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Büyük Millet Meclisinde 
-------------------------------------------

Kendilerini 
Aldatanların 
Akıbetleri Milli Korunma Kanunu 
Biz de Umumi Harpte 
böyle bir yol tuttuk ve 
günün birinde acı neti-

cesini gördük. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
Tadilatı Görüşüldü 

B aşka bir münaaebetle ho
camın bir nasihatini anlat-

tınİtım. İtalyanların haline pek 
\lyduğu için tekrar edeyim: Uzun 
leneler oluyor, Kolumbia Üniver
ıitesinde tahsilimizi henüz bitir
ıni,ıik. Bir zümre halinde sosyo
loji profeaörü Giddingae gittik. 
Dedik ki: 

l 
-Bize öyle bir nasihat veri

iliz ki bütün ömrümüzce i§imize 
:t_,asın. 

Profesörümüz bize şu yokla ce· 
•ap verdi: 

- Eğer iyi bir maksat için 
batkaaını aldatmak mutlaka la-

HITLER 
Noeli Askerler 
Arasında Gecirdi 

' 
Alman Ve lngilizler 
Dün Hava Akını 

}' apm adılar 

tımgelirse aldatınız. Fakat kendi 
kendinizi hiçbir zaman, hiç bir 
&ebeple aldatmayınız. 

Arnavutlakta aon harp aabaaı ve Yunan ta.zyiJa altuıa siren 
A vlon:ramn mevkii ni cöaterir harita 

Noel Gecesi 
Şelllz Geçti 

Son zamanlarda İtalyanlann 
halini gördükçe kendi kendime 
töyle düşünüyorum: 

- Hocalarından iyi nasihat 
•lmamışlar. Kendi kendilerini 
lece gündüz aldatmakla ....kit 
leçiriyorlar. 

{Kuryera della Sera) gazeteai
tıin 7 ilkkanun sayısında, bir ltal
>'an harp muhabirinin cepheden 
Yazdığı bir telgraf var. Muhabir 
IÖyle diyor: clngilizlere miktar
ca da, aakerinıizin vasıf ve techi
latı bakımınca da üstünüz. Hele 
maneviyat tarafı yamandır. Nihai 
lafer pek yakındır.~ 

BARDİYA 
Bombardıman 

Ediliyor 
lngilizler Çok Mühim 

Takviye Kuvvetleri 
Aldılar 

İtalyanlar, Y eralh 
Siperlerinde Muka· 

vemet Ediyorlar 

Bu sözlerin yazıldığından iki 
trün sonra, İngilizler, İtalyanların 
\lçte bir miktarında bir kuvvetle 
taarruza geçmişler ve kendi taar
ruz kuvvetlerinden aşkın miktar-
da eair almıolardır. Kahire, 25 (AA.) - Trab-

luaıarp cepbeai hakkında ıelen 
Ayni gazetenin 1 2 ilkkanun aa• yeni habetler pyaııı m.-ıınuni.yet-

nsında cHakikatb batlıklı bir tir. Dün bütün sün ve bütün ge
>'aı:ıda Trablus hezimeti elden ce son derece fiddetli bir topçu 
rccıdiği kadar tevil ediliyor, mahi- düellosundan sonra bu sabah 
Yetinin pek mevzii olduğu, zaten mahsur bulunan Bardia etrafında 
halyanlar gibi tecrübeli bir mil- İngiliz ağır toplarının gök gürül· 
letin harpte iyi ve fena günlerin tüsünü andıran bombaraımanı 
birbirini takip edebileceğini ipti- ifitilmekte idi. 
dadan bildiği, aeıl itin son ve 
tııhai zaferde olduğu yazılıyor. Cepheden alınan haberlere gö. 

İtalyan gazeteleri zaten baıtan re, İngilizler çok mühim takviye 
__ ..ı kıtaatı getirmekte ve ltalyan ileri 

'tağı zafer haberlerile doluuur. . ihk• I ·ı · k t 
A h b l · ıat am arını saran ı erı uvve -
"'rnavutluk ve Trabluıı a er erı, I . · f ı· · · "dd ti d. 
tYunanlıların ve lngilizlerin ağır 1 erıknınd' 

1
aa 1Y

1
. et1ını Işı de en ır1 -.. · "b" 1 h 1 1 e me te ır er. ta yan ar a yer a -

-.ayı.atı> gı ı ser ev a ar a neşr - d . h 1 
d ·ı· B k b"l b" h tın a muhkem hır surette azır a-

ı ıyor. una mu a ı ır ava ki b - · 1 
" d · ·· d · ·t L ~r dı arı eton sıgınak ve sıper er-
e enız musa emesıne aı °' d "dd ı· b. k ·· t 

L d" b .. ··k ti l b·ı · e fi et ı ır mu avemet gos er. 
rıava ıs, uyu manşe ere ır n- ı k _..ı· 1 D.. .. •ı_ 
· f b · f d · ·· t T r me tıı:uır er, uşman gun geçhK· 

l~iını 11 za )r . ılte lgos erıt 1Y?h · 1 çe kesafeti artan İngiliz topçusu-
Y~~. gazet~ e~·ı,ı .. da yab~ın ~~ı - nun aleti altında bulunmaktadır. 

le gorulmemış o çu e ır muca-
deieye girmiş bulunduğunu da İngiliz Kuvvetleri Dövütmeaini ve 
avunma makamında söylüyorlar. Kazanmaauu Bildiklerini 
Bu gazetelere bakılırsa İtalyanlar İapat Ettiler 
bugün 40,697 kilometre murab- Stokholm, 25 (A.A.) 
baı arazi dahilinde dövüıüyorlar- Dagbladet gazetesinin aakeri mu
truı, denizdeki mücadele hatları habiri, harp vaziyetini gözden ge· 
da yedi bin kilometrelik bir uzun- çirmekte ve şöyle demektedir: 
luk gösteriyormuş... cİngiliz kuvvetleri, muvaffakı-

Avlonyaya 
Tazyik 
Başladı 

Askeri Büyük 
Ehemmiyeti Haiz 
Yerler işgal Edildi 

Kara Gömlekli 
Taburlar Büyük 
Zayiat Verdiler 

Berlin, 25 (A.A.) - ALman 
askeri kuvvetleri başkumandanı 
Hitler. geçen sene okluğu gibi. 
bu sene de Noeli garp cephesin
deki askerleri uasında ıreçirmit
tir. 

Alman Tebliği 
Bertin, 25 (A.A.) - Alman 

orduları başkumandanlığının teb
liği: Alman hava kuvvetleri, 2"4 
kanunuevvel günü ve 24/25 ka
nunuevvel gecesi hiçbir hücum 
yapmamışlardır. Dü,man da, Al
man arazisine hücum etmemiştir. 
(ıısilizler de Almanya Üzerine 

Akın Y apmaddar 
Londra, 25 (AA.) - Reuter 
(DC\'IUOI: Sa. 8, Sil. 6 da) + + 

Atina. 25 (A.A.) - Yunan
lılar, henüz İtalyanların elinde 

1 
bulunan iki Arnavut lİpıaaından 
biri olan Avlonya üzerine yeni 
tazyik hareketleri yapmıılardır. 1 

Atinada hükfunet namına söz 1 
aöylemiye mezun bir zat, bu gece 
yaptığı beyanatta, İtalyanların ı.- ,._ 
Himara'nın ,imali garbi istikame
tinde rical etmekte okluklannı 
ilÖykmiştir. Hi~ra111n fimali 
prkisinde, A vlonyadan 40 kilo· 
metre kadar mesafedeki ileri ha
reketlerine devam eden Yunanlı· 
lar yeni mevziler işgal etmişler· 
dir. Daha içerde sevkulceyı ba
kımından büyük ehemmiyeti haiz 
bir nokta, Premetinin fimal ve 
şark cahetleFinde harekatta bulu
nan Yunanlıların eline d~§
tür. 

