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Yunan filosu (AA J amıed•n Mt"TAKSAS 

SE A 1 1ta1:!na,;!,,nd~n· bu Metaksas, Yunan o··g"" }eyı·n radyoda verdı.g"" ı· \, L N K J E gece nota ile tebliğ edi-
l len mütalebatı Yuna- Erkanıharbiye • 
~ lltıan tayyareleri niatan reddetmi§tir. Sa- b t ki b t 
l llıa"uc1ıu1c üzerine bah aaa~ 6 dan itib~ren Reisile gör üs, tü ır D U U a ayr amı a Ç 1 
ı.ıe}' ita/ya ıle Yunanı11tan 
~ ame atmadı araaında harb hali bil- A d 1 1 • 

Jı.,ı,.' ~ (A.A.) - Belgraddon ge· f"f b l 'J d 'f rftaVU Va anperver 8rJ 
ı. >lere ,··re Yunan filosu Se· ıı aş amı§ aaı e ı • . 

~ ~lliıa ~lanınııtır. mektedir. llalyaya cephe alıyorlar 
lııa0 (A.A.) - lan! ajansı 

Atina 28 (A.A.) - Hüldlmet reisi 

General Metak"as, dün, Yunan Er .. 

ktnıharbiye ret.ile bir mül!bt yap-

~!arı ta.>'Yar~lerinin rnavudlu.k Yunaniatan umumi 
hı ıl \J~inde Uçtüklarını ve 1-
~ı h:(hinde beyannameler alhk· seferberlik ilan etmİ§· 

tj ~LdUınişHr. Atina ajaruı Jıu , 
'- · .. Juıb ebniştır. tır . 
•. ~ mıftır. 

~,ar b e b a ş 1 a n m a s ı u" z e· r ı· ne l<>ndra 
28 (A~:: gelen haberlere göre, Arnavud vatan-

perverleri dağlara çekilerek İtalyaya 

ısta n bu 1 da k ı· Yunan l ı gen c ı er ~:'lı~:.:·ı;.:~~tle::zi::ı:r~ı::;~ 
sademeye batlamııtır. Her iki taraf-
ta ölüler vardır. 

lllemleketlerine gidiyorlar 
l.!.'1. ~ ha larıla ltalya arasında harb 
~' "t•larnaaı üzerine :tehı·imiı.de 
'-~h Unan tebaah birçok gene
~~ t1 Yunaniatana gitmek tı;ln 

• müracaat etmitlerdirt. 
1\1.rı • bu hususta liZlm ıel•n 
~ ""1. alınaktadır, Müracaat eden· 
~ ı>ort muameleleri ikmal e" ı.,., 
~ bı, .. -..rde bunlardan ilk kal!le-

ııı,1~n Yunanistana hareket et· 
~1leıneldir. 

Bu ubahki ajans haberleri ~hri· 
m.iıdeki Türk: ve Yunan tebaalı rum
Jar ara.sında büyük bir heyecan do
turmuftur. Beyoitlunun her t'1"afın· 
da yer yer toplantılar )·apılarak va· 
ziyet ıoru,ülmtt:tıtdir. 1llr. puti ola .. 
rak Yunanf•tana be' altı yüz Yu· 
nanlı gencin gideceği tahmin edil
mektedir. Yunanistan umumi sefer
berlik ilin ettiği için burada eli si· 
lih tutan bütün Yunan tebaalı gene· 
ler memleketimizden ayrılacaklardır. 

• - -- --

- --

ltalyan ültimatomu 
Atına 28 (AA.) - ·Reuter. Yu • 

nanistan saat üçte İtalyadan bir ül
timatom almıftır. İtalyan taleblerinin 
nelerden ibaret olduju henüz. be!li 
değildir. Yunan kabinesi umumi 
ferberlik ilin etmiştir. 

HARB BAŞLADI 
Nevyork 28 (A.A.) - Belgrod v• 

Sofyadan gelen haberlere göre, Yuna ... 
nistan ve Arnavudluk hududunda 
harb başlamışbr. 

Fransız · Alınan 
işbirliği 

Fransız radyosu 
buna dair bir resmi 

tebliğ nefretti 

CUmhurlyetin 17 nci yıldonümü müna. heüle ~hrlmlrin süslenmeslne devam edilmektedir. 
Bu re:.im yapıl.makta olan bir takı aösteriyor. 

Cumhuriyetin 17 nci yıldönümü resmi daireler bayram dolayısıle tatil Devlet Demiryollan ve Denlıyolları 

bayramı bugün saat 13 le, Başvekil edilmiştir. tarüelerinde bazı Ulveli aeferler ihdaı 
Doktor Relik Saydamın Ankara rnd· Yarın sabah Vali ve Belediye Reisi 
yosunda söylediği bir nutukla başla • Doktor Lütfi Kırdar Viliyette tebrik· edilmiftlr. Bayram milnasebetile An-

karaya giden yolcular faılala~ ol· nuştır. Başvekilimiz hitabesinde bütün !eri kabul edecektir. 
memleket iç ve dış siyasetimiz.in esa.s-ı Büyük geçid resmi saat 11 de Taksim dulundan demiryolları ihtiyacı kartı
larını izah etmiştir. meydanında yapılacaktır. Geçid res _ Utmak için icabında ilive bir posta tah-

Bu esnada .~kara.da. S~manpazarın- minden evvel, orada yerlerini almış rik etmek için tertib almıştır. 
da toplanan ız.cıler Istiltlal ma.?11!11 °- bulunacak olan kıtaat ve mektebler Diğer taraftan Adalar, Kadıköy hat-
~umakta idiler ve ?ı.lilli Şef ismet Vali ve kumandanlar tarafından teftiş 
Inönüne bağlılıklarını ifade eden nu- edilecektir. Bunu Taks.\m meydarun
tuklar söyleyeceklerdir. Bunu, Ebe- dak.i direğe bayrak çekme merasimi ta
di Şefin muvakkat kabrine çelenk kib d ktir 
konma merasimi takib edecektir. e ece · 
ANKARADA YARINKİ MERASİM Bu sene ilk defa olarak resmi geçid 
Yarın saat 12,15 te Ankarada Büyük Taksimde başlayacak ve gt?ne Taksim.-

Millet Meclisinde Cumhur R~is.imiz de bitecektir. Kıtaat yeni geçid resmi 
tebrikitı kabul edecek, 14ı45 te büyük verinde yapılan tribünün önünden 
geçid resmi başlayacaktır. Akşam ü- takım kolu halinde geçeceklerdir. 

tında da ilAve vapur teferleri yapıla -
caktır. Bugün köprüden saat 13,30 da 
Kadıköy ve tekmil Adalara bir vapur 
kaldırılacaktır. Yarın akşam Köprü
den saat 13,30 da Kadıköy ve tekmll 

Adalara, 14,30 da Haydarpaşa ve Ka
dıköye ve Kadıköyden uat 14 te Köp
rüye illve seferler yapılacaktır. 

Fiab 5 kuruş 

ELEN 
milleti 
istiklal ve 
şerefini 

koruyacak 
Atitıa 28 ( A.A.) - Atina 

aian1ı bildiriyor: 
Bu •abah •aat 3 te ltalya. 

nm Atina elçi•i Sinyor Graz• 
zi, hükumet reİ•i General 
Metaksaa'ı ziyaret etmİf ve 
kendi.ine uzun bir nota tev· 
di etmiftir. 

Bu notanin ,eraiti, Yuna· 
niatanca kabili kabul görül· 
memiftir. Malum olan yeglı· 
ne nokta, ltalyan kıtaatının 
bu aabah •aat 6 Ja Yuna· 
nİ•lana karıı yürüyecekleri 
keyliyetidir. 

Bütün Elen mületi, Alla· 
hına aığınarak ve Kralı ile 
hükümet reiai Metaksaa'ın 
etralında aıkı bir kütle ha· 
linde toplanarak ferelini, ia· 
tikllılin: ve memleketinin ta• 
mamiyetini müdafaa etme• 
ğe azmeylemiftir. Elenler, 
lazim gelirse ölmeğe, lakat 
iman gibi ölmeğe karar ver· 
miflerdir. .... 

Atina 28 (A.A.) •Reuter• - Ge· 
neral Metaksu> bu sabah Yunanista
nın mahvoluncaya kadar dövüteceli• 
ni beyan ebnittir. Kral, neıretttli bır 
beyannamede, Yunanistanm mücıde
leye mecbur edildiğinİ ve İı.alytının 
Yun anı.tan !slikliüııi ortadan kaldır• 
mak niyetinde oldutunu bildlruıiftir. 

lta~yanlar hududu 
geçtiler 

Nevyork 28 (A.A.) - Transradyo 
Alman ajansından ... tıdak! haberi 
aldığını bildinnlttir: 
İtalyan kuvvetleri bu sabah Yunan 

hududunu ıeçm.işlerdir. 

Aynı ajansa göre Yunanistan, İtalyan 
taleblerinin kabul edilmemesi halinde, 
Yunan topraklarının ifgal tehdidin! 
havi ültimatomu reddelmlftir, 

İJk tehlike !tareti bu aabab beşte 
verilmiştir. 

yapılan Vefa ... Be$lktaf maçından bir enstantane 

.Yunanistan 
lngiltereden · 

(Yazısı dördüncü sahifede) 

Göbbels'in 
bir nutku 

Londra 28 (A.A.) - Fransız. rad
yosu aşağıdaki tebliği neş.retmi.ştlr: 

Fransa kendisine mümkün olduğu 

kadar faydalı bir sulha muhtacdır. Bu 
sulhun Fransaya iaydalı olması için 
Almanya ile işbirliği yapmak mecbu
riyetindeyiz.. 

Hitlerden bahseden radyo spikeri, 
f(jyle demiştir: 

zeri Cumhuriyetin ilin edildiği saat Gece bütün şehir elektriklerle do ... 
olan 20,30 da toplar atılacak ve herkes natılacak ve fener alayları tertib olu
olduğu yerde, bugünü yaratan Ebedi 
Şef ' Ata türkün ruhunu tez.iz için bir 
dakika sükUt edecektir. Gece Cum -
huriyet Halk Partisi tarafından An
kara - Palas ve Halkevinde ıruvareler 

verilecektir. 
İSTA~BULDA YAPILACAK 

MERASİM 

nacaktır. 

Yarın g(!Ce balkevleri konferanslar 
ve müsamereler tertib edeceklerdir. 

Cumhuriyet bayramın· 
da tren ve vapur 

seferleri 

Hükumet ücretli memuriyeti 
kaldırmak için tetkikler yapıyor 

~rdım istedi 
1 '8 ( 
l.~ın•. A.A.) - Hariciye Ncıa· 
~t ~ bu sabah n~redilen t\..' ~re, Yunanistan, vadedilen 
la~t tt~un~lmuı için İngiltereye 
~"'ıı.ı,; .~tir. 

:\,"lı,ıl,.. 1talyan elçisinin Yunan 
;,~ ı. llıuddetl aaat 5 te biten bir 
i t.,,,;/di •!!iğini teyid eden ha

~ " hG '•ya gelmlştir. 
>t \' kGıneu, ültimatomu nd • 

\l~iai ll:r:ıan Başvekili, İtalyanın 
loı;;u "~Yunan hükürnetinln bu 

l,;, ltı;~ ". horb ilam mahiye· 
'~> •ttıiiint bildirmiştir. .. ~t' henüz. ültimatom hakkın
~~ıhl•lıneıni~tir. Bununh be • 

b ~ "\r hükumetinin Yunanistan
\q ·~ti kulceyf noktalarının ter
~ ~l\ IÖylenmektedir. 

~!~li 1\1.ıaırda görüı· 
'~· ~e devam ediyor 
~·~~ l!<ı(A.A.) - İng_iliz Harbi· 
t..ı(Ootı •n, Mısırda lngillz ınil· 

•"f\o ,-, ~ "~ Mısır devlet adamla-
)l ~ l ~~ diin lerınc devam etmekt,edir. 
'
1 ,t .'l.,~k •!~ refakatinde lngi· 
ı1'~ .~ lf~ ı;ıai olduğu ha1de Mısır 
~ l\ · ·'<l&f.n Sıtkı Papyı z.iyaret 

ı•\ r, 
b'J I '~l\ · ~~r; ~l~ Ses Fevziye 
;; ıl ~·· ~ çocuğu 
c/. lit\va . . • d. 

r. ~ ~~ <ıı \'a getır ı 
.Jl \; ı-,:.'"1 (A.A.) - İran Veliah· 

,r- ~ (~ .. \r~ Mı~ır Krahnın kııkar .. 
~)l) e"1iye dün bir kız. ço

a l•lirmiıtır. 

Viyana 28 (A.A.) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

Alman Propaganda Nazın Doktor 
Göbbels dün bir nutuk söyliyerek Al: 
manyanın harbi istemediğini, fakat 
harbin Almanyaya tahmil edildiğini 
beyan etmi.t ve sözlerine fÖyle devam 
etmiftir: 

Buııün Almanya, İtalya ile birlikte 
Avrupanın büyük bir kımıını idare 
etmektedir. İaşemlz tamamilo temin 
edilmiftlr. Bundan batka ihtiyacı olan 
iptidai maddelerin hepsi Alın.anyanın 
emrindedir. Bol silih ve cepanemiz 
vardır. 

•- Biz. Hitlerde, Fransanın en asil 
hislerini temsil eden Mareşal Petain 
ile görüşmeğe gelen ve bu suretle 
kaz.andığı muvaliakiyetin üstüne yük .. 
elen bir tah.siyet görüyoruz.• 

Paten İngiltere Kralının 
mesajına henüı: cevab 

vermedi 
l<>ndra 28 (A.A) - Verilen mal<ı

mata göre, İngiltere Kralı tarafından 
Marep.1 Peten'e gönderilen mesajın 
metni Marefalın cevabı alınmadan 
netredi.lmiyecektir. Londra diploma
tik mahfilleri bu cevabın önümüzdeki 
24 uat zarf.ında geleceğini z.annetınek· 
tedirler. 

' 

İSPANYOL 

Bugün aaat 13 ten itibaren bütün 

Laval, kabine içlimaın- j 
dan sonra mühim bir 

nutuk söyleyecek 

Cumhuriyet bayramı münasebetile 

Dün İtalyan tayyare· 
leri Maltayı hücum 

etliler 

Bu suretle ücretli ve maaflı memurlar 
arasındaki mevcud farklar kalkacak 
Ankara 28 (Telefonla) - Maliye 

Vek!leti müsteşarının riyaseti 11ltın
da ve bütün Vekiletlerin aalAhiyetll 
murahhaslarından mürekkeb bir ko
misyon, ücretli memurların vaıiyeti-

l<>ndra 28 (A.A.) - Vichy'den gelen Malta 28 (A.A.) - Dün çok yük- nl tetkik etmek üzere çalışmalara baş-
bir habere göre, Laval malU.m olmıyan seklerden uçan İtalyan tayyareleri lam.ıştır. 

bir mahalle gitmek üzere Vichy'den Maltaya yaklatmıtlar ve derha.l İn- Aynı dairede ve aynı tartlar altın
ayrılmış;tır. giliz. avcı tayyareleri tarafından hü- da çalışan ücretli ve maaşlı memur-

Laval'in bir kabine içtimaından !on- cuma uğramışlardır. ların vaz.iyetleri arasında birçok te· 
ra, Fransa hükOmctinin ittihaz ettlğı İki İtalyan tayyaresi hasara uğra· z.adlar bulunmaktadır. Sonra ücretli 
kararlar hakkında radyoda bir nutuk mıştır. Bir İtalyan tayyaresinin üssü- bir memur kendi vaıiyetindekl ma
vereceği z.annedi.lmektedir. Fakat bu ne avdet etmediği zannedilmektedir. aşlı meslektaşlarından bir miktar da
nutkun söyleneceği tarih ve saat ma- İtalyan tayyareleri hiç bomba atama- 1 ha fazla kazanc temin edebiliyor. Bu
him değildir. mışlardır. na mukabil maaşlı memurlar senede 

DARBlllfESELLER VE MİLLETLER: 3 

M 1 S 1 R Ç İ N 

bir ay, ücreililer ancak 15 gün iz.in 
alabiliyorlar. Bundan bafka hutalık 
halinde maatlı •memurlar uzun müd
det aylıklarını alabilmektedirler Hal• 
buki ücretliler hastalandıkları takdir
de iki aydan fazla aylık alamamakta• 
dırlar. 

Hük:Qmet memurlar arasında iyi te· 
lir yapmıyan bu tekle nihayet ver
mek için tetkikler yaptırmaktadır. 

