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Alman Ajansının Hakikati 
Tahrif Ettiği Meydana Çıktı t 

' 
T ü;kiye ile Sovyetler arasındaki iyi dostluğu j. 
bozmıya çalışan D. N. B. ajansının hazin hali. ~ 

Mahsul~nA k~l~ırı!- Alman A1°ansının tahrif atı adi , ı 
ması mıllı bır ışdır 

s0,,,e1ıilin ya;;;:,.- tezvirattan başka bir şey degv ildir! 
leblif, ba yıl bereltdli --alon topralı mah•ulle- 1 ---ı---- -rimi::ııin ::ıı•vi•t••• 1ıaıı1.. M a ssigl i D. N. 
rılma•11tın •h•mmiyeti· 
ni fel>arü::ıı ettirmelt~r 
Jir · itlere ınemarları 

O. N. 8. AJANS 1 Vesikanın tahrif Hiıler Miinilıte me~ hur köşkünde Ciano ı:e Ribbentropla beraber .. 

. . 
ba İfİ bmıarmelı i fi n 
•zami 11eyrdi •arfef· 
melidirler. 

Yazan: ABiDiN DA VER 

B aş\ekil Dr. Refik Say
dam, geçen ey liılde 
Türk çiftçi.6inden faz. 

la el..im htemitti. Tü~k çiftç~si, 
aldığı emri ifa tden .bır !:"~er ıt~
•tile B~,·ekilin bu ı.teı:ını yerı
ne getirdi. Tabiat de, kışın yer 
ıar~uıtıları, su ba!<>kınlarile mcm· 
leketimizde yaptığı zararları t~
Jifi etmek i•ter ıibi, bu sene bıze 
fe)i2 \e bereket hediye etti; faz
la ekim boşa gitmiyerek bol. mah
•ul nrdi. Fakat ekmek kalı de. 
kildir, dermek de litıımdır ki, 
büyük çalışmaların ve masrafla· 
:rın t:ıen1eresi boşa gitmesin. . 

:\lemleketin muhtelif yerlerın
den, son zamanlarda, .mahsul 
hakkında ıazetelere gelen haber
ler, hep büyük bir feyiz ve bere
ketten bahsediyor; fakat hasat 
\ie harmanın vaktile yapılamıy·a
rak ekinlerin kaldırılamaması en
dişesini de gizlemi3 ordu. Filvaki 
hüküınet, memleketin müdafaa. 
!il bakımından UJanık ve hazırlık-

B. nin tahrif ini 

ortaya ko.lJduı 
GENE YAYA KALDI ·edilmiş şekli RumenHükiimetinin istik-

Fran•ı::ıı Sefirinin Hariciye 
Veiilimi::ııe ilıinci melıtuba 

Üzerinde durduğu
muz noktayı nasıl 
t evi 1 edecekler ? 

Ankara, 10 (AA) - Fransa 
büyük elçisi B. Masstgli tarafın. Almanların D. N. B. Ajansı bir 

budur 
Bu vuilıayı 1 Ni•tıtıo:o Mo•
•i11li DalaJye ye ~öndermiı 

Ankara, 10 tA.A.) - D. N. B. 

dan Hariciye Vekilimize a~ağı- miiddettenberi bazı n<aik ne&-
daki mektup gönderilmiştir: retmektedir. Bunlar arasında bL sini nrşre dnam etmektedir. 
Ekselans $ükrü Saraçoğlu ze taallük eden, fakat hiçbiri ha- Fran.anın Ankara buyük dçlsl 

Ajan, ı muhtelit Fransız ~lyasi şah· 

siyetlerine atfrdilrn ,·esikaJar seri-

!?,ali Münihte tayin ediliyor 
=- --- - - ==~- - -- - - --- - --

DUN MUHIM BiR iCTiMA AKTEDiL i 
TürkiJe Hari(i~-e Vekili ki kate u~ mı~· an 1·e~ikalar da ne~- l\la~sigli'ye atftdilrn dijrr bir ıeı. 

~'NK A redildi. 6 temmuz tarihli nüsha- ~ - -
.11J. AR ırafı aşafıya df"rcediyoruz: ....... .......- - - --

Aziz vekilim, ::::iii~:~~:~~a~j;~~~~~:ı:y~ Fraıısanın Ankara bll>uk •lçl•I H•tı cı·ano ve Macar Nazırlarını kaı:.-uı ederek 
=----

D. N. B. Ajansının bana atfetmtk )b l&lbıiıı l JIIHD 1940 da Dal•d.n'• 1 er' D 
(Arkası 3 ü~~-c_u_•_a_y_f a.,., a_·a.,.J _______ r_A_•_k_ası-3-~u-n_c_ıı_,_a_ıı ... f a ... d ... a_> .................. --'-A_r_k_a ........ 3 üncü sayfada) 

1 Cen U b j 
• D. N. B. nın tahrif ettiği cümleler 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 

Her şeyden eV\·e! D. N. B. ta
rafından vanlmış olan metrın 
burada Fransızcava tercüme e
dilmedii!ini ve Berlinden Fransız
ca olarak cekilmi• bulunduounu 
kavde lüzum görü,·nruz. 

Diiier" taraftan aradaki mü
him farkların tebarüz etmesi 

icin D. N. B. tarafından verilen 
ihtilaflı üc cümleyi aynen ikti
bas ettikten sonra her birinin al
tına ayni cümleleri Fransa bü
vük elcisi tarafından irae edilen 
&~kilde veniden dercedivoruz: 

a - D. N. B. nin metni: Türk 
hükfunetinın ·hattı hareketinde 
Sov"etler Birliıiine karsı bir ta-

arruz harbi imkanını derpiş bah
sinde bir terakki mcnuttur. Fa
kat ıınezkür hükümet, müttefik
lerle henüz bövle bir taarruz 
hazırlıklarını müzakereye ama
de deitildir. 

l\Iassinli'nin metni: Türk hü
kümetinin hattı hareketınde Sov

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Avrupa -Munıb, 10 (A.A.) - Gam ceı:ı
hesıne \ apmı~ olctue:u zi aretten 
avc , t·den Kont Cı .. no bu abah 
treıue dünıhc R<'lrnıştır. Muma
ilevh i>tasyvııda Alman harici
ye. nazırı Foıı R~bentrop tarafi.n-
dan istikbal edilmi&tir. 1 

Kont Cıano, <ehrin nıeri<ezin
deki otellerden birine inmiş, ve 
Alman harici\"e naLırı ile bir 

ve Balkanlara ait projeyi görüştü 

Mühim hadiseler arifesindeyiz -
Bulgarlar Münih'te Verilecek 
Kararı Sabırsızlıkla Bekliyor 

müddet .ııöruşmüştür. S 
Kont Ciano'nun Münibe mu- ofva, 10 (A.A.J - Reı;ter 

vasalatından bir saat sonra Ma-
A iansı bildiriyor: 

~ bulunmak !çin. bazı sın~fları ;İ
ah altına çagırmı3·a \'e bır kısım 

banan ve nakil ,·asıtalarını satın 
•lmıya mecbur olmuştu. Böylece, 
zaten fazla ekim 3 apılmış H bol 
mahsul alınmı~ olduğu bir sırada, 
mahsulü kaldıracak kolların ve 
Vasıtaların azalması. yer yer hak
lı bir endi~eyi mucip oluyordu. 

• e Macar nazırları TelE-l< ıle Ca-

1 
car başvo;.;i!i Kont Teleki ıle 

Ingl·ıı·z- talyan fı.loları ara- Macar Harici\·e nazırı Kont Ca- ~~·;,i'ka~~~na7~·::~~eie~~~:~a~~~~ ki'nin rivasetkrir.deki Macar 
( A•kası 3 u, cü saııfada) mi surette halled.lm€;ı ıhtima

Jine mebni. Bulı:<ari 'a'lca bJ• k 
bir alaka uyandırın · tır. 

ceı-e\ Ctn e:t,. e.kte {~an llıtıer le 
Mac r nukum.,ti mu ... ·Jluı a
rasI.nt;.a \,j,Kı olan bu • uJkl:a· 
tın bir ka~ g~nıe k~~:r .. ll bet 
neticeler v rcceği zanrıoh.on• ak
ladır. 

B ılgarların fıkrınc l!oı e mez
kur neticeler me'aı •ndl Dvt•.ı
ca :ne elesının halJi de bvlu a
caktır Slnda ntuhare be başladı r-~.M. Meclisi, Jr~~,:~a~~~zi~~i~an~~~'~d0~ 

P.grupuyarın KQ KU Bu \·azi3 eti gören Başnkili -
nıiz, mab~ulün hiç zayiata ugra
maksızın kaldırıln a ı i('İn, umu
mi miifettişlere ,.e ,·aliler• tebli_ 
«!'atta bulunn1ak lüzumunu hisset
ti. Çiftçi, Basvekilin 'öziinii din
liJerek elinden gcldigi kadar faz
la ekmi-ıi. Şimdi, hiikumetin de 
bütün 'esaitile çiftçi3·e yardım e
derek mahsulü kaldırtması \'e sa· 
tın alma" lazımdı. Toprak mah -
•ulleri ofisi, evvelce 3·alnı2 afyon 
H bul(da3· alırken şimdi, arpa , .• 
Yulaf da almıya baslamış, buğda3 
fıatlarını ,·asati 20 para, afyon fi_ 
•Uaruıı yüzde 50 artırmak 'ure
tıle çiftçiye değer fiatile satma -
sını temin etmiştir. f"akat yalnız 
satın almak kafi değildi daha ev· 
\el mahsulün hir zayiatsız kal • 
dırılınası, köylünün hükümetin 
butün memleketin .:ıenfaati bakı
mından kat'iyyen lazımdı. İşte, i 
muhı.erem Ba ,.,,kilimiz, şimdi t 
~endı Özünü dinli3 en çiftçinin 

ÇH 

h ard_ınıına ko~maktadır. Esasen, 
. ukumet, iki misli fazla mahsul 
ı~terken bu ınahwHin 3 >rde kalıp 
21~ ana uğran1aına!o.1na ve çiftçinin 
elınde kalıp para ctnıeınesine 
kar...,ı her tLirlü tedbiri alacağını. 
hafı bir suretle , ait \C taahhüt 
etnıi.., lıulunu) Jrdu. 

