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tan Hainleri 
Çocuk düşürten doktor ve 
ebelere bu damga vurulmalıdır 

Umumi nüfus sayımı gösteriyor ki, doğan 
Çocukların mühim bir kısmı yaşamıyor 

Geçen 20 tetrinievvelde yapılan sayımın 
11 tr'ı.tırni neticelerinin en mühim1erinden biri de 
l'lılifuaun teztıyüd nispetile doium ve öli.im nİl!l
~'tleridir. Doğum nispeti, binde 44. ölüm nİs· 
~•ti, binde 2 5 buçuk, fakat artıı nispeti binde 
8 buçuktur. 

b Bu netice, doğan çocukların muhtolif se· 
thlerden dolayı yaşatılamadığı manaıtını ver

ltı,ktedir. Bu hale FÖre de ana ve çocuklar İçin 
b~Pılrnası İcab eden içtimai yardım te!Jkilitının 
d~r en evvel vücude lletirilmesi lazım gelm~kte· 

11
· Bu hususta Cocuk E!'irgeme Kurumu Rf"isi 

~ kırklareli meb'usu Fuad Umay da şunları 
>"lerniştir: 

c- Her geçen gün yurd için mühim nüfus 
~.". d B . .. 1 k . ;1ıatına mal olmakta ır. u zayıatı on eme 
~~ıı ~cab eden tedbirl~rin alınmaıında bü~ce dA.r· 

11
? ıleri sürülemez. İstenirse bütçeye mılyonlar 
~~~ edecek varidat temini mümkündiir. ,, rter 
h~ t\~fu,un doğum nispetinde artmamasında mii· 
l'frı rolü olan çocuk ölümü faciasının mevcudi· 
'ti k;ııbul edi1mi~ olsun. 

t I Yerqiler çoktur. yeniden ver~iy~ mill ... tin 
~ ıarnmiilü vole tur gibi mütaleat da varid ola· 
ı •7• Millet bu hususta t•nvir edilirse t•klif edi
'"•' b" k . . . h" d . ,. • ·ııt ır cocu verqısının ıç e u"Janç vermı-
.... ,.:;İııi t,.J..,....irı e~,. .. im. Bıı ver!ilİ ile tl"mİn t>rli~ 

~ısır 
~ ill'Jamentosunun 

le".'.ek fazla nüfusun sarfedilmiş parayı ınürekkeb 
faizi hesabile katmerli olarak ödeyeceğini .de 
hesaba katmak lizımdır. Vergiden temin edile ... 
cek para ya hükUmet bütçesine ilave edilerek ya ... 
pıiacak program dajresinde teşkilata tahsis, ya· 
hud bu hususta çeılışan Çocuk Esirgenıe Kuru· 
ınuna yardım olarhk verilir. 

Çocuk E.ııirgeme Kurumuna, her sene mil· 
yonlar vermek suretile yardım yapan zenr:in bü
)•ük memleketlerden bahsetmiyeceğim. Komşu· 
muz. Yunanistan hükUmeti her sene .l\tina Ço· 
cuk Esirgeme Kurumuna 30 milyon drahmi, yani 
(iki yüz doksan bin Türk lirası) nakdi yardım 
yapmakla beraber bazı hususi kanunlarla da va· 
ı idat temini cihetine gitmiştir. 

Nüfus artımı davasında muvaffak olabi1· 
mek için müşavere evleri, poliklinikler, doi:um 
evl~ri, ana evleri , ucuz kilerler, süt mutfakları, 
cocult bakıra- evleri, çocuk yuvalan, çocuk has· 
taneleri, prevantoryumlar, çocuk bahceleri ve 
tam tet•kküllü sıhhat merkezleri vücııde getir· 
mek J;.zımdır. 

Cocuk dütürmevi önlemek icin de tedbirler 
elmok lazımdır. Çocuk düsüren doktor ve ebPle
rin diplomalannı almak ve tf'Y.kerelerine «vatan 
haini» d111.m,:r111•1nı vurmak, alınacak tedbir]erin 1 
_,." a.. .. ,nnrl" ,,..1:,. .• 

an ~ 

1 Yunanlılar 7001 
• • 

esırı İtalyan 
daha aldılar 

Ortaşark İngiliz 
Baskumandanı • 
Giride geldi 

İn~liz tayyareleri 
İtalyan nakliye 

kollarını bombalıyor 
Atina 16 (A.A.) - Yunan yük. ek 

kumanda heyetinin 20 numaralı teb
Jiğine göre, dün bütün cephelerde ıııit
:ralyöz ateşi ve hava faaliyeti olmuştur 
Yunanlılar 10 top zaptetmişler ve 700 
esir almış;lardır. Yunen ~yyareleri, İtal 
yan mevzilerini bombardıman etmİt
lerdir. Hava muharebelerinde 3 İtal
yan tayyaresi düşürülmüş., iki Yunan 
tayyaresi de Ü~c;üne avdet etm<-miştir. 

İNGİLİZ TAYYARELERİNİN 
FAALİYETİ 

Atine 16 (A.A.) - İngiliz tayyareleri 
Yunanlılara yardıma gene devam et
mektedirler. Görice mıntaka!_llında İn
giliz tayyareleri. İtalyan nakliye kolla
rına muvef!akiyeili hilcumlar yapmı,
lardır. Bir motôrize kuvvet de uyiata 
uğramıştır. Avlonya da tekrar bomba
lanmıştır. İki İngiliz tayyarel'ii kaybol
muştur. 

GENERAL WAVEL GİRİODE 
Atina 16 (A.A.) - B.B. C.: O:ta

şerktaki İngiliz kuvvetleri Başkuman
danı General Wavel, Giriddeki İngiliz 
kuvvetlerini teftiş ebnek üzere Giride 
gelmiştir. 

I 

) 

' • 

Devletlerarası Hak 
( Hukuku Düvel ) 

lltahmud Esad Bodcurtun bu ncrindo 
Dünya ve Bab Türkleri siyasa] tarihini hu

kuku dü\·et bakımından mütalea etmiı ola-. 
c:aksmıı.. Ünive"ite Kitabevinde arayınız. 

~ .......................................... ..ı 

Fiatı 5 kuruş 

iDİ RNE 

~~dışı Münasebetile 
~ Lıil ııır parlamentoıu Kra• 
~ WU im gü.ıel bir nutkile a· 
'ltııı , çıldı. ltalyanın harbe 
~ı_ .. "'den ıonra ilk defa olarak 
lı.;; ~n Mısır Meclisinin bir ta
"t, ''hıi hareketlerine tahid ola. 

Hayat pahalılıı?ını 
önleyecek tedbirler 

İspanyada bir 

Alman fırkası inailiz kuV\.·etlerinln 1! adalan hil'fiil i rali beklt"nmcltedir. İn,Vlterenin Orta.ark ordulan Ba..,kumandanı General 
\\al\.·el de tiJrld" selmJf buJl.lDUl''Or. ~akarıda.ki harita .E,tedekl ltab·an '\'C 'l·unan •cfal•nrtın vadycUerinl gö-ıtcriyor 

~. 

lı,.~1Ya, Bingazi hududundan 
S, 10Praklanna nüfuz ettikten 
~İıı ~ıaırda bunun akai tesirle
""'tu, t0riilınemesi, Avrupa mat
'lıı.u da bayii dedikoduyu mucib 
~tb !tur. ltalyarun, Akdenizde 

t.,:. bllf]adığı zama::ı verdi· 
ıı.d,~ "'•ta rağmen, lngilizleri Mı· 
d"'l•r çıkannak bahanesile bu 
~"i "' topraklanna te<avüz el· 
Lıı.d.v~ birkaç defa Kahire ve la
~lq0 'l,Y• bombardıman edildiği 
"'lı_ Una Mısır hükUmetinin 11ü

~I ~ukabele eylemesi, ba,ka 
~ı,' .. 'tler efkinumumiyeıini 

(: IUphelere ıevketmiıtir. 
ti;. ·~. • . .., le rıvayetlere göre geçen 
~ "k ••lın nutkunu parlamento
~11 •dU•ken kalb ıektesinden ve-
'~ •n Haaan Sabri Pata ile 

"'.' d Sıtkı Pata ara11nda M111· 
~~'11 Politikaaı etrafında hayli 
~•ff ••klan bulunduğu; mü
~ oı: llaıvekilin her ne bahası· 
;"tı ~~ olsun Mııırın bitaraflı .. 
1 di• . •faza etmesi İcab ettiği 
•· •••ın· • b" oı. • M t:'~Ut .. lrt ıae uan.ıs l'Jtra te-
°'.'tilt Vaki olduktan ıonra derhal 
~ iltı~'• tarafında barb~ girilme
~iı. '- ettiği kanaatinde bulun
"-•·~~· bu itibarla ber il..i parti 
~d old •_"••ılı bir mücadele me~
\~ ıı,;ııu~ anlaıılmaktadır. Bu: 
1 baktlın tamamile hükümran
~;t\dn. ~••na taalluk eden, yani 
~ • ııı~"'• aid olması İcab eden 

1 ~ .. k •leye kanımak istemeyiz. 

1~if. ••~rluca mukadderatımızı 
1 '•lin~ltıiiiıniz doıt bir mill~ıin 
ib tt 

1 Yakından gömıek v~ ta
b"•ı Ilı~~ bizim için hor •eyden 
~·ı_ h'U .1 bir ihtivacdır. Bu iti
~,., 1 kl'lcden qöriilen Mısır m1tn-

111lt-ırn •tıı11.,da diisünce vP duy
~rl'"t~_ııı çok ıami~i olar1t.k izah 

lı, •••. 
tı\ı• ·Un nı·• • 
"\)j.· Ucatlelelerden aonrA ıs.,. .. ,, •ld 
ı;.,~ '•k· e o.len Mı,.nn İcab et. 
İlıı 1tt trııt. kendi mülki t:\mamive
lıı '•~ın uh~f•vı11nı ve Süvev' ka· 
"~ ·· llıud ... ,,. .. ~ı"' deruhile e-t-

ıı.~ 1 u •••• b' 1 •t• • 
~,- .... ıı:ı 1 Jr nı:n ız qıı.r11 1 1:onu• 

'' "'
1
• - ı · d R b'"t k carrı m"' •1"11 ur. u va-

tı i\ı>ı.,,. •rı111nd" Mısn·. kollannı 
1' •••k ""d f • 1 • . 1 lı. · tf0 • ınn l' "" ı• efını ya -

d·'.'kııı:\ Ve ">Üttefôk tl~vlete rni 
u,, 1 "? Burası bi•ce mrçhul

~ ~,, 
, "ı>ıı,~0~tada han umumi m~f
ı.' hlhı"· her milletin bü11y~~ittde 
~ ı,ıy • 

-ı~ . •lınde muhtelif mô.na-
"'1Rlt1 • a •tftret ed"liın. Mcıe· 

Necip Ali K0Ç0KA 
C.ırı..., ulılfo s sütun 3 tel 

Milli Müdafaayı alakadar etnıeyen devlet 
masraflarının tahdidi - Halkın tasarrufa 

bulunuyormuş! 

riayeti - Tüccar kazanclarının indirilmesi Oebelüllarıka yakın bir 
hücum bekleniyor 

Fiatlann daha ziyade yükselmemesi 1 etmektedir. Bu filtre belki de cbaıı 
1çin alınacak belliba,lı tedbirlerden devlet ve belediye iş;leri durdıırulduğu 
birisi, piyasadaki taleb hacminin haili- takdırde işsizlik başgösterecektir .. tar
letilmesi için, milli müdafaayı t1.libdar ıında bir itiraz yapılabilir. F3kat böyle 
etmiyen devlet ,belediye ve hususi ida- bir tehlikenin mevzuu bahsolmıyaca
re ma~raflarının tahdidi olmahdır. Bu ğını derhal temin edebiliriz. Bir kısım 
hususun temini için Koordinas)'on he- vatandaşların silih altında bulunması 
yeti ş;imctiye kadar bir takım kararlar dolayısile bir çok zaruri mal istihsal 
ittihaz etmit ise de tatbikat sahasın- sahalarında işçi kıtlıjı vardır. 
da henüz müessir bir hareket gOrül - Devlet ve diğer 8.mme mekanizmala
memektedir. En müreffeh ve en be- rı masarifatında yapılacak tahdidat 
reketli sulh senelerindeki masratlarsnı devleti fevkalAde tahsisat kaynaklarını 
kısmıyan daire ve müesseselerin biran daha seyrek istimale sevkedecek ve bu 
evvel fevk.alide ahvale uymaları icab [Arkası sahife 3 sütun Z de] 

Reisicumhur Fransız, 
Japon ve İran 

elçilerini. kabul etti 

• - .. 
Milli Şelin, Dil ve Tarih fakiiltt'sİndcki tctkikah 

Ankara 15 (A.A.) - Yeni İran bü - Büyük elçinin muvasalat ve hareketi 
yük elçisi Ekselans An~irvan Sepah- esnasında bir askeri müfreze ihtiram 
hod.:. bugün saat 17.30 da Çankaya k~- resmini ifa eylemiştir, 
küne gelerek Reisicumhur İamet İnOnü Hariciye Vekili Şükrü Sar9ı::oğlu ka-
tarafından kabul ve itimadnamesini bulde haz.ır bulunmuştur. 

takdim eylemittir. JAPON ELÇİSi 
Ekselan~ın muvasalat ve hareketi es

nasında bir askeri mlifreze tarafından 
ıhtiram mera.c;imi yapılmıştır. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu l-i.i
vük el~inin kabulü esnasında hazır buM 
lunmu,tur. 

FRANSIZ ELÇİSi 
Ankara 15 (A.A.) - Fransdııın yeni 

Ankara büyük elçisi Ekselans Jules 
Henry bugün saat 15.15 te Çankaya 
köşkünde Reisicumhur İsmet İnönii ta
rafından kabul edilerek itimadııamesini 
takdim etmittir, 

AnKara 15 (A.A.) - Yeni Japon bü
yük elçisi Ekselans Şukurihasa bugün 
saat 16,15 te Çankaya köşkünde Rei!J
cumhur İsmet İnönü tarafından kabul 
buvurulmuş ve itimadnamesini takdim 
eylemiftir. 

Büyük elçinin muvasalat ve hareketi 
eınasında bir askeri müfreze taı·a(mdan 
ihtiram re!'lmi yapılmıştır. 

Hariciye Vekili Şükrü Sarııcoı;ı u bü
yük elçinin kabulünde hazır bulun -
muştur • 

Bo~ton 15 (A.A.) - Bahriye N;ı,zırı 
Knox, Boston'da söylediği enerjik bir 
nutukta, ezcümle şöyle demittir: 

c- Bu harb, her türlü barışı ber
taraf eden bir savaştır. Ve sonuna ka
dar mücadele etmek l;lzımdır.> 

Knox, harbin cenubi Atlas isti
kametinde bir inki~af gö:!ıtermek ihti
malini haber vermiş ve demlştir ki: 

c- Yalnız )ut'amız harb haricinde 
kalmı;ıtır. Ancak başlıca vaziyetimiz 
olan milli müdafaamıza gayret eder
sek harbe m8ni olabiliriz. Bu gün Ame 
rikanın denizde kudretli bir don'lnması 
vardır. Bu donanma yalnız kudretli 
değil, Allaha tükür ayni uım;ı.nda ha
nrdır da. İspanyada tebdili kıyafet et
mit bir Alman fırkası vardır. Cche
lüttarıka karşı yakında bir hücum ya
pılması muhtemel olan bir h5.disedlr. 
Mihver devletleri Cebelü!tarıka doğru 
yapacakları hücumda muvaffak olur
larsa cenubl Afrikaya bir hamle yap
maları mümkitndür.• 

Bulgaristanda Yahudi· 
lerin hukuku tahdid 

olunuyor 
Sofya 16 (A.A.) - Musevilerin .ııu

kukunu tahdid etmeğe ve yabanc1 pro
paganda faaliyetini önlemeAe dair ha
zırlanmış olan kanun liyihası yakında 
Sobrano meclisinde müzakere oluna
caktır. 

İspanya Hariciye Naurı 
Berline gidiyor 

Londra 16 (A.A.) - D. N B. nin 
bildirdiğine şı:öre, halen Parisle bulun
makta olan icıpanyoı Hariciye Nazırı 
Serrano Suner, von Ribbentrorı'un da· 
veti üzerine yakında Berllne gidecek· 
tir. 

Ticaret Vekilinin 
beyanatı 

Bu ~bah Ankaradan .ıelen Ticaret 
Vekili Nazmi Topçoıllu Kazetecilere 
şunları sö_yJcmiştir : 
•- Almanlarla bundan evvelki an

laşma mucibince ticari münasebatımız 
inkiş,af etmektedir. Almanyadan mal 
,ı.ı;elmektedir. İkinci bir anlaışına için 
bir teklif almı, değiliz. Böyle bir tek
lif "·uku bulduğu takdirde bunun ü
zerind mf'şgul olacağız. 

