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Surp Agob mezarhğı 

asri bir mahalle olyoı 
Su.rp Arob mezarlılınm ao;ri bir mahalle hali

ne konulmao;ı lcin .. lrd.iye faaliyete reçmiş ... 

tir, Buradaki bir kısım lstim18klere bqlamak 
ı üzere kıymet takdirine tevessül olunmu,tur. 
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Kömür satlslarında • 

ihtikar 
Yerli kömürlere Bulgar kömürü etiketi 

konularak ihtikir yapıldıiı rörülmektedir. 
Beledi)·e bu ıcibi kömürcülerin kontrolü için 
faaliyete Jteçmi~tir. 

Fiatı 3 kuruş 

1 Milli Korunma Kanunu 
tadilatı· kabul edildi 

tngiliz donanması Afrika harek~bn.da, kara kuvvetlerine mile. 'iİr ~ardımlarda bulunuyor. Yukarılri resim, ;ir 
Inııll.ı xırhlısını.n başiıstü ta~tlerini &"ÖStermektedir 

Başvekil dün Mecliste 
· ınühinı beyanatta bulundu 

B A R D İ A' da l rA-S-KE_R_i V-A-Zl-.Y-ET..., 
şiddetli topçu 
düellosu oluyor 

Noel gecesi 
hiç bir. hava 

Kahire 26 ( A .. ".) - Reuter 
<nııhabiri Bardia mıntakasında in 
ıilizlerle' ltalyanlar araaında tid. 
detti topçu düellosunun devam et. 
liğini bildirmektedir. 

Kahiredeki lngiliz hava kuv
\l'~tleri kumandanlığının bir teb
liğine göre !lalı günü İngiliz tay
hreleri Megagala' da ki ltalyan 
i.ialerine taarruz e:tn1iştir. Bomba
ların hepsi hedefe düşmüı•e de 
haaarat miktarı teıpit edilmemİ§
tir. 

İtalyan bombardıman ve avcı 
tayyareleri Sollum' a taarruz et
tnişlerdir. Ha,ar azdır. fn~anca 
bir miktaı zayiat vardır. Bır ln
Riliz tayyaresi Kassala'y.a. prop~
ganda k8ğıdları atınak ıc;ın uçar
ken bir İtalyan avcı tayya.resi.~e 
kar~ıla;,mıt ve bu tayyareyı du

IÜrrnüştür. 
G ·da cepane deposuna 

ora D . f"J•k 
bombalar atılmı~ır. epo ın ı a 
etmiştir. Burada muhtelif bina
larde yaniınlar çıkmı~.tır .1 Iaıar 
~··h· d' Birçok k.o•ıf uçuslkrı 
·••U 1111 ır. d' l ,. 
rnuvaffakiyetle neticelen ı.. ,iÇ 

bir tayyare ve pilot kaybedılme-
"1iştir. 

Elektrik tarif esin
de tadilat yapıhyor 

Elektrik şebekesinin 
tevsii için 1 O milyon 

lira sarfedilecek -
Elektrik Tramvay ve Tünel 

İdaresi, oehrin ihtiyacını tamamen 
k~rıılayamıyacak bir vaziyette bu 
1~nan elektrik ıebekesini ıslah ve 
İıtihlB.ki tezyid için evvelce ha .. 
~1rlanan be§ senelik progr3.mJn 
tatbikına ehemmiyetle devam et
"'•ktedir. Bu programın tatbikı 
İçin, sırf lizım gelen 1 4 milyon 
liradan, elektriğin milli idarey.e 
8•çtiği 9 39 yılından beri, dört mıl 
l'on lirası sarfedilmiştir. Progra
?tıın tamamen tahakkuku için da
ha 1 O milyon lira earfolunacak
lır. Bu programa göre, şimdi şe
hirde mevcud iki nevi elektrik şe .. 
bP.keıinc ili.veten yeni bir şebeke 
teıis olunacaktır. Bugünkü va:r.i
~C":tte şehir cereyanı, fabrikadan 
1 O bin voltla muhavvil merkez
lerine gelmekte ve bu merkezler
den evlere tcv:ı;i olunmaktadır. 

r Arka51 aahl!e 3 •iltun S tol 

Uzakşarkta 
ihtiyat tedbirleri 

Almanlarla Amerikalılar arasın· 
daki siyasi ıerginlijin çok hBd bir 
devreye clnnekte oldufu bugiin
lerde Uzaktarkta Japonyanın ,up 
heli vaziyetlerine karşı ingili:ıler
Je Amerikalılar tarafından alın· 
rnakta olan ihtiyat tedbirleri de 
&enişleti1mektedir. 

Bundan evvelki yanlarımızdan 
birinde Amerikalı1arın Havai ada
larındaki üslerini mühim bir SU· 

~tte tak\iye etmekte olduklarını, 
ln&"ili:ılerin de Sinıapur üssünü 
daha ziyade kuvvetlendirmekle be 
raber miJU Çin hüklimetlnin Ja
Pon1ara karş:ı mukavemette deva
nunı temin ~e(:ek yardımlarına 

tekrar h8'1adıklannı dermeyan et 
hlİş;tik. Buıfut de ingiUı:lerle A
merikahlann bu yeni ihtiyat ted
birlerinin nelerden ibaret oldu
iundan bahsedecejix. 

Japonyaya ka!'fl Amerikanın rn 
zayıf mıntakHl, Fillpln adaları, 

İn~lterenin en uytf mıntakaM İq 
Avıutralya domin,lonunun ş;im.a· 
linde bulunan ve bu domfnyonun 
adeta bir ileri menii vaziyetinde 
olan Melaneıya adalandır. Ke1a
lik İnKill.zlerin, Cenubt Çin Mhl
lfndekl Kanton şehri civarında bu 
lunan Honı-Konc ü'i1erl de Japon 
Y&ntn mihver devletleri safında bir 
harekete ırçme~l halinde ilkönre 
iuırnıza u;-reyacak mevkilerden 
biridir 

(">\rka!ı sahllo s .uıu. 3 t·ıl 

Yiliyet ve kazalarda 

İşler sür'atle 
neticelenecek 

1 hücumu olmadı 
Londra 26 (AA.) - lngiliz 

hava kuvvetlerinin Noel gecesi hiç 
bir hücumda bulunmadıklan bil. 
dirilmektedir. Bu itibarla, Noel 
geceai Jngiliz tayyarelerinin lıvic;
re üzerinde uçtuklarına. dair Al
man propagandası taraiından çı
karılan haberler kat'iyyen asıl
sızdır. 

Almanlar dün 
İngiltere üzerine 
tekrar saldırdılar 

Londra 26 (A.A.) - Dün, 
Alman hava kuvvetleri, lskoçya. 
nın şimali ve Orkney adaları Ü

:ı;erine hücumlarda bulunmuşlar
dır. Donanmaya mensub hava 
kuvvetleri, diğer hava kuvvetle
ri1e işbirliği yaparalc bir düşman 
tayyaresi dü§ürmü,lerdir. Dün ak
~llım lngiltere üzerinde düşman hllı 
Vll akınları yapıldığına dair, ,im
diye kadar Londraya hiçbir ha. 
ber gelmemiştir. 

İspanya Hariciye Nazırı 
Tancaya· gidiyor 

Madrid, 26 {A.A.) - lıpan
ya Hariciye Nazın Serrano Su .. 
ner'in, bugünlerde Tancaya ride.. 
ceği bildirilmektedir. 

Bükref Büyük 
Elçimiz geldi 

Bükreı büyük elçimiz Hamdul. 
lah Suphi Tanrıöver. dün Ruman
yadan ~ehrimize gelmiştir. Sefir 
rıhtımda akraba ve dostları tara .. 
fından hararetle kar§ılanmış ve 
kendisile görüşen bir muharriri.. 
mize şunları söylemi§tİr: 

c- Rumanyadan birkaç gün 
istirahat etme kiçin geldim. iki üç 
güne kadar tekrar vazifemin ba .. 

hareket eden şına döneceğim. Buraya gelişim 
cezalandınla. tamamen hususidir. Ankaraya da 

giderek Vekaletle de temaslarda 

Dahiliye Vekaleti, Vilayetlere 
gönderdiği bir tamiminde, vili.
Y~t ve kazalarda işlerin günü gü
nune görülmesini ve halkın ~ikA
y~tine meydan verilmemesini bıl
dırmiştir. 

Bu emre aykırı 
m~murlar ıiddetle 
caklardır. 

hulunacağım. > 

MilliMüdaf aa için 
. 50 milyon 
liralık tahsisat 

M .. d~nkara 25 CHuswl) - !\filli Müdafaa ihtiyaçlaM1 karşılamak üzere Milli 

18~ a~ .Vekaleti emrine verilmesi kararlaştırılan 50 milyon liralık fevka
e ta sısata aid kanun 13.ylhast bu~ün Aı. M. Encümeninden geçmiştir. 

20 
dün 

ihtikar sucile kasab 
Adliyeye 

.:a 

verildiler 
Et liatlarının on lıuruş düşmesine 
rağmen geıı e ihtilıar 31apılı31or 

• 
Fiatlan Murakabe Komisyonu ı Belediye lktıead Müdüıliiğü ı Bu maddeler hakkında evvelce 

bu,_gün :'ali ~uavini Ahmed Kı- şehrin muhtelif semtlerinde et fi_ tüccar tarafından verilen beyan
tııgın rıyasetınde toplanacaktır. atları hakkında hazırladığı bir ra- nameler de tetkik edilmif, netice
~ugünkü toplantıda görüıjüle~ek poru bugün Fiatları Murakabe Ko de şehrimi:ı;de k8.fi derecede stok 
•ıler arasında et meselesi de bu. . kt' K · d • 1 1 
1 k d B

. k .. d b . mıı}"onuna verece ır. omısyon bulun ugu an aşı mı§tır. Beyaz 
Unma ta ır. ır aç gun en en b k'k' d · · 1 · d · f' 1 u • I k 

1
. I d k u raporun tet ı ın en sonra, et peynır tacır erı e, peynır ıat a-

tnumı o ara et ıat arın a on u r· I ·d ta in edilmesi 
ru b' d .... kl"k .. ··ı .. t" F ıat arının yenı en Y - nnın arttırılmasını istemi§lerdi. Bu 

ş ı r uşu u goru mu~ ur. a 1.. .. kı" 
kat bazı kaıabların gene t"ski fiat- ne uzum gorece ır. meeelenin, Mıntaka Ticaret Mü-
la et sattıkları da tespit edilmiş.. Dün de yazdığımız gibi Fiatla. dürlüğü tarafından tetkikine de
tir. Bu şekilde hareket eden 20 n Murakabe Komi!'yonu, yağ. vam edilmektedir. Bu itibarla bu 

kasnb, ihtik8r cürmündtın dolayı j krema, pirinç, kuru fasulye için günkü toplantının ruznamesinde 
Adliyeye tevdi edilmiıtir. de azami bir fiat tespit edecektir. bu mevzu yoktur. 

Hükumete icab eden 
salahiyetler verildi 

B. M. Meclisinin dünkü toplantısında ı bir balta evvel verdiğimiz kıırarlann, bir 
Afilli Korunma kanununun ba21 mad- hafta sonra, adeta bir sene evvel veril
dclerinin de~!:iıtirilmesine aid kanun li.- miş bir karara benziyecek kadar tahav
yihasının müzakeresi yapılnuş ve ka... vüller göstermiş, bizi bir çok müşküller 
nun kabul olunmuştur. Bu münasebet- karşısında bıraktı. Bittabi kanun çer
le Buveltil Dr. Refik Saydam aşağıdaki çevesi dahilinde çalışan hükümet, bir 
beyanatta bulunmuştur. c;ok müşkülata uğradı. Bir çok noksan-
Arkadaş1arım, lar gördü. Bir çok tecrübeler edindi. 
Milli Korunn1a kanununun bir seneJJk Bunlardan aldığımız netayici huzurunu

talbikatı netic~inde gördüğümüz bir za getirdik ve tetkikinize arzettik. 
takım boşluklan ve il8veııl lAı.ım gelen Müştak.il grup namına kanun hakkın
bazı hususatı huzurunuta getirdik. U- da umumi mütalea dermeyan eden ar
zunuı:adıya tetkik edildi, cncüıncn1er - kadaşım Fuad Sirmcnin, notlarımı iyi 
den g~ti. Şimdi huzurunuzdadır. Bir alabildimse, söyledikleri şunlardtr: Tat
scnedenberi tatbik sahasında gördüğiı- bikten mütevellid neticeler, müspet ol
müı: noksanları, müşkülleri ve boşluk- makla beraber, tam değildir. İthalı\tta 
tarı doldurmaya çalıştık. Heyeti celile- müşkülat olmuştur. Hali bu müşkülat 

niı takdir buyurursunuz ki, son bir sene, mevcuddur. Halkın ihtiyaclan için kafi 
en buhranlı bir sene olmuştur. Harbip stok IAzımdır. Fiat tespit ve murakabe 
devamı, mütemadiyen dünya iktısadi işi tam muvaffak olamamıştır. Mütehas
vaziyeti, hergün değişen tartları, hatta [Arkası· sahife 3 ıütun S tel 

l 

J 
Yunan zabit \ıe askerleri Amavudlukta Tirana'ya 

giden bir yol üzerinde 

Seliinik'e ıeürilen bir İtalyan kafilesi 

Yunanistanla 
telsiz . 

muhaberatı 
lstanbul • Selanik telgrat irti

batıoda (Yunan arazisi dahilin
de} ahiren vukua gelen devamlı 
arıza sırasında tarafeyn grafiğinin 
mühim teahhur1ara uğraması do· 
layısile İstanbul .. Atina arasında 
bir telsiz irtibatı tesisi Yunan Pos .. 
ta ... Telgraf ... Telefon idaresince 

taleb edilmiştir. lstanbul • Atina 
teJsiz irtibatından geçirilecek adi 
telgraflara 13/ 11 940 tar;hinden 

itibaren iki idare arasında ka1R.r

laştırılan ücretlerin tatbik: Vekil .. 
ler Heyetince kabul edilmiıştir. 
Adi telgraflardan kelim• başına 
Avrupa Türkiyesinden )'unanis

tana çekilecek olanlara 26, A•
ya Türkiyeainden çekilecr"klerc 
32, Avrupa Türkiyesinden Yu

nan adalarına 31 ve Asya Tür

kiyesinden Yunan adalarına ke

lime başına 3 7 altın frank !tn.n

timi ücret alınacaktır. 

Atina Emniyet 
Nezaretinin tebliği 

Atina 26 (AA.) - Umumi 

Emniyet Nezaretinin tebliği: 

Sah günü sükGn içinde geçmİ§· 

tir. 

Yunanlılar bazı 
istihkamlar 
zaptettiler 

Atina 26 {A.A.) - Cenubu 
garbi mıntakaaında Yunan kuv· 
vetleri bazı müstahkem mcV"ziler 
i1gal etmitlerdir. Pek çok esir 
ahnmıı, 8 top, 1 O mitralyöz ve 
diğer esliha iğtinam olunmu~tur. 

Kortu yakınında bir.. 
yer bombalandı 

Atina 26 {A.A.) - Atina 
radyosu, dün aktamki neıriyahn· 
da, ltalyan tayyarelerinin KÔrfu 
yakınında bir mahalli bombala· 
dıklarını söylemiJtir. 

Kortu çocuklarına 

el~ise atıldı 
Atini\ 26 ( A.A.) - lngiliz 

tayyareleri, dün, Korfu üzerinde 
uçmuılar ve ltalyan bombordı· 
manlarından müteessir olan Kor· 
fu çocuktan için bol miktarda 
elbise ve iç çamaıırı atmıtlardır. 

Yunan tebliği 
Atina 26 (AA.)- Yunan or. 

duları Baekumandanlığının 24 kil 
nunuevveİ akşamı neşrettiği 59 
numaralı resmi tebliğ: 

Bugün vukua gelen mahalli çar 
pt~malar esnasında, bir miktar e
sir aldık ve sekiz topla bir çok 
harb malzemesi elde ettik. 

