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Fen ve Teknik 
İlim, fen, teknik mecmuasıdır. 
Dokuzuncu sayısı nefis bir 

surette çıkmıslır. 
• • 

:~IÜKAT'in Milli Piyon~• bileti hediyesine 
titak hakkını verecek olan bu kupanları ilk 
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lıaı1ıan 
~'lllaşmasının 
lıtilıbali 
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h Balkanlarda yafayan 
er milletin milli emelleri 

Qllcak Balkan Birliğine İf
lirqk etmek auretile temin 
'dilebilir. Şimdiye kadar 
:Ql~anlılara, Balkanlar 
Qrıcinden hiç bir /ayda 

felrnemi,tir. 
ll ııııııı 

•ı 1 11ıı11111 11 1111111111mıııı1111111111111111111111ıııı 

alkan anlaımaıına dair 
timdiye kadar çok ıöz

lııı, , ler ıöylendi. Rumanya
'ıiıtı!11hililinden ıonra zaten &a· 

ti:i .. 1 esaalara dayanmamıı gibi 
ttı11~'"' hu müeııesenin artık ta• 
O!d ltııle öldüğünü ıöyleyenler çok 
ı,1 ~ .. Fakat ıon zamanların hadi-

•rı ı,· · k" ~tjk ır kere daha ispat etlı . ı 
la) •n Birliği milli ve bayati ıh-
b .. 'cl0td d - . fik" d' 'llllt" an ogmuf bır ll' ır. 
ı, "" Balkan milletlerinin hayat 
• v.,lıklan ancak bu prenıipin 
''•~ . C •da toplanmakla haaıl olur. 
'<en· • · d ~ . •rı ıükôn ve huzuru ıçın e 
•ın ı,· y ~t ır baskına uğra.!"an un&· 

ııı, •nın, harbe karar verdiği za
~ l°iirkiyede olduğu kadar, 
l ·Ilı hir tehdid karıısında bu""•n " . ıııı. ı ugoslavyada aynı ıamı· ·•il b ~.. • karıılanmıt olmaaı, u 
)ı Ilı daha el'an Balkanlarda 

'-d -"1 1&ına delalet eder. 

Oid knıleketinin taksimin". ra~ı 
teıı il lan ıonra Nazi sistemıne gı· 
ııı.,. ~. Üçlü pakta dahil olan ~u
'ıı b~•.nın du~r olduğu vaııye~ 
~ .. ıt düıünen bir Balkanlıyı bı 
~4>\ın Uzadıya düıündürecek bir 
~~>ııdur. Dün sokaklarından 
l, b ~e emniyet akan Rumany~
tıit·· Uırün kan ve alef hakimdır. 
~"" h'r memleket, korkunc 
llt;j~1 saatleri yatıyor. Uzaktan 
~.'n bu manzara karıısında 
~ 'Ye kadar tutulan yolun ne 
1.tli hir yol olduğuna bir kat 
~ • hak vermemek kabil değil
ı.ı' li•kikatin bu çıplak ve acı ;..,, • 1 • 
"d •ı karımnda ayılan Bu garı.s-
i~ • Iİikranla görülen bir vazı-. 
C..ı~"'dır. Düne kadar merkezı 
'il b;11ere ve bilha11a lıalyaya azn 
~ " >nuh•bhetle teveccüh eden 
~tıııristan, ıimdi her vaziyeti tel• 
~ '1~iı ve her hakikati öğren
~ Rİhıdir. Evvelki gün gene Bul 
~ ~•clis :rdeki hararetli müza
~~•rde bir çok hatibler Bal
~"" bu ehemmiyetli davaaına 
~ 

1 
•derek bayii dikkate ıayan 

~· ••lar ıerdetmiılerdir. 
1!1ı;~ 1ır~r meb'uslanndan es~i .Bat 
~~ ~oseivanof'un kardeıı, ırad 
~ 

1 1hır nutukta (Biz Balkanlar· 
ı,,~ 4 h İçin çalıııyoruz. Bulgarlar 
~İiıı ~01ile bütün komıularile iyi 
~\ 'ıthetler idame etmek ıure· 
'~il_i laleblerini tahakkuk el
~~ ıatiyorlar.) demiıtir. Bul
'lıı1 •cli,inin en tayanı dikkat si
L.· '•tı 
:"'! !) ndan ve eski ıeflerden Çan-
1'1b Utnanof tarafından viki o• 
~ "( 'hnatı reddetmİf, Bulgarla
~dı~ıroslavyada bir emelleri ol
"'lo f•ı ıöylemiıtir. Bu beyanat
~ Ol ulıraristanda tahrik edilmel.. 
•ı,.~~n tecavüz hislerine kartı bir 
Qı,d •tııe) baıladığını görüyoruz. 
~ '1ıheri ısrarla üıtünde durdu
~~· ~eçhile Bulgariıtanda ha
~. •ıı olduğu gibi ıezen adam-
11ıı,~~~ik değildir. Yunan muka
~tı f tınin ulviyeti ve Rumanya .. 
~'iı•t~ti. i.kıbeti her feyi Balkan 
°'\]~ •rıne öğretmİ§tir. Yalnız 
~i ••!arda yaıayan her milletin 
'llıı, ~tııelleri ancak Balkan Bir-
1,j~•b~Iİrak etmek ıuretile temin 

dir s. . 
~t~•lerce gözyafı ve kan dök
,. •onra diğer Balkan millet

ı~ -b" ~asıl oldukları karar an-
\>ı; 1•leınıek olmutlur. Ortaçağ 
~~.~d~ topun imali naaıl feoda
~~ tııhayet vererek bugünkü 
\4"".'tlerin teıekküllerine ıebeb 
li;~ 1 1

'•, bugünün tekniği de kü-
1'iıd~ill,ııeri imha edecek b;r 
ı:--ı.,1 RÖstermektedir. Büyük 
~h , tre ıığınmanın ne kadar 
"ııİirıı~·'• ve yanlıı olduğu artık 
biıı,· \ıtde~i Rumanya miıalile sa
. • il 
~ ~.~ ~!kanlılara Balkan hari

lııı-ı hıç bir fayda gelmemittir. 
~n;.rı •orıra da ge1mesi melhuz 
t~i.~ ır. Velhasıl Bu'garlar için 
~. ' . .. . • ~ı~ trnnıyet ve selimet çareı-ıı 
~-~ 1•kih ettii?imiz yolu bilerek, 
d .. ;,,~•k tutmaktır. Balkan ak:-

~~ ı.'~.tııenfaatleri Bulgariıt~nda 
,.,ııd: ık edileceğini zennettiği
'1• n hu ·· · • t"kb ı· ·: tla.b mueıaeıenın ıs ı a ı· 
t,jı~Q'ıı • kuvvetli olacağını ümid 

•• 
Necip Ali KOÇPKA 

Arnavudlukta Yunan ileri hareketi devam ediyor. Yunanlılar bilhas!'a 
E~basan i.iıerindcn Til'an ve Draç, cenubdan da Ergiri üıerine müteveccih 
hır tabiye tatbik: etmektedirler. 

Mekteblerde derslere 
saat dokuzda başlan
ması kararlaştırıldı 
Dersler 

nihaj1et 
ı5,45 te 
bulacalı 

Maarif Vekaleti bir tebliğ neşretti 

Maarif Vekaleti neırettig"i bir 
bl'"d ' te ıg e, l§ıkların maskelenmesi 

v.e saatlerin ileri alınmaıı dolayı
sıle orta. tedrisat müesseselerin
d_e derse baılama saatlerinin ye
nıden tanzim edildiğini bildir
miştir. 

Bu tebliğe göre, orta tedrisat 
müesseseleri 2 kinunuevvel 940 
tarihinden itibaren ıaat dokuzda. 
derse baılayacaklardır. Ders ara
ları teneff9e1erinin ve mUtalell 
müdd~tinin indirilmesile öğleden 
öncekı ~:sainin aaat on üç otuz
da ve ogleden ıonraki mlit&lea 
s~atler_inin °.0 beşi kırk beşte biti
rılm~sı temın olunmu§tur. Çifte 
tedrısat yapan okullarda sabah 
grupları sekizi otuzda derse ba§
layacaklar ve öğleden sonra o
kuyanlar da güneş bf\tmadan ev-

i d' . k ve on ye ıyı ırkta okuldan çı-
kacaklardır. Öğleden evvel ve 

.!lonra gelecek talebenin okul bi
nasına yakın oturmaları ile ya§la
rı dikkate alınarak seçilmesi ve 
kız talebenin sabah gruplarına a
lınması okul idarelerine bildiril
miştir. Mesleki tedrisat okulların
dan kız enstitüleri ve ticaret o
kulları saat dokuzda. san' at okul
ları saat sekiz buçukta derslere 
başlayacaklar ve en geç on yedi 
otuzda bitirecekler..d.ir. 

Bu esa.!llar dairesinde açılıp ka 
panma saatlerinin tespiti yüksek 
tedrisat müesseselerinde kendile 
rine ve ilk okullarda valiliklere 
bırakılmıştır. Mahallin icablarına 
,.e mesai hayatına göre tespit e
dilen bu saatlerin bir çeyrek ön
ceye veya sonraya alınması Ve
killiğin müsaadesile kabil olabi
leceği de alakadarlara ayrıca bil
dirilmiştir. 

İngilizlerle Bulgarlar 
arasında iktısadi 

yakınlasma başlıyor 
Bulgar tacirler, şehrimizde İo~iliz Ticaret 
Birliğinin mümessillerile görüşüyorlar 

Jn~il.tere ile Bulgaristan arası~- \ nin, Bulgaristanın muhtac olduğu 
da hır ıktısadi yakınlaşmaya dt"la- cıyayı temin edeceği ve buna mu 
Jet eden bazı hareketlere tesadüf kabil Bulgar mallarını alacağı du 
edilmektedir. Bulgari•landan şeb· •Öylenmcktedir. Malumdur ki, Bul 

1 Farısıan b " k" d · · rımıze gc en birkaç Bulgar tacırı. . ın ugun u ış tıcarctı ta-
Jngiliz Ticaret Birliğinin buradaki mam~!e Almanyaya bağlannuştır. 
mümessillerile görüşmelere başla- Bu ~uzden Almanya, Bulgaristan 

l d B ) · 1 · dakı ham maddeleri ıalın almak 
md ''Bar lır .. u gdarkl'al:ır ~krı arası.~- hususunda inhisarcı bir rol oyna-

a, u garıstan a ı astı sani\yU- d B d 
b k

. 1 d b I k makıa ır. un an ba,ka Bulga-
ne menıu ımıe er e u unma - Akd · 1 · 

d 
ristanın cnız e ve Denızaşnı 

la ır. 1 k 1 1 . • 1 mem c et er e tıcarı münasehct e-

12AA~~~A:?A' Yarın akşam ışıklar 
tam olarak maskelenecek teslimi 

bekleniyor 
Adaların 

sızan evıe,.e a,.tılı Yuna n-kıt'alarl Işılı 
Arnavudlukta yeni ce,.e)'an ue,.ilıni)'ecelı 

mevkiler işgal etti laAoYo GAzırısil Bu gece bütün saatler bir 
İtalyan esirlerinin 
miktarı artıyor 

Atina 30 (A.A.) - Atinaya 
gelen haberlere göre lıalyan 12 
adalarında bilhassa büyük adalar
da vaziyet gittikçe nazikleşmektc
dir. Harb baıladığı zaman bu a· 
daların gıda maddeleri stokları 
ancak birkaç ay için k&fi bulun
makta idi. O vakiıtenbcri ltalyan
lar bu stokları faydalı bir suretle 
takviye edememişlerdir. Bu ae
beble garnizonlann mevcudları a
zaltılmış ve bunların miktarları 
harb baılamazdan evvelkinde::ı da 
ha dun olmuştur. Bazı mahfiller
de tahmin edildiğine göre bu a
dalar iki üç aya kadar teslim ol
mak mecburiyetinde kalacaklar
dır. 

RESMi TEBLI~ 
Atina 30 (A.A.) Yunan 

Baı~umandanlığının dün akıam
ki 34 numaralı tebliği: 

Cephenin muhıelif noktaların
da cereyan eden muharebeler ne
ticesi olarak Amavudluk arazisi 
dahilinde ve bilhassa Komispoli
sin şimalinde yeni mevziler i,gal 
.dilmi~tir. iki top, müıcaddid o
tomatik silah ve esir elimize düş· 
müştür. 

Hava kuvvetlerimiz, dü~man 
hatları üzerinde keıif uçu§ları ve 
avcı devriyeleri yapmıştır. 
Düşman hava kuvvetleri, cep· 

he üzerinde bazı noktaları, Epir, 
Kefalonya, Zanta, Lcucas ve Mo
ra' nın garb sahillerinde bazı şehir 
ve köyleri bombardıman etmiştir. 

Atina 30 (A.A.) - B.B.C.: 
Yunanistandaki muharebeler hak 
kında ancak ajana haberleri var
dır. Membaı salahiyettar bir Yu
nan recülü olduğunu söyleyen bir 
ecnebi ajansı muhabirine göre as
keri vaziyet, Yunan kıtaatı için 
pek iyidir. Tafsil8.t mevcud olma
makla beraber, Yunanlılar ltalyan 
lan püskürtmeğe ve harb ganimet 
lerini arttırmağa devam ediyorlar. 

Yugoslavya hududundaki Rcu
ter muhabirinin İ§aratına göre bü
tün şimal cephesinde Yunanlılar, 
mukabil İtalyan taarruzlarına rağ 
men mevzilerini muhafaza ediyor
lar. Hatta Yunanlılar. Vo•kopye 
istikametinde terakkiler kaydet
mişlerdir. 

Yunan kıtaahnın geçmeğe mu· 
vaffak oldukları Kalama• mınta
kasında muharebeler şiddclidir. 
lıalyan kuvvetleri yardım kıtaalı 
almışlardır. 

Askeri vaziyet 

Umumi vaziyet 
hakkında kısa 

bir mülahaza 
Akdenizde Sardunya ada'iı ce

nubunda e\'Velki gün bir lngiliz 
ve bir İtalyan filosu arasında hir 
deni7 muharebe<ııi vukua gclmi!ll
tir. İtalyanlar kendilerinden bir 
knıvazöre bir menni isabet et
tiğini ve bir destl'oyerin de ağır 
!ltırctte hasara uiradığını, buna 
n1ukahil bir iki İngili?· ı;:enıisine 
de menni isabet ettirdiklerini 
kendi trhliı?lerindc hildirnu~ktc

dirler. İngili7 tehlii:i İ"I<" İtallan 
gemilerinin ha~ra u ğ'radı ~ ını tP

ıid ehnekle beraber kendi j!'emi
İeri arAsında yalnız bir htıfif kru
vazörden bı .. ka bi(' hir ,-eminin 
hno;ara uğramadığını ifı:tdt> etmek
tedir. 
İtab·an - Yunan cephe~inde 

tarafeynin mütekahilcn hRzırlık
Jar :rapmakta nlm11.larıncl:u1 l1a<ika 
eheınmiyetli bir hiuU ,. olmamı~-
lır. 

Almanlarla İngilizler ara~ındn
ki ş:iddetli hava ınüc:adrlesi, bir 
kısım İtalyan fRyyRrelrı·inin de 
Relçikada bir iis t<"'Iİ!\ ederek 
Alman hava kuvvetİeriııc J3r· 
dımda dev:nn ehnrll'rine rağıııen 

Ankara radyosunun dün 
akşamki neşriyatı 

• Yeni nızam 

Rumanyaya 

sefalet 
• • • 

getırmıştır 

Siyaset dünyasında olup biten
leri bugün şöylece hulasa edebili
riz: 

Rumanyanın anarşi içine atıl
ması, dünya efk8.rıumumiyesini 
bir kere daha bu memleket üze
rine çekmiş bulunuyor. Ruman
yanın Almanlar tarafından iıga
linden ve üçlü pakta ilıihakından 
sonra Alman resmi ajansı; cAr
tık Rumanya sulh ve sükllna ka
vuşmu§tur> demişti. Halbuki Ru
manyadan gelen haberler, vaziye
tin böyle olmadığını bildirmekte
dir. 

Yeni nizam. bu memlekete re· 
fah getireceği yerde yoksulluk, za 
ruret ve sefalet getirmİ§tİr. Niha
yet memleketin lam anarıi içine 
girmiı olduğu son birkaç günlük 
haberlerden anla§ılıyor. Demir 
Muhafızların, aralarında bir çok 
eski nazırlar, gazeteciler bulunan 
yetmişe yakın münevveri katlet
miş olduğu bildirilmekıedir. Bun
ların arasında beynelmilel ıöh
ret sahibi olan profesör Yor~a da 
vardır. 