Himara Muharebesinde Bir 
İtalyan F arkaaa lmba Edildi 
Atina, 25 (A.A.) - Hudut-

tan gelen haberlere göre, Hima-
ranın zaptından evvel vukuage
len ve üç gün süren muharebe 
eanasında ltalyanların Sienna fır
kası fena halde hırpalanmııtır. 

Himara hücumunda üç İtalyan 
kara gömlekli taburu büyük zayi
ata uğramııtır. Yunanlılar çok 
miktarda harp malzemesi alımıı-

--(1.Hı'ıanu: ~ 3, su. ı de)=-

General D.tz 

SUBİYI 

Fevkalade 
Komiseri 
Geldi 

Dün sabah Romanya tarikile teh· 
rlmhıe Fransanın Suri~ fevkalAde 
komiseri general Dentz gelm~tir. 

Kendi.sini vapurda kar,ılıyan bir ar
kada.tımıza general: 

c:- Suriyeye gitmek üzere mem -
leketini7.den geçmekleyim. Vapurda 

(~·anu: Sa. 1, Sü. 6 dal =-
Hakikati görmek ve söylemek yetsizliklerle, intizarla geçen bir 

~reti bakımından İngilizlerle seneden sonra, dövüımeyi ve ka
ltatyanlar, birbirlerine tamamile (~aını: ısa. 3, ~ıi. 1 de) + 
tıt iki kutup teıkil ediyorlar. İn- ========================================= 
rcilizlerin tuttuğu yol, en acı haki-
kati bile gizlemiyerek ona göre 
halktan fedakarlık ve mukavemet 
İetemektir. Bu usul sayesinde hal
kın emniyeti kazanılır ve itbirliği 
lemin ed:lir. ltalyada olduğu öl
çüde kendi kendini aldatan mem
leketler, günün birinde uykudan 
\ıyanınca en acı hakikatlerle bir

C. H. Partisi Vilô.get 
Kongresi Açıldı 

denbire karıılaşabilirler. 
Geçn akıam, B. Vinston Çör

çil, Garibaldilerin ltalyuına kar• 
tı ha.kiki bir sevgi ve hayranlık 
duyan bir adamın his ve liaanile 
ltalyanları gaflet uykusundan 
llYandırmıya çalıımıttır. Pek ta• 
bii olarak bek.lenebileceii gibi, 
tcımi hal yanın verdiği cevap: 
«Yanm hakikatlerle bizi aldata

idare Heyeti Reisi Yapılan işleri Anlattı. Kongre 
Reisi ve Katiplikleri için Seçim Yapıldı. 

Atatiirk'ün Aziz Hatırası Hürmetle Anıldı ve 
Biiyilklerimize Tazim Telgrafları Çekildi 

mazsınız ve ltalyan milletile Du- Cümhuriyet Halk Partisi Vila
t;csinin arasına girmezsiniz> yo- yet kongresi, dün aaat 10, 15 de 
11•nda olmuıtur. Parti merkezinde idare heyeti rei-

cKendi kendini aldatmak> ille- si Rept Mimaroğlunun kısa bir 
linin devası yoktur. Biz bunu ken- nutkile açılmış ve reis bu nutkun· 
di tecrübemizle biliyoruz. Umu- da delegeleri selamlayarak iflirak
tni harpte Filistin cephesi bozul· !erinden dolayı teşekkür etmiftir. 
ıiuğu zaman o devrin hükumet Bundan sunra ruznameye göre, 
trkanı gazetecileri Babıiliye ça· ı kongre birinci ve ildnci reieHkle· 
iırarak: cHiçbir zaman blı it.Gar rile katiplikler intihabına geçil
ltuvvetli olmadık. Şarktan y.ni miş. riyasete Refik Ahmet Seven
:ttni insan membaları akıp ırele- ı gil. ikinci reNıliğe Sular idaresi 
tektir> denıişlerdi1 Bu sözler ,öy- müdürü Ziya Erdeıı., kitiplikle
lcndikten iki gün 90nra t.am çe;-

1

1 re de Baro reisi avukat Mekki 
~Üntü başgösterdi. Hikmet Gelenbekle avukat Atıf 

cKendi kendini aldatma> usul. Ödül seçilmişlerdir. 
lcrinin b:r milleti vardıracağı ikı-ı Refik Ahmet Sevengil riyasete 
bet, hiçbir yerde, hiçbir zaman gelerek arkada,larına söaterilen 
~"d"n buk11 tfrrlii "'"mllZ. (Dev1&-: lM. .'I. Sü. fi t.e) X 

lt'J!"'I .. 

&.,an.n R..-t lıılimuoila nutlıunu olcuAftP 

J Başvekil Beyanatta Bulunarak Dedi ki: 

"Tatbik Sahasında Gördüğümüz Noksanları, 
Müşkülleri Ve Boşlukları Doldurmıya Çalıştık ,, 

.Ankara, 25 (A.A.) - B. M. M. 
bugün Refet Canıtezin ba.'1kanlığın· 

cia toplanmış ve ruznamesinde bulu· 
nan konuna kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 

kanun IAyihaııını müstaceliyet karari 
le müzakere ve kabul eylem~tir. 

Bu kanunun müzakeresi esn t •• ıda 

ileri sürülmüş olan bazı mtitalbl-ı.ro 
cevaben Ticaret Vekili Mümtaz Ök
men izahat vermiştir: 

TJCaret Vekilinin lzabab 
Muhterem arkadaşlar, 
Bu kanunla icra vekilleri heyetine 

tevdi ettiğiniz salAhiyetlerln, kanu
nun istihdaf ettiği gayeyi istihsal 
makııadlle kunıla<:ak müesseselere 
kabili devir olmadığı hakkında muh
terem Refik İncenin irae ettikleri mi 
saJden endi9C ettim ve bu mevzu ü
zerinde izahat arzına mecburiyet his 
settim. 

1cra VekHleri 1teyeti bu kanunla, baıvekil Dr. Refik Saydun 

iktisap ettiği salAhlyetleri ne toptan böyle bir dU~e asla mevzuu bahso
ve ne de münferiden herhangi bir lamaz. Meseli\ icar bedellerinin 939 
müesseseye devredecek değildir. Ve senesi icar bedelini tecavüz edfılnlye-

• 

ceği hakkındaki 30 uncu maddeRln 
nerelerde tatbik olunacağını icra 'c· 
killerı heyeti tayin ve ilAn eder. Bu 
tayin ve ılAn saJAhiyetinın herhangi 
bir müesseseye veya belediyelere dev 
ri mevzuu bahsolamaz. Yıne bu ka· 
nunla hlik6met halkın \'e milli mil· 
dafaanın muhtaç olduğu muayyen 
maddelere muayyen fiyatlarla el koy 
mak salAhiyetini hai7.dir. Böyle bir 
sal!hlyetln icra vekilleri heyetince 
herhangi btr müesseseye devri mev
zuu bahsolamaz. Ancak mevzu, ar -

kadaşımın, devri caiz olmıyan salA
hiyeUere misal olarak zikrettiği gıda 
ve eşya fiyatlarının tesblt edilmesi 
keyfiyetine irr.ikal edince Mc:Usen\:ı 

mahiyeti değişir. Bu mevzuda hükQ· 
met yani icra vekilleri heyeti ihtl· 
kı\rla mücadele kıuıtlle bOtün mem
lekette gıda veya diğer ihtiyaç ma.d· 
melıerinin fiJ'61larının tesbitine ka
rar verir. Arıcak bu fi)rat tesbitl ı,ı. 
ni bizzat kendisinin yapmasına im -
kln yoktur. Binbir tör!U nevileri ar- j 

(Deıvamt: Sa. •• 86i. 4 te) x x . 

