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Tam ve Baklkt 

Demokrasiye 
Giden Yol 

AMDfB& 

Sansasyonel 
Bir Plan 

Hazırlayor 

ithalat ve ihracat 
Ofisi Kurulacak 

Mal Stokları ~arti Vilayet Kongreleri Bu Gayeye 
~aran iyi Bir Yoldur. Bu Kongre
lerde Her Derdi Tam Medeni Cesa-

GDnde 
500 

Ofis, 
Fiyat T emevvüçlerinde 

Vücude 
Piyasaya 

Getirerek A norma 1 

Müdahale Edecek. 

retle Ortaya Koymalıyız Tanare lmaı 
ldllecek 

~-------..ı 
MİLLİ ŞEFin 

Ofis, inhisar Mahiyetinde Değildir ve Tüccar 
Yine Seı bestçe Mal ldhal oe ihraç Edebilecektir 

Londra. 23 (A.A.) - Ame· 
le partiainin en nüfuzlu Jeflerm· 1 

ir buçuk sene kadar oluyor, ' hem mümkündür, hem de iş ba- den biri olan Phillip Murray, j 
Nevyork sergiai Türk heye. flnda bulunanler tarafından her bugün B. Roosevelte, günde 500 

merkez büroeu bir gün bir suretle teşvik edilmektedir. harp tayyareainin imalini derpİ§ 
a uğradı. On altı. on yedi Parti viliy~t .ko?greleri bu ga· eden bir plin tevdi edecektir. 

da yirmi beı. otuz kız yeye varan ıyı hır yo~dur. B~ Bu haberi veren Daily Mail 
Yeri i.stili etti. Kimi iskemle- kongrelerde her derdı tam bır gazeteainin Nevyork muhabirı 
oturdu kimi muaların Üze· ı medeni cesaretle ortaya koyma- diyor ki: 
)'erlqti. lıyız. Fak.at ayni zamanda meae- cAmele aindik.alar-.ım icra 

t_, . b" . bu I · leleri iyice tetkikten geçirmeli. lr.omiteai yeni ve aanaaayonel 
IÇlerinden ırı top u zıya- ·ı . .. d .. v.. •• h .. .. . bir pi~- b··· .. lanu.oh .. , s:-....ı. · b b. · ·· ı 1 ttı ı en aır usumuz er sozu ıapat .... __ _. .. ~ 

se . e ını fOY ece a~ ~ : edecek mevkide bulunmalıyız. noktalan &izli tutulan planda, 
~ ~ız Hun~r Kolleıı ılk ~ıf Dileklerimizin Parti ve hükumet icap eden makinelerin yerlerine 
'-le eamden bır snıı:>~z. .~utun mecralarından geçerek gerçek- yerlettirilmesi için geçecek olan 
~be. Nevyork .ergıaı munaae· letmesi için mutlaka müabet ma· alb aydan sonra günde 500 tay-

e ~ruplara. ayrılmıttır: H~r ICımata dayanması lazımdır. yare imal edilebilecektir » 
~ bır ~nebı me~le~etı t~.tk~~ 1 Her birimiz bu iti ciddiye alır- 284 Milyon Dolarlık 
~or. Bıze de Turkıye duıtu. sak, tam ve hakiki demokrasinin Deniz Siparİfi 

l Yazan: AHMET EMI N YALMAN ( 
Ziyafetleri 

Ankara. %8 (Hususi muhabiri -
rnJzden telefonla) - ReJslcUmhur 
lame& lnönü bu aktundan iti.,.,_ 
rea BOytlk Millet M~Usi erkAn 
ve Azalarına mutat aenellk zlya
fetterlnl vermlye başlaımıtlardır. 

Bu ü.-m (Dün akf&lll> llk defa 
olarak Büyük Mlllet Meclisi Rell'll, 
Baf\ekU u l 'eklller \'e Parti lda· 
re heyeti erkAnından bazdan zl· 
y&fette baz.ır bulunmuşlardır. 

()limharrelsimlzln bu ziyafetle. 
rl de,..am ed~k. medbı azaları
na oldutu gibi de,·ıet memurları 

ileri gelenleri de da,·et edilecek· 
terdir. l-;'" _her ıeyden evvel anlatın vücut bulmasına hizımet etmit Vaıington, 2 3 (A.A.) 

~lım: Türkiye Totaliter bir oluruz. (De~·anu: Sa. 8, sıı. 2 de) + 
1 
._ _________ ..,.~ 

"""Qıleket mi. yoksa bir demok- ==========================~=======-,.....,,,.,,..,.-:-== 
"" ıni) 

- Elbette demokraai ••• 

- Fakat bir tek parti ile de-
~traaı mürakabesi nasıl temin 
ltebıur) 

- Demokraaiden maksat. 
~mi menfaati en iyi bir ıekil
,. korumaktır. Bunun ancak iki 1 
~- fazıa hrkanın çarpıımaaı ı 

ınde mümkün olabileceii. bir 1 
ouasi ananesi diye zıhınlerc 
aa yeneımıttir. Haıbuki bir
çarpı,an iki veya daha zi
parti, hakikatte umumi 

a&l naımma ınülakabe teınİll 
or. Adeta liyui çlte h~ın· ı 

c;ahpn sınıf, zümre ve srup- ı 
huausi ve phai menfaatleri

' !it aiper ve vasıta oluyor. Pek 
bir ideal olan demokraai. 

bu yüzden menfaat düıkün- 1 
in aldatıcı bir maakesı haline 

~ılmiı oluyor. Biz, eeaslı milli 
~~ipleri ve umumi n:ıe!1faatl~r~ 
.~I eden bir tek millı partıyı t 
'el tutarak demokrasiyi en ) 
~t?irnJi bir tekilde teıkilatlandır· 
'• uğraııyoruz. 
ICızlar birbirleı-ine bc*.ı,tılar. 

Ü.ayet en dillisi dedi ki: 

İthalat ve ihracat iılerinin tanzimi ve 
iç piyasalara lüzumlu olan maddelerin 
getirtilmesi ve mallarımızın müstahsilin 
menfaatine en uygun şartlar dahilinde 
ihracı için devletçe büyük sermayeli bir 
ithalat ve ihracat ofisi kurulması karar
laıtırılmııtır. Milli Korunma Kanununda 
yapılmakta olan tadilat meyanında 

meclise sevkedilen bu kanun yakında 
tatbik mevkiine konulacaktır. Yeniden 
kurulacak olan bu ofis daha ziyade ha
riçten memlekete ithal edilecek mallar
la meşgul olacak ve bu mallardan bü
yük mikyasta stoklar meydana getire -
cektir. Bu stoklar memleketin bütün ih
tiyaçlarını karşılıyabilecek bir derece-

1
Çörçilden 

ı italyan 
; Milletine : 
"Bir Adam, Bir Tek 
Adam Sizi Bu F eli 
ketlere Sürükledi,, 

de olacaktır. Ofis inhisar şeklinde çalış
mıyacaktır. lstiyenler gene eskisi gibı 
birlikler kanalile mal ithal edebilecek
lerdir. Ofis sadece piyasaya nazım bir 
vaziyette bulunacak hiçbir ·surette a
normal fiyat temevvüçlerine meydan 
bırakmıyacaktır. 

Hükumetçe alınan karara göre, ofi
se bütün ecnebi memleketlerle temas 
er:!ebilmesi için geniş mikyasta akredi
tif temin edilecektir. 

Ofisin teşekkülü anandan itibMen 
derhal stok teminine başlanacak ve bu 
stoklar anormal vaziyetler tahaddüs et
medikçe sarfedilmiyecelctir. 

Dün akf&Dl bizim ıııaMie saat OD 

birde lnglllz radyOSUDda lncDb 
Bafveklll Vlruıton CburchUI ltalyan 
milletine hitaben tu laitaaNıde iNi -

HAYMARAf 
Zaptolundu 

BARDİYA 
Muhasarada 

ltalya halkı! 

Avlonyaya 30 
Kilometre Kaldı 

- Bu bahsi kapatsak daha iyi 
~ ıını? Demokrasinin birden 1 
~ fırka olmadan tatbik edile- ı 
'eceii hakkındaki kanaat, bi· 
' dımağımızda da, kalbimiz
~ de kök aalmııtır. Belki de 
' iddianızda pek doğru bir 
~f vardır. Fakat bunu müna· 
.,_ etmek için biz kendimizde 
~İyet görmüyoruz. Bunun 
~ haydi baıka bir bahae geç.e-

B L • • 1 I_ cSoa alman UberJere fÖl'e, u aııı:ıam sızın e ıı:onuıu- Avlonya limanına 30 kilowwtıe 

~·l"' 1 yorum. Size Londradan, in- mesafede bulunan Haymara b-
·ı· d 1 s·· ··1- B • aabaaa Yunanlılar bnfmclan iı-

Bingazi ve Birka 
Bombalandı 

Londra, 23 (A.A.) - Ne\ 
Oıronicle gazetesinin Kahire mu· 
habiri yazıyor: 

cBar<lie, İngiliz kuvvetleri la· 

rafından tamamile muhasara edil
miıt bulunmaktadır ve zaptı, biı 
zaman meseleskltı. Burayı miı
dafaa eden halyanların, uzun 
müddet ttttunmalarma kifayet 
edecek yiyecek ve mühimmatı 
varaa da Bardia'da ikinci bir 
Calaia müdafaası yapmıya karar 
Ye!'meleri ~pbelidiı. ~. 81.1~dan bir müddet aonra Şi

~a. dünyanın her tarafınds· 
. )eni siyui tecrübeleri tetkik 
~ kurulan mcthur müeeaeaeye 
._,diın. Yarın için çalıtan bu mü· 
~nin muhitinde yarııun zih
llİteti ile diifünen geni§ görütlü 
~lar buldum. Kendilerile tek 
~ti ve iki veya daha f~la par~ 'ı 
~lesini münakap cttnn. Oedı
"t iti: 

- Türkiye çok mer.klı bir 
~okraai teerü~eaiııe . gir~iı-

. Bunu alaka ile takıp edıyo· 
~ Hatti yerinde tetkikler y~· 
L~ üzere bir arkadatımızı Tur· 
~eye yolladık. Demokrasi mü· 
~•besinin birden fazla partinin 
~amile infaz edilebileceii fik· 
~-her tarafta iflaaa uiram11tır. 
'· umumi menfaati korumak 
~~iuna göre umumi menfaat 
~İiimiz §eyin, tamamile ilmi 
~ ıörüıle, bir tek ölçüsü olmaaı 
~gelir. Türkiye aaıl gayeye 
~\tnııı olmaktan henüz uzak~u. 
~lt•t doğru bir iMikamet iizerm· 

Yolunu aramaktadır ... 

~ 8uaünlercle taraf taraf Parti 
d.~ıreleri kuruluyor. Amerika· 
~i konuımalar bu münaeebet· 
~ "•tınma geldi. Memleketimiz: 
~~. aınıf ve züm~ menfaatlerı 
~lepmemiırir. HükUınet ve 
liJ tc:ııs, imtiyazlı bir sınıfı ne tem
~• ne de himaye ediyor. Bunun 
~·rı. her vatandatın hakiki de
\ <lkraaiyi Türkiyede kurmak ve 
~ilmi mürakabeyi teairli bir su-

e infaz etmek için uiratmMI 

gı ız a a annın, uyuıı:... n- pi edilmiftir; 20 ubit 900 ne-

1 tanya lmparatorlugunun fer - alnwng ve külliyetli mik-
.. 

1 kalbinden hitap ediyorum. tarda miibamMt iğtinam olun-
, IDUflur ••• :ı.- Radyo Gauıteei -

~ 

EDEN 'in lnsiliz hariciye nezaretine geçmeai, demokrui aJeminde çok iyi bir tekilde lr.ar
planac:alr.tır. Eden Habet harbi aıraamda sert ve kati bir cidİfe taraftar bulunnıııttu. 

Demolaui &leminde müabet bir premİp siyaseti iatiyen herkes, Eden'i bir siyaset kahramanı diye 
aevmif ve yumupk aiyuet taraftarlariyle bozuıup it bqmdan ayrılınca teessüf duymuflu. Her 
vakit ıenç ve atetli kalan Çörçilin y.&an çallfllUl arkacl&fl sıfatile Hariciyenin bafına geçmesi her 
tarafta memnun~et uyanc:hnıc:akbr. Bir taraftan eaki nazır Halifaka, İnpiz harp kabinesinde bulu. 
nan ve hariciyeyi en miifkül zamanlarda idare eden bir devlet adamı aıfatile Vatinetonda faydalı 
haaaetler prebilecektir • 

Fransa Sesini 
Yükseltineğe 

Başladı 

Iİ NG İLİ ZI . 
,v b. . d Nazı Avrupa
n. a ınesın e . 
D ..., . .ki .ki sının T ernellerı 

egışı ı er Çatladı 
B. Çörçil 

"Temps,, Gazetesi 
Diyor ki: 

Lortl BalUalm 
V8'1DgtOD 

lellrl Old• 

Nevyork Taymis Sizinle harp halindeyiz. 
. . Ne .garip, ne müthi§ bir dü-

Dı yor kı : §Ünce! Yakın vakitlere kadar 
lngilizlerle ltalyanlar hep 

.. Topraldan••zı A Ed H . . Blrrlyet Babrama- dosttular. Şimdi biribirimi-
• en arıcıyeye lagUt Zal rl zin başına ölüm ve harabi 

Mallataza D.Margenon Harbiye Dl B ere --'- e yağdırmakla meşgurüz. 
Bararmudafldlr,, Nezaretine Getirildi. ••aaacaaur <ne.unı= a.. s. 8ll. '•> --

u,on, 23 (A.A.) - aemp. gue Nevyork, 23 (A.A.) - cNev. 
Mııri yazdığı b&Şmakaıede diyor ki: Londra. 23 (A.A.) - Rea· yorlıı: Taymia> gazeteainde, ha-
cGeniş :ınl19t.emleke topraklanau - men bildiril<iijine göre, İngiliz di9Cler hakkında tefsirlerde bulu. 

• oldutu gibi muhafua ediyoruz: kabineaincle ıu dcilfiklik.ler ol-- nan Anne Mac Cormick diyor ki: YABIN 
Gazetemiz 

SAYFADIB 

Oç Gün Şenlik Y aptlaaık 
Atina. 23 (A.A.) - Chima

ra' nm alnımuı terefine bütün 
binalarıa üç ııüa möddetle bay· 
rak.la donatıimaaı emredilmiftir. 

