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l>ii_,unu 
'1111umi~enin 
1011 enltazı 

~NKARA TELEF~NLA~I 

Cumhuriyet hayra .. 
mini Basvekil bir 

' 
nutukla açacak 

Cumhuriyet bayramı paıarte•I gü
nü ıaat 13 te B..IJ\"'ekil doktor R~fik 
Saydamın bir hitatı.lilo başlıyacaktır. 

• 
' 

ı Et fiatları neden düşmüştü, 
şimdi neden yükseliyor? 

Demir tel ve kuru 
ot . buhranı 

Bu yüzden İstanbul civarındaki koyun 
• 

Yazan: Kemal TURAN 

~ eçen pazartesi Ankara 
~ Belediye reiai, milli 

l.ı;,,• bankaların mümeHil -
ı,.h.' davet etti. Toplantının ıe
~ 111 İdi: 1933 te yapılan an· 
liııe ·~.• ıröre, Türkiye büküme
~·~"t•n Osmanlı borcları İçin 
l,33~ ere beter yüı franklık 
bıııı 3;s3 tahvil verilecekti. Bu· 
lilt., ,394 adedi Fransa, ln
~9 s2i Belçika ve lıviçr~deki, 
lııiİı adedi Almanyadaki ha
ıı. ••k. ~erilmiştir. 89,545 tahvil 
'lıtr, ... "ile mübadele edilmek ü
~"lt> l~diye kadar bekletilmiı 

Milli Şef İsmet İnönil bayram günü 
saat 12.30 da Mecliste tebrik!eri ka
bul edecektir. Btiyük ıeçid re~mi sa
at 15 te batlıyaca.klır. Ayni J?ece Parti 
tarafından Ankara Palasta ve Hıılke
vinde iki auvare verilecektir. 

sürüleri uzak mer'alara sevkediliyor. 
Geçen gün, ot bulamıyan bir koyun 

Ebedi Şefin ölümüniin İnııiliz Sidney remi inin batırdıiı İtalyan Bartolorneo Kolleoni kruvazörü taciri elindeki hayvanları kesip sattı 

n!i!~ıAta~~~~~~~ün 
1
_ Bitler - Peten ~ransız Hariciye- İngiltere üzerinde ml~~,r~~:~ev:t=ı:.daı.:~~~:;e: 

llıutacaat olmadığından an• 
'Y• &öre bu günlerde mü-

~
ıaınana ui ataktır. Bun

~;;, &eri lal n .S~~,!192 tahvil 
'~•deki hiıni\llorle devlet e

~ ır~ Bu miktar yukandaki 
'ttiğ!"1-ta gllrt!' akıeriyeti t94kil 
t~d 'l'ld~n borcun umumu üze ... 
I,,; • ~eni kararlar vermek şüp· 

kinci yıldönümünde büyiik bir lhtıf•l mu" la" katı sı"nden B a u d o ,· n . hava faalı"yetı" diği maliımdur. Dah<ı bir ay evvel dağ-yapıJac:aktır. Bu münasebetle haıırJa- lıc etinin kilosu 55-60 kuruta satılır-
nan programa ıcöre 10 ikinciteşrin pa- ken bu fiat birdenbire 35-38 kuruta 
.. r günü aabah saat 9.30 da bütün Hikkında resmi Fransız k"ld" . !tadar dü,mü" fakat gene so-ss kuru-Halkevıeri ve H.lk odalarında ihtüal- fi.il 1 1 yerıne Orta İngilterede bir fehir .. iırlamıt bulunmaktadır. Bu aidişle 
ltr tertib olunacelctır. ToplRntı yerleri bl•v • !V ' iiaUarın 5-10 kurut, hatat daha fazla 
ne Atatürkün bü.st ve fotoğrafları ko- le ıgı L 1 ld. taarruza ug~ radı yükselmesi ihtimali pek kuvveWdlr. 

~ il ekaeriyetin hakkıdır. 

nacaktır. Nutuklar aöy1en~k ve bet Vichy 26 (A.A.) _ Başvekaletin teb- ava ge 1 Bir arkadatınuZJ et fi.atlarının yükse 
dakika da_ aya~ta ıilk.Ut ~lecek~i.r. liii: lio ve dü.tüt sebeblerini öğrıenmei;e me 

Bunu mut••kib Milli ş f •· t In Londra 27 (A.A.) - 26- 27 teşriniev- mur ettik. Bu arkad ... ~ ... n Y•Ph .. 
.. ... .. .. e .... ,me - Şan!W>lye Hltler ile Mareşal Peten Londra 27 (A.A.) - VJchy'den bildi- ı · d.. ı ~·- •• 

b~Y •ne 1933 anlatmuına ıöre, 
~ """ Umumiye meclisine iı
~· •decek Türk hiımillerin ve• 
~~~illi bankalar ıeçecektir. 
~ • ıuılaıma, milli banka· 
ııl ..{"" Türk hamillerini tem
~! ••eklerini kabul etmtıtir ve 
dıı,; tce nıilli bankalar yukan -
S;'"k~mlara göre bu borcun 
la33 Ylt.ıni temail ettiklerinden 
>,-...; tırk bordan denilon dü· 
dt "~uıniye meıeleıi Ü2.erin· 
~l iyetJe her teye karar ve· 

onunun Atatiltk h kkmda. d ttix.: ve gecesı uşman tayyare eri bilhasA tetkiklerden aldıllh neticeleri kayde -
. a ıra e ır;• arasında 24 te,rinievvelde von Rib- rildığine göre. Fransız Hariciye Nazırı Londraya ve orta İngiltereye hücum •• 

hit~be ~k~acakbr. O gün 'fBZetEler l bentrop ve Laval'in de huzurile ya- Baudoin istifa etm~tlr. Ba,vekil mua- ş1 dir --·-1 kar diyoruz: 
... hıfeler1nı kalın siyah ,.."""eveler i- pılan go"'~;•me yu"'···ek ne'"ket h'vası etmi er .. Tai:UıULJ.ara anlık basar bd h l k dd . .,.. ·~ · _. ~ - "' vini Laval Hariciye Nezaretini der.ıh- b b lan t Har en sonra er y yece ma esı 
çıne alacaklardır. Radyoda da c;alA;t içinde ~reyan etmiştir. d l . tir asmaz aş mış ır. gı'bi kesim hayvanları üzerinde de tröst 
Çalınmıyac k ln • h he e ey emış · Londra nuntakasındn bazı evler ve 

• • 8 ".e ya 12 a,ant a r - Maref81, mevkiine JAyık ihtiram me • • • .. ~ . yapmak istiyenler pek çoktur. Bunlar 
lerı venlecektir. Radyo, •ynl güniln ruimlle kabul edilmiştir. İki devlol I Alman • Fransız ıııbırlı- ı dukkinlar luı~ra ugramıştır. Btr ka_ç •endilerlne müteahhld ıüsü vererek 
akfllmında, Atatürkün Cumhuriyetin . . d ki .. .. d . T )'angın çıkmış ıse de derhal sondurül .. da ,

1
_ rPtın arasın a goruşme e vazıyet ve ,,,. • • . B k iti 1 . 1 . . y .. Anadoluda mütemadiyen koyun topla .. 

onuhn_cuh.ytubeın . kTurdik tnl:~;tin• ykalpdbğl bilhassa Avrupada sulhu yenid•n kur gınin mahlJeli ne im•ııı? muştur. ır aç f o muıtur. ara maktadırlar. Hatta bir kamı bunn da 
tarı ı ı a yı en seaue na e e- k tal • t tk.ik tib. tu T lıların adt?di çok değildir. Orta İngil - . 

ktir ma vası arı umumı e e ı - Lo d 27 (A.A) V'şl'd terede bir şehir büyük bir taarruza kanaat et.miyerek l&tanbula gelmlfler, 
ce İhtiİA\ günü. Ebcdl Şefin AnkAra • t:11~~~tu~. İki muhatab işbirliği pren- len ~~rlere &öre: Alınanı - ~~a;;~ uğramıştır. Şehre çok miktarca aWan tehrin ihtiyacına tahsis edilen koyun
dald muvakkat kabri halkın ziyare • Bınpı uzetarıtnbdilce m1 utabıkb"l~~lmışltartltik~· i,birliğinin mahiyeti politik ve diplo- yangın bombaları yangınlann çıkma- !art da yübek fiaUa almak için sahlb-
tine at;ık bulundurulacaktır. tunun aktı fal' man ı ;ı.ııare e matik olacak

1 
aakeri olmıyacaic:br. 11na ıebeb olmuştur. Bu yangınlardan !erine müracaat etmltlerdir ve balen 

ıa,vekil ikhsad OUKabine toplandı Beynelmilel telgraf :;~:~·~~:~~ı:~~~l~~:·y~~~ paur:T~i~~~~D~AR 
•r, 

~~~•ra Belediye reısmın da
~ t~Planan miUi bankalar 
~ ... illeri, kendilerine izah e
~ "'••cleyi tetkikten ıonra 
~.ı.,,.•. Umumiye mecliainin va
i, if ilıı •hu ııünkü fUllar için· 
S:,' •• hirnillerin hukukunu 

Yekilelinde .. 1 • uğramıştır. Alınan ilk raporlordan öliı Halen İatanbul civannda 280 bin bq 

Başveltil doktor R•lik Saydam dün Mareııalla Laval izahat ucret erı artıyor ve yaralıların milctan fİmdiye kadar ke•im !ıayvanı bulunmaktadır. Bunla-
öileden evvel iktı,..d Vekileti~ git- T bu "tehirde kaydedilen zayiat rn.ikla· rın 115 bini İunitle Kandıra, 120 bini 
mit ''e Vekilin makamında Tic1ret ve Yerdi Heli!iinki 27 (A.A.) - 1 klnunuev- rından faz.la olduğu anlaşılmaktadır. Suna ile Yalova arasındaki mer'alar-
Ziraat Vekillerinln de lttirak ettiti velden itibaren beynt'lmilel tel~! Ye İngillerenin cenubu ıprk.i ""llıntaka- da, 45 bini de Şilenin K.anmu mer·a-
bir toplantıya re-islik etmiıtir. Vichy 26 (A.A.) - Havas b1ldiriyor: telefon muhaberatı için !tullanılan al- ıınır. bir çok noktalarında çıkan yan- tında ollamaktadırlar. Eskiden mez-

Nazırlar heyeti bu gün saat 17 de tın frank 12 yerine 16 F"ın1~nda markı gınlardan muhtelif evler ve dükk&nlar baha civaruıda ve Okmeydanında k\il-

tdenıiyecek bir vaziyette» 
~ e Türk himilledn hu
~lın da maliyece c:ınniye~ 
~~ ~~•rıdığına ııöre ıneclutekı 

,1 a~'Utteııilinin vücudüne ma· 
~· t·ıı. •dığına karar vermiJler· 
~ı y •.kika bu toplantıda Ma
't Ilı •kaıeti, chükUınetin mec
~t"du vazifeleri. nıevcud 
~~\ ~llardaki eıaalar dahilinde 
"\ h ••ar verdiğini ve hamil
~ hlıkukunu teminen lazım 
~ •ld •r. türlü tedbirleıin alın • 
l\ "'iiı.ı "~nu• reami bir tebliğ-

T 
'I toPlan.mıştır. Mareşal Peten ve Laval esasına .ıare hesab edilenktJr. hasara uQramlflır. Bununla beraber liyetli niiktarcla koyun bulunurken 

\l'..;;ı. • l'i•}er ilo von Riblr'\r"l> jıu- J 1 H d" 1ı ... utın yekunu mühim delıildir vo ftlind> bUnlar• o4..ıi o1-5 bhil - • 
ruril• yapbklan ei!rllfin• baklumü l- a n ar in ıs- ku<banların adedi azdır, mektedir. Çünkü buralarda mec'a bu-

d, .,;>•ıllere bildirıniı. Ayrı· 
1""1 • • 

ı..,Uı· •tmıttır. 

mühim bir 
makalesi 

Madridde çıkan 
Telgraf gazetesi 

ne diyor? 
Laval, Kuisling rolü 

OJDaJOr 

L.~~dba~kalar mümeHillerinin 
"i ı..; •kı toplantıda verdik -
~l, -.., kendiaine 1933 anlat· 
:\ı t hlnız hamiller• alacak· 
~ o••i vaıifeıi bırakılan Dü- Londra 26 (A.A.) - Times ıaıeleol
~tı~~Urniye meclisinin ilıası n1n diplomatik muhabiri vaziyeti fU 
~ ı..~ '. Hİlmillerin ekseriyeti; ıeltilde tahlil etmektedir: 
~d'iı~aı bir tava11uta mahal ol• H(tler"tn Vichy şeflerile yaptılı ikinci 
l""l~tlllı \re Türkiye maliyeıinin mülikatlan Laval'e aalı günü bır tek
~lııJ. 1 t•nıin etmit oldu~nu lifte bulundutu ve Petain'in dün bu °' .., a d hu"u!l"ta teı(sil;it istediği anlaşılmakta -
11. "'-' ~a aki füzuli tavauu- lh ti 
"iti •• •alaıdiğini de ifacle etmit dır. Bu tekliflerin •U şar arını ihtl-
~ "• va Edip etmedikleri henüz mallım de· 
' ~ gU.e de !fitler'ln Avrupanın ainde ye· 

' Olı.q 'r•rda, F ra m mağ • niden iman için Fransanın yardımını 
l·tı..;_\I'-~' Pariain iıgal altında temine çalı.ttığıru tahmin etmek müm· 
sı~ı.:~ Rarb Avrupaaındaki kiindür. 
~ lı.ı ııı Pariıle temast•n mah· /ki atratejik uaul 
~ 1ıı;• tnüeaair değildir. Ka• Laval ve bazı nazırlar galıblerle sıkı 
\ ~~•di, 1933 Türk borc• bir ı.btrlıgl yapılması taraftarıdırlor. 
~>td •ilerinin ekıeriyetinin Pet.ain ile Weygand görünÜ'4'1 göre ayni 
~'litt e bulunmaıı ve bu ek· fikirde deği.ldirler. Toplantıların j:ayesi 
~1,İti ~la.ca.ğını tahıil yolunda •ıeya neticesi hakkında tahminlerde bu 
t."' tı),· k "d" .~ ı -~ ı arar vermeaı ır. lunmak: beyhudedir. Bununla beraber 
ttı._ •. h, ~u ekseriyet kendi ken.. bu görütmelerin aiyui ve stratejik de
;:ııt t:' .olmayıp devamlı bir korlerının tçlnd•n b•u manalar ıstih-
1.~litl,; llıtn edilmittir. rac etmek mümkündür. 
•""Qı,._Y1 •ııiıı harici mübadele Evveli İnailtereye yapılan taarruz 
}: ~..., tı Hitler tarafından beklenen neticeyi 
.'., iı;,1 

1 Yakından takib eden- vermlt olsaydı. bu diktatör, Franko 
,.·~ .l,•r ki, hük. um· et, 1933 1'r "'Q ile bulu,mak üzere Fransadan geçmek 
~He. cu tahvillerinin her a- kül{etini ihtiyar etmezdi. Bu mUl&kat, 
'\: t~t\ ltı~ayyen niıpetlerde Hitler'in İngiltereye karfı cephed~n ya. 
b~i ,

1
' tttıneıini teıvikle ek· pılacak neticesi tüpheli bir ta&.tTuı.la 

l "ii,1ın de •!mittir. İngiltoı:ıoye başka bir cepheden hücum 
~ı l'ıl~ Umumiye meclisinin için. ba,ka yollar bulmak tıklan ar~
·' \il 2 110da tereddüd ettiğini aôstermektedır' 

~İ "I,· 9,450 Türk altını· Almanlar fimdiye kadar iki •tratejik 
• b ~ ı YÜz bin liran1n ta- metod ilin ve takib etmiolerdir. 

\ tırltt arruf edilmesi demek- Bunlardan biri, flmdiye kadar mu
~"'1~ ),-· hayaıında böyl~ bir vaffaltiyetle tatbik edilemiyen Rbluka-

lb;ı;, "Yük ehemmiyeti ol- [Arkut sablfe 3 ıütun 1 de] 
~ i ~I a., ••beble kararın 
~ d.ı, Yrııeıi üzerinde dur • 

';.."'-~~.Yerindedir. Bir fOförün 1400 lirası 
~ \f'l, ••rayının merhamet· 
~ ~t~ '\. !s54 ı •. ~·tlıy•ın çalındı ve bulundu 
,ıal "ı•ııı Y ek aıır ıçınde ar• Ikyaııdda oturan şofür Ihsan dün 
~· ~' l'tt:z bir hale retir~i. büyük bir telJ• lçinde zabıtaya nıüra-
( t ı t't\ ı~hrern kararnamesıle caat ederek iç1nde 1400 lira bulunan 
~ ~\t '. 1 Veıayet kabul edil· çantasının çalındığını söylemittir. Der
-~, "\ı \t l'JYete kadar devam ~ hal Iaaliyete seçen memurlar, bir aa-
1 t.ı ltı~t~~)'et; Düyunu Umu- attfn daha az bir zamanda para)ı Kü
~ '\fııı 111 denilen bir tetek- çükpazarda oturan Hü.eyln adında bir 

tıl~ ~an İatiklal ve erefle tabım çalc!Jtuu tespit etmifler ve ya
\. ~ı..ı;tııııy•cek b• k"l~ kalamı,lardır. 1400 lıra hiç nobnsı• 
"'ıı;) d~. Hw.· ır fe 1 .~ tat- olarak sahibine iade olunmu.ıtur. Hiç 

t), umet, Duyunu ı ümid etmedij:i halde paralarına tekrar 
[<\,~Ynl~n vergilerde kavuıan İhaan 1tvlnclnden •ilatnlf ve 

IOlıiıe Z sütun 1 de] polise tatokl<ilr ttmiftlr, 

Uhat vf"rmi;lerdir. Na,...ırlar heyeti Ma- Bn,ka yerlere yapılan milnferid hü- lunmadığına ıöre, 'koyunların kuru 0 t .. 
te'81 Paten ve Laval'in beyanatını cumlar az has'.arı mucib olm~htr. Kur ... 

müttefikan tasvib etmiştir. tandan avrılıyorlar hanların adedi azdır. 
Hu

"r Fransızlar sulh Gece düşmanın bir bombardıman 
tayyaresi tahrib edilmiştir. 

h d 
• • k b 1 Şanghay 27 (A.A.) - Bombaydan Diğer cihetten bir gece evvel yani 

mua e esını a u öğrenildiiiine göre, bir çok Japonlar 25-26 geeesi bir dü.şman tayyarosinin 
İngiliz Hindistanını terketmekte, bir daha düşürüldüğü öğren.il.mlştir. 

elmiJorlar 
Londra 26 (A.A.) - .Röyter•: Hür 

Fransızların ,efi General cie Gaulle'iln 
umumt k"rargihı tarafından npşredi
lf'n resmi beyanatta şöyle denilmek· 
tedir: 

Hitler. Vişi hükU.metine ·Fransa -
nın ve Fransız İmparatorlu~unun ban 
kısımlannın kat'.i surette terkedilme
aini• ve hava ve deniz ü~leri veril
mesini tazammun eden sözde bir sulh 
muahedesini zorla kabul ettinnck ar
zusundadır. Bitlerin doğduğu topra
jın parçalanmı..ıunı ve tahakküm allı
na airme-"ini arzusu ile kabul edecek 
bir tek Fransız bulacağına inanamı

yoruz. 
Fransız hür kuvvetleri, Fr:ıns"'l adı

na ıu ciheti beyan eder ki: Hür Fran
sız 'kuvvetleri Fransarun ve Fransız 
müstemleke arazisinin her hangi bir 
parçalanmasını keenlemyekün adde
der. 

