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Hastalığın bizdeki tahribatı 
acil tedbirleri icab ettiriyor 

lf a.,,at 
laallalılığı 
karf ısında valandaf ın 
•e hükumetin vazifesi 
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Verem Mücadele Reisi 
11eri.)1or iz ahat 

Geçen Umumi Harbe t.kaddürn e· 
den yıllara nazaran harb ıenelen ve 
ondan sonraki ıenelerde A vrupanın 
.ıt'lıuhtelif memleketlerinde verem vt:·•. 
yatı yüzde 15 - 70 bir tezayüd gös
termi,tir. Harb ıenelerinden sonra her 
memlekette kurulart mücadele teşki

litı bu afetin be:Jeriyet.e kartı daha 
mühlik bir aurette tahribat yapması
na kısmen mini olmu,tur. 

met düşkünlüklerini en faıb. izhar ey
lediği hayat devresi esnaaında verem 
vefiyatı da artar. 20 - 30 ; .. arası, m
ı.anın en karııık yqayıı devı·e.sinı tef• 
kil ettiğinden vefiyat da bu ıebeble 

bu yaşlarda fazladır. 
BtJ hususta kendi.sile görüşen bir mu 

harrirımize İstanbul Verem Mücadele 
Ceıniyel.i Reisi General Tevfik Saklam 
~unları söylemiıtir: 
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Fiab 5 kuruş 

• 
ıtal»anlar 
Göriceden 
lıa(:ı.)1orlar 

"' . ... 

1 Yunan kuvvetleri
nin şehri işgaline 
intizar olunuyor 

• ,.. 
it J.o. • 
• • 
\~ 

İtalyanlar şehrin 
yarısını yaktılar 

' . 

• 

Atin.a 17 (A.A.) - Yunan kuvvetleri 
ba!]ikumandanlığı, cumartesi akşamı 21 
numaralı qa#ıdaki tebHği neşretm~ .. 
tir: Bütün cephe üzerinde ve bilh.n<jsa. 
Görice'nin tarkındakl dailık arazide 
muharebeler olmuı ve tarafımızdan e-

..... ıirler alınmııtır. Bundan ba~ka düşma• 
nın havan topları ve birçok harb mal .. 
~emesini aldık. İtalyanlar ric':ıt eder .. 
ke.n c;;örice ıehrinin yarısını yakmır;.lar
dır. Italyanlar hiçbir askeri hedef teş .. 
kil etmiyen köyleri top ateşi altına al• 
mı~larsa da zarar yapamamı~lardır. 

Göricenin ifgaline intizar 

ıı hakikat kar,ısında, bil
lıaıra gıdai maddelerdeki 
ihtikara karsı hükumetin 
ılafıa başka bir taa:z:z;uvla 
~alısması lüzumu ve iktı. 
•adi sahada amme men
faatlerinin daha iyi ko
'"nmaıı İçin piyasanın 
biinyesine uygun teçhi:za. 
la ihtiyac bulunduğu ar· 
1•k kendisini göstermek

Bir aenedenberi Avrupada devam e
den harbin doıhırdul;u iktısadi güçlük
ler birçok milletlerin yapyış seviye
lerini dütürmüş, gıda!!:ıılık, maddi ve 
manevi yorgunluk ve daha birçok se .. 
beblerle verem tekrar şiddetli suret
te hüküm aürmeğe batlamıştır. 

Son seneler zarfında biıde verem 
hastalığının eksilmeyip artmakta ol
dğunu gösteren birçok ipretler mev
cuddur. Bt.nünkü iktısadi bünyemize 
göre memleketimizde mevcud mül'a
dele teşkililtı hemen hemt:n yok de
necek derecede az olduğundan, afet 
mützayid seyrini tak1b etmektedir. 
Fransa, İngiltere, Almanya gibi mü-

·Bugün umum memJekele pmil ge
ni~ bir verem mücadele teıkili.tına 
kat't surette ihtiyac vardır. Verem. 
bütün dünyada olduğu gibi biıim mem
leketimizde de büyük tahrib.ıt yapan 
bir beli.dır, Buna karşı herkesin az çok 
lakayıd oluıu belirun hafif olduğun
dan deiğldir. Bir felıiket devamlı ol
duğu takdirde ona k&l'Jı alAka da ya
vaş yavaş azalır. Ve adeta alıı;ılır. 
memlekette pek nadir olarak bir zelze
le olur, bunun karıısında herkes deh
şete dü~er. Alınacak tedbirler için ll
zun gelen yardımda bulurunak üzere 
he1kes kesesinin ağzını açar. Halbuki 
bir çok 8.fetler vardır ki memlekete her 
sene bundan daha büyük feli.kt!t ve 
uararlar verir. İşte verem bu Afetlerin 
başuıda gelmektedir. Buna rağmen be .. 
ıa dsiml olduğu için herkes bir tevek
kül içinde kalarak mücadeleye canla 
başla sarılmaz-> 

Alınanların Londraya yaptıktan eiddetli hava hücumlan devam ediyor. Yukarıdaki re~m İngiliz Kralr ve 
Kraliçesinin harabe haline gelen yerleri ziyaretıeri esnasında alınmı~tır. 

Londra 17 (A.A.) - B.B.C.: Askeri 
mehafilde Yunan ordusunun 48 saat 
zarfında Göriceyi ifgal etmesine intizar 
cdilınektedir, Yunan kıtaatı, ıimdi bu
lundukları mevkiden İtalyan askerleri• 
nin ıehri tahliye ettiklerini görmekte· 
dirler. Atinadan bildirildiğine göre mu• 
harebe Adriyatik denizinden Yugoslav .. 
ya hududuna kadar 230 kilometrelik 

led' ır, 
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~ ittikçe yükı•len eıya fi
~ atları heykeıi düşündü
~ recek bır mahiyet al
i,, tadır. Bugünkü Avrupa harbi 
ilıiıf"!rıda en a:z sıkıntı çeken bir 
,~ht, Fakat memleketimizin 
~ lld ıeraiti içinde ııkınhmızı 
~. \ •İyade azaltmak kabildir. 
~ Utıun içindir ki bu dava üs
)~ • ısrarla tevakkuf etmekte-

terakki memleketlerde bile gayet visl 
mücadele •te~k.i18tı mevcud olduğu hal
de her beş dakika bir verem vefiyatı 
kaydedildiği i.stat.i.stikleden :.ınJa,1lm3k
hııdır, Hastalığın memleketimizde dah.Jı 
geniş Lahribat yaptığı muhaltkaktır. 

c- Bizde verem eksiliyor mu. far 
lalqıyor mu?• 
c- Hastalığın fazlalaştıtp.nı ZMnet

miyorum. Fakat eksildiil do hiç iddia 
olunamaz.• 

(Arb51 iahllo 1 ıUtun 1 C.) 

~~?•t pahalılığı meselesi mem• 
~ •n bugün ~n mühim meıel ... 
loııı don biri olması hasebile bu· l\ıi hallinde herkesin aynı baı· l "'""""""'..,,,;..,,...,..., ___ .,.,...,...,,......,...,,,.......,..,,,..,,,.;;..,,,......,..., .... ...,,. 

Yttj .. . 1· d b h b. . e 1-f goatennesı azım ır. B 

Bızde veren en ziyade 20 - 30 yaı 
arasında görülmekte-dir. Verl"mi doiıJ
ran imi11erin en başında gıdasız1ık, fe
na mesken, meddt ve manevi yorgun
J.klar, sıkıntılar, derd ve kederler , .. ur. 

Bu suretle ıahsın bütün bu mukave-

~it •rb, bir memlekette tabii IU• u s~ a _ ır C_-~ıvı 
~>t! teessüs eden içtİmP.i nizamı ~ ... 

~S~~n~:ır:;:ıa:;::~~~.e~ yi~; muhtekı·rı· tu· tuldu 
,., il~" yaratmak zaruretı var· 
~~I Unun için hükUmetin bir ta-
., •rı k . -.q.J anun, nızamname ve e· 
~>le ırayet esaslı tedbirler 
ıı.:; iktıza ettiği ıribi, diğer ta· 
''rı da vatandatın büyük bir 
"ıde meselesi olan bu dava kar· 

1 }"~ bütün hareketlerini mille· 
lı.ı 11 ~•ek menfaatlerine uydur• 
~•t ~•ınıdır. Eğer bükümet ve 
~t! \l~erine dü4en vazıfe1eri ye· 
'•h:•tırirıe, Türk milletinin bu 
'• d •rı herkesten daha kuvvetli 
l~~~:ha az :zararlı çıkacağında 

(i Yoktur. 
~ h •ç•rı Büyük Harbde, fngiliz· 
~•t~ rııüvazeneyi mükemmel bir 
~ ~· l~nzim ve temin etlikleri 
~·.,.•Ilı bünyeleri diğer millet· 
-..1 ~'Deten çok az •arsıldı. Tef• 
'ıt ~'ilerinde fevkaliide bir kud· 
"'1ııı • rııaharet sahibi olan Al· 
b~'I ••da ferdi liyakat ve .. ıa
:~i i'trıı derecede inkifllf etme· 
'ıtıı ç n, hududlanndan tek bir 
ı• İtıh~ neferi İçeri ırirmediği hal. 
"'d; h~l ordudan evvel milletin 
lıt unyeainden çıl<tı. 

~;li e bit ne kadar hareketleri· 
~;,, u~llırıi makıada tevfik ene· t ~.~ hükumetin tedbiı !eri d~ 

1 ı,.._d~' ırıÜe•aİr olur. Halbukı 
L~'r 1 llıtıelelerle yakmden ali· 
"'ıJ., . 0 lan arkadaılanmızın tel· 
~b·~;"'• &Öre, hayat pahelılı<!ına 
~ h: ~•t 'Veren amillerden biri 
1•. ~at vat.-nda~lar olme.kta-

1ld, ı, tı•lii b•zı v•l•ndaılar, 
~ ... ;, •ı kilo pi<inc, 7 kHo ya~ 
1:..'~ h f:)e ih•ivacl-.n old,ığu hAl
j;'i ~:~'.ı" iki ve belki bu mİı· 
. ~•b~l' •h•inıele kar,ı ve 1Jmumi 
~· i" kal•n bir itivadla e"le
~tıt~1 h~t>o etmekt"tf.ir1er. Buna 
1 '>t• uk~ırıet ne 1<adar enerjik 
•L·••ı ~ . 

't; h' eo•,.ıe et1111n, eıhe.s mul-

sandılı filli .Yüzlerce 
musadere edildi 

Bir müddet evvel. piyasada ant ola- 1 bıta ilk defa Sirkeci civaı:nd~ hırd~ .. 
ıak büyUk bir çivi buhranı ba~gös- vatçılık yapan Ywufyan ı.smınde hır 
termiş, bir kilo çivi birdenbire 150 ku- tüccarın vaziyetini ıüpheli görmüt ve 
ruşa kadar çıkmıştı. Bu ani yükseli§ bu sabah bu adama aid depoda yaptı ... 
:u.bıtanın da nau.rı dikkatini celbetti- ğı ant bir aramada yüzlerce sandık çı· 
ğinden bau adamların çivi saklamak vi bularak mı.isad'ere etmiştir. Yusuf-

y<ın sırf fazla para kazanmak hülyasile 
suretile buhrana. ıebeb olmaları ihtimali elindeki çivileri saklamak ve hiçbir ih-
düşünülmüı ve bu cepheden geniş bir d · ı t\yacı olmadığı halde piyasa an çıv 
tahkikata girişilmiştir. Neticede baz.I toplayarak buhrana sebeb olmak sure"' 
tüccarların ellerindeki çivilerden bq- tile Milli korunma kanununa muhale
ka, piyasadan da külliyetlt miktarda çi fet ettiğinden Adliyeye verilmi' ve bu 
vi toplayıp depolarında ıizleyerek fi- sabah cürmü meıhud rnahkemesı ta
atları yükselttikleri anlaıılmıttır. Za- rafından derhal tevkif edilmi,tir. 

10 muhtekir 

daha Adliyeye 

veriliyor 

Şehrin her tarafında 
ihtikar mücadelesi 

fiddetlendirildi 

Muhtekirler 

için ağır cezalar 

konuluyor 

Hükumet geni• bir 
teskilitın • 

projesini tetkik ediyor 
Ankara 17 (Hususi muhabirimiz

den) - ?<ı1emleketin iaşe, gıda madde
leri, ihtik.Ar ve murakabe işlerile meı
~ul olmak üzere geniş bir teşkili.t ku
rulmas.ı icin bazı etüdler yapılmaktarhr. 
Bu teşkilatın esaıı;ları henüz kurulma
nn~tır. Teşkiliitın Başvek8.lete mi. yok
sa başka bir VekBlcte mi baP:lı olacai:tı 

Londraya son 

yapılan şiddetli 

hava hücumu 

Alma~lar yüksek 
infilikh 

bombalar altı lar 

Londra 16 (A.A.) - Hava ve Dahili 
Emniyet Nezaretlerinin tebliği: Dün,1e
ce Londra üzerine ıiddetli bir taarruz 
yapılmıştır. Düşman tayyareleri müte· 
madiyen İngiliz müdafaası tarafından 
iz'ac olunmuş ve düoman tayyareleri o 
kadar yüksekten uçmağa mecbur kal
nııılardır ki hedeflerine 18.yıkile nişan 
almak imk.8.nsız bırakılmııtır, Iiükıl
met merkezinin pek çok mahalleleri 
üzerine hiç fark gözetmeksizin yük
sek infililt bombalarile yangın bomba
ları ahlmıştır. Bilhassa evlerde, mağa
iazalarda ve yazıhanelerde mühim ha
sarlar olmuştur. Pek çok yangın çık
mışsa da kayda değer sür'atle bu yan
gınlar bastırılmııtır, Bir miktar ölü ve 
yaralı vardır. Cenub sahili açıklarında 
cuma günü bir düşman tayynresi da· 
ha dü~ürülmüı ve Londraya karşı ya
pılan gece hücumunda da iki düşınan 
tayyaresi dll3ürillmüştür. Bu suretle 
cuma günü düşürülen düşman ~Yl'."a
relerinin sayısı 20 ye çıkmıştu:. lki In· 
~iliz avcı tayyaresi keyıbdır. Fakat pi
lotlAnndan biri kurtulmuştur. 

Dün biten yedi gün içerisinde İngi
liz avcıları 68 düşman tayyaresi dü
ıürmüşlerdir. Bizim de ancak seki% av
cınıız ve üç pilotumuz kaybolmuştur• 

Hamburg'un 
bombardımanı 

Londra 16 (A.A.) - Hava Nezareti· 
nin tebliği: 

Dün gece, İngiliz hava kuvvetlerine 
nıensub bombardıman tayyare filotil· 
laları tarafından, Hamburg demiryolla
rına, gemi in§aat tezg&hlarına ve umu
ml hizmet servislerine karşı geniş mik
ytısta harekit yap1lmıştır. 

Doklar ve dcmiryolları mıntakaların
da da çok infilAklar vukua gelmiş ve 
yangınlar çıkarılmıştır. Bombardıman 
neticesinde büyük bir binanın berha
va olduğu mü~ahede edilmiştir. 

~·k~ı~' hile yolmıu bulm&kte 
~. \ı "'! r•k"'9f'7., F~kaıt milyon-

\ ' ·ı.~ b' k'• 1 • k L ~ f\İ"· • ır u• ~rnn ene• ref!; 
' bi~ bu ar1k•özHili.!;;.ü yannbi

terlerj i"le plvııı•"•'l ,. ltü~t 
r ~ N .. ıo Ali KtlciiKA , lt.-,.. 111ahife 3 OJütun 2 dr 1 

henüz kat'l surette takarrür etmemiş
tir. Tasavvur edilen yeni te§kilit, mem
leketin her tarafına şamil ve çok geniş 
olacaktır. Te§kilat kurulduktan sonra 
Fiat Murakabe Komi~yonlarile Toprak 
Ofisi gibi gıda, hububat ve di~er mad· 
delerin tevzii ve memleket dahilinde
ki satışlarile meşgul olan bütün mües· 

Rhenania Assag petrol tasfiyehane· 
sile Blohm ve Voss tezg.ihlarına da 
§iddeili hücumlar yapılmı, ve buralar
da bırçok yangın çıkarılmıştır. Doklar
dan biraz uzakta, şehrin şimal kısmın· 
da Sambeck gaz fabrikası, mükemmel 
neticeler alınmak suretile bombardıma
na tiı:bi tutulmuştur. Altına mıntaka
sında elektrik santrallarınıı ve şehirde 
daha di~er hedeflere de çok iyi netice 
veren hücumlar yapılmış ve birçok 
yaıu:ı:ın başlangıcları mÜ§~hedo olun
muştur. 