italyanların 1 zırhlısı tahrip ed· 
1 muhribi, 1 denizaltısı batırıl 

t_o_:::.p_!a_rı_, ı_o_r - , M 
Diın1'• iı;ıimadA birırolı \ 

layihalar ltabul etiildı 

L i 
• • Bir /talgan ·taygaresı Yunan toprağına indi 

.. ..... - 11 Fransız parla-

Ankara, 10 (İKDA:'ll )inha. 
bir;nden) - Bii3iik 'lillet 
l\leclısi bugiin Joplanarak 1936 
ınali ,-ılı hazine he-.abı umu -
nıi~in~, po:-.ta, telgraf ,.e tele
fon umum ıuüdU:rliiğii 1937 
ınali ;rıh he~abı kafi~ine ait 
1nazbatalarla Er.tincan 'e Er
zuruın Jl"'r sar!ô>ınt1sından mü • 

mentosu istif o etti 
Fr.ilnsayı harbe teıvik tee.sir olan mıntaka,·a Jardım 
edenler dava edı.lecek icin \apılan , .• 3apılacak her 

nevi nakli~·attan alıuacak üc-
Cenene, 10 (A.A.l _ D. N. B. retlere ait kaııun ~ayilıasını 

bildırıyor: müzakere n kabul eyi miştir. 
\'ıchy'dcn VLTİler. bir hub~re Yine bu toplantıda, askerlik 

F kanununun reı.a faslına bir na~ara11 rdnsız n11J1, n.t·clisı, 
b · ınadde ilfı,·e!-ine. t-rnebiJ(·rin yenı ı: ı<an• uı... t.ıS.:1:!-ii 1ıa211 jc.ınıak 

· · TürkiYrde ikaınet ''e ~e~·ahat-ıçin t.1ırı sa~ani ~ t·ı. \'eı en karıuıı · 
proiesinı kabul etmısı ır. lfcün::ıı ~C:.i ı~~~~~~~~:ilJirk~:~~~u~a\ !~ 
Cu hurıyet.ı1 sun uarJa'len osu sine ait kanunlnrın da birfn(İ 
bu ıasvıpname ıle beraber istıfa- miilakereleri ) apılını,,tır, 1 
sını da imzalamış oluvor. fıı.Iebus- )ll•rli!-ı~ dcııit n1 ü~aderc hu. 
!arın cogu hareket ~az.rlıl!ında kukuna dair kanun la) ilıasını 
·bulunmaktadırlar, Aya· -:ı~ l.'r- da milli müdafaa -ekiıldiııin 
reibel ve mebus Tıksıcr V ,•.1an tall'lıi iizcrint> ıniistaceti~·ctle 

1 
Almanların 
tahrip edildi, 

1 Londra, JO (A.A.) - Reuter: 

1 
Bugün İngiltcrenin cenubu ar
kisi üzerinde cere3 an eden bil
' ük ha~a muharebe-i hakkında 
Reuter Aian>1nın muhabiri a~a. 
ğıdaki tafsilitı vermektedir: 

1 
__ En aşağı on Alman tayyaresi-

iki kruvazörii 
Kiel yanıyor! 

nin clcn.ı:P dil tL1t;ii gOrlılnııi tlİr. 
1-!ç bo~1bardın1an ta~~ are i µit
Jıres pılotları tarafından Ü( da 
kikadan az bir zaman zarfında 
dü~ürülmii~tür. Diğer bir Alman 
ta:nare,inin arka kısmı top~u a. 

(ArkasL 3 üncü sayfada) 

i SOVYET -JAPON· ÇAR Pi Ş MAL ARI 
1 . :\los~o',a·. 10 (A.A.) - Ta•s A-ı ~ukuo ,. dı~ :\Ioı:ofütan lıuılu -
1 ıansı bıldır~yor: . duııda 13S tan :ıre kal lıctnıi~ ul-

Uomeı AJansı, Cm - Japon har- duklarına i aret "!emektedir. 
binin ü~üncü ~ ıldönüınü dola) ı- Tn\;!I Ajansı şu ~ihrti hildirıni· 
sile üc 'melik askcrı harekatın ye '.'ıaliıhi:\. etlardır ki, Japou or .. 
neticeleri hakkında Japon ordu. d 

G lk du-;u (ieııelkurma\"ının 'ula.ar a 
su .ene u~n~a:vı. nıatbua~ biiro- 1 ,·erdh.::i ınolüıuat~ ;aını:ı hi\·bır su 
sunun Hrdıı;ı hır halıerı rad) o 
·ı 1 retle hdkiknte te\ afuk etmemek· ı e yaymı~tır. 

court hükU.metten. Fran,.;a ı ı. tr· müzakere,. kabul l'derek tqp- 1 C'in'dcki a>kcri hareklıt neti • 

HükUınet, bu zın1ni taahhüdü 
3 t>rıne gl!'tirnıek i{iıt. duba önce
d~n hazırJanıuı~tı, Ankara\·a gi. 
dıp ııclenler, gati ciftliği aralisin
İ..t>, geni' bir ı..aha:vı kaplı~ an her 
turlü ziraat ınakinclerini görü -
)orlardı, Ziraat \'ekiıletinin bü
yük döviz fedakarlığı ile Ameri
kadan .l(etirttiği bu makineler a
ra~ında, en mükemmel ha at ve 

İ-'VG/LIZ ZIRHLILARINDAN - NFLSON'UN YAN TARETl 

be te~\·ık eaenlere harbi uzatan Jantı.ı;ına niha~·et \'rrnıistir. 
mucrımler &levhıne dcrlıal dava 
açılmasını talebctmektcdırler . Bu uk :\lillet :'llecli>i miitea-

celeri hakkında rakuınlar \"anın
da, hu tebliğ, ,;\fon~ukuo ·~· dış 
l\logolistan hududunda, Japon 
tan arelerinin 1340 So\ yet tay
)·aresi düslirdiiğünü \·e 30 So\·Jet 
ta~·~·art!Sinin de \·erde tahrip t·dıl-

le kalnıaınakta fuknf 3'.\ ni z.:ımaıı. 
da gııli.inc bir ınahİ\et urıt:\ Tt • 
nıektt:dir. llakikattc, Kılıloı·du , 

1\Joı:oli•t«n halk cunıhurı' eli ~-ı: 
,.,. 1\-f.;uu·ukuo hndudıındcıki aulaş· fi" 

ını.ızlı~. t''.'ıllUSlnda, Japonlar, · 

(Arkası 3 uncü !a)lfadaJ 
ABiDİN DAVEK 

Londra, 10 (A.A.) - Bahrİl• 
Nezareti tebliğ ediyor: 

:'llerke<i Akdenizde ve ;\Ialta
nın şarkında )'apılmakta olan ha
rekat esnasında başkumendanlık 

düşuıan kunctlerile bir temas te
min etti.ilini bildirmiştir. Dü man 
ku\·\·etleri iki zırhlı ,.e sekiz \.·e 
altı pusluk toplarla mücehhez 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

h k · kt ..... ırtirnaını önliınüzdeki cu-<;ımdı tesebbus u ~m< :ı elııı-
dedir. Simdı Vichv'dp valnız 1 ma ı:ıınıi ~·apacaktır. :lledis 
mc•aisınde hıikümete ,·ardını e- ictimaından enel C. H. Par. 
decek parliL'l1ento encümrl'leri tisi B. '1, l\lecli•i grupu topla-

kalacaklardır. •••n.,a.,c.,a.k .. tı.r •. -----··----•• 
dii:'ini bildirmektedir, Tehliı;. 1 
ayni zanıantla, Japonların da l\lnn 

maıı 66~ tan·are ka)·brınıi<lrr 
l\l<ıgo) - So\·)·ct ha\'a kııv,eııe;t. 
uın Loı~ iatı ;,f H3 tanaredir. 

.. 
• 



SAYFA-~ 1 K DAM 

·~ G ON ON M EV ZULA R 1 j TLii':'mJIU'"W"lr:q&"!~ 

A d · "kt sa ""' JD.l..!LBJllUl..ıu.ıa::. vr pa a yenı ı ı - T. . l k R d" . ·ık d I r ıftık a aca umen 
ı nızamını a ım a ı H . du .. n ld. 

İtalya ile Almanya arasında hal
ledildi, fakat asıl mini yenilmedi 

Dr. Şaht iktısadi planın tatbiki imkansızdır 

R nşbankııı sabık ~ 

dürü Dr. Schabt'm 
J'eaİ ikbat pJimnm, 

İtalya devlet adamları, sana -
:ri ve maliye erbabile de görüşii
wek, yahu mataleaları öğreni. 
lerek taıWm. edildiğini tüplıesia 
•"a.ru. Çiiııldi kısmen fi.mal ile 

manya ve İtalya, Avrupada ik
tısat, sanayi, istihsaliıt ·ve ma.. 

liye havatmm birliğini, intisa -
mını tem.in eylemek İŞİıle, ııimdi
clen başlamışlardır demek yanlış 
bir büküm olamu. Bunwıla be
raber, yeni i.ktısat .. tanını hangi 
cihetten tetkik edersek, edelim, 

prnali ıtarbi Av· Avrupa iç pa.zar
rupa milletle- ----YAZAN:----. larmda, sanayiin 

rinin ,ilı:Usadi f 1 de, istihsalitın-
ILayaUarı ve mu H•mif Nuri Irmak da, rekabeti• iza 
bdderatları bg.- lesiılde, ınilletle-
cün filen Al • -------------' rin hayatını tım 
aaa.aylUllll eliııde ve idaresinde • zimde ümit olonduğu gibi mesut 
tir. Orta Avrupa ile ııarki A vru. neticeler vermiyecektir. Açık de-
panm bir kısmına Almanya, ce- Dizlerde Almanya ve İtalya, İn-
aubi Avrupaya İtalya hakimdir. giltereden başka, Birleşik Ameri-
Cenubu şarki Avrupaya ve Bal- Jı:a <'onanması karşısında üstiia -
kanlara totaliter ilıi müttefikin lük temin etmedikçe, Auupada-
rejim, iktısat, maliye ticaret nü- ki iktısadi pi.anın, dünyanın di.. 
fnza yayılmıştır. i;er kmmlarındaki milletlere tat,. 
Alınanyanm yeni iktısat pli- bilıi, teşmili imkinlannı da bah-

aile, temini düşünülen istikranıı. şeyliyemiyecektir. 

