
SON HAVA O SLEA .. 
1 

-r AKŞAM PO~T ASI 
No. 76 

~~===::=::~:=:===:====:============-======·=======================-=== ~~~W~9-~:~ W-BWN~~-~PERŞE=~=l=B=E=====~=====y=~==~=k=ri=T=e·L~~2=3~s=n==~~~~=a=b=5=K=U=R=u=ş~ 

~CIA§cıHı: 
Modern- ~-

Peygamber 
~!arda yeni nizam çığırt. 
kanlığmı yn.pan bazı milletlerin 
eter yeni nizamın ne olduğu 
hakkında bala bir şüpheleri kal. 
ltlt3sa, Lehistandaki vaziyetin 
Olılan Wi derecede ~vir ede. 
ceğinı zannederiz. 

-Cseyi:c~7 ~aıçıa 

)•Arnavutluk cephesinde 

Yunanhlar 
yeniden bazı 
müstahkem 

mevziler işgal 
ettiler 

Ricatlerindeki büyük 
sürat yüzünden 

ltalganlaı 
yaralılarını 

bile 

Götüremiyorlar 
Yollarda üç fırkayı 

techize kafi harp 
malzemesi bırakmışla~ 

Yauanlllar 
Avlonyadan 4& ~ ,., 

kilometre mesaleliel 1 

;,} 

Mühim bir teşebbüs 

Meyva ve sebze 
ucuzlayacak 

Kooperatif muhtelif semtlerde Hal 
fiyatına toptan satış mağazaları açıyor 

Böylece muhtelif semtlerdeki manavlar ve .. ebz~ 
ciler nakliye masra fmdan kurtulacaklar 

Ya.§ meyva ve sebze satış koo

peratifleri birliği !stanbulun ~ 
iktisadiyatı · üzerinde mUhim bir 
tesir yapacak karar ittihaz et.mlş· 
tJr. Bu karara göre yaş meyva ve 
~ebzo satııı kooperatifleri birliği 

İstanbul sebze ve meyva halinden 
uzakta bulunan kaza merkezlerin. 
de doğrudan doğruya ora.nm pera.. 

kcndrei mannv ve sebzecilerine 

dar bımiyecekler; hem ıı.okllyo • 
masrafmdan kurtulacaldar ve hem 
de hal piyasamnı gllnü gününe ta. 
k1b etmek !mkAnmı bulacaklardır. 
Bunun neticesi olarak da halkın 

meyva ve 80bzey1 buralarda bu.. 
günküne na.zara.n daha ucw: alma.. 

sı icab etmektedir. Bunun kontro. 
ltl de her gün belediye ta.rafından 
yapılacaktir, 

/) lıiTAl'ORl.tllil.ERt tahlil e
bıt den kalem ahlbleri bıınlann 
~ din t.eskll cftlklerlnl 'e d.Xta. 
~lertn kcndilerlndr im.anlamı u .. _ 
l de, ilahi bir kudretin menudi. 
~tltı('~ lıükmcyled1:,Jerinl söyler. 
ı~~ı llıl'\lenWrc bu ~ô:ıll'r tliktatör
tııı ert kıyif mn.1'qdlylo uydn· 

11 ıtın_, bnadl:ıl' zannolunabilir. 
'llbuJ{f hakikatte dlkt.atörlerln 

,:ııı,lndc nz çok bu tarpık düşü. 
\n, rııı.ı, cuddur. Onlar dünyaya 
re lı tarafından bir ~ ül· ek ''aZI.. 
~it ı irin gönderilıUklerine içi~ 
lııı e bir lmnıı beslerler. Bazan 
d1ı 1tıınrı ta ba.5lanğıcında menud· 
ı~ \e samhnidir. &mn, ıııuuf. 
'2 > Uer bunu )arnş ;)&\&.!) tev. 
~ f:der. Btızn.n dnlka\'ul<lar dikta.. 
'4 letln her ha1ini methede ede o. 

Atlna; 26 (A. A.) - B. B. C. 
Arnavudluk cephesinde cenupu 
garbi mrntalta..c;md:ı Yunan kıtaJa. 
n ltalywılarm bazı mUstahkem 
mevzilerini iı::gal etmişlerdir. Çok 
mikdarda esir alrnıruştlr, 8 top, 
10 mit.ralyfu: ve diğer bir çok &L 
lihlar Yunanlılar tarafından iğ· 

t.inam edilm~tir. 

Londrııda Sent l\lerl klllses.1 ch11nnn d~en btr bombanın attığı ~ulrnr .•• 

1 toptan satış yapacak ı:ıubeler aça.. 
caktır. Bu şubeler o güntin meyve. 
ve sebze hallerinin belediyece 
milseccel toptan satış fiatlan Uzc. 
rinde-n satış yapacak buna hiç bir 

vesile ile k!r ilave etmiyecektir. 
Bu suretle bu uzak yerlerdeki ma-

t navlar ve sebzecller hem hale ka.-

Ya~ meyva ve &ebze kooperatif· 
le:ri blTllğj ilk olarak KadıkByUn• 
de iskele cadd~de bir toptancı 

mağazası açmış ve burada ynş 

meyva toptan e&tışla.rma başlam-q; 
tır. Bil!ha.ra yaş sebze satişb.rma 
da toptan olarak başlanacaktır. 

Şimali Afrika 
cep besinde 

İngiliz Krahnın 
Noel mesajı : 

'l' Cıl~nlı!,n doğru gönderirler. 
lrıJ ~ bef, IDllflıı.k n\irw; \"C kud
q ıı in ıııılahla delilik te,·Ud et· 
1dııı bÖ) IU:ror. 

"0~ n gü.n AJmnnlanıı J,,ohlsta. 
~'llll 1Bliıı et iklc:i Fraıw'm 
~·il ile n~rcilllcn outln:ınu o. 
C lt<'n bu mUiihıualar zihnimden 
~- Alman ,'alisi modem blr 
~"1t'1l:nbcrden bahsedi)or. Bu ım: 
oer~· 

KOBFULU ÇOCUKLARA ·oır;L 

REDlYESt 

ttıın: 26 (A. .) ~ 'B B. C.: 

Bardiyada ~ı Vahim bir 
Şiddetli topçu buhranı 

düe losu atlatmış 

Elektrik mecburi 
istihlak miktarr 

arttırılıyor 
Atlna radyosu, diln n.kşam, !tal. 
yan tayyarelerinin Korfuda biT 

(De,-amı 4 Uncüdo) 
devam ediyor bulunuyoruz Bu mecburi taahhüt miktarından fazla sarfiyat 

yapanlara yüzde 25-50 arasında 

~ıt, Allah onu güzide bir kul o. 
lııl} 1' ayınnı ,.c dUnyaya gönder
~ tır. Vıı7lfcsl biç khn~nln mu· 
)\ 

1 
'fettne maruz kalmaks1Zm dün.. 
~ llıntı:ı.k kudrctindt", bildiği , .8 

tıı iği ~lbi idare etmektir. Al. 
lij~lllar Allahm en bUyük bir ltıt.. 
~U lnıı.yetınc nail olmuşbt.rdrr. Çüıı_ 
ti bn ·eni iihrr zaman peygambe,. 
lıı-1\lrııan mUletinio içinden ~ıkmş· 
~~ ' iındlye kadar kit.ahi mukad. 
ti ' )nhudllerl Allahm scvgill ve 

4 
1~1de kulu olanık diğer kullu. 
~ l.i tün tutardı. Artık Allaha 
> lrrıııtırta tnınnlar yahudilerln 
~tiıte geçiyorlar demektir. 
l 
~ "'lıl tnnm Alman nlisl F'ranc1c, 

Mareşal 
Grezyaninin 

Mağlubiyet ıehablerini 
anlatan 

Raporu 
ltalgada 
neşredildi 

Bunun sebebi ltalyanla· 
rı yeni hezimete 
hazırlamak mı? 

(Yazısı 4 üncüde) 

ltaıyaular yer 
altındaki beto 

siperlerine 
çekildiler 

Kahire, '2fı ( A.A.) - B. B. C: 
Röyter aja11 ... ının muhabiri, Bar
diya mmtakasında İngilizlerle 
İtalyanlar arasında şiddetli top
çu düellosunun devam ettiğini 

· haber vermektedir. 
Londra, 26 (A.A.)-B. B. C: 

Kahiredeki İngiliz hava kuvvet· 
leri kumandanlığının bir tebliği
ne böre salı günü İngiliz tayya· 
releri Meg~aladaki İtalyan üs· 
!erine taarruz etmiştir. Bomba
ların hepsi hedefe düşmüşse de 
hasar miktarı tesbit edilmemiş
tir. 

(Devamı 4 üncüde) 

~tle nıodem bl.r peyğamberin m. 
ı\J~tıdan hah etti~ sonra onun 
~il llh tarnfmdaıı bfth,edllen Jfıtuf 
~ 11al4hlyete lstfnn.d ederek, yap. 
~ lrranttan bir nümune do gös
~<>r. Bu, L«'Jıl!!tanm p&l"Çalan_ 
"" ı, ikiye aynlmasıdJI'. mtıer 
tıı ltasııtı irade! tlAhfye kendl~lnl 
ldJrnıı • tir: 

'1 "1tık Lchlst.an ~tikl1ll avdet 
\ Ylleeldir. Ldılstan Almandır 
ı e Alınan kalacakttr. Alma.o mil. 

V ıl§.yette bugün büyük 
bir toplantı yapılıyor 
Bu defaki deneme pasif ve aktif olacak. 

- tı l..cııısta.nda mağrur ve kuddet 
~lr Alman bükilmf\tf kurmak ar-

Dafi topları, mitralyözler ve 
ıtıldaklar da kullamlacak 

tlııdaiJrr 
ltU El:İN CAHİD ı·~IN 

Siii.;;, _ (Devam• 4 ilncildc) 

Tecrlbe yeni ayın 9 aa•an evvel 
1apılacak ve laıııaıarıa 24 saat 

devam edecek 

AŞKIN 
IVIANASI 

Bugün saat 14.30 da vilayette 
bütün rc::ınt daire müdiirlerinin 
iştiraki ile büyük bir pasif mü
dafaa toplantısı yapılacaktır. 

Gerek bu toplantıda, gerekse 
Yazan : yarın öğleden evvel mütehassıs-

N EZ l HA MUHiDDiN ls:rm iştirakiyle yapılacak diğer 
toplantıda. pasif müdafaa. dene-

~ u g Ü n baş I ad 1 m~i görüşülecektir. 
Haber aldığmııza göre bu, 

3 "-c• ıavlamızda aimdiye kadar yapılmamış şekil-
'111 u J de büyük bir deneme olacak, 

ollavunaz fasılalı surette 24 sa.at sürecek-
J tir. Bu deneme aktif olacak, mit-

ralyo"z ve tayyare dafi toplan, 
'llİİİİİİiiiiiii~~!!!Jil """"= r .ıdaklın· ili\ lnıltaml&CBktır~ 

Tecrübenin safahatı filme alına
caktır. 

Nazt erllAnı 
işçilere vaidlerde 
bulunmağa lüzum 

gördüler 
Harpten sonra işçilerin 
lord gibi ya§ıyacakla • 

rını söylüyorlar 
(YUlll f lltolde)' . 

Zaler yolunda sap 
ıatıamız ve salba 

doftra yol açacatız 

tenzilat yapılacak 

Şehir tesisatına yeni bir elektr~k 
(Y&LJSı Süncüde) şebekesi ilave ediliyor 

Siyam - Hindiçinl 
ihtilah gene 

alevlendi 
Hudutta yeniden 

hadiseler oldu 

Elektrik, tramvay ve tünel i· 
daresi, şehrin ihti~ .ıcını tama· 
men karşıhyamıyacak bir vazi· 
yette bulunan elektrik şebekesi
ni ıslah ve istin.la.ki tezyit için 
evvelce hazırld.nan beş senelik 
programın tatbikine ehemmi -
yetle devam ctmekte:.ıir. 

Bu programın ..atbiki için 
sarfı liı.zmıgelen 14 milyon lira
dan, elektriğin milli idareye geç
tiği 1939 yılındanberl, dört mil-

Rankok, 26 (A.A.) - Ne§?'Cdilen yn lirası sarfedilmiştir. Progra
blr Tayland (Slynm> reamt tebliği, ının tamamen tahakkuku için 
Hindiçtnt hududunda bazı yeni hAdlsc· daha 10 milyon lira sarfoluna-
ler vukua geldifinl bUdlmıcktedir. caktır. 

ı.o.1YAM BAŞVF...KtLlNtN Yeni programa göre, halen 
BEYANATI .,,.,.l.'rd t ·k' · l kt ' k 

T k .. 6 (A A > B k kd . SJ'U'•ı e mevcu ı ı nevı e e rı 
o yo, h • • - an o ıuı a bek · ·ı· t · b' 

lman bl J tel 
.__ ö Ta §C eı:ıınc ı ave en vem ır şe-

r apon grauua g re, y· "-~k t . l kt. 
land (si h .. ~ ltiı· T U\:' e esıs o unaca ır. 

yam) ~ve ı ayland • ı B .. , ·· 'ytte h · 
i'ranııız Hindi lnl.81 anlaşmazlığı h k ugunı<U vazı şe ır ccre-

ç . . a yanı, fabrikadan 10 bin voltla 
(Deuını 4 lincildo) j muhavvile mc.::ez1erine gelmek· 

te ve bu merkezlerden binalara 
tevzi olunmaktadır. 

~OIVAÇ MESELELERi Mevcut iki şebekeye ilaveten, 
_ yeni eklenecek şebek-e, 35 bin ...... ~-- _. z-..---.. 

voltluk olacaktır. Yeni şebeke 
HEKİME GÖRE: 

için, Vaniköy, Beyazıt ve Ayaı,
paşadn. birer muhavvile merke
zi vfü:uda getirilecektir. Şehrin 
yeni elektrik şebekesi Uç sene 
sonra ikmal edilebilecektir. Şe
beke için lüzumlu malzeme, k@. 
!olar evvelce gctirilm~ bulun
maktadır. Yeni şebekenin vUcu· 
da getirilmesiyle elektrik cere
yanı bu~ünkünün birkaç misli. 
olacak Ye §ehrin müstah-bel ih
tiyacını tamamen karşılıyabile
ccktir. 

Yine bu programa göre harp· 
ten sonra şimdiki fabrika deği~
tirilecek \'e da~lık bir sahnnın 
içine ~ömülccelctir. 
Diğer taraftan elektrik idare~ 

si, yeni bir elektrik tevzi s;ste
mi kabul ede<' · Buna göre 
abonelerin taahhiit ettikleri mee 
huri elektrik istihlak miktarı 
arttınlaca.k, bundan fazla sarfi· 
yatta bulunanlara yüzde 25 • 30 
nis~ctinde ,.e daha çok sarfivat 
yapanlara da yüzde 50 nisbetin
de tenzilatlı bir tarüe tatbik o
lunacaktır. 

İDEAL İZDiVAÇ 
ve 

ŞARTLARI 
Kcymetli muharrir 'c mütefekkir 
arka.da,-ımız 

Milli il rua a ta· 
dllAtı kabul ·edild 

Dr. RASiM ADASAL 
Bütün memleket gençlerlnl yakın· 
dan alikadar edcook bl.r scrl yazı 
haZJl'lamıştrr. , 
Bunlardan blrincislnl Cum rte::.J 
gfuı'kü nüshamızda bulncaksmn. 

Muhterem doktorun bu 
seri yazılarını 

BEKARLIK RUHiYAT ______________ , __ 
• • ki edecekt. wım ta · p .. ar. r 

1 

Başvekil bazı mebusla1ı
mızın mütalealarına 

cevap verdi 
"Biz tüccarı millet hayatında lazım bir unsur tc 
lakki ediyoruz. Fakat tüccar bunu böyle telakki 
etmezse, tamamen içimizcıen çıkması lazımge
len bir unsur olduğuna kanaat getirerek ona ıı~ 

re hareket etmek kararındayız., 
(YBıZS e ncıda) 



Tarihi deniz romanı: 15 Yazan: Kadircan Kallı 
DeniZ kurdunun yerinden fır• bilyük deniz kurdu için ~ekilmez 

mas:yıe kUpeşteye asılarak kendi· bir şeyd.J. Bundan başka şehirde 

shil bordadan denize bırakması ve clvarda eğer şehzade Selim pa
bir oldu. Birkaç saniye içinde dişa.h olursa oehznde Korkutun 
rurna Ha!!llnla Kara Ömer de o • sevdiği adamlar için hayrrlı olnu
nun gibi yaptılar. Karanlıkta, dal. yac:ığı söyle niyordu: b u her de. 

g~:ır ıınuımda vakit vakit ~ulara 1 vtrde, padişah değil, vali de~i§tiği 
gomlllUp çıkarak ilerliyorlardı. En ı zamanlarda bllc göıillmüş §eyler. 
önile giden Oruç Reis ik1de bir 1 dendi. 

rkasma yahut aağma soluna ba- D eniz kıyısında denizcilerin top 

ı,ıyor; arkadtı§la.rınm geride kal- !andıkları yerde birkaç tanıdıkla 
madıklarmı görerek cesaret ve se. lrartılastı. Bunların en meşhuru 

vl.nci artıyordu. Ali reisti. Bu uzun boylu, çam 
Dıılgalarla yapılan kavga bir yarması, ak sakallı adam son ee· 

aat kadar sürdü; üçü de arka nelerde if lerinl ~kırına koymu§; 
arkaya kayalara tırmandılar; ye - ı bUyUk bir yelken gemisine sahip 
re kapandılar, öptüler; içerilere olnıu§tu; Antalya, Mersin, Berut 
doğru hızlı hızlı uzakla.şttlar. De- ve İskenclerlye a ıt!'lmda ~ef,. .. ler 
nizi son defa görm c-k mfunlı:il n o- yapıyor; iyi para kııznnıyordu; pek 
lan blr tepede durdular ; gtırlye az J:Urckçl kullandığı için masrafı 
baktılnr; ufuk M nU... ağanl ordu ; da Mk değilJ.i. 

göl<fc tek tUk bufutlar vardı; dP. Ali rcıs Oruç rdsın• vazıyetini 
niz epeyce yauşmıştı, gemide gi • öğrcninc" fıreatı k~ırm3.d1: 
~ gelmeler vnrd1, gece kıyıda ka- - Birkaç glino kadar M18tra 
lan tillkalar da oraya dClnüyorlaı- gideceğim; seni yelkenci başı ola

dı; Uzun Durmuş görünmüyordu. rak alayım; arkadaşlarına da ge. 
Oruç rele ellnl kaldırdı; gemi mide iş bulUllur! 

ye doğnı aıılladr; sonra kıbleye Dedi; Oruç Reis de bunu fırsat 
döndUler; reis imamlık etti; yeşil saydı; hemen kabul etti. 
otların UstUnde namazlannı kıldı. / Senelerce gemi sahibi olarak 
Jar. Tekrar gemiye, den.ize. kryı. denizlerde dolaşmL5 bir adama 
drui tepeye kadar uzayan sa.haya başkMmın gem~de ırgat olmak 

baktılar. Gene Uzun Durmuşu gö- I çekJimez bir §eydi. tskenderlyeye 

r~medilcr:_ kaçamadığma hil~met- 1 vardığı zaman, şehzade Korkudun 
tiler; içenlere, en yakm koye u. ı bUyUk hürmetle karvılandığını, 
la.şmak için yola çıktrlar, Kahireye gitmc-k üzere hazır'an. 

'Oç dört tepe ve yama<; aşt·k • dığmı öğrendi. Hemen onun mı • 
tan sonra küçük bir köy gClrilndil · .safir rıl ildifi yn;:lık s araya gitU. 

b!r dere ~enarma kurut-nu~tu : ilk 
1 Ply~c El"Y Oruç reisi koliarnı: a

klU~enin 6nUnde iLtlyar bir kadın çara t 111tladı; l ucakladı ve sır. 
yayık dövüyordu; ,yaklaştılar, ac- l tmJ okşadı; avuçlarını göke aça. 
llmladılar, rak mınldandı: 

- Nine, b1z klttr et!nuon kaı;ıp - Hey Allalınn, sana bhı ıll· 
geldik, aç ve susuz kaldık!.. kür ... 

- Buyrun oğullar!., Dedi. Nasıl kurtulduğunu sor -
Xadın içeri seslendi: du; heyecanlı macerayı bUyUk bir 
- Ayşe, hele bak Tann mfsa. dikkatle sonuna kadar dinledi; 

firleri geldi! tekrar arrtını sıvnzhyarak dua et. 
Oıı ~lkL)·.aşlarmda kan saçlı U: , ..... 

kara göz.IU bir kız kapıda görün- (Devamı var) 
dil ve onları içeri aldı. Biraz 9011· 

ra sıcak pide, tereyağ ve aynuı 

geilidi. Üç denizci bUyilk bir !;. 
tabla karınlarmı doyurdular. Kö. 
yün Lsml Klrazh, kadmm is.mı de 

Emine olduğu u öğren liler. 
o sırada ha.her köye yayılımş- ~ariçtcn m~mleketimi 1-e eşy~ 

tJ; bunla rdan birinin Oruç rei" ol getiren ve bu e~·anrn bOOelmı 
• M~rkez Banko.sına. yatrrmavı 

dugu anlaşılınca . onu tam ·anlı:ı.r 1 taahhüt ettiği halde bu taal1hU
lıalk arasında b!rıı: da rı~alla~ - dllnii »er ine getırm:yen Yorgf 
mış olan maenasmı anlatt ıar; adında b ir tU<.:<'.ar, Tilrk pa.rası
biraz sonra k!Uben·n et rafı erkek, n·n Y.ıym~tlni koruma kahunu 
kadm ve çocuklarla do!muş~u. Kö. ahkamına muhalif hareketten 
l Un Ucrl gelenleri hem onla~ bir. dolayı . asliye beşinci. ceza mah-

. . kemesınce 3 ay hnpıs c.ezasına 
kaç gUn nus~ır etmek i.stedlkle- mahkfun edilmlşt'r 
!tin! 1!16y lliyorlar; hem de Rados 

1 
• 

~övalyetcrtnln kllye kadar gelme
Jeı'i ihtimaline karşı göıcUler yol. 

ladıklıın gibi köylUlerl de bazU' 
l>ulunduruyorlardı. 

Bükreş büyük elçimlz 
Ankaraya gidiyor 

İkinci gUn Uç arkadq baştan a. BUkre, bUyUk elrlmlz Hamdullah 
yağa kadar donandılar; heybeleri• 1 Suphl Tanrıöver dUn oehriınlze rel· 

mlş, nhtımda dost an tarafmdan kar-
ne yiyecek kondu, ellerine harç- 1 tı Bn .. uk 1 1 k · • • • 1 §1 anmış r. WJ e ç endlaile görU· 
lık, nltlanna atlar verılcli; lkı de , ıen gazetecilere deml§Ur ki: 
kılavuz kaWarak Antalyaya gön. "- lata.nbuldan Ankaraya gtder.-!k 
derildiler. hUkQmet merltezlle temaata bulunmak 
, Şehre girdikleri ıama.n 1509 ae. ve dlrektl!lcr almak Uzere geldirıı. 

ııcııl Nlsnnınm güzel bir gUnÜY" 1 Yarın Ankaraya hareket edeceğim. 
. . HUkQmet merkezinde dlSrt bet gUn 

dil; çarşıda gidıp gelen halk ara- • kalacağımı zannediyorum. 

ff ABER - Ak$3m Poetll81 26 - BtR.mCIKANUN - 19~ 

~ ·· ıı - b . ·~ :.r.a· er·· 
-~ 

• • •• #"" .. 

Matbuat Umum 
Müdürü 

Bugün Ankaraya avdet 
ediyor 

Din Basın Bf rllftlır· 
c!e mtldlr şereııne 

b1 r çar •erildi 
Şehrtml.T.de bulunan m&tbuat u· 

mum ınUdUrU Sellm Sarper ,ereflne, 
dtl.n, Baamblrllği mıntak& merkezinde 
bir çay tertip edllmlotlr. 
İatanbul vaU vo belediye relal ~tfl 

Kırdar ve emniyet mUdUrU Muutter 
Akalm.tD da lftlrak ettiği bu topl&ıı· 

tıd& matbuat umum mlldUrü Selim 
Sarper ile mu,avirlerlndcn Sen·er la 
l<Jt ve bum blrllfl mmtak& UNJ bu· 
lunmu~lardtr, 

Gazct.ecUer ,kendilerini alAkııdar e 
den meseleler etrafında umum mUdUr 
le hubihallcrde bulunınu ıar, vall Ue 
emniyet dlrcktörUnl\o faydalı mUta· 
lcalaraıdan da t.Utade etml§lordlr. 