Verilen bir habere göre ko!T'~yon 
ücretli ve maaşlı diye iki wuf me
muru tamamen ortadP!'I ka!d1rarak 
müsavi haklara lnalik maaflı bir me
mur tipi tespit edecektir. 

Sutieıı aiıı yaııaıı, yoiurtlıı iifltYtRk yer, · ~ olaıı yeıe tilııek ~~ilr. Blıı dostwı faydası yo!<, bir d~maııııı zaran ı;ok. 
Çek, Polonya, Norveç, Holanda, BelPka , 

Yorıan piti, kavp bitti. 
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• Günün yazısı 

Stef ani bildiriyor ki .. 

S tefani ajansı, evvelki ıe· 
ceyansma doğru huıuıi 
bir tebliğ neıretıi: «MÜ· 

ıelli.h bir Yunan çeteıi Görüce 
civarında, Amavud budud mu
hafızlarına hücum etmiı, tardo
lunmuı, Yunanlılardan altı esir 
alınmıf, Amavudlardan iki kiti 
ölmiit, üç kiti yaralanmııtın de· 
di. 

1 
vermiftir? Yunanhlar mı, Yu· 
nanlılarla hoı aeçinmemekte fay
da gören himaye alhndaki Ama• 
vudlar mı, yabud iki milleti bir· 
birine ka..,,ak isteyen baıkaları 

mı? 
Bütün bunlar olagan itlerdir: EH 1 R 

Havanın karardığını gorunce, ka -
vakJar arasından seçilen değirmene 

bir an evvel varabilmek için atımı 

mehmuzlamıştım. Biraz sonra yağ -
mur .sağanak halinde yağmağa baş -
ladığı zaman ben değirmene vıı.nnış 

bulunuyordum. Ortalıkta kimselerin 
göründüğü yoktu. Atımı damın altına 
bağlamış, çayın kenarındaki tek katlı 
kulenin önüne gelmiştim. Üstü kapalı 
avluda çatlak bir değirmenin tafının 

üstüne oturmuş ihtiyar bir kadın, ge
niş bir kalburun içinde bulgurluk 
buğd.ay ayıklıyordu. Yanında kotum.
tarı açmağa uğr...-n bir adam ...-ardı. 
Beni görünce kalktılar. 

TOPRAK 
Yazan: Ömer Nejad 

Ayşe teyze ağlamağa başladı· il" 
Çeteler vurutur, jandarmalar on· 
!arla dövüıür, tutulanlar mahke· 
me huzuruna çıkanlır, ted ib olu· 
nur, cezaya çarpılır. Yeler ki 
komtular arasında iyi ni~et cari 
olsun! 

===================--======== Memede döndüm. ~; 
- Yapma oğlum, baba ocaj;IJll. ~ 

dürme. Ananı, beni sayıya kalın'~ 
bile Dereköydeki yavuklun ıce:ı. di'11' 
düşün, şehirde bize hayır. yok: ~e ,r 
Aldını etmedi. Zaten o lam•'''"~ 
ıünden ne olduğu belli. Ne e~ 
etmit ~iemedin aklına girmiş, l\! 

HayJi zamandanberi unuttuiu· 
muz Yunan .. Arnav:ud budud hi· 
diselerinden birini daha, Stefani, 
bize böylece bildirmiı oluyor. El
bette, Atina ajansı bu haberin ııh
batini teyid veya tekzih edecek
tir. Ancak o zamana intizar eder ... 
ken haberden kuıkulandığımm da 
ıöylemekten çekinmiyelim. Zira, 
onda bir tahrik mahiyeti rörme· 
rnek imkinıızdır. Yunanhlar ne
den Amavud hududuna tecavüz 
ediyorlar? Birkaç insan öldür
mek, birkaç insan yaralamak zev
kini tatmak İçin mi? Bu çete bir 
komiteci çetesi midir, yokıa mun
tazam bir müfreze midir? Tel
grafta çete tabiri kullanıldığına 
röre onun efradı eline ıililhı kim 

ı111111111111111111111ıı1111111ıııı111111ııı111ıı11111111111111111ı1tı'! 

~Pi YASA~ 
1ııuıııııııu11111111111ıııııuıı1111mı11111111111111ı111111111111ıii 

Bir haftalık ticari 
vaziyet 

BUGDAY: 
Hafta içinde şehrimize gelen buğ

daylar. normal v4 tebeddül~tsı:ı fiaı ... 
larla aablmıthr. Oha munt.az.am.:ın de
tırmencilere mal satmaktadır. Nak.Uye 
gıiçlük.leri yüzünden Anadoludan L .. tt'

nildiği kadar mal gelememektedir. Pi
yasa sağlamdır. Fiatlar cinslerine töre 
8,3-0-9.5 kUI"Uf aralartndad.ır. 

ARPA: 
Geçen hafta piyasamıza fazıa mal 

dökülmesi yfuünden 5 kurut 33 pa
raya kadar düşen arpe fiat18rı yerüdcn 
artmı.ş ve son satıtlar 6 kuruş 10 para
dan yapılmı,hr. İhracat yoktur, fiatlar 
cinslerlnı gore $,25 ... 6,10 araların

dadır. 

PİRINC: 
Bu hafta da pirine piyasası mütema

di talebler neticosinde biraz daha yük.
selıni•tir. Askeri müteahhidlerin t.."'lleb
leri devamda olmakla beraber mevsim 
dolay!.!ile yerli sarfiyat da al'lmı,tır. 
Çeltik fabrikalan da piyasadsn mal 
almaktadır. Fiatlar: Orhangazi malları 
36-38, Diyarbakır mallan 31·.!2, Mer
sin gibi engin mallar ve ayarları 21-28 
~ aralarındadır. 

TİFTİK: 

Yalnız, Stefani'nin buıuıi teb· 
liğinde dikkate çarpan bir keli
me var: Dütman. Bu kelime ia
tenilerek mi kullanılmıftır? Te
sadüf eseri olarak mı teblige gir· 
mittir 7 Yoksa bir tercüme bala· 
ıı mıdır? 

Her ne de olsa hususi teblij, 
okuyanlann zihinlerinde bir ıürü 
istifhamı uyandırmaktadır. Aca
ma? 

Yann, umulur ki, gene Ama· 
vud gazeteleri birdenbire lisana 
gelecek, aletli yazılar yazacak, 
tebdidler ııavuracaktır. Bu ibti· 
maileri dütünmekle beraber, hi.· 
diseyi kayıd ve Balkanların kun· 
daklanmarn_aıı temennisini izhar 
ile iktifa edelim. 

Nasuhi BAYDAR 

Galatada feci 
bir cinayet 

Avrupa da do-
muz eti sarfi· 
yatı azaldı 

Bu yüzden, barsak ihra· 
calımız da azaldığı için, 
barsakçılar birlik yap-

mak istemiyorlar 
İtha?i.t ve ihracat birlikleri un1urııi 

katibi, barsak tacirlerini bir topiantıya 
davet ederek, barsak tacirleri arasında. 
bir birlik teşkilini tavsiye etmişti. 
Barsak tacirlerinden ba:ıılan, bu top
lantıda birllk teşkiline bir türlü J..arRr 
verememişlerdi. Acaba, barsak tacirle
ri, birlik kurmak hususunda ncdE'n te
reddüd ediyorlar? Bir muharrirjmiz, 
bu sua1i bir barak tacirine sormuş, ı;;u 
cevabı almıştır; 

•- Barsak ihracatı azalmaktadır. 
Hatta son zamarılarda büsbütün azal ... 

Sadullah bl'r kız mese mıştır. Azalııın sebebi şudur: Evvrlce · ı btzden baraak alan memleketlerde, es
, • .., kiıi kadar domuz eti istihlik edilme ... 

lesınden arkadaSlftl aglf mosidir, Barsaklarımızın en büyük 
' mü~terisi Almanya idi, Almanya ile 

Suretle yaraladı yaralı oramızda Ucarl müna•e1><;t!er mevcud 
t değildır, l\tcvcud oha dahi. Almanyada 

h 1 d ••ld'" et istihlaki pek az olduğu için, bizden as ana e o u her zaman olduğu gibi, barsak alamı-
Dun alqam Galatada Pe'1"mbepaza. 

rında bir cinayet olmuo. bir adam ar
kadaşını bıçakla yaralayarak öldür 
müştür. Vak'a föyle olmuflur: 

Perş.embep::ıza.rmda Yusu{un fırı -
nmda çalı~n Sadullah ile arludafı 
Mehmedin ara!iı bir kız mesclt'Sinden 
dolayı açık bulunmaktadır. Dün ak~m 
Sndullah l\iehmede, o kızla konu~ma
ma,mı .&ôylemiştir. Mehmed de ten bir 
cevab verince çok urhot olan Sadul· 
lah bıçatını çekip Mehmedi karnının 

iki yer.inden ağır yara1amışhr. Yaralı 

derhR1 Beyoğlu hastanesine kaldJrılmı, 
Ue de biraz sonra ölmüştür, Suc;lu bı
çağile bforaber yakalanmıştır. 

Şeker çuvalları 

pahalııa,tı 

yacaktır. Son zamanlarda yegine müş
terimiz, i<;vi~re idi. i:sı,;~ede de domu:ı; 
eti sarfiyatı tahdid edilmiştir. Bu va
ziyet karşıı;ında, Avrupada domuz eti 
sarfiyatı artmadığı takdirde, ba..-saklıı
rımııdan domuz sucuğu yaprnağa. 11e· 
tice itibarile barsak ihraC'ahnın artma
ıına da irn.k&n yoktur. Bu ~rail altın
da, işleri azalan barı:;akçıların bir a
raya gelerek masraflara Rirmek sure
tilc birlik tetkiline de imkıln yoktur., 

Sirkecideki yangın 
Sirkeci garında. Devlet Demiryo1Ja .. 

rına aid tahta barakalardan birinde 
diin bir yangın çıkmış, rüzgarın teı:;i
rile Uç baraka tamamen yandıktan 
Sllnra &Öndürülebilmiştir. Yangıııın. lo
komotiflerrle'n sıçrayan bir kıvılcımla 
çıktıp anlaşılmışhr. 

1111111111111111ıııı11111111111111ıı11111111111111ııuııııuıııuı111nı 

L .... ~~~~ ........ ~~.~.~~~~.~ ..... J 
iktı•ad , * ADANA PAllll:K BİRJ,İGİ -
Adana pamuk ihrpcatçLlar birliA:inln 
lağvedilmeli VekiTette kararlae;tınl .. 
mıştır. * AL~IANYADA.'1 TALEBU:R -

1
' Almanyadan bir firma meml".'kctimiz
dfki al&kadarlara müracaat ederek 
köpek: balığile yunus balığı dcrıleri
ne talih olduğunu blidirmiştir. * İHRACAT FAAl,İl'ETİ - Son 
iki gün zarfında dış memleketlere 800 
bin lirahk ihracat yapılmıştır. 
Maarif * MUALLDILERİ'I MAAŞ ZA.'1· 
l'tll - Viliyetimlz ilk mektcb mual
linıltrindcn 208 kişi te•fi etligl halde 
bunlard.ın ancak 58 inin terfi :ı..ı.mla
rını alabildikleri anla,ılmış;tır. * İSLAM ANSjKLOPEDtSİ - Ma
arif VekAletinin tercüme ettirmeğe 
karar verdiği İslfım Ansiklopedisinin 
birinci cildinin trrcümesi ikmal edil
miştir. * YARIS AÇILACAK M.EKTCB· 
LF.R - Yarınki bayram günü Şile, 
Silivri, Kartal ve Yalo\.·ada yeni inşa 
edilen 11 mektebin açılma merasim
leri yapLlacaktır. 

Müteferrik 
* DİLSİZ VE SAGlRLARtN ImN

CRESİ - Dilsiz ve sağırlar dün top
lanmışlardır. Kongrede körlerin de 
cernl:rete alınması kararlaştırılmıştır. 

Hazırlanan yeni nizamname vilıiyete 
arzedilmiştir. * MEB'USLAR A:O.'KARAYA Gİ· 
DİYORLAR - Meclisin açılıt .;üni.:nde 
bulunmak üzere bazı meb'uslarımız 
dün Ankaraya gitmişlerdir. * L01A!'ILAR UMUM ~1ÜDCRÜ. 
İskenderun limanının tevsi ve ıslahı 
hakkında tetkiklerde bulunmak üze
re İ~kenderuna gitmi, olan Limanlar 
umum müdürü Raufi Manya~ın av~ 

dette Ankarada rahatsızlanarak has
taneye yattığı haber alınmıştır. Bu 
aebeble umum müdUrün İstanbula dö
nüşü gecikecektir. * İNGİLTF.REDEN GELECEK EŞ
YA - İnıtiltereden bu hafta içinde 
eczayı tıbbiye ve kimyeviye gelme.si 
beklenmektedir, * KÖMÜR İHTİKARI - Kömüre 
azamt aalış fiatı konulduğu halde ba
zı perakendecilerin konulan narktan 
yüksek Ciatla satış yaptıktan görül
mektedir. * BU GÜN AÇILACAK M(ESSE· 
SELER - Eminönü Halkevi için ya
pılan büyük inşaatın bu gün saat 15 
le açılış merasimi yapılacaktır. 

Çekmecede 
yapılan tarihi 
araştırmalar 

Mu··zeler Umum M'u·d·u·r· - Yağmura tutuldun o~ul, biz 
buna gırk ikindi deriz. Burada biraı-

1 
• dan geçe, nafile yeritel3şelPume, di-

ÜğÜ, elde edilen netıce· 'ye ihtiyar kadın söylendi, güler yüz 
göstererek beni içeri aldılar. 

leri yakında gazetelere Beyaz kireçle badanaıanmıı odanın 
pencerelerine Kadıköy dokumw per-

bildirecek deler takılmış, kenardaki ... dirin Us· 
tüne alaca örtüler ıerilmiştl. Duvar
larda çeyizlik örme keseler, renk renk 
krepler asLlıydı. Kapının arkıı.~nda 

bir av çiftesi dayanmı, duruyordu. 

-o-
Müzeler umum müdürlüAünün Cek

mecede Küçükburgaz civannda yap
tı~ tarihi hafriyatta eski asırlara aid 
bazı eserler bulunmuştur. ~'lüzeler u
mum müdürü Azizin rivas'tl altında
ki heyet evvelki gün i~tanbula dön
müştür, Heyet bayramı İlilanbulda ıze
(:irdikten sonra tekrar Çekmeceye f(i
decek ve Bur~az civarındaki bü:ı-·ük 
mağaralarda tarihi araştırmalarına de
vam edecektir. 

Dün kendisile gorufen bir muhar
rirlmize 1'-'ltizeler umum müdürü Aziz 
şunları söylemiştir: 

•- Tarihi tctkiklerimizde ümid ve
rici neticeler elde edilmiştir. Hafri
yata bayramdan sonra devam edile
cektir. Bu mevzuda elde edilen neti
celeri yakın uımanda bildireceğiz.• 

Kiğıd paralar memle· 

Dışarda yağmur tiddeilenlyordu. 
Yat bir toprak kokuau açık pencere
den odanın içine dolmağa başlamışb. 
Bu yaf toprak kokusunu adeta lç-e .. 
cekm.iş gibi kokladıktan sonra ihtiyar 
kadının yanında oturan orta yaılı a
dama bakarak: 

- Köyünüzün toprağında hiç bir 
yerde duymadığım taze bir koku var, 
b\lrası cennet gibi bir yer do8,rusu, 
dedim. 

İhtiyar kadının gözleri ı••land.ı, 
hıçkırır gibi sarsıldı, &0nra yaşlı göz .. 
lerini örtüslle kapayıp odadan dışarı 
çıktı. 