İngilizlerle yapılmakta ol~n ticari 
mü~kereler önümüzdeki hatta ic:inde 
neticelenecektir. Japonlarla henüz. bir 
anlaşmaya varılmamıştır .• 

12 adalarda 

İngiliz İşgali 
bekleniyor 

Adalardaki İtalyanlar 
hergün i•gali bekliyorlar 

Atin• 15 (A.A.) - Şarki Akdeniz
deki 12 adadan Atinaya itelen haber
lerden anlaşıldığına göre, İtalyanlar, 
her gün bu adaların İngiliz ve Yunan 
kuvvetleri tarafından iş.ıaline intizar 
etmektedirler. 

İtalyan makamları bu adalar İngiliz 
ve Yunanlılar tarafından işgal edildiği 
zaman İtalyan rejiminin ne kadar in
sani olduğunu söy1emeleri için Yu
nanlı halktan ricada bulundukları 
söylenmektedir. Ad~larda ikamet eden 
bahkctlann kayıkları kurnsala cekti
rilmekte ve İnKiliz ~emilcrile temas 
etmemeleri için gece karada ahılcornıl
maktadır. 

Amerikada memnuniyet 

zaferi 

kuv· 
Taranto 

İngilizleri 
vetlendirecektir 

Nevvork 16 (AA.) - Cuma kunü 
İn~ilizlerin Akdenizde İtalyaya karşı 
deniz ve havadC1.ki Kalebelerinin ha
beri. Birleşik Amerikada tezahürle 
karşılandı. Taranto'ya karşı yapılan 

hücum, Amiral Drake ve Amiral Nel
son usulü yanılmış bir taarruz olarak 
tav~if edilmf'ktedir. 

Ncvyork Herald Tribunc gazetesi 
şunl:ırı yannaktadır: 

•Bu kadar f('vkalRde niıtbctler ar
zed<'n bir l?'alt-he normal uımanda 
lcuV\•f'tli hir chırhe ll"_şkil eder. Fakat 
Hitl<'r'in Y<'ni ni7amını Jcurma~a <:a
h~h~ı su zam:ında bu dRrhr, h~riku
ıartr bir mahh·<"t kcısbetmekt<-dir . Bu 
t'f;ı,rhP. İn~ilt,.rPnin Türkive ve B;:ılkan
l:!ırdalti niifttzunu takvive eilrC'ck. 
Fn~nrn'n11n tt"rer1diir11Prini rn'?::ıltsr~k 
\'e hiir Fr~n~anın ı\fri\;:ıdaki hareke-
~; ... : ı.,,...,,,..ı,.,,..:ı;,.,.r,..'ktir,. 

İaşe U. Müdürlüğü 
kuruluyor 

Ankaradan verilen bir habere ı;(Ö
re, Başvt'k31ete merbut olmak Ü7.ere 
bir İaşe Umum J\.'lüdür)ü ~ünün kurul
ması işi etrafında tetkikler yapılmak
tadır. 

Seliınilıdelıi 

ALMANLAR 

dönüyorlar 

131' kişilik bir 

kafile Selanikten 
Belgrada geçti 

Belgrad 16 (A.A.) - Selinik
teki Alman koloni.!ini teşkil eden 
131 kişilik bir kafile, Almanyaya 
gitmek Üzere dün buraya ~el
miştir. 

Dobrucadaki Almanlar 
da avdet ediyorlar 
Belgrad 16 (A.A.) - Dobruca

da Alman ırkına mensub bulunan 
ve Almanyaya hicı·et etmekte o
lanlardan ilk grup, Belıırad civa
rında kfün Semlun muvakkat knm 
pına gelmiş ve bilihare hususi bir 
trenle Almanyaya yollarına de
vam etmiştir, 

A vrupada açlık 

tehlikesi 

gittikçe artıyor 

Hoover Amerikalıları 
yardıma 

v 

çagırıyor 

Vaşington 16 (A.A.) - B. B. C. Bir
letik Amerika Devletleri eski Cumhur· 
reisi H. Hoover dün irad ettiği bir nu

tukta, Amerikalıları Belçika, Holanda, 
Finlandiya, Norveç ve Polonya halkına 

yiyecek göndermeğe davet etmiştir. 
Hoover teklifinde Fransız halkından 

bahsetmemiştir. Milyonlarca insanın 
nçlık tehdid alhnda olduğunu :sQy1iyen 

Hoover, bunlann kurtanlm:ısı müm• 

kün olduğunu ve bu vaziyet karşısında 

Amerikalılara ağır mes'ullyetlet te -
veceüh ettiğini bildirmiştir, Hoover 
söz1erini f()yJe bitirmiştir: 

•- Bu vazifenin ilası için Birle~ik 
Amerika Devletlerile muharibler 

nezdinde müştereken teşebbüste bulu
nacak di~er bitaraf devletlerin i.şbirli .. 
ği yapmaları zaruridir.• 

o .. 
UNYA 

1 
Kurmak istedikleri yeni nizam ? .1 
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İhracat SEHİR ve MEMLEKET 
~ HABERLERİ 

ve ithalat hareketleri 
Dün, mevsimin en hararetli bir ih

racat günüydü. l\.fuhtelif memleketle
re 4 milyon ihracat olmuştur. Bu me
yanda İsveç, Norveş ve ~Iısıra yap
rak tütün, Japonyaya cıv3. Bratisla
vaya kuru erik, İsviçreye keten tohu
mu, Çekoslovakya, Macari~tan ve ce .. 
nubi A!rikaya fındık, Amtrikeiya m•
Vi ha,haş, Yunanistan. ve Bulgati~tana 
balık, zeytin, Almanyaya tütün, Yu
foslavyaya incir ve pamuk aatılmı.ştır . 
Dıracat bu tekilde devam ~derken it
halibmu:da da geniş bir ilerleme törül 
mektedir. Piyaıalanmı:ıın muhtac ol
dutu tıbbi ecza, ham kauçuk. teneke, 
kalay, otomobil li.stiği, pamuklu men
sucatın oldukça mühim bir kısmı te
min edilmiştir. Haricden bugünlerde 
yeni parülerin gelmem. de beklenn1Pk
tedir. Muhtelif memleketlerden !(elen 
itha!At maddelerinin tev:z.Hne bo!f,lan
mıftır. A1manlarla yeni yapılan 22 mil
yon liralık ticaret anlaşması hüküm
lerine göre gümrüklerda bulunHn eş
yaların çekilmeğe başlanması, bir çok 
maddelerin bollaşma~ını temin edecek
ür. Bu sebebJe bazı maddelerin fiat .. 
]arının ucuzlamttsı beklenmektedir. Şi
mal memleketlerile de ticaret anlaş
malarının imzalanmasından sonra, pi
yanlarımızın muhtac olduğu den1ir eş 
ya ve k.Ağıd ihtiyacları tenıin edilmiş 

bulunmaktadır. Finlandiyadan ilk par
ti malın yola çıkanldığı öğrenilmiştir. 

İth.IAt maddelerinin mebzul miktarda 

'Adliye koridorlarında: 

Sevdiği 

almasın 

kızı bafkası 

diye yanakla· 
ranı ustura 

parça 
ile parça 
elmif 

Davacının her iki yanağm:!a da is
f.aYroz ,eklinde açılmış: Htiter bıc:tık ya
ra!nnın izleri vardı. Sağ t.arafta istav
rorun yukan ucu gözün(& o kadar ya
kındı ki dikiş alt kapaj;tını aşa~ı doğ
ru çekmiş, bu gözün ı;ok çirkin, hatti 
biraz da korkunc bir hal alm11~ına ~e
beb olmuştu. E~er bu istavroz da sol
daki gibi muntaıam olsaydı, onu 
bir &Ü5 olarak: kabul etmek mümkün
dü. Maznun mevkilnde temizce giyin
m.if, yakışıklı bir delikanlı oturuyor, 
aruıra avukatının kulağına eğilip bir 
teyler fısıldayordu. 

Hikim gene kız.a aordu: 
- Kızım anlat OOkalım, 

oldu bu vak'a? 
dedi. Nasıl 

gelmeğe başlaması, piyasada derhal te
sirini göstermiış:tir. Teneke ve çuval fi
atlan el'an düşmektedir. Otomobil lis
tiği satışları da normal hale girmiıttir. 

Bir ay evvel 50 Uradan fazlaya satı
lan listikler halen 42 liraya, yani harb
den evvelki fiat üzerinden satılmeığa 
batlamış:tır. 

HİNDİSTANDAN GELECEK 
MALLAR 

Piyasalarımınn tiddetle muhtac ol
duğu çuval ihtiyacının da karşılR.nma
sı için haricden mühim miktarda çu
val temin edilmiştir. Hindistandan sa
tın alınan 2,5 milyon çuvalın Kalkü
te'den yola çıkanldığı alakadar1ara Ke
len malümattan anlaşılmışıtır. Çuvallar 
Ba~ra yolile gelerek önümü7.deki ay 
icinde piyasaya çıkarılacaktır. Diğer 
taraftan Portsaiddrn alınan 2 milyon çu 
va! ile 100 bin metre kanavjçenin de bu 
günlerde yola çıkarılacağı haber alın
mıştır. 

KUMANYA İLE TiCARETİMİl 
Rumanya ile ticaretimiz normal sey

rine girmiştir. Son zamanlarda bazı 
Rumen vapur)arının ~ferdPn çekilme
leri ve bilahare tekrar ba,Iamalar. Ru
manyaya olan ihracatımızda bir tevak
kuf devreşi husule getirıııiştir. Halen 
Rumanyadan alacaklı va7iyttte bulun
maktayız. Rumen hüktımetinin yeni 
anlaşmayı 4 ikinciteşrinde tasdik ettiği 
öğrenilmiştir. 

Diploma 

sahtekarlığı 1 

Sahte diplomaları 200 
liraya kadar salanlar 

yakalandı 

lttüddeiumumilik. sahte lise dip1oma
•• tanzim eden iki kişi hakkındaki tah
kikatını ikmal etmi,tir. Suçlular Hüse
yin ve Vosil isminde ıki kisidir. Hü
seyin bundan birka<: !;ene evvel de gene 
diploma• sahtekirlııh yilıünclt.n mah
klım edilmiş ve mahkümiyetini ikmal 
ettikten sonra Vasil adında bir mat
baacı ile uyuşarak bir hayli sahte li
se ohcunluk diploması basmı\11ar ve 
bunları 50 - 100 - 200 lira gibi yüksek 
ücretlerle tutturabildiklerine ~mtmışlor
dır. Afüddeiumumilik bu s~hte diplo
ma ile yüksek bir mektebe girmeğe 
muvaffak olan Vecihi isminde bir g(&n
ci de yakalatmıştır. Her üç suçlu, dün 

Asker ailele
rine yardım 
başlıyor 

Dün kaymakamların işli· 
rakile Ticaret Odasında 

bir toplantı yapıldı 

Asker ailelerine aybaşından itibaren 
yardıma başlanacaktır. Dün Beyoğlu, 
Eminönü kaymJJkamlarının i'!ltirakile 
Ticaret Odasında, Umumi K~tib Cevad 
Düzenlinin nezdinde bir toplantı ya
pılmıştır. 

Bu toplantıda, asker ailelerine mali \'e 
ticari müesseselerin, şirkeUPrin ne de
receye kadar yardım edeceKi gcirüşül

mü,tür. Bu husu~ta hazırianan Jfrte, 
diğer kaymakamlara da verilmiştir. 

Kaymokamlar bulundukları mıntaka
lar dahilinde müesseselerden yarcıım 
isteyeceklerdir. 

Askere gideulerin aHelerinc verile
cek tahsisatın mükcllefleıden kolaylıkla 
tahsilini ve mükellefiyetlerini ifa et
miyenler hakkında takibat yapılma!l<:ı

nı temin maksadile 50 tahsildarın tah
sil fubeleri kadrosuna iltvesile, bunla
rın sene sonuna kadar ilcretlerinin te
diye edilebilmesi i.<:in muhtelif !Asıl
lardan 15 bin liranın bütçenin 169 uncu 
faslına ilivesine de ihtiyac olduğu tlün 
Şehir lieclisinde görüşülnıüştür. llalen 
yardıma muhtac olan 3000 aile tespit 
edilmiştir. Bunlar için toplanacak pa
ranın a~gari 1 milyon lirayı geçect·ği 

anlaş.ılmıştır. Jı.tükellefl("rden tahsilita 
bugünlerde başlanacaktır. 

Emniyette terfiler 
Son günlerde muva!fak.iyetli mesa

ileri nazarı dJkkaU celbeden Emniyet 
İkinci Şube ~1:üdi..ir J.tuavini Tevfik Do 
ğanoğlu ile Eminönü F.mniyet Amiri 
Niyazinin ikinci sınıf emniyet H.mirli
ğinden birinci sınıfa terfi ettik?eri ha
ber alınmıştır. 

İnhisarlar idaresinin 
varidatı 

" 
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* HAM KAUÇUK - İngiltereden 
mühim miktarda ham kauçuk gelmit· 
tir. Bunların memleketimizde iflenmesi 
için tetkikler yapılmaktadır. * İTALYA IÇİN LiSANS - İtalya
ya satılacak nohud, balık, yumurta ve 
derilerin lisansları Mıntaka Ticaret 
müdürlüği.i. tarafından verilecektir. 
Bunun için pazartesi, salı ve ç2rtarrıba 
günleri Mıntaka Ticaret müdUrH.iğünde 
bir toplantı yapılacaktır. * iSVİÇREYE LİSANS VERİLMİ -
YOR - İsviçreden 1 milyondan ziyade 
alacağımız. biriktiği için lisans muame
!8tı kes.ilmiştir. * İZMİRE PETROL GÖNDERİL -
Dİ - İzmlrin ihtiyacını ltarşılan\ak 
için ış:chrimiulen mühim miktarda pet
rol gönderilmiştir. * KUMANYADAN ALINACAK 
PETROLLAR - Rumanyadan alacağı
mız petrol ve müştekkatı üzerinde te
maslar yapmak üzere Bükreşe gitmiş 
olan Petrol Limited şirketi müdüı·ü 
ve Sokoni Vakum direktörü salt günü 
şehrimize döneceklerdir. * YÜN iPLİGİ BULUNMUYOR -
Piyasada yün jpliği buhranı ıırtmıştır. 

Askerlerimize hediye için giyecek ör
nek lstiyen bayanlarımız piyasada 
yün ipliği bulamamaktadırlar. 

