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YAYLA 
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dUnyanm en m~ur sert buğdayını 
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iNGiliZLERiNj 
Kendi Kendilerine' 

Karşı Zat eri 
Fertler için de, milletler 1 
için de en büyük zafer, 
kendi kendimize karsı ka
zandığımız zaferlerdir. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

IL..n indüıtandan bir haber var: 

u-ıJ Hint umumi valisi. Hindis. 

tanın dominyon haline gelmesi 
Yakın olduğunu söylemiş . • • 

Bu habere sevinmek lazımdır. 

1 lT! 
1 ~ , ! 

Yalnız Hintliler hesabına değil, 
her şeyden evvel lngilizlerin he
•abına ••• Çünkü İngilizlerjn ken
di kendilerine karşı yeni bir zafer 
kuanmak üzere olduklarını gös-1 
tcrir. 

Fertler için de, milletler için 
de en büyük zafer, kendi kendi
tnize karşı kazandığımız zafer
lerdir. Etrafımızdaki her şey bizi 
aktın icaplarından uzaklaştırmak 
İçin ittifak etmiş gibidir. 

Hele İngiltere gibi dallı budak-J 
lı işlerle hürriyeti bir arıya geti
ren bir memlekette zümre taas
•upJannın, sınıf menfaatlerinin, 
&abit siyasi akidelerin, köklC§mİş 
i?Örenek ve usullerin aklın etra· 
fında bir ııed tcşkH etmemesine 
İmkan yoktur. Bütün İngiliz tari
hi, bu nevi engellerle akim icap· 
ları arasında devamlı bir çatışma 
teklinde inkişaf etmiştir. lngiliz 
tnuvaffakıyetlerinin sırrı şurada· 
dır ki akıl güneşi, son saniyede 
bütün sisleri dağıtmanın ve orta· j 
lığı aydınlatmanın daima kolayı· j 
rıı bulmuştur. 

Dünkü Britanya ımpnratorluğu 
tahakküm esası üzerine kurul· 
llıu§tu. İngiliz adaları, bütün bir 
llernden yumruğu ve itibarı saye
•inde bir düziye alıyor, karşılık 
bir şey vermiyordu, Yalnız hoş
llutsuzluğu boğmak için vakit va· 
kit ağır bedeller ödüyordu. Bu 
gidişle günün birinde dağılmıya 
tnahkumdu. 

A~da İngıliz taaıııazu kara, hava ve denu lbYTetlerinin aıkı bir itbirliğıle yapılmaktadll". Resim 
İngilız filosuna melllUp bir destroreri İtalyan mevzilerini bombardıman ederken göstermektedir. 

Eski lngiliz emperyalizminin 
tıc kadar yanlış usullere dayandı· 
iını Maltada pek yakından gör
düın. Orada bir aralık bir rahat• 
•tılık bahanesile kamp haricine 
Çıkmanın ve bir otelde oturma
lltn imkanını bulmqtum. Civar· 
da yaşıyan Maltızlardan ve Rus 
l'tıültecilcrinden ahbaplar peyda 
ettim. İngiltereden yeru gelen in· 
~ilizler seve seve bizim kafilemi
tc karışıyorlar, fakat bir, iki gün 
•onra çekiliyorlırrdı. Sebebini 
•ordum. Şunu anlattılar: 

- Burası müstemleke olduğu 
İsin lngilizlerle halk arasında me
&af e bulunması lazımmış. Bunun 
İçin bizim Maluzlarla içtimai mü
rıaaebette bulunmamız u.ııule ay· 
k·~ b" . .. 1 il §eymış. • • 

Hayretler ettim. Maltızların 
hele iyi sınıfı Avrupa şövalyele
trnin torunlarıdır. Renkleri beyaz, 
dinleri hıristiyanhktır. Terbiye, 
lllalumat, yaşayış tarzı bakımın· 
~lln lngilizlerle müsavidirler. 
Vyle olduğu halde bir İngiliz ne· 
feri, en yüksek ve asil bir aileye 
ltıcnııup bir Maltızın ahbap diye 
tlini sıkamaz. Çünkü arada me1&
fe bulunması lazımdır! .• 

Hindi.standa ayni ruh, daha 
kttnıerli şekilde hüküm sürmüş· 
jlir. Ennişar çılgınlığını yapan 
b~~iliz generalinin elbette ağır 
ır ceza görmesi lazımdı. Fakat 
~rnre ruhu kendisine siper oldu. 
''liidafaasLZ Hint halkı üzerine 
lllitralyöz ateşi açan adam, lngil
~ede kendi zümresi arasında bir 
lhraman muamelesi gördü. Fa

lat lngilizlcr bunun bedelini pek 
'iır bir surette ödediler. En iyi 
11i>-ct ııahibi Hintlilerin İngilizle
lt karıı dostluğu sarsıldı. 

Çok şükür ki lngiltere, impa• 
tllorluk sahalarında kendüıini 
1thdit eden t.chlikcleri vakit ve 
qtnanile gördü ve yeni §artlara 
~~anın yolunu buldu. T ahak-
litrı.c dayanan münasebetleri bi

bCt birer gönül rızasına dayanır 
lğlara ve karşılıklı dostluklara 

çC...irdi. 
lı. Bu gidişin belli başlı istisnası, 
·~1ndistandır. Geniş görüşlü ln
tıli:ı; ruhu, müstemlekat nczare
~dc ihracat eşyası haline konu· 
)~tıc:a her nedense gözü kör edi-
1~or. lngilterenin Hindistandalci 
rurıneebetlerine de hala müstem. 
~C.~iıt nezaretinin eski kötü ruhu 
~kirndir. H a lbuki lngiltcre bu 
1-t~u dağıtmıya muvaffak olursa, 

1 
11'1distanda ve bütün imparator

l!Jk~aki mevkii birdenbire kuvvet
b llır. Gandi milli hareketini dost 

Yunanlılar 
Tepedeleni 

AldılaT 

Baymara ve Klel
sarada ZaptedllcU 

Elbasanın Zaph da 
Kolay Olacak 

cSo\')'Ot radymımmn geç vakit Ter· 

dlği bir ha.bere göre, Tepedelen De 
Haymara Yunanlılar tarafınclan :r.ap
tedllmlşttr. 

«Teped~lcnin 12 kilometre şimalin
de bulunan Klehlsura mevldlı:dn de 
düşmüş oltnat;ı muhtemeldir. 

« tşkombi vadisinde çok mühim 
bir rnevklln Yunaııhlar eline geçtıtı 
:ılkredlllyonıa da ismi öylenmiyor. 
Her halile bu, Yura rmwkll olsa p 
rekttr. Elba5an& giden yola Mldm 
bulunan bu mevki düştükten sonra, 
ElbaSıının zaptı kolay olacaktır.» 

(Deva.mı Sa. 3 SU 2) ~ ~ 

Fransanın 

Maneviyah 
Kuvvetlendi 

Buna Sebep, İngil
terenin Mukavemeti 

ve İtalyanın 
Mağlubiyetidir. 

Peten, Alman 
Sellrlyle Girişti 
Radyo Gazetesinden : 

Fran._"!ldan gelen h!\berler, Vl<'hy 
htlkftmetlnln bir buhran geçirdiğini 

bildirmektedir. 
Buna sohep, en•eı!l koyu Alman 

taraftarı olan Laval ile :'.\Jare,ııl Pe
taln arasında (ıkan ihtilat, <ıonra, 

Petaln'e karşı bir komplo tertip edil

miş olmasıdır. 

S<ın gelen haberlerden bu ikisinin 
de do~ru ohlu~ı anıa,ılı~·or. 

Mareşııl Petaln, Almıınyanın VI· 
chy ııeflrl Abf'tz'le bir aat görti · 
tUkten sonra Laval'l kabul etml~tlr 
Aootz, dlplomııtlıktıın yetışmı, bl• 
adam dcğlldlr. Rlbbcııtrop'un ~ııhs! 

dostu<lur. 

1 iT AL YAN 
Tayyare Üsleri 
Bombalandı 

İtalyanların 
Cenahı 
Çevrildi 

8 İtalyan Tayyaresi Ric'at Baiları 
Düşürüldü Tehdit Altında 

Sellumda 15 Tayyare M h b 1 B d. u are e er ar ıa 
Ele Geçirildi Etrafında Oluyor 

Orta Şark İngiliz bava kuvvetleri 
Marqal Sör Artbur Longmere 

Kahire, 18 (A.A.) - lngillz ha
va kuvvetlerinin diln akşamki teb· 
liği: 

Garp çölilnde Tobruk ile Bardia a

rasmda bulunan düşmanın bUtUn 

tayyare meydanlarına, kışlalar, as

keri binalar ve demiryollan Uzerine 

ceman 12 ton bomba atılmıştır. Tob· 

ruk'tan ıııaada Eladem, Elgubbl, El

gaza:ıa cfa hUcwnlar yapılmış ve bir 
çok hasar husule getirilmiştir. Ta-

arruzı k~ifler yapan tayyareleri· 

miz, Sa. 79 tipinde yedi tayyare i1t 

Ca. 43 tipinde bir tayyare dUşünnilş 
!erdir. Kıtaatımız Sellom tayyare 
meydanında 10 tane ca. 42 ve 5 ta
ne Sa. 79 tipinde tayyare bulmıışlaı· 

dır. Bu tayyareler hafta b~ında ha
va kuvvetlerimizin yapmış oldukları 
hUcumlar neticesi hasara uğrayıp 

terkedllmlş olan tayyarelcrdlr. 
Garp çölUndeld bu harekılta işti· 

rak eden bUtiln tayyarelerimiz Uslc· 
rlne dönmUşlerdlr. 

Londra, 18 ( A.A.) - Reu
tcrin askeri muhabiri General 

· Gough yazıyor: 
Libyadaki vauyet o derece 

süratle ink~af ediyor ki hadisele
ri takip etmek çok güç olmakta
dır. Wavell"in tebliğlerindeki 
mutedil ton, İtalyan inhizamının 
ehemmiyeti hakkında tam bir 
fikir vermek için ancak kıtı kıtına 
kafidir. İtalyanlar. muharebele
rin Bardia etrafında vukua gel
mekte olduğunu kabul etmekte
dirler. Bunun manası, İngiliz kı
talarının, Capuzzo ve Sollumdaki 
İtalyan dümdarlarının arkasından 
İtalyan cenahını biı· kere daha 
çevirmiş bulundukları ve ltalyan 
ricat hattının eğer tamamilc k.e-

(Devamı Sa. 3 SU. ~) + 

( YeniSabah) 
Bize 

Sataşıyor 

Uzun Yazmın Bir, 
iki rv1üsbet 

N :>ktasına Cevap 
(YENİ SABAH) gazetesi dün. 

kü nüshasında bize sataşıyor ve 
galiba klasik §ekilde bir kavga 
arıyor. Arkadaşımız yanlış kapı· 
ya çatmıştır. Sütunlarımız okuyu
cuya aittir. Arkadaşımızın yaptığı 
gibi bir buçuk !!Ütununu sebepsiz 
bir küfür!>azlığa hasreder-ek bu· 
nu yazanların seviyesine İneme
yiz. Yalnız yazının müsbet iki 
noktasına kısaca cevap verece
ğiz: 

Tasarruf Haftası 
rDünNihayetBuldu 

Radyoda Konuşma Yapan Mebus Sırrı Day Dedi ki: 

"Hedef imiz lstiklô.limizi 
Muhafaza ve Müdafaadır,, 
Harp Vaziyeti r 

Ankara, 18 (Telefonla) - On bl· ' mühim teşekkilllerimizde, yer almı -
rinci ta.~arruf ve yerli malı haftası 1 tır. Nitekim Ebedi Şefimiz Atatürk, 
dün nihayet bulmuştur. Bu mUnase- Milli Mfica.deleye, Mildafaai Hukuk 
belle radyoda blr konferans veren cemiyetini kurmakla başladılar. Tl r 

YAZAN: 

M. Şevki Yazman 
Cümhuriyet Halk Partisi idare he- kiyede, Harbiye Nezareti değil, Mlll 
yeti azalarından Tra l ~on mebusu Müdafaa Vekl&.leti teı:ıkll edildi. Harp 
Sırn Day kon11şm:ıln .• d:ı czctiml" mükellefiyeti kanunu değil. milll m ı 

şunları söylemiştir: dafaa mUkelleflyeti kanunu tcd\1n c· 
IJbya hududundaki mevzi yard· ı cBtitün c•lhrm bilir ki, kendi t-Op· dildi. Nihayet harp lktısadiyatımız 

dıkta.n ve başlıca istinat noktaları raklarında, ınlistakll ,e hllr lBŞli· müdafaası için de, mllll korunmak 
tngllb.lerln eline dil tükten onra, mıtk gayesinden başka e.mPll hulun-, nununa dayanıyoruz. 
muharebenin bütün şlddetlle Bar- mıyan ,.e l\llJli Şefi E'trafında. bUytilı Hatip, başka milletlerin lktısadl 
dla etrafında cereyana haı,ladığı· bir inanla toıılanan Ti.ırk milletinin buhranlar içerisinde kıvranmalarına 
ru gelen haberlerden anlıyoruz. Bu hf!dP.fl. bu iı;tlklallni muhafaza w~ rağmen Türk milletinin mlliıtesna 
gayet tabiidir. Zira bir defa Bar- mlıclafaııWr. vaziyetini, harp iktısadiyatnmzı \ c 
dla hem km."\t"Ul bir deniz \ e ha- ı Zat.en, bu kudst mUdıı.!aa mefbu- mlllt vazifelerimizi tebaruz ettirdık· 
va tisstidllr, hem de Tnbroka giden mu, baştanberl bir senbol olarak en (Devamı Sa. 3 Stı. 1) = -
asıl yol üzerindedir. Denlulen ta-==========================:-:=
arruır.a karşı da bahil bataryaları 
\&rdır, \•e binaenaleyh bu mıntaka
da en fazla kendl<iinl müdafaaya 
ksblllyetıl bir yerdir. Ke74 hudut
tan Senmn ve Kapun.o'ya na7.aran 
daha içenle bulunuşu da !>Ukutunu 
uzatır. 