Şaşırmııtım, hayretle, karşımda o
turan yaolı köylüye bakıyordum. O 
acı bir tavırla gülümser gibi: 

- Ayşe teyze hep böyledir, ken
dine ne vak.it toprak lAfı edilı.e, ağla· 
yıverir, eski günleri hatırlar, oj;lunu 

kelimizde yapılacak d~~:-,;,üzün topraaı kuvvetlidir, 

O .. - ru·· .. 1 .. Ü ekim bereketli olur, köylünün tarlası gren gımize gore a tın ve gum ş . . . 
P.ral ld . .b. k" d i 1 canından kıymethdır. Beyım, ben te-

arın o ugu gı ı .. ~1 para arın . . . . 
da me ı k ti 'zd ba 1 1 . hır1erde on ıki sene yaşadım, bır şe-

m e e mı e sı masırv- cmın birli 'b' ld · d 
için tetkikler yapılmaktadır. ?dütehas- gı 1 0 .. um, .~m~ nede~se. enın e 
sısların bu hususta verdikleri rapôr- soı:ıunda koye dondum. Koysüz ya
lara nazaran klğıd para basabilmek p~madı~. B~. ~i~ topraxlar· ona 
için fazla ma~af yapılmıyacaklır, Bu- yuz verır, koylunun tarlası canından 
na mukabil her para bastırıldığı za- ~ıymetli~,. bir k~:e harman ~ou ol
man harice verilen 2 milyon lira da au mu bıZllll degırmene çuvaı çuval 
memlekette kalacaktır. buğday taşırlar, buj:dayı ayariar dolu 

Sıvaata cezaevi 
Sıvas - Şehrimizde yapılmas1na ka

rar verilmiş olan yeni cezaevinin lnı:=a
atı 55.000 liraya ihale olunm~tur. İn
şaat önümüzdeki mayısa kadar bitmit 
olacaktır. 

başına payımın alır, köylüye has un 
yediririz. Üstüne üstlük kepeği bize 
kalır. Variyetli iş olur, bul;;cu.rluğu
muzu kalburlar, vaktinde tarhanDnnzı 
yörüklerin dağdan getirdiği keçi yo .. 
ğurdile toparlarız. Pekınezimiıi ken
dimiz kaynatıp günbalı yaparız.. Ağa

lar gibi yaşar gideriz. 

bir gün heybesini mtiadı. . uıı• 
- Ana hakkını hcl.i.l et, ben ~ ir 

bula gidiyom, dedi. Kuduz gözl"..,ı1' 
maille beraber yola dilzüldU. ~ 

teyze oğlunun ardı ııra yalı.naY~ "'""' 
;: ı:~j;~r~ki :e~:~ı::ıa::~~ da!I' 
dL Yalvardı, yakardı. ~ 

Memed anasını itikledJ, bit 
vere yıktı. d pi'' 

- Garın tokluğuna gatır ııibl ',ıl 
diğim yetişir, ben de pavlikada çı.: ,l' 
gas.ebadakl eşrafla gibi_gatar a:oıW' 
tın yapcam, dedi. ~ 

Ayte teyze yerinden kalkU- ~ıf 
dan yemenisini çıkard.L Yolun ,;~ 
eındaki tarladan Ud avuç topra)"~,I 
yemeniye koyup çıkın etil, ?J 
uuttı, u.t"'Jıi 

- Bunu hey be.ne sıkıştır, ~ 
bizde sılaya gidenle topraAı yııı1 

ayırmaz, dedi. ' 
Memed çıkını aldı, açıp rüzgôrdl.ş 

vuruverdi. Ayşe teyze yoUs.ra J ' 
Toılarda debelendi, ağladı. M~rı~ 
anasını, ne de beni dinledi, s.·dı "./... 
çarığını sürdü gitti. Aylarca )it~! 
den haber alamadık. Yavuklusu .,j' 
ban hc:.sta oldu, saz gibi sarardı:t~ 
On beşine varmadan yıltıldı, ~ 

Bir gün Cunnioğlunun Y f. 
Halil İstanbuldan tezkerell olUP jll 
eli. Kendisine Memedi SQrdul<. f 
söylemedi, sonra Ayşe teyzcolJJ 
vaş,ma dayanamadı, anlattı: . .....;. 

Memedi sörmü.ş, iyi ~; I 
için işinden atmı,lar, sabah a~~.; 
mir kaldır, demir indir ya~ 
Üitüne üstlük çakır gözlü bıt ~ ( 
da tutulmuş, elindeki avcunda ~ 
na yedirmiş, 10nra haıtane kO\ 1 ( 

dütmüş. Bir ıün Halil hast.afleYıı~ 
dip Memedi aramış, ilkin pek U ~ 
mamış, zavallı yavrunun boytııl ;I 
gibi k.alınıf, ıözleri çakmak ç~ 
olmuş, Halili yanında göriirıct~ 1 

- Görüyon ya ettiğimi ouıd~:~ J' 
l(P'· ~· 

miş. Ne ettim de buralara ;,e rıe 
namın çıkın ettiği kötopranı . ~ ,( 
tim de rüzgerde savurdum. d'.) 

lamıı. dl f' 
Halil dayanamamış. koyntJJ1 ~ 

şıdığı içinde köy toprağı sarıbfı f, 
açmış, Memed toprağı kok1a~ ,_ 
lamıt. sonra ark:ı arkaya All• :it" il 
lah, dem.iş. Gözlerini yumuver~.ıı,;) 

Halil, onu uyudu sanmış, 'f1 c;IY~ 
doktor beye göstermiş, ya"':ıJ oı~ 
biley;ni tutup bakmışlar, ö!dU ~. 
ter. İşte garib Memed 1111k1'-• ıJI 
kavu,mutı ruhu cenneti .il.AY' 

Bu emUamız hükOmotimizin hi· 
mayesi ıayesinde gayet. tutkun ai: -
ınektedir. Hafta içinde 700 balya mık
tarında muhtelif cins tütik sab~ı ol
mu~tur. Piyasa sağlam ve isteklidir. 
Fiatlar: Oilak 160-165, Karahisar. Kii
ta.ı'ıya, Eaki .. hir malları 140 • 14.5, An 
kara, Bolvadin. PolaUı 132 • 138, Bolu, 
Çer ket, Gerede 122 - 127, Kastamonu, 
8aframbolu 140 - 145, Konya dait mal
la:-ı 135 - 140, Konya ova malı 125 -
130, muhtelli deri mallan 105 - 108 ku
rut aralarındadır. 

Şt ker fabrikalarının çuvalla yaptık
ları toz teker ıatı,larında ÇU\'al be .. 
d~H~ri lçl.n y~nl blr karar veri1mltt1r. 

Bu karara göre /abrikataı ın toz şe
ker satışlarında ~imdiye kadar mü~
teriden t3hs:il etmekte oldukları 35 
kurut yerine jüt çuvallar için 90 ku· 
ruş. pamuk çuvalları için d(!: 60 ku
ruş faturalara ilAve edilerek t~il 
edilecektir. 

l
1 
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Ama nedeyem ben, Ayşe teyzenin 

oğlu Memedı bunun kadrini, kıymetini 
bilmedi. İstanbuldan köye sılaya ge
len muhtarın oğlu kuduz gözlü İsma
ilin lafına kandı. Bir gün senin gibi 
böyle oturup dururken A)'fe teyu:ye 
döndü. 

gitmiı. '1 
Adamcağız anlattığı hil<AY°';',l 

altındaydı, artık bir şey So~~ı:.ı;, 
du. Kapının arkasından Ayf" t f 
hıçkırıkları 11eiiyordu. Yai"'~:Jl..J 
miıti. güneş bulutların arasJll dl" ",ı 
rünüyor, hiç bir yerde bu k1ı. ... -' 
vetle duymadığım ıslak bir toP'r~ 
kusu odaya doluyor, dışarıd• ıtı- -~ 
kapılıp ovalara, uz.ak da~lJf ~~
!erindeki köylere doğru altıP 

Botalan çuva11u mü11terl tarafından 
biç bir i,te kullanılmadan, hemt>n sa-
tış yapan fabrikaya iade edil<li~i tak
dirde fabrikalar aynı bedelle kabul ve 
para:ııını ödeyeceklerdir. Henijz :ııcvke
dilmemlt bütün toz teker ııipartşlerl 
de bu hükme tibi olac3ktır, 

ikinci mevki tramvay arabalarının 
ortasındaki kanap eler kaldırıldı 

YAPAK: 
Yapak talebleri devam etmektedir. 

Bu c;uva11ar şekPr fabrikalnrının tes
pit ettiiU fiatın çok fevkinde piyasada 
'!latıldıklanndan ve şeker firketi ÇU• 

valları kendi aaht fiatı üzerinden ay· 
rıen geri almayı da kıııbul ettiij;inden 
dolayı çuval Hatlarına yapıJan bu iU.
\.enin şeker fiatlarına hiç bir sureUe 
te:ıı.iri olmıyacaktır. 

Şoförler Ticaret Odası· 
na aza mı olacak? 

Yerli fabrikalarınuıın, tiftik ve yapak 
lhracatçılar birli~inin daim.l ~kt\de 
"'ya.sa ile yakından ali.kadar olmaları 
ve bu arada ehemmiyetli partiler antm 
almaları yapak piyuaıuru bir luı.t <L;ha 
kuvvetlendinniştir. Bunun nebce<ıi fi
atlar da hafta içinde cinslerine aöre 
2-3 kuruo tereffü etmittir. Bu hafla 
lçinde yeril fabrikalanınızın ve r.1uh
telif firmalarla birliğin mubayan ettiği 
Trakya, aıra Anadolu, yıkanmı, ıü:ı 
yUnil ve Kas.abbaşı mallarından olmA.k 
Uzere ceman 27M bıılya yşpak satıl
mıştır. FiaUar: Trakya, Ba?ıdırm3, 
Buraa 78 ... 80, Çanak.kale, Gf>libolu, 
İzmir 75 - 77, Karahbar, Küt ıhya, 
Yozı;ı:ad 69 ... 70, Ankara, Sıva'!, Kny
geri 68 - 69, yıkanmıt güz yünü 00 -
95, Kızıl Erzurum yapağı 78 - 80 ku

ru' ara~arındadır. 

Srıbah ttazetelerinden biri, toför}e .. 
rin TicRret Odasına kaydolunacaklannı • 
ya7nı1~tı. Bu huc;usta Ticaret Oda<nn
da '.'lalH.hiyettar bir zat, fU malUmat.ı 

Paıif korunma tecrübeleri 
Niğde - Dün tehrlmlzde ıut on 

birden 12.30 a kadar devam eden bir 
pl'~i! korunma tecrübesi yapllmıştır. 
Bu tecrübe esnaru\da halk ıükU.ıı.etle 
sıı:ınaklara girmi,ler ve korunmR i41e
rinde vazife alanlar Üzerlerine dü.,en 
ödevi yapmışlardll'. 

Edebi roman 

• vermiştir: 
•- Şoförlerin Ticaret Od.lsına kay .. 

dolacağı hakkında bir matömatımı:ı 
yoktur. Ankara Ticaret Oda:ııının böy .. 
le bir karan olduRunu ga7.etelerde o
kudum. Bu haberin de ne derec<:>ye 
kadnr doğru olduğunu bilmiyorum.• 

Bir kotra kayalıklara 
çarparak parçalandı 
Yeıilköyde oturRn tütiln tüccarı 

Naciye aid kotra fırtınanın te'.'lirile de
mirini tarayıp kayahklara düşmii., ve 
ptırcalınm1$lır. Kotrada kim!!@ bulun
madıtından nilluıç• zayiat kayCedil -
memiştir. 

Tefrika numarası: 26 

Reşid cevab vermedi. Canan, 8ğır ak~ma kadar, belki daha uzun aiıi 
adımlarla onun Onünden geçti, oda- göremlyeceğim, değil mi? 
ıına dolru yürüdü. Arkasında bir Canan, kekeler gibi mırıldandı: 
kıpırdama olduğunu duydu. - Yorgunum, elbi1emi. değiştirc-ce-

Genc adamın ayak s~'.'lleri peşind~n 1 A:im ... Dinlenclikten sonra gelir, sızin
geliyordu. Canan, evvela •odasına gi- le otururum · 
diyor, diye düşündü. Bana darl(ın mı? R~id, daha çok yaklllimışb. Onun 
Belki'. &lki de haytr!.. O gec~ bana yüzıine doğru eğilerek: 
söylediği ıOderden pifm.a.n o1m:-..dılı - Şimdi gelmenizi istiyorum. dedi. 
malôm! Fakat demin niçin ::iyle gü- HE'men $imdi.. Artık tahammülüm 
lüyordu, niçin öyle ısrarla yüzüme yok, Sizden bu kadar uzak, ayrl ya
bakıyordu? • şayamıyacağımı biliyorsunuz, her fC-
Odasının önüne gelince durdu. O- yi bi1iyoaunuz. 

nun gf"Çip kendi _odac:ına ,ldeceitınl Gene kadın. halsiz kapıya dayan -
.anmıştı. H- lbukı, o, durunra ark:ı- lı Bo"' k b. 1 
sındaki ayak sesl('ri de kesil~ışti. E- mış · 5U ır t:P:ıı e: 
lini bpımn topuzuna koymu~h1 ki, - Reşid! ·diye ıOyİendi. 
gene ada.mın yaklaştığını his'5~ttl. Bir Re ~ - Cell"Cf'k misiniz, diye bo-
an evvel içeri girmek için acele ettı ğuk se31o mırıldandı. Söyleyın, 
Fakat topuıu çevirmeye v~kıt kal - ıel~e mhıı:iniz?. Size artık tdham ... 
madan onun e!i uıanmış, kolunu tut.. mülüm yok, diyorum. Sizsiz yapamı
muştu. Canan döndü, gö:r.leri hayret yorum, diyorum. Söyleyin Canan. ae· 
ve korku ilt> dolu Reşide baktı O, !e('('k misiniz, yoka .. 
timdi ıülrnüyordu. Sakin-il. Alçak Acı acı gülüyordu. Canan Utreye-
sesle: rek: 

- İçeri ııueceksi.niz, deci!. Ve ıene - Bırakın beni, deci!, bırilkın. Siz• 

Tramvay idaresi, tramvaylarda izdi-ıboş &ahada, daha fazla yolcu ayakta 
hama bir çare olınak üzere, arabaliıl - duracaktır. 
nn orta yerlerindeki kanapelerl kal - İk1ncl mevki tramvay arabalann
dırmıştır. Bu suretle orta yerde a~ılan da fazla yolcu almasını temin et-

den nefret ediyorum. Gösterdiğim Yavaşca: 
şefkat ve dostluğa mukabek.niz bu - Benj affet, diye mırıldandı. Ca
mu? Siz ... ıiz nasıl bir akraba evinde nan bana öyle bakma ... Sana, sana ne 
olduiunuıu unutuyor, nasıl bana bu fenalık yapabilirim!. 
hürmetsizliği yapabiliyoraunuı:. Siz... Gene kadın derin bir soluk aldı ve 

Devam edemiyerek ıustu. Odıı!ına k.encline gelmek iller a:ibi gözlerini a
girmek için bir hareket yaptı. Fakat çıp kapadı. 

Reşidin parmakları kolun:ı. yapışını, Reşid yavaşca uz.anmış, onur. e -
bırakmıyordu. Söylediği sözlerı duy-ı lini tutmuştu. Cana~ p_armaklan ateşe 
mamış gibiydl. dokunmuş gibi irk.ildi. Fakat elinı 

- Gelecek misi.niı?. diye tekr.aı çelur.edi ve kenclisini pencereni, ö
etU. O zaman Canan gözlerini k.illdı- nüne, şezlonga doğru götüren ıenc 
rıp onun yüzüne baktı. Onun kc.y~ adama itaat elti. 
kahve rengi gözleri ile gözleri kll.fşı- Yan yana oturdukları zamaQ Re-
laşınca atcfli, hikim baluşlannın al- şid yavaşca: 
tında ezilir gibi olduğunu hissetti. - İşte saadet budur, diye mırıldan
Bu bakışlardan, kolunu aıkan o demir dı. Seni rahatsız etmiyeceğim. bteme
gibi parmaklardan kurtulmanın un- diı";.in hiç bir ~eyi yopmayacagım. hat
kinsız oldug:unu anhtdı ve sönUk bil ta konutnuyacağun bile ... Elin elimde, 
sesle: kokunu duyarak. sana böy~e yakın e-

- Geleceğim, dedi. hediyen kalmak istcyorum, b~ku bir 
O zaman Reşid kolunu bıraktı. Bir şey değil ... Hasretinle öyle doıır.alı ... 

az uzaklaştı. Ayrılmadan evvel: ~ım ki ... 
- On bet dakika bekliyeceğim, de... Gene kadın sef;ini çıkarmıyordu. 

di. Eeer gelme. zeniz ben gclecr-~ım Hatti o sokulduğu ve bRşını i>ilsünc 
Kapılan kıracak kadnr kendinu kuv- çekip kendisini kollnrı ile w•d1~ı uı
\'elli hls.<;ediyorum. Cannn ... Sizln için ınan da sesini çıkarmadı. Har.,J.elsiz 
ne delilikler yapabileceiimi h.uüz kaldı. BeyQ:ınlığa benzer bir haı· için-
bilmiyorsunuz.. deydi. İradesini tamamile kaybeln'Jvti. 

