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Berlin, 18 (A.A.) - MarP.şal 
Pctain ve büyük elçi Ott.:> Abetz, 
dün Vichy'de yalnız olarak iki 
buçuk saat süren bir göriışmecte 
bulunmuşlardır. Müteakıben tç
timaa Lava! de davet olunmuş ve 
gorüşme yarım saat cfa!1a sürmüş
tür Mareşal Petain bu müla
kattan sonra Abetz .;;erefine bir 
öğle ziyafeti vennişÜr 

'bndi artık İtalyan matbuatında 
!ıı&utereyi Akdenizden çıkarmak 
lııiumundan bahsedildiğini gör
'ıüyoruz. BilAkis İtalyan gazete
leri, bUyUk imparatorluk hulyası
'- arbk veda etmek l~zım geldl
tlru anlanuıı görünüyorlar. Mih
~trcller için artık İngiltereyi Ak
Cenizden çıkarmak, Afrikayı işgal 
'derele., Avrupaya bağlamak hul
>aıarı tamameıı nihayet bulmuıı-
"1-, 

talyanlara karşı Arnavutluk-
ta Yunan ve Mısırda İngi

b.vvctlerinin kazandıkları ve 
makta oldukları zaferin e
iyet ve şümulünü anlamak 

ınihvercilerin Akdeniz hak
aki planlarını hatırlamak 
dır. 
bahara doğru Almanya, 

liı. adalarına asker çıkaramı
ğı.na kanaat getirince, uzun 
ek bir harbe göre Avrupa

~anize etmek ve harp saha
Garptan Akdenize naklet
mecburiyetini duymuştu. 

\>rupayı organize etmek için, 
pa kıtasmın İngiliz abloka
n masuniyetini temin et
lAzımdı. Bunun için de bir 

ftan Sovyetlerin müzahere
temin etmek, diğer taraftan 
ikayı işgal etmek icap cdi
du. Zaten İngiltereyi adala

n kovmak mümkün olma
f mparatorluğunu parça

suretile mağlup etmek bir 
ret halini almıştı. Zaten kış 
~frika ve Akdenizde harbe 

it bir mevsimdi. Binaena
İngiltere üzerinde hava ta

' larına devam etmekle bera-
harp sahasını Akdenize ve 
aya intikal ettirmek lazım-

"şünülen plan da şuydu: Al
Ya İspanya ve Fransayı kan
ak, İtalya da tehdit ile Yu

lıtanı boyun ej?meğe mecbur 
ekti. bu suretle mihverciler 
ı Akdenizde İspanya ve 
ız üslerinden. Şarki Akde
de Yunan üslerinden isti

edecekler. sonra da Mısır
~aradan, Akdenizde havadan 
denizden müşterek bir taar-

İngiltereyi Akdenizden çı
ıva teşebbüs edeceklerdi. 

!\kat bu plan tahakkuk etme
~lrnanya, Fransa ve İspanya
aınamen kandıramadı. Bal-
devletlerini de yeni nizRma 
ıva muvaffak olamadı. İtal

l'unanistanda başını kayaya 
. İtalyan ordusunun Yuna-

nda mağllıbiyeti, mihverci
harp talihlerinin tersine 

üğünü ~österen ilk başlan
. İlk İtalyan mağlubiye
Tarantodaki İngiliz deniz 
• onu da Mısırdaki İngiliz 

affakıyeti takip etti. Alman
~alkanlarda tazyik yapmak
\'azgecmiye mecbur oldu. 

,~va ve Fransa üslerinden 
:-;\de projesi de unutuldu. 
IJ suretle mihvercilerin Ak
l plinlan suya düşmüş oldu. 

* * irndi artık İtalyan matbu
atında İngiltereyi Akdeniz-

, ~karmak luzumundan bah
di~ini ~örmüyoruz. Bilıikis 

)an ~azeteleri, büyük impa
tluk hulyasına artık veda 
it lazım geldiğini anlamış 

~ 'lüyorlar. 
lhverciler için artık İngilte
Akdenizden cık rmak. Af. 

1!J is_sıal ederek. A vrupaya 
"'rnak hulyalrm tama en ni

Mısırdaki harekat esnasında büy ük faaliyet gösteren lnciliz tayy arelerinden biı' kaçı 

İmralıda çahşan mah kumlardan bir kaçı 

Ankara, 18 (TAN) - Nafia ve !erden çok iyi neticeler almmış
Adlive Vekaletleri, bütün mah- hr. Bu itibarla, bu işin daha u
kumlan devletin nafia islerinde mumi bir şekle ifrağ} ve biitün 
çalıştırmak için bir müddetten- mahkumlara tesmili icin faali
bcri yaptıklan hazırlıkları ik- vPte geçilmiştir. Mahklımlardan 
mal etmişlerdir. hüsnü hal sahibi olanlarla be-

Talimatname esaslarma göre. dence çalısmıva mani halleri bu· 
fmralı, Havza Karabiik İspar- 1unm~lar ını'rrlaetti v~ hunla,. 
ta ve. Ankaracfa mnhkfımların Nafia Vckalr>th,in könrii sost> 
yapmakta oldukları muhtelif iş- (Sonu; Sn 5: Sü 5J 

Berlin teminat istemişi 
Nevyork, 18 ıA.A.> - Nev

York Times,. gazetetsinin Berne 
muhabirine göre. MareSAJ Petaın 
ile görüştükten sonra LJ\vaJ diın 
akşam meçhul bir semte hare
ket etmiştir. Bazılanna göre La
va! ~eceyi kendi şatosımd~ ve 
muhaftzlann nezareti altında ııe
cirmiştir Alman mahfillP.rinrif'n 
haber alındığına göre, Laval'in 
başladığı sivPsPtin tt>rkerlilmıye-

(Sonu; Sa 5: Sü 6 ' 

Lordlar Kamarasmda 

Mısırdaki Harekat 

• • • 
lngılızler 
''Bardia,, yı 
da Tazyika 
Başladılar 

Bardia ile Tobruk 

Arasmda Ricat Eden 
Kıtaat Bombalandı 

Sulh imkanları Kahire. 18 <A.A.> - aardia 
etrafında çok şiddetli muhare
beleı cereyan etme'ktedir 1nailil 
motorlü ileri kolları, çölde ken
~ilt>rine biı yol açtıktan sonra, 
Ibar:füı limanı etrafındaki mü
dafaa tertibatına karşı şiddetli 
bir hücuma kalkmışlardır. İngi-

Etrafında Bir 
Müzakere Oldu 

Ml"lletl erı"n lst"ıkla" ller'ın"ı liz piyadesinin ileri kuvvetleri, 
motörlü cüzütamları takip et-
mektedir İaşe kamyonlan. düm 

Askeri Vaziyet 

BÜTÜN iT AL YAN 
TA YY ARELERI 

TRABLUSGARPTE 
Blngı.zi çöllerJnde dündenberl 

vatınıyı. başlıyan şiddetli yağ
murlar. İngiliz ileri hareketini 
bir parça gev&etmlştir. Diğer ta
ra~n. İtalyan umumi ordu ka· 
rargAhının, elde mevcut bUtün 
tayyarelerin Şimali Afrika cep
hesine sevkini emrettiği anlaşı
lıyor. Bütün bunlara rağmen, 
Binıtazı toprağı içinde Uç mi.ıhlm 
1 talyan istlhkAmını sUraUe zap
tetmiye muvaffak olan İngiliz 
lruvveUeri, Bardla lstlkametlne 
doğ'"U hücumlarına dün de de
vam etmişlerdir, Bu mevki, 
Triıblu!garp muharebesi zama
rund .. beri ttal7anlann eltnde 
bulunmaktadır. Bu itibarla se
ı;elerct" sarfedilen mesai netfce-

(Sonu; 5a 5 Sil 3 

Fas Hududunda 

Amerikamn Kararı 

• • 
lngıltereye 
Ödünç Bol 
Malzeme 
Yerilecek 

Roosevelt, "Malzeme 

Sevkıyatı Nehir Gibi 

Akacaktır .. Diyor 
VRşin,gton. 18 (A.A.) - Reisf· 

cürnhur Roosevelt. harp malze
TnP.Sinin 1ıretf olarak İngilter 
verllmesı plAnının ana hatlannı 
ıtazetecilere anlatmıştır. Reisi
ciimhurun izahatına nazaran. İn
ıziJ t.ereve vardım temin etmekle 
beraber Amerikanın da müda
faasını kuvvetlendirecek olan bu 
plan veni Parlamentoya 3 kanu
nurn.,ide tevdi olunacaktır. 

Britanyayı 

istila için Yeni 
Hazırhklar 

ltalyan Kıtaatı 
Tepedelenden 
de Çekiliyor 

T anımıyan Bir Sulh 
Kabul Edilmiyecektir 

~r: kıtalarma kadar JlClmekte- FranslZ ve lspanyol 
Şiddetli hava akınları • 

Amerika. fngilterenin ileride 
yapar.ağı siparisleri kabul edecek 
ve malze~enin imali bitti~i za
mRr. da bunlan İnı?iltereve iih'e
ti verecektir Harpten sonra fn
e;iltere bu malzemeyi iyi bir 
halde ise iade edecek. aksi tak
dirde vPrine venic::ini verecektir. 

ltalya Yıkılmadan 

Önce Büyük Bir Nazi 

Taarruzu Bekleniyor 
Vaşingtton, 18 (A.A.) - "Reu

ter,, lyi malumat alan mahfiller, 
Avrupadan gelen ma:uem haber
lere atfen, İtalyanın tamamen ın
hidamından evvel Hitler'in İngil
tereye karşı büyük mikyasta bir 
istila hareketi yapması ihtimal· 
lerinin mevcut olduğunu söyle
mektedir. Bu suretle, böyle bır 

(Sonu; Sa 5 Su 3 ı 

Himara Tahliye 
Edildi, Rodos ve 

Kahire, 18 cA.A.> - tn~liz Tahşıdatı Var 
Londra, 18 (A.A.) -- Dun Lort havı:ı kuvvetlerinin dün aksam-

lar kamarasında, Almanyanm oır ki tebliği Garp çölünde Tobruk ı Londra. 18 (A.A.) - "Tass .. A
sulh akdi ıçin yapabilcceğı her- il~ Bardin arasında bulunan düş- ıansı bildi~iyor: "New.s Chronic
hangi bir teşebbüsün bildirilmt!sl manın bütün tayyare meydan- le .. J:t:ı.zetesı. Fransız FasT hudud~ 
meselesi etrafında müzakere cc- ları İngiliz hava kuvvetleri tara- cıvnnnda İspanvol kıtaatı tahşıt 
reyan etmiştir. Meseleyi ortaya fından şiddetli hücumlara tabi edilmekte olduğunu yazmaktadır 

Draç Bombalandı koyan Buxton bilhassa demıştır tutulmuştur Bütün ~ün devriye Fransız Fasından gelen volcula-

1 

ki· avcı tayyarelerimiz mütemadi rın ifadesine göre. Fransızlar da 
Atina, 18 (A.A.) - Resmi \Tu- "Hitler pek ali bilir ki, Avru· taaruzlardla bulunmus1ardır oüyük askeri kuvvetler tahşit et. 

nan sözcüsü, dün akşam, askeri paya tahakküm için ellerınin SP.r- Derne'ye doğru ricat mektedirler 

Bu planın Amerikayı harbe 
dahr. kuvvetle süriiklivecek ma
hivette olup olmadığı suahne. 
Reisiciimhur kati olarak. "havrr, 
cf'val':ını vermistir. Roosevelt 
1nızılterenir P!i:Rsh malzemeyi te-

fSnnu: "" 5: SU 5J vaziyet hakkında ~u beyana?. ta best kalmasını isterse onu dinle· KRhirE".. 18 ıA.A.) _ "Tebliğ,, (Sonu; Sa 5. SU 
71 

bulunmuştur: yen bulunamaz. Ancak pek uzak Oü., Batı çölündeki şiddetli vağ- --------------------------
Yunanlılar İtalyanlara karşı olmayan bir atide ciddi teklifler murlar hava faalivetlerini mü-1 G Ö R Q Ş l E R . 

yeni muvaffakiyetler cld':? etmış- yapılması muhtemeldir. Son rıu- him surette tahdit etmiştir Bu-. • 
lerdir. İtalyanlar, Skivovıç'i.n şı- tuklar gösteriyor ki Almanlar ta- nunla beraber. İn$liliz tavvarele-ı .. ---···-··••••••••·--·---
mal ve şimali şarki tepE"lerincfen rafından sulh arzusu müstacel ri evvelki gece ve dün stündüz B b s+· ı 
atılmış ve büyük kayıplara du- bır mahiyet alabilir.,, Bardia'yi! taarruzda devam et- O 1 

(Sonu; Sa 5; Sü 4J Hükumet namına söz söyliyen mislerdir Sehir dışındaki bir 
Lort Snell demiştir ki: karargahta üç vangın çıkanl-

" Almanyanın daha harpten ev- mı~ ve pek eok miktarda naklive 

Memnu! 
SERTEL YAZAN: SABiHA 

Y • z· t M k. 1 • ve! yapmış olduğu Ingiltert' ıle vasıtaları da hasara uiratılmış-en ı ıraa a ıne erı lanla~?1~ t~_kliflerini tPkrar "debı- tır Yapılan keşif ucuşlan düş-
• lecegını gosteren emareler za- m'lntn Demeye doğru cekilmek- Kalabalıkça biı meclisti. Mecliste bulunanların bir çoğu ytlk· 

sek kültür sahibi insanlardı. Mevzu Rob Stildi. Boh Stilin 
en büyük düşmanı ilimle meşgul, muhterem bir zattı. Zeklsınm 
l\iitün incelili ile Boh Stille alay ediyordu. M •• b ı • 2 M • ı mar zaman ortatya rıkmı.,tır f'a- te olduğunu ızöstenniştir. Avcı U aya a 51 f! 1 n 1 y 0 n kat bu emareler. hükumf't tara- tayyarelerimiz Bardia ve Tobruk 

'3' fından ehemmiyetli bir mahıyet arasında ricat etmekte olan düş 

L 1 k T h 
• t A ı almamıştır man kıt&lannı mitralvöz ateşi• 1 a sısa yrı ıyor Lort Sn;~l. umumi harp şart- ne tutmuştur. Tayyarelerimiz 

lan meselesi hakkında şunu ha- dt>vrive gezerken. "Machi 200., 
Ankara. 18 (TAN) - Amerikac!an bir miktar daha ziraat tırlatmıştır ki, son seneler içinde tipinde bir ve "Cr. Rç ... tininde 

makinesı getirilebilmesi için Ziraat Vekaleti emrine iki milyon Almanya, Avr11pada <'ileri ser-, de diğer bir tayyareyi ateşler i-
lirava kadar tahsisat verilmesi hakkında hazırlanan Koordinas- (Sonu; Sa 5 Sü 2) cinde düşiiMT'lii~Jerrlir. Ba!i:ka bir 

--------------- (Sonu; Sa 5; Sil 1) 
yon kararnamesi Vekiller Heye-r::= 
tinin tasdikine arzedilmek üze- ı ~~~~~~~~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~ 
redir. Bu yıl içinde Amerikadan D E N /0 

ı 
~ctirilen bicer. döğer harman 

makinelerinden ve tarla sürmed 
e vazife p,ören bazı alat ı:e ed_e
vattan azami istifade temın edıl
miştir. Mevsimin biraz ilerlemiş 
olmasına ra~men, bircok mınta
kaJarda köylüler peşin para ve
rerek. bu makineleri tarlaların
da kullanabilmek için Ziraat 
Vekaletine vaki olan müracaat
larına devam etmektedirler. 
Yapılan hesaJ"'T r neticesinde, 

bu makineler, bu sene içinde me
vaddı müstaile. amortisman ve
sair masraflarını çıkarmıs bulun 
maktadırlar. Türk kövliisünün 
kalkınmasında bu makinelerin 
cok büyük rolü olaca~ını düşü
mm Vekalet. Relecek vıllarda da 
bu makinelerden peyderpey mü
bav:ta yapmak için şi{Jldiden tet

Bu sırada ev sahibinin 17-1 S ya,larında. Bob Stil kıyafetli 
çocuğu içeriye girdi. Sari bir tebessüm dudaklardan dudaklara 
yayıldı. Bob Stilin düşmanı. c;o<'uğa sordu: 

- Çok merak ediyorum. Bu Bob Stilin muhassenatı nedir! 
Çoc:uk fütunuz bir tavırla omuzlarını gerdi, nefsine itimat 

eden bir gururla başını dikti: 
- Efendim. dedi. BOb Stil de zaman uman insanlar tarafın· 

dan kabul edilen kıyafetlerden biridir Bunun üzerinde neden 
duruyonunuz? Benim pantalonum kısa ise. omuzlarım kalkık ise 
filrilyütilm sizinkine benzemiyorsa. sizi neden alakadar edivor? 
lnsanlann zekisını kıyafetleri mi tayin ediyor? Sizin muhafau 
kir zihniyetinize uymadıtı için. benim kahp ve kıyafetimle m~ 
gulaünüz. l\luharrirler de mevzu bulamadıkları zaman gelip ıelip 
benim kıyafetime takıhyorlar. 

Bob Stili alay mevzuu yapan zat gülümsedi: 
- Mantık doğru. lnsanlann zekisını elbette ki kıyafetleri 

tayin etmez. 
Dedi, fakat, itirazlannın sebebini izah etmedi. 
Eğer Bob Stil sadece bir kıyafet meselesi ise. bize acavfp rl

rilnen bu gence kızmıya hakkımız yoktur. Fakat Bob Stil. Ame
rikada bir aktörün kıyafetini taklit ettiği, bu taklit 7.arf ın içinde 
tamamen şahsiyetsiz bir mazruf ifade ettili içindir ki. alav mev
zuu olmuştur. Meseli. dünyanın her tarafında, hadiselel'in kes· 
kin c;arpıtmaaı seyrinde, her milletin ırençleri muavyen fikirlerin 
dilsüncelerin müdafaası peşinde koşarken kıyaft-tleri hi~ te bahic 
mevzuu. tenkit mevzuu olamaz. Fakat, inkılabı temsil .-ttil"ini 
iddilı eden ıenc;. bütün hldiselerln bu keskin c;nryn~masında val. 
nız bir kıyafetin müdafii kesilfrse. urftan ziyade mazrufla alila
dar oldutunu sövlemiye hak kazanırıs. 