(Arkası sahife 2 sütun 1 de) 

Reisicumhur dün 
Alman Büyük Elçi· 
sini kabul ettiler 

Mülakat bir saatten 
fazla sürdü 

Ankara 29 (A.A.) - Reiıi
cumhur ismet İnönü bugün aaat 
16 da Almanya büyükelçisi Yon 
Papen'i kabul etmiıtir. 

Bir saatten fazla süren bu mü
lakatta Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu da hazır bulunmuttur. 

Nafıa Vekili 
sehrimize 
' 

bu sabah 
geldi 

Nafıa Vekili Ali Fuad Cehcsoy 
bu sabah Ankaradan şehrimize 
gelmi,tir. Vekil !.ıanbulda Veka
lete aid işler üzerinde tetkiklerde 
bulunarak tekrar Ankaraya döne
cektir. 

Üsküdarda bu 
sabah islenen 
cifte cinayet 

~aat ileri alınacak 

Viliı31etin talimatı 
Iııklann maıkel~nmesi hakkındaki kararın lam olarak tatbikını 

yann aksamdan itibftren baılanacaktır. Bu buıuıta hükumetçe alın
maaı İcab eden tedbirler lamamlanmııtır. Yarın aktam evlerin bq 
bakımdan kontrolüne baılanacaktır. Bu kontrol eanaomda pencere
l<:rinden ııık sızdığı görülen evlerin cereyanlan derhal kesilecek ve 
bu evlere bir daha cereyan verilmiyecektir. Bu gibi evler, ancak fev
kalade tedbirler bittikten sonra cereyan alabileceklerdir. 

ltıklann maskelenmesi karlll'ından sonra, mesai aaatlerinin de bu• 
na göre tanzimi için saatler bu gece 24 le bir saat ileri alınacak· 
tır. Yarmdon itibaren bu yeni !Hl muteber olacaktır. 

Vilayet, dün ııık maskeleme İJİ etrafında bir talimat neıretmİJtir. 
Bu talimat aynen tudur: 

Işıkların söndürülmesi hususunda 
evlerde yapılacak hususat: 

1 - Her ev, pencere, tarasa, balkon, 
kapı gibi bilUmum menfezleri siyah bez 
veyahud kiğıd ile gayet sıla olarak 
ve hiçbir aralıktan ıı;ıık sızmıyacak şe
kilde kapamalıdır. 

2 - Kırmlll, aarı 1 yeşil gibi renk ve
ren örtülerle maskelemek yasaktır. 

3 - Apartınnıılordo bilhassa merdi-

ven pencerelerile hava aralıklarına te .. 
sadüf eden mutfak gibi perıcerelerin de 
tamamen maskelenmesi lhımdır. 

4 - Apartıman, otel, kazino, han gi .. 
bi birıaların kapılarında ve antrelerin .. 
de yanan limbaların koyu mavi renk
te ve, üzeri maskelenmiş olarak sokağa 
aydınlık verr.Ayecek şekilde maske1en 
mesl llıımdır. 

[Arkası uhlfe 3 ıütun 1 de) 

Memleketten kaçtıklan bildirilen Romanya Kralı l\lihail ile 
annesi, diktatör Antonesko ile beraber 

Rumanyada 
karışıklık 
artıyor 

Demir Muhafız 

karargahına 

hücum edildi 
Bükrcı 30 (A.A.) - Demir 

Muhafızlar tarafından öldürülen
lerin adedinin birkaç yüze hali~ 
olduğu öğrenilmiştir. Dün Demir 
Muhafızların Bükreşteki umumi 
karargahına mitralyözlerle hücum 
edilmiştir. Lejyonerlerden ölen vr. 
yaralananlar vardır. Bugünlerde 
Bükreşte hakiki çarpışmalarfl in
tizar olunmaktadır. General Kei
tel, Gen_eral Antone.!lko'ya bir tel 
graf göndererek kendisinin yardı
mından emin bulunmasını bildir
miştir. Rumanyada bulunan Al
man a.!lkerlerinin miktarı 60 bini 
bulmu§tur. 

(Arkası sahile 3 sütun 2 de) 

Viyana Valisile 
bir Mazi şefi 

Bükreste 

Rumen Kral 
ve Kraliçesi 

firar ettiler 
Ncvyork 29 (AA.) - Nev• 

york Time• gazetesinin Belgrad
dan alarak neşrettiği haberlere gö .. 
re, Ana Kraliçe Helene, Ruman
yade.n kaçmı§tır. Kendini mevkuf 
ıelakki cımckıc olan oğlu Kral Mi 
chel'in birlikte firar ettiği tahmin 
edilmektedir. Bu telgrafa naza
ran Ana Kraliçe, Florence'a mu .. 

vaıııalat etmiştir. 
Bükrc§ 30 (AA.) - O. N. B. 

ajansı bildiriyor: Viyana vali!İ 
Baldur Yon S<hiracht ile Naııyo
nal Sosyalist partisinin yabancı 
leşkilat tefi Richard Bohle. dün 
tayyart' ile Bükreş hava meyda .. 
nına muvasalat etmişlerdir. 

İstanbul Belediyesi et tevziatı iı;ini ele aldıktan sonra 48 bin lira sarfila 
20 nRkliye kamyonu yAptırmıştır. Deniz aştrl kazalara yapılacak sevkiyat için 
de üç deniz motörü yaptırılmışbr. Bu üç motör Belediyeye 57 bin liraya 
malolmuştur. 

İ~atnbulun et istihl:iki - Bir sene zarfında istanbul mezbahasında 853.000 
hayvan kesilmiştir. Ayrıca dışarıdan kesilmiş olarak 33,305 hayvan gelmiştir. 

Diğer taraftan verilen malUma
ta göre, İngiliz Ticaret Birliği ta
rafından, lngiltereden getirilen 
330 ton ham kauçuğun Bulgaris
tana satılacağından da bahsedil
mektedir. Bu kauçuk partisi, '!eh
rimizin transit depolarında bulun
maktayc:lı. İngiliz :ricarct Bir!iği· 

(Arkası '.f;ahite 3 ı;iltun 2 de) 

ri de felce uğramıştır. Bulgar va
purları Akdcnizdc seferlerini de 
tahdide mecbur kalmışlardır. Bul
gar tacirleri, Bulgaristanın ti141lre
tini genişletmek için, İngiliz Tica
ret Birliğinin Yakın~ark ınümessil
lcrile anlaşmak ihtiyacını duymak 
tadırlar. l lı_..,._. ................ .. 

Üı=:küdarda bu sabah bir aile faci
R!U olmulf, bir seyyar satıcı, karısile 
kaynanasını bıçAkla vurarak aA:ır su
rette yaralamıştır. o~man ismindek\ bu 
!lleyyar satıcı karı~ı Zehra ile geçine
memekte, sık sık kavga etmektrdir. 
Bu sabah gene aynı !':ebebden kav
l!'eya tutuşmuşlardır. Bir müddet a
ğız kavjt'ası h <'l linde olan kavga kayna
nanın d:ı karışması üzerine bÜ\'Ümüş 
ve esasen gayet sinirli olRn Osman 
bıçaA:ını çekerek f'l.na ve kızın üzeri
ne saldırmış ve bıça~nı rastı:tele ka
dınların her yanına saplayarak tki~ini 
de ai{ır surette varalam1ştır. KAdın· 
l:ırın feryadı üzl'rine haricden yE'tişen .. 
lcr Osmant yarıdeH bir halde yakala
mı~lardır. Ynrah kadın1;ı;r tedavi e-dil
me-k için Nümune hastanesine kaldı
rılmış lardır. Suçlu hakkında kanuni 
takibata b8'1anılmıştır. 

Bunlar arasında 336,949 karaman, 329,441 kuru, 19,850 öküz ve 8,SSS 
keçi vardır, 

l 
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Ankara radyosunun dün 
akfamki naşriyah 

Yeni nizam 

Rumanyaya 

sefalet 
• • • 

getırmıştır 

[Bqlarafı 1 inci ahi.lede) 

Acaba Demir Muhafızlar kimin 
e mrile hareket ediyorlar} 

Bunların disiplin ile hareket et
t iklerine füphe yoktur. Esasen bu 
ıibi teıckküllerın diaiplin ile ha
reket etmeleri icab eder. Demir 
Muhafızlann kumandanları da bu 
h areketi takbih ettiklerine göre 
bunlar herhalde başkalarının tah
r ikile hareket ediyorlar. 

Bu noktada bir teY gözden kaç 
ınıyor: Alman ajansının, Ruman
yadaki halkın bunu memnuniyet
l e karıılamakta olduğunu kaydet
meıidir. Bu p.rtlar alnnda nzi
yet haklı olarak bir çok fiiphel.,i 
'd avet etmektedir. Gene Kral Mi
k ael ile anneıi valide kraliçenin 
de Floranoaya kaçmış oldukları
na bakılırıa yeni h8.diıelere intizar 
o lwnmakta demektir. Rum.anyada 
yeni nizamın daha kuvvetle yerleı 
nıeeine doğru yeni adımlar ahl
.,,.... beklenmektedir. 

Rumanyadaki bu hareket Bal
kan de•letlerin de derin bir tesir 
yapmııtır. Yeni niz•mın neler &e
ti rcliğinl gören bu devletler, yeni 
n iz •mdan kaçınmak neticesine 
~annıolardır. 

' • .. ,,. ITALYANIN DAHiLi 
VAZiYETi 

ltalyaya gelince; lta\ya yaban
cı askerlerin iıgali altında bulun
ınamakla beraber başka zorluklar
l a karşı karşıyadır. ltalyada Fı.şist 

Ziraat Vek.ıileti teşkilatı İzmirde 7.ey
tin mevzuuna büyük bir ehemmiyet at 
!eylemektedir. Bilhassa harb zama-.. 
nında zeytincilik dııha büyük bir e
hemmiyet kaıanmışlır. Zeytinyağları
mııa dünyanın her yerinden taleb var
dır ve bunlar serbest dövizle, arzu et
ti&imiz füıtlarla uWınaktadır. 

Ziraat Vekileti İzmir ve Manisa vi
liyetlerinde yabani zeytinlerin a,.ılan
mNl İçin İzmirdeki tetkil.itıru lltfer· 
ber etmiştir. Tet>pit edilen zeytin sa
haları köylüye mal edilmektedir. Iz
rnirin ekser kazalarında bu if bı.iyük 
bir sür'atle yürümektedir. 

TETKİKLER 

İzmir mıntakası zeytincilik mü:ehas
Jt!il Naum K.ıhc, Maniaanın bazı ka
zalannda :r:eytin bakım işlerin.ı tetkik 
ederek dün şehrimize avdet etmiştir. 
Zeytincilik müteha~~ ttytinyağı fab
rikalarında esa.slı tetkikl~rde bulun
mllf, zeytinlt>rln en kısa bir zamanda 
Wir edilmesi, dip ve üst zeytinlerin 
Lirbirine karıştırılmaması hakkında, 
~ytindlik kldıunu hükümlerini fab
rikacılara bildirmiştir. 

İJkk8nunun birinci günü yeni zey
tin rekolte11inin toplama zamanı başla
yacaktır, Bununla beraber İzmir vila
yetınin ban yerlerinde ve m~eli Bal
çova köyunde kemale eren zeytinlerin 
toplanma•ana başlanmıştır. 

Bu sene zeytin rekoltemiz, geçen 
•nelerdelcinin çok · fevkindedir. Ve 
mahsul çok nefistir. Bu !lene zeytin
}'ağl işlihsalitımızın müstahsilin yüzü
nü güldüreceği muhakkaktır. 

ALTIN FİATI 

Altın fia.tlarmda dün, bir ara 25 ku

ruş birden sukut olmuşsa da akşama 
doğru albn fiatı tekrar 24.20 lirayı but. .. 
muş:tur". Külçe alhnın bir gram fiatı 

ıse 281 ku~tur. 

İZMİR rtirtlN PİYASASI 
.İunir tütün piyesasınm açılması te

ahhur etmiflir. Yeni Ticaret Vekili 
lwlümtaz Ökmen, piya.ı;..'Ulın açılması 
hakkında henüz alakadarlara direktif 
vermJş deiHdir. 

Amerikan tütün kump1nya\en da, 
yeni ııenenin tütün piyasası hakkında 
Ameribdan tıılimat b<klemektedirler. 
Amerik3n kurnpanyıla!'t utın aldıkla. 
rı tütUnleri. BnK& voWe ~vM.tclecrk-
lerdir. 8 . A. 

Partiıi1e askerler ihtilaf halinde- . . 1 olduğu ıçın talyanlann bu da~
d irler. Esasen bu ayrılık öteden"" 0 

eri de vardı. Askerler ltalyanın lann eteklerinde sahra tahkirna
b tile bir müddet müdafaa cdecek
h a.rb macerasına sürüklenmf"sine 
muhalif idiler ..• Kral ve hanedan !eri tahmin olunabilir. Fakat bü-
da harbe taraftar değildiler ... Fa- tün m~kül ,,.rılara rağmen Gö-

k 1 riceyi altı günde düşüren Yunan
at F aııiat partioi taly&Yl harbe lıların bu dağlan da a,arak Be

aürüklemiı ve h.arb uzadıkça da 
l t 

rat ~hrini zaptetmeleri m ümkün-
alyanın ukeri ve iktısad i vazi-

bo 1 
d ür. 

yeti zu muştur. 
Elbaoan yolundaki düşman 

Yunan harbi de dahilde büyük kuvvetleri de ilerlemektedir. Pin
bir teıir yapmıştır. Askerler Fa- doı mıntakasındak i Y unan h are
ıiııt partiaini lıalyayı harbe sürük- keti. tedrici olma.le.la beraber b ir 
!emekle itham ederken p arti de i k '-- ' .. t kt d ' 

• li , k l "ki k n ....,. gos erme e ır. 
m ee u yetı as er ere yu e tme . 1 
ı·r· k" b b" · k "d , .,. Epırde talyanla. m ukave-'Ym er anı ar l)'enın sev ve ı a- ! • _ • 

· · Hak' t. ı··· d m et ıostennektedırler... Fakat 
reah9ın~n.J · n:ı.1 uva ıye s ız ıgın en hareket halinde o lan Yunanlılar 
b •eoıyor ar. • baz 1 · · 1 · 1 d" 

t 1 d F 
. .. . k ı tepe en ışga etmış er ır. 

ta ya a aşıst reımııne a111 
bir darbeden bile bahttdenler Pomeri - Erııiri hattındaki ha-
vardlr . rekatın büyüle bir inki~f gÖ!"ter

JAPONY ANIN DA YENi 
NtzAMI VAR 

Japonya da Uzalqarkta yeni ni 
zam kurmaktadır... Japonlar 
1'ankin tehrinde bir hükümet kur 
muşlar ve bu hükUmet ile bir mu
ahede imralamak üzeredirler. Ev 
velee Çan-Kay-Şek"in refiki olan 
Van-Çenıı-Vey. Japonlar tarafın
dan bu yeni h ükümetin ba~na ge· 
tirilmiştir. Japonya hu hükUmeti 
tan.ımaktacLr. Almanyanın Avru
pa.da çevirmekte olduğu manevra 
ne İ!!f' Japonya da Uzakşarkta bu 
manevrayı çevirmektedir. Fakat 
Cin lideri Çan-Kay-Şek. m.ücade
lf" yolundan ayrılmıyacağını bil
di.,.mektedir. 

İTALYAN - YUNAN HARBi 

meme'.'llİ fU ~kilde mütalea C'luna
b ilir: Yunanlılar uzun •Ürecelc bi r 

taarruz için ha.zırlılch idiler. Hal
buki taarruz tamamile seri oldu ... 
Şimdi i•e evvelden tahkim edil
mi~ ve mukavem~t eden hir hat 
karı;ıısında bulu n uyorlar. Böyle 

evvelden hazırlanmı, tahkimat 
karşıs ı llda silahlar ıyerlerine yer
le~tirilmiş ve askerlf"rİ 11İpt'rlerine 
girmi' düşmana hazırlıksız ola
rak derhal harekete geçmek bü
yük zayiat vermek neticesini do

iunır .•• Binarnaleyh l-#u V•7İyet 
ka.,.~nsında teenni ile hare-ket et
mek esastır. Çok muhtt"meldir ki 
Yunan ordul n kumandanlı~ı da 

bunları dü!'liinerek hu ~ekildf' ha
reket etmiştir. Tahkim edi~n 
mevzilere yapılan taarruz yavaş 
vavaıs inkişaf eder ki bu cephe-

Harbin bugünkü vaziyeti ,u. deki hareket dt" bunu ıösteriyor. 
dur: 

Bi.naenaltyh bu hattaki duran 
Yunanlılar Göricenin 35 kilo

mf"tre batııııında Timoric;a dağla
rında talc.ib harekt"tine devam et
mektedirlrr. ltalyanlann bu dağ
ların eteklerinde bir miidaf71aya 
hazırlanmak!• oldnklan hokkın
d • haberler gelmektedir. 