••• Bu daha sokak kapı~ının önüne.le Rf!-
Canan biraz sonra Reşidin oclat;ına şid k<>ndisine öyle hikim ve ate!iıli 

giriyordu. Elbisesini değiştirme.nişti. baktığı :zaman olmuştu. O zaman 
Siyahlar içinde yorgun, kederli bir korkmutı o zaman mağlCı.b olduğunu 

hali vardı Retid ona yaklaştığı z.an°an, hissetmişti. Odasında rüyada . .ı-ibi 
yüzünün sarardığını ve geri k:ıçmak mantosunu çıkarmış, viicudUnU u~uş
bter &ibl bir hareket yaptılını ııördü. turanı gözlerini bulutla)•an ıarib bit 

mek için açılan boşluiun mevcud 
buhranı tamamile ortadan kaldırrruw
na irnkıin yoktur. Fakat buhranı ku:
men önlemiş olacaktır. 

hal içinde oraya gitmekle kendisini 
nelere mah.küm ettiğinden habersiz 
Reşide gelmişti. Gene adamın kapısı 

önünde kısa bi.r müddet titreınelcr 
içinde dişleri birbirine vurarak dur -
muştu. 

Hayatının o zamana kadar dümdüz 
giden yolundan burada, ou kapının 

önünde ::ı.yrılıyor, bilme'diği baqka is
tikamete yÖrilyordu. İlerisi meçhul 
bir yol .. Önünde belki uçurumlar a
çılacak, belki çıkmazlar, hatta, ölüm 
k.artı~ına çıkRcaktı. Bu eşiği aştıctı an
dan itibaren her şey çok değişııü o
laC'aktı. Her f{'ye ra~m<'n bunu his
setmi5ti ve bir sarhos gibi k<'ndin ... 
den geçmi,, gnrib ar:zularıa dolu, k<'n
diFini o zamana kadar tutan bt:tün 
ipler kopmuı, kafası işlem~-ı olmut. 
irac!rsi uyuşmuş, çenesi durmuş ol
masına rağmen orada, o kapının önün 
de bir an kalmıştı. Bir an içinde z.ıvıf 

bir mukavemet. bir isyan parlayıp 
.Onmüş, •istememJ istemem• diye mı
r1ldanmı~tı. Fakat sonra kapıyı ya -
vaşca iterek içeri girmişti. 

Şimdi ise gene adamın kollarında, 
gözleri örtülü, yüzü ürpertiler içinde 
kımıldamadan duruyor. kendi l<.Pn -
dine: 

- Bu ben mlyim?. diyordu. Bu ada
mın kollarındaki kadın ben miyim?, 

Fakat sonra bunu d~ di.i,ünme:ı ol
du. 

Onun &:c~ a;öğsünün. ü:ıerind~, kol-

- Ana, dedi. Bezdim bu hayattan 
gayri, gatır gibi yıllarca çabaladım, 

cebimde metelik yok. Köstemin ucuna 
bir altın dakamadun. 

- Olmaz, dedik. Kulak asmadt Kllr 
,ımızs dikildi. 

- Gltçem de gi~em, dedi. 

Otomobil kazası 

d~ , 

1$üpheli bir va~~ 
Bir otomobil 7 yafındaki Orman Fakültesi b•f ı 
bir kııın bacaklarının makinistini kim yaral•~~ 
kırılmasına Sebe~ Oldu Dün alqam Bahçeköyde orr;:../ 
Şoför Mehmedin !dareııindekl 2088 kültesi başmakinisti Alel<5i ııJf· ~ 

numaralı otomobil Emlnönlinden ge- ağır yaralı olarak bulunrnt1$_.aı 
çerken Beıiktaıta Abba'3ğada oturan külte .JOförlerinden birisi •.~'; ti/. 
7 yaşında Uçağa çarparak ıol baca.. garaja girdiği zaman Alekll ıı 1): 1 
ğmın kırılmasına s~bebiyet venni,tir. dan ağır yaralı olarak yerd-

1 
e..,,.,.'Y~ 

Çocuk Etfal hastanesine kaldırılmıf. yatt.ıiını görmüştür. nerh• J,.Aı 
şoför tutulmuştur, b" ftl'v 

Elektrik telini çalarken 
bir mahalle karanlıkta 

kaldı 
Dün akfam Topkapı haricinde Afer

keı.efendi mahallesinde çok jtarib bir 
hırsızlık vak'ası olmuttur. İsim ve hü
viyetleri henüz ma!Om olmıyan bir
kaç ki•i gece saat 7,30 da bu mahal
leye cereyan veren havat kabloht.n 
kesmişler ve 243 metre bakır tel çal .. 
mışlardır. Bu yüzden dün bu r.eııı.t 
saatlerce karanlıkta kalmışbr. Hır.uz
lar her tarafta ehemmiyetle aranmak
tadır. 

larırun sert çemberi içinde o zamana 
kadar duymadığı bir haz ve sıcaklık
la dolduğunu hlssediyordu. Kalbi du
racak gibi ağır ağır abyor, sanki kanı 
damarlarında tutuşuyor, bafl dönil • 
yor gözleri kapanıyordu. Şimdi her 
şey uzaktı. Şimdi bu kollar, bu 5'Ö
iüs, yüzüne değen, derisini yer yer 
yakan bu sıcak nefesten oı:ıışkı:ıı dün
yada hiç bir şey mevcud değildi. Kızı, 
annesi ve başkaları ... Onları artıit dü-
şünmüyordu. Hatta onların mevcu ... 
diyetlerini unutmu., gibi idi. 

Gene adam kulağına bir oeyler fı
sıldıyordu. Bu sözler garib bir uğultu 
içinde eriyip gidiyor, onlardan, ancak 
bir kelime ucu, yahud bir cümle baş
langıcı yakalıyordu. 

Ve onun konutmamasını. onun yü
züne bakmamasını istiyordu. Odanın 
yarı lo.şluğu, camlara vuran yeC;mur 
damlalannın hafiI seslerinden bRşka 
en küçük bir gürültü duyulmı.)'a'1 ö
lüm sessi:ı;liğile muhak kalmak v~ dal
galar halinde vücudüne çarptığını his
settiği bu müthiş arzunun, zevkin de
vamı içinde eriyip bitmek btiyordu 

R~id, eğilip de yüz.üne yakından 
baktıiı, o kahve renJ(i ı;ı:öz1~ti gözle
rine yaklaşmıf gördüiü zaman bir• 
denbire kendine gelir gibi oldu. Çır .. 
pındı: 

- Beni bırak, beni bırak, diye ba
lır<lı. 

haberdar edilen zabıta ır ·ı gt!~ 
hi otomobili getirtmiş, yarah> ,._ı:V J 

hastanesine kaldırtmıştı_;· ctıft Z 
hentiz ifadesi al ıneırıadı ,iil'.ıJl ctıfl"' r 
tarafından ve ne ile ya.ral•Jl.\J:I'~ 
şılamamıştır. Yaralıyı ilk ~ ~11 . 

den doktor makinistin sıhh 11ıJ f 
çok ağır ve tehlikeli buJdui" 
lemi~tir. J 

B l d
. Jıı,f . e e ıye ce:Z:ll ıı 

Son y;nnl dört saat zarfıl'd: l 
! .. 6 tob" b'I t ıs· i 2 alçı. 'J or. Q us ı e ç , dsfl ,y 
hakkında muhtelif suçlsf1<U' O' 
ceza zapb tutulmuştur. 125 
ekmek mu!ladere edilrniştlr• 

. i 
Bir yankesıc 
yakalandı ... 1'!1 

Müeyyed isminde bir U:e f<. ( 
evvelki gün tramvayla F• bıol' 
bir tüccara ald 350 liral" ce rS ~ { 
dırmıtbr. Zabıta biJ'a.Z sa~ 11'.:ı 
ismindeki yankesiciyi yııı.k~. 

1 
ralan sahibine iade etınl~ 1'e~· 

Av tüf eğile oyrıst.,,,oı: 
.r~"· ,-ıı 

Ş!ıli tramvay deposu ıı;J•~".-f.ı 
evde oturan Haydar a'V rıet! Y 
narkcn tüfeiin paUarn•!I ıs.rll1'"11' 
muhtelif yerlerinden yars 
taneye kaldirılmıştır. •fi 

ı,tı 
Mudanya hattı kıf ri"' 

i(clt ··r' 
Mudanya hattı k1' ıar • ı:" . 

bikına 1 Ucincite,rin cu;ı.ıJ1' './ 
itibaren başlanacaktır·J>8"'· r'J; 
J)051alar İstanbuldan 18,.,lı" r.; 
ve salı günleri 9,50 d• ç•:6 ô•• ' l 
ıemb. ve cuma günleri kla,.ıır· 
te<l saat 14 te kalk•."' .,ıoıP'.,, 
per~mbe ve cumart~ı fıie ~ 
mudluya uğrayarak Getll 
deceklerdir. 

................... """'':#6 ~ 
ı.amazar1 ı1·11 

imsak 
Üğle 
ikindi 

4,47 
11,58 
14,51 

llt•• ıt·ıı 
Al<t•"' I~ 
y 1u• 
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POLİTİKA • ASKERLİK R E S M i 
tebliğlere göre 

Almanya yeni askeri vaziyet 
llıiittefikler peşinde Anadolu ajansının bül!enlerindeki 

lliııer· İ resmi tebliğlerin hulisalarını qağıya 
t'tttk ~n, nglltereye karşı uzun •ü- yanyoruz: 
lçiıı hır harbi devam cıtlıobilmek / ngiltere 
)'tt )'enJ ınlittefiklcr aradıjp artık p .. 
\er,': bit: tı<urette anlaşılmıştır. l\lh
bHnıe1r :~IU7.dekl harekltı idare ede
)ltd_ı ~uı. Fran,..anın ve .bpanyanın 
lrıirı 1~uıa. ı:nuhtacdır. Bu yardımı te
>·•tı Çln, Rıtler, evvel iFranko'nun a
d~vı~' ~rl.8r gitmiş:, sonra da Fransu. 
lttı.t'1.ti.r re!~• l\.fareşnl Petain'le ~örüş· 
)·1ı '-'e }- O:tle anla~ıhyor ki J..-pan .. 
lıu.urta ransa icab eden yard~mrla bu
:'J.llıa l'Sa, ancak o :zaman JUtlya ve 
lıittc,~'-. Aıı:ctenizde bir ,eyJer yapa-

lli erıne kanidirler. 
bit 5U~, bunun içln e"·yeJ& Franu ile 
~la. \l . imkBnlannı tetkik ctml'ke 
bilır.,rnış-tır, Bu sulhün tartları ne ola-

t,j' 
~•ı.ı., rraıtardan öyle anla'1hyor ki, 
ft.., Laval'ın ve Baudoln'in, İn•iJ .. 

··ı-. k • 
~dakt •rtı harb llan edilmesi hak-
doıı IA!kliflerl reddetmı, ve bun-
1~ l<ınra Mitlerle bizzat konu"n1ak 
'-"hl Unu duymuştur. Şimdiye kadar 
~ n ~Ydetmediti bir badbeyl yap
tdtb·ıtski \'erdün kahramanının kabul 
~ ~~cefi bir ıı<Y değildir. Zaten bel
tlltat er do buna kanl bulunu'.'·ordu. 
b~ ıı. •ulb pazarlığında her hanı\ 
"it b ktayı eloıik tutmamak için, ev
"dıı U ittifak teklifi yapılmlf n son
Iİltb~,<la~ ba,ka prtlara rua ıü,ıte-

1' Ctgı IOylenmlıtlı. 

ı;~.,:, ~n başında, mİb\·ere, Su· 
llilıaı- ' Ş!'Jlall AfrlkJ'da, lran•ada ve 
""1 tt. ispanyada üsler t~min t"d.il· 
ıı.c.,.t•rclır. Fılbakika bpanya i•I 
e~ an doiruya Franqyı ~18kadar 
)' l'l fakat Fransa tarikile bpanya
~lıcak 11evki)·atı ko1ayla,tınnak 
lııllrtı dan Petaiıı'in )·ardımda bu
\l, ll~ı il~rt sürebilir. Onun içiııdir 
tl'tnltUe~ı ispanya_ hududunda Gen_cral 
\.ı · 0 ıle ıUrit•tükten sonra Petaın 'le ... ııı l;i • 
'e k u kat yapmıştır. Bu mülMkAtta 
~onu,ulduğu hakkında htnüı: orta
~ttai.tı~~h blr haber yoktu~·. l'akat 
)"' p lu Alınan,·ada bulunan Z mil· 
ttut\ ra_n!ı:r: esirinin iadesi tçin urar 
4e lU 10Ylenmektedir. Buna mukabil 
lil:-. .. ller belki itsler me"lele'ıiini ileri 
~"'"•t .. ~ Ur. ~u suretle mihver, Fran· 
~ belki ln&ilterenin i\l151nlıı yap
lillıibv Yt.pacaktır. Yani i\h~ır nasıl 
tl\a:re ka~ı harb ilin ctwemi~e, 
' : da lngiltere3-e kaııı harb .. nan 
\'~!'\ )' rtk ve mlb,·ere yalnız u~ll"r 
riL. "ittir. Bu ıureile Almanlar Af
"'Ya b. 
'ıı.ı,t Yarleş:ecekler, burasının ır 
1-t.r 'ıtt1eke haline ifrağı oıiındllik bir 
"-kıt' bırakılsa bile, blr taraftan 
~1t1'nizdeki İngiliz kuvvetlerini ıı -
~--:taklar, bir taraftan Cebelüttantı 
.\ıli ta'klar ve nihayet prb fran.!U 
tip !:ıtun atlantik sahille1·ine yerle
"ıı... •rikıının İnglltereye bir )ardım 
>• !t\na ınlni olacaklardır. Kanar· 
lııııi.ıl, .. l'e,itburun adAlan bu !ıuc;usta 
\.. itlrı.nteı birer üs vaı:ifeğ gurecek• '•lt Atnerika da bunu nazan dik
lt%~ldığı için Viı,i hük!lmctine vaxi
~ıl:ı.ı. la...q;h etme~ini bildhn1'.ştlr. 
b:~ı >et eğer söylenditl gibi Hindiçl
t\ı.~ de l'aponyaya tfflimi şartı ınc-V• 
~ 1 bu da Amerlkııyı yakından a
"1~ •r eden bir me~leJlr. Çünkü 
ı..11; ~lPin adalan dolayıslle değil, 
~ <ul\dicinl ile olan tiear<ti bakı
ıtı, tın da; Amerika bura.sının ikıbe• 
t )lkıtıdan alakadardır. 

Sabah İngiliz tayyareleri talak sö
kerken Brest elektrik santralım bom
bardıman ebnitler, daha aonra Nor~ 
veç ıahillerindekl düşman gemilerine 
hüc!um etmişler, bir dtifman gemisi 
batırmışlardır. Düşman hava filosile 
yapılan muharabede de bir düşman 
avcı tayyaresi düşüriilmU,tilr. 

Bütün hava harekib. esnasında iki 
İngili% tayyaresi yerine dönememiş
tir. 
Amlrallık daır..inln tebliline (Öre 

de, ltalyan sahillerine yapılan hava 
hücumlarında askeri hedeflere bom
balar ıtdm1ş, bir benzin deposunda 
yangın çıltanlJ111'tır. 

Hava Nezaretinin aon tebliğini de 
aynen nelft'ediyoruz: 

Tayyarelerimiz pazar gecesi hava 
hücumlarına devam etmiflerdir. Bir
çok hedener üzerinde fena ha·ıa eart
larile Jta.rşdıtılmışaa da Berlinde bir 
tayyare fabrikası, bir elektrik: aar.• 
tralı ve mareandiz garları bombardı
man edilmiştir. Stetün, Lenna \'e Ko· 
lonyada petrol tesisatı, Hamburg, Cux· 
haven, Bremen tezgi.hlarında havuz
lar, Bremen, Dortmu.nd ve Bruxelles
de demiryolla11, Flessinguı ve Anvera 
limanları ve dütmanın birçok tayyare 
meydanları da bombardıman edi!miş
tir. Tayyarelerlmiıden biri üssüne 
dönmemiftir. 

Almanya 
Alman resml tebliği, Almo.n tayya

relerinin. İngiliz avcı tayyarelerinin. 
tayyare defi toplarının ate,lerine rag
men Londra üzerine hücum edildiği .. 
nl bildirmektedir. 

