım:ı 
tak, dedi. Çakının burnile bacatını 
biraz. dürttüm.• 
Duruşma sonunda hik.lm su;luyu 35 

lira para cezasına mahktim edince 
Muharrem yalvarmağa başladı: 
•- Allahaşkına bay hikim bana pa

ra cezası yerine hapis cezası v2riniz. 
Zaten pılı pırtıyı toplayıp geldim. Ha
pisaneye gidersem biraz da batım\ din· 
lerim. 

Fıııkat mahkemenin verdiği karar 
kat't olduA;undan Muharrem getirdiği 
bohça!ile birlikte evine döndü. 

reisliğine, Bandırma Liman reisi Tev
fik Mersin liman kontrolörlüğüne nakil 
ve tayin edilmişlerdir. 

Maarif 
* İLK OKULLAR - İlk okullarda 

son bir ay içinde açılan yeni fUbe ve 
okullar tedrisatı normal bir vaziyete 
girmiştir. İlk tedrisat millettitlert böl
ge1erlnin öğretmen, aınıf ve talebe va
ziyetini Maarü müdürlüğüne bildir -
mişlerdir. 

Müteferrik 
* İSTANBUL MEB'USLARI - İs

tanbul meb'usları dün Partide toplan
mışla~dı.r. Vali, Parti kongrelerinde 
te11pit edilen dilekler hakkında meb· 
U!ilara izahat vermittir. 

Bir an kahvenin ekşi havasını te... keakin bakıtlarla haklılar. Bır JdıJo 
neffils ederek öksürdü. Kiğıd OYilönı- Jık bir sükG.net ortahğa b&.kitn °ftd' 
lan bir masaya yaklaş:arak her oyun- Ve oyun devam etti, biri iddia.!11111 ıtO' 
cunun eğilip yüzüne baktı. Ve eonra ebnifti. Sanki hiç bir ,ey olJtıaitltb'" 
etrafta seyredenlerin üzerinde de na- İhtiyar adam ke.rşısınds.kin2 rt't rıJı! 
zarlarını geulirdi. met dolu yeni bir nazar attıktan ~ yı: 

Biri&i.ni arıyordu. - Zayıfsın!! dedi. Galiba devart'~! 
Geçen garBOnlardan birine: mek yemiyorsun?. Yoba hasta det' 
- Ben, dedi, Hacızadt Galib &yi -Hayırl Hasta, falan değilirtı! ~~.td' 

arıyorum. Acaba burada mı?. Ken- yorgun ve gıdasız. Geldiğiın yt'r-b11~ 
dini tanımıyorum. Tanıyorum ama bir çok yoruldum. Çünkü kaçmak nıeC 
hayli zamandanberi ıörmedim de- riyetinde kaldım. 

Garson: - Kaçtın mı?. . , dı;z1 
- Hacızade ... dedi. Ve salonun için- Ve ihtiyar ağzını ve gözlcrını ç " 

de göz gezdirerek: açarak, onun aöyleyecekleriıtl • 
- Hayır, diye US.ve etil, diha E•l- dinledi. , ~t 

memiş ... Daima fU 1<>barun yanında o- Gene adam. anlatmak istedı ... ~ 
turur. kelimeler ağzından çıkmadan °1 ıııı~ 

- Acaba, bu akşam gelir mi?. du. Yüzünden ter sızıyor ... Neredtı,rıl' 
- Gelir ... Muhakkak aellr .. Geceya- lunduğunu unutarak o leci aP 

rısına kadar başka yerde duramaz... yeniden yaf8.dı. ~~ 
Ve garson, elindeki bo~ fincan dolu Gözlerini kapadı. O dakik:ı~ 

tepsiyi burnunun altında tutarak u- önünden kahve, ihtiyar ve O) 1t ):ıil' 
zaklaştı. yok oldu. Birden, kendini ka.taball 
. Gen~ adam, ~~ ~aya giderek ~- halk yığını arasında buldu: ~ 

lindeki paketi uzerıne koydu ve bır ,._ Bir Fransız ark:adaşunı ~ 
sandalyeye ilişti. dum. Bana borcu olan yegane ıdd' 

Gözlerini bilardo bilyalan kavradı talebesini ... Onun bir toplantıd• ~ 
ve onlan seyrederek dü,ünmeye ko.. ğunu duydum. Oraya &ittim. 1' t.Ş 
yuldu. Öyle dalrnıttı ki sanki oyuncu- bir adam konuşuyor ve onl.1 d~ ıl' 
lardan bazı.lan istakayı kafasına indi- alkışlıyordu. Sonra, askerler ıt~~,, 
riyorlardı. pimizi topladı ve beni de ailru 

Bunun farkına vardığı zaman ye - - Niçin?. Ne yapmıştın?. tf 
rinden sıçradı. Kııhvenin garaonlann· - Hiç~. Bir ı,ey ... ArkadaŞl~.,, 
dan biri: •Efendim!• diyerek karşı11na maı}a gittiğim toplantı Paris 1 

dikildi. protesto eden bir toplantıyırıış.. sı/, 
- Şeyyy ... Hacızade~. Hacıza.de Ga- - Sen ne diye oraya aitti~! .. ;,ti 

lib Beyi bekliyorum. ne işine piyordu?. Zaten bütüll 
Birden bir kahvede bulunduğunu neler senin gibidir... . ... 1'\~ 

hatırladı. Diğeri cevab vermedi. Dl1~~ JCll 
Göz.lerini siyah elbiseli garsonunkine • Wagram. salonuna dönmü~l\1·, ı~ 

dikmişti. laklan çınlıyordu. Biri .Askerltr·;,.~ 
- Belki de gelmez. .• Ve yahud geldi bağırmıştı. Silah aesleri ve sont• 

de ben görmedim. lüm silkl'.ineti: 
- Galib Bey mi?. Gelir, aellr, merak - Hüviyetiniz?. ~ 

e!meyinl On bef sene içinde bulund0 '1' ti: 
Garson kıravatıru illi aynada düzel- min hayali, şeker parçasını.n b~.~ ,, 

terek uzaklaftı. ~ dak suyun içinde eridiği gıbi > 
Sandalyasına oturarak paketini yok- muştu. . _.Afı'ıl~ 

!adı. Sanki içinde ne olduAuııu bilmi· ·- Tren._ insan dolu I.sta";;~ ' 
yor yoklayarak anlamak istiyordu. Bombardıman korkusuyla h9l'e;1,_.,d" 

Bir kaç dakika sonra, masasına yaşı demiyen tren ... Çığlık, gülüş. d~; 
tahminen altmıf olan bir ihtiyar geldi, Mendil sallayış, gürültü. Bede.f1~·· 
boşluğa doğru hJık_imane bir naıar a- bı: ruh _ıst:rabı .... ~erey~ gidiidı!• fi' 
tarak oturdu. Dirseğini masaya daya- ~me donu~orum .. Kimım ~rilİ~ 
yıp çenesini avucu içine aldı ve böylece ınrlerl trenın yeknuak ıu. bili~ 
arzu eltili zaman uykuy.a geçebilecek karı,ıyordu. İstasyonlar bır 
bir vaziyet aldı. kovalıyor ... 

Sonra, bilardo oyuncularını seyre Hudud... ııll' 
dalıp, kendi kendine onlara nııısihat Sirkeci... bl?' 
vermeye koyuldu: İstanbul, hıraktığundan ban> I 

- Tüüüh ... Bak, baki Bu köşeden şe~;den ürkerek ayağa wı.cbJ,<' 
vurulmalıydı. Vay acemi! On !5e- elini, Omıanbeyde, Hüsamın 
nedir oynar da hil8. nasıl oynanacağını sinde olduğunu unubnuştu. 
bilmez... Derhal kendlne gelerek: _, 
Başını rikkat ve mcrhameUe salla- _ A .... Evet! diye bağırdı. ı..ı~ '1 

dı ve sonra acalb jeıUer yaparak de- Yakininde uyuklayan bir-Ud ~,. 
vwn, etti: 

Ş .. 1 , H h, 1 Hafif t ku dolu ıöılerle ona baktı. ç 
- oy e... • fÖY e. . · yi... Yüzü kızardı. Yanında bir l<' 

Bravo ... Güzel. Haydi bir daha ... Fev- kadanberi uyuklayan ihtiyar: ,.ıl 
kata.de! .. Bak;bak, ne yaptın! .. Ne diye _ Hili gelmedi mi? • 
dağıtıyorsun'!. Haydi bakalım şimdi ne _ Bilmiyorum, dedi. Belki 
yapacııksın?. Hele filklir!.. Belki de geldl, gitti. .J' 

Sonra, yabancı adama dönerek: ,,. 
- Veyseli gördün mü?. diye sordu. - Nuıl olur?. 1Jtf 

- Onu tanımıyonım. On . .t 
O, sıkılgan bir tavırla: dim I". denberi görme · . . ı ~ 
- Hayır, tanımıyorum. Buraya llk 1 b Ui u,. - Paristen ge diğin e ·0 ",,. 

defa olarak geldim. Tanımadığın birini bekllyor.s\J ~~Y '1' 
- Evet, ıenl burada hiç görmedim. k h bit r 

1 1 
diye bana veya a veciye "'' 

• • • Bir ~in mi var? Yakınlarda mı otu- Y 

HE R G V N B 1 R M J:; $ E L E ruyorsun?. Yok58, birini mi bekliyor- m~•ı;.;;dum. Garson, sece>'"';~ı1 
------------------------------- • su:·Evett ~r mutlak gelir, ~edi. S-•,o,ıf'. 

D•• d ~ • i} • f 'k' } • • k 8 Ikiyl bef geçiyor. lhtiyıır. • Ull egırmenC erın 1 lr erlDI yazmıştı , UgÜn de, fırın - Anadoludan mısın?. sordu: (/ 
- Hayır, Avrupadan yeni geldim. _Beklediğin adam kim!· ıt6' 

cıların anlattıklarını yazıyoruz. Bazı fırınlar bakkal- - Bu yakın~· ~?. - Büyük tüccarlardan il•"' J 
) - Demın. .. Bır iki aaat oluyor. il 1 d mı.of- fV 

ı ra S tt ki km ki ik• • • k t k d } - Avrupadan mı' b ... Btlrn ar a oturuyo .,ı!· a a J arı e e ere IDC 1 neVI Ull arış lrma ta Jr ar. ı Ve i.htiyar adam ..;~ki bir fiat biçe- - Büyük tüccardan deiU 1 
k arıyorsun! ,,dl . 

Bu fırınlar hangı'leridir? Un ve ekmek meselesın' ı' esaslı ;:.,.''!lrttı~arp:~~~~k~:~ elbiselerini Ve ihtiyar adam arkasııu .. ~ dayıyarak derin bir giı~U8 f., I 

b• h il k }" d Sakallı yüzünü ... Kirli ve buruşuk Gene adamın aözleri p•rla -..~ıJ lr SUrette a etme azım tr gömleğini... Her tarafını... - Siz ... Dayım siz •iz.slıliı·di' ~·, 
İstanbulda satılmakta olan ekmek- belediyenin sıkı kontrollan neticesi 0 .. man içinde düıelmesl muhtemeldi•. 

0
_ - Eveect! Demek Avrupadan geli- bir göz muayenesinden geçir ı:.J,rt'"' 

J k 1 l ~ yorsunuz? Belki Bulgarlatandan, falan kuru, boya görmemi• aı·akk' ... ,~r. 
erin aite itibarile birbirlerinden arak biraz düzelmiştir. Yakın bir. za- fısln de.Yirmencilere verdP'"i bu•d•ylar d k · u· 'I' • p• 

f klı km · e ~ "' "' eme ıs yorsun. ... tüsüz elblııeleri, toı:lu bir t'd.;'7 
ar ve baı.ı e eklerın de belediye- mana kadar değirmencilerden alınan gayet iyidir. Piyasadaki buğdaylar o- _ Ha:,."lr! Pa.risten aellyorum.... 1 dl •e ' 

ce konulan num.. unele- rus· petı'e fena a f ı ·· ·· gu··nun .. e b' b' · fi 1 cimrilik alimet eridir, ~ "'"' "'" ynı sını un ar gunu ır ırıne sn tevzi ettiği buğdaylardan çok pa- - Paristcn mi?. Muhakkak zengin- Züh ·· 'l'aJw ~ 
imal edildiğini yazmı.ştık. Dün, bah.qct- uymamakta idi Bazan iyi çıkan unlar halıdır. Fiatlar her hR-fta 20-30 para ,in. Fakat niçin böyle giyinıyorsun?. - B~ ... 