Ancak şunu anlıyonl7': ki, Bar

dla'um oonubondald istinat nokta

larını ele geçil"t'n tngUIT. 7.ırhh bfr

llklerl cenuptan dolaşarak Bardl

a 'nın prblne geçmlşter, yani bo-ı 
rayı tam mAnaıılle muhasara altı

na almıyn. ter,ebbü" etmiş bolun- / 
maktadırlar. Bana muvaffak olur

lana., bu gec·e bu llssün \le lhnanın 
dli":"tUtUnU haber alabiliriz. 

tnglllr. muvaffakı:vetlnin t>ürat.le 1 
inkişaf lhttmallnl tevlit eden diğer ı 
bir ııeht>.p te tng1llzlerin piyade bir- K°1ra ilıe Jnciltereye harp malzemesi Tert1eceiini ve bamın Ameri· 
llklerlnl ıııitratle ileri atmq balon- kayı harbe aürükkmiyeceji Dİ söyliyen B.. Roosevdt 

malandrr.Bllhases RlntJI kdalann 

aüratle mobarebe ahnııshte yeti· 

şerek büyük yararhklar &i)sterdi

fiul ~ alıyoruz. Hele "mdi es
ki bir liman olan Sellwn'on ele 

geçmef>l denizden lngUlz &e\·kıya.

tmı kola)1aştıracaktır. O derecede 

ki ihtlyatlarmı kara yotayla IMWk 

Amerikanın 1 l TA L YA 
İngiltere ye 
Yardımı 

me<'bıırtyettnde bulunan Graztanı. Kira İle Barp Mal· 
bu sahaya a!lker yığmakta dalma 
tngUı:r:1enten geç kalacaktır. nu zemesl Verilecek 
sebeple bugün veya yamı Bardia'-

mn sukutuna 1şıttrsek, arkMın• Eski Askerler Har be 
çok ehemmiyetli bir liman ve ha-

va Ussü olan Tobnıkun takip ed&- Girmenin Sırası 
ceğine şüphe etmemelidir. 

Geldiğine Kani 

Yıkılmadan 

Evvel 
Bitter, İngiltereyi 
istUAya Çalışacak 

Bu Sergüzeşte Bir 
Milyon Asker 
Feda Edilecek 

italyaya 

SOBinAlman 
Askeri 

Gönderi imiş 

Vaşington, 18 (A.A..J - DUn mat- Vatinltoa, 18 (A.A.) - Reu-

Londra, 18 (A.A.) - Afi 
ajansı bildiriyor: 

Şimdiden İtalyaya 50,000 Al
man ukeri gönderildiğine dair 
Belgraddan alman haberler he
nüz teyit edihnemiftir. 

Bu haberin doğnıluğu halda. 
da burada ıüphe edilmektedir. 

buat toplantısında Roosevelt, Ame- ter: 
rikanm İngilt.creye ödünç olarak İyi malUmat alan mahfiller, 

Avrupadan Vafinatona celen 
mahrem haberlere göre, ltalyanm 
tamamen inhidamından evvel 
Hitlerin fngiltereye karp büyük 
mikyasta bir istila hareketi yap
ması ihtimallerinin mevcut oldu
ğunu &Öylemddedir. Bu suretle, 
böyle bir sergiizqte bir milyon 
kifi feda edeceğini birçok defa· 
lar tekrar etmİf olan Hitler, SÖ· 
ziinü yerine gelİrmİf olacaktır. 

harp levazımı vereceğini tdmih et
miştir. Roosevelt, <Bu kendi mtıda
faamJZI temin edeook bir vamtayı 

teşkil eyliyecaktir. Harbin ntbayetin-

de, bu harp malzemcel bize iade olu· 
nacaktır. Eğer bu harp mrılzemcsl, 
hasara uğramamış ise, İngiltere A
merikn Birleşik devletlerine, bu mal
zemenin kira bedeli olarak mahdut 
bir miktar para ödiyecektir. Eğer, 
harp malzemeel hasara uğramış ise, 
İngiltere o 7.nin&ll ona tazmin ede
cektir. 

Böyle bir kombinezonun Amerika 
(Devamı Sa. 3 SU. 3 > + + 

Ahnanlarm İtalyaya yardun 
etmektense böyle muazzam bir 
hareketi tercih etmeleri fikrine 
müstenit bulunmaktadır. 

BUGÜNE GÖRE ATA SÖZ LERİ: 3 

ıt kuvvet haline koymak, hakiki 
(Devamr Sn.. 3 SU. 61 + 

Bu adam, mulınrebeden e\·vel P:ı· 

ri te idi. ı..aval ile sıkr münascbattn 
(De.o;vımıı Sa. 3 SU. 5) = == 

Arnavutlukta Draç limanına tC\"

cih edilen hava n.kınr, havanın .• 1uh -
lc!etlne rağmen yapılmıştır. Do"ı 

ınıntakalannda bUyfik inClltıkler m . 
şahede edilmiştir. Hedeften ayrıl 

tayyarelerimiz bir bil/tik \"C müte:ı 1· 
dit kfiçUk yangınlar mUşahadc el 
mlşlcrdir. 

(Yeni Sabah) gazetelerin hac
mini arttırmasına kızgındır. Bu 
kızgınlığı bizden çıkarmıya çalı · 
şıyor ve bu vesile ile de hükum e
tin hacim hakkındaki kararname. 
sine yeniden çatıyor. Hacmi art· 
tırmak ve arttırmamak taraftarı 
olan gazeteler, içtihatlarını An-

(Devam. Sa. 4. SU. l) X 1 - Besle kargayı gözünü oyıun! - Unmıyacak hacıyı dr.-ve ü~ünde yılan sokar.. • 



BİR 

y yurt!. 
renkSiZ 
dum' o· 
in kuca 
~ senin 

.•. Yalçı 

terin sab 
ana Un 

k ruhu 

11de. yeşi 
nluğunu 

arında h 
Ben. şı 

urdumda 

ler, bir 
ltk hL.o;::iet 

yildil, öyl 
tı sardı. 

varmak 
zımdı. T 
gelmişler 

daraldı. 

ter ara 
gidernıe 

bayram 
Yeşil 

ruldu; d 
dı. lhti 
Kmmız 

nıanıar 

kırk g 
Yurdun 
kalkma 
rinden 
birlerin 
!eri ı;U 

de ken 
Kırk 

kat go 
dırdı; 

ıar gib 

zim! 

den k 
mek? 

Türk 
başka 

mını 

nıuzu 

geliy 
ter, 
kena 
sular 
kanlı 

bu d 

ter. 
Yurd 
bUrü 

sik 
miz 
tarı 

Iıçla 

ıan 

ter 
San 
yük 
duy 

nü 
di. 

re 
k 
öt 
ra 
dı 

• 
k' 

g 

.. 
VATAN 19 - 12 - 940 

Buy· k Tarihi Roman 

ehtt:Ve Memleket Haberleri GO~l!Dl!E~ 
61ill~ı:E 

-

Hemen Uşağının Boynuna Sanldı 
- Bizim ağa yüreğinin bjr kö- j ğını sanmıjtım. 

"esinden vuruldu a:mma, ortada Diyerek işi izaha koyuldu. 
ııc yara, ne de bere yok ki. ona 

1 

Dursun da bağırıp çağırmala-
mclhem bulmıya savaşalım. rın Veliye kir etmediğini görün-

Accp o gece heriflerin elinden ce o da geri dönerek yanlarına 
kurtardığı kadınların birine mi yaklaşmı§tı. O zaman aabahtan
vuıuldu derain? beri aradıklarından birini bul· 

Diye sordu. Veli de zaten bun- muş olmaktan ileri gelen bir se
dan şüpheleniyordu. Hızırın genç vinç, onun da yüreğinde derin 
] ıza bakarken gözlerinin içinde bir haz dalgası kabarttı. 

III yanıp sönen panlhyı sezmiş, kı
zın dudaklarını kaplıyan tebes· 
slİm karşısında sendelediğini ve Baharın parlak güneşi lstan
bir su şırıltısına benziyen seıini bulun kurşun kubbeli mabetleri 
dinlerken ıarho~a ~öndüğünü üzerine yayılıp kırmızı kiren1itli 
anlar gibi olmu~tu. binalarını bol ıtık tufanına boğar-

Veli arkadaşına: ken, az . za-manda . ağaçlar ~a çi· 
_ Bize 1stanbulu altüst edip 0 çeklenmış ve şehrın çehresı şevk 

herifll'ri bulmak düter gibi gözü- i v~. şa:.are~ ~aç~n bir hal almı,tı. 
kiıyor, Dursun. dedi. 'Zumrut ~ıbı çıme~ler Okmey~a: 

V b d d h f l nı, Beyoglu, Üskudar tepelerını 
c u mevzu a a a az a zev . .. . 

kl'k t · k b' ··ı ·b· baharın tatlı ıengıle suılemış, Bo. 
ze 1 e mıyerde ırer lgdolge gBı. 1 ğazın suları da semanın tatlı ma-
liızırın yanın an sıyrı . ı ar. ır, .1 .•. d .. k 1 'b· · 

· dd h 1 h 1 ·· ''d''kt vı ıgın en orne a mış gı 1 temız 
mu et ız ı ız ı yuru u eni b' ·1·· b"" ·· ·· ·· K ·k· · d d k b' 'b' · ır mavı ıge urunmuttu. ıf'ın 
sonra, , ısı e urara ırı ırıne k' r b' k 1 H r . 1. 
baktılar: ır ı ır ren a an a ıcın au arı 

. . . da berraklaşmıştı. Bu berraklık 

Yeni Yıl V f;silesile 
Askerlerimize 

Hediyeler 
Bir lkl gün evvel oD,ruculan· 

mızdan, Bay Galip, yılbaı,ı "·eeı~ 

IMUe tebrik ve hediye makamın· 
d& a~kerlt>rlmtze hediye veril-
meslnl teklif rtrnı., ve açmamızr 

teklif ettıtı ıtltun irin yirmi beş 
lira göndermişti. 

Bunun üzerine Baya.n Re,lde 
Öydevln ve arkadaşları kendJ a

ralarında bu maksatla. elli llra 
toplamıflrırdrr. Bu para ile ken
dileri yttn yelek tedarlk edecek
lerdlT. 

Yaıı arkad~larımız kendi a
t'lllannda bu makıatla otuz Ura. 
toplamı.ı,lardır. 

Kartlerlmlzden Bay Osman da 
yeni yıhn erlerimiz ve memlPke.t 
için hayırlı olmMmı dileyerek t
kl butuk llra göndermı,ttr. Böy
lece karltmizln ~büsü üzerine 
açdan ll!ıtenln yekanu Uk hamle
de yfu; yedi boçulı: lirayı bulm"'· 
tur. 

l\creye gıdeceklerdı~ Kasımpaşa deresinin hizasını ge· 
Aradan on beş gün geçmişti. çip Halıcıoğlu, Sütlüce ve Baha

Ağalar hi.li sokalc ortasında o riyc semtlerine doğru ileriledik· 
geceki hali muhafaza ederek çe daha çok artıyor, Eyüp taraf· ı 
bekleşecek değildiler ya... larındaki mezarların, ahretin sı-

Amerikaya Otobüs 
Sipariş Ediliyor 

F akat her ikisi de onların ha~ 
1 
rıtan birer dişi gibi soğuk, soğuk Malzemesizlik yUzUnden hA.dis o-

vc kıyafetlerine göre Zeyrek ta• ter döktüren mermerleri bile ko· lan seyrtlse!er mtışkUJA.tı gtinden 
raflarında bir yerde oturdukları· yu yeşil servilerin gölgelediği gUne daha çoğalmaktadır. 
nı umuıyorla..rdı. ve bu sebeple zümrüt yeşili çimenlerin arasında. İstanbul belediyezl, esasen bu ne
her ~eyc:!en evvel oraya doğru gi- göze hoş görünen bir ~ekil alı· ı ticeyi daha Uç ay evvelden tahmin 
derek 0 •emtteki •okoklarda bir yordu. ederek seyrüsefer m°'kWAtının bir 
kolaçan etmek lazım geldig" ini E 'ki . b it 1· b dereceye kadar talıf!fl lmklnlarını 

rı erın eyaz. şe a ı ve a.. . . 
düşündüler d I . b ki' . kl . tetkik etmuı ve ıııı.ııca çarenın oto-

. . c~ erın pem e ren ı çıçe :rı: bUs getirtmek oldufu Mticestne var-
Saralthane çar§ıaından geçıp ıahilden bqlayıp tepelere dogru tı 

kemerin altından aüratli adımlar- yayılan zarif köşklerin arasında mıv'aırı. bel·•ı ,_1 . A •.• 
1 k d .. ··k'"l b' h 1 k 1 d - ve ~ye re~ nın n~ra a yo Ufa uzu ı er, ve az ır ru a genç C§me arzu arı ogu- t 1 d ld ,. döv! ...... 

· · d z - d 1 b' . d K emas arm a a ı0 ı z m~~e-zaman ıçın e eyrege var 1 ar. ran ır manzara vcrıyor u. a· 11 A rik d t y1 lhti· 
B. . k - b' d k' d''k - d'' .. K• - h d " • e me a an ramva ann ırı ıo agın ır yanın a ı u • raagaeı onup agıt aneye og· 

yacınr karşıhyacak demir getirtmek 
kinJara aıöz atıyor, öteki diğer ru yol alınca baharın yarattığı kabil olabihrse de demir ma.mulAtın 
yandaki evlerin kafesleri ardın- ı manzara büsbütün güzelleşiyor, bize uygun cins ve miktarını sUrat
dan o akşamki kadınların haya- derenin kenarını süsleyen büyük le- ve mamul bir halde bulmak mUş· 
!ini seçmiye çalıııyordu. çınarların gölgesinde ve zümrüt 

1 
kWA.tı da Yardır. Rıınun için umumt 

Vefa ile Kapandak.ik, Atlama· gibi çayırların üstünde sarı, pem· seferlere mahsus otobüslerin mamul 1 
taıı ve Zeyrek arasındaki bütün be, kırmızı ve mavi kır çiçekleri bir halde Amerika piytuıa.sında mev
tı~_kakl.arı • a.rıınla~ık~rı .h.alde, gözü okşuyor. gönüle neşat sa·\ cut olduğu muhtelif kaynaklardan i 
gozlenne aşına hır sıma ilışme· I çıyordu. alınan malftmaUa temin edildiği için 
ınifti. Artık sular kararmıya baş.. Derenin berrak sularının tatlı bir taraftan otobüs sipariş etmek, 
:amış ve mideleri de bu sürekli bir şırıltı ile süzülüp gittiği bu bir tara.ttan da tramvay malzemesi 
dolaşmanın teıirile hayli boşal- yerde ve ba11lmıya kıyılamıyan temin için yapılan mttracaatları k"'· 
mııtı. Etyemeze dönmiye karar bu zümrütten kaliçe üzerinde memek Uzere Tramvay idaresine ka~ 
verdiler. Bu kararla ivare yürü· ı yüzlerce çadır kUTulmu§tu. Na.· tı emirler verilml.f ve idare de bu 
yüşü terkederek adımlarını 11~- rin kayıklar, süslü ıandallar, bi- ı husuıta harekete geçmi9tir. 
laştırdılar. Fakat akpm oldugu çim biçim alamanalar bir düz>ye __ _ 
ıçin sokaklarda kalabalık bir hay. yeni yeni kafileler getirerek ba· 6rfl İd K 
li artmış ve kollarını sallıya sal- harın zevkinden neşe arıyan hal- ~e amaa-
lıya çevik adımıarıa dar ~ok~k- kın ara•ına yenilerini katıyordu. danı Ankarada 
!arda ;:ol. almak, bır haylı gu~- Hızır da bir kira kayığının kır· 
leşmıştı._ .Ikı kafadar, Hı~ır bır mızı kadifeli döşemesine kurul· 
yanda ıçıp sızmadan ona yetış· muı ve iki yanında da iki uıağı 
mek zorunda olduklarını dU.şU.· yer almış olduğu halde sevdalı
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dare kumandanı şehrimizde bir müd
det daha kalacak ve uhtestnde bulu-

nerek, şunu bunu ıte kalca yuru· ların uğrağına dönmüş olan KB.· na.n jandarma umum kumandanlığr-
yorlardı. ğıthaneye gidiyordu. na alt l•lerle meııgul olac&ktır. 