Bu hücumlar esnasında bir kimya 
fabril,aa1 bombilrdıman edilmif, bü
yük bir İngiliz vapuruna da bomba· 
tar i~bet etmiı, vapurda yangın çık ... 
mı~tır. 

İskoçyada da hangarlar ve kanıplu 
bombardıman edilmlıtir. 

Alman IA!bl!ği, bir düıman tayyare
ıinln Berline bombalar attığını, husııst 
evlerde haaar olduğunu kaydetmekte• 
dir. 

Dört Alman tayyaresi kaybolmuıtur. 

ltalya 
İtalyan resmi IA!bl!ğine göre, ltalyın 

hava filosu çok alçaktan uçmak sure
tile Kassalaya 40 kilometre mesafedeki 
bir dü.fman kararaihına bombalar at
mıştır. 

Bir dü,ma.n devriyesi. Ducane civa
rında bir İtalyan karakoluna hücum 
etmiı. fakat püskürtülmü,tür. Bundan 
bafka Assan ve Kassala üzerine düt
man tarafından yapılan akınlarda bir 
kaç kişi ölmüıtür, 

İtalyan U.bliğinde, Kenyıda olan mu
harebeler hakkındald tafailltı aynen 
lllf8A'tY• alıyoruz: 

Kerıyada Buna ve Debel'de sekiz 
yerli asker, Mersa Tecla'da da 4 ki,i 
yaralanm~tır. 28 IA!ııin\evvelde düı
manın A5sab'a tevcih ettiıli hücum es
nasında hastaneye isabet vaki olmuş, 
doğum yerlle hastabakıcılara ve hemıl
relera mahaus odalar hasara utral!l1'• 
tu·. 

Roma da 
ll~~li.i;t·or ki, Fransanın tnilta~ko 
,\ı-..., nası.ı bühuı dünya uzenn- B • • 
"ııb harh vaziyetine tesir etm1"1<', ugun 
<ıı.,hP~sı da ,tmdi il•m ıuuıul a- b'• "k b• h ... d• 
ili dorurabilecektir. uyu ır a ıse 

itti~ i: lara[tan Wtler'ln, Fransaya k b } k 
t, !olu kUı etmekle p-ikolojik bir r•· VU U U aca MIŞ 
~Q, ı,,b •ttiti de ıöylenehilôr. Bu •U· ı Zürih 27 (A.A.) - İtalyan kontrolu 
~t h. tn. Fransız halkını, hem de in- altındaki Telepress ajansının verdiği 
;"''1tlı~Uıt .bir lnıillz zafeı{~ tm: bir haberde yarın Romada büyüle ehem 

tıj"'i.i ' a ınandırmak pyeıı ru miyeti haiz bir hldise vuku buıacaiı 
'~•1ttJ1~l.ir, O zaman Framızlar diye; bildirilmektedir. 
\ıd k ki .Bir Fransız raftrind Bu h ~- Ro U rl - n ••.. ~ alnı i t kadar auıı::r mı ze ne yuruyUıJUn 
V, t. ~M=· 08~aJa:'\l~e olur!.• yıldönilmü merasimi~ bugün yerine 
~tlliıltrin töyle düşünec~kleri yar.ın yapılacağım teyıd eder mahlyet
~, •dilnılıtir:•Eier Fransa In&il- tedlr. 
~t hq harbden plib ç>kacatın& B;ızı mÜfa}üdler bu hafta Akdenizde -t ~t ktsbetseydi, timdi ıulh )'• • ve bilhassa bu denizin oark kısnınıda 
~ )dı?, büyült bir faaliyet derpit etmektedir-'t llitı•r bu 5tyll!I taarruzu ile bir !er. 

~·ı...._ il. lb.uttefikler ararken, bir ta· c-~------------ı....ı,,. da bir tqla iki kut vurmak is· B U L M A C A ) 
~ Mümıaa Faik FEN 1 K ----:-------
~ti' - ,,..;-' r2--r"'3-;--4 ';'"5;,,,....:6:...,.,;.7~8. 9 
~söylendiğine göre: l 1 l•l +J 
l'a.nsa yakında ! '-+--+-•-+--iı..::;:.ı-ı -!---!-

1 

4 1 1 l•I ! 
s U 1 h 5 • • •l•I• •l•I• • 

6 1 1 •I 1 1 
sıo:apacakmış 
~ ~;~ 27 (A.A.) .Reutor• - Da· 

..,_&ı ler a:azetesi, Berlinden al
ıı, ~rıı., <lakı telgrafı ne,rediyor: 
~ ~. 11Yasi mahfillerinin kanaati• 
~, 'onra ltıtıerin1 Almanyaya döndük
~ ile Yapacağı ilk şey, Franko ve 
"'1 hu~•ptı~ı aörüşmelerin netice-
• it •I rtnek üzere Ray,taı(ı top
., 10•ktır. 

t~ ıtıi hekkında, göril~melerin ne
'ı .. ._; l><k muhtemel olarak aulhun 
'-.. İlttti •k:di tqkil edecektir. Fransa, 
~~ tl "• ziraat sahalarında ban 
lıJ.i1: \iıra~e edecek, barb esirleri ser
~' o\ llacak ve •imatt Fran~ada 
~ ~.,.., Unmu, iptidai maddeler kur· 

hır ~r · Ftan.~a ezcümle, Su.rlye
lı. l.ı~0~tar üs krkedecekUr. 

Tidningen ıazet~si diyor 

~·ı. ~ 11,J tiı\I MUsaolinlsiz müzakerelerle 
~ 0 1\ıfll.1 keyfiyeti, Almanyanın 
lı.ı ~\in lut•asının kontrolunu ılmdi· 
lt,~d\ıi lı. ker.ıdi!inin üzerine almı' 
.~"' bu \l'e Italyaya Akdeniz mın
~8ktıiı manasını tazammun 
~ dır. 

1 •I •I 
8 •l 
9L.k..l...J.__.:.:ı •~..ı.-.ı......ı-ı 

Soldan sala: 
1 - Bir renk ... Akılsız. 2 - Bal .. 

Pre!tasyon. 3 - Nota - parça. 4. -
Ne sıcak, rıe "oğuk .. Bir ma!dar. 6 -
Bir oyun - Tartı. 7 - insan • Bir 
renk. 8 - Bir yapıcı aleti ... 1stnnbu!
da bir aemt. 9 - Emeller .. Okumuş. 
Yukarıdan a19iı: 

1 - Bir renk - Bir oyun. 2 - Bal .. 
İnsan. 3 - Nota - Bir y11p1c1 aletı. 4. .. 
Kemiğin içindeki - Emeller. 6 - A· 
kılsa - Tartı. '1 - Preat.uyon • Bir 
renk. 8 - Parça .. Istanbulda bir 
semt. 9 - Bir mastar - Okumut. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 AK AIR • EIL M A 
2 K l R Al• l R 
3 AISII M•lllSIKA 
4 B A Kil • TIE l iN 
s • • • • •l•I• • • 
6 l Lll·IKI• O ŞIOIR ı.. .. <lıııı 

~"\U'r ~e ıtefkate nı.uhtac doğan 
1 lllilletin oefkat slnesinda ba- 7 NA NIE •IMIA Nil 

1 
8 A LIAIN1• I K A Zl 

.......... ... Co_cu_Jc;;;F.slr..;;ge;;;m,;;;e;;;;K~urum--u·l g N E N E • T AlL !A "" G. Merkezi _ 

Hi\:KfKAT 

Evvelki telrikaların huliisaıı 
Fatihin fermanı üzerine Midillide ycrleşmeie mec

bur kalan l"enice\.·ardarh Yakubun dört oilundan ishak 
ve Hızır babalarının san1ati olan çömlckciliii yapmak .. 
ta~rlar. Diler lki oi1u İlyas ve Oruc, ev1rel& ufak bir 
Cı.lıka ile başladı.klan çömlek ticaretinJ bırakıp işi kor -
san.lığa dökmüşlerdir. Fakat bu hayat, Orucun esareUne, 
İlyuın da ölümüne aebeb olmuttur. E5irliii sırasınd:ı '°k ıstırablı günler yaşayan Oruc, nihayet kaçmata mu
vaffak olmuştur. 

Öbür taraftan aiabeysinl aramak karann1 vel"f'n Hı
zır da denb.e açılmıştır, Mes'ud bir teudiifiin birbirine 
karJıla.ttırdığt ild kardef, Tunus Beyinden bir sığmak 
temin etmişler ve ,imdi, kış olduju için, gemilctini ta
mirle vakit geçirmeğe başlamışlardır. 

.. Bundan sonra bir kaç defa gemi sahibi olduiu l•alde 
ugradığı taarruzlarda hepsini kaybeden Onıc, nihayet 
Korkud Hanın kendisine hediye ettiği son geıni He Dünü 
Kaya Ji~arunda ilk zaferini kazanmış, kışı İskenderi
yede ıeçırdlk:ten sonra baharda yola çıkmıştır. 

Bu lll'ada, bir gün, Hınr sokak kenarında bit kıı.a 
raslamıf, acıyarak onu gemisine ~tır. Şimcli ona te
miı ve uf bir muhabbetle bağlıdır. 

Soğuk kıı gecelerinde çıkan sert rüzgar ve fırtına

ların tesirlle gıcırdıyan direk ve serenleri Hızır, gemi
cilere has olan en~ ile dinlerken Hatice yanına :l\eli• 
yor, endişe!';lni teskin etmeği biliyordu. Henüz .kıı htik .. 
münü sürerken vaktinden evvel açılan bir gonca gül, 
bahan müjdelediği1 baharm kokusunu ve güzelliğini et
rafa yaymağa klii geldiği gibi Haticenin mevcudiyeti da 
gemiye zarafet ve incelikle dolu bir fevkaLi.delik veri
yordu. 

Bu kwn güzelliği her tarafa aksediyor, neş'esi her
kese -ve her şeye sirayet ediyordu. Fak.at hazan bu parlak 
renkli, bu billUr sesli kuşun birdenbire kanadları sarkı• 
yor, boynu bükülüyordu. Durup dururken görünüşte 
ıebebsiz gibi ağlıyordu. 

- Yavrum niçin ağlıyorsun? .. 
Hınr, bu suali kaç defa sormuş, hiç bir cevab ala

mamıştı. Kızcağızın bu göz yaşları k&Ylısında gene kor
un fafll'lYOr, teselli edici sözler arıyor, emretmek i(,:in 
yaratılmıt ııür sesini tatlı edalarla dolduruyordu .... Bey· 
hude emek ... Zira, Haticeyi teskine muvaffak olamıyordu. 
Endülüslü küçük kız durmadan hıçkıra hı~kıra ağlıyor ... 
du. Bat.an da gülüp oynarken birdenbire neş'esi kırılıyor, 
gelip Hızırın kar,ısında diz ç(...1.c:üyor ve bir tek keJime 
söylemeden uzun müddet onun yüzüne hayran hayran 
bakıyordu. Bu sükU.t anlarında Hızır onu ne derece sev
diğini anlıyor, ayni zamanda_ da kendine göre Haticenin 
ne büyük bir muamma olduğunu idrak ediyordu. 

Bir kaç defa sevgisinden bahsetmek derecesine geldi. 
Fakat masum kıza yabancı görünecek kelimeler ve ta
vırlarla onu rencide etmekten çekindi. Kendinden 
on rlri.sn kuvvetli bir düşman üzerine saldırmağa tered
düd etmiyen delikanlı konan, bu küçücük kızın karşı-

RBAROS 
smda çekingen ve mahçup oluyordu. Bazan karşısında 
Hatice bulunmadığı bir anda bu çekingenliğine, bu mah
cubiyetine kızıyordu. 

- Yarın daha cesaret göstereceğim ... 
Diyordu. Fakat biliyordu ki, bu imkln'llZdı. Zira 

kızcağızın önünde o da günahsız, masum, saf bir mah
llık oluyordu. Maamafih Hat1ccnin karşısında geçirdiği 
bu tereddüd anları Hızır için kıymeti biçilmez, cnısal<riz 
zamanlardı. Fakat günün birinde hastalık, şu güzel haya
ta halime verdi. 

Bir akşam gemiye avdetinde Hızır, Haticeyi humma
lar içinde hararetten sayıklıyor buldu. Gene gözlerinde 
dehşet parıltılan vardı. Meçhul ve korkunç bir ıııahneye 
doiru ellerini uzatıyor, ince parmak1arını açıp kapıyor 

ve boğuk bir sesle haykırıyordu: 
- Geliyorlar ... Kara herifler... Babacığım .. Gitme ..• 

Gitme... Anneciğim.. Ah... Anneciğim.... Kanın... Bt>;t•az 
elbi!•enin üzerinde kanın akıyor ... Anneciğim .. 

Kızcağız böyle sayık1arken Hınr, ırki ve dint düş
manlarına linet ediyor, sevgillslnin ehli salibe karşı olan 
kinini kendi kalbine yerleştiriyor, kökleştiriyordu. 

Gtinlerce1 gecelerce, haftalarca Hızır küçük hasta
nın başucundan ayrılmadı. Tedavisi için ne 18.zım ve ne 
mümkünse yaptı. Kimsesiz bir küçük kızı ölümden kur
tarmak için ölümle mücadele etU ve nihayet ga\ib gc:ıldi. 
Artık Hatice nekahet haline gelmişti. Yavaş ya•ıq renk
lerini bulan dudaktan gülümsüyordu. Gözlerinde ate, ve 
korŞu parıltıları yerine tatlı bakışlar belirmJşti. 

Haticenin iyileşmes.ile beraber bahar da gelmişti. 
Rüzg8r artık, inlemiyor ,direkler, serenler artık gıcırda .. 
mıyordu. Denizlerde cevelıin mevsimi gelmişti. Kaç ay
danberi inşa edilmekte olan iki perkende ufuklara doğru 
yol almağa hazır bulunuyordu. Oruc da ıık sık: 

- Artık bizlere de denizlere açılmak düştü- diyor .. 
du ... 

Evet, Hız.ır denize açılmalıydı ve açılacaktı; fakat Ha
ticeyi beraberinde götürüp onu korsanlığın bin bir teh
likesine maruz bırakamazdı. Ona burada, karada ıniinasib 
bir yer bulmalı idi. Bir çok yere, aileye bat vurdu. Ni
hayet hali nekahalle olan bir kızcağıza iyi bakacağına· da
ir emniyet verici alimetler arzeden bir Arab kadını bu} .. 
du ve bir çok nasihat ve tenbihden sonra Haticeyi ona 
emanet elli. 

Kendifi. de bu ayrılıktan ileri gelen kalbinin awnt.ı.
lannı dinlemeden gemileri ile bir müddet lçin uıaklaştı. 

Orucla beraber bir kaç gün cevelc1ndan ıv.>nra biri 
çuha ve kıymetli eşya, diğeri buğday dolu iki bUyük gemi 
zaptederek bunları Tunusa gönderdiler ve kepdileri üç 
perkende ile denizde kaldılar. Artık Akdenizde daha dün 
herkesçe meçhul olan isimleri yabancı agızlarda olur ol
maz bir tarzda telftffuz edilerek etrafa y,l\yılmağa başlA
dı. Ecnebi gemileri en methur korsanlarla boy ölçüşen bu 
iki kardeşi hiç beklenilmiyen bir zamanda birdenbire 
ufuktan kopan iki fırtına bulutuna benzetiyorlardı. Fa .. 
kat Hınrla Orucun hakiki şöhreti Napollden İspanyaya 
iki sefirle Uç yüz askeri himll olan büyük bir sefine .. 
nin taptile kemale doiru yükselmeğe bafladı. Bu par
çanın önünde Tü .. k perkendeleri bir ejdere nispet~n üç 
klrlangıca kıyas edilebilirdi. 

FUTBOL 
en 

• • 

Dünyada 

çok seyırcı 

toplayan oyun 
Futbol için vaktile bir ecnebi spor

cusu •Sporların kralı· demişti. Haki .. 
katen de öyledir. Futbol her gün da .. 
ha fazla inkitaf eden mükemmel bir 
•P9rdur. Bazı sporlar tebeddüllcre, 
mühim buhranlara uğrarlar. 
. Futbol, adeta riyazi bir kat'iyetle 
ılı:-ri!emektedir. 1039 seneainde İn -
gilterede tam 2,000,000 futbol oyuncusu 
vardı. 

1940 senesi için bu rakamın iki mil• 
yon 500,000 e çıkacaJı muhakkak ad
dediliyortiu. 

19~5 senesi için 3,000,000 olacağı 
tahmin ediliyordu. 

İngilterede mevcud 40,000 den faz
la kulübü kontrol eylemekte bulu • 
nan ·Tootball Association .. , dünyanın 
en büyük, en zengin federasyonu ol
muştur. 

