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4Urak hakkını verecek olan bu kupanlan ilk 1 
Kansından itibaren muntazaman toplayınız. 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Tütüncüler Birliği, subay ve askerlerimize 

sigBl'a hediye edecektir. Birlik reisi Dramalı 
i~kender, 10 bin kilo tütün vermek suretlle 
bu harekete rehber olınuştur. TütünJer İn· 
hisarlar idaresinin fabrikalarında ıipra ha· 
tine getlrilecekür. 
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t h 11 \J IYunanlllar mukabil aya p a a 1 1 gı ltalyan taarruzunu 

tedbirler Ep:.s!!rt~~:an • • 
ıçın 

llalk mallara hücum etmemeli, 
aksi takdirde devlet istihlaki 

tahdid yolunu tutmalıdır .....__ 

kıt'aları ileri 

hareketlerine 

devam ediyor 

Göricenin her an 
işgali bekleniyor 

~ .. ansada bazı 
ffa,.eııetıe,. 
~ ugün b eynelmilel poli· 
~ likanın almıt olduğu 
l.~ı ıeki.1 ve aafhalara b~
\iı. lrdan hır kısmı, ortada, fı· 
I,~• kanu~ namına bir ıey 
l\;;ıh ~dığını ve her devletin bu 
"'-k ~.badirede postunu kurtar: 
ı~ _ıçın günün politikasına tab ı 
~~&unu aöylerler. Bu fik irlerde 
' bPlrÇa hakikat zerresi olmak· 
d'ti~~ber bizce tamamen doğru 
~t ır. Devletler ara.,nda pren 
b~~İ. Ye yüksek menfaatlerde 
ııı.ı_ olmayınca, yapılan anl~ı: 
~ lo l'ın, bir sabun köpüğü gıbı 
~lli' 'n ııtn İçinde uçup gideceğine 
~;~· Bunun siyaıi tarihle birçok 
d~eri vardır; gazetelerd en al .. 
~Uıı haberlere göre, en ıc_>n. 
~Fransa teıkil edecek ıı ıbı 
t •ktedir. 

\b~~tııa, ıeçen haziran ayında 
~'li i4tüne yediği müthif d arS:, k•r•ısında, hazin oldu" u 
'it~- korkunç bir inhilale duçar St.". ıaman, a rhk her f':_Yİn 
\ ı\~ı, her ümidin kırıldıgın~ 
~~ illan silablannın kat'i zaferı 
~ ~dığını zannediyordu. 

iYi\). ·• 1 • • • t " 
~ b. "'lra gore ngılterenın ıs ı 

~ ıle bir haftalık bir it li. 
I~• bu zihniyetle mtıbu olan 
~h-~~ . diplomaaiıi, Fransayı 
s;~turı öldürmemek ve çiğnelr 
~ ı:~. İçin . Almanlara müta.~e
\ "' lıf ettıler. Düımanın bu : 
\. ;llarını, i t irazsız kabul etli· 
' r•naada, ötedenberi in • 
~, •yj haric tutarak ıır f bir 
~ı.,.~oli t ikası takib etmek iati
~ iıı~" bllfında bulunan Laval 
~ il, ~· Baıvekil muavini sıfa· 
'lıı, lıdar mevkiine geldi. Ve 
~I l\y• İle ciddi ve aamimi bir 
~-b~ tekli bulmak üzere ge· 
'<11• ._li.biyetle çalıımağa baı· 

ı.~. 
i;'>iı. "•Partiılerdenberi muhtelif 
-~İıı •Uer içinde d evam eden bu 
~ •dhlebe edebileceğini tah· 
>..~k~" bazı diplomatlar, ıim· ·"' ı.. •katin acı ve ıamimi çeh· 
~ •ııaında her halde biraz 
~d;,. llıek lüzumunu hinelmiı • 
b'ilı~ Onıann zanları hilafına 
;"1~;. '• ınağlôb olmadığı ııibi, 
~ lııih tit~ ikçe kuvvetlenmek!• 
L." ~ ' 'l>"•rı her ııün bir parça da· 
i: 1'" •laınaktadır. Bundan baı 
~ b~"'·· bu ana kadar bilme· 
~l "k inan tıkla bazı hitablara 
\ 'rul •lınaktadır. 
~•ı il"kkırk ıenedir hürriyet ha· 
'~ı.,;' lerine kadar iılemiı bir 
1: )eı,~ Y~ni bir kalıba sokulma· 
' td hır i1eme girmesi im .. 
1 ~ ••. ır. 
~,:'llılerj milletlerin bilnyeıi 
~k~ A.lınan felıefesi, Alman 
l''\ .' _çok yüksek olmakla be· 
~ttitlref etmelidir ki, dalına 
'\~ tl e • 
' ill: t t . ırarengız manal'ı~u te-
':it~ ilıı ıi'?'•ie çalıımııtır. Fran
~11', {J'~~ iıe buna mÜl'aid de. 
I~. •, l Çuncü cumhuriyet dev· 
ı~d·~ •va) Baıvekil iken, ken
~. ~İııd •ldığı ilhamla lngiltere 
'~ti ile bir ıeri yazı yazan 
>1ı, '>i . '>ot'nun bütün muhake-
~'ı .'ite bu bakımdan çok 

\j '•ıı.'••lara dayanıyordu. 
~\ ~'dd~da haaauiyetinin aza· 
~ teçı'\e 'V&ııl olan sinir buh· 
~ t, 1 len ıonra hakikatin 
~ tihi ""•ız manllğına gÜlüm .. 
'~ •i,ı~~lınağa baılamıı tır. Çün 
\i 'dit ç• ııürültülü bir tekilde 
1 r ııı.~~ Fransız • Alman tet· 
~'ıııd ; ' •İn in tahakkukuna da· 
l.:"'<li{" kadar bir emare H • 

~tı 1 
{ihi, bi1&ki5 fransızca 

ı,. b;I\ k" ~ren ahalisinden alt-
~"'')• •ıı Ye Alman Yahudileri 

lıı,•I\ 1•.hcir edilmiılerdir. 
ııhniyetine göre, tabii 

[<\,~cip Ali K0Ç0KA 
ı ııalıilı 3 ıiitun Z de] 

• 

Ticaret Vekilinin .. bu 
mevzuda söyledikleri 
Geçi,.diğimiz 

tama mile sun 'i 
IJuh,.anıa,. 

ue ~e,.sizdi,. 
Bugünkü fiat yükselmesini intac e

den bazı amillere ka?ll tedbir almak 
mümkün değildır. Onlan ve oruarın te
sirile husule gelen yüksek fiatları ka
bul etmekten başka çare yoktur. Me
seli ithalitın azalması ve aldığımız 
yabancı mallarda fi.at arh~ı, ba:r:ı saha
larda hiasedilen itÇilik Jothğı ve buna 
benzer sebeblerle meydana gelen ha
yat pahalılığile içinde bulu~uğumuz 
~artlar altında mücadele imkinı yok
tur. Fakat fiatlann daha riyade artma
ması hatta bir miktar tenzili için bazı 
sahalarda muvaffaltiyetle tedbir alına
bileceğini de gene geçen yaz.ı!arımız.da 
tespit etmiş bulunuyoruz: Meseli ser
be.st meslU: erbabının, bilhassa küçük., 
büyük bütün tüccarların kuan:: miktar 
1!4rmın harbdm ev\"elki aeviyeye ircaı, 

devlet ve belediye masraflarının yal
nız zaruri işler yapılarak imkıln nis
petinde tahdidi, halkın mallara hücum 
etmeyip bililkis a1..ami tasarrufa ria
yeti, spckül.tıısyonun yani yüksek fiatla 
satmak üz.ere mal idharının önüne ge
çilmesi, ilah._ 

Hayat pahalılığının daha müzmin 
bir derd halini almaması için ileri sür
düğümüz bu tedbirler anc;ak ince tet
kiklerden sonra büyük teşkilat tara
fından başarılabilir. Bu da hayli ı.a

mRna mütevakkıf bir ittir. 
Fiat nihayet arz ve taleb hacimle

rinin miktarlarına bağlı bir netice ol

(Arkası sahife Z sütun 1 de) 

Bir Yunan filosu 
Adriyalikte hücuma geçli 
, Atina 18 (A.A.) - Epir cephesinde 
Italyan tayyareleri büyük faaliyette 
bulunuyorlar. Buna rağmen Yunan -
lıların ilerlemesini önlemeğe muvaf
fak olamamışlardır. Yunan kıtaatı e
sir almağa ve düşmanına aid harb 
malzemesini eline geçirmeğe devam 
etmektedir. 

Görice'de İtalyan tayyareleri faa
liyetle geçmişler, fakat Yunanlılar i
lerlemeğe devam etmektedirler. Şeh
rin pek yakında işgal edileceğine in
tizar edilmektedir. 

Dün İtalyanlar şiddelli bir mukabil 
taarruz yapmışlaı·dır. l''akat büyük ı 
zayiatla geri püskürtülmüşlerdir. 

Yunan filosu 
Adriyatikte 

Atina 18 (A.A.) Bildirildlğin• 
göre. 14 ik.inciteşrin tarihinde küçük 
bir Yunan muhrib filosu Otranto bo
ğazını geçerek Adriyatik deniz.inde 
muhtelif bııarruzlar yaptıktan sonra 
salimen üssüne dönmUş:tür. 

Benzin tahdidi 

Hususi otomobillere 
bugünden itibaren 

benzin verilmiyecek 
Ankaradan verilen haberlere göre, 

benzin tahdidatına aid Koordinr.syon 
heyeti karan Vekiller Heyetince tasvib 
ve yüksek tasdike arze-dilmiştir. Bu 
kararın yüksek tasdika iktiran ederek 
bugünkü Resmi Gazetede neşri ve 
meriyete girmesi kuvvetle muhtemel 
görülmektedir. Karara göre bu gün -
den sonra h ususi otomobillere benzin 
verilmiyeceği söylenmektedir. 

Öğrenildiğine göre, taksi plfıkası al
mak üz.ere otomobil sahibleri tarafın

dan yapılacek müracaatlcr is'af t:dil
miyecektir. 

edilen Deniz Harb okulun
dün 1 Duvr boğazında da bu sabah yapllan 

ital1·an ta)·yareleri tarafından sık sdc bombard ıman 
l\lana!'itınn me\·kil.ni .cösterir hari ta 

Manastır 

sabah gene 

bombalandı 

ı efova'da bazı 

hasarat oldu 
Belgrad 18 (A.A.l - Yu~oslav is

tihbarat ajansı tebliğ ediyor: 
17 teşrinisani aabahı ıaat 4 radde

lerinde yabancı tayyareler :P.tnnastır 
ve Keş:ova üzerinde uçmuşlardır. Tay 
yare dafi bat.aryalarının ş:ıddetli ateş 
açması ve Yugoslav a\·cı t~yyareleri
nin derhal havalanma~ıı üzerine ya -
hancı tayyareler bomhc:ılarını ancak 
Keşova civarına ve iki köy y.:ıkınına 
atabilmişler ve derhal uzakl:ışarak 
Yugoslav topraklarını tf'rketmişlerdir 
İnsanca zayiat yoktur. Yalnız hasar 
vukua gelmiştir. 

Yugoslav ordusunda 
Atina 17 (A.A.) - Yugoslav ordu -

!IUnda muhtelif cüzütam kumandanla
rının değiftirildiğj hak.kında gelen 
malU.mat mutad olarak iyi hahtr alan 
Atina mahfillerinde ali..ka uyandır -
mı, ur. 

Bu mahfillerde beyan edildij4ine 
göre, bu del:i~iklikler ı;ebebiyet veril
meksizin Yugoslavyaya karşı yapılacak 
her h:lngi bir tecavü:ı:e n1uk.ıvemet 

lehinde olanların ordu ba,ına getiril
mesin~ dol};ru olın temayülü göster
mektedir. 

şiddetli bir merasim tafsilatı 
topçu düellosu 

istila limanlarında ırı=i~im 
infilaklıtr oldu 

Lonrlrp 18 (A.A.) - Dün Dnvr bo-
2-Pnnda İnsriliz ve Fran~ız sıhillerin
rleki uzun menzilli hat:tryalar arac:ın

da •iddetli hir At('Ş rtiirllosu vıılcu hul
mu~hır. İnfil:lklar İn~iliz uhilJPrin -
rlC'ki evleri c:ararnıştır. Di.if' llo İn~ilit 
tavy::ırelerinin Fr11nı1ız anhiHnrleki jc; .. 

tilA limanlartnA vaf'tmt" olrluld :1rı bii. 
vük bir ta:t rrıp•u tFıkib etmiıı::tir. Bıı 
trı~rruz emac:ınd<l vuku hulPn firirl,.t
li infililld~r Frıınan: c:Ahilini Diin"kerk
tE'n Le l-t.ı.vre'e kadar ::ıvdınl~tmı~tır 
Bu taarrıızrlıın flonrçı AlmAn bAlar -
vPh"·ı T.,rrjlı,.f"p ~11J..ın;,,,. '.'ıetl•rolar 
\•at?dırrrı::lö-~ h=to;ll'1rrıı.,.tır. inrtilh~ tno -
lflrl mukaN>leci(' hulun.,,ıııı::tur. Bnm
\. .. rrhman hir aaattPn f;ırla c:ürmüş

tiir. 

Pittsburg'ta üçüncü 
infilak 

Pittsburg 18 (AA.) - Bu gün Pitts
burg civarındaki .American Cyandide 
And Chemical. korporasyonu fa bri -
kalarında bir infilak vuku bulınuştur. 
Hasarın derecesi henüz meçhuldür. Bu 
infilak bir hafta zarfında vuku bulan 
üçüncü infiliktır 

Hcybeliada Deniz Harb okulunun 
kuruluşunun 164 üncü yıldönümü bu 
sabah büyük merasimle kutlanmıştır. 
Merasime mekteb bahçesindeki Ata
türk büstüne bir çelenk konularak 
başlanmış ve Ebedi ŞefiÖ manevi hu
zurunda bir dakika ihtiram 5\ikU. -
tunu müteakıb talebelerin söylediği 
İstikl.il marşile mekteb bAhçc~indcki 
direğe bayrak çekilmiştir. Bundan son 
ra mekteb müdürü yarbay Zeki 1$ın 
tarafından bir nutuk aôyle-nnıişlir. 

~tüdür, mektebin ilk b3niı-;i Ali Ha
san Paş.'lnın hatırac:ını taziı etmiş ve 
o zamandanberi Türk bahriyesinin ~e 
çirdi~i tekB.mül hakkında i.ınhat Vf'r
diktcn sonra davetlilere teşekkür e
derek sözünü bitirmiştir. 

Bunu müteakib mektebin en eski 
mezunlarından Hasan Rüştü kı:ıptana 
mektebin yeni inşasından sonra nla
ca~ı şekli gösteren bir maket hediye 
edilmiştir. RRsan Rüştü i<aptan 1202 
senesinde mektebden mezun olmuş:. 
85 yaşında bir bahriye mütekaididir 

Bundan sonra Hasan Rüştü Kaplan 
söz alınış. meslek a.rkadaşlarile ..,.ene 
talebeye muvaffakiyetler temenni et· 
miştir. 

Daha sonra mektebin eı;k i yokla -
ma defteri açılmış, diğer mütekaid -
ler numara sıralarile çağırılınışl11r ve 
eJkıslar arasında defteri im1.a etmiş
lerdir. Öğleden sonra merasime de -
vam edilecek, denize 165 inci bakla 
atıldıktan sonra, talebe tarafından 

İstikl81 piyesi temsil ve spor göste -
rileri ;ı:apılacaktır. 
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Yunan Kralile Ba!livekil l\fetaksas bir manevra esnasında, Başkumandan General Paparos'la bir arada 

Fransa da 
Daladier, Blum 

ve Gam elin 

tevkif edildiler 

Bunlar vazifeye ihanet 
suçile maznun 

tutuluyorlar 
Paris 18 (A.A.) - Havas ajanaı bil

diriyor: 
Blum ve Daladier ile GenE'ral Ga

melin haklarında da eski Hava Nazırı 
Guy la Chambre gibi tevkif müzek
keresi kr>.şilmiş ve Bourassol tevk.ifha
nesine konulmu~lardır. 

Bunlnr, gerek milli müdafaa hazır
lığını ihmal etmek, gerekse bu hazır
h~ı memleketin esas menfttatlerine 
aykırı şiyaset veya kararl~rla bilva
sıta tehlikeye düşürmek suretile va
zifelerine ihanet suçu ile suçlan:iu ıl
maktadırlar. 

Keza Fransanın harbe girişinin ka
nunu esasi hükümlerine muhalif o
lup olmadığı da araştırılmaktadır. 

l\fahlm olduğu üzere kaçmış olan 
Cot hakkında eylül ayında tevkil 
müzekkeresi kesilmiştir. 

Casusların muha • 
Ankara da kemesi 

görülecek 
Şehrimizde casusluk yapmakla zan 

altına alınanların muhakemelerine 
Ankarada bakılncağı haber verilmek
tedir. Bunları muhakeme edecek as
keri mahkeme kurulmuştur. Yakında 
Ankarada ha7.ırlanan bir binada va
zife.ve başlanacaktır. 

Harbde yeni 
safha bir 

Londra 18 (A.A.l - B . B. C.: İn
giliz Nazırı Artur Greenwood dün irad 
E't miş oldujtu bir nutukta ez.cümle 
İnJitilterenin geçen hafta Almanya \•e 
İtalyaya karşı elde ettii'ti muva!faki
yetlcrin harbde veni bir safha açmış 
oldu~unu söylemiştir. 

Tokyo • Bangko!c 
hava postaları 

Tokio 18 (A.A.) - Domei Japon a
jansının bildirdii:ine göre, k8r.unusani
den itibaren .Japon hava ticaret kum
pPnyast• Tokio ile Bans:::kok arasında 
haftada iki def:l gidiş dönüş ser\·i.si ya
pacaktır Şimdi bu hatta haftada bir tay 
yare işlemektedir. Bu hat Ü1.erinde yol
cu miktarı arttığınd~n ~eferlrrin art
tırılmasına lüzum görülrrüstür. 