Bdşka tayyareler, Kiel doklarına. Os 
lend ve Calais limanlarına bir hücum 
yapmışlardır. Bu harek&t esnasında tay 
yerclerimizden birisi bir Messerschmidt 
109 tayyaresini düşürmüştür. 

Pahalıhkla 
lllÜcadele 

~.~~Yat pahalılığı etrafındaki 
~•b ıy~ltnııza yarındftn itibaren 
'd•a <a"lı bir ıekilde devam 
1 .... 
-.:lt)\ı, R•z. Y annki nüshamızı o. 

""•! 

Fiat Murakabe Komisyonunun tes
pit ettiği Hatlardan fazlaya a;a~ıı yapan 
ve komisyon kararlarına aykırı hare· 
ket eden yeniden bir çok esnaf tespit 
olunmuş ve Müddeiumumiliğe teslim 
edilmişlerdir. Dün yapılan sıkı kontrol 
tar neticesinde İktısad Müdürlüğü, mü 
rnkıbları tarafından tespit edilen muh
tekir esnaf ıunlardır: Galatada .\3 nu
marada Yani, Tarlabaşı caddesi 56 nu· 
marada Koço, Tarlabaıı 90 numarada 
Koço, Beyoğlu İstiklil caddesinde Ko· 
ço, Beyoğlu İstiklil cadde::i 120 numa
rada Dimitri, Karaköy 12 8 numarada 
bakkal Ali Muhiddin, Taluim fakıza!er 
caddesinde 20 numarada Vaısil, Tarla· 
ba;:ı caddesinde Kostl isminde bakkal
lardır. 

Sıı'~ .. ikten de•""' 
Almanlar 

Berlin 17 (A.A.) - Stefani lı; 1 n-
dan: Alman tebacı,ından 150 kişi, Al· 
n~ıı.nyaya dönmek üzere Sellnikten ay
rW>mlardırt 

Se!C ve idareler, buraya ba~lanacaktır. 
Bu suretle memleketteki gıda madde
lerinin satış ve tevzii •ıkı bir '•urette 
tanzim ve murakabe edebilecektir. Teş
kilit, bilhassa ihtikarta şiddetle müca

dele edecek, bu cümleden olmak ÜZE.

re Milli korunma kanununda da bazı 
deği~ilclikler yapılacaktır. Kanunun ce 
ıa hükümleri gözden geçirilmektedir· 
Muhtekirler lçin ııayel ıiddetli cezai 

Rumanya 
avdet 

ea,vekili 
ediyor 

Roma 17 (A.A·) - Stefani ajansın· 
dan: Rumanya Başvekilile Hariciye Na 
7.ın ve Rumen heyeti, dün akşam sa
at 18,30 da Romayı terketınişlerdit . 

Romanyalı zevat, istasyondn Mus!IOlini 
ve Kont Ciano tarafından uğurlanmıı

lardır. _, ""' hükümler konulacakllr, 

-
St.lin 

İngilizlerin 
So11.)1et lere 

telılili 

Sovyetler 25 
gündür cevab 

vermediler 

mühim .. 
uc 

şart var 
Londra 16 (A.A.) - Reuter ajanın 

bi:diriyor: İngilterenin Moskova bü
yi.ık elçisi tarafından 23 ilkt~1r1n tari
hiııc?-e Sovyetler Birliğine bütün ihti
lif;ara mAni olmak ve iki memleket a· 
rao;ında bir •Modus Vivendb (muvak
kat tesviye) nin teessüsüne Yarmak 
üzcı·E. çok mühim teklifler yapılmış ol
duğu dün Londrada teyid edılmi~tir. 
Bu teklifler meyanında Baltık rncmle
ket !erinin Sovyetler Blrliti;ine ilhakının 
bilfiil tasdik edilmesi, Sovyctıer Birli
ğinin şimdiki harb neticesinde toplana
cak olan sulh konferansına kabul edi· 
lece~inin İngiltere tarafından jlaranti 
edilmesi ve Büyük Britanyanın Sovyet 
Rusya aleyhine herhangi bir .icvlet. ,·e
ya devletler grupu tarafından yap1l1'
C-Rk bir taarruza hiçbir valc:it iştirak 

etmlyeceğinin taahhüd edilrr~si mad· 
deltıı vardır. Bu son teklifin dcıimi bir 
ademi tecavüz paktına iştirak dııvetini 
mulAzammen olduğu kabul ohınnbilir. 

Anla!tıldığına göre, Molotof'un Bl'rlin 
!l:eyahati mevzuu bahsolm.ıııdnn çok za
man evvel tabiatile vakıf bulund~ı<!U 
bu tekliflere şimdiye kadar hlçbit ce
vab verilmemiştir. 

NOTLAR: 

Vakte hürmet 
Dün al<fom bir sinemayR git. 

tik. Sinemalar gece •aat 21 de 
baılar, kendileri de bövle ilan 
ederler. Fakat dün ak~m se· 
ans 21 i çeyrek gece batladı. 

Bu bir çeyrek ıı~cikme ne· 
den? 

Lava), İspanya 

Hariciye 

ile 

Nazırı 

görüştü 

Alman, İtalyan ve İspan· 
yol Hariciye Nazırları 
Berlinde toplanıyorlar 

Londra 17 (A.A.) - Dün Pariste İı
panyol Hariciye Nazırı Se1'rano Suner 
He Laval arasında bir görüşme vuku 
bulduğu öğrenilmiştir. Alman Hariciye 
Nar.ırı Von Ribbentrop'un daveti üze
rine Suner Berline müteveccihen ha· 
reket etml§tir. Londraya gelen haber
lere göre İspanya Hariciye Nazırı ve Al 
man hüktimet adamları arasında vuku 
bulacak konuşmalara iJtirak etmek ü
zere İtalyan Hariciye Nazın Kont Cia
no'nun yakında Beri.ine gideceği ihti
mali mevcuddur. 

Feci bir 
kaza 

tren Bir makascı 

altında ortasından 

bölündü ikiye 

Dün gece Edirne ile Karaağac ara
sında bir tren kazası olmuı, bir ma· 
kasc:ı ortasından ikiye bölünerek feci 
surette ölmiiftür. Kaza §Öyle olmu§tur: 

lımi Süleyman olan makascı manev .. 
ra yapan marşandiz treninin basama
ğına atlamak isterken ayağı kaymıı ve 

tekerleklerin altına gitmiştir. Kazayı 
görenler makinisti haberdar edip de 
tren durduğu zaman Süleymnnın orta

sından ikiye bölünmü~ olduğu görül
müştür. Vak'a etrafında mahalli zabıta 
t3hkikat yapmaktadır. 

Asker gözile : 

Vaziyete 

umumi 

bir bakış 

bir .sahada bütün ıiddetile devam et
mektedir. 

Bütün köyler geri alındı 
Londra 17 (A.A.) - B.B.C.: Buraya 

gelen haberlere göre Yunan ordusu 
italyanlar tarafından zaptedilmiş olan 
bütün köyleri istirdat ettikten sonra 
Presba gölünün ıarbına doğru ilerle
mektedir. 

3500 • 
esır 

Atina 17 (A-A.) - B.B.C.: Askeri 
meh&filden Reuter ajansı muhabirine 
bildirildiğine nazaran Yunanlılar tara
fından alınmıı olan İtalyan esirlerinin 
ad•di 3500 e baliğ olmaktadır. Ayni 
mehafil General Metaksas tara[ından 
verilen direktiflerin Yunan kuvvetle.ri 
baıkumandanı General Papagos tara
fından dahiyane bir tarzda muvaffaki• 
yetle tatbik edildiğini söylemektedirler. 
Şimdiye kadar, 28 İtalyan tayyaresi dü
ıürülmüı ve Yunanhlann yedi tayya .. 
resi zayi olmuıtur. Bundan ba§ka Yu
nan hava kuvvetleri ta.rafından Ama• 
vudlujun muhtelif tayyare meydanla-. 
rın:a yapılan hücumlarda takriben 30 
İtalyan tayyaresinin yerde tahrib edil· 
dili veya zedelendiği muhakkaktır. · 

Manastıra 

bomba 
dokuz 

atıldı 
Bcl~rad 17 (A.A.) - B.B.C.: Sall· 

hiyettar mehafilde öğrenilditine göre, 
evvelki akşam Manastır üzerine 9 bom 
ba atılmıştır Ölenlerin ve yaralananla
rın ~Ayısı 20 ye balilt olmuştur. 

~· 

Yugosla vyada 

Sağcı Zbor 
Partisi kapatıldı 

Belgrad 17 (A.A.) 
D ahiliye Nazınnm bir emir
name•ile sabık Adliye Na
zın Dimitri Ljotiç'in ba§kan• 
lığındaki Zbor ıağcı kalkın· 
ma partisi her türlü 1İy11si 
faaliyetten menedilmiştir. 

l\folotor-un 11 ve tZ lkincite,rin 
taı ihlerinde Berlindc ı\hnnn rica
li1e yaptıiı mfrıakerf'leıi IS lklnci
teşrinde Jnsbrük'te Alman ve ıta1-
yan ordulan ıcnelkurmRy ha~kan
lan anısında sevk ve idare hakkın
da görü,..-mck üzere akdedilen diğer 
bir içtima tAkib etti. 

Bu, hemen bütün ainema
Jarda her zaman rastladığımız 
b ir vaziyettir. «Vakte hürmet» 

lazım değil midir ı 

Gt.>ne bu bah~dilen günler 'lar
fında olmak üzere İngiltere hükU
metinin, İspanyanın Tanca ıchri. ci
'Varında yapnıa~a ba!'l1adığı ban as
keri har.ırlıklan protestn için İspan
;ra hükUmetine bir nota erdij';nl, 
ispanya Hariciye Nazırı Sunner'in 
evvela Parise ~ittiğini, sonm da ''on 
Ribbentrop'un daveti üzerine Ber
lino hareket "lmek üzere o1duiunu 
ajanslar bildirdiler, 

Bundan eV\·elki. yavJ4r1mız.dan 
birinde Almanların bu harbde in• 
iiyatifi ellerinde muJı3f32ada; de
vam edebilmek için umumi pUnlan 
lcabındıııı oJan bir hareketin bir 
mınıakada bir çıkmaza girdiği.ıü gö .. 
rünce derhal diier bir mınlakadan 
bununla alıikah yeni bir harekete 
geçme)·i esas ittihaz elmiş oldukta .. 
ruıdan bahsetnıiştik. Şimdi de bü .. 
hın bu ıörüşmelerin1 hem wnuın1 
vaziyetin, tok şiddetli tayyhre ve 
deni'l.Blb faaliyetine rağmen bir çık .. 
maz.a girmit olması, hem de Aı·na· 
yudluk - Yunan hududu boyundaki 
ltalyan ordusunun Yunanhlann şid
detli muko.vcmetlerile bfraber :rer 
yer taarnıdan ve Yuntl.tıiıı;tan ü, .. 
)erinden gün reçtikçe daha geni• 
ıteki1 1erde h;liradf')·e başla~·an Al-
deniz İngiliz hava ve der.iz kuv
vetlerinin birbirini takib eden ve 
daha da edecek olan büyuk faaJi• 
yetleri karııuında hakikaten güç bir 
duruma düşmesi üterine bozulan. 
mihver plinına ba~ka bir tarn(La• 
yeni bir menfez temini gayesini i!'I• 

tihdaf eylediğine şüphe ediln1emek 
Jli:ıım geldiğini söyleyeceğiz ve bn .. 
na ıöre, harbin umumi vazi;tetinde 
pek yakında bir takım yeni lnki• 
taflara tUıiıl olacaiız, 
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ŞEHİR ve MEMLEKET 
17 lkinciteırin 1940 .... 

Çöllüde aşk 
Yazan: All Enver Tok•OY ı 

( Muharrir Naci Sadullah, bu sabah 
çıkan Tan gazetesindeki mut'.id sütu
nunda '8yanı dikkat bir yazı neşret
ml,tir. Karilerimltln de ''kumasını ar
zu ettilimiz bu yazıyı aynen iktiba! 
ediyoruz: 

cBari» ıuhesi açmak, ve hajimi
za kara püsküllü bir Anıaldo ke· 
ıilmek hakkını verebilereğini um· 
duiunuz takdirde, kara maskeni
zi tutan pamuk ipliğini koparmak 
da benim vazifemdir: Ben de bu 
vazifemi yapıyorum. 

• 

HABERLERi 
E km ek fi ati arı 
30 para kadar 

ucuzhyacak 

ı11111ırıııtıı111111ıttltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllll! 

l ........ ~.~.~~ ......... ~.~~.~.~.~~~ ........ I Yedek bir itfa
iye teşkilatı 

kuruluyor 

Te,mirer, o mıntakanın sayılı büyük ı Bu1 onun aon kelimeleri clın:r. 
köylerindencli. Yapılış i~~b~rile .. yek~- Kırbac~nı çizmelerine vura vur• u 
ğerinin aynı olan beş yuzu mutecavız. taşıp gıtti. 
evde üç bine yakın insan barınıyordu. * ·k 
Kurulu bulunduğu mevkiın diğer çöl Aradan aylar ecçti. Fakat, ~}1ecl ~ 
köylerine nispetle daha sulak ve hava- Teşmirerin yakış.ıklı Şeyhini bır da k}J 
dar oluşu, herkesi burada toplamı,h. &öremedi. Her ıabah, baz.an fil(• 
Tefmirer, bütün kervan _ve o~~ob.H beraber yatağından fırlayarak ~ 
yollarının uğra~ı olmak ııbi i.k.incı bır ba,ına gidiyor, orada bütün suc ve 
hususiyet de taşıyordu.__ . .,, dönünceye kadar kalıyor, saatler~ e" 

• 

Sizi mazur görüyorum: Çünkü 
Jta)yan çizmesinin tam tabanına 
rastlayan Taranto limanı, lngiliz 
tayyareleri tarafından falakaya 
çekilirken, size düşen vazife, ga
zetenizin ilk sahifesinde, bu hi
diıeyi yalanlayan ftalvıuı tebliğini 
neıretmekti: Ve aiz bu vazifenizi 
unutmadınız ••• 

Fakat ıiz de beni mazur görü .. 
nüz: Reımen ltalyan tabiivetinde 
hulunduğunuz için, kendinizde, 
lıtanbul ıehrinde b;r «Giomale 
d'ltalin çıkarmak hakkını veh
mettiğiniz takdirde, size Türkiye
cle yaıadığınızı hatırlaln,ak, ve 
kara ıömleğinize yapı,arak kaıdi 
aafletinizin hesabını sormak, be
nim vazifemdir: Ben de bu vazi
femi yapıyorum. 

Sizi mazur görüyorum: B~nde 
mahfuz bulunan evvelki ııünkü 
nüıhanızda yaptığınız ııibi, lnıiliz 
tehliğlerindeki zafer haberlerini, 
ltalyan tebli,lerine eklemek, ve 
l>u ıuretle, «Anadolu sl.ansı»knın 
havadislerini resmi hızmet an 
bulunduiunuz lıalya lrbin~ t~h
rif etmek sizin vazifen izdi: Ve 
ıiz bu vazifenizi yapttnız. 

Fakat siz de beni !t'lazur görü .. 
nüz: Çünkü lıalyan tabiiyetinde 
bulunmanın ıize, Türkiyede bir 

Sizi mazur eörüyornnı ~ ltalyan 
ordusunun Pindoı dağlaıında, ve 
Kalamiı boylannda uğradığı he
.zimetlere müteallik havadisleri 
gönnemezlikten gelmek, ve ga· 
zetenizin bat ıahifesinde, Alman 
korsan zırhhıın1n muhayyel fü. 
tuhallnı ti4irm~k, siıin en tabii 
vazifenizdi. 

Fakat ıiz de beni mazur görü
nüz: Çünkü elinize geçen hava· 
diıler]e, bili.iıtisna her gün, bu 
kadar tarafgirane bir C"Ür' etle oy
nadığınız takdirde, kaleminize 
JUtfen verilen hürriyeti, toprağın· 
da ya'3dıi10ız millet aleyhine ıu· 
iiıtimalde çok ileri ıitt\ğinizi size 
hahrl11tmak da be"İm vazifem· 
dir: Ve hen de sadece hu vazi· 
lemi yapıyorum 1 

Eğer: 
c- Y aptıklanmı •İ•~en ba,ka 

aören yok mu? derıf'niz, sizi re
ne mazur görürüm. Fakat ıiz de 
beni mazur l(Örünüz: Çünkü bu 
sualinize diJedi;-im aibi cevab ve
rebilmeme, sizin her t:riin c;etid 
çeoid meılek kum12lıklarile karşı 
ıreldiğiniz kanunlara l<o.r,ı heıle
diiim hürmet minidir ! 

