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2 milyon liralık çuval 
ithal edilecek 

• 
GÜNLÜK 

• 

AKSAltl GAZETESİ 

Asker ailelerine 
yardım meselesi 

Hükfunet namına Ticaret Vekaletince 
t~pit edilecek eg5lar dahilinde harlcden 2: 
milyon liralık çuval ve kanaviçe mubavaa 
edil<'cektlı:, Bunlar zarurt lhtiyaclarda kuiıa
nılacaklır. ( lDARE YERl: lSTANBUL TURKOCAGI CADDESL TELEFON : 24154 

TELGRAF ADREli: cHAKiKAT> İSTANBUL - POSTA KUTUSU: 810 
l 
.J 

Askere alman ban kimselerin ailelerile res· 
men evli olmayıp gayrime'ru hayat yaşadıktan 
ıröriilmü.ştür. Bu «lbl re5men evli olmayan .. 
lann allelerlııe yardım yapılmıyacaldır. 

YIL : 1 - SAYI : 156 ÇARŞAMBA 25 BIRINCIKANUN 1940 Fiab 3 kuruş 

Milli Korunma 
Kanunu tadilatı 
Layiha bugün 

müzakere 
Mecliste 

edilecek 
Başv~kilin bugün beyanatta 
bulunması muhtemeldir 

Milli koru,.ma kanununda yapılacak tadL 
li.ta aid kanun liyihaıınm Mecliste müzakere... 
~İne bugün haılanacaktır. Liyihanın müstace.. 
liyetle müzakereıi taleb edilecektir, Bu müna. 
•ebetle BnJvekil Doktor Refik Sayramın Ji.. 
Yiha hakkında umumi heyete izahat vermesi 
de muhtel"leldir. 

masraf .e faizlerle yüzde 2 niıpetinde bir ko. 
miıyon ili.ve eyleyerek Ticaret Vekaletinin 
direktifleri dairesinde alıi.kadarlara tevzi et
mek için Ziraat Bankasına mezuniyet veril. 
mesi hakkındaki Koordinaıyon karan taıdik 
edilmiftir. 

Bundan baıka doğrudan doiruya müstah. 
ıilden tütün mubayaa., için Tbıret Vekaleti 
heiabına ve Yerli Tütünler Türk Anonim ıir. 
ketile Türk Tütün Limited ıirketi namına iki 
milyon, zeytinyağı mubayaaıı için Ziraat Ban
kası namına bir milyon liraya kadar kredi tah. 
ıİ>İ hakkındaki kararnameler de taıdik edil
rri4tir. 

Yeni Koordinasyon kararları 
Hükumet namına Ticaret V eki.letince ıe~ 

Pİi olunacak esaılar dahilinde azami iki miL 
Yon liralık çuval, kanaviçe ve ıici.m mubayaa 
edip bunları maliyet fiatına mutad ve zaruri 

Parti Viliyet ko_ngresi 
1 

Parti Reisi kongreyi 
mühim bir nutukla açtı 

Cumhuriyet 
1f a11ı Partisi 
leongresi 

e u rün Parti hinuinda 
Cumhuriyet Halk Par~İ· 

~ ıinin mutad aenelık 
l •ngresi toplandı. Bu konıırede 
'lıınbul Vilayetine aid bir çok 

dtrdlere temao edileceği tabii· 
d' "· 

C. H. P. lstanbul Vilay•ti kon
gresi buRün ıaat 1 O da lstanbul 
Parti ıncrkczi binaıında açılmı~tır. 

Kongreyi lstanbul Parti başkanı 
Reıad Mimaroğlu kısa bir hitabe 
ile açarak davete icabet eden ha-
zıruna teşekkür etmiş, müteakıben 
kongreye birinci ve ikinci reislerle 
iki k&tibin ıeçileceğini bildirmi~
tir. Heyeti umumiye aeçimin açık 
reyle yapılmasın1 arzu etmi, ve ri
yaıııete Şehir Meclisi azafllında.n 

Refik Ahmed Sevengil, ikinci re
isliğe Sular idaresi müdürü Ziya 
Eren, kAtibliklere de i3aro reiai 
Mekki Hikmet Gelenbey ile avu
kat Atıl Ödül ittifakla seçilmiş • 
lerdir. Bunun üzerine Refik Ah .. 
med Sevengil riyaset mevkiini iş .. 
gal etmiş ve kiitibler de mevkıle
rini almışlardır. Kongre 1kinci re
isi Ziya Eren hasta olduR'undan 
kongrede bulunamamıışhr. Bunu 

r Arkasl sahife 3 sütun 5 tel 

Cumhuriyet Halk Partisi ni
q,lllnameıine göre, her ıen~ 
loplanan vilayet kongrelerinde 
lııeınfeketin bir çok bakımlardan 
~li~acları tetkik e~ilir ".e ma· 
ı.-lıınde halledilemıyenlerı, top· 
"'111rak merkeze ııelir ve burada 
1'lkik ediht· derhal intac edil -
tt:ı.i}'enleri u~umi kongrede mü· 
~ere, edilir. 
~ l<öy ve nahiye ocaklann~an 
-tııyan konerelerin, rerek ıda

tı Ve gerekıe mali ve ıkhsadi ka
~llıılanmızm milli bünyP.mİze 
t-Plığı tesirler bakımından •OD 

Münakalat Vekili dün 
akşam Ankaraya gitti 

~ d b' t-~2'ecede ehemmiyeti var ır. u-
llıı Türk vatandaılarını aza ad· 
k'den Partimiz, her ıene, ~u 
0tıa:reler münaıebelile efkan 

lııııuıniye ile va11ta11z olarak le· 
~a relmekte ve milli tema • 
"'~•ere nüfuz etmektedir. 

Velıil, tetlıilıleri etrafında 

gazetelere beyanat 11erdi 

Eaki ve ihtiyar imparatorluk 
lııu••zam bir gurültü iıe çöktüğü 
~-kıt her türlu fena ıartlar• rag· 

Bır.- -müddettenberi ş~hrim:zt!e bulLJ
~an l\1.lı.nakalit Vekili Cevdet Kerinı 
[ncedayı, İstanbuldaki tetkiklerini b;
t~rere .. k ~iln ak,am Ankaraya dônmüş
tur. \ t>kıl d ün lsbnbul Mınta!ta Lıman 
Reisliiü ve Limanlar Umum l\1üdUrlü
ğünde metrmI. olmuş ve s&'\t 18 de 
Hayd.:. rpqaya geçerek Devlet Demir-'tı Üzerine büyük ve taritu bır 

lıı••' ulıyet alarak Türk milleti
~1 kendi ıeref ve hayıiyetiıe mÜ· r,1 
'na,;ı, bir mevkie çıkaran Par- r 
~İ>, memleketin ıztır11b ve e-

llllerinden doğmuı bir mües • 

'tıe olduğundan daima her kuv· 
:ttj milletin ruh ve ıuurundan 
~~•ğı şiar edinmiıtir. Tam ma· 
~ ••ıle milli bir damga ta,ıyan 
1 •t-timizin bütün muvaff'lkiy~t· 
,~"İrıin derin ıırnnı iıte burada 
~•trıak lazımdır. Cumhuriyet 
~ •lk Partisi kadar bütün haya· 
\· tıd:t bu kadar zensrin bir mu
~-ffakiyet kaydetmiı partiler, 

1 
'•ka memleketler tarihinde çok 
l bulunur. 

b İ>artimİTİn bütün kanaat ve 
fl'ttı!.;pleri, altıokun içinde ve .. 
't b' 'f d d'I . . ~· ır surette ı a e e ı mıttır. 
~kllivetçi v&aıflan itibarile mem-
1 ·•tin tarihine hürmetkar bu
~•n ve fakat ayni zamanda da· 
~ - ileri fikirleri temsil eden 
d -'timiz, cemivetimizin sinesin -
!)•.büyük inkılablar yapmıfhr. 
~·tna realiteyi gören ve d3.iına 
h lkın ruhuna hitah eden Cum• 
t~'iYet Halk Partisinin gelecek 

10
1••.da daha ba,aı;ıl~cak pek 

~ k •tleri vardır. Gıttıkçe olgun· 
~ '•n ve Rİllİkçe kuvvetlenen bir 
~ılı., yürüyen Partimizin tarihi· 
ttıt altın ıahrların >:azılacağı .. za
t., •.nlar uzak değildır. itte boyle 
tıı~hi vazifeler yapmıt ve yap~
~ih olan aziz müessesenin bugun j 

~ ~Yetimizde çalıımağa baılıyan -·r bd 1 kongresine hayırlı ve mes-

yollarının buradaki tesisatını teftit ct
mıştir. Dün hareketinden evvel kendi
sile görü.şen bir muharririmi:::e Vekil 
şu beyanatta bulunmuştur: 
•- Dünya ahvalindeki fevkaladeli

j;in TUrk:iye gibi co~fi vaziyE.ti ve 
siyasi durumu mühim ohan bir mem-

1 Arkası 81lhife 3, sütun 8 dı l 

bPı~ııııt",1"r temenni ederiz. 

Necip Ali KOÇOKA 
Gör..ı:e i~ga1 edildikten sonra: Yunan ve Amavud bayraklarının dalgalandıiı 

Belediye binası önünden Yunan kıt'alan ıeı;erk•n • 

Arna11udlulıta 

İT AL Y AN'lar 
Avlonya sahili 
boyunca ric'ate 
devam ediyor 
Atina 25 (AA.) - Yunan 

resmi sözcüsü. dün akıarn, Arna
vudluk cephetıindeki vaziyetin 
Yunanlılar için iyi olmakta devam 
ettiğini bildirmiştir. 

Kimara'yı !erkeden lıalyanlu, 
~imdi Avlonya tıahilleri boyunca 
geri çekilmektedirler. 

İtalyanların Kimara'da 
verdikleri zayiat 

Atina 25 (AA.) - Hudud
dan gelen tıon haberlere göre, Ki .. 
maranın alınmasından evvel vu· 
kua gelen ve 3 gün süren muhare. 
be ~snasında, Yunanistanı istila 
işinde kullanılan Sienna İtalyan 
fırkası, Yunanlılar tarafından fe
na holde hırpalanmıttır. Bu ltal
yan fırkası, seferin hidayetinde 
Kalamas nehrinden geri çekilme
ğe mecbur edildiği zaman bir çok 
mezalim yapmış ve rehine olarak 
birçok e~rafı beraberinde götür
müştür. Kimaraya yapılan Yunan 
hücumu esnasında, üç 1talyan 
Kar•ı<ömlekli taburuna da çok 
büyük zayiat verdirilmiştir. ''u -
nanlılar büyük miktarda ganaim 
dr alm,şlardır. Düşman tayyare· 
lerinin kıt'alara yardım te~~bbüs· 
leıi akam.ete uğramış ve Yunan 
topçusu, ltalyan topçt1,unu alt et
nıiıştir. Kimaradan Borsive-rsr,t 
daR"ına R'İden yol, ltalv"n ölülerile 
ve her türlü harb malzeme11ile do
ludur. İtrılva.nlar. Kim111.rlldan çe. 
ki1irken kilisele~deki ikonları ''e 
BVİ:ıeleri kırrntAlar ve 7rvtinyağı 
fıçılarını d,. df"lerıt-k solc11lclara ftt· 
mıolardır. lıolvonl•r. birçok da 
rehine götürmü~lerdir. 

* 
Şohrimizdeki tanınmıı Türk 

bayanları Yunan orduıun11. bugün 
4000 kutu şeker daha ırönd.r -
mi,lerdir. Evvelki ı<Ün de 10,000 
kutu §eker gönderilmi~ti. 

Elçabukluğu ! 

Beyruttaki İtalyan kon
solosunun otomobiline 
büyük bir Yunan bay· 

rağı resmedildi 
Kahire 24 (AA.) - Akde· 

niı:deki vaziyetin inkişafı Suriye· 
de pek yakından takib edilmek
tedir. İtalyan prestijinin kırıl
ması. Suriye halkının Beyrutta bu· 
lunan İtalyan komisyonuna kar· 
§ı almıı olduğu tavrın d~ğişme
sinde gayri kabili ictinab bir su· 
rette müessir olmuıştur. Bundan 
birkaç gün evvel şehir dahilinde 
bir otomobil gezintisi yapan İtal
yan konsolosu Eobrl!,.na, bir ı;ok 
kimsenin kendisine gülerek Vt:: kol 
}arını uzatarak selim verdiğini v.ör 
mü1 ve bu teveccühün sebebini 
anh•mak için otomobilden inmiş
tir. Konsolos, bu esnada otomo· 
bilinin arkasına büyük bir Yunan 
bayrağı reııımedihniş olduğunu 
görmüıştÜT. . . 

Sı1.riyedeki Fransız ıdaresın.de 
yapılan değişiklikler ar!'ıııında Rey 
rud Emniyet Müdürü Colomba
ni'nin Fransava çağınlmış olması 
zikredilmektedir. 

Müessif bir ölüm 

Basmuharririmizin 
• 

pederi vefat etti 
Baımuharririmiz Denizli meb

uıu Necib Ali Küçükanın pe
deri Ali Küçükanın, bir müd. 
dettenberi müpteli. bulunduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak, 
Denizlide vefat ettiğini teeısür
le habff aldık. 

Kendisini tanıyanlar arasın
da temiz bir nam bırakmıı ve 
alicenablığile tanırırnıt olan 
merhumun vefatı, acı bir te
e.ısür uyand1rm11hr. 

Baımubarririmize ve kederli 
ailesine taziyetlerimizi bildirir, 
merhuma Allahtan rahmet dL
leriz. 

Amavudluk dailannda faaliyeti 

BAR D İ A'da 
• lngiliz tazyikı 
şiddetleniyor 

Donanma, kara 

harekatına 

yardım ediyor 

Trablusgarbda bir 
·tayyare meydanında 
yangınlar çıkarıldı 

Kahire 25 (AA.) - Bardia
da vaziyet değiımemiştir. İngiliz 
tazyikı artmaktadır. lngiliz do. 
nanması, kara harekatını sahilden 
takviye etmektedir. 

Castel • Benilo tayyare 
meydanv bombalandı 

Yunan Kralı ve Veliahdi, ilk İtalyan ültimatomunu aldlktan sonra toplanan 
Yunıın Yüksek 1'-1üdafaa He-yeti lçtimaından çıkarlarken 

1 

Kahire 25 (AA.) - Dün, in. 
giliz tayyarelerinin, Castel - Beni .. 

-----------~----------------- to tayyare meydanını bombardı ... 

Yağ, kuru fasulye ve 
pirine üzerinde ihtikara 
meydan verilmiyecek 
Ticaret 
bir 

Velıiıleti lıat'i 
• 

emır 
Ticaret Vekaleti, Mıntaka Ti. 

caret müdürlüğüne verdiı'Z i bir e
mirde, halkın en ziyade istihlak 
ettiği gıda maddelerinden olan 
yağ, kuru fasulye, pirine fiatların .. 
da ihtik8ra hiç bir suretle mey .. 
dan verilmemes.ini bildirmekte -
dir. Bunlardan kuru fasulye üze .. 
rinde ihtikar olduğu tespit edil -
mi~tir. Perakende olarak bazı 
dükkanlarda 42 kuruşa kadar 
kuru fasulye satıldığı göriilmüş
tür. Halbuki mevsim başında top 
tan olflrak 18 kuruşa kadar satıl. 
mıştı. Bazı kuru fasulye tacirleri
nin piyasada mevcud malları stok 
ettikle-ri, perakendecilere az mal 
verrlikleri söylenilmektedir. 