30 .bay '"C 800 erıden terek
küp eden J5 3 ünci siyah göm
lekliler tabura bütün levaznn ff 
~izetile }>irlikte eeir edilmiftir. 

Eairleria Sa:rıae 35,949 
Kahire, 23 (A.A.) - ingılız 

(ne.-: Sa. s, su. 6 da) + -r-

Anavatan kuvveUerbniz yıkıldıfı muıtur: cAmerika tarafından, hürriyet 
mrada, deniZ afi" topraklanmızm Hariciye nuın Lord Halifas, kahramanı İngilizlere kartı gös
pa.PÇalanacağı zannedilebilirdi. Fa • V&fİnltona müteveffa Lord Lot- terilen dostluk, son günlerde Na· 
kat, böyle bir ••Y olmadı. Memle • hian'm yerine büyük elçi tayin zilerin tehdit savurmalarına ae· 
ketimizin, galibe karşı olan taahhüt ecliJmittir. bep oldu. Amerikanın buna ve
lerini yerine getirmiye ve mütareke Harbiye naZll'ı B. Eden Hari- receği cevap ıudur: c Nazi Avru· 
..,.tıarını itina ile tatbike karar ver ci)oe nazın, yüzbap David Mar- pasının temelleri çatladı. lngil· 
dlğini biliyoruz. Fakat mütareke bi· ıeuoa Harbiye nazın obnutlardU'. tere, Amerikanın gittikçe artan 
ze, imparatortutu ve bu, imparator Daily Express gazetesi şöyle yardımı sayesinde zaferi elde 
luğun müdafaasını ve müdafaa va- yazmaktadır: edecektir ... > 
sıtalannı bırakmıştır. cHalifax, Churchill"in en aa-ı Muharri::, vaziyetin anahtarı 

SiY ASI AUŞVERlş 

-=(Devamı: Sa. J, 8L '1 de)-- (De-.·amı: 1Sa. 3, ISü.. 6 &e) = (Devamı: Sa. 8, su. 7 de) X 
- Maryan, ..... i:ri bir müttsi buld.n, ..... - .._ .... 
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Şehir ve-Nenzl?kef Haberleri 
Savurup Ölüm Saçan 

Delikanlıyı Seyre Dalmışlardı 
-9-

Kahve 
Glml'Wderdeld mallar 

Çıkaralacak 

I 

Parti Kongresi 
Yarın Açılacak, Kongre 

Sürecek Üç Gün 

Piyasa Vaz:yeti: 

iNGİLTERE 
be Ticari Razırllklar 

ikmal Edildi 

Şarlo Mukallitleri 
Yazan: OC YILDIZ 

Şehrimizdeki kahve stoklarının ö
:Jehşete düşürecek bir heyyuli gi- ı - Erlerin dövÜ§tüğü yerde nUmUzdeki ay nihayetine kadar da
hi gözı.iken bu hayal, geniş plll:ı.- biz İt sürüleri de ürümiye kalkı· 1 yanablle<:eğlnl nazarı itlbare alan a
sını savurdukç engerek yılanının §iP İ§e bir dalaşma süsü verdik. !Akadarlıır Ticaret Vek~letlne müra 
çıkardığı ıslıkıardan daha dehhaş Kusurumuzu affeyle ağam! caat ederek gUmri.iklerde bulunan 
sesler çıkıyor, bir 4."jderin korkunç 1 Dedi. Dursun da Veliden aşa- ve vekllletln emrinde olan malların 

Parti viJAyet kongresi yarın sabah 1 kaza kaymakamları bulunacaktır. 
saat 10 da açılacak ve kongreye par ocak, nahiye, kazalar raporları 0 • 

ti idare heyeti reisi Reşat Mlmaroğ-ı k d kta b 1 u 1 d 

İngilizlerle tlcaretim!J:ln !nkişa -
tını temin maksadlle yapılmakta o
lan btitün hazırlıklar ikmal edilmiş
tir. 

a!!!!!!. okaklarda, vapur ve treıı· 
-=ıJ !erde soytarılık eden şar· 

lo mukallitlerini bilirsiniz. sır· 
naşmalarından korkarak dik· 
katle yüderinc bakamndığıın 
ic;in ben bunları uzun zıırn•0 

hep ayni adam sanmı~tım. fa· 
kat sonradan anladım ki eliıı_e 
daralma§ bir kuyruklu ceket. bıt 
çift uzun burunlu partal kuıı· 
dura. kötü bir melon ve iıı'' 
bir baston geçiren. burnu~~ 
altına boyadnn bir ufak bıy..
oturtuyor ve Şarlo oluyorrnu:· 

•özlerinde yanıp sönen parıltıyı ğı kolınıyarak: çıkartılmasını istemişlerdir. 
göı;;ede bır.ıkacak parıltılar hu· ı - Seninle bile çarpışmıya kal. Vekdlet piyasanın vaziyetini naza-

ıu riyaset edecektir. un u n sonra un ar zer n e 
Reşat Mimaroğlunun bir nutkllo müzakerede bulunulacaktır. Kongre

açılacak kongrede ocak, nahiye ve j nin Uç gUn ııUrcceğl tahmin edllmek
kaz:aıardan ııeçilen murahhaslarla '. tedir. 

sule getı:-erek, ırı kıyım bostancı- kııtık, hi a siimme haşa bu o rı itibara alarak bu kahvelerin bir 
lan adım adım gerilemiye mec- demek değildir ki &ana yardıma an evvel piyasaya çıkarılması için 
bur ediyordu. Bostancılar ilkin koştuk. Amma ve lakin vakit tedbirler almaktadır. 

bu altıya karşı bir, dövüşenin hayli gecikip karınlarımızda acık· Bu kohveler c;ıktıktan maada tüc ~rt~rr7~~~~V~~~~~~~~·-g~~im~~ 
karşısında gerilemekten utanarak nuş olduğu için. şu gidilerin had- carlar yeniden kahve ithali için te -
yen!den. saldırmak isted~l«;r. .Fa-

1 
lerini biran evvel bitirip yolumu· şcbbüslere de girişmişlerdir. 

kat bo<ı ukta korkunç bır §ckılde za revan olalım diye sürüye biz 
\ ın!ı.> ~ruk ve r .. ~·;eldiği yerde de katıldık, dedi. 
ahret .>o cı...ı.:ı.;ı..ıı a kadar uzanan Bu iki babayiğit in, genç deli
bır girdap hu~ule getirerek sav- kanlının karşısındaki halleri, bir 
rulnn palay:; ifritlerin, ejderlerin saate yakın bir zamandanberi 
pençesi ııanarak gerilediler. devam eden kanlı haile ile bü-

Gerçi karşılarında dövüşenin yük bir tezat teşkil eylediği için, 
suratı korkunç bir şekilde takal- bostancıların hezimetini ı:nütea
lus etmiş olmasına rağmen tnpta· kıp gazadan muzafferiyetle çık
ze bir de~!kan~ı _simaeı idi ve .ateş mı~ bir kalyon ehemmiyetini ala
saçon ~ozle~~~ı .. çatıl1'?ıt sıya.h rak etrafına çevrilen çe~it çeşit 
k~şla~ su~~edı~ı ıçın, hıç .de bır 1 sandal, kayık, mavna, çektir ne
e1derın gozlerıne benzemıyordu. vinden merakipteki halkı §aşkına 

Fakat miJteoasip bir vücut ve j döndürmüştü. 
güzel bir çehre taşıyan bu toy I H k • 
d I • ._ 1 l" d k' l'k ·ıAh ızır uşa !arının şaklabanlıgı· e ı.-an ı, c ın e ı çe ı eı a ı .. 1.. 1 I ._ .. 1 ·dd .. ti na gu up, on arın aırt arını 0~-
oy e ~ı .et ve ~ura e _sav~ruyor· §ıyarak: 
du kı: bızzat e1derlerın bır sav
ruluşta karşısındakileri hi.k ile 
yeksan eden tılsımlı kuyru~un· 
dan hemen hemen farksız kalı
.1ordu. 

Gerçi bu delikanlının ağzı kü
çüktü, dudcrkları müstehzi bir 
kıvrımla kıvnlmış olmasına rağ-

. men, bir fırın kapoğı gibi açılmı§ 
kazma dişli bir ifrit ağzına ben
zemiyordu. Fakat o ağız nas!l 
bir solukta karşısındaki polat be· 
deni çekip alarak bir lokma ya
parsa, bu dudaklardaki istihzalı 
kıvnm da onların yüreklerinde 
öyle ıstırop verici bir şekle bürü
nı.iyordu ve palanın geni§ ağzı 
ölüm müjdedıi olmakta evvel
kinden daha büyük bir üstünlük 
gösteriyordu. 

- Yok yanlış iş etmediniz. 
Ve sonra ellerinde kan sızan 

11ilahlarile güvertede alık alık ba
kınan delikanlıları göstererek: 

- Bu ağalar yanlış hesapla
dıkları' bir işe girişmişlerdi. Kız
larağasının gidilerinin [ 2 J on· 
!arı haklamasına müsaade ede
mezdik. Yalnız bu dalaşma ku
loklarına küpe olsun. Endazeye, 
argına vurmadan simdengeru pa· 
zardan mol nlmıya kalkı~masın· 
lar, dedi. 

(Arkası var) 

(1) Bu vakayı vakanUvis Ahmet 
Asım el yazmıun tarihinde fÖyle tas· 
vır eder: «E9aflll n1hıtan birkaç se
fih, llancharap ~henpm tc~ 
sldabattan avdet edip hlbphı pa -
<tl~hl olan VaUdc Sultan sarayı 

mukabelesinde 1amlahırat bl ahenk 
ile betkl perde! n!lmus ,.e ı\dap ry
ledlklerlıt. 

Çok geçmeden birer kaya par• 
çasından farksız altı bostancı, 
görünmez bir sorsıntının tesirile 
uçurumdan yuvarlanan kayalar 
gibi suyun içine düştüler. Ala..'"l'la-
nadakilerdc hayret ve şaıkınlık (2) Saray muhafızı olan bostancı· 
gittikçe rtıyordu. lan kaatedlyor. 

Ve hatta her bireri karşı karşı· ============== 
ya yer almıı bostancılarla İstan
buiun Atmeydanı. Etmeydanı, 
Cibnli, Y eşiltulumba, Aksaray 
s<'mtlerinin namdar birer kaba
dayısı olan dövüşçüler bile İnsi· 
yaki bir hareketle savaşı bırak
mı§lar, bir kahramanlık levhası· 
nın müşahhas bir timsali gibi pa· 
in savurup ölüm saçan toy deli
kanlıyı seyre dalmıılardı. 

Başta ve kıçta iılerini bitiren 
Veli ile Dursun bir lahza ağala
rını aüzüp göğüslerini kocaman 
körük gibi _şiıirip kollarını dö· 
vü,.ken birer Hint horozu kana
dı 

0

gibi gerip kabartarak, alama
nanın ortasına doğru ilerlediler 
ve şaşkınlıktan ağızları birer ka· 
rış açık kala kalmış bostancıları 
ıtip kakalıyımık: 

Vali 
imar isleriyle 
Meşgul Oldu 

Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lutfi Kırdar dün şehrin muhtelif 
:yerlerinde gezerek imar işleri üze. 
rinde tetkiklerde bulunmu,tur. 
Sirkeci garının tramvay cihetin
deki kö§enin i timlaki ile Mısır 
çar§ısına ait istimlakin de tamam
lanarak İşe en yakın bir zamanda 
başlanması için emirler vermiotir. 

Matbuat Umum M UdUrU 
Şehrimizde 

Yunan Erlerine 

15,000 Batu Şeller 
06nderlldl 

Kızılay Yunan erlerine hediye ola
rak gönderilecek şekerlerin sevklya
tına dUn başlamıt ve ilk parti sekb 
bin kutu gönderllmlştlr,. Bugün de 7 

bin kutu yollanacaktır. 

Tramvaylarda 

Yolcalar, Geçen 
Seneden Eksik 

Tramvaylarda izdihamın önü
ne geçebilmek için ikinci ·mevki 
arabalardaki orta eahanlıkların 
açılmasına devam edilmektedir. 
üüne kadar dok~an arabanın or· 
tası tamamen açılmıştır. 

Süratin bir dereceye kadar 
temini için durak yerlerinin tah· 
didi hususunda tramvay idaresi 
tetkiklerine devam etmektedir. 
Yapılan iıtatiatiğe göre, geçen se· 
ne buiÜn taıınan yolcu adedi ile 
bu sene bugün taşınan yolcu ade. 
di arasında yüzde on üç nisbetin
de bir ekıiklik vardır. 

Tunanın Budapeıte de gece manzarası 

Tunanın Donması Ticaretimize llokundu 
Türkiye-Finlandiya Ticari Temasını 
Temin İçin Müzakere Yapılmaktadır 

Macarlstanıı sevkettlğimlz l:IOO 1 Son günlerde Finlandiya ile yaptı
ton pik demir Tunanın donmasından ğırnız ticaret anlaflllasının tatbikat 
dolayı yolda kalmış bir vaziyettedir. sahasına konulabilmesi için ı-~inlan

Macarlstanla yaptığımız anlaşma diya ile Rusya arasında Finlandiya
mucibince mukablllnde getirteceği - nın Türkiye ve Balkanlarla tlcar• 
mlz de.mir ve çivi de aynı vıWyetten mUnaııebatını temin maksadllc bir 
dolayı ithal edilememiştir. müzakere başladığı öğrenllml9tlr. 

Tuna yolunun donması ticaretimi- Bu konuşmalar daha ziyade Ode-
• 0 • zi yalnız Tuna memlekctlc:-ilc lnkı· sa - Helslnld tren hattından istı!a-

T akS m - Harbıye Yolu taa uğratmakla kalmayıp Skandlnav de için yapılmakta ve Skandlnav 

T k 
. H b' d 1 memlekctlerilc de irtibatımızı kn- ı memleketlerinin ticari inklşofını te-

a sım - ar ıye arasın a yo . . 'k 
1
. d b j miştlr. mln gayesinı istihdaf ebncıktcdlr. 

ın§aatının ı ma ın en sonra u I 
yolun Şişliye kadar olan kıamının E K } d d u } J 
da asfaltlanması için eldeki mev- t asap ar a a cuz ayaca ( 
cut tahsisatla inşaatın devamına 
ve burasının iki mevııimde ikma
line kati olarak karar verilmiştir. 