Hindislanda bir tevkif 
Ahmodabod 18 (A.A.)- Hind Jıtihadı 

Askeri Vaziyet 

Mihverin 
planı 

• 
yenı 

Amerika Rahri~·e Naıın 

Knox'un yakında mihver f)rdu
la rın1n C~beJüttarığa bir hücum · 
lannın ve bunôa nıuvaffak olur
larsa Afrika dahilinde cenuba 
doiru harekete deı-amlıtrının 

muhtemel olduğuna d.iar otan be
yanatına rağmen, ge~irdigi (Ok 

kanlı ve çok ezici hir dahili harbin 
derin yaralarını tedavi edebilmiş 
olmaktan henüz çok uzak bulu
nan İspanyan ın mıh'"er devlet
leri safında fii li blr harekete geç
mek bıtiyeceii tUphelid.ir. 

M. Knox'un işaret ettiği höy-
1e hir hareket, ff'r(İ ınihvrr dev
letleri için nazari olarak hü) ük 
faydalar ve neticeler ternin ede
cek mahi)·ettedir. Zira mihv~r 
devletlerinin ordulan CebelUUa
rığı ,.e onu ınütrakib A(rika sa
hilindeki Tancayı alarak İnıti
liı donanma.,ının tcı;irirti berta
raf edebilirler ve Septe boR-n:r.1nı, 
)·ani Akdenizin garb kapısını 

r Arkası sahlfe 3 sütun 2 de 1 

İase Umum . ' 
etrafındaki 

Mısırda 

Basvekil 
' 

Yeni 

bugün bir nutuk 

söyliyecek 

Kabineye 
nazır 

yeni 
alındı 

dört 

Kahire 18 (AA.) - Yeni Mısır ka
binesi cumarte&I. günü toplanarak ye
ni Başvekil Hü.•eyin Sırrı Paşanın bu 
gün bir nutuk irad ederek kabinesi
nin harici ı;iyasetini tayin edeceiinl 
bildiren bir tebllit neşretmiştir. 
Tebliğde, Mı!'l"trın istiklalini ve a

raz.i tamamiyetin! muhafaza etmek 
azminde olduğuna i~a.ret "dilmiştir. 

Yonl kabinede bazı tadilat yapıl -
mışhr. Biriıd serbest partiye mensub 
ve üçü müstakil 4 yeni nanr tavln 
edilmiş:tir. Başvekil Hüseyin Sım Pa
Ş:l hiç bir partiye meruıub. deJjldir . 
Daima müstakil k11lmıstır. Jngiltere• 
nin büyük bir dostudur. Yorulmaz 
çalışmasile temayüz etmıştir. 

Müdürlüğü 

hazırlıklar 

Tica,.et 
~alıında 

Vekili hazı,.lılıla,.ın 

biti,.ileceğini sö~ledi 

Ti~ret Vekili Nazmi Topçoğlu, dün 
"akşam Ankaraya hareketinden evvel, 

yeni kurulacak olan İaşe unıum mü-

dürlüğü ha.kkında sorulan 
ı,u cevabı vermiştir: 

bir suale 

•- Memleketin gıda maddelerine 

Dünkü spor 

aid bütün i,lerinl tanzim ve kontrol 
etmek maksadile Başveki..lete baJlı 

bir İaşe umum müdürlüğü teş:kili et• 
rafında çalışılmaktadır. Bu çalışma• 

lar yakında tekemmül etmif olacak • 
Ur.• 

hareketleri 

kongresinin parlamento ıı:rupu reisi ı Dün muhtelif ve can1ı spor 
Vallabhai Patel dün n1üd:ıfaa kanun - mıinia mÜ<iRhaka ları yapalmıştır. 
!arı mucibince tevkif edilmi~tir. salıllemizde bulacaksuııı. 

hareketleri olmu ştur. Sipahi Ocai mda atb 
Bütün spcr haberlerinin tafsilibnı üçüncü 
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Şeyh Verem mücadelesine 
hız verilmelidir ŞEHİR ve MEMLEKET 

• •••••••-'-,~ ... Yazan: All Envar ToksDY ı ~ 
Şeyhe olan borclarını ödey:hl\mek 1 Dereden, tepeden konuşur.la~k~rı .'.f~) 

kaygısı, onu günlerce üzdü. Yağmurla- kulağın aklı, karalı yaVU% öki.ızunı.1 
rın pek az düşmesi, o yıl alüıl:ı ürünü al~.na sattığını kağnıcı da OM;te~di·rifl .. 
hiçe indirmişti. lialbuki, şeyh, yıllı4:ı· Uç altını duyan kağnıcının goıle rdı 
nı, ekin olc;un, olması:ı- istiyordu. iki d~ ~~ 11.teş yanar .gibi o~du ... ı:a:eeııı 
altını getirip ·Bu senın hakkın• de- gonlu. Az ~aha ıi_~tiler. Bır don edet• 
mez.se kendi topraklarına bir dah~ to- başına g~ldil~ri donec.~~~er~ ne~ bil 
hum atamaz, bütün malının şe._vhın a- se. Keskin bır ıtıltı goruldil. AP rJ 
damları tarafından göz. göre göre gö- bıçak. Ve kağnıcının kirli ku .. ğıı>f'.pıı 
ttirüldüğünti, ister istemez &eyreder, tasındaki kınından ayrılıp TekkU. ;)I 

- -
,Üç biiyiilı uerem pauiyonunun 

harll yüzünden 
lıaldı • 

HABERLERi 

K a r a k ö y [·.··""""~·~·~~.:"""""~"~~:~:~~~~:::::] Sanayi Birliğin· lıurulma$ı 

maalesef gerı 
lktııad d b b h meydanının *TİCARET VEKİLİ - Şelorimizde e u sa a 

üstelik bir de dayak yerdi. bağrına saplanan bu bıçak daha bil 

- h d "'' d ğ t - Bunun i"ln kafi bir şey söylene· 
te~=~:m:;:i::ru;:d: v:r:-n~~= mez ve kat'i bir rakam da v~!ilemez. ~~~~:a~~~~=tgi~~~~~.azını Top - l 
ı:;: e~:: =~~~ın~~r :re~~~~: ~~nç:~u:~i~;~;n!~;::ktle:~:e~bı~ll.;r:ı:~ tanzı·mıa m!a~~~:!y!:ıs~~~;t:~~~~ yapılan toplantı 

zd · d'd b" rak tedavi edilemiyere atan u a ge-memleketimi e fllll ı en gen:ş ır ve- b 1 d rak otomobil lilstiklerinin fiatını tespit 
rem mücadele tefltilitının kuru!masına !enler teşkil eder.! Biz un ar an bat.ı· edecektir. 

Ne canavar bir herifti bu şevh? Bir ıfJ--}tı çıkardı. g.• O 
yıl evvel dul Fatma kadını .~eye iki Dursun kağnıdan nasıl fırlarnJf b~· 
altını a:etirmedin• diye -öhlmlük yap- gizli kaldı. Koşuyordu tiındl. BanSio· 
mıştı. Dul Fatma kadın altındıki yata- nın üzerine çöken kıpkızıl kan re -yJ~ 
ğı satarak iki altını vermekte kalmadı. na bilmediği korkuyu vermltil· ,ıbl 
Damının keçesiı. toprakları Ustünrl" sö- dırımla çarpılmıı bir deli çocuk 

d .. t k D.. !arını sanatoryom ara yatırıyoruz. Ba-
lüzum olduğunu un yazmışı . un zılan da memleketlerine döni..ıyorlar. p t' h l d iı * İSVİÇRE İLE TİCARE'l'htl:l -

ğen yaralarından kıvrana kıvr;:ı,na yir- koşuyordu. .. 1dtır· 
ml gün içinde c:ın \."erip gitti. - Baba, babacığım, babamı 0 

bu hususta kendisile ıörüştüğümüz Is- Yalnız .unu oöyliyebilirim ki miicade- ros un aıır a ID Bugünlerde lsviçredcn bir ticaıct hc-
tanbul VilAyeti Sıhhat mildürü doktor ı· beki kt dir 

le her yıl daha ziyade artıyor ve daha b•• ••k I" ye 1 
enme e · 

Konserve, nebati yağ 
fabrikaları teneke bula· 
madıklarından fikiyetçi .. 

Ali Rıza da bize ,unları ııöylemi"ir. esaslı bir şekilde devam ediyor, Birçok UYU p anın * KOZLU KÖMÜR ŞİRKETİ -
c- Memlekette genif bir verem mü- hastane ve sanatoryomlarda bu has- Eti Bank, Kozlu kömür şirko?tini satın 

"•dele ı-.lti'_e_tının kurulmasını hükıl- esasları alac· •tır - ., ~ tahk için daha ziyade yatak temin edil- •'- · 
metim. ,·, ilk p'-'da olarak guzunünde * ıı·Nııı·sARI AR VARı·o,• Tı İnhl 

uw mekte ve bu miktar seneden seneye . .. ·~ - • 
bulundu.rmakt:ı.dır. Bugünkü buhranlı - - sarlo.nn bu &eneki varidatı 45 mily\)n 
ve ltarıtık günler aeçtikten sonra ge- artmaktadır. Şehircilik mütehassısı M. Prost ta-

lirayı RCçeceklir. Bu sabah konserve, nebati yağ fab
rikalorları, A1illi Sanayi BirliAinde top
lanarak, teneke ihtiyacı hakkında gO
ı üşmüşlerdir Bu görüı;:melerde lo.iınta· 
Jr:a Ticaret müdürlüğünün, konserve, 
nebati yağ fabrikalarına teneke verme
diğindrn şikiyet edilmi~tir. Bundan 
ba~ka glikoz1 bieküi fabrikaları da ayni 
şikiiyette bulunmaktadır. Mıntaka Ti
caret müdürlüğü bu şikiyetleri tetkik 
ederek, yakında, muhtelif memle • 
ketlerden bol miktarda teneke gelecto
ğini, o zaman konserve, nebati yai; 
fa'c.,rikalarının ihtiyacının temin edile .. 
ceğini alikadarlara bildirmiştir. 

niş mikyasta faaliyete l"çilcbflecegi - Çocuklara tatbik edilen verem a- rafından tehrin bellibaşh, ~kiz mey
muhakkaktır. Harbden evvel Ileybeli şısı mecburi tululamaı mı? danının plinları yapılarak ta!:>dık edil
aanatoryomunda 200. Hayd3 rpap Nü- - Bu aşı imal edildikten on gün ı.ar- mek üzere Şehir 1-feclisine verildiğini 
mune hastanesinde 100 ve İvnirde gene fında kullanılmsı icab eden bir for- ya:unışllk. Mütehaa;~ bunlardan barı-
100 yataklı büyük bir verem paviyonu müldür. Ve Sıhhat Vekaleti laboratu- lan için müteaddid plinlar haz.ırlıya
lnta edilmesi mukarrerdi. Bunun için arlannda ihzar edilmektedir. Verem ü- rak birisinin tercih hakkını Şehir 
bütün pta.nlar ve tahsisat hazır bulun- zerinde oldukça iyi bir muaüyet temin Meclis.ile Nafıa Vekl8tine bıı·akmı_ştır. 
duğu ve hatta münakasaya bıle çıka- eden bu aşıyı çocuklanna tatbik el- Plinların içinde en mühimnıi Kara
nldıiı bir umanda harb yüzünden mek iniyenler çocuk doğmad'ln dört köye aid olanıdır. Yeni pliind-ı iktısadi 
malz.eme temin edilemediği ıçın geri bet gün evvel bize müracaat ettikleri cihetten ehemmiyetli olan Karaköy -
kalmıttır. Bu malzeomenin temiııine ça- takdirde biz de Vekalete bıldiriyoruz Az.apkabı ve Karaköy • Tophane saha
lqılmalttadır. imlcln hasıl oldu~u t.ak- Vckilet. aşıyı en kısa bir zamanda lan gözününde bulundurulmuştur. 
clirde ln"'ata derhal ba.şlanacal..tır . gOndeımektedir. Memlekette mecbu~i Bu plana nazaran Karaköycie biiyilk 

* SUOKOSTİK FİATLARI - Son 
günlerde sudkostik fiatları arttığı için, 
sabun fiatları da pahalılaşmıştır. 

* İZMIR Lİ:MANININ İHRACATJ
İkirı('İk'şrin ayının ilk on be,J günil 
içinde muhtelif memleketlere İzmirden 
497,437 liralık ihracat yapılmı.;;tır. 

Müteferrik 
* FOTOGRAF SERGİSİ - Beyoğlu 

Halkevindeki amatörlert! mahsu3 fotoğ~ 
raf scrgi~i, birincikanuna kadar açık 

bulunacaktır. 

Buaünkü vaziyette hastalıkla müca- olarak kullanılması için herhalde genış ve mustatil şekilde bir meydan vü
dele edecek dispanserlere \htiyacımız bir t.cşkil5.ta ihtiyac vardır. Büyük oe- cude getirilmektedir. Bu meydanda 
olduju muhakkaktır. hirlerimizde tatbik edilirse faydalı ola- yalnız Ziraat Bankası seyrü seftr nok· 

* ME~IURLARIN İMTİHAN! -
Barem k~nununa göre memurların 
yab;ıncı dil imtihanları bu ayın ıs inde, 
Ankarada, Dil ve Tarih fakültesinde 
yapılacaktır. 

Son hafta içinde gelen 20 bin s.-ındık 
levha halindeki tenekler, daha ziyade 
petrol kumpanyalarına verilmi,tir. E
sasen en ajyade teneke ıhtiyacı da 
petrol kumpanyaları tarafından hisse-

_ İsta.nbulda verem artıyor mu? cağı kanaatindeyim.• tasından bir merkez teşkil ed.i'mek ü-

•

,....,,,..,,..,,,,. ____ ...,...,,.., ....... ..,, ... .,...,....,.-----.,...--...,,""'"" zere ipka edilecek ve meydanın şim-

Hayat 
• • 
ıçın 

pahalılığı 
tedbirler 

diki şekline göre 1Bğlı, sollu istimlik 
edilerek genişletilecek, Domuz soka. -
ılının bulundu,Ku ada, Voyvod.l cadde~ 
sinden itibaren Tünelin yanındaki so
kağa kadar kaldınlacaktır. Bu suretle 
açılacak meydan Yüksekkaldlnmın e
teklerine ltada.r geldikten sonra Yük .. 
sekkaldınmı kucaklıyan iki yol açıla

caktır. Bunlardan soldaki Bankal:ır 

*PARTİ KONGRELERİ - Cumhu
riyet Halk Partisi Eyüb kaıası kongresi 
dün toplanmıştır. 

* EMNİYET UlllUl\I MÜDÜRÜ -
Şehrimizde bulunan Emniyet ~teri U
mum müdürü AÜ Rıza dün akşam An
karaya gitmittir. 

*HAVUZDA BOGULDU- B<,ik
taşta 9 yaşlarında bir çocuk iki metre 
derinliğindeki havuza düşerek boğul
ınuştur. 

dilmekte idi. • 

Bir 
bir 

kamyon devrildi, 
kişi yaralandı 

Taksim karinosunun arkasında top
rak nakletmekte olan 4116 numaralı 
kamyon kazinonun arkasındaki bir 
toprak seddinde dururken toprağın 
kayma~ile devrilmietir. Seddin altında 
duran Hasan adında bir amele ayaı?ı 
kamyonun altında kalarak ehemmiyetli 
surette yaralanmıe, Beyo~lu Belediye 
hastanesine kaldırılmıştır. Ka:ıa hak -
kında tahkikat yapılmaktadır. 

[Bq taralı ı inci sahifeıle] 
dutuna göre bu iki hacim ilzerin! y~· 
pılacak tesirler vuıtasile fiat.a da tesir 

edilebilir. 
Bu sabada alınabilecek toptan ted

b irleri ve memul neticelerini tetkik e
delim: 

Fiatları düşürmek için taleb hacmi 
aabit tutularak arzı ç,,ğaltmok 13t.un
dır. Bu b\,lSUS\Jil temini için n1.ill~ is
tihsal ve )'abancı mal itha18tı genışle
tilmelidir. Bu sahada alınacak tedbir
ler 1avaş ve geç netice verirler. 

Fiatlan dü~ek için arz hacmi 
aabit tutularak: taleb hacmini daralt
uıak da mümkündür. 

Birkaç gündür yaptığımız neşriyatta 
bilhassa bu noktalara temas etmiş ve 
balkın mallara hücumla taleb haonini 
çoğalbnamasının ve bilitkis fazla ta5ar: 
rufa gayret etmeıJ.nin bi7.ıat kendi 
menfaati. olduğunu tekrar etmişlik. 

Piyasa ıerbest bırakılırsa fiatlar 
yilkseldikçe taleb hacmi kendiliğinden 
daralır. Fakat bu usulün mahzuru, fa
kir ve orta sınıf halk tabakuının zaru
ri ihtiyaclarını karşılayacak malları 
çok yüksek fiallarla alması, dolayısile 
eıilmesidir. 

Piyasaya devlet müdahale t>derı1e o 
uman halkın lstılılak yani taleb mik
tarı Amme makamlnn tarafından tah
did olunur. Piy8Ada taleb u..aldığı için 
fiaı.lar bir miktar dü~er veya hlı; ol
maz.sa yükselmez. 

Daima tavsiye ettiii.miz gibi halk 
fazla istihlak ve lüzumsuz. mal idha -
rından kendi ihtiyarile vazgeçmediği 
tal<dırde, ileride yübek fiatlann fakir 
halkı er.memesi için devletin istihliki 
tahdld yoluna gitmesi '\htimali mev -
cuddur, hatta bu husus lüzumludur. 

