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Şehir Tiyatrosu ilave 
matineler yapıyor 
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ııurak hakkını verecek olan bu kuponlan ilk 
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Şehir Tiyafrosu bu cumartesi saat 16 da ve 
pazar sabahı 1J de ili\'e matineleri yapacak• 

ttr. Bu matinelere müteakıb haftalar da de
vam edilecektir. 
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Askeri idareye verilecek ı ı~ı!an k~ı·aıarı 1 

d 1 h 1 d 
hala kaçıyorlar 

05Ja ar azır aft 1 Pogradeç'e 

Bunlar casusluğa ve devlet 
emniyetine aid dosyalardır 

'ıııgaristanda 
c,,.eyan eden 
ı,Qller 
~ ulgariılanda kantıklık· 

Örfi İdare komutanı 
tetkikata başladı 

~ lar çıktığına ve örfi ida- Aslıeri 
1,, re ilan edild;ğine dair ge· 
'ıkı~•herleri resmi Bulgar kay· 
~ ı,.""' tekzib etmektedir. Bunun-
1 k' '•her ıuraaını da itiraf etme
~· llulgaristanda sulh ve ıÜ· 
'- devirlerinin aerİn ve rahat 

~~~1 Yoktur. Bulgar ufukları ~
~ 1k!e mahmül ve fevera~a mus 
'~ ı,,, haldedir. B~lgarutanda 
l.1 t•lif fikir cereyanlan eskid~n 
~"'- bir itiyad ile daima b_ır
iııı;.j mücadele halinde bulunou· 
~ti •n, bundan birkaç sene ev· 
'!t1tınlekette ıükUn ve huzuru 
ti, •n etmek makaadile Kral B~
l1tt~•clisi kapatmıt ve muhtelıf 
~ •lor; lağvetmitti. Birkaç ıene 

mahlıemenin ilıi azası 

geldi dün şehrimize 
Örfi idare mucibince teşekkül etmekte otan aske!rl mahk•meyc devredi-

14."cek dosyalar Em.ni,·rt müdürlüWiince hazırlanmaktadır. Bu dosı·alar casus
luğa ve devletin e~niyetini selbe matuC suçlara aiddir. İhtikar su(larının 
da a~keri mahkemelere devri İdarei Örfiye komutanının vereceği karara 
hal"h bulunmaktadır. i ... tanbulda kurulacak olan askeri mahkemenin iki hi
kimi .. dün. tehrimize ı-elmişlerdir. 

Orfi idare komutanı KorJ{<"neral Ali Rıza Artunkat dün Vililyete ıete .. 
ıek Vali muavini Hüdai Karatabana kart bırakmış, diğer muavin Ah.medle 
Jandarma komutanı Yarbay Zi)'ll)'l makamlarında ziyaret etmiıti.r. Komu· 
tan Adliyede Müddeiumumi Hikmet Onatla da ıörüşmüştür. 

• .,,~ b' 1 . 
tilı; .~ Ve bir noktada ır eım~' 
I~· ~•rülen Bulgar cfkarıumumı
~ırı - e'ki partilerin yenid~n 
'ıı, 'n ihya edilmemeıine raıı:
'lf • 8•ne ayni kaynaımayı mu
lfı ·~ etmekte olduğunu timdi 

İthalat ve ihracat 
birliklerinin vaziyeti 

'tı 1Yoruz. 
\ 't.ıci iki Osmanlı vilayetin • 
h~an ve nüfuıu yedi m!.l>'.o• 

~•le baliğ olınıyan bu kuçuk 
~d l•k•tte menfaat tezadlan o 
~~· çok ve o aılar kuvvetlidir 
~ b tl•r, kanh ve koı·kunc hadi

Bir gedilı manzarası gösteren 
IJu llirlilılerin malıul bir 
ıelıle lıonulması isteni~or 

~~tı k~re münaka,alar ve re- ithalat ve ihracat birliklerile, 
\ih!• neticelenir. Gene Bulgar Mıntaka Ticaret müdürlüğü ara· 
\ "'de bu nevi hadiseler çok· •ında Yeni bir ihtilaf zuhur etmi~-

, Vaktile Bulgaristan hay .. !i tir. Bu ihtilafın sebebi ıudur: 
lı,· "e zaruretlerden ziyade &ı· lıhalô.t birliklerinden birıni leş· 
~ ••beblerden doğmuf oldu· kil eden demir ve madeni eşya 
'tıı, lıı, bu devlet tetekkül eder birliği lngiltereden son defa gelen 
\·' ~>;, Rtçen asırda Pans18.~izm 22 bin tenekenin, Mıntaka 'fica
\f"i •ıtcennanizmin kuvvetlı t.e· ret müdürlüğü tarafından tevzi 
~' h •lltında kalmı,h. Bu. t~sır- edilmesine İtiraz etmektedir. De
;ıı; k·a•an o kadar ıiddet iktısab mir ve madeni eşya birliğinin ni
\ 1 Bulgar hizmetinde bulunan zamnameıine göre ithal edilen bu 
~ Ctneralleri terki vazife ede· nevi eıyanın, birlik marifet:le- it-

,\f k.d"r ııkıstıkları gibi, di~er halit tacirlerine tevzi edilmesi 
"1i, lıın Prens Batembergi istifa ıcab eder, Halbuki esasen bir
\ ''•k memleketi lerkeıtirecek liklerin teıekkülünden maksad 
~ttde kuvvetlerini gösterdiler. da, tevzi itlerini, birlikler vasıta
~ )a.!lın zenşrin müıtemlekelcri• sile idare etmekten ibarettir. Mın· 
~ ••kıirninden ıonra u!a?~n taka Ticaret müdürlüğü bu vazi
'ııı~ •nlere bir ıey kalmadıgı ıçın feyi yaptıktan sonra, b~ gibi bir
~ :IÖ>lerini ıarka doğru acmıt- liklerin teşekkülündeki meksad 
"1\..' ilk merhale olmak üzer< ve gaye de ortadan kalkmıJ bu
~•I •l..,., Cermenleıtirmek iste· lunuyor. 

1ı''di. Mıntaka Ticaret müdürü 

ka Ticaret müdürü Avni Sekman, 
ithalat ve ihracat birliklerile, hiç 
bir ihtilaf mevcud olmadığını 
söyledikten sonra diyor ki: 

c- Teneke tevzii, yalnız bir 
ticaret mevzuu değildir. Tenekeyi 
tacirlere değil, fabrikalara. müa
tahsillere de tevzi ettik. Bu hu -
susta Sanayi Birliğinin de fikir ve 
mütaleasından istifade ettik. Bu 
şartlar karşısında, teneke tevzi· 
atı, Madeni eşya birliğinin mev" 
zuları haricinde telikki edilen bir 
m"seleydi. > 
Sümer Bankla da bie ihtilaf var 

Geçenlerde Sümer Bank, A
merikadan ham deri ithal etmiş
ti. Deri ithalat birliği, dışarıdan 
deri ithal etmek hakkının kendi
sine aid olduğunu iddia ederek. 
Sümer Bankın deri ithal edemi
yeceğini, yahud ithalat birliğine 
aza olma!lını ileri sürmÜ§tÜr. Sü
mer Bank, deri ithalat birliğinin 
bu yoldaki iddialarına cevab bile lı,;' b •;••da, henüz te,ekkül halin• ne diyor? 

1 ~ .. ~nan Bulgaritlan, Cermen· Bu meseleler hakkında Mınta-
~~Ol'e en miiıaid bir zemin le· -.;..----.;,;,..;;.:::,:::;,::::.::,..:.;,:.:.:.;.:.:,..:__ .... ..,;~;::..=:::.::..::..,::::;::::..;~:! 
~ hı •dilmiıti. lıte bu cereyanlar
~'llık~•lan Bulgaristan bize kıı
tılı; arın içinden hakikati ıezer 
~1•01,,. bazı ..,hıiyetlee yeti~tir· 
~t~'." fstanbuli•ki. Denilebilir ki 
~ıı. '~• de dahil olmak üzere ilk 
>\~ '" birliiinin aziz ve lath rÜ· 
11. 't' bu büyük adam görmÜf· 

•' •kat bu hayırlı hareketler 
~ld ~ın "e kanlı bie c•revanla bo
~ı d \bundan sonra Bulgaristan· 
'i h·-•İli ve harici bakımdan ye;s''. lıkıın f;kri hareketler doi{
."'ıı '.'• de. ilk cereyanlar bütün 
~ ~'••Herini ıimdive kadar ıre-

• ~Uh~.f•za etmi4~r ıav.ıa~ilie. 
"tı111~~unkü Rulgamtand~k'. ha• 
~ ... ,.~''• bu bakımd•n tahlıl e
~ tı. .. ' ora,.fıtki .,tır•hın rnanaıı
~.,,, ·~,. edebiliri7. E•ki Cerme
~l. Na>izme inkıli'b ederek 
\ 'I~~· • • ı· 
'tı , •ıtenda mütemadıyen gız ı 

"i~'kir fe,.liveti11i yaymaktadır. 
~ f ~ de Bolsevizm halinde av-
L •~ B • t 1Yett,. bulunmaktAdır. u 

''""'"'d d .. \~ 1 •n an mell a şrf'cen Jlun 
'-'~,~•tın verd;n; haJ.. .. ,.Clen enla
".t"~"• PÖre SoFva {}11iversitr~İ .._ 
~ St h icf,_,.., prof••örü ve r""'b'" 
'· '•lnof da aırf millı B .. ı. 
1•+~e'"'Yanını tebarüz ettirmek· 

~· 
~~ "h•lde Bulgarittanda kökü 1 
\ı t• dayanan ve halden gıda
\d "ııin eden birçok hareketler 
~~·.~izim tahmi~imiz bu ı: 
'ti .. 1Çınde Bulgarıatanın hakı

l :ı1!~••bilmesidie. Kanlar ve ih
"11 "ı' • hamuru yoğurulmuf olan 
~~ ~~lekeıte hakikati görebile
~'>ıl tlltrı dimağlı ve durbin a· 
"ııi;~'1ıı mevcud bulunduğuna 

Necip Ali KOÇOKA 

Loodraya yapılan hava hücumlarında, bir çocuk kafilesinin, bir boy siperi 
içerisinden düşman tayyarelerinin hareketlerini takib ettikleri 

yul..arıkl resimde ıörüJmekledir 

yapılan mukabil 

ltalyan taarruzu 

püskürtüldü 

Mare,al Badoglio, Mus· 
soliniye rapor vermek 

üzere Romaya gitti 

Yunanlılar Ergiri 
yolu üzerinde yeni 

muvaff akivetler 
kazandılar 

Atina 29 (A.A.) - lıalyanlar 
Pogradeç üzerine mukabil bir 
taarruz yapmı§lardır. Yunan kıt'a 
ları, Göricenin şimal ve garb mın
takalarında lıalyanları kovalama
ğa devam etmektedirler. Yunan
lılar, esir almakta devam ediyor
lar. 

Son gelen haberlerden, Yunan
lıların Ergiri yolu üzerinde yeni 
muvaffakiyetler elde ettikleri an
laıılmaktadır. Bu ıehir üzerine 
müteveccih Yunan ileri hareketi, 
genit mikyasta inkiıaf etmekte
dir. 

Resmi tebliğ 

o Tt!J'Mt!le 
Duka-it' 

Atina 29 (A.A.) - Resmi teb 
lii: 

Son celen haberler, Yunan lat'alannın Erriri üzerindeki tazyikını artırdıklarını 
ve düşmanı ile: koldan takib ettiklerini bildirmektedir 

Bet düıman destroyeri, Korfu
nun ıimal sahillerine obüılt'r at
mışlardır. İngiliz deniz tayyarele
rinin yaklaşması üzerine, df!stro
yerler, ıun'i duman bulutu atka· 
eında geri kaçmıılardır. 

Cephe üzerinde cereyan eden 
bazı ufak çarpıtmalar, Yunanlıla
rın lehine neticelenmiştir. 

Yunan tayyareleri keşif uçuş
ları yapmışlardır. Dün, Arnavud
luk cephesinde bir çok lıalyan 
tayyaresi dü§ürülmüştür. 
Düşman tayyareleri, bazı ufak 

mevkileri bombardıman etmi§ler
dir. Birkaç yaralı ve ölü vardır. 
Hasarat ehemmiyetsizdir. 

Badoglio Romaya 
dönmüf 

Londra 29 (A.A.) - Mareşal 
Badoglionun İtalyan orduıunu 
yeniden tensik etmek üzere Ti • 
randa bulunduğu haberi Ron1ada 
tekzlb edilmiıtir. United Presoin 
Atinadaki muhabiri Mareıal Ba
doglio'nun Mussolini'ye raporunu 
takdim etmek üzere Romaya 
döndüğünü bildirmektedir. 

Yunanistanın 
harb vayreti 

İtalyan filosu 

bir mağlubiyet 

daha geçirdi 

Birçok ltalyan 
gemileri harab oldu 
İtalyan filosu her 

zamankai gibi 
gene kaçtı 

Londra 29 (A.A.) - Amlraltık Dai
resi tebliğ ediyor: 

Geçen çarşamba gunu Akdeni?.de 
İtalya donanmasile vukua gelmiş olan 
de-ııiz muharebesi ve İtalyan kuvvetle
rinin takibi hakkında timdi tafaildt 
itası kabildir. 

r Aekası &ahire 3 sütun 3 le ı 

1 RADYO GAZETESİ 1 

Bumanyada 
örfi idare 
ilan edildi 

Asabiyet arhyor 
Lejyonerlerle 

hükumet kuvvet· 
lerinin çarpıı~ması 

bekleniyor 
Bükre, 29 (A.A.) - Biikrette 

bu arahk hükiı.mct kuvveflerile 
lejyonerler arasındn bir çarpışma 
olması mümkün rörülmcktedir. Şe 
birde büyük bir R~hiyct hüküm 
sürmektedir. Rumanyada çok "iC

vilen Profesör Yorga'nın kurbR.n
lar •rasında bulunnıası Rumen 
halkının lejyonerler hakkındaki 
nefretini arttırmıştır. General An 
toncsko, dün ordu kumandanlari
le urun boylu göriişmiio;ıtür. llü· 
ktlmet şefinin bunlardan sardım 
istediği sanılmaktadır. Ordu ku
mandan1an katillerin ciddi suret
te cezalandınlmalarını taleb etmi~ 
)erdir. Kumanyada örli idare ilRn 
edildiil qnılmaktaılır. 

Sovyetler Birliği 

ve Boğazlar 

meselesi 

Berlin mülakaflnın 
neticesi anlaşılıyor 
';ovyetler, İtalyanin 

da müzakerelere 
istirakini reddetmiş 

Zürich 28 (A.A.) - Rentı:ı:r: New
zurcher Zeitung gazetesi, SC"n günler
de cereyan eden Alman - Yugoslav 
görüşmeleri hakkında muhabirlerind•n 
biri tarafından çekilen telgrafı neşret
mektedir. 

Muhabir diyor ki: 
Boğazlardan ve Küçük Asyadan ~e

çerek Filistin ve ~fuarı istila için bir 
yetler Birliğinin muhalefeti üzerine ter 
kedilmiştir. 

Her türlü suite{ehhümiin ôt~üne geç 
mek için Sovyetler Birliği hükOmeti 8 yafındaki cocuklar da A k d d" 

vazife görüyorlar n akra rak' yosun~n t un _

1 
__ k_

1 
_____ _c.. __ k_;r_Ar_1cası

1
_ ... _hı_ı._3_su_ıu_n _ı ~d·~ 

Atina 29 (A.A.) -8 i!S 20 yaı ara- a ,am 1 ne,rıya 1 ŞI arın mas e enmesı sında bir milyon çocuk ve gene, muh-
telif suretlerde Y an hBrb gayretine 
yardım etmektedir. Gene erkek ve kız E • • • t 
Jar, milli genelik üniformasını giymi, rgırının zap 

oJduklan halde haberci, itfaiye yardım y h Ik d 
cnı olarak kullanılmaktadır. Hestaba- edı"ldı"g"' 1• haber arın a a ra yo 
Jocılar, karartma işini teftişe memur 
hükllmet memurlarının yerjne ç"hf-

makr.~ıl;~nlar Pogradeç veriliyor ile İzahat Verilecek 
mıntakasında taarruza 

ba,ıadılar 
Manastır 29 (A.A.) - Reuter ajan

sının Yuıoslav hududunda bulunan 
muhabiri eliyor ki: 

Pogradeç mıntakasında İntalyanlar 
durmadan hücum etmiışlerdir. Buraya 
gelen haberlerden öğrcnildiı:tine göre 
Yunanlılar, mevzilerini n1uhafaza et
mektedir. Dün akşam muharebe devam 
etmekte idi. Pişkopeja köyüne karşı 
yapılan diğer hücumlar Yunanlılar ta
rafından kolaylıkla püıı;kürtülmüştür. 

İtalyan tayyareleri, Yugoslav hududu 
mıntakasına müteaddid akınlar yapnnş 
!ardır. Bu akınların ihliyr.t Yunan kuv 
vetlerini bombardıman etmek ümidile 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Hücuma ma
ruz kalan yerler arasında Florina ve 
civar köyler vardır. Mütcacidid kim
seler ölmüştür. Bazı maddi hasarat 
vukua gelmiştir. 

Küçük İtalyan gruplarının dün Yu
nanlılara teslim oldukları haber veril
mektedir, 

Bugün siyaset dünyai!!lında va
ziyet ıu §ekilde görülmektedir· 

Macaristan, Rumanya ve Slo
vakyanın üçlü ittifaka iltihaklrirın 
dan sonra Mihverin politika saha
sındaki faaliyeti sükUn devre!İnc 
gİrmİ§ bulunuyor. 

Berlinden gelen haberlere göre 
Mihver bu yoldaki faaliyetini ni
hayete erdirmiş d"ğildir. Bu Ya
ziyet yalnız bir fasıladan ibaret-
tir. 