Sellm Sarper, bu,-Un öJleden eoııra 
Anka.raya dC!necekUr. 

Bir tacir hakkında 
takibat yapılıyor 

Sirkecide Yenihan ' numarada Uı· 
ra.cat lflerlle upqan Moreno Aı.rt · 
rantının ver,-1 kaçakçılıfı yaptıfı ba· 
ber almmıı ve dUn yu:ıhancde yapı· 

lan arama aonunda be~1anname ver· 
mete ve ruml defter kullanmafa mec 
bur oldutu baldo bunl1U1 yapmadıtı 

görülmU§, hakkmda takibata b&1le.n 
nuştır. 

z 
Erzincan, Karahisar, 
Gümüşhane ve Orduda 
§iddetli sarsıntılar oldu 

Enlncan, ı:s(A.A.) - nu eabah aa 
at 1.3~ d~ ve 2,30 da bunı.da ol(!ukça 

r f.lddeUI 00 zel~le OlöllJftur. HüAi' 
yoktur. 

Ş. Karahlaar, 2:5 (A.A.) - Dlln &'9" 
ce iki buçukta Uç aanlye aUren olduk· 
ça şlddeut b'r yer ııanııntw hlaaedll 
aü§Ur. Ha.sar yoktur. 

GUmlbhane, ıA (A.A.) - Bugtl.ft 
saat lk:yl 23 ı;ege urada bc1' uniyt' 
eüren bJr aol.ulı olmu§tıır. Huar yok 
tur. 

Ordu, !3 (A.A,) - Ba ımbah 2,2~ 

te b ırada bir zcL-zele vukutıulınu;ıtur. 

Hoaar ):oktur. __ ,....()-_ 

ramvay 
ücretleri 

· Kıta farkı olmadan 
5 ve 7 kurut 

Tramvay'arda mevki farkııım .kal· 
dırılm&lı hususunda Uerlye ıUrUlen 

mUtalealar tetkik edilmlı, ılmdlllk 

böyle bir tekil.ıı tatbik edilmesinin IU· 
J1um.ııw: oldutu netıceıtne vanlml§tır. 

Bundan aonra tramvaylarda kıta 

tulu olmıyacaktır. Blrlnci mevki Ue 
seyahat edenler. noreye slderlerse git 
ainlcr, 1, lklııcldekller de ~ kurut bilet 
parur vereceklerdir. 

70 lhtıyarS duraktan 17 81 lAtvedll· 
ıniştir. 

Yağ, pirinç ve fasulyaya 
bugün fiyat konacak 

Bana karıı cephe almak ve mabalelet 
e mek lıtl5eaıer Milli Korunma 

lrananaaa ııre llarbal dllyeye verııecek 

Et üzerinde ihtikô.ıa kal
kışan 20 kasap yakalandı 

Bugiln öğleden sonr& fiyat olsun şehirde en az altı aylık ih
muraka.'ce komisyonu toplnna- tiyaca yetecek derecede sa.de ya
rak sade yağı, pirinç ve fasulye- ğı, fasulye ve pirinç stoku bu
ye narh koyacaktır. AJA.kndar lunduğu tesbit edilmittir. 
makamlar, narha karşı cephe ı 
lınak istiyenler bulunursa bu Diğer taraftan et fiyatlan da 
gibilerle şiddetle milcadele i~ bugün 10 kuruş ucuzlıyacaktrr. 
tedbirler almıelardlt'. Beyanna- Bu ucuzluı{un 3 gün evvel yapıl
melerinde bildirdikleri malları, ması icabetmekteydi. Bir kısım 
piyasaya çıkarmaktan imtina e- kasaplar buna rlayct etmişler, 
decek olanlar görüldUğü takdir- etmiycn kasaplar da adliyeye 
de derhal ihtikô.r suçu ile adli- j verilmişlerdir. Bunların adedi 
yeye verileceklerdir. Ne olursa yirmidir. 

Limanımıza yeni 
.vasılalar getirıliyor 

Aynca nakil ve cer 
vasıtaları da 
kiralanacak 

Bugün için bUtiln memleke
t.in Ualunil ve tahliye işinin en 
blıyiik siklc~ merkezini teşkil e
den 1.~anbul limanınm halen 
mevcut ve limanlar umum mü
dürlüğünUn elinde bulunan va
sıtalar ihtiyaca kafi gelmediğin-" 
den diğer limanlardaki vn.eıtalar 
limanımıza getirilmiye ba§
lanmıştır. İzriıirden celbolunan 
vasıtalardan sonra bUyilk ısat· 
lar da bu~n limanımı~ gcle
ce~tir. Fakat tutun bıınl rın ih· 
tiyaca yine k!fi gclmiyeceği an
ıa~ılmıştll'. 

Bunun için şehrimiroe tetkf
ltat yapan Münakale Ve!dli Cev
det Kerim f ncadayı İstanbul li
man hiZ"netlerinde c_:alıştmlmnk 
Uzere kira ile vasıta tutulması 
için limanlar ınnum mUdUrlil!;rU
ne mezuniyet vermiştir. 

İstanbul liman hizmetlerinde 
çalı~tırılm:ık Uzere mavna ve 
emsali va.sıtalarla ist~r.ıali ve 
motörlü cer va~ıtalan kiralana
caktır. E;;.er bu vasrta'ardan 
satmak istevenler bu ·ınursa -
bunlar matlup evsafta olmak 
şartlyle - satın alınacaktır. Bu 
satın alma işi icin de ica.beden 
tahs;sat verilmiştir. 
Diğer taraftan, 11man hizmet

lerinin makineleştirilmesi için 
bazı tesisat satın alınmıı;tır. Bu 
tesisat ica::eden yerlere on be~ 
gün içinde kurulacaktır. DUn, 
bunlarm montajına başlanmı§ -
tır. 

Dünkü ihraca"' 

Mehmet Akif 
Maaril Veklletl 
kabrıni yaptırıyor 

Cumartesi günü kabri 
ziyaret edilecek 

ÖntlmUZdekl cWD&rtui gtlDU. bUyük 
pir Jıdehmet A.kitiıl dOrdUncU öltun 
yıldönUmü olJuğundan baota edebiyat. 
fakültesi pro!uörlerinden Ali Nihat 
'raricuı oıuuğu haUe geııçler §lıirın E · 
dırnekapıdalu kabr..nı zı)atet edeccıt 

lerdtr. • 
JJ.aartf vek.Aletl bUyUklerlmlZiD ö 

ıum yıldöniiml rı.nde w11 aeMUtı bır lb 
Ulat yapılmasına karar verdtg1.ılden 

başka merMim yapılıxuyacak yalnız 
mezan ba~1nd.:ı. nutuklar aöylenecekUr 

U.nıverınte gençleri ~ kabrini 
yııptırmak Uure toplııwklıı.n pa~ ı 
M ~ X ~e ı ııd r • !J.aal'il 
vcktı.let1 de yekOnu doldurarak lsUkllı.l 
mıır§ı pJrlnin mezarını ona Ilı.yık bir 
§tkilde inşa ettirmeğe karar verml§ 
Ur. 

is .anbul .. Af na 
tels1zi 

Kelime başına alınacak 
ücretler tesbit edildi 

Ankaradan verilen bir habere söre, 
letanbul • SelAnlk telgraf lrtlbe.tında, 
Yunan arazisi dahilinde ahiren vu· 
kua gelen devamlı lrızalar dolayısUe 

lıtanbut • AUna aruında bir telııiz 
tesis! Yunan posta, Telgraf ve tele· 
fon idaresince latenllmloUr. 

İstanbul • Atln'l t.els~ lrUbe.tından 
geçirilecek ldi tel5ratlar için iki ldıı. • 

Hı .ırasında kararlaştırılan ücret vekil 
ter heyetince tasdik olunmuıtur. 

Ad1 telgrnflardan kelime bafm& Av
rupa TUrkiyeslnden Yunanl..ııtana çe· 
kilecek olıı.ııtara 26, Aııya Türkiyesin· 
den çekileceklere 82, Avrupa TUrkl· 

lıasq,ete 
--"12tılln~~~ 

Gülme/~ değil agiamak 
ı " , 
azım. 

F RANSAD deı'.<toraaıDJ "e. 
ren bir 1'iirk ;;enci rra.nsrı

cadaa pek l,yl dereoooe not aldıJ1 
halde, tttrk~ tmt:Uıanmda orta de· 
rooe al:ı.bilmJ§, (Doktora 1.uıtthJL 
nmda bir de yabancı dilden (JlıtJ· 
han ,artını~ Genclınh, bAŞP blt 
yabancı dil bllmcd1j:I için türlıoe.. 
den imtihan \'ermek anusunu gı;t.. 
termı,). 

Önce bir baı makalenin tere:& 
mcıd lstcncıı:;. Geııp yapıp ,·ti" 

mı,. Mfüıte-.rl.k Fransız profcsörtl 
sormu11: 

- •'.Efaull" tabiri neredeıt ıe. 
Urr .. 

~ı;~ie:. cevab alamayın~ llıİ 
ve etmıı: 

- Rnmcadan gelir, J>~ 1ıı9 
''Efendi" tablriDJa türk~old Jalr 
'ıhğı n~ir? . . . . 

l'lne oevab yok. 
ımıstc~r :f.<: 
- Çettblcllr. ''ÇaJah" dan g~ 

Ur. Allaha merbnt hıı.liık hlr n(\şll1 
dcnıeJdlr. 

Söylend.Jğlne göre, genc.!JJ1lı 
baş maim.le t~rcemesinl iyi ysptığı 
lctndlr ki orta dereceyi wu:an'' 

bflmt'-
Bu gencin mcm.lel<etirnb:ileld l1JI 

tlha.nl:ırmda pek fyf derece kııt:tll' 
dığt da ,·erilen mııHimat aJ'tl!iıJJ· 
da.dır~ 

Yabancı dilden pek iyi der('(" 

alan ~ç, onta.rm -.uzgecile ıııt' 
dili turlı~rdcn orta alabilnılşsc "11• 

~{' 

bahat bn dereee;\1 alan g CJIÇ• 
değll. doğnıclan do~ruya blzılt-<lJr. 

Buna ~lmememlr,, fakat ıığl"' 
mamız truun. 

Dilenci gazetesi 

O•• GRENIYORUZ ki Peştedc {ıit 
dllcncl :;ızetesJ foJcrar ıı,tL 

1&1'8. bı~lamı~. Valttlle R115y:ıd• 
ve Lonılra<la go.zetelc r no;:ret. 
ml , FrunMda bir mecmua çıt;ar 

m~ct• hnı,ıer. 

Acaba bizde de var mıydı ,-e 
var mı? dlye netfceı6h bir merıJ" 
kapildmı. 

- . 

Romanya ile yeni bir 
anla§ma yapıldı 

1 Geçenlerde Romnnyaya giden petrO 
limited müdUrU Sedat Kıı.ntoğlu §t11' 
r 'ml!'A dönmU§tUr. Romanyad!Ul ıs' 
b n ton benzin ve petrol almak ve 11111 

kabil nde Türk mo.lı vermek esası use· 
rinde bir anls§ına yapılıJU§tır. 

o- --
Yunan askerlerine noel 

hediyesi 
Yunan as'l<erler!ne İstanbul kadlJI' 

1armın noel hediyesi olarak gönderile' 
~k ıekerlertn lk'ncl parttsı de bugilll 
yola çıkacaktır. Bu iklncl parti de 
4000 kutu ıekerdlr • -----------------

rrausada Noel 
ne su geçti 1 DUn oehrimizde 2SO bin liralık tU· 

tun, a bin kilo gra vyar peyniri olmak 
Uzere 4:50 bin liralık ihracat yapılrnıı· yeslnden Yunan adalarına 31 ve Aaya Marsilya, 25 ( A.A.) - Jta• 
tır. 

DUn tnglltereden otomobil 
ve daha birÇi>k ~ya gelmiştir. 

Tllrklyesinden Yunan adalarına keli· 1 vas: 
tA.l!ltlğl ı me b&fma 37 aıt.ın frank aanUml Uo· Birçok yiyecek maddeleri ta.!1" 

ret almacaktır. dldata tabi tutulmuş olduğu fı;ırl 
s."llda korkulu b:r hava seziliyordu. j 

Oruç Reis liman dakl han !ardan ~!!!!!:~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" 

bir:ne indi. Maksadı Kapıcıba§ı ı' 

dUn gece Marsilya lokanta ve 
kahvelerinde pek az reve}')'°n 

Piyale beyi görmek, şch1.ade Kor. yeni Sabah 
kutun ynrdımını kn.zruımak, bir • H:l.ııaj1n Cahıt Yalçın, "Balkan me· 
g emi almak ve yeniden dcnizlPre 1 aclelerlndc bir Türk t t"ZI., ba§lıklı 

.tarı mıı.kıuıı .ın.:n tıugun aıtıncıamı 
nçılmaktı: çUnkU şehzade Korkut ı yazmııtır. 
edebiyat kadıır dcnl.zcillğ ııı de kıy. Muharrir, Blllkanh\rda ıİkA.yetçi o· 

met veren, gemlcilerı bimaye e::- lnıı ı:evlettn yalnız Bulgartatnıı oldu· 
den bir a1amdı. fuııu, halbuki Balkanlarda T•lrldcr!n, 

o zaman elli ynşlarmda bulu _ Yunıı.nlılarm ve Yugoılavların da bil· 
yük h Jlytuura Jtapılablleceklerlnl, 

nan bu halCık ve iYi k31pli ~ hz'I. ı ·rurkl.rt ı Bııll,ıın yc.rımad Qındakl ht 
denin lkl gUn evvel Mısıra gitti. kl.rnly Uer!nın haUrııLı pcı< yeni ol· 
ğlnl, oradan da hac için Mekkeye duğunu ve Bulgaristanda yuvn.rlak 
gideceğini öğrenince çok Cf.111 ııı- 11llroıntn bir mllyon 'rtirk bulunduğu· 
kıldı. Seyahatinin asıl sebebinin nu, Yunanlstanm dA tekrar Blza.nıı 
de tstanbulda yeniçerilerin ,ehza- saltanalfnı dU~Unebllecegını, Yu.;oa-

Javyıı bUtllıi Bulgarlatanı yutarak Bal 
de SelimJ baba.sı Beynzıdın yerine kanlarda btlyUk bir Slav kUUesl vU-
tahta çıkannallln ihtimali .olduğu. cude getirmek va Balkan hegemonya· 
nu öğreneli. ŞehzadP. Korkut eğer ıuu ele geçirmek LsUyebllece(;lni, fıs· 

kardeşi Sellin pa.d şah olur8a idam kat bu Uç d~vleUn hiçbirinin böyle 

,edileeeğinl dllşilnmllş, amcası Cem. hayal ~inde kO§m&k Jlbi gW.llnç 
•ultanm yaptlğı gibi yaprruşti. ve hatAlı bir il.ya.sete y&D&fm&dlkla· 

ruı, clllkla b\1.g'ünkU alyıuıl vu:lyet 
Karadan M'rlll1iye g~tm mfun. w rea.ııteJ,1 gl:!ztlııUnde tu•arak rahat 

kllndU; takat. ~k uuı.l:tı; kara ve mUstakll yqa.mak J.ıııt.ııilildvınl k&y 

Yolculuğunun en kıaaaı bile bu l det.mekı.clir. • ... 

zere bir ofis lhdıı..ııı dllfUnWdUğünU ba· yapılmıştır. 
hls mevzuu yaparak Avrupa harbinin P ARİSTE al 
ticaret teklllerindc yaptığı tesir ve deg-t P.ari8, f5 ( A..A.) - Paris h • 
§lkllklert anlatmakta ve mal getirmek ı !u dün gece saat iki 'buçuğa }<fi." 
rnUıkWltı ııe bwıdan doğan lhUkAr dar Noeli teait etmiştir. Knhve· 
temayUllerlni !Jaret ederek diyor ki: ler ve lokantalar ancak bu saat· 

Muharrir, Balkan devletleri için ay· kabetten kurtuıacaklarmı ıOylUyor ve te kapanmıştır. Büyük caddeler, 
rı ayrı kaldıkça rahat ve mllstaltil yazıs1nı şöyle bitiriyor: "!tte devletin lthaJAt.a alt ı.,ıerle a· dondurucu bir soğuğa rağıne!l 
yaşamak imkO.nı olmadığını, bunların "Ba harı, biter tıtınez, bu lttlfnk !~dar ol.maAı bu vaziyetin bir neti· gayet kalabalıktı. Her sene ol· 
kUçUklUğ1.1, birihlrlerllf' samimi auret· Türkiye ile \'umınlstan arasrnıJa en ce11ldJr. Devlet naad butday, arpa. duğu gibi bu sene de SOıkaJciat: 
te anlaşınamn.ıan buraya bUyUk dev· tabli bir b.arcket gibi, kendi keııdlU· (>8muk' vesaire g1bl zirai mahsullerin ı da, Noel ve Yılbaşı hcdiyelefl 
lctlerın !ura ve tamalannı ç1ıkUğtnl ğlnJen açmıt bir çiçek gibi, fille çıka· mfüJtatısWerlnl korumak için toprak satan küçük barakalar kUrt1l• 
ve neticede Balka.ıı topra.k!Arınuı muh cııktır Umldlnd,.ylm. l'uıoıla~·a ve mahsulleri ofisi vaeıtaalle lc.abmJa muştur. 

telif ve.zıt cereyanlar &!tında çiğnen· Arnın·ı.ıtluk için de bu lttltakı pek ta· hazineden fedal<Adık ederek mal aatm 1 
mek tehlikeelne marwı kaldığmr (fa· bll ve zıanırl görmekteyim. Bulprls- almak 1181Ahlyetlnl almıt be ve bu .... 1 oı• n A ID 
ret ederek diyor ki: tan rene ınat ederse. artlk keudısı lı\lııyettnı ıcabmda tatbik cı edlyonıa um, OaD --''Bam.an devletler! k0Ia7 blr eU\Ar bilir. Çünku dediğim tarzda bir Ba.l- pl)'tl.IBda lhtlkir menuu olma!!ı mtıh· 
halinden çıkmadıkça Bafüanlar Uwrln kan lWfakı tablatl etY:ıdan llert gelen t.cmel olan, yahut mevcudu tllkenılltf Denizli mebU.stl ve Haldkat. arıı-~· 
dckl l"ltlll eml'll,.rt ortadan katlta· bl.r zarurettir, behemehal teı;ekkW e- için hıırlçten getl.rUmealne bll.yUk bir onnızm ~mubarrlr1 Necip Ali J{Ü' 

maı.. Ba hal•lkato iman etmeli ve ona decektlr; etmez.le Balkanlar kalnuya· r..anıret ve ihtiyaç ~en maddele- çUka'ıı.ın bir müddettir rahataıs oı.z! 
göre bir hattı barekM k&rarl&§tı.--ma· taktır . ., rt du gene lrabmd& devlet ıe,llllA.tlan 1 babası Ali KUçilka'nrn Denizlide vefşt 

Muha.rrtr bundan aonra ''Balka.n· Vakıf bllecckUr. · Alt KUçUka Denizlinin değeri\. a.ıı· 
lıdtr.,, ,·a•ntA&Ue pUrtp ınemlekette •ttıra· 1 eWği tee98Urle haber almmıotır• 

1ar blltün Balkanlılarmdn'., eauı O::e· Amn TJı. "Beynelmilel ticarette in· HUll.a devlet bundan eonra hem cenap bir sima.siydi. Vetatı zaytattan· 
rt::4• kurula.cg'lc bir Balka:l blrliğinfr. kllAp,, "M1l1kh makale&iiıde, lthal!t harlcl wı bom dahW t!oaret (f)erl Ue 1 dır. 
nHıl olmıı.at 1bmıge1 :1l~n1 a.nl8tıı.rak bt: lilderlnln vazlyeUcrinl yeniden ta· meos;ul otabUeeddi.P. Bu aul'()Ue "deY. Kendl.ıılne rahmııt diler. wz mobil 
bu t.akdlrde bUyUk devleUerin da Bal· · ytn tçlıJ hUJrQıne~e yapılan tetkUderi let Uaareı )'&pamar., .Ual aı1lk taru. tumuza ve &lleatne tui,r ~ bU 
k&.Dlarda nutws ab1lıt olmak lçl.Q ,.. .,. ltbalt.tta Dl.mil J'Qlll o)'D&IQ&k 11· · ~ bendir,. d1rld-.. 

• 
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ltiı.=rı yer V AKIT matbaası 

Dili 
IP.lllllllllilllllllll 

an yanın 
era&;ayı tehdidi ı 

~kü harpte Amcrikımın 
'Viı~ı ve oynıyacağı rol ün e

~ 1Yeti malCtm. Şimdiki hal
rıe.-şik Amerrka muazzam 
1Yle harp terazisinin ln
:e kefesine yüklenmekte: 
Cu itiliarla Amerikanın ha-
tı nasıl gördüğünü müta-

M 
"llle.i, vaziyet hakkında tc-
.ıt için faydalıdır. Bu ~c-
Anıerikan gazetelerinin 

l'atına şöyle bir göz gez
~·i faydalı buluyoruz . 

''!iliz ajansına göre, ;\ev
lierald gnzetesi, Amerikan 
~arında bulunan mihver ,, . 
•• ?'ine ait geıni!cr hakkın· 
Alman tehdıdini çocukca 
a~ladır. ''Bununla beraber, 
~hdidin ihtiva ettiği baka-
• ·r. Bu infüıli, nazi Alman

klunda Birleşik Amerika 
"eri ahalisi tarafından bes
\ ' esasen kiı.fi derecede 
'• olan infiali !büsbütün ar
ll'. Bu infiali, nazi .Aılman

~ kullandığı metodJar do
liıAur. 
;ız;ıer. bugüne kadar, ken· 
" müdafaaya muktedir ol-
ı kü!'ük milletlere hücum 
~. bu. sebepledir ki diplo
ti.ni. bili:bütün ba~ka bir 
lt.. bulunan milletlerin 

s·! ... riyJe konı.;::abilecek 
., ~·eye çtlmrmnyı ihmal et
t ·er Ribi:eıtrop bu meal
t tıiı. 'ü 1mt vermış olsaydı, 

:'ni bir iddia olabilirdi ve 
~dirde Alman hükfımeti. 
'" Vererek tehditlerini ge

'I '•ak rnecburiyctindc kalırdı. 

' lle:ıeleyi, boş tehditlerle 
'eli bir propaganda tecrü

öl.-..leı;tirece..< birçok deliller 
. r. Berlinin fikrince, bu 

"t Ameril:ayı o derece 
bir hcle gctiretekti ki, 

<t Amerika devletleri ha
lr.enfa2tlcrini tamamiyle 
ı-~k.b.rdı. 

