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HAKİKAT'in 
hilli Piyango 

Hediyesi kuponu 

No. GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Yeni Ticaret Vekili 
İstanbula geliyor 

~~K!JtAT'ln !\DUi Plranııo bileti bedlyHlne 
"'11.ll'llk hakkını verecek olan bu kuponJan IJk 
lıln~ından itibaren muntazaman toplayınız. 

f lDARE YER!: 1STANBUL TURKOCAGl CADDESL TELEFON: 24154 ) 
1 TELGRAF ADRESİ: cBAKİKAT> İSTANBUL • POSTA KUTUSU: 610 '------------

Nazmi Topçoflunun istifası üzerine Tica· 
ret Vekaletini deruhde eden 1'-fümtaz Ökmen 

bazı tetkiklerde bulunmak üzere burünlerde 

İstanbula ıelecckür. 
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Hususi otomobiller 
seferden kaldırıldı 

-akil vasıtaları gece 20 km. den 
fazla hızla gidemiyecekler 

'l'alısim • Yenimahalle otobüsleri 
beşten sonra işlemi31ecelıler 

~en; Ticaret 
\t efıilinin işe 
'Qıfaması 
'ff iinasebetile 
~ evlet hayatında ban Ve
ty} kiletler zaman zaman 
~ büyük ehemmiyet keı
' ~r~er. Bu ehemmiyet devle
"'- •çınde yatadığı tartlar icabı 
~~ çok defa kendiliğinden 
ılıi ı eder. Şimdi içinde yata· 
"'-llıııı tu fevkalide buhranlı za• 
lııknlarda devletin vazifesi ber 
ı.,;tsdan ziyadeletmekle bera
~l' •n ziyade milli müdafaa ve 
d,b'-d. iıleri her zamankinden 
~/ ııyade kendisini ııöıternıek· 
~l ~· Günün en bayati iktı11d 
d,"b 'ticaret V ekiletinin üzerin· 
l,u Ulıınması haıebile bu Veki
İıı. n Yiildendiği ve yeni alınacak 
~ ledbirlerile yükleneceği va· 
lııİ ~ihr ve ııenittir. Bu iıleri~ 
I,ı ~",Yük kıymeti V ekilet vazı
li, "?ın çoğalma11ndan ve ka~-
1.. hır halde bulunmasından zı· 
''<le ·11· ~ doifn,dan doğruya mı ı 
'- •laa iılerile alakadar bulun-

~ • b" 
~b· ~· alınacak her banrı. '.r 
,. ırın milli bünyemiz ve ıçtı· 

~~ Varlığımız üstünde müessir 
~·••dadır. • 

'"ıı~trıleketimiz henüz harbe gır
'~· ittir. Ve hükumetimizin gös• 
~ ığ; Yüksek basiret ve müdeb· 
~ 1"~. har~ketlerle de belki bü• 
~lllün harb harici kalmamız 
'ıı._•li de vardır. Fakat dünya 
~ d ıistemi altüst olmuf ve 
'b'••ne bozulmuıtur. Geç~~ 
~I d_enberi zaten bir türlü du
~ "ıııyen bu vaziyetin artık bun
'r'°•ra ne hal alacajpnı kim•• 
~ı.''.•trıez. Şu h~lde Ticaret Ve· 
ı..~:•nin en mühim vazifeıi bir 
'ı;1t.ın günün tedbirlerini al
lıı.,, • beraber, diğer taraftan da 
fü., •kteki buhran fırtınaların• 
.,,,~.D k'''bd :·y~ "erme ıçın ıca e en em· 
lq b duvarlannı yapm~ktır. Çün
'~ •r cemivetin içinde yaıayan 
\ t teırıayüller böyle zamanlar• 
~Pkı mikroblar gibi derhal 
'· F etınek istidadını göıteTİr
ll'ıi ~•çen Büyük Harbde iaıe 
"'n n11ı bizim zümreye mensub 
"1~.., trıemleketferde iyi tanzim 

İti 'tnesi, mukavemet kuvveti· 
~i kırarak mağ1Ubiyetimize ıe
'lı~~t verdiği gibi, İçtimai ve 
~it 1 bünyemizde yaptığı tah
~'; Çanakkalede patlayan mer-

1;1 Yapmamıtlır. 

jHava tecrübesinde 11 bin 
kisi vazife alacak 

' 
Huıuıl otomobillerin ıeferden 

men'i ve takıilerin tahdidi hakkın 
daki karann tatbikına ba,lanmıı
tır. Arhk yollarda hususi otomo
bil gÖrülemiyecektir. T akıiler de 
bugün tek numaralılar, yarın çift 
numaralılar olmak üzere münave
be ile iıleyeceklerdir. 

Emniyet Müdürlüğü, gece ıey
ri.iıeferleri emniyeti için ) eni ted
birlerin tatbikına baılamııtır. lıa
ret memurlan, geceleri de çalışa
caklar ve kolayca seçilebilmeleri 
için beyaz mu§amba giyecekler, 
şapkalarına da beyaz birer kılıf 
geçireceklerdir. Yollar v~ cadde· 
lerde de beyaza boyanmıt İ§aı·et 
yerleri bulunacaktır. 

Tramvay durak yerlerindeki di
rekler. iılek caddelerdeki ai(aclar 
ve!laİr belli ba§lı manialar da a§a· 
ğıdan bir adım yükıekliğinde be· 
yaza boyanacaktır. 

Yalnız doktorların kullanabile
ceği ve adedi 40 ı aec;miyccek o
lan huauıi otomobillerin diğer hu
ıuailel'den tefriki için ön crmları
na birer küçük kiğıd yapııtırıla
caktır. 

Geceleri nakil va11taları 2 O ki· 
lometreden fazla ıür'atle gidemi
yeceklerdir. 

T akıim - Yenimahalle otobüs· 
Ieri saat 1 7 den ıonra ıeferlerini 
tatil edeceklerdir. 

Ojğer taraftan, geceleri bazı 
taksi §oförlerinin kısa m~safelere 
gitmek istemedikleri ve bazılan
nın da müşterile pazarlığa giriş

tikleri görülmektedir. Bu g;bi hal
lerde telefonla ve hangi saatte o
lursa olsun 42154 ve 42170 nu
maralarına haber vermek, o ıo
förlerin tecziyeıi için kafidir. Bu 
gibi hareketlerde bulunan şoförler 
ıiddetle cezalandırılacaklardır. 

Önümüzdeki ayın ikinci haftası 
zarfında 1ehrimizde yapılması kaw 
rarla1tırılan büyük hava den"!mesi 
hazırlıklarına başlanmıthr. Tecrü
bede 1 1.066 kiıi vazife alac•k
tır. Gaz arama ve temizlemede 
2567, enkaz kaldırmada 2785, 
teknik tamiratta 985, sıhhiyede 
9 5 7 kiti çalııacaktır. Ayrıca 1 5 1 1 
yardımcı poliı. 1 612 yardım"'• İt· 
faiye ve 611 ev hemıireıi vazife 
görecektir. 

İhtikar sucluları 
"" 

askeri mahkemelere , 
sevk edilecekler 

KarargW şehrimi1de buJunan Örfi idare Komutanlığı için Tophane 
Kasrı meqi daire~ olarak intihab edilmiş ve Kasrın buna göre hazırlan
muına ba.,lanmı~lır. 

Dijer taraftan haber verildij(İne röre biri tehrlmizde olmak üzere, üç 
\'İli)·~t merkezinde, Örfi İdare Komutanlığına merbut olarak kurulac:ak üç 
a.ı;;kerı mahkemenin ihtikir suçlularının muhakemesine de bakac:akları an
la:şı..lmaktadır. İhtlkirm kafi surette önüne .-e(mek için, askeri mahkeme
lerin muhteki.rlere ıiddelli c:eular vereceii tahmin olunuyor. 

Bu nasıl şey ! 
açtığı Belediyenin 

çıkan 

çukurdan 

halk havagazile 

zehirlenmeğe başladı 

h~staneye 

~~İ ~11 ıebebledir ki Ticaret 
"'l ~tı itlerinin her şeyden ev· 
1ı 1"'11Ii müdafaa ile çok 11kı 
,, •ıı.yizi kabul etmez bir ali· 
\j "'tdır. Hal ve vaziyetin za· 
1~ fl)t..ıl'ikleri alhnda yükselmek· Nio;anta<ıında Valikonatı cadde!'linde sı numara1ı evin alt katında oturan 
\~ '" hayat pahahlığı bazı hu· Argiri ile !\farika havapzından zehirJenmi!ıılerdir. Yanılan tahkikat netice
~'-kdll gayritabii bir İstikamet şinde kadınların evin Yanında açılan kanaliıasvon çukurundan inti 1tr eden 
~\t tehlikesini göstcnnittir. hava~!'zının e\·İn alt katına dolma5mdan zehirlendikleri anta,ı..Jını.-tr. Kadın~ 
~h derhal gören hükumetimiz _ı_ar_h_•_,ı._n_"_e_kıı_ld_ır_1_1m_1_''"-'d_ı_r. ________________ _ 
c;j"ıı •den aldığı deralerle milli 

.i ... ;~.~~t:;;;::i: te~=~~~ae~: Yu" ksekkaldırım cı·n ayeıı· 
'.\.~'bi iktısadi hayatın temev-X ~ı daha yakından takib el· 
"ı ) • ona adım uydurabilmek 
~ij •n.'. bir !ate Umum Müdür· 
''. J.ı~~cude getirmek fikrinde-
~•lt ill.iımetimizin bunu en iyi 
lil, ~· ••111 temin edece~ini Bü

;ıti ~ •IIeı Mec!i.ine ta'<dim e.Je
i''-tı •nıın layihalarmrlan anla· 
~ ı. Hükumetin almakta ol· 
~i),1~• Üllünde en büyük haı· 

1 • _çırpınmakta bulundu~ 
~l'dbırlerin tatbikına bütün 
b''-kkeı elbirliğilf' ne kadar ça
:">ij~ boluna milli biinyemizin 
:~•k •direden gerek maddi ve 
;;' k.., ahlaki bakımdan o ka

'>ıi) ~~Vetli çıkacağında ıüpbe 
't ...... 

~ 1ni i· . . . .. .. 
~~ ·~ . ıc1tret Vckıhnın onun-
:"lııı~ dı büvük davftlar vardır. 
~iı ı-dlln birincici ihtikirı boğ-

t,,... 1 ''d '--" e:rçı met"I"' etr .. •ı.,..ıı "'! 

Necip Ali KÜÇÜKA 
<O.vanıı ıahife 3 ıütun 7 de) 

Sevdiği kızı 
adamın . 30 

hapsine kara: 

öldüren 
sene 
verildi 

Tarlaba~ında oturan 50 yaşla-\ ticelenmİ§ ~e Türk Ceza kanunu
rında sıvacı Angelos lstepr.ınidis, nun 450 ncı maddesine göre ölün1 
Tarlaba§ında oturan 1 7 yaşların- cezasile cezalandınlmasına, ancak 
da Evyeniyor adında gene bir kı- Evyeniya'yı almağı bir fikri sabit 
za 8.tık olmu§, ailesinden istemiş haline getirdiği ve melankoliye 
ve ailesi kızı vermcğe razı olma- müptela olduğu anlaşıldığından ve 
yınca lstepanidiı bir akşam Yük- diğer bazı tahfif sebeblerinin mcv 
sekkaldırımda çalııtığı fabrikadan cudiyetinden bu cezanın 30 ıe· 
çıkarak evine gitmekte olan Ev- ... ha se tahviline karar ve-

. t b ·1 "ld'" .. .. ne agır p yenıyayı a anca ı e o urmuştu. . . . 1 
Suçlunun bir müddeıtenbori Bi- rılmıştır. Bundan başka suçu Ev-

rinci Ağırceza mahkemesinde de- yeniya'nın veresesine 1000 lira 

vam eden muhakemesi, dün ne- da tazminat ödeycektir, 

•• 
~ ... ~~ -.*\. J 

İtalyanların 
yeni nıukave· 
nıet hatları da 

yarıldı 

Maresal 
' 

Badoglio 
orduyu ·tanzim ı 
etmeğe çahşiyor 

İtalyanlar, Avl~ya 
• • •• • • • • ussunun yerını 

değiştiriyorlar 
l"unan cephc<iJnd<"n reı,i mler: italyan motôrlu: k.ıt'alarının ric'a tine aid bir manzara 

İtalyan hezimeli 
karşısında 

Hitler'in iki 
cephede harbi 
yalnız başına 
yapması lazını 

Amerikahlara göre 
Şiddetli bir taarruz 
ancak Yugoslavya· 
ya karşl yapılabilir 

Nevyork 28 (A.A.) - Hür 
milletlerle esaret altına alınan mil
letlerden mürekkeb büyük ittiha
dın gösterdiği mukavemet karşı
sında Hitler'in, yeni nizaınını a
yakta tutmak huıusunda teıadüf 
eylediği güçlükler gazet•l•rin ya
zı mevzuıınu t"şkil etmektedir. 

(Devamı sahire 3 sütun 1 dt'!) 

Dün sabah Kumanyada kurı;ıına dizilen 
sabık &ş\·ekil General ı\rgc11Hanu 

Rumanyada bir 
B a ş v e k i 1, bir 
Nazır ve 62 kişi 

kurşuna dizildi 

Londra 28 (A.A.)- Dün De
mir Muhafızlar tarafından tevkif 
ve idam edilen eski rejime men
sub şahsiyetler arasında sabık Baş 
vekil Argotoiano'nun da bulun
duğu öğrenilmiştir. Dün Rumen 
Nazırlar Meclisinin içtin1aı, geç 
vakte kadar sürmüştür. Ba!'.lvekil 
General Antonesko ile Başvekil 
muavini ve Demir Muhafızlar şe
fi Horia Uima lejyonların bu ha
reketlerini tasvib etmedikle-rini be 
yan etmişlerdir. Lejyonların hare
keti, Rumanyada büyük bir nef
retle karşılanmıştır. Bir ajans hR.
berine göre, Rumen ordusund:\ki 
bütün Generaller protesto maka
mında istifa etmişlerdir. 

Hür Fransanın 

Yakınsark mümessilliği 
' Kahire 28 (A.A. )- Hür F ran 

sız kuvvetlerinin şefi General de 
Gaulle, hür Fransız kuvvetlerine 
iltihak etmiş bulunan sabık Hin
diçini valii umumisi General Cor
trouı'yu hür Fransız kuvvetleri 
Yakın Şarktaki mümessilliğine ta
yin etmiştir. Yakın Şarkta hür 
Fransa lehindeki tezahürat gittik
çe artmakt!!'!•!. , 

Askeri vaziyet 

Yunan· İtalyan 
cephesinde 

vaziyet 

Dünkü ve evvelki günkü ha
berler İlalyanlann, Arnavııd
luktlıki ordularının kanşık va
ziyetini ıslah etmek için hum
mah gayretler sar(ctnıckte ve 
çok dağhk ve sarp olAn arazinin 
k<!ndilerine babşeyledi<{i fayda
lardan istifade ile yeni muka
vemet cepheleri teşkiline uğ

ra makta olduklaruu bildirmek
tedir. 

İtalyanların bu gayretlerinin 
kısmen seme:reda.r olduğu anla· 
şılmaktadll'. Filhakika, Ohri gö· 
lil& l\foskopolis arasından Yu
nanlıların Elhesan umuınl h.ti
kametindeki takib hareketlerile 
Vi)·o~ vadi!l:İnden Preınedi'ye 

doğru olan ilerleme teşebbüıı>ıe-ri 
biraz yavat1amı, bulunduğu Ii· 
bi Ergiri'ye kar:şı tcttih ettikleri 
hareket dahi İtalyanların, )cnl 
aldıktan takviye birliklerinin de 
inzımamile artan mukavemetle
ri önünde tevakkuf eder gibi 
olmu:ştur. Kezalik, Kalam.as neh
rinin aşağı kısım, yani mnnsab 
kısmı, timalindeki Filat kasa
basını aJan Yunanlılftr-ın, bu 
mevkiffrn Aya Saranda'y~ doğ
ru icra etmt>kte oldukları taz-
3-ika bir imha şekli ,·crnıek ü
zere Korlu şehri kar,151na te
sadüf eden Epir sahili kısmını 
çıkardık.lan bir müfrez<', İtal
yanlann bu sahil kısmına ye .. 
tiştirdikleri kuvvetler karşısın
da muvaffak olamam11 \'e ~id~ 

(Arkası sahife 3 sütun Z de) 

Mussolini, Alman 
yardımını arzu 
etmiyor~uş 

Londra 28 (A.A.) - Ita1ya, Alman• 
yanın kendisine ytrdım etmesini mi 
i!'lteyor".' Almanya, niçin muhteriz dav
rnnıyor? 

Daily Herald'ın diplomasi muharri
ri, bu sualJere :;;u cevabı verıyor: 
Almanyanın böyle bir haı't'kette bu

lunmamasında am•l olan esb;ıb1n ı:;im

d;ki halde aşağıdaki sebebler olması 
ınuhtemeldir: 

1 - Görice mıJzafferiyetinden son
ra Balkan devletlerinin hattı 01ercket
Jerinde daha ?.i.yade metanet gOrülme-
ğ~ başlamıştır. ı 

2 - Senenin bu mevsiminde Bal
kanların istilcisı, bir mukavemete ma
ı uz kalması farzolunduğu takdirde, 
çok müşkül bir askeri 'hareket ola
cıtıkhr. 

3 - İtalya, Alman yardımını iste .. 
lT'eğe ve hatta kabul etme~e mütema
yil bulunmamakt.adı.r. 

Dahilde faşist re:jimine indi..rilmiş 

olan darbe, pek sert olmu~tur. Alman· 
yadan yardım talebinde buiunmak, bu 
rejimi daha ziy;ıde .sarsacgktJr. Fazla 
olarak Alman yardımının kdeli, 1.tal
yanın Fransa ar.azisi üzeı·indeki her 
Hi.rlü mutalebaUan kat'i 3urette fera
gat etmesi olacakur. 

HiUer, Vichy'deki rolünii daha lvi 
bir surette oynamak için /\Iuss.:>!iniyi 
böyle bir feragate imale e+Ttlek iste
mektedir. Mu~solini ise bu feragati 
yapmaktan korkuyor. Şu halde Duçe
nin fjkrince dahildeki otoritesini mu
hafaza edebilmek için .\.lmanyadan 
yardım istememek ve vaziyeU bizzat 
ı.sI.aha çalışmak Jaı.ımdır. 