.-ı tarzda yapılmasına çalışılaca- Almanya ve İtalyıııuıı, senelenı 
tı a~ılıyor: Avrupa milletle- taksim ile, dünya merkezlerin -
rinin iktısadi i lcrini ve hayatla
rını karşılıklı tarzda tamamla • 
nıak ve bunun için de, garbi Av
rupa ile orta ve cenup Avrupa
sında Almanya ile İtalyauın mü
rakabesinde, idaresinde sanayi 
hayatını ve iıılerin.i. devam ettir
mek, şarki Avrupanm bir kısmi. 
le cenubu şarki Avrupayı ve Bal· 
kanları, ziraat, istihsa.lat sabala
n baline getirmek, böylece umu
mi harpten sama lı:iiçük, eski ve
ya yeni kurulmuş memleketler
ile başlıyan sanayi hayatına hi
tam vermek, Almanya ve İtalya 
-yi, maUye erbabılllll müra • 
lıabe ve idaresinde.ki sanayiin 
ınamulibıu bu kıtada ziraat, toıı
rak, maden, .istihsaJ.atile meşgul 
elacak milletlere satmak, m11ka
lıilinde bu ınilletlerin yetiştir
dikleri gıda, iptidai maddeleri 
aatın almak, böylece rekabet • 
lere nihayet vermek, müvazene 
husule ııetirmek Avrupa kıtasın
daki bu iş birliğini, diğer kıta -
lann pazarlarına yaymak sanayi 
mamuliıtını bir elden mübadele. 

de donanma üstünlüğünü temin 
eylemek fırsatlarını elde edecek
lerini farzeylesek bile, bütün mil
letlerin ekonomi, maliye haya • 
tında, işlerinde Nazizm ve Faşlı:
min sistemleri.ııi tatbik çok zor 
bir iştir. Bir an için bu ıı:od ulı: -
larm da izale edildiğini farzey -
lesek, tatbikattan doğacak neti
celer, aksülamellerle dolu ola -
caktır ki, milletlere iktısadi ni.. 
zam ve refalı temin edemez. Av
rupanın bir kısmında olduğu ve
ya olacai:ı gjbi, dünyanın diğer 
kısmındaki milletler, yiyecek, 
1ı.am madde -etiştirmek için Al
manya ve İtalyanın iktısadiyatı
... saııayiine tabi bir halde, yüz
lerce milyoıı kilo metrenıurab. 
baı arui üzerinde, yine yüzler
ce milyon itaatli müstemlekeler 
halk.ı halinde çalışbrı.lsalar dahi .. 

Bugünkü ahvali esas yaparak, 
yarınki iktısadi jartlann, ihtimal
lerin tetkiki; Üzerlerinde etütler 
}'apılınasında istilzam ettiren ye
ni, yeni bahisleri ihtiva eylemek
tedir. 

HAMİT NURİ IBMAK 

eyetı ge ı 

3 bin ton yapağı ve 1650 ton tiftik Ro
manyadan gelen Sulina şilebine yüklenecek 

IE5l omanya hiikUmetiııin Köeteııce • İstanbul şilep seferlerjne 
~ tekrar müsaade etmesi üzerine dün Sulina isiınU Romanya 

ıilebi Köstenceden funanımıza gelmiştir. 
Şileple Romanya fabrikalan mümessillerinden mürekkep bir 

hevet de ıı-elmiştir. Memleketimizden tiftik ve yapağı müba)·aa e
decek olan heyet derhal tüccarlar ve diğer alakadarlaria temasa 
geçmiştir. Alacakları mallar 3000 ton yapağı ve ı650 · ton tiftiktir. 
Bunlar Sulina şilebine yüklenecektir. _ 

Romanya heyetinden bazı izalar yeni mübayaalarda jıulu.nınak 
iclıı Aııkaraya gidecekler ve hü.kllınetle temasa geçeceklerdir. 

Madeni eşya 

Ve otomobil p•rc•sı 

buhranı arttı 
Piyasada madeni eşya ile oto

mobil yedek malzemesi üzerin
deki ihtikar arlıını$tır. Teneke 
bulunamaması yüzünden .kon -

• serve fabrikaları faaliyetlerini 
tatil etmek tehlikesine marw 
kahnışlardır. Akdeniz vaziyeti 

.yüzünden Amerikadan artık o
tomabil yedek aksamı ve Listi,W 
ııetinrnek Wnk:ô.nsızlaoouştır. Va
zivet bövle ııiderse bir cok oto
mobillerin yavaş, yavaş faali -
velten çekilecekleri anlaşılmak
tadır. Ellerinde t>azı yedek ak
sa.rn bulunanlar da bunları cok 
iazlaya paıhalıya satmaktadır -
lar. Müraıkabe komisyonunun 
vaziveti tetkik edecei?i anlasıl -
maktadır. 

Küçülcsu pla;ı islah 
edildi 

Boğazidnin ve bilhassa sönük 
olan Anadolu yakasının canlan
ması için Sirketi Havrive tara
lından !?""en sene inşa edilen kü
çü:k su plajı daha ııüzelleştiril -
ımL~ bir şekilde <'ılınıstır. Plaida 
her aksam caz ·bulunması da te
müı edihniştir. 

Sil'ket; yenı tarife ile köprü • 
den ve di rrer iskelelerden plaja 
her <'Ün sık, sık vaPllilar tah
rlkine baslamı•tır. Plai için u
cuz kx:ımbine biletler de yapıl

rnıs ve olaim büyük ııazinosun
da raPbeti lemin icin fiatlerde 
tenzılat vanılmıstır. 

Havuz buhranı 

Arm•törler Vekalete mü

ı racaat• kar•r verdiler 
Bazı gemilerin kaza va uitrama

ları veya diğer sebeplerle havuz
larda uzun müdıdet tamir edilme
leri yü.ztinden son günlerde 
bir havuz buhranı bas ı::öster
ımiştir. Havuzlanma müddetle
ri gelen veya tamir edilmelerine 
lüzum ı:ıörülen bir çok şilep ve 
vaı:ıurlar havuzlarda bir olıma
ması yüzünden lıaitalarca muat
tal beklemek mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. Bu is hem da
hili nakliyata ve hem de arma
törlere zarar vel'IIlemektedir. 

Diğer taraftan hayuzlar ıdare
si de havuza l!iren bir gemiyi 
24 saatten fazla tutmamaktadır. 
Bu gami tamire bile lüzum gös -
terse Deniz Yollarının vapurları 
beklemesin di ve havuzdan der
hal çıkarılmaktadırlar. Ar:m.a
törkr Vekalete müracaata ha
rar vermislerdir. 

VİLAYET 

Vali dört gün daha 
evinde kalacak 

Kolu incinmiş olan Vali ve 
ve Belediye reisi Lütfi Kırdara 
dün doktorlarca röntgen muaye
nesi yapılmıstır. Neticede mu
maileyhin daha dört gün evin
de istirahat etmesine lüzum !!Ö
rülmüştür. Bu sebeple Lütfi Kır
dar dört ·!!Un sonra Yakıvaya 11.i
debilecektir. 

Almanya da Nazi hakimiyeti • 
nin lııınıi""1nun, bu harpten ev
velki aenei den·iyeleri münase -
betile söylenen nutuklarda, yapı
laa neşriyatla, ileri atılan ıııazari
yelerde, Avrupaya zararlı fikir
lerin, cereyanların, şarktan, As
}'adan ııelmiş, yayılnu.t olduğu 

tekradanm1ştır. Doktor Schaht'ın 
planının esasında, yeni iktısat 

plı1nının, Ural dağları havalisine 
kadar teşmili cihetleriııin de bu. 
hınınaııı lhıın gelir ki, bıı da ay
nca ve başlı, başına tetkik, Wı
lil oluaacak en mühim bir kısım
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Kasımpaşa - Kağıthane 

yolu 
Kasımpaşa ile Kağıthane ara

sında Belediyece yeni ve ııen.iı; 
bir vol açılması kararlastırı1mı.ş
tır. Bu maksatla Belediye be
vcti Cennivesi icabeden planı ha
zırlannshr. 

dır. 

YUNAN - ALMAN TiCARET ANLAŞMASI 
Yunan gazeteleri, imzalanan Yu- 1 

nan - Alman ticaret anlaşması hak
kında lakonik fıkralar yazarak her 

iki de\letın ik.tısadi menfaatlerine 1 
uygun olduğunu tebarüz e'.:tırmek -
tedirler. 

Vima diyor ki: 

.Yeni anlaşmanın hükümlerini bil
miJ'orsak da, müı:akcrat esnasında 

bfı.kinı olan bileti rubiyeye &üvene
reı., bımnn iki tarafua men.fa.atlerine 
llUim oldııiuna bali&. Eo&oea ilı:I 

memleketin Jstibsalih biri.birini ta.-
mam.Jamak1a vt iki millet ilıU:rarı...-

ted.:r_. 

K.a.timerini şöyle diyor: 
&Almanya. ile Yunanistan uumııl.• 

samimi bir ha.va !çinde cereyau et
mek~ olan tkattt müzakereleri an-
1.aş:ıaa ile ne1icclenmiftir. Bıından ev
velki ticaret aalaiması gibi~ bunun da 
iki memleketin mutla.k surette nıüş
fe.rek bulw:ıa.n menfaatlerine uygun 
ve Yun.anista.n ile Almanya arasın -
da.kl sıkı ma.ııevi hafların inki§afına 

hadim bulundn:-undan emiııiı:.• 

Tipos da şunları yazmaktadır: 

cMli:zakueler e:liD.a.sında iki larafm 
da. samimi.Yet ve hüsnüniyıeti anlaşıl
nuşt1r. Yeni anlaşma lki memleket 
araandald emtia. mübadele.sine da
ha l;ri bismet edecektir. Harpten 
bir çok. zorluklar çekmi• olan Yu.naD. 
mahsuRtTi Almaftya plya.-.:ada iyi 

bl:r m.alu'eıı; elde et.mitlerdir.-

Lise ve İlk okulların 
tedris zamanı 

Ankara, 10 (İKDAM Muhabi
rinden) - Bu sene liı;e ve ilk 
meıkterıler teşrinievvelin birin
ci l!iinü tedrisata başlı vacak -
!ardır. 

Ziraat işle~meleri 
kurumu tahsisatı 
Ankara, 10 (tKDAM Mulıaiıi-

Almanya iktısat maliye müte
.lı.asslllUUll yeai plim, bu harpte 

İn)!!'iltnenin yenilmesi veya ye-1 
nilmemesi halinde, ablukanın, Na 
ıri ve Fa~ist A vrupaya Birleşik 
Amerika ikt.ısodl, mali l>oyko • ı 
t1uıun veya menfi luıreketleri -
nin, abülilnıelleri.ııin de\'am ~ 
eeği eııasma göre hazırlaDIDIŞ -

tır, dİJ'elıilim. ~ takdirde Al- -------·-----------------· 

rinden) - Devlet Ziraat İşletme
leri kurumuna zirai isler için 
400 bin lira ikrazma Vekiller He
yetince karar verilmiştir. 