Ticaret Vekilinin sözleri 
Dijer t.araft.an Ticaret Vekili Nazmi 

Topçoğlu da diln verdiği yeni bir be
yanatında ayni nokt:ıya ehtmnuyelle 
temu etmi.ttir~ Vekil diyor ki: 

•- Bugün mf'mleketimi:ı.in dahili: ve 
harici ticareti. umumi vaziyetin bütün 
güçlüklerine ritğmen harbden evvelki 
bdar iyidir. Btınu elimizdeki i~tatıstik· 
lere göre aöylemişı bulunuyorum. 
J{arbden evvelki seneler herhan~i bir 
madde üzerinde haricden ne miktar 
itha!it yapıyorsak şu bir senelik buh
ranlı günlerde de bu maddeler üzerin
de ayni miktarda mal getirebildiğimizi 
,öyliyebilirim. Fakat buna rağmen 
harbin bu bir senelik zamanını dahili 

Edebi roman 

ANA 

piyasamızda bir çok buhranlaıla ıe- caddesi bazı tadilitla ipka edilecektir. 
,_irmiş bulunuyoruz. Fakat bu buhran- &ğdak.i ise, yavaş yavaf ka\'İS çiıip 
lar yerılı. ve tam::ımen aun'idir. Buna Tophantye ve Taksime doğru uzana
misal olarak 5öy1iyebilirim ki, halkın caktır. 
boşuna heyecan ve telişı yüzünden bir :ııJ.ülehassuı, Karaköy meydanının 
çok maddeler üzerindeki ıstihlAkimiz pli.nmın tanziminde bilhassa liman sa.
ni~pet kabul etmiyecek derecedo faz- hasının tanzimine ve bu sahanın Bey-
1alaşmışur. Ilerhangi bir madde, sanki oıj:lu ve İstanbuUa muva!!.Blasının temi
bir dnha bulunmıyacakmış gibi kapı- nine ehemmiyet vermiştir. Asıl liman
~ılmıştır. Bir ihtiyacı olan, fiata dahi da da biri yolcu ve biri eşya için olmak 
b9kmadan mal aJmıt. halkın bu vazı- üzere iki serbest meydan vi.icuda ge
yetinden de satıcılar azami surette is- tirilmektc, Yolcu salonu ile Taksiın 
tifade ederek- memleketle yoktan yere meydanı ara~ında müstakim ve müs
buhran ve ihtiki.ra meydan vedlmi$- takil bir seyrüsefer tesiı edilmektedir. 

* BELEDİYE CEZALAR! - Dün 
yapılan tefti~ler neticesinde Beşikt.aşta 
iki, Fındıklıda alll esnafa, muhtelif 
semtlerde 19 şoföre ceza verilmiştir. 

* BİR KAPTANIN TEVKİFİ -
l.fotörile bir sandala çarparak- Ahmed 
isminde birinin ölümüne sebeblyet ve
ren Sinob motörii kaptanı Hasan tevkif 
edilmiştir. 

Beyoğlu San'at okulunun 

TRAMVAY KAZASI - Evvelki ge
ce saat yirmi buçukta Beyoklunda İı
tiklal caddesinde Tokatlıyan oteli ö
nünde bir kaza olmuş, 806 numaralı 
hususi bir otomobil, iki taraftan gel ... 
mekte olan 129 ve 145 numarnh tram-

tir. Bir bahçıvan karısını askerlerimize hediyesi vay arabalarının ara.<ınd•n geçm•k i•-
Mesela harbden evvel ?ıeneHk kahve terken tramvayın sadmcsile "Irka kısmı 

istihlikimlz 70-80 bin çuval aras:ndJ:y- dövdü, dokuz liraya Beyoğlu Kız San'at okulunda rnoo parçalnm,.tır. Bu arada, yolculardan 
ken, bir müddet evvel 4·5 aylık ihtiya- talebe, kahraman a.~erlerimiz.e kı,lık biri de düşerek hafif yaralanmış, kaza, 
cımw kar~ılayacak nispette Br~:!..ilya- mahkuAm oldu hediyeler yapmak için hazırhktar yap- burada seyrüsr[erin bir saat kadar ke-
dan aetirdijiimiz 25 bin çu .. -nl kahve maktaydılar, şimdiye kadar h9ztr1anan ailmesine ~beb olmutlur. ... 
bir buçuk ay içinde ortadan yok ol- Topkapıda. bahçıvanlık eden Yani, 200 parça, bir iki giinc kadar Halkevl- TRAMVAYDA BAŞI YARALANOl-
mu.ştur. Bu vaziyet bütün m:ıddeler karısını dövdüğü için dokuz lira para ne teslim edilecektir. Nesım adında birisi Eminönü - Bebek 
üzerinde böyledir. Vatanda larımı7-da cezasına mahkOm olmu~tur. Kadın, Yunan Salibiahmerİ tramvayJnın arka sahanlığında ayakta 
yersiz bir telôş ve heyecan v.ırdır muhakemede, kocasının kendi ini J!C- dururken tramvay bir dönemecde ı:ı-id-
Bu yolda müteessir olunulacak cihet, c;indıremediğini, bu yüzden solc::ığa c;ık- • • k f detle sarsılmış, Nesim başını kapıya 
diğer vatanda.şlarımwı öğüd vermeo&İ mn~a mecbur olduğunu sötlen:i~ir. ·~·n on erans ı:iddetle c:arpmış, kırılan cam, ba*ını bir 
lQzun gelen en münevver kim.selerimi- Buh('ıvan Yani de. karı!tlnın kendh:ine Saray sinema~ında, Yunan l"::tlihi~h- kaç yerinden, tehlikeli bir suretle ya-
%in bu yolda diğı!rlerinden çok ileri itaat etmediğini iddia etmiş~ir. Mah - meri menfaatine bir konferan'I verile- ralamışbr. Yaralı, bayı;i!ın bir halde 
;ıittiği ve altı aylık ve belki ıle bir se· kemeo, neticede bahçıvana parı cez.-"\51 cektir. Bu konferansta Yunan mede- Beyoğlu hastane~ine kaldırılmı'- tah· 
nf'lik bütün ihtiyacını depo eltnek gaf- vermi$ ve bu ce:r..a da tpcit edilmidir. niyeti it.ah ediJecektir. kikata başlanmıştır. 
!elinde bulundu;-udur. fp::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;1 

Bir günlük yerine bir aylık ihtiyacı- ıı ıı 
nı birden tedarike kalkan vatanda• H E .R Q Ü N B İ .R M }; $ E L E 
bilmeolidir ki, bir c;ok yurdda,ıarının 
hil.&eııdni almakta ve onların herhangi 
bir maddeden mahrum kalmıuıına ça~ 
tı~ı• olmaktııdır. Vata.nda,ların bu 
şekilde hareketi sahcılan da tahrik e
derek onlara ibtikir yapmak fırıatını 

vermektedir, 

Yokluk olmıyacakhr 
Vatandaşlarıma kat'lyetle söyliye • 

izdihamın önüne nasıl geçebiliriz? 
müracaat ettiğimiz bir zat diyor ki: «Tramvay 

istasyonlarının miktarı fazladır. Tahdid etmeliyiz, öyle 
olunca kısa mesafeler de yolcular yürümeğe mecbur kalırlar» 

Tramvay 
Fikrine 

arabalarındaki 

yim ki, memleketimiz herhl\n'6 bir Tramvay idaresi, tramvay arabata -
maddenin yokluıtıınu c;ekmi.rec:ektir. rındakl izdihamın önüne gec;mek için 
Geçen sene ayni tıeyi !Wyledi~imiz za- fU çareyi buldu: İkinci mevki araba
man bazı kimseler inarunam~larJı. Fa- l:ırın orta yerindeki sağ ve sol kanape
kat dünyanın buhranlı vaz.:yetinc r<'ğ- lerden birkaç tanesini kaldlTdı ve 
men geçen bir sene '.'!Üzlf'rimizin do~- yahud bütün kanapelerl tek yaptı. 
ruluğunu göstermi,tir. Bu bir l"ene Acaba bu usul tatbik edildikten sonra 
zarfında her madde eskil"i 11:ibi haric- tramvay arnbalarndaki izdih:ımın önü
den temin edilmiş ve memlek·?t hiçbir ne &ec;ilebildi mi? Bunun için ne yap
uman hakiki bir ııkınh içinde kalma- malı? Han~ çarelere başvuı-ınah? Du 

mesele hakkında, malfunatına müracaat 
ettiğimiz bir zat şu fikri ileri riirüyor: 

mı,hr.• 

Milli Müdafaa Vekili 
••hrimizde 

•- İzdihamın önüne geçmek için, 
tramvay arabalarının kanapel~ı ini tek 
yapmak, yahud orta yerindeki kanapc
leri kaldırmak kitli değildir. Hatta bü
ttin kanapeleri kaldırıtak gene fayd:ı 

'h1illi 1-lüdafaa Vekili Saffet Arıkan, vermez, bu sf'fer yolcular aynkL"l kal-
dün Ankaradan şe-hrimize gelm~tir. mak suret He büsbütün rahat517. olurlar. 

Tefrika numarası: 44 

- KIZ 
kan dar patikalardan birine saparak 
kaybolduğunu gördü. Rlitg8r1n uğultu
!an, ıslıklan arasında kaybolan bir 
sesle son defa: 

O halde çare nedir? Yegane çare. Is .. 
tasyonların adedini tahdid etmektir. 
Vaktile bu mesele hatıra gel~iş, bele
diyede hiç bir :;ebcbi olmadan bazı dok 
torlar da bu komisyona alın~n.ştı, dok
torların seyrü sefer işleorine aid bir ko
mi~ondaki rolü bir türlü 31nlaşılanıa
mıştır. Her ne ise, bu ayn bir mesele .. 

Bu komisyon aylarca toplantı }'ap
t•ktan sonra, Surpagob me:ıarlığının 
ünündeki istasyonu jlga etti. Diğer 
istaı::yon1ar yerinde kaldı. Halbuki is
ta'tyonlar çoktur. Adım başında tram
vay bekleme yeri yapılmıştır. Bu ist:ıs
yonların çokluğunda mahruri.ar şun -
!ardır: 

1 - Tramvay araba1an, lkidı? bir 
bekleme yerlerinde durmağa ve gene 
hC'kleme yerinden hareket etmeğe mec 

Bu sözü söyler söylemez boğuk bir 
çı~lıkla ellerini yüzüne kapamıştı. 

Reşid, meraktan çıldırmış bir halde: 

- Kim? diyordu. Kimdeh bahsedi
yorsun? Nereye gitti? 

bur olduğu için fazla enerji sar(etmek
tedir. Bu yüzden arabalar yıpranmak
tadır. Halbuki bu zamanda a!"'abalann 
yıpranma cihetine azami deı·ecede e
hemmiyet vermemiz lizımdır. 

2 - Bekleme yerleı·i çok oldu~u için. 
tramvaylara daha fazla yolcu binmek
tedir. Halbuki bekleme yerlerınin a
rasında uzun fasılalar olsa, b:tu yolcu
:ar da yürümeğe mecbur kalacaklar
dır. Eski şirket, tramvayı dolciurn111.k 
için ,bekleme yerlerinin adedini artır
mışll. Halbuki, bugünkü tartlar altın
da arabaların miktarı azaldıgı için, 
mevcud arabalar zaten dolmakttı -
dır. Bu itibarla bekleme yerlerinin 
çoklu~u yÜ7.ünrlen tramvay arabaları 

nı O.aha fazla doldunnağa ne lüzum 
var? 

rar ağlamaya başladı. Hep o sahneyi, 
karşılaştıkları inı hayalinde tekrar e
diyordu. Nereye gitti, diyordu. Nere
ye? Kendine bir fenalık yapmaya kal 
karsa? .. Ölüm!.. 

O ,ene, gÜ7.el mevcudiyetin. 

Yazan: PERİDE CELAL 

- Alev!.. Alev! .. diye haykırdı. 
Sonra ümidsiz, ne yapacnğını şaşır

mış, birdenbire boşalan lu('kırıkl:ırla 
boğulur gibi ağlayarak döndü, eve yi.ı
rildü. Orada, kapının önünde bir göl
ge, koşarak kendi!'iine d~ru ilerledi. 
Bu Reşiddi. Gene kadını kucnklayarak 
içeri almıştı. Hayret ve endi içinde 
onun çamurlu ayaklarına, oıcbirinc ka
rışmış saçlarına ve hıı;kırdıkça çarpı
Jan, garib bir s:ıra içinde titrC"yen yü
züne bakarak: 

Canan ellerini yüzünden çekti, ona 
baktı. 

- O, dedi, Alev ... Beni senin odan
dcln çııcarkcn gördü, her!ieyi biliyor 
anladın mı? Gitti, mini olamadım, 
Müthiş bir ıey bu! .. 

kendi kanından, etinden olan 
ve timdi her zamankinden daha büyük 
bir •iddetle !l'~vmektP oldu~'(lı. taziz et
ti~i o ?ıevgill vücudün yok olmt1ıotı! .. 
Bunu aklına getirmek ll"tf'miyor, fakat 
gene de bu korkunc ihtiniAli uzaklttt
tıramıyarak .Çıldıracağım .. çıldıraca
ğım• diye müthiş ıstırablarla kıvran
maya ba~lıyordu. 

llıçkırır aibl bir ses ~ıkat .:h. Sustu. 
Ne IÖyleyecekti. Ne söylemek iıti

yC'l&du. Kendisi de bunu bılmiyorJu. 
BiT tek. oey, kızı ile arasında ıni.ıtniş bir 
ıteY geçmif, tasavvur edilemiyecek bir 
fı?liketin vuku bulmuş oldtı4unu bili· 
yordu. Orada. onun karfl!lnda mülhit 

bir İ'.:orku, kalbini yerinden oyıınt..ın bir 
heyecan içinde titriyor, ve i1t2 (aC"İa 
OeriiklerJ teY. bu olsa ıerek, diye. :IU
•ü•ıu~ ordu. 

Aleve geolince, birdenbire dönmüş, 
kapıyı açmıştı. Rilzg8r, buhır.ık. akçıl, 
bir sabah baolangıcı hissini veren ha
vada iri taneoler halinde ya~rnakta olan 
karlan savuruyordu. Bahçede a~aclar 
fıa:rin çırpınışlarla sarsıl~yor, rilzgı1rın 
tığultusu duyuluyordu. lçcri, Can:ının 
üzerine do~ kar 5f'rpintil~ri gc1miı;tti. 

Gene kadının geceliğinin iptk etekleri 
havada UÇUfUyor, saçları çıplak omuz
larında sürünerek a:eriye dotru dağı
lıyordu. Kızının kapıdan -..ıkmak üze
re olduıitJnu gördü.iti zaman. tehlikeye 
atılan. ölüme giden bir ınanı durdut
mak ister gibi birdenbire ona doj:ru 

hücuma benı..iyen bir hareketle ko,tu. 
Kotlarınd.an tutarak kederden, korku 
dan boğulmut bir aesle: 

- Alev,. diye inledi. Merhamet et, 
bana acı Alev, nereye gidiyor~n? Kı
zım, Alevciğim! .• 

Fakat gene kız kolunu uzabnı' ve 
çelik gibi kuvvetli parmaklarile onun 
omuzhırına sarılan ellerini çekmiş, ti
zerinden uzaklaştırmıştı. Defişmi,, ka
lın, garib bir sesle: 

- Bana dok1Jnma! diye mınldan
dı. KalırsarD seni öldürebilirim. İğrene 
bir feymişin, mi..ıthit bir .-eyf .. En düş
kün fahitıeler senden daha temizd.iı·ler. 
Çekil, o;ekiL 

Ve dürüşt bir hareketle onu geriye 
dnğru itti, yürüdli. Canan dü~cek gibi 
ıa11 ı ve müvaıenesini güçlükle bul· 
du. ndini toplı;ır toplamı.z, kapıya 
doi!ru koştu. dışarı çıktı. Kızının kar
kırın aras:ında koşarak uzaklaştığını 
gördü. İleri abldı, öyle çıplak, peri.şan 
aynkları, buz gibi soğuk. erimiş kar
larla ı~lık, çamurlu yollara gömülerek 
arkasından ko,tu. Fakat yeti,emedi. 
Yalnız kızının uuklaflı$ıru, !urlara çt-

- Bu ne hal? diye sordu. Ne oldu? 
Orada bahçede, bu soğukta? .. 

Devam edemedi. Can"n b~tün bu 
:;özleri işitmemiş gibi ehle ıüzünü ıı

karak, dudaklarını L!ırarak kendini 
kaybetmiş bir insanın gayı·it.abii hare
kellerile eığlamakta devam ediyordu. 
O zaman fevka lıide bir şeylerin gec;mi'j 
olduiunu hi!'l~den gene adanıın da göz 
!erin@ korku doldu. Onu, kendine li(e
tinnek, uyandırmak ister gıbı kolunu 
tutarilk sarstı. Fakat RE'nc kadın bir 
ateşe dokunmuş gibi dert-al çekilmiş, 
uzaklaşmıştı. Birdenbire hıc:"kınkları 

lte:jilnıiş ve gö1.leri büyümü,, yüzü 
bembeyaz: 

- Gitti, diye mırıldanmıştı. Gitti, ne 
rtye, ne yapacak? Beliti de kendini öl
dürür. 

Reşid sarsıldı. Elini alnınd1'n geçirdi, 
gayriihtiyari dudaklarmdMn fU kelime 
döküldü: 

- Felaket!. 
Gene kadın, düşecek gibi 1clllanarak: 

- Felkketl. diye. tekrar etti. 
Ayaklan soğuktan yarı donmuştu. 