1 
.. tuyWn... .,.., 

tiğimiz meseleye dair istanbulun Çor- hazan kötü çıkmakta idi. Bir ay evve- artmaktadır. İhtiyaclarını piyasadan Pari!ll:te tahsilde ml idin?, mı?. z tü. ı;tlr" ;/ 
şıkapı ve Beyazıd semtindeki fırın sa- lisine kadar ~ehirdcki ekmeklerden bir temin etmek mecburı"yetı'nde bulunan - Zühtü, koskoca 

8.~s:n'l ıtı,,ıl - Parlıe zengin oldu.ıı;um içın gı'tmc h ı 5 · bı·r daha aore:ct• ,,,,, 
hiblerile görüştük. Bunlardan bir zat r-. o••u hakikaten beledi"enin narl:: koy- '- ] 6 ya u. enı • • 

., c. -1 ıranca a fırıncılarının değirmenciler- dim. Zengin değilim. Orada da Alla- · d G ldin ha" '· 
bize fU111.tın söylemiştir: duğu birinci sınıf has ekmek nümu- den daha ucuz fıatla (ranca1ah1c un hın v_~rdiği ile geçinirdim.... nelmıEyor umd · eğ ~diftl ~~ / 
•- Bazı fırınlarda ekmek ka1itele- nesinden daha dii .. ük idi. Fakat son ı d "k k - vet, ayıcı ım, a:e O• ...,. e arı etme istiyecekleri gayet tabi- - Oyleyse, orada nasıl kaldın?. Çok d btıJ'8 

rinin düşük olmasında tinncı~arın da zamanlarda belediye kontrol teşkil.itı idir, Fakat bizim bu hı..ı.ı;u!ita hiç bir mu kaldın?. Ne z.anmandenberi ora- n1 evde aradım. Ma am ;I,. 
tesiri bulunmaktadır. Bazı fırııılar el-mek i~ini gayet sıkı bir surette kon- mali'ımatımız olamaz. ~alnız be!ediye daydın?. ğunu söyledi. ciıO ~- r 
bakkallara verdikleri ve seyy:ır bir trol etmekte ve tartısı noksan, kalit.es.i bu husustaki kontrollarlnı da sıklaş- _On beş senedenbcrl... Annem öldükten sonr•, sen rd.,, ... ._~t 
halde aathrdıklan ekmeklere daha bozuk ekmeklerden bir çoğun:.ı musa- tırmıştır. Bunun için francala fit.ıtları İhtiyar, onu ycnlden bir baştan 11şa- bir mektub ald.ım. Onda. 

0;,ıc: f~t'-; 
faıla kir temin etmek için lkinci nevi dere ederek müsebbiblerini ccza1an - da esaslı bir surette tetkik edilmiş ve ğı süzerek ehemmiyet.siz bir tavırla: vin adresi vardı. Sana bır · yı1-."f' 
un karıştırmakta, bu sebeble bazt ek- dırmakt.adır.• fi ti hl ·k _ On beş sene! diye mınldandı. fyı·, yaı.ıp, bana yardım etmerıJ ı:,etl ıt ara r mı tar zam yapılmA.•n mu- Hı·• cevab vermedin. Şirndl ~ 
mek nevileri bozuk çıkmaktadır. Buna rağmen şehrin bir çok semtle- va(ık görülmü.ştür. Yarınd"" ilibAren çok iyi. &nim de Parisle bir torunum " tff'J 
De-ğinnencilerden alınan unlara ~e- rindeki fırınlarda satılan ek.meklt'r iyi bir kilo francala 17,5 kuruştan satıla- var. Gü:r:e1, iyi ve ,ık bir çocuk. Onun dim işte. . 

9
c;a)'1 ·\t!I 

lince bu un tevziatı son ı.amanlnrda değildir. Bu vaziyetin de kısa bir za· caktır.• tahsili için bütün servetimi ıarfettim. Hacızade brnaklarıle ~- · i.iJlto 
Evimi, mülkümü her teYirni sattım. lı)·ordu. Gözlerini Zühti.iJI J' 

odasına gitmeşlnl ve doktor gelinciye 
kadar biraz dinlenerek sükünet bul .. 
ma<>ını tavsiye etmiş ve yarı zorla o
dadan çıkarmıştı. 

Canan dışarıda kapının önı.lnde bü
tün ev halkının toplanmış olduğunu 

gördü. Onun doktora telefonu, haı>t'l
bakıcıyı çağırması hepsini tel.işa dü
şürmü,tü. Göz ya,Iarı arasında gül
meye çahşarek Re~>idin her 7.nman -
kinden jyi olduğunu, uyuduğunu te
min etti. Ate~in düşme2'inin belki de 
hastalığın şiddetini kaybettiğine işnret 

olduğunu, doktoru bunu anlamak için 
çağırttığını söyledi. Gene adamın nna
sı, baba~ı ve SE-rvet Hanım yarı mem
nun, yarı endişeli uzaklaşınca ljetin bir 
mücadeleden çıkmt~ gibi yorgu" kendi
si de oda.sına doğru yürüdü. Fnkat 
bir iki adım atar atmaz oldu&u ;-erde 
kaldı. Alev, hiıli bıraktığı yerde, du
vara yaslanmı'9 hareket.siz duru;,•or -
du. O zaman kızının yüzünün korkun;: 
bir beyazlık jçinde olduğunu gördü. 
·İçki dokunmuş olacak• diye, söy .. 
lendi. Biraz evvelki hiddeti geçınişti. 
Şefkatle sarsıldığını hissetti. Yak -

)aştı. Kolundan tuttu. Gene kız der
hal kolunu çekmişti. Boğuk bir 5'?~le: 

- Onları aldattın, dedi. Yalan söy
ledin. Fakat beni aldntamazsın. R.•:ı,;ıd 
ölüyor, belki şu esnada ... 
Boğuk bir hıçkırık .sözünii kesmic;

ti. Canan hayretle onun gözlerind~n 
iki iri damla göz yaşının ağır "ğır 
yanaklanna yuvarlandığını gOrdü. 
Müphem bir korku, her zamankinden 

kuvvetli blr S('Vgi ve fefkate ka.rı~
rak kalbini dolduruyordu. Kucaklar 
gibi gene kızı kolları ile sardı: 

- Buraya ıel, dedi. Buraya, benim 
odama. Orada konuşacağız. 

Gene kıun mukavemetine rağınen 
onu zorla sürükledi. Odasına soktU, 
kr...,ıyı kapadı. 

qığı yakınca Alevin yüzünü daha 
iyi gördü. Bu hiç de her zamanki ~n, 
k.ayı,.rusuz Alev değildi. l\.{:ıntosun:.ın 
yakası yana çarpılmış, saçları d<l.·:ıl
mıştı. Yanaklarında hili kurun1anı1ş 
göz yaşları vardı. 

Canan onu elinden tuttu. Karyoln
sına do):.tru çekti ve yarı zorla oturttu. 
Kendisi de çöker gibi ka~ı:ıı:ına otur .. 
muştu. Alev •imdi ağlamıyor. göz.1eri
ni odanın bir köşesine dikmit hare .. 
ketsiz duruyordu. Gene kadın )"Orgun 
bir sesle: 

- Aldanıyorsun. dedi. Ben kim~e
•ye yalan sôylt"medim. Hakikaten has 
tabakıcının sözleri idi onlar .. K'ldın 
nabzın iyi olduğunu, ateşin birr'IZ düş
tüğünü, Reşid.in her zamankindrn ra .. 
hat uyuduğunu temin etti. Bent Re
şidin birdenbire dalı~. her z:ımankine 
ben7.emiyen sakin uyuyuşu korkut -
muştu .. 

Belki de bunlar hayırlı alAmı~tler .. 
dir. Doktor gelince hakikati anları?.. 

Dönüp 58Ate baktı. BaJ1nı çevirdi~l 

zaman Alevin oturdu~ yerde yataAa 
düşecek ~bi sallandılcını gördil Ava
~a kalkar"k onu yatağına yahrdı. Kü
çükken yJptıiı &ibi yavaş yovaş &OY· 

Sajl~!TI ve zeki bir çocuk. Bana bPn- ba~ka tarafa çevirmişti. titl ) 
du ve örtülerle örttü. Gene kız gOzleri zer! Oldükten sonre. da bütün \"arhğım Zaman, ayarlanan bir .,, ~.,;<' 
yarım arahk: onun olacak. Harb petlayahbcri ondan v~nı gibi geriye dön~Ü· cıc-2 

yalnız iki mektub aldım ... bviçredıy- Ik.isi de sumı.uş, kelıırtCpiflre d ıel. 
mi, şimdi ... Dur! .. Sana, onun bir res- bekliyordu. Sonra, tı~kı Y;sP';~ 
mini göstereyim. Bana aöndereli bir ay kemik parçasını bekhyerı !dı.I· t «'·. 
oldu.. ki gibi, gözleri birbirini btl fıılt 1 /, 

- Midem bulanıyor, diye mırıldandı. 
Canan çocukken büyük bir yara

mazlık yaptJğı zamanlarda azarladığı 

sesle: 

- Cezandır çekmeli!5İn, dedi. Bu ka
dar içecek ne vardı? .. Hili ayılmadın, 
hili sarhoşsun!. Sana bir sade kahve 
lizım. 

Alev derin derin içini çekerek: 

- Unutmak istiyorum, dedi. 

Canan içinden: ·Allahım devam et
meı-in!. diye dua etti. Herkes kalbini 
açmak için bu geceyi mi beklcmişti1 

Hayır, Öğrenmek istemiyordu; hiç bir 
şey bilmek istemiyordu. Fakat gene ktz. 
devam etli: 

- Korkuyordum. Reşidin ölm•:sirı
den korkuyordum. Unutmak için içtim. 
Çok içtim. D•liler gibi gülüyordum .. 
Fikret otomobilde .sana ne oluyor, d~
di. Hastalanıyor musun?• Ona, ~eş.ide 
gitmek, nasıl olduğunu sormak ic;tedi· 
ğiml söyledim. Bunu yapmamnmı, der
hal gidip yatmamı tavaiye etti. Halbu
ki Reşidi görmek istiyordum. Hatta 
ne tuhaf! Senin gibi onun ba'ucunda 
otıırmak, beklemek, elini tutmak bile 
i.steyordum. Fakat sen kapının önünde 
·Reşid ölüyor• deyince- Oh, bu pek 
müthiş oldu!.. 

Halil hafı! gülüyordu: 

Ve elini ceketinin iç cebine götüre- de bir teY söylemek istif0~ııeri11ı~ 
rek arandı ılnıyla susup duruyordu· ııe. ~ <f' 

ki d 
"'tl . l teıı ,., 

- Yok. öteki elbisemin cebinde kal- ların1 yo a ı, ao erın ,ıc. I 
mı,. Ve lafı değiştirerek: nin bir köşesine şaplayar t"' 

- Bııına, bir kahve 11marla1naz mısın, · ayağa kalktı ve usulca: Şitı'l-diı 
dostum?. diye: sordu, cüzdanımı unut... - Kalk gidelim, dedi· • 
muıum da... senin kadar fakirim. 
Diğeri !nkılarak cevab verdi 
- On parııım bile yok? ... 
İhtiyar müstthziyane; 
- Hem, Padsten yeni geldiğini söy

lüyorı.uor hem d~ cebinde metelik hile 
yok! Bu ne biçim it be yahu? Ne za
man geldin demııtin?. 

- Bir, iki saat oluyort 
- Paristen geliyorsun ve llk i•in 

HUsamın kahvesine ıelnlek oluyor. 
Belki bir bardak ~u içersin! Ben ıa
mnrlanm. Küçük Beye bir bardak ıu 
ver!. Pa.ric;te ne tahsil elmittin'?. 

-Re!tlm. 
- Bu meslek değildir be yahu !Bana 

göre tablonun kıymeti hır şi~ kolon
ya ile müı::avi dir. Yani, Parla kadın
larını blr fişe kolonya ve yahud da 
bir re~im tablosu ile elde ed~r!in. Bt. ·ı 
de Pariste bulundum. Hem 3 sene. ilk 
büyük harbden sonra, ve bana tablo
lar yalnız kadın itlerinde yaradt. Mon. 
den kadınlarda ... Fakat t!m-li bunbır 

8üyük ,,,,. t/ı~ 

Sulh taa,.r-' ıtfı 
Arifesin4e16•'~ 

dtO r· 
rea,ma1<al• b~ :.ı 

·ı• r., 
vekilinin Franaızlar• ~.d•': ·~ 
lediği nutuk habrl~ .,re~~ 
nedilir ki Çörçil lnıı1~ağ~ , 1~ 
tinde haber almıt . 0 1;ı.~' ı"'J 
ıehbüı hakkındakı ıe ,~11 ır1 ru Fran11zlara öncecl•~bill,•1;ııı İst~miıtir: lngilter• • 'p• •1 .~~ 
edilmit ıun'i bir ;. "~•• ı":, 
kartısında bırakıb.• edilı<'' f 
devletlerince tanzıfll n,. 

lArluw var) bizden ıe0ü artık. İyice ihtiyarla"1k., 

• · tıt• J" ıulha yanaımıyaca, /. > · 
Nasuhi 8 · 
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POLİTİKA • ASKERLİK 

Fransa ile İngiltere 
lllÜnasehetleri 

.. ~:iİll; Baıvekili Çörçll ıeçen akf&lll 
ltıille~ le ~oirudan doğruya .Fransız 
bıeili ne hitab etti, Çünkü Ji'rann.1 \18 

dit bı· d~vlet •damlan arasında o kı
'-tr~Uk bir ihtil.Bf vardır ki, Çörçil 
~ anlatmak için onlarla it.mas 
lı.ıy, ;u hulamamı, ve doğrudan doğ
~da ran~ıı milletile evlerin.de, eda
bı.ır; teker teker konuşmak mec-

)etini d · • 
"-ti.ne .. uymuı;;tur. InıfU:r.lerin ka-
"°iru &ore, artık Fransızlar, daha 
ı,,d su vı,1 Fran5aSI, yalnu: İn~llz-

'rt ay im ~da. . rı. akla kalmamış:, aynı za-
hir lıaı lngıJ~enoye kaqı ceph~ tutar 
ltfiki ~tnaca ba,ıamışbr. Eıski mUt
l'çoı Q lllnti.n birinde böyle vaziyete 
r, .. ~i ~·~•kalen haıln bir ~ydir. 
'k llohtikada ıünlcr &ünlere uy• 
lillı:ı t.dır. Almanlar, Fransızları in
ltlı; ''den tamamen ayırma(a muvaf .. 
~ Old~.ktan sonra ş:imdi onlan bir de 
"tıı "1utlefiklerine kal'fı kull.anmak 
lıin~"- kapımu.brlar. ~le bunun· 
~ .. : ı.ı .• _Çörçil do[ınıdan dolınıı·~ 
ttıia hüa lngiltereye merbut telakki 
ları~ra11$ız milletine hitab etmiştir. 