Soruyor'ar? 
Bir talebe lta'IHM;ı mektu,ıa se-

Bizim :ıamanrmızda hikmeti W 
hıtye adı altında okuduJ;unıuz fi· 
zlk Ue ,ımdl ok'"tltuıan fldk ara -
!lında. eok büyllk farkJar var. Bu 
denıl talebenin ek!lerlıl anlıyamı
;\"M. Kttapt n ötn-nnıek ıüı:. Mu
allim de kitabı takip rtmlyor. Bu 
der .. ın ze,·kli olduğunu bllt>nler • 
dt"nlın. :t'ı.knt 11 e birinci sınıfın
claJd kn:ımın fizik kltaı,ını tetkik 

Zahireci Esnafı ve Yağcılar Azami 
Fiyat Tt:s].tine Taraftar Degil 

Fiyat mUrakabe komlııyonu dUn 
mıntaka ticaret mUdUrlllğUnde top
lanarak son günlerde artan yağ, pi
rinç ve taaulya fiyatlarının tesbitı 

işini görüşmüştür. 

Komisyon ccılbedilen fasulya, pirinç 
ve yağcılar lzamt fiyat lflne taraf· 
tAr olmadıldarİnı ııöylemlşlerdlr. 
Ya~ılar Trabzon yağlarının pi· 

ya.sada hiı; stôkU bulunmodığını ve 
,bu yağ lstlhoal merl<czlcrlnde ya -
pıldıkça scvkedlllp istlmlAk edildi -
ğinl, cenup villyetlcrimlzde çıkor 

yağların ıee çok miktarda stoku bu· 
tundugıınu söylemişlerdi. 

Bu yağlardan ı~.000 teneke bak
kaliye malı olarak pıyasada mevcut 
tur. Elde bulunan yağlar hiçbir en· 
dişeye mahal bırakmamakta ''O biz 
yeni mevsime kadar idare edebile· 
ctk bir vaziyette bulunmaktodırlar. 

ların bugUn 2t kuruşa inmiş bulun
ması et fiyatlarının perakende sn -
tışlarda da dUşmUş olmasını icap et
tireceğinden bu !ş tetkik edllmlşllr. 

N'ormal vaziyete göre canlı hay
vanlarda bir iniş, kasap dUkklnında 
ki fiyatlarda ikiye tekabUl etli -
ğlnden et fiyatlarının 14 kuruş u -
cuzlamış olması ltlzundır. Komls • 
yon bir iki kuru11u da nazarı itibare 
almıyarak etin hiç olmazsa 10·12 
kuruf ucuzlam111 bulunmosı lAzımge
leceğinl hesap ederek dUn akşam bU 
tUn kay.makamlara, telefonla idare
leri altında bulunan kasaplardaki fi· 
yatları kontrol etmtlcrlnl bildir -
miştir. 

Yarından itibaren her tarafta et 
fiyatları 10-12 kuruş ucuzlamış bulu· 
nacaktır. 

Fiyatlarını ucuzlatmanuş bulu -
nan kasaplar ihtikar suçundan ta -
kip edileceklerdir. 

ôğrendlğımlzc göre bundan böyle 
takas limitet şirketi lthalltı kolay -
!aştırmak için elinde bulunan ve ıtcr 
ling saha.cıma dahil bUtUn mallnrır 

takaalarını Merkez Bankasına dev· 
redecektir. 

Piyasanın fazla ihtiyacı olan ma· 
!arın lngiltereden getirtilebilmesi i· 
ı;in Merkez Bankası derhal o.kredili! 
açacaktır. 

Amerik1ya Tutun 
ı Gönderdik 
j Bugiin muhtelif memleketlere ııc 
j bin liralık ihracat yapılmıştır. Bunu 
yalnız 100 bin lirası Amerlkaya gön· 
derilen yaprak tUtUnlere diğer kıs

mı ise İsvtçre ve Mncaristana yolln 
nan iç ce,1zlere aittir. 

ı Lisans Bürosu Kuruluyor 
1 KAnunusani 19U tarihinden itl 

baren gerek mıntaka mlldUrlUkler 
ve gerekse birliklerin lisans eah\hl • 
yetleri kaldırılacaktır. Lisans işleri 

bundan böyle doğ"rudan doğruya ti· 
caret vektıletince tedvir edilecektir 

Vcktılet lisans taliplerinin kısa bl 
zamanda hallini temin için nyrı blı 

lisans blirosu tesisine karar vermlr 
ve bu husustaki hazırlıklar tamamen 
Jkmnl olunmu~tur. 

ldhalat Birlikhri 
Bundan bir mUddet evvel ithaldt 

birliklerinin tevhit edileceğine dal 
bir haber neşredilmişti. Dün yaptığı 
rnız: tahkikata göre böyle bir habe 
rin tamamen asılsız olduğu anlapl· 
M1'tir. 

tthallt birlikleri eski vaziyetlerini 
muhatnza edeceklerdir. 

Ankornda vekfLletıcı temas etmek 
üzere gltmlf bulunan B. Salih fehrl· 
mlze dönmüftUr. 

Öğrendiğimize göre B. Salih mU 
dUrU bulunduğu takas llmltet J'1rketJ· 
ne asalet'en ve birlikler kA.tlbl umu· 
mlllğlne de vekAleten bakacaktır. 

Btı Akşam 

NOEL 
Noel yortuları mtınasebeUle bir • 

kaç gUndenberi çiçek mağazalarmde 
faaliyet olmu9tur. HUk~el bu yor 
tuıar sırasında fazla miktarda gen
Köknar ağacı keslldlflni tcsblt etti 
ğinden bu ağaçların veya dalla.rınır 
kesilmesini yasak ctml9tlr. Faka' 
(çam) ağacı ile nocıl ağacı yapmal• 
blr an'ane halini aldığı için katolll 
ailelerden bir kısmı sun'J k!iknar, bl· 
kısmı da bahçelerde sokaı, teneke 
ve kUtelerde yet19tlrllml9 köknar a 
ğaçları tedarik etmi9lerd!r. Blttab 
bu ağaçların satışı artmış ve tane!' 
boylarına göre 5-20 lira nruınd 
satılmıştır. DUn beyazlara bUrUn • 
muş Noel baba satan mağazalarlr 
ıJumcularda ve oyuncak mağazala
rında da. iyi satışlar olmuştur. 

Eskiden ideal dilenci kıl~ 
yırtık bir aba, kirli bir de~ 
külahı, bir miktar sakal, bıt 
uzun tesbih veya teberdi. Sil 
kıyafette ilahi okuyarak ve'/~· 
hut aadece susarak dolaşan dı· 
!enci, halk nazarında yan kud· 
si bir mahiyet alır, yük ta§ıyııll• 
toprak çapalıyan adamın birksÇ 
misli para kazanırdı. Zanıll'fllt· 
rın deifümcsile P...ı tip ortao" 

- ti lcalkmı§, yerine asrın ruhufl 
daha ziyade okşıyan bir san•1' 
kar tipi kaim olmuştur. 

DUcncilik eskisi gibi aerb" 
bir meslek değildir. Polis onl• 
rı gördüğü yerde yakalıY01' 
hakikaten muhtac olanları va· 
rülacezeye, ağniyadan zan '' 
tahmin ettiklerini derhal rnab· 
kemeye ıevkediyor. 

Fakat modern polis bu ŞaT' 
10 mukallitlerini galiba haki~•· 
ten artist zan ve onlara dokull' 
rmayı sanata hürmet vazifcŞİ~e 
kar§ı bir suç telakki ettiği içit! 
ötede beride cerrarlık etmeleri' 
ne göz yumuyor. 

Bazı günler §ehrin ayrı a>? 
köşelerinde bunlardan iki uÇ 
tanesine tesadüf etmemden arı· 
lıyorum ki son günlerde bunl•b 
rın miktarı, yağmurlu ve ksf 
sokaklarda sefil bir Şarlol•r 
alayı meydana getirecek kadaf 
çoğalmıgtır. 

İki akşam evvel bunlardıtll 
birine bir salonlu tramva.rd• 
tesadüf ettim. (Halk kanapelefl 
kaldırılmış yeni ikinci rne'°~1 

arabalara böyle diyor ve bil~t· 
çiler kavga dövüş kendi!etill

1 

arabaya atmıya muvaffak ol~~; 
lan buyrun salona diye istik~ 
ediyorlar). 

Biçare Şarlo zibidi ceketİJ\' 
den zml zırıl sular akarak salO' 
na girdi. Dıpndaki havanıtı 
pisliğinden herkes biraz Şarto· 
ya dönmü, olmakla berııbef 
ona yer açtılar. Kürklü bir k•j 
<hnın kal'yJnnna gelerek der~•. 
icrayı sanate baoladı. Mihanık1 

hareketlerle 'apkasını knldıflt 
İndiriyor, uykuda yüzüne sine. 
konan adamlar~n yaptıkları gı· 
bi burnunu, ağzını titretiyo: ~ 
bu esnada yırtık ten fanileaı •, 
tında soğuktan ımorarmı§ goS' 
sünün etleri sahiden titriyordu· 

- Bire gafiller iÖrmezsiniz ki 
sıra size geliyor. Tiz pılıyı pırtıyı 
toplayıp kızlarağasının yanına 
kosun. Yoksa tahtalı köyü boy
larsınız ha!. 

Diyerek kayıklarına binip ge
ri dönmiye [ 1 J icbar ettiler. 

Bostancıların bu şekilde haip 
ve hasir kaçması üzerine Veli ve 
Dur&un hemen Hazırın ayakları· 

Matbuat umum müdürü Selim 
Sarper yanında müşavir Server 
İskit olduğu halde dün sabahki 
trenle Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

ettim. Hakikaten 11,)!nclen ~ıkılına
"ı ıotlç bir .eldi alnn bu fi'Zlk kita
bı daha ~lyaôeı bir mntemattk ki· 
tabtdır. Kitap, dü turlara, for . 
mlınero bot.'lllmu.,. Kitaptan zevkli 
bir firik malOmatı alına<'ak yerde 
ıukırı rlyu.lye meseleleri Ue kar· 
'1lq&n talebe bu deni aalıyamr • 
yor \'e ötreoemlyor. Bu aenekJ 
hnUhanlana netk'eei de bunu &'Öl· 

termlıtttr. Maarif Veklletl bu mU
htm meeeleyl halletnıelldlr. A\·· 
rupada lleelcırde okutulan ve bl • 
zlm blldltlmlz (Fit:Jk) deni bu 

Yağcılar fıyatlar arttırıldığı tak· 
dirde daha fazla mallarına talip bu
lunan 7..onguldak ve Samsun gibi 
mmtakalara mallarını sevkedecek
lerinl ve böylece daha fazla kD.r te
min edebileceklerini söylemişlerdir. 

Fasulya, pirinç ve yağların cinsle· 
rlne göre mıktarlarınt bildirir beyan
namelerin verilme müddeti yarın 
akşam biteceğinden bunların fiyat · 
ıannın te!lblti işi perşembeye bıra-

Camilerin Etrafı Yeşillendirilerek 
Birer Park Haline Getirilecek 

Şarlonun aanmızın en bli~ 
bir artisti olduğunda bütün dii~ 
ya müttefiktir. Bütün nasiP5iı 
eereerilerin ufak bir makiyai~ 
kendilerini ona benzettikleriJıl 
zannetmeleri bana evvela is'/•~ 
edilecek bir gey görünrnüştU· 
Fakat yanımda birisinin cy•h." 
fukaranın haline bak.. Arnerı• 
kada olsa milyonlar kazanırd1'. 
tarzında bir mülahazası be~ 
uyandırdı. Mademki onu ha1'!' 
ki Şarlo diye kabul eden btf 
çok insanlar var. O halde o i~ 
kendine göre bir Şarlo dem~ 
tir. Sonra hakiki büyükferil' 
jeatlerini. sözlerini taklit etın~· 
le faydalananlar yalnız bu bı' 
çare Şarlo mukallidi dilencil~ 
midir~ İdare., ilim, sanat ıresaı· 
re alemlerinde birçok ıöhretlj: 
ri bir parça kazıyacak olsak ıı 
tından bu Şarlo taklitlerinde:~ 
baıka şey mi çıkocak? J--{at~8 

daha ileri de gidebiliriz. Bir b~~ 
yük devlet bir jeet yapıyor, bl· 
küçük devletin manyetize 0 

muı iİbi birdenbire silahlar1t 
bıraktığını ve top yekun kencı!· 
ni tesli:m ettiğini görüyoruz. D•: 
ikincisi buna üzenerek ve ar;

1 

manyetik tesiri kendinde .e: 
var zannederek ayni jesti bıf 
ba§ka küçük devlete yapıY0f' 
fakat ötekinin aksine bu de 

8 

kendisi yuvarlanıyor. 

' na kapanıp lstanbul bıçkınlar:nın 
hayret ve şaşkınlığı arasında ağ
lıyarak onun çedik paP,uçlarına 
yüz sürüp göz yaşı akıtarak şak
labanlığa başladılar. 