Futbol deyip de geçmemeli ... İçil -
mai örf ve Adetler üzerinde mühim 
tesirler yaratan ıpor tfulbol• dur. 
Futbol kadar oyuncu, taraftar, seyir
ci toplayan ve toplamış bulunan bir 
spor fubesi yoktur. • 

Futbolun bu .. rı inkişafı bizzat 
futbolcuları bi1e hayrete düfürmek
tedir. 

2,000,000 OYUNCU, 5,000,000 
SEYiRCİ 

1939 senesinde lngiİteredeki 40,000 
spor kulübünde 2,0001000 lisanslı o
yuncu çalıtmakta idi. Bu ilci milyon 
oyuncuyu seyreylemek arzusunda bu
Junan 4 seyircilerin adedi de 5,000,000 1 
geçiyordu. 

Bu rakamlar İngiliz futbol hayatı
nın bir haftalık bilinçosudur. 

İki milyondan, bef milyondan bah
sediyoruz.. Unubnamalıdır ki, bun .. 
ların hepsi ·İngiliz• dirler. 

Bu futbolcuların içinde garib idet ... 
lere sahih olanlar da vardır. 

·Tootball Association• 11ı mensub 
otuı kulüb vardır ki, oyuncuları ya
lın ayak oynarlar. Bu kulüblerden on 
iltisi Hindistanda, on sek.izi cenubi Al
rikada ve Okyanustadır. 

Futbol sahalarına gelince: Bunları 
~dad eylemek bile mümkün değildir. 
lngiltere adaları futbol sahalarile 
baştanbaşa kaplıdır. Bundan başka 
Kanadanın ta ~maUerinden tutunuz 
da Hindistanda Gange nehri ve ci ... 
vanndan geçerek Afrikanın münt.e -
hasındaki Cap'a kadar uzanan İngi
liz must.Pmlekeleri hep futbol aaJıa .. 
sile doludurlar .. 
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~ •• S~NEMA ee ~ 
İngilterede futbolu kim oynamıyor 

ki.. Sokak çocuklarından, fabrib iş
çilerinden, memurlardan tutunuz da, 
talebelere, nazırlara varıncıya kııdar 

berkeı oynamaktadır. 
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1939 senesi k8.nunuevveli ile tem-
muz 1940 arasında yapılan bir ista .. San 'atlıfır portreleri : 

Edward G. 
tistlğe naıaran İngiltere ' adalarında 
futbol oynamakta olan talebelerin ıa ... 
yı.sı 900,000 1 buluyormuf. Robinson FUTBOL VE PARA 
Mübaliğa11z denilebilir ki, İngil ... 

yapmak üzere Nevyorka avdeti ka • tereye ve İngilizlere en büyük husu-Edward G. Robiruon, bugün Ame
rikan ainemac~lığının en mümtaz 6i
malarından biridir. Çevlnnit olduğu 

fllimler her tarafta beğenilmektedir. 

Bu aan'atkirı memlekeilmizde tanı· 

mayan yoktur. Bu günkü yazım1zda 

onun fayaru dikkat olan hayatını an
latacağız. 

1897 1enesl .. - Rumanyanın büyük 
bir köyünde mülhit bir yangın ev
leri ailip süpürmektedir. Yanan evle
rin hepol Yahudilere alddlr. Müşkü
liila kendilerini yangından kurtaran .. 
!arı da halk linç etmektedir. 

Her nasıla ·Goldenberg. ailesı bu 
cehennemden kurtulabilmiftir. Yolla
ra dökülmüt olan aile efradı, köyün 
bUyU!ı: yolu üzerinde delice katmak-
tadırlar. Ne kadar lilr'alll ko~arlarsa 
hayatlarull o nispette kurtaracaklar ... 
dır. 

70 yaşındaki büyükbaba, büyUkan
ne, baba, anne ve altı çocuk hep be
raber bulunmaktadır. Anne çocukla-

rarlaştırdı. siyeti bahşeden futboldur. 
Bu sırada Lilte Cesar adında bir Futbol sayesinde İngiltere sanayii 

filiın hazırlanıyordu. Ona bir kerak- daha fazla zenginleşmiştir. Futbol. 
ter rolü teklif eltiler. Kabul ~tlL batlıbaşına bir sanayie yol açımşbr. 

Burada bir kaç rakam zikredeceğiz: 
Bu filim bütün memleketlerde raj,- İngiltere ve müstemlekelerinde 

bete mazhar oldu. Artık Avru?Jl pi- sarfolunan futbol toplarının sayısı 
yasaları orıu iyice tanunııştı. Rolleri 200 milyonu geçmektedir. Bu rakam 
de değişmemişti. Edward Robinıon da içinde civar memleketlere sevkedi!erı 
artık rollerini seçmekte hırçınlık gös- toplar da vardır. 
\ermiyordu. Tam mana.sile realist bir Futbol sayesinde, tren, vapur, oto-
san'atkir olmuştu. büs, otomobil ve sair nakli vuıtaları-

Ona bütün Amerikada ·Gangster nın elde eyledikleri klrlar milyon 
artisti• sıfatı verilmişti. Gangster ... olarak hesab edilir. 

lerin Amerika hayatında oynaın1ş ve St.ad inşası da mimarlara ve inf8&t 
oynamakta oldukları rolleri bı:enler i,terile mefgul bulunanlara. her sene 
bu sıfatın ehemmiyetini idrak ederler. milyonlar bırakmaktadır. 

Bir vakitler gang!terler kralı il~ İşte futbolun billnçosu! 
edilmit olan meşhur haydud ve cani Bu gün .Spor kralı• addedilen fut .. 
Al Capone günün birinde bizzat stüd- bol, bidayelt.e yüz İngiliz liralık ser
yoya gelip onu hararetle tebrik ey ... mayeye malik bulunan bir teşekkül 
lemifli... . '!8yesinde ortaya ~~ştı! . . 
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Bayram arifesinde 
Erteai gÜn giyeceği yeni elbisele

rini bqucuna ıeceden yer leı• 
tirip tallı rüyalar ıröre göı·e U• 

yuyan çocuğun beyecanile la
lanlıul bayrama hazırlanıyor. 

Sokaklarda takların ıon tekilleri 
yavaı yavaf beliriyor. Taflan• 
lar, bayraklar ve Cumhuriye
tin umdelerini nakleden lev• 
balar bunlann ıüaleridir. 

Bayram gecesi ıtıktan libulanna 
bürünecek olan epiz abideler 
iğne ve makas yerine volt ve 
amper kullanan asri terz!ler 
eJinde son provalara aeııiıc• 
nza gösteriyor. Güzel kız ve 
gürbüz delikanlı taburları 
Takıim meydanını bir defa 
daha dolduruyor. 

Y atin bayramdır 1 
Evletde çocukları ve ırenc çift

leri ıabayyiil ediniz' Birinciler 
tenlik havan içine, yaz günü 
ıerin denize dalaı- gibi, sonsuz 
bir nef' e ile timdiderı ruhlarını 
kapıp koyuverirken ötekiler de 
bayram akf8JDını ıreçirecekleri 
yeri ve g-iyecekleri tuvaleti ta
yinle zihin yormakla, baloya 
davetli İleler kadın aaçını ve 
erkek fırağının pııntalon çi:ı
ıı:iıini düıünınektedir. 

lıtanbul bayrama hazırlanıyor; o 
bayram ki on yedi senelik an• 
aneıi bütün bir neslin kalbine 
yerleımiı, her bayramı ıreride 
bırakmıt, en büyük ııün ol-
muıtur. 

ISTANBULLU 
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~"11EMLEKET HABERLERi ~ 
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Meyva iıtaşyonu 
Kırş.ehir - Buiün Halkevi Alonun• 

da bir meyva ve ıtadyomda da bir 
ehU hayvan aergW açılmıftır. 

Hava tecrübeleri 
Bolu - Dün ıece burada 1.fık 5Ön• 

dürme tecrübesi ve bu sabah da hava 
taarruzundan korunma tecrübeleri 
yapılmıt ve korunma işlerile muvazzaf 
ekipler vazüelerini muvaffakiyetle 
yapm~lardır. 

Balıkesirde yal faaliyeti 
Balıkealr - Cumhuriyetin 17 nd 

yılına Balıke~ir viliyeti mühim bir yol 
davasını başarmış olarak girmektedir. 
Geçen yıl seyl.ibdan harab olan Batı .. 
kesir - Sındırgı yolunda 250 metrelik 
Bigadiç, 90 metrelik Sındırgı, 30 met
reJik Cehennemdere, 30 metrelik: De· 
ğirmendere köprüleri yeniden Balıke
sir ... Bandırma yolu üzerinde 45 aded 
köprü ve menfez betonarmeye tahvil 
edilerek lnta edilrnİ.f ve müruru ubura 
açılmıştır. Balıkesir ... Bandırma ara -
sında 5, Balıkesir - Edrem1d arasında 
da 30 k.ilomet.relik kısımlar yeniden 
yapılm~tır. Dursunbey - Ta.,.n!ı isti
kametindeki tesviyei turabiyeli yolun 
inŞ11.atına da hararetle devam olun • 
maktadır. 

tiyatronun blrlik!Aı olarak çektikleri 
seyircilerden çok, pek çok lazladır. 

Büyük futbol maçlarını ıeyrebnek 
için ta•ınan insanlann sayısı tespit 
edilemiyecek kadar çoktur. 

Futbol, bir eğlence, hatta alelid• 
bir spor olmaktan çoktan çıkmıttır. 

Bu ııün. İngiltuede futbol, ordu· 
da, bahriyede, üniversitelerde, mek ... 
teblerde bir ·beden ve zeki. talimi• 
oln1uştur. 

Futbol sayesinde bir çok delikan • 
War daha parlak bir atiye mazhar ol· 
mUfla..rdır. Futbol, bu ıencler1 tam 
manasile hayat mücadelesi için yetiş
tirmiştir. Gene futbol sayesinde bin• 
terce ve binlerce delikanlı, erkek ken ... 
diJerini bir takım tufeyli, hattl muzır 
ıııporlardan kurtarmıtlardır. 

Futbol, genclerde bir ·ideal• in hu· 
suJe gelme!li.ne yardım etmiş ve et
mekte bulunmuştur. 

tının en küçüğünü kolları arasında 
taşımaktadır. Beş yaşında olan küçük 
Emanüel annesinin eleğini tutarak 
aüç halle ilerlemektedir. Bu çocuğun 
elinde yangından kurtarabildikleri 
tek efya var .O da küçük bir !ema
verdir. O, bu elim kaçı,ı unutmamış· 
tır. 

Jarı arasındaki nispetsizlikler, fakir 
halkın sıkıntılan onda büyük bir ak
sü13.mel uyandırdı. Sokak hatibi oldu. 
Bir çok vak'alara sebeb aldu. T~vkü 
edildi. Hak kazandı. Artık tahsilinde 
bir fayda olmadığını anladı. Tcrkeyle
di. Bir tiyarto kumpanyasına yazılı;lı 

Küçük roller yapıyordu. İngilizce, 
Almanca, Fran!ızca, Rumence, Rusca, 
Musevice bilmesi onun çok iş.ine yarı

yordu. İsmi yayılmağa başladı. Ho
livudda, Broodwayda tanınmıtlı ar-

Artık kendisini sinemaya vaklcyle- FUTBOLUN SEYiRCiLERi SiNEMA 
mişti. O gündenberi sayısız !ilimler VE TİYATRONUN BİRLEŞMİŞ SE
çevirdl ve hemen hepsinde muvaffak YİRCiLERİNDEN ÇOK FAZW\DIR 
oldu. Bugün Amerika piyasal:'\nnda Futbol, bu gün her memlekette 
sırf onun ismi filmin sürümunü te- müthi• denecek derecede seyirci çek- Büyük Britanya, bu sporun betili· 
min eylemektedir. mektedir. Yapılan tetkiklere nazaran dir. Bundan ne kadar iftihar etse 

futbolun çektiği seyirciler sinema ... e azdır. 

Aile bir muhacir vapuru ile Ruman
yadan Amerikaya vardı. Yemden bir 
yuva kurmaia başladılar. Emanüel 
orasını yadırgamadı. İngilizce öğren
meğe başladı. Mektcbde sınıfın en 
zeki talebesi idi. GUnün birinde babası 
onu tiyatroya götürdü. Cow-boylara 
dair bir piyes temsil ediliyordu Sah
nede tüfek sesleri, ölüler, kaçışlar 
vardı. 

Rumanyadaki vak'ayı hatırlayan 
Emanüel hemen bayıldı ve eve nakle
dildi. Amerikalıların milli bayramı o
lıın 4 temmuz münasebetiJe her taraf
ta htekler, rovelverler aWıyordu. Bu 
gürUJtU onu bir kat daha ürküttü. 

O, birdenbire tiyatroya haves elti . 
Halbuki babası onu haham yapmak 
istiyordu. Tiyatro 1&n'atkirlı.ğı ollesl 
tarafından tervic edilmedi. Kardeşleri 
hep bcaret hayatına ablmıflardı. Güç 
halle avukatlık mesleğin! kabul eyle

di ve bu yolda tahsile koyuldu. Bu 

meslekten hotlanmıtb. Halk tabaka-

tık ... 
Fakat o, evvelemirde Amerikayı ya 

kından tanımak istedi. cVicdan al5.
kalan• adında bir piyes yazdı ve bu
nu Amerikanın hemen bütün ~hir

lerinde oynadı. Şöhreti arttı. Az son
ra Nevyorkun en methur ve en edebi 
tiyatrosu olan Guild'de rol aldı. Bir 
kaç sene mütemadiyen klAsik eserler 
temsil etti. Muharrirler artık onun 
için eserler yazmağa baolamışlardı. 

Hollvuddakl flliın kumpanyaları o
nu davet eylediler. O sırada gangster 
!ilimleri pek revaçta idi, Bu rolleri 
yapmağa başladı va Lsmint edward'a 
çevirdi. Çok para kazanıyordu. Ft'kat 
bu haydud rolleri onun hoşuna gilnıi

yordu. Bir filim kumpanyası müdü
rü, onun itirazım bir &ün fU sözlerle 

kartıladı: 

- Senin siman, jönprömiye rollerini 
oynamağa müsaid değil! Yalnız hay ... 

dud rolleri yapabilirsin ..• 

Bu söz.ler onun üzerinde fevkalide 

tesirler uyandırdı ve tiyatroda rol 

Tarihin ıterdi. .. San'atin zaferi._ 
Kudretin en büyük harikası olan .... 

GÖNÜLLÜ 
KAHRAMAN 

GARY COOPER - il.AY MİLLAND 
ROBERT PRESTON 

Türkçe 
BUGÜN matinelerden itibaren 

Rumanya katliamlarından kurtulan, 1 ~;.;...;.;.;;;;...;......;;;;....;..;.... ________ ;.;;;.;._ ____ .,,,._...,...,....,...,....,..., 

babası tarafından haham yapılmRk 

lstenil~n. avukatlığı deneyen Edward 
G. Robinwn bugiln sinema !i!em!nin 
en değerli a.an'atkirlarından biri ol .. 
muştur • 

S. ENGİN 
ıın111111111111111111ıııtııı1111111111111111mım11111111111111111ın 

~ ... , .. ~.~.~.~.~~.~.~.~ .. ~.~.~~ ...... I 
Kadıköy Halkevlnden: 
Cumhuri)'etin 17 ncl ylldônümü 

münasebetile )·apılacak program: 

1 - 28110/940 al İsUklll martı, saat 
20,30 da. 
b) Söylev . 
c) Orkestra. 
d) G\ireo mü .. bokuı (Sürey• 

ya salonunda). 
e) Kanun adamı piyesi ve bir 

komedi (12 ne! okul sı.lo

nunda). 

2 - 29> 10/940 Boks müsıbakAsı 
(Süreyya salonunda). 

3 - 30/10/940 a) Kahraman piy•sl 
(Kartal kaz.asında pat 21 
de). 

b) Koro ve orkestra konseri 
(Süreyya salonunda). 

* KlliK SENE EV\·ı:;ı..ıu Vt; BU 
GÜNKÜ GÜZELLİK! 