1,,\\ Baıvekilioin nutku hakikaten 
\t~U ve mühimdir. Çörçil bapi~ne 
ıı.ı ti dı eıık,i ,.e 30 senelik arluıda.şı
~ >'illet eden bir adamın heyecan.ile 
İil ~~~llur. Bir diplomat ~~inin de
•tta.:SUde, radyoda bile bu kadar be
Ullt\l 1 olduğu hemen hemen Wç i,i
ı., d 1 ~d~,. deiildir. Li<an bilıniyen
"ıı d~ 1 eger Çürçil'in sözlerini ndyo
~ıni, olsalar onun aamlmiyeUne 

~ eınin olabilirdi. 
ÇötçiJ" .. ., '\'. •n Framalardan lsteruO\ , ... 

t\ , ltdını edemiyorsanız, bari r.afe· 
t,_~ıeı obnayınu! Çünkü .bu zafer 
)'ti lllırın olduiu ıibl, bütiın hürri
oııı-,:h•ılllen milletlerin ı.aleri, ln>a· 

ıaferi olacaktır! 
ç,'ıil" l;t ın bu hitabı lıa1'fl$U1da akla 

llıtJ lclebi!ir: 

-.';.ı""'•mılar İnıiliı uferino nasıl 
oh.ı>·orla.r• o .... 

~· l>ıkar hidiselerinl bir tarafa 
~lııı. un ~akat Pelen'cl Fraıısanın 
bir ~~" ile müna!l>ebellerinl normal 
llj,. ide lanıim elmeiie doiru yol •. ..... ,. ı .,... lll os eren bazı emareler vardır. 
l'\ı ti t)'an~a Laval'in bilhassa !ton Pa
~~"e~ne büyük ehenımi)'et aUe· 
~ ... 1•dir, Çüııkü Lava! evvelce de 
~:. hükftınct merkeıinl naldede
~h için Parise ciderek temaslarda 
~lıııd "'•ıtu. Viıi hükOmeliniıı, lıpl 
'• .. olan bir yere nakletmek an;u· 'b lrıstenne!'İ Alman • Fransız nıü
~ ~lll'rinin inki,al tarmn r~ter• 
'akunından ha> il dikkati çeker 

~ 

RE S Mi 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 
Anadolu ajansının dünkü tebli~le

rinden hulisa ettiğimiz harb haberleri
ni apğıya yaz1yoruz: 

lngiltere 
23 birincitqrin tarihli İngiliz ttoblili 

kısaca fU izahatı vermektedir: 
Hava Neıaretinden resmen bildiril

diğine göre, fena hava dolayısile İngi].tt 
hava kuvvetleri dün gece Almanya ve 
itgal altında bulunan arazi üzerinde 
hiçbir faaliyette bulunmamış:lardır. 

Almanya 
Alınan tebliğine göre, Alman tayyare 

filoları, İngiltere üzerinde uçuşlar ya
parak askeri hedeflere, bilhassa Lon
dra civarındaki silih fabrikalarına 
bombalar atmı,lar, Taymls nehri sahil
lerinde de yanıınlar çıkarmı~lardır. 
Bu harekAt esnaı:;ında iki Alman tay
yar.,ioin kaybolduğu kaydedilmek -
tedlr. 

ltalya 
Şimali Afrikada, düşman hava Aıv· 

vetleri, Sollum ile Sicli .. Barranl ara
sında İtalyan kıt'alanna hücum et .. 
mitlerdir. Bir ölü. bir kaç yaralı var
dır. 

Bug .. Bug ınmtabsında bir İtalyan 
avcı tayyaresi Wlllington tipinde ilci 
düşman bombardıman tayyaresine hü
cum ederek bunlın püskürtmüştür. 
Bombardıman tayyarelerinden birine 
ciddi isabet kaydedilmi•lir· Düşmüş ol
ması muhtemeldir. 
İtalyan bombardıman tayyareleri 

Port • Said deniz U..üııil bombardı· 
man etmişlerdir. 

Dünkü resmi teblllide ıikredilen f.. 
kenderlye deniz Ü~'t'Ünün bombardıma
nı iki uat ıürmüt, liman, ardiye ve 
depolarında mühim infillklar vuku 
bulmut ve yangınlar çılmu.,tır. İtalyan 
tayyarelerinin hepai üslerine dönmüş· 
lerdir. 
Şarki Alrikada. ital)'Rn tayyattcileri 

Tana deresi mmtakasında bulunan Bu· 
ra hava limanına hücum etmi.f, benzin 
depolarını ve t.yyare dafi batarya mey 
ı:ilerinl mitralyöz atefine tutarak tahrib 
elmiııı1erdir. 

Du.man hava kuvvetleri Bugavo'yu 
ve Asmara ve Gura t.ayyare meydanla
rını bombardıman etm~lerM de bir 
muvaHakiyet kaydedememişlerdir. 

Fransa ve 
İspanyaya dair 

haberler 
~~ başka ha.rbln çok u:run sil· 
iıl; 1 ~ hesob eden Fransanın, mem· [Bat tanıb 1 lnd sahllede) 
~•hinndo normaı bayatı ı .. i. için Berlin matbuatı hadi
'" >"l ile sulh akdetmek hususunda 
-, IQ .rO.terdlilne dair ba>1 haberler aeyi aynen nakil ile 
~ .. u .. , •lmiıllr. Jlu haberlerin ne iktifa ediyor 
lıih ~· kadar doiru oldutunu bil- Bertin 23 (A.A.) - D. N. B. bildiri-
~ ti~~· Fakat Almanya da, Al!Jas-Lo- yor: 
..,, t 

1
' Flandr gibi baz• mühinı Fran· HiUer .. Laval millik.atına dair Ber

\~ )ll,tterini ktndi~ine biran evvel !inde bu mülakatta aörüşülen mesele· 
~ •• •debUmek için herhalde . atol~ !er ve istihdaf edilen makaad hakkında 
~ tlr. Bunun !!itbebl ,udur: Şın1dıki bir netice çıkarılmasına imkln vere
S::ı,.\iıııan hanokilı ynql~a baş celc mahiyette hiçbir haber neıredil
~ tl~ llunun için maj'lôb Franısadan memlşlir. 
'lıit,h. lltıak ve bu yağla efkBın umu- Alman matbuatı. tebarüz: ettirerek 
~ , heyecanını biraz daha ka· ne!';rettikleri hSdi.tıeyi aynen nakil ile 
t ıçtn lınat vardır. iktifa etmektedirler. 

L '''lil'in 
....,~ radyodaki hitabından da Laval Pariaten Vichy· 
tıli, !''"'•k kabildir. Filhakika in· 
·· ... ye d o"ndu" 'il:\<lUt ~\'~kili mihverin Fransayı hır 

~• &ıhı Parçalamak btedigini ve Cenevre 23 (A.A.) - D. N. B. ajan-
'Lırı. bud tarafının birisine, Lanad ıının hususi muhabiri bildiriyor: 
~ ~İri,ine ayrılacaimı •Öyle- Vichy'den haber vvildl~e ıöre, 

Oi'ıtn • Alsos - Lorenln, Nls'in Başvekil muavini Laval Pariı:>ten Vi-
ltı tı\tta 1 K.orsikanın ve hatta Fran· cby'ye hareket etmiftir. Öileden 10nra, 
~tnı.ı ~rnlekelerinln tak51minl kas- Vichy'ye muvau.Jatı beklenmektedir. 
~, ll:İ~i · Bu 5urcUe Fransa bir ıney- Başvekil muavinl gelir aelmeı: Mare
~itdtlt toyulacok, ve ortada )·alnız tal Pettn'i ı:iyaret edecek ve raporu -
~lltt kıotnu kalacakhr. Alnl~D sul- nu verecektir. 
~ ... ~,'°'ilan da her halde bu olsa L B l d' , , 'l 
~!ıı,,' Ve ıulh olmadan da Fransız yon e e iye rellt 1 e 
' •tinin i~gal aJtındR bulunan arkada§l&rJ tevkif 
b·· .. kledilmesl lmkin»zdır. d'ld' k.-"•• 1 e ı ı 

,1'."t, ~ , •raftan General de Gaulle C 23 (A.A.) _ D N B j • 
'ıi ·••ıJa 1 ı· ,_ d b 1 k enevra ... aan 

L · b."1t. e ti n:r e u un ur en, .. ,,,. ndJğine göre L bel di 
'Wlt tııı.ı "-nıeU de Ve)gaod'ı ona kar•• &ının °~e • yon e ye 
~, 

1 
v•~n 1 eli'. F reisi. Nicod ve me...ı arkada,ıarınd:ın 

lı e unsuru o sun ye, raıı- ih ·ı•ı · h k 1 'L l'la ,. d · u· 1· t F a u.a- bir çoğu ti • cı are et erinden do-
~: Q~t. on ermı, r. .ş: e r ı klf edilml lerdir D N B 
~ IJ..tı bu hareketlerini nnıarı dik- layı tev ' · · · · ye 
~ki "-tı Çör il Fransıılara kenıli gelen hıbe.rl~re na7-1ran Lyon'da bü-
tı.... •ıııı.do kç d'ı 1 ... _ '":'-b. yük bir ıa.~ftye hareketi yapılacaktır. 
~~ 

1
, ı en yuva annua •.ı.n• • • • 

~ ••unıuııu lıi.ssetmişür. Belçıka Baıvekılı Lon • 
~· r~in nutku haldkatı;n ~inimi· dradaki arkadaılarına 
-, Iı,ri!i"ıtlardon yerane 15ledıgı "'.Y ·ıfhak etf 
t · ltı . ~ taferine ıulıe etmeu\eleı1· 1 1 .. ı 
~iıı Ba~vekili, Jn~lle renin, ne Londra 23 (A.A.) - Burun Lımdr~-
~ ~ıı '" tn~tcmlekelerinde ve n~ ya muvasalat eden Belçıka Ba'lvekih 
t~ ~Stnda ıöı.il olmadı;ını bir Pierlot ile Hariciye Nırın Spaak. ~r
~dt. leyid etmiştir. Ga)'e, harbe kadatlarile mutabık .olarak Belçı~a 
'-dll-: 11 la.rnan güdülen ca,·enln ay .. hük-Omeilnin merkeıinı Londrad3: tesıs 
'-tı_ 0unl•)·ı naı.i tahnkküınUnden etmif olan Maliye Nazırı Vleachauwer 
~t~k: ve bllliın memleketlere 1 ile MU.lemleke Naıın Gutte iltihak 
~rı~ ~r1ni yeniden iade f'tmektir. ı eylemi~lerdir. . 
~~ b a~ve1JUnin Fransızlara hiuıb Nınrlar Belçika hük\imeti heabına !&..' tdebi nutku, bu bakımdan ay- idare i~lerini görecek ve İngilteren~n 
°"k~d• İ.n.\ant bir mahi)Ct de yanıba,ında Bfllçlkanın kurtul.uşu içın 
~~it~ dı. r, mücadeleye devam edeceklerdır. 
o.. t.,'~ı kaydetmeden ıeçmlyelim M I p f • Versay'a 
~""kı, ıil'in bu ıon nut ı..u ewelkl are,a e aın 
1.t.tt. İtı tı n~an dıha ileri blı merha· "' 1 
~" ı..,lihı Ba,v.eklll artı~ nih~ a- ~erlefm&ge hazır anıyor 
~~fıı:~lnıt'n e~ın \'e hidl'tclcrın in: Nevyorlıt 23 (A.A.) _ Nevyork T~es 

lt'>tıu tok nıkhln bir adanı aı(a gazetesinin Berlin muhabirinin bildır· 
' lluı~tnu~tur. Diyor ki: diğine göre, Mareşal Peten, te,riniev
'- dt h ~ denİ7lt'r elimiıdedir. lfMl vel srınunda Veruy'da yerletmek üze
"1 lı. ıı, 1.\alara hi·kim ola'"•~l%! Bu- re lcab eden bütün hazırlıklarını yap-

bll denı"k olr1uiunu unutmayı- mıtlır. Mare,a1ın, Almanların tahliye 
~.., , tok teydir!. etmek üzere oldukları büyük Trıanon-
s.tı~b nutkun-lan İng~1lettnln da ikamet et.mai muhtemeldir. 