Demek ki Mihver yeni kuvvet 
toplayacak ve yeni faaliyete ge
çecektir. 

Bu sükiı.n devresi sona erdikten 
sonra Mihver ilk fırsatta Bulgaris
tan ve Yugoslavya ile meşgul o· 
lacaktır. 

Fakat acaba bu fasılaya sebeb 
nedir) 

Berlinden gelen yarıresmi ha
berlerden anlaşıldığına göre Bcr· 
lin, Sovyetler Birliğile yeniden gö 

(Arkası sahife 3 sütun Z de) 

her yerde tam Pazar alışamı 
lıaranlılı temin olunacalı 

l§ık söndürme işlerinde lüzun1-1 Deniz fenerleri 
lu tedbirlerın alınmasına devam Deniz fenerleri ışık maskeleme 
edilmekt~dir. Kararın evlere aid mecburiyetinden istisna edilmiş
söndürme ve karartma hükümle- tir. Bu fenerler denizlerde seyrü
ri pazar gününden ·tibaren başla- se ferin selimeti ıçın yanmakta 
yacaktır. Bu husustaki noksanla- devam edecek, herhangi bir a
rın tamamlanmasına çalışıln1ak - larm anında söndürülecektir. 
tadır. Yarın radyo ile halka bir 
izahname verilecek, ayrıca gaze· 
telerle de bir beyanname neşro- -
lunacaktır. Pazar günü ak~amı 
huftusi meskenlerde dahi ı~ıklar 
söndürülmek suretile tam karan· 
lık temin olunacağından halkın nt
~ekilde hareket edeceği bil
dirilmiş olacaktır. Maskelene .. 
rek caddelerde bırakılan elekır;k 
fenerlerinin bir miktar daha aşa
ğıya indirilmesi düşünülmektedir. 

11 toför ceza görecek 

Dün gece, ışıklarını karartma
mak suretile pasif korunma ni -
zamnameıine muhalefet eden Ah 
med, Misak, Aziz, Kadri, Meh • 
med, Cemal, Asım, Mahmud, Ra
uf, Aziz ve Abdullah adında 1 1 
şoför yakalanmış ve haklarında 
zabıt tanzim edilmi~tir. Evı·aklan 
bugün Vilayet idare heyetine gön 
derilecektir. 

'· 
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.Taksilerin tahdidi 
kararından sonra 

============================ı------~~----------J~ 
ŞEHİR ve MEMLEKET G-Jnn<aıye --·~:.~!~.ı!.~ .... ~ 

Taltsi sahibleri, şoförleri 
naza çeltmeğe zorluyorlar 

Benzin tahdidi kararnamesi ü-1 çok benzin yakacaktık.> 
zerine, bugün de çift numaralı Dolmuf fiatlan da artb 
takıiler çalışmaktadır. Acaba, bu Benzin tahdldatından sonra, 
iıten şoförlerin karı nedir? Bu cdo1muş• 1arın da fiatları art ... 
meaıele hakkında bir toförün an- mıştır. iki giın evvel, Takıimden 
]attıklarını aşağıya yazıyoruz: Eminönüne on hct kuruşa yolcu 

c- Benzin tahdidi kararname- ta ıyan otomobiller, timdi yirmi 
sinden evvel da.ha az müşteri ta- kuruş almaktadırlar .Akşamlan, 
§Pyorduk, timdi yeni müşterileri- Eminönünden Taksime kadar 
miz araıında hususi otomobil sa- dolmuş fiatları da 25 kuru~a yük
hibleri de bulunmaktadır. Bu •elmişıir. 
baylar, otomobile binmcii adet Üçüncü bir me111ele de vardır. 
edindikleri için, 'imdi kolay ko- Bundan tolörler de tikayet et -
!ay kalabalık tramvaylarda ayak- mekıedir. Bize bu me•eleler hak
ta durarak yolculuk yapanıaz - kında izahat veren 'oför diyor ki: 
lar. Bu vaziyet karfı!3ında müş- c- Mal aahihleri, otnmobil 
terilerimiz artmı~hr. Asıl aruş.ın seferleri hakkında, bize eşid çc
ıtbebi, bir gün tek nunıa:ralo.rın, ş-id talimat veriyorlar. bu yüzden 
bir gün de çift numaraların çaht- bi-z de, mü erilere kar~ı mü,kül 
muıdır, eıkiden bir yerden bir mevkidt'! kalıyoruz. Me!'le18., Emin 
yere müşteri götürdüğümüz za- önünden Bebeğe gidecek olan 
man, durak yerinde saatlere~ ınöşteriye .şu suali ıoruyoruz: c'f ek 
beklerdik. Şimdi otomobil mikta- rar otomobille geri dönecek mi

n u oduğu için uzun müddet siniz}, Eier müşteri, menfi ce· 
beklemeie lüzum kalmıyor. vah verirse, bir foförün bu müş-

Jk.inci bir mesele de şudar: Ge- teriyi, Beheic götürmesine im
celeri karanlık ve kalabalık 90_ kan yoktur. Çünkü mal sahibi 
kaklardan geçerken daha çok böyle emrediyor. 
benzin yakıyoruz. Çünkü, aro.s\ra Benzin tahdidinden sonıa, ay
otomobili durdurmak, tekrar ni müşteriyi geri getirmemek şar
benzin yakmak, tekrar makineyi tile, uzun me•afelere gİtm~k im
durdurmak İcab etmektedir. Bu kanları bü•bütün azalm11tır.> 
gibi hareketler benzin sarfiyRtını Seyrü~efer müdürlüğü bu gibi 
arhrmaktadır. Eğer benzin tahdi- hallerin önüne geçmek için İcab 
dat olmaoaydı, bu yüzden daha eden tedbirleri almıştır. 

'Adliye koridorlarında 

locasıaı dit111emi• 
paılaloıuna yırtmıf 

. 

Kaybolan motör
lerden biri bulundu 

ile yaşlan, ne simaları, ne de giyi- Her iki 
rı;,şferi arasında bir ni~t vardı. !:r- molörün laytuı 

kurlarıltlı k"fr. ...-r, be-li btilcülmüş, omu1ları 
çarpılmı4, 65 Ulı: bir ihtiyar, kndın iııe 
onun tamamen abine brtyıtz, mi.ıtena-
!-ib endamlı,. yirmi bet y .. larında se
"imll bir taae i<ll. Erkek dııvacı, ka
dın muddma.t.yh mevkainde ohı.tdu1ar. 

JWdmin dııvaOl)'a SO<du~u dalıa ilk 
suallerden. onlann kan koca olduğu

Karadenizde birkaç gün f'Yvel çıkan 
büyük fırtmada kaybolan iki moiörün 

ik1bril hakkında ümidJi haberlf"r alın ... 
dılını yazmı~tık. Dün Kefkendf'!n alı-

nu anlayan dinleyicilerin yüzlerinde n~n bir telJtra(ta Deniza~hl'l motijrüniin 
hafif bir tebessüm belirdi. Herkes bir- Şükran motörünün tayfalannı kurtar
birinin kulaboa eğilip bir şeyler fısıl- dıktan sonra Kefkende bir koya mğın
damağa ba'1adı. Hakim onları sükUta mağa muvaffak olduğu Ö~rPnilmi tir. 
davet ettikten sonra suallerine devam Esasen bir kayaya çarp."'lrak altı dc-lin
etti: miş olan Şükran motörU b~tmışhr. Ka-

- Peki, dedi. Niçin ayrılmak iste- ra.denlzde hava hafiOemiş olduj(unrl~n 
yorsun? Deniza~lnn motörü kazazede tayfa ... 

İhtiyar mahcub bir tavırla cevab ver tarla birlikte bugün lim:ınımı7.a gele-
di: cektir. 

- Bayan benim ihtiyarlığımdan isti
fade ediyor ... 

- Ne yapıyor? 
- Ne yapacak? Hemen h!'.!-r gün on· 

dan temiz bir dayak yiyorum. 

- Ya- Sebeb? 
- Hiçbir sebeb yok. Yalnız B;tyan 

tabii gencdir. Cezmek, eğleıımek, sa
bahtan aktarna~ akfamdan geceyanla• 
nna kadar ırinemnlarda, tiyatrolarda va 
kit geçirmek istiyor. Benim Lc;e dizle
rim romatizmalı olduğu için sokağa 

pek seyrek çıkanın. Onun için onun 
da benim gibi evde oturmasını iı;tiyo

rum. Bu yüzden bir türlü geçinemiyo
ruz. 

HBkim gene kadına sordu: 
- Tabii kocanızın iddiac;ıııı işittiniz. 

Ne diyecek!iniz? 

Bir istatistik !.. 
Bir ayda kaç fılne nişan 

yüzüğü yapıldı? 

Bir bt.atistik meraklısı, bütü:ı ku
yumcuları gezerek, bir .-.yda kaç tane 
nişan yüzüğü yapıldıgını tetkik etmiş ... 
tir. Bu sabahki gazete!crden birinde 
gördüğümüz. malümat.a gôrc bir ayda, 
4400 nişan yüzüğü yapılmnktnymı'j. Bu 
meseleyi tetkik eden istatistik meraklı ... 
sı, şehrimizde nifanlılaruı çcığaldı~ı hal
de evlenme h3diselerinin bu nispette 
olmndığını, nişanlı namı altında bir 

çok çi!tlerin &e\'İştiğini k.\yd~tmektedir. 

ma~na lmkiln yok. Haydi gidiniz de 
gii7el güzel geçinmPğe bakınız. F'ant:t ... 
Jon mHt"lPSine gelince. bu. nikflMn 
fe!l'.hini icab ettirecek kadar mühim bir 
~Y değildir. 

O hafifçe kızararak şu cevabı verdi: 
- Dayak meselesi. tamamen yalan

dır. Hem babam yerin<le bir atkı.mı 
dôvmeğe terbiyem de miisai<l değild:r. 

Yalnı1 geçen tün masanın i.İ.krinde bı· 
taktığım zümrüd yü.züğüınii onun giz
lice aşırıp pantalonunun eebine koy
dulunu gördüm. Ve vermesini ıüy

ledim, O vermek istemedi. Bu yüıden 
aramızda küçük bir çekişml? oldu. Btn Dı.tart çıktıklan zaman, kadın yavaş-
YÜ%i.iiü almağa çelışırken, B:1ıyın pan- ça kocasının kulağına eğildi ve: 
talonu yukarıdan aşağıya kndar yır- - Bu akşnm, dedi. Elimden çeke
tıldı. Onu da biraz sonrn r:ene kendim Cf'klerini sen düşün. &>ni böyle &leme 
diktim. ~!,! bütün mesele bundan iba- rezil ettin mt etmedin mi, bak bunun 
ret. "ntikamını nnsıl alncaitım. 

Hakim davacıya döndü: 

- Bayanın seni dövdüğünü israt e
debilir mlşin? 

- Na. .. ıl ispat edeyim Rei!ll Bey! O 
kimse olmadıtı zamanları kollar. 

Bu tehdidi işit.en za\•nllı ihtiyarın 
beli biraz dahn büküldü. Omuzları bir 
az daha çarpıldı. Tıpkı h;kence odası
na ı:ötürülen maznunlar giLi boynunu 
bük:üp mahzun mahzun \...;ırıc;ını takib 
etti. 

- O halde mahkemenin hi" 'l"Y yap- ER'l.\N 

Edebi roman Tefrika numarası: 44 

ANA KIZ 
Yazan : P E R İ D E DELAL 

Ve timdi! •• Gene kadın birdenbire ı an durdu. Kaı·anhk. sükOn içinde olan 
yuzüne doğru bunaltıcı bir sıcakh4;ın kcridortın ucuna ~~~.ru haktı. ·ÖlmP.k 
çıktJı}ını hissetti. Orada kalırsa daha istiyorum.• diye duışundü. Bu ilk d::f,\ 
konuşacaklar, nihayet Reı;:idle gözgöze aklına geliyordu. Son günlerde ~ok ı~
aeıecekler ve o aman çok mütl.i' bir tırab çekmişti. Şimdi Jse duymakta ol
fl'V olacaktı. dugu keder, içinde her~eyi sanki öl-

.delki haykıracak. isyan e:ie«k, ya- dürmü.ş.tü. Kendisini iki adım faz.la a
hud kendini yerlere atıp ağlamaya, tamıyacak kadar k.uvvet:->İZ, dermansız 
çırpınmaya başlayacaktJ. İçinde bir feY hissediyordu. Ruhunda da buna ben
lerin kabardıtını, ıa,tığını hissediyor. zer ~yler olmuştu. ıtüthiş bir yıkılı1!. 
genzi yanıyor, gôzleri yanıyor, hattiı HRyat ona, şimdi mana~ız görünüyor
gôğsü yanıyordu. Onu böyle bunaltan. du. Niçin yaşamalı, niçin sürüklenme
bir havuzun .)cabnnp dOkülmcsi gibi li?. Ölümü kendisini kurtarocak, set
bağrından fışkırmak. akmak istiyen yaş larına nJh!et verecek bir çare gibi 
lardı. ~C'r biraz daha or:ı.da durur, aramış, an ışb. F~kat düşünmesile 
biraz daha konu,ursa, o ana kadar l'!ar- korkması b oldu. Içeriden ayak !les
feUiği gayretin, gôsterdi~i tahamnıül ve leri geliyordu. Belki Re~id de d.ı~arı 
cesaretin bir anda mahvolacağı mu• <;"ıkmak üzere idL Kendini görmemesi 
hakkaktı. Kımıldadı, kayar gibi kapıya için oradan ayrıldı. Karanlık, ses.ı;i-z, 
do~ yürüdü. Reşid döndü, arkas1n- kederli koridorda odasına doğru ümid
d.an baktı. Fakat bir oey ıövlen1edi. siz. bitkin ytırüdil. 

Canan dışarıda, .kapının önünde bir Reşid, ertesi sabah erkenden istan-

E R I
• Kahvede herkes birşeyle meşguldü: 1 lki mekteb arkadaşı bırbırinlJl ~' 

H A B E R L Kimi gazetelerin başmakalelerini oku- sıktılar, bakıştılar ve .ne yıapa.lıDl 
yor, kimi haritalarda askeri harrkatı der gibi baş salladılar: orıri 
öğrenmeye çalışıyor, kimi, deftere ra- Hüseyin, Nihaddan ayrıldıkta.O~ 
kamlar yazıp, kendi kendine birşeyler daha bitkin, daha yorgundu. bfti11 

Pi 1 buhranının 
önüne 

geçiliyor mu? 
Acaba, buhrandan 
evvel gümrükteki 

Yunan pilleri neden 
piyasaya çıkmadı? 

1·······1·~8~········11·i·a·E·~iEa········1 
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lktısad 
* MANİFATURA FİATLAill 

Manifatura çeşidlerinin bazılarının a
zami satış fiatlannda değişiklik yapı
lacaktır. 

* EL TEZGAIILARI - İklL'"'d V•
kaleti el sanayiinin teşviki mak;;adile 
3000 el te~ihı imal ettinnL;tir. Bunhır 
yaltında tevzi edilecektir. * HA~l KAUÇUKLAR - İngiliz 
müstemfekelerinden gelen ~02 ton hnm 
kauçuk, el'an piyasaya çıltarılmamış

tır. Alakadarlara bu hu<ıusla mütead
did müracaatlar yapılarak r.1allnrın pi
ya!"Rya çıkardması istenilmi.,tir. * itlRACAT- Dün Yunanistana ku 
ru üzüm, iç fındık, taze balık ve torik: 
gönderilmiştir. Köştenccı.len bikarbo-

Piyasada pil buhranı bira~ ha- nat dö sud ve matbaa k8ğ1dı gelmiştir. 
fiflemittir. Bunun sebebi, gtım- * TAKAS FİATLARI - Fntertan
rüklerde bulunan Yunan pilleri - js.bl takns botları 45 ten 39 a indiril
nin piyasaya ç1karılmaııd1r. Aca- mi~tir. Bu tenezzül, primlerin eksil
ba, gümrükte bulunan bu piller mesi demektir. Bu sebeble evvelce an
daha evvel ned~n piya!laya arze- gajmana girişmiş olan bazı taciı ier 
dilmemiştir} Mıntaka Ticaret mü müşkül va1.iyete düşmüşlerdir. 
dürlüğü bu m•••le hakkında tah- * HOŞAFLIK ÜZÜM - Son bi,knç 

gün zarfında piyasaya mühim mik
kikat yapmaktadır. tarda hoşaflık üzi.im geln1lştir. 

Fiatları murakabe komisyonu *KUMANYAYA FISDIK GÖNDE-
da, dünkü toplantısında pil n\ese- Rİl~İYOR - Rumany.ıya yeni an!aş
lesini tetkik etmiştir. Verilen bir ma hükümlerine göre hndtk gönderi
karara göre, e\\crinde pil, ampul, lecektir. Bunun için temaslara geçil
ceb feneri bulunanlar, FiatlRrl miştir. Fındık nümunele.d bu hafta 
murakabe komisyonuna beyan • içinde gönderilecektir. 

naıne vereceklerdir. Vilayet ve Belediye 
Pil me•elesi hakkında, Sanayi * EK~IEGE ZAM - Ekmek fiatl•-

Birliğinde de bir toplantı olmuş- rına nakliye ücretlerinin artmac;ı yU
tur. Bu toplanhya Mıntaka TicJl• zünden 10 para zam yapılacaktır . 
ret müdürlüğü mÜfllVİri Hayred- * OTELl~ERİN NiZ~ll - Han. o
din Şlıkrii, raportör Cevdet i'}tirak tel ve pBnsiyonların içinde ve avlula
etmişlerdir. Bu toplantıda, pil nnda kedi, köpek ~ibi hayvanı:tr bu .. 
fabrikalarının iatihsaliltını artır - Jundurmak veya kümea hayvanı bes
ması için icab eden ipidai mad· lemek menedilmiştir. 
delerin tedariki görüşülmü r. * ARŞAB KONAKLAR - Ah .. b 
Mıntaka Ticaret müdürlüğü bu binaların oda oda kjralanrnaları Bele
fabrlkalara lazım gel~n bir kısım diye tarafından menedilmiştir. 
iptida! maddeyi bulmuıtur. *MECİDİYEKÖY ARAZİSİ - Me-

cidiyeköy, DikHita,, Balmunıcu Çiftliği 
ve Meşrutiyet mahallelerindeki ev ve 
arazinin tapuya geçirilmesi kararlaştı
rılmıştır. 