Fiatlan murakabe bürosu mc. 
murları, piyasada kuru fasulye, 
pi .. inc, vaj! Hatları hakkında. tet .. 
kikPta ba~lamışlardır. 

gönderdi 
zerine piyasa 112 kuru~tur. T rab. 
zon yağlarının elimizde stok ola_ 
rak bulunn1aaına imk8.n yoktur. 
Y ai!lar daha ziyade büyük bak. 
kallar tarafından buzhanelerde 
depo edilmektedir. Bu itibarla 
va~ ihtiki.nnı ikinci e11erde tet
kık etmek daha faydalıdır. > 

Kuru fasulye satan bir tacir de 
şu malümatı vermiştir: 

c - Fasulye fiatları ı:reçen se. 
neye nispetle yüksektir. Trabzon, 
Car8A.mba gibi kuru fa!'llllve itı .. 
tihıııftl edile-n mıntakalarda müte • 
ahhidlerin mal alması, Fi:ıtli!ır1 ar
tırmıcıtır. Bundan başka Trıııhzon
da. Samsunda bazı tarirler de
malı stok ederek, lcıtanh•1la a7' 
cıevkiv11t yap1T1aktadırlar. Bu mnl-
1arı y11lnız fstanbul nİvR"Acıının 
hududlan içinde tt"tlı::ik t'h·nekte-n 
m\i!'lloet netic,.ler elrre edil ... rnez. 

man ettikleri ve büyük yangın. 
lar çıkarıldığı öirenilmiıtir. Şid -
rletli infilaklar duyu\muıtur. 

İçelde • 
yenı 

madenler 

kesfolundu 
' 

Haber alındığına göre, Mersin 
vilayeti kazalarından Anamurun 
Melce, Kılıc, Kükür, Sililkenin O
vacık, Bahçedere, Gülnarın Çağ• 
ladık mevkilerinde demir, Tarsu
sun merkezinde Şist, Anamurun 
Sebil mevkiinde Bakır, gene A· 
namurun Nerkizlik mevkiinde 
Boksit ve Zımpara, Tar•usta lin· 
yit, T ar~usun Pamukderc nevki
inde bakır. Anamurun Haytiarda .. 
ğında çinko madenlerine tesadüf 
edilmiş ve etüdler yapılmıştır. 
Bunlardan Anamurun Melece _ 
mevkiinde bulunan demir made· 
ni etrafında araştırmalar büvük'. 
bir ehemmiyetle devam etmekte• 
dir. 

Norveç için tediyalla 
.&lınan kleringi 

kullanılacak 
A~aba, bu madrleler Ü7l"'rindt" 

ihtikar var mıdır? Bu mesele hak_ 
kınrla hir muharririmiz oiya11 ... da 
muhtelif t.ı\cirlerle R'Örii"mü,.tiir . 
Bunlarcl.._n bir.,_. ~ (;. taciri di.,or ki: 

c- Buı;ı:ün Trabzon y~ ;;.fan Ü-

T.r:.bz.on ve Sarrı.sundan "':."' i•te: Oslo 25 (A.A.) - cD. N. B.> 
dıv.ımız J."lde. bıı:e ,.,.,~l P'nnc-1,. .. mı Aftonposten gazetesinin öğrendi .. 
ven tacirler var. A.cabR neden ğine göre, Norveçle Bulgaris.tan 
aönrr,.rmivnrlar? Rıınu ııırıt\ 1 ~m"k arl'\aındaki tediyat, bundan böyle. 
icir ~Arli"f"''"'Tİ ~ , ,. .. ;"rl,. tt"tkik et • Alman .. Bulgar kleringi yolu ile 
ml"k d"'hPI fRvdillllı olur.> ı yapılacaktır. 

Amerika dan 
edildi 

Tramvaylara 
bandaj temin 

• 
idare, bir ile 

mutabilı 

firma 
lıaldı 

lstanbul tramvaylanna yedek 
parça ve bilhassa tekerleklerde 
kullanılan bandaj temin edileme
diği için şimdiy~ kadar mevcud 
275 arabadan 40 tanesi seferden 
çıkarılmış ve şehir hatlarında an
cak 235 araba kalmıştır. Bu sa-

bah alakadarlardan aldığınuz ma 
Ilı.mata göre, Tramvay, Tünel ve 
Elektrik işleri Umum Müdürlüğii 
tramvaylar için bandaj ve ray te
min etmek için bir Amerikan 
firmasile mutabık kalmıştır, Bu 

(Arkası &ahifo 3 sütun 3 te) 

Şimdiye kadar, Norv•çin lıal • 
yaya, Yugoelavyaya. İaviçreye. 
Finlandiya.ya ve Holandaya te .. 
diyatı, Berline b1rakı1mış bulun • 
makta idi. Yakında Belçika ile de 
ayni tarzda bir anla§ma vukua ge.. 
ı~ce~i tahmin olunmaktadır. 

Norveç Kralı ve 
Hola,ıda ICralicesi nihai 

zaferdfln • 
amın 

Lonrlra 25 (AA.) - Noel 
müna!llchetile Norveç Kralı Hao .. 

ko
1
n ve Holanda Kraliçesi \Vilhel. 

min, milletlerine bir mesaj gön .. 
dererek nihai zafere olan itimad. 
!arını bildirmiılerdir. 

• 

~ ,,.. - ~·-
.... ıwt.. ' ·~ ; • ~·· • .,.,... 

- ..... _ .,;ti; ·.... - t. 



, 

2 HAKIK.A:T 25 Birincikinun 1940 

Kırkambar : 

Asidborilıa, llallatorilıa ! ŞEHİR ve MEMLE ET Bayram hediyesi 
Necıö Fazıl Kıaakürrk, dile ve dil buhranına dair, son yazdığı E R ı• 

birkaç ııra yazı~a, lisanımı::a geçmekte olan bazı yabancı kelime H A B E R L ııı..- Nakleden: Kamran şerif 

• ve tabirler için hançere ve ahenk, daha bilmem ne meselelerini · 
orUıya atarak diyordu ki: 

"0.,:!~;a%:1;;:c~:T:..~!.":~~!~~;:,~~;;~:,::~i~~ğ;;;:;: S 0 Y r U11 S0f0 f ı~--=;"'"'"ı""ı"s""A"""'""'H""A""a""E""R'"'LE""""R""""'":=_~IZ3blf3 f h 1 
rafya, sosyolojiye sosyolojya, traj<-diye traJedya, metabolizme me- u u ş a 
taboli:zına, romantizme romantizrna d~eli ve gene eskidenberi r'nu1111aım1111111111ıuı11uıuı1111111111111111111ııuuıımııııf ---------------

antik kelime.ine antika, entri~ l.rlimr.ine entrika divorsak, hundan il k '" I " t Vilayet ve Belediye s 1 k 1 m u'" c ad e 1 e ıonra atlantik kelime.ine atlantika, pla•tik kelimesine plas•iks de- muş u a 1 * VALINL"i ÇAYI - Vali ve B•l•-
meliyiz. Necib, bunlarla da kftlmıyor. Otomobil, motör, direktör, diye Reisi LU.tfi Kırdar bu cumartesi 
profesör gibi halkın alasıp kuUanmakta olduğu kelimeleri de kur- günü saat beşte konsoloslar ~refine 

calayarak, bwıL r İçin de ıöy)e aöylüvor: ·ıı· k tı yor bir ):BY ziyafeti veıee:ektir. e d ,. y o r 
Motör yerin motor, di.rek.tör yerine .di•ekto~, 0prof~ör yerine n 1 1 ç e ar * HASTA NAKLiYE OTO)IOBİL-

porfosor Ye halt&. otomobil yerıne otomofz1 demehyız, dıvor. y r.El(İ - Beledıye Sıhhat miıdürlugU 
Nec.ıö, bu .özlerinde belki b~klıdır. Fakat bu wul. bir b~lana, j -ı ~~- naklıye otomoll'illerind•n birın• 

bunun alt tarıfı, .ıtık çorab sökü~i vil:ıi citm .. z mi? Mes•la traiedi Tramvay durak ~·•mı surette Tophanede bulundurma- Bir evin 
ctrajedya» olunca, kalopedi ckalopediya», oWtik • .,ı;sti1<1t't o~·,n · ga karar vermıştır. Vapurda:ı. çıkacak 

mahzenine 
10 kadın ca mest liatik •roest liatikn asidborik caoidborik .. bab~torök •ha- ''erlerinden 72 si l "a.•talar b_u otomobille_ naklrdılecektir. saklanan 

batorika» olama: mı?. Bunların icind~. yalnız romantizrn"1 cromaroı· "' * PA~IF VE AKTiF DtXt::\lE -

k ' Pasif korunma komisyonu yarın Vi - 1 k 1 d ? 
tizmn olması. ,ür bakımınd .. n ,.ayrl bo •• çünkii romantizma .özü.

1 

kaldırııaea liyelle toplanorak pasif korunmn dene- nası va a ~n , 
icabmda romatizmaya enfes bir kafiı.·,, olacaöı gibi. Kttır,.eril'!: ve or· J • • • A • nıeainin ~nünü tespit edecektir ve Z?bıta umumi cvlf'ri s1kı bir şekilde 
taoyununda IAl'hot mi.ıuınna kullanılan m11:•i'l' kel~f'•İ de ,öi.,i;n tttanbul Bcledıyeınnın merı - Alarmı müteakıb ışıklar derhal sön - kontrol etmektedir. Bu kontrnla karşı 
birinde cmatiznıa» sekline VÜ'f't'"'k ~Iursa bu ÜÇ lutfiye ile gayet CÜ· j lc.ftdan gctirtccei!-i yedek tramvay dürülerek c::ımlar ma~keleneccktir. ev SPhH~l~ri de akla gelmedik tedhir-
zel bir kıt'a veya rübai yap11abllir. malz~mcsi ~ncak 6- 7 alv h~ok~ra * BF.LF.DİYE ŞlrnELERİ - Yıhmşı l•r almaJct;:•dırlar. Bu meyanda evveJ-

D • .. . .• .. oclehıleccktır. Bu schch e u u • ·· L-ı·ı t k ·1 B 1 d. b 1 · irektott cdırektor», motore cmotor», profeıore cporfosor», "- B I d' b . . . k il nlunafe~ 1 e f' mı e e ıye şu c rrı- ki gün umumi bir evi kontroı <'den 
t bil tomofiil d • 1· O d f b 'k met c c ıvcyf" u ıs ıcın ... ı:ıını~ nin birrr yıllık faaliyetlerini hulasa iTlCmurlar orada yalnız bir kadın bul-

0 omo e «O ıt emeg~ l'e mce: uman a a rı aya «ruw- I k 400 b' ı· 1 k k t'f' b .. 
!"-- tlet tla •-'" kı--'·" k :::t.C'.a ın ıra ı a rt" ı ı u- t.Uen raporlar hazırlayıp Belediye riya- muşlardır. FtıkRt araştırma ıık.ılaıtı-
wuııt, ca e ca b, yapura cpampun ve eczanu.,.e • ....ur. • .. 1 1 1 ··ı tt'k dan.ek icah etmez mi? tun muame e ~r te;c~mmt•. c ı - c-etine vermeleri R15ltadarlara tebliğ o- rıhncn \'f? evin zrmin k1'1tı df~n,esine 

* O. M. 

;ı..mm Necib, 
Geçen gün, Acımuıluk ııolcaiının başuıda, sana bir teY vadet

ınlııtim. l,ıe Tadimi yerine cetirdim, umarla b..kalım bozalan! 

Adliye koridorlarında : 

Misafir olduğu soymuş! • 
evı 

ten 11onra açacaktır. Bu tarıhe ka. lnnmuştur. dikk(ltle bakılınC"a ~~,.ülphilrcek bir 
dar İstanbuldaki sevrüsefer mü,. Müteferrik kapıık bnlunmnıs hu k<ln"'k acılınca 
külitının dH.ha ziyade artaca~ı an- * İHTİYAR DOKTORl .. API~ JÜ merdivenltı inilen ma1-.•Pn<le cığlık1ar 
la~ılml'ktadır. Belediyenin ditlıiL BiLF.~İ _Elli S('ne doktorluk yanacak kon::ır;ın ın k111cl::ır kıt~•n 1'1>'1ı'"''Rnmış:
df" otobüs karoseri imal ettir;n bR- lı;;lirrılıa~ celc:-ilf'Tl ilıti\·ar dokforlnTln lır. Fv o;:r

