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1 ~Radyo G:ızatesi 1 
üıgiltere • Alman a 
aras·nda bir gdalik 
ımzas!Z mütareke 

Siya.set dilnyasmm bu akşamki 
görüniı§ü şudur: 

Diri bir gün o!a.n noel milnasebe· 
tile 1n:;iLz ve Aln.anlann imzasız 
bir miıtareke yaptıkları ve bu mü
tarekeye riayet ettikleri anlq.1 • 
mıştır. Noel gUnü ne Alman tay· 
yare tn~iltere üzerinde ne de İn· 
gillz tayyareleri Almanya lize:-lıı· 

de uçmuş ve bomb:ı atmıştır. Noel 
günü yn.klaştıl:ça bir günlUlt bir 
miltare!;c yapılması bir fikir ola
rak ileriye !Ül'Ülmüş ve Çörç!l Al· 
manya lle böyle bir n:ıl:ıı:ma yıı· 
p:ım:yacağını en kati bir ifade ile 
bildirmişti. 

Buna rağmen noel günü hnza· 
lıı.nmamlj bir mütareke hüküm 
silrmü.:ıtnr. 
Almanyanın İngiliz efkirı umu· 

miyesinden ziyad.? Amerl!tan efl:.5.
n umumiyesinl dUşUnerek harbi 
yirmi dlSrt saat tatil etmicı o!duk
Jarı söylenmektedir. FilhMıl.a • on 
günlerde Amcrlkada Alman pro
p:ı:;and:ısı !f ddetlcrunfcıtir. ÇUnkU 
3 kıinunusanl tarihJ y:ıkJaPmakta· 
dır. Bu mUnas•bc•tl t;M"ek tnglltc· 
re gerekse Alr.ıanl Am rı1·:ın 
efkan wnumiycsl!e yıı.kmdan ııl!
kadar olmaktad-r. 

3 Kô.nunusanide Ruzvelt UçUn· 
eU intihap devresine başhyacak ve 
o gün Ruzvelt kongreye ehemmi· 
yetil tekliflerde bulunacal:t:ır. Bun• 
lardan btrf Amerikan harp malze· 
mesinin ariyet olirak İngfltereye 
ve"rilmesldir. Diğeri de Amerika
nm münakalat hntlarmın, elektrik 
tesisat.mm ve umumi menfaat te. 
rıekküllerinin hükumetin kontrolü 
altma geçmesldir. Amcrikada hU· 
kOmet ancak fevkalAde zamanlar-
da bu teşekkülleri murakabe altına 
alabilir ve cumhurrelsi dUnyan:u 
en bOyUk sanayi direktlSril vaziye· 
tine dP. geçer. 1914 te v.ıson bu 
vaziyete g:çı:::ıiştl. 
.Anahşıhyor ki Ruzvelt de artık ______ .__._ ______ _ 
Vdayetteki dünkü 

toplantı 
Paatt korunma komiayonu dlln 

.tlec!en sonra vllAyetta blr toplantı 
yaparak bazı yem " nırlıı.r aJmI§tır. 

DUnkU toplantıya bazı daire mUdtlr· 
leri ~ l1UrAk etmlflerdlr. 
Alınan yeni kararlara göre., ıııkla_ 

rm al:lndUrUlme.11 hakkmdakl nizam 
nameniri tnthlki 11rasmd& lfl)darını 

tam olarak maakelemtyea ve evlerlD· 
den ııık 81ZaD bina aahfpleri cezalan· 
dınlacağı gibi aynca oblnanm lektrlk 
cereyanı kestirilerek 111kt.aıı tamnme!l 
mahrum edl!ecel<Ur. 

Cece sefer yapan ruıktl vıuntaları 

1Aml:a!:ı.rını ma::'<e.emek için tek llJ; 
maske kullnr.llC•klardır. 

Gece 20 kılometredcn !azla aUratk> 
gtden n:ıkU v:ı,.,ıtalan pasif korunma 
kıuıununa gllre cezruandınlacaklardır 
~klarm ııtınd'1r0lmesl halinde gece 
vitrlD ve köre baflarJ albl ~ret ecW· 
m"•l lcap edeu yerler ayuı şekilde mu 
kelenecek. ve bunun için de &)'JU clna 
Umb:ı.lar kullan.ılacaktır. 

Yap.ımuı mukarrer olan aktif ve 
pasif deneme bayrammdan .onraya 
btrakılıuııtır. Bayramdan aonra bU 
)'1lk bir deneme yapılae<ık bu dene· 
mede blltUn paaıt korunma ~kllAtı 

çalı§acaktır. 
Bu denemede bombardunan ta)')'are 

Jerlnden tecrUbelerde kullanılan )'IJl' 

sın ve 11l8 bombalan aulacaktır. 
Gece denemesinde ise tayyareler ten 

"1r fl,eklert kullanacaklardır. 

Hava Ku!'Umuna 
yardımlar 

'.A.n7oı:ıra, !6 ( A.A.) - Türk 
H9.va }{urumuna yapılan yar
dımlara ait bugünkü haberler 
Antakyada son on beş gün için· 
de kuruma vapılmış olan teber· 
ruatm altı bin Uravı bulduğu· 
nu ve bu ara~a Sıtkı Aselcinin 
300, Osman Mrstık 250, Hoca· 
oğlu 200, Kamil Ma.saracı. Ali 
Mısırlı, Yusut Kovuncu, İbra
him Cemal, MUrteza ve Ali Nu
man adındaki vat.anda."il:ırm da 
yUzer lira verdiklerini bildir
mektedir. 

Kangal kazası dahflfnde Ku • 
ruma aza kavdedihn;s olan 
2,700 vatanda§ da taahhtltleri 
olan dl:Srt bin lirayı kuruma 
vennh=~lerdir. 

Dünkü ihracatımız 
Dünkü ihracat 300 bin lirayı 

bulmuştur. Bu arada dün Kap· 
tavna, Dürbana Cava adasında 
Batavyaya fındık stılmı~ır. 

Bu mallar BMra yolu fle gf. 
decektir. Yine aynı yolla Alne
rikaya 1467 kilo anuon, tre!>.le 
ttalyaya tl~ pıutl wawrta .ısa. 
clerilm1atİI\. 

Amerika~" b"rp vaziyetinde tellk· 
l~i ederek onn göre hareket et:n&
ğ'e lmrnr vermiştir. 

İngiltere ve Alm:ınya bunu bW· 
yorlar. ln3iltcre Ruzveltln vazl!e
slni kolaylaştırm:ığa bakıyor .. ~r
çili:ı İtalyan milletine hiUı.bı Ame
rikalıı!nra da. bir hitap teklinde 
o!mu~tur. 

ltalya - Yunan harbi 
İtalyan Yunan harekAtı hak

kında gelen haberler Yunan kı~· 
larmm ilerlemekte olduklarını bıl· 
diriyor. İngili1: donanmasmm Ad· 
rfyatlğe gtrm!ş olma.5t Yunanlrla
n takviye clmi'} v~ Amc.vut'ar a
rasında da al:isler urc.ndırmı§tır. 

Arnavutlar hern":icnsc ttalyanm 
maftlflblyetlne in~.n:nryorl:ırdı. Fc 
kat art k Avrn~vutl:ır.n vıız'yctJ 
anlarnn!;a b!!-~ladıklan ve harc!tcte 
geçtikleri haberleri gelmekk:ilr. 
Anlaşıldığına göre ltalyanlarm 
zaıı.fı devam ettU:çe Arnavutlarm 
kıyamı artacaktır. 

Aslterl hare!t!ta gelince: Yunan 
t .. arruzu f!lmal ve merkezde hafif 
bir durgunluk gösteriyorsa da cc· 
nuptn yen! ~ mUhlm ller !'meler 
knydndilmi5tir. Burada tekiz sah· 
ra tonu on makinell ve bir miktar 
~ır nlmmışhr. 
Vl'zfyete glSr" ttnl)'alllarm mu

hnr~be~1 !n"\'zi h:ırbl haline sok
ır k lstetU!tlerl g5rUlllyor. 

lta.Jyruılarm Avlonynda da taz· 
in bir mukavemet gô&teımelerine 
az ihtimal verlltbillr. 

Şimali Afrika harbi 
Libyadııld hareklta gelince: 

Bardla'ya ka.ı,ı topçu dUelloını de
vam ediyor. Piyadeler henllz c'd· 
dt bir hıı.re:.ete ge~ değillerdir. 

Bardla mUstahkcm mevklt Ud a· 
yağ! sahlle dayanan yanın hllAl 
ıekllndedlr. Blanenlayeh Bardlaya 
yaprlacak olan taamuı bir yarma 
taarruzu olacaktır. Yarma taarru
zu da!ml atet taarruzu deme~tlr. 
Bunu temin için topçu kuvvetleri 
ve sair ateell lflA.hlarla llstlln ol· 
mak l~zmıdrr. Bu tekil yarma ta· 
arnızlarda atoı te•'rl en mUblm 
rol!l oynar. İnJlliılerln h&reklt do
lıı;"YSl!e r;erlde kalmtt olan ağır 
toplar ve t&nlr blr16<lerl bu lllkeye 
toplanmak U%eredJrler. Sonra 
Bardiııya kadar lngillz kuvvetleri
nin bir tek muvualL yolu bulun
madığından taarrua mecburen ıe
çilmektedlr. 

Bardla mllıtahkem btr nıMl ol· 
dufuna g«Sre, acaba Bardlaam 
kendI kendine teslim olmumı J.ek• 
Uyerek niçin daha ileriye geçilip 
mC8ell Tobruka dofnı harekete 
gcçilmJyor? diye dtl.filn1lleblllr. 
FilhaJ:lı!ca mllstahkem mevkilere 
karşı böyle hareket olunur ve kesı· 
<!f ko:-ıdine teslim o!ma.sr bek!eııiJ' 
anıa. Bıı.rdia fçtn vaziyet b8yle o
lamaz, çUnkU bu şehrin ayn bir hu· 
sus!ycti vardır. BsrciinC:an dJha i· 
kriya gid::cek o!:ın ordu sc':!J yo-
1unu t~I!> etm"k mceburlvetinde • 
dir. CPrci dL ha cenup•a dn htr ~·ol 
va a bu yol geniş olmaı'hğr gfüi 
Bardivadakl İtalyan toıılann:ıı tl
tcş t, s!ri altındadır. 

Lfbyadald lnglliz taamt%Unun 
Nnnfvct ve süratlc d vamt i<;l.n 
Llbya kapısı olan BarWanın açıl· 
ması l.Azmıdır. 

Ah bu Çerkez kızlan •• Fakat e. 
mln ol ıu anda benim onlar lçbı 
duyduğum hisleri onla'r duymuyor
lar.. Belltl korku ile etrafa bala· 
n.ıyor: 

- Elllrcller çrknıua.. diyorlar. 
Rcla duraldadr. Derin derin dU· 

ıUndü. Sonra bir aırrmı veriyor
muş gibi: 

- Sllla daha garibini tıayliy&o 
yfın mi Hasan, dedi. Çerkez kızla
rrnm brzılan esir olmayı lıStlyor

lar. Bunlardan bir tanesini gö%Uın· 
le g6rdUm. Bizim gemideki yUz.. 
lerce ktznı en gilzellerüıdendi. 

- GUzel esirler çok para eı:U
yor, değil mi :reis?. 

- Yok .. F.AS!rde gttzellik aran· 
maz Hasan. O bllyUk tehir için· 
dir. Yolaa esir pazarlarmda karlf 
hesablle esil- almıp eatıhr .. Gtısel· 
mJg, çirkinml!J, buna klmae baıc.. 
maz. 

- Oemldeıki esirden baheediyof"o 
dun ..• 

- Ha o kız söylemi"}ti. Köyden 
tanıdığı arkada.şiarım esir almış· 
tar da o kısltanmış .. Ah beı1l de a· 
hp götünıeler demiş. 

- Sonra kaı;mnıelar mıT. 
- Ha.yır .• Onu •• 
Reis durdu. Söylemek lstıı::medf· 

ği bir 18.fı ağznıdan kaçırmış gibi 
idJ •• 

- Peki nMTI olmuş .• 
- Çe.nanm:ldne benzıer olmut 

Hasan... Ama kız istemiş. Anam· 
nm bal>aamnı ması olmadan birine 
kaçınış, sonra tekrar eve gelml§. 
Ana babuı da e.sir puannda at· 
mışlar .. 
Haısanm fçfnf ya.kan hatıram t•· 

rar eaıılaJI~: 
- Ah, dedi u fena Adet •• N• 

kM teY ba.. Bt*n Amdoludıa 
tMWı....- ............... 

Bizde n~sıl bir Gençilk teşkilatı kurma:ıdn ? 

Ha7;1C1 Sü1us G~zqln 

Bl~de na.ısıl bir genı;li.k te3kllltı 
kurulmalıdır mevzuu E.otrafmda aç· 
tı[;'lmız anket ıuallerine tanmm ş 
lSğretmen ve ediplerimizden Bay 
Ha!du SUha Gezgin töyle cevap 
verdi: 

,._ Suallnll çok geqtJr. O ka
dar ki, bunun hududu tçbıe, her 
eeyl 11fdınnak mUmkllndilr. Genç
Uk t~ld11tı. ılyasl bir emelin, iç· 
timal b!r hamlenin protopllmwn 
gibl dtı.,tıntllebfllr. Gençlik tetkl· 
lltı terbiye bakmımdan muhake· 
me edileblllr. Gençlik teıkllltı ken
~lne ahllk ve milli iman gibi 
umdelerl hedef olarak benlmaeye. 
bilir. Ve nihayet gençlik teşkllltı 
muayyen bir stlmrenln maddi ve 
manevi lhtlyaçlahma cevap vere
cek bir kadro lc;lnde de kala.'blUr. 
Bunla.nn her birisi ayn ve blrlbl
rbıdec bamb9th ıeylerdlr. 

Bszr memleketlerde yapıtan Dı
ttlAıterl, kurutan rejimleri bu tar. 
111 tefekkilllc.'rle sigortalamak ga· 
ye!eriniıı gtıdllldllğUnU biliyoruz. 

Nazire ı 

...... u, 

B5yle memleketlerde yalnız genç· 
lik del;ğ, çocukluk da devletin elln
d~. rejimin emrindedir. 