~ bulmuştur. Ve bu 
\..~rciler ktsa büyük bir 
·"' eri hezimetle girmiş - kikler yapmakta ve hazırlıklar

Biıunwdeki aoa harekatı ve İDailb taarruzwnuı iltikametini gösteru harita 

Muharrirler mevzu bulamadıktan veya mevzul11nnı ~et-eme
dikleri zaman Bob Stile celip takılıyorlarsa acınacak hale düş
müşler demektir. Çocutun mantığına burada hak vermek lazım. 
Fakat mazrufu deliştlnnek ic;in zarfı de~idiren, bu sebeple Bob 
Stili meneden Maarifin de mi menını yoktur? da bulunmaktadır. 



Yazan: Alfred Fabre 

Muahedelere 
Rağmen Sigfrid 
Hattı Y apllmııtı 

Luce - Çeviren: Ulunay 

mani olmadan dahili teşkilatı 
kuvveden fule çıkartmıya teşeb
büs etti. Hepsi emniyetimiz için 
ayni gayretle uğraşıyorlardı. Fa
kat vakit olmadı. 1939 İlkbaharı 
~elmiş ve biz geç kalmıştık. Ye
niden kalkınma ile harp yarıı e
derken bız dayağı yedik. 

1939 martının on beıi. Bu katı 
dön ır. yeri demek olan Praıue'ın 
f ı 1 torihidir. Evvelce birçik sür
prizlere rağmen H1Uerln lhUrasına 
yine bir hudut tayin edllıyordu. 
Bu adam, Bawiera'daki hapisha
nesinden dUnyayn UAn eyledlil 
feyleri birer birer yapıyordu. Çok
tanbtti dUşmanlan beyanatını dal
•ın bir kulakla dinliyorlar, imza
ladı ı muahedelere şöyle bir ıöz 
leıd riyorlar, :fakat bir Tevrat ıt
bı Melnkanpf'nı okumakta devam 
ediyorlardı. 

* * Çekoalovakganın 

ifgalinden aonra : 
Solda Lord O.nsany konferansını ''erirken ''e sağda Lordun konferansını dinliTI"nlerden hir kiişe 

1 939 Martının on beşi. Bu 
kati donüm yerı demek o

lan Prague'ın işgal tarıh~dır. Ev
velce bir çok surprizlerc rağmen 
Hitler'in ihtirasına ~ene bir hu
dut tayin ediliyordu. "Bu adam 
Baviera'daki hapisanesinden dün-

L• F ı· t• r -, 
ıman aa ıye 1 Ekmek Fiyatı 2 

yaya ilin eylediji ,eyleri birer 
birer yapıyor,,. Çoktanberi diif
manlan beyanatını dalım bir ku-

Bir Kaç 
Misli Yükseldi 

Hariçten Yeni Mal 

Talepleri Al1ndı 
Tetrlkuına bat1adıtunız bu e- lakla dinliyorlar, iımaladıjı mu

,.., Franu Akademı.1 baamdan ahedelere fOyle bir ıöz pzdiri-
1'.dmond Jaloux'nun bu eMr bak- yorı.r, fakat, bir Tevrat gibi 
ILmda buı IÖılerlle baflı7or ve in- Mein Kampf'ıru okumakta devam Tuna nehrinin bazı yerlerinin 
ımam .. Hbep olarak .MaretaJ Pe- . donması ihracat piyasamızı e-
&ain'in zlkreıutı Uç noktayı tekrar edıyorlardı. hemmivetli bir surette alakadar 
ldl7or: "Dotum 7ok, lilAb 7ok, Bu kitapta mevcut olan mue- etmektedir. Tuna. harpten sonra 
müttefik 7ok.,, Muhterem akade- leler onlan korkutuyordu. Fakat mühim ihracat vollanmızdan bi-

=~·~u!."ın Uç== bkund~l rtnibaric~ekttılcre ~ rt haline geldi~ için, bur~daki 
...,.ın muharriri de kaildir Nlte- en ı e emnıye e zannedı- ıskelelerden istifade eden ıhra
kim dili. intıliar eden kısımda Av- yorlardı. Başka (fren) olmadığı cat.çılar. münakalat tamamen 
rupada patlıyacak felAkeUn yarat- içın Rasizm Alman ihtiraaına bir durmadan siparişleri yetiştirmek 
tıi• neyecanlı hava tasvır edıllrken had tayin edıyor gibı goriınüyor- üzere tertibat almıslardır. 
Fraıaanın bu bava içindeki ıA- du. Bu hududu tecavüz etmekle Birkaç aydanberi çok durgun
kaytlıgı tahlil ediliyor ve "muha- Hitler bütün dünyaya kartı bir i;ışan İstanbul limanındaki faa
samat 1939 da mı patlıyacak? Bu- t hd"t b 1 t liyct te son ~ünlerde, şimdiye ka 
na üantzıı mı sebep olacak? Bu e 1 U U U yaymış oluyordu. d h. . ... 1 · k'ld 
auallere ıünun bavadwne &öre, Eğer, Reich'e yedi milyon Çekleri ar ıç ıoru memış se ı e .. ve 

Kuruş Kadar 

Ucuzlatılabilecek 

Ticaret Vekaleti iaşe işle
rini de deruhte ettikten son
ra, bütün memlekete şamil 
hir ekmek tipi meselesini e
tiid etmek kararını almı$tır. 
Biitiin vilayetlerde ekmek 
çesnısı ve fiyatı etrafında 
tf"tkikler yapıJmıya ba~lan
ımştır. Naklive i leri daha 
rasvonel bir şekild~ tanzim e· 
dilecek olursa. ekmeğin bu
giinkii ~eo;nisi bo7tı1madan iki 
kurus kadar ucuzhyacaiı an
l:uıılmaktadır. 

'-----------' 
Münakalat Vekilinin 

Dünkü Tetkikleri 
klb aöyle klb böyle ceva verili- ilave edebilirse ya daha 1 he.~~n .nortJ?al zamanlann do~t 

Muh 'k uP k nn ne er mısıı nı!llbetınde artmıştır. Lı- M'. k la"t Vek'l' C d t K yor. a emeli kehane erın, e- yapmıyacaktı'> Bu cebir her türlü 1 td . b . t' .. l una a ı ı ev P. e-
fi1lerin de art.ık ehemmiyeti kal- ·· zak . · mnn ar aresı u vazıve ı on e- rım İncedayı dün ogle üzerı bır 
mı7or!,, demekle 11nır barbının mu ere~ı ~ete Uğrattı. İ- mek için ~nde se-kizer saat ça- motörle Haydarpaşaya geçert>k 
yarııttıtı endişe izah ediliyor. dar€: edebıleceğı muahede peşın lışms.k üzere üç ekip vücuda ~e- Devlet Demiryollan mudüriü-
Aımany• daha milli vabdetlnl olarak faydasız addolunuyordu. tirmiştir Bu suretle liman faa- ğimde akşam geç vakte kadl\l' 

;,apmam11. MıW vahdetini yapar- Zaten işin en muhım cihetı de bu- liy~ti hiç inkıtaa u4t'amadan her meşgul olmuş ve tetkikler yap
sa, hudutlarını tayin ederse, Fran- Ta!) olrnakl b be dah hu • e:iin 24 saat devam etmektedir. mıştır. 
a.ı ıtbı sakınle.-cekrnl:ı Bu Fren- a era r 8 susı a· k ·· d be · M · 

ı llldlr · a mahiyette neticeleri kaydetmek ır aç gun en rı. acımstan Münakalat Vekıli bu arada 
~ı:~~ıı!ır v~~eünl y:;S:, ~:: lazım geliyordu. İsvicre ye Çekoslovakvadan ~.al Haydarpaşadaki butiin tesis:ıtı, 
dudunu çWin" demektır. Fransada ve İngilterede "Mü- talepten artmışt~r. Yalnız d~n yeni yapılmakta olan kopriıyü 

Fakat bu hudut nereden nereye nih adamlan,, iktidar mevkiinde ru~~-yalille şehkredı~:zd.ent. 250 bın gezmiş ve bütün büroları doJa
1
sa-

~ uzanacak? Si,yaal ihtiraslara kaldılar Çek 1 k . 1. ıra !'.A ma sev ı mıs ır. r k e u la 1 .. .. .. t·· 
bir had tayini mümkün müdur? . . ..os ova y~nm •§ga ı INGİLTERE iLE MUAMELE a m m r r a goruşmuş ur. s-
Almanyarun çlzdiii hudut mılll onları müşkul ve ıarıp bır mev- letme müdürü Vekile ihtiyaçlar 
bh huduttan ziyade, bir tmpua- kide bıraktı. Yeniden boyun eğse- İn~iliz Ticaret Birliği, şehri- ve faaliyet hakkında geniş izahat 
to luk hudududur. Ve imparator- ler bundan her teYi kabule mü- mizde yeniden depolar tutmak- vermiştir. 

tadır. İngilizler. satın aldıklan c t luk hududunun Fr. anaa menafiine temayil olduklan çıkacaktı. Harp evdet Kerim ncedayı bu hu-
dokun ım da zil ı Umkün mallan bu depolarda stok olarak u a n çı mes m . taraftarlan belki başka turlu bır bulunduracaklardır İzmirden sa- sw:taki tetkikleri hakkmdR de-
mOdür? Burasını eserin mabadın- müzake ~-•-•-- haz lı bil miştir ki: 
de ötreneceliz. . re uııAaua ır YM ır- tın alınan malların bir kısmı da, 

l'abre ı.uce baılanaıçta, H!Ue- lerdı; .v~ böyle bir UZ!Yet NJC~ Basra yQlile lnl(iltereye sevke- .. _ Faaliyetimizin sıklet mer· 
rizm ile Fransız karaırterlnln ım- onlar ıç.m kabule ~yıındı; .ç~r.k~ (jHmektedir. kezini, en buyük merlcezlnimız· 
Uza.; edemiyecetıni ve bu idealin başka turlü yapamazlardı. Fakat Son jlilnlerde fngiltereden ya- den biri olan İstanbulun tahmil 
l'ransıı 11bl ihtiyar bir kavme u- Chamberlain, Daladier, Bonnet- pılan ithalita gelince, yemden ve tahlıye işleri teşkil etmekte-
7llJl\171catını llAv• ediyor. Ve nin lehlerine böyle bir hüküm 1.evha halinde teneke, nişadır, kö dır Bu işleri miıkemm\?l bir §e
Fransarun en acı dertlerinden biri kazanabilmeleri için harbetmele- sele ıelmiştir. Basra yolundan kilde organize etmek içın çalışı-
01!:; Wtaytlıiı 101le tasvire edi- rı lazımdı. Zaman geçtıkçe, fık1r- da 1100 kilo ham deri beklen- yoruz. Bu husustaki tetkiklerime 
"Kurı yenlklerile delik defik lerde yerleşen bır aıayeye tar.ıf- mektedir. devam ed.eceğim~"---

olmut koca bir bmanın içinde u,y- tarlik nihayet o gayeden ayrılma- Y 1•1 d L d D • 
ku ile yakaza arasmda uyuıuk bir yı intaç edebilir... Basra o 1 e e or unsany'nın 
halde oturuyoruz!" Chamberlain, Londrada talih;n 

Müellif bu llkaydlyl 7alnız si- kendisine arzeylediği ild tDriht Otobüs Getir tilecek Konferansı 
Wılanmakta ve ihtiyar Mareşalin yolun intihabında bihz tereddut 
aannettlil libi, yalnız bu Uç nok- etti tlk aksülamel dayatmak su
tadcl bulmu7or. Franıarun butiln retinde tecelli etti F · t umumi 
m~vazenesiz killuırtlnde de bu- efk • k . ·. aga 
1117or ve bUtUn bu ilmi tuebatı .... ~. Uvvetlı bır dalgası onu 
tahlilden sonra f6yle bitiri,yor: obur ıstiliamete doğru sürükledi: 

Aybaşından itibaren tramvay
lann hareket saatleri değışecek
tir Tramvay idaresi ihdası düşu 
nülen aktarma bileti ıle tek bı· 
le! hakkındaki raporunu bugürı· 
lerde Veküete gonderecektır. 

Şehrimizde bulunan maruf 
İngiliz muharrirlerinden Lort 
Dunsany dün 17,30 da Beyoğlu 
Halkevinde bir konfenms ver
mıştir. Konferansın mevzuunu 
Dram teşkil eyliyordu. 

Doktorlardan 
Şikayetler 

Çoğahyor 

Bir Hükumet Doktoru 

da Şikayet Edildi 
Son gtlnlerde doktor bulama

mak tan şikayetler nazarı dıkkati 
celbedecek kadar fazlalaşlllıştır. 

Sarıyer hiıkumet tabıbi dün 
sabah bir hastanın muayene ta· 
lebıni reddetmiş ve ke

0

ndisinın 
erken saatte taciz edilmemesmi 
söylemiştir. Vali, hidise He ala
kadar olarak emir vererek doktor 
hakkında tahkikat yapılmasını 
istemiştir. Derhal hadiseyi ıetk;k 
için Sıhhiye müdür muavini faa· 
liyete başlamıştır. 

Bir diğer vaka 
Diğer taraftan Ortakoyde Ca

vıtağa Cudibey sokaıt 43 nU'l'..la· 
rada oturan Hasan Konsoker de 
Ortaköyde doktor bulamadığın
dan şikayet etmektedir. isimleri 
matbaamızda mahfuz Ortakoyiü 
3 doktor benim otomobilim yok, 
ben kendim de doktora muhta
cım, ben otomobilsiz sokağa a
dım atamam diyerek hastayı mu
ayeneye gitmemişlerdir. Nihayet 
dığer genç bir dktor hast11 sahibı
nm gozyaşlanna ve çırpınmaları
na dayanamamış, gidip hastayı 
muayene ve çok basit bir teda\•I 
ile ölümden kurtarmıştır. 

Bu da bafka bir vaka 
Galata Arapcamiinde oturan 

Sıdıka Ergök evvelki gece bir
de.nbi~ hastalanmış, kıpırdana
cak halde olmadığı için hasta n~k 
liye otomobili ile derhaı hasta· 
neye kaldtnlması ıcap etmıştır. 
Polis tarafından Beyoğlu imdadı 
sıhhi merkezine yapılan müraca
ata bu mrekezde nobetçi olan 
Rüştü: 

- Bizim otomobillerimiz kaza 
vukuatına mahsustur. Hasta nak
ledemeyiz. Sabahı beklesinler. 
sabahleyin bir otomobil gönderi
riz cevabını vermiştir. 

Fakat hasta bu tavsiyeye uy2-
mamış, bir kaç saat sonra ölmüş
tur. Zabıta ve Mudd1aıumumilik 
te bunun üzerine tahkG<ata baş
lamıştır. 

"Franaa boyuna ıerilemekte, Sulhu kurtaran adam olmıyacak, 
kurumakta devam ederken, bu: hasmının mahiyetini belli etmek 
buna "terakki., diyonal için her leyi kabul edip sorı.ra o

nu mağlup eden mahir politikacı 
olacaktı. -2-

Şehrin uzak yerlerim birbmne Konf ta v·1ıı. p 
ba,,l ak 1 H b Yed erans ıu.yet, arti, Be- Almanyadan Getirilecek 

6 ayac o an ar ıye - ı- tediye ve Üniversite erkan ile şeh-
kule gibi doğru seferler ihdası rimizdeki İngı'liz kolonısı'nde .... ba- Mihanik ve Elektroteknik 
tasavvuru da bu arada Vekalete ·• 

1938 da Almanya bütün dö- lDEVAMl' VARl bildirilecektir. Fakat Amerıka- zı zevat bulunmUftur. Malzeme 
kümhane ocaklarına ateş saçtırır- dan yedek tramvay malzemesi te- Lort dram hakkındaki şahsi Ankara, 18 (A.A.) - Ticaret 
ten biz mesaiınizi yavaşlatıyoruz Silivri Felaketzedelerinin min edilmeden bu seferlerın ya- görüşünü beyan ederken hazan Vekaletinden teblil edilmıştir: 
ve servetimizi sağa sola dağıtı- Te•kkürü pılamıyacağı anlaşılmıştır. bir kelimenin bütün bir drall)ın 25-7wl940 tarihli Türkiye ile 
:voruz. Muahedelere rağmen ka- :ır- Geçen senenin bugunlerinde en kuvvetli çivisini teşkil edece- Almanya arasında ticari mübade-
pımızda Si~frid hattının inşası.na Maruz kaldıiımız feci feliket lstanbulda 267 tramvay strabası ğıni ileri sürmüş ve buna misal lelere mütedair hususi anlaşnıa-
milaaade edıyoruz, yapılıp bittı~- e911asında bize karşı • gösterilen çalışmış, halbuki bu sene 235 olarak ta Hamlet'in birinci per- run 3 numaralı lihikasındakı pis
ten sonra da .o~umuzla ona .hu- yüksek insani allka ve yardım, tramvay arabası işletilmtştir. ~2 <lesini zikretmiştir. Böyle olmak- fonun birinci grupuna dahil bu
eum ed~eıu:nızden bahsedıyc: tarihçe müsellem olan Türklüğün araba noksanile tehrin munaka- la beraber Lort dramda bi.ıtün lunan mihanik ve P.lektrotcknık 

Kasaplarda 
Et Fiyatf 
Çok Yüksek 

c.·~ . 19 - 12 - 940 

Meselesi 

Perakende Fiyatlar c aka bertaraf: ısta•b 
B. b" . . T ~ vesaiti nakliye derdJ. 