Timoriça dağları Arnavudtu
iurı en yüksek dağlarından biri 

Edebi roman 

ANA 

taarruz muvaffak.i.yet!'lizlik !'leklin
df' göriilmemelidir. 1-l areJ..ütın de
vamı için birknc rı:ün b,.klemek 13.-
71mdır. Fak"t fo7la hekl~m"k de 
Yunanlılar için zararlı olur. Cün
kü ftalyanlar Atnavudlu~a ti'lkvi
ve kıt11ıah fl'Öndcriyortar ..• Yunan 
lıaııtkumandanlıı!ı rfa bunları JlÖ

zônünde tutmu' ol~a gc!ektir. 

Tefrika numarası · 55 

KIZ 
Yazan: PERİDE CELAL 

Fakat o eski Alev deıfıl • ı •ına ya!'llanmış, daha dün ayrMdığı bir 
di. Göıler mahmurdu. Yorgun, sol- dostu ile konu,ur gibi, yaln12 baı.an 
aun dudakların kenarından çe:neye doi k~limeleri '8Şıranık ve bir bahisten 
ru yuvarlak bir kıvrıntı yapan acayib derhal öbttrüoe geçerek. mnirli bir te
hir tebesS'Um. Bütün yüzü yorgun, gev- beaümle çabuk çabuk konuşuyor, ona 
tek bir ifad'e ~imiş~. a.k,am bulundukları bir ejlentiyi~ fu.-

Cenc kız.: la içtiğini ve sıcaktan bunalıp çıplU: 
- Şaftrdım, dedi. Beklemiyordum. halk.ona çıktılı için kendini üşüttüğür:ü 

Gt"ri de çevlrnı.ek istemedim. Halbuki anlatıyordu. Sonlll birdaıbire yerinde 
S(irüyonun yaLaktayım, '>irn nezl•m dotrulup yüzü pn'b bir şekilde de-
•t r. iiferelt: 

lqide om blınlaşıruş gibi g.ldl. - Binız <VWl playdin Abm•di gö-
Hıç çeltiruneden. eski &ünleri hatırlA- rürdUn, dedi. Beni buaün yalnız bı· 
lan bir porvasulıkı. yÜZÜrıe baltanlı ralı:malt · emiyordu. Bir delilik yapa
kon~uyordu. run. soka çık.arım d.i)"9 korktu. Bir 

Bu gözlerde öyle küstah bir ınsna az atef(m de var galib:ı. Zorla yolla
Yardı ki, Reşidi eziyordu. Zaman u- dım. Kalınca daha fena. Öğleden itiba
man Jri eli bebeklerin içinde, keskin ren içmeye bqlayor. Ben de dayana.
bir ı?tk YlllllYQ.r, katlar acayib ürper· nuyorum. Rakıyaı ah~tım, biliyor mu
tilerle ıeriUp titriyordu. Gene adam W ıun'? 
ı. nasıl baışlayı.catmı, ne aöyleyeceti- Retid irkilm.i~ti. Bana bwılan söy
lli taJııınıflı. S111uyordu. Alev arka· !emekten zevk duyuyor, di,yo. diitiiıı· 

HABERLERİ ı::,~.~~~ş~~~~~-::::. 
yor. Işık söndürme ve kararlm& ta.tbi ... mi göremiyorum? .. Hem şimdi, biL nl'" 
katı, ona yepyeni bir çehre verdi. Bil- letçiden evvel haykırıyoruz tsta.sfO 

Sabıkalllardan 
mürekkeb bir 

-
iş taburu 
kuruldu 

Dün 
kafile 

25 kifilik bir 
Taksimde 

çalıfmağa bafladı 

lllllllllllllUlllllllllllltllllllllllllllUllHllUllllllllllllllllllll 

i ........ ~.~~~ ......... ~.~.~.~.~.~~~ ........ I 
lhtııad 
* KAHVE l&SELESİ - Piyasada 

kahve stokları azaılmıştır. Haricden 
kah\·e almak için müzakereler yapıl

maktadır. Giımrüklerdeki 1500 çuvalın 
çıkarılmasına bqlanınışlır, * TEK ELDEN SATIŞ - Sümer 
Bank fabrikaları mamulfitının tek el
den satılması projelerinin son şekli 

etrafında Vekaletle temas etmek üzere, 
Yerli Mallar Pazarı ve Yünliı, Pa
muklu ~fensucat müeastHieleri nıüdür
leri Ankaraya gi~lerdir. * İJIRACAT - Di.ın yarım ınilyon 
liralık ihracat yapılmıştır. Bu meyan
da Almanyaya 300,000 liralık tütün 
&Ptılmıştır. 

Vilayet ve Beled iye 
* BELEDİYE MEMURLARI - Da 

biliye Vekaletinin yeni ha:orladıgı ka 
nun projesine güre, Belediye meı .ıur
larının devlet memurları gibi terfi ve 
tayinleri için bugünkü barem kanunu 
nazarı itibara alınacaktır. * KÖPRÜDE BiR HAMAL BÜRO
SU - Belediye KOprü, Haydarpa:,a ve 

&lf"diye bunlara yatacak yer temin Kadıköy iskele!l"i hamal tarifesinde 
edecek ve aynca münasib ücretler de yüzde yirmi nispe~nde bir tenzılfıt 
\•ercektir. Bu sabıkalılardan 25 kişilik yapmıştır. Halkın 'ikAyet1erini dinle~ 

Be1Pdiye \.'e Emniyet teşki!.1tı son 
ttiinlr.rde çok hayırlı bir i~e girişmiş 

ve tehlrde işsiz. yersiz, :rurdsuz sab1-
kahlan toplayarak '&>iM.iye iş yerle
rinde çaJıştırmağa başlnmışhr, Bun1:lr, 
zabıta nezareti altında çalışmnklddır
lar. 

bir kafıle dün Taksimdeki yol inşa-
atında ça1ışn1ıştır. Bunlar işlerine rnek ve hamal tedariki için de Köprü 
büyük bir istek göstermektedirler. Bun Kadıköy iskelesinde bir büro teşkil e-

dilmi•tir. 
ların başlarında ıknhlardan biri bu-' .,. 
lunmut ve alqama kadar çal.ışm3Jarı· * OTOBÜSLERE ZAM - Belediye 
na neznret etmiştir. İş paydos olduktan otobüs hatlarına yü:r.de 10 zam yapıl
sonra bu sabıkalı, arkndaşlarına bir hi- masını kabul etmiftir. Fakat otobü'.i
tabede bulunmuş ve Beleiliye ile zabı- çiller yüzde 30 miktarında zam iste
taya minnetterlı~ını ifade ettikten son- mc.ktedirler. 
ra sözlerini şöyle bitirmiştir. * K.EÜİ ETİ - Kasablnnn hemen 
•- Şimdi yatakhanemize fidcceğiz. hiçbirisinde keçi eti etiketi bulunma

Biriniz kaçmaia k::ılkı~rsantz hepinlıi dığı halde son yılda mezbahada 9000 
bağlar öyle götürürüm.• küsur keçi ke~ildiği anlaşJmışhr. Be-

Bunu müteakıb sabıkalılardan mürek Jediye bunu naıan dikkate ala~k ka
keb bu i~i taburu, İstanbul tarafında- 99.blarda etiketsi:r. keçi eti sattırılma
ki yatakhaneye ~ötüriilerek oradaki masını fUbelere bildirmiştir. 

memura tf'!<lim edilmiştir. * VALİ MUAViNi - VaU muavini 

Pil ihtiyacı 

Pil fabrikatörleri, Ticaret 
Müdürlüğünde toplandı 

Ahmed ve jandarma kumandanı Yar
bay Ziya, dün Çatalcaya giderek ka
za işlerile meşgul olmuşlardır. 

Maarif 
* DOKTORA K U RLAIU - Hukuk 

fakültesi seminer ve doktnra kurları 
Onümüzdeki ayın lkiıııinden itibercn 
başlayacaktır. * HAVACILIK DERSİ - Oıia ted-Muh!eli! vilJlye!lerden Mıntaka Ti

caret müdürlüğüne grlen telgraflarda risat müesae!Qelerinde havacılık ders
İ~tanbuldan pil i.stenilmektt-dir. :P.lın- lerine birincikinunun başından itiba.
taka Ticaret müdürlüjtü, pil fabrika- ren başlanacaktır. Bu ders her ıı:ınıfa 
törlf'rini bir" toplııntıya da·.ret ederek. haftada bir saet olruhılac'iktır. 
vilSyetfe.ff wvkedilect>k pli miktarını * BA'\'.LAZ TAl .. F.BELER - Mek
teıpit E'tmişHr. Yapılan mü7.akereıer teb muallimlerile polis tnrahndan şim
neticesinde, bir fabtik11nın aynı yere diye kadar haricde yakalaran talebe
ihtiyncdnn fazla pi1 göndermemesine nin isimleri mekteblerine bildirilnü1-
karar verilmiştir, tir. Bunları mekteb itı7ıbA.t n1ecliıJeri 

PU fabrikalan gc<"e ve gündüz ~alı- cezalandırmaktndır. Vcdlen rn~lar, en 
şarak memlekE"timi:ıin pli ihtiyacını te- e.~ğı üç gün tardı muvakkaltir. 
mine muvaffak olacaklardıf. Deniz ve Liman 

* DENİZCİLER İMTİHANI - De
nizcilerin bir dt'rece totrfii için yapı

lan imtihanda 29 kişinin muvrı.{frık ol-

Fi.5.tları Murakabe Komisycnu, ellr- doğu anlaşılmıştır. 
rinde ce-b feneri, pil, ampul bulunan * SİLİVRİ l'tfENDİREi'si - Sili\•ri
lacirlerin, pezartes:iye kadar Tica,et ~tü de yapılmakta olan büyük nlendirek: 
dürlü~i.ine bf-yann:lmeler vermelerini ve rıhtımın inşaalı bitmistir. Açılıııa 

Ceb fenerleri, pil, 
ampul için beyanname 

alakadarlara bildirmiıtir. tOreni bu halta yapılacaktı<. 

Bir adam fa
sulya yedikten 

sonra 
zehirlenmiş 

Safer 
adam 

bu ismindeki 
haslan ede 

öldü 
Dün Küçükpazarda garib bir ölüm 

vak'ası olmuştur. Deveoğlu yokuşun
da 1. 3 numaralı evde oturan Dervio: 
oğlu Sefer, sokakta giderken birdenbi· 
re düşmüş ve istimdad etmeğe başla
mıştır. Derhal yetişen palimer, bir ta
r•ftan sıbhl imdad otomobiline telefon 
ederlerken, diğer taraftan Seferin ifa
desine müracaat etmişlerdir, Sefer po

lislett verdiği ifadede, Ayazmakapıda 
Mahmude aid 2 No. fı aşçı dükkiıtmda 
yediği fasulyeden zehirlenditini söyle· 
miştir. Bu esnada gelen otomobille Se

fer, Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmı, 
ise de biraz sonra ölrnü~tür. Zabıta bu 
garib ölüm vak'ası etrafında tahkikat 
yapmaktadır. 

Madam Atina gene 
sahnede! 

fiil karanlık, İstanbulun çok Hki za- ri! .. Aranıtzda anl~a yaptık. 
meın1arında, tabii gece manzarasını teş- * . il" 
kil ederdi. Şimdi ise, - bir tanıdığımın Gece vakti açık kalan dükk8P •" 
söylediği gibi - İstanbul şehri büyük nn da, şimdi bir bakıDlA .k }1.1' 

bir ·karanlık oda• ya benzedi. .. Evet, palı. olduğunu biliyoruz. Carnek3n ~ 
bu bir güzel teşbihtir. İstanbulun ge- ve kapılar içerisine siyah perde vt) 

celeri, fimdik.i halile muauam bir c!o- kij:ıd kaplanıyor. .. ıüıl 
toğrafhane• nin büyük bir .karanhk Fakat ma1sahibleri, bu sıb fıkı öl',. .. 
oda~ını• andırıyor. Ve biz orada, eski, meden sıkılıyor mu nedir; gene ":'

01
, 

ıtıklı İstanbulun hayalini, akşamdan 1 .., cudiyetlerini hissettirecek bir. usu .. ·· ... d•• 
akşama banyo etmekle meşgulüz.. no" mu,lar: Dün bir birahanenın o . inil' · * geçiyordum. Siyah perdelerden hır ... \ .. 

Istanbulda ışıkların ilk söndüğı.i ge- · k k B a!l •<" Uz.erine deli ler açara : • ur •. ı .. rt" 
ce, IBciverde boya.nan tramvay IAm br!• diye bir yazı resmetmiş oldllft.J""' 

OOıarında bir c..ye dikkat ettiniz mi? ·· d" ,.- nı gor um. 'o" 
Her llmbanın alt tarafından ilne gö- İçerdeki ışık, bu yannın delikl~'k .. 
zü kadar bir delile. bırtııkmışlar ve ora- den dışarı vuruyor ve bu suretled. ~oi" 
dan sızan ışık siciminin nlhnda bilet- kinın itletmekte olduğunu i18n c I) 

çiler kolayca. paralarını hesab ediyor- du. 

lardı. * 
Fk dan ~ a at ara birkaç gün geçtikten Bu icadı gören başka ınüessese "" 

sonra, tramvaydaki lflkların çoğalma- de ayni tecrübeyi yapma~ ~ı. 
ğa, yayılmağa başladığını elbette fat - 51,)i'' 
ketmi~sin.izd.ir. O kadar kl dün gece, lamı.tlar-. Mesela, bir dükkAntr:>: eriJl' 
ortalık kapkaranlık iken, ben, bir tram kapıs1na, eski kamış perdeler u.z: bit 
vayda. en küçük puntolarla diz.ilmiş iki itlenen renkli yazıları ha~~t~İ" 

zerafetle, •Berber• kelimesının 
batmakaleyi boydan boya okuyabildim. 

dığını gördüm. 
Sebebini ara.ştırmağa bittabi lüzum * 

yok. Tramvayların tavanına a!itılı bu- ,oo 
lunan IAciverd boyah lAmbalann dib s unu da kabul etmeli ki, ışık Q>1 
ta.raflarında açılmış olan iğne gözü ka- dürmen.in elle tutulacak .~o;tr' 
dar delikler, bir elma, bir portakal gi- '' mühim faydaları var: ~LJ.Cj;fl'I 
bi hergün biraz daha soyulmuş. se!'iine oldukça büyük mikya5t& re~ ıtl· 

Bununla beraber biletçiler, kendile- yapan bir tanıdıkla göriişliY0 b~B 
rine göre ihtiyat tedbirleri de alma~ [şık söndürme tatbikatındanberi 
unutmamışlar. Dün, onlardan birile ko elektrik tasarruf ettiğini söyledi· ıSO" 
nufuyordum. Bana, gece vakti •lira baz Tanıdığım zat, her ay takriben ,1 .. 

medıklarıru• söylediler. 200 liralık kadnr elektrik rckl8tr1
1 

) il * par ve sabaha kadar vitrinlerini 1~ 

Tramvayların, 1ŞJ..k söndürme ta- donabnnış. ,:ı11" 
limatındanberi, sür'atlerinin ne Bu para simdi ke.:;esinde kalııC I 

karada indiğini, bilmem merak etUn\z dan memnun. 