Vilayet ve Belediye 
* ŞEHZADEBAŞI YOLLARI -

Şehzadebaşı Letafet aparlımaru He Vi
dinli Mustafapaşa caddesi arasındaki 
yolun yeni baştan inşası kırorlaştınl
mıştır. * ŞEHİR MECLİSİ - Şehir Meclisi 
badema haftada iki gün yerine Uç gün 
toplanacaktır. * DEFrERDARLI(;A ALINACAK 
:rttErtlURLAR - Şehrin ~fterdarlı(:ı

na alınacak olan ortamekteb ve l6e 
mezunu memurlar için dün Üniver
site llukuk fakültesinde bir imtihAu 
yapı1mı~tır. İmtihana 300 kişi girmiştir. * OTOBÜSÇÜLER ZAM İSTİYOR
Bau otobüs aahibleri malzeme buhra
nını Heri sürerek fiatlara bir miktar 
zam yapıJmuını Belediyeden istemit-
1erdir. * PAŞABAHÇE YOLU - Beykoz
Paf4&bahçe asfaltının dar yerleri iki 
otobüs geçebilecek derecede tevıl edil
mi,Lir. Büyük ve Küçük Sular ara -
sındak.i toseler de asfalta tahvil edil
miştir. O. bir iki defa yutkunduktan sonra birilnci sulh ceza mahkemesine veril- I·nhısa' rlar ı·dares. ı·nı'n mayıs ın•o ga-

miş er ve sorguları yapıldıktan sonra 'J":t 
ince ve hazin bir sesle anlatmag" a baı- · d ın3n 1910 · Maarı"t ladı: tevkif edilmişlerdir. Müddeiumumilik yesın e sona eren -,, -,, - senesı 

b h tak! tahk'k ı ı :ı.ar!tndaki muamelitına dair ihzari ra-
B d L~ .. ı. __ _.. 1 k u usus ı atın pni, etime- * OJŞ MUAYENELERİ _ Resmi 

- U a am, uaw~en • h ay a- ı;ine karar vermiştir.. kamlar tespjt edilmiştir. Bu rakamln-
dar evvel, bana mualtat olmu,tu. O ra nataran darenın muamel.5tında bir mekteblerdc olduğu gibi tekmil ecnebi 

zaman Beyoğlunda bir çikolata fahri- ı ______________ .. ı kaç sencdenbcri eörülmekte olan in- ve ~kalli_fet mekteblerindek:i talebele-
k.asında çalJlıyordum. Hrr sabah i~ime (F2> o L n s kiş,af bu n1ali sene zarfında da de- rin diş muayenelerinin muntazaman 
gitmek üzere evden çıktığıın zaman o- vam etmiştir. İdarenin safi varidntı 45 yapılmruıı Maarü müdürlüğü tara!ından 

1 milyon lira olup. bundan tayyare ve bildirilmiştir. nu sokakta yolumu bek er buluyor- G · · 
ene Sokakla k'ımsesı'z husu•i idare resmi •ıkarıldıktan son- * YENi BiR ORTA OKUL - Sarı-dum. Birkaç defa kendi$ine rica et- "' 

ra 43,9 milyon lira hazineye devredil- yerde BüyükdE"re Piyasa caddesinde 
tim, yalvardım, fakat o "ene aldırmı- b ı h ı 'd 'd N ı· • b' k b 1 d mektedir. Bir sene evvelki varidat ise u unan usus ı areye al em ıı.A-
yor, çağırdıit yere gelmezsem beni öl- ır çocu u un u resim1er çıktıktan sonra safi varidat de konağının yeni orta okula tahsisi 
düreceğini söylüyordu. Nihoyet meE.e- Dün akşam Nişantaşında Dene soka- 41,4 mily,?n lira idi. Şehir Meclisince kabul olunmu,tur. 
leyi anneme anlattım. Beni fabrika- jında bir bez içine sarılı tahminen 20 1 'I' L d * ÜNİVERSİTEDE UCUZ KİT • .\B-
dan çıkardılar ve bu adamın elindf'n . ngı iZ Or U ·· 

ıi.ınlük bir erkek çocuk bu!unrnuştur. Univenıitede bir kitab satış yeri kuru-
kurtulmam için HC'ybelindadak.i akra- Çocuk Kreşe kaldırılmış, tahkikata h , , d" d.. lacaktır. Burada talebelere yüzde 30 
balanmızm yanına &önderdiler. Fakat batlanmıştı•. şe FlmlZ8 On U tenziliitla kitab satılacaktır. 
birkaç gün sonra, nereden ô~endi ise, SANDAL KAZASI * ERZ . IK. OKULU +_,_ b ı 

· - Arifin ida- Ti.irk .. İngiliz ticaret müzakerele- T ll. - u""'n U 
bu defa da adaya geldl. Mektublnr ya- ı·eıindeki 3602 numaralı sandal Kaiitm- rinde murahhas olarak bulunan İnJri- l Erkek .Terzilik okulunun tkh1c~ dere
zıp beni tehdid etmekte devam etti pafa. iskelesine yanaşırken Halle va- hz Lordu Glin Konner, Aııkaradan cede bır orta ihtısas okulu halıne ge-
Nihayet bir akfam bakkala giderken purlarından birisinin. dalgasına kapı- ıtehrimi7.e dönmüştür. tirilmesine karar verilmiştir. 
birdenbire üzerime hücum etti: ·Ma- lıp batmıştır, Sandal içindeki G yolcu 

Bobstil lokanta
lar, gömlekler, 
boyun bağlar! 11 

Dadı komedisinde, Hızı· 
mın bobslil kıyafeti 

pek beğeniliyor 
• 

Bobstil tabiri piyasaya ve küçük es
nafa da sirayet etmiftir. Son günlerde, 
Beyoğlunda sandviç, süt. pnst.l, ao~ 
veren lokantalara Bobıtil lokanta de· 
nilmektedir. Hatta bu lokantalardan 
biri, bu ismi almıştır. 
Bazı tuhafiye mağazalarıncb da 
Bobstil &ömlekler, boyunbaj'lar:.ı da 
tesadüf edilmektedir. Bobstil modası en 
ziyade ceket ve pantalonlarda görül -
mektedir. Fakat Şehir liy;ıtrosunda 

•Dadı· piyesınde Dadı rolünü muvat• 
fakiyetle yapan Hazım, Bob3til t>anta
Jona daha mubal8ğalı bir tekli vermi•
tir. 

·Dadı. piyesi bir iki haHadanberi 
mütemadiyen temsil edilmektedir. Hal
kın bu piyeste, en z.iyade be\;endıği 
sahne, aktör Hazımın Bobstil kı)·afeti

dir. 
Seyyar satıcılar da, tiyatrodaki Bob

stil hareketinden istifade ederek, ti
yatronun kapısında Bobstil pipolar, 
ağızlıklar, boyunbağlar diye eşya sat
maktadırlar. 

$ark vilayetleri
mizin kalkınması 
Erzurum 15 (Hususi) - Şark viliyet 

terimizin kalkınma~ı yolunda, hayırlı 
tetebbüaler yapılmaktedır. Üçüncü U
mumi Jı.1'üfettifliA:e bağlı olan valiler, 
burada Üçüncü Umumi Müfettit Naili 
Erginin reiı,;liği altında müleaddid top
lantılar yapmışlardır. Dört gündenberi 
devam eden bu toplantılar, dün bitmiş 
ve mühim kararlar verilmiştir. İc;tima
larda, \'ili.yetlerin umumi, husuJ>t ve 
müşterek işleri sıra ile gözden geçiril
mittir. Öğrendiğime göre, mıntakanın 
Karı, Erzurum gibi yayla vilılyetlerin
de hayvan ve hayvan mahsulleri pa
nayırları açılmas.ı, Trabzondn e:eniş öl
çüde bir fuar kurulması, çıplak yayla 
köylerinin aiı:aclandırılması, hayat $art
ları müsaid olm ıyan kau merkezlerin
de memur ve subay evleri yapılması, 
mmtaka dahilinde şehir ve kasabala
rın pliin ve haritalarının tanzimi gibi 
işler ilk plAnda gözöniinde bulundu
rulmuştur. İşlenni bitiren va!i!er bu
gün Viliyetlerine dönmüşlerdir. 

Taziye 
İstanbul Üniversitesi umumi kitibi 

Ferid Zühdü Örücünün annl'sinin öl
düğü te~ssürle hı~r ahnmı,tır: Ferid 
Zühdü Örücüye ve kedl'rli ailesıne ta
rlyelerimiz.i suntırız . 

demk:i benim olmuyorsun, seni başka- etraftan ye~nler tarafından kurtarıl
ama da yaratmıyacağım. diyerek lıa- mLŞlardır. 
,ıma fiddetli bir yumruk indirdi. Ben DÜN GECEKİ YANGIN - Dün ge-

HER GÜN BİR MJ:;SELE il 
derhal çamurların içine dü.fmüt ve ba
yı1m~hr:Q.. Gözlerimi a~tığım :z.aman 
kendimi hastanede buldum. İfte o ak-

ce Ka!>unpaşada Çiviciler cadd.,,, ... inde 
29 numaralı ~vde yangın çıknu!;ohr. A
teş biraz sonra yandaki Nesıme aid 
dükkana da sirayet etmiştir. Evle düktam. beni bayılttıktan sonra ustura ile 
kiln kısmen yandıktan sonra itla~ye yüT.ümü parça parça etmi,. 
tarafından söndürülmüştür. 

Gene kız, daha ziyade devam ede- RAKI Ş İŞESİNİ BAŞt:•A VURMt:Ş-
medi ve hıçkıımaKa ba,ladı. HAkim 
onu teselli edici birkaç ıöz IÖyledikten 
sonra maznuna sordu: 

- Sen ne diyorsun bakalım? 

11ahmudpatada oturan 30 yaşında Ali 
ile komşusu 12 yaşında Mustafa ara
sında çıkan bir kavgada, Ali, elindeki 
rakı fİtesini çocuğun başına vurarak 

O kayguııuı ve tasasız bir vaziyetle ajır surette yaralanmasına sebebiyet 
ceveb verdi: vermittir. Yaralı hastaneye kaldırılmış, 

- Onu taltib ettilim doğrudur. Fa- su~lu yakalanmıştır. 
kat yüzünü kestiğimi hatırlayamıyo- BJR KAMYOZ\LA OTOl\IOBh.. <;AR 

PiŞTi - Şoför Cemalin idarf'.sindeki 
nım. Çünkü o gün kendimi bilmiye- 3845 nurn11ralı kamyonla ~o(ör Mah -
cek derecede sarhoştum. mudun 2024 sayılı otomobili arasında 

Mahkeme tahidlerin celbine ve ıuç- Oıvanyolunda bir c:arpışma olnıu!)tur. 
tunun tevkifine karar verdi. Her iki araba da mühim surette hU11ra 

ERMAN u~ramış, nüfusça zayiat olmamı~tır. 

Edebi roman Tefrika numarası : 42 

ANA - KIZ 
Yazan: PERİDE CELAL 

Dans edenlerden ufaktefek bir kız Zaten aon zamanlarda vakitsiz çıkış-
kavalyeslnin boynuna asılmış:: larına. geceyarıları dönü,lerine evdeki-

- Aleve bak, diyordu, nasıl uzan- ler de alışmışlardı. Daha do~u bü
mış, yatağında gibi ... Bütün ~rkekJen tün bu hareketleri kabule onları mec
de etrafına toplamış. Ahmed çok hay- bur ediyordu. Anneıinin itirazlarını, bu 
ran. Ama ona inan olmaz., MeJJha bahis üzerindeki rnünakaşalannı isyan 
için de böyle yanıp tutUfmu•tu Ka-

1 

ve öfke ile susturmuştu. Hele gece gün 
dın avcısı, ne kalb.'lizdir o... düz arkasından söylenen büyük annesi 

Erkek Alevin olduğu köşeye doğ- ne, Servet Hanıma ise hiç ıilldırmıyor-
ru bakarak: du. 

- Kızın bacaklan çok güzel diye Geceleri, sabahlara kadar içmek, ba-
cevab veriyordu. BiJ..im doktor aiz.ı- zan ahpab evlerinde, ba1..an şehrin 
nın tadını bilir. methur eğlence yerlerinde, gazino, hat-

Ufaktefek kız büsbütün kavalyesi- tİı barlarında sabahlamak onda itiyad 
ne yaslanını$lı. Fikrini ve göz•el'inı haline gelmişti. Yaşadııl't bu yeni ilern
Alevden uzaklaştırmak iJter gibi onu de, en yakınında görünen çehre Ah
başka bir tarafa doğru ıüı ük!Wi ve med. bu kimin ne!i olduğu, ne ile ya
dodaklarını verecekm~ gibi boynunu şadığı m~hul adamdı. Sonra peşinde 
uzatarak, vaidler dolu b~ bakışla aileleri ilinmiyen, evleri olmıyan bir 
güli.ımsedi. takım ayib gene kı7.lar, he~i dan!il 

Orada, sedirde, Alev hl.U gülüyor meraklw ve kadJn gibi itinalı gene 
ve hili içiyordu. adamlar "ürüklüyordu. Bütiln bu sefa-

.Köşke, İc;tanbula geçtiğini haber ver- hat geceleri e~nasında içer içer, başka 
memişti. Son vapuru çoktan kııçırdığını ba,ka erkeklerin kollarında çılgınlar 
ve belki de eeceyi bu bekar apartıma- gibi dansederek. ellenerek tafaRı bu
nında, Ahmed.in yanında geçi.rmek !ur, hatta baıan daha ileri gidPrek ken
rnecburiyetinde kalacai;ıru dütünmü- dini Ahmedin hararetli kucaklamaları
yordu. na, yüzünü onun aç pu.selerinc hıra-

Bugün, Türkiyede matbaacılığın 500 üncü yıldönilmüdür. 
Bu münasebetle, öğleden sonra İnkılab müzesinde bir sergi 
açılıyor. Bu yıldönümü mütevazi bir şekilde tes'id ediliyor 
Bugün, Türk matbaacı1ığının 500 üncü 
yıldönümünü idrak ediyoruz.. Bu mü
nasebetle, öğleden sonra, Beyazıddaki 
İnkıl3.b müze.\inde matbaacılıg:ı aid I:.ir 
ıergi açılacaktır. Sergide müteharrik 
harf~erden e\.-vel ba5ılan Kinografi, ilk 
müt~iıarrik harflerle basılan kitrtblar. 
17, 18 inci asırlarda basılmıt Türk ta 
rihine ;ıld eserler, Türkiyede seyahat 
eden seyyahların eserleri bulunınakta 

dır. 

Serginin diğer bir köşesinde. Türk 
matbaacılığının müe,;sisi olan lbrahim 

kırdı. 

Düşen kadınlardan ekserisi böyle 
zevk. gecelerınin çılgın bir anı esna
ıında kaym1'lar, farkında olnıadan yu
varlanıp gitmişlerdi. Jı~akot o, unutmak 
ıçin, inad için, içi ôfke ve kinle dolu, 
iğren<:liği a,ırı eğlence tuzak!arile giz
lenmiş olan bu korkunc yolda, bilert'k, 
hatıl yaklaşmakta oldu(cu karanlıkları, 
uçurumları zaman zaman dü~ünerek 

pervasız ilerliyordu. Fakat henüz kay
muş, kendini büsbütün bıraknnş de
ğildi. Bu halinden ce!58ret alarak arzu 
ile yanına yaklaş.an bütün erkekler ya 
bir h1tkaret, ya bir istihza ile karşılııı

'ıp nevmid u1..akla,ıyorlardı. Ahmede 
gelince güzel bir adamdı. Gene kıza 

tutkun görünüyordu. Öbürlerinin hf'p

sinden daha kurnazdı. Ona yakla~ma
nın yolunu, avutmaıııını, eğlendirmesi

ni herkesten daha lyl biliyordu. Bu
nunla beraber Alev bir nevi ins.iyakla 
tehlikel~ri se7.er ve Ahmrd, en umul
madık bir anda kı1.ın ellerinın ara
ınndan kayıp gitliğinl. h§.kim, pervasız 
gülü,ne alaya ba,Jadı~nı görürdü. Fa
kat aa.rhoş, kederli anlarında, bu adnmın 
okş.&malarından, dudaklarının sıcak te
masından ıstırabla karışık garib bir 
zevk duyduğu z.nmanlar yok değildi, Bu 
nunla berabf.r henüz ona büsbütün 
mağlüb olmamış, kendini bırakmamıştı. 
Ahmed. bazı günler, kendi~Jni. emin ol
duğu erkek gü7.elUğile nihayet bu 
vahşi tabiatli garib kıza da kabul et
tirdi&inl, onun tarafından lst,..ndji,ini, 
halli ıevildiiini aanmlflı. Fakat gene 

Müteferrikaya aid eserler bulunm:ık
tadır. Maalesef, kültür tarihimi1de bü
yük bir dönüm yeri teşkil eden mat
baacıh~ın 500 tıncü yıldönümü, pek ba
sit ve sakin bir şekilde "eSid ediliyor. 

Sergiyi tertib edenler, serginln ehenl
miyeti hakkında hiç bir tiıurelle bir 
propaganda yapmaQ:a lüzum da gl'rme
mişlerdir. Acaba, matbaaeılı~ın 500 ün
c;ü yıldönümü, bu kadar müte,•an bir 
~ekilde mi tec.;.id edilmeliydi? Maan1a
fih bu satırları kaydederken ,bugünkü 
şartlar içinde matbaacılığın 500 üncü 

yıldönümü için, bize sergiyi hazırlıyf>n 
Selim Ntizhetin mesaisini takdir etmek 
ten de kendimizi alamıyoruz. 

Selım Nüzhet, Türk.iye matbaacı:ığı 
vt. matbuat tarihi hakkında şimdiye 

kadar bi.ı.e bir kaç eser vermek suretile 
de bu sahada en büyük hizmetleri ifa 
t!trr.iotir. 

Soliın Nüzhet bugün Beyoğlu Halke
vinde, Türk matbaacılığının ıeçlrdiA:i 
tafhalar hakkında da bir konfe,·ans ve
recektir. 

kız. bu hülya~ını bozarak !:ıtrdenbıre 1 dile, bakışları donukla!mı,, yüzü sap-
7.alim ve haşin uzaklaşınca aldandığı- sarı. etrafına bakınır. Artık gülmf'Z, 
nı anlar ve duyd'JğU arzu, ihtirasın kin, konuşmaz, melinkolik bir hal alırdı. 
nefretle bozulup acılattığını h:~sedcr- 1\lini olmak isteyenlere hakaret ede
di. Bu ruhi halet içinde kızı terkede- rek, hiddetlenerek nerede bulunursa 
miyordu. bulunsun kalkar, teli.şla eve dönmek 

Fakir bir aileden yetişmişti. Tah~ili- için hazırlanmaya başlardı. O esnada 
ni serserilikle yarım bırakmıt ve güı.el, kimse, kızın geçirmekte oldui;u buh['a
zengin bir kadınln para~ile iş hay&tına nı, bu kendine geli$ler esnasında onun 
atılmı,tı. Tıbbiyeyi bitirmediği h11lde o- Reşidi diltünerek içinin ham-et ve pı,
nu doktor sananlar vardı. Baı.ıoı;ı ecnebi m~nlıkla nasıl dolduğunu bilmeı.di . 
bir •irketin mi.imessili olarak biliyor, Halbuki o artık bütün dünyayı 
eroin kaçakçılıiı yaptığını iddia eden- unutarak yalnız Reşidi dü,iınür, sene 
ler de bulunuyordu. O bütün Lunl~ra adamın hayali gözlerinde, bir an evveJ 
likayd, keyfinin istediği gibi yaşama - eve gitmek, onun havasına girmek ic;in 
ya devam ediyordu_ Çapkın tanınnu,.tı. acele ederdi. Böyle zamanlarında bir 
Bir çok kadınlarla düşüp knlkmıştı. Fn 
kat Alev tıibi iyi ailedf'n bir geı1c kı1, 
hayatına ilk defa girmekteydi. Kolay 
muvaUakiyetlrre alıştıih için kı.,ın mu
kavemeti onu çılgına döndürüyordu. 