1
-ibi hakkında tahldk~t ya -

~~~::::1kil~~~~ o;:;~:~ ;;~;~~: ~;~hi için bir jübile tertib edHmD.ktc-,-·:·•·ı.,, rk f' 
mütpet netice vermt"mi~tir, Çiin- -./ır- TOPJJ~WnF1<i VOT CTT <::Al.O w r" '~ '. ''!lıff 0111 n1ra 
lcii lc.aroıer imali için d,. lüzumlu . U - Toohanf'd•ki yolt:'tt '.<=ı:ı,l('lnu ··~t-
olan maJ7 eme m~ml"k,.timizde nız ic hı.ttlarım1.,.r"n ,elr-cek yolculara ftd'1•z.Jıyacak 
mevcud d~i"ildir. Sevrüıııl"fer a1 _ t~ı-.,.j,. f'il''E"Cektir. 

kıntl'ını 1-ir deroceye kadar a•alt. lhtısad 
malc. icin Bf'T~diye tramvav dı1rak * ODA SEÇC\.ıi - Ticaret Odası 
yer1erinden 72 tant".!Iİnİ \.-'\ldır meclisi ida.re azası için miintehihisani Gencdi ve çok perişan kıya-ı dirdi. 

Jetli idi. O kadar dü~kün görünü- Bundrı.n eonra hakim ıuçluya maP.a karar Vf'rmİ!ttİr. 1(.pı. 1 ..l1rıla _ seçimi dün bitmi,tir. Sec;ile:n 60 aza 
c-ak ctı•ralc. verlf'"rİ buo-ün Trem _ bugün saat 15 te bir toplantı yaparak 

Ekmek fiatının yeniden tespiti 
icin cuma ı;z:ünü Beledivede bir top 
lanh yapı]acakhr. Zahire bor5ası 
her~ür.kii bu~day sAhctlarına aid 
fiatlan B•lediyeye bildirmekte • 
dir. Her on beş günlük fiat1ann 
ve~aitine göre ekmek fiatı tcııpit 
edilecektir. 

vay. FJ,.ktrik Vt" Tü,.,,..l rmtım mti- :O asıl azayt seçecektir. 
diirlii:Tli t"Tafından B•l•diy~ye * KAUÇUK TEVZİATI - İngilte-
LiJrl:rile<"~ktir. reden gelen 302 ton kauçuktan 50 ton 

yordu ki, cürmü meşhud mahke- sordu: 

Bir mektubdan kopye edilmiı
tir: 

cDüğün ne zaman"?• diye ao· 
ruyorsun. Aylardanberi avutma
ğa çalıştığım hasta gönlümün 
derdini bu sualinle neden tazc
ledin} Bana bu zulmü ne diye 
yaptın} 

Bıi,ıma gelenleri biliyorsun. 
Kasdettiğin ve benim en büyijk 
saadet telakki ettiğim o düğün 
bir hayal oldu, hiçbir zaman ta
hakkuk edemiyecek bir hayal... 
Senin anJayacağın, nişanım bozul. 
dul 

Nişanlım ve ailesi beni red
detti. 

Kabahatim neydi} Hiç ... Bir 
hic. daha doğrusu bir yanlışlık. 
ufa.le bir dikkatsizlik vüziinden 
!".&adet ümidim mahvoldu. 

Anlatayım da dinle, kard•şim, 
di11le ve hana acı ..• 

Nişanlandıktan bir ay sonra 
gül i!'ibi nişanlımı bırakıp dokto
ra imtihanımı vermek i.izeıe Pa
rise gitmem İcab etti. Onl1nla. sık 
sık mektubla~ıyorduk. Bavram 
yaklaım1'tı. Şu son Kurban Bay
ramı, a~kımın bir talihsizliğe kur 
ban lil'itti~i bayram... Nişanlıma 
bir hediye ıı;öndermek istedim. 
C01rıu pazar dolasmai-a baıtlH.dım. 
Birkaç ıriin dol,.•ıp vitrinlerde tet 
kika.tta bulunduktan aonra son 
moda bir eldiven almağa karar 
verip büyük maPazalardan bi
rine glrdim. Burada da Noel te
Ja~ı ba1'lamıftı. Bütün dükkanlar
da nıii~teri tehacümü fevkalade 
idi. Bin mii•ldili.tla zarif bir eldi
ven fle~ebildim. 

Ambalaj dairesinde elime tu· 
tu~turulan küçük paketi, hemen 
poıtaya verilecek şekilde hazır

mesine girerken bacakları birbiri- - Bak bu adamlar sana bu 
ne doLattı. Jandarma kolundan kadar iyilik etmi•ler, onlan soyar. 
tutma,..ydı, belki de düıecekti. ken hiç oıkılmadın mı} 
Yürümekten ziyade sürüklenme· O~un ccvab vermek İ!lltemedi
ğe benzeyen bir bareket1e maz- Rini görünce phidleri dinlemeP.e 
nun ıandalyesine geçip oturdu. batladı ve nf"ticede ~çlunun 9 

Hakim, ondan davacı olan iki ay 20 ırün müddetle hapsine ka-
gencden birisine eordu: rar veTdi. 

Ba7t birinci rnevlti tramvıtv • 
lann ikincive tahı.-;li h~kkır"~fl?ci 
haberlr,.'n do:7'1"U olrn.111d1Vı "'rılıııcııl_ 
mı,tır. Bu U!nıl yal,,,z f'r<111<;iidar 
tramvavlannda tathi\c f>dilmiş ve 
hirr.olc. hirincj mevki tr,.mvR•·lar 
ilc-inl"'i mrvlc-; l,"liMf" o~t;,.;1..,..;.tj,., 

{;1brikaLıra tevzi edilmiştir. Dün akşama kadar borsRda lattım. Oradan doğru postaneye 
Maarif yapılan buğday satısl:orına. p-Ör,. koştum, paketi oldu~u Ribi ni,an* ÜNİVERSİ'r~DE KON•'ER.\NS- ekmeğin on para ucı•7]a ....... "'cıt ir"b 1ımın adresine göndeTdim. Ayni 
Dün. saat 17 de Univer&ite konferans etmektedir. Vazivet bö1 ·lf'! rl.-•-rm 7 amanda yazdığım mektuba he
aaıonıuıda profesör Haurawitz ·H•rh ederıe bu tenzilat cuma n-::"ü hir diye hakkında şu satırları ilive 
ve yeni gıda maddeleri için milletlerin karara beğlanf\cak VP 1 S gün ettim: - Sen anlat bakalım, bu a- O gene ııirdiili gibi aallana .,.ı. 

Clam !'İZİ nasıl •oydu). lana mahkemeden çıkarken ıöyp 
O bozuk bir ~ive ile anlatma- lcniyordu' 

ia ba,ladı: • - Evvah, ben _bu kadar_ c~n 
- Dün akşam arkadaş1mla be yıyecev.-ımı tahmın etmemı1tım. 

raber Sultanahmedde dolrı."'yor- dedi. Ancak üç dört ava mah
duk. Bu adam yanımıza geldi. ki'im olur, kıcıı hani!hanede vt-rİ
cAman beyler, üç gündür açım, ririm, dive hesahlam1"hm. Hsl
yatacak yerim de yok, bana birp buki .1Jimdi 9 ay irto:ride lcalaC'a~ı
k.aç kuruf veriniz> diye yalvarp ma vöre, cıkar çıkmaz gene kar
mağe başladı. ATkadaş:ım ona la, kıl'lla lc.arıııılactacak ve yenid•n 
bir kuru' uzatırken, ben milni ol- İçtri girmf"k için çare aramağa 
d'ım. cHaydi onu odamıza gö- ba•layf'ca~m. 
türclim. Hem kamını doyururuz, Jandarma bilri:in~ lc,.lt-f''"""'·i 
hem de gece bizde misafir kalır~ geçirmrqe çal1•ırken i];ve etti: 
oavabdın dedim. Üçümüz bird•n - Ya... Ai(•b•v. bil••:dim, 
oturduğumuz hek8r odaeına git- hic ~nl11v kolay yakayı r1e verir 
tik. Bir bulgur pilô.vt pişirip kar- miydim?. 

milC11dele:-U• mevzulu enteresan bir T'f\üddrtle mer·i olacplr•ı,.. c • •• Bt11ıkalım hediyem ho!llu~ 
konferaruı vermiştir. na videcek mi"? Vakıi. sana 13.vık * İLK TEDRİSAT MLFF.TIİŞİ - Ha!hevlerinıle: d b 1 
ilk tedri,at müfettiı,.lerinin jhtiyaca ka- deR:il ama ... Burada şim i un ar 
fi ni::;pelte yeti-;;memesi yüzünden Ma- KOI\"'FFRA. S çok moda. En §ık, en kibar ka· 
arif Vekfılc>tl ilk tedrisat müfetti~1 ye- Beşoğlu Dalkevinden: dınlarda bunun e"ini ı:?Öriiyorum. 

Mıtt ual 

tl~tinnek üzere yaz aylarında Ankı:ı.ra- 1 - 26 112/1940 perşembe j(ijnü saat N~ yapayım, senin hatırın için 
S('hrimizrle hıılurıan f\.4'~ buat da bir kurs açmal'.4a karar vermiştir. 17.30 de Evim.izin Tepeba.5tndaki mer- artık kadın modasını da takib e-

Umum müdürli ~Tim S:l"'"' .... şe- * GAZi EXSTİTÜSÜ - Gazi Ter- ke7 bina'l1nda B:tyarı Melek eeıaı S<ıfu diyorum. A~k inıana herşeyi 
rrfin~. buaün öf'1to:den M>nT1t R,_~1n biye EnUitüsU talebe kadroru hir trıİ!illi hı.rafından ·Türk Elişleri. mev?:Uun ... yaptırıvor ..• 
Ftirli9i11r1e bir çay ziyaft"tİ tl"rtib e- artırılacaktır. Bu hususta Vekalet bal.1 da bir konferans verilecektir. cSana kimbilir ne yakışa· 
rJil..-r ... 1-tir. t~hirler aJmı!iihr. ?. - IJttr~<Ps 2eJebiJir. k k 
..... ,....,_.,..., ..... ,...., ... .,..., .. ,..,.,.,..,..., ..... ,..,., ...... .., ..... ,.,_,, ... .,...,.,.,..,., ...... .., ...... _. caktır ... Fakat ne yazı i yanın-

[.__.·:_: ::•_~'.~_::_:~-~~-~-~-nün-· ·_ıer-siı:_· _· •_•_ 'l'fü1'.2t~;;~it~:~~ff: 
Ne demeli? İsterseniz Akşam gazetesinde 

t.Ne demeli, ne dememeli~~ mu-

• 
4~ Bilmem ama, hen bu tesirin mü ... 

yılda bır defa dolmuı ceblerden 1 w d . n'bi,·'ım 
k 1 

A pet o acagın an emın .,ı • 

tanbula kimbilir ne zaman ge"' 
lir. 

cAldığın gün hemen giy ve so
kağa çık. 

cTabii sana soracaklar: 
<-Aman ne güzel? Nereden 

aldınız! 
<Sen de o zaman haklı bir gu· 

rurla ıu cevabı verirsin: 
«- Ni~anlım Pariıten göndeT"' 

di. Orada çok moda imişi. 
cBa'k gördün mü, insanın Pa

riste ni,anlı11 olmak ne iyi ~eY··· 
c Yalnız •enin fena bir huyun 

vardır. Biraz dalgın ve unutkan"' 
•ın. Çok rica edıerinı, dikkat et 
de ni~anlının snna bu kadar üz~· 
nl!l yolladığı lıavram hediyesi~'· 
bnynm tela,ile olomobildo fila.<> 
unutma. 

«Ben bir tane de ablan ic;İI\ 
yollayacakhm. F~kat belki onu~· 
i 1 biı örnek olma~ını istemeıs~~ 
d:ye tereddüd ettim. Maamaf• 
g~ne sen bilirsin. l!tersen yatı 
df"rhal ona da sı:öndereyim. 

•Annen de böylo zarif şeyle
re mt"rakl_ı_dır. Miin_.a~il_> gö:ü.rse.~; 
oıia da goster. B.-:-genıra'! ıkt çı ... 
}-<"a;;u1m. Bak, kn}·nanam1 d:ı dil 

"t• ~ür..Uycırum. Ne iyi dar.ıadım go 
d.;ı! n)H) 

cHa ... iyi ld •klın•& Rrldi. Sirl' 
di sen bunu iki günde kiri•' 
lirsin. Sakın kendini yıkama~a .,e 
yP. yıkatmağa kalkma. Al lı~'"' 
ma~P.,.ada satıcı kız uzun uza.dl"' 
va bir yıkama tarzı tarif etti, (IY 
ht !ıen pek iyi aklımda tutam~' 
dım. Ba"ka türlü yıkanırs"\ bi.iııJ# 
lünnü1. Ben gene ı;z:idip o kızdstı 
öğrenir, !ana etraflıca vazarını·~ 

Hhsılı azizim, b11na benzer bı 
sürü aacmalarl Ne diye b~ın1~~ 
va:r.dım? Bir çift t"ldivc.n icın 
kadaT "" .. ' "karal~"'"'"'"" ne liizll~ 
vordı} T);;.;·_,.,;zlikl Daha dog• 

rusu talih ·= .. !ikl 
ıdi· 

Bu kadar Y?"'t PT~tıında e 
" " .. b' k 'k ol•"" vrn aozunun ır ~recı . 

0 
kalemimin ucun::t r-elmemerı. 
da ayn bir felaket 1 

. .rl'# 
Bir hafta sonra kavınned"'T1 

den zehir vibi bir mektub ~\clı~· 
K d. . b l k .. • ••• en ı!ı en acıta o rn~ uzPT .. 
sanlım da da1'il oldu'\u ha!~• hd:: 
tün aile efrach nı:ıırnına tel ıo e. , 
liyordum. Nasıl lanet ctrr..e5'ıı 
lerL. 

l\1e~er o ~tin ambııılô.j ~a.ir:, 
sinde tel8cıla elime y;\nlış hır "P,. ,. 
ket tutuşturmu~lar. Bay;am~ ~ı11 
tİrfsİn diye tekrar açmaP"·~· lü.tJco' 
JZÖrmeden postava verdı~ırn dİ' 
linin icinden zarif bir lcad1n el , 

. . . 'f b" k d p•" venı yerıne, zarı ır a ın 

talonu çıkmamış mı"?.. . .• 

H 1. · h" D""'" a ımı ıç ıorma... . u 
1 

nmı doyurduk. Gece geç vakte 
kadar turadan, buradan konuşa-1------------ Ortada bir tramvay me1le-1esi harriri VR-NU'ya sorayım da, ai

vardır. Avrupadan ma1zeme gel· ze bildiririm t. 

dükce tüylerim diken diken o ıY ne «çe er erse• kardır. Sonra ba· B 1 b d b'l h "z ,,.k ta 
1• · · un ar ura a ı e enu 

zı Ilı ihlilerın kazandıkları para- ammüm etmedi. Bu modeller Is- l'Orl.> 
lan yakalarına yepıstırarak, öy- ___________ ..,,,,,.....,,...,,,,,,,,.. __________ _._.,., 

rak vakit geçirdik. o yatacak sı- Askerlerimiz için bir 
cak bir yer bulmasına o kadar 
ıevinmitti ki bize kam duı•dui{u hafla zarfında verilen 
minnettarhğı nasıl ifade edeceii-

nıiyor. Bu yüzden sdore ~ıkan- o·' r· moc:Jası 
lan araba lor ehik... Harb bu 1.. .U 
Bir şey dememf"li 1.. Pevami Safa dünkü makele~i~ 

lece reaimler «çektirirler» ve bun - - "''1 
ları gazetelerle ileme teıhir et- Basın Birli•i azasını ~1111111111111111111\llllllllUllUUlllllllllllllllllllHllllll 
mel<ten «çekinmezler»... O ~ P i Y A S A ~ 

ni bilemedi~ini söylüyordu. Ni- hediyeler Keza tramvaylar çok kalabalık ne ıu serlevhayı koymu,: «Ölü 
oluyor. Ezilip büzülmeye mah • Modasut. 

H .. Jbuki parayı baviler deiil, daval f1111111•••11111111111111111111111••••••11111111111111111••'11111
11 

piyansıo idaresi vermektedir. De- İhracat iclerİ hayet saat 1 l de ona da bir ya
tak uydurduk ve yattık. Fakat 
•abahleyin kalktığımız zaman, bi 
2im mi~afirle beraber elhi~e ve 
çama$ırlanmız1n yerinde yeller 
estiğini görerek hayretler içinde 
kaldık. Bu defa arkadaşım, çok 
haklı olarak bana çıkı$maİ{a baş
ladı. Çünkü horif ııiydiif:imiz elbi
eeleri de aldığından çırılçıplak 
kaldığımiz ııibi üstelilc işimi•e de 
gidemiyecektilc. Nihayet ben o· 
iıa komşularımızdan birinin e1bi~ 
aeft;ni giyerek karakola Rittim. 
Keyfiyett•n polisi haberdar •i
tim. Arkada,ım elbi•e hulııma
CJığı için evde mahpus kalmt•h. 
Bereket verıin polisler onu ilci 
ıaııt içinde valca1amağa muvaf
fak oldular. Elbi•e ve çama~rla
rımızi hic; nokAanıİz olarak geti

Son bir hafta zarfında aalterlerl.mizc 
~öuderilecek kı,lık hediyelerden. ı~tan
bul Kızılay şubelerine bırakılnn herli
yelerin miktarını yazıyoruz. 1890 pa
muklu eşya, 46'6 çift eldiv~. 15iG9 
çift çorab, 1552 fanila, 2531 kazalı:, 1467 
avcı yeleği, 366 kar ba,Iı~ı. 25 pamuklu 
çamaşır takımı, 43 yün kuşak, 29 at
kı, diler t.-ıraftan bazı kimsl'ler bu ne· 
vi malzemeyi bulamadıklarından para 
teberruunda bulunmaktadırlar, Kııı!ay 
merkezinden son gelen bir emirle he .. 
diye için yapılacak para teberrulann
dan cSOOO• liradan B-f8ğı olanlarının 

kabul edilme-;i bildirilmi~tir 

kUm~unuz.. Oturacak yerleri kal. Doğrusu bu ya! Ne demek is
dırmaktan ba~ka çare de yok... tediğini bir türlü anlıyamadım. 
Cene bir "ey demt"me\i... Gerçi moda denen bir hastabk 

mek ki bu para Uinden «el çek.. Ba ın BirUii i\-lıntaka Rcislii(in(len: Y 
melf',.i» lizım eeliyor. Şehrimizde bulunan Matbuat Umum ld 

Belki biletçilerle con pııra, dünyayı pençe~inde kıvrand1r-
Simdi de kazand1k1an ikranıi- ?vlüdürü Selim Sarper tereilne bir aza 1 

Yr~i tam olarak ellerine alan ta- b Avrupada Noel yortulari~1~ 
yüzünden münaka,a ediyor•unuz. maktadır. Şimdi de bobatil mo
Çok şükür. yakında bu da hal- da" hüküm surüvor. Yok•a bu 
!ediliyor .. Buna da bir şey de - salgın hastalık ölüler diyarına 

çay terli edilmiştir. Bu toplanb, mes- ,. 
lihlil~re bakarak bol bol «İç lekl hasbihallerde bulunmağa da fır- yakınla§ması, Tuna nehrinin döl• 
cP.kıinler I». aat vereceğinden, bütün birlik azasının ması yüzünden ihracat işleri e.t• 

0 

memeli!.. da mı sirayet etti?. 