-

BaşvekiJ Dr. Refik Saydam Ticaret Vekili l\.Iiimtaı Ökmen 

Memleketin zer'iyat 
sahası genişliyor 

~eni· Hülıumet, Amerilıadan 

den J mil~on liralılı ziraat 
getirtecelı malı inesi 

Memleketin muhtelif mıntnka· 1 binalan da 1 O ekip halinde zer
larında kıt zer'iyat vaziyetinin iyi iyat mıntakalarında ~aaliy~tte 
geçtiği, yağmurlar yüzünden pek bulunmaktadır. Her bır l ekıpte 
sulak olan yerlerde de köylünün 20 traktör çalıımaktadır. Trak
. d"l"k t 1 · diği anla törler köylünün on beş günda 

ııml 1 kıt dar ayFa kgırtemel k : yapacağı tarla sürümünü hır bu ... 
§l ma a ır. a a su a arazı, k k d 

. . çu saatte yapma ta ır. 
kuruduktan sonra, daha feyızlı Ziraat Veki.leti zitai kombi ... 
ve bereketli mahsul elde celile- naların miktarını • artırmak için 
cektir. Amerikadan 3 milyon liralık zi .. 

Ziraat Veki.leti zer'iyat saha- ra&t makineleri getirtmektedir. 
sını genişletmek için köyliiye to- Yeni makineler vasıtaıile hu se
humluk vermektedir. Bundan ne ziraatimizin daha çok verimli 
ba,ka yeni kurulan zira~t kom- olacağına şüphe yoktur. 

İngiltereden 500 bin 
liralık manifatura 
eşyası getirilecek 

Pi~asada me11cud JO milyonlulı 
stolıtan J milyon lıaldı 

Jngiltereden ithali kararlaştırı-ı tır. Harbden evvel memleket~miz ... 
lan 500 bin liralık manifatura eş. de mevcud olan 25 • 30 mılyon 
yasının 100 hin liralık kısmı ls.. liralık manifatura stokundan an .. 
tanbul Manifatura ithalatçılar Bir. cak bir milyon liralık miktar kaL 
liğine tahsis edilmiştir. fy1ütebalci mışt,r. iki üç ay zarfında piyasaya 
400 bin lira ile lzmir manifatu- yeni mal gelmediği takdirde Is. 
raC'.ılan siparişlerde bulunacak- lanbu)da daha ziyade manifatura 
tır. darlığı başgöıtermesi muhtemel ... 

İstanbul Manifaturacılar Birliği dir. Macarİ!tandan da yeni mani .. 
ilk olarak piyasanın en ziyade fatura partileri ithali için teşeb ... 
nıuhtac olduğu divitin, hassa, göm bütler yapılmıftır. Bu malların ma 
leklik kumaş vesaire sipariş ede- Jiyet fiatı pahalı olacağından pL 
cek ve bunların bir an evvel mem yasaya doğrudan doğruya toptllın 
l~ketimize getirilmesine çalışacalc.- fiatına dökülecektir. 

Fransanın Suriye fevkalide komiseri General Dentz, dün sabah deniz 
tarikile Rumanyadan tehrimize ~lmistir. General nhtımda Freınsız sefaret 
erkim tarafından karfl.lanmış ve akşam Toros ekspresile seyahatine devam 
etmiştir . 

Ayni vapurla Rumanya Büyük Elçimiz Hamdullah Suph.i Tanrıöver ve 
Mısırın Rumanya Büyük Elçisi Emin Fuad Bey de şehrimize a-elmistir. 
Hamdu11ah Suphi Tanrıöver üç gün ve Mısır sefiri de bir hafta aonr• ..,a ... 
zifeleri başına döneceklerdir. 

• \o• ~ .,, ~ • ,ı • .... ,,\' ... .... • ..,.. . ~ • . t'~ 
~ ... , • • • ç. - • 
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Kırkambar: 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
• 

Gençlik 
Yazan: K. ISBIR _ 

Ba31an neler istemiş, 
Ba31 neler getirmis? 

Bir di,çinin bekleme odasında nöbet bekleyoruz. Bekleyenler: 
Bir ben, bir ihtiyar adamcağız, bir ıenc k1Zt iki orta yatlı kadın, Yan 
yana oturan ortayaşh kadınlar, gayet senli benli ve biç durmadan 
konufuyorlar. Biz de mecburi onli'n dinliyoruz. Bir aralık lif, döne 
dolata kocalannın kuiurlanna gelip dayanınca biri, kocasının gayel 
cimriliğinden biraz bahsetti. Öteki de kendi kocasının ak,aıncılık 
ve dalgınlığından laf açarak tunu anlattı: 

HABERLE·RI 
Rumanyadan 
çok miktarda 

petrol gelecek 

~lllllllllltlllllllllll!lllUlllllllllllllllllUllllllllllllllllllllll4 

1 KISA HABERLER 1 17 tramvay 
durağı 
kaldırıldı 

Gene beşi bir araya toplanrnıftı. Q .. , kalnıaz.sanız, a1ı de elbet iatediğiniı si"' 
da bir kahkaha tufanı içinde çınlayor- bi bir kısmet bulmakta güçlük çe~
du. Müzeyyen katılırcasına tcülüyor: meı!liniz. Yeter ki aşk.ı arkadaşunız il"' 

- llihl Saadet, tasa ettiğin şeye bak. hl tcfAkki etmeyin ... 
Öteden Meiahat atılıyor: * 
- Ben senin yerinde obam, derhal A•k hakkında konuşan bu bel kıı. 

f11111111ıııımıııuıııım11ıııııoıııtııuııııuıııuııı1111111111tı1 alikamı keserim. on yedi ile 20 ya, arasında idiler. 
Sevim de söze karışıyor: &şi de sevimli. be'i de kendi tiP"' 

- içtiği bir ,ey değil kardef, bari çok içmese, bari içince 
unutkan olmasa! Geçen sabah evden çıkarken kendisine yorgan 
kaplamak için iki beyaz kuka, biri siyah, biri mavi, elli numara iki 
makine makarası, birer parça kimyon, karabjber, bahar, biraz çay, 
bir parça fıstıklı tahin helvası ısmarlam19, hatti. bunları, unutmasın 
diye defterinin bir köşesine birer birer kaydettinniıtim. Bir de, ak .. 
ıam eeç vakit beyefendi teşrif edince, bunlann yerine bize neler 
getirıe beğenirsiniz?. 

lktıaad - Herhalde Ekrem, Bedrlden daha lerinin en firin ve güzel kızları idi. * FINLANDIY A iLE TiCA
RET - Finlandiyaya ıevkcdile
cek mallara aid menşe şehadet
namelerinin Finlandiya konsolos· 
!uğuna tasdik ettirilmesi alaka
darlara bildirilmiştir. 

çok 1evimli ve zengin, diyordu. * 
Nezihe, Saadeti müdafaa ediyor Cemal bir dikişte birayı içil. 
- Gönül bu. çocuklar, neden böyle - İtte böyle. Bedri, dedi, Ömrünıd9 

aQylüyorsunuz. Hakikaten Bedriyi se- Nezihe kadar ,eyta.n. kurnaz bir kı' 
viyorsa e1bette bu vaziyet kar.ısında görmedim. Güç beli elindeiı kurtul ... 

• üzülecektir. dum. Allah Seyfiden razı olsun. Hızı! 

Tramvaylarda mlnlaka 
Bu ıöze Saadetten başka hepsi çıl- albl imdadıma yetittl. Öyle de~il ııı1 

Rumenlerle 
anlaı:ma 

yeni bir 
imzalandı 

* BAI.JKÇILARIN DILEGI. gın birer kahkaha ile mukabele edl- Seyfi? 

f ki 
yorlar. Seyfi bira köpüklü dudaklarını ya 

Öteki sordu: 
- Neler getirdi 7 

B::ılıkç•lar ağ imali için ip bula
madıklarından, Mıntaka Ticaret 
müdürlüğüne müracaat etmişler· 
dir. Bu gün Ticaret müdiiı-lüğün
de balık<;ıların iştirakile bir top
pit edilecektir. 

ar arı lağvediliyor - Sevmek mi? Şa.-rım aklınıza... !ayarak: 
-- - Yirminci uırda hangi atktan bah- - Eve~ dedi. Bir ta,la iki kut vtı! 

- Suı kardeı, ıus! Kapı çalındı, koıup açtım, bir de ne gö-
reyim, bizimki yağmurdan sucuk gibi t Uzatm1yalım, içeriye airdi, 
]i.ıtiklerini, paltosunu çıkardı. Ellerini bomboı gÖrül\Ce hani u, .. 

bahleyin ısmarladıklanm 7 diye sordum. 

Tramvay duraklaırından bazı· sediyorıunuz?.. duk. 
]arının kaldırılması hakkında ile- - Leyi& ile Mecnun devri çoktan Bedri sordu: 

RumanyadJln alacağımız petrol 
ve mü~takkatının t~tıılimat i!l!leri et. 
rafında görüşmek üzere bir müd. 

det evvel Rumanyaya gitmiı olan 

Türk Petrol Limited Şirketi Mü

dürü Sedad 7iya, dün ~ehrimize 

dönmü~tür. Öğrendifimize göre 

petrol teııılimatının daha sür'atli 

bir flekilde yapılma~ıı iç.in Ru
nıenlerle yeni bir anlaşma yapıL 

mı~hr. Bu anlaşmaya göre Ru. 

menlerden alacağımız petrol mik_ 

tan da fazlalattJrılmı$tır. Dün ken 

disile görüşen bir muharririmize 

Sedad Ziya şunları söylemiştirr 

lantı yapılacak ve ihtiyaclar tes· 

ri slirülen mütal"ealarla mıntaka geçti. • - Nasıl bari iyi geçinebiliyor m.ustl 

farkı ~o··z·tmeksı'zı·n bı'rı"ncı· v• Saadet arkadaşlarının bu çılgın gil- nuz? 
- Merak etme, dedi, hepsi paltonun ceblerinde! 

Vilayet ve Belediye 
~ ~ ... lü, ve iddialarına ka,Iarını çatarak ce- - İyi de aöz mil, fevkal&de. Ne dese 

ikinci mevki tramvaylarda. her vab veriyor: peki diyorum. Maksad bu yazı hot ge Biraz ıonra, bir de paltonun cebletine elatınca neler çık1a be-
fenirıiniz? * ÖRF1tlDARE KOMUTA

NININ ZIY ARETLERI - Örfi 
İdare komutanı Korgeneral Ali 
Rıza Artunkal dün Belediyeye 
gelerek Vali ile bir müddet gö-

iki mevkie ayrı tek bir u··cret ta- Belki ı · ı · k 1 rlr k' - s zın çın yo ... Be ki siz aı- , me ·· 
rifcsi tatbik edilmesi ~trafJnda kı gönülde değil, vücudde arıyorıu- Ekrem başını iki tarafa sallayarak: 

- Neler çıktı 7. 
- Neler çıkacak, dört portakal. 

ileri sürülen fikirler Belediye nuz. Fakat ben Leylinın devrindeki te- - Vallahi çocuklar, dedi. Bu yapU 
Tramvay, Elektrik ve l ünel ida- miz ve ilahi hisle seviyorum. tınız hiç de doğru dej:il .. , Kızlara Y

1 

- Ey! 
- iki limon! 

re!l;i tarafından tetkik ııedilmiştir. Onun bu sözleri üzerine arkad;ıoş:\arı zık. 
T ramvayJarda mtntaka farkları- töyle dediler: Cemal çlkı,tı: 

Sonra?. 
Biraz çekirdeksiz üziml 
Daha, daha! 

rüşmüştür. nın kaldırılması esası kabul edil- - Ne diyorsun? - Yazıksa, aen ne diye aylarca pe 
1 ç ldırd '---., tinden delice koctuktan sonra, Saade 

miştir. • - ı ın mı yon,:)a. ., 

Bir kağıda ıanlı iki yüz elli ırraın.kadar pastırma!. 
Buna göre birinci mevki 7 - Hangi muharririn tuzalına düş- U bırakmaya kalktın? ... Hem o bizitJ'l 

·k· · k' 
5 

k ' lün., kilerle kıya! kabul etmiyecek derece 

Maarif * ŞUBAT iMTiHANLARI. 
Allah Allah! Sömestrlerini bitiren Üniver!ite 

taleb~si için ıubatta bir imtihan 
açılması takarrür etmiıtir. imti
han günleri fakültede tespit olu
nacaktır. 

ı ıncı mev ı uruştur. Bu su- · de ciddi ve aana dü4kün bir kız. 
retle yolcular nereye giderlerse Saadet, bu haşan kızlarla bap Ekremin gözleri hayretle arılmıctı: 

- Birbirine yapıpnıı, macun haline gelmiı iki lüle kaymak l 

- Acayibi. 

· • 1 • . çıkamıyacağını anla.yınoa. ellerinden ~ ., gıtıın er aynı '5.cretı v~receklerdır. k t lı k . . b h . d ,. t' k lil - Ne diyorsun Cemal, bana dii,kiitl 
D

... . . _ ur u na ıçın a sı e,.ış ırme -

- Biraz çekilmiı kahve 1 ıger taraftan ıhtıyarı durak· zumunu hi.s:ıetti. olduğunu nereden biliyorsun? 
ların tahdid edilmesi İ'}İ de tet· _ Peki, pehl, dedi. - Nereden mi?., KıunıyacaA;ına •

5
' 

- Galiba dalgınlıkla, ıenin söylediklerini unutmuı, yerine 

bun lan almıt 1 * HASTA TALEBE - Üni
versitenin çalışkan talebeainden 
15 hasta gene, masrafları Üni-

kik edilmiş ve 70 ihtiyari du- Ve sonra Neziheye dönerek: ver de anlatayım. 
raktan 1 7 si lağvedilmiıı:tir. - Senin a~ık ne yapıyor? - Veriyorum. 

- Hayır, hayır! Rakısını ziftlendiği yerden kalkarken kendi 
paltom diye yanlı,lıkla batkasınm paltosunu giymemiı mi 7. 

<- Rumanyadan alacağımız 
petrol ve müştakkatı için yeni bir Oda intihabatı 

- Hangisi? - Aranız tckerrenk olduğu zarnıı.rıt 
- Hangi.al olacak. Cemal, ben bu hrsattan istifade ederek JcızcS 

- Nasıl olur? 
- Nasıl olacak, paltonull renııi, biçimi, boyu, boıu tıpkı bi· a~J~~ma imzaladık. Bu anlaşma 

h~kumlerine göre Rumanyadan 
suratle petrol ithal edilebilecek. 

tir. Petrol darlığı hiçbir zaman 
mevzuu bahis değildir.> 

* OKULLARDA TATiL -
Bu seneki imtihan dinlenme ta
tillerile yılbaşı ve kurban bayra
mı tatil1eri şöyle tespit edilmiş
tir: Birincikanunun 3 Ove 3 1 inci 
günlerile ikincik8.nunun birinci 
günü tatil olacak, bunu takib e
den günlerde derslere devam ile 
kurban hayra.mı günlerinde gene 
tatil yapılacaktır. 

- Cemal mi? ... Onu çoktJ.n sepetle- ğw elde etmek istedim. Bütün gayre 
dim ... Neden hayret ediyorsun?. Bütün time rağmen muvaffak olamadım. ?.fet" 

zimkinin paltosu l ömrümü o aptalla mı geçireydim. hur izdivac tabiyemi kullandığım hal 
- Aptal mı? de ... Şimdi anladın mı?. 

neticelendi 
- Bari, sonra kendi paltosunu bulabildi mi?. 
- iki üç gece sonra bulmuıtu aına bu ıefer de bir batkaıile 

194 1 - 1944 intihab devre•in
de Oda Meclisini te:mıil edecek 
azaların seçimi dün nihayetlenmiıt 
tir. Yeni Meclisi İdare hemen he-

- Öyle ya... Daha ortada bir şey Ekrem sevincle yerinden fırladı. fı.t 
yokken beni kıskanmaya ba,ladı. Yok kadaşırun alini sıktı. Ve: 

ppkasıru değifmitti 1 
Oıman CEMAL 

Fabrikalara 
men tamamen geçen ıeneki aza. 
]ardan teşekkül etmi§lir. Yalnız 
Süngercilik Şirketi Meclisi idare a
zasından Hamdi Batar ıeçilmemiş 
ve meclisteki sanayi azaları yedi
den dokuza çıkarılmıştır. 