• Fakat Veli, bir ar:'~'~· bir dük- Veli ile Duraun ona çiçekli 
kandan çıkan zenbılını 11rtl:ı=ış çayırlar üzerinde kolkola dolatan 
bır u,akla burun buruna aelınce, zarif endamlı kadınların aruın· 
k.ı~k yıllık ahbap gibi hemen he· da; onu görebilmek ihtimali ol
rıfın boynuna ıarılarak şapur fU• duğunu fmldamıolardı. 
pur yanaklal\nda.n öpmİye ko· ' 

Veli, meçhul ağaların o cuma 
yuldu. 

günü Ki.ğıthaneye gideceklerini, 
Dursun yoi<la.§ına içerliyerek: 
_ Şimdi hemteri ile karşıla- 11rtında zembille nevale düzen 

l'P memleket haoretile kucaklaş· uşaktan öğrenmiş olduğu için, 
manın sırası değil, budala. Hava iki uşak o günden aonra bütün 
kararıp da it kurt ıokaiia dökül- gayretlerini Hızın da oraya git· 
meden ağaya ulaşmak gerek. mİye iknaa ıarfetmiılerdi. Onlar 
Tez yola düzül ... diye haykırdı. ıahile ayak attıkları zaman yavaı 

Ekmek Fiyatı 
Buğday kararnameılnln tatblkln· 

den sonra ekmeğe konulacak na.rh, 
borsanın her on beş günde btr ve
re<'eğl cetvellere göre deıttşecelctl. 

Dün !atanbul belediyesi lktıaat mü 
dUrJUğünden yaptığımız incelemede 
devlet buğdaya ikinci bir fiyat koy
madıkça ekmeğin 14,5 kuruştan yu
karıya çıkma.sına ihtimal verilme
mektedir. 

Erlere kıtlık hediye 
Askerlerimize kışlık hediye yardı

mı her yerde devam etmektedir. Be
yoğlu kazasında dUne kadar topla
nan 5000 parça Kızılaya teslim edil-

Dunun haykırırken sırtı zem· yavaı ve etrafa bakına bakma yol 
billi uıak da ağzını bir karış açık almıya baıladılar. Fakat ıurada 
bırakan bir hayretle boynuna. sa· ayı. maymun oynatanların etrafın. 
rılan bu çul dütkünü herifin ak- da kümelenmiş, beride hokkaba· 

1 1 d - d miştir. 
lından zoru o up o ma ıgını Ü· zın marifetlerini, ağızlannı birer ----o-----
şiinmiye koyulmuştu. Fakat Veli kanı açarak seyre daimi§ olan İn· 
onu uzun müddet tered-ı;lütde bı· oan kalabalığının ara.omdan sÖ· 
rakmadı ve: küp çıkmak için §Una dirsek vur-

- Çok tükür ıeni sağ salim mak, berikini kolundan tutup bir 
buldum, hem§erim. Senin o uğur. yana savurmak lizımgeliyordu. 
suz ııecede tahtalı köyü boyladı- (Arkaaı var) 

4 
Aralarında luaa bir ıüldlt oldu. h asabi hareketlerle parçalıyarak ye-

Sonra Neerlo devam etti: re attı. Sonra birden doğnılarak ku· 
- Sıhhabm bir tllrltl düulmlyor .. lak kabarttı: 

Günden gU.ne "ilcuttan dbfU:yorum.. - İşitiyor musun! .. 
Rtıngim bozuluyor, gözJerimJn teniz- - Neyi! .. 
llA-1. hareki.tmını bataatı artıyor. Ah - Bu nal seslerlnJ ... Oh! MutJa.-
bll~n Piraye ne kadar muztarlblm.. ka odur .. 

- Peki doktora görünmüyor ma- - Kimden bahsediyorsun Nesrin?. 
-.un! .. Ba.Jdkaten seni biraz •ıh.bat- - Şimdi görünün ... 
!iliz buluyorum... Çok ıünnecll. Saffet kır atının üı-

- Doktor mu~ •. Doktorler ne bl- tünde at~lar arasından ıöründU. A· 
llyorlar kl ! .. fır ağrr geliyordu. Yanlarına yakla-

- Anlaşılmaz sözler sarfcdlyor - şrnca da.rdu. Dudaklarmda müstehı.J 
r;un NeArln '!' ve çapkın blr gülüş vardı: 

- Doğru.. Sana her şeyi anlatmak - BonJu.r ktıoük hanımlar... Ka-
1,,tertm .. Fakat daho. uman ,·ar.. [hatsız f'tmH.Sem, biraz şu gölge -
~on ~.,ti RÖ\·!~-lr"'" dnf'"k' .. 11' Ht- ilkte dtnlenebillr snlytm 'l. 

.rlyoıdu t;linde tuttuğu kuru bir d;ı- Piraye cevap ve.rmedJ. NMrln •· 

Belediye maiyet memurluğu 
Bo:ıkır kaymakamlığına tayin edi

len, Belediye maiyet memuru Kema
Jln yerine, Belediye ne.Jriyat müdür· 
!UfU mümeyyizi Kemal tayin edile· 
rek vazifesine ba.şlarnı~tır. 

yağa kalkarak heyecanlı bir ..,.le: 
- Buyurunuz efendbn ! .. Dedi. 
Genç adam derlıal attan ınmıı , .• 

kartılarmcl& bir kanapeıre oturmııt
tu. 

- Sohbetinizi mi böldtlm yok· 
sa.! .. Piraye Hannnefendl geu,ımc 

biraz hiddetlenmiş görUnUyorlar ... 
Piraye bu söze derhal itiraz etti: 
- B!Wdt efendim .. 
N""rlnln rengi kireç gibi olm1L,. 

tu. ~lddetU bir heyecana tutulduğu 
röfsUnUn seri hareketlerle kalkıp in
me.inden anlaşılıyordu. 

Saffet tabAkMından btr sigara S'I· 
k&np yaktı. Sonra, ufuklara kadar 
uzanıp giden ekin tarla.sına bakarak: 

- Burumı pek bej!enlyorunı, de
di. tnaan bu manzara karşısmda bil~ 
tün gamını ,.e yo!'pnlufunu unutu
yor .. 

Nesrin hafif bir tebessümle muka
bele etti. Belki seslnJn titremesini 
ıtzıemek için konu,muyordu. Bu sı

n.da karş,ıdan hizmetçi kıı görün .. 
mllştu. Kolunu sallryor, birine «Gel!:t 
işareti ediyordu. Yanlarına yakla,ın· 
ca seslendl: 

- Neorlıı Haııım ılsl biraz Baııı· 

Et Fiyatları Münaka:at Vekilinin (VATAN) a Beyanatı 
Hazırlanan Rapor 

Fiyatları Murakabe 
Komisyonuna Verilecek 

Vekil, Dün Haydarpaşada Devlet Demir 
Yolları işleriyle Meşgul Oldu. 

Et fiyatlarının birdenbire yUksel
mesl gUnUn mevzuu olmuı,. İstanbul 
belediyesinin bu if Uzerinde esaslı tet 
kiklere başladığını da yazmıştık. 

Belediye İktıoat mUdUr!Uğü tetkik· 
lerini eldeki istatistikler ve c~leple

rin vaziyetleri Uzerlnde yapmakta-
dır. 

Bir müddettenberl lstanbulda tel· 
kiklerine devam etmekte bulunan 
MUnaka!At Vekili Cevdet Kerim İn· 
cedayı. dün saat 11 de Haydarpaşa· 
ya giderek Devlet Demiryollarına 

ait iflerle me~I olmu,ıar. işletme 

mUdUrU Galip ve- yol mUdUrtinden 
VekAJeti ala.kadar eden meseh~ler U

zerinde izahat almışlardır. 
Vekil. ak,ama kadar Ha.ydnrpR,a

Canlı hayvanatın buraya gelerek da kalmışlar ve bu müddet zarfında 
ınezbahaya. ~irdlkten . so~ra pera- tışletmenin bUtUn dalrelerlnt ayr' 
ken.de satı2'a. ıntikal . ecı.ıncıye k~dar 1 ayrı ziyaret ederek: memurlarla i'
geçırdlği devrelerdekı fıyat vazıyet- leri hakkında görtli!JmU,ıer, cer atel
lerinln tetkikinde, celeplerin malla- yelerini ve mektebi gezmil(llerdir 
rını borsaya. her cinste kilo ba,ına Dtin kendisini Haydarps.şa garın
vsıaaU olarak on kurut bir farkla da tetkikleri esna.aında. gören bir ar
verdikleri, bu suretle canlı hay- kadaı,ıımıza Vekil: 
vanattaki on kuruı,luk bir farkın da _ c!stanbulda tetkiklerime de
t't üzerinde bir misli yani yirmi ku- vam ~tmekteyim. Blldl~lntz veçhilr 
ruşluk bir narha sebep olduğu anla- letanbul, memleketimiU.n en faı:ıl 
şılnıaktadır. merkezlerinden biridir. Bu itibarla 

Geçen sene bugünlerde et fiyatının tahmil ve tahliye işlerinin ~n rUk1U 
on kuruş: eksik olduğu da eldeki i!'i- bulunduğu mahal de tstanbuldur. 
tatistiklerden anıa,ılmaktadır. Bele- Tahmil ve tahliye işlerinin mümkUn 
diye tktıeat mUdUrlüğü de tetkikatı- mertebe sUratle tcra.sını temin mak
nı daha z;tyade bu nokta Uzerine tes- sadlle arkadaşlarla. beraber çalıış

bit etmektedir. maktayız ve bu tışln bir an evvel hal-
Tetkikler neticesinde hazırlanacak li için la.zrm gelen çareleri ara.9tır-

rapor, bugün murakabe komt.syonu
na verilecek, narhın ba.tJıca Amtli o
Jarak görülen celeplerin vaziyeti ko· 
misyonda tetkik edilerek, lhtiktr 
görülürse, bunun önUne geçmek i

çin bir karar verilecektir. 

makta.:;ız. 

Yarın, Deniz: yolları idaresine gi
derek orada mqgul otacaftm. Şim
dilik bütün çaJııımalarımız bu tahmil 
ve tahliye t~ntn bir an evvel tanzi

midir> demiştir. 

lnoiliz Muharririn Konf era~sı 
" Modern Dram,, Mevzulu Konferans 

Büyük Bir Alaka Uyandırdı 

Trakyaya yapacaktan seyahatin, 
bugünlerde olup 6lmryacağını soran 
arkadaş:nnıza da: 

- <Birkaç gün daha !stanbulda 
kalacağım> deml~tir. 

Vekilin, pazar günü Trakyaya ha· 
rekett kuvvetle. muhtemeldir. 

D?h.liye Vekaleti 
Belediyelerin imar Plinlannı 

latedi 

Ankara. 18 (Telefonla) - Dahili· 
ye VekA.lett belediyelerin imar ve di
ğer faaltyeUcrlnl tesb!t etmek ve bu 
hususta bir karar vermek maksadile 
bütUn belediyelerin bütçe varidat ve 
masraf yekftnlartıe su, elektrik Ye 
sa.Jreye ait imar programlarını iste
miıştir. Umum1 vaziyetleri tetkik e
dilecek olan belediyelerin varidat ve 
tnnoııı:raflartnıt göre imar programla
rında baz:ı tadilAt yapılacaktır. 

Ankara 
Balnak Faktllteılnde 

Toplantı 
Ankara, 18 (Telefonla) - BugUn 

On ikinci yerli mallar ha.ttası mUna
Bebetlle hukuk fakWtestnde bir top
lantı yapdmıf, toplantıda ulusal e
konomi ve arttırma kurumu başkanı 
General Kazım Özalp te hazır bulun 
mu,tur. l"akWte dekanı toplantıyı 

bir nutukla açm1', sonra tktıaat do
çenti, kız ve erkek talebeler iktıeat 
mevzuu etra.tmda konferanslar ver
miıtlerdir. En sonra kürsüye gelen 
General KAzmı Özalp, uzun ve heye
canlı bir hitabede bulunmu,tur. 