~nyanın Amerikaya harp 
r-~ ~ine imkan olmadığını 
~~~. Zira bu hareket nazi

• bir şey kazandıramaz, 
~ · s her şeyi ka) bettirir. 

o{ lleviden bir Lehdit kar~ı
-a. lllutav~ıt bir Amerikan 
~aşının gö::;tercccği ilk ak
ll:eı. Amerika limanlarında 
~:ı.n bütün mihver geınileri
~~U:adere edilerek derhal 
tereye teslimini istemekten 

~lir.'• 
,ald Tribune gazetesinin 
1 muharriri Binbaşı Eliot 

"l' ki· . 
~u~;

, cı<uı ibiz imalat sahasında 
it b" ır meydan muhare~i 

Sabık Kral 
~~AROL 

Jspanya hariciye 
nazırının bayatını 

kortarmıştı 

Şimdi sabık kral bu 
nazırın emrile o telde 

nezaret altında .. 
l.ondra, 2J (.\ .A.J - Rciyter: 
Romanyanın sabık Londra ~lçlsı 

ve lıUr Romanya hareket! reisı §U 

beyanatta bulunmuştur: 
Sabık kral Karoliln hayatının teh· 

Ukcde olduğunu gösteren ciddi Si'. 

bepler olduğuna kanlim. Bcıllnin tnz. 
ylki ile hareket eden bpanya harici. 
ye ne.zırı B. Serrano Sunerln emriyle 
sabık kral, halen Se\'illedc bir otel. 
de mevkut bulundurulmakln ve hıc;_ 

bir yere gidememektedir. 
Hilr Romanya hareketinın 88bık 

kral Karol ile hiçbir münıuıebeti ol
madı~ını sarahaten beyan Hmek ıs. 

terim. Esasen keııdisl ile doğrudan 

doğruya. hiçbir mUna~ebet de idame 
etmiyorum. LA kin aldığımı;ı haber_ 
ler itlmada §ayan nıenbalardan gel· 
mektedlr. 

Şahsi hürriyete haksız ol:ırak in. 
dirilen bu darbeyi protuto ediyorum 
Sonra şunu hatırlatmak isterim ki 
B. Serrano Suner hayatını eski kra. 
Karole medyundur. Fillıaklkıı lspa.nyn 
dahil! harbi esnasuıdıı. bugünkü 1s. 
panyol hariciye nıızırı Madritteki Ro
manya elçiliğine iltica etol§ ve Bar. 
celone htikiımetlnin musirrane talep. 
lerine rağ"men Karo! kcn<llsinln tcs . 
Um ec:ilme!ılnc mani olmuştur. Eğer 

kral Karo!, B. Suner1 teslim etmiş 

olsaydı, lspanya hariciye nazın bu _ 
gün hayatta olmıyacnktı. 

Bugün kralm Portekize s-ıtmek U. 
zer.-, İspanyadan ayrılmaııma müsa
ade ebnemek IÇin hiçbir aebep yok.. 
tur. Kral, harp dC\·am ettiği mUd. 
detçe, myuete kanşmıyacağma dair 
~z vernıi§ bulunmıı.ktadır. 

Buna rağ'men tspıınyol hllk0mı>t1, 

ltendlsinin yerindF"n kımıldama~ml\ 

bile mUsaade etm,.mcktcdir 

~] 
• Londra, 25 (A.A.) - Madenciler 

birliği reisi Laulher, yeni seneden 1· 
tibaren lngilteredeki bUtUn maden 
işc;i.lerinin ha.yat pahalılığmı karşıla· 

mak Uzcre gündeliklerine G pencc 
zam edilecc~i blldirn1l~tir. 

• Berlin, 25 {A.A.) - D.N.B. BU· 

tun Alman askeı1 kuvveUeri başku· 

mandanı Hitler, gec;en ııcne olduıtu 

gibi bu sene de Noeli garp cepheıııin· 

deki a.'!kerleri ve amelesi aral'ında 

gcçirmi§tir. 
• Tanca, 25 (A.A .l - Stefani, No· 

el mUnaaebetile İspanya hn.riciye na
zın Serrane Suneıiıı Tancayı ziyaret 
edeceıti haber verilmektedir. 

* Sofya, 25 ( A.A. l - B11lga.r 
19H sem.!8İ bUtçe Jlylha.aı <hin 
mebuı<an meclisine verllml§tlr. Bu il 
yiha ıo milyar 95 milyon 922 le\"nya 
ballğ olmaktadır. 'Maliye naz1r1 OJI· 
lo!, bu mUna~ebctle mebu'3.n n:r.c.ı · 

sinde Bulı;aristanm mali ve iktıs;;dı 

vaziyeti hakkında uzun bf"yanatta \;u 
lunmuştur. 

• Londra, 25 (A.A.) - Harbiye ne 
zaretı, Kannda hUkumetile. yavı· n 
bir anlaşma mucibince İnglltercd ~ lm 
Kanada kolorduRtı teşkil euılr,1,.;iı11 

bildirmektedir. 

ROMAXDAN' ÖXCE BiRKAÇ 

SÜZ 
Değerli okuyuculanm ! Tannna. 

dığım bir kadının iç yüzünü çırıl. 

çıplak gözlerinizin önilne serdi-
ğim için beni mazur görilnüz. Bir 
tesadüfün elime geçirdiği bu def
terin sahibi de baruı elbet Allah 

·~oru.. Çilnk" •• I ·ıt · . ... u ngı erenın razı olsun senden demiyecektir. 
<ı·~ kay!betmemesi Amerika ikinci bir te~adüfün bizi tekıar 
. ~~.Yati bir ehemmiyeti haiz- karşı kaı-;:ıya getirmemesini te. 

1ıirn de bu meydan mu- menni ederim. Çünkü ben bu tn. 
~~-. d .. ını kaybetmememiz la- mmadığrm kadmı, gizli hayatmm 

1ıı. tr. İngiltere meydan muha- bütün ayıp ve günahlarile, ruhu
• ~e gelince, bu sahadaki nun mahrem garnhetlerilP mey. 

'~timiz nakliye işidir. Bu- d:ınıt koyuyorum. 
~ rnt derecede yardım etme- Şimdiye kadar bir~aç roman 
lı Limanlarımızda Alman yazdım. Fakat bunlar hep hayalin 
~ l'laı, varsa bunlan derhal kurduğu İspanya şatolarıydı. Hal. 
1 !'tıeydanma göndermeliyiz. buki ben bir kadının veya bir er. 
lfku düvelden bahseden kır- keğin olgun ,.~ gizli h'.lyatmı ol· 

~~<!Cilerin sözleri veya. müş- ı duğu gibi y:ızm~ı ne-karlar i.zter
~ ~ d'i~anın tehditleri bizi dbn. Sokaklarda, npurla.rda v t 

l"~!da durdt•rmnmalıdır." ~Pmalıırda gördUğinn ~ ._.~_ 
rin siyah gözlere, eü?.gün ve hul-

SEKRET ER yalı eli &özlere, keskin Jfl}tlı, al· 

H A B E R - Akşam Posta~ 

Çörçilın nutku 
italyanlara 
dağıtıld ı 

Loıırlra. 25 ( A.A..) - Çörçil 
tarafından İtah'an milletine hi· 
taben sövlenen" nutuk I..ondra
da siyasi mahfellerde olduğu 
kadar bitaraf diplomatik mah
fellerde de İngiliz diplomasisi 
tarafından gösterilen faaliyetin 
eı:;aslı bir tezahürü mahiyetin
de telakki edilmektedir. 

ınqif iz Krallnın 
Nnel mesajı : 
Vahim bit 

1-uhranz 
atlatmış 

bulunuyoruz 
Zaler yolunrla saı 
ıaj. a~ız ve sulh~ 

ci o~ru )Ol CI( ötiafi !.. 

Çörçil tarafından ı:.öylenecek 
nutkun mevzuu kasden biiyi.ik 
bir ihtimamla gizli tutulmuş \'e 
ln~ilizce olarak saat 21 de res
men söylenmeden evvel İtalyan IA>ndra, 2.3 (A.A.) - Noel nıı. 
halkına İtalyanca olarak dağı- 1 nasebetile, radyoda, biltün Britan 
tılması için bütiin tedbirler alın- ! ya imparatorluğu ahali.<ıinn bl.r me
nmıtı. Bu nutkun geniş mikyas- 1 snj okuyan kral altıncı jorj, CT.
ta vavılmasmm temini için de 1 cümle demiştir ki: 
icabeden diğer bütün tedbirler 1 '"Sulh g_llıılerinde, noel bayrarnr 
alınmıştır. Alakadar İn~iliz ser- ı genç, ihtiyar, hepimizi yuvalan. 
vislerinin bu işte tama.."Tliyle mu- 1 mızda toplıyan ve bu bayramı hu· 
vaffak oldukları muhakkaktır. zur ve saadet i~inde ya~tan bir 
Çünkü ltalya, cevap vermek için :ı. dır. Bu bayram, her şc~in iis· 
bir gün bile kaybetmeği mm·a- tünde ol.arak çocukla.rm bayrarnı
fık görmemiş ve Roma radyoeu- dır. Elnın.D ki hepimiz, nerelerı.le 
na lng'iliz Başvekili tarafından bulunurlarsa bulunsunlar, bugil
!\lusoÜni aleyhinde serdedilen niln bütün çocuklarımıza mc.<:ut 
ağır iddianameyi reddetmek gi- bir gün olmasını temin .icin Plimlz
bi mü.cıkül bir vazife verilmiştir. dPn gelen her şeyi yapacağyz. 

ltalvan milletine bu suretle Haı·p, diğer bir çok kederler ara· 
hitap ·etmekle Çörçil, böyle bir ıimd.a ayrılık hüznün~. de her tara· 
nutkun lüzumunu isbnt eden ra- rı: )aymaktadır. Bugun ordularda, 
porlara mı istinat etmekteydi?. rger ~elmeğe cesaret edeb~lirse, 
H er halde evet. Çünkü İtalya- ~~hacım~ mukavemet edebılmek 
dan Londraya gelen lbir~k ra- 1~ın be~!ıyen veya karanlrk d~niz· 
porlar. ltalyan milletinin fa.'iist 1 1 :.ı-de. nobet t~t~ v: yahut Lıbya 
rejiminin mensuplarına ve u- çollcr-~de maglup duı;manı kovalı-

11 · k "tt'k -f-n b'r 1 yan bır çokları, bu anda kendi yu. su erme arşı gı ı çe aı ...,,n ı 1 rm.d uzak 
f 'zh tt" W• • b .. va a an ·ta. bulunuvorlar. 

ne ret ı ar e ıgını. u muna· Bir "Ok aile oca.kl • kk _ 
f t ·· ··nd ba arbe<l 1 ,. an, muva a 
ere w yuzu. ~n zan. e er ten da.ğylmı:, bir variyettedir, !n· 
çıktıgmr bıldirmektedirler. . giliz çocukları, bugün, Kanadada, 
A~ı ~porlarda 'hükfunetin Avustralya.da, Yeni Zelandada ve· 

gadr_ıne ugrayan şefl~re ~arşı ya cenubi Afrikada yaşıyorlar. 
ve 'bılhassa Badoglıo ya karşı Çünkü Britanya milletleri camia· 
halvkm scrnpati göstermekte ol- smm biltUn efradı yalnız, bir kere 
dllb'll ve Tarantodwa, Arnavu~- dnha ihtiyaç saatinde, anavatıuım 
Iukta ve Mrsırda ugra.nılan hezı· imdadnıa koşmakla. iktifa etme. 
metler yavaş yavaş me~daı:a mi'}leT', fakat impa.:rat~luğun bü • 
çıktıktan sonra pe!t menfi bir tün milletleri, kendi ·ev~rinlıı ka· 
tesir lbıraktrkları z.ikredilmektt-- pt]armr !:OCulı:larİmrza açarak onla· 
dir. n :harp tehllkeskıden muun bulun· 

Bundan ba.,,~a ttalyadan ~ durmağa çalışmışlu<lll'. 
bil'Ç(\'k ha'berlerde Alman aleyh· Amen1ı:adA dıı. pek çok dostu. 
tart hi&>iyatm zail olmadrğı bil- muzla oömert ve dürüst insanla.mı 
dirilmektedir. Filhakika mih- kurduğu bir çok teşkilat we hu· 
ver s iyasetini te-rvi~ edenler bi- dutsuz bir yardım temin ebnek için 
le İtalyan muvaffa.kıyet!:.i:.:lik· çalı,.qynakta ve i~i kalpli iMıuılar 
leri k~ısmda Almanlsrm ta- QOCuklarnnmn bir çoğuna, harbin 
mamiyle lakayt kalmalarından sonunıı kadar ihtimamla bakmak 
ve ciddi bir ynrdmıda hulunma- işini üzerlerin<> almış bulunmakta· 
malarından Şikayet etmektedir· drrlar. Bunlardan daha fazla çocuk 
Jer.. da İngilterede, kendi evlerinden 

Alman milletine l:arşı gerek daha emin yerlere nakledilmiş bu· 
r:ıdyo, gerekse ris::ılelcr da~ht • lunrnakt.adır. 
mak suretiyle hakii;:atin blldi - Anavatanda ve ecnebi memle
rilmesi usulünü faydasız bula • ketlerde analarından, babalarmdan 
rak tenkit edenler bile Çörcilin ayrılmış bulunanlarh onları hayır. 
faydalı :bir harekette bnlundu - hnhan" hir ııurette misafir edenle· 
cunu, herl:esten evvel ka'bul et- re ve bütün dostlarma, onları ııe· 
0 ,·enlPrle onlardan biri olarak ev-
mişlerdir. _

0
_ !erinde yalnrzca. kalan akrabalan· 

na. bıı rnuazT.cz adada. yaşryan 
herke" namına noelin getirebilece· 
ği bütün sa.adeti temenni ederim. 

F ransada lağvedilen 
beledıye meclisleri Yeni senenin bizi zafere ve da· 

ha. mesut noel günlerine kavuş-
Y~i. 25 ( A .A,)- Dahiliye ncza. turmaııım ve gelecek seneler hf'r-

~U·ıın emrile 19 belediye mec:lsinln kesin aile ocaf!rnada yeniden top· 
ı;ığ'vl'dilPCeğl ve 6 belediye ı-eisint1 larma.cıını temin etmesini dileıim. 
a?.l"dileceği bildirilmektedir. Söylen Buradald ve bütün dünyadaki 
el :}ine ı:öre bu tedbirlerin Alını.ıasınn dahıı ynı;h insanlara hitap ederek 
~~bcb hllk(lmet aleyhine bazı hareket· diyec2ğim ki g~en harp esnMm-
1,,r<lc balunulmuş veya idaıi aciz gös· da en @zide g"nçliğimiz helAk ol
tcrilıni'1 olmasıdır. du ve knlanlar harbi pek az tanı-

Tramvaylara ftç 
kapı razım 

G E<,:.Jtş Z!ım:rn olur ki 113.~·ıli 
<ihan ıte:'.;er" ıfoı :n. ~·o:, 

şiıl.iir 1ı;,, e ... :,ı ıamr.nları :ır~ı;ıul. 

de)'.:,'il, ~ı;~ il' na..,ıl ~oyl'c'm1I~ ıi •nw!.: 

lı;in lır.ı:•m111 tılle ~·c\ inıı.', ııi) P. 

tinılP ıl<'i;-ili.r.. Fakat hr.:yetın hnı 

"afh:ıl:ı rın<la, un11H11~m111 lı:vı 

şe~Jer \:\r ki onlan aramıunal• {''

ilen ı::clıııi~or: Trannl'.~lar ... 
Iic•ı ı imi' hl\tırl:ırıl'. Bir ıaman

lnr, hrnlnr cla'-a pel• C:"k ıkğil, 

·li\'1 h · .. ı<r:ı"' C\\ el, tr:l~Yn~ le; 

k:ıpıl ı.-ının il.i-.lnin bhd:!n ac;ık bu 

'un iu. ulm .•• ı hir hi.di"e olmu.,hı. 

Rl'na bunu, ıl:ıha ~·in tmm\'.:l~ · 
ıl:ı ~~"n hlr konu!:ma hatırlattı. 

noc.taınla kapının lç l\t)tmınıfa "· 

yakta ılutıı.'ortu. Kapı J::ıpalı. B.'l 
na kapı orta.,ında'.<i ~ılır kapanır 

1 ;~~~~.:.::·:ij ::.::ri .::""-
- E\·et!.. 
- Bunun burad11 i~i ne'? 
- Kapı a.ı;rlma~ma lü7um kal · 

madan ıJışe.nla duranlara hil<>t 

verf'bilmpk için. Hani ceN'yan yap 
mnsın, a rahaılnkiler hıt'-tal:mma. 

ttmlar! .. di~·e. 

Doı.tum bunu nercdt>n blli~·ormu. 
şum ı::ibJ ;vil'l'iinıe baktı. 

drlar. Bu defa hepimiz birden ilk 
safta ve tehlikenin ortasında bu· 
lunuyoruz ve eminim ki içimizde en 
yaşlı olanlar da vatiyı:tin böyle ol
mMmdan dolayı iftihar duyma~ -
tadır. 

Şmrn unutmn~,nız: Harp, her -
kf'si biribirind~n ayırmakla bera -
ber yeni bir brrl)k vücude getirir ki 
bu birliği doğuran, istiyerek kııbul 
edilmiş müşterek tehlilı:cler ve 
mü.~terck rr.tıraplardrr. Zahmet 
karş?S111da i~i ark:ı.Wu; ve iyi kom· 
şu olmak fırsatı, ırivil halka veri
len en gU:ııel fırsattır. Mahrumi
yetlc\·e vıe 11tkmtılara ıı.zlm ve ne
şe ile ka.?"Şı koymak suretile ken
dilerine terettüp eden vuife~i ya
pan siviller, aynı ?.amanda, harbi 
kazanmaları için, muhariplere yar
dnn etmektedirler. 

Bu 90n aylar 7.arfrnda, 1ngilte
rede basanı. uğrayan bir çok .,.e· 
birleri ve felaket kıırşısmda hal
kın göstC'rdiği metaneti bizzat gör· 
düm. Cihana ilan edebilirim ki 
hepsi de ırklarma ve milletlerine 
mMsubiyetl~ ifühar etmektedir. 
Her tarafta yeni ve muhtc~<'M bir 
arkadıı.şhk zihniyetinin, feı:..:.ct Ol'
tnsmda yükselme~{te olduğunu 
gördiinı. Kezalik her yerde, yiikle. 
ri paylaşmaka için samimi bir ar· 
zuya şahit oldum. Bütün bu ıztı

raplardan yeni bir ahenk do~u~· 
tur. Bunu ileride de muhafaza et· 
meliyiz. 

Sonuna kadAr dayanıp da zafeıi 
kazandı;mıız 7.aman noel gür.teri 
yeniden sa<lrt ~'lleri oltacakt1r. 
O zaman lıUı:niinivet, dünvaya ye. 
niden ~('lmiş bulur:'lcaktır. Bııgıin 
hepimızi bağlrvan Rzimkıir ruhu 
muhafaza ~tmE'k mecburl~ etinde· 
yiz. Hayatımızda bu ruha iiıtivacı· 

mrz olacaktu. Rrkrk. kı:a ·lı~. hepi· 
ntiz, ve diinya milletleri :ı:ra.<ımda 

her milletten t'nzla, hu nıh~ muh· 

AŞKIN MANASI 
- 1 Yazan: NEZİHE MUHİDDiN 

tın hareli mavi gözlere ne d•'rin 
bir tecessüsle bak:ır ve onların 

ardındaki meçhul alemleri sezme
ği nekadar isterdim. İşte ummadı. 
ğrm bir tesadüf önüme harikulade 
e.srar dolu hir hay:ı.tm ııa!rfalannı 

a~tI: 

Geçen hafta bir pazar günti i. 
neceğim i.staı::yonda tı-~n teva!<.!rnf 
etmeden bir dakika önce aıknma 
bıraktığım çantamı ara.<ıtmrken 

kııdüe kannpenin aralığmdan eli· 
mc k:-..tı bir şey do~.undu. Derhal 
çekip bal:ton. Eu, maroken deı ı 

kaplı kalm bir dı:-fterdi. tık dü~Un
eey'• on" k,,,, d1iltta~ 'Pf.-nnf!4t C 
çin knnıldarken ellerim bu defte. 

riıı. IBt ea.yfaemı çe~ tl'fJn du· 

runcaya kadar beş aitı 

okumuştum. 

sayfa.<ıını 

Vagonun b3Sa.Illaklaı-nu atlarken 
defteri kondüktöre vermek fikri 
yerine. benden 3·:5 dak)ka önce 
ı\yni kadife kanapede oturmuş o
lan v~ kendisiyle meşgul olmayı 

hir dilşünmediğim kumral bir ka
dının hayale benziyen düzgün ve 
ince profili hatırama yerlesti. 

x. ~ı. 

- O K..\DIXr.\ DEFTERİ 

hMl 1!'J'1Yll~!!.d1TTI. lh ~~e yııtıı. 

ğnnda kendimi büsbütün yabancı 

~; bu ta.nta.nıab, ... Mil • 

gin. lm yumş ık yatak bana ko· 
camdan kAldı. yıllardır ayn yaşa
dığım kornmdım. Onun Y"ri boş 

kal•Jı;::mdanbcri Pb•~tli a~kın hulya_ 
ların9. mahrem oldu. Her ~r<:e 

onun ılık ı>oam.inııyelinr !'!Okulnrak 
hazan çok tatlı. hazan ı;ok acr ve 
ı!o;tJraplı rilyalara d:?.IJım. Faknt 
her zaman müşfik bir gö~ilsten 

duyulan teselli~; bana tattıran ya. 
tağmı bu gece heni yadırgadı. Ona 
vücurluMdan hararet !!indireme -
dim. Orıun beyaz ve serin nescı 

beni üşüttü. Cildimı> görUnmez di
lreltt b&byonn .. rtıl b;zaadraı . 

'el'.! gw:o )-atağım bent bağnna 
yaslandırmak istemedi. Belki hak. 
kı vardı, ÇUnldl ben bu ıece 

3 

- Demek en hlli)·ordun, dedi. 
r.unıı ben daha dün öğrındim, O. 

nu da ""'ı.ı, larihinj bile bilmedi
i:,'im bir ~nzt>tl'ılen. O da neredl.'n 

ç•J,mıo; lıilınrm. Z::ımr.nf:.ı. "'ar'amu, 
lıir ga?:Cte t;İİl'Ülllt' i!i5ti. ı:lirnfl a. 

Jııı h~l.tnn. F.\ irdiın, ÇP\irtlim. 

ı;:;ıii·n e l:lr rı1'rıı ilbti. Okuyup 

1.ı ;t.ıtım \" hir h:ı.' li ılii<;iintlüm. :"\141 *· r ne ::ilnlt-r ) a-:arıu!!ı": . :'\ c ren · 
net ı;!IJi «iin!t•r ı'c f:ırl.ma 'arnıL 

ını-:ı.r., \ alnız f:ırl.ıııa 'anruımış 

ıl ı>~il, o ~iiıı?rılıı kı~ ·nırtirl dl> hll. 
nıf'mi«i 1. (i:\ı{'tclcrlmiı: •'Efen. 

ılim, bu lus biiniinde tnmYa~·la!"!'lt 
i 1<i kııpı"'ı hirılen açık bır:ı:.ıhr mı? 

r.nnlnrın knpatılraao;ını 'atın.'\nla

ra ~ üklctnıf'I\ dnğnı mll'ltır. Şun. 

l'lrrf:ın hirinl c:h iliyrlim. Bir fı>k 
!nıpıılan lo;lf'nlr, nt• çıl..ıır ~.. diye 

hı~ırıtl c;ağrnnıc;. 

-nıın ıa n o ya11tla mı okn<1ıın ~ 
- 1:1·rt onda. Dir de ı-imdl h!lk. 

flJ 1aı.pı bile ar ~.-ıı~ or. çıkmak w
j '2 hlıımek kin. Kaıııl:t~ k:ıpanıa. 
~-a liizmn ynk. Haddi fc;e rüzgarm, 
luı•nlar 7ınünckki lns:tn dn\1!.nn. 

d:ın yol tııuıup içf'rlye ~i:-"'in, öte. 
kind~n çılt'-ın • 

- Doğl'ıı ..• 
Gül.-rek llh·e f"tti: 

- Anbalann orfalıınndan bf. 
t'er ka1)1 daha ;nıpmalı, yanlar. 
dan blnll~n. ortal11rdan ~ılnl~m.. 

- Aman sac;. GaıPt4'1"i oldnia-
mu unutma ya,.J\·eririm hn ... 

- Ya:r: bitadf'r ~n ... Çorbeda 
benim de ka..tıığlm bnlı•nc;on. 

Br RHAl\. nur..<'AJ\ 

Esrar dis .. 
ağrısını geçi r~r mi? 

Fazlı admda birisi, Kasımp~6.Ja 

fUphell vaziyette ge,;inlrkcn ı;;cvıilmlı 

ve il.zerinde 4.6 paket eroin bulunarak 
aııliye beııincl ceza mahlcı>m•slne ve· 
rilmitıtlr 

Fazlı dUnkü muhakemesi s.::munda 
1 aene 3 ay 15 gün haplı! \'e 2:!4. lira 
para ceuuır ödemcğe mahknm edil 
mi,ıir. 

Bundan başka Bohor adında oır mu· 
aevi hamal da, esrar çekcrhe-n yaka· 
lanmı~. üzerinde altı gram eP.rar bu· 