NACI SAOULLAH ...... ~....-~~~----~.. ~~~~--_,,._ ,_..,,. 
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• 
Haftanın pıyasa vaziyeti 

Bu hafla zarf1nda ehemmiyet~i ih
racat hareketleri. olmu1tur. lhracı 
memnu veya lisansa tabi maddelerin 
fiatlannda bir i!tikrii? mevcuddur. 
Son bir haftalık piyasa vaıiyetini ya
r.ıyoruı: 

1 BU{;DAY: 
l Fiatlarda geçen haftaya nazatan de
iişiklik olmamı.tür. İstanbul Levazım 
Amirliği Borsadan muntaıaman mü
bayaatta bulunmaktadır. Muvaredat 
muntaıaman devam etli~inden taleb
ler kolayca karoıl01nmaktadır. Toprak 
Mahsulleri Ofisi İstanbul d-eğlnn~nci
lerine tevzi ettiği buiday sniktarını 
artırmıştır. Fiatlar clnst~rlne göre 8,15 
ile 8.35 kuruş ara.ındadır. 

ARPA: 

Fiatlar: Trakya, Bandırma, ~ur~a 
80 • 83, Ç<ınakkale, Gelibolu. lzmlr 
75 - 80, Karahisar, Kütahya, Yozı;t"ad 
68 - 70, Ankara, S1vas1 K'iyseri 67 -
69, yıkanmış güz yünü Traky:ı 90 -
95, kızıl Erzurum yapağıları 82 - 85 
kuruş arasındadır 

DERİ: 
Finlandiya ile yapılan ticaTet an

Ja~masından sonra Finlnndiyaya mü
him mlktarda deri ihrac ~dileceli ıöy
lenmektedir. İsveç hükilmeti dohi bu 
mallarımızla alilkadar olmakl<ıclır. Fi
atlar, keçi derisi çifti 150 - 160, oğ
lak derisi çifti 130 - 135, kuıu derisi 
130 - 1451 salamura sı~ır deri,,:i çift 
kuru 85 - 90, kuru .sı ğn· derisi kilo
su 110 - 115, koyun deriısi hra\•a ku
rusu 52 - 54 kuruı, aralarındAJır. 

Tatlı badem kilosu 8S - 87, acı ba
dem kilosu 50 .. 52, balmumu kilosu 
135 kuruş arasınla muamele gürmek
tedir. 

Bu halta cinslerine göre oldukça 
mühim miktarda arpa aatıtt olmuş
tur. Ekstra Anadolu ma\\arı ihracat 
tacirleri tarafından mübayaa edilmek
tedir. İkinci cins zayıf veya esmerli 
cinsler l!i>e yerli arpacılar tarafındcan \ .,,,....-...,,.,...,...,...,...,...,...,....,.-.,..~ 
ptın alınmaktadır. Fiatlar cinslerine 
&öre 5,35 ile 6,05 kul'Ulf orasındadır. 
PIRİNC: 

Ticaret 
Ankara ya 

Vekili 
dönüyor 

Belediye İklısad Müdür· 
lüğü yeni nümuneyi 

hazırladı 

Halka daha ucuz ekmek lemini mak
adile Ticaret Vekiletinln talebi üzeri
ne Belediye İktısad ~tüdürlüğü yeni 
tip bir ekmek nümunesi üzerinde tet· 
k.ikler yapmaktadır. Bu yeni ekmeğin 
ımal olunduğu unun randımanı yüzde 
86 dır. Yani yeni ekmek nümunesi yüz 
kilo buğdaydan 86 kilo un alınmnk S\l
retile yapılacaktır. Halbuki bu~i.inkü 
ek.mrk çeşni!inl veren un randımanı 
yüı:dc 80 dir. Bu suretle yeni ekmek, 
bugünkü ekmeije nazaran biraz daha 
kepekli, ayni zamanda esmer olacak
hr. Bu un nümunesi üz.erine yapılan 
ve dün Belediye İktısad Müdürlüğü ta· 
rafından tetkik edilen yarım ve 
bir kiloluk ekmek nümunelerinin 
bjra:r: esmer olmakla beraber ga
yet lezzeili olduğu nnlaşllmı~. tah
lil ve tetkik edilmek Ü"Z:~e nü
muneler, Belediye kimyahane.:-iııe 

ve Sıhhat Müdürlüğüne gönderilmiııtir . 
Bu ekmek neticesi hakkında Belediye 
\"~racaA:ı kana.ati bir raporl.t. Ticaret 
VekBletine bildirecektir. Yeni ekmek 
tipi kabul edildiği takdirde ekmek fi
atlarında 30 para kadar tenzilit ya
pılması mümkün olacaktır. 

·-···· - . 

Deniz Harb Okulunun 
164 üncü Y'ldönümü 
Heybeliadadakl Deniz HR:-b Okulu· 

nun 164 üncü dönüm yılı 18 ikincitet
rin pazartesi eünü büyük mera!imle 
kutlanacaktır. Her ıE'ne olduğu gibi 
bu merasime bütün emekJi ve muvnz
zıif deniz subayları davetli bulunmak
tadırlar. 

Malbaacılığın 500 üncü 
yrldönümü 

Matbaacılığın 500 üncü yıldönümü 
VC'9_i1e:dle Şehir ve tnkllib veııikaları 

nlüze ve kütübhanesinde tertib olunan 
kitab serghıi dün saat 15 te mernsimle 
açılmıttır. İyi bir tarzd~ tertib edilen 
bu sergi ücretsiz olarak ziyaret edile
bilmektedir. 

lktısad * PETROL TEVZİATI - Anado
luya petrol tev:ı.i.3.h başlamış:l1r. İzmir
dl"n sonra yarın Karadeniz ve tark vi
lıiyetlerimize 60 bin ve cenub vil.iyet
lerimize de 40 bin teneke petrol gön
derilecektir. * KONSERVA TENEKESİ - İn
giltereden gelen teneke levhalardan 
kon~rva fabrikalarına kAfi miktarda 
verilmediğinden bazı .ijik.iiıyetler ol
muştur. Murakabe komisyonu yarınki 
toplantısında bu meseleyi tetkik ede
cektir. * LASTİK FİATLARI - İngilte
reden gelen otomobil lisliklerine ya
rın satış fiat.ı tespit edilece!ctlr. * iLAC İIITİYACI - Şehrimizde
ki il.ic ve müstahzarat depoları muh
t.ac olduktan iliı.cların nevi ve mikta
rJnı bildiren birer lhıteyi Sıhhat Ve
kiletine bildirmişlerdir. Haricden buna 
göre e.ipariı, yapılacaktır. * IIOLANDALILARIS TEKLİFİ -
Bazı Holtındalı firm8lar memleketimiz
le· ticari müb3.dele yapmak istemekte
dirler. Bu arada Filips mamulitı tek
lif edilmektedir. 

. Vilayet ve Belediye * BELEDİYE İMTİHANISDA KA
ZAN ANLAR - Belediye n1ubasebesi
ne alınacak memurlar için yapılan im
tihanda 33 kişi muvaHak olmuştur. 

Bunların 17 si kadındır. Kazananlar 
ay ba~ında vazifeye ba,Iayacak.lardır. * KAYMAKA~ILARl\ TAKDİRNA
l'tfE - Şehrimiz kaymakaınlarlle Vi
liyet merkez sayım bürosu azaları 20 
teşrinievvel nüfus sayımı gi.inü gt>!
terdikleri faaliyetten dolayı birer tak
dirname ile taltif edilını,lerdlr. * BEYO{;Lu HASTANF,<;İ - Be
yoğlu hastanesinin bazı lüzumlu ta
mir ve tadilitına yakında ba,lanacak
tır. * KABATAŞ l\IEYUANI - Kaba· 
taş meydan ve iskelesi civ:ırındaki in
şaat bu hafta nihayetinde bitirilmiş 
ciacaktır. 

Maarif * TAMİRE :r.nmTAC BİNALAR -
Maarif müdürlüğü tamire muhtac mek
teb binalarını tetkik ettirmektedir. Be
yoğlunda 53 üncü ve Kac:ımpnşnda do
kuzuncu ilk mektebin, Beyoğlu kız or~ 
ta mektebinin tamirlerine ba-,l:ınmı~hr. * İMTİHAN NF.TİCF.l.ERİ - Ma
arif Vek.9.leti önümüzdeki yıl içinde 
imtihan neticelerinin daha verimli ol
ması için bazı tedbirler alacaktır. Bli
tün Vil8yetlerin bu seneki imtihan ne
ticeleri te!f?İt edilmiştir, * ÜNİVERSİTEDE - Bu sene Üni· 
ver!litenin muhtelif ,ubelerin~ kayde
dilml, olan talebelerden yabancı dil 
bJJenler önümüzdeki salı günü açıla
cak muafiyet imtihanlarına girecekler
dir. Freruıızcadan 368, ingili7.ceden 1'18, 
almancadan 751 rusçadan 3 talih var
dır. 

Bu teşkilata 

yaşlarında 

18 • 19 
2000 

genı: alınacak 

O mıntaka ~yhi de oncelerı .Kalen- saatlerce bekliyor, aene ona tesadilf 
deranda otururk~n burayı terk. ıle. Te!"" demiyordu. rı 
mirerde yerleşmı!f ve burasını aşıretı- A dalı .. .. .. görmede 

. 'h 1 · ti Yfe, onu, a yuzunu b' e , 
ne merkez ıth az ey emış · . 1. 0 bahta be · ise kal uı. 

.. h .. k di B ba sevmı§ ı. sa n rı d··)cçtı 
Aşiret reısı enuz pe gene · a - k "ttik b'"yil e büyil u 

11nın ölümü üzerine, daha yirmWnde ..J~ph gık çek ~-· ylen lv n ateti jı;irld. 
mi h .. .. "d w. a ço ya an 11..1vı cun arı 'tJ 

iken bu mevlıtle geç ş ve usnu ı a- d d ta h ta d'' .. t " Ne rnes . 
. d b" .. · t ubla e a e al Ufmuş u. 1erıı 

resi ıay~sın e ulun ·aışı~e. melhn•tmi - bir sabahtı o? Köyün uykudan }111ı: 
rının hi.ırmet ve sevgı erıru ce e ş- b 1 dıw b" atte ye. 
ti. Adil ve tcfkatli bir gencdi. Ağadan ~~~~mıyab - ~~ a kgıl ırk gsao··r;;,..roiJ.şlet" 

··ı 1 k' uu:u ve aşuuş.a a ara ....., ~n olsun1 uşaktan, ko eden o sun, ımse- di B' k la 1 b k odan ın-. . . ır ço z ara a m .. de: 
nln kalbını kırmaz, herkese bısanca ve . ..,;ı ili- · d öJTlfilJI 
liyık olduğu tekilde muamele yapar- gkencdir~uı,'.__odna .... z~ glıng.•r~edilil'deo 

en n - ar guze o ... i.ik" 
dıÇ. k ki •d" B bucaksız ve bah!etmlştl. Bir gene kız lc;in ~e ~ilı .. __ o ze ) ı. u uçsuz, k b' d t . ·ımez bıt .. 
.. lab'ldi-. . "ilerde kendi se ır saa e ve erışı n b .. 

Şehrimiz için büyük bir itfaiye ye- go:ı • 1 gıne genı.ş c;o h · ti b ., F k t A onu 
ba eti mi ne mekteb ne de med arıyet u. a ~ ·· .Yteı G~zle .. 

dek teıkilitının kurulmaıııına karar ve- şına .. y f ş, ' ğ kadarla kalmaunı ıstemıyordll. ., .. 
rildi~i memnuniyetle haber elınmııtır. rese gormemlt olmasına rağnıen uza ı . d k d ğu 1 kıar \'I ) " -· d bl bl rın e o u u , saç arını o )c.!ı.k'"' 
HükCımet bunun için 2000 kişilik bir ve gelece.~ı sezen ur n r nı::ıarat naklannı sıkarken ellerindeki sıCB esirJ 
kadro hazırlamaktadır. Bu. te,klli.tn 18- daima ınuspete kuvaran'. şayauı\ik. yre tan anladığı vidinl yerine getirtn ,t .. 

19 1 d k 1 1 cak 45 bir muhakeme dretine ma tı. . , .. .. .. r bU 
yaş arın a i gene er a ınn ve 

0 
b k t ve meziyeUeri çöl- beklıyordu. Bır de duşunuyo ı yei!f 

günlük birkurı;;a t8.bl tutulacaklardır. 
1 
.. 

1 
nun u dıymek çabuk y:>""ln.:ı• ve zusunun manasızlıtı kar,ısı~d.a ref'I' .. 

B 1 b. h b k d d h ı u er arasın a pe .ı· ., d.. .. d Hi b' · reısJ, .. u ~ene er, ır ar vu uun a er a k d k k b'"tün atiret halkı ona uşuyor u. ç ır a~ıret .. ırıl• 
va,.ifeleri başına gelecekler ve itfaiye a ın, er e u berd~ kız alır mı, dJyıt ... Boyl• ~~ 
l<?şkil.ih mensubları gibi çahşacaklardır göOnüldekn dbalj:lanmı~~~lar erkeklerden rında, onu gördüğüne ve tanıd.ıt~bn: ,..ı .. 
P ·r k . . .. . na a ın ar ve ' d d d' K k' k'ısi gı ııı 
ası orunma nızamnamesıne g;ore vrııı d h k b •1 d Uzun boylu iri si- r..c amet e er ı. eş ı, es . . ,el> 

f • 1 h . he • a a ço ag ıy ı. ' . . '"-' t c. "l ttı'""-ı bll' eye çagırı an er gene ıca t etmege h .. 1.. k bı ıklı delikanlı bü- nız ışıltı6ı ve aı.yyu e • 
b ya goz u, ara Y k 1 dı mec ur bulunmaktadır. Geneler ma- .. ..1 k 1 •--!bini ,.almıştı O- olarak a say . , • tun ço ız arının - ... · 

hallt nüfus t~arelerinde çeklle.:ek kura .. k at üzerinde geçışini, kırbaç .. * a~tilı 
He leçileceklerdir. Diğer taraftan halk :; 1~;::~ ~ezişini seyretmek ve bir 3· Uç ay sonra idi. Bir akşattl /.~, .. 
tar&fından yapılan sığınakların kontro-

1 
k u andıran konu~malıtrında bu- ayni kuyudan testisini doldur•~ ... 1 rıı

luna devam edilmektedir. Şimdiye ka.. 1 ar ~':imek için kaç kadın v:! gene kıı ıteı kederli adımlarla e\'e doğrU .!'}.r~ 
dar nizam~ameye göre hareket ~tml- :ı~l çarpardı. ' . yordu. Kar,ıdan bir atlı aöıükt~rıl tJ 
ye.n 97 kitldan 25 Hradan 50 liraya Kimse böyİe a~ binemezdi. Kimse kasından bir başka atlının \~nd\ ıerıc 
kadar para cezaları alınmı,tır. öyle kırbaç ıallayamaz, k\m!e bu de- klb ettiği bu iyi giyi.nmlf sü\'ar 

İngiltereden 
• • 

yenı zıraat 

makineleri geldi 
Bundan bir müddet evvel, İngiltere· 

ye !lparif edilen aon ıistem ziraat ma
kinelerinin ilk partisi imal edilerek 
nıemlekelimize eelmiftir. Bu mekinele
rin mühim bir kısmını büyük pulluk
lar tttkil etmektedir. Bunlar meyanın
da nıühim miktarda diğer 1irai ilit ve 
edevat da mevcuddur. Evvelce Amcri-
kaya aiparif edilip de gelen zıraat ma· 
kineleri, ziraat komitesi tarafından A
nadoludaki mıntakalara tevzi edilmİJ
ti. Bu t.raktör ve harman makiııelerin· 
den, bu sene elde edilen neticeler tah
minin fevkinde olmuştur. Bunu natarı 
itibara alan hükUmet, hırice yeniden 
mühim miktarda ziraat Aletleri, sipa
rifine karar vermiştir, Bu mak\nelerin 
n\emleket.iınix dahilinde 4;oğalmuı ia
tih~alitımız: üzerinde büyük tesir ve 
artışlar husule getirecektir. İn~iltere
den bu defa gelen parti de derhal A
nacloluda bazı mıntakalara tevzi edile-
cektir. 

rece güzel ve te11irll konu,amazdı. kıza yaklaşınca atını durdurdu: 
Şeyh Selim, her baktığı ve konu!

tuğu kim!eye garib bir ümid ve itı
mad telkin ederdi. Onunla karşıla.,a.n, 
gözlerinin sihri ve söı.lerinln tesiri al
hnda kalan bütün kadın ve gene kıl
lar, ondan ayrıldıkları zaman büyük 
bir ümidin kendilerini 1ardı&ını ve bu 
tatlı sarı, tçlnde yeni bir hayat ve 
ıaadet bulduklarınl hissederlerdi. Ona 
herkes inanır ve o, herkesi kendiıine 
böyle b•Alırdı. 