Fransa ile ebedi düşmanı arasında 

doğrudan dotnıya veya bilva!lıta her 
türlü Iıtirakl bir hıyanet te18kki 11y
ler. Düşmanın Fransaya zorla tahmil 
edeceği ciddi ıartları her ne olursa ol
sun müttefikler yanında mücadeleye 
devam azmini nan eder. 

Almanvaıra göre, siJasi 

f 3alivetin spa.ı:ı~leri 

ne imis? 
Ber!Jn 26 (A.A.) - D.N.B bildiri

yor: 
Pnliti.;l"'hfl' lınn ntnlom:\tic;ch,. 'K:or-

çokları da gitmeğe hazırlanmaktadır. 

respondenz yazıyor: 
Hitler ile ştarbt Avrupan1n iki bü

yük milletinin devlet adamları arasın
da, dünkü Avrupa harekat sahnesinde 
vukua gelen buluşmalar, tarihl ehem
miyetleri haric, yeni bir Avrupayı a
çaeak. olan bir inkişafın sembolüdür. 
Düşman, buJ{iln Avrupavı teşkil eden 
tek cemaate kartı mücadeleye devama 
artık yalnız Avrupa dı,ı.nda yelten
mektedir. 

Hitlerin General Franko ve Mareşal 
Peten ile yapbA't Jtörüsmelerde, man
bkl surette, bu RÖrüşmelerden evvel 
gelen bütün a'keri ve siyasi neticeler ... 
den doğmaktadır. 

Mihver devletlerinin t:ivaS(>tinde, ya
n yolda durmak idPt değildir. Bu si
va!'IE't i!'lf'. yük..c:ek kanun olarak yalnız 
kendi milletlerinin menfaatlf'rini alan 
bir Avrupa varatmayı istihdaf eyle
m,.kft"dir. Heyeti umumiyenin lehine 
c;ahşmak istiyen bütün unsı.1rları iş
birHRine dahil etmek bahhı mevzuu 
oldulu zaman, maz.lye kat'i bir son 
verilebilir. 

Bununla beraber, Avnıpanın tesa
niidüno ve ~e18mrtine giden volda ma
nia teşkiline devam etmek cür
etkiırlığında bulunan İn~ltere -
nin kuvvetine karşı amansız har
be devam olunacaktır. Ne en
trikali'r, ne de a!'lkeri harekat, bu 
inltlşafı durdurmıyacakttr. Bitakis, her 
nasıl olursa olsun muhasamat. bu he-4 
defe varmak için yapılan fl(ayretleri 
ve her türlü düşmanlığa ve husume
te karsı Avrupanın tesanüdünü an-
r;ılc dPh~ edecektir. 

Fırflna devam 
ediyor 

Marmara ve Ege denizlerinde birkaç 
gtindenberi ba,layan tlddetli lodos fır
tınası bugün de devam etmiştir. Bu 
ıebeble limandaki nakliye ve tahmil 
tahliye iflerinde aksaklıklar olmuflur 
Kadıköy ve Adalara vapur seferleri 
devam et.mi$ ve bazı rötarlar olmuştur 
Yalovaya giden vapur saat 9.15 te 
Köprüden hareket etmlt, fakat havanın 
bozukluğu yüzünden bir müddet Bü
yükrıdada lodosun hafiflemesini bekte .. 
miştir. Dün batlıi;ını yazdığımız Yu -
nan gemisinden başka Silivrtdc Gölcük 
isminde bir motörün de batmı.f olduğu 
öjlrenilmlıtir. 

Milli Müdafaa Vekili bu 

sabah fehrimize geldi 
Millt Müdafaa Veltill Saffet Anlıan 

bu sabahki ekspresle Ankaradan ıeh
rimize gelmif ve Haydarpaşada kar,1-
Janmışbr, Vekil bir müddet tehrimi7.de 
kalarak Vekalete bağlı müesse!'lelerdP 
tedtikler yaptıktan sonra Ankaraya 
dönecektir. 

Bir İsveç vapuru battı 
Stokholm 27 (A.A.) - •Preruea 

Ragnhild· adındaki Norveç: vapuru, 
Haugesun yakınında bir mayine çar
parak batmıılır. A1tı yolcu telef ol
muştur. 

Tramvay arabalarında orta kanapeler kaldırı1dığı hal de1 durak yerlerinde tramvay bekleyen kalabalık ıene ek
ailmedi. l'.ııkanya koyduiumıız realm, dün ııabab bir ista ıyoııda tramvay bekleyen mekteblileri ıöstermekledir, 

-,· · ... 

Küçük hırsızlar 
11, 12 Jaf ındı iki kız 

BakarköJde bir eve 

girdiler 
Dün Bakırköyde bir vak'a olınut, 11 

ya,ında Feriha ile arkada,ı 12 ya,ındı 
Saadet .kapalı bir evi açmak ve hırıızlık 
yapmak ruçile yab.lanmıtlaıdır. Vak'a 
.,öyle olmutlur: 
Hazırlık sok.ağında 25 num~ralı evde 

oturan Münevver dün akfam evine 
geldiği zaman sokak kapwrun açık ol• 
duğunu görmüş, hınız girdiğini hisae
derek polisi haberdar etmiştır. Biraız 
sonra gelen memurlar yt.ıkan çıktıkları 
u.nıan kadının 18ndığının açılmı, ve 
darmadalın ediltnlt olduğunu ıiir -
müşlerdir. Derhal tahkikata alrışen po
lisler, hırsızların o civarda oturan Sa
adet ve Feriha ismindeki ilci kız çocu
ğu olduğunu tespit edip suçluları ya
kalPmıtlardır. Çocukların evlerinde 
yapılan aramada efyalar tamamen bu
lunmu• ve sahibine iade edilmt1tir. 
Hırsız kızlar yarın adliyeye teslim edf .. 
Jeceklerdir. 

Gümrükte bir suiistimal 

lahkikah 
İatonbul Gümrükler B8fl1lüdürlüğü 

servislerinde bir ıuilstimal yapıldığı 
haber alınmıotır. Suilsüm.alin pal itle
rinde yapıldJğı tahmin edilmektedir. 
Bunun için Gümrük ve İ.nhiarl&r Ve
kileti müfettişleri bir haltadanberl 
şehrimizde tahkik.ata batlamıtlardır. 
Hidisenin mahiyeti Maliye Vekllı.?tinl 
de ali.kadar eltili için bir kaç gün• ka
dar Maliye VeklleU müfetU.lerinin de 
tahltikata başlamaaı mubtemeldir. Sul
l!timal tahltikatlle aakadar bir zat f\ln 
lan töylemittir: 

,._ Bir haftadanberi Veklletdı ba .. 
vale ettili bir tahltikatla m•ıı:ul bu -
lunmaktayız.. Suiis:limalln mevı.uu hnk.
kında malilinat veremiyeceiim. Tah .. 
ki.kat maliye müfetti,lerile müşterPken 
yapılacakbr. Maliye müfetU,l<rl pek 
yakında latanbula gelmit bulunacak
lardır. HBdise Gürnrilk Ba'1!\üdürlülü 
servislerine ıid bulunmaktJdır,• 

Marefal İngiliz Krah, 

Peten'e bir mesaj 

gönderdi 
Londra 26 (A.A.) - Reuter bıldirl-

yor: 
Kral Altıncı George'un Marqal Pe• 

tain'e bir mesaıi göndermiş olduiu1 

Londrada salihiyettar blr membadan 
teyld edilmektedir. 

Ötrenildiline göre, bu mesaj, bir le•
çi ve Fransız. milletine ıslırabları kar· 
~ısında bir sempati mesajıdır. Majeste, 
ayni zamanda bu mesajında, Fransa· 
nın iyiliklerini payla'8caiı nihai uf.e
re tam itimaduu da bildlrınittir. 

la beılenmesi lhımdır. Fakat celebler 
ot tedarikinde büyült mü.şkülit çeknıek 
tedırler. Uzak mesafelerdeki mer'alar 
da k1fi miktarda biçiltnlt ot meveud 
ise de bunların İstanbula gellrtlmesl 
miıtnlı:ün değildir. Çünkü otları balya 
yapına kiçin lhım gelen demir tel bu 
lunamadıtındill\ celebler otu koyunun. 
yanına getirecekleri, yerde koyunu o 
tun bulunduğu mahalle gôtürmek mec 
buriyetind11 blayorlar. Onu niçin mer 
alardan ancak ilcitor ııfuılük ihtiyacı 
karfılıyacak kadar koyun i"tirJ!ebill 
yor. Bu da pek tabii olarak e5ki5ıne niJ: 
pelen daha ııüç ve daha ınaarafh ol 
maktadır. 
20 GtlN EVVEL ET FİATLARININ 
DÜŞMESİNDEKİ SEBEBLER 

Erıurumdan külliyetli milctarda ko 
yun getiren celebler İstanbula glellp de 
kuru ot buhranını görünce fqtrdılar. 
Çünkü hayvanlar aç kalacak ve binne 
tice kilodan kaybedeceklerdi. Adam 
·cağızJar düş:ündüler, kilo kayb!l!t.""D~k 
tenıe fiatları kınp mallarını elden çı 
karmağa karar verdiler. Mısırçartısı 

ıtnnda bir dükkan açıp 35-38 kuru .. 
Et satmala ba,tadılar. Bir kısım ser 
maye5iz kasablara da bedeli .sat:ld.ıktan 
sonra verilmek üzere et verdiler. İşte 
bu koyunlar biter bitmez plyag yeni 
den yübelmeie başladı. Ve h1ll da 
yükselmekte devam etmekt.edir. 

Yukandi yazdılımız gibi i~tanbul 
celeblerile müteahhidiz diyen adam 

!ar araiındakl pazarlık uyu"1r da bu 
ko~"UllU.n cı. aa!Q> alırlarsa polr ya 
kında •t fiahnın daha pek çok yüksel 
m~s.ine intizar edebiliriz. 

ltalyada bir Alman 
ihtısas heyeti 

Livourne 27 (A.A.) - Stefaıü ajan 
ıondan: 

Bahriye zabitlerile llimlerden nlü 
rekkeb bir Alman tekn!Jı: ukerl ko 
misyonu, buradaki harb inşaatı fab 
rikalarile deniz akadetni5İnl ı:iyarel 

etmiştir. 

Ucuz ilanlar 
«Hakikat» 29 birinci· 

tetrin 1940 salı günün· 
den itibaren okuyucula· 
rına yeni bir hizmette bu· 
lunmağa karar vemı.it

tir. it ve itçi arayanlarla 
her türlü alım, satım, ki· 
ra ve sair itleri olanlar, 
«Ucuz ili.nlan ımızdan 
istifade ederek· pek u
f ak bir para mukabilin· 
de ilanlarını ııazetemiz
de netredebileceklerdir. 

1 - Hakikat'in ucuz İIİın• 
lan her ııün intitar edecektir. 

2 - Azami 20 kelimelik 
bir ilan için: 

a) Yalnız bir defa irıtitan 
uteniliyoraa 40 kuru• ücret 
alınır. 

b) Birden fazla çıkmaaı 
arzu olunduiu takdirde be· 
he• defasına 20 kunı, İIİıve 
olunur. 

3 - 20 kelimeyi geçen 
ilanlar için, yukandaki fiat
lara, beher on kelimeye mu
kabil 15 kunıı zammolunur. 

4 - Muhtac vaziyette o
lanlardan para alırunu. 

S - ldarehanemiz adreı 
olarak ıı;,ö•terilebilir. 

6 - lıinlar, Cağaloğlun• 
da, Eminönü Halkevi bina11 
yanında, Ceridehane aokaiı 
baıında cHokikab idareha
neıine ıetirilmelidir. 

Hakikat'in ucuz i
lanlarından istifade 
ediniz. Bu ıuretle iş
lerinizi pek ucuz bir 
surette görmüş olur
ıunuz. 
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Günün yazısı 

DİNİMİZ 

HAKIK"A:T 

• 
EH 1 R 

27 Birinciteırin 1940 ... 

HDlkA y e Can yoldaşı 
Çevir en: K. l,bır 

V edad Nedim Tör'ün bu küçücük, fakat özlü kitabmı 
her münevver, vakit bulup, bir kere aözden geçinne
lidir. Altmıt aalıife içinde geçmişle bu günü kıyaalıya• 

rak geleceğe dair hükümler çıhrmak hakikaten güçtür. Fakat, 
V. N. Tör, bu cesareti göstermiı, eski ve yeni Türkiyeye dair ileri 
ıürülmüt bir çok fikirlere tarihin derinliklerinden yenilerini keşif 
ve Hive etmek maharetini bu cesaretle mezce muktedr olmut, ve 
denilebilir ki, İstikbali istediğimiz gibi yaratmak için mazideki 
hatalardan intibah dersleri alınanm iyi bir usul olduğunu da ispata 
t;3.lıımııtır. Onun «Osmanlı hastalığı» adını verdiği bu hAtalar 
ıöyle bir silsile teıkil eder: 1 numaralı Osmanlı hastalığı: Aşağı
lık duyguıu; 2 numaralı Osmanlı hastalığı: içtimai alikasl7lık; 
3 numaralı Osmanh hasta1ığı: Mes'uliyet korkusu; 4 numaralı 
O!manlı hastalığı: Dedikodu, içki, kumar; 5 numaralı Osm1'nh 
hutalığı: Ahiretçilik; 6 numaralı Osmanlı haatalığı: Güzel düt· 
manhğı; 7 numaralı Oımanh ha~talıia: ft ve gönül kaynl\ımazlığı; 
8 numaralı Osmanlı haslahğı: Mllymun i,tahhlık: 9 numaralı Oı· 
manlı hastalığı: Medhomani; 1 O numaralı Osmanlı hastalığı: 

Hileli un yapan 
değirmenciler 

l ...... ~~·;~ ........ ~~;~~~~~ ........ I ı Aşk u ğ r u n d a 
Tıııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111ım1111111 ---- --- - - ------

Y•tınur, hiç durmıyacak gibi yağı- ı O günden sonra Naciye, ~oea~ 
yordu. Fahri yıpranmıt pardesüsünü aizıru açıp bir kelime bile iOylc_':° det 
sırtına geçirmiş, elleri cebinde, beli GWılerce dargın kaldılar. Bu mud ., 
bükük bir ihtiyar gibi yapraklan dö- içinde, Fahri, gerek kendln~kiıtl ıı: .. 
külen ağacların arasında yijrüyordu. gerek (Tominin) yemejini baz.zat 

Bir iki mağazadan fı~kıran ı~ıklar zırladı. . 'ft 
caddeyi hafifçe aydınlatıyor ve uılak Böylece iki hafta &eçti. ~ibJı~İ" 
!.aflarda titrek akisler hasıl ediyordu. müracaat etmiş olduğu yerle.rın k .. Jktı•ad b • k t • ı * İTALYA h.E TİCARETİ'\IİZ - 1 r a 1 

Ticaret Vekaleti, İtalyaya yumurta ıh-
racınn mü~ade etmiştir. 

Fırıncılar, kölü un 
nümunelerini Belediyeye 
verdiler, bunlar kimya· 
hanede lahlil edilecek 

* ~IACARİSTANDAN MANİFA • 
TURA GF.t.Dİ - Macaristandan ma
nifatura eşya~ı gelmişıtir. Bu malları, 
fiatların arttırılmaması ıçın Yerli 
Mallar pazarları ~tacaktır. * ALlllANYADAN GELECEK 
fıJALLAR - Fabri:talanmızın Alman
yaya verdi~i siparişlerden bir kısmı ... 
nın yola çıkarıldıRı ögrenilmiştir. Bu 
mallar geldikten sonra butıı.dan da ih· 
racata başlanacaktır. 

Dün sevdiği kızı öldü· 
ren elli yaf ındaki nak· 
ka,ın yapı lan duru,ma· 

Fahri ~.trah.~a .ba~nmadnn il.erli .- rinden vazifeye tayin edilecegı ha Jflii 
yordu. Vucudu bıtkin, kafası bın bır kında mektub aldı. Kumpanyanın 

1 
.. 

Jüşıince ile dolu idi. iki aydonberi messill İzmirde bulunan rnerke~ e 
0 

.. 

işsizdi, ilti aydanberidir bütün ga - rine gitme"lni, tcab eden varifeı:ın 
ıeteJerin ili.nlarını okuyordu. Sabah- raca tayin edileceğini yazı.•tordukırt'" 
tan akşama kadar yüzlerce merdiven Hareket edeceği atin, Toınlyi , 
çıkıp iniyor, yüzlerce kapının ipini sına emanet ederek ona iyi bakın 
çekiyordu. rica etti. _ ~ .. 

Bu bitip tükenmiyen müracaa.tlcri - - Çok değil, diyordu, dört ~ tttO 
ne müspet bir cevab elamıy~rdu. Hep dar buradan ayrılacağım, ~ırk~ .. ,. 
müphem ve beyllk .özlerle karşıla - direktifi alır almaz döneceğim· :so 
ııyordu: cSiri haberdar ederiz... Bir peğimi ihmal etme. t • 
mektubla çelınrtı..• Nihayet zavallı Fahriye tali.h. y• ,,ıı 

Cinıi muvazeneıizlik. 
Bu hastalıklan içlerinde hissedenler Osmanlıdırlar. Onlardan 

kurtulmasmı bilerek yannın Türkiyesini yaratmak atkını ruhlann· 
da duymuş olanlar ise, dinimizi payla4mıt bulunıtnlardır. 

V. N. Tör, gÜzel eoserinin son fa!;lında, vörmek iıtediği Türkİ· 
yeyi iki kelime ile tarif ediyor: Y annın Türikyeai, yeryüzünün 
cennetidir. 

Bu aahrlara ıunu ili.ve edelim ki, eser, yelmİf ıene itindfl! ciha· 
nın en ileri memleketi haline gelmenin vollannı bulmu• olan fİ· 
mali Amerikadan dönüıte yazılmııtır. Örnek harikuladeliklerle 
doludur. Onu yakından tetkik fırsatını bulmuı olanları dinlemek 
bile Osmanlı hastalıklarının en az birinden kurtulmuı olduğunu 
hiç olınaZla kendi kendine İopat etmiı olmak demektir. 

Nasuhi B A Y D A R 

1,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ P i YASA ~ 
iıııı111111ııııııı111111111111111111111tııı11111111111mıııı1111111111~ 

Bulgaristanda kaşar 

-o--
İstAnbuldakJ değirmenlerden baz1-

l3rının unlara hile karıştır&r'lk fırın
cılara kötü unlar verdiğini y3zmıştık. 
Unlann kalite itibarile Bel~diyenin 
teRpit ettiği nümunelerden da.ha dü
şük olduğuna işaret etmiştik. 