Vela yüzünü buruşturup hıçkı
rıklı bir sesle: 
c __ 

~~~~-:>--~~~-

LAstik Geldi 
Piyasaya tngutereden yeniden it

halAt eşyası gelmiştir. Bu arada çok 
miktarda !Astık vardır. 

Ldstikler fiyat murakabe komis
yonunun eV\'Clce tesblt ettiğ"I şartlar 
dairesinde ihtiyacı olanlara tevzi c
dlle<:ektlr. 

9-
- O halde neden bana uzak tına!· ı makların artık yorıun hareketlerle 
- Ynkıa,mıyn nn ıl ee aret eder- başımla dola-:tığını hlssctmlştt. A • 

ıUnı~.. ğır ağır do~ruldu. Dudaklarında nıe-

- Şimdiki glhl?.. ımt bir güliın1seylşle mr.ılda.ndı: 
- Şimdi o cesareti siL bana ver- - ~fllsando ediniz de huırlana -

ıllnl:ı;... ~·1111... Çağlıynnlara gidecek kadar 
(;ımç kız tatlı bir te<;Jlmlyt>tle ba· dlı:lerlmde kuv\'et hlıısetmektf'yfm ... 

111111 ılclJknnhnın gi>fsüoe b1r3kmış- Saffet güldü , .e a;yatu. kalktı: 
tı. Gii7.lerlnl kapamış derin derin ne· - O halde ,ımı!lltk Allahaıamarln-
fı'<"! nlrynr, bu Jezit. aıu;let daklkalıı· clık ... 
rını ılnnıl11 d"mla ruhıına sln•llrl~·or· Kapı knpanılıktan sonra aofada 
ılu. ayak sesleri umkla.ştı , .e bitti. 

.;;ıtffot rolünde mu,·affak uldut;;-un& ~esrin sııadl'tten s:ır?tot (ibl idi. 
ı•t!lfndl. HJçblr nktBr bunılan daha ta- 8ir an ne y11.pncağını bllmtden oda· 
ıı·ı ı\ın·rnıuınındh. <!A dola'jtt. İtinde eı:lk, ma~·hoş bir 

UoJ. lcc e :ıı.ıııı 'c e.. iz daklkalnr ::evl11c vardı. Dlr ı;m inç ki, <'eOşkunlu
gcçtl. Nesrin :ıı;larını ol•şıl:_an par- ğu, neızcll, canlı hareketlerinden tn -

• 

kJtaptan IWlkJle ötrenllemez. Ço
cuklara yazıktır, çUnkU bepel &o

rald ezbettl oluyorlar .. 

\. 

Altm Fiyatı 
Altln yükselmekte devam ediyor 

DUn ak~ kapanış borsasında altı
nın fiyatı 22,70 idi. 

'ıyordu. 
Birden haClf bJr ayak se.I Ue ar· 

kaamı döndll. Kapının önünde Piraye 
duruyordu. İki kız hlrblrlne dikkatle 
baktılar. Sonra Xearln hayretle aor
du: 

- Ne oldun Pftt1ye! Bir şeye mt 
öfkelendin T .. 

kılmıştır. 
Komisyon bıından başka et fiyat

larını da görUşmUştUr. Buradaki hay 
van !iyaUarmdnkl anormal tezayU
dlln günden gUnc dUşUşU ve eskiden 
kilosu 31 kuruş olan canlı hay\'an-

fet bir alçaktır .. Bir alçağın ~·alan
larına itimat etmek kıtıltu hiiyük hlr 
gaflet oıamaı: ... 

- Söyledll;ln ı.ii:ô.i kulağın <!uyu-
yor mu? .. 

- Elbette! .. 
- O hahle !:ıldırınışsın! .. 
- Hayır ben çıldırmnthm ... Fakat 

t stanbulun inşaat plAnlarını tas -
dik ettirmek Uzere Ankaraya giden 
belediye imar mUdllrU HUsnU İstiı.n
bula dönmUştUr. 

Tasdik edilen pllna göre kıymetli 
eserlerin, birer tıblde olan camilerin 
etrafının yeşillendirllerek birer park 
haline geUrllınesi takarrür etmi9tlr. 

- Peki devam et! .. 
- Bu kızın tevkalııde güzel olduğu-
nu söylüyorlar ... ŞUphe!tlz Saffetin 
ona. büyük bir merbutlyetı vardır ... 
ve, düğilnleri öntlmtb:dekl <ıonbahnra 
mükarrermı, .. 

- Olabilir! .. 
- öy·le tso dJnle Nesrin .. Bu adam 

- Hayır!.. ııen bu tehlikeye ınııru:ısun ya\'rum .. ıana yür olmaz ... 
- o halde neden bir hn,sun?.. Bir gun olacak, hlitlin hnklkıı.tl öğ- - Sözlerin beni kahrediyor ... Dc-

Uasta mıı11n yok"la!.. renlp çıldıracak.,ın... vam ettne Piraye! .. 
- Hiçbir ifeylm yok ... Yalnız bi- - İ.}i şeyler temenni et Piraye!.. - Ben &nna aNdığım n ııenin l~i-

ru una canım •ıkıldı... - Bunu temenni etmlyorwn, Al· llA'lnl lstcdJğlm fc1n &öylUynrum ... 
- Bana mı 1.. lah göstermesin ... Lliklıı ... Seni alda- Saffet ~enin ıztırabını şUphe!!IZ keş-
- Evet!.. hyorlar ... Seninle cğl!nlyorlar ... Kor- fctmı,ttr ... Hem &eni &\ııtmak. ,.e 
DerJn bir ılik~t oldu. Piraye bir karım ki, bir gün gözlerin hııkllcatc hem de muvakkat bir ı.aman l~ln göu 

koltuğa oturarak Sesrlne de karşı- açılacak ,.c utraılığın lnklsurı haya- llinU e~len<llrmek istiyor." 
ıınıı oturmaaını işaret ettikten ııon- le tahammnı edeml;\'e<'<'k!'!ln... - Tahminimle yanılıyor~un Plra-
rn kono'jtu: - !\'eden böyle muamma. gibi ko ye! ... Saffet hlı-lerlnıle ıı;nınlmidlr .. 

- htemlyerek bazı şeyler gör - nutuyorı;un ... Her Şl'~·i ııçıkça "öyle· _ A'!k senin gözlerini bürümli' 
"üm 'e l';'lttlm .• Sana acıyorum !\·~-
rin! .. 

!lene!.. Neı-rin .. Hl~hir şeyi görmiiyor, an· 
- Sö1.l<'rlme itimat edect•k mlflln ~ 

lamılorsun ... Seni goşyedeo yaldızlı 
- !... - Edec;eğlnı! .. 
-r- Şu dakikada eminim ki, !'IOn de- - O halde ıtlnle: ~ııffetln 1stan 

re<-e bahtl~-arsın. f"akat ne yazık ki, buldn bir nişanlısı ,·armış ... 

cümleleri Miylerken yilziinUn ifade -

o,;lnl, mltstehzl ,,e lAkayıt lıakışmı 

g-l'lfll a\·lanıyorı;un ... - Yalan! .. giirseydln ! .. 
- ::ıJe demek istiyorsun Piraye!.. - Bal< ilk ı;özdcn itlrnza bnşlıı • 
- Şunu demek i tıyorum ki, Sat- j dın ... 

- Sana ö~·ıe ıf'lınlş ... 
(Arkası var) 

Karaköy - Tophane, Karaköy - A· 
zapkapı, Bcıyazıt - Edirnekapı, Si 
livrlkapı, Sultanahmet meydanı v< 
Boğazın Anadolu ciheti plA.nları tac 
dik edilmiştir. 

Maarifte: 

Yanlış Bir Haber 
Dünkü gazeteler, orta tedrisat 

kadrosunun şimdiden hazırlanmı
ya baıladığını yazıyorlaraa da bu 
haber yanlıştır. Mektepler henüz 
ilk aömestr tedrisatını bitirme
mişler ve mekteplerde ancak bi
rinci teftiş başlamıştır. Kadro, 
teftiı neticesinde verilecek rapor
lar ve hastalık dolayısile nakil için 
verilecek istidalar dolayısi!e ağus
tos ayında hazırlanır ve eylul ha· 
§ında mekteplere ve maarif ida· 
relerine bildirilir. Şimdiden kad
ro yapıldığı havadisi tamamen 
asılsırdır. 

Sömestr Tatili 
'Üniversite sBmestr tatlll şubatın 

ilk haftasında başlıyacak, yirmi gUn 
devam edecektir. İlk ve orta mektep 
!erin sömetr tatili için henllz Anka· 
radan gelmiş bir emir yoksa da sö
mestr tatilinin yapılacağı stsylen -
mektedlr. 
* Fen FnkUltesinln fizik imtihan 

evrakında tahrifat ya::ıtığı ldd!asile 
nezaret altına elman K6zım tahll· 
ye edilmiştir. 

Hasılı Şarlo mukallitleri fert• 
ler arasında olduğu gibi deırfet· 
!er arasında da tümen türnefl' 

dir. 

==:;:;:::;:;::=================;::::::::::: 
DtlDktl Koalel'USW 

TUrk Tarih Kunımu lt.za&ndan ııc
.şlt Saftet Atablnen Fransız edltıi 
La MnrUnln Türk dosUuğu, profc • 

sör vckUl Ahmet Hamdi Tıınpııııır 
da edibin san'a.tı hakkında dün ı-ııı· 
kuk FakUlteslndcı birer konfer<ıfl6 

vermişlerdir • 
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ncMAL Kırtasıyecıllk Var ıtalyan - ' .J 

Alman - Fransız -
İspanyol Planı 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
1 talyanın Yunanistan seferin-

de ve Afrikadaki harekltta 
uğradığı askj\ri muvaffakıyet
~likler üzerine Avrupa siyase-
1iııde ortaya çıkan hadiseler 
lcvazzuh etmekte ve cfransız 
llluamması> ile cAlman muam
ll:ıaaı:t yavaı yavaı daha açık 
bir mahiyet atmaktadır. Bu ara· 
da, Pierre Laval'in Frıınıız hü· 
ltuınetinden çıkarılması hadise· 
&ini izah ederken ileri sürülen 
ihtimal ve sebeplerin de tahak· 
~ilk etmekte olduğunu görüyo
tuı. 

Filhakika, M. Laval'in Ma· 
teşa) Petain tarafından baıve
~İl muavinliği, hariciye nazırlı
tı ve devlet reisi halefliği gibi 
lllühim mevkılerinden azledllişi, 
kendisinin Fransanın aleyhine 
01an yeni ve büyük bir Alman 
Projesine, Fransız devlet reisle
l'İrıden daha ziyade taraf tar 
oı\lfu ve bu planın tatbiki için 
ÇtJırması ile izah edilmiıti. Bu 
lrada, uzak bir ihtimal olarak, 
~. Lavat'in, cltalya ve İspanya 
ıle> bir siyasi birlik taraftan ol
duğu ve bu istikamette bir aiya
lete taraftar bulunduğu ileri aü
tiilüyordu. Bu ihtimali gözden 
Rtçirirken i,aret ettiğimiz gibi, 
bu tarzda bir siyaset planı dü
liinmenin mümkün ola.."nıyaca
ğı, zira bu anda ispanyanın, he
e İtalyanın, kendilerile bir itti
fak yapmak istenecek kuvvetli 
devlet vaziyetinden uzak bu-
1Undukları aşikardı. Yalnız, yine 
o günlerde ileri sürdüğümüz bir 
ihtimal olarak, Pierre Laval"in 
ı\lmanya ile beraber, Franaanın 
laynaklanndan istifade ederek, 
Yeni bir plan hazırladığı düıü· 
tıiilebilirdi. 

Nitekim, son gelen haberler· 
de, Almanyanın lngiltereye kar· 

tı giri§Cceği yeni taarruz planın· 
da, aıkeri ve siyasi bir müttefik 
o!ıırak kaybettiği ltalya yerine, 

Yanına Fransayı ve lıpanyayı 
llrnak istediği bildiriliyor. Bina• 
tnaleyh, bu haberle, M. Laval'in 
F'ran11z kabineıinden azline se
bep olan siyasi plan arasında 
biiyük bir münasebet bulmak 
11\ümkündür. Bu suretle, Seriinin 
duıündüğü ve Marctal Petain' e 
~•bul ettırmiye çalıştığı yeni pla
ııın, Fransa ile İspanyayı Alman
Yanın rnilttefıkıeri haline sokacak 
bir anlaşmayı istihdaf ettiğı anla
fl.rnaktadır. 

Planların umumi görünüşünü 
bu suretle huılisa ederken, bun• 
tarın asıl mahiyetlerini işaret et• 
11\cden de geçemeyiz. Zira, Al-
11\anyanın Fransa ve İspanya ile 
«dost olmak> isteyişi, bu mem
•cıı:euerle hakiki dostluk ıiyase· 
lı takibinden ziyade, kendi emel· 
1crine hizmet husuıunda onları 
birer basamak olarak kullanaca· 
~ı muhakkaktır. Bilhassa lııpan· 
l'ılnın, Alman siyasetine iltihakı 
İçin Seriinin aarfcttiii gayretler 
trıalümdur. Tamamile bitaraflık 
\'e: sııih siyaseti takip etmek isti
l'cn İspanyayı yeni bir harbe sü· 
tüldiyebilmek için de Almanya, 
Yine Fransayı kendisile müttefik 
"e dost göstermek zaruretindedir 
k~ Fransa üzerindeki tazyiki ve, 
f:'aa hududunda Fransız aakerleri 
lah§idi bu siyaseti takviye için 
kullanılan vasıtalar telakki edi
lebilir. 

\/.KVlM 
%-1 BlRt~otKANUN 19.tO 

R AL 1 
YIL: 1940 - AY: lt • Gtl'N: 8.59 
RUMi : 1858 - 1 lnelkAnun: 11 
tno:RI: 1869- ZİLKADE : 24 
VAKİT VASATI EZANİ 

GONEŞ: 

ÖCLE : 
lK!l\"Dt: 
AKŞAM: 

YATSI : 
İMSAK : 

8,24 
13,H 
15,33 
17,45 
19,24 

e,36 

--
2,39 
7,28 
9,48 

12,00 
1,39 

12,51 

Memleketimiz İçin Gelen Mallar Mi 11 eti ne c. H. p. Vilayet Kongreleri INGILIZ~E~ . 
Lüzumsuz Muameleler '""· ,..., • .=..'. "'::,-;;: Ebedi Şef Atatürk'ün Aziz Hatırası VENE O 1 K 1 

Y. d H kadar dMttuk. Ga.rttMllıN. Manzını, ı Bombalad la üzün en aftalarca Bekletiliyor Kavur İtalyan hörrtytıti IQln Q&rpı- Anıldı. Milli Şef nönüye Sarsılmaz 1 r 
şırken, İtalyayı AVtl9turya lıttbdır.-

Harp ıartları içinde uzak uzak 
mesafeler üzerinde münakale yol. 
ları kurmak, ihtiyacımız olan eş· 