Zirai istihsal Birkaç Misli 
Daha Arttırılacak 

Amerikadan Yeniden 
Ziraat Makineleri 

3 Milyon Liralık 

Getirtilecek 

Bu Ydıa da Bereket Ylb oıacatı Ta ... ,. NtHyor 
Ankara, 25 (Hveuai muhabiri. 

mizden telefonla) - Geçen sc- • 
Re Amerikadan getirtwen ziraat 
makinel•inden ıt.ı.an büyük 
ranchmanı gözönünde tutaR. Zira
at Vekil eti bir rapor lıazırlanwş 
'Ye Başvekalete gönckr.miştir. 

V ~t bu raporuDda yaht.z 
alınan neticeyi tebarüz ettirmek
le kıMmamıı ve bir de C8babt 11Hı
c.ibe zikrederek yeniden üç mil
yon liralık. ziraat maki.nesi getir· 
tilmeai lizumw.na işaret etmiştir. 

Vekalet bu makineleri önümüz. 
deki ekim ve biçim yılı içiode 
getirtmek iatemektedir. Getirti
lecek olan bu ziraat makinekrile 
yurttaki zirai istihsalin birkaç 
misli arttKılrnası kabil olacaktır. 
Bu fazla İ9tihaal sayesinde mem
lekete lazım olan her türlü itbalat 
C§Yasını mübadele auretile getirt-

Kral 6ıncı 
Jorj'un 
Mesajı 

Kral, Daha Mes~ut 
Noel Geceleri Te

mennisinde Bulundu 
LoA<lra, 2:s CA.A.) - Kral 6 ncı 

Jarj, Noel rntınaseltetile radyoda. 
but1ln Brltanya İmparatorluğu ahali· 
sine hitaben 9u mesajı oktunllftur: 

cSulh günlerinde, Noel bayramı 

genç, ihtiyar, hepimizi yuvalarımızda 
toplıyan ve bu bayramı huzur ve 
saadet içinde yaşatan bir andır. Bu 
bayram, her 114!yin UstUnde olarak 
çocukların bayramıdır. Eminim ki, 

1 hepimiz, nerelerde bulunurlarsa bu· 
lunsunlar, bugünün bUttın çocuklan· 

1 mıza me!lut bir gün olmasını temin 

1 

için elimizden gelen her şeyi yapa· 
cağız. BugUn ordularda, eğer gelmı· 
ye cesaret edebilirse, mUhacime mu-

• kavemet edebilmek için bekliyen ve· 
ya karanlık denizlerde nöbet tutan 
ve yahut Libya çöllerinde mağlQp 

dlişmanı kovalıyan bir çokları, bu 

an<\a kendi yuvalarındı:n uzakta bu
lunuyorlar. 

co-amı: Sa. s. sn. 6 &e> § 1 

mek mümkün olacağı gibi ambar.' 
lımmızdak.i yiyecek stokunu da 
arttırmalı: kabil oiacaktır. Öiren
diğiınize söre Ziraat V ckiletinin 
bu talebi V ekilkr Heyetince ter-
Wç edikceğinden h.zırlanmaltta 
ol.R kar-Hname yakında Vekiller 
Hcyet.iDe ~ektir. 

Diicr tarMtaın Ziraat Vekile
tine nwılwtclif ~etlerden gelenı 
malitnala göle, zerİyat veziyetf 
ınemıuı•iyet verici bir haldedir. 
Vili.yedeF.tn izıwni istihsal yap
malı: üzer~ alnmH§ olan tedbirlei 
aayesinde bu yıl mahsulün kalıt~ 
~ik i,.t ve bol olacağı anlaşıl
MAktadır. Vilayetler her on beı 
günde bir maheul vaz~etini bir 
raporla Ziılıaat Vekaletine bikli· 
receklerdir. 
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2 ----------------------VATAN ------------------------"'--------- 26.12-940 

--YA?AHı l'\.SAMI TEZi,S ---"-
Şehirve Memleket Haberleri 

insan Kellesinden Meyva Veren 
Ağacın Lafı Bile Dehşet Veriyordu 

Ticaret Odası 
Mecf:s intihabı -11-

.. Yapıldı 
O zaman ağamızın güzel başı mek teklıfıne karşı hala kar~ı koy- ı .. 

ibret taşında yer alıp, gürbüz vü- mıya çalışan Hızırı iknaa çabalı- Dun ~kı;ıam saat l~ te baflıyan se-
cudü Ce katır kuyruklarına bağla- yor ve: çimle tıcaret odası mecliı:ıı intihabı 

nar~lc sokaklarda sürünecek!.. _ Ağam 1 Etmeydanı kahve- nihayete ermiştir. 
dedı. 1 • h k··ıh J . d Evvelce 3e<;ilen ikinci mUntehipler, 

.. erı, amam u an arı şım en ti t 
~u k~nl_ı_ S&.lıne genç kızın goz- geru bize melce olamaz. Bugün car me11leklere gör<" tanzim kılın· 

lerının On\Jndc .safha ~.af~a ca~- olmazsa yarın tilki deliğinde na- mı.ş 1941-194'4 intıhap devresi nam -
la. n~ı~ olacak kı, her turlu tedblr 1 sıl ele geçip postu yüzülürse, bizi zet azaları seçmişlerdir. 

iht t t k 30 ki~iden mürekkep olarak seçi-" e ı~a ı ~nu ara : de bir köşede sıkıştırıp ahret se-
- Sus! !>usf dıye haykırdı. ferine çıkarırlar. Bizi yakalıyama- len odıı mecli!l'.i O..zaları şunlardır: 
Bu feryat Hız:ın da, genç_ k.ızın yınca Hünkarı da bir yosma bu- Mlthat Nemli. Şerafettin Alemdar. 

b b k d Ziya Kılıç. Sabri Tüten, Rasin1 Ak-
~ -~sını, an~1,".1 v~ . a_r eşı_nı ;e lup avutmıya koyulurlar. Ortalık 

b ı 1 1 1 d 1 
tnr, Murat Furtun, Nuri Kozikoğlu, u l.ın yaruna.aKt erı ı gı en ırmış- yeniden sus, pus olur. Biz de 

ı O k 1 k k Su'lt Karaosn1an, HUseyin HUsnU Ar ,, • yantua o.şan ara or unç tekrar ortaya çıkarız diyor. 
hır rüyanın teıirir.den hala kendi- ı lh . d ' san, Vehbi Bilimer, Sait Akıncı, Ha-

' l b · k h tıyar a: san Rıza Temelli, Ahmet Bican, ~fer 
nı J>ı..'.Jr aran1 .. ı.mş ır uy u ma -
muru durumile dalgın dalgın ba-1 .- Evlat, sf!'n bizim her şeyden 
kıyor ve sonra hepsinin şaşkınlı- az.ız_ olan ocağımızı, evladı ayali
ğını bü bütün arttıran bir hare- ~ızın namusunu, adır:nızı sanımızı 
k('t!e ihtiyar ha.basının kollarının bılmeden canını tehlikeye koyup 
arasına atılaJ'a.k hıçkıra hıçkıra kurtardın. _Görüyorsun ki biricik 
ağlıyor ve: evladım U•.ıhi bu minnettarlığa 

- Kurtar baba! Onu kurtar ı karşı koyup ıeni düşman şerrin
On:ı kıyac.alf lar. istemiyorum. den saklamak kaygusuna düşmüş
Ben ölüriim, ben onsuz yaşıya-j t~r .. :1-rtık bu __ ricamızı ~eddetr:ne
mam. Onun yaşamasını isterim. Y1P uç, beş gun hanemızde mısa· 