Bu hususta yaptıi;ımız rıeşriyahn 
doğruluğu sabit olmaktadır. j,.tanbul
daki fınncılardan bir çoğu Belediye -
ye başvurarak Hasköy değirmeninin 
kendllerine boruk un Vl"rdigini iddia 
etcnişler ve Belediyeye un nümune -
teri göstermişlerdir. Bundan başka 
diğer değirmenlerden de .Şikayetler ol
muştur. &Jediye İktısad müdiirlüğü 
bütün de~irmenlerin unlanndan aldt
ğı bir ('Ok nümuneleri tahlilhaneye 
göndC'rmittir. Tahlilhaneden alına -
cak raporlara göre hileli un övüttük
leri sabit olan değirmenler ceza gö -
receklerdir. 

Düyunu 
Vmumiy enin 
Son enfıazı peyniri yok mu? Zabıtaca kapatılan bir 

Diitıkii nüshamızda. Macaristanda k 
bi2im para ile bir kilo kahvenin 12 evden yangın çı tı 
buçuk liraya ıatıldı \' nı, Macarların Bundan bir müddet evvel bir fuhut 
memleketimizden kahve istedi.ııi;ıi 1 . d d 1 b tac m ··hür 

* ZEYTİNYAG - Ticaret V•kiİ
Jeti 2:f;'ytinyağı ve sabuna da azami 
satış fiatı lconuln1asını aldkadarlara 
bildirmiştir. Fiat Murakabe komis -
yonu bu yolda tetkiklere bathımı,tır. * SÜMER BA,._'K lr.llUM M(•DÜ
RÜ - Bir müddetlenberi tehrimiz -
de bulunmııkta olan Sümer Bank u
mum müdürü Burhan Zihni tetkik· 
!er yapmak için Burıtaya gitmiştir. 

Belediye ve Vilayet 
* TRAMVAYLAR - Tramvay I· 

dareti dünden itibaren ikinci mevki 
tramvay arabalarından üçünde b~ı-cr 
kişilik oturma yerlerini kaldırmıştır. * ODUN - Baz:ı ti.ıccarların elle· 
rindcki stoklan ısatrnıyarak halkın ta
leblerini yerjne getirn1edikleri anla
'ılmışlır. Belediye, bu ((ibiler hakk~n
da fiddetle takibata liri~Cf'ktir. 

da idamı istenildi 
50 yaşında ve nakka,lık yapan An

gelos Stenyadis, kendisinin kızı o
labilecek bir yaşta Evyeniya adında 
gene bir kıza işık olmuştur. Yaşlı A
tık, gene kızla evlenmek lstemıf ve 
Evyeniyayı adım adım takibe ba~la ... 
mıştır, Nihayet bir gün nakkaş An -
gelo!'I, Yükıekkaldırımda gene F,•ye
niya ile karıılaşmıt ve ona e\·lenmek 
hususundaki tekliflerini tekrarla • 
mıştır. 

Gene kız, babam yaşınd;1ki bir a
damla evlenemiyeceğini söyliyerek 
tek1ifi reddetmiotir. 

İşte bu SJrada Angelos tabancasını 
çekerek atef etmiş ve 7..avallı gene kız 
cansız olarak yere yıkılıvermtş,tir, 

Dün birinci Ağırceza mahkemesinde 
bu hRdiseden doğan davaya bakıJmı, 
ve iddia makamı katilin a!lltlm~k su -
retile idamını lstemi~tir. 

Suf;lunun avukatı mildataa~ında, 
müekkilinin Evyeniyayı çı!dırı~ıya 
&evdiğini, seven bir adamın sevdiğini 
öldürmesine imkin bulunma-iığını, 
h.idisenin bir kaza e!'!eri oldutunu ileri 
sürmüştür. Neticede muhakrme karar 
için başka bir güne bırakılmııtır. 

Cından bir arkadaoı yoktu. Karw dım etmeie başlamıştı. TomtY1 ,ıı. .. 
i~ kendi!ine karşı gayet likayd ve defa olarak öptü. Şapkasını, parclrflr .. 
his.sizdi. Evinde~ ne tcaelli edecek bir ıünü kaptığı gibi sevincle ,ok1t' 
ıı;öz. ne de çok öı.lediti bir sevıt ıöre- ladı. 
biliyordu. 

Bir gönül, bir ruh arkada.şı yoktu. 
Yapayalnızdı. Hayat, ona k&r$l pek 
merhamet~iz: davranmıttı. O kadar 
dilediği bir çocutu bile felek ona çok 
görmüştü. 

Ak.şamlarl eve döndüğü. zaman, hiç 
olmaz~ bu çocukla yorgunluğunu, 
üzüntfuı:ünil unutacaktı. Halbuki ıirn
dl hi•mz, llkayd, soğuk bir kadından 
baıka kendisini kaqılıyan yoktu. .... 

Pardcsilisünün cebinde son kalan iki 
lirayı parmaklarile aıkarak, &ittikçe 
•essizleten önünde bibnlyecekmif 
gibi uı.anan yolda ilerliyordu. 
Köşe ba-tında rasladığı bir kahve

ye a:irdi. Bir bardak aıcak çay içti. 
Vücudti biraı ısındı. Kallctı, tekrar 
yoluna devam etti. Bir hayli yürü • 
dü. ı,ıkları daha bol bir dükk!nın Ö• 
nünde durdu. Bir müddet düşündı.i. 
Biraz: ötede elinde küçük bir köpek 
bulunan bir adama yaklaştı. 

.... ID"' 
Naciye, yalnız başına kalır k• 

ııevrek bir kahkaha att.ı. . ()rJ 
- Köpeğe himıet edecekmlııi!Jl.· rı./P 

iyi bakacakmışım. Kim bana ~ • 
dadısıyım diye söyledi. Ortalılt• fi' 
ten pis tüyleri dökülüp duruyor, lfıl> 
raya buraya burnunu aokuyo!· .fi' 
kili değilmif gibi bir de oaa J) 

hizmet edecekmı.im. . ~ 
Bahçeye alayım da gününU ,O ııı!• 

bakalım. Ke olacakmış bakın•zSI ıcd'! 
Hakikaten zavallı Tomi, kU? :i' 

bahçeye daha o dakikada atıldı~ 
eJanek veren oldu, ne su. Aç. ~ 
bahçede sabahlara kadar hD' 
durdu. ~ 
Soğuk ve açlık Fahrinin bU ~ 

yoldafıru merhametsizce ke~>~ 
Naciye, ancak iki üç guıı . f'd~ 

köpeil aokaia ıalıvermek JU)b{i; 
bahçeye indi. Tomiyi bir kc;ıe<I• f, 
zillmü, gördil. Bağırdı, taıladJ. ... ; 
oralarda değildi. Zavallı haf' 

[Başmakaleden devam] 
bir deiifiklik yapmak isterse, bu 
mecliıin reyini almak mecburi
yetinde idi. Bu idarenin masraf· 
lan, devlet murakabeıinden İl· 
tiana edilmifti. Türk mükellef • 
)erinden topladıklannı dilediği 
ıihi masraf yapıp kalanını ha • 
millere dağıtırdı. Politikası mem· 
lekele epeyce yerleımek oldu • 
ğundan ecnebilere hükumetle 
yaptıklan mali temaslarda kendi 
kefaletinin aranmasını telkin e
derdi. 

yar:~tık, Macar mÜeAesesinin bu tek ı mesc esın en ° ayı za 1 8 ~ -

lifine müspet bir cevab verilmemittir. !enen Samatyada Curcuna sokagın~a 
Son ıünlerde, Macarl::irın tele.liflerine Huriyeye ald 12 numaralı evde dun 
benzer mahiyette talebler karıısında gece yangın çıkmışsa da ateş 1;:,üvil -

* KASTAMONU BELEDİYESİ • 
X.İ:i" BİR TALEBİ - Kastamonu Va· 
li!'!i İstanbul Belediye~inden İ!-ıtanbul
da yenilen ekmeğin formülünü iste .. 
miştir. Bu formül Kastamonuya ıön
derilmiştir. = --= 

Derhal pazarhia girifti ve köpeif, 
cebindeki son iki lirayı vererek aldıi 
bir hırıu: gibi hayvancatızı cebine ao

ölmü,tü. 1 ..,,.ıı İzınlrde Fahrinin lflerl pek yo 'fil 
gitmi,ti. Umduğundan daha i>":ıo'"" 
vazife Ue İatanbula tayin .,Jı ~ıP" 
Şapkasını, pardeıilsünü atar•~ıJ' r 
ıını ıevincle kucakladı ve ilk. 

1 
OJl,t> 

!arak tatlı tatlı konuımaya hl!! ~ 
Yemek zamanı gelince, Fahri pr 

Milli Şefin Lozanda uğ!-aı· 
tıiı çetin meselelerden biri, dü
yunu umumiye iıi olmu4tur. Hü· 
kiimet reisi olarak da 1928 ve 
1933 anlaımalarile düyunu umu· 
miye ifini milli haysiyet ve men· 
faale uygun ve en az külfetli bir 
bale getirdiler. 

Devlet reisi olarak müeııeseyi 
ebediyen tarihe tevdi ediyorlıır. 
Bu büyük eseri önünde d e h ür
metle eğilerek gene Türk nesline 
diyelim ki; düyunu umumiye İfİ, 
yeni Türkiyede milli ıeref ve 
hayıiyeti kurtaran, meınleketin 
verimini onun korunmaıına ve 
kurulm&11na hureden hadi eler· 
den birisidir. Diğer muvaffaki • 
yetlerimiz ıibi bunun da ıırr1, 
Milli Mücadelemizle bıqlayıp as· 
la durmayan cehd ve gayretler
d ir. Düyunu umumiyenin son en· 
kazını hu günkü dünya vaziye· 
t inin teıirinden ziyad e devamlı 
ve bilıı;ili çalıımalanmızla tarihe 
tevdi ediyoruz. Bizce mühiın o
lan nokta budur. 

Kemal TURAN 

Görülmemiş 
bir kaza 

El molöründe ayağı 

kaydı , sol kaburgası 

el çengeline lakıldı 
Dün, Karaağıte mezbaha!lınM •im • 

diye kadar görülmemiı garlb Dİl' vak'a 
olmuştur. P.1'e1bahanın et ınotOründe 
çalı.tan Hayrinin birdenbire ayağı 
kaymıt ve !IOI kaburgaları et tllklT'.ağa 
mah!'IUs <:engele takılarak ::ı!'lılı kal -
mıştır. Ha>·rinin fe~dı ü-mrın! ve
titen arkadaşlan, onu tıpkı çen(!'elden 
et <:ıkarır gibi yıı:pıp kurtarmı!'llardır. 
Yaran oldukça a~ır olan işçi. ııhhi 
imdad otomobili ile Beyoğlu ha'itane
aine kaldınlmlftır. 

Edebi roman 

bulunuyoruz. 
Meseli. Rumanyadan sabun i~·I! -

nilmcsi gibi. .. 
Ticaret Vek.llcli, Rumanyaya ~abun 

meden söndürülmüştür. Zabıta, yan
gının kundak koymak sur~tile cıka ... 
rıldığını tl'spit etmietir. Suçlu her ta· 

Maarif 
* tiNİVERSİTE Üniversite .C Eski evraktan kiğıd 

yap ılacak 

ihrac edilmesine dair lisans verme • rafta ar;ınmaktadır. 

lkincitt:şrin pazartesi ıünü açılacık 
hr. Açılma töreni sabahleyin aaat 
8,5 ta merkez blnllSlnda y;1pılacakhr. 
Seat 10 da büti.in faküllelerde normal 
tedrisat baılamıt olacaktır. 

Ankaradan alınan hAberlerc göre, 
muhafazasına Hizum kalmıyan bazı 

eski evrak ve ri~lelerin yok edil -
mesi Vekiller Heyeti tarafından ka
rar altına alınmıştır. Bu kıymetsiz •v
rak, Sümer Bank Kiğıd fabrikası ta
rafından ham madde olarak kulla .. 
nılacaktır. Bunlar Ankara ve İstan· 
buldaki devairden toplanarak st?l!üloz 
sanayii müe~!'ieseslne gönderilecektir. 
Bu kabil e.ı:ki evrakın binl!!-rce tona 
baliğ olacağı söylenmektedir. 

mi'.Jfir, 
Son günlerde Bulgaristandan, bura

daki tacirlerden birine gelen n1l·k -
tuhda da deniliyor ki: ·Bulgarist<ına 
gelirken, İstanbııldan kaşar peynh-i 
de grtirinlz. Burada kaŞ('r pevniri pek 
pahalılaştı. llatb piyasada bulmak da 
kabil değildir.• Tüccar, Bulgarist:ın
dan gelen bu mPktubu hayrt!t!e oku
muştur. Kaşar \'e kaşkaval ~;,'111r1e -
rinin vatanı olan Bulgaristanda k:ışar 
bulunmama!;ı pek garibdir. AcE1ba, 
Bulgaristatıda kaşar peyniri me,·cu· 
dUnfin a7 .. almasındaki ~bebTı:or neler· 
dir? Bunu urun uı..ıdı a h:ah f'tmf'ğe 
lü7!um yoktur. Va'rlyeti, '" ir kAç 
cümle ile anlatmak mümkündfi:-. Bul· 
gari!tanla Almanya arasınJıı.ki tica
ri münasebı:otler o lr:ıdar artmıştır ki, 
bu artış Bulj?ari!;tanda peynirin az.al
ma~una bile sebebiyet vermiştir. 

Yuna nistanla 
tica r etimiz 

Akdenlrde harb vaziyeti dolayısHe 
limanımıza ~k az vapur gelmE>kte -
dir. Harbden sonra v;ıpur lt'ferlerinin 
yerini, motörler tutmuştur. Türkiye 
limanlarile Yunanistan limanları ara
ııında yü7d<'n faz.la motör işlemekte -
dir .!\"l:otürler, 1imnn1mn~dan Yunaris
tnaa kf'pek, t.vf' balık götürmekte • 
dir. Buna muk~hil Yunani~tandan 
memleketimize zaç yağı, cam, kim -
yevi maddeler gelirmektedirlç-r. H.S. 

Kadıköylülerin 
şikayeti 

Havagazi f irkeli evlere 
az gaz veriyor 

Kadıköylülerin iddiasına a:öre, Ka
dıköy Hava;azi tirkcti, hüklİ'Tletle 
y:ıptıiı. bir mukavele ile halka 4000 
kaJ()ri d(lreceli gaz vermei{i ta:ıhhüd 
ettii;ri halde-. fı;ine bir takım ha~ka 
Ra7ler karıştırarak 3000 den d.ılıa az 
kalorili ı;t:a7: v4rmekledJr. Bu surct!e 
halk, hem fa7.la g;1;r; sarfetmek mecbu
rivelinde kalıyor ve hem de 20 de
kik;.rla yaıpacai;ı işi 40 dakik:ıd:-ı vap
makla vakit kaybediyor. İddia etra -
fında tahkikata baılanmıa-t.ır. 

Tefrika numarası : 25 

.. _/t<Alz 
: PERİDE: CE;L~L ~ i:1 

Bir esrar tekkesi 
basıldı 

EdirnekJpıda oturan sabıkalı 

esrar satıcılarından Danacı Sü· 

leynıanın evini bir esrar tekkesi ha
line getirdi~ini haber alan :?abıta. dün 
eve ani bir baskın yapmıştır. Neti ... 
cede llüseyln, Kiizım, Ali, Muatafa ve 
Ahmed imtinde beş esrark~ kab1tkla 
esrar !('erlerken suç üstünde yaka -
1anmışlardır. Yarın hep~i de a~Jiye 

ceza mahkemesine verilecelıı:lcrdit'. 

Şüpheli bir ölüm. 
B<şiktıııta Vi~nezadede bakkallık 

yapan İskeçell MuhUs dün sabah dük 
k8nında ölü olarak bulunmuştur. Ce
sedi muayene eden Belediye doktoru 
ölümü ıilpheli bulduğund3n l1orga 
]W!ldırılmasına lüzum görmüştür. 

* İKMAL İillTİIIANLARI - Üal· 
versltrde ikm;1l imtihanları tamam .. 
lanmıştır. Hukuk Fakültesinin birinci 
sınıfında 120, ikinci ıınıfında 101, ü
çüncü sınıfında 74, son !'ltnıfta 51 ta
lebe muvaHak olmuşlnrdır. 

* MİMARI TALEBF.SİN'E AYLIK. 
Bu sene Cüzel San'atlar Akade:nl8i
nin mimari kısmına imtihanla kabul 
edilen talebeye yardım edilec~ktir. Üç 
aylığı peoin olme.k üzere ayda 25 er 
lira alacak, talebe mektebi bitirdiği 
zaman muayyen bir müddet hük(i -
metin emrinde çalışacaktır. 

Deniz ve liman 

Sahte yirmi bet likler 
de mi çıkıyor? 

K.dıkö_yda Yelrl•iirmeninde oturan * l!AUKÇILARIN BİR KARARI. seyyar oebzeci Kernaj_ 2 ııümü~ llr;ı 
Evvelki gün fazla miktarda tutulan ile 2 kalp yirmi beşlik sürerken ya-
ba1ık1arın bir kı~mı balıkçıların elle- k 1 tı So .. 

1 
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rinde kalmı,tır Bunların aetılması i- 3 anmu; r. n gun er e ra ar an 
c;i.n balıkçılar iki gün n1üddetle balrk başka yirmibeşliklerin de S!lhtelerine 
tutmamaya karar vermi,Ierdir. 1 sık ıık tesadüf edilmektedir. 

ı ___ H __ E_R ___ G __ Ü_N ___ B __ İ_R ___ M_E_·_s_E __ L_E __ __.I 
deniz Lodostan sonra, demir topla. 

demir ticareti .Yüzünden mezarlık parmak
sökülüyor mu? Em niyet müdürlüğü bu demirleri 

alanlar hakkında takibat yapacak, fakat namuska· 
bir surette hurda demir tonlayanlara mani olmamalı 

kenar larmda hurda 
hurda yanlar, 

lıkları da 
satın 

rane 
Dünkü lodos !ırtma!;ından tonra, bir ı bur!arda 80-90 kuruşa kadar satılmak· ı şuradan, buradan sökerek uh!a-n de-

takım kim!'if'ler deniz kenarlarına ko'Şa- tadır. ınirlt"rin sirkat edilmtı bir mal aıide-
rak dalgaların attığı aüprüntül~ri nra
mışlardır. Şimdiye kadar bu süprün
tülerin içinde kıymetli maddel~r ara
nırdı, hatta Yenikapı, Kumkapı taraf
larında deniz k~narlarından hurda eş
ya toplamakla geçinen aileler bile var
dır. ŞimW bu aileler, lodosun attıfı;ı 

dalcıl11rdan kıymetli hurda eşya de
ğil, demir parçaları aramaktadırlar. 
Ç6nkU harbden sonra demir, en k:ıy
met1i maddelerden biri olmuştur. 

Demir pahalılaştığı için, deniz ke -
rıarında bir kaç kilo hurda demir top
layan bir kimsenin gündeliğini çıkar· 

ması k;1bil o1m0;ktadır. Bu hurda et-ya 

arawıda birkaç kilo çivi elde edilirse, 
gündelik değil. haftalık bile tt!m\n e
dilir, çünkü e!ki, pa~h çiviler de, nal-

da 
dildiğini, bu itibarla bu demirleri !ta.tın 

Mezarlık parmaklıkları 
alan1ann bu ılrkat suçuna l~tirak ~t-

ıökülüyor 

Bazı kimseler de, hurda demır bul
mak için, mezarlık parmaklıklarını ve 
şurada burada gördükleri demir par-

çalarını gizlice aökerek nalburlotriıı, pe
rakende demir ıatan tacirlere atmak

tadırlar. Bu yüzden, bir çok mezar
lıkların demir parmaklıkları ıökülmüo· 
tür. 