~? * ~ 
Eskiden aece vakti dahi, dokuz mile N ereden ve nasıl düşün~yotl~ 1~, 

lı:adar yol veren vatmanlar, timdi ın- miyorum; fimdi de ıstan:\l'G~" 
eak bet mil üzerinden gidiyorlar. 'd 1.1. b t reli· •ı are m ası• ticareti başgÖS e L•nı: 

İstanbulda senelerdenberi gizli rande- Bir vatman bunu, kendi lisan.ile fÖY· zim Ankara caclde~::inden ini)'1>_ro~l' 
vu evi iıleterek gene kWan ve aile le anlatb: Küçük bir i~porta üzerinde ferı~ Gİf 
kadınlarını fub'8 teşvik eden Madam - Mecbursun öyle gilmeğe. Zira ö- m11s1 büyüklüiünde tişeleri ve )<.\Jf.,tı, 
Atina ile suç ortaklarının yeniden ya~ nünü görmüyorsun ki ... İçerideki yol - makama gibi fitillerile idare ıaırnbll ııJ 
kalanarak Adliyeye verildiğini yaı:m.ı,- cu bağırsa çağırsa, hir adım fazla gi- nın satıldığını gördüm, İdare lirtı~j'i 
tık. Atinanın ortağı Katina ve vıısıta demem bu sür'atten ... Hafazanallah bir bir tarafa bırakalım amma, şu pl 'I' 
olarsk kullandığı Vasiliki ve Emelyor yoldan çıkacak olsak, bu karanlıkta pek bulunamıyan elektrik ıaınb313~ t" 
ile gene bu işleri yaptığı tespit edi1mi, kaldırması sabaha kadar aürer. rine, ·icabında katlanıp cebe da.h·f,d' 
lir. Nitekim basılan 2 evden birisinin Va - Biletçi1er baz.an. karanlıkla lstas- ren- eski mufB.mba fenerlerden j:o1tı ~ 

yonl~~ı •atırıyor _ve mesel~ Akaara.ya r.t&ek çok iyi olacak .. Hem onun 5'~~ 
geld1ğı sırada •Şışhııneye ınecek var tamamen biu h.is bir ,eydir sıırı 1 ~ 
mı?• diye bağınyormuş? Heıe renkli mu~balırdan yspılJ.ı ~ 

Vatmen ayağile, beni protesto eder I değmeyin İstanbulun keyfine ... 'f .. · 
hkte Adliyeye sevk.edilen Nç!ularm Kibi iki defa çanına vurarak: bir şehriyin manzarası arzedecektif .JI 
Sorgu hllkirnliği tarafından tevkiflerine 

1
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siliki, diğer"inin de Emelya namına kon
turatları oldufu anlıışılmışlır. Emnlyet 
Müdürlü~den tahkikat evrakile bir-

karar verilmiş ve hepsi derhal tevkif - ~ -

edilmişlerdir. Limandaki tahmil 
Asker ailelerine 

yardım •ekli 
Asker ailelerine yardım için ev ve 

mües.c:eselerden toplanacak para için 
Belediyeye 50 tahsildar alınmasına ka
rar verilmiştir. 

Para tnhsilitı ancak birincikinunun 
ortasına doğru kabil olacağından ayba
sından ilibaren muhtac asker ailelerin"" 
yardım için Şehir ]\.Jeclisinden müna· 
kalt" suretile 20 bin liralık bir avans is
tenilmiş, verilmesi de kabul olunmuş
tur. Bu avans parı::ıdan yapılacak yar
dım, ayın birinden itibaren bafİayacak-
trr. 

ve tahliye işleri 

ıslah edilecek 
Münakalat Vakii ali 
kal'i amirler verdi 

Yardımcı itfaiye 
ekipleri 

Bunların techizalı i~' 
320 bin lira sarfedil•''* 

. ,dil<' 

Limandaki tahmil ve lıl;hliye işleri
nin gayet ağır bir surette yapıldı~ını 

\"e bu sebeble iktısadi iş:lerdf' aluak
hklar ı:uhur ettiğini yazmıştık. 

[ .. =n 
L=H=E=R=G=U=N==·=İ=.R=="'=J:;=S=E=L=E==::!I 

Tahmil ve tahliye işlerinin d~ha 
seri bir" şekilde başartlması için l\Iü.
naka.lit Vtok.iletinden alıikadar!ar"a e

mirler gt-lmiştir. Bunun için Lirnan

diye de 1 hır umum müdürlüğü hususi ·~hıs e

Hava tehlike~ne karşı teşkil ,.,JiJ,/. 
cek ekipler için sarledilcn f ~ 
ilerlemektedir. BunlarQen y~·_..,Jd" 
İtfaiye ekiplerine 338 ve 339 dorı- t' 
lar davet olunmuş:lard1r. I\1'ah t tıi" 
kiplerinin giyindirme masraflar~~rf~ 
na vergili ni~pctinde bina sahıb~tıf" 
den alınma!l.l kararlaştınlmlştır. ~ 
mizde fimdilik "4000 kişilik ,. ... ~ 
itfaiye ekipi kurulmaktadır. 'Ek10 ti? 
adam başına teçhizat masrafı ~ ~~· 
tutmaktadır. Bunun için 320 b biJ.r 
temjn edılecektir. 1940 BeiediY' "" 
çe~indeki bina vergisi muharn1'11; t.ı' 
tarı 3 milyon 245 bin liradır. .~ 
liralık teçhizat bedeli bina .,.-cr~,ıı• 
bu tutarına ~öre mükelleflerd~~t.Jif' 
ediJC'cek ve ay~ı hesaba geçı.rıl r.ttctiP 
Kevfiyet dün lstctnbul Şehit 
t..-ırafuıdan kabul edilmiştir./ 

kadar keçi Bir senede ne 
manda yavrusu 

kontrol 

eti yedik ? Dana eti 
Be !ediye kasablarda et 

linde bulunan ban motörleri kirala-

nnı 

yiyoruz? 
etmiyor mu. Bazı kasablar 

1 
mağa karar verrru..tir. Bundan başka 

satış a- evvelce yevmiyelerinin 37.allılriııf ol-

d 
duğundan lim~n işlerinf~n ayı·ılan 

amgasız et birçok mütehas.ıs amele tekror vazi-
felerine alınmağa baılaoıışlır. Burada • • 

ıçın neler yaoıyorla r ? c::alı~m .. kta olan iş-;ilerin ücretleri yü2-satmak 
Bir senede ne kadar keçi eti yedik? 

Belediye tar<ıfından yapılan bir Msaha 
göre, son bir yıl ic;indP, şehrimizd~ki 

kasahlarda 8855 kara keçi. 807 de \i!tik 
keçisi satılmış.tır. İtin aarib tar.Ut, bu 
k~ilerin kuzu etinin hararetli b:r su
rette satıldığt znmanda istihlik edilme
sidir. Deme-k oluyor ki birçoklarımız ku 
zu eti diye farkında olmıyarak keci eti 
satın almışız. 

Acaba aldanmak yalnız bundan iba
ret midir? Dana ('ti diye de hili. man
Ce yavnı!'tunun etlerini satan ka~npiaı· 

yok mudur? Belediye bu ııibi ;;.a.htc
k3rlıklann önüne pçmek için ctl('rin 
damflalanm:lsına büyük bir ehemmiyet 
vermektedir. Vekıi etler dam~al!\n
maktndtr. Fflkat et satışlarında bu dam 
galara t~düf elmE"ğe imkAn yoktur. 

dü. 
Gene kız 'imdj, ona dikkatle bakı

yor ve o da başka şey lcr dü.iüııüyor, 
hayretle, ben bu odam1, bu zavallı ço
cuğumu bir zamanlar sıevdim? diye ken 
di kendine soruyordu. Bu beklenme

dik kaqılatmaya ra~men. içınd~ en u
fak bir heyecan, kımıld-:ınış yoktu. Re
şidin ziyaretini hiç aklına getirmedıği 
halde f8Şlrmamıştı da. Evveli ond kov 

malt istemişti. Fakat sonra gülmüş, o 
va!!ıta ile ann('oıine son bir dru-bc vura
caiını düşünerek ona yeni hayatını, 

bu bayatın içindeki yeni Alevi ıösttr
ınek i5temi~li. Aralarınd:l g~n bütün 
mükileme-lerin Canana nakledileccjin

dP.n emin, grnc kadını büsbütün pe
rit:uı etmE-k. ıstıraba düşürmek için 
ne l&ı:ımsa söylemek ve yapmak isti

yordu. Çünkü hiçbir t@yi unutmamış
tı. O müthiş gtte hnyalinde bir kibus 
halinde yaşamakta devam ediyordu. 

Nefretle, kinle doluydu. İntikam ateş
leri i<;inde yanıyordu. Reşide bakıyor

du. Aralarında bir perde d~üş gibi 
onu daha çıplak. daha aydınlık ve ha
kikat içinde görüyordu. Endişeli, çe
kingen, zavallı bir çocuk .. ne budala
lık!. Bu çocuja bUtün o meziyetleri. o 
harikul&de güvlliklerl veren, ma da 

Çür.kü clamı:?a hayvanın yalnız. bir iki 
yerine vurulmaktadır. Halbuki etler, 

parça halinde satılırken. üzerinde dcım· 
Fa bulmak kabil de~ildir. Kurnaz ka
sablar, etlerini pnrça parça eden-k vit
rinlere dizmf"ktf"dir. Bu nevi etleTm hi
leli et olduğundan çok şüphe etmek li
zımdır. Ek~riyetl~ dana diye Sfttıl~n 
manda etleri bu ~kilde parçalanarak 
satılmaktadır. 

ıhibi olmak lci:nmdır ki, buna da im- de beş miktarında fazlılaştırılmıftır. 
k5n yoktur. Yukanda yttızdığırnız gibi. Diğer taraitan vapurların boştıltılma
et nevilerini halkın anlayabileceğ) bır nda büyük bir rol oynayaC"ak ol.tln 
~ekilde damga ve etiketle 58ıtmak ı,in 1 seyyar vinclerin montaj işi d"J ı.t-srl 
çare.ler aı:-mahyı': Vtt.kıi eli~et u.sulü e~ilmiş.tir. Bu .büyük ve miıtrharrik 
tatbik: edilmektedır. Fakat bır kall~P· ı vıncl~rın her bıri dört ton 8';u lı~ın~ 
mauda etinin üurine ·dana ~tı. d•)·e da yuk kaldıracak ve vapurdan aldı
etiket a~tığı Zcı.man bunu kaç kisi an· I ğı m•lları doğrud;:m doğruya yl'ni an
layacak? 1 t~ePol~r.ın üst katına kadır kaldıra-

Belediye, murakıblarının kasah\ar<la- 1 _b_ıı_•_ee_k_ti,..r_. __________ _ 

ki. etiketleı·in yerinde kullanılıp kulla
nılma<lıtını tetkik etmeleri de icab c· 
der. Halbuki Belediye, bir sene sonra 

yaptığı bir istatistikte ne kad<ir keı;i 
C"ti yediğimin bi:r.e haber verıyor. Bunu 

Yaprak sigara 
yarıl ırııyacak 

Acaba, et satışlarında etin nevilerini 
tespit etmek için başka t;jareler bulmrık 
kabil değil nlidir? Buna bir çar~ bu

lunmazsa, etlerin üıerine damga vur
maktan da hiçbir f;u'da elde ~dilml·~ine 
ımkSn yoktur. Bu v:ızlyet kar,t~nda, 

bir kasabdan et almak için, kas.,p de
rece~inde et nevileri hakkında ma11ıml:'t 

lıir sene sonra değil, günü gününe ha- İr,hisarJar idaresi, yaprak 
ber vererek, kuru . eti diye . k~ı rtini 

1 
pı~n~ğı hakkındaki haberi 

satan kas.ahları teczıye etmesı Lazımdır. mıştir. 

siırua ya
tekzıb f:·t -

elind•n almış ve bunu kendü;indPn g\z 
lemi1ti. 

Dişlerini gıcırdattı. Reş:id. konuşmak, 
ziyaretinin sebebi olan bab..,e ıirmek 
isteyerek söyleyeceği sö7.lcri kafasın
da araştırıyordu. Nihayet 'öyle mırıl 
dandı: 

- Demek çok içiyorsun! 

yaratbgı h.yale toı.pan kendi~ dcğ;J 
ıniydi? Böyle göı1eri, boyle gene, ku
su 1lZ blr yüzü, uzun, Li(imli bir vü
ı:udü. olan erkek mi yoktu? .. Kalkmış 
tıvrında. harckellel'inrle, dü;üncelerin

de, lronuşm;ıu:ında, ht>r$1fyinde bir hn~ 
rikul5delik aromış. tah•yyül etmiı ve 
i,fık olmuştu. Şimdi işte o durgun göl
leri mana!Uz, hatta fuln ahmak, o kol- Gene kız; .Budala. diye düşündü. 
tuğa çekilen oturu~u, maheub, bir er- Reşidin niçin geldiğini biliyordu. An
k:eğe y;ıklşmıyacak kadar budala, al- nesi, tesirsiz kalan mektublarından ıon 
nının ortnsındaki beya:r bir d~met sn-

1 ra onu kandirmak için iş.ığını yotlanuş 
çı bile acay!.b .. buluyordu. Jlalbukl .?ir olacaktı. Ne cesaret, ne heyisızlık! di
z.amanlar, butun bunları na~nl sevmış- ye büsbütün öfkelendi. Fakat gülüm
ti! Hayalını şu k.'lrşısında oturan ve E>eyor, içinden geçmekte olanları kc:ır

'imdi kendi!;\ne manasız. görüııen a- 'ısındakine belli etmemeye gayret edi 
dam.için mahvE"tmfş de~il miydi? Bir· yordu. Uzanıp gece dolabının üzerin
denbire duymakla oldulu kin, bir ze- den bir sigara aldı, yaktı ve arka!llna 
hir gibi içine yayılarak di~leri ınkış - ya!iılanarak, tok bir seıle: 
mış, yüzü sararmış, ·Benim felaketime - Çok, dedi. Gece, gündür ... 
sebeb bu adam dejil, o kadındır .. • diye Sözlerinin, gene adamın ü:r.erinde 
düşünmüştü. Arada bir yuvarlanmakia yaptığı tesirden memnun, onun, bun
olduğu çamurun biraz sathına ~ıkıp yu lan annesine naklettiği zaman Cana.
karıdan kendi hnye.lına içki ile bulan- nın alacağı taŞkın. perişan tavrı düşü
mamış, u7an1k gözlerle baktığı zaman ncrek zevkle ürperdi. 
nefretle, kinle dolup taşar ve annesini - Alıştım, diye devam etli. Ahmed 
böyle itham ederdi. alışt~. O içmeden duramaz.. Sonra 

Evet, bütün başına gelenlerden mes
ul, o kadındı. Vicdansızca hareket et
llllfÜ. Y&Lon aöylemiıjti. Sevdi&i adamı 

başka ahpablar da var. Her gece lop
lınıyoruz. Yüz yüze bakıp ıomurta

cak değiliz ya!.. Sen Mürşldeyi tanır 

mısın? 

Herke.ı;in tanıdığı, serbest, fÜpheJi 
kadınlardan birinin ismini söylcmışti. 

Reşid dudaklarını ısırdı. Gene kız far
kında değilmiş gibi dcvıım ediyordu: 

- İyi ahpebım .. Ağabeysi hoşuma gi 
diyor. Baııa tutkun- öyle ü:ıüyorum ki 
zavallıyı .. Ahmed duymasın .. duysa da 
ne olacak ... Bir gün kafama eserse .. 

Devam etmiycrek sustu. Yalancı, ku 
ru kahkahalarla gülerek Reşide gôz. 
kırpıyordu. 

Reşid bahsi değiştirmek isteyerek ke 
keler gibi: 

- Duydun mu dedi, Fikret Nedime 
Ue evlendi 

Gene kız, birdenbire kahkahaları du· 
rularak, yüzü ciddi ağır bir mana içinde 
ona baktı. Bakıfları değifmiş:ti. İri eli 

'özleri alev alev yanıyordu. Gene adam 
ürktü, şaşırdı. Bir şey yapmış olmak 
için ayağa kalktı. O zaman Alev, ya
nya kadar yanmış olan sigarasını tab
laya fırlatıp atb., doğruldu. Boğuk bir 
sesle: 

- Bunu haber vermek için mi gel
din? dedi. 
Reşid maksadsız konutmUŞtu. Fena 

yıptıjınt anladı . Nedime ile Fikretten 
bahsin ııırası d•ğildi. Fakat ne konu-

Denizyollarının kıt 
tarifesi ,. 