Diye yal,rararak yaşlı adamı fir kalın, diye ısrar ediyordu. 
da, hepsini de hayretlere düşü- Fakat Hızır: 
rüyordu. - Biz her ba§ı darda olan in· 

Bu yanda Veli ununu eleyip !'anın yardımına koşmayı kendi.
eieği.ni duvara asarak yoğurduğu mize iş edinmişizdir. Bunun için 
han\Urun mayasının bile ge~miye de karşılık beklemek &detimiz de~ 
ba!}ladıiını gÖIÜrken, Hızırın da ğildir. Gördünüz ki bu akşam da· 
bu oynanan oyunu seyre daldığı-, hi ayni şekilde darda kalanların 
nı gören Dttrsı.ın, bir gölge gibi imdadına ko,tuk. 

kez Bankası, Ziraat BankasI, 111 Ban 
ka~ı. D. Dentzyolları U. MUdürlUğü. 
Ş.irketi Hayriye, D. Demiryolları iş

Tetme!öi U. ~tUdürlU~U. Antalya U
mumi Nakliyat Şti. NurkaJem şirke
ti, Şark Dert Şti. Halil Sezer, Bursa 
Dokumacılık Şti., Kendir Sanayii 
Şti. Sümer Bank fabrikaları, SUmi?r 
Bank deri ve kundura sanayii mU -

~ses~ı:ıi, Mehmet Cemil Torfllli Ka· 
ramUrsel Şti. 

Orıı İdare 
Komutanı 

Örfi idare komutanı Korgene· 
ral Ali Rıza Artungal dün saat 
1 7 de Belediyeye gelerek Vali ve 

Belediye reisi Dr. Liıtfi Kırdarla 
•Üzülüp_.ı:eri?eki kalabalığın ya-, Küçüğün gösterdiği ilgi kalbi-
nına segırtmış Hızırın duyamıya· · d 1 tt B ··k•f k 
cağı bir sesle.: ~ız. e yer u u. u mu 8 atı en. bir saat süren uzun bir görüşme 

_ Yarın alessabah Atmeyda- dımıze a,ırı bir üstünlükte bulduk. yapmı,tır. 
runda büyük çınarın en yüksek Hem benim sizin yanınızda giz- ----<>-----
dalına Hız..ırın. onun sağında ve lendiğim sezinlenirse korkarım 
solundaki dallara ben kulunuzla 
Veli daini'zin. ve daha alttaki 
dallara da siz ağalarımın, çelebi
lerimin ve g.ıyrihimin kellei biid· 
rakleri sıralaruacak hey ki§ilerl 

Diye zorlu bir hıtabe İradına 
koyulmuş bulunuyordu. 

ki esmayı üstünüze sıçratmıya se· 
hep olurum. Benim yüzümden 
yüreciğinize tasa düştüğünü iste-
mem. 

Diye cevap verdi ve sonra eli· 
ni göğsüne koyup makamı ihti
ramda eğilerek: 

Klçllı: Mektepl:lırta 
Aılı:erlerlmlze Bediyeıl 

Beyoğlu 48 inci ilk mektep ta· 
}ebeleri, askerlerimiz için Kızıla

ya 28 çift yün çorap hediye et· 

mişlerdir. Beyoğlundaki diğer 

mekteplerde de talebe te,kilatı Dursunun tasvir ettiği insan 
keJleıinden mcyva veren ağaç, 
dinliyenlerin bir çoğunda havf 
ve deh,et uyandırmış ve içlerin
den bir kısnır ·elini boğazına gö
türerek ba~ının tenine yapış.ık olup 
olmadığını muayeneye bile koyul
mu~tu. Fakat bostancılara dal kı
lıç hücum edenlerin içinde yaman 
kişiler de vardı ve adetleri çok 
olmamakla beraber bu gozunu 
mcrtekten sakınmıyan Üç, beş ba-
bayiğit Dorsunwı nutkunu istih

- Ho§ça kalın! diyerek 
döndü. 

geri askerlerimize eşya toplamakta-

fafla dinlediler. 

(Arkuı var) 

Pamuk ipliği 

Darlığı Karşılamak 
Üzere Tedbirler 

Alınıyor 

dırlar. 

Bir Ev ÇökUl 
Arnavutköyde 40 numaralı ve 

Aspasya adında bir kadına ait es· 

ki ve ahtap ev iıni olarak çök-

müştür. Evde kirr.se bulunmadı-

ğından insanca zayiat olmamı~tır. 
O•----

Belediyede: 
Elektrik UcreUf'rl - Elektrik ida.· 

Basın Birliğinin Selim 
Sarper' e Çay Ziya/ eti 

Gazetelerin 
Dünkü Çayda 

ihtilafı Sayfa 
Arkadaşca 

Münakaşası da 
Münakaşa Edildi. 

Basın Birliğinin İstanbul mın
takası reisi Hakkı Tank Us tara· 
fından dün Beyoğlunda Birlik bi. 
nasında Matbuat Umum Müdürü 
Selim Sarper ,erefine bir ziyafet 
verilmıştir. 

İstanbul Vali ve Belediye Rei
si Dr Liıtfi Kırdar, Emniyet di
rektörü Muzaffer Akalın, Matbu
at Umum Müdürlüğü Muamelat 
şefi Server lskit ve lstanbul Mat
buat bürosu şefi Suat Penik ve 
bütün gazeteciler bu toplantıda 
bulunmu,lardır. 

İki kısım gazeteler arasında bir 
&ayfa ihtilafı vardır ki bazı gaze
telerin sütunlarına da aksetmiştir. 
Bir kısmı şimdiki genİ§Çe hacmin 
olduğu gibi devamını istiyor ve 
piyasaya bolca kağıt geldiği için 
eski tahdidin devamına sebep 
kalmadığını ve gazetelerin fiyat 
değişmemek fartile halka daha 
geniş kıtada bir gazete, daha mü
tenevvi münderecat vermekten 
meneclilemiyeceğini ileri sürüyor. 
Diğer bir kısım gazeteler, gelen 
kağıdın kafi miktarda olmadığını 
iddia ederek eski dört sayfa şek
line dönülmesini istiyor. 

İşte bu münakata dünkü çay-

Dünkü çayda Matbuat Umum Müdürü razetecilerle birlikte 

da da tazelenmif, fakat münaka- 'kadaoımız Nizameddin Nazilin 
şa samimi ve arkadaşça mahiye- evve'.ki ak;am bir barda başına 
tini hiç kaybetmemittir. iki taraf ufak bir hadise gelmesi olmuştur. 

Nizameddin Nazifin meziyeti ve 
da fikrini ileri sürdü-kten sonra, 

misafirleri daha fazla sıkmamak 
kusuru tabiatinin biraz fazla ateş-
li olmasıdır. Bu yüzden kıymetli 

için bahsin kapanmasında ittifak arkadaş?mızın batına vakit vakit 
edilmiş ve aile toplantısı gleç ufak tefek hadiseler gelir. Öyle 
vakte kadar Ahenk ve neşe için
de devam etmiştir. 

Bunu bozan yegi.ne ıebep, ar-

ümit ederiz ki meıelenin bir an• 
la,mamazlıktan ibaret olduğu ne
ticede anlaşılacaktır. 