11 Alman tayyaresi 
düsürüldü , 

Londra 28 (A.A.) - lngiliz 
hava kuvvetleri, dün lngilt~re ü
zerinde t 1 Alman tayyaresini dü
~Ürrfiü.şler, İngilizler 2 tayyare kay 
betmişler. fakat her ikisinin pilot
ları ıağ ve salimdirler, 

Dumanof'un beyanatı 

karfısında 

İki eski Bulgar 
Başvekili 
şiddetli sözler 

söyledi 

Köseivanof dedi ki: 
Biz Balkanlarda 

sulh • • 
ıçın 

çalışıyoruz 

Sofya 28 (A.A.) ~ Reuter: 
Cüzide parlB.mento azaları, meb· 
us Dumanofun Mecliste Yui'OS
lavyaya kartı yaptığı taarruzu tak 
bih etmiılerdir. Eski Ba1vekil Kö
aeivanof, mezkiır taarruzun böyle 
bir anda yapılmı§ olmasına tceı
ıüf eden gene eski B•ıvekil Çan
kof' un mütaleasına i§tİrak etmiş
tir. 

Köseivanof demİ§tİr ki: 
c- Biz Balkanlarda sulh ıçın 

çalışıyoruz. Bulgarlar, sulh yolile 
bütün komşularile İyi münasebet
ler idame etmek suretile milli ta
leblerini tahakkuk ettirmek iıti
yorlar. > 

Çankof da §Öyle demiştir: 
c- Dumanof, ancak şahsi nok 

tai nazarını ifade etmiıtir. Bu, ne 
hükUmeti, ne pıırlıimentoyu, ne 
de efkB.rıumumiyeyi bir kayıd al
tına koyamaz. Carb komşuları
mız, bu yersiz taarruzu fena kar
ıılamamalıdır. Çünkü l3ulgarista
nın Yugoslavya hakkındaki dü
rüstlüğü ve iyi temennileri peka
la malCımdur.> 

Yugoslavya, hidiıııJye 

kapanmıf nazarile 
bakıyor 

Belgrad 28 (A.A.) - D.N.R 
nin hul!luıi muhabiri bildiriyor: Yu 
goslav gazeteleri, Bulgar parla
mentosunda Çankof ile eski Baş· 
vekilin kardeşi Piyer Köseivano
f un Yugoslavya lehinde söylemiş 
olduklan nutukları neşrederek bu 

[Arkası lllıile 3 sütuo 1 de) 

Yunan ileri harekeli 
devam ediyor 

Atina 28 (A.A.) - Atina rad 
yosu, Yunanlıların, İtalyanların ye 
ni hatlarını yardıklarını ve her ta
rafta plana göre ilerlediklerini dün 
akşam bildirmiştir. Bu haber ltal
yanların tekmil cepheye sür.atle 
büyük kuvvetler gönderdiklerine 
dair diğer bir haberi takib etmir 
tir. 

Atina 28 (A.A.) - Yunan 
resmi tebliği: Yunan kıtaatı, Ar
navudlukta ilerlemeğe devam et .. 
miştir. Yunan tayyareleri, İtalyan 

[Ark.., •ahife 3 sütun 2 de] 

1 RADYO GAZETESİ/ 
Ankara radyosunun dün 

ak,amki ne.riyalı 

İtalyanın vazİ· 
ye ı vahim bir 

hale • • 
gırıyor 

Birkaç gündenberi yurdumuz 
geceleri karanlık içinde kalıyor ..• 
Bu emniyet tedbiri bölgelerimize 
yaklaımıı olan harbi yurdumuz· 
dan uzaklaştırmak içindir. Çayı 
görmeden paçaları sıvamayı eski 
zihniyetler pek uygun bir hareket 
bulmazlardı. .. Bugün ise çayı gör .. 
meden paçaları sıvamak gönül ra· 
hatı vermektedir . 

Sınır boylarında bekliy•n kah
raman ordunun gönül ve silah 
kuvvetinden emin olarak gündü
zün çalı§abiliyor, geceleyin uyuya 
biliyorsunuz... Müdafaa boyu l!IJ• 

nır çizgileri deği1, bütün bir vatan 
hattıdır. Siz nasıl alınan tedbir
lerden emin olarak yaşıyorsanız, 
ordu da sili.hı elinde ve emin ola-
rak hazır bulunmaktadır... Biz. 
ıulh ebedi İmİ§ gibi rahat, yarın 
savaşa giriyormuşuz gibi hazır ya
ııyacağız... Yurddaşların, ıııkları 
maskelerken, fenerlerini kullanır-
ken omuzlarında bir vatan borcu 
gönlünüzde bir müdafaa tedbiri 
vardır. Alınan tedbirleri yasak sav 
mak için değildir. Otomobilıni sü
ren ooför, elektrik fenerini kulla .. 
nan hem§eri, penceresinin kenarı· 
nı ı§ık sızmasın diye büyük bir ti
tizlikle kapayan ev kad1nı, hepsi 

r Arkası sahlCe 4 sütun 1 de] 

sabahki Bu • 
sıs 

Limanda 
vaourlar 

olclu, 
jc İyemedi 

---
motör parcalandı, Bir 

ilıi motör (:arpıştı 
Bu sabah erken saatlerden ıti

baren İstanbul limanını bu sene 
görülmemi§ derecede keıif bir sıa 
tabakası kaplamıştır. Sis, saat 9 a 
kadar devam ettiğinden bu müd
det zarfında limanda oldu~u gibi 
karada da nakliye işleri aks•mı~ 
ve denizde bazı kazalar o1mu~tur. 

VAPUR SEFERLERi 
YAPILAMADI 

Sis, bilhassa Boğazda daha ke
sif olduğundan Şirketi Hayriye
nin Qıküdar ve Boğaziçi ıelerleri 

saat 9 a kadar yapılamamı~t1r. 
Yalnız ıabah ıaat 6,35 te kalkan 
ilk posta, bin müşkülat içeristnde 
bir saatlik rötarla köprüye gele· 
bi1mi,tir. Sirkeciden kalkan araba 
vapurlarından da ancak bir serer 
yapılabilmiştir. Bu sebeble bugün 
mekteblerle iş müesseselerinde Ye 

dairelerde çalı,an bir çok kimseler 
vazifelerine gelememişlerdir. 

Siı, Sarayburnu açıklannda da
ha az koyu olduğundan Denizyol· 

(Arkası ııalılfe ~ ıiltwı $ te] 
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buhranı Pi I' 
d,e\Vam ediyor I 

1 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
1 

..... H_0~_av_e , ~~~~.:~~~.m~o~.~~-
H A B E R L E R I• yalnız gidilecek bir yol değıldl. I eseri mi diY..e soruyordum. Bu ka.I~>1 , . ' • Hay3tımda bir arkadaşa o gun- sualin cevabını are•brmadan. Y et .. 

kü kadar ihtiyacım olduğunu hatırla- bırakbğım yerden okumakta devaıtı 

Celi /ene,.Jle beraller pil satı· 
lıyor, ayrıca bulunamı~o~ 

Buhranın sebebleri nedir? 
1Plıfuado pil buhranı garib bir ~"'° 
kilde devam ediyor. Sokaklarda ceb 
frıvz:ile birlikt. pil 'llltı!mak.taclır. fa
k.at .-;ynca oeb fenerleri olanların pi~ 
b 11Jma,ıııına imk8n yoktur. P'~;:ısen pil\ 
satan ı.1'111iaza ve dükkinlar da ·Pili-

~mlz kal~· diye kapıhu-ırıa bi
rer levb• asmışlardır. Acab~ pil bıl'h
ıamnın sel:ıebleri neıeT"dir? Bu husuı=ı
lcı alikad arlardan aldıı!mr? malÜ"'8tı 
aşaA:r:Ja ~ UJyoruz; 

-Fabrikamız gece ve gündüz çalışa
rak pi[ yapmakta..Jır. Bugünkü şartlar 
altında.: ancı:ık re~! mü<?SSHelcrin si
pnrişleı:ini temin edebiliriL Eu sipa
rişler bittikten sonra piyıu.oy3 nıal 

verme\ kabil olacaktır. 
Fitbrikatör, diğer fabrıkalann neden 

\~alıemadığını da fU suretle izah edi
yor : 

' - Vaktile İktıs.'n "i•kileti Sanayi 
1 amı.ım müdürlüiü. pil fabrikal3n11:ı 
cJ:~~yet verrn~mi.şU. Bu yüzden 
bl;ırika'.ann iktı58di f.?yd·unna kani 
o!mam.,. eIJerind~ki rrunliyet ruhsat

nameleı-inl almıştı. Halbuki bu fahri-

•- Pili buhraıunın iki ~bebi var
dır. Biri. ışık karartma. h8dise~1. üz_e~ 
rlne h.a'{b:a' ceb feneri, anıpul, pıl gıbı 

°'mallara lui.':'tl fazla t:.1-:?b g'.-Js1~nned
dir. Bunun\ neticı~si olarak piJ oo.· ~ları 

k 1 Jc:ılar, gümrük ~"I vermeden hnm arttığı g1bi n•evcudu d.1 tü enmı!" ır. 
Diier bir s.'!'beb de şudur: ~ı:?b _ fc- madde tf'da.rik elm('kte idil~r. Fakat 

neri satanlar \çoğalmı'$trt. TUtunculer, 
acyyar Mtıcılar ccb feneri ~trnakt.a
dırlar. Bu satıcı1'.,r cr.b fenerı satabıl-

muafi,.et!Rin Uf[a.•Jt ü1erine bun3 im
kan kalmadı. Bund3n. başk.'l gümrük 
tari!elerinde de, pil fabrilc:alan hima-k için piyasada roıe?cnd pilleri or

~~an kaldırmışl.ıl'dır; Ası: pı1 ihti.k.i.rı iye edilmemifti. Bunun neticesi olara~ 
hU' hareketten ileri r.~1nektedir. dı:şarıdan memle1<etimiu- pek UCU% pıl 

BİR PİL I' ABRİKATÔRÜ NE Dİ' 01?7 plmekte idi. Ha!bukl bu günkü $Grt-

Şehrimlıde pil yal)Clll birkaç fahri- ~tar altında dıfand.ın pil tedariki im
kt. bulunmakt.a idi; timdi b:r tanesi k8n~z bir hale ~e1mi,tır. Vaktile pil 

ı .,na)ı:tadır Bu fal:ırlka!ör de pil , .. 
ça 

1 kİttnda "1 malUmatı vtr- fabrika.lan himaye edılmlt olsaydı, bu-
~u;'::~:ha gün pil buhranı hlssetmiyecektik. 

~ PiYASA ~ 'luyruklu yıldız 

Bir manifatura 
ticarethanesi 
hakkında tah -
kikat yapılıyor 
Bu ticarethane 
• tüccara neden mal 

vermemif? 
J.laraştan tehrlmlze gelen bir heye

te, elinde bulunması ıazım g~1en mat
le.rı vermediğinden dolayı, büyük bir 
manifatura firması Mkkındl ?tlıntaka 
Ticaret. müdürlüğünce tahkik:ıta baş

lanmıştı. 

Bu fırma, elindeki malların beşka 
ellere intikal ettiğini Mıntaka Ticaret 
müdürlüğüne bildirmiş, fnk.ıt yap:1an 
tahkikatta bunda bir muvazaa hissi 
uyandığından firmanın defterlerine 
Başmurakıb tarafından el konulmuş ve 

defterler Fiat Murakabe l:?rT"t.ııyonurıa 
geürilmiş;Ur. Fakat komisyonda buna 
tıiddeUe iUraz eden azalar olmuş, bun-
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! .. ,,,,,,~.~~~ ......... ~.~.~.~.~~~~''''''''' Karadenizde 
lktısad · k b ı * iHRACAT - Dün muhtt'lii mem- ay o an m o • 
lcketlere 400,000 lirnhk ihracat yapıl
mıştır. Şimal memleketlerine kepek, 

Almany•y• ıso bin liralık tütün, Ru- to"rler hakkında manyaya portakal, İsviçreye küçük 
baş hayvan derileri gönd~rilmiştir. * KAGID GELİYOR - Basın ko-

operatifi için Rumanyadan mühim ın;k- telgraf 1 ar g eldı" tarda gazete ve mecmua k.l~ıdı gel-
mektedir. Mailer yoldadır. Kooperati
fe 50 bin dolarlık akreditif açılması 
için Ankaradan Takas tirk~tine emir 
gelmiştir. * EKMEK NARKI - Bui\doy nak
liye ve tevzi işlerinde husule gelen 
bazı müşkül8.t1ar yüzünden ekmeğin 

kilosuna on para zem yapılması muh
temeldir. * İTALYADA KALAS MALLAR 
İtalyada kalan mallarımız için Roma 
ticaret ataşeliğimize alAkadarlar tara
fından müracaatlerde bulunulmuştur. 

Maarif 

Karadenize bir arama 
postası açıldı 

Birkaç gün evvel Karadenizde b:ı•
layan fırtına yüzünden Kefken açık
larında kaybolan Denizarıda:ıı ve Şük
ran motörlerinin akıbetl:tri hakkında 
civar sahillere çekilen telgraflara bu 
sabah cevab gelmiştir. Bu telgraflar
dan birinde, evvelki gün tarif edilen * ÜNİVERSİTEDE - Üniversitt-de şekilde iki motörün açıklarda boca

nıeydana c;ıka!'lnlan numara tahrifatı ladıkları bildirilmi,tir. B11nun üzerine 
rrıeselesinin tahkikatı bilmı$ ve suç- motörlerin sahibi bu gün başka bir 
lular polise teslim edilmiştir. vasıta ile Karadenize çıkarak kazaya * İLK OKUL KONFERANSLAR! uğrayan bu motörleri ar3mt.ğa gitmi;
İlk okul öğretmenlerine profesör Pc- tir Aynca İstanbul mınt.aaksı Liman 
ters Eminönü Halkevinde bir konfe- reisliği de bu sahlllerdeki teı,kiiatı va
rans vermi~tir. Konferan.-.ın mevzuu sılasile motörleri aratn,ağa başlamı•
•Çocuklarda görülen noksanların pe- tır. Gelen telgraflar bh kaç günden beri 
dagojiye göre telıilisi. dir. ümidleri kesilmi' bulon:ın deni:z:cile"J 
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ticaretimiz ' 
), 

İıgillere ile ~ Profesör 
~, ı~ verdiği 

Fatin in 
izahat 

" dan sonra ikinci bir müıakere yapı
t la!'ak defterlerin tetkikine karar ve

rilmiştir. 

* YENİ AÇILAN ORTA OKl lL- tekrar ümidlendinnlştir. hlotörlerin 
LAR - Sarıyerdc :l<;1lnn yeni orta makine dairelerine anz olan her han
okul pazarte!;i gününd(>n itibaren ted- gi bir sakatlık yüzünden deni7.de bo
risata başlayacııktlr. calamakta oldukları tahmin edllmek-* ÜNİVERSİTEDE - Üniver.,ite- tedir. Evvelce şehrlmb:e ge!meğe mı.i
de fakülteden fakülteye nakil müd- vaffak olan Kaynakdere !'Tlotörünün 
deti önümüzdeki ayın on birine ka- tayfaları h8di.seyi f()yle anlatmlflar-

Ankarada. kuru m~yva ihracatçıları 
heyetile İn&iliz ticaret k"rporasyonu 
ınümessilleri arasınd.ı yapılan müza
kPreler eonunda İnı:;ilteı·e~• yeniden 
on bin ton üzüm ve bet bin ton in
cir salıfı yapmamız temin edilmiştir. 

Satl$1ar, ihracatçılar birliğlnin son 
te~pit eylediği üzüm ve incir !iallarına. 
uygun bir surette yaoılml';ttr. l\Ta~~or 
lzınirde, İngiliz ihra<"at<,:ılar b.ir1i~:nin 
deposuna te!.'t1im ş.ı.rti1edir ve ' bedel
leri en kı!Ja bir zamanda ödenecektir. 

İkinci haber, Almr.ınlarla cereyan e
den müzakereler nctiCflinde Almanla
rın İzmirden 3000 ton incir satın al
rnayı eus itibarile knbul etrnelnidir. 
A!manlarla müzaker::-lPr müsaıd bir 
aafhada devam etmektedir, 

ı, t alebleri 
Baicladcla Biliahoıı Juri firması Ti

caret Odasına müracaat etlt>rek Bağ
dad vagonu teslimi o·ımak üzere tonu 
'5 ıt.erlind n Zeydi cin d 200 ton hur
ma satmaia tallb oldu~unn bildirmiş
tir. Keyfiyetten ala.kadarlar haberdar 
edilmi!Ştir. 

Finlandiyada büyÖk bir firma mem
lekehmlzden tütün ~ıı.tın almak L!te
di~int bildirmiştir. Yerin~ R3Zete ka
ğıdı ve çimento verınek isteyer.. bu 
firma ile temasa g"tiln11,hr. 

lzmir tütün piyasası 

Tütün piyaııasıntn :açılması hazırlık
ları timdiden aon uflutya gelmi~tir. 
Ankaradan alman maltlın.ıt:ı göre Ti
caret VekS.letinde tülün piyasası mf'v
zu•J etrafında İzmir mıntakastnı çok 
a'.akadar eden müzakr.relc.. cereyan 
t'tmektedir. Dört Am<' .. ikonı tütün fir
nıaflnm direktörlf'ri h31en Ank:ırada 

bulunmakUıdır. 

n::~' dün alınan malôm&t~ göre A
merd•.ıhlar bu sene ti.JtUn piyao;asnın 
i•h• 1- kJ ve mübayaat~a bulunmayı 
pre:ısıp olarak kabul eylemlıı.lerdir. 
Anct1k mevcud baı.ı nıü~küllcr ti.zerin~ 
de ça:ı,ıımaktadır. 

T-.ittn piyasası, birincikanunun ilk 
haft ı· 1 aonunda açıl~c.lklır. 

1zmirde üzüm ve incir 
piyasası 

Borsada üzüm ve incir satışları cok 
fıtekll değıldir Fiatlarda cüz'i bir dii
tiik1U)P vardır. Bunnn 1 <ı tx-ı .. ber hafta 
bR'ıı dan sonra gerek Ü7Um ve gerek 
tncn satı.,lanrun harar~tltncceği. zan
ııı hiıkımdir. 