Kırk sene evvelki &fuel kadın, bu 
gün çirkin değil, fakat asli ııü1.el de 
değildir. Tombulluk, yuvarlaklık, be· 
yazlık zanıanın hoşlanmadığı vasıf ... 
Lardır. Bembeyu et, zamanın erke
ğine ve kadınına ne kadar soğuk• ge
liyor!.. Halbuki kırk sene e""el gü
zel bir kadında ilk aranan beyazlık
lı, şeUaflıktı . 40 sene evvel bir kadı
nın güzel olması için kendisinde al
U aded dörder vasıf arandıl;ını bır 
Avrupa gazetesi tahkik etmi,. Bu ga
ıeteye göre 1900 senesinin gti.zelinde 
f\l evsaf mevcud inrl1: 

• tane beyaz.: Ten, dişler, aöz akı, 
eli Er. 

4 tane kırmızı: Dudaklar, yanaklar 
d4" etleri, tırnaklar. 

4 tane uzun: Kollar, saçlar, l)Brmak
lar, tırnaklar. 

4 tane yuvarlak: Bat. boyun, diraek 
göğüs. 

4 tane genif: Alın, ıözler, kalça, 
omuzJ.ar. 

4 tane ince: Dudaklar, kaşlar, par

rnaklar, bileklez. 
Bazıları bu günün de makbul ev

safıdır. Fak.at hepsini birden ihtiva 
ede.o kadın bugün müzelik bit kadın 
sayılır!.. 

hatıl bazan iki üç mahallenin bir kö
mürcüsU vardır. Her gi.ı.n üç, bot kilo 
alan fakir fukara ancak kendi kö • 
mürcüsünden alış veriş edebilir. Ya• 
rın kömürcü istediği fi.atı koperama
)'ınca biçarelere: 

- Kömürüm yok!.! 
Cevabını verirse? .• * YA PALTOLAR DA GİYJLE· 

CEK OLURSA?. 
Sabah, akşam traınvAyların halini, 

artık görmeyen ve bilmeyenleri tarif 
etmek kolay d~ldir. Hakikelen istiL 
İşçi ve monıur hakikaten iç içe, ku
cak kncağa a:idip geliyor. Buna karşı 
bu!.ınan çare bize pek müllylm gel
mişU: Oturacak sıralardan bir kısmını 
kaldırmak. 
Şimdilik ortadaki iki manın -çl!t• 

ter ve tekler birlikte.. kaldırılacağını 

öğrendik. Bu her tramvaya 8 • 10 
kişi (azla almak imkanı verecek 1:nlş. 
Bu da timdilik kafi gelecektir, &a':'n
rız. Tramvay arabalan ekı;.ildikçe 
sıralar kalkar ve nihayet mecbur o ... 
lursak, bütün waları feda ederiz 
Herkes ayakta gidip gelir. ZalA!n ayni 
parayı verdiilJ· halde bir lwım bal· 
kın itile kalala, ezile büzüle, ötesi 
berisi daima çekilip yırtılmak tehi!· 
kesine maruz ka1arak, hele kadın1ann 
ve kızların bazı tazyiklere kalianarak 
seyahat etmesi karşısında dlAer bir 
kısım yolculann rahatoa ııeyahat et• 
mesl hased ve hiddet uyandırıyordu. 
Buna da mahal kalmu. Maamafih 
tramvay idaresi bir an evvel bu ı.şl 
yapmalı, çünkü henüz paltolar giyil• 
medi. Bir de kara kıt ortasında kalın 
paltolar giyilince lzdlhamm ne ma ... 
hiyet alacatını düşünmek gerektir. 

* KÖMÜRE KONAN NARK 
Kömürün Anadolusuna 5,5, Rume

li.sine 6,5 kurut nark kondu. Bir çok 
rıarklara bir de bu inzimam etti. Kö
mür henüz kı, kastırmadııJtı ba!de 
zaten bu sularda idi. Yarın karda, 
kıyamette bu fiat muhafaza edHebile
cek, kömürcülere kabul ettirilecek 
mi? İşte mesele buT11:dA. Kömüriln bir 

..................................................................................... 111 hususiyeti vart Her mahallenin 
L A L E Sinemasında B. S. 
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Cumhuriyet Bayramı hususi provamı 

Dünkü lik nıaçları 

12,30 Program.. 13,00 İstiklil marşı, C, 
H. P. Genel başkan vekili ve sayın 
Başvekil Dr. Refik Saydamın Cumhu
riyet Bayramım açış nutukları. 13,20 
Ankara Ulus meydanından naklen neş
riyat. 14,00 Marşlar, 14,45 Karışık prog
ram. 15,30 Ajans, 15,50 Radyo salon 
orkestrası, 16,30 kaparuş. 

18,00 Pro~ram, 18,03 Şarkılar, 18,30 
Konuşma, 18,50 Radyo caz orkestrası, 
19,30 Ajans, 19,50 Fasıl heyeti, 20,15 
Radyo gazetl'.!si, 20,45 Karagöz, 21,15 
Radyo orkestrası, 21.35 Konuşma, 22,30 
ı\jans, 22,50 Dans müziği, 23,25/ 23,30 
Yarın.ki program ve kapanış. Galatasaray Süleyınaniyeyi, Fenerbahçe Altın· 

tuğu, Bey~ğluspor Beykozu, Beşiktaş da Vefayı 
yendiler. İstanbulspor T opkapı berabere kaldılar 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAlll KISMINDA 
Beyoğlu İstikl.8.l caddesinde 
KOMEDİ KJSl'dlNDA 

Lik maçlarına dün de devam edil
m.i,tir. Dünkü maçlar birinci küme 
puantajı üzerinde sürprizli bir tesir 
icra edecek mahiyette olmamış ve ev
velce kuvvetli oldukları görülen ta
kımların gallbiyetile neticelen.miştir. 

Fenerbahçe stadmda: 

Galataıaray 7 • 
Süleymaniye 1 

Fenerbahçe ıtadında ilk maçı Gala
tasarayla Süleymaniye takımları oyna
t!llflardır. Galatasaray takımı mutad 
kadrosundan Osman, F4!ak ve Adnan 
eksik olduğu halde aahaya çıkm,.U. 

Oyun başlan nihayete kadar Galata
aarayın baskısı altında cereyan et
rniıtir. Ancak aarı kınnw takım ken
dinden bir hayli zayıf olan rakıbı kar
fl.Slnda eüul bir oyun çıkaramamlftır. 
Oyuncularının ferdi kabiliyetleri neti
cesi olarak: Galatasaray birinci devre
$'i Salihaddinin yaptığı bir ve Cemilin 
yaptığı iki golle yani 3-0 galib olarak 
bitirmiş., ikinci devrede Gündüzün bir 
golünden sonra Bodurinin gayet güzel 
bir kafa vuruşile yaptığı golle 5-0 ga
Jjb vaziyete geçmiştir. 

Bundan sonra Salihaddin ve Gündüı 
'Vasıtasile iki gol daha çıkaran Gala • 
tasaray aleyhine olan iki penaltıdan 
biri golle neticelenmif ve maç 7-1 Ga
latasaray lehine bitmiştir. Oyunda çok 
sert bir hava hüküm sürmüştür. Cemil 
"° Süleymanlyeli Nuri sakatlanmışlar 
ve oyunu terketmi.flerdir, 

F enerbahçe 4 • 
Altıntuğ 1 

'.Ayni ıtadda ikinci maçı Fenerbahçe 
Ue Altıntuj oynamışlardır. Fenerbahçe 
kaleci Cihad ve santrfor Melihten mah 
rum bulunuyordu. Birinci devrede Al
tıntul takımı çok enerjik bir oyun 
tutturmuttur. Dünkü tahminiınlzde de 
işaret ettiğimiz gibi bu sene oldukça 
kuvvetli bir vaziyet arz.eden bu takım 
oyun bidayetinde Fenerlileri neticeden 
endişelenecek kadar ainlrlendirmeğe 

ve binnet.ice sıkışık ve tuursuz bir o .. 
yun oynaınala aevketmlttlr. Fenerbah
çe de dün Galatasaray gibi hiç de ken
dinden beklenen oyunu gösterememiş, 
bilhassa rakibine bir sistem kabul etti
remlyecek kadar fena randıman ver
tniftir. Birinci devrede Altıntuğun çok 
enerjik oyunu Fenerlilere bir çok fır
aatlardan l.stifade 1mk8.ru.nı vermem.iş 
ve milli küme flUl'lp.iyonu 36 ncı daki· 
kada Yaşar vasılasile attığı bir golle 
devreyi 1-0 galib bitirmlttir. 
İkinci devrede Fenerbahçe blıaz da

ha müessir bir tempo tutturmuştu. Bu 
suretle Basri 12 nci dakikada ikinci go
lü çıkarma.ia muvaffak old\L Fakat 
tedricen aiır basmağa batlayan Altın
tuğlular Fener hakimiyetinden kur
tuldular ve 21 ncl dakikada kaleci Nu
tinin fazla çıkmasından istifade ede
rek, Altıntui aantrforu Said takımı
nın yegine Ayısını yaptı. 

Fenerbahçe vaziyetin nezaketini an
layarak akına geçmişti ki 27 ncl dakl
kadar kazandıtı bir penaltı ile 3-lgallb 
ınevkiine çıktı ve Niyaı.inin 35 jncl 
dakikada kornerden gelen topa. attığı 

çok güzel bir kafa fiitile sahadan 4 - 1 
galib olarak ayrıldı. Hakem Ad.-=ı 

Akının idare.ı fena değildi. 
Fenerbahçe: Nuri, Orhan, Lebib, 

Muzaffer, Esad, Fikret, K. Fikre~ Na
ci, Yllf&?', Niyazi, Basri. 

tutturmut ve devreyi 1-0 gallb bitir
miştir. 

İkinci devrede Topkapılılar hakimi
yetlerini kısmen idame ettlrmi4ler ve 
bir gol almaja muvaffak olmuşlardır. 
İki sı-fır mağlô.b vaziyel.te kalan İstan
hulspor oyunun bundan .onrakı kıs

mında tayanı takdir bir gayret göster
mif ve arka arkaya yaptığı iki golJe 
maçı berabere bitinnej:e muvaffak ol ... 
muştur. 

Beyoğluıpor 1 
Beykoz O 

bir gol US.vesile birinci devre 4.-0 Be
şiktaı lehine bitli. 
İkinci devrede Ileliktaı 2 ncl dakika

da Şükrünün, 25 inci dakikada Hak
kının, 27 ve 37 ne! dakikalarda Mem
duhun yaptıkları 4 golle sayı ndedinJ 
8 e çıkarmış, bu arada Vela da Sulhi
nin ayağile beşine! dakikada ..,,.f sa
yısını yapmıştır. 

Beşiktaş: Mehmed Ali, Yavuz. En
ver, Rıfat, Halil, Hüseyin, Sabrl, Hak
kı, Memduh, Şeref, Şükrü. 

Vefa: Aza~ Vahid, Sefer, Ferdi, Lul
fi, Mustafa, Vedad, Hakkı, Sullıi, Bü
lend, Mehmed. 

Ahmed Ademin idaresi fena değildi 

/kinci küme maçları · 
Dün Anadoluhisar ve Karagümrük 

«ece saat 20.30 da 

D A D 1 
Her tarafa otobüs temin edllmlştlr. 

29 birincitetrin sah günü 
Üı;tad Muhlis Sabahaddinln eseri: 

Gündüz, matine saat 15,30 da 
EFENİN AŞKI 

Milli opere~ 4 perde __ ,,_ 

Gece suare saat 9 da 
1 - Kerem Ash. Müzikli tark maaalı 
2 - .1\fuhasebeci ~futedil Efendi. 

Şarkılı komedi, 4 perde 

hayr4'mı1111 

mahsus /evRa/ad(! 
PİYANGO PLAN/ 
l°Rramiye 
adedı ı 

f 
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İlir"mıY. 
luf4rı, 

t/RA 
Şeref atadında ikinci maçı Beyoğlu

sporla Beykoz yapmlşlardır. Bundan 
evvelki oyunlarına bakılarak bu ild 
takım arasında Beyojluspor lehine bir 
fark görülmekte idi. Ancak dün Be
yoğluspor rakibine hiçbir oyun tarzı 

kabul ettirememiı, bilikis Beykoz. tosir 
albnda kalmıyarak rakibinin oyununu 
bozmağa ve her an tehlikeU vaziyetler 
ihdas etmcğe muvaffak olmuştur. Be
yoğluspor birinci devrede hikim oyna
madığı halde santrfor Hakkının kala 
ile attığı bir golle ııahadan 1-0 galib 
çelcilmif, ikinci devrede ise tamamen 
Beykoz .hikim oynamıştır. Fakat Bey
kozlular ıık.ı ve müessir oyunlarının 
ncbcesini bir türlü golle alao:ıamı.'51ar 
ve oyun 1-0 Beyoğlw:porun galibiyelile 
nihayetlenm[ftir. 

sahalarında ikinci kiline maçların• RAŞl.D RIZA Tı'yatrosu 
başlanmıttır. Yapılan karşılaşmalerda 
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kalmışlar, Hilal - Beylerbeyini 9-0, B U A K Ş A M 
Davud.paşa Doğusporu 4-1, Demirspor Beyoğlu il AL K sinemasında 
Karagümrüğü 1-0, Bakırköy Eyübü • A F A C A N • 
3-2 mağiub etmişlerdir. Vodvil 4 perde 

Fener bahçe intıbak etti ,---------"\ 
~·.nerbahçe umumı heyeti dün ö{ıle- r ABONE ŞARTLARI 

Türkiye itin : 

..5CJO 
100 

10 
z den sonra kulüb binasında toplanmlf 

ve beden terbiyesi kanunile yapılan 
nizamnameye intıbak kararı vermiştir. 
Ancak Fencrbahc;eliler nizamnamede 
bazı tenakuılar bulunduğunu da ileri 
ıürmüşler ve bunlann tashihi için Ge
nel Direktörlüğe ricada bulunmağa ka

Bir aylık 
Uç aylık 

150 
400 

64,.J68 480,000 
S

TllSIUI Mıİ1tAF<111 
Kur.ıt 

Betiktaf 8 - Vefa 1 
Ayni ıtadyomda üçüncU ve en mü

him maçı Beşikta, ve Vefa takımları 
y•pnutlardır. Be,iktat takımını teşkil 
eden gene ve enerjik oyuncuların dün 
Vefa karşısında ciddi bir imtihan ge
çirecekleri unnedilmekte idi. Diyebi
liriz ki Beşiktaşlılar oyunda b4- haki
miyet kuramadılarsa da Vefanın bariz 
hatalarından çok güzel istifade etıne<i
nl bildiler. Vela takımı oyunun büyük 
bir kısmını rakibinin sahasında oynadı, 
fakat her zaman olduğu gibi müda
faa geriyi fazla ihmal ediyor ve hep 
ileri oynuyordu. 

Beşiktaşlılar da böylece yaptıkları 
her alurun çok tehlikell olmuını ve 
ekseriya golJe neticelenmesini temin 
ediyorlardı. İlk devre Şerefin 3 Uncu, 
22 nci, 38 inci dakikalarda attığı üç 
gole Şükrünün de 39 uncu dakikada 

rar vermişlerdir. 

F enerbahçede ecnebi 
antrenör 

Fenerbahçe kulübü Avustury~lı bir 
futbolcu ile müzakere halindedir. Bu 
oyuncu beş sene evvel Rapid takımın
da sağ hafbek oynadığını ve bu mevkii 
üç ıene işgal ettikten sonra İngiltere
de Cambridge Üniversitesine girerek 
Üniversite takımında oynadığını ve 
henüz Z1 yaşında olduğunu söylemek
tedir. 

BAYRAM ÇOCUKTA NEŞEYİ 
DOGURAN EN İYİ VASITADIR! 
Çocuklarınınn bayramlıklarını ha~ 

zırl.,rken ulusun yardım ve şefkatine 

muhtac yavruları da sevindirmek için 
Çocuk. Esirgeme Kurumuna yardımda 
bulurunarı.ızı kurum saygile diler. 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş yüz kuruşluklarin tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Güm.üt yüz kuruşluklann yerine gümiif bir liralıklar darp ve. pi.yasaya 

llfi miktarda çıkanlmıf olduiturıdan gümüş yüz kuruşluklann 31 !kıncikinun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlatbrılınıştır. 

Gilinüş yüz lcuru$luklar 1 ,ubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız Malsandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası fU

belerince kabul edilebilecektir. 
Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunlan Malsandıklarile Cum

huriyet Merkez Bankası oubelerinde tebdil ettirmeleri ilin olunur. 
·70025· (10216) 

Fethiye Malmüdürlüğünden : 
Kazarnızın Yürek köyünün Büngü.ş iskelesinde mevcud bulunan 500 ton 

nillctanndaki mağnazit madeninin beher tonu 150 kuruş muhammen bedelle 
16/10/940 tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkarılmtflır. 

