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BIBiNClKA.NUNI hrıı 1011a1ııarıaa 1 Vilayatler parti kongraler ;nde j Gizli bir plana göre f • 

1 R d Gaz~ıesi 1 asııaa Amertkada aaade 1arıPıte,n : 
. a ya " l eya nameıerıe Milli Şefe bag"' [ılık seo tayyare . 
Çörçll na.tlıa uedecl FranblZ ~cn~leri Alman • . Nevy'o.rk,P!18(}'1)1':_0~ertkan T arıh ve macera 

t t l Necib Asnnm '1stanbulda s6yle ııl 'I hava kuvvetlerine eyı o unuyor endllstrist daiml meclial reisliğine ln· ilk balon,. başlıklı bir yaz151 

gönüllü yazılmaya tihap edilen ve Amerika •Ki relileri gözüme ilişti ; okudum. Bunun 
Bugilnün E'n mUhim hA.diseel ln- d d'l . ' nın en oUfuzlusu olan Murpl, reıaıcum- enteresan tarafı, lsta.nbulda ilk 

giliz Başvekili Çörçilln İtalyan avet e 1 mış. ~ M (A.A.) - Konya, rafından Rerl silrtllen dilekler tes. bur Ruzveıte bir plAn arzed~ktJr. balonun uçuruluşu değil. Yazı. 
ha:kma hitap eden nutkudur. tn- L<mdra. ı4 ( A.A.) _ .. ~üs- Afyon, Aınaaya, Kırklareli ve ls- pit olunmuş ve yeni idare heyetle- Bu ha.beri veren Deyll Meyim Nev· nm başlangıcı .. 

·ı · B ekil' · ltal an milletine • - parla C H P--"•-ı vUA.yet kongre· rl ile kurultaya gı"decek mura.lı. 
1 gı ız a~v mm Y takil Fransız ajansının ogren- • . ıu-u.> york muhabiri §unları na.ve ed yor: "Yunan efsanesinde Abarisin 

hitap ettiği bu nutukta ltaıyanm dii7ine göre, son günlerde Pa- leri toplanmışlar ve i~re heyet- has.la.mı seçimleri Yapılmıştır. Tamamlle hazırlanmrg ola.n ve fa· bir oka binerek havalarda se-
içinde bulunduğu çıkmaza sllrtlk- ris sokaklarına bir takım be· Jerinln iki yıllık mesalsne ait ra.. Kongreler, mesailerine başlar- ka.t birçok noktaları g1Zll tutulan bu yahat eylediği söylenir. tka.r ile 
lenme&ine kimin sebep olduğunu yannameler yapıŞttrılmıştır. • padara ve intaç edllmüJ olan itler ken bUyUklerimize karşı duyduk· ptu tatbike konulduktan a.ıtı ay son ba;bruıı Dedaldin balınumu ile 
söylemLjtJr. Binbaşı Constantini imzasmı üzerinde verilen isa.hata ıttıla pey· lan sarsılmaz bağlılıkları bir defa ra gtınde ııoo tayyare yapılabilecektlr. gövdelel"jne yapIŞtırcbklan ~. 
sö:ı~:~~rı;il bu nutku neden taşıyan bu beyannamelerde İn- ~a eylemişlerdir. Mmtakalarmm da.ha izhar ve teyit eylem.işlerdir. Bu altı ay tca.beden tesisata tabJıla o- natlarla Giridin misafirlik sev-

Hatırlardadır ki bir kaç ay ev- giltere, Fransanm .. ~ht bir ihtiyaçları tlzeriıı.de delegeler ta- lunacaktır. miyen sahillerinden kaçtıkları, 
vel Çörçil Fransız milletine de hi· dlişmanı olarak goste~lmekte p • · ı k • 1 lkar'in babasını g~ek için 
tabede bulunmuştu Bu nutkun ve Fransız ta.~&recilen Alman artı vı Ayet ongresı ton anıyor Faş·sı ı·ıalyanın güneşe y~laşmasma kadar ee-:nıanası ise o zaman ~'llaşılamamı.ş- hava kuvvetl~rıne ~ö~üllü ola w ' yahatinin güzel geçtiği, gUneşe 
tı. Fakat bi.- kaç gtln sonra Al- rak d~~ct edtlmektedır. (B~ tarafı 1 focide) Şile luzaaı: Zeki Borakan (Muat· k t 1 yaklaşmalariyle mumun eriyip 
man•:-..rın Vişi hlikftmetine bir i§ ı Bu ıla.ıılar •.. h:~en o ~e<'e du· Be~iktao kaz.&aa; ZUhtU Çubukçuog llm), Vahtp Ağrıcı (Zürra), Vasll Si ın harı Ikar'in denize düşerek boğuldu-
lıirliği teklü e ttikleri öğrenilmiş ve va.rl~:da~. eokül~p a.tılmışirr. ıu (Belediye muamel&.t mUdurU), Çapul (Belediye muhasibi), ğu rivayet olunur. (Milattan 
Çö·,.,..u La:ııı önlemek için Fransız Erte. ı gun aynı ımzayı taşıyan Hllkmü Arkök (.Kazruıç !Uraz komiı· tiaküdar kazası Mehmet Ali Gök· (Baş tarafı 1 incide) 1350 yıl evvel.) 

".< 1 b yonu tizası), RU§dU Vik (13 uncu çeıı ( lstim.la.k k omisyonu Azası} , h Wkl bir 
xn.i!letine bi'ah cn bir nutuk söyle· yenı eyanname

1
er asılmış ve meıu.ep mudürU). Maclt Oktar (Avukat, urnumt meclis sek mabmlarmda a ı,,a~- Nasıl. bu seferler efsane de 

m·ş ve gayestiıd'! de muvaffak ol· bunlar da evvelki ilanları yır· Be,yl4ua ~· Sabit Tapan (Boy- Azam), Vahd.ıt. P ekel l'lüccar), Şefli< kmbk bulunduğunu göstermekte- olsa enteresan değil mi? 3290 
muştu. 

1 

tıp atanlara kar~ı takih.tt a bu- koz, kundura tabrıkaaı mUı.ıuı11), ı.·e · Bağn.ıAD (llk tedrisat mı.ıtettıııı>. Re· dlr. Fatl~t partisi zhna.nıdarlan yıl evvelki tayyarecilik .• 
İtalyau milletine yapılan hita• lunulacağı hakkında tehdit edi- n t. .lilrinal tBeykozaa eczacı), Sabri ıa<ı Kaynar (Avultat), ecnebi ga:ıctelerln kendi aleyh1e- İngı'liz tayyarecilerinin D'ÖS· 

· .. l AJtıok {üUmrUk bqmUdUrUlk me· ,,,_, k .ı-.. ç (U ı rlnd .. _ td la d " bm maruı.sı da nutkun sonuncu CI soz er bulunduğu görtllmüş- & ... ova aza.sı: vmer am mum e propaganwr. yap [ rm an terdikleri harikulAde muvaffa· 
!tal tii wurlanncl&n). meclis !zıuo), Sa.te. TUzUnataç (Yalo• ~kA tedJ lar Hafbald b pro-cUmlesinde okunmaktadır. ya· r. Beyoğlu ıı.ua.ı lılekki Hikmet Ge· vad& tierzi), Ferhad Ylllu;et c.ı·uccaı-). "' ye yor • 0 kıyetlerin hikayeleri arasında, • 

nm endişe lçindo olduğu nıullak- Bu ikinci il!nlar da iki saat- lenbeg (AvukatJ, IU.§lm Retet Hak&- • • • pa.gandayı yapan ecn~bl matbuat güneşe kadar yaklaşan fakat 
kaktır. ÇörçU hitabesi.le f~iat ten fazla. yerlerinde kalamamış rar (Avukat), Ekrem Tur (Beledıye değil, doğrudan doğraya kendile- kanadının balmumlan erimeden 

. . d 1 ..... :1 M lininiıı t . cıaim1 encümen lz.uı), ceıa.ı Salt Be· ş· h' M /'sı" rlnJn dav..ndddan ftahTan ordusu· part13ı ve o a,.._,e usso ır. Bunlar Alman polisinin gö- ker (Avukat), Halit Yqa.roğlu (Mu· e ır ec ı ,,_ 'J' dönen pilotlar var.. Uçuşun 
vaz.iyetlnl bir kere daha aamnalr zil önünde gUndUzleytn genç aJ.Unı). ôz.alıklarına uun düne kadar idaresini ellerin zevkini bin bir tehlikesine rağ· 
iııtem!ştir. • • Fransızlar tarafından sökülüp ~'at.alca ka&aaa: Fethi Onuk (Sıhh&t. de tutan yüksek kumanda heyet!. men o kadar zevkli bir spor-

F "a"''tye~ ··ı b h k t ~ltl h memuru), Mehmet ouner (Valutlar OH. p ı ·--bul vnA .... 1"'-- R-' dk . ransanın - C.J au MIŞ Ve U are e AU e 8.• ' • 9,_. ..... yo~ ..,.,.., v' • • m11a gibi anlatıyorlar ki ... 
l l l' d h Ik •--' d memuru). Muatata Pmar (Kualllmı, eti Relallğtoden: Mareşal Bedogllo gibi faşist ma- ~ T Viş.i hUkflmetlnin Aman hUtO· ın e toplanan a ~~m an 1''erhat Aygen tMuaWm>, HU.ııey.tn 2u 2.9w çar,amba gUnü saat 10 l'fJ§al dö Bono•nun bir törlt\ hece- Bu maceralar bugün anlatI· 
metl ile mUna.sebetl meaeleei ll%e- tasvip edilmiştir. .nıran tı.;u(.Çl), KAzwı Ocal (.Mual· da yapılacak ParU vUa.yet koogreain· remedl;;.r lhbe$lstıı.n seferini Mu lıp gidecek, birer hik!ye olarak 
rindeki esrar perdesi henUz JraJk. ilm), SWeyma.ıı Puıaı. (Demil'Ci), AJı. do n.t.zaımıamenln 69 uncu maddesi e-o mı kalacak? Netioe hayır •. 

da~ıdir Al yı..ı hüktı. met Neertıı (Tüccar). mucibince t.ııtanbul Uı:numl meclla sollnlye kazandmruı olan bir ada-
lllll "6~ • manya ...,. u· G .. b 1 • ki l1mlnöıu1 kuaet: ·ıevtik Uru (Be· A.z&larmm da bulunmalan rica olu.nur. mm ı;ene1kurmay ba§kanlığmdan Tarihte öyle va.katar var, ki 
met.ine bazı tekl:tler yapml§tır: O e sın çocu ara ledıye umum nıuıetu,ııamden mute- oeldlme81 kadar f~t parttaJ aley· vesika kıymetini bile muhafaza , 

1 - Laval ve taraltarlarma hitabesi kal.t), Relik Ahmet Ahmet tieve.ııgil hinde mtte.Mfr bir propaganda ola- edi~orlar. 
es1d mevkilerinin tadeeıi, l&.ediye dalmJ encWııon uaaı), Atıf iıviçrenin bitaraflığı te onlardan biri: 

2 Fr d d z· ltL ( N B ödll.l (Avukat), Ferid\lll Ulrımtektıı blUr mit Hareşa.I Grazlanl'nln 1m· lm ansız onanma.sınm ez- Ber ın, 11
" A.A.) - D. • · (B:r.a.ıı. ı.at. wıae.ı A.Albllfkano, yine ihlal edilmİ§ blalldası altında. olarak IJbyada Polonyada doğa.n ve orada 

bal A aııyaya teıılimJ, bildiyor: ıbra.b.im SAb!.r YUcecıoy (Evkat Enc11• 00, yttz bin kişilik bir ordu t.oplan. hukuk tahsil ettikten sonra fs-
, s - İşgal altmda bulunmryaıı Al.manyaya propaganda. DUi• meıı reislı#dldon ıntlt.ekait), 'l'evkil Berne, e4 (A.A.) - Ordu dığı ve bu ordunun Mısm lstll6 panya balıriyesine yazılarak 
ll'ra.naıı topraklarmdan Alman kı- rı Dr. Göbels ve refikası neza- itut (lsta.abul ma.aı1l mUdUrtl). genel kurmayının te!bllği = l"in taa.rruza g-tt;;.ı İtalyan gaze- Türklerle boy ölçuşm·· ek sevda· tala-- ı-m-lne mllaaacle edil t al ı d al l!i"'UP k.O.t.Ulı Y&bya Galip Karsı ... "'Y &a j"""' -.,. ,_ • re 8 on ann a, nasyon 808 • (Ankara lıleb'usu), HJl.ml KawğJu 23 ilkkinun gUnü saat 21 e telerf tarafmdan tın.o edlldlğt hal· sına düşen Za.m.bekari adrnda 
nıes · yalist içtima! yardım teşkilAttw (i"esh&D.e tabrikaaı hekimi), He.ıud doğru garp istika.metinden ge - de bllak.18 Mısırdaki tngUtz ordo11n· 'bir genç, bir gün Türk levend-

Veıilen ceva.bm ne oldufu kaU nuı ba.kma.kta olduğu QOCUklar Nazik! (Ayvanaaray fabrikaaı mü- len bazı yabancı ta~"'areler nun mukabil taarruz lle bu orduyu !erinin eline esir düşüyor. Ya· 
_,larak malCım olmamakla beraber ve anneleri için an'anevt noel dUrU). Yura fi7.erinden Bale ve Hein- ""rişan ettf'"' göriilttnıe ttaı,ya a. ralıdır da.. Babası kont olan :Almanyayı ta•-1

- etmedJ&f tıı·.ı-- ı +.-ı ... ı rd" FaWı kazası: Bican Bafcıoğlu (U· r· e-o 
·~ e• ~""$- top antrsı tertip e~e ır. rnuml meclla lz.uı), Sami sönmez feldene doğru uçmuşlardrr. leybin~ bundan daha kuvvetli bir Zam'bekari tabii tedavi ediliyor · 

=~&.1':aı~~l~~fr ,::.~ Dr. Göbel8, bu münuebetle, (Tüccar ve umumı meclis Azası), Ab· Muhtelif şehirlerde ve bilha.s- propaganda. yapılabDlr mi! ltalya ve iyileştikten sonra küreğe ko-
ra.dyo ile neşredilen bir nutuk dullah Tek~ (Fabrika mllclllrü), sa Bı"enne, Soleure ve n~1ede hilkiınıeti Yunanfst.a.na bir gün g& nulmak ~: .. -re tersan~e gönde-aa o da Peteınln Lav&lJ tev1'1! et· · k d · · k" v··"' Aktm (TU~~), lb- ı..•- ro. . .DC:l.l ULA:: -., söylıyere emıctır ı: -.a.u .... _ .......... ~ _,.. • t " ilmi t"r .... Vftc1'1Q _,an aAft- u··,. saatlik mtth ·1· mediğt ve fakat kendisine bir va- "' mer (Noter), Salüıattin Erim (Bey- ıuarm ışa.re 1 ver:i Ş ı · "".,--mu .,.., ....... "' · • rı ıyor. 

life de vermedill keyflyetJıdlr. Dl- Harp esnasmda. berkesin fe. oğıu tahakkuk memuru), Ha.ııı.<.11 let" ile bir nlttmatom verir, te91hn Zam.bekari tersanede rahat 
ğer fkl nokta Jçln de Franaa mu. dakirlıklarda bulunması l!zım .-ııaı t.l!.czacı). olmağa davet edel' de Yunan hü durmuyor, üç defa kaçmaya te· 
temlekerini tatmin edecek vazi- gelmektedıl·r. Faka.tuğubund!-Db. evb. '<>~e~.Y~ıı k.azaaımıl••'!_,tee). ~:.1c,, A~= Nazire : kfımetf bono reddedince b.a.mıza şebbils ediyor ve dördüncü de. 

• velki sene erde old ı:rı' ı, u ,_......,, ...... ........... g-ol'Ml, fakat bu taarruzda mu. f da affak ı--ı. belo yette olmadığını bildirmiş ve Al- "" rall • l\dutekalt ve umumı meclis aza• ....., asın muv o a.ı - D• 
manyanm bu tst~tIE'nnl yerine ge- sene de h~r Alman çocuğunun .sı> NiJ'a.zi Tevt!Jl Yllkselen <.Muaı- Ne demell 7 vaffak ola.madıktan ba~ka rlcat et· la zindandan kaçmağa. m\ m· 
tirdiği takdirde Fransanuı İngilte· noel bayramını mesut ve §eV·k· ıuı;,. MaWr uz <Eren.köy m U.ııe&i meğe başlar ve yavaş yavaş Ama· fk oluyor. Ve 1790 yılında.. 
re ile harp etmeğe mecbur kala· li bir tan;da geçirmesi için ted mUdüıil). Vecihi Bereketoaıu (Rea- (Haşiv) o kelimedir ki silin. vutluktan ~eldUp gitmek meaburl memleketine dönen Zamlbekari, 

~ blrler alınmış bultınmaktadtr. eaın) diği zaman manadan 1bir şey yetinde kalrr.o;a fa,tst tta1y&ya kar. d . ·ı·~ b ak d""rt 1 cagmı eöylem.J.tUr. Bütlln bunlal'a Kartal kar.aaı: RaU Ktıytuorıu (Ve· eksilmez. Manaya bir şey i.lave şı bundan daha mühim bir propa· enızcı 15 1 . ır ıyor ve o e • 
rağmen Vişi hfrklimetJ Ozerindeki Dr. Göbels, billhare çocırkla· termer . Baktmyoloğ) , Şcratettıu ıebniyen kelimet ibare lüzumsuz ""'nda otur mu? NUın.v. et ltalyan. • le kendisini zindandan kurtaran 
Alman tazyı.ld henilz geçmiş do- ra hita.p etmfı ve şöyle demJı- ö21er UıılUtekaJt. Umum! meclliı Az&· "'~ uçuculuğa. sa.nlıyo?'. 
ğildir. tir: · aı), 'l'a.hlr ÖJ'•t (Avukat). TabıılD demektir. Bu hikayede pek ta· 1a.r "Bizim deniztmiz" dJye ad tcoy-

R B l • Ba.b~mı cepheden dönecefi At.un (K&Za ziraat memuru). bil olan hareketlerin ifadesi de duldan Adrfyaffifn ağmıı Otn.ııt 1804 de yaptığı balonla epey 
oma Ve er ın · · · Sarıyer kaza&H All ·rurhan (Kibrit bö'yledir. bo!razm"- Dl!l.ynlerle kan. .. fuk!an yu"k• .. lı'y"'r, fakat balon a+.... ,._ ve ann ıztn sizi yenıden kola· &dl özden •Mual ., ...,. •"· ..... v ""9 ... 