Kendini, maddi, manevi bir işkence i

çinde hissediyor ve duyınokta olduğu 
tahammülsüz acının kıvranınalarHe dü 
şecek gibi sallanıyordu. 
Cananın bu halini Reşid gördü .. ken

dini toplamaya ça1ıştı. F'.lkat onun da 
dudakları kısılmış, gözlerine knraıılık, 
keder ve korku dolmuştu. Gen~ kn
dına: 

- Haydi ııen od.ona git. dedi. .Peri
f8n bir halin var. Ben giyineceğim, o
nu aramaya çıkacağım. 
Canın, mecalsiz, bitkin, itaat etti, yü 

rüdü. Odasında, örtüleri.ı arasında 
diıleri tiddetle birbirine vurarak sıtına 
nöbetine benzer bir titreme içinde tek-

Elraf iyice (llydınlanmıstı- Ev hal
kını, bilhaıı;sa Sel'\•et H11ntml t~liı:;-a dü
şürmeme~ini, bir şey belll etmeme~ini 
tenbih eden Reşid, çoktan Alevi ara
maya c;ıkmı!':fı . 

Gene ka.dın, bütün o J);hrablar 
içinde, •Bulsa. dive dü~tintiyordu. Onu 
bul'.'la bile ,.,etirebilecek mi?> Getir.ıe 

ne olacaktı~ O geçen şeyden, o müthi!f 
karşıla~madan sonra nasıl ~ÖzjtÖze fte 
le<"ek, naml beraber yaşayabilecpkler
di? Alev bunu kabul edl'r miyc!ı? Hn
vır ... o söylediği sözler. o korkunc ba
kışlar, o çılgın gibi knçııı;tan sonra ... 
Reşid, ancak öğleye doiru döndü. 

Gene kııı bulamamı!itı. Bütün yoll'l.rı 
aramıı. Nedimeye, Fikrete, hatt.A Mit
hat Şevketin evine u~amış. fakat onun 
izine tesadüf etmemişti. 

(Arkası u r) 

Bunu bilen Tekk.ulak, a::lrtu y«taklık dü. o palabıyıklı... . i.G~ti 
olmuştu. Ba.şbelıisı herife iki altını ö- Onun körpe dudaklarından bit ~P'" 
deme zamanına sekiz gün vardı. Sekiz şeklinde çıkan bu sözlere çalı ve ,,~rıO 
gün vardı amma, Tekkulağın ne şimdi, rak hışıltılarından başka ses 
ne de sekiz gün ıonra bu iki RlUnı bu- yoktu. ldi· ~ 
labilecek heli yoktu. Bu doymak bil- Karanlığa yakın bir köye ie 
miyene vermekten bir oey artmıyordu açık kapıdan giriverdi içeriye: mı 1)1· 
ki, kes<'sinden yahud sandığından çı- - Anacığım, beni sakla, bııb• 
karıp da veriversin. düren beni de öldürecek... dı ,.,,v 

Bir çift öküzünden başk3 malı da Temiz yürekli köy kadını acı ll bit 
yoktu. Bunlardan birisini satarsa öbür ruya. Hazır çorbadan ona da :ıor~.v 
yıl aç kalırdı. Sekiz döniimltik kötü iki kaşık içirdi. Sonra, bir sorı '!'."' 
tarlasını ne ile sürecekti l'l'.onra? Baıt- yaprağı gibi titremif ve solrnU~·e J>ıl' 
larına şeyh diye geçen sarıklı mende- ruyu kendi çocuğunun salı~&. ~ 
bur mu gelip sürecekti o kötü tarlayı? eski döşeğe bırakarak üstlerıJll '\'Jf 
.Nasılsın• bile demeıcll hani. Lter öl, Dışarıda bir kağnı !lesi dufU~4'
ister yan, istersen ateşte kaı.ırul. Ne lı köy kadını kofarak geleni, .. 11 ı"1 
yapacaktı? Sekiz gün sonr~ ?.ile bile O, ·Bir çocuk,. ~ab~ı öldiu·u:~~· ~ 
davak altında ölmektense ok.ı:zlerden çocuk yalıyor bıı.ımkısile• ded bı' 
bi;il.ini satarak Allahının büvüklüjttl- la bıyıklı kağnıcı cHele yemin dt.rıJ
ne sığınm~ktan bao:-ka çare yoktu. Şey- ru mu?• diye sıkıştırıyordu k.ıı 1 ~ 
hin Allahı Tekkul.ı.ğın da All~hı idi. Kağnıcının gözlerinin içi k<J.l1 f • 
Onu da düşünürdü elbet. bir çanağa döndü. Seyrek sııçla.tl ~ * dak..i çalı ve dikenleri andırır ';,~ 

On yaşındaki oğlu Dursunla .~o~a aerteldi. Yolu yarılayan :-.u b·~rı'
koyuldular. Aklı, karalı yavuz ok~- sonra geldikleri ve neredey!'ie do bl f 
zünün ipi elinde ve arkasınoJa oğlu, hıç leri uğursuz dönemeçte olduı}U ~ .~ 
konuşmadan bir teviye yol alıyorlardı. ne gönlü bulanmış, -taşa ~p:tJ)t~ 

Kan baya sekiı aaalte gelmi•lerdl. Dursunun sağdaki dö~kt.e yıa ı!JI'' 
1 L. •• "d bl Eziyete a ışmış ve zaten ~şyuz çeşı öğrenince karısına •Ver .,u 

eıiyetin saçlarını daha kırkında ağart- dedi. ı· 
tığı Tekkulak, en ziy~de oğluna acı- Cehennem gözlü, yüreksiz ]cs~~ıO 
yordu. Bu çoeuk sek.i.z .saat ~o~ aldı, lindeki baltayı bir yanı gorıı 
diye. Fakat, Dursun, bırhkte gotilrme- suçsuz yavruye indirdi. ,r 
si için b~be.aına. çok ya~.vnrmıştı .. Ka- Fı,kıran kanlar öldürüleni. ~ 
saba denılen yerı o da gormck istiyor- çirtti: Bu, kağnıcının kendi 
du. "d"' rıl 

Çığırtkanın eline geçen karalı, aklı 1 ı. . kdJ'' -~ 
yavuz öküz bütün pazarda gtt.dirildi. Dursun, hıç uyum~mıı ve Jı;ÖP"~l. 
Üç •şağı, bet yukarı derken bir özge tısını duymuıtu. Bır kuduz ,.o ""'· 
kövlünün verdiği Uç eltıns 5abldı. ayrılacak tek yeri bulunmıY ğl°" ~ 

Geldikleri yoldan dönüyorlardı. Tek.. ve.rın kendi canına da kı;acllı pen:: 
kulak gönülsüzün ver&i!'i :sailandı~ı ladı:ı, için odanın, t.or sıgdıt ,,~ 
için s;viniyor, Dursun, bu psrad111n ba- reıünden fırlayınca kaçmışUı Y tJ' 

basının alıverdiAi bir ak somunu ke- ğız. k nd•;ı ~ 
mire kemire yürüyordu. Koşuyordu, timdi. Ar B!il gibl ;,J' 

Yolu yarılayan bir su başına gelmiş• caklar ve babasına yapıldığı ibl J"., 
]erdi Arkadan bir kajj;nının gelmekte rına bir hanç~ sokacak.larnııŞ ~ d'-tl :. 
oldu~nu. gördüler. Yanlarına }'aklaş- ku~undan bir yöne balo.~1~k1~ tı. Palabıyıklı bir adamdı kağnı~ı. cansız ayaklannı . nasıl. •: kBcı)· ; 
Yolu bir aaat öteden ayrılacakmış. Yor belki duymadan, bır tevıy ı~tt•., 
gunluklarına acıdıijı Tek.kulak ve oğ- - Beni kurtarın, babarn~ıdi.ı~ 
!unu kağnısına aldı. köydeki palabıyıklı kağnıcı .A. 
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Adliye koridorlarında 

diye Seni seviyorum, 
kandırm••· Sonra 

altınları alıp kaçmıt ! 
Devacı elli yaşının otuıunrlan faıla

ıını sefahat ve içki fılemlerinde @;CÇir· 
miı olmalı ki, gözlerinin etra -
fı siyahlaşmıı, !"iması iğrene bir 
hal almıştı. Kadın kıyafetin -
de bir erkeğe benziyordu. Hikim, 
kendisine söz verditf :uman yanındaki 
suçlu sandalyesinde otur.an genci bir 
kaç saniye süzdü. Sonra samiini hay
rette bırakacak kadar kalın ve yüzü 
kadar iğrene bir sesle enlatmağa ba•
ladı: 

- Bu nanıussuz herif, dedi, son gün 
lerde benim eve devam etrrıeğe ..• 

Hakim onun söz.ünü keıti ve: 
- Dikkat et, dedi. Burası nu;.hkeme

dir. Terbiyeni takınmaz.san seni timdi 
du:arı attırırım. 

O sanki bilyük bir iltifat ız:örmi.iş ıi· 
bi iri, c;tirük dişlerini göiiteıert:k gil· 
lümsedikten sonra: 

- Bu efendi, dedi, son günlerde be· 
nim ZibRdaki evime devam ctrneğe ve 
bana &şık olduitunu yana yılkıla anlat
mai;a ba$ladı. Ne bileyim, ~e!ıcllk bu, 
kandım. Bir kaç gün çok iyi vakit j!e
çirdik. Nihayet o gün ı:ıin~·n:'l\"8 götü
r~ğim, diye beni kandırdı. Ve evdı?n 
çıkardı. Vakit daha erken old•.ı.R"u için 
bir otomobille Hüttiyet tepcsiııe gittik. 
O bana •Bak mehtab ne 5üzel, otomo
bili gönderelim de seninle 'ju çamların 
altında biraz ~vişelim. Sonra bcı~k~ bir 
otomobille dfineriz• diyer~k şnförün 
he~bını gördü. Fakat tam otomobil 
gözdf"n kaybolur olmaz, bel!ndcn bü
yük bir bıçak çıkjlrdı ve •St:sinl cıka · 
rır:ı-an seni boğazlanm• di \•eorek üze
rime atıldı . Etrafta hiç klm~l('r yok
tu. B.<tğırmak, '(C'nc ya!'nmda öl:nek de· 
mckti. Tabii ~ık btle diyemeılim. O bo
~azımdaki 8 be~ibirlik ile kolumdaki al 
tın bilezikleri oldıktan sonr1 kaçtı ~t
ti. Ne yapaCBiımı hilmıy,,.rek ~a1,1kın 
şaşkın orada dola"ırken jand"'lrma dev
riveleri geldiler. Vaziyeti onlF.ra anlat
tım. 

Durd11, g~nifl bir ıtöğüs geçirdikten 
sonra illtve etti: 

- Düşünün reis bey, bPn on sene 
umıımhanP1erde çalı-:hm ve virmi M"

nedenberi dl' mAmalık yapıvonım, Bü
tün bu müddet zar!ınrlA. lııriktinli~im 
eltınlarımı hu adam rlinıden ıo:-la al
dı. Bana geri vermc•·ini jc;tiyorum. 

113ıkim m~znuna ne diyeceğini aordu 
O pişkin bir vaziyetle: 

- Ce1:ıma razıyım, f:ıka• vDkt'lanın
caya k'ldar altınları çoktan yed.ir.ı, de
di. 

MAhkeome karar için do~yanın tet
kikine ve suçlunun tcv~dii ne karı:ır 
verdi. 

Bugün 
sevkiyatına 

FR\l.\N 

petrol 
başlandı 

Bugü:ıdn itibraen Karadeniz mınt.'\
kasına 50 bin, iç Anadoluya da 40 b•n 
teneke petrol sevkine başlanmı~tır. Bu 
~evkiyattan sonra Anadolunun hiç bir 
taralında petrol sıkıntısı kalmıyacak -
tır. 
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Vaktile dı,andan ' . I•" alırdık, şimdi f ın _.,t 

diyaya bile yiylP' 
salıyoruz .. { 

Harb, Avrupa ile Asy3 ve ~ fe ~ 
arasındaki ticari münasc~.tl~" ıtııl 1( 
uğratmıştır. Bcndan en :ııY 8 ~__!.tlı 
essir olan Almanya ve .Alıtı l'" , 
gaU altındaki memleketlPtdirİ )1~..J" 
Finlandiya bu tarzda bir ı~g~e. "',~· 
keline maruz kalmadığı hB1 bl'~~P 
rika lle münasebetlerini kil~dir61J" 
Halbuki harbden evvel Fi0 ri. .,ı _, 
en fazla iktısadi münasebetlerli" (o( 
iu memleket Birleoik Af1'1~rıte ~ 
Hatta bu milnasebetlerin te:oı t.il ~ 
landiyada Amerikan sertfl.9~#;-! 
büyük bir rol almı4b. Bll ·~ıı.Tlı.t1 / 
lere misal olarak, Finlandı) )'ti' 
telif tarihlerde Amerikadafl Jı;if~dif /' 
inikrazları bile hatırlamôlc ar'~ , 

Btitün bu münasebetler itıl ...:.r 
Finlandiya yiyecek maddele! •tı"' 
hassa buğdayını Amerikod.ll'l ~ 
ta idi. ıtı•d•· ~-

Fakat bu günkü tartlar_ •hiç ~~ f. 
na imkin yoktur. Çünktı iıJı" ~ 
merikan vapuru, Baltık. deı'l \'t~~~· 
çerek Finlandiyaya bugds.)' rııV"'~ ' 
cesaret edemez. Bu yüıdcll lt' ~ ' 
ya yiyecek maddelerini. hJ ,olİl;JJ 
van yemleıini bile başka ~:ri)''" 
lerden tedarik ebnek ıncc pl· 
kalmıştır. ),.tJ. , 

Nitekim bir Fin ticaret heıeriıı.l 
9 

' 
kan memleketlerinin ınerke',p l' 
latarak birer ticaret anlaŞrf' ~ 
mağa tqebbü• etmiftir• 0ııl'; 

Fin heyetinin Ankarada ıt'~ 11 ~ 
zakereler müspet bir şek lY'O.-
vermiştir. Şimdi heyet, So ~ 
lunmaktadır. tJe• ~ 

Heyet, her gittiği mernl~ıı:c ,.»· ..N 
1 k içil'· ~·"'' ret an aşması yapma . ırı f\" 

maddesi de lstemektedıı-. gr.re· dl ' 
yapılan ticaret anlaşma-:;ın9 ,o!l6 ,~ 
landiyaya ilk fır~tta :ısh~.re.,.rıl~1,ri' 
1 il k "nkıl ~ _...,. eri ver ece Ur. Bu g\.I , 1 ,-e~~ 
tında, kü"be gibi ha~.v~_n ~~iLı'• ~ 
nin ihracına imkAn gorulnı 1ı.Y4 ,_ 

Bu günkü yaı.ımızdan. ~i>''"fl)I' f ' 

harb ekonomisinin Finl•: :ıı, t~ ~ 
ticaretinde vücude getir 1~ "".e.ı \·İ' 

·ıd· 13'' ·ı• ' vülleori anlatmak de~ ~·. V•"'t~ ,~:· . 
şunu hatırlatmak ı~terıZ· 

1 11 1'11 ~' 
yecek ununu dışarıdan ıı..~~t· 0~ ~ 
Cumhuriyet rejimi sa~·~~ı';ıı,it'f .,.L<l1 
dar büyük bir iktı~adı 1 bi1tt 'fıf. f'J 
termiştir k.i, Finlandiya:·• btılll~'\'I le~ 
maddeler satmaia imlcj.11 !1 cıe V' 
mukayese, bit.im iktı58de~P111ı' 
iyi bir vaziyette bıılu:ldtı 
d~kil mirlir? - H. A. 

H alkevlerind e: , .... ~ 
Deyoi lu Ilalke\.·inden: . 1/e rr 

.. 1 h re!;lffl ,..,\Jıı.' Amator ere ma sus ·. cık"''" .... ı, 
b'rıf1 ~rr ' 

raf !;ergisi, bu sene 1 ı ktır· ~ tı' 1 
tarihinde Evimizde aı;ılaclltOrtırııt f9ıJ 
iş:tirak etmek istiyen art'9dc:-el' t•j. ~ 
men Evimize müracasl erıihııı~·et ef 
almalarını ve eoserierlnl te5!iı1' 
940 tarihine kadar Evimııe 
lemelerinl rica ederiz. 

1 Li, .,., 
~· 
•· 
~ 

8i 
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SON HABERLER ., 

• 
İngilizler Bren-! Rumanyada 

Transilvanya 
birliği hükômet 

tarafından 
feshedildi 

dizi, Bingazi ve 

r obruk limanla
rını bombaladı 

Cibuti • Adisababa 
yolunda tahribat 

Biikreı 18 (A.A.) _ Hükumet 

til !(,.bire 18 (A.A.) - Dün aktoın in- Köylü partal lideri Maniu tara-
11. it hava kuvvetlerinin umumi ka- fından tesis edilen Transilvanya 
tt~l~hı tarahndRn netredilmif olan BirJijini feıhetmeğe karar ver -
~ lige göre, İngiliz: bombardıman tay miştir. Buna aebeb olarak, birlik 
lt~reJerı 15/16 te,rinJsanJ geceı:;inde 1- amlanndan bazılarının dahilt si-
~an limanı Brend.iz:ide tren istu .. yaset faaliyeti R'ôstermeğe ba,la-
İtkj U ve tayyare meydanına muvaf - mıı 0.1":1ala.rı ve birliğin 1r.şekkül 
h. }'etle hücum etmi~lerdir. Bir çok ~~l'f!~ı~ın haricinde makudlar ta-
ltıı~~na ıebebiyet vermişse de, bu- kih ettıifnt ıören tahrikatta bu _ 
ltt-nn k<!ıafetinden dtılayı yapılan Jlııııun .. m.,,.•,.1 ••nıııiaiiöstiiiiioiıir,;;11;,;m;;i;•ti~r~ ......... .., .. 

c1!ırlar teııpit edilememi,tir. 

""'\Una günü Bingazi ve Tobruk'• d" Fransada bazı 
"1 \>affak.iyetle hucum edilmi$lir. I-
~an tarkl Afrikasında Gura e-e~ri a. 
•tı. balanmıı. ayrıca Cibutl, AdJ5- aarelıetler 'bt. derniryolu üzerinde çok büyük 

ı.ı r ika edilmi>tır. cııa.makaleden devam) 
~ .~&au'da İtalyRn destroyer üqÜ ıibi görülen bu hali Franşız vic
~ı.z tayyarecilerinin ba,hca hede- danı .. kat'iyyen kabul edeme%. 