Demek Beni Seviyor! .. 
Y •:zen: ~ Tü.rkc~.;: 

1 
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Genç kadın hiç bir şey görmi
yor, Polüo ıtörmesiue de şaşını. 
yordu, çünkü o dürbün kadar 
ku\'Vctli olduğu hi:söed;(en, yu. 
vw·lak, sabit gözlerile yırtıcı bir 
ku~ gibi bakıyordu. 

Pol d<0vam etti: 
- Aliye b11 ovanın orta'1nd.ıı.. 

Önümüzden akı:ror amma gör· 
aek ıaüml<~a değildir. Çok o
.za.L.tır, buradan etw: kilometre 
ötede. 

Kristian işaret edilıın yerleri 
görıni7e çalışmıyordu, çünkü ak
lı fikri havaya vçacak olan taı 
tepede idi. Biraz soııra bu koca 
taşın yok olacağını, tas gibi da. 
jılacatını ılüıiinüyor, bir , __ 

ğ'un kırılan ovunc:ağma acıması 
gibi içinden bir acıma geliyordu. 
Bu taş uzun zamandır oradaydı, 
hem de güzeldi, yerine yakışı -
yordu. İki adam artık doğrulmuş. 
lar, telaslı tel.aşlı kazarak di biae 
çakıl dolduruyorlardı. 

Yola birikenlerin sayısı artmq, 
görebilmek için sokulmuşlardı. 

Marki doktor Onoraya: 
Bıı halk nereden &eliJ'orT Di

ye sordu, ben Anvali bu kadar 
blabalık zannetmi;rordıım. 

- Her taraftan, Şatel - G6 -
}'Ondan, Tur.noelden, Boş - P.,.. 
ıliytır, Sen. t - İpolith!a eellycr
lar. Çoktan beri memlekette Jıan.. 
ıl&a bqb ili JÜ. Htım -

Oriol baba meşhurdur, serveti 
ve nüfuzu ile tanınmış bir şah
siyettir. tam Ovemiyalıdır; hem 
de köylü kalmıştır, kendi çalışır, 
muktesittir, altun üstüne altun 
biriktirir, zekidir, çocukları hak
kında fikirleri ve projeleri var
dır. 

Gontran heyecan içiuıle, göz
leri parlıyarak geldi. Yavaşça: 

- Pol, Pol dedi, gel sana iki 
güzel kız göstereyim; amma ne 
kadar güzel olduklarıaı tasavvur 
edemezsin! 

Pol başuı.ı kaldırdı: 
- A,ıizim dedi, burada çok ra

hatUD, bir yere lmnıldayamam. 
- Bata ediyor.:un, çünkü çok 

ıı-üzel kızlar. 
Sonra sesini yükseltti: 
- Doktor bana kim oltla1danm 

SÖJ'le. On sekiz on dokuz yaşla. 
rında, giy_imleri tuhaf dar kolla 
siyah elbise giymişler, üniforma, 
mektep esvabma benziyor, iki 
esmer ... 

Doktor Onara sözü kesti: 
- Kilfi. Klerman Manastırında 

ÜllJ'an baba Oriolu.n kllları-

Onlara iyi birer kısmet çıkacak
tır ... Bizim ırkıınrzdaıı, halis 0-
verniya ırkından iki tiptir; çün
kü ben de Ov•.rqjyalıyllll bay 
Marki, size o iki çocuğu göstere
yiın. 

Gontran sözü kesti ve müsteh
zi bir eda ile: 

- Oriolların aile doktoru mu
sunuz doktor? 

Doktor istihzayı sezdi ve neş.. 
eli bir tavırla: cNe sandınız 3·a!> 
dedj. 

Pol devam etti: 
- Bu 2engin mü.şterinin i Uma

dını nasıl kazandınız? 
- Bol iyi şarap jçmesini tav

siye ederek. 
Oriollar hakkında teferrüata 

giriftL Esasen biraz akrabalığı 

.ıa vardı, onları çoktan tanıyor
tlu. İhtiyar, babaları, kimseye ben 
zenıiyen bir adamdı, şarabı ile ö
ğünürdü; bir de bağı vardı ki, ü. 
zümü yalnız aileye Ye misafirle
re tahsis edilmiştL Bazı seneler 
bu güzideler bağcıs.ının bçıları
nı boşaltmıya muvaffak oluyor
lar, ba:ıı seneler de olanııyorlar
.ıı. 

• __ B_a_z_ı_o_t_o_b_Ü:j 

seferleri 

tatil ediliyor 
Benzin ve makine
den tasarruf edilecek 

Tan Şilebi 
Heyecanlı n1aceralar
dan sonra dün Oran 
dan limanımı~a geldi 

Franı;ızlara kiralanmış olan 
şileplerimizden Yelkencı LCıtii
ye ait Tan şilebi dün Hmaruını
za ııel.nıi.ştir. lnı:ıiliz filosunun 
Fansız filoswıa yaptığı ba;ıun
daıı bir J?ii.n evvel Oran limanın
dan ayrılmıo olan Tan sıle:bi, 
dYlarca Aktlenizde dolasmıs •:e 
bilhassa son hadiseler sırasında 
haylı ın1aceralar .e:ecirmiştir. 
Şilep kaptan ve murettebatı

nın anlattıf(ına göre, Tan, !nal 
şil..tıi ıle beraber Marsilvada bu
lunduııu sırada İtalya hariıe ııir
mi;; ve Fransanın mütareke ka
rarı verilnıistir. Bunun üzeri
ne Fransız Amiralliği şilebi sü -
varileriııi ça.ihrarak derhal Uma
nı terketmelerini ve kafile halin
de harp ııemilerinin refakati.nd.e 
Orana gitmelerini bilillnınistir. 

Bundan sonra ıhadisesiz ola -
raık bir gece karanlığında Ora
na girilmiştir. Orandan tem:mu
mm ikisinde hareket eden Tan 
bir müddet sonra üzerinde bir 
İnl!iliz bombardmıan ta vyaresi 
!!Örmüştür. Tayyare ·birdenbire 
ook alçalmış ve makineli tüfeği
ni şilebe çevirmistir. Fakat 
Türk bayrağını ~rur l!(irmez 
uzaklasmıstır. Bir mii<ldet son
ra milliyeti meçhul bir tayyare 
de ııominin üzerinde bir kac 
tur yapmıştır. Tan Orandan se
kiz günde lnnarumıza hadisesiz 
olarak ı:ıelmistir. 

Gazete sayfalarının 
tahdidi 

An1<ara, 10 (İKDAM Muhabi
rinden) - Kiı.ilıt 'buhranı dola
yısile '!azetelerin badema 4 ve 
6 savfa olarak çıkması Vekiller 
Heyetince karar altına alınmış
tır. 

Krom ihraci 
Ankara, 10 (İKDAM Muhahi· 

rinden) - Krom İşl~tmeleri müs
tahsiliitının ihracı irin mevcut 
300 tıin lira sermaye yetişmM.i
i?inden bir mi!··on liraya iblô.
j7ına Vekiller Heyetince karar 
verilmiştir. 

Mayıs veya hazirana doğru, 
geri kalan şaraplan içmek im -
ki.nı olmıyac:ağıru anlayınca, baba, 
oğlu Kolosu teşvik eder, tlurma
dan: cHaydi evlat, bitirmeli!. der 
ve sabahtan ak§ama kadar göv. 
de}'e litrelerle şarap indirirdi. 

Marki sordu; 
- Taşın yanında falı.şanlar on

lar mı? 
- Evet, evet, ta kendileri. 
Tam bu sırada iki adam, barut 

dolu kayanın yanından koşarak u
zaklaştılar; etrafına toplanan halk 
da, bozJ:'Ul1a uğramış bir ordu gi
bi koşmıya başladı. 

Yukardakiler de artık .kaçanlar 
kadar kalabalıklaşmıştı, sevinçle 
ve sabırsızlıkla ürperdiler; Pet
rü Martelin kalın sesi duyuldu: 
<Dikkat! Fitile ateş verildi. 

Kristian beklemenin verdiği 

sabırsızlıkla ürperdi, ıloldoı- omu
zu dibinde mırıldandı: 

- Eı(er satın aldıklannı gör
düğüm fitili.ıı hepsini taktılarsa 
daha on dakika vaktimiz vardır. 

(Arlca.sı 1ıarı) 

İngiliz filozofu Bacon'a - Bcy
kın telaffuz ediniz - muasırları, 
hattii eserlerini ölümünden iki 
yüz sene sonra okuyanlar bile, 
az çok meczup nazarile Lakıılar 
ve fik.irleı·inin hezeyana yakın 
bir sayıklama oltluğu kanaatini 
besledıler. .Beykın = Ilacon. 
bütün ömrünce saçmalanuş, ol
mıyacak.. Olamıyacak, tabak • 
kuku imkansız ~eyler düşünmüş
tü. 

1640 ile 1940 arasındaki farkı 
deli sayılan Ingiliz filozvfuııun 
tahayyülleri ne güzel anlatıyor: 

Üç yüz sene evvel, altmış yet• 
miş yaşında bir ihtiyarı otuz, otuz 
be~ yaşına' irca etmeyi düşünen 
Bacon'a deli dediler; bugün Vo
rouofa ilim diyoruz. 

Felç, romatizma gibi tedavisi 
kabil olnııyan hastalıkların de -
vası bulunmalıdır diyen Bacona 
meczup dediler, bugün ~astörün 1 
heykelinj dikiyor tilınizlerine pro
fesör diyoruz. 

Bacon •Müshillerin tadı şefta
li veya ananas tadında olmalıdır• 
dedj djyc alay ettiler; bugün ye. 
miş tadında müshiller şiklet çiğ
nenir gibi çiğneniyor. 

Bacon: ccBir insanın kemikle .. 
rini o suret]e kırıı>, vücudünü o 
suretle kesip biçmelidir ki, bu sı
rada insan kendini kayhetıueme
lidiı-. deyince delidir diye bağ • 
lamak istediler. Bugün operatör 
Hazın1 Bumin, kanseri bir nıi -
deyi çıkarırken hasta ameliyat 
masası üstiindc konuşuyor . 

.Şişmanları zaiflatmak, zaifla. 
rı şişmanlatmak kabil olmalıdır. 
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deme ..• 
Diyen Bacona - vah vah! .. Adan 
oynattı! - dedil~. Bugün sıbbat 
enstitüleri.ııde bu hülya hakikat 
haline geldi. 

Bacon'un en büyük enıeli a
ğaç kütüğünden biftek, kuyu su
yundan tereyağı çıkarmaktı. B,. 
gün Almanlar bunun i'ıliısmı ya
pıyorlar. 