ı r ırım utmuyt.>r cısına zor katlanılır bir y~ 
. . .. . . lini almaktadır. Bunun ıçı 

. Et fıyatlarınd.akı vukselışı te.~-ı ki. bu mevzuu, dtinkü açık 
kık eden Beledıye İktısat Mu- t b · · d k" b 't d" J"h" b ··k r . b" .. k u umun ıçın e 1 ası 

ur Up;U .u. yu se ışın utun a- kapatmak istemiyorum. jo;pJI 
naa.tler. hı lafına anormal old ~_ğu , e aiti nakli ve buhranını, 1 
netıcC'sım• varmıı;tır Bunun uze- "ftl" b"t" ·t k ·ıcr' ,c b . d k 1. b. h çı ı u un a sı ın. 
rın.e e mu a~ese ı ır rapor a- hususi arabaların işledikleri 
zırıamış ve Fıvat Murakabe Ko- 1 d b"l 'ddetli · .. d · t' ınan nr a ı c, acısını şı 
mısvonuna gon ermış ır. h l' d h" t kteydf 

Hazırlanan rap0ra ırore fıyat sancı a ın c ıs.s~ ~e .-
tereffüü daha ziyade celeplı•rın ı nokt? ha.tırs gctırılırse, · 

l• . · tahdıtlerın , hu sancıvı ne 
ma Hırını pıvasava arzederten. tt d w k t' k ·ç d 
her cins ette kilo basına 15 ku- a~ ır ıgını es ırme gu 
ruş kar teminine kalkmalat'ın- dır sanırım. w e 
dan ileri gelmistir. Hayvan tıor- .w~s havatının hasladıgı. ~11 sasındaki canlı hayvan satışları tıgı s.~a.~lerdc so~akta h.~r 
'!ecen sene 18 Birincikanundııı şu lar goru, orla: kı; en a~ 
şekilde tesbit edilmiştir: vatnndaşlar bıle, msanlan 

Beyaz karaman 20. kızıl kara- illetine uğratan otohiisJ,.rde 
mırn 21 10. dağlıc 21 kıvırcık mno; Yanan ts>lco:ilf"rde. ve~a ti 
23,5 kuruş. BÜ sene yhıe avni kafeslerine dönen tram\•llY 
(Ünde beyaz karaman 28.30, kızıl ver hulahilmek irin, hirhi 
kar:ıman 28, dağlıç 31 .30, kıvır- havla7. hirer mektep tale ............. 
cık 30,30 kuruşa yükselmiştir. o;17Jıeil.- iti.;mek mf'<'buri 
Yine Belediyenin verdi~i mallı- kalmaktadırlar. Buna _.,..... 
mata RÖre l!ecen sene avni ıı?Ün- hPmen J.Pnimi7. hizi ,.,.,.,.,.. 
de perakende olarak karaman lik mf"Sa(eve eötiirect>k bir 
40, da~lıc 45. sığır da 40 kuruş taya hininth;e kadar. en .. 
üzerinden satılmıştır. Bu fiyatlar ııaat beklenu•ve. ve tit 
ı?eçen seneye nazaran 15 kurus mahkumuz Üstelik hu uıOI' 
fazb!dır Belediye bu on beş ku- A7Jlnh '"•lcl .. ,·iııf Pn .;onTn. bit 
ruşlıık tereffüü bile normal ad- ıııhnahilmf'k nİh"Unda. • 
detrr.iyor. Halbuki su rakamlar mi7le sadece döğiişmediğiıol' 
Beled\ve İktısat Müdürlü~nün hvnr. 
tetkiklerinin yanlış olduiunu l{Ös Gene unutulmaınn ki. 
terrrektedir. , İ7.dihamının, vP VA!utn kıt 

Ciinkü dün muhtelif arkadaş- ~nb1u·-'11iu piçlerden birisi i' 
lanmızın bizzat yaptıklan mü- tikllrdır: 
bay11alarda görülmüştür ki. ka- Dolmn!I \'AtHın fAksiler. 
ssaplArda karaman 65. daitlı<: 75 TA'ksimdt>n ıc,..,.ıtkn"'" 1 R" 1t 
kıvırcık 80 kuruşa satılmaktadır. nifmpn;n \•olun• rn\-tsm ltd 
Gecen seneki fiyatlara nazaran lımhr Hatta o kadar bullfl 
ise fark 15 kuruş dejtil, 25, 30 ıhr k; Hio: .. lcı>lr•o:ıt lm 7.A"""' 
kuruştur. rann1aT kendilerini karb 

Mtitefem1': 

iktisat Haftası 
Dün Sona Erdi 

fktısat haftası dün aksam so
na ermiştir. Bütün mekteplerde 
iktısat mevzuu üzerinde yazı mü 
sabakalan yaoılmıştır. Derece 
alacaklara, "Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu., tarafından 
bol miktarda yemiş hediye edi
lecektir 
YEJ.,QNCİ VAPURU YÜZ

DÜRÜLDÜ - Suların cereyanı
na kapılarak kayalara Carpma
mak için kaptanı tarafından am
barlıtnna su doldurlularak. Zon
~uldak limanında karaya otur
tular. üc bin tonluk Yelkenci va
pur.ı dün yüzdürülmüştür. Va
pur•m sulan kendi vesaiti tara
fından boşaltılmıştır. Gemi. dün 
satıt 14 ten itibaren kömür yük
'emiye başlamıstır. Buıöinlerde 
fstanbula ~lmis olacaktır. 
Yıne avni suretle karava otur

tulması düşünülen Sadık Zade
lerir. Kaplan vapurunda bu a
meliyeye lüzum s:ı;örülmemistir. 
VnP'!.11' kömür vükü ile İstanbula 
relme-k üzere Zo~ldak lima
nından aVTılmıstır. 
~ARONUN YENİ İDARE HE

YETİ - Son yapılan Baro inti
habında Baro idare heyeti asli 
lzab~ın2 Hüsevin Avni Kioer 
fsmail A,dh Aksak. Yusuf Ke
nan Antel, Celil Sait Bekez. 
Hamdi İpek, Sami Sırmalı. Yu
suf Ziya Karaca. Ekrem tlhami 
Kolen. Nüzhet Erk. Haydar Tü
reıün intihan edilıni$1.erdir. 

mAlcfadırlar. 
Bunun irintf;.,. ki. lmr?ib• 

U V"' r11l1t\o" ,ln1rfn1'1Jm1'"',W 

"""dimize de hir deva bu 
h,. lr ,,..,.i7.: 

8i7.İ k.-limPnin hel' ;ki 
'lile... f nH7ardstn kurla_.,....,. 
.,.,...,""' r,.lr+,.n ,,,,.u ...... tm1" 
roldan eelip eecmidiT! 

Üniversitede: 

Namık Kemal lh 

Cumartesi g;ilnü ö~led 
ra Ünıversite konferans 
da şair Namık Kemalin .1..ı.ıııa.ıı 
nı.in 100 üncü yılı mün 
merasim yapıta~aktır. M 
RPkto:- açacak. Üniversite 
sôrlerinden Nihat Tarları. 
ettin Fındıkçıoilu ve rrı 
fakültelerden talebeler 
Kemalin hayatı, eserleri, 
vattaki mevkii üzerinde 
malar vapacaklardır. Tal 
bir kısmı da şiirlerini ok 
lardır Maarif Vekaleti bfi 
kul.arda da Namık Kemal 
kında dersler verilmesini 
d~rlara bildirmiştir. O ~ 
tün mekteolerde Namık 
ltn rotograft sınıflara asıl __ _... •• 

Üniversitede vapılacak 
simden sonra. İnkılap 1l 
eidilecek. Namk Kemalin 
ri ve Namık Kemal hakk1 
ııhm kitaplarla tertip editdl 
qi acılacaktır. 

Fransada 150 nci do~ 
kuthnan büyük şair Lam 
- Türkler lehine ilk 
vapan Fransı'Z edibi olmdl ._.._ Yedek izahklara da Sıtkı Ku

ral. Hamdi Ö~e. Seref Duran 
~krem Özden seçilmi~erdir. -- ~ 

ruz. Takıp ettWmtz hedeflere bı· llicenaplıA-o... n.rlak bir sah;fe le işi biraz gu"çleunıc.•e de Ame- kısmı devlet daire ve müessese-
zi idi edecek vasıtalarla e~l aau. r- r·--'!r' hayatın mevzu etrafında döndü· 
bile im y· m ed daha ilave etmiştir. Bu ali ve rikadan Basra yolfle getirilmesi ğünü kabul etmekte ve U7.Un ler. ihtiyacına tahsis edilmıştır. ı1b T 1. ileri 0 be'Zf ~izd ~r:°i ksenıla en- kıymetli himayeden dolayı en mümkün gôrülen otobüslerle bu- Bu kısımdan mal getirtmek ie;n Meclisin Y 8ŞI ati ı 

vısile - Türlrivede de 
taziz edilecektir. -r 

Fındık Fiyafl 

Meriyete G 
milletle . ;fiks 

1 
e . at :ım derin minnettarlık ve şükranla- nun izalesine çalışılacaktır. Vali cümleleri bilhassa dramda mazur hususi firmalar tarafmrtan vaki Ankara; 18 (TAN) - Yılbaşı 

eniyer~i i ile ~esı vsie j 8d ~e nmızın arzına ictiaar eyleriz. bu hususta allkadarlarla sıkı te- görmektedir. Lort, Bernard Sha- talepler infaz edilemiyeceği cı- ve Kurban bayramı müna:ıebetı-
n n er eme Ye eır;.- Silivri kazazedeleri maslar yap~ ve şeh'r halkının wm ve Şekispr'den bahsettiktPn betle mezkur taleplerin bu su- le Büyük Millet Meclisfnm on 

A~panın mukadderatın~, rahat rahat gıdip aıelmesi ıçin sonr~ konferansına nıhayct ver- retle cevaplandırılmış telilkki e- gün kadar mesaisine fasıla vere-
lmilel bir teşri yahut ittı- naKanmmai mühim kararlar almıştır. mıştır. 'dileceği bildirilir. ceııH tahmin edilmektedir 

ak muvazeneleri Kfbi modası ~------------e-t--·~--~--~--~----~~----------~--------~~~~~~----~--------------------~----6--'~--~--------~ 
Ankara, 18 (A.A.) -

Vekaletınden tebliğ olun 
Koordınasyon heyetiniD 

63 sayılı kararlarına gore 
edilerek 16 Birincikanun 

y az kıt Adada oturan İı· de Anadolu ajansı 11 .. o:ı11taSJo:-; 

~iş uaullerle tayin ettirmek 
fltıyor. Sakın ••inl p karmal 

Hayat mlnasmı bize anlatmak 
tein maddi bir deiişiklik, daima 
.ta Y8' yaşıyan millette bir Aenç 
l1k llzundı. Fakat Fransa bunu 
it.ile iateınekte tereddüt ediyor. 
Yabancı bir kanaatten mülhem 
olmak korkusiyle Alınan ra
eilnle'ne daha fenni daha müsa
malıaklr bir Fransız racisme'i ile 
mukabele eylemeyi ihmal eylL 
JOf Analara mükafat vererek 
do~lan arttırmıya çalışıyor. 
Halbuki umum! bir iman ile kuv
vetli bir huk\lmetin kadl"Olu bunu 
pek az bir murana yapabilirdi. 
Haricte biribirlerfyle uzlQrOala
l'JJUD ihtimalı olmıyan bir takım 
Nem• ittifakları cem yapar ıibi 
kült üzerinde topluyor, hakikat
te ıne1Uli.vetleri aiu'laştınnaktan 
_.. bir eeye yaramıyan bu ha. 
,.ptlerle .kendilini emniyette 
unnediyor. ileriye do~ bu ka
eıt hakiki bir zaafı adamakıllı lak 
Jamıyor, harp bütün bunların ee-
••Mht. 

1934 ile 938 arumda bir vatan-
"•ı.vttr ekalliyeti harici tehlikeye 

Vaktiyle Ramazanda ay gör
mek mutlab ..ııttleriD 

sözfi ile tahakkuk eder ve şa· 
bitlere zahmet mukaMli olara• 
birer mecidiye verilirdi. Ana
dolu köylerinden birinde Ud ko- ğerine gökyiizündeki Hillli ıoı
puk havadan birer mecidiye tererek: 
kapmak için köylerinden ala _Bak! Der. Ay da amma 
1Ut yiiriirler, Nahiye Mildil. yükselmiş ha! 
riine Ramazan Hililiai •ördük- öteki halecanla etrafına ha· 
lerini söylerler. Müdür yanla- kındıktan sonra: 
naa hir jandarma katar, yayan _ Sus! der. Sesini (ıkarma .. 
yapıldak sekia ..at uaakta kay- Şimdi biri işitir de zorla şahlt
malrama glnderlr. Kavmakam tik ieln Valiye kadar tıönderir
yin.- Jan4anna ile on saat usak- se Allmatlah on günde yorgun
ta nlan mutasarnfhta ıönderir. luiu çıkartamayız. 
iki kurnaı bitkin bir hald' şe. .Y. .Y. 
hadet ederler. Fakat o esnada Zavallı u h t A ... 
beWiyede haaıllt ltalunmadıiı ırı e me U' 
içi• eehadet paral1DI da alama. --- ---
lar, yol ,tlriimekte. tabulan 
yanlmı• hir halde ,-orsan arııa 
lalr hua cltqerler. bd sUa han
.. •nJeelrler. Höyleriae doğru 
:vavaı ,.._. ıklerlerkea llirl dl· 

Ecne'91 laimlerbün hladen 
~ktik,eri var. ''Fransa

yı Kemiren Kurt,, tefribmwn 
dün çıkan kısmında h"8re 
Brillat Savarin okunma ve an· 

GlltUNC 
14~Afl 

laşılmaz bir ~kle girmiş. İsim 
sahibi meşhur olmakla beraber 

şinıdiki hadisatla alakadar ol
maması itibariyle zilhule mfisa-
itıtr. Fakat evvelki aiinkU ga
zetelerden birinde Fransanın 

şimdiki Başvekil Muavini Flan
din'i (Almanyanın yeni Başve-
kili Flandin) şeklinde ıörünce 
hayrett. kaldım. Ayni ıazete 
dün Flandin'i Ffanden ya11mı11-
tı. Jlullsa hu adamın ismini bir 
tilrlil doiru dilriiat lliSyliyeml· 
yffeflz .euellm! 
Adamın biri mahallesinde

ki şekerciye dalma Me)amet A
l• diye hıtap edenn1'- Şekerci 
bir kae defa isminin Mehmet 
olma11p Alamet oldutunu ihtar 

t."tmiş. Dinletememiş. Nihayet 
bir gün kendisine yine Mehmet 
Ala declijini işitince: 

- Otlam, demiş. Ben doi
dllJll. Babam kulağıma ezan o
kudu. Adımı Ahmet koydu. A-
nam 1aabam hısım akrabam ba
na Ahmet derlerdi. Biraz hllyil
dilm mektebe gittim. Ne zaman 
denimi bilmesem hocam: "Se
ni bayllz Ahmet!,, der ve beni 
öyle döverdi. Eve gelince ba
bam da "yarama Ahmet, tem
bel Ahmet,, diye beni şamar
lardı. Şimdi anladın mı? 

Muhatabı dlnlemq, dlnleml9: 
- Vah zavallı Mehmet Ala 

vah! demiş. 

* * 

Senin atlın bafka.. 

tanbulun tanınmış şah- ve Türkıye Fındık Dır 
siyetlerinden bir Şemsi Molla Bırlıği ve şubelerine teb 
vardı, komşulariy~e po• er oy- nan yeni fındık asgari · 
namıya menkb ıdi. Kom,ula- atlan 17 BırmcikinundaP 
nndan Kazotlu isminde hir zat ren merıyete girmiş bul 
her akşam 'lolla Beyi pnkerde dır 
tırtlklımnı!j! · . - . .-1 

Cstilste kayıptan canı yanan Bu fıatlardan once JDP• 
Şem~i Molla bir gün vaııur is- fiatlarla ihracat yap~ 
keleıııinde Kuoilunu görtlr; ea· bağ~ş bulunan 
tırır: dan ıstıyen~er, satı~ aki 
_Komşu! Biraz bura:ta gel· sulu daıres~e bırllk 

nezdmde tevsik etmek sene ... 
KıızoA"lu gelir: tışlarını tamambyabil 
- EmrJn\z Molla Bey. A.kıtlerin tevsiki için 
- Senin 11dın ne? muddeti bu ayın 21 inci 
- Attınn beyim bilml)"er mu· tesi günü saat 12 ye 

ıunm? Bundan sonra ibraz edil 
- Yok. Yok. Bele adıaı ll:v· saik kabul olunmı 

le bllkayun. lerin tesbiti muame•_..,....,.. 
- Sizce de mal6m efendim. layı allkadarlann ttinsl 

lınaim Kuoilu... takdirde, hakem ticare& 
- S• yalaneı! Kasof lu 1e11 tidir. 

defllsln. Kazoilu bla! S •nln a- Keyfiyet Pı,rıdık 
dm Yoloila.. Btrlifine bildirilmiş ve · * tt ne de tebliğ ettirilmiştir• 
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AN 

sa 
asebetleri .. .... 

llaklıUtır ld Abqanya, 
ttalyanua Afrika mai· 
den soma, tnplis ... 
ı Akdenlzden kovmak 
~ Irak petrel 
aunmak tuavvu• 

etmiftir. 
Mad olan yeni va· 

8.lbn yolu ile Mwrm 
hnklDllS kılmıttır. 

ld Yaıwılataaln 
mukavemeti, Ttlr

uimklr ve btl hare. 
böyle bir projelm 

mbi .ebeplenli. 
muhal olarak böyle 

tahakkuku imkim 
bucb böyle bir askeri 

lblauı, kıymeti, hikme
kalmamııtır. 

Almaaya)'I Afribya 
muhtemel olan tek 

İspaaya 7olu•m • 
.. ,.... bWiseler ıilteri· 
hqtin Almanya bu yo

edir. Ancak bu yol, 
dikeDli bir yoldur. t. 
lüiyeti ba yolu hem 

hem slçlettir· 
olaylqtırmqtır, çlln. 