İtalyan t,...1~1:;y.Ierİne bugün saat 15 ıe mınıaka merkezine mı§tır. Dün lstanbul limanı~d~6 

. Relmelcrini rica ederiz. ihrac edilen malların kıymetı b.11 
Fakat Beyoğlu durakları her Belki de bir mürettib batası 

gece, saat 1 l le 12 arasında, si- olmuftur. Olur ya, «m» harfi yer M'll~ p• b '! • bin lira, evvelki gün de 12 'ı· 
1 1 lfangO ayı eri liradan ibaretti. Halbuki J,ir h;.~ 

nemalar dağıldığı için, tıklım tık- değiıtirmiftir. Doğnııu «Ölüm O- Fr•1•t partİ•İ umı•ml t,;,•ihl:il:i-
lım doludur. Garib deR-il mi.? Bu daf.ı» dır. nin 5 numat"alı tebH.Yine vöre, 
duraklar, soğuk, yağmur ve kar Ne olursa olsun, her iki halde radvocltt okunlln rP~mi !PblHi.lefi 
altında belcleyenler içill cdur- de bu tabirde bir de~et var. Ü•· bütün ft.lvonl•r «baznnl, v~zi
mak> tan ba11ka i"e yaraınıyor. teli.k: de ben «Ö)i1• kelimesinden Vfi.!:f;.,de dinleyeceklenni~!. Tuhaf 
Tramvaya cbinmek> iıteyen!cr hic hoılanmam .. o~tad lnJP.tJru.mU ıe~? •• 

( 1 O) 1, d f 1 'k ta evvel, her gün 100 • 1 j O .J• 
ıra an az a 1 ra· liralık mal ihrac edilmekte) 'o' 

Alak•darların ifadesine gör• 1\, 
l"İYeleri ödemhfecekler el yortuları geçtikten sonr~ 1' 

Macarislana bir Milli Piyango idaresi bayilerin (10) rar İ$ler başlayacaktır. _ e• 
liradan faz.la olan ikramiyeleri ödeme- Tuna nehrinin donmasınl!l tiı 
terini menctmi,tir. Ankara, İstanbul ve lince. evvelce de yazdığımız S!\1 ~ ticaret heyeti gitti tf'n11a bir durağa kadar yürümek affet.1in, maalesef bu cölü» ma- ft11.lv.ııt-nlar re•..,.,İ ,._l,ljfY1. ..... d,.. 

Macaristanla aramı~da bugünün ih
Hvaclanna uygun yeni bir ticaret mu
ohedesl im.7..alamak Uzere bir ticaret 
h•yotimiz dün ıkşam P"fleye gitm1' -
Ur. Heyete Hariciye VekaleU ikWad 
doktorlarından Bf'dri Tahir Şami\n ri
yaset etmektedir. Bundrın başka Tica
ret Vek3.1etinden Z<-kl Zeybe-koryu ve 
Kambiyo müdürü de heyetle bırlikte 

gitmekt•dir. 

mecburiyetjndedir. Zira geçen her kalesini okuvamadnn!. Ynn~n1,'•"& v., f-rTJ.ı: .. Jet"e k•rflı 
tramvayın ba~amaklarında dahi ~ k k u~rll'd141an .,,~;.lt1bivf':t)erin cüı'i 

ihracat işlerinde mukadder~·!• 
İzmirde (10) liradan fazla ikramiyeler d F' 

mız, yalnız Tuna ya bağlı e Jıl• 

rip bize teolim ettiler. 

yer yoktur. Sebebi geceleri arfe-r .. e me_ bir Jt-ı,.mr""' ı_.:t~ itiraf ~t~elcr. rad· 
yapan arabalar gayet azdır. Öy~ Arbk pivango bftyi1eri 10 lira• vo h••ıntl" h"zır n1J111"'"r• h111:nr 
leyse, bu M..atlqde Taltaimden dan fazla iluami•releri veremlye- ~Y~ulcl,.nn" ~a "'•rekl,,,.r11111J. dııııı 
dönmek üzere. bir kaç tramvay cektenTJ;~. lıabet1i bir kareır hu1. D:'"""'"" olmıyacakl"r mı dersi-

doğrudan doğruya bu çehlrlerdeki dir. Gün geçtikçe Akdeniz Y~ •' 
Milli Piyango Büroları taralından ö- dış ticaretimize açılmaktadır: J3t• 
denecektir. kl ~• 

Hakim diğer davacıya bir söy· 
liyeceği olup olmadığını sordu. O 
da hidiıenin aynen arkadaşının 
söylediği gibi cereyan etti~ini ve 
b .. ka bir diy•ceği olmad•ihnı bil 

fazla işJetHmeyişine de bir şey Efendim. nevrıi o bayilf"rden nİ7" 
dememeli mi?.. çelttiklttim; ... 7 Piyan1'0 cçeki1ir H,..., ..ı~h' ver1 l.ttzır o1sıı""•~-

Demeli, demeli: Ama ne de-ı çelci1meı:» k111zantt.,l&l'1n yakJtfa .. J lanıa f ..... 1..,.,..,,1\"" b ... ı: ,,.,,'"""""~ ... f. 

ra yolunda da ticari na ı, I•' 
Millt Piyango Bürosu bulunmıyan engel olan formaliteler ka!dır1 ıS 

diğer tehirlerimizde (10) liradan fazla "ak olursa, bu yol da ihrar'lttf11 
i.k.t"amiyeleri Ziraat Bankası 1JUbe ve içir en uyt!'un bir vol o1abi1it• 
aian.•larile Posta İdareleri t.rafınılan AL TIN FIA T~ _ ı·r~ 

meli} nnclan co•l<miyn ba•larlar. Kırk 5•1.•hed~in llZUNKA YA ödenecektir. Diin piyasada a1tın fiatt 22 ı 

Bu yüzden, hatfil kendileri de lıUrık etnıek su- ı Büyük hikaye Tefrika No. 8 ı Noclidan bir şeyler bekler ııiblydi. Yüzünün han!kellerin-
ftfile. mobilya rna&azalanna senelerce taksit ödcmi..,Jer, de, ağzını, ellerini. oynatmakta boyalı teyzer.inl taklid 
bir ba)li sılcıntıya katlanmışlardı. Fakat tinıdi .lur· ==========,,;,==================================== t"den ve bütün manevi ku\'Vetini de eniştesinin ukalih-
mııı kadife takımlar mi~firlcri takdirle ba,Tarını ~al- • • ğından alan bu kızın, bu kaim dı~ kabuklara rajn1en için-
lamaia sevkedi~or "\·e on iki l;lmbalı radyo, bütüu ma· K ıı R K .. A N lflf o L il de '8lıiel insaudan bir te:Yler kaldıjı:nı zannettirecek all-
hı-lle)i (liriıJiüye bo(af.iliyorffu. Camcktnlı bü(ede dizili .. .1"11 .fj, metler me,.·cuddu. Babasına karşı arsızlıiını hakaret de-
duran altın yaldızb kri~tal içki takımı ise, sık sık ı;eti-ri-p rec~ne geCirmei"e calışan kar~l Nurteni azarlayışında 

httaber nkı içtii:i arkadqlarına karŞl Nureddin Beyı H A D o N N A hazan hakjkt bir infial seziliyor, sofrada veya odada Raif 
L"'la küçük düşürınüyordn. Efendiden pek ic.tihfafla babscdild.iği ıralarda hızla ka-

Bütü.n bu yükleri çekrn Raif Efendi olduğa haldP. PIYl vurup çı"khiı oluyordu. Fakat bu haller, iç.inde aak-
evde onun y-akluğu Ue varlıi:ı müsavi gibiy,li. Eıı kü.çü- lanıp kalmış ol"n ln,_qnlığıntn an sıra nefeı almak iC"in 
Jünden eo bı.iyüjitne kadaı kim.ııoe onu farketnıcz ,,,_ • • yapfıiı hamlelerden ibaretti ve muhitinin aenelerC"e u-
rlinüyordu. Kcndisile gündt:1ik ihti)·aclar ve para me~· s AB A U ATTJN A"I bırh bir mesai ile viicude ıeürdiil sahte f8hsiyct, ..,.ı) 
ıle:lcrindeo b.ıı.~Ka bir fe)' konu,ıJlduiu \.'aki deiitı1i: çok • 11'! ~. t'lı ~ hüvi:vetinin bat kaldırma.nna meydan vermiyecek kadar 
kere bunları da )Jibriyc Hanım vasıtn<;ile Jıalletıncği Hanım, k9eabHe elinden ıcldii"i kadar n1eı;g-ul oluyor, ı Fakat dijer ail<" e(r11dına kartı en küçük bir manevi kuvvt"tliydi. 
te-rdh ed.iyorlarttı. Sanki ranı;;ız bir makine sabahleyin onun kendi e' Iildları tarafından küçük ıorillmen,~i, baila merbut olduiunu gÖ!-.ter~ek alılmcUer ;roklu. Ba- Fakat, belki de ırnclijimin verdi(I bir taluırnmül
bir takrm lipan.tlerle d....,n bırakılıyor, akı:am üzPri kol- horh,nmambı İ('in p:vret ediyordu. zau büJük kızına gCiJ')('rini diker, ondan ,,ir te)ler, ııı;ı- ,Ü7lük1E', Raif EIE'ndinin bu •deta korkunc tıeUiıJi~ne 
lan dolD bir bald'° d6nü,·ordu Bet lı!OE' evvel, Ferhunrle Ak"8m yemeii;ındf' bir nıL~fir bulunduiu .,..:aman knr- cak, tatlı bir şevler bekler gibi dururdu. Fakat bn anlar kıııyordum. Şirkette olıun, evde olqın, kendisine nıhan 
HaromJa evleoMek istedi~i iıralarda., Raif Beyin pc~ini d(',)l'rinin ve)'a Nurf'ddjn Beyin: .. Eni~teın gidip alı,er- çal.ıucnk geçe~·, çocuj;unun ınanasız bir kırıtı~ı • .)·ersiz bir tamamen yabancı inYD1arın onu adamdan 111ymamala
bıraknu7a.n, ona loş e-Vrünmek için türlü füthi roller sin!. di)·e yıi.~k bC lf' emretmeJerim meydan T"ermcınek ıülüşii ile unki aradaki bo,Juk birdenbire kendinı g-ös- rını ho~ görmekle kalmıyor, bunda adrta bir nevi isabet 
yapan, ni andfln 1'<>nra eve her ıeli'!iinde müstakMI ba- içln kO<'.'atını yatak oda'l'lna çekerek tatlı olına~a ('alışan teriı.erirdi. ıle buluyordu. Gerçi ctraUan tarafından anla.,tlmıyllll, 
canRjuıtı da ıüniil alarak bir ~y getirmeyi unutını,·an hır se~le: •lldJi_ şu bakkl11dan sekiz yumurta İlf" bir ,.jşe Raif Efe:ndintn bıı balJtri üurinde (Ok dii ·iin<lüm. haklRnnda daima 3-anüş: hükümler verilen adamların u-
Nureddin Bey bile. ~imdi bu kadar manasız bır insanla rakı all\·er. Ş1ı1 di onları "lofradan kaldırmıyalım' .. diyor, B"J"fe bir adamın - n;ı'.'id bir adamın? Bunu b('n de bil- manla bu yalnızhklanndan bir rurur ve an bir ttl·k 

ayni evde oturmaktan ~ı .. Jlır Jihiydi. Onun İ('İn dRlıa faz. (akat koea-'ının \.'e kendi.1nin bu aoCralara neden otur- miyorum, fakat onun ıOründüiü gibi olmadıi;ına en1in- duymağa ba,ladıJclarını biHyordıım, fakat hiçbir nman 
la para kazanmadı~ına. niçin daha IUk!ii bir ha)·at teınin ~ nıadıkleruu. kırk J·ılcta bir bunu yapa(ak: olurlar a, ne- diru ... e\.·et. büyk. bu adnmın kendisine en yakın in<;an- etrafın bu harekctJnl hakh bulaaklannı tasavvur edemi-
etmed.iiine kı11yorlnr, fa"at "'"ni umanda onun hir hiç den adeta diğ.-rle-rine kar"ı bir SM)'l"l"ızhkta bulıınnuı,- !ardan ist.iycr.!k Juu;ınasınu imkin yoktu. Bütiin nıe~ele yordum. 
ehemmiyetsız ve kıymefo:;jz bir !l:ıftr oldu~un'.lsn t'min Jnr J!ibi r11hal~11; h1tkı. Jarhl ka~1lwıt1kJarını artık kendicıi et~fındnkilf'rin onu taıuınaınasında idi "l'e o da kendini Bir çok vesilelerle onun hls1eri kütlemı~ bir adam o1-
bulunuyorlardı. Olduk('lı aklı basında bir insana ~nzh:f'n dt (lü~ünmü-ror. belki bunu fark bile etmiyordu. tanıtmak i~in her Jıanıi bir ıe~ebbtiste bulunacak adam madığını farketmiştim. lfattl bunun •hine olank t:;ok 
NetliJ ile benıiz iJk melttehe devam eden Nuı· n hile, Raif Efendio.n de kanc-ına kll.rfı garib bir rikkati ,·ar- df'kildi. Bllndıın sonH\ aradaki buzu çözmej:c, bn inc;an- ahnı::an. gtt'.\·et Jntt ~t;rü~Jü ve dikkatli idi. Yalnız önüne 
lhtimal eniştelerinin. tt)7elerinin T"e dayıJ!lrının tr<Jde- dı. A)·lardan.bt"ri sırtına bir krre bile mutlak elbilll('!llin.. ların birbirlerine kaı~ı duydukları müthiş ynbancıhğı bakar gibi duran gö1Jerinden hiçbir teY kaçmıyordu. Bir 
ri1e, babalanna katlil umumi havaya uymuı,lardL Ona den ba,ka bir ~y giymrie vakit bulamıyan b~ kadına ~dermf'ie imkan yoktu. İn...anlnr birbirlerini t.ınrmanın, gün ban• cetirilecf'k kahve için kızlannın dışa.nda bfr
,~ff'rdlklıeri lıt"Vf'İde, bir anurya AVBrmıt gibi 1,ir are- haY.ıkaten aeır gihiydi. Anısıra: ne kadar ıüç olduğunu bildikleri lcin bu zahıuetU l~ birlerile yavaş tı~le: .~en pitir!. diye münaka~ etOk
lecilik, onuo ha~talıiile alı\kelarında, bir fıkarayn güs- .?\~a"lıl<>ın, ha11111~ J,u giin çok )·on.ıldun mu?. diye t~bbü~ etnl<·ktenw, ltOtler gibi ra!llıele dola,m:ığı ~e lerini duymuı. hiç !l"C"'ini çıkarmamış, fakat on gün sonra 
tcrilf'n ıun'i roerhan1Pt ıibi bir Ö7f'ntilik •ardı. Ya1nıı. ıorar, hazan onu br~Lli1na alarak çocuklann sıntf reçme an('ak (arptl'ltkça birhirlt"rinin mevcudiyetinden haber- ikin('İ bir defa evlerine gidişimde he•ııe.t dı,.r1 seııı-
•llnliı: Seneıcrder.Lerl bir saniye bile hafirlemi~t-n. hılrY vazi~eti, yaklaşan ba~nmın masraOaQ hıkkınd-ı konu· dar olma.il tercıh e-fiiyorlar , leoerck: 
ve ~esim derdlerile blru abdallafDIJfll h•miyen ftllbıiya ftırdu. Yalnız ıö7ledllim pbl, Raif Elendi büyük kwndıın, (Devam edocek> 

70 lnıru~tu. 

Zahire beyanname 
müddeti bitti 

~· Zahire stoklarının mevcudu h31'JC
1r# 

da Fiat murakabe komisyonuna _ve~~ 
mekte olan beyanname müddeti ti 
akşnm bitmiştir. Netice yarın Vek:ı1~e" 
bildirilecektir. Yakında ı..çekkül ;,.ı' 
rek faaUye,te geçecek olan iaşe t )ClJ 
lltı halen tespit edilen zahire ,ıo ~ 
miktannı da göıönünde bulundıJf'jdi 
cakbr. Diğer taraftan zahire ve Y,rıı' 
konulacak azamt satı, fiaU11n Y toP 
Murakabe komisyonunun yapacai' 
lantıda tespit edilecektir. 111,1 
r""';i""i"'[6)"'v"'©" • 
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BUGÜNKÜ PROGRAl\I usıJıl" 
18,00 Program, 18103 Oda rn fi# 

(Pl.) 18.30 Konuoma, 18,45 Çocul< (l'ıJ 
ati, 19,15 Çocuklar ;çin müzilt ıi 
19,30 Haberler. ll!.45 Fasıl heyeti, zO·,. 
Radyo ga,.tesi, 20.45 Ge<;id Jı:orı>'t>f• 
21,10 Konuşma, 21.25 Yeni şark~ '1 
21,45 Riyaseticumhur bandosu. ~·~ 
Haberler. 22,45 Cazband (Pl-) · 
Yannkl proı;tram ve kapanış. 

26112/1940 PERŞEMBE S 11 
8.00 Program, 8.03 Haberler. · 

Müzilı:. 8.45 Ev kadını. d· 
12.30 Proırram. 12.33 Fa'11 h•'; ..O 

12.50 Haberler. 13,05 Fasıl heyeti, 1 ·• 
Müzik (Pl) 
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POLİTİKA • ASKERLİK 

Eden'in Hariciye 
Nazırlığı ve İtalya 

Sulh fayialarına karşı 
L ord tlalifBks'ın ~a.')İngton büyük 

cJçilijine ta)·ini, lngiltcre ile Bir
le"ik Anıerika araMndaki iktisadi ruü
n.:ıscbrUerin tanzimi ve daha kolay iş
ler bir hale ıeJmesi bakımından oe 
kadar mühimse, Antbony Eden'in. onun 
yerine Hariciye Ne~tine get\rilmrsi, 
ln'11trrenin. mihvere kar,1 harlıe de
vanı hakkındaki enerji.sini bir kat daha 
teyid etmek bakmıından o kadllr dik
kat~ dejer. Eden'in Hariciye Naurı ol
ması, Lütün dünyaya bir dc(a daha an
Jatnıııştır ki, harb İnttiltcrenin V!ıyin el• 
tiği gayeler tahakkuk ediılceye kadar 
iürecektir. Bundan ıonra, qalh tek
liri l·apılması ihtimalleri büsbütün or
tadan kalkmaktadır. Çünkü Eden •tTlÜ'" 

teca,·izin mükıifatlandırı1m.amasmı• 
kendisine prensip edinmiştir. İngiliz 
Baş"ekili Çörçil, böyle bir zatı Hnrici
Ye~·e yeniden getirmekle, ge(enlerde 
Lordlar Kamarasında ~ılh şayiaları 
haklunda sorulan uallere top~·ekün 
bir ce\•ah \·ermi' oluyor. İngiltcrPnin 
ilci mühim şahsiyeti, biriU politib.dat 
diğeri bu politikaya irab eden harb 
tnalzemesini yeti~tinnf'k bakımından 
Amerikada İl b• ındadır. 

~ 

muvaffak olan Hapisten kaçmaga 
leh or 1uları sabık Başkumandanı 

dir? -
• Maresal SınitlY • Rydz ki 

Evvelki giinkü ajanslar ıu ha
btri verdiler: 