şununla çok konu,tun, yok gezdin... - Bu gilzel haber şerefine, dedi, alı& 
Böyle aaçma hallere tıhammül edecek birer fişe bira ısmarlıyorum çocuklar· 
kadar toy deiilim. Masa ba,tan donandı. • -

Adliye koridorlarında : 
az 

verilmif .. 
kauçuk - Demek ayrılmana ıebeb bu... Seyfi gevrek gevrek güldü: 

- Daha ne olsun? ... Hem slıe bir - Gördünüz mil çocuklar, dedi. At'k 

Hem .suçlu, hem güçlü Milli Sanayi birliği idare heyeti 
İhracat tacirlerinin 

şey ıöyliyeyim mi?. Şimdikl sevgilim insana neler, ne çılgınlıklar yap~rıyor1 

Seyfi, eşi bulunmaz bir çocuk. Ban- Şimdi ne yapmak fikrindesin? .. 
kada çalışıyor. İstikbalJ parlak ve ken- - Saadeti bulup ondan af dileyecC 

bu glin öğleden sonra bir toplan- bir S, İkiyefi 
tı yaparak fabrikalara verilecek. Çavdar ekmeği dl>! de kuzu gibi uy•al. Öbürü gibi ba- l!lm. 

na hlı; karışmıyor, ne dersem peki dl- - Başka? ... 
Davacı anlatıyoıdu: 1 temekten 1ık1ludın. Tu ..• utan· 

- Efendim, tramvayd~ gidiyor- mnz, tınkılmaz, . kep~ze herif:. 
ifok. Kazaen bayın ayagına bas- Bunları hafıf bır tebessumle 
mışım. Bundan dola.,}'ı kendisin- dinleyen davacı, yanındaki polise 

den özür de dilediğim halde be- döndü ve: 
nı tramvay halkı içinde hem - işittiniz ya. dedi. Haydi ba.. 
dövdü, hem de tahkir etti. Beş kalım. zabıt tutunuz. 
yüz lira zararı manevi ile bera· 20 dakika ıonra. o, gene ayni 
her cezasının kesilmesini istiyo· mahkemeden içeri giriyoı du. Hi.-
rum. kim ona sordu: 

Suçlu da kendisini şöyle mü- - Gene ne oldu. Artık hep 
dafaa ediyordu: seninle mi uğraşacağızi'. 

- Efendim, tramvayda güzel O, hiç cevab vermedi. Biraz 
güzel gidiyorduk. Laleli istasyo- evvel kalktığı maznun sandalye•i
nunda gene bir bayan hindi. Bu ne tekrar oturdu. Duruşma kısa 
bay, bayanı görünce o kadar he- sürdü. Neticede suçlunun 7 gün 
yecanlandı ki, tramvaydaki halkı müddetle hapsine ve yarım saat 
itip kakarak ona doğru ilerlemeğe evvel tecil edilen 3 günü de buna 
b.,ladı. işte bu esnada, yolda gi· ilave ederek hapiı cezasının l O gü 
derken bile bir yere vuracağım ne çıkarılmMına ve derhal tev
diye korktuğum nasınma basmaz kifine karar verildi. 
mı') O kadar canım yandı ki bir T ckrar dı'}arı çıktıkları zaman 
anda ııözlerimin önü simsiyah ol- davacı gene eıkiıi gibi gülümse
du. O yaptığı hat8.yı anlayıp me-kte devam "diyor, suçlu ise ar
c:pardon> derken hen de irademi t1k bir şt-y aöylemeğe cesaret e-
kaybedip evvela tokatı, arkasın- d 1 emiyor, ya nız di,lerini gıcırda. 
dan da «pardon> u baı:1tırdım. hyordu. 
Ondan sonra bay artık açtı ağ-
zını yumdu gözünü ama ben hiç 
acı çıkarmadım. İşte görüyor"u-

nuz ki bütün kabahat kendisin- Kazanc vergı's"ı laks'ıtler"ı 

ERMAN 

ham kauçuk tevziatı hakkında İhracat lisanalarının ay başın-
tetkikler yapacaktır. lngiliz Tica- dan itibaren Ticaret Yeki.Jeti ta- UCUZlıyacak mı? 
ret birliği tarafından piye.aya ve- rafından verileceği yazılmıştı. Şeh Ç · • d k avdar buğdaydan daha ucuz 
rilen 50 ton ham kauçug-un ı'htı'- rımız e i ihracat tacirleri, Ticaret ld ... h ld 

Vekaletine müracaat ederek li- o ugu a e, çavdar ekmeiii da-
yaca kafi gelmediği anla.ılmak- l ha pahalıya satılmoktadl'. Bunun 

d H 
· sans İ$ erinin gene eskisi gibi Mın. b b h 

ta ır . albuki gümrükteki ıran- k T M se e i, §e rimizdeki değirmenle-
ta a icaret üdürlüğü tarafın- · k 

sit depolannda 230 ton daha ka- d I .1 . rın pe az miktarda cavdar unu 
k b l an yapı ma<ııını ı erı sürmüşlerdir d B 1 d" lk d 

uçu u unmaktadır. AIAkadarlar Li a l k • . A k · Y~P~~.~ı ır. e e ıye tısa mü· 
bu malın da · . • . 9 ns a ma ıc;ın n araya ı;tıt. durlugu, çavdar unu ıetıhaalB.tının 
İstemek:tedirl;:ıyasaya verılmesını mek, ihra~a~ tacirleri için daha artırılması için ali.kadarlar• emir 

ı==·~~~-~i~~:!~:J 
Refik Halid ikiJeıı.lİ usmm •onunda diyor ki: Muhterem bir romancunızın dedik\ 

T .l\fuhte~m l\tolla Bey! gibi: 
. Dırkesin e. kidenberi bilditi bir Re- Şehit Tiyatrosu yakında blr pi:vesiml 
rık Halid vardL Son cünlerde (Son oyna1·ıtcak; ve bendeniz .cennetkutıı•, 
Telgraf} razeteo;inde ikinci bir R. Ha- kendi piyesiıni ~örmekten ıici:ı kalaca-
lid meydana çıktı. ğım .• 

Bu hal, evvelce üstad llüseyin Rah- AnJa,.ı1an cennetkuşu, pardon Necib 
minin de ba~ına ıelm.işti. Değerli ro- Fazıl, Sehir Tiyatroı1unda oynanacak 
mancımız, yanılmıyorsam, aşajı yuka- eserini ıörem1yeceğinden endlıte ediyor. 
n ŞÜ)·le diyordu: Fakat enditf' i bence yt-r.-IL.. Üıda.d, 

- ller malın s.ahteııl olur da, mu- mademki .ku,. mu,, hem de ıııC)yledi~i
barririn olmaz nu? &nim iı;mim de pi- ne nıtzaran .ccnnetkuşu.! ... Vapur ~c
)'a. ada ikileşti, Nerdeyıe .Ey kariler, feri vamu, vt-ya yokmut. ne eh~mmi
t•klldlerimden sakınınız!. diye ıaz.ete- 1 ycü var7 Kar,ı tara.fa U(arak da pek-
lere 118.n vereceiim, aıa re~bilir!. 

Pazar J[Ünkü yaucıına Refik Halid de Yokıııa, muhterem üstadın kanndla-
şu nofu ililve etmiş: nnı mı kırdılar? ... 

.Belediye, boyalı kadınları sahfe
kirhk yapıyorlar dil·e cezalandırmalı!. 
dır. 

Öyle ya., boyanan Hav\.--. kızlan , bo
yasızlardan daha gene ve aii1el 1eürü
nürler. T•hli bo)·anmacıını bl1mck ıı:a-r

tile ... Yoksa boyalan yüriine ıüzüne 
bııla!lilıranların acıklı halll"rini hepimiz 
biliriz. 

Bütün bu sebehlcrden dolayı .Ha
nım. yerine .. Bayan. diyeceihni1e, ·Bo 
yan. deseydik daha muvafık düşmez 
miydi dersiniz?. 

de olduğu halde bir de sıkılmadan 
benden davacı olduğunu söylü· 
yor. lıte bütün mesele bundan 
ibaret. 

Geçenlerde ~azetclerde intişar etmiş cUilmiş; Bayan • Boyan 
olan Defterdarlık teblil{inde kaıanc Otu:r iki 'JenecHr - (Aydcde) ve (Kir .. 
verii~i son tak~itlt'rinin bu ay içinde pi) ıibi mücıfeat' isimler kııllanmad1i1m Bohsül bir bayan, dinlc}'ici sıfatile 1 nazeteSİ 

«Akbaba» cıların 

Hakim şahidleri dinledikten 
aonra suçlunun üç gün müddetle 
hapsine ve e11i lira tazminat öcle
meıin~ karar verdi ise de Sdbıkası 
olmadığından hapis cezasını t~

cil etti. 

ödenmesi Jfizım ~elece~i hu.,nsunda uıman - yazı1Anmı (Refik Jlalid) ırek- · d""' hk f"> 
1
• . gır ıgı ma t-me salonunda duda(lnı B" 

mükelleflerin nazarı dikkati celbedil- ınde ('irt ve tam olarak im1aladıiın1· boyarken hôkim tarafından fena hRlde ır ~afta. kadar eV\•el .veni Ga7t-
mişti. dan. kt-.:aC'a (R. JlaHd )i"iimH makale ha."llannn~! A"kol"un hikime!.. Bô,·Je fe~ ~dıle bir ~tetedk pe:vda oluver

Haber aldıAtmı:ı.a göre, mükellefler- v•ya fıkralar her nere-de ı-örülii~e, ha- kadınlara hadlerini bildirme-k lıizım~ır. mı'."tı ·Akhaba.; sahihleri farııırından 
dl'n bazılarının borclarını vermek hu- na aid df'~ldir. Z•nnrdcn'm (Tı"•"r'- Ba- C"lkarılıyordu On .... r•tı 2 k t .. t\. Çünkii bunlar bovanmnnın ne 1ama- · ..... 11 

• • ııru"ı u. 
surunda ay sonunu bekledikleri anla- r;ı.n Bir1iji) nde böyle bir ad ta<ıyan ~ Çnk ırl'cmedi 5 '-ını<a y""k•eld'ı · nını bilirler, ne de mek~nını _, Ne b 1- .. • • • • •u · u · 
,ılmaktadır. Av sonunda hu yüzden hır muharrir de yoktur.. dular bova ile hilmem ki?. Yf'd' r~ı .. Yuk.~l'lrfi amma. kendi"i de büyiimüıııti.i. 

yor. 
Me16hat ellerlni çırparak: 
- Tebrik ederim Nezihe ... Tam ide

al bir koca bulmufSU?l. Darısı bizlere. 
Ne'7ihe gayet ciddi bir Ur.vırla: 
- Bunda pek tebrik edilecek bir teY 

yok. dedi. Elinize geçen i1İc: erke~e; .dilr. 
yada bafltaları yokmuş gibi boyun eğip 

Deniz Ticareti 

talebesinin 

tetkik seyahati 

«Hamid 
gemisi 

Naci » 
dün 

mekteb 
geldi 

Deniz Ticareti mek~ebinin 
cHi.mid Naci> talim gemi~i Mar· 
m;ıra ve Karadeniz hav'?alarındo. 
yaptığt iki aylık tetkik aeyaha
tinden dün aktam dönmü~tür. 
Gemi ile beraber giden 1 3 talebe 
arkadaşları tarafından hararetle 
karşılanmıotır. Gemi bu gün ha~ 
vuza alınarak bazı tamirat ya
pılacak, bilahare Ege m1ntalc:aıın
da bir seyahate cıkacaktır. Difer 
taraftan Deniz Ticareti mek.tebi 
talebesinin istikbalde lerlihleri 
için hazırlanan kanun ve proj~
lerde tekaüdlük ve man, vazi~ 
yetleri talebenin lehine olaark 
tadil edilmiştir. 

Oışan çıktıkları zaman suçlu, 
davacıya bağırmağa başladı: 

vukua g('lecek izdihama mini olun- Bu himiş, ii•tad Jliic;e)'İn Rahmi- ıin y~d'isİnl de kullantrlar. Sarlıtı 
1 

d n Fakat derdi ne i(fi hilmfvnnım: lftnrU-
mak ve müke11eflerin maruz kalaca~ı nin vermek htediii il:\na ben'lemh·or rın "" ii d d "ld" 'tf J\11 h h J tutun da, ı:vak tırnnklanna vanncn~·a nte 0

1Y~~ ,an do u.kl'l 1 
• k' 1r~ - TAKDiRNAME ALAN 

miişkülat önlenmek üzere D~fterdar- mu?. krıdar he u 1 da 1 ova h . · mP f'Y P~ın... eme ten ha,s a e ııen lık hırafından şubelere tebHS!at yapı.. CennelkU!'U Hnydi. ~.7:;:;1 ;~1~8,.b:d~nİer.0~,~~~n- ne ırelir?... MÜFETilŞLFR 
laruk timdiden esa!'!lı tf'dbirler alın- ~ sınlar; onJArın crkt'klrrin ~ö7iinii ho- Ya1nı7 l'Örc1iik ki, bir Jra7f'tt-yi brc;le;- 2 1 ilk tedrisat müfettişi, 1 sağ-
ması h:Jdirilmi' ve mükelleflerin borc- Ntdf-ı Fa1ıl .$irkf'fİ lfnvrlve. \•apur- yamaya ihtiyarları vRr dh•f'lim .. ı~a ta- mek, •ftı.kbaba. Y1 be!'llcmf'kten daha lık müfettişi gösterdikleri muvaf· 

- Sen zaten bir day3.k yiyip 
de birkaç kuruş tazminat alayım 
diye bana musallat oldun. Na
nı.uslu ve izı:eti nefis sahibi bir 
adam olsan, böyle bir pa_rayı is-

larını ay !'lonuna bırakmadan vermele- I L k ı ti • ' f k" 
1 1 

arının nare c ıııaa Prınd,.1d infi1am- 1tler. haUA taTPhfo kı71ar huna ne<len t:ormu,... a Jyetten dolayı birer takdirna-
r n n t('minl \,.tenilmi~tir. I ki lk' S h b dd" UZUNKAYA ~,,,.,...-:~~~':-'.-,....~~~~~~~...:.::.:.::_.::_::::.:_::_:::::::::::::'..:..~~~~...:~":'~'::•:n~a~co~a~:.·:· :::.•:''e~t..::ed~i:v:•:r~v:e:_:v:•:-~l:ü:n~ım:.~nrüv~,'.l.•~T·?···~~~~~~~~~~---·a~-~~e~-'-n~~~~~~---m~e..,,..a•lm~ı-şl•a·r~d-ı•r ..... ~ ............ ~...,, 

.Kah\-·e pi.ı,.irmeyin, i~nıiyor!. demi ti · - - -- ~ .. -
K~~dlsine a_tır gelen bir hUdi«nin t~krannı giirme- Büyük hikaye Tefrika No. 9 ·Bira~ r~zla yiirümütüm galiba.- Ziraat Ensttııileri 

mek •çın yaptı•~ hu Iı.ı,..,kette beni k•nıfülııe nıahrcm - . tarar'.na gıtnııştlm, Keçiören yokuşunun alt baıına kodar 
etnu' olmac;ı ona daha c;-ok bıı:ilanmama ~b b ld Ke.!mışlm ... llızh mı )·ürüdiim nedir ... Sıcak bash ... Önıi-

Jfolli d~ha bir şey konuşmamı tık. Fak:t a:tı~· huna K u· . R K ,,, A N r o L il mu açtım ... 1-lava da rü1gıirlıyd1 .. Biraz dı kar sepcli-h~yrct ~t'."ı!ordum. Onun •es.'I' sadam ya<ayı ı, !aham- yord• ... Herhalde üşüdüm ...• ~ul •dı'" _ın,.ııların zôllarına merhametle ve edth•İ•- Gere vakti, kor ve rfü~iirda, tenha yollorıla gük<il-lıklerine ~ılene~k hkm kafi bir ifade dejiil miydi~ nü bairını açarak '""tlerce dolaşmak Baif E;endlrlen 

Bt-ıaher Yunıtlu"'tımu7 ı:amanlar '-·anımda •'d • ı · . ,,, A D o N N A hc-kJ,. .. ,, şey d-: *i ldi 
'",. .. _ J .,.ı enın nr ın-aan oldu&ttnu büton kıı\"\'etimlt hi ~t'tmlyor muvJum" ·Bir şeye mi canınıı sıkıldı?. dedim. 