yayı hariçten getirtmek zaten çok 
zahmetli bir iıtir. Buna maksada 
yaramıyan hiçbir lüzu~suz müş
külün ve engelin ilave edilmeme
si lazımdır. Halbuki haber aldığı
mıza göre, memleketimize gönde
rilmek üzere transit auretile lraka 
gelen mallar, kırtasi muameleler 
yüzünden haftalarca mahalli ln
giliz memurları tarafından alıko
nulmaktadır. Bir taraftan Anka
rada Münakalat Vekaleti nakliye 
müddetinden bir saat kazanmak 
için geceli gündüzlü çalışırken, 
hiç yüzünden ayni malların uzun 
haftalar Baerada kalması yazık-
tır. 

Bu kırtasi muamelede gaye, 
lraktan geçecek malların memle
ketimizden transit suretile başka 

ycrlere sevkcdilmesine mani ol- dından kurtarmıya çahı,rrken, İt.al· Bağlılık Teyit Edildi Londra, 23 (A.A.) - Evvel· 
maktır. Halbuki milli koruma ka-

1 
yada dahili hlrllkf kurmak makııa- ki gece Venedik mıntakasında İn. 

nunumuz, memleketten herhangi dlle çırpınırken İngiliz. parlimento- Ankara, 2 3 (A.A.) - Sıvas, rarlar al mı !ardır. Çok samimi ve giliz hava kuvvetlerinin yaptığı 
bir ithalat malının harice sevkini ı su, tnglllz milleti candan Pllz.ln tara· Artvin, Çankırı, Kırşehir, Zon· olgun bir hava içiı;ıde geçen bu akın hakkında hava nezaretinin 
kati bir surette ımenetmektedir. fınm tuttular. Gtııel memleketini • g~.ldak, .Erzincan, Denizli vilayet kongre görüımelerine, idare he· istihbarat şubesi şunlan bildir· 
Bu itibarla herhangi bir malın :rJn Anupanm bUytlk memleketleri Cu.mhurıyet Halk Partisi kon~re· yd)eri ve kurultay delegelerinin mektedir: 
h . k I 'ht' r hirbir satında yer alması, mlllettnlrJn lerı toplanarak ruznamelerınde seçilmeleri yapılarak son veril. Evvelki gece ağır bombardı-
arıcle çhı tarı ma1sı ı ım0a 1 ·k..- k' Anupa mllletıerl al1esl içinde ll)'lk l bulunan meseleleri tetkik eyle- mittir. ı man tayyarelerinden mürekkep 

surete ıı ıra ge emez. eme ı • 1 ·1· "d h 1 · · b" t kk"l "lk d f 1 k V 
B 1 1 

oldu,tu mevkll l"lpl etmeel lçln eli· mı~ er, vı ayet ı are eyet erının Kongreler bu toplantıları mü- 11 eıe u • ı e a O ara e· 
Ya asradaki memur ara verı en • "k" ilk ! 1 d · · · · · · · • cd'k' "d k 1 1 1 1 

1
. l mhc\en &'elenJ yaptık. ı ı yı ı ça ııma arına aır verı· nasebtıle Partının banısı Ebedı n ı e gı ere , ta yan arın u a-

ta ımatın maksada uygun o ma- Ge!:.en he.rpt.e barbar Hönler bl • len izahatı dinlemi~lerdir. ı Şef Atatürk'ün aziz hatırasını ta· ıamıyacağımızı zannettikleri bir 
mıw veya o memurlann kırtasi zlm lidUmtıuı Mldırdıkları :ı.aman Kalabalık halk kütlelerinin din· zimle anmt§ ve değiımez Baıkan hedefe hücumlarda bulunmuştur. 
bir kafa ile hareket etmeleri, pi- onlara beraberce kartı koyduk. Bu leyici olarak hazır bulundukları Milli Şef lnönü'ye karıı sarsılmaz Bahis mevzuu olan hedef Petrol 
yasamız için tamamile füzuli ve harbin iliıtttnden on ~ aene goeçttk- ve alaka ile takip eyledikleri bu bağlılıklarını teyit ederek Başve· taıfiye'' fabrika1arı ile Dockların 
mani.sız bir takım mütküllere ve ten sonra da. dostt.k. Slzden blnler· toplantılarda delegeler muhitle- kil Dr. Refik Saydam ve Parti bulunduğu Porto Marghera' dır. 
ıgecikmelere ıcbep olmaktadır. cenlz. bizim memleket1mkde yaı,ryor- rini alakadar eden muhtelif mev· Genel Sekreterliğine tazim tel- Bu hedef Venedik'e giden bir de. 
T . t Harı"cı"ye Veka·letlerı· d nı ı t -'il ı-•- d J d miryolu u"zerı'nde bulunan bı'r ıcare ve • ıı. n t:rce n,.,. 1: ı ..... , aranız a Y1l zu ar üzerin e temenniler izhar graflarının gönderilmesini karar 
mizin bu meıeleyi ciddi surette l}amaktan ho,ınnıyorl.-rdı. Birbiri • eylemitler ve yurt için verimli ka- altına almıştır. köprünün yakınındadır. 
ele aldıklarına ve dostumuz İngİ· mlzl ııe,·iyorıtuk, karşılıklı eaygı du· 

lizlerin bu müıkül&.tm yersizliğini yuyorduk. 
ve manasızlığını anlayınca hata• Milli müeMttıelerinb: bt7.e yakm 
da ısrar etmiyeceklerine ıüphe et. Lken değt,ti. Sizin kendi an'anelerl
miyoruz. nlze ayklrı şeklllt>r aldı. Ru fena gl-

• 

BARDIYA 
============================== diş hhıl harbe kadar !IUrUkledl. Tay

lngiliz 
Kabinesinde 
Değişil<likler . 

Muhasara 
Altında 

Fransa, Sesini 
Yükseltmiye Başladı 

-=<Ba~ı 1 inrlde)= 

B. M. Mec!isi 
Dün Toplandı 

Yerli Ma:ı Kumaş Ge
gilme Kanununa Zeyl 

Lay:ha Görüşüldü 
Ankara, 23 - B. M. Meclisi bu • 

giln Şemsettin GUnaltayın başkan· 

lıfında toplanarak ruznamede mev -
eut işleri müzakere etmiş ve gözcü 
lUk hakkındaki kanun ıtıyihaSının bl 
rlnci mUzakeresi yapılmıştır. Bu il· 
ylhantn müzakeresi sırasında Sıhhat 
ve İçtimaı Muavenet Vekili izahat 
vermiştir. 

Yeril .malı kumıı.ştan elbise glyil • 
mesine dair kanunun birinci madde· 
sine mllzeyyel kanun lAyiha&nın mU 
zakeresl esnasında da serdedilen mU 
tatealara cevap veren Milli MUda
faa Vekili Saffet Ankan, mevzuu 
mUzakPre otan kanunun bir zarure -
tin ifadesi olduğuna işaret etmiş ve 
demiştir kl: 

cTemln ederim ki, bııgi\n mevcut 
milli fabrikalarımızı tam mAnaslle 
işgal etmit bulunuyoruz. Bu işgalde 
de devam edcc~A'fz. Bunun haricinde 
zaruret h(U;ıl olursa ona cevap ver -
m1' olmak için böyle bir mUsaadevl 
istiyoruz. Yoksa memle~et dahlllndo 
mim malımız varken mllll kabiliyeti 
miz varken fabrikalarımız 1şlerken 

tabiatııe hnrlçten mal almak işimize 
gelmn. Sonra malô.mu Aliniz ki, bu 
gün vazivetimlz sizce de mnlô.mdur. 
Günün birinde milyonları mUtecaviz 
bir orduyu ort'ayn çıkarabilmek için 
herhalde ihtiyatlı ,.e tedbirli bulun -

1 

mıık Uızımdır. LOtfcdlp bu kanunu 
çıkarırsanız milli fnbrlkalarımızın 

yapmakta olduğu imnl!l.ttnn daimi 
surette istifade etmeyi ve onların iş 
letmeyi takdlmen ve tercihan yap -
makla beraber bu mtısa&deden de iS· 
tifade kapısını açmış oluyoruz. 
İzahatı mutenklp kanunun madde

leri okunarak birinci mUzakeresl bl· 
tirilmiş tir. 

B. M. Meclisi gelecek toplantısını 

çarşa.mba gUnU yapacaktır. 

o----

Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

M. Sevki Yazm~n • 
Günlln en mlihlm harp hadise· 

sl Arnavutluk salılllndekl Şimarc 
\'Cya (Hlmara) kasabasının Yu· 
nanlılar f'llne dilf111C11ldlr. BJrkıv 
gündunbrrl Yunan topçu ateı}I al 
tında tutulan kasabada artçı 0111· 

rak kalan karagömlekll taburu 
Yunanlılar tarafından eelr nlın· 

mı' ,.e kasabaya Jlrllmiştlr. Av
lonyadan takriben 85 kUometrr 
mesafede balunan bu yerin ttal 
yanlar IQln cepheye en yalnn il· 
manlardan obnaıu faydası mo,·cut 
idi. Bunun arkasını '.fepedelen ve 
Klesuranın takip etmesi ümit e 
dlJeblllr. Çlinkü takriben aym 
müdafaa manzumesi ~inde bulu 
nuyorlardı. Nasıl ki, Aynsaran· 
danm düfü~Unll Er&'lrlnJnkl ta
kip etti. 

Şimali Afrlkada Bardlanm mu 
hasarası devam ediyor. tnglllzle 
herhalde geriden ağır topçu ''<' 
cephanesinin sevkini bekliyorlar. 
Fakat İtalyanlar mukahU ılıırb~ 

:rarecllerlnlz hl7.o lllllm göndf'nnek 
lefn Londra tizf'rlntı kadar ~ldller. 

Blzlm ordularımız da Afrlkaltakl 
lmparatorln~nuzu yıkmakla m~

guldllr. Hem de hu ltln ht:nilz başın
dayız. HaHnlıı:tn nerelere vank".2\~
nı !löylf'mek gli<;ttir. 

Bir Tek Adamın Yüzünden 
Bıı l!!!!l'r niçin 01<111 '! Sa'lı! ol<ıu? 

ttaıvanlar, JHın bnnn c.ltm slSylh·~e

l!'lm. llf'r t"''" hlr ııd'lmın, bir t~I< a
damın ~·Uzttnden oldu. O adnm ara -
mızı 1l"h, «izi ölllme P1Urüldedl. RU
~·iik ad:undır, lnkAr etml:rnnım. Fa
kat ııılz. de lnld\r edcmf'zslnlz ki, o 
ad'.lmın on •ekiz !!f'ne11k P.&h"lt ldare-
81 sh:I hıırnhhe slirliklP.rnfctır. J';tz 
hart' ı ·tpmlvordu•11· . 'KTal h~ned!\ -
nınrz lstemivordu. Papahk t!'lteml -
yorllu. Katolik kilisesi de ıst.ernl • 
ynrdu. 

t"t'-" bir tek ad-ım nom,mın ,ı\rf;o1l 
oldu~ lddl~<ölle barbıırlarl:ı. h1"1e<:· 
tı. hu cıı~.-ltli'ı ,.e ct""'·et1 vnptı. 

ı;;.ı,,kl r.ıild<tfrul!'ıı rıf'<llr'! Gfh"S bh· 
l\llll<'tlr.r Cemlvetlnl'l r.t.'<'ri tf'<lblrle
rlnl lhlva,·a karşı kullanmftflına ııe

, hep olm11ı.uz. 

811 Milletler (',f'fTIJvetlnf ~nıheroe 
k11'·ılnk. 8• mlırn mal<ııat iu.anın hl· 
rlblrlle dö•'Ü!llmf'mf'Jerlnden, ha"'ka ı 

vurmak tçtn ne bellll)'orlart An- hlicum 'f!denoe birbirlerine yardım et
l-,ılmayor. Son 1b1yan te!Jllğt mclerlnd"n lhare•tı. 

(Ba'ı l ln<>.tde) = (~ 1 tnctcle) + + 
mımı düşüncelerini Roose\•elt" e umumi karargahının tebliği: 
anlatabilecektir. Yeni sefir Roo- Topçumuz Bardia müdafaa 
sevelte yeni i~birliği planlarına hatları arkasında bulunan dü1· 
ne zaman hız verilmesi lazımge- manı dövmekte devam etmistir. 
leceğini söyliycbilecektir. Seri 1 Şehir etrafındaki hazırlıkları~ız 
kararlar da ittihaz edebilecektir.:. i terakki etmektedir. 

Daily Herald şöyle yazıyor: Sidi Barrani muharebesinde 
cHariciye nazırlığı makamını ele geçerek şimdiye kadar sev

i~gal eden bir zatı Amerikaya kedilmiş olan esirlerin adedi 
göndermiye karar vermekle ! 35,949 a baliğ olmuştur. Bunlar· 
Churchill sağlam bir muhakcı:ne 1 dan 1 704 tanesi subaydır. Bun· 
yürütmÜf, a)"ni zamanda Amerİ· lardan başka .daha binlerce esir 
k'an milleti ile dostluğumuza ver· 1 de ileride üsera kamplarından 
diği ehemmiyeti tebarüz ettirmiş- sevkedilmelerini beklemektedir
tir. Lord Halifax kendisine teret· ler. 
tüp eden geni§ mcsuliyetleri kar- Üç DÜJman Tayyaresi Düfürüldü 
şılıyacak meziyetlere maliktir.> Kahire. 23 (A.A.) - Orta 

Daily Mail §Öyle diyor: Şark İngiliz hava kuvvetlerinin 
«Bu tayin Amerikada ne ka- dün neırettiği tebliğ: 

dar hoşa gidecekse düşmanları· 20/21 ilkkanun gecesi zarfın· 
mız tarafından o nisbette nahoı da İngiliz hava kuvvetlerine men
bir ıekilde karşılanacaktır. Jngil- sup tayyareler Bingazi ile Bırka· 
tere hükumetinde husule gelen k'aya hücum etmişlerdir. Bırkada 
değişiklikler neticesinde Ant- yangınlar çıkarıl!Jll§ ve dağınık 
hony Eden harbiye nezaretinden, bir halde yerde duran tayyare· 
evvelce de parlak bir surette iıı· !er. 150 metre irtifadan mitral
gal ettiii hariciye nezaretine gc- yöz ateşine tutulmuştur. 
tirılmi§ti~\i'ikont Cranboıne Maretal Grazianinin Raporu 
Fels Lordlar kamarasına geçmiş- Londra, 23 (A.A.) _ Rcu-
t~r. Burada. hariciye nazınnı tem· ter bildiriyor: 