Rumanyada mevkuf bulunan 
"hık Leh orduları Başkumon • 
d•nı Mare§al Smigly • Rydz 
taçmağa muvaffak olmu~tur. 

Son seneler içinde Lehistan 
lorihinde pek büyük bir rol oy· 
~•mış olan Mare§al Smigly-Rydz 
k;lhdir? 

Sabık Lehistan ordulari Baş· 
~tınandanı olan Mare§al Smiı:ly· 
~Ydz 1886 •enesine Lehi.tanda 
llrz~zavy ıehrinde doğmuştur. 
. fık tah•ilini bu tehirde gör • 
dukıen sonra Krakovya· daki 
tC.üzel San•at1ar Akademisi> ne 
~irmistir. Avni zamanda felsefe 
loh,iline de. başlamııtır. 

l<ıakovya, o zaman Avuıtur~ 
~-• idaresi altında idi. Ruıyadan 
bırar eden Leh vatanperverleri 
·•p bu fehre gelirlerdi. Bunlar 
''••ında Piloudski de vardı. Ma· 
'•,al bu büvük adamla o sırada 
~<trıış-mıştı. İhtiyar vatanperver. 
•likanlıyı irıad eyleme<ie ba•la· 

'>ıı,, onu kendisine hakiki bir dost 
~.p nı.ı~tl. 

Avusturya kumandanlıf:ı, Lr-h 

~~tkkülleri vücude • ~e.tiriyo~du. 
U te§ekküllerden hırını te~kıl •· 

d~n cAtıcılar cemiyeti~ rei,Jiği 
0 ?\a: ,..-erilmişti. 

A•keri tahsilini ilcmal 
ttnc Smigly bu cemiyetin 
'>ıandanı oldu. 

eden 
ku • 

1914 Umumi Harbi başladığı 
"rada Smig]y.Rydz, Avusturya 
0rdusundaki vazifesi başına koı· 

tu. O 11rada Pilsudski İ:le bir Leh 
lejyonu kurmuştu. 

Smig]y ihtiyar dostunun kıt'a· 
lanna dahil olmak arzusunu iz .. 
bor etti ve bu orzusu kabul olun
du. 

Avusturya ordusur.da çok ce· 
ıurane harbetti. Mikaloviç muha .. 
rebeııinde, az daha havatını kay .. 
bedecek olan Pilsudıki'yi kur • 
tardı. 

Bir arolık Almanlar kendi kur· 
mu' olduklan lejyone dahil ol
maııını Smigly• den talf'b eylemiş· 
]erdi. O, Almanların bu talebini 
rPddetti. Bu vaziyet A1manlan 
fevkıııl~de "inirlr-ndiTdi;;.inden o .. 
nu Ma.,deburg kalesi h•pisane -
.. ;,,e attılar ve vazifesinden azlet .. 
tiler. 

Nihavet sulh olunca serbest 
bİrakıldı. 

Lehi,.tana döndii. Lehista.nın 
Sovyet Rusya ile olan muhart"be .. 
\l!İne i•tİrak etti. Ru mnh('tr,.heler· 
de yararlıklar ıı:österdi. Bil,h:ue 
vatanında mühim askeri vazife .. 
ler .ımaiıa başladı. 

Son ",.nelf'r icincJ,.. df" T ~hi•tan 
orduları Ba!'lkumJ11rır111n1 olmu•tu. 

l.ehi~tanın ma~liibivtti ii7.,.,.;.,e 
Rumanvaya iltica eylf'mi~ti. Ru .. 
mf'nlrr . onu h~o!"etmek m~chu .. 

ri,,P,.inrlf' kaldılar. 
FirPT hBdi,.rıi tahakkuk f'rtf"r ve 

«~ahili aeli.mete> kavuşa.bi1irst!, 
kumandanın Lehistan mıtğlUbi .. 
yeti hakkında çok m~raklı malu
met vereceği ve Lıehi,.tan vıııkayi
ini aydınlatacağı muhakkalctır. 

S. E 

HJ\KIKAT 

SON RABi RLIR 
----------------------------Yunanistanda 

Gazeteler 
Graziani'nin 

verdiği raporu 

tahlil ediyorlar 

Beneş bir 
nutulı 

SÖJ1fedi 

"Harbin sarih 
noktaları 
artık belli 
olmustur,, 

Londra 25 (AA) - Çe
koslovakya Reisicumhuru Be .. 
neş, dün ak§Om Londradan 
radyo ile Amerika Birle.ıik 
devletlerindeki Çekoslovakla
ra hitaben beyanatta bulun
mu, ve ezcümle demi~tir ki: 

Irlandada 

Sokak basları 
' 

yarı daire 

manilerle 

çevrildi 
Oublin 25 (AA) - Resmi 

bir il8.n, otomobil şoförlerine bü
yük dikkat tavsiye etmektedir. 
(~ünkü yol döncmeelerinde yan 
daire manialarla kaNJıla"milk 
mümkündür. Bu maniaları, silahlı 
müfrezeler muhafaza etmr-kt~ ve 
bu müfrezeler, dur emrine itaat 
etmiyen herkes üzerine atf"' aç _ 
mak emrini almış bulunmaktadır. 
Gece, manialann JlÖzükmesi icin 
buralarda husu•! bir ı,ık yakıla. 
caktır. 

Parti Vilayet kongresi 
ba sabah to landı 

[Boşlarafı 1 inci ıdıifcdo] 

müteakıb Parti ba hm Reıod 
l\ı1imaroğlu verdiii açıLş nutkun
da ezcüm1e ~unları eöylemi,tir: 

"' 
--..:;..::~ 

Günü Gününe '.'1 
,)) 
'ıı 
" 1 

Sıcak - soruk ! 

3 

1 
torl~ııu yerine, belki de üshinde ıu 
sözian yudı olacağı bir mezar ta~ ÇJ• 

n~ ız Baş.~ckil~ ~örc:il, 1ta1yan1ar
0

a 1
- ·ı· · laverccektir: EUatiha!. 

lıitaı- •• yıewz; nutkund• .naıı- Papa'nı yeni nizamı: 
nizin nttrlere 'l'Vttmğmı sö)ltmek 
gücthr .• diyor. 

Vukuata bakılırsa, in~n dünya~·• 
bir İtalyan olarak gelmediğine hin de .. 
fa ~ü.l..retmelidir. Yunan cephesine sal
dırdılar. Fakat za,-aJlılar ne 3·ap n
lar ki hirden kıt ha..-bnlı. ~tan ne 
;-ı .. pa.caldarrnı p.-rd.ılu. Di)'rceluinb 
ki, lıaydı Epir dat'larmda \.ar var. 
Arrkada da kar yok ya!.. • 

Evet ama, orada da sıca.k ,,... İn
oıanın bt"ynini. b'"Ul'Bft O ~U1 giİnqİ al
tınd• barbetmek kolay JRJ -a!. ital
yan afikel'leri terlttini mi llikttklcr, 
)·okla harb mi ecl«ek1er!. 

İn:;ilirlcrle Yunanlılar da unnf'.der
ler ki, İtal~·anlan kendilrri maj:JUb e
diyorlar. Halbuki bu &C'1klı hr.zimeti.n 
ıa,.ıı 8f"b<'hi sacak ve ım"1ktnr. İtall•»
lar da, göriinüıııte nazaran, bu noktayı 
takdir ettikleri için, fe,·kalidr bir 
barh plinı tatbik ediyorlar: İnJ:iliı ve 
Yunan ordularını, yum11qk iklimli 
İt"IJan to11raklarma ('ekttf"kler 'e u.d 
orada harbeilttekleT. O uman am1 !dr 
gôrii.n pandomima~,! Şimdi zat.rn. daha 
rvvel de iÖylcmiştilc ya. orbııda rnuha
,..,be 61ia ,.ok!. İtalyanlar, l<Mldı ta
rihl pli.nlan inbı ohu·ak «!'ri ('f'kiti
yor1•r. O"bürlrri de aJdanıp ~ri cidi
yttr\ar. 

Ona11 için, Sinyer Mu. ~lini, Çör
ril'in Jtutkundaki bu 5ÖEÜ dinlerken 
bıyık allından ~liinısetnİ1' nlu erek
tir. Çünkü, Çörc:il: .ılaliaizin Dıt!'e T'•
rmcai'ını sö,·lemek giiç-tür. dl"rkeflt 
l\fus"'i'linl, i?"lerin nrttye varaca;tnı za 
trrı c:-oktan kestirmiştir. 

P•P• 12 nci Pie, Noel münasebe· 
tilr verdiği bir nutukt'\ harb 

<liionra.!;J dünyasında kurula~k ·~·~ni ni .. 
um. ıo 5 premipin.i tayİ1l ve ilan ec.li
yor. Papaya söre; sene, itimadsızlıia 
bodbinliğ'e Jcaıırı bıanılacak safer ·b~ 
yeni niaunm 'Pl'Cll.Sİpleri olacakfı1" 

Bitler ve Mmsoliıü.'den IOnra ıÖrü
IOyor ki Papa da yeni nizamde

0

n hah• 
9l'tınt>fe bQladı. İn.u..n bu yeni nba
mm.. .- •buz likırdı11111 di.nlemeklr , a
rmld dünya nizamı hakkında nikbirı 
bir Detİ<'f')'e varabilir. Fakat tatbikat 
olmua! Çünkü Liktrdı tan.fı in"8na 
pek fena Phaetıe de, bir iki yerde 
••tbikatmı gördük.im sonra, •l'hk lfC"ne 
bınırlan baltledenlere kartı inl!l!ln gay• 
riih1İy•rt bir ('ekİnme d-uyuvoır. 

Artık kendioinclen bıktık, likırdısın. 
dmn da! 

Tere .. e tiirk~: 
Bir ~tıede. bir miınasehetlr A· 

iatürld.ea hat.ıeelirb• •Dih-ük 
mlulibıu ... bü,yük ~d edicisi. dc;uı. 
diiini ıiirdiim. 

l>ôl lnlohlbı lıarelııetl üoeri..cı.n ••· 
ll<"ler ~' ve bunan ne ,rkide tıe ... 
likki: olunması ica.h ettiji arbk omu
miyetlr anla ve ~r. ı-~ ... 
kat bir ı..- mııbarrirlerin. bili ter
clime bir türfttıe bllamnak tanında 
ıUA.crdikleri •cemilik bir rahat~ı7hk 
t('fkil rtmekte cle\."am edi)·or • .Jtli.irı-i· 
di. }'erine ·İrşad edicisi. liÖEÜnÜ J..ut- , 
lanmak bunun mlallerindıeu biri'iidir. 
il.ili anbya.mıyonlt: Jd, dil inkı18br 

<- Almanyanın, fngllte
re-yi istila gayretlerinden uğ~ 
radığı ciddi mağlubiyet. lıal
yanın Yunaniatana karşı hü· 
cumdaki muvaffakiyetsizliği, 
lıalyanın artık kalkamıyacak 
derecede manevi hezimetin~ 
den doğan inanılmıyacllk de~ 
recede büyük hezimetini, ~1ı~ 
ınnn kurtuluşu ve Akdenizde· 
ki lngiliz kontrolü, bütün bun 
lar, bence, bu harbd~ •arih 
ve kat'i noktaları teşkil et4 

mt-ktedir.> 
«- Aziz arkadaşlar, 

ı .. Yeni nizam ıe olacak? CumhuTİyet Halk Partisinin 
tanhul Vilayeti kongresini açaT -
ken delege arkadaşlanmızın de -
~erli eahsiyetlerinde kendilerini 
ve vilayetimizin bütün Partilerini 
sevgi ve saygı ile seli.mlanm. 

b
. • 
ır takım kelimeJeri eritip ('evi~rek 
Usannnınn kaidelerine nla uymıyan 
hir tanda kullanm.ak demek dr~~ıdir. 
Bu ~uretlr ortl:y• bizim olmtY• bir ter 
cüme tiirlı:çe ('lkmış olur. At&tiirkiin, 
türkttyi tam türk~ haline ıetirmek 
l('in 'l"t'rdiji İ.fl:retl -aünd. yl •nPcat 
verici. veya .nf.'cat getirici., .halif'i .. 
lli• 1 .1ıa1a., edici. tarzında kullanmak 
Jünmtn diye •nlamak rlbnıe ki bir 
hatidıT, Ketttlhılndıe, bu Mlti"fte bir il
mi Ye edr-hi kwdret mevrtııd •lmıvan 
kimq.ler, kt-nclililderiaden bir takım 
ke1imr~r ve tabirler jcMfmdan \"DZJ:'€'C• 

mf'IWirJer. 

lngilterede 
noel 

gazetelerin 
tatili 

hr. 

Otobüs mesetesi 
!.ıanbulda mevcud bütün tram 

vay arabalaTının sefere cıkarıl .. 
maoı kabil olduğu takdirde de 
vesaiti nakliye ihtiyacı karşılana .. 
mıyacağından, Beledive otobüs 
temini işini daima ilk plina almış· 
tır. Amerikan firmRlarile daimi 
tema!' ve muhaberat cereyan et

mektedir. 

Üç a ele bir lavan 
aUııııı,." kaldılar 

T ahimde Mete caddesinde bir 
binanın yık1lmas1 ieinde çalı""n a... 
meleden Hiiseyin Çiftçi. Nazım 
Karatf'ban, Etem Uı:un ani ol~rak 
yıkılan tavan altında kalarak 
muhtelif yerlerintlen yaralanmış.. 
!ardır. Yorolılar Bevoğlu hastane. 
sinr kqldırılmışlardır. 

Jfii,..i=·rle" ı•h~r'"'•uli 
G~ l:ıtf'da Nf'catihf'V caddr"in

de 211 numllr~lı evrfe nturan Mii
nire Ayd1trla kızı Sıdıkll ve <"İl:lu 
Salim yakhlclan mll\ncırAl kömü -
riinclen zeJ..1,.lf'nmi.,lt-rdir. Hf'r Ü

cii d" Rrvo~lu hastanesine kaldı -
rılrn.1•1"'\rdır. 

1 RADYO GAZETESİ j 
Çörçil'in nutku -
Fransanın vaziyeti -
Eden - İtalyan, 

Yunan harbi 
nutku 

Hür ve müstakil vatanın refah 
ve saadeti için ifa cdilf'n hizmetle
ri zikir ve tadad ederek hesab ver 
mek için akdedilen bu kutlu içti
mada bizim için şükran ve ağyar 
için de ikaz sadedinde olan birkaç 
!ÖZ söylemekliğime müsaadele ... 
rini rica ederim. Mübeccel Cum ... Çörçilin 

Bugünün en mühim hidise~i İn;ı:iliz huriyet idaresinin on yedi yıl için. 
Başvekili Cörc;:il'in, İtalyan halkına hi- de vatanın her bucağına, yerine, 
ta.b e.den nutkudur. İn~iz Başvekili- göküne saçtığı feyzin binbir eseri 
nın Italye..n milletine hltab ettiği bu gözlerimizin önünde olmakla be .. 
nutukta Italyanın içinde bulunduğu raber, şu sırada ve hele, dünyayı 
çıkmaza sürüklenmesine kimin sebeb istila hırsile badirelt>r çıkarmak 
olduğunu söylemiştir. Acaba Çörçil bu istiyen türlü türlü telkinler, pro -
nutku naicn söylemi~tir? pagandalar yapmak mak,adile 

Hatırlardadır ki birkaç ay evvel, 
Çörc;iJ, Fransız milletine de hitabede her taraftan esen gayritabii hava .. 
bulunmuştu. Bu nutkun m:1n:ısı ise 

0 
lar kar,ısında, bu feyuzatın bir 

~~uan anlaşılamamıştı. Fakat birkaç kıımını, bellibaşLlarnn yar ve ağ .. 
gun ~onra Almanların Vichy hükôme- yarın gözleri önünden bir daha 
tine bir işbirJi~ teklif ettikleri f>,Zre- ~eçirmenin manalı ve faydalı o .. 
nilmiş ve Çörçil bunu önlem~k lı:tn lacft;ına kani bulunuyorum.> 
Fransız milletine hitaben bir nutuk Mimaros.?lu bundan sonra, Tür .. 
söylemiş ve gayesinde de muvafftık ol- le.iye Cumhurivet idBreftİnin kuru .. 
muşlu. 

luıunun kı.., bir torihçt9ini )'RP • 
İtalyan milletine yapılan hitabın ma- mı• ve inkılibın başardı~ı i,.lı9>rİ 

nası da nutkun sonuncu cümll'ı;inde 
okunmaktadır. İtalyanın endhe içinde Anlattıktan ıonra, nutkunun bu 
olduğu muhakkakbr. Çörçil hllabes:Ue kısmını: 
Fa~st parti~ ve dolayıslle Mussollni- c- Mil1etin azmini, iradeSini 
nin vaziyetini bir kere daha sarsmak sevk ve idare edecek de başımız
istemiştir. da tecrübeli, lc~kin zekih, yorul .. 

Fransanın vaziyeti maz ve memleketin hurur ve 
refahından b••ka hiç bir tev dü. 

Vichy hüktlmctinin Alman hükUme- !'\.İnmez bir Milli Şefimiz var. k~n .. 
tile münasebeti meselesi üzerindeki djsine gilvendiğimiz bir de kalı -
esrar perdesi henüz kalkmı, dei'tild.ir. raman ordunıur var ... Hrnıı:ıi var 
Almanya Vichy hükümetine bazı tek- ol!"nn!..> sözlerile bitirmi~tir. 
lifler yapmıştır: Bundan sonra Partinin iki vıllık 

1 - Laval ve taraftarlarına eski mev me!llaisini anlatmış ve demi!'\tİr lci: 
ld1erinin iadesi, ' 

c- iki yıllık mesai arasında 
2 - Fransız donanmasının df"rlıal • ,__ Partiye 1 4-15 bin kadar evrak 

•n.ııııunyaya tes1f1l, 
3 _ İşgal albnda bulunmıvan Frnn· gelmiş ve gitmiş ve 7 5 00 kadar 

sız topraklıırından Alman bt'&larJnın mesele üzerinde muamele yürütül .. 
ieçnıesinc müsaade edilmesi. müş olup idare heyeti yüze yakın 

Verllen cevabın ne oldu~u kat'i ola- cclae akdetmiştir. Parti teftişleri 
rak maltlm olmamakla beraber Alman- de muayyen vakitlerinde yapılmış 
ya}, tatmin etmedi~i İsviçredcn ,:!elen ve kazalarımızın bir sureti umu _ 
haberlerden anlaftlmaktadır. MaH\m miyede iyi çalışmakta bulunduğu 
olan bir teY varsa o da Pet.aın'in, La- ve baz1 kazalarımızda görülen 
val'i tevkif etmedi~i ve fakat kendi- aksanların tashihine ve muhabe. 
sine bir vuife de vermedi~ kevfiye- n 

renin vaktinde icrasının, toplan -
tidir. Diğer iki nokta için de Fransız 
müstemlekelerini tatmin edecck varl- tılann ıttırat ve intizamının ttomi .. 
yette olmadıJ;nı bJidinniş ve Al:nnn- njne gidildiği görülmüş, Ü<"ak, 
yanın bu isteklerini yerine ~ctirdlKi Nahiye ve Kaza kongreleri muay~ 
takdirde Fransanın İngiltere ile hat'- yen vakitlerde icra edilmi, ve 
betmeie mecbur kalaca~ını süvlemiş- Partili arkadaşların kongelere rağ 
tir. Bütün bunlara ra~men Vichv hü- betinin mütezayid olduğu müşa .. 
k(lmcti üzerindeki Alman t,_zyikı he- hede olunmuıtur.:t 