~dt ,,1•r İçin Jizım olnn bıil üıı Sulh ~artları 
'll:ıi ~k ntıınevi unsu.rluı tc011n et- y 

>'oruı. 

~ilıntaz Faik F E N 1 K 

' ~~~------------~ ~rı.~r:ı~n ~e~en her Türk ka-

ne1ermis? 
' 

Zurirh 23 (A.A.) -Voll<srecht gue
te:ıılne Bemden bildirildiltne &öre mlh· 
ver devletleri Vichy hükOmeUne •P.-

.-tAr.lr.AT 

YAZAN: 

~l< R'M 
RE::J' İT 

Evvelki tefrikaların hula•ası 

Fatihin fermanı üzt"rine Midillide yerıe,meğe mec· 
bur kalan Yenicevardarlı Yakubun dört oilundan ishak 
ve Hızır babalarınm uıı'aü olan çömlekciliii yapmak· 
tadarlar. Dii:er jkJ oilu İlyas ve Oruc, evveli. ufak bir 
filika ile bqladıklan çömlek ticaretini bınkıp iti kor -
sanlığa dökmüşlerdir. Fakat bu hayat, Orucun esaretine, 
İlyasın da ölümüne sebeb olmu,tur. Esirliii ıurASınd:ı 
çok ıstırablı riloler Y&f8Yan Oruc, nihayet kaçma(a mu· 
vaHak olmuttur. 

Orucun bundan sonraki hayatını meraklı iki macera 
süslemektedir. Oruc iki kadlrgaya sahih olmuşı, (akat bi· 
rini yakmaj:a, diieriııl de düşımanlarına terketmeie mec
hur kalmı,tır. Nihayet Korkud Han'ın kendisine hediye 
ettiği 24 oturaklı bir kalila ile, ·Dürzü Kaya. limanında, 
üç kalyona ka~ı, ilk Vlferlni temin etmiş \'e ~di is
kenderiye limanına visıl oJnıuştur. 

BUJ'ada ku;lamak müsaadesini yanında bulunan esir
lerin bir kaçını Mı.sır hükümdarına hediye ederek aldı 
\'e böylece 1513 .eenesi kışını Mısırın tatlı güne,inde 
geçirdi. ..... 

Hıı:ırın bundan maIWnatı. yoktu. O, Orucun deniz
lerde mücadeleye de.,.·am ettillni tahmin ediyordu. Hal .. 
buk:i, denizde bulunması kendisini büyük tehlikelere 
maruz kılabilirdi. Zira Korkudun firarı Uıerine babası 
Beyazıdla amcası Cem.in arasında cereyan etlen acıklı 
vak'aların bu se(er k~ndisile kardeti Korkud arasıncb. ce .. 
reyan etmemesi, yani Korkudun deniz tarikile Rodoı 
tövalyelerine iltica etmemesi için denizlerin ıılu bir ta
ras.sud altına ahnmasını Sultan Selim, Bostancı İ.skender 
Paşaya emretmişti. 

Yirml be' kadirga Ue Boğazdan çıkan Bosl<ıncı İs
kender Pa;ıa, Ege denizinde Korkud taı·aftarlarına aid 
gemt ve gemicileri mahvedJyordu. Orue da Korkudun 
taraftarları meyanında idi. O da İskender Pqanın gaıa
bına maruz bulunuyordu. 

Herke!'lçe ve bilhaua Hızırca malUm olan delice ce
sareti Orucu kim bilir ne çılgın maceralara sevk.edebi· 
Hrdi. Şimdi onu korumak, onu kurtarmak vazifesi Hızıra 
diıfiıyordu. 

Hızır, Oruc kadar cesur ve ataktı. Ancak zek85J ve 
temkini saye<ind• delikanlılığın cotlrunluldanna bir had 
tayin etmesini bilirdi. 

Bir gün haramine kararını bildirdi: 
- Yahu ... Gidiyorum ... 
Kadıncağız endişe dolu kalbine tercüman olan göz• 

lerini kocasırun yüzüne tevcih ederek: 
- Nereye? .. 
- Orucu bulmağa .. 
- N astl bulacaksın? .. 
- DenizJerde arayacafım ... 
- Niçin? .. 
- Sen Orucu bilmezsin! .. Onu pek başıOO. bırak.ma-

la gelmez. Gözü Juz.ınca kimseyi dinlemez... Gitmeli ... 
Gitmeli ama, naı:;ıl? .. Ne ile? .• Bizim filika bu ite elver• 
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mez .. Bana dayRnıltlı, yollu, güvenilir bir kalite lıit.ım .• 
Ama bunu nereden bulmalı? ... 

Yakub reisin. bir asker, ayni zamanda da bir tüccar 
olduğunu gördük. Oğlu Hızıra bu iki vasıftan ela bir mik
tar intikal etmiı olııcalıt ki. askerlik ve cenk hi•e lh.ım 
olan kaJitayı ticareUe elde etti.. Şöyle ki, çömlekleri ta
flYan filikayı doksan ı.enci köleye mukabil terketU. Bod
ruma götürüp sattığı bu kölelerin fiatile de arzu eyle· 
dlği koiitayı alahildl. 

Midillinin bütün seneleri heyecan ve feveran içeri
sinde ... Kahvelerde, 10kaklarda, deniz kenannda, evlerde 
toplanıp hararetli hararetli konuşuyorlar .. Haberler ağız
dan ağıza yıldıİ'ıın. ıüratile gidiyor, bütün adayı dola -
,ıyor ... 

- Hınr reis bir kalite eabn almış._ 
- Hızır reis hArb edecekmif._ 
- Hız.ır reis kalita.u için efrad seçect'!'kmif.-
Ti çocukluklannd•nberi Hınrı elebafı, lmir tanıyan 

bütün geneler, onun maiyetinde bulunmak istiyorlar. 
Hepri onunl• beraber f&n ve ~.ttf kazanmağa veya 01-
meğe haıır ... Hepsinde ayni korku vır: Hızır tarafınd-11 
seçilmemek. 

- Acaba beni yanına alır mı? .. 
- Bana her :r.aman itimad etti, bana her umın sev-

gi gösterdi .. Ama l<lmbilir ... 
- Acaba ben denizde harb ebneğe elverişli miyim?. 
Bazıları kendilerinden daha emin görünüyorlar. Sev

gili veya ni'8nlılarına göğüslerini kabartarak: 
- Hızır reiai gördüm, beni seçeceğini aoyJedi .. Ya.km.· 

da gidiyorum ... . 
Diyorlar ... . 
Genelerin bu heyecanı arasında e.ski ~ku"lluğunu 

tekrar bulmut olan Hızır gidiyor, ko,uyor, geliyor, her 
feyle battl en ufak teferruatile bile kendi!'f meşgul o
luyor. 

Denize açılacak ... Ufuklar ardına gidecek!. Bu dü
tünce yüzünde net'eyi, kalbinde aevinci daim eylemeğe 
kili ... 

Efrad seçimi yapıldığı sıralardı bütün adada bir bay-
ram havası esiy.>r. Herkes memnun, herkes me,'ud .. . 
Yalnı:ı iki kiti kederlerini birbirine itiraf edebiliyorlar .. . 
İki kişi, iki kadın, Hızırın anne5ile karısı ... 

Beya:ı 11çlı olan annesinin kalbinde jJya!lın tahade
tinin açtığı ve kapanması kabil olmayan bir yttra var ..• 
Bi~are kadın her gün oğlu Orucu dü~ünüyor ve her 
gece onun 1&ğlık ve aclBmeti için dualar ediyor ... Şim· 
di de Hwr için parçalınacak, ütreyecek ... Fakat elinden 
ne gelir, ıö:ı yatı dökmekten ba,ka .... 

Hınrın karısının be bir define saklar gibi derununda 
aakladığı bir can nr. Bunu henüz kimseye söylemedi .. 
Bu henüz ifta edilmemi• taUı bir aırdır. Acaıba aöyleae 
Hızır gitmekten vazgeçer mi? .. 

Artık ıemi hazır, efrad tamam. Münasib bir hava 
bekleniyor .... 

Kendi!inden unutulmaz bir hatıra bırakmak için mi 
Hızırın gözleri bu kadar ı.tılıyor, ı.-ehre:si aydınlanıyor, 
parlıyor? .. 

Karısı bu alqam f)mdlye lıadar &i:cledill haberi vo· 
recek: 

- Sana bir müjdem var ... Yakıncia bir çocuk .... 
Hıur onu kucaklıyor. 

(Arlm~ı val') 

Macar - Rumen 
müzakereleri 

'vusturyah Prens 
Starhemberg 

Bu haftaki lik maçları 
hbınbul Futbol ajanlıtındon: 

271101940 tarihinde yapılaca le lig 
maçları: 

Anadoluhi.san sahası: 

gene kesildi İngiliz havacılığında 

çalıfıyor 

Anadolu - Anadoluhlıc;arı, 

Alemdar .. Rume1ihisarı. 
Hilll .. Beylerbeyi 
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T redünyonlar 
ve harb 

Yeni idare 
harbden 

clis reisi 
muzaffer çık· 

lazım oldığını mak 
söyliiyor 

Londra 24 (A.A.) - Tredünyonlar 
id11re echd rebUğine seçilen Georg.ı 
Gibeson gazetecilere şu beyanatta bu
hınmuttur: 

.,_ Tredünyonlann başlıca faalıyeti
nin lstihdıU ettiği ıaye mes'ud bir ne
ticeye kadar harbe devam e:bnek ve 
dünya amele aınıhnın meşru emelleri
ni karşılamak üze.re haz:ırlanmaktır. 
Bu emelleri tahakkuk ettirmek iı:in 
herşeyden evvel harbden muıaffec çık
mak IAzımdır. 

Tredünyonlann idare meclisi imki.n 
dahilinde olan her vasıtaya baıvura .. 
rak kara, deniz ve hava kuvvetlerimi· 
zin teçhizi için gayret sarfetmtktedir 
ve etm«ğe de devam edecektir .• 

Japonya-Felemenk 
Hindistanı 
kereleri devam 

ediyor 

.. 
muza-

Tokyo 24 (A.A.) - Japon Hariciye 
Nanrı namına söz eöylemeğe mezun 
bir .. hsiyet Japonya Ue Holanda Hin~ 
distanı araınnda cereyan eden müza .. 
ke.relerin inkıtaı uğradılıru tekzib 
ctmit ve müzakerelerin hiç bir enıtele 
tesadüf etmeden devam ettiğini eöyle
miştir. 

Amerika ve İngiltere 
müzakerelerin 

ehemmirelinl müdriktir 
Londra 24 (A.A.) - Avam Kama

rasında Japonya ile Holanda IDndista
nı arasında, petrol meselesi için cere· 
yan eden milzakereler hakkında soru
lan bir suale cevab veren Haricıye 
müsteısan Butlt"r töyle demlşotır: 
-- Müzakerelerin cereyan tarzından 

tamamile haberdar edilmekte olan İn
giltere ve Amerika vaziyetin ehemmi
yetini müdriktirler .• 

Rumanyadaki Polonya 
erkanı 

edildi 
'"' sefareti 
• te kif 

Bertin 24 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 
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l.tanbullanun köıesi 

Çalışan İstanbul 
lıtanbuldan baıka yerlerde ya· 

fayanlar onu ancak aıinası ol• 
mıyanlara ııöıterdiği nikııbile 
tanırlar. Eğlenceyi, zevki, ıe
lareti, kayıdaLZlığı ifade eden 
bu nikah arkasında ıehrin ha. 
kiki çehresi ııizlidir. 

lıtanbulun hakiki çehresini ııör• 
mek iateyonımıI bir sün ... 
babın yediaile dokuzu ara•ın· 
da Galata köprüsünden geçi. 
niz. Orada ellerinde küçük çan• 
taları, ııazete kağıdından ya• 
pılma paketleri, baait ıiyim• 
leri, hızlı adımlan ve ekseri• 
Y• d~ünceli ıimalarile ııenc 
ve ihtiyar, kadın ve erk ele bin• 
lerce ve binlerce insanın lotan• 
bul tarahndan Galata tarafı· 
na, o cihetten bu cihete, ya.. 
hud vapurlardan teli.fla çıka· 
rak iki yana akın ettiğini gÖ• 
recekıiniz. Bu İnsanların eli• 
rjndeki çantalara ne nevi tica.. 
ret efyası yerle,tirilmittir ve 
bu paketler hangi yükıek pa• 
hah metaları ııözden saklamak 
maksadile ha:nrlanmışbr? Fa• 
kat, meraka ne hacet! Bunlar· 
da nadir olarak it evrakı, ve 
hemen her zaman, tasarrufkar 
ev kadınlanmn aktamdan ih
timam1a aaldayarak veya mÜ• 
tevuı ki1erlerinin mevcudun
dan a)'U'arak aabableyin ko• 
canın, kard etin, çocuğun par .. 
makları arasına ııkııtırdığı Öğ• 
le yemeği vardır. 