Nt r· yortulan mtiıt,ı!'rbctilc mul"ıte
lif rne:IT.leketlerden inl·ır ve üzüm sa
tın C."nıak üzere tf>kl,•lcr yatpılmakta
dır 

Altın fiatı 
Bu, aeçen haftanın aon güniine 

nazaran altın fiatlarında bir lira 
k adar bir düşüklük olmu~tur. Fil
h akika geçen hafta 25,23 liraya 
kadar yükıelen altın fiatları dün 
24 25 lira idi. 

Edebi roman 

AN;\ .. 

- . 
1 

:ee, eyJQ.J 940 tarihinde Amerikan 
ra.!l&dhaneleri tarahndan keşfedilen 
bir kuyruklu yıldız birlnciltSnunun 
ilk haftasında arzımızla güne, arasın
dan geçecektir. Bu hu~usta KandilJi 
Rosadhanesi müdürü Fııtin demiştir 

ki: 
•- Ben henüz bu yıldın tetkik et

medim. Fakat bunun arzo. bir tehli
kcıı;i olması mahtemel den,Hdir. Aynı 
zamanda gözle de görülmtyecektir. 
Arza çok yakın geçerek göz!e görü
lecek bir kuyruklu yıldız buodan elli 
~ene sonra geçecektir.• 

Şehir Meclisinin 
dünkü toplantısı 

\ ' 
' ' T eslithane yeniden 

ihale olunacak 
' 

İstanbul Şehir Meclisi dün topla.n
mı~tır. Evveli Cihangir, Ayaspaşa ve 
civarı plinlarının tetkik ve tasdikı 
tçın her encümenden birer az.ı. seçi
lerek bir muhtelit encüm.-?n teşkil o
lunma~ kararlaştırılmıştır. Jı.Iüteekı
ben 1930 yılında teşkil ediln1iş bulu
nan •Şehir armonish hakkında hazır
lanıın yeni talim3tname gör6şiiln1üş

tür. Teştithanenin işletilme~ hakkın· 

dakl encümen m1zbata!'n encümen na· 
mına Hemdi Rasim tara(ından verilen 
iuıhattan sonra kabul olunmu:,tıJr. Bu 
izahata göre Teştithanenin ya bir mü
tec.ıhhide havale olunarak, yahud da 
Belediye tarafından eman~tı.:n işlctil
me~lnin zaruri görüldüğü &ôyl.?nmi' ve 
müteahhide bu hususta ıa:.B.hiyet ve
rilmeııi istenmi1tir. Bu ta !o:>b mec!is 
t.arafındnn kabul olunmuştur. 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

18.00 Proıuam. 18.03 Radyo salon or· 
kt"ltrası. 18,40 İnC'es&Z. 19.15 Müı.ik, 
19.30 HabPrl('r, 19.45 Şarkılar, 20,15 
Radyo gazPtP:d. 20,45 Müzik. 21,00 
Dinleyici istekleri, 21.30 Konuşma, 

21.d.5 Radyo orkestrası. 22.30 Haberler, 
22,45 Dans mü1ii::i. 23,25 Yarınki prog
ra.m .... e knnanış, 

29/ll/1910 CUMA 
8.00 Pro~am, 8.03 Mü1.ik, 8,15 Ha

berler. 8.30 Mü1.ik. 8.45 Ev kadını. 
12.30 ProR'?'am. 12.33 Saz taksimleri 

ve saz semaileri, 12.50 Haberler, 13.0S 
Sarkılnr, 13.20 Müzik. 

Tefrika numarası : 43 

KIZ 
Yazan: PERİDE CELAL 

Gene kadın, sobanın yanına doiJ;ı·u ı şakadan ibaret olduğunu söyl,eyeceğini 
yürüdü. Yüzünü duvara çevirdi, Sap- sanıyordu. Fakat en küçük bir hare
sarı. korkunc bir halde olduğunu his- ket olmadı, Re,id yerinden kımıldama
ll!'diyor. bunu onun ğormemesini isti- dı! Oda derin bir sessizlik içindeydi ve 
yordu. Kendini teselli etmek, duymtık- Canan şimdi onun, arkasında, o 1'ÖZÜ 

ta olduğu büyük acıyı hafifletmE'k için söyledikten, böylece karannı bildirdik
cDünya bu, diyordu. ~Jetin olmak l.i- terı sonra ne halde. nasıl bir yüzle dur
zım. Gidecek, zaten ben gıtmesini isli- duğı.n1u merak ediyordu. Bu mcrakla
yordum. ısrar ediyordum.• Sonrıı garib dır kI boyalara rağmen, yer yer alnı, Ç~ 
bir titreme içinde: ·Fakat bu kadar c;a- nesi, yanakları p:ırhyan, beyaz)aşrru;, 
buk ve kola.v kabul Pdecegini, bendtn ı~ırable gf'rilmi' yüzünü birdenbire 
bu kadar bıkmıe olduı{unu düşünmüt çevirdi ve Reşidin kendi"ine bakmak
mı.iydüm?• diye kendi kendine gordu . ta olduğunu gördü, Elinde ıigarosı, sa ... 
H.ıvır, bunu aklına getinnemiıı:ti. O- kin dulrdu. Yalnız b.,kı,Inrı endi
nıın. bu sö1ü söylcyebilel"'eğıni. kendini feli idi. 'nirlPrinln gerildiğini, vücu
anf bir karar karşı~nda bırakac::ı~nı dünün b gibi soğudutunu h!$seden 
ıııısıl ümid ederdi? Fakat bu hakikr:ıtti gene kadın: •Korkuyor. dive düşündü. 

\•e o, h.ilA inanma.k l.stemiyor, hali RP'1C 'Yalvar3cağımı. hayır gitme, vaz~eçtim, 
8damın yanına fPleceğini, yaklaşacağı sensiz yapamıyacaA:ım, di~·e belki ağ
nı: ·Seni inandırdım, o;eni kandırdım, layacajımı sanıyor .. • Ve bir an böyle 
yalan söylüyordum. Seni bırakıp nasıl bir harekeli yapmayı taha:vyül etti. Ha
a:idebilirim!• diye bütün o sözlerin bir yalinde, kalkıyor, ona doğru yürüyor, 

Diğer taraftan bu firmanın elinde 
buJunan mallarL'l &ene ayni firnıanın 
kurduğu ıili eller ve bu meyanda bir 
Ermeni firmasına devredildiS,i haber 
verildiğinden bu cjhet üzerinde de tah
kikat yapılmaktadır. 

Mekteblerin ders saatleri 
yeniden tespit edildi 

Yaz saatinin yeniden tatbik edilme
sine karar verildiRi lçin mekteblerin 
dere saatleri hakkında Vekılletlc g5-
rüRnek üzere birkaç gün evvel An
karaya gitmiş olan Maarif müdürü 
Tevfik Kut dün ~hrimizc dönmüş
tür. ~fekteblerin yeni ders saatJeri 
hnkkında Vekôletle temas etmiş olan 
müdür dün kendi.sile görüşen bir mu
haıTµ-imize şunlorı ı;öylemiştir: 

•- İki kA.nunuevvel p:tzarteııi saba
hından itibaren yeni saat.! f!Orc göre 
orta mekteb ve lisClerdc teArisata sa
bahlan saat 9 da başlanılacak ve ak

şamüstleri 15,45 te t\ihnyet "et11ccck
tir. Öğle yemeği teneffüsü 15 da!<ika 
kısalblmışt.ır. Çüte tedrisat yapan ilk 

mekteb1erde tedrisata sabahları saat 
8dr başlanılacaktır. Tek tedl'isatlı ilk 
okullar ise 8,30 da derse başlayacak
lardır.:. 

Bir yangın baflangıcı 
Dün saat 14 te Yüksekkaldırımda 

Şebboy sokatında Yorgiye aid 5 nu
maralı apartımanın üst katında van

gm çık.mı~. çatı ln.oı:rnı tam:Jmen yan
dıktan sonra söndürülmü:11ür. Yanl{l
nın neden çıktığı tahkik edilmektedir. 

dar devam edecektir. dır: * İNGİJ,İZ FİI,OLOJİ KC RSÜ5Ü •- Kefken civarında Şükranı ye
Edebiyat f::ıkültesinde bir lngiliz filo- değe alarak bir müddet gittikten son
loji kürsüsü jhdas C'dihni~lir. Bu kür- ra, saat 20 sıralarında eni bir fırtına 
sü için yakında İngiltereden bir pro- çıkb. Bir müddet dalgalarla boğuştı.ık. 
Iesör getirtilecektir. Şükran motörüniin vaziyeti tehlikeye 
Vilayet ve Belediye düştü. Batmak üzere oldullunu anla-* HASEKİ liASTANFSİ - Ha~ki yarak bizim kaptan da Denizıırslanı 
hastanesindeki yataklar ihtiyaca kRH molörüne geçti ve tayfa~arı kuı·tar
gc:mediğindt>n yeniden 15 yatak JIA- maya başladılar. Bu sırada tiddeili 
vesine karar ve1'ilmişlir. bır dalga biı.i gruptan ayırdı. A~va ile * DEFI'F.RDARLllC'f ı\ - Defter- Kandıra arasınd3 sahilden 7 mil k&
ciarhk tekdiri kıymet komisyonuna dor açıkta iki motörü kaybettik. Yal 
Bclediye namına üç aza intibah olun- nıı son olarak Şükrand:Jki tayfaların 
ma<tı Şehir 1fec1isinden tstennliş ve •İmdad, lmdad, bizi kurtarınız!• diye 
dün bu azalıklnra Halid Yaşaroğlu, bağırdıklarını işittik. Bunda:."\ sonra 9 
-LUtô Guta, l\.fııstafa Aşkın intihab o- saat denJzle mücadele ettik Bereket 
lunmuşlardır. ambarımızda Şükranın kere~telerl var-* PARTİ KAZ.\ KONURELERİ - dı. Bunlar safra vazife!;i görerek mo ... 
VH8yetimiz k:ızalarıncla Parti konl'.!Te - törümüzü batmaktan kurtardılar Yok
leri cumartesi günü ı-.kş;ınn bitecektir. so çoktan batmış olacaktık.• 
İstanbul vil~yE"ti Parti kongreı.;inin ki-
nunuevvelin 24 ünde yapıım ... karar- Kimya Enstitüsünü yak· 
Iaştınlmışur. 

Denir. ve Liman mak İSIİyen mahkum oldu 
* J,İ'MANDA - Li:ııan!ıJ.r umum Ü niversite Kimya enstitUsündekl i-

müdürlüğü umumi kRlibi Fahreddin, şinden çıkarılmoısına nıuğhE"r olarak 
MUnakalfıt Vck5.letince vazifesinder. enstitü binasında yangın ~ık~rmaktan 
affedilmiştir. ııuc;Iu Mebmed ;ığır cezad3 dC'rt !liene * MÜNAKALAT Vf:J{ İl ,İ - Yeni 
MünakaUit Vekili C('\'dct Kerim İn -

ilci ay hapse mahkO.m edtlmistir. 

cedayı bugünlerde Vekrı!~Un şehrimiz- * BİR YUNAN Gt:!\flSİ KJ\.l!AYı\ 
deki dairelerini tetkik etmek üzere OTURDU - Yunan bandır11h bir ba
şehrimJze gl'lecektir. Jıkçı vapuru Çanakkale dışında kara* l\fD.fi..f'KETLF.RiSE D(}NJ:S ya oturnıuştur. 
YUNANLILAR - Şehrimizdo bulu- * BARO HEYETİ TOPLANIYOR. 
nan Yunan tebaalı ~{t-nr. 1er kafileler Baro umumi heyeti birincikclnunun 
halinde Yunani~tAna gitnıekte devnm yedirıci günü toplan~caktı;·. Eu top· 
etmektedirler. Bu gün 150 ~tadar Yu- lantıda yeni reisle beş aza seçilecek-
nanlı drıha gidecektir. tir. 

rr========================-==========~ il HE B G ü N a i B M 1ı; s E L ı: JI 
Ticarethane, lokanta; 
maskeliyecekler? Seyyar 

mağazalar camekanlarını 

satıcıların laınhaJarı da maske
gazete kiğıdı veyahud kırmızı ka
ışık verecek kağ-ıdlar sarılmıyacak ... 

nasıl 

lenecek, ampullere 
ğıd gibi dışarıya 

Işık karartma • h8discsind'n sonra 
halkımız ne gibi noktalara dikkat et
melidir? Dün bu meselel:?rde11 bah
sederken. ceb fenerlerinin n'? suretle 
kullanılacağını yazmıştık. J\.tevıuun 
ehemmiyeti bakımından, bu gün tek
rar bu meseleler hakkında Vil5yelin 
tavsiyelerini aşağıya yazıyoruz: 

1 - Ticarethane. lokanta, n1a~a7a, 
kahvehane, sinema, bar ve bütün dük
k8n sahihlerinin vitrin ve c>ımekArı1 :ı 
rının üst taraflarını kap1>nak sur('file 
yaptıkları m:ı<tkeleme hatahdır. Am
pullar gazete k5kıdı vev"l kırmtll, ma• 
vi ve ~iyah kAğıd asmak suretile ın.as
k(>Jenmiyeceklir. 

' 

2 - Harice ışık verecek vaz\yeltc kilde maskelenmelidir. 
mavi ampul kulhınılmam:ılıd?r. 7 - Siyah veya çok koyu m11vi kilı-

3 - Binalarda kapılar ac;ıldı;ı za- ğıdlard::ı:n başka ki~dlarla maskelen
mnn dış<ırıya aydınlık vurmıyacnk ter- me işi yapılmamalıdır. 
tibat alınmalıdır. 8 - Apartımanl:ırın. bl'nlurın ara 

4 - Pazar yerlerindekt esnafın kul- yerlerinde bulunan b:lv.rt ve aydınlık 
lanrıC'ağı fenerlt:r koyu mavi ışık ve- için bırakılmış boşluklar da maskete
recek ve havaya karşı m~ .• kelenecek- nE"rektir. 
tir. 9 - Seyyar satıeıkırın 1!lmbnlnn va 

5 - Kahveler muhakkflk liUl"<'lte kn- yanmıvacak, yahud tamwnv~n mas-ke
lın. 5İyah veya kalın koyu mavi bez- lenecektir. 
lerle maskelenmt'Jidir. 10 - Motörlü nakil vn!'ı•nları '°·ek-

6 - Sinemaların anlrelerinde bu- ne'p~ak bir $ekilde m:tcıkr-lenE"CE'klir. 
lunan 18mbaların da canll~nı kovu 11 - Bütün ve.ııaitl nPkllv~ h=ı.vnya 
renkli bezlerle dahi knpansa, içerideki k&rşı maskelenecek, iç oıokaklarda aııla 
Lambalar harice u,ık sızdırmıyacak te- projektör ku11anılmıy;ıcaktır, 

.Git.ne. aensli yapamam. Nasıl harab rardı: lerjni. söılerini şimdi daha iyi anlıvo-
nasıl 't>edbaht olduı(umu ~örmüyor mu- - Ağlıyor!un,. dedi. rum. Evet, biz eski in~nlarız .. ba7.an 
sun?• diyf' yah·arıyordu. Oturduğu Devam edecekti. Fakat gene kadın gorlb şeylere inanıyor. kanıyoruz. Oü-
yerde kendisini ona yaklo~ırken gorür o .. .Jn konuşma!;ına meydan vermiye - şüncelerimiz, .sevmemiz. h('r şeyimiz 
gibi oldu. Peritan ak~çll'rı, boyalı za- rek, acele, sinirli devam etti: ba"ka.. sen şimdikil~rin içinde bantt 
valh yüzü ile ... Kollarına sarılıyordu - Sen bu gözyaşlarınfl bakma!. Bi- en yakın görünendin Reşid., Garib -
ve ağlayordu .. silkindi. . bu kadar zE'lil liyorsun son günlerde ii.sabım ne. kador terin kahvesini hatırlıyorsun değil mi? 
olmak. bu kadar küçülm('k 1 .. 1-layır bu- bozuk. En küçük ıeylerden mütec.ssır O beraber yürüdüğümiiz yollar, müna
nu yapmıyacağım, diye kararını ver- oluyorum. kaş.alarımız, kavg3larımız .. buııunla be 
di .• Mademki gitmek i~tiyor .. gidecek. Derin bir soluk almıştı. Gülmeye Ça- raber anlaşıyorduk zannederim. Ne ise 
yalvarmıyacağım, ağlamıvaca~ım, ço- !ışıyordu: hepsi bitti. Eğer bir gün, ama ;ok d:ı
euk bu .. gö7vaşlaruna acıına!'lını bile - Nihayet tenden ayrılmak da oka- 1 ha evvel sevdiğim adaından bu "'kil 
bilmiyecek .. sevmiven jnsana, karşıc:ın dar küçük bir meS(>le olmı:aıııa gerek. de bu sözlerle avrılaca~ı:nı söyleseJer
dakinin bütün har('ketleri, ıc:hrabı, göz- Birbirimize çok alışmışlık. Seni bilmi dl gülerdim. Fakat cıimdi ho~uma gi
ya~ı mana'.'!lz s;ı:örünür, on•Jn kalbin,]e yorum .. Cekat ben -"eni ~vdim galiba, diyor. Dostça ayrılmak, gü7el şey b·ı .. 
'.'!ıkıntı ve merhametten başka bir şey evet sevdim... ıı:üiünc olmuyoruz değil mi? Ahlar, of-
yaratniex. Bu hale dü'}mivece!lim.• Birdenbire bu ıı:on süzü ıı:öylediğlne lar yok. 

Birdenhire !cilkinerek ayab kalktı. piş!'lf an oldu. Reşid hafif hır heyec:-ınla. Gene adam. mütee!lf..-i r : 
Gülümsemeye çalı.,tı. Falnt gözlennde gözleri eski günleri hatırlatan bir ışık- - Yapma Canan! diyf> onun sozuno 
ya,l~r vardı. Reşid ona doğru birknç la yanarak kendine doğru ko muş~u. kesti. Böyle konufma ... Bl•n seni ıcvi
adım atmıştı. Gene kadın durdutmak Fakat gene kadın dah:ı evvel Javra- yorum, evet hil.1 seviyorum. Eğer is-
ister f(ibi elile bir har(>ket yaptı: narak j!eri çekildi ve gene adamın u· tersl'n ... 