Bu hAdiselerle Ticaret ve Emniyet 
müciürlüklerl sıkı bir surette alc;ka -
dar olmaktadı_r. Dün Ticaret müdürlil

iü toptan \•e perııkende dernlr aatan 
tacirlere göndcrdiii bir tamimJe, bazı 
kimselerin mezarlık parmaklıkları eibi 

tiklerini bildirmiıtir. Emniyet dairesi, 
bu gibi demirleri satanlar ve .ılanlar 
hakkında takibata başlamıştır. Fakat 

deni7: kenarlarından, yahut arsalRrdan. 
ıokaklardan hurda demir ve madeni 
eşya toplayarak nalburlara satanlar!~. 

mezarlık parmaklığı gibi demirleri ça
lanlar arasında bir fark olduğun'.\ fÜP· 

he yoktur. Emniyet dairesi, hurda de

mir satı,ıan hakkında takibat yaptığı 
zaman, büyük bir emek nrfederek, 

deni:ı. kenarlarında, sokaklarda, hurda 

etya toplayarak ekmek parasını temin 
eden kimselerin de bu işjne nı&nl ol
mamalıdır. 

mış gibi heyecanla ürperiyor, sararı- ıçıne sığınmış titreşen güvercinleri, kendini içeri atmışlJ. Rt'şİdi karşı -
yordu. Cünlerdenberi bir dua gibi kumlu yollarda akan !relleri, yağmur sında aördüQ:ü zaman liayretlc ge -
ayni ieyi tekrar etmekte idi: ·Ah bir altında gölgeli ve müzeyyen bahçeyi rJledi: 
yalnız kalabilsek .. • şeyretti. Fakat bu manzara onu hti- ·Açacak baeka kimse yok muydu?• 

Ve nihayet istediği oldu. Ya!murlu zünle sarmıştı, Yorulduıll:unu, !;(lğuk ol- demek ve etrafına bakındı. 
bir gündü. mamasına rağmen sırtının Ü~ijdül(ünü Reşid zayıf. aolgun yüzü gerilmiş 

Canan. Alevle istanbula inmi;:, Ser- his~etti, Hastalıktan sonra alıştığı bir gülüyordu. •Hayır• dlye, ba~ını sal
vet Hanım bir ahbabını ı:iyarele git _ ihtiyatla şeılonga uzanarak eline bir ladı ve kapıyı hızla örttü. 
mişti. Pervin izinli idı. Na7.il Ka!fe kit .l aldı. Fakat ııkıhyor, bütün g&y- O zstman ri;izg.ir kesildi, yalmur se
alışvtıite çıkmış. çıkmadan e\'vel retine rağmen kitaba kendini vere - si uzaklaştı. Ikisi, evin loş, ıe~iz ho
Reşidc uğrtyarak evde kimse olma _ miyor, okuduğu satırları tc~rar oku- itinde derin bir süklıtla etraUarı çev

Şimdi de sık sık yanına ge- hul~alı, stizgün bakışlı, lt'vglll göz- ı dığını haber vermiş, ·bir ihtiyacınız 1 maya mecbur oluyordu. Nı\ayet k~· ı rilmiş karşı karşıya kaldılar ve blr
Hyor, gözlerine garib gözlerlo bok- le~dı. Pe.~. ne(~et etmediğine~ k-ıı:ma- varsa, gitmeden evvel söyleyin• de- tabı elinden fırlatıp attı. Vr baaanı- birlerinin kuvvetini ölçmek tstiyen 
mıyor muydu? Niçin ona 10kulmak~ dıgına ıore nlçın kaçıyordu? O ge ... mişti. yeye sarılarak uyumaya .;alıştı. , iki duşman gibi tereddiıdle bakıştı _ 
&izli bir şeylrr aOyletn('k ister gibl ~ki itirafın .. tekra~.z:'dan korktuğunu, RetlJ. bir iki ıündenberi yataktan Dalmak üzere idi ki, kapının ı:ili lar. 
yakafşıp sonra sinirli kahkaJıalarla ~1.ınu ~oş gormedıgını ÜUJa!' • etmek çıkmıştı. Penceresinin öniine konulan üstüste çaldı. Derhal kal~ıp oturdu. j Canan, Reşidin solgun yiizünü ge
uz...-.klqı)'Ordu? BUtün bun[ar lıir an ı~ın mı7 Yok~at yok.sa kenJııı:1nde de bir ,ezlonga dizlerine hafif bir batta- Evde kf'ndisinden başka kımse olma- ren tebessümde avını y:ıkalamı, bir 
knfasın~an gelip Cf'Çiyo~du F~kat ~a- h'.r ıJf d~ydugu ve bunu ~:ı~!5tnd~- niye alarak uzanı)·or. Bazcın yeni vü- dıi,rını biliyordu. Ejer Naıh Kalfa in.sanın vahtl ıevincini, yüzün ııerilen 
nanın ınce uzun hayalı hepsıni Eıle- ~ıne bellı et~eklen çekindııtl, kenıii- rümeye başlıyan çocuklar gibi yere gelmiş ol$8, anahtarı 1le açması, zili adelelerinde, ateıle yanan 

0 
büyük 

c~~ "kad~ı:_ kuvvetH t.dl. ç;enc ka-Jır,ı ; sınd<'n. kendi kafa~~nı. kalbini dol - basmanın zevkile aarhot. ".>darla yo .. çalmaması lizımdı. kahve rl'ngi gözlerde erktk kuvve -
d~fundugu zaman • h•liret \·e Ateıle du~an. ~rzu. VI? duşuncelerden kol'k - rulmıyacak kadar dolaşıyordu. Bir müddet kulak vererek bekledi. tinin canlanıp meydan okuyuşunu 
lçı dolarak her :ff'Y1 unutuyordu 1 tugu ıı;:ın mı? Henüz zayıftı. Fakat artık o kor- Zil tekrar hu ıefer uzun uzun çaldı. görüyordu. Gene adam büründüğü 
Cananın kendisinden nefret etme- İşte, Reşid, bütün bunları bilmE"k, kunç renksizlik yavaş ya\•at yüzün- O zaman gene adam teli1ta ka:kıı. rob döşnmbrının içinde biraz incel .. 

diğini bHmek ooa iımid Vf:'riyordu. , o sevdiği başın içinden geçmekte O· den kaybolmaya başlıyor, günden gü- Ro" döşambrına sarıldı, dışarı çıktı miş. fakat her zamankinden daha u
Fakat il!llll bilmek lstedii:j o buhn,nlı lan tE"yleri öıırenmek istiyordu. Fakat ne kuvvetlendiğinı, canlandığını his· Koridorları ağır a~ır geçti. •Kim ola· zundu. Ellerini kavuoturmuş, küstah 
ıecede ona her şeyi itiraf etUkten. j bunun için ya!nıı kalmaları lizımdı. ı-ediyordu. bilir?• diye sinirlendi. fakat dı~arı- ve emin, hep o dıye tebessüm!e yiizü
ıevd.Jğini ıOytC'diktf'n :ronr& kafasın - O zaman hiç çekinmeden, utaı.madan Nekahete gireli yirmi gGnfi geç - dekinin yağmur altındn Leklediğini ne bakıyordu. Bu bakış gerıc kadını 
dan ve kalbinden geçen f<'Y \?l·cli, Bu ··n~taılı ı emasında söyledjği sözleri mişti. düfünerek aCt>le elti. Kapıyı açar aç- öfkelendirdiği kadar da korkuttu. 
itiraf yfizünden kt"-ndi~inden uzakla~ 1a t~k r edecek. •seni seviyorum, Nazlı kallaya hiç 1 bir şeye ihtiyacı maz serin bir rüıgir yüzüne çarp· - Onda ilk defa bir pervasızlık tavrı 
Uğı.n1 1 kıı:çtığını bi1iyordu. F'akat ni... \Jİye ·ekt Seni seviyorum. Bunu bil- olmadığını söyledikten sonra, bır m ı flı. İlk gördüiü şey, ~çeri doğru görüyordu. İçinden: 

uzaktan kendi.sin& gösterdij:l fkat ve çin benden uıaklatıyor, kaçıyorsun?• tefek eşyanın yerini değişlirerek o- vada hafif bir gül kokU3U dalgalan- dü,ündü. Benden ne i~tiyor? 

karak hızla uzakla,t.ı .. 
Karı~. onun bu haline muhakkak 

kızacak, baitracak ve hatta kavga bile 
edecekti. Zaten köpekten h"'lanmaz, 
pis, diye yan1na bile varmazdı. Fakat 
Fahri arlık bu noktalan diifünecek 
vaziyette değildi. Umur bile etntl -
yordu. Bu sevlmlı hayvan ona can 
yolda•• olacak. ona lstedij:l tefkati, 
ce~ıreti verecekti. Hiç olmazsa art.ık 
yalnız kalrnıyacaktı. Yolunu belJiyen 
ve kendisini seven biri bulunacaktı 
evde ... 

Eve yaklaşınca hafif bir tereddüd 
Anı geçirdi. Kapıyı ürke lirle.?: açtı, 
içeri girdi. 

• •• 
Karısı, Fahrinin bir köpekle içeri 

girdiğini görünce, ıorucu bir baklfla 
gözlerini ona dikil: 

- Kim verdi sana bwıu? 
- Hiç klmse. 
- Yolda mı buldun? 
- Hayır. 
- Benim bu hayvanlıırdın ho~lan-

madıjımı bilJyor1W1. Böyle iken rıe 
diye getirdin? Sanki başka ı,ıerimlz 
yokmu, gibi bir de bu piı yavruyu 
baş:ıma çıkardın. Söylesene, bu kö -
peği nereden aldın! 

Fahrinin ihtimamla mas:ının üzeri
ne koyduğu hayvancatız:, hakikaten 
ufacık ayakları üzerinde &üçlükle 
doğrulmaya çalı,ıyordu. Naciye, hır

çın bir hareketle köpeji tutarak yere 
atb. 

Bu hal, Fahriyi kızdırdı. 

- Nereden alacatım, diye haykırdı. 
Sokağa böyle 11irln hayvanlı;ırı at ... 
mazlar ya.. Paramla, son paramla 
aldım. 

Naciyenin hlddeti son haddini bul· 
du. 

- Para ile mi? Hem de son para
mız.la. İnsan ancak Hnin gibi deli ol
malı ki, böyle hareket edebilsin ... Ah! 
Ben ne diye ıenin gibi tuursuZı mu
vatenesiz bir adamı koca olarak al .. 
dım.. · 

Ve bir hayli uman kocasına böy • 
lece çıkışb, durdu. 

Fahri, gönlü ve kulaklan bu acı 
sözlerle dolu, yemek yemeden oda
sına çekildi. Bu oda, onun melcel idi. 
Küçücük köpeJile baıbaf8 verf'rek U· 

zun uzun derdlqUler. Fahri, yüzüne 
b•kan bu bir çift xeki bakıtla ke ... 
derini unutmak, paylatmak l.itiyordu. 
İnsanlarda bulamadığı alika ve ~f
kati bu minimini hayvandan bekli • 
yordu. 
Yataiına uzandı. Yeaine dostunu 

kolunun üzerine yatırdı. Hakikatli 
hayvan, ~ördüğü bu candan alikaya 
karş-ı Fahrinin ellerini bir müddet 
yaladı ve •onra, müaterib, derin b:r 
uykuya daldı. 

geçti: 
- Bana niçin böyle bakıyor? O ge

ceki söyledJklerlni tekrar etmesine 
imkfın var mı, bu kadar küstah ola
bilir mi? Böyle yapayalnız kalmak .. 
•imdi ne Y•Plle&A"ım? 

Evet, ne yapaca'ktı? Daha blr •'il ev
vel onu bir dost, iyi bir arkıdaı aibi 
şefkatle ıever, himaye ederken, timdi 
fU gene çocuktan böyle korkmak, 
böyle titremek!. ·Hangimiz deiittik? 
diye kendi kendine sordu. Ben mi 
çocukluk ediyorum, yok.sa o mu? Ar 
tık eski Re,ld, o eski nkin, yumu -
:şak, uy•al in~n değil. .• 

Ve gene adama biraz: da hayretle 
bakıyordu. Onu değişrniı görüyordu. 
Bu, evvt'lce tarudıAı . konuıtuğu, oa
kala~tığı adam dej:ildi. Ba,ı yasbklara 
Römülmüt •seni seviyorum • diye ln
liyen hastaya da benzernıyordu. Yü .. 
z.ünün hatlanndakı keskin mana, ;ıoöz· 
!erindeki slcak bakıf ve uzun boyu 
ile bu başka bir adam, kuvvetli bir 
erkekti ve Canan, belki hayatında 
ilk defa bir erkeğin karşısında ken -
dıni iciı, kuvvet.siz hissediyordu. 

araştırmaya balladı. bf' 
Naciye hlç .esini çıkarmadııı> 

kıyordu. Neden ıonra sordtı: $)~ 
- Tomlyi mi arıyors~? .. k~ 

söylemeyi unuttum. Sevgıli bet ,.. 
öldü. Ama doğrusu pek de !»'~• 
du. Bu plıı hayvandan ev ~ 01 ıJ 
Halılar~! kanepelerin üzerinde~ 
o hali? Olmesin.in bile zararınJ ~;!~ 
On kuru~ le,ınl bahçeden ~ 
atUrabild!m. . ~·~ 

Fahri bu kalbsiz ve hisııı:..,nl ~' 
sözlerin_i sara~ak ~nledi. A~ 
bir kehme bıle ıoylemedi· ~ 
yumruklarını sıkıyor ve ıöı.1~ ,., -~ 
nüne ı:&\•allı köpeğinin yumu '-> 
vlmll hali geliyordu. Gözleri )tı ~, 

Art..lk ak,amları eve döner1'' rııil' 
dliinl bekllyen TomWnl gor< , 
cektı. demek. rJb ~ 

Onun varlıgile duyduğu '' •"! ~ıı" 
ve teselliyi bundan ıonra 0~?. 
tattıracaktı? Yalnıı.lıktan rcıs• " 
Bu şekilde bu kadınla da yel" pV.t' 
güç olacaktı. Hemen kalktı •. f' )I:~, 
pardeıüsünü kaparak gecenJtl v• Ô 
lıklarına daldı. Ve bir dalı~. • ./ 
medi. ~ 

Harbiye yangını 
,_. 

Ah,ab bir evin baca5 ~I 
dan çıkan yangıııı -· 

dükkanın t•' 
• 1 ~·' masına sebebıye ,, ı 

evle üç 

Dün öileden sonra ı~at ~·~,-~ 
Pan.12;alhdA Hıı.liskAr Gazı 

1 
Of Y 

bir yangın çıkmış ve iki ev edd' 
1 
f 

b C'• '11 kin yanmııtır. Yanştın u • ,.1 '/ 

rinde ve mahallebicl YordıaJlıJı~ 
ıortasız ahpb evin bacası." tı!· ,,f 
ruml"rın tutuşmasile ~ı)crnJ~ctd1' p ' 

Dün hava çok rü~~a~lı :ıc ııtl f': 
yangın birdenbire huyu~ rııı' ...J~ 
dını göııtermiştlr. Bunun t:ı:i),-
oğlu İtfaiyesi İstanbul ,ti 
yardım tstemittir. ıkll-ıı ~ 

Nihayet içinden yan~ın J J;ı•1 ;1' 
yanındaki ev ve alUarın ;tttl 
Uç dükkin tamamen y•n 
töndürülebilmiıtir. 
~ 

T etekkiit .,,.ıı.ıı ~ 
Kıymetli yavrumuz ?· D~ '\'ıltO lf 

sılit dairesi müfettiş.i .. ıs~e ac~~ 
ölümünden dolayı buyuk ı•rU P ( 
tırak eden akraba ve d• 11,ıtl" t')' 
rımıza karvı ,ükran duYil'1 nll ~ ~ 
yıma J{azetenizin tavassu~ı.ı gab~, 

Tarafeyn ailesi narnına·o.s-ı 
vet Yılmazer; kayınbab ' 

Çivi. yl 

Bayra~ tı( . 
sadaka• f~" ~ı 
Blrinciteırinin :rirn'1İ ::ri6Jl 

1 
'ı~ 

ıartesl g9.nü rıunaıanl ak:flf1\ tS' . 
altısına musadif olmak~• cilt~ f' 
gece~i) Leylei Kadir, tkifl 0td~
rlnci cuma ıünü bayraıP 
olunur. 

Sadaka! f~tır 
Eni. h " 

yı gr. 
Kr. 20 

Buğday: 23 :ı.ı 
Arpa: 40 "" 
Ü . Juv 

züm: 117 • ~1 ~ tl 
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Zevali -- j amazaf1 11.1

1 
çin? Nefret ve hidd('t dl.lynudıiuu, 1 digin haı e bu •üklıtun nedir? NI- müddet odanın içinde dolaştı, Ufak uçan aiyah bir manto eteği oldu. Ha- - Onu böyle dei;iştiren ne1ir, diye 

allkadan, nihayet gôzlerınden anlı - , Ve onu konuşturmak, onu n.erhamete yalandı. Sonra pencerenin öııüne gi- mı,tı. Hayret ve sevinç içinde ·Alla- Korkuyordu, heyecanlanıyordu. Bu 
yordu. Artık yuzune deıl:m,.Y.t~n kor- getirmek için belki de 1tyaklarına derek alnını cama dayayıp, ağır kur- hım o!• dedi. Evet, o idi, Canandı Öyle garib bir korkuydu Jci, vücudünü 

Her zamanki tabii hallnl muhafa -
zaya gayret ederek ezici olmaya baş
lıyan bu hareketsiz duruşa nihayet 
vermek istedi. Bir iki adım atlı ve 
bir teY söylemi• olmak için: 

_ Çok yorgunum, dedi. lşlm çabuk imsak 4,46 
bitti. Vapura atlayınca döndijm, •peY ÔA-le 11,58 

(fi•' ,1.ı 6 

Akf1
"' 18·

4 

y.u• kar 6ibi hep başka taraflara cevrll - kapanacak, yalvaracak, yahut ısrar ve şuni bulutlarla örtülü gökü, in yağ- Gene kadın: ürpertilerle sarıyor, kalbinin hızlı, fa-
melerine r•tmen bu ıözler. 6fke ve flddet gösterecekti. Bu sahneyi dü - mur damlalannın altında bükülmül - Ne yatmurl kat nazla çarpmıuıına sebeb oluyotdu. 
kinle bulutlanmanuılardı. Gene o · tündüjü zaman bile onu ko!larına al- ıslak kaltllflırı, köıtküD pencerelerinin Diye, IOylenerei: ıslak \'t yorıwı Aklından birbiri pefln• fU ıuallar 

de ı!llandım. Bizimkiler nerede acaba, ikindi 14,52 
Retid biliyor musun? ı ... - .. .., ..... ,...,,.._....-

(Aıkua tar) 
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Taymis'in R E s M j 
llıühim h l! tebliğlere göre 
~ ın ~~! ~n~!!eı askeri vaziyet 
b tek.su etmek suretile Ingiltcreyi Anadolu Ajansının bültenlerindeki 
r aı:ısetınektir. Ayni zamanda lngilte- tebliğlerden yapbğuıuz hulhaları aşa
~· ;~rbe:ıt kalmak tizere AvrupaJa ye- i;ıya yazıyoruz: 
•• ır nllam kurulacaktır. Dun Ber!in I ngiltere 
ltıarı Ronıada Fraruıanın Atlantikteki li
lnihilarının ehemmiyetine yapılan tel
b er, bu siyaseti m.ı.nidar bir ~kilde 
.;ı.rı.lmaktadır. Fakat Alman noktaı 
rrıe~ göre, ceph~e daima bir delik 
dır ~ddur. Bu da Jberik yarımada:n-
tı: . .' lsı>anyol limanlarını kapatnıak 

""'ltiı hi}t . n olsa abluka tam olarjjk tat-
. edtlebilecektir 

dol!tinci stratejik ~etod ise, doğrudan 
tt1!:'uya Akdenize müteveccihtir. Ru
~ ~~ın Alınan işgali altına alınmaaı_ 
tlr~ de şimdiden boğazlara ve orta 
'1litııı doğru atılmıı bir adını telikkl 
ııı.~ktedir. Fakat Akdeniz kapatıl-
1-r evvel ıarb limanlarının A1man
hu,"' •!inde bulunması lazımdır. Fakat 
t~da ~ ~an ıtratejleri İberik ya
ta dasıle lspanyol falanjuun İspsın
~tı"° donınesı 1izım geldiğini iddia et
t.• .. Cebelüttarıka gözlerini çevirmek-

"U?'ler s . 