nüz geçmiş deıHdir. 

Roma ve 
hıtkkıırda 

PaTtİ reisi nutkunu ıu söı:lerle 

Berli~ Eden bitirmiştir: 
c- Aziz arkadaşlarım, 

ne dÜ!tÜnÜyOr Sizi sözlerimle fazla yormak is. 
T temem. Maruzatım bir hulAsadır. 

E&n'in Hariciye Nezaretine ~etme- Bunun tafsilitı ayrıca yazılıdır. o .. 
sini Roma ve Berlin. iyi k..ır.o:ılamndı. na kıymetli alakanızı rica ederim. 
Bir İtalyan litazetegi Eden'in İngiltere Gelecek iki yılda da hepimizin 
için u*urlu olamıyacabru ve kPndio:l- müşterek sB.yile ve itimadınızla ivi 
nin tahrik8tçı olduiunu yq~kladır. hizmetler ifa etmemiz ic;in ı::ene hr 
Edo?n'in it ba'ına gelmesi, İn~lWrrnln pımİ7.e muvaffakiyetler dileyf"rtk 
ufcri kazanıncaya kAdı:ıır mOC'adeleve 
devam edeceğinin yeni bir dPlili olarr..k ve Partimizin Ulu Başkanı Milli 
kabul edilmektrdir. ~c;efimize Vı9> Başkanlık vekili Yüce 

Ratvekilimize ve: kendisinin feyİ7 
kar direktiflerile çalı~makta ol. 
duğumuz Genel Sekretlf"1"imize 

Yunan • İtalyan harbi 
İtalyan - Yun.an harbine ı:ı:eHnce, bir candan ba~lılık)arımız1 arzedt-rek 

müddett.enbcri hafif bir durjNnluk ı;ı:iis ıöz1erimi bitiririm.> 
tere!l Yunan taarruzu. !'On d(;rt be$ 
JCÜn içindt! yeni inkiwflar anrtmek- Başkanın nutkundan sonra reis 
tedir. Göriceden gnrba gidt>n Yunruı Ahmed Sevenı:;il hazırunu Eb~di 
kuvveUeri, çok cetin muhArebf"lttrdcn Şefimiz Atatürkün aziz ruhunu ta
sonra Timorica suyunun batı tarafıno ziz için üç dakika ihtiram ııiikUtu
J(eçmfKe muvaffak olmufhtr. Ha1en Be na davet etti ve büyüklerimize ta .. 
rata 27 kilometreye kadRJ' Yl"klaşmı.$ zim telgrafları gönderilme11ini tek 
bulunuvorlarsa da önlf'rinıie 2250 re- lı'f etti. Bu teklifler hararetle ka • 
kınılı Timoriea dai ıııil~ilt~nin mevr,u-

bul edildi. Bunu müteak:ıb encü -
diyı;otl harekatın inkişafında mü.'1i:m bir 
enı;ı:el te.,.,kil ettiği muhakk:ılttır. Anıa men azalarının seçimi yapıldı. He .. 
bunun hart'katı durduracaf{ı k:lhul olu- sah tetkik encümeni, bütçe encü .. 
nama?. Bu dn~lar Ple ı;ı:reince Bernt da meni ve dilekleT komitesi azaları 

Ş f .. Ah d Ez ]" .d • ıapto~unacaktır. Kli"Ura'nın şiınali ""'" seçildi. Bu azaların bugün öğle _ 
o or me e ın ı aresın.. b!J d k' h k't y ı ı b"" ··k 

d k
. 2307 ] b'] :s;n e 1 are ı::ı' unan 1 :ıra uyu den sonra Parti merkezinde kendi 

e ı numara ı otomo ı muvaffakivetler v0.dctmektedi.r. 
Fındıklıdan geçerken Kazım E\a.. Tepedelcn üzerindeki harekRt da ln- encümenlerini ali.kadar eden me .. 

" d d b. · · k scleler üzerinde tetkikler yapmak goz a ır ~ ırı~ıne çarpara ya~ l kişa( halindedir. Kimare'nin 2aptındRın 
Yalamıştır. Yaralı hastaneye kal- sonra sahilde İtalyan mukavemeU ta- üzere bir toplantı yapılmasına ka .. 

dırılmı§, §oför tutulmuştur. mamen kırılmıştır, rar verildi.. 

Bir taraftan da bu yeni niza• me
~Jesi Yar. Mailim ya, Al~p& 

ni7.am•nı kuTaCak olan iki büyük dev
lettt'n biri de italy•dır. Fakat fimd.ilik 
su:akten Vf' sojııktan cöı a(abildiklr
ri l•l< ki bu yeni nizaırı ı,,;ı., .. etpl 
ol.!-.unlar. Öhür tara.itan Lütiin dün»• 
muvacehKinde (itiz bir )·eoi ni7am 
kuracağız) diye bol keseden l·idlerde 
de huhındulardı. Şimdi kendi başlan
nın derdine dfu:;tüler. 

Yeni nizam, Afrika, l'tfıc;-ır, Yunan\,_ 
tınialan filıin deTkrn, bütün bu h:
lf'r, ortay• 1nii~kM-1 Ram• . lmpaı·a- A. Müntekim 

Münakalat Vekili dün 
akşam Ankaraya gitti 

(Bııf tarab birind sahifede) 

lelc:ete de abetmesl pek tabiidir. Bu 
eeıalt içinde Münak.aUiıt Vekilt-ti bir.
metlerinin bugünkü hali de fevkat.3.de 
ehemmiyet kesbetmiş buiunmaktıdır. 
Akdeni7.de münakale vaziyetinin inkı
ta derecesine yaklaşan vaziyeti he~a
ba Jcatılırsıı:, münakale iıtJerindPki e
hemn1~yet daha ziyade Röze caron.r. Bir 
çok sebeblerden artmıe: olan İstanbul 
ve civnr mıntakalar Ilınan hizm~Htri
nin daha sür'atli ve daha emniyetli hir 
tekllde başan.lmasını tem.in ve Müna
kal.it Vek.ii!aüne ballı mn .. seselcrde 
tetkilclerde bulunmak üzere myın Baş
vekili,, m_üsaadesile bir haftadanberl 
İstanbulda buJunuyorwn. Vazife be
eınd'l bulunan alakadar ark':ldaşJarırn
la A:Öriıştüm ve buradaki tetkiklerimi 
bitirelim. Her hususta Iizım "elen ida
rt ve teknik tedbirler kamilen alın

mıştır. Her J'Ün Sf'meresi artmaila bn,
layen bu tedbirler en çok bir av ic;in
de ikmal edilerek tam randımanlı 
bir iş hayatına girilmiş olaca!ttır. İn
srın elile yapılmakta olan nakil i$lerl
mlzin mühim bir kısmını malcine}-e 
gördürecek imkanları bulduk ve ha
zırl<tdık. Bu suretle İstanbul limanın
da tahmil ve tahliye kabiliyt"tl aza'llİ 

derecede arttırılacak ve demir ve de
nizyollenmıtla liman tahmil ve tahliye 
idarelt!ri daha muntaz::.m bir iı;, birli
~i Hr. çalışabileoekJerdir. Size şunu 

k.At'iy,.-etle söyleyebilirim ki. memle
k<'fin münakale ihtiyacı ve di~C'r mou
vement'ları busıünkü vaziyetin çok ü~
lüne dahi çıkı;:ı, bu hususta herh~nrti 
bir sakıntıya düımck ilıtimali yoktur. 
Dünyaya ı:ıami1 umumi ~tltıntıv:ı r~;7c

mcn devletin isinde oldulu gibi Mü
nnkalal Vekaleti servi,JerindP. de sık
mı:tdnn ve tazyik altına sokm:ıdan ya
pılaC"nk bütün imk8n1ar hükOmetçe a
lınmnkbı.dır. Vasıtalar her tiirlü ~ay
r<'t ve tedbirlerle ('oialtılmaktadır. t.:ı:u-
15.<J.ı her şubesi fi.kir ve havat iı tibah 
va!'-lıtası olan Münakalit VckiHeti, bu 
hiznletlerini h"lk ve milli emniyet nok
Wıır.dan her ahval leinde en ivi yap .. 
mak için lüı;umlu tedbir ve imkinle
n bir an için gözünden ayırmadan c:a
lı~mektA ve f'mniyetli surette bu volun 
içinde yürümektedir. Milli müdafaa 
me~lesinin bütün ruhu, bu normnl 
takat ve kudretlerin hiçbir 7.erreo:;ini 
bnfa sn:dırmaden tam bir 11henk ic:in
dC' yürütmf'k demektir. Hüktlmct, mil
letiırJzln de bu husustaki üstün idra
kine dByanarak bu işlerini tanzim et
mi• bulunmaktadır. M.cmurl:trımız d"l 
bu ruhu ivi kaVTayarak çalışmakta.dır. 
Bu ahenkli mesai bize, her iş!mi'!~e 
daima muvaffakiyet1er t~min etmek
tedlr. Bu ~önül rah!'lllıih tçhı.de eli
mizden liteldiği kadar cnlışıyoruz. 

""-va s .f rleri 
"P.ıı: mlekrtin muht~lif verlcrindı:-ki hn 

va istesyonlfınnın birçoltu modt-m bir 
fl'kle ifra~ cdilmi,tir. Bu i!tta!}'onlar
dan di~çr bir kımnnın da in,aRh ik
mal edildikten &0nra muntazam ha\•a 
teff'rt.ri ba,hıyacaktır. 

T •~•oa h !l~rı 
Şehirlel' ara.o::ı telefon irtibahnı da

ha genis bir hnle ~etirmek ve a:c-ne 
tehirler içindeki telefon tesis:ıtımın da
ha modern bir hale irca etmek ic;in 
tedbirler almaktayız. Elimizde mevcud 
bulunan malzeme ile bunlann yapıl
maıuna yakında başlanacaktır. İhtiya
cımu olan diğer bazı malzemeleri d~ 
sür'atle temin için her imündan isti· 

• 

iadeye çalıfllla.ktayız. İııtanbul şehri· 
nin tt-lr(on muhaberesine &elince-. i~

tasyonlarımız. ve muhabere makine
ledmiz hacminin birkaç misli fazla mu 
habere işi yapmak mecburiyetindedir. 
Bu ~afet. mikrofonu eliniıe aldıiınıı 
zaman kar,ılaftıfpnrz kusurlarla kE>ndi
sini göstermektedir, Bu kusurların 
izale!ri için mıntakalann istasyonlara 
oıtl!l irtib:iıtlarında ban tadiller yapıl
maktadır. Bundan başka harice verdi .. 
iUmn. malzeme siparişleri de peyder
pey gelmekte olduğundan bunlann der 
hal montajları yapılarak bir lo!'-lım ih .. 
üyac daha ıtiderilecektir. 

Eski malzeme tamir 
ediliyor 

İmalithane ve fabrikalanmı2:1n ta• 
mir ve imal kabiliyetlerini artbrmAk 
ic;ln ıeu.slı tedbirler almış bulunmak
tayız. Ötedenberi de muhtelif t .. tas
yonlı:ırdn bulunan eski vagonların 
malzemelrinden yüzde dokşam R• 

telyelere nakledilmiştir. Geri ka
lan kısım da atelyelere nakledilecek
tir. Şimdldt?n tamir edilen bu kabil 
ma\z~med~n lstif3de edilme,te ba~lan• 
mışlır. 

"t\"'iz Ti~aret mektebi 
'Jknh; Ticaret MektPbinin buJ(tl.nkü 

sc•lv~sini yükseltmek it;in hl'lzırlanan 
kanurı ve projeler, yakında. Büvük Jı.1.i1-
lrl Meclisine wvkedilecıektir. Di~bili
rim ki bu mektebdeld talebe, her nok .. 
tadın cok ivi bir meslek leÇ1J'lİf bulun
maktadır. Bu talebelerin isti\dınli g&yet 
ivl bir rurette temin edilecektir. 

Yilavet Jandarma kuman· 
danı teftişe çıktı 

Vilayet jandarma alay ku • 
mandanı yarbay Ziya Timur be... 
lediye hududları haricindeki ka. 
zaları t~fti"e başlamıştır. l<uml'ln .. 
dan dün Şileye gitmh~tir. 

raavu~kövi'ıule bir 
ev çöktü 

Arnavudköyde Aapriye aid 40 
numaralı ev ani olarak çökmüş .. 
tiır. Evde kimse olmadığından nü.. 
fuac;a zaviat olmamı,tır. 

Bir işçi kadı ın 

kohı kırıldı 
F ~~hane fabrikasında ÇP\lı!\an 

Rizeli 30 yaşında Rabia Samer 
f"lin: makineye kaptırmış, ~aii; ko .. 
lu muhtelif yerlerinden lc.ırılm1~ .. 
tır. Rabia baygın bir holde Ba at 
Musevi ha•t~nesine hldınlrruştır. 

Düzeltme 
Dün bir yaralama hadisesini 

gazetemizde cCece baskını> eC"r.
levho"1 altında yazmıştık. Ala • 
kadarların bize verdiği malU.mata 
göre bu hadisenin bir baskın n1B ... 
hiyetindo olmoyıp alelade eski 
bir hu,umetten doğma bir yara
lama hadi•e•i olduğu anlaıılmı~ 
tır. Qüzeltiriz. 
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Holivud'un en güzel ve en 
değerli yıldızlarından: 

Loretta 
En 

Young'un 
• son resmı 

Sinema diyarı olan Holivudu ı savvur 'bile edemezsiniz!. Harry 
in!an ne kadar anlataa bitiremez. Tompson, filmlerde görülen eski 
Oraıı bir ıehir değil, bir alemdir. evlere pek lazım olan öri.in1cek 
Hem de diğer alemlere hiç de ağları hazırlamaktadır. Bu örüm
benzemiyen bir alem. cek ağlarını hayret edilecek de· 

Bugün bu alemin hususiyetle- recede sür'atle yapmaktadır. Mal 
rinden birini teşkil eden garib zcmesi: Elektrik ile müteharrik 
mesleklerden bahsedeceğiz: bir yelpaze, mayi halinde tere. 

Filmler sesli olduktan sonra, bnntini ihtiva eden bir tenekedir. 
nevileri şahıslanna münhaıır olan Bunlar ile o kadar mükemınrl Ö

bir takım san' atki.rlar ortaya çık- rümcek ağları yapmaktadır ki bun 
mışlardır. Bu san'atkirlar kendi ların hakikaten örümcrkler tara
aahalarında hakiki üstaddırlar. fından senelerce evvel yapılmış 

Sinema salonlannda rahat ra. olduğunu sanırsınız. 
hat oturup, zevkle 11eyreyJediğip 

miz o güzel miki filmlerindeki 
hayvanat sesleri Charles Wal. 
dron ve Coni Cutel1y adlR.nnda 
iki ~an'atkii.r tarafından taklid e
dilmektedir. Bu iki sanatkar ga
yet mükemmel bir surette hay. 
van seslerini taklid ederler. Ta
vuk ve horozdan tutunuz da bül. 
bül ve aslana kadar bütün hay. 
van sesleri onlar için çok kolay 
taklid edilir ıeylerdir. Se•i taklid 
eden, Holivudda, onlardan ba,_ 
ka san' atkir yoktur. 

* Bir Amerikalı kadın vardır. is-
mi de Miss Grace Yardley' dir. 
Bu kadın ağlamalarda, hıçkırma
larda, gülmelerde, horlamalarda, 
yeni doğan çocuklann viyaklama 
larında ihtisaı sahibi olmuştur. A .. 
nıerikan filmlerinde bu gibi sesler 
duyarsanız mutlaka Miss Grace 
Yardley'i hatırlayınızl San'atini tc 
kemmül ettirmek gayesile bu ka
dıncağız her gün bir aaat kadar 
odasında kapanır ve aynanın kar. 
ıı!lına geçerek ağlar, güler, bağı. 
nr. Maksadı bu ean' atte biricik 
olmak ve kalmaktır. 

* Camilerde okunan ezanı taklid 
eylemek üzere de bir san' atk.ir 
türemiştir. Bu san'atkB.rın adı 
John Piccori'dir. Oldukça iyi bir 
mrette arabca ezan okumaktadır. 
Uzun müddet T unusta bulunmu~ 

' olması dolayısile ezanı öıirenrni~· 
tir. Aralı hayatına aid filmler 
çevrilince film kumpanyaları br-. 
hemehal. araya ezanı katarlar. Fil 
me daha fazla Arab çeşnİ!Iİ ver .. 
mek için olsa gerek ... 

* Hakikaten nev'i şahsına mün-
hasır bir san'atkar da Harry 
Tompaon'dur. Bu adamın hangi 
hu:ıusta ıan'atki.r olduğunu t11. .. 

Eskifme 
Herşeyi eski gösteren aan' atki.r 

da Pat Delaney' dir. Bir antikacı 
nezdinde uzun müddet stajda bu. 
lunmuş olan Pat Delaney, yeni 
ev, efya ve möbilyelere pek mü. 
kemmel bir surette eskilik çeo:nisi 
vermektedir. Bu adam tarafından 
c~kitilmi~ bir eş,yayı gören onun 
ciş icabı> olarak eskitilmiş oldu
ğunu hic sanmaz. 

Tabak kırma 
Holivudun eakarı Mr. Arthur 

Camp'tır. Bu adam dram oyunla. 
rında style'e göre tabak, fincan, 
sürahi, biblolar kırmaktadır. Kır. 
manın kolay bir şey olduğunu san 
mayınız. Pek güçtür. Bu san' atk8.r 
bu işe alıemak İç.İn senelerce u~
raşmış, nihayet muvaffak da ol. 
muştur. 

Esvabcıbaşı 
Holivudun eski me~hur ~9vabcı 

başısı Miss \Vinifred Mc. Phee a. 
dında bir kadındır. Bütün san· 
atki.rlann boylarını, cÜs!elerini 
~öst~ren bir sürü mankenleri var .. 
dır. Her bir manken bir san' atki. 
rın icabında ı:ciyeceği elbiseleri ta
~ımaktadır. Bu kadın san'atini o 
derece sevmrkte ve san'atine o 
derece bailıdır ki san'atkSıların 
vücudlerindeki tahavvüliltt adetııt 
günü 11tününe takib eylemektedir. 

Eşya makyajı 
Bili Tait adındaki ıan"Mkiu da 

stüdyolardaki eşyalara makyaj 
yapmaktadır. Hiçbir e9ya parçası 
yoktur ki bu ıan'atkB.rın ellerin
den geçmemiş olsun ... 

Bııhcıvın1bası 
Hatırı sayılır bir ıan'atk.ir ''" 

Rov Holli11'tir. Hn1iv11dnn C'İ .. rk. 

Meraklı rabıta romanı : 8 
~~~~~~~~~~ 