Bu eğlence gecelerinin başlanl{ıcl:ı
rılıda Alev, ıusamıt bir in"an Jribi ıa· 
hırsız, içkiye, dansa kendini bırakır, 
her şakaya ve en hudnla 1.itif.-?lPr~-- o 
bo~uk, garib kahkahalarile güler, gü
lerdi. Bir müddet sonra kaE9RI du
manlanıp gözleri bulutlaşınca, du4::-ık
larında hep o kahkahalarla, hareketlPri 
pervasızlaşır, yaptığı çılgınlıklarla her
kesi fAşırtırdı. Fakat geç vakit, midesi 
bulanarak, başt dönerek birdenbire 
kendine gelirdi. Onun bu hali biraz da 
kAbuslu bir uykuda olup da sıçraya
rak uyanan insanların haline benzerdi. 
Uzatılan kadehleri reddederek birden
bire dutıunlafır, sonra vücudü dim-

an btitün hiddetlerini, nefretlerini ve 
şüphelerini unuturdu. Fakat avdette, 
yolda rüzg8rla ayılarak, tekr;tr Reşidi 
düşünür, bu sefer de onun Canana 
bıJkı.şlarını, aokuluşlarını, anncsile ko

nuşurken dudaklarında beliren o garıb, 
esrarlı tebessümü, derhal tatlılaşan se
sini, sonra kendisine kar,ı aldığı li.ka
yıd, merhametkar tavırları hatırlar, i-

çindeki şüphe alevlenir, öfke ile sar
sılırdı. Geceyi ke~ik, k.9.buslu uykuhır
ı._. geı;irir, her defa rüyasında Reşidi 
öldürdüğünü görür, dehşet içinde ağ
layarak uyanırdı. Sabah, gene ad:lmla 
karşılaştığı zamansa ona kin ve nefret
ten başka bir şey hhı!'etmez, hareket
lerini bir düşman ıibt kollar ve bir an 
evvel kaçmak, huzurundan uzaklaşmak 
için vesileler icad ederdi. 

(Ari.ası var) 

Ben bir yılanım l 
'-••••••~' Yazan: K. lsblr -
Zavallıyı adeta taruyamadım. O ka- ı dediklerini yapacağım. 

dar zayıflamış, o kadar yıpranmıştı ki... * 110• 
O eski güzel ve şen kızın ancak şimdi Necli.ya olan a,kım yeniden carı· vi• 
jskeleti yaşıyordu, denebilir. ; mıştı. Onu eskisinden daha 1faıl~;y• 

Gözlerinin koyu ye fil bakışlarında yordum. Bu zavallı kız, mes ud .. cud 
derin bir acının izleri vardı. Ulyıktı. Ve beni de ancak bu 1f\.I 

- İfte böyle, dedi, görüyorsun... bahtiyar edebilirdJ. ı.oı 
Ve tevekkülle ilive etti: Günler geçtikçe gilzelleşıyor. 
- Ceı.amdır bu benim. manaslle eski Necil oluyordu. 
Necli, çok sevdiğim ve bir hayli ı.a- Aradan iki ay ıeçti. 

man aşkını çektijim bir kızdı. Bana Bir akşam: bir tekllfii11 
epeyce acı günler yaşatmış ve sonunda - Necli! .. dedim. Sana 
zengin bir genele tanı,arak eönlüme en var. 
insafsız darbeyi indirmişti. 

Bugün, karşımda oturan bu hisleri
ne diifkün kadına hem acıyarak. bern 
kızarak bakıyordum. 

Zorla gerilen dudaklarından, inilU 
halinde tek bir kelime döküldü. 

- Haklısın. 
Yirmi be:şine yaklaşan, herı,eye rağ

men eski hauasiyetini kayOetmiyen 
Necli, a.k.lımdan geçenleri anlamıştı. 

- Evet, dedim, sana kızıyor ve acı
yorum. Fakat bu öfkem ıırf bana yap
tıklarından dolayı değil. .. Sak tu yü
züne; kan, renk namına bir .;ey kalma
mış .. Kendine de mi acımadın?. Istıra
bın kendisi olacak kadar no günah iş
ledin? .. 

İçten ve samimiyetten gelen bu söz
ler, gcizlerini yaprtmıştı. Su&tum, bah
si değiştirdim. 

- Nerede oturuyorsun? .. 
- Nerede olursa. Hayalın arl•k ben-

ce bir kıymeti yok. Benim Gibi bir ka· 
dını kim ne edecek. Beni kim ister? 

- Benimle oturmaz mısın? 
Kamçı yemit gibi sıçradı. Göı.Jeri taş 

kınlıktan büyümüttü. 
- Alay mı ediyorsun? 
·cevabımı beklemeden: 
- Ben buna tiyıkım. 
Diye atlamaya başladı ... Kemikle,

mit elJerinden tuttum. 
- Alay etmiyorum, Necil! Bit müd

det ıni.&afirim ohnaı. m11ın'? .. Her teY
den evvel eski bir arkadaşınım ben. 

Yavaş: yavaf başını kaldırdı. Nemli 
bakışlarında hayret ve sevi.nele karışık 
öyle bir mana vardı ld, 1:ıyriüıtıyari 
içim yandı. 

- Haydi kalk aidelirn, eski arkada
şını~ hiç olmazsa bu arzusunu yerine 
eetir. 

Sesini çıkarmadan dotruldu. Bir tak
si, bizi 'K.urtuluştaki küçük •partırna
nımıza götürdü. 
Odaları bir çocuk aevinclle dolaştı. 

Kırlara bakan pencerenin önünde ken
dinden geçmit bir halde söyleniyordu: 

- Oh! Ne güzel, ne tirin bir yer ... 
Hasretini çoktan çektiğim kırlar ve saf 
İıtanbul havası. Özlediiim &el61.zlik ve 
candan bir arkadaş ... 
Neclayı bir doktora muayene ettir

d:m. Bir takım il&clar verdi. Ve. bir 
müddet, mutlak bir istiraha.te ihtiyacı 
olduğunu söyledi. 
Doktonın tavsiyelerini mümkün ol

duğu kadar yerine geUrlyordum. Kız
cağız günden güne iyileşiyor, rengi ye
rine eeliyordu. 
Artık ona mazisini hatırlatacak en 

ufak bir imada bulunmuyordum. Scv
d.IA:i muharrirlerin kitablarını beraber 
okuyor, mevzuları üzerinde münakaş:a 
yaparak gecemizi geçiriyorduk. 

Ben de eski serseri. hayattan çekll
roit, vaktinde evine gelen bir adam ol
muştum. Bazan: 

- Ek.rem, derdi, hiç inki.r etme, be
nim yüzümden eğlencelerini ve belki 
de bir takım arkadatlarını ihmc.ııl edi
yorsun. Çok rica ederim, bent üzme
mek istersen, her alqam benimle ee
ceni geçirme. Git gez. e~:len. 

Israr etmezdim. 
- Peki, derdim, fırsat çıktığı zaman 

: İc
0

a;~ olmak ister misin?. kıdaı' 
Yıldırım çarpsaydı, belki bu Göıle" 

sarsılmazdı. Yüzü sapsarı oldu-. içiP .. 
ri bir canavar görmü, gibi korku 
de kaldı. Kekeleyerek: lrtl"' 

- Ben buna liyık mıyım? .. au.nıt 
kin var mı?, . O biİ "' 

İlk defa elini tutarak öptiltn· 
yülenmiş gibiydi. . tıyo"' 

- Neden olmasın Necla, ben ıs 
rum. Buna kim mini olabilir? 

- • • • d ıod•" 
- Seni eskisi gibi, hatta e'~ 5 red .. 

daha faz.la seviyorum. Yalvarırım-· 
detme. 

Uzun bir ıilkılttan aonra: ·~irı t 1' 
- Senin karın olmak beniın 1 

. fJ" 
büyük bir saadettir Ekreın, d•d;;..,;ııı 
kat sana l.i.yık değilim, beni. 
kadar bilmezsin. Ben bir yıJ;ı.o~f'fl·,6f 

GeçirdiAi korkuyu ve aleyhif\ ~3,·ı" 
1ediAi sôzlerJn tam mana!l'tnı "~ .,,.,t• 
mamakla beraber gülerek ceva. 

elim: Se•ı ,.. 
- İster yılan, i!:ter ak.reb ol 

viyorum, anladın mı, seviyorum. 
Uzun münakaşalardan sonra: 
- Peki!. dedi. ~t· 
Gözlerinde bir an. dü.nyanın en :glle • 

h insanlarının ıevıncı yandı. 
rimden öperek: biltt'~ 

- Beni her zaman için aHedo 1~ 
misin? dedi. Söyle? 1'füıterih 0 

istiyorum. 
- Her zaman için karıcığım· * .,,. ,.,. 
Nl.$8.n y•pmadık. Bir balta '° 

leniyonız. * ., .. 
Eve, "'beblnl aruayamadı~ :...,ı· 

kın tile döndüm. Necli rahel.61 .. ~.,ı· 
tı. lstırab çektiği belliydi. Gll~ 
meye çalışarak: d &il ,,,ı 

_ Nikahuruz yarın olacak t 

Ekrem? .. 
- Evet ama, sen hastasın 
- Hayır, birşeyim yok, geç<><· ~ili 
Neclim hasta olduğu 1tald•· 

dairesine gittik. 
Neş'ernizo son yoktu. .. jid ~ 
Gece, karımın atefl yukield1· 1~ 

içinde böyle ani olarak hasta ,)J"'' 
beni çok üzdü. BütUn ısrarı.ne r 
bir doktoı: çağırttım. do~wr:_ 
Kısa bir muayeneden sonra rııs s' 
_ Dostum, diye &e!llendl. ıcaır~ y~ 

hirlenmiş. Kurtarmaya da icnl< 
çok geç kalmıtsınız. ;.uıı· ı"~ 

Beynimden vurulmup dönd ~' 
clı • ı"' il' v,ıce manasını anlayama lıl 9ır 

birdenbire kafamda vuzuhlaŞIJ· • 
ll gibi karyolasına atıldım. u ),,p 

_ Ne yaptın. NeclA, niçln bt.lfl ~ 
tın? 1'' 

Sanki sözlerimi işitrniyordtl· 
kendine yava, bir sesle: . tıd"~ 

· d"ınl zeh" ~· - Onu da vtıcu u e 'pit .. 
hakkım yoktu. Benl namuslo 1' ,dl 

. b. . ·rn .,,.er• 
dın yapan ve temız ır ısı uı 

ma bunu yapamazdun. . ı/'"" ·· ıerJ Birdenbire doğruldu, goı )c. 
bir parsa benziyordu. Pa.rrn• lı" 
koparırcasıj sıktı. :zattl1 ~ııt' 

- Ekremıt faı.la yaşama~a uzDi.11.,.. 
kını yoktu. Beni affet .. Seni 
için... Ben bir yılanım! .. 

Peynir meselesi 1 ( ~ ~ L M A c!;} 
1 2 3 4 5 6 ~~ 

11 J 1 1 l•l- 1 J....Y 
2 I I 1 l•I I J...,.Y 
3 1 1•1 l•l_l~L-1 ı.-

Peynir~iler piyasaya 
mal çıkarmak 

istemiyorlar mı? 
Perskende peynir satıcıları dün Va

li Muavini Ahmed Kunkı ziyaret ede
rek bütün tavsiyelere rağ:ııen toptan
cıların kendilerine mal vermediklerin
den ııı:ikAyet etmlşle['dir. Vali Muavini 
vaı.iyeti Mıntaka Ticaret Miidürlüfüne 
bildirmiştir. Toptancı tüccarların yola 
gelmedikleri. görülürse bu1.hanrlerde 
bulunan binlerce teneke peynir p\ya."i.a
ya tıkarılacak ve aahibleri namına 
Fiat Murakabe Komisyonu tarafından 
tespit edilmiş normal kir ile peraken
decilere satılacaktır. 

Manifaturacılar hayali 
Ankaradan geldi 

Ankaraya gönderilmiş ol:ın manifa
turacılar heyeti şehrimize dönmüştür. 
Hevetin reisi, Ankaradaki tema~ları 
hakkında kendisile görüıten bir muher
ririmize tunhın söylemiştir: 

•- Ankarada bilha~ veni getirile
cek manifatura t'şyası için Ticaret Ve
k&letile temaslarda bulunduk. \'ekAJet 
İngilttreden btenlldi~i kotlar mal ge
tiril(&bileceitıni tekrar teyid etmi,tir. 
Yeni getirilccf!k mRllar icın VekAlet 
birinci ellere yürde 2, ikinci f'llere yüz 
de 6 kir kabul etmi~tir. Ür,üncü el 
olan perakendecilere aid :tir hiırsttleri
ni te~pit işi Fiat Murakabe Komisyo
nu tarsfından yapılacaktır ... 

Fiet Murakabe Komisyonu, ünümüz
deki pazartesi günü yapacağı toplan
tıda manifatura işini tetkik edecektir. 

Hukuk İlmini Yayma 
kurumunun konferansları 

Hukuk ilmini yayma kurumunun 
konferanslarına. bu sene bu ayın 23 ün
de başlanacaktır. Aynca her hafta salı 
günleri birer mevzu üzerinde radyo 
konferansları da devam edecektir. 

Konferanslar cumarte.<ıi günleri saat 
15.50 de Ankara Halkevinde verile -
cektir. 

4 1 I lm!J•I ~~ 
s • l• '•I ı 1 1•11111 
6 ı 1 1•1 •ı J-...r 
1 •ı l•I 1~11 ı 
s ı ı ı•ı ly.r

1
. 

9 I I ı l•I l_l.-Y 
ıı' 

Soldan sağa: Ç•l'ıl' 
1 - KedJdon ödü kopar • 

yüğü. 

2 - Keder - İştira lif· , 
3 - Nota - Li rniıılasın• ge ıııt ı' 
4 - Kftpalı olarak anlatJl13 .. 

hah gazetesi. 
5 - İkinci tahıs 
6 - Çabuk - Şöhre~ 

7 - Bir renk - Nota. tıetl 
ı~re 

8 - Parça ... Hastalığın ~ d 
9 - Namaz kıldıran - oer 

Yukandan ·~~ı: d•r<"' 
.k, el 

1 - Asıldan ıayri - I ın 
de 

2 - Kainat - Kederli 

3 - Nota - Su 
4. - Befnrsaklar - Zarnao 
S - Çabuk 
6 - Ağacın kolları - gpıpı 
7 - Bir uzvumuz .. No~· r!ltf • 

8 - Bir erkek ismi - };:ı'I lııf""' 
9 B ' k k . . - " " -ırereısmı g 

mazlık. 1 8 _/ 
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SON HABERLER 
Varşovadaki 

Yahudiler bir 

araya alındı 
Almanlar bir Yahudi 
mahallesi kurdular 

;arıova 16 (A.A.)- D. N. B. bHdi
~: Varşovada Yahudi mahallesinin 

41 
lrnası bitirilmek üz.eredi!'. Asır

di danberi teşekkül etmit olan Yahu
~~ahallesinin dıtarısında meısken 
~Uf Yahudi halk, son haft:ı]Ar zar
~j • resmi makamların en1ri üzerine, 
~Uı un~ukları yerleri tcrketmiı;ler ve 
~tıdi mahallesine ta'°ınmışlardır. 
-ltı<I! Y•lnız, Yahudi dükkinlarının 
~ 1~ le.almıştır. Bu nakil keyfiyeti de, 
bıııt:~le .meşgul makamlarla ticaret ve 
'Ustrı dairesinin kontr..:;!ü. altında 
~ lt edilmiş plin mucibince yapıla-

lıt. 

Yeni İngiliz Uzakfark 
ea,kumandanı 

b ll.•aon 16 (A.A.) - Yeni İngiliz 
tl.J~rk Ba,kumandanı Hava Alare ... 