Bu ~ıralarda, lnqnJarın birbirlerini arama1an. huİnlah,;ı ' Te18şla ccvab verdi: 
ve hırhlrlerinin İ(İni "('YTttmeleri i('İn konuııımanın neden •Yok canım ... Ara~ıR olur ... Gece vakti yalnıı başımn 
mıJf,-.kkak ~ttrette 187ım olmadığını. ned~n haı::ı q1ir1erin SABAH ATTJ•N Atı• dolaşmak ı,terlm . Kimhilir, evin gürültüoıü mü cınımı 
bo.':una tahıatirı gii7PlliJ!i karc;ı ında yanlarında knnuııı- ~ 'iıkı:vor nedir! .... 
mıııdan ıldf"<'C'< lıirini nrıııdıkhtrtnı anladım. Yanımda ıi· s.onrn, fada sö:vl<'miş olmaktan korkar ~hi a«le acrlf": 
zını a('madan Yiirlh·cn. kaMımdrı "es çıknrmndan ('nlı- celmedi. Akşam üzeri e"'inc ufradıfım zaman kapıyı ka- cukça t<':bessi.imü bana daha :ıiyade yüzün adalelerini \'O• · insan ihtiyarladık .. ııı bö'-'le oluyor -liba!. dedi. •'"•-

•
• h d ..1 , rııı Mihriye Hanım açtı. b" t -'bi idi G · ı · d ~ .,. " .... ..,. 

" 
0 

a ~mrıan. nr ıi!i"r"n"i~iml ivİ('e hilmf"dif!im hal- ren ır sırı ıua "'' gc · 
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en e, camlann altında luk C"ocuf'un ne kabahati \'arı. 
de lıana M'n.-ı.. d h' · d ·Buyunın, siz mio;iniı?. dedJ. ·Biraz evvel u•·kuya daha derine ka.,ınıc• bcn1i•·ordu. 

1 

· • rt'e l'r!'I vl'rf'n ırın en öifr<'nf'ı,il<"ce:Cim· d ld · J " .,... J Dıoıarıda rene ıriirülfü. h11h konu"mı'tlar ba•laını,,b 
df'n rnk d11ha fn:1ln "' ... ,·lor "•"rrn•·,.···m• •m'•n~•·,m a ı ... L<;;terseniz u:yandırayım!. .Ne oldunuz rre•ıe Ra"ı! Bey •ermı'• ol • d d" M LI hd ..1 ·· ~ ·'"' •• ., .. <l " ı • ' ~ sun.. c ını . <"ı< <' en ı·ınlcn büyük kız \r('ıi .,.;rdı', babasının ya-

·llayır! Rahal"!ız etmeyin ... Na"iıl".• ded'ım. T kk.. d · ı "' ,.,. Onun da hf' ı • e.şc ur e erı.m.. .. naklarını öptu·· •. 
. "'en memnun olduicunu hi'<sccli}·orduın. Kadın beni mi . .;afir odasına aldı: H\·r ınun~. \'e ilk lanı tığımız sıralarda bana kar .. ı l"Öli- .... ~csınde hafi( hır kı<;;ıkhk vardı. Ok11ürdüfü zaman .. Nacıl nldun hnharı(ım?. 

terdi.ı ... i 
0 

ur.kl'k ve (ekinıen hali kalmamıı;;tı, \·aır;ıı ba- . , •Ateşi \"ar. Bu sefer sancıdan da bahsediyor!. Sonra fUJ:"İ.I adamakıllı sarsılıyor ve hırıldıyordu. Sonra hftna d;in"'rek elimi sıktı: 
1 

h d 1 k11~'-·t l'dl"n lıir r-.esle ilti,·~ etti: .Ah oğlum. kenı1lne de i\1'erakımı çfthutak gidermek iein sordum: . 
ll (un tr ır enhire valı iJe.;h.·or, gü7leri bütün ifıuh.•,.:ni 1 . d.kk t . K d" i . -· .. .. .. ..F.(endım, hep 1 Oylt oh1,·or ... Anıstra aklına esip• ~, bediyor, kUrüfUyor ,.c k~rdh.ine hitab rdil·lir,ı:i ;a- ~:~k:n ;ird~mıyo~··: dÇ_oc,u~ de~! ki, ... Orta~a hir,bir şey • en, ın zı nısıl u~uthınuz? Jlerha1de soğukal~ınlı- ı h<'n biraz kahveve gidere(im! diyor, sonra da, kendini 
nıan )a\'11! fakat he t ·ı- . k 

1 
• J n nevrı onu)or ... ~,e o u~·or hılmem ... Otu- iı olacak..... d .. '"t·· 1, ' r uı u )a ın a nt.a"J mf'nPden bir rup insanlı ik' rr t ki B J . .. , .. .. .. ora 

8 mı u•u ııvor. yo ,,,. mı ii-ıüyor nedir, hac;falanrve-
IC ffVPJ, ,·ırn" ordu n· .

1 1 
d• .. 

1 

ı a e nıez ... acoını alıp gidİ.)'Or .. Sonra uzun mudd1:t vatağuııu lıeya7 ortusune bakarak dıır ri K d 1 d b .. 1 

d . 
· ~- e 1aman ann a. tel'cu:nt- )&p- da ,·"ıe hô.\·le ... ·ata,•a -·n·ı,·,··n'•or ~ - yor.. aç e ı ır ov e oldu Kahvf'de n hll h 

1 
, - • , • du. C'ocııklarile ~amının beyaz karyolaları arasma sıJ..ıı- m .. m!; ... e \"ar -

m?~11 1 1 . m.11 edi_yor. (Ol< ktre- kRll"'mi yan:n• bırokıt"'1' Bu sırada yanrlaki odadan R~·if Efendinin o;e«ı ·ı,it"I d va ~rrl' onunrltkı k·~ıdlıuı !\(' erli ·o • 
0 

· . . d b '' " 1 - mııı: uran kü('i.ik bir demir -;oha. odayı fa7.la <sıcak :vaıı- Paltosunu sıyınt> lıir i"kl"mlenin H7erinf' attıktan cı;on-
h .t. ( ? • • ~ · yr ) rı.u. nun -.:ıındı dı. Ka ın ça Ut"ak orıtya kotu. Ben ha\·ret İ(lndc kal- mıstı Buna rağme k d k" " ·· .. ·· . 

u un m•"' t e.nn v~ 7amanın arka•ına .. ki imi rHniju- dom. Sıhhatine bu kadar dikkat eden, yün lanıU!u at- ıa~ı~ı hoiazma ka~ar •;:~~ ... ~,' u•ur. gorünuyo•du. Yor- ra. homen. d1'an (ıklı. R•if F.!ondinin bu h•ll•rine alı,-

knuı \e-kora-'_a, bk~.m~vı lıırakmıyata~ını c;r--9,·nr v hir \O· kılar i('inde kendini nasıl muhafan• edf'cl'üini b'ılm,iven m110a bt"n1n·or ve fR1Ta l'h('nnni,·et vermivnrdu. 'T!Jt te .. e ı u und,.. bul d 1· ı • .Evet. 1ioğuk Rldıın ı:-oliba!. dedi. .Dün ak~am :\'e- llAcı;fonın y,·,·.,,·,·n• hnklım O 'a ·o··,ıerı'n"• han• •e··o·r· 
,. k 

1 
nnm•tvor ıım. t nı1 n1i bir bu edamın herhan"i bir ihtiyal~ı7Jıkta bulunat'n•ıııa ·lh k r-ı "' '" " "' l'n·, "e . ar n·orılıı: c;ünl<ü Raif f:rf'n-'inin h·u.t:ılı~l:ırıııın . tin•"'' Vl'rİlf'hilir mi.vdi?. - .. - me ten sonra blm:ı dı•nr• çıkmı!lhm.... mi,li ''<' bunbırda hi<"bir i1ah, hirhir havf'l't yoktıı. n""n 

ıar b ı t ,y··n k ·Bir yere mi :ıittini7?. 1 •. 

r r 

~ ·:r . ~Sll. u l" f' 4<'r'l~a. lı«i•:lf' Jiin1"ri taL:ih t>ttie-ini l\1ihriye Danım tekrar gel('l'<'k: ev ıal..;ına nirin lıu yal:'tnı '"'Ö.'·ll'diV,ini deiil. h~na nlt•in 

b~ ket~ıchı":-. Bon"n ,.,ı,,.lı·n• ""k r•hnk. '"' "' ,.,.k h;t'-'İ" ·K""' çalınca uyanmı,. Bu,·urun?. ded 1 j .. ;rrı·l:,°ı::;~·;· ~a~~~:. •:ıl'ık dolaıımak icıf('dim ... Ne hile:rim.. J,pkilcPtl ıtÖ'-"'"";:;.;ni ,.,,, ... ak ediyor, fakat bundan hira1 ,,.., 
ır "'"'''"'" "r~,.0 .11.., F · • .. + • ... • •

1 
, , .,.. " ~•rı•r ,ı, ....... ,.r·

1
·• .. ~· Bir insana başkahn·1n1'an 1'alıa ,-alo.1n 

Subat l 1 d - . . ~ ı "',.ıtr· .. '"" '-. ". ınl Raif Fff'nfiinin hııılini bu ~efer hlra7 tHi,kün buldum. nnun herhangi bir te;>·e içi ııkıldıiını"ıö)·lemesi beni .. Jma.nın gururunu. 
" oı a arın a lıır gun Raır Efendi ıene ,irkete ' Benzi pek ıarı, nefesi pek sür'atli idi. Her :ıamonld , 0 _ th 1 " ıaıır · (Devnm edecek) 

- Onu sevdiğim! ve -evlenmek ıste 
di~lmi söyleyeceğim. 

- Sonra?. 
- Arkadaşlarına si.tln. ne iyıı.rda ol 

duğunuzu ve haklannda ne dü,undii 
ğünüzü anlatmasını rica edeceğim.. 

Üçü birden kahkahayı bastılar ve ı 
cıyarak Ekreme baktılar. 

. 

Memurların 

senelik 

ikramiyeleri 

devlet Banka vesair 
müesseselerinde 

levziala baslandı • • 
Devlet ıermayesile kurulan bı• 

lılmum te§ekkül ve mües!esatl• 
bankalarımızın 939 yılına aid o' 
lan karından memurlara verile' 
cek temettü ve ikramiyeler t•" 
hnkkuk ettirilerek tevziine baş]•n' 
mıştır. Haber aldığımıza göre AfJ' 
karada da ikramiyelerin tevziio' 
ba1lanılmııtır. Şehrimizdeki •lô' 
kadarlara da bu hususta teblig•1 

yapılmıştır. Birkaç güne kad•1 

diğer merkez ve ~uabatta da teV" 

ziata ba~Janacaktır. 
~lllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllUllllllllllll!lllflll 11~ 

~ PiYASA ı 
~ ı3 111111111111111111111111111111111ııımıı11111111uıııııııııııı111ıı 1 

Dün neler saltık? 
Dünkü yazımızda ihracclt i~le" 

rinin azlığından bahsetmiştik. Dill'I 
ihracat hareketlerinde yenide" 
bir hareket baş göstermiştir. 'fi" 
caret Odası tarafından yapıları 
bir hesaba göre dün limanııntt' 
dan 405 bin liralık ihracat olmuş' 
tur. Bu yekllnun bu derecede k.8"' 
barık olmasındaki sebeb, Amerİ" 
kaya 232 bin liralık tütün ihra' 
edilmesidir. 

Bundan ba~ka diğer meınle"' 
ketlere 205 bin liralık daha ih' 
racat yapılmıştır. Bu mallar nıe• 
yanında Filistine erik pestili, İs" 
viçre ve f\1acaristana bo:rann1ak 
üzere ipekli kumaş, Yunanistl\th 
Rumanya, İtalya ve Aulgariıl3' 
na balık gönderi\mi~tir. • • 

ALTIN FIATI 
Dün piyasada altın liatı 22 li' 

ra 70 lcuru,tu. 
111111111111111111ıı1111111111ıııııımııııııuıııtııı111ıııı111ıııut~ 
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ŞUGUNKÜ PROGRAM 
18,00 Program, 18,03 Radyo caz or"' 

kestra!ll, 18,40 Radyo inccsaz hcvcÜ• 
19,15 Müzik, 1930 Haberler. 19,15 !{a• 
dınlar fasıl heveli, 20.15 Radyo 51:aze "' 
te!I, 20,45 Müzik, 21.00 Dinle~ici istek• 
leri. 21,30 Konuşm3, 21.45 Radyo ork.et" 
t-resı, 22,30 Haberler, 22.45 Dan~ mil" 
zi~i (Pl.) 23.25 Yarınki proıram .. ., 
kop:ınıf. • 

27/12/1910 C U M ı\. 
8 00 Program. 8.03 Haberler, 8.18 

?-.tüıık. 8 45 Ev kadını. 
l? '10 Prcı'!ram. 12.3.'l ~c .... ilmiş şarki " 

1Ar. 12.50 Hı:ıbf.,. 1 ,.r. ı-ı 'l5 Halk türkü" 
lerı. 13,00 Mtiılk CPt.) 
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[RADYO GAZETESİ 1 

Devlet Reislerinin 
hitabeleri 

Siyaset dünyasının hurünkü vL 
•İYeti ıudur: 

Noel günleri içinde bulunduğu. 
trıuzdan1 dün ve bugünkü ıiyaıi 
f•aliyet muhtelif devlet reiılerinin 
llıillet ve ordularına hitaben net
••tıikleri mesajlanndan ibaret kal 
llıııtır. 

Papa, lnıriltere Kralı Jorj, Ame 
tika Cumhur Reisi Ruzvelt ve 
Fransız Devlet Reisi Petain birer 
llıe..,j neıretmiılerdir. Hitler iıe 
:"•ıaj neıretmemiJtir. Faaliyeti 
•akkındaki haber, Noel gününü 
llkerleri araıında geçinnit olma
ıından ibarettir. Buna mukab.il Al 
llıan orduları baıkurnandanı ordu 
lorına bir hitabede bulunmuıtur. 
ıl..ynj kumandan geçen ıene No
•lde Fran11z hatlan önünde bulun 
duğunu ıöylemit ve bu ıene de 
~!ant ıahilinde bulunduğunu il&. 
•• etmiıtir. Bu ıözlere fngiliz rad. 
Yoıu meydan okuyan bir Jiıanla 
tt\l'ab venniıtir. 

İngiliz radyosu demiJtir ki ı L 
ier Alman baıkumandam hu ıqıı. 
1.,ile Britanya adalannın iıtiliıını 
~•ıdediyoraa, ıimdiden haber ve. 
~•lim ki Manı denizi ıulan çok ıı<>
llıktur. lngiltereye ayak baımağa 
1•ıebbüs edeceklete iyi bir resmi 
kabul yapabilmek için iki milden 
l"gİliz askeri hazır beklemektedir. 

Ruzvell'in mesajı 
Büyük inıanlık prenıiplerine 

dayanan bir ifade İl• Ruzvelt, kı. 
hela kan akıtarak yeni bir nizam 
lı_ıırmağa çalııan üç mihver devle. 
tinin hareketini tenlı:id etmit ,.. 
dtmi,tir ki: Eğer daha iyi bir ni.. 
>om meydana gelecekıe bu Al. 
llıo.nya, Japonya ve lıalyanın t~
lavvur ettikleri gı"bi barble deiıl, 
1ulhla olabilir. 