sıl edecektır. Şimali Afrikada lıalyan kuv-

de böyle bir harcı,ettc:ı hah~et • ı Habeşistan da bu cemiyete glrm<'k 
mlyor. Eğer Grazlanl B:ırtllc. !ıl- tdn Jmpmuzı ~alı!ı. Bir.: cOlmaz, ln
r.nlarmdn. herh'\ngl bir ta3rrııuı 

1 

kl!lllfı geridlr:o deıllk. 11111\fına rey 
glrmlyecekae bu kasabanın lıır • ,·erdik. Slı.ln Slnvor Muııollnlnlz or- rlhlnde idi. F raıasrı. cephesi ;o1·anl • 
kaç glin Mnrn ıo.ukut f'tnı~I. l•·ln tava çıktı. Hahe!}i~tanr flZA cllyfl ara- mı!lltı. Fakat Fransa henüz rnatıap 
dekUerin de emr olmaın muJuı.d ı mrr.a almıva mi Te hid mahkflm olr~a&nıljh. Mwmllnlye blr mektup 
derdir. Zira bugünkü harp tek ~ttt. Bu bir defa yapıldıktan ıııonra yazdım, Rornadakl fl6kl görüşmeleri· 
nlğfn<'le etrefı ÇC\Tllen kıtal n' hh: IC'abınt'la \"m.lfemlzf yapmı)'& 1 mızı hatırlattım \'e dedim ki: «Ara
~ukunu muk~dder tcllkkl olunur mecbuT"du'k. hte aramızda bu \1.lzd<'n mızclak1 uçurum gtttikç-c bliyUyor. 

vetlerinin başkumandanı l\1are· 
ıal Graziani cgarp çölündeki ha· 
rekatın ilk safhası hakkındu 
Muuoliniye verdiği raporda, in· 
giliz ımuvaffakıyctlerini motoıri
ze kuvvetlerin ezici bir üstünlü· 
jünde olmasına atfetmektedir 
lngiliz kıtaatının kuv\lletli olu~u
nu da bilhassa dQıt kıtadan top· 
lanan güzide efradın mevcudiye· 
tinde bulmaktadır. 

Bu takdirde Bardladakl mula lm•'t?"\ .çıktı. Bl\tUn eski dostluklar , Aramızda seller halinde kanlar ak
\'emet tc.Jı:rar mlihlm esir ,·f'.rfl • unutuldu. ı masına mfml olmak lazımdır. Blr
meslnl mucJp olM-a~ından ttal • Bu hldlse ue buRibıkU öldtire81.yt- birimize kar!}ıhkh yaralar açmamızı 
;o1·anlar, fayda temin etTnl!} olınBL ka"pyı ka~ıl~Qtıraeak olursak gö -ı btt>rnlyorsanft. istediğiniz ola<"aktır. 
Anla.,ııan Grazlanl için nıuknbl' rUriiz ki, bu olmu' bltml9 hl\dlsc, Be-n hiçbir r.aman İtalyanın hUyük -
darbe lmklnı kalmamı,trr. &n bugUnkii ölçüde bir harbe 8f'bfop dl· 1 IUküne kartı dftJmanlık hlsııl duyma· 
tnstllz tcbllA'lne Köre ~idi - BA.ra- ~ g!S!ltertlemez. drm .. ivrupa krta.11ındakl mücadeJ&. 
nl mıılıarebefılnde eı;lr edlllp nln netle~! merbnldftr. Fakat ne o-
kamplara ııevkedllmlt olanların Fransaya Arkadan Hücum lur!IA olsun, 11'ahmda tngllte.re, tek 
miktarı 15000 kişiye çlktnaııı Prusya mllltarl7.mlnln arkaaına ba.,1na dlSvftşmlye> de\'1Ult edec'ıekttr. 
,·e daha yolda bir haylı da esir katılmanıza ne mmm ,·ardı! Nazi- ~faz.ide de bunu daima yapmıştır. 
buhınmaıın Grnı:lanlnln bu takat- ıerln A' rupa üzerindeki Lordluk ld- Gön ~tik~ dtlnya blrlm tarafnnrıa 
ı;tzlltlni ifadeye kAfldlr. dlalarına zahir olmak ııtu ml dii!)Ü• &'l"Çeı<'ek, Amerika .. 'fı Amerikalltar 

Resmi İtalyan Jcaynakluından 
alınan haberlere göre, İngiliz ta· 
arruzu tam İtalyanların Sidi Bar
raniden Marsa Matruha doğru 
ilerlemek üzere hazırlıklarını ik· 
mal ettikleri sırada yapılmıştır. 

cMuahedelerin ihldline mUsaade 
etmemek ve topraklarımızın tamam 
!ılığını muhafaza eylemek hususun
daki karanına: kat'tdlr ... > 

Y cdi Gün Mühletli 01timatom 
Londra, 23 (A.A.) MUstakıl 

Fransız Ajansı bildiriyor: 
cHltıerin, Vlşl hOkllmctine yedi 

giln mlihletll bir Ultimatom \'ererek 
işgal altında bulunmıyan Fransız 

topraklarındaki liman ,.e demir yol· 
tarından istifade etmek ve 1talyaya 
asker göndermek istediğine dair dola 
şan şayiaları nakleden İngiliz gnze -
teleri, Fransız mllletıne hitap et -
mektedlr. 

Dafly Herald diyor ki: 
cHIUer, Fransız limanlarına \'e de 

mir yollaıvıo. göz dikmiştir. Vlşlyl 

yeni istflA ile tehdit ediyor. 
«.Mareşal Petaln, memleketınc 

olan vazife duygusunu her şeyin U0
-

tUnde tutuyor ... > 

imparatorluğu Kurmak İınkanlan 
Vişl, 23 (A.A.) - cJumal gaz 

tesi şun lan yazmaktadır: 
cBlzc, a~ bir hezimetten sonra 

donanmamızı muhafaza etmek ve im 
paratorluğumuzu korumı k lmklı.nla

rını veren kararın ehemmiyeti, za -
man geçtlkçe blr kat daha artmak· 
tadır. 

dşte, bu sayededir kl, Fransanm 
bellte 1.lçUnUn l.şgal altında bulun
masına rağmen, dünya ıdyuetinde 

bir unsur olarak kalabllmektcyl.z. ŞI· 
mali ve garbi Afrika mUstcml~kelc
rlnln Fransaya karşı gösterdikleri 
sadakat nazarı dikkati çekmiştir. 

Yeni Bir İstitare Meclisi 
Kurulu 

Bern, 23 (A.A.) - Vişlden alınan 

haberleri' gört-, MRre.\lal Pet&ln'ln, 
sekiz gün ew.'el teşkil olunacağını 

haber verdiği letı~art meclisi, sene 
nihayetinden evve-1 Jmrulacaktır. 
Muv~kat bir parlAmcnto rolü oy

nıyacak olan bu meclis 150 Aza1an 
mllrekkep bulunacaktır. Bunlardan 
100 UnU sabık Ayan ve mebuslar tcş 
kil edecektir. Her vilAyct bir Aza 
gönderecektir. Geri kalan 50 A.za, 
Mareşal Petaln tarafından ve Fran
saya bUyWc hizmeti görWenler tara
fından seçilecektir. 

Franu Hava Nazın 1'iyor ki 
Beynıt, 23 (A.A.) - Havas Ajan-

Sansasiyonel Bir Su~iy~ F vk?lade 
Komiseri BugUn G 1Hyor 

yordu! Yere yıkılan Framıaya ne dl· bizden ol&C'aktır. Sise saat ve llor
ye arkadan h\t('um ettiniz T Bize kunan tesırt altında bitap etmtyo
ha.rp etmetılze, bizim hlma)'f'lrliz al- nım. 

Bulgar 
Nazırı 

Harbiye 
Diyor ki • sı bildiriyor: 

Plan Hazırlanıyor 
(Ba17ı 1 lncldt-) + Sofyada bulunan ve Kral Boris 

Amerika bahriye nezareti, 284 tarafından kabul olunan Fransa· 
milyon dolar tutarında denizaltı nın Suriye fevkalade komiseri 
av gemisi ile yardımcı gemiler General Dentz'in bugün şehrrmi· 
sipariş etmiştir. ze muvaaalatı beklenmektedir. 

Bu siparişler arasında askeri Fevkalade komiserin cumaya 
limanların ağzına denizaltı gemi· kadar şehrimizde kalacağı ve de· 
)erine kar§ı ağlar koymıya mah- niz yoliyle Beyruta gideceği söy-
eus dört vapur da vardır. 1 Ienmektcdir. 

hkyakmda SARAY Sinemasında 

Dl1nyanın ve sinemanın O uncu harikası BUtUn 
bUtUn mucizelerin filmi 

tesadllflerin 

BiLLUR KÖSK 
Tamamen renkli cSAADET GETİREN> film. Bq rolJerde: 

ve 

IJUDY GARLAND-FRANK MORGAN 
Hepsi de CÜCELERDEN mut(!9ekldl bir şehrin 900 den fazla AKTÖ· 
RO' muazzam blr FEERİ •.. Muslkli bir revU ... BUtUn harikalar ... 

tınıtakl :uumı lsttlfl. etmenize ııf'hf't> Bu sözüm bir tarafa kaydedilsin: 
neT Anılo-Sakaon ve Latin medenJyet -

~izden bltarafhktan ba,ıca blr şey lertnln ölüme 8Uriiklenmefll için ııon 
ıır.temlyorduk. ~klı: ay müddet ıılz.I işaret , ·erilmezden evvel buna mAni 
bitaraf bulundurmak ~la her feda - olmamız için 81ze yakarıyorum. Bu 
kArlığı )·aptık. On dokn:aun<'U aııırın tıon ı,aretl de herhalde ben vermlye
Ltbernllzmlnln aramızda kurdu~ı reğlm.> 
bağların kopma!lıru istemiyorduk. 

Fransa Yeniden Dirilecek 
t,ıttn\z: Fransa ye-nlcten dlrDttf'k· 

ttr. 1nglltere mttşkillı\t k6prttıerlnl 

a.'mışbr. tnglllz<'e 111\yllye>n bütttn 
bir Alem uyarım"' harekete pçnılf
tlr. Terakkiyi ve kültürü lstlyen bU· 
tUn kuV\·etler hl:ı:lm aramı:ıda.dır. 

Siz kJ, bizim dostıarrmız ve karde.,. 
lerlmlz olabilirdiniz, ne diye kendi -
nlzl böyle bir ~iğ altında ezllmlyo 
malıkOm ettiniz. Çiğ yu,·arlanmıya 
henüz başlarnıı,tır. Git Cide bUyUye -
cektlr. Mukadder nPtl<'e yertne gele
cektir. 

Soruyorum slz.e: Neden durup du
rurken Yunanlstanı tııtUA. etttntz ! 
Fakat &11: de <'evap \'ermek değil, sor 
nıak me,·kllnde!llnlz. Çttnktl bunu hlr 
ada.m bir tek adam yaptı. Ne halka, 
ne orduya ~rmadı. Kom,unun b&fı· 

"Bir Tek Adamdan Hesap 
Soracaksınız! 11 

18 mayrııta 81n)·or :Wu._11-0llnlden ce
,.ap aldım. Şöyle diyordu: «."\luh~lf 
ııebeplerden dola.yı muhalif taranar
da bulunuyorm:. 19S:S te hWdllnettnlz 
blMı karlı ze<'ri tedbirlere b&fvurdu. 
BI& Alrlkada 8izln menf-Uerlnl&e 
dokunmamıttık. Afrika güneşinde 

kendlrnl&e de bir ~·er lltemlftik. Sl:a 
naarl taahhüdlinüı.ü yerine ıettrmek 
lçln Almanyaya harp llli.n etmişseniz. 
bizler de muahedelerimiz moclbht<·e 
vaalfernlzi yapacaiız.ıo 

Ce\"&P bu idi. Bunu hl~· münakaşa 
etmiyorum. Kimln sulhU, klmln har· 
hl btedlA'lnl herkes görllyor. Bir a
dam, blr tek adam bu harbi lfltemlf· 
tir. 

" Bulgar Milleti 
Sulh istiyor.,, 

" l cabında Silaha 
Sarılmıga Hazır 

Bulunuyo,- ,, 
Sofya, 23 (A.A.) - D. N. B. Har

biye Nazın General Deskalos, meş
hur Bulgar generali Toşef için diki
len anıtın açılı' mer&almlnde söyle
diği nutukta, Bulgar milletinin sulh 
isted!llnl, fakat icabında ıılllly. aa -
rılmıya dalma hazır bulundnğunu e
hemmiyetle kaydetmlftir. 
iki Bulpr Gazetesi Ne Diyor? 
Sofya, 23 (A.A.) - lkl aktam ga 

zet.eeı olan cSlovo> ve cMlr> gazete
leri, Balkan devleUerinin siyasi va
zlyetl hakkında yazdıkl&rt makaleler 
de şu neticeye varıyorlar ki, Balkan 
memlekeUeri için mUmkUn olnn yc
glne yol yeni Avrupa n!M.mmda fa· 
al ve verimli lfbirliği yapmaktır. 

--o- - -

Fransa hava nazırı general Ber • 
gerct, Suriye ve LUbnıında ynpmal<· 
la olduğu teftiş seyahati mUnasebc· 
tiyle radyoda bir nutuk söyliyerck 
demi.Ur ki: 

cMareşal Petaln her kime ka .. ı 

olursa o}sun nskeı1 bir harekette bu 
lunmam'lya azmetmiştir. Ancak, 
Fransanın eskiden elde ctTnlş oldu • 
ğu haklterı da müdafaaya karar ı.·er 
mit bulunuyor. Suriyelileri ve LUb -
nanlılan temin ederim ki, Mareşal 

Pela\n A'wTUpa sahasındaki kaygıla
rına. rağmen Fransız bayrağının sal· 
lan:makta olduğu hiçbir toprağı u -
nutmuş değildir.> 

M&re11al'in nasıl size itimadı \·ar
sa siz de ona öylece itimat edeblllr
ainiz. 

Nazi Avrupasının 
Temelleri Çatladı 

(Ba'ı J incide) X 
Nevyorkta olduğunu kaydettik
ten sonra şunları ilave ediyor: 

·-• .. ••llBUtUn dllnyanın kudretine baf eğdiğ•••••• GUzelliğlne esir olduğu •••••~ nr kendi keyfi l~ln çlğnemlye kal-
1u,tt. 

BU adam on IK'ldz senelik bir dik· 
taWrlUkten sonra İtalyayı nereye 
\'ardırmıştn': Denizde, ha\·ada ve Af
rika kttaıunda lngill~erle n Brltan
ya tmparatorlu~lle harp ediyor. 
Brenner geçidinde l!ıe Alman resta
po teşkilatı, Alınan polhıl, Alman or
duları İtalyayı himaye ,-eı;Ueı.lle ez. 
mek. c-ıılr etmek için bekliyor. 

Ta•,varda Alman 
Bıt'alan 

«Biz. !ıarbe girmedik. Fakat, 
liarp etnıfımızda dola§ıyor. lngi
liz muzafferiyetleri, Hitleri biran 
evvel darbe indirmiye mecbur 
edecektir. Gözü bizdedir. Hitle
rin Avrupas; mütecanis değildir. 
Harp için tasavvur edilm~ suııi 
bir icattır. Talihi, harbin talihın~ 