~ Bto0ke Popham, Lonclı·adan me
~eu mahalHne giderken, yanında 
Iı, 1 Y erkAnı da bulundutu halde, 
>tr ta.Yl, Mısırı, Irakı ve Hindist:ını zi
~ ~t etmiş ve aon defa Birr:ıanyada 'l'lli Valinin mi!ıafiri olmu~tur. Ma-

l Popham dem.ittir ki: 

4-_·- Ziyaretlerim esnasında her yer
tıtk: •ıkerlerin ve halkın maneviyatını 
~! ll'lükemmel buldum. ABkerler ve 
'ı_ı~ l.afere emindir ve ufeıin kaıa
t!"ın.. kadar geçirilecek muvekkat 
~IUr:ler. her ne olursa olsun, bun ... 
"*olukkanlıhkla ve emniyetle kar• 

Ya azmetmit bulunmaktadır.• 

~ür Fransız kuvvetlerinin 
~ir harb gemisi kayboldu 
l~dra 16 (A.A.) - Hür Fransız 
~ etlerine mt'nsub bir h;ırb gemi!'i
~ kaybolduğu dün akşaın neşredi
~ '4a1<ıdakl tebliğde bildirilnıiıtir: 

"-~ Fransız deniz ku\'vetlcri lcu
\~ı, Le Peulmic karakol genıi~l
' dı.ifrnan tarafından bat.ırılmı'f ol
):~U teessürle bildirir. Ölenlerin 

ı •krabaıı, vaziyetten haberdar 
it. ~'~Ur. Bu geminin ltayba. Fran
~ lrııtiltere için zaferin alınma!lına 
"'a Alrnanl11ıra ve İtalyanlara. kartı 
~eltye devam hu.ıııı!lunda HUr 
~ 2 deniz kuvvetlerinin butiln •
' ı,.lıı k:ıt'i aımini ancak daha ıiya
~lattırace.ktır. 

~iraaı makinelerinden 
10k iyi neticeler alındı 
~t 'l'eklAeti tarafından getirtilıniş 
!\ı.ıt..~Od.enı z.lraat aletleri sayes~de 
'ıı;.""'uZUn başlıca ziraat b<>lgelerın
~i~llekl ha.ad sür'atle kaldırılın1' 
•ı..; alttadır. 
~~ ameliyesinin ikmalinden sonra 
"-. "'fı~ er tohumlama işlerinde kulla-
• ~l t.dır. Son bir ay zarfında Orta 
k.: ~ l.lrıun başlıca ziraat bölp:eleri o
~~lt.ı.ra, Polatlı, Elk.işehir, Konya, 

~ıtı. r \'e Yozscadda 40,000 dönüme 
~ti tohuml<1nmışhr. 
~ Ankara kaza ve kôvlerinde 
~~ tlı:rne işi için Ziraat VekileUne 

\ttı.~:at t>ek fazlalaş:mı,tır. 
'-.~ taraftan pancar ek.imi yapıl:ın 
ı\'1'r~ •o.ooo donümlük .. hada ma
"' ll\~ hafriyat yapılmıştır. Sürülen 
~ln ntn başında bilhaua Porsuk 
~~ •u. hasmı, olan kısımlan gel
~t · Sı.lrülmeıd son su baskınları 
\i. "-d.i ~k ti.vade miı.şkülleeen Por
~ .tinde makinelerin büyük fay-

0rtilrnüetür. 

~~' -
11

1
. Mırantın yıldönümü 
ı~;ııe· 1' ,. ıt~~rin , udi ve bestekir Hıran 
it, ~t ~.•Yatının yirminci dönüm 

~~da, d &un Taksimd~, Mak~ım sa-

İspan31aya 
Amerllıa bir 
nota verdi 

Nota, Tanca'da 
askeri kontrol 
tesisi hakkında 

VasinJ{ton 16 <A.A.) - Hari
ciye Nezaretinin bildirdiVne gö
re, Amerika Birle,Jk devletlerinin 
1'-iadrid Büvük Elci..s.i . Tanca en
ternasyonal mıntak1111 ında a!keri 
kontrolün teıi5i hRkkında İsl)11n-

I v~l . hüktımetine bir nola ver -
~tir. 

Tarant Mussolini, 
hezimetini itirafı 

cesaret edemiyor 
Londra 16 (A.A.) - Daily Teleııraph 

ıaı.ete5l şunlan yazmaktadır : 
Mussolini zavallı milletine, Taranto 

ve Bari dcııiı Ü!>lerine yapılan akınlar 
esna11nda hombalann husule µtirdi~ 
feliketli zıtviattn yarı~ını bile itira1 et
me:':e cesaret edememektedir. Keyfi
yet, Mu.ssolininin tôndünmiye~lf ya
kıcı bir et•~in baılamı, olduı:?;unu JZÖS
terir. Mussolininin sö1 sö;·leyicisi Sin
vor Caydn izahnt vermeıle mt'mur e
ililmictir. Ya7.tlı~ ~evler. vı~ıld~rnalar
..ı;ı.n ibarettir. Bu vıı.ılda m~lar, İtalyan 
~ ... ,.Jf't rİt"alinin İt ~l vsı vı dü~iirmüı, ol
.ıvklııın va,.lve-tff'n dro1~vı dolan en
di~lf'ri ilade ebnektedir. 

Hitler'in. İtalyan milletinin en alır 
taıyika maruz kalma.mu keyifle mi, 
yoksa Utihfafla mı karşılıyacağuu ta
yin ~tmek ise oldukça mü$kül bir me
seledir. Endü~trisinin h ırpalanmasile 
hirldet1enmit olan Berlinin bu mütte
fiki icin büyük bir itiba.r l(östennesi 
pek muhtemel Jtörünmemektedir. 

Hayal pahalılığını 
önleyecek tedbirler 

{Baştarafı 1 inci salıllcde] 

!IW'et1e Piya!lada tedavül eden para 
mik.~arı yeniden çoialtılmıyacakt.ır. Te
d.avül eden para miktarı çojalmasının 
fia~Jarın l'Ükaelmesinde bellibao.h bir 
amıl oldutu gözönünde bulundurulursa 
devlet maa.raflarının tenkisi yolile ha
yat pahalılıiına muhte1i1 cephelerden 
taarr~ edilebileceii kolayca anlaşılır. 

Fiat yükJelmeıinin ~sa.alı sebebı o
lan f'aıla talebin azaltılması için yalnız 
devlet m .. raOarını k.wnak (yani için
de 

4
bulunduiumuz tarUe.r içinde fev

kalade tahsisatı yalnız. millt müdafaa 
ihtiyacları için kullanmak ve umumi ve 
hususi bütçelerde tasarruf temin et
mek) hathba,ına klfl bir tedbir değil
dir .Halkın da, bugün yaplıiı gibi mal
lara hucum yerine, aı.amt tasarru!a ri
ayet etme.si li:ıımdır. Ancak halkın 
rı;a~tara hücumdan vazgeçme.si ve istih
lôlı:ıru kendi ihtiyarile tahdıd etmeslle 
teleb hacminin azalmuı müeuir bir te
kil alır. Harb veya harb baz.ırlığt za
manında tasarruf. vatan müdafaasına 
doğrudan doğruya yardım eden blr mil
li borcdur · Halkın eskisinden daha kuv 
vetli bir tanda tasarrufa dörtelle sa
rılması için yalnu tavsiye ve propa _ 
ganda ki.fi bir tedbir değildir. Fiatla
rın daha ziyade yükselmemesi dolayııi
le Uı.s.arruf edilecek paranın kıymetten 
dü,memesi için müessir ve seri tedbir
ler alındığı halka iz.har ve İlıpat olun
malıdır. 

Hayat pahalılığının önüne geçecek ve 
fevkalide vaziyetten mütevellld yükü 
bütün vatanda,lara adalet dairesinde 
tevzi edecek bir tedbirin de 1erbest 
meslek erbabının ve bilhassa tüccar ve 
98nayiciler kaı.ancırun harbden e\'vel
Jci seviyeye ircaı olduğuna bu saha
daki nefriyaturuıda evvelce işaret et
miıtlk. Bu tedbirin tatbikatta nekadar 
güçlüklerle kartılatacatını bitiyoruz. Fa 
kat miltehamalardan ve piyasa itlerini 
iyi ka\'ramış J)l'atis)'enJerden mürek -
keb bir komisyonun ciddt tetkikler 
neticesinde kolay ve müessir bir tedbir 
bulacağı kanaatindeyiz. Karilerimizin 
de bu husustaki düşüncelerini neşret
meyi bir vazife telikkl edlyoı.·uz. Oku
yucularımızın bulduktan formülü 
mümkün mertebe kısa bir şekilde ya
zıp aaıetemize göndermelerini rica 
ederiz.. 

\.~c.ıkierlj san'atkirın dönüm yılı 
~,it1.t'\ .... ı:lr, Bu münasebet!e memle
"tı. ~nınmıt bir çok saz ve söz 
\..,,:da iıtiraklerl teınlıı edil
• ~erilmekteclir. 

~ARBAROS 
~Yazan: 

1-~T~:••tırıımı• Ekrem Reşid 
• tefrika 

Tefrika No. 
30 

'<.t 
~"l. &.t:u~il?\lriı bulm~k kabil olma- ı le kartılaıdı. Cezairde, Cenine aara -
,,;~t\ ıca:hhas heyeti, tıtreyerek Bar yında mU.a!ir etti. Şimdi iki kardet a
~ fıt-a..t tı.1onda yere kapandı, af di- rasında ocağın kurulutu hakkında çı
~ ~lr~duı.!U~ünde Hamid; e'ir e- kan ihtil&ftan eser kalmamıştı. Çünkü 
~ li Konderece~inl vadetti. ne Hıurın, ne de Orucun temiz ka1b· 
't ~ rı-.1,~llrın burada yapacak bır Işı ierinde birbirlerine karş,ı besle)·ecek ne 
\t dtıl'tıe:ıt' ltasen hır an ev'J'el Tedle- kir~ vardı, ne earaı.. Hiddetli, ıiddetli 

,., & 1~rı •rıu ediyordu. Şehrin ef- olmaıoına rağnıen Oruc, asabiyet. fırtına 
~ıt..fi.rı ll"lı hu:r.urun.1 cclbeyledi. sı geçtikten sonra, icabında kusurlarını 

" '-•l\h·~lt rnünasebat1nızı kesece- itiraf edenlerdendi. Lüzumunda kuvve-
~)o tıd ediy,,r mu!ıiunuz? · tlne müracaat ettiği Hıı.ırdan timdi, 
"'.) haı tu:ı Ya mevlAnı ... ediyoruz.!. kendbinin küçüğü oldu~ halde, akıl 
~htı:e Cenııı.bı 1-IAk •i7:!ere rahat danışmakta da terMdild etmiyordu. 

rJ ihsan eylesin .• Biı gidiyo· - Biz bir türlü buralarını idare ede-
·~ mlyoruz, halbuki sen Tedle!l'de kıaa bir 

,~ll'ı, Yerlilerin duaları, minrıet zamanda asayiş ve emniyeti kurdun ... 
t,.~tt : hhterine tercüman olan a- Bunun sırrı nerede? .. Acaba bizim ek
~, ,~asında Barbara! ,en1ilerile " l~imiz. ıedii:imiz nedir? .. 
~- dtt Yolunu tuttu. Hızır da cevab veriyordu: 
~it~ . * . - Her villyete ~lıtibler ve e~er 

' l'enı bir zafer ili.ve edip '. nyın etmek a:erektır . Her vtllyet emınl 
ı. Oruc, büyük bir sevine· ol viliyetin ha.nelini. ya.zıp huıl ve 

1 
Fransa ve 

Norveçe 

hava akınları 

Mühimmat depolarına 

isabetler kaydedildi 

Londra 18 (A.A.) - Hava Nezareti
nin İstihbarat Servisi, perşembeyi cu~ 
maya bağlayan gece, Norveç ve Fran
sadaki düşman tayyare meydanlarına 
kRrfl yapılan hava hücumları hakkın
da aşağıdaki tafsilatı vermektedir: 

Blenheim tipi bombardıman tayya
relerinden mürekkeb bir grup, Fran
sada Breenyafa Vanncrs~Meucı:ın tay
yare üssüne taarruz etmlttir. Mütead
did tam isabetler. tayyare hareket ve 
daiılma yollarında bir çok yangınlar 
çıkarm~hr. Tayyare meydanına yak
latmakta olan bir tren, mitralyöz a
letine tutulmuttur. Başka bombardı
man tayyaresi çupları, Amicns'in şi
mali şarkiısinde Saint - Leger tnyyere 
meydanına kısa fasılalarla birbirini mil 
teakıb hücumlar yapmı-tlardır. Norve
çe gitmiş olan Hudson tipinde bom
bardıman tayyareleri, çok fena hava 
şeraitine rağmen Stavenge.r t;.yyare 
meydanını bombardıman etmi,lerdir. 
Pilotların hepısi, bombalarını hedef da
hiline atmadan evvel, hedefi tam ola
rak tespit etmişlerdir. Alçak b\.llutlar 
yüzünden, bombardımanın neticPlerlni 
müşahede güç olmu,tur. Fakat bir tay
yarenin attılı bir seri bomba, bir mU
hlmmat depasuna isabet ctrni1Ur. 

Karol'ün emlaki 
musadere edildi 

Belgrad 16 (A.A.) - Bükreıten alı
nan haberlere &öre. aabık Kral Ka
rol'un Rumanyadak.i eml.iJd, Rumen 
Adliye Nazırının emrile müsadere e
dilmiştir. 

\Mısır 
Parlamentosunun 
Açılışı Münasebetile 

[Başmakaleden de,..m] 

li devlet ve millet telill;si, bir 
çok memleketlerde barka türlü an 
laıılmııbr. Bize göre iatiklal ken
di topraklarında bir milletin umu
mi ve yükıek idaresinin muılok 
ıurette balc:im olması demektir. 
Düıman bir millet. otdulan har
bederek ve memleketi tahrib ~de
rele gelir, bir yerde yerle•ir ,. e 
bütün memleketi uptetmek için 
daha ileri lfİtmek isterse buna kar
tı ancak silahla mukabele edilir. 
Edilmedii!i takdirde devletmi • e
ıas unsurlanndan en büyüğü kay· 
bolur ve bu devlete de müstııkil 
devlet namı verilemez. Bövle bir 
devlet, daima yabancı devletlerin 
ihtirasabnı kendi üıtüne c~lbeder. 

Mısırda on yedi milyondan 
fazla msan vardır. Bu kadar ka
labalık bir memleket, kendisini 
müdafaa etmek İçin bir milyon
dan fazla aıker toplayabilir. 

Medeni hayabn bir çok safha
lannda havli ileri adımlar atmır 
ve ,....k milletleri içmde tebarüz 
etmi, olan Mısırın askerlik mese· 
lesine neden ehemmivet verr.ıedi
iine ve neden hili ltaly.•n laar
ruzlannı lnırilizlere kartı bir hare· 
ket diye t~fsir eıtiirine hayret et
memek elden gelmiyor. 

Bir memleketin yükıek hukuku 
valnız k•nİf ve müreffeh ıa1on
larda deiil, kan ve ates karıısın
da müdafaa edilir. Kendİ!'İ kür\;k 
ve fakat ruhu çok biiyijk olan Yu. 
na"tstan, bunun en yeni bir misa
lidir. 

Biı:im kanaat ve hissivahmıza 
röre, Mısırda bövle dü•iinen nek 
cok vatanperverler vardır. l1te 
bunun için meıaisine taze bir be .. 
vecanla harlayan narlamentntla 
bu bis•İvıtıhn t~v-'1ür ve galebe 
edeceğini ümid edivoruz. 

Necip Ali KOCOKA 

mahsulünü bile, ta kim hasılı nedir, ona 
aöre asker kullanıp harcede._ 

1517 senesinde koca Barbaros, bir 
memleketi iyi idare edebllmek için nü· 
fus ve emlikin tahririni, yani nüfu• 
aayımını elzem görmiiftü." 

* Barbaro!llar Cezaire asayit ve intiza-
mı iadeye çalışırken, Tenes kalesin
den a:ece firar eden Hamid, İspanyol 
kuvveUerine dayanarak Telmesan hü· 
kümdarlığını ele geçirdL Buna muka
bil. her sene Oran'da bulunan İspanyol 
lara oıı bin altın, 14 re'ı •yarar at ve 
cümle esbabile 14 nefer karakol ve bin 
bek3.r ve on bin koyun ve on bin kile 
bu~day• vermek üzere cizyeye bağ
lanmıştı. Hamid, İspanyollara kartı o
lan bu taahhüdünü yerine eetirmek 
için vergileri arttırdı. Bu yüksek ver
gileri ödeyemiyen biçare halka çok geç 
meden lfİddet ve zulümle muamele et
meğe baııladı. 

Birinin ismi Mes'ud, dlğerlninld Ab
dullah olan iki kardef, Hamide insaflı 
davranma!ını tavsiye etmeleri üzerine 
hapse atıldılar. Telmesan'hlar da bir 
kaç hafta zarfında yeni hükümdarları
nın ne derece hain, ıaddar, ve :ıalirtı. ol
duiunu anladılar. Her gün vahameti, 
fecaati artan bu halin önilne geçmek 
.llzımdı. Buna da yeaine çare, Barba• 

Mekteb maçları 1 

başlarken 

hakem meselesi 

Yarın 
lik 

yapılacak 
maçları 

1 Siyasi icmal 1 
İtal11an· 
Yunan 
Harbi 
ıtalyanın Yunaniataıı taarruzu, her .. 