Elleri çantalı ve paketli bu bin· 
!erce ve binlerce ki4i nerelere 
aiderler 7 Dükkinlara, ate)ye
lere, hu~uıi ve resmi idarf'le. 
re, büyük beldenin eğri büğ· 
rü ıokaklanna bakan karan• 
lık cepheli hanların los oda· 
lanna, makine ve tezgih ba. 
tına, ahn teri ve göz nuru dök• 
meie giderler. 

Bu çalıtan kalabalıitın bir gün 
evde kaldı.iım tasavvur ediniz: 
Ortalıkta lıtanbula ııülmek. 
eğlenmek ve para harcamak 
İçin gelmit birkaç b in kiti ile 
kapı önlerinde oynayan ço
cuklardan ve hiç bir ııı rucu 
olmıyanlarclan baıka kimıeyİ 
aöremezıiniz. 

Çalııan lıtanbul a11l lstanbuld ur. 
ISTANBULLU 
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Bugünkü program 

18.00 Program ve memleket saat 
ıyerı, 18.03 Müzik - 18.40 Türk mu
,jkisi - 19.15 Müıik -.19.30 Memleket 
saat ayan ve ajans haberleri .. 19.4S 
Müı.ik: Radyo ~aı heyeti (1&2" eserleri), 
20.15 Radyo gaıetesi - 20.45 Müzik: 

Budape~te 24 (A.A.) - Macar Ajan
aı Macar ve Rumen heyet1erl arasın

da Budapeştede yapılan müzakerelerin 
bugün kesildiğini bildirmektedir. 

Buenos • Aires'te bir . 
lngiliz kruvazörü 

Londra 24 (A.A.) - Hava milslefl'rı 
Balfour Avam Kamara~ında beyanat
ta bulunarak evvelce Avusturyada 
Heimwehrin teli olan Prens von Star-. 
hembergin helen hür han!'la hava 
kuvvetlerinde subay olarak mlistah -

Buenos - Aireı 24 (A.A.) - D. N. dem olduğunu blldinnl, ve ·~imdi ha-

DavudJ>a4a .. Doğuspar 
Bakırköy • Eyüb 
Demirspor .. Karagümrük 
Fenerbahçe ıtadı: 
Galatasaray .. Süleymaniye 
Fonorbahçe • Albntuğ 

Şerel ıtadı: 

Topkapı ... İstanbulspor 
Beykoz - B~ykoupor 

Bef)ktaı - Vefa 

• 

Bükreşten bildirildiğine söre eı;ki 
13. Polonya Hariciye Natırı Beck'den 
ıs ba,ka Rumany,dald. Polonya sefareti· 

nln bütün azası da, iktısadl baltalama 
te:-tibatı ve tethiş teşebbüsleri iılerin-11, d . 

13, e In,Plitlerle teşriki mesai suçundan 

Keman 50fo .... Enver Kapelman - 21.00 
Müzik: Dinle-yici istekleri .. 21.31) Ko
nuşma (Sıhhat saati) - 21.45 Müılk: 
Radyo orkestra~ı (Şef: H. Ferid Al .. 
nar) - 22.30 Memleket saat ayan. 
ajans haberleri - 22.45 Müzik: Cu ~ 
band (Pi.) - 23.25 - 23.30 Yarınki 
program ve kapan~. 

• B.: Cenubi Atlas filOAından ikJnci sınıf 
İngiliz kruvazörü ·Enlreprlse. 48 saat 
kalmak üzere Buenoı-Aireı'e gelmf.t
tir. 

vatını tehlikeye koyarak davamı~ için 

dövü,meğe amade olan herkes min .... 

nettarhjuruza müstahaktır.• deml~r . 

• lS. tevkil edilmi,lerdir. 

Beden Terbiyesi İstanbu l bölıccsi 
ba,kanlıj1ndan: 

Bu beyanat müstakll meb'uslardan Böl.., ceza heyetinde inhilll eden 
bir az.ahkla bir yedek azalıta Yf'ni
lerinl aeçmek üure böl,remize belh 
kulüblertn tam sallhlyetli birer mu
t'ahhaıılartru 25 '10/940 tarihine mu
udi( cuma J{ÜnÜ &kfllm1 ~a~t 18 de 
böha:e merkezine l(Öndermeleri t>hem
miyf't1e rica olunur. 

da taksim edilecek, Ceıalr 
kalacaktır. 

l'ransaya Wedgwood'un .. Avusturyada demok -

ruinin katili olan Prensin demokrasi 3 - Fwn f)mal kısmının hpanyaya 
terki. 

4 - Afrikadaki Fransız müstemleke
lerinden geri kalan kısım Fransa. Al
manya ve İtalya tarafından birlikte 
idare edilecektir. 

u~rundalti bir muhArebede İnallizlerin 
yanıbaşında muharebeye iştirak et ... 

mesindenı tiki.yet etmesi üzerine ,..._ 
pılmıştır. 

5 - Hlndlçinl Japonyaya terkedlle
cektir. 

6 - 1 - Akdenlzdekl Fransız fllosile 
•imal Airikasında bulunan Fransız 
tayyareleri İnglltereye karşı kullanıl· 
mak üzere mihverin emrine terkedUe
coktir. 

Bu şartlar kabul edildiği takdirde, 
Almanya işgali altındaki Franodan 
Manş limanları ve İsviçre hududundan 
denize kadar uzanan gem• blr terid 
müstesna olmak üzere büyük bir kısmı 
boşalbıcaktır. 

Vo1ksrecht aazetes.l UAve edi)or: 
Bu teklifler Vichy kabinesinin hu -

ıusi bir toplantısında tetkik edllmi1 ve 
Lavalı Baudoin ve Amiral Darlan'a 
rafpnen hararetli bir müzakereden 
sonra Mareşal Peten'in ısrarı üzerine 
kabinenin ekseriyeti tarafından redde
dilmittir. Maretal Peten, müstem.eke 
imparatorluğunun bu tekliflerini kabul 
etmlyerek derhal General de Gaulle'ün 
dava!Wla iltihak edeceii kanaatıni iz-
har eylemiotir. 

Laval tekrar Parise gitti 
Viehy 23 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Laval, Hitlerle görüıstükten sonra 

buraya dönmüş ve Mare,al Peten'le 
Rörilşmü,tür. Lava) derhal ~en" Pa~ 
rise hareket etmlotir. 

Yiı:hv Nazırları fonlandı 

r 

Vichy 23 (A.A.) - Namlar Mec
lisi .saat 18 de Peten'in rel.iliı!indc 
toplanmıştır. Bu toplanhd::ı Zir11at 
Nazırı Caziot, doA;u Pirenesinde tu~ -
yana maruz kalrın bölgelerdeki ~eva· ı 
bati hı-kkınrl• h:nh;ı.t Vt'l'ml<tf.ir. 

YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN 

SAKARYA Sinemasının 
PARLAK HAFTALAR! BAŞLIYOR. 

Şimdiye kadar yapılan TÜRKÇE SÖZLÜ filmlerin en ıüzelinl 
görmek ... Atkın nelere kadir olduil,tnu an\ımak .. Tatlı heyecanlar 

içinde ya~Rmak isterseniz. beyaz perdenin en kuvvetli 2 büyük yıldızı 

SİLVİA SİDNEY ve HENRY FONDA'nın 
Harlkulide bir kudretle temsil ettikleri 

GONAHSIZ KATİLLER 
Filmini mutlaka aeyrediniz. 

Hakkın en parlak zafe.rl ... Edebiyatın en hülÜk inkılibı ... 
San 'atın en yük!Pk şerefi .• olan 

EM i L ZOLA 
P A U L MU N İ' nln kudreti le ~ınema tarihinin alt ın bir sahifesi oldu. 

Bu ,aheseri LALE Sinemasında 
Hürmetle seyr.diniz. 

Bu harika film bir kaç gün daha gösterilaı:eldir. 
Mühim il!ve : Sinemacılıkta eayanı hayret b\r sür'at rökoru 

SON AKDENİZ MUHAREBESİ (Türkçe) 
Bu hakiki film tayyare ile ıelmlıtir. Bu akŞ(l.m saat 21 den 

itibaren RÖ.,ff'rilmeP:e bA.şlanacAktır. Tel: 43595 

BUGÜN SARAY ve İPEK Sinemalarında 
,.. JULİYETi, ŞARK fllm<iliifnlıı ıahe .. rl ŞARK 

edJ:ah"'A~IBo 
LEY ve MECNUN 

Mu,iJtl Üstadı Lcyl3.run şarkıları 

SADETTİN 

* BİZJ:?EKİ PAllALJLllA DAİR J - Aman Yarabbi, no müthiş tef ... 
VECiZ RAK.Aı.,ll.AR.. Bir cinayet daha.. Ramide bir adam 

Yağa nark konmu, mudur?. V.ikıa metresini boğoı.lamı,, kesmi~ kadını 
fiatlar ilin ediliyor: Urfa .vctı 160, bir kedi veya köpek cesedi gibi bah-
Trabzon 130 ilh.,. çeye gömmüş. Her gün bOyle cinayet .. 
Arkada,larımız .. ler oluyor. Ne kadar çoıtaldı. İnsan • 

dan biri, Urfa ya- lar, belki de harbler yüzünden bu ka-
ğının 150 kurut dar vah~i oldular? .. 
olarak te. pit @dil- Bu zatın fikrinde olanlara çok rast-
diji halde 160 ku- tadını. Fakat ömürleri mliaaid oJm•· 
ruşa çıkarıldığını :;;;..:::::; ı dığı ıçln veya e5ki de"Ti yatırlama· 
y~zarak hayret e· 72 QQ dıkları ıçın yınnı, otuz sene evvelki 
diyor. ~~ _... lfM, \•ak'alarla bu (iinküleri mukayese 

Hakikat tudur: ı •demf'lyenler, cinayetlerin devrimizde 
Urla yağı ~~ ilin ~~ııuıten lbO ku- çoğaldıltnA huını.yorlar. Halbuki o 

ruşa, 160 ılan edilırken de 170 zamanlarda ne müthitı ne korkune 
1 kuruşa çıkmışh. Bütün bunlar beş on ı:inayciler .;"tlpılır, fakat duyulmaz, P · 

günlük tereffülerdir. Bit fU sahrları zeteler bunları merakla okutmasını 
yıtı.arken 170 kuruşa olan yaJ(ın, bu hılmeı.lerj yahud kendi cinayt"tlerini 
yazı makineye veriline.iye kadar bir hatırlatmasındAn korkan devlet a • 
on kur\1$ daha artmı, olması muh - damları bunların lntişıaruı.a müsaade 
temeldir!.. etmezlerdi. O devirle bu devir arasın• 

1 Bu onar onar yükselişi bir de kun- doki fııırk bundan Heri geliyor .. 
duracı mağaı.alarının cameklnlarında * l'U\İ İSTANBlı'L AP~\RTI .. 
&Örüyoruz. Yalnız bunlarınki kuru, MA~t.AftlNL'°' İÇİ1''"DE BİR 
değil, liradır: On Brahk papuçlan :vir- SEYAHAT .. 
miye çıkaran Beyoğlu kundurarıla - Yalnız T11.limhanede dei:il, İstanbul 
rmdan banlan fimdi 30 liraya bkar- ve Şişli. hele Nlşant"i~ı ve M3çka ta~ 
pin ilin ediyorlar .. Elb~e, .palto ve~a f raflarında ne gilZP: 1 

1 kınape tıkımı dt-iil, bır çıft iskarpın ne temiz apartı 

1
30 liraya~ 1 manlar yapıldı' 
İnanmauanıı Beyoilunda bir tetkik Dı,,.ndan ne hey 

seyah3tine çıkınız!!.. betli, ne tddlalı 
1 * ~ÖLGE ~ME. BAŞKA manzaraları var! .. 