İngı1iı tayyareleri, Alman limanla .. 
rınclaki doklara ve elektrik santralları
na bombalar atmıtlardır. Bundan bq
ka Klel deniz teıgihlarma yapılan 

bombardımanlar neticesinde, bu tezgih 
!ardan da yangınlar çıkmışıtır. Bu hare 
kit esnuında bir İngiliz tayyare:ii kay-
boirnuştur. 

İnıtliz hava ve Emniyet Nez.ıretinln 
tebliğinde de, Alman tayya.rrlerinln 
İnala.ere üzerine yaptığı hücumlardan 
tU suretle bahsedilmektedir: 

Lcondrada hasar hemen tamantlle oa
hıılara aid evlere münhasır kalmıt ve 
bazı yollara da hafif hasar yapılını9tır. 
Bol miktarda yangın bombası kullanıl
mış olmasına ra;men, mühim olarak 
yalnı:ı Üç yangın çıkmıt ve bunlar da 
önl<."nmiştir. Gelen raporlar yaralı ve 
ölülerin az oldu.tunu göstermektedir. 

Merk•u İngilterede bir tehirde bir 
miktar yangın çıkmış ve bunların hep
si ör.lenmiştir. Fakat bir kaç ev ve sı
nat bina hasara utramlftır. Yaralı ve 
ölü miktarı pek azdır. 

ickoçya üurine yapılan hilcumlmda 
&ahllde bir çok küçük tehirlerde l.ıaS<lr 
kayd~dilmiş ve yiık:ıek infilak.lı bom
balar umumi hizmetlere aid binalara 
isabet etmittir. Birkaç projektör, ma
ltinelitüfek at.qine tutulmuttur. İskoç
yada ölü vce yaralı pek azdır. 

ti:ıe ı.tr:ı.er, Berline geldiği uman kendi
~ lapanya ile Almanya arasında y.l-
1'\:Pao:ak &ı]q bir işbirliğinin yalnız Av· 
hı, da Yeni bir nizam kurulma.sına de
)llis 8Yni zamanda İspanyanın emper
ti ~menfaatlerine da hizmet edece
"1.b kında teminat verildiği muhak,r. Daha sıla bir işbirliği harbe 
lılid r ~Yanmasa bile Almanl~ın ü
t\~ etugı ıaferi tacil edecek ve lspan
~ lalanfütlerin istediği toprakları 
s edecektir, ~erkezde değildir ve Fransadakl mü· 
~i~r ile yapılan mülikat Hiiler'in tahidler, İnı:{llterenln ıhukavem.Jt ve 
ıı. ığı neticeleri verme"''"' ve Frank.o 
ıııe ... hsaıı •• ....., teeaatinln Fransızların ,evltine bAdi ol-
tıiıtı ~ ıörüşmek mecburiyeti halll muf ve onlarda son halla ümidi uyan-
d..~flur. Almanlar, İspanyollard~n dırmıf olduğunu müşahede etmişlerdir. 
~kuvvetli olduklan için tüph~z Dijer taraftan Petain ile bazı arka
t,ıı. .kandınnağı ümid etm•ktedir. da,larının ialib önünde bu derece zelil 
ııı~.:. lopanyanın içinde buluı>duiı;u bir mevkie dü,mek fikrinde oimadık
~dct. 1 Va.z.i.yette iki mühim amil mev... lan zannolunmak.tadır. 
ıli<j! ur. Evveli ispanya ,antaj ve leh- Vicby biıkiımeti, Frıuuadakl ve bil
~ 'tden ho~larunıyan mağrur bir haua mi.l!ıiılemlekelerdeki efün umu
bitr~tlr. Sonra İspanya dalıill harbden n•lyeyi hesaba katmadan hiçbir karar 
'ıadd bir halde çıkm14tır. Ve lptidat ven:-mez. lngiltereye yapılacak bir harb 

J! '
1
erden mahrum bulunmak.tadır. il'-n4 müıtemlek.elerin hemen hemen 

.... • itibarla harbe girmek isteme- muhakkak aurelte General de Gaulle'e 

.. ~•dirler. Belki harbe aürüklene- iltihak etmelerine bô.is olacaktır. 
'-1 tdir. Fakat lstemiyerek .. Alman- İspaınyaya ıelince, Franko da dahil 
lı.1t1t ka'alarının İ&pany•dan geçmesi olduAu halde İspanyolların büyük bir 
'tıu istedikleri takdirde bu taleb- eberiyeitnin aıkert maceralara atıl
~~ lerdedeıken Cermen tefevvuku- mamağı, memleketin harabisini tamir 
~ tt~recekler ve İlpanyollaro. ara- iı;in muhtac oldukları aulhu muhafaza 
~ de bulunacaklardır Geçen etmeii arzu etmektedir. 
""' ba Bilnü yapılan mulikat dcko- Mülakatın netayici hakkında tahte)': içYÜzü bu i5e de ilk pllnda ce- minlerdı bulunmak: mü,küldür. Fakat 
bdi; tden hidiaeler henüz malüm de- daha timdiden Hitler'in bu mUlS.katta 

H..~~İy Telegraph gazetesine gön, va· kuvvetten tiyade W nifa.nesi iOster-
.... ,ttiıı m~ olduğunu ıöylemek mümkündür. 
~ bitaraf müşahldlerin nazarla- Bu mevzu hakkında bugün iyi ma-
lıiu.,. kaÇttuf olan maıwıruı tudur: hlrnat almakla maruf İnıılliz nıehafi -
~\ ut Vaziyetinin aağlam olntakt.ım tinde açıkça. ileri sürülen bir mütalea 
)~ ~lduğundan diktatör, Genenl vardır ki o C:\ tudur: 
İ\t( 0 

nun muzaheretini. elde .edebil- Büyük Britanya, aafll avlanmak nl-
~ lı;ıı, Fransayı katedip lapanya yetinde değildir.• 

YAZAN: 

E: k RliM 
R E:JİT 

Evvelki telrikalarm hulıi•a•ı 
Fatihin fermanı üzerine Midillide yerleşme!e mec

bur kalan l"enicevardarh l'almbun dört oilundan bhak 
ve Hınr babalanrun aan'aü olan çömlekciUJi yap1nak
taıdırlar. Diier iki oilu İlyaı ve Oruc, evveli ulak bir 
filika ile batladıkJan çömlek ticaretini bırakıp lfi kor -
san.lığa dö.knıüşlerdir. Fakat bu hayat, Orucun e~atelinc, 
İIJ1uın da öli.imUne aebeb olmu,tur. Esirliii ıırasınd:rı 
çok ıstınblı ıünJer yafa)'&n Omc, nihayet kaçmaia mu
vallak olmuftur. 

Bundan sonra blr kaç defa ıeml sahibi olduiu Jıa1tle 
ufradığı taarruzlarda hepsini kaybeden Onıc, nihayet 
Korkud Hanın kendisine hediye ettiii ıon ıeıni He Dürzü 
Kaya limanında ilk zaferini kazanmış, kışı İskenderi
yede geçirdikten sonra baharda yola çıkmıştır. 

Öbür taraftan ağabeysini aramak kararını veren Hı
zır da denize açılmıthr. Mes'ud blr teo;adüfün birbirine 
kartüaşıtırdığı lki kardeş, Tunuı Beyinden bir ııimak 
tem.in etmifler ,,.e timdi, kıf olduiu için, J'emileriııi ta
mirle vakit reçirme&e batlanu,lardır. 

Bu sındı, bir gün, Hınr sokak kenarında bir kııa 
raslaJD.1', acıyarak onu ıemJsine almıştır, 

- Karnının aç olduğunu aöyledin, neden bir aey ye
miyorsun? .. 

- Yeter ... Doydum ... Elhamdülillah ... Ya sen neden 
yernlyorıun?. 

- Ben de doydum ..... 
- Ama hi~ bir tel' yemedin! 
- Hatice .... Demek ıen Gırnat.alısın! .. Nall.l oldu da 

buraya geldin" .. . 
Kızcağızın yüzü birdenbire dehşetle doldu. 
- Bunu anlatmak gücUne a:idlyorsa vazgeç .... 
- Yok yok ...• Anlatacalı.m ... Hepsini .... He'pıini an-

latacağım. Batlma gelen felaketin ...• .Ama sırnai.le anlat· 
mak li.zun değil mi? .... Feliket 10nredan geldi ... Evvelce 
rahattık .... Çok rahat. ... Gırnatayı biliyor musun? .• 

- Hayır .... 
- Ah ne y:wk!.. Çok güzel bir tehirdir .... Her la• 

rafta kokulu bahçeler, ıütunlu evler, avlular. avluların 
orta.q_nda havuzlar .... Bizim de evimiz çok güzeldi. ... Pen
cerelerin, kapıların üıtünde oymalı pembe taştan kemer
ler vardı .... Ya bahçemiz ..... Bahçemizde o kadar çok çi
çek, o kadar çok meyva vardı ki koparmakla, yenıelde 
bitmezdi. Yaz günltri çok sıcak olduğu zaman ya bahçe
de ağa1;Iarın altında, ya avluda kemerlerin göl&eainde 
otururduk. Havuzumuz da her zaman aoğuk sularla dolu 
idi ... Sular fıskiyelerden akardı ... Ne sojuk, ne güzel su ... 
Ben her zaman gülerdim... Herkes gülerdi, kapı kapı 
dolaşıp dua. ederek dilehen kör fakirler bile ... Fakat ha
zan babam kızardı ... Dııarıdan hiddetll hiddetli gelir, an
nemle konu,ur, hl&miyet dütmanı kS.firlere karşı inki
sarlar ederdi.. Annem de ağlardı .... Ben babam1n sözle .. 
rlnden çolunu anlamazdım .. Annemin de neden ağladı-

tını bilmezdim. Sorardım. Fakat anneciğim ı;öylemcvli ..• 
·Büyildüfeün zaman anlarsın, sen daha çocuksun, ço
cuklar her zaman gülmeli. derdi. Zavallı anneciğim .... 
Fakat bir gün bütün ,ehirden acı acı çığlıklar koptu .•.• 
Ah o çığlıklar!... Bili kulağımda .... Pencereler koşutluk ... 

Sokaktan, hatlarına, ıöz yerlerinde iki delik e.çılmıt 
torbalar ,;eçirmlf, göğüslerinde sallbler, aiyaha bürünmüf 
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korkunç herlfler1 ellerinde koca koca all.ıihlarla müsJ.ü .. 
manlara saldırıyorlar, evlere hücum ediyorlardı ... Bizim 
eve de hücum ettiler ... Her müslüman evi gibi bizim evi 
de yakmaja, yıkmağa, tehrin her müslümanı gibi biti de 
öldürmeğe gelmişlerdi ... Sokaklar ölü, yeralt ile dolu idi . 
Her ta.raftan kanlar akıyordu. Kar,ımıula bir ateş yak
tılar, ateşıe çocukları diri diri atıyorlardı... Babam, en 
büyük, en keskin kılıcını aldı, dıfUıya fırladı ... Bir daha 
babamı görmedim ... Annem de beni sürükleyip bahçeye 
götürdü ... Bahçenin ti dibinde ufak bir kapı V3rdı ... O 
kapJdan çıktık, bao:ka bir bahçeye J{irdik1 o bahçeden de 
çıktık. Ko~uyorduk. Etrafımız.da M',.ler, bağırışmahır, çığ· 
lıklar .... Nihayet denlx kenarına geldik. Or.ida biziın p:ibi 
kaçabilenler birikmifti. Bir çokları yaralı idi. Herkesin 
üstü param parça olmuftu. Açıklarda bir gemi duruyor
du. Bir lsl&m gemiıi. Kayıklar durmadan sahildekUeri o 
gemiye taoıyordu. Bat.aaıya dolu bir kayığın içine annem 
beni attı. Ben, ondan ayrılmak istemiyordum. •Haydi 
yavrum 1en git, ben batk:a bir kayıkla gelirim. A11aha 
emanet• dedi. Sahilden uzaklaştık. Kaylkçılar bir ka9 
kürek çekmişlerdi ki, sahildekilerin üzerine doğru ko~.qn 
meJ'unları gördük ... Ben denize atılmak işliyordum. ·Bı· 
rakın beni . .Annemin yanına gideceğim. diyordum. Fa
kat beni sıkı sıkı tutanlar vardı. Ben annemi hlhl görü
yordum. Bana işaretler ediyordu. Git... Git, diyordu 
Tam o ıırada... O aırada... Kafirin biri geldi.. Ehndeki.. 
koca bıçağını annemin .. göğıüne sapladı .... Annemih be .. 
yaz esvabı kıpkırmw oldu ... Anneciğim yere dU.tü. 

Kızcağız ağlıyarak yere kapandı: 
- Annemin kanını ıördüm ... Anneciğim .. Benim za. .. 

'·allı anneciğim .... 
- Hatice ... Yavrum ..• Ağlama .. Kalk ... Gel.. Gel .. 

Yanıma ..• 
Hızır, kııı kaldırdı, yanına oturttu .. Haticenin kolları 

boynunda asılı kaldı. Göğsünün üzerinde onun narin 
omuzları titriyordu ... 

Bu masum teslimiyet, bu meyuı .saflık, bu mutmain 
sarılıt kartısında, kendisinde izahı nakabil heyecanlar his· 
!@den Hııır, bir şey aöylemek istiyor, fakat na söyliye
Ceğini bilmiyor. Bu ince kuzguni SllıÇh, bu çok nazik derili 
kızı okfl.mağa bile eli varnuyor. Kalbinin üzerine Hati
cenin baoı yaslandı ... Göğsünde çarpıntısını duydui;u fU 
korsan kalbini açıp dünya kötülüklerinden korumak için, 
fU küçük kııı orada uklamak istiyor ... Geniı ıöl:sü üze
rinde sük:One~ leselll, emniyet bulup mıtıl mtfll uyu
yan fU küçük kızı .. , 

••• 
Artık Hatice, Hızıra ve yeni hayatına iytee alışmıı 

görünüyordu. Hızır da kalben büyük bir ha:t duyuyordu 
Fakat şu ufak tefek, zayıf ve nahU k.ızcağızdak.i muam· 
mayı bir türlü halledemiyerek sinirleniyor, kendini mU· 
ahaze ediyordu. Hatice, Hwrın ona getirdiği çarşının en 
güzel ipekli elbiselerini giyiyor, bunları vücudüniln ta· 
:zeliği ve hararetile canlandırıyordu. Geminin ziynetsi:r., 
sert, hatta hatin çerçevesi dahilinde allı, y~llll, mavUt, 
sarılı, ipekli entarilerine bürilnen Hatice, kaba bir ka
feste parlak renkli bir ufak ku,a benziyordu. Artık iri 
ılyah ceylin gözlerinde Urkeklikten eser kalmaını,tı. Sa· 
hibine aiıpnıf bir kut gibi kotuyor, uçuyor, geliyor, g1. 
dlyor, konuyor, oarkı söylüyordu. 

Hızır, tlmdl tezgi.htan daha erken çıkıp gem.:.ye da· 
ha çabuk avdet ediyordu. Yolda gelirken de mutlak Ha
ticeye bir hediye alıp getiriyordu. Taı~llif, ne,'es.ı, gü ... 
leryüıile onu kartılıyan Hatice, aetirdiği hediyeyi daima 
büyük bir sevincle ve boynuna sarılarak tetekkürlerl• 
kabul ediyordu. 

CArkn"1 var) 

~duna kadar attmek mecbuı·iye - İspanyanın mihver devleUerile me
~ ~hllftır. Vichy'nin hath hare ... ..ı. blrllil )'apm.ak üıere tedbirle-r al
~~ı. ·" geUnce Amerika ht.ıkUmed, mata kıyam etmeal, İngilterenin der
~ hükUmetine naıilerle daha 11kı hal İspanyaya gıda maddeleri gônde
tr~Uerde , bulunduğu takdir~e rilmeıine nihayet verilmesini intac e
~ Amerikadan daha ııoğuk bır decektlr. Esasen bizz.ııt İspanya her iki 
~tleye intiıar etmesi IAzım ııele· taraftan menafi temin etmenin, yani 
ı. -. h_lldinnıştır. 