İkhsadi bahisler : 

Alman ve İtalyan 
gazeteleri 

Alman ve ltalyan razeteleri 
Noele rağmen Çörçil'in nutkuna 
cevab vermekten geri kalm~m11-
lardır. Kat'! ıurette anlatıldığına 
röre nutuk bu iki memlekette ay
nen neıredilmemit ve hatta biç 

neıredilmiyerek bazı parçalar alı· 
nıp onlara cevab verilmiJtir. Al· 
rnan pzeteleri cÇörçil faıizm ve 
Nazizmi anlamıyacak vaziyette-
dirı demekte ve Çörçilin bu ıÖz• 
!erine ltalyanlann lafla deg" il 

b • ' bom a ıle •e torpille cevab ver· 
meleri liızım geldiğine itarel et· 
mektedirler. Halbuki garibdir ki 

lıalyanlar hu nutka bombalarla 
ve torpillerle cevah verememit· 
ler ve lafla mukabelede bulun· 
muılardır. 

Libya harekill 
Bardia müstahkem mevkiine 

yapılacak olan laarruzım ciddi 
ha.zırlıklanna dnam edilmekte
dir. lnırilizler yeni takviye kuv

veti retİrmekle beraber en ağır 
t?pl~rını da ıetirmit ve yerlef· 
tırm~t bulunuyorlar. Hazırlıklan
nı nihayete erdirmeden lnırili21er 
ciddi bir taarruza reçmekten çe· 

kiniyorlar. Bu hareketleri de doi· 
":'~ur. Ağır toplar getirildiğine 
rore bu hafta içinde kat'i neti· 
ceyi alacak taarruzun hatlarnall 
muhtemeldir. 

İtalyan - Yunan harbi 
Yunanlıların taarruzu her ıa· 

hada inkiıaf ediyor. Merkez ve 
cenubda yeniden bazı muvaffa

ki~etler kazanılmııtır. Tepcdelen. 
Hımara araıındaki harekat bir 
takib manzara11 arzetmektedir. 
lıalyanlar muttaııl çekilmekte 
devanı ediyorlar. 

Resmi daireler aı ~ ı da 
iktısadi is birliği 

zaruri bir hale gelmiştir 
Y IUiln: Hü•eyin AVNi 

Resmi dairelerden biri gazete· 1 meselelere ayn ayn ıek.illerde 
lere verdiği bir ilinda, bilmem müdahale etme1erini önlemektir. 
k•ç kilo beyaz pey~iri 60 ~~- Mümkün olduğu kadar iktısadi 
>uştan alacağını bildırmekte ıdı. meseleler tek elde nidare edil
l;albuki Fiatları Murakabe ko- melidir. Devletin piyasadan mal 
tniıyonu birkaç ay evvel, beyaz alması, veyahud piyasaya mal 
l>eynir fiatlarını toptan 40 ku- satmnaı gibi meseleleri de, iktı
ruı, perakende olarak 5 O kuruı sa dl meıelelerden ayırd etme-
01arak tespit etmi,ti. mek lazımdır. 

C .. ··1.. k. eımi müe11ese- M 1 
1 

oru uyor 1 ~ .. eıel&; reımt daire erden biri 
eıd b" · nır a1acagı zaman I . '"'· en ırı, pey . arpa a acağı zaman, arpa fıatlan.. 
rıatlan Murakabe koınıayonunun • . "'k 1 . .. .. .. d nın ıun t hır ıurette yu ıe mesıne 
1•ıpi teltiği fiatlan gozonun e karıı M t k T. t Mu'·d·· l·· 

k kt 
· fk • ın a a ıcare ur u-

ltıtmamaktadır. Bu ara erıs ı .. .. . 
had· . muhtelif müeHe- gu v~yahud Fıatlan Murakabe 
ı 1 ıse. bız~e, b. ·şbirliği olma· Komısyonu, hu hadiseye karşı 11\. 
de.er a~fasdın a ". ı kAfi bir mi- kayıd kalmamalıdır. Halbuki res. 
ıgını ı a e etınege mi ·· 1 d b. · • d 'al k ·ı d muefllıeeae er en ırı, pıyaaa an 

teı ı e er. mal ald • .h .k! 
Halbuki ihtikilrla mücadele e· ·ı • ıgı zam•.?· ı 11 

r_ mevzuu 
derk h d vve.l müeı~ 1 e a~akadar mueııeselerın. orta-

en, er ıey en e da bı k'.l 1 1 d •eı 1 d · b"rlig"'ine ihti- .., r ıpc u lıyon o up oma 1 .. 
e er arasın a 17 1 g1n1 b ·· d • ·· he d N.t k. ;,birliğini te· . ' u YU% en reımı mueaaeae .. 

var ır. ı e ım nın pah j 1 \ 1 d • llı.in k d ·ı "kt adi nıeıeleler . • ı ma a ıp a ma ıaını tet .. 
hakkmad ıab_ı ek, 1 11 verm•k için kık ettikleri viıki değildir. Bütün 

ın a ır arar ' bu • 11 \ · llaıvekii.letıe muhtelif Vekaletler- .k mııa er, reiml müe11ese erın 

H:;t;KlKAT 

SON HABERLER 
Amerikada nazil 

düsmanlığı 
artıyor 

Hitler ve Japonya, 
Amerikayı korkut· 
mağa çalışmamalı 

Nevyork 26 (A.A.) - Chica· 
go Daily News gazetesinde Ed · 
ııar Mowrer diyor ki: 

cKnudsen. çarşamba gunu 
yaptığı beyanatta, lnglltereye 
yardımın artırılması icab ettiğini, 
bu yardımın artırılacağını, bunun 
için de endüstri İstihsalinin fazla
la§tırılacağını ve esasen bir tes.. 
kin aiyaseti bahis mevzuu olamı
yacağını bildirmiştir. Bu beyanat, 
Almanların korkutmayı istihdaf 
eden gayretlerine Amerikanın ha
kiki cevabını te§kil etmektedir, 

Vaşington'da Amerikan dev· 
let memurları, memlekete tehli
keyi göstermek için yaptıkları 
gayretlerde Nazilerin kendilerine 
çok faydalı yardımlarda bulun· 
duklarını •Öylemektedirler . • 

. Be.'.lin hükumeti ne kadar ga
rıb gorürse görsün, Amerikc1 Bir
teşik Devletleri Nazilerden kork
mamaktadır ve Jngiltereye gittik
'Çe daha fazla yardımda bulun
mak yolunda yürümeğe devam 
edecektir. 

Filhakika. Almanyanın bugün
kü hattı hareketi, Amerikayı bu 
yardımın gittikçe daha fazla ken
diıini hissettirmesi llzım geldiği 

kanaatini de tahkim etmistir ve 
Naziler. korkmaya başla.:rııılar· 
dır.> 

Edgar Mowrer bundan •onra, 
Japon tehdidinden bahsetmekte 
Ve •Özlerine §Öy}e devam etmek
tedir: 

cMatouoka·nın bize iki defa 
ihtarda bulunduğu hakikattir. Fa
kat ıarklı terbiyesi .belki üçün
cü bir ihtan da icab ettirmekte
dir. Fakat her halde bu ihtarla· 
rın tesiri, tıpkı Alman tehdidinde 
olduğu aibi, Japon devlet adam
larının istediklerinin tamamile ak .. 
ıi ıurette tecelli etmiştir. 

Matsuoka, bizi korkutayım der
ken, ancak Çine yardım azmimizi 
fazlalaıtırmıştır ve bu azmimiz, 
filiyatla kendisini gösterecektir.> 

Mowrer, makaleıini §Öyle bi .. 
tirmektedir: 

cf.oki kongre azaları, daha 
gene nesillere ıu ciheti hatırlat
maktadırlar: Geçen harbde Kay
zer de tehdid kullanmak istemiş, 
fakat hu sistem Almanya için en 
felaketli tesirler doğurmuştu.> 

Askeri Vaziyet 

Uzakşarkta 

ihtiyat tedbirleri 

(Ba• tarah birinci ıahifede) 

• s l YA 
11e Hindi~ini 

ihtilafı 

Vaziyet tekrar 
vahimleşiyor 

Siyam Ba~vekili bir 
nutuk söyledi 

Tokyo 26 (A.A.)- Banıkok'dan 
alınan bir Japon telgrafına gö.re, 
Tayland - Siam Başvekili, Tay-
1and - Fransız Hindi Çini.:;l an
Jaşmazlığı hakkında aşağıdaki be
yanatta bulunmu,tur: 
·- Tayland, Hindi Çint hudu

dundaki vaziyetin )'eniden \'aha.
met kesbetmes.ini io;tememcktrdir. 
Tayland, ancak Fransızlar hudud
dan kıt'alannı çekerlene, o za
man kendisi kıt'alarmı (ekeceklir. 
Frama ile diplomatik müw.kerc-ler 
bir çıkmaza varnıı~tır. İhtilRfın is
tikbalde alacajp şekil, Fransanın 

vaziyetine bağlıdır. Fakat Tay
land, en fena ,ıkka dahi 1amamile 
hazı.rlanmış bulunmaktndır .• 

Yeni hadiseler 
Bangkok 26 (A.A.)- Ne,redilcn 

bir Tayland re~mi tebliti, Jlindi 
Çini. hududunda ban yeni hidi
seler wkua ıeldlğtni bildirmek
tedir. 

Mançuko'nun · nüfusu 
43 milyon 

Tokyo 26 (A.A.) - Hsin
king' den geçen teorinievvelde ya
pılan umumi seçim neticeleri hak .. 

kında alınan ilk haberlere göre, 
Mançuko'nun umumi nüfu5u 43 
milyon 234,000 kadar tahmin o
lunmaktadır. 

Yunan askeri 
SİMARA'ya 
nasıl girdi? 

Şehre giden bütün 
yollar . İtalyan 
cesedlerile dolu 

Atina 26 (A.A) - Atina a. 
jansı bildiriyor: Sırf Elen ahali 
tarafından meskUn bulunan Şima .. 
ra ve bu kasabaya merbut 13 köy, 
kurtuluşunu kutlamaktadır. Şima .. 
raya ilk olarak pazar sabahı Yu .. 
nan jandarması girmiştir. Şimara ... 
lı kahraman müteveffa Spiromil .. 
lios' un yeğeni Asteğmen Piros Spi 
romillios kumandasında 25 kh~i1ik 
bir kıt'a, yağmur altında evvela 
Spilia limanına gitmiş ve oradan 
da lıalyanlann tahliye etmi, bu. 
lundukları Şimaraya çıkmıştır. Bu 
kıt'a ile birlikte Şimara kahrama .. 
nının ihtiyar kardeşi Miltiades ~e 
Şimaralı gönüllü Zetos da bulun .. 
makta idi. Şimara halkı, gözlf"rİ 
yaşlarla dolu ola1"8.k, kendilerini 
kurtarmaya gelenleri karşılamış 
ve hep birlikte kilisey( Ridilerek is 
tih1Astan dolayı dua edilmiştir. Şi ... 
mara, bir harabe manzarası arzet ... 
mektedir. Çünkü ltalyanlar, ka. 
eabayı yağma etmiııler ve ~eri gö .. 
türemedikleri her şeyi tahrib eyle .. 
mişlerdir. Şimaralılar, kadınlar ve 
cocuklar, şimdi kurtuluş ordusuna 
yardım etmektedirler. Şimaraya 
giden yollar, lıalyan ölülerile do. 
ludur. Yollarda. üç fırkayı teçhi. 
ze kafi her tür1ü harb malzemeıi 
vardır. İtalyanlar ric• atlerinde. ya 
ralılarınt terkehniqlerdir. Bir Yu
nan eri. bir yaralı lt ı:t.lyan subaytnı 
bularak kurtarmış, lıalyan subayı 
minnettarlığını göstermek Ü7.ere 
Yunanlı ere imzalı fotografını ver 
miştir. 

Milli Korunma Kanunu 
tadilatı kabul edildi 

(Baş tanılı birinci sahifede) 
sıslardan istifade edilmeli. Tüccarı ne 
tahtlr etmeli, ne de ihtikira teıvik eder 
vaziyette .erbnt bırakmalı. Murakabe
yi tevsi etmeli. Koordinasyon ktii lUyad 
haline gelmemiştir. 

Atkadaşlar, Milli Korunma kanunu -
nun tatbilondan mütevellld netaylc müs
pet, fakat hakikaten tam ve k!mll d• • 
ğildir. Olmadığının misal! de bugün hu· 
zurunuza getirdiğimiz bir takım yeni 
tadillerdir. Bir defa memlekette yepye
ni bir uzuv olarak kurulan bu cihaıın 
işlerken gösterdij:i bir takım müşküller 
oldu. Alışmakta ferdler mütkül3.t çekti. 
Alışamamak isliyenler buna ka~ı müş
külat gösterdi. Devlet te•kilAtı, lazım ol· 
duğu kadar mücehhez olmadığı için 
müşk:ülflta uğradı. O teşkilitı vücude 
getirmek için açlıştık ve netlc~de bir 
takım tadilatta huzurunuza bunu gc-tir
dık. 

İthalitta m~külSt olmuıtur. Bunu 
tavzihe ihtiyac görmem. 

Çünkü bu nihayet alefi.de, mevzii bir 
buhran değildir. Yahud diğer bir Alemin 
buhranı doğlldir. Bu, hemen çok yaki· 
nimizdc. cereyan eden blr buhran olma
sı dolayısile hakikaten ithal.\tta müşkü
lat olmuştur. 

llit bu tarzda idi. Va:tlfedar olan' insan -
tara verildL Anlaşıldı ki, bu tarzda yü ... 
rüyerek fiat murakabesi yapmak imkiru 
yoktur. 

Binaenaleyh, fiat murakabesini bqlı
aşına bir cihaz haline getirmek llzım

dır. Bunu yaptıktan sonra fi.at mura -
kabesinin daha iyi olacağı kanaatine 
vAsıl olduk. Onun içln bugünkü te~ki1At
la bu şekilde doğru yürüyece~z. Evvel· 
ce de ilk olarak Milli Korunma kanu
nu kabul edllJrken sayın arkadaıımız 
R:uıa Tarhanm sormuf oldukları suale 
vermiş olduğum cevabda deml,Hm ki, 
murakabe kanununun tatbikatı iyi mü
tehaa!lıslardan haddi aı.'lmide istifade 
etmek bizim esasen tiarımız.dır. Müte
hassl:ilardan istifade edelim derken bit
tabi muhtelif şubelere taallUk eden mii
tehassı&ları kasdediyoruz. Bunlardnn 
e>yrı ayrı istifade etmek tçtn gerek dev
let daireleri, gerek şahsan kendim, elim
den geldiği kadar çalışıyorU%. Bundan 
emin olabilirler. 

Tüccara müşkül8.t ~östererek bunları 
bulundukları ticaret Aleminden çekmek 
veya onları serbest bırakmakla bilyük 
bir ihtikAra meydan vermek istemiyo
ruz. Nitekim bir çok aldığımız kararlar 
da heyeti celileniıin malOmudur. 

Yeni adam: 

1, ımail Hakkı Baltacıoğlunun mecmuaıı aon 213 üncü aa.yt· 
sile 8 yaıma bastı. Baltacıoiilunu 
tanıyıp da ıevmiyen yoktur. Yeni 
Adam iıe yedi aenedenberi, belki 
miktan mahdud, fakat anlayıfı, 
bilgiıi ve irfanı müspet bir kari 
zümresinin öz malıdır. Bu itibar
la, Yeni Adam mecmuası ıekiz 
yaıına bastı, demek, belki mikta
n küçük, fakat kıymeti memleke. 
tin filcri havasını tayin edebilecek 
kadar büyük bir kütlenin ıevinci 
demektir. 

lsmail Hakkı Baltacıoğlu diyor 
ki: 

«- Bütün hayatını kültür ve 
fikir mevzulanna vakfeden Yeni 
Adam gibi haftalık bir gazetenin 
ye,amaıı ne kadar güç olduğunu 
bilirsiniz. itte bütün gÜçlüklere 
rağmen, Yeni Adamı, yedi yıl, 
hiçbir gününü taımakı12m yaşat .. 
moiia muvaffak oldum.» 