Iunmuştur. 

Bohor mahkemede, c~rıirla ~ ve 
baş ağrısını, gec;lrdiğinl söylemlpe de 
ma.hkeme bu m~dafaasmı varla gör· 
miyerck kendisini 2 ay hapis ,.e 1 llra 
para cezasına mahk~m etmiştir. 

taç olacağız. Kendimizd<'n ziyade 
brı.şkac:mı düşünmektP. de,·am et. 
m4>liyiz. Ancak bu suretlPdir ki 
dUn:ra~ı ve hayatı daha iyi vP da· 
ha güzel bir hale getirebiliıiz. 
Şimdi hepin.ize r•ı>c;ut bir noel ve 

yeni mesut bir !!{'ne dilC'rim. Yeni 
seneyi mlitevazı bir emnivetle ~k· 

liyebiliriz. 
Vahim hir buhran atlatmıs bulu· 

nuyonız. Hula karşımızda bulu· 
nan tehlikeleri ve gürlükl"n C'hf'm 
miyetsi.z addetmemeliyiz. Faka:t 
muhariplerlmizle müttefiklerinin 
karnd:ı, denizde Ye havada kazan
dıklarr muvaffakiyetlertlen tesem 
ve cesaret almalıyız. tstikbal zor· 
luklarla dolu olacaktır. L~kin biz 
7.afcr yolunca , ..... .,~a~l~m ayaklar 
ilstünd" ckrmaktayrz vr A1ı2lırıı 
yardırrıiylc adalrt ve :ııulha do~-rıı 
yol ac:ac;ı.ğ:z ... 

bambaşka bir vücut. bamba3ka bir 
ruhla ona geldim. Çünkü beıt bu. 
gün hiç bilm('diğim, hiç t.annna -
dığun bır ~cnç adamın kadnu ol-
dum! Bunu benden kim umar'? .•. 

Ben herkes tarafından hürmet gö. 
ren aklı ba~ınd:ı, hııysiyetl ı . \•akur 
ve kibar b;r kadınım. Bu;::ün biç 
tanımadığım, hiç bilmedi~ bir 
l!'"'nt;; adamla ba;;ba:-a lrn.ldı~ımı 

kim düşiin• bilir? .. Halbukı bu ak. 
şıun yatağıma girdiğimdcınberi, 

ııencı>renin tüllcrinde oyna~nn o 
ncaip yıldız bana durmadan ma. -
nalı manah gÖ7 kırptı. Sırnmı 

keşfeden bütün diinyanm mltteces
;.i1!1 gözü J?ibi... Acaba beni onun. 
la gören oldu mu? Ah. eğer hiç 
tanrmadığı bir erkeğin kollanrun 
ara.sma düştükten ııonra ı:imdi e. 
vine dönmüş bir kadın old~mu 

bil1!1eler herkem yilZÜIH değHme ıııt

ıt •' n _..._ .... ! .. a 
ye batırmaktan kendnerln! a!a.bi· 
lirler mi? Ben hiç de qi.f te defi. 
Um. 
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D seyln Cahldln 
makalelerb1l 

lt~lyan ajansı nasıl 
a byor? 

ııoım, 25 (A.A.ı - Stetıuıi ajan· 
aı •·ycııı Saba.tı,, ~az,.tcslnde Huscyin 
Cahit Yıı.lçrn tara!ı.ııd:ın "llıı.lkıuı nıe· 
eelesi !ıakkmda bir Türk tczı,, başUğı 
altında ne,red len makale serısını şu 

suretle bUluıı etmektedir: 
"Yeni Sabah gazeteai, Balkan yarını 

adası mcselelerinJ halletmek ı~lıı bir 
tek bUyUk dcvletlıı veya bir tek bUyük 
devletler zUmrCB1nlıı himaye.si 11.Junda 
bir Bal Ian antııntı teşklll lctıbettJgtnı 
fıbat etmek ll%ere bir mnkııle sertst 
ııeıır tmc <tedir. 

"Ti.Irk gıı.zetcEf, ısUyerek veya ı..to· 
mlycrek. llaUuuılarda ve bınncuce 
Avrupada sulh ve nlzamı ka.rı§tlraıı 

rseytn Balkanlarda lktlsac!J lnkışafa 
çalı§mak !mkt\nını diğer bUyUk dev· 
ıetıerden nezetmeğc ç.alı§IUl İngiliz ve 
Fransız poll ti itası oldugunu taacllk 
etmektedir . .Bu fikre llAZ&ran Türk 
gazetesi., makalelerlnl ııu temenniye 
bağlıyam.k hUlAsa etmek zarurcUnde 
dlr. 

Avrupa l§lerlntn İngiliz mUdalıale· 
mden kurtulması ve Balkan milletle· 
rtnln mlhver dcvleUert taratmdan ia· 

tenllen yeni nizama llUhak etmesi." 

Her akşam -(Il~ tarafı 1 nclde) 
İradcJ Uiihlye3i böyle t<·bliğ e. 

den Alman \'alisi Frnnck sözün U 

IÖJ lemlıt rn lazlfr.sluJ yapmıştır, 

Bundan onra ı\lman oısetleri 
hakkmılıı. hlikUm \'ermek va.ılfesi 
akıl ,.e mııbakemeyo kalını::ıtır. 

Alınan cliplonuı.slst bir ta.rnftruı or. 
talığı ynbstımuıga ,.e uyutJtunna_ 
ğa Ç3lısırken, diğer tnl'l'.ftan mur. 
rld bJr tarnft.a.rm aözlerlnln yap

tığı tesiri dü Unemeycn cezbeye 

tutulan bir mUmln.ln bu yoldJOO 
oq;rlyatı lıerluıse ha.kJka.U göz l>
nUnden uza)( tatmamftyı emre<ll. 
yor. 

BalknnJarda ;yeni nizam oıiırt
kanlığr yapıın bazı mlllctler:bı • 
ğer Almanlu tarafından tatbiki 
f tcnen ycnJ nlzamm ne olduğu 
hakkında hlil~ bir ~phelert kal· 
mı sn. LchM.andııki uzJyctin onla
n kfıfl derecede teın1r edeceğini 

zannederiz. 

Almn.ıı hlikhnlyetinln kayıdsn: 

"e nrt ıı ''e l>a kadu pen~ız 

bir :nretto ll!nı fuıldl4ten r.olf be. 
cerlk<;iz bir hareket, lyn..<ict bakı. 

mından müthiş bfr hatadır. Mit'llll.. 

manlarn do tluf;'llndan, Arablara 
iyilik edee"trlnden hahseden FUh_ 

rcr bir dhır znmnn peygamberi sı 
tatile ortaya çıkınca. bUtUn mlh· 
lllmıınlıırm bu ynlancı peyğamber. 
den şiddetle yUz Pf!\ irmclcri gayet 
tnbli \"C zn.nıri bir harekettir. Al 
manlnr gııflline 8lizlert ile kendi 
ale~ hl rlne mllstoma.n dUnyMı 

ctkil.n umumlycslnde en müthi§ 
darbeyi kendl cllerllc bıdlriyorlar. 

HVSEYL.'\" CAHlD YALÇIN 

Si e:mla Rlndlçlnl 
ara nda muharebe 

(Iln t:ımfı l ncide) 
kmda ~ağıdakl beyıı..ııatta bulunmuı
br. 

•• - Tayland, Hlndiçlnl hududunda· 
ki vazlyeUn yeniden vehsmct kesbet· 
me~lnl istememektedir. Ttıyland, an· 
çekerlerse, o zaman kendi kıt.alarmı 
çekerlerac, o zaman kendisi kıtalıınnı 
çekecekUr. Fransa ile diplomatik 
mUzakereler bir çıkmaza varmıştır. 

1htı1Mın l:rtikb:ı.lde al:ıcağt §ekU Fran 
sanm vaziyetine bağlıdır. Fııkat Tay
land, en fena 61kkn dııhl tamamne ha 
zırlanmı§ bulunmaktııdır.,, 

Belediye k6pek 
kayrağa almıyor 

Belediyenin öldürUlerek getiri
lecek kBpck kuynıklıı.rrnı satın al

dığı dot;ru df'ğHdir. Belediye, başı 
boş kopekleri medeni ve insani 
bir şekilde ıtl!if ettırmektodir. Bıı. 
bazı y<'rlerde kopeklerln kuyrukla 
nna tnma edilerek l'Hdilrlildükleri 
hakknıdnki şayialıı.r asılsızdır. 

Afrlk da arp 
(Baş lat1lfı l ncide) 

ltalyan bombardıman ve avcı 
tayyareleri Sellumn taarruz et
mişlerdir. Hasar azdır. İnsanca 
bir miktar zayiat vardır. Bir 
İngiliz tayyaresi Kasalaya pro
paganda kağıtlnn atmak için 
uçarken bir Ita!yan avcı tayya
resiy1e" karf!ılaEtmış ve bu tayya
reyi düşiirmü§tür. 

Gorada cephane deposuna 
bombalar atılmıştır. Depo infi
lak etmiştir. Burada muhtelif 
binalarda yangınlar çıkmıştır. 
Hasar mUhimdir. Birçok keşi! 
uçu~Iarı muvııf r~?>ıretle netice
lendi. Hiç bir tayyare ve pilot 
ka)"bedilmemiştir. 

BARDtYADAKt RF.DON SlPERT..ER 

Kahire, 25 (A.A.) - Trablu!
ga.rp cephesi hakkında gelen yeni 
haberler §ayanı memnuniyettir. 
DUn biltiln gUn ve biltiln gece son 
derece elddetll bir topçu dUello
sundnn sonra bu ııabah mahsur bu· 
lunan Bardla etrafında İngiliz; a
ğır toplannm gök gür:UltlisUoü an
dıran bombardımanı ~itilmekte 
idi. 

Cepheden nlman haberlere g6re, 
İngilizler çok mUhlm takviye kıta· 
atı getirmekte ve ltal ·an ileri fs· 
tihklimlanru saran ileri kuvvetleri 
n1n faaliyetini şiddetlendirmet.te

dirler. İtalyanlar da yeraltmda 
muhkem bir surette ha.zTrladıklan 
beton mğmak ve siperlerde şlddet
}J btr mukavemet gö.9teriyorlar. 
Bıırfüyadakl İtalyan mukavemeti -
nln ne kadar etireceğl hakkında 
asker! malıflller şimdiye kııdnr bir 
fikir beyan etm~mlşlel'('lfr. DUşman 
gtln geçtikce k~ıı.fctl artan lngi· 
ili: topçusunun at,.şl ıı.ltmda bulun· 
maktadır. Arnavutluk lıad~elerll 
maneviyat bozukluğunun fnJJist as
kerleri Uzerinde meşum btr te~lr 
icra etmesi de kabildir. Marur.a!ih 
ttalvan mukavernetlnfn bu no'ct.n
emıiı ne zaman dUşeceğinl tayin 
çok mUşküldilr. 

lt:ılyan Tebliği 

Jtaıva.da bir mah:ll, %5 (A.A.) 
ltnly.an orduları umumi karargahı· 
nm 201 numaralI tebliği: 

Bingazi hududu mıntakasmda va
riyette bir deifişi.klik olmamıştır. 
Hava teşekkUllerlmiz, düşmanın 
motörlil vesaltfnJ bombardıman ve 
mitralyöz ateşine tutmağa devam 
etntlşicrdlr. DDşmanm ileri ilsleri 
yeniden bombardımana tabi tutul
muşaur. Blr hava UssUnde infilAk
lar vuku bulduğu ve yangmlar çık· 
tığı gl5rlllınU§tilr. 

Trablusgarpta, düşman şehrl ve 
kaleyi bombnrd:mıın etmiştir. Ba
zı hasarat kaydedilmiştir. 

Yunan cepbeslnde ha.ve.larm fe
na gitmesi harekdtı gilçle.stirmek
tedlr. DUşma."lın taarruz teeşebbils 
leli tardedilml1:1tir, Bir himaye u· 
çuşu yapan avcı tayyarelerimiz· 
den milrf?kkep bir teşckkUl, Av
lonya geçidine dUşman tarafından 
yapılan blr akma şiddetle mani ol
muş ve Blıı.nhaym tayyerelerlni 
m'tralyöz ateşi ile takip ebrJştlr. 
DUşnuın muhareremeden içtinap 
etmiştir. 

Şnrl~t Afrikada Sudan hududunda 
keşif m0frcze1crimizden biri ayın 
23 Undc zrrhlı otomobillere taarruz 
ederek bunları z:ıvfatla geri çekil· 
meğe icbar etmlı:ıtlr. 

DUn bir diloman tnyyaresi Na· 
noli ve civarında uçarak yangın 
bombaları ve mutat risaleleri at· 
mıştır. 

, .. ım ra, 1 k . 1 1, M , , , ·n~ı~~ıınm . l 
A ıun ııcrısı ... Kuclrelln incisi- ISaruıtln muctıeııı olun .... 

Asrımızrn en bUyUk yıldı:rlan 

OllARLES BOYER • CLAUDETJ'E COLBl-:RT 
İlle defa tek bir fllmd" biri Uer 

u Akşam 
E 

ALE'de ~öreceğiniz _~ 
ET O NA;.; 

(TO\'A.RIÇ) 
Muslklden neşo. •• Şarkıdan ateş.. Atktan ıııtrrab." Tnı1htcn h ye- :-::_ 

caıı alnn ölmez bir pheserdlr. f"E\'JiALADF. tt.A \'E: ,.,;_ 
Ta.>yarr ile ~derı ı•nrnrunnt .Jumnlda (En son Akdcnlı mubarcbo· " 

al • Amerlkanm )ıldınm hm lıe harbe hıızırlanı111 • lnı;Utereye son 1 
hava akou) 
l'ek az knbn numıualı yerloria lnt.ten evveldım kapııtllmaın rica o· -

1 ı, ."~.. ' ,' IJllUl ıunur. Tfllefon: '5615) 

İngUlzler ve 
Almanlar 

Noel münase~etile 

Hava 
hombar unanı 
yapmadılar 

Londra, 1!5 ( A.A.) - Dün ge
ce şafağa kadar 1ngiltercnin hiç 
bir yerinde cfü~manrn hava faa
liyeti ka.ydedllmcmiştir. Noel 
gecesi alarmsız gec;miı;tir. 

• 
Lon.dra, 1!5 ( A.A.) - Röyter 

ajansının saliihiycttar bir mah
filden öğrendiğine göre bu gece 
İngiliz tayyarderi Almanya ü
urine akın yapmamışlardır. 

· Silivri önlerinde 

Bir motör kayaya 
oturdu 

Ha.ber aldığımıza gö~ Silivri tin 
Jerinde ''Ama.aya" isminde blr mo 
tör kayaya oturmuştur. Bu husus. 
ta emniyet beşinci §Ube mUdilrlU. 
ğünden liman reisliğine malümat 
veril~ de ttenliz tafsilat mev. 
cud değildi!".. 

lşç lere valtler 
Londrcı f5 (A.A.) - "Britan

nicus" imzagı ile çıkan bir yazı
da, Alınan amelesinin bugünkü 
vaziy€'ti hakkında söyle denil
mektedir: 

Orta.da, Alman amelesinin bu
günkü baleti nıhiyesini göste
ren manidar bir h!ıdise vardır. 
Bu hadise. on giln zarfında baş
lryan Alman .Umamdarlannın 
Uç defa Alman amelesine hitap 
etmek lüzumunu hissetmiş ol
mnlarıdır. Filhaldka 7 lıkkfı
nunda IIitler, iş nazın Ley, en 
sonra da Hamburgdaki gemi 
tezg3.hları amelcsine hitap eden 
Göbels, bu lüzumu hiS8eden na
zi idarecileridir. Fakat bahset· 
tiğimiz .a!lımet, sadeçe bundan 
ibaret ('?ğildlr. 

Nazi zimamdarlarmm son 
haf talar zarfında. söyledikleri 
nutuklar, hep harpten sonra Al· 
man amelesinin kavuşacağı re
fah ve saadet hakkında vantlar
la doludur. Ezcilnılc mesai na
zırı Lev, 4 llkkıinunda irat eti
ği nutukta harpten sonra ha!k 
için senede üc; milyon otomobil 
imal edilece!HnI söylemiştir. 

Yine 4 llkkfınundn radyo ile 
yapılan ne=;ı-lyat arasında harp
ten sonra bu~ şehirler için 
en tabit ve basit addedilen gü
z.el şeylerle konf onın bUtUn köy
lere teflllil edileceği ''Mdedil -
mi~ir. 

10 tlkkanunda Iiitler de şun· 
lan sôvlemiştir: 

''- Halka, havatm kıymet ve 
lezzetini te.r:kil eden her şeye sa
hip olmak hak ve im.kanını ve. 
receğiz." 

lnglltereye dün 
gecede tayyare 

hücuma yapılmadı 
Londm, 20 (AA.) - B.B.O. - Dün 

gündtizUı:ı §lmall lakoçya ve Orlmey a· 
dalarına hUcum ctml§lerdir. İngiliz 

hııva kuvveUerllc birlikte çalı.şan do· 
na.nma tayyareleri bir Alman tayya· 
rcsı d~ürmtışlerdir. 

Bu gece lnglltere üzerinde Alman· 
lann yeni bir hUeumon bulundukları· 
na dair bu saate kadar Londraya hıı.· 

ber gelmi§ doğildL 

İngiliz tayyareleri 
l sviçre üzerinde 

uçmadılar 

Londrn, 26 CA. A.) - B. B. C.: 
Salı (Noel) gecesi İn[;iliz tayynıe. 

areşaı Orazyan!
n rapora 

StokJıolm, t5 (A.A.) - Dag
bladet g:ızet.esinin askeri mu
habiri, yazdığı bir makalede 
harp ''aziyetini gözden geçir
mekte ve !}öyle demektt->dir: 

Mııvaffakıyetaidiklerle ve in
tizarla g~"Bn bir seneden sonra 
İngiliz kuvvetleri, dovüşıneyi ve 
kazanmayı bildiklerini tekrar 
is~t etttıer. Mareşal Grazyani
nın Bardia'dnki vo.ziyet hakkın
da yaptığı bcyana.t, büyük bir 
nıkbinJik ifade etmemektedir. 
Hezimetin sebtmlerine dair ya
zılan bu açık ve· sıımimi raporun 
ne3redilmesi ise muhtelif tefsir
lere yol açmıştır. Bu hareket. 
milletin mücadele kabiliyetini 
takviye etmek gaveaiyle yapıl
mıa ola.bileceği gibi, milleti ye
ni hezimetlere hazırlamak mak
sad;yle de yapılmr§ olabilir. Ne 
kadar garip görül~rstı görülsün, 
Musolini, eıyasi ve askeri jcılerin 
idaresini her ıamnn halledeme
mektedir. 

RAPORU TE. IN.tr 

Lmtdra. t5 ( A.A.) - Time
sin askeri münekkidi, bu gaze
tenin 24 İlkkA.nun tarihli .nUsha
smda şöyle yaz.maktadır: 

''Stefa.ni aJansı tarafından 
Mareşal Grazyani'nin Llbya he
zimetini izah i~n l\lusoliniye 
gönderdiği sôylenen t'apor garip 
bir vesikadır. Rapt>rda Tngiliz.. 
ferin verecekleri kararda jsabet 
olduğu göst:erilmektedir ki bu 
da. takdire !Ayıktır. 

Mareşal, taarruzun bır sür
priz teşkil etmediğini söylüyor. 
Bu takdirde mUdafaanm da.ha 
§fddeUi olması lazmıgelmez mi 
idi? Hakikatte bu taamız belki 
tamamiyle sevkUlceyşt bir sür
priz değildi. Yalnız düşmanın 
umumt tertibatını değiştlrmiye 
vakit bulamamış olması itibari
le sevkUlceyıJ bir sllrpriz adde
dilobllir. Taahıızun yapılış §ek· 
li, bariz surette !bir sürpriz teş
kil etmiş ve ttaJyanla.n şaşırt
mıştır. Taarnıztın İtalyanların 
tekrar taarruza geçmek üz.ere 
bulundukları bir sırada yapıl
mıl'I olduğu hakkındaki itiraf, 
pek SafdilA.nedir. Mare~ Va
velin feraseti hakkında bundan 
daha güzel bir söz söylenemez. 
Mareşal, f talyadan makineli 

vesait beklediğini söylerken ka
bahati belki başka omuzlara 
yükletmek istiyor. Fakat aynı 
zamanda kendi beyanatı hak
kında da şllı:>heler uyandırmı~·or 
mu? ÇünkU kendisi taa.rru7.a 
geçmek tv.cre bulunduğunu id· 
dia etµıektedir. Nakliye gemi
leri Akdenizi o zamana kadar 
aşmadı iseler İtalyanlar birkaç 
hafta daha taaITuza geçemez
lerdi. Taarruz hakmda.ki izahat 
da. mliphemdir ve İtalyan ku
mandanlığının gelip gidenden 
pek haberdar olmadığını göster
mektedir. Kumandanlığın .bn
berdar o!duffu yegane nokta, do
n .,nmanm ya'lacağı hareketin 
pek mühim olduğu keyfiyetiydi 
ki bu da İtalyan donanmasına 
bir kabahat yükletilmek istenil
di~ni göstermektedir. 

Marec;.nl, bilhassa. Italyan tay
yare!erinin havaların fenalı~ı 
yüzünden vnz:telerini yapama· 
dıklarmı sövlerken İngiliz tay
yarelerinin kıymetini takdir et
miş oluyor. Nihayet ltalya.nla
rm ig;gal ettikleri mevzilerin 
malızurundan bahseden genera
le şu cevapları vermek akla ge
lir: 

1 - Bu vaziyet orta şark ku
mandanlıib tarafından tama
miylc gözönUnde bulundurul
muştur. Kumandanlık düşmanın 
bu .ıe••kilcre kadar ilerlemesine 
müsaade etmiş ve kendi kuvvet
lerini iyi bir mevzi olan Mersa 
- l\fatruh'a kadar çekmişti. 

2 - lt.alyanlarm Sidibarrani
de tahkimat vapmak için Uç ay 
va ki ti eri vardı. 

Bu rapor, sadece İtalyanların 
yalnız manevrada değil, muha
rebede de bir liyakat, göstere
memis o!dukları hakkındaki ka
raatimizi tey:it etmektedir." 

Kömür işletmesi fen 
heyeti ile takviye 

ediliyor 
!erinin hiç bir hucumda bulunma... Etibank, Zonguldak ve Er ğU kö· 
drkları bil!drllmcktedir. Bu itibar- mUrlerf işl~tmeslnlıı kuvvetli blr ten 
la İngiliz tayyarelerinin 0 gece 1s- heyeU ile ta:wl}ef!inc kıırar ııermlş· 
vlçre üzerinde uçtu.klnnna d:ılr tir. Eunun l!:'n elektrllc, makine ve '1.n 

§ıınt mUhendlslerl alınacak, Havzada 
düşman propagıı.nda.sı tarnfından kf ur lstihsalttma, tstıhsaıo alt ha· 

(~ tarafı 1 nclde) 
ma.hali bombardıman cttiğln1 WL 
dirmiştir. 

Dün Ingifü: tayyareleri Korfu ü 
zerinde uçmuşlar ve İtalyan bom
bardrmanları yüzünd~n melce.siz 
kalan. çocuklar için elb!se ve iç 
çamaşrrlan atmışlardır. 

AVLONYAYA DOGRU 

Atina, 25 ( A.A.) - Yunanlılar, 
henüz ltalyanlann elinde bulunan 
iki Arnavut limanından biri olan 
Avlonya ti.zerine yeni tazyik hare. 
ketleri yapmışlardır. 

Atinada hükt1met namrnıı. söz 
~liylcmeğe mezun bir zat, bu gece 
yaptı~ beyanatta. lta!yanlarm 
Himararun şimali garbt istikame. 
tinde ricat etmekte olduklarını 
söylttni~tir. İtalyanların bu mın
takada evveldenberi mevcut mUs. 
tahkem mevzilerde mukavemet ni
yetinde olduklan zannedilmekte.. 
dir. Hiır.:ıranın siınali ~arkisinde 
Avlonyadan 40 ki:ometre kadar 
mesafedeki ileri harekt'!tlerine de
vam eden Yunanlılar yeni mevzi. 
!er i~al etmişlerdir. Daha içerde 
eevkUlceyş bakmundan bUyU.k e-
hemmiyeti ha.!z bir nokta, Pircmc 
tin.in şimal ve oa.rX clhetlcri:nde 
hareka.tta bulunan Yuna.nhlarm e
line düşmüştür. 

AVLONYAYI BOMBARDDIAN 

Londra; 25 (A. A.)-lngillz ha 
va kuvvetleri Orta Şark umunu ka 