• 
lpelı Mas elile,. 

Cete~~· 
J 

Nakleden: H. MÜNİR 
Derken arkasından bir h1şıltı i§itti. 
Döndü. Büyük bir salon otomobili

nin gölRe halinde kendisine Yaklaitı
itnı eordü. 

Bu ıırada otomobil.in ön limbaları 
yandı. Makrey meydana çıkmı~tı. O
tomobil yaklaştı ve içeriden boğuk 
bir ses: 

- Babacan, dedi. İstersen otomobi
lime atla. Nereye gideceksen seni gö
ttirüverevim. 

Makrey cevab verdi: 
- Renim «ideceğim yere otomobtlle 

ıidilmez. 

- S('nin «ideceıtin ver de nere!i? 
~eresi. olacak. Günün birinde 

kodes! 
Otomobildeki adam, bu konuşma -

dan sonra emniyet getirmifti. Arala
rındaki parola mucibince. ilk lt'"rşı!aş
tıkJarı zaman. biri böyle sual sora -
cak. öteki bu cevabları ver.iiıti tak -
dirde birbirlerinin kim olduklarını an
lıyncaklardı. 

Otomobildeki adam, bundan aonra 
ııencerf"sinin camını azıcık indirdi: 

- Sen bizi tanıyorsun Makrev, dedi. 
Biz de seni tanıyoruz. Böyle birbiri
mize k.arşı labancı ve düşman kı:ıl -
mıyalırn. B senden istifade edebili
riz, ne dersı ? 

Makrey derhal eu suali sordu: 
- Ne kadar vuruyorsunıız'! 
- Bu yıl altmıt yedi bin ıter!in 

yaptık. Beş klşiyJz. Ben \'Ur$(unun 
üçte birini alırım. Geri kalan üçte iki· 

• 

HAKiKAT 

İstanbul Kros takımı 
Ankaraya gidiyor 

Ankaradaki Atatürk koşusuna 1 Birincinin muvasalatından on da 
iftİrak edecek olan lstanbul tem· kika sonra koşuyu bitirenlere dc
sili takımı, bugün Ankaraya hare rece verilmiyecektir. 

Soldan sağa ve 
1 - Karanfiliye 

çiçek. 

yukarıdan &68ğı: 

fasilesinden bir 
k<t edecektir. Takım beş koşu- *** 
cudan mürekkebdir. Rıza Maksu- İstanbul Bolgesi Dağcılık Ajanlıiın -

2 - Tadsız dun riyaset edeceği ve kaptan- dan: 
3 - 30 gün - Tavla oynamak için lıklarını yapacağı bu koşucular Bursada yapılacak kayak sporlarına 

~unlardır: Hüseyin, Artan, Habib, iştirak etmk üzere Bayramda bir spor
Mafidis. 12,200 metrelik bir me cu kafile:-inin Uludağa gitmesi takar
safe üzerinde yapılacak olan An- ı·ür etmiştir. 

lazımdır - Nota, 
4 - Setir - Kapan. 
5 - Bağırma - Geçmiş. 

6 - Yılan - Süslü kara Atatürk koşusuna, memle- İştirak arzusunda bulunan sporcu -
ketin en iyi mukavemetçileri iş- ların Bölge spor servisine müracaatle 
tirak edeceklerdir. Kocaeli ve i~imlerini kaydettirmeleri rica olunur. 

7 - Baolıca gıdalarımız.dan - Yay

ma - Nota. 
Ankara takımlannın çok kuvvet
li oldukları anla,ılmaktadır. Bu 
ıene en zayıf takımlarından biri
ni göndermekte olan lıtanbulun 
bu büyük yarışta ne netice ala
cağı merak edilmektedir. 

Şehrimiıde yapılaşak 

koşu 
Cuma günü, her yerde olduğu 

gibi, şehrimizde de Atatürk ko
şusu yapılacaktır. Saat 1 5 te r.ıck 
teblilerin koşusu ba,lıyacak ve 1 7 
de bölgenin yarışı yapılacaktır. 
Mekteblilerin yapacağı Atatürk 
lcoşusu, Ticaret M~ktebi önün
den başlayacak, Gülhane önün
den geçilerek gene mekteb önün
de bitirilecektir. Moktebliler bu 
kol'uya en kuvvetli koşucu ve ta· 
kımlarile İştirak edeceklerdir. 

AjRnlığın Atatürk koşusu Tak 
sim Abidesi önünden başlaya
caktır, Taşkışlanın önünden aşa· 
ğı inildikten sonra Muhabrre o· 
kulu önünden gf"'çilecek vr- Taşlık, 

C';azhane gerısı, T a~kış1a altı, 
Dağcılık kulübü takib .dilerek 
Taksime eıkılacaktır. Burada me
raıim tribünü önünden gecilip 
bir tur yapıldıktan sonra l.oşu 
S('l!'ne ôbidt-nin önünde nihayrt bu 
lacaktır. Mf',.afe tahminen 4. 5 00 
metredir. Bu ko,uya İıttirak et
mtık icin bir çok atlet hazırlan
mı~ bulunmaktadır. Kosunun <:ok 
cazib ve heyf'canlı olacağı ba7ı 
tesrkkiillerin 30 - 40 ko~ucu sok
mak ist,.melerindt>n anla1111lmak .. 
tadır. T ~kım itibarile Vftrı~ı ka· 
zanan kulüb veva teşek<ül hir ku 
pa alacak. frrdi tasnifte derece 
alanlara da madalya Vf"'rilfl'cf"'ktir. 

çi baıısıdır. Yemiı bahçeleri, çi
çek bahçeleri vücude getirmekte
dir. Bundan az bir zaman evvel 
çevrilmiş olan bir film için tam 
750.000 çiçek yapmıştır! 

Ay imalatçısı 
Şairane manzaralı lilimlerdc 

gördüğümüz yıldızları ayı yapan, 
bunları icab ettiği ,ekilde ışıklan. 
dıran adamın ismi Russel Pierce
dir. Bilhassa ayın ori beşindeki 
mehtab manzaralarını emsalsiz bir 
surette tertib ve ihzar eylemek
tedir, ,,. 

Meksikalı Esteban Clemente 
uzaktan muhtelif ,eyler atmakla 
şöhret edinmiştir. Bu çok ince bir 
san'attir. En büyük lcudrf't ve me .. 
ziyeti uzaktan ve san' atkirın ya
nına fırlattığı çok keskin kama .. 
lardır. F evka1Ade nişancı ve ce. 
ırıretli olan bu adama karsı aan
atki.rlar çok hürmetli davranmak 
tadırlar. Can korkusu 1 diveceksi. 
niz muhakkak 1 Bunda haklısınız. 

* Hepinizin tanıdığınız bir san. 
atki.r daha vardır: Ramon No. 
varro. Son filimlerinden birinde 
bir Jcitar çalarken rakibi tarafın
dan fırlatılan hir kama ile aleti. 
nin te11eri kesilmektedir. 

Provalarda bu kama fırlatılır. 
ken Ramon Novarro defaat1a si
n;r buhranına tutulmuetur. Nf"
den sonra kendine hôkim olabil. 
miş ve sahneye çıkmı .. tır. 

S. ENGiN 

Fena havalarda, insan 
daha fazla ,i,manlarmış 

Amt"rikada Çinçinati ş~hri 
Tıb Fakültesi profesörlerinden 
Dr. C. A. Milise göre fena ha
vclllırda insan d1tha fazla fİ"mnn· 
lar imi,. Bu profesör fena hava
ların insanlar Ü7.erindeki tesirin\ 
uzun uzadıya tetkik eylemi~tir. 