Pil fabrikaları, gece ve giindüz 
çalışarak ancak resmi müeaaeae
lerin ihtiyaclarını temin etmekte -
dir. Yakında piyasaya pil verile
cektir. 

Dairelerde yeni 
mesai saatleri 

* OTOBtls FİAT!,ARI - Belediye, 
bazı hatlarda ifleyen otobüs ücretleri
ne yüzde 10 zrımmı k:ıbul etmiştir. 

Encümen de bu talebi kabul ctmi,tir. 

* ÜÇ AYUKLAR - Dul, yetim ''e 
mütekaidlerin üç aylık maaşl:ırının 
tevziatına birincik.S.nunun üçüncü gü
nü başlanacak ve 9 uncu günü akşamı 
nihayet verilecektir. 

Maarif 
* ARİFİYE ENSTİTÜLERi - Arl

fiye köy enstitü~ünün beşinci devre 
mezunlarının tayinleri yapılmıştır. E
ğitmenler, Şile köylerine tayin olun
muşlardır. 

* TAi.EBE PASSİYOW,ARl - İs-

Kaşarpeynirci

leri fiatları art
tırmak istiyorlar 
Mıntaka Ticaret 

müdürü, bu teklife 
nasihatle mukabe

lede bulundu 
Dün, T rakyanın kaşarpcyniri 

tacirlerinden mürekkeb bir heyet, 
Mıntaka Ticaret müdürlüğünü zi
yaret ederek, iki teklifte bulun -
muşlardır. Bunlardan biri, ka~ar
peyniri ihracatına müsaade edil
mesi, diğeri de kaşarpeyniri fi~ 
atlarının artırılmasıdır. 

Kaşarpeyniri tacirleri teklifleri
ni şu suretle izah ediyorlar: 

c- Fiatları murakabe komis
yonu, kaşarpeyniri için pek az fi
at tayin etmiştir. Bu yüzden T rak
ya peynir müstahsilleri piyasaya 
mal vermek İ!temiyorlar. Çünkü 
tespit edilen fiatlara göre, fazla 
bir kazanc yokur. Halbuki ka~ar 
peynirlerine karşı dış memleket· 
!erden talebler artmaktadır. Ru -
manyadan, Yunanistandan, Al ... 
manyadan kaşarpeyniri istenil
mektedir. Hem ihracat yapmak, 
hem de fiatlan artırmak kaşar 
peyniri ticareti için daha ki.rlı 
neticeler verecektir.:> 

Mıntaka Ticaret müdürü Avni 
Sekman, kaşarpeynircilerine ver
diiii cevabda, ortada hiçbir scbeb 
olmadan kaşarpeyniri fiatlarını 
arhrmağa imk8.n olamıyacağını 
söylemiş ve şu nasihatte bulun -
muştur: 

c- Peynir, zeytin gibi yiye
cek maddeleri halk tabakalarının 
çok İ•tihlak ettiği maddelerdir. 
Bu itibarla peynir taciri olan va
tandaşlar. herşeyden evvel meın
leket ihtiyacını düşünmelidirler.> 

Dı' Ticaret reisi . 
felsefe ö~relmeni olacak 

Ticaret Vekili Nazmi Topço~lunun 

istifası üzerine Ticaret. Vekaleti ma
kamatı arasında bazı tebeddüller ola-
cağından bahsetmiştik. Ankeradan ge ... 
len haberlere göre, Dış Ticaret Rehi 
Servet Berkin, Maarif Vekil~tinde ida ... 

söylüyordu. Sigara.sının dume.nilc oya- geçtiği yoldan geçmemek, b~tl\l!İ;e 
lananları ve karşıda tavla oynayan, !ka:ı.ı, kundura boyacısının i\l ı~ır~ 
birbirlerine ana avrat küfür eden kar~ılaşmamak için öbUr ka kı!5'" 
mekteb kaçkını talebeyi aeyı·edip geçti. Bu sefer bir dilenci rohını.ı 
nargile tokurdatanları da i:J yapıyor ti: bit 
diye hesab edersek kahvede Hi.Leyin- Allah genetiğini bağışlaSUl+ 
den başka boş olan yoktu. HWeyin, sadaka ver evladım. . loı' .. 
garsonu ·Biraz sonra içerim!> diye DiJen~ez di:enci vaziye~~d~iıı~ 
savmış ve hiçbir fE!Y düşunmed~n. hıç nın azabıle bagrı yanan HUSC> 

bir şeye alika göatermedcn kahvede ~ Git ~ karı! . . . adı~tıır'' 
pincklemişti. Bir müddet ~aha kah~ p~~e ~sırdı. Sert ve sınırli rsa 0~ 
\'ede bôyle manasız ve ses.caz sada:;ız rurumege .. başladı. Ne olu rartsl~a 
oturduktan sonra gene sakata çıktı. kahveye d~necck, on_ kuruşun ~o;:~ 
Aylardanberi kaldırımlarda iürü:u.i - k.ıyacak, bır kahve ıçecek ve td .. 
yor, iş arıyor ve her akşam eve dô .. kasvetsiz gazele okuyup, ~ig~r~ e ,, .. 
ııünce annesinin şu sualile karşılaşı~ lendiren, dünya hiidiseler~ 1?.1:urı~ .. 
yordu: mülüp evdekilerin mide51nı du:; ıa.cıl' .. 

. . 'd" 1 sınakatl •- U, bulamadın mı Hüseyın?:o yen mes u ınsan ar ara 
Evet, hıilft iş bulamamıştı. An11esi ... h. Üstelik bu dc!a garsona: 

nin .üçaylıklar:o ı ortamekt.ebe giden - Biraz sonra! yerine: 
iki kardeşile evde kısmet bekleyen - Şekeri çok bir kahve! ke:t ı~ 
abl~·nnı doyurıımıyordu. Üstelik kendi- Diyecekti. Bu zevki hcsnb.lar. ~ı,tl 
sinin sayı~ız istidalara yapıştJrdıfeı pul an için ruhunda bir serinlik h )c bit' 
masrafı da •Üçaylık,. ın iflahını kes - ve kahveye, beş kuruş vere~Hece Otıl~ 
mitti. Fakat bir türlü iş bulamıyordu. \eziyette olmanın neşesile gırdıdı.ıydı.1: 
Halbuki elinde kocaman liı.e diplom.ısı, tacak bir yer ararken bir ses 
kafasında ideali, ruhunda yoru~mam:ık - Hüseyin! ·d· fa: 
auni vardı. Neye yarar? Şimdi kaldı- Bu, gene bir sınıf arkadaşl 1 

: ıctbl 
rımlarda sürünüyordu. kat pek ali.pabhğı yoktu. Neıa.k~1,,.r• 

Yürüyor ve etrafından koşarak ge- }"anına gitmcği doğru buldu. r.1~ 
çen irili ufo.klı gazele müvexıilerinin oturur oturmaz söze arkadaŞl 
bağırışlarile ürküyor ve lise diplornası mer ba,ladı: ... e ı~· 
cebinde, gazeteler koltuğwıda yalına- - Birader, bir tanıdık .ar.ıyor gelci,iol 
yak müvezzihk yapmak mecburiyetin- mi dökmek istiyordum. Iyı ki 
de kalmaktan korkuyordu. Kafasında Hüseyin istemiyerek: 
ıürlü hisler beliriyor ,annesini, abla.~1- - Ha~Tola? dedi. r ııfl: 
nı, kanleşlerini düşünüyordu. Kendi- Muammer heyecanlı ve sinir ~ 
ıdndcn başka herkes bir işle meşguldü. - Sorma! Derdimden çaUa:Y

11 ıJ ~ 
Berber dükkfınındo saçlarını briyan· Babama söz anlatamıyorurn. V ~ı~ııO 
tinleten bir gence bakıyor, kalla: moda. elbise ile arkadaş.larırnn ı)·O -

-·Buyurun beyim!• olduğuma bir türlü inandıra!ll )..,v~ 
Diyordu. Halbuki cebinde yalnız on rum. Bobstil bir elbise istiyoru"1· ~~ 

. 'n<l' -of 
kuruş vardı ve berberin ikazll18 ra~- wmıyor. Emperya Arjantına ~l) 1 

men bir santim sakalla dolaşmağa üç plağını alacağım, para ~. ~: 
mahkUmdu. Biraz ileride bir 1çingene • blzim ahçı iyi rosto pişirmesiJ'll ıdıt11'1 

çocuğu karşısına dikildi: miyor, değiştirelim• diyonım, a bt , 1• 

be · ' A. be ·· '-'or .herm1n tramvayla mekte. "'"'~· - cBoyarız yım. ga y, yuz pa· .., , e- J;I r•~ 
raya, yüz paraya!> mek olmaz, devlet benzin Y858 

0105• 
Biliyordu. Kunduraları, değil boyan- du, bir bisiklet al,. diyorum ge~ ölf! 

mağa, yamalanmağa dahi muhtacdı. pet ccvab vermiyor. ÇatlayacaA 
Fakat körolası işsizlik, ihtiyac.:l;:ırın elimden! . 1 clifltc .. 
karşılanmasına duvar çekiyordu. B0y· Hüseyin, Muammc~in derdi: \.~: 
lece düşüne düşüne ve yürüye yürüye dikt.C'n sonra tek kelıme ceva. l{i; ı:ıv .. 
Beya~ıda varmıştı. Ne yapacaktı? Bu- den kalktı, gene sokağa çıktı~ 1"~ 
rada ne işi vardı sanki? Etrafa şaşkın şeye karar vermeden yürünıeg~ ~ 

k t ler1n1 •'' ı:::ııııı.kın bakarken sıra kahvelerden bir dı. Yanından a şam gaze e ·1et r 
~· ı kl .. vezt.l ~·· ses duyuldu: bağıra satan iriliu a ı mu d lı.J 1 

- Hüseyin! Hüseyin! çiyor, tramvay tıklım tıldım··şt~rj\t'~ 
Hüseyin, sesin geldiği tarafa bakınca rak yürüyor, berberler rn~ itıce"'"'. 

Nihadı tanıdı. Bu, sınıf arkada~ı iı:li ve tıraş ediyor ve çingene çocugtl bO~ it 
beraber geçmiş acı, tatlı günleri \'ardı. inceye şarkı söyleyip kundura .bi:'t.ı 
Zoraki bir gülümseme ile Nihada dol}- yor, dilenci aldığı kırk para).

11 ~ 
ru yürüdü. Orada iki arkadaşı daha 0 - bereket• diyor ve gene gebP ŞI 
turmuş, mütemadiyen tavla oynuyor- dua ediyordu: !l! 

- Allah gencliğini bağ••ıası lıırdı. Nihad: .A 
- Gel bakalım Hüseyin! dedi, nere- sadaka! "!!'f!"'-~ 

lerdeı:;in, hiç göründüğün yok? ~ 
Hüseyin, bir sandalyeye iliterek cc- !.1111:ı;u11111111111u1111111111ıım111111111ır• 11111 .,; 

vah verdi: : p İ Y A S ~ 
Ne yapalım 1 T.. arıyoruml i ,,, 

"'1' : 111111111 hl 
_ Buldun mu? Tıı1111111mıı1111111111111111111111111uııı111111 , I" 

İngiliz ticaret birliğı• - Ne gezer? 
- Peki, Qir fakülteye devam Gf.miyor 

mımın? 

Resmi daire ve milesscsci'!rde ayba
\andan itibaren tatbik •1dilef!e:c mesai 
saatleri hakkındaki emir, dün Dahiliye 
Vek!letinden iı;tanbul Vil:ıyetine bit ... 
dirilmiştir, Yeni emre göre, bütün ı:wa.

atler, pazar gününden iti'>aren bir saat 
evvele alınacaktır. Bütün meınurlar 
sab:ıhleyin saat 9 da vnzHeyc bn~leya
caklardır. Öğle üzeri bir !>uçuk saatlik 
bir yemek tatilinden sonra sant beşte 
vaı.ifelerinden nynl:ıcaklardu·. Şirketi 
Hayriye ile Deniz.yolları vapurlRrı tarl
fel('rinde buna göre tadilat yapılm;,sı 
alakadarlara bildirilmi~tir. 

tonbul Vilıiyeti Fatihtek1 mt"dreı:ıelerl rt bir vazifeye geçeceğinden diğer bir 
habere göre de Servet Berkinin İ~tan

talebe pan"iyonu olarak Maarife dev- bul liselerinden birinde f PlSf"fe O~et
retmiştir. Yardıma muhtac yüksek tah mf'nli~ine tayin edileceğinden bahse
sH talebeleri, burada ibate ~l'Jn"lcakhr. dilmekt:Pdir. 

- Nasıl devam edeyim? f aaliyeli .. , 'fİ~ 
Ankarada bulunan Ingıli titJ1İ~ 

Birliği mümessilleri, menıle~~eti er:
mal almak için, Ticaret Vcka ektrr.,
nile müzakerelere dc~~m etrılt.l~~ıit-· 
ler. Dünkü piylı.58 sutunun' JJıJ:ı,ı
miizakcrelerden bahseder·k·e~e. :ıJ1i 'Jpl 
!erin kuru meyva mukabılırı ul'· 9 .. 
{atura vereceklerini yazmış 3ı,ı ,t' 
aid elde ettiğimiz yeni uıalılı"' . .ı• 

Ve ehle cpare yok! .. diye işaret etti. 
Bu sırada tavla oynayan çocuklar da 
Hüseyne: 

- Hoş geldin! 

l[==H=E=R===G=v=·=N==B==i=R==M==~=·s=E==L=E=====!Jll 
Dediler ve oyunlanna devam eltiler. 

Nihad, Hüseynin .. ış arıyorum> ccva· 
bile adamakıllı meşgul olmağa baş.~a
mıştı. Fakat ne yapabilirdi? Bab~~ı bir 
dairede kitibdi. Tarudıklan bir meb ... 
us veya hatırı sayılır bir daire müdtirü 
yoktu. Hüseyin için ctavsiye• bula. • 
mazdı. Dairelerde açılan münhallere 
ellerinde falan meb'usun, falan kay
makamın veya falan zenginin kartı 
olanlar yerleştiriliyordu. Nihadın dur
gunluğu üzerine Hüseyin sordu: 

köprüsünü geçmesin şer - Bir muhtekire cürmü 
zavallı hali - İhtikarla Ispartalı tüccarın 

Yık hayrın 

me~hud yaptıran 

mücadelede yarım tedbirler kalkmıyacak mı? 
Bundan 15 gün evvel, İspartadan bik edilememiştir. Bu se~ble ihbarı 

şehrimize manifatura almak için gelen yapan İ.sparUıh tacir Ahmedin 350 li
Ahmed Lc;minde bir tüccar, piyas<!da rası da Adliye emanetinde esbabı sil· 
bir müddet almak istedjği malları arn- butiye olarak kalmıştır. 
dıktan sonra A.şirerendi Hanında ma- llükıimet, ihtik.lrla mücadele işlerin
nifatura toptancılığı yapan Rıfata da de halka da bir çok vazifeler yükle
başvurmuştu. Rıfat, Ahmedjn istediği nıiş \•e hatta al.lkadarl:ır bu işde hal~ 
mallnn vermcğe hazır olduğunu, f:ı· kın yardımına şiddetle ihliyec oldu
kat 80 kunışa satnC':ığı paz{'nJere ğunu müteadclid def:ılar ıöylf'mişlPr-
45 kuruşluk fatura verecC"ğint söyle- dir. İhtikar dava!!ında bir vatandafa 
miş ve bu ~kli kabul etmerli~i tak- düşf'n vazifeyi yapm<lk için bir m11h
dinle mal aatamıya<'ağını süylemiş:tir. tekiri kulağından tutarak kanunun ö
Bu fihit ih1ik8r hltdiSf'si önünde oir nüne çık:1r~n İ~partah tacirin hugün
müddet düşünen AhmC'd. Rıfntın tek- kü vaziyetine gelince, mrıl almak için 
lifini kı:ıbul etmit ve otC'lde bıraktığı memleketinden burııya gelen bu vu
paralarını almRk bnhan~sile emniy">t<? tandaş, yaptı~ı hayırlı işe mukabil mal 
n1üracaat ederek muhtrkir manifatu· alamadığı gibi 350 lir.ısı da A~liye e
racıyn bir cürmü meşhud yaptırmış- m:-ınetinde ahkonulduğund11n l!i!l<ı.ııbul 
tır. Dördüncü A•diye Ceza hfahkemc~ c;okaklarında on parrı~ız kalmış ve üs
~inde görülen dava netic('~inde muh- telik de lşind"n, gücünden olmuştur. 
tekir Rıfat ve te7gShtnrı Yako'nıın Bu vaziyette daha Ilt' kac1:ır bekleye
Kay:seriye sürülm~ine ve 500 lira da ceii de mec;-huldür. ünkü karar ia!t
para ceza~ı ödemelerine k~r-:ır vf'ril- dik edilmeyip de nakzedilerf'k buraya 
miştir. Fakat su('lular karan temyız et geldiği takdirde İ"partalı tacirin ı~i 
tiklerinden Adliy<'nin kararı derhal tat artık Allaha kalmış demektir. Çünkü 

bula indı. Sert bir ri.izgUrla beralxr 
tekrar kar başlamıştı. Vapur tenha idi. 