- Müter~irim, dedi. Tabiidir ki git- z.anan kollarından kurtuldu. Vücudü - Hayır. dedi gene kadın .. knlmrını 
mene üzüleceğim. Foık'lt korkmn, ge- bir taş gibi katılaemış. ayakta duru- istemiyorum, gitmen için ısrar ettim 
çecek .. Sözümü dinledi,ğin, gitmeyi ni- yordu. Gözyaşları durmuştu. Yüzü. 1- biliıYorsun. Yalnız samimi konuşuyo
hayet kabul ettiğin lçin oı:ana müte~ek- çinde geçmekte olan faciayı, en küçük rum, 0 kadar .. iki dost, arkadaş ş:ı:ibi.. 
kirim. Çok iyi olacnk. Babanın, anne- bir kımıldanış, ürperişle dışarı sızdır- mütees!;ir olman ı l!ttemem. İkimiz de 
nin sevinclerini düşünüyorum. mıyaeak kadar durgundu. Boğuk bir çocuk d"iillz .. makul ve ~okukkanh ol-
Parmaklarının ucile kirpiklerinden ı sesle: mak l Azım. 

yuvarlanmak üzere olan gözya~larını - Ebediyete kadar :s~ren aşkla_~· .r:ıa- Reşide, kirpi~i kımıldamadan, donuk 
almlfh. Bu hareketini. gören Re,id sa.. ıallardadır, dedJ. Alevın ban duıunce gözlerle bakıyordu. 

mıyorum. Tenha bir s.ahitdi. Sol tara- tim. ıdJ'.. 
fımda tek tük martı kuşlarının çığlık- • ••• Kendi kalbinin çarpışla~cllı 
tar kopararak uçuştuğu bir. deniz. Sa- Sonra ihtiyatla etrafına göz. ~et tek" 
ğımda yüksek bir kayalık. Jn yok, cin Her hangi bir dakikada ke-:ıdisini hi" 
yok. Bununla beraber ruha! bir yal.. rar takibe kalkabilirler::il_. Ya bu=!»" 
nıılık dehşeti duymuş olduğumu da le kadar gelecek olsalar- Acaba_ '1"" 
söylemeliyim. Görünm~yen birinin a- bilirler miydi?! .. Ah, büyük hat.il.~ .. 
yakiı.leri üzerinde yürtiyor gibiydim mıştı. Gelirken, sahile çok yakın > ·ıııdl 
ve bu his, beni çıldırtac11k derecelere seydi de hisıl olan ayak izleri fl _..._ .. 

' d 1 1 ·ı . . • ... -getiriyordu. a ga arın sıçrayıp gerı eyış~ si" 
Evveli yağmur yoktu. Sonra h;lfi( da silinip gitseydi .. yoksa hakıkatert 111 .. 

bir serpinti ba,ladı. Bunu dinecek san- !inmiş miydi? Eğer !ilinmemişse. ~be .. 
mıştım. Esasen dinmezse, derhal dön- laka o izleri takib ederek bu )ttıh.1 .rtf 
meğe ve bu gari~ ~ez.intlden vazge~- ye kadar gelirlerdi. O takdirde t1r~\J" 
meğe karar vermıştım. O esnada hır kc.çmağa nasıl muvaffak olacaktı· b!' 
küçük kulübe gözüme illş:ncseydi dö- lunduğu odanın içinde bir nıasa ve 
nerdim de. sandalyeden başka bir şey yok. .. • di-' 

Lakin; ·Hele şuraya bir uğrayayım, (Demek ki bamctti_&l oda bıra5'.1 1 

dedim. Eğer kendimi sevdırirsem, bir B Ih klanrnaia d' 
. · k b' 'ki • u mac;anm a na ~a ,.J uı 

bardak Slcak çay büe lÇme ve ır ı · . k' ki F k t kald p birWo 
h be . • b 1 ım an yo ur. a a ır1 ı. d• 
oş ı,: etmek ımkanı u urum.• k f t indi k ilti yırrna.ıı-
Bu ümidle, yağmurun altında, ba- a aka~~a d 1. 1~ereDurd ye "'Etrafı diıt" 

şımla rüzg.ira tosvurur ve kolla- mı! dl ç" kı .. ek.~ · ·· 
1 

'.'d... ole 'ft~" 
b. k 'b' ·· ' ti 1 k e . o şu ur, ge en gı E:n y ··· & 

rımı ır çar gı ı sur l:l c oyna ara · . k .. kırık peıı 

kulübeye doğru koştum. Kapıyı. vur- rar sn:doşğrıp gı~e .. d.~zere 
d H h t ' r'""' . ' bo '--l reye o u yuru u ..• um. ey a ... :r~nsı m......., u. * 

* ~ 
O. nce kulü~nin ön penceresinden yazının burasında . S<ıtı~lar~ıi:ı· 

baktım. içerisi pek o kadar se- şeyler olduğunu hisseuıın., . ~ 
çilmiyordu. Arka tarebna geçtim. Ora· dın üzerine bir gölge düşmüt gıb~. 
da kırık bir cam gözün~e ili,ti ... Bir Okumakta güçlük çekiyordum. °'r' 
insan vücudünün sığabilecefi kadar bir denbire arkama döndüm. Derek~t ~ti: 
kırık... Rüzg3r bir fırtınaya dönmüt. tin bu karaltı, bulutlardan ilerı 
serpinti bir sağnak halini almıştı. yormu~. Yan devam ediy.Jr: 

cHer ne olursa olsun, ben buradan •Allahım!.. b't ,~ 
girerim, dedim. Girer ve yağmur di~ ·Bu sözler de dudaklarından ··~t11'1• 
nlnceye kadar beklerim.• lev gibi fırladı. Kınk penc<?renin °

1 
'!'.' 

Fakat girdikten sonra, bu hareketi- de birisi belirmişti. Kcndisıni sak ~rıa· 
nıe bin kere pişman oldum. Dar ve kü- r.ak içeri kaçtı. Odanın penceresi ~ O> 
çük bir geçide girmiştim. Geçidin öbür ne ko,tu. Aman yarabbi!.. Ora.§tıl 

1
(.1' 

ucunda, demin dışarındnn, penceresin- birkaç kişi sarmıştı... Yakalan:,,, 
den baktığım oda görünüyordu. Yer- Tuıağa düşürülmüştü. Tekrar fil )P 
de birikmiş olan tozların üzerinde a- döndü. Masayı. kavrayarak hav3 )'

3 ~ 
yak izleri ... İşte o sırada, p-örünmiyen dırdı. Her neye mal olursa olsu0

•. ·si' 
vnıı_).: . .ı. bir insanın takib etmi' ı:>Jduğu esrar- Küşecekti ... Derken, bütün bu joır 

engiz bir yola bilmeksizin dilştilğümÜ te adamlann ekseriya h:ıtınna fi~ 
bütün deh-tetile duydum. ıibl kaçacak yolu buldu. OdaI\ırı ;,.ıP 

Dönmek mi?,_ Evet bunu yapabi- tarafındaki ocak gözüne ili~il. J(~iJ' r' 
lirdim. Eğer, geçidin diğer ucunda gö- baca deliğile büyük, eski tarzdıa 
züme çarpan odanın içinde bir masa cak ... Bu bacadan ...• 
ve üzerinde beyaz bir kaılıd gözüme * )f"' 
çarpmasaydı derhel dönmek, yağmur yazılar horada bitiyordu. soıı od'-" 
ve rüıgiıra rAğmen ıslana üşüye ka- lime, gittikçe karanlıkla~ y'ıJ' 
çıp gitmek elimden gelirdi. nın ic:-lnde uğılıp ufalan sivah bır * mak gibi gözümden kayboldu. 

Birdenbire haykırmtşım: Fakat kendi kendime snrdun'l: 

- Kim var orada? - Bu olur ,ey mi? ıti!"1" 
Sanki içeride bulunıneın muhtemel Bu ıual, odanın içinde bit 

1
,,J• 

olan kimse, o dakikaya kadar bemm bürtü halinde dolaştı. St'nki b~I~ 
ıe~tml duyma:z:mı~ gibi... beraber yüzlerce kişi ayni suıılı ti f. 

Bu delice haykırı,ıma kulübenin da- kırmıştı. Sonra birdenbire bir h•!! t11ıfs' 
mında sı~rayan bir martının vah,i çığ- bi olduğumu hissettim. Bacaklıı~ı #'' 
lığı cevab verdi... ki kan çekildi. Romancının, bil' tıf'' 

Mahud ayak izleri, odanın zeminini tete Jevha~ında gördüğüm islll.İ b• 
döşeyen kilim üzerinde kayboluyordu. ma gelmJ~U. et'• 
Ma•nın üzerindeki k.iğıda baktım. Kendimi güclükle toparlayanı.1c ~ 

Minimini harflerle gayet ;flek bir ka- ~a doğru sendeleyip yukanya bB f' 
lemin yazmış oldu~u anlaşılan tam bir Bacanın tc;cri.sine bir in$3I1 ce~ rt' 
sahife yan vardL Bu yazılara dikka•le kılmı, duruyordu ... Bi~emiş bı;tf\I~ 
bolc:ıneo hayret ve d<'h~tten dOT'1'8kal- manın, on beş gün evvel ka:vbO 
dım diyebilirim. ÇünkU satırlar fÖyle bildirilen muharririnin cesedi!.. ~ 
başlıyordu: , , J!!!!!!Y 

·Nihayet işte bu odaya Ş(clmi•ti. Şim
diki halde vaziyetinden emin olabilir
di. Bu odadan ç'kmnk meııeleslne ge
Jint"e, onu sonradan düşünürdü. • 

Benim yerimde olsanız, bilmem ne 
yapa.rdınız? Odaya ge\(>n ve çıkması 

bir me~ele olan sanki •ben> imiı;:im gi
bi endişe ic:inde bunalıyordum. Bu ne 
pyanı dikkat bir lfrtde"-rli. Sanki bir 
romııncı tPrafından yazılmı~tl!.. Evet ... 
Belki de bir romancı! 

* 
Yazıyı. okumakta devam ettim. 

Şöyle devam ediyordu: 
•Durdu ve sesi soluğu kesilerek din

ledi. Odanın sükiı.neti içerisine hafif bir 
tıpırdı aksediyordu. Bu tıpırdı deniz
den mi, yoksa göklerden mi geliyordu? 
Yokıa kulübenin hemen dı,ından mı?. 
Fakat tıpırdı daha yakından; odanın 

ic;inden geliyordu ... Kendi.sinin içinden. 
Bu, kendi kalbinin çarpışl&rı idi.• 
Okuduğum kağıdı derhal yere bı

raktım. 
- Bu romancı uyduruyor, dedim. 

Bir insan kalbinin çarpışını bu kadar 
da mübaHiğaya vardıtmamah artık ... 

Bu sırada bir rüzgar uğultusu oda
nın içerisini dolaştı ve ben, kendi kal
bimin vuruşlarını duydum. 

* Bir sigara yaktım. Kibritin munİ$ 
alevi gönlüme biraz ferahlık ver

mi~ti. Ağzımdan bir duman halka~ı sa
vurdum. Duman halkaııı, kırık pence
redPn e!len rüzgcirın tesirile kapı hi1a· 
sından geri döndü ve yan tarafta J!Ö· 
rlinen ocaR:ın deliğine doğru uC'tu. 0-
radrın da içeri girecek mi diye baktım. 
Girmedi! 

Bir taraftan da hayalimde canlanan 
romancıy ı dü~ünüyordum. Hani, bazı 

vak'aları olduğu gibi 1?;;'.'!tE"rmek iı:in 
:verinde tetkikat yao.ın, türlü maef'ra
lara katlanan müelliflPT vardır. Aca
ba bu yazılar, öyle bir romancının 

Adliye koridorlarında 

Tavuk hırs ızlığını b•., 
s ından tevarüs el~ 
Asliye Ceza Mahkemesinin Jeli Jıo' 

daki tahta sıraya oturtmuşlar~· ~., 
darmalardan birinin kulağına rPr t 
!er fısıldaclı. Cebinden bir ııiS.,.. ,.'. 
kardılar. Kelepçeli ellerinin • ~ 
sıkıştırıp ateşlediler. Etrafta t~P ıJl ııJ 
kalabalık arasında perişan kıya e 
delikanlı arkadaı;;ına anlatıyordı.J: 

- Bunu tanıdın mı? 
- Biraz gözüm ı.sırıvor af111l- • .Y . ıı• ,,...~ 
- Canım nasıl tanımazsın. Jı.JP 

hur Tilki Hasandır. O İstanb•J<ii"',,. 
maruf tavuk hırsızıdır. Bir~ 
girdi mi bir tek tavuk bır ,ı.,ıı ~ 
imk4n yoktur. Hem o bu htr51 ce~ 
1im bildiğimiz şekilde yaprnat· J(ıl 

de gayet keskin bir bıçağı var~tl' 
mese girer girmez, tavukların t111J! 
nnı kesmeğe ve çuvala doldı.I 1.41 

hatlar. Zifiri karanlık içinde b~ ~ 
kadar maharetle yapar ki zavel~ 
vanlar gık bile demeğe vakit bı.I 
lar. 

- Peki bunları nasıl satar? '9r~~· 
• - Onun muayyen müşterileri 1,ı;~ Istanbuldaki tavukçu ve mub• -ti'~ 
ltırin birçokları onun daimi ffl~,,_Jı 
!erindendir. Şimdi Haoı:nnın yıadkllr el' 
ğını duyarlar!-!& kimbilir ne ktı 3 

ları sıkılacaktır. ~ 
On1ar, böyle konuşurlarkeP 

11 
~ 

me açı1dı . J andarmalar Has:1n1

1,,r. 
Jepçelerini çıkarıp içeri saktll 8 ııııl11 

kimbilir kaç defa oturduğu tı1 lı~•tl' 
!;andalye!'lini koiayc.a bultiu ~e 'tı!rt'' 
bir hareketle oturdu. I·Hlkın'l % 
dakika dosyalan karışlırdıktorı ~~·r 
mutad sualleri !'>Ordu. Sıra ı;a.b lt 4il 
~1eldiii zaman Hasan bir müJdC 
filndü ve: ~ 

- Vallohl Reis Bey, dedi il• 0 ~,"ıf 
- Bu bahsi burada keselim, ded.J . Ne - Vallahi Reis Bey, dedJ, bı.I 01" '61/ 

zaman Aleve gideceksin, b&na onu söy me lmlcin yok. Eı{er bunu ınutlEl J1ıi1jil' 
le?. rrnmek istiyorsanız hapisha.rıe 

Ve gene adamın cevab vermesine ründen sormah!-ıınız. ıt: f 

meydan bırakmadan kendisi Hive et- Hfıklm !Ua11erine devam et t11ı,tı"tf 
ti: - Evvelce ne gibi suçlPr t$l~ı~J 

- Y11rın?. - Hep tıı.vuk hırsızh/tt. Bell ~fl'IJ·, 
Reşid sigarasını sönd;irecek yer a- vapmam .. Zaten bu san'ati ba tıır~~ 

rar gibi etrafına bek:ınıvordu. Ba~ile tevarüs ettim. O da tavulc: rbB ıır 
·~vct• dem('k ister gibi bir işaret yap- ~ından hapi<thnnede öldü. Ga 1 , 

tı. Gene kadın, önünde duran küçUk de onun ıtibt olacağım. ,., t1'1f 
masalarC!an birinin üzerindeki tablayı - Peki bundan va:z:gec:c:Pll ol~ f11

1
, 

ileriye doğru süterek: - Başka ne 1-' yapo~m Fe;rd' ' 
- Al! .. dedi. S:ı:bıknlı olduı!tım için hicbir .t!~; 
Reşid ilerledi. Fakat onun vuzune bulamıvorum. Sonr:l bun9 l)vle ·f\r~,. 

bakmıvnrdu. Gözlerini vere: ınilrmifti. şım ki. ~olcakt<ı, bi'hc-ede hPt g6rdiJ.ı· 
Si~arasın1 söndürdi.i. Canan kımıldn - olur~a ol!fttn cenh bir taVllk ~ 
madan onun telişh, asabt bir hare- mil davanamıvorum. ,,,,ıı t= 

ketle siearayı bastıran parmakhınna Hikim f<thidleri din!eıncl!:e t ,.~', 
baktı ... Bu elleri ne kadar çok sever- Bir mahalle bekçisi şöyle t1°1-' ~ır ~~, 
di!. Uzun esmer parmaklar .. onlar sı- - Bu adamın ,ece sırtında f\I F' 
rasına göre bir kadife "11>1 yumu0 ak. v:ılla ,rjttleinl gördüm. ThırrT\3~~(!"1~ 
sırasına göre birer hayvan pençesi k3- lf>rim. Fnkat 0 çuvalı 1:n~'iıP ' f , 
rlor kuvvetli olmu'!:tular. Onları ne hal- hn~ladı. Düdükle arkadaşlnrc1~Jc. ~~f 
lerde ~önnü~tü! . Kendic:ine dokunmak dım istt-dim ve nihay('t vaka!a kt5iltı,. 
için titriyerek u~nmışlar, hazan at~- valın ic:inde tamam 37 tane 

11' ten bir kıskaç gibi etine yapışmı~laı tavuk vardJ. ı:llJ'. 
bazan ihtiras, ümidsizHk içinde ac;ıhp Mahkeme, dii:!:er şahlrtleri d~ ıcı 'fJft 
kıvranmışlar. ve nihayet boynunda, v·· cii\dpn ı:onra Tilki H~sanın 1 a' 
hod omuzlarında saatlerce kalarak &'!V j :nuddetle hapsine karar ver~~· ... ,A,.ııJ 
şek, ııcak: dinlenmişlerdi J ~-

ı.1<• 
liır~d 
ıq. 

~I ~ 
~~· ı.; daJ 
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HAKiKAT 3 

Şakalar: SON HABERLER .. Bambinalara na oluyor? 