Evet, üıtadm çektiği üzüntüleri, 
katlandığı zahmetleri, didinmeleri 
az çok ben de görÜp bilenlerde. 
nim. Fakat, gazete, hazan çok 
müşkül devreler geçirdiği zaman .. 
)arda bile karilerinden beklediiİ 
aliıka ve itimadı bulacağına bir 
emniyet duyuyor, yılmıyor ve ar
tık kınlmıyordu. Evet, me'\.·zula
nnı ıırf kültüre hasreden bir haf • 
talık gazetenin yafamaıındaki güç 
lüi(ü herke• çok İyi bilir. Ve mem. 
tekelle, timdiye kııdar maalesef 
hiçbir fikir gazetesi bu kadar uzun 
ömre ıahih olmamıttır. Baltacıoİ(
lunun muvaffakiyetindeki amil, 
razete!İni bir parçacı bohçası ha .. 
line ıokmamaın, ismindeki yenili.. 
ğin muhtevada da aksini bulup ve 
yerine koyması ve en mühimmi de 
münevver kütleye ıöy]evecek bir 
~öı:ü mevcud olmasıdır. Büvük bir 
E 

İngiliz Kralı 

dün bir noel 
• 

mesaıı 

• 
nesrettı , 

neıil veya nesiller vardır ki onu 
Darülfünun künüıünde dinlemit
lerdir. Şimdi de gene bir nesil var ... 
dır ki onu gazetesinde takib edi· 
yorlar. 

lsmail Hakkı Baltacıoğlu, gaze. 
teıinde çok mühim memleket me. 
ıelelerini tam ilmi bir görüıle or ... 
taya koymuıtur. Pedagoji, öz ti.. 
yalro davalan gihi. Fakat bu 
ıütunun hacmi, maalesef bunlar ... 
dan da bahse müıaid değildir. 
Oıtadı bu t•refli gününde tebrilc 
ve bu memleket hizmetinde mu. 
vaffakiyetle devamını temenni e. 
deriz. 

Hazım ve nas'e : • 

A kfarn'da, üstadımız Vi· 
Nil, bir barda rastladığı 

artist Hazırnm net' esiz1iğinden 
bahselmİf. Tan'da Takvimci, 
«Ha7.1m önünüı:e çıkbğı yerde 
sizi eğlendirmeğe mecbur mu• 
dur? Sahnede muvaffak olması, 
dııanda da onu Kel Hasan, Abdi 
vaziyetine ıokmaz al• diye bid· 
detlenmiı, küplere hinmj· ! 

Bana öyle geliyor ki, ıtanbul 
halkının, hatta bütün Türkiyenin 
Hazımı biliti ve anlayııı diye b'r 
hi.diıe vardır. Filvaki Takvimci, 
Hazımın hususiyetine Parisin gÖ• 
beğindeki bir meyhanede rirdi· 
tini söylüyor. lıte Haz\nn an ... 
layıf farkımız buradadır. Biz bili. 
riz ki, bütün lstanbul halkı Ha· 
zımın huıusi.yetindedir. Çünkü 
Hazım, yalmz ıahnede seyretti• 
ğimiz Hazım değildir. Nereye ~İ· 
derıek gidelim, onu aramasak bi· 
Je, ona rastladığımız zaman meın .. 
nuniyet duyarız. Çünkü o, haki· 
kette tab'an net'eli ve nükteli 
konutan adamdır. 

Onun için, Vi-NU, bir bar te. 
aadüfünde Hazımı neı'esiz gör
mekle üzülmekte haklıdır. 

A. Müntekim 

( BULMACA ) ---1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı 1 ı 1 f •I 1 1 1 
2 1 ~-:ı·~ı::-:ı :ı'.::::ı ~ı-~ı~ 
3 1 •I 1 1•1 1 
4 1 •I •I 1 
5 •I 1• I• 
6 1• 1•1 1 

Londra 25 (a.a.) - Noel münasebe
tile radyoda biltün imparatorluk hal
kına hitaben söz söyleyen Kral cHarb, 
diğer birçok kederler arasında aynhk 
hüznünü de her tarafa yaymaktadır. 
Bugün ordularda, eğer gelmeğe cesa
ret edebilirse, muhacime mul:avemet 
edebilmek için bekleyen veya karanlık 
denizlerde nöbet tutan veyahud Libya 
çöllerinde mailOb düşmanı kovalayan 
birçokları, bu anda kendi yuvalmndan 

1 1 • 1• si •I 1 1 1 1•1 9:ı J Li•I 1 l_l_J 
Soldan sai:a: 

1 - Eğlenme ·Alem 
2 - Sevinmelcten emir 

3 - Kelp • Kızıl • Nol.a. 
4 - Kapan - Bir spor tabiri 

5 - İhsan - Sevgili 
uzakta bulunuyorlar.• 
Demi~ ve bütiln imparatorluğun bir 

gaye etrafında birleşmiş oldufunu an
lattıktan sonra Amerikanın hududsuz 
bir yırdım hazırlamakta olduğunu bil_ 
dirml• ve ıu sözleri söylemifilr: 

cYcni aenenln bizi ı.afere ve d-1\a 
mes'ud Noel günlerine kıvuştunnaıınnı 
ve gelecek Sfl!nele.r herkesin aile ocağ1n
da yeniden toplanmasını temin etmesini 
dilerim. 

Buradaki ve bütün dünyadaki daha 
ynıh insanlara hitab ederek diyeer~im 
ki f{f"çen harb esnasında en güzide 
,:::enelif?'lmlı helik oldu ve kılanlar hal"' 
hl pekAz tanıdılar. Bu defa hepimiz bir
den ilk ıafta ve tehlikenin orta~ında bu
lunuyoruz ve eminim ki içimizde en 
yaşlı olanlar da vaziyetin böyle olmasın .. 
dnn dolayı iftihar duymaktadır.~ 

Kral nutkuna devam ederek demtı
tir ki: 

6 - Ba7.1 meyva ve aebıeleri örten 
ince kabuk - Tavla lletlerinden 

7 - Beyıir • Noksonsu • Nota. 
8 - Beyoğlunda bir sinemcı.. 
9 - Asyada bir nehir - Tenha. 

Yukandan aşalı: 

1 - Bir erkek lsml • Atlayan 

2 - Sayma 
3 - Oyun kiğıdlarından biri • Bu-

günlerde yağan • Nota. 
4. - Rüzglr - İnce bez. 
5 - Bir çorıb nev'i - Bir nevi ıüzglr 
6 - Bir uzvu.muz .. Denizin yük!el .. 

mest 
7 - Kısa zaman • Karadeniz u~ğı .. 

,Nota. 
8 - Kaçma 

den mürekkeb bir koordinHYO,; ı tısadt hldiseleri. kendi ıahala. 
heyeti de teıekkül etmiştir. Fa- j'n.d~n ayn ayn tetkik etmedik
kat Koordinasyon heyeti. ınem- e~~nı, bütU nbunlann arasında 
l~ketin umumi me~eleleri hakkın- ~uştcrek rabıtalar bulunmadıi:ını 
d d. H lb 11pat eder 

l kararlar vermekte ır. • u- A · 
k; Koordinasyon hareke.~i~~n, Büf'caba ~eden böyle oluyor} 
devlet teşkili.tının ikinci ve uçun- un bu hadııelere meydan ver-
e d d ·1 memek re • ·· l · · u aircleti arasına a teımı e- d ' ısnu mueaıeıe erın pıya-
dilrncsi lizımdır. ıa. an daha ucuz mal almasını te. 

Bu mevzu daha zi)·ade, idare mın etmek için neler yapmalı) 
hu.kuku ıahaıında ihtısasları olan Alım ve ••hm kanunlarını değiş .. 
kinuelcri alakadar eden bir mev· tir~ek mi lazım} •• Bütün devlet 
ltdur. Bu itibarla koordinıuıyonun mubayaatını bir elden idare et .. 
l!cni•lemesi fikri etrafında daha mek mi İcab eder} Bütün bun. 
ttrnilı hükümler vermeyi, idare lar,. ekonomik meselelerden ziya .. 
Ôınirlerine ve idare hukuku müte- de ıdare hukuku bakımından tet. 
h,,,.ll!arına bırakıyoruz. .. ~i~ ~dil7~ek bir mevzu olduğu 

Haritaya bakılırsa, Havai ada\arile 
Melenezya adalan ınıpu, Filipi.n ada
lan ve Hong .. Kong üssil umu.mi bat
iuun Yeni Zelan\a ve Avustralya Ue 
Hind Okyanusunun tark kenarını teş
kil eden ve buıün İngilizlerle lşbir
llii yapmakta oldukları tahmin edilen 
Dolanda mfu;;temlekeleri olan Su
matra, Cava ve Bomeo adalan mu1ta
kasının ve ayni. zamanda Frımu Hin
di Çint müstemlekesi.le Sinppur iWü
nün ilk müdafaa ını temin edecek bir 
iJeri hat halinde olduğu görülür. 

İşte İngilizlerle Amerikalılar, büyük 
bir hızla artmakta olan kara, deniz ve 
hava kuvvetlerile durmaksızın ceni,
Jcmekte bulunan hırb malzeın«."•i istih
sallerinden istifade ederek bu ileri hat
tın muhtelit mınlakalarını müdafaası 
kabil bir hale vazctmeie çalışmakta
dırlar. 

Halkın ihtiyacları için ıtok me!'cle!'Jl, 
eğer elde stok mevcud değila, dahilde 
stok olmama~dandır. Hakikaten halkın 
ihtiyacı için ve hatta ordunun ihtiyacı
nı temine k&..rl gelebilmek için bazan 
mii.şkülS.ta uğradığımız :zamnnlor oldu. 
Bu stokları yapmadık. Fakat yapabilmek 
i<:in sizden l&zım geldi~ kad:ır salrıhlyet 
ve maddi yardım rica ettik ve şimdi bu
nu veriyor!unuz. 

Fiat tespiti ve murakabesi, doğrudan 
doğruya ad(!ta devlet teşkil;itı"a mun
zam bir iş olarak kabul edildi. İlk teşki-

Biz tüccarı millet hayatında lizım bir 
unsur tetik.ki ediyoruz. Bu unsurun 
kendi normal yatamasını kendisi eler 
takdir eder ve temin ederşe, devletten. 
ve hükıimetten k(!ndisine yardım gelir. 
Hem kendisi, hem Türk \.~tandR•ı müs
tefid olur. Fakat tüccar bunu böyle te
Llkkl etmezse, tamamen içirtı.iıden çık· 
mas.ı tazım gelen bir unsur olduğuna 

knnaat getirerek ona göre har~k.te et -
mek kararındayız. (Bravo sesleri, al -
kışlar). 

9 - Bir uzvumuz - Bir kiltd oyunu. .vahim bir buhran atlatmış bulunu
yoruz. H81A kaMJımııda bulunan tehli
keleri ve şı:üçlükleri ehemmiyetsiz ad
detmemeliyiz. Fakat muharJblerimlıle 
müttefiklerinin karıda, denb:de ve hL 1 
vada kazAndıkları muvaffakiyctlerden 2 
tesrlli ve cesaret almalıyız. İstikbal 
zorluklarla dolu olacRktır. L;kin biz u- 3 
ff"r yolunda sapasallam Ayaklar ilstün- 4 
de dunnaktavız ve Allahın yardımtle 
adalet ve ıulhA doıtro yol açacağız.• 5 

S:lekt·i~ hrifesinde 
•~dilil yapılıyor 

6 
7 
8 
9 
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Y a.lnız bu ıahada bi-z:e duıııe- ıçın. bu ışın ıslahını idare &mirleri.. 
t~k bir vazife vardır ki, o da: ne, idare hulc.ukc;ularına bırakıyo
lnuhtelif müesıeıelerin iktısadı ruz. 

· asın Birliğinin çayı 

Şehrimizde bulun:ın Matbuat Umum Müdil:rü ~refine dün İstanbul Basın 
Pirliği merkez binaıı:ında bir ç11y ziyafeti verilmiştir. Vall, Emniyet ?ı'lüdürü. 
aa~cte sahih ve başmuharrilerlnin hazır bulunduiu toplanh ~ayet samimt blr 
h~vn içinde geçmit ve mesleki hasbıhaller yapılmıştır. Umum Müdürün bu 
llGam Ankaraya dönmesi muhtemeldir. 

Bilhassa Amerikalüar, takriben 3000 i 
mütecaviz ada ve adacıktan mürekkeb 
olup 300 bin küsur kilometre nıurabbaı 
geni~liilnde olan ve 10 milyonu ınü
tecaviz nüfusu muhtevi bulunan Fili
pin adalannda mühim hazırlıklar yap
maktadırlar. Filhakika, bu :ıdalarm 
merkezi olan Manila şehir ve limanın
da elye'~ 10,000 muntazam Amerika 
askerile 80 tayyare ve büyük bacimı1e 
ız deniı.alh ıemisi bulundutu gibi di-
ier mıntakalannda da yerlilerden tet
kil edilmiş ve mükemmelen talim ve 
terbiye görmüt 12 tümenlik bir kuvvet 
bulunmaktadır ve bu hazırlıklar l(Ün 
ıe(tikçe artmaktodır. 

Bu izahat da göstermektedir kl, Nan
kin hükihnelile akdettiil miisalılhayo 
ve bu hükümct nezdine tayin ettiiti 
büyük el('isini yola çıkarmııt olma~;;ına 
rağınen henÜ7. mllH Çin lıükümeülc 
harb hA1inde bulunan ve mülıimre ku"
vetlerini bu hükiimete ka~ı kutlanm:ık 
ıstırann.ıa olan Japonyanın Uzakşark
ta mlhver hüklimetlerlnln hAsımlan a
leyhinde ıeri ve mile!sİr bir hırekf'te 
~cebilmesl ı\ln re('tik('e pek o kadar 
kolay bir iş olmaktan uzakhıı,maktadır. 

*** 
Konferans 

Bu gJn saat 18 de Eminönü H31ke
vinde PrOfesör Mükrimin HaUl tRra
fındsn .. Türk tl'rihi. mevzultt b:r kon
ferans verilecektir. İateyen geleb\lir, 

Bir çoban uçuruma 
yuvarlandı 

Sütlücede oturan ve çobl\nlılt 
yapan Hüseyin Şenol koyun ot

latırken uçurumdan yuvarlanmış, 

baoından ağırca yaralanmııiır. Ço
ban Balat Musevi hastanesinde 

tedavi altına alınmıştır 

Belediye cezaları 
Son yirmi dört ıaat zarfında 

24 şoför ve otobüı biletçİ•İ hak· 
kında muhtelif Belediye suçla-

rından dolayı ceza zaptı tutul-
muştur. Ayrıca tramvaydan at
layan 7 8 kişiden de birer lira 

pefin para ceza8ı alınmıo. iki di· 

lenci suç üstünde yakalanmıştır. 

Denize düştüler 

Kasıktarın mı.ıhlevivahnı 
' ij!'renmek usulü 

Çorba kaşığının veya kahve 

ka!'ığının gram itibarile ne kadar 

öteberi aldı~ını bilm~k ht-r evlca
d,nı için elzemdir. Bilhfts'a An

kera radyosunun, sabahlan ye

mek tarifleri yaparken, miktar

ları hep gram üzerinden verdiği 
gözönünde tutulurıa .•• 

Silme olarak doldurm3k oar· 

tile bir kahve kıt.şığının i"ti:lbı: 

Un 3 gram, toz ııte-keri 4 gram. 
,urub 6 gram, ıu 5 gram, irmik 
4 ~ram, ince tuz 5 gram. 7eytin
yağı 4 gram, tereyağ.ı ~ 1trani., 

rt-nde1enmiş peynir 3 gram. 