Ete Narh Konulacak Kazanç Vergileri 
Et Fiyatlarını lndirmiyen 

19 Kasap Cezalandırıldı 
Belediye iktısat ıniidürlilğü r nlt ~ıkapı 9 numaralı ka'lD.P Mustafa, E-

Defterdarlık Müşkül
leri Önlemek İçin 

Tedb:rler A.-dı 
Geçenlerde gazetelerde intişar et· 

hayvanlarda kilo başına 6-7 ku"ı.ı-ıhık mlnönU Tahmlr. ca.ddest 9 numara - miş olan Defterdarlık tebliğinde ka
dUşUklüğUn et llyatlarında yapacağı da Beidr, 21 numa:-acl~ Ard~ ]\.tar- zanç vergisi son taksitlerinin bu ay 
asgari 12 kuru!'.'luk fark üzerinde ka- di!<. ~1 numarada ~!. 'Y'a"1r. 
sapları tefti~ etmektedir. Fatih ~'lacar K<!rdeşlll!'r caddeeinde içinde ödenmesi lA.zımgeleceği husu-

24 birincikAnun tarihinde belediye 79 numarah Kem~ı Taşçı. 77 Gani 
1 

sunda mUkelleflerin nazarı dikkati 
müfettiş ve mUrakıplerinin şehrin 

1 
Zengıner, 71 Mustafa Ü'nlilata, 59 celbedilmitir. 

muhtelif semtlerinde yaptıkları tef- Derviş Aksoy, Aksaray caddesi nu· Aldığımız malOmat& nazaran mu. 
tlşte perakende et fiyatları üzerinde mara 38 Mustafa Tabak, numara 31 kelleflerden bazılarının borçlarını 
tereffUden evvel kaydedilen fiyatla· Süleyman Akta9, Beyazıt Ordu cad- vermek üzere ~ubelerine müracaat et 
ra göre J 2 kuruşluk bir dtlşUk!Uk o- dest 59 numarada Süleyman Akta,, 

,.1 Bal k mekte oldukları görillmUş, ise de ba-lup olmadığı tetkik edilmiş ve fiyat- 39 da Ahmet Şen, Beyo6 u ı pa-
ları lndirmiyen kasaplar hakkmda zart 33 numarada Luka Papazoğlu, zılarrnın da ayın sonunu bekledikle
zabıt tutularak haklarında kanunı 35 numarada tsak Saranda, Kadıköy ri anla.şıılmış ve ay sonunda bu yüz. 

İçlerinden biri dudaklarını süs
lc:::yip etli ve canlı yanaklarına 
kadar uzanan palabıyığını par. 
maklarile burarak: 

Son gUnlerdP, btıha."-sa balıkçılarr

mı.za lA.zım olan pamuk ipliği piya

sada azalmış ,·aziyette ıdJ. At yaır 
mak lstiyen balıkçılarımız bunlan 
mUşkWAtla ve yüksek fiyatla teda
rik ediyorlardı. 

le Yapılmı•tır Güneşli bahçe sokak Boğos ReiSyan, den vukua gelecek izdihama m•n·ı 0 • 
resl kilovat ücretleri Uzertnde de tet muame 7 • "' 

ırehmet Tekiman. 

- Hoş söyleısin ağa. Yalnız 
görelim bizlere ne tedbir diye· 

1 ceksin, bir onu öğrenelim. Ondan 
geru tedbirde k~ur eylememek 
bizr. düıer. diye homurdandı. 

Hemen oracıkta sarayın önün· 
. de geçen vakayı hiçbirinin görme. 

Mıntaka Ticaret MUdürlüğU bu '\'& 

ziyeti nazarı dikkate alarak bugün 
mUdUrlyet binasında bir toplantı 
yapmıya karar vermiştir. 
Toplantıya bütün iplikçiler ve ba

Bu kasaplar şunlardır: kikler yapmaktadır. Her abonenin Haber aldığmnza. göre et fiyalla-
yakmıya mecbur olduğu miktarın Eminönü Bahkpazarında Yani A· rını sabit tutmak ve lüzumsuz teref-
fazlaıa.,tınlarak bunu aşan miktar tanaş, Beyazıt Ordu cadclesl 45 nu- fillere mahal bırakmamak üzere ete 
üzerinde kilovat ücretlerinde tenzilA.t marada Ahmet, EmlnönU Tahmis so narh konulması ihtimali kuvvetlıdtr. 

kak 6 numarada Rıza Sezer, Gedik- Bu hususta yapılan tetkikler hayli 
dUşünülmekledir. paşa Çarşıkapı Kadri ŞengUler, Çar- ilerlemiştir. 

lunma.Jt ve mUkelletlerin maruz ka. .. 
lacağı mUşkUlltı önlemek Uzere 
Defterdarlık tara!mdan bu hususta 
da şubelere tebliğat icra edilmiftir. 
Şimdiden esaslı tedbirler alınması ve 
mükelleflerin vaziyetten haberdar e-