bağlıdır ... » 

CHARLES BOYER 11 
CLAU DETTE CQLBERT'in Giin gelecektir ki, ttaıyan mlllett 

Aylardan... Haftaıardanberi beklenen bUyUk filmi 

Nihayet bu PERŞEMBE akşamı LALE'de gösterilecektir. 

Fransa... Londra ve Amerikayı zevkle yerinden oynatan 

UŞES PETROVNA (TOVAR:TCH) 
tstanbul'd& seferber etu. 

Numaralı yerler şimdiden harareUetutulmaktadır. Telefon: 43595 

büttln bu hattketlerln hM&bını arı

ynt'aktrr. ttalya ordusu da bu hesabı 
soracaktır. O ordu ki, birçok •anlı 

muharebelere ll}tlrak ettikten aonrn 
hıı~lln bir tek adamın keyfi l~ln dö· 
'ttşmek busuııunda hlCblr harp şev
ki duymuyor. 

Son Sulh Teşebbüsü 
Ben, ChurcbUI, ltal~'an mWetlnln 

bu harbe girmesine mAnl olmak için 
ellinden celenl yaptım. 18 mayıs ta-

Fecl bir akihetle karşılaşmı'1 bulu
nu)·orsunuz. !';izi bu fplfıkete vardı

ran bir ad:ı.m, bir tek adamdır. Bir 
gün gelecek ld, mukadderatın~ eli
nize yenldt!n alacaksınız ,.e sizi ııU -
rUkledll'I felA.ketln hesabını bu adam 
dan &oracaksouz.> 

Bükre§, 23 (A.A.) - Stefani: 
Gazetelerin verdiği bir habere 

göre, ayın 1 7 nci ve 18 inci gün
leri Tamşıvar'a yeniden Alman 
talim ve terbiye kıtaları sevkedil
mi,tir. Bu kıtalara kumanda et
mekte olan general Huber, Tam
şıvar civarındaki bütün Alman 
kıtalarının kumandanlığına tayin 
edilmiştir. 

Muharrir, yardımın çok dahil 
geniş bir ölçüde yapılmnsı için 
ısrar etmektedir: 

cİngiltereye mühim miktarda 
tl'yyare ve gemi verildiği takdir
d~. zafer terazi<ıinin bu memle
ketten tarafa snrkaca~ına kimse 
§iıphe edemez.>. 
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iNSAN 
Yazan: Samim KOCAGOZ 

Saçı eakalma kanşmış; perişan ı !ar ve çocuklar kahkahayı basıyordu. 
halli bir adamdı. Çıplak nasırlı ayak- Kalabalığın arasındaki erkekler, 
lan, çamurlu soğuk kaldrrun taşla- cOf!. Of! Varol arslan!> cömrUne 
rının üzerinde kayıtsızca sekiyordu. bereket... Hay çok y~a !> Diye, na
Ozerinde, vtıcudUnden bUyilk, Adeta ra atıyorlar, o, bu ntıralan duyduk
pardesU h1ssini veren, ~ki bir cakct ça daha çok şevke geliyordu. 
vardı. Pantaıonunun bir paçası diz.. En sonunda bitkin bir halde şar
den aşağı yoktu. Sokağın alt başın· kısmı bitirdi. Koşup arka.qını okşı -
dan arkasında bir sUrU çocukla gö - yanlar oldu. Çocuklar bu sefer hs.r•'
ı-Undllğü vakit, A..dl btr serseri zannet kete geçtiler. Evlerden verilen ek • 
tim. Fakat biraz dikkat edince, bu mek parc;alannı, paraları ona ta.51yoı· 
selıl manzara içinde beni. yalnız yti· Jardı. O, bu verılcn ,eylere beğenml
zUnUn, kirli pis yüzUnUn neşesi altı- yerck bakmakla beraber torbauna 
~adar eW; durakladım. Gözleri, sis- yerleştiriyor, paraları cebine atıyo!
li, karanlık, siyah bulutların arasın- du. Bazı kadınlar: 
dan görO.nen parça parça mavi sema - Oh .• Bl.zi ne güzel eğlendirdi... 
yı andırıyordu. Dar sokakta anca - Diye, birbirlerine söyle.ı:ıtiler. Ba •ı-
smdakf çocukların gürültüHl sesleri ları: 

ile biraz daha ilerledi. Pencerel!r a- - Za\•allı delL. Bu sesle şarkı :JC.:, 
çıldı . Kapılarda kadınlar göründü. !Uyorum zannediyor ... 
KUçOk kalabalık btiytidU. Sokağın Diye, acıdılar. Mahallenin b.ı 'c .
ortasmda onun etrafına halkalandı- lı, aşka gelerek toı-baama bir tal.ak 
lar. zeytin döktU. 

- Söyle bakalım! Söyle.. o, çocuklar tekrar arkasında, bi-
Dlyc, bapnşanıar oldu. o. kooa • raz daha sokağın içinde ytirüdil. Bu 

man caketinin önUntl ka.vuşt.urdu. sefer etrafını yine bir kalabalık, bi
Şöyle bir vaziyet aldı. YiikBekçe bir raz daha yukarıdaki evlerin sahip· 
yerde durdu: )eri sardı. Ve ııµtrkıcı, lCtfen bır kon-

- Peki, neyi isterıriniz? ser daha verdi. Parmakları ile öteki 
Diye, sordu. Sağdan sokhln bir • eline vurarak gaya U-f çalıyordu. 

çok şarkı ismi bağınştılar. O, Hareketsiz sokak onun yüzünden 
- PekAla. .. Pek:Qll .. öı,ıte Mııutı .. bugün n~mişti. Birkaç yenle 

Nasıl ısterscni:ı... daha durup şarkı söyleyip bahfiş top 
Diyor, btlytik bir gururla. etra.fını ladıktan sonra, köşe başına geldi. 

seyrediyordu. Sonra gözleri daldı, Yine çocuklar arkasında idi. Benim 
birden bir şarkıya ı.,ıadı. Onun kendisine tuhaf tuha.f, belki de acıya
prkısı ne beraber etrafta da bir kah rak bakttğnnı görünce:. 
kahıı tufanı koptu. Zaman uuns.n - Ne yaparsın, ağabey, şu sesi -
halk onun ~anbğı garip acayip ses min sayesinde dilencilikten kurtul -
!ere kulak veriyor, sonra kendini tu dum. 
tamıyordu. Bağırm&k 1Qin yUzU ta- Diye, gözleri parladı. O gözlerin 
kallus ederken çocuJdar bir' >irine içinde, izzeti nefsini ayaklar altın • 
gösteriyor, onun renkten nmge gi· dan kurtaJ:an bir kahramanlık lflğ'ı 

ren yUzll lle alay ediyorlardı. Bağı - vardı ; kendisine imanı vardı. Biraz 
nrken, gözleri fırhyacakmış gibi ye- daha yUrildU. Ayni sözleri benim gi
rlnden oynuyor, siyah sakallan dim bl her rast geldiği kimseye btrka.ç 
dik oluyordu. Boynundaki damarlar defa tekrar etti: 
mosmor kesiliyordu. Ne!1'!Bi kMI ~- - Ne yaparSm, ağabey, şu s~ım 
meylp, durakladığı ~rıerdc, kadın- sayesinde dilencilikten kurtulduk ... 

Mahkemelerde BULMACA 

Tan Gazetesi Aleyhine 
Davası Açıldı Hakaret 

't--+-+-+--t--

t •-+-+-+-+--, 
a.-+-+--+--t--

Asliye ikinci ceza mahkemesi 
dün İnhisarlar umum müdürlüğü 
şahsiyeti maneviyesi ve umum 
müdür Kenan tarafından Tan ga
zetesi aleyhine açılan hakaret da
vasını tetkik etti. 

Mahkemede gazetenin neşri· 
yat müdürü ve sahibi Emin Üz
man ile muharrirlerinden Naci 
Sadullah suçlu olarak bulunuyor· 
du. lnhisarların ve müdürü umu
mi Kenanın avukatı Refik, Naci 
Sadullah tarafından yazılan üç 
makaleyi okuyarak açık bir su
retle idareye ve Kenana hakaret 
edildiğini izah etti ve şunlan da 
ilave etti: cTütün tüccarları as
kere 100 bin kilo tütün hediye 
etmişler. Vali Lutfi Kırdar bir 
gün İnhisarlar umum müdürlüğiı 
kalemi mahsus müdürü Mithata 
telefon ederek bu tütünlerin sı· 
gara yapılması hakkındaki İm· 
kanları ve kanuni vaziyeti sor
muştur. Müdürü umumi tetkikat 
yaparak valiye bir memur gön
dermiş ve vaziyeti bildirmiştir. 
Gazetenin yazdığı gibi ne tüccar
lardan birisi müdürü umumiye 
müracaat etmiştir. Ne de imal üc
reti olarak 1, S milyon lira isten
miştir. Bunların hiç birisi doğru 

,, 
değildir. Naci Sadullah ilk yazı- ~+--+--t--
sından sonra gönderilen tavzihi 5 

gazetesine koyacak yerde ayrıca ' 
iki makale ile hakaretlerini tek· 1 
rarlamak suretile kastini göster- 1 
miştir.> ' 

Suçluların avukatı ise yazıların .. ~~t-
tamamen samimi olduğunu ileri ,, 
sürdü ve umum müdürlükten ta· '--....._...._ 
rifenin getirtilmesini istedi. Bu Soldan Sa.ta: ı - Tasamı! - Çat-
sırada söz alan Naci Sadullah ge· lak 2 - Usul - Uzatma 3 - Bir 
çen celsede sabıkası bulunmadı- memleketin merkezi - YUztln bir kıs
ğını söylemiş ise de bir mahku- mı 4 - İdareye alt - Bayağı 5 -
miyetinin temyizce tasdik edilmiı 
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Tecı-Ube et - Valldelik 6 - İncele -
olduğundan eski beyanını tashih mek 7 - Ruh ilmi - Nota 8 - Mev
ettiğini ilave etti. Mahkeme İnhi· ı ki - Soğuk 9 - Ebe - Bıçak 10 -
sarlar kalemi mahıms müdürü Kraliçe - Boş kafalı 11 - Gizli şey
Mithat ile satış şubesi müdür mu· Bulm:ıya çalış. 
avini Ferdinin malumatlarına Yukandan A-,ama: 1 - Kudret 
müracaat edilmek üzere çağrıl- Katet 2 - Usul - Cadı S - Bir şe-
maları ve tarifenin getirtilmesi hlr - Bilgi 4 - Çevirme - Adet 5 -
için davayı talik etti. Zamiri şahsi - Bl\yUk viltıyet 6 -* İşaret 7 - Dindarlık - Ermeniler 

Bozkurt mecmuası sahibi Is- söyler 8 - Yabancı hayan - İrat 
met Ra!'lin yeni Mecmuada Naci 9 - Şeref ile - Meyvası llc meşhur 
Sadullah tarafından yazılan fık- J bir nehir 10 - En iyi • İnleme 11-

rayı kendisine hakaret saydığı Pasta - Uzuvlar. 

için mecmua aleyhine açtığı dava DO~K'O ntJLMACANIX HALLİ: 

dün asliye yedinci ceza mahkeme- Soldan S:.ğa: 1 - Zambak - Yara 
sinde tetkik edildi ve beraatle 2 - Aru • LA.net 3 - Hız - Ararat 

4 - Abus - Laf 5 - Elaman - Deli • 
neticelendi. 

6 - Tatil - Getir 7 - Sarık - La 

Gözünü Çıl<arıp Masaya Attı 
8 - lt - KAm - Bir 9 - Ziya - Fa
ni 10 - Akay - tdaı1 11 - Davran 
Yukarıdan A.fağıya: 1 - Zahmet

tzan 2 - An - LAstik 3 - Muz • 
Ata • Yad 4 - Amir • Aya 5 -
Alabalık 6 - Karun - KA!ir 7 -
Na.s - Ma.da 8 - Yer - Der - Nan 
9 - Atalet • Bir 10 - Talili 11 -

Hakim İhtar Etti: "Gözünü }'erine 
Koy Bayan. ,, Demek Kör Sendin,, 

Sultanahmet sulh üçüncü ceza 
mahkemesi dün ımahkeme salo
nunu heyecana düşüren garip bir 
davayı tetkik etti. Dava alelade 
bir hakaret davası idi. Unkapa· 
nında oturan Hanife, komşula
rından Kezibana: Dağdan gelme 
kör ... demiş .. 

Mahkeme şahitlerin 
ıçın talik edildi. 

çağnlm:ısı Ak - Firari. 

Hakim dosyayı tetkik ederken 
aık aık tekrarlanan cköu ün kim 
olduğunu iki taraftan sordu: 

ı'işanJisını Beş 
Y erin:len Yaraladı 

Fatihte İbrahim Ziyanın fab
rikasında çalışan Faruk, bir müd
det evvel komşularından Fahr•· 
ye ile nişanlanmış, dün de önüne 
çıkarak: 

Bu Gece Nöbetçi 
Eczaneler 

Beyoğlunda: Dellasuda ve Vingo
pulo, Taksimde: Limoner ve Ertuğ
rul, Şişlide: Maçka ve Kurtuluf, Ga
lata.da: Mustafa Nail, Ha.sköyde: 

MAR 
\ 

~941 
MODELLERİ 
GELMiSTiR 

.. 
lıNGiliZ 

'\~~"iGiNiN ~AHESER\~\9-

FOSFIRSOL 
EN BIBINot 

Kan, Kuvvet ve lştiha Şurubudur 
Der eczanede bahlllar. 

1 g 
Poliste: 

Kalp Sektesinden 
Öldü 

- Görüyorum, ikinizin de 
I~ gözleri yerindedir. Jçinizde bir 

kör yok ... Bu kör kim~ .. 
ı Mahkemeyi bir dakika sükUt 
kapladı. Sonra hakimin maaası
nın Üstüne bir göz fırlatıp atıldı. 
Zabıt katibi ürktü. Birdenbire 
heyecana kapılarak yerinden fır· 
t.<lı. Hakimin de heyecana ka· 
pıldığı çehre hatlarından pek ala 
okunuyordu. Bu Kezibanın tak
ma sol gözü idi. Bir hamlede çı
karmıf ve hakimin masasına at· 
mıştı. Bir dakika evvel parlıyan 

- Fahriye demİ.J. Artık evle
nelim. Aldığı cevabın menfi ol· 
duğunu görünce de: 

- Paramı, şerefimi mahvet
tiniz. Görüyorum ki bir baıkasile 
nişanlanmak istiyorsunuz demi§ 
ve saldırmasını çekerek beş ye
rinden yaralamıştır. 