Silme olarak doldurmak .. rıi
le bir çorba ka,ığının istiabı: 

Un 1 O gram, toz ş<keri l 3, 5 
gram, şurub 20 gram. ıu. 16,5 

Üsküdarda lnkılab mahallesin. gram, irmik 13,5 gram, inse tuz 

de oturan Şükrü Atakan ile arka- 16,5 gram, zeytinyağı 13.5 gram, 
da~ı Salahaddin Lftlezar, Kızkulesi tereyağı 16,5 gram, rendelenmiş 
önlerinde balık avlarlarken san. peynir 1 O gram. 
dal devrilerek denize düşmüşlerse Pasta, tatlı yapmak için bil • 
de etraftan yetioenler tarafından 

1 
hassa bu ölçülerin büyük faydası 

kuıtarılmışlardır. vardır. 

[Ba,taralı 1 lnd .. htfcdo] 

Bu iki şebekeye il8.veten, yeni 

eklenecek ••beke, 35 bin voltluk 

olacaktır. Yeni şebeke için, Va

niköy, Beyazıd ve Ayazpaşada bi 

rer muhavvile merkezi vücucle 

getirilecektir. Şehrin yeni elek

trik ~ebekesi üç sene sonra ikmal 

edilebilecektir. Şebeke için lü
zumlu malzeme, kablolar ~vvelce 

getirilmiş bulunmaktadır. Yeni 

şebekenin vücudc getirilme~ile e

lektrik cereyanı bugünküniln bir 

kaç mi,li olacak ve şehrin müs .. 

takbel ihtiyacını tamamen karıı

layttbilecektir. 

Diğer taraftan Elektrik idaresi. 

yeni bir elektrik tevzi sistemi ka

bul edecektir. Buna a:öre mec .. 

buri elt"ktrik istihlak miktarı art- 1 

tırıl,_cak, bundan fazla ıarfi)•atta 

bulunanlara yüzde 2 5 • 30 nis. 

petinde bir tenzili.t ve çok fa7_la 

sarfiyat yapanlara da yü:ıde 50 
nispetinde bir tenzilatlı taıife tat 

1 bik olunacakt11. 

ıK\•IFIAIZI I iL •iT 
•\H AIKI l K\AITI• 

Yeni ne,riyat 

Borclar Kanunu Şerhi 
İatanbul Üniver~Hesi Hukuk !11.kiıltesi 

Ordinaryüs J'.'l'Ofesörlerinden MustAfa 
Retld Bel~esayın ·Borclar kanunu şer
hlt (İkinci· fasikül, madde 45 - 51) 
çıkmıştır. 

Her mndde altında nRz.ari iıahattan 
başka İsviçre Federal mahkemesile 
Türkiye Temyiz mahkeme~inin son 
kararları t<lhlil edilmiş ve kritik mü
talealar yürütülmü:,tür. 

Satış yeri Üniversite ltltabevidir. 

SEHİR 
• 

TİYATROSU 
TEPfBı\!11 U R A 111 KISMINDA 

Akeam L"'at 20:SO da 

ABD Al 
*** 

Bevoitlu İstikli.l caddeııl 
KOMEDİ KIS~11NDA 

AlQ:am 11.at 20.30 da 

HAZRETLERİ PAŞA 

• 
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Atletler İc Arayanlar 1 yor - İki. üç odalı ve konforlu kiralık Hazine ve merkez muhasebeciliği veznelerinden 
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Kral Büyük F rederik T apartıman dairesi aranıyor. Hakikat «5000» liradan ziyade müteahhid alacakları badenıa * is anyor: Türkc:e. fran.sız.ca. imtiliz- gazetesinde (Kiracı) rumuzuna müra-

ve küçük uşağı ul d '"' ce lisanlarına vakıfım. Bu lisanlar üze· caaL (17) çarfamba günü tediye olunacaktır. 
U aga rine muhaberat ve tercümeye mukteCli· • l • • t diye 

rim. daktiloııran bilirim. askerlikle aıı. * İYİ BİR AİLE NEZDİNDE - Mo- Müteahhid alacaklarına aid ita emır erının e 

gl.derken kam yoktur. Her türlü referans vere- bilyalı veya mobilyasız bir oda aranı. gününden evvel Divanı Muhaıebata vize ettirilmiş olına~ 
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde yor. İstanbul tarafı ıayanı tercihtir. d k k k b d kı-
••lışacak 1·, arıyorum. G•lata Kefeli . •artile çar•amba günü sabah ıaat o uzu ır ef a .,, . ... Hakikat gazetesinde (l\f. E.) riırnuzu.. .,. T h 

T eniı ve Dag" cılık kulübü, ı<Ü· Hüseyin han No. 1 de (C. H.) adresine na mektub\a ınüracaaL (19) kaya kadar tediye listesine ithal edilmek Üzere mu a• 

Kral Büyük Frederik, bir gece ı iyi uyudun mu bari~. 
odasındaki çıngırağı çalar. Kims~ Çocuk korkudan saps_a~ı kesi-
gelmez. Hiddetlenir; tekrar ve lir ve ıaşkınlığından ehnı ~eh~· 
kuvvetle çalar. Gene cevab al- ne götürür. Cebinde sert hır cı
maz. Merak eder. Kapıyı açar. sim hissedince onu çeker ve altın 
iskemlelerden biri üzerinde kü- olduğunu görünce büabütün şaşı
çük upğının mışıl mışıl uyurr.ak .. rır ve Kralın ayağına kapanarak: 

müracaat. (10) 
zel bir hareket yapıyor ve lı- * BİR BAYAN iş ARIYOR _ Eski, ıibliklere ibraz ve teslimi lazımdır. 
tanbul atletlerinden bir kaçını yeni türkceyi iyi bilen, daktiloyu çok Müteferrik Tediyenin 25/12/940 tarihinden itibaren. bu şekilde 
Kurban Bayramında yapılacak iyi bHen ve sür'atli yazan bir bayan 

8849 
(l2067) 

Uludağ ıeyahaiinc ve kayak spo· münas.ib ücretle iş artyor. Hakikat * Lisan dersleri - Çok ehven fiaUa yapılacağı ilin olunur. 
runa davet ediyor. Bölgenin at· gazetesinde (N. N.) rümuzUM mek. inl(ilizce, fransızca dersleri veririm, lliiiiiiiiiiiiİİİİİiiiİİiiiİİiiiİİiiiİİiiiİİiiiİİiiiİİiiiİmiliiiliiiliiiliiiliiiliiiliiiliiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİji;;;. 
1 · · 1 ·1 • k d lar tubla müraca&t. (20} ehzm ış erı e ugraşan ar a aş her yere p;lderim. Hakikat A;azetesinde 

ta olduğunu görür. Hidd•tle üze- - Ha~metmeab !. 
rine doğru yürür. Tam uyandıra- Diye yalvarmağa başlar. 
cağı sırada çocuğun cebinden bir· Kral sorar: 
kağıd parçasının sarkmakta oldu- _Ne oluyorsun} 

ıu atl.tleri ıeçmişlerdi: Gören, Satılık • Kiralık · (Lisan) rumuzuna mektubla müracaat 
Muzaffer, Rıza ve Hüseyin. Bu (l4l 

ğunu görür. Merak eder ve kAğı- - Haşmetmeabf Beni mahvey günlerde bu davete birkaç atletin ~*:_..:Ki:"::.r•::l::.ık:_:•P::•::rb..:::m::•::n::._:da::l::.r•:;•::i_:•::.'"::n::.ı:...·_;_ ______________ _ 

daha icabet etmesine imk8.n veril • dı alır. Meğer bu, çocuğa anne- lemek istiyorlar, cebimdeki bu 
ıinden gelen bir mektub imi~. ld d 

Paranın • ne o uğunu, nere en 
Mektubda ıunlar yazılıdır: 1 

diğini haber alarak bazı atlet ar- lktJSad 
kada,ların isimlerini duymakta ve 
hakikaten her aporcunun faydala· 
nacağı bu seyahat ve spor eP:len
cesinin isabetini idrak t-tmekte· 
yiz. 

Vekaletinden : 
geldiğini hiç bi miyorum. 

<Oğlum, 
Gönderdiğin parayı aldım. T e· Çocuğun fevkalade namuskô.r- İplik Çikrığı Yaptırılacaktır 

fekkür ederim. Anneni düşündü- lığından memnun olan Büyük 
ğünden dolayı Allah senden razı Frederik, onu okşar ve tunlan 
olsun! söyler: 

1 - VekA!etimiz<:e yapt!l"ılacak •ambalij dahil• 3,050 aded iplik çıknih 
kapalı zarf usı·Ule elt\iltmeye '\ı:onulmu$tur 

2 - 3,050 a...,d çıkniın .a.-.balaJ dahil· tahmin edilen bedeli 30,500 
liradır. Annen> - Hiç taşırma, korkma! Bu 

3 - Muvakkat teminat 22871.c l\radır. Büyük Frederik mektubdan paranın hepsi senindir. Cenr-bı 
çok müteessir olur Kesesinden bir Hak bazı kere ihsanlannı bize U· 

avuç altın çıkarır ve yavaşça, u- vurlc.en liitfeder. Hele ihsana nail 
yumakta olan gene uşa~ının c.-bi- ~lacak.ların kalblerini iyice bilirse. 
ne koyar. Odasına çekildikten son Bu parayı hemen annene gönd~r. 
ra çıngırağı çok ıert çalar. Ni· J\1uhaklc.ak onun paraya ihtiyacı 
hayet çocuk uyanır ve korka kor- vardır. Ve ona şu müjdeyi de 
ka Kralın odasına girer. Kral gü- ver: Bundan sonra hem ona, hem 

Yalnız bir le.işi unutuluyor: Her 
halde unutulmuyor, unutamıyo

ruz: fakat çağırmıyoruz. Balkan 
oyunlarının en muvaffak atleti, 
Türk atletlerinin topyeklın rö
vanşını almış olan genci götürmi· 
yoruz. Bir futbol maçında fena 
bir hareket yaptı diye. 

4 - Çıkrıklar rertnamede yösterildi~ üzere imalat yerinde teslim 
edilecektir. 

5 - İhale 6·'11941 pa:ı'Jlrtesi ~Ü saat 15 te Ankarada İktısad Vek.iletinde 
müteşekkil Komisyonda vapılacakbr. Talihlerin mezkO..r «Ün ve ~aate kadar 
teminatlarını yatırmaları ve 2490 sayı'-' kanunun 32 ncl madde!l mucibince 
tanzim edecE"kleri zarfları t ksiltme saat~ıı::ıden bir saat evveline kadar Komis:-

lerek ona sorar: de sana bakacağım J. 

1 BUNDAN' 

Onun Balkan oyunlarında ka
zandığı muvaffakiyetin aadece 
şampiyonluklar olmadığını biz bi
liriz. Türk atletizm takımının mu
vaffakiycte nasıl suaamıo olduğu
nu, bu zaferi kazanmak isteyip de 
becerememenin ne olduğunu biz 
biliriz. 

yona tevdi ebneleri Hl.zımdıı 

6 - Bu hususa müteallik "3-rtnameler İktı!J&d Vekileti Sanayi Umum 
Müdürlü~ü Küçük Snn'atlı:ı.r Şııbt-!'lile İstanbul ve İzmir Mınlaka İktıs:vt Mü
dürlüklerinden 152.!S kuruş bedel mukabilinde temin edilebilir. ·8102• (11844) 

$U NDAN U. Miidürliii:ün~ ( . 
Devlet Demirvolları 1. 

~ 

Ayakları sıcak lulmak ]arıdır. 

• için kolay bir usul 
Kı~ mevsiminde muhakkak a

yaklar aıcak tutulmalıdır. Ayak
ların soğuk olması bir çok has.
talıklara sebebiyet verir. Gerçi 
yün çorab ayaklan ısıhrsa da 

«A> resminde görüldüğü üze
re yere bir gazete aeriniz. ÜT.rri
ne basınız ve ayağınızın ölçüsünü 
alınız. Gazete on iki tabaka, ya
ni on ilc.i tek aahife olmalıdır. 
lste<"eniz daha az tabaka kulla
nabilirsiniz. Bunlan güzelce ke
sir.iz. 

cB> resminde görüldüğü üzere 
geniş dikiş ile tutturunuz. 

Bir futbol maçında cTos• vur
du diye resmi bir alakasızlık gO
ren, fakat halkın indindeki aem
patisinden zerre kadar kaybetme
mit olan bu atletin mağdurİ}eti· 
ni de gene biz anlıyoruz. Ona dün 
rasgeldim i cNe yapıyoraun ') > de
dim. Tebessüm ederek yuzume 
baktı ve <hiç> dedi ceşolmanla
rımı devıiriyor, çivilileri le.aldırı
yorum>. Sonra Uludağa çıkan 
çocuklardan bahsetti: •Rıza, 
Muzaffer Uludağa çıkıyorlarmış> 
dedi. cSen gitmiyor mu:sun} > 
diyecek oldum, fakat birden işin 
nezaketini idrak ederek sustum. 

f 

: l 
~, 

/,. 

' 
( 

l -Gt 
ıimdi hem ıağlam yün çorab çok 
güç bulunuyor, hem çok pahalı 
ıatılıyor. 

Sizlere daimi surette ayakları
nızın aıcak tutulması için çok ba
sit ve çok ucuz bir usul öğrete· 
ceğiz. Bu usulün İptidai maddesi 
her evde mebzulen bulunan ga
zete kağıdı ile ulak fanila parça-

Sonra cC> resminde görüldü
ğü üzere bu ayak formasının her 
ik\ tarafını fanile ile kaplayınız. 
Fanile gazete kalıbını hiç olmaz
sa bir buçuk ıantim kadar llŞ11\'8.· 
lıdır. Bu aşan fanila kısımlarını 
evveli i~neler ile tutturarak son
radan da i~ne ile dikerek tamam 
layıruz. Mükemmel birer fotin 
alh elde etmiş olursunuz. Bu sa
yede ayaklarınız hiç üşüm"z. 

Japonlar, 
larına karşı 

ilin elliler 
Japonyanın tesisinin 2600 ün

cü senesi, geçenlerde büyük me
ra"imle tes'id edilmiştir. Bu yıl
dönümü münasebetile Japonya
da ~cnebi adetlerine karşı ~iddt!t
li bir mücadele açılmıştır. Kadın
lar bu harek•tİn bMında bulun
maktadırlar. Bir çok Japon ka
dınları, dudak bovası kul11\.nma
ma2a karar vermitılerdir. Sinema 
yı1dı7.lan, stüdvo haricinde. du
dak bnyası kullanmamağa ahdet 
miotlerdir. Kadın vatanpervf'!rleri• 
ce~1iv~ti propaS?andacılan büvük 
şehirlerin ı.okaklarını dolaı,makta. 
ve fazla ,ık bir kadına ra•ı?•ldik-
1eri vakit on1t, imoaratorluii:un 
geçirmekte oldu«u buhranlı za
manlara uygun bir elbise giyme· 
ııini tenbih etmektedirler.· 

Tüccarlar için ıöyle bir yasak 
konulmuştur: 

Susmak, ona, ıen a:itmiyor mu
ıun dememek, çok garib, çok gay 
ritabii idi. Geçenlerde bütün at
letleri kış idmanlanna davet edet· 
ken onu da ettik. Bu davet mek
tubuna imzaıını koyan zat, aynı 
zamanda ceza heyetinde aza idi. 
Bazı arkada§lar hayret ettiler. Bu 
ne perhiz, bu ne li.hana turıuıu 
dediler. Ben biraz gafi18ne ola
cak cOna karıı yapılana herhal
de onlar da alı§amıyorlap dt
miştim. 

Onu idmanlara çağırmak tabii 
ise, çalışması lazımsa, diğer ar
kadaılarının faydalandığı bir spor 
hareketinden onun da istifade et
mesi pek tabii olacaktır. Türk at· 
letizminin yüzünü en çok güldü
ren, Türk takımına en İyi takım 
dedirten bu genci bu kadar da ih
mal etmiyelim artık. 