lıkçıJar çağırılacak ve lhtiya.c; tesblt 

~~~i~ ~~:;my:t:ı~~=r!~e:~~;~ncı:: . edildikten sonra pamuk lplifi hakkın 
da da bir karar verilecektir. 

Soruyorlar? Tramvay Ocretleri Elektrik Tesisatına 
10 Milyon Lira 
Sarf edilecek 

dilerek borçlarını ay sonuna bırak -

madan vermelerinin temini ~tenll -
ml,ıtr. 

hızla koparılıp, derisi yüzülse da. 
hi söy!iycceği sözün: 

- Görmedim, bilmem 1 
den ibaret kalacağı takarrür 

etti. Hele Hızırın ismini hiçbir 
fert ömründe işitmemiş olacaktı. 

, \' e ~yet içlerinden biri yakalanır~ 
sa, diğerleri ellerinden geleni ard

' larına koymıyacaklardı. 
Dursun aklınca rüzgar gelecek 

delikleri böylece tıkadıktan son
ra kafile dağılarak her bi.reri baı-

1 ka başka istikametlerde birer so
' kağa daldılar ve iğri büğrü yolla
rm karanlıklarında kaybolup git
tiler. 

Göçmenlerin Getir
dikleri Kağıtlar 

Okuyucularunı:ı:dan blr harp 
me.ltllU soruyor ve diyor kl f 

Blrka.ç gün e""''el Fatth tarafı
na yolum dü'ttti· Sar~hanebaşın
da itfaiyeye sapan ıokak ba.şmda 
fırının tistündekt odanın pen<.'ere
Jertne perde yerine (Mübarek bay
rakıtnızın) konulmu' olduğunu 

hayret \.'e teıessllrle gördüm. Bu 
bir saygısızlık değil mldJr- Yar 
ve ağyara karşı buna cesaret ede-
ne ne l5lm verlllr? Bayrağımıza 
hürmet etmlyene ben söz bulamr· 

Göçmenlerin eıyuı ile beraber 
getirdikleri kağıtların bazı açık· 
gözler tarafından ucuz fiyatla ka .. 
patrldığını yazmıftık. Memnuni
yetle haber aldığımıza göre, Ti
caret Vekaleti müfettişlik bürosu 
bu iıe vazıyet ederek tahkikata 
baılamı' ve gümrükte de bu hu
susta tetkil:ler yapılmı§tır. Dün 
tahkikat ikmal edilmiştir. Netice- yonım. A<aba mahalle halkı bu 
de hangi göçmenlerin kağıt getir- frrından ekmek alırken bu sa.ygı-

1 
sızhğı görmüyor1ar mı! 

dikleri gümrüğe veri en beyanna-

5 ve 7 Kuruş 
Elektrik, Tramvay, Tünel U-

mum müdürlüğü tramvay ücret· 

leri üzerindeki tetkiklerini ikmal 
ederek verilen karar tasdik için 
Nafıa Vekaletine gönderilmiştir. 

Ücretler hakkındaki yeni ka
rara göre, kıtalar kaldırılarak tek 

ücret kabul edilmiştir. Birinci 
mevkilerde vergiler dahil olmak 

üzere seyahat ister bir kıta olsun 
isterse bütün kıtalar imtidat etsin 

1 d 1 1 G · ·ı A1:i.kadarlıtrın nazarı dlklttt.tlni 
me er en an aşı mıştır. etırı en u''crel yedi kuru•, ikinci mevkiler-
bu gibi malların ucuz fiyatla kapa- <'elbeder misiniz!.. " 

Elektrik idaresi ~ehJr cereyanını 

daha muntazam bir fekle sokmak 
için yenl teslsat yapmaktadır. 

Bir Kayık Battı 
iki Babkçz Boğuldu 

Eskiden şehrin elektrik cereyanı Dün sabah Kalamı§ açıkların ... 
on bin voltluk bir merkezden veril- da iki balıkçının boğulmasile ne· 

ticelenen bir deniz faciası olmuş
mekte idi. Halbuki bu yeni tesisat- tur. 
la. merkez 3!5 bin voltluk olacak ve Kadıköycle oturan lsmai! On
bu merkez on biner voltluk Uç mer· der, Hasan Varıcı ve Mihal Niko· 

lidov isminde üç balıkçı dün sa· kez va.sıtaslle fehir cereyanı vertıe-
bah balık avına çıkmıya karar 

cektlr. vermişler ve Kalamış koyunda 
Bu tesisata. on milyon lira sarte bulunmakta olan kayığa binerek 

denize açılmı•lardır. 

Ortada Veli, kızının niyazları 
üzerine zaten mal ve menal ve 

. namusu ayalini kurtarmı' olan gen 
1 ce minnettarlık beslemekte olan 
• ihtiyarın kendi evlerinde gizlen-

tılmaması için lazımgelen tedbir- \.., ____________ ,..lr de de beş kuruf olarak kabul 

ler ahnmı~tır. edilmiştir . 

dilecektir. Şimdiki halde 3-4 milyon 'S 

Sahilden 5 00 metre kadar açıl
dıkları sırado. balıkçılar kayığın 

-~~~~~--..,. ...... ~-~-..... .,.....,..,.,...~~ ... ..,..,.. ... ..,. ... ..,. ... ---. ......... ,.....,...,..,...,. ... .._.._.._!!'!!...,-"-""",...~-'!!!!"""""""""""""""""""""""""""""",...~-~"'-... ,."'"'"'-""'"""""'""""...,.~ su almakta olduğunu görmüşler. 

lıra sarfedilmiş:tir. 
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lsmihaslar 
Anarşisi 

Yazan: UÇ YILDIZ 
- Yabancı ismi hasları een· 

ce asıllarındaki iml&larile rni 
yazmalı, yoksa kendi telaffuzu· 
muza göre mi} 

- Bunun senceıi bencesi olur 
mu) Edep ve erkinı neyse ona 
ııöre ... Latin harfile yazan bil· 
tün milletler ne yapıyorlarsa ÖY• 
le .. Amerikayı yeniden ketfe çı· 
kacak değiliz ya. 

- Başka milletler nasıl yazı· 
yorlar ••• 

- Asıllarındaki imlalarilc ... 
Biraz mürekkep yalamış kimse· 
!erin bunda katiyen tereddütle
ri yaktur. 

- O halde bu anarıi? 
- O pratik ııüçlüklerden il•· 

ri gelme bir anarşidir, geçecek· 
ti. 

- Ne gibi pratik güçlükler? 
- Latin harfile yazan mille!· 

lerin hepsinin imlası etimolojik· 
tir. Bir biz müıtesnayız ... F one~ 
tik imlası olan yalnız bizimkidir? 

- Yalnız biz mi? O halde 
Amerikayı ke,fetmif gitmi§iz. 

- Evet yazının kolay öğre'" 
tilmesi gibi bir mülahazayla 
maalesef böyle oldu, Yazısı eti· 
molojik olan milletin çocuğtı 
her kelimenin nasıl yazıldığını 
ayrı ayrı bellemiye mecburdur· 
Bizde Fizik kelimesini ilk iıiten 
çocuk veya büyük onu bir çırpı· 
da çıkarır. Fa·kat mesela Fran· 
11z çocuğu bu kelimeyi teşkil 
ed«!n harfleri öğrenmek z:arure· 
tindedir: f değil ph, i değil y, z 
heyeti umumiyesi phyıique. Ha 
ı, k değil que ve kelimenin heye· 
ti umumiyesi physique, Biz terbi· 
yemiz iktizası ,ekil bellemiy• 
alıımamışızdır. Hafızamız mü· 
maresesizdir, Türkçede Ahmet 
kelimesinin imllsı üzerinde bir 
saniye durmamış insan PCtain 
kelimesinin ıeklini kolay zihnin• 
de tutamaz. Muharrirsiniz diye~ 
!im. Yazdığınız makalede bi'. 
kaç lngiliz, Fransız, Alman isrıı 1 

geçecek. Bu isimlerin imzaları 
zihninizde hazır değil; olanlar' 
dan da şüphe ediyorsunuz. Ne· 
reden tahkik edeceksiniz? cAI· 
!ahtan Halifax'ı evvelsi gün 
Amerika sefiri yaptılar. Dünkii 
gazeteleri bir karıştıralım. F ak•l 
onlardan da acaba hangisi bu 
ismi aslına uygun yazdı? Sonr~ 
acaba mürettiphanede x harf• 
var mı?> Pratik güçlükler dedi· 
ğim bu. Fakat mesele bunun!• 
da bitmiyor. Metaksas dan bah