1 

UISM ISTEl\IEM... Fakat bu yepyeni. 
Çörçilln evvelki akşam Fransızlara gır:ır rıcır, ete · . . ' 

hitab eden nutkunda huı acı lmalar 

1

1 apartımanların l - ' ~ 

1

, \'ardı: Biz ayni umanda ılz.ln hiiı·ri- çinde bir seyahat 
yetiniz için ~alışıyoruz. Biı kıı.ybftder· ytptunz mı? Bunlardan onda. ~~ı.ınin 
sek siz.in de haliniz harabdır, demek 

1 

hınıd lhtiyaclara cevab verdiğiıu ta -

1 
istiyor. yin edemiyorum. Dört veya beş oda 

Çörçil, kat'i tafor imanını anl9tır · diye gösterdikleri katları -bir oda. d~
ken: meyeyim ama- fu birim b11dıkımız 

- Bize rardım edemiyece~nizi bi- evsafta iki odaya bol bol sıjdırabilir· 
liyoruz. Çünkü i,ga) altındA!lınıı:. Bari siniz. Bir oda ne demektir?. Ya bır 
engel olmayınız. l lcanape tak1m1j bir mua ve ~gara ı~

Diye tl8ve etmektedir. Gölge cbne, kemlelerini, yahud iki karyola, hır 
ba, .. ka ihsan istemem. \ gardrob ve bir tuvalet masasını rahat 

1''ranMz.lar inhizamın ;c;ebebini bi- rahat aldıktan sonra i~inde dolaif8cak 
' •- d -il i' Fa rer birer ortaya ('ıkanyorlat'. Bu ın- yeri kalan uha demeır. es m · .. 

hizamda İngilizltrin ne kadar kaba· kat bu apartıman odalanna bunlann 
hablt olduklan da bu irahl11rdan an- yarısını yerlqlirmek, geriye "J:'Ürüye• 

1 ıa11lmaktadır. Halbuki 1u d?rı aylık celıt yer bırakmamak demektir. ç~ .... 
mütareke sırasında Fransa, Ingiltere- ıunda bir odanın arasına yarım bır 
ye kartı doc;bane değil, hasmane bir , duvar i,lenmiştir. Bu iki oda oluy~r .. 
tavır takındı. Çörçil.in acı •erunit Bu garabeti, daha doğrus~ bu ~U· 
olmayınız• !Ötündeki acı aerıenit kArı, halkın kiralamaması onleycbılır. 
bundan Heri gel~ gerektir. HükUmet müdahale edemez yalt .. Fa• ~ ~Yo l'Jımtıtn eseri olare.k a1-

~!~t:e1tt'ut, Fakat bütün bunların 
l."'- .. kadar oldufıu ıöylencın-..:z. Jıdakl teklifleri yapmıtlardır: Mecnun'un 

1 - Alsaı ... Loren'in Alonanyaya. tarkıları 

KAYNAK 
MÜ N i R 

MÜZEYYEN 
'JlJRED 

SEN~R 

DİN 
* TÜYLER ÜRPERTİCİ CİNA • kal katl•rın hiç birisi boş ka\madl• 

1 
YFTLFR l\1İ çoGAr.rYOR? ğtna ızöre «f'lec@k srııelerde yapıla • 

Dün lranıvııyda bir ıatın ötekine cık yenilf'rinln bunlara r,.hmf't okut• 
Filmin fevkaüde uzunluiwıdan 10anslar' Z • 4,15 • 6,30 ve 9 do ••••••••.. ti>yle dedl!lnl d\'fdum: l mawıı beklemeliyiz. - B. S. 

l\ \igf 
~.mu Un olmamız: için Hava 

h, Yardım ediniz. Ni411'in de İtalyaya terki, lll•••1D•5l:ıı•• 
2 - Tunua Franea ilı İtalya aruın· 
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Amerika ile Av- ( B U L M A C A ) ı f""Ş~~·d~~""b~~~i'~~""'"f 

rupa arasındaki 
• 
irtibat hangi vasıta 

ile nasıl temin 
ediliyor? 

Avrupayl harh kemirip durmakta
dır. İnailtere, Almanya ve İtalya bir
birlerini kar'fllıklı olarak abluka ey
lemiflerdir. 

Bitaraf memlekeUerden muharib 
memleketler limanlarına vapur işle
miyor. Birletik Amerika hükil.meil, 
Amerikan bayrağını taşıyan vapu!' -
ların İngiliz. Alman, İtalyan, Norveç, 
Danimarka 1Ulanna ıirmelerini, 1i -
manlanna utramalarını tiddetle me
ı:ıeylerniştir. 

Bununla beraber, gazetelerde sık 
sık ıu haberleri okumaktayız: 

•Amerika hava kuvvetleri kuman
danı general_, tetkiklerde bulunmak 
üzere Londraya gelmiştir.• 
•Amerikanın Londra ıeliri izahat 

vermek üzere Nevyorka vbıl olmut
tur.• 

•SE.bık Lehistan Cumhur Reisi Pa
derevııki Lizbondan Amerikaya ha
reket eylemiftir.• 

Bunlardan da anlaşılıyor ki, Ame
rika ile Avrupa kıt'alan arumda ge· 
ne muntazam yolculuk ve posta &e

ferleri yapılmaktadır. 
Bu yolculukların ne vwta He ya

pıldJijım okuyucularımıza arıedece -
iiz: 

Amerikll ile Avrupayı birbirine Jw, .. 
men dahi olsa, bağlıyan ve bu iki ko
ca ülke arasında mühim muhaberatı 
temin eyliyen vasıta, tayyarelerdir. 

Birleeik Amerika havacılığı koca 
Atlantik Okyanusunu bir ham.lede 
kateden çok. aağlam, muaz.ıam tayya
reler vücude getirmi,tir. 

Bunlara ·Clipper• ismi verilmek -
tedir. 

Birleşik Amerikayı Avrupaya bağ
lıyan bu mühim hava hattı 2S haziran 
1939 tarihinde resmen kil.şad edil -
m.iştir. 

Bu hattı işleten t*kkülün adJ: 
cPanamerican Airwayı Company• 

dir. 
Birleşik Amerikayı Japonya ile &

yaya bağlıyan hava hatlarını tesis 
eylemif olan bu kumpanya, haftada 
bir (Ün Avrupaya da bir tayyare iş
letmeye karar vermiştir, 

Bu hat üzerinde tayyare ıefe:rleri 
tesisi, vaktile Fransa, Almanya ve in .. 
giltere taraflarından da dütünülıuüı· 
tü. Bu hususta Almanya bir hayll 
tetkiklerde de bulunmuf, fakat araya 
harb pdiğinden bu !etebbüsto mu
vaffak olamamıştı. 

Tayyare ile koca AUantik Okya • 
nusunu kat.eylemek hiç de kolay bir 
teşebbüs değildi. 

Daha dün denilecek kadar yakın 
bir mazide Fransızların metlıur -.Nor
mandi• gem15i Atlantiği dört gün ve 
bir lıag saat zarfında geçtiği zaman 
herkes bu muVaffakiyeti aJk11lamıttı! 

Bu &ün ise Amerik.adan A vrupaya 
gelecek yolcular, Nevyorkun yirmi 
kilometre kadar ötesinde bulunan 
Port - Wuhington tayyare mcyda -
nından hareket eylemekte ve ertesi 
pbah kahvaltılarını Açoreı adaların
da aldıktan sonra akfama doiru Lis
bonne'a varmaktadırlar. 

Harbden evvel, tayyare Liııbonne -
dan Marsilyaya da gelmekte idi. 

Clipper tayyareleri iki yol taklb ey
lemektedirler. 

Biri cenub tariki: Yani Port -
Washington - Lisbonne yolu, diğeri 
~mal tariki: Yani New - Brunswick .. 
New - Foundland'dan geçerek İrlan
daya ve İrlandadan • Southampt.on'a 
varan hat ... 

Cenub tariki, ,imal tarikinden 800 
mil daha uzundur. Fakat bu laıik., 
rüzgir ve fırbnalardan mahfuz bu
lunmaktadır. 
Şimal tariki, k.ıf ve sonbaharda 

tehlikelidir. 
Harb ve Almanyanın İngiltereyi 

abluka etmesi üzerine ıimal nattı se
ferleri yapılmamaktadır. Ancak fev
ka1Ade istisnai ahvalde seferler tertib 
edilmektedir. 

Cllpper tayyareleri 40 yolcu taşı -
yabilmektedir. Yolculardan maada 
tayyarede on kadar rBSld. makinist, 
memur ve müstahdemin bulunmak -
tadır. 

Tayyarenin içi pelı ferah değilse de 
konfor tam manaslle mevcuddur. 
Kamaraları vardır. Bu kamaralar 

yekdilerinden mavi renkte perdeler
le ayrılmqlardır. Yatakhar fevkalide 
rahattır. Tayyarede biri erkeklere, 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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9 FRANSIZ YILDIZLARI Y.\RANCI 

1 ,........,.ı-J...,......,J,... . ..,...l•;....,..l ......,..["'=ı:.,:;....ı~~ ın;.,~~~~~~~A/İLDI 
2 l l 1 • I il 1 ~ Halihazırda meşhur Fransız yıldız -

3 l l • l • l • l • 1 • I 1 !arı tarafından çevrilen üç yeni film -+--;.::::+="-:·=+=.;==+-+- Romanın en büyük sinema salonların-
4 • 1 f• I 1 da gösterilmektedir. Bu filmlerin için-
5 •• • I 1 • l• I• de en çok beğenilen ·Alcazar muhasa-

6 I• 1 I• 
7 1• ••l••I 
s • I 
9 l• I -

Soldan .. io: 

1 - İnsan - Bilgin. 2 - İçki sunan -
Bir iıim. 3 - Kamer - En kısa zaman. 
4 - Nota - Bir ai:aç - İfaret edatı. 
5 - Birdenbire. 8 - Beyaz ... Eski 
harflerimizden birinin teliıffuzu .. 
Beygir. 7 - Nota - Nota. 8 - Bir si
nemanın adı ~ Kederler. 9 - Baş
ka bir ifadeyle - Ziyan ıellrir 

Yukarıdan •fafıya: 

l - F.serler - Bir topluluk ismi. 
2 - DadJ - Viliyetin küçüğü. 3 -
Beyaz - En kısa uman. 4 - Nota. -
Bir ağaç - Rabıt edab. 5 - Birdenbi
re. 6 - Haya .. Eski harflerimizden 
birinin teliffuzu - Beygir. 7 - Nota -
Nota. 8 - Bir emir - Kederler. 9 -
MedlQJ - Ziyan getirir. 

1 23456 7 89 
ı E B AiT • iz olLIAj 
2 B A B I • Ml E L A L 
3 AB • IB l iM A NIA 
4T • A • MINIEI• 
5 • AIL I • N • iT • 
6 • CIAMlll• IE • A 
7 TIA C • K E S EIR 
8ABIAl• A • EDA~ 
g M A Ki ti• A RIA!S'I 

diğeri lıadJnlara maluue ılti tuvalet de 
vardır. 

Yemek. umanı gelince, ulon, ye
mek aalonu haline ifral ~dilmektedir. 

Seyahat fevkalide rahat bir tekil
de geçmektedir. Yalnız bir mahzur 
vardır. O da yolcularm bağaj mese
lesidir. Kumpanya her bir yo?cu için 
ancak 25 kiloluk bağaja müsaade ey
lemektedir. 

Toyyarede ikinci bir mahzur daha 
vardır. Fakat bu, tayyarenin RfÇwna 
aiddir. 

Yemeklerin pişmesi çok uzun sür
mektedir. Mutfaklarda üç dakikada 
i.hz.ar edilen yumurtalar, tayyarede 
ancak yirmi be, dakikada pişirilmek
tedir. Bunun ııebebi elektrik tesisat
larındadır. Yemekler yep elektrik.le 
pişirilmektedir. Her hangi bir kazayı 
önlemek için pek az cereyan veril -
mektedir. 

Yalİıız azimet bileti: 375 do1aTd.ır "ki, 
bWm paramızla takriben 500 lira tu
tar. Azimet ve avdet bileti ise: 675 
dolar, yani 910 liradır. 

•Nonnandi• gibi birinci sınıf ge -
mllerin birinci mevki kamaralanndan 
az farklı ... 

Avrupa hattını temin eden, ~imdilik, 
iki tayyare vardır. Biri Atlantic Clip
per, diğeri de Yankee Cllpper. Üçün
cüsü yedek vazifesini görmektedir. 

Harb zuhur eylememif olsaydı, Av
rupaya haftada dört sefer yapılacaktı. 
İkisi •imal, ikisi de cenub hattından. 

H41"b dolayısile pcsta vapurlan se
fer yapmadıklanndan, yahut pek en
der yapıldığından tayyareler tam 
yolcu almamakta Ve bunların yerine 
posta taşımaktadırlar. 

Clipper tayyarelerinin muvaffak! ... 
yetinden cesaret alan Panamerican 
Airways Company tirketi ıelecek ılk
baharda bu hatta itlemek üzere bir 
.$uper Clipper• tayyaresi inta ettir· 
mektedir. Bu muazzam tayyarenin 
!dkleti 125 ton olacaktır. Beş per -
vanesl ve sekiz motörü bulunac.aktır. 
Kuvveti 18400 beygirdir. Ticaret sür• 
ati saatte 390 kilometre olarak tespit 

edilmi11tir. 83 metre u:runluğuııda ola
cak, 16 mürettebat ve 120 yolcu taşı
yabilecektir. İçinde ban, salonu, 22 
banyosu ve iki tahlisiye sandalı ile 
hususi bir garajı bulunacaktır, Ta
mamile çelikten imal edilecektir. 

Bu tayyare 6,300,000 Türk lirasına 
imal edilecektir. İcab ederse, bom -
bardıman tayyareai vazifesini de gö
rebilecektir. Bu takdirde, müstdkil o
larak 19,000 kilometrelik mesafe ka
tedebilecektir. 

S. ENGİN 

Miı-eille Balin 
rast• israjg.deki filimdir ki, İspanya 
harbine ara bir vak'ayı canlandırmak
tadır. Baş yıldızı güzel Fransız ytldız1 
Mireille Balin'dir. 