Bunların kendilerine mahsus 
kn'!tı~ noktalan, hedefleri ımrdır. 
Pa':nt, bu gibi teşklfttl:ır çok defa 
m~m!:.l:etin ihti:;acmd:ı.n ziyade 
muayyen slyaı:ıi a.ktr.!arm emrinden 
hız nld:Jtlarr için ömürl::ri bu si
ya.si havanın yapyışına tabidir. 
İhtiyaç, memleketin nılıundıın fı1'
k•rnı.anuş, hayatın emri hal!ne tel· 
memLcıtir. S~r ç!ç~leri gibi ıuıc:ı.k 

muayyen havala'r içinde a~ılıp fi· 
l.izlcMbillrler. Etr:.ıfımıza. dikkat-

Günlerin pesinden: 

Büyük Tarihi Aılı rJe Macera Romanı 
kJZDU satar mıT •• 

- Buraların ldetbri ~yle Ha· 
san.. Ama Ali p~ dl1%cltecck •• 
Çerkezlırtan cennet olacak Haean .• 

- Kim bilir ne vakit.. 
- Olsun da ne vakit olura ol· 

nn .• Biz görmese.it Obdeu eonra 
ıetenla- gönıtıa. 

Bu Jronupna de vakit geçm.iftl 
Dbılerımı.terdi. Art:ı.ic yolla.rma 
devam edeoeklerdl.• Kargı tarlada
ki kızlar tekrar çapalarını ellerine 
alm11, gilnetin tatlı, gqı: kamaetı.. 
n.a 1111ğı altmda tohum atJyorlar
dr .• Hasanla relein yollan bqka 
ist.!tnmete gidiyordu. Seyrettikle
ri knıar bmı% sonra glSrUnmez ola.· 
ca.klardı .• 

- Yürildiller .. Bir kaç yUz adım 
yol almıflardı. Önlerine çıkan bir 
tepeden bir kaç atlmm geldiğin! 
gördiller. 

- Acaba ÇerttezJer ın1 bwı.la.r?. 
- Pek benzemiyorlar .. 
- Bize bir fenal~dan olur mu? 
- Gözlerine ke.C:irirlııne llilih-

ıarmuzı almak isterler .. 
Fakat atlılar gittikçe !:Ofalıyor. 

lardı. 1ki IG atlı ona Wu p 
~tI. 

Rew: 
- Dualar ~ 9*al ... 

*·· 
-01ııeN.~ 
-Ne)'!"!. 
- TuWa ..... ..... ! 

Bir kanara çclCldiler. 
Süvaı iler bir kaç da.ldka son a 

bulundu cl&n yere gelip uzakla~· 
~lardı. Tarladaki ktzlan g8rmiliJ 
o!aca~d:: r, binız evvel Haaanla rei
ıfn otur luğ-ı yere gelince Atlarını 
dolu di: giıı onlara doğru koştur
muşlaret. 

Tere<" :illde mahal yoktu. Bunlar 
em k~:ı.kçılan killer. 

Reis: 
- H \S8.Jl dedi, esir b<-_,akçılarmı 

Hn bil: 3ezein.. Çok korkunç eeY· 
ler.. Bu slbl itlere ölümdea kork· 
nuya.n adamlar ayırırlar.. Bunun 
için de çok para verirler. 

- Ne demek 18Uyonnm 1. 
- Gana demek lllltfyorum, ki bu 

ademlar blru evvel ıördUfllınOı 
kızlan esir edecekler •• Faht nlr 
ettikteD 1oara blse kaptınnu'!ar 
Haan.. Canlarmı alD", kn:lan ala· 
nıayıa. 

- Peki lU de canJ&rmJ ala-
lım .• 

- Ama onlar bmcı- .,._ f.ula. 
- Ne oJW'I& oı.cuı.. ae. tere 

g'lJre bırabmayız.. Bu hal aet•'*" 
.._ ,._.. 41aba tytdlr. 

- ~ llMan. Aım 1dzlm 
~, .......... 

- ıs,~ 4oğra ~yfllp9JPJI .. 
' ... yalım ben dtı~ .. 
ak beni yalım bqmUL ~ 

aeı. ıUldll: ____ .._ ..... ~.,.,.. 

cuğum demcksin.. Ben neler ne
ler gördüm. Arkadaş l~ ne ö
lümler atlattım. HadE!D, ld laU
yoraon, ha:mmi.. Haydi.. 

Ref.sle Hasan }ıarcl;et etmek Q. 
zere iken yanı ba•tarında iki atlı 
daha bel.innilj ve o kadar anı btr 
vaziyette l'ml":iDe eı.ıllantp ban· 
çerler.ini göğtl9lerlne dayanı1'!al'dı, 
Jd. ne Hı.sn, ne de reis knnılda
mr. ia. ve.kit bulamıuntşlardr. 

Ilu adamlar da ~ lla.
u.ı la relsln ellerini bağtad*ta:ı 
sor ra sl!A.hlarmt alınışlar ve bir 
kenara yatırmışlardı. 

Reis: 
- Görllyoraun H88e.11, 4ed1. Bu 

ad•.mlar ne kadar terti'be.tla ı. g&
rü; ·orlar. Kinıse bunlara karşı du· 
ra.ı.a.z .. Zavallı Çerkez detwanlı· 
J8irc, bo"lu boşuna kan akrtırlar. 

Haaan ınUthit btr yeil9e :kapıl
mı,ttı: 

• - Şfnıdf •e yapaealm reis! .. 
- TaUb!mbd arayacalm.. Bal 

her ıeyJmt b~ •mantar 
da.'ıa bllyilk Jtler bqan:lmı., Evve
ll vtlcl&dumun mkuı ballan çl5ze. 
Iflrı .. Sonra bir' teblı'e Jsendlmt" a
talan, 

• • • • • 
Bir gUn IOGJ'& Huata relıl bir 

eeir pazannda idiler. Kadın, er
kek, kıs ve çocuklarm kant lkuJt 
eat:tM~ bir _. puanada, Ucl 
arkt!8f dolailtw ....... _... 
aı1r ,.., seım11w .... 11>1 ~ 
df, 4'a1gmclı. G&ılll'bade ~ '* 
bllmls fJle.t .....,.... lklan -..... -.......... .. 
~. llea•••-*•ı 
r&'ara. ~. atdY.ja tıbn1mJt 
b'Jan, f?OCQkl•n lal ~..,.. ---- aa •• , __,, 

Tarihten: 

Matbuat umum müa.ürü 
Ankaraya döndü 

Birkaç gtındenbut .. brlmtzde bulu· 
tınn matbuat umum mttdQrfl f!eHm 
Barperle umum mUd11r1Qk mll§avtrlıı· 

tinden Server lsklt dlhı ft!leden .,.. 
rakl tnnıe Ankaraya daamu,tnr. 

Umum müdO.r Haydarpa:a lltaayo· 
llW1da bum blrlifl !atanbul mmt:ıı:a 
n deut Hakkı Taı'lk Usla İstanbul 

matbuat memuru Suad TenJk ve ga_ 
zetecUer taratmdan uğurlanml§lardtr. 

lnailtereden dün çok 
mal geldi 

İngiltereden memleketfmir.e 
mühlm miktarda ithalat lfY&• 
m geimiftir. 5 bin parçadan 
tala 9lan ı. aallana •11ea 
lan ttmlard!l": Pamuk ~ 
~'&, ndyo Ye mensacat _._ 
neleri, pamuklu mensucat, tu
nlet 88.bwıu, ytlntn men..-ucnt, 
ınai'fne yağı, ~y. ni~ıı.dır, k:ı. • 
w, t.eneke, otomobil 'c kn:r' -
yonet lbtilderl, ~t"r.,.,nJ ,.·.· • 
tıik V9 V.•vu m+.rlfö·j"ü.j icin 
lsaWo.. 
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ııtrli elit leri mevzuu jaA...,._ 
tizerinde M~ •p dlllDdlkÇIJ 

Melek Celal Sofu -- KôrkünÇ erler! Laf ontenin · tftkis • 
ı ati e itafii 

dinlemek istiyor 
Yarli Ma·llar Pazarlar ı kar 
müesseseleri olmakltn çıktı · 

taraflndan Ba,şlığı go1nıce, belki ae bir haydut yatoğında.rı, bir ıeı-

IDtleıiıı Fransa. ile bir enJ&..'Wa 
temin etmek arzusunda. ısmr etti. 
ı.;i anlaşılıyor. 

ita.Jyaımı gitgide ümitsiz bk ha.o 
le gelmeSI onnıı yaııacağı Jıizinet.t: 
lerden bir netice alm:mıyacağmı 
göstermektedir. 

İtalyanın mihver içindeld rolü 
iki safhada. mütalea. edilebilir: Bi· 
rfnd sa.fha"t İtalyanın harp haı+ 
ri bulunduğu devredir. Bu devı·c
de İtalya. Almanya için gerçel.ten 
taydalı: olnıuştur. Abluka hattını 
:,\'nmuştır, Alınanyaya gıda teda
rik etmiştir. Ham madde .. atın a.1-
nıal, için ta\'a..,sutta. bulunmuştur. 
Alman mamul mallarou dünya. pi
;ı. asasına sev ketmiştir. Fr:ınsanın 
1 m-Yctli bir ordusunu ]Jarekctslz 
lıir halde tutmuştur. İngilterenln 
Akdeniz filo!lunu tetik üstünde 
dıırma~-a. icbar etmiştir. 
.. İl.inci safhada. ttalynp harp 
ıçuule görüyonız. İtalya. lnı.,'1lteı·e· 
~in imh:ıc;ı hareketind~ Afmanya. ile 
1 bir!ii:;i ~·apmı!'.hr. Almanya. İngil
tere adalarını işgal edeccllti. AJ. 
ttıanra adalan işgal ebnf'i< için 1-
l:ıl) adan şıı yardmılan beklhordu: 

A) İtalya. A'kdenizdeki ~onan
nıa~·ı me~gnl edece~ bu donanrruı 
\nantanm miidafaası hizmı-tine 
ı. idemi:recekti. 

n) İtalyan tayyareleri lııgi.Uz 
lıışyarelerini, dc>niz l"e knra kuv 
'etlerini iz'a~ cdeeeı,ıer anal'ataruı. 
d niz. hava, kara kuYYetlcri.ııin 
r;eykini tehir edeceklerdi. 

C) ltalyan ordusu Mısıra doğru 
ı,ldecck, Sü\'ey§l kapawak, bir 
.randan da Cebeliittank'ı tutmaya 
tnlısacak, A~<lcnizi temiıliyecek, 
Afrlkarla.ki 1nı.,'11iz kara. kon-etle
rini me~j1.U], edecekti. 

Almanya ile İtalya 81'8Slllda.ki Jş. 
tıirliği bu suretle tahakkuk edecek
fl.Hullmki ne Almanya,ne d~ thlya. 
d:n alarmda mm affak olabildiler. 
(~ste!lk ital~:a bitkin bir hale gel
ffl. Alın:ı.nyanııı nzife yapamıya.n 
Haly:ı~'ı ~-enidcn tanzim ederek 
eynı cs:ıc;lar dR.lıiUnde i5blrHğlne 
cıe,·am etmKi miimk\ln değildir, 
( ur::'kii ttah:a.nm daha. önc-e aJıp dıı. 
lı:ı.saramadığı Ya.zileye lasa bir 
'.f.anı:ında başanna<ıma. imkan ol
ıııadığr µ;ibi t..ı:r kere tecrübe edi
l en usulün blr kere ıJaba ayu ı sc· 
1 ilıJ.J lrnllanılınasma lüzum yok-
1 ıır. 

Devlet f abr~kalarının mamt: l atı 
nıasrafa tekabül edecek 

yüzde on maliyet farkile sattlacak 
lktısat Vekaleti, Süroer Bank 

yerli mallar pazarlarmm bir 
kir mü~cıesesi olmaktan çık
masını kararlaştırmıştır. 

Bu cümleden olarak pazarlar, 
bütün devlet fabrikaları mas· 
nuat ve mamulatmı kar alına -
dan, masrafa. tekabül edecek 
yüzde on maliyet farkı ile sa -
tar:ı.klardır. 

Bu mallar, ikinci ellere ve 
tüccara satılırl~en kendilerinden 
taahhi.it11ıımeler alımıcaktır. 
Aynı fiyatla satacaklarını 

bildirir bu taahhütnameler, doğ 
rudan doğruya fiyat murakabe 
komisyonlarına verilecektir. 

Murakabe büroları da mev-

cut taahhütnameler esns tutu -
!arak 'ikinci ellerin. yerli mal
lar pazarlarından aldıkları mal
ları kar ile satın satmadıklarını 
kontrol edeceklerdir. 

Pazarlar, bu gibi satıcılara, 
httsl'si bir kar nisbeti verecek -
lerdfr. Bu karar toptan ve pe -
rakende satışlara şamildir. 

Ilkönce pamuklu masnuatta 
tatbik edilmeğe başlanmıştır. 
Ondan sonra yünlü mensucat, 
ipekliler ve diğer yerli malları
na da tatbik edilecektir. 

Tra·'.Jzonda açılmasına karar 
verilen yerli mallar şubesinin 
kiliiad edildiği haber alınmıştır. 

Tramvay müstah- Kısa haberler: 
deminine ikramiye 

dağıtıldı 
Tramvay idaresinin memur 

ve müstahdemlerine verilmesi -
ne karar verilen ikramiyelerin 
tevziine başlamnıştır. Bu mese
le etrafında tramvay idaresi 
direktörü Bay Hulki bu mesele 
etrafında kendisiyle görü.şen 
bir m u.harririmizc şunları söy -
lenıi§tir: 

''- Geçen yıl bütçesine vazi
felerinde fazla itina ve başarı 
gösterdikleri taha.klcuk eden 
memur ve müstAhdemine veril
mek üzere 40 bin lira konmuş · 
tur. Bu tahsisatın yirmi bin li
rası bu sene memur ve müstah
demine d.ağıtılmrştrr. Ikramiye 

*Eylül ayı içinde gelen çivilerin: 
tevzii için mmtaka ticaret mtidürlü 
Etudler yapmaktadır. Yeniden gele· 
cek çivilerin tevzii için de bir tornıW 
hazırlanmaktadır. 

• Yüksek Deniz 'Ticaret mekt.-,bine 
ait HA.mit Naci mektep geml.ııi, .se
yahat pro&ra.mmı bitirerek 11.manmu· 
za dön.mU~tür. Gemi, diln havuzlan· 
mışur. 

• Silivri önlerinde kayaya bindi.ren 
Amasya motörü kendi kendine kurtu
larak dün limanımıza gelmiştir. ln
sa.nca zayiat yoktur. 