Füruzan T EKiL 

ABONE ŞARTLARt 
Türkiye lçln ı 

S avlık 
6 
Senelik 

270 
525 

1050 

İmtlyaJ: ahlbt •• ea,muha.rrtrl: 
Necib AD KUÇUll.A 

Umum neırtyatJ idare eden 
Yan t,ıerı MOdtlrll: 

Cemal Hakki SEi.EK 

Buıldııtı ver. 

cAlemıümul bir ıöhret ...• ta
biri kullanılmıyacaktır. Çünkü, 
Japonlar için Japonyadan baıka 
bir alem yoktur. \. Cumhurlvet Matbaası 

91-t harbindeki şeker kıtlığını hatırlayalım da, bugünkü ~ker 
fabrikalarımııı kurduranlara minnettar olahm ... 

Bu feker bolluğunda bol bol 
H A C 1 B E K İ R Sekeri Yiyelim. 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Bahçekapı - BeyoJlu - Karaköy ... Kadıköy - 1\-Tısır (Kahire) 

MEYYALi NUCA 

Meraklı zabıta romanı : 9 ı 
Bu kiktdın pembe olması, beni şüp

helenclirdi. O sebeble bu tecrübeyi 
yaptım. Vah vah ... Ben cİJ>f'k Ma!"ke
liler• in daha parlak uruller kull&n.
dıkl-arını zannederdim. İşte bu tah-

• 
lpelı. Maslıeliler 

Cetesi 
..> 

Nakleden: H. MÜNİR 
•Sevcili Con! 
.. Senin tekrar hapl~haneden çıktığı ... 

nı uÇrendiğime pek memnunum. Ar· 
tık ürnid ederim .ki, bütün bu fecrü· 
bcferden kafi derecede den almı.ş, us
Janmı!JS.ındır. &ni tekrar .ıömıek is
ten;en, tekrar buluşabilir, eski ha,~a
tımıza devam edebiliriz. Fakat .;tık 
fena hayattan el (ekecejine dair ba
na teminat veremeuen ve bunu da fi· 
len i.~pat edemezsen, maalesef uyu~-

• 

vermittir. Bu kadınla tekrar buluşa
cak mııın Makrey! (Sonra birdenbi
re fiiesi ertleşerek} Hem bana söyle 
bakayım: Bu mektubu kim verdi? 

Makrey gülüm~eyerek: 
- Belki tahmin edebilinin. dedi. 
Ganter, bu esnada şöminenin yanı-

na doiru yürüyerek: 
- Belki, decü. Ben, hayatı:nda bir 

çok 'eyler tahmin ettim. Hem iyi tah
min eltim! Şimdi de tahmin ediyo
rum ki, bu ~ktubda göze (,,arpan s:ı-

1\feri.. t.ıriar&n ba a bir incelik. bir gizli 
Ganter mektubu bitirdikt.en sonra: mana daha ardır. (Ateşe ekilerek 
- Zavallı kadıncağız, dedi. Seni elindeki pembe mektub kaıtıdını sı-

1ı.hıhı hal etmej:e çalışıvor. İşte kadın-ı ca~a tuttu. Bu esnada mekhıbun ~a
ların bu hüsn~ niyetidir ki, yaıı.adtA:ı- tırhırı arasında yeniden ıatırlar belir
nuz hayata bır parça tad ve kıymet meğe baıladı.) 

minimde yanılıyormuşum. 

ltüfettiş Ganter bundan sonra mek
tubu, Veyd·in önüne kovdu. 

Veyd, eski &alırlar arasında beliren 
yeni satırları okumaita başladı: 

.. Komden mahaUe!iiinde ıece ~aat 

birde seni bekleyecek olan otomflbi.lc 
bin ve Şeridan müc:evherat ma(azn
sına doğru yollan! Yolda sana taban
ca ve ipek ma!Ske verilcceldir, Sual 
sorma... Ne talimat veriliyorta onu 
yerine 1tetir. Tabancayı, ancak ve an
cak icab ettiji zaman kullan. Fakat 
lcah ettiği ıaman kullanmakta .,ıa 
ten-ddüd etme!. 

ltlüfettiş Ganter: 
- Anlaşıldı, dedi. Seridan'ı soya

ceklar ... 

Müfettiş Veyd: 
- Hem de yann ak.fam, (Makrey'e 

dönerek) Sen tabif bir şeycik bilmi
yorsun. değil mi biı;are masum! .. Bir 
tevcikler hatırlamıyorsun'!. 

Makrey bir cevab vermiyor; yalnız 

kendi kendine ısöyleniyordu. 
Ganler kıs kıs gülerek: 
- Daima polis kabahati! değil mi 

Muhammen bedeli 40237 lira olan 76 kalem muhtelif elektrik malzemesi 
24. "1/941 cuma p;ünü aaat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binaa:ında 
salın ahnacaktır. 

Bu işe pirmek istiyenlerin (3017,78) liralık muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve teklifierini ayni gün saat 14 e kadar Komis
yon ReistiRine vermc:lerl lizımdır. 

Şarblameler (200} kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (12022) -Muhammen bedeli (13950} lira olan (150) aded lokomotif kaz.anlarını yı
kamak için beheri 10 metre boyunda 35 X 53 eb'adında 18.stik hortum (13/ 
1 11941 pazartesi günü saat (15.30) on beş otuzda Haydarpaş.ada Gar binası 
dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usul1ıe satın alınacaktır. 

Bu işe girmek İ!ltiyenlerin (1046) lira (25} kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi z:ı.rflarını ayni ıtün saat 
(14,30) on dört buçuJta kadar Komisyon Reisliğine veı:meleri lizımdır. 

Bu işe ııid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (12144) 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten oonn ııünde ü'ç defa muntuamaıı 

di•ler!nizl fırçalayum. 

San'atkar işçi aranıyor 
Oevlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Eskişehir ve Sıvas eer atelyelerindc çalıştırılmak Uzere muhtelif derece

lerde tesviyeci, tornacı. {re:ı:ecı, kaynakçı, kazancı, boyacı, dökmeci, d~mircl, 
sustacı ile birinci sınıf marangoza ihhyac vardır. MatlO.b evsnfta olanlar im
tihanda göı.terecekleri liyakat derecelerine ,;öre tavzif edileceklerdir. Talih
lerin bulundukları mıntakalardaki işletme müdürlüklerine, Eskişehir ve Sı
vasta atelyeler müdürlüklerine ve Ankarada da cer dairesine müracaatleri 
"-.in olunur. (8612-11783) 
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SAYIN DOKTOR ve 
ECZACILARIMIZA 

EPHEDRİNE "ARSAN,! 
Tebletleri Piyasaya Çıkarıldı. 

Tabletler 0,05 (Ephedrine Chlorh.) ı havi olup kolnyea İki}·e ve 
ve dörde bölünebilir eekilde hazırlanmışhr. 20 tablet tübüniln halka 

satış liatı 50 kuruştur. 

Karaköy Eczanesi Müstahzarat Uboratuarı 

HÜSNÜ ARSAN, İSTANBUL 

lı-1akrey? dedi. Senin gibiler dalma bu 
kanaattedir zaten. (Sonra birdenbire şu 
teklifte bulundu:) Bana kalırsa, MiJk
rey'i bir müddet için vazifesinden alı
koyalım ...• ipek Maskeliler• i, planla
rını değiştirmeğe mecbur edecek bir 
ispiyonlama hiç işimize gelmez. 
Müfettiş Veyd, tekrar mektuba bak

tı. Sonradan beliren satırlar, şimdi ya
vaş y'avaş gözden kayboluyordu .• Bir 
müddet sonra hiç okunıneı bir hale 

.geldi. 
Müfettiş Ganter de ayni şeye dikkat 

ediyordu; iı.ahat verdi: 
- Ben bu eizli satırlar işini, Harbi 

Umumide öğrendim. Alman casu~ltırın ... 
don ... Böyle pembe kağıdlarrı Kobalt 
Klorid mahlülile yazılar yazıyorlar. Kil 
ğıdı hararete gösterdiğiniz zaman satır
lar beliriyor. Fakat soğum~ğa başla

yınca g~zden kayboluyor. Sür'atle oku
mak ]Azım... (Sonra tavrını dcği~tire

rek) Veyd!.. Şu dnkika, .İpek ~1:ı.~ke
liler• e, ilk defa olarak çok. JM'k çok 
yakınlaştığımız dakikadır. Yarın gece 
bu saatte, belki de yüzyüzc geleceğiz. 

Müfettiş Veyd onu tasdik etti. 
Masasının üzerindeki ıili ç<ıldı. İçe

riye kfitibi J'İrdi. Müfettiş Veyd: 
- Bana iki memur gönder, dedi. 
Az sonra gelen iki memura Veyd, 

şu talimatı veriyo;rdu: 

- ~iakrey'i aşağıya alın ve kendisi
ne misafirim.iz imiş gibi bakın ... 1.1ak
rey, mevkuf değildir, anlıyor musunuı: .. 
Kendisinin de bize herhangi bir zah
met vereceğini zannetmiyorum... Ne 
dersin Makrey? 

Makrey'in ağzını bıçak açınıyordu. 
Müfettiş Veyd devam etti: 

- Bana kalırsa, uslu uslu otur. Çün
kü geçenlerde böyle senin gibi bir zi
yaretçimiz gelmişti. Kendisirıe 18zım ge 
len itibarı gösterdik. Ayrıca, bizi rahat
sız etmemesini de tenbih etmişlik. Sö
ı.i.imüzü dinlemedi. Fakat şunu da söy
liyeyim ki, 1:>u tedbirsiıllğine pek çok 
pişman oldu ... Nasılsa ayağı kayıp düş
müş, çenesile kaburga kemik!erinden 
dOrt tanesi kırılmış! 

Makrey, dışarı çıktı. 

* 1 Dr. Viktor Kon'un, kendine göre lti-
yadları vardı. Mesela kuğu kuşlarına 

yem vermekten hotlanırdı. O sabah da, 
gene, büyük parkın kuğular havuzu 
.kenilrında durmuş, uzun boyunlarını 
zarif hareketlerle oynatan beyaz kuşla
rı beslemekle meşguldü. 

Bu sırada kısa boylu bir adam yak
laştı ve sessizce Dr. Kon'u seyretme~e 
başladı. 

Süslü bir arabayla sarışın bir bebek 
dolaştıran ortayaşlı bir kadın ıeçiyor· 

L+1 

Aded Liralık Ura 

l 1000 -ıooo..-

3 1000 -3000..-

ı 750 -1500..-

• 500 -ZOGO.-

• 25t -2000..-

ll5 100 -ssoo..-
80 50 -cooe..-

300 ıt -8000.-

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

talihinizi de denemif olursunuz. 
lteşldeler. • Sttbat Z nı..,,.. , , Knmbarolı ve. lrnmbaram besab• 

1 Aiusfos. · 3 İJdnrUenin lannda en u 50 lira11 bula• 
tarlhlerlndo nDılır. nanlar ltur'ıve dalıll edillrler. 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş yüz kuruşluklarin tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gümü, yüz kuru$1uk1arın yerine gümiit bir liralıklar darp ve plyasal'9 

klfi miktarda çıkarı.lıruo olduğundan ııümilt yüz kuruşlukların 31 iltinci.kinuı> 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldınlması karar1afbrılınışbr. r.t 

Gümüş yÜz kuruşluklar 1 f\lbat 941 tarihinden itibaren arbk teda""" 
ebniyecek ve ancak yalnız Malsandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası. f\J. .. 
belerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunlan Malsandıklarile CuOl'" 
huriyet Merkez Bankası tubelerlnde tebdil ettirmeleri ııan olunur. 

1 ' 

~~~~~~~ 
~~ '. ·.,, . . :·· '.· · • .. 111111, · · ·. · ... • •· ...... : S::sı:: ~ •· . ·' . ' . ' . ·'· ' .,,,...~ ....... :. .. •il· ' • •. · .• :~·:'.·',·:i~ 

'". · Memleketimizin sevimli Jez - ·Ş~ntarii .; 
.· İBHJl.Hİ:\l ()ZG· i::'H~ · ·. · . ~ . 

··· . . tarafından )'eni okunan ~ . · ...... : ~ 

: .. 'No.210405 AH O BALALAYKA -Tango '··.·~ .•. "',. 
~ .. , .. . . GÜN GOL GiBi SOLUNCA-Tango •,·;· 

• • "
0

•
27 

.... ;~~:o~{~,;::~•~•.~:.~: '·~ 
.: Müzik : Fehmi Ege . · · · . ~ 

~ ···. ODEON . ~ 
:c . . . PLAKLARINDA DiNLEYiNiZ . . . . . ~ 
~""""""""' /"'#~ ~ 

El\ll.AK B ÜROSU 
Alım, Satım, İcar mukaveleleri için en seri iş istiyenler, İstanbul 

Yenipostane karşısı Hekim çık.maz.ında 1 No.h Büroda. 
Bir tf'Crübe kAfidir. Teminatlı it yapılır. • 

du. Geçerken durdu: 
- Kuğular, adeta sizi tanıyorlar gibi, 

diyerek aşinalıkta bulundu. 
Doktor gülümseyerek cevab verdi: 
- Artık tanımazlarsa ayıbl. .. Ne ka

dar zamandır kendilerine arkadatlık e
dıyorum .. 
Ortayaşlı kadın, bu kısa görüşmeden 

sonra, yoluna devam etti. 

Kısa boylu adam onun uzaklaşma
sı.nı bekledikten sonra doktora yana•
tı ve: 

- Her şey yolunda mı efendim? 
dedi. 

Doktor cevab verdi: 
- Evet .. herşey yolunda. (Ve elini 

ct>bine sokarak bir anahtar çıkardı) Bu 
anahtar arka kapıyı açar. Arka taraf
ta üç kapı vardır, Birisi yazıhaneye gi
der; diğeri mahzene iner. Üçüncü ka
pı, tam köşededir; siz o kapıdan gire
ceksiniz. 
Kısa boylu adam: 

- Başüstüne efendim, dedi. Tehlike 
zilleri hakkında da tedbir aldınız mı? 

- Arkadaşlardan Keyn, onun icabı
na bakacak. Devriye policıi saat 1,12 de 
geçecek; sonra bir kere de 3,16 da ge
çecektir. Siz tam saat 1,20 de orada bu
lunmahs1nız. İçeriye girdiğiniz ıaman, 
yalnuı büyük kasadaki mücevherleri a-

lırııruz. Bunlar, henüz işlenmeml~ bit' 
takım ktymeill taşlardır. Fakat rnüe5" 

aesedeki taşların en kıymetlisidir. 
Kısa boylu adam, anahtan aldı "°' 

doktoru aelimlayarak çekildi, 
Ağacların arkasından bir çift kurŞ\l' 

ni göz,, kısa boylu adamın doktor!a k 0 .. 

nuşup uı.aklaştıılını sıördü. Kurşuni ı;:;;:ıı 
lü adam, kendi kendine düşüruneğ;e b:•t 
ladı: cAcaba, diyordu. Sidney'in dok: .. 
torla işi ne!? ... • 

Bu esnada doktor havuzun başındB11 
ayrıldı. Kurşuni gözlü adamın buh.ırı .. 
duğu ağaclara doğru yürümeğe baŞ ... 
!adı. 

Kurşuni: gözlü adam sür'atle ortaıd3Jl 
kayboldu. 

Ve ilk iş olarak, bir telefon kulÜ"" 
besine gitti. Bir numara çevirdi. 

Telefon zili çaldığı zaman Eva Jl,far .. 
lav pencere kenarında duruyor, meV'" 
~imin güzelliğini seyrediyordu. 

Zilin uzun uzun çalmasına meydart 
bırakmadan derhal telefonun ba.şın'
kottu: 

- Alo? ... Ah, Sen misin Koliruı? FA-'" 
kat güpe gündüz ortalıkta işin ne?·· 
Sana kaç defa, gündüz vakti dola~nıB 
demedim mi? .. Niçin ihtiyatsızlık edi
yorsunuz? 

IArkw var) 

R 