Ayfe de böyle baj:lanmamış mıydı? 
Kuyu ba,ında testiıini. doldururken. 
elinde kırbaç, ona rastlamıt ve o da: 

- Ne yapıyorsun, güzel kız? diye 
yanına yaklaşıp saçlarını ok.,amıştı ... 
Teşmirerin i{Üzel Ay"si yenı reıaı 

dıha o eün i{örüyordu. Filhakika, ar
kadBtları ona Şeyh Selimin güzelliğin
den, cizlbesinden ve bir baktlla i.n
unı kendisine çeklij:inden bahsetmiş
lerdi. Hatta Ayşenin bir gece rüyası
na da girmişti. Fakat, ne kadar iste
diğ:i halde onu kendisine gösterecek 
bir fırsat zuhur etmemişti. 

Ay,e, ne vakittenberi hasreUnl çek
tiği bu tesadüften çok mlit~hassis ol
mutlu. İlk saniyeler mahcubiyetinden 
ona bakamıyarak ba~ını önüne eğmiş;
ti. 

- Senin adın ne? 

- Ayşe . , • .. Jı:sf' 
O idi. Beklemediği bu \e"8diilb•!:ı• 

,ı.ında kalbi tiddetle çarpmıy• . tç
yan Teşmirer e-üzeli, gayriihtiyar/ıtıı
tiyi düşürmüştü. Yağız atındsıt. 1'Jr°' 
yan Şeyh Selim, ıanki iradesi111

1~· betmiş duran gene kızı gene 53Ç 

el.an okşadı: ,..,c 
- Korktun mu Aytecik'?' ?l• Jts'~ 

korkacak? Beni tanımadın mı_ 'i: p;ı .. 
Tanımaz olur muydu, onu hiÇ·,vtrı 

ha yüzünü görıneden rüya.~ı~il ,.,,,ı 
ve aeceli, gündüzlü kendi!ıoınJ ~ 11•' 
eyliyen bir adamı, on binlerce Jci~lıJal'" 

k d T • u~ JL 
sına anşsa gene tanır ı. 8 biliıv-

dan yaj:ız atlının o olduğıın:U bil">'~ 
Testiyi niçin düfUrdüğünU bıt 
di?.. Jb•iıl· 

- Beni ne çabuk unuttun~ 11~ 
bak, seni ben ta karşıdan t?.nı ,oıı

Ve üç beş saniye durakladıktan 
ra devam eyledi: T ~ 

- Neye sen ıararmı4sın, }.)"~" 
hastalık... iiZW 

Gene kız bir serabı andıran ~ rı'f 
rini onunkilerine dikli. Fakat b 
ıöylemedl. Gene ıeyh sordu: ,.,1e! 

- Yoksa sevda mı çekly"rsun• ·81it yı . 1 
Bu kelimeler yaşadığı. hava ps'1 

boımu,tu ki, ne söyli>:!ce.iı:irı. 1 ·~bJfl' 
cevab vereceğini p,ırdı. Otır:kJ!l. fi ıı• 
den çıkardığı bir avuç lıozul<I• 
ntarak: ~ııt" 

Hafta içinde pirine plyasa!llnda ha
fif bir terefCü kaydedilml• ve hare.
retli muameleler olmu,tul". Eu itibar .. 
la birkaç ıün evveline bdar 34 ku
ruttan satılmak.ta olan mallar 35 ku
ru'8, yükselmi,tir. Fiatlar: Orhangazi 
pirincleri 38 - 39, ITl'llıklncli Tosyalar 
34.5 - 35, Diyarbakırlar 31.5 - 32 5, 
Mersin ayarı mallar 29 - 30 kuru• 
arasında muamele göı·mektedir. 

Dün tehrlmize gelen Ticaret Vekili 
Nlılımi Topçoğlu şehrimizdeki tetkikle
rini bitinnif olduğundan bu ;ık~am An
knraya dönecektir. 

il HER GÜN BİR MESELE ıı 
Diye sormamış ve saçını okşamakla 

iktifa edip i{eçmif olsaydı, belki onu 
gene göremiyecek, kalbinde ve &özle
rinde gene bir hayal, o da n.eçhul bir 
hayal ıa,ımakta devam edecekti. Başını 
kaldırıp gözlerini onun göı.le".'İlli? b1-
raklıi1 an, söylenilenlerın n~ kadar 
doğru ve hayalinde yaf8yan adamın 
bu adıı.m olduğunu hayretic görmüştü. 
Ne tatlı bakışı, ne güz.el konuşması 

vardl? ... 

- Bunu, dedi, herha tde "la.C• 
Kırılan teıtini yeniler, A)·~cik· .. ,,J1ffıs 

ha~ı~ ::t~~' !;~~ ~::;a Y~:~t~r :.~d• 
Tütüncüler Birliğinin 

hayirli bir teşebbüsü 

İstanbul da yersiz, yurdsuz ve kimsesiz çocukların adedi elle 

TİITİK: • 
tutulur derecede artmıştır. Bunlardan· bilhassa iş mükelle

ıahalarına ' TÜÜk piyasamndakl canlılık artnnt 
ve fiatlar yÜk!!elmişUr. Son hafta zar
fında 2800 balya miktarında muhtelif 
cins tiftik, ihracatçılar tarafından mü
bayaa edilmiştir. İsviçre, Macaristan 
ve İsveçe ban firmalann tiftik ihrac 

Türkiye Tütilnctiler Birllğin1n hayırlı 
bir teşebbüsü öğrenilmiştir. Birlik kah

raman ordumuzun er ve komutanları· 
na hususi sigaralar yaptırma~:ı kar~r 
laıııtırmışlır. İlk o]arak Birliğin rei'.ii Is
k~n.der Dramalı 10 bin kilo tütün he
diye etmek suretile bu hayırlı te:şcbbü· 
t;e önayak olmutlur. İdare hey<'li aza

IArı da kendi hiuelerine is.'\bet eden 
miktarı taahhüd ettiklerini ve yakında 
bir liste hazırlayacaklarını bild:rmiı-

' 
fiyetine girmi• olanların - mecburi mükellefiyet 
gönderilmeleri, bir kısmının da ziraat kurumlarına ve diğer 

madenlere yerleştirilmeleri en hayirlı bir iş olabilir 
ettikleri haber alınmıştır. 

Fiatlar: Oilak 165 .. 170, Knrahisar, 
Kütahya. Eoh;ehir 140 • 150, Ankııra. 
Bolvadin, Poladh 132 - 138, Bolu, Çer· 
ket, Cerede 125 - 130, Kastamonu 
Zafranbolu 140 - 145, Konya dağ malı 
135 - 138, Konya ova malları J:;() -
135, muhtelif deri mallnrı 100 • JOS 
kuruş arasında muamelı? görmektedir 
YAPA{ifı 

Gittikçe ıtokları artan bu mat.aımı
zın fiatları da yükstolmektedir. Bil
huıa yerli fabrikalarımıı:ın ve İzmir
de bazı fabrikaların istanbulrJ1n ya
pağı mübayaatında bulunmaları yü
zünden yapağı fiatJarı cinıler1ne göre 
kiloda 5 - 8 kuruş artmıştır. Bu hal
ta içinde 1800 balyııısı kızıl Erzurum 
cinsi yapığı olmek şarlHe c~nıan 2600 
balya miktarında yapağı sat.ışı olmuş
tur. 

Edebi roman 

ANA 

terdir. 

60 Yunanlı dün 
memleketlerine gittiler 
Şehrimizde bulunan Yunan tebaalı 

Rumlardan 60 kişilik bir kafile dün 
akşamki trenle Yunanistana eitmişler
dir. Kafile Sirkeci garında hararetli 

Son zamanlarda iıııtanbuld.'.J yersiz., 
yurdsuz ve lc:im5etiZı çocukların ade
di gözle görülecek derecede artmıştır. 
Geceleri mavn:ılar içinde, kcjprü alt
larında, sokaklarda yatartl'c, gündüz
leri şehrin muhtelif yerlerinde ş.üp

heH bir surette dola.şan bu çocuk
ların artışı hakik.l bir encli•t doğu
racak mahiyettedir. 

Bundan birkaç sene evvel Parti ve 
İktısad müdürlüğü h«yırlı bir teşeb
büs yaparak bunlardan 18 yaşını dol
durnn bazılarını buradan Zonguldak
taki 1$ yerl•rlne göndermiş, bir kıs
mını da Zonguldakt.Rkl madl"n kur
suna yerle~lirmitti. Bugün bu 
çocukların hep~i birer i• ~ahibl ol

bir surette teşyi eWlmiştir. Yunan se- mu• ve serSf'rilikten kurtulmuı bu
farelhanesine, Yunaniıtana gitmek için Junmaktadırlar. 

müracaat eden Rumların adedi h<:r gün J Bunların büyük tehir1f'rde olmaıa 
artmaktadır. bile iş mükellefiyetine girmi• olan-

Tefrika numarası: 43 

-
kıirkümü getir ... 
Kadınlardan biri 
- Deli misin? diye aöylendi. Köye 

geçemezsin, vapur yok, nercyo gide
ceksin? 

Yazan: PERİDE CELAL 
Gene kız, bu sözl~ri ıöyle,>'n kadı

run taralına doğru li.kayıd haklı. Tek· 
rar Ahmede dondü. Ayni aak.ln, kat'i 

Fakat ertesi aece ve daha erleıi ge
ce, en eğlenceli meclbleri yarıda bı
rakarak onun hasretlle dolu, tüpheler
le mwtarib, tekrar eve .k.oıuyordu ve 
bu a:ec• de öyle oldu. 

~ lav.ırla konuştu: 
gundan, uykularından bahse başla~a- _ Kürkümü getir, eideceğlm. Duy-
rak gitmeye hanrlanıyorlardı. Fa.uıt , 

. b' h. 1 muyor muaun. 
bırde.n. ıre ıç umulmadık bir f'CY oldu. Afımed ıülmej:e çalı,ıyordu. 
Hepsını ~şır:a~ ve nasıl aldarıdı~klarını _ Şaka yapıyorıun. Saat dorde ge-
anlatan bır hadise_ Alev uzandı~ı yer- r . B kitte nereye gidel.ıilirsin·! 
d ~ w · zı . . t Et f ı)or. u va 

Kalabalık 87:1tlmıştı. ~füzik: 1Usmu,, e, agır ag~r ~o erı~ı aç_"'. ra_ına Gene kız ayaKa kalkmıştı. Oi~ierirun 
içeride ıofra bozulnı1.1ş, bütün ,i.<;eler 1 baitınd~, ~a~ıb bır eekılde gü!Urnse.di ve arasından öfke ile mırıldandı: 
bfl"almıştı. ett:klerını düzelterek yavaşça k;ılkıp o- - Davet ederken motöı-le ıeni gö-

Genc kız divanda, ark:ı üstil, göz- turCu. Gözleri Jkıpbekınnbem hi~ yl üzı.i h~oJ.. türürüm demLştin. Yalan m.ı sôylüyor-
. . gu.ıdu Bununa ra r ıç ı ~ sc.ır oş , . . ,., 

Ierı yarı kapalı harekeU.ı:z yatıyordu. . · , 
1
. kt B d b ' dun? Şımdi neye şaşırıyorsun• 

1. 1 bi•kın bır ha 1 yo u. unu ora a u- b d'ğ' · ·· ·· 1 
Etrafında fısıltı ha ınde konu:,an :ır, . . Ah ed Lı. Onun ceva verme ı ını, y•ızune ıay 
c~ı7.dı• diyorlardı. Ahmed, mütebeq- lunontar h~.ettıler. l md 1 0

1 Y1~n_u retle baktığını &örünce omuzlarını silk-
. --L· "zl · · d k.ıybelmek uzere o an a anını e .ı .. -ıı- . 

aım, MAln go erını on an ayırmıyor, . . . d k lldı ııen k ti: 
aon misafirlerin gitmesini, yalnız kal- le dik.leı;ti, yerın en a ·• c ıza - Ah budala dedi. Belki de burada 
malarını sabır!lızla bekliyordu, İçinden: yakıa,tı: kal.ıcağımı sanıyordun. 
.. su gece benim olacak, diyordu. Artık - Ne var yavrum, dedi. Orada rahat SükUt içinde hareket.siz duran kadın 
bu oyun yeUtir. Biraz sonra ya1nı.z ka- değil misin? ve erkeklere dönmüştü: 
lacağız, bu sefer bnna j!yan edenııyc- Gene kız ba!Jını kaldırm1,tı. Dik dik - Tlyatr~. seyircilerine benc.iyorıu-
cek .. • Ve gene kıza 0 lğri tel.>E"SSünıU onun yt:züne bakıyordu. nuz. dedi. Boyl.e sumnanıı ve h'lreket-
ile gözlerini kı!Jarak fena fena b:lkı- - Gifce~lm~ .. cliye cevab \'erdi. siz durmanız a:ınidme dokunuyor: 
yordu. Orada bulunanlar, bu bakışla- Odada. hayret ifade eden se5ler, mı- Sonra asabi, e:~eklere hitnb ettı:. 
rın mana.qını anlayarak. birhirlc-rine rılblar oldu. Kadınlar, erkekler birbir· - lcinlzden hırı mantomu ııetiı'mıye· 
alaylı i.-ıretler yapıyorlardı. Ou'er da ]erine bakqt.ılar. Ahmed.in yil'?il toldu, cPk mi? 
ayru şeyden, Alevin o gf'ceyi Ahmed- dud•klnrı kısıldı. Ahmed ilerlemişti: 
le geçirect"ğinden emlndU~r. Gene kız bütün bunların farkında de- - Fakat Alev, diye mırıldandı. Rl-
Yavaş yavaş do3ntluyor, esn~ml"ler, li1di. J~ ecierim, dü•ün ki ... 

ııüJUşmeler aruında vaktin ıeç oldu- - Gideceğim, diye tekrar etti. Bana Gene kız, hakaret dolu bir bakışla 

larının mecburi mükellefiyet sahalan
na gönderilmeleri, bir kısmının da 
ziraat k.ur!larına ve diğer madenlere 
yerıe,tirilmeleri en hayırlı bir iş ola
bilir. 

Dün bu hususta kendisile gürüştü
fümüı Milli Sanayi birliKi umumi 
kAtibi Halid bize funları söylemiştir: 
•- Bu çocuklardan 14 - 15 yaşl

na gelmiş olanların hatta daha kü
çüklerinin ekserisi maalesef bakım .. 
sızlık yüzünden ahllkan Jt'erilemişler
dir. Kumar, ic;k.i ve buna benzer en 
kötü itiyadlara !.tlışmıt ve cemiyet 
için faydalı birer un!ur olmRklan uzak
la,mıtlardır. Bunun kabahatini hiç 
şüphe!i>İZ ki onlara yükletemeyiı. Çün
kü verilmiyen bir fey hiç tUphe~iz 
ki İ!ltenemez. Onlardan, veremediCimiz 
bir terbiyeyi istemeie hakkımız yok
tur. 

onu süzerek: 
- Bo~una yorulma, diye, aözijnü ke~

ti Biliyorsun ki (ideceğim. Bir ,eye 
k!r:lr verdiğlm zaman kimse mfrrıi ola
maz Köprüye ineceKim, bir motor bul· 
maya çahtacaiım. Bunu yalnız bafıma 
yaprunaz mıyım sanıyorsun?. 
.\lımed birdenbire onun in.adını kır

mak imkA.nı olmadıj:ını anlamı.-,tı. 

- Peki diye homurdandı, :ıtantonu 
eetlriyorum. VAdettiğim gibi seni köye 
geçlceceğim. 

Ses.l buz gibiydi. Hiddetten Utrlyoı. 
du. Sür'atle gene kızın önünden @'!\;ti. 

Kadife perdenin arkasında kayboldu. 
Alev sakin, ayakta bekliyor, öbürleri 
hayretle karıtık bir hayranlıkla onu 
süzüyorlardı. 

Apartımandan çıktıkları zanıan, buz 
1tilıi bir rüzg&r yüzlerine çarptı. Hava· 
da hafif kar taneleri serpiliyordu Kat .. 
dııımlar ince bir kar tabakastle örtül
mU lii. İçlerinden bl.ri cİlk kar• diye 
ba~ııdı. 