İKTiSADİ BAHİSLER : 

Kö~ salınası 
1 Yeni Tical'et 
Vekilinin işe 

Başlaması 

Münasebetile Görülmemis bir Askeri vaziyet 
' 

sabotaj Yunan • İtalyan 
cephesinde 

~or t k vaziyet veç e ayan 1 • (Baş taralı birinci sahifede) 

d detli muharebelerden sonra i
ag" lar mu·· naka- talyan .t<blitinde bildirlldi~i ve~· 

hıJe hır olnıak l.5hf&J'ında kal-

ı 
mıştır. e y il k t" it";1yı:nların, ital)'adan yeni o arını es ı takvıye birlikleri ~etirerokleıi 
esasen h<!kl<·nmek~e idi llatta 

) Ne"York 28 (A.A.) - Nev· tk limes gazetesinin Stokholm 
,"'.haber aldığına göre, dün gece 
/•ı anda Norveç' te dağlar ve 
ı'°•ler kaymağa haılamıştır. Key 
l}''l h •on senenin en muıızzant ııa-
ııı"1•i hareketi olarak telakki edil-
1" •ktedir. Norveç polislerile Al
ı·'" ••keri makarnalı, bir çok 
~~,.leri tevkif etmİ§tİr. Bu tev· 
~ •ttan anlaııldığına göre, heye
fııı~ Norveçli vatanperverler tara
~ ka~ münakalat yollarını kes-

t ıçin tertib edilmittir. 

~ Nc\'york Times gazetesine ge· 

1,1
/elgraf, bu mıntakada örfi ida
~ 1n ilan edildiğini ve Alman kı· 
~ tın~n harekete müheyya bir ha
QUtb'.ırildiğini ilave eylemektedir. 
"- l olge, Oılo' dan gönderilen kı· 
~ ~ • takviye edilmiıtir. Heye
to~[ an bozulmam•§ olan bütün 
nııı ••da Almanlar nakil vasıtala
~ durdurarak muayeneden ge

to~•ktedir. Bergen - Oslo demir
ııı; u, 11 yerinden keıilmiıtir. Ta
IQ t} İçin sekiz gün li.zım geldiği 
~i~ •nmektedir. Hardenger ve 
)ol' lyorları boyunca giden Rikı 
~Unun tamiri daha fazla zama
~ ltıütevakkıf bulunmaktadır. 
>•~l\tdi1diğine göre son yağan 
"ıi~llıurlar, donları, küçük dina
ij'•bdolularile heyelan husule. g~-

' ılecck derecede gevşetmıştır. 