Eden hakkında 1 w ..:\ ı fabrikaat hekimi>. 
6 

' • Dün gece radyoda meclis gru- vo bn denJzdeıı hiç bir ecnebi hal'p Jarak düsu··yor. 1812 de tekrar . rr arasına a acagı l:',~n ge ecek- Um), Haydar Dol (Ttlccar), 
ne düsünüyor tir. O zaman harp bit.mi§ ola. pu toplantısını haber veren ~emfsinJn ~oçt'Inlyecrğfnl ilin et. bir tecrübe yapıyor. Bu sefer 

ca.k ve saadet ve sulh gUnüntı spiker (Hariciye Vekili kürsü- tudert halde hlr ırtın fnıttlh do de balon bir ağaca ta.krlara'i 
Eden'in hariciye nezaretine gel· teşkil edecek olan bı.ıroU ya- Basın birliği azasını ye gelerek izahat verdi) diyor- na.'lm!l.Smm bunı.ılan ı~rtye gire- ispirto 18.m'ba.sı devriliyor, ba-

meslni Roma ve Bertin iyi karşıla- ~ d t du. reJ< ttalvan s11•1merlnf bomba.rdr 1 madı. Bir ltalya.n gazote.st Edenin şa.yaıbilmek için memnuniyetle ave on tutuşuyor. Zanıibekari yere 
İngiltere için uğurlu olamıyacağmı blltün fedanr!rlıklan yapa.cağız. Bıwm Birliği Mmtaka Reisliğin. KilrsUve gelerek... Mecliste m":-ı pttfi:i ı.ı;öri'lih·s<> böyle bir va- dil~üvor. beli kmlıyor. İsmini 
ve kendisinin ta?ırik.itçı olduğunu Dr. Göbets, nutıkunu ~yle den: konuşına.k için kilrsUye gelmek 

1 ziv~t !tıır~·s11'i1a Prn<"M ~azeteı~rtn e~d!!ectirerek öbür dünyaya 
yazmaktadır. Eden'irı 1g başma gel· bitirnıi~ir : Şehrimizde bulunan Matbuat asıldır. Böyle yerlerde ancak 1 ne<-..f·· .. m-ıhn artık 31k!v,.•~ "'""'al göçüyor. 
:ınesi fngilterenln zaferi kazanma· 1940 noelf, Alman milletinin umum MildürU Bay Selim Sarper yerinde konuşan varsa o söyle· k."h!>lllr mft ASIM US Zambekariden evvel Mongot. 
ya kadar mUcadeleye devam edece- mukavemetini fa:zıiala~ıra<'ak ve şerefine bir ~Y tertip edilmigUr. nebilir, o da bir icap olduğu fiye biraderler tecrUbeleri.ni 
ğin!n yeni bir delili olara.lı: kaıbu) Alman mtııet;ne Atmanvanm Bu toplantı meslek! baebrhaller- halde.... v AKUT a :vaomış, muvaffak olmuşlardı. 
edilmektedJr. blltiln hi'"lnil niyet sah;nleriT'e de bulunmağa da fırsat vereceğin· (Hariciye Vekfli kilr!üye ge • Bil'laenaleyh bu ~ne;. ucma te-

l ta/ya - Yunan haTbi getlreceöi zafer ve su1h için den bütiln birlik aıasmm bugUnkU Ierı:Yk izahat verdi,) dememeli, a o c n a ıı,ebbüsünde birinci değildi ki, 
İtalya Yunan harbine gelince &onuna kadar mücadele kuvve - çup.m.ba gilnU ıaat 115 de mmtalca h~e yer vermeden (Hariciye o o lUI n IUI z tarih h~mtni muhafaza etsin.. 

bfr milddettenberl hafit bir dur- tini ve~ktir. merkezine gelmelerini rica ederiz. Vekili iza.lıa.t verdi) demeli. YU:ı:;lerce yıl evvel K~en bu 
gunluJı: göeteren Yunan taa.mızu olduk~a basit M.dise, bi7,e heye-
f!IOn dört bet cün içinde yerıJ in· Fakat erkekler bu sözlere . kah· r karşıladı. Biraz türkçe de biliyor- can ve tnera.k veriyor. Harp 
Jı:ipflu arzatmektedir. Göriceden bhalarla gUlmfl3lerdi. 1 du : sonu okuı,acağmnız maceralar 
garba giden Yunan kuvvetleri çat Hasan: 1 ç k K [ -Buyurunuz .. dJyordn. kinıbilir kaç asn fethedecek 
cetin muharebelerden sonra Timo- - Yanlış anlamMmlar •. Nikllı- er es ız arı Haaa.n, fevka.lide memnun ol- kudrette olaC'.ak?.. N. A. 
riça ıuyunun batı ta.rafına geçme- la ala.cağım Çıuıayı.. du. Ne olursa olsun, bu kadar ta.t· 
fe muvaffak olmuştur. Halen Bew Çana'nm kardeşleri: Zl AHM - T h yüz gösteren adam kötU olamaz. Al F 
rata 27 kilometreya ka.dar yak- - B~. ken<'J !§im.ize klmseyi No. 9 Va arı: NIY A ~ - Ona derdimi anlatabileceğim •• dl- manyanın ran-
laşmış bulunuyorlarsa da oa!e,··n- ka.rt§tırmayn. Eğeı başma bfr be-- - yordu. 

de 2250 rakımlı Timorıça dağ sıl- ıa gelmeslnl iet.onJW>tU burada Büyük Tarihi Aık ıJe Macera Romanı Oturdular. Yem&k zamanı imif. sadan taleplerı· 
ailesinin mcvcudl" eti harekıitm d •t tn d dil Yuva d a.k bir ta.hta sofra kurul • .r unnasrn, gı ıs . • e or.. 

1 
.,, ı 

inkiı?afmda miihim bir engel teşkil Hasan: bir geldiğtne pişman otuyOl'. ele - "'det öyle im.:§.. du. Çerkez tavuğu, ıı.c-a pırpı 
ettiği muhakicakttr. Ama hunun _ Ben Çana'yı brrnkrp bir y.- gee,:iruiğt Çan1'yı bıra.k:tJ:ğına Uzil- - Ne vakit götüreceklerini drnen ezme biıber, fasulye ve pns-
harek!tı durduracağl ka.bul olu· re gitı.ı~m .. diye kesip attı. lüyordu. Fakat: öğrenemez miyiz?. ta denen mmır unundan yaprlm11 
na.ı:naz. Bu dağlar ele ge~bıce Be- Atmdan atladı. Kulübenin kapı- - Ne yapabilirdim, ki paşa !Sy- - Zannctmenı. . biraz kalınca hamur halinde ek. 
rat da :ı::ı.ptolunaca.ktır. tıından içeri girdi. le emretti. diye teselll buluyordu. - Öyle .ise bekllyelim .. Bir yo- me.k sofraya konmuştu: 

KJJsura.'nm şimali ga!'bfelndeld Fakat kulübe bombo§tu. Alt:J Beraberinde getirdiği hamallan da tunu bulur, bir daha kaçmnz. Ev sahl-bi: 
harek!t Yunanlılara bUyUk mu- toprak bir mutfak ve onun bltlşi- orada gören Haaan: HIU!lan Çananm evine döndU. A- - Yemek yeybıiz, dedi. Çok yol 
valfe.kıyetler vaadettmektedlr. ğtnde keçe ıerill bir yatak odam - Ne oluyor, dedi ne bu kala- d.amla.rnu da yan.nıa. alınıştı: yUrüdünU.Z. Karnmız acıkmıştır. 

Tepedclen UzerindekJ hareklt vardı. balık.. Çana nerede?. _ Burada geceleriz.. dedi. · Hasan yemek yiyecek halde do-
da inki'af halindedir. Hlmare'nin ç ,...ft~- Abazaca bilen hamal: ğildi. 
zaptından eonra Bahflde İtalyan Ses yanokat·u.· ~·· - Çanayı aldılar, dedi. Onu la· - Müsaade etmezler ki.. - Karnnnrz aç değil, dedi, BI

- Ne yaparlar mUsaade etmez. mukavemeti tamamen kmlnuttır. Burada bir ildncl kapıya benzer tacaklar.. ~ d zim b8'ka işimlıs var, Konuşmak 
bir ıey de yoktu. O halde Çau. ile - ~e •• Satacaklar mı?. ~ ei~d.l evlerine götürUrler.. istiyorum .. 

Almanyanm Bükreşteki 
sefiri değiştirildi 

BP,Tlin, !4 ( A.A.) - D. N. B. 
bildlrivor : 

Harlcive nazm Fon R ;, ~ "1'1 • 

tropun tekl i fi iizer ·ne liit.' e-, 
Baron Von Manfred Killin~~ri 
Almanyanm Bilkreş orta elçJli· 
ğine tavın etmi~tir. 

Von Kill ingcr şimtlıve kadar 
Almanvanın Preısbourgdaki et · 
çisi idi. 
Bu~Une kadar BUkreş elçili· 

ğfnJ yaoan Fabriclus hariciye 
nezaretine almmaktadır. Hari· 
clye nezaretinde kendisine yeni 
bir vazife verilecektir. 

Hanue Ludin Almaıınnm 
Presıbourı elçiJ.iiin.e t&yhı edil 
miRtir. 

anneef ne olmuşlardı. - a.det öyle im'f. dun Ev sahibi: 
Odaya ..:Mı, Burada kU,.UJt bir - Böyle teY olmu.. - Anlama ·• K - Konuşuruz, dedi, Şimdi ye-

&"~ "' ni - Anlamıyacak ne var.. endi 
pencere vardı. Ana kmn güçlükle - Canmı çln UzUlilyonıunuz. evlerine misafir ederler.. mek vakti •• 
buradan kendilerini dıpn atbkla.- Pazara gider, eatılırken biz alırız. Fazla bir §ey söylemeden çıktı, 
rı anıa•ıln•ordu. - Nereye glStllrecekler !. - Bizi mi? gitti. 

" ' J it - Taıbil. Çerkez ve Abaze.la.r H'""'n t~kanır gfıibi idi. MevcudJ· - E9ir pazara tab ·• af' 1 Hl:l.!a.n adamlarmm yilztlne ba.. ...,.,. , dilnyanın en mis a seven mil e· 
ye•tndc derin bir boşluk b'~<!dJ· - Uzak mı çok·· kıyordu: ' 
vordu Ifollarmda, ıı:ı.rmııklnrınk.I - Bilmem ki hangisine götU· tldir. Ama bize dU::ınıan muamele- - B\ll"aJlm adetlerine uymak 
kuvvet s-"- •·ı bocı .. ,,,.,,,.,tı , Gözleri 'l'eceklcr .• Patiye gid~rlcrse <'I""Y lazım •. Elimizden bir gey gelmez •• 

wLA .,....~...... ı.. Fi ya.prvorlar .. 
dolu dolu oldu. Pencereye aıbıı.DA- •·za. - Adetleri öyle .. B~a tUrlU Onları dartltm.ıyalmı .. 
ra.k dU"llndU. Ha''lr, Çana'yı bul~ - Peki b~z de oraya mı gide. - Yalıu ne diyorsun .. Darıltmak ., ,, •· , yapn.mazlar .. 
machn yapamn.oacaktı. tc•p <'A~ C'~..:: •• da lif mı?. Herifler karımı elim· .,, ... o ız b"l•-•-•- Adamın dediği c;ıkmr~tı. Biraz onun için kapmm •nund" bekliyen - :ıu a ' llDlllll'.. den aldılar Nerede;}'3e bıçak bıça· 

u " 'IY---- d"·U dU ııonra bir dalikanlı geldi ve bir gey-dellkMhlarla ,.,,.,.,.,_A_ft,,_~.. ıım:>H.ll "9 n : ğa geleceğiz . 
.,... ,.,~... Ol d "l Alt b ler söyledi: Geri dlindU Kanmm öntlne lıki - maz, e:ı • pa.,anm a- - Yok, o §ey olmaz işte .• 

a.dmıdır. fırlemıştı. -Kimseler yoktu. bert olınadan gitmek olmaz. - İşte, köyiln en zengln adamı YENt AIAOERALAR 
Karşı kulllbelerln birinde bir b- - Öyle ille Çaıwun lzinl kay- llizi evine davet ediyor. Hasan anlattıkça Ali paşa gtilil-

la.~ topla.nnuttı. Haaaıı. Çana.. bedeceğb. SU.Z.lana. bulmaya im- - Yaslı?. • yor, ha.zan kqlarmı ı=atara.k dlnll-
nm anesir:ıt tamdı. Daha bir oak kk 10k- - Ben de sentnıe ıdfrtm_. yor, ha.zan renkten ~e ıtri· 
Jdmaeler n.rd!. Rız!a ve b1bf ~ - f.lmd! 1l~red.eıdtr Çana!·· Köyün zenginJ daha ',)Uyücek bir yordu. 
pa eaıı>& ora.ya koftu. ArtJt u - Bilmem ki.. Aklanualardlr. Jıulilbede oturuyordu. Ha.saın fev· Hua.n m&caramm f6yle bitil'dl: 
yapaapu ~ .Arada - IWEat lllçla at:l)'orlar? b1lde nemketl• ve gtl.lihMtyerek <.Deııomt mr) 

(BQf tarajs 1 incid6J 
kabil olmıyaca.k bir surette zayd:
lanuş olacak ve dalına müteyak. 
ki.z bulunan t~ilizJer, ağlebi ihti~ 
mal bu noktalara hücum edecek. 
lerdir. 
Diğer taraftan Almanlar, Lava

lin tekrar kabineye girmesi için 
Vişi hükCimetini ikna etmeğe çalı,. 
maktadırlar. Fakat Mareşal Peten 
bu t&'epleri istifa tehdidinde bu· 
lunmak suretile reddetmiştir. 

VtŞtDE UMIT DUYGULARI 

Zürih, 24 ( A.A.) - Röyter: 
Vişideki tsviçreH muhabirler, 

Hitlerin son taleplerine Mareşal 
Peten tarafından veriJen cevaptan 
sonra Vişide bir ümit duygusu lL 
yanjığım kaydediyorlar. 

Gazette de Lausanne'ın Vı§i mu
habiri· yazıyor: 

Alınan taleplerinin ve Vişi hü. 
kfuneti tarafından bu taleplere ve
rilen cevabın hakiki mahi)'eti hak. 
kında bir şey bilinmiyorsa da ge
çen hafta Vişide hükilm süren 
hummaılı ha.va sük<ınet bulmuştur. 
Şwx:ı. katiyen iman ediliyor ki 
Mareşal Peten donanmanm ve or 
dunun şerefine mugayir siyast hi 
bir taahhüde airipek fikrinde <it 
Aildir. 
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Poı·tika: Hasla ya git111 iyen 1 Görnp dlşündü~çe: 

-Kiın kazanacak? \Y ·d 23 k.. k I 
yo~~~~:n ~:~::i~ıle~:~:B:i~ I en 1 en oy o u u 

doktora - Y_e_n_ı.. o~s- ;ir- na" zım 01abi!ir '· 
Şiddetli ihtar verildi 11 U 1 f 11 
Fatihte bir ailenin hasta ço

cuğuna ani olarak davet edilen 
bir doktorun tam zamanında 
yetişmediğinden çocuğun vefat 
ettiğini ve ailesinin vaziyeti 
alakadarlara ı?ikayet ettiğini 
yazmıştık. 

Eski bir i11amş, "lıükı'i.mll 7e11a bir tuccaraır .,. h ikmwı ' t e · 
mişti. Tabii şm tfar içinde, birbirine açık /;udullnr ar as nd,a, tı
carct, kımdi kuuiınin nazımı bir ı•arlıktır .• 4tacağı adrnı/arı, ~irişc. 
ccği teşebbiisleı i, go:e alacağı tehlikeleri, dünya 1 ;ık yası ıç111dı 
muhakeme zorunda kalır. Rekabet, yalnız kom.<;ıılar ara.ında dur
maz. A.labildiğ;ne gcmşliycrek, ba~·ka Jıwlııtlara, ba~·'w diyarl.arrı 
lwdar ilerler. Bütün eski iktısalçıların, ktırd;ı/:/arı lıcant düstu • 
/arı. işte hep bıt çerçeve içindedir. 

tikleri resmi tebliğler bir ~ok m:ı.· • 

1 
d 

:=~~a:;~~~a~;~inebu~~: 1 n ş as t n a baş a n 1 
sekli boynclmih.•I tabirler bile irat 
P.derek liigatlı>ri 1.enginlestiriyor. 
)lcseli "Km·ant••ı ize" tabiri bun· 
Jard:ın biridir. ''Kuman1.l'ı·ize" de
mek tahrip ~dilen Kuyanteri şeb~ 
rine benzetmek, 'km anteı-l11>5tirmek 
demektir, 

Alınan tan'areleri t.arafmdan 
tahrip edilen·· lfımınteri sehrine 
benzetilen diğer ~chirler için bu 
ta.bir kullanılmakta ve herke" fara· 
fmdan anlasılmalrtadn-. 