Dün ile bugünün arasında bi~ 
bir mükayeseye iıııkin yoktur; 
ancak unutmıyalım ki, bugün ht!l 
olanı, dün .olsun. diye aklından 
geçiren biri bulunmuştur. Her 
terakki ve her inkişafın tohumu 
dün atılmış, bugün belirmiş, fi.. 
lizlenm.İI, kökleşip dal budak saJ. 
mıştır: cSulhseverlik. tohumun-
dan gayrisi... ı 

Yirminci asır medeniyeti Bace
nun ruhunu şiıdettiğine şüphe 
yoktur. ancak o büyük adamın 
ruhu bugün azap içindedir. Na
sıl olmasın ki, cOlmaz olmaza. 
dedikleri bülyalarının hepsi ta
hakkuk etti de: .olur olur. de -
dikleri şu te.ınenniue tahakkuk 
etti, ne de tahakkuk edecektir: 

•Teklifime karşı bana taarru. 
za kalkanlar harp kaidelerini çii'· 
nemiş olurlar, çünkü ben sulh 
sözlerini yayan bir borazanını; 

ben: •Se13ın sana! Ey insanların 
ve Allahlarm münadisi!, diye 
karşılanan Omerüsüo ınünadile • 
ri gibi karşılanmalıyım .... 

Fakat nerede! .. İşte yalnız bu 
olmuyor. cOlmaz olmaz deme, ol
maz olmaz, mı diyorsunuz ..• Hep 
öyle diyelim ve yalan da olsa ina
nalıın! .. 

SELAMİ İZZET SEDES 

I A o ıı... n v E VE P o L ı s 

Bir adam sokak ortasında karı
sını bıçakla ağır surette yaraladı 

Fatihte Muhtesep İskender mah~llesinde Kı:ıt~ ~kağında 5 
~umaralı evde oturan ve Gureba hastahanesinde çalışan badanacı 
Ismail, diin sabah sokakta rastladıiı karısı Mesireyi kıskandık yü
zünden bıçakla muhtelif yerlerinden ağır surette yaralamıştır. 

Mesire derhal hastahaneye kaldırıbruş ve İsmail yakalanarak 
adliveyc verHmiştir. Birinci sulh ceza mahkemesinde sorguya çe
kilen Ismail şunları söylemiştir: 

- Karım beni aldatıyordu. Sabahleyi.ıı_ kendisini bir erkekle 
beraber gördüm. Nasihat etmek İstedim. Bana hakaret etti. Bıça
ğınu çektim, oonrasını bilıııiyorum.. 

İsmailin tevkifine karar verilmiştir. Mevkufen muhakeme edi
lec:ektir. 

Bir çöpçü 170 
lira çaldı 

Paralar çorabından çıkın

ca 6 aya mtıhkum oldu 
Kumkapıda temizlik arnelesi

ne mahsus koğuşta yatan temiz
lik amelesinden Şevket 170 lira 
biriktirmiş ve bunu paçavralara 
sararak mintanının içine yerleş. 
tirmiş tir. 

Fakat evvelki gece bir aralık 
uyanan Şevket parasının çalın

dığını görünce feryada başlamış, 
gelen zabıta memurları tahkikat 
yapmışlar ve Şevketin arkadaş
larından Necip Celikten şüphe 

ederek iistünü aramışlardır. Bir 
şey bulunamamış ve tahkikat er
tesi sabaha bırakılmıştır. 

Sabahleyin Necibin üzeri 
tekrar ıtranmış ve çoraplarının 

içinde çalınan 170 liranın ancak 
IJZ,S lirası bulunmuştur. Bi • 
rinci mlh ceza mahkemesinde 
muhakemesi neticesinde Necip 
Çelik 6 ay hapse mahkUın edil • 
miş ve derhal tevkif olunınuştur. 

•• 
Uç sandık 
kaçak eşya 

Hatayd•n getiren Tıp ta
lebesi Adliyeye verildi 

Büyük Ayasofyada Soiukçeş
me caddesi 8 numarada oturan 
tıp talebesinden Hataylı Mehmel 
Fahrinin üç ay kadar evvel Ha
taydan gelirken pmriilı: kaçağı 
bazı eşya getirdiği haber alınmış 
ve zabıtaca evinde yapılan araş
tırma neticesinde 3 sandık içind• 
Fransız malı tıbbi ecza, traş bıça
ğı, lır':!I, antpul vesaire bulun -
muştur. Yapılan tahkikat netice
sinde mumaileyhio bunları saL 
mak için bazı ecza depolarına 
müracaat ettiği, fakat fatura ib
raz edemediği için satamadıiı 
anlaşılmıştır. 

Bulu.nan eş}'a, Halayın ilhakın-
dan evvel oraya gümrüksüz geti
rilmiş Fransrz malları olduğun
dan ve ilhaktan sonra da buraya 
bittabi gümrüksüz getirilmiş ol
du~undan gümrük kaçağı adde
dilmekte ve bu noktadan Meh • 
met Fahri hakkında taki~t ya· 
pılınaktadır. 

. :· N O · T L ·A. R .. 
- ' ' - . : 

ŞİMDİ DE 

SATAN SATANA 

Nanemolla ile konıqayor -
dnk da: 

- Biç gazetelerin arka say. 
fasma bakıyor musun? 

Dedi ve aramızdaki bnıq
ma şöylece devam etti: 

- iıDnJarın azaldığma mı 
ipret ediyorswı? 

- Hayır. Satıhk arsa ve ey 
ilDnlanıun çokluğuna, Bir za... 
man hani harıl alıyorlardı. 

Şimdi de lıanl harıl satıyorlar. 
Herhalde en çok kııuııanl.ar • 
:ııaman satan ve şimdi para)'I 
ellerinde tutanlar oldular. 

AMMA NASIL 

VE NEREDEN? 

Tan gazetesinin ltaber verdl
itiııe ı:öre Alma117a ye İtalya. 

run Cebelüttank ile Afrika ve 
yakın şarktaki İngiliz müstem

lekelerine hücumu ihtimali var
dır. 

Nanemolla ile konuşuy<>rduk 
da: 

- Evet amma, nereden ve 
ıaasıl? .. 

Dedikten sonra ilave etti: 
- Bu iş yaya olmaz. Eğer, 

merkezden olacaksa M.ıılta 

şarkındaki İtalyan • İna:ilia 
aenİ% harbi ilk ders. 

SEKSENDEN 

SONRA GELEN -
Mareşal Petain diktatör olu-

}'or .. Diye bir ajans haberi var. 
• Nane1D<11laya söyledim de: 

- Buna seksenden sonra ge.. 
len devleL. Derler. 
Diyerek devam etmedi ve sa

dece güldü! 

A. ŞEKİP 
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TEFRiKA No •• 105 ...---

Muaviye, Medineye üç bin muha
ripten mürekkep, bir kıt' o gönderdi 
Celliıd vamaıkları, bu liıne l~~ 
olımuş cesed enıkazını birer bi
rer al<lı.lar. Atın boş karnına 
<iol<lurdular S.kı sıkı bir iple 
Eardllar. Muaviye ~in Hacliç'ın 
eınrile sürülklemıye b~ladılar. 

Muaviye, yerde sürüklenen o 
ikanlı at U\~i Aanr ibni As'ın 
bu hmduinı yere J<adar s6ıruk • 
ledi Ve oraya --elince, en vahşi 
i:ıir celladın dudaklarında bile 
ııoriılmesine imkan o1ıruyan in· 
Eafsız bir tebesümle gülertiı: 

- Ya .Aanr!.. Şıu atın karnın· 
da ne var, bili'.Y'or musıın ? .. 

Dedi. Ve .Aımr'ın cevabım belk
leıneden: 

- Muhoonımed bin Ebu Beki· 
rın, parçalanmış cesedi... Ç-Ok 
~ı.ikür, Oaınanın intikarrunı bu
l(Ün aldım .. 

Diye sözünü i.kımal etti. 
Bu manzara ve bu sözler, Amr 

ibni As'ı, iliklerine kadar titret
ti. Derhal kaşlarını çatara'k: 

- Ya Mua'Viye! .. Mademki onn 
ele R:€<;irdin. Sadece ölıdürmek!e 
iktifa et:nıcliydin ... Resulı'.\llahm 
"n ı?iizidc eshafandan birinin ..ıii:
luna, ıbu hakareti reva ıı:örme

Ul€1iydin. 
Diye söylendi ... Aıınr'ın bu söz

leri, Muaviyenin vahşi ve mun
takun ruhu üzrınde, en küçük 
t>ır nedamet hissi bile husule ııe
timnedi. Sadece, omuzlarını sil
kerek. başını sessiree akan nilin 
sularına çevirmek.le iktifa etti. 

* EMEVİLER.iN AKINLARI 

Eınevi ordusunun {Mısır) ı i~ 
Jıalı, (Ali) nın meW<iini fena 
lıalde sarstı. Ona mukabil, Sam
da bulunan Muavıyenın de ser
vet ve kuvvet menbaı artıınıstı. 

Hicaz halkı, daha hala (Ali) 
'Ye karsı sadakatlerini muhafaza 
edi}'llrlar, (Muaviye) yi Haliie 
tanınuyorlardı. Fakat Klife ve 
Basra ahalisinden bir çokları 
)'avas, ,.a,·aş Sam saltanatına 
terııayül ırösteriyorlardı. 

Eımeviler, halka büsbütün ha
kim olabilmek icin hic bir fır

Emevi çetelerinin, J!irdilkleri 
yerlerde yaptııkları mezalJım, çok 
ıkorkunıç oluyordu. (Ali) ve ta
bi olan köylerin ve kasabaların 
evleri ve sair binaları eter.hal 
y-.Jı:ı lıvor ... Nakli kabil olniı.y an 
eŞ>Yaları yakılıyor.. Kuıvularına 
toPTaK d oldurulul"Or ... Kaçanlar, 
takiıp edilerek öldürülüyor. Kaç
ımıyanların ıı:enc 'kadın ve er· 
kekleri esir ediliyor .. Bu esir ka
fileleri, kızanı çöllerde sürüm siı.
rüm süründürülerek Şama ıı:ö
türülüycırdu. 

Halk, bu tedhiş siyaseti karşı
sında tiril tırıl titriyordu. Bü
tün ıköyler ve kasabalar, bütün 
bu zulüm korkusundan, ta.kını 
tak>m Muaviyeye biat e<hyor -
du. 