Aşk tarihinin en mühim vak' a s ı 
"""1 Alman)·adan arazi vaidleri almaıun ve H t•- tul ı d · 

'ıııı._Lti. ddekl Telegraph oazeteainin in "'- aya wı unu mıyan eser er, aıma 
"'• • ayni ZArnanda giltereden ""'Panrarun •----• Jd · lm ~,.-.... ırt yauyor: ya .. yan .uı.-.ı:.uar o uğu gibı, ö iyen 

V"'fe çok muhtac olduğu hayati maddeleri ki d d B k bir fı ~ ~ltt .. Frank.o mülikatı, burada af ar a var ır. u af , rtma 
ı.\I ct:lbetmenin mUmkün olmadılına kani- "bi b··ı· b' ·· ·· · ~ i..._ta.lınıinıere yol açmaktadır. Fa- il u un ır omru sarsar, mucıze 

1,,, -...,,_ yol _...;iletinin memlek. etin_ . dirin. ı kabilinden hicliseler yaratır, soıuuz 
ı.ıe ........ ıtltere ile upanya aruındaki Ucari b b b · b 

"" h &irnı.iyeceğine dair olan_ u.·. mı_ eli ir ıztıra gi i ıntanın Utün günle ... 
.... tband k ti müıakerelerin dünlr.ii görü.tme netayi- rini karartır. Böyle herkesin duyduğu 

~(~. İay~ !!~i:at u:;;:~~o:~:~ cinden müteNir olac.alı •tikirdır· hislerden çok yüksek olan atklar, ta-
Newı Chronicle gautesinin diploma- ihl 1 fil' ı ~ı. • sok ihtiyatlı bir hattı hareket r ere, roman ara, ım ere mevzu o-

•ı;ı ttnı si o:uhabiri yazıyor : ı 
~ ektedir. Fakat bir mil!et ta- Hitler, iyi bir terenu:üh yapayım dl- ur. 
~12). ier ittihaz olunan hailevl bh· ka- ye Avrupayı k.atetmit dejildir. O, E&kidenberi ülkeler fetheden kah -
~!lnı 8'1n• li.yutagayyer surette ta- Suner'in Sertini ı.iya.reti esnaımı.la raman fatihlerin atktan kuvvet aldık
~ eden fatalilm bavuına diY.kat vermemi• olduju ba:ıı feyll'ri kopar· )arını tarih biuı göatermiftir. İnaan -
~~!tı.tktedir, mak arzu ediyordu. lara fevkalbeşer bir kudret veren, en 

~ıt'ıdt >'•da. deveran eden fay\clar a- Hiller'in Cebelüttarık.a hücum için yüluek musiki e!trlerini yarattıran 
-~~ •u. da vardır: İspanyanın faal ittirakinl ve yahud Al- bu büyük duyıu karoı.aında, J.naanlar, 

,ı.ı;r devletleri, İngiltereyi mai .... man kıt.atına İspanya araıiainden fff• çok eık.idenberi derin bir saygı duy
~tnın çok müşkül old•ılunu an- beıtçe mUrur müaaadeılnin verilme _ mutlardır. Büyük aşklar bir kahra -
,, la lndan dolayı İspanyanın yardı- ıini iltemi, olduğunu ketfetmek mum- manltlc: menkıbesi gibi ağızdan ağıza 
~~ lttnek mecburiyetinde kalınıf'"' kündUr. dolaomıttır. Her hangi bir milletin e-

't~,~ .. debiyatını karıtlıracak olursak, atka 
• "ita h d Nawa Chronicla ıazeteslnln muhar-
~- L., t> gazetesi, ba,makal.?sin e büyük bir yer verilmit olduiunu mut-

tr,iil11..1. riri ,unları ka)·deylemektedir: Jak ıörürüz. 
İ.treye kar,.ı .vapıltm hücum_ . un .Avrupanın aöıde diktatörünün Pe-

~ L. • ta. ile Frank · Alın a a davet i,te halkın bu çılgın alakaSJnı na-
l. ,.. 'llY_ttaizJia-e uA-ramaaı tarıhin. .... ın ° yu any Y 
~ ., ıı • • . edecek yeıde Framaya ve İspanyaya zarı dikkate alan filim kumpanyaları 
'4.ı_ ht lller'in duçar olduiu mut· &itmek mecburiyetinde kalrnıt olıruuiı mevzularını eberiya böyle vak'alar -
~U.r r &iın artmaktadır. iki noktayi aydınlatmaktadır: dan ııeçerler. 
~il,.__· ~•!ından Franko ve IAva~~e ı _ ın' gilterenin mukavemeti neti -
-~ ola t klifl h kkı da h w: Uzun yıllar önce lrene Dunne Ue itte..~ haL- n e . er, a n en ceıinde Hitler prestijinln azaldı.~ıru an-

-.."'flltı uer alınmamıtllr. Fakat elik- John Boleı cBack Street• adında bir fi 
~ a tıanıanın diğer aahalard9 faal lamı,ur. lim çevirmişlerdir. lztırab dolu büyük 
~~ ~l'tlfaal mesıü birliğini te:nin et- 2 - Hitler, timdillk kuvvet istimal bir atkın romanı olan bu filim, mem1e 
~ ~~~ Fransa.ya bir takım menfaat- etmek istememektedir. Çünkü bu usu- ketimizde çok büyük bir rağbet görmi.i~ 'it }'ahud tadil veya tahmill mutA- lün bir netice vereceiinden ırr.in bu- ve beyaz perdede haftalarca seyre • 
~ ~rarların tadil ve tahfifi tek- lunmamaktadır. Salihiyettar bir ai;ız- dilmişti. 
~t~ lllu.nnıuş olması muhtemeldir. dan çıkmıt beyanat yoksa da .tiitler'in Son 
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manJuda Wamen Bros filim 

~ tıi oYa ise hiç şüphesiz >:eni Av- Vichy hükô.me::ru• ~vrupaya vedlecek kumpanyasının ikinci Back Street 

' 

I 

"İ,c•ı._ -~lllda bir mevki ve lspanya- yeni niıamda ir ro oynamak. va:iıne h 1 ılı J bel L'' 1 
"'"' k bil ıngı·ttereye kartı harbe ·· diye aur 8 t;ı - eze ınsoum se- Bette Daviı ile ilen- Fonda «Ölmeyen •tk• filminin bir ıahnt!ilnde 

ı <.d 11rınesi ve yahud Cebelütta- mu • ıu - filmi bizde cÖlmiyen aık· ismini al- ·-, 

\ı~llır o(iy ... r•••· aerbeal bırakma.. rüklemeğe ç•h•mıt olma.o muhtemel- nın en meşhur yıldızlan bir araya top- ı &eede ettirecek bir kudret gösteren bu 
" ~ ... m bl · birli mıftır. Bu filim bütün dünyada ayni .. k f 1 1 t~ hır de Fransa zararına olmak ü· dlr. Fı·anko ile tam r lf itl temi- alika ile kaqılanmıtlır. lanm1'tır. • .. Olmiyen •t • i nün n Bette Daviı 

... ~ .. 1 ,t_takını arazi vadetmiştir. nine u;rışan Hiller'in bu itte daha bü- Çok ki ,, 1 d i 1 b ve Henry Fondanın kudreilerile ıi-
·ı L -..ıoq k k··1·11a .kar,.ılaıtıtı muhak Aık tarihinin en meıhur bir hikl ... es gun er-~ ş ma ve ce~u - nema dünya!'ında ölmiyen bir eser 

~tı.. Qulıı:Hnc rolünü oynarnBk yü müş u a " ... lular ara&ındaki mucadeleler devrında ld " 
1 

ktedl 
~ ı;;_.r_ raırıı .. nV1 ın' .ıııereye kar,ı kaktır. Cebelütt.arıkla Fransız Fuınm yesini yaf8tan bu filim, hazulaıımak b b"' .. k k f d ki 1 11ı 0 ui;u ıuy enme r. 
•t '<,[" • . ..,..,,. ,... ıl tekllfl k b "'· f d k" lıkl 1 yaşanan u uyu lf ' e a r ıaın . di k da ô-' ' ll b'' "k as.. •itı t U.k.J~rnek arzu etmesi, Alman- İlpanyaya kartı yap anh k:r ara.. için ço üyi.iA e a ar ar yapı ... en canlı bir miull, ceaaret ve kahra- Şım ye • r .. -..m•. nete ' uyu 
;.,. , .. 'ltlki mesaı· yapılma!'ıtl'la ye- sında bulunduğuna 'üp • yo . mış, tam yedi defa dünyanın en k:ud- 1 . kadd b' bolil 1 miıansenli, rovolu filımlerde başıta 

.. >•-'· g· te ·1 t1J ' L• 1 k il Bett man ıgın mu eı ır sem 0 - gelen Amerikan filim ··-ayll, bu fil-ı,.,ktl olanın İngiltere olduju Frank.o belki de kenw.a.•.ue o,; rı en re ıan at"'""n o ara seç en e muetur. .,.,.., 
ı_·' tıu, Lı~da. bulunan Auvemat ki5y• bu menfaatleri gireceti bir harbin teh· Davis'le bize bir çok büyük filimler mile, bütün dünyaya, yükMk mev -
~ lt ·~}'r F ilkelerini tellfl edecek mahiyette bul- yaratan George Bren\, Henry Fonda Afk tarihinin en bUyük bir vak'ası ıulu ve büyük a'k fihmlerinde de en 

•tansı ete düşürmemektedir. a- ve Marguerite Lind.lay gibi Amerika- olan, bütün aıka tapanlan önünde 0··n aaf6 - eeldi~ni blr kere daha l.spal 
~·••1'1'1'n:;.ı:e~kı~,e~r~lı~·e~ti~n~i~n:.::fi~k;rl~, ~b~uİıiım;;;•ıkltaİdlılr.İıllllllllllllllllllll ... ~lllllllllllıiiııllllllll~~~~~~ll~~llllll~ .... ll .......... llll~'I ~ • •• ... . etmiştir. 

Türk milleti Büyük .Ataıının aeainl işitmek, Milli Şefile büyüklerine ve ordusuna saygısını ve gü- G&.;terildiği \ bütün fehirlerde pek 
venini gö,;termek için tekrar coştu büyük muvatfaklyetler kazarun•ı olan 

Çana kka 1 e. g e'ç ·ı ı m ez ~~l~~;:k a~~~::u;.:r~~~::ın~c:::·~~ 
de ayni heyecanı duyacak. ayni göz 
yatlarını dökecek miyb?. 

Fılmi: Bütün Istanbul halkını lıf.'lo• 
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Bazı mÜ§ahidlere göre: j l•tanbullunun köıeıi 

Japonya, Sovyet
lerle uzlasmak 

' 
iste yor 

V•ıinglon 26 (A.A.) - Bazı müıa -
hidler.in müt.alealarma göre, Japonya
nın Sovyet Rusya ile pakt nkdı için 
bir çok gayretler aar!etmekte olması ve 
Tokyodan sulh müzakereleri yapıldı

ima dair rivayetlerin gelmekte bulun
ması gösteriyor ki, Japonya hük.Umeti 
bir taraftan Mançuri hududlarını mü
dafaa etmek ve diier cihetten Çinde 
yorulınut olan ordulanru geri çekmek 
için elinden geleni yapmaktadır. Ma
amafih Vaoingtonda Sovyet Rusya ta
rafından Çine yapılan yardımlan.n ke
sileceğine ve yahud Çinle Japonya a
rasında aulh mü.z.akerelerinin hafla -
mak üzere olduğuna dair gelen haber· 
lere itimad edilmemektedir. SaJihiyet
tar mahfillere nazaran V qingtondaki 
Sovyet 1efareti erk.anı Çine yapılan 
yardunın devam edece&lne dair Ame
rika makamatma malUmat vermi,ler -
d.ir. Diğer taraftan. Birmanya yolu a
Çlldıktan sonra Çinliler tarafından ye
niden başlanrntf olan taarruziarla A
merikanın &ittikçe artan blr tarzda 
Çine yaptığı rnuzahere~ hiçbir sulh tc
me'nnisine delilet etmemektedir. Bun
dan baıka V afingtondak.i Çin resmi 
mahfilleri, ıulh nıüıakerelerı ıhtimal
leri mevcud olduğuna dair neşredilen 
haberleri. Uühza.lı bir aurctte kartıla
maktadır. Nihayet, Vaşingtonda Fill
pin adalarına yeniden tayyareler gön
derilmek ıuretile ora mUda!aasırun da
imi ıurette takviyeıine çalı.vılma.sı key
fiyeti, Amerika Birlefik HükUmctle
rinin Puifik Okyanusunda ıtatükoyu 
muhafaza etmeğe aıimklr olduX!arının 
aarlh bir delili addedilmektedir. 

Dört senelik yeni 
bir Alman planı 

Berlln 26 (A.A.) - D. N. B. bildiri
yor: 

Hitler, partinin 1936 teref kon~reıdn
de, dört aenehk pl&ru il.in etmiş ve bu 
pllrun tatbikıru 18 tefrinievvel 1936 
tarihli emirname ile Baş:vekil General 
Göring'e tevdi eylemi,U Bu müddet 
bitmiş olduğundan Hitler, 18 teşriniev
vel 1940 tarihli bir emirname ile impa
ratorluk Mareıall Göring'i dört ~nelik 
plAnın tatbikına yeni bir dört sene 
için daha devam etme"ğe memur etmJf 
ve bu pl.i.nın harb lcablarına tetabuk 
etmesini t.asrih eylenliftir. 

Hltler bu huıuıta, Mareşal Göl"in~'e. 
1938 d1t vermit oldulu tam sıı1lhiyetle
ri yenilemiştir. 

İstanbalun lodosları 
Dünya bir lodos fırhnaıile çık

mıı, bir lodoa hrtınuile bata
cakbr, derler. Bunun m•na• 
ımı, bildiğim iki yer bilir: 
Burıa ve İstanbul. Sunada, 
lodoı bir afet, İatanbtılda -be
le Kadıköylüler için- bir feli• 
kettir. Dün aabah bu aemtin 
aakiıılerinden iki vapur balkı 
bir vapura dolup bata çıka 
Köprüye ıeldi. Modaya vapur 
uiramadıiına göre, Adalılar 
da, ihtimal ki, yerleriııde kal
dı. 

Lodoı, İıtanbula, ilkönce güneti, 
aonra yağmuru ve kışın kara 
yelle karı getirir. Bundan do
layıdır ki, birdenbire patlıyan 
lodoa fırtınaaından aonra ga• 
zetelerda ekıeriya bir k&ç ka· 
yığın battığını, çatılardan ki· 
remidlerin uçtuğunu okuruz. 

Lakin, ıiz, lodosun ne olduğunu 
Ankaralılardan ıorunuz. Lo· 
dos, Ankara Üzerine bir ki· 
bus ııibi çöker. Taze limonata 
kadar ferah verici, zaman 0 • 

man kamçı darbeıi kadar U• 

yandıncı bozkır havaıma alı· 
ıık vücudler, lodoı baılayın• 
ca, audan çıkmıt balıklann ö
lüm azabmı çekerler. 

Zaten lodoı, zannederim ki, cİ• 
hartın her kö,.,.inde yıprahp 
kahredici bir musibet telakki 
edilir. Arablann cıümum» de· 
dikleri rüzgar bu oba ıe· 
rek. 

Bubavanm Afrikaya aid tarifi
ni merak edenler, bir kaç ıene 
evvel pek meıhur olan Atlan
tid romanını okumalıdırlar. 
Romanın kahramanı, sevdiği 
arkadatını, lodoı estiği bir gün, 
batına çekiçle vura vura öl· 
dürür. 

Lodo a feytani bir rüzgardır. 
İSTANBULLU 

Amerikada seçim 
Vaşinı;rton 26 (A.A.) - Amele partisi 

reisi John Lewis, radyo ile nefrettiği 
bir nutukta bütün muıaheretini Cum 
huriyet partisi namzedi Zeldell Willkie 
için N1rfedecefin.l bildirmiştir_ 

John Lewi!I, Wellkie mı.Alılb olur.sa 
kendiı;infn de aanayii tecıJtilöt kon -
greı;;t reisliğinden Jstifa edecejlni tôy
lemi,tir. 

John Lewis, 1936 tnlihababnda 
Ruz\'elt için çahşıruftı. Bu~ o seneye 
nispetle taraftarları daha azdır. Kon -
greye dnhil birliklerden bir çotu daha 
şimdiden Ruxwlt'e taraftar olduk.la.rını 
illn etmiolerdir. 

IA>wis, Ruxvelt'in bütün ıayeli ve 
~meli harb olduğunu ıöylemi,Ur. 

c~~~~:~~·:: ı * BE:LEDIYELERIN BORC lucan olacak. Bununla benber aolu-
VERME SANDIKLARI can da ot.a, midede dort buçuk ay 

Btiytik tehirlerin belediyeleri borc değil, dort sün blle ya•ay•billr mJ? 
verme sandıklart teşkil edecekler. O mide ki, mükemmel usareail~ bir 
Buna aJd kanun lAyihası hazırlan - mahlOiun eUni dejil, batta kemJlinJ 
mıştır. Bu sandıklar menkul e~yalan bile öğüdür, eritir; barsaklara gön -
kabul edecekler ve iki ay vade ile derir. Yalnız banak:lardır ki, henüz 
halka borc para vereceklerJir. M~k - nokta büyüklüğündeki m:ıhlO.Jdarı 
sad, halla tefecilerden kurtarmaktır. beıleyip büyütebilınekte ve 1'.•lm bar-

Bu küçük ikraz Mncbklarırun çok saklar, uzun solucanların tetekkil ... 
işe yarayacağına şüphe yoktur. \'Akıa lüne müaid bulunmaktadır. 
Emniyet Sandığı da ayni hizmeti ıö- Omıanın ağzından çıkan yılan mit 
rür. Fakat orada muamele genif ol- yoksa yalan mı? 
duıiu için güçtilr. F4er borc verme * CUMHURİYET BAYRAl\U 
sandıkları da muameleyi güçletUre- VE KA.Gıo 
cek, rehinde müşkü1it çıkAr.ııııı::ak -
salar ınaksad hasıl olmıyacak, halk te
fecilerin elinden kurtuJamıyacaktır. 

Yalnız büyük tehirlerimlzde değil, 

köylerde de muhtac halk, tefeciler e
linde eziliyor. Bunlar ayda yüzde yir
mi, yirmi bet faiz alırlar. Borc, bir 
sene içinde faiıile dört misline çıkar. 
Tefecinin kaybı ihtimali de pek az.
dır. O, alacaiını uğlama bağ!amAsmı 

bilir, borclwunu bizzat tal<lb eder. 
Makııad, fakir halkı bunların elin

den kurtarmaksa, borc verirke;ı on ... 
ların göıterdiği k.olaylıjJ temın et -
mek liıwndır. * YILLAN DEGİL, YALAN! 

Fethiyenin bir köyünde Oııı;man is -
mlnda bir köylü dört buçuk uy mi
de~nde bir yılan 1aklamı,. Mide ıan
cılan, mülhit açlıklar, baf dönme • 
lerl ve uykusuıluk çekmis. Nihayet 
geçenlerde midesindeki bu 40 santim 
uzunluğundaki yılanı leylek eti yiye
rek ağzından çıkarm1'. 

Dört buçuk ay evvel. Oıman, alzı 

açık uyurken yılanın mld~ine ka ... 
dar rahat bir geçid buldujunu iddia 
ediyorlarmıı. Haydi bu geçidi kabul 
edelim. Fakat bu yılan det;.l, bır so-

Ulus, bir hU1Usf müeaaese del:Udi.t; 
fakat e,hasa aid pzeteler içinde de 
makinesi müsaid olanlar Cumhuriyet 
boyraınlannda 32 - 48 sahife yapı -
yorlardı ki, bunlann da yalnu: kAjıdı 
bu gün 8 - 10 kuruı kıymobndedir. 
Eğer bu gün gazele sahifeleri hakkın
daki mü.o;aade, geçen senelerin hacmi 
Heri sürülerek gazetelere bir mecbu
riyet gibi tahmil edilseydi, m.ıtbaası
nın kenarındaki, köşeslndeid kllıd 
parçalarını cebinde toplıyarak okkaya 
veren (Tan) İdare Müdürü Halil L~tfl 
çokUm tası tarağı toplar, kendini Maz
har Osmanın tedavi!ı:lne terke.derdi ... * DİPLOMALI KtiRKçt)! .. 
Kürkçülüğün mektebi ve diploması 

oldt1ğunu bilmiyorduk. Bunu da ıa

ıetelerimizde çıkan bir illndan öl ... 
rendik. Meie'T kadınlarımızdan blrl 
Avrupaya kürkçülük tah~ili ic;in cit• 
mif. Diploma almıtt limdi ,ehrimiıde 
bir kürkçü dükkinı açarak ticaret •· 
diyormuş. 