Gene adam bir kOteye büzüldü. Ca
nanı, onun solgun yüzü,1ü, ısllrabla 

buğulanmıt gözlerini hatırlamak iste
miyordu. Hatti köşkü, bo' koridoridrı, 
karların altına gömülmü, tenha, bo
zulmuş bahçeyi, odctsını hlçbir yeri dü
şünmek ic;temiyordu. Söylenmesi müş
kül bir sözU söy1Pmi~, hiçbır umarı 
yapamıyacağını sandığı hpreketi yap
mış insanların hayreti ve memnuniye
ti içindeydi. Kendi~ini hafif vo neş'eli 
hissediyordu. Fakat; bu, pek az ı.am:ın 
sürüyor ve tekrar hatıralar canla
nıyordu. •Fakat ne ({Ünlerdi'.· di
ye bir aralık düşündü. A;evin sinirli, 
kendini beğenmiş tavırlan, o y::ı. kav
gaya be-n7er mün11kaşa!ar .. plfij, ku
lübdeki b"lo .• bahçede kızı ôpilşü, ~01.
ra hastalııl'I ve Canan .. o harikultı.de 
ıreceler .. gnrib bir ürperti içinde bil
hact.ct.a o ge«lerden parça parç3 ı,_..ıhne
ler hatırladı. •Ne kadın!• diı•e mınl· 
dandı. Faknt hayretle, hayranlıkla an
dığı o kadını şimdi 1ı:aybf>.tmiıf gibiydi. 
Cananda, bu mustarib. kederli kadında 
onu artık bulamıyordu. Sanki bir za
mAnlar kollanna aldı~ı. thtira!>la ııarıp 
bağrına be!!:tığı bir başka~ı idi. Bir an 
hayatına ı:inniş o harlkulide sırn, gü-

zelliğl, sıcaklığı ile onu deliye çevir
mişti. Ve fimdi o kadının birdenbire 
eriyip ıilindi"ini, yerine 11ı:ıçları akl:ış
mış, yüzü solmuş, değişmi~. yabancı, 
evet, 3deta yabanCL bir başkasının gel
diğini görüyordu. Ne yapmalı'! Eğer o 
bu kadını eskisi gibi sevemiyor, ona 
yaklaşamıyor, hatta dokunamıy?t·sa ne 
suçu var? Hayal bu! insanın elinde 
mi? 

Evet, ertık köı:kiin mı:ıtemli hnvnsı 
içinde rahatsız oluyor. sıkıntı duyuyor. 
Niçin itiraf etmemE"Ji?,. Kihktc deği
şen bir şey var. ZAten Alev kaçtıktnn 
sonra yalnız kendic:i dP~il, orElda her
kes biraz değişmedi nıi"! E'..:rvet Ha
nım, Canan, hatta Nazlı YAlf~-- H('r~ 
ke,i 1'irbirinden uzaklaştıran g2rib bir 
soğukluk var ~imdi oradn ... 

·Fenalık niçin bende olsun• diye 
kendi~ini haklı bulmaya çalıştı. Cana
nın sözlerini hatırladı. ·A.,,kt.ı ebt-diyet 
ancak mn.sallarda var.• demişti gene· 
kadın .. haklı dl'ğil mivdi., İki in~n 
birleşiyor ve bu l·irle'>m,..den doğan 
7.evk, en yüksek kemale ı:tel;p de teker
riir halinde sürüp ı:ı:idince birbirlerin
den bıkmaya. u:sanmava ba~lnyorhır .. 
Omuzl;:1;rını silkti. Canana kı:-ırşı bir fe
nalık yapmış sayılır mıyım? Hayır. diy~ 

tiddctle itiraz etti. Fakat i~i.nde bir yer 

yeniden muhakeme yapılacak1 derken 
temyiz edilecek, bizim tacirin 350 lira
sı da ancak gelecek sene eline &:C'\;e~ 
bi!ecektir. 

Bu vaziyet karşısında bundan son· 
ra bir muhtekiri alıikadar mak:ınılara 
şikayet etmt'ğe, cürmü meşhud yaptır
ır.ağa kim ce~rct edebilir'' 

Görülüyor ki ihtikıirla mücadele iş
lerinde alınan bütün tedbirler baştan 
başa noksandır. Elinde bir kuvvei ic
raiyesi olmıyan, bir kontrol teşkilatı 

bulunmıyan Fiat Tespit ve MuraknL~ 
Komisyonunun mesaisinden tam bir 
netice beklemek, mantığa uyar bir lş 
c;f'j:i:ildir. 

Muhtekirin sür'atle cezalandırılm:ı
c;ı ve bir çok formalitelereı tahammülü 
olmıyan bu işin, askeri mahkemelerde 
görülmesi artık kat'i bir ihtiyac şek
linde kendini ı;ı:östermeY.tedir. Bu işin 

adli sııJha!'ı, kat'i blr şekle bıı,lj;lnnma
dıktan sonra fiat tespiti, kontrol işi d:ı
ima yarun bir tedbir halinde kalacak
tır. 

- Ne d{4ünüyorsun? 
Nihad •tavsiye> verecek birini ar:ı

dığını söyliycmczdi. Bir gün sınıfta 
yaptıkları bir münakaşada Hilseyı•lıı 

bağıran sesi kulaklarında uğulduyor

du: 
cEn şerefli ve sözü geçer tavsiye 

mektubu; alın aklığı, bilgi, diploma, 
dürüst karakter ve vazi!eşinas olmak
tır. Şu &mirin, bu zenginin •ıen:ce~i 
mektub veya kart inkılibcı mi.inevvc
rin yırtıp atacağı şeylerdir!> 

Nihad bir sigara yaktı ve: 
- Hiç, dedi, hiç bir şey dUoünmü-

yoı'Um. 

Hü,eyin, arkadaşını kendi hayat! 
derdile meşgul ettiği için mütee:ı:-5ir ol
du. Fa1.1a otlınnağı istemedi ve Nil.a
dı, tavla zarile heyecan duyup •mars• 
gitmek için çırpınan arkadaşlarlnın ya
nında bırakarak kalktı: 

- Haydi, Alla.haısmarladık ('OCuk -
lar! Bir yere uğrayacağım da .. 

Nihad, mahcub mahcub elini uzattı. 

ince ince sızlayordu. •Ona hürmet et- ğalan bir heyecan içinde asabi, hatt.i 
!im, onu sevdim diye söylendi. Şimdi solgun içeri girdi. Küçük bir hol. Pek 
de ona şefkatim, husuıji bir al.ikam az yürüdüler. Kadın bir l<'~pıyı açu. 
var. Fakat gitmeğe mecburum. Bu ha... R~id girdi. Bir yatak od'lSı, Yerde 
diseler, dedikodular .. • A ~evi ziyareti, açık renk bir balı .. kadife yeşil perdc
bu kıza yalvarması da Canan için de- ler .. ortada bir karyola ve içinde Alev .. 
ğil miydi?. 1Iareketini bir {edakılrlık kadın kapıyı kapamış V<? çekilmifU. 
gibi kabul ederek biraz müsterık oldu. Reşid Aleve bakıyor ve ne yapacağınl 
Tekrar Ankarayı, arka<lrışlıırını, eviııl ~ırmış, hareketsiz duruyordu. Gene 
düşünmeye başladı. Giderken alması kız: 
18zım gelen bir iki kitabı hatn·ladı. - Gel otur, dedi, şuraya .. 
Kendine bir elbi~e ısmarlamaya karar ı Yanındaki küçük yayvan koltuğu i-
verdi. taret edİ}'Ordu. 
Yemeğini Beyoğlunda. küçük bir lo- Üzerinde, omuzlarını, göğsüni'l çıplak 

kantada yalnız ba4ına ycmi.ştl. Tünel- bırakan beyaz ipekü bir gömlek var
deki kitabcılara girip çıktı Kcncl.isine dı. Saçları taranmamıştı . .ı6 .. c;ılmış buk
kıravat baktJ. Saat üçe dof?ru Aleve leler, perişan omuzlarını:t tlökü!üyordu. 
gitti. Adresi telefon rehberinden al- Yüzü yorgundu. Koyu ela Gi>uerinin al 
mıştı. h çürümüştü. Re:şid onu da çok değlı-

Ahmedin apartımanı Takt.imdeydi. miş buldu. Yataktaki k3d!n, e.,ki taze, 
Merdivenleri çıkarken he>ecan~andı ve çocuk Alev değildi. Olgunlaşmı,,, ka
bu ziyaretin güçlüğünü kavrar gibi ol- dınlaşmı,, ba~ka bir Alev., 
du. Alev, onu na!ıl kar~ılayac.akh'?. Yürüdü. Onun işaret ettiği yere otur
Kl!ndini dinleyecek miydi?. Ya kı7.ar- clu. Şimdi onu daha yakından görüyor
sa. ya fena bir hareket yaparsa .. me- du. Kulübün hahı;-esinde kucakladığ1, 
seli kabul etmeyebilir .. k...ıpıyı, yaşlı öptüAü ı;ı:enc kızı düş-ündü. Beyaz, bu
şişmıın bir hizmetçi açmt~tı. Reşid A- 1ut gibi hafif elbiselerin içinde taze, 111-

levi sordu. Evdeymiş:. İsmini söy .. cak, o gene vücudü, o ışıklı, canlı eliı 
ledi. Kadın gitti, derhal döndii gözleri, o gül dudakları, tunç'ıı~mış, e!
ve •buyurun• dedi. Gene adam etra- mer, ıene, güzel yüzü .. şimdi de göz
fına merakla bakarok, birdeubirtt ~o- leri güzeldi. [Arkası var] 

f " ğı~a yazıyoruz: c .. -9' _i 
Ingiliı: manifatura eşyaldfl ttl fi";~ 

barile timdi.ye kadar diğer ecn crl r.~11 • 
leketlcrden ithal olunan bef'l~eJf" 11' 
lardan daha mukavemetli ve ;tıbf-1'1 .. 
barile de daha zariftir. suııtttısı'' 
bir parça !iat farkı olm~sl :rn 

dir. tlıt'ıı 
Finlandiya ile lica!e 'fi''~ : 

Ankarada imıalanan yenı patı;tP", 
Finlandiya ticflret anlaştT!85 .ı 111ııdit 
!erine göre bu günlerde f~lif i 11• 
dan bir milyon liralık m.uh\ı:tif• ~p 
lit maddesi geleceği öf7enı1rı;,~ t11• ~ 
landiyadan yola çıkarılan tol~ -t1' 
arasında kağıd, sellülo': l<U 1"eııl'ı:>' 
reste, maden direği. yi.ınlU :fhl ~yt' 
ve saire bulunmaktadır. :f'l'TtJ~ 
memleketimize geldikten ~onrSı '!'~pi-• 

·ıııııer r 
le daha geniş mikyasta. ~· 1 rıcli ·· .. t' caktır. Çünkü halen fJn ı'I. tt.ıı\tır·~ 
300 bin lira kadar alacaklı bU rıt ~' 
tayız. Bu mnllar geldikten So;rhll ~,. 
lu vaziyete gireceğimizd('n d' .:ıı·rı f~~ 

• 1 J\' iJI"" racata başlnnacaktır. Fın an dlt t 
derilmek üzere mühim rnıktar 
tı"."trlanmıştır. 

111 
iı 

lsviçre ile licaretı~ d' 
. . ,.dtI1 ~_M'1' 

Birkaç güne kadar Isvıçr .. f'I. jsf1~ 
cerci heyeti gelecektir. pu ~ı.ı4 f'. 
kon~losu, Mıntaka Ticare~ ,.~ .... h•' 
Avni Sekmanı ziyaret edere d~ JP,t'' 
lecC'k ticaret heyeti hakk11~ir tiC (!., 
vermiştir. Türkiye ile ye!1i • ···e tıt'·.n' 

ısvıı.:· {\J'-
anlaşması yapacak olan.. de bıJ 
azac;ı arasında fabrikatorlcr 1 

m~ktadır. , , de".";. 
Ithalıit tacirlerimiz, ısvıc;reil*1'iı~jtf 

ithal edebilmek için bazı ~ pıil ııt 
tesadüf elmi•tir. Bundan b ~ •. l~t· 
evYel, gene piya!VI sütı.ınun bSJ .. 1' 
tncirleri~lzin şikS.yetlerirıde;iiJIO~./~~ 
miı:ıtik. Isviçre fabrikaları, .. ]<i.i!J":s'ti, 
mal satmak hususunda muş .,'fsı.ı ~( 
davranmaktadırlar. HerhaldC··~dt• .i,ıl 
carct anlaşması mü:zakcreter~ jbtl 
iki ml.'mlcket arasında tıcaı-i l 
ka1mıyncaiına şüphe ~·oktif;'.'ıtf~# 

BAi.IK AVLAMA ~JA~· fi~tl,rt ,r.• 
Balık avlama malzemesı ıdıl' tf!' 

mühim mikva~fa ihtikir yaP• pil' '11• 
laş:ılmıştır. Evvelce Jcurş:unlU da 10 

1 
t 

bir kunışa iken son 7'.nmanln~ıJk olf~. 
ruşa ('ıkmı,br. Keza 5 kurUŞ ·at r.t ~ 
17,.'i kuruşa sablmaktadır. Fı sll' ~~ 
kr:be Komisyonuna bu hUSlıisf01' 
,ik8yetler yapılmıştır. J(ortı 
mec;eleyi tetkik edecektir. ~ıı 

ALTIN fİATl ştır. ~ 
Altın fi atı düşmefe başlaını ıııv,DI' 

bir altın 24 lira 20 kuruştan 
görmüştür. 

M 
li 
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SON HABERLER POLİTİKA • ASKERLİK 

İngiliz deniz 

kaf il el erine 

i'İrmek isteyen 

vapurların 

RADYO GAZETESİ 1 İngilizler Bulgaristan vaziyeti 
tavazzuh yolunda 

Müttefikler hesabına 
ticaret yapması fart 

olduğu bildirildi 
~ .. ~ndra 29 (A-;;-- Amlralhk da-

ın· 
~ ın Par1amento sekreteri Warren'" 
ıı~ A,,a~ Kamarası a~sından biri
tİ:il'le SUalıne tahriren verdiği cevabda 

demiotir: ' 
~- Bir İneiliz kafilesine dahil olmak 
ıu:·en her _vapur, İngiliz imparalorlu-
1'i.ıt Veya Inı;ı:iliz imparatorluğu veya 
"' ~f~kleri hesabına ticaret yapnıak 
~ fılede hiçbir müttefik ge-mir.in 
~ tına yer almamak '8rtile bu kafi
l~ ~abu! edHmektedir.• 

~do,, b Us, lngiliz kafilelerine İrland•ya 
tttı· ek denizaşırı vapurların ıt.bul 
~edilmediğini sormuştu • 

Sovyetler Birliği 
Ve Boğazlar 

meselesi 
tıı to es.. taralı birinci .. hilede) 
~o ru.n. bizzat Alman hükômetile 
~~esine karar vennıştir ve yapı
.,~ 0rıuşrnalar. Sovyetler Birli~ile Al
~'l'ı doğrudan doR,ruya. al!ıkadar 
~ '_neselelere hasredilmiştir. l\{osko
l't( ~th,,en kendi~ile 11ıntaı-m~ yapıla
~ ır t"'~ekkül ol11ırak t:ınımaktan im
);::ru;~??ıektedir. BinnE"n3leyh Sovye~ler 
~tırıl h~kllmcti nazikane. f,kat aıiın· 
~ ·' bır ıurctte Bcrlin konuşmala
l'\Q~la.lyanın iştirak cttirilıne.iİ fikrini 

tınıştır. 
h~ı.. . d 
ıııi b· arıya, Italya ve Japonyıı arao;ın a 
~ dır &sk~ri ittifak mahiyetinde olan 
~':~let paktına ald meselelerin de 
~ •t tılrnesini Rusya ka'>ul ctrr.em;,ı.;r. 
itt\ hakkındaki noktain:ı1a;.1nı Sov .. 
ııı.. tr _ 13irliği hüklımeti, paktın imza .. 
_"'l!tılit 1 •. 
~ eakıb Mo~kovadalıti Çin e.çıc;J?ıe 
~I'\ "ieay-Şek'e yardım etme~e devam 
~ ~tında oldui;unu sı.>ylediği zaman 
;''"'ittir. 

>ft~liz .. Sovyet münasebetleri Sov
., Atnerika yakınlığını toınln hu
"'t 

1
da sarfedilen gayret!erln mu"·af

\. 
0 lharna!!ı vüzünden her r.e kader 
YE"rıj bir ~fhada iıı;e de l\1o!'kova 
'aO· - y· '°'l't ıgını muhafaza ~tmrı;e: ve _n-

rı .re karşı teşekkül eden koalıs-
"- ~~.llih:ık ve hatt~ bil·ıı~ıta bil~ ol
\.,, l..ir:adeleve müdaha!e etnlC~me~~ ., . 
~ ~etmiştir. 

ıı.. •lın .. k 1 . . k u··nne-;·~ ha nıuza ere erının ı!lla ~ 
~ }3· kılırsa. Almanyayı ve Sovyet
~ 'l'li~inl dnirudan dojruva al.1-
~ e-if'n me!leleledn meoınuniyct 

k bir tarzda halledilnıi' olmasına 
c_flıet]ilebilir. 
., letelerde neşredil,.n ban yaııla:' 
)~ lt\a olarak &rlin kC"nttımı;larında 
l"'1 Şark ve Mt'rkezi Asya n1erelc
~~ri.i,üfmemiştir. 
~ı tof, Sovyetler Birli'f.-1hı Kara
~ \>e Boğazlarla ı:ıl:ikadar olduğunu Se et.rni~tir. Bu iki rr.ır.t.1kada da 
~~ tl~r Bir1iği slatük"Jnıın muhafo

!liıı, .ıddotle istemektedir. 
~~ıtle tıd .. 'dilir kaynakbırdan öğrenll
~:ır J:!ore, Sovyetler Birllı}inin Bo .. 