Alnumya l'nmaya 
daha fasla şeyler vacle

blr hahle4lr. Fakat 
'" yol• ikinci merha· 
İspanya, Alman vut
tuylklerine breı da· 

lllubvemet edecek va· 

'la 4e böyle hlr plL 
tôaldnıkaaa ca1qa. 
tllebWr. F+at, liJUI 

ve tahd ıirtişleri 
olsan, vataperverll-

tlplae e41emlyeeelbnis 
Petaln'in, l'ranunm 

bpltereye bqı 
bir maşa vulfesini 

na olamaz. 
darltesiyle Ma· 

'l düşllrip yerine 
htiktmeıiala plmesi 

halletmes. Çhktl te
.... ramaa bir maziye 

Mareşal Petaln'e bir 

hlrmet -- l'ranus ...... pbl imanları ba-
ye tllhemmtll ede. 

itiyle tamamlyle 
latlldbnet, Almanya· 
Wedlklerini tahak· 

ltilley4l, Almanlar bu 
beri yapulartlı. 
mtUüm bir lunm Al· 

fllU .......... bu
ıllAlalanndaa tecrit e

l'rallaa, lh ıeetik. 
için çeldnlleeek bir 

...... plmektedlr. B
ya l'ramQı f.ula .... 

.......,~·· "'-lhtl7arlılı dolaylliyle 
ile Nraber Alribya 

.... lmnetli ....... 
WU.ı, Alribdald 

........ıehlerialn fa. 
~ .... pçmeleiae ... 

ABONE BEDELi 
TUrklye hnHI ----

1400 Kr. 1 Mne 2800 Kr. 
750 • 1 Ay 1500 ., 
400 ., 1 Ay 800 

11 1 
t 

150 11 1 Ay 800 " 

~All - -- ------ - --- -- --- ---- -- ----- - - - --- -- - - ------------ - --- ----- • 
9TaRvlmden 

· ~bir !flprah , ........... ... 



Hava torpilleri ile bo111ba1anmış bir gemi denizde alevler içerisin de yanıyor 

A kdenizdeki İngıliz hava Mu·. th •• ş B •• r bunların içinde 250 kilogram sik-
kuvvetlerinin İtalyanın lctiııde, hususi terkiplcrden \•ü-

Taranto denız üssüne karşı ge- cude getirilmiş, infılak maddesi 
çenlcrde büyuk bir muvaffakı- s·ıla"' h·. Hava vardır. 
velte yaptıkları akın, hava taar-
ruzlarında kullanılan yeni bir si. * * ~a~~1b1~~-uk tesırlerini ortaya çı- Torpilleri 

Bu yeni silahın pek mühim ne-
ticeleri havacılık mütehassısları- --------------
nın nazarı dikkatini celbetmekte 
ve bu bapta meslek mecmuala
r nda bir cok tttkık ve tahminle
nn nesrine vesile olmaktadır. 
Mallım oldu~u veçhile Taranto 

akını, tayyare. taşınyan hususi 
harp gemilerinden uçan ve tor. 
nıJ ıerle mücehhez yeni bir tayya
ı c tipi tarafından yapılmıştır. 
<::ımdıve kadar edinebıldıgimiz 
malümata gore, İngılız hava kuv· 
'C'tlerı, tu son zamanlarda ''Tor
pıl tayyareleri,, tıpınde beş, altı 
ce ıt yenı hava silahlariyle tec
hız edılmiştır. Bunlann şimdıye 
kadar malum olan ısimleri şun
lardır: <Fulmar\, (Albacore)ı 
Sv. ordfich ), <Beaufort) ve 

ı Shark . Dıger taraftan Alman-
1.-ırın da bu neviden şimdıye 

Pilot hede!ın uzerıne 45 - 50 
metreye kadıır yakla mıyn, bu
nun içın de pike ucu u yapmıyıı 
mecbuıdur. T, m cnd ht saniyesi 
I\' nd 0 koyuvrrllmlyen bir torpil, 
ani bir "Urette ınCıl.ık ederek tay
yareyi feci bır surette parçalar. 

reyi feci bir surette parçalar ve 
bu iş o kadar büyiık bir süratle 
cereyan eder ki, pilot için haya
tını kurüı.rmanın hiç bir imkanı 
kalmaz. 

Sonra torpille yapılan hava a
kınlarının pek pahalıya mal ol
duğunu da unutmamalıdır. Zira, 
her bır torpilin maliyet fiatı tam 
3,000 İngiliz lirasıdır. Her bir 
torpil 7 hücreye ayrılmıştır ve 

kadar ıki tavyare tıpı tesbıt edı- Piyasada : , 
ıebılm 'ştir. (Heinkel 111) ve 
(Arado). 

Torpıl tayyarelerinin kullanıl
ması ga) et giıç bir iştir. Bunları 
ıdare eden pilotların meslekle
rınde son derecede usta olmalaı ı 
azımdır. Sevk ve ıdare ışinde en 

kucuk bir hata tavyare ile ber:ı. 
ber pilotunu da, hıç bır kurtuluş 
umıdi olmaksızın, derhal mahv 
ve ifoa eder. 

* * 

Yerli Mamulatın 

Maliyet Fiyatları 
Fiatlan Murakabe bürosu dün

den itibaren Mıntaka Tıcaret mu
durli.ığünden ayrılarak Vekalet 
müf ettişlerınin emrinde çalışı!la
ya başlamıştır. Bundan sonra 
Mmtaka Ticaret müdürü, Fiatla
rı Murakabe komisyonund1 ikın-

Bir tek torpilin ağırlığı lOOO cı reis olarak değıl muşavir aza 
kılodur. Tayyare bunlar- sıfatile çalışacaktır. 

dan ancak bir tanesım taşıyabi-
lir Tayyare p•lotu, müessir bir İktısat Vekaleti yerli fabrikala-
netıce elde edebilmek için, he- rın masnuatmın malıyot iıatını 
clefınin uzerıne 45-50 metre ka. tetkik ettirmek üzere şchrımıze 
dar vaklnşmak mecburiyetinde. bir heyet gönderecektir. 
dır. Bınaenaleyh hedefin üzerine GÜMRÜKLERE GELEN EŞ· 
"pıkc, ucuşla inecektir. 1500 YA - Gümrüklere Macaristan· 
metrP- irtifadan yapılan bir iniş dan demir, elektrik dircgi, ateş 
uçuşunun ancak yedı saniye de- tuğlası ve harcı, asit asetik, asc
vam ettığı goz onune alınırsa. isa- ton, çıniden mamul s•hhi eşya, 
betli torpil endahtının ne kadar demir makine aksamı, radvo ci· 
,guç 'e tehlıkclı bir is oldugu der- bazı ve aksamı, 43,656 kİlo ga· 
hal anlasılır. Bu muthis ını uçu-
c-unda pılot, bır tek sanı ·enin için zete kağıdı, 45,956 kilo yazı ka-
de ı ıni kestırecek, hedefini tayin ğıdı, boya, pencere "amı, telefon 
edec"k ve torpilini koyuverecek- santralı aksamı, bakır levh'a, top· 
tır. Aksi takdirde en ki.ıçük bir rak boya, ambalaj k:ığıdı, ampul 
tehir veya herhangi bır aksama, ve demir vida gelmiştır. 

lngiliz Hava Kumandanlığı, 
bir kac senedir, torpil tav. 

varelerini kullanmıva muktedir 
pilotlar yetiştirmek maksadivle 
hususi tertibat almış ve bu ise pi
lotların en iyilerini avırmıştır 
Taranto akınını muvaffakıyetle 

başaran. işte bu pilotlardır. Bu 
akın İnililİZ havacılığı icin mü
him ve şerefli bir muvaffakıyet 
sayılmıya cidden deüer. Cünkü. 
ı~in haddizatinde eüclii(!ü sövle 
bir tarafa kalsın. Taranto üssü
'lÜn arzettiği endaht sahası gavet 
dardır ve bundan maada bu sa· 
ha da bir sıra hava barajlarivlP 
muhafaza ve emnivet altına alın
mıştır. İngiliz pilotları. bütün bu 
manialan atlatmışlar, hedeflerine 
15 metre yaklaşarak torpillerin i 
tam bir endaht isabeti ile koy
,·ermive muvaffak olmuslardır. 

Spor: 

Atatürk Koşusu 

Yarın Y apıhyor 
Atatürk koşusu, her sene oldu

ğu gibi bu sene de ayın yırmi ye
disinde memleketın h~r tarafında 
yapılacaktır. Ankarnda mesafe 
12.200 metre, is'tanbuldn ise 
4500 metredir. Ankaradaki koşu 
içirı İstanbul, Kocaeli ve Esk:şe
hir takımları davet edilmişlerdır. 
tstwıbuldan Rtza, Htiseyın, Ar
tan, Mafidis ve Habip nyın yirmi 
beşinde yola çıkacaklnrdır. 

fstanbuldaki parkur değiştırıl
miştir. Koşucular saat 17 de a· 
b1denin önünden çıkış yapacak
lar ve Taşkışla - Kiiçük~iftlik -
Muhabere okulu - Gazhane - Dağ 
cılık klübü önünden gecerPk Tak
simdeki tribüne gelip bir tur yap
tıktan sonra abıdc 5ntindc yarışı 
bitireceklerdir. 

VOLEYBOL MAÇLARI 

TA" 

ŞEHiR TiYATROSUNDA 
. 

il 
PAŞA HAZRETLERi 

""\ 

J 
il 

8,00 Program 
8,03 H bcrler 
8.18 Müzik (Pl.) 
8.45 Yemek lıs-

tcsi 
il p aşa Hazretleri., ni gördü· y olsa daha iyi olurdu. MakivaJ • -..-- azan·.•••••••• ı2 30 P nuz mü? t t kUsUrU ehemmiyetsiz de olsa SJ- • rogram 
- Evet, ilk akpmınua bulun- f U L U N .& yS•.. nırli bır adamı rahatsız eden şey- 1

12
2.

5
3
0
3 HŞarbkıJ1ar dum. • " ... tan tırnağına benzer, seyirciyi da- ıa:o5 s:r~ı:; 

- Na&ıl buldunuz? t ınıa meşgul eder ve sanatkarın da 13.20 Müzık CPI.> •••••••••••••••••••••••• - Fena değil. Gulersiniz, eğle- hünerıni unutturur. • 
nırsınız. nıçın zorla halkımıza beğendır- Vasfi Rızayı ıyı bulmadım Ro- 18.00 Program 

- lDadı) için de öyle yazmış· meye çalışıyoruz? lünu pışıremediği gibı, layık1le 18.03 Orkestra 
tınız Gıttım, bejenmedım Haydi bu kilstahlıııı da kabul öğrenmedfğı de göriıltiyordu Ne- I 

- Ben Dadı pıy,,.sını methet- edelim.. Muvaffakıy~tsızliklcrını rede ise süflöre: .. Aıılamadım. Afyon Mebus ar:ı. 
mechm. Guldurduğunu soyledım. başkalanna yuklemek ıstıyenler Bır daha tekrar et!,, diyecek sa- Cemal Akçin Ol 
Ve bu pıyeste bir iki artıstin ken- gıbı halk böyle pıyeslcr sevıy!.lr nıvordum. Muammeri pek yor- Ankara, 18 <TAN> -
dılermden beklenen vazıfcyı ıyi diyelım. . . .. 1 gun ve ruhsuz buldum. karahısar mebusu ce:nal 
yaptıklarını ılave ettim. Yoksa O halde Şehır tıya.rosunu ıcta- !Meziyet> e gelince, şayet bır amelıyat netıcesınde dilD 
Şehır tiyatrosunun komedı kıs- r': ed~ zatın sanata ~e edebiyat~ giır. bizde klasik operetlerden vefat etmiştır. Cemal 
mında verilen piyesler tRhlile, hızmetı nerede kaldı. Bu hızulı (La poupeel yani (bebek ı "lperPti genç yaşında oltimu bU 
tenkide değer şeyler değildır. vesayet mahcup gehnını "o bu ovnanacak olursa MeııyP.t rolünü essi.ır uyandırmıştır. ___.., 
(Dejazet) de oynanan kaba lfıU· yemeğı .yem~z, o şu yemeğı ~ev- yapan Perihan Yanal ıcin hcrhal
felı eserler gibidır. ı Dadı) da ı<a- mez., dıye dıy~ açlıkta~ olduren de prova yapmaya bile ıhtiyaç Pasif Korunma Çab 
dın kıyafetine girıp kaba surette kaynananın ham şcfk!ltıne benzı· gorülmiyeceği pek tabıldir. Talimatnamesi 
kadın taklidı yapan bır artıste yor M h M 

• . • a mut orahdan bahsettı- Ankara, 18 CTAN) -gulünüyor. Biraz düşLimirsek bu- Damkorugu meze:>ıle lahana "i b"' "k ff k . , 
H 1 k k k 6 m zaman en uyu muva a ı- met, pasıf korunma içın nunla K. asanın sur'ltını un a· turşusu çerezinden artı bı tı . t' .. . e ld • 1.. h . . ... h 

. k' l k k d d . d k ye ı uzcrın a ıgı ro un uvıye- name ile vatandaşlara tıl'f. 
Y1P göğsüne 1 1 e ma so ara usan~ık: Mi e fesa

1 
ına ııgra 1 tıni benimseyerek lı:endi şahsıye- dilmekte olan mük0 Il 

kantoya çıkmak sur~tile yaptığı Eser ıstıyoruz, eser. tını silebilmek hüneridır derım ihtıva eden bır kanun !ıı 
sovtarılık arasında bir fark yok- e-
tu~ Bugun bu~a gülduğiımüz gı- * * Perihan Yanal ıse ht?r rolde ku- yakında Meclıse verec ~ 
b• o zaman da ona gulınüştuk. D adıdan sonra verilen "Pa- listen yayı kurulup .sahn<='ye ko· Krzılaym 'f~ ckkfi,ı 

d 1 b k d . yuverilen bir (manken) dt?n ba -
Bundan o ayı enım ome ı kıs· şa Hazretlerı., ~ombc;ş kı:ı bir şey olamıyor. Herhangı bır Kızılay Mümeullllftlnden: 
mı ıçin yazdığım tenkıtlcrde pı- bır eserdır. Teknik ıtıbarile h:ç- mn"I n kerı rlm 7.e kı lılc 
yesten bahseylediğim pek nndir- tıı, fakat güldurur, P.glendırır. mektep çocuğu sahnede, hatta mnır ilzerı> Sultanahmet es 
dır Yalnız gülünç mudur! Değıl Komedı kısmının vazıfcsı ou ol- gazetede bir fıkra .:>kusa bundan "1R'.1allt'$ nde oturan s . 

? O lm daha ziyade hisseder, ve daha ZJ- Cemlyetlmlzc iki yüz ı a midir. nu arıyorum. duğuna göre matlup hasıl o uş 
- O halde komedi kısmı h .. k- demektir. Eserın bütiın mevzuu, yade hissettirir. Bu çalmıyan bır miştir. Tcsckkur ederiz:_...-; 

kında ne dtişünüyorsunuz? asalet düşkünü bir aileyı temes- gramofon pl8ğı kadar donuk ve Toplantılar, Davetler:. 
h . · akt t b ruhsuz sanatkarı üşümeden sey· _ - Benim bütün tiyatro hak- ur sermayesı yapm · a n ı a- _..ti 

retmek bu havada her babayiği- fstanbulu Sevenler Cern ~ 
kındaki düşüncem kom!..>dı kıs- ret. tin karı değildir. clk:ınunun 26 ncı günu ıs~ 
mında takip edılen gayeye uymu- Piyes tahlile değmezse de Be- Şehir tiyatrosunun kuvvetli yoglu H lke\lnde "Tu 
yor. Diyorlar ki: dıa takdire değer. Bu yüksek ar- . " . . . E-j mcnu'..I ilzerlnde bir kon! rt 

Memlekette iki tiyatro var: Bı· tıst "Paşa Hazretleri,, indeki bır bır tasfıye., ye ıhtıyacı var. etmı ı-r Konfernns B yan rd 
rısı dram kısmıdır. Orada cıddi çok noksanları, teknik hatalarını, ğer maksat tecrübe ise şimdtye ıtıı &ru tarnfından ver ı 
eserler veriliyor ve c:ımata hız. bazı artistlerin suflörle fazla nıe~- kad~r yapılan kafi. Sanat büsbü- şı,ı, Halkevlnden: Evı.rni 
meı ediliyor. Sonra bır de ayrıca gul olmalarını bıle aff('ttinyor, tün ayn bir istidada tabidir. Zor- rında 15 gun sonra bır 1 

ko-,edı kısmı var. Birmcı kısmı unutturuyor. Bediayı htç bır pı· la olmaz. r 'm se iıs nçılac ktır. 9 
"' tablo, afi delrnr, kari t r. 

ağır bularak hazm.edemiyenler yeste, hıç bir rolde bu kadar mi.!· I tilr tez.h P ve fotograf 
11 gulınek ıstıyorlarsa ikincıye git· kemmel görmemiştim. HALKEVLERINDE: bütiln şubeler ne ait re 

sinler ... Orada alay var, eğlence "Paşa Haz.retlerı,, ndc yaptığı --- - • edilecektir TafsiHlt ıçln bet 
var tuluat var... Ne isterlerse kaynana roli.ı ıkıncı dereceoıı. OıkUdar Halkevlnden: 5-1.1941 ta- at 16 cıan sonra müraca t 

rlh'rıder. itıbaren 19-1-941 tarihine --~ ...... yapsınlar. Fakat her zaman soylediğım gıbı kadar devam etmek il7.ere amatörler 
1 

... ;:E";"EeA"Şi"'oRA,.19 Kıs"4 1 
Bu ne demek? Şehir tiyatrosu roı yoktur, artıst vardır. Bedıa nrac;ında bir resim ve fotograf sergisi Bu akş m sn t 20.30 el 

gibı bir müesseseyı lsevıy.;: aleti) bu kaynana tip~ni yaratmakla açılacaktır. BULUNMAZ uş.A"• 
şekline sokmaya kim:;enm hakkı kalmamış, bu rolun ancak bu su- Sergiye iştirak edecek amatörlerin Yazan· J M BAFlfll 
yoktur. Sonra halkıın11..a "~un-1 r~tle oynanabılecegını d~ tcsbıt cseı lel'inı teslim ebnelerl. • KOM E.DI · KISM ıND~ 
dan anlar, bundan anlamaz., de- etmıştır. Kcndısindcn sonra bu Bu ak am 

5 
t 20.30 

1 mek kimin ne haddine! Mazeret roliı yapacak olanlar ne sUrP.tlC llatup n Nev•Y•• llildllnu iı:nuo Ui.llAN PAŞA HAZRETLf:fl 
olarak üzerlerine "anlamaz., dam olursa olsun Bcdianın çızdıgi Gueıedhır ... Neertyar T.ı..a. ·TAN ı1auıuu ··-·-.... - ... 

gası vurulmak istcn~n bu haJk çerçevenin haricıne ~ıkacak c
Cortot'yu dinlemek tçin kırıldı. lurlarsa rol derhal "saffı nial,. e 
Haksız olarak sevıyesi diışkiın diışer, ehemmıyeti kalmaz. Bed1a 
gosterilmek istenen bu halk Ko- bu kabil pıyeslerde karıkaturıze 
medi Fransez'in yerlerini dı:ıha edilen kaynana tıpıni tamamen 
heyet tstanbula gelmeden kapıı- hır t~afa ~ırakmı~, ~~hitm, k~
tı. Halk güzel şeyi sever, fena ~- barlıgının 1cap ettırdığı bır hu
yı sevmez. İşte o kadar. Komedı- viyete bürünmüştür. 