, ~kil etmiştir. G 

1 
. un ıeçtikçe buna ben.zer 

ngilterenin Amerika mısauer çoğalacaktır. 
Franaız donftnmaaının bulun -

sefiri Liıbonda duklan limandan meçhul bir •em-
li bo 5 Vte doğru ıitıneıi ve General 

~r 2 
• n l8 (A.A.) - Baış\•ekil .. ~- eygand'ın Franaaya avdet et-

tl..ı .' lngilterenin Amerika Buyuk • k 
ı~"' Loth" • k b · tir Lot memeaı aranlıklarda •ezilebilen 
:"il' ıan ı a ul etını' . - b!zı hareketlerdir. 
ltıbya inRllterenln Porteklı: elçlsl Z> L. • ha 

refakat etmekte idi. anırı zı tedbirlerine rağ .. 

Bir Yugoslav Nazırı ~en bu ınemıekeıı-e oıoriıer re-
ıım_ de teeıaüı edcmemiıtir. Ev-

' Peffede v.•
1
:' • '!'utlakiyetin bım umdele-

a rını ıtirazıız kabul etmek ve 
~~'da!>efte 18 (A.A.) - D. N. lL c~ndan İnanmak prttır. En ge _ 
~ .. 0 '

1•v Münakalat Naz.ırı üç .Un n!f, en ıerbeıt bir muhakeme i
~j"' .ed-k husllli ziyaret mak- çfmde Yelitmit olan Fran11z ka-k: dun aabah bura.va ıelmittlr· aaı ~unları anlayamaz. İtle bu-

(llYluharebesİz zafer nun ıçindir ki, Franıada baılıyan 
\ bazı ~ıınıldamalann, uzak olmı-
il yaJine kapılan yan bır atide bütün rPnciJe mey-

• 1~na çıkacağını ve bunun mut-
• . f ta}yan}ar }) a a Fransa için hayırlı olacaimı 

L :liııa zannediyoruz. '\IJ 18 (A.A.) - Proia gazetesi ---::.:::.::~:::_ _______ _ 

Garbi 

pada 
Avru

şiddetli 

fırtınalar geniş 

tahribat yapıyor 
. 
ispanya ve Bulonya 

sahillerinde hasarat var 

Vigo 18 (A.A.) - Havas: t~panya
nın şimal sahillerinde •iddetll bir fır
tına hüküm ıünnekledir. l\farkta 
aeyrüscfer ciddi ıurette ke~ilmiıtir. 

Dün, Vi$?o, Lizbon ve Madrid ara
sında telefon muhnberatı &aııtlerce 
i,Jememiştir, Mahsul henüz ambara 
konulmadığından mahvolmuş vat.i -
yettedir. 

Coulogne•den haber verildiğine gö
re, tehir civarında bilhassa aşağı ma
halleleri su hasmı, ve çatılar uç _ 
muştur. Bir çok yaralı olduğu hc.ber 
verilmektedir. 

**" 
Berlin 18 (A.A.) - Bouloıne'dıuı 

Alman ajansına verilen bir habere 
göre, •iddetli bir fırtına Boulogne'da 
bir kaç milyon frank tahmin edilen 
zarar yapmıştır. Fırtınadan evvel kı
sa bir zelzele olmuştur. Boulogne'da 
~tılar uçmuş, duvarlar yıkılmı,, tel
graf ve tt'!lefon teHeri kopmu$tur. Bir 
çok aUeler melce.siz kalmı,tır. 

Rusyada Alman 
fabrikaları 

insa edilecekmis • • 

Beriinde bu nokta 
görüşülmüş 

Londra l7 (A.A.) - Molotolun Al
man devlet adam.larile görÜŞ"ınelCrini ~tarın Tarento'da gemi :ıayi.a -

~% bahsederek bunun henUz bir 
ıı,,1 i!Je olduğunu yaunak~dır. Bu 

'!( e Yazışına şöyle devam edi)•or: 
1>ufıtrebeslz zafer hayaline kapılan 

Askeri vaziyet bahis mevzuu eden Sunday Times'in 
siyasi muharriri tu mütaleaları yürü

[Baştaratı 1 lnd sahilede] tüyor: Ziyaret neticesinde ban Ik -
\'& ~nubdan kapaypbilir ve f·rRDsıı- tuadi neticeler a1ınmıış, fakat hiç bir 
:ıa da itbirlli"i )·apabilirlcrse, Fas ve si}:asl adım atılamamıştır. ,,, Ft-an.~a can çeki~irken üzerine 

4 1'tır. Afuazı.am donanmasından 
ı~tnanı iltlfade ediyor ve rnese

\,,. te Korfuyu işgal eyliyordu 
' ~~tanı da bir hamlede lşgRl e
~lı.ll>ıı >anneyledi. Fakat Pindosl• İ
~ ~ 11 ordu!U tam bir hezimete utra
\ı"l du. ~ılgınca macera fngiHılere ya· 
~o '1ılt ve h•va üsleri verdi. Arbk 
lııı h:n &<ınra İtalya, gittik~• !od•~
' 'll'ıı.etlerden başka bir ,ey bek.e .. 

"" 11dir 
~"·~ . ı \hıı •on Vima gaıet.-1, İtalya rrnn 
'\ l!rJ.t\in Yunanlst.andakl harf"klt
~hlt bah~etmemekte olduklıtrını 
Sitd~ etmektedir. Yalnız Stefani 
~ • .'' ltalyan radyolan Yunan rnu· 
t,, ~~•tini küçültmeğe çalışmakt•-

~~·~t Toranto, Brendiri. Bari. No
~ ac, ve Avlonyanın bombar .. 
t'~a kar•ı bu gayretler neye 

·~ lngilfz kanal1ann1n Yunan or
., ~ . }'aptıkları yardımlar pek be
-.. .. U.eı., vermektedir. İtalyan do· 
~laı harb harici bırakılmış, ~· "' 
~ ~tazı da zorlanmıştır. Ital-

hi ıı" kn.rft ilin etmfl olduğu 
~llt:~ büyük bir kısmını kaz.andık, 
\ı,. llıüballğa etml, olmayıı. Fakat 
' t4:~varn edeceğiz, zira zaferimi
~'- Qhn.ası lazımdır. 

\ ~"'•. . •s Ilı: ~ ttni J::azetesi, Italyanın 19"' 
C '"udlukla olan paktını imu 

\ ?artı.an Yunanistana yağdırmıf 
~anların tarihçesini yapıyor 

""-.~)' föyle devam ediyor: iL' i ~ktı imzaladığı ıaman, k:ey· 
~ ıtı.··1t.i memleket aru.ındaki dos-

'1.ı "l\a1tbetleri takviyeden iba
\ .,~'tu.~u Belıu~d ve Atlnaya te
\~~ı:tı rnı,tlr. Bu ltalyanın ilk yala· 
ı-' Uttur. O zam:tndanberl İtal -

't-dı.lı.'Ya Serandi'de, Dracda ve Av 
~, 1 lirnan ve üsler inşa elmelte ' •r kil" l Ve Yunan mekteb ve ı· 

lı:aJ)attılar. 

neraı mıntakaJarınıJ:ın Afrikanın lngiliz hava kuvvetlerinin hüeum-
~e~ubuna doıru ·ve şimali Afrika sahil ]arından ürken ~lmanların Sovyet 

1
erinden de '8tka doiru ilerlemek Rusya dahilinde, lngiliz bombardı -

rlm.k~lnı bulurlar ve hun1a.rdon bi - man tayyarelerinden uzak, ıemi ve 
nc,.ı ü .. rinde ilerlcm•kle Sone - bilhassa denlzalb tezgahları ve tayya

fklıllln en mühim barb limanı olan Da- re fabrikaları kurmak istediklerine 
ar' l J:il, ı .•arak Atlas OkJarıuı;uııun Bre- hükmolunabilir. Ruslar, yapacakları 
• a ıle Afrika ansındaki en dar kıs- bu teçhizatın bir gün kendilerine ic:ar

muu te kil eden sahada hava "·e de- şı kullanılacağını bJlmekle bera
~xalh faali3·et1eriltı İn&iJi"":lerin bu sa- ber bu fikirlere muhalefet etmemiş -
~. .d1thllinden )':tpnıal. ta otduklnrı }erdir. Çünkü bu fabrikaların ve bu 
~~rn dtniz nakliyabna müf's~ir ola- tezgahların idareleri kendi ellerinde 
ı 1 ~klcrl clbl lkind'l iizerinde iter- olacakbr. 
eme le de ?\lısıra yaklaşmıt Ye Sidi-

Barrani'de 1 İta) sap anıp kalını, bulunan 
Y~,n. ordu•ttle birlikte ?\Itsı:- üırrl .. 

;e ~ur~mek lnıkUnun hulmuş olurlar. 

Diğer tarafun Almanlar Sovyel 
Rusyarun petrol lrıtalitının artırılma
sını da lstemi,lerdir. Bu cihet, zelze
leden dolayı Rumen petrol kuyuların
da ciddi hasarlar huıule geldikten 
sonra hususi bir ehemmiyet kesbct • 
mi.ştir. 

8 t, lnrilia donanmaswın tesirini 
bertaraf edebilmek pek nıiişkül ve 
bat~ ~ık ln1kitl.,1z bir mest"le oJdu
tu sıhı Ft"aJ\SlJJal'la is blrliaj:inin tt>nıi
nı keyfiyetinin dt", bahıı•u• Aluıanla-

11 "k ~ Siyasi cihete gelince, Sovyet Rus-
rın 1 incite,rinden itibarc·n Al··--Lo d .,,_, yanın Türk.iyeye aleyhtar bir siyaset 
Fra~=- e;.~a dili lransı:ıca olan balkı yoluna girmif olduğuna dair hiç bir 

ne nakh• bac:lamış olma- eıer mevcud değildir. Ruslor, Türk -
lannm Fransn lıükn 1 hfill .1 fkA . rnc n10 ı rrı e lerin kendilerini müdafaa edeceklerl-
e. ~". umunuyesiuıte hu,.ule getirdi - ne emindirler. Kafkasya bir kıt harbi 
~. ınfi:lden 50nrft pek o 1uH1ar münı- için en az muvaflk olan sahadır. Di-
kuBn' 0 aını1yal'ağ\ lah1nin edU•b"ılı"r. g· ta ft R h · 1 k i .. er re an usya er ttir ü aı er 

ınacna eyh, F,inrk yontanın nu~lara hareki.ttan uz.ak kalmak hakkındaki. 
k•rşı hu kere e,.c1.~1ı bir surette ınu - fikrinde de musırdır. 
hafaıa altına aldıklarına tüphe t:aiz ol-

mı3·an Almanların bizce yapmaları en Kanadada mevkuf bulu-
muhtemcl olan ilk hı, Yun..m hutlu-
dund~ tam bir çıkmJıza girıniş hulu - • 
nan ıı.ıyan •rd"'"""n ... k ve ida _ nan Alman ve llalyanlar 
re~ine. belki de emir \'P. iı.uırıandn~ına 
ıntldııhale ile bu orduyu, lııı:iliıJeı le Ottawa 18 (A.A.) - İngilteren.in 
Yunanlıların bavnla•ıi:ı, d<!ıılz)crrle Vf' hapisaneler koml~eri Paterson, Kana.
ka'1fı1ard~ daha büyiik bir fnalh·cte dada mevkuf bulunan Alman ve İt.al· 
reçmelennden, Ece ~cnizindeki 0 ,; iki yanların vaziyeti hakkında Kanada 
adA .~ınzume.ı.i.nt. zapt ,.c ;sti1ıi.yn te- hükUınetile i$titarelerde bulunmo.k ti
tebbu~ etmalenruu•n e\'Yel hct.lt'litıe zere Kanadaya gelmiştir. Paterson 
ulı~ıırmaia çalıtnı:ık 'O l:ou '"'nada muhtelif kampları gezerek mevkuf -
bir tarafta.o da İ5Hkhaldc lnpn1~k ı,_ lar1a f&hsan temas edecektir. Bu bab
ti)et:eklerl diier l~lt" .. itı ha11l'l•klan111 da bir rapor verebilmek için iki ay 
tamamlamaia uir..ti•nrık ota .. Aktır kadar teftişte bulunması llzımdır. 

~A·RBAR os blar, 
Bir gece ansızın kaleden çıkarak düş 

manın üzerine saldırdılar. Kaı·anhkta 
yapılan bu tüyler ürpertici cenk ve k1-
tal, Türklerin yeni bir za{crile bitti. 
Kahramanlar, İspanyalılar ve müttefik 
lerine bir çok zayiat verdirdikten bat
ka yüz altmış da em aldılar. 

~---- Yazan: 
.::,T~ıa,tırıımı• Ekrem Reşid 

'\ 
\ t tefrika 
~ Oltııı • 
'lı.: '1U ı, nefer, Iapanyol p3ruile 
~- 'i •n kabile t<:·hlerlnln oğulla
'\..~ :ııaCi::c. bir hareketin ücreti 

~ .. ılıtılan paraya luıqı, o h:ı-
l~ra · 

\lı. t'il\ suıı temin için, lapanyoll3r 
\._ •d 0iullarını rt'!'hln olarak al

\;."Oı. •t edınmiılerdl. 
~ tıJ.,;' hiddeti bir türlü yatı,nuyor
'1:"l'0td ~ka~ında odanın içınde dört 
~~ ~· liıçbir \•:ı.kit Orucun gciz.
~' "Iı. keder kuvvetli tim .. k pa-

1"1;1 hııda bu kadar at.ş kızıın-
11) tılı·"'•nı,.ıı. Demir kafeste bir 
't~: 1 

hern dolatıyor, hem ıııöyle-
\." '1ııı 
~ı,t~ hainin Berberilerden ve 
~ ~~~ .. tnilrekkeb ordu.su Bcııi 
t.__~ ıı. kı, u.zerine yürüyeco\.mi" bu 
:~it!.-. fır Telmeaan'a hücum e-

~ \t liuna kart1 hf:men tedbir 
ı ı:ırın k . ~~ ~ arde,ıme haber salın ... 
~,~"iö ndt Re\iid kalesine yardım 

..._,~ıı tı er 1 -,ıı.ı t\' 'n ... 
~ıtı hl.~dafaesı için de kabile 

ed lbnüikadıyı sarayına 
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davet edip, yardımını temin etti. 
Karde,inden selen haber üzerine Hı

nr hemen altı yüz yold.ıat seçti ve 
iki bin Arab atlısını ayırdı. Kardeşi 
İshak Beyi de onlara serdar y.lplı 
ve kethüdası İsk.enderi de onlarl3 
gönderdi. 

İshakla İ•kend<r, Beni Reş;d kalesi
ne henüz vhıl olmu,ıardı ki Vali J\.lar
tin Ariot&'nın kumandasındaki kuvvet
ler, buruıru muhasara altına aldıJar. 

Türkler, aded llibarile çok uyıf oı .. 
duklan halde, bir hunıc hareketi tera
sında zerre kadar tettddüd <!tmediler. 
Kahramanlıklanna mükJ.fat olarak altı 
yüz hpanyolu t~lef elmeie muvaffak 
cldular, Ayrıca da üç yüz hırl.slivan 
neferi e!ir ettikten !Onra kaleye a~det 
ettiler. 

Türklerin bu galebesinden sonra İs
panyo11ar Orana ve Hamide haberler 
salmı$lardı. Çok geçm(!den Beni Re,id 
kaleııl etrafında bin beş yüz İspanyol
la iki bin Arab toplandı. Buna rağmen 
Türkler, yeni bir huruc harekeli yap· 

Birkaç ıün sonra İshak yeni bir hu
ruc hareketi lcre. etmek üzere kapıları 
açtırdı. Fakat bu sefer düşmana koc:an 
hain bir Berberi bundan İspanyolları 
haberdar elmi~ti. 

- Filanca gün, filinca kapıdan bir 
Cıu.ruc hareketi yapılacaktır, dt'!'mlşti. 

lspanyollar da bu kapının aı}z.ına 
toplar kurup gltlemtşlerdi. 

Tayin edilen gün ve saatte ke.pı)ar 
açıldı. Kahraman Türkler tekbir RVa
Weri ar~sında dıprıya atıldılar K~n
dilerine Iskcnder kumanda ediyordu .. 
MüUıiş bir lnfiWt! .. Kartıl.ırına kurul
mut toplar, alet ve mermi 18çıyor ... 
Aslanlar gibi atı.lan nice babayiğitlf'r 
şehid düşüyor ... Ikincl bir hamle, ikin
ci bir top ateşile kartıhı.ıtıyor ... Bu hü
cumda İskender, ·Ayağına bir tap çem 
beri vurup mecruh oldu.• Esasen cüz'i 
olan kalenin kuvveti ,imdi çok :zayıf
lamıt bulunııyor. Yeni biı· huru4\ ha
reketine imkAn kalmamış.tır... Iııhuk 
yoldaşlarını kaleye topladıktan sonra 
kapılan kapatıyor ... 