Ticaret VekA' tinin 
Bir Tebliği 

Ankara, 18 (A.A.) - Ticaret Ve

klUetinden tebliğ edilmi.Ur: 
2~.7.1940 tarihli Türkiye ile Al· 

manya arasında ticari mübadelelere 
mütedair husust anlaşmanın 3 nu
maralı lAhikasmda.ki platonun biri"'
ci grupuna dahil bulunan mihanik ve 
elektroteknik kısmr devlet daire ve 

J 1 müesseseleri ihtiyacına taıuıis ed'I· 
miştir. Bu kısımdan mal getirtmet<" 

dinle 
. iler için hususi firmalar tar&fmdan vı\kl 

İngiliz muharrir ve konferansta hazır bulunan giizide yıc talepler tnfaz edllemlyeceğ! clhefü 
Şehrimiı:de bulunan İngilterenin 

tanınmı~ muharrirlerinden ve edebi
yat Aleminin bUyUk şahsiyetlerinden 
Lord Daksan, dUn sa.at 17,16 te Be
yoğlu halkevtnde cModern dra.m, 

mevzulu bir konferans vermiı:ıtir. mezkQr taleplerin bu suretle ceva>-
VilAyet, parti, belediye, ve ünlver- landmlmı9 teltkld edileceği bildkl· 

ıite erkA.nile, İngiliz koloni.sine men- Ur. 
a:up güzide bir kalabalık konferansı 
büyük bir altka ile takip etmişlerdir 

ihtikar Davaları 
Üç Manifaturacı Tevkif Edildi 

Asliye İkinci Ceza hAklml, dün •&.- il kum.,.. 145 kuruta satan Atlas 
at 19,~ ta Uç thtlkAr •uçlu•u hak· mağıı.zaın sahibi J&k Yako'dur. Mah-

kında. tevkif kararı ''erdi. Bunlar, 
Fincancılarda Yusufyan hanmın al

tında ve beş numarada maptfatura
cılık yapan Rafael Elli ile ortakları 
Moiz Fis ve- oğlu Hayim Fls'tir. HA
dlıenin muhbir vt ayni zamanda 
fa.hidl olan Mısırçarfııında yorgan
cı KAmll Kartal, kendilerinden aldı· 

fi mala mukabil fatura vermedikle· 
rlni teıblt ettirdiğini söylüyordu. 

Mahkeme, 'ahlUeri dinledi. Bazı 
tetkikat yapmak ve suçluların mti
da!aalannı dinlemek için durufmayı 
talik etti. * Yslnız ihtikAr davalarını tetkik 
eden Asliye İkinci Ceza mahkemesi, 
dün Uç milıt korunma kanununa mu
halefet ve thtikA.r d&vaaı tetkik et
ti. Birlnci davanın mevkuf maznu
nu metresi 105 kuruf& olan bir ipek-

keme, maznunun müdafaaamda ser
dettiği iddiayı bir ehli vukufa tetkik 
ettlrmlye karar verdi. 

Ildncl davanın maznunlan Liman 
hanında tüccar Emin Vafi ile husuel 
otomobilinin toför!l Tevfik idi. V •· 
killer Heyeti kararlle bütün huausl 
otomoblllerln uyr!lııe!erl menedildiği 
halde Emin Vafi otomobilini kullan
m19tır. 

Htklm şahitleri dinledi, Şoför!! 50 
lira ağır para cezaarna. mahktlln et
ti. Emin Vaftyi kendisine bu husus
ta tebligat yapılmadığı için beraet 
ettirdi. 

l.JçUncU davanın maznunu Taksim 
LAstık Kooperatıt ,ırketı idi. Mah
mut 18mlnde bir ı:ıoföre 140 Uraya lAs 
tik satmışlar ve fatura vermemişler· 
dir. Mahkeme, bu davayı tetkik için 
bir b9.4k& gUne bıraktr. 

Arapgire SUrgUn 
Ankara, 18 (Telefonla.) - Yıldız.

eli tüccarJarmdan Mul!lta!a ve Ahmet 
Şimşek adlı iki karde? ellerinde gaz· 
tarı olduğu halde sakladıkları a.nla
,ıımı~ ve yakalanarak mahkemeye 
veri.lmt,lerdtr. Muhakemeleri netıce

ılnde ~r yüz lira para ceza.11ma, 
ve iki sene müddetle de Arapgir ka
zasına. sürgün edilmeleri Yıldızeli 

Asliye ceza mahkemesince karar ve
rilmlftlr. 

Deniz motörleri baldandııki karar 
Mün&kallt VekJ.letl, kira ile ı,ıı. 

yen deniz motörlerinln taksiler gibi 
münavebe ile ifleme8lnl kaldırm19, 

ve bu huausta !Azım gelen emirleri 
Liman tdar .. lne bildlrml•tlr. Deniz 
motörleri bundan sonra her gün if· 
Jemiyeceklerdir. 

Kırk yerinden bıçakladı 
Sıvu, (Vatan) - Bingöl köyllnUn 

çiftçilerinden Ahmet. ayni köyde 
Kirkorun karısı Nazlıya. tecavüz et· 
mek tstemif ve mukavemet görünce 
bıçakla Nazlıyı delik de'1k etmiştir. 
Kırk bıçak yarıuıı alan N ..zlı dlm°' 
ve Ahmet tevklf olunmuştur. 

melendi çağırıyor .. 
Genç kız can 8Jkıntı8ını gW4Vn.lye 

muvaffak olamadı. Gayri lhtlyart: 

- Niçin çağınyor '!' Diye fliordu. 

kale ııecelerlnl ne çabuk mıuttunuz ! tuğu.naz ve h&tırlamak istemediğiniz 
- Siz rüya g-örUyonunaz pllba hatıraları anlatacağını... Beni dlnle

Saffet Bey T Rica ederim bu mAD811Z ylıılz. 

- Bllml(yonun... Galiba dokfor 
getmı, ... 

- Yine mJ? .. Öf? İnsana bir da
kika rahat ,·ermezler .. 

Ka.,tarı çatık, alnı kırı~ık a.yağa 

kalktı. S..ttetle Plrayeye öztlr dili· 

söıJerl bırakınız. 

- Rüya görmedlğtnıe eminim. Ha
klkat olan bir .,eyi flllze hatırlatmak 
l~tlyorum ... 

- Ben böyle hayalde-n ibaret uy
durma hakikatlere ula dbln u.rfet
mem... Belki beni birine benzetiyor· 

ye.rek yanlanndan ayrıldı. ıunuz; .. , 
Piraye başınr kanapf'nln arkuma - Nasıl 't Bu cihetten emlnlrn. Siz 

dayamı!if gök yUı.UnU aeyredlyol'du. Plrayeslnlz. Bu tsml, bu çeht'&yl, bu 
Saffet biten sigarasını yere atarak ıö:ılerl ve bilhassa bu seel çok iyi ta.-
çiğnedi. nıyonım ... 

- Piraye Hanım!.. - Halbuki ben slzl tanımıyorum. - ... - Yemin eder mlalnlz'l 

Ptra.ye ellul uzatarak onu ıastur-
mak tst.odl: 

- Rica ederim bu !Urwnsuz sözle
ri bıralmıız S&ffet Bey ... Bana ben· 
zJyeo bir kızın mazisinden bana ne T 
BUtlln bunları kenc!ı..lnl rördöltlnllz 
uman anlatır ve birlikte dertl69lrsl
nlz ... 

- ltt.e ben onu gördtlm.- Ona ber 
fOyl ani.atmak lstlyonım ... 

- (:9k inatçı bir acl&mm1fOmıı:.,, 
- E•klden de böyle değil mi idim? 
- Artık başka f"Ylerden konıı,a.-

hm rica ederim ... 

Bobstillerle 
Mücadele 

Yazan: OÇ YILDl.t. 
il-' oket ruhlu büyük aktrİJ· 
~ lerin hizmetçi kız rolleri· 

ne düşkünlükleri vardı: Sade 
entarileri üstünde beyaz bir 
prostela, başlannda dantelli bir 
bonne ile sahnedeki kibar, şık 
ve güzel insanlar sosyete.sine 
evvela ıcssiz, aadaa:~ kan§JTI.ak. 
fakat çehre, vücut, ses, jest ve 
mimiklerindeki müstesna caı:i· 
heleri sonradan derece derece 
meydana çıkarmıya ve pınldat· 
mıya başlıyarak öteki artistleri 
söndürmek ve bu tezat ve sür .. 
priz oyunlarile salonu teahir el• 
rnek. 

Bobstil denen modayı da bu 
neviden bir koketlik ruhile izah 
etmek bilmem yanlış olur mu} 
Nihayet derecede ihmal ile gi· 
yinm.i§ bir genç görüyorsunuz. 
Pantalon, Şarlonun papuçlan· 
na benziyen acayip şekilde kun· 
duralar üzerine düşmüş, başka· 
sının elbisesini sırtına geçirmio 
denecek kadar bozuk biçimli 
bir elbioc; saçların ucu gömle· 
ğin ensesinden içeri gİrmİ§, VÜ .. 
cut şakulünü kaybetmiş vesaire .. 
Fakat yakından baktığınız va· 
kit bu sallapati kıyafetin altın· 
da öyle gizli bir kibarlık, öyle 
zengin bir ruh, öyle orijinal 
jestler ve •Özlerle karşılll§ıyor· 
sunuz ki ağzınız bir karı§ açık 
kalıyor, itiraf etmeli ki sizde 
kendi•ine kartı hoş bir aürpriı 
ve derin bir hayranlık uyandır
mak için hiç fena bir bulut de· 
iil. Fakat bu neticeye vamıak 
acaba kaç bin veya kaç on bin• 
de bir insana na•ip olan bir 
mazhariyettir. 

Bir delikanlı tasavvur edelitn 
ki malumatı fakir, fikirleri ba• 
ıit, lakırdısı yavan, hiçbir halin'. 
de hiçbir hususiyeti yok, yanı 
töyle böyle bir inaan topluluğu 
iç.inde ancak temiz ve normal 
bir giyiniş, müeddep bir ta"'' 
ve hareket sayesinde kendin1 

haz.mettirebilecektir. Bunu üs· 
lelik bir de ıapşal ve salak bir 
sinema komiği tekline ıokup 
ortaya çıkardınız mı, al Allahıırı 
emanetini. 

* Maarif Vekaletinin Bobıtil 
modasile mücadeleye karar ,,er· 
diğini gazeteler yazıyorlar. Ne 
zahmet 1 Cemiyet bu gibi aykı• 
nlıklara karşı mücadeleyi ken• 
diliğinden yapar ve bu mücade· 
le batlamıttır bile ... 

Bu mücadelenin silahı alaY
dır; vatandaıların terbiye dert' 
celerine göre, yapacakları açıJc. 
veya gizli, kaba veya nazikin.e 
alay. Bu giilünç modaya kend1• 

ni kaptıranların birçoğu gerıfi 
ve hassu insanlardır. Kendi!•· 
rine ne gözle bakıldığını hisset· 
mekte gecikmiyecekler, garip 
saçlarının içinde dolaşan göı'. 
]erden, bir böcek dolaıır gib• 
rahatsız olacaklardır ve netict" 
de ortada bunların en vurduırı 
duymazlarından ancak bir avuç 
insan kalacak ve bı.ınlar da ken• 
dilerini ıürüden ayırt etmek için 
daha başka bir addi arıyacak· 
lardır. 

* Cemiyetin alay silahı hakik•• 
ten korkunçhır. lıte daha tim• 
diden Bobstiller için uydurul• 
mut bir hikaye: . 

Hırsızın biri geçen haftakı 
karanlık gecelerden birinde ı•• 
aız bir sokaktan geçen bir ad•· 
mm yolunu kesiyor; tabancatJ" 
nı burnuna dayıyarak cya ca· 
nını, ya paranı> diyor. Fak•t 
birdenbire farkediyor ki b~ 
Bobıtil bir delikanlıdır. 

- Aman evladım, diyor• 
affedenin. Seni beyhude yer~ 
ürküttüm. Ben ıenin, bu hırparıı 
kıyafetle ıallana sallana kart•'. 
dan geldiğini görünce dilene• 
sandım. Para umdum. Geç ye• 
ğitim. 

Bu Gece Nöbetçi 
Eczaneler 

- Neden bana küıısm~ gibi duru· 
yorsunuz? .. 

- ..... - Hayır! Beni dlnllyecekslnlı:., 

Beyğluncl&: Kanzuk, Günef, T•W 
ı!mde: Nihat, Şı~llde: Pertev, Gaı•· 
tada: Ylçopolıı, Hasköyde: Haııcıof• 
lıı, Kasunpaııa.da: MUeyyet, Etnillı.: 
nünde: Salih Necati, Kilçükpazıord•· 
Yorgi, Alemdarda: Ali Rıza, KurrıJ<f'" 

· pıda: Cemil, Beşlktaşta: SWeY"'"': 
Recep, Ortaköy, Arnavut!<b)'d' 
Kostantin, Bebekte: ?ı.'terkez her goıı 
açıktır, Kadıköyllnde: Yeni ~{od"' 
başında, Heybeliadada: Tana.ş:. :ef.l'" 
Mer~ez, OskUdarda: Merkez, İ8lteltı 
yUkadada: Şinasi, Sarryerde: r<ııt• 
EyUpta: Hikmet, Şehzadebaıımd•· 
Hamdi, Şehremininde: Hamdi. K.,... 
gümrükte Fuat, Fenerde: H~arnet· 
tin, Samatya1a: ErofUos, Ak88l'8-1" 
da: Sarım. 

- Slr.P mt efendln1'.' .• Ne milnue
bet? .. 

- Hayır lnk.Ar ctn1,ylnlz.. Ben 
çok iyi anllyorun1. Fakat «Eski doıııt 

düşman olınaz!» derler .. :\far.iyi gö7.
önüne getlrlrtientz; ... 

Piraye gözlerini hayretle açarak: 
- Ne ma.ı.1'11, dedi. 
- Oooo! .. Bu derece sopkkanlı 

olmaruza J&§ıyorum doğrusu ... Çanak 

- Niçin tereddüt edlyorsıınuz 1 
- Sizi tarunuyorum diyorum .. 
- Peki yemin ediniz: 
- Ye-mine ne lUzuın var? 
- Gördünüz mü ya? Hem a.nlunı-

l"Orwn, neden beni tanımak JstemJ
yonunuz ! 

- Kendinizi bana zorla mı tanıta .. 
caksınız'!' 

- Hayır zorla değil, güze111k.le ta
nıtacatıın. Size eski günleri, unut-

- Dlnlemlyeceğlın ... 
- DlııllyecekslnlJ:... Farzedlniz kl, 

ıtze, o size ı;ok benr;lyen kızın blkll
ye61nl ani.atıyorum. 

- Hiçbir ııeY btemlyorwn Saffet 
Bey ... 

- Peki ama neden T Neden bu. hJ .. 
kA.yeden bu derece Urkllyorsonuz T 

- PekJ siz neden bu hlkA.yeyt b:ı.

a.a dJnletmek itin ısrar ediyorsunuz! 