• 
Altı avlık 750 • 4 ~50 12,fM" 

84.616 'nlf/İN 4111,,tJOO Senelik 1400 • 
Yabanf!ı memleketler için: 

Uç aylık 800 Kurut 
Altı aylık 1450 • 
Şen elik 2700 > 

Imtiyaz sahibi ve Bafmuharrlrl: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum oeşriyatı idare eden 
Yazı işleri MQdüril : 

Cemal Hakla SELEK 
Buıldığı yer: • • 

\.:::::C=umh==u=ri=y=e=t=~=la~t~bu==n==::::;~,!,,,,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,~~~-...,,,.,,,,.,,,~ 

(İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları l ( Devlet Demiryolları i. U. Müdürlüğünden: 
Aakeri ibtiyac için 31/10/940 ııünü saat onda pazarlıkla küçült bir tarı 

makinesi yapılmak üzere 14 kalemden ibaret motör dinamo veaair malzeme 
satın alınacaktır. Şartnamesi herıün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve aaotte kat'! teminatlarile birlikle Fındıklıda Komutanlık Satın 
alına Komisyonuna gelıneleri (10255) -Maltepe Allf okulunda yapılacak hangarın eksilbnes! kapalı zarfla 11 
ikinciteşrin 940 günü saat 12 de yapılacaktır. Keşif bedeli 12782 lira 41 
kuruştur. İlle teminatı 958 lira 68 kuru$tur. Şartnamesi Komisyonda hergün 
görülebilir. isteklilerin belli ıün ve saatten bir saat önceye kadar istenilen 
vesaikle birlikte teklif mektublarını Fındıklıda Komut.anlık Satuıalma Ko
misyonuna vermeleri. (10256) 

Baş, Diş, Nezle, Grip; Romatizma 

Nevralji, Kırıklık va bütün ağrılarınızı derhal kasar 
İcabında günde UÇ kaşe alınabilir. Taklidler!nden aakınıruz. 

Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

Muhammen bedeli 1718,74 (bin yedi yilz on aeklz lira yelmit dört ~::ı 
lira olan 1250 ıer aded B~stng NAC komıon , akUmUlllörleri için lll°'.1 ı11 
ve menfi pliklar 6/11/1940 ~ba IJÜDÜ - 11 le açık eksilim• US-
Ankarada İdare binumda aatın olınacaktır. 1) 

Bu lıe girmek isteyenlerin 128,91 (yilz yirmi .. kız lira doksan bir ~ 
liralık muvakkat teminat1a kanunun tayin ettiği vesikaları hamilen 
gün eksiltm.e saatine kadar Komisyonda lsbtU vücud etmeleri liı:ımdır· ,,., 

Şartname An!'ar•da !'hlzeme dairesinde, Haydarpııtada Teselli11!11)()32) 
Sevk Şe.fliğinde, Izınlrde Izınlr mağazasında görillebilir. (1 

C 
. . ~ 

Devlet Daniıyolları 1. U. Müdürlüğü llin~ı ) 

28 Birincite,rindan 4 İkincita,rina kadar muhtel~ 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ~· 

saatleri va kalkacaklar. rıhtımlar 
Kandeniz hattına 

Bartın hattına 

izınıt haltına 

Mudanyıı hattına 

•• Salı 12 de (Aksu). Pe1"10mbe 12 de (Ankara) 
Pazar 16 da (Erı.urum) Galata rıhtımından· 1),.1), 

Salı 18 de (Analarla), Cumartesi 18 de (AntB 

Sirkeci rıhtımından. b,;ı' 

Altıntul!: Hayri, Cemal, Mehmed, 
6abr1, Rüıdü, s.lim, imıe~ sald, A- Defterdarlığından : 

İhalesi 6 iklnciteşrin 940 çal"$8ffiba günü saat 14 le icra edileceğinden talib
lerin % 7,5 teminat akçesile birlikte mezkılr günde Fethiye Maliye Daire
sinde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaat etıneleri ilin olunur. (10182) İstanbul 

ron, Ali, B!W. Yıldııda kain Polis Mektebi cümle kapısından eski Mülkiye mektebi 

Şerel stadınlla: Üniversite A. E. P. Komisyonundan : binasının yanındaki &0kal!• kadar imu
1
·dad eden duvarların üst kısmının •art- Bııiıdımıa hattına 

tltanbuılpor 2 • nam.esine ve ~fekteb Müdiriyetinin ta ebine uygun olarak hedm.i masrafile çı-

Salı, Porıembe ve Pazar 9,30 da (Uğur) ToP 
rıhtımından. rııb' 
Pazartesi 13 te, Salı 9,50 de, Çarşamba, Peri;,,.ı.ı 
ve Cuma 16 da (Maraka:ı), Cumartesi 14 te C BJ'· 
ve Pazar 9,50 de (Marakaz) Galata nhtımııtd ıti' 
N O T : 1 İkincitefrin 940 Cuma gününde• 

0
10' 

haren Mudanya hattında kıf tarifesi tatbik ole!>" 
nacaktır. Buna nazaran pastalar Istanb ptr' 
Pazar, Pazartesi ve Salı 9,50 de, çarşamba· cS~· 
fembe ve Cuma 18 da, Cumartesi 14 te ka.IJcB "1" 
lardır. Salı, Perfembe ve Cumartesi p0stalarl \ 
mudluya uğrayarak GemJi~e kadar giderler· G•" 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 te (Tral<) co• 
lata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de ve 
martes! 20 de (Bursa) Tophane nhtımındaıı. dol' 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane rıhtıJTlll' 
Pazar 9 da (Tayyar) Tophane rıhtımından· ersi") 
Çarşamba 15 te (Saadet), Cumartesi 15 te (l\of 
Sirkeci rıhtımından. 

749 lira 64 kuruş keşi.fl.1 Fen Fakültesi konferans salonu dam tamirinin kacak enkazı alıcıya aid olmak üzere muhammen yüz lira bedelle açık artbr-
T k 2 açık eksiltme ile ihalesi 8/11/1940 cuma günil saat 15 te Rektörlükte yapıla- maya konulmuştur. 

Op apı csktır. İstcklilorin 57 liralık muvakkat teminat makbuzu ve en az 500 liralık Müzayede 31/10/940 perşembe günü saat 14 te Milli Emlak Müdürlüğünde 
Karablııa hattına 
İmTOz hattına 
Al'V8lık hattına Şeref stadında ilk maçı İstanbulspor- bu gibi iş yaptığına dair Lhaleden sekiz gün evvel İstanbul Vil&yetindcn alınmış toplanacak Komisyonda yapılacaktır. Talihlerin muhammen bedelin yüzde 

ta Topkapı yapmışlardır. İlk devrede ehliyet vesikası ve 940 yılı Ticaret Odası kiğıdların1 h8mil olmaları. Keşif, yedi buçuk teminat makbuzile muayyen gün ve saatte Komisyona müra
Topkapı takımı çok müessir bir oyun prtname, mukavele projesi hergün Rektörlükte görülür. (10220) caatleri. İzmir sür'at hattına 

,,,,,,.,.. ___ """""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'..-------..., .......... ...,. .............. ...,....,------...,..,.";"'""'""'""'""'""'""'"""""""""""'""'""'""'""'""'"""""'""';;,,...,....,.~ ~ İnn!r ilhe postası 
Pazar 11 de (Karadeniz) Galata rıhtımından· O•' 
Salı 13 le (Kade•l. Perşembe 13 le (TırlıB") 

BiZANS SARAYLARINDA 
TURK KUMANDANLARI 

Tarihi macera Yazan: Tetrlka No. ) 
romanı ZIYA ŞAKIR t5 
----~---

Evvelki tefrikaların hulii•ası 
Bizans lmparatorluiu bir tehlike 

içindedir. Kral, bir sene evvel. Saray 
Nazın Moıalon'un tertib ettiii bir sul
kasd neticesinde ölmü,tiir. 

Kraliçe, oflu ile kendisin.in de •1nİ 
akıbete ujnmasmdan korkarak sev .. 
&ilisi hassa alayı zabitlerinden Mihail'i 
Moıalon'uıı katline teşvik etmiştir. 

Bunun üzerine tertib edilen bvan 
muvaffak olmuş, ltloıalon öldüriil .. 
müştür. İsyandan sonra Kraliçe, Ml· 
bail'e İmparatorluk teklll ebniş ve ya
pılan merasinı sı.nsmda 1\-Jihail patri
ie ~ı serkeş davranmlflır· 

Şimdi, İmparatoriçe Teofanoı od,a .. 
aında oturarak derin derin bunlan 
tahlil ederken. kapının önünde bek .. 
!iyen bir hademe, baıını içeri soka 
rak: 

- İmparator Naibi HazreUeri ... 
Diye seslendi. Ve kapının sırma 

işlemeli perdesini açarak, ıeri çe -
kildi. 

llllbail, eskidenberi bu kapıdan lir-

meye nasıl alıfmıfaat gene öy]ece 
girdi. 

Bu günkü resmi makamı, ona en 
küçük bir gurur bile vermemişti. 
Fakat Teofanos o kadar dalgın ve f8Ş
kın bir halde idi ki, Miha!I nuıl ·kar
tılamak l&zım geleceğini burdenbire 
tayin edemedi. 
Mihal~ bunu derhal anladı. Faka~ 

anlamamıt aibi davrandı. Mutadını, 
zerre kadar bozmadı. Evveli, kapı -
nın önünde İmparatoriçeyi derin bir 
hürmetle sellmlıdıktan- yava~ yavaş 
yürüyerek onun aej elini ellen içine 
aldıktan sonra: 

- Her halde, epeyce yoruldun de
ğil mi, Tef o?_ 

Diye mınlr.dı. 
Teofanoı d her zamanki gibi gö

rünmeye ga et etti. Fakat bütün 
gayretine rağmen, kalbindeki endişe 

ve infiali yenemedi: 
- Evet, Mihail.. epeyce yoruldum. 

Fakat bu yorgunluğu büyük bir ü
züntü de takib etmemi, olsaydı-. 

llllba!I, bu ,Wyetl büyük bir ka· 

yıdsıılıkla karııladı. Perdenin ara _ 
lığından sarayın avlusuna göz gezdire 
gezd~ konuş.maya başladı: 

- Uzüntil mü? .. Bir feye mi üzül
dün, Tefo? .. 

- Ah, Mihail .. Kilisede cereyan e
den hidiseye üzülmemek mümkün 
mü? .. 

Mihai~ İmparatoriçenin mak>ıadını 
anlamaDllf gibi davrandı. Evveli ken
dini müdafaa etınif olınak lçın· 

- EveL Çok hakkın var, Tefo ... 
Pabiğin, beni takdis etmek için pa
zarlığa girifmesi, çok budalaca bir 
hareket oldu. 

Diye, mırıldandı. 
Teofanoa. muhafazakar bir saray 

kadını olduğunu gösterdi: 
- Faka~ Mihalli .. Patrik, haklı idi. 
- Niçin? .. 
- İhti181Ierden sonra iktidnr maka-

mına gelenler, Patriğin bazı arzula .. 
rmı kabul ederler. Bu, Adettir. 

Mihail, acı acı aillerek cevı:ı.b verdi: 
- Yani, rü,vet isterler, öyJe ml?. 

Ah, Tefo!. Bilirain ki, ben, rüfvet ve-

recek bir adam değilim. disinden ziyB.de patriğe taraftar gö • 
- Lakin (Mukaddes kilise) yi mem rünmesine hayret ediyordu. Ve içinde, 

nun etmek Jhım gelmez miydi? .. Hiç ona karşı adeta bir hiddet duyuyordu. 
olmazsa Patriği dinlemek liz.ımdı. Lü- Ellerini, arkasına bağladı. Geniı a
zumsuz yere kendini takdisten mah- dımlarla odada dolaşmaya ve zihnin
rum ettin. Ayni zamanla Patrikle a- den de şunları geçirmeğe başladı: 
ranızın açılmasına sebebiyet verdin. - Teofanos ne istiyor?.. Bilmem 

Mihail, ka,larını çattı. Ciddi bir hanAi azitin ruhunu ho,nud etmek i-
vaziyet aldı. çin sokaklarda çıplak ayakla gezen 

- Anladım.. Üzüntüniiıı sebebini bir manastır keşişi gibi patriğe ıtaat 
fimdi anladım. Fakat şunu bilmeni etmemi mi arzu ediyor?. Fakat benim 
isterim ki, Tefo .. Ben çok dindar bir gibi hür ruhlu, hür düşünceli bir a
hıristiyan olmakla beraber, Lıkdise damın, böyle bir şey yapınasına ihti
zerre kadar ehemmiyet vermem. mal var mı?. Hayır. Ben bunu, yap
Çünkü şu itikaddayım ki, (A11ah) ile mamalıyım. Mademki, Teofanos'un 
benim arama yabancı bir adam gire- zorile bir cinayet işledim ... Ve Bizans 
mez ... Patrik ile aramızın açılması me- tahhnın basamaklarına kadar takar
selesine gelince ... Şayed bu 7.at benim rüb ettim ... Şu halde, mevkilıne lılyık 
aleyhimde en küçük bir iıarekete kı- bir vaziyet almalıyım.. Sakalı, günlük 
yam ederse, o dakikada kendisini ki- ve şarab kokan bir adanla mağlQb 
lise kapısına astırmak benim lçJn it- olmamalıyım. 
ten bile değil... Birdenbire, Teofanos'un önünde 

Teofanos, gözlerini bütün kuvvetile durdu. Onun içinde)cjleri daha iyi an
açlı. Mihail'e baktı. Kısa bir çığlık lam.ak için, müstehzi bir lisan ile sor-
kopardtktan sonra; du: 

- Ah Mihail!.. Bu sözleri işitmek - Sakın, patrik namına benden bir 
bile büyük bir günah teşkil eder. tarziye istemeye de kalkışmayasın, 
Allah, seni böyle bir clnayerten ealr- Tef o? .. 
gesin. · Bizans saraylarının koyu taassubu 

Diye bağırdı. Hemen oldu~u yere içinde yetişmiş olan bu ham sofu ka· 
diz çökerek, acele acele üç defa haç dm, bir anda Mihail'in mak.<iadını an .. 
çıkardı. layamadığı için, bütün düşün~lerini 

Mihail, Teofanos'un hiç olr hareke· ,,öylece ortaya koydu: 
tini gözden kaçırmıyordu. Dalı"l üç - Sevgilim.!.. Ben öyle ümid edi
gün evvel, kendisine kocasının tacını ı yordum ki, bu ~rziyeyi ben isteme· 
takdim ederek oğluna ortak yap .. den, sen vereceksın. 
malt isteyen bu kadının, fU anda ken- (Devam edecek) 

lata rıhtımından. 

CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİLE 
Şahiriçl Servisinde İliva Saferler .

9
• 

Cumhuriyet bayrarııı münasebetile 28 birinclte$rln Pazartesi günÜ ıcc 
rüden saat 13,30 da Kadıköy ve tekmil Adalara bir vapur kaldırılacaktı~: .,., 

29 Birinciteşrin Salı günil aktamı Köprüden ıaat 1,30 da Kadılc0~ d' 
tekmil Adalara, 2,30 da Haydarpap ve Kadıköyüne ve Kadıköyünden 2·

0
g5S) 

Köprüye ilive seferler yapılacaktır. (1 

111•'"" N O T : Vapur seferleri hakkında her türlü malt'.lmat aşaltda 
numaralan yazılı Acentelerimizden öfrenileblllr. 

Galata Bat Acenteliği Galata Rıhtımı, Limanlar Umum .-""2 

Müdürlüğü blııuı altında. ~ 

• Şube • Galata Rıhtımı, Mıntaka Liman 
Re!slill b!na.u altındL 

Sirkeci • • SirkecL Yolcu aalonu 

(
'=~===~~~ 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlin~ 

Semti lllahalleıil Sokası No. Cinsi ı.yb~~ 
ı,. oO 

Kadıköy Caferai:a Tevfik bey 
• • • 

Üsküdar İcadiye Hacı bakkal 
• Altunlzade Ko,uyolu 

8 
8/1 

'17 
58 
60 
63 

Ev l! oO 
3 oO . 

ı;eıı•liJ' 
• koruluk 
• 
• 

• 
• arazi 

50 oO 
,;J•' 

Yukarıda ~azılı yerler 31/5/941 tarihine kadar pazarlıkla kir•Ya ~;ossıı 
celinden talib oiaDlaruı Akara! kaleııılııa mliracu.Uer!. --