~ hııkkınrt~ki hatlı hıı,':'f'k<?~İ Hit1er 
\~'il"~dan anlaşılacak ve tasvib edile-

İthalat ve 
•irliklerinin 

ihracat 
vaziyeti 

'ttıı, fBaştarah 1 lncl Nlıllcde] 
C: •tniştir. 

:·•ıf1~:ulü~or ki, ithalat ve ihracat 
' ttı rının mevzularına dahıl o

'" . e.ddcler üzerinde dışarı -
,,. "h ı· "ld 1''•~1 • at yapmak bu şekı e 
;~'''•ta meydan vermektedir. 
''lt~t Ve ihracat birlikleri hu va .. 
~1 ı, 1' 1'arşısındaki vaziyeti itiba
t~ ~·~n:ıimattan evvelki gedik-

1 Y. ~l•bih bir ~ekil almı~tır. 
1< Ök Ticaret Vekilimiz Müm
~·~uf "'_enin bu birliklere daha 

ırıttı bır 111ekil vereceği tahmin 
~tadır. 

Ankara radyosunun dün 
akfamki nefriyah 

Ergirinin zapt 

edildiği haber 

veriliyor 
.. fBaşfirafı 1 lnd oahilede] 

ruıı:ıı-ck m~cburiyctini hissetmek
tedır. Berlın §İmdilik yeni c;, t 
1 •• Dk ~ovye 

e çısı e azonofun gelmesini bek 
l~mekte v7 bu hadiseye büyük 
hır ehemmıyet atfetmektedir. 

. So.:"etl~rle Almanlar ara:!nnda 
kı mun&!ebcte gelince, Sovyetler 
Alm ... anlara karşı doğru dürüst ve 
hatta samimi bir siyaset' kullan-
makta olduklarını "h t k . . ı saa e me ıs-

tıyorlar ... Almanlar ı" • b .. 
b 1 

.. e u muna-
ıe et erinin daha ·ı . ld • ı erı o ugunu 
anlatnıağa çalışıyorlar. 

Fakat Sovyetl . . k er, ycnı nızıtma 

ar~ı s~yirci vaziyette nıidir, yok
sa yar.dımcı mıdır} Bu suale Sov
yetlerın verdikleri cevab daha e
hemmiyet1idir. 

Al Molotof' un Berlin ziyaretino 
.man gazeteleri büyük bir ehem 

mıy~t . vererek bunu SoYyetlerin 
yendı. 1nızama iltihakı şeklinde !'ÖS-
ter ı er H tt• b" S 

1 
. · a a ır gazete. ov .. 

yet erın Mo · . . . . • carıstana yenı nızama 
ıltıhakı iç" "k ... ın tazyı yapmı1 oldu-
gunu ?'azdı. Fakat Ta.ss ajansı bu 
hab;n derhal tekzib etti. iste Al
m~lann canını sıkan budur. 
b .... nıanyanın yeni nizam te~eb
k usuAçok gcni!lll bir programdı. Fa 
da~. ~manya ile lngilıere arasın-

• 
1F arb bu ~ekilde iken l•pan

ya,. ransa ve diğer devletlerin 
vazıyetlor" · d •· · ki . 

1 
- ını cgııttırece f"rı zan· 

n? unamaz. Halbuki harekat, ln-
gıltere leh" - k" f k d" ıne ın ışa etnıe te ır. 

ll•ılO'.aristanın vaziyeti 
Bulgaristanın vaziyeti gittikçe 

aydınlan k d B ·1 l 
b

. ma ta ır. u gar ar kısa 
ır teredd'"d . d"k h h l u aeçır ı ten sonra, 
er ... a d~ "imdilik üç]ü pakta gİr· 

jege taraftar olmadıkları anlaşı
?'01 r .. Bulgarlann tereddiicl de
vır •rınd y I l 

11 
e ugos av ara ve Yu-

nan ı ara k l . d 
b

. h arşı gazete erın ~ sert 
ır ava . ·~· B f b · k eamış ıc;ı. u ırtınayı 

dır ~ç RÜn sükU.n takib etmİ!J ise 
~l b$ı_m1 di dii:(er tar~fa doğru me-

yı ı e ·· ··ı • l 
h 

Boru mege bao; amıştır. Bu 
ususta esk"ı B ı B k"J" K·· . u.gar aşve ı ı o-

seıvanof k . . B" un nut u şayanı dıkkat-
tır. ır m b' d B 1 • 
Y 1 

f" us a u garıstanın 
ugos avv ·1 d . k . t d .... . • · a ı e oet ~eçınme ıs-

e Bıgıı ı l'Öylemektcdir. 
u ··zı . dso er, Yuli{o!i:lnvvn halkı ü-

zerın c. •· b" ·. muıpet tr tesır yapmış· 
tıT. 

it~ban • Y ın;uı harbi 
v 

. h. U~•knlılar. Arn3vudluktaki ile-
rı nre eti · d 
d · l 1 erıne f':Vn1n etmekte-

ır er. ta] 1 
1. d d" Yan ar da hareht ha-
ın e ır. Taa . b" k 

t
. h rruz etmıyen ır uv 

ve ın •rek t b 1 
ld 

.. e tc u unnıasının ne 
o ·ıı:runt;, a 1 L 

ı.. . n ama~ pek zor olma
ea gere tır. 

cRicat ed k . ·· b l en uvvetler~ hır 
gun ı e otn . 
eski bir ....... an verr.ıemek • dıyf' 

dl k ogud vardır. işte Arna-

k
Vll l u. topraklarındaki Yunan as; 

er erı. 

lt,ı,..n - Yu h b" . • ·. nan ar ın1n u~.ıu-
mı vazıyeti a t k l • · 
Y 11 

r 1 a ıştıgımız gibi, 
unarı ı ar e · I .... ıır " ıveırlar. Harb 

mcıılz:crneıo ıgtinam d" l 
J 1 • ıyor ar. 
t• yanlann b .. k"" b 

1 b ık . b" uııun u ozRun-
arı e ı ır h · l 
E

• b ezımet o acakhr. 
ger u olursa it 1 h k 

l · · ' a y,ı. ava uv-
vet erının ataleti rl b d b 11· 
b 1 b. • .

1 
e un a e ı 

8" ı ır amı olac kı 
B. A a ır. 

ır merikan rl 
d ·•· h b ra Yosunun ver-

u(ı a l!"te R'Öre E . y 
J 1 r f • fs.?~rı, unan-
ı ar ta a ından zapt d"l . . O 

b
. . . 1 l • ı mıştır. n 
ırıncı ta yan ordu~ . 

k · 1 ·unun ıa!lle mer 
ezı o an ve bir hav d 

'

"k b l 3 mey anına 
ma ı u unan Erıı-erin" d'' . 
1 1 Y ın u~mesı 
ta yan - unan harb' · h 

. l" b 1 ının e em-
mıyet ı aşan arından b' • 
J 

tn eayı-
ır. 
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. '"'; h 
"ltı~l ıncahınc dolu ... Avluya, et- ı vanlar bazularını tethir ediyorlar. Sey 
~l!.t :eydanlara ha,ırlar serilmit yar tiyatrolarda ıı:eyirciler bıtbirini ezi
~ bir 0~~k içlerine kadnr taş:ıyor... yor. Bayram günU yaşayan halk so
\ Et'.._ lıl •t.ıkUt içerisinde hutbe_ oku- kaklara ve ellence mahallerine dö
'-~lıy ~tnAzdan tonra gürultı.i ı;ı:e- külmÜŞ-
' ~1:r. Askert b:-nd~ 1.ekrar ç11h- Bu fehriyin, üç gün üç ıece Q..iyle 
..._ l'.tt aokaklara venıden dökülti- devam edecektir. 
~ -~ elt_ kadın karıfık, her taraf.. * 
~ediyor. Mescr:oet umumi ·:~ 
\ltı<ı. dır. Akşam olunca "urlar ü
\t~ tiır a.t~ler yalaJıvor. Dnnanmı~ 
\ t.._ t '11ıraları te~kil ediyor. Her f::ı
l..,lr.ır~~lcH fenerler asılmı.ş. Meş'alele 
~tır tı.sı altında h..ı.lk kütle halinde 
~t<f~., Tıktım hkhm dolu kahveha
,~ 'ltrı laı takımları pür ivaz ... Nehir 
ll.ı, ~ d n halk, sarayın kapısı önünde 

l..ı- Uruvor ... Burada herkf'~e şu-
C. <\~l~ ı::etbetıer dağıhlmaktatlır. 

hoı.ı;ıe kurulmu~ sahneler üıertn
~baılar maharetlerini, pehli .. 

Garbda münafıkların 
kıyamı ... 

Cezair hükümdarı Hınr Bey, gc-nlt
letip güzellf'ştirdi~i seravında '8rk hü
kümdarlarına 18yık bir Uıtlşam ve d.:-b· 
bede içerisinde tatlı günler yaşıyordu. 
Haremindeki güzel kadınlar etrafında 

bir çiçek bahı;etıi gibiydi. Bu bahçenin 
a:ülü Anna l!!minde ı;zun siyah sa.;lı, 
koyu yeşil gözlü bir Italyan güzeliydi. 
Akşamları Hızır, elralındaki bu gü-

elına, kayısı 
•• •• uzum, muz 

miyeceklermis 
t 

lase • Nazırı, itiyadları· 

mızın değifmesi icab 
edecek, diyor 

Londra 29 (A.A.) - İnşe Nazırı Lord 
Woolton, dün Londrada söyledigi Lir 
nutukta ezcümle şöyle demiştir: 

•- İngiltere harbin ~kin::i kışına ia
~si bakımından Himadln girmektedir. 
Vazifem, harbin bundan sonrası için 
herkesin itiyadlarını değittirmes! icab 
edeceğini söylemektir. Britany:ı milleti, 
Avrupanın bütün milletlerinden daha 
yÜksek bir hayat se\•iyesine m:'llik bu
lunmaktadır. Dünyada hiçbir mHlet 
harb zamanında bu ıevı.veyi idameyc 
intizar edemez. Bund:ın hövJe be:ki de 
vapurlar1mızda ete şimdiki kndar yer 
ayıramıyacağız. Et fiatı belki daha 
pahalı olacaktır. Elma, kayısı, ilzüm ve 
muza gelince, bunlar muh~rib bir ınil
letin hayatında elzem maddeler değil
lerdir ve bir müddet yemek masaları
mızd!"ln eksileccklerdir.• 

İtalyan filosu bir 
mağlubiyet daha geçirdi 

(Baş tarafı 1 inci salıHedc) 
Çarşamba günü saat 10 dan az sonra 

SardUnya adasının garb tarafından ha
reket halinde bulunan kuvveUerimiz 
keıtif tayyarelerimiz taralından gOn ~ 
derilen ve ilci zırhlı ve bir çok kru -
\·~.zör ve deslroyerden müteşekkil 
duşman kuvvetlerinin denizde ve 75 
mil kadar şimali şarkide bulunduğuna 
dair oJan bir rapor almı.;ılardır, l{uv -
vetlerimiz .derhal sür'atlerinl. azami 
dereceye çıkarmışlar ve dü~man:ı yak .. 
latarak harbe mecbur edebilmek içln 
istikametlerini ona doğru çevirmişler
dir. Bundan bir kaç dakika sonrıı 4 
düşn;ıan kruvazörünün sür'atten tek
neleri tamamen dalgalarla ôl'tülmüş 

bir halde ufukta seyretmekte oldukl3r1 
görülmüştür. İleri mevzide bulunan ha 
fif cüzütamlarımız saa~ 12 yi 21 geçe 
a~ş açmışlardır. 

Düşman gemilerinin takibi düım3n 
sahillerine bir kaç mil varıncaya kadar 
yapıldıktan sonra saat 13 '20 de dur -
vazOrlerle birlikte hareket eden iki 
tespit edilmi~tir. Sür'ati az olan 
durulmuştur. Bil'-hare keaü tayya -
ıelerimiz di.işmanın sahile varn1adan 
ve siyah p rdeler arkasına saklanma"' 
dan evvel top ate~imiz altında çl'.'lk 
mühim hasarata uğradığını bildinni1 .. 
terdir. Bu meyanda 8 pusluk tonlarla 
mücehhez bir .lalyan kruva1.ö~ünün 
arka tarafından şiddet1e yanmakta ol
duğu, Oregale sınıfından bir torpido 
muhribinin yana yatmış olduğu ve bir 
diğerinin de hoı.fif tertib yan tara(a 
eğilmiş bulunduğu görülmüştür. 

Deniz havacılığına mensub tayyare
lerimiz Arc Royal tayyare gemisinden 
yükselerek takib esnasında ve onu 
nıüteakıb hücumlarda bulunmuşlardır. 
Swordfish modelind!'n bir tayyare gru
pumuz düşman zırhlılarına torpillerle 
saldırmış ve atılan torpillcrdco birinin 
yeni ve muazzam Littorio sınıfından bir 
zırhlıya tam i.sabet ettiği görülmüştür. 
Diğer bir Swordfish grupumuz da 8 
pus toplarla mü~hhcz üç düşman kru ... 
vazöründe-n mürekkeb bir cüzülüma ta 
arruz etmiştir. Atılan torpillerden bir 
tanesinin en geride giden on bin ton
luk Zano Bolzano sınıfından bir kru
vazöre isabet ettiği muhakkak gtbldir. 
Gene bu hücum esnasında ba;ta gi
den İtalyan kruvazörünün de derhal 
sür'atini indiıdiği görülmüştür. 

Skua modeli tayyarelerimiz nike ya
parak Condottieri sınıfından 6 pusluk 
toplarla mücehhez üç kruva'!ürden 
mürekkeb diğer bir teşekküle hücum 
etmişlerdir. Pek yakın iki bomlxınln 
patlaması üzerine düşman kruvazör -
}erinden birinin kazan aksamında ha"' 
sarat yapıldığı. görülmüştür. Bütün 
tayyarelerimiz salimen dönmü~lcrdir. 
Uğrad1ğımız yegftne z.'1rar Bcr\vich ge
mimize vuku bulan iki isabcttC'n iba
rettir. Fakat hasarat hafif olduij:un -
dan bu gemi de yeniden hizmete nma
de bulunmaktadır. İsabet neticesi.ı,rle 
bir zabit, 6 nefer ölmüş, 2 nefer afır 
rurette, 7 nefer hafif surette ynralan
mı~tır. Aile-lerine kabil olduğu dere .. 
cede sür'atle mallımat verilecektlr. 

~lolotofun Berlin seyahatinden bir intıba: SovJetler Blr11Ki İtra he)'etİ reİ!!iiİ, 

Alman Dahiliye ve lfariciye Nazırları Frick ve von Ribbentropla beraber 

Molotof'un Berlin seyahatin-\ BALKAULARllüngayretlere rağmen Berlinde 
den çıkan yegane netice, Sovyet- ft bir anlaşmaya varılmadığı artık 
lerin Berlindcki aefirlerini değir- 1 • J bir hakikattir 
tirmeleri oldu. Berlinde cereyan mese esi Esasen ac~ba nasıl bir :ınlaş -
eden müzakerelerin mevzuu hala ma)·a v 1 b ki b "t· d"' b' Jd' s ti arı ması e ene ı ır ır 
ır Fsu: ır. d . . . ve ovye er Sovyetlerin Almanlarla dost ol-
.. ~ .at ı:':1~. c~kı .mıhverın bu duğunu zannetmek hataların en 

gun ıçın burun sıyaıı faaliyeti Bal- büyüğüdür. Aradaki ademi teca· 

kanlar etrafında dönmektedir ve Berlin müzakerele· 'ÜZ paktını ötedenberi bir dostluk 
mademki Mussolini' nin karagöm- muahedesi gibi tclA kk" d l 1 kl"l · y · a ı e en er 

e ı en unanıstan macerasından rinde bir noktai bulunagelmiştir. Fakat Sovyetle-
pabucsuz kaçmaktadırlar. Şu hal- rin ve bilhassa Stat· y fd d b .. k 1 . ..h. ın o aşın. 