Bununla beraber, gazetelere dikkat 
ediniz: saaıı. 1allu kürkçtiler bizde ne 
kadar çotalmıt?.. Bunlan yeü.otiren. 
hep bu kürkçülük mekt-bl mi, yokn 
ilancılık melctıbi mil - B. S 

Bugün M E L E K'te 
güzel kodını. i18hl 

TAYLOR 

Büyük aşk ve hakiki hayat filmi 
Ayrıca: En aon F O K S dünl'a haberleri 

Bu gün aeanslar; 11 - 1 • 2,30 .. 4.30 .... 6,30 ve 9 da. 

TA K S i M S i N E M AS 1 N A topladı. , 
Halkunızm en çok sevdili ... en çok alkışladıiı artistler ... 

HAZIM - VASFI - C AH İ DE Düsmanı kendine dost eden, Türk ordU&unun ve o nun büyük kumandanlarının battan a$al:ı ~a
manlık deıtaru olan Türk inkılibmdaki allka ve ız.lerini gOıırteren tôrkc;e tark1h ve ıozlU olan bu filmi 

TAKSiM SıNE.MASINDA 
Bilha!laa Cumhuriyet bayramında görünüz. 

Oyun oaatleri: l - 2,30 - 4,30 - 6,30 - 9 da. 
Dikkat: Grup halinde gelmek isteyen mektebliler le halkın bu hiıq;i filmi görebilmeleri için Cumhu
rJyel bayramı münasebetile pazar, paıarteal, ulı ve çartamba günleri öileden evvel 9 ve 11 de ik.l 
t.nıilltlı matine yapılacaktır. Bu matinelerde her yer 15 kuruştur. 
Bu film aynı zamanda Ankıırada HALK sineması nda muvaffakiyetıe ıösterilme'ktedir. Pek yakında 
İZMİR TAYYARE ıinema!mlda. 

Said - Perihan - Necdet - Karakaş • Refik • Elefteriya • Kadri 

AKASY~A~PALAs 
Yazan : MAHMUD YE S ARİ 
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Hakikat'in büyük futbol anketi 
Eski milli takım kaptanı ve santr 
hafı ''aslan,, Nihad'ın cevabları 

Türk futbolunun en popüler, en kıy
metli elemanlarından biri olan Gala
tuaraylı Nihadı daha doğrusu .. ı.n 
Nihadı burada takdime lürum görmü
yoruz. Uzun aeneler takımının muvaf
fakiyeti üzerinde en büyük amil, mu
kadderab. bahsinde en büyük kurtarıcı 
olarak tanınan ve sevilen, mütcaddid 
defalar milli takım kaptanbğını yap
ll\lf bulunan Nihad, anketlmlze ,u ce
vabları vermektedir: 

c- Futbolun bugünkü vaziyetinden 
memnun muyum? Futbolun bugünkü 
vaziyetinden tamamen memnun olmak 
kabil değildir. llu 5P0run memleketi
mizde halkın ve hükUmetin gösterdiği 
aUkaya dayanarak daha fazla terakki 
etmeıi Jcab ederdi. Bu noksanın se
beblerini aramak icab ederse, muhte
lif noktalarda tevakkuf etmek lizundır. 
Genclerimlz futbolu bir spordan ziya
de bir egzibisyon teklinde telakki edi
yorlar ; halbuki iyi bir futbolcu olabil
ınek için ıporu sevmek lizımdır. ~\ıt
bola kendilerini hazırlayan geneler, 
futbolu yalnız bir göster~ olarak gör
memeli, dii:er sporlarla allkadar olup 
vücudlerinin ink.if&fına hldim olacak 
tekilde çalıfmalıdırlar. Bence bir gene, 
futbolcu olmağa karar verdiği an, spo
run en büyük vasfı mümeyyizi olan 
feragati nefsi ele almalıdır. Spor ancak 
apor olduiu için sevilir; bundan bekle
nen faydalar ise aenclerin manen ve 
maddeten kuvvetlenerek hayat sahası
na olgun ve mütehammil olarak atıl
malarıdır. , 

Eskilerle yeniler arasında bir çok 
farklar görülebilir. Bunlar içinde bil
hassa ıpor telakkisi farkı çok büyüktür 
E,;d futbolcular muhakkak ki ııporu 
daha çok severlerdi. Bu itibarla kulüb
lerine kaqı gösterdikleri merbutiyet 
daha aağlam, alika daha derindL Bu 
al8.ka bilhasaa milli maçlarda çok bü
yük ve geniş bir şekil alırdı. 

Bugünkü futbol tekniğile eski futbol 
tekniji arasında bugünküler ]ehine bir 
fark mevcuddur. Ancak bugünkU tek
nikte bir istikrar göremiyoruz. Bazan 
çok güzel oyunlar ııeyrediyor, batan da 
inanılmıyacak tekilde maçlara f8hld 
oluyoruz. 

Burada teknikten maksadım tala -
mm umumi ranilımanı ve çalı ıdır. 
Yoksa bugünkü geneler eski futbolcu
larla mukayase edilecek olursa1 Bekir, 
Zeki ve Alieddin gibi top ve vücud 
hakimiyetine sahih futbolcular bugün 
pek azdır. 

Llk: maçlan ve milU küme turnuva
aından başka, futbolun terakki.sine hi
clim olacak iflerin batında ecnebi te
masları gelir. Keneli tecrübelerime isti
naden söyliyebilirim ki, uzun Avrupa 
turnelerinden veya olimpiyadlardan 
döndilj:üm vakit orada gördüğüm fut
bolun tesirini buradaki oyunlarımda 
his&cderdim. Binaenaleyh futbolun in
kifa.{ı için ecnebi temaslarına imkin 
dairesinde ehemmiyet atfetmek icab 
eder. 
Sık temasın form üzerinde büyük bir 

tesiri vardır. Futbolcunun fornut. gir
mesi \'e bunun muhafaz.uı bir takını 
için, en çok düşünülecek noktadır. 
Mun!a2aın bir aalıada idman etmek 

futboleunun hazırlanması için birinci 
'"rt olduğundan, stadyomun yıkılma
stle futbolculann sıkıntı çekeceklerini 
unn~yorum. 

Eslcidenberi bir gencin lyl futbolcu 
ob.bilmeoi için, bu spora ba,tamadan 
evvel vücudünü iyi inkişaf ettirmesini 
ve futbol gibi yorucu bir spora taham ... 
mü! edebilecek tekilde hazırlanmasını 
e .... fektl olarak dÜfÜnürüm. Bugünkı.i 
futbolcularımızın parlamalarile sönme
leri arasında çok kısa bir ı.aman bulun
masına sebeb, körpe vücudlerin ağır 
bir spora karşı tahammül edememe
o!nden ileri gelmektedir. 

Bu geneler kültürfizik sibi, otletlzm 
aibi, deniz. sporlan sibl sporlarla vü
cudlerin! hazırlamıt olsalardı büyük 
lstidadlan sayesinde, Avrupada işitti
iimiz ve gördüğümüz me,hur oyun-

Futbolda (ok devamlı bir muv.UaJd
yet göstenni, olan eski Mllll takım 

kaptanı Nihad Bekclil< 

cular derecesine yükselmemeleri için 
hiç bır aebeb bulunmazdı. 
Futbolcularımwn bugünkü idmanla

rını görmedilim Jçin bu hususta bir 
mütalea beyan edemiyeceğim. Futbola 
ne vakit baflamak icab ettiiinl du~ü
necek olursak, ya, meselesini nazarı 
dikkate almamalıyız. Bir gene ka; ya
tında olursa olsun vücudünü iyi haıır
lamı;:sa futbola bqlayabilir. Ancak ilk 
idmanların hafif bir fekilde ve futbol 
teknlğile mOff\ll olunarak yapılması 
lizımdır. Her sabah kültürfizik yapma
lı ve bilhassa kendini yoracak vaziyet
lerden tevakki etmeli ve vilcud temiz
liğine azami itina gösterilmelidir. 

Kulüblerimiz maalesef Avrupa ku
lüblerile hiç bir tekilde mukayese edi. 
lemiyecek kadar geridirler. Bilhassa 
idare bakımı çok zayıftır. Bugün birçok 
idareciler nedense, sporcularımızın ka
biliyetlerini ~ ettirmekten ziyade 
kendi mevkilerini düşünmektedırler. 

Bir takım kimselerin kulüb idaresi 
başında bulunrnagı kendileri için ba
mevki addetmelerine hayret ediyorum. 

:Maalesef idareciler tam bir spor aih
niyl'tile ç•lıtmamaktaıdırlar. GOrdu -
güm hastalıklardan biri idarecilerin 
doturmu, oldııklan ıpar ııiy ... tldir. 
Spar iışlerinde böyle siyaset e:Ostermeğe 
kulüblerimizde hiçbir zaman ceva.ı 
verilmemelidir. 

Ben buna en büyük amil olarak, 
şöhret meselesini görüyorum. Spor 
ıahasında muvaffakiyet gösterdikten 
sonra idareci olan bir adam hiç bir va
kit fÖ}lret peışinde ko,maz ve yalnız 
sporcuları idare etmeli dütünür. Hal
buki spor sahasından yetişmeden spor 
idarecisi olanlar ekseriya, f()hret düş
künü oluyorlar ve bunu da idarecilikte 
temin etmek yoluna saparak çocuktan 
unutup kendilerini dütiinüyorlar. Ku
lüblerin idare mekanimıası mühimdir. 
Sporcu olmıyanlann spor idareciliğin
den ayrılmaluı, yapılması li.zımgelen 
bir vazüedir, 

Bu giln yapılacak lik 
maçları 

Bugün lik maçlarına Fenerbahçe ve 
Beıikt.af stadlarında devam edilecek· 
tir. Fenerbahçe ırtadyomunda Galata· 
saray Süleymaniyeye karşı, Fenerbah
çe de Altıntuğa ka.-.ı oynayacaklar -
dır. Gerek Galata.sarayın, gerek Fener· 
bahçenin rakibleri kartısmda birer ga
libiyet elde ederek 18hadan ayrılmala
rı büyülı: ihtimal dahilindedir. Yalnız 
Fenerbahçe, kalecisinden ve orta mu
haciminden mahrum olarak oynayacak 
ve Ka!!ımpaşa gibi sert ve enerjik oynı
yan, üstelik bu sene iyi neticeler alma
A;a başlamıt bulunan birtakım kar,ısın
da sıkı oynamağa mecbur olacaktır. Ga 
lata.sarayın da Süleymaniye matını lır
ut bilerek: kendini 11kı bir tekilde an
trene etmek istiyeceği ve çarfamba gü
nü yapılacak Fener - Galatasar:ty ma-

çına takımını hazırlayacağı muhakkak-
tır, 

Befiktaşla Vefanın Şeref ıtadında 
yapaotlcları maçın ilk maçları puanta
jı üzerinde bir tesir icra elmesi im • 
k.lnm değildir. 

Vef• ile Befiktaf her zaman sılu ve 
heyecanlı maçlu çıkarmışlardır. Be
fikt"' umumiyetle galib gelmı,.e de 
Vefa, her zaman aon dakikaya kadar 
rakibini Wtıştırmı,tır. Ancak Vefa bu 
sene biraz zayıf görünmektedir. Betik
tafın da gene elemanları bugün llk 
maçlarına ba,tadıklan sibi güzel bir 
oyun tuttururlaraa maçın neticesini 
kendi lehlerine çevireceğe benzemek
tedirler. 

Ayni ıladda Beykozun Beyoğluspor
la yapacağı maç da çok sıkı ol&caktır. 
Beyo&luspor bu sene antrene ve kuv· 
vetli bir vaziyettedir. Fakat Beykozun 
da her vakit gösterdiği enerjisile, kuv
vetli rakibi kar,ısmda mahk\im oyna -
mıyaceğı anlaşılmaktadır, 
Şeref stadında ilk olarak yapılacak 

maç İstanbulsporla Topkapı arasında
dır. Bu .. ne düzelmiş olan İstanbul
çor, kartısında çok enerjik oynayan 
bir takım bulacaktır. 

Karagümriik ve Anadoluhisan saha· 
larmda ikinci küme maçlan yapılacak
tır. 

Aakeri mektebler atle· 
tizm ıampiyonaaı bitti 
Askert mektebler arasındaki atletizm 

pmpiyonası dün sabah Fenerbahçe 
'tadında nihayetlenmlttlr. Netirede 
Deniz lisesi ve Harb okulu 147.S uyı 

tle askeri me\ctebler tampiyonu olmuş, 
Kuleli 132.5 sayı ile ikinci, Malter>o 44 
sayı ile üçüncü olmuolardır. Teknik ne
ticeler aşağıdadır: 

800 meire: Birinci Osman (Maltepe) 
2.8.2, ikinci Emin (Kuleli) 2.11, üçün
cü Seyfi (Kuleli). 

Üç ıdım: Birinci Mehmed (Deniz) 
13.29, ikinci Nadi (Kuleli) 13.10, üçün
cü Münir (Deniz) 13.045 

Bomba atma: Birinci İsmail (Deniz) 
78,3S (yeni Türkiye rökoru), ikinci 
Hayri (Kuleli) 74.78, üçüncü Nadi 
(Kuleli) 69,42. 

4X100 bayrakr hirlncl l>t!niZ liseai 
(Halid, Mehıned, Şerif, Turan) 46,1, 
ikinci Kuleli 48,3, üçüncü Maltepe 
48.4. 

F enerbahçe umumi he· 
yeti bu gün toplanacak 

Fenerbahçe umumi heyeti bugün 
öğleden sonra kulüb binasında topla
nacaktır. Toplantıda yeni beden terbi
yesi nizamnamesine inlıbak mes~Jesi 

görütülecek ve bir karara baA:lanacak
tır. 

Türkiye futbol ıampi
yonu Kayaeride 

Kayseri 26 (A.A.) - Türkiye fut
bol faDlpiyonu Eskişehirli Demlrspor 
talcımı iki maç yapmak üzere buraya 
gelmiştir. 

Sıvaa güre§ takımi Gre
ko-Romen müsabaka-

larına giriyor 
Sıvu 26 (A.A.) - Türkiye ıerbest 

giirq Üçüncüsü olan güre, ekipimiz 
bu l!'iln Greko-Romen Türkiye birin
ciliklerine h:tirak etmek üzere ,ehri
ntlzden hareket etmiştir. 

Havacı geneler Ulua a· 
nıtına çelenk koydular 

Ankara 26 (A.A.) - lnönU kampını 
bitirerek Ankaraya dönmüş olan Türk 
Hava Kurumu hava gedikli hazırlama 
yuvası talebeleri bu gün muallim .. 
]erile birlikte önlerinde bando olduğu 
halde Ulus meydanına giderek Zaier 
anıtına bir çelenk koymuşlardır. 

Gene havacılanmız yo1larda ve a
nıta çelenk koyu,lan 6tlasında halk 
tarafından alkışlanmışlardır. 

i J' . ı ..... 

HAKiKAT· 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM KISl\DNDA 
Gündür:. matine saat 15,30 da 

Gece aaat 20,30 da 

OTELLO __ .,_ 

Beyoğlu İstiklAI caddesinde 
KOMEDİ KISMINDA 

Gündüz, matine saat 15,30 da 
e<ece ıaat 2030 da 

DA D 1 
Her tarafa otobüs temin edilmiştir. 

29 birinciteşrlıı sah Iiinü 
Üstad Muhlis Sabahaddinin eseri: 

Gündüz, matine saat 15,30 da 
EFENİN AŞK! 

ltilli operet, 4 perde 

-··-
Gece suare saat 9 da 

1 - Kerem A..b. Müzikli şark masalı 
2 - .Mu.hasebet:İ Mutedil Efendi• 

Şarkılı komedi, ( perde 

RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
B A L 1 D E P 1 ş K 1 N beraber 
28 birinciteşrin pau.rtesi ve 29 salı 

JfÜ.nÜ akşamı 
Beyoi;lu H A L K sinemasında 

.AFACAN. 
Vodvil 4 perde 

Heyet her pazartesi - salı aktamlan 
Beyoğlu Halk ainema.sındadır. 

Zayi 

1( BULMACA ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2
1 ıı-+..-,ı-+-ı-==•::+l-:-+--+-+-1 -~ 

1• 1 
3 l-1-1--+-El •=+l-+--;--;--
4 1•1 1 1 1 
5 •l•l••l•l•I•• • 
6 1•1 1 
7 • 1 
8 • 
9. ,. 1 

Soldan aağa: 
1 - İrad, gelir - Bir meyva. 2 -

Sonunda (E) olsa iyi mahsul ver • 
miyen toprak parçası olur. • Öl .. 
çülü ve kafiyeli yazı. 3 - Bir 
erkek ismi - Sulama. 4 - Küsurat, 
es}cj bir f8,irimlz - Çayın özü.,. 6 -
Kemiklerin içinde bulunur • Utü • 
mekten muı.ari. 1 - Kokusu güzel 
otlardan blri - Engel. 8 - Meydan, sa
ha - Tenbih. 9 - Büyükaruıe .. Bir 
erkek ismi. 
Yukarıdan •faiı: 
1 - Tersi varlık ve devamlılık • 

İnanmaktan emir. 2 - Uzun değil • 
Tarihte yeri olan bir çiçek. 3 -:- Su
yun geçtiği yol .. İman. 4 - Istan
bulda bir semt - Parazit, bir hayvan. 
5 .- Müsavi - Sönmiyen bir arzu. 1 -
Orta tahsilden sonra gelen müessesc
Alay. 8 - Wald Disney'in yarattığı 
tahsiyet. ... Şan kaz.anan. 9 - Bir e
mir - Kabul. 

1 
2 
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ı s ElMIAI• K AIRIA 
E ZAN• A ZIAIR 
M A L A •IR AIN A 

939 - 94-0 senesinde Fen fakültesin- 4 
den aldığım hüviyetimi kaybettim. 
Hükmü yoktur. 5 

A 

• 
N A 
•I• • •IA RIAIM 

• • •l•I• • P.C.N Fen fakültesi talebesinden Şe- 6 
rafeddin Başar kızı 3534 numaralı Mu- KIAIRIAI• K AIS A 

A Z A R •IA DIAIM ıafler aa .. r. 7 
RIA NIAI• S AIK A\ 
AIR AIMl• 1 AIMI~.!. 

8 
r ABONE ŞARTLARI 9 

Türkin 1 nı 
Bir aylık 150 Kuruf 
Üç aylık 400 • 
Alb avhk 750 • 
Senelik 1400 • 

Yaban01 memleketler lı;ln ı 

Üç ayhk 800 Kuruf 
Alh aylık 1450 • 
Senelik 2700 • 

imtiyaz ahlbt ve Başmuharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum nefriyııh idare eden 
Yazı tşlerl MOdOrO : 

Cemal Hakkı SELEK 

Buıldılı ~ 

1111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111 

~ ~A[b))VO ~ 
~ıtııınu1111111111111ııtımıııııııııı111111uıı1111111111111111nııii 

Bugünkü program 
12,30 Program, 12,33 Türk müzi~i. 

12,50 Ajaru haberleri, 13,05 Türk mü· 
ziği, 13,25 Müıik: Radyo salon orkes
trası, 14130 KapanLŞ. 

\ Cnmhıul70t MaOıaHı ,.) 

18 Program, 18,03 Müzik: Radyo sa
lon orkestrası, 18,50 Türk müziği, 19,30 
Ajanı haberleri, 19,45 Müzik: Fasıl he
yeti, 20,15 Müzik: Çardaş Fürstin ope· 
rasından parç•lar (Pl.), 20,45 Türk mü
ziği, 21,15 Konuşma, 21,30 Müzik: Türk 
müzik birliği korosu, 22,10 Müzik: Se
çilmi• tanıolar (Pl.), 22,30 Ajans ha
berlE"ri. Kımbiyo • Nukud borsası. 