Muaviye, (Mekke) yi ele ıı:e
çiııınek... Mukaddeo beldenin 
anahtarlarına mali!: olarak mev
kiini bir kat dah a ku·vvetlendir
mek istemişti. Fakat. oraya ı:ıön
derdi,ıii ailker kuvveti, Mekke 
halkının şiddetli muka\'Eaneti 
>·üzünden, şehire .girmemiş ... 
Harbin haram olıcluıhı aylara te
saaüf cttıgı ıçin. halık ile mu
harebeye de ı;ıirişenıemişti. 

llfaamaf>h, (Muavıye), çok in
ce hesaplarla i ı:ıörüyor ... (Ali) 
ye son dwbeyi indirmek ve (E
mirülrni.>minin) Jiği rakipsiz ola
rak ele ıı:ecirmek için, muntazam 
bir proıı:ramla hareket ediyordu. 
EmeYilerin re1'>i, ımu\•affakıye

tinden o kadar emin idi ki. iş

lerinde ve hareketlerinde, kat' -
iyyen acele etmiyordu. Ancak, 
büyük 'bir sükunetle, ~hiyarıe, 
siyasetini takipte devam evli· 
yordu. 

(Arkası var) 

DALGA UZUNLOOU 
T.A.P. 31.71 m. 9445 Km. 20 Kw 
T .A.Q. lll,47 m. 1JH5 Km.Zt Kw 
1648 m. US Km. UO Kw. 

satı fevtetmiyorlar, hatta en kor- ı----------------
kunç cinayetleri irtikaptan 
bile çekinıniyorlardı. 

Samdan, Basraya... Basraôan, 
Hıcaza... Hicazdan Mısıra kadar 
l:ıer tarafta suikastlar l:ıiri'birini 

· takip ediyor, bütün Arabistan ül
ike;;inde paranın, zehirin ve han
cerin tesirleri hüıküım sürüvwdu. 

11 
7.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 
8.30 

Temmuz Per~embe 
Program 
Karışık hafif müzik (pi.) 
Ajans haberleri 
Ev kadını - yemek listesi 
Macar rapıodisi No. H 
Kapanış. 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

S terlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
İsviçre Frc. 
Florın 
Rayiş:maıık 

Belııa 

!Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
P eçeta 
Zloti 
P engö 

•·r .. 
5.24 

140.50 
-
-

29.4375 
-
-
-

0.9975 
1.7125 

-
13.90 
-

25.725 
100 Ley 0.625 
l 00 Dinar 3.3375 
100 Yen 33.17 

100 İsveç Krom. 31.005 
100 Rulble -

ESHA:M VE TAHVİLAT 
El'J?aııi 19.-
Sivas - Er.ıurum 3 

> > 5 
19.40 

19.40 

Askerlik işleri 

Şubeye dave1 
Emınönü Yerli Askerlik şı;be

sinden: 
SüleYl!!lan oi!lu 1307 İstanbul 

doj!u:mlu Osman Gurkan (329 -
681 pek kısa bır zemanda şu.be
ye müracatı ilan olunur. 

• •• 
Askere 

Eminönü Y <.'rli Askerlik şıdıe-
Şiındıye kadar hlc a<ikerliQı; 

yaımıımı~ cezalı, cezasız 316 ua 
334 dahil dloi!umlu (Sı>vari) sı

nıfına mensuıp eı-at sevkedilecek
tir. 
Ş\ıbede toplanma .ııürlii 15 

temmuz pazaMesi günüdür. Bu 
eratın meııkUr ıı:ünde saat (9) 
da nüfus cümdanlarıle birlikte 
şU:bede hazır lbuhınımaları ilan 
olunur. 

Üsküdar İki1'1Ci 
Mahkemesinden: 

Sulh Hukuk 

Üskiidarda Sol* Sinan illla -
hallesinde Gımlii$ Arayıcı roka
ıt'ında eski 16 ve yeni 21 No.lı 
Jbir :ı.,ı·a arsanın 6144 tıissed.e 
1'536 ihissesi yani tamamının 
4/1 h:issesının mutasarrıfı olan 
Kont lzak JJakamant.onuıı kim
sesiz olarak vefat etırnesi hasel:ıi
le işbu hıssenin ma·hlUJen vakfı 
namına tapuya raptı Kadıköy 

EV'kaf müdür.Ü veıkili tarafından 
talep edHmekle öldül!ü beyan 
edilen Kont İzak Deıkam.antodan 
alacaık ve iborç iıdıd:iasında bulu
nanların bir av ve veraset iddi
asında bulunanların da üç ay i
çinde vesaik ve senedatı ka1!>lıni
veleri ile birlikte Üsküdar İkinci 
Sulh Hu'kuk Hilıkimlii:\ine müra-

Muaviyenin akıneı müfrezeleri 
de muhtelif istikaımetler yayil
ıruya ıbaşlamı.şlardı. Uzun ve 

iı:ısa fasılalarla her tarafa akın
lar yapıwrlar .. (Ali) ve taraf
tar olan köy ve kasa:baları ya -
lnp ylkıvorlar, Muaviyeve biat 
etııııiyenleri ·büyük bir insafsızlık
fa kılıçtan ıı:eciriyorlardı. 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 
13.40 

* Proqram 
Türk mi.ziği 
Ajans haberleri 
Oııun haı:aları 

i caat eylemeleri ve aksi ilıalde 
meıık-Or hissenin vakfı namına 
tamıya raptettirilecei?i ilan olu-

Muaviye, artık büyük bir kuv
vete malik olmakla beraber da
lıa hala (Ali) ve karşı doiırudan 
doı!ruya hücuma cesaret ecleıni
\'ordu. Ve gittikçe kuvveti za
yıflıvan (Ali) Yi büsbütün sa -
şırta.rak ıiciz bırakmak kin muh
telif verlerde çetin muharebele-
r. 'a ptınmakla rkti fa edivordu. 

Ali. wnumi vaziyeti idare et
mek ı;;in , (KUfe) den bir vere 
ayrılamıvor ... Irak'ın ve Hicazın 
l:ıer tarafına saldıran Elmevi ce
telerini dağı1ım&k için. mütema
diven asker kıtaları ıı:önderiyor -
du. 

18.-
18.05 
18.30 
19.10 
19.45 
20.-
20.30 
20.45 
21.-
21.15 
21 .30 
21.45 
22.30 
22.45 
23.25 
23.30 

Sinema orq'unclan parçalar 
Charıes, T1'enet, TiM Ros
ai vesaireden parçalar (pl.) 

* Proqram 
Melodiler (pl.) 
Radyo caz orkestrası 
Türk müziği 
Ajans haberleri 
Fasıl heueti 
Konuşma 
Dinleyici dilekleri 
Sıhhat saati 
Violonseı ve piuanc 
Radyo qazetesi 
Radyo orkestrası 
Ajans haberlerı 
Cazbant (pi.) 
Yarınki program 
Kapanış 

nur. (280&2) 

ZAYİ - 4801 sicil numaralı 
arabacılık ehlivetnameımle nüfus 
tezkeremi zayi ettim. Yenileri
ni çdıaracaRımdan hükmü yok
tur. 

Ahmet Ziya oqlu Osman 
TÜFENKÇl z 

DCKTJ~ 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldl:re "" ~e mölelıaasw 

Adres: Babıali Caialoilu 
:roi<uıı11 köşesinde No. 43. TeL 238H 

İmtiyaz Sabi!ıi ve Neşriyat Di

rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer' 

SON TELGRAF Basunevi 

l i 

İt.faiye 3mir ve efradı için yaptırılacak 415 çift çizme ve 37 çift fotin 
kapalı zarf usuJile eksiltmiye konulmuştur. l\.Iecmuunw1 tahmin bedeli 8181 
lira ve iJk teminatı 613 lira 58 kuruştur. Şartname :labıt ve muamelat mü
dürJü.gü kaleminde görülecektir, İhale 18/ 'i' / 940 perşembe günü ı;aat 15 de 
Daim! Encümende yapılacaktır. Taliprerin ilk teminat rnakb U.l veya mektup
ları ve 940 yılına aJt Ticaret Odası vesikal~rile 2490 numaralı kanunun ta
rifa: tı çevresjnde hazırhyacakları teklif mektuplru.·ını ihale gti,nü saat 14 de 
kadar Daimi Encümene vermeleri lclZJmdır. (5647) 

* Yalova kaplıcalarındaki vali köşkünün ta mir j açık eksiltmiye konulmuş
tur. Keşif bedeU 633 lira 10 kuruş ve ilk temina tı 47 lir a 48 kuruştur. Ke
şif ve §Srlnaıne Zabıt ve Muameldt müdürlüğü kaleminde görülecekti r. 

İhale 18/ 7/ 940 perı;tembe gtirıü saat 14 de DaimJ Encümende yapıJarak
tır . Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve ihale tarihinden se
k iz gun evvel -Nafia Müdürlti.gune n .uracaa da al acakları fen ni ehlıyet ve 9.\0 
yıjına ait 'l'icaret Oda,ş ı vesikaiarile iha le günü nnıayyt:n Ea~ t te Dainı i Encü-
mende bulunn1a1ar1 (5648) 

Tahmin 
Bede li 

550,00 

990,00 

940,00 
862.00 

2049,00 
2621,30 

3200,00 

4640,00 

İlk 
teminat 

41,25 

74,25 

70,50 
64,65 

153,68 
ı96,60 

240,00 

348,00 

* 
Zeynep Kfrmil doğun1evj için alın~cnk 500 kilo idrofH 
pamuğu 

İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar Sari ha~talıkJar mücadele 
merkezleri itin alınacak 60 ton kriple maden kön1üTü 
Haseki hastahanesi için alınacak mı ı Uak ve hasta l evazunı 
İtfaiye müdürlüğü için alınacak 2GO kilo kösele 
Ta.K.s im gazinosu iÇin alınacak hasır koltuk lar 
Kaza muhasebeciliklerile tahakkuk ve tahsil şubelerinde 
ınevcut defterlerin tanıü · v e teclidi. 
Karaağaç müessesaatı için alınacak 250 ton lilve n1aden 
kömürü 
Belediye, daire, şube ve mevkileı-i le hastahane v.e diğer 
sıhhi teşekküller ve mülhak bütçe ile ı rirı re olunan n1ü-
esseselere alınacak kok kömürünün depolardan nak1i işi 

Tahmin bede1leri ile ilk teminat n1iktarları yukarıda yazılı işler ayrı, 
ayrı açık eksiltmiye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muame1öt müdürlü
ğü kaleminde görülecektir. İhale 18/7/940 perşembe günü saat 14 de Da in1j 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektlıp]arı ye 
940 yılına ait Ticaret Odası vesika1arile ihale günü muayyen saatte O;:ıin11 
Encümende bulunmaları. (5642) 