e u muza ·cer erın en mu ırn nazar İtİ)i.fına Va• Hitler'den senelerce dinledikleri 
me~zuu_ herhalde Balkanlardı, sözleri unuttukları nasıl zan ~e 
~enılebılir v~ bu bi~ ihti_mal sayı- rıldu:Yı iddia erH'emez kabul edilebilir! Senelerce, bütün 
amıyacak hır hakıkattır. Tuna dünyaya bolşevizm hakkında. 
ko~fer~nsına. iştirak için Sovyet- Yazan: A. Müttfekim ağır sözleri aarfeden ve onu b:~ 
lerın g_ostermı§ oldukları titizliği, dü~man ıayan naıyonal sosya-
Macarıstanı~ üçüzlü pakta İştiraki planının muvaffak olamadıSı ve lizm ve faşizm ile Sovyetlcrin 
karşısındakı Tass Ajansı tekzibini en mühim falsolarından birini ver bağdaşmasına maddeten imkan 
h5atırlıy1a1ım. Ba1kan davasında diği hükmünü ve neticesini çıkur- olmamak lazım gelir ve öyledir 

ovyet erin nekadar has~as olduk mak hatalı olamaz. Fakat acaba de. 
lan kendiliğinden meydana çı- bu muvaffakiyetsizlikte Sovyetle· Bu itibarla arada bir dostluk 
kar. rin bir tesiri olmamış mıdır) Bul- hiçbir zaınan mevzuu bahsol:ı • 
Acaba anlaftılar mı? gariatanın mihver iğvaıınR kapıl- maz. Ancak, Sovyetler iki em· 

1·15.di~at bunun cevabını ver- ınama.sında, Yugoslavyanın bu a- peryalist kuvvetin birbirile çar -
miş bulunuyor. Şayed anlaşmış ol zimk8r ve dürüst hattı harek'°tin- pışmasını uzaktan seyretmeken 
$alardı, hiç şüphe edilemezdi ki, den ayrılmamasınd8., Berlin mü- başka bir şey düşünmezler. Neli
Bulgar Kralı Borisin Hitler·ıe la.katlarının bir gölgesi yo'k mu- ce ıudur ki, Sovyetleri mihvere 
yaptığı gizli görüşmeyi Başvekilin dur) Şüphesiz ki vardır. Biz bi- dost, İngiJtereye düşman farz ve 
ve Hariciye Nazırının Berlin ıe- liriz ki, Sovyetler ideolojisi, hiçbir kabul etmek doğru değildir. Ha· 
yahatı takib edecekti ve üçüzlü zaman zebunküşt bir siyaseti ter- kikatte Sovyetler ne birine, ne de 
pakta Bulgarlar da imzalarını ko- vic edemez. Bir büyük devletin, Ötekine dost oalmazlar. İki kuv
yacaklardı. Bu bir. ikincisi, Yu- bir küçük devlet üzerine saldır- vet birbirile çarpışıyor, onlar da 
goslavya radyosu, Yunan zafer- masını hiçbir zaman hoş görmez seyirci oluyorlar. Kaldı ki, Sov -
lerini tafsilitile ve hisseid1ir bir ve hatta hazmedemez. Bu itibar- yctlerin Almanlara şimdiye kadaı 
memnuniyetle anlatmıyacak, ıi- la, koskoca bir İtalyanın (manen hiçbir yardım hareketi de görül
yasetinde bu kadar azimkir 0 }.. nekadar ufak olduğu şimdi anla- mü, değildir. 
duğunu ihaaı etmiyec.ektL oıldı yal} Yunanietana teca - Şu halde Ba1kan dava11ında da 

Filvaki Balkanların, gl"Çen Bü· vüzünü elbette ki Sovyetler Bir- Sovyetlerin mihvere zahir olma
yük Harbden gayrimemnun çı- !iği, en hafif tabirile, nefretle kar- dıkları artık aşikar bir hakikattir. 
kan yegane devleti olAn Bulgaris· şılamış olsa gerektir. Şu halde u· Cereyan eden son hadiseler de 
tan, siyasi emellerinin tahakku- mumi siyaset bakımından mihver.. hu hakikati teyid etmektedir. 

ku için fırsat arıyordu. Arnavud- cilerle bir gibi göründüğü zanne- A. Müntekim 
luk cephesinde, lıalyan ordusuna dilen Sovyetler Birliği hükiimeti-
mezar kazmakla meşgul olan Yu· nin, Balkanlardaki mihver faali- Yeni nefrİyat 
nanistan, bu emellerin tahakku- yetine karşı alacağı ve halen nl
kuna en az mukavemet edebile - mı~ bulunduğu tavır, şu sebeble
cek bir halde idi. Fakat buna ra.ğ- rin neticesi olarak mütalea edi1e
mcn Bulgaristan ihtiyatı elden hı- bilir: 
rakmomak basiretini gösteriyor. a) Balkanlardaki mihver poli
Ve Bulgar meclisinin yegine fal- tikası geri bir emperyalist zihni
solu sesi de Dumanofun feryadı- yetine dayanmakta, küçük millet· 
na inhisar ediyor. leri, mihver siyasetinin ufaklık 

Diğer taraftan, dütünülüıse, paraıı teli.kki eden bir yeni ni 
csaPen mihver siyasetinden hiç zam görüıile istismar etmek is
bir zama nayrılmamış olan Maca- lemektedir. 
ristanı üçüzlü pakta sokmanın b) Sovyetler Birliği ülkesinin 
tek sebebi, onun ordusundan isti- emniyeti, Balkanlarda bir büyük 
fade etmek kaygusundan ibaret Avrupa devletinin mutlak nüfu
olmak lazım gelirdi. T rianon zin- zile kabili telif değildir. 
cirlerini kırmak istiyen bir Maca- c) Son ltalyan tecavüzü, kü
ristanın, Yugoılavyada kalan e 1 .. çük. milletlere karşı yapılan teca
lc.i Avusturya - Macaristan eyal~t.. vüzlerin en bayağısıdır. 

Fen ve Teknik 
ilim, fen, teknik mecmuasıdır. Doku

zuncu sayısı, nefis bir surette çıkmış
tır. Bayilerden isteyini'Z. 

Eminönü Halkevinden: 

1. - 30 ikinciteşrin 1940 cumarte~i 

giınü saat 14,30 da Evimizin Cağaloğ
lundaki salonunda Dr. Hafız Cemal 
Lokmanhekim (Çok yaşamanın sım) 
mevzuunda bir konferans verecek ve 
Tem!lıil 'ubemiz (Hissei Şayia) piye
sini temsil edecektir. 

2. - 1 birincik§.nun 1940 pazar gü
nü aaat 14,30 d,., Temsil .şubemiz (His
sei Şnyin) piyesini temsil edecektir. 

Giriş kartlarının büromuzdan alın
mru;ı rica olunur. 

lerini geri almak için Yugoslavya Demek olnuyor ki, Molotof un 
üzerine, mihvere dayanan bir nı- Berlin seyahatinden esasen mih· ABONE ŞARJLARI 
keri tazyik icra etmesi pek müm- verciler için şifalı bir netice bek- Türkiye l(ln: 

kün bir hareket olabilirdi. Fakat lememek lazım gelirdi. Şu halde 
İşte vakayi meydandadır. İtalyan Sovyetlerin Berline sefir olarak 
tayyarelerinin, Yugoslav urazısı tayin ettikleri Dekazanof'un Ber
üzerine attıkları, mi11i birliği boz- line hareketi münasebetile, Aln1an 
mak İstiyen propaganda k8.ğıdla- ajansının takındığı fevka1cide ü
rı, bir paçavra kadar bile tesir midli vaziyetin sebebi nedir} Ha
yapmadı. Yugoslavya, h8.disele- tırlardadır ki, sefarette yapılan 
rin neticelerini müdrik, müstakar bu tebeddülat, Almanlar tarafın
vc azimk8.r siyasetini elden bırak- dan, aradaki dostluğun fevka1a
madı ve gidişat bırakmıyacağını de artacağı ıeklinde tefsir olun .. 
da gösteriyor. muştu. 

Mihver ı>lônı Doktor Göbelsin bol keseden 
ıavurduğu bu çeşid habetlerin, 
artık dünya efkarı umumiyesinde 

Bu vaziyet kar,ısındn, mihver nasıl karşılandığı malU.mdur. Bü-

ıuya düsmüstür 

Bir aylık 

Üç aylık 
Altı avlık 
Senelik 

150 Kuruş 

4-00 
750 

1400 
Yabanrı memleketler için : 

• 
• 
• 

tlo aylık 800 Kuruı 
Alb avlık 1450 
Senelik 2700 > 

İmtiyaz sahtbt ve Başmuharriri: 
Necib AH KUÇUKA 

Umum neşrivab tdare eden 
Yazı t.ıerı Mlldilrü: 

Ce11!'11 H•klo SELEK 
Basıldığı yer: 

Cumhurl\>'et Matbaas1 

ltalya ve mihver 
I talyan ıskerlerinin Yunan ordusu 

karşısında Amııvudlukta ric·atile, 
Mihverin Balkanlarda siyast ric'ati a ... 
şağl yukan birbirine mn,·azi ulınuştur 
denc:e yeridir. Filhakika İtalya - Yuna .. 
nlstan harbinin aldığı son şekil üzerine 
1\-tihver de Bulgari<ıtan \:C Yugoo;lavya 
hakkında bedediği emelleri !lim:dilik bir 
tarafa bırakmakta ve mewilerinl Slo· 
vakya ve 1\-facaristan hududlannda ka· 
rarla,-tınnaktadır. Bu, İtalyanın, dostu 
olan Alman1·aya yaptığı son ve prib 
bir hizmettir. Ve şimdi bu himıet mu
kabilinde Almanyanın yardımını bek .. 
lem eğe başlamıthr. 

İhtimaller 
hesab edilirken 
Bir harbde büHiıı ihtimalleri, ga• 

libiyet kadar mağlı'.ll.ıi)'eti de be .. 
sah etmek &dettir. Çünkü vaziyet ona 
göre tespit edilecektir. F3k.ıt ban ih
tin1aller vardır ki, onlar çok uzak te· 
lô.kki edilir. Ve bunlar hakkında mü
talea )'ürütmek, fikir yormak Jüzum
suı görülebilir. 1'feseli Alınanya, belki 
kendi orıluJannın Framayı işgal ede• 
bi1eceklerini heıroaba katmadı,iı kadar 
İtalyan a!lıkerlerinin hi(' ohna:z.'ill, bu 
kadar oı zaman zar(ında ric'at edebile
ceklerini tahmin etmemi~tir. i,te bu ... 
nun üzerine CC'nubu ŞArki Avrupa51n1 
tanzim etmek l~lerinc ha~lamı, ve üç .. 
Jü pnkta yeni ortaklar tn1'arri!İne (ık ... 
mıtı:tır. Tam bu esnada Pindo5 dağları 
hct.iıneti ve Görlce işgali olmll.f ve n1ib 
ver, bir tara(ındıın m<'fific: kalmı .. tır. 
Bu, şüphcsİ1:, Almanyanın Balkanlar
da tokib etmek islediği politikayı alt· 
üst etn1işlir. 

Sovyetler Birliği 

D
iğer taraftan önce &iL.anlaria 

biç alikadar değilmi' gibi gö• 
rünen Sovyetler Birlif"inin de bu mın· 
takada bazı hareketleri görülınüştür. 
Bu hareketler bilhassR BulgaTistanda 
olmaktadır. Sovyttlcr Rirliii Hariciye 
Konüserli,ii Genel Sekreteri Soholev, 
Sofya)'·a gelmiş ve burado ıuuhtelif te· 
moslar yaphktnn sonra Tuna koınj!'}'o
nu içtimalarında bulunmak üz:ere Bük 
reşe gitmi,tır. Bu se)·ahaUn manası, 
IJ.rorlinde Almanya, JaPt'lnya ve İtalya 
ara!"ında imza edilrn üç-lii paktta Av .. 
nıpa nizamına aid olan madde g(izÖ• 
ni.ine alındığı zamun daha iyi anlaşılır. 
l'tlıılüın olduiu üzere Avrupa nizamını 
Almanya ,.e İtalya üıerleriue almu~lar 
''' bu i.şde Sovyetler Birlilinin ismini 
hiç ceçirmenüşlerdi. 

Yugoslavya 
ve Bulagristan 
Demek So\·yctler Bir1iji Balkan

lar meseleorine 1'at"Şlt alAkası:ı

hk cösterir v•d)·ette ~eğihlir. İşte bil .. 
tün bunlar, İtnlyanlann Pindos'ta he
zimeti ve Almanyanın Bulgari."itanı da 
üc;-üı.lü pakta sokmağa gayret etliği sı
rada viki olmu-,tur. Şin1di aşaj'ı yu
kan, BulKari'itanın va~ireti tavanuh 
etmektedir. Söylendiğine ı:öre Bulga
ristan üc;ii7)il pakta ~rııüyecektir. Ve 
hattı\ Yahudilere kar..-ı hanrlanan ka· 
nun da Stıbranya'da ittifakla değil, an
cak ekc:eriyl'tle kabul edilmi;(Hr. Dij'rr 
taraftan Bul(llTistaıun Yul!'o~l:n')·aya 

karşı olan vaziyetinde de c:ulfth '\'ardır • 
Bulgar parlamento unda Sflfya ile B<'l
Jrad ara!!iiındaki .ebedi doııı;tl~tk pakhn•• 
inkar eden meh'us Dumanorun 5Ö71e
ri şiddetli tenkidll're ma"UZ kalmışt•r. 
Dunu, SoV)·etler Birliil'inin Yugoıı;lav,·a 
ile Bul~ristan araıı;ınc:1a birdf'nbire hir 
mu\·a1.t'ne unsuru olmak istetliği.,e 
hamletmek kahil delil ınidir? ''o7İ
yetten övle anla,.ılıyor ki, iic;üzlü t>ıtkt 
da in1dikl hahte miit,.ravir. ''R7.İyeti 
ni bırakmı,tır. O da, Arna\'tldluktaki 
İtal3oanlar gibi mevkiini tahkim ile 
me~~ıldür. 

Miimtaz Faik FENiK. 

Uzun menzilli Alman 
topları gene faaliyette 
Douvreı 29 {A.A.) - Alman 

uzun menzilli topları dün ö~lcden 
biraz evvel Fransız sahilinden 
Oouvres bölgesi üzerine ate1 aç~ 
rnışlardır. Ateş fasılalı bir surette 
iki saat kadar sürmüştür. 

Kent sahili üzerine yerleştiril
miş olan lnı<iliz toplan da Alman 
bataryaları üzerine ateş açmışlar
dır. 

lngilterede bu bombardımanlar 
sanca da hiç bir zayiat olmamı, ... 
tır. 

zel kadınların gözünde intihab edilm:-k duklan tuzakları bozacak kabiliyette 
arzusunu sezmek.le zevkiyab olurdu. değildi. Buna kendi dürüstlüğü, do~
Nadide kokularla tütsülenmlı odasında ruluğu, saflığı miniydi. Burıu J>f2k ça
boynuna sarılan zarif kollan dudakla- buk anlamış olan Telmesan Beyi Hn
rına dog-ru uzanan kırmızı dudaklarla mld, bütün gayretini ve a~tınlannı bu 

ince vücudlerin kendilerini ona teslfm tarafta sarfetti ve nihayet bir çok ka
etmesinden pok ho;ı:lanırdı. Fakat et- hileyi Barbarosa karşı kıyam ettirme
rafına bu kadar ince zevkler saçanl11ır ğe mu\>'affak oldu. 

Barbaro!!un ortadan kalknıaY lazım
dır, demek kolay, fakat bunun tatbikı 
knbil midir? .. Hamidi de dU<;ıündüren 
bu nokt..,ydı. Moncada'nın Cet$tire hü
cumu e:ıınas.ında Hamidin evvel5. Jtecik
mesini, sonra da harekete geçn1ek!ıiz.in 
geri dönmesini İspanyollar bir ihant=t 
teJ&kki ederek ondan yüz çevirıni".'ler, 
onu kendi haline b1raknıı~lnrdı. B:na
enaleyh onlardan hiçbir yardım bekle
yemezdi. 

rer ricası üzerine Fas Sultanından şu deş kuvvetleri teh.ı.in civannda çarpıf
tezkereyi aldı: tılar, Ordusu mağlüb ve peri~an o'4ın 

arasında Anna'nın mü~tesna bir rnevkil ı j.,te bu sebebde d" ki H vard ç .. k.. d H . ~ .,. n ır ızır, sara
ile ~ ;.n .~ on 8 ahcenin ıaflıgı yındaki zevkli hayatını terkederck kı-

D ea ıce ın ihtirası birleşml~ti. he kuşandı ve kıyam mıntakal:'lrını do-
ı:rmedan bir kuş gibi cıvıldo.yan, laşıp 5siled tecıiye etti. 

ateşli coşkunluk! l k ..ı' · t llm 1 ara en"ını es e- Hızırın bu seferi kısa bir cevell"n-
den bu narin l hl 'k • •' 
di H 

yapı 1 ma 1' un yanın- dan ibaret kalmıştı. Bu itib:'lrla Tel-
a ızıra devlet işleri ne k d t' . ~ ar çe ın, mesan'a karşı bir hareket yapıln1amılji-
aynı zamanda da ne kadar boş ,.e lü- · · . 
zumsuz görünürd.. h. Fakat buranın beyı Hamıd, vazı ye· 

F k b' .. u... tini hiç de sağlam görnıiiyordu. Her 
a at ır gun geldi ki, devlet işleri ne pahasına olursa olsun Barbarosu 

onu bu ze,,kli hayatından A h · ı- dJ B d • .. .. ayırmahıı ma vetmesı azım . unu yapama ıgı 

muvaffak oldu. Çunku etrafta vaziyet 1 kdird k d" · h ı kt H. . · · b• k' a e en l!'l ma vo ;1ı:a ı. ıç 
endışe verıeı ır fC ıl alıyordu. Hıu.- şüphe.siz ki Cezair Beyi ~na karil bü
rın rahat ~e huzuru uzun sürmenıişti. yilk bir kin, derin bir nefret besle
Tekrar mucadeleye atılm~ık mecb\Jri- mekteydi. Hain Hamid, ~öy!e bir mülA
yetini önünde ktıldı. Zira Tunus ve haza yürütürdü: 
Telmesan Jleyleri şark ve iı(arb vil.G.- - Ben Orucun, İsh.akın. İskenderin 
yeti önünde kaldı. Zira Tunus ve ve bir çok Türk askerinin ölmesine 
rıığmen onları elde etmek için her ted sebeb oldum ... Cczaire kar~ı İ.spıı.nyol
bire başvuruyorlardı. ların hücumunda ben Amil oldum. Bar 

Garb vil8yetlerl valisi l'ıft!hmed bin baros, bunları bildiği halde beni a!fc
Ali, şarktaki rr<!~lcktaşı Ahmed bin demez ... Binaenaleyh rah:at <'-4':-bilmem 
Elkadı gibi münafıkların kurm~ta ol· i;in onun ortadan kalkması lazundır ... 

Mel'anet, habaset, şeytanet dolu zih
nini Hamid günlerce yordu. Nihayet 
vaziyeti lehine çevirccrk hir çare bul
du. Bu çare, vaktile Fas sultanına il
tica eden kardctleri Mcs'udl11 Abdul· 
lahı Telmesan'a getirtmekti. Bunlflrın 
ihbarı etraftaki kabileler arasında M
zulmu~ değildi. Binnenal'."ylı hu k::ıbi
leleri kıyama scvkedebilir!trdi. Hntl3. 
Oran valisi Don Diego lJ~rnandcz de 
Cordoba'nın itimadına mazhar olmnla
rı bile mümkündü. 