(Arkut var) 
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SiVASi 
iCMAL 

Sulh Teşebbüsü 
İhti mailer i 

Yazan: Vahdet GOLTEKJN 

(Telgraf o T~lef~n Haberoerı) 

Edirneye İki Fen 
Heyeti Gönderildi 

Lortlar Kamarasında 

Sulh Meselesi 
Bahis Mevzuu 

Oldu 

Bir Mes'uliyet 
Davası 

Kabahat Kimde ? Davas~ 
Adem ve Havva Zaımanm. 
danberi Haff edilmemiş Bir 

Davadır 

L aval'ia Fransız kabine
sinden uzaklaştırılması 

hadisesinin, bütün Avrupa si
Yaaetini alakadar eden bir ma· 
hiyet almakta olduğunu görü· 
Yoruz. Filhakika, dün de işaret 
ettiğimiz gibi. bu hidiae, har
bin ilk aafhasının sonu sayılan 
Franıız • Alman ımütarekeain· 
den sonraki cF ransız muam· 
ınaamı> ve bilhusa Franaız • 
Alınan münasebatını aydmla· 
tacak bazı noktaları ihtiva et· 
mektedir ki bunlar, Pierre La
val' in azli hakkında son verilen 
tnalumat arasında göze çarp
maktadır. 

Meriç Yatağına Girdi, Tunca 
Nehri Alçaldı. 

Londra, 18 ( A.A.) - Dün Lordlar 
kamarasında, Almanyanm bir sulh 
akdi için yapabileceği herhangi bir 
leşebbUsün blJdlrilmeBi meselesi f't
ra!mda müzakere cerf!y&n f'tm1'tlr. 

Yazan: 
il. B. Zal 

İtalyada askerlerle Faıistler 
birbirlerine giriyorlar. Kabahat İtalyadaki meauliyet münakqalan miinaebetıle: Bir Fqiat kızlar 
sende, bende atıfıp duruyorlar. ırupu teftiı edilirken 

Almanya ile Fransa araaında, 
mütarekcdcnberi. halledilemi
Yen birçok meseleler olduğu 
tnuhakkaktrr. Bunlar, Fransa 
ile Alrnanyanın bir sulh mua
hedesi imzalamalanna mini 
oluyor. Daha doğrusu bu mese
leler halledilmedikçe Almanya, 
F'ransa ile i~ini bir muahedeye 
bağlamak istemiyordu. Bu ara· 
da: 

1 - Fransız donanmuının 
Almanyaya teslimi, 

2 - Almanya ile beraber 
lta)yanın da Fransadan bazı ta· 
leplerde bulunmaaı, 

3 - F ranaanın Alman itııa· 
1i altında kalacak arazisinin ta
Yini başlıca ihtilaf mevzularını 
teşkil ediyordu. 

F ranıız; • Alman münuebet
lerini tahlil ettiğimiz bir yazı· 
mızda bildirdiğimiz gibi. Al
manya, bu ihtiliflann kendi le
hine en müsait tarzda halli za
ITlanını bekliyor ve bunun için 
F ranaa ile sulh muahedesini ge· 
c:iktirmekte beia ııörmüyordu. 

M. Laval'in azline takaddüm 
eden günlerde bu ihtillflardan 
birinin • ve en mühimminin • 
halledilmesi imkanının ortaya 
çıktığı görülüyordu: İtalya, ilci 
harp sahasında mağlubiyete 
tıiramıştı; Almanyanın ya.rdı
rnına muhtac bulunuyordu. Bi
naenaleyh, Franaadan olan ia· 
teklerinden vazgeçebilir, bu au· 
tetle Almanya, 

a) Bir taraftan İtalyaya yar· 
dıma ko~ak gibi bir hareket 
ltÖsterirken, 

b) Diğer taraftan F ranaa ile 
de sulh muahedeıi yapmak iın· 
kanını bulabilirdi. 

İtalyanın, Almanyanın ken· 
disine yardımı halinde Fraflsa• 
dan bulunduğu taleplerden vu
teçeceğine dair bir karar verip 
\'ermediiini bilmiyoruz, Fakat, 
\'erilen haberlere ~öre, M. La.~ 
Val. Almanya ile, ltalyayı hariç 
bırakarak bir sulh yapmak pro
jesi üzerinde 9&1ıt'"'f· buna 
lllukabil Almanya da Fra.naa· 
dan asker geçirmek istemi§tir. 
Marepl Pet&in bu teklifi kabul 
thnemiftir. 

Pierre La.val'in Mar.etal Pe· 
lain tarafından azli hadiaeıini 
ilah eden ıebeplerden biri de 
hudu~ . 

Bu meseleyi ortaya koyan Buks
ton bilha..'lsa demiştir ki: Elektrik Fabrikası S ür'atle işletilerek 

Ei:irnenin Işı k ve 
Muharrik Kuvvet ihtiyacı Karşılanacak 
A.n.kara, 18 (Telefonla) - ' caktır. Kıı:ılayın devamlı alakası 

Dahılıye Vekaletine gelen maili- ile feyezandan zarar görenlere 
~ata. göre, Meriç nehri yatağına hem şehirde ve hem de Meriç ve 
gırmıı ve Tunca nehrinin seviye· lpsala kazalannda yardrma bat· 
si de \iç metreye kadar alçal- lanmıttır. 

c HIUer, pek a.ıa. bilir ki, Avrupa
ya tahakkllm için ellerinin serbest 
kalmasını isterse onu dinllyen bulu~
maz. Ancak pek uzak olmıyan bir 
a.tide ciddi teklifler yapdma&ı muh
temeldir. Son nutuklar gösteriyor ld. 
Almanlar taratından sulh arzusu 
müstacel bir mahiyet alabilir.> 

Bu münakllfa, Amerikada bir, nın tesirine kapılmaz. elmayı ye· lunan haritasıdır. Bu elmaya iti
ilci .. 9ene evvel yapılan umumi bir mezdi. ' raz etmiyen ve İtalyan ordusu
munaka~yı bana hatırlattı . Ame- 1 Bir ikincisi şu fikri ileri sür- nun harbin arifesinde Fransa hu
rilt~lalar u~umi dertle.Ti açık bir mÜ§ : dudunda yapmıya baııladığı ma· 
tdcılde munakaşa etmıye bayılır· _ İıte buna gülerim. Kabahat nevrayı bile sonuna getiremedi
lar. İçleri.nden biri günün birinde aldenanda mı, alda tanda mı? ğini unutan her İtalyanın bugün
ortaya hır mevzu atmış: cEsası 1 Havva Adem' baııtan çıkarmıştır. kü bozgunda mesuliyet hissesi 
saf, gü~el ve asil bir teY olan de- Asıl kabahatli odur. vardır. 
mokrasıye hususi menfaat namı- Bir üçüncü adam şiddetle iti- Böyle mesuliyet1erin hesabı 

mı§tır. Vilayet ayrıca Edirne ve ls-
Edirne (Hususi muhabirimiz- tanbula kayıklar ısmarlamıştır. 

de~) - Son seylap dolayısile Bosna köyünde hiçbir nüfus za
Edırnede hasar gören su ve elek- yiatı yoktur. Halkın mühim bir 
trilt tesiaatı hakkında tedbir ala- kısmı şehre ve civar köylere ıe
cak olan fen heyetleri Nafıa Ve- çirilmiştir. Bunlar. vilayetçe Ha
ki.Jeti tarafından Edirneye gön- dımağa 1a.hraaında açtınlan çay 
derilmif ve ilci heyet de beledi- ve istirahat durağında çay veri· 
yede umumi müfettiı General !erek yerlerine gönderilmektedir. 
Kazım Dirik'in de hazır bulundu_ Bakım ve iaşe servisi İyi bir tarz
ğu bir toplantıdan sonra işlerine da devam ediyor. Ziraat Bankası 
baılamıılardır. feyezana uğrayan köylerin to-

Haber aldığımıza göre, elek- humluğuna ve koyunlarına yar· 
triklerin gecikeceği günler için dım etmek için hazırlanmaktadır. 
gerek halkın ve gerekse fabrika- Ziraat bahçesinin hemen her ye
lann petrol ihtiyacı lstanbuldan rini su basmış ise de sular epeyce 
fazlaaile gönderilmiıtir. Elektrik çekildiği ıçın faaliyet yeniden 
işleri geceli gündüzlü iş postalan başlamiftır. 
ile en kısa bir zamanda baprıla- 1 M.Muaffer 

in hisarların Yeni Teşki ıat 
Kanun Projesi Tetkik Ediliyor 
BÜ y Ü k Millet Meclisi, BÜ t ç e Encümeni 
Layihanın 6 Maddesini Aynen Kabul Etti 

Ankara, 18 (Telefonla) - ı mıştır. Gümrük ve Jnhi•arlar Ve· 
Büyük Millet Mecliıi bütçe en- kili Raif Karadenizin de bulun· 
cümeni bugün toplanmış ve in- duğu bu toplantıda Vekil, encü· 
hiaarlar umum müdürlüğünün men azalarına proje etrafında 
yeni tetkilat ve memurla.r hak· bazı izahatta bulunmuıtur. Uyi· 
kında hazırladığı kanun proje- hanın altı maddeai görütülmüı 
ıini tetkik ve müzakereye batla· ve aynen kabul edilmiıtir. 

Yunanlılar 

Tepedeleni 
Aldılar 

Amerikanın 
İngiltereye 
Yardımı 

Hlikftmet namınıı. söz söytiyen 
Lord Snell demiştir ki: 

cAlmanyanın daha harptf'n evvel 
yapmış olduğu anl~a tekliflerini 
tekrar edebileceğini gösteren emma
reler zaman zsman ortaya çıkmıştır 
!"akat, bu emmareler, hW<tlmet tara
fından ehemmiyetli bir mahiyet al
mamıştır.> 

Lord Snell, umumi harp şartları 

meselesi hakkında şunu hatırlatmış
tır ki, son seneler içinde Almanya, 
Avrupada elleri serbest kalmak şar
tlle, İngiltere ile iyi münaıtebetJer i
dame f'tmekle mesut olacağını mU
kerrer defalar telkl etmi,tir. İngil · 
tere hükQmetı, hiçbir zaman bu ne
viden bir anl&fmayı Alman hUkQme
tlle mUzakereye temayül gösterme
miştir. ÇUnkU böyle bir anl~a es
ki müttefikimiz Fransanın, ve şim

diki müttefiklerimiz de dahil olmak 
Uzere diğer hUr Avrupa milletlerinin 
zararına olabilirdi.• 

İstikbal hakkında da Lord Sneel 
şunları söylemiştir: 

c İngiltere hUkftmeti, .Avrupada 
Alman tahakkUml\nU intaç edecek 
hiçbir anl~a~, kabul edemez. HU· 
kQmet. bugUn Alman boyundunıtu 
aıtmda bulunan milletleri kurtarmak 
onlara eski istlklA.llerlnl iade etmek 
için her şeyi yapmıya katıyen azmet 
mıştır.> 

--0--

B. Millet M~c.isi 
Dün Top~andı 

Ankara, 18 (A.A.) - Büyük Mil· 
!et Meclisi, bugünkU ruznameainde 
mevcut bulunan TUrkiye • Almanya 
arasında tıcart mübadelelere müte· 
dair hususi anla.tmaya bağlı cB. l> 
listesinde isim ta&hihl yapılmasına, 

Türkiye • Fransa ticaret kontenjan 
ve tediye anla.şmalarile merbutlan 
hUkUmlerinin temdidlne ve İsveçe si· 
par19 edilmiş müteharrik levazrmm 

(Bafl 1 incide) § § 
H areUt muvaffakıyetle 

deYIUll ediyor 
.Atina, 18 (.A.A.) - Yunan ordu

su başkumandanlrtı tarafından 17 
ilkkAnun aktamı nefredllen 52 numa 
ralı resmi tebliğ : 

(Batı ı ln<'lde) + + 1'Urklyeye ithalleri mUddetlnin tem
Birleşik devletlerini harbe sürükllye- didine alt olan kanun ıa.ythaamrn da 
cek mahiyette olup olmadığı hakkın- al!kadar vekillerin huzurlarile mUza 
da sorulan bir suale, Roosevelt, cHa- kereslni tensip eylemiş ve cuma gü
ytr> cevabını vermiştir. 1 nU toplanmak Uzere içtlmaa son ver

mlftlr. 

Tarafımızdan tazyik edilen dUş· 
man zayiat vennı. ve Keleyre - Kle
taura- istikametinde rtcat etmiftir. 
Bu •ehirde yangınlar çıktığı görUl
mQftür. 