lhgilizlır Afrikadakl 
İtalyan üslerini 
bombaladılar 

~ )(•hire 28 (A.A.) - Dün Ka-'•d l'" " ''.! •. neıredilen bir teh ıge go-
~1 Ogı)iz tayyareleri Libyada ~·
~'ht-yn. Biaofeti, Sidi Barranı ~e 
~~~alena kalesine hücum etmış-

ır, Karulgreyn' de bir lıalyon 
~tö. h 'b d'l trı· . rllc nak1iye kolu ta rı e ı -
~~ır. Bisofeti, Sidi Barrani ve 
11,1 •lenaya yangın ~o":'h~ları 
~r. Hasar ika edılmı~tır. 

b•nıanof'un beyanatı 
kartısında 

lı, [Ba.ıtuafı ı inci aahifede~ 
!,,~ tı~kı Bulgar gazeteler~ gıbı, 
~I; • ılc Belgrad arasındakı dost· 
lt,~ . tnünasebctlerinin idame ve 
İt.r "t;rcsi arzusunun bir ifadesi o· 
t,~t telakki ediyorlar. Siyasi Yu 
~t '"Ya mahfillerinde, hu beya· 
ti) ı.n ve Bulgar gazetelerinin neı 
ıı,, •tından dolayı büyük bir mem 
~l'lt)tct duyulmakta ve meb'us 
l\ llı~nofun Yugoslav Makedon
~titt l.U:trinde, ileri sürdüğü taleb
~ l;n çıkardığı hadisey• hu ıuret· 
İır. 'P•nmıı nazarile bakılmakta-

1 nıilyar 360 milyon 
levalık müdafaa 

tahsisatı 

anlaşdamıyan nokta, bunu tim .. 
diye kadar niçin )apamadıklıın 
,.e hudud ü.1rrindeki ku, , .. etli 
mevzileri niçin müdafaa edl"me
dikleri ke,>·fiycti idi. Onun için, 
İtalyanların yeniden gO.,tcrme
ğe baş;ladllclan bildirilen oıu
kavemette bh(raln nıucib hie 
bir fCY yoktur ve hu hus-u", fJu 
harbde hakiki bir sc,·k \'C idnre 
iishlnlU(li glr.-termekte olon \'e 
ahvalin İcab ettirclij;i tedbir ,.e 
basireti hiç ihmal '!tm1yen Yu
nan başkunıandanhğuu enıt.i~
ye te\·kedecek mahiyette de de .. 
ğildir. • 

Çok cesurane mücadelelerle 
harbi dü man topraklarına nak .. 
Jetıpeie muvatfak olan Yunan 
ordu~u b:.ı:ıün, harlJt! baı:;1ndığı 
güne nazaran çok mü~id ı;artlar 
dahilinde bulunmaktadır. Has
mını mahirane ~evkulceyş ma
nevralan, amamız tabl)·e tertib
leri ve ~iddctli sünırü hiicumJa .. 
rile )·ıldınru,, Yunan frrdlcrinc 
manen çok ü~tün oldukları hl~ .. 
sini kuv\·etle aı;;ılann,, tanklarla 
diğer motörlü vesaitin ;yü)("'t!k 
dağlar ve dar vadilerde ehem .. 
ıniyetlerlnln pek ziyade aıaldı
iını kendilerine ıösteınıi .. tir. Jla
sımlanndan ı ldıklatı C!<ıirlerle a ... 
itr top, sahra topu ve a:"iır ma
kineli tüfek adedi miil~im bit 
3·ekılna hali~ olmu~hır. İngiliz 
hava kuvvetlerile işbidig1 meı.e
lesi kendi lchlerinde neticelenen 
mühim bir iıntihan de\Teo.;İ ge ... 
çirmiştir. Bütün bunlara inzınınm 
etmek üıere Görice ve Epir mın
takaJan ara•ında irtibat ve ltti ... 
sali temin eden Ohri gölü - Gö .. 
rice .. Le"iko\'İk .. Kalihaki ar .. 
uni ıtosesi ı.le Yunan o~dusunun 
eline reçmiıtir. 

Onun için İtalyanlar, ma1:zeme 
"e aded Ü!!otünlüiünden istiCade 
ile yeni bir mıida(aa ve nıu"-ave
rnet cepheU te.!ikil eJebilseler },ile 
bu ı..ı, devre~i urCında hareket 
inhı.iyatifini tekrar ellerine ala .. 
rak \·e muktazi hanrhldan sür .. 
atle yaparak )·en.iden taarruı.-ı 
ba~lamalan pek o kadar muhte .. 
mel görülcme.t:. Bu harbin Lun
dan sonraki ikinci ~nrhaıı;ını da 
emniyetle kartıılamak, meziyet
lerini bütün dünyaya Jr\)-.tf'rmı, 
olan Yunan nrdusunun İliç şüp .. 
he.iz hakkıdır. .. ,.,. 
Italyanların yeni 

mukavemet hatları 
da yarıldı 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

askeri temerküzlerini, ric" at eden 
kolları ve birçok dü!man batar .. 
yalarını muvaffakiyetle bombardı 
man ctmi§lerdir. İtalyan tayyare
leri, Korfu ve Kefalonyaya bomba 
lar atmıılardır. Sivil halk arasın
da ölü ve Yaralı vardır. 

Avlonyadaki üs 
naklediliyor 

Atina 28 (A.A.) _Ajans ha
berlerine göre, ltalyıınlar Avlon
y11.daki üslerini diğer bir vere nak
letmt>~e k11ırar v,.rmi·l~rdir. '""'iliz 

Üçüzlü ~akt 
ve Balkanlar 

Pakta iltihak 

edecek bir 
• 

serı varmış 

Bcrlin 28 (A.A.) - Transo
Rumanya ve Slovakyanın üçlü 
pakta iltihakla.rından sonra diplo· 
matik faaliyetlerde §İmdilik bir te· 
vakkuf devresi husule geldiği söy
lenebilir. Keyfiyet Roma • Berlin 
mihveri tarafından idare edilen bu 
faaliyetin kısmen dahi olsa inkıtaa 
uğradığına da delalet etmez. Pak 
ta iltihak edecek memleketler se
rİ!İnin yeniden belirmesinden ev
vel bazı meselelerin halli ve bazı 
memleketleri alakadar eden işle
rin görülmesi lazım gelnıektedir. 
Bugün Yugoslavya i1e Bulgaristan 
ilk planda gelmektedir. Üç devle
tin iltihakı dolayısiJe cenubu şar
ki memleketleri için doğacak va
ziyet nazarı itibara alınacak olur
sa, yukarıda bah!'ledilen meseleye 
atfolunacak ehemmiyet güzel izah 
edilebilir. 

Cenubu şarki bölgesi, yani Bal 
kanlar, siyasi müıahidlerin gene 
dikkat nazarlarını çekmektedir. 
Bu mÜ§ahidler, ltalyan - Yunan 
muhasamatı dola~ııile husule ge
lebilecek ihtilatatı gözönünde tut
maktadır. Geçen haftanın nihaye
tine kadar beslenilebilen bütün ü
midlere rağmen, Bulgar murahhas 
larının önümüzdeki günler zarfın
da Berline giderek üçlü pakta il
tihaklarını imzalayacaklarına dair 
hiçbir e::nare mevcud bulunma
maktadır. 

Birkaç gün evvel Zora gazete
!!İnin mühim bir makaleeinde Bul
r:ar dağlarından çıkarak Ege de
nizine döküI~n Meriç, Struma ve 
Mesta sularının mansablarını ta
leb etmesini hatırlamak, bugünkü 
vaziyet dahilinde enteresan bir 
şey olur. Bu gazetenin nimresmi 
mahiyeti. müdürü tarafından ya.' 
zılmış olan bu makaleye hu~uıi 
bir mahiyet vermeketdir. 

Bir beygir, bir çocuğa 

çifte alarak baf ından 
yaraladı 

Kadıköyde İsmailhakkı sokrığındn o .. 
turan Musta[anın oğlu r, y~ında 
Hakkı sokakta başıboş dolaşan bir 
~ygirin çiftesile başından tehlikeli 
surt:tte yaralanmış, hastaneye ka1dı
rılmıştır. 

Yazan: Cemli !llERİÇ 

A
rabanın tekerlekleri kırıldıktan 

sonra yol ıösterenler çok olur! 
derler ya? Fransanın mağl\ıbiyete uğ .. 
ramasındanberi, hemen her eli kalem 
tutan, şu sualin cevabını arıyor: 
•- Fransa, niçin he1.inıeto uğradı?. 
Bu sual, İstanbulda çık~n hemen hiı

tün gazetelere de meraklı bir tefrika 
mevzuu oldu. Sanırsını:ıı, Fran'>anın Al
man:raya yenilmesi, bir bqpehJh·amn 
bir çocuia mağlUb olması kadar gayri· 
ta bildir. 

Halbuki, harbetmek için hanrlanma
mıf, harbetmek lüzumun:ı inanmadıtı 
için «phelerde dövüşnıemi,, .l\laJino. 
hatbnın "·erdiği emniyet ve (Ü\.·enişle 
uyu'11\Uf ve iktidar n1akamında bu
lunan unsur1anndan çogu, Almanlar 
tarafından satın aluımıı olan Frans1z 
milletinin, kendisine her bakımdan te
fevvuk eden bir orduya yenilmesinden 
daha tabii ne vardır? 

Böyle bir kavgada sebebleri harikuM 
l.ide merak edilecek olan netice, Fran· 
sı:ı ordusunun hezimete uiraması de
ğiJ, bilikis muzalfer çıkmasıydı. Bu
nun içindir ki, mekteb çMukları tara• 
fındnn bile cevablan çoktan bulun
muş bir suali, rli!,Uammalaıı bol bir me ... 
!§ele halinde ortaya koymanın ve giin
lerce, haftalarca sütun doldurmanın 

la)·dasmı ve lüzumunu merak etme
mek k1msenin elinden relmiyor. 
Kaldı ki, fU ı:ünlerdc, röz.lerimlzin 

önünde, Fransanın Alman3·aya maf
lüb olmasını bü~bütün ıötıede bırak11ın 
bir hidise var: Tam sekiz sencdenberi 1 

8 milyon sün~üsüne dair nice efsaneler 
dinJediğimlz ltalyan ordusu, Arnavud
lukta küçük dÜ!Jmanının ka~tsında, 
kaçacak delik bulamıyor. O miitehai
ııslar, uıl bu garibenin .-ır ve hikme
tini çözseler ya? 

italyan ordusu, Yunan ordusunun 
karşısında bu hale ,.eUrse, FransRnın 
Alnıanyaya nıağlUb olma~ına dekli, hıt .. 
ti yaşayabilmesine şaşmak Jinm! 

Bunun içindir ki, şimdi etimle ilemln 
cevabını Mklediği ısual ~udur: 

- Bamblnolara ne oluyor?• 
Fa .. istler, Arnavudluktan Atlna fiıe

rine hücuma ıeçec:eklenne, tıpla ~kl .. 
den de yaptJklan gibi, ı:ene ·Roma• 
üzerine yürüyorlar: Bu FışlsUer de, 
Romaya gidenden b•!l!ikR yol biJmeıler 
mi kuzum? Tevekkeli delil: 
•- Her yol Romaya !,ı·ıkar!. 

Dememişler. 

* 
Tekzib salgını: 

Su bizdeki tekzib hastalığının ne 
salgın bir hale geldi(ini görü

.> yorsunuz ya? Nih•yet, dostunın:ı 
ve komşumuz Sovyetlerd('n tutun da, 
miotafirin:üz Von Papen'e lı.adar sirayet 
etti. 

Fakat Sovyetler, mütemadiyen keu .. 
clilerine başkaları tarafu:ıdon ve ma .. 
IUm, muayyen maksadlarla isnad olu
nan havadisleri tekılb C'dl~orlar. 

Von Papen ise, binat kendisi tara· 
fından söylenildiii bir yarıre:!tmİ A\ .. 
man ajansı tarıfından bildirilen ııöıleri 
tekzib eyledi. Bunun içindir ki, müsa· 
adesile bt:n bu iddiayı, bir .tekı.ib. o
larak kabul edemiyorum. 

Bö}le davranmanın bir Üyasi hata 
olup o1madığını kestiremiyorum: E~er 
yanlıs davranıyor.ınm, alikadarlar, IUt
(('n ikaz buyursunlar: u~uliinü öiren· 
dim ya? Bir -Tekıib• de ben ederim! 

Beygirin, o civarda oturan Baha· 
edelin isminde biri~ine aid olduC:u an- Sudan çarpıtma} 
la!l'ılmıştır. Tahkikata devam edılmek
tedir. 

tayyarecileri Avlonyayı mütema· 
diyen bombardıman etmek sureti
le Yunanlıların Arnııvudlukta Her 
lemelerine yardım etrr< .!..•rdir. 

Badoglirı Tiranda yarıa,ti 
Atina 28 (A.A.) - Mareşal 

Badoglio'nun umumi kıırargiıhını 
Tiranda kurduğu ve orada !tal
yan ordusunu yeniden tan7.İm et
men.e c1tlı~tı;;.1 haber alınm1,tır. 

Bilmem .sudan. da~ a11ker~ hare~ 
kita. müteallik lngili:r;, Ual) an 

tebJi~Tcrini de dikkatle oku)'or mu5u
nuz? İki taraftn tebliğlerinden dtı an· 
lalılıyor ki, .Sudan. da harb, henü7. 
ba~ka yerlerdeki derecedf' 'lnutmamı -.. 
Fakat. bu harekita müteallik teblillerl 
neşreden gR7.etelcrlmizd<"n bazıları he· 
men daima şu serlevhayı koyuyorlar: 

.Sud&ndaki çarpı~m&!!. 
Halbuki, harekihn mahiyetine brt

kıhrl"a, bu scrlevhayı, \Ok hafif h;r 
ta~hihle şu şekle .sokmakta büyük hir 
isabet vardır: 

.Sudan çarpısma!. 

R U G Ü N l\fatinelerden itibaren 

SARA Y S INEMASININ 
Vasi salonu •imdiye kadar j(Örülmemiş derecede emblsiz 

bir KAHKAHA TUFANİLE çınhvacaktır. 

LOR EL HARDY 

B~YDUDllQ AR1$1•QA 
TÜRKÇE SÖZLÜ 2 SAATLİK KOMEDİ 

Bu verginin ismini ve tatbik şeklini 

ortadan kaldırmalı ve tahsilini de 
Maliye Vekaletine bırakmalıdır 

Yazan: Hüseyin AVNi 

Köylülerin şik8yet ettiği mese-ı ne mevzu para ve mahsul salma
lelerden biri de, «salma~ dır. Şe· sının behemehal bu ay içinde mü
hirlerde oturan, köy iıleri hakkın- kelleflere tevzi, tebliğ ve ilAnı, ak
dıı bir fikri olmıyanlara göre cı:ıal- si takdirde bu vazifelerin zama
ma> kelimesi pek yabancı bir ke- nında yapılmamı' olmaı::;ı keyfiye
limedir. İçimizde bu kcliuıenin ifa tinin kanun hükümlerine uygun
ıle ettiği manııyı bilmiyenler ç.ok- suzluk noktasından fesih sebeble
tur. Fakat «salma> kelimeııini bil- ri araıına girebileceğinin gözönün
ıniyen köylü yoktur. Hatti\ bazı de bulundurulması li.zınıdır. Bu 
köylerde «sıılma> kelin1esi, csal· kanuni Iazıme hilifına kanunusa
gın> kelimetine bile tahavvül et- niden gayri aylarda her ne suret 
mittir.. ve aebeble olursa olsun tarhedil-

Salma, neye derler) Bunu izah mil} veya kanunusani ayında dn 
edelim: olsa köy adamları ücretlerile nıec-

3664 numııralı köy kanun\.inun buri ialerden gayri hususat için 
4 üncü maddesine göre, köyde o- yapılan tevziat ve tahsilat, §ekli 
turan köylü vatandaılar, csalmıı> hukukisini değiştirerek ,alma ma
diye bir vergi vermeye mecbur- hiyetini kaybettiğinden mUıtt~ni

durlar. Köy odasının bir heyeti, datı kanunİyesi bulunmıyan bu gi
her ailenin bir senede ne kadar bi tarhiyat ve tahsHita sureti kat
vergi vereceğini takdir eder. On- iyede meydan verilmemeın; buza .. 
dan bu vergiye mukabil, ya para, ruri )Azimeye rağmen kanuni icab
yahud ayni kıymette mal1sul ah- ları ifadıı ihmal ve lüzunılar ha
nır. ricinde salma nammı altınd~, k~jy-

Salma denilen verginin tatbi- lüden para ve mahsul toplayan
kı ıckilleri hakkında çok şıkiiyet- !ar hakkında da derhal kanuni ta
ler vardır. Vergiyi takdir eden kibat yapılması icab eder.> 
heyet azası, köydeki rakiblcrin-
den fazla para almak için ıalma- •«Salma» yı kaldırmalıyız 
yı bir vıısıta ittihaz etmi§tİr. Bu 
yüzden, köydeki büyük ve küçük 
arazi ıııhibleri arasında ıık ıık ih
tilaflar çıkmaktadır. Hatta bu ih· 
tili.flar keıkin bir ıekil alarak, 
idare Amirlerinin bile müdahalesi
ni İcab ettirmektedir. 

Salmanın tatbikı hakkındaki en 
büyük ıikiyetler, verginin köy 
halkı ara11nda ciddi farklar gö
zetilmiyerek haksız olarak tatbik 
edilmeıidir. Bazı yerlerde, fakir 
ailelerin, zengin köylülerden daha 
ziyade aalmıı verdikleri de görül
mÜ§IÜr. Bundan baıka bazı köy
lerde de ıalma mevıimsiz olıırak 
tayin edildiği için, ziraat yapan 
köylüler mü~kül mevkide kalmak 
tadırlar. Çünkü 1almanın takdir 
edildikten sonra, kuraklık, dolu 
gibi ıemavi Afetler, ziraate zarar 
verdiği halde, ıalma gene bu köy· 
iülerden alınmaktadır. 

Dahiliye Vekaletinin köy-
!ere b ir tamimi 

Dahiliye Vekaleti, bütün bu ha· 
diselere meydan vermemek, aal
mıı vergisinin i.dilane bir surette 
alınmasını temin için, bütün vila· 
yetlere bir tamim göndermİ§tİr. 

Bu tamimin en mühim bir parça
sını a§ağıya dercediyoruz: 

cSenede yalnız bir defa oal· 
ınanın tıırh, tevzi, tebliğ ve ilinı 
mutlak olarak kabul edilmış ol
duğundan 1 ki.nunuıanirle yürü· 
tüm yerine konan köy bütçeleri-

Köylerden salma diye topla
nan bu verginin tatbik şekillerini 
ıslah etmeden evvel, bu vergiyi 
kaldırmak daha faydalı neticeler 
verebilir. Çünkü salma denilen 
vergıyı tatbik etmek ~alB.hiyeti 
köy odalarına verilecek olursa, 

gene köy halkı arasındaki ihtilaf· 
ların önüne geçmek kabil olamı
yacaktır. Köy halkın~ oalma 
takdi redileceği zaman, gene hak
sızlıklar olacaktır. Köyde ekono
mik rekııbet mevcud olodukça, sal 
ma vergisi de bu rekabetin art
nıasına bir vesile teokil edecektir. 

Esasen köylüler arasından çıkan 
bir heyetin köylüden heıhangi bir 
aekilde vergi toplaması, bugünkü 
vergilerin bir elden idare sistemi
ne uygun olmıyan bir vergı siste-

idir. Hııtti. bu vergi sistemi feo

dal nizıım devrinden kalma bir 
verginin yeni bir şekil değiştirme
ıinden baıka bir şey değildır. Sal
ma ver&isi, feodal nizamın hüküm 
aürdUiü dev1rde, Sipahi Beyinin, 
daha aonra dıı mültezimino ald ı ğı 
vergileri hatıra getirmektedir. 
Sıılma ismi «:Salarya> diye Timar 
Beyinin aldığı vergiyi de hatırlat
maktadır. 

Salma vergisinin ismini, tatbik 
şek1ini, ortadan kaldırmalıyız. 
Köyden, gene köyün imarı için 
topolanacak vergileri, Maliye Ve
kaleti teşkili.tının alması 18..zımdır. 

Hüseyin A VNI 

• 

[Başmakaleden denmJ 
henüz büyük ihtikar hareketleri 
görülmüyor. Fakat bi:yle bir nı• 
yelin ilk lrunıldam~lan sezihtek
tP. olduıiundan yapılacak en kü
çük bir mÜlamahantn buna mey• 
dan ve imkin verEccğini muhak· 
kak addediyoruz. ihtiyar İmpa· 
ratorluğun enkazı eltında kalan 
Türk milletinin ıshrablarından 
terütaze doğan gene Türkiyenin 
gnyrimeıru vasıtalarla yeni b!l.rb 
ı:engin1eri çıkarmaıına imki.n ol• 
ı-:.ıadıiJnı herkese göstern1ek bir 
ıej)rn ve prensip borr.udut. lıte 
bunun için biz inkılabın kıymetli 
ç<>< ui'u bulunan yenı Vekil Müm
in Ökmenin tahsiyetind~ bu li· 
yekrti görüyoruz. Onun d,.rio 7e ... 
~i.ı ve yüksek enerjbi üstüne al• 
ciığı ağır ve ıümullii va~ifeyi mu• 
vaffakiyetle haıaracaktır kanaa• 
tindeyiz. 

Necip Ali KOÇOKA 

İtalyan hezimeti 
kar,ısında 
(Baştaralı 1 inci sahifede) 

Nevyork Times gazetesi diyor 
ki: 

cMihver tekrar bundan bir ay 
evvelki noktada bulunn1aktadır. 
Balkan sahnesinde İtalyan ric'ati 
daha ziyade artmııtır. Büyük bir 
faaliyet menfi neticeler vermiştir. 
Bu faaliyet durmamıştır. Bilakiı. 
devam edecektir, ve Hitler her
halde harekete hazırlanıyor. Fa
kat müttefik kuvvetler arttıkça da 
ha ziyade tebıırüz ediyor ki Hit ... 
ler, iki cephede karşı koyarak har 
bi yalnız başına yapmak mecburi ... 
yetindedir. Dııima önüne geçme
ie çalışmış olduğu bir vaziyetle 
kar§ılaşmış bulunuyor. 

Şiddetli bir laarruz 
Yugoslavyaya yapılabilir 

Nevyork 28 (A.A.) - Heralcl 
T ribune gazetesinde Lippman, ıu 
mütaleada bulunmaktadır: 

cMihvcrin bahis rnevzua ettiği 
yeni nizam, Almanyanın haTb de
vam ettiği müddetçe i~gal edece
ği topraklara verilen uydurma bir 
i~imdir. Bu topraklarda hiçbir mil 
Jetin kendi arzusile teşriki me!l:ı.İ 
ettiğinin tek bir misali gösterile
mez. Şimdiki intihab, Hitlerin ni .. 
zamı ile, imhaya çalıştığı eski ni
zam arasında değl, o nizam ile 
kargaşalık arasındadır. 

Nizam, bir kısmı zaptedilen ve 
diğer bir kısmı kahramanca çar• 
pışan milletlerin vücude getirmiı 
olduğu muazzam ittihad cephesin
dedir. Nizam, kanuni esaslara is
tinad eder ve kanuni makamların 
varlığını iııtilzam eyler. Ba~ka her 
hangi bir nizam, kargaşalıktır. 
Çünkü böyle uydurma bir nizam 
topların menzilini aşamaz. 

Diğer taraftan ayni gazete va .. 
ziyeti şöyle mütalea etmektedir: 

cBütün patırdılar yatıştıktan 
ıonra mihverin lehine kalacak bi
IBnço o derece ihmal edilir bir 

daki eeyrüsefer ve intizam, güç- şeydir ki, mihvere yeni ortaklar 

Bu sabahki SiS 
(Baş taralı birinci sahifede) 

]arı vapurları yalnız 7 - 8,50 arıı
sında sefer yapamamı§lardır. Bu 
saatler haricinde bazı rötarlı se
ferler yapabilmek mümkün ol
mu§tur. 

lükle temin edilmiştir. arattırma keyfiyeti hakikatte bir 