Ad:ılar, Anadolu. Ya!o,·a h~::,. 
hirindk5nund?.n itibaren kış ta.t1 . .A 

hik ~dilecektir, ,ıı•') 
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BUGÜNKÜ PROGRA~f ot 
. cıt ... , 

18,00 Program, 18,03 Radyo fol" 
ke_ ... trası, lfS,40 Türk mü2iğindcJ1tS ~ 
lor örnekleri, 19,00 KonuşınB• 19~ 'f1' 
lo .. rlalar. 19.30 Haberler. J9.4' ~ ıı-; 
heveli, 20.15 Radyo s:;.uetesi. zo, zı.r 
raber farkılar. 21.15 KonuŞl'Os.'bt'rll'' 
Radyo salon orke~tra!'tı, 22.30 Jt.ı _ 
22,50 Dans müziği, 23.25 Ka~ .., 
şacaklardı? •Söylemem J8ılfl1 ~;: •. 
sözleri söyleyip çıkıp gitmeliyif11'1'ıı4"' 
kararını verdi. Bu niyetle yııtlt 
konuşmaya haıırlandı. pifltri' 

Gene kız devam ediyordu· 
nin arasından yavatça: 

b't""' o - Yeti,ir, dedi. Bu oyun 1 deo! 
çin geldin, ne istiyorsun bf'P 
yolladı değil mi? . sill , 

Bu ses, o tutuşmuş öfke~. il, 
ler, gene adamın bir anda bütiJP o;~ 
!erini kırmıştı. Oraya boşuna_ e~ )ı•ıl 
ve belki de bu ziyareti yapına-- 11.P 
ettiğini anlayordu. .Evet• deı'll.~ 

gibi baıını etdL ~ 
Gene kınn dudaklarının ~~ fl"" 

zehir gibi bir tebessüm belirır';-.,.~: 
karet dolu bir bakı.tla ona ba .~' 

mırı· 
- Ne aoayib kadın, diye 1 

dı. Seni buraya yollayor, aşığU1I·· 
Gene adam sıçradı: 
- Fakat Alev! ,ıti: 

GC"nc kız aldlrmıyarak devarrı . e4'tl 
- O sahneyi gördükten, o biıd 1\~tıif. " 

:>onra .. ne cesaret! Ve sen de ge ;~ti1 
" lP Jll yorsun! Peki ne i'3Üyor, soy T'° 

yor, ne isteyebilir?. .,,ıl 
[Mkl" 

l 
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..... 30 lkincltegln 1946 HAKiKAT .. 
SON HABERLE 

Amerika ordu 

nıevcudu 800 

bin kişiye 

çıkıyor 

Aınerika Erkinıharbir• 
Reisi dün bir nutuk vardi 

!., 'V"'lngton 30 (A.A.) - Milli Müda
~toro-amının inkişafı hakkında dtln 
ti.it rn radyoda bir nutuk veren Birle· 
1' 

1 
Amerika Genelkurmay Rei~i C'tene

~: M:arshall ezcümle şunları soylemiş-

~ "- Bugün yarım milyondan faıla as· 
. ~r, sıkı bir surette talim görmekte• 
aır n· '-- k ıar d · ırr..t1.ç haftaya adar bun ın a-
tdi 800 bini bulacaktır .• 

atrı~eral, eyrıca eskiden mavcud 

1 . n natamam üç fırka yerine bu 
t tın 18 fırkanın talim görmekte oldu
~~U ve bunların pek yakında 27 ye 
~~olacaklarını da ilave etmittir. Ge· 
l , Yaı. mevcud olan ve son derece 
::. leçhiz edilmif bulunan beı hava 

Udafaa alayının yerine bugün :?2 aJay 

l'ı'ı~~Cud bulunduğunu söylemitilr. 
"'!:neral Marahall tunları ili.ve et

"''llir: 
lil•- Hava kuvveUerimh:: 56 harb !ilo-

1.\sile 2SOO pilottan 109 fUolilli ile 
~/))o Pilota çıkmıştır. Y.etiştirilm~kte o
d.l rı tenevi 1500 tayyare makinist ade
"'-11 ~ e baliğ olmuştur. Pek yakında 

tde 30 bine çık.ac•ktır.• 

Paris Üniversitesi 
Noelde açılacak 

l>•ria 30 (A.A.) - Maarif Naurı lti::t, Paris Üniversitesinin Noel yor.t~
. na yakın açılacağını tahmın elti~
~ beyan eylemiştir. Nazır, Fakült~nın 
8ll•lılınasına sebebiyet veren hidıse-

1,M 
I;ı rı ~okaklarda ve binaena'!eyh h~-

1tı.rı kontrolü haricinde cerryan etmı' 
~:du.iunu tebarüz ettirmiştir. MAarif 
~,aı: ··ı~ im 
~ ırı, işgal makamatının mu ay 
a· ~nacak!~rını zannettiğini ~e .~e~~ 
itinin de Uni:versiteden her turlu &ı L"-t meselelerini uzakl~~h1:1'1'8k tale: 

tı. arasında kat'i bir dısıplın kuraca 
tıı be-yan eylemiştir. 

~arın ak,am ••ıklar tam 
olarak maskelenecek 

.. (Baı taralı birind uhifede) 
lıt~ MAiıAZA VE EMSALi 
'ftııtERDE y~ILACAK İŞLEK 

li 1 - Sokak, cephe, numara, rek.lim 
;tiı hiliunum t.enviratın her ne ~kilde 

tı u,_ olsun yakılması memoudur, 
le 2 - Dükk.i.n ve maiauıılann vitrin-

rj tamamen maskeleneccktir. 
3 "masi il .- Sine.ma, tiyatro, bar ve m~ -
libi umumi yerlerin antrelrr~ grne 

~lenmiş koyu mavi limba ile 50· 

rıq b. aydınlık sı~rnıyacak şekilde. ol
~lıdır, Veyahud dışarıya aydınlık ver 
il·~ için içiçe iki kapı olma_lıdır. 
"Cll lrınc1 kapı açıldıjı zaman. ikincı ka
~ t..Palı bulunmalı ve birinci kapı 
l Dflrh:lılı 28m8n, ikinci kapı açılma
ldır. 

tt 4 - Ampullerin üzerine muhtelif 
ı •t lriğıd yapı~tırmak suretil• ma<
«1--.. ıek yasaktır. 
~ S - Biliımum dülck:lnlarda her ne 

kilde olursa ol!'ltın dışanya aydınlık 
\ter · ' d 
~ek loimba ycııkmak memnu ur. 

i!A.Lırn; RİAYET EDECEC.İ 
HUSUSAT 

~l - Halkın kullanacaj;ı el fenerleri 
lerı ~lVi. ampul veya boya ile maske· 
b;.ı!!:ilrnelidir. Açık kullananlann lim 

( alınacaktır. 
lt.~· - Karanlıkta halkın yolun Niını 
ltı ıb etmesi, selimetle yürümek nok-
~ lüzumludur. 
~ - Elektrik: fenerlerinin vesaite 
~ 1 lutulmuı ve bilhassa gelen oto• 
ı,,,~lI.re karp tutulmaları kıuayo .e
~1 ht ve~ğindeon bu cihetten hal· 

: &akınmaları 18nnıdır. 
D.ıo-:- Bu maskelemenin nihayet. 1/12/ 
li IÜnüne kadar ikmal edilmlş obnuı 
~1ltld o it. 

~ ~~e yapılacak tef~le maskelen-
ltıJ nı.ı, ı-1ık görülürse emre rlayrt et
) Yt-nler hakkındaki kanunt takibat 
'• 1ı.cak1 c. ır. 
,.t~ği için kazalara ve malômaten 

1l'et ~Iüdürlüjiine yanlmıştır. 
İstanbul Valio;İ N. 

Askeri vaziyet 

Umumi vaziyet 
hakkında kısa 
bir mülahaza 

(Bas taralı blrind uhifede) 
en~eUd cün '"·e gece zarfında 

han şart1annın muhalefeti do
layı~le binnlsbe mahdud olınu~· 
tur. 

Son iki ıünün hôd.1-.eleri itinde 
na.an dikkati celbeden bir nokta 
da Alrikadald BeJçik4 Kongo'-U 
\'alisinin, birı;ok d\Rer ıse•)f~blt>r 
ara""ında jtalyanlann Belçikıula 
tt~is ettiklf'ri hava W \ünden ln
siltereye karşı yapılm3kta oJlln 
ba,·a taarruılanna \o;;Hrrık ettik· 
Jerin.i ilf'ri ~üreuk ital.) aya barb 
ilin etme 1 ve Befçıka KonctMu 
dahilinde ya,amakta olan İtal· 
yanlan te\·ldf ey1eme~idir . 

Belçika KonKosu 2,3Sl.OOO ki
lometre murabbaı geni!Jliğinde 
olup 1921 de 8221 i Avnıpalı ol
mak Üıere 11,000,000 nUfıı.-.a ma
Uktl. C"oerçi bu nüfusun harb ba
kımından bir ehemıni~·eti yoktur. 
Fakat, Afrikanın ortasında bu
Junup Atlas Ok)·anmuna dar 
bir koridorun ucunda bulunan 
Boma limanile doğrudan doğru
ya, Hind Okyanusuna da Tan
ıanika müstemlekeıtinln garb hu
dudunda kain Tanpnika gi)lü
nün kenanndan ba,Jayarak Zen
Jibar adası yakınlanndaki Da
rüsseliın limanında nlha3·etlene.n 
bir demiryolile bilva,.ıta merbut 
olan bu mıntakanın iktısaden e
hemmi;yeU vardır. 

Aynca, ~enlerde Gt'neral de 
Gaulle'ün Çat gölü ha\-alisinden 
sonra Gabon ha"\. .. lislni de ken· 
disine iltihak ettirerek Fran. ız 
Afrika Hattıüstü\.·• mü<;fem1eke· 
sinin büyük blr kısmına hükınü
nü re~mıe:ğe bnşlanuş o1duju 
düsü.nü.lürse bu müo;tenılclo.e)-e 
blti.;k olan Belçika Koncosw1un 
"hemıni)'eti ve valisinin hareke· 
tindeki mana daha %iy:ıde anla
tılır. ingiliıltır bu suretle Afri
kada kendilerinin o1mıyan nnn
takalann kendileri1e i"birliği yap
malannı temin ve hasımlorını iı
rar ve ta7.);k siyasetinde bir rnu
,·affakiyet daha kaz.annuş olu
yorlar. 

BütU.n bu bahsettiğim.iz Jıu3us
lara ntmen son birkaç cünden
beri harbin umumi vaxiyetinde 
bir revşeklik ı-öze çarpmaktadır. 
itatta üçlü pakta }·eni unsurla
nn iltihakı hakkında mih\·erin 
beslemekte olduiu ümidler de 
bununla mütenaslb bir tekilde 
ıe\""ft'meie ha,tamıtbr. 

• *** 

Ramaıyada karı,ıklık 

artıyor 
[lloştanb 1 inci sahifede] 

KARIŞIKLIKLARIN MOSEBBl
BI ALMANLARDIR 

Londra 30 (A.A.) - Ruman
yanın Londra eski elçisi Tilea dün 
yaptığı bir beyanatta halihazırda 
Rumanyada vuku bulan kargaıa
hkların müsebbiblerinin Almanlar 
olduğunu aöylemi~tir. Tilea, Ru· 
men halkının yüzde 99 unun De
mir Muhafız azalarına karşı nef
ret duyduğunu ve Rumen halkının 
müttefiklerin muvaffakiyetini te
menni ettiğini i1ive etmiştir. 

• • • 
Sefiri Sovyet 

Amerika Hari-
• 

cıye Nazırile 
•• •• •• 

goruşuyor 

Londrada bu mülakat 
alaka ıyandırdı 

Londra 30 (A.A.) - Birle>ik Am.,. 
rika devlet'eri Hariciye müsteşarı 
Sumner Welles'le Sovyetler Birliğinin 
Veşinr.tondaki büyük e1çi~i Umaruki 
araS1nda yapılan görüşmeler Londra
da büyük bir al!tka uyandırmıştır. 

Burada bu görüşrr.clerin büvük ehem
miyeti tebarüz ettirilmektedir. 

İngilterenin harb 
masrafları artıyor 

V~ngton 30 (A.A.) - Amerika Ma
liye Nez.aretinden bugün bildirildiğine 
göre, İngiltere harbin birinci yılı zar

fında harb malzemesi satın almak için 
mühim miktarda yaptığı altın satışın

dan bafka Amcrikadalti rnathlbatın
dan 315.749.000 dolar sarfetmişfu. Bu
nwıla beraber, bu devrenin nihayetin
de İngilterenin elinde en az nakid ola· 
rak 385.719.000 dolar bulunmaktadır. 
Amerika bankalarında bulunan bu pa
radan İngiltere hesabına duran altın
lar haricdir. İnıriltere imparatorluğun
dan sene zadmda Arnerikaya gelen al· 
tının kıymeti dört milyar dolar ola
rak tahmin edilmektedir. Bu paradan 
harb malzemesi aatın alınması içın bü· 
yük miktarlar sarfedilmişse de mezkür 
satışların bedeli malılm değildir 

Petain 
nutuk 

bugün bir 
söyliyecek 

"Vichy 30 (A.A.) - ~lareif8\ Petain 
bugün saat 12,15 te radyoda bir nutuk 
söyleyecektir. 

Kansu'da petrol bulundu 
Çunking 30 (A.A.) - Taaa ajansı 

bildiriyor: 
Kansu vil;iyetinde petrol bulun

muştur: Mütehassı!!!lann fikrine ~öre 

bu mıntakadan yılda 80 milyon şi~ 

yüksek evsefta petrol çıkarılabile
cektir. 

Eski Fransız Başvekili 
Nevyork 30 (A.A.) - Lizbondan 

ıtelmekte olan sabık Fransız Başve

kili Chautemps, ailesile birlikte cuma 
günü Nevyorka va~aı olmuıtur. Şi
malt •Afrikadan Lb:bona bir balıkçı 

gemisile jt'.ecmiş olan sabık Basvekil 
Amerikaya vapurla gelmiştir. 

Chautıomps, Vichv hükılmeti tara
fından Brezilyaya büyük elçi tayin 
edilmesinin, ahvalin değişmesi dola
yl5İle iptal edilmiş olduğunu söyle
miştir. 

Motörlü vaaıtaların 
çekilişi .•• 
Huıuıi otomobiller, motörler 

tamamen, taksiler yan yanya se· 
ferden kalkıyor. Bunun sebebi 
benzindir. Benzini taaarrufa mec· 
burua. 

Huauai otomobil sabiblerinden 
biri bir bafia evvel bu haberi iıi
tir İfİtmez çaresini bulmuıtu: 

- Derhal taluiye çevireceğim. 
Bir plaka alır, bir de ıoför tuta
rım. Şoför sabah, aktam benim 
emrimde olur •.. 

Diyordu. Fakat artık yeni tak
si İzni verilmiyecek. Binaenaleyh 
bu tedbire de inıkin yok. Ne ol
duysa toförlf're, husur;i arabaların 
ıoförlerine oldu. fatanbulda 600 
hususi araba varsa, bunlann bir 
kısmı da sahibleri tarafında.n kul
lanıldıiına göre üç, dört yjiz fO
för açıkta kaldı demeldir. 

Taksilerin pek zaı·ar edeceiini 
zannetrniyoru,.. Onlar bir lfiİıı ça
lııacak, bir aün çalıtamıyacak. 
Fakat çalııtıklan gün buıuai ara
balann ortadan kalkması, takıile
rin yarısı tatilde olduiu için iki 
misli İ§ görecek, beaablannı doğ
rultacaklardır. Yeter ki ihtiyaela
nnı temin edecek kadar benzin el 
de edebilsinler. 

Bilmece merakı 
Franaız 'okuyueulan gibi. bi

"İm okuyueulannuz da bilmece 
meraklısıdır. Gazetelerimizde bu. 
nun için ·mühim bİl' yer öteden· 
beri bilmecelere ayrılmıthr. Hat· 
ta aahifelerin bu kadar kıtlatbft 
ve hadiselerin bu kadar aıkla1hğ1 
bir zamanda bile. 

Bundan dolayı olacak; muhar
rirler de hAdiaeleri birel' bilmece 
haline aetirip bunlan halleder 
görünmekten hoılanıyorlar. Fakat 
bu hadiseler içinde bilmece ma· 
hiyetini geçip de muarnma hali
nj alanlar varmıf. Ehemmi)•eti 
yok. Her muharrir muamma11 
çözdüğü iddiasile ortaya ahhyor. 