Fal.at bütün bu tahribat ~·anşı 
altıncb düşünülen t~k ~ey zaferin 
nihai safhada kime ten•rrüh ııde

ceği meselesidir. 
Bn tahrip harbinde İn~ltereııin 

iki ~·arduncı kon eti ,-ardır. Biri 
.\m~rika, öt-A>kl domln~·onlıırdır. 

Amerlko. yaruımmı azami ha.eldi· 
ne ~Tkannal\tadır. 937 sf'nesinde'ld 
imparntorlııl< lrnnfenrnsı lrnrarlıırı 
netir~i olarak domiııyonlar d:ı 
~ardımlanm ı.;iiııd<'n güne hüyük 
hadlct"e çıl•armaktndırlar. 

Talırip sahası hnricind<' kalan 
Kaı:uı.da, Avustnılla, cenubu Afri 
ka dominyonlan bu hnrpt e en fiili 
vnzifeleri deruhte etmişlerdir. Ka· 
nada donanması Flander hıırbiml<' 
büytik rol oynıı.mı , Arn,,tralya do· 
nanması Akdeni7.d<' zaferin ,<:ıy

detmiştir. Fakrt asıl miihlm ohın 
faaliyet harp sahnsnım ~cri"iinde 
icra edilen ~mai faaliyettir. 

Kanada. bir ~ ıuı.lan asltPri hazır
hldar yaparken, hcriden flc tay-ya 
re Ye deniz insan.tına tahribata ma· 
nız kalın:ıdnn iı;tirfılt etmckfr\lir. 

Kana.ela, dafi ta,ryaı·P. topları 
imal ettiği gibi, ~iindc bit' mil;ı;on· 
ilıuı fazla. el bomb:ı~ını ela :.eYlı:et

mehte l'e her ne\ i silülı imali bıı
kmımdan çol~ clıcmmiyefll bir me\'· 
ki isf'al etmektedir. 

İngiliz ordusnun motörle~tiril
mesi işinde Knnndnnm hiss<'ı'i yük· 

k b"r rakam is~al etmc" .. tedir. Ka
n:>dad:ı. giinde dört yilz otomobil 
ordu emrine -verilmektedir. Tank 
im:ıJaiitı da Kann-dailn. bl\ytik -.ü
ratle inld .. af etmektedir. 

Cenubi Afrikll{la ise Pretorya: 
<ln i çelik dökme fabrfüa:.ı .. enede 
440 hin ton çelik . dökmektedir. 
Pr tory:ı ha itibarla silah imalatı 
i~in bir iis haline lrnnm11ş hulun
maktadı:ı-. A~"llı znmnnda c<>nubi 
. rr'~:ı<la h1mnt s:-na)li itibarile de 
ehPmmiYf'tli !>ir y"r işgıt 1 Ptmek
tedir. 

\yu tralya i-.e daha eı){"Y ı:ıman 
,,.n·el tehlikeleri czmis bulunmali
tr. ılır. llunun kin ou sahadaki fa
a tiye'" dnh!ı. iin~ılen ba~lam1 .. bu 
lıınmaktadrr. 

l\laksadmuz fngilh: clomin~ onla· 
nnm 939 harbine ne miktar i.,tilı· 
snlilt ile lstirnk eılcce~ini miHr<'
dattlc lıt'sap ('fmC'k de~-ildir. l:mn
nıi hn.tlari!c to.hrip <ı.ahası har1cin · 
'le lmlan 1ngi!il: clorrıinyonl:mnm 
silnctinl i~ret <'fmcktlr. 

A \'1'11Jla nın mütemadi talnihinin 
sonunda. ldm lmzıı.nar:ık? Sualine 
'erllec-C'k cn mantıki re,·aıl !!OU ola· 
rakhr: 

- Aynı baleti ruhiye için<lP 
malzemesi bol olan! 

Sadri ERTEM 

Milli piyango 
b&yllerı 

1 O liradan fazla olan 
ikramiyeleri 

ödemiyecekler 
.Milli piyango idaresi bayile

rın (10) liradan fazla olan ik · 
ramiyeleri ödemelerini menet
mi tir. Ankara. İstanbul ve İz. 
mirde { lOJ lil'adan fazla ikra
m1~eleri dog:.-udnn doğruya bu 
. ehırlerdeki milli piyango büro
lan tavafmd:ın ödenece-ıdir. 
:\H~ıyango bürosu bulunma
yan diğer sehirlerimizde fJO) 
lirRdan fazla ·ikramiyeleri Zi
raat Bankası şube ve ajanslari
le posta idareleri ta.rafından 
ödenecektir. 

·---o-
Bir evin mahzeninde 
1 O kadın yakalandı 

zıı.brta umurnı evleri sıkı bir şekilde 
ıwntrol etmektedir. Bu kontrole karşı 
ev sahipl"ri de nk!n gelmedik tedbir· 
lcr aımııktadır)ar. Bu meyanda evvel
ki gün umumi bir evi kontrol eden 
memurlar orada yalnrz bir kadın bUl· 

mu Iardrr. Fakat araştınna sıkılaştı· 
rııınca. evın zemin katı döşemestne 

dikkatle bakmc:ı görülebilecek bir 
ka.pal• bulunnıuş hu knpak açılınca 
merdivenle inılcn mahzende çığlıklar 

ıropsran 10 kadar karlın vakalanmış· 
r Ev sahibi hakkında tahkikat ya

J m tadır. 

Şehrimizin mülhakat kazala
rnıdaki köylerin okul ihtiyaçla· 
rım gidermek maksadile yeni 
köy okulları inşasına başlan
mrştır. İn~a edilmekte olan bu 
köy okullarının (23) ü önümüz-

deki 23 ı'.'\isan ve 19 Mayıs bay· 
ramlarında açılacaktır. 

Bu suretle İstanbul köyleri 
23 okul daha kazanmış olacak
tır. 

~~-~~~~~~---~~-~ 

Yakında pasif korunma 
tecrübeleri yapılacak 

Ha,·a tt>hlikc-sinden korunmak 
üzere yapılacak pa~if korunma tec
rübelerinin, yapılma zamanmı Ye 
şeklini teo;bit etmek üzere yarın vi. 
!ayette bir toplantı ) apılacaktır. 

Korunma . tecrübesi yaprlu·ken 
halkın bu işe lazım gelen ehemmi. 
yeti "e alakayı göstermesi lıu"-U· 

sunda \ilayet tarafından geniş bir 
pro~ram hazırlanmaktadır. 

Bu programa göre. tecrübe hem 
gündüz ve hem de gece yapılacak, 
tecrübede ışıldar maskelenece.I\:, 
tayyare ile yapılacak bu tecrübe
lerde ı-;ık vaziyeti de etraflı surette 
kontrol edilecektir. 

Zahıta memurlarına hakaret eden 
Şerafeddin 7 ,5 aya mahkum oldu 
Şerafettin admda birisi, geçen· :rafettin kara.kolda önüne gelen 

lerde Beyoğlunda sarhoş olarak polisle-re de hakaret etmiş, bir ta
"'ezinirden eski niı;;anhsı F.mineye nesinin basma bir tabla atmış, di· 
;a.stlamıs, 'kendisi ile bl'rabe-r gel- ğerinin de karnına kafa.'iı ile vur· 
rncsini söylemiştir. Emine reddet- muştur. 

mis Şentfettiıı brçağını çekeı-ek Asliye sekizinci ceza mahkeme· 
gı:ı·ıağma ctayamıs. fakat tam bu sine verilen Şerafettin dün 7 ay 
sırada polisler görf'rek kendisini 20 gün hapse, 91 lira da ağır pa-
karakola götürmilı:ilertlir. I ra cezasma mahkum edilmiştir. 

Ancak çok fazla sarhos olan Şe-

Kfiçlk kızı kaçıran Rüşvet alan komiser 
Bursalı Mehmet bir sene hapse 

Dün tevkif edildi 
Bursalı Mehmet admda birisi, 

burada Umran adında 14 ya.şmda 
bir kızla sev~m'iş ve Bursa.dan 
kendisine mektup yazarak çağır
mıştır. Bunun Uzerine Umran aile· 
sinin yanından Bursara kaçmış, 
bir müddet Melımetle beraber o
turmuştur. 

Kızın ailesi vaziyeti polise bil· 
dinniş, Mehmet dün yııkalann.rak 
Birinci sulh re:ıa bakımı tarafnı

dan tevkif ve Bursaya gönderil
miştir. 

Gazi Terbiye Enstitüsü
ne fazla talebe alınacak 

Orta tedrisat öğretmen ihti· 
yacını karşılamak Ü7.ere Gazi 
Terbiye enstitüsünün talebe kad 
rosunu genişletmeğe karar ver
miş ve bu hususta tetkiklere 
başlamıştır. önümüzdeki yıl bu 
okulla gec;en yıla nazaran bir 
misli fazla talebe alınacaktır. 

Bilhassa, riyaziye, müzik, re
sim - iş şu'belerine diğer şube
lere nazaran daha fazla talebe 
alınacaktır. 

mahkUmoldu 
Polis komiser muavinlerinden 

servet, Kapalı çarşıda yorgancı ö
merden 2,5 lira rüşvet almış, tev
kif olunarak asliye yedinci ceza 
mhakemesine verilmiş ve beraet 
etmişti. 

Ancak karar temyiz tnafrndan 
bozulmuş ve dün yeniden yapılan 
muhakemesi sonunda 1 sene müd
detle hapse mat1kfun edilmiştir. 

--'-=-4'01"'-=---

Kömürden zehrilenen 
ana, oğul 

Gala.tada., Necatibey caddesinde 
oturan Şevkinin karısı, Sıdıka ev
velki gece oğlu Sellin ile bir man· 
gal kömür yakarak odasına alrp 
yatını~, ikisi de zehirlenmiştir. 

Ana oğul Beyoğlu hastanesine 
ka.ldmlmıştır. 

Mühendis talebelerinin 
askerlerimize hediyeleri 

Yüksek mi.ihendis okulu talebe
leri aralarında askerlere kışlık he
diye alu:unak üzere 162 lira topla· 
ın.rşlarıdrr. Bu para ile eldiven, yün 
fanila, kazak gibi e~yalar alm:ırak 
Krzılaya teslim edilmiştir. 

Doktora şiddetli bir ihtar ve
rilmis ve kaza sihhat idare he· 
yetinden alakası kesilmiştir. 

--- o 

iki motör çarpıştı 
Yükleri denize 

döküldü 
Evvelki gece sabaha karşı Ba· 

kırköy açıklarında bir deniz kaza
sı olmuş, iki motör çarpışmıştır. 

Yunanistana. 1700 çift balrk gö
türen Ayas Yorgof motörü sabaha 
karşı Bakırköy açıklarına geldiği 
zaman karanlık içinde birdenbire 
karşısında. ve çok yakmda bir mo
törle ka.rşrlaşm1ştrr. Kaptan dü
dük çalarak karşıdan gelen motör 
kaptanını ikaz etmi'1, diğer kap
tan da manevra yapmışsa da bu 
müessir olmamış, iki motör krsa 
bir zamanda. biribirine bindirmiş
lerdir. 

Müsademe neticesinde 22 ton· 
Iuk ve ''Tanrrya. emanet" adlı ol
duğu anla.şrlan karşıdan gelen mo
tör ile Ayas Yorgof motörü ağır 
surette hasara uğram~lar ve yük
leri denize dökülmüştür. 
Tanrıva emanet motörü d\ln 

öğleye doğnı limanmııza. getiril
miştir. Ayas Yorgof motörü de yo
luna devam edememiş, geri döne
rek limanmnza. iltica. etmiştir. 

Bir şoförün kaburga 
kemikleri kırıldı 

2566 plaka nuınaralt otomobil, 
dün saat 16 raddelerinde Tozko
parana. giderken Daday a.partnna
m önünde derin çukura yuvarlan
mrştrr. Yuvarlanma. neticesinde 
~oför Halil Gündenin kaburga ke
kimleri kmlmış, araba da kutla.nıl
mzyacak hale gelmiştir. 

\ Balkevlertnde 
Fotoğraf Serfgisi 

Fatih Halkevinden: 

l 
Mutad fotoğraf ve resim ser· 

gımız evimiz salonunda açJl
mıştır. Yurttaşlarımız her gün 
saat 10 dan 19 a kadar sergi
mizi ziyaret edebilirler. 

• * • 
Konferans 

Beyoğlu halkevinden: 
1 - 26-12-940 perşembe gü

nü saat 17,30 da evimizin Te
pebaşındaki merkez binasında 
Bayan Melek Celal Sofu tara
fından "Türk elişleri,, mevzu
unda mühim bir konferans ve
rilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

llarpten evvelki dii.nyaya göre, bıı milşahedr: doğru ıdi. Fal.at 
ansızın, bütün hayat kanım/arını altüst ede11 lıir kıyamet koptu 
Ticaret sistemlerini ayakta tutan klasik sütımlar devrildi. Borsalıı 
servet tüketen, esham m<'zbahalaruuı döndü. Yollar, f,apandı. Sı. 
p_ortalar, sermayeyi yuttular. Her millet, yalnız ke ıdi sımrla 
içine çekilerek biiziUdü. 

Dış ticaret, gitgide tefekkürün gıiciyle donecck değirmenlıır 
olmaktan çıktılar. 

Deııletçilik, ilkin bir rejim hamlesı gil>i anlaşılıyordu. Fakat 
çok geçmeden herkes öğrendi, ki devletçiH, lıcrlıangi siya i b ·r 
akıştan, bir kuruluştan ziyade, bir lıa)'at emridir. [i'erd~ leş bbu~
lcre en geniş imkanlar sahasmı ııeren Jıakumetler bıle, gıtgidc tica
reti, bu ölçülere bağladılar. 

"Takas,, lar, "klering., /er lıep bu zorlayışm doğmduğu ŞCJ
lerdir. Dünkü gazetelerde, bizde elli milyon sermayeli b;r itlıal6t 
ııe ilıracat ofisi kurulacağım okuyunca, zilırıimiıde yukardaki ti. 
cari seyr, canlandı. . . 

Habere, bu teşekkülün, inlıisar malııyetinde olm~dığı ve !~1 ' 
yenlerin kendi kendilerine mal getirip gönderebileceklerı de eklem~ 01. 

Bu kaydıtı konulması, iyi oldu. Çünkii çok kimse da,.anm 1 u
hunu kavramadan gelişi giizel tefsiri.ere girişecekti. 811 açık kapı, 
gevezeliğe vurulan bir kilit gibidir. 

"Ofis" memlekette lıem bir ndzım rolü oynıyacak. J;rt ı de 
halkın Şun:z buna kurban edilmesine imkan ııermiy·ecektir. 

HAKKI SüHA GEZGl~ -
IGONDEN GONEI 

''Ud 
'' 

nereye gitri ? 
H ATIR için çiy tavuk 

yenir,, sözünün bir ha
kikat olabilmesine herhalde 
bizim gibi uysal, bigünahlar 
yardım etmiştir: Rahat rahat 
evimde oturuyordum. İki dost, 
çığrışarak kapnnı vurdu v -
beni, çalaya.ka "saz .. a götür
düler. 

Gördük; dinledik ve çıktık. 
Beynimdeki uğultu henüz din
di. Tozlu bir halı altında kal
mış kedi yavrusu gibi nefes 
nefese ve gözlerim fırlayarak 
çrktığmı o yerin dumanları da, 
şimdi gözlerimden siliniyor. 
Hayalim aydınlandı. Bir ak
ıa.m evvelki manzarayi görür 
gibi oluyorum ... 

Fakat şuna merak ettim: 
Bizim "saz evleri,, nden ahşap 
musiki aletleri neden kaybo· 
luyor? Kala kala bir keman ile 
bir kemençe kalmış... Geri ya
nı hep madeni!... !nce saza 
"banco,, bile girmiş. Ayrıca 
"cünbüş,, admda yeni bir ma
deni 8.let icad olunmuş. Tan
bfir madeni ve uddan eser 
yok ... 

Bu vaziyet musikimizin le
hine mi, aleyhine mi pek kes
tiremiyorum! Fakat musikişi
nas1armuzm mutlaka aleyhine
dir. Çünkü geçenlerde vukua 
geldiği gibi, aralarında bir 
ka.vga çıkrp da biribirlerinin 

kafasına musiki i.letiııi ındır
mek heyecanına kapıldıklan 
zaman madeni bir "cünlni:. 
ün açacağı yara; herhalde na· 
hif, gevrek ve kafc' kafes 
bir "ud.. un darıbesinden C'.Ok 
daha ağır olacaktır. 

HiKMET MÜNiR 

25.12.940 
a.os Ajans 

8.18 HafJf 
program 

.... 'Yf'Dıt'k 
L .. ._, 

JJ.SS Ş&rkılar 
12.50 Ajanı 
13.0:J Tilıkiller 
lS.20 Orke!ltra 
18.0S Oda 

Musikisi 
18.SO Konu!Jma 
18.45 Ço<-nk saati 
19.115 Çocuklar 

f~fn müzik 
19.!0 Ajans 
19.45 Fa<1ıl heyeti 
20.15 Radyo 

Gazetesi 
20.15 Geçit 

kon.-ert 
2Ll0 Konu<1ma 
21.25 Şa.rkıla r 
21.45 Bando 
22.SO Ajau 
!2.43 Cazband 

26."!2.~40 

&.os A~ns 
8.18 Hallt 

pro;rıım 

8.45 Konuşma 
1.2.33 'F&!lıl hep•t1 
12..50 AJ:ıns 
U.0.5 lt"a"'ıJ hı-yeti 
ıs.20 Kan,ılt 

program 
18.0S fiad30 caz 
18.'0 tnoe sar. 
19.la Fantezi 

pro;;ra.m 
19.30 Ajans 
19.45 Fasıl h"'Ytıtt 
20.115 Radyo 

ga-zetesl 
211.45 Kabare 

müziı:-1 
21.00 Dink~i<'I 

ıs tekleri 
21..SO Konuşma 
21.4."> Orke~tra 
22.80 Ajııns 
22.45 Dans 

mtl"llğt 

-6- •r~-----------------·--.... ,. lezzetle yedim, çünkü karnım 

S K EL ı H A y o u T fena halde acıkmıştı. 