Kapının önünde kalabalık da~ıldı. 
Çiftler birbirine sokularak uzaltlaştı. 
Alevje Ahmed yürüdüler. Ana caddede 
güçltikle bir taksi buldular. • 

Otomobilde gene kız kürküne sarıla
rak köşesine büzüldü. Köprüye kadar 
hiç konuşmadılar. 

KOprüde kaf1ıya geçmek için motör 
bulmak güç oldu. Ahmed, sinırli, Of
keli, paltoıu.nun yakasını kaldınnıt. o· 
rad:ı:n oraya koşarak motörcüle.ri kan-

1 

Bu vaziyetlerin ıslahı zamanla el
de edilecek ve içlime.i yardım tetki"" 
18.tımııın daha verimli bir tekilde ça
Iı,mağa başlamasile. kendiliğinden or
tadan kalkacaktır. 

Bu çocukların fstanbuldaki iş. mü
es~eı;eleri ve fabrikalarda çalış.hrılrna
Jarile iyi bir netice alınacağını ümid 
etmiyoruz. Çünkü bu çocukların aı;ıl 

,:ceee hayatı meçhul ve tehlikelidir. 
Bunların eece yaşayışlarını da kon
trol etmek oldukı:a gE'nlş bir teş
kllliit.a lhtiyac gösterir kl bugün için 
maalesef kurulması güçtü:r, Sonra, 
yukırıda da söylediğimiz gibi e!la
sen birçok kötü itiya.dla.ra ah~n bu 
~ocuklardan şehrimizdı:ki miiessec:c
lerdE' iyi randıman ahnıı.maz. Bunları 
Anadoludalı:i madenlere ve diğer iş 
yerlerine göndermekle hakikaten iyi 
ve hayırlı bir iş ıörülmüş olur. 

.dırmaya çalıştı. Gene kız, rüzg6rın sa· 
vurduğu kar taneleri yilzüne gi.iz\ine 
çı:.ıparak boş, kar•nlık hkel~nin ilıe
l"indc hiç kıpırdamadan netiı.eyi bek1i
y.:>rÔu. Nihayet faz.la para Vf""l"rck ve 
yalvararak bir motör bulabildiler. 

Köye kadar, g('ne ıükO.t içınde geı;
ti. Soğuk fazla idi. Deniz oldukt;a ttrt
ti ve onlar dalgaların üzerin.:J~n sıçra
yan motörün sar!ıntılorı, gürüUUlerlle 
ser'°em, mantolarının içinde büıülerek 
f.trryorlardı. Ahmedin gözlt!rl kaı·an
lık:a düş;man dü,man parh) or ve bu 
Ale,•i eğlendiriyordu. 

Kadıköy hkelec:lnde tek bir otomo
bil yoktu. Altıyol11ğzına kadar yilrU
dU!er. Oradan bir otomobil l•ulup at
ladılar. Suad.Jyede k~kün ka::uıı önün
de, Ahmed boğuk bir sesle : 

- Bu geceyi unutm1yaca~1m. dedi. 
G"nc kız mil!'ltehzi: 

- Ben de! diye cevab v~r<U. 
Gene adam hiddetle ona ba!:tı, M>n

ra~ birdenbire dönüp beklemekte olan 
otonıobile doğru yürüdü. 

Alev anahtannı çıkararak. yavaşça 
kapıyı açtı, içeri girdi. 

S:ıat beş buçuğa geliyordu. Gün doğ
mak üzereydi. 

GE'~e ayni saatte, Canan Rc,idin kot
ları arasından sıyrıldı, çıplak ayakla
nnın ucuna basarak kapıya yürüdü. 
Topuıu yavaşça çevirdi. 

lı.lcv odasına ıirmek üı;ere.vdi. Bir 
gıcır!~ sonra hafif ayak ıeslerl duydu. 

Ayşe, birkaç dakika içinde deği',miş 
ıtibiydl. Daima gülen ve daima bir ~ey 

ler vi.deden iri siyah gOı.lerin, kalbi
ne akıttığı türlü manalar altında ne 
diyeceğini, nasıl konu~acajını ş'lştrmış, 

bütün vücudünü bu heyecanın tesirine 
vermişti. 

Ay,e, köyün ıayılı ~zellerindendi. 
14 ya,ında bir çocuk oldulu hı.ide bir 
sürü talih çıkmıştı. Babası, yaşını ileri 
sürerek kimseye vermiyordu. 

Gene adam, gördüğü kızlı.u araıtnda 
bu derece güzeline rastlamı"lmıştı. Bir 
serabı andıran böyle gtızü, bu ipek 
uçlan ve bu masum bekı,ı ilk defa, 
aaııki titriye titriye temata ediyordu. 

- Neye adını &izliyorsun'? 
İnce, zarif, pPmbe dudaklar fU bir tek 

kelimeyi zor fısıldayabildi: 

- AYfe ... 
Güne.t yeni yeni dojuyor, iÜrülerin 

u:-.aklaştığı, bir çok kız ve kadınkl"'ln 
kuyu ba,larına doğru aclmekte olduk
ları görülüyordu. 
Delikanlı bir elini tekrar ipek saç

lara götürdil. Sonra, açık pE.mbc ya
naktan acıtmıyacak surette sıkarak: 

- Ayşe, dedi, ben, ömrüınde senin 
kadar güıel bir kız görmedim. 

Merakla bir kaç adım ilerledi ve yan 
çıpl~k. Re~idin odasınd:m çı.k.rnakta o
lan annesile kartllaftı. 

Gene kadın onu karşısında gCirdüğü 
ı~:.nan kısa bir çığlık kopardı. Oldu
ğu yerde kalıp de~et içinde hare
ketsiz kaldı. Alev, ka,Ian yukarı do~
ru Yalkmış, gözleri büyüm:ı,, bir an 

ona baktı. Birdenbire geri döı.dü, Eeu
deler gibi birkaç adım attı. Sonra ko· 
ridorda kofmaya başladı. GOi:ı:ü heye• 
can!<\ inip kalkıyor, gözleri aatit bir 
bakıt11la donuklaşmış, dudftklaı-ının ara
stndan garib, manasız aesler çıkıyor
du. 

O koridorun dirseğini dönüp gözden 
k1:1ıybolduğu uman Canan arcak ken
dine gelir gibi olmuştu. Dlşh:rt birbiri

ne 'uruyor, bütün vücudil ac,ayib bir 
sarıuntı içinde titriyordu. Nereye gid!
yor! diye, düşündü ve birdenbire deh
şet içinde kalarak o da ko~m~ycı. başla
dı. 

Sokak kapısının önünde s~nc lo:r:a 
ycHşH. Alev, çıkmak üzere idi. Diindü 
ol"."l.E.~ine baktı. O zaman gf?n~ kadın 
bu bir ölü yüzd gibi 50lgıın yüz.den, 
bilha!=sa, korkunc bir şekildi! açılmı~, 
ateş ıtibl yanmakta olan o iri ela gOz
lerden korktu. 

- Alev, diye kekeledi. Alev beni 
dinle, nereye &i,diyor1ıun? Allah aşkı
na, bana öyle bakma A!ev, dinle, din
le ... 

(Arkaı;ı \V) 

duracak halde değildi. Yalnız: dl~.,· 
- Ben, para i:Jıklııı dej:•lir.N ıı\ tc" 

. . ' l b lır•" " .. bıldi ve ıonra, -.rız o an ~ . le v'• 
siri altında evlerine doğru ,ı.ır "L 
lemiye bafladı. 

. . * !{ tbl•' r'~ Onu bır daha göremedi. a ~ 111' 
gene yaşta lnz olan bu sevgin iil ,tı• .. 
lığına arbk vücudü ta.hamın 
meı olmu,tu. .. ~· 

u ., 

Bu bakı,ıardaltl ıahtellfıl ~eldi· ~ 
}erdeki riyayı anl•memı• Je~;,t ol~ 
çare ki, bir yol kalbine ınttSI-• :)·o~ 
o sevgiyi, mümkün dej'il ataıt\ ı.-Jii:~ 

Anası, babası onun detışan ın " 
ne kadar al.ik8dar olsa, en Y'ıı~rdısl'• 

)<1' ••• ,. 
kada:Jları onu ne }ta.dar sı ,,.or';:'°J 
aia;zından bir tek kelime a_larıll'Ot-fP"" 
dı. Ayşecik, günden güne bır sO ıcii· 
yaprağı cibi sararıp ıolrnakt• 

* •el'~ 

1ar •.. 

Bir sabah, Ayşeyi arıya.ntar, tl~ı,tl "" ,.. Selimle ilk buluştuğu kuyun btJl" 
U•t\inde kendini hançerleınlf 

_ _,,, 
Hükumeti tahkir ed••1" 

mahkum oldll "' ııı'"'·. Reisicumhur ve hükOmetlıt bı>1 ~~, 
şahsiyetini tahkir mahiyeıınd• k ,,ıçU 
ğıdları öteye beriye daRıtro~ 1•ııc;, 
mahkum edllmiı olan Nlhnd l •,,c«'., 
ı;nuhakemelerine dün ikinci •• bild;ıil 
nakı;en bakılmıı ve yeni kara~'" r-~ 
mittir. Bu karara göre Niha nıı' 
cezaları arttırılarak birer ıeııe 0 

hapse mııııhktim cdilmi~lerdit'· 

!Fi' O 11.. D 
--------:-.:;; dl •• * Ortaköyde Çevirmeci to1'•~:ıeril~ 
turan 16 ye.şında Aıadiye e tıfl~~ 
taraçasından dü,müş, ağır y~r• ,, 
br. . o~·,P:, * Küçükpazarda Leblebıd 'ti•""', 
da ı;akin Mustafa, arka~ıı.şı ,s~ Jc:' 
takalaşırken ,.ere düşmıı~· ~ 
burga kemikleri kı:rılrnıştır• 16 rıı.ı"'~~ * Enverin idaresindeki 41 )cefl de',, 
rıh kamyon Takıimden ~t\'6r afi ,!O',, 
rilmiş, arabanın içinde ~ulull 1,,rılııtl 
Hüseyin muhtelif yerlerındcP ,, 
mıJtır. 'l'•rl•"',ı * Remzinin yük ınrabosı oturıırı tt' 
şından geçerken o elvorda. gtJrC 
yaşında Saraya çarparak a~ır ol""j\ 
yaralamıştır. . , 0 torr1 ı,ı' * Fohrinin ld<ıre eltıil d• ıJ 

~)11 
Fındıklıdan geçerken 5 ye. tıt· ol" 
vaffağa çarparak yarala_m~ 11ııl~ "fl" * Şoförünün ismi hcnuz ~opfiıst' r 
mıyan bir otomobil G<llata rıP ıi:l,, 

··' ıı• den geçerken bir adam~ d.e•I • !f 
yaralamt,tır. Yaralının ıfa dittt11e0"- j 
nladığından hüviyeti tespit e 
tir. 
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... 
SON HABERLER Avrupada ham madde buhranı 1 Siyasi '.~~a• 1 

d d .k. d k" Çolı muhım 
ham mad e te arı ın e ı Bir haber 

müşkülattan istifade ederek geni 
Avrupanın 

lngiltere hergün Amerika yardı· Rumanyada 

daha biraz 

kuvvetleniyor 
Yahudiler 
felaket 

a • 

ıçın mı arttırırsa 

kurtulur 

• 
yenı fabrikalar kurabiliriz 

Amerikan matbuatı 
hararetli nef riyalla 

bulunuyor 
ıı._.York 17 (A.A.) - Nevyork Trl

~lt ıaıetesi, •Alman llkırdıları ve 
'ıa;l!l.! filiyatı• baılıf:ı altında neıret

tlğ. bır baımakaled.e diyor ki: 
bı ~f! Molotof'un Berlinl ziyareti, ne de 

ı.ı :Zıyaret etrafında Nazilecın propa
Cctıdı.sı, totaliter davaıının bugün, Nor 
~ btiJisındanberi en aşaj,ı derece~e 
~~'lduğu keyfiyetini saklayamaz. Bır 
lııı ilı.ı zaferi ihtimalleri ise, L>ugün her 
ll~inden daha b\ıyüktür, Hitler'in 

~1hde bulundutu vaziyetin tablOiU, 
h~ Propaıınduınm çizdiği tablo ~~
l ·dır. Hakikatte Wilhelm'itraue nın 
'll~ 1 1 

~· "·ı oyuncusu, nisbetsiz ve fe\•kalıi~e 
~ l"ll..ı oyuncuau, fütuhatı birbirı üzen· 
lı. Yılarak ancak nizamJız. ~ayrirnem
b~· nisbct.siz ve levkalide zayıf 
~ temel ilzerine müeşseı bir 

imparatorluk yapmağa muvaffak 
~~Uflur. Sallantı halind~ hu impar•
? •Ult, timdi kaqııında Inıillz ımpa
llorlutunun gittikçe arlan hava kuv

~tiıı.l görmektedir ve bu im.pare.torlu
"- tı darbeleri, yalnız İngiliz comınon· 
t.ııuu-nin değil, lak.at aynı zamanda 

~1'.ılf .rnikyuta Amerika B~l~ılk de~
~t.rı.nbı. endüstri kuvvetının muaı.-
0. ltaynttklan sayesinde ıllt.kç<ı cla
lıı., <İYade kuvvetli bir tanda kend!sinl 

ı:ttırnıektedir. 
t li.rh artık Jc:azanılm11tı.r. d~nemez· 
•<a~ kazanmak imklnları, bugün her 
~l'tlanldnden çok daha z.iyade ınü.said
h it. Sulha ve dünyanın .. ııun intiba· 
ı'."' doğru en klN yo~ muhoı<kak ki, 
~lbı.ı.terenirı ve Amerikan nUUeti.nln 

ttutu yoldur. 
kt ~t\ryork Tlmes gazetesi. . cTaranto, 
~hin dönüm noktası• ve cltalya Ak~ 
d llde tehlikede• bıtlıkl•rı. altında 

.l'or ki: 

lit.\.İtdeniz, harbiu. k:at't muhıı1.rebe ıney_-
rııru t.ıkil edecektir. Ak.denizde bır 
~ tnuharebe göreceğiz. İftn tuhafı 
~;ıır ki, bugün, Mwaolini'nin fazla 
~ilde Yunanlatanda yapınul; heve-
1 btı ltapıtdılı gez.intl nikasUe, Italyan
.::: Yalnız zırhlılarını ve Mıaırı kay
bı..~tklt kalmadılar, fak•t ayni za
,;:"'ı!a Akdenlı. muharebeıinl de k•y
;:ı.ıtr. Bilhaua, halen Stall~i~ mu
.,. d.Crı.tile kıt'adalci vaziyetlerıru ~k--
1), ll 'ti '{USSol.ını)\ e rne~gul olan Hi er, l' al 
· .\kdtnlı.ln gu"'venilmez sulflrında Y 
' > L • 1'•-'l::(!hdi vasıtalarına bıra<.ırsa, 

~arbin dönüm noktası olnbilir. 

Mısır Yeni 
kabinesini 

Hüseyin Sırra 

Pata kurdu 
1-, ~;;ıre 16 (A.A.) _ Y•ni Mısır Ba1-

'1ı • HU..eyin SırTt Paflldır. 
!lıı~iyetJi mahfillerde beyan olu~
\! t. ı:tore, Mısır bitaraflık siya-"ietı~ 
~lı:o. ~ihde devam edecek ve en~ 
~J'!'ıet merkezi veya ~il . . vadıs: 
dıı,ı. dan doğruya tehdid edıldığı tak 

b? ıiyasetten ayrılacaktır. 

lngiliz Kralının 
ziyaretleri 

,~dra 17 (A.A.) _ l<•uter bildiri
. ' bün İngiliz Kral ve Kraliçe!.l, ' .... ,. ..,. 

'I. ~ "'Yi cumaya baglay~n -~ 

• 
senesı 

Bütün Yahudi 
i~çilere yol 

verilecek 
Bükret 17 (A.A.) - Htvas: Hü

kUmet. tabiiyeti her ne oluraa ol
sun bütün Yahudi müeueaelerini 
yeniden t.aruime karar verml;tir. 
Yahudi müstahd.tmlere, iıtlıınasız 
olarak, 31 kinunuevvel 19.ıo tari
hinden itibaren yol verilmiı ola
caktır. Tıb cemiyetinden ~tkiirt
lan Yahudi doktorlar, arca.k Ya
hudilere bakabilecektir. Yahudi 
talebe, tahsil için yabancı mem
leketlere gidemiytcektir. DJ~er ta 
raftan, ton kırk aekl.% saat zar
fında bir çok ııyrimem'lun lej
yoner tevkif edilmittir. Bu te\.ki(
ler, disipline aykırı, aleyhtı va
ziyet alrnlf olan Pope Dumestrico, 
Borl{a ve daha diler lejyoner ıef
ler hAkkında alınan t'!dbfrJerin 
mantıkt neticeainl teşkil eylemek" 
tedir. 