Amerikanın müdahalesi Almanya 

İçin rntitbif darbe olacak 1 
Londra, 18 (.A.A.) - Umumi har- ta 1 ya n 1 a r 1 n 

be iştirak eden Amerikalılar, o ta-

rihte b&flanan işi bitirmek üzere Cenahı Cevrı·ı d ·ı mücadeleye t,tirak sıraaı gelditfne 
kanidirler. Bir alayın verdi~ ziyafet ı 

Cephenin diğer kııımlarında hare- te nutuk Irat eden General Orayn, <Batı ı lndde) + 
kit muvaffakıyetle devam etmekte- demiştir ki: silmemi~ ise, tehdit edilmekte 
dlr. Tarafımızdan bir miktar esir a- cKelimenin kanunt mAnaslle daha oJduğudur. Eğer lngilizler Bar· 
lrnm14trr. Bunların içinde bir yarbay şimdiden harbe gtrmı,, bunu anla- diayı alırlarsa • ki bu her dakika 
da vardır. Mühim miktarda malze- mamalda milletimiz hata etmiş olu- için muhtemeldir - İtalyanların 30 
me fğttnam edilmiştir. k 1 1 yor.> i ometre yo üzerindeki ia§e ve 

Kar fırtmaamc;la aüngil hücumu General Orayn Amerikanın derhal nakliye vaziyeti tamamile ümit· 
Attna. 18 (A.A.) - Reamı Yunan harbe girmesinin Alman mAnevlyatı siz bir hale gireeek ve bütün bu 

sözcUaU. dün akşam. askeı1 vaziyet için bUyük bir darbe tefkil edeceği iaşe ve nakliye vasıtaları zapto• 
hakkında &f8fıdakl beyanatta bu- kanaatini izah etmiş ve demiştir ki: lunacaktır. Bu suretle İngilizler 
lu.mnuttur: «Amerikalı pilotların idaresinde eline düşen muazzam ltalyan 
Yunanlılar, İtalyanlara karşı yeni 500 Amerikan tayyaresinin İngiliz malzemesi bir kat daha fazlala

muvaffakıyetler elde etmektedir. 1- pllotıarmm emrine verilmesini ter- oacaktır. 
talyanlar, Skivoviç'in şimal ve şi- c!h etmeliyiz. İngiliz pllotıan ne ka- Bardia etrafmcla tiddetli 
mail şarki tepelerinden atılmış ve dar mükemmel oluraa olsun, Amert- muharebeler oluyor 
bllyük kayıplara düçar edilmiştir. kan tayyarelerinin gelişi mlnevtyat . .. 
İtalyanlar flmdl, Tepedelene doğru Uzerlnde bUyUk bir tesir husule geti- Kahıre, 18 (A.A.) - Dün 

n~ fesa.t karıtmaıınm kabahati raz etmiş : acaba nasıl görülür? Buna dair 
kımdedır"> > . - Yılan kılığına giren şeytanı eski bir hikaye anlatayım: 

. Bu meseleyı araıtırmak ıçı~ ne çabuk unutuyorsunuz) Asıl Binlerce sene evvel Yunan 
bır toplantı olmu§. Herkes kendı kabahat elbette o iblistedir. arazisine ilk akın eden kabflelerin 
kafasına göre birşey söyleyip du· Hazır bulunanlar mesuliyeti mukaddes hayvanı öküunüş. 
rurke~ ba_hlli k~~atmıy~ t~raftar, Ademe, Havvaya • ve şeytani& Öküz kardeş, kabilenin azası sa
açı~goz hır polıtilcacı kurıııye çık- ı yükletmiyc hazır üç fırkaya ay- yıldığı için öküzü yemek maksa
mış. nlmak üze.re iken bir dördüncü dile kesmek en büyük günah sa-

Efendiler, demiş, size bir kürsüye çıkmış. Sakin tavrile or- yılırmış. Fakat kann doyurmak 
ıual ıoracağım . Ona cevap ve- talığı durdurmuş : için öküzü kesmiye de zaruret 
rineniz ortalıktaki mesuliyet kav. Hepiniz yanılıyorsunuz, varmış. Bu işe şöyle bir çare bul
l{&sl da kendi kendine hallolur: demiş. Kabahat ne Ademdedir. muşlar : 
Ademin memnu elmayı yiyip cen- ne Havvadadır, ne de şeytanda- Her öküz boğazlandıktan son
netten kovulmasının mesuliyeti 1 dır. Ancak elmadadır. Ademin ra kabile, bir mahkeme heyeti 
kimindir) ı elmaya karşı ağzı sulanmasaydı halinde toplanır, öküzün katilini 

lık günaha ait meıuliyet mü- herşey yolunda kalırdı . .. Demok. yalancıktan ararmış. Birine so
naka~sı, hıristiyan memleketle- rasiye fesat karıtmasının sebebi· rarlarmış: 
rinde binlerce sayfalık kitap ya- ni de yine elmada aramak icap - Öküz kardeşi sen mi öl-
zılmaıına, aaırlardanberi aayısız eder. Para ve menfaat ortada dürdün) 
nefes tüketilmesine sebep olan durdukça buna dayanamıyarak - Haşi, fakat öküz boğazla
bir mevzudur. Derhal bahiı o ta· demokrasiyi Batan adamlar eksik 1 nırken falan ve filanın bacakla-
rafa dönmüı. Biri demi§ lti: olmıyacaktır ••. > 1 nnı bağladıklarını gözümle gör-

- Bunu bilmiyecek ne var) Faşizmin elması da, yarınki düm. 
Kabahat elbette Ademaedir. Kı· Roma imparatorluğunun, Roma· - Ey falan ve filin, suçunuzu 
lıbık bir erkek olmasaydı Havva. da Kolizeum meydanına asılı bu- itiraf ediyor musunuz} 

Fransanın 
Maneviyatı 
Kuvvetlendi 

İn gilizle r i n Kendi 
KendHerine 
Karşı Zaferi 

(Baf}ı 1 incide) - - (Ba,ı l fnelde) * 
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katını temin eden de Obetz;'dlr. ltte. esı ır. sev~ı ve a enge ayanır 
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1 
k karıılıklı hır dostluk batlar ve 

a ........ v e e e , ·erere ye- b d I k B .. " k s,.· 
ili bir komplo yapmak üzere iken u ost u uyu . ıta~ra tacı· 
P •-•- h-""- ald La ·al'l __ ., k nın en parlak, şercflı mucevher-e..... ....,r ı, ' n INoüne a- I . d b ' . l 
tf karar verdi. Yerine Flandin'I g&- erın en ırı 0 ur. 
Urdl. O da Alman taraftandır. Fa- Hindistıın umumi valisinin son 
kat Laval kadar koyu detu... sözleri, İngilterenin bu güzel yo-

Obehl'ln, Petain'le Laval'Jn araın- la girdiğine ve kendi kendine 
nı bulnuya, arkadaşını kurtarmaya kartı zaferlerden en büyüğünü 
çal"tığı mahakkak hT. Fllandln'ln, kazanmak üzere olduğuna, çok 
hastalık bahaneslle evden çıkmam&81 ümit verici bir alamettir. 
da rnAnldardır. thttmal ndyettn in- Ahmet Emin YALMAN 

- Hayır, suçumuz yoktur. 
Öküz kardeşin boğazını kesen 
falandır. 

- Falan, herkes senin kesti· 
~ini ıöylüyor. Ne diyeceksin) 

- Hiç kabahatim yok. Öküz 
kardeııi kesen, ancak bıçaktır. 

Heyet, mesuliyetin ancak bı
çakta olduğunu tasdik eder, der
hal kanlı bıçağın cezası verilir
miş. 

Dünyanın her yerinde mesul i
yet davalarından çoğu, bu şekil
de tatlıya bağlanır. Çünkü derece 
derece suçlular çok olduğu için 
işi ört bas etmek pek çoklannın 
işine gelir. 

Yalnız fırtınalı zamanlarda i~ 
deği§ir. Göz gözü görmiyecek bir 
hale gelirse mesuliyct davası ha
zan büsbütün ayağa düıer. 

Öyle görünüyor ki İtalyan 
bozgunµ~un mesuliyet davası da, 
ortalığı r,akın bir zamanda toza. 
dumana boğacak neviden ola
cakhr. 

~fını Mkllyor. ============================= 
Entrlkacı, llartıı bir polltlkacı o-

lan Laval, heniiz aahr.eden a&&Jdat
mıt detodlr. Laval tdmu' .. bafma 
ceJel>IHr mi! Bu, Petahı'cten ziyade 
ukerf hanık&ta balfıdır. 

Fnnaunn ıtyut temayüHi de~ 
mlftlr. Geoen ma)'l!lta, T&aaaan t.er-

ŞEHİR TlYATR(\ŞOU 

TEPEBAŞINDA .. 

DBAM IISMI • 
.Aktam saat 20,30 da 

BULUNMAZ UŞAK 
Yazan: .ı. M. Barrte 

ktne rıza gösteren Franaıdar, flmdl ••••• 
bir kanş ~r terketmek taraftan 
detuJerdlr. 

TEll81LLEBİ 

İSTİXLA.L CADDESİNDE 
llOllEDl KISMI 

BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
PAŞA BAZRETLZBl 

BUG'CN 

iPEK Fransız mAnevlyatım Od bAdllle 
t.kvtye etm .. ttr: tnrttt.erenln maka· 
oqrnetl, lt&Jyamn matt6blyett.. İkl· 
si de t ngtlt.ereye dayanmaktadır: İn· 

&1Jtere Almanyaya matffıp ohnMnıf, 

~ ve 

ltaıyayı maA"tfıp etmiştir ... » 

P etain • A betz ıörüf'Dflİnde 
Laval de bulundu 

Vichy, 18 (.A.A.) - D. N . B .: Ma· 
retal Petain'le Alman büyük elçisi 
.Abetz araamda dün vukubulan mti
IA.katta Laval de hazır bulunmuştur. 
Bu mUllkat Uç saatten fazla sUrmUş
tOr. 
Mareşal Petaln, bu mUIAkattan 

llOnra .Abetz ~reflne bir ag-ıe ziya
feti vermiştir. 

Laval Pariae hareket etti 
Vichy, 18 (A .A.) Laval hususi o-

\ 

SARAY 
81nemalarm4a 

Türkçe NUshası 

MELEK 
SbMımaamda 

Orijinal düdekl ntıshası 

3AHBAPCAVU 
LAR SiRKTE 

Bugün F ranaa ile Almanya 
•rasında, İtalyayı hariç bıraka· 
tak, baoJca ,era.it dahilinde sulh 
hpmak imkanının olup olma· 
dıiı da batka bir meseledir. Ma. 
repı Petain Alman bi,iyük el· 
çisi Otto Obetz ile dün yaptığı 
lllülaka.tta bu meselenin görü
tülmüı olması da muhtemeldir. 
F' ak.at, Almanya ile aulh mua· 
hedeıi akdinde bu aefer de 
~retal Petain'in ağır davran· 
l'rıak istediği anlaıılıyor. Çünkü 
A.lnıanyanın Jngiltereye bir sulh 
te)difinde bulunma~ıı icap ede
Ceği günler de pek uzak görül-
1'\ernektedir. Filhakika dün 
A.vam kamaruında bu meaele 
ltıevzuu bahsolmuı ve bu ihti· 
trı.alin kuvvetli görüldüğü işaret 

geri çekilmektedirler. recektir. Amerikanın ne )<adaı ha-· aktam buraya gelen son ha.ber-
Ayasarandanm takriben 25 kilo· zırhksız olursa olsun harbe girişi tn- lere göre, Bardia etrafında çok 

metre ştmalinde bulunan Portopaler- glliz mlneviyatmı yükseltecek ve Al oiddetli muharebeler cereyan et· 

larak Parise hareket etmi!Jtlr. Mllflmr Komik 

AJ1M~"nl 
~!mittir. 