• M:una.kaldt Veka.ıeU, ta.hmil ve 
ta.hliye t,,lnde !Uzumu olan bUtün v&
sıtaJ.artn kirala.nm&sı veya satm alm.· 
ması !çın limanlar umum müdtlrlüğll· 
ne sa.J.Ahlyet vermlştlr. 

• Bir müddet eTI"~l limanlar umum 
mtıdUrlil@ umumi kfıtipUğlnden çeki
len Fah.Nıttin Tik, ayni müdlirlükte 

almıya hak kazanan memur ve l.ıaş_ tercUmanlığm.a tayin edilmiştir. 
müstahdemler evvela daire mü-
dürleri tarafından tesbit edil- Sırtında koyun 
miş ve ha.zrrlanan liste umum • ·• •· k d'" t '" müdürlüğe verilmiştir. goturur en uş u 

Şayanı dikkat bir 
konferans verildi 

Türk elişleri sanatı üzerinde 
kıym~tli tetkik.lari ile iıtihar 

etmiş Bayan Melek Celal Sofu 
dün Beyoğlu halkcvinde "Türk 
eli§leri,, mevzulu çek şayanı 
dikkat ve faydalı bir konferans 
vermiştir. 

Konferansa. pek mümtaz bir 
münevver d:nıeyici kafi!esi gel
mişti. 

Bilhassa güzel sanat mensup· 
larınm miihim simaları görülü
vordu. Sair Yahya Kemal, mü
~a müdllri.i Tahsin, dekoratör 
profesör Sü. şehir mimarı 
Prost, ekser muharrir ve res
Faml<ır ve bir c:ok kadın müncv 
verler dinleyiciler arasındaydı. 
Ayrıca sabık şehremini opera -
tör Emin, Dr. Nihad Reş1d o
radaydı. 
Beyoğlu halkevi reisi Ekrem 

Turun güzel bir ta.kdimesini 
müteakip kürsüye gelen Melek 
Celal. Türk eliş!erinin Avrupa
da gördüğü rağıbet ve Avrupa 
işlemeleri üzerindeld tesirinden 
baslıyarak, muhtelif devirlerin 
Ti.irk işlemeciliğine ait hususi -
~·etlerini anlatmış, bu arada 
müteaddit ecnôi eserlerden 
Türk işlemeciliğine ait takdir -
leri ihtiva eden parçalar oku
muştur. 

'Konferans, Türk elişlerinCl<>n 
muhtelif nümunelerin projek
siyonla gösterilmesi suretinde 
nihayeıt bulınu~tur. 

Öğrendiğimize göre, bu kon
ferans, "lstanlbulu Sevenler Cc· 
rniyeti,. tarafından temin edil
miştir. 

Balık tutarken denize 
düştüler 

Üsküdarda, İnkılap mahalle
sinde oturan, Şükrü Alkakan i
le Mehmetpaşa mahallel'inde 
12 numarada oturan Sabahat· 
tin, diin sabah Krzkulesi açık
larında balık tutarlarken, san • 
dal devrilmiş ve her ikisi de 
denize yuvarlanmışlardır. 

Bir hayli su yuttuktan sonra, 
yetişen kayıkc:llar kazaze"deleri 
ikurtarmışlardrr. 

r.u vaziyet klll'l)ı.,ında. A lnınnya 
i~in yeni bir şans belirmektedir: 
T'ran~a! ttalyadan rlalıa. zh·atle Al
man Fransız J5birllğf müshı-t fa)'· 
ılalar verebilecek bir lıaldı>dir. 

Rianeaaleyb f'ransa), İtalyanın 
. ertne koymal< ı:arclerini aramak 
Almanyanm ye~line meselesi hali
ni alrm~trr. :Silekim Fransada da 
lııı dıı.va:nı. taraftar olanlarm ba 
sında La\·al bulonmaJ.'tadır. 

Liste üz.erinde umum müdür- Sütlücede çcban Hi.t:>eyin Şe· 
lük ;t·ap eden tetldkah yaptık· 

1 
nol, dün meııb~da bır ko~u , 

tan !;onra vali \"C o:.>lrdiYe r ... i .... i j sırtlamış oldugu halde .. merd1· 
Llıtfi Iürdarm ~viJin~ ı 1 zet. venlerden çıkarken ayagı ~ayıp 
miştir. Liste tasvip edildil~L!ı dü;müş. muhtelif yerk~ınden 
sonra ikramiyeler da!Zı1rlmı~tır . yaral~nara.k Balat ~1usevı has-

. tanesıne kaldırılmıştır. 

Almany:ı için Fransayı l•endl ı-a
f :na almak, bilhassa son zamanlar. 
ıia büyük bir <-henunir-et alan ta.h· 
felbnltlr hücumları baİnmm,Jan çok 
<'hemrniyetlidir, Fransa. sahilleri
ııin Almanya. eljnde bnlunmn..c;ı bu· 
ı':'l ıı b·ıe miilıim tesirler ~·apmak· 
t a<lır, '.\leselfı. Breo;;t üssünde bnlu
r.an Alman tayyareleri Bahrimu· 
lıittol<i ı,?;emilerl sahile 48 sa.at me
ı;aff'tle iken tarassut etmek imkiı-

Bu ikraırniyelerin 3,500 lırasr 
münhasıran vatman ve biletçi • 
Iere verilmiştir. llmuniye veri
lenlerin isimlerinin nşine ge · 
lince; bu hareketi doğru bul
muyoruz. Pu şekli hiç bir mü · 
essese tatbik etmemektedir .• 
Yeni sene bütçesine ikramiye i
çin 15 bin lira tahsis edilmiş

tir ... 
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Pekala.. öyleyse saat altı 
nını elde etnıJ<,ıerdir. Eğer Fran-
sa.um di:;er limanlamıdan, impara- da! 
torluk \islerinden istifade lmka.nmı - Olur. 
rla Almanlara. bah!!ettiği takdirde Bu konuşmadan sonra l;a.pı · 
Almanya i_çin Fransa. ile anla. mak, nın kapandığrnı duydum. 
haı~·a. ile müttefik olmaktan ~ok Bir dakika sonra da. bizim 
ıla!ıa karlı bir iş telakki olunabi- kapımız açıldı. Tekrar eski o· 
lir. O halde Fransa. ile yapılaca'k daya geçtik. 
suıı, şar~ taı-ı o~ olabilir? 

Levis sert bir sesle: 
Her şeyden el'vel okla gelen 1 

şey, İtalyanın ı~ransadan lstf>diğt - Sizin, dedi. Bir an evve 
~eyl0rin almmıy:ırak Fransada 01_ Borney ile kozunuzu paylaşı;ıa
flul°'.'lı c;ibi hıralulmasıclır. Fakat bu nrz lazım . Yoksa, bu vazıyet 
nohtı.ı Fransayı Alnuınvanm ya- devar.1 edemez. Eğer, reis, işi -
ııında ingilteı-e aleyhine se' l<et- tecek olursa, halimiz yaman· 
llwk i~in ltfıll bir sebep dt>brildir. dır. 
Pr.ten hala. Y<>yganclı şimali Afri- - Pekala, dedim. 
ı ada bir kun-et olarak muhafaza _ Reis sizinle saat altıda 
rtmrktl'<lir. Hitıer de bunun farkm- görü~mek istiyor. 
dadır. Almıtnya. Anupa. krtac;mda · · 
hakim rolüntledlr. Nitekim Fran- - Evet. İçeriki odadan ışıt-
sanm mağl\ıp olan kısmı 1..,tııa.nın tik. Şu haide buraya tekrar 
en 'km"\·c>tli darbelerine maruz kal· kaGta gelmemiz lit.zı:m? B~şte 
ılığı halde A nup:ı. haricindeki im- mi? 
par:atorlok nk"amı üzerindt• mih- - Nereye ~ıdiyorsunuz. ki, 
\erin nüfuzları yoktuı-. ttaı~·a Bal- beşte geleceksiniz? Şu dakıka · 
J,anlard:ı Ye Afrika.da l•(füi nzi- dan itibaren bensiz bir adım at 
: <'tteilir, Şu halde mihv.-r A,,.upa· mak yok. 
n:n haricindt> nafiz değildir. Peteni _ Canım efendim. Söyle şe · 
"mn İ"in yahnt, Fransa:ra . Alma.n- ı h' d b' . t' pa~ caktrk ' . . . . ır e ır uezın 1 ya . 
Ja ile i~bi!"liği yapmak ıçın ıJal!a I\Ialum ya."'uzun zamandır ko-
lıa.zı fe!l!'karlıkla•~a bnlunmak la- deste dik. Sehrin manzaraları -
.r.ımdır Bu fedaklirlık Petcnln, ve .. Y v• - • ld' 
""ğ F~ansızl:ınn ideali olan Latin nı gorec:,gımız· ge ı: . . 
\!\ katolik btrliitln<' müsaade ~t- - Yagma yok. Sız şımdı b~· 
ı ııktır radan çıktınız mı, derhal bır 

Fillı;'dka. Fraıı.,ı;.cln ,\!manya ile meyhaneve dalar, içmeğe baş
ı • · l' ğl yapmak rn~rinde olanla.r ]arsınız. Bir de. i~eğe başlad~
' 'is' a •lıel ,·azlvf'tlrrini şöyle hu- nız mı, arttk sızı buraya. getı· 
l.L~a ct~mktcilfrler: re:bilene a.şkolsun ... Yağma yok. 

rvcrnmı 4 ii>ıcü.de) Reis'i görmeğe gidinceye kadar 
SADRİ ERTEM burada ka.lacaksmız. 

Tramvaylardan atlayan 
78 kişi cezalandırıldı 
Dün de tramvaylara yurur

ken atlayıp binen 78 kişi hak -
kında zabıt tutulmuş, seyri.ise· 
fer nizamnamesine aykırı ha
reket eden 20 şoför de cezalan· 
dmlmıştır. 

- Bize bir teki 38 
öteki d.e kırk mı mara 
kundura ,verir misiniz? 

• 

numara; 
bir çift 

, 
GAZ MASKELi HA YDUT 
Çok heyecanh bir zabıta romanı 

l ngi[izceden Çeviren: H . MONIR -

Ben bu teklifin cev;:ı bını Stan 
leye terkettim. 

Stanley yüzüme bakarak: 
- Benim iGin heı;si bir, dedi. 

İstersen kalalım. 
- Hay hay .. 
Levis, birer sigara daha ver

di. Oturduk. 
"' "' . 

Şimdi ben vaziyeti zihnimde 
hülasa ediyordum: Doğrusunu 
söylemek lazım gelirse, görü
nüş pek ümit verici geldi. Ger· 
çi Stanleyin planr, tam tasav
vur ettiği gibi tatbik edilebil
mişti. Fakat Raymondun dedi · 
ği gibi, fazla ileri gitmiştik: 
bundan sonrası da bir takını 
~üpheler ve güçlüklerle doluy · 
du. 

Mesela şu, Reis ile görüşme -
ğe gitmek meselesi. arıılanlarla 
dolu bir kuyuya kendimizi at· 
makla birdi. Reisi göreceğimiz 
saate kadar geÇecek her daki
ka. bizi. içerisinde bulunduğu
muz müşkül vazi\'etin bataklı -
ğma biraz daha ~kuyordu. 

lcimden, keşke Ravrrıond, bi
zi muhafaza etnıek . üzere be!l 
on sivil polis bulundurmak fik
rinde ısrar etseydi,. diyordum. 

Bu gi'bi vaziyetlerde. hı>r za
man yaptığımız gibi, !:enim i-

çin ba.!$ vurulacnk bir tek Gare 
vardı: İdareyi, Stanleye terket
nıek ... 

Stanley de, dakika kaybetmi· 
yordu. Tamamen kendine has 
bir ustalıkla Levis ile mütema
diyen sohbet ediyordu. O kadar 
ki, ikisini senelerdenberi biribi
rini tamyan "ahbab çavuşlar., 
%annederdiniz ... 

Bu sohbet neticesinde. Du
rantinin esrarına ait. bir hayli . 
malttmat elde edilmişti. 

Esasen Levis de. Getenin şim
diki faaliyeti hakkında malu
mat vermekte bir mahzur ~ör· 
miivordu. Kalp para imal e>t· 
meği. mühim birı,;e,· savmıyor -
du. Çünkü bu paralarr basmak· 
tan bekledikleri menfaat pek 
kür.ilk ve ehemmiyetsiz görcfük-
lf'ri tehlikelerle atlatıll\·ordu. 
~1cselıi. sahte paralar !'Ürmf'l\ 
\'e omm yerine hakikil<'rini al -
ınnk ... Bıımm irin dükkanlar
dan ufak tefek öteberi almak 
kafi geliyordu. 

$aat beş buçukta Levis aya -
ğa kalktı: 

- Artık vavaış yavacı :vola 
çılnhm, dedi. 

Bu e~nada iki dakikacık bir 
7..aman için olsun, Stanley ile 

nayct yuva81ıı.dan bahseaeccgim saııaını:.:. 
!!ayır, ne yalımı öyle yalerc 11ğrar, ne de }.'lln görme~· 

ve .oostcrmek istel'im. 
Ben, .sızc b',isbiitün ba§l:a bır korkımçluk örneği göstcr

m.eğe. çal;..şa.cağurı. 
lstanbulun lmgiüılerde en iir1~2lecek yeri, 'Yleresıdir. bilı

yor mıı.sunuz? Manav ııe r•çch'çi dükkanları. 
Manav dükl:anı... Çeyiz s(mdıkları oibi tcrtivli. renk 

tıc rayiha dolu ·nıasıım bir yerde korkunun işi ne1 Hele ~i
çek, na.sız ve neden korkımç olabilir.~ 

Demeyin. B•ıralr!rt gerçekten korkunç yerler olmu~larJ.:r. 
Mesela, ç.ol: m:iz bir öliiııiın ·mezarına dudrıklarım:.ın bü -

l'iı ıı hasret~ııi sindirecel: bir demet çiçek lnrakmalG i.stersi;ıh. 
Eğer zengin de/jilse-ııi'!, bUJlll imldin bıılama-:sımz. 

Çiinkii. bir tek karanfil, otu-:; be~ 7:-ıırıı.Jtur. Bir tek zerı"t;il 
için si"'den hiç 1•tannuulan on 1.-1mış isterler. 