Kadıköy sulh mahkemesi baş katipliğinden: 
Müddei Hasan Feril Canseverin müddeialeyhlerden Mehımet 

Sait, Mahmut Bedrettin ve Falana Zübeyre ve Emme Durıye ile sa
yjan ve müştereken mutasarrıf oldu•kları Göztepede Sahrayı cedit 
ınahallesinin !kayış dağı sokai!ında eski 98 ve yeni 101. 101 emlak 
sayilı ve taım senedine nazaran 2477 metre ve (1500) lira kıvcmeti 
muhammeneli sa~an iBaha ve Hayrullah ve tel_grai! müdürü Meh
met Şükrü ve .ııarben emlaki hüınnyun tarlası ve şimalen ve cenu
ben tariık ile mahdut arazi dahilin :e ahşap ve birinci katta hir sofa 
üzerinde beş oda oır ı>oaesJJane ve buradan binaya bitısik bir ko
ridor üzerinde bir oda bir abdeshana ve bir kiler ve onutbak ve ikin
ci katta .ıı;ene bir sofa üzerinde beı oda .bir a·bdeshane ve üçüncü kat
ta ibir sofa üzerinde i•ki çatı altı ve bir abdeshane ve ııene mezkur 
arazi dahilin.de ahşa<> Jıir aıhır ve bir bekçi odası ve •bir kuyu ve 
bir havuz ve rüzıı:arla müteharrik tulumba makinesi ve meyva a
itaçları bulunan me2'kur ıı:avrirnenkule bitişik ve 108 cmli\k savılı 
ı;arkan müceddeden açılan tarik ve garben Fatma tarlas ı ve sin· a
len kayış dağı caddesi ve cenuben Mehmet tarlası ile rna .• dut ve 
tapudan _gelen kayda nazaran bir dönüm on evlek eski 171 yçni 18 
arşın 35 .ııiraJı miktarında ve 200 lira kıymeti muhaınmeneli tarla 
Kadıköy Birinci Sulh Hukuk mahk€mesi ilamına müsteıııden açık 
arttırma ile ve tarihi ilandan itfbaren esham müracata acık bulun
d'urulan satış şartnamesinde muharrer şerait dairesinde ve µe~> n pı.
ra ile 14/8/940 tarihine tesadüf eden çarşamba ııünu saat ondan on 
ikiye kadar Kadıköy Sulh mahkemesi baş kaüplii(inde satılacaktır. 
Yevmi mezkfırda satış kıymeti muhammenenin yüzde yetmis ;>P<i· 
ni bulmadıgı takdirde en son aı·ttıranın taahıhüdii baki kalmak üze
re müzayedenin on beş ı:ıün temdidi ile 29/8/940 tarihine tesatiüf 
eden perşembe ııünü saat ondan on ikiye kadar en cok arttırana 
iJıalei kat'iyyesi icra kilınacaktır. Satış tarihine kadar müterakim 
bina ve evkaf ve belediye vergi borçları ve resim tellaliye ve sa
bş harcı hissedarlarına ve yirmi senelik evkaf tavizi ile ihale 'Pulu 
rnüsterisine ait olmak üzere satılacaktır. İcra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesi mucibince iJJ<Jtek sahibi alacaklılarla diğer alaka
darların hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını yirmi ıı:ün 
icinde mahkemeye bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicilleri
le sı>bit o1madıkça satış bedelinin pay !aşmasından hariç kalacakları 
ve daha fazla malıiınat almak iııtiyenlerin mahkemenin 939/338 
numaralı dosyasına müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. (28078) 

Sümerbank Panıuk ipliği ve dokuma 
fabrikaları müessesesinden 

Fabrikalanmızın gümrük tahmil~ tahliye ve nakliye i~leri kapalı zarfla 1 se
ne için münakasaya konulacaktır. 

isteklilt"rin bu işe ait şartnameyi, Bahçe kapıda l inci Vakd han 1 in
ci kattaki Müessese Ticaret Servisinden alabilecekleri ilfın olwıur. (5940) 
-------

~--~------11!.W!!------ı...-----~ 
Devlet Deniz yolları U. MUdUrlUğünden 1 

Bu Günkü İzmit Postası 
'!ı.lıa.lruı bir sefere mahsus olmak üzere bugünkü (İzmit) postası yapılnuya-

caklır. (5602) 

==============================:-"'====================-===============================~ 

' BOYOK TARIHf ROMAN~ f 60 ··_ 

SEKERPARE -·suiıaN 
1 ~ 

-.-ı, Yezan ı M. SAMI KARAYEL ,__111 
- l'lfendi hazretleri... Ben, 

ri'"'V'f>t vernıedım... Kadı olup 
mahalli ımemuriyetime ıı;ittı kten 
sonra. ı:avus P'Önderip para iste
di . Ben de bilmechurıYe faizle 
.-ara hulduım .. Göndel'chm .. 

Sevtıül~•lfım .. Kadının sözleri
ni dinlediıkten sonra: 

- İsmail efend'i, doiıru mu söy
lüyorstın? 

- Vallah hıllii.h bövle saadet
lu efendim! .. 

Devince. Şeyhülislam cübbesi
ni t.oplad1 Derhal veziriikama 
lı:a;ıtu. M,,,;eJevi anlattı. 

Se.v1Jülislam. veziriazama ,,ay. 
lenjyordu: 

- Devletlu ... Su ne hal? .. ıne
ma şcr 'i şerıfi tatbi•kten aci2 hale 
ıı:dmi . ..tir. Zorla para tahsil olun
maktadır. 

Veziriazam isi büyütmemek ale
vi sacaiia sarmaıınak i;;in a.damla- 1 

rın<lan birini Cinci hocanın ket-
h üdasına volladı. Ve çaf(ırttı. 

Cinci hocanın ağası ı:ıeldi. Ve
ıiriazanı, Sevhülislamın buzu
rile: 

- Kethüda efendi. Kavseri 
kadlsı İsmail efendi sızlarur du
rur... Atebei ulyaya istiıda 
verecel!inden bııhseder... Sevhü
lislfını efendi de mü<lahaleddir
ler ... Bu adamın ııarasını ı:ıeri 

vermek münasiptir ... Dedi.. l 
Ketbuda, meselenin büvüme

ouesi içın derhal !kadının para- ı 
larım .ııeri iade etti. Çünkü, işe 
Şeyhülis!am efendi de !karışmıştı. 

Cinci hocanın rezaletleri o de- ı 
rece bü.Y'Üıdü ve dal !budak sardı 
ki. veziriazam, $ey+ıül:islam ve 
diğer ricali idare edemez oklu
lar. Her gün bir şıkavetçi Babı 
Asatıye ıı:elir oldu. 

Nihayet bu rezaletler, Cinci 
hocanın felilketine sebep oldııı. 
R<asen. herıkes hocaya düsman 
kesi~ti. 

Hocanın aldıiiı rÜ'i'Vetleri bu
tun halk bılivordıı. Fakat. pa
~ahın vakını ve ımiısaviri ol
duğu için hocanın üzerine kimse 
ciıkJer varaımıvordu. 

Cinci lıocavı vere vurac&k ye
.ııiıne bır sa.hsiyet vardı. O da 
Şeyhülis18.ın i.di. 

Şev>bülrslam. bir ııün huzuru 
hümavımda cür'etini ele alarak: 

- Padişahını! Ulema nezdin-
de ser'i şerifi, ahkiı.mı mühini 
talfbi.k ı:ıavreti kalımıuruş!ır. 

Deyince, Sultan İ'bra:him şaşa
ladı. Çünkü, o vakitler $er'i se-

rif lilzile her şe.y harekete ve a· 
kamete uğrarcli. 
Padişahı, korkutacak, sustura

cak, yolunu tanzim edecek an· 
cak şer kuvvetinin ımevcudlye
ti .idi. 

Sultan ilbrabiın:ı, zamanın en 
yüksek mev'kilni taŞ1yan $eyhü
lislfmıa döndü. Korku i:braz e
der bir eda ile; 

- Efendi, ne demek istiyor -
sun?. Zamanı şahaneınde bu 
,ıı:iıbi hallerin icrasına meydan 

veremem ... Dedi. 
ŞeyhilliBlaım., padişahı tahrik 

e'omi.şti. Demelk koııkusundan 

volsuzluklara muııayir ııer'i şe
rif olan hareketlere mevdan ve
remiyeceğini söylüyordu. 

SevJıülislam, sözlerini aı;:ıita 

vurdu: 
- Saaci'e'ılll pa-d'işahıml.. U • 

lerna kulum.ırz At pazarınclaki 
hayvanat ırnisillu memuriyet alım 
ve satımı yollu hareketlerden 
bizardır .. 

- Bu ne demek? 
- Pa~ahım!. Kadılar, bevvap.. 

)ar illlemuriyetlerini rüşvetle al-

makta .. Gittiıkleri yerlerde bir 
iki ay !kaldıktan sonra ... Azlolun
ımaıkta ... IBu suretle ehli uleıma 
kullarınız mevki sahibi olımak
tan uzaıklaı;ınakta ... Mevkiler e
hilsiz softalar eline düşmektedir. 
Bu halin devamı ımaazallah dev
leti aliyyevi izmıhlale düsüre
cei!i bedihidir. 

- Kimdir, lba hale sebebiyet 
verenler?. 

- ..... . 
Şeyhülislam efendi, susmustu. 

Padişahı bu sükutile büsbütıün 
tahriık etıınek isti'.Y'Ordu. 

Mecnun Sultan İibrahiım, '.biıd
ôetle: 

=- Efendi, neden söylemekten 
çekiniyorsun?.. Yokısa ben mi· 
Y1Ill ?. 

Diye baiiırıc!ı. $eyhülisl&n 
mukırbele etti: ' ' 

- msa.ı:. Has~! .. 
- Öyle ise kimdir?_ Sana 

ruhsat verjycınıım .. Her kim :iııe 

merbestçe söyle .. 
Şeyhülislan. 119Uletle: 

t ~rka.n t.>CI(} 

Nakleden: FAİK BERCMEN 

Kıştı .. Bu uzun deniz yolculu
ğunun sıkıntısı, git gide kendi
ni gizli bir kuvvet gibi hissetti
riyord1L Bordalarm hışırtısı. dal
gRların matemli çırpınışlarile, 
solgun yıldızlı gecelerin daüssı- ı 
lası yürekleri dolduruyordu ar
tık. Geminin kütüphanesinde ki
tapların hepsi ekunrnuş ve tek
rarlannıış.tı. Pencerelerden, saat_ 
lerce, sığ sahiller sevredilebili
yordu. Aylardır siire~ daigala _ 
rın ycknasak hu:..ırtıSı her kesi 
çoktan usandırm~ştı .. 

oldu. En yakındaki krovazöre 
doğru isti.kamet aldı. 96 numa
ralı torpido sür'atle düşman ge
milerinden üslündii. 