Profeeör C. A. Milla diyor ki: 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 - Bir erkek ismi 

9 - Bir ak.tam gaz.etesi. 
2.l4f\ll789 

~IP\EID\EILlEIN 
El•loiYiA'LiAl•IA 
PIOl•lllFIAl•IAIZ 
EIYI 1 •I t l•IOITIO 
DIA'Fil l•IEIKlllN 
EILIAl•IEl•IEIYll 
LIAl•IOIKIEI• EIY 

- Barometre düştü~ü ·vakit S 
insanın sikleti artmaktadır. Ken
di Uzl!'rimde tetkik ettim. Güzel 9 
hava ve fırtınalı havalar arasında 

IEl•IAITll IYIE •IAI 
NIA ZIOINI 1 IY Al Z 

bacaklarımın kutru 12 milimetre- 1 ucuz ı'LA" NLAR 1 
yi hulan farklar göstermiştir. 

Havalar fena gittiP.i zamanlar 
inıanın tabiati de öfkeye daha r..--·

1
.·t-----------

mcyyal olmoktadır. T Arayanlar 
Fena havalarda aile kavgaları, 

sinir hallerinden mütevellid kaza
lar artmaktadır.> 

P~caba profesörün söy1edikle· 
ri doğru mudur} 

S EHİ R 
Tİ'!ATROSU 

TEPEBAŞI U R A ~T KIS~llNDA 
Akşam saat 20.30 da 

ABDAL 
*** 

Beyo,ıtlu İstikl81 caddesi 
KO~IEDİ K.ISMINDA 

Gündüz saat 14 te 

ÇOCUK OYUNU 
Aksam saat 20,30 da 

PASA HAZRETLERİ 

* İş anyor: Türkçe. franaızca. irutiHz

ce li~3nlarına vakıfım. Bu lisanlar üze-
rlne muhaberat ve tercümeye muktedi
rim, daktilo~afı bilirim. askerlikle ali-
kam yoktur. Her türlü referans vere
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 
çpılışacak lı arıyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin han No. 1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 

+ liİR BAYAN İŞ ARIYOR - Eski, 
yeni türkceyi iyi bilen, daktiloyu çok 

iyi bilen ve sür'atli yazan bir bayan 
münasib ücretle i§ arıyor. Hakikat 
gazetesinde (N. N.) rümuzunıt. mek_ 
tubla müracaat. (20) 

Satılık • Kiralık 

ABONE SARTLARI 

* Kiralık aparhman dairesi aranı

yor - İki, üç odalı ve konforlu kiralık 
apartıman dairesi aranıyor. Hakikat 
aazetesinde (Kiracı) rumuzuna milra-

~ caat. (17) 

Türkiye için ı 

3 aylık 

6 
Senelik 

' 

270 
525 

1050 
ı--:-~~~~~~~~~~ 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
Necib Ali IWÇUKA 

* İYİ BİR AİLE NEZDİNDE - Mo
bilyalı veya mobilyasız bir oda aranı_ 
yor. İstanbul tarafı taYant tercihtir. 
Hakikat gazetesinde (M. E.) rUmuzu. 
na mektubla müracaat. (19) 

Müteferrik 
Umum neertvab idare eden * Lisan denlcrl - Cok ehven fiatla 

Yazı t.ıert MOdQrtJ, 
Cemal Hakkı SELEK inJi!illzce, fransızca dersleri veririm, 

her yere J(iderlm. Hakikat aazeteslnde 
BasıJcbb ver: 

\... Cumhurivet Matbaası (Lisan) rumuzuna mektubla müracaat. 

....:::·:.::::.========~---- (14) 

Müteahhidlerin Nazarı Dikkatine 

Maliye Vekaletinden: 
Hazine ve merkez muhasebeciliği veznelerinden 

«5000» liradan ziyade müteahhid alacakları badema 
çarfamba günü tediye olunacaktır. 

Müteahhid alacaklarına aid ita emirlerinin tediye 
gününden evvel Divanı Muhaaebata vize ettirilmif olmak 
fartile çar,amba günü sabah saat dokuzu kırk bef daki. 
kaya kadar tediye listesine ithal edilmek üzere muha· 
sibliklere ibraz ve teslimi lazımdır. 

Tediyenin 25/12/940 tarihinden itibaren bu fekilde 
yapılacağı ilan olunur. 8849 (12067) 

c Devlet Demirvolları i. JJ, Müdü.".'_ü~ünden: ) 
1 12 941 tarihinden itibaren Samsun - Sıvas, İzmir _ Denizli •Torbalı -

Tire - Ödemiş dahil· ve Sirkeci - Kırklareli - Edime mıntakalarına mahsus 
yolcu tarifeleri 18.ı'tvedilmiştir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (12070) 

25 Birincikinun 1940 

Aded Liralık Ura 

1 2000 - zooo.-
a 1000 - aooo.-
z 750 - 1500~ 

• 500 - 2000,..-

1 Z50 - 2000,.-

35 100 - 3500,..-

80 50 - 4000,..-

ııoo zo - eooo.-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnıı para biriklirmi• olmaı, ayni ıamanda 

talihiniıi de denemif olursunuz. 
Kesldeler: C Şubat. Z MaJ"ll. 

1 Aiu!lt0& 3 Ödndt .. rln 
tarlh1erfnde notlır. l l 

'Kumbınb Ye lnımbaraıız besab .. 
llınnda en u 50 lirası bulu • 
nanlar kur'an dahil edillr(er. 

TÜRKİYE 

KIZiLAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden : 

Maskelere mahsus butulanmaz levhalann muhafazası için 

100,000 ADED ZARF 
sipariş verilecektir. AJi.kadarların zarf nümuneainl Ji[Örmek üzere fs .. 
tanbulda l\fimarvedad cadde~inde (Kızılay) hanında Kızılay Deposu 
Direktörlüğüne ınüracaat etmeleri ve teklif mektublarıru 27/12/940 

cuma )(Ünü saat ona kada"t bu Direktörlüte tevdi etmiş bulurunalan lil-cd 

~~~~~~~~~~~zumu Hin oll~u~n~u~r:_. ~~~~~~~~~~~~~ 

Orman Fakültesi Alım Salım 

Komisyonu Başkanlığından : 
Cinsi 
Tatbikat ayakkabuıı 
l.karpin 

Miktarı 
54 çift 

114 • 

l\luharnmen Fi. 
12 Li. 50 Kr. 
9 50 

Muhammen fll-
675 LL 

1083 • 

1758 • 
Muvakkat teminat: 132 lira. İhale: 27 /12/940 cuma. saat 11 de. 
1 - Büyükdere Bahçekövde bulunan Orman fakültesi talebesi fçin yuk3"' 

rıda müfredatları ~-'h ayakkabılar •l• şartname ile eksiltmeye eıkanlmıştıt'• 
2 - Eksiltme Maliye Vek81eti Beyoğlu Liseler Muhasebecili~ dairesinde 

toplanacak olın fakülte alım satım komisyonu hururunda yapılacaktır. 
3 - Eksilbneye 5tireceklerin 24.90 sayıh kanunda yanlı evsafı haiz: o1J111'"' 

lan elzemdir. 
4 - Sartname ve nümunelerl görmek isteyenlerin tatil Riinleri harfe o:; 

man fakfiltf'ıııhıe mÜraCABflerf (1170J 

TÜRKİYE 

KiZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden : 

Afyonka:rahlsar madensuyu l!Iİ•elerinin ağızlan için kapsül liparit 
verileceğinden al3kadarlann nümunesini görmek ve izahat almak üzere 
İstanbulda Mimıırvcdad caddesinde (Kızılay) hanında KtZllay DepoSl.l 

Direktörlüğüne nıüracaat etmeleri ve teklif mektublarım 27 /12.'940 cu .. 
ma günü saat on bire kadar bu Direktörlüğe tevdi etmitı bulunmaları 
lüzumu il~ı olunur. 

MUAMELE VERGİSİNE-"' 
Tibi müesseselerin 1941 d~n itibaren tutacakları 

1 - 7 nümunc merine hazırlanmııı 

<İMALAT>·< MUAMELE> 
( EMTİA, İTHALAT ve İHRACAT ) 

<SATI<;) deflerlcrile (AYUK BEYANN,Ol'ELEB) 
De!tcrlcrimirin 25. 50. 100 ve daha fazla sahifelileri mevcuddur. 

TAŞRA SİPARİŞLERi SÜR'ATLE GÖ~DERİLİR. 
Umumi ı::ltl!iı veri· İNJ(fJ,,\.P KİTA:Rr.\'İ. İ~anbul Ankrırn Cad. ıs.r; 

i'1 yavrular paylaşırlar. Altıncı adam 
olmak ister misin Makrey? 

- Sen ıu tabancayı ver! dedi. 
J\.tak:rey, çekinerek verdi. 

ikı tanınmış sima, kendisini karşıla- luyorum. sakın l\.1akreyl ·İpek Ma~kelilcr;; teb'" * likcli bir çetedir ve mülikatları jı;I~ 
- Yapacağım iş nedir? 
-Tabancan var mı? (Bu aöz l\fok-

rey'e adeta hekaret gibi ~eldif(inden, 

duraklamıştı. Beriki onun bu durak\3. 
y151ndan çekinerek) pardon, dedi. Ta
bnııcan olduğu muhakkak. Sen 'imdi 
o tabanCRyı bana ver. Yapaca~ın !lk 
sey budur. Çünkü biz., ı.enin, polisl~ri 
vurmana razı dej(iliz. Tabanca. SRna 
yalnız iş ~ördüğümüz zamanda llz.ım 
olabilecektir. 

Makrey bu sözler üzerine elini ta
bancasına ll{Ötürdü. Çıkarıp verme~i 

ak1ınden geçiriyordu. Fakat tereddüd 
etti. 

Olomobildeki adam, onun bu tered
düdünü sezmiıti. Derhal: 

- Tabanc.eyı vermek istemiyorsun, 
anlafıldı, dedi. Pekala ... Mademki ya
nında kalmasını hıtiyorsun: biz de O• 

nu kuJlanmana fırsat hazırlayacağız. 
Fakat bu gece değil. .. Yarın gece bi
zim oğlanlar bir voliye çıkmak üze
redirler. Sen de onlar :ırasında bu
h.nncak~ın. 

Otomobildeki adam, bu e!nada pen
cereyi aşağıya kadar indirdi. ba~ını 
dışr.rı çıkardı. Yüzünün ipek bir ı;o
rab koncuyla örtülü olduğu &örünü. 
yordu: 

Derken bir kBığıd hışırtısı işitildi 
İpek maskeli adam, ~fakrey'in eline 
bir zarf uzattı: 

- Bunu cebine koy! dedi. Eve i'i
clinceye kadar, JçinJekint ok•ıma! 0-
kunıak istediğin zanlan dn, k:Hhdı bir 
pari;'a ateşe j(Öster! 

Zarf, .!lert bir :zarftı. Üzerinde ken
di ismi ve adresi yazılıydı. Makrey, 
bu zarfı daha ilk eline aldı.~t zaman 
ismi ve adresi farketmişti. Dü:iinme
~e fırsat bulamadan, ipek r.ıa.!lk~li a
dam: 

- İste bu kadar, derli. Mektubda 
ne yazıvor~a. ona göre harl"ket ede
C'e'k!'in. Ondan ~onra da rahatına ba
karsın Makreyl 

Maly-ey'in gözlerinde vahşi parıltı

lar .vandı: 

- Pek81A. dedi Fikrini anlıyorum. 

Bunun üzerine pencere kapandı. Sa
at gibi bir motör Ji[ilrültiisünü müte
l'kıb. otomobil bir sı~ravıst:l volunu 
aldı. Gecenin karanlığı içinde uzak
laştı ... 

J\.{akrey olduğu yerde yapyalnız ka1-
m~ştı. 

Zarfı katlayıp cebine foktu. Sonr.a 
eyine do,ıV-u yürüme~e başladı. 

F.vlne a:eldiği zaman, palis~ mensub 

maSa haı.ır bulunuyordu. 
- Hoj geldin Mnkrey, dediler. Bi

zim erkadaşı bütün S(eoee yağmur al
tında bekletip sonra otobüslı? kaçma
nın herhalde bir sebebi olacak. Z-ı
vallı arkadaşımızın ronl;ıtizmaları dtt 
vardı ... Bu kadar hıvanct ohır nu? 
Gel bakalım. Seni müfe~tiş g;örnıek is
tiyor. 

- Müfettiş beni ne yapaook? 
- Vallahi bilmeyiz. On.ıı., vnkit \'a-

kit cok parlak fikirlfr doıt"lr. Hcrh:llde 
bu fıkirlerin ne o1du~un··ı tıhnrHden 
ke~tiremeyiz. Batler!.. Şunun ü<>tiinü 
bir· ;ıra bakolım. Tabancı var mı'. 

Batler, parmaklarını, Makrey'in ü. 
:zerindt' ustaca dolaştırdı 

- Bir şey yok... Haydi Makrey!. 
Seninle kücük bir oto:ıınhil ~eıinti!"li 
yapaMğız. E~er temiz çıkarsan, r.ı:ene 
evceılizine dönersin. 

Hep birlikte tekrar sok3ğ:a çıktılar. 

Bcnri kül gibi olmuş hır ııenc kız, 

onlarırı uzaklaşmasını. heyecanla pen
cereden seyretti. 

Sonra pencere önünden ayrılarak, o
danın bir köşesinde sessizce. oturan 
~eni<:; omuzlu adama: 

- Götürdüler, dedi. tiakrey'i gö
türdüier ... Şimdi artık her polis ıı;ür

dükçe, heyecandan bayılacak gibi o· 

Makrey'i1 Veyd'in yanına getirdik- daima çayırlığı inlihab ~erler. 5; .. 
leri zaman, bu Rene mü!e~tiş raporunu Çar!i Vayn adında birinden bah~erl~ ... 
bitirmek üzereydi. di4ini isittin mi? İşte onun ce!'e 1 

v ,rtı• 
So~k bir tavırla Makrcv'i si.izdü. n~. o çayırlıkta bulduk. Carli ~ ti 

Sonra kalemi elinden bırakarak: ·ipek Maskeliler• çetesile birhk •' - Ya... dedi. Demek ki. ~~ne o- calışıyordu. Fakat sonunda nnsıl~n .. 
yunlara ba~1ndın. Birim arkadaşı vol- raları boz.uldu. Ve bir j(iin onu cıı'· 1; .. 
dn ektikten sonra nereye ;c:lttin? hkta, kafa!"lına kurşunla tki delik f1 

Bu arada kapı açıldı. İçeriye mü- çılmış bir halde, sırtüstü ya+arktıı 
feitiş Ganter girdi. buldıJK (Müfetti' Ganter yerinde .. 

Makrey cevab verdi: kalkart1k:) Seni blr de hen ~ra,·ıı'~. 
- Şöyle bir J(ezinti yapmcie çık- ğım Mflkrey!. Şöyle beri ~el baktı)' 1 

nuştım Ganter, Makrey'in ceblerini araştı!'" 
- Çayırlıkta de~il mi? n1aJa ve içerisinden çıkanları miife;; 
- Çayırlıkta mı? Bunu da. nereden tiı Veyd'in masası üzerine kovnıa 

çıkcrdınız?. bacıladı. 

Müfett1$ Veyd, Ganter'e dönettk: Makrey'in C"Cbinden bir saat. bir ciiP' 
B o' - Anlat şuna AJlah aşkına, dedi. dan. bir parça ufak para c;ıkb. ll 

Bana inanmak istemivor. dan 'onra müfettiş Ganter'in pı:ır" 
Müfettiş Ganter söze başladı: makları mektuba dokundu. ; 
- Biz, tehlikeli adamları daima i!ÖZ J\fcrakla, mektubu çekti ve birdef1 

altında bulundurunuz Makreyl Onların birto: 
nereye gittiklerini, ne yaptıklarını öğ- - Hayrola Makreyl dedi. saıı' 
renmek isteriz. Söyle bakalım, .İpek kimler mektub yazıyor? 
Maskeli• ler, sana ne teklif ettiler? Ganter, kalın parmaklarını ıarfıl1 

k el• Makrey, eni onu pşkin vaziyete içinde dolaştırdı ve bır kii'tıd çıktı' 

düşmüştü: ı Pembe renkte bir k8ıüddı. Gaott~ 
-: Ne demek istiyorcıunuz., diyebil- bu k~ğıdın üzerinde yazılı sa~ır!'1 

dl. lpek Ma!keliler mi? yüksek sesle okudu: J 
- ·İpek Maskeliler• e karıımaktan [Arknsı •"' 
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