Bir demet 1;manfili11, bir a;leniıı bir haftalık qcçirnı 
pahnc:;11w, satıldığı ycrd(m daha korh."'Uııc ııc olabilir. 

ra rneyvalar? ... Kabvğıı bircı:: parlak, rengi güzel ctnu:- ~ 
mn kilosu sek.c:;cn kıırus. 1.Hıt:! bıı.qüıı mi:: se7·seıı, 11:ırın ıkı 
yit::.. Bu fiyatı ır gidi ka7ıalılı §Cyıer ~ değil. Birır lwbı.'~ 
gibı ~hlamnıs eiiketler, ba[iıra çacjıra bu ağır rakamları Yıt· 
::ii111i ze saru r11uor. 

Ki'osıı seksene olan r/nwnın, okl~n:H yii:: b"~C gel•r. o. 1 _z
lard-a. mı A mcrikaclmı gcliyrrrd11? Bıl h<t{lrr iğrcm9 J{iif·.qp~~:n 
sebevi yoksa, lıil:meti ııe<lir'! Otek:lcrini saj•ıp dJlm11yecegım. 
Arife bir tek i.1arct yetermi§. 

- Paran kıymetli i..'le alma. Zorla sürcıı yok ya! . . 
Diueccl<siııiz amıı l,ıı, para kıymctile ö/.çülecc'k basıl bır 

·~ey değildir. Kcııcli toprağımda Ç"ıkan, 1,-.c,uTi uası.'alı;ın~ir. 
bahçelerinden 7mzarlrıra gPleıı bir ımnlrn, sıoııııı 1,wıım rlıtı,·(ı.sı 
uiizihı4.en ate.~ pnha.sına yiil:selmesi, acı hir el•·~ikli~~i~~ ~ırr 
şeyrl"'n önre b11, benim adalet, inwıılık 1·e ahlak ulo1üerımc 
çarpıyor. Paramm kölesi değil, efendisi olmnl: şiarımc7ır. A-
ma bu telti.l:ki, ban,. her soy,rrı.mu ma:.ur gö:st~remez. .. 

Daha lYu J'n-::. "Bursanrn -0 canım şeftalıleri daU.arda. çu
rüyor. 9ünkii trypfotmak için verilen parn, değerinden /ada-
dır.,, J?'i .'te tepiııe tepine bağı ışanlar, nerede? . . 

~ı!*li drı ~ıelcıı 1nallan çuriifiip 7>a1:n yiiJ.:sdtnıedı~lerıne 
>ıas1l ın"'>ıCTl1rn '? Kooperatifiıı. semt semt toptan fıyat 11~ 
meyııa safa,ca 7ı <WJ,,·J.:a11lrtr açması hakikaten pek !feriııde bır 
şeyclir. Diişünerı 7>afndan. ve başruan dden Allah rn~r olsmr .. 

HAKKI SÜHA GEZG 1::-T 

l_G_o_·· _N_ D_ E_N __ G_o_·· _N_E_ 

istanbulun çeşmeıerine d@ir 
T AKSİM meydanından ge 
· çerken, bir ~esmenin 

üzerine şu kelimelerin yazıl
mış olduğunu gördüm: "Kir
lidir. İçilmez!,. 

Bu küçük ihtar, Belediye· 
nın, halkm srhhatine olan nl.A
kasını gösteriyor. O bakımdan 
takdir edilmelidir. Çeşmeler
den. zincire bağlı tasların 
kald1rılmasiyle halkın sıhh:üi, 
istenildiği dereceJ ~ temi.u~t 
altına alınmış değildir. Pek 
ziyade hararet ıbasan ve ''bir 
bardak .. su için, ''bir kuruş., 
vermeğe de kıyamıyan halkın. 
herhangi bir saatte, bir sokak 
Çıiıf'~ suyunu, pınar başın· 
ri n ı""-" ~ib1 k 0 y"f'" \'e avuç a
vuç gö\•deye indi) 1-:.si kabil
dir ... O sebl.!plc. suları zararlı 
olan ce~melcı ·,ı i'ıi>:erine böyle 
bir ihtar işaretı konulmaqmı, 
u:rıum.t _sıhhatle ~ lft.'•·l'lnr tcJ· ı 
bırlerı ıtmam edid mahiyet-

konuşmağı ne kadar arzu edi
yordum. Fakat kalbil mi? 

St,, nley; Levisin da vpti'rıe: 

te görerek takdire 
ruz. 

Ancak. bu tedbirden ~öyle 
hazin bir netice çıkmasına da 
mütcessifiz: Çey.1eler blz!.ır· 
mimari ve tezvini s:ı.natlar>
mızın en güzel ~ örnekleı•i ara· 
smdadır. 

Biz onları sevmeği öğren
dik. SevmPkte devam etmek 
isteriz. Yani, zarif birer mın
yatür halindeki tstanbul çe:ş · 
mderini. üzeı inde "kemik ve 
kuru kafa.. alameti bulunan 
öldürücü bir elektrik rouhav
vilesi manzarasından kurtar
malıdır. Bu da, ç.e8m"'lı>rin ü
zerine "kirlidir irilmez!,, ih
tarı Yazmaktan' ~;·vad(', o ~
me!~rln sularm1 ~ temizleyip 
"içilebi/"r,, bir hale getirn•M· 
le mümkündür. 

[T/KME'f' Jıtt:.•JR 

.. - . . . ...... . . ··~--
. \"· ~ "-" 4J. ··~ .,.-.... '~;:.!X.; ~c • t :,,< ~J . ·. ': . .:. ~ 

.~~~,.~-· · . . :t··~~:~rftl~~-. ,_., . a . Y~ ....,.,,.. .. 

.t__., , . . \ . . ' • ·-~~ -. . . .... .. •·· • . .,.. 1"". ~- • ~·.,,. · -·, 

27.12.940 28.12.940 

- Har hay, dedi. Derhal s.os 1\ianı1 
kalkalım. 8.18 Hatır 

8.03 Aj:ın• 
8.18 ı1~1I 

O 
progrıını 

ntın bu sözi.indC"n anln.d!ğı· 8.45 YemE'k 
~a görl\ girişmiş oldusumuz List.ı>"i 
ıse devam edecektik. 1 , . 

C 
. 12.SS Şıır.mar 

ebınıdelı:i otomatik taban- 1 12 .. ~o Ajanı. 
ca, ~ ~gane tesellimi teşkil edi- ıs.o;; Halli 
yordu. Türldılt•rl 

M · JS.20 K:ırNJ, 
·~ ev.sı.m kışa yakla~makta ol- I program 

dugu ıçın saat beı:t buruk sula -
rında ortalık kararmağz. bno::lı- 18.0S Radyo 
yor. Avluya indik. Lc\'İS. ,,.a~ •. - ~uarMı . 
· · ~. 18.30 :saz N:t"rlt>rı 
Jımsı yere gırerek otomobılı rı- rn.oo ı..tanbııl 
kardr. Vestin bizimle gelmiyc- kunt-01 ırı 
ce~i anlaşılıyordu. 19.30 .\Jan" 

Hep birlikte otom,...._ı.le bı'n· Hl . .ı.:ı Şarkılar 
v;J 20.1;:; nndyo 

Clik ve yol:ı eıktık. Dar ve bi- <~Z('t"5İ 
c:;msiz ı::okaklardan geçtik. Bu Z0.4> T~·nı .. ıı 
Rıra~a kahn bir sis tabakn~ı "L:rn li:onııc; 'il. 

Londranm üzerini sarmıstı. Dı- '?1. n orı P\tm • 2'?.30 ,\ i:ı no, 
şardan birsey görmek mümkün :?'!.•; orı-e tra 
olmuyordu. 2s.oo Caıbanıı 

program 
8.i:. l"eıüf ,, LI". 

13.113 Thrkçe 
}'l,'tk.l.u 

13.M 'jan!I 
14.0.• 'hrkçe 

l'l~l.L'ır. 
1 ı.20 nan '•l 

ı ~ .. oo '-'olo:ar 
l,i.S\I Kon,er Rt\l" 

arılan nak· 
len n~ri~·at 

ıs.oıı uız 
•s. ııı 1\0"n1!1'3 r 
1!).00 J•tıllU:fuJ:l 
1!.l.1.3 R:ıllc 

Tı.:.r ( '1nrl 
1 fi.Si) A,jan~ 
Hl . .ı;; [ ıı "ıl h.,.,.f'tl 

21• . .ı; 

'!'!:;o l 

D.erken, o~omobıl, meyhane -------------
ncvınden g-anp bir dükkanın ö· 
nünde durdu. tı::mini crörme1< i· . . ~ 

çın pencerey• :-.ilerek baktım. 
Fa:tat ı:ıi~tcn birşey görmek ka
bil olmU\"OlClU 

LeYİS: 

- Haydi bakalım. dedi Ge -

Cuma Cumarte. 
1 

27 1. Kan. · 8 i. [{f.n. 

Zlllm.1 ... : 2~ ı lllkade; 28 
Jia'\rm: ;o l\o!lrnı: .;ı 

leceğimiz yere geldik. ı 
Otomobilden indik. Levis ön- \ a.dUer \.l\ı\all f'.1am ' "'''' Ezıtrü 

d~ olmak üzere, meyhaneye gir- lftınecin 8.2:; 2.ss 
dık. Bircok insanlar, me\•hane - t.1oı:'1lc;n 
n!n tezgahına d~yanmı~lar, iç- öğle ıa.1; 7.23 
kı veren genç bir kadına türlu 11.inıli 15.33 o..ııı 
) :."" Al 17 r 12.00 cw.ınr atarak, kahkahalar için - i.~'Uıı • ' ı.s:.ı 
de kafalarını dumanlandll"ıyor- \'at.ılı 10·2u tHl 
]ardı. twsaı. 6.37 L--------

s.~i 2.S7 

J3.ı6 ;.:g 

ı;,.86 9A1 

17.48 12.liO 

l!).'Z• ı.::9 

6.ıJ:1 1 :!.50 

(Devamı var) 



Vunan-italyan . .Japon 
harbi ı~p~ra~oru 

Mılletıne bırleş-

,.- lslila leŞeb
büsüne kaışı 

Noel ema.ımda 
(Ba§ tarafı 1 lncfde) 

arkasmda büyük faaliyette bulun
makta. münakale yollarmı kes
mekte ve bozmakta ve münferit t. 
talyan kıtalarııu ~ içinde bı
rakmaktadır. 
Bazı ~te grup!arı, Tiran.aya da. 

hi girmeğe muvaffak olmu~ar ve 
ltalyan umumi valiliği sarayı da 
dahil olmak üzere bütün umumi 
binalara. Italyanlan Arnavutluğu 
tahliyeye davet eden beyanname. 
ler yapı~tırmış!ardır. 

me tavsiyesinde 
bulundu 

imparator üçlü pakta 
dahil devletlerle müna· 
8ebetlerin aamimileş01e .. 
ainden dolayı memnuni-

yetini bildirdi 
EMNİYET ?\o'EZARET1N1N 

TEBLIGl Tokyo, !6 ( A.A.) - Diyet 
mec1iliinin 76 mcı içtima dev

Atina, 26 ( A.A.) - Umum! em- reeinin ~dı mtinaaebeti ile 
niyet nezaretinin dün akşam n~ söylediği bir nutukta, impa.ra. _ 
rettiği tebliğ: tor. şlın.diye kadar m.i.sli görül-

ltalyan hava kuvvetleri, Noel · d reoed cih 
,,.ı .. o. yeniden Kodu şdırini bom- memı' e e an şümul 
6'"" kargaşalı:klarm miitemadi~ te 
bardrman etmiştir. Ekserisi kadın vessü etmekte olduğuna işaret 
ve ~ olmak üzere l5 ölü ve 30 ederek Japon milletinin birleş -
dan fazla raralı vardır. Bu, harbin mesini ve deruhte ettiği azi
başlangıcındanocri Korfu ~ne fenin mil~t Yolunda udrkane 
yapılan 23 üncü ıbombardımandır· b" '---~-
Enternasyonal mukavele:er ınuci.. ır 'ML-1~ üa.sına galışrrken 
bl.nce, Korf.u şehrinde hiç bir ta.. t;1~tı;.;~mı etımeeini ta
kimat mevcut olmadığından ve bu İmpa.~, Uslü pekta dahil 
şehir, hi;; bir suretle bir as.lcet1 he- devletlerle :Japonv. arasında 
def teşkil etmediğinden, t~Ya:' ~-
tayrarecilerlnin hucumlan. bıç .b~r gittikçe ı.a.ınimileşen münase· 
tehlike his...-aetmeden. yalnız sıvil betlerin böyle doetaııe bir seyir 
hal' a müteveccih bulunmaktadır. takip etmesinden dolayı ~t 

Noe! günü Lefkad adası da bom. memnuniyetini iı:haı- etı:n~ir. 
bardıman edilmiştir. Burada. hasar İmparator, diyet mecl~ aza.-
ve zayiat yoktur. smı, vaziyetin ciddiyetini dai-

ma hatırlayarak hareket e.t.me
HIMARAY A NASIL G1R1LDI? ğe ve adi büt~ ilo fevkal!de 
Atına, %8 (A..A.J _ .&.tına ajansı .a.slrerl bU.~e ha.kkmdaki müza.-

blldlrtyor: ker.alerde bu vuiyete göre ka -
Gırt Elen alıall taratnıdan m~ rarlar alınağ?\. davet et.ıııiştir. 

bulıman Hlma.ra ve bu kaa.ba7& mer- itm.para tor, m~ise tevdi edi· 
'lmt ıa köy, kurtuıuıunu kutlamakta· lecek diğer kanunların ın.üza
dır. keresinde cfo aynı ruhla hare-

Hlmara7& Uk olarak pazar eabehı ket etIJı.ek su.r,ctirle diyet Aza· 
Yunan jandarmıw girmift.!.r. Wmar&· sının, dev)et 1~erinln sevk ve 
ıı kahraman mUteveıta Spiroı:nmıoswı idaresinde kendisiyle kry:metli 
yeğeni asteğmen P1ro.s Spiromilllos ı bir işbirliği ya.pmIJ olaca,klarını 
kumandasında 2~ k!ıWk bl.: kıta, ilave etmiştir. 
ya~mur altmda evvelfı. Spilla limanı· ı------------

ııa s~~ ve oradan d& ttaıyanlarm Bardı·ga da 
tahliye etm~ bulunduklan Hinuı.raya 
çıkml§tır. Bu kıta ile b1rllkte Hlmara 
kahramanmxn ihtiyar kardQI Mllt.1&· 
des ile Hi.marıı.lı gönUllO Zetoe da bu· 
lunıne.kta idi. Hlmara .halkr. g6:t1ert 
ya:larla dolu olarak, kendilerlnl kur 
tarmayn selenlerl kuıııamq ve hep 
birlikte klllBeye gidilerek ;istilııut&D 
dolııyı dua cdllmı,tir. 

Hfm!lra, bir harabe manzaram uzet 
mektedir. ÇllnkU İtalyanlar, kuabayı 
yağma etmişler ve geri götüremedik· 
lerl her ~eyi to.hr! eylemi§lerdlr. HI· 
mnralılar l<admiu n ~uklar, f1mdi 
kurtu1111 ordusuna yardım etmektedir 
ter. 
Himanıya giden yof'.Ar, ltalyaa ~lü· 

}erile doludur. Yollıırda, Uç tıı'kayı 

techlze ktıfi her ttırıu barp malzemest 
n.rdır. İtalyanlar rlcaUerlııde, <yaralı 
tarını terketmt§lerdlr. Bir Yunan eri, 
b1r yaralı ltnlyan 11Ubaymı bularak 
luırtarm:o, ltalyaıı 11Ubayı minnettar· 
'bğmı göstermek 1lzere Yunanlı ere 
imı.alı fotoğra!t;tı ıvermlştir. 

• • • 
Atina, 25 ( A.A.) - Noel gtinü 

Korfu'nun bombardıman edilmesi 
bütün memlekette tz.kbfü edilmiş 
\"C nefret uyandımuı;tJ:r. Korfu'da 
hiç b!.r inihkfun ve hlç bir askeri 
hedef olmadığı :ve bu baknndan 
düşman tayyareleri için bir tehlike 
teı;!dl etmediği herkesçe malCım
ciur. 

Atino, 26 ( A.A.) - Rö}1e:r: 
Yunanistandaki lngiliz hava 

ku~tl~i kumandanı, Noel mü.. 
nasebetiyle Yunan ordusu başku. 
mandam General Papagos'a ~
daki telgrafı göndemıi~tir: 

Gerek kendi namıma, gerek ku. 
mandan altındaki kuwetler namı
na, size ve emriniz altında bulUlla.L"l 
subay ve erlt.rc, müşterek mücade. 
iemizin nihai zaferle neticel~i 
için, en iyi temennilerimi. bildir. 
eneği bir vazife telakki edıyorwn. 

Atina, 26 ( A.A.) - lngiliz tay
yarecileri Korlu üzerinde çok al
çaktan uçarak Noel baba şeklinde 
hediyeler atmışlardır. 

(Ba~ tarafı 1 incide) 
(".orada cephane deposuna 

bom.balar e.trlml§tJT. Pepo infi
lfı.k ,etmi§tir. Burada muhtelif 
binalarda yat~ar sıkmt§trr. 
Hasar mühimair. Birçok keı;;if 
u;Uf'1ar.ı muva.f!akıyetlo netice
lendi. Hiç bir tazyare ve pilot 
kaybedH,ıheıni.§t1r. 

• • • 
KaMre, !~ ( A.A.) - Resmt 

te1l"ğ: 

Tfal:>l~arpta vaziyette piç 
bir de~iklik ~roktur. 

Sudan hududunda keşj.f mUf
rezelerhnizden biri Ka.ssalanm 
ııarh-ma muvaffakrr.etıı bir akın 
yaparak dlimıa.na zayiat ver
dinni.ş ve dönerken beraberin -
de bir esirle muhtelif malzeme 
gefü·mi§tir. 

Sair cephelerde kavda defer 
mühim bir hareket oİma.nıı$-rr. 

İtalyan tebHğl 

Bmna, 26 CA.A.) - 203 numa
ralı resmt tebliğ: 
Tnı:bJ~ 'hudut '!Jl?Jltabsm

da Bardie etvarmda d~ 1-
deıtli to?GU faaliyeti olmu.ştw-. Xop
çumuz da. ~e ~bele et
ını.i?itfr. Çfilıi~ bir ;ka.r,n.k·ohımU?.a 
k&r§t yapılan hUcum pUskü.rtfil. 
:nıncttır. 

24-25 gecem ilerl htr d~m:)Jl Us
sft. k~if blr hava bombardnruımna 
tabi tuUmU§tur. Bir harp gemisine 
'iM.bet ve.ki oL"tlu~ur. 

Cooubt Tnı.bln.~:mrta. da. motörin 
nakliye vasrta parkları mUe:!cir bir 
bir ırurote :tıoınba:rd.rınan edllmL, -
tir. 

Yunan ceplY...stnde muhtelif :ve 
b!r mi.kbl:r esir aldık. 
BomhWmıım ta~lerinde:ı 

mllreldtep bı.u f'ılolnr:mı% cereymı 
etmekte olan harek!tm inkişnfty. 
le alaka.dar dll,.qyna,n deniz üalerine 
ve liman te.~isatma isabetler kay
d~erdir. 

201 numaralı tebliğde bildirilen 
Avlonyaya tevcih edilen diŞrıan a
blll emıasmda -deniz Uı.yya.re dafi 
bata.ryalarnnı:z bir düşman tayyar 
resi dilşünnlişyerdir. 

İngiltere 
sahillerinde mu
hat aza kuvvetleri 

arttırılmıştı 
Londra, f6 (A.A.) - ~ 

Associationun muhabiri İngiliz 
&hillerinde bir yerden bildiri • 
yor: 

Noel esnasında tngiliz sahil· 
lerindeki muha!ar.a kuvvetleri 
bir misli a.rttrrilml§tır. Buna. 
sebep Manş denizindeld 'hava 
§artları olmu§tur. 

Bu şart.lu bir istfll teşebbü
sü için mükemmel olarak tav· 
eif edilmekte idi. Filhakika de
niz ga~et sakin bulunuyor ve 
bUtün Yan§ denizini bir ıls ta
bakası kaplıyordu. 

İngfli% oroularmm mUmtu 
kuvvetleri mitralyöz ve diğer o
tomoatik ellAhla.rla plA.jlarda 
dolaşn!§lar ve sahil yollarında. 
seyrllsef eri çok Şiddetli bir ne
zaret altında bulundurmuşlar
dır. 

Şangha1Jda 

Amerikahlarla 
İtalyanlar döğUştU 

Her iki taraftan 
yaralı var 

Şangha:y, 26 ( .A.A.) - ~g 
bay ent:ernasyonal mınta.kasm
daki mUsellili' kuvvetler arasın
da aylard&nberi görülmedik de
recede §iddetll bir kavga olın~ 
ve bunun neticesinde dokuz A -
merlkalı bahri»' askeri ile üç 
Amerikalı denizci hastaneye 
kal~Y§t;C'. 
Xa.~, n~ aabahı erkend~ 

bir m~J;mnede ~ış ıve 100 
kadar ~yan ve Amerikalı bir 
birine gir.n'li~tir. !tafya.nlardan 
ne kadar ymlı -Olduğu bilinmi
yorsa. d3. ~ddit t~Jyanm 
y;ı.ı alandııh za.pnedili~ar. 

Kavga herha~ bir ma.sJy.a 
oturmamak vüzanae -sıkmış 
ve inzibat memuria.n gelinceye 
kadar devam etmiştir. 

Şimdiye kadar remı! hi~ir 
tebliğ ne~:-edilmem~ de alı
nan ~zı baberlt>r.e göre dostça 
do~tça. Jıalledilmi,Ştir. 

Binaenaleyh, bu h!disenin 
ba.~knt!B. vahim .neticeler doğur
ması melhuz değildir. 

Amerikadaki 
Belçikalılar silah altına 

çağırıldı 
Nevyork, U ( A..A.) - Belçika 

ba5J<onsolosu, 19 dan 25 ya~ma 
kadar olan büfün Belçikalıları fil. 
ifilı -altına çağ?rmr5tır. Bu hususta 
peşredilen tebıiğde de:ııliyor ki~ 

lılgiljzlerin ve müttefikterinin 
yanında harbetmek üzere !ngilt.e.. 
rede bir BeJ.~ka ordusu teşkil .edil
mektedir. Alınan işgali altında bu. 
hınmu an topraklardaki Bel&ikAlı
lar lbu kanunun hükm.iin? tabi olup 
en yakın Belçika konso:o:.ıuğu ile 
teoma..~ ~elıneleri lftnmdır. 

Amerikada 
Bazı huausi müesseseler 

Hükiimet kontrolü 
altına alınaak 

\VQngto?t, 26 .(:t1.A.) - J4ı.vas! 
.Kongre ma.hfilerlnde, kB.nunusan.i 
içtima devresi bidaye.tlııde Ruz. 
•eltin konxreden, milnakaliit hat
ları, elelıtı:1k fa.'lni.kalırr gibi bızr 
unıumi menafie Mdlın husust te
şekkilllerin hUkfunet kontro1U ııl
tma ~ulıruı.smı ~temcst bcld n· 
mektedir, Nevyorkta bir Fransız 

resim sergisi açılıyor 
Nevyork, 26 (A.AJ - Havas: 
'N'evyorkta "Metropolitain :rvıu-

Şarkı Afr.iknd:ı.. Sudan cep,h~- İngiliz kadınları gemi 
re keşlf ve havn fa.a.liyetlert ol -
m\l!itur, DUşman askerl bmplıı.n inşasına ba§ladılar 

reum.. de 28 lkincikfuıundan 23 
Marta kadar devam etmek üzere, 
19 uncu nsra ait .bir Fransız resim 
sergisi açılacaktır. Bu sergide geçen 
asrın t>n mıŞıur üstadlannın brp.. 
larından çıkmış yüz kadar tab:o 
teşhir edilecektir. Bu şaheserler. 
Fransa meydan muharebesind~n 
bir müddet cvvcl Arr.eriknya gön.. 
derilmiştir. 

Mezk1lr tablolar, daha önce, 
Buenos Aircsde ve Rio de Jaı:eİJ"o. 
da ~ir edilmiştir. Tabloların ço. 
ğu, evvelce, Paristc; Luvr ıni1Jefiln.. 
de buJunmakta idi ., 

ve :vtırilytiş halinde aü~n kolla.- Londra, 26 ( A.AJ - Kcndı1e. 
n mitrnıy6z tcsine tutulmuş ve ri~ mahsus husu$! bir formayı ta
bomb:ı.rdırnan cdU~tir. Tayyare - ~ıyan kadınlarc!an müteşekkil bir 
terimizden bir idönmcmlşt.tr. küçük ordı1 imdi, cenup sahille-

20,21 Kanwıuevvelde "Semen. rinde bir şe'ı"rde lngiltere için ge.. 
te., denizaltısı. merkezi Akdeniroe mi inşa etrn~e m~uldürler. Bu 
dü~man deniz koluna hücum ede. kadınlan kull~man firma çok sert 
rek hafif bir kruvazöre ile" torpil ufak bir gemi tipi in~a etmektedir. 
atmış \"e bilahara yapılan bir ke- Bu firma 16 i1e 30 yaş arasındaki 
§İf uçuşunda bu kru.,·az&ün. battı. kadınlara iki ay kurs gösterdikten 
ğı anlaşıilmı~tır. sonra bu in~atta l:ullanmaktadır. 

•'}.1ooenigo .. deniıaıttsı da At- Amelenin ia~ \"e ibatesi temin e
Jantikte iki büy;ük dü~ 'Vapuru. I dildikten ba~ka her bir.ine oep harç 
nu top ateşine tutmuş ve bir üçün.. ı ltiı olarak günde 12 bucuk §ilin 
eti vaµuru t«PUlemişttr. verilmekt~ir. 

Noelde hav~ Oç~;.~ra ü: Lafontenin tilkisi 
muharebelerı Mısır kab·nesi latince ilahi 
Fena hava şartları Mimat aldı dinlemek istiyor 
yüzünden olmamışl ~ m&daJaa 
Alrrıı•nva ile "Mütare- hazırl4klannın 
k~:J;;beri Londrada ilerlediğini aöylüyor 

tekzip edildi Kaldre, !8 (A.A., - M.-ır me· 
l..otıdra, !6 (.A..A.) - ııayter baan meclfııd, 11.ç g\ln. c!evam eden 

aja.nsmm bav.aaltk mııbahfrl JtzJI .=Uakerelsden tı0nra tıUkf1· 
bildiriyor: c .. . .met.in lıarld alyuetinl 68 muhali~ 

Noelde hava muha.rebelertııhı fe k:uGı 122 reyle taavip etıajıtir. 
ceıeyaıı etmeımeşiııdo ~ .,rt Batl'l!!kl1 Sım ~ =Br.akere 
Ja.rmm fena alınası da Amil ol - ıoıu.cda sl5yleclilf nutukta. blJhu. 

,,....,,,. - demitö! \1: 

J - .AJman,a u. ,___ ... 
.... ld ~ .k1ı eWdlr. ..,..... 
Jİnglltere Ue flblrllt( ~ 
İQll#teb 7fdı» ~ ~ 
'1.Jeeekib. 

D - ~ya Ot ılt1*tlil -.. 
mıek Jı:ln: A''l"U.p&DD) lııldld ._. 
tt olmakilın en.rtr •r a o '&. 
h&tlterema ~,... AJ. 
IDMJU.111 Jtüfmanll aMI .... 
Hdk. 

ın"9 .. ~· 
1nsriliz ve A iman ha.va aJmı • İIJgWz serinden ma :tehlib m - Alwıa 1ılr ....... _. 

ıarm':ıı d~ olınaamtn, hı- Paıdi u,,ortqım11 olmakla beraber leketldir. F1'Ul9a aıUk Jbınıtiı'• 
giJtere ile JJmaıty& anamda. milda.faa. bam'lı:k.larmm& devam e- fll&la MD&Jİ mem'ekC' c>riwP.. 
resmt veya huausf bir anlnfm&- tliyorus. ~ blrid ll,YYeti, dır. roprap. •...:W ..etm ••·· Al
nın mevcudiyetinden ileri geldi- İngUiz - Km~ Jtf:ifakma ıve m~- ınaaya De uııa,,..ee• N.yle ,...... 

gıw • h-M,~daki ~ burada )eketiıı mÜdafaAetna ilıtiıı&t el:md,.- mal bil" ıl:JDDMebef.e d&Jmqr. 
k"t1hlr~urette t.ekzip edilmek tedir. lı4ı5'l' Jııgiltere ile "akdet@ 1\' - Almanya lılr kun~. 
tedir. Bugün, Londrada. bu muahededen doğan ibütUn .ta.ah- Fabt naty~ Fnma, ~Ja w. 
mev-ı.u hakkuıda. §11 tefsirler htitıerini dürUst bir tarzda TuiıMa rer ~ e I.&bı m~. 
yapılmaktadır: ge~edir. 'BmıJıı.r araeııuJa ,apdacak dbd 

Maı:ı.o 1.izeriııde !hava oldukça. N çe kUIWrel bb1!k nlha,J"et 91~ 
fena ~iştir. Noel a.rifeıııin- evyork beledı·ye htr maldyet ae ata'blU.r. 1~ 
denberi alçakta. dola§a.n keBi! gallbiyetı ma1arııM1a bu tDdr n.. 
bulutlar görftmnektedir. reı·sı·nı·n nutku .· .... t~ tebJlkelt olablllrdl. J".W Bu bulutlar -elin .dağılmamış· 'btWln Utlnler e.rasında Eıı ~ 
trr. Geceleri eon derece kiran- ve~ Jmvvetn JbJe Franaa w.rcbl' 
ltk olmakta \l'e •Y l§Jğl hiç p 1; edhit programım denllebtU.r. Bu IAttıı ~ • 
rlllmemclrtedir. reddedece~z kadar ktıdro~ c!fi~~ o!duiııla 

Noel ta~ harbi idaN •· deUidlr. J,sfonten'hı tQkbıt ~ 
edenler ilieri.nde :hi~ bir mırett.e ~m. 28 (4..4..) _ lf= dan bu defa lltlnee bil' !JA!ıl oıar-
müessir olmadığı ,ınli.te 1eesmda. belediye reisi La Ouardl.a, Broklynde m&Sllll ~yebDlr. 'Belld da l"ran• 
-bulunma.lc. ftipılıesiz ki, hatalı bh' ıııutulı ~~ ._ esetıınle de· sız sai cenahı blJh•sea ınall ~ 
bir görUetilr. Fa.kat ben fil .fi. m1§t# ki: beplerfe bp fikre tarattarlJk ,gı»
,kirdey@.: Uer hava müsa.it ol· Aınerikalılar, cebrü fl.ddet h&reket· tercbiUrler. 'F'ramamn esWmbed 

sayıh,. mut.a.d hava faaliyeti.ne lertnden k&tlrg ~~Ml:r. Tedhiıı ~~'::rr~a:~!~=; 
mutlaka şahit oluniuk. Meınaa- propa.p.ndumı reddede<:egiz. Y8§8.lna glbı, İspanYI} gibi kafolik memle
iih bu fasılaYJ gerek 1.Ag\lwe - t:a.rmam ve ~ bütUn ketlerde t~eme$11mkA.ıum etıte etı
rin ve gerek8e Alnım U!Yl'a~ baDr•• u1z bUd1ti b1ln:lyeij m.Udtı.• mek hfllilıll'p Fransa~ & ~ 
cilerinin ,.memnuniyetle .kargıla- f&&J'& .umı1t:Qlf bl&l1UW;ııoruL Tuyik bir nftfoz tedn edecek §eldlde ta.
dıklvma .fVphe yo:ktur. altmda bulwıaa btltoa ~er mllletl9'" sa\-vur edfü,1Jillr, Falıat J:ıs,rabeler 

Bilhassa bombardıman tay- ria 419 tnı Mın&J1""'!a IAi1la6t etmele- haHne ~en 'bir btollk ~ 
yareleri mürettebatı', ~erl va· mı. 4181IJaC&tu- §tmdf. ml1MMıeJeı1· müstakbele ıdt t:ass\-vmılan fr 
zifeleri.n.i muv.akkakn unutan.k mıa .DLQ4afaap. tama.men .bam bu· haklmk t-..dfnccye 'ka.t'lar heJde tta
bir sulh Ye süldlıı am YY84!k· ltlDllfOru&. ÖJJl!mOllWd ba.tt.tlar n ha 11e dbl fellketlere maraz~ 
larında.n dolayJ herhalde menı • aylar zar!mda, hattl bir ver-. :iki ..- labiJecıeğint de hesaba btmak IA
nu~durJar. F)Jlıakika bu halin. ı:ı. .mra. Mler ~mü Jnecburjyettn· ımıdtr. 
onlar !çlıı psikolojik hir ehem· de .ke.W:~ htc; kimM katı .uret· tık tehlike Fransanm Alman,.. 
ıniyeti ;v:ardır. te ao5yllyaaa. ~.~hakkı ile beralleree hı.gBtettWn ~ 

26 ikinci~. anm Juı.- biZl.m .d~... ç6mıasıdır. 
marasında Ya.pt.Jğı he)"llllltta ı ...... ~~..,.,,-~~~ ....... ~--~"" lnP}tereye ~ Fransa{))· 
B. Ç<>rçij., ..noelde ~as&mfltm 8 k d h • ma.nrıuını ~ ile galebe ~ 
tatili .hlJfusun1a yıprl~leeek u a ın angı ldJse dünyada rald~ blma,. 
her türlü teklif.in trynllıs bük~ ' l<arar vermi) olan .Alman~ t~ 
meti tarafından f'edde.dilAIWYJ..,i 1. d ..1. ,, Fra.n'WUD vo µtin bfrlll,tnln bir 
tllÖ)'lem~- ~T" lb '1\& lftw r ·! IDal1aSI ~oktur. Derhal ~ e-

Hitleı ~ ~ birdı;ıı~ gijn • .....,. ·r~ 'tt.ml.ft 1 indde) dllmeğe mahkfımdar. Mıığlft,P 0110'-

evvel ,şunları sö_,ylediğj bildiri}· M.k'kbı dük.kln doluu, bir ls.1'88. E'r.ınsanm bir Jıarpt.e Ud ke-
me'ktedir: ""111' re mağlqp olması asırlar.ca tellft 
"ln~ ta~leri a~ğı türlü beğenemes. Nihayet tam edlleml;recek mtm bir feB.kct ola.

takdirde.. bizim t.&yy~leriınis beğenrn alır'ken ~r. Bazı ca?rtır. 
clıt ıwelde ll'1fiıye.caktır.,, da ala.ınıyacağı kadar pahalı ~~l Pctenın bn noktala.r et. 

Mama.efih bu ıhaıber ~ye şeyleri almaya kalkar, (Tuhaf rafmila sok dU§iinm.,ğe mecbor ol· 
kadar teyjt ed:ilm~ir. bir §CY) dir.,, duğu n tihakkaktır. 

---co Bay Hikm.~ füairiıı anlat- SADRİ ERTEM 
tığı 4ltı kadm, han,gi bdmrlrr? 

Hindiçinide 
Fransız batarya
ları susturuldu 
B~ 26 CA.A.> - Sianı 

ha3kııman0sbğt tebliği: 
Salı gUnü Fransız: topçwru hudut 

.hudut !1§lrı aW§ ~mmtır. Topç;ı· 
lat'!InlZ §i~et i mukabele etmişler 
ve muhtelif tam i-;abetler 'ka.ydet
mjjler ve Fransız bat.~·yala.rıııı 
sustun:nuş1arclır. 
To~o, {A.A.) - Backokdaıı a· 

iman bir Ja;>on telgr3!ma göre, Tay
.. d ıCSJ;.'Uın) ba,peldli T.ayland ,. 

.Frnnma Emil~ ulll.§mPlıtı hak 
Jc.mda. qağıda ki beyanatta bulunmuı1· 
tur. 

•• - Tayland, Hindlçlııl hududunda· 
ki vaziyetin y~tden vehamet kesbet· 
meelnl ıstcm.emektedtr. Tayland, an· 
çekmerııe, o zaır.an kendi krt:al::rmı 

çekerlerse, o saman lkenctls11atalarım 
çekecektir. Frana ile dlplomatik 
müzakereler bir Ç1\mıaza nnn~tır. 
lbtltd.!m istlkblll4e alace.ğl ,ekU Fra.n 
ııanm va:ıtyetlne b(ı.ğlıdır. Fakat Tay
land, en fena §Ikka dahi tamamile ha· 
zırtıı.nırn, tıulunnıaktndır.,, 

Mançukonun nüfusu 
43 milyon 

To:~yo, ıu < A.ı\.) - H.s!Dkingden 
g~~n te~rinleıtveıd• l'apılan umumt 
ııeı;lm neticelen h:ılı:landıı. atman ilk 
babmere göre, l.!ıuıçukanUA ~mum! 
nurusn 4S.2::4.000 IJı:ıı.dar tahmin edil 
mektedlr. 

Fransada şiddetli 
soiuklar 

Clmnoııt. • B'~d 2S o(A.4.., -
ll'raıı.aad&, b!İb&tlıa meıitu cıırıtak&· 
mnd& flddetll ııotuklar htikllıa .ormek 
tedlr. IC.ar ta.beltuı çok kalmdır •• Va· 
dllerde öğle Ozert atınn altmda. e.ldz 
dtl'tıce iı..aydedllnıift1r. lltUmi umumi· 
yetıe mutedil olan Tuloı:ıe& aofuk, m· 
tırm altmda 12 dereceye kadar ınmı, 
va öğle t.turl ııarlaK gUnete rr.ım«ı 
hararet ancak •If.tnlı alt:ıada ~ u· 
dar '11k8flmlftlı'. 

Bu ~ ılira ~ telakki 
etmek1e bera.ber, yine lça~ 
~aktan kendimi .elıımadnn. 

Her halde, llDlumiyetle ka· 
dm, JXme garahetlerie dün~ 
y& gelmiş de~r. l{adm ptj
kolojisi bir Soic ·noktalarda er -
.keklerden aynJ.lnsa. da bu e.y
nlrk, u .. rıdisi.ni bı;yie lüzumsuz 
şnnanklıklara sürükleyecclc. 
manasız mr 'ftl8h1Uk haline g-c
tirecck vasıflar olmasa g~rek ... 
Dünyanın her yerinde, her 

devrinde bir türlü kadın değil, 
türtü türltt kadın vardır: Akıl
ır, budala, entallektüel, cahil, 
ciddi, şonarık, kararlı, karnr
sız, iyi teroiye a!m13. geliştgil • 
re! yetişmiş, .çalı§kan, t\ı.feylt... 

ilçinde btilunduğu içtimai 
ş&.rt18;1', ıya.şadığı muhitte, ka· 
nmda sürüklediği atavik zaru • 
retlere göre, her .kaıdııı bu hal
lerden biriyle, ha.&r da bir ka
çiyls VB.Siflanır. Bunwı içjııdir, 
ki etra.frmDda - tıpkı e!'kek
ler gibi -;- zeki, budala, bilgiji, 
bilgjaiı'., ciddt, §Jmarık, kararlı, 
kararsız, çalışkan, tüf eyli ka.
dmlar vardır. 

Belki, kadmnı kafası; bura -
!e haline 1coy(i~u.ı bir din 
şekli a ltmda. çok defa. da erke
ğin hod~lı~, kısko.nçltğr, in
hisare1lığı ~den; biraz da. -
ha. 'geri kalmış; 'Ve bn hal, ka
dını şmıarrk, kararsız, he~Yl 
ericedrten beldiyen, Vaktin, pa
razı.m .kıymetbıl 6l~n btr 
(ttmf §ey!) !ıa1iııa retirm.işttr. 

Yeni hayat şartlanna. pek 
~abuk uyan, tahsilli, ,göcgillü, 
h&YJ.ı ~ keudiliııln 
da hlsıııS buluımıanuı gurunı -
nu .anlamJG olan bıı.gi.i:Dkü im· 
dm, Bay MlliıiriD. yaratıtığt 
~ )carşlsmda -:kaıdi ini 
tannuas uıırrım.. 

Bu (T!Aıaf teYH ler günden 
giino ~ !:1.lma.kta; 
yerlerini mağrur_. oiQdl, ölçüJU. 
faydalı kadına bır.akma.ktadır. 

Ele narh kondu 
(B<ı§ t.aT•f& 1 i7teide) 

makta idi. Belediye. halkın cim 
farhna .aldanarak fazla para :ver
ın.:mesini temin için, ~ bu 
damgaların pelt .sık \'Ulıilmasmı 
tensip etmi§tir. Keza, memahada 
ke&i \"e ~~ kesildiği halde bun. 
liarın }µ!,: bU' ~P dülclWımda .. 
~imdiye kadar ~~ sWldığı ıQ.. 
rülmemi.§tjr. Bu ha}'\•anlann bot 
yere h~{:ı!UU'Uadığı .kabul edilirse, 
harı kasa_plann, bu cins ha}'Wao
ları da halita sürdillderi a.nla~. 

Bilhassa narh konduktan 50nra 
ballan, alacağı etin cinsini sorup 
ar~tmnası kendi m~ti ilctiıa.. 
smdan oldu~ ileri 'Siirülrnektedir. 
Bur.::ian oonra. komisron r.anlı a 
fiyatlerini celep}erden de,:til. hay. 
van borsasından sorarü narhı de. 
li~~tir. 

Dün, bütün bsap!arda etin as. 
garl on ~ ıucına satı!mnsı i,cin 
sıkı ~birler alınmıştır. Birplk 
kasap!arm. bir gün e\<"\'Clldne na
.zanı.n azami on beş kuruş ucoz.a et ~~ 
satbklan g6rülmü~. 

Oiğer taraftan müralmbe büro
su memurları, fı~·at mürakabe !t(). 
misyonunun kabul ettiti fiyatlerin 
tatbik edilip edilmedi~ni kontrol 
ıiçin piyasadaki tef t§leme dcvmn 
ı•tmektedirler. 

Dün, ilk defa olarak, J1da mad.. 
deleri üzerinde komisyon kararta.. 
fIIl9 aylan olarak 1bar4et eden 
beş ki~ USküdar asliye ceza mah
kemesındc muhakeme edilmişler- .., 
<tir. Bunlar, Kadiki>yünde Moda 
caddesinde lliya Todorl, Kadıköy • ~ 
Bahariye c.addesinde lliy:ı Çuhllya 
ile Petro oğlu K~, Yel~ 
nindc Foti Canya dır. • 25 er lin 
ağır para cezasına m.ahldl.ın edllen 
mulıtekirlere, suçlan tekcrrlir et-
tiği takdirde sürğün cezwna çarp. 
tınlac3kla.rı bildin1~tir. 

Bundan ~i<a bugün ayni mah
keme<Ie 7, bu ayın 30 unda da 13 
kişi ihtikAr ~_ile muhakeme e. 
dileceklerdir.ı 
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AMERiKADA Uşakta csker ailelerine yardım 
Yazan: lc:;,kender F. Sertelh 

-29- Cephede bulunan bır as!<erin 
Berediy~ reis;ne mektubu Araba bin miifkülitla dön· 

dü. 
Yusuf kendi kendine gülü· 

yordu: 
- Allah kısmet ederse, me • 

nejerin evine ~a vanrı.ı. 
d ,;;.;ı ., 

e19u mı. 

- Akşama vardığımız birşey 
değil.. Öğle yemeğini nerede yi
yeceğiz? Onu düşünüyorum. 

- Vay! Sen de mi benim gibi 
mideni düşünmeğe başladm 1 

- Ne yapalım? Böyle günl~ 
de insan N evyorkta a.ç kala.hı • 
lir. Ben, bundan önce Nevyor -
ka bir daha gelmiştim. O zam8:n 
da. bir bayrama rastlamıştı. Hıç 
bir lokantada yemek bulama
dım. Bir pansiyonda. oturuyor -
dunı. Pansiyon sahibi bana ek -
tnek yerine patates haşladı' da 
tuza batırarak yedim. Fakat o. 
b:.iyUk bir bayramdı. Bugünkü 
yalnız sabahleyin kilise dua.sın· 
dan ibarettir. . 

- Bu koskoca memleketin 
halkı bu sa balı kiliselere mi 
gitti? O halde bu şehirde bin -
lerce kilise olmak gerek. 

- Yok camm. Bura halkının 
bUyük bir kıs.mı protestandır. 
Bir kısmı da hemen hemen ki
lisenin kapısını bile bilmiyen 
yarı dinsiz kimselerdir. Bu se -
heple kiliselere herkes gitmez 
ama, yine halkm yüzde onu ~t 
miş olsa, bir milyon insan kilı· 
seye gitmiş demektir. İşte şim
di kilise dönüşüdür. Kalabahğm 
se~·e'1i budur. 

Araba. tercümanın tarif etti
ği voldan gidiyordu. 

Yusuf: 
- Hele şu saatine bir bak 

bakalım! Çok konuştuk. 
Dedi. Tercüman sa.atine bak -

tı: 

- Onu on beş geçiyor. 
- Otelden çıkalı tam bir sa.· 

at olmuş. HB.18. sokaktayız. 
Tercüman, araıtanm geçtiği 

yollan tanımadığı için, ara.ba.· 
cıya birşey söylemiyordu. Beş 
on d~kil~a daha böylece - şu· 
radan buradan - konuşarak 
gittiler. 

J ir aralık tercümanm sabrı 
tükend1 

.. Arabacıya seslendi: 
- Yola çrkah bir ım.at oldu. 

Hala g-elmedik mi? 
- Porselen fa.brikuı görün

dU. Şu önümüzdeki caddeyi de 
kolayca gecel">ilirsek, on dakika 
sonra, verdiğiniz adrese vara-
cağız. · 

TercUınan Yusufa, arabacı· 
nın dediklerini tercüme etti: 

- On dakika sonra varacak-
mı~ız ... 

Dedi. Arabanın için.de Yusuf 
da sabrrsızlanıyordu • 

Tercüman: 
- Keşke o tarafa giden oto

karlardan birine binseydik. Her 
halde arabadan çabuk giderdik. 

: Diye söylendi. Sonra yine ken 
dı kendine cevap verdi: 

- İyi ama, onlar da yeni i · 
cat şeyler. Sık srk motörlerl 
bozuluyor. Bazan yarım saat· 
lik yolu bir, bir buçuk saatte 
alıyorlar. Yine atlı arabadan §8.ş 
nıamah. . ~ . 

dıiar. Yusufun muşambalı, kal
paklı resimlerini çektiler. 

Yusuf menejerin evine girer
ken, adeta yaönıurdan kaçan 
bir insan çevikliğiyle koşuyor • 
du. 

Mister V alker de bu sahneyi 
peneereden seyrediyor ve neşe
sinden mütemadiyen gülü.yor
du. 

Valker, o güne kadar bu_ de· 
rece kendinden rekJ.Am edilen 
hiçbir pehlivan veya boksöre 
anl!aje olmamı:şt.I. Yusufun gel· 
diği gündenberi henüz gazete -
Jere bir satır bile ilan verme
mişti. Gazeteciler Valkerin pe
şinde koşuyor ve: 

- Ne zaman mfu:ıabaka ya.pı
lae&k? 

- Nerede güreşecekler? 
- Müsabakaya başka kimler 

iştirak edecek ? 
Diye soruyordu. Valker gaı.e

tecilere icap eden malOmatI ve
riyor ve bu yazJlar gazetede bi· 
rinci planda. intişar ediyordu. 
Halbuki. Valker reklam versey 
di, bu derece tımtıraklı yazılrru.t 
olmıyacaktı. 

Yusuf bin milşkUiitla içeriye 
girdi. 

Mister Valker Yusufu k8.I"§I • 

Uşak, !5 (Hı&.!t/.8i muhabiri. 
mizden) - Kas~ma ask?r 
ailelerine yardmı ışı ebemmı
yctli bir surette inki~af etmek
tedir. Asker ailelerine yapılan 
yardmılar halk tarafından se -
vile sevile icra edilmekte, yar -
dnn görenler de milletin büyük 
lt?fkatinden pek memnun bir 
haldedirler. 

U§akm yardım tevziatı ayda 
1300 Uia.Y.I bulmaktadır. Bu 
mikdar asker ailelerine kili 
geldiği gibi mükellefler de bu 
parayı seve seve ve hiç baka.ya 
bırakmayarak vermektedirler. 
Uşak belediyesi bu hususta 

eayanı şUk:ran gayretler göster
mektedir. 

Silih altında bulunan asker 
vatandaşlardan birinin gönder· 
miş olduğu bir mektup vatan· 
daşla.rmuzm milletin yardım 

Ba'ıkesirde 
Yakup köyiinde bir genç 

kendisini döveni 
öldürdü 

Iadı: Balıkesir. (HU8U8i) - Pazar 
_Geçmiş olsun, dostum! de- tesi glinü Ya.kup köyünde bir 

di, sizi çok rahatsız ediyrlar a· katil da.diısesi olmuştur. 
ma .. Ne yapalım? Bu t5aadet de Bir hafta evvel bu köyde bir 
herkese nasip olmaz. Halle, sizi silıuıet dil· tinUnde Beyköylü 18 

k ·or g · "db" ço. sevıy • .. . • yaşlarında Rasim ısının e ır 
?'.'ercüma.n bu sözleri tercüme delikanlı da ha.zır bulunmuştur. 

~tt~. YMuf, patron~ ve n:ene· 1 Bu sırada, Recep isminde biri~i 
3en seli.mlıyarak bır koltuga o- Rasimi kadtnle.ra baktığı i<;ın 
turdu. demir bir çubukla dövmüş ve 
. Tercümı:n, ~ahtaril"eri nf • aralan bu suretle açılmıştır. 

çın geciktıklerını anlattı. Yu- U. t 
18 suf mw'~amba.smı, kalpağını çı- Pa.ı.a.rtesi gUn 52;9. •• sı-

kardı ve biraz sonra hemen rala.nnda Recep, Ra.sıme koy o. 
· d dası önünde ra..stla.ymca evvel • 80tfıs~~ Tomu zaten soyun. ki mesel.e yeniden deşilmiş ve 

muş, rop d&sambrine sanlı ota- Recep yıne elindeki demir çu
rak bekliyordu. ~kla Rasime hUcum . ederek 

V kit k .~ .... tınemek fr1n der- bırça.k defa başına., yUzUne vur-
a a.r"" "' muştur 

hal eg7.eraizlere ~~dılar. Bunu"n U1.erine Rasim yanın-
Valkcr mUtemadtyen mene- da taşıdığı bıça.Jda Recebe sal-

jere şunu söylüyol'du: . dırmış ve bıçağı R.eeebin göğ-
- En kısa yoldan, en mühı~ süne saplamıştır. 

Am!'rikan numara.la~~ öğret Köy oda.sının tam merdive· 
me~e çalışın! Vaktımız yok. ninde cereyan eden bu hadise· 
Halkın hey~anmdan v~kit ge • den sonra, Recep merdivenden 
çirmeden U;ttfade edelım. Mü· . ebitmiş b' ikl defa sendele
sab~ 'ta gilnUnU en yakm bi_r :::kten ~nr~r caruırz bir halde 
zan;a.nda. tesbit etmek mecbun· yere yuvarlanmıştır. 
yetınde:vım. teminat Katil kaçmışsa da bir müd • 

r-.:ıenejer, Valkere . det BOnra yaka1anmı$Ir. 
verıyor: 

- Hiç merak etmeyin! - di
yordu - bir haftaya kadar bi
tirmeğe çalışa.cağmı. 

Yusuf bir aralık tercilmana. 
sordu: 

- Bu.gUn yine ayak oyunları 
Uzerlnde mi talim yapa.cağız? 

- Evet. 
- PekAla. Caıkle. Haninin 

huswıf oyunlan yok mu? 
Tercüman, menejerden aldığı 

maliunatı Yusufa. i.zaıh etti: 
(Devamı oor) 

Bursada et fiyatına 
zam yapıldı 

BurM, (HU8'1AM) - Kasaplar 
etin fiyatına. da zam yapılma • 
BIDJ istemişlerdi. 

Belediye enclimenf kasapla
rın bu mtlr&ea.atlarmı tetkik 
ettinniıs, vardığı :neticeye göre, 
kasaplık koyun etinin beher ki· 
tosuna ~ sığır etine de yüz 
para zam ya.pılmasrna. karar 
verilmiştir. 

ve şef'ka.ti önünde duyduktan 
§eVk ve heyecanı ifade eden bir 
nilmunedir. 

Uşak belediye riyasetine göıı 
derilen mektupta deniyor ki: 

.. Ailemizden aldığımız mek
tupta çoluk ve çocuklarnnızın 
iaşesi temin edilmektedir. Bunu 
duyduğumuz zaman göğüsleri· 
miz kabardı, hudutta beklerken 
gözUmüz arkada değildir. Dev -
letin vereceği emre muntazınz. 
Şimdi düşüncemiz yalnız vatan. 
dır. Onun muhafazası için sar
sılmaz bir imanla çalışmakta -
yız. Var olsun hamiyetli hem
şehrilerimiz.,, 

Asker ailelerine karşı göste
rilen bu ala.kanın husule getir
diği memnuniyet kasabamız 
halkı arasında. g.evki artt!nnı~ 
tır. • • 

Bursada 
Halkevinde güzel bir 

sergi açıldı 
Bursa, - Halkevi salonla· 

rmda gi.ızel bir resim ve fotog
rat sergisi açılmıştır. Sergiyi 
lıalkevinin resim atelyesi şefi 
kıymetli sa.na.tık!r muallim Ke · 
nan h.azır.la.mış, resim ve tab
loları ama.tör gençlerimiz ve 
mekteplilerimiz vermişlerdir. 

Sergiyi C. H. Partisi vilayet 
reisimiz Nurettin Oğilnç açmış 
ve müteakiben da vetlier sergiyi 
gezmişlerdir. 

Sergide çok gi17.el ve cidd~.ı 
15anatkarane taıblolar ve fotog~ 
raflar teşhir edilmiştir. Sergi • 
de 200 den fazla. resim vardL 

Geçen seneki sergilerden da . 
ha kıymetli sanat eserlerini ih
tiva eden bu sergide bllhas.;ıa 
ld - 12 yaşındaki yavruları· 
mızın resim için nasıl yetişti 
rildiklerini gösteren bir seri ko
Jekf'liv,··n da vardı. Bu ·1r davetlilerin daha zi
yade alakalarını celbediyordu. 
Liseli gençler arasında da çok 
muvaffak olanlar vardı. 

---.o --

Bahkes rliler 
Askerlerimize 2000 
parça kışlık hediye 

verdiler 
Ankara, 26 ( A • .A.) - Asker

lerimiı,e yapılan kışlık hediye 
t t 'rruatına ait bugün bize ge
len ha.herler, Balıkesir halkının 
şimdiye kadar vermi$ oldukta -
n yünlü eşyanın 19.587 parça -
ya. vardığını, Trabzon halkının 
de. bugüne kadar Kmla.y mer
keızine 5.250 parça eşya tevdi 
ettiklerini bildirmektedir. 

Krzıltepe kazruıı halkı da. ilk 
parti olmak üzere erlerimize 
130 ç•ft yUn çorap ile 52 çift 

• • 
ıncı 

• 

Parti kongresinin 
dinkti to laatısı 
Parti vilayet kongresi ikinci 

top antısmı dün sa.at 14,30 da 
Parti merkezinde yapmışhr. Top. 
1antıda kaza kong!'elerinden seçi
.en 70 aza, Parti müfettişi lmı.i.r 
Meb'uilu Reşat Muammeroğlu, va.. 

· li ve belediye reisi LUtfi Kırdar, 
uelooiye encümen azaian, vilayet 
ve belediye erk!nı hazır bulun. 
muşlardır. 

Celse açı:ır açılmaz idare heye
tinin iki senelik ıe.aliyet raporu 
lıa:kkmda söz alan Ekrem Tur de. 
miştir ki: 

.. . - Dün bizlere verilen raporu 
baştan nihayetine kadar okudum. 
Muhteviyatını iki kısma. ayırıyo.. 
rum. Birinci kısmı, Cumhuriyet 
Halk Partisinin yarattığı rejimin, 
bugün.1iü dünyanın geçinnekte oL 
duğu buhran içinde kendisine has 
vekar ve temkinle arakta duran 
Türk ı:hilletinln emnıyetle kar;ıla .. 
ya.cağı durumu, güzel bir üslfipla 
ifade eder. Bu yazının her kelime
sini, her satırını okudukça heye. 
canım canlandı. Yazan kaleme 
şükranla bağlandım. Viltlyet idare 
heyetinin de sevkeylediği te)kilatın 
~a iki ser:edenberi gö.;terdiği faa
lıyetle yapılması mümkün olan 
her şeyin iyi başa!'ıldığım görü:ro. 
rum. Bu itibar.a kendilerine teşck .. 
kür ederim. Raporun kongrede 
tcısvip ve kabul buyurulmasıru 
teklif ederim.,, 

Rapor, ittifakla kabul edilmiş, 
idare heyeti ibra olunmuştur. 

Bütçe projesinin kabulü esna· 
sında şunu söyylemek istiyorum 
ki, Partili arkadaşlar, Partiye ver -
mek ürere taahhüt ettikleri aidatı 
muntaza..'tl vermiyorlar. Bu da ka
zaları müşkül mevkide bırakıyor. 
O kadar ki, kaza idare heyetleri za. 
ruri masraflarını bile zamanında 
ödeyemiyorlar. Vilayet idare heye. 
ti halkevlerinin masraflarını öde
mektedir. Bu yardımlar Parti teş. 
kilatına da yapılmalıdrr . ., 

Ayni mevzu etrafında söı alan 
Kartal a.ıe.sın:ian Şerafettin Ozer 
demiştir ki: 

Bir bekçi yaralandı 
Kumkapı be~çilerinden Dur • 

şun dün gece, sokakları dolaşır 
ken meçhul bir şaham hücu
mıma maruz kalmıştır. 

Meçhul adam bıçağı çelmılş 
ve bekçiyi bir ka.<; yerinden ya
raladıktan sonra kaçmıştır. 

Dursun, tedavi altına alın
mı~. me~hul mütt>caviz aranma· 
ğa başlanmıştır. 

Araba nltmda kaltı.n 
çocuk 

Halıcroğlunda oturan Hasan 
Çalışkan admda bir çocuk, dün 
sokakta oynarken Hayrullah 
Demirin idaresindeki arabanın 
altmda. kalmış, yaralanmıştır. 

--~-

Altın Fiyatı 
Altın fiyatı dün de 22,70 ti -

ra idi. 

yün eldiven ve vine bu maksa
da sarf edilmek • U7.ere 350 lira 
teberru eylemişlerdir. 

" _ Kartal kazasına da 60 lira 
kadar bir tahsisat veI ı.mak~. 
Bu o kadar az bir miktardır ki. b~ 
hademe bile tutamıyoruz. Parti 
binasını ci-.a.daki kah\'eciye rıca 
\!derek ıem;zıelivoruz. Nahiye ve 
köyle. imızi teitıŞ ea·w iyoruz. Bu 
ta:ep!cr nazarı itiba:e . a!ıı:atak 
is'af edilmezse, vazife:.rımızı tam 
ola. ak yapm:ımıza irn.1.an yoktur.,, 

13u iki mevzu etra.mda söz a.an 
Pa1 ti reisi Reşat Mimaroğ u: 

•• - lki muhterem zat ayni nok· 
ta üzerinde söz söylediler. Her jJ<l. 
si de aidat mese esine temas ede.. 
rek bu aidatın ödenmediğini söy.e
diler. Aidatını ödcmel{, parti! in 
partiye merbutiyetinin semJo ü.. 
dür. 

Kartal mümessili arkadaşımın 
söyylediği no!~taya da temas. ede
yiın. Haklıdırlar. B~ ~~e ıda:-e 
11eycti bütçesinde ~u ış ıçın faz)a 
tal1sisat vardır. Kaza ara ta~lluk 
eden paraların hep:ıini sarfooece. 
ğim.,, -

Parti başkanının izahatını mu. 
te:ıkip bütçe projesi ittifakla kabul 
edilmiştir. 

1K1NC1 CELSE 

tkinci celse açıldığı ,·akit de, k~
ıa ko.~.elerinde kbı t ejı e .• <li.. 
ıeklerin okunmasına baş anmır 
ur. Halkın en münım ilıtıı aç.a .. ·ı. 
na temas eden bu df eklerın en ~ 
hernmiyetlilenni sırasiyle ) azıyo
ruz. 
Beykoz Kazası: . . , t 

Bir hastahanemn, bır umlll? 
helanın tesisi Beykoıwı sıtma mü.. 
cadelesi mıntakası dahilir.e alın· 
ma~ı bataklıkların kurutulması, 
or~~kulun tevsiC Ar....ı::ioluf ene. in. 
de bir ilk okuiun açııması, c..malı 
suywıun Bey koza getirilmesi, me_y • 
valara arız olan haşarenin ten:ı~ 
lenmesi, bir icra dairesinin tesısı, 
bir halkevi, bir parti binasının ya
pılması. 
Bakırköy Kazası: 

Yeşilköyyde daimi bir _doktorun 
bulunması, y eşilköyde . bır oı ta o. 
kulun açılması, su ihtıyacınm. te.. 
mini, park ve çocuk ~ahçe erı!~1• 
inşası. cami:erin t~'llin, bazı .Fut• 
likterin alınarak koyluye teHI e. 
dilmesi. 
Beyoğfa Kazası: •• .. 

Beyoğlu Kasımpaşa . deresının 
a;ık kısımlarının kap:ı:.:ı . .ı.-:ı •. !de. 
cidiyeköv ınıntakasmın sıvnsıı.~ 
ten tecrlcii, Mecidiyel.öyilnd:! bır 
ilk Galatada bir sanat okulunun 
aç;lması. otobüs servisinin Ka~
paşaya kadar uzaması, Okme)'aa· 
nınm a~ç:andınlma::.ı, . 17m·n;ıt 
tenvirat I~talarınm te:ı)ıdı, bek.. 
çilerin daha sık dolaşma ~m!n .. te
mini Müsevi vatandaşların furk. 
çe k~nuşmalarımn temini. 
Beşiktaş Kazası: . . 

lieşikta, Hayrettin isk~l~sıru.n 
temizlerunesi, süt çocukları ıçın bır 
dispanserin açılması. 
Çatalca Kazası: 

Köylere mektep ve öğretmen te. 
min edilmesi, yol ve mezar.lıklar~ 
ıslah edilmesi, modern m~ınel~r~ 
köylüye verilmesi, orman ışlerının 
ıslahı. 
Eyüp Kazası: . 

ME~'."E.JERIN ATELYESİ Ö· 
NlJ~'t>E YUSUFU BEKL!YEN 

HALK.. 
BUyUk bir servete sahip olan ve 

henüz gilzellğinJ ka.ybetmiyen ce
nubi Amerikalı bir dul kadın için 
en bUyilk eğlence, pek t&bll olarak 
seyahattir, 

~ığı adamı bulmakta gecikmedi, 
Adam da, benı\l:ıı gUllelliğt zail oı
maım.ış bir kadma arkada.şirk yapa
cak kadar yakı§lkh idi; uzun boy· 
lu, ince )'apı1ı ve giyinmesini pedt 
iyi bill'rdi. Aynı zamanda gayet 
ciddi idi. Konuştuğu zaman, sesi~ 
n1n ahengine hiç bir kadının ta· 
hammiil etm~ine imkan ve ihti
mal yoktu. 

Çeviren : Cevat Tevfik ENSON 

Gece ,-e gündüz bır d~ktorun_hu
lw:ımasını temin, dogwn evı ve 
ha~tahanesinin kurulma.sı, Topçu. 
tarda bir ilk okulun aç! ması, 0~ 
bWlerde talebeye tenzılatm tem!
ni, Rami yoluntlJ'! yapılması, __ Alı. 
bev köprüsünün ınşası, otobus a
detlerinin arttmlma~ı. ekmek kon.. 
trolünün tak\'iye edilmesi. 

Nihayet saat on bire yirmi 
dakika kalarak, menejerin atel
~es!ne varmışlardı. Arabadan 
ındıkleri zaman, sokak kapısı 
önünde müthi§ bir kala;bahk 
\Tardı. · 

Yusuf: 
- Burada da kilise mi var? 
Diye sorarken, tercüman işin 

farkına vardı. Etrafta biriken 
haliç ara.sın.da bir çok gazeted
ler, ~lleritıdeki fotograf maki• 
nelerıni Yuaufa çevirmişler re
sim çekmeğe başlamışlardı.' 

Yusuf hiddetlendi: 
- Bura.da da mı bunlar? Of, 

usandım !'111 gazetecilerden. 
Diye söylenerek hızlı hızlı 

yürüyordu. 
Halk arasmda İngilizce: 
- Yaşasın Türk pehlivanı .. 
Diye bağrışanlar pe!\: çoktu. 
TercUma.n, kalabahibn sebe-

bini anlaYmca. geniş bir nefes 
aidı: 

- Gazeteciler bugün senin 
burada ~rsiz yapacağmı ha· 
b .. .,. almışlar. 

Direrek Yusu!a izahat verdi. 
\~ 1-"f O •·•Hn r--·'·"-'ra bir kı -
~~t t!e C?elnııŞtı buraya. G,, ~,, -
teciler bu fuw.tı d& kaçırma· 

Gavet saf bir kadm olan Madam 
Jozetina Detrabaklls bir müddet
tenberi Parlste yaşamakta idi. Bu 
hikaye Amerikalı kadmm ne de· 
recede• sat kalpli olduğunu göMe
recektir. 

Yalnrz evvelemirde Madam Jo.. 
zefiııa.n~ gayet nadide bir inci 
gerdanlığa malik olduğunu sayte
mek ica.p eder. Amerikalı ks.dm, 
Pa.riste-ki d06t1armm .sözlerini din
lem.iyerek gerdanlığı boynundan 
katiyen eksile etmer.di. 

İncilerine adeta Aşıktı. Bu kıy
metli inci dizisini banka kasala.mı
da sakla.mağı kP.tiy&n akıl ve ha
yalinden g~irmeım.,t!. Madam 
Detrabaklia'Un bu hali diğer kadın· 
lan kıskançlıktan ldeta çıldrrtı • 
yordu; çUnkU, onlar, gerdanlıkl&· 
rnn kasalarda hrfzederek kopya -
larnıt ıa.,ıyorla.rdı. 

Böyle naclir bir met dizisi her ne 
kadar göz alıcı bir manzara ane· 
derse etsin, daim.! surette taşm
rrwıı lbrm. gelen bir ~ deifl&. 
Mal!\m ya.. Kadml&r arada sırada 
'l.Şk hs.stalı~ına tutulurlar .• 

••• 
.Alaeriarah --.. ....,... ,... 

Mesela, adam: 
- Beraıberce çay içebilir mlyi.ı? 

diye sorduğu zam.a.n Madam Detra· 
b~ilsiln aklı ~mda. gider; ve 
hattA. baza.n, ~t.iıkleri çaym pa.ra.
snı.ı wrm eyi bile unuturdu, 

Pı:serlya, çay paralarmı adam 
ödUyordu. Za.ten. aırada sıra.da. Ma· 
dam Detraba.k:Uııe kilçük hediyeler 
bile veriyordu. Ta.bil.. Bu hediye
lerin kıyın.et ve itibarile pe-k bilyük 
bir şey olm.a.nıal:ı.nna rağmen 
hassas kalpli kadmlan sevindirme
ğe kifayet ederdi, 

Genç a.dam"t1 ba.reıkltında çok 
bllyUk bir ciddiyet vardı. Madam 
Detraba.klliıün, kendisile evlenmek 
arzusunda olduğunu öğrenince, 
derhal reddederek: 

- Siz gayet zengi.ıı~ini2l; dedi; 
halbuki, ben de o n.Jsbette fakirim. 
Sonra bana ne deorJer? .. 

Gen.; adamm bu asilin<! ha.re
ı.tleti .A.mılf'Ornh Wm• tl kalW· 

ne sirayet ediyor; ve adama, gün
den güne artan bir muhabbetle 
bağlanıyordu. 

:(. 1(.. :{o 

Bir gün, yine bUyUk bir otelin 
salonunda çay içiyorlardı. Sa.lon, 
gayet kibar i.D3a.nlarla dolu idi. Bir 
a.ralrk, birdenbire elektrikler ııön • 
dil; ve koca salon zulmetler içinde 
kaldL Madem Det.raha.kUs, boy
nun.da hafif bir okaam.a hissetti ; ve 
çok sevindi Kendi kendine dUşU
nüyordu: 

''Demek, adam, bu fırsattan is
tifade ederek, nihayet beni okşa· 
ma.k a:rzusunu hl9Setmiş olacıı.k ... ,, 

Madam Detra.ba.kils, bir an için· 
de o kadar heyecan duymuştu ki, 
neredeyse kalbi duracaktı. HattA 
bir aralık, o da sevgilisini kuca~
lnmak istedi. U.kin, elektrlklenn 
birdenbire yanma.sile salondaki 
halka karşı mahcup ola.bileceğlnl 
dUşlin~rek fikrini değiştiroi : hal • 
bukl, cereyan taın be~ dakika son 
ra gelebilmi<ıtl. Cer~vanm neden 
dolayı kesildiği bir til'rlti anl~~lR 
madı Garsonlann ifadesine gore 
kara.nhkta bir a.drı.mın sliratfo kaç· 
tıfı gl5rUllnUştU. Fakat acl.M'm b11 

hare'·l"ti o ka~h- .. -t V"' ""'rl "'''""ü'l
tu ki kovalandığı halde bir tü.rlil • 
ı. ~eaUtti. 

Elektrikler yanınca, Madam Det· 
ra.baktis inci dizisinin yorin<le yel
ler estiğini gördü; ve mut.hiş bir 
çığlık kopardı. Biraz evvelki &şık 
kadın şimdi etrafa dehşet saçı
yordu ; ve herkesin aranmasmı ıs
ra.ria talep ediyordu. 

Metrdotel, evvelA., Gast.onun cep 
lerln!n aranması laznn geleceğini 
ortaya attı. Gaston, Madam Det· 
rabakils'ün Ya.n"lldaki adamın ismi 
idi. Gaston, tahkir edilmi, blr a
damın halile bu tt'klifi kabul etti. 
Tahit bir şey bulamad·Iar. Ameri
kalı kadın sevgilisinin ayaklarına 
kapanarak: 

- Affediniz .. affediniz .. diye 
yalvardı. 

Gaston: 

- Kat.iyen sizi affedemem; ve 
bir daha beni göremiyeccltsiniz; 
dedikten sonra yavaŞçacık salon -
dan çıkıp gitti. 

Gaston !ÖzUnde durmuştu: Ame 
ikalı kadını b:r daha ~örm"cli. LA.· 
ıı:n. inci di.~trıl de bfr daha g5r
meğe muvaffak olamadı. Cer~yant 
kE.>sen arkada.cıı salondan k!l.<',arken. 
~"!$İ"rtilan gerc!anlım slrmşt· ve 
.. !.':ı ı .C'.,ı~ hr-1 ~., ~·-b·ı~crk 

kada'!' açık göz olduturuı hu hal· 
.. ilb&t tıtmiftiP. 

Dileklerin huraya kadar olan 
kısımları okunduktan sonra vak
tin geç oldufy ~-ö~n~!le alınarak 
müzakere kah gorulmuş ve kon. 
grenin yarın saat 14 ~e ~e~rar top.. 
Janmasma karar venlmıştır. 
-----------~~~~---
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