Kar ol ve Lupesco 
Tancada 

Tanca 17 (A.A.) - Stefanl ajımsın
dan: Sabık Romanya Kralı Karo! ile 
1.ladam Lupesco'nun bir kaç günden
beri mütenekkiren Tancanın büyük o
tcJlerlnden birinde bulunmakta olduk
l11ı!'ına dair bir fayia dolaşmaktadır. Bn 
ıayia teeyYUd etmemiftir. 

Hayat pahalılığı 
[BafD>akaleden devam] 

eden bu adaınlann hareketlerinin 
feci kurbanı olurlar. O zaman 
memlekette baılayan bin bir tür· 
lü met'um cereyanlar karfııında 
milli İnhidam olur. Gıiya durbin 
hareket ettiklerini zanneden buza• 
vallılar da herkesten önce bu çö
küntünün alhnda kalırlar. 

.. Bundan baıka mal ıaklayıp 
yükıek fiatla satan tacirler İçin 
de böyle zamanlar kendilerince 
taaavvur edilemiyen ve pek az 
ele ıeçen bir fırsattır. Bunlann 
hayallerinde Büyülıi Harb 7engin
l~r~in &eçici refah ve sefahati 
ıırın bir tablo halinde teresaüm 
edeceii tabiidir. Fakat, fırsat dü,
künleri İyice dü,ünmelidirler ki. 
bu hareketleri hatır ve hayale 
!elmiyen bin bir mütkülit do
ıurur ve kendileri bunun hesabı· 
nı venne~e mecbur tutulurlar. 

F evlcalide zamanlann husule 
ıetireceği fiat farkını kabul et
mekle beraber o devrin ihtikar 
ve !enalıiına hiç birimiz meydan 
ve ınıki.n vermemeliyiz. 

Bütün bu noktalan vakıile dü
tünen devletimiz, milli korunma 
kan~nunu çıkarmakla çok basi• 
rdlı hareket etmiıtir. Li.kiıı ka· 
nunun tatbilcı iktı .. di haıeketlere 
uyd~rulamadığından tefkil Pdilen 
ko~uyonl~rın faaliyetinden arzu 
edılen netıce elde edilememek
tedir. 

Bu hakikat karıısınd8 bilhassa d • • 
aı aı maddelerdeki ihtikara karıı 

Avrupada 
bir 

İngiltere 
Amerika için 

kalkandır 

V•chy: 17 (A.A.) - Hav•• bild'ri
yor: Yüksek muallim mekt~bl dtrek
t()ril J erome, azledilen Rou!Ssy yerine, 
Par.is Akademili rektörlüfünt' tayin e
diimiştir. 

Verem artıyor 
LBa•tarab ı lncı .. 1ıı1cde] 

c-- Verem mücadelesüıi teıkil eden 
eiaSlar nelerdir?.> 

•- Verem mücadelesinin esası tu
dur: Ha.-ıa.Ianmıı olan kimselere de· 
jil, henüz kendi kendini hekiıne mü
racut edecek kadar rahat5ız görmiyen, 
fakat hakikatte hasta olan ve etrafı Jçin 
dalını muzır olanları bulup onları ,.·ak
tile tedaviye almak ve etraf için olan 
tehlikeyi tahdid etmek &urethe hasta
lığın sirayet ve int.ifarına mol.ni olmak 
l.lıımdır. Bu-vazifeyi görecek müesse
seler de diapa.n.1erlerdir. Dilpanstırin 
vazifesi, hastaları vaktü zamanil~ bul
nıak ve hastalık tehlikffine maruz o
l•nl.on vaktile haberdar ebnek, hasta
lananları tecrid ve tedavi eden mücs-
aeselere sevketmek: ve bu müeueseler
den çıktıktaıı. sonra uzun müddet kon
tl'ollarını temin etmektir. Blı.im mem
lekelimizde ancak birkaç dispanser var 
dır. Halbuki tam bir verem mücadelesi 
kurduğumuz zaman memlekette bine 
ya.kın verem dispanseri kurulması JA· 
zundır. Bu da biıdeki mücadele teşki
l5bnın z.ayıfliğini ıösteren bir rakam
dır Bugün için maalesef Balkanlarda 
bile bu hususta en geri kalmıı vaziyet· 
te bulunmaktayız. Maamafih bükU.me
timiz, vereme karşı esasla bir mücade
le t~ki18tın1n muhakkak kurulması lü 
:zumunu dalına ıözönünde bulundur 
maktadır. BurünkU buhranlı vaziyetler 
geçer geçmez bu İ§e dört elle sarılacak
tır. 

,._ Bir çok memleketlerde bir gün· 
lük kadar olan çocuklara verem aşısı 

tatbik ediliyor. Aşının hiç olmazsa bü· 
yük ıehirlerimi.zde mecbur! olarak tat
bikma im.kin yok mudur?> 

C'- Bu aıı henüz dünyanın hiçbir ta
rafında mecbur! olarak kullanılmamak 
tadır. Atının muafiyet tesiri kat'l ol
mrunakla beraber muhakkak ki fayda
sı vardır. Sıhhiye Veki.leti liboratuar
ları bu aııyı memleketimizde ihzar et
mektedir, Taleb vukuunda derhal gön
deriliyor. Bu hususatı biraz da sıhhat
lerini korumak istlyen aileler dilfün
melidirler .. 

L A L E 
JOAN BLONDEL 

En büyük Neş'e Haftasını 
Y~ı}·or. Çünkü : 

MELYİN DOUGLAS 
Her bayata bir 88adet katan ... He.r yuvaya bir lsb.rab •'1lıyan ... 

Her gönüle bir aşk çelengi takan, Fransızca 

KABIN PARMAGI 
Filmini neş'eden örülmüı bir fantad ... Heyecandan yaratılmış bir eser ... 
Kah.kaha ile süslenmis bir san'at harikası yaptılar. Gülmek ve meı'ud 

olmak için ( L A L E ) Y• kl)funu7 

D i K K A T : Dünya harbinin en 50~ ve heyecanlı vak'aian 

BtJTÜN ŞEHİR HALKI BUGtJN 

TAKSİM Sinemasında gösterilmekle olan 
BARBAROS 

Devrinde VEN EDİK 
Filmini görmelidir. 

TtJRKÇE SÖZLtJ VE $ARK ~tUSİKİLİ MUAZZAM TARiHt FİLM. 

Mehter Musikisi, Cenk Türküleri, Gülbanklar ... 
ilaveten : iKİ KISil\fLIK KOMEDi 

~, " t&yyarelerinin ağır bır hucu
tı.~1 ttıarUı. kalan Coventry'yi ziy~~et 
'ı tn~r "' feliketzedelerlt u~un mud-

bükıimetin daha baıka bir taaz
ıruvla çalııma11 lüzumu ve ikhıa
di ıahada imme menfaatlerinin 
daha .. iyi ~orunma11 için piyasa
~ın hunyeııne uyıun ıeçh!'lata ih. 
tıyac bulunduiu arhk kendisini 
ıöstermektedir, 

isTANBULDA EŞSİZ BİR MUVAFFAKİYET KAZANAN BİR FİL~dıiN;iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ--~ 
'lauı olmuılardır. 

Rumanyada 
~·· seferberlik kalktı 

lıı~~, .. 16 (A.A.) - Rador ıi•n51 
~!'lr: , 

"'1tııa.,,1 gazetede intişar eden bır. ": 
\,~ e, ıs let-rinisani aaat 24 t~n ıti 
'rh.. Seferberlik vaziyetine nıhayet 
'"'••ı~ l.t~ll •ulr. 

:-ı;: 
1 

l.!Udafaa Neıaretl, mlllf mU-
1. lt1t çlll IUzumlu wuur\arı icab ettl
li,, dırde ıillh allına çaliırabilecek-

• Hayat Pahalılıit henüz va• 
hım dereceye ıelmeden hükıi
ınetimizin objektif ve re~list bir 
hareketle bu meseleyi de milli 
arzulara liJlk bir fekilclc halle
deceiini ve ıayritabii harb zen
ginlerinin doirnaıına mıkin ver• 
ıniyecefini kuvvetle iinııd ediyo-
ruz. 

~Q 
Yazan: 

ı:1•n 111,tırı im•• 
"ltıt tefrika 

Ekrem Reşid T•frlka No. 
3t 

·. ~~l~ lü:ıu Oruc, Hııırın bu derece tı. Memleketin üleman tamam olarak 
· ·~tı 1t ol.rnaktaki hakkını teslim ede-\ or•d• bulunuyordu. Huzurlarında Oruc 
t,(b;!0"· l!u kadar çok kayda, tarla, soze başladı: . .. . 
ttıJ,l': ne lüzum vardı'? .. Bunu Oruc - Telmesan beyı, ehll kuffarla bırle
)~ ._iıy~rdu. Onun muhakemeıd ga- ııp üıerlm!z.e saldırmaja baz.n:l~mak: 
' (!l'dı: Kifirlerle ittifak etmif bir tadır. Bunu haber aldık. Kendisine na 
~ ot \>a.r ki fenalık yapmaia hazırla- ıihatlar ettik. Fakat o hain biz bunda 
ı · ~ 11una karşı yapılacak tek hare- durdukç• kiflre llbl olup bize itaat ey
~ IJ~eı. Çekip tizerlne y~rUn_ıektir... lemez .. İt~ biz de varıp Telmesan'ı al
~ ba;t tı kalnu, olsaydı hıç ıı.iphesiz mak dilerız ... ~lz .. ne deninlz? ... 

~.. e hareket ederdi. Fakat l'rada Bir müddet mUf8vereden aonra ıO.-
~ilrd.ı. Her zaman imdad kuvveti ra azası ülema ~yle bir fatva verdi: 
~lt.rrı~ae hazır olan Hızın gilcen- - Telmesan beyi bir ıalim kimsedir, 
' h dQğru olmıyacaklı. Hem de vak kAJlre tlbldir ve ehli lslAma müuya
~I ir Çok defa Hız.ıra hak ver- ka verir. Zulüm ile her birinden ~ tür-

ı....;. 1'irıaenaleyh onun at'%U!U \•eçhi- lü nesne alır, ehil killre verlr ..• İmdi 
'>11, •ltet •trnek hiç şUphesiz ki dolru a.nın def ve reli lAzımdır ... 
"lı bı il altlTl•k d•mektl . Bir iki dakika- Ale\Osul tahrir edildikten sonra im-

' ; dı.i~ünceden sonra Oruc: :ıalanıp mühürlenen bu fetvayı alır 
,ı,~,~k&ıt... Dediğin olsun... Ş~rayı almaz Oruc sefer haıırlıJdarı emrini 
~~ .. "'1, d•dl. verdi. Kı!A bir ıaman 10nra d3 Tel-

llonra ale!icele ıOra toplatılmıı- meııan üzerine yüriimote ~landı. 

SON GÜNÜ - Bugün i p EK Sinemasında 

LEYLA ile MECNUN 
..................... 1 ••••••• 11 •••• 1 ............ '" •••• ' ..................... ' •• ' •••••••••••••••••••• 1 ............................. ' ........... . 

DİKKAT: YARIN matinelerden itibaren: 

SEVEN KADIN 
TAYLOB 

Son zamanlarda biz.de •şeker fasul
yeal• adı verilen •Soya• fasulyesinden 
aık sık bahsedilmektedir. Hakikaten bu 
fasulye fevkallde bir ,eydir. Japl)nlar 
bunu yetiştirmek için çok gayret aar
feylemekted.irler. Soya, hayvanları 
yem olarak da kullaıulmakt:ıdır Bu 
fasulyeden yağ, alkol çıkarılmakta, 
hatt.i muşamba. mensucat yepılmak .. 
tadır. Resmimizde Tokyoda bir ensti
tüde soyanın tetkiki görülm~ktedir. 

ladei ziyaret 
Gazetelerde okuduğumuza gö_ 

re, Belediye reisi ve Vali Lutfi 
Kırdar, günlerdenbcri ckaza> lan 
dolaşmakta imiş... Valinin bu a-
1ikaeını ve hayırlı neticeler do
iurmasını temenni eltiiimiz: zi
yaretlerini ümid ve takdirle kar
şılamamak mümkün değildir. Bu 
arada, büyük bir sarnimiyetle te
menni eyl•yelim ki, kıymetli Va
limizin dolaıtığı ckaza,, lar, a:ü· 
nün birinde ·maazallah~ kendisi· 
ne «iadei 7iyaret> etmesin l 

Halk filozofu 
Muharrir Reıad Feyzi, kendi

ıine şu sıfab yakıştırdı: •Halk 
filozofu•. Ben, evvela, böyle id
dialı bir sıfata sahih çıkmasını bu 
gene muharririn tevazuuna yakıt· 
tıramadım. Sonra görme-kteyim 
ki, gafil meılektaş, takındığı sı
fatın nasıl yazıldığ1ndan da bi .. 
haber. Çünkü dilozob 11fatı, o
nun sütunu üzerine aylardanbeTi 
şu şekilde yazılıyor: cFile>ofl• 

Görüyorsunuz ya~ Bu zat, 
• felocfe• vi de. cfiluzoh u da 
fena.. be1lemit 1 

Simali İlalyada 
baskınlara 

, 
su 

Cenevre 17 (A.A.) - Yukarı Savua• 
dan gelen haberlere göre, fena hava• 
lar, bu mıntakada mühim hasarata se.
beblyet venniJtir. Annecy'de birçok 
yolları IU basmııtır. Dallara mebzul 
miktarda kar yağmııtır. Rhone nehri 
latmap bqlamııtır. 

Çin de Japon ric'ali 
Çuııkinı 17 (A.A.) - Çin a.'l!terl ma

kanLarının resmen bildirdi~!n• gOre, 
J3pon kıt'alarının Nannig ve Yamçov 
ve t.unıçov mıntakalanndan çekilme
leri üzerine Sç§ei Kvangsi'de asker! 
har•!tit nihayete ermlttır. 

Beni bu edan öldürecek! 
Hüıeyin Cahid Yalçın üstadı

mız da, Hind müı&!iimanlarına 
müstakil bir iıtil:bal vadediyor, 
ve onlan toparlanıp ayaklan· 
mağa, Jngilterenin imdadına 
kotM•Y• çağırıyor ... Eğer acı bir 
!atife d•ğilse, üstadın bu daveti 
hayli garib... Henüz kendilerini 
kurtaramamıt olan Hind :nüslü .. 
manlarının haıkalannın yardnl'J• 
na koımalarını istemenin. me~t' li. 
zavallı Arnavudlan, Fransayı kur
tarmaya çağırmaktati. ne farkı 
var) Kaplumbağanın biri•i, ya
ralı bir aslana sokulup: 

c- Arkadaş, demiş, ben se .. 
ni1 yaranı sızlatan dikenden kur
tarmak isteyorum: Fakat ond n 
sonra, ömrün oldukça, bana hiz
met edeceksin f> 

Bu sözler, yaralı aslanı acı acı 
güldürmÜ$ ve kaplumbP.ğaya: 

•-Ben. demiş, bu yaramdaki 
dik.nden ölmom. fakat boni se• 
nin bu edan öldiir"cek I> 

Hindiıtrın müslürranlan da, 
bf!1ki kendi varal1'tınr11'1n ölrrı-"Z
ler am1t. onları da iist,.~uı l.,u 

edaaı öldürecek! CEMiL MERiÇ 



~SPOR 
Bugünkü lik maçları 

En mühim 

Beyoğluspor 

Fenerle maç 
arasındadır 

Lik maçbınna bugün dört aahada ı cesi her ne kadar Beşiktaş lPhine ola
bidden devam edilecektir. Fenerbahce cak gibiyse de fena bir oyun, İstanbul
•tadında yapılacak iki, Şeref stadında ı !J>Orun, daha doğrusu Fener ve Gala
da oynanacak üç milli küme m&çından tasarayın ekmeğine yağ; sUrebilir. 
başka Karagiımrük. ve Anadoluhi!ıa- Bu ihtimal, uzak olmakla beraber, 
rında ikinci küme takımları oynaya- lik lider rakiblerini ümidlendir -
cak.1.ardır. mekten hali kalmamaktadır. 