rarg!hmm tebliğidir: 
Arnavudlukta bir çok dUşman tay 
ya.reslnin bulunduğu Avlonya tay. 
yare meydanma muva.ffa.kiyotll 

bir hücwn yarılmıştır. Hode.fler 
liman ve eehi:r, alçak bulutlarla 
kapalı bulunuyordu. Tayyarel<-rl· 
miz bu buluUımn içinden birden. 
bire çıkarak dUşmanı bas.km halin. 
de yakalamışlardır. TayyarclerL 
m.izden bir kısmı, yerde bulunan 

tayyareleri bombalarken, diğer 

tayyarelerimiz d., hangarlara ve 
bln11.lara hilcum etmişler ve en ni
hayet çok aşağrdan bir mltralyöz 
hUcumu ya~la.rdır. Tayyare.
lerinı!z, nıe)-Qandan ayrılırken, mey 
da.n artık dumandan gllzüknıüyor 
du. Hava da.fi barajı tesiı5 eden bir 
kruvuör alçak irtifadan ağır mı. 
rette mitraly(Sz at~ine tut:ulınu". 
tur. 

YARALJLAJUN'I BlLE 
TERKEDlYORLA R 

Atına, 26 (A.A.) - Atına a.jan!il 
bUdJ rlyor: 

Sırt El~n ahali tara.tından J.ucsk1ın 
bulunan H!rnara ve bu kasabaya nıor
b•1t 13 ktty, };urtuluşunu kuUıunakta· 
dır. 

Hlmııraya llk olarak pazar sabahı 
Yunan jandarması girmı,ttr. Hiınara· 
lı kahraman mUtcvetta Splromllllosun 
yeğcnl asteğmen Piros Spiromllllos 
l<uma.ndaBmda 25 kl§llik bir kıta, 
yağmur altında evvelt Spflia llmnnı· 
na gitmiş ve oradı:ın da ltalyanlarm 
labllye et.ınl§ bulunduk!an Hımaraya 
çıkm~tır. Bu kıta ile birllkte !Umara 
kahramnnmın ihUyar kardcal MUU&· 
dcs ile Hl.maralı gönllllü Zetos da bu· 
lunmakta idi. H!mara halkı, gözleri 
~larla dolu olarak, kendllerlnl 1.-ur 
tarmaya gelenleri kar~ılamııt ve hep 
birlikte kiliseye gidilerek lştihl!stan 
dolayı dua ediımı,tır. 

Hirnara, bir harabe manzarası: ıırzet 
mektedir. ÇUnkU İtalyanlar, ke.sab:ı.yı 
yağma etml§ler ve geri göturcmedik· 
teri her ııeyi tehrip eyloml§lerdir. Hl· 
maralılar kadınlar ve çocuklar, şimdi 
kurtuluş ordu.suna yardım etmektedir 
!er. 

Himaraya giden yollar, lt.aıyan ölü· 
lerUc doludur. Yollarda, üç fırkayı 
lechize kati her tUrlU harp malzemesi 
vardır. ttaııanıar ricaUcrlndc, yaralı 
lannı terkctml§lerdlr. B1r Yunan ert, 
bir yaralı İtalyan subayını bularak 
kurtarm.ıı, İtalyan subayı minnettar· 
lığını göstermek llzere Yunanlı ~re 
lm2.ıı.lı totoğra!mı vermiştir. 

VEFAT 
Trabzonlu mlralay ZühtU beyin 

dıımadı Trabzon fırka erklıu harbi· 
ycainde jandarma mütetU§llğinde 9 
uncu kolordu 8 ınct oıdu erkl.nıharbi· 
}e nezareti muamelAtı zatiye mUdur
lüklerlnde ve askeri mllze dahillye 
mUdUrlutUnde bUlunmU§ olan Erzin· 
canlı Ahmet Tevfik KWUrbqı 26. D • 
kAnun g1lnü Alla.hın rahmetlııe kavue 
mu~tur. 

Cenazesi 27·12·940 yarmla euma 
günU öğle namazı kılmr.:mk ıttere 

YeşllköyUndekl evinden kaldınlaca.k· yapılan idcija. ta.mamıyle uydurma_ 1 zrrlıklara bu mt.hendislertn nezaret vo 
\ tir. drr,, i§1 pl!n.18§to:mala.rı temin olunac&ktxr. 

EN SON 
DAKiK1 -... naya 
Arnavut 

ıeri 
rlrdi 

İtalyan valiaiııİll .,ı,r 
sarayına beyanna01 

yapıştırıldı 
.,ıtl~ 

l.on<lra, 28 (A.Aa) - Ansa~~ 
aluuı.n haberlere göre. ~ 

çeteleri, 1to.lyan hauarınm ar 11111"' 
bUyUk ta.a.llyctte buıunuıaktıı~,
kale yollarını kesmekte ve arıDl df/J0 

ta ve mtlnterld 1to.lyan kıtal 
ıet tçlııde bırakmaktadır. J'I" 
Bazı cet.e gruplan, Tlratıaf".. _,,,,,p 

ve~J mcğo muvo.t!ak olmuşlar cS3D11 oJJI'"'". 
umuınl vııl111ği sarayı da 1~ 
Uzere bntUn umumi buıalı ra. \ltt-, 
lan Amnvutıuğı.ı tahllyc}e dll 
beyannameler yapı~tırmt§~ 

ima ya ile .1 
ınilyo Jluk brr 

anlaşma 
re. p 

Anko.radıın bi111rl dı~na göbel'ııdl. 
manya Jlc a.rrunızda lderıng tP' 
dan mut veJllt Alman atae3 IJll' ,. 
UU!JycstnJ lBUhdat edeıı yeııi ili' 
ltı§ma, dil;ı h<ı.rlcil e v .ıea.tetın 
z:ıltuıml§tır. 

111 
ol'I 

Anla~ma 7 milyon 'l'ürk ıı~,11,d 
bunun d .rt milyon llrllSJ ıtıol~ 
mi.Zdcn Almaoynya ihraç ~ 

tütllne tekabül etmekte diğtryaP fi 
da ll%Um, incir, fındık, ze~ 
ı,uru meyveye inhfsar eyıeıııe 

ltalyan sigorta . 
şirketinin faaliyeti 

nihayet buldu~ 
MemlekeUmlzde it 16~ 

ltaıyan sıgortıı eirketi olaD ,u.,,. 
di Asslouraztone de JıdllADO 'IJJ°' 
elgorta §lrkcUcrtnin tettJI \19 ~ııel'· 
kabesl ha.kkuıdakı kanu.nuıı ~ 
rtnl yertne getıremedtğindeli 
tıuıUy U nihayet bulmuı;t~ 

IVJ üteahhitlere 
d. fet 

yapılacak te ıye _,, f/J,, 
Maliye vektı.leU, hazine "8 dUJlctetl 

muhasebeciliği vemcıerınde, j.ıtP' 
Jtıbnren mUteahhlUerln alil~ yt _,. 
yalnız çar§alll ba günleri tedi~ ... 
hımı§lir. Eaşk:ı gtlnler :rnU 
para vcrllmlyecektir • ,_.--/ 

··fu•" Mançukonun nu 
43 milyon 

Tokyo, 26 (A.A..) -~ 
geçeı tear.nlevvelde yapıl&Jl ~ fJJ 
tıeçlm neticeleri hak~da u'IJJ~ 
haberlere gtiro, Mançukonuıı ,&' 
nnrusu 43.234.00o kadar tahrzıln 
mektcc!Jr. ~ 

------
POLiSTE: 

Sü 1 .. cede araba 
bir çocuğu 

ağır yaraladı 
o-sıt.: Hıılıcıoğlunda oturan H..-ıt 0~ 

kan ııd.mdaki çocuk aoka~,..ıı 1" 
ken ye.nmdan geçen H~.-' 
mirin ldarcstndekl arabaDJD ısı: 
ne maruz luümış, yaraJanD1'1 • 

TRAMVAJtDA.."li ADAY~ 
Emniyet altıncı fUbe 111:;.,; 

dUn tramvaydan nUayaD 78 esa lJll• 
tunda ceza kesmljlerdlr· K 'b1Jf9,J 
dlye nıza.mna.melerlne ay~ıolfd'· 
eden 20 vnf6r de tecz1J9 edi 

BlR ÇODAN KAZA GJ:çıanl ,,-
SUtlUcede çoban Hil.BeyiD ~ 

yun ta~ırken ayağı kayarak ~.,.,.._ 
den dU;,m~. yaraıanmı1tır~ 
Balat musoV1 hııstaneııln• 

tır. _--.ol 
EL1Nt MAKtNEYE KAJ"'.l.",,_.af/J,J' 

Feshane ta.briknsmda ça11f8D ~· 
Sabri EııdOr&evon, MI ellnl 
ye kaptlrmr§, yaralaıımıttir• 



Ya an makinesı 
D Ul.'l\IADINIZ mı? Gnz<'teleıd,• okumntlını7. mı! .. Arncri· 

lmda, söylenldcn sö:ıün • eğer rnlanl':ı • doğru olmadığı· 
ıu, ldzp \e dnığd.ıı.n ib ret olduğunu nıe~ <la.na ı;d.aran btr maki· 
no loat cdllmt~ Hatta makinenin illı tccrüb ı, blılnln canına 
mal olmu. 

Glas'lıo~"da amC"Jenln biri karısını boğttzlanıı,,, yakalaııuljl:ır. 
Herif bittabi inkb.r etmi , yalan "öylemi". Birkaç :ıhlt bula
rak onlan d& leblne ylctmiş. 

Zıı.b.ıtn bnkııujj, (yalan söyllycnln yalanını mcydıııuı çıkar. 

ına makinesi) ndC'n bahsoluııuyor. Ortalık hu ıc~adm 'eh ele 'e 
dedi .odu uyln tnll.nnıyor, hazır bir f('Crühe \esile. l olur demi~;, 
katili d , 6Jllıitlcrl de mnJdııcyc ko)ınu;:.lar, netice menfi ~ık. 

nııs, dininin <le, ahltlerin de yalan rs6ylefü!derl Mla ılmı<z. Uıı. 
nun üzerine clna) et mahkemesinin \ınrarı lrthlk olmu!ll: idam! 

Ah bıı m.-ı."ıdno bizim memleket~ de ~else! ... O zaman sen 
cyrcylc giımbiirtiiytl ı ... Yıılıın<'ı ı::ahltler, ~·alan ~ö:rlemekten 

Ul\'k dnyanbr lc1n bir feW.ket olur 'allah ... lll'Jhinin t:anlarııttı ot 
tıkanır. Artık: 

- Filin mccnuw bir mı raa ) ltınl bel' lfrn v<'rlyor. Fn l:rn 
kitap~ı forma ~ma ı 20 lira \'Crm ... ğo hıı:rır ... 

Diyen :Jnirler, maluı.rrlrler elli altı olmu~ gibi U'iU<'.ıtklar: 
- lon8Cr! Dlin nkıro.m barda kaclınlnra ~O .. ış.o ~ampan~a 

~tırchm. Ne zmk, ne ro\k! .. 
Dl. \ urenlar yi\lcst>k !4CSle konuşamıyn~akl:lr. Mnhke-

melcrdc: 
- Nrunw um Uzcrln<' . emin edrrlm. 
l>C)ip, blrJ ç lira dünyalık ÇTkarm:ınm, yalan !'(;ylcyill 

kars•c;mdalrine lnandmhi.'!tna znhlp olıuıık :TP\ k flnym:mın lhtl. 
m:ıli ortnıbn Jmll,ncnl•. • 

Bııkkn11a.rm: 
- Gım1e \allnh u )'ok. Te~~·ağmı kat'iy~·cn k:ı.n,ık dC'. 

ğll! 
M:ınlfatur:ı<'.ıla.r: 

- Senn:ıyosl 550 ... Bir gömlelıt"n fi<' 25 kuruş knıanmıya
) mt mı? 

J{undurncdar: 
- Deri halis yılan ••• K<>&elc halb Fransıı ... Si:d screflmle 

tcmııı cdrrim, §ti l<tk:ırplnclcn hans yarnn lira ya kalır, yn kal· 
mnz!. 

Kabilinden liifla.r söylediler mi, memlekctlml7.d<"Jd tUccar 
:ıthnly ti 'e Ur. ret nhlAkmı hatlrlıya.rak, söyl<'nllc-n söılorn inan. 
mndmıı mı • pel de lnıı.ınlmaz ya bu ağu kalabalık insanların 
dedi! terine • getirin nınk1neyt, deraJ..:ap foya meydana çıka<'.:ık. 

I" • .:::nld böyle bir ıruıkine icat edildi, slya.oıet ülemindo de 
~rta\ ı ı«ikmlyeook: herha.n, . .l b1,. de,·Jr.t, herhangi hir lhiıkiı

mete: 
- Ben 63Ila dostum ... Süz nannı!'tur. Ralıatma hnSi ! 

Deyip, l>Jr~ zaman onm., bir karfnl J.!ihl rlost olrluğunn 
ııöylediğl mUJete hücum ctınlyeeek ... 

Sözlcrind n mi vtJpbf'lc.ndln ~ ''nadinl "Rmlmi mi tmlmaılın ! 
O 1 in Dl!lklne ! .. 

Fakat ben ö~le zannediyorum ki, bu makinelerden hr.,. !il'I. 

ha.dn. l.cıtifndc cclllebtılr; yalnu. bir yerde ı~ttr11(Je edilemez: m. 
'ılın gıda mndclelcrl satılan yerlerde ... 

Nerl!cl oğullan öyle )'aman Şflylerdlr 'd, eııeytanfl k\ililıı 
ters g1ycUrdlkl rl Wbl makineye bile ntbın sö ·J ttrlcr! 

Aldat. .. Fakat on taze "alanlarla dUşUn rln, 
Bin hfl bıılur kim sezecek istese esnaf! 

J,AEDRt 

Müdafaa silahı olan biriçki 

1974 yılmm ilcincikinun ayın- J sinin bayrağını bırakarak geri 
da, Amiral Ruvstı>r'in l·umnndıı· dönmiye mecbur ettiler. 
81 altıntlaki kırk Holıında gemi.si Bu muvaffakryeti Fransızlar en 
F'o~ dö F:rans önüne demir a.t· garip bir tesadüfe borçludurlar: 
ll'.lış)ardı. Fakn.t Hola.ndalıla.r. Holaudalılar karaya ayak W
tanı dart 'bin kişilik bir askeri tıkları zaman sahilde bir sUrU 
kuvvet l:ullandıkları halde bu Rum (bir neYi içki) fıçısı bul
ltuçUk FrruısIZ kalesini zaptede- muslardı. Derbal fıçılara saldı· 
?lıediler. Yalnu. 101 kişiden iba- ran askerler sarhoş bir halde ta.· 
:ret bulunan h-nle müdafileri. bU- a.rruza k&lktıklan için lt leyi 
Wk bir cesaretle düşmanı defe- zaptedemediler. 
dip yelkenlilerine binip ve arka.· Bir içkinin müdaf a.a. eilaht ola-
lai-nida birQOk ölU ve Oranj pren bileceği. kimin aklına gelirdi? 

Hırsızlar 

İki hırsız konuşurlar: 

- Maşallah, şapkayı yenile-
otlşsin, tebrik ederim .. 

- Evet, öyle oldu .. 
- Güzel .. Kaça aldm ? .. 
- Aldığım vakit sahibi dük-

kln.da. yoktu. Ktıç lira olduğunu 
SOra.ma.dım. 

Bildiklerim için 

Bir gUn Alim Duvale bir mü· 
rıasebetsiz blr sual sordu. Alim: 

- Bilmiyorum, dedi. 

öteı.~ kızdı: 

- Size bilesiniz diye devlet 
Para veriyor. 

- E.ına. bildiğim şeyler için 
Para veriyorlar, bilmediklerim 
ıçin para verecek olsalar devlet 
hazinesi Y-etŞnez. 

Bereket 

Yağmurdan ş.ikayet etme, 
dostum .. Yağmur çok bereketli 
şeydir. Böyle zamanda toprağa 
ne ekersen bire yüz verir. 

- Aman, sus. Ağzından yel 
aJsm. Daha kaynana.mı dün 
gömdüm. 

On dördüncü Lüi 
Fran.s~ ikra.llarından On dör

dUncU Lüi bir eiir yazmış ve 
bunu za.manmm meşhur §airle
rinden Bualoya okuduktan son
ra: 

- Nasıl buldUlluz? 
Diye sonnuş. Bualo da şu ce

va.bı vermiş: 

- E!<>ndimiz için yaprlıunıya
cak 'ş yoktur. Niteıkim bu kere 
de vezinsiz, kafiyesiz lbir &iir VU
cuda getirmek istemie ve bun
da hakkiyle muvaffak <>ltnuş

sunu.z.,, 

Senede 20 mılvon 

sterıın getırerı 8ervet: 

ingiltereve~ Brezdyadan va. urla 
nakledi,en bir orn1an 

sayesınae kazandırun11şt · 1 
Kauçuk modern harpte pet

rol, kömür. demir ve pamuk ka
dar mühim rol oynamaktadır. 
Kaucuk olmasa idi otomobilin . . 
ve hatta belki de tayyarenın 
şimdiki rerakkisine şahit olamı
yacak, pantalon askısından kur
şun kalemi ile yazılan yazıları 
silen, lastiğe ve galoşlara kadar 
her şeyi imal eden muazzam ka
uçuk sanayii vUcut bulmryacak· 
tı Bununla bera.ber kauçuk sa
nayie g-ireli daha pek yenidir. 

1900 sent"Sinde bUtün dünya· 
da terbiye edilmiş kauçuk istih
saJati dört tondan ibaretti. Bu
gün ise yalnız Malezyada (İngi
liz mUstemlekesi) bir senede is
tihsal edilen kauçuk 360.000 
tondur. 

Kauçuk, malfrm olduğu üzere, 
hattiistiva memleketlerinde ye
ti§en bir a~tan çıkarılır. Göv
desinde süte benz:ır bir mayi bu
lunan her hattıistiva ağa.cında. 
az çok kauçuk bulunur. Bu se
beple kauçuk istihsaline müsait 
ağaçlar 130 nev'i bulur. Fakat 
ticarette en ook kullanılan ve 
çok miktarda kauçuk vercn"Sip
honfrı dastica" ismi verilen a
ğaçtır ve bilhMSa. Berezilyada, 
Csvada. Singapurda yetişir. 

Bu ağaçların gövdesine bir.o 
kaç eıyrrk yapmak ve bunlarm 
altma birer kap koymak kauçu
ğu toplamak ic;in kft.fidir. 

Kauçuk Avrupaya ilk def& 
1740 senesinde La Oondamine 
isimli bir seyyah tarafından ge
tirilmiş, o zamanki Avrupa me
deniyeti bundan bir istifade yo
lu bulamamıştır. Nihayet 1770 

de Joseph Prie.stly isminde bir 
kimya.ger bu maddenin kurşun 
kalemle yazılan yazıhtrI sildiğini 
keşfetmiş, kauçuk yarım asır 

müddetle bundan başka bir 
işte kullanılmamıştır. 1820 de 
Nadler kauçuktan iplikler yap

mayı dlişUnmü.ş, böylece elfi...<>U
ki kumaş sanayiinin doğmasına 
sebep olmuş, Mac].:fotosh em
permeabl kumaşları icat etmiş.
tir. Kauçuktan panta.lon ve pa
ça 18.stikleıi imalin~ i~te bu sı
ralarda başlanmıştır. 

O zamanlar daha çocukluk 
devresinde olan kauçuk eğer A
merikalı Goodyoor 1839 sene
sinde "Vuloa.nisatWn'' denilc..ı 

ve saf kauçuğu kUkUrt ilavesiy
le sertleştirmekten ibaret bulu
nan usulü keşfetmeseydi, şimdi· 
ki mevkiini asla alamıyacaktı. 

Bu usul daha sonralarr tekem-

Faydah bilgiler 

İnsanlar yaşadıkları 

muhitlere uyuyorlar 

Sıcak iklimlerde y&§ıya.n koywıl&r· 
d&n bir kısmını alıp dalı& .oğllk mm· 
takalara götUrmU§ler, orlMSa koyunla· 
rm tUylerinin birkaç nesli llOllr& ecı:tat 

IArmm tUylerlne nl3beten pek <;ok da· 
ha uzunl&§maya başladığını ıörmUtler 
dlr. lnsanlar.n da bu tekil cıe~mele· 
re tabi olduklan nıtıhakkakl.tr. Afrl· 
kaya gidip yerleşen Avnıpo.lıtann de· 
rlleri yavaı yavaı c.mıerle,lyor, Avru· 
paya getirilip yerle§Urllen zt.ncUer1n 
ise tenlorlnln rengi gittikçe açılıyor· 
mil§. Şlmdlllk tatbıut ıahaamda bun 
lan isbat etmek mUmkUn dettlae de 
herhalde bııgUDkU ı.ımı ve ıtmnı eeu· 
la.ra ~ bir ~l 

mül eltirilmiş, bu sayed\; 1.'brı,.il 

Padxsiıı, ViHkatıit vesaiı e gibi 
sertleştirilmiş kauçuğun en\'nı 

vücuda getirilmiştir. 

Ooodyear'ın keşfinden birkaç 
sene sonra Dıınlop isminde Ir
landah bir mühendis bu keşif-

ten istifade ederek ilk tekerlek 
lastiğini imal etmiştir. 

• 1(. • 

Bütün gayretlere ve yapılan 
bütün tecrübelere rağmen kau-
çuk veren ağaçlan mUtedil İk· 

!imlerde yetiştirmek mümkün 
olama.ınrştır. Kauçuk hattıisti
va iklimine mahsus bir ağaçtır. 

Büyük Britanya imparatorlu
ğu kauçuk istihsal eden mmta· 
kaların en mühimlerine sahip· 
tir. Yalnız Malezyada bir buçuk 
milyon akr mesehai sathiyesin
deki arazide senede 200 milyon 
İn~iliz lirası değerinde 360 bin 
ton kauçuk istihsal edilir. Ho
landa mUstemlekesi Cavada is· 
tihsal edilen mtihim miktarda 
kauçuk da bu harpte Britanya 
emrindedir. 

BUyük Britanyanrn dünya ka
uçuk istibsalAtmı yarı inhisarı 

altında bulundurur vaziyeti ona. 
Almanya ve İtalyaya nua.ran 
eok üstün bir vaziyet temin et
mektedir. Büyük Britanya elin-

deki kauçuk kendi ihtiyacma 
k8ii geldikten bqka ihraç da 
etmekte ve Amerikaya kauçuk 
ihraca.tiyle oradan aldığı tayya-

re ve diğer harp malzemesinin 
büyük bir kısmınm bedelini ö
demektedir. Eğer lngilterenin 

elinde bu mübadele vasıtası ol
masaydi Aınerikadan şimdiye 

kadar gönderilen harp malzeme
sinin bedelini ödemek için İngil
tere Bankasının bütün altnıları 
kafi gelmezıcli. 

• • • 
İngiltere bu kauçuk servetini 

devamlı ve sebatlı bir <(alışma 

sayo.c:inde elde etmi~ir. 

, ............. " 1 111 1111 ........ , 

100 sPne evvel 

Mevlevlnin 
hatııaları ... 

Vaktiyle hatıralarını yazıp 
nırakan: 

Ahçı lbrahim Dede 

8 ncı yazıda: 
Jt- Yüz aene e\'\·eı bir düifln. 

Jf. Kalem a.rkadatlarmm ve lmh. 
ltırinln davet geceleri. 

iC Düğünlerde lfJ"Ot, 

* Kıunm?a§a Movlevtııanef!t. 
* Meıme~ihln Hilsaa:Mıcldln Dede. 

* Si'kkr. ı:iyme. 

*Bir "1cvlevi muhibbi MılDlla 

kırk günde yetlşU.rillr. 

Bıı hatmılar, 100 eenc ewelld 
htanbul hayatmm blr iç ytlz\l, 
bir aynaSJ hallndedtr. 

- Pek yakında ffABERde 

ruın1M•n .... ıut111 ıııı ı ıu ı ı ı ı ı ı ııııııuu 

/ııni7i- rıç1·rti kamıı nılrı ., • ,, kı•T1n .,7,.. t ,,.. •• ,, .. -,,.n 
te.ke.l'lc 

1 73 de kauguğun kıymetı ı- ı ıuzum yoktur. Almanya "U>re
yice nnla.şılmıya başlandığ sı- yağı" yerine ''top" sıya.setini ta· 
ralarda lngiltere hükümeti, ka· kibc başlndığmdanbcri mühım 

uçuk ağacının vatanı Brezilyaya miktarda kauçuk stok etm1ştır. 
James Collins isminde birini Ancak bu stok ~edi değfldır ve 
göndermiş. bu adam oradan 

gizlice yüz kadar kauçuk fidanı 
alal'ak lngiltereye götürmüştür. 
l<.,akat İngilterenin meshur Kew 

nebatat bahçelerinde y .pılan 
tecrübeler muvnffa.kıyetsizlikle 

neticelenmiş. orada biraz bU. rti
ycn on iki ağn.çtan Hindistana 
gönderilen altı ağacın ıı ltı ı da 
tutmamış. kauçuk ağacının ne 
Hindistanda. ne de lngilteredc 
yetiştirilemiyeceği .ırlnş1lint • 
tır. 

Bu tecrübenin verdiği menfi 
netice lngiliz tebatnt alimlerini 
yıldırmamış. Brezilyada yer
leşmiş bir !ngiliz çiftçisinden 
çok miktarda kauçuk fidanı ta· 
lep edilmiştir. Kauçuk fidanı 