KAZALAR muvaffakiyetıizlik ifade eden bir 

Sis yüzünden limanda bazı ka.. tevakkuf devreeinden başka bir 
zalar olmuatur. Haliçte Süreyya- §ey değildir. Mihver, nüfuzu kı
paşa fabrikasının iskelesi önünde rılacak ve Yunanlıların devamlı 
bağlı duran mu§a, hüviyeti henüz muvaffakiyetleri ban devletlerin 

KARADA anlaşılamıyıın büyük bir motör mütereddit fikirleri üzerinde ha-
Sis, karada, bilhassa Köprü üs- şiddetle çarpmıştır. Musademe ne yırlı bir tesir yapacaktır. Berlinin 

tünde tesirini göstermiştir. Saba- ticeııinde Süreyya Paşanın muşu geçirdiği tevakkuf. devresi ve Bul
hın erken ıaatlerinden ;tibaren parçalanmış, motör de ıehemmi- garistanın Türkiye tarafından itti
Köprüde 2 metre ilerİ!Iİni bile gör yetli surette hasara uğramı,tır. haz edilen azimkar hattı hareketi 
mek mümkün olmadığından bura- Köprünün kapanmasından son karşısında gösterdiği endi,e, Rus
dan geçmek mecburiyetinde olan ra Haliçten dışarı çıkan odun yük yanın Balkanlarla ne derece ala
tramvay ve otomobiller herh<ıngi lü bir motör, karşıdan gelmekte kalanmakta devam ettiiinin bir 
bir kazaya meydan vermemf'k i- olan diğer bir motörle çarpı!'}mış- delilidir. Gene bu ispat eder ki, 
çin gayet ağır bir seyir takib et- tır. Sis yüzünden her iki motör de Bulgaristanın erişmek istediği hc
mek mecburiyetinde kalmışlardır. ağır bir surette seyretiklerinden def, Boğazlardır ve eğer korkula
Sabahleyin karşı tarafa geçecek musademe şiddetli olmamış ve her rı varııa bu taraftandır. Çünkü öy
arabıı ve otomobiller, araba va- iki motör de ehemmiyetsiz suret- leye benziyor ki, Hitler"in Himala 
purlarının işlememeei yüzünden te hasarıı uğrayarak yollarına de- yıı dağları tarafında parlatacak ı
Sirkeci salonu önünde birikmişler vam etmişlerdir. şık, Almanyanın Karadenizi ele ge 
ve caddeyi baştan başa kaplamış- Sie, saat 9,30 dan 11onra açıl- çirmesine müsaade eyl,.meğe, Rus 
lardır. Araba vapurları, -ıncak sa- mıştır. Limandaki vapur seferle- yayi sevkedemiyecektir.-, 
at 9 dan sonra sefere batlaclıkla· rile tahmil ve tahliye işleri ancak Muharrire göre, siyasi veya as .. 

~-~ly• 28 (A.A.) - D. N. B.: 
~•f 'Ye Nazırı Boşilof, milli mü
ı.;;~• İçin bir milyar 360 milyon 
~)~ılt taheieatı rnutazammın bir 
~tt"ı\. tl}'ı rneb'usan meclisine tevdi 
~İ)ı 1•tir. Bu tahsisat üç ıııenede te
~Y'h olunacaktır. Esbabı mucibe 
~11J

1 '•ırıda, enternaıyonal vaziyet 
~,f'l'1sile Buigaristanın miJli mü· 
'°~t~' 1 111 temin için ordu"unu knv 
•lu~·~dirmesi lazım geldiği beyan 
~ktadır. 

,•••••••••••••••••••••••••••S..lalnlsllalrl'~l~,30ii.-İııİ3~.30-İ-.iİ5,~30-vl•İıl8mdİ• •••• ı1 J rından bekleyen arabalar sıra ile bu saatten sonrıı intizama girmiş- keri şiddetli bir taarruz YugosJP.v-
karşı tarafıı geçmişlerdir. Bura- tir. vaya karşı yapılabilir . 

~ARBAROS 
Yazan : 

Ekrem Reşid Telrl<a No. 1 
40 __J 

~ 
~·ıı. ~ı.ıı Beyinin bize hiç bir yüz - ı raber kAfire kar\;ı mi.icah:?dc etmeleri 
~' "':Ydası ve yardımı olmaz. Sa.. 18zımken kiıfirle beraber olup biz~ 
~~- ~d~ğumuz ,u Ceıair, ba,ka lerı:- nice endişe ve sıkıntı veriyorlar. 
b~ :Ylık yerdi. Ben bu yeri Elbet bize bir muin ve zahir gerek
~ :~ kifir elinden aldım, yerli aha tir. İmdi ej:er beni gitmesin derseniz 
~tı. \1' 

1ndcn almadım, Nf'dcn Telme- benim bir efendim vnrdıt. Benim mu
~ı't' 'runus &vlerl bann adavet e- radım oldur ki bu viliyette oldu~um 
ı;'>li~ ~nların tanına ~Ayık . o~an ve takdirde hutbe ve sikkeyi ol efendim 
{ h..tıa~"bına ~akı~n bu ld~)um ~n· olan Padi,.hı. Alempen.ah Hazretlerinin 
\~ , • Sen hır mucahıd kırrıu!c:ın- namı teriflenne dOndürem • 

'tı.ı 1..iyade muhabbet edelerdi.. Çün Bu arzunun izharı,. Ceu.irin Türki
\ı; ~~er ~na gitme der!'"!niz. .. Ya ben ve i_mparatorluı:tu himay~ine gim•e-!<İni 
~!!:~ti r dıısman içinde niCi' eyl~~m teklıf elme{:"e bedeldi. Hızınn bu ta
~~ .... ~?-:-- Bir J(Ün ge-lec .!>k ki üıeri- lehi divan aıaM tarafındtın memnuni
~l' <ıfır]er tekrar çull11nnr.aklardır. yetle kabul edildi ve derhal Cezair 
'bitlı ~ Jı;'l1ı koyacak ku,,..v~timiz rah- iyanından mürekkeb bir heyetin mu
~ 'lt.. ard.eşimin elindeki kuvvetten rahhaa olarak İıtanbula gönderilmesi 
ı} 'it deA;ıldir, Yani azim. d;jrtistlük, karar altına alındı. 
'°'ll' ıfll liak TaGlinın yardımına tam Divanda olup bitenin hıbert dı,an
ltıq \1 arı ... Neden •ak1eyalunklm Tu- ya ıızmı,tı. Saray kapıları önünde bi-

.• 'l'tlnıesan Beyleri biwnle be· rikınlf olıın hallr, fimdi büyük sevine 

ve neş'e izhar ediyor~ 
- Ha18.!;k5.rımız gitmiyor, blıe kalı

yor ... Ya!f8!1>ın ha!Ac:k&rımız._ 

Diye bağırışıyordu. 
İ1te böylece, müst:tkil bir hüküm

darlığın aldatıcı cazibesine kapılm!k
~ı:zın. Orucun vaktilc ittihaz ctmi, ol
duğu hareketin ak~ini yaporak, Hızır 

mahirane bir siyasi hareketle kendi 
mevkiini sağlam temeller üzerine kur
mak ve Cezairl de isUlalardan emin 
bir mevk.ie getirmek yolunu buldu. 

Barbaros kardeşlerin ı:ıadık bir dos
tu olfın ve doğruluğu kAdar kahrR
m2nltğı ile de şöhret k11zanmış bu!u
nan Hacı llüseyin Reis, Ceıair diva
nının ricasını ihtiva eden arzuhali t.?Ö .. 

türecek olan heyetin rei;i tayin t!dildi. 
Hacı Hüseyin ayrıca Yavuz Sultan Se
lime Hızırın bir arizasil• , bir çok he
rliyelerle beraber dört biiyilk rüth<?li 
İspanyol amiri ve kırlıc. küle takdim e
decekti. Ayrıca da Berberistan h~k· 
kında mufassal bir muhtını götürmek
teydi. 
Kü~ük bir adanın, ufacık bir çöm· 

lek~i tezgihında doğmuş, hüdayi nabit 
büyümü, olan alelAde btr ıipahinln oğ
lıı, zamanın en mua"Zzam, en nluhte -
şcm hükümdarına, koca impal'atorlu .. 
ğuna UAve edcccJ; yeni bir taht hedi· 

................ ..;,.....___...,.;,,,., __ ,.,,_ ______ _,.. __ ........ _________________ .....,. 
ye ediyordu ... 
Hıurın bu hareketi, Ya·ruz S\lltan 

Selimi !evkalide memnun etti-. Bilmu
kabele Barberosa SRncak ve berat ile 
bir çok harb malzemesinden başka bir 
murassa kılıc, bir &ırmalt kaflan ve 
beylerbeylik aHlımeli olan tuğu ıcön
d<'rdi. Padf-:;ah ihsanlarını götünncğe 
gene Hacı Hüseyin memur edildi. 

Bu seyahat için hazırlanmış olan 
dört parça gemi, yola cıkmadan evvel 
İl!itanbuldaki Venedik ıenrinden bu ge
milere taarruz edilmeme~J için bir 
mektub istendi. Bu mektubu havi o
larak Hacı Hüseyin yola çıktı. Bo~az. 

ları gecip Mora :!!ahillerinde Koron ka
lesi açıkl:.nnda bulunduğu rırada kar
şı!iiına ı::ekiz kıt'a Venedik kadirl!l'.;ootı 
ç1kb. Türk gemileri kaptanlnrı uzak
laşmak niyetindeydiler. Fakat Hat'ı 
Hüceyin böyle bir hareketin blr takibi 
ve bir çarpı~mayı intac f:deccğinl tlü
.şünerek, elindeki Vrnedik elçisinin 
mPktubu !'layesinde Venediklilerin ta
arruzuna uğramıva<"'klC'rını ileri rlir· 
dü. Gemilerin yolu kesildi. Hacı Hü
~evin indirilen blr sandala bınip Vene
dlk Amiral kadirgasına glttl ve Ami
ralla görüıUi. 

Amiral Hacı Hüseylni bilyük bir 
nezalteUe kebııl etti vı kendillne bir 

çok ikramda bulundu. Sefirin meklu- İstanbuldan gelen bu şiddetli iht.Qr 
bunu iyice okuduktan sonra: Uzcrine Venedik hükilırıeü bermutad 
•- Sizi Modon'a kadar götürmek ~]işe düştü. Zaptedilmiş olan dört 

bizim vadfemizdir; eğer bu sularda sı- Türk k&diq~a!l:t dPrhal AvJonyaya p-ö
ze bir zarar gelirse, mes'uliyet bize türüliip m8halli hülOmete teslim edU-
aid olur ... • di. Alın8n e~irler de iade edildi. 

Dedi ve bu hususta emirler saldı Gemiler tekrar 'btanhula geldi. Bu-
Az ıonra Türk ve Venedikli gemlleri rada yeniden donatılıp mab:E'meleri ta
beraberce yola devam ettiler. Fakrıt mamlandırıldıktan sonra rc.ıe Cezaire 
bu dostluk pek çok sürmedi. :Modon müteveccihen yl"Jla çıketrıldı. Böyl~ 
civ11rına yaklaşılaca;tı sırada Venedik- Hacı Hü!'"cyin Ce7.ake tt:'kı-ar F(<"lebildl 
tiler Türk kadirgalarına an!111n hü- Avdetin! müte0k1b ilk cun1a ııı:öni.i 
cum ettiler. Baskına u~rayan dört Türk Cezalr 11halioı;I namazdqn evvel sarav 
kadirR'.ıı.sının mürettebatındAn pek a:z meydannıa davet edildi. !faik hrnü:z 
kimse kurtulmala muv<"ff:lk oldu. Kur gelmemlfli kJ muhafız alavı, mevkiini 
tulanlar da Hacı Hüo:eyi1'1n bulundu~u i•s;tal etmiıti ıfe:vdan ve civar sokak
gemi efradınd~nd1. Zira bu gemi .sahile. 1 lar dolunc.a İstanbuldan ttelen ferman, 
vaktn bir noktıda karaya otu.rmu•tu yük.sek ıııe•le okundtı. Bu fermanda 
Faksl bayatlannı ~clükle kurtRrabi- Yavuz Sultan Sfolim Cezılir dh·an1n1n 
len bu efradın ilttrine VPned\khler rlcA~ını kabul ederek hutbe ve ıikke
top ateşi açhhır. Bu yüzden de bir çok nln kendi n11mına okunup ba!'"ılmamı.a 
Türk IZf'micisi orada mecruh ve f("hid miiSAadf' ettHH .v.ihi Hızıra Bevlerbeyi 
oldu. Dilter gemilerin mürettebatında., paye~i tevcih ederek onu Cez.air "·a
yalnız üç ki-$1 kurtulabilml~tl. B11nl11r tisi ta:vln ediyordu. 
da Venf"dikliler tarafından e11r ('dildi. Bövlece Cezair Türk imp::ıratorluğu-
Hacı Hü!leyin İstanbul& avdet etme· nnn bir cüz'il olmuş bulundu. 

ite muvaffak olup bu vak'ayı lizım ge- Bir tek a~ıı.:dan yükselir 5i:lbl ıe
len makama arzettikten sonra Ve:ıut- vinc dolu nidalar. sab::Jhtn thk hava
dik hük\ımetlne tiddetli ihtarlar gön.. sını titretivor, aı:keri bandol~rı ça -
derildi. 4Seri tarziye itasilı geınılerin lıvor. kale tnnll\rı onlar11 Cf'""lı Vf'rl ~ 
iadeob btenlldi. yordu, Ayni zamanda bütün ev-

lerin cephesi bayraltlar, seccadeler ve 
Yetil dallarla Stlsieniyordu. TelAştan ör 
tünme~ ununnuş kadınların açık b~•
lt.n pencerelerde görünüyordu, Me-

1Prret dolu halkı istiaba sokaklar kifi 
gelmiyor, halk orr.uz omuza akın ed\· 
yordu .• simalar pürneş'e, insanlar bir .. 
birini tebrik ediyor, tıpkı bir bayram 
1:ününde gibi.. Şevk dolu sesler, gene 
se"ler, ya•h sesler, muhtelif Jehc;-eler 
birbirine karışarak şehrin bir kapısın
dan öbür kaptsına uzanan bir uğultu 
halini alıyordu ... 

Cenine sarayının ilzerinde i"'tanbut ... 
el.an gelmit olan ihtişam do.u yeni san
cak dal~alarııyordu ... 
Sarayın cümle kapı!;! Ö'lilnde baJı

rışmalar, sevine nidalan her taraftan 
daha kuvvetliydi. Halk mühim bir kar 
gaşalıktan acınra ikiye bölündü. Açı .. 
lan yoldan Cf!7.air Beyinin muhafızla ... 
n Uerilrmeğe başladılar. 

İşte Cezair Beyinin kendisi! ... Ü7.e .. 
rinde sumalı kaftan var... Cezair 
hükümdarı Hızır Bey cuma namazını 
eda için camie gidiyor ... 

Herke!I onu görmek, on.ı sevine do
lu sesini duyurmak istiyor ... 

LArkuı nrJ 
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1 RADYO GAZETESİ 1 

Ankara radyosunun dün 
akfamki neşriyatı 

s p <O ~ 

Güreş hakem 

kursu 

1 fşiKAYETLERI ı ı.._ _u_c_u_z_ı_·L_A_N_L_A_R_ıı 
Sinemalarda maline ı· A I 1 ııazetesinde Kiracı rumuzuna mck -

• İtalyanın vazı· 

yeti vahim bir 

hale • • 
gırıyor 

[Baştarafı 1 inci uhifcde) 
büyük bir müdafaa sathında vazi· 
fe alan birer er gibidirler. 

Şehrin emniyetini arttırmak i
çin ziyaları karartıyor, memleke
tin talihini aydınlatmak için ışık
lara maske koyuyoruz. 

İspanya Mihverden 
uzakıa,ıyor 

Dünya siyasi vaziyetini gözönü 
ne aldığımız zaman Almanyanın 
yeni nizam kurma teşebbüsünün 
ıuya düşmüş olduğunu görü
rüz. Berlin gazeteleri, artık İspan
ya Hariciye Nazınndan bahsetmi
yorlar. ispanya mihver için kaybe
dilmiıtir. Buna mukabil ispanya 
lngiltcre ve Amerika ile ticaret 
müzakerelerine giri~miştir. Çünkü 
kışın yaklaıtığı bugünlerde İspan
ya. bazı maddelerini ve ezcümle 
portakallarını satmak. buna mu
kabil, yiyecek maddeleri almak 
mecburiyetindedir. 

lngiltere ve Amerika lspanyol 
mallarını almağa karar vcrmışler
dir. Bu haber ispanyanın üçlü pak 
ta iltihaktan vazgeçtiğine kat'i bir 
delil olarak görülmektedir. 

Fransa da Mihverden 
uzaktır 

F ransanın vaziyeti Üzerine tesir 
e den iki oey vardır: Biri İngiltere
nin mukavemeti, diğeri İtalyanın 
mağlubiyeti ..• 

Bu iki tesir altında mihverle tııi
yaset birliğine yana§mıyan Fran
tııa, Almanyanın sert muamele yap 
ması neticesını do~urmuştur. 
L oren'den Fransızlar çıkarılmağa 
baılanmııtır. Bu hadise Vichy hü 
kUmeti tarafından prott-!lto edildi 
ve efki.numumiyede derin tesirler 
yarattı. Buna karşı Almanlar ted
birlerini ıiddetlendirdiler. Bu his· 
ıi tahrik eden sebeblerden biri de 
kıt münaıebetile iaşe zor?uklarının 
ba§aöatermeğe başlamı, olması
dır. Fransada nüfus başına ayda 
bir kilo ıeker verilmektedir. Norl 
veçte buğdaya balık unu karııtırı· 
!arak ekmek yapılmaktadır. Ru
manyada bile iaıe zorluğu çekil
mektedir. Bu kıt Almanyanın kar 
ııla§acağı en ehemmiyetli mesele 
İfgali altındaki memleketler hal
kının iaıesi meselesidir. Bu mem
leketler için en rahat olanı Al
manyanın kendisidir ve bunun se
bebi de Almanların işgal ettikle
ri memleketlerde buldukları bü
tün ıtokları Almanyaya nakletmiı 
olmalarıdır. 

Balkanlarda sükunet 
Şarki Avrupaya gelince: Bura

da mihver politikası Bulgaristan 
üzerinde durmaktadır. Gerçi Bul
garistan ıimdiki halde üçlü pakta 
iltihaktan vazgeçmiştir. Ama Al
manlar bu kararı nihai olarak ka
b ul etmiyorlar. 

Bulgaristana yapılan telkin ln
gilterenin Dobrucayı tanımıyaca
ğı idi. Böyle bir şüpheyi ortadan 
kaldırmak için İngiliz Hariciye 
müsteıarı, Avam Kamarasındaki 
beyanatile Bulgaristana bu husus
ta teminat vermiştir. Bu temina
tın akisleri hakkında henüz bir ma 
lumat gelmit değildir. 

ltalya atefe neden atıldı 
Haber verildiğine göre lıalya· 

nın Atina elçisi Crazzi ve Atina
d aki ataşemiliteri, ltalyaya döner 
dönmez tevkif olunmuşlardır Har 
bin baıında ltalyan sefirinin ver
diği yanlış malO.mat neticesindıı: 
b u teşebbüse girişildiği bildiril
miıti. Eğer bu haber teeyyüd e
d erse rivayetler doğru demektir. 
~ ftalyanın vaziyeti vahim bir ha
le ~irmeğe başlıyor. 

İngiliz tayyarelerinin bombar-

Güreş Federasyonu Ankara, İstan
bul ve İzmirde birer hakem kursu oç
mağa karar vermiftir. 

Ankaradaki kursu Federasyon reisi 
Tayyar Yalaz. İstanbuldakini Sadull_ah 
Çi!tçioğlu ve İ!'l'mail lüıkkı Vefa, Iz
mirdekini de Saib ve Nuri idare ede

ceklerdir. 
Kurs, faaliyetinJ bitirip, mezunlarını 

verdiıti -vak.it güref mfuıabakalan lı
sanslı kurs meıunları tarafından ida
re edilecektir. 

Uype•t gelmiyor 
Kanunuevvel !'lonlannde üc maç yap

mak üzere tehrimize geleceğini bilctr
diğimiz Uype,t futbol takımtnd~n a
lakadarlara gelen bir tel~afta, bu se
yahatin dünya ahvali dolayısile ya
pılmasına imkan bulunamadığı bildiril
mektedir. 

Mekteb maçları 

baflıyor 
1.-Iektebliler ar3ıınndalci futbol m~çla

nna cumartesi günü Şeref ve Karfı-
1tümrük sahalarında başlanacaktır. 
Maçlar kırmın ve beyaz olmak üzert" 
iki küme teklinde olacak ve on yedi 
haft.a sürecektir. 

dımanı, Yunanlılar tarafından te
barüz ettiriliyor. İtalyanlar harbin 
ilk günlerinde İngilterenin Yuna
nistanı yalnız bıraktığını iddia et
mişlerdi, halbuki artık bundan 
bahsetmiyorlar. Çünkü ne müspet 
ne de menfi bir §ey söylemek iş
lerine gelmez. Yardım etmedi de
seler, Yunanlıların yardımsız ken
dilerini mağlUb ettiklerini anlat
mı§ olacaklar, yardım etti, dese
ler, o zaman da İngilterenin iste
diklerine müessir yardımda bu
lunduğunu meydana koyacaklar. 

Suriyenin vaziyeti 
Suriyedeki Fransız fevkalade 

komiserinin değişmesi ali.kayı çek 
miştir. Almanlar tarafından Paris 
polis müdürlüğüne getirilmiş o lan 
Kiap, Suriye fevkalade komiserli
f."ine tayin olunmuştur. Kiap sağ 
cenahtandır. Bu tayinde bir mana 
var mıdır) Yok mudur? 

Kiap Korsikalıdır. lıolyanlara 
düımandır, bu sebeble lıalyanla· 
ıın işlerini kolaylaştırmak için Su
riyeye gidemiyeceği ıöyl~nmekte

dir. 
Mısır ve Filistinde bulunan lnA 

s;ilizlerin Suriye ile yakından ala
kadar olduğu malumdur... Do
nanması haıara uğradıktan sonra 
İtalyanların Suriyede yerleşmesi 
ümidi azalmıştır. Esasen İtalyan 
mütareke komisyonunun bir şey 
elde edemediği Mı11rdan gelen ha 
berlerden anlaıılmaktadır. lıalyan 
mütareke komisyonu mağlUbiyet
ten sonra Berut sokaklarına bile 
çıkamıyacak hale ge l miştir. 

Yunan harbinde 
vaziyet 

Yunanlılar bütün cephelerde ta 
arruzlarına muvaffakiyetle devam 
etmektedirler. Şimalde Yunan kıt
aları Elba!lan - Ostruva yolu üze
rinde ilerlemektedir. 

Magriçya dağlarını aşan Yunan 
lılar Timoriçya dağlarına varmış 
bulunmaktadırla~. Bu mıntakalar
da yollar dağlık olduğundan ha
rekat yavaşlamıştır. İ talyanlar bu 
mıntakada mukavemet etmeden 
çekiliyorlar. Bu çekilişin Berat şoh 
rine kadar devam edece$ti muhak 
kak değildir. lıalyanlar bu ıehrin 
şarkında mukavemet edeceğe ben 
ziyorolar. Pindos'da vaziyet Yu
nanlılar lehindedir. Yeniden bir 
miktar esir ve ganaim alınmı}tır. 

Pomeri ve Ergeri' de İtalyan 
mukavemeti devam ed iyor ve İ
talyanlara takviye kıtaatı geliyor. 
Yunanlılar da aldıkları t~kviye kı· 
taatile taarruzlannı tiddetlendir
nlektedirler. 

Cenubda on birinci ltalyan fır
kasına mensub kıt'alar adeta mu
hasara halindedirler. 

Alınan rakamlara göre harbin 
başındanberi İta1yanlann yirmi iki 
bin kişi esir ve zayiat verdiklt-ri, 
ve yetmiı beı bin kiıilik bir or
dunun bozguna uğratıldığı sabit 