Gazetelerimizden biri bu me
rakı hem okuyucular, hem mu· 
harrirler arasında bira.z dah• tah· 
rik etmek üzere ıöyle bir ıuıket 
yapmaya karar verrni1: <cBu harb 
ne kadar zamanda bitebilir?• 

Bunu bakla dökenl•den biri-
ne 10rsanız : 

- On günde mi, on hahada 
mı, on ayda mı, yoksa on sene
de mi deıem ! .. 

c.,,.abını .erirdi. Arkada,ımı
zın anketine en yüksek siyaaet 
erbabından buna yakın cevablar 
geleceğine •Üpbemiz yok. Çün
kü meseli ltalyan • Yunan har
binde Y ımanlılann galib gelmeai 
ihtimali hakkında. fU mütaleaya 
yakın fikir yürütenler bile var: 

cEğer ltalyanlar mağliib olur· 
sa Yunanlılann galebesi tohak· 
kuk elmİJ sayılmak İcab eder!• 

Böylece bir muamma hallohı-
nuyor !.. Selim ILHAMI 

BUtUn ruhları ,ahlandıran, 
BUtUn gönüllere zevk ufukları açan 

hayat ve hareket fllml 

KOLLEJLiLER REVüSü 
DICK POWELL · ROSEMERY LANE 

Priscilla Lane'nin kudretile bir harika .... 
- Fred Varing'in cazile bir ateş ... 
- Holivut güzellerile bir efsane dünyasıdır ... 
- Temsillerini hazırlamak.. Genelik ateşini kalblerin 

* Londra 30 (A.A.) - Londra-1 
da Rurnanya elçiliğindeki bütün 
büyük memurların istifa ettikleri 
söylenmektedir. 

de duymak ... O günlerin hayalini yaşamak istiyenle 

. Bugün L A L E' ye koşsun 
YORGA'NIN CENAZFSINDE 

AL Ti BiN KiŞi BULUNDU 

Bükreı 30 (A.A.) - Demir 
Muhafızlar tarafından iki aün ev
vel öldürülen Profeıör Yorga'nın 
cenaze merasiminde 6000 ki,i ha
zır bulunmuştur. 

Tiirk Basın Birliğinden : 
&ki ıaıetecilerdm ve Cumhuriyet 

gv.etesi mutemedi Sabri Subaşı dün 
vefat etmiştir• Crnazesi. bu güt' aaat 
13 te Fener.de Cafersubafl mahalle5in
de Sancaktar yoku7unda 37 numaralı 

Dıkkat: Londra üzerinde ilk büyük hava taarruzu 
Seanslar 1.30 • 3.30 • !5.30 ve 8 de 

Bu hafta S Ü ltl E R sinemasında 
DANIELLE DARRIEUX 

JEAN KIEPURA ve LUCIEN BARROUX 

iki gönül bir olunca 
Muhteşem ve mükemmel musikili ve şarkılı filmde 

Sevimlilikleri neş'eleri ve cazi~leri itibarile enuıalsi:ıdirler. Monte Kar
tonun lüks hayalı ~ra~nnda çevrilen ve Konte Karlonun gece hayatı ... 
Operasını ..• Serenadlannı... Kazinosunu.., Tasvir ve bunlar arasında 
canlı ve cazib bir aşk macerası ... 

hanesinden 1talt1ınlarak namazı Eyub , lliveten· BiR MUZIK HALL SUARESi 
camiınde kılındıktan sonra ı:. b • 
zar lığına delnedilocektir. yu me- - Seanslar: Saat 1.30 • 3.30 • 5.30 ve 8 de 

Leon 'rolstoi 
•• 
Olümünün 30 uncu 

yıldönümü 

Büyük Rua Edibinin 
hayatına aid 

1 
muhtelif safhalar 

BÜ.Yük Rus mütefekkiri Leon Tohtoi
nin Oliimünün üıetinden otuı Kne 
Kcçnıhıtir. Avrupa matbuatında, bu bil· 
yük adam için bu mıinuebetle tekrar 
hara~tli neıriyat ha!!ilamısbr. Aşaiıda 
Tolo;toi"un hayatına aid muhtelit nı5İm· 
fer ı-orüyorsunu;ı. 

3 

POLİTİKA • ASKERLİK 

İtalyan filosile 
son temas 

Tebliğler 

I tal7en tlloaile inriliz filo<11 ora
sında Sardunya adUt civaTlannda 

kih temin edilen, kih lı.openlan te
masa dair yeni maJClnıat relıJılttir. 
Fakat bu malfunat İtalyan tehliiinde 
b-.ka, ln,ııı. teblijiııde başltodır. Bu
nun böyle olmasmı da tabll rönnek 
lhtmclır. Çünkü İtalyanlar, bir sıkı 
duman perdesi arkasmda maskelenip, 
~ski lt17•dlannı yerine ıetirnıelı.ten 
başka blr .,ey 7apmamı,lar, binaen
al~b daha nuarl febliiler yamıaı:ıa 
iktifa etmlşle!'Clir. Öyle côriihiynr ki 
bu temas, her ,eye rağmen ingiliı.le· 
rfn on iki ıün ev\ıt-1 Taranto'd• eldi'! 
ettik.le.ti büyük muzafferiyetln kL'llnen 
m.abadinl tetkll edecek mahiyettedir. 

İlalyan teblljl<rinln mahiydi flmdi
ye bdor oldukça sarih bir ıekllde 
dünya eJktn umumiyesinee anlafl}dı
tı•daa lnriti• ve lta17an tıoblijlerin
den hancisfne inanmak linm ıeldiif. 
nolttuı üzerinde dunnuyonu. 

Tebliğlerin tahlili 
~imdi t~bliilerde verilen malôın.ah 
~ tahlil edelim: İtaılyanla:rın en kuv 
.. > vetli ufh harb rem.ileri İnı-fliz 

liJosile brttl•tml tardır. Bunlardan biri 
~çenlerde Taranto'da batınlan 35 
bin tonluk Littorio safh har• ,emJsi
nJn b.rdetf Vittorio Venetto, diieri, 
rene •ynı yerde ıruya ka'nlf8.n Kont 
dl Cavoor nn.ıfmdan Ud geminin kar· 
defi olan bir be~ka ufiı harb nmloıJ .. 
dir. Bunlar İnıiU11erln üzerine ateş 
atmııltırdır. İnJillı cemileri nispeten 
lriiçiik olduiundan binız çeldnmhler
dir. Fobi blru ooanı lnıilW•r bu de
nlı devlerinin ~kllmekte oldniunu 
ıörmüşltt ve h!?bde demir ve relik
ten d•luı çok caattl lhım l'eldiği 
preMlpile hattket e:cl.erek bunlann ta· 
klbine koyulmutlardır. Fakat ~rek 
Vittorlo Ve:netto, prek Kont di Ca
\'Our sü.r'atJeri fnla remllerdi:r. Bun
ı.r kolaylıkla uzaklafAbllmlşlerdir. 

Bir İıgiliz knıvazöri 

Annn. Karenine müeJlifi kôylüler arasında 

ıtalyanllır da bir inglliz lmı.azö
rline arar llı.a enm.te-rdlr. Bıı 

kmvuör Kent sma11nd•n Benrick ıe
mi!.id.ir. Berwlü. '75t tondur. Sür'ati 
32 mildir. 8 tane ZO lik topu. 4 tııne 
19 lok hava dili tt)Jlu. 4 tayyare~ nr
dır. inciliı.ler bu remJ,.. her ne kadar 
lubet vikt olduiunu itiraf ebnekte 
ileJ.er -. reminin harlt kahiliyetine 
naldse ıelmedijini Mylemektedirler. 
Berwl<'.k sınıfından fnıtili%1erin Corn
waU, Cumberland, Soffolk ve Kent 
i!dmlerinde dört kruvaıörJeri vardır. 
Şimdi İngiliz ve İtaJyan tcbliilerini 

klırfl brfıya miitalea edi, de arala .. 
nnda bir muk•rese yaptığımız ı.a
man inı(ili1:1r-rin gene italyanlan ada
ma1ullı tartaklamıs oldulu ned~ne 
varırız. İtalyanlar, ·Eler hihi tela.met 
der ken•reflll• pren"lpinJ bir miktar 
ihmal etmelerialn zarannı çekmişler
dir. 

lelica: 
Bu suretle italy•nlar Akdenbde 

ingilblenlm yeni ft mühim bir 
darbe daha yemiflerdir. Bu darlM-nln 
Akdenllcle İtalyan dorwımasını berla
ıaf etmek bakımından ehemmiyeti bü
yüktür. Çünkü bu ıuretJe İtalyanlar lıer 
fırsat düştükçe deniı kuv\·eti hakamın
dan biru daha zayıflayarak, ya7ılan. 

cephelerini müdafaa ve muhafaza ede:• 
nı.iyecek vu.iyete ~ceklerdir. Bunun 
Arnavuııllukta Yunan ilerilem~ üze• 
rinde tesiri olac•iı cibi. Mısır hareki• 
tının ela bu ridişle zor fartlar içine gİ• 
rec:eii nrile'.eı;ini çıkarabilir~ 

İtalya bu wretle mihverin bir baş
ka plinını daha, kendi gemileriJe bera.• 
ber •uya diil:ürmektedir. Bu da Akde
ni:ı hattkitı V9 İnJ(ilialerin AkdenWlt"ıı 
konalmalarıd1r. Hani AkdehiJı italyan 
denbi olacaktı? İtalyan ıemile.ri del'e 
aiıılarlDll çeklien tath 8U kefallan tlhi 
kaldıkç• buna imkan tbll.VTI&T' etnwk 
bile abes bir teJ' olur. Herhalde All
denit harrklıh pliu:tının da yakında in
ciltereye klıt'fı lıanrlanl\ft taUTI1ı: plint 
r;ibl akim kaldıit, rffmm dejil-e blle 
umnen, na .. edilettktlr. 

Tolstoi (O~ukJarı çok severdi Mümtaz Faik F E N 1 K 

BugUn 

i PEK 
sinemasında 

Herkeai lıeyec•nılan titretecek müthiş ve muazzam 
bir fılm 

TOrkçe sözlft 

DEMiR KAPI 
Amerikada e•ki gangsterlerin korkunc maceralarını. ibretli akıbetlerini gösteıeo 

harıku•ade bir ıaheıer. Baı rolde. 

CIHl~~LES IBOVE~ 
BugUn seanslar: 1.30 • 3.30 • 5.30 Suare 8 de 

......._ Ahmed Kınık 
..__,~ ........ _:.:;;;;;:...:;..,.,,.......,..-~~~,_,.._ ........ ~~~ ................ ---:~""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""""'-..... _,,,,,,,"""""~~,_,,""""",.,.,,,.........,...,._ ................ __,,,,~ ................ __,.,,,~"""""""""""'~""""""'--. 

R O 
kurtarmaktır. İmdi kifire v'ardı wye 

A R B A S ol din eri kimse benden istikrah el-
A. mcsün ve eğer benden eba ederse, ba· 
' ri benim ehlim ve ayilim ve ufak ev-

1.idım vardır. 

Yazan: 
Ekrem Reşid Telrllt• No. 

42 

Onlara ralımeylesün, bizi, lı1Uedip 

kafir içinde komasın ... • 
Şeyh mektubu okuduktan sonra. Bar 

barmun merhametini uyandıracak bir 
çak sözler sarfetmesi üzerine Hızır de· 
di ki: ı,,~,,.iı;o ehli islB.ma, •mümin ve u - tınlan a#J,r basmıştı. Mevzuu bahlı o-

' •"· edilm di .. _ Ya aziz ... Evet sen iyi buyurdun "~ "".ll. olan kimseye bu reva mıdır- lan mukavele feüt · e · 
-., c. bd U h L. d · ve iyi dersin ve anı benden riilek ey· 

d.. . ~fir ile elbir ede ve: mümin kar- Oranda bulunan A u a • IUlr cşı 
""iııe d ıaka fersin ve ol kimseye ı-;e, fkat edip ·.1e ben •. '· adavet ede ve ehli iala.ma i,.f l\fes'udun ha.reketiJe yakın an a • 
1.., " j d ;ı d~hi anı senin hatırın için k.ifirden ;,..· .. '"için öyle ettin?.- mdi meğer· dar olmakta idL Olup biten en 500r 

•• , k d' · çıkarıp ana biı· takvit verip Ahvlllini 
"- ~~tıin gözüne görünecek bir na- artık sahneye Çlkmak zamaru en ı..-:ı 
'hı,: c" 1ta_ "'ı hetr.:ıfclt et.'iCm olurdu. Fiama anların 

t Vardır. Yahud başına gelecek ic;in j!'.elmiştl. Cezairde bulunan .n.ı.U 
-.. dimağlanna ehli. ku"fur- ı'le ı'ltihnd !.inip 

ı1.. ~·•1 ri azim vardırkim Alleh katın- bin Abdullah ~ bir teYhe uzun 
~ muhkem yerreıtmiştir ..• İmdi maliımun 
>.., ?tıalıirn ve ezelde mastur ola. Dai· bir rnelıdub &önderdi. 
·q •k ı · olsun ki hergez ol feS<ldtn rayihai ha-
ıı~., 1 da olan onu eylemez ve ol X:Arı Günün birinde bu ,eyh Hııınn hu- nl d' bisesi a arın ıma~larından çıkmak 
~ 1 .. ~'Odideyi etmezldm işte: ıen eyle- ruruna ı;ıktı. Beyin mutad ilüfatların"I 

..... ·~ roktur ·-' -~ ""ndi çünküm öyle edip ahdini V• nail olduktan sonra çekinerek Abdul-
~ ~I bozdun. Gene bu hu~~· ken- laht.an bahletti ve- ona Hızırm tevec- Hıı.ırın bu sözleri gerek Hamidin, ge-
,~hın kPndi bovnuna obnın. He- cühünü kuaıımai-a çal1Ştı. rek Me:1'udun ihanetleri gözününde tu-
'it~ 11•lt:tine hazır ol. T•k öbür kar· - Ya Seydi.- İşte Abdullahlan aldı- tularak sar!edilmişti. Abdullah d:ı bu 

11?) b"b k ba•'nlerın· kardc .. ,·i dt>ğil miydi?. Elbet 
' ıı.1 i kac:ma- Oturdu~n ma •- ğım mektub ... Liıtfen bir göz gezdir... . . 
~L. ~.~kim ~k dühr.ıl edip cülU.. _ He)e ff'ft oku baka;ım. 0 da ötekiler gıbı _çok aeçmedcn ıha~v~t~ 
"-'t ~rı..'>@ genf' öyle lı:ı!fallahırralmwl Şeyh hafif~ öksürdı.ilrten sonra ki- yüz tutacaktı. Bınaenaleyh o~a ışımdi 

llihde huruc ed.esın-.• twlı ac;:tı ve okudu~ yardım etmek beyhudE!, hatta. muzır 
~'kat Mes'udun tera:rilfinde Barb•· ı ·- 0Tan'a gelmf'kt•n .,,uTadırr hi•i olabilirdi. Fak~t Şeyh .ısr~r. edıyordu: 
'"llıı lıu l()zlerlnden fazla i.ponyol al- ld.fir olmak değildir. Belkim başııu 1 

c- Ya i'ydi .• Hele ıımılilti halde tol 

k.imayi küffar içinden ihrac ederek dl- dullahm Orandan firar edip bu tehre dahi çok yoJdafhk etmişizdir ve siz1ere kaydile karşıJAdı ''t! haberi getirene 
yarı ehli "'lama dahil eyleyin• .. diye- gelmeslnin haberi vasıl oldu. dahi yolda,lığunız. ve muavenetimiz ol- donuk bir seslP dedi ki: 
rek tazarru ve istirhamda devam edi- Moslaganem muza.Ueriyetinden son~ sun. Bu gece: fır.at gecesidir. Kaledeki •- Abdullah ol yerin Beyzadesidir. 
yordu. ra, donanma Endülüs sahillerine yol al· uker mecalsiz blnuttır. Şimdi 8leroi Ona h\lrmet ve izıat edip yemin ver• 

Nihayet Hwrın kalbi yumufBdı. mışh. Ordu ise Kela kalesi üzerine aJt•;ardan hali olmuştur. Bu gece kale· düınkim min badin bize tuğyan ve is-
- Haydi. .. dedi~ .. ·Senin hatırın için yürüdü ve bu kaleyi zaptettikteu 1<>n- ye airmek gC'rektir.• · yan etmesün. Ondan ıonra hil'at gı y-

onu kabul edelim ve aman verelim... ra Telmesan'a doğru Ucrilemege ba,ıa- Dedfıer ve kalenin merdiven nıa.ri- dırip tahtına geçirip ~kleyin ve her ne 
Şeyh, ,ükran !ıWerini lfade için Hı- dı. Barbarosun eınrl mucibince ordu· [etile duhulü kabil olan bir nt"tktamu kim dilt"neo hiç bana arza JhtlyaC' o -

zırın ayaklarına varmııtı Hızır onu t.k nun ba~ Abdullah bulunuyordu. gö~lerdiler. masın ve pfıl o1mayınkim gene kifi-
rar mevkiine oturttuktan $OD.fa batkii· Kardeşinin bu han:ketini haber alan Türk yiğitleri kale duvarlanna mer·) r• libi olup bize adavel etmesin ve 
tibi çağırtarak Abdullaha bir mektub Telrneıtan Beyi Mea'ud,. külliyetli ai· .ı: 1 d k . . "ırdiler uAık dahi y~in vcrinkim padişahın hu t-

1 d 
uıven er ayayar::;. ıçerı g no. . . • 

yazdırdı. kerle tehirden iki günlük nutsa ~ e b 1 d' .. d d • halde duv· ~sıne ve sıkkes.ıne dahil ve taarr ı z 
d 'l • d un arın gır lgıru uy ue,u 1 .. . • . . 