ihracı Berez.flya hUkfrmeti ta.

rafından menedilmiş olduğun· 

dan bu taleple karşılaşan İngiliz 
çiftçi işin içinden nasıl çıkr..cağl· 
nı ewela tayin edememiş. sonra 
bir plan hazırlamıştır. 

Berezilyaya yük boşalttıktan 

sonra hamulesiz olarak dönecek 
bir şilebi kiralamış, onun muay
yen bir noktaya gelmesini temin 
etmiş, daha evvel sahilin o nok
taıııtna 70 bin kauçuk fidant ta
şıtmıştır. Bu fidanlar gizlice 
yü:klenmi. \·e • ilep koca bir or
manı hamilen bir gece tngilte· 
reye har. i(ct etmiştir. 

70 bin fidandan yalnız üç bin 
t3llcsi binbir itina sayesinde ku
ruma.mı§, bun1arın hepsi Malez
yaya gönderilmie, orada üreti
lerek zamanla şimdiki muazzam 
kauçuk onnanla.n meydana gel
miştir. 

* :(. • 

Harpte bu kadar IUzumln bir 
madde olan kauçuğu Almanya 
nasıl tedarik ediyor? 

İngiliz ablukası dolayısiyle 

Alman.yanın harptcnberi dışa

rıdan kauçuk almasına imkan 
olmadığını söylemiyc ta:biatiyle 

- Konntıı ~ batla 
7ıahalıya mal oluyor. 

- N(l(}.mı' 
. - Kanm dq CllJI'"'" i.atiyor. 

İngiliz menbalanna göre Alman 
yada kauçuk stoklarının dibine 
darı ekilmek ür.eredir 

Harpten evvel yapılan stok .. 
!ardan başka Almanya kau~ 
tedariki hususunda kimya san 
yiine de müracaat etmiştir. Al· 
man kimya sanayii de iki •trın 
swı'i kauçuk imal etmiştir. Bun· 
lardan birincisi kulla.mlmz 
ki lastik, zift ve okside yağ h • 
litası olan "Sahte kauçul...,, dı. 

ğeri ise tamamiyle kimyt-\.i mu
amelelerle clde edilen ve l 

karbür (aseton) ferin polımen· 
za.syonu ile hu ule grlen "t1r ntz 
1i.aıtçuh·'' tur. 

Fakat kimyagerler ı 

tistad olsalar tabintjn 
derecede miikemmel bir 
cuda getiremcmiı;'lcı d r. 'T'abı.i 

kauçuk, sun'i k-ıuc;u'! 

misli dnhn fazla dayanmakta.
dır. Bundan başka sun'i k cuk 
imali çok pahalıya mal o?m ·Ul, 

istihsalatı ne de ol&ı. ahdJt 
kalmaktadır. - K. 

Haberın bulmacası 

Soldan &ağa: 

1 - Sö:: söyliycmlyooek bir vazı· 

yette (iki kelime), 2 - Bir ııebz , 3 
- Leke yapan bir §eyin tersl, bir ·ı 

aıllatan esrarlı 1.§aret, 4 - Edat, ıııra 
ya koyan, 6 - IA.kırdı, A§ıkm feryadı. 

6 - Mürekkep bir edat, toprak f'mi'1, 
7 - lspirto lAmlıa.sı, bir ıeytn bıraktı 
ğı tesir, 8 - 1Jk insan, Yu.nanlst&nda 
tutunu ne me:;hur bir yer, 9 - :sa ı 

c;ıplağm tersi, tılr yemli, 10 - Yuna 
nlstnnda zeytinUe tne§hur bir )' r. 11 
- DUnyanm en bUyUk §ClAlelerind n 
erl<ck. 

Yukardan a,ağı: 
l - Teni ince değll (iki kollme). 

2 - Bir hayvanın tepesindeki, bult 
3 - ötesine berisine kir 1bula§uımak 
• - İplik bUkma vasıtalanndaıı, pi§ 
ınan, alfabede bir harfin okunuşu, 
- Eski bir Türk kabilesi, blr C: 
bilgi, yllk ;ek yer, 6 - O!mıuıı beld 
nUen ocy, mektep, 7 - Kirli de !, Tü 
klln kardeş ırklıı.rmdan. 8 - P hal 
değil, kumll§Dl tUyU, alfabeden lk 
hart yanyana., 9 - ur.erine tıaaıımı 

;ım tmt, Uye, 10 - Taııma, alfabe 
d bir harfin okunUfu, ıı - D ço 
cuk, bu- Bimda olmaklıklar. 

1 - Tuıı§eden, Ç, 2 - .Afure, ~ 
mt, 8 - Zır, Hamarat, 4 - Ek, Ç"..J.ım 
Ki, a - s, Yer, c, Şal. e - o.rı 

Tıpa, m. 7 - auıen, Uhbıı, ı - i. 
ra, A.zak, De, 9 - Nabi, .t.rıı malt 
10 - ll'ular, Lor, 11 - Paket, l1a 

l'ODl. 



Fakat bu uy:ınmn ço~: geç oldu.· böyle ha.Jt.u.etli bir tavn-ia konuş. 
Polc-n~·a tnr ·1ıhL1\ ~,<ı~ma gelmiş 

bulunu,> ordu. ~ aml t saati vur -
muştıı. Polonvn harht> gfıivorou. 

İşte tam lııı ~ırnch. Plllonyada 
gerek sı.}o.si \C g"rek ntokerl hU.'tl· 
malı günler y:ıı•:ı.11 ... lığ'ı bu günl :-de 
Val .,kıının bir Po:onyn istihbarat 

subayının mctr-.:Si o'.:ırak suba.> m 
hususi villismda ~ ar.ı kta oldu. 
ğunu haber nlmcn duyduğum hay
ret ve hiddet son derece)i buldu. 

Valeeknnm bu kUstablığ:, istih. 
tıarnt su.bti.yırun bu cllreti beni tet
hı, etmişti. 

Bu genç subny, ov\'elce tayyare 

11ubayı iken bir uçuş ı>snMmda rı· 

ili hızmete devam otınesine im. 
kin kalmadığından d".>layr tayyare 
cilıkteıı çatarılmış ve istihbarata 
verllmi.şti. Vatanseverliğine, ciddi· 

yet ve cesaretine bliyük bir iti • 
mat beslenen gl'n.ç subayın da Va._ 
1 ska gibi mUtlıtş bir kndmın pen· 
çesine g~j olınasr, bUtün kanı. 
mı beynime c;ıkarmaya. kati geldi-
Buııdan dolayı en bfiyük tılddeL 

le hareket etmeye karar verdim. 

Bu rezaleti A.ni bir bnskınlıL bir 
zat tenılzlemek, icap edenıe Va.. 
l'.!!kayı nih:ıyet ölU olr:rak da ele 
g('Çiı.cıek azmiyle hemen o gece 
subayın vıllasım sivil polis me
murla.riyle ku~nttırdnn ve ranmıa 
iki tnııavinimi alarak villaya htz· 
zat kundim girdim. 

Sabık tanare cubayı, esasen 
l'e>1onyanm oilylik arazi aahib1 a. 
sılzad..,le.rindendi 

Vill~t hakikaten muiıtetem ve 
t.arüıt bir vili!ydı. \'illılnm uş&kl.a.· 
rma oldukları yerde durına.lan
l'I!lrinf vererek subayın akşam ye.. 

Meği iç:.U henüz o~unnu.ş oldukla
rı yemek salonuna girdiğim za· 

ınan muhteşem !:JÇCklerle süslil 
bUyUk bir yemek mn.sıısmdn genç 
11ubnyı Vnlcsltayla k:ırşı karpya 

buldum. 

Genç s'.l.bay, salona. uşaklar ta. 
rafından hiçbir haber verilmeden 

ç yabancı adamın girdiğini gö • 
··nce hayret ve hiddetle birden. 
·re aynğa kalkıp: 
- B!l.ylar! Kin>sinlz? .. Ne isti

' oMUnm: ? .. Buraya nasıl giriyorsu 
nuz? 

Diye bağırarak tabancastna dav. 
randı. Elimin bir işaretiyle kendi· 
eiul dur<lurdum: 

- Villlı.nız htikfımet kuvvetleri 
tarafından kul'n.tı.lnuştır. Mukave • 
met beyhudodtr! Ellııizi silflhmız

dan <:"kiniz ! 
Gezıç suhsy şaıJkın bir halde e. 

lini cebinden çılı:n.t dı. O esruuta: 
V alcekannı yüzüme dikkatle ba • 

kmca beni ta.ıudığmı ve mnsad&n 

dehşetle aynga ka.Jktrğmı gördüm. 

Yfizil kili gibi 8:lfl"B.rt kesilmiş. 

ti. Şerir kadın bembeyaz duda.k • 
larlıı. subaya döndü: 

-- Novroviç! .. Mahvolduk! Ol -
dUr! .. ~ bağırdı. 

Genç subay, yüzü n1osmor ve 
gqlr:uı bir hal<le Vaie.skanm ölU ben 

zi gfbl snrarm .rUzilne rokryord'll. 
Elini tekrar nc:ı."ma attı: 

O vakit Uç!lmUz de ~ ·ı hlnronızı 

oektik: 

- &.y Novroviç! dıye lı:.~· 

dmı. Bu kadın size ynlnl% felft • 

ket yolu gösterebilir!.. Hiçbir ha. 
rekcte k:ılloşmayınız ! Tevkif em
riniz yanımızdadır. Her.ıangi ya • 
k!Şlksız bir harekete kalkUJırsa.na 
Mil o vakit 18hvoluhruı uz! .. 

Genç su!>ay tekrar ell rini ge. 
rlyo ç:.e&:ti. Fakat şa.armıın, mulhiş 
bir halde ' 1 eledi: 

- Fal::ı•. hay: .. Niçin t("l·kif c. 
dildiğimi bllm.iyorum!.. s· l ise hiç 

taıımı.t}'OTUl!l !.. 
Dedi. 
- Gö'rflyorsunuz ki yıuunaıda

Jd lmdm bizi gayet iyj tanrm:ıkta.. 

dır! SW!e gıılllin mctr<'rı iz! hic: 
tarur.uyorswı.uz ! .. 

~ subay bana doğru bir ıı. 

dun attı ve ssab~yetle: 
- Sisi ni§a.tılım haktmd& 

maktan ~ederim!. 

Dedl. 

Hayretle sordum : 
-- Nişan.lm.rı mı dediniz ? 
- Evet! .. 
Gilldlim. Fakat genı; subay Nm 

rov~ son derece dddf bir haldey. 
dl Gayet clddf ve ağrr bir tavn
la: 

- .Evet ! . . V &l"Ol}ka benim n.i • 
ilUllondır! •. diye tekral" etti. 

- Varo ka mı? .. 
- ETet, Va.roşka! .• 
T~?' güdlim. 

- Novmv.iç!.. Siz ki ordunun 
son derece zeki ve cesur bir suba.. 
yısmız! .. Ayni zamanda mühim ve 

n.atl vazifeyi omuzla.rnw:a almll} 
bulunuyorırunU%! .. Sizi bu kadının 

bu kadar aldata.bilmi.fı olduğuna i
nanmak istemiyorum! .. 
. Dedim. Novroviç benim bu ~ 
terim üzerine renkten renge gir. 
di. 

Cen.'1.ze gibi sararmL., yüzüyle 
ayakta durmakta olan Va.leskaya 
oturnuı.aıru ~ret P-tti. Sonra ba.. 
na döndU: 

- Ne demek iatiyonmnuz? Var
roş.k.a beni ne gibi a.ldatmıış ola· 
bilir? .. 

- N ovroviç ! . . Evvela biliniz ki 
nişanlınız olan bu kadm V e.roşk& 
değildir!.. Bu Poloo.yanm en bU _ 
yük dilşmanlannda.n biri olıuı ca_ 
8t18 bir kadındır!.. 

Ben bu elSrllmUn genç ıııubayı 

hayretinden dondunı.cağmı zann&

diyordum. Halbuki Novroviç ga -
yet sakin ve 1Joğukkanh bir ta.vır. 
la cevap verdi: 

- Bunu biliyorum! •• dedi. 
- Hangi devlet na.mma çaJ.ıe,. 

bğı:nı da bil\yor musunuz'! 
Evet! .• 

- Bu mertçe ceva.plarnu1.1 tak
di?' edt'rim Novroviç! .. Ynlan söy
le.IXMıye tenezzül etmiyonmnuz ! .. 
Onun i~n vazifemin emrettiği ica. 
batı yapmadan evvel sizi tatmin 
etmek istiyorum!.. Ancak, bana 
söyler mis.ln1z ki nL'laillmızın ma_ 
biyetinl ve böyle mUhim bir va.zi
ft.Si olduğunu bildiğiniz halde na· 
sıl oluyor da onu nişanlı olarak 
kabul edebiliyorswıuı? 

Novroviç ayni ııoğukkanlılıkla 

cevap verdi: 

--- Sizinle bu ciheti açıkça ko. 
nuoup konuşamıyacnğmu anlıun.a.k 
için siz!n vazife ~ salahiyetini. 

zi. öğrenmeliyim! .. 
Dedi. O vakit kendisi.ne memu

riyetimi söyleodim. Genç subay va

:rlfemi iŞ tince Urperdi. 

- O halde size söyliyebilirim ! 
dedi. Bu kadm,. benim nişanlım 
obnayı hak etmiştir! .. Zira, bana 
bi9netJııde olduğu devletin bilhas. 
• tayyareciliği ve tayyare kuv • 
vetıeri hakkında son derece kıy -
metli marn.mat vemı..iştir. 

Dönüp nefret ve I.stikr&hla Va· 

leskanm yUzUne baktmı. 
O bh- taş gibi renksiz ve hare. 

ketsiz durmaktaydı. Btrdenblre a. 
teflemnit olan Nonoviç bu aqzıc
rinin 11%erimde bUylik bir tesir 
yaptığını zannederek hararetle: 

- Evet! .. diye il!ve rtti. Ge • 
nal erklnıharbiye de kendilerine 
bu hususta aunduğum raporlardan 
dolayı bıına takdirname vennüt • 
tir!.. 

- Nişa.nluuz size bu maUlmatı 
hangi devlet h:ıkkmda verdi~ 

- Alman~·aı 

- Ya? .. 
- Eveıt! .. 

j 

- Peki, Novroviç .. Bu malüm&.. 
tı OC>ni':ll ve yanrmclıı.ld varlf'edar 
memurların huzurunda söylemfl -
nime bir mahzur görilyor musu -
nuz? 

Hulasa tan söyl.iyebl.lirim ! 

- Lutfen! 

(~ 1ım-) 

Milli 
cUlitık 
Başvekil bazı mehusları

m1.zın mütalealarına 

cevap verdi 
"Biz tüccarı millet hayatında lazım bir unsur te
lakki ediyoruz. Fakat tüccar ~u böyle teli.kici 
etmezse, tamamen içim izden çılan ası lazunge
len bir unsur olduğuna kanaat getirerek ona gö-

re hareket etmek kararındayız., 

An1cara, ~5 ( A.A.) - B. M. , rem Refik lncenin irae et.tik -
Meclisi bugün Refet Canrtezin leri misalden endişe ettim ve 
başkanlığında toplanmı§ ve bu mevzu üzerinde izahat arzı· 
cel.senlıı açılmasını müteakip 

1 
na mecburiyet hissettim. 

Afyonkarahisar mebusu Cemal İcra Vekilleri Heveti bu ka. 
Akçrnm vefatını bildiren Baş - nunla, iktisap ettiği Mılfı.hiyet • 
vekalet tezkiresi okunmuştur. leri ne toptan ve ne de münf e. 

Merhumun hatırasııı; taziz riden herhangi bir müesseseye 
iç.in bir dakika ayakt:ı ı..üküt e· devredecek değildir. Ve böyle 
dilmiştir. bir düşünce asla mevzuubahs 

KABUL ED!T..EN 
olamaz. Mesela icar bedelleri. 
nin 939 senesi icar bedelini te· 
cavüz edemiyeceii hakkındaki 
30 uncu maddenin nerelerde 

Türkiye ve İtalynn hükumet tatbik olunacağını lcra Vekil -
komisyonlarının birinci i~ima !eri heyeti tayin ve ilan eder. 
devresi protokoluna bağlı list.!- Bu tayin ve i:in ~la.hiyetinin 
ye yedi bin ton krom konten· herhangi bir mi!esscseye veya 
janınm ithaline müteallik nota· belediyelere dev:n mevzuubahs 
lamı taMi.ki hakkındaki kanun olamaz. 
J:ayiha.smm geri verilmesine Yine bu kanunla hiikt1met 
ait Ba.şvekfilet tezkiresi okun- halkın ve milli müdafaanın 
muştur. muhtaç olduğu muayyen mad -

Bina ve arazi vergisi kanu- delere muayyen fiyatlarla el 
nuna tevfikan vergiden istisna koymak salahiyetini haizdir. 
edilmiş olan hUkmt şahıslara Böyle bir salahiyetin İcra Ve· 
ait mukataalı gayri menkulle· killeri heyetince her hangi 
rin kıymetlendirilmesi, lsv~ bir müesseseye devri mevzuu
sipa.riş edilmiş olan şimendifer bahsolamaz. Ancak mevzu, ar -
müt.eharrik Jeva.zmımm Tiirld _ kada.şnnm, devri caiz olmrynn 
yeye ithal müddetlerinin temdi- sa.la:hiyetlere misal olarak zile • 
di, Türkiye - Almanya arasın- rettiği gıda. ve eşya fiyatlarının 
da imza edilmiş olan ticari tesbit edilmesi keyfiyetine inti· 
mübadelelere mütedair husl.tf!i kal edince, Mdisenin mahlyeti 
anlaşmanın (b. 1) listesinde i - deği§ir. 
sim tahsisi ve Türkiye • Fran· Bu mevzuda hilicOmet yani 
sa ticaret kontenjan ve tediye !cra Veklleri Heyeti ihtikArla 
anla.şmalariyle meroutlan 1ılii- mücadele ka.etiyle bütün mem
küm!erinin temdidine ait knnun lekette gıda veya diğer ihtiyaç 
layihnlan ikinci müzakereleri ~addelerhıin ~ya.tla.r.mm tcsbi: 
yanılarak kabul olunmuştur. tıne karar -ye:ı~· Aı:ıca.'c bu fı. 

Türkiye cumhuriyeti merkez Y~~ teeb.ltı ışini b:zza.t kendi
hıfns.!!lıhha ell3titilsil ve hıfzıs - sının ya.pmasrna mıkan yok· 
srhha mektebi teşkiline ve diya- tur .. .8j~bir türlü nevi~e:i a.rze.. 
net işleri re!s1 ·~1 teskilat ve va- ı den. Jı.tiyaç nw;i~elcnnın h~ 
zifelerine ait kanım:ı ~< ka · şehir ve kasaba ıçın İcra Vekil· 
nun layihalarının da birinci leri Heyetin~ .ayrı ayrı fiyat· 
müzakereleri yapılmıştu. la:.ın~. te.':':ıtı. maddeten de 

Meclis bunda.n sonra ruzna· mumku~ degıldır. 
me5incle bulunan ko~ ka· Bu itibarla hüklimet fiyatla. 
nununun bazı maddelerinin de- rın. t~biti işinde Ticaret Veka· 
'n!;tirilmPsi h=ıkkıtla:ki kanun leti~ veya ona bağlı müc.;.se· 
fayiha!'!ınt müsta<'elivet kara· sele~ı salahiyet.~i k~':ı.bilir. Bıı 
riyle müzakere ve kabul eyle· tatbikatta da böyl~(iır. 1\1uhte · 
mictir rem ar~un, fıyat tesbiti 

'J • s.,,~,.,;...,.....;.,..u· d--~....: ,· ' 

TİCARET VEK1LlNIN 
İZAHATI 

Bu kanunun müzakeresi es
nasında ileri sürülmüş olan ba· 
baZI mütalealara cevaben Tica. 
ret Vekili Mümtaz Ökmen aşa
ğıdaki izahatı vermistir: 

"Bu kanunla lcra Vekilleri he
yetine tevdi ettm.n.iz oa.lahiyet· 
!erin, kanunun istihdaf ettiği 
gayeyi istihsal ma.ksadiyla ku • 
ruJacak müesseselere kabili de -
vir olmadığı hakkında muhtc· 

I ş arayanlar 

* Arap hartlerl.D! bilir: riyaziyeye 
vAkı!ım. Onlvenltc müdavimiyim. 
Haftada aeklı s:ı.ııt ders zamnnlnn 
haricinde çalı~abilecek bir iş arıyo· 
nım. (Müracaat: Hn~r gazetesi Y. 
s. Ç.l 23 

Satılık - Kiralık 

* Ayaspaşada: Gümll§suyu hasta· 
nesi yakmında, arsa.smdan dcnl.z gö· 
rür. Halitası çıkarılmıştır. İnşaata 

ına.nll yok. 8,10Xl6,5=131 met· 

re murabbaı arsa üzerindeki ahşap iki 
ev pazar!ıl<sız 5300 liraya satılıktır. 

BugUn 18 Ura kira getirmel<tedir. 211 
Ura.ya mUtehıunınlldir.Mürncaat:Haber 
g&ZP.lesl "R(:J9i)U .. 2· 3 r 

lşçt ARJYANL.\.RA 

• Arap barficrln1 kullanabilir. Oku· 
dutunu iyi anlar. Umumi maJCıınntı 

yertrı.de sabahtan öf!'leye kn.dar çalışa· 
bilecek birine ihtiyaç vardır. Yabancı 
bir dil bilen tercih edtllr. 

Mektupla müracaat: Haber gazete· 
il 1252 B. C.) 

-ı ........ J ~ ~-- !l. ~... ca.z o.ma-
dığmı ifade ettiği içindir ki, 
bu tavzihi yapmağa zaruret 
hissettim." 

BAŞVEKlL1N B~YA:\'ATI 

l\lilli Korunma Kanununun ba. 
zr maddelerinin değic::tirilmesinc 
ait kanun layihaı:ınm ~mütake:-e.:i 
e;:;nasında Başyekil Dr. l<efik Say
dam aşağıdaki beyanatla huıwı.. 
muştur: 

''Arkadaşlanm, 
Milli korunma kanununun bir 

senelik tatbikatı neticesinde gör. 
düğümüz bir takım boşlukları ve 
ilavesi rn.zım gelen bazr hususatı 
huzurunuza getirdik. Uzun uzadr. 
ya tetkik edildi, encümenlerden 
geçti. Şimdi huıurunuıdadır. Bir 
senedenberi tatbik sahasında gör· 
düğümüz noksanları, müşkülleri \'e 
~luklan doldurmaya çah:tık. 
Heyeti celileniz takdir buyunırlar 
ki, son bir sene en buhranlr birse. 
ne olmuştur. Harbin devamı, mü
temadiyen dünya iktısadi vaziyeti, 
her gün değişen şartlan, hatta bir 
hafta ev...-el Yerdiğimiz kararların. 
bir hafta ~onra, adeta bir sene ev_ 
vel Yerilmiş bir karara benzıyecek 
kadar tahavvüller göstermc:ıi, bizi 
birçok mü~küller karşr~mda bırak. 
tı. Bittabi kanun çerçcYesi dahi. 
!inde çaiı~an hüklımct. bir çok 
müşkülata uğradı. Bir çok nok
sonlar gördü. Bir çok tecrübeler 
edin<li. Bunlardan aldığımız neta. 
yici huzurunuza getirdik \'e tetki
kinize arzcttik. 

l\Iüstakil grup namına kanun 
hakkında uımnni miıtalea derme. 
yan eden arkadaşun Fuat Sirmen'
in, notlamnı iyi alabildimsc. söy. 
!edikleri şunlardır Tatbikten mü
tevellit neticeler. mü~bet olmakla 
beraber, tam değildir. İthalatta 
müşkülat ol.muştur. Hala bu mü~ 
külat mevcuttur. Halkın ihtiyaç
ları için kafi ~tok lazımdır. Fiyat 
tesbit ve mürakabe isi tam mu. 

~·· 
~ 

Kız mektepleri arasında 
voleybol müsabakaları 

KlZ Liaelerl Voleybol mtıse.bakala· 
rm& dlln de devam edildi. Alma.n ne· 
tıceler ve puan cedvell aşağıdadır: 

llk mtl.sabaka, Çamlıca. ıle lnö.tıU 

u.e.l aruında idi.. Taknnlar Sl\haya 
fÖYle çıknuflard.ı:r: 

Çam.lJca: Süheyll (K.), Nurunnı., 
Hayrüıımi-.., Necla., Nebahat, NeclL 

lnı>nU: Gll.z1n (!C.), Refhan, Zekiye, 
Ayhan, Semiha, Mabide. 

lnönllnUn .crvı. atıfiyie ba§lanıuı 
birinci set, çok beyecaıılı oıınu,tur. 

İlk anlarJa sayılar kUJılıkh ol· 