sedeceksiniz. Fakat Metaksa' 
aslında !atin harflerile yazılma· 
mıştır. Şu halde bu kelimeyi 
Fransız yahut da Almanların 
yazdıiı gibi mi yazacaksınız? 
Olmaz. hittiğiniz gibi mi yaz•· 
caksınız? O da olmadı. Faraz~ 
!atin harfi kullanan Fransızlann 
elence için bir transcription cet: 
velleri var. Metaksas kelimesin1 

teşkil eden Elen harflerinin la· 
tin alfabesindeki hangi harfle
rin karşılığı olduğu bu cetvelde 
tesbit edilmiştir. Rus isimletİ. 
Çin isimleri için de ayni şey. Biz~ 
de böyle bir transcription cetve. 

linin denemesi bile yapıldığını 

bile bilmiyorum, 
- Şu halde biz bu işi bece

remiyeceğiz? 

- Öyle şey olur mu~ Ma· 
demki herkes böyle yapıyor· 

Çala çala biz de elbette benze

teceğiz. Fakat ne zaman? Her 
halde ne kadar çırpınsak bu 

anarşiyi epeyce bir zaman sine· 
ye çekmek zaruret:ndeyiz, 

Abone Ocretl 
Saffeti gözi.inden düşürmek l(ln gayp 

ret sarfetmekte idJ. 

nuz! .. 
- Estağflrullah : .. Fa.kat şu ka. • 

yalar resim lı;ln daha. gttze1dt ... 

saniye sonra Utllntln de hayallerlnJ Bu vaziyette yollarına devam 
tesblt etmlt bulunuyordu. 1 edemiyeceklerini anlamıılar ve 

- Bir poz daha çekebilir mlytz geri dönmek için küreklere sarıl
Saffet Bey! .• Mesela. "u papatyala- mışlardır. Bütün gayretlerine rağ~ 
rın a.rasmda... 1 men ancak yüz metre kadar Her

Türkiye dalılllnde: 

Bir müddet hl9 konuşmadan yilrll· 
dUJer. Kayalar arasından sıyrılarak 

geçiyorlar, ulak hendekleri ııçrrya

rak athyorla.rdı. 
NUıayet Saffet durdu. Etrafına ba-

kınarak: 

- 11 -

- Burası nasıl! .. Diye sordu. 
Piraye on1uz silkti. Nesrin: 
- Evet! Diye ta•dlk etti. Çok p-

Nesrin, işte Plrayenln bu 
kendine geldi. 

ıözüyle var... zel ! .. 

Saffet ayakt.a duruyor, Rana Ha
nım yemek takunlarıru sepetlere yer 
le~,tırlyor, Murat Bey arka&ını bir 

a~aca do.yamı' uyku mayahyordu. 
Genç kız etrafına bakındıktan son-

ra hayretle ~ordu: 
- Saklanbaç mı 

Ktm kim? .. 
o~·nıyacağız ! .. 

Ghrtiltülü bir kahkaha koptu. Pi
ra~;e ona yaklaşarak kolundan tut-
tu: 

lfo.ydl kalk! .. Saklanbaç oynı
yurak kadar (OCuk de.tlliz.. Fakat 
u kBrjlkl ka.yc.lara \'ıkıp re8lın ~e

kecek kadar cesaret ve kuvvetimiz 

Saffet elindeki ntaklneyi salhyor, Genç adam derhal maJdneyi ha • 
gözlerUe ona «Haydi, gel!» işareti zırlanuya koyulmuştu. Piraye blra:ı 

yapıyordu. geride duruyor, Çağlıyanta.ra doğru 

RAna Harunt söze karıştı: uzanıp giden sarp bayırı kul} bakışı 
- Sakın pek u:ıakJara gitmeyin.. seyrediyordu. 

Zaten ak,am yakın ... Bir saate ka -
dar dorunellyl'lo. .. 

Ona ba.,ıarile ta&dik: lll}&retl ,-er
dikten 50nra böğürtlenlerin ara~ına 

dalarak gözden kayboldular. 
Nesrin Pirayeyi yanlarında bir 

röı.cU tf"Irtkkl ettiği için sıkılıyordu. 
'Bu güzel ~·erlerde Saffetle ba' başa. 
kalntak ne kadar büyl\k bir saadet 
LlaeaJ.ı:tı. Fakat PJrayeye ,·erdlfl sö
zü babrhyarak his !yatını yenmek, 

Nesrin ona döndü: 
- Neye öyle ayrı duruyorsun!, 

Gel ı,u kayanın üzerine oturahnı ... 
Saffet yarun bir ?;esle: 
- Hayır şu tarafa gelin, dedi. Ar~ 

kamızda Çağhyanlar da bulunsun ... 
Piraye itiraz etmek istedi: 
- Beyhude zahmet! .. O kadar u

zaJdo.rı makinenizin objektifi t.ehbit 
etmez! .. 

- Bana ders mi ,·ermek iıtJyoreu-

- Gördünüz mü siz de bilemedi .. 
nlz •.. Güne, guruba yakın! .. KontrlU
mlyer resim ı;ıkarmayı bir acemiye 
tavsiye ediniz ... 

Plra.;ye dudak büktü, hakaret dolu 
bir nazarla onu süzerek: 

- ller hwıusta nuıllk o1duğunuz 

mahareti fevkah\deyl fotoğra.fçtllk 

r.ıemlnde de tsbat ettiğiniz anl .. ıJı. 
yor, dedi. Evvel&. tebrik edeyim., Sa
niyeq, biraz evvel söylemiş olduğum 
lllzumsuı sözler için atnntzl dUeybn. 

Saffet ağzının içinden bir !}eyler 
mırlldandı. Fakat başını yana çe\"lr· 
dlğl için ne söylediği anl&fılamach. 

Nesrin Saffetin işaret ettiği nokta 
da duruyor, ikisine de ürkek nazar~ 
larlıll bakıyordu. Nihayet hazırlık 

bitti. Genç adam elini objektife doğ
ru uza tarak: 

- Haydi açıyorum, dedi. Piraye 
llam:m lQtfen şu yana gcttnJz ... 

6enç kız Nesrine sokuldu. Ve Saf
fetin küçük blr parmak harekettie , .• 
zıldanuya başhyan makine birkaç 

- Emredersiniz efendim ... Fakat Jiyebilmişler, içi su ile dolan ka
ev,·elB. şu yliksek kayanın UzerJne yık batmıştır. Denize dökülen 
çılup bu gllzel manzarayı baştan ba- balıkçılardan yalnız lsmail Ön
şa alayım... der yüzerek sahile çıkabilmiş, di· 

Genç adam ortadan !iç dakika ka- ğer iki arkada,ı boğulmuşlardır. 
dar kaybolnıu,tu. Döndüğü zaman, Boiulanların cesetleri henüz bu
yilzUnde garip bir tebessüm, gözle - Iunamamıştır. 
rinde müphem bir n,ıık vardı. -----o-----

- vuruyeıım, dedi; pek llZakl&f· ~ "aarı~ fte .· 
mamak şartlle... l rı • J ı 

tiçllncü poz da. papatyalar arsam 
da alınmıştı. N .. rın dönüşlln yaklat
tığmı ha.tlrlıyarak UzWüyor, ,.e UzUn 
tUsUnü gtzlemlye de mUktedlr ola . 
rnıyordu. Piraye hu ,·a.zlyetten nıü ~ 

teesıirdı. Yanlarında bir kuru kala
balık teşkil ettiğini biliyordu. Fa • 
kat içinden bir ses: «Onlan yalnız 
blrakrna!» Diyordu. Şüpbeelz. bu vtc 
danmın sesiydi. Ve o, Nesrtnln lffaU 
ne mı\ni olmazsa kendlslnJ affetmı

ye<'ektl. 

(Arkuı var) 

Hasta talebe tedavi ettiriliyor _ 
Üniversite idaresi t'aktr ve çalış _ 
kan talebelerin sıhhatlerJJe de alA -
kadar olmaktadır. Hasta olan tıp, 

hukuk, edebiyat, fen fakWtesi talebe
lerinden on beş kişi ma,.,rafları Uni
verslteden verilerek sanatoryumda 
teda.vl altına alınmışlardır. 
şubat de,·resı imtihanları - Sö

mestrlerinl bitiren üniversite tale
beleri için şubatta bir imtihan aı;ıl -
ması takarrür etmiştir. İmtihan gün
ler! fakUltelerce trsbit edllecektir. 

Senellk 6 aylık a &)lık Aylı~ 

1400 750 400 150 ıcr. 

Hart9 memleketler: 

Senelik 6 aylık 8 aylık Aylı~ 

2700 1410 800 Kr. yokt ıı 

\ l llVıM 
26 BlRlNCtıı:ANuN 1940 
PERŞEMBE 

YIL: 1940 • AY: 12 • GtiN: 361 
RUllfl : 1356 - 1 ln<tkAnun: ıs 
HİCRi: IS59 - z,LKADE : 26 
VAKiT VASATI EZANI 

GÜNEŞ: 

öCLE : 
İKİNDİ: 