Çarşamb ·ıPerşemh. 
25 I. Kan. 26 1. Kan. 

- Öyleyse ben gideyim; de · 
di. 

- Pekala... Ya rm görüşürüz. 
Levis, ihtiyara başiyle bir 

selam verdi. fötiyar, bir çivi
den yağlı bir şapka alarak ba· 
şına geçirdi ve gitti. . 

O gittikten sonra Levıs ken
di kendine mırıldandr: 

- İhtiyarın sinirleri gittikçe 
zayıflıyor. Gittikçe ihtiyarlıyor 
sanının. (Sonra bize dönerek) 
haydi yukarı çıkalım. Birer 
bardak bir şey içelim. 

Onun peşinden iki kat merdi
ven çrktık ve küçük bir otur -
ma odasına girdik. fyför kıya
fetindeki Vest de bizımle bera
ber gelmişti. 

Vest dolaptan şişeler ve bar-
daklar çıkararak: 

- Ne içersiniz. dedi. Bira 
mı, viski mi? 

Viski içmeğe karar verdik. 
Ve bardakları çınlatarak "şere
finize ! ,, diye te~rarladıktan 
sonra büyücek bırer yudUilll 
yuvarladrk ve bardakları masa· 
nm üzerine koyduk. 

Stanley: ~. . ., 
- !şe başlayalım degıl . m! · 

dedi. Benim biraz paraya ihtı -
yacım var. 

Levis sırıttı: 
- Ne kadar lazım acaba? 
Bu $ÖZÜ söylemekle beraber, 

cebinden bir deste daha bank · 
not çıkararak bir miktarını 
Stanleye. bir miktarını da ba -
na verdi. 

Ben parayı cebime indirerek: 

G A Z M A 1 Le~~r:~di keyfiniz yeri-

Çok heyecanh bir zabıta romanı 
lngilizceden Çeviren: H. MONIR

- Teşekkür ederim, dedim. zin de bize faydanız dokunur. 
Günün birinde inşallah iade e - Biz herkese itimad edemeyiz. 
derim. Fakat sizin itimad edilecek 

Levis, teklif ettiğim şeyin kimseler olduğunuzu biliyoruz .. 
ehemmiyetsizliğini göstermek Levis bu sözleri söylerken. 
isteyen bir iŞaretle: bu sabah çrktığıınız - yahut 

- Haydi canım, dedi. Çocuk- çrktığımız za•molunan - yeri 
!uğun lüzumu yok! .. Unut bun· dil~erek gülmemek kabil de· 
ları! ğildi. Fakat Levis sözlerinde 

Bu ara Stanley sö1..e karıştı: samimi idi. Bizim aylarca demir 
- Buraya bak azizim. Her kafes arkasına hapsolunmaklı

şeyden evvel şunu söyliye~m ğımız bu iş için en iyi tavsiyeyi 
ki, ben artık otoınobil hırsızlı- teşkil ediyordu. 
ğma tövbe ettim. Böyle ~eylere Vest kol saatine baktı: 
girmem • - Konuşmağa başlamadan 

Levis adeta haykırarak: evvel, bir parça birşey yesek 
- Sen deli misin yahu! Sa · nasıl olur dedi. 

na otomdbil hırsızlığı yap di- Levis bu fikri muvafık bula-
yen kim? .. O çeşit hırsızhkların rak: 
artrk modası geçti. Sana daha. - Hay hay, dedi ve hep bir-
müaait bir teklifte bulunaca - likte mutfağa indik. 
ğnn. Şimdi beı1 basıcı işleri ya- Ama ne mutfak ... Her taraf 
pıyorum. kirli tabaklar, yemek döküntü-
~'is bu sözü söylerken ben. teri, biribirine girmis kap ka

içimden gülüvordum. Zira. o· cakla doluydu. 
.nun baskı işi • demekle. neyi Levis bir dolaba d?ğru iler-
ka.sdettiğini çolc iyi biliyordum. liyerek: 

. - Pek iyi ediyorsunuz, de- _ Bizim imalathane daha 
dım. Daha emniyetli bir saha. alt kattadır dedi ve bir tavuk 

Levis ~ÖZtimi.i ta~dik etti: haşlaması, bir par~a ja:rıbo~. 
- Evet... Daha emniyetli.. ekmek ve birkaç şışe bıra ıle 

Bizimle beraber calrı;acak olur- yanımıza geldi. . 
s.anız size faydamız dokunabi- Doğrusunu söylemek lazım 
lir sanıyoru.m. Bilmukabele si- gelirse bu yemeği büyük bir 

ne geldi ya? 
UzattJğı sigarayi da t.ellendir 

dikten sonra: 
- Mükemmel dedim. 
Levis yalanarak: 
- O halde yukarı çıkıp ko • 

nuşmağa başlayabiliriz, dedi ve 
hep birlikte yukarı çıktrk. 

Levis önceden hazırlamış ol
duğu ateşi yaktı, sandalyeleri -
mizi ocağın etrafına çektik. Le
vis: 

- §imdi, dedi. Konuşacağı
mız mevzua gelelim. 

Stanley söze karışarak: 

- Bize bir takını baskı iş -
lerinden bahsedecektiniz? 

- Ha evet. 
- Ne söylüyorsunuz? 
- Doğrusunu isterseniz bas-

~~ .işleriyle uğraşan ben de
s:ılım. Aşağıda gördüğünüz ih -
tıyar adam o işle uğraşır, biz 
de onun bastrklarını sataı •E-. 
Fakat şunu da bilmelisiniz ki, 
nıatbaa bizim değildir. Bütün 
bu işleri idare eden reisin sizi 
Şahsen g-örmek isteyip istemi
yeceğini bilmiyorum. Fakat 
h~ır buraya gelmişken şunlara 
bır göz atabilirsiniz. 

l.evis bu sözlerden sonra ce· 
binden bir de!"te banknot cıka
r:ırak icerisinden iki . tane çek
tı ve birini Stanlt'ye, ötekini 
bana \·erdi. sonra V est<> döne
rek: 

(Devamı tıar) 

Zilkade: 25 /Zilkade: 26 
Kasım: 48 1 Kasını: 49 

Vakitler vaaau E:zanJ \/ a.~ ti l!;z&nJ 

Gthı~ 8.%4 2.S8 8.25 2.J8 
do folu 
öfle 18.U 8.28 18.15 '7.28 
!kindi 15.M 9.48 ıs.:u 9.48 
Ak5a.nı 17.46 12.00 17.4-0 12.00 

Ya.t8ı 19.H L89 19.2.) 1.89 

1msak 6.86 12.51 6.87 12.51 

. 
Asker ailelerine 

yardım işi 

-

Askere giden erlerin aıl !erine 
vilayet tarafından yapılmakta elan 
yardım işine devam edilmekted~. 
Başka vilayetlerden askere gı. 

den ve aileleri İstanbula gelen 
kimseler de, vilayete m·iracaat • 
ederek yardnn istemekte oldukla· 
n anlaşılmıştır. 

İstanbul vila}'eti tarafmdnn ya· 
pılan yardım ancak bu \rilayet~en 
askere giden erlerin ailelenne 
mahsus olduğundan mürac~t BS· 
hiplerine bulundukları vılayete 
başvurmaları bildirilıni!'.tir. 

--0-

T ramvaylardan 
atlayanlar 

Son )irmi dört saat zarfmdı!. 
muhtelif ruçl:ırdan 25 .şoför Ye 
fazla yolcu alan Uç otobfis salıibi 
cezalandmlınr;tır. 
Aynca tranıvadar ytlr'J:keu tıl:]' 
b ~ 41 kişiden bit i!1' lir» C4'7-' ıtlm · 
mit'. rr 
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italyan-Yunan 
harbı 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
Bu hat, daha bundan birkaç gtin ev· 

vel bazı: noktalarda yarılmıştı. Hıma· 

ranm almması ltalyanların, yolu ka 

pa.nmı,, olan sağ cenahlarmm dayan 
masm.z gtlçleştiren ve Yunan kuvvetle 
r'..nJn sahil boyunca ilerlemesini kolay 
lıı.§tıran bJr amil oımuştur. 

Atina, :U (A.A..) - Nazırlarlar 

meclisi lçtlma halinde iken başvekil 
Meta.kaas, hUkümet erkG.nma Him& · 
ranm zaptını haber verml§tir . 

Nazırlar, zaferın blrincl derecede A· 
mili olan Metaksası hararetle tebrik 
ettikten sonra orduyu tebrik etmesini 
kendisinden rica. etmişlerdir. 

Bütün Yunanistan, neşe içindedir. 
Kral, Meta.ıuıaa ve ordu alk1§lanmah 
tadır. Mllli gençlik teşekkUW., vata· 
ıı1 şarkılar söyilyerek soka klardn.n 
geçmişlerdir. Yunanistan, bir taraf· 
tan da noel yortusu için hazı.-Janma.k 
tadır. Hl1.kl1metçe alma.n tedbirler sa
yesinde et. balık ve her türlü gı:da 

maddeleri boldur. Radyoda yaptığı 

neşriyat Ue Yunan milletinin etten 
:trıahrum olduğu ve hemen hemen ek· 
meksiz kaldığml iddia eden diı.şı:ruuı 
et vesair gıda maddelerinin ne kadar 
bol olduğunu Atma çarşısında göre· 
bllirw. Her Yunan ailesi, cepb.ede çar 
pışa.n askerin noelini düşünmekte ve 
oca. paketini ha.zırlamakta.dır. Bu pa
ketin içinde nool pastalan konyak, 
incir, UzUm ve yünlU !anlla vesaire 
gibi bir hediytı bulunmaktadır. Milli 

ı gençlik teşkil!l.tı, bu paketleri sarmak 
ta ve her giln onblnlerceslnl eepheye 
aevketmekteitlr. Her paket bunlardan 
ba~ka cephedeki aaker için ııoel teb· 
rlklerin1 lh tJva etmektedir. A tina.11 
çocuklar cephede çarpışan ıuı'{crlerln 
çocuklarına hediyeler almaktad.Irlar. 
Her Yunan vata:ııda.Jı kalb1Pin gururla 
dolu olduğUnu hisaetmekted!r. Bu kur 

tulU§ senesmde Yunan tnllleU ve Yu
nan ordmu noel yortu.sunu bu hitlerle 
tuı.t ed~klerdir. 

Ati.na, 2'1 (A.A.) - B.B.C. - Yu· 
naıı kıta.lan Tepedele giden yol UZe 
rinde dUıı iki mühim köy işgal etmiş· 
!erdir. Tepedelen ve Kll.Bura etrafın· 
da bazı tepeler ifgal edllmiftir. 1ngl
llZ donanmuı taratm4aıı A vloııyan.ın 
bombardım8.ı:U !talyan muh&rlplerinln 
maneviyatı Uzerl.ı:ı.de mllthi§ bir tesir 
yap~ur. 

Edenin orduya 
• 

mesajı 

ingil"z deniz 'Yugos av Hariciye' Hava mulıa-
tayyareleri Nazırının beyanatı ıebeleı inde 

Tra 'A.,lusgarp 
/imanını 

bombaladı 
iki İtalyan ticaret 
genıisi de batırıldı 

Lmıdra, ~4 ( A.A.) - Ami • 
rallik dairesinin tebliği: 

Akdenizdeki baş kumandan
lıktan şu malftmat alınmıştır: 

20 ilkkanunu 21 il:k:kanuna 
bağlayan gec~, donanmaya men 
sup tayyarelerimiz şimali Af ri· 
kada. Trablusgarp limanını bom 
•bardDllan etmi;-lerdir. 

Bu hUcum son derece muvaf
fakıyetle yapılmıştır. Rıhtıma 
müteaddit isabetler vaki olmuş 
tur. Antrepolarda van~lar cı· 
ka.z:rlmış ve bunlardan bir tan~
sinın t~rhava olduguw göriilmüş· 
tür. ' 

Deniz tayyare erine de mües· 
sfr isabetli bombalar atrlmıştır. 

21 ilk:<anun öğleden sonra, 
donanmaya. m,.nsııp tayyareler 
bir torpito muhribi himavesin
de b'ıhınan üç tic&ret g-emic:ıin • 
den murek.lt€p 'hir kafile ·e tor
pil etmek suretl'e hücum etmiş
lerdir. 3 bin foıı hık bir geminin 
berhava oldu~ 2'örülmüştür. 

6 bin tonluk diğer bir vanur 
da batınlmıştrr. 

Bir ta.yyaremiz bu harekat
tan dönmem~tir. Kavtularm 
yakın akrabası vazive' ' Jı a · 
beroar edilmiştir. · 