Bu kapılar altı ay açılmadı. lsparı
yolların müthit l".ücumlarına, topları
na. kuvvetlerine rağmen bu kapılar 

H A K 1 K A T 

SPOR 
1 Siyasi icmal 1 

Laval - Petain 
Muhtelif membalarJ,.n gelen ha

._ herler, Fransa.do. vaziyetin rün• 
den (Üne ehemmiyet ke~bettiti,nl c~· 
teriyor. Almanlann her tW'lıi muteJe
batma bo;rnn elllme!ini lstlyenlerle bu 
rünkü devlet ttlsi Ma..,..I Pe~ln'in 

arasının (ittikçe açılmakta oldutu an
laşılmaktadır. Lik maçlarında 

e 

sürprız 

yenişemediler. Fener 

Beyoğlusporu, Beşiktaş İ. Sporu, T opkapı 
Galatasarayla Vefa 

Geçen llkbahann sonunrlald bul • 
mcte 11ğnd1ktan 10nra1 Franse:, tarih 
sahnesinde, mailiıblyefle çıktığı barb
d•a daha mütblt bir imtihan b,..ı • 
sındı blclı. En büyük batası, bütün 
Fransaııın elden (itmeal pahasına da 
olsa, sllihı elden bırakmaması lcab 
ettiji halde, fiil •cı bir teslimlyetle 
boyun ejmekte olu Frans111 üsfelılr 
müstevli devlete yaranmak için, başı· 
DO faJist ıuısudan ptinli. Beykozu, Albntuğ Süleymaniyeyi yendiler Verdun'un sabık -nam.darı ihtiyar 
-~ vulyete bilim ..ı.makta ııiç
lük çekmemitti ve her yeni Alnunt. 
t.aJebl kat'flimda bili tereften ve u• 
rihe ~ mes'uliyeıten bıhsedebili· 
yordu. Fa.kat yanına topl•d.ıit adam
lar, ıün ceçükçe siyasi faalis-eUerinl 
artırdılar. Alman emirlerine "mü.nkad 
olan mütareb kabinesi ua1an ara -
wıda ılahl ihtilillar bateöolermeie haf 
!adı. Çiinlriı Alman talebleri (itdkçe 
ofırlafıyonlu. 918 münhoırimlcrinid 
intikamı, de~ artbrıyonlu. 

Lik maçlarına dün de devam edil
mi.ı;tir. 

Fener stadında 
FENERBAHÇE 3 BEYOGLUSPOR 1 

Hakem Samihin idaresinde ba~layan 
oyuna Fenerliler, kulübe dönen Me· 
lihten, kaleci Cihaddan ve K. Fik.retten 

1 
mahrum oarak çıkblar. Beyo&lııspar 
da, cez.alandırılan Hristoyu takıma ala
mamıştı. 

İlk anlar seri fakat gelişi 6iizel bir 
oyunla geçtij bundan aonra .Fencrbahçe 
rakibillin nısıf sahasına yavaş yavaş 
yer1eşti, fakat sıkışık bir şekilde mü
dafaaya başlayan Beyoğluspor bütün 
devre ımtidadınca bu tabiyeyi kullan· 
dı. Basrinin ve Niyşz:inin çekUği bir 
kaç güzel şütün de netice vcrn1emesi 
üzerine devre golsüz bltli. 

İkinci devrede Fenerbahçe Fikreti 
sol içe, Orhanı da sol beke almııtı. He
men tazyika ba,layan Fenerbahçe, Be
yoğluspor kalesi önünde hasıl olan ka
rış.ıklıkta bir penaltı kazandı ve E:.adın 
çekhği şüt üst direğe vurari'lk kaleye 
girdi. 

Galib vaziyete geçtikten sonra biraz 
ş.uurlu oynamağa başlayan Fenerbabçe 
hakimiyeü arbnn1' ve tek kale oyna· 
mağa başlamıştı. Bu esnada sol iç ye
rine kayan Niyazi güzel bir şütle ikin
ci sayıyı çıkarınca Fenerbahçeye em· 
niyet geldi ve 37 inci dakikada &ene 
Niyazi üçünctl golü de yaptı. 

Bu v8.2iyette tamam.ile müsterih ola
rak oyuna devam eden Fenerbahçe 
m&.çın bitmesine üç dakika ka1a ani 
olarak yapılan bir akını durduran1:ıdı 
ve Beyoğluspor aol içi takımının .,eref 
sayısını çıkardı. 

Fenerbahçe: Nuri, Lebib, Faruk, 
Esad, Ömer, Rebü, Orhan, Niyazi, 
Basri, Nazım. 
Beyoğluspor: Ksidias, Stavro, Cive

lek, Çiçoviç, Marulls, St.elyo, Talea.s, 
Koçi, Tanaş, Culafi, Maryo. 

GALATASARAY l - VU'A 1 
Fenerbahçe stadında ikinci maç Ga

latasarayla Vefa arasında idi. Vefarun 
bu eene çok zayıf kadrolarla sahaya 
çıkarak mütemadiyen ve açık farklarla 
mağlUb olması maçın ehemmiyetini 
kaçırmlf ve Galatasaraym bu enw;eli de 
kolaylıkla atlayacajı kanaatini vermiş
ti. Fakat günün sürprizi bu maçta ol
du. Vefa takımı her zamankinden bam
başka ve çok kuvvetli bir oekllde ... 
hada dizildi. 
Kısaca söylemek liıım gelirse, dün 

Galatasarayın yalnız forma51 oynadı; 

oyuncular Faruk, Boduri ve Gündüz 
müstesna çok bozuk bir oyun çık3rdı
lar. Bilhassa santrhaf takımın en bü
yük ged.iği idi. Vefanın da en mües
liı' oyuncularının ortada bulunm;\Sl 
Galatasaray orta muavinini hiç iş gö· 
ıemez bir hale getinnişti. 

Bedbin olmak için çok gene olan bu 
oyuncunun daha çok çalı,maaı tazım· 
dır. Vefa takımı dün baştan sona kadar 
hllim oynadı. Santrhaf ve santrfor çok 
\ş. yapıyor, fakat Farukun cidden ye
rinde ve çok supl hareketlerle yaptığı 
müdahaleler Galalasarayı her dakika 
mallO.biyetten kurtanyordu. Oyun 
hatlar başlamaz hücuma geçen Vefa, 
Galataaarayın kendini toplamaılna. mey 
dan vermiyordu. Boduri şah.it bir a• 
kınla topu Vefa kalesine kadar götü
rüp Gündüze vermeseydi; dünkü oyu· 
nu Vefa muhakkak kazanabilirdi. Çün
kü Galatasaray takımı. beraberce gös
lerCiği bir oyunun neticesi olarak değil, 
Bodurinin ~i gayretile ve Gündüz"' 
den paı alan Bülendin ııynlmasile ani 
olarak bir gol çıkardı. 

Bundan sonra hücum üstüne hücum 
yapan Vefa, Galatasarayı mütemadi bir 
tazyik allına aldı. Fakat Farukun ha
rikulide müdafaası karş.ısında rakibini 
bunaltma.ktan başka bir teY yapamı
yarak devreyi 1-0 mai,lUb bitirdi. 

İkinci devrede Galatasaray bir aralık 
kendini toplar gibi olduysa d:ı, bu va
ziyet çok devam etmedi ve yeeil beyaz. 

altı ay kapalı kaldı ... hfuhasara altın~ 
da bulunan kale. böylece altı ay mu
kavemet etti... İşte Türk kahramanlıı}ı 
menkıbelerinden bir sahife ... 

Allı ay zarfında her gün, her saat blr 
kahramanın hayatile geçip gidiyordu. 
Şimdi İshakın emrinde ancak bir avuç 
gazi kalmıştı. Bunların da alınlarında 
tehe.det nuru parlamala bııtılamıştı. 
Kalede kıtlık ve susuzluk hüküm sür
mekte idi. Fakat nevmidi asla- Her 
keliin kalbinde bir üm.id, canlı, sallam, 
aarsılmnz bir ümıd vardı.- Belki Hızır 
yeni kuvvetler gönderiı·di ... Bolki 0-
ruc, kalenin imdadına kotardı ... 

Fakat Hızırda gönderıWek kuvvet 
kalmamıştı. Oruc ise Telmesan'da mu
hasara altına alınmış.lı ... 
Arasıra bir tüfek patlamtaalle ihlAJ 

edilen gece sükünetinde İshak, kendi
nin ve kardeşlerinin tecellislni gözleri 
önüne getirerek uı:un dütüncelere da
lıyordu ... Ne uz.aktı timdi ıtıdillidek.i 
çömlekçi tezgBhı!- Na uzaktı Ege de
hizinin mehtablı gecelerdeki nai:mele 
ri ... Asude, kaygusu:ı hayat ne U7.aktı ... 
Onun burada, Berberist.andaki bu kale 
nin içinde ne işi vardı?.. Kim, daha 
doğrusu önüne geçilmez hongi kuv
vet, onu buraya sevketmişti? .. Çocuk
luğundanberi ticarete heves ttml' olan 
İshakın burada bir kale müdafaasına 
memur edilmesi ne garib bır . te&adüf
iü ... Ne muamma dolu bir tecelli ... 

Bir gece gene İshak böyle dli,ün~ 
celere dalmışken miithif bir infilak or• 

Dünkü profesyonel 
güreşleri seyirciler 
bermutad protesto 

ettiler 
Dün Şeref stadında profesyo

nel 5el'best güreşler vardı. Di ... 
narlı, Kara Ali ve Pellineu gibi 

şöhret sahibi pehlivanların işti
rakile çok hey~anlı olaca~ ilin 
edilen bu l{iire,ler büyük bir ali
ka toplamıştır. Şeref stadının ka
pısında 50 kuruşu verip Jtiren
lerin yanında bütçesi c::Ôk zayıf 
olan bir kae kisinin de birbirle
rlle danısarak nihayet paraya kı~ 
yarak içeriye ~klerinl gördük. 

Fakat içeride gördüklerimiz bu 
işte z.aptü raptın hiliı teessü' e
dememl, oldutunu bir kere daha 
lsbat etti. Her zamanki organl
uıtörlerden biri bermutad orta
ya $fe!di ve i.simlerl ilin edilmiş 
olmasına ra2men meshur pehli
vanların J(elmediklerini söyliye
ce~ zaman halk pek haklı ola
rPk ı:ırot.esto m:\\amında •Para
mın isteriz, artık bık!.ık• diye 
bo~ırmala başadı. 

Bu f('kilda baiınnRnın bir ne
tice vermlveceli.ni anlııı.yan bir 
zat diRer sevircileri de ikna ede~ 
rek hAyırlı bir teklifte bulundu 
ve •fJ3ramız.ı istemivoruz, fqkat 
Kıtılaya verin• dedi. Bunun üıe
rina be vniyeıi. eden polis top
lanan paranın Kıt.daya verilme
-:ini temin etti. 

Bu jtibi bafı boş «üret terti
binin önüne geçilmesinin vakti 
eokt.,n ıtPlmistir. Beden Terbiye
~i Genel Direktörlü~ünUn bu 
it:le -.l~kadar olması llnmdır. 

Dünkü Galata.saray - Vefa maçından 
heyecanlı bir enstantane 

takım rakibini tekrar bunaltıcı bir 
çember içine aldı va 17 ncl dakikada 
aaç iç Fikretin çektJği güzel Şiltle be
raberliği temin etti. Galatasaray takımı 
herhalde verimsiz ve gayrikafi bir 
antrenman neticesi olacak, bir aralık 

adamakıllı ümidsizlendl; itte bu sırada 
Vefa beraberliğe razı olmıyae&k kadar 
ıalib gelmeğe alı4ık bir takım olaydı; 
sarı kırmızılılar dün iki puan kaybe"' 
deceklerdi. 

Dünkü netice bir taraftan Vel'llılan 
takımlarını düzeltükleri için sevin -
dirirkt'!'n diler taraftan da GalatRsaray
lıları ikaz etmiş olsa gerektir. 

Galatasaray: Hızır, Faruk, Salim 
Musa, Halil, Eşfak. Barbaros, Sallhad· 
din, Gündüz, Bodur! Bülend. 

V•fa: HayaU, Süleyman, Vahid, 

talıA:ı sarstı. Duvarlar yıkılıyordu. Vah
şi yaygaralar, acı çı~lıklar knptu. İs
hak olduğu yerden fırlamıftJ. Kotarak, 
nefes nefese içeriye firen bir .ısker ba
ğırıyordu: 

- Baba ... Kalenin duvarı dibinde kl 
firler JiıAunlar kazmı$lar ... Bırut du
varları göçürüp kulelerini dütürdü ... 
Kale haraba yüz tuttu ..• 
İshak kendini dışarıda buidu. Şimdi 

var kuvvetile arkadatlarına sesleni
yordu: 

- YiA:iiler ..• K!firin kaleye girmesi
ne ruhaat ve fıraat vermeyin ... 

Gaziler açılan rahneye kottular ... 
Şimdi yıkılan tatlar yerine ıöfüllerlnJ 
germiş, düşmanı bekliyorlaı:dı ... Kudur 
muş köpek gibi .aldıran İspanyollar1 
sarsılmaz, yıkılmaz Türk kahranıanla
rırun göğüaleri kartmnda. xuvvetalz, 
derman&lZ, ~siz kalıyorlar ve bkfla
rına inen darbeler altında ezilip yere 
serillyorlardı. 

Fakat muhasara albnda bulunanla
rın vaziyeti vahim olmlqtu. Artık ka
leyi daha !atla müdafaa •imek lmkln
sız göründü. İ!panyollar da bir hayli 
hırpalanmışlardı. İşte o yüzdendir ki 
Türklerle: cBuraklarını, yasaklarını ve 
sair esvablarını alıp çıkıp Cezaire ai
deler ve kaleyi teslim edeler ve .kifir 
dRhi onların csvabına ve erıakına da
hil ve taarruz etmıye ... • kaydını laşı
fıyıın bir mütarekenameyi akde ama-
de bulundular. (Ark•sı var). 

Musafa Hakkı, Cihad, Ferdi, Fikre~ 
Hakkı, Haydar, Fuad. 

H.ı:ıkem Feridun KılJ:cın iduesJ pek 
de tatmin edici deiildi. F. T. 

Şeref stadında 
ALTINTUG 3 SÜLEYMANİl'E O 
Şuef stadında ilk maçı Altıntuğ ile 

Sült-ymaniye takımlan yaptılar, takım
ların müsaıvi kuvvette olmadıgı evvel· 
ce de biliniyordu. Altıntuj: beı,ştıın aona 
kadar h1klm bir oyun çıkardı; arkaar
kaya "" gayet rahatça yapbğı üç rolle 
maçı 3-1) kazandı. 

TOPKAPI Z - BEYKOZ 1 
iıonci maçı Topkapı ile Beykoz yıı.p· 

t.ılar, birinci devrede Beykoz muvaf
!akiyetli oynu,yor, fakat or" muha· 
cimle ui açıgm takıma uyaınamasa 
neLice~inde epey fırsatlar kaçırıyor· 
du. Bu Oevrede bir gol yapan Beykoza 
Topkapılılar neticesiz, fakat tehlikeli 
akınlarla mukabele etUler. 
• İkinci devrede Topkapı çok enPr

jlk bir oyun çıkardı ve üstüte yaptığı 
iki golle maçı kazandı. 

BEŞİKTAŞ 3 - İSTANBULSPOR l 
Şeref s~dında en mühim maç Beşlk-

taf Ue İstanbulıpor arasında idi. Be -
fikta• birinci devrenin ba~langıcmda 
beklenmiyecek derecede boıu.k: bir o
yun çıkardı ve İstanbulsporun 22 nci 
dakikada Mükerrem vasıta.sile bir gol 
yapmasına mini olamadı, ancak bun
dan sonradır ki kendine ıelen ls~nbul 
ş.ampiyonu, Şeref ve Şakirin yt1plığı 

iki ıo1le ıalib vaziyete ıeçtJ.. 

İkinci devre ~lar baolamu sıkı bir 
oyun tutturan Beşiktaş rnkib kaleyi 
hemen sardı ve İbrahim blr ara pasın~ 
dan istifade ederek üçüncü golü de., çı• 
kardı. Böylece galibiyeti !arklı bir '°kle 
soktuktan 10nra, Be$ikla' takımı raJd
bilc müsavi bir oyun tutturdu ve maçı 
3~ 1 kazandı. 

Atletizm 
İst.nbul U..sl atletleri dün sabah 

Fenerbahçe atadınd.9 sür'at ve yarım 
mukavemet kOfU.ları ya.p~ardJr. 

Yüı metreyi Ziya laızanmıı. Kemal 
ikinci, Giray üçüncü olmuşlardır. 800 
metrede Eş.ref 2.12 ile yeni bir mektab 
rökoru yapmıtb.r. İkinci Necaü, üçün
cü Ahmed gelmişlerdir. 200 metreyi 
Ziya ka:ıanmıt. Kemal ikinci, Orhan 
üçüncü olmuşlardır. Bin beş yüz met
rede Eırel birinci ıelmiştir. Ondan 
ıonra Halil ve Bürhan gelmişlerdir. 80 
metre manialı koşuyu Abdülkadir ka
zanmıştır. İkincili~ Kadri, üçüncülülil 
Asım almışlardır. 

Konkuripikler 
Sipahi ocaiı sahasında mevsimin ilk: 

konkurlpilcleri yıpılmıtt.r. İatlklll 
marş.ile açılan müsabakalardan sonra 
tokdim merasimi yapılmıttır. 

İlk müsabakada: 
1 - Baykurd (Kudret Nasur) 
2 - Rüzglr (Eyüb Öneli) 
3 - Bebek (Rıfkı Altan) 

lkincl müsabaka: Sipahi Ocıtı 
müsabakalı 

l - Murad (Kemal Aksoy) 
2 - Bonbakay (Mahmud Risne) 
3 - Keratura (Raaim Birsel) 

Üçilncli müsabaka: Merhum yüıbqı 
Avni müsabakası 

Bu müsabakada Leyli, Apaj, Nil ve 
Özbek iıimll atlar maniaları bat.aw 
ıeçmitlerdir. Neticede: 

l - Leyll (Mazhar Vural) 
2 - Özbek (Rıfkı Al~n) 
3 - NU (Eyüb Öncü) 
Dördilncil müsabalaı vaktin az ol -

maıından haftaya bır•kılmıttır. 
Befincl mbaabakada Çulhnn Gilçlil, 

Akıncı, Bora, Kasırga, Yıldız ve Ka
nad isimli allar parkuru hat.asız olarak 
bitirmişlerdir. Neticede birinci Güçlü 
(Kudret Nasur), ikinci Çulh:ı.n (Avni 
Karaca), üçüncü Akıncı (Cevad Gür
kan). 