Tasarruf Haf tası 
(Bafı 1 lndde) = = 

~ ııonra konferaneına fU sureUe 
~Yet verm1'tlr: 
~~~uıı Şefimiz, on sene evvel Sı
,~ irat buyurdukları blr nutukta: 
ot"""let denilen feyin, ne lle idare 
Ilı llrıdutunu, köy ihtiyarları, hiç ol
~~a. bizim kadar bilirler. Bu mem 
~ etın her köyünde bir başvekil o
Ilı l'ttutunu heııap ederek sötı söyle-

'11ytz.> buyurmuşlardır. 

mon limanı bugün Yunan topçusu man mı\neviyatmın kmlmasma yar- mektedir. 
nun ate, menztılne glrml1Jtir. drm edecektir. Amertkanm harp UA.- lngiliz motörlü ileri kolları, 

Sklvoviç'ln '41'kında, Yunanlılar, nını takip edecek llS gtın içinde u - çölde kendilerine bir yol açtıktan 
şiddetli İtalyan mukavemetine rağ- kert vaziyet genı. mlkyuta ıaJAh sonra, Bardia limanı etrafındaki 
men, stlngtl hücumu ile çok şiddetli bulacaktır.> müdafaa tertibatına kartı ıiddet· 
kar tırtmalarma ratmen Yunanlrlar, li bir hücuma kalkmışlardır. İn· 
bir çok ıündenberi kazandıklarından giliz piyadesinin ileri kuvvetleri, 

çok büyUk muvaffakıyetler elde et- Oku· yu· c·.i•la rım·.za motörlü cüzütamları takip etmek. 
mişlerdir. !J 1 tedir. İqe kamyonları, dümdar 
Rado. ve Stampalia bombalandı kıtalarına kadar gelmektedir. 

ttalyada bir mahal, 18 (A.A.) - H d ttak' .. 't Sidi Öm Tertipte Bir n.JC.:.:ı.ı:ı, u u ı musaı , ı- er 
İtalyan umum! kararglhınm HM ... .,.~ ve Şeferzen kalelerine karşı ya· 

numaralı tebliği : Bugünkü sayımızdan baıhya· pılan hücumda sürpriz taktiği 

Laval Alman tuyikile aerbeet 
bırakıldı 

Londra, 18 (A.A.) - Reuler ajan
f;rnrn ııiyas1 muharriri yazıyor : Vi· 
~y buhranı henüz halle<lilml~ ben· 
temlyor. Öyle anlaşrlıyor ki, Alman· 
yanın tazylkile Laval tekrar serbest 
bırakılmıştır. Her halde eski vazl!e
sine iade olunmamıttır. Kaamaflh, 
Fransız hUkftmettnt Parlste temsil 
~tmesi de muhtemeldir. 

lspanyollar Fas Hudu· 
duna Askgr Yığıyorlar 

1 1 1 

En aon çerirdfti kahkaha 
tufam 

----GUnlerdenberi büyük 1* AbıraDlbJda beklenen ----
Macaristaıım meıJ)ıur c.ROD SA.NDOR> Çilaıı ortceetrası geldi. 

.. - LALE·--
Yeşil ovalardan en çılgın 8.fklar ya.ş.ananM 

Sahlllerlnde en mefbur aerenaUar bestelenen 

ltıı ~ vecize kartııında, Türk mille
'l '· öz ve mllll işleri hakkında tav-

Blngazi hudut mmtakasında dUş- rak (Günden Güne) sütununu kullanılmıt ve bu baskına daya
man kıtaları yıprandıkları ve zayla- ikinci sayfaya, Siyasi icmali namıyan bu kaleler, dünkü teb-
ta uğ'radıklan için bUyUk muharebe- üçüncü aayfaya aldık. Bunun ıe· !iğde bildirildiği gibi düımüttür. Londra, 18 (A.A.) - Ta11 ı 
nin dokuzuncu gUnU olan dUnkU bebi, sayfaların tertibi ıırasında 20 bin İtalyan eairi Hindiatana ajanıı bilairiyor: MAYi TUNA SARKISI gUnü tazyiklerini azaltmışlardır. sürat temini meseleıidir. Okuyu· .. • Neva Chronicle gazeteai, Fran. 

Tayyarelerimiz, Bardla limanı önU cularımızdan özür dileriz. ı gonderiliyor aız F aıı hududu civarında lapan· 
ne gelen İngiliz harp gemilerini bom Mahmut Balerin Bal Köıeıi· Yenidelhi. 18 (A.A.) - Garp yol kıtaatı tahşit edilmekte oldu· 
bardnnan etml!Jlerdlr. nin neden çıkmadığını aoranlar çölünde alınan İtalyan eairlerin- ğunu yazmaktadır, 

(Türkçe) filmlnde <'"'' l<':ıl> tır. 
lnsanı ölfune stırWcllyen büyük w.. Jı ııı . . r· ıala.r yara 
korkunç bir kıskançlığın romanı olan b ı ılmı gorlınUz 

l'eıerde bulunmak, benim için bU
~ bir cesaret sayılabilir. Fakat, 
t-., blldlklerlnlze ve dlleklerlnlze bir 
ita lllve etmek için detfl, bu gün
~tıyaçlara göre, hatrraıarmm tıı 
ıtıı ek ve sizlere hitap etmek şere
~~- kazanmış olmak için konuşmuş 

"QJQ •• 

Ege denizinde dUn öğleden evvel, oldu. Mahmut Baler, bir cenup den 20 bini için Hindistanda Fransız Faaından gelen yolcu· 
tlAvetea yeni gelen en son PA.BAMT :\'T Ji RNAI. (1 a r ı.re ) 

Nuın:ıra lı yerlerinizi 1fl~en en·e!den ı.npatını:ı:.. '.111'1 : 4859:i 
liüşman tayyareleri Rados'a ve Stam Ye Bağdat seyahatine çıkmııtır. üsera kampları hazırladmaktadır. lann ifadesine göre, Fransızlar 
palla üzerine bir kaç bomba atmış- Yollu~an Bal Köıesi için ve di- ı Bu eıirler pek ya.kında Hindiata· c' a büyük as!~cri b.ıY\'ctl cr tahşit 

lardlr. 1 ser yazılar yazacaktır. na ıelec.eklerdir. 1 etmektedirler. 1 ~--·········--------------
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( YeniSabah) Maarifte: 

B İz E Vekalet, Teşekkü~ 
M 3ktubu Gönderdı 

BULMACA 
' . , 

Sataşıyor ' Maarlf VekA!eti, İstanbul valisi l-+--+--+-l-1-+-4-
Ltltfi Kırdarla., Maarl! mlldUril Tev- 11-+--+--+-l-
flk Kut•un köy mektebi açmak ve 

(Başı ı inolde) X köy111yll d~mek hususun~~ ges- ~ 
karada serbestçe Başvekıl Dr. terdikleri gayret ve faaliyeti takdir 5 
Refık Sayd~ma ~nlatmışlardır. etmiş ve bir te~kkUrname gönder· , 1-+-+--+--

Gazetelcr~ fıya.tların.ı .arttır-

1 
mi~ttr. Bir kaç seno içuıd.ııo, nıeJc~ep 

mamak şartıle hacımlerını aon açilması takarrür eden köylerden 1 

kararname dairesinde genişlet- hepsinde mektep yapılmış olacaktır. J 
melerinin memleket hesabına is- N ık K 1 erO'isi ' 

f k h. . k"I am ema s • 
ra mı, yo sa ızmet mı teş ı tnkıJA.p mUze.o!inde, ~air i~amık ıol-+--+--
ettiğini Başvek.ilet herhalde ar- Kemal sergisinin ha.zırlau·-ı1s·'.la baş ıı 
kadaşımızdan daha fazla salihi- lanmıştır. h-fUzenin sa~ tar•ıf·~dakt ~~~ ..... ~-'-
yet ve bitaraflıkla tayin edebile- koridorun her iki taratır.&. kona.ı. ca- Soldan Sağa: 1 - Bir fabrlkR alA.· 

k b . k ded met! farikası, 2 - İki kişi}i biribi· 
ce ır mev i ir. mekA.nlara ııuıirln e!lerle,ilt-, h::ı.kkır-

( d -r- rlne katan, 3 - Memba • B;: kaza 
Yeni Sabah) bizi bir e jur- da yazılmış eserler konmuştur. Ş::ı.lı·ı· merkezi, 4 _ İsim • Köy . Nida, ~ _ 

nal ediyor: Kanun. makinesi altı IUt resimler de duvarlara asıtacRktn 
h f Gemilerde halat veren • May' halind~ 

sayfa .. baaamıyan ~azete~~ri a. Batka yurt açılnuyacak ate~. 6 Bir küfür . Sonuna (zl ge-
tada uç defa sekız. dort defa Gazetelerden bazıları Fatih med· lirse (vız) olur _ SÖZ 7 _ Bir lAhi-
dört sayfa basmak.ta muhayyer reselerinde açılacak talebe yurdunuı· 
bırakıyor. (Yeni Sabah) a bakı- üniversitece idare edileceğini yaz
Iırsa bizim makinemiz altı sayfa mı11ıarsa da bu haber doğru değil
basabildiği halde biz hıyar hak- dir. Bu yurt İstanbul Maarif mUdllr 
kını kullanıyormu§uz. tüğti tarafından idare edilecektir 

Bir defa kanundan maksat Bu sene yeni yurt açılmryacaktır. 
kağıt tMarrufudur. Altı sayfadan y d ualliın olarak 
.b • h d .. _ ,.1 ar ımcı m 
ı .aret vasatı a tecavuz caı m~· çalıtmılar 

ka - Bir renk, 8 - Karar ettirmek. 
9 - Sözüne inanmak - Sual edatı, 
10 - ltne ile yaprlan da.ntel - Renk· 
Şafak, 11 SUtlln yağı - Bir millet. 

Yukardan ~~ıya: 1 - Savruk -
Fazla, 2 - Bir böcfo.k - Nı' sırak, ne 
soğuk - Nida, 3 - Bir kanal • Va· 
pur işletme idaresi, <t - Jı.ra.-ını: -

r 

1941 Modeli Pırlantalı, Elmaslı, Cep, Kol, Kadm ve erkek 

Saatleridir. 
Sağlam, Dakik ve dünyanm en 

iyi saatleri olduğu gibi fiyatlan 
daha ucuz.dur. 

Satıt Deposu: Z. Saatman, 

lstanbul Sultanhamam Camcı
b.aşı han 1 nci kat 

Yüksek Öğretmen Okuluna Yeniden 
Talebe Ahna 1

- .... -1:ır 
Yllksek öğrelmen okulunun matemo.tık, f1'ıik, kimya, Franaız.co. fU· 

be!erine imtihanla yeniıden erkek talebe a.Jmacaktır. 
Namzet kaydı cırmartesi hariç her gUn -.t 12 ile H--17 anı

sında yapılacak ve 2~/12/940 akşamına kadar devam edecektir. İmtı· 
hana 25/12/940 tarlhlndo başlanacaktır. (11670) 

dikçe kanunun ruhuna muhalif İ tanb 1 ta kullarile, liselerinde 
h k d"l · im Sani 8 u or 0 

b ~r.e et ek_ı nuş. o 1 az. f y~~ yardımcı muallim olarak çah?Jl Unl 
Sonuna (M) gellı\.ce bir ağa; olur. -----------------------------

ızım. ma ınemız a tı say ayı ı ı verstte mezunu mualUmlerden btr kıs 
renkli olarak buamıyor. Memle- ö ümilZd ki ders yılı zarfında 
ketimizde renge alışılmıştır. Baş- mı! nuaıu-:.&e nakledıterek Anado-
1 • _ ._1. k ası m .. u.,. 
ıgını reıu. ~- çı armıyan gazeteye: luda muhtelif mektepıere verilecek
cMatem nushaaı mı çıkarıyorsu- tir 
nuz} > diye müracaatler oluyor · 
ve gazete adeta boykota uğru ilk mektep muallimlerine 

konferans 

5 - Renk - Kılıcın kabı, 6 - Çok 
değil - Bükmek, 7 - İçki - Akar eu, 
8 - Bir ilAç fabrikası ismi - Mastar 
edatı, 9 - Sıcak değil • Nida. 10 -
Eski devirde kullanılan u~k • Ek· 
mek piŞirllen yer. 

EVVELKi BULMACAMIZIN HALLİ 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul 
Şubesinden : 

Şubemizin 19'1 ihtiyacı olan vaııatt Uç bin afyon ihraç eanclığı kar
şılıklı pazarlıkla yaplJrılacaktır. Ta.Jlplerin 20.12.lltO cuma gl!nU saat 15 
te şubemizde h&Zir bulunınala.n. 

Şartname her gl!n ~bemizden ahnabllir. (11828) 
yor. Bu vaziyete göre, altı sayfa
da ba~lığı renkli baaamıyan bir 
makine, altı aayfa baamıya ait 
vasıf ve şartlardan mahru.m de

Psikoloji ve Terbiye Do1c-.ı Mu· 
zaffer Şerif, cltln EmlnôHtt balkevin
de, Ukmektep muaııtmterme Alneri
kadaki terbiye sistemleri ve Ameri
kan psikolojisi Uzerlne bir konferans 
vermiftir. :Muallimlere yakında pMtt 
korunma hakkında. da bir konferanB 

verilecektir. 

Soldan sap: 1 - Sarraf • Sana. 
2-All - Nah. Dev, 3 -Dayak - ------------------------------! 

İstanbul Defterdarlığından: 
mektir. 

Abani, 4 - Aya • Ani • Bez, 5 -
Kızar • Na, 6 - Afiyan, 7 - İş, 

8 - Semiramis, 9 - Me - Enise • 
Ek, 10 • Edebiyat - Le, 11 - Su-
mer · Ses. 

Arkadaşımrz, ikinci biY jurnal
cıhk daha yapıyor ve bizim sekiz 
sayfalık nüsha çıkarmak hususun. 
da kanuni haddi qtığımızı ihbar 
ediyor. Bu noktada da hesabını 
~aşırmı§lır: Kararname 7 ilkki- Halkevlerinde: 
nun cumartesi günü meriyete -------

Yukardan a ağ'r: 1 - Sadakat -
Mey, 2 - Alayiş • Sed, 3 - Riyazi
ye - Es, 4 - Ay - Mebu, 5 - Anka· 
ra • İnim, 6 - Fa - Nuriye, 7 -
Hain • Asar, 8 - Azimet, 9 - A
dab - Si, !O - Nene - Sele, 11 -konmu~tur. O günden.beri geçen 

bir hafta içinde gazetemiz yalnız 
üç defa sekiz sayfa olarak çık
mıştır. Zaten arkadaşımız müste
rih olsun, kararnameye hük.Umct 
namına bekçilik etmeaine hiç ih
tiyaç yoktur. Koordinasyon heye. 
ti bu tetkiki muntazam surette 
yapmaktadır. 

Piyasada: 

lng;ıtereye Satılan 
Kuru Ozum 

Namık Kemalin 
Yüzüncü Doğum 
Yılı Münasebetile 

Eminl:SnU Halkevinden: 
Bllytlk TUrk şairi Namık Kemalin 

ıoo uncu doğum yılı mllnaeebetllo 

Avize - Kes. 

Bagbkl Program 
21.12.&tO cwnart..,i ak.şaını saat 20 8,00 Program, 8,03 Ajans haber
de Eminönü ha.Jkevinde ~daki !eri, 8,18 Hafif program (Pi.) 8,45/ 
programla bir ihtifal ya.prtacaktır. 9,00 Ev kadını - Konuşma. 

Davetiye yoktur. 12,30 Program, 12,33 Müşterek o-
l - tstikIAl marş:ı, 2 - Açma sö-- 'kunan şarkılar, 12,50 Ajans haberle

zU, 3 - Namık Kemalin hayat ve ri, 13,05 Münferit okunan "8J"kı1ar, 

eserleri, 4 - Na.mık Kemalin şiirle- 13,20/H,OO Karı:ıık program (Pi.) 
rinden parçalar, 5 - Namık Kema- 18.00 Program, 18,03 Radyo caz or 

Jzmlr, (Vatan) - lngiltere için lin nE".slrlerinden parçalar, 6 - E~er· kestra.sı, 18,4.5 Karışık şarkı, türkü 
satın alman on bin ton kuru Uzüm· !erinden besteler, 7- (Akif Bey)in- ve taksimler seansı, 19,1:5 Melodiler 
den başka ayrıca beş bin tonun sa- den bir pasaj. (PJ.), 19,30 Ajans haberleri, 19,45 
Wacağına dair piyasa.da dola.şan ha- Bakırköy Halkevinden: Radyo incesazı, 20,1:5 Radyo gazete· 
ber teeyyüt etm~tir. İngiliz firketı, 18.12.940 perııembe günü aaat 20 si, 20,45 Müzik, 21,00 Müzik: Din-
beş bin ton için verilen obsiyonu, fiilt d~ ve evimtz salonunda İktıse.t ve leyfcl istekleri, 21,30 Konu~a. 21,45 