Genç kumandan iskele tarafı 
daki projektörlerin yakılmasını 
emretti . Bu ı~ığın içinde, di.işman 
gemilerinin çelik gövdeleri gö_ 
ründü. Bastaki ~o.-a.ör prova-
sile daJgaları ağır ağır J&lı)or
du. Biitüıı topları tor11idonun ü -
zerine çevrilmişti. Torpido lı~de
iini şaş.ıran bir torpil attı. A~ nr 
anda krovuzör de salrn ateşı aç
tı; ve siyah gece;ıı le rü:ıgitırın ve 
fırtınanın içinde atılan topla.r 
gürüldcdi. 

Yine böyle bir geceydi; bir a
ra piyanonun çalınmakta oldu
ğunu duydum. Gece yarısı va
purun disiplinini bozan kiındi 
Sesler muhteşem bir ahengle ak. 
sediyordu. Çalan, tek elle çalı
yor ve bu yüzden, sesler yavaş 
ve a)nı tempo ile geliyordu. Ça
lınan parça «Maça Kızı ~ opera
sındandı. Yatağımda duramıya
rak kalkup giyindim ve safona 
çıktım. Piyanonun başında tek 
kollu bir ihtiyar vardı. Salonu 
bir tek ampul aydınlatıyordu. Bu 
yarı karanlığın i~iode, pencere
den dalgaların siyahlığı seçili
yoı·du. 

İhtiyar heni görünce clurdu ve 
bana doğru dönerek: 

- O kadar yavas çalmıya uğ. 
raştığım halde bakınız sizi uyan
dırmışım, dedi. 

Bu mütekait bir deniz zabiti 
idi. Onu tanıdım ve gençliğini 
hatırladım. O zamanlar bu zabi
tin cesareti dillere cle•tan ol -
muştu: 

·Hüyük harpte t6 numaralı 
torpidonun kumandanı idi. Tor
pido ana filoyla berab.,,. Reval 
yakmlar19da bulunuyordu. Bir 
sonbahar sababı, Amiral tarafın
dan çağırıld.ı. Zubit, Amiral ge
misine ulaşıp ta Amiralin daire. 
sine girinceye kadar akşam ol
muştu. Amiral, ona bakmadan 
kelimeleri piposu gibi çiğneye
rek: 

- Mülazim efendi, dedi, he
men krovazör filosunun bulun
duğu yere gideceksiniz; \'e filo 
ku1nandanına bu mahreın zarfı 
verip vakit kaybetmeden. ce\'abı 
ge(ireceksiuiz. 
Mülizım yavaş ses;Je nizami 

cevabı verdi. Geminin çelik •Ü· 

kil.nunu lıoımınktan korkuyordu 
adeta .. 

Bir saat sonra torpido 96 ya
kamozlu siyah gece~e daldı. An. 
cak bacalarından çıkan duman 
fışırtısını diğer genıile.rcleki nö
bet <abitleri duyabilmişlerdi. 

Gece epice basnııstı. Muazzam 
bir tulumba gibi işleyen Şimal 
rüzgarı karanltğı sıklaştırarak i
tiyor gil.iydi. 

Torpido kumandanının kama
rasında kralın hususi armasını 
taşıyan mahrem zarf, gizli bir 
çekmeceye yerleştirilmişti. Fır
tınaya gelince, geminin yanak.. 
)arını hırpalı)-or ve rüzgi:tr, ar
malarda ağlı~ ordu. Aşağıda, ınü
rettebatın mırıltı ile şarkı •Öyle
mekte olduğu zannedilirdi. Ge
dikli ba.-avuş bu ani yolculuk
tan hiç memnun olmamı~tı. Bu 
rüzgar .. Pazartesi gecesi yola çı
kış .. Hele güvertede bulunan u. 
ğursuz kuş .. Bütiio bunlar biç te 
ha~·ra alamet değildi. 

Ertesi gün güneş batarken u
fukta sıralanmış bulunan filo gö
rüldii. Torpido 96 kumandan ge
misine yanaştı, "\'e miil8zin1, ge
ıniye çıkarak mahrem zarfı, biz-
zat kumandana verdi. 

Bir çeyrek saat sonra c:evap 
verildi; ve torpido tam yolla, 
ırükremekte olan gecenin içinde 
dönüş yolunu tuttu. Yirmi mille 
gidiyordu. Gü,ıertede, insanın 
rüzgara sırtını dönmeden nefes 
almasına imkan yoktu. 

Mail bir Garp yağmuru yağı
yordu. Makinenin vantilatörleri 
bir fırtına gibi uğulduyor, yağ 
ve katran kokt111u ela mülazimin 
başına ağn veriyordu. Torpido 
kumandanı yarım saat kamara. 
sına indi vı:> dalarak uyudu. Li· 
lı:in pek çok geçmeden uyandı. · 
Kapıdgn giren nöbet zabiti ona 
güverteye çıkma•tDJ söyledi. 

Bir dakika sonra torpidoda ha
zırol kampanası çaldı. Torpido 
hemen dümen kırdı; ve gözü kör 
edici bir kar pırıltısına benziyen 
projektör aydınlığına tutuldu. 
Torpido 96, pusuda bekliyen üç 
düşman krovazörünün arasına 
düşmüştü. Mülazim torpidosunu 
düşmanın p • 

0

jektör sahasından 
kurtarmak istedi, fakat ışık, tor
pidoyu bir lMıza bırakmadan sa
kin sakin takip ediyordu. 

Torpido her ne pahasına olur
ııa olsun, düşmanın elinden kur
tulmalı ve amirala mahrem ce_ 
vahı götürmeli idi.. Yegane 
kurtuluş çaresi - ııayri müsavi 
de olsa • muharebeyi kabul et
meldi. Müluimin yaptığı da bu 

Muharebe bir saatten fazla 
sürdü. Torpido 96 nın bacalan 
yıkıldı ve su sathının üsfünde 
iki yara aldı. A~·nı zamanda ba
şaltı da ateş aldı. Miirettebattan 
sekiz kişi ile bir makinist ölr!ü. 
Mül3zim kumandanın tia ~ vl ko
lunu bir obüs alıp götürdü. 
Sabahın saat dördüne doğru 

torpido, düşman krovazörlerinin 
ateş hattından S<yrılabildi; ve a
na iıloyu bulmak üzere yolu tut
tu. Genç kun1andan gli\ crtctlen 
kaı»arasına naklcdilıli. 

Alaca bir gurup gcıuinin ardın· 
da ufulna çizı;ileniyor ve dalga
Jara çarpıyor ve torpidoyu ktr 
\'alıyordu. Denilebilirdi ki, tor. 
nido. gurubu yedeğinde çekiyor
du. . . yolculuk ağır bir kabusa 
benzıyordu. Güverte yanık kan 
ve ateş kokuyordu. 

Torpido 96 akşama doğru ana 
filo) a iltihak elli ve demir attı. 
Dritnotlarla krovaz<irler arasın
dan can çekişir gibl sıyrıldı. Ona 
•Hoş geldin, bayrakları çekildi 
ise de cevap JTCl'medi, Torpido 96 
yı sakin gözlerle takip ettiler. Di
ğer bütün gemiler de, sanki ge
çen dehşetli macerayı görmüşler 
gibi solgun yüzler görülüyordu. 

Amiral gemisinden mütered
dit bir işaret \'<"rildi: , Amiral, 
torpido 96 kumandanının ne•di
nc geJnıesini rica edtr. 

Mülazun kun•Rıtdan, torpido 
merdjv-enlerini ioerek bir şalupe. 
ye bindi. Mürl'at~batt'1n birkaç 
kisinin yardınu ile.: aınıra] gemi
sine çıkabildı. b.ıniral bizzat gü
verte)'e gelerc-k onu b.arsıladı ve: 

- Sizin , .c mür<:ttebatınızın 
kahramanca hareketini Kral haz. 
retlcrine bildireceğ-.m, dedi. 

Genç müliiz.ın1 sesini cıkarma
d1 ve nıahrenı zarfı uzatarak se
lam verip çıktı .. Küpeştelere da
yanarak yüriiyordıı ve etrafına 
bakınmadan şalupeye bindi ve 
kendisi gibi yaralı olan torpido. 
suna döndü ..• ~ 
Şimdi şu uzun ve can "ıkıcı kış, 

volculuğunda onunla k:.ı ş ı kar-
11ya bulunuvorum. Onuan tekrar 
bir şey çalmasını rica Lltinı: 

- Size bir gemici şarkısı ça
la) .ın diyerek hafifçe tuşlara do
kundu. 
Gemicı, doğduğun toprağın 'e

ına"iını, 

Baba O<&!( nı 
Unut. .. 

Unut .velkenlerdeki iri ~araları 
Kıhuc darbeJcrile a-.;da~ }aral~ra 
. _C!ün ağarıyordu. Şafağın mavi

)ıgı dalgalarla ..c hala yanmakta 
olan tek ampulün ı~ığı ile kavga 
ediyordu. 

MAARİF 

Halk şarkıları toplanıyor 
Anadolunun muhtelif , .. rıerin 

deki halk sarkılarını topla·:ıp 
plaea almak ıızere Maaril Ve
ıkaletince teşkil olunan bıı heyet 
Konyava .ıııtmistir. Hevet aza
ları; oradan cenU"- mıntakasına 
'l:!idecekler ve Hatay halk şarkı
larını da tetkik ve tesbıt ede -
ceklerdir. 
İNHİSARLAR 

o.hilde tütün mamulatı 
satışı 

!İnhisarlar idaresinin istatı•tik
lerine göre, _gecen mali vıl i
ı;inde dahil.de tütün mamulatı 
satışı 14.357,110 kilovu buhnus
tur. Evvelki yılki satış 13.5\J:l.110 
kil<> icli. 

Kızın yüzünü kesen 11 
ay yatacek 

Fatihte Sarcgüzelde oturan s .. 
adet adıuda bir kızın, bir akşaDl 
e\•ine giderken AksaraJda önü
ne geçerek yüzünü jiletle kesen 
Benli Taeeddinin muhakemesi 
dün asliye 8 inci Ce7.ada bitmiş -
ör. 

Suçu sabit olan Taceddin 11 •J' 
20 Piin hapse ve l 7 lira mahkemtı 
masrafını ödem.iye mahkfun edil
miştir. 