Lavallo Marqal Petaia "'*'Uld.aU 
ilk ~ı.şmanm t.arihl henüz yenidir. 
Fakat bu ilk rarpqmanm netice-si, 
Baudoln'"ın hariciyeden çekilmesi su ... 
retinde ı.valln p.lebesUe bitti. Laval, 
hem Ba4VekiJ muavini, hem de Ha • 
riclye Nazın oldu ve Bitlerle müte -
addid mülilatlarda bulunda. Şimdi 
anda.ki bu lhtilifm ne?f'lere kadar 
(ide<eii m•rakla takib oluamaia de
i•r bir h1cllsedlr. 

Diler taraftan Lavalin son Pıırls 
ııeyaha6 akabinde bpanyol Hariciye 
Nasın S. Sun.r'ln de Parlse ceJme-", 
arkasından Bt:rllne giderek Alman ve 
italyan Haridye NanrlarUe tekrar 
bulutmUı mlbvıerln Fransa ve j.,pan. 
)'il hakkındaki niyetlerinin heniis i5-
tlkametlnl dellıtlrmedlih>e bk iıaret 
olarak telikld olunablllr. 

ltalyan - Yanan harbi : 

Amavuclluktald İ~lyan kuvvet • 
teri, her türlü tahm.ınıu hililfm.a 

olarak, pek kısa bir uımu l~rhiudo 
bozsun manzarası côsterweğe bıJladı. 
Gelen haberler, İtalyanlano sürü &Urü 
kaçmakta oldujunu ve arkalannda 
hamt kokusu ve yanım alevlerinden 
bqka bir iz bınkmacbklannı bllcll • 
ri~or. 

Bu manzarayı İtalyanların biç bir 
mretıe tevil ve tesir etmelerine im• 
kAn yoktur. Vaziyet o kadar bir mn!• 
liıbiyet başlanııcı hi5slnJ veriyor kf, 
•rtık berkeı yeni bi.r ~y beklemej;e 
ba,lamrştır. 

İtalyanın Yunanlstana tecavüzü 
mlb\'erln hırb pldnında mühim bir 
mevki sahibi olmak prektir. 
İn,Uier9 sukutu hayaliudeu &onra 

bu cephede ~laşılacak bir mağlCı. • 
biyel, nlhabl plebe ümicllerlni büsbü
tiiA ııi!a utratacaktır. Şu halde, ltal
yanın mUttetud tarafından )'ardım 

sörmesi.ni beklemek icah ö<lf'r. Bll 
yardam ne tekilde. teıahür edettktir? 
İtalyan tayyarelerinin l\ıla.nashn iki 
defa bombarclıman eıme.1, bir Yuı:o•· 
lav aksillAmelini Alman ynrdımıııa. bir 
zemin olarak hazırlanmak için kunll• 
mut bir dolab mıdır? Eter böyle ise 
Yuıoıtavyanın hakikati. sezmek ve o .. 
na ıöre t.dblri ve ihtiyati elden hı
raJaruunak yolunda b~keti muta 
savver delil rnldir? Bunlar, yalan U• 

mani.arda cevablannı alııcaıjtmız bit 
takım suallerdir. Fakat bu ıün arhk 
anlıyonıı: ki, Yugoslavya, ktn·,·etll 
ordusunu adeta yeni bn~ li.uran 
ve kudtttll bir kumandan olan Gene• 
tal Nedlç-1 feda etmiş olma.sma ni
men, ıa,ıst pertiıJnl kapa~ olmak• 
la cesurane bir harekette hulutt • 
mu~tu.r. 

Dlier taraftan Bulıarlstanın da (dm 
cllllk her hangi bir harekete geçmek 
niyetinde oldutunu zannetmel.. hiç de 
dotnı olamaz. Mm. 
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BUGUNKU PROGRAM 

18.00 Program. 18,03 Radyo caz or
keıtruı, 18.40 İncesu. 19,15 Müzik 
(Pi). 19,30 Haberler. 19.45 Mütt.rek 
ıarkı ve türküler, 20.!S Radyo ııue• 
tesl, 20,45 Müzik. 21,00 Dinleyici is
tekleri, 21,SO Konuoma, 21,45 Radye 
ork~ıtrası. 22.30 Haberler. 22,45 Caı· 
band, 23,25 Proıınım ve laıpanıı. 

19/11/IMO SAL! 
S.00 Proıırım. 8.03 Müzik, 8,15 Ha

borl.r, 8.30 Mii>lk. US Ev kadını. 
12.30 Proııram, 12.SS Kantık oarkı 

•e türküler (Pi.). 12.SO Haberler. 13 05 
Kanoık '"rkı ve türküler, 13.20 Müzik. 

[=~~:· :·~-:~:~-~::~! 
* PAHALILIKLA MÜCADELE ıeye matuf olduiu içi~ hiç mazur 

iÇiN İYi BİR TEKLiF ııörülemediği halde n10mlekette 
Pahalılık yıldırım gibi deiiil. fa- bazı malları çekip_ aaklayar~k fi

kat yaya da iıİtmiyor. Orta seyir.. atlan. yük~ltmek ısı,.cyenler~!' .~a
Bu ilerleyif aelecek aene bizi çok rek.eh dogrud~n do&ruya curun1· 
mütkül mevkide bırakacak. Pa ... I d.ür ve ancak_ ~bret verecek ceza• 
halılığa kartı tiddetli bir mücade- !arla önlenebılır. Yalnız mal sak• 
leye lüzum gö:erek b1r t~klifte 1aya~l.•n h~~er verenler menfaat... 
bulunuluyor: Mal 9 klayanların lendırılmelıdır ki gizli malların or-

11 d a k b taya çıkması ümid edilebilsin. 
ma arını.musa ere et~·~ ve un· * RADYODA ÇALIŞACAK 
lardan bır kısmını, gızlı malı ha· MUSIKIŞINASLARIN 
ber verenlere vermek. "" • iMTiHAN! 

Mal aaklayanlar az dcgıldır. Ankarada radyo servisinde çalı 
Manifatura liatlarının yükselme· facak ıazende ve hanendeleı 
sine yalnız manifatura eşyasının imtihan ediliyor. Makaa.d. rad• 
selmemeai değil, mevcudların da yoy& aüzide bir alaturka musİ• 
ortadan çekilmeıi aebeb olmuı- ki heyeti toplamaktır. Bu ıuretle 
tur. radyoya meyhane ıarkıçıları yak 

NBSıl ki bazı aileler de lii~u- laştınlmıyacaktır. Eğer imtihana 
mundan fazla zahire almak ve iıtirak eden İnuıikitinaılar için -
bunları kilerlerine kilidlemek ih- de yıpranmamıf ve güzide ala· 
tiyatki.rhiını gösteriyorlar. Geçen turkacılar varta, bu gaye tahak.· 
.ayım günü, herkeıin üçer beıeı kuk edecektir. Y ılnız bir nokta 
kilo fa.zla ekmek alarak bir ekmek var: Yalnız meyhane ıarkıcılan 
buhranı yarattıkları ~bi... Bun- değil. meyhane şarkıları da ayık
ların yiyecekte husule getirdikle· !anmalı. 
ri lutlık yerinde olmıyan bir endi Sellin İLHAM! 



HXKlKXT 

Antakyada imar 
faaliyetleri 

Antakya - Vil.iyetimizde ve hassa
ten Antakyada imar faaliyeti bUyük bir 
hız.la devfJll etmektedir. Bu meyanda 
a.sfalt.sız caddeler yeni baıtan asfalt
landığı gibi, dığerlerindeki bozukluk ve 
&rızalar da tamir olunmaktadır. Şen

kOy mıntakasında bulunan asfaltla bir 
nümune caddenin d6'enmesine ba,lan
mıştır. 

...__o_ev_ıet_D_en_iı_yo_ııa_rı_İ._U._M_üd_ü_rıu_·~-· İ_lin_ıa_rı_4 ı UCU z İLANLAR 
18 İkincites, rinden 25 İkincilefrine kadar muhtelif --------------

•. A 1 caktır. Satmak lstiyenlerin (Hakikat) 
hatlara kalkacak Vapurların isimleri, kalkış gün ' rayın ar gaıetesinde A. T. rumuzuna * j_, arıyorum - Eski ve yeni yazılan caatlerL 

V8 Saatleri Ve kalkacakları rıhtımlar mükemmel bilirim. Uzun zaman ti- * Salıl1k kitab aranıyor Eski ve 
yeni harflerle ba..qlmış kitablar sabn 
alınacaktır. Satmak lsilyenlerin (Ha
h \kat) gazetesi vasıtasile A. T. rumu
zuna müracaatleri. (9) Harbiye nahivesinde inşabna baı -

lanan modem ilkokul binası tamam
lanml.f vaziyettedir. Sayıları onu ge
çen köy okulları icşaatı da ikmal o
lunmuştur. Buralarda eiitmenler yir
mi güne kadar faaliyete ıecmit ola ... 
cak1ardır. 

Arsöz nahive!inde petrol araftırma
larına bilyiik bir ehemmiyet veril
mekte ve mütehauı.111lar, neticenin 
müııbet olacağı hakkmda tam bir ka
nat beslemektedirler. 

Antakvada Halkevi binası. ikmal 
olunarak halka açılmıet.ı.r. Bu bina, 
cidden muvaffak ve modem mimari
nin örnek bir eseridir. Muzeye ya
pılan iliveler de tamamlanmak üze
redir. 

Yirmi iki bin hektar g•ni•likindekl 
Amud bataklıklarının kurutulmasına 
aid projeler Vekalete gönderilmiştir. 
Devletçe büyük masraf ve fedakirlık
lar ihtiyarile basanlacak olan bu it, 
Hatay ziraat sahasına mühım bir par
çanın iltihakını tf'min edecektir 

Japon ordusu 
mızıkacıları 

Japon ordusu askeri mıtıkalara bü
yük bir eherruniyrt vermektedir. Ja
pon bandoları bugün dün:ranın en iyi 
askeri mızıkalarından biridir. Resjmde 
saksofoncular gOrü!mektt'rlir. Japon 
bandoları bu llete bilhassa yer ver
mektedirler. 

( BULMACA ) 
1 234567 
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Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İmUt battuuı 

1\ludanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabip hattına 
İmro7 hatbna 
Ayvalık hattına 

İnnir sür'at hattına -
hmlr ua,·e postası -

Salı 12 de (Güney!m) , Perşembe 12 de (Karadeniz), 
ve Pazar 16 da (Aksu) Galata rıhtımından. 
Sah ıs de (Konya), Cumartesi 18 de (Antalya), 
Sirkeci rıhttmından. 
Sah, Pe~mbe 9.30 da (Uğur). Pazar 9,30 da 
(Tayyar) Toph.-ne nhtımından. 
Pazartesi. Sah 9,50 de, Çarşamba, Per~embe, Cuma 
16 da (Trak) , Cumartesi 14 te (Marakaz) ve Pazar 
9.~ de (Trak) Galata rıhtımından . 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 te (Marakaz) 
Galata nhtımınd? n. Ayrıca Cartamha ve Cumartesi 
20 de (Saadet) Tophane nhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Bartın) Tophane rıhbmından . 
Çarşamba 15 tc (Bursa) , Cumartesi 15 te (Mersin) 
Sirkeci nhtımından. 
Paza.r 11 de (İzmir) Galata rıhtımından. 
PerşembP 13 le (T1rhan) Galata rıhtımından (10940) 

N O T : Vapur seferleri hakkında h<'r türlü maHlınat apğıda telefon 
numaralan yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baı acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şub. • 
Sirkeci , • 

J\.füdiirlüıN binası Altında 
Galata rıhtımı. Mıntaka Liman 
Rei~liA;i binası altında 

Sirkl'Ci. Yolcu salonu 

42362 

40133 
2274-0 

/!'. 1 ~ s 1 K • •ıA 1 J' l lst. Komutan uı:ı atına ma omısvonu ı an arı Jı 
Askeri ihtiyac için 20/11 (940 tarihinde ve saat 11 de pazarlıkla 75 ton 

bulgur satın alınacaktır. Muhammen bedeli 15000 lir~dır. Kat'i teminatı 3000 
liradır , Şartnamesi her~ Komisyonda Körülebilir. Isteklilerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık Sahnalma Knmisvonuna ~elmelf'ri. (10905) 

BObreklerden idrar torbao;ına kadar yollardaki haıı;talık1arın m.ikroplannı 

kökünden temiz.l~mek i(İn HELl\.fOBLÖ kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin c;alışmak kudretini arttırır . Kadın, erkek idrar zorluklarını. 

eski ve yeni bel.soğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 

bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temih eder. 
İdrarda kumların, mesanede ta~ların teşekkülüne mcini olur. 

DİKKAT : H E L l\l O B L Ö idrarınıı.ı temizliyerek mavile1tirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

Vekaletinden : 
5/12 940 pe~mbe günü saat 15 te Ankarada Naha Vek.lleti binası içinde 

Malzeme Müdürlü~ü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda 
24000 lira muhammen bedelli 10 aded tokmak makinesinin kapalı zarf usulile 
eksiltmeşi yapılacaktır. Müstamel makineler için de teklifte bulunulabilir. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak !.1alzeme Müdürhiğünden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 1800 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını, 

zılı vesaikle birlikte ayni gün saat 
mukabilinde vermeleri lizımdır. 

muvakkat teminat ve fQrtnamesinde ya-
14 e kadar mezkıir Komisyona makbuz 

•7794· (10941) 

Bü)' Uk ıpOhretltt, Arka!itndan Ko1ulmak.1a Ele Geç-irilmez ... 

Herkesten yapın! • • • • 
ıyısını 

Şöhret, Sizi Taklb Ed<eekUr ...... 

1

• 1•1•1• • •ı I A L İ M ·u H İ D D İ N 
_ı • 1 1 • 

lSo~d~ı~!:~ küçüğÜ _ Yılan-:_ H A C 1 B E K 1 R 
Bir erkek ismi - Kınnızı. 3 - İçki· 
nin yardımcısı .. Orta tahsil müeue
aeşi. 4 - Aletlt>r - Kurt, S - Ba, ta-

Ticarethaneleri: İstanbul, KarakOy, Beyoğlu. 

rafıan d harfi ;Pline bir hastalık olur. 
6 - Nota - İnsan. 7 - Hayvan yemi -
Arab dadı. 8 - Yabancı bir tehir -
Nota. 9 - Bir erkek ismi .. KurtullL}. 

Haydarpafa Lisesi Satınalma Kurumundan: 
Yukandan a,,aiJ: 
l - Bir nevi büyük bıçak ... İ.!itira· 

hat iç-in faıııtla. 2 - Ba1 - Asyada bir 
nehir. 3 - Bir tıra, bıçağı markası -
Sıfat edab. 4. - Bir isim - Kırmızı 
5 - Evin bir parçası. 6 - Canın yon
gası - KınL 7 - Erkek ismi - Ki>r. 
8 - Gümü, - Nota. 9 - Satılık mal -
Emme. 

Haydarpaşa L~si pansiyonu yatılı talebesinin mayıs 1041 gayesine kadar 
178,000 muhtelif parça çamatırının yıkattırılması kapalı zarf usulile eksilt
meğe konulmUftur. 

Eksiltme 29 'Xlı 940 cuma !(Ünü saat 15 4e Beyoğlu İstik181 caddesi Karl
man karş.ıSlnda Liseler Alım Satım Komisyonu binası içinde toplanacak Ko
misyonda yapılncakır. 

Tahmin bedeli c68SO:t lira ve ilk teminat ·514• liradır. 
İstekliler fQrtnameyi okulda görebilirler. 

1 2 3 4 5 6 7 8 6 

1 ı•l• •IAID AIL E°i9 
2 •IK ARA CIAI• 1 
a•OSAREl•IAIZ 
4 A M 1 P • B l•I L A 
5 B EIYI• ••IS 1 L 
6 E LIEIM •IMIAl•IE 
7 S 1 •AIFll F El• 
8 E • AISIAIK 1 RI• 
9•AILAKIA••• 

Ek!iltmeye girmek isteyenlerin ~rtnamesinde yazılı vesaik, ilk teminat 
makbuz veya banka mektubile birlikte teklif mektublannı eksiltme saatin
den en son bir aaat evveline kadar makbuz mukabilinde BaşkanhQ;a ver-
mel~ri. 

Zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması ve posta ile gönderilecek 
teklif mektublarmın zamanında gelmit olmalan 18zımdır. (10762) 

BİZANS 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

KOMEDi KIS~llNDA 

Gece oaat 20,30 da 

DA D 1 

SARAYLARINDA 
TÜRK KUMANDANLARI 

Yazan: Tetrlka .NO 
33 C Tarihi macera 

romanı 

.~~---:---__.,,, 
Binanın kapısı önüne gelclikleri za- bir zatın, yalın kılıcla aara~'ln kapısın

man, dilenci kıyafetli ve ba~ı siyah tak dan girmesi idet değildir ... Bu muh
keli ihtiyar bir adamla karşılattılar .. terem murahhas hazretleri, JUtCen kı
Bu adam, bir kanadı açılmı, olan ka- lıclarını kınlarına koysunlar. İntizar 
pının önünde duruyor .. tafkın şaş:kın salonuna ie$rif buyurıunıa;. Ben de, 
aelenlere bakıyordu. başmabeyinci hazretlerinı vaziyetten 

Dimitriyoıı, alaylı hir tavırla, bu a- haberdar edeyim. 