F ransadaki 
istila limanları 

Belgrat, 
24 

<A.A.) - D.N.B. '12 ıtalyan tayyaresı· 
~~~~~~-ım hususi muhabiri bildiri· ı • • • • • • •• 
Y.ug~avya ha1:1ci?e nazırı Mar· duşuruldu 

kovıç, Zağrepte mtışar eden No-
vos.ti gn.zeaesi muharrirlerinden Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz ha
birine Yugoslavyanın harici siya- va kuvvetlerinin orta §ark umumi 
seti hakkında beyanatta bulun· kararg3.hmm tebliği: Dün Bard.a
muştur. Tobruk mmta.kası üzerinde yaptrk· 

Nazrr, ezcümle, Yugoslavya.nm ları taarruzt keşif uçu~ıarı esna
lıer türlü harici ihtilata mani ol· smda, İngiliz acı tayyareleri, üç 
mak için azim ve sebatla çalış· defa düşman tayyareleri ile karşı. 
makta olduğunu söylemiştir. B. la~mışlar ve dört düşman tayyare
Marinl•oviç, Yugoslavyanm, bütün si d::şürmüşlerdir. 
komşuları ile sulhperverane ve Bingazı civarında Bennina 21 -
gayet dostane mLi.nasebetler ida- 22 kanunuevvel gecesi yapıb.n hil· 
mesi ve bu m!lna.sebetlerin tam cıım hakkında alman mtitemm.inı 
bfr emniyet havası içinde cereya- malfımata. gör~. Bannina tayyare 
nı için de gayretler sarfetmekte meydE>r.mda bir ban.gar tamamile 
olduğ~u ilave etmir;;tir. yanmış ve bir hangar civarında 

Harıciye . n~ sözlerine şöyle yerde bulunan Uç diif}man tıı.yya-
devam etnuıştir: rüsl tahrio edilmiştir. 

Yugoslavya, bu politika sayesin· ı c:.<arki İtalyan Afrilrnsmda Erit
de bugUn bil' çok milletlerin kar- re~e Assab civamıda tulu~ba is
şılaş.mış bulun<luğu gUçlükleri ber- tasyonunA. karşı pike hücumlar ya
ta.r3!. :tmeğe muv~ffak olmuştur. mlmnı ve hed,.Pe bir QOk bornhalıır 
"h~u~uı;ıet. 26 agustos . 1940 ta- bmıkilmışttr. Bu mmtakada. k~i.f 

n agrep beyannamesıle, bu si- uçul$ları da yapılmış ve Dooezya 
~:'yüke.tinb~esut net.l?eleur ve~diğinl tavvarPleri. ~ııdanrla Gallabat cl· 

ır memnunıve e mUşahe- d ..... ·ı · k 
de ett"ğiui bildirmi ·ti vann ıt •• ıı~ıın mevzı ennP arşı 

B dı b ,_ yş :__, bU muvaffakıiyetıl hUcn:nlar vıınm1~-
un an a~"la 1.ı"'.,.,.,a.vya - . · 

yük komşula~ Alma:;yıı. ve İtalya ·~··iır. Bır <:ok yangınlar crkmtı:ı. 
ile her fırsatta daha sıkı bir dost- trr. . . 
Iuk tes' t ı;. 1 .k. , Tavvarı:ı1~rfmızhı hepsi Uslenne 

ıs eme.,,~ ça IIJlllIŞ ve ı ı d" .. 1 d" 
tarafın esaslı menfaa~erine isti· 

0~~:~r2~r.(A.A.) _ Ort.a§arktaki 
nat eden bu dostluk bilhassa ııon !ngiliz hava kuvvetleri umumı karar
seııe.ler zarfında glttlkGe artan gA.hı tare.fmdan dün akşam nPşredilen 
pratik neticeler doğurmuştur. tel:Uğ: 

Yugoslavya, aynı zamanda, kom- 21 ilkk~unu 22 Ukk!nuna bağliyan 
şusu Ma.camtanla da samimt mü· 
ruuıebetler idame etmektedir. 

Kezalik Yugoslavya sulhperve
rane ve uzlaşıcı hattı hareketi 
saye!.inde sonuna ermek üzere o
lan bu sene zarfında Rusya ile de 
yeniden dostane mlina.lebetler te
rus etmeğe muvaif~ olmuıtur. 

Noel münasebetiyle 

Ruzvelt 

gece, Bingazi civarında başlıo!a. yar· 
dımet hav& meydanları olan Berka 
ve Benlna tayyare meydanları bombar 
dıman tayyarelerimiz tara.tından şld· 
detle bombalanm13tır. 

bombalandı Amerikalılara re.dyoda 
umdra 24 ( A.A.) _ Hava ne.. bir hitabede bulundu 

Berkada infila.klar olmuş ve ban· 
garlarda şiddetli yangınlar çıkmıştır. 
Ta.yyareıerimiz, hedeflerinden uzak· 
laştrklan za.mau bu yangmla.r bütün 

şlıidetlle devam etmekte idi. Hava 
meydarunm garp kısmmda şiddetli 

bir iDfilAk itiWilll§tir. 

Benlnada da yangınlar çikarılıruş 

ve üıtllAklar i§lt1lmişt1r. !ki hangarın 
ya.ndığl ve üçUnctl bir hangarın da 
ciddi surette ha.sara uğradığ'ı &"örül· 
mU§tür. Yerde bulunan tayyareler ü· 

zerine 160 metre irtifadan mitralyöz· 
lerle a.teıı açılmJitir. Ayn, ıece bom· 
bardıman tayyar•l•rimiZ Tobruk U· 
manm.a ve askeri hedeflere hll.cum ecıe 

zar
0
etinin tebl1iği: Va.şington, f4 ( A.A.) _ 

ün gece ngiliı bombardıman Ruzveit, Noel münasebetiyle 
tayyareleri Boulogne, Dünkerk, ve Amerikan halkına radyo ile yap 
Ostende'i bombarclıman etmişler- tığı bir hita.bede demiştir ki: 
dir. Kezalik Lusvvıgshaven de da. İnsanların ekserisi, fütuhat 
bil olmak. üzere, Rhın havzasmda· Ye kılıçla mccliuren tahmil e· 
ki sınai hedefler de layyarefoı i.nıi. dilmiş olarak değil, fakat kendi 
zin hücumuna uğraıru~tır. arzuiariyle dünyayı iyileştir· 

rek bUyük ha.aar lka etmişlerdir. 

Bir tayyaremiı denize dü5Illil~- mek için kenrliJerine sulh içinde 
(Baş tarafı 1 uıcide) tür. Mıirettebatı el'an bulunama- bir ~ns verilmesini istivor. 

h&mleve cUr•tln ilk mük(ıfat1dır. l4ı• mı,tır. Dalı · J 

Avcı tayyarelerlmtz ütün gtJn dev
riye uçuşları y&pIUJilardır. Bu uçuşlar 
eıımaamd& dütm&nm bir S. 76 tayya· 
resi dlltürlllmtıJtür. Diter blrlnin de 
talırtp edildifi zs.ımedllmektedir. 

sırc1all dönUtümde ortaptk ordusunun Lotıtlra, 24 ( A.A.) _ Hava ve a. iyi bır dünya elde e~ 
muvatfak olmMI için icabed8ll bUtun em.'1.iyet nezaretlerinin tebliği: mek i~in ça.Iıı;ımakta devam et-
Yasrtaıara malik olduğunu sıze söy· Oü50lanın hava faaliyeti dün meliyiz. Bozguncu z;hniyeti ta · 
leıniftim. Bu vasıf Aı:rikada kendinJ gece lngilterenin başlıca ~imali şımak, bir zeka alameti değil. 
gösterııı.işt1r. Bir gfuı gelecek ıuudiırl garbisi üzerinde teksif edilınl~tir. dir. Buhranlar biriibirini ta.kip 
Avrupa.da da gösterec.el<Ur • Müteaddit yerlerde yangmlar Çık· edebilir. Fa.kat blm1arm altında 
tta.lyan ...,. .. eteJerl Eden'ln ıa..c .. 1_ mı• ve bü ilk' h 1 , t terakki tamamen clunnamakta 

_... 3 ....- -; Y asar ar oımuş ur. ve fiilen ilerlemektedir. 
JLi beğenmediler Fakat insanca zayiat, ilk haber1e. 

Bom ... 2.ı (A .. A.) - Stefa.ni a- re göre ,,...ı,se' t Bı·:;tnkü noel, olgun yaşta 
......., • ~ u..o. ti: o.mamış ır. bu!unanlar için bir mesut noel 

jansı bildirlyor: 
İtalyan gazeteleri, Eden'in bııri- Londra da dahil olmak üzere di- ola~:-z. Fakat saııdet bizim için 

clye n.ezaretine ta;ininden ba.hls- ğer bir takım ycrlc.e de bomba. şüpheleri atmak, korkuyıı her
le "Eden zecri tedbirleri tatbik e· lar atılrnışı;a da ha ar azdır. tanıt ı:tıtıck ve in°aninete iti . 
den ve harbe sebep olan bütlın fe- Lond.ac.:a ve cenuv "ahil'ncl Kı m·'•d pf-.rn k. t~~e. h"rril.nkü noel 
mlıklMm meı!UIU olen adamdır.,, bir şehiı·de pcxaz kimıre u.rmı~. bır 1 mesut bir ncel ola.bilir. , 
demektedir. kaç .tişi yaraıanmıştır. Fak<ıt d ğer 

Popolo di Roma diyor ki: tyurer.lerde, i.ruanca zayiat az olmuş- ço·• rçı·ıı·n nutku 
Eden'ln İngiltere için uğurlu bir 

adam olduğu söyleneınez. ÇUnk:U Lohdra, 24 ( A.A.) - Hava ne.. 

:t:":ı!r:. .. bir muvaffakıyet.siz- ii~~tinin dün gece ~redi!en teb- Aınerikada tak-
Eden'in meslek mayatmm bir ı Mersy mmtakasında, Cumartesi d · 1 1 

tarihçes;ni ya.p~ Popolo di YRoma. gecesi i~ _düşman bo~bardırnan ir e karş1 andı 
p.rk eeyahaUennde uğradrgı mu· tayyaresının tayyare dafı batarya_ 
vaffaJı:ryetsiılikleri ve şimdi kendi- !arımız tarahndan dti~ürü.düğü Nevyork, 24 {A.A.J - Nevyork 
iline tevdi edilen "renzaretten na11tl tesbit edilmi~tir. matbuatı Ç'örç!lln nutkunu bUyUk 
atılmış olduğunu hatırlatmak.ta- Üçüncü bir düşman bomhardı- harfli hıl1Jlıkls.ı• altında ne§retmekte· 

dirler. üazctel.;ırtn bir çoğu nutkun 
dır. man tayyaresi de dün gece, devri. metnini aynen neşretmtşlerillr. 

Be ruHa ıtaı 7an 
Jıoasoıoıa aa 
oto oblllee 
Yunan bayrağı 
resmedilmiş 

Kahire, 24 (A.A.) - Akdeniz· 
deki vaziyetin inkişafı Sur1yede 
pek yakından Uıkip eclilnıekt.00.ir. 
İtalyan pr• stijin.in kırılması, Suri
ye halkmm Berutta bu.1u':la.n !tal· 

• yan komisyonuna karşı almış oldu
ğu tavr.n değişmesinde gayri ka· 
bili içtinap bir surette mile. ir ol
muştur. 

Bundan bir kaç gün evvel ~ebir 
dahilİ!lde bir <>tomobil ge?..intisi ya
pan ttalyıı.n konsofosu Sbrana bir 
çok kimsenin kendi.sine gülerek ve 
kollarını uzatarak selıim verdiğini 
görmüş ve bu teveccühUn sebebi. 
ni anlamak için otomobflden inmiş
tir. Koru501oe, bu esmıda otomobi
linin arl;asına büyük bir Yuuan bay 
rağı resmedilmiş olduğunu gör -
milşttlr. 

ye gezen tayyarelerimiz ta-afından Nev}'ork Taymis gazetesi nutku 
tahrip edilmiştir. Bugiin tayyare- takc .. ı e kaqplama.l<ta \'e 1tıı !yada ya 

1 · _,ı b' · ak y km a bir ihtilal çıkacağı kauaa.tııe 
erımi~~~ .. ır~. şama ~!u, ~· sc~. rı nutkun büyuuıc d!p!ornatlk 

nup sahili ust~~ uçan bır d~ş- tiı htıcum sayılabile.ceğlnl yazmakta. 
man tayyaresının yolunu kesmış. j dır. 
tir. Dü:man tayyaresinz isatet va- Lo~dra. 24 (A.A.) - Gazeteler, 
ki olunca büytik bir infilak olmuc:. utinkü nuUrnnda Çörçllln !taly8.Jlları, 
tur ~ kraltarmx ve ordularını kendilerini en 

• müthiş uçurumun kenarına götUrmUş 
olan bir adama, tek bir a.daınA karşı 
isyana. da te§kil ettlğı.nl kaydeylemek· 
tedirler. Ya~an gazeteleri 

Çörçil tarafmdan söylenen nutuk· 
tan tel< bir kelimenin bile kaçmaması 
için lflzım gelen bUtUn tedbirler alın· 
nuş bulunuyordu. Bagvekll, nl.i.tkunu 
lnglilzce ı:röyylcmeden evvel nutkun 
İtalyanca bir tercUmesi radyoda o
l:unmuııtu. 

Türk kadınlarının 
gönderdikleri 

hediyelerden 
bahsediyor Bu nutkun !taıyanca metni, Afrika· 

da bUtı.\n İtalyan esirlerine d:ığıtıla· 
Atina. ajansı caktır. At1~ 2:1 (A . .ı\.) _ 

bildiriyor: 

BUlUn gazeteler 'fUrk kadınlarının, 
!taiyanl.arla harp eden Yunan asker
lerine hediyeler göndermekte olduk· 
!arından bahsetmektedirler. 

Faslıların Fransız milli 
ianesine yardımı 

Estla gazetesi, OZCUmle şöyle demek 1 Vl'll. Zl (A.A.) - Hav..wı ajansı bil· 
tedlr: d!rlyor: 
Kadın ve erkek bUtUn Türklerin Vlşl,de bulunduğu s::rada Fas unıu· 

Yuna.n ordusuna kar3ı duydukları mi valisi general Nogul! devlet reisine 
muhabbet tezahürlerine şahit olmak· 20 milyon franklık bir çek tevdi e~ı 
tayız. tir. Bu rara ı;'asm mJIU ianeye yar· 

Yunanlrls.r hiçbir zaman nıı.nkörli"ık dımı olarak verilmiştir. 

Cenubi Arnavutiukta.. Erıiri üzerin 
de, İngiliz ha.va kuvvetierlne meıı11up 
dokuz avcı tayyaresi ile 50 dlifmıı.n 

tayyaresi arasında çok tiddeUi bir 
hava muharebesi olmugtur. Adetçe 
beşe karşı bir nlsbetinde ıa:tı! olma· 
uuza rağmen, ıekiz dUşma.n tayyare 
ai muhakkak surette dilşUrillmUştUr. 
Diğer Uç düşman tayyaresinin de tah· 
rip edildiği tabınin olunmaktadır. Tay 
yarelerimlzden ikisi kayıtır. Bu tay· 
yareden birtn!Jl pilotu panıfiJtle iner· 
ken dtişmıı.n avcııan tarafından mttraı 
yöz ateşine tutulm~tur. Bu pilotu
muz para.şiltle inerken aldığı yaralar 
neticesinde ölmUştUr. 

Orta.farkta mubıı.saına.tm 1Jaşla.ma

smdanber1 blr İngiliz pilotunun para· 
şUtle inerken a.teşe tutulması keyfiye 
t1 ikinci defa olaraktır ki reddi kabil 
olmıyıı.n delilerle tesb!t edilmiş bulun· 
maktadir. Bu, İtalyan pilotlarının İs
panya harbinde tatbik ettikleri u.sule 
uevam ettiklerini göstermektedJr. 

Dün bombardıman ta.yyarelerlmiZ, 
merkezi Arnavutlukta Kucoveı.le kAin 
petrol kuyulıırına bir bUcum yapmış 
!ardır. Atılan bombaların hepsi de he 
de. ittihaz edilen mmta.kaya dUşmUş 
tur. Bır d.ektrlk !abrlkasma da isa 
betler vaki olmuştur. Bombardmıan 

lan are!erimiı1 düşman avcı tayyare· 
!eriyle da.fi toplannm lcesl.t ate;ıll hll. 
cumtarma maruz :ıuı.l.nll§l&rdır. Mec· 
ehi tipinde 200 tipinde bir dUşman tay 
yaresinln dUşürUldUğü zannedilmelc· 
tedir. Tayyarelerlmi?Alen !ki.il donme· 
mişUr. 

Diğer cephelerde iş'a.ra değer ebem· 
nıiyette bir d<"ği§iklik olmamıştır. 

Mu\affakiyetll yeni kefil uçuçıa.rı 

yapılIDl§tır. 

Tas ajansının bir 
tekzibi 

Moskovn, 2 i (A.A.) - Tas 
bildiriyor: 

ajamıı 

"Nevyork Taymlıı, gazetesinin Şa.n 
ghay muhabirine göre, Çin ordusu 
VladlvOJttok yolu ile mühim miktar
da harp malzemesi, ilAç ve diğer tec· 
hizat almakta ve Çille he.rp maız,.me· 
si gönderilmeslni çabuldaştrrmak üze· 
l'G Cari.son adında bir Amerikan su · 
bayı da Vladlvostoka gidecektlr. 

Vilayetlerde ~skerlerimize 
kışlık hed'ye teberrulan 

Ankara, 24 (A.A.) - Askerfcri
mlzo kışlık hediyesi olarak halkı
mız tarafından yapılmakta olan 
teberrüler etrafında bugün aldı· 
ğmuz haberler Erzurum vilayeti 
halkı ta.rafından bugüne kadar 
1537 si yün fanila ve kazak olmak 
üzere 7081 parça yünlü eşya. veı-

Bardiya 
muharebesi 

(Ba§ tarafı 1 incidv) 
Diğer cephelerde vaziyette hiç 

bir değişiklik yoktur. 
Kahire, 24 (A.A.) - Orta şark· 

ta.ki lngillz kuvvetleri başkwı·rnn
danı general Vavel Mısırdaki kıta
ata bir mesaj göndeı erek noel 
milnaııebetile tebrik ve temennile
rini blldlrmlştir. 

General mesajında r;oylc demek
tedir: 

Bu seneyi istikbale emniyet, ma
ziye ve hale de iftiharla. bakarak 
bitirebiliriz. Kezalik İngiliz mille· 
tinin muvaffakıyetsizl!.kler karşı -
srnda.ki cesaret ve sebatma ve bü
tün imparatorluğun hürriyetimizi 
t·e ana::ıelerimizi tehdit eden teca
vüz ve tehlikeler karşısında nasıl 
bir mukabil hamlede bulunduğı•na 
bakarak da ütihar edebilir. 

Orta şarkta yalana, istibdada ve 
vah§ete karşı harbeden müttefik 
kuvvetle"!' de bulunmaktadır. 

Hlir Frans:ı, Polonya ' e Çekos· 
lovakya, sizi ı:ıelamlarrz. 

Çok eskiden tesis ettiği demok· 
rasiyi ve htirriyet prensiplerini 
mtidafaa. ederlı:en dUşnıana mtle:Y 