Germaine Tussey ise Stendhal'in 
Vanina Valli ismindeki hikiyesinden 
iktibaa edilen bir filmde rol almıştır. 
Bu filim de Romada çevrilen ve ora
da gö5terilen filmlerden biridlr. 

MADAM ÇAN - KAY - ŞEK 
PİLOTLUK EDİYOR 

Madam Çan - Kay - Şek Çin kadın
ları arasında Avrupalı tahsili ve kill
türü yapmış nadir münevverlerden 
biridir. Bu kadın kocasının mesai ar
kadaşı olduiu gibi memleketinin siya
si hayatında büyük bir rolü olduğu 
da inklr edilemez. 

Madam Çan - Kay - Şek kafasını 
Avrupalılaştırmakla beraber memle
ketinin ananelerine sadık ka1.makta 
devam ediyor. Meseli. şimdi koca5ının 

Çin mi11iyetperver kadını 
Madam Çan-Kay-Şek 

tayyaresini kullanmaya, bizzat idare
ye başlamışbr. Fakat tayyareye: bin .. 
diği esnada bile uzun ipek Çinli el
bi..sesini sırtından çıkarmamaktadır. 
Şu son günlerde Hindistan1a Çin 

ara~ında en büyük ticnet yolu olan 
Binnanya yolunun İngilizler tarafın
dan tekrar açılması Yunan - Fou'nun 
da ehemmiyetini arttırdığı gibi Ma
dam Çon - Kay - Şek'e de sık 11k bu 
mavi tehre inmek iınkinını vermek
tedir. 

Bu gene, güzel kadın her za1nandan 
daha karanlık bir hale gelen Çin gök
lerinde uçarken hiç şüphe yok ki Ja
ponların ele geçirmek üzeıe olduğu 

ve kendisinin iki kız kardeşi ile üze
rinde doğduğu Hainan adasını düşü
nerek ıstırab duymaktadır. Fakat şu
rası da muhakkaktlr ki bütün bunlar 
onu nevmidiye dei,il mukavemete ve 
kavgaya haurlayan sebeblerdlr. 
İNGİLTF.RE PETROL KRAL1,1N 
OGLU KAYIBLAR ARASINDA ... 
Petrol Kralı Sir Henry Dcterding'in 

oğlu Royal-Air-Force tayyarelerinin 
Almanya üzerine akını esnasında kay
bolmuştur. Şimdilik ölmü, müdür, 
yoksa esir mi olmuştur bilınmiyor. 

Deterdingler İngilterenin en zengin 
ailelerinden biridir. Servetleri hemen 
hemen 600 milyon frank tahmin edil
mektedir. Kaybolan gene adamsa çok 
güzel bir Alman kızı ile yeni evlenmiş 
bulunuyordu. 

Halkımızın Hava Kurumuna mil
yonlarca yardımda bulunması, 
göklerimizi, k.ıia bir zaman içinde 
yenilmez kanallarla dolduracağı.
mızın müjdecisidir. Fitre \•e z.e
kitın yeni yardımlar için vesile 
hazırladığını unutmıyalım. 

BiZANS 
TURK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

Ta rihi mace r a Yazan: Tefrika No. ) 
'--~---"r~o~m~a~"~'~~~~~~z_ı_Y_A---.:!Ş~A.:.:..:K~IR:.:_~~~~~~___::'':.....~~· 

Evvelki tefrikaların hula•a•t 
Bizans İmparatorluğu bir tehlike 

içindedir. Kral. bir sene evvel, Saray 
Jliazm Mozalon'un tertib ettlfi bir sui
kasd neticesinde ölmU,tür. 

Knliçe, oilu ile kendisinin de ayni 
akıbete utramasmdan korkarak sev
ı:ilisi hassa ılayı :zabitlerinden MJhall'i 
1\.Iou.lon'un katline teşvik etmiştir. 

Bunun ilierine tertib edilen isyan 
muvaffak olınUlı 1\-Iozalon öldürül .. 
mü,tür. İsyandan sonra Kraliçe, 1\-D
hail'e İmpan.torluk tacını teklif et .. 
mi~e de rene zabit bunu evveli red .. 
detmi.,tir. Fakat, isyandı lı:endi~ne 
çok yardımı dokunan flaUUe yaptığı. 
bir konusma sonunda fikrini de(i"
tirmi.,, hatta bu fedakar arkada,ına 
Bizaru; saraylanndaki Türk askerle -
rinin kumandanlığını, meyhaneci Bar· 
baya da Sanıy Naıtthj1.nı tevcih et -
miştir. 

İmparatoriçe, ağır elbiselerinin iç-in
de, adeta ıüçlükle yürüyordu. Ete
jini, iki gene aar~y kadını ıı.tuyo~ • 

du. Bu parlak merasim elbi!etj, Teo
fa.nos'a o kadar yakışmıştı ki. adeta, 
biliıbütün gencleımişti. Mihail bile o .. 
nun bu muhteşem vulyeti karşısında 
bir an f8şalamıf.. Sonra. ~arçabuk 
kendini toparhyarak, dimdik ve res
mi bir tavır almıştı. 

Teofanos. ağır adımlarla Mihai!'e 
yakla,tıktan ıonra tevakkuf etti. Ba .. 
şını &eri çevirerek eteğini tut'ln ka -
dınlara: 

- Teşekkür ederim. 
Dedi 
Bu teşekkürün manası, kadınlara 

çekilip gitmelerini ihtar ebnekti. 
Kadınlar, derin reveranslarla odayı 

terketterl zaman, Teofanos. Mihail'e 
büsbü yaklqb. EJlerini, onun kılı-
cının bzasma dayadığı eert ellerinin 
üstüne koyarak derin ve mestane bir 
nazarla &özlerinin içine baktJ. 

- Bu menekfe rengi elbiseltr sana 
ne kadar yakışmıtJ Mihail! .. 

Diye, mırıldandı. 
Fakat •u anda Mihall'in zihni o ka

dar karlfllı: idi ki, HViillalıılıı b~ tak• 

dirine karşı çarçabuk bir cevab bula
madı. Bulanık nazarlarla, Teofanos'a 
baktı. Hafilce gülümseyerek: 

- Hakikat mi, Avgostam? .. Halbu
ki bu elbiseler bana o kadar yabancı 
geldi ki... Kendimi, bir patrik teşri -
fatçısına benzettim . 

Diye, homurdandı. 
Avgosta'nın kalbi, daha hilıl zalim 

bir şüphe içinde idi Hatta Mihail'in 
dalgınlığı, ona büsbütün endişe verdi. 
Onun gizli bir düşüncesi olup olma
dığını anlamak için, birdenbire: 

- Sevgilim!.. Seni biraz durgun gö
rüyorum. Yokaa, üzüldüğün bir şey 
mi var? .. Fakat bana kalına, her hal
de yorgun olmalısın? .. 

- Çok iyi keşfettin Tefo .. H·?:n üz .. 
günlük, hem de yorgunluk. 

- Sebeb?-
- Sebeb, oldukca mühim ... Bu gCl'e, 

henüz yatağıma girmiştim. Geldiler. 
Mozalon'un taraftarlarından bir kaç 
kitinin bir evde içtima ettikleriru ve 
bugün yapılacak merasimde Vesilevüs 
Hazretlerin• ıullwdde bwunmaı. iı-

H:A:KIKA:T 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 
TEPEBASI DRAM KISMINDA 

Saat 20,30 da 

OTELLO 

BEYOGLUNDA İSTiKLAL 
caddesinde Komedi kısmında 

Gece saat 20,30 da 

DA D 1 

RAŞİD HIZA Tiyatrosu 
HALiDE PİŞKİN beraber 

Bu akşam 

Milletçe Hava Kurumuna yapı
lan yardımın vardıitı rakamlar, 
başlıbaşına bir gurur ve Utihar 
vesilesi olmağa liyıkbr. Fakat bu
nun bugün yetecek kadar olduğu 
söylenemez. Her vesile ile hava .. 
cıhlı düşünmemiz Uızımdır. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkive için: 

Bir aylık 150 K\ll'Uf 
Üç aylık 400 • 
Altı avlık 750 • 
Senelik 1400 • 

Yahanc1 memleketler isin t 

Üç aylık 800 K\ll'Uf 
Altı aylık 1450 • 
Senelik 2700 > 

imtiyaz oahlbi ve Başmuharriri: 
Necip AU KUÇUKA 

Umum neşriyatı tdare eden 
Yazı işler! MOdilrO : 

Cemal Hakla SELEK KADIKÖY SÜREYYADA 
KENDİSİNİN GÖLGF.Si 

Vodvil 3 perde 
Heyet her perşembe Süreyyadadır. 1 

Basıldığı yer: 
~ Cumhuriyet Matbaası 

Gözden irak olan gönülden her vakit Irak olmaz. 
!\ti.sal mi arayorsunuz? .i,te. 

HACI BEKİR ŞEKERİ 
Gözlerinden irak olmasına rağmen 

Amerikalılar, bili. onun hasretini çekiyor. 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

TİCARETHANELERİ: 

Bahçakapı , Karaköy, Beyoğlu, Kadıköy 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
749 lira 64 kuru, keşifli Fen Fakültesi konferans salonu dam tamirinin 

açık ebilbne ile ihalesi 8/ll./1940 cuma günü saat 15 te Rektörlükte yapıla
caktır. İsteklilerin 57 liralık muvakkat teminat makbu:ru ve en az 500 liralık 
bu gibi it yapbğma dair ihaleden sekiz ı:ı:ün evvel İstanbul Vil!yetinden alınmış 
ehliyet vesikası ve 940 yılı Ticaret Odası ki~ıdlarını hAmil ol.malan. Keşli, 
şartname, mukavele projesi hcrgiin Rektörlükte ~örülür. (10220) 

( isi. Kom ulan lığı Salın alma Komisyonu ilanları) 
Piyade Abş Okulu atış yollan telefon irtibattan ve atlf işaretleme mal

zemesi 5/ll/940 günü saat 11 de ıtçık eksiltme Uo satın alınacaktır. Mu
hammen ketif bedeli 5599 lira yedi kuruştur. İlk teminab 419 lira 93 ku
ruştur. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve: 
saatte ilk teminatlarile bjrlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (9891) -Fen Tatbikat okulunda kalörifer, sıcak ve soğuk su tesisatı işi •111/940 
günü saat 10,30 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. Keşif bedeli 1953 lira 
75 kuruştur. İlk teminatı 146 lira 53 kuruştur. Şartnamesi hergün Komis .. 
yonda görülebilir. İsteklilerin belli l{Ün ve saatte ilk teminatlarUe birlikte 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9892) -&kerl Jhtiyac için aıaltıda yanlı yulaflar 26/10/!MO gunu pazarlıkla 
ısabn alınacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İ&teklllerin 
belli gün ve saatlerde kat'l teminatlarile Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. (9982) 

C i n ı i Miktarı Muhammen B. Kat'i Te. İhale 
Kilo Lira K. Lira K. S. D. 

Yulaf 
Yulaf 

100 9500 1425 10 
100 9500 1425 10 30 -18/10/!MO JIÜnU yapılan pazarlıkta talibi çıknuyan 30 kalem inşaat mal-

zemesinin paMrhğı. 26/10/940 tarihinde aa.at 11.30 da yapılacaktır. Şartn!\m!ıl 
her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on 
beş kat'i teminailarlle birlikte Fmdıklıda komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (10085) -Maltepe Abf okulunda yapılacak hanl(artn ek~ilbnesi kapalı zarfla 11 
ikinclte,rin 94.0 günü saat 12 de yapılacaktır. Keşif bedeli 12782 lira 41 
kuruştur. İlk teminatı 958 lira 68 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda herli(Ün 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat önceye kadar istenilen 
ve~aikle birlikte teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalına Ko
misyonuna vermeleri. (10256) -Askeri ihtiyac itin 31/10 1940 günü sa~t onda pazarlıkla küçük bir şarj 
makine!\i yapılmak üzere 14 kalemden ibaret motör dinamo vesair malzeme 
sabn alınacaktır. Şartname!'i hergi.in Komisyonda Jl'.Örülebilir. İsteklilerin 
belli ııün ve 5aatte kat'i trminatlarile birHkte Fındıklıda Komutanlık Sahn 
alma Komi~vonuna j!'elmeleri. (10255) 

( ~evlet Demiryollarr i. U. Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 1718,7-t (bin yedi yüz on sekiz lira yetmiş dört k~) 

lira olan 1250 şer aded Bü~ing NAC kamyon akümül3törleri için müsbet 
ve menfi plAklar 6/11/1940 c;arşamba günü saat 15 te açık ekslltme usulile 
Ankarada İdrue binasında satın almacaktır. 

Bu İşe girmek isteyenlerin 128,91 (yüz yirmi sekiz lira doksan bir kuruş) 
liralık muvakkat teminatla kanunun tayin etti~i vesikalan hamilen ayni 
gün eksiltme saatine kadar Komisyonda isbati vücud etmeleri lizımdır. 