sevden evvel bunun bir maceradan 
ibaret olmadıit hiMJnl verir. Bunua1 

mihverin harb p!iııınıla yeri olman 
calib olan ihtimaldir .Bwwnlıı benber 
harbin ilk aalhuı Yunanlılar için par• 
lak sayılabilecek zaferlerle kapaıuruş· 
tır. Üçüncü Alp lırwuuı ı.u,ı kaza
nılan zafer, fimaJ cephesinde Arnavud .. 
luk a.ra.W..de ileri bankete devam, 
Görlcen.in. muballlrası, Epirde Kalam.as 
!'ehrl üzerinden Yunan aruisine ,ireD 
ltalyan lut'alennuı reri7e çekilmeol, 
vaziyetin ltalyanla.r için bir ha) li ruuilı: 
oldutunu 1"östermektedir. 

Maçların iyi idare edil· 
mesini de düşünmeliyiz 
Yüksek Hakem Komite!ll, g~çenlerde 

yaptığı bir tebliğde , her bölgenin ha
kemlerini ayırmıf ve Hin e!mf,tt. Ye
rinde bir iş olarak yapılan bu tasnif, 
bilhassa bölgelerdeki hak~ml~rin çok
luğu ile, gerek bizi, gerek djğer ali
kadarları tatmin etml~tir. 

Ancak listenin alhnd<1kl not. nazarı 
dik.katimlz.i celbetmişti . Hakem kursla
rını ikmal edenler , bir sene nrtmı.edlik 
devresi geçireceklermif; bu da güz.el 
ve yerinde bir karar; zıra hangi işte 

olursa olsun staj dalına iyi netkc ver
miştir. Prensip itibarile hiçbir tenkide 
18.yik: olmıyan bu kararın tatbik ,ekli 
de ayni notta izah ediliyor ki, benim 
zihnim buna biraz takıldı. Hakem ne.m 
zed.leri, tecrübe devrelerini, ikinci ta
kımların ve rnekteblerin maçlarını i
dare ederek geçirecekler ve bir sene 
sonra lig maçlarında hakemlik etmek 
hakkını kazanacaklardır. 

Namzedlerin stajları için neden mek· 
teb takımlarının maçtan münaslb gö
rülsün? Lig maçlarını oynayan takım
larımınn kaçı mekteb takımlarına faik· 
tir'! Geçen sene Galatasarayın, Boğaz
içinin, İstanbul Lisesinin, Haydarpaşa
nın ve bu kıymt'tte daha bir çok mek
teblerin gösterdiği futbol kalitesinin 
ıeviyesini kaç kulüb takımı geçmiş ve 
hele ne kadarı buna erişebilmiftir? 

Futboldaki değerleri bakımından ku
lüblerimizd@n aşağı olmıyan mekteb
ler, ehemmiyet bakımından da ihmale 
liyık birer teşekkül olamezlar. Şim
diye kadar kulüblerin yetiıtirdili bü
tün futbolcular, futbolun ilk bilgilerini 
mekteblerde kendi kendiler!ne öğren
mifler ve kulübler de bu kütlelere da
yanarak oyuncu yetiştirmi'}lerdir. 

Her iki bakımdan da llikoyıd kala
mıyacağımıı. mekteb maç:aruıın batka 
bir hususiyeti daha var: Bu maçların 
h8.d derecede bir heyecan içinde geç
mesi. 

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikta
tm birbirlerile yaptıkları maçlardan 
aayri istanbulda heyecan veren futbol 
müsabakası var mıdır? Halbuki mek
teb maçlan, yüı.l•rce talehfonin ayni 
temenni ile stada gelmesi ve hunu co
tarak izluır etmeslle daima uğultulu 
bir tekilde oynanır. 

Hakemin kıymeti, iyi takımların, ya
hud taraftarları az olan t.eşekküılerin 
oyunlarını idare ederken değil, heye
canlı müsabakaların gürültüye meydan 
vermeden cereyan etmesini temin et
tiği vakit anlaşılır. Sonra da. b;z gele

lim, birinci kümenin sönük. ikinci kü
menin derme ç.atma takımlarını , mek
teblilerin yaptığı meraklı ve alikalı 
maçlara tercih edelim? 

Bu karan verenler, belki; •esasen 
biz maarilin işlerile uğraşmağa mec
bur değiliz.· diye kendilerini mazur 
göstermeğe kalkacaklardır. 

Böyle bahanelere de kulak asama
yıı.. Maarif, kendi te~kküllerı içinde 
futbol hakemi bulsaydı, beden terbi
yesi "teşkilcitından i!temeı.di . Buiamadı

lına ve beden terbiyesi teılcii8tJnın da 
bunu temini kabul ettiiine göre (ediyor 
çünkü elikadar olup mevzuu bahis ka 

rarı vermiştir). Bu h·in liyık oldu&u 
alaka ile karşılanması icab eder. Bu 
onun, bunun işi değil, hepimizin işidir. 

Mekteb maçlannı fınıat bilip, ha
kem yetiştirmeği değil, iyi hakemlerln 

mevcudiyetini fırsat bulup mekt.eb maç 
lannın iyi idares1n1 dii.fünmeliyiz. 

Mekteblerde gôrlilt'n büyük spor •
llkasıru iıstismar etmiyelim; onları tec
rübe tahtası yaparak üc beş hakem 
namzedinin stajı uğurunda feda etml
yeJim. 

.o halde hakem namzedleri nasıl 
tecrübe görecek· diye ehemmiyetli bir 
sual sadir olacak olursa, onun da ce· 
vabı şudur: 

cVarısınlar ikinci takım maçlarını ve 
ekserisi futbol karikatürü yapan ikin
ci kün1e takımlarının eğlenceli oyun
la.rını ida.re et.sinler!• 

Fünı1.an TEKİL 

roalardan imdad t.aleb etmekti. Vakit 
dardı. Çünkü yakında Ceıaire kartı 
İspanyollarla birlikte yapılacak bir se
ferin haıırlıklarına ba-flanmııı:tı Telme
san'lılar gizlice ve alelacele Ceı.aire 
bir heyet gönderdiler. 

Heyeti kabul eden Oruc, mufHUl 
malümat elde etükten sonra Hwrın 
bulunduğu daireye geldi. Oruc tite' 
püskürüyordu. 

- Telmesan hükümdarı, hain kafir
lerle tedafüt ve tecavüıi bir ittifak ak· 
detıni\t. Bu ittifak bize karşıdır!.. Sefer 
hazırlıkları her iki tarafta da ba)fla· 
mış ... Kafirler deniz.den, Telmc~an hü
kümdarı hain de karadan Cezrıire hü
cum edeceklermiı;.. Hemen kılıc ku
f8JUTlak gerektir. 

Hıı.ır bir müddet dü.tünceden sonra, 
son derece sakin bir eda ile: 

_ Her şeyden evvel tUrarun toplan· 
muı lıizundır ... dedi. 
Kardeşinin bu cevabı karşııında 0-

ruc tatırmı:ştı: 
- Ne diyorsun?. ŞO.ra mı? .. Ne ,u-

rası'?. 
Hızır ayni sükO.netle devam elti: 
- Memleket ş\lrası ..• 
Orucun ş.a$kınlığ1 bu sefer hiddete 

münkalib olmuftu: 
- Memleket şOrası da ne demek! .. 

Galatasara» Vela ile 
bu halta JıarşılaşıJ;or 

Lig maçlarına bir haftalık teahhur- ı Antrenör timdilik bir tecrübe devreıl 
dan 10nra, yarın devam edilecektir. Fe geçirmek için takımı çalıştırmaktadır. 
nerbahçe ıtadında Fenerbahte ile Bey- Memnun kalınırsa konturat yapılacak
oğluspar, Galatasaray ile de Vefa kar- tır. 

ş:ıl aşacaklardır. Şeref stadında Altıntul SiPAHİ OCAGINDA 
ile Süleymaniycnin, Beykoz. !le Topka
pının ve Betiktaf ile de İstanbulspo
run maçları vardır. 

Yarın Sipahiocalındı :sivil ve askeri 
binicilerin iştirak.ile konkurlpikler ya
pılacaktır. A18kadarlar bu hususta ha
ı.ırlıkh bulunmakt.-dırlar. 

VOLEYBOLDA, İSTANBUL. PER
TEVNİYALİ YENDİ 

Fenerbahçe - Beyoi:luspor maçı, haf
tanın en sıkı müsabakasıdır. En ön 
plindaki üç dört takımdan biri olan 
Beyoğluspor karşı.&ında, Fenerbahçe iyi 
bir oyun oynamak ve maçı kazanmak İstanbul ve Pert.evniyal liseleri, dün 
için çok çalıf?Ilak mecburiyetindedir. İstanbul li~si bahçesinde bir voleybol 

maçı yapml,flardır. Bütün muallimlerin Bu&Un için asıl kadrosundan eksik o
lan Fenerbahçeye karşı Beyoğluspor 
da en iyi bekinden mahrum olarak oy
nayacaktır. 

Beşikta, ile İstanbulsporun, Beykoz 
ile Topkapırun yapacakları nıaçların 

da aıkı ıeçeceği anlaı;ılmaktadır. Kara
gümrük ve Anadoluhlsar sahalarında 
da ikinci küme maçtan vardır. 

FE:-rnılBAHÇENİN ANTRENÖRÜ 

ve talebenin huzurunda yapılan ve ba
rareUe takib edilen bu maçta İstan
bul lisesinin Vedad, Salihaddin, Ne
cati, Hakan, Aydın, Mehmed (Sadun) 

dan mütetekkil takımı Perte:vniyalin 
Sabahadin, Cudi, Süleyman, Sıtkı, Sa
di, Niıameddinden mürekkeb takmu-

111 15 - 4, 14 - 16, 15 - 9 tle yeruniıtir. 
İstanbul liıeainin atletleri, yarın aabah 
Fenerbahçe ıtaclında ıür'at ve yanm 

Fenerbahçenln bir ecnebi antrenör ne mukavemet ve m8nia kQf'..ıları yapa
zareti altında çalışacağını bildirmiştik. caklardır. 
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BUGtiNKÜ PROGRAJll 

18,00 Program, 18,03 lü.dyo caz or
kestraaı, 18,40 Türk müziğinden folk
lör örnekleri. 19,00 Konuşma, 19,15 Mü
zik, 19.30 Ajans, 19,45 Fasıl heyeti, 
20,15 Radyo ~azctesi, 20,45 Beraber 
şarkılar, 21.15 Konuşma, 21,30 Radyo 
salon orkestrası. 22.30 Ajans, 22.50 
Cazband, 23.25 :23,30 Yarınki proaram. 

PAZAR 17/11/940 

9,00 Program, 9,03 Müzik, 9,15 Ajana, 
9.30 Müzik, 9,50 Ev kadını. 

12.30 Program, 12,33 Muhtelif tar
kılar, 12.50 Ajans, 13,05 Halk türkü
leri, 13,25 Radyo salon orkestrası. 

TEPEBAŞl 

$EHİ11 
TİYATROSU 
DRAM KISMNDA 

Bu gece şaat 2tl,30 da 

Ayak Takımı Arasında 

KOMEDİ KISMINDA 
Gündüz saat 14 te 

ÇOCUK OYUNU 
Gece saat 20.30 da 

D A D 1 

Sinemasında : Güzel 

TYRONE POWER 
ve sevimli 

SONİA HENNİE 
Muhteşem mizanseni, ca:tlb mevzuu 
ve varyete ve t.m$Z:olarile seyirci

lerin .-özlerini kamaştıran 

KARLAR 
ALTINDA 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

Güzel filmde yeni 

ACK TO BACK 
Dansını dana ediyorlar. Siz de 
~diniz ve bu eitlencell ve neş'ell 

süper filmi ıorünüı. 

İliveten : FOKS JURNAL son 
dünya haberleri. 

BuR\ln saat 1 ve 2,30 da 
tenzllltlı matineler 

Zayl - 937 senesinde Haydarp. .. 
orta (6) ncı ı-ınıfından aldıi;ım tasdik
nameyi ıayi ettim. Yenisini çıkarac.a
A;ımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Kadıköy Recaizade sokak No. 68 da 

Müfid ?ı.1eram 

Bugün SÜMER Sinemasında 
l\luhtetem bir dekor lçlnde çevrilen «iiuıl ve ne,'ell 

PARİS DELİLİKLERİ 
Franıız filminde: DUnkU PARİS ... Barbden evvelki PARİS ... 

Gülen ve dinıJ eden P ARİS'l KÖrecekshdz. 
Bat rollerde: Meehur Ray Ventura ve arkadaılan Cazının itilraklle 

MONA GOYA - COCO ASLAN 
Pariste çevrilen ve lş,ızallnden 3 hafta evvel ikmal edilen bu müstesna 

(ilmi görünüL Bu~ U3t 1 ve 2.30 da tenı.tllth 

Fakat, Yunan harbinin en mühim ne· 
ttcesl, hiç tüpha yok ıd, bütün Yunan 
adalannın. deniz ve hava üslerinin, 
İncillere kuvvetlerinin lstilaclesine 
billiil açılmış olm.asıdır. Akdenizdekl 
Yunan üslerinin ehemmiyeti aşikardır 
ve İnflllzler bunlardan uarui nispette 
bıtifade etmenin yolunu pekila bili
yorlar. Taranto limanına üstü.ate yapı
lan bukınlar ve bir çok İtalnn .. hlc
lerlnln müeu.lr 1Urette bombanlıma.nı 
bu mü!Ahazayı teyld eden hidloeler
dir. 

Aılrlyatlk deniıi dahi arltlı: İtalyanlar 
için pek t•hlikell bir mıntaka olmuı· 
tur. Ama ... "UdJuktaki İtalyan ordusunun 
muvasala hattı her an İngiliz deniz "oe 
bava kuvvetlerinln tehdidi altmdadır. 
Anavatandan Amavudlufa her türlü 
nakliyat ıüphe yok ki pek büyük müı
külit anetmektedir. Hele YunanlıJar. 
fimdiki taarruz kudretlerini bır müd· 
det daha utumak değil, devam ettir· 
aeler bile, arlık İtalyanlann 1.'unanista
n.a ka111 1 tekbaşlarına bir ufu kazan
mak ihtimalleri pek ualır. 

Napoli, Draç. AvlonJll. Taranto ve 
aair devamlı biicumla.nn her iki taraf 
için do bü7ük eheııımiyetl vardır. 

Hava muharebeleri: 

Alman, İnıiliz ha\i& muharebeleri 
sürekli olarak ve ayni tiddetto 

de\dm ediyor. Dün de 150 Alman tay• 
yaresi Londra üzerine ıenİ.f mikyasta 
bir ha\·a taarruzu yapmqlardır. Fakat 
artık hava hücum1arııun tahribah es .. 
kisi ıibi müe•sir olamıyor. Çünkü tec
l"Übe hücumların tesirini aıa1lnıaktac1ır. 

Bu hava muharebelerinin eu mühim 
tarafı, adcd faiklyctine r•~'lllen, AI.
mani.arın İnıUlzler nispetinde bir ha
vacılık kabili)·eti ıösteı·emenli'lerinin 
tezahür etmesidir. Buıün artık aded 
faiki)·eti meselesl de Amerikan yardı
mile ehemmiyetini k:ıybolmektcdir. 
Almanların me,hur Mcsscrclımidt .. 

lerine karşı İnciJiılerin ç1kardıklan 
Spltlire'ler çok mühim neticeler aluu, .. 
lardır. Buıün a\'Cl tayyaresi olarak en 
mükemmel modt'ller bunlardır. 
ŞimdJ in~liı: hava kuvvetleri Ame

rikan Bollng fabrlkalannda imalfttı 

bitiriJmekte olan 80 (Uçar kale) nin 
yarıslle daha ı.iyade kuvvetlendiril• 
mektedir. 

Mm. 

Kızılay pulları 
Kızılaydan aldıiımu: bir mektubda: 

Kurum tarafından cemiyete yardım ol· 
mak üzere vapur ve sinema gişelerin .. 
den bileUerle beraber verilen pullann 
behemehal yırtılmUı rica edilmekte -
dir. 

Yeşilar Genelik 
fUbesinin kongresi 

Yeşilay G•ncllk fUbesi 24-11-940 pa-
1.ar günil Eminönü Halk.evinde onuncu 
yıllı kkongresini yapacaktır. Her 6ene 
çahtma sahasını biraz daha genişleten 
bu tetekkül ton tenelerde Anado1uda 
kök salmıı vaziyettedir. 

Yrşiliy Genelik Şubesi umum U• 
tlblliinden: 

Onuncu yılllk kongremiz 24-11-940 
pazar günü saat onda Eminönü Halkevi 
bir.asının yeni aalonunda yapılacaktır. 