sir bir darbe .indiren cesur mlitte
fikinrlz Yuna.nistanı da sel.Amlanz. 

Herkese, geçmôşteki günler için 
hararetli teşekkUrlerlmi ve i"tik· 
bal igin en iyi temennilerimi ııuna· 
rmı. Nihat zafere kadar beraber 
mücadele edeceğiz. O gün, mUda
faa ettiğimiz prensiplere lAyık bir 
dünya kurmak için bUytik bir gay
ret sarfetmek lazmı gelecektir. 

Bu prensipler, hürriyet, hakikat, 
sulh ve hü.snliniyet prcnahıleriyd.i. 

Akdeniz donan.maaı ba.şkuman ~ 
danı amiral CunniJ:ıghaın ile orta 
şark İngiliz ha.va kuvvetleri bat -
kumandanı hava mar all Long • 
more tara.fmdan da aynı mP.aJde 
mesajlar gönderllnıiştir. 

İn••" .iz askerlerinin mevcudu 
ne kadarmış? 

Londra., 24 (A.A.) - İtalyan 
O!"dularmm ricati hakkında Gra.zia
ni tarafından serdedilen itirazlar 
pek zayıftır. Bir müddet evvel t
talyanla.r, Mtsırda 250.000 İngiliz 
askeri bulunduğunu takribi bir he-
hapla söylf>rken §inıdl Nil ordusu 
mevcudunun 425.00 O kişi olarak 
tabın.in edlimes' manidardır. 

İtalyan, milleti, askeri şefler 
tar:ıfmda11 gösterilm rakamları 

Kontrol Pdemcz. Yalnız 160 mil u· 
zıınlııi'f11nda bir mesafe kııted<'n İn· 
ını·z bcmb:ı.rd:Jtmıan ta~n·:ırel,,rinin 

Vcnedik e as!;cri hedefleri bom • 
bardnnan ettilderini bizzat mü.ı,a

hede ed . bilir. 

İtalyan Tebliği 

Roma, 24 ( A.A.) - 200 nu
maralı resmi tebliğ: 

Trablus Garp hudut mıntaka. 
sında, topçumuz, mevzi:erimize 
yaklajmI) olan düşman zırhlı oto
mobillerine ve hucum arabalarına 
karşı ateş açmıştır. 
Bombammıan tayyarelerimiz, 

d~<unan otomobillerıne ve bir dıi§
man ileri mevzi in~ kaı şı fevkalade 
nıuvaffakiyetli bır hücum yapmış
tır. Haı,;a muhareheleri esnasında, 
avcr arımız, iki Hurricanes tayra. 
resi dü~ürmı,i5lerdir. Tayyare~t>pi
mizden bir tanesi, bir keşif uçu. 
şundan dönmemiştir. 

Y W1an cephesinde, bir çok düş
man hücwrJarı geri püskürtülmüş.. 
tür. Düşman, büyük .kayıplar kay
detmiştir. Keşif hareketleri esna_ 
sında esirler alınmıştır. Ganaim a
rasında bir miktar mitralyöz ve 
tüfek de vardır. Julia dağ fırkası, 
bu harekat esnasında yeniden bıl. 
hassa temayüz etmiştir. 

Şarkt Afrikada, Sudan hududu 
tiıerinde ileri mevzilerimize yak
laşmaya çalışan bir müfreze geri 
püskürtülmüştür. 

Siyamlılarla Fransızlar 
arasında muharebe 

Bangkok, :U (A.A.) - ~!yam baş· 
kumanda.nltğı 8.§ağıd.ıki tebliği neeret· 
m.i§tir. 

Hududu çizen Mekon&" nehri boyun 
ca dUn Siyam ve Franııız Hindiçl:n1el 
kıtaıarı arasında beş aaat suren b!r 

diıkleri lspıırta lıalkmm da 3250 
parça. eşya teberril etm.ıa oldujuııu 
bildirmektedir. 

Artvin merkezi ve Sıray nahi
ye halkmm da 122 parça yünlü ve 
pamuklu eşya ile 788 çift çorap 
131 çift yiln eldiven vermi9ler
dlr. 

ı Noel mlaaıebeUle 

1 PAPA 
Yani nizamın esas 
şartların ı söyl iyor 

Vatikan, 24 ( A.A.) - Stefani 
Ajansı bildiriyor; 

Papa, bugün Noel ba}TamI mü.. 
nase.oetiyle kendisine tebriklerini 
takrum etmiş olan kardma.Uer mec.. 
lisi azalarını kabul et.miştir. 

12 inci Pio, radyo ile de lle§rolu. 
nan bir hitabede buıunarak Mleı:ı 
cereyan eden büyük harbin feta.
ketlerini endi~ ile takip eylediğini 
kaydeylemiş ve iimcli oldu~u &ibi 
harbın sonur.da da, kiliserun vazi.. 
fesini, harbın nusu!e aetirdiii de
rin ya ı alan iyile5tırrneğe inhisar 
etme:oi lazım geleceğini söyieı:ı:ıijtir. 

Mümessillerim va!ıtasiyle he. 
men hemen her yerde teeelli SOZle. 
rimi kendilerıne uıa,tırdtAımdan 
dolayı memnuniyet duyduğum 
harp esirleri. kederlerimln ~ıca 
mevz.uudur. 

Papa, bundan sonra muh~ 
memıeketlerdeki esirler, mttit.eciler 
\'e bunların aileleri için ainuruş o. 
lan tedbırlerden bahsetmiştir. 

Sonra, bir sene evvel, ~et Q.. 
ıel'Jne müesses başlıca mukaddem 
sulh p:ensipleri hakkındaki beya.. 
natlanru hatırlatmış ve bu beya.. 
nat arın hali hazırda dahi aktüali~ 
tesi olduğunu söylemiştir. 

Papa bundan sonra, en iyi bir 
istikbale varmak içın yapılacai te. 
beddü.atı i3tihdaf e ... l!n bugünkü 
mücadelede klisenin e.kseriya yek
diğeJ"ine zıd olan sistemlerden her 
hangi birine karşı partizanlık yap. 
masının mevzuu bahis olamıyaca
ğıru söyledikten sonra bütün mil. 
!etlerin bugünkü mücadeleden 
daha yüksek bir fikirle çıkmaları 
temennisinde bulunmuştur. 

Papa bundan sonra hitabesine 
şu yolda devam etmiştir; 

Her halde yeniden konacak her 
hangi bir nizamın esas §art.lan 
şunlardır: 

1 - Şimdıki halde milletleri bir· 
birinden ayırmakta olan kine kar .. 
şı zafer, 

2 - Karşılıklı itimatsızlığa kar· 
şı zafer, 

3 - Bütün hakların esasının 
, menfaate istinat ettiği prensibe 
ka.-şı zafer, 

4 - Bütün devletlere uygun bir 
yaşarrş vasıtaları verebilmesi için 
dünya ekonomisinde mevcut çok 
şiddetli ihtilaflara karşı zafer, 

5 - Kardeşçe bir işbirliği ve 
samimi tewıüde kalbedilebilmesi 
için hodbinliğe karşı zafer. 

Papa 12 inci Pie, harp sommda 
hakiki bir yeni nizam tesis edebil. 
meleri için bütün mesul ~siyetle. 
rin adilane bir tesviye tarzı bul. 
malarmı temenni etmiş ve bu su
retle bulunacak tesviye tarzının 
bütün milletler için bir saadet 
menba.ı olacağını zikrettikten son. 
ra bugün isti rap altında inliyen be. 
şe:iyeti takdis roerek söilerini bL 
•irmiştir. 

r~---------... , 
HABER 

H er gün mütenevvi 
münderecatla 

sekiz sayla 
"Haber', in lstanbulun ea OOk 

oknnan ga.zeteel ohnumda. elWte 
bir hikmet vardır! 

Bu hikmeti onun ha· 
kiki bir akşam gaze
tesi oluşunda ve doğru 
ve süratli haber veren 
yegane gazete bulunu
şunda aramalıdır. 

Ud vapur Siyamlılar tarafından batı· 
rılmı§br. 

Bariyeci*l Franım idarooi.nde 
yapılan değiş•klikler arasında Be
rut emmiyet mUdürü B. Kolonıbani 
nin ll'ran.saya ça.ğırıl.mJu olması zik
J'edilmekted.ir, 

etmeml§lerdlr. Zamanı gelince min· Yapılan tahminlere g·llre, Cezairde 
nettarlığmıızı isbe.t etmeııını. bilece· de 16 ttıllyon frankla 75 ton ağırlıkta 
ğ1z. elbise toplanı:nı§tır. 

Tu ajazm, ba§tan ba§a uydurma 
olan bu ha.beri tekzibe mezundur. 1 

çarpl§ma olmu§tur. SilAhlı bir Fransız 
gemlsi, bir motorbot ve asker taşıyan 

Fransrzlar bazı zayiata uğramr;ısa 
da Siyam kıtalan hiç zayiat verme · 
ml§ti• 
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Hep, maneviyatı bozmak din? Halbuki diln on dakikada 

: halkın bir kısmını şimdiden varmıştık oraya. 
ak tarafına çekmek için çalı· - Bu sa:bah misyonerlerin 
yorlar. bir bayram günüdür. Sabahle-
- İstedikleri kadar çalıssm- yin herkes sokaklara dökül· 
~. Demek ki, Cak h~mı müştür. Caddeler çok kalabalık 
~re sermiş ... Sediye ile hasta- olur. Bir caddeden ötekine geç· 
aneye götürm~ler. Hele bir mek için çok beklemek 18..zım. 
elsin de şu herifi allahın iz- - O halde çabuk davranıp 
lyle bir kündeden savurup a • hemen çıkalım. 
tyım. Türkün ne demek oldu - - Ben kahvaltıyı söyleyim. 
unu onlara anlatayım. ' Gelinceye kadar da giyinirim. 
Tercüman ayağa kalktı: Tercüman, kahvaltı düğme-

Haydi artık, bunlara ku • sine ilç kere bastı. 
~k verme. Rahat rahat uyu. Bu, kahvaltıyı çok çabuk ge-
ann sabah erken kalkacağı- tir demekti. 
Uzı da unutma! Petro odasına geçti .. Giyinir 
- lyi ama, benim şimdi uy- ken odanın kapısı vuruldu. Yu

prn kaçtr. Alaturka, köpüklU suf birkaç kelime ingilizce öğ
r kahve olsa içerdim doğru- renmişti. 

ll. - Kam in ... 
Tercüman duvarda bir pet· Diye seslendi. Uzun boylu 

bna bastı: bir garson elinde büyük bir 
- Hemen garsona söyliye- tepsi ile telaşlı telaşlı yürilye • 

IJm.,. rek içeriye girdi. Sütü fincan~ 
Bıraz sonra garson geldi. boşalttı. Tepsinin içindekı 
'J'.crciiman, Yusufun istediği kahvaltt ta~aklarını masanın 

~bı orta şekerli alaturka bir üstüne dizdı. Ve ayakta durdu. 
ahve ısmarladı. Garson birşeyler söyledi. 
Garson gittikten sonra, Yu· Herhalde: - Başka bir em· 

~f sordu: riniz var mı? 
- Otelin lokantasında bu- Demek istiyordu. Yusuf anla-

run çok güzel bir kahve içmiş· madan: 
~nı. Bakalım şimdi de öyle pi - - No .. 
ılrebil"'cek1er mi? Diye cevan verdi. 

- Bu garsona kahve pişirt • Garson çı1ktıktan soru:,a, Yu· 
nesini öğretmişler. suf kendi kendine gülmege baş-

- İyi ama, yirmi ikinci kat- ladı. 
ıfln alt kata, oradan tekrar bu· Tercüman içeri girdiği zaman 
ıaya gidip gelmesi en aşa~ bir Yusuf hala gülüyordu. Petro 
aat ister. 

0 
bu gülüşün sebebini sormad n, 

- Yok canım. Bu garson, Yusuf anlattı: .. 
tu katın garsonıdır. Şimdi - Garsonla ingılızce konuş· 
ıeredeyse gelir. tu.m. Bana birşeyl:r söyledi. 

Hakikaten çok sürmedi• befl Ben de (No .. ) dedım. 
~ dakika sonra garson, kahve· - Ac8;ba ne söyle~? Biliyor 
rı ~etirmişti. musun kı, hayır.. dıye cevap 
·Tercüman, garsonun arka- verdin? 
~ndan çıkarken: - Adam sen de. Ne olacak? 

- Allah rahatlık versin, Yu - Ya sütten, ya çikolata.dan bah
~ pe-hlivan! dedi. Benim de setmiştir. Mühim birşeyse, se · 
lykum geldi. Sen kahveni iç.. ni arayıp bulsaydı. 
"l Ben de yatmağa gidiyo· - Ya yabancı garson gel-
um. mişse.? 

• .,, • - Artrk o kadar derin dil· 
~F. lESt SABAH MENEJE • şünemem. 

Rl!'-:' ATELYES1!'-ı"E Ma.sanm başına oturdu. 
GİDERKEN.. - Madem ki caddeler b~n 

Ertesi sabah Petro, Yusu· kalabalık olacak. Çabuk yiyıp 
'un oda.sına girdi~i zaman sa· içelim de yola çıkalım. 
lt tam yediyi vuruyordu. Çaylarını içtiler. Yusuf ber-

Yusuf hA.1! uyanmamıştı. mutad tabaklardaki nefis pey· 
~~lhı.ıJ.·i, Yusuf yatarken; "Ben nir ve reçelleri silip süpUr-
•r.ıı:en kalkarım .. Sana da sesle· dükten sonra ay~a kalktı: 
'lirim!,, demişti. (Devamı var) 

tUktan ınahkOm oldu 
Seher adında 32 ya.~larmda bir 

kadrfı, evvelki gece Akbıyıktaki 
bir a.kraba.sın.ın evinde içmiş, son· 
ra Sultanahmet meydanına gelo· 
rek bağırıp ça.ğı~ağa başlamış, 
yerlere yatarak çuıl çıplak soyun
muştur. 

Yakalanan Seher dün üçüncü 
sulh ceza mahkemesi tarafından 
12 gün hapis cezasına ma.hkfım e
dilmiştir. Seherin ayrıca sarhoş
luktan 3 sabık.ıı.sr olduğu da anla· 
1'Ilmış, hemen tevkif olunarak 
tevkifhaneye gönderilmfştir. 

--~0)....--

y akalanan idam mah
kUmu Rizeye gönderildi 

Mustafa Enez adrnda. biri:Si, 115 
sene evvel Rizcde bir krz mesele
si yü.zünden amcazadesi nyası öl· 
dlirmüş,' vakayı müteakip Batwna 
kaçmıştır. 

Bilfilııre Rize ağır ceza ma.hke
mesJ tarafmdan gıyaben idama 
mahkfim edilen Mustafa Enez ev
velki gün Tahtakalede gezin.irken 
yakalanmış, dün de blrlnci sulh ce
za mahkemesi tarafmdan tevkif 
olunarak Rizeye gönderilmJştir. 

Bir kömürcü ihtikardan 
adliyeye verildi 

Beykozda, Yalı köyünde, Çayır 
cadesinde kömürcü Sefer Yazıcı, 
kömü'riln kllôSunu 1 kuruştan eat
mrı;ı, lhtikfi.r suçuyla yakalanmıştır. 

Sefer Yazıcı adJJyeye verilm1§
tir. 

Altın Fiyatı 
Bir altın fiyatı dün 22,70 lira 

olaraık tesbit edilmiştir. Altın 1 
fiyatlarmm daha fazla yilksele
miyeceği söylenmektedir. 

Bahkesrrde 
Yoksulları himaye 

cemiyetinin kongresi 
yapıldı 

Balıke8ir, 24 (Hususi) -
Yoksulları himaye cemiyetinin 
yıllık kongresi bugi.in yapıldı. 

Cemiyetiıı iş yurdu faaliyeti 
ve alınan randımanla talebe 
yurdunun feyizli gidişi takdir, 
cemiyetin 5000 liralık bütçesi 
tasvip olunmuştur. 

Müteakiben seçime geçi1ere •• 
reisli~e lise muatıimlerinden A
fet Onurlu, azalıklara belediye 
a.za.srndan Emin Güvensan, Ha· 
1il İbrahim, Madenli Hasan, 
tahtacı İsmail Ba.,c::ıkurt. seçildi .. 
ler. 

Milli Şefe ve büyüklere tazi
mat arzı alkLcıla karar altına 
alındı ve kongre mesaisine son 
verildi. Sadık Deniz 

Petro, kendi kendine gilldü .. 
Ve yavaMa mınldandı: . -

Hlb~ ll~A\ 1!1 - Yıısuf pehlivan! uyuyor 
usun? 
Yusuf zaten kapmm açıldığı

nı duymu~. fakat kendini bir· 
den bire toparlıyamamıştı _ Bu Karşılıklı otunnuştular . . Otuz 
sesı dl1yunca o-özlerini açtı. otuz beş yaşlarında idıyler; 

·.aa mı yavaşça yastrktan kal - ve avcılık yaparak geçiniyorlar 
!jtjirdı: dl. tıtisi de İspanyoldu. 

- Vay, sen misin be! İki kuzen astlde hayatı pek 
Tercüman ropdöşambriyle a· sevdiklerinden avcı olmuşlardı. 

Yakta duruyordu: Şimdi, Majurka adasmm Pole-
- Mcrhaıba ! dedi, rahat uyu- nez civarında, kendi malları o· 

.muşa benziyorsun! Haniya er • lan kliçük bir evde turmaktay
ken kalkıp da bana seslene- dılar. 
cekttn? Tüfeklerini dizlerine daya-

Yusu! ~neyerek, bir ~ceuk mıştılar. Bu küçük evi döşeyen 
çevikli~vle yataktan fır!adı: eşyalar ada mamulatından olup 

- Vallahi ne uyumuşum .. Ne anatarmdan, babalarından mı· 
r~h;t etmi~im. Dün gece hiç de ras kalmıştı. 
b:ıv e t;\\zel uvuyama.mıştım. Amerikalılar, Majurka ada-

Yusufun gözleri Petronun smda. yapılan mdbilyalar~a: 
l"?P dö §ambrine takılmıştı. ze· Nevyork ve Bostondaki evlerını 
kı adam dikkatle baktıktan süsleyebilmek için dünyanın pa-
Eonra: rasmı sarf ederler. 

- Bu kadm rubasmı nere- Karşılrklı oturan iki av.cı, 
den bu1dun? dedi. Amerikalılarla al5.ka.dar olabıl • 

Terc'irnan kahkahayla gUldU: cck bir vaziyette değildiler; on
- Otelden yatağımın kena - tar, gayet ehemmiyetli bir me-

tır.a koymuşlar. seleyi mevzuu bahsediyorlardı. 
- İnekli ... Pırıl pml parlı- Pedro: 

Y?'I': Adeta hır gelin sabahlığı - Ne yapıp yapıp Mariyay~ 
"''hı , ne de yakı~ış ya! Sesini para bulmamız lazrmdır; dedi. 