Şartname Ankarada ~alıcme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve 
Sevk Şefliğinde, İzrnlrde lzmir mağazasında görülebilir. (10032) 

İstanbul Hava Mıntaka 

Depo " Amirliğinden: 
1 - Hava Birlikleri için 5000 çift er kundurası alınacaktır. 
2 - Pazarl~kla ihaleıti 4/11/940 pazartesi ~nü saat 14 te Yeşilköy Hava 

Mıntaka pepo Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - isteklilerin niimune ve tartnameyi Ştörmek üzere hergiin ve müna

kasaya gireceklerin 2200 lira muvakkat teminatlarını Bakırköy Me.lmüdür
lüğüne yatınp teminat makbuz.ile mezkllr günde Komisyona müracaatl("ri. 

(10217) 

tediklerini haber verdiler. 
Teofanos, hafif bir çığlık koyvererek 

olduğu yerde sıçradı. Hemen başını 
önüne eğerek, teliılı tel8şlı üç defa 
haç çıkardı. Korkudan titreyen bir 
sesle: 

- Sonra1_ 
Diye, mırıldandı. lfihail, şöyle dedi: 
- Sonra .. Derhal gittim. Evi bas -

tım. O herifleri içtima halinde yaka
ladım. Ve derhal hepsini astım. 

Teofanos, al tın örgü eldiven \er içinde 
sedef gibi parlayan ellerile, Miheil"in 
kalın ve adaleleti ellerini kavradı. Yu
karı kaldırdı. Ateş gibi yanan kızıl 
ve dolgun dudaklarını bu ellerin ü
zerine dayadı. 

- Sana o kadar çok minnettar olu
yorum ki Mihall ... Bilmem, bunu r..a
sıl izah edeyim. 

ken, diğer taraftan da kendine rlikkat 
et. Mozalon'un ölümü dakikasından 

itibaren, senin hayatının da büyük bir 
tehlikeye girdiğini aklından çıkarma. 

Mihail, dalgın gözlerini, tavandaki 
mouiklerde gezdirdi. 

- Ben, her türlü tertibatı aldım. 
Müsterih olabilirsin .. Acaba, Vacıilevüs 
Hazretleri daha ha:ıır değil mi? .. J\lü· 
sa.adc edersen, sordurayım. 

Dedi. Ve kapıya doğru ilerledi. Fa .. 
kat daha kapıya varmadan, 00.aı.lı;ın 
içeri sarayın Te,rifat Naıırı girdi. 
Yerlere kadar eğilerek: 

- A vgosta Hazretlerine arzetmek 
şerefile mübahi oluyorum ki, Vesilevüs 
Hazretleri, merasim salonuna çıkmak 
üzere hazırlanmış bulunuyorlar. 

Dedi. 

Teofanos; 

24 Birinciteırin 1940 ~ 

i i iyan o 
29 i lkteşrin 1940 Cumhuriyet 

Piyangosu 
lkramlyelerl hem bUyUk 

hem çetldll 
hem fazladır 

İlı:raml:re adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.588 
TOlelU 48 
müklfatı 

84.818 

ilıramlyo miktarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
6.000 
1.000 

600 
100 

10 
2 

250 

Yekun 

İkramiye tutar' 
Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000. 
40.000 

160.000 

480.000 
12.000 

492.000 
Bu plan xenııindlr. 60,000 liralık bir büyük ikramiye vardır. /t.yrt,, 

20,000 llnlık lkinol büyük lknmlye vardır. F.~er bıliblnl• bunlara erı,e· 
mezse gene müteessir olmayın. Çünkü 2 tane de onar bin lirahk JJtrıtDl1 .. 
yeler! lıazanablllrslnlı. Bu cekiliote dürt bıne 5,000 liralık ikramİY•:.! 
tane bin liralık, 80 tane 500 liralık lkram.lyeler vardır. Plinı tytce teUP"' 
ederseniz daha küçük lkranUyelerdekl tenevvüü açıkça •örününüz. 

ilınınılyeler mlktan bem büyük, hem çeşldlldlr. Hele orta Jkraoıl· 
yeter kuvvetlidir, fatladır. Bu fevkallde piyanıonun biletleri 8 biridcl .. 
teşrinden itibaren sat1111 çıkanlmıştır. Bu piyangoda mevcud 400 bid bl .. 
Jetten 84616 tanesi yani 21.1 mutlaka lknmlye kazanacaktır. Bu ıertıbd' 
tam bilet Z lin, yanm bilet 1 liradır. Unutmayınız ki tam biletler ikr' .. 
m.lyenin tamamını, yanın biletler J'U)smı alır. 

On tam biletli ve on yanm biletli kame1erle mutlıika amortilerl
0 

tamamım veya yansını ve belld de büyük tkn.mlyeyi kazanmak sut" .. 
tile talihlniri tecrübe lmki.nına maliksinlz. 

Cumhuriyet piyanrosunda bir yenilik olmak üzere 48 aded 250 ~ 
llrıbk teselli mükifatı ihdas edilmiştir. 29 blrinclteırinde Ank•"'; 
çekilecek olan bu zen..ın ve fevkalide piyanıonun hususiyetlerini 1 
eden 8 sahifelik broşürleri bıyi1erden isteyiniz. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavüldefl 

kaldırılması hakk~nda ilan ~ 
Gümilf yüz kuruşluJclann yerine gümüş bir liralıklar darp ve pi~'3 ~ 

k8fi miktarda çıkarılmıış olduğundan gümüş yüz kuruşluklann 31 ikinciıctı' 
1941 a.rihinde.n sonra tedavülden kaldırılmuı kararlaıtırılmıştır. e<l•,.;ıl 

.Gumu4 yuz kuruşluklar 1 fUbat 1941 tarihinden itlbaren artık t p" 
etmıyecek ve ancak yalnız M:-ılsandıklarile Cumhuriyet Merkez Bank.1111 

beleri~ce ka~ul,_ edi~~bilecektir. lll"' .. 
Elındc gumuş yuz kuruşluk bulunanların bunları Melsandıklarile C 

huriyet Merkez Bankası tubelerinde tebdil ettirmeleri ilin olunur. ozt6' 
.70025. (l 

Devlet Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğündeıı ;. 

Keeif bedeli «9979• lira .85. kuruştan ibaret Gemlik vapur iskelesi ~' 
•_•atı kapah zarf u~lile eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat. '~C 
hra .50. kuruştur. ihalesi 4/11/940 tarihine raı:ıhyan pazartesi ~il Ş 
15 te Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak 
Sab~alma Komisyonunda yapılacaktır. tıı" 

isteklilerin en az on bin liralık müma!'il bir iskele veya köprü irı~9 -fd 

ba$armış olduk1arını mübeyyin vesika ibraz etmeleri ve teklif mektub.,(I' 
bildirJlen vakitten en az bir 58at evve1ine kadar Komisyon Reio:lHi:ine tt"\d' 

etmeleri fartbr. Şartname ve teferrüab hergün sözü geçen KorrılsYo_!"u' 
görülebilir. / 

Kok Satıslari 
• 

EreV.li Kömiirleri İqletmesinden : 
t' 

Alıcılara bir kolaylık olmak üzere Yedikule ve Dolmabahçe gJ~ 
lerile Huköy kok fabrikalarında ve Kuruçeşme depomuzda da kok satı,l 
baılannuştır. 

Dolmabahc:e ıtazhaneslnde be, tona kadar. 
Yedikule .aazhanesinde iki tona kadar. 
Hasköy kok fabrikalarmda bir tona kadar, 

Satıtlar yapılmaktadır. d' 
Galatada yeni Yolcu salonunun üçüncü katındaki idare merkezip-ıj.ıd~ıd' 

eskisi gibi bilU.mum 58b.şlara ve Kadıköyiinde Pazar yolundaki dePo111
1t-&l 

da Kadıköy ve Anadolu yakası satı~lanna devam edilmektedir. ~ 

Mihail, ağır kılıcını 50) ellle kavra
yarak yavay yavae İmparatoriçeyi ta
kib etti. Büyük salona geçtikleri n
man, orayı dolduran hükö.met ricali, 
yüksek rütbeli rahlbler, şehrin eşraf 
ve muteberanı, ordu Generalleri, Tek
furlar, yerlere kadar eğilm1'lerdl. 

İmparatoriçe, oğlunun henüz boı 
bulunan tahtına doğru ilerledi. Tahtın 
sağ tarafındaki altın i!Şlemell abanoz 
koltuğa yerleşti. Mihail'e de tahtin 
sol tarafına geçmesini işaret etti. 

Tam o anda, salonun büyük kapı -
~~ndaki ipek perde bir tara.fa çekildi. 
ününde, yalın kıhclı varanglar oldu
ğu halde, küçük İmparator düx beyax, 
kısa bir gömlek.le içeri girdi. 

Her taraftan: 

- Yaşasın Vasilevüsl .. 

runda, yukan kaldırdı. O anda= 

Ey mukaddes hamiınlz... ı ' 
Ey hükümdarlar hüküındarıJlll' 

nası. A 
Meleklerine emir ver. dlP' 
Vasi1evüs'ün üzerinde kal15 

.io( gersinler. . ;Jıi ,.,. ; 
Diye, bir illihi başladı. BU ~l yl_ ~:, 

l~~irken, Başma~ynci o elb~. ııv-cP 
çuk İmparatora gıydirdl. SoJ1 dJJ1'
çalardan birini do.ha açtı. 0t .;ıfc~ 
erguvan reng_inde bir harman ~ıl'tp 
Harmaniyi Imparatorun oJ1l ~i" 
yerleıtirerek elmas tokalar~bi c~ 

Diye, mırıldandı. 

Fakat bu sözleri söyleyen, Teofa -
nps'un sadece dudakları idi. !<a!bin
den ceçen düşünceyi söylemek iste
seydi: 

Sesleri yÜkseldi._ Sağ koluna, saray 
- Pekili ... Merasını baflas1n. Nazırı;. sol koluna da başmabeyinci 
Diye, emir verdi. girmiş oJan çocuk İmparator, gayet 

Bizans taht ve tacının ~ di ıiP!.f" 
bu sekiz yatında çocuk. şırt_' };.tJ~ _M 

elbi~eler giydirilmiş olarak bır ~I~ 
ya benziyordu. Bu kukla, ~r ra .. 
bulunanl~rın önünden a~ır :edir~ (il 
Sonra. dort basamaklı bır - eı"., .. 
zerinde bulunan muhlc~rı~i itt' ;,,ı 
tahtına ~ıkarak yerleşti. Şı~ ı1U .. 1'1, 
Pılmok lizım geldiğine d~ır iJı1P"" 
almak için, gözlerini Valide ~ 
toriçeye çevirdi. .,,e r-ı ıı' - Anladım, Mihail. .. Artık tamamıle 

kanaat getirdim ki, oğlumu cidd>!n si
yanet ediyorsun. Ve onun b~ındaki 
tacı kapıp giymek istemlyorsun. • 

Diyecekti. 
Teofanos hAdiseye büyük blr alaka 

gösterdi: 
- Düşmanlarım1nn, rahat durma

yacaklarını ta.hmin ediyordum. Fakat 
bu kadar cür'et göstereceklerini de 
ümid etmiyordum. Rica ederim, Miha· 
il. Bir taraftan evlidJmı llyanot eder-

Te,rifat NaZll'l, çıkar tıkmaı:, büyük ağır adımlarla ilerliyordu. Ve lmpa ... 
salonda keskin boru sesleri yükseldi. ratoru, ellerinin üzerinde sırma i,le
Bu ~sleri, merasim esnasında okun - meli bohçalar tutan sara}" erbiru ta .. 
ması mutad olan ilılhl sadaları takib kib ediyordu. 

etti Çocuk İmparator, salonun orta51na 
- Çıkalım, Mihail. gelince orada durarak bir haç çıkardı. 
- Çıkalım ,Avgosta. O zaman, başmabeynci geriye döne ... 
Teofanos, kapıya doru Uerll!di. Mi- rek, eller üzerinde tutulan bohc;alar

hail, yan tarafta bulunan oda kapısı- dan birini açtı. Erguvan renginde bir 
nı açarak orada bekliyen kadınlara elbise çıkardı. Bu elbisenin göğ.ıünde 
haber verdi. Kadınlar, derhal içeri ı altın. ile işlenm.iı (Hazreti M. erye\n) in 
koştular. Teofanos'un, altın ve inci- resmı vardı. 
lerle itlenmif olan uzun eteğini tuttu• Başmabeynci bu elblseyı omuzla -
!ar, _ rmcfan tutarak, İmparatorun huıu • 

Teofanos, arbk memnun rı ,ıct~' 
lerihti. Tahtın basamaklar;

1 :ıµ~ 
cunda duran İmparatorlt.1 i\I 

bine hitab ederek: ıt•tl•~~ 
- Haşmeiltl Vasilevüı ~aoJc:">""" 

imzaladıkları emirnameyı . ~ 

DedL •~' 
Baokitib, elindeki uzun ,r pıııl' 

1 a~b. Yüksek sesle okutnaY dıı''~ 
(Do ...... 

':::=-. 

MİLL~ 