DEANNA 
EN SON FİLMİ 

1 L K. AŞK 
de verilen piyeslerin ekserisı Rr· Bediadan sonra Şehır tiyatro
tistler sayesinde yaşıyabiliyorlar. sunun en güzel konuşan artıstJl. ... 
Bundan dolayıdır ki halk piyesi nnden Sait Göknarm Şahın Pdşa 
bir tarafa bırakıyor vı:ı hıılkın pı- roli..ınde başındaki perokeden baş
yesten ziyade artistlerle alakadar ka bir kusuru yoktu. Ense~ıni 
olması da bunu ısbat rdiyor. güç örten bu beyaz kıllı takke
Herkes "dün akşam Hazı:na ~ok nin yerine doğrudan d_oğruya sa~
güldiık.,, , "Muammer cıdden gil- larmı beyazlatmakla ıktıfa etmış ~--••••••••-.. ••••••-••••~ zel oynadı.,,, "Vasfi Rıza mti- .:.:,...,:_:,.:..:., _________ .::..., ________________________ OO::. 
kemmeldi.,, diyor. Pıyes ikincı, B U G Ü N ••••••••••••-~J 
bel.ki üçüncu derecede kalıyor. 

1
. p E K 

Bu böyledir dıye halkımıza küs- ve SARA tathça bir sevıye duşkunlüğiı ıs-

nat etmek ve yalnız halkı gul- Sinemalarında TÜRKÇE nüshası 
dürmek endişesile onune pıycs M E L E K Sinemasınd, .ıı1_., 
dıye kaba vodvıllcr atmak doğ- -. 
ru mudur? 

Andre Birabeau'nun ''Oğlu
muz,, undan halk zevk almadı 
mı? Rober de Fler'le A. Carllaveı 
nin o enfes komedileri rağoet 
görmedi mi? 

Orijinal dildeki nüshası 

yyareyi hemen uçuruma yollar. B~ndan başka Bul~nristandan 
Tam endaht saniyesinin içinde ı da çınko levha, mangnl kömürü, 
koyverılmiyen bir torpil, :ıni cam eşya, ambalaj kağ'ıdı, gra· 
bır surette infilak ederek tayya. mofon ve kumaş gelmiştir. 

Garbın bitmez tükenm<'z san
l 4 - 16, 15 - 8, 15 - 11 ve Erenkoy at ve zarafet hazinesinde:ı pırlan-
Şişli Terakkiyi iki !lette l 5-12 ve talar, inciler alabilirken bu katır 
15-4 yenmişlerdir. 1 boncuklarını niçin .;eçiyoruz ve 

Kız mektepleri arasındakı voley
bol maçlanna dün de devnm e
dilıniştir. Yapılan kar~ılnşmaln

da Çamlıca - Kandilliyi iiç sette 

3 Ahbap Çavuşlar SIR 
Meşhur Komik Arşak Palabıyıkycll' 

en son çevirdiği kahkaha tufanı 

Dünkü Kısmın Hulasası için kücük ve beya1 ellerini göğsüne basmasını ve 
konuştll-ken vinunun aldığı sevimli manayı ç11bu
cak unutması11.ı imkan olamazdı. Oto.:nobıl keza
sından sonra .t u güzel yabancı kızı bir kaç defa ha· 
tırlamı~ clduğu için şimdi o~~ babasının kim ol
duğunu ögren•nce hayretler ıçınde kalmıştı. 

- Demek ouuıı kızı ha! Ahmet Muhtat'ın bır ço
cuğu olduğur.u unutmuşt~. Bu~ü~e .~ndar bu 
uokta bana teferruat kabılınden goruııuyordu. 

Sermın, neşeli ve çevik adımlarla Beyoglundan Tak
sime dogru yuruyordu Bugun, onun butun ıtleri yo
lunda i'tmi:stı Fakat Taksımde karşı kaldırıma ge
çerken onune bırdenbire mavı renkte bir otomobil 
çıktı Bu tehlıkedcn kaçmak ıçin gerisin ıeriye bırkaç 
adım atmak istedı, fakat muvazenesini kaybederek 
yaya kaldırımının uzcrine duşer gibi oturdu. Bu esna
da pa maktan telitla boynundaki kıymetli kolyeye ta
kılm tı, Gayrıtuuri d • ecek bir çabuklukla elini boy
nuna goturerek kopan kolyedeki mavi mine yuvarlak
larm yere du mesıne mini olmıya çalıştı. Bu esnada 
kar ısında hu usi otomobılın sahibini buldu. İki in_ 
sanın b kı ları tesadufen birıbınni çekebilir. Fakat, 
bu adamda nazarı dikkati celbeden fevkalade bir hal 
vardı, o kac;lar kı, Şermin bir saniye hayretle hareket
ıız kaldı ve ayn saniye içinde zthninden bir ı:mşek 
ıuratıyle bır çok du;,ünccler ıeçti. 

Nakleden: MUAZZEZ TAHSiN BERKANL' Tefrika No. 2 Bır ıkı dakıka elmde.kı gazeteye daldıkt:ın scm:·a 
başını kulôırctıak etrafına baktL Koyu kurşuni 
gozlPri her köşede duruyor, bu kıymetli eşyıtlrırı 
z~vkle degıl, &el olduğu kadar derin bir hısle su

Halbukı ıkısı tam bır te.zat teşkil ediyordu. Erkek 
fırtın lı b r havayı andırıyor. Genç kı.z iıe altın ışık
larmı saçan bır Mayıs ıununun canlı bir sembolü idi. 
Aralannda bu kazadan dolayı bir muhavere cereyan 
ettı Nejat Çınar, olduğunu heniız öğrenmediği için 
Şermin erkeie bu kazadan kendisinin mesal bulunma
dıimı h ç bır yerıne bır şey olmadığını, yalnız kol
ye ının kopup datıldıımı soylüyordu. Karşısındaki 
kadın n Şerm n olduiunu henuz bılmiyen Nejat, 
h ç o mazsa ib'dcnin etrafına dağılan yuvarlakları 
topladı ve kadınm çantasına koyduktan ıonra birlıkte 
g dıp bir kuyumcuda bunları ıuzelce dııdırmek su
ret yle yaptıgı hatayı tamır etmek isteditinl söyledi. 
Şermin, •Öyle oey olur mu? Bunları ben bile evde bır 
ıplıge dızebılırım.,. dıye ıtıraz edince Nejat: 

- •Sız bılırsinız ama. boyle kıymetli bir kol7e)'i 
saglam bır iplıkle bağlamak daha iyi olur., cevabını 
vereli. 

Meçhul ad&mm o kadar aiır ve 50murtkan bir 
lavrı vardı ıu Şermın b!laihtiyar tekrar gülümse
mekten kenôır,ı alamadı ve yoluna devam etmek 
ıçın n:lzırl'!nııken şu sozleri soyledt: 

Evd ha'(kınız var, bu taşları ınce bır kt>man 
ati g( 11 mı: k muvafık olur. 
. »•· ırl ruıı ml rasımle seltunlıyarak. ayrıldılar. 

Şerm~n Muhtar, cevik ve neşeli adımlarla meyda
nı geçerken Ne3at Çınar da ağır ve meyus bir ta
vırla otoınobilıne doğru yürüdü. 

İşte bu suretle. <iünyanın en büyük kuvvetlerm
den bı~ı ~lan teı:aouf, bu iki genci, kopan b~ iplık 
vasıtasıle bırbltınin karşısına atmış, onların kar
. ılaşmasına scoep olmuştu. 

Ne bıri, m~ de diğeri, gözlerinin bu ilk telb~sın
dc muktıddl'ı aHarının hazırlandığını, ıstikballeri
ıım birbırine böğıandığını tasavvur ve tahıniu ede
mezdi. 

* Nejat Çınar, altın saçlı ve parlak gözlii genç kı-
z•n kim olduguııu yıne tesadi.ifen, ikı gun sonra 
ogrcndi. Yazıhanesindeki geniş koltukhtt'dan bmne 
gomiılmuş, bır n°e:-cmua okuyordu, bırdcııbıre goz
len "Dcmz tıcaretımız hakkında mühim btr rô::><>r
taj., başlığı al ur oa çıkan bir yazıya ve b'.1 mı.inase
bt:tle bıısılmış olar. büyük bir resme g;ttl ve bir 
saniye ıçınde, t:.lektrikle sarsılmış gibi yermden fır
ladı. Bogazından boğuk bir ses çıkmıştı; ~unkü bir 
gi.ın evvet otomC'b!lı altında kalmak tehlikesine 
maruz kalım güzeı kızı, yüzlerinin çizgilertnı öm
ı un ün sonuna kaC:at unutamıyacağı ilti adamın a
rasında ı•orıiyorc u 

Gözleri, mihar.iki bir hareketle resmin altmdaki 
yazıya l?Ittt: 

"Bize deniz t;caretimiz hakkında mühim ve kıy
nıetlı malumat \'eren Ahmet .Muhtar Bey knı Şer-

min Hanım ve arrıcazadesi Mithat Beyle bir ara· 
da,, ... 

Nejat bu f.atl! ları dalgın gözlerle ve ~nlamaddn 
okudu. Ciıııkü bu iki adamın kim olduklarını öğ
ı enmek içm rP!\niln altındaki yazıya hi., ihtiyacı 
yoktu. Böylcy.l'en bu bir iki satırı bir kaç defa nr
ka arkaya ~ozc1e11 geçirdi. Yüzünde derin ve ezicj 
bir hayret ~eJirmişti. Adeta yüksek sesle mırıldan
oı · 

- Demek OJ!Un kızı imiş .. Yarabbi! Eğer btlmış 
olst.ydım! 

YerındP.n ka;kmış. odasında sinirli adımlada do
laşmaya başloroıştı. 

- Beş sene orı!an hiç değiştirmemiş, hiç! 
Bu söıJerı sert ve kin dolu bir sesle söyledikten 

sonra uzun zı.matn sustu, düşüncelerine gömülJiı. 
Dudaklarının etrafında, yüzüne acı ve h.ıın oir 
mana veren bı: t&kım çizeiler peyda olmuştu. Sır 
müddet bövlf're diıştlndükten sonra naza~lannı ilci 
adamdan ay.ıc.t'ak $ermine götürdü. Ç11C11k dene
cek kadar p,enç olan bu yüzde, memnun ve mesut 
bir ifade, tatlı bir mana vardı. İki gün evvel Tak· 
simde kend.isınôe."l af dilediği zamanki gıbt gozbe
bekleri giiliıyor V(' gençliği, güzelliğile ~arpaında· 
ki somurtıtan ıı.e11ma meydan okuyordu. 13u iki gün 
i~inde bclkı de 01111 bır ikı defa hatırlamaktan ken
disini mEnedP:rıemışti! Onun yerinde herhangi bir 
erkeğin de b!rc.enbire karşısına çıkan bu güzel ve 
taze kızı, onun, kopan gerdanlığını düşürmemek 

:.:üyord~. 
_ Ne mhsf~ırı Talih bir elile sizi yere çarpar

ken ôtekı el!lr. <'<'. nazikane bir tavırla yerden knlk-
manıza yardım ediyor. Hayat garıp ve sihırli bır Soldan sağa: ı _ flı-17'. 
kuvvet' 2 - Avrupada bır nerııtl) 

Acıp bır ,;üıü~ vilcudünü sarstı. Sanki bir gün, mek 3 - Iskambılde 
büyuk bır ser>t-p onun yüzünden neşe ve tebessu- renk - işaret zamırı. 4 "' 
mü ebedıyen ~ılını~ gibi, genç yaşında gülmeyı pıslik. 5 - Bır çalgı -
unutmuştu. 6 - Dort yanı su • 1' 

Gôzlerı yenıcten karşısındaki resme takılınca emir. 7 - Btr nota • bıt 
bıra·. evvel SQYlE'miş olduğu sözler tekrtU' dUdak- ber • kurum. 8 - Sıt 
larından dokülat: dadı değıl. 9 - Ade:a. 

- Geçen beş sene onları çok değıştırmcmiş! Ah- Yukardan aşağı: 1 ~ . 
met Muhtar B~y, yalnız bir defa gordugiım halde şey 2 - Bır peygaınb 
o gündenbe!'i blru ihtiyarladığını farkcttım. Mnh- kuçiığU. 3 - Ekm~l' ..ı 
ter~m mudtirumuz Mithat Beye gelınce, o, büsbü· Tanrıya yakarmak • ar' 
tun kabarmış. ma#rurlaşmıl). Ya ben?! 4 - Olmamış - bır ~t 1 

Bu son duşiır.ceı kalbine garıp bır heyecan vE'rdı sayı - tskambılde btr · 
Acaba onun ıPBm• bır gün gazetelerden binnde çı-ıs~yı - telefon ~abırı. 1 
kacak olsa, Ahmf't Muhtarla Milhat, bu resmın al- lame~ • bır komur •

9
,,,,. 

tında "Nejat Ç:nar,, ısmını gördükleri !ıalde onun Dorduncü - famılya. 
beş sene t'vvel:&i Osman Nejat olınası ihtim.Jfnı • • 5" 
düşünPCekler mıydi" Bunu zannetmıyordu. Geçen 

1 
~elld i~ul~a~ Ali· 

senelerm onun uzcrmde çok büyük t.ebedduller MakU:..~r4 ~ Kaşılt ! 
yaptığına emmdı. aı e _ Sabra. 1 - D 

• (Arkası var) Ore - kış. 9 - lngiU.Z. 
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IHllKAVIE 
' -
İMAMIN SAKALI 
······-· ................... .-. ............ Yazan: Ulunay ........... . 

utün mahalleli kapının ö. hesiz çatır çatır yakacaktı. 
nünde idiler. Her kafadan İmam tam kapının önünde bu· 

&es c;ıkıyor. Tehdit, itiraz., kil- lunuvordu. Elindeki körüklü mu
biribirine karışıyordu. Bütün şamba fenerden etrafa buzlu bir 
löz dalgası suçlu evin köhne ziya saçılıyordu. 
4ıJna tahtalanna çarpıyor, fa- Mt-hmet, kafesin arkasından, 
Ondan şikayet değil bir cevap bağırdı: 
koparamıyordu. Göbeğine - İki c;üt lafım var! Beni din-

r inen beyaz sakalının hid- leyin ... 
n her teli ayrı ayrı titriyen Mahallelinin gürültüsü birden 

bekçiye: bire durdu. 
Hüseyin şu kapıyı bir daha - Kim o laf eden .... 

dedi. - Dur bakalım biri bir şey 
kçi ucu demirn sopasiyle ka- söylüyor ... 

mal a vurmıya başladı. Mehmet tekrar etti: 
<lurı alleliden bir kaç ses bu so- - Dinliyor musunuz? 

1 'Urültüsü arasında bağrıştı- Bir kaç ses cevnp ,·erdi: 
bursd - Dinliyoruz. Söyle ... 

Ac;m kapıyı yoksa alimallah - Yahu! Şeytana uyduk bir 
ız! cahillik ettik. İçinizde hanginiz 
Burası zina yokuşu mu? böyle bir k~bahat etmemiştir? 
Göz göre ~öre mahallemiz- H~ş görün yakamızı bırakın. Cı-

'l\cem., e •'Bahri,, ye '.Kay- kıp ~idelim. Bir daha mahalleni· 
tabağı,, na şube mi açtıra- • ze ayak basmayız. 

? İmam: 
Utün civardaki evlerde ay- - Öyle şey olmaz! dedi. Evve-
klar sönmüş, tiyatro localafı la evden çıkarsın. Sonra sütümü
kafeslerin arkası sokak sah- ze havale ... 
de baskını seyreden seyirci- Mehmet. teklifi kabul edilmiş 
dolmuştu. gibi göründü. 