Günün en mühim maçı, Fenerbahçe 
ıtadında Fener ile Beyoğluspor nrn
ııındadır. Fener takımı Melihin ayrıl
masile biraz kısırlaşmış, kale de Ciha
dın rahatsızlığı yüzünden takımın he
yeti umumiyesine esa.o;.en hafif ~elen 

• iki bekin arkasında, yeni bir kaleci
ye emanet edilmiştir. Şampiyonluk yo
lWlda henüz ümidlerini kaybetmemi' 
olan san liciverd taklm, bu teklile, 
Beyoğlu.spor gibi atak ve seri oyna
yan bir birlik karşısında endişe ile o
yuna ba,layacak ve vaziyetine halel 
gelmemesi için epey gayret sarfedecek
tir. 

Maamafih Beyoğlu>p0run da iki be
kinden biri . kulübünden ayrılmış, di
ğeri de cet.alanmıştır. Orta muhacimle 
ri de iki hafta evvel Vefaya geçmiştir. 
Ancak, yedek o}-uncularile de silr'a
üİı.den kaybetmiyen bu takım her an 
tehlikelidir. 

Fenerbahçe stadında ikinci maç, Ga
latasarayla Vefa arasındadır. Vefanın 
geçen seneki vaziyeti gözönünde tutu
larak bu sene de yeşil beyaz takımın 
milli küıne saflarında yer alabilecek 
kudrette olduğu sanılmışlı. I.ik maç-
larının bidayetinde Vefa gerek taraf
tarlarını, gerek bu işle •li.ko.dar bulu
nanlen tatmin edecek hiçbir oyun ı;oı
kareımamış ve beklenmedik 4tkilde 
ınağlUbiyeUere uğTamıştır. 

Bu yeni ve kısa mazisi gözönünde 
tutulursa Vefanın bugün Gahıtasaray 
karf15lJlda farklı bir netice ile mağl\ıb 
olacağı tahmin edilir. Fakat yeşil be
yazlıların son sicil talimatnamesi üze
rine takımlarını yeni ve kuvvetli oyun 
cularla takviye ederek düzelttikleri 
söylenmektedir. Başka bölgelerden de 
bir iki oyuncuyu kadrosu içine- aldı~ı 
rivayet edilen Vefanın bu yeni ~kli 
ise Ga1atasarayı çekindirecek bir hal
dir. 

Bu itibarla Galatasaray - Vefa ma
çının da bugün heyecanlı oln1ası bek
lenebilir. 

ŞEREF STADINDA' 

Şeref &tadında ilk maçı Altıntui ile 
Süleymaniye yapAcaklardır. Albntuit 
bu sene, gösterdili gayretli ve ezimkir 
oyunla, birinci kümede ilk plan takım 
larına yakJa,mıştır. 

Süleymaniye i!>e, g~en 11cneki kadar 
kudretli d•ğildir. Maçın Altmtuğ lehi
ne netice vereceği tahmin edilebilir. 

Beykoz ile Topkapı aram.ndaki maç, 
tnuhakkak ki sıkı olacaktır. Her gün 
biraz daha iyileşen Topkapı, enerjik 
oyunu ile Beykozu zorlarnağa uğrJ~
cak, fak.at çok muhtemeldir ki ayni şe
kilde mukabele görecektir. 

Son maçı Beşiktaşla İstanbulspor ya
pacaklardır. Beşik.taş Hkin D3şında mu
valfaklyetten muvaffak.iyete koşarak 

gitmektedir. İstanbulspor da bu ~ene 
düzelmiş bir va:ıiyettedir. 1ı1açın neti-

F. T. 
İKİSCİ KÜME .B. LİKİ 

Beden terbiyesi nizamnamesine intı
bak ederken birle,en kulübler, bugün 
ayrı bir küme halinde Karagümrük ve 
Anadoluhisar sahalarında tik tt.açlarına 
baş-layacaklardır. Bunlar, ikinci küme 
nin ·B· likini teşkil etmektedirler. 

PROFESYONEL GÜREŞLER 

Bugün öğleden sonra Şeref stadında 
profesyonel güre~ler yapı!ac::ıktır. Mü
sabakalar stadda· bulunan ve istenildi
ği zaman suyu boşaltılan yüzme havu
zunda icra edilecektir. 
SİPAHİOCAGI AT MÜSABAKALARI 

Türklerin en eski sparlarından olan 
at biniciliğinin yurdumuzda daha ge
niJ bir surette yapılması ve yülc.stok 
evsafta hayvan miktarının o.rtmaM mak 
sadile Sipahi Ocağı tarafından her yıl 
tertib edilmekte olan at müsabak:Uarı, 
Süvari Binicilik Okulu ekiplerinin de 
iştirak.ile 17 ve 24 ikinciteşrin \940 Pa
zar günleri saat 14 te Harbiyedeki O
cak sahasında yapılacakur. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

Gündilz 15.30 da 
Bu Rece uat 20.30 da 

Ayak Takımı Arasında 

KOMEDİ KIS~DNDA 

Gündüz 15.30 da 
Gece ,.at 20.30 da 

O A O 1 
İstanbul Asliye :\1ahkeme51 9 uncu 

Hukuk Hiikimliilnden : 
40 '1323 

Beyof(lunda Piremecl sokak Cemllol
Iu apartımanında 7 numarada mukim 
Seri Pegof tarafından Beyo~lunda AE.
malımescidde 57 No.da mukim karısı 

Anna Pegof aleyhine açmış olduA'u H1-
hır dava~ında: Müddf'ialeyhin ikamet
Rihı meçhul bulundu~ dava arzuhali
nin teblii ilmühabf'rine verilen mecıru
kattan anlaşıldığından dava an.uhı:ıline 
20 j{\in 7arfında cevab vermek ve mu
hak('me icin tavin edilen 11 '12 940 çar
samba j{\inü saat 14 tayin edilmiş oldu
~undan tavin edilPn ~ı~,.de mahke-
IT'f>ve pı:tlrn"k vPvrı hir vekil ~öndPrmf'k 
a~~ı takdirde muhnkemeye gıv~hf>n de 
vam e-dileceği davetiye makamın'I kaim 
nlmıılr ii.,,.rp jJ;.n olunur. 

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden : 

KIZILAY MUSTAHDEMİNİ İÇİN 
yaptırılacaktır. 2760 aded kasket 

H~KIKXT 

c .:~L.~~C7A8 ?I ucuz İLANLAR 1 
1 •f•l•I 1 1 rlliiJ -------------1--------caktır---.-s-atm __ ak_b_U_y_en-ıe-rin--(H_a_k-ika_.~ 
2 • I 1 1 1 1 1 l • I ,, Arayan ar gazetesinde A. T. rumuzuna müra -

3 • I 1 1 1 j l • l __ I _ * İş anyorum - Eski ve yeni yazıları caatleri. (7) 

4 1 1 1 l • I l • 1 1 mükemmel bilirim. Uzwı zaman U- * Satılık kitab aranıyor - Eski ve 
caret sahasında çalıştım. Bonservis- yeni harflerle basılmı• kitablar oatın 

5 j j 1•l•1 • I j !erim vardır. Taşraya da Ridebilirim. alınacaktır. Satmak btiyenlerln (Ha
Arzu edenler Hakikat gazetesinde İŞ 6 1 1 1 l•I 1 1 •I klkat) gazetesi vasıtasilo A. T. rumu-rumuzuna mcktubla müracaatlcri (1) ti 9) 

1 1• 1 1 1 1 1 1• 
zuna müracaa eri. ( 

7 * Gene bir bayan iş: anyor - Eski ve 
8 1 1 1 1 1 1 1 I • veni yazılan bilir. Daktilo vazabllir. * Baskül aranıyor - A:ı. kullanılmış 

• Taşraya da gider. Verilect>k maaşı 300 kiloya kadar tarlar bir baskül a· 
9 • I _j_ I 1 l_ l • l • l! bildirir mektubla (Hakikat) Razete- ranıyor. Hakikat ııazeteslne mürac~ı';,~ 

sinda (Bayan) rumuzuna müracaat (2) 
Soldan saia: 

1 - Et, 2 - Geyik cinsinden bir 
hayvan, 3 - Nebatatın kanı - Çok de
ğil. 4 - Çok küçük bir h>yvan - No
ta. 5 - Efendi - Silmekten emir. 6 -

Keder - Su. 7 - Nota - Bir kadın ismi 
8 - Askerler. 9 - İlgi. 

Yukandan aşağı: 

1 - Fransızca ilk üç harfin okunuşu. 

2 - Toptan. 3 - Bir kadın ismi .. Bir 
renk. 4 - Siyah - Ev eşyasından. 5-

Genişin aksi - Kapan. 6 - Acaba .. 

Cam yerine kullanılan bir maclde. 7 -

Nota - Katıksız. 8 - Bir erkek ismi -

Nefer. 9 - Giderme. 

1 2 3 4 5 6 7 8 g 

ıjflAIRIE\•IDIEIRIE 1 
2 EILIEIMl•IAILII iM 
3 RIEl•IAl•ILl•izll 
4 1 IMIAl•ITl•ITIAIN 
5 •l••IS EINl•l•I• 
6 TIElzl• zı•ıslAIN 
7 AILl•ID •IB l•IMI l 
B(L 1 IMIEI• AIZ AZ 
911 IMIAINI• B1EILIA 
l,lllll~lllltlllllllllll\111111111111111111111111111111111111!. 
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BUGÜNKÜ PROGRAJ\l 

18.00 Pro-ram, 18.Q3 Radyo caz or

kestrası, 18,50 Fa5tl heyeti, 19,30 Haber

ler,, 19,45 Karı~ık şarkı ve türküler, 

20.15 Müzik; (Pi.), 20.30 Konuşma, 
20,45 Saz eserleri ve oyun havaları, 

21,15 Konuşma. 21.30 Müzik (Pi.) 22.30 

Haberler, 22,55 Dans müziği (Pl.) 23,25 

Yarınki program ve kapanış. 

18/11/940 PAZARTESİ 

Ha-8,00 Program, 8,03 Müzik, 8.15 

bcrler, 8.30 Müzik, 8.45 Ev kadını. 
12,30 Program, 12,33 Peşrev ve saz 

semaileri, 12,50 Haberler, 13,05 Muh

telif .. rkılar, 13.20 Müzik. 

Yeni nefrİyat 

Büyük Adam Olmak 
R • • 

Cemil Sena Ongun tarafından yazı-
lan bu eser büyük.lü~ün hakiki kay

naklarını edebi bir ifade ile tahlil et

mektedir. 

Satış yeri: İstanbul İnkı!ab Kitabev~ 
Fiatı 50 kuru1tur. 

r ABONE .ŞARTLARI 
Türkiye için: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı avlık 

Senelik 

150 Kurut 
400 • 
750 • 

1400 • 
Yabancı memleketler için : 

Üo aylık 
Altı avlık 
Senelik 

800 KW'llf 
1450 a 

2700 • 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
Necib Ali KUÇUKA 

Umum nee;riyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü: 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: 

* İş: anyonım - Orta derecede tah
silim vardır. İdare işlerinden anlarım. 
Bon~ervislerlm vardır. (Hakikat) R"a
zetesinde O. T. rumuzuna mektubia 

müracaat. (3) * Bir muhaJebeci iş arıyor - Usulü 
muh~ı.ebe ve muhabereye a,ina, fran
sızca bilir, tecrübeli bir muhasebeci iş 
arıyor. İdari i~lerde de çalışabilir, refe
rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzuna mektubla müracaatleri. (13) 

İşçi Arayanlar 
*Kadın ahçı aranıyor - Ankarada ta
nınmış bir aile yanında aşçılık yapa• 
cak bir havan aranıyor. (Hakikat) ııa
zetesi müdirlyetine müracaat. (6) 

Satılık - Kiralık 
* Satılık soba aranıyor - Antrasit 
yakan ,ık: demir bir soba 1attn alına-

Gayrimenkul 

* Daktilo makinesi aranıyor - AJ. 
kullanılmıo. fakat temiz her hangi 
marka olursa olsun bir daktilo maki
nesi alınac!'ktır. Gazetemiz ldattha
nesine müracaat. (14.) 

Müteferrik 
* Piyano dersi veriyorum Nota 

veya pratik olarak çabuk ~retirim. 

Flat ehvendir. Hakikat gazetesinde 
(Piyano) rumuzuna mektubla müra-

caat. (32) 

Ucuz ilinlarımııda 
İdarehanemizl adreı gösteren 

karilerimizdcn: 
W • E.S .• A.T. • K.S. 

rumuz.lan.na mektub stelmlştlr. 
AldırmalRnnı rica ederiz. 

Sa tıs ilanı 
' İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Virjin, Nişan ve Naıaret Döndüyanın 937 1344 hes~b numa~asile Sa~d.ı
ğımızdan aldığı (946) liraya karşı birinci derecede ıpotek edıp vadesınde 
borcunu vermediğinden hakkında yapıla.o- takib üzerine 3202 No.lı kanunun 
46 ncı madde!\inin matufu 40 ncı maddesine P.:Öre satılma~ı icab eden Bo~az
içinde Kuz~uncukta İcadiye sokağlnda eski 76 yeni 35 numaralı kiir~ir dillt
kanın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu 
ş:icil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya ~irmek isteyen (171) lira t>CY 
akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul 
olunur. Birikmiş bütün ver~lerle belediye resimleri ve vakıf icare'.';i ve taviz 
bedeli ve tf'lliliye rü!romu borcluya aiddir. Arttırma şartnamt'si 18/11/940 
tarihinden itibaren tetkik ebnek isteyenlere Sandık Hukuk i,teri Servi~inde 
açık bulundunılacakbr. Tapu sicil kaydı vesair lü7.umlu malUrnat da '8rl
namede ve takib doı;yasında vardır. Arttınnaya ~irmiş olFtnlar, bunları t('tkik 
ederek. satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
telAkki olunur. Birinci arttırma 14 / l i 941 tarihine mıııqı.dif sah "ünii. Ca~al
oğlunda kAin Sandıjtımızda saat 10 dcıın 12 ve kadar yapıhı.caktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi icin teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden 
gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alac~~ını tamamen Rt'!çmiş olması şarttır. 

Aksi t.,kdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 29.~ 941 tarihine 
muı;adif çarşamba ~ünü ayni mahalde ve ayni saatte snn arttırma~ı yapıla
caktır. f3u arttırmada ızayrimenkul en c:ok arttıranın Ü!'ltünde bırakılacaktır. 
Hakları Tapu sicillerile sabit olmıyan ali.kadarlar ve irtifak hakkı sahihle
rinin bu hakJarınt ve husu~ile faiz ve masarife dair iddialarını ilin tarihin
dPn itibaren yirmi !riin içinde evrakı mil<ıbitelerile beraber dairemize bil
dirmelt"ri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi• olanlarla hakları tapu 
!\İcillerile ıı:abit olmıyanlar satı$ bedelinin naylaşma~ından haric kalırlar. Daha 
fazla m.ı:ıltimat almak istevenlerin 939.'J202 do!!:Vft numara~ile Sl\ndı~unız 
Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu i18.n olunur. 

DİKKAT 
Emniyet Sandıit, Sı:ındıktan alınan payrimenkulü i'OOlek ~öc:ılermek iste .. 

yenlere muhamminlerhniz.in kovmuş oldu~u kıymetin % 40 nı tecavüz 
etrnem!'k üzpre ihale bedelinin yarısına kadar borc vermek suretile kolavlık: 
göst•rmektedir. (10919) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Ad•d NEV'İ 
427 Yongın kRzmıı:o;ı cilih saplı komple 
427 a küreli > • 
427 balta.•u • a 

427 Dc•tere komple 
427 YanJ?tn kAncası ci18h saplı komple 
427 K~rabinalı 10 metrelik ur~an komple 
854 10 litrelik boyalı yangın kovası. 

İdare ihtiyacı icin yukarıda aded, nev'i yazılı 7 kalem malzemenin alımı 
pa"Zarlılta konulmuştur. 

Pa7ıtırlık 4112 ' 940 ('?ırşamba günü ıııaat 16 da BüyükpostanP binası kat"$tSında 
Valde h~nının ikJnci katında id~remiz Umumi Depa Muha~ibliği odasında top
lanac~k Müdürlük Alım $1\tım Komi!ııvonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6597 lira 15 kuruş, muvakkat teminat 4g5 liradır. Ta
lihlerin olhahdaki nümıınC'lPrile şartname~ini jZÖrmek ve muvakkat teminatla
rını yatırm:ık Ü7.ere Büyükpostane bina~ı birinci katta Md. lük İdari Kalem 
Binah~r ve LPva7.ım kı~mına, pazarlık ı;cün ve !l<latlnde de 940 senesi tein mute
bpr Ticaret Oda~ı vec:ikaı;ı, muvakkat teminat makbuzile birlikte 

'17 1kineı"leırln '1940 _,... 