Telmesan mahpesinden Orucun azad 
etmiıi olduğu Abdullah ile Mes'ud, Fas 
Sultanı nezdinde bulunuyorlardı. Ha
mid onları davet etti. Kendi!erine hedi
yelerle bir çok vid dolu mektublnr gön 
derdi. Fakat iki kardeş, ona bir türlü 
itimad edemiyorlardı. Nihayet Hamid, 
Fas Sultanına müracaat elti. Müker· 

·Kardeşlerin bize sığındılar; onları Hamid, güç hal ile ken.Jisim Mera
tulup senin eline veremezem. Ama gc- kit tehrine atabildi. Bir müddet ıonra 
ne senin hatırın için sa!?verip destur Ja orada öldü. Telmesan tahbna c:ıkan 
vereyim. Her kande dilerlerse ande 1 Mes'ud d., memleketini Cezair hikimi-
giUıünler.• yeti altına verdi. 

Fas tnprak1arından çıkarıı;:nı.ş olan Faka' kı b" ı" k" k d . . - ., sa ır zaman sonra span ... 
l ı ar eş .. kendılerıne bır sığınacak yolların yalancı viiıdlerine kulak VPt ... 

yer aramaga m~cbur kaldılar. Hamt- meğe başladı. Ona Cezalı- h5kimi etin
de zerr~ kadar ıtimadlan yoklu. Ah- den k . . y , 
dullah lc:panyolları kardeşine tercih e- urtuluş, tam bır istıklat ve hır 
der<'k Or11nı~ gitti. Mes'ud ise Ct'znir çok para teklif e~Hyordu. ~fes'ud bun ... 
araı.ishıde bir köşeye çE"kildi, ihtiyar ları .. kabul etti. ~ki taraf arasında te
hir şeyhin nezdine iltica elti. Oradan dafui ve taarruu bir mukavele yarııJ ... 
Barbaro!>O. bir mektub ı§Onderdi. Bu dı. Halbuki: •Küffar ile min bad.d 
mektubda: barışmayıp daima ehli islim ile bera-

• Bt-ni kulluiuna kabul eyle kim, ta her olmak• için ahdetrni.;ıti. 
öliincf'ye kad~r kulun ve bemçırağın Bu hiyanet haberini alan Hızır. hıd· 
olayım.• detini :P..fes'uda J{önderdiı1i bir mektub-

Hızır, Me:;.'udun bu teklifin! rnemhu- da izhar etti. İşte mektub: 
niyetle kabul etti. HAmitlP. ka~ı ı:abrı cYa Mea'ud ... Kani bizimle ahdü pey
tükenmiş, başı kızmıştı. Te!mettan'ı bu manınkim sen min badin bize bi oi ... 
hninin elinden kurtarmak ve Türk im- may1p ve kafire miltabaat etmeyip vtı 
paratorluğuna ilhak etmPk zanıanı çok onlarla sulh ve sş18.h üzere olmayıp 
tan gelmişti. Mes'udun Cezaire iltie-esı adavet üzerine olacakhn?... BenJ.z 
buna bir vesile teşkil etmekteydi. maktuumuzdan nesne veremedin. Bu 

Çok geçmeden Mes'udun emrine yir- kadar zaman içinde bizden ne eördiln· 
mi bin yerli süvari, üç yüz Türk pi- kim ~ene varıp ehli küfür ile sulh ey• 
yade, sil3h ve mi.ihimmat verildi. Mes lediniz? .. 
ud da Telmesan'a hücum etti. İki kor- [Arkau var] 
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Basketbol 

© ~ 
birincilikleri 

İstanbul ba.ı.ketbol birinciliklt!rine 
pazar ıurıU ba~lanacaktır. Maçlara 
timdiden kuvvetli takımlar yaulmış 
bulunmaktadırlar. Her hafta yapıla
cak olan bu müsabakaların favorisi 
geçen ıenek.i gibi Galatasaray takuru
dır. 

Kızlar arasındaki 

voleybol 
Kız mektebleri arasındaki voleybol 

fampiyonluğuna 4 birincikanurı çar
eamba a:ünü Eminönü Halkevinde baş 
]anacaktır. Geçen sene şampiyonluğu 
bariz bir üstıinlük göstererek :ılmış 
bulunan, fakat bu sene kuvvetli bir 
kaç elemanının mektebi bitirmesi ü
zerine başka bir takım yapar Çamh
canın kuvveti merak edilmektedir. 

Kadınların 
Kadınlar ıçın hazırlanan id.rnan 

programı paıar günü tatbik edilmeğe 
baı,.lanacaktır, Bayan Mübeccel ve 
Bayan Jale idaresinde pazar sabahı 
Sitlide ilk yürüyiif yapılacak ve ~eknık 
malılmat verilecektir. z .... 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi At
letizm Ajanlığından: 

Atletlerin çalışma gün ve saatleri a
taiıda gösterildiği. veçhile tespit edi!
mi~tir. 

Beyoğlu Halkevi ulon idmanlnrı~ 
Çarşamba ve cuma &ünleri saat 19 don 
20.30 a kadar. 

Eminönü Halkevi salon idmanlaır: 
Pazartesi ve cuma günleri saat 17 den 
lB.30 a kadar. 
Kır koşusu idmanlan: Salı ve pcr

oembe günleri saat 16 dan itibaren ve 
pazar günleri sabah saat 8 den itibaren 
Şi~li likör fabrikası önünde başlaya
ca.ktır. Buradaki idmanları milli atlet 
Rıza Maksud İşman yaptıracaktır. 

İstanbul Boks Ajanlığından: 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBASI DRAM KISMINDA 
Geee saat 20,30 da 

Ayak Takımı Arasında 

KOMEDİ KISMINDA 
Bu akşam aaat 20,30 da 

DA D 1 

Sipra içenlere· çok mühim 

Antinikotin Dit i 
Nikotini kimiJen bertaraf eden 
dünyada yeıtine müstahzardır. 

Bütün tütüncülerde satılır. 

Kutusu 12.S kuruştur. 
Toptan satış yeri: Galata Rıh

tım boyu No. 33'2. Tel: 40493 

1 
DİKKAT· DİFİ markasına dik
kat ediniz. Taklidleri çıkmıştır. 
Sakınınız. 

Nafıa Vekaletinden : 
5/12.:910 pt'~mbe günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vek.ileti binası içinde 

Malzeme l\ılüdürlüğü odasında toplanan Malzeme Ek!iiltme Komisyonunda 
24000 lira muhammen bedelli 10 aded tokmak makinesinin kapalı zarf usulile 
eksiltmesi yapılacaktır. Müstamel makineler için de teklifte buJunulabilir. 

Eksiltme tartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 1800 liradır. 

İsteklilerin teklif mektublannı, muvakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesaikle birlikte ayni gün saat 14 e kadar mezkô.r Komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lizımdır. c7794• (10941) 

(İsi. Komulanlıi'ı Sahnalma Jomisvonu ilanları) 
Askeri ihtiyac için 3 '12 '940 günü saat 11 de pazarlıkla 20 bin liralık ben· 

zin satın alınacaktır. Şartnamesi her ,nin komisyonda şıörülebilir. İst.eklile
rin belli gün ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık sa
tınalma komlloyonuna gelmeleri. (11304) -

Askeri hayvan hastanesinde dört aded nalband ocağı, örs ve motörile bir
likte 3 '12 940 günü saat 11,30 da pazarlıkla yaptırılacaktır. Muhamen bedeli 
2700 liradır. Şartnamesi her ~ün komisyonda &:örillebilir. İsteklilerin belli gün 

ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanık satınama komis
yonuna gelmeleri. (11348) -Askeri ihtiyac için 2.5 X 3 eb'adında yüz elli aded araba ve 4 X 8 eb'adında 
15 aded erzak örtüsü 2 112/940 günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname.!d hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve aaatte 
kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (11256) -ıs birincikinun 1940 pazar günü ya

pılacak boka müsabekalan hakkında 
sörii.şmek üzere bütün boksörlerin 
Utincik.inun pazartesi günü saat 17 de Selimiye kışlasında bulunan 3300 c:ift köhne kundura 2112.·940 _J(Ünü saat 
bölge merkez.inde bulunmrılan rica o- 14 te pazarlıkla aatılacakbr. Kunduralar her gün gorlılebılir. Isteklılerın 

,;lun:::;u:;,r;;·------------'I belli ~ ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna stelme-

1. __ u_c""l'.u_z __ i_L_A_N_L_A __ R __ , leri. Askeri ihtiyac için 3u>!_• 940 ııün:':ıııda yazılı vem. madd•leri ""::1:::: 
1. ~ Arayanlar aahn alınacaktır. Şartnameleri hergün Komisyonda ~örülebilir. İsteklilerin 

T belli gün ve saatlerde kafi teminaUarile birlikte Fındıklıda Komutanlık * it arıyorum - Eski ve yeni yazılan Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (11225) 
mükemmel billrlm. Uzun zaman tl- Cinsi MiktRn Muhtmmen B. Knt'i T. İhale 
caret sahasında çalıştım. Bonservis- Ton Lira K. Lira K. s. D. 
)erim vardır. Taşraya da ııidebillrlm. Yulaf 150 15000,00 2250.00 10,30 
Arzu edenler Hakikat gazetesinde iŞ Arpa 150 14250,00 2137,00 11 
rumuzuna mektubla müracaatlerL (1) * Gene bir bayan ı, arıyor - Eski ve 
yeni yazılan bilir. Daktilo yazabilir. 
Taıraya da ııJder. Verilec<'k maa;ı 
bildirir mektubla (Ilaltlkat) gazete
llnde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) * İt anyorum - Ona derecede tah
lilim vardır. İdare ı.lertoden anlanm 
Boıuervislerim vardır. (Hakikat) ııa
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) * Bir muhasebeci lş anyor - U!ulü 
muhasebe ve muhabereye a$ina, fran· 
aız:ca bilir, tecrübeli bir muhasebeci it 
arıyor. İdart işlerde de çalıpbilir. refe
ran1 verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzuna mektubla müracaatlerl. (13) 

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

( 6) Adcd Liralık Llra 

Satılık - Kiralık 1 2000 - zooo.-
* Sablık soba aranıyor - Antrasit 
yakan sık demir bir soba satın alına
caktır. Satmak lsilyenlerin (Hakikat) 
J'azeteslnde A. T. rumuzuna müra • 
caatlerl. (7) * Kiralık ev aranıyor - İstanbul ci
hetinde ilci, ÜQ odalı kiralık ev veya 
apartıman dairesi aranıyor. Hakikat 
ıazetealnde Kiracı rumuzuna mek -
tubla müracaat. (5) * Satılık kirrir ev - Beşiktaşta Ha
sanpaşa caddeıdnde 37 numaralı iki 
katlı ve iki bölü~e kabili tefrik k!r~ir 
ev satılıktır. Görmek i~in içindeki
lere, konuşmak için İnhisarlar Umum 
Müdürlülü Neşriyat •ubesinde Hamid 
Ören'e müracaat. (8) * Pan .. iyon aranıyor - Aile nezdin
de mobilyalı bir pansiyon aranıyor. İs
t:1nbul ciheti tercihdir. Hakikat sı;aze
te!linde E. S. rumuzuna mektubla mü
racaat. (30) 

3 

! 

• 
8 

35 

80 

;oo 

1000 - 3000.-

750 • Isoo,... 
500 • zooo.-
250 - zooo.-
100 - 3500.,-

50 .. cooo.-
ll - 6000,-

Mülııferrik 
* Lise ve orta mekteb talebelerine -
Riya7iye, fi~ik ve yük.sek elektrik der
ıi, çok pratik usulJerle mesele halli 
ö~retilir. Mektubla Bevo~lu A~acami 
y:ınında Rumeli hanı Melik (4.) * Pivano derd verlvonım - Nota 
Vf"va pratik olarak ccıbuk ö~etlrlm 
:Fı11t ehvendir. Hakikat lta7ete!'fnde 
("Pivano) rumuzuna mektubla mnr:ı-ı 

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

talihinizi de denemis olursunuı. 
' 

Ke~detcr. 4 Subal Z Ma:ns 
1 Aiu~tos 3 İk.JnC"lteırin 

tarlhlrrfntfe vapıhr. 11 
KumbRrah ve kumbara51z bcsab ... 
lannda en aı 50 lln11 bulu • 
nanlar kur'a"t'a dahil edilirler. 

CAAt. r.ı.2) 

BİZANS SARAYLARINDA 
TÜRK KUMANDANLARI 

Tarihi macera Yazan: 
romanı ZIYA ŞAKIR 

Teırlka-:;;;;;-) 
41 

;Bu da kafi gelmiyormuş j:ıbl; ı nine hücum etmeye başladı. Sağ eli, 
küçük imparatorun, o ma.tum Çl')("\J~un yavaf yavaş belindeki hançere doP.u 
g:Ozlerine mil çektirdinız ... Valide lrn- kaydı. Kendi~ine a~ıktan açı~a meydan 
paratoriçenin bir manastıra y,ônderilme okuyan ihtiyar Patriği, bir hançer dar
ainden fikiyet etmiyorum. Çünkü, ko- besile yere yuvarlayacaktı. 
casının ölümünden sonra kendini ya- Fak11ıt .. birdenbire göz!Prinin önünde 
hancı erkeklere teslim etm~ olan o gü- muhtelif manzaralar canJandı. 
nahkir kadının bir manastıra knpatıl- Korkunc bir ihtilil. .. 
masını, Allah.ın bir cezası olarak teU.k- Saraya hücum ediyorhır .. 
ki ediyorum. Bütün hassaları kanlar içinde yer-

Dedi. lere 1eriyorlar ... 
Patriğin vaziyeti o kAdar ciddi idi ki, Kapılar kırılıyor ... İhtil.ilciler, kanlı 

söylediği her kelimede, kuvvetli bir kılıC'la.rla 4çerl ~iriyorlar.. bir saman 
tehdid manaın mevcuddu. Nitekim lu çuvalı gi kendisini yere deviriyor-'°" tözleri de söylerken, t:ert bakışla- lar. • 
rını, İmparatorun gözlerinin içine dik- Bir elinde, ince bir mil.. diğer elinde, 
tni,ti. sirkeye batınlmış bir sünger bulunan 

O zamana kadar hiçbir kuvvet kar- celli.d, başucunda diz c:öküyor ... Ve, 
•t'lında .Yllmamış olan l\ılihail, fena hal- büyük bir insafsızlıkla, gözlerine mil 
de sarsıldı. Damarlarında. k;;ynı:-yan çekiyor ... 
kanı evveli. kalbine ve sonra bey- Sonra .. sırtındaki erguvan renkli har 

maniyeyi soyuyorlar .. ayaklarındaki al
tın kartal itlemeli al çi?.melerini çı

karıyorlar. Bütün iç çamaşırlarını li
me lime parçaladıktan &0nra, ite ka
ka sarayın avlusuna indirıyorlar .. Arii 
bir merkebe bindiriyorlar .. her taraf
tan yağdırılan tükürükler, limon ka
bukları, çürük yumurtalar arasında sa 
hile getiriyorlar.. orada bekleyen ildi 
bir taş gemisinin içine atıyorlar .. da
ha dünkü zafer alayında: 

- Nikaaaa!. .. 
Diye haykırarak kendisini çılgınca 

alkışlayanlar1 şimdi de: 
- Yuhaaaa! .. 

1 Diye bağırırlarken, sahilden uzak
laştırıyorlar .. Büyükad:ıdaki manasll-
ra götürüp ..... . 

Mihail, bu korkune kiibu..,t.an kur
tulmak istiyormuş gibi silkindi. Han
çerinin kabzasına kay:ııı elini derhsl 
çekti. Saltanat h1r51ndan 1iyade, haka
ret görmek endişeııine mag!Ub olarak, 
Patriğin karşısında hürn1..:tle başını 
eğdi. Haklı dava!'lını, gözgöre göre kay
betmiş olan iciz bir insan gibi sesi tit
reye titreye: 

- Muhterem peder!.. Sizinle hiçbir 
münakaı,aya girişmek istem~yorum. 

Söı.lerinizi, olduğu gibi kabul ediyo
rum .• Fakat ıundan çok emin olabilir-

H:.\KIKXT 29 1klncft~rin 1940 ~ 

-· 
Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden 
Kurtaran pyet sıhhi, ufak, :rumuşak ve en ince elbiseler 

altında bile belli olıruyan ...... . 

FEMiL ve BAGI 
Yeni ambalaj ve daha mUtekimll bir .. kilde 8 lik ve 12 lik kutularda 
yeniden piyasaya çıkmıştır. F.czanelerde, tuhafiye ve parfümeri ma~azala
rında ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazır olduğunu arzederiz. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Aded 
427 

427 

427 

427 
427 
427 
854 

NEV'İ 
Yanım kazması cllBlı saplı komple 

• küreli • • • 

• baltası • • • 
Deırtere komple 
YanJıJ,n kancası ci13h 1apl1 komple 
Karabinalı 10 metrelik ur~n komple 
10 litrelik boyalı yangın kovası. 

İdare ihtiyacı tc:ln yukarıda adcd, nev'i yanlı 7 kalem malzemenin alımı 
pazarlığa konulmuştur. 

Pazarhk 4112'940 c.;arşambn sı;ünü saat 16 da Büyükpostane binam ka~ısında 
Valde hanının ikinci katında idaremiz Umumi Depo Muhasibliği odasında top
lanacak Müdürlük Alım Satım Koml.svonunda yapılacaktır. 

. ~,,/;, s~ '4: . . 
#iT~ . 

'-'·~ Jf/p_..·.: f'-.-:1.. 
,,~ ~~,-~ 

~~J. 