d ıvmasaydım, odaya lbir ya- Adanın doktoru onun ancak 
canct geldi .::anac-aktım. Madritte tedavi' edilebilece?{ini 

Yusuf, tercümanla bira~ ileri sürüyor. Bu iş de paraya 
rı.kalacıtıktan sonra, çarçabuk ba1car. 
"'ini viiı1inti yıkad1. Kurulan- Kuzen cevaben: 
dr .. Giyindi. _ Ne yapalım, dedi. Çaresi 

- Saat kaçta bulunacağız var mı?. 
•'rada ?.. Pedro, biraz sükO.t ettikten 

- Dokuzda. sonra konu$Illa~a başladr: 
- Bu saate de hiç aktım er- - Ben caresini b11ldum; Ma· 

"'·"or. Şimdi beni'Yl hesııbrmca riya için hnvatımı feda etmeğe 
a1nturk:ı saat ya bir, yahut bir her an hazmm. 
buçuktur. Yuan, derhal cevap verdi: 

- Her neyse, ıııenin anlaya· - Mariyavı salcat görmek-
,... .ı;.,y,. da.ha bil' buçuk saat tense .. ölmeği tercih ederim. 
'7ı:ı 1·timiz var. Yanm !laati yola - Evet, ikimiz de Mariyavı 
, .. knrırı::an, bir saatimiz var seviyoruz; lakin, onu ebediwen 
d"mektir. ı kaybetmek mereyiz! 

- Yarım aut J01a mı de- Gene bir müddet lril!dlt etti· 

ler; söze başlayan Yuan, sor
du: 

- Hangi çareye başvuraca
ğız?. 

- Gayet basit... İkimiz de 
sigortalıyız.. Birimizden biri ö
lecek. 

- Anladun. İldmiırlen biri 
ölse .. Mariyaya llzım olan pa · 
ra temin edilmiş olur. Pedro! 
Beni dinle .. Sigorta intiharlara 
para vermez. 

- Fendi kendimizi öldüre· 
cek değiliz ki.. İkimizden biri 
kazaen ölecek. 

- Ne demek istediğ'ini anlı
yorum. Bu gayet parlak bir fi
kir; parayı temin ettik .. Dedik
ten sonra pencereye yaklasa
rak, ceza hakimi tarafından 
palmava gönderilmek üzere 
hao~lunan Marivanın kocası
nın bulunduğu hapisane binası
na baktı. 

Mariynnm kooası da di~er 
verlilı>r gibi kacakmhkla mı-~
gu1 olan ahlft.ksız b;r adaın<lı. 
Lakin, simdi, adaletin pençe· 
Rirı~0 bulunuyordu. 

Yuan: 
- ötmerlen evvel ~ alcak 

adn.mdan hem Marivanm \•e 
hem de kendi intikı:ım!ırnr alma
hyTm ! dedi. Zavallı MarivayJ bu 
ha le getirmek i"in khnibilir ne 
karln.r dövmilR olacl\k ? .. 

Pcrlro dn ~"'arivanm koca!'lJ· 
nm h"7ooi'r!iii;i taıı b;nava ba· 
!{n•rırrln. B'"t':ı:ı: rı:· -."- •;p-t;c.., 
sonrn k~.,,,<t"m., va h.,.,lach: 

- f .,·W"ime ıröre KasbnPı' 
onu Palmavn hareket etmeden 
evvel crp.h{>l"f:e<Y~1r'1.1is: hn.tM. k:-ı • 
!"2.b:.,e Rı• c:: l:.ır n ön ·~r-dc hae "' 
isi , • .,nm:ı"'a hazrl'?'ıJA. I(ı:ıcıt -
ner, bu honhan öldürdükten 
sonra ne yapıp yaprp kaçar; 

• Fasulye, pirinç vo sadeyağ beyan· 
namel~ri vermek mUhleU dün bit.mlş
tir. DUn blrÇok kimseıer mmtaka ti
cc.ı·et mUdUrlüğüne beyanname ver· 
mişlerdir . .Be.)'annıımeler bugUıı tasnlı 
edilerek kaç beyanname verildiği an· 

laşıJacaktır. 

• Macaristan& gidecek ticaret he· 
yetimizin bugün §Chrim!zdcn ayrıl

maaı mukarrerdir. Heyetin soya.haıı 

10 gün kadar devam edecektir. 
• l.stanbul Tlc:a.ret ve Sa.nayt ocıa.sı· 

nın yeni m~cll.s lntilıabı bugün yapıla 
caktır. 

• 100 ton ham kauçuğun tevzii işi 
dün biüri.lnı1ştir. Yımiden gelecek ka· 
uçukların tevzii için de hazırlıklara 

başlanmıştır. 

• Eyüp • Ra.m.l yolunun inşaatı on 
bin liraya. ihale edilmiştir Ya.kında 

mşaata başlanacaktır. 
• Sxhhat işleri müdUrlUğü hasta 

nakliye otomobillerine taksi konarak 
husu.•i surette de hasta. ııaklPdllme.o;i· 

ne karar vermiştir. Sıhhat işleri mıl· 

dUrlıiğü haııta. nakliye otomobUlerinln 
.sayısını da arttıracaktır. 

• Şehir dahilinde yeni inşa edilen 
okulların civarına ev yaptırmak isti· 
yenler hakkrnda beledlye yeni bir ka
rar vermiştir. Bu karara. göre, inşa 
eclllınek istenen bina ile okul arasın
da 50 metrelik bir mesafe bulunacak-

tır. 
• öğretmen okulu mezunu olup da 

kurs gördükten sonra ilk tedrisat mU· 
fetUşl olan müfettl~Ierln, bilgilerini 
yenilemek Uzere Gazi Terbiye Enstı
tUsllnde bir MU!etUşlik sekisyonu 
(kursu) açılacaktır. 

~inema ve Tiyatrolar 
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Şehir Tiyatrosu 
.'t>peba.51 Dram krıımınıla: 

Ak61lm 20.SO da 

Aptal 
.ı;. • "' 

tstıkW Qldde&i Komedi Jaammda: 
GUndüz H de Çocuk Oyunu 

Alı:şş.m 20,SO da.: 

Paşa Hazretleri 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu geıcıe OskUılar HAie ıılnemasmda 
(EŞBER) Saray Fıısb (ÇAPKIN KIZ) 
Vodvil (S) perde. Her- yer 20 kunııı-

Beyoğlu Halk Sineması 
BugUn 11 de, Akııam 2 de: 

1 - Kara. Korsan: J.i kııınn. 
.% - servec HırNı:du.rı. ·- -· Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastalık 
iarı mütehassısı 

Hfoyoğlıı lstlkUU Vaddı>.ıııl No. ısx 

Bursa J>azaıı Ostiı Ohanyıuı 

ı\pvtmao. Tı>I.: 412S6 

~ ( B<ı§ tarafı 1 incide) 
M~rıakale Ve.kili Ankaraya ha. 

rekctinden evvel bir muharriri.mi
re şu be~anatta bulunmuştur: 

- Dunya ahvaı· · b ünk .. 
f kal

• , liv. • llllD ug U 
ev aae gı.~ı~ coğrafi ve siyasi 
dur:ırnu m~~ oıan Türkiyeye 
ak?ı ~ .tabııdir. Bu ~ait içinde 
ı\.lunaxalat Vekaleti h.iz.metlerinin 
uugunkti ha.i de tabiati ile fevka
aae eııeınmiyet kesbetrniş bulun. 
maktadır. 

Hunu Akdenizdeki :~~ı- ı . . . mwJ.CU\ae 
vazıyctın2? .i~ta devrelerine yak. 
laşan d.egışıklıgini hesaba katar
sanız .hır çok sebeplerden müna.. 
k~e işlerinin İstanbul limanında
kı kes.a!et. ~erecesini kolaylık.a an. 
layabıhrsınız. lşte buradaki ser
vislerimizi ve buna civar mmtaka
lardaki daha süratli ve emniyetli 
yapabilmek için mevcut müessese. 
lerde tetkiklerde .bulunmak üzere 
Sayın Başvekilimin müsaadesi ile 
lst.anbula geldim. Bir haftadanbe.. 
ri alakalı arkadaşlanmla tetkikler 
yaptım ve bitirfiim. 

Lazııngelen idari ve teknik ted
birler alınmıştır. Her gün semeresi 
arcmağa başlayan bu tedbirler en 
çok bir ay içinde ikmal edilmiş ve 
tam randımanlı bir iş havatına 
getirilmiş olacaktır. · 

Limanda faaliyet 
arttırılıyor 

l~s~n .eli. i.le yapılmakta olan 
nakıl ışl.erımızın mühim bir kısmı. 
ru makıneye gördürmek imkfuıını: 
bulduk ve hazırladık. Bu suretle 
limanın tahmil ve tahliye faaliyeti 
Azaı:ni derec.ede arttınlacağı gibi 
denızyollan, demiryolları ve li. 
man tahmil ve tahliye umum mü
dürlüğü daha ileri bir kolebrasyon 
yaparak çalışabileceklerdir. 

Size şunu katiyetle söyliyebili
rim ki, memleketin münakale ihti. 
yacı ve alelfunum diğer mumanla
rı bugünkü vaziyetin çok üstüne 
d~i çrksa bu hususta her hangi 
bır sıkıntıya düşmek ihtimali yok
tur. Dünyaya şamil umumi sıkın~ 
tıya rağmen devletin her işinde ol. 
duğu gibi Münakalat vek!leti ser. 
vislerini de sıkmadan, tazyik altı
na sokmadan yapacak imkfutlar 
hükftmetçe alınmakta ve vasıtalar 
her türlü gayret ve tedbirlerle art
tır{ maktadır. 

Hülasa, her şubesi fikir ve ha
yat irtibatı vas.rtası olan Münaka. 
lftt vekaleti, hizmetlerini. halk ve 
mim emniyet noktasından her ah
val içinde en iyi yapmak tedbir ve 
imkanını bir an gözünden ayırma. 
dan çalışmakta ve emniyetli su. 
rette bu yolun içinde bulumnak. 
tadır. 
Mi~li müdafaa meselesinin bü

tün ruhu, bütün millt takatleri ve 
kudretleri hiç bir zerresini boşa 

1 

sızdırmadan tam bir ahenk içinde 
yürütmek demektir. HükQmet, 
milletimizin de bu husustaki üstün 

I spangol zihniyeti 
Çeviren: Cevat Tevlik ENSON 

bu sefer de kaçakçılık yapan 
kardeşini yakalarlar; ve hiç ol
mazsa, yedi sene yer. 

Yuan: 
- Kastanerin, kahvede böyle 

gelişigüzel konuşması, gayet 
tehlikelidir, dedi. 

Yine bir müddet süktit ettik
ten sonra konu.c;ma~a lba~ladı: 

- Mariya hakkındaki düşiin
ceierim.iıi bir karara bağlaya
lım; demek sen, birimi~n. di • 
ğerini kazaen öldürmesi lazun 
geldifrini ileri sürüyorsun? 

- Evet; dedi Yuan. Ben za
ten sigorta parasını c:oI· • n Ma
riyayıı. devretmiş bulunuvorum. 

- Ben de avm va.zivette
yim; dedi Pedro.' Hem de bu şir 
ket parayı derhal tediye edi
yormuş. 

Pedro. kuzenini uzun uzun 
süzdükten sonra: 

- Demek, kararımıroa mu· 
tabrkız; dedi. 

- Mariyayı bu azaptan kur
tarmak iGin ölmeği bir 7,evk sa.
yarım. Hem de kimse bizden 
şüphelenmiyecek; SE'nelerden
beri biri' irimize çok büyük bir 
sadııkatle ba~lı bulunduğumuzu 
bilmiyen yoktur. Sen, ormanda 
avlanırken, beni yanl~ltkla 
vurmuş olacaksın. Mariva da 
paravı şirketten alarak Madri
de ~idip kendisini tedavi etti
rerek. Mesele bundan ibaret. 

Pedro, tebesı:Unı e<lerek: 
_ D••r bnlrntım, Y11an: oka· 

dar af'c1e etme, de<li. Marivayı 
berırlen daha zivııde sevdiğine 
emin misin?. Semra, bu rareyi 
hu1:ın da henirn . Penim nlm~ır 
111 ~ oo-rıı o'ur. f cnin vapa 
cnü-ın iş, derhal ormana git
mektir. Sonra, aklında olsun; 
sakın kararsızlık yapma, çünkü 

bu işi Mariya için yapıyoruz. 
Yuan, yüzünü buruşturarak: 
- Pedro, dedi. Seni öldür

meği asla arzu etmem. Ya.zı mı. 
tura mı yapalım. 
. ~edr~. para çıkarmak için e
lmı celbıne sokarken, şu fikri 
ortaya attı: 

- Yuan! dedi; iikimiz de ga
yet meşhur avcı olarak tanın· 
mış bulunuyoruz. Eğer ikimiz 
de ormana dalıp ka:'ı''bolsak .. Ve 
~i~imiz. diğerini g-örilr görmez 
ıyıce nışan alıp öldürse .. Da.ha 
iyi <>lmaz mı?. 

Yuan, ayağa. kalkarak cevap 
verdi: 

- Gayet iyi düşündUn, Ped
ro ! .. Hemen, vakit kaybetmeden 
yola çıkalım. Hangi ta.raftan 
ormana gireceksin?. 

- Sağ taraftan. 
- Öyleyse.. ben de soldan 

girerim. 
Silahlarını omuzlayarak ka -

pmm önünde durdular; ~e se· 
nelerdcnberi teraberce avlan
dıkları ormana baktılar. Yuan, 
elini kaldırarak: 

- Allaha ısmarladık Pedro ! 
dedi. 

Pedro da cevaben: 
- Allaha Ismarladılc Yuan, 

dedi. Dikkat et, tereddüt iste -
mez, bu işi Mariya için yapıyo· 
ruz. 

İkisi de ztd istikamE>tte volıt 
kovıılclular. Yuan, onnımda bir 
'11; ; ~.:ı rıt do' a"'bktan sonra. Mıı -
r 'vanm koc:ac;1nm hansedilaiP.; 
o d'l\'1 crörebilecek bir yerdf' 
·aklendı. 

Avcr ~öz'eriyle nPn,.ereve 
H!<k::ıt1e b:ıknca. ireri~e biric::. 
ın ,.· ,,.ara vaknı'a'< i('hı ki rit 

çaktığını far'ketti. Şimdi, yanan 
(Devamı 6 ınculn) 

idrakine dayanarak bu işlerini tan. 
ziın etmiş bulunmaktadır. . 

Memurlarmuz da bu nılıu ı
yi kavrıyarak çalışınaktadn._ 
Bu ahenkli mesai bize, her işi
mizde daima muvaffakıyet ba.h· 
şetmektedir. Bu gönül rahatlı -
ğı içinde elimizden geldiği ka
dar çalışıyoruz. 

Hava istasyonlan 
inıaatı b:tiyor 

Memleketin muhtelif yerle-
rindeki hava istasyonlarının bir 
çoğu modern §ekilde tamamlan 

.mış, bir kısmı da ikmal edilmek 
üuredil'. Bunlar da biter bit
mez muntazam ha.va seferleri 
başlıyacaktır. 

Muhtelif şehirlerimizde olan 
şehirler e.ruı telefon irt1babnı 
daha geni§ ve müsait muhabe
re imkanını verecek hale ge
tirmek ve yine şehirler içinde-
ki telefon tesisatrmızm daha · 
modern bir hale ifra.ğı tertibatı 
alınmıştır. 

Elimizde mevcut malzeme ile 
bunların yapılma.sma ya.kmda 
başla.nacaktır. Daha ihtiyacımız 
olan malzemeyi ısüra.tle tem.in 
için de her imklndan istifadeye 
~ışmaktayız. 

İstanbul febrinin telefon mu
llaheresi vaziyetine gelince, 18-
tasyonlarnnız ve muhabere ma 
kinelerimiz hacminin bir ka<( 
misli üsttlnde muhaft:ıere işl 
gönnek meo'buriyetindedi~ Bu 
kesafet, mikrofonu elimiu aldı· 
ğnnrz zaman karşıla.ştığımıs 
kusurları g&Jtennektedir. 

Bunun izalesi için mmtakal&• 
rm istasyonlara. irtiba.tlarmda. 
ba.zr tadiller yaparak kısmen 
bu yolda tedbir &a.ca.ğız. Kıs
men de harice vaktiyle eiparig 
verilen takviye cihllZla.nmız pey 
derpey gelmektedir. 

Bunlardan gelenlerin montaj• 
lan başlamıştır. Bu suretle ta
mamen değilse bile yakm za • 
manda bu erkmtı imle edilmi§ 
ola.ca.ktır. 

Samatyada yeni bir 
telef on santralı 

kurulacak 
Telefon hatlarmm yiUderlni 

hafifletmek için başka bir ta· 
sa.yvurumuz daha vardır. Sa· 
matya veya. bu civarda bir san· 
tral kurara.k Akııara.y. Ycdiku
ıe tele!onlannı buraya vermek, 
sonra da mi santralı bir tek 
kablo iie merkeze bağlamak. 

Bundan başka Boğaroan iti· 
baren Park Otelin üstünden 
Taksim meydanının ilerisinden 
itibare mahsur kalan saha te
le!onlarmı da ŞişU Telefon ıııan· 
tralma. vermek, sonra burayt 
da bir ka;blo ile merkeze b&ğ .. 
lama.k. 

Mamaafih bütiln bu tasa.v• 
vurJar, dUnya ahvali düzeldik• 
ten sonra kuvveden fiile çık~ 
nlaeaklardır. 

Deniz. Ticaret Mektebi 
geniıletiliyor 

Yüksek deniz ticaret meıkte • 
bi, esaslı bir ı e k 1 1 d • 
kurulmuş iyi çalışan ve iyi y&
tiştiren bir mileaıegedir. Ancak 
memleketin milstakibel ihtiyacı 
için kilçUktUr. Tevsi edecek ve 
da.ha ileri getürecek tedbirler 
almak için allkalılara hazırlık 
direktifleri verUmiştir • 

Buna. göre projeler ~~la.
nacak ve ilk fıl'Satta yetişt.irıle
cektir. Bu mektepten mezun o
la cak gençlerin istikballerinin 
daha inkişaltt bir şekle kon
ması için icap eden kanun p.ro
jeleri haztr1anmıştır. 

Yakında. Bl\yük Millet Mee
lislne eevkediteca'<tir. Diyebili • 
rim ki, bu mektepteki talebe, 
her noktadan çok iyi bir mes
lek seçm;ş bulunma.ktadırla.r. 

Fabrika, atelye, ve imalatha
nelere gelince; mühendisleri
miz, ustabaşılarnnız ve biltün 
iş"i'erimize hakim olan ruhun, 
görmekte olduktan işlerin bir 
memleket ve millet işi olduğu 
şuurunun hlkim bulunduğunu 
zevk ve takdir ile gördüm. 

İmalathanelerimizi ve fabıi • 
kalarımm tamir ve imal kabili· 
yetlerini arttırmak için esaslı 
tedbirler almış bulunuyoruz. 
Eski rJagonların tamiri 