Bu mektuba Abdullah şöyle -;evab bekledi. Çarpı%mR neticesin e 11es11 1 . eld' ~-l 1 ·erlı;in! .. i.-miı etmesunk.im ekser bit.ım tncinmerrıız 
k k k 1 • dı marn.az lliJ:l e ı . .n..u e c.: ...... ~ d dı .. d l d'' il verdi: mcığli'ıb olara açıp a eye 111gın • 1 l ka 1 t la n:c Ielikt,. Tel- on a r ve uzerine a ave u-,mez., -

k 1 . 1 d oanru pıarıaçı r.~y -- .. . ..1 
.Ben kendim buraQ:ın Çlkıp anda \•ar IÇalc Abdullahın uvvet. erı tara ın an d'ldl F k t ......... •ud mu}ıa- il ondan duşe ve hem kcndı dahi h ... ,.._ 

1 1 d mcsan zapte ı . a a .......... ' . .. 1 ki 
nıağa kadir de~ilim ve hem havf dahi muhosnra a tını:ı. a ın ı, f 

1 
'ki • sk rle bir t1rka ka· dı zatında «dalet UZl"re o a, ms ye 

"d ~I M ha .. b·r di ç·· "k" ~ ızı o an ı yuz a e ı·· ddi t 
ederim. Amma_ Kırımı e ost~ganem ~ sara ufzudn surde kı ır . r un u pıclan kaçmcı.i.tıı muvaffak olmu.jtu. zu um ve- taa e m~yle ..... ·ı dlld'k 
kalesi vardır. Inşallah onu gelıp •lır- Mesudun elra ın a sa ı rouhn ı~ ns- lm , tı kendisine bilcliı il· Barbarorun bu f'mır en ı a e ı -
sanız ben dahi onda kac;ıp vannak ev- kerı bulunduğu cihetle Orucun beyli·i1 . ~e esan ınB.abp ros kendind kl len sonra ordu Telmesandan Cev. '"e 

· k dı~ı zaman ~r a ' e es k .. dl F k t Abd 1 ıadır Zirakim benim olduğum kaleden zamanındanberl Tür !ere muhabbet nmadıi>ın .. d" B hareket etme uzerey · a a u -· hi heyecanların uyıı. ., ı gor u. u· l-L 
onun arası kuşluk yoludur.• ~eslemekte olan şe r ah,.ı.H~nln kıyam beb eli' Zafe al ki, 1 ~·' . na SC' ney · .r 1i 1 ı.,ı nı • · b h 11 1 bili 1 · Orandaki ---~nyolların mevkiini c.:ın etme,.ine imkAn yoktu. Dı~er t..."ll"Jitan "'· k h'l . . del "- Sız Ara ın a va n !! n z . 

c;pc1 • • - bitmek twı.t'nme ı mıyen muca e· ld d , 
mak. i6"in Hızır öted"nberi Mosta.,,an..?· BarbarO!"Un yollamı' olduğu ordtJda d , '"'r •orm•nluk . , k Bf'n burada yo &Ş51Z uramam ve nur .... ,.. . den cı.,a.n 1,11 ,, ır.- esen mı, yo d h" ikd d B b" 
min zaptını arzu ederdi. Abdullahın c. toı,. yoktu; binaenal~yh kaleyi n.ptl!'t- durnlayıp g~cn senelerin ate, siin· m~ğa 3 1 am. e emem. ana ır 
vahı buna iyi bir ~sile t('şkil ediyor- mf>k oldukça müşlırüldu. ~rücü teı;;iri mi? Fakat Hwr bil has- mıkt3r Y.0~~aş .verkın ... •, , 
d Fnkat bir g<"Ce fir.ır efmt"A:e ınuvaf- . . ··. Deme~ı uzerıne endısınl!' muhafız o-

u. b .. bu son ihümali kabul elmek ate- k .. 11" Tii k ld b k 1<1 Yirmi c.tkiz kıt'a. gemi donatıp M<'~- fak oltın hırka~ Telm68.nh gelip A - . d alar• yuz e ı r yo tqı ıra t ı 

t .. d d' K da da bu dullehn· ı mıyor u. ve Ce7uire hareket edildi. Şimdi 1'el-
aganeme aon er ı, :ııra n 

1 

· Her ne 1ebf!bden oluraa olsun Hızır j 1 T·• k h"k ·kt k kedild' _ Bl:r. Hızır Beye tabiiz. Bizlere a- . , . . · mesan Cezahin, yan ur lyenin u -
mı ar as er sev ı . . , . .. eskı neş e~ini C!'lk.i heyecanını kaybet- .. al . · U 

Birkaç gün sonra Cezaırde bulunan 
1 

man verın. Bız hn> Turk tayfn.,ını se· j . . 1 
.. mu tına gırmı' · 

. b . • 1 h O Be auşli. Telmeaanın sukutunu adob la- LArkMı var] Barbarosa Mostaganemfn %3ph de A • verlz ve dilenz. lir er um ruc yt 
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t 
q .ı::..c sanpaşa caddesinde 37 numaralı iki m a n 0 mükemmel bilirim. Uzun zaman ti- katlı ve iki bölüRe kabili tefrik kB.rgir 

t •k caret .abasında çalıştım. Bonservis- ev satılıktır. Görmek için tçinde1ti-

modası rı O !erim vardır. Taşraya da gidebilirim. lere, konuşmak için İnhisarlar Umum 
Arzu edenler Hakikat gRzetesinde iŞ l\.1üdürlü~ü Neşriyat şubesinde HAmid 

O 
.. rnekler rumuzuna mektubla müracaatlerL (1) Ören'e müracaat. (8) 

' • 

Ge(en sene Fin - Sovyet harbi do
layıs.ile kadınlar Finli kukuletesi moda 
aını çıkarmışlardı. Bu sene de Capu
cin rahiblerinin kukuletesi Ji(eniş man
tolarını moda diye meydana çıkarmış
lardır. Yukanda bu biçimde yapılmıt 
bir empermeabl pardesü görüyor -
1Unuı:. 

Malatya .,,,. "Husu!li muhabirimi?.- miştir. Neticede Vehab henüz on yedi 
den)- Burada mevsimin ilk kır koyusu yaşında bulunmasına rağmen 17,59 
pazar günü yapılmışhr. Koşuya bir dakika ile birinciliği almış, Osman 
çok atlet iştirak etmiş ve yarış çok ikinci, Hamid üçüncü olmuşlardır İlk 
zevkli geçmiftir. İst.anbuldan ~elen ve defa kendini 1 eylülde yapılan cenub 
Malatyadn yerleşen mukavemetçi Os- mıntakaları birinciliklerinde Röı,ter

man ile bölge ıtampiyonu Vehabın ce- miş ve İstanbul koşucularile çok çe
kişmesi çok zevkli olmuş ve baştan kişmiş olan Vehab1 istikbal için çok 
nihayete kadar heyecanla takjb edil- ı:ey v3.detmektedir. f 

Yarınki lik maçları 
FenerlJahçe ·Vefa bu 

hafta lıarııla1131or 
Birinci küme lik maçlarına yarın 

Fenerbahçe ve Şeref stadyomlarında 
devam edilecektir. Günün en mühim 
maç."' Fenerbah~e stadındaki Fener -
Vefa karplaşmasıclır. 

Vefa takımı, bundan evvel de söyle
diğimiz gibi. tikin baftnda meğlübiyet
lerine aebeb olan zayıf kadrosunu a
damakıllı takviye etmişı ve Ga1atasa
rayl& berabere kaldıktan aonra, İstan
bulsporu geçen hafta hJç gol yemeden 
ve üç sayı çıkararak mağlU.b etmiştir. 

Galatuaraylıların 2 hafta evvel y~il 
beyazlılar karşısında du4tükleri çok 
tehlikeli vaziyetler hatırlanırsa, Fe
nerbehçenin yarın zorlu bir takımla 

kal"'ftla'8cağı anla,ılır. Bilhassa Vefa-

İkinci oyunu İstanbulsporla Süleyma 
niye takımları yapacaklardır. Süleyma 
niye takımı, bu sene hayli zayıf bir 
vaziyettedir. İstanbulspor biraz düzel
mi.Jtir. Neticenin İstanbulspor lehine 
tecelli etmai akla dAha yakındır. 

Son maç1 Be,Jikta, ve Topkapı ta
lnınları )'8pacak1ardır. Topkapının lık 
bidayetinde beğenilir oyunlar çıkar
ını., olma!-ına rağmen, geçen hafta Fe
nerbahçcye bir gol rekoru yaptırmış 
olma!u, yarın Beşjktata kar,t kafatutar 
bir vtziyet takınamıyacağıne kuvvetle 
delilet edebiUr. M:ıçın ehemmjyeti, Be
~iktaş taraftarlarının takımlarının bir 
idmanını seyretmek derecesini aşamı-

yacaktır. F. T. 
nın en müelSir oyuncuları olan santr- 1 
lor ve santrhaf• Hakkolar, Fenerbahço- Mekteb maç arı 
nin diğer hatJanna nispeten zayıf olan Mektebliler araıındaki lik maçlarına 
müdafaası için çok tehlikeli olacaklar-

bugti.n Şerrf ve Karaı.,"İ..İmrük stadların
dır. Santrhaf Eeadın beklerin yanında 

da başlanncaktır. Mekteb takımlarının 
oynaması da uzun boylu olan \tefa 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM KIS~llNDA 

Bugün gündüz saat 16 da matine 

jCece 20.30 da suvare 

Ayak Takımı Arasında 
KOMEDi KISMINDA 

Gündüz lt te 

ÇOCUK OYUNU 

Bu ak .. m .. at 20.30 da 

DA D 1 
Pazar KÜnil Tepebaııııında 

Dram kı mında 

Saat 11 ve 15.30 da Jil:tteııi saat 20,30 da 

AYAK TAKiMi ARASNDA 
Pa7ar günü KO?\JEDİ kı5mında 

Saat 11, 15.30 da matine gece de 

20,30 da suvare 

D A D 1 

Z A Y i - Beşiktaş nüfus memurlu
ğundan aldı~ım nüfus tezkeremi kay

bettim, yenisini alaca(lımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ortaköy Cavidağa mahalle~i No. 9 
Rama7.an kızı Neriman 

* Gene bir bayan iş arıyor - F.sld ve * Pan..,iyon aranıyor - Aile nezdin
yeni yazılan bilir. Daktilo yazabilir de mobilyalı bir pansiyon aranıyor. İs
Taşraya da gider. VerilecPk maatı tanbul ciheti tercihdir. Hakikat Raze
bildirir mektubla (Hakikat) gazete- tesinde E. S. rumuzuna mektubla mü
sinde (Bayan) rumuzuna müracaat.. (2) racaat. (30) * İş anyonım - Orta derecede tah
silim vardır. İdare işlerinden anlarım 
Bon~ervislerim vardır (Hakikat) ı:a
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (31 * Bir muhasebeci Is anyor - Usulü 
muhasebe ve muhabereye aşina. fran
sızca bilir, tecrübeli bir muhasebeci iş 
arıyor. İdari işlcrde de çalışabilir. refe
rans verir, Arzu edenlerin Hakikat T K 
rumuzun::, mektubla rnüracaatleri. (13) 

• işçi Aravanlar 

* Bayan aranıyor - Bekir bir bavın 
ev işlerini idare edecek işten anlar bir 
bayan aranıyor. Hakikat •azetesinde 
T. R. rumuzuna mektubla müracaat. 

( 6 ) 

Satılık - Kiralık 
* Satılık soba aranıyor - Antrasit 
vakan Şlk demir bir soba sahn alına
caktır. Satmak lstiyenlerin (Hakikat) 
ga7ete'<:inde A. T. rumuzuna müra -
eaatlerl (7) * Kiralık ev aranıyor· - İırtanbul ci
hetinde iki, üç odalı kiralık ev veya 
apartıman dnir~~i aranıvor. H:ıkikat 
gazetesinde Kiracı rumuzuna mek -

Müteferrik 

* Piyano dersi veriyorum Nota 
veya pratik olarak çabuk öitretirtm. 
Fiat ehvendir. Hakikat Razetesinde 
(Piyano) rumuzuna mektubla müra
caat. (32) 
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ADALAR KIŞ TARİFESİ 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 1 birincikilnun 940 tarihinden itibaren 

kış tarifesi tatbik olunacaktır. ~11380) 

Ccb, Kol saatleri altın 
I\letal 15 sene srarantili 
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Kömür ve Odun 
Soba lan 

4 TAKSİTTE 

Havaıazi ve Elektrik' 
Ocakları 
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4 TAKSİTTE 6 TAKSİTTE_ 4 • 6 TAKSİTTE 
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l İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları) 
A'skeri ihtiyac için kapalı zarfla yüz kırk sekiz bin beş yüz kilo patates 

satın alınacaktır. Eksiltmesi 6 birincikanun 940 günü saat 16 dadır. Muhammen 
bedeli 14850 lira olup ilk teminatı 1113 lira 75 kuruştur. Şartname~;i hergün 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat önceye kadar 
teklif mektublaruu Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. - (11030) 

Askeri hayvan hastanesinin tamir işi 7 /12 · 940 günü saat 11 de açık 
eksiltme ile isteklisine ihale edilecektir. Keşif bedeli 3433 lira 25 kuruştur. İlk 
teminatı 257 lira 49 kuruştur. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve Sitatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (11029) -Selimiye askeri fırınında yaptırılacak tamiratın pazarlığı 3112 ·940 ı;tünü 
saat 14 te yapılacaktır. Keşif bedeli 553 lira 30 kuruştur. Şartnnmesi her 
gün KQmisyonda görü\Pbilir. İ~teklilerin belli gün ve saatte kat'i teminat
larile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (11383) -bu S<'neki kuvvetleri hakkında henüz 

santrforunun mi.ıtemadiyen Fener ka- bir fikir edinilememiş olduğundan, bu A~keri ihtiy'l.C için 2 12, 940 ~ünü ~aat 10 da pazarlıkla 100.000 aded tu~la 
lesi önlerinde dolaşmasını intac ede- günkü maçJarın neticesi merak ile bek Türkiye için: satın alınRcaktır. ~1uhammen bedeli 1500 liradır. Şartnamesi hı?rgün Komis-
cektir. lenmektedir. yonda görülf'bilir. İstrklilE"rİn belli gün ve ~aatte kafi teminatlarile birlikte 

Fenerbahçe stadında ikinci maç. Ga- FcnerbahÇe stadı, maçların Kadıkö- Bir aylık 150 Kurut Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisvonuna Jil:elmeleri. (11350) 
latasarayla Beykoz arasındadır. Gala- Üç aylık 400 

runde yapılmasını kabul etmiş oldu- ~ 
tuaray takımının sahadan galib çık- ğundan, gelecl'k haftalar, Karagüm- Altı avlıl 750 Askeri ihtiyac icin 4 12 9-10 sıünü 81!i'APıda yazılı yem maddeleri paurlıkla 

1. GENOLİK 
2. GÜZELLİK 
3. SIHHAT 

• ilk. k b. ·-nıd• işte y se ır ~· ... 
· tieri" aranan bu mezıl'e 

hepsini size 

Krem Pertev 
TEllİN EDEBİLİJI. 

Bit 1-Krem Pertev : 
tuvalet müstaJıı:arl'" 
dır. İnce bir itina ~·e ... yapılışındaki husu ki 
yet itibarile yüı:de 
çizgi ve buruşuk'" 
lukların teşekkülün~ 
mani olur. per!J'I 
s:enc ve gergin tı.ıta!· 

Bit 2 - Krem Pertev : 
güzellik - vasıwıdıf· 
Genişlemiş nıesanıiil~ 
sıkıştırarak cildde 
pürtük ve kaba_rcı~ 
ları giderir. Çil r 
lekeleri izale 1~ 
Teni mat ve şef 
bir hale getirir. 