Bütün illkü arkadatUınmız:ın gelmesini 
ülkü bağlılıklarından dileriz. 

Sinemacılık ileminde hiçbir filme naaib olmıyan blr rajbet kazanan 

BALA LA YKA 

EŞSİZ BİR 
MEl-'EK 

MUVAFFAKİYETLE 
Sinemasında 

DEVAM EDİYOR. - Seanslar: 1 • 2ı30 - 4,30 - 8.30 ve t da. Num•ralı biletleri evvelden aldınnız. 

Ben memleketin mutlak hükümdarı de 
ğil miyim? .. 

Orucun atefll sualine Hızır, toiuk
kanlıhkla cevab verdi: 

- Evet ... Sen buranın hükümdansın, 
mutlak hükümdan ... Ancak unutma ki 
bir hükümdar keyfine göre hareket 

cdemeL.. Ettiği takdirde memlekeUnl 
fellkete sürükler ... Eskiden ıerbestUn, 
kimseye hesab vermek borcW\ delil'" 
di... Şimdi bir devlet reisi oldun ... Em
rin altında bir heyet var ... Sen ancak 
bu heyete, yani memleketJn bilyük 
memurlanndan mürekkeb .O.raya da
yanmakla memleketi idare edebilirsin ... 
Yoku beyhude ... 

Oruc Hızırm bu sözlerinden bir ,ey 
anlamıyordu. Daha dolrusu anlamak U; 
temlyordu. Bunu gören Hızır başka de
liller kullandı ve dedi ki: 

- Girişecelimiz bu harbin flmdlye 
kadar yapmış olduklanmwlan çok 
farklı olacağını unutma ... Şimdiye kadar 
kifirlerle cenkeyledlk. Telmesan'a kar~ 
şı bir hareket, dinda,ıara k:ar•l bir ha
reket demektir. Bu hareketi kendi ha· 
tına emredersen belld memlekette hot
nudsuzluklara, battA Uyanlara meydan 
verirsin! İyisi mi tO.rayı topla, kart.rı 
al •. 

(ArkııAı var) 

~:~:~ ~~:~:~J * BİZiM CADDEDE ÜSTAD BOL- ı tonunu fabrikalarımız veriyor, geriyo 
LUGU... kalanı Ja nasıl olsa buluruz. Fakat 

Evvelki gün bir ıazete birkaç e .. r 1 tel&.rılar ihtiyaçlarından fazla .. ker 
aahibi aenc bir muharrire •Ustad edik-· toplayarak, kilere yığıyorlar ve mem· 
diyordu. Gazeteciler arasında Uşt.ııdın lekette bir şeker buhranına, hatta fi .. 
ne kadar mebzul olduiunu bilmiyen- atların artacaiı rivayetlerinin çıkma"' 
ter hayrete du.erler. Hatt.i merhum sına .ebeb oluyorlar. 
ıair Ahmed Haııim bile bir gün bir Böyle bir devirde ağzımızın tadını ka 
idarehanede İranlı çaycıya: çırmanm da bir ihanet olduğunu on• 

- Üıtad b\u iki çay! iare öğretmeliyiz. 
Dendiğlm işitince, biılm caddede * SERMAYESİZ TİCARET ER• 

üstad bolluğunu ve kimlere illtad den- BABI .. 
diğuıl öjrtnmif: Acaba dilencilerin takibi ıeVfedl mi? 

- Papucunuru ~peyim; bir daha Öyle olacak... Bunlardan bir kovu~• 
bana üatad demeyiniz! 11nmif olanlar, teker teker ve tenha 

Diye yalvarmıttı. ffiçbir dostumun sokaklarda ıörünmeya bqladıler. Tl 
bizim caddede U.tadhla t.erflini temen.. uzaktan. a:elenlerin memur olup olma 
ni etmem. dıklarıru tetkike koyuluyor ve korka * AGZlMIZlN TADINI KAÇI • korka ellerini açıyorlar. Bazıları da iki 

RANLAR.... kibri\ uzatarak: 

Ejer bazı maddelerin yokauzluğunu 
veya kıtlılını çekiyoraak, kabahAt ne 
memleketin, ne idarenindiri halkındır. 
Tel!tı:ı halkın., 

Bütün memleketin yüz, yüz on bin 
ton tekere ihtiyacı var. Bunun 96 bln 

- Allalı nzaaı içini-
Diye ticaret perdesi arkuında dile• 

niyor. Bir kibrit kutusu aabn alm!\.,ı~ 
bunJan a!lll memnun etmiyor. 
Scrmayeılı. ticaret dururken, yıizde. 

on ticarete naııl razı olurlu'f - B. S. 
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yarattığı esere hayal ve hareket verebilir ... 

Bette Da,·h, Leslir Howard, Oli\'ia de Haviland .o Gecenin 
Rüyası· filminin bir sahnesinde 

' n ünya üzerinde her meslekten bi.r en canlı misalidir. 
çok insanlar bulunduğu halde1 Sonra .. Olivia de Havilland ıçın bir 

bunlar arasında nazarı dikkati celbe- çok kusurlar bulduk. Fakat onun bize: 
den ve muvaffak olanlar, sayılacak •Kaptan Blood•, ·Ketti alayı•, cVa-
bdar azdır. tan kurtaran aslan• gibi büy-..ik filim-

Bunlar, hazan tesadüflerin hayatla- ler hazırladığını görünce kudretine 
rına gü,lmesinden, hazan da zamanın hemen baş eğdik. 
müsaid şartlarından istifade eden mes- Bir erkekten fazla bir kadın tipini 
ud kimselerdir. Bütün dünya nazarın· hatırlatan Leslie Howard'd.a da ayni 
da kıymet sahibi olan bahtiyarlar, in- amansız tenkidlerle hücum eyledik. 
un kudretinin erişemiyeceği sanılan Fakat Romeo ve Jülyet bizi hicabla 
fevkalidelik.leri yaratan hemcinslerin... susturdu. 
den yüksek kabiliyet gösterenlerdir. Demek oluyor ki yeni dünyanın .:;ö-

Sinema dünyasında da ayni bayat rünme:ı kudret terazisi hiç de şaşmı -
kanunu hüküm sürüyor. yor imiş .• 

Bugün Holivud'u dolduranlar arasın- Son senelerde, Amerik.ada şöhret 
da cyıldız· damgası vurduğumuz gene- bulmuş büyük san'atklrlara muhtelif 
lerden bin defa daha ,Uzellikleri bu- tarzlarda filim çevirtmek artık hastalık 
lunduğu halde bazı zavallılar kimsenin halim almıştı. Bir dansöze bir dram; 
nazarı dikkatini celbetmeden ömürsüz bir facia san'atkarına komedi!er çevir
bir çiçek gibi solnyorlar. Halbuki, diğer tiliyor ve bu suretle onların h-:?r ,ekil 
taraftan, meçhul bir kadın .bir saat deki rollere uymak kabiliyeti sözde öl
kadar kısa bir zaman içinde birden- çülüyordu. 
bire •methur10 oluveriyor. Amerikanın en büyük rejisörlerinden 

Elimizde bu görünmez kudreti ölçe- Cecil B. de J.tillej ·bir san'atk;iı·ın ka
cck hiç bir alet mevcud olmadığı için, biliyeti, yarattığı role vermeğe mu -
baz.an bu anl vak'alann f8şkınlığındAn vaffak olduğu can ve hareketle ölçü
kendim.izi. kurtaramıyoruz. Yalnız kısa lür .. • diyor. Bilmem bu ·kudretin· tak
bir zaman ,bize bu h8.disede doğru bir dirini o kanunu koyanlara bu·akma.k, 
görüt olduğunu anlatıyor. Çünkü, bu ne dereceye kadar doğrudur'? 
beğenilen artistin yarattığı eserler, on- Biz eserlerini seyredelim.: 
daki yaratıcı kudretin en kuvvetli de- Geçen ayın en çok beğenilen filim-
liJ:eri oluyor. terinden biri de: 

Bir misal arzedelim: Bette Davi!'I ilk Bette Davis, Olivia de Havilland, 
filmini çevirdiği :zaman, sinema salon- Leslie Howard gibi üç mutena S..'\n
larında bir çok dedikodular olmu., bu atkarı bir araya toplayan <O gecenin 
güzel olmıyan kadına ne diye filim çe- rüyası. filmi olmuştur. 
virttiklerini kimse anlayamamıştı'. Bu filim Amerikada fevkalide bir 

Fakat arka arkaya çevirmiş olduğu takdire mazhar olmuştur. Biıbirine çok 
filimlerin Amerik.ada ve bütün dün- zıd sahnelerle dolu olan bu eserde, 
yada büyük bir muvaUakiyet kazan- Leslie Howard'ın meşhur Romeo ve 
ması, hatta bu hiç de beğenilmiyen Jülyet'inden baıı parçalar olduğu gibi 
ıa.n'atkirın dokuz defa, en kudı·etli çok neşeli vak'alarda mühim yer tut
artistlere verilen müktfatı alması, fi- muştur. 
kirlerlmlıde nekııı.dar aldand1ğımııın S. ENC,.lN 

TAT Denilen Mefhum; 
HACI BEKİR adında kemal merte~ini buldu ... ~ .. 

ALİ MUHİDDİN 

HACI BEKİR 
1\.terkPzİ : Bah('ekapı, ŞuMleri : lk:voilu. Karaköy, Kadıköy 

.. ı..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiıiiiııiııiıiıiıiııi ... ıiiııııiı ................ . 
Edirne Belediyesinden : 

. 
ı, Arayanlar * İş arıyorum - Eski ve yeni yazılan 

mükemmel bilirim. Uzun zaman ü
caret sahasında çalı$tım. Bonservi.s
lerim vardır. Taşraya da gidebilirim. 
Arzu edenler Hakikat gazetesinde İŞ 
rumuzuna mektubla müracaatleri. (1) * Gene bir bayan iş anyor - Eski ve 
yeni yazılan bilir. Daktilo yazabilir. 
Taşraya da gider. Verilecek maaşı 
bildirir mektubla (Hakikat) ırazete
sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) * İş anyonım - Orta derecede tah
lilim vardır. İdare işlerinden anlarım. 
Bonı;ervislerim vardır. (Hakikat) ıra

zetesinde O. T. rumuzuna mektub;a 
müracaat. (3) 

Arayanlar 
*Kadın ahçı aranıyor - Ankarada ta
nınmıı bir aile yanında aşçılık yapa
cak bir havan aranıyor (Hakikat) ı:z"· 
zetesi müdiriyetine müracaat. (6) 

Satılık - Kiralık 
* SaWık otomobil - Doç marka 27 
model bir otomobil satılıktır. Talihlerin 
Üsküdar Pazarbaşı tramvay durak 
yerinde otomobil tamircisi Necib us
taya müracaatleri. (5) * Satılık soba aranıyor - Antrasit 
yakan şık demir bir soba salın alına-

. 

gazetesinde A. T. rumU%una müra -
caatleri. (7) * Satılık kitab arant)·or - Eski ve 
yeni harflerle basılmış kitablar satın 
alınacaktır. Satmak isti.yenlerin (Ha
k l..kat) J.'(a:ıetesi vasıtasile A. T. rumu
zuna müracaatleri. (9) * Baskül aranıyor - Az kullanılmış 
300 kiloya kadar tarlar blr baskül a
ranıyor. Hakikat ıazetesine müracaat. 

(11) * Daktilo makinesi aranıyor - Az 
kullanılmış, fakat temiz her hangi 
marka olursa olsun bir daktilo maki
nesi alınacaktır. Gazetemiz idareha
nesine müracaat. (14) 

Müteferrik * Piyano dersi veriyorum Nota 
veya pratik olarak çabuk öğretirim. 
Fiat ehvendir. Hakikat Jl{azeterinde 
(Pivano) rumuzuna mektubla miira-
caat. (32) 

Ucuz ilanlarımızda 
fda.rehanemizl adres Rösteren 

karilf"rimi?·den: 
W - E.S .• A.T • K.S. 

rumuzlanna mektub ~elm1$tir. 
Aldırmalarını rica ederiz. 

lslanbul Mınlaka Ticaret Müdürlüğünden : 
Mınt.akamızdan İtalyaya ihrac olunacak bazı maddeler hakkında şı:örü

şülmek üzere alakadar tüccarların iştirakile Mi.idürlüğümüzde yapılacak top
bıntı, &örülen lüzum iiıerine aşağıdaki tarihlere tehir olunmuştur. (10888) 

Balık: 18/11 /940 Pazartesi saat 11 de 
Nohud, deri 19 111/940 Salı 11 de 
Yumurta 20/111940 Çarşamba , ıı de 

MiLLi PiY ANGO 
4 iincu TERTİBİN 2 nci ÇEKİLİSİ 

7 BİRİNCİKANUNDADIR 
Devamlı biletlerinizi 2 birincikanun 
ak,amına kadar değiştirmeniz lazımdır 

Birinci çekilişte bilet almayanlar 
tali fırsatını kaçırmış değildirler. İkinci 
ve üçüncü çekiliş biletlerini fiat farkı 
vermeden bütün bayilerden alabilirler. 

İkramiye 
adedi 

1 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

Te..lli 47 
mükiifatı 

64.205 

• 

ikramiye 
miktarı 

Lira 

40.000 
10. 000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 

3 
80 

İkramiye 
tutart 
I.ira 

40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 
3.760 

543.760 

OTELİ 
Herıün fc\·kaloide 

KADIN ORKESTRASI 

ERNA ROSSEL 
Öile. Akşam ve Gece 

Bu~ünden itibaren 

Me~hur DUO MONDEN 

«LE S WALDYS» 

1 -GENGLİK 
2-GÜZELLİK 

3 SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KRE PERTEV 
temin edebilir. 

1 - KRE~I PERTEV: Bir tuva
let müstahuırıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki husu
a.i.yoti ltibarito yüzdeki c;i:zgi 
ve burusulduklann teşekkü
lüne môni olur. Deriyi gene 
ve ~erpin tutar. 

2 - KRE~f PERTEV: Bir güzel
lik vasıtasıdır. Genişlemiş 

mesamatı ~kıştırarak cild
deki pürtük ve kabarcıkları 
giderir. Çil ve lekeleri izale 
eder. Teni mat ve şeffaf bir 
hale ~etirir. 

'l G Ikfnctteırlft 1940 _,,,,,,,,, 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra ıünde üç defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayıruz. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Alınacak şey Beherinin fiatı 

Kuruş 

Aded 

Siyah soba borusu 10 lu 120 1200 
.. kırma dirsek 10 lu 100 113 

alaturka diroek 125 148 
Galvaniz boru 125 125 

alafranga dirsek 110 85 
Anahtar • kelebekli> 40 34 
A~a 00 ~ 
Soba tablası 250 4 
Galvaniz fırıldak 200 12 
Borulu baca fırıldaiı büyük 500 9 

> • • küc::ük 300 5 
lskara ufı.ık ve büyilk 250 54 
Zifir borusu 60 200 r.ıetrt 
Huni 50 12 
Galvaniz şapka 50 15 .~ 

Yukarıda yazılı soba malzemesinin 22 / 11 /940 cuma gunu saat. ı~ _te 
1
,., 

eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin resmt dairelerde bu gıbı ~ 3tll 
tığına dair vesika ile 179 liralık muvakkat teminat makbuzlarile ~r 
ihale günü Rektörlüğe gelmeleri. Şartname ve llı:te Rektörlükte a:örWU:.S12ı 

~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

İstanbul Emniyet Sandığı 

MüdürlüğündeJ1: 
Suphi1c vari5lerine ilin yolile ı;on tebliğ: . ~ 

Murisiniz 18258 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı (400) Iır~Ya ~ 
birinci derecede ipotek ettiği ikraz senedinde Saraçhanebaşında D\JI~ tt1 
mahallesinin Haffa!hane sokağında Kadastro tespitinde Fatihte }lü5B~pll~ 
mahallesinin Kıztaşı caddesinde eski 79 yeni 58 kapı 2173 ada 26 parsc -J' 
maralı evi birinci derecede ipotek elmiş idi. Vadesinde öderuniyen bO~ .. '1S 
12•937 tarihinde faiz \'e komisyon ve diğer masraflarla beraber 495 lif ııJilt 
kuruşa varmıştır. Bu sebeble ve 3202 numaralı kanun mucibince yapılan rıı"' 
ve açık arttırma neticl'sinde.meı.kılr gayrimenkul 3255 lira bedelle \~!ibin~1 .~ 
vakkaten ihale edilmiştir. lşbu nan tarihinden itibaren bir ay içınde Jc91"" 
numara ile Sandığa müracaatle borcu ödemediğiniz takdirde kafi ihale ,ttI' 
verilmek üzere dosyanın İcra Hakimliğine tevdi olunacaAı son ihb8~) 
makamına kaim olmak üzere ilcin olunur. y 

Aded Llrabk Lira 

ı 2000 - 2000.-

3 1000 = 3000.-

ı 750 - 1500.-

, 500 - 2000.-

s 250 - zooo.-
35 100 - 3500,-Bu çekili!;te yarım bilet bir buçuk lira, tam bilet (3) liradır. Bilet 

Edime Belediyesince şehrin içme suyu ihtiyacın1 U!min mak!adile gerek fiatlarmın yükselmesile beraber ikramiyelerin miktan da arttırılmıştır. 
yeraltı ve gerek sathi rulardan istifade çareleri düşünülmüş ve bunun için Meseli; bu çekilişte (40.000) liralık büyük ikramiyeden maada iki tane 

3 - KRElll PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri l(Uddelerihin 
ifrazatını düzeltir. Sivilce ve 
alyah noktalann tezahürüne 
mini olur. Cild adaleslnl 
besliycrek kuvvetlendirir. 