olmu§tur. 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tarihi macera Yazan: Teırlka . t.ıo 
romanı ZIYA ŞAKIR 40 __ ____..;___ _ ___,, 

ÇeldJip memleketlerine gidiyor - ı seyd.ı . 
lar ... Bu &idişle, kime kumanda e - Ha :ıı Bey, g:ururunu.1 rencide (dil
deceğim?. Askersiz kumandanlık, gü- mesine tahammül edümPdi. Bırdenbi-
lünc bir teY olmaz mı?.. re imparatorun sözünü ketierek: 

Diye. rrurıldandı. - Haşmetmeah~- Fvveld tıınu ar-
Mihail. birdenbire cevab vermiye- zedeyim ld. ~rE>nırdş bir vaziyette 

rek , yerine geçti. Arkahlında bı..iyük delilim .. bence, gı.tc~ntnen~ bir r.ıa
bir altın kartal itlemeli 4eniş koltu- nası vardır. V~ giicPnf'n ler, hi~lerıııi 
iuna yerleşti. Halil Beye de. karşı- kalblerine Ji!;Ömen iciz ina.nlardır. 
aındalti koltuğu gösterdi. Çok tükür, iclz vaziyet~e oJmadığım 

- Buyurunuz. Oturunuz da, ko- gibi menfaat pe?inie koşan bir insan 
nuşalım dostum. da delilim. 

Dfl:li. Ve Halil Bey oturduktan son· 
r a sözlerine devam etli: 

- Sizi, haksız bulmuyorum. Fa -
kat. bütün azizler üzerine yemin ede
rim ki '.'!İzi gücendiren me«:eleye, he
nüz •imdi vılkıf oldum. Biraz evvel 
kapıdan çıkan PAnoii, eğf"T bir mü
naı.ebc-tle liZclt'n b::ııh••.•tme:;eydi.. ve 
•izi giıcendiren tebebi izah eyleme -

Evetiama_ "enernl A!ek:!<iyos 
beni büyü bir h.ak·;ıı.lJi''a alet_ etmiş ... 
Ben, b11n tamir etr.ıck isterım Ha
lil Bcv. 

- Geçti. Ha~mel(>f'nah!. 
- Niçin? .. 
- Şunun i~in ki., o hak~ızlığı he-

df"f ('llO!"l tııılih si ı Türkupollar, artık 
dağılıp gitmişlerdir, 

' rayan ar tubla müracaat. (5) 
Saatlerine riayet * iş anyorum - Eski ve yeni yazılan * Sabhk kirııi~ ev - Bcşiktaşta Ha~ 

mükemmel bilirim. Uzuo zaman tı- sanpaşa caddesınde 37 numaralı ikı edilmiyor caret sahasında çahşbm. Bonservta• katlı ve iki bölüğe kabili tefrik karKir 
lerim vardır. Taşraya da ~debillrlm. ev satılıktır. Görmek için içindcki
Arzu edenler Hakikat gazetesJnde lŞ lere, konuşmak için İnhisarlar Umum 
rumuzuna mektubla müracaatlerl. (1) ?.lüdürlüğü Neşriyat şubesinde Hilmid * Gene bir bayan le: anyor - Eski ve Ören'e müracaat. (8) 
venJ Y&Zllan biJi.,r, Daktilo yazabilir. * Pan.."iiyon aranıyor - Aile nezdin
Taşraya da gider. VerlleePk maaŞI de mobilyalı bir pansiyon aranıyor. İs
blldirir mektubla (Hakikat) a:azete- tanbul ciheti tercihdir. Hakikat J(aze
sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) tesindc E. S. rumuzuna mektubla mü* İş anyoru m - Ona derecede tah- racaat. (30) 
silim vardır. İdare işlerinden anlanm. * Satılık k8rıir ev - Balat. Hı7.ırca
Bonservüı:lerim vardır. (Hakikat) "8- vuş mahallesi Merdivenli yokuşta No. 
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla (11) kir$!İr ev satılıktır. Galata Tünel 
müracaat. (3l yan sokak Gül han No. (13) ya2.1hane* Bir muhasebeci ls anyor - Usulü de Bay Şükrüye müracaat. (12) 

Beyoğlu Tarlabaşında oturan Lütfi 
Coşkun Eren isminde bir karümizden 
aşağıdaki mektubu aldık. Aynen ya:u
yoruz: 

·Bazı semt sinemaları gece matinele
rine ilin ettikleri saatlerde başlama -
mııktadırlar. Evvelce bu sinEmaların 
son matineleri 9 da idi. Halbuki filme 
9,15 te hatta bazı zamanlar da 9.25 te 
başlanıyordu. Son vaziyetler üzerine 
sinemalar gece matinelerind~ değişik
lik yaparak saat 8 de başlayacaklarLnı 
ilin ettiler. Fakat dün akşam gitbğimiz 
bir sinema gene 8,20 do baş!adı. Vakit 
\oe zamanını sinemanın ilanına göre 
tanzim eden halkın fuıuli yere 15 - 20 
dakika h<!klcmesi hoşa gidecek bir~y 
değildir. Her memlekette üzednde has
sasiyelle durulan bu prensip işi bizde 
neden ihmal ediliyor. Sinemaları kon
trol eden makamın nazarı dikkntini çek 
menizi rica ederim.• 

Hakikat: Sinemalardaki sıhhi vazi
yetlerle tehlikeli anlar için alınacak 
tertibatla yakinen meş~l olan Bele -
diyemizin bu basit meseleyi de kökün
den halledeceğine eminiz. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 

~ ME!R<A K lb D ~ 
i ~EV lbEIR< i 
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Teneke ile verilen 
balıkyağı 

Amerikadaki hayvanat bahçelerinden 
birinde bulunan güzel bir pelikan, Iev-

muhasebe ve muhabereye aşina. ıran - Miiteferrik 
sızca bilir, tecrübeli bir muhasebeci it 

anyor. İdari işlerde de c:alışabilir. refe
cans verir. Arzu edenlerin Hakikat T K 
rumuzun~ mektubla müracaatlerl. (13) 

İşçi Arayanlar 
* Bayan aran ıyor - Bekir bir bavın 
ev işlerini idare edecek işten anlar bir 
bayan aranıyor. Hakikat gazetesinde 
T. R. rumuzuna mektubla müracaat. 

( 6) 

Satılık • Kiralık 
* Satılık soba aranıyor - Antrasit 
vakan s11t demir bir soba satın ahna
cakbr. Satmak lsUyenlerln (Hakikat) 
~a7etecıinde A. T. rumuzuna müra -
caatlerL (71 * Kiralık ev aranıyor - İ!Crtanbul ci
hetinde iki. üç odalı kiralık ev veya 
apartıman dairesi aranıyor. Hakikat 

* Piyano dersi veriyorum Nota 
veya pratik olarak çabuk öıl'retlrim. 
Fiat ehvendir. Hakikat ~aıeteslnde 
(Piyano) rumuzuna mektubla müra
caaL (32) 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBASI DRAM KISl\UNDA 
Gece saat 20,30 da 

Ayak Takımı Arasında 
KOMEDİ KIS~UNDA 

Bu ak..<am saat 20.30 da 

DA D 1 

- Her şey taklid edilebilir amma -• 
Bir buçuk asrrdanberl tek 

rakibi çıkmıyan meşhur 
• 

HAC 1 BEK 1 R 
MAMULATI MÜSTESNA 

Aded Liralık Lira 

1 2000 -2000.-

3 1000 - 3000.-

z 750 -1500,-

• 500 - %000.-

a 250 -2000,-

35 100 - ssoo,-
80 50 - 4000,-

300 20 -6000.-

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

talihinizi de denemiş olursunuz. 
Ke$ldcler: 4 SubaL Z Mayu. 

1 Aiustos. 3 tıdnclteşrln 
tarlhlertnde yapı lır. 11 

Kumbaralı 9e kumbara.sa besab· 
lannd• en u 50 Urası bnlu .. 
nanlar kur'ava dııhil edilirler• 

--J ) C ................ --='s=ta=nb~u_ı _B_e_ıe_di=ye=s=i =İl~a_nı_ar_ı __ 
_,) Yıllık kirası 

~let Demiryolları İ. U. Müdürlüğünden: 

-.1' •.:ı • ·iN 
~J ~,"f! .. r 
f: :' - .. ~ 

Muhammen bedeli (1030) lira olan 1000 aded Porselenden tevzi kutu.sile 
3000 aded porselen entereptör 6 amperlik (6/ 12/1940) cuma günü saat (11) 
on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (77) lira (25) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona 
müracaatleri lazımdır. 

Bu işe aid farlnameler Komlsyondan parastz olarak dal:;ıtılmaktadır. (11022) 

kalade zayıflamışbr. Zafiyetini önle- Gayr" m k 1 Satıs 
melt: üzere ona balıkyağı verilmektedir. 1 en u 
Bu balıkyaf;J teneke ile boğaundan a- ' 

ilanı 
kıtıımakıadır. • • İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
624 Saatlik proıeksıyon Villu oğullarından Osman Nurinin 2{)215 hesab numarasile Sandıaımızdan 

1939 - 1940 ıinema sezonu içinde Bir- aldığı (175) liraya kartı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver
leşik Amerikada gösterilmiş olan filim· n1ediğinden hakkında yapılan takib üzerine 3202 No.lı kanunun 46 ncı mad
lerin sayısı 643 tür. Bir sinema mu- desinin matufu '° ncı maddesine J(öre satılması icab eden Şehıadebaşında 
harririnin tetkiklerine göre bu 643 fil- Camcıali mahallesinin Vezne<:iler Tramvay caddesinde 670 ada, 34 parsel ve 91 
min göıııtt-rilmesi için 37,47.l dakika far- eski, 89 yeni, en yeni 21 No. k3.rli(ir dükkıinın tamamı bir buçuk ay müddetle 
fedilmiştir. Yani 624 saat ve 35 dakika.. açık arttırmaya konmuştur. Satış Tapu sicil kaydına "'öre yapılmaktadU'. Arttır
yani 26 gün!.. Hatta 26 günden de maya girmek istiyen (70) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bi-
fazla... rinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Bu filmleri sırasile 8eyreylemek is- Birikmiş bütün verli(ilerle belediye resimleri ve vakıf icare'.'li ve taviz 
teyen bir sinema müdürünün günde bedeli ve tellBliye rüsumu bon:luya aiddir. Arttırma şartnamesi 2 12 940 
sekiz saat olmak üzere 7R gün film sey tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İı,ı,leri Servi!'indc 
reylemesi icab eder... Yeni iki buçuk açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu malUmat da prt
ay ... Buna daha doğrusu ·Sinema Maw namede ve takib doo;yasında vardır. Arttırmaya ~iş olanlar, bunları tetkik 
ratonu• derler... ederek satılığa çıkarılan J{ayrimenkul hakkında her ~vi öj{renmit ad Ye 

telakki olunur. Birinci arttırma 21 / 1 :941 tarihine mus.adif sah RÜnÜ CaıZ:alMichel Morgan Holivudda oğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ve kadar yapılacaktır. Muvakkat 
Fransız filmlerinin bu yeni fakat 

kudretli yıldızını tanımıyan yoktur. 
İşsiz J{iiçstiz 8oknklard.1 dolaşan Frttn
sız artistleri araHnda gene en talihli 
bu gene yıldız çıkmıştır. Holivuddan 
çağırılmıştır. Orada filmler çevirecek
tir. Zaten ~fichel Morgrı.n beş sene
denberi İngilizce dersi almakta idi. 
Bu lisanı şimdi gayet mükemmel ko
nuşmaktadır. Yalnıı; Amerikan ak.-.;anı
ru Öğrenecektir ki bunu da kısa za
manda başaracağı ,üphesizdir. 

r ABONE ŞARTLARI ' 
Türkiye l(fn : 

Bir aylık 
Üç aylık 
Alb avlık 

Senelik 

150 
400 
750 

Kuruş 

• 
• 

• 1400 • 
YabanCl memleketler için : 

Üç avlık 800 Kuruş 
Alb avlık 1450 • 
Senelik 2700 • 

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
Necib Al! KU ÇUKA 

Umum netriyatı idare eden 
Yazı ı.ıerı Müdürü: 

Cemal Ha:tkkı SELEK 
Basıldııtı yer: 

ihale yapılabilmesi icin teklif edilecek bedelin tercihan ahnma~ı icab eden 
gayrimenkul mükellefivetile Sandık al~cağını tamamen Re<:miş olma!>ı şarthr. 
Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 5 '2 ·941 tarihine 
mu~adif çarşamba Jttinti avnl mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıla
caktır. Bu arttırmada ıtayrimenkul en çok arttıranın üı:;tünde bırakılacaktır. 
Haklan Tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahible
rinin bu haklarını ve husu5ile faiz ve maııarife dair iddialarını Hin tarihin
den itibaren yirmi ıtün içinde evrakı miisbitelerile beraber dairC"mize bil
dirmeleri 18.zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş ol<\nlarlA. h:lkları tapu 
sicillerile !'iabit ol~u tınlar satıs bedc1inin ~ylı:ıı:masınd::ın haric kıtlırlar. Daha 
fazla m:\lUmat almak isteyenlerin 381403 dosya numarasile Sandığımız 
Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilS.n olunur. 

. 
D 1 K K A T 

Emniyet Sandı~. Sandıktan alınan Jtavrimenkulü iootek «Öcıtermek bte
yenlere muhamminlerhnizin kovmut oldu~u kıvmetin % 40 nı tecavüz 
etmemek üıere ihale bE-delinin yarısına kadar horc vermek suretile knl:.vlı'k 
J?Östermektedir. (11295) 

( • 
Vakıflar Direklörlüi:ü İlan~ Kadıköv 

\... 
Semti Mahallesi Sokağı Numarası Cinsi Aylık kirası 

L.K. 
Üsküdar Selimi ve Selimi ve 19 Dükkin 1 00 
Erenköy Kozyatağı Üsküdar 65 /1 Oda, ahır ve 

ahşab ev ı 

13 1 ve arazi 5 00 

\... Cumhurivet Matbaam 

Yukarıda cinc;,i ve ınevkileri yazıh yerler 31 /5 ·941 sonuna kadar müddetle 
kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İhale Itri 6 '12. 9-10 Ji!:Ünü ,;aat 

) 14. tedir. İsteklilerin Müdürlük Akarat kalemine müracaatlf'ri. {11196) 

- F;ıkat. siz .. a~ıl h:ık sahibi ş,jz 
değil misiniz? 

- Haımetpen.nh!.. B·~n. büyüklerin 
sadakalarile geçinmeyi aklından se· 
çiremiyecek derecede mağrur bir 
(Türk) üm. Siz ban.a, ücret mukabi
linde bir vazife tevdi f'ltiniz. Ve ay
lık ücretimi de verdiniz. Bundan 
başkR sizden hiç bir şey beklemem. 
Verseniz de kabul ttmem. 
İmparator, durdu. 1Ialil Beyin çöı

lerinin içine bakıyordu. Ve bu ı;:öz
lerin mağrur ifadc~i karşısında, adeta 
kı.içüldüğünü hiıu;cdiyordu... Kolla -
nnı ınu!'laya dayayarak~ Halil Beye 
doğru etildi: 

- Halil Bey!.. E:!Ki iki dost ~ibi 
kohuşmuyoruz... H11 buk.i bu gün, 
her z.amandan daha fnzla. o dcstiuğa 
ihtiyacım var. Bi•ıyor musunuz ki, 
ne kadar mü!'<.küı bir vaziyetteyim ... 
Utinle:i buradan k'Jvdu .~umuz i~in 
(Papa) hazretleri. ateş sa('lyor. Av -
rupanın bütı.in Latin devlet ve nıil
letlerinden bir ord'ı teşki! ederek 1ü
Zt"rİmİ7P gelmek ı·,tiyor. H:llbuki. biz, 
böyle bir orduya muk:ıvemet edecek 
halde de~ili7: ... Bu hiicumu durdur -
mı:ık ve imparatorlu,:(u kurlarmnk i
çın, Papa ile gizli..:e muhabere ettim. 
Şurk ve gaı·b kiliselerini birleflirtrek, 

onun ruhani riya5ctini kabul ve tas· 
dik P...mek IBl.cdim .. Bu d ... fa da b;Lın1 
Patrik ayaklanmış, bütün papaz -
ları etrafına topk.mıı .. Aleyhinde ha
rekete kalkışmış.... ~ıe~elcnin asıl 
~arib ciheti şura!'ı ki, bunların ara
sında, (İznik) ten (~'l'lnisa) ya s\.ı.r
düğümü.ı wbık Patrik 'vuvıınos da 
varmış ... Ne dersi, bu iflere Halil 
Bey? .. 

Halil Bey, omud<>rını kaldırdı. Boy
nunu bir tarafa btikerck, tek bir ke
lime mırıldandı: 

- Bizans!.. 
İmparatorun çehrC'sinde acı bir i

fade belirdi. Ağır ajjır başını ıalhya
rak sözlerine devam etti: 

- •çok güzel.. peK çok güzel.. taın 
manasile cevab verdin, dostum... Bi
zans.. bu kelimenin k:ırşı!;ınd.ı hiç 
bir mantık kalmaz ... ZRt'!tl şimdl, biz 
de mantık arayac~k bir zamanda de
ğiliz ... E, söyle bakalım H:ılil Bey, bÜ 
papazlara ne yapabiliriz? .. 

Halil Bey, ayai:a kalktı. EJ:P:-ini 
serbeMçe mcısay::ı day;ıdı. 

- Haşmetmeab! .. Bizrıı1" kelime~ini, 
ecl acı söyledikten ~onra, artık Bi
zan~ın mukaddcratile meşgul olma
ya lüzum görmüyorum . Birnns kale
iini Latinlerden fetheden Çezar ve 

generalimizin, bu hususta benden drt
ha faydalı tavsiyelerde buluııabileceği
ni zannediyorum. 

- Halil Bey! .. Yoksa, Deni terk mi 
ediyorsun? 

- Haşmetpenah .. bu vaziyete, isterli
ğiniz manayı vermekte muhtarsınız ... 

- Anlamadım. 

- Anlaşılmıyacak bir ~ey yok Hnş-
metpenah... Siz. Bizanslıların iMpara
torusunuz ... Ben ise, kılıcından b..·şka 

hiçbir efendisi olmıyan l::ir (Türk) fun .. 
Vaziyet, bundan ibarettir ... 

* İmparator Mihail'in rica ve ıırarları 
t.amamile boşa gitmişti. 

- Artık ben, bu nankör muhitte ya
şarrwım. 

Diye son kararını vermiş olan Halil 
Beyi bir türlü fikrinden vazgeçireme
mişti. 

Cesur, sadık, fedakar ve kendis.ini en 
büyük muvaffakiyctlere kavu~tunnuş 

olan bir dosttan ayrılmak. imparator 
Mihail'in üzerinde, çok fena bir teııir 

yaptı. Adeta, manevi kuvvetleri tama
mile sar .. ıldı. 

Halbuki, o kadar büyiik iki trhlike 
karşıcıında idi ki.. bunhı.rla mÜcRdPleye 
ıtirişebilmek için; herşeyden evvel, çok 
kuvvetli maneviyata ihtiyac vardı. 

İlk teminat 
1 senelik 1'iıt 

1,35 Kapalıçarsıda Divrik sokağında 21 No.lı diik 18,00 

500,00 37,50 
(1 - 3 sene müddetle) k 119~ 
Büyükd_erede Piyasa caddesindeki Bey~zpaf1 ,ıoe mile maruf kazino ve deniz banyo yerı ( 
müddetle) .,ıııı 

Yıllık kira bedeli muhammenelerile ilk teminat miktarlan yukarıd;:ı ~tf 
ftayrimenkuller hizalarında Rösterilen müddetler için kiraya verilmek. fl1 [6l 
ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt "'e l\ftlil ı.t ti 
Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 2 12 ·940 pazartesi J!{inü !';:ıat ]c.tl-1tı~ 
Da.imi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk tPminıı.t makbuz vf"ya rn:ı(9-"' 
larile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. ~ 

ı"--r ist. KnmulanlıP.:ı Satınalma Komis,,onu ilanları) 
.. ~~~~~-==-~~~~-------=-=-=-=-~~---~~_..,.- ~ ,ı.~ 

Askeri ihtiyac iç.in 3uf ! 1 '940 günü aşa~da yazılı vem maddeleri. p.:ı~li~ 
satın alınacaktır. Şartnameleri herp;Un Komi!'ivonda J{Örülebilir. J ... te ttt" t 

belli gün ve saatlerde kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda J{oıTl~11~) 
Satınalma. Komisyonuna Relmelerl. 

Cinsi Mikt:lrı Muhammen B. Kat'i T. İhA 18 

Ton Lira K. Lira K. S. p . 
Yulaf 150 15000.00 22'i(I 00 ]O 10 

Arpa 150 14250,00 2137 ,00 11 

-- 1''~ 
Selim~yede. ~uluna~ bir aded etüv makinesinin kazan ve ~övdes.İ ;...,~ 

lıkla tamır ettirılecektır. Pazarlı~ı 29 11 '940 eünü saat ı 1 dedır. şsr t.tt1' 
hergii.n Komisyonda görülebilir. Keşif bedeli 302 lira altmış kuruşhlf· t1t1I ~ 
lilerin belli s::ün ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda J{o(l'i~ıız::!~) 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri 

A>keri ihtiyac için pazarlıkla ::ye. saka koşumu ve binek ~·;--;;. 
satın alınacaktır. Vermek istivenlerin her iş günü Fındıklıda Komutarı ;111.tfl 
tınalma Komisyonuna gelmel(:rl. - .. ,,,ı 

··pU cd 
Selimiye kışlasında bulunan 3300 çift köhne kundura 2/12.'940 _$C11 k.Til•f~ 

14. te pazarlıkla satılacaktır. Kunduralar her gün görülebilir. f5te · 1111'" 
belli J(iln ve saatte Fındıklıda Koınutanlık Satınalma Komisyonunıı ;;ızSİl 
Jeri. 

Bu tehlikelerden birincisi, kendi a
l<·yhinde harekete başlayan Patrik ile 
- Biz.ansın ruhunu teı:kil eden - keşış
lerdi. 

ikincisi de, Pap~nın teşvikile Bizans
tan intikpm almağa hazırlanan Latin
lerdi. 

İmparator ~fihail. bütün zekasını too 
tadı. VaziyeU, bütün inceliklerile dü
şünmcğe btışladı. Birkaı; gün süren bu 
düşüncelerden sonra, Latinlerlt" müca
deleyi ikinci plana aldı. Evveli Patrik 
ile anlaşmayı kararlaştırdı. 

Patrik'in şerefine bir (Zafer ziyafeti) 
tertib etti Patrik ile biitün kiliselerin 