9Q.~ol'.t ~ Z: VECDİ BİNGÖL 
- Müzik: Sadeddin Kaynak 

270399 No . 
HEY PINAR, DERİN PINAR 
OH, OH NE GÜZEL ŞEY 

270400 No. 

(Kuyu başında) 

(Düjıiin .ahnesi) 

LEYLA lliR ÖZGE CANDIR (Mecnun dilinden) 
AŞK YOLUNDA BAGRI YANIK YOLCULAR (Elveda) 

270401 No. 
NE YARDIM 
EY İPEK KANADLI 

(Leyli dilinden) 
(l'tlecnun dilinden) 

Muhammen bedeli 6597 lira 15 kuruş, muvakkat teminat 495 liradır Ta
llblerin olbabdakJ nilmunelerlle fartnamesinl R:Örmek ve muvakkat teminatla
rını yatırmak ü~ere Büyükpo!!:tane binası birinci katta Md. lük İdart Kalem 
Binalar ve Levazım kısmına, pazarlık .1tiln ve saatinde de 940 senesi tc;in mute
ber Ticaret Odası vesikası, muvakkat tem1nat makbuzile birlikte Koml!'i'vona 
müracaatleri. c1oqo2) 

(......., ........ ==İs=la=nb=u=l=B=e~le_d~iy=es=i==İla~n_ıa_rı ____ =-=:J 
( Deniz Levazım Salınalma Komisvonu İlanları ) 
Marmara Üssübahri K. Satına1ma Komisyonundan: 

Doktor Nureddin ~1ehmede aid (929) hususi otomobilin müterak~ 
saiti nakliye resmini muayyen müddetlerinde vermediğinden dolayı 1 , 
komisyonunun olbabdaki kararına ıöre Niş:antaşında Şaim.i~i.r sokağında 1 ttt" 
19 numaralı Türk Jl(arajında seyrüsefer icra heyeti tarafından mezkıl~ 0,ıa .. 
mobil h:ıciz altına alınnuş ve 2 '12.:940 pazarteıd ~ü saat 14 te mezkur 

331
) 

raida a~:,::~:I su;:~~~:~·~ı ~;;;;,~;lüğü İlanlf.J Sığır eti ilanı 

1 - Askeri ihtiyac için eksiltmiye konulan 109500 kilo sıı:!:ır etinin kapalı 
zarf usulile eksi1tme5i 10 birincik3nun 1940 salı günü saat 15 te İzmitte Ter
sanekapısındaki Komisyon bina~ında yapılacaktır. 

c --=-

2 - Bir kiloruna tahmin edilen fil\t 31 kuruş olup muvakkat teminatı 
2545 lira 88 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 170 kuruş mukabilinde Komisyonumuzdan alınabilir. 

4 - İsteklilerin bu işle ali.kadar olduklarına dair Ticaret vesikalannı ve 
yukanda miktarı yazılı ilk teminatlarile birlikte kanunun tarüatı veçhile 
tanzim edecekleri tekli! mektublarını muayyen gün ve saatten tam bir saat 
evveline kadar Komisyon ba$kan1ığına vermeleri. (11076) 

Kıymeti 

Li. K. 
167 20 

813 68 

Pey akçesi 
Li. K. 
12 50 

61 00 

Çarşıyıkebirde Divrik sokaiında 16 numaralı düJckiW° 
tamamı. (4636) ~ 
Çarşıyıkebirde Sipahiler sokağında 22 numaralı 
dükki.nın tamamı, (7048) ·r 

. 'cÖ' 
Yukarıda yazılı emlakin müzayedesi 10 gün müddetle temdid edılrn1 • li .. 

İhales~ 5ı"l2: 940 perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin Ceınbt~) 
taşta lstanbul Vakıflar Başmüdürlüq:ü Mahh118t kalemine müracaatleri. (11 / 

İstanbul Defterdarlı~ından: 
Sıra 
No, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2211 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
!i'. 
53 

"' !i!i 

-~ 57 
~ 

~Q 

"" fil 

Mükellefin adı 
ve soyadı 

Agop kızı Lüı.ia 

• • • 
Klora 
Tevfik 
Grigori İsporido 
Franc: Blammdu 
Jozef M, Negri 
Avadis 
DiyarJ:t:o Biriryane 
Fert Handli 

• • 
• • 

Anna Anclriyadis 
Moneses Mardü; oit. 
Abdullah Aksu 
Yor~i KarabafidiJ 
Mehmed o~. Hüseyin 
Andriya ve Aziz 

• 
• • 

Emin Kırat 
Murad Kıra! 

• 

• 

Hüsevin Boıak 
Hayreddin 
Düsan vt- ortağ1 

Leon Kirkor 
Yusuf 
Enis Oskay 
Dar Blum 
Boris 

• 
Habib 
Ra~l Mitranl 
Garbis ve Marten 
Arif Gakll 

• • 
Yuda Ventura 
Enis Oskav 
Zarmavir Yeresyan 
Kadri o~. Keten 
Komıa Pepi 
A U Rıza Salın ez 
Lebib 

• 
• 
• 

Moşe Ovadiya 

• • 
F.1i7en~er 
Salih Şenal 

• 
V•ll S.klr 
Ahmed Aıcı 
Yusuf Bekir 

• • 
V!llı~k Aslanvan 
Aleko 
Rii .. tii Samat 
KlnT'l\ 
J.f.,..hilı 

V ,.v-c:,.1 TıırRn 

İşi 

Umumhane 

Pansiyon 
Kundura imali 
İthallt ve ihracat 
Makine tamiri 
Depo 
Terzi 

ı<.omisyoncu 

• 
• 

Lokanta 
Hırdavatçı 

Kahveci 
Tuhafiyeci 
Kunduracı 

Marangoz 

• 
• 
• 
• 
• 

Aşçı 

T,.o:ti ve künk 
Sütçü 
Kıındura 

Aşçı 

Muakkib 
Terzi 

• 
• 

Kahvecl 
Si şeci 
'J'ııhımba 

Terzi 
• 

tamiri 

tamiri 

Tilti.ln ve bilet 
1vl11akkib 
TRbe13cı 

ı 

' 

K11rameHl tm:ıl3tt 
Fıık:ıı dePosu 
Cıırıkct 

RandevücO 

• 
• 
• 

Zücaeive 

• 
Ah:ıiurcu 

Kahveci 

• 
~uru 

lCcıhVP<'İ 

Kundura !mali 

• 
Rocııo:sım 

"'"""7' 
J:J .. 11ı1c 
l>ı:ıno:ivnn 

ll'ı:ılıvecl 

1-fın•on""~ 

• 

Mahallesi 

Müeyyedzade 

• 
• 

Hacımimi 

Yenicami 

Müeyyedzade 

• 
• 
• 
• 

Hacı mimi 
• 
• 
• 
• 

Yenicamt 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hncımlmi 

• 

Soka~ı 
Zura!a 

't 
Serdanekrem 
Boğazkesen 

Karakat han 
Perşembe pazarı 

Su iskelesi 
Darhan 
Tersane 
Asikürazyonl Jenerali 

• • 
• • 

Fermeneciler 
M:. Alipaşa han 
Haracl'.'tali 
Necatihev 
Avnalılokanta 

Necati bey 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kıııfe!'l<'İnact 
Necatibev 
~ırakR!'lablar 

Karabaı 
K11.monta han 
M. Alipa~a han 
Fermeneciler 

• 
• 

Demir han 
Ruvumcut~hir 
Fermeneci ter 

• 
Camiicedid 
Nişaııtacivan han 
Demir han 
N"catibey 
f .iiJpcihPndek 

Müevvedıade KPmf'ralh 
• Şeftali 

• 
• 
• 
• 
• 

Yentcaml 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Necatibey 
• 

f' .. rııecı:ıH 
'Pnrkurrf h:ın 
~ ... 7lr11rtl han 
JC11rnE>ııim 

l'Pn::Pm l-.•nazan 
Ffarnec-ıali 

• 
C:frnııcıı:ı 'hıın 

fhrıu-flcıı h 11n 

'R'ı:ırımim1 "W11"'1-."'"0"1 vokuşu 
~"~i•vvf'n,.nd, c:,.rd:ırıPk"'"'nı 

Vanl<"ıınıf 
p .. ,. ..... ;.,.,i 

l<'nrTT'~nrciler 
ır,.,,.pl.~,. 

Matrah 
No. 

2/1 
2/1 

36 
13 

8 
31 
27 
56 

1811,2 
83 
83 
83 
87 
30'34 
25:27 

99 
29.'1 

107 
107 
107 
107 
107 
107 
177 
11 

257 
26 
4/6.1 
2 
3 

33 
33 
58 
15·28 
1 

44 
44 
17/2 
9 

15/19 
253 

4 
30 
]7 

17 
17 
17 

111 
1ı1 

24 
ın 

ın 

91 

~· 12 
12 
10 

ına '12 
:><I 
M 

•• 
M 

360 
306 
480 
90 

108 
72 

450 
115 
360 
179 

4.92 
106,08 
160 
230 
465 
360 

85 
360 
107 
540 
360 
360 
540 
420 
270 
132 
12 
51 

252 
200 
300 
336 
243 

56 
205.50 
108 
108 
720 
300 
102 
162 

63 
60 

135 
135 
135 
135 
300 
450 
140 
60 
60 
72 

240 
135 
ıı5 
72 
54 

l?.0 
4M 
?•ı 

150 

Kazanc 

120,50 
397,80 
168 

10,73 
1,76 

13,07 
202.50 

8.32 
108 
36.84 

58 
3.15 

23.17 
43,36 
50.39 

162 
25,50 

108 

162 
6ı.84 

63.32 
94.09 
10.64 
9.02 

22.88 
1.21 
5.24 

13.04 
24.82 

135 
24.85 
35.45 

3.60 
36.26 

44 
7,28 

7348 
74.71 
16.51 
64.80 
12.60 
10.06 

175.50 
9231 
83.18 

175.51) 
5R 95 
78.78 
29.85 
21 
20.77 
2336 

18"' 
4.99 

28.18 
14 !\() 
10.78 

, , Q<) 

~9 !\() 

ıı,ı;nı; 

2.10 

Buhran 

24,10 
79,56 
33,60 
2,15 

40 
2,61 

40,50 
l,66 

21,60 
7,37 

12 
68 

4,63 
8,67 

10.08 
32.40 
5,10 

21,60 

32,40 
12,37 
12,66 
18,82 
2.13 
1.80 
4,58 

24 
1.05 
2,61 
4,96 

27 
4,97 
7,09 

72 
7.25 

08 
1.46 

14,70 
14.94 

3.30 
12.96 

2,52 
2.01 

35,10 
18.46 
16.63 
35.10 
11.34 
15.76 

4.78 
4.20 
4.15 
3.74 
3.73 
1 
564 
2.32 
216 
2 55 

ı~.!>O 

17,01 

42 

Ceza 

21,69 

1,50 

4,89 

19,44 
2Ş,16 

1,62 
4,12 

4,47 
6.38 

11.66 
2,27 

16.62 
99,81 

3,74 

Yukarıda ictimleri yazı1ı ve verşıiler miktarı ş.!Ösff>rilen Galata Taht'kkuk şubesine aid mükelleflerin ikı:ımeb?İlh ve ticaretgah adreslerinde 
yapdan araştırma ve polis tahkikatile anlaşılmakla 3692 numaralı kanun mucibince tebliğ yerine geçmek üzere ilin olunur. 

, 
• 
; 

, 

• 
' , 

' 

siniz ki, ne yaptımsa, imparatorluğu 

kurtarmak için yaptım. Bütün haya
tımda, bir an bile, tahsi zevk ve ihti
rasa kapılmadım... Ve görüyorsunuz 
ki, yaptığım işlerle de, Biz9nsı kur
tardım ... 

Ah, Halil!.. Neredesin? 
Sıcak bir mayıs günü idi. Manisa 

şehrinin halkı sokaklara dökülmüşlerdi 
O güne kadar görülmemiş ve işitilmo
mif olan tarihi bir vak'ayı temaşa 
etmek için sabırsızlıkla bekleşmekle

lerdi. Bütün kiliselerin çanları şiddet-

1le çalınıyordu. Saf ve berrak sen1a, 
uğultularla inliyordu. 

engiz dua sesleri taşıyordu. Bu dua 
seslerine; ağır ağır, ayni ahenkle çalı
nan çan sadaları karışıyordu. 

ne kadar süzgün görünüyor. Ac'f.!1
11 

- Doğrusu, kolay iş değil ... ·~'.,F 
ıun, koca askere... Cidden bil)'l.1 

Dedi. 
Bu sözler dE: Patriğin çehresindeki a

cı manayı değiştirmeye kifi gelmedi. .. 
Konuşma, töylece devam etti: 

- Haşmetmeab!.. Bi7.an,,ı kurlarmnk 
suretile, imparatorluğu da kurtarmış 
olduğunuzu itiraf ederim. Bu, sizi hal
kın tak<!irine mazhar edebilir ... Fi'kat, 
mukaddes kilisemize karşı reva gördü
ğünüz halroı-etler, hiçbir zamnn aıf'c
dilemez. Bunun için de, ya tarziye 
\'e~elisiniz ve yahud da, kili..,eye 
yaptığınız hakaretin mucib olduğu ce
zayı beklemeliMniz.. 

imparator Mihail, y,.rinden fırladı. 

Ellerini, masaya dayadı. Ba~ıru Pat; 
riğe doğru uzatarak: 

-Ceza mı? .. Ne cezası' .. 
Diye bağırdı. 
Patrik, çelik kadar sert ve hissiz 

gözlerini, İmparatorun cndişelt nazar
larına dikil. 

- Afaroz ... 
Diye kısa bir cevabla mukabele et

ti. 

Halkın büyük bir kısmı, Aya Tiryi
dB. kilıscnin meydanına toplanmııtı. 
Gözlerini. kili.senin kapısından ayır

mıyorlardı. 
O muazı.am ahali kütlesi, birdenbire 

dalgalandı ... Herkes, ayaklarının uçla
rına basarak yükselmeye çalıştı. BU.
tün başlar, ileri doğru uzandı ve bin
lerce göz, iki keti.şin kilise kapısının 
önüne getirdikleri beyaz bir Mısır mcr 
kebi üzerinde toplandı. 

Bu merkeb, tarihi bir h3diseye ka
rışacağından haberdar değildi... Kıy
mettar t.aşh işlemeler ve sırmalı PÜ-"
küllerle müzeyyen başlığının ara11n
dan siyah ve zeki gözleri parlıyordu. 
Birbirinin üzerine çıkan halk lle istih
Ul ediyormuş gibi, başını etrafına çe
virerek kulaklarını oynahyordu. 

Kilisenin büyük kapıları ardına ka
dar açık bulunuyordu. İçeriden, hilziln 

Birdenbire çan sesleri değişti. A
henk, sür'at kesbetU. Halk arasında: 

- Geliyorlar ..• 
Diye fısıltılar iı;dtildL Herkes, daha 

iyi görebilmek için birbirinin il.zerine 
yüklendi. 

Şimdi, dua sesleri bü.,bütün kilise
den dışarı taşmaya başladı. Dua oku
yan keşişler, kapıdan çıkıyorlatdı. 

Bu keşb kafilesinin önünde, açık -;a
rı zemin üzerine mor çlcckler ve mo
tifler işlenmiş parlak cübbeli papaıJ~r 
vardı. Bunlar, sağ ellerinde urun bal
mumular tutuyorlar.. !'lal ellerindeki 
günlük tüten altın buhurdanlıkları ile
ri do~ru sallıyorlardı. 

Kiliseden çıkan ke$lşler, cadde bo
yunca ilerlediler. Yolu kapamama1arı 
ic:in halk kütlelerinin önüne fterilmiş 
olan askerlerin önüne dizildiler. 

Kilisenin çıanı, daha sür'atle çalma
va ba,ladı. Halk, bir daha. dal~alandı. 
Ezilenler, feryad ediyorlardı. l!!:tıraba 

ehemmiyet vermiyenler de1 şöylece ko
nuşuyorlardı: 

- İşte .. Vasilevüs ... 
- EveL. ta, kendisi. .. 
- Açık baş.. ve, beyaz gömlek Ue 

ta.net gösteriyor. Ut 1.•l 
- Bakın .. bak1n ... Sabık patr 

vanis de göründü. 0ı9rı1f'; 
Çok dindar ve mutaassıb "f'ee,el 

dudaklarının arasından (Aziz. .., 0rıl• 
duasını mırı!danarak haç çıkar1 ·1111t\İ" 
büyük bir heyecan ile teınae:9 

devam ediyorlardı. ..;e !dr; 
Talihsiz. imparator: başı •çık şP tı1 

tında. topuklarına kadar uzaıll )c:ıııf''~' 
gömlekle, sürüklenir gibi k.ili~e bty•' 
nı geçti. İki keşişin tuttuğ\J edi· ı;ı 
A1ı!'lır rtıerkebine do~ Uerl f tl1" 
merkebin yanına gelince te\•akJc1J ,~4'~ 

Büvük merasim günlerine fJ1, 11 ı•~ · · Yo" <' parl~k elbise-ıı;ile sabık patrik oıer" ıt1 
de, imparatoru takib ederek b-11' J, 
bin yanına geldi. Bir an dı.ırtıP ~ri)ı 
kaldırarak halka göz geıdird~· ~ .. 
gülüyordu, Mağrur görünüyor \J· 

ki halka: ~,ıdb 
- Görüyor musunuz? ... şı.ı ı1.1ııtlj. 

gördüğünüz man7araya şahid 0 

·r• Demek istiyordu. n• f jjt 
Keşişler, sabık patriğin kolla;cr1'fb 

diler. Merkebe bindiler. dilt!· 
yularını de, Mihail'in eJine ver ~,ı) 

(Atka51 

lttıııı 