Hasköy, Ka.smıp~ııda: Turan, Şeh· 

zadebaşrnda: Hamdi, ~hremininde: 

Nazım, Karagümrilkte: Suat, Fener
de: Emilyadie, Samatyada: Rıdvan, 
Aksarayda: Ethem Pertev, Em!nö
nUnde: Salih Necati, KUçUkpazarda: 

Kasımpaşada Uzunyolda otu· 
ran Ahmet oilu Hürmet &0kakta 
üzerine fenalık gelerek düşmii§ 
ve hastahaneye kaldınhrken oto
mobilde ölmüş.tür. Yapelan mua
yene neticesinde Hürmetin kalb 
sektesinden öldüğü anlaşılarak 
gömülmesine izin verilm~ti.r. 

Biletçiyi Döv :ıü 
Aksarayda Sineklibakkal so· 

kağında 1... numaralı evde otu
ran Sermet, bilet parası yüzün· 
den çıkan kavga neticesinde 2668 
numaralı tramvay hik'-çisi Şabanı 
fena halıde dövmüş, tııamvayın 

bir c.amını da kın:nıştır. 

Garsonlar Arasında 
Taksim Belediye gazinosunda 

garson Osman Atak bir para me· 
selesinden çıkan kavga neticesin
de ayni yer<le çalışan Ali Erolu 
maşa ile başından )"8ralamıştır. 

utomobilden Kaçarken 
Arapcamide oturan 1 O yaşla· 

rında Ahmet isminde bir çocuk 
Şişhane yokuşunda kendi~~e 
doğru gelmekte olan 2294 nu· 
maralı otomobilden kaçmak is· 
terken dü~erek başından yeralan
mıştır. 

Kömürden Zehirlendiler 
Y enimahalledc Dere sokağın· 

da 3 numaralı evde oturan Zeh
ra Armağan ile oğlu Nuri man

8 Program, 8,63 Ajans haberleri, 
8,18 Hafif mllzlk (Pl.), 8,4.5 Ev ka
dını - Yemek Hstesl. 

12,30 Program, 12,33 Tür~ pW<· 
ltlr 12,50 Ajans haberleri, 13,00 Tttrk 
çe plAklar devamı, 13,20 Klll"Jtlk 
mnzık (Pl.). 

18 Program, l8,03 Cazbant (Pl.), gözün yerinde karanlık bir oyuk 
18,30 Konuşma, 18,45 Çtttçin:in ...ti, eörülüyordu. Hakiım ihtar etti: 
19 Kemanla. devriMem, 1'9,.30 Ajamı 

haberleri, 19,45 Fasıl ~i lD,15 

Radyo r.azetesi 20,45 Kanfllk prog -

ram - Radyo !tüme heyeti. 21,30 Ko

nuşma, 21,45 Radyo salon orkeetra-
81, 22,30 Ajans haberla-1, 22,46 Rad

yo salon orkestrası programının de
vamı, 23 Dans müziği (Pl.) 38,26 

Yarınki program ve kapanış. 

Yeni Neşriyat: 

Namık Kemalin 
Romanları 

Büyük vatan :f&lt1 Namık Kemalin 
doğum yUz yılı vceileaile Baha Dtir
der'in hazırladığı ve Çıtır kitabevi
nin neşretmı, olduğu bu kitapta. 
CEZMİ ve İNTİBAH romanlarınm 
vahıslan, muhavereleri tahlil ve teıp
bihlcrl gösterilmiş ve kttabrn ~-

- Gözünü yerine koy bayan .• 
demek kör sendin) 

Şahitler dinlendi. Hakim Ha
nifenin Kezibana hakaret ettiği
ni sabit gördü. Kendisine üç gün 
hapis cezuı verdi. 

Vazifeyi İhmal 
Davası 

Eaki emlak müdürü Münir va
zifesini ihmal ettiği iddia oluna· 
rak aeliye ikinci ceza mahkeme· 
sine verilmi§ti, Dün durupnaeına 
devam edil<li. Suçlu kendi.eifti 
müdafaa ederken: 

- Ben bu müdürlükten 5 ec• 
ne evvel ayrıldım. Orada on bin-
lerce evrak vardır. Benim be~ 

sene evvel bıraktığım dosyalar 
hala tetkik edilmemiıtir. Çünkü 
bu dosyala.re 11ra gelmemi9tir. 
Bu husu.eun müdürlükten sorul· 

na kısaca tanzimat romanında ka - masını isterim, dedi. 
rakter ve vasıflan llfwe edilm1'tlr. Duruıma, doeyanın tetkiki için 

talik edildi. 

F muiye haatahaneye h.Jıdml
mış, Faruk da Sultanahmet sulh 
birinci ceza hakimi tarafından 
tevkif edilmiştir. 

Yorgi, Alemdarda: Ali Rıza, Kumka
pıda: SUreyya, Beşikta.şta: Vidln, 
Ortaköyde: Ortaköy, Arnavutköyde: 
Miltıyadi, Bebekte: Merkez, Kadr -
köyde: Yeni Moda ve Merkez, Üs -
kUdarda: Selimiye, Bnyttkadada: 
Halk, Heybelladada: Halk, Sanyer
de: Osman eczaneleri. 

B&f, Dif, 1'nle, Grip, Bomatmma 
Nevn.iji, ~ınkhk •e Ba&lia Ağn.larıaam 9-W K.eı

lut>tftda rüode 3 kate ~. TAnlıU.RtNDEN SAKINMIZ 
HER YERDE PULLU KUiULARt ISRARt..A lıSın'tlai 

Devlet Denizyolları ilanları 
KARADENİZ POSTASI 

24/12/940 Karadeniz yolu salı postası yapılmıyacaktır. 26/12/940 
perşembe günU saat 12 de kalkacak Ege vapuru gidiş ve dönüfte Salı 

postası iskelelerine de uğrıyacaktır. (12093) 
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galda yaktıkları kömürden ze- • 
hirlcnınişlerdir. 

Her ik~ de baygın bir halde ~ 
ha1tahaneyc kaldınlarak tedavi I 
altına alınmışlardır. 

ŞEHİB TİYATROSU 

TEPEBAŞINDA 

URAM KISMI 
Bu akşam saat 20,38 da 

APTAi, 

* Geçenlerde Köprü üstünde 
k.an!ının yeni koca!lı Hakkıyı ka
malıyarak öldüren Kazımın du
ruşma•ına dün birinci ağır ceza 
mahkemesinde deve.m edildi. 

Yüksek Mühendis Mektebi Sabnalma 
Komisyonundan : 

370 elbise diktirilecektır. Muhammen bedeli llS, ilk teminatı 417 lira
dır. Kapalı zarf usullle yapılacak olan bu eksiltme 9/1/!Hl saat ll,80 
dadır. Fazla ma!Cmat içtn mektebe müracaat. (12080) 

Seblbl ve Neıp-iyat MüdUrtl: AHMET EMİN' YAJ..MAN 
Baıulcbtı Yer: VATAN MATBAASI 

1 Direksiyona tekrar ben geçtim. ' ikide bir açıldıkça, dıf&rıdan ge· ı yordu. Nihayet uzaklapn ayak' zaman zarfın<la kapının yavaı· Gözleri büyümü~ rengi aarar• 
Evvelce gitmiş olduğum bir kü· lecek birisi bizi herhangi bir şe- ı seslerini duydum. 1 ça vurulduğunu farketmemiotim. mıgtı. 
çük otele doğru ilerliyorduk. Her kilde tehdit edecek gibi geliyor- Bir sigara daha yakarak bekli- İkinci bir darbe beni olduğum - Bana bir sigara verir nıi· 
taraf sakin idi. Küçük kasabanın du. . yordum. cHiç olmazsa bir çey- ' yerden havalara kadar sıçrattı. siniz~ dedi. Sonra alçak aesle de· 
denize doğru giden bir yolunu Yemekten kalkıp salona geç- rek vakit geçsin de öyle gidip Odama birisi geliyordu. Bir kö· vam etti: cFazla bekliyeınediın· 
takip ediyorduk. Otele vardığı· tik. Orada da insanlar vardı. Kö- Fransın kapısını vurayım> diyor· oeye büzüldüm. Gözlerimi pence- Sizden ayrılalı sanki seneler ıcç• 

Zabıta ve Aşk Romanı mız zaman otel aahibinin değiş- tü ve lezzetsiz bir kahve içtikten dum. Onunla mutlaka ciddi su- reye dikmi§tim. Oradan at~amak miş gibi geldi. Artık burada ra· 
mİ§ olduiunu sevinçle gördüm. sonra artık yapacak ~ de kalm.a- rette konu?mamız lazımdı. Her ve kaçmak mümkün değildı. '!'a: hatça konuşabiliriz. değil mih 

• . Bu yenisi beni tanımıyordu. Oto- dı. Kartı karıııya oturmuıı, bu- geçen dakıka bana asırlar kadar pacak bir gey yoktu. Kendımı B w kk I I w tek r• 
Yazan: Martın Porlobe - Çevıren: Rezzan A. E. Yalman 
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mob.ili garaja koyduktan aonra birimize bakıyorduk. Aramızda- uzun geliyor<lu. Yatağımın kena- herhalde müdafaa etmem lazım- da' ebn 1 sogut anSaıkı~ım~. _ r~ye 
1 d · ·· b J · b "• b ki' d B' d M .. .. d d v n u muı um. ın gorunmı _ il _ bitifik iki oda kira ad.le.. Sek.iz e ki sukutun ya ancı ara gayrıta ıı rına oturup e ıyor um. ır çey· ı. asanın ustun e uran agır 1 çal b ' t l 

f d k B. k d h · · ' --' k k d w· ilk b d '-'k b k b'Jl• ·· ah" · kal d 1 ışan ır avır aı so raya otur u . ırer a e şa• goninmesUK1en or uyor um. regın eş aıu ası ana o a- ı ur sur ıyı ya a ım, gc e- K ) d " 
- Haydi şimdi af dilemekle Sonra otele gitmeden evvel hi- raptan sonra İ§tihamız geldi. Ne- Birdenbire F rans yavaş sesle: dar uzun göründü ki artık sah- nin kafasına fırlatacaktım. Kapı - onuf& ım. ıye cevaP 

vakit geçirmiyelim. Ben de siz· rer bavul da satın almalıyız. fi.a bir akgam yemeği Y.ed.ik. Ye- - Sizinle konuşmam lazım, rım tükendi, canamdan bıktım. yavaşça açıldı. Aralığında Frans verdim. Hem de bu işi kon~oıY• 
den uya~ırdığım için af diler· Karanlıkta güldüğünü hiaset- mek odasında bizden batka bir dedi. Götürüp kendimi denize atma· göründü. Gelenin Frans olabile- ta baştan başlamalıyız. Sizdetı 
sem bu 1'arşılaldı merasimle saba- üm: Alman seyyah vardı. 1 Ben ise ona §Öyle cevap ver· nın en basit hal çaresi olduğunu ceğini nasıl olup da düşünmemiş- soraCAk birkaç feY var, Frant. 
hı buluruz. Ne yapacağımızı ka- - Çok yaman a.darnaınız. Her Adamcağız biraaını içmek ve aun: ' dü9ünüyordum. Böyle çılgınca 
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tim. Gen; kız ayakk•blarını c;ı- bana lutfen cevap verir miainix? 
rarlaıtırrnak lazım.. feye de bir çare buluyorsunuz. yemeğini yemekle mctguldü, bi- 1 - Haydi lcardeıim. Gidip ya· bir maceraya nasıl sürüklenmif- karmıg olduğu için ayal ecai du- K .. 1 .1 b balcı-

- Ne mi yapacağız? Dedi. Lönnovta varmıştık. He. ze bakmıyordu bile.. fakat biz talım. Yarın sabah erkenden yo· tim~ Fransa yardım etmek ve yulmuyordu. Old11ium kötede ~~amau ftal'OZ ~rı e. &tul :.-~-
- Evet, evvela geceyi geçire• men bir dülokana giderek birer ihtiyaten belki eöyledijderimizi la çıkacağız. ayni zamanda da adliyenin ve büzülmüş, elimde 9Ürahi ona ba- yo~ ır tara n a aıgaraamı ..-

cek rahat ve sakin bir yer bulma. küçük bavul ile iç~ b.ir gece dinler diye suya sabuna dokun- Genç kız, ne demek istediği- polisin elinden kurtulmak imkan- ka kaldım. Herhalde halimde yo u: 
lıyız. . için lazım olabilecek basit e~ya mıyan havai ıeylerden bahsedi- mi anlaı:nıştı. Odalarımıza çekil- sızdı. Nasıl olsa yakalanacak tık. korkunç bir aptallık vardı ki genç - Sorunuz.. söyliyeyim .• • 

- Otele gitmek güç olacak. aldık. Son çaldığımız otomobilin yorduk. Arasıra yüksek sesle dik. F rans otelci kadınla konu· Onun fikirlerine kulak vermeme· kız hayretle bana haka kaldı ve: Bu sözleri duyunca büsbütiİ" 
qyamız yok, bavulumuz yok. sahipleri herhalde daha işin far- Fransa ckardeıim• diye hıtap ~uyordu. Bitişik odadan seslerini li idim. Her geyi açıkça polise - Bu da ne deımck? diye kendime geldim: 

- Lörmovt'da herhalde mü- kına varmamış olacaklardı ki ya· ediyordum. duyuyordum. Kadın fazla misa- itiraf etmek ve masum olduğu- sordu. _ Pek ala, dedim. Evvela bu 
nasip bir otel olacak. Oraya nından gcçtiğıntiz polis bize baş Biran evvel sofradan kalkmak foperverdi. Bir 'eye ihtiyacımız muz anlaıılıncaya kadar hapiste Bir sü,.ahiye, bir ona baktım. Mariot kimdir? Bana onun hak· 
gideriz. Tabii yine iki karde§ çevirip de bakmadı bile... ı ve bat bata kalıp konuşmak ieti-

1 

olup olmadığını tekrar tekrar so- kabmak, en güzel bir §ekildi. 1 Bir şeyler mırıldanır gibi oldum. 
1 
kmda ne biliyorsanız anlatınız. 

imifiz gibi hare.ket etmek lbım. f Kend:mi biraz toplamıftım.. yorduk. Yemek oduının kapısı ruyor, bir türlü ayrılmak iatemi-1 Bütün bunları diişündüğünı 1 Onun hali de pek parlak dcğildi. ı (.'1kua ,,.,. ) 