ZIYA ŞAKIR 

damı Halil Beye takdim etti: Dedi. Ve tekrar yerlere kadar eğildi. 
- İşte.. hafIDetmeab hazretlerinin Halil Bey, daima ve her yerde yap-

ka_t>ıcı başıları .. Sinyor Civanı AJionyo. tıiı gibi. burada da pkacılı~ını mu-
llıtiyar adam, bu takdimdPn hlçbır hafaza etti: 

fey anlamamı, olmakla heralıer, yer- - Hatmetmeab Hazretlerinin kapıcı
lere kadar eğildi. Sonra dt>b'ularak bü- başılan, Sinyor Civani Altonyo Ce
yuk bir nezaketle Halil Beyi göster- nahları!_. Bendeniz de ıatı ilinize bil
di: dirm•k ferefile mübahi olurum ki .. şu 

- Öyle tahmin ediyorum ki .. huzur- anda Bizaru: ordus-u tehre ~irn1iştir. Ve 
laırında bulunmak terefilo mübahi ol- huzurtuzda bulunmak bahUyarhğını 
duğum bu muhterem asilzade, Bizans hissed bu iciz de, ilk ~irerı aı:ıkerler
orduııundan te"rif eden bır murRhhes- den bi dir, Elımdeki kılıcı, kınına sok 
tır_ Ve hiç ştiphe etmiyorlJm ki, zatı mek hususundaki emrinııi derhal in
ilii h~metpen::ııhiye, aulh teklifi hak- faz edemiyeceğime pek müteessifim. 
kında ban maruz.atta bulunacaklardır. Çünkü. haşmetmeab hazrt"t:erini bu kı 
Kendilerinin, intizar salonunu tereflen hela aellmak terefinl iklisab edece
dırmelerini rica edeceğim. Ancak ıu ğim 
var ki, haşmetmeab hazreUpr\nin mu- İhtiyar ve asil.zade kapıcı, evveli Ha
halııJ.arı olan fÖValyelerden batka, hi;- lil Beyin, IODJ'a Dim.itriyos·un yüzüne 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
N•cib AD KUÇUKA 

Umum ne,rlyatl idare eden 
Yau İşleri Müdürü: 

Cemal Halda SELEK 

Bwldı~ı yer: 
Cumhuriyet Matbaası ________ ..) 

alık alık baktı. Ve sonra gözlt'rJ, Ha
lil Beyin arkasındaki ya!ın kılıclı Tür
kopollara kaydı. Bunların içinde, bir 
az evvel kaJe kapısındaki kanlı müca
deleye kar1~anlar da vardı... Sinyor 
Civani, bunların c>lbiseterindeki hentiz 
kurumamış kan lekelerini gdrür gör
mez, artık hekikati anladı. G::Szlerini se 
maya kaldırdı. Ağır ağır heç çıkarma
ya başlarken, teessüründen yığılakaıl· 
dı. 

Halil Bey ihtiyar kapıcıya acıdı. 
- Zavallı adam. 
Diye mırıldandı. Daha fazla, israf 

edecek zamanı olmadığı ic;in. ileri atıl
dı. Rengirenk somaki sütunlar arasın
da yüksc>len mermer merdivenden çık
maya başladı. 

Konyadaki Selçuk ve İmikteki Bi
zans saraylarının debdebe ve haşme
tini gi:>rmüş olan Halil Bey, hem sür
atle merdivenleri çıkıyor .. hem de et
rafına göz gezdirerek: 

- Ne tuhaf saray .. nedir, bu ıe!alet 
ve ıükOnet? _ 

Diye söyleniyordu. 
Merdiven başında, birdt'nbire uzun 

boylu, zayıf, gözleri derinden bakan 
beşı dimdik duran, kırk ya4larında ka
dar bir adamla karşılattı. Bu adamın 
5ll'iında, çilekeş rahiblerin cübbelerine 
benziyen, devetüyü renginde bol bir 
elbi:r;e vardı. Başı açık, ayakları çıp
laktı. Gözlerinden anlaşılıyordu ki, uy
kudan henüz uyanmıştı. Halinde, kor
kudan ziyade, bir hayret ve f'lıkmlık 

caret sa.hasında çalıştım. Bonservis
lerim vardır. Taısraya da gidebilirim. 
Arzu edenler Hakikat gazetesinde İŞ 
rumuzuna mektubla ınüracaatleri. (1) 

* Gene bir bayan lt anyor - Eski ve 
yeni vazıları bilir. Daktilo yazabilir. 
Taşraya da gider. Veri1eCPk maaşı 

bildirir mektubla (Hakikat) ~zete
sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) 

* İş anyorum - Orta derecede tah
silim vardır. İdare işlerinden anlarım. 
Bon."ten:Lc;lerim vardır, (Hakikat) ga
zetesinde O. T. rumuzuna mektubia 

müracaat. (3) * Bir muhasebeci i.s anyor - Usulü 
muhasebe ve muhabereye aşina, fran
sızca bilir, tecrübeli bir muha~ebec.i i$ 
arıyor. İdari işlerde de çalışabilir. refe
rans verir. Arzu edenlerin Hakikat T . K 
rumuzuna mektubla müracaatleri. (13) 

İşçi Arayanlar 
*Kadın ah(ı aranıyor - Ankarada ta
nıruruş bir aile yanında aşçılık yapa• 
cak bir bavan aranıyor. (Hakikat) J(a
zetesi müdiriyet.ino müracaat. (6) 

Satılık • Kiralık 
* Satılık soba aranıyor - Antrasit 
yakan şık demir bir soba satın alına-

* Baskül aranıyor - Az kullanılmış 
300 klloya kadar tartar bir baskül a
ranıyor. Hakikat gazetesine müracaat. 

(11) 

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

Müteferrik 
* Piyano dersi veriyorum Nota 
veya pratik olarak çabuk öğretirim. 

Fiat ehvendir. Hakikat f(azetesinde 
(Piyano) rumuzuna mektubla mUra-

caat. (32) 

Ucuı ilanlarımızda • 
İdarehanemizl adres gösteren 

karilerimizden: 
W - E.S. - A.T. • K.S. 

rumu~lanna mektub ştelmletir. 

Aldınnalannı rica ederiz. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında ıünde 3 koşe alınabilir. TAKLİDLERİNDEN SAKININIZ. 
HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA İSTEYİNİZ. 

1 

Aded Liralık Llrıı 

1 2000 = 2000,-

3 1000 = 3000.-

2 750 - 1500.-

, 500 - 2000.-

8 250 a 2000,-

35 100 - 3500,-

80 50 - 4000..-

300 20 a 6000,-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmi' olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemi, olursunuz. 
Keşldeler: 4 Şubat. 2 Ma,.,._ 

1 Afusto5, 3 İk:inciteerin 
tarihlerinde yapıJır. 11 

Kumbarah ve kumhanunı: besab
larınd• en az 50 UraSl bulu .. 
nanlar kur'aya dahil edilirler. 

vardı. 

Halil Bey, bu adama hiç ".?hemmiyet 
vermiyerek geçmek istedi. Fakat o an
da, - bir gölge gibi kendisıni fakih e
den Dimitriyos .. kolunu çekti. Kulağı
na eğilerek bir şey söyleınek istedi. 
Fakat o adam daha evvel davranarak 
nazik bir eda ile: 

- Durunuz efendiler!.. Kimsiniz .. ve 
ne istiyorsunuz? .• 

Dedi. 
H:ılit Bey, bu suale, bir sualle mu 

ka bele etti: 
- Haşmetmeab hazretlerinin kapıcı

başıları, Sinyor Civani Alton~·o eenab
larile teşerrüf ettik. Şimdi de, zatıili
ledle müşerref olalım ... Siz kimsiniz? .. 

O perişan kıyafetli adanıın ba~ı bir 
az daha ytikseldi. Berrak ve tannan 
bir sesle: 

- Ben .. İmparator ... 
•Diye cevab verdi. 
Hükümdarları, haşmet ve aznmet i

çinde görmeye alı~ış olan Türkopol
ların kumandanı, iradesine h8kim ola
modı. Sol elini kalC'a~ına dayayarak Öy
le bir kahkaha attı ki, o merdiven ba
şındaki altın mozaiklerle ış~enmi~ oJan 
küçük kubbe c;tnladı ... Saq ve sol ta
raflardnkl kemerli dehlizlerde, Jnüs
tehzi akisler yaptı. 

- Siz.. İmparator? .. 
- Evel. ben .. İmparator ... Fakat s.iz 

kimsiniz? .. 
Halil B•y kendini topladı, Hatti, ••-

fa.Jetle istihza ettiği için biraz da na ... 
dim ve mahcub bir hal aldı. Kılıcını 

başının üstüne kaldırarak İmparatoru 
selcimladıktan sonra: 

- Ben .. Bizans ordusu, Türkopol a
layları kumandanı .. Halil Bey ... 

Diye homurdandı. 
İmparator, sarsıldı. Dü,memek ıcın, 

merdiven ba~mdaki somaki glıtuna da
yandı. Derin bir hayretle, Halil Beye 
ve arkasındaki Türkopollara. baktı. Son 
ra, sesi titreye titreye konu~maya baş
ladı: 

- Şehre nasıl girdiniz? -
- Aya RomB.nos kapısından .. cebren 

girdık. 
- Demek ki, uzaktan gE"len gürül

tüler ... 

- ~1uzaffer ordunun sesi. .. 
Bir an, sükUt ile geçti ... İmparator, 

başını önüne eğdi. Sözüne devam etti: 
- Hayret!.. (Sen Mark) ın bayrak

ları yükselen surları, bu kadar kolay 
nasıl geçebildiniz? .. 

- Kılıc, her kuvvete g:ılebe eder, 
- Şu halde, benden ne istiyoı~unuz? 
- Bir emirname ..• 
- Ne emirnamesi? ... 
- Beyhude yere kan düitülmemesi 

için .. ordunuza hitaben, derhal bir tes
lim emirnamesi. .. 

- Pekali .. burada bekleyiniz. 
Sarayın her tarafı, Türkopollarta çev 

rilmişti. Halil Bey, imparatortı emni
yetsizlik göstermeye lüzum gOrmedi. 

t 8 lkinciteırin 1940 ~ 

A2~MEK 
ni.f!s bJr_l 

lJemeı• 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır· 
En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. Kalori, gıda. 1.e:~ 
ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yük!';ek evsafı ~a~ 

l\lercimek, 8e7elye, Buiday Vl"!"aİr çorhahk koınprimeleriııU1l 

r.APA MiRii Biusiiitz Atı 
M. NURİ ÇAPA Kuruluş tarihi: 

lstanbul Belediyesi İlanları 
Tahmin ilk 

bedeli 
4193,40 

teminatı 

314,>l Bahçeler Müdürlüğü için alınacak 35 k81erfl 
ol" 

ve fidan. uıe" 
Belediyeye aid posta işlerinde kuJlanılrn9)t 550,00 41,25 
alınacak 1 aded motosiklet. K1" 

k ihti)'Clcı 475,00 35,63 Yıldız Birinci Yatı okulunun yıllı ,,,_,..t. 
alınacak 1500 kilo süt ve 1000 kilo yosu.o ~ ~ 
Yıldız Birinci Yatı okulu için alınacak 2 3450,00 258,75 
sade ve 1000 kilo zeybnyağı. Kİ" 
Yıldız Birinci Yatı okulunun yıllık ihtb'3cı 
alınacak muhtelif cins yaş sebze. ir:iP 
Konl'ervatuar yatı okulunun ylllık ihtiY11~y~' 
alınacak 900 kilo sadeyağı, 200 kilo beYa.J 

1400,00 100,00 

1534,00 115,05 

3960,00 297,00 
100 kilo kaşar peynir ve 30 kilo tereya~·JsJ'I i~ 
Karaağac Müess~sab et nakliye kamyon 

'k ~ alınacak 22 aded dış ve 22 aded lç ıastı .· cı fÇ 
Zeyneb - Kamil Doğumevinin yıllık ihtJYll 

~tınacak muhtelif yaş sebze. b<lttıarıL'~; 
Itfaiye Müdürlüğü için alınacak 60 aded ·ıe ~~ ~ 
Haseki v~. Zührevi hastalıklar hasta~eıer;Je ffl'r~ 
oğlu ve U!iküdar Sari hastalıklar mucad JıJti ııııJ. 

920,00 

540.00 
1857,40 

69,00 

40,50 
139,31 

kezleri, zührevi hastalıklar dispanserleri. oı:ı tın'~ 
ayene komisyonu ve E.vüb dispanseri içlfl 8 

793,00 59.47 
soba ve soba malzemesi. . jçif\ ,ıı~ 
Yeni yapılan mektcblerin etr-ıfını tahdıd .fi 
nacak çimento parmaklık. .f1 •~1 

Tahmin bede11erile ilk temjnat miktarları yukarıda yazılı işler ~~arli.Jtl: 
açık eksiltmeye konulm~ştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelit M0.tJ'Iİ ~ 
kaleminde görülecektir. Ih:ıle 21 / 11 1940 perşembe günü saat 14 te Dfll ,;e 
cilmende yapılacaktır. Talihlerin ilk tcıminat makbuz veya mektublar~nıi ~~ 

c~::;~:~::mn;~;::.;: :~~=.~ 
lftarmara Ü~ıı;Ü Bahri K. Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi Kilosu Tahmini fiatı 
KuruşS. 

Lahana 25000 5 ) 
Pırasa 37500 4 ) 
Ispanak 37500 8 ) 
Patates 70000 6 50 ) 
Kuru soğan 70000 5 50 ) 

Semizotu 6(l()() 5 ) ~~ 
Salça 5000 25 ) ı;ır/ ul" 

1 - Yukarıda cins ve mlktan yazılı yedi kalem sebze kapalı tf"' 
eksiltmeve konulmuştur, . . te tft 

2 - Eksiltmesi 25 ikinciteşrin 940 pazarteıı;i günü saat 15 te ızrnıt 
kapı!l!-ındaki Komisyon bintı!lında yapılacaktır. ur. ,,;!1 

3 - Bu işe aid şaııtname bedelsiz olarak Komisyondan alınebi f5~ 
4 - Ek~iltmcye iştirık edecek ioı:teklllerin 2490 sayılı }canuJl~l~ blf1!--t 

tlc~ret V(·sikalarını ve 1177 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatla.Ti tılr ,, 
tnnzim edecekleri teklif m('ktub1annı muayyen ~ ve saatten tarTl (1 

evveline kadar Komisyon Baı:::kanlı~ına vermeleri. ~, 

Başını hafifçe eğerek, kılıcını kınına 
koymakla iktifa etti. 

BİZANSLILARIN İNTlKAllU 
Halil Bey, bekledi .. epeyce zaman 

bekledi. .. Fakat imparatordan hiçbir e
ser görünmedi. Çünkü Utinlerin son 
imparatoru 2 nci Bodven, Evdemon sa 
raymdan Velagerna s..'lreyına geçen aiz
li bir yoldan kaçmışh. 

Halil Bey, uzunca süren bu bekle
meden sonra, imparatoru aramaya baş
ladı. Sarayın içini altüst ettiği halde, 
sefil ve perişan kıyafetli b1rkaç hade
meden ba$ka kim~eyi bulamadı. Bun
lar da İmparatorun ne olduğunu bil
miyorlardı. 

Halil Bey, fena halde hiddetlendi. 
- Hayatımda bu kadar bü~iık ah

maklık etmemiştim O dilenci kcşiı 

kılıklı herife niçin itlmad gOst.erdim. 
Diye söylene söylene w.rp_J·ı terketti. 
Şimdi ne yapacağını, nereye gidece

ğini bilmiyordu. Bir an bile yanından 
ayrılmıyan Dimitriyosa dönerek: 

- Ne yapacagız? .• 
Diye sordu. 
Bu sual, Dimitriyosun hoşuna gitti. 

Böyle kahraman bir kumandanın mü
şaviri olmak tcrefinin gurııru ile ce
vab verdi: 

- Muhterem kumand:v:ı!.. Yapaca
ğınız İf hakkında size tavsiyelerde bu
lunacak kadar küstah bir adam deği
lim. Fakat mademki · emre<ii)orsunuz; 
şu halde fikrimi söyleyeyım ... Hic; tilP
hesiz lti çok yoruldunuz .• ve kat'iyyen 

ıır • ıb' 
eminim ki, karnınız da ço~ ta:.~,~~ 
ğer arzu buyurursanız. sızı \'ceJ11< . ..#' 
türeyim. Gene ve güzel ıe 

8 
f'~ 

salsiz derecede leziz kaY~rı pi1İ. ""/ 
sini bilir. o lıitif ellerıle ue yı)' 
kayganayı, büyük bir zevk ~"' 
ğinizden eminim. dı C ,~ 

Halil B"yin, ağzı sula0 11~rıd•rf11a' 
Dimitriyos'un ballandıra ~ 

0
ns "1 t;( 

!attığı şu kaygana hikliye•:dılıı>' I>' 
yük ihtiyac karşısında k 3 ~ 
lattı. Kulağını kaşıya.raJc:: 0 '?' 

di fıark"Jl'I .. 
- Hakikaten, şim ol" 

Midem, kazınıyor. Açlıl<t•O ~ 
Diye mırıldandı. , . ,rtt ~ 
Halil Beyle müna~ebetı~urı .i. 

çalışan koca Bizanslı. iStedi· ~ 
bir kat daha kabartnıa.k 8_.psıf'AtftJ b"r"' f'Y.~ - Vaktile babamın 1 ,i(ıbrrf t',rıF.ı 
aıırdığl küçük bir galon etli b !<'~ 
da sizi bekllyor... .llBh"' oi"' ı:1J"" 
bu kıymetli yadigarı eğe~sı:rı11l 
olursa, gene ve güzel 
pek memnun olacaktır· ~ 

N .. ., bw"" - ıçın. .• e1' ,r. ~ 

- Şunun tçln ki .. 0110"ukJ«"":01 ,r 
• ·· sene . ;.J' arzusu, en aşagı yuz ısta- ı !11 y. 

nefis şarabı, değerli bir p)a k•J,tt·~ 
mekti. Ve kendisi de, on\1I'l'lelc:ll· 

111
,,.. 

şıya bir yudum olsun lç ıı.ı>'' "' 
h . ·anear 
alısane ve samırn il 

dir ki... ,öıil" 
Halil Bey, DimitriyostJJ'I. ..,ı7 

ti: <"'""' 