Şirketi Hayriyeden: 
Cumhuriyet bayramı milni beUle 29/10/940 salı ıünU mevcud ae

ferlere ilılvetm: 

1 - Geceyarıruıdan sonra saat 2,30 da Köprüden bir vapur hareket 
He Üsküdar, Kuzguncuk ve Beylerbeyi iskelelerine uğrayarak 
Çengelköyüne gidecektir, 

2 - Geceyan11ndan tonra saat 2 de Üaküdardan Sirkeciye ve saat 
2,30 da da Sirkeciden Üaküdara araba vapuru sefer yapacaktır. -

Şekerci H. Mustafa ve Mahdumu 
Ticarethan~inde ha%1rtanmıştır. istanbu1 Bahçekapı 

Gümüşsuyu hastanesi ihtiyacı için 30 ton koyun eti kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Ebiltmesi 6 tkincite,rin 940 günü saat 16 dadır. Muham
men bedeli 14700 lira olup ilk teminatı 1102 lira elli kuruştur. Şartnameai 
hergün Komi!yonda görülebilir. İsteklilerin teklif mektublarını belli aün ve 
saatten bir saat önceye kadar makbuz karşılığı Fındıklıda Komutanlık Satın
alma Komüıyonuna vermeleri. (9972) -17/10/940 günü talibi çılonıyan 50 ton makarna paıarlıkla 28110/94-0 günü 
saat ll de sahn alınacaktır. Muhammen bedeli 12500 liradır. Kat'I teminah 
1875 liradır. İsteklilerin belll gün ve 18atle kat'! temlnatlarilo Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri (10086) -Askeri ihtiyac için 6.'11/940 ıünü saat 11 de paıar1ıkla aşağıda cins ve mik-
tarı yazılı malzeme satın alınacaktır. Şarbı.ameşi her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve ııaatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda 
Komutanlık aatınalma komisyonuna gelmeleri. (10332) 

100 aded İntıiliz eyeri kaburga tahtası, 
375 kilo san sabunlu kösele, 
20 metre keçe, 

100 kilo vaketa, 
100 metre kolenlık şerid. 

5 Kilo makine ipliği (bolık ağı), 
1 kilo balmumu. 

27 Birinciteırln 1940 .... 

i i iyan o 
29 ilkteşrin 1940 Cumhuriyet 

Piyangosu 
ikramiyeleri hem bUyUk 

hem çe,ıdll 
hem fazladır 

İkrambe adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.668 
Teseın 48 
mUkAlab 

84.616 

İkramiye mlklan 
Un 

60.000 
20.000 
10.000 
&.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

260 

Y a k ii n 

ikramiye tutarı 
Lln 

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 p!An zengindir. 60,000 liralık bir büytlk lkramlye vardır. AY""" 

20,000 liralık lldnol büyük ikramiye nrchr. Eler talihiniz bunlara erlfll' 
mezse ,.ene miiteessir olmayın. Çtin.kii 2 tane de onar hin liralık tkl1lfll~ 
yeleri lıazanabilininlL Bu (ekilişte dört tane 5,000 liralık ikramiye, 
tane bin liralık, 80 tane 500 liralık ikramiyeler vardır. Planı iyice te~ 
ederseniz daıı. küçük Ucramlyelerdeki tenevvüü açıkça görürsünüz. 

İkranıiyeJer mikta.n hem büyük, hem eeşıldlldtr. Hele orta IJcrarni'" 
yeler kuvvetlidir, fazladır. Bu fevkalAde piyangonun bUetlerl 8 birinci"' 
ll>•rinden itibaren satışa çıkanlmıştır. Bu plyanııoda mevcud 400 bin bl• 
!etten 84118 tanesi yani Zl.1 moilika ikramiye kuanacaJctır. Bu tertibde 
tam bilet 2 lira, yıınm bllet 1 liradır, Unutmayuıu ki tam biletler lJ<TS' 
miyenin tamamını. yanm biletler yansuu alır. 

On tam biletli ve on ,..nm biletli kame1erle mutlika amorffterftl 
tamamını veya yansım ve belki de büyük tkramlyeyi kazanmak ııtJ11"' 
tile talihinlzl tetriibe lmkAnını maliblniz. 

Cumhuriyet plyanıroswıda bir yenilik olmok üzere 48 aded 250 ~t 
liralık teselli mükAfab lhdu edifmlttlr. 29 blrlnciteşrlnde Ankara 1 

çekilecek olan bu zenıfn •e fevkatide piyanJ(onun hususiyetlerini ı.,b 
eden 8 sahifelik bro.sürleri bayilerden isteyiniz. 

Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
Türlciye Radyodiffüzyon postalanrun Türk Mıaikai heyetinin kadf: 

yeniden tanzim edileceğinden bu heyete &irmek iJteyen saz ve ses tB~ 
kirlarının !etrinisaninin 8 inci cuma günü Ankarada BaşvekBJet Mat ati" 
Umum Müdürlüğü Radyodiffüzyon Müdürlüğünde teşekkül edecek ın 111"1 
hassı. komisyon huzurunda N.at 10 da yapılacak olan imtihana girebi b.J 
ütere aşaılıda ya1.ılı vesaikle tetrinlsanlnin 6 ncı gününe kadar ru.t 
Umum Müdürlüğüne müracaat ebneleri UAn olunur. 

1 - İstida - Türk Müılk heyetinde almak lııtediği vazifenin J 
btoyan edilmesi Ilzımdır. 

2 - Nüfus tezkeresi veya tasdikli bir sureti. 

3 - Hüsnühal varakası. ,ı 

4 - Sari hastalıklara müptell olmadılına ve vazifesini muntazarrWl .ıJ~ 
mini olabilecek bedenl ve ıkll arıza ve hasUıılıklarla maltll bulurunadll" 
dair he:yeti sıhhiye raporu. -,JI' 

5 - Tercümeihal varaka~ı .. Tahsil dereceslle evvelce bulundu[ttı 
metler kısaca ve halen ne fibl bir vazife ile lttigal ettifi yazılacaktır· bl" 

6 - 6 X 9 eb'adında, açık bqla çıkarılmı, ve ılyıh parlak kAğıd• 
sılmı, 6 •ded fotoğraf. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
# 

Orta ~Jretim müesseselerine yabancı dil öirebneni yetiştirmek aıa~ 
İstanbul Universitesinde açılmıt olan fransızca, ingilizce ve almanca 
lanna aşağıda yazılı şartlar dahilinde yeniden talebe alınacaktır. ~ 

Bu talebe bir yıl İstanbul Üniversitesindeki yabancı dil kursJanna d'~I' 
ed~ek, bu müddet zarfında her birine ıyda 30 ar Ura harçlık verile~ir' 
Bu bir yıllık tedrisatta muvaffak olanlıar slyast vaziyet normalleştiği tB~t~r' 
tahsillerini takviye etmek üzere, bir yı] da dilini öğrendikleri nıeJ1'1. (Jp/_ 
gönderileceklerdir. 7 - 8 ikinclteşrlnde eleme mahiyetinde yapılacak ~ 
zedlik sınavında muvaffak olan talebe En!titüye bir ay devam ettikten 
ayrıca bir seçim sınavına tabi tutulacakb.r. 

Sınava iştirak edebilmek için : 

1 - Türk olmak. ~ 
2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahud bir öıt°e 

okulundan mezun olmak •olgunluk tart defildir.. ~ 
3 - Üniversitede 6 ikinclte,rtn 1940 da te•kil edilecek sağlık ko 

0 
lı' 

nunca muayene edilerek tahsile nıAni bir hali bulunmadığını bildift~ 
rapor almıt bulunmak, 5 ile 7 blrinciteo:rinde yapılan müsabablarl 
etmemif bulunmak, 30 yaşını aşnllf bulunmamak şarttır. ~ 

Tedrisat her gün Üniversitede sabahtan ak.tama kadar devam ed~/ 
Kurs talebesinin hariçte bir işle metgul olmaması prtbr. Sına~.ıa . ~ı/ 
taHb olanların en geç S ikinciteşrin ak'811lına kadar İstanbul Upl\'e 
Rektörlüğüne tahsil vesikalan ve 6 fotoğrafla birlikte müracaat e~< 
lazımdır. (l 

...-~~~_,...-.....~"""""~"""""-:-;"'~~ ....... ...,...~...--,,....---~~~....,..,~-.....-...-...... .,.....-~""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""',..,.......,,..""""'.....,,.~-~~...-...-~--.. ....... ,,.........,.,_......,....,_--~·. 
vermiyen, adi bir (put perest) ti. Şu ret uyandırdı. Çünkü, o anda kilise- - Rabbimiz İsanm.. ve patronu • retle ofluna bir h&rni olac&ktı· .~:: 
halde, (Mukaddes kiljse) nin (eva - nin vaftiz dairesinin kapısı açılmış.. muz Hazreti Meryemin kuvvetlerini diaine kuvvetli bir aşk bağı jlt tııı'ı BiZANS SARAYLARINDA 
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Evvelki tefrikaların lıulasa•ı 
Bi .. ns İmparatorluiu bir tehlike 

içindedir. Kn.l, bir sene evvel. Saray 
Nazın l\Jozalon'un tertib ettiii bir IUİ
kasd neticesinde ölmü_,tür. 

Kraliçe, oğlu ile kendisinin de ıyni 
akıbete ujTamumdan korkal'lk sev
ı!lisi hassa alayı zabitlerinden Mihail'i 
MoWon'un katline tetvik etml,tir. 

Bunun üzerine tertlb edilen isyan 
muvaffak olmu,, l\london öldürül • 
müştür. İsyandan sonra Kraliçe. Mi
hail'e imparatorluk teklif etmi.şti. 
Şimdi takdis merasimJ yapılmaktadır. 
Patriğin ıınball'e bazı f8rtlar teklif 
edeceği haber alınmıştır. 

Patrijin bu ıözlerini, papaslann 
söylediği k158 bir ilMıl takib etti. Bu 
il.ihiyi müteakib, kUçük İmparator, 
yerine çekildi. 

O zaman Teo!anos, Mihail'e döne .. 
tek ona i'8I'et etti. 

Mihail, metin adımlarla patriğin ö
nüne ilerledi. US'Jlen, diz çökecektl 
Fakat patrik, Jwa bir el ifaret!le ODU 

durdurarak: 
- İmparator na.lb1erinin, takdis 

merasiminden evvel, mukaddes kilı
aemi.ze bazı vaidlerde bulunmaları u
suldendir. 

Dedi. 
Miluıll, başını biraz dabı kaldıra 

rak: gözlerini patriğin ıözlerine dikti. 
Hiç bir ceva b vermlyerek katlarını 
çatmakla iktifa etU. 
İmparatordan daha büyük nüfuza 

mslik olan patrik. Mihail'in bu hore
ketl karşısında adeta ,a .. ladı. Fakat 
bulunduğu nazik vaziyet karşısında, 
kendisini çarçabuk toparladı: 

- Sizin de, ayni uıı;ule riayet ede
rek, mukaddes kiliseye b•zı vaidJerd~ 
bulun ruz !bun .• 

Diye, mınldandı. 

Mihail, ıene cevab vermedi. Teb -
didkir vaziyetini muhafaza etti. 

Patrik. o kadar ürktü ki. acı bir 
hakaret kartısı.nda kalacağını anladı 
Derhal gözlerini yumarak sat elini 
kaldırdı. Parmaklariio Mlhatl'iıı üze
rine hoç çıkararak: 

- Rabbimlz İsaülmesib namına .. 
İmparator naibi Mihall Paleologu 
takdis ediyorum. Cenabı Hak ve bü
tün azizler, yardımcısı olsun. 

Diye, bağırdı. 

Patrik bu sözleri söylerken herkes, 
Mihatl'in diz çökmesini bekliyordu .. 
Fakat, Mihail, patriğin öniinde diz 
çökmedi. Yüzünü derhal (Mesih) in 
haça gerilmit büyük tasvirine çevirdi. 
Sai diz.ini yere koyarak dindırane bir 
hürmetle bafıru önüne ej:di. Herkesin 
ifiteceği derecede yüksek bir sesle: 

- Yarab! .. Sen, Mihail Paleoloğun 
yardımcısı ol. 

Dedi. 
O anda, bütün kilisede şjdd!:tll bir 

taassub havası eıU. Büyük mihrabın 
önüne aıralanmıt olan b6yük rütbeli 
papaslar arasında korkunç ve teh -
didkir bir fmlb yükseldi. Patrik. a
lenen tahkir edllm.işti . Ve bu açık 
hakaret, papaslan derhal ~aleynna 
getirm.i,ti. Demek ki, MibaJI, (Haz .. 
reti İsanın yeryüzünde vekili) olan 
(Patrik Hazretleri) na ehemmiyet 

miri iliye) sini din1emjyecel..-ti. Tolgalarının üzerinde beyaz tülbcnd temsil eden HaşmetlO. Vasilevüs! .. "le- but olan bu adamın, salt•rıBt ıcıtt' 
Papasların safları arasından: sarıklar bulunan beş dizi zı-rhlı askt!r rasim, hitam buldu. (Mukadd~ sa· bir ihanette bulunmıyacağırı.& ti 
_ Küfür .. İlhid... içeri girerek, büyük bir intizamla ka- ray) ınıza avdet buyurabilirainlz. ati vardı. İ4in asıl mühim ~ilı~t , 
Fısıltııarı yükseliyordu ve bu fı.. p.ının önüne sıralanmı,b. Dedi. hail'in cür'et ve kudreti idı. f 

11ltı1ar, halkın mutaassıb güruhuna Eğer o saniyede kiliseye bir yıldı- İmparator, henüz: hadiseleri tahlJl itte onu bu gün, kilisede de -~ 
da sirayet ediyordu. rım dü.fseydi, herkesi bu derece hay- edecek yaşta değildi. Fakat o anda, termio:ti. "ıftl'~ 
Şu anda Patriğin bir sözü ve bir ret ve korku içinde bırakmazdı. kilisede esen havanın, pek korkunç (Patrtk) e gelince; halk . 0

01
, 

hareketi, Mi.hail'i bir anda parça - Valide İmparatoriçe, ne yapacağını olduğunu hissetmişti.... Bu zayıf ve imparator kadar nüfuza rruılık r11 f"J 
latmaya k:Afi gelebilirdi. Niteki-n, Pat- ta,ırarak oğluna sarıldı. Patrik, dona- solgun benizli çocuk, Mihail'ln emrine adamla da bot geçinmek 19~r "-.,ı 
rik, rengi sapsan kesiler.?k hiddetli kaldı. ı itaat etmek 18.zım geldili.nt ;ınladı yordu. Ona sert ve haşin b~-~ 
nazarlarını, Valide İmparatoriçeye çe- Çelik zırhı parıl parıl parıld.Jyan, Titriye titriye ayağa kalktı. İleri doğ- göstermek, (Mukaddes kiliııC tvt"t "\"'i 

1 
virmltU. Bu nazarda öyle korkun-; bir altın yaldızlı tolgası üzerinden ter· ru, bir adım attı. vaki olacak taleblere ehenırıı 

1
• r ll"'.1 

mana vardı ki, İmparatoriçe mağlUb temiz bir muslin sarığın ucu omuz - Mihail, o anda çocuk İmparatoru memek, çok tehlikeli vazi~et t'J'ıı ı 
ve perişan bir halde ba,ını ününe lanndan sarkan (Halil), vakur bir kavradı. Sol kolunun üıerine otur - edebilirdi. Halbuki Mihsıl. flıll' 
eğdi. aslan yürüyüşü ile MihaU'e doğru tarak kucağına aldı. Sert "dıml:trla. resmen ilk defa karşıla.şt:J~ 'ııif·· , 

Patrik, İmparatoriçeye: ilerledi. Tam onun öni.ine gelir gel - ağır ağır kapıya doğru yürüyeme baş· nu alenen tahkire cür'et eıı, 1 rf. I - İmparatorluk niyabetine getirdi- mez, sağ elini aol omzunun üzerine !adı. kiliseye silahlı bir kuvvet ıeke~ 
ğin adamı gördün mü?. koyarak hafifçe başını eğdi. Dik bir ••• ceaaret etmek suretile de her 

Demek istemişti. sesle: rin hayretlere gark ebnişti. .,,, ~· 
İmparatoriçe ise: • DediEmr. ln!z?.. (Allah) ile benim ara- Bütün bunlardan daha m.iiı.~1~ .... 
- Ne yapayım? .. O adama maf • ""lih rr 

ıA'um. ma yabancı bı'r adam bir mesele Varsa 0 da, "·ı·-,·I > uD O anda, yıldırım ıliratile, herkesin ki ı:r- " 
D. -•-• ö t · ti k-' 1 . d .. 1 • paratoru kuca~hyarak ~11""-.f lye, aı.;:uıu a s ermı-t . ....uının çm en şu aoz er geçti: gıremez ketmesi ldi... imparator, (rfl ı::e"'/, ... 
sır· •••'ye ..... rfında cereyan eden - Eyvah .. Tü"rkopallar .. Şimdi, be- . on•• 

.......... ..... addolunan bir phsiyetti. fi' bu içten konutma, Mihail'in gözün- pimiz kılıcdan geçeceğjz. la dan .. ı. 1 · • k•- Bu hidise, o tarihe kadar Diıanı · k kraba nn ••' den kaçmadı. Bu zeki ve ci.ır et al" Patrik, yüzünü büyük salibden ta· nın en ya ın a ı• 
k k · k 18raylarında görülmüf, tdtilmit bir hı"ç kı·m- eıı·nı dokunmak ..J1 1 adam, hiç bir teyden or mıyaca rafa çevirerek gözlerini kapadı: -r '"'"' ki P-t'! 

kadar kudretli olduğunu herk~ ın- - Ey, Rabbimiz olan İsai.ılmcsih.. feY değildi~ malik değildi. 1'-fihail tse, e~~ 1 
tatmak için, Patriğin kalbine sapJadığı Sen bize merhamet et. Herkes bu vak'anın dedikoduıu ile ray zabiti olduğu lçin. buflJrııP' I 
hançeri kanırmak lizım geldiftini an- Diye, mınldandı. vakit geçirirken, bilhassa İmpRrato- mesi llzım gelirdi. Buna r .. bl'?i _., 
ladı. HBkimane bir eda ile sol elini İmparatoriçe, ellerini birleştirerek riçe Teofanos, dehtetler içinde idi. paratora kartı bu kadar lA:,ı;-"Oı4 
kılıcının üzerine dayadı. Sağ elini, perişan nazarlarla Mihail'e baktı. Bir tarafta Mihail, diler tarafta da ranması, İmparatorluk . e tı 
ağır ağır kilisenin alt1n mozaikler Mihail, kudret ve faikiyetini A:ÖS - Patrik vardı . Hiç füphesiz ki, Miha.il, bütün ,eref ve haysiyeüP ~1 
parhyan kubbesine doğru kaldırdı. teren bir sükUnla İmparatorun önü- kendisini büyük bir fel&ketten kur • b.ir darbe indirmifU. vaJO ,4e"' 

Bu ifare~ herkeste derin bir hay • ne geldi: tarmııtı. Bundan sonra da tynl su • (De 

• 
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