satı~la neticelendirmi.ftir. Bu satıfa Tasarruf mevzulu bir konferans ve- Radyo orkestrası, 22,30 Ajans haber· 
ait mukaveleler, imza edl!.:ıtı,tir. rilecektir. Konferansa gelmek her leri, 22,45 Dans müziği (Pi.), 23,25/ 
Zeytinyaiı pİyaauı canlanıyor kes için serbesttir. 23,30 Kapanıf. 
Zeytinyağı piyasasında ikt günden Eminönü Halkevinden: 

beri canlı) ': eserleri görUlmektedir. 19 İlkk!nun &tO perşembe glinil İstanbul İkinci İflas Memurluğun-
ZeytinyağJ ihracatının da artacağı· (bugün) saat 18 de Evimizin Ca.ğal- dan: 
nı alAkadarlar söylüyorlar. Piyasa- oğlundaki salonunda Yeni Adam 

mecmuası sahibi sayın İsmail Hakkı MUflis Avunduk zade biraderler 
dan verilen malQ.mata göre bugün-

Baltacıoğlu tarafından (Karagöz, kollektif şirketi masasının tasfiye işlerde mUhim miktarda zeytinyağının 
orta. oyunu ve tul'O.atçılığm karakter Ieri hakkında gö.,...ıcr1nmek üzere 23. 

satılmak üzere bulunduğu teyit edil· .. .....,. ..... 
mektedir, lerl) mevzuunda bir konferans veri- 12.94.0 pazartesi gUnU saat 14',30 da 

İngilizlerin, Rumenlerin fiyat sor- _ıee-;e;k;tir;;;;. ;D;a;v;e;t;iy;e;;;;y;o;kt;ur;;;;. ;;;;;:;~
duklanna göre bu iki memlekete sa-

1 
lıt yapılacağı kuvveUi bir ihtimalle B O B SA 1 
mevzuubahis oJmaktadır. 

Macariatandan gelen ithalat 
Cfy&ıı 

Son glinlerde muhtellf memleket· 
!erden çok miktarda ltııa!At 04Yaaı 

gelmiş:lir. Dün gelen mallar arasın· 
da bllhusa Macartstandan kUlliyet
li mal vardır. DUn Macaristandan pi· 
yuanın ihtiyacı olan ithalat eşyası 
ve bu a.rada ampul, radyo, &mb&llj 
ve matbaa kAğıdı, pencere için cam, 
telefon, Bakır levha, emaye levha, 
demir makine ak.samı, aseton, demir 
vida, çini eşya, vesaire vardır. 

18 BlKlNClKANUN 19t0 

aaı-.. 
Sterllıt 5.2i 
Dolar 132.20 
İsviçre ı>r. 29.6875 
Dralıml 0.9975 
Le•• 1.6225 
Peçe ta 12,9375 
Pengö 28 .11325 
Ley 0.825 
Dinar S.175 
Yen 31.1375 
İıvoç Kr. 31.005 

İkinci ttıa.s Daire.sinde alacaklılann 
ha.zır bulunmaları ida.re kararile ilAn 
olunur. (1254) 

r MEŞHUR·---· .. 
HAC 1 
BEK. 

Tlcaretbanealnlıı 

Kl1lK KATLI 

SARAY BAKLAVASI 
Bundan başka Varnadan da çinko 

levha, ambalAj kA.ğıdı, cam eşya, 

mangaJ kömllrU gelmiftir. 

ESHAM •• TABV1LAT 
Esham ve tahvilAt üzerine mua- ..... 

mele olmamıştır. 

Dudakların ufak bir temasile 
afız.da yok otuyor. 

Beyoğlunda Kamerhatun maha.Jleslnln Anılan sokağında kAlıı 23 
No. lI hane (6300) Ura muhammen bedelle ve kapalı zarf wrulü ile bilrnü· 

zayede satıla.caktır. Mllzayede 30/12/940 pazarteei g\tnil e&at on 1>e1>te 
Milli Em!Ak MUdilrliltlln<le toplanacak olan komUıyonda açılacaktır. 

Muvakkat teminatı (4113) liradır. Taliplerin müzayede g11nll aao.t on dör
de kadar tekllt mektuplarını muvakkat teminatla birlikte ve mWıUrlU 
zarf içinde komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezi· 
dir, (11808) 

ldet Lir.:..:.U Ura 

1 %000 - 2000.-

a 1- - ----2 '15) ::ı ıııc.ı.--

' 400 - 2000.-

8 250 - 2000.-

Sil 130 - aııco~ 

80 ııo - ·-·--soo zo = -~ 

Türkiye it BBMlı--• P•ra yat....ı.Lı yalma .,.... lıt
ridirmit olııw, &7111 z-. ...ı. ı.uı.;..;.; de d......;, 

oı.ır--. 

K"l'de'er: ' ş.ı.&, 2 Kay-, ~ KUDlbanik ve lnwpbe"ft'C be
l A.j"uıı::ıo, s İklllclı..,.ı.ı ta- nplarıııda ea .. oW 11.raaı ba-

rllılednde yloplkr lanaalar Jnıraya dUll ..ıwııe. 

•• 

19. 12. 940 

Tasarruf elmek 
isleyen biri ••• 

<unduraların tabanlarını korumak için 
çoraplarını yırtıyor 

Fakat ucuz lamba mübayaa etmek su· 
retife ayni şekilde hareket edenler az 
değildir. Bu ampulların ne derecede da· 
ha pahalıya çıktığı elektrik faturası öde· 
nildiğinde tezahhür eder 

Hakiki bir tasarruf yapmak istersenız 

daha az cereyan istihlakına mukabil en 
bol ışık veren TUN G S RAM ampullarını 
almalısını;ı.. 

EN AZ PARAYA-EN BOL AYOINLIK 
·....,, .. 

11 

! 

ıl 
1 

- B O UR L A ı B i R AD E R LE R· , 
laTANaUL ' ANOCA .. A i'Z.Ml"l . 

Ticaret Odasında IntL1ap 

İntihap H .!yet:nden : 
1940 •eoasi nUıayetinde mllddeti bitecek olan İstanbul Ticaret ve sa· 

n&yi odaaı meclisi azasını yeniden seçmek için ayrılması ll.znn gelen }<n J.o'. 

ikinci seçicinın iıı.tlhabmın eon günü 19 BirincikA.nun perfembedir. J{e-

nüz reyini kullanmamış olanlar b~ gün 14. ten 17 ye kadar odaya geJe· 
rek rey verebilirler. 

A. - Türk olan ve en Wjlağı bir senedenberi tstanbulda ticarethaııe 
sahibi bulunan ve yine en 8.f&.ğı dördüncü sınıfta. kayıtlı olanların; 

B.- Ayni evsafı haiz kollektlf ve komandit ve limited şirketlerin 
rnuk&velenamelerile salAhiyettar bir şerikin ve kooperatif ve anoniJ11 
firketıer ile resmt müesseselerin mecl.i.ai idarelerinde tayin edilen murah~ 
has aza ve müdürlerin; 

C.- Azasmm adedi elliden aşafı olmıyan cemiyet ve birliklerden 
odaya kayıtlı olanların salAhlyettar murahhaslarm.rn; 

Odaya gelerek 194.0 senesine mahsus oda hüviyet va.rakaemı lnt.Jh&P 
heyetine gösterip reylerini kuJJanmalan !Uzumu llAn olunur. (119't5) 

r ü te Ufak. Aç1hnca Büyük .. 
S..yıa bayaııfımmız

dan gördilğilmllz tevee

cllh ve ratbet.e l<ar!ı 

şükran borcumuzu öde
mek için bu defa An1e
rlkad&n getuttltımız on 
büyük malıtlnr•er u.ye:J.ln 
de F E M t L'I 11kıştın
cı slllndirlerle gayet kuJ .. 
lanıı}lı. ufak mak~u:ı; 

bir tekilde yeni anıba-
l&jlU'I& ptyaaaya çıkardıfımızı oaygılanmızla arzeylerlz. F E M t L 
h&yanlan bir ı,ıok rahim butalıJdarmdan koruyan vo özUntölil it' 
lerdeıı kıırtaran eıı birinci Adet bezidir. 

Her eoa.11.aned.e F E M İ L ve B A Ö 1 bulnnut· 

S&hlbl ve N oıırtY&t JılildllrU: Abmet Emlıı YALMAN 
Baıııldığı Yer: VATAN MATBAASI 

<s!>S'~~ . •kızdır. Dünyanın en iy~ en na- halde sıkıldım. Çamurlu rugan ~an~ara. bana. ~ğ~k .ter~er d~~- I bekledim. Orad":" hareket et-ı ne varmıştı, Frans hemen atladı 
~· . • . muslu ınsanlarıdır. Soy adları papuçlarun, burU§uk ve lekeli turdu. Bır polı• ikı buklıim egıl- mem için ısrar ettı. Bereket tam ve yanımdan kayboldu. Ben el' 

· Preakot' dur. Bet senedır yanı- smokinim, bqımdaki iğreti taP· mİ§ otomobilin penceresinden o aralık geldiniz de ben de kur-

1 

f b km b " d ,_. ôoat• 
' mızda çalı.,yorlar. Annenı"n kar- k · b ·ı k bak F ld ra a a ıyor, ce nn ea:ı ı,. ~ a ve pıs mup.m a ı e pe °""" içeri ıyor ve rans ile konu· tu um. ak tı" d b" · 1 -•- iç• 

Zabıta ve Aşk Romanı 

Yazan: Martin Porlobe -Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

-U-

d . ··ıd·· O ind b . b" kil~ "d" Bu mag"aza d El" d k . ·ı '-ad k k p e n en ır aıgara a ar""' ~ı o u. nun cenazea e u- yıp ır te :ue ı un. • şuyor u. un e pa et.im ı e so- Aman ne a. ar or tum . . bi .. 
lunmak için köylerine gittiler. ya evvelce de birkaç kere geldi- kak ortasında ne yapacağımı ta· bilseniz.. mıye hazırlanıyordum. Bırden 
Uzunca bir hafta sonu tatili ama, iiim için nenin nerede •atıldığını şırmııtım. Kalbim ıiddetle çar- _ Korkmak.. ya ben az kal- fe evin kapısının a.çık oldurun" 
mazeretleri var. izni veren be- biliyordum. Yolumu kimoeye sor- pıyordu. Bir müddettenberi çek- ıın ölüyordum. Şimdi nereye gi- gördüm. Bunu acaba Frans 1'11 

nim. Üvey babamı kandırıncıya madan üçüncü kata elbise daire- tiiiim halecanlann haddi heaabı diyoruz~ açık bırakmııtı, yoksa açık ııı' 
kadar da hal oldum. sine çıktım. Oradaki aatıcı}'1l hi- yoktu. Artık bu defaki aksilik _ Bilmem, J'.rana, aiz buna bulmuştu~ Bilmiyordum. iki d•' 

- Bu olabilir. Fakat gidecek- k&yemi anlattım. Artık ister yut- fazla gelmişti. Çaresiz otomobile ne dersiniz, fakat ben ıu Mari· kika geçti geçmedi, Frans kapıd• 
!erinden herhalde meçhul katilin sun, ister yutmasın. istediğim el- yaklaştım. Polis sanki bana ıüp- ot'u bir görmek istiyorum. 

0
•· •• d.. d" I . .. u··,et 

d d H k . J E ib. b d h h ld d h b . d s· d .. d A k . h 1· b" .. 1 b k .b. eorun u, mer rven erı uçer • _ Aman, e im. er esın - n garı ı u ur er a e: e a erı var ı. ız en ve uvey biseleri bana ver i. r ama gıy.. e ı ır goz e a ıyormu§ gı ı _Ya. ... Fakat bu nasıl müm· tl d Hal' d b ... d k•ç .. 
üzerine çıkacağlz, yavaı .. Bu de· Böyle bijyük ve i§i çok olan bir babanızdan bqlr.a bunu bilen dim. Eskileri de paket yapıp eli- geliyordu. k"" 1 ? a a 1• ın en ır11ın en 

d d 'd ı ı un ° ur t • belli · d · Çab 1• h ket et· fa da hızlı gittik iye uil ura- evde, üç hizmetçiye birden kırk kimse var rnı? 1 me verdiler. He•abı ödeyerek ka- Fransa hitaben: _ Nerede oturduğunu bilmi- ıgı . • 1 ı. u~ are hal 
caklar. sekiz saat nasıl izin verilir? Sa- - Evet Mariot biliyordu. pıdan çıktığun zaman rahatlamış- - Peki, Miss .. artık ısrar etmi· yor musunuz? menın lazım oldugunu der , 

- Hakkınız var. Fakat 0 nok· kın esrar küpü katilin hazırlamış Bu söz üzerine ikimiz de susup tım. Elbiselerin insanın ruhi hal- yorum, dedi. Bu sözleri? m~a-I - Telefon. nıın_ıarası hatırım- farkettim. Otomobil ~ısını ~çe 
ta polisinin şüpheli bakı!ları be- ld • b" ı· 1 , M · t düıünceye daldık. Bu Mariot !eri üzerine ne kadar teair edebi aını anlamarnışlım. Polıs mute· da .. fakat yenı hır eve taşındı. tım, kızın binmeaine bir el ıl 

. o ugu ır pan omaaınr 8.J'IO I d z 1 · E d 
ni korkutmuştu, dedı. dediğiniz şüpheli herifin bundan meaclesi oldukça mühim bir ıe- leceğini o zaman ana ım. en· beasim bir tavırla arabanın kapı- Tam adresi bi mıyorum. v e yardım ederken öteki elimle 8 ra• 

Evden ayrıldığımızdan beri ka· haberi olmaz olur mu? kil alıyordu. Mariot' da evin a.nah- ginlik zamanlarımda daima ıs· sını bana açtı ve bizi selametledi. bir yerde yazılıdır. Eve uğrayıp bayı harekete geçirdim. şofôt 
famın içinde beni düşündüren bir F rana arabay1 birdenbire dur- tarı vardı. Mariot hizmetçilerin marlama elbi.se giymiye alııkın- O kadar korkmuı ve şagırml§- ı al ılım. .. . . j yerine ben oturmu§"tum. Heıııd: 
noktayı aydınlatmak istiyordum. duracakmış gibi yavaşlattı. Sua· izinli gideceğini biliyordu. işin dım. Fakir düştüiiüm zaman aldı- tım k~ bir söz söyliyemedim. Bu sözler uzerıne hıç '.'.":.ap yol aldık. Bu 0 kadar ani o~jıı 
Kendi kendime hem düşünüyor, limin cevabını vermiyor, düşünü· şüphe edilecek epey ta.rafları ğım hazır elbiselerle pek o kadar Frana da sapsarı ve nefes nefese vermedım. Sadece kızın yuzune ki Frans da şaşırdı. Biz e • 
hem de söyleniyordum: yordu. Biraz daha hızlı gitmesi vardı... rahat etmezdim. Şimdi de ayni idi. Veremli bir karga sesini an-

1 

baktım. önünden kaçarken merdivenler 
- Garip. Garip şey.. için ikaz ettim. Otomobili normal Tam o sırada araba bir hazır rahatsızlığı duyuyordum. Fakat dıran acayip bir sesle sorabildim: - Mariot'u ben hiç sevmem, den üniformalı bir polia memuru: 
Frans bunun farkına vararak bir şekilde yüriltmeye başladık- elbise satan dükkanın önünde katlanmam lazımdı. Her §eye - Allah için anlatınız, bu he- dedi. Fakat mademki görmek la· nun indiğini ve hayretle arkaın~e 

sordu: tan sonra: durdu. Frans elime bir sürü kiğıt rağmen memnundum. Köşede rif ne istiyordu~ zımdır, ne yapalım, gidip adresi dan baktığını gördük. Bir tehlı 
- Ne o garip olan} O ka~~r . - B.~ o ~adar g"':ip değ~, ~e: !'ar~ ~ıkııt.ırar~k be~i arabadan d'.'ıran otom~bile ~oğru . .8e':'.~.?le •. - M;rak etme!:'in.iz birıey de-

1 

alayım da ~idelim. .. .. ı daha atlatmıştık. 
çok şey garip ki, acaba hangısı? 1 dı. Bu uç hızmetçi hır ana ile ikı 1 ındırdL Duklr.ana gırerken fena f gıderken budenbıre gordugum 1 gıl. Magazanın onunde fazlaca Otomobıl 48 numaranın onu- (Arkuı ..ı) 