. halle tosun lan bir tarafı Fe- - Allah razı olsun İmam efen_ 
end1' tekmesiyle c;ökük siyaha ya- di, dedi. Ben de senden bunu isti

Vişne çürüğü renginde fesle- yecektim. İşte çıkıyoruz. 
bastırarak: Taşlığa indi. Hazırladığı planı 
İmam Efendi. Çekil kapı· arkadaşına fısladı: 

bir omuzla devirelim. - Bak Rıfkı! dedi. Gözünü aç. 
ıye bağırıyorlar ve içeride ya- Bir saniye kaçırmıya gelmez.! 
l'acaklan zamparaları adam .1f. .1f. 
ıslatmak için daha şimdi. 

s.s ceketlerinin kollarını kıvırı-
r1' · rdı. 
tcr•!P 
n ?'l'ft * * lcc ışarıya karşı bir taş gibi 

iı sessiz duran evin içi hale-
{o içinde idi. Allıklı rastıklı ka
eu nıahallelinin tükürük yağ

ı altında karakolu b~yla~ak 
gi~er aliyle c;arşaflarını gıymışler 
ı1l ~v sahibi (Küfecinin Seher) 

an taarruzuna karşı kale 
afaa eden bir kumandan tav

sr.1 ııl emirler veriyordu: 
30 c!J Kız Hürmüz! Yüzünü gözü
ş.Aı< l'i kapa ... Sünbül! Pencerenin 
ı:ıR'' den çekil! 
01' nıparalar iki kişi idi. Pırgıç 

so r et'le Çaganoz Rıfkı. 
~ si de hovardalığın tornasın

ıtec;mişler, bir çok defa da ba
şlardı. Fakat bu seferki bas-

hiç birine benzemiyordu. 
i arkadaş beraber bulunduk
kadınlara Kfığıthanede rast
işler. Derede iki sandal biri. 
in yanından geçerken Hür-
lin çarşaftan taşan kıvırcık 

ı, Sünbülün bir tarafa kn· 
l>eçeden görünen ay gibi dol
Siması iki zamparayı pirelen
· ş. Söz atarak, arkalarına ta
ak nihayet mercimeği fırına 

Kol demirini kaldırdılar. Ka
pı açıldı. İki arkadaş dışa

rı çıkar çıkmaz ahalinin üstleri
ne atılmalarına vakit bırakmadan 
Mehmet, İmamın elindeki mu· 
~amba fenerin altına elini götür
dü. Birdenbire yukarıya doğru 
kaldırdı . Bu harcketile körüklü 
muşambadan cıkan mum imamın 
saka~ını bir lahzada . tutuşturdu 
Bir feryat koptu. İmam elinden 
feneri attı: 

- Aman sakalım! yanıyorum ... 
- Söndürün, yahu! Su getirin. 
- Saka nerede? Saka ... 
-Ne olmuş? 
- İmamın sakalı tutuşmuş ... 
Her kafadan bir ses çıkıyor ve 

herkes bu canlı meşaleyc saldır
mıya çalışıvordu. 

Atesi söndiirüp yeniden feneri 
vaktıklan zaman biraz evvelki 
muhteşem sakallı imam Efendi
nin yerinde buruşuk yüzlü Ak 
Ağaya benziyen cascavlak biri 
vardı ... 

Mehmet planında muvaffak ol
muştu. Zira kimse zamparaların 
ayaklarının tozunu bile göreme
di. 

işlerdi. Kadınlar evi göster. 
. Fakat mahalleli çoktan şüp- Lordlar Kamarası 
l'ııniş olacaktı ki iki arkada-
l'atsı ezanı eve girmeleri ça
. Pırgıç Mehmet ev sahibine: 
Seher abla ne yapacaF,ız? di
u. Seher gayet tabii bir ta-

Orasını siz düşünün. Bizi 
Pek Zaptiye Kapısına kadar 
~ecekler. 

Öyle ya. Senin umurunda 
Sir de bize sor! Karakola gi. 
·İye kadar bir araba dayak yi
ğiz. •• o~ \1fının dayağa hiç yüzü yok-

tu. 
Yaradan Kibriya hakkı için, 

'tdu. Saldırmayı çeker, içle
dalarım. Ya karnı, ya sırtı! 
dınlardan biri hüngür hün-
ağlıyordu; Mehmet: 
Kız ne ağlıyorsun? 
~fasıl ağlamıyayım? Benim
tıe cevap vereceğim. Daha 

'Un evvel bana tevbe ettirdi. 
'her Eyübe gittik. Türbede 
tttik. Tevbekar oldum. CSa

L r) dan bir testi su aldık. Üç 
l)ir omuzuma, üç tas bir omu-

döktüm. Hoca hanım: Kı· 
sen şimdi anadan doğma pi
it oldun, dedi. Hürmüze uy
tn başıma bu bela gelmiye-
i. .. 

ı vaziyetin nezaketine rağ. 
bir kahkaha kopardı. 

. Kırk yıllık Yani, olur mu 
l? Şaşarım o senin tevbekar
a inanan helalına! Şapı kay-
n olur mu şeker? Cinsini 
iğim cinsine çeker ..• 
ehmet: · 
~akayı bırak! dedi. Ne yapa

? Allah belasını versin evin 
tarafı kale duvarı. Çıkılır gi
eğil. Sağlam piyastos olaca-

~ Pının dışında biriken halkın 
'lan sokakta akisler yapıyor. 

Açın kapıyı. Yoksa kırarız . .. 
eh met: 

- Ben birinci kata cıka
da ortalığı bir teftiş geçe· 

··dedi. 
İl\>aş yavas sokak üstündeki 
~a ızirdi. Kafese yaklaşarak 
'talleliye baktı. Halk, kırmızı
~Örünmiven küllü bir ateşe 
İl'ordu. Aralarına düşeni şüp 

(Başı l incide) 

best kalmak şartile, İngiltere ile 
iyi münasebetler idame etmekle 
mesut olacağını mükerrer defalar 
telkin etmiştir. İngiltt:l'e hüku
meti hiç bir zaman bu neviden 
bir anlaşmayı Alman hükümctıle 
müzakereye temayül gösterme
miştir. Çünkü bôyle bir anlaşma 
eski müttefikimiz Fransanın, ve 
şimdiki müttefiklerimiz de dahil 
olmak üzere diğer hür Avrupa 
milletlerinin zararına olabilirrlı. 

İstikbal hakkında rla Lort Snc
ell şunları söylemişti:·: 

"İngiltere hükumeti. A vrupada 
Alman tahakkümünü intaç ede
cek hiç bir anlaşmayı kabul ede· 
mez. Hükumet, bugün Alman 
boyunduruğu altında bulunan 
milletleri kurtarmak, onlara eskı 
istiklallerini iade etmı>k için her 
şeyi yapmaya katiyymı azmetmi§
tir.,, 

Göbbels'in nutku 

Hamburg, 18 (A.A.) - "D.N. 
B.,. Propaganda Nazın Göbbf'ls 
dün, Blohm ve Voss fabrikaları 
amelesi önünde bir nutu~ irat 
etmiştir. Göbbels bilhassa şurıla
n söylemiştir: 

"İngiltereye karşı yaptığımız 
harp, 80 milyon Almanın hRyat 
ve istikbalini tayin edecektir. Al
manya attığı adımı artık gerı ala
maz. Cihan Harbinden yirmi sene 
sonra Almanyanın katlandığı ha
yatı hatırlayanlar, dü;;man larımrz 
memleketimizi mağlfıp etmeye 
muvaffak oldukları fokdird.:? ycı
psıcakları tahribat ha!<kında bir 
fikir edinebilirler . ., 

Nazır, bir çok gece alarmlarına 
rağmen sükun ve disiplinlerini 
muhafaza ederek mesailerine de
vam ettikleri için, ameleye te
şekkür etmiş ve sözl~rini şöyle 
bitirmiştir: 

"Alman deniz teslihatını gün
den güne takviye eden amelemiz, 
İngiliz gece bombardımıınlnrının, 
Hamhurg'un harp istıhsalatını 
ciddi surette sekteye uğratama
dı&W-'- en büyük şahittir.,, 

istila Hazırhkları 
(Başı 1 ıncide) 

sergüzeşte bir milyon kişi feda 
edeceğıni bir çok defalar tekrar 
etmiş olan Hitler, söz;üııu yerine 
getirmiş olacaktır. Vaşıngton 
mahfillerinde söylendiğien gi.1re, 
son zamanlarda Amerikanın mü
himmat ve tayyare imali'1tını ço
ğaltması lüzumuna mutedair ya
zılar, bu mahrem raporların der
piş eyledikleri ihtimallerden mü
tevellittir. Ekseriyetle ıyi mallı· 
mat almakta olan haftalık "To
reign Correspondance,, gazetesi 
bu mahrem raporlar hakkında 
şunları yaz.maktadır: 

"İngiltereye karşı vasi mik
yasta bir istila hareketi yrıpılması 
ihtimalleri, Almanların İtalyaya 
yardım etmektense böyle muaz
zam bir hareketi tetrcih etmeleri 
fikrine müstenit bulunmaktı-ıdır. 
Bu harekette Fransız donanması
nın da hesaba katılmış olması 
mümkiindür. Maamafih Vaşing
ton'da şu cihet de hatırlatılmak
tadır ki daha bir kaç gün evvel 
Mareşal Petain Vichy'de bir bi
taraf diplomata, Fransız donan
masının Almanların kontrob d
tına girmesioe hiç bir zaman razı 
olmıyacağını beyan etmiştir.,, 

Lando.rı'un sözleri 
Vaşington, 18 (A.A.) - BBC: 

1936 senesi Reisicüm!1ur intiha· 
batında cümhuriyetçilerin nam
zedi olan Landon, itimada layık 
kaynaklardan aldığı haberlerden 
Almanyanın 1941 senesi şubat a
yı zarfında İngiltereyi istilayA te
şebbüs edeceğinin anlaşıldığını 
söylemiştir. 

1 ngilizlerin zararları 
tazmin edilecek . 

Londra, 18 (A.A.) - Avam ka
marasında, hava harbi tehlikesı
ne karşı şahsi eşyanın ve menkul 
malların hükümet idaresi Altında 
sigorta edilmesi hakkındakı ka
nun layihası kabul edilmiştır. 
Maliye Nazırı, bu kanuna göre 
mesken, kilise, hastane gibi bü
tün sivil binalara vaoılan zarar· 
ların hükümetçe t~zmin edilece
ğini beyan eylemistir. Reuter a
jansı bu münasebetle diyor ki: 

Bu kanunun taallük ettiği sim
diye kadar vuku bulan ve bun
dan sonra da vuku hulacak olan 
zararlar milyarlarca !ngiliz Iirasr 
tahmin edilmektedir. 

Askeri Vaziyet 
fBaş1 1 incide> 

sinde itina ile tahkim edilerek, mo
dern bir kale şekline i!raj edilmiştir. 
Blnaerıııleyh buranın sukutu, diğer 
çtil ist.lhkftmları gibi, bir iki günde 
tahakloık edemez. İngiliz kara, deniz 
ve hava kuvvetleri işbirliği yaparak, 
Bıırdia'yı sıkı bir çember içine almış
lurdır. Muharebenin hafta sonuna ka
dar daha sarih bir şekil alması bek
lenebilir, 

* Diln geç vakit gelen haberler, İtal-
yarılarıp ArnavuUuk cephesinin orta 
bolgesınde Klisura'ya doğru çekildik
lerini ve bu yerin yanmakta olduğu
nu, yani tahliye edlld iğini bildiriyor. 
Diğer tarc.fLan Kurveleş daglık mın
takası içinde harekete devam eden 
Yunan t~burları, Gusmar ve Salari 
dcığ sıı tlıırını tırmanarak, Tepedelen 
kasabasını Garptan samuya başlamış
lardır. Tepedelen'in Şnrkında Berat 
yolunun kilidi mesabesinde olan Kil
s-ara geçidinin (şehir tavsifi yanlış
tır. Bura~a birkaç dilkkllndan mürek
kep küçük bir pazar yerinden başka 
bir şey değildir) yarın, öbür giln 
Yunanlıların eline geçmesi beklene
bilir. Çüı•kü bu havalide faaliyette 
bulunan Yunan kıtalnrı Frnşeri dağ
lıırını rorlamış bulunuyor. Bu itibar
la Yunanlılar, geçidin şimal ağzına 
kndar ilerliycrek, geçidi cenuba kar
şı müdafaaya teşebbüs edecek İtalyan 
kuvvetlerinin ricat hntlannı kesmek 
lmkfınmı temin etmijlerdir. 

-65-
Kalin, misafirlerini birer birer 

bana takdim etti: 
- İran prenslc>rinden Naki 

Han! Mösyö Aram Savoyans, Ba
rada Mihracesinin birader zadesi 
prens Kam Scrub, eski konsolos
lardan Mösyö Miltiyadi Argiro· 
pulo. Cezair Emirlerinden Ab
düllatif El Zekvani General Ba· 
ziloff .. 

Sonra di.ğ<.>rlerine döndü, Ji?ayet 
merasimli bir eda ile: 

- Kontes Mariya Tarnovska! 
d<:'di. 

Tamamen Kozmipolit bir mu
hit iı;indeyim. Aramızda frakla
n sırtlarına uygun gelmiyen a
damlar vardı. 

Yemek pek neşeli ge~ti. 
Sofradan kalktık, büyük sa-

lona geçtik. 
- Bir poker yapalım mı? 
Kalin: 
- Büyük oynamamak şartiy-

le ... Yalnız vakii geçirmek için ... 
Aram Savoyans: 
- Yook 1 Pek ufak ta olmaz. 
Naki Han, Prens Kam Serub, 

Yunanlı Konsolos masaya otur
muşlardı Hintli Prens. İngiliz şi
vesiyle fransızca olarak bana: 

- Görüyorsunuz ya Madam la 
Kontes' Riviera'nın havası bura
dn herkesi kumarbaz yapıyor! 
Ben geldimgeleli oyundan başı
mı alamıyorum. 

Yanımızdaki -.Qsa~a Kalin 

Yunanistan Harbi Amerikanın Kararı Laval Serbest 
(Başı 1 incideı (Başı 1 incide> (Başı 1 incide) 

çar edilmiştir. İtalyanlar Tepede- darik etme::i için. Amerika tara- ceğı hakkında Berlinde Vichy'nin 
lene doğru geri çekilmektedirler. fından her şeyin yapılmakta ol- temınatı beklenmektedir. Dığer 
Saranda'nın takriben 25 kilom<'t· duğunu ve yeni planın da bunu bır habere gorc Lava! dün gece 
re şımahnde bulunan Paleı mo h- bnska bır tarzda genişletmekten Parısc müteveccihen Vıchy'den 
manı bugun Yunan topçu~unun ibaret bulunduğunu sövlemiştir. hareket etmıştitrt. 
ateş menzıline gırmış:ir. Skıvo· Bı: p!Rn mucibince İngiltere· Flandin iyileşti 
vıç'in ,şarkında, Yuııaııhlal', şıcl- ı ye gondcrilecPk tayyare, top ve Cenevre, 18 (A.A.J _ ··o.N.B,. 
detli Italyan mukavemet.ne ral;- ızemi:eri'1 mGU:iyet hnkkı Ame- F!andın'ın sıhhi vazıyeti bugun 
men, si.ıngü hücumu ıle bır çok rikava mı. voksa İngiltereve mi oldukça düzelmıştır. Doktorınrın 
gi.mdenberi kazandıklarından çok a\t. ~l~ur-u meselesine gelince: fikrınce Jo"'landin bır kaç gun~ ka
buyuk muva!fakiyetler elde et- Rc.'ısırumhur b:.mun sadect> ferı dar vazüesıne başlıy3biJecektir. 
mişlerdır. Yunanlılnr burada Pt- b:r ~ev ,.e ac;ıl ic;in f n2iltıı>rrye * 
rafı mitralyöz. yuvalanle dolu h~rp mal::t>mec;~n~n bir. nehir ~i- Londra, 18 (A.A.) ·- "Afi,, a-
topçu mevzilerirıden mürekkep hı • ~ıp ~·tmPsını te~ı':' etmek Jansı bildırıyor: 
daimi mühim mudafaa hııtlar.n- oldur!Un\1 beyan _etm_ıstır. .. 1 Flandın'ın "ışbırliğı,, sıyasetı
dan içeri giı~mişlerdir. Bu mınta- ~oo~c>,:<.>lt. _şu ;;ıhetı de ~~baruz ne değer vereceği ve Fransarun 
kada bir miktar esir alınmıştır. Pttırmıstır kı. hnrp muste~!13 eskı Berlin sefırı François Pon
Fena havaya rağmen Yunanlılar o_~mak Üz<' re İ neiltereye her tur- cet gibı kımselerden ıstifadı• ede
bütün cephede düşmanla temas lu yardımda bulunmfl~ prol!I'~- ceği zannedilmektedir. Harıcıyc 
halindedir. mınn• son safhası.. dıye tavsıf umumi katipliğine '"'etirılmesi * ettiı?i b~ pl5n ?i~ kanunun ~ık- muhtemel olan Poncet~ :-ıralarm-

Londra, 18 (A.A.) İngihz masını ıcap ettırıvdrs~. da bıt?- da Münih münasebetile vahim 
radyosu Atinadan aldılp bır ha- r.ıfhk ~anununun _tadılı ':'l'Va tl- bu ihtiliif tahaddus etmış olma· 
bere atfen dün gece Italy'lnlarm '!ac;ın! ~n.~a<' eylcmıyecektır. sına rağmen Flandin"in eski parti 
Tepedelen ve Himara kasabalorı- RC'ısıcllmhur, son zamanlarda k d d A d Al t d h su ar a aşı ır. ynı zaman a, -
nı tahliyeye başladıklarını bildir- nı?ıltrrcve para yar ımı u - manyanın harp hazırlıklarından 

ed . B k y 1 c;uncfa budalaca vaz.ılmıs nC'k cok . . . mekt ır. u i i mevki Unan ı- 1 k · d ~ ··yledikten Parısı haberdar etmC'sıne rağmen 
lar tarafından henüz işgal edil- "-CY er d 0 .ut. uek~nu so Poncet Hitler ve Gôrin~'m de 

e · f sonra <'mıs ır ı: h bb · · k b" J m mış ır. "Büyük bir harhin para varlı· mu .a etmı azanmış ır şa ısı-

Resmi harp tebliğleri i?ından veva yokhıi'!ıınrlan kaza- yettır. . 
nılıp veva kavbedilniai tarihte L01ıdradakı ka11aat 

Atina, 18 (A.A.) - Ordu baş
kumandanlığı tarafından 17 İlk
kanun akşamı neşredilen 52 nu
maralı resmi tebliğ: 

Tarafımızdan tazyik edilen düş 
man zayıat vermiş ve Khsur.1 is· 
tikametinde ricat etmıştir. Bu şe
hirde yangınlar çıktığı görülmüş
tür Cephenin diğer kısımlarında 
harekat muvaffakiyetle devam 
etmektedir. Tarafımızdan bir mık 
tar esir alınmıştır. Bunların :~ın
de bir yarbay da vardır. Müh;m 
miktarda malzeme iğttinam edil
miştir. 

* İtalyada bir mahal, 18 (A.A.)-
Umumi karargahın 194 numaralı 
tebliğinin Arnavutluk ccphesıhe 
ait kısmı: Yunan ceph,-.sinuc l lın 
ci ordu mıntakatsında ııiddetli 
muharebeler cereynn ctmi tir. 
Avcı teşekküllerimiz, düşman 
kıtaları tf'cemmülerini müessir 
surette m.itralyöz ate i altına al
mıslardır. Ege denizinde dün öğ· 
leden evvel düşman tayyareleri 
Radosa ve Stampalia üzerine bir 
kaç bomba atmışlardır. 

/ngilizlerin hücumu 

Kahire. 18 CA.A.) - 8arl< ha,·a 
kuvvetleri kumandanh~ının d.in 
akşamki tetbliği: Arn:ıvntlukta 
Draç limanına tevcih edilen ta-
arruz, havanın muhalefetine rağ
men yapılmıştır. Dok mm~knla
nnda büyük infilaklar miişaht•de 
edilmiştir. TayyarecilP.rimiz bir 
büyük ve mtitcaddit küçük yan
gınlar mü~ahede etmişlerdir. ___ ..,_ -

Fas Hududunda 
(Başı 1 incide) 

Madrid, 18 CA.A.> - Fransanın 
İspanya Bi.iyük Elçisi François 
Pietri, İspanya Haricive Nazırı 
Serrano Suner tarafından kabul 
edilmiştir. 

/ngilterenin protestosu 

Londar, 18 (A.A.) - Avam Ka
marasının bugünkü celsesinde 
Haricive Mtisteşarı Butler, Tanca 
daki b

0

eynelmilel idarenin ilgası 
hakkında İspanyanın aldığı kara
rı İnJi?ilterenin protesto ettiğim 
bildirmiştir. Hükfımetin ne yap· 
mak tasavvurunda oldui!una da
ir sorulan suale, mumaileyh şu 
C'evabı vermiştir: 

"İşi sefirimizle İspanya hüku
meti arasında cereyan etmekte o
lan müzakerelerin seyrine bırak· 
""::ık ivi nlı:ır.::ıktır ... .................... ·ı 
cır~~ 

\ ' 
Yazan : ANN I E VIVANTI i 

• ~ı;,vtr~. ~~Y!:!E~. s.1!4~.N.2_.~U.. 

(!Öriılmtis bir şev del?:ildir. Bu- Londra, 18 (A.A.J -- ·'Rcuter,, 
~ünkü harbi kazanmak icin ban- Vichy buhranı ~enüz halledılmi
kal~rcla para btılunması lazım şe benzemiyor. Öyle anla~ılıy.::ır 
e:eldij!i hakkmdı:ıki dtisünc<'ler kı Almanvanın tazviki ile Lava! 
bostur İsleri voluna kovmak i- tekrar serbestt bıraktlmı ·tır. H<.>r
cin birçok careler vardır. lnızil· halde eski vazifesine iade olun
tcreve yardım icin veızane mev- mamıştır. Maamafih Fransız hü· 
cut kanunu ilJ?a ederPk. Ameri- kumetini Pariste temsıl etmPsi 
kada sarfetmesl icin İneiltcrcve de muhtemeldir. Alman büyük 
para verm<'k olduğu mütalaasın- elçisi Abetz ile Mareşal Petaın a
da bu1 umınlar. dar bir zihnivet rnsındaki mülakatın iiç saat sür
~österiyorlar. mfü; olmasına bakılırsa, Abetz 

Vhl<ıa nakdi tı>berrulardn bu- cebirden ziyade ikna usullerınc 
lunmak ta mümkündür. Fakat te\·essül ederek Lavalin ne dıwıet 
bunun lüzumlu olduğuna kani reisi, ne de devlet menfaattleri n
d, .. !füim .. ,, levhine suiknst hazırhımış oldu· 

Roosevelt. mı>zkur planın iic. ğÜnu Maresala nnlattmay-ı calıı:
dort. hafüıdanberi tetkik edil- mıştır. l\lareşal da ister istemez 
mekte olduğunu ve bu P1 iın gi· Lnval hakkındaki hükmüını te· 
bi daha bircok planların hazır- hirc muvafakat etmiş. fakatt ona 
lanabilecı>ğini bildirmiş ve de- itimadını iadP eylcmcmic;tir. 
mic:tir ki: 

"1ngiliz siparisleri avnen A- Laval'in Alman kıtalarının 
merika kuvvetlerinin kullandığı Fransa yolu ile İtalyava ı:.ritmf"le
tcchizatı ihtiva Ptmcktcdir. Bi- rinc taraftar olduğu hakkındaki 
naenalevh fngi1iz siparislf'rini 1-ıaberlC'r. emnivet edilir hic hi .. 
Amerikan sipariı:lt>rinP t.ahvil et- kaynaktan teyit olunmamıstır 

~~l!er Almanlar Fransa volu ile ime'< te mümkündür. Bunun icin 
kafi derecPde paramız vardır. talvaya süratle takvive gönder-
Rom=evelt İn(!iltPrenin simdive mek isterlerse. herhalde Vichv 
kadıır vrıomıs olduP'u sioari!=:leri hükumetinin muvafakatini bek 
Of"kRla tedive roecek vazivl'tte lemezler. Ancak surası var ki 
oldui!unıı ,.e vc>ni hiikiimlPrin an böyle bir hareket tnrzı Bitlerin 
cak bundan sonraki sinarislere 1-ıir müddettir takip ettiği "işbir. 
c::amil 0ıRcai!ııı; bPvan " mistir. lil!i.. siyasetine uvgun düsmez 

Hitler Alman kıtaatının her ne 
"Harbe girmeliyiz!,, 

1-ondra, 18 (A.A.) - Umumt har
be iştirak eden Amerikalılar o tarih
te ıwşlanl1n ışı bitirmek ilzerc muca
df'leye iştirak etmenin sırası geldlgi
ne kan'dirler. Bir ziyafette nutuk 
söylıyen General Oryan, Amerikanın 
derhal horbe girmesinin Alman ma
nev!yatı kin bilyllk bir darbe teşkil 
edeC't.-~I hakkındaki kanaatini izah et
miştir. 

Bütün Mahkumlar 
(Başı 1 incide> 

vc.:;air nafia hizmetlerinde muay· 
yen bir ücret mukabilinde istih· 
d:ım olunaco.k1ardır. 

Cena kanunu mucibince. bu 
mahküm'arın bir eünlük mesai· 
leri iki J,'iinlük mahkumiyet eüo 
lerınc t< kabül edecektir. Ala· 
c:ıkları jltindeliklerden bir kısmı· 
ilP de iaşeleri ve yataC'ak yerleri 
temin olunacaktır. Mrıhkumhınn 
mat:kumivPt müddetinin hita· 
mmda kiictik bir sermave ile va· 
zifcleri baslarına dönmelerine 
calı sılar:a k tı r. 
Hazırbnnn talimntname. Ad· 

live ve Nafia V~köi'leri tarafın· 
dan tasdik edilir edilmez. tatbi
ldnP hı:ıc::1 ::ın::ır::ıktır. 

nun yanında oturacaksın. K~ndı
s"lc mümkün olduğu kadar tatlı 
g<.ırüş. Hatta sana kur etmesine 
de müsaade edebilirsin. 

- Niçin? 
Gtildü: 

;:aman olsa Fransanın işgal altın
da bulunmıyan verlerine ı?irebi
lcceğinf oek al8 bi11r. Fakat onun 
kin mühim olan şey Fransa do
nanmasını ve Fransız müstemle
ke İmparatorlui!ıınu kendi tara
fında tutmaktır. İşte bu, Hitlerin 
Maresal Petain'e karşı kullandığı 
"kadife eldiven., siyasetini izah 
eder. 

Maamafih bugüne kadar Mare. 
sal Petain bütün Alman teşebbüs 
!erine mukavemet etmiştir. Al
man propaı:randası daha başka ya
kınlık çareleri araştırmıva mec
burdur. Nihavet Almanların sab
rı tükenerek iyilikle elde edeme
diklerini zorla elde etmiye kaL 
Jrışmaları da mümkündür. An
,.ak muhakkak olan bir sev varsa 
n da Fransızların donanmalarını 
Almanların eline diismeıı;ine manı 
olacak tedbirleri almıs bulunma· 
tarıdır. Şimali Fransız Afrikası
na gelince: General Wevı:rand hic 
aşmaksızın Petain'e müznheret 

.. iyasetine devam etmektedir. 

* Londrn, 18 (A.A.) - "Reuter,, 

- Bunun sebebini sonra anla· 
General Bazilof, Emir Zekvani 
ile bana prezante edilmesi ihmal yr.caksın ... 

Alman hududundan alınan son 
haberlere göre. Laval'in azlini in
taç eden esas sebebin dahili siya
set olduğu sanılmakla beraber. 
Vichy'den ll!elcn malumat bu me. 
seleyi hiç de avdınlatmamakta
dır. Laval'in Petain'i düşürmek 
1çin komplo kurduğu hakkındaki 
1<lYialar. pek az ihtimal dahilinde 
ırözükmektedır. Çünkü halkın 
kendisini sevmediğini pek iyi bi
len Laval'in Mareşalin prestijine 
:htivacı vardı. Daha ziyade muh
temel bulunan cihet, Laval'in 
kendi Alman taraftarı sivasetine 
Petain'i alet olarak kullanmak 
~ayretlerine. Mareşalin _gittikçe 
trtan bir mukavemet göstermi~ 
·lma<:.ıdır 

edilen çenesinde ufacık sivri be- Hakikaten sebebini sonr-. ~nla-
ya;. sakaHı bir adam vardı: dım Prens Kamserub oyununu, 

Konsolos biiyük fiş kulusun- daha doğrusu kendisını bana be
d~m çıkardığı renkli kemikleri sa- ğendirmek için ne yap'lcoğırıı bil-
yarak, istif etmiye başlamıştı. miyordu. Bazı blöfleri görmediği 

- Kav ne kadar? z::ımanlar bu suretle hareketinin 
Aram Savoyans: sebeplerini izah ediyordu. 
- Bin frank.. Prens benimle fazla meşgul ol-
Naki Han: mıtya başladıktan sonr·t miihim 
- Kav'ı tahdit etmiyelim. tesadüfler oldu. Kızdan (kare) si-

Ynlnız Bob bir Lui olsun. ne birliden (kare) çıktı. Bırli 
Hintli Prens: <ful) ne bir renk çıktı. Buna raf?-
- Ber., a la hotör oynuyorum, men neşesini muhafaza ediyordu. 

derli. Argiropul?: .. - Altes! dedim, müsaade eder· 

Yürütülen tahminler 
Londra, 18 (A.A.) - "Daily 

relegraph,. gazetesinin eski Paris 
nuhabiri yazdığı bir makalede 
r ~aval'in çekilmesi üzerine Al· 
'Tlanyanın Fransavn bir ültima. 
tam vereceğini. işgalin J?enişlive
neğini. Fransanın Vichy'ye tabi 
~ısmından Alman kıtaatının ser
'1estcc e:ecmesinin "mesru bir 

Mısırdaki Harekat 
(Başı 1 incide) 

M:acchi ve Cr. 42 tayyaresi dı 
tahrıp edilmiştir. 

Resmi İtalyan tebliği 

İtalyada bir mahal, 18 CA 
A.) - Umumi karargahın 19i 
numaralJ tebliği: Bin'{azi budu· 
du mıntakasında düşman kıtala 
n \•ıprandıklan ve zayiata ug 
r·ıdıkları ıçi:ı büyük muharebe. 
r:in dokuzuncu günü olan dtinkıı 
{!Ünü to.7Yiklcrini a2~ltm1şlardır 
K:ıvvctlcrimiz. d:.ısmanın mo 
törliı vesait müfrezelerini mücs 
sir surette ateş altına almış, ha 
va kuvvetlerimiz de daha uzak 
ta bulunan 7.ırhh birliklerini bonı 
bardıman etmişlerdir. 

Bardia limanı önünde torpille· 
nen ve 193 numaralı tebliğd 
zikredilen dtısman kruvazörunürı 
van yatarak battığı göriilmü 
tür. Bu kruvazörü batıran torpı 
tnyvarclerine pilot yüzbaşı Gro 
i ve pilot mülazim Barbani ku 

m:rnda etmt>kte idiler. Tayyar<:' 
'erimiz Bardia limanı önüne ~<.> 
len f nt?iliz harp (!rmilerini bom 
bardıman etmi!=:lerdir. Düşmanı 
avcı tnvvarelcri, bombardıma'll 
tavvareleribizin hareketine mfın 
olm:ık istemislerdir. "GlostC'r 
tioinde bir tayare düşürülmüs 
tür. Bombardıman tayvar<:'leri 
mİZP refakat eden avcılarımız 
riüsman av<'ılarile muharebevt 
tutusarak. Purrıcane tininde biı 
tavvare,•i dfü;iirmüslPrdir. Avc 
tavyarelerimizden biri üssime 
rlönmemi c:ti r. 

Somaliye taarruz 

N:ıirobi. 18 (A.A.) - "Resmı 
tC'bli~ .. İtalyan Somalisinde kaııı 
Elv-ık'a. dün muvnffakıyetli bıı 
hücum yapı1mıstır. Kuvvetlrrı· 
mit Cenubi Afrika ve Cote d'Oı 
kıt.a1arından t<:'r<:'kküp etmekte 
ve .,.ırhL hiicum arabalnrı i1c> toıı 
ru kuvvetlerini ihtiva etmcklC'V• 
di \<:'nubi Afri'ka ha,·a km." C't· 
lerı kara kuvvctlı>rimizlP teşrıkl 
mes:.i ed,...rek iki bucuk ton bonı 
ba atmıştır. Bir çoi!u zabit olm ~ 
iizı>re. en aşa,i!ı 25 İtalyan. 50 
yerli piYadC' n<:'feri esir edilmi~ 
ve biivük miktarda muht<:'1if 1?1• 
da maddclerile miihimmat igti· 
nam olunmuştur. Düşman 50 k 
~~~ tı>lı>f<>t vermi .. tir 
/Jf rsrr Ba.~ı·ekili11in ziyafeti 

Kahire. 18 CA A.) - Basv<:'kil 
Hüsevin Sırrı Paşa İnı?iliz Orta 
-ar!( Orduları Baskumandanı Ge 
nerı:ıl Wavell ile Orta Sark Ha· 
va Kuvvetll'ri Baskumandanı 
\farcşal Lonızmer ı:ercfine biı 
llğle yeme_ği vermiştir. 

* Yenidelhi. 18 CA.A.) - Ganı 
C'ol;inde alınan İtalyan esirlerin· 
ıien 20 bini icin Hindistanda iısc. 
ra kampları hazırlanmnktadır Bt1 
esirler pek yakında Hindistana 
qelcceklerdir. 

Llo~·d Georges Hava 
Nazırı Olacakmış! 

Londra, 18 (A.A.) - Reuter 
ajansının parlamento .m.uharrır~
ne göre, Vaşi~ton .. huyu~ c~ç·lı
ğinc tnyin edilmek uzere lSmJ ge
çen mahdut bir kaç kişi arac;ında 
Hava Nazırı Archibald Sinclaır 
de vardır. Lloyd Geı)rges'in da 
kabinede Sinclair'in yerine Hava 
Nezaretine getirilmesi ihtun;ı .. 
linden bahsolunmnkt.adtr. 

hak ,, olarak tanılmasını istivece
aini ve belki de Laval'in Fran
sız quislinf!'i olarak hizmete alın 
masını istiveceğini tahmin etmek 
tedir. Abetz'nin dün Vichy'yi zi· 
varet Ptmesinin ilk n<.>ticesi. Ma .. 
resal Pet::ıin ile vaot1iiı miilakntta 
hazır bulunnn Laval'in tahlivesi· 
ni temin "tmek nlmuc::tur. Hit1er
ıe Laval İkinci Nnooleon'un ke· 
rniklerinin naklini bahane ederek 
\faresal Petnin'i Paric;te tuzağa 
iüstirmive tesebbüı; etmislerdir 
l<'aknt suikRst nivetini haber alan 
\llaresnl. Ksmunu Esasinin bu 
'llnddesini Hil!vederPk dts mem le. 
lcPtlerde telefon hatlarını kec;tir
iikten sonra hafi bir kabine irti. 
'Tlal J\kdettirmic:tir İctimai miite. 
\ktp Maresal Fransız mtlletine 
1<arsı radvo i1P bir hPvannnmıı 
.,ıı>şrNmio;tir 'T'asavvurl:ırı kPsf<.>· 
:lilen Laval DPat vP Dorint ilt' 
(?ece varısı trenle P:ıirse f!ider
ı..en hareketinP mfini ohınmuS Vfl 
1(enclisinP ::ıit ChntPlıion c;atosıına 
ncamPtP mPmur edilmic::tir. An· 
"ak hiidisP rı>revnn ettiktPn son. 
radır ki Adlivf> Nazın Alibert 
,.erevanı halOPn A lmanvavı ha. 
'1erdAr etmidir Hadic::Prlen so" 
1C'rece hiddetlenen Hitlrrin A 
~etz'vi Vichv've gönderdiği sö:v· 
"ı>nmı>ldPtHr ... . - Ben de a la holtor .o~namnk seni:ı yanınızdan kalkayım. 

ısterdim, fakat ma~_emkı. Son Al-. _ Katiyyen, dedi, ben bıç bır 
t~s b;~den evvel sovledıler, k~~- ı zaman süperstisiyö değilım. 
dıl!'~!n~;ı hakkıdır .. O halde daı- Birinci seans Hintlı prense sek
ma onumde beş bın frank per- sen bın franga mal olmuştu. Me· 
manant var. sC'leyi anlamıştım. Ban.ı bir sa-

Böyle bir pokerin vakit j:!eçir- bık konsolos diye takdim cdilnn 
mek için oynanan bir oyunla hiç Argiropulo en mahir hilebazlar-
bir müncısebeti yoktu. dandı. Kağıtları o derece meha-

Devlet Oenizyolle!rı işletme 
idaresi llBrJlf!rı 

Birden Kalin vanıma Jreldi: retle hazırlıyordu ki Ser. Peters· 
- Kontes! Sizi telefondan is- burg'da bulunduğum zaman gor- SEFERLERİ ANADOLU HATTI 

tiyorlar' düğüm dünyanın en mP.şhıır hok-
Telefon odasına gittim. Beni ı k&bazı Kaznöv bile bu ndam ka-

takip etti. dar kağıt hüncrlerindt> mahir o-
- Mura! dedi, Hintli mnymu- lamazdı. (Arkası \"ar) 

İkinci bir ililna kadar Anadolu hattının 103, 118, 204 ve 2ı5 numa-
r:ılı seferleri yapılmıyacaktır. (11915) 

'9 ................ mm .. !1:11! .... a.. .. _, 
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Meşhur 

HACI BEKi' 
Ticarethanesinin 
KIRK KATLI 

Saray Baklav 
dudakların ufak bir te 

1 

1 sile ağızda yok oluyor 

'------ıı 
1 ._ Göz Doktoru 

'(em al T arkO 

Birleşik Amerikanın n ıamulatıdır. 
••fren.: GENE R Al. ELE C TR l C MAC AZA S l 8EYOGLU, iSTiKLAL CADDESi No. 28 TEL.: 43849 9 

..,irJeşik Amerikanın mamulatıdır. 

ra!:tsım Tramvay durağı il 
sır.dP Kamerpalas No. 1. 

T'e 49313 

GENÇ ~·ı••••••••••••••••••••-•••• 1\ .......... f cep K:t;::t;:r~~ltın 
stanbulda Havagazi ve Elektrik ve , • Metal 15 sene garantlll 

6 TAKSiTTE 

ı-KömUr ve Odun 

1 
Sobaları 

4 TAKSiTTE 
BURSA DOKUMACILIK ve TRIKOT~ 

TÜRK ANONiM ŞiRKETİ 
Görünmek İstiyenlere 

IO yaşlarındaki kadınlar 

nasıl 35 yaşında 
görünebiliyorlar? 

Meşhur bir cilt mütehassısı ta. 
rafından keşü, sağlam v~. ger_ıç 
bir cildin unsurlarına muşabıh 
olarak genç hayvanlaru:ı d~t h.ü
eeyrelerinden kemali itma ıle ıs
tihsal ve .. Biosel,, tabir edilen ye-

Teşebbüsatı Sınaiye Türk A. Şirketi 

MÜHİM İLAN 
İstanbul'da Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Srnaiye Türk A

nonim Şirketi, Memurlarının 1940 Senesine ait "Sarı., renkli hüviyet kart
lannın l İkincikanun 1941 den itibaren iptal edilerek 1941 Senesi için 
muteber olmak üzere "Pembe,, renkte kartlarla değiştirileceğini sayın 
mü~terilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında Şirketin unvanı olan "İstanbulda Hava
gazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Smaiye Türk Anonim Şirketi., yazılıdır. 

Yu'karıda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sahte addedilmeli 
ve hamilleri Polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin mes'uliyetini kabul etmiyeceğini şimdiden beyan eyler. 

MÜDÜRiYET • ' 

. • ·- fil>< "• • .. ·• . 

iLE SABAH, OGLE VE AKŞAM 
Der yemekten sonra ıründe U'ç defa muntazaman 

dişlerinizi fırealaymız. 

. ... ""' ....... ~, +. . . . ... ı .• ı . ...... ni ve kıymetli cevher, cildin un. 
suru olan pembe renkteki Toka., 
Jon kremi terkibinde mevcuttur. --------------------------
Her akşam kullanınız, uyuduğu-
nuz her dakika esnasında cıldiniz .----------------------·------
bu kıymetli cevheri massederek Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

sler ve her sabah kalktığınız
a cildinizin daha beyaz, daha 

e olduğunu göreceksiniz. Gün. 1 
üzleri de beyaz (yağsız) Toka • . 
n kremini kullanınız. Bu basit 1 

vi ve itina sayesinde bütün · 
adınlar 10 _ 15 yaş gençleşebilir 
e şayanı hayret bir cilt ve tene 
alik olabilirler. 

------~ Böbreklerden idrar torbasına 
k&dar yollardaki hastalıkların 

mikroplarını kökünden temizle

mek için HELMOBLÖ kullanınız 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışma kudretini 
arttırır, :Jtadın, erkek idrar zor
luklarını, eski ve yeni belsoğuk
luğunu, mesane iltihabını, bel 
ağrısını, sık sık idrar bozmak 

ve bozarken yanmak hallerini 
giderir, Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede 
taşların teşekkülüne mfini olur. 
tKKAT: HELMOBLÖ idrarını-

zı temizliyerek mavileştirlr. 
Sıhhat Veklletlnln ruhaatını 

haizdir, 
ECZANEDE BULUNUR 

lstanbul ikinci icra 

Memurluğundan : 
/"'" Galatada KaraklSypalaa kar1111n· 

\ta 8tandard P. Dena Telefon ve rad · 
)'O mUetaeaealnde iken halen ikamet· 
ıanı meçhul kılan Bay Sunl HulQalye: 

İstanbul Umum Sigorta şirkeUnln 
bir kıta kira mukavelesile size icar 
ettıği Sigorta hanının 3. cü katının 
6 No. lu odasının kira bedelinden ce
man ak.cağı olan 104 lira ile 99 ku
ruşun maa masarif tahsili hakkındaki 

23/3/93& tarihli takip talebi üzerine 
ikaınetg5.hınıza gö,nderilen ödeme zah 
nna verilen meşruhata ve zabıtaca 
yapılan tahkikata binaen ikametgl
ııuuzın meçhuliyeti tahakkuk etmesi 
üzerine İcra Hakimliğince ödeme em
rinin bir ı:y müddetle ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren mezkt'.1.r 
müddet zarfında mal beyanında bu
Jun."llanız ve istenilen parayı tediye 

etmeniz tAzımdır ve bu müddet zar
f:nda bir güna itirazınız varsa usulen 
b~ırıı, nıenız veya icranın geri bırakıl
ftl hakkında ait olduğu makamdan 
bır karar getirilmediği takdirde ceb
rl lrra yapılacağı ve mal beyanında 
bulunulmı:dığı takdirde icra ve iflfıs 
~ununun 76, 337 ci maddelerinin 
ı.tıkmü tı:ıtbik edileceği ilfinen tebliğ 
11lunur. (1272) 

Levazımatı İnşaiye Sataşa 
Terekesi Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk H. resmen tasfiye edilmek• 

bulunan Va.Iıit Akpak terekesine ait olup İzmit Kağıt Fabrikası civarm
ja ambarlarında mevcut 12 paket Selutekis kağıdı ve 625 kangal da 35 
ton kurşun, 11 sandik adi cam ve 7 sandık Arnavu düble cam, 25 sandık 

Avrupa fayansı, 1 adet Amerikan demir dosya dolabı, 2 kapaklı yerli 
demir dosya dolabı, 2 adet dosya demir dolabı, 16 teneke yağlı pilak 
boyası. 10 çift müstamel çizme ve bir domuz arabası, 7 adet yeni bü
yük çerçeve vesair eşya ve malzeme 21.12.940 tarihine müsadif Cumar
tesi günü saat 11 den 16 ya kadar karşılıklı ve açık arttırma ile mezkiir 
İzmitteki ambarlarında satılacağından ve satın almak istiyenlcrin mu

hammen kıymetleri nisbetinde % yedi buçu'k depozito tevdi ederek Art
tırmaya iştirak edebilecekleri malum olmak üzere ilin olunur. 

14.12.940 

1 

Lira 

1 2000 - 2000.-
3 1000 - 3000.--z 750 - 1500--
' 500 = 2000-
8 250 - 2000--

35 100 - 3500-

80 50 - 4000.-. 
300 zo - &i.100.-

y 
""'- "' 

Türkiye 
yal mı 

manda 

İş Bankasına para yatırmakla 

para biriktirmiş olmaz. ayni za
taliinizi de denemiş olursunuz. 

Ke•ldeıer 4 Şubat. 2 Ma· ıı 
yıa, 1 AQulta.. 1 lklncltet-

rln tgthterlnde yapılır 

Kumbaralı Ye kumbarıaıa 

"eaaplarında en az eıll il· 
raaı bulunanlar kuraya 

dahli edlllrler ~ -

1 

·~-B- ..... aaıtı;ı - -ı · r4""e "G™ eıekt;ik'I ,-·--;;ı;;i:;w•-.. 
Havagazı ve Elektrik SUpOrge ve ve 

Ocakla.rı l fırınları f hedlyellkler 
4 T AKS.;:!!.:. __ , ,_,!,_!.!~~.~--· _"'!, . 6 ,_!!_.K ~~!.!!.. 

LUXOR Radyolan ve otomatik gramofonlan (Taksitle) 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
Galata, Bankalar Caddesi 59 - 47 Tel: 41378 Beyazıt. Üniversite Cad-

' tı> desi, No. 28, Kadıköy, İskele Caddesı No. 33/2 .. 41•••11'"' 

TÜRK TİCARET BANK.ASI A.Ş. 
i<UPONLU•VADl!Li•MIVDUAT 

''iP • 

il 
Meclisi idaresinden: 

Şirketimizin Hissedarlar Heyeti Umumiyesi 30 Kanunuevvel 
!rihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11 de 1stanbulda Yenipo 
~addesinde 47 numaradaki Şirket Merkezinde fevkalade olarak İ' 
edeceğinden mezkur gün ve saatte Şirketimiz Hissedarlarının 
mahallinde hazır bulunmaları rica olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 

1 - Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi "YO'N1Sıı 
bilcümle mevcudat, düyunat, hukuk ve vecaibi ile Şirketimize zati 
ilhakı hakkındaki karar üzerine Ankara, Mensucat Fabrikası Türk • 
nim Şirketi "YÜNİŞ., Meclisi İdaresile , Meclisi İdaremiz arasında ~ 
lunan rnukavelenamenin kabul ve tasdikine, 

2 - Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi uyt)N1Ş,, 
ilhakı kabul edildiğine nazaran sermayesini teşkil eden 600,000 (Altı 
bin) Tütk lirasının Şirketimiz sermayesine ilavesine ve bu suretle . 
yid edilen 600,000 (Altı yüz bin) liralık sermayeye mukabil beheri 
Türk Lirası itibari kıymetinde hamiline muharrer 30,000 adet HissC 
nedi ihracına ve bu hisse senetlerinin, beher iki adet Ankara 'rd 
cat Fabrikası Türk Anonim Şirketi "YÜN:lŞ., hisse senedine aı 
1/1/1941 tarihinden itibaren bir adet Bursa Dokumacılık ve T~~ 
Türk Anonim Şirketi "İPEKİŞ,, hisse senedi verilmek suretile rııilDP 
lesine tahsisine, 

3 - İşbu ilhak ve iltihak keyfiyetinin 1/1/1941 
-.,uteberiyetine karar verilmesi. 

' ,._., Ölümünün Yüzüncü Yılı Münasebetile 

NAMIK KEMAL 
ROMANLARI 

Hazırlıyan : Baha Dürder 
Ç J G I R K İ T A B E V i - Fiyatı 30 KutOf 

' Ankara Caddesi No. 153 ~-•"l 

~ . 
•GiT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

...................................... 
MUAMELE VERGİSİNE 

Tibi müesseselerin 1941 den itibaren tutacakları 
1 - 7 nümune üzerine hazırlanmış 

(iMALAT> • (MUAMELE) 
( EMTiA, iTHALAT ve iHRACAT > 

(SATIŞ) defterlerile (AYLIK BEYANNAMELER) 
Defterlerimizin 25, 50, 100 ve daha fazla sahifelileri mevcuttur. 

Taşra siparişleri sür'atle gönderilir. 
Umumi satış yeri: İNKILAP KİTABEVİ. İstanbul Ankara Cad. 155 

İstanbul L.evazım Amirliğinden Verilen : 

Harici As~eri Kıtaatı ilanları 

oıı ıcuosuna ıanmın edılen uaı aı- ları!e tekliı mektuplarını ihale saa
tı k;ıruş olan, korum, muamele ver- tinden bir saat evvel komisyona ver
gisi bütün rüsum ve nakliye değir- meleri. Şartnamesi komisyonda görü-
mel•ciy~ alt olmak üzere iki yüz elli lür. (1660) (11931) 
ton buğday pazarlıkla kırdırılacakbr. 
İstfklilerin yüzde on beş teminatlarile 
birllkte 23/12/940 günü saat 15/10 
da Karsaa Askeri satın alına komis
yonuna gelmeleri. (1644 - 11859) 

lstanbul ÜçUncU icra Memurluiiun
dan: Bir alacağın temini ~in hacze
dilip p:ıraya çevrilmesine karar ve
rilen 110 çift kadın ayakkapları Be- ı 
yoğlu İstiklal caddesinde 411 numa-

• ralı mağazada 25-12-940 tarih ve çar-
. ks i 

1 
. ü şamba günü saat 9.30 da birinci açık 

Bu· yatakhanenin no an ş erı m - art!ırma suretile satılacaktır Kıy-
teahhiı nam ve hesabına ~azarlıkl~ 1 metinin 3 75 şini bulmadığı· takdir
tamamlattırılacaktır. Tafiln:ın bedclı ı de 27-12-940 tarih ve cuma günü ay-
10,334 lira 6 kuruş, katı temınatı 1551 ni ı:::aatte ikinci arttırma ile satılacağı 
liradır. Pazarlığı 24-12-940 salı günü ilan olunur. 
saat 11,30 da Ankarada M. M. V. 
Hava satın alına komisyonunda yapı
lacaktır. Keşif ve ııartnamesi 52 ku
ruşa komisyondan alınır.(1656-11900) 

• 
5000 küo sabun pazarlıkla satın a

lınacaktır. Tahmin bedeli 2250 lira, 
katt teminatı 338 liradır. İhalesi 23-
12-940 pazartesi günü saat 14,30 da 
Çorluda askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(1658) (11929) 

• 
747 ton yumuşak 498 ton sert ce

man 1245 ton buğday kapalı zarfla 
satın alın:ıcaktır. İhalesi 10-1-941 cu
ma günü saat 16 da İzmir Bornova 
askeri satır. alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin kanuni vesika-

Beyoğlunda Takılm Valdeçeımeal 92 
No. da mukim iken lkametglhı meç· 

lıul bulunan Kozma Sarıaralana: 
latanbul ikinci icra Dalrealnden: A

gatoniki Yasef kızı tarafından istihsal 
edilen bir kıta ilAm ile borcunuz olan 
39 lira 95 kuruşun tahsilini teminen 
Sultanahmet sulh mahkemesi ahkamı 
şahsiye hakimliğinde 937 /230 sayılı 
tereke dosyasında mevcut alacağınız
dan yukarıda miktarı yazılı meblağ 
haczedilerek dairemiz veznesine ya
tırılmış olup, alacaklıya tediye edil
me.t üzeredir. Bu bapta bir diyeceği
ııız varsı:. bildirilmek üzere keyfiyet 
icra iflas kanununun 103 cü madde
sine tevfikan tebliğ olunur. 

1<A vı P: 1938 senesinde kazdırdığım 
şahsi mührümü· zayi ettim, Yenisini 
kazrlıracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. ~mine Peker 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Evvelce Galatada Nomiko hanında 15/6 No. h odada Gü~ </ 

misyonculuğu ile meşgul iken halen nerede olduğu anlaşılamıyaıı 

Yorgiyadis'e. ~ 
794,1295 No. h beyannamelerle Gümrükten geçirdiğiniz tflt f \ · 

salanndan dolayı aranan 1277 lira 92 kuruş Gümrük resminin ta~ 
dan ödenmesi lazım geldiği Maliye Muha'kemat Müdürlüğünün 1982 ~ 
2/ 4/940 günlü yazısından anlaşılmıştır. 

Bu paranın 10 gün içinde Gümrük veznesine tediye edilmesi, ,di 
diği ta'kdirde hakkınızda 1723 Sayılı Kanun hükmüne tevfikan .,e 
sili Emval yoluyla icrai takip yapılacağı bilinmek ve tebliğ makaınlll' 
im olmak üzere keyfiyet ilin suretile bildirilir. (11939) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş .t'arihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi 265 
ve ticari her nevi banka 

28.800 Lira:· 
VERiYOR 

Para Biriktirenlere 
iKRAMiYE 

-Ziraat BankH•nda kumbaralı Ye ltıbaraıa ta1arruf hesaplarında _. 
llraaı bulunanlara aenede 4 def• çe kllecek kura ile aıağıdakl p11111 

4 
4 

40 
100 

Adet .. ... 
• 
• 

ikramiye dağıtılacaktır. 
1.000 Llralık 

600 
250 
100 
80 

it 

• 
• ,, 

4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
5.0CX' 

120 • 40 • 4.800 
180 • 20 • 1.200 ıf 

oıKKAT: Hesaplanndakt paralar otr sene içinde 50 liradan aşafı 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde ' 20 razJasıyıe verilecektir it 
senede 4 de1a. 1 Eylfil. 1 Birtnd kAnun. 1 Mart " J fi 

tarthler1nde çekUecekttr. 