muş ve bu 8.8 e kadar böyle df'vıı.m 

etınl{ıtlr. 

Anca!;: bundan ııonradır ki, Çamlı. 
e&lılar kendilerini topl.ıyabllmitler ve 
SUlıeylA ile Küçtık NeolAnm güMI 
oyunJyle ilk seti 15-9 ile kazanına. 

liseıd lle Şişli Terakki arasmds tdL 
Birinci set başlar başlamaz 1ı;taıı.. 

bul lisesi bemeıi hlı.kinıiycti ele ala. 
rak 1&ylia.n Çöğa.lt.map. ba§ladI .,.. 

ilk MU 11-IS U. bttirdi. 
lkincı ııette İstanbul tiı!ıesl bidlld 

ııettekinden dalla gt17.el bir oyun ,.. 
kararak bu Rti de 15.1 ile Juı_. 

Jlll§Ur. 

lırtanbw lisesi takımı güzel bir o. 
yun çıkarmıştır. İçlerinden b~ 

Selma. ile Ülker temayüz etın~k'· 
Şişli Terakkiye gelince; ku~ 

ra.ktplerine ka.rşı daha iyi bl?' netiC9 
alabilirlerdi. İçlerinden Ayşe, guaal 
oyunu ile taJormm bu fena \'A_,... 
ten k'Urtarmağ& uğnpnıpa d& 'bit 
klf! ile takım dötJelemi:rıec~ 
muvaftak ofamamı,Ur • 

ga muvaffak olabilmiJlerdir. tstanbul u..ı.r.: Selma (K.), 'Q'Uı.'el'• 
ikinci set, Çamlıcanm aon sayı.sı. Semahat. Vettye, GUzin, Necld. 

na kadar, Ç&mlıcanm hAkımlyeU &l. ş~u Terakki liaeııi: Selma (K.)• 
tmda oynanmış, aon aayı olunca İn· Ayge, TtlrkA.n, Stcbka, Emel, NeclA• 
önU son bir gayretle aayılan yediye ; " 
çıkarmışsa da mukadder olan mağHL 
blyettcn kurtulam.amıı ve 15..T ue 
bu aetl de kaybetmiştir • 

Puan cedveli 

Çamiıcalılarda antreoema.n noUa.n- 11NDk67 I. L S 

lığı blsaedilmektedir. Bu maçı teknik ç.ma.. J[. L S 
lerl aayesinde kaz~lardır. l kte.nbul K. L 8 

Bermutad SUheyl& Ue KUçUk Nec. Kı:ı l\lualllm af. 8 
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Hl. güzel bir oyun çtkanxuşlardlr. Cumhorly('t L 8 1 2 " 
lnönü llseıolııe gelince; bugün kuv. Boğul~I L s 2 ' 

vetll rakiplerine karıı gtı..el bir oyun İnönü it. L. ı 

çıkarmışlardır. Güzin Ue Reflıan iç • Şi'lll Tı-rftkkl L. 3 

terinde en iyi oymya.nlardı. ı,ık J... 8 
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GUnUn ikinci mllaabakaaı latanbul Kandilli K. ı.. .Z 2 " ,. 

,·affak olamamıştır. Mütehassıs
Jardan istifade edilmeli. Tüccan ne 
tahzir etmeli, ne de ihtikara teş-..:ik 
eder vaziyette serbest bırakmalı. 
Müraka.beyi tevsi etmeli. Koordi. 
na.syon kafi itiyat haline gelme
miştir. 

Ark.adaşlar, MiJU Korunma ka. 
nunun tatbikinden mütevellit ne. 
tayiç müsbet fakat hakikaten tam 
ve kamil değildir. Olmadığının mi
sali de bugün huzurunuza getirdi
ğimiz bir takım yeni tadillerdi.r. 
Bir defa memlekette yepyeni bir 
uzuv olarak kurulan bu cihazın İ§
lerken göc;terdi~i bir takım müş
küller oldu. Alışmakta fertler 
müşJ.at çekti. Alışmamak istıyenler 
buna k~ mü.ül.a.t gögterdi. 
Devlet teşkilatı, lazun olduğu ka. 
dar müCt'hhez olmadığı için müş
külata u~radı. O teşkilatı vücuda 
getirmek ıçin çalıştık ve neticede 
bir tak;m tedilatla huzurunuza bu
nu ~etirdik. 

İthalatta müşkü.18.t olmuştur. 
Bunu ta.vziha intiyaç görmem. 

Çünkü bu nihayet alelade, me\·. 
zii bir buhran değildir. Yahut di. 
ğer bir alemin buhranı değildir. 
Bu, hemen çok yakınımızda. cerc· 
yan eden bir buhran olması dola. 
yısiyle hakikaten ithalatta mü~. 
külat olmuştur. 

Halkın ihtiyc:ı.çlan için stok me. 
selesi, eğer elde i~tok mevcut de. 
ğilse, dahilde stok olmamasından
dır. Hakikaten halkın ihtiyacı için 
ve hatta ordunun ihtiyacını temi
ne kafi gelebilmek için hazan müş.. 
külata uğradığımız zamanlar ol. 
du. Bu stokları yapmadık. Fakat 
yapabilmek için sizden IAzımge!di. 
ği kadar salahiyet ve maddi yar
dım rica ettik ve şimdi bunu ,·eri
yorsunuz. 

Fiyat tesbiti ve murakabesi, 
doğrudan doğruya adeta devlet 
teşkilatına munzam bir iş olarak 
kabul edildi. tik teşkilat bu tarz. 
da idi. Vazifedar o~an inAAnlara 
verildi. Anlaşıldı ki, bu tarzda yü. 
rüyerek fiat mürak.abesi yapmak 
imkam yoktur. 

Binaenaleyh, fiyat miirakabesi· 
ni başlı ba5ına bir cihaz haline ge. 
tirmek lazundır. Bunu yaptıktan 
50nra fiyat mürak.abesinin daha i. 
yi olacağı kanaatine vasıl olduk. 
Onun için bugünkü teşkilatla bu 
ı;ekle doğriı yürüyeceğiz. Evvelct: 
ilk olarak Milli Korunma kanunu
kabul edilirken sarın arkadaşımız 
Rana Tarhaıun sormuş oldukları 
suale vermiş olduğum ce\·apta da 
demiştim ki, mürakabe kanununun 
tatbikatı iyi mütehassıslardan had. 
di azam.fde istifade etmek bizim 
esasen ~iamnızdır. l\lütehassıslar. 
dan istifade edelim derken bittabi 
muhtelif şubelere taalluk eden mü
tehasc;rslan ka~tediyoruz. BuaıJar. 
dan ayn ayn istifade etmek için 
gerek de'\·]et daireleri gerek ~ 
kendim elimden geldiği kadar çalı. 
~n·oruz. Bundan emin olabilirler. 

Tüccara m~t iöeMlıerek 

bunları bulundukları ticaret aıe.. 
minden çekmek veya onLan serbe51 

bırakmak, büyük bir ihtikara m~Y
da.n vermek i~temh·oruz. NitektJl'I 
bir çok alclı~'lmız kararlar da he· 
,·eti ce!ilenızın ınalfunudur. 
· Biz tüccan millet ha;>atmda ıa.
wn bir wı.sur t.elikl.i ediyoruz. J3U 
unsurun kendi normal yaşamasını 
lı.endisi eğer Wtdir eder ,.e tlfınlO 
ederse, devletten ve hilkfım~trıı 
kendi~ne yardım gelir. Hem keil" 
di.cıi. hem Türk vatanda.Ejjı müstefıt 
olur. Faıı..t tUccar bwıu böyle tC' 
lıi.kki etmezse. tanamen icimlzdCJ.'I 
çıkması l!zrm gel<'n bir un«Jur ol· 
duğuna k.a.naat getirerek on:ı g&
re hareket etmek knrarmd:ıyı.t.. 
(Bravo sesleri alkışlar). 

Koordinasyon rrteselelesl, artıı.· 
da..,larrm, hü!tumetiniz. tam~,.,,eıı 
yanınızdadır. Ve koordinasyona uY 
gundur. Arkadaşun I•'uat Sil"Lıen. 

bu meselenin kfıfi bir itiyn.t lı.aline 
gelmediğini b"y:m buyurd•ılar. BU 
hal Yekill<>rln E'\şvckil arasınd!l 
de-ğildir. BP.lki dcvl<:'t dairleri e.rıı.· 

smdıı olabilir. Malümufiliniz. dJ>JrEl• 
!erin her biri kendi hud:ıdu s Uıhi" 
yetleri dnhil'nde <}alışan bir takıtl'l 
mli"SSe~"'!"'-•F-. Bıttt ır....,n mc'iterclt 
ça!-.ıımam C!'"l!'t·:-. B•md:ı bir ~ITO 
nok":rnlar göı·iUürse, C'l-ınize ge~
tiltçe tarr.amlnmayn çalı l)'oruz. Ü
mit ederim ld. bu muvakket ka.nu· 
nun merive1te'l'I kaıı-..,,.a.ı:.ı bilZl'l 
.. nmal"'"r ·,.,,1,··.-;i vııl>ıt rlevlet d i· 

' ' releri ile ral,.ımayı ö{i'renmis ve bU" 
na alumıL" olacaklardır (Alkı~lı:ı.r). 

Kazanç vergilerinizi aY 
başından evvel ödeyini~ 

Ifoznnç vergisi son ta.ksitlerinin 
bu ay idnde ödenmesi lfızını gele· 
ceği hususunda milkcllefl<'rin na· 
zan dikkatini celbetmiştik. 

Aldığımız malü.mata nnzartUl 
mülcelcflcrden bazılarının borçla • 
rmı vermek üzere şubelerine ınil· 
racaat etmekte olduktan görUlmilı;! 
Lse de bazıiarmın da ayın sonunu 
bekledikleri anlaşılmış ve ay so -
nundn bu yüzden vukun g"ıccek 
izdahruna mal'f olunmak ve mUkel· 
lcflerin maruz kalacağı mU. külfıt 
önlenmek üzere defterdarlık tara
fından bu hususta da su'Je lere 
tPblignt icra edilerek dmdk? n c· 
sa.ıılı tedbirler alınması ve ırükel· 
leflerin '·azivctten hab~rtlar nUle
rek borçlnn~ı ny sonuna bırak· 
madAn vermrıleı-inin temini lstenil' 
diği öğrcrilmi~tir. 

HABE 
BERO\JN 

8SAYF 
.· "'"···*· . .·..... ' 
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H A B E R - Akısaın Postam 

Maliye Vekaletinden~ 
Gümüı; vüz kurus1ukhrın tedavülden 

kaldırılması hal<kında ilan 

7 

il 
GUmUş yüz ıturuşıu:.ıann yerine gllmU~ bir llralıktar darp ve piyasaya 

klUI mlkLUrda çıkarıımıo olduguncıan gUmUş yüz kuruşlukların 81 lkuıcık&· 

oun ıou tartbuıocn sonra tcd.!ı vUıucn kllldırılmaaı kararı~tırılmıştu. ' liıınıan sonra konuşuruz, 
Qa l§te geldi 

~ bir terzi elinden çıktığı 
1 bir frak giymiş olan Sko

\ıı nzunda., buğday rengi a.çı1t 
l&ç1ı ve çok eık giyf.nm.iş !bir 
~ olduğu halde, polisle • 
~tna geldi 
.~ kadm, güzel bir kürk tiY

Oehres.ı. fotoğrafı bir sine. 
tııecnıuasma kapak resmi ola. 

~ derecede güzeldi. lri yeşil 
~ 'tt Ve uzun ki."'PiliJeri ile bil

tazipti. Mantonun altında 
filıda.ınnun ~liği belli olu-

11. 'Oterinde bir tek mlicev • 
' 'at elinde nadir temizlikte 
~ltlanta Spartonun dikkatini 

"e Skorocl ken~ini takdim 
2anıan kadm ellnf uzstmcn 

bu elin güzelliğine mi, 
YllzüğUn fevlmladcliğine 

·~ olncnğmı tayinde mütcred 
~ ldı._ 
\t da arıtııdıı"ını takdim ettJ. 
'eııgtz adam: 

~federslnlz, dedi, blrru: geç 
• fakat fe\•kalö.de işlerim 

~1.0tı, aJclAde bir n~nkd 
~il 

' e, dalE,'lll, cevap \•erdi. 
~ hayran genç kutlına bakı_ 
~Onun isminin LiU olduğunu 
~ e&lasmda 5ğ'renmiş, fa.kat 
~llıı ~lcmem~tl 

atılı gCirdüğti her güzel kn
atalı:a duyan bir tabiatta de

~! >.ıceıeğine çok bağlı olduğu 
~ onu çok meşgul ettiği i . 

'1t lll :ınaoeralannn esMen pek 
l\~e bulamıyordu. Şimdi ise 

'.\; da bu kadar güzel ve bu 
~ taılp bir kadın görmed;ğini 
&ı~eJldlsinc itiraf etmektey • 
~dikkatini çeken nokta 

l Y\iztinde en ufak bir ma
Otı ~e& olmamast)'dL 
' lı:ııa dans etmcği ne kndar 
)le ~Yordu! IAkin bu sırada 
P ~bir teklifte bulunamazdı. 
. ·ucı. hemen bc."lilen masaya 

, oturmaz: 
l(~da fazla kalamayız, de-

·~ ip yer değil .•• 
e na dönüp daha yavaş bir 

, devanı etti: 
nu 8a.bahld işte muvaffak ol 

' ttıu? 
~et. Size bilhassa teşekkilr 

' ~t>l~aha bu bir §ey değil! 
hafiyesi ona 111bahk1 hft. • 

l"1 kısaca anlattıktan sonrn 
~ltl· ' . ~ı"Uyorsunwı ki iş ) olunda 

'-~ Ctti. 
Cok güzel. •• Ben de böyle er 

tahmin etmiştim zaten ..•• 
~· Yakaladık.larmız çete ef • l"' ibaret; bize onla.mı ıefl 

.. nun un için de buradan 

~~ ııdellm. 
~.~ beea.bı gördü ve dördü 

r 8okağa çı.ktllnr. 
\ı ~eroye gidiyoruz? 
,~: 

Sabreclin, sabredin, dedi. o. 

tomob'.llniz var mı? 
- Hayır. 

- Benim otomobilim burada, 
Onunla gideriz. 

O zamana kadar hemen hiç ko
nuşmrunış olan genç kadın otomo
bile bindi. Spartonla arkadaşı o • 
nun yanma, Skorocl de §Oför mev 
kine geçti. Hareket edecekleri sı. 
rada dönerek sordu: 

- Cebinizde fazla para var 
nu? 

Sparton hayretle ona baktı: 
- Neden sordunuz? 

KCçlk 
. 
118 lar DiZi 

parasız 

neşredeceı·z ı 

Ş:ıyet hu 0 m<.'ktoplarm bll
dirccPklerl adrese glindcrtı· 

meslnl arzu ederlerse pul. 
lanmış \'C adresleri yazıl· 
nuş bir zarf göndcnneliıllr-

lcr. 

GUmUo yUz kuru ıukıar J Şubat 11141 tarihinden itibaren arUk tedaVW 
etmlyecek ve ancaK jalnıt Mal tiaaıtıkıan Uc CUmhurtyeı Merkez Bankam 
~ubeıerlm::e katıuı MUetıllccekUr. 

EJlııcte gUmUş yl!z kuruşluk ouıunanıarın bunıan Mal SandıkJarUe Gum• 
nurtyet Merkez Uaokaaı ıubeıenne tebdil etUrmeıert tllln oıunur. 

(70025) C10216) 

Teknik okulu satınalma komisyonu 
başkanlığından: 

Cinsi Adet Tutan 
Lira Kr. 

Cllmlek 672 1716 00 
Bornoz 12:5 687 50 
Havlu ayak 672 lil 60 
Havlu yUz 672 629 20 

- Sizi götilrcceğim yere az pa-
rayla gidilemez; N evyorkun en 
lilks ve en pahalı eğlence ye'rldir 
de onun için .•• 

Haberin bü~ ili< mü aba.kası ve * 
bu nılinııscbctle ba.5lığımız yanında 

N~rl l!!U!nen bütün 115.nta· 
rm S0.40 kclim~yl geçmr.
mcsine c'lflduıt cdilmelldlr. 
Zarf tçinc b."UJJOn 'r. he:; 
lmruşlul< dnrn;::a pohı lrn. 

:Mendil 
Çornp 
Pijama 

1716 257 •o 
1716 çltt 1029 60 

884 H40 00 

- Merak ebneyln, üzerimde 
kft.fl derecede para vnr. Peki Al 
Vud meselem ne oldu? 

- O füı orada olııcak. Öyle il· 
mit ediyorum. 

_,._ 
DENİZ ALTI l.Ol<ANT Si 
Skorocl, oolnn ihtimal Llli müs. 

tesna hiçbir'sinin bilmediği bir ye. 
re götürmekteydi. Otomobil Brok
lin köprilsündc>n, Brodvcy'den ve 
Vaşir.gton caddesinden geçtiktC'ıı 
sonra şimdi Trnnsallantiklerln ya· 
naştığı nhtnna doğru ilerliyordu. 

Biraz sonra Skorocı otomobili 
tenha bir sokakta bırakmak ilzc. 
re yavaşlattığı s.ıradn: 

- Geliyoruz, dedi, Şimdi Hud. 
son'un şimal tarafmdayrz. 

Otomobilden evvela kendisi indi, 
arkadaşlarını çağırdı vo Sparto -

na: 
- Ncvyorkun bu tnrafle,n Gize 

yabancı dcğ'ldir ssnımn, dedi 
Polis hafiyesi cevap verdi: 
- Evet, iyi ta.nırnn. Fa.kat ne

reye gittiğimlzt a.nlıyı:ımndmı. 

- Beni takip ediniz, karşıl!l-Şn. 

cağmız sürprizden memnun kala • 
ca.ksmız. Size hayal-Wzdım bil& 
geçfrmediğinlJ: bir yer g!5Sterec~ 
ğim. 

Kar dinmfştJ. Hnva berraktı. 

h0- giin ocşretmekto olduğumuz 

lcuponlıır malfımdur. 

flııbcr, bu kuponlıın, yalnız bo 
mUs:ıbaka lı;ln değil, a~ nl zamanda 
olml ucıılnrının kUçUk fal:at kil• 

çUklü~'li nispetinde bUyUk faydalar 
el:lo edchilccclderl hi:ı:metlcrl için 

e kullarıabllnıelcrlnJ kararla~tır. , 
mıstır. · 

şn[,'1da oc\i ve drı !eri yazılı 

lfii.nl:ırı ncşrcttinncı. lştfyMJ olnı

yucul:ırunız iliı.nlıırını başlığımız 

yn .. ındnW bir tek kuponla blrlllrtt 
önclcrmclldirfor. 

iiuponlan muntııum surette 

t-01>lıy:uı oJmyucuııı.rmıı:ı:ın bu oj;rur
do ı;lindcrceelı.l<•rl ı.uponlıır zlyııa 

uğrnmryncaktır, ne..sredilen llanla:n 
f)l' kupon yerine imim o!:ıc:d;tır. 

ll•1ylclertnin fümlarının nl'f:redildl· 

~ gazete tarihini tcsblt etmeleri 
kUfldlr, 

Parasız neşredilecelı 
ilan cinsleı·i 

ı - Do~"llm \"e ölilm. 
2 - lSlsanl.uıma \'C 

mı. 

nl~b1ıın. 

3 - Alım -.:ıtnn l;abillndcn her 

nC\ 1 kUçUk nan. 
4~,.,.., b \'e işçi ıu·amB 11Unlnrı. 
o - ll;rkek ve kat1m, f!\ ıerımP-k 

tstt~·r.nlcrln c.s nnı.ma 11ô.nlan. 
6 - Her nc\1 §lkayct \e tc~ck· 

kür mektoplan. 

Dikkat edilmesi lazım 
gelen mühim noktalar 

J ft.kiİı dondurucu bir rU.zgir nr>fe
si kesiyordu. Polisler ve genç kn. 
dm konuşmak için ağızlarını aç _ 
mağa tanı.ftar g6rlinmüyorlardı. 

Fakat önden giden Skorocl kanU§ • . 
makta devam ediyordu: lf tdııro, ~ numarada g5ır 

terilen llfı.nlıınn cldıllyet!ne 
knnııat getirmezse nesret. 
mez. 

- Solunuzda ''Amerikan Layn., 
kumpanyasının, daha ilerde "Red 
Stnr Layn" kumpnnynsmrn rıh· 

tnnlnrı, sağdaysa ... 
Spa.rton, snbn tı:.şarak: 

- Bi.i.I bu havnda buraya bun. 
ları g6stermek için mı getirdiniz 
Allahaşkma? dedi. 

- Hayır, Beni takip ediniz. 
Bu sözler blr emre pek benzi • 

yordu. Yeniden susup yliriidüler. 

Biraz sonra deniz kenıı.rma gel- * 
diler. Rehberleri cebinden taba • 
kaıSinı çıkanp Spartonla Tomsona 
cigara ikram etil, kendisi de · bir 

Taliplerin adr<>slcrinl Rarfh 
bir şel.lldc ynzmalan litzrm
dır. ŞUphe yok ki bllcllre

ccklcri adresler mah

fuz knlııeal<tır. &lektupla.. 
ra aynen kendllrrlnln anlı· 
yaealdan bir remiz \'C nu· 
mnra konulmalıdır, 
·Gelecek melduplar l~in mü· 
racruı.t yeri olara" Haber L 
darchanesl gösterilebilir. 
Gö tcrllecck rem izlere gt" _ 
lccek mektuplar bu rln!I 
ilanlara hasredilecek su· 
tunda ayrı bir L1Ckilde bll· 

tane yaktı. 
- Bu gezinti daha çok slire • 

cek mi? 
(Devamı tmr) dirilecektir. 

m çıkardı: 
- Padi~ah karımı elimden aldı. 

Bu yetişmiyormuş gibi. bir de ifti
ra var: Güya ben iki şahit huzu· 
runda Lukrcçyayı boşamı~ım ... 

Kara Mustafa paşa güldü: 

nulması unutıılmıı.mahdır. 

Neşri istenen ımnınr 5ll ad· 
resc giindcrflmclldlr: 

llnbr.r Gazct~I 
''lfüçük ilanlar seni 1" 

l'o"tn lmtosu: 214 

lstnnbul 

Başka bir 

··zel 
Büyük Anne 

Bayan E. F. ;;,ıU .) LL.. 

şmıla olmasmıı rağ
men :nnsıl genç gö· 
rUnmlye muvntrak 

ı ı - olduğunu anlatıyor : 
"Ben ôl .) 1&41ındayım, dört defa ev

lenmiş, kızrm ve S adet çocuğum var 
dır. Buna rağmen ten ve clldlmtn SO 
yaşlarmdıı bir kadmınkl gibi taze ve 
nermln oldu~u söylUyorlıır ve bu· 
nun sırrını l:ığrenmek istlyorlnr. 't'at
blıt ettiğim ur-ul budur: 

Bı:ı her ak~ıım terkibinde meşhur 
bir cilt mlltP!ınssıSl tarafından keşfe 
dl1en ve clldl gcnçlc;;Urcn kıymetli 
"Bloccı cevhrrf bulunıı.o pembe renk· 
tek! Tokıılon kremini kullanıyorum. 
Uyurken cllt11 bc.ııleylp gcnçleştlrmek
te ve h!r ebah daha gene göster
mektedir. OUt'.ôUzlert de beyaz (yağ· 
eız) Tokalon kremini kullanırım. Es
mer ve ııcrt cltlllcrle çirkin tl"rıler U· 
zerinde şayanı hayret bir tesiri va.~ 
<!rr. Mcsamell•rln dahiline nl\.uz etti· 
ğtnden toz ve gayrı saf maddeleri lh· 
ra<; ve .fyahtbenlerl izale odt'r <1e 
nçılc mesamelE-rl sıkıştınr. Bu ı;uretlc 
cildimizi yumuşotır \'e gtlzclle§Urfr.,, 

Fanııa. atlet 1572 451 60 
Don 8158 643 '50 

1032 •o 
Yıldızda TrJmik QJ{ulu ihtiyacı olan clna ve mlktarlarlle t&hmJn bedel· 

lerl ) azılı 9 kalem çam • uı Uıalesl yapılmak Uzere ıa.ı 941 t.aribUıe nuıtıı· 
yan pazart i GilnU saat 15 te GUmU.ıauyunda Yüksek MUhcndia mektebi mu 
ha.sebes!n le toplanacak olan komlııyonumuzda oartnruncstne göre kapalı zarf 
usuıııe ek~'tmeye konulmuştur. 

İlk teminat 527 lira 43 kuf'U§tUr. tsteklllcrln oart.nameyt görmek ve Dk 
teminatı yaUrmak Uzere ckelltnıeden bir gUn evveline kadar okulumuza ve 
eksıltme gUnU de Yukselt MUhcndla mektebi muhaaebeainde toplanacak ko
misyona gclmelerı.. tekli! mektuplarının eksiltmeden blr aaat evvellııe ka· 
dar nuılcbuz mukabllındc vtrllmı, olmalan lUımdır. Postada vaki olacak 