Muhtelif istasyonlarda bulu· 
nan es~ v~n1arm ve mal re• 
me1erinln yüroe doksanı atelv&o 
tere nakledilmiştir. Geri kalan 
viizde onu da bu~lerde nak • 
led;lmiq olacaktır. 
Şimdiden tamir veya bir ka.· 

~mm malreınesinden istifade e
rierek yeni va1?onJar yapma~- · 
ta 'l(ulTarnlma faıı l;vetitıe geçı -

. t• TT an sonra bu 
mıı:ı ı~ .. n.ısa zam •• elde ed&-
mesaının ııemereeiJıl 
ceğiz ... 



Qr/adC.flfllZ bll' gcİn .Jtze: 
tr _ Stn l>eni ktİ'çuk görme ... 

~ p o r 

Mektepliler futbol 
müsabakaları 

lsta>ıbul erkek mektepleri 
~:~~l lik lıeyeti ba§kanl~ğın-

1 25-12-1940 çarşamba. günü 
~iktaş Şeref stadında yapıl· 
cak maçlar: . 

Saha komikrı: S. Karayel, 
Yüce ülkü lisesi - PerlevniyaI 
liseii saat 14, hakem B. tnu
öz, htiklal lisesi - Şişli Terakki 
lisesi, saat 14,30, haıkenı B. U
luöz. 

Tebliğ 

lstanbul bölgesi dağcılık a
'janlığından: 

Bursada yapılacak kayak 
sporlarına iştirak etmek üzere 
bayramda bir sporcu kafilesinin 
Uludağa gitmesi takarrür et· 
nıiştir. 

l:Ştira.k arzusunda buluna.n 
sporcuların bölge spor servisi -
ne müracaatla isimlerini kay
dettirmeleri rica olunur. 

İspanyol zihniyeti 
(B~ tarafı 5 incide) 

cigaranm hareketinden &damı 
da seçmeğe başlamıştı. Düşü
nüyordu. Bu işte ya. kendisi ve 
yahut Pedro ölecekti. Halbuki, 
bu canavar nıhlu adam ya.şıya
cakt1. Silahını dizinin üzerine 
koydu. Aklına b~ gelmişti. 
Dalpiez de - M.a.riya.nm koca.· 
m - sigortalı idi. Mariya Yu • 
ana bu ha.vadisi vermişti. Hat
ta, Pcdro ile münakaşa. eder
ken, Dalpiezin ilk defa olarak 
hayırlı bir işe teşellbüs ~ 
olduğunu mevzuu ba:hsetmişler
di. 
Eğer Dalpiezi öldürece~ ol

saydı .. Mariya, k<><:as~ .sıgor
ta parasiyle Ma.drite gıdip ko
layca kendisini tedavi ettirebi .. 
lecekti. Dalpiczin ağzında.art sf. 
garanın ateşine büyük bir dik· 
katle nişan aldı. 

O esnada ormanda bir silah 
sesi işitildi; ve cigara içen a
da.mm yuvarlandığını hayretle 
gördü. Silahım indirdi; Dalpie. 
zi başka 'birisi vurmuştu. Ped • 
ronun, aynı fikre müsten1den 
Dalpiezi vurduğunu düşUndü; 
ve gayet mUteessir oldu. Dal
piezi öldürmek ona düşerdi; 
çünkü, o, çoktanberi ölmeğe 
karar vermiş bulunuyordu. Hal 

1buki, ?imdi, Pedroyu yakalaya. 
1 caklar; ve belki de asacaklardı. 
O da bu sahneye şahit olacak
tı. 
Yavaş yavaş ormandan çrka,.. 

rak evin yolunu tuttu. E"'fde ı.. 
şık yanmıyordu. İçeriye girdi 
lambayı yaktı:ktan sonra sili· 
hmı odanın köşesine dayadı. 
Pedro, henüz dönmemişti. Yok
sa teslim mi olmuştu?.. Polis 
:tnerkezine gidip vaziyeti anla
m.ak üzere kapıya doğru ilerler 
ken, Pedro içeri ı:ı;irdi. Yüzü 
bir mumyayı andırıyordu. Bir 
müddet derin bir sülrut içinde 
biribirlerini süzdükten sonra. 
Pedro, söz aldı: 

Yuan sen mi .... 
Sözlerini bitiremedi. Kapı 

çalmıyordu. Yuan ~apıyı açtı; 
ve karşısında Karapınerus Rus· 
selloyu buldu: 

- Bu akşam, orman~ ha
pisanenin penceresine nışan a
laraık Dalpiezi vurmuşlar. 

Pedro: 
- Yolda gelirken havadisi 

işittim, dedi; acaba kim w~ 
muş? .. 

Russello cevap verdi: 
- Kastaner vurmuş; ve iti· 

rafatta bulunmuş. 
Ben de onu arıyorum. Fakat 

c:ize ne oluyor? .. Ne için ren
-;iniz böyle sararmış?. 

Ormanda, silfilı sesi işiten 
)edro, derin bir nefes alarak 
Yuaıu sUzdü. Yuan da derin bir 
nefee alarak Pedroya baktı. 
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••• Yol<ında ben zengin 
0 /aca "ım ... 

... Maçka da aporlımo11ım~ 
l<o ım.,do otomob/lim o/gcoJc ... 

f ceoın ~ rn1,1 o Irak 
şel'e vel'ecel.j1 Mitti PiYAN(;OJ NvN 

şaşma m.~. ÇvnKi: t9ıfl-1 t'ILB.4ŞI Dilell vo,ellr! 

Adalar Mal Müdürlüğünden: 

Açık eksiltme ilanı 
Keşif bedeli 

Tarihi GUnU Sa.atı Llra iL Yapılacağı yer 
3/ 1/ 941 Cı:ıma 14 999 ll5 Adrı.lar MalmUdilrlUğünde 

BUyükada H\lkQmet konıığmm tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık i§leri genel, husust ve fenni şartname. 

lcri, proje, keşi! hülA.sasiyle buna mllteferri cllğcr evrak Adalar MalmUdUr• 
ltltündedir. Muvakkat teminat 715 liradır. !steklUerin en az bir taahhütte 
(:500) liralık bu l.§e benzer iş yaptığına. dair idarelerinden alınış olduğu 

vesikalara istinaden İstanbul vllAyetıne müracaatla eksiltme tarihinden 
8 gUn evvel alınmış ehliyet ve 940 yılma alt ticaret odası 

gelmeleri ilAn olunur. 

fltsanbul Levazım Amirhğmden verilen L harıci askeri kıtaatı ilanları 
200,000 kilo sığır eti kapalı sarfla eksiltmesi 26/ 12/ 940 perşem

be günü saat 11 de Çana.kkalede Mst. Mv. Satın alma komisyonunda 
yapılaca.ktll'. Tahmin bedeli 60,000 lira ilk teminatı 4250 liradır. Ta.· 
tiplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. (1621) (11692) 

#{. 4 :(. 

23,000 kilo sade yağı almaca.ktl'r. Kapalı zarfla. eksiltmesi 
27 /12/940 cuma günü saat 15,30 4a İzmir Lv. 8.mirliği satm alına. 
kantisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 35,650 lira ilk teminatı 
2674 liradır. Şartnamesi komi.9j'Ond& görülür. Taliplerin kanuni ve.si
kalarile teklif mektuplarını ihal\lı saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (1623) (11694) 

2M,OOO kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarna eksiltmesi 3/1/941 Cuma 
gUnü saat 11 de Çan&k.kalede Askeri Satma.ima Kom1syonUDda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 87,500 lira, ilk teminatı 5625 liradır. Taliplerin kanuni vesl
kalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (1663 - 11959) 

100 ton Un kapalı zarfla el<alltmeye konmuştur. Uk teminatı 2250 lira· 
Jır. llıalest 22/1/9il Çarşamba gUntl saat 10 da Siirt de askeri sa~m alma 
komisyonUDda yapılacaktır. Tallplai'ı -kanuni vesikalarile teklif mektupla· 

~ 
rmr ih&le saatinden bir saat evvel k<ı~na vermeleri. (1673 - 12108) 

•• ıll 
Beherine 78 Ura. tahmin edilen M6 takım çift atlı ha.mutlu ~~o~ 

nu pa.mrlıkla 30/12/940 Paza.rtesl gtmU saat 15 de Izmlr Lv. AmJıl11ği ıİ 
tın alma komlsyonunıla. satın a.1:m.acaktır. Tutarı 15,600 lira, katı !iİnı a• 
2340 liradır. Nilınune ve şartnamesi komisyonda görUlUr. Tali~~ lıel 

vakitte komisyona gelmeleri. (1677 - 12112) 

; ır. - --

Devlet Demir;xciltarı ve Limanları: 
işletme Umu aresi ilAnları 

Muhammen bedeli 60.000 (Al~bin) lira olan 20000 metre yelken bezi 
6/1/19U Pazartesi günU saat 115,30 da kapalı zarf usulU ile Ankarada ldare 
binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4250 (Dörtbin ikiyüz elU) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği. "resikalan ve tekliflerini aynı gün saat 
H,30 a kadar Komisyon Reisliğine :vermeleri l!zımdır. 

Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak· 
tadır. (11882) ,,. . ~ 

1/2/941 tarihinden itibaren Samnn, Sivas, tzmlr - Denizli ''Torbalı -
Tire - Ödemiş dahil,, ve Sirkecl - Kırklareli - Edirne mmtakalarma 
mahsus yolcu tarifeleri lAğvectilm!§t!r. 

Fazla. tafsilAt için istasyonlara mUracaat edilmelidir. (8893) (12070) 

,,. . ~ 
Muhammen bedeli 160.000 (yUz altmış blD) Ura olan 1000 ton RezüdU 

yatı 10.2.9H Pazartesi günU saat 15.30 da kapalı zart usuıu ile Ankarada 
idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 9250 (dokuz bin iki yüz elli) llralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllflerinl ayni gün saat 
H.30 za kadar komisyon reisliğin• wrmeleri lQ.zun dır. 

Şartnameler (200) kuruşa. :.:nka.ra, Haydarpaşa veznelerinde satıl· 

maktadır. (12072) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
95 Adet Bidon Alınacak 

ı - Hepslnin tahmin edilen be4$ll (5731) Ura olan 95 adet (muhtelif) 
bidon 26 Blrlnclka.nun 941> P~ gtlnü sa.atı 15.SO da pazarlıkla alx· 
nacakt.Ir. 

2 - Katı teminatı (859) lira (65).. kuruş olup §artnamesi her gUn ko· 
misyondan alınabilir. 

3 - tsteklllerin bell! ~ ve saatte Kasım.paşada bulunan komlayonda 
bulunmaıa.rı. (12083) 

• •• 
T.bedell Teminatı 

Lfl'a IJm Kr. 

1 Adet Demir destere tezga.hı 500 37 50 
1 " 

Makkap tezgAhı 1500 37 50 
1 " 

Amudi pulanya. tezgahı 10000 750 00 

11000 825 00 

1 - Yukarda cins, mlkdar, tahmin bedeli ile ilk temlnaUan yazılı Uç 
adet tezgUı 27 BirinclkA.nun 940 Cuma günU ııaa.t 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şa.rtn.a.meıılni görmek istiycnlerin hBr g11n ve paza.rhğa. l§tirAk ede.. 
ceklerln de belll ailD ve. saatte Kll!tJllPa§ad& bulunan koıniS.Yonda hazır bu· 
lunmaları. 112081) 

GOZEL BOYOK 
ANNELER 

c~nç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz 

Beyaz renkte (yağsız) To~ 
lon kreminin ihzarı için 20 sene
denberi kullanılmakta olan meş. 
hur formülde mevcut gizli Ji. 
ğer cevherl~r meyanında tikim 
ve tasfiye edilmiş süt kaymağı 
ve zeytinyağı da vardır. Bu 
krem cildinizi serian besler ve 
gençleştirir. Tenin gayri saf 
maddelerini ve buruşukluklarmı 
izale eder. Cildinizi taze, nermin 
ye genç gösterir. Aynı zamanda 
nefis bir koku ile ta.tir eder. Si~ 
1i1l benlerin zuhuruna mam o. 
Sif., 

ı Mütehassısların beyanatına 
göre ciltte görülen bu şa~ 
hayret tebeddül ve tekemmfil, 
sırf Tokalon kreminin munta.mı. 
man istimaline medyundur. He. 
men siz de bugünden kullanmı.. 
ya başlayınız ve her sabah dalia 
genç görününüz. 

ZAYİ - Ziraat Ban kast 1s"' 
tanbul şubesinden 19755 Nö.; 
lu tasarruf hesa!bına ait cüzda4 

nmıı zayi eyledim. Yenisini ala.
cağımdan eskisinin hükmü kal .. 
madığmı bildiririm. 

(34452) !ıf eşhurettin Erena · 

,,,. .., 
ı VAKiT 

Gazetede çıkan bUtUn yazı ve 
reslınlerin hukuku mahfuzdur 

ABpNE TA.ltll!1!:SJ 
Memleket Memleket 

tclnde dışmda 
Ayhk 95 lM K.r. 
S aylık 260 425 ., 
6 aylık 475 820 .. 
1 yıllık 900 1600 .. 
Tart1eden Balkan Birliği lçlD 

ayda otuz kuruş dllşillür. Posta 
blrllğine girmlyen yerlere ayda 
yetmiş beşer kuruş zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup 
ve telgraf Ucretlni abone parası. 
nın posta veya banka ile yollama 
Ucretlni idare kendi üzerine alrr. 
Tllrldyenln her posta merkezinde 

VAK.IT'a abone yazılır. 
Adres değiıtırme ücreti 25 K.r§. 

iLAN U<JRETLERJ 
Ticaret ilAnlarmm santiın • sa· 

trn sondan itibaren UlLD sayfala· 
rmda 40, le sayfalarda tiO kuruş, 
dördUncU sayfada ı; ikinci ve 
UcUnctlde 2; birincide 4; başllk 
yanı kesmece ı> liradır. 

Büyilk; çok devamlı kUşcU. 
renkli lllLD verenlere ayrı ayrı in· 
dirmeler yapılır. Resmt uA.n.Iarm 
santim saflın '50 kurtl§tur. 

Ticari MahJyett.e oı.ıoıyan 
Kllrllk llAnlar 

Blr defa 30; iki defıısı '50, ÜC 
defası 65, dört defası 7G ve 011 
defası: 150 kufu§tur. 

Adet l.lralık 

1 2000 

8 1000 
2 750 
4 500 

8 250 
35 ] 00 
80 50 

:ıoo !!O 

L+'ı 

.. 

... 1500.-
2000.-
2000.-
3500.-

"" 4000.
= 6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda tallinizi de denemiş olursunuz. 

Keşldeler: • Şubat, Z Mayııı, 1 Rıımbaralı ve l.."UD.lbaraaız mı":i 
l Ağustos, S IJdncltefrlıı laruıda tlD az elll lrast btJl 

tarfhlcrlnde yapılır. kur'aya dahli edlllrter. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Gümrüklerdeki sahipsiz ve kaçak eşya satı~orı 

Sirkecide Reşadiye caddesindeki Halı antreposu sahilinde satış mUc!Ur4 
lUğU mezat salonunda asılı lllLD tahtasında ve Kuruçeşme, Belediye meZd 
salonlarındaki ilAn talıtaıarında. asılı listelerde müfredatı yazılı muhfeııl 
cins eşya, 26, 27, 30, 31/12/1940 günlerinde S:ıtış mlldür1Uğü müzayede a& 

lonunda komisyon tarafından saat 13,30 da Gilmrllk kanununun 1549 aayıt' 
kanunla değiştirilen 43 Uncü maddesi mucibince açık artırma ile satl§ı ya 
pılacağı illin olunur. Telefon: 23219 (12119) 

Bt.:ykoz ağııçl.iüı::ı. ı . .:ı.a.ı.U•o.nda ı.ul!antlınak Uzere ,>aptırılacak :ıooo met• 
re Çimento boru açık eksiltmeye konulmuştur. Keşi! bedeli 1892 l1ra n ll1' 
teminatı 141 lira. 90 kuruştur. Keşi! ve şartname Zabıt ve Muameıe.t mtı• 
dUrlilğü kaleminde görülecektir. İhale 2/1/941 Pel"§embe güntl sa.at H ~ 
Daim! Enctimendo yapılacaktır. Taliplerin ille teminat makbuz wya. m.W 
tupları, ihale tarihinden 8 gün evvel belediye fen işleri mildUrlllğU.ne mnra.4 

c::aatıa alacakJo.rı .r.enııı ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret odası vesl.kalari~ 
ihale günü ınuayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (11871), 

1(.1(. ~ 

Beykoz ağaçlama fidanlığındaki Hayvanat için aıına.cak 7500 kilo arpa 
ve 7500 kilo saınan açrk eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bGdaÔ 
1312 Ura 50 kuruş ve ilk teminatı 98 lira 44 kuruştur. Şa.rtna.mo Zabıt Ttl 

Mua.mclAt MüdUrlilğünde görllleblllr. !hale !)/1/9-11 Per§emba gUnU saat 
14 de Dai.ını Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temlnat makbuz veya 
ınektupla.n ve 940 yılına alt Ticaret Odası veslkaiarile ihalo gilnU muayyd 
saatte Dalını Encümende bulunmaları. ı(12118) ,__ " 
Maarif Vekilliğinin 

lise birinci, ikinci sınıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
r--ÇOCUk-Seklı:nJ-........ • Kitabevinde Satllmaktadır 

Ahmet AkkoyUnfu ' 
Taksim, Tattmhane Paıaa No. ' 
PU&l'dan aıuda hergUn saat 16 

ten sonra. Telefon 4012'1 Sahibi: ASIM U8 Basıldığı yer: VAKiT Matbaasf 

Umum. n83rlY.a.tı idare eden: Refik :Ahmet Scuengil 