AKŞAM: 

YATSI : 
ll\!SAK: 

8,25 
13,15 
15,34 
17,46 
19,25 
6.37 

2,38 
7.28 
9,48 

12,00 
1,30 

12.51 
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ChurchillinNutku 
Ve ltalya 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
1 ngiliz Baııvekili Mr. Chur• 
U chill'in, ltalyan milletine hı· 

lthen radyoda söylediği nutkun 
ltlyada nasıl karoılanacağı me
ı.lt edilen bir nokta idi. Vakıa 
~r. Churchill'in herıeyden ziya· 
de rnantığa, hakikate ve bilhaM&, 
bıianü niyete, aamimiycte jatinat 
tdcn aözleri, birazıcık olsun §U• 

'ru olan kimseler tarafından hid· 
det!e karıılanamıyacak mahiyet· 
it idi. Siyaııet dünyasının bütün 
llılntıksızlıklarına, hakikati ba· 
ttn kalın bulutlar altında aaklı
tln karanlık havasına rağmen, 
'ıikarlığı inkar edilemiyecek 
~oktaların mantığı harekete ge
tirdiği ve şuurları işlettiği çok 
Wrülmüştür. Şüphesiz ki, İngiliz 

f 

aaşvekilinin İtalyan milletine hi
lthesi, 1940 harbinin siyasi tari· 
L.n~e iz bırakacak mühim bir 
~iscdir. 

ltalyada, bu nutkun cevabı 
layıJabilecck ilk neşriyatı Roma· 

n Alman istihbarat dairesinin 
İansı { D. N. B.) yaptı. Alman 
tihbarat ajansı csalahiycttar 
talyan mehafilinin mütalaasııı> 
~ lrak bildirdiği haberde, görü· 
~Yor ki Mr. Churchiil'in nutkur cevap olarak ltalyanlar ancak. 
h~g;Jterenin onlara karşı hakiki 
ır dostluk göstermemiş olduğu
ıı ileri sürebilmekte, onu Habeş 
ltbi esnasında ltalyaya zecri 
'dbir tatbik etmiş olmakla İt• 
~rn etmektedirler. Binaenaleyh 
~!yan milletine karşı İngiltcrc
i itham edecek fazla birşey bu· 
namıyor demektir. O halde, 

llgiltcrcnin dostluğunu istiyen 
İt rnillcte ona karşı sebepsiz bir 
~rp açıldığını nasıl izah ede· 
'tklerdir? 

Hususile ki, İtalyanın Yuna· 
'iıtan seferinde ve Afrika hnr• 
ltıde mağlup olduğu ve devam 
~ildiği takdirde daha büyük fe· 
'ketlerle karşılaşacağı bugün 
la.iyan milletince meçhul olan 
Jr hakikat değildir. Nitekim. 
:•ıareşal Graziani' nin, Afrika 
~rekatında mağlubiyete uğra· 
lınasını cizah eden> raporunda 
tni bozgunluklara karşı İtalyan 
~!etinin kuvvei maneviycsin~ 
~tviycye matuf bir mahiyet te 
~orülmcktedir. Vakıa, Afrika 
'lıdularının başkumandanı bu 
0Praklarda uğranılan hezimeti, 
'Poru ile, açıkça ve samimi su· 
tttc anlatmış bulunuyor. Bu· 
lınla, ayni hezimeti daha derin 
~hepleri ve geniş izahı ile anla· 
'ttı Mr. Churchill'in nutku ara· 
lında ne fark görülebilir~ hal· 
>an milletinin, hakikati olağan 
~diselerle gördüğü bir günde, 
~Phesiz ki bu muvaffakıyetşiz
'klcri zafer gibi göstermenin im· 
~ı yoktur. 

ii~rdia BÖmbardımanı 
(Ba'ı 1 lnclde) + 1 

~ nrnayı bildiklerini ispat ettiler. 
ilteşal Grazzianinin, Bardiada· 

(j Vaziyet hakkındaki beyanatı, 
•ııyük bir nikbinlik ifade etme· 
ilıektedir. Mussolini, siyasi ve as· 
teri işlerin idaresini kontrolü al· 
~da bulundurmakla beraber 
~nları telif meselesini her zaman 
L'İledememektedir.> 1 

Namuslu o·mamn Zorluklar1 
Bir Otomobilde Bulunmuş Eşyayı Seyrüsefere 
Teslim Etmek lstiyen Şoförü Bekli yen Akıbet 

Altı Kat Merdiven Çıkmak, 
Benzin Parası Cebinden 

ifade Vermek, 
Saı·fetmek 

Namuslu bir fOfÖr diyor ki: j §Cmsiye unutan ihtiyar bayanın 
«Namuslu olmak o kadar zab. Yazan : 1 bu merdivenleri çıkmayı göze ala. 
metli ki namusu apandist gı'bi cağını tasavvur edemiyorum. Sa-
ameliyatla çıkartmak mümkün M. B. Zal 1 hipsiz eşya bir sene biriktirilecek, 
01- bu ameliyah yaptanrdun.ıt bir çuvala doldurulacak, sene so· 

M uhatabım bir taksi şoförü 1 - Oh, ne ala, cabadan elime nunda h.azine menfa~tinc satıla-
'd' G k" bu güzel eldiven veya §emsiye cak Barı hasılattan hır kısmı şo· 
ı ı. ece geç va ıt mat- förler cemiyetine verilseydi na-

h d k ıkt k B 
wl t f geçti. Kullanır veya satarım. k I k 

aka and ka ı ' eyog u ara ına 1 Namuslu adam der ki: mus ar ı teşvik edilmiş olurdu ... 
çı ıyor u . Namus derdilc malul şoförle 

Şoför bir aralık dedi ki: 1 - Başkasının malı~ı h_aberi ve baş başa verdik. Unutulmuş eşya 
- Siz gazeteciler her aeyden rızası olm.adan benı~sı.ycmcm. meselesinde namuskarlığı kolay· 

bahsediyorsunuz, yalnız mühim Yabanc.ı hır malı sahıbıne ver· !aştıracak tedbir aradık. Bulduğu. 
bir şeyi unutuyorsunuz. mektekı haz, 0 malı kullanmak- muz çare, bu işi şoförler cemiye

Derhal kulak kabarttım. Pek ~~n veya satmaktan e~~e .. cd:ce· tine bırakmak... Nitekim tram-
iyi bilirsiniz: Gazeteci ebedi bir gım menfaatten daha ustundur: vayda unutulan eşya ile de tram-
avcıdır. Her zaman her tarafta Namuslu adam, bu kanaatın vay idaresi me•gul oluyor. Cemi-

' k · · k lk u kusu · - ~ havadis, yazı mevzuu arar. Hele a sını yapmıya a arsa Y yet bunları ayak altı bir yerde 
bunlar mühim olursa aklı gider. nu kaybed,.r, rahatı bozulur, kcn· bulundurur, kırtasi muamele ol. 

Muhatabım izah etti: di kendisinden nefret eder. maz. Altıncı şube gaileden kurlu. 
- Namuslu olmanın zorlukla- Namuslu adam olmak hu kadar lur. Halk. kaybettiklerini merkezi 

rından hiç bahıetmiyorsunuz. zahmetli olmasa ne ise ... Fakat bir yerde zahmetsizce bulabilecc-
(Namuslu olmanın zorluğu>, namusun o kadar zorlukları var ğini beller ve orada arar. Namuıı

bu da güzeli Bir yazının baş ser- ki hazan röyle düşün~rü.m.: karlık böyle zahmetsiz bir hal 
levhası için adeta biçilmiş kaf- - İnsanın apa~dıstını çıkar· alınca yarı namuslu insanlar da 
tan ..• Merakla sordum: , dıkları gibi bir amelıyatla namus- sahipsiz eşyayı cemiyete teslim 

- Hangi nevi namus? Ne gibi tan kurtulmak mümkün olsa bu etmiye alışırlar ki bu gibiler şo· 
zorluk?.. · ı ameliyatı yaptıracağım. för milleti içinde zaten azdır. Bir 

_ Bakın anlatayım: Şu insan Bakınız, namuı.1un insanın başı. sene içinde sahibi çıkmazsa hası· 
denilen mahluk hem malına düş· na getirdiği belaları size anlclta· !at da cemiyete kalır. 
kündür, hem de dalgındır. Gün yım: Geçen gün otomobilde bul- Bu iş şimdi Emniyet direktör· 
gcçm(:z ki taksimde birkaç ıey duğum eldