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iSRAF A KARŞI 
Mücadele Açmallyız 

Ziraat Vekaletinin bir anketine göre bu memleke
tin bazı zirai mıntakalarında bir vatandaşın vasati 

geliri on üç kuruştur. Böyle membalardan toplanan 
gelirleri israf etmiye hükumet hayatında da, ferdi 
hayatımızda da hakkımız yoktur. 

Yazan: AHMET EMiN YALMAN 
~ ı§arıda olup bitenden gÖ· ı mİz, .~üzel,. ucu~ _el.?ise giymeleri 1 

zümüzü ayıramıyoruz. Bu ve dıgerlerıne ıyı ornek olmala
l>e)ı: tabii... Bununla beraber ndır. Böyle bir çığır açılırsa bu. 
bö}'le harp ve buhran zamanlan. memleket büyük bir ferahlık ve 
~Cildi hallerimizi düoünmek ve büyük bir tcaanÜt ahengi duya

LAVAL 
Tevkif 
Edildi 

derlenmek, toplanmak için de caktır. 
~ İyi zamandır. Bunu da hatır- ı Türkiyede sınıf hisleri yoktur 
"'!\ çıkarmamalıyız. ve olmamalıdır. Buna ait her 

Mesela bu hafta milli tasarruf türlü ihtimal ve iııtidatlann önüne 
llleaclesin· İl edindik. Her gün vakit ve zamanında geçmek lazım 
b~ "eaileı ile güzel güzel sözler dır. Siy.asi ?irliğimizin .• ~e. k~.d~r 
~ı.ti.voruz. Fakat asıl yaraya eli· kıymetlı netıceler verdıgını gozu-
~i basıyor mıyız) Bu noktada ~üzl~ . gÖ~ÜY?":'z. Bu!1a uygun 
11aı ıüphemiz var. ı bır ıçtLmaı bırlik ve ahenk de 
Doğrusunu ararsak bu memle- kurmıya bakm~lıyız. Varlıklı ha· 

tcıtc ·· · · t d ""f edı· nımlar, bu çetın yolu açmak ce· . uç nevı ınsana eııa u - . . .. 1 
lir B· · · · d b" l" l k saretını gosterecek olur arsa 
.ı • ınncısı; ar ır ge ır e en· 
~ilerin· · ı l ın· • gıd• aiye- zevkten fedakarlık hazzının mad. 

ın ve aı e er ın -. • d4 .. · k" d k .. k 
Cck, ilaç, mektep gibi ihtiyaçları- ı goııte:ış zev ın en ço yu • 
~1 lı:arşılamak için her gün hayat· ııek old~gunu pek çabuk kc§fede
~· kahramanca çarpışanlardır. ceklerdır. 
b ltıcisi: geliri çok veya az olsun, 

11nu aşarak miras yedi hayatı 
~~İrenler ve bütçe açığından 
'".'.'f kaldıra.mıyanlardır. Üçüncü
'lij Paranın bir gaye değil, bir va
tıı. olduğunu akıl edemiyerek 
~ .. 1 
'llıaüı surette küpe basan ar ve 

telirlerine göre yaşamayı bilmi· 
>cıılerdir. 

lieııabını, kitabını bilip geliri· 
~c RÖre muvazeneli bir hayat ge· 
~ı:e 'h . n ve yarın ıçın ı tıyat payı 

Ziraat Vekaletinin bir anlceti
ne göre bu memleketin bazı zirai 
mıntakalarında halkın adam ba
şına bir günlük geliri on üç ku
ruştur. Ayni mıntakalarda İnsa
nın karnını doyurması ve elbise
sini yamıyarak vücudünü örtme
si için on altı kuruşa ihtiyaç var
dır. 

Bu memlekette kimse kimse
nin zekası sayesinde para kazan
masını ve dilediği gibi sarfetme
sini çok görmez. Fakat bizim 
bütün varlığımız, .müşterek men-

~ ~~n insanlar da elbette yok 
ttıldir. Fakat bunlar memleket

ar;o:u edilecek kadar çokluk 
"ttil edemiyor. faat, müoterek mesuliyet ve mil-

B .. li tesanüt esaslarına dayanır. En 
\ U zumreler arasında memle- basit içtimai mcauliyct hisaini bi
lıı~e en ç~k fenalığı dokunanlar, le, çoğu günde on üç kuruş gelıri 
_....._. yedıce yaşıyanlardır. Bu d l d 
~d h ı b" k h l olan vatan a~ arın sırtın an top-

a e e ır ısım anım arın l l ··1 ·· .. b " t 
'rcıttıklan israf havası, mcmle- an~n para. ımn .o çusuzb ırbsukrc • 

tctin k k b" . r 4 d ' te ısraf edılmcıııne ve u a ım
~I cny 

1
°r uı:ı:ç ır ıkç ımfaı . e_r- dan fena görenekler kurulmasına 

r. a nız sus ve ıya et ıçın A o B"" 1 k k h.," k kl · · k d 1 h manı olmalıdır. oy e ayna --,,,an u a tıpı a ınar er i . ı ·k b" lııeınl k d F k · . !ardan metelık mete ı ır araya , e ette var ır. a at ıyı ve .. 1 . l l'' 
~"lı.;.. • • . • d 'W• . k getırı mış para arı uzumsuz yere 
d ıı oe. gıyınmeyı ve gıy ıgını e~: israf etmiyc hükumet hayatında 
oı c yakıştırmayı her kadın tabu d f d. h d d h kk 
•tak istemekle beraber süs . a, er 1 ayatımız a a a 1• 

~~rafı, ecnebi memleketlerinin mız yoktur. 

Pariste Müstakil 
Bir Hükumet 

Kurmak 
Fransayı İngiltereye 

Aarşz Harbe 
Sokmak İstemiş 

Nevyork, 16 (A.A..) - 'l'aaa: t~nl
ted Press ,.e Assoclatcd Pttııı!I Ame
rikan Ajanslannın İıı;\içre muhabir· 
!erinin bildirdiğine gore. B. l.a\-al, 
ıs kı\nonoen·eı Xazırlar heyeti iç· 
tımamı müteakip, Fransız poU;ııl ta
rafından te\'klf edOmlştlr. 

Salflhiyettu mahfillerden alınan 

malOmata lı.tlnaden Aml'rlkan Ajans 
lan muhabirleri, Dahill~·e Nazırı 

B. Peyrouton \'e dlğerlıırlnln B. l.a· 
vah Pariste müstakil bir hlikOmet 
kurmak ,.e J<'ransa:vı lng11tereye kar· 
ı,ı hıırhe 5okmak ıe,ebhU U lle itti· 
ham ettiklerini yaunaktııdaiar. 

Cnited PreM'in Vlchy'den aldıjtı 

bir habere göre. Franııın: hlitmmetl, 
B. La\-&lm hOkftmetıen azak19'tlnl· 
maAmclan, Anayaaaya yap11an tAdD&t 

tan ,..e tı0n hAdl5eler hakkındaki diğer 
meıııelelrrden b:ıhsetmelerlnl mcney

Jemlştlr. 

ZUrlh, 16 (A.A.) - La Sulııııe ga
zct•dnln Vil"hy mutıablrl, Lava!'m 
tevkif edllmls oldu,ittmn tevlt edect"k 
, ·advette otchı~ınu ı.t;.ıımrnki'c ve 
'R. T.av:ıl'm, Au"'err;ne'de Chatcldon· 
dakl mallk~n~lnde polis nM.areH al-

(Dernmı: ~a. S, SU. S te) X 

ltunda bir ailenin veya bir in· =========================== 
~·n gelirinin muayyen bir nis- Bazı M ntaka1 ~rda ttini aşmaz. Bu hudut dahilinde ,i~ 
'f kadın, temiz ve iyi giyinmek 
h il} aklını. dirayetini kullanmıya 

•kar. ç T t 
1 B~de bu ölçüyü elden kaçı· y ar Ş } 
•ıılar çoktur. Bundan başka ka· 
~ ıı elbise, süs ve tuvalet eşyası 
tıı len insafsızca pahalıdır. Bu Yurdıın Birçok Ye ~ le Fİile 
tıı •kaatlar için yerli eşya kullan· j ve 
'r-qi.k da adeta ayıp sayılır. Ma- stanbula Kar }7 

ağdı 
b fi bir yerli firmanın kontrol k.a- "'7··-·-~---...._·~ 
btı eden malzemeden yaptığı 
~t .Pudraya baş bile çevrilmez. 
il ltıçte yapılan, ilan sayesinde 
~~i Yayılan, fakat ham madde· 
11\a.l'ilıin ne olduğu bilinmiyen bir 
1 • rica için avuç dolusu para ve-

11', 

l~\I iılerde memleket menfaati 
;~rıundan Tehberlik rolü oynı
~illt '\Taziyette olan hanımlardan 
lıı gı.ı bizzat moda hastalığına 
1 

1Rundur. Bütün düşünceleri gö
ı~elc. işlerinde baıkalarından ge. 
~llınamaktır. 

~Söyle meselelerde itiraza mu· 
~ ltp olan, keyfine ve itiyatla_rı· 
~ dokunulan bir bayanın ılk 
~~iyeccği söz budur: cPara be• 
>, değil mi) Keyfim ne isterse 

l:ıarıın. Kim karııır) > 
~eeele pek de öyle değil. •• 
~ ek olacak mevkide bulunan 
llırnlar, ölçüııiiz israf ve göste

: }°olunu tutarlarsa baıka kadın. 
ı·1 da onları cörünce elbette 
>~!arının suyu akar. cParalan 
-~" ne yaparlarh diyeceksi
~ Şunlaıı yapaırlar: Evlerinin 
tı.ı tceği, sağlığı, refahı ve fikri 
~ı için ayrılması li.zımıelen 
'trt \ları kıyafet için israf ed~r
, . Evin erkeğine dünyayı zın· 
'it 11 ederler. Normal surette doğ
~ l'olda kalacak seciyede oldu· 
"' halde kadın!arın süs ve i.rah 
'.Q~ .. 
~~ 11rıden fena yollara düıen er· 

Ankara, 16 (Telefonla) - ı dun muhtelü mmta'kalannda b.
Alakalı ma:1aa.mlara Eıd.irneden zı çayların tqmak istidadı~ı ıöa
gelen malOmata göre, sular çe· terdiği haber veTilmektedır. Bu 
kilmekte devam etmektedir. Sel- cümleden olarak Kirmaati çayı 
}erin yapmış olduğu hasar çar• yükselımekte, civarı istila teh
şamba günü belli olacaktır. Diğer l likesi arzetmektedir. . Muğlanın 
taraftan evvelki gündenberi yur- (Devamı: Sa. S, Sü. 2 de) + 

Hasra Yoluyle Ticari 
Münakalat Hızlanıyor 

Bağdattan 

Güne 
Sefer 

inmesi 
Müddetinin 
Bekleniyor 

On 
~ lcrin istatistiğini yapmak im· 
~1 Yoktur. Fı.kat herhalde sa· 
-11;.llırı a't olmadığına hükmetmek 
"(dir Basra yolu baılıca transit yol-
·~ Sı.ı ~cı vaziyet böylece devam larımızdan biri olduğu için hüku· 
!ılı cll'ıcz. Mutlaka çıkar yolunu met bu yol üzerinde. münaka!erı 

ve diğer ihracat eşyamızın çık
ması, ayni miktarda ithalat eıya
sı gelmesi beklenmektedir. Bu 
İşe tahııi5 edilen vagonlardan 
azami verim temin edilmek üzere 

tlıak lazımdır ki bu da varlık- ı hızlandırmak ve genııletmek ıçm 
~anımların israf yollarından esaslı tedbiri.er almııtır. Ayd~. ~ 

ı . • • • ı : --11-.-1-- •·· . ,.. ı-',.n nn 'h,.., tn""'"" f,.,.j" tütim (De\'aım: sa. a. !oUi. s te) ...... 

Milli ŞEF 
Ankara da 

Ankara. lf (lluaaııl Mulaabl· 
rtmlzden telefonla) - Cümhur· 
relslmh hmM lnönll ba 9abah 
(Dlln ıııabah) ae&i 11 de Ankara 
civarmda yaptığı ima tetkik 11&

yabatlnden IM'det ~ 
dır. 

MlUf Şef. prda BH,.ak Hll1et 
Meellel Belal Abdtuııaılk Benda, 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Ge
neUrunnay ~ Harepl Fev
zi Çakmak, C. H. P. Genel Sek· 
re&eıt Flk.ıt Ttber, Veklller, me
blllllar ve kalabalık bir hallı: küt

kısl taratmdan karfdamnı,,ı&rdır. 

Harp Vaziyei 
• YAZ.AN: 

M. Şevki Yazman 
Mlslrdak:t İnglllz orduunuu 

garbe doğru taz;Jiklne devam et
tiğin! bizzat 192 nuınaralr İta!· 

yan tebliğinden anlryonıı. Yanl 
lnclllzler Libya - Mısır hududu
nu geçtikten ve bu bodat geri -
llnde çok evvelden hazırlanmış 

olan mevziler önüne gddlkt.en 

sonra do~tJarclır, ~ 
ruza devanı ediyorlar. 

Kf':ıa dlin tabmln ettlğimb: si· 
bl lng111.z deniz ruosu da karada 
Uerlemekte olan zırhlı tfunenle
re yardmıma de,·am ederek ev
velki Ktte İtalyan me\·kllnin aol 
yanındaki en lruvveW mevzi olan 
Bardlya'yı bombardunan etınht

tır. Maamafih lngllfzler blk'.u
ma çıkı' me\"dinden bu kadar 

ayrıldıktan ve belki henliz gtırl· 
deki piyade tttmenif'.rlnden tak
viye almadan bu me,·ziln de çar
çabuk dtı~~I pek normal bir 
hareket değtldlr amma, biz ta
arnunn ilk kademedeki mlltblş 

1 
scvrlne bakarak bonon mUmkUn 
olabllecetlnl de tahmin etmiştik. 
.Hauutlll llents vaJdı p«* .,.. 
kendir. Bo mevr.Un de imla bir 
umanda düşmesi Mili kabUdlr. 

tık hareketin en·etc-e tahmin 
ettiğimiz gibi yalnız zırhlı blr
llkler tarafmdıın yapıldığt ve 
İnglllzJerln çok az kuvvetle tah
min edllemlyecek kadır:u' Mtlce
ler aldıkl&nru Reutcrln muhabi
rinden öğreniyoruz. FiJhaldka 
Bug-Bug kampmda ~-alnız bir 
İngiliz zırhlı tugayı (ll\'&111) 1' 
bin esir alm17tır ki, bu harp ta· 
rfhlnde az görOnör şeylerdendir. 
Zira bizzat togaym mevcudu 

banan yanın bile olamaz. 

ltalyaniar M>n günlerde blru 
daha tatla ba"'a hareketleri pıı
tennlşlerdir. Fakat kAft derece
de olmadığı , -e blllıa!ın İng1111:

lere nazaran fa:r.la U;Jiat ,·erdik
leri anıa,ıh;vor. Kalitenin ~
lıı!'ı dalma baki. 

Yine neuter muhabirinin blJ 
dlrdlklne nazaran geni' Mir ka
fileleri ltalyıınl:ırdan ljt-tlnam e 
dlJml' kamvonlarla geri ııevke • 
dlhnl'ktedlr. Bu malzeme ltal· 
yanlar l~ln aııla yt'!rlne knnmn·a
cak ve dalma nnk'lanı blssedUe
<'ek kaTıplarmr. 

Yine blz:rat ttaı ·an tebll~l Yu· 
nanhlann taarruı:larım gc\·şet

medlklertnf nı taarruza devam 
ettiklerini bildiriyor. Keza Ud 
tarafta mtlhJm zayiat ,·erildiği· 

nl de sö~·lüyorsa da bl:ı buna 
kendi itiraftan olduka için tt&l
yanlar için tamamen dotm, Ya
nanldar bakkmı'lakl kısmını itle 
şimdilik 'Uphell addederiz. 

Yunan taarrozunun bu hava
da ve bo lkllmcle devam etmesi, 

1 Yeni İaşe Teşkilatı 
Yakında İşe Başlıyacak 
Esas Vazifesi, Vesika Usulleri Kurmak Değil, 
Yiyeceğe, Giyeceğe Ait ihtiyaç Maddelerinin 
Tedarik ve Satışına Düzen Vermek Olacaktır. 

Teşkilatın Ticaret Vekaletine Tabi Müsteşarlık Olması ihtimali Var 
Yeni laşe teşkUAtı e68.8lı bir ı bir takım vesikı:ı. usulleri ve sıkı tah- ı icap ettiği şekil ve sureUerle düzen 

surette tetkik edilmektedir. Bu dlUcr konacağı hatıra gelmemelidir. vermek ve hem stok noksanlığuun, 

le(ıldl!tm umum müdürlUk mU, Memlekette bu gibi usullere çok şU- hem de hayat pahalılığmm önüne 
yoksa rnUateı,arlık mı olacağına kür ihtiyaç yokt ur. BUtUn mesele, geçmektir. Bu Lşlerde husus! ticarel 
henüz kat'1 karar Verilmiş dl'ğıl<'; r. halkın Uk lhtlyacmı teşkil eden yiye- tahdit edilecek değildir, fakat makul 
Fakat mUate..,a.rlrk olm&8I ihtimali cek, içecek ve g iyecek maddelerin sayılınıyacak her türlU kAr'larm v4 
daha kuvvetlidir. istihsal, hari~tcn iUıal. her suretle halka menfaat temin etmiyen tavas. 

lllfe te~kilAtI deyince memlekette stok yapmak. tevzi ve satış işlerine (Dm'&ltlı: Sa. f, sn ı de) --

t • 

Çölde~~ aldıjı hea•puz pnaimden birkaçı, derhal imli wlımya elveritJi bir halde 
geçea İtalyan toplan 

INOİLIZLBB 1 TA L y A N LA R i TA L y A 
Trablus 
Hududunu 

Geçtiler 
Ric'at Eden İtalyan 

Askerlerini Tayyare
leri Ateşe Tutuyor 

Kahire, l 6 (A.A.) - lngiliz 
umumi karargahı tarafından nq
redilen bir tebliğde İngiliz ileri 
kuvvetlerinin Libya hududunu 
geçtikleri ve muharebenin §imdi 
orada devam ettiği kaydedilmek
tedir. 

Tebliğde Sollum civarında düş
manın henüz müstahkem mevki· 
ler İşgal ettiği ilave edilmektedir. 
Havanın fenalığı ve hava ıartları 
rüyete manidir. 

Bir İqiliz livası esirleri tealim 
için yardım iatedi 

Kahire, 16 (A.A.) - Garp 
çölündeki İngiliz orduları nezdin. 
de bulunan Reuter ajanaının mu· 
habiri bildiriyor: 

İngiliz kıtaatı hudut boyunca 
ilerlemesine devam ederken esir 
edilen İtalyanların adedi1e iğtinam 

(Devamt: &. 8, SU. 2 de) = = 

Habeş!stanı Tahli
yeye Davet Edildiler 
Habeş Kralı 

Hudutta Bekliyor 

Haile.el•aie 
Londra, 16 (A.A.) - En em

niyetli kaynaklardan Londraya 
gelen haberlere göre, Habeıis· 
tanlılar Afrikada cereyan eden 

(Devamı: Sa. 8, Sil. 2 de) + + 

Tarihinin En 
Feci Anlarını 

Geçiriyor 
ROMA RADYOSU 

Vaziyetin Vahim 
Oldugunu Gizlemiyor 

Atina, 16 (A.A.) - ltalyan 
gazeteleri ile radyolarının lisanı 
F a§İat efkarı umumiyesinde haıııl 
olan hakiki bozgunu meydana 
vurmaktadır. 

Roma Tadyosu. vaziyetin he· 
nüz felaket ıeklini almamıı ol
makla beraber çok vahim oldu
iunu söylemd•te ve kelime üze
rinde oynıyarak neden dolayı ln
gilterenin artık zarar iras edemi· 
yecck ve bitkin bir halde gösteril
diğini izaha çalışmaktadır. Esa
sen şimdi yalnız İngiltere değıı 
bütün Britanya imparatorluğu ba. 
his mevzuu teşkil etmektedir. Ay
ni radyo merkezi evvelki gün 
saat 16,30 da yaptığı neıriyat 
esnasında ltalyanın, tarihinin en 
ciddi ve feci anlarını geçirmekte 
olduğunu itiraf etmiıtir. 

(De\'&DU: Sa. 8, Sü. 1 de) - -

lnandmryaeak kadar bftytık bu =================:==::::==========-===::ıc==========-====-ı==:ıı=:::m::=::==-==-==============-c::: 
~· 

Bulgar Kralı, 
Parıa~ento Hgv t:ni 

Kabul Etti 
Bulgar Kralı Dedi ki: 

"Gerçekleri Unut 
mayalım, imkanları 

Gözönünde Tutalı~~,, 
Sofya, 16 (A.A.) - Bulgar 

ajansı bildiriyor: 
Kral, dün başta meclis divani

le hariciye komisyonu azaları ol
mak üzere kalabalık bir parla
mento heyetini kabul etmiştir. 
Heyet meclisin, kralın nutkuna 1 

(Devamı: Sa. 8. SU. ı de) fi ~ 

BUGÜNE GÖRE, ATA SÖZLERİ: 1 

La er bir ı... içindir. 
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Büyük Tarihi Roman 

""----YAİAN: l"t.sAMi TE?i 

-2-
Sesinde Bir Gök Gürültüsünün 

Şiddeti Duyuluyordu. 

Haydotlar bir tek adınnllı çar pıpnakta tereddüt etmediler 

Dünkü Kısmın Hulasaaı: 
Z kadın, Z ağa ile 5 ...,.ıtıan 

mtirekkep dokuz kl.!)Wk blr k&flle 
yatsıdan sonra Zeyretin dar yo
kuşundan dönüyordu. Karanlıkt& 

dört gölge lle kar}ılaştılıır. Bun
lar kafilenin yoJono kesml,_Jerdl. 
Çok seçmeden iki taraf ta palala

rmı sıyırdılar ve zorlu bir ~nr 
ma başladL Çapulcular dört, kafi
leden eli ollAh tutan Uç kişiydi. 
Mübareze haydutlann plebe8lle 
neticelenecek gibi görtlntıy&rdu. 

Çok geçmeden her iki taraftan bi
rer kl'I yere serllmi,, bir kişi de 
yaralanmıştı. Ata ç.arpl!&ll -k
larma gayret Yererek: 

- Dayanın aman venoeytn it
lere. Konağa dönU- lkJter Mı

ırr dnctrllsl balı.'1ŞIDIZ olsun! 
DedL Çapulcu: -dan biri de: 
- APm iki,..- dnclrtlyt bize 

•er de savuşalım 
Cevabım verd.1. 

ortaya dökmüştü. Genç kadın 
ellerile yüzünü kapamıı ve hıçkı
Tığa bcnziyen bir sesle: 

- imdat. imdat .. , 
Diye haykırmıya çabalıyordu. 

Kaba, nasırlı bir el genç kadının 
kolundan tutarak göğsüne çckü 
ve iri bıyıkların örttüğü hoyrat 
bir ağız. ayın ı~ığile ay rengine 
bürünınÜ§ omuzlara yaklaıır gibi 
oldu. 

Tam bu sırada köteyi dönen 
bir karaltının yaydan hrlıyan bir 
ok, gökten yayılan bir yıldırım 
gibi ortaya atıldığı görüldü. Sah
ne birdenbire değiıti. Çelebilerin 
ceplerinde ve ku~aklarının ara
sında para kesesi arıyan eller 
gevşed~ körpe vücude bir sülük 
gibi yapışmak istiyen dudaklar 
titredi Ötekiler kendilerini topar
lamaya vakit bulamadan §İmşck, 
kafalarında çatladı. Gelenin sı· 
yırdığı paladan yıldırımlar uçu-

= Roman deYam ediyor = yor: 

Ve saldırışlarını arttırdılar. - Bire sokak kahbeleri, bire 
Biraz evvel yaralanıp sol eWe gidiler! diyen sesinde bir gök gü. 
dövü~cn de sendelemesini ço- rühüsünün şiddeti duyuluyordu. 
ğaltmıı, gözlerinin önün<le dola· Üç haydut bu bir tek adamla 
şan ölümün hayaline biraz daha boğuşmayı göze almışlardı. Fa-

b d kat üçünün çelik bir duvar geren 
yaklatmıt gi iy i. • l l'k b · b ·ı • · 

Şimdi üçe kar§I bir dövü§Ü· yaı\a~a~ arına b~e 1 
l ır .. lı •t.n 

yordu. Her ne kadar diğer fener- sa a ıgı uzudn kı~ pba a.k?!Y e b. ır 
li de elindeki sönük bir ışık bile çatış çatıyor u ı, erı ı er ır-
vermeden bu kanlı çarpışmaya birine bakıştılar. . 
göz kırpıştıran muşamba feneri 1 Yarım. sa.ate yakın bır zam~~ 
çelebilerden birinin eline tutuştu· canları bahasına ve kellelerını 
rarak arkadaşına yardıma koş- koltuklarına al~rak pal~ .sallamış
muşsa da, bunun da faydası ol-ı \ardı: :ram mu~adelerının se~e: 
mamıştJ. Karşısındakilerin kuv.. relerını olgun bırer meyva gıbı 
vetlerlnin sarsıldığını vs. halleri· toplamıya hazırlanırlarke_?; kar· 
nin kötüleştiğini gören azılı ça- tılarına. çıkan ~~ ad~~ eger şey· 
pulcular, yatağanları sopa gibi tanın ta kendısı degı~e~, mutlak 
kuIIanara.k kendilerine kanlı bir ondan destur almış hırı olacaktı. 
yol açmışlar ve kadınlara siper ~şi son~adan çapulc:_uluğa dökmüş 
olmıya sava§an gerideki erkekle· uç eskı asker, Y~.ta.~anl~rın~ ıslık· 
re çatmışlardı. içlerinden biri in- !ar çaldırarak buyuk bı_r şıddetle 
ce yapılı çelebiyi bir itişte yere 1 savur_uyorlardı. Halbukı bu .. ~~r
yuvarlıyarak üstüne çullan.dı; bclcrı karşılıyan l:'ala: her uçunc 
öteki de kendine el uzatan hay· de nefes almıya ımkan bırakmı· 
d da. yordu. Bu s.ebeple biraz evvel 

u ~·Kurbanın alam, kıyma tat- uşa:klarla yaptıkları mübarezede 
lı canıma ı diye dizüstü gelmişti. olduğu gibi alaylı, alaylı konuı
Üçüncü haydut gözlerinden şim- muyorlar, küfürleri birbiri ardı 
şekler fışkırarak: sıra savurmuyorlardı. Diılerini 

- Tez üstlerini arayın. Dehe- sıkıyor. bütün kuvvetlerini kolla· 
lenirlerse karlarını tamamlayın. rında tophyarak. ~u gecenin ya

diyerek kadınlara el attı. 1 rıaında karıılarına dikilen Alla· 
Kümese giren sansar, sürüye h b ı· ·ı b k ak · k• 

. . 1 ın e ası e a~a çı m ım an .. 
saldıran kurt nasıl ııkarırun kanlı .. 
ve canlısını seçerse. 0 da kadın· larını arıyorlardı. Az sonra hırı· 
ların en körpe ve en yosmasına 1 nin elinden yatağan fırladı ve pa .. 

el atmıştı. Yolun iki yanında yük- lanın aırt tarafı ense köküne indL 
selen hisar duvarlarının arasın.. Bu darbeyi yiyen dev cüsse ça-
dan süzülüp giren ay; bu korkunç 1 1 d ı· k kıl k 

d 1 t 
pu cu sen e ıyere yı mama 

manzarayı ay ın at ı. • . 1 
Kanlı bir pençe. ince feraceyi. ıçın duvara tutunmıya çaba ar· 

rüzgar önünde aavrulan bir bu- ken diğer iki yoldaşı da adım 
!ut gibi yırtıp ayırmış, altındaki I adım gerüemiye başlamışlardı. 
sedef bir vücudün olgun hatlarını (Arkası var) 
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ehirve Menzleket Haberleri ~öVASl 
o(CMAlb. 

Fiyat Murakabe 
Teş~ilatı 

Kuvvetlendiri:iyor 

ÜNİVERSİTED E 

lkttsat ve Yer 1 i M a 11 ar Haftası 

Münasebetiyle Tören Yapıldı 

1 Fransadan13 K:şilik 
Bir Talebe 

Kaf llemiz Geldi 

Bulgar Kralının 
Nutku 

Fiyat mUrakabe teşkil!tı faaltye - . 
tini arttırmaktadır. Ankaradan ge
len elemanlarla .takviye edilen komts- Jf 
)"On bundan başka yeniden getirile- ı 

cek 20 kontrolörle faaliyet sahasını 1 

tamamen karşı!ıyabllecektlr. 1 

• Edirne (Telefonla) - Bir ay ev-
vel Fransadan hareket etmiş olan 
TUrk talebesinden mürekkep on üç 
kişilik bir kafile evvelki gün Türk -
Bulgar hududunda Kapıkaleye vA.sıl 

J olmuşlardır. Talebemizin muvasala
tını haber a.Jan Trakya umumı mü -
fettişllği otobüs temin ederek müfet
tt.,Uk memurlarından Muammer Bal
cıoğlu, maarif müt'ettlşt Hüseyin To
ğu, emniyet siyası kısım reisi Atıf-

1 tan mürekkep bir heyet göndererek 

Yozon: Vahdet GOLTEKIN 
le:>~ ulgar Kralı Boriı, parla; 
C::> mento heyc'tini kabu 

ederek verdiği bir nutu~::" 
Bulgar siyasetini tekrar tayll' 
ve izah etmiş oldu. Ktal B0

"' 

bu nutkunda, bilhassa, Buls•' 
milletinin hayali hır siyaoet t\1

1
' 

mak istemediğini tebarüz etıır· 
mit ve «gerçekleri unulrnJY•i.Jııt• 
imkô.nları gözönünde rutalııııt 
eözJeri ile, bu siyasetin A ";11~ 
padaki son gürültülü hidır'"ıer 
kartısında almaaı lizın:geleO 
veçhesini tesbite çalışmıştır. . 

Ticaret Vekl!Jetl, kontrol teııki!Atı' 
tle yakından aIA.kadar olmakta.dtr. / 
Dllnl<U içtimada VekA.letln ba§ mQ-ı 
fetti91 Bıoy L&tfi de ba.z1r bulwımuş
tur. 

ôgrentıiliği üzere mürakabe teşkl
JAtı. komisyon ve bUro olmak üzere 
iki knmndan müteşekkildir. Büro 

1 

komisyonun emri altında olup onun 
icra vasıtasıdır. TeşkilAt genişletil-

l 
diği için büro da vekAJete bağlarımı~ 
ve başına -.ekAlet müfettt~lerinden 

l 
MUhsin Baç getirilmiştir. 

Büronun emri aıtma verilecek 20 
kadar kontrolör blr mUddet vekA.let 
mutettışlerile birlikte teşrlld mesal 
edecekler ve badehu büroda çalıfS. -
caklardır. 

Son günlerde bazı gazetelerde ba
his mevzuu olan tıyat mürakipllği 

veya baş mUraklpltği diY<' bir şey ih
das edilmiş değildir. 

lstanbulda bulunan Ticaret VekA
lett mtl!ebtişlerlne, VekAlet, fiyat mU 
rakabe ~lerinl programlarının ba
şına almalarlnı bildirdiğinden, bun

dan böyle bu gibi mutettlşler teftiş 
ve tetkiklerde bulunarak mtlrakabe
yl kuvvetlendlreceklerdlr. 

Komisyon dUnkU lçtlmaında lhtl
kAr mevzuu teş:kll eden bazı mevzu· 
atı incelemiş ve bunların müsebbip
lerinin cezalandmlma lıtlni pe~m

beye brrakmıştır. 
Komisyon dün ayrıca makara ift

nl bahis mevzuu ebnt' ve bunlar hak 
km.da btr karar atmıştır. 
Perşembeye llln edilecek yeni ka. 

rara göre her yerde tcsblt edilen fi
yattan yukanya kimse m&kara sa
tamryacaktır. Bu makara1arm ayn
ca cins, numara ve markaları da tee
bit edilerek fiyat ll!ıtesl hazırlanmak 
tadır. 

Fiyatlar 1ngtltereden gelecek ma
kara ttyatlan nazan ittba.re almmak· 
sızın tesbit edildiğinden bu makara
lar geldiğinde fiyatlar çok daha u
cuz olarak tesblt edilecektir. 

P o rt a k al 
İhracatımız 

Bu seneki ihracat maddelerimiz 
arasında portakal mühim bir mevki 
işgal etmektedir. Bunu nazarı dik
kate alan hUkOmet harici ticaretimiz 
Uzerinde rol oynıyabilecek bu mey
va hakkında bazı takyidat koymuş 
ve ihracına lisans müsa.adesUe mu· 
va.fakat etmt.şttr. 

Itlaber aldığımıza göre portakalın 
ihracatımız UzPrlnde ehemmiyetli 
bir rol oynamıya ba.',11aması İtalya 

Ue İspanya gibi iki Akdeniz mem· 
leketinln evvelce işgal ettikleri baş 
mevkii kaybetmiş olmalanndandır. 

TUrklyede bu sene mahsul hem bol 
hem de iyidir. Antakyanm memleke
timize ilhakından beri portakal, man 
dalina ve limon gibi meyvalar üze
rinde lhracatnnız eaki senelerle nis· 
bet kabul etmiyecek şekilde artmış· 
tır. 

Ayrıca Rize, Trabzon mıntakala

nnda yetişen bu gibi meyvatarm da 

doğrudan doğruya R<·manyaya ve o 
tarikle orta Avrupa memleketlerine 
ihracat yapılması bu mahsul zer'tya .. 
tının o mmtakalarda da inkişafını 

mUmkün kılmıştır. 
Türkiye bugUn başlıca ıtmon, por~ 

takal, mandalina yeti~tiren ve ihraç 
eden memleketler arasına girmiştir. 

Dün Onivenitede nutuklar alaka ile dinleniyor 

lktısat ve yerli mallar haftası mü 
nasebetlle dün ttnlversltede ve yük
sek tktısat ve ticaret fakültesinde 
birer tören yapılmıştır. Universite
de törene istiklAl marşı ile başla.n

mıt. Rektör Cemil Bilsel, Profesör 
Yusuf Kemal, lktısat FakU!tesi do
kmı.ı CelAl Sarc; ve talebeden birka.ç 
kişi lktmat ve yeril mal kullarulına
sı mevzuu üzerinde birer nutuk söy-

lernlşlerdir. Yüksek ticaret ve iktısa! 
!akillteslnde de merasime lstiklA 
marşile başlarunı~. mektep müdUrU 
Nihat Sayman ve profesör Suphi Nu
ri İleri ve mektebin askerlik dersleri 
mua1Itml tasarrutun ehemmiyeti Uze
rinde konuşmuşlardır. Talebe, ortf! 
ve lise kımnı talebesi tarafından ev
velce tesis edilmiş olan kooperatife 
glrmiye teşvik edilmiştir. 

İhtikarın Yeni Bir Şekli 

Yok Denilen Bir Maddeyi Dükkan Dükkan 

DolaşanAyak satzcılarıSatmzya Çal şzyor:ar 
Ticaret Vekl!Jett lhtlkArla mllcade-1 çantalarla dllkkAn dükkAn dolaşan 

leye yeni bir hız verdiği şu srrada ve krepaol satan ayak sab:cıları tü~ 
muhtekirler de ellerinden geldigi ka· remiştlr. Bunlar krepsolün kilosunu 
dar buna tevesaW etmektedirler . 11 liraya kadar eatmaktadrrlar. Bir 

Bundan epey zaman evvel fiyat çift ayakkabıya bir kilo krepsol git
mürakabe komisyonu ayakkabıların tiğine göre ayakkabı flyab da ona 
aıtma. konan kauçuklar (krepsol) göre artm~ bulunmaktadır. 
kilosuna 317 kuruş tlyat koymuş ve Malt olan tüccarların yeni bir usul 
elinde krepsol bulunanlardan beyan- ile thtiklr yaptıkları bu sureUe mey· 
name istemişti. Bu tUccar mürakabe dana çıkmı9 bulunmaktadır, Bu Ulc
komtsyonuna beyannameleri vermiş- carlar bazı ada.mları gUndellkle tu· 
terdir. Fakat tlyat konma hAdlse- tarak satı~le.rmı böylece yaptırm&k· 
sinden sonra krepsol satan tüccarla· 

ta.dırlar. 
ra ayakkabıcılar müracaat ettikleri 
zaman mezk1lr maddeyi bulamamı.,- Fiyat mUrakabe komisyonunun na 

)ardır. Bu sırada piyasada ellerinde zan dikkatini celbederlz. 

lng!ltereden Kahve 
Getirtiliyor 

Haber aldığımıza göre çay ve kah
ve ithalQt birliği ıngilltereden 47 bin 
çuval kahve getirtmek üzere muha
bereye devam etmektedir. Bu kah
venin de evvelce ısmarlanmış olan 
25 bin çuval kahveyle birlikte piya
saya arzedileceğini nazarı itibare a
lırsak iki ay sonra Ista.nbula, memle
ketin bir sene11k kahve ihtıyacmı kar 
şılıyacak miktarda kahve gelecek · 
ttr. Türkiyenln senelik kahve ihtl· 
yacı seksen bin ile yüz bin çuva.J a
rasıdır. 

Bulgarislandan 
Civi Get;rtiliyor· 
1 

Evvelce haber verdiğlıniz gibi Ti
caret VekAletı madeni efY& ithal&t
çılar birliğine hariçten çivi getirt -
mek için lAzımgelen akreditifler! aç 
rruştır. :Atadenı eşya ithalAtçılar birli 

ğine Bulgaristandan yapı1mış ola.n 

bir teklif kabul edilmiş ve 60 ten çi

vt getirilmesine karar verilmlş:tir. 

Lapseki Hükumet 
Korağ1 Yaniı 

Gelibolu, (Vatan) - Tahrirat k9.-

talebemiz karşılanmış ve Edirneye 
getirilmişlerdir. 

Talebemiz lise ve muaııtm mekte-
binde misafir edilerek izaz olunmuş
lardır. Gelen talebe şunlardrr: 

Sedat Burcu, Abdullah Cedikoğlu, 
· Mükerrem Ritaş, Fethi Ercilik, Nuri 

Egeli, Hulki Özbay, Emel ve Ercü
ment Kalmuk, Rauf Eğilmez, Şefik 

Kestelli, Orhan Altay, Bürhanettin 
Bugla, Naci Korkmaz. Talebe otobüs-
lerle ve Kırklareli yolu ile lstanbu
la hareket edeceklerdir. 

Poliste: 

B r Rınd:vu 
Bu undu 

Evi 

Zabıta Kumbaracı yokuşunda Ah· 
met Bey aparb:manmın S numaraıı 
dairesinde J.farinln JdaresindekJ ran-
devu evini meydana çıkararak bu
rada bulunan dört kadın muayene .. 
ye sevkcdilmi.ş, Mari de adliyt"ye ve· 
rilmi,tlr. 

D ördüncü kattan düıtü 

Dün emniyet mlldUrlllı!ilrıde bir 

kaza olmuş. belediyenin yol lşl j 1ne 

sevkedilmek Uzere emniyet müdürlü 
ğtine getirilen ıabıkalı Artın, aşağı
da bulunanlara Dakarken muvazene
sini kaybetmiş, dördüncü kattan dü
şerek ölmllştUr. 

Münakalat Vekili 
Tetkik !erine 
Devam Ediyor 

Münakal&t V ekilı !)evlet l..mıan· 
lan Umum Müdürlüğünde 

Kral Boris bu nutkunda d~ 
yor ki: cDünyanın geçirdıiı 
ağır imtihanlann bizde de akİ" 
!er hasıl ettiği bu fevkalade 'l>' 

manlarda, millet vekilleriııİD 
yaratıcı bir say için olan ittifak· 

Iarını harici, dahili siyasetiınd r 
zin büyük meseleler kartısıo •· 
ki vakur ve ıuurlu hatll ı,.rO" 
ketlerini memnuniyetle ın~· 
hede ve tc.bit ediyorum .. ;;; 
ki'ımet, adalet ruhu dairesııı,.. 
hariçte sulhu ve dahilde h4 
temine ve Bulgaristanın hak'.' 
rını ve hayati menfaatlerini ıı:ıu; 
dafaaya matuf olarak şirndıY 
kadar takip etmiş olduğu si:; 
sete müzaheretinızle de" 
edecektir.> d . ' Bulgar kralının bu sözlerın 
Bulgar siyasetinin geçmiş safh:: 
!arından ziyade gelecek veçhit· 
sini tayin mahiyetini görebılır .. b 
Z. Al . . bd 

ıra, man aıyasctıne . bir 
bir Bulgariatanın, millet içı~ de 
felakete yol açacağını vaktlll ııı· 
anlamış olan Kral Boris, ~ete• 
lekette siyasi tam bir birlik un 
mınıne çalış.makta ve bo; ıı 
için, hayal peıinde koşan • ,. 
politikacıları doğru yola çek"' 
ye uğraşmaktadır. d• 

Bulgar kralının bu nutkuP fi' 
Bulgaristanın sulh ve sük~ll ]· 
yasetine dair olan aözlerinı ;. 
kan devletleri ıüphesiz ın•1,,. 
nuniyetle karıılarlar ve sene tı
denberi tuttukları ıulh siy••.• ıi· 
ne Bulgar komgularıntn da ~ •. 
rakinden ancak memnun oı 
bilirler. 

ITALYADA vAzrrt1' 

Reuter ajansının Yugoıl•~ \J: 
Arnavutluk hududundaki Jll f· 
habirinin gönderdığı bir teli'~. 

l r~· 
ta, teslim olan İtalyan • .~ 
ltalyada minevıyatın çok ~0J·ri· 
olduğunu söylediklerini bıl 

1 
ı ,. 

yor. Ayni telgrafa göre, Jı& ~ •. 
da. genİ.§ bir ıulh propag•: i• 
aı cereyan etmektedir ve ',~ 
•raıında harbe bir son -verrtl 
arzusu gittikçe artmaktadır. ı;· 

lstanbulun !mari işleri 

Bütün bunlar ve bundan •d• 
ve! verilen haberler ltalY~ 0 • 
vaziyetin gayet karışık old0J,f' 
nu göstermektedir. Fa~ist ı.~~fıll 
leri ile ordu arasındaki ihtı 1 ' eSI 
yakında yeni safhalar arz~Ul'I zi· 
beklenilebilir bir ihtimaldır ..• , 

tibi odasından geceleyin ansızın yan Münak ı•t v •-•• ti it 1 1 d F · l.d ]eti" a ~ •~e ne a şer ü- ra, or unun .• •ııst ı .•~ . bir 
Eminönü meydanının tanzimi do

layıslle Istanbul belediyesi burada 
bulunan antreponun yıkılmasını is· 
temiş fakat Münakalat VeMletl tah
mil ve tahliye bakrmından bugün i
çin yıktırılmasının doğru olmıyaca

ğmı İstanbul belediyesine bildirmiş· 

tir. 
Diğer taraftan Ayasofya etrafın

daki çirkin manzaranın ortadan kel· 
drrılması tçin, İstanbul belediyesi bu 
radakl bUtün dükkAnların JslimlA .. 
kine karar vermiştir. 

gın çıkmıştır. HUkQmet konağı Uze- zerinde tetkikat yapmak üzere lstan karşı olan ihtılafı kendısını b<' 
rinde dalgalanan bayrağmuz mUs · bula gelen MunakaJAt Vekili Cevdet hi.diıe olarak göıtcnnekle r' 
tesna. olmak üzere bina tamamen yan Kerim İncedayı dün sabah devlet raber, halkın hüklımete ~S·,e 

Umanlan işletmesi umum müdürlü • olan ig" ibirarı henu"z bir ha 1 ıl 
mıştrr. Yangının soba bacalarınm tfl 

ğtlnde meşgul olmuştur. şeklinde meydana çıkın. • b• 
temizlenmemesi yüzünden çıktığı e.n- v kil lA d e son aey P olayııılle vl!Jd bulunmaktadır. Hô.diselerın ,il· 
\aşıldı. Valimiz bütün dairelerde so- olan Arızaları yerinde görmek üzere rekilde bir tezahi.ırü. şüphe ,. 
ba bacalnrmın temlzlenmest ve nöbet birkaç gün sonra Trakyaytt. da gide- talyada vaziyeti büsbütün ."' 

~:~~;in da~~~:l::~~:o::::a e:: ;ktlr. L u·. z u r A L u .shim~ bLir Gsafh,ayLa sEevkRedecekJtı" 
meleri için dairelere bir tamim gön· l VI 
dermlştlr. ._.__________ • 

---................................... - ......................................................... ---- ............................... - .......... --- ...... ..------..................... !!!!!l!!I ..... ~ ltLiye Talefon l arı Şişlide Maçka ve Kurtuıu.ş. Gal•~ 
1 
de telft.IJ ediyorsun ... tstel'8eo bu ek· tın kadife perdelerden ıo, ve esrar-ı Bu gell1Je eevlnmedin mi?.. e:ı Mustata Nail, EmlnönUnde 1ıft tı 
slkllklerl sayıp dökeyim... tı görünüyordu. Nesrin omuzlarını kaldırdı. Solgun Bir yang-ın veya yangın bafla.ngıcı, met KA.zım, Küçükpazarda :N'~. 

RAna Hanım ua.bt blr tavırla a.- RAna Hanım yava' adnnlarla içe- ytlzünde hJçblr ifade me\•cut değil- yıkılma, çökme gibi hA.diseler olura& Ahmet, Alemdarda Ari! Neşet, f{ ,... 

yağa kalktı. Ve kocasma ten bir ba.- rlye girdi. Aya.klarınm ucuna. basa- di. lnce kumral ka.,tannı kaldırarak: derhal: kapıda Asador, Şehzadeba.şmdfl ..,. 
d ~ • D dl lııtaobulda oturaulıır !4222 _.,, .. 

kış fırlat.arak hızh brzlı kö,ke dok- rak, geniş bir koltukta öne o~ru e- - BUmem. e · a&f, Şehremininde Hamdi, Karf\S- t· 
ru yUrUmlye ba.'}ladı. ğilmt,, dlzJerl üzerindeki bilyUeelc - Fakat sen esldden Pirayeyi pek Beyoğlunda oturanlar 44644 rUkte Arıt, Fenerde Vitali, sıu1'~ 

Murat Bey bu ant öfke karş~mda blr deftere yazı yazmakla. me,gul o- severdin.. Amcazadene karşı yoksa Ka.dıköyde oturanlar 60020 yada TeotUos, Ak.sarayda z. ~ rı4' 
kend1Blni tutama.mış ve ellerini diz- lan bir genç kna yakla,tı. Kız o Jta.. eski muhabbetin kalmadı mı t .. 'OıkUdarda oturanlar 60625 Kadtköyde Haydarpaşa cadde81 

'f' 

bl isi in 1 ll C bütün b numaraya telefon etmelidirler. 'K d kil ta 1' 
ıerlne vurarak gülmlye ba..,ıamıştt. dnr dalgındı ld. içeri r n g r< - - annn anne. unlan ne- " a ı y eczanesi), Beşlktaf .), 

Tele!on santralları bulunan Bakır- ._ vlJ' 
Hakikaten Rtı.nR lla.nrm l\tura.t flnln farkına bUe varmamıştı. Rft.na den RoruyorSun 'l Ben ne bUeyim il H&llt Tipi, Ortaköyde (Or~ ·ti 

1 yl 1 köy, Bebek, BUyUkada, BUyUkdere, B bel' 

-2 
Beye nazaran şansızdı ve blrlclk Oanun batlfçc: şimdi P raye sev P Revmedtttmı "!' ArnavutkHyde Miltlyadls, e .~ Burgaz adası, Erenköy, Heybeliada, Sı.1 
kızJan da aksi g:lbl anneslnln tipini - Nesrin!. Ne yapıyorsun kının? VAkra et1kJden ıteverdtm. •• Amma dü- Merkez, l"a";Udarda Ibrahitn ..ı 

Kandilli, Kartal, Kmalıada., Paşabah· aırıY 
Dünkü Kumm Hu!Uaaı: turmayr teklif etti fakat Saffet almı,tı. 

Zengin çlftUk sahibi Murat Bey cyemekten sonra tasdi ederim> RA.na. Hanon köşkün önüne geldi-
karısı RAna. Hanım ile bahçede cevabını verdi ve ayrıldı. ğl zaman bahçtvanm kızı ellnde bir 
kızlan Nesrinin sıhhati mevzuu ü- Murat Beyle RAna Hanım kız- telgrafta yanma yakıa..,b. 
zerinde görüşüyorlardı. RA.na kızı- larmm gUzelltği ve çlrkinltğt mev- - Şimdi postacı getirdi efendim .. 
nm günden güne sUzülüp eridiğin- zuu üzerinde konufUyorlardı. Rana. Hanım mernkla bükft.IU kl-

den doğan endişelerini ve kIZDlln --=: Roma.n devam ediyor ==>- fulı açtı, içine seri bir göz gezdlr· 
kom'llllan Saffet Beyi sevdiğinden dikten sonra memnun bir tavırla mı· 
şUphelendiğinl anlatıyordu. - Kansından güzel erkekler yok rddan'!Jr: 

Murat Bey cco.nrm bu da merak mu! .. l\.leselA. ben senJ aldığım zaman - Nesrin odasında mı T •• 
edilecek şey mi kız:ı Saffete ve- senden çok daha gUzeldtm !.. - Evet efendim •.. 
rtriz diye Cf'V9p vermf~ti. Fakat - Haydi, haydi.. Şimdi bu söz· - Peki, sen bu telgrafı beye gö-
karısı bu ~in kolay olmadığını den kendine hJSRe çıkarma!.. tür ... Ben içeri giriyorum.. .. 
ve Saffetin bir nlşanltsı olduğunu - Hisse çlkarımyorum.. Haklka- RAna Ranrm böyle söyllyerek bir· 
söyledi. il söylüyorum.- kaç admıda kö,ke girdi. 11<1 dakika 

Bu ~rrada açık renk spor kos- - Bu hakikate htç dJyecek yok sonra da orta kattaki odalardan bl· 
tUm giymiş sarışın bir atıı görtın- dofnısu. .• Ben çirkin mi ldlm ! .. Sen rlnln kapısmı a(ryordn. 
dil -;ıe oniarın yanına geJdl. j deu nem ekslktlf... Bu oda oldukça sade dö,enmlş ol-

RA. ilanını bu gence biraz c - A lk1 güzlmı ... Ne diye beyhu· maama rağmen, pencerelerdeki ka--

Diye ... ıendl. şlln ki, &radan on sene gibi uzun bir Sanyerde Asaf, BüyUkadada " .ı 
çe, Tarabya ve YeşilkHy için santral- eJP' 

Kn birden silkindi. Tehl.şla elln<le· zaman geçti ... ŞlmdJ o ytne eski Pt- Rıza, Heybeliadada Tanaş ~ecza!l da bulUJ"an muhabere memuruna __ __ 
ki defteri kapıyarak ayait'a kalktı: raye nlldlr~ Ta.biati tabfatlme u • 

l' ANGIN kelimesini söylemek !<Afi
- Sen misin anne!. Ne istiyor· yar mı! Yoksa fena, huysuz bir kır. 

sun?.. mı! •. Bunlarm hiçbirini bllmtyorwn_ dir. 

_sana bir havadl• getirdim... - Ne ise canım, öfkelenme! .. Yal- Sıhh i lmdll VeSlİI İ 
- Ne bo.vo.dlıııl?.. ruz bir şey daha söyllycylm .. Piraye 
- Herhalde memnun olar.aksın!. artık b·ındo.n ıonra dalma bizimle 

- Ohır da söyle bakalnn ne tmı, '! beraber oturacak ... 
- A a!. Neden!. 

Blr kaza vukuunda tstanbuI, Be-
yoğlu vo Boğazlçlnln tekmil Rumeli 
sahili ile Eakırköy ve Yeşllköyde otu
ranlar 44998 numaraya., bütün Ana.

Ka.rşılık'.ı birer koltufa yerleşti

ler. 
- ŞlmdJ Plrayeden bir t.el~r&f 

geldt !.. Çanakkaleden hareket et
rnı, .. Bugtin ak,amn. doğru çlftllkte 
olacağı.nı bUdiTlyor .. 

- ÇO<'uk gibi sualler 
Nesrin!. Neden olacak!. 

soruyorsun 
za.vallrnm dolu yakası köylerinde oturanlar 

- Demek ki, doğruca. buraya ge· 
tccek? •. 

- Öyle olacak! .. Sende hiç te 
memnuniyet alıl.mctl göremedim ..• 

b:zden b:l-,ka klm5e411 ka1dr mı\' 
Genç kız biran dU4Undll. Sonra ba-

ıJını salhye.rak: 
- Jloğrıı. dedi. Bir ay evvel lh

ttyar annesini de kaybettlğlnt haber 
a!mı,tık ..• 

(Arkası var) 

60536 numrraya teleton ederlerse 
der~al s.ııhl imdat otomobili getirile
bilir. 

BU GECE 
.NÖBETÇİ EOZANELEB 

Beypğlunda Dellaruda ve Vlngopu
lo, T&kslmdı Limoner ve Ertuğrul, ı 

• 
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~ ~ LGAR KRALI 
Pa ·~amanto Heye

tini Kabul EttJ 

İTALYANLAR 
Habasistanı Tahli
y: ya Dav:t Edildi 

(Başı ı indıle) § § (Başı 1 incide) + + 
~erdiği cevabı tevdi eylemiştir. harekatı büyük bir alaka ile ta· 

Meclis reisi tarafından irad' kip etmektedirler. İtalyanlara 
edilen bir nutuktan sonra, kralı karşı daimi isyan halinde bulu· 
tıı nutku söylemıştir: nan Habeşistanlılar, İngilizlerin 
Dünyanın geçırdiği ağır imti- Mısırdaki muvaffakıyetlerinden 

hanların bizde de akisler hasıl ve imparatorları Haileselise"nin 
Cttiğj bu fevkalade zamanlarda, hudutta bulunmasından fevkala· 
lllillet vekillerinin yaratıcı bır say de cesaret almaktadır. 
'Çin olan ittifaklarını ve harıci Habeşistandan gelen haberlere 
"c dahili sıyasetımızın büyük göre, İtalyanlar yiyecek ve mü· 
lllcaeleler karşısındaki vakur ve himmat alamadıkları gibi, aşiret· 
llıurlu hattı hareketlerini memnu· !er arasında vukubulan hareket· 
llıtctle müşahade ve tesbit edi· !erle de mütemadiyen iz' aç edil
>'orum. Hükümet, adalet ruhu mektedir. 
d&ircsinde hariçte sulhu ve da· Hab.eşistan bankasının mües· 
hilde huzuru temine ve Bulgaris· sislerinden olup Habeşistanı en 
ltnın haklarını ve hayati menfa· iyi tanıyan Avrupalılar arasında 
•.tlerini müdafaaya matuf olarak bulunan Collier ııunları söylemiş
!llndiye kadar takip etmiş oidu- tir: 
tu siyasete müzaharetinizle de- c:Habe§istanda haberler çok 
'tlln edecektir. çabuk yayılır. Herhalde Hailese-

Dünyada yeni bir nizam ku- lase hudutta olduğunu bildirmek 
tıılduğu ve milletler mukaddera· I için icap eden şeyleri yapmıştır.> 
tının yoğurulduğu bugünkü gibi En son gelen haberler, İtal
Rltret ve imtihan günlerinde yanların en kısa bir müddet zar· 
ltlilletimizin birliğini ve yaratıcı fmda Habeşistanı tahliyeye davet 
llıanevi kuvvetlerinin bütünlüğü- edilmiş olduklarını bildirmekte· 
111i muhafaza hepımiz için bir va· dir. 
lıfcdir. Zira Bulgar kuvvetlen Faıist sekreterlerinin toplantuı 
b1lsında insicam hiçbir zaman 1 Roma, 16 (A.A.) - Stefani 
Ugünkü kadar lazım olmamıı· ajansından: 

tı:. Gerçekleri unutmıyalım, im· Faşist partisinin sekreteri dün 
<inları gözönünde tutalım. F orli F accio federasyonunun mer • 
Kralın nutku bütün mebusla· kezinde şimali İtalyanın 42 eya

ın alkışları ve yaşa seslerile kar· !etinin sekreterlerini nezdine da· 
lılanmıştır. vet etmiştir. Sekreterler mensup 

oldukları eyaletlerin vaziyeti hak
kında izahat vermişlerdir. 

'ng· :~Trab·us 
Hu uduıu G erler 

ita'y3, Tar"hin 
En Feci 

An~arını Gecir:yor 
<İıMı ı 'ıncld4'\ _ _ olunan harp malzemesinin mikta-

°1" • T . rı da çoğa lmaktadır. 

(Ba.'}l 1 • } = = 

ı iranda çıkan omon gaze· k d ı 4 b' 
cı· d 1 Bug-Bug mınta ·asın a ın B · ~.: b 1 F • · ")d.. esir alan bir zırhlı liva, alınan 

ru .utbu.n uhnlikar akşızmın,d o bu- esirleri başka kıtaata teslim ede-
cu ır te e arşısın a u- . . d d b"l 

11~d v . . l ld v rek ılerlemesme evam e e ı -
"

1 ugunu ıyıce an amış o ugu· k · · t 1 · l • ci) yardım iste· 
11 teyit etmektedir. Faşizm ef· m~ . ıçın e sız e a 
~tı umumiyeyi tamiri kabil olmı- mışHtır. k• d 1 k ·· 
'n umu.ni bir felakete hazırlamı- ~re 

1
at ebs~asHı~ tal .yalrar ı -~rl:· 

• 1 k d termış o an ır ın ı a ayı e., -
ça ışma ta ır. . ı· l hl )ı'va M f h '" ! .. rı tes ım a mış ve zır ı 

h ıeksa eye, .. avdayla, çtot·~· v_e ~u- Solpum' a doğru ilerleyişine de
-<ie arşı muca e e e ıgını soy· .

1 
. . L' · 

tr'- F · h t ff" vam edebı mıştır. ıvanın gayesı, 
~en, aşızm, avanın ene us d .. 1.. • . d -

Ctlı·ı b ' h 1 1 • · 1 kamplar an ço un ıçıne ogru emez ır a e ge ecegı an a d" · · 
u~.. d k' f · k çekilmekte olan uşmanın rıcatı· ,.un arasın a ı mesa enın pe . . d'" k 
~u ) d - M ı · · · ni kesmf!k ıdı. Bu uıman ıtaatı 

n 0 ma ıgını ve uuo ınının l l S'd" B 'de 
ır "")d "b• 1 kalac;a tes im o muştur. ı ı ananı n 

iırı ço e g,ı ı yakpayla nız k .. • maada düşmanın mukavemet gös. 
ı ve ;earııyaca o an te gune· .. .. k 1 b ·· lln d 1 1 F · · teren butun ıta arı çarıam a gu. 

1 
e ta yayı aıızmın pençe- .. . I i tir 

llıdcn kurtaracak olan bir kurtu· nuMtemhız ebnm 1
1
• • d t ek· 

il .. . l - h' k u nre e e an evam e m 
J 1 guneıı 0 acagını ıssetme te- d' R" h 1. d b 1 b'r 11ir te ır. ıcat a ın e u unan ı 

B. ·· · .. k "' ld - çok İtalyan askerleri tayyareleri 
L u guneşın mum un o ugu . I .. . 
"'d b k d v lt 1 1 tarafından mıtra yoz ateşıne tu-ar ça u ogması a yan a- .

1 
. · 

tırı l. d d' B · t" k t• tularak imha edı m!flır. c ın e ır. una ın ızaren a ı 

~t öldürücü darbeler, Mussolini 
t•rnan> talep edinciye kadar de· 
~,tn edecektir. 

--Of-----

BERLİN 
Bomb l:ı.ndı 

l londra, 16 (A.A.) - lngiliz 
"lva nezaretinin tebliği: 

Dün gece lngiliz hava kuvvet
ltti Berlin mıntakasında mühim 
'~dcflere ve bu meyanda demir 
~?llarına, fabrikalara ve umumi 
! ~metler ıebekesine karşı hücum
't Yapmıştır. 
d Bombardıman tayyarelerimiz· 
trı mürekkep daha küçük teşek
rı ll lcr F rankfort iç limanını ve 
lthir civarında sair hedefleri, Kiel 
~traanesini, Bremen limanını bom· 
'rdıman etmiştir. 
d~ l ayyarelerimizden üçü üssüne 
0tırnemiştir. 

Baz' M~n .aka ·a. da 
Ca"lar Tış~ı 

' .1 (Ba~ı ı incide) + 
Kemen na.hiyesinden geçen Esen 
cayı 5 metre yükselmiş ve arazi
yi su istila etmiftir. Çayın yapmış 
olduğu hasar hakkında henüz 
mütemmim malümat alınama· 
mıştır. 

Birçok yerlere kar yafdı 
Ankara., 16 {Telefonla) 

Ankara.da dün akşamdanberi kar 
yağmıya başlamııtır. Buraya ge· 
len son haberlere göre Kocaeli. 
Çanakkale, Eskişehir, Erzurum 
Balıkesir ve Bilecikte de kar bat· 
lamıştır. 

latanbulda ilk kar 
Evvelki gece şehrimizde de ilk 

kar yağmıya başlamış ve bu muh. 
telif fasılalarla dün gündüz ve ge. 
ce de devam etmiştir. 

fıt M.acarlstanm en büytlk Çigan Orkestrası olan 

ROD SANDÖR 
au perşembe a.kfamı LAL E de bir konser verecek, 

Aşkları inleyen ... tztırapları dile getiren 

cTtJRKÇE> 

MAVi TUNA ŞARKISINI 
~UERİTE MORENO - JEA."' GALLA.."' • .JOSE NOOUERO'ya 

"< 
en btlyUk bir zevkle dinlem.iye ııazırıanmız. 

't Yarın matinelerden itibaren programlara. UAveten: 

Şe:a~e- FERAH C::; AZAK 

YUNAN - iTALYAN HARP ine alt 
UkFUm 

(TtlRKÇE) 
-......::::::---~~~~=--~~~~~~~~~~~~ 

,._ DEANNA DURBl!'·i'in 

[İLKMAŞKI_,,,, 

Basra YoJuyle 
Ticari Nakliyat 

1 1 

Bir Yunan asken otomobili ' ' R o m a y a rinden fırlamışlar, yemeği yanm 1 
ile Göriceye gidiyoruz. Yunan bırak.mıılar ve otomobillerine 
neferleri yer yer yol işaretleri atılıp aavufffiuşlar. Neferlerle 1 
dikmiıler. Bunlann üzerinde fU Gı•d y il metıul olan bulunmamış. Fakat 
sözler okunuyor: cRomaya gi· en '' 0 ar bazı otomobiller Münih kahvesi· 
der I> •• nin önünde biraz durmuş. Orada 

(Bal}• 
1 

incide) * İki gündür askeri otomobil- Uzerı·nde dostu olan zabitler dostlannı da 
sefer müddetinin on güne, hatta den inmıy" orum. Yollar fena, b b 1 · ld k 1 
bir haftaya indirilmesi beklen· era er erme a ı tan sonra yo a 
mektedir. Ja'kat seyahatimiz pek güzel... devam etmişler. 

P Lamia ile Larisa arasında.ki dağ• G" • C h • d Konuştuğum Arnavutlar bana iyasamıza eşya gelmesi bu lık araziden geçtik. En iyi Efzun Orıce ep esın e dediler ki: 
suretle kolaylaşacağı gibi, tütün· k . b d vı sah d k 
1 1 . . as en u ag ık a an çı ar• Bı'r Zı'yaretı'n - Bizi zorla tFaşist partisine , erimizin çıkması mese esının • 
ehemmiyeti de büyüktür. Tütün mı.. kaydettiler. Canımız bahasına ses ı 

ltalyanlar, Lrisanın seferbct· 1 t b 1 k d k F k t · d ' hürri 
depoları tamamile doludur. Tütün lik esnasında en mühim bir top· n I a an ~~ta::mi:ti~lile aye:id~: kıavuştu: 
çok yer tutar. Tütün piyasasının lantı merkez1' oldugvunu •anmı•· g·umuz 'çı'n pek mesuduz 
açılması için depoların boııalma· " '"' 1 • 

lar ve buraya çok bomba atını•· Gazetemiz için yazan: ç · 1 · • kt' k ) el sına ihtiyaç vardır ki hükü:netin '"' ızme erımı çe ım, a ın • 
db . 1 • • d b 'h t t !ar ,fakat ıehirdeki tahribat pek MI.is C:lare Bam,,gsvo biscler oiydim. Cepheye kendi te ır en sayesın e u cı e e· hd t K · · · · ı k ~ 1 
. 1 k ma u . . . ozanıyı ve go e· Davly Expr~ Darp gözümle harp görmek için ge -mm o unaca tır. ı d 1 •· 1 K " ._ 

Vesika te§kilib VarDUf narın a yapı mış. guze astor· - ..--- - miştim. Harp görmeliydim. Bir 
H b ıd _ .. B ya kasabasını gende bırakıyoruz. Yunan alayına katılarak yaya ola. a er a ıgımıza gore, asra- K b d k k h 

1 .1• k l d . . asa a an çı ar çı maz, cep e· rak dagw geçitlerine ileriledim. da bulunan ngı ız ontro aıresı d k" h b 1 · t' k t · 
memleketimize gelecek eşyanın 'lke Yı mu arke el er~} ışkıra 1 e mış yollarda henüz gömülememiş 

'd "h ih · l" · h 1 unan ıta arı e arşı ll§ıyo· İtalyan cesetleri vardı. Hep ka· yem en ı racı tıma mı esap· G t l' ki" b' 1 
11 k N . ruz. aye neşe ı ve fCV ı ır çarken arkadan vurulmuştu. tal· ııyarak bu ma an ısmen avı· k H b" d b b' ah t 

sert denilen vesikaya tabi tutmak. as 1 ekrl... ardın be.. ar ~ r ta : yanlar silah menzili haricine kaç· 
hh"' I k sız ı arının a ır nevı va anı tıklan için Yunanlılar bir düziye 

ta, bu yüzden tea urler 0 ~a • zevk ve eğlence olduğuna İman takip ediyorlardı. Herkes tetikte 
tadır. Buraya gelen eşyanın ihra· etmiş, her zahmeti hoş görü- duruyor, karcı dagw !arda bir asker 
cı zaten kanunen memnudur. A 1 k l• ) " 
f"' h""ku . b 'h . l yor. « rnavut u ta azım o ur> kalabalığı görür görmez !!ilaha 

uccar, u metın .u .cı etı n· diye bana bir miktar Arnavut pa. sarılıyordu. Bu harbin ilk günle-
gilizd maolkamlarınhah'bı1ldı~er~.k .. bu rası vermekte ısrar ettiler. rinde Katoviçde, Alman • Leh 
yüz en an tea ur enn onune K d c·· . b" k o 

v · · ·· · ı. d" astorya an orıceye ır te cephesinde bulunmuştum. ra-geçecegını umıt etme~te ır. d v "d' B·· .. k 1 h l' · d"k 
-----o-- ag geçı ı var. utun as er er daki cehennem a mi gor u ten 

ve her türlü nakliyat mutlaka bu sonra İtalyan cephesi bana sakin 

Lavaı Tav if E 'idi geçitten geçmiye mahkümdur. bir spor meydanı gibi geliyordu. 
Yolda inanılmıyacak bir izdiham Hava pek fena idi. Mübalağa 

(B:ışı ı incide) X var. Fena havalarda otomobille Deyli Ekspres harp muhabiri etmiyeyim amma, yerdeki çamur 
tında bulunmak mecburiyetinde ol· buradan geçmek imkansız bir Misa Clare Hall.in&ıvvorth yirmi. ili. yirmi be§ santimetre 
doğunu Dlve etmekt~dlr. şey ... Talihimiz iyi gitti. Biraz sinde içip sarhoş olmuşlardı: cYu- derinliğinde bir _batak teşkil edi-

l.avali darağacına ıötürecek zahmetle de olsa geçtik... 1 nanlılar kim, bize karşı durmak yordu. Hava soguktu. Yunan a~-
vesikalar mevcut 

1 

Eski Yunan • Arnavutluk hu· kim~ diyorlardı. Bir tek mermi keri günlerce açık~a yatmış ~e bır 
Londra, 16 (A.A.) - l>ally Sketch dudundaki mevziler şimdi terke· atmadan gözümüzü Selanikte aça- parça ekmekle bırkaç zeytın ta-

1 
gazetesinin bildirdiğine göre, Lav:ıl, 1 dilmiş bir halde •.• Hiçbir tarafta cağız.> Gece yarısından sonra 1 nesinden başka gıda bulm~ıştı. 
Petaln'ln yerine geçmek ve onu ml\s Yunan siperleri görmedim. Fa- bütün sarhoş askerler köyün ev- 1 Bütün bu hallere rağmen keyıfle
temlekelere umum! vali olarak gön- 1 kat ltalyanlar ne hazırlıklar yap· !erine saldırdılar. Erkeklerin 0 ).

1

1 
ri, neşeleri yerinde idi. Bizden 

dermek için bir plıln hazırlıı.mış bu- mamış!ar! Tanklara karşı tuzak· mamasından istifade ederek bir yalnız sigara ist~diler. Şakacı 
lunuyordu. Fakat polis Prefesl Lan· lar mı yok, dikenli telli mania- çok kadınların ırzına geçtiler.> adamlardı. Kaçan Jta~yanlar hak· 
geron bu pllını ifşa etm iştir. HUkfi- lar mı, betonlu makineli tüfek 

1 

yol kenarlarında İtalyanlar ta- kında hoş fıkralar, hikayeler an· 
met darbesinin Noel'de yapılması ta ~evzileri mi! Yun~nlıları? _b~ ge. rafından terkedilmiş büyük bom· !atıyorlardı. ~İyorla~dı ki: 
karrUr etmişti. Laval kabinesine al- çıtlerden tank geçırmelerı ihtıma- balar el bombaları ve konserve - Tam agız tadıle muharebe 
bay Dela Rok ile Dorlot'nun glrmele )ini İtaiyanlar nasıl hatıra getir· Jiutul~rı görüyorduk. Yunan as· edemedik. Arasıra dağlarda sıkı· 
rf de mukarrer bulunuyordu. I 4 n • mişler, bilmiyorum. kerleri bunları eşeklere yükleye- §ıyorlar, ister istemez biraz dövü. 
gerln'un dosyasmda Laval'ı darnğıı.- Buralarda harbin ilk günlerin· rek köyün silahhanesine taşıyor- §Üyorlar. ltalyan tayyareleri de 
cma gönderebilecek veııikalan mev- de dövüşü lmüştür. Yunanlılar bu )ardı. Orası, bu civar için ganimet fena havadan ho~lanmıyo_r. Fena 
cut hulunduı?u zannedilmektedir. dik ve sarp dağlan yaya olarak deposu yapılmıştı. Zaten civarda havada uçuı tehlikelidir. ltalyan· 
Laval A!mar.yava namu• uzca tırmanmışlardır. Her üç nefer tamamile sağlam kalmış başka !arın tehlike ile başlan hoş de· 
t~slim olmak istediği için abldı için bir eşek yükü gıda ve cepha· bina yoktu. ğildir. 

Londra, 
16 

(A.A.) -- Mll!ıtnkll ne hesapıanmıştı. Yunanlılar yu- Boylc köyleri gördükten sonra Her tarafta İtalyan askeri tec· 
Fransız Ajansı h.lldıriyor : , karı lırmandıkLan sonra İtalyan· G · b ' h b h 1. d b 1 hizalı vardı. Neferler çabuk kar· 

Tlmes gazete.qı, B. Lavııl in dll!J· 1 k" 1· ""f k ·· f k bil örıceyi ır ara e a ın e u a- k . . k 1 . . f 1 1 .. 
V ara ma ıne ı tu e , tu e ve • cag-ımı sanmı•tım. Hayretle gör- ma ıçın emer erını, a an arını me.qfn! Jchy ile Almanva arasında h .. "! l ld 1 d '"' b ' 

'ki t n · tf t 1 assa sungu er e sa ırmış ar ır. düm ki şehre bir şey olmamış. atmıılardı. Hunlar arasından ız , ara ı oyun oyna.maeına a e • . . . .. d h 1 ik y 
ktedl n t B 1 l'J Al Pıyade ve makınelı tufek ate· Bütün dükkanlar açıktı. Yunan e arp hatıra arı seçt . unan rnC" r . vu gaze e .• a.vn n • . . . •. b" 

il 1 l bi 1111-1 d Vlcl §i o kadar şiddetli olmuştur kı askerleri kahvelerde oturuyordu. asken cephane ve yıyecegı ır manya e o an ş r ö•n e ıy k .. .. . d ·· · 1 1 d y 11 d 
hl\ltt'ımetinin hC"rhnnpi hlr :\zacımdnn bütün bir Arnavut Öyunun pı· Ortada harbi hatırlatan bir man· uzıye top uyor ar ı. o ar a 

Yade mermileri e delık deşık hale zara yoktu. Askeri karargah ya· benzinle dolu İtalyan tanklanııa. daha çok !lerl l"id~Pğ"lnl iddia etmelt 
tedlr. Mnamafih Tlmes gazetesi Al • scld iğıni gördüm. Köy mctrük- pılan bütün binalara Yunan ve tesadüf ettim ki içindekiler tara· 

tü, fa"at halk birer birer kenar• Arnavut bayrakları yanyana asıl· fından olduğu gibi terkedilmişti. manv:ı ile 0 1., ... l"hf•l'll1 mesele inde l 
dan kô.,eden zuhur ed ı ... •ordu. mı .. tı. Halk derhal otomobilmi· 1 örice tayyare meydanı, ngi-B . J.c.val I'" n. Fi ""lrl ., arn••Pıdn tcı• ., " ,.. 
Bun.arın arasından bir genç Ar- zın' etrafını aldı. Otomobilin Üs· liz tayyareleri tarafından tesirli la bir fıı-ı! mevcut olmadrı'l:lnı yaz. .. 

m'.ltı:tadn-. navut kadınıle konuşar,dc. halleri· tündeki lngiliz bayrağı dikkati surette bombardıman edilmiııti. 
Dalh· nr.mld gaz"t"'"l!1ln siyasi nı sordum: çekiyordu. Zaten biz harpten Burada on bir İtalyan harp tay-

mlidl,.I de şunları vıu:ıyor: - Yeni evliyim, dedi. İtalyan· sonra şehre gelen ilk siviller ve yaresile elli nefer taııyabilecek 
Pl'tnirı. Vıval'I. Almanvava nıtmuoı lar kocamı zorla askere alarak ilk yabancılardık. cJngiliz, lngi- bir nakliye tayyaresinin ankazını 

!'!U7.ra t"'"llın o1m:ı•'l ,.e lhtlt'll"'l ı1ol" - cepheye yolladı lar. Köyün bütün liz ... :1> sözü ağızdan ağıza dolaıtı. gördüm.· Meydanın yemekhane· 
vroılle d"rlınl ıte,•Jet rel"I olm~k ,,._ erkekierini zorla aldılar. Başları Göricede, Amerikada bulunmuş sindeki masalarda tabak dolusu 
t4\n rPkl•mlve tecıvlk e.!11p ti,. mum f- çok sıı.umıştı. Hnlbuki harpten ve İngilizce öğrenmiş pek çok makarnalar vardı. Asker, karnı· ı 
tedı!t ı,.tn attı. Mat'e8al I'etnln'I !!J· biı gün evvel bizim köyün kahve· Arnavut var. İtalyan işgali esna· ı ~ı .doyuramadan kaçmak zarure• 
falc olntn'.ll"r<'a, VenınlJlcc.;' r. rllkrrı!c sında neler olduğunu bana anlat- tını duymuştu. 
Alman garnb:onunnn ortasrnd., h lc"- halkça az !,'Ok sel11dlğlnl ,.e hullnn tılar. halyan askeri buraya ilk Tesadüf ettiğim Yunan zabit· 
hıl.\.Yer bir :r:r,·kU 11ef:ı sllrmlvı- tt"'- hurınetlne mazhar olduğunu lııbat geldiği zaman derhal arkaların- leri İngiliz askeri heyeti reisi Ge· 
vfk etmt .. tır. MaTf:!IRI J>ct.Rln hunlnTı et.mljlUr. dan elli İtalyan kadını gelmiş. Bir neral Pariden hayranlıkla bahset
kııbul etmı,. olsaydı d'"rlıııl hütHr 1 La\·al o kadar kredisini lm~bct - binanın üstüne (Münib Barı) di- tiler. Bu General, İngiliz Gene
h:ılkın lttmadmı ,-e otoı lte ini kay- mlşti ki, Almanlar bunun artık lü - ye bir levha asmışlar, kadınlar, rallerinin en gencidir. Cephede 
hooecekti. Fnkat T.avn1'1n e'ltrlkası- zumsıu blr alet olduğunu anlndılıır bar kadını adı altında buraya herkesle ahbaplık ve silah arka
nı Ae%dl ve ~kUfierlnl redrlcttı. Bu ,.e kendlslnl tutmaktan \"nzgeçtllcr. yerleştirilmiş. daşlığı kurmuştur. İleri sürdüğü 
m:ınevraJarıyle La\·aı Frımsanm en Laval'ln d~meslle neticelenen Bcr· Yunan toplarının ilk bomh3r· bazı tavsiyeler, Göricenin Yunan. 
menfur ad!111lı olmn,t·Jr. Mıırqııhn lin entrlk.a6mm nasıl 'c ı.ım tara - dımanı başladığı zaman ltaiyan lılar tarafından fazla zayiat ver
Fransanm muhte!Jt b51gelerlne yap· fmdan çelTllmlş olduğu henUz ma - zabitleri Palas otelinde öğle ye· meden alınmasını kolaylaftır· 
tığı aon dyaretıer, Petaln'in henUz 1 Ulın dcğlldlr. meği yiyorlarmıf. Hemen yerle- mııtır. 

RESiMLE 

ADOLF HiTLER'in 

64 Ba,ybaot&c btnaaa ,-.aClMiı.a IM>IU"a A1nuuı llkıClıotı ıuo~ upc:;n. .:>ul4· 

unda toplanıyor. Ba fördtitü.nüz toplantı 6 llktel}rln 1939 tarl· 
binde olm09tur. Hltler bir nutuk l.öyllyerek Leblstanm fethedll<llttnı 
bUcUrm1f ve mtıtteflk devllıtleıre keadJ öJçtı ,.e telı\kkhıüıe uysun bir 

«Rllll> tekllt eOnlftlr. Al& nutku leUlır.ce dlnUyor. 

~ 5 öm.,c • °"Wı!Jtm aaaaaa bltlriace Ba.1Mlllc'm 171 Alıuı, tallmlt 
O asker gibi ayağa kalkmı9 ve NMI mallle eelAm venmı,ttr. Ba 

811 kişiden ber biri koyu Nazldlr. Baylıııl*-c'm 1ııaf11ca ~'111dfest B. Hltler, 
lııtr nutuk vermeyi milnaalp prdtıjtt ..._.. toplaıup dllllemekttr. 

( s o.) 

1111••-----Hayatmızda cülmecr· • kadar aiilmiye hazırlanınız------agmıız 

Çünkü dünya komikler krah 

ARŞA K PALA B 1 Y 1 K YAN 'rn 
Bugüne kadar çevirdiği en mükemmel filmi olan 

Belediyede: 

3 AHBAP ÇAVUŞLA ' Valimizin Ankara temasında ben-• T E zin aa.rfiyatmı azaltmak gayesile tek 

Benzin Sarfiyatı 
Tetkik Ediliyor 

S 1 R K (ve çırt numaralı otomobillerin çalış-

G(JNDEN 
61ÜNIE 

TASARRUF 
Terbiyesi 

Yazan: OÇ YILDlZ 
I?!!!!. eçen gün iki gazeteci ço
~ cuk sokakta itişirken bir 
küçük berber düfckanının camı
nı kırdılar. 

Berber arkasında beyaz göm. 
leği, ayağında şıp şıp terlikle· 
rile sokağa fırladı; çocuklan 
köşe başına kadar kovaladı: 
sonra geri dö~relc çırağına em. 
retti: 

- Hadi §U arka sokaktaki 
camcıyı çağır gel. 

Bu vaka bana otuz küsur se· 
ne evvele ait bir başka kazayı 
hatırlattı. Mahallemizin Hacı 
Rıza adında ihtiyar bir berberi 
vardı. Dindar, namuslu, direk 
gibi dosdoğru bir adam. Bir 
gün mahalle çocuklanndan biri 
sapan taşil e onun da bir camı
nı kırmıııtı. Hacı Rıza derhal 
dükkanını kapıyarak karakola 
koştu; polis ve bekçiden baş· 
ka bütün mahalle gençliğini de 
harekete getirdi. Mahalle ço· 
cukları grup grup sokak arala
rına dağıldık ve suçlu hakkında 
tahkikata koyulduk. Neticede 
bir iki çocuk yakalandı. Fakat 
kati bir delil elde edilemediği 
için Hacı Rıza onların tahliye· 
)erini emretti. 

Sonra camın neresinden ve 
nasıl kınldığı hakkında bir ikin
ci tahkikat safhası başladı. Ha· 
cı Rıza kınk parçalan birer bi
rer yerlerine koyarak uzun uzun 
düşündü: hesaplar ve tahmin· 
ler yaptı. Nihayet camın tamiri 
safhasına girdik. Uçurtma kuy
ruğu biçiminde uzun uzun ga
zete kağıtlan, bez parçaları ke· 
sildi: çirişlendi: zamklandı. Na
dir bir antika tamir eder gibi 
camlar bi.:.birine yapıştırıldı. 
Bu ehemmiyetli işler esnasında 
dükkanın faaliyeti durmuştu. 
Saç sakal kestirmiye gelenler 
geri dönüyorlar, kim bilir kaç 
yeni cam parası başka yerlere 
akıp gidiyordu. 

Dükkanın zaten bir §Cye ben· 
zemiyen cephesinde bu cam iğ· 
renç bir yara gibi senelerce dur· 
du: ikide bir kağıtlar kopuyor, 
camlar dökülüyor, Hacı Rıza 
tekrar ~i gücünü bırakarak 
çiri.§ler.; zamklarla tamirciliğe 
koyuluyordu. Kaldınmda bir 
kalabalık gördüğü zaman mÜş· 
terisini yüzünün sabunile bıra
karak ıokağa fırlıyor; «cam sa
kattır. Yanaşmıyalım, dikkat 
edelim> diye bağırıyordu. 

Hacı Rıza her işinde böyle 
tutumluydu. Sabahleyin kaba
ğın okkasını bet para ucuza al
mak için bilmem neredeki ne 
pazarına iner, dükkan saatlerce 
kapalı kalırdı. Kışın mangal 
yakmadığı için mahalledeki bir 
çok mü§terileri bahara kadar 
postayı kesmiye ve başka yer· 
lerde tıraş olmıya mecbur .kalır. 
]ardı. 

Usturalan taşa ve kayı§a sü
rülmekten incele incele kıl tes
terelerine döner, cşunu değiş
tir Allah aşkına Hacı efendi> 
diyenlere conun da zamanı var. 
Daha ite yarar. Ziyankarlık gÜ· 
nahtır> diye cevap verirdi. 

Hacı Rızayı mahallenin bü
yükleri bize tutumluluğun en 
mükemmel bir örneği olmak 
üzere gösterirler: clki yakanı
zın bir araya gelmesini isterse
niz onun gibi yapın> derlerdi. 

Tasarrufu asırlarca hepimiz 
bu Hacı Rıza gibi anlamışhk. 
Devirriıniz ci~ten artmaz, d1ş· 
ten artar> dı. 

- Ne yapanz da az yeriz, az 
aarfederiz ve ya§amak zevkini 
içimizde öldürürüz? 

Bütün dehamızı bu ideale 
harcederdik. Kimsenin çıkıp da 
ene yapanz da §U kazancımızı 
bir parça daha arttırırız?> diye 
bir lahza düşünmesi adet olma
mıştı. Çünkü bu cAllah fukara 
dininden ayırmasın> diyen bir 
başka devizimize muhalifti. 

Çiftçinin fakir, i&i ve esna· 
fın fakir, serbest sanat sahiple· 
rinin fakir ve netice itibarile de 
devletin fa.kir kalmasında bu 
anlayışın, bu yanlıı tasarruf ter· 
biyesinin büyük tesiri olmuştur. 
Onun için camı kırılan yeni ber
berin kazanın aebepleri üstün
de fazla oyalanmadan derhal 

camcıyı çağırtması bana bu zih
niyette bir değişiklik gibi gÖ· 
ründü ve yuregıme adeta fe
rahlık verdi. 

tmlması kararmm bir fayda temin 
TÜRKÇE SÖZLÜ nüshası edip cl'medlğl hususunda İstanbul- Asker ailelerine yardım 

SARAY Ve 1 PEK da tetkikler yapılarak bir rapor ve- Asker ailelerine yapılncak yardrm 
rllmesl vek!letten istenildiği yazıl- için tahakkuklar devam etmektedir. 

Orijinal dildeki nüshası '~tı. Y.alnız Emlnöntl kazası 350 bin Ura 
Bu tetkikleri belediye iktısat mu- te.sblt etmiştir. 

M E L E 1( Sinemaınnda dilrlllğ{' I! .l\\lÜ! r r yıı :ı c4·. VP. h! Şim . halde Ü Un kazaların ye-
~· ı. mi j on te.şkıl edilerek rapor hazır! J.tQnu 700 bin lira kadar tahmin e- ı 

YARIN AK.ŞAM BAŞLIYOR ra~ lanacaktır. *1lmektcdir. 

Yalnız 
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Pazarları 
MOESSESE MODIRIYETINDEN: 

Sümer Bank Yünlü ve Pamuklu Mensucat Fabrikaları Mamulatı, Aşağıdaki Tabloda Kaydolunan Mıntaka 

Taksimabna Göre Müessesemiz Mağazalarında ve Satış Bürolarında Sablacaktır. Tüccarların Mensup 

Oldukları Mıntakalardaki Teşkilatımıza Müracaatları Rica Olunur. 

Satıı Mıntakası 
Lstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Kocaeli, Bilecik, ~Eskişehir, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, B o 1 u, 
Zonguldak, Kastamonu 

Mağazamız BUroiarrnm isimleri 

lstanbul Toptan Majazası 

Ankara Mağazası 
lzmir Mağazası 
Nazilli Bürosu 

Satış Mıı:takası 

Kayseri, Sıvas, 
Konya, Niğde 

Kırşehir, Yozgat, 

Diyarbakır, Urfa, Malatya, Elaziğ, 
Mardin, Tun c e 1 i, Bingöl, Muş, Ağrı, 
Siirt, Bitlis, Van, Hakkari 

Mag'" z?.mız BUrolarmm isimleri 
Kayseri Bürosu 
Erüğli BJrosu 

Diyarbakır rv1ağazası Ankara, Çankırı, Çorum 
İzmir, Manisa, Afyon, Antalya 
Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur 
İçel ( Mersin ) , Seyhan, Gaziantep, 
Maraş, Hatay 

lçel (Mersin) Mağazası 

Erzurum, Kars Erz~ncan 
Trabzon,Rize,Giresun,Çoruh,G:üm jşeli 
Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya 

Erzurum Mağazası 
T. abzon Mağazası 
Sa:rısun Mağazası 

NOT: 1 - Pek yakında faaliyete geçmeleri mukarrer olan: 1 - Nazilli Satış Büromuz mıntakası müşterilerinin lzmir mağazamıza, 2 - Kayseri ve Ereğli Büromuz mıntakası müşterilerinin 

Merıin mağazamıza, 3 ·Diyarbakır mağazamız mantakası müşterilerinin Mrsin mağazamıza, 4- Samsun mağ_azamız mıntakası müşterilerinin lstanbul toptan mağazamıza müracaat etmeleri. 

NOT: 2- Pamuk ve yün dokuma ve friko+ai ipliği ile Sung ipek ihtiyacı için doğrudan doğruya lstanbul'da Birinci Vakıf hanında bulunan müessesemiz merkezine müracaat edilmesi. 

NOT: 3 - Sümer Bank Yünlü Mensueat Fabrikaları mamulatının sat&şına baştanılacak tarih ayrıca itan otunacaktır. 

z RI • 
1 AT Sayın müşterilerimize mağaza ve satış bürolarımıza ait muamelattan mütevellit şikayetlerini Mağaza ve Büro şefliklerine veya doğrudan 

doğruya müessesemiz merkezine bildirmeleri rica olunur. 

Yeni iaşe Teşkilatı 
Yakmda işe Başhyacak 

~---' 
Baglbaldl Program 

8 Program, 8,03 A.jans haberleri, 
8,18 Hafif program (Pl.), 8,'4.'S Ev 
kadmı - Yemek listesi. 

1

F o s FAR s o L 
EN BlRtNCl 

(Başı ı inıelde) =
ııutlarm önt1:ne geçmek üzere tedbir 
almacaktir. 

Mesela. bugQJ:ı fasul,-e için mllstah
ailiıı eli.ne geçen para on, on iki ku
ruştan ibaret olduğu halde Hlzunuru.z 
mutavassıtıarm rolleri ve ihtikA.r yU 
zünden f&Siılye kırk ~ çzlt~
ur. tşte böyle bir m•ele iaşe tqki
Jdtınm kökünden m~gııl olacağı bir 
mevzudur. 

Muayyen bazı yerlerde ve muay· 
yen tarihte tüccarın elinde bulunan 
stoklarm Toprakofial tarafmdan mu 
ayyeıı ti,.atlu& eatm alınmam t11rltl 
t1lr1C ya.nlq tefsirlere yol açmıştır. 

HtlkQJ:net.tn bu hul!IWlt.&ki tebliği g'a
yot a.çık olduğu halde bu meeeleye 
dair VekAlete ttlrlü türlü sual tel
grafları gelmektedir. 

Halbuki maksat Toprakoflsin atok
larmı ihtiyaç derecesine çıkarmak -
tan ibarettir. Sat:rn alma yalnız blr 
defaya ma.Mwıtur. Tebliğde tasrih 
edilen yerlerde tüccar bundan ıı.-:"rıl 

stok yapmıy& serbestçe devam ede
bilir. ÇiftA;lnln stok yapmamam hak
kında hiçbir kayıt yoktur. 

Umumiyetle Ticaret VekAlett mu
hitinde bt1küm süren fikir, bütün lk
tısadı faaliyetlerde tUccarm zektuiın 

dan, tecrUbe$inden, t04kll!t kabili
yetinden Azami derecede tstltade et
mek, tUccara tam emniyet vermektir. 

HUktlmet hariçten memlekete IU· 
zumlu bir malı klirlng yoluyla getir
mek lçin bazı maddelerden stok yap
mak ve tuccarm ellndekt malı satın 
almak llıtlyacmı duyarııa bu ihti· 
yaç mutlaka maliyet fiyatını h~ap· 
lıunak ve tüccara makul bir kdr bı· 

rakmak :ruretlle temin edilecektir 
Nitekim buğday işinde de öyle yapı' 

~. TUccarm atoku arasında be.• 
buçuk kuruta mal olmu~ buğday da 

bulunduğu bflinmeslne rağmen aatm 
alma her yerin piyaaa fiyatı Uzerin· 
den olmuştur. P'iyat milrakabeein· 
de de maliyet fiyatları çok 
tabii olarak gözönUnde tutula • 
cakbr. Bugünün flyatlar:mı dUnle 
ktyaa tmkA.nı yoktur. Bazı mallar 
yerinde pahalıl&fllltŞ, Userine ağtr 

nakliye ve harp sigortası da binnıi~
tir. Sonra bug11nk0 riskli ticart mua
melelerde tUccarm hakkı olan klr 
nl.sbetı herhalde dünkU normal mua
melelerden fazlaca bir nlsbette ola
bilir. 

12,30 Program, 12.33 Türkçe p!Ak
lar, 12.50 Ajans haberleri, 13,0:S 
Türkçe plAklnr programınm devamı, 
13.20 Karışık program (Pl.), 

18 Program, 18,03 Cazbant (Pl.), 
18,30 Konuşma, ıs.~ MUzik: Çiftçi
nin saati, 19 Temsil: 19,SO Ajaruı ha
berleri, 19,45 Fıı.sıl heyeti 20,15 Rad
yo gazetesi, 20,15 MUzlk: Kl~ik 

program, 21.30 Konu,ma, 21,45 Rad
yo ııalon orkestrası. 22.30 Ajans ha
berleri, 22,45 Radyo salon orke.stra
&mm devamL 2S Daııa m~ıtt (PL), 

23.~ Kapgnıf. 

Kan, Kuvvet ve iştah Şurubudur 
Her eczanede bulunur. 

Muamele Vergisine •••••••il••-. .. 
Tabi müesseselerin 1941 den itibaren tutacak.lan 1 • 1

1 

ı 
aiinu.an... üzarİ.DI" haxırla.nnwı 

(İMALAT) - (MUAMELE 
( Erv.TIA iTHALAT ve iHRACAT ) 
(Salı§) Defterlerile (AYLIK BEYANNAMELER) 
Defterlerimizin 25, 50, 100 ve daha fazla aahifelileri 

mevcuttur. Ta§ra sipariııleri süratle 1ıönderilir. 
Sabf yeri: tNKILAP KİTABEVİ, l.tanbul Ankara caddesi ıss 

..i 

VekAlet, ilk ihtfya.g eı:ıyuına 11tok

lann& ve fiyatına düzen \'ermeyi ış 

edinecek, bunlar hartoindeki 04ya da 
sadece Millt Korunma kanununun 

htlktlmlerlni yerine getirerek thtikl· 
rm önüne pı;«ektlr. 

Mühim Bir Konferans 1 1 

0rdınaryüıı profesör Dr. Akıl Muh ._l_s_t_a_n_b_u_l_~B_e_I_e_d_iy_e_s_i _ll_an_l_a_n _ ___. 
tar bugün Univer8itede <kalbi ve te- _ 

VekAlet muhitinde lıUkUm 9Uren netftl.sü dftn.nlann tekrar canlandı
kanaate göre ihtlklra kar~ı ceza\ nlması> mevzuu üzerine bir konfe-
hUkUmler sıkı ve eüratıt bir surette rans verecektlr. 
tatbik edilmekle beraber asıl yapı- * 

Beyoğlu Halkevtnde: lacak iş, stoklan bolla~tırarak ihti· 
kArm mevzuunu öldUrmek olacaktır. 

Mesell kalay on liraya çıkm111 iken 
İngtıtereden kalay g"elmesi O.zerine 
dört liraya dUIJnl.U~r. On iki liraya 
satmak Qmldlle sekiz liraya kalay 
alan muhtekir en ağır cezayı çek
mi' demektir. Memlekete harlçtan 
mal gelmeBi lmkA.nlan çoğalmış ol· 
duğu için her sıruf muhtekirler gtrtş
tikleıri kumardan kArdan ziyade za
rar ihtlmalile karşılalJnl.ı' bulunu • 
yorlar. 

ŞEHİR TİYATROSU 

TEPE BAŞINDA 

1 - 18.12.940 c;ar,amba günü sa-
at 17,SO da Evimizin Tepebaşmdaki 
merkez binasında maruf İngiliz mu-
harrirlerlndcn Lord Dunsany tarafın-

dan <Dram> mevzuund'ı verllecek o-
lan konferanaı dinlemek arzusunda 
bulunanların evvelden e.vlmlze mUra-
oaat eylemeleri rica olunur. 

2 - Konferansa tahsis olunan ye
rin mOBaadeslzliğ'i dolayıstyle bu tak 
yt<le mecburiyet hAsıl olmuştu. 

3 - Davetliler mUstesnadır. 

D B A M K 1 S M 1 Sahibi vo Neşriyat MUdUrü: Alı.met 

nu akşam saat 20,30 da Emin Y AL.'IA.~ - Baı!ıldığı yer: 
BULtr.lll'lAZ UŞAK VATA.~ MATBAASI 

Beykoz ağaçlama tidanlığ'ında kullanılmak U.zere yaptırılacak 8000 
metre çimento boru açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1892 lira 
ve ilk teminatı Hl lira 90 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muame-
10.t mUdürlUğtl kaleminde görUlccektlr. İhale 2/ 1/941 perşembe günü saat 
14 de daim! encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları, ihale tarihinden 8 gUn evvel Belediye ten l~leri müdilrlUğUne 
müracaatla alaco.klnrı fennt ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesika
larlle ihale günü muayyen saatte dalmt encUmende bulunmaıa.n. (11871) 

lstanl-ul Belediyesirıden: 
17 /12/940 tarihi ııa.bahmdan itibaren francalanın kilosun& konulan 

Azıımt fiyat on sekiz kuruş yirmi para olduğu UAn olunur. 

EMİNÖNÜ HALKEVİNDEN 

19 tklnciklnun 1940 perşembe gü· tir. Davetiye yoktur. 
nU saat (18) de evimizin Cağaloğ- * Evimizde, tUrkçe A ve B kura· 

lundakl salonunda (Yeni Adam) mec lanna 23 Dlrincikdnun 1940 pazarte
muuı sahibi !!ayın ~smail Hakkı Bal si günU saat (20) de başlanacaktır. 
tacıoğlu taratmdan (Karagöz, orta Kayıtlara devam edilmektedir. Kay. 
oyunu ve tultıatçılığ'ın karakterleri) dolanların o gUn ve saatte dershane
mevzuunda bir konferans verllecek- de bulunmaları UA.n olunur. 

ldet Llr--!ll: Ura 

1 %003 - !000-
1 1000 = 8000-
21 'Z!>3 - ucı.-

' GOi - ıooo-
a 211 ::: ıooo-

u lOI = aşco_ 

81 A = 4oot.-... • = ...._ 

Türki,e it B•rıılcesma para yabnnalda yalna para bt-
~. - 1-- -...1- ı·· ... de d . ._.......,... ~ a.J'DI aam.a._ t. ııwm:za ene:allf 

olunun-. 
K991deler: ' Şahat, 2 ... ,.., 1 Kambenlı Te lraınbaraaa .. 
1 Aj'ua~a., S :tıdoclte91'Lı te.- aaplarmda ea u eW .ı.tra.u bu• 

r1bieriode yc.pıl.ır hm.anlar karaya dalı.il edllirleır 

dan gelmiş, ~en oradan. ayn~ır - Hangi odada uyuyordu- anahtarlan kimlerde var? ı diye sordu. ·ı· 
ayrılmaz ceıedı alarak gen getır- nuz} 1 Bu en basit nokta en sonra Cevap vermeden yüzüne ba~ 

Gözleri büyüdü. İçlerinde öf· miş demek... 1 - Yulcarı kattaki odamda •. aklıma gelmişti. Evin bir başka y d Ôyl l ı· b' h livar· 
• le b b" 1 l d 1 Ü .. .. 1· . d" b 1 l"' k . . d d • ·1 or um. e e em ı ır a eye enzer ır ,ey er para ı. çuncu sua ım ıım ı aşıyor: evve a uyuma nıyetın e egı - anahtarı herhalde vardı. Bunun d k" k k b. d ~·1di· 

Sonra duruldu ve cevap verdi: Eve birisi girer, yukarı kadar çı· diın. Şöyle bir uzanayım, dediın. 1 kimde olabileceğini Franadan ı ~ aeımama a il .~gı de' 
HELECA 

- Ben öl~ürmediın de,.miştim kar da siz nasıl duym~zsınız} . 1 Sizin kapıyı çalmanızla uyandım. 1 sordum: Yukı~~ acsle tekıar aoze 
ya ... Buna ınanmış oldugunuzu Yavat yavat kendıne gelml§· Epey zaman uywnuşum. .• - Evin ikinci bir anahtarı vam eth. .1, 
zannediyordum. Mademki inan- ti. Yüzünün o korkunç sarılığı Hali, tavrı tamıunile değ~m~- var. O da üvey babamın en iyi - Fakat artık sizin iıini% b•,1 

mıyorsunuz, ~eden yardım etmi-

1 

geçmiş, renklenmişti:. . ti Vaziyetin. müşkülitına rağmen dostu olan Edgar Mariot'dadır. ı ti. Siz.den istiyebileceğim ş~YJ~ 
ye devam edıyors~nuz} . . -. -. Bunu ~olayca sıze ızah ede- ~~ste~ih b~r h~li vardı. Gü~el - En iyi ~ostu mu de.diniz} 

1 
f~zla~ile yaptım~ Artık ~~ it• 

Zabıta ve Aşk Romanı 

- Bana anlattıgınız fecı teY- bılırım , dedı. Ben uykuya dalmıf- gozlerınde ıımdı korku yerıne - Evet .. ıyi dostu idı. Daha bır hızmet beklıyemem. Gıdın 
lere göre, onu öldürmüı olsanız tım. Sizin kapıyı çalmanızı da fıdeta tebessümler görülüyordu. doğrusu herkes &ibi üvey babam ben başımın çaresine bakarı~··JI 

Kadehin ancak ~ar:-ını ~mit· ı ayni adam i~i. Şu saatlerce ~mW:- tla hiç ehemmiyeti yok. Öyle de çok geç duydum, unuttunuz .mu) Kadınlar ne çabuk kederden ne- da oyle sanırdı. Fakat belki de .. Frans'ın bu sözlerini dinler~-
ti. Kalanını da ben ıçtım. Bırden- layıp taşıdıgım adam! •• Gozlerı- olsa ben ıize yine yardım ederim. - Doğru, unutmadım. Fakat şeye, ıstıraptan saadete geçebili· hakiki bir dost değildi.. Olur ya ... ıçımden şöyle düşünüyord\ı· 

Y ozon: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman -·-
bire aklıma birşey gelmişti: 1 mi kapıyarak ilk aahneyi hatırla· Fakat mademki aizi masum bil· hayret ettiğim nokta şu: Naıı.ıl yorlarl Bunu hayretle bir defa Gözleri parlıyor, kolumdan Her ne bahasına olursa olsun ~9• 

_ Biraz yukan kadar çıkmak 1 mıya c;alı~ım. Ceeedi hangi va- memi iatiyorııunuz, pek ala .. öyle uyuyabildi'!iz? daha anladım. yakalamış sarsıyordu. Sonra bir- zı bırakmıyacaktım. Sonuna ~· 
istiyorum. Sizi bir lahza yalnız ziyette bulmUJtum. Habrladığı- bileyim .. eauen bunu çok dütün· Biraz evvel kendi uyuduğumu - Affedersiniz, dedi. Uyuma. den bire bu heyecaru geçerek: dar hizmet ve yardım edeCdıı' 
bırakabilir miyim} dedim. 1 ma cöre, ayni vaziyette idi. En miye de nlcit yok. 1 unutmuı gibi idim. F rana teb~- malı idiın. Fakat elimde değildi. ! - Yok, dedi. Olamaz. Tanı· tim ve mümkün olduğu ka j;• 

Pdki der gibi baflnı salladı. ufak teferruata kadar her fCY ev: Müstehzi bir tavırla: , ıüm ederek cevap verdi: Eğer dalmamıı olsaydım. Şimdi dığım insanların arasında en iyi onunla beraber olmıya çalı;ııtCll ıl 
Gözlerini kapadı ve daldı. Kızı velkinin ayni idi. Yazı kalemı - Teşekkür ederim, dedi. 1 - Nasıl uyudum} Mükemmel vaziyet bu kadar karanlık ol· olduğunu zannettiğim Edgar' dır. tım. Söylediklerini anl~ası' 
bu halde yalnız bırakmak doi- ayni yerdeydi. Hokkanın kapağı - Şimdi ikinci sualime cevap şekilde uyudum. Nasıl olacak) mazdı. Bunu yapamaz. gibi davrandım ve: 
ru d,.iildi. Fakat mutlaka yukarı ayni §ekilde açıktı. Ölünün elle- veriniz: Bu cinayetin ne gibi bir Siz buradan onunla beraber çıkar - Uyuduğunuz bir bu:Cı.ma da Niçin böyle düşündüm, bil· - Beni dinleyiniz, d.c~t~: 
çıkmak, uaedi bir kere dalıta ri halıya temas eder §ekilde du- silahla yapıldığı hakkında bir fik- çıkmaz artık kurtulmuş olduğu- iyi oldu. Çünkü uyanık iken gü· mem} Sizin eve bir hırsız gibi gır ı 
görmek istiyordum. Belki de mu- ruyordu. Ataiıya indim. F ranı riniz var mı} mu zannettim. Sevinçten çıldırı· rültü duyacak, gidip bakacaktı- - Böyle felsefelerle vakit lfe· mi. iısiz, yan çıplak ve par;/o 
e.mmayı çözmek mümkün ola· bıraktığım yerde oturuyordu. ı - Hayır. yordum. Sizin .mutlaka beni kur· nız. Sonra... çireeek halimiz yok, Frans. lıe 1 olduğumu unuttunuz mu? I ~e 
caktı. Mutlaka aldanmış olduiu- - Beni dinleyiniz, dedim. - Peki, üçüncü suale geçe- taracağınıza emniyetim vardı. - Evet sonra .. ne yapardım} geçmeliyiz. Yoksa... hiçbir işe yaramıyord•Jm. ~ 11 
muza ve cesedin bafli;a bir ada· Size soracak aualleriın var: Bun- lim: Mademki ikimizin de aklı Yattım ve hemen uyumuşum. . Fakat bunu kim yaptı, kim} - Yoksa mahvoluruz değıl siz de bana bir iş buldunuz. o.ıış· 
ma ait olduiuna kendi kendime ların cevabını almadan hiçbir ıe· başındadır ve cesedi buradan Kendimi mesut hissediyordum. - işte size aoracı:tğım ıualler· mi} Hakkınız var. Haydi ne y~- 1 yapmıya razıyım .. beraberce dıJ 0 
kAiar vermiftim. Hemen yukarı ye karar veremem. &"Ötürdüğüme şüphemiz yok. Şu Bilmem neden, Fransın bu ıözle· ı den birisi de bu kimin olabilece· pacağız. Söyleyiniz de yapalım. tüğümüz bu korkunç vaziyette 
kata fırladım. Fakat hayalleriın - Sorunuz:~ 1 halde birisi beni takip etmif, te- ri bana her türlü aksilikleri unut- ğini tahmin etmenizdir. Buna an· ı Sonra birdenbire haleeanla: beraberce çıkmıya çalııalırn. ) 
hep bog çıkm11tı. Ceset pek Ala j - Evvela tuna ceıvap Yeri· lcfon kulübeaine kadar arkam· turmuştu. cak sız cevap verebilirsiniz. Evin - Benim hallin ne olacak? (Arkala d 