gcclkmelcr kabul edilmez. (12146) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilAnlan 

22 12 940 tarihinde intişar eden Haber gazetesinde 8·1·941 tarihinde saat 
ıı de açık eksiltmesi ynpılacağı Utuı edilen 894 Ura muhammen kıymetinde
ki 76 adet ak gürgen dllme ile 5.760 \43 gürgen kaluın &'Örülen lüzum Uze· 
rlne mczk<ır günde yapılacağı ll!n cdlle.ı eksiltmesindPn aarfmaar ed.ilmi§ 
Ur. 

Bu ııı için aynca te~rar eksntme llA.n edilecektir. (12143) -----

26.12.94U 
8.03 AJ:ın 
8.18 Hutir 

program 
8 45 Konuştn:ı 

ı!.33 Fattd bc,)ctt 
U·.':\O Ajıuı 
18.05 rıı ıl heyeti 
18.2() IUırıııık 

program 
18.03 Radyo cıı.z 
18.40 tıı<'o saz. 
19.11> Fant<>zl 

program 
19.30 Ajııııs 
19.45 Fasıl ho~e-tt 
20.ıu Rad,)O 

ga7.c•tcsl 
20.45 liabarc 

müziği 
21.00 Dinle' lııl 

ı tel,lrrl 
21 .30 Konu ma 
21.4:\ Ork~tra 
22.80 Ajans 
22.45 Dnn!I 

mUzlJl'I 

27.12.940 
8.03 Aj:ıne 
8.lll llnllf 

proı;rn.m 

8.45 l. eme k 
L111tcal 

ıı.ss Şarlular 
12.aO Ajans 
ıs.os Halk 

Tilrlcli!Prt 
JS.%0 Knrıı:ık 

program 
18.03 Utıd,)O 

liunrtcH 
l 8.SO Sn e •rlerl 
10.00 ı~tanhuJ 

knntolnn 
l 9.llll Ajnnı 
10.45 Ş:u-kılllJ' 
20.15 ltud~ o 

G:ı7.eteııl 
20.4.'5 Tı•msll 
ıı.so Konll'•ma 
21.45 Orkıı tra 
22.SO Ajnn11 
22.45 Orlc tra 
23.00 Cıız.bund 

Şehir Tiyatrosu 
r pcb:ışı Dram i<?!lntında: 

Al(Şatn 20.SO da 

Aptal 
~ . ~ 

htıkUU < ldd 1 Komedi kııımmdl\: 
Aksam 20,80 da: 

Paşa Hazretleri 

BORSA 
U BlRlNC!KANUN - 19'0 

J 
100 
100 
100 
JOO 

100 
100 
100 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
JOO 
100 
100 

Sterim 
Dolar 

Liret 
lsvtı;re Frc. 
Flortıı 

R.aytema.rk 
Bele• 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Pe~eta 

ZloU 
Peııgll 

Ley 
Dinar 
Yen 

İsveç kronu 

IUlpanıı 

62f 
132.20 

29.7726 

0.119715 
J.6226 

12.93711 

2'3.6379 
0.62(1 

S.l':'IS 

Sl.JS7ll 
S1.09il5 

Eııhıım , . ., l'ahvflAt 
Ergani 

' 
Sıvu • Erzurum 8 
Sıvas • Erzurum ( 
Srvas • Erzurum G 
Srvn.s • Erzurum 6 

19.7& 
19.14 
19.H 
19.14 
19.H 

l\lak imin BUyttk Salonunda 
Yeni l"roı;ram 

l - Safiye ve Arkadaştan, 2 - 3S 
kf§fllk RevU heyeU, Havayan adala
nnda bir gece. S. AUlla idaresinde. 
Zengin mtzaruıen dekor, kostüm, CU· 
mıırtea.I, Pazar günleri saat 1& da 

tenz.llAUı maline 

Siz de ı.ucünden itibaren Tokn.lon E. Sadi Tek Tiyatrosu 
kremini kull:ınmız. NeUccslnden son 
derece memnun kalacaksınız. Her yer- Ru gecn ÜııHUtlnr HfllP. ıılne.m:ısındıı 

Beyoğlu Halk Sineması 
BugUn 11 de, Ak,am ı de: 

de satılır. ı' (EŞBY.R) Snray Faslı (ÇAPKIN KIZ) 
\'odvll (8) perdP4 Her ye.r %1> kunı1o 

riayet tmclıydi. Ben, na.mu u ça 
lmmış bir zavallıyım. Bundan son 
ra bana donanma değil, bir balık· 
çı kayığı bile teslim edenin aklına 
şaşarım. 

Kara Mustafa pa~a hiddetlendi: 
- Bre bakındı ~u haylaza.. ne 

ler söylüyor utanmadan! Demek 

ı - Ka.ra Koraan: 14 kısım. 
J - Servet llJnrzlan. 

maiyetinde sefere çıkacaklardı. 
- Donanma)'! Akdenıze çıka• 

racak kap~an mı yok? Elbette biri• 
ni bulup gönderirler. Sen merak 
etme! 

- İyi ama, bir kadm için, i~ 
bu kadar ileri götürmekte mana 
var mı a kuzum? 

.39 .. 

- A Recep! sen Mla uslanma· 
mışsın! Büyüklerine karşı küstah· 
ça konuşuyorsun! Hele biraz alt 
perdeye in bakalım. 

cep reis! Bir kadın yüzünden mem 
Jeket iş1cri'ni. yüzüstü bırakacak 

soysuzlardan değilsini Padişah,, 

memleket... hepimiz senden hizmet 
yararlık bekliyoruz. Düşman Ana· 
dolu sahillerimizi yakıp y1karken, 
sen buralarda bir kadın yüzünden 
ba~ıboş dola~acak mısın? Bu, sa· 
na yaraşır mı? 

Recebin birdenbire gözleri sulan 
dı: 

ki iki gür. sonra hareket etmesi 
mukarrer olan donanma ile gitn'li" 
yeceksin, öyle mı? 

- Bu kadın i~i de~l. namus me· 
selesi oldu. Ya namus ve şerefimi 
kurtaracağım. Yahut ö~cceğim .• 
Baı;ka bir şey dinlemem. Allahaıs· 
marladık. 

~CEP REtS, TALAK 
~l<.ı.\10.NO ALINCA ••• 

fincü Murat çok iyi ve 
elcet i~in çok hayırlı işlere 
k :e hazırlanırken, Recep re
:ısını elinden alması, onun 

f(tjilir bir kusur değildi. O. 
\{ . biliyordu. Bunu kendi de 
~ tıclıyoı \'e: 

\~Ne yapayım, diyordu, Yıldı 
\ tl~Orum. Onu ba~sının ağ-
~·1ın1c atamam!,, 

~ rei Ta1ak hükmünü a~m· 
llnı tı. 

13u ne rcıalcl? Padi~a. bir 

adamın nikahlı kansını elinden at· 
mak yaraşır mı? 

Diye bağırdıysa da, bu sözlerin 
bir faydası yoktu. Recep. karısını 
kaybetmişti. 

Talak hükmünde "iki şahitle tat 
lik etmi~tir.,, sözünü okuyuoca te· 
pesl atan Recep reis, bu hükmü a· 
lınca yalı kö~üne koştu. Kaptan 
paşanın yanına girdi. 

l<:ara Mustafa paşa, · Recebi te· 
!aşlı gorünce: 

- Ne var? dedi ·donanmada 
bir kaza mı o!du? 

Recep koynlµldan talak ~dr 

Recep gerçekten tok sözlü bir 
adamdı. Bu sözleri duyunca: 

- Sizin karınızı elinizden a'say· 
dılar ne yapardınız. devletlfun? 
dedi. Be.nim suçum hakikati oldu· 

~u gibi söylemektir. Padişah karı 
mı bana iade etmezse, ben lstanbı.d 
dan bir yere adım atamam. Bunu 
size haber ,·ermeğe geldim. 

Kara Mustafa pa~. Recep rei· 
si - birı;ok sebeblerden dolayı • o 
sırada lstanbuldan uzakla~tırmak 
istediği için, bu vaziyet ka.rşı:.m· 

da ürperdi: 
...- Sen yurdunu seversin, Re· 

- Mern'eketimi her eeyden çok 
se~ erim, dcvlet!Qrn! Ben namuslu 
ve özü sözü bir adamlardanım. Be· 
nim gibi bir ada..ınrn namusunu ça· 
!anlan, • isterse bu hırsızın adı pa· 
dişah obun · affetmem. 

- l~tc gene küstahlık.. Bu ne 
biçim konu~mak? Sultan Murat 
bunları. duyarsa seni hiç bir zaman 
affetmez. 

- Bery kem:füile karşılaşmam. 
aynı sözleri ona da söy'cmekten 
çekinmem. Mademki halka adalet 
vaadediyor. llk önce buna kendisi 

- Evet.. gitmiyorum. Başka 

,kulunuzu çırak buyurunuz o i~ 
Recep reis ba~ka bir şey söyle 

medi.. Ters yüzune döndü. 
I aptan paşanın yanından çıktı. 
Kapı önünde pa~anın kahyasile 

ka:şılaştı. Recep, kaptan paşanın 
kahyasıle küçük!üktenbt:!ri, tanışıı 

dı. Bir m:ıhn'.lede bü) ümfrşleı;,di. 
Kahya kapıdan bu konuşmByı 

dinliyordu. Recebe: 
- Gördün mü şu yaptığın işi? 

Donanma geri kalacak şimdi. Hal 
buki ben, benim oğlanların ikisini 
de paşa gemisine venni~tim. Senin 

Kara Mustafa paşanın fena hal· 
de canı sıkılmıştı. 

- Recebin yaptığı münasebet
sizliğe ne demeli bilmem? diye dü· 
şünüyordu. Paşanın kahyası bu sr 
rada içeriye girmı~ti. Paşa sordu: 

- Recep giderken bir §eY söyle· 
di mi sana? 

- Evet: 'ya namusumu kurta· 
racağım. Ya öleceğim!., dedi. Çok 
hiddetliydi 

(Deoomı var) 
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Ba,, Dif, Nezle, Grip, omatizma, 
Nevralji. Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
lcnbındo gundc 3 kıışe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKINlNIZ 

HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ. 

SAATLERiNiN SON modelleri gel· 
mtştır. \'npara, trene vıı.Jc1lm:Io yotı,

mck lı;ln nncıık cebinizde veya kolu· 
nuzda ::oı.·AcAı: s:ınti olmalıdrr. Iü 
T.\ŞLI ve 15 l':SE GARANTİ. Spor 
ru h:ı~ la rn yunyan mrtln <'Cfl \o kol 
:S...\ATLJ.Ht. 

Saatçilerden ısrarla 
isteyiniz 

-.i!l!l!I-•• 
{11 l lı:ırblndeld ı:cltrr latlığmı hatırlayalım dıı, HııgUnltU "eker 

fııbrfknlnnmizı ı.urduraıılJ.Lra mlnncttnr olıılmı. 
Bıı §<'l>rr boUUj;'Undn bol bol 

HACI BEl<iR ŞEKERi YiVELi 
Ali MUHiD_ 

HA iR 
Bnhı;eknpı - Beyoğlu - Kara.ktiy • J{ndıld.iy • llh!ıtr (J\nhln.•) 

l\IEY\'ALI 1"CGA 

r- ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 

DiK 
Ahval dol3yısllc knra naldl vasıtalarının azlığını göUlnUnde tutn.n 

Şirketi Hnyriycce sayın halkın iBtlrah..-ıtlnl temin \'O yolcııluklannı teshil 
için kıl} tarifesinde Bebek, Anıo\'Utköy, Kuruçe§me, Ortaköy, Beşiktaş vo 
l\'.öprU araııınd:ı nzlmet ve avdet ae!erl"ri olarak 42 postnsının tertip edil· 
eliği llAn olunur. 

Sayın yolcular bu seferleri muhtevi husuııt tarl!Pyl yukardn yıızıır 

t!lICL1e gişelerinden meccanen olabilirler. 

1 
ltsanbu ı Levazım amirliğinden verılen 

harıCI askeri kıtaall ııantarı -
Beher ldlosunıı tahmin edilen fiyatı 6 kuruıı 25 santim olnn 3000 ton 

arpa ııazarllkla satın alır.aca.ktır. Pnzarlığı hergUn Ankarad:ı Lv. 4.mirliği 
a:ıtmaınıa. komisyonunda yapılacaktır. SOO tondo.n nşağı olmamak üzere ayn 
ayn tn1lp!orc de ihale edilcblllr. Arpalar döküm halinde Ankara ''e civar Is· 
tasyonlarda teslim alınır. aooo ton için kati teminat 21,250 lira ve 300 ton 
için katl temlnnt 2813 liradır. Evs:ı.! ve şartnamesi 960 kunışa komisyondan 
aıaur. Taliplerin horgün Ankaradıı. Lv. rınıtrucı satmaıma komisyonıına gel· 
meleri. (15i2} (11406) 

,-...,.~-----~..---n-
T rklye Cam u lyet 

ZıRAAT BANKASI 
Kurulus tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticar11ıer nevi banka muameleleri. 
ı•anı blrlltUrcnforo 28Jl00 Ura lkmmlye veriyor, 

~lraat Banl.<aBl'lcla kumbarall ve ihbarsız tasarruf hesnplnnnaa en az 
:;o lirası bulunanlara senede f defa çekllecck kur'a lle ~(;"ldakl 

p!Aruı. göre ikramiye dağttııacı.ılttır. 

J 00 aded 50 liralık 5,000 llr:ı 

u:o •. 40 .. 4,800 " 
160 ,. 20 ,. S,200 ., 

4 nded I,000 liralık 4,000 llrıı. l 
4 ,. 5QO ,, 2,000 ,, 

' .. 2.>0 .. 1,000 " 
40 " 100 ,, 4,000 .. . 

DtKKA T:. Hcsaplıırmdakl paralar bir sene içinde 50 liradnn aşağı 
dQşmlycnlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnzlMlyle vcrllecE:ktlr. l 
Kur'alar sencdo 4 defa: ı Ey!Ql, l Blrlnclkft.nun, 1 Mart ve ı Hazlrıırı 

tarihlerinde r,:c- tllrccktır. 

Türk yavrularının sıhhatli ve gürbüz yetişimi 
ne bütün memleket hudutları dahilinde her 
şeye rağmen tevakkufsuz çalışan 

ÇAPAMARKA 
911 ele 26 ynı;mı idrak etmdde bahtiyar olacaktır. 

Tarihi tesisi: J9lli M. Xuri Çapn 

BEŞtKTAŞ, ÇAPAMARKA 

Beşiktaş Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden: 
9-10/571 
Neriman, Suzan ve Behlyye Batt:abanm şayian muta.sarnt olduklan B&

§ikta.5, SUlcymanlye, Valide Çeşme, Abacı sokağında eski 4, yeni 15 numaralı 
ah§ap evin tamamı lcııblll taksim olmamasından §uyuun izalesi suretile mah· 
kemece satışma. karar verilen işbo.ı hanenin dairemizce açık arttırmaya 
çıkartlmıştır. 

Şartnrunesl: 23/11/940 tarihinde divanhaneye talik edilerek 21.l.9U ta· 
rlhlnc mlisadif Salı gUnU saat H ten l& ya kadar aattlacaktrr. Artırmaya 
~tln\k için yUzde yedi buçuk teminat akçam veya mllll bir bankanın kefaleti 
lıAmll olmalan, 20 senelik evkn.! taviz bedeli, belediye resmi ve tapu harcı 
mQoteriyc aittir. YUzde 75 nlsbetl.ni bulmadığı takdirde en son artırnnm ta· 
ahh.UdU bAkl kalmak üzere artırma. on gUn daha t.cmdid edilerek Sl/1,/9il 
ta.rilılne mllBadlt Cuma. gtlnll aynı saatte en çok arttıran& katt ihalesi yapı. 
lacaktır. Kıymeti muhammencsl, tamamı 42" liradır. 

Evsafı: Zemin kat. Mermer döşeli bir taşlık, musluk; mermer ta§I. Ala• 
turka bir helA, bir kiler, yüklü ve dolaplı bir Oda. Ta.,ıığm ıııığ ta.rn.!mda 
kapıdan geçilen zemini Malta döı;ıell ikinci bir tqlıp olup birlncl kata çıkr 
lan merdiven altı, iki basamakla lnilen alaturka ocaklı ve zemlnl çlmentola 
mutfak vo ahşap merdivenle çıkılan zemlnl çimento dö§ell tara.sa. ve yine 
mutfağa lnileıı tn§lıktan arka cepheye geçilen sahmlıkta bir taraaanın al• 
tmda diğeri olmak üzere iki oda ve bahçeye çıkılan bir kapı ve zemin kattaki 
odanın altı bodrum olduğu ve zeminJ tuğla döşell ta._,ırkta tuhmıb3.81 bozuk 
bir kuyu mevcut, oradan be§ basamakla bahçeye inildlği ve arka cephenin 
ısa# yan tarafında birinci kattan mbaren bir §&hni§in olup binanın zemin 
kat pencereleri demir parmaklıklı, haricen yağlı boyuı bozulma§ olduğu ve 
bshçenln lkl yanı tnıı ve bir tanıtı tuğla. duvan olup .2 erlk, 2 ka.ysı,·1nclr, 
§ettali vo saire mcyvalı ağaçları ihtiva. ettlğ! bl.rincl katta zemin kattaki 
fk1nci sahmlığmdıı. bir basamakla çıkılan zemini mermer dö§ell sıı.hmlıkta 
kapISI bulunan aralıkta zemlnl yine mermer döşeli ve mermer kornalı UBtU 
kubbeli ve kUlho.nlı hamam olup bı§lıkta a.lışap merdivenle b!.rind kattaki 
merdiv~n ''o sofa muşamba döşcll, yukarda yük ve dolaplı 2 oda, bir kiler, 
alaturka. matı. musluk mermer ta§lı helA ve 2 inci kat bl.rincl katm aynı te§
ldlAtı havi ve her iki katın ah§ap aksamı yağlı boyalı ve tavanlan pasalı n 
binada elektrik ve terkos trslsatı mevcuttur. 

Hanenin cephe kaplıı.ması kısmen ta.mıre muhtaç ve muttağm sokak ve 
yan cepheleri duvarlle hamam kdrgirdir, diğer aksamı aıı,ap, 7:emin kat pen' 
Cel'eleri demir parmaklıklı, mutfak, hamam ve tarasııyı havi kısım bir kattır. 

Esas ev Uç kallı, mesahası 258 metro murabbamd& olup bundan 88 M. 
murabbaı bina, 44 M. murabbaı bir katlı kısmın mllştemil!tı ve geri kalan 
da bahçe. 

2004 numaralı icra kanununun 126 mcı maddesine tevfikan ipotek sahibi 
alacaklılar ile diğer al1kadarlarm ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi bu gayri 
menkul Uzerlndckl haklonnı ve faiz ve ma.srafa dair olan iddlalarmı on beş 
gün içinde daircml2e bildirmeleri lllzımdtr. Aksi baldo tapu siclllerlle sa.bit 
Olmadıkça S3lış bedclinm payla§mruımdan hariç kalrrlar. 

l§bu maddel kanuniye ahk!mına göre hareket eylemek ve" daha fazla 
malQmat almak ıstıyenlerin de 940/571 dosya numara.sile dairemize mUnı· 
~tlan !Uzumu 11An olunur. (34455) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
A ~ T ı ... 

Kasa: 
Altın: Safi Kilogram 
Banknot • 

72.04.4.7:54 

Ufaklık • 
Dahlldckl l\ltıhnblrlcr : 

TUrk Lirası • 

llnriı;tf•kl l\luhablrlcr : 
Altın: Safi Kilogram 5.35i,616 
Altınn tnhvtll lmbll serbest dö· 
vlzler. 
Diğer dövizler ve borçlu Kllring 
bakiyeleri • 

Hıı:rlııe 'l'ııbvlllerl : 
Deruhte <'dllen evrakı n::ıkdiye 

karşılığı . 
Kanunun 6 • 8 maddcleruıe tcvfı· 
kan llazlnc tarafından vAl<i 
tediyat. 

l'eııedat Cü1.tlıını : 
Tlcnrl Senedat • 

( 

\ 
b 

I~shum \'O tah\·lllı.t cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdi· 
yenin kaı·şılığ~ esham ve 
tahvlllıt. ltlbıırl kıymetle . 
Scrbc t Eshnın \O TnhvllAt : 
Avnnslnr: 

Altın ve döviz Uzcrine avans. 
Tahvllft.t Uzerlne avans • 
Hazineye kısa. vad avans • 
Hazineye 3550 No. kanuna göre 
nç:ılan altın kar§ılıklı avans . 

Hissedarlar • 
Muhtelif • 

101.336. 709,61 
11.449.732,50 

2.329.887.62 115.116.329, 73 

178.146,07 178.146,07 

7.535.914,91 

-.-
32.040.47i.- :;9.576.391,91 

158. 7 48.563,-

19.922.695,- 138.825.868,-

260.929.036.05 260.929.936,05 

46.655.916,93 

8.473.164,93 

8.799,98 
7.808.722,-
1.701.000,-

101.584.926.75 

Y<kQn I 

55.129.081,86 

111.103.448,73 
4.500.000,-

14.54-8.016,98 

7:39.906.319,33 

ı Temmuz 1938 tarihinden iUbarcu. 

• 

Tasarruf elmek 
isleyen biri ••• 

Kunduraların tabanlarını korumak için 
çoraplarını yırtıyor 

fakat ucuz lamba mübayaa etmek su· 
retile ayni şekilde hareket edenler az 
değildir. Bu ampulların ne derecede da· 
ha pahalıya çıktığı elektrik faturası öde· 
nildiğinde tezahhür eder. 

Hakiki bir tasarruf yapmak isterscnız 

daha az cereyan istih.lakına mukabil en 
bot ışık veren .TUN G S RAM ampullarını 
atmalısınız. 

SAYIN DOKTOR 'le 
ECZACILARIMIZA 
E P H E O R i N E " A R SA N ,, 

Tabletleri plyaıaya çıkarıldı 
Tabletler 0,05 (Ephedrine Chlorh.) ı havi ~:d: 
kolayca ikiye ve dörde bölünebilir ~ki Uf 
hazırlanmıştır. 20 tablet tübünün halka sa 

fiatı 50 kuruştur. ı 
K araköy Eczanesi Müstahzerat Ltiboratııaf 

Hüsnü Arsan. İstanbul 

Bankası 21 / 12/1940 vaziyeti 
P.ASlE 

Sermaye 
İhtiyat akte.1. : 

Adt ve fevkalMe • 
Husust. 

• • 

TdevWdekl Banknotlar : 
Deruhte cdllcn evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerin-O 
tevfikan Hazine tnrafmdan vakt 
tediyat. 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi • 
KaJ'iılığı tama.men altın olarak 
ilAveten tedavllle vazedilen • 
Reeskont mukabili ııtıveten tedn. 
,·azcd. • • • • • .. • • 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

19.922.695,-

138.825.868,-

17.000.000,-

242.000.000,-

12.l.88·~ 

Hazineye yapılan altın kar§ılıklı 
avans mukabili 3902 No.Iı kanun 
mucibince i!Avot.cn tcdavUle va· 
zedilen. • • 14:.000.000.- 411.s25.Sô8• ....... 

ME\'DUA'I: 
Türk Llra.ııı : 76.913.917,62 
Altın: Safi Kilogram 318.MIS 4.48.087,05 
3850 No. kanuna göre Hazineye 
açılan av8.I13 mukabili tevdi olu· 
nan altınlar: 
SUi Kilogram 515.Ml.930 

Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövlzler vtı alacnklı ıaı

rl.ng bakiyeleri • 

Muhtelif. • • • ı • • • 

78.124.167,90 

-.-
36.149.149,91 

Yekft.n 

tılkonto haddi %" f Attm tt2ıerlne &"8%19 ~ ı 

MlA. 61 
77.362·V'P' 