Kuru clldler için yağlı ve 
yağlı cildler ıçın yajtsız 
husu.<;r tüp ve vazolan 
vardır. 

80 50 - 4000.-

• oehir civarında yapılacak araştırmalardan alınacak neticeye göre bir proje ve (10.000) lirahk ikramiye vardır. (5.000) liralık ikramiyeler birinci ç-eki-
keşifnamesinin tanzimi işi müteahhidine ihale edilecej'?inden bu Ribi işlerle li'te ilci tane iken bu çekilişte beşe çıkanlmıştır. Keza (2.000) liralık 

300 20 - 6000,-

ilgili müesse5'elcrin tahriren veya bizzat Edirne Belediyesine müracaat ederek ikramiyelerin adedi beşten ona, (1.000) liralar da altmıştan doksana çı-
yapılaı;:ak i~ hakkında malômat almaları ilin olunur. karılmıştır. ABONE ŞARTLARI 

C • ~ Birinci çekili~te 90 kişi (500) lira kazandığı h<ılde bu defa 150 kişi 
Kadlko"y Vakıflar O"ırekl'o'rlu"gw u" llaAn.l~arı ,ı be, yüzer lira alacaktır. Bundan başka 300 bilete yÜ7er Ura, 600 bilete 

ellişer lira ikramiye verilecektir. 3.000 kişi onar lircı , 60.000 kişi üçer lira 
alacaklardır. Bu ~ekilişte 47 tane teselli mükafatı vardır. Bu defa ka-

Türkiye için : 

Bir aylık 
Üç aylık 
Allı avlık 
Senelik 

150 Kurut 

Avcıkoru vakı fornıanlarının Eıtridere mevkinde kat ve imal olunacak z.arulacak teselli mükifatı seksener liradır. 
950 kental meşe kömürü açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 22 11/910 cuma 

400 • 
150 • 

Devamlı biletler haricinde keşidelik biletler de vardır. Bu biletler 
aünü saat 14 tedir. i<ıteklilerin % 7.5 teminat parası olan 76 lira 75 kuru,la • şimdiden ve üzerlc·rindeki fiatla satışa çıkarılmıştır. Eğer birinci çeki-
Kadıköy Vakıflar Müdürlüıicüne müracaatleri. (l049l) lişte devamlı bilet almadınızsa bu çekili.şte gene aynı paraya yanJ üç: 

1400 • 

Yabancı memleketler için : 

C ) liraya tam. bir bueouk liraya yarım bilet alabilirs-iniz. 

.İsi. Komutanlığı Salınalma Komisyonu. ilanları _J Devamlı biletlerin 2 birincikRnun akşamına kad.r de~iştirilmesi la-
. ZJmdır. Eskiden olduğu gibi mühlet her ayın dördüncü günü akşamına 
Askeri ihtiyac için 19 'llı 940 günü aaat 11.30 da pazarlıkla 30 ton sa- kadur değil, ikinci günü akşamına kadardır. Buna bilhas.5a dikkat edi-

Üç aylık 
Alb avlık 
Senelik 

800 Kurut 
1450 • 
2700 • Türkiye İŞ Bankasına para yalırmakl• 

yalnız para biriklirmi, olmaz, ayni zamanda 
talihinizi de denemis olursunuz. 

bun aabn alınacaktır. Muhammen bede-il 14100 lira olup kat'i teminatı 2115 niz. Birincik8nunun ikinci günü akşamına kadar değiştirilmiyen bilet- İmtiyaz sahibi ve Baş:muharriri: 
ler başkasına satılabilir. N ·b Ali KUÇUK Uradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ecı A 

ve oaatte Fındıklıda komutanlık aat:::a komisyonuna gelmeleri. (10830) Biletlerinizi almakta acele ediniz. Um~:Zl n~;:~a~;:;:, eden 

Keşldeler: 4 Şubat. 2 Mayu, 
1 Aiusto!. 3 İldnclteerln 

tarihlerinde vapılır. 

• 

11 
Kumbaralı ve kumbarasız bc58:: 

Askeri ihtiyac için 20/11 940 tarihinde ve saat 11 de pazarlıkla 75 ton Bu"yu"k ı"kramı"ye (40,000) lı"radır. Cemal Hakkı SELEK 
bulgur satın alıtıacaktır. Muhammen bedeli 15000 liradır . Kat'i teminatı 3000 
liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda jlÖrülebilir. İsteklilerin belli gün ve Basıldığı yer: 

larmda en az 50 lirası bul 
nanlar kur'aya dahil ediUrJet· 

&.aatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (10905) '-., Cumhuriyet Matbaası / 

,__ ________________ """"'"""""""""""""""~ ....... ~~-----"""'-'"---~-----------~~~~~~~~~-----...... """"",....,,,,,"""""~------=-~-----:::-~ 
BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

C-~T-•_r_ı_h_•~m-•_c_•_r_•~~~Y_a_z_•_n~=~~~-T_•_ı_rı~ka •3N1o ) romanı ZIYA ŞAKIR 

Fakat bu yerleşme, netic<;! itibanle 
çok feci olmuştu. Bizansın füsunk.ir 
dilberlerinin sehhar g·jzlf'ri, Bizans bağ 
Jarının nefis şarablan • .sokak kaldırım
larından hükümdar saraylarına kadar 
bütün Biz.ansın ruhuna .t:ikim olan 
mtithit kumarcılıiın insanı iliklerjne 
kadar titreten taUı heyecanları karşı
sında, (Sen Piyer) in mukıı.ddt?s il
hamları tamamile unutulmu1tu. Ve ar 
tık, Biıansa sahih olan şövalye ordu
aunun ruhuna yalıuz (ihtiras) hakim 
olm~tu. 

Bu ihtiras, dindar şövalyeleri yalnız 
kadın, içki ve kumara sürüklenmekle 
kalmaml-ftı. Şimdi, korkunc bir (fırka) 
mücadelesi de batlamıştı. 

Venedikliler, Cenevizlerle birleşerek 
bir fırka yapmışlRrdı. Bunların karı;ı-
11nda da Almanlar, Fransızlar, Belçi· 
kahlar, Lombardiyalılardan mUrekkeb 
bir fırka vardı. 

Bu iki fırka, çar(abuk teşekkül MI
vermişti. Ve, Bizans tacını giyoeek o
lan Litin imparatorun, hanıı! fırkadan 

seçileceğine dair bir mücadelo;? başgös
tenniş;ti. 

Ortaya, üç namzed çıkarılmJştı. Bi
rincisi, Venedik ve CeneviZlı~eri tem
liil eden (Venedik Duçesi Dandolo) idi. 
İJtincüi, Almanlarla. Lombarctiyalıların 
iltizam ettikleri (Mon!errah Bonüas) 
idi. Üçüncüsü ise (Filanderli Bodven) 
ıdi ki. bunu da Almanlar, Lombardiya
hlarla - bilhassa - Fransızlar ve Bel
çikalılar namzed göstermişlerdi. 

Uzun mücadelelerden sonra (Bod
ven) Bizans tacile beraber Bizans im
paratorlarına mahsus oJan erguvani 
harmaniye ve al deriden çizmeleri giy
di. (B,. inci Bod.ven) unvanile, (Bizans 
U.tin imparatorluğu) tahtına geçti ... 
Fakat andan itibaren de artık yepye
ni saray entrikaları başgôsterdi. 

Bizans surları içinde, çılgınca sefahat 
alemleri cereyan ederken, hu küçük 
imparatorluğun daracık hududlarında 
da kanlı mücadeleler birbirini takib ey 
liyordu. 

Bulgarlar, cenuba doiru sarkıyorlar .• 

bu küçücük imparatorluğu, bir lokma- raklarııu pa~alamak, bu topraklar ü- bütün bunlar, Latinler tarafından - adi ruyoruz. Hiç fÜphesiz ki bu hareketi- Bir gün, bir Rum papa~lo )c rnııl'"iJ 
d~ yutmak istiyorlardı. Bir taraftan da, zerinde küçük küc;ük hükılmetlcr kur- hırnzlar gibi - çalınarak memleketle- miz, iyi bir şey değildir. İhtimal ki bi- tılar. Onun ağıınl aramak ıı;iD• t Jıtf· • 
(lznik) e çekilmiş olan hakiki Bizanıt makla kalmamışlar .. sekiz asra yakın ri.ne gönderildi zim omuzlarımıza, manevi bir mes'uli• des e!Jyalara dair bir bahis aÇ3~1ıY::: imparatorları, büyük bir gafletle, elle- bir müddet zarfında Bizanslıların top- Çok gnribdir ki, bu bayağıca yspılan yet yüklenmiştir ... Acaba1 bu mes'uli· papaz. bunların maksadlarıtu }>ak~~ 
rinden aldırdıklan (Mukaddes belde) ladıkları kıymettar hazineleri de yağ- hırsızlıklar, (sevab işlemek) maksadile yetin cezasından kurtulabilnıek için ne d.ı, En kıymetli kilise eŞY~ 

0 
et ~9' 

lerini istirdada çall!Jıyorlard.ı. ma ebnişlerdi. yapılmı!-itı. Çünkü şövalyeler memle- yapmalıyız?.. izahat vermeye başladı. Nıh y tJ) 
Büyük bir tantana ile Bizans tacını Bizans, Hıristiyanlığın manevi serve- ketlcrindcn ayrılırlarken; mensub ol- - Bana kalırsa, memleketten çıkar- kendi mensub olduğu (PeribleVo 

giymiş olan ilk Utin imparatoru, (Bi· tl bakımından da, dünyanın ~n zengin dukları kiliseleri, şatolarının civarla - ken ldliselerimize vadettiğimiz e,yaları nastırına getirdi: 
11 
(~ 

rinci Bodven), başındaki taca bir pır- bir tarih hazinesi addedilebilirrli. (Mu- ı·ında bulunan manastırları (M.ıkaddes göndermeliyill ... Bu suretle birer sevab - Bizim manastırda bulu;:e 111"; 
l~nta daha i18ve etmek istem.iş, en nam kaddes eşya) denilen bu tarihi servet- eşya) ile doldurmak için vadlcrde bu· iı:ıleyerek manevi cezadan kurtulabi1i- Kleman) ın kesik başı, kıy~e le'itlı:f",)11' 
dar ~valyelerile, Bulgar ordusunun ten, (Hazreti İsanın dikenli tacı). (Haz- lunmuşlardı. Onun için, Bizanc saray- riz. rukiyet itibarile, Bizans J?li.sC uJ<3dÔ 
karfısına dikilmişti ... Fakat en küçük reli Yahyanın vaftiz kazanı), (Nuh !arının ve kiliselerinin kıynıetli eşya- Bu düşünce, iki .c>valyeye de pek mukaddes eşyanın cümlesıne 
bir muvaffakiyet kazanmak fU tarafa peygambere aid olduğu iddia <:?dilen ye- ]arını çalarlarken, vicdanlarında hiç bir cazib geldi ... Fakat. huna birdenbire ce· eder. 
dursun, bilıikis büyük bir hezimete uğ- mek tenceresile tahtadan oyma. çanak- a:zab ve ıstırab duymuyorlar .. bilakis, sa.ret edemediler. Bir kere de, reyine i- Dedi. ilÔ -" 
rayarak, bu cür'etkirane hareketi, e- tar), (Hazreti Meryemin gömleı(i) , (Ze büyük bir sevab işlediklerine kani bu- timad edilir bir (din ulusu) na sorma- Papazm bu sözleri, o anda JJldıl ~ 
saretle neticelenmişti. .. Ondan sonra bi· keriya peygamberi ikiye biçen t('stere), lunuyorlardı. ya karar verdiler. valyeye heyecan verdi. Arala! 
rer birer tahta geçen (Hanri - Piyer de (Hazreti İsanın böğrünü delen mızrak) Bu kanaat 0 dereceye gelmişti ki, en O esnada, Papa tarafından Bizansa göz hareketlerile: dıJ.'' p. 
Kortney - Robert de Kortney - Jan (Onun, çarmıha gerileceği s;:ece hain şeni cinayetlerin irtikilbı bile (mubah) bir murahhas gönderilmişti. İki şövalye, _ İşte .. aşıracağımız $CY b\J t '~.t 
de Briyan) ise, kazanm15 oldukları Yuda'ya verdiği ekmek), (Ve gene o- addedilmekte idi. Kiliselerin mahzende doğruca bu murahhasa gittiler. Düşün- b"t ışare IY" 

?t1anasıru ifade eden l '-ı~~ (inıparator) luk unvanından, hiçbir n,un, gerildiği haçın bir parçası), (Va(- saklı olan kıymettar eşyalarının aşırıl- düklerini söyleyerek bu hususta kendi-
1 

rs.k ı• 
·· ~ · 1 d. · d · dil Hayatlarında ilk defa 0 8 . 1 ~ .. d•I• nayır gorcmemış er 1• tizci Yahya peygamberin kc3ik kolu) nıası için, bir çok Rum papazları ve ki- sın en rey ıste er. ~ 

Son hükümdar (İkinci Bodvcn) e ge- ve saire gibi Hıristiyan az.izleriııden da- lise hademeleri katledilmişti. Murahhas
1 

hiç: düşünmeden cevab ver edecek olan bu meşhur ası 1ıJ 
lince.. imparatorlukta, sene!erdenberi ha bir ~oklarına aid olduğu iddia edi- Meselenin en hayrete şayan olan ci- di: biri aordu: yrnettJ1f 

0~,,, 
devam eden seyyiatın bütün mcs'uliyE>t len dini ve tariht hatıralar, kamilen heti, bu Adi sirkallcre, en namdar şö- _ Doğru .. çok doğru düşünüyorsu- - Fakat, bu kadar kı eOebiliict',.J 
ve cezası. bu bedbaht hükünıdarın o- Bizans kiliselerinin manevi servetlerini \•alyelerin de iştirak etme!li idi. Mese- nuz. .. Ancak şu var ki, göndereceğiniz bir şeyi nasıl muhafaza )tof)(Jlıtl 
muzlarına yüklenmişti, letkil etmekte idi. ıa .. Bizansı zapteden ordunun en hür- eşyalar. para ile satın ahnmamalıd.ır. nuz'! .. Onu çaldırmak.tan 

B. daha musunuz? ızaıu; yarım asır evvel, ser- Bizans saray ve kiliselerinin maddi mete şayan şövalyelerinden (Dalmaz Çünkü (mukaddes eşya) nın alınıp sa-
vet ihtişam.ile, görenlerin gözlerini ka- servetine gelince, bunun kıymetini ölç- de Serscy) ile (Pons de Busiyer), kar- tılması. günahtır. 
rr.aştıran mümtaz bir belde olduğu mek ve derecesini tayin etmek müm- şı karşıya oturmuşlar, şöylece konuşu- Dedi. 
halde, Utinlerin istilcl~ından 5 onra müt kün dej'Uldi. Dünyanın en kıymettar vorlardı: İki şövalye, bu (fetva) üzerine kıy-
hiş bir yağmaya uğramış .. harab ve pe- servet maddesini teşkil eden (altın), - Biz .. (Kudüs) şehrini, bu mukad· metli bir şey aşırmaya karar verdi1er. 
rişan bir hale gelmişti. Bizan!'ita o kadar mrbzul bulunuyordu des beldeyi. müsli.imanların ellerinden Fakat aşırılacak şeyin pek değerli ol· 

Latinler, (Rum-Bizans imparatorlu- ki. sarayların damlarında kiremidler almayı ahdederek, memleketimizden masını müna!.ib gördükleri icin bu hu
tu) nun - Avrupa kıt'asındaki - top- bile. altın sularile Wi edilmi;ti.. İşte çıktık. Halbuki burada yan gelıp otu- suata tahkikata &irifiller, 

v' 
Dedi. . fiY'ıl• ı1' 
Rum papazı büyük bit sB t~ 

kabele edere. k: 5urıt1 _..r 
rns.na V 

- Bu mi.ıbarek başı, fl.lı· 
emniyetli bir yerinde sakl~~~ofl.lı- ) 
ma meydanda bulundun'fl ... ,.4 , • ..ı 

'/U.--