3 - Krem Pertev : :B~ 
' cild devasıdır. pc 

guddelerinin ifra~tı .. 
nı düzeltir. Sivıl: 
ve siyah noktalar 
tezahürüne ınini ;. 
!ur Cild adales . ı . 
be~liverek ku""-e 

l l~uru ~lldler iç in yağlı ve yajjlı ~~::i;;~ için -ı L.= yajsız hususi tUb ve vazoları vardır. -

Balmumcu Çiftliği T ahdid ve 
T esbit KomisyonundaJ.1 : 

ılı''' 
Balmwncu çiftliği hududu dahilinde "-'lccid~yeköy Dikilitaş ve Jı.feşrtle&lcft 

mahallelerindeki gayrimenkulerin tesbiti işi ikmal edilmiştir. Tanzlrn ]Jfl~ 
pa(taları pek yakında tapuya devredilece~inden yapılan te5bite itirazla~jnııl 
ların mevcud vesaik.le birincikanun 910 tarihinden 15 birincik.1nun 94~ . . ).Iİ'" 
k~dar çarşamba ve cuma günleri sa.at dokuzdan on ikiye kadar :ı:tecıdh'eııt?l 
yundeki Komisyonu mahsusuna müracaat eylemeleri. ~ 

Fiat Murakabe Komisyonundan : "'. 
36 numaralı ilA..n - Ccb fenerleri ve ceb fenerlerinde kullanılan pil \'e a,.,,. 

pullerin her birinden veya hepsinden ellerinde ikişer dilzüneden fazla bultt~ 
lRr bu mal!Arın cinslerini ve miktarlarını bir beyanname ile 2112,·940 pak'~ 
le.si günü akşamına kadar Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde Fiat Mut' 
Bürosuna bildireC'eklerdir. ;sti" 

Keyfiyet 29 ·numaralı milli koruma kararnamesinin 6 ncı maddesine 381) 
naden ilan olunur. (11 

Llrahk Lira 

1 2000 - zooo-
3 1000 - 3000.-

z 1so • ısoo-

• 500 • ıooo-

8 250 - 2000.-

35 ıoo • asoo-
80 50 - 4000.--

300 20 - sooo.-

mamUJ için fimdilik görünürde bir se- rükteki maçların Fenerbahçe şladında Senelik 14oo satın alınacaktır. Şartnamelf'ri herP.Ün Komisyonda ~örülebilir. İsteklilerin 
beb yoktur. Beykoz, geçen SE"nekin- yapılma.ctı kuvvetli! muhtemeldir. Yabancı memleketler l(ln: belli ~n ve !'iliallflrde kat'i trminatlarile birlikte Fındıklıda Komnt~nlık • f 
den daha zayıf bir kadroya malik bu· .. Satın.ima Komisyonun• •elmeleri. (11381) Türkiye iŞ Bankasına para yatırmak a 
lunuyor. Basketbol maçları Uç) ayhk 

800 
Ku"" Cinsi Mikl•rı Muhammen Be. Kat'i Te. İh•le ••ati 

Şeref stadında ük maç, ayni zaman- Atı avlık 1450 • 1 b" "kf' • f • d8 
da en mühim maçhr. Birinci kümede Basketbol ıampiyona"ne yarm E- Senelik 2700 • Ton Lira K. Liro K. S. D. ya nız para iri ırmlf 0 maz, aynı zaman 

im Arpa J~O 14~~0.00 2137.00 10.30 nR 
çok mü!faid tesir bırakmı, olan Bey- minönü Halkevinde başlanacaktır. Biz- tiyaz sahibi ve Başmuharriri: Yulaf 150 14625,00 2193,'15 11 de faf "ıh"ın"ız"ı de d • 1 % 
oğlu•porla Altmtuğun ka.şolaşma<o zat ajan tarafmdan idare edilecek m•ç Necib Ali KlJÇlJKA enemlf 0 Ursunu ı 
~ftan sona kadar ııkı bir çekişme 1ar Ü"' kategoriye ayrılmıştır. Yarın ıııa- Umum neırıvab tdare eden ~ b 

, y Ac:kE"ri ihtiv~c iC'ln ri 112 '!'l40 günü 'llaat 11 de 15 ~ıhhiyf' ve 12 !'lalc.R. arah::ı"ı K -ıd 1 f ş h t z •t 11 be91 .. ff'klinde olacağa bt>nzcmektedir. Sert at on Ü"ten itibaren GalatMarav. A i'c azı ltılert Müdürü: eı:n e er: u a " ayg Kumbarah ve kumbarası:r U • 
' C ni.imtı'lPlPrine ı:öre pa.,:ırllda v;ıntırılacaktır Muhanım,.n bedeli •8700. lira ı A~· t 3 iki b•I ve seri oynıyan AJtıntui, kartısında İ!lltanbulı-nnr. Beyol\Jwpor ile Kurlu- emaJ Hakkı SELEK ıous M nl'itesrln larında en aı 50 lirası t 

··- ' B Jd ,... nlup kat'i t,..min~tı 1305 liradır. S~rtname!llİ hrr"Ün Knmi•vonA:ı sröriilf'bilir. tarlhlen'nde vopolor. I lru di)jrle' 
nefesli ve çevik oyunculardan müte- in• B, Ku uJ11• A ile İstanbulspo,~n ası '"'' ver: "" nan ar r'an dahil e - ~ c h 1 t M b İ!lltrklil ... rin hfı.lli ıriin ve ~fl:>ıtfe kRt'i l<'minatlarile birlikte Fın~ıklıda K"ııııı-
-kkd bir takım bu'-caktır. diğ b' k k ı kl d um ur ve at aaSJ ., ::::;...--' ~ "' er ır bl 1mı arılı aşaca ar ır. tanlık S::ıtınalma Knmi~vonuna ı;.?rlmelPrL (t131J~) --
--~~.,-~~~~~~~~~~~~--....,-..-~~~~.,...~~--...,..,,_....,.....,.....,.....,. __ _,,....,. ........... ,.._ ...... ,,_ ...... ....,......,.....,. ...................... ....,.~~~--~ ........................ ...., ...... ~~ ............ ~~·~~--- ~-

BİZANS SARAYLARINDA 
TÜRK KUMANDANLARI 
r---=--:-:~~~~~~~~~~~~~ 

Tarihi macera Yazan: Teırlka ·NO 
romanı ZIYA ŞAKIR 42 

O ıaman, dünya tarihinde e,i ve em- /bir menz.ııra ... 
ıali &örülmemiş olan bir vak"a certyan Diye aöyleniyorlardı. 
e'tti_ Koca Bizans imparatoru .. Vasi- İmparator Mlhail, adeta kendinden 
ıc ... u.. Despotis, Otokratoria, İzapostolis. geçmişti ... Gözleri ilociye, tek bır nok
Haş:mell\1 Mihail Paleologoı Hazretle- taya temerküz eUni41.. arbk tuuruna 
rı, merkebin yularını aldı. Böyl~ mer malik olmıyan bir sonınombül gibi 
kebi (ekerek, Patrik cenablarını ika- dimdik yürüyor, ilihiler okuyarak ö-
metgihına götürmeye başladı. nünden giden kqqler kafilesini takib 

Ha.ile: ikiye aynlmıştL ediyordu. 
Kiliseyi, her kuvvetin fevklnde gö- Nerelerden geçti? .• 

ret mufrit, dindar ve mutaaa.ıb.ı.ar se- Nereye kadar gitti?_ 
vinclerinden çıldırıyorlar; bu hazin ve Bunları hiç bilmiyordu. 
ibrete teYBn manzarayı çılgınca alkış- Anook, itaratorluk Zabıta Nazırı 
!ayarak: - sabık me aneci - Bı:ırba Panoli"nin: 

- Nikaaıt! •. Zito!.. - Haşme eab!.. Çok yoruldunuz. 
Di)·e haykırıyorlardı. LUtfen şuraya uzanınız. İstirahat bu-
Hi.ikUmet kuvvetini, herşeyin üstün- yurunuz. 

de görmek. istey,nler i!te: Dedi~i zam1ın, ikametg3.hına g~ldi-
- ~fenrur bir h11reket ... Bizans ta- ğinl idrak etti. 

~ını batında taşıyan koca bir imparı- Bir an. dal~ın dalşı:ın etrafına göz 
tonuı, merkeb Yl.tlarıru çekmesi, leci gezdirdi. Ondan ıonraı 

- Ah, Halil! .. Neredesin? .. yordu ... Onun kalbini kemiren Hıtırabın Aradan, çok geçmedi. Bir sabah, hc>r 
Diye ba~ırarak düştü.. büsbütün. 

keııdinden ıeçti. 
ne olduğunu kimse bilmiyordu. kes henüz uykuda iken, Bizans sema-

Bi.r gün geldi ki, doktorlar (~lukad- Lırma doğru hazin çan ~esleri yük~Plrli. * de.; saray) da içtima ettiler. Ha.;trı im- Ve sokakları dolaşan atlı hükO.met tel-
Bcdbaht imparator, büyük bir ganet paratoru, büyük bir dikkatle munye- lillarının şöylece nida ettikleri işitildi: 

e'•·ri olarak yaptığı hatanın cezasını 1 neden geçirdiler: ı _Ev ah 8 li! .. Vaı::ilevüs Mihailis velat 
bu feci tarziye He ödemişti. - Evet, Haşmetmeab!.. Siz, cidden etti. Yerine, Andro Nikos geçti ... Mü-

Fakat.. hırpalanan gururunun acıH, hastasınız. teveffa imparatorun istirahati ruhu için 
en derin bir kılıc yarasının korkunc Dediler. dua ediniz ... 
ıstırabından ziyade. kalbine işlemişti. İmparator Mihail, bu karar karşısın-

Mihail'in, artık eıcki neş'csi kalma- da acı acı gülümsedi: 
mıştı. En küçük ('ğlencelerdC'n bi!e u- - Hasta mı? .. İmparatorunuzw1 çok 
zak yaşamaya ba~lamıştı. Bütün vakti- tan vefat ettiğini bilmiyor musunuz"! .. 
ni. orduyu ıslaha hasrediyor .. haftalar- Dedi. Ve bu sözleri söyler söyle
ca ve hazan aylarca İstanbuldrtn ay- mez, ellerini yüzüne kapayarak hıçkı
rılarak uzun zamanlarını hududlarda rıklarını z.aptedemedi. 
ıeçiriyordu. Evet. o, manen vefat etmişti. ?vtani-

Bu vatanperver adam, bunları da ki s.ıda, sabık Patrik Yuvanisin merkebi
fi gOrmüyor .. bir taraftan Papaya, di- r.in yularını tuttuğu dakikada, kalbine 
ğer taraftan da LA.tin hüküındarlarJna düfen bir yıldırımla, ruhunun bütün 
cesurane haberler göndererek onları ha518Siyet ve hayatiyeti bir anda ölüp 
Bizany tecavüzden menedecek aıyaset gitmişti. Ondan sonra: onun ınaddi kalı
mant.vralan çeviriyordu. bının içinde yaş.ayan varhk, eski has.01..a 

Bu manevralar, Bi;ansı istiliya ha- :rabiti, cesur ve mağrur Mihnil'P aid 
zırlananları durdl1rmu.ş,tu. Ve Bizans değildi. Çalışan, jtleyen, kıtlaı'.trı do
imparatorJuğu, varlığını tehdid eden laşan, kıt'a talimlerinde ve mancvra-
korkunc bir fe18ketten kurtulmu.ştu. larda bulunan, hudud iı:ıtihkimlarında * uğraşan vücud, vntan ve millet hcsa.-

Fakat imparator I\'Iihail, günden gü- bına işleyen bir mnkineden ibaı·elti. 

ne urarıp ıol1Q<or .. bir mwn aibi ori- * 

* Evet... Latinlerin elinde cançekişen 
Bizans imparatorluğunun halisk5.rı, ki
lise himilerinin kahir darbesi oltınd:ı 

ezilerek vefAt etmişti. F:"akat; ölüın bile 
bu kara kuvveti insafa getirenıemt, .. 
papazlar onu daha h.ili affetmemişler
di. 

Bizans. manevi sefaletinl ve nankô!-
lüğünü bir daha göstermiş .. Bizans sur
ları üzerinden (Sent Mark) ın bayrağı
nı indirerek, Bizan~ın knrtalh bayra
ğını diken bu büyük imparatonın cc
&edine, Bizans surlarının içinde, bir ka
rı~ toprak bile verilmemişti. 

Bu cesed, günlerce ve haftal'lrcn, ki
liselerin mahzenlerinde gezdi. :Hiçbir ki 
li:r;;e, onu kabul etmedi Nihayet, yeni 
imparator, bAha~ının tabutunu l\fakc
donvl\ya ı;eöndE>rdi. Orada, bu ce;;ur n~
kerin vak.tile Epirlilere salebe elliki 

yerde, tenha bir dağbaşının ıssız köşe- nehri üzerindeki (Tiripolis>, ~h~~~; 
sinde defnettirdi. mıt, - bugün Alaşehir dcdiğırn~i.11' P' 

Zavallı Mihail .. sefil ve nankör Bi- delfi tehir ve kalesini de J11 

zans ... 

* General Alekıiyoı 
Mihail Paleologos'un vefatı, Bizans 

imparatorluğu için hakiki bir felaket 
teşkil etti. Bizanı:; hududlnrı içinde, o· 
nun yerini tutabilecek. tek bir ferd 
mevcud değildi. 

İmparatorluk, yeniden büyük bir teh 
like çembf'rinin içine girmi~ti. Bu çem 
berin en korkunt' kısmını teşkil eden 

de Türklerdi. 

O sırada Anadoludalti Türkler d.l bü
)ıiik bir inkı13.b geçirmektelerdi. .. Mo
ğol imparatoru Gaz.an Han - ıneı-kezi 
Kon)·ada bulunan - Selçuk impal'!'lor
luğuna son darbeyi indirmiş.. inkıraz 

ve inhilile u~rayan bu Türk intp3ra
torluğunun enkau üzerinde, yeıti yeni 
bir takım küçük hükiimetler tiıremiş
lı. 

Bu hükUmetlerden bazıları, Bizans 
hududlarına bitişikti. Bu bitişik hükO.
mctlcrin hükümdarları da, "özlerini 
Bizans topraklarına dikmişlerdi. 

(Germeyan Beyi Ali Şir), MendC;res 

askerle kufalmıştı. ttiktsfl 
• . z.apltl! ıt" 

Aydın Bey, Sart şehrın~ başları' 
sonra, Yeni Lldya'yı tehdıde • ,J,rf'• 

v_ d . •kJ"linİ uarı . ti" 
t..ı. nAISlamonu a ıstı a . . . is~ii:l ( 
Umur Bey, K8.ngır1 havaJı5ınl tli bil' 1 

tikten sonra, kaleyi de kuvve 
kerle sarmıştı. • 

11 
tıı•" 

t.J11E'Poe ..s" 
K&rasi. havali:ı;:ine hükm~ ıl5 11111~,. 

!ayan (Aclan Bey) ise sıza ·ı J3I' 
• Akdeııt 4111-

ratorluğunun kapısı olan . . orl<" 
f.azının Anadolu sahillerını, 

tehdid altına almıştı. itterltl~ 
Bütün bu mevzii harb rnıılı i •' ~ ... 
. k •etler• f.J' 

Bıuınslıların mevcud u\1\' f k•t. tı" 
dayanıp tutunabiliyorlardı. ~ , . .,ıı .,. 
zans topraklarını istil~ya ba~;~iJli" ~ 
küçük küçı.ik Türk huküme )(J.,,.l'.,, 1 

1 · ·11 rnıı • • çindc, Biz.ans kuvvet erını ,d• ,.. . -"' 
€!derr.ediği bir y€!ni hük\.ırrıctde EJıP"~ 
ne Bizans kalelerini ve ne ııe' ",. 

1 · 0 rlar.. ~ 11 rt kumandanlarını din emıy. ıde ~ . ıı1 
·b· şırna ·:ıi1 niayı af3n bir sel gı ı, deııı , 

deniz ve garbda da Mnrrnar~ rd.ı Ol' 
doğru her tarafı istila ediyor 

8 

lar da, (Osmanlılar) dı. f,,ı) 
(ArlıJIS' 
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