Liralık Lira 

1 2000 - 2000,.-

3 1000 = 3000.-

2 750 - 1500.-

, 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

35 100 a 3500,-

80 50 - 4000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

t~lihiniıi de denemiş olursunuz. 
Kelliiideler: 4 Şubat. 2 l\.layıs, 

1 Aiu~tos. 3 İkindteşrln 
tar1hlerinde yapılır. 11 

Kumbaralı ve kumbarastz hesab .. 
lannda en u 50 lirası bulu .. 
nanlar kur'aya dahil edilirler. 

( İst. Ko;;tanlığı Satınal;;-K;misyonu ilanları~ 
Aşağıda gösterilen binaların tamiratı 25/11/940 günü açık eksi1!~8 t;

talibine ihale edil_ecektir. Şartnam.eleri her fi!Ün Komisyonda görülebılil'·tf\p~ 
tekHlerin belli gUn ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık Satınalma J{o~) 
yonuna gelmelerL (l ti 

Cinsi Keşif bedeli İlk teminat Eksiltme 13' 

Sıhhiye deposu 
Askeri konak he1Ası 

Lira K. Lira K. S. p. 
2601 50 220 ıı 10 30 
2275 25 170 64 11 

- tol' Yapılan pazarlıkta isteklisi çıkmıyan Qf8ğıda yazılı askeri binaların t~tP 
pazarlıkları hizalarında gösterilen !itÜn ve saatlerde yapılacaktır. Şart.Jl!I rııır' 
herJ{ün Komisyonda görijlebilir. İstekJilerin belli ıün ve saatlerde ı<~~) 
tanlık Satınalma Komisyonuna kat'i tnminatlarile birlikte gelmeleri. (l 

Kc>if bedeli Pazarlık Z,·17. 

Maltepe As. Lise~i hamam tamiri 
• > bula$ıkhane tamiri 

c;Ama1'ırhAne tamiri 
Sultanahmedde evrak mahzeni akb.rm~q 

Lira K. Tarihi 5 111 
601 75 18 111940 ıo :ııı 
490 27 18.111/940 ıo 
8•5 41 18111 940 ıı :ııı 
411 50 18/11/ 940 ıı - -· Askeri ihtiyac için 19/11 ·940 günü saat 11,30 da l)aZarlıkla 30 torı 21 ı 

bun satın alınacaktır. Muhammen bedeli 14100 lira olup kat'i tcnünatı f" 
liradır. Şartnamesi her JıÜn komiıı;yonda görülebilir. İsteklilerin beil~"l 
ve aaatte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna eelmelerL ( - r>' 

Kapalı zarfla münakasaya konulup gününde isteklisi çıkmadı~ın~s.~rıl 
zarlık.la alınmasına karar verilen ac:ıkeri ihtivac için aşağıda cins ve rrıık~ıı' 
yazılı üç kalem yaf sebzenin ilk pazarlığı 19 'll ı 940 günü saat 15 te Fııı ı'll" 
Komutanlık Satınal~ Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi herfl'.~.11 tt~' 
misyonda görülebilir, Isteklilerin belli j[Ün ve saatte yüzde on beş kat 1 

1,cl-, 
natlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelrt1~' 

( 1 ı 
Cinsi 

Lahana 
Pıraı;a 

Ispanak 

fl.fiktan Muhamm('n Be. Kat'i terııio' 
Kilo Lira K. Lira J{. 

116000 5220 00 783 ~ 
173000 73.12 50 1102 
69000 3036 00 455 40 - 5 ti' 

A~keri ihtiyac için 20 '11 1940 tarihinde ve saat 11 de pazarlıklrı 1 ~ 
bul~ur ~atın alınacaktır. Muhammen bedeli 15000 lir~dır. Kat'i tenıi~31 ~. 11 '~ 
Jiradır. Şartnamesi her~ün Komisyonda ~örülebilir. lsteklilerin belli fı~ 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. - • .. ~ 

Askeri ihtiyae icin 25 ltl .'940 günü saat 15 te pazarlıkla 30 torı lit',,Jr 
ısntın alınacaktır. Muhammen bedeli 13500 liradır. Kat'i teminatı 2()25 ;_ 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve(l~ı 
Fındıklıda Komutanlık Satını:ılmA. Komic:vonuna ~e1meleri. 

FOSFARSOL F O S F A R S O L. Kanın en hayatt kısmı olan kırtnız1 yuvarlacıklan tazetiyerek çoialbr. Tatlı iştah temin eder. Vilcude devamlı ı:enclik, dinclik 

~erir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluiu ıiderir. l\.luannld inkıbazlarda, bacsak tembellitinde, TİFO, GRİP, ZATÜRRİE, srrt\lh
Dekahatlerinde, bel revşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faydalar temin eder. 

KUVVET, iŞTiHA ŞURUBU . 
F O S F A R S O L ün: Diğer bütün kuvvet t11nıblanndan Ustünlütil DEV Al\ILI BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİRA TEl\IİN ET~If$l 
\'e ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Slhhat Vekaletinin resmi müsaadesinl haizdir. Her eczanede bulunur. 

. . ' '.""- . j. ' ·, , • . . 

BİZANS 
TÜRK 

SAllA YLARINDA 
KUMANDANLARI 

c Tarihi macera Yazan: Tetrlka~"\ 
32) romanı ZIYA ŞAKIR 

Ancak pek muhterem zevata Ziya
ret ettiriyoruz. 

Diye cevab verdi. 
Papaz gittikten sonra iki namdar 

f(jvalye başba.şa verdiler. Y=.ıpacaklııırı 
iti şöylece müzakere ettiler: 

- Ne yapacağız? ... 
- Çalacağız. 
- Nasıl? .. 
- Nasıl olacak?_ Mademki bu mü-

barek başı. pek muhterem zevata zi
yaret ettiriyorlarmış ... Eh, biz de pek 
muhterem zevat arasındayız ... Doğruca 
manastıra gideriz. Ba,ı ziyaret etmtk 
isteriz. Bu ziyaret esnasında dd, işi
mjz.i beceririz. 

- Olur mu? .. 
-Olur. 
Bu karar verildikten sonra derhAI 

tatbikına giriştiler_ En parlak elbiıe
lcrini giydiler. En güzel .atlarına bin
diler. En seçme at uşak!arınr alarak 
debdebe ve tantana ile mıınastıra git
tı1er. Manastırın baş rahibine müraca
at ettiler. 

- Bu muhterem azizin ba-1ıru bize 

zi.yaret ettirmek IUtfunu diriğ etmeyi
nız. 

Dediler. 

Başra~ib, LAtin ordusımun en yük
sek erkanından olan bu iki mühjm 
fQhsiyetin dindarane arzularına muha
lefet edemedi. (Mübarek bao) ın kfö'n
dılerine ziyaret ettirilmeıi için, rahib-
1ere emir verdi. 

İki asilzade, kesik başın bu!unduğu 
yere götürüldüler. Evveli bir takım 
dualar okunarak kuvvetli bir günlük 
tütsüsünden geçirildiler. BöylccE-. şey
tanın vesveselerinden tathir edildiler. 
Sonra .. rahibin biri, gümüş bir sandık 
getirdi. Altın bir anahtarla !;andığı aç
tı. ~ kıymetli taşlarla işlenmiş l:ıır 
ma za içinde bulunan (Sen Kleman) 
ın b tını meydana çıkardı. 

İki asilzade, b~ı ziyaret ederlerken, 
bun ıtlan (Dalmaz dö Sersey), rahibi 
bir köşeye çekerek, bu başın ne suret
le o mttnastıra intikal ettiM:ine dair su
aller ı;:ormaya başladı. (Pons dö Bosi
yer) de bafı aşuarak pelerininin içine 

sakladı. Sonra, yüksek bir sesle: 
- Mukaddes başı muhafaın eden 

sandığı elimle kapayorwn. Bunun se
vabı da, benim olsun. 

Diyerek sandığı kapadı. 

Başı muhafazaya memur olan re.paz, 
bu hareketten ,üphelendi. Fakat, bu 
ikj meşhur ve maruf şovalyenin kar
şısında, sandığı açarak içine bakmaya 
cesaret ederfıedi. 

Asilzadeler, papa!'ia veda ederek slir
atle manastırı terkettiler. Fakat her 
ihtimale karşı ihtiyatlı bull'nnrJ.k, ka
pının önüne çıkar çıkmlz, mübarek 
başı at uşaklarından birine vererek: 

- Durma .. atını dört nale sür. Bu
nu, ikametgllhımııa götür. 

Dediler. Ve kendileri de ahe!lte bir 
yürüyüşle yollarına devo.ttı ettiler. 

Fakat aradan birkaç dııl~ika geçer 
geçmez, arkalarından müthit bir gü
rültü işittiler ve o anda da papazlar 
tarafından ihata edildiler. 

Zavallı papRzlar, saçlarını sak.ılları-
nı yoluyorlar: 

- Aldığınız ba~ı. iade edin!. 
~iye feryad ediyorlardı. 
iki a.ıııilzade, evveli bu hale hayret 

ettiler. Sonra, masumane bir ed& ile: 
- Bizden mi 'üphelendiniz? Teessüf 

ederiz .. geliniz. Hepimizi arayınız. 
Dediler. 
Papazlar, hem iki asi1zadcyı, hem de 

yanlarındaki uşakları aradılar. Hiçbir 
ı:ey bulamadılar. Gene, feryadlarla saç 
!arını ve sakallaruu yolarak manaı.lıra 

dönmeye mec:;bur kaldılar. ?\.lübarek 
başı, bu iki asilzadenin çaldığına kat
iyyen kani oldukları h.:ılde, korkula
rından daha ileri varamadılar, 

Latin şövalyelerinin bu suretle (se
vab) kazanmaları arzusu yüzünden, Bi 
zansın bütün serveti; LRtin memleket
lerinin - bilha~sa İtalyanın - ~hir ve 
kasabalarına intikal etmişti... Artık o 
eski zengin ve muhteşem Bizans. bir 
eşk.iya çetesinin yağmasına uğramış o
lan perişan bir köy haline gelmişti. 

Latinlerin son hükümdarı eılan (İkin 
ci Bodven) Bizans tahtına geçtiğ:i za
man, hükOmetin hazinesinde, bir tek 
bakır akçe bile mevcud değildi. Ayni 
zamanda askerlerin yedi, sekiz aylığı 
da birikmişti. 

Ordu, tamamile isyan ve ihtil.il 
halinde idi. (Bodven) henüz on bir ya
Şlnda olduğu için, hükUınet naibi (Jan 

,dö Biriyen) her şeyden evvel orduda
ki galeyanın öıiünü almaya çalışu. 
Derhal, hüktimete aid binoların dam
larındaki kurşunları toplattı Bunlar
dan para baştırdı. Askere dağıttı. Böy
lece, ordudaki hoşnudsuzluğun Önünü 
aldı. 

6 

Fakat. hükOmet naibinin bu hareke
ti, çürük ve muvakkat bir tedbirden 
ibaretti . İmparatorluk, esaslı bir va!"'ı
data malik olmadığı için, nıcmıeketi ~ 
(aletten kurtarmak, refah v~ huzur i
çinde yaşatmak mümkün değildi. 

Nitekim Bodven büyüyüp de filen 
hükllıneti idareye b"fladı~ zaman da 

bu hal devam Ptti ... Latinlerin son ve 
bedbaht hüküıı .rı, yirmi be, sene !'Ü
ren saltanat bayatını, büyük bir sefa
let içinde geçirdi. Evveli, sarayda ne 
kadar kıymetli efya kalmışsa, bunları 
satarak paraya tahvil etti. Askerlere ve 
memurlara verdi. Fakat bu para, çar
çabuk bitti 

Sonra .. rütbe ve memutiyctleri sat
maya başladı. Bu nefrete tayan ticaret
ten kazandığı para da derdine derman 
olamadı. 

Daha s0nra, dokuz yaşındaki oğlu ve 
veliahdi (Prens Filip)i Galatadaki Ve
nedik ve CencveH bankerlere rehin bı
rakarak para aldı. Bu para da kısa bir 
müddet zarfında tükendiği için gene 
parasız kaldı. Artık1 İngiltere, Fransa, 
Venedik, Roma, İspanya hükümdarla
rına müracaaı ederek, para dilenmeğe 
başladı. 

Bu dilencilik, senelerce devam etti. 
Bizans sarayı, şehrin en sefıl ve peri
'8" bir evi derecesine indi. Saray mu
hafızları, giyecek postal bulamıyorlar .. 
saray erk.inile pren'.';esler, dam dönör
ler, hatta bizzat (Haşmet1neab impa
ratoriçe hazretleri) bile, yırtık ve ya
malı elbiseler giyiyorlardı. 

Son zamanlarda bu sefalet o kadar 
artmıştı ki; İınikte bulunan hakiki Bi
zans imparatorluğunun tahtına ?\.fihail 
Paleologos geçtiği sırada, Bodvenin sa
rayı da bir sefalet meşheri halini al
mıftı. Bu dilenci hükümdar, o kıt ya
kacak odun bul.uııaınıf.. eski Bizans 

imparatorlarının hararlar dolusu albn
lar sarfederek yaptırdıkları o canım 
Evdoman sarayının bütün ahşab kısım 
larını söktürmüş .. onlarla ısınmaya mec 
bur kalmıştı. 

TAl\I YERİNDE BİR KAHKAHA 
Dimitriyos, artık koşmaktan nefesi 

tükcnç:rek bağırdı: 

- İşte, saray ... 
Halil Bey, koşmakta devam ederek, 

homurdandı: 

- Tam vaktinde yeti~tik ... Anlaşılan, 
saray muhafızları, henüz bizim şehre 
girdiğimizi duymamışlar ... Sarayı mü
dafaa için hiçbir tertibat almamışlar. 

Biraz daha koştuktan sonra, artık sa
rayın kapısına dayandılar. 
Kapının önünde, dört nefer zırhlı 

muhafızdan başka kimse yoktu. Bu 
Flanderli muhafızların hiçbiri, böyle 
bir baskına uğrayacaklarını akılların
dan geçirmiyordu. Hepsi de, IJilŞkın şaş
kın, Türkopollara bakıyordu. 

Halil Bey, bunların kartısına dl -
kildi Koyu bir Biıan~ lehçesile: 

- Teslim olun. 
Diye bağırdı. 
Muhafızlar, ellerindeki mızrakları ye 

re attılar. Kollarını havaya kaldırdılar. 
Halil Bey, bu muhafızlara. başka bir 

şey söylemeye lüzum görmeden, asker
lerine emirler verdi. Hayrete taran bir 
sür'at ve çeviklikle, sarayın etı·afını 

çarçabuk abluka ettirdi. 
Bu müfidet zarfında artık ...ab11.h ol

muş, her taraf aydınlanmıştı. Müstatil 

o 
ibaret t4 

ıekllnde tek bir binadan ıJ•' fi"'. 
Evdomon sarayının renkli ta cer~ 
moıayiklerle müzeyyen olan giif'I 

Çamlıca sırtlarından yükselen rtı1*°' 
ilk ziyalarile parlamaya başla iJ'I' 1 
Sarayın ablukası. sekiz on d~ şll'1 

lında ikmal edllmiıti ... Binan~ııi"ı::: 
kısmında bulunan muhafızla~·urıii t 

1
, 

d~ imparatorun muhafız ~ö1°~ııV ,,
kil eden şövalyelerle Turk~ dıP 
rasında ilk çarpışmalar baŞ 8 bC~ '.! 
men, HaHl Bey, maiyetinde o~a.ı'I ~ J 
mi asker olduğu halde kapı 'oÔ· 

· dair•· C,: Imparatora mahsus olan aııhl O.O' 
bir süktln içinde idi. Bu hal. ·bi )(tJI ~ 
ye hayret verdi. Bir g~lge gıd0,er' ~ 
sini takib eden Dirnitrıyosa İffl~ 

- Kuzum, bu nasıl sarat~: ~ 
torun burada oturduğuna errılD ~ 

Dedi. ~~rı;.. 
Dimitriyos, i)tj sıra sütunla:rıtdı> 

de, mozayikleri parıl .. parıl :k: <vl' 
kemerli bir revakı goster•\ rirıiJ'I IJ 

- İşte, İmparator Hazret. c bıır' 
U . daıın-ıı resi... Zatı haşme erı, 

ikamet buyururlar. k 
- E .. meydanda kimse yo : . ., bi.lt:° 

· tor~· ~·ıi' - Kim olacak? .. Jmpara bef 1 tf' 
saray halkını toplasanız orı b' il"•' trnea ... ) 
geçmez ... Zavallı haşme hBY'U 
da tamam.ile bir manastır ~ . .,, 
~r. de si.it 

Hem konuşuyorlar .. her;:,
1 

eh· ) 
sarayın avlusunu geçıyor .... g ~,t 

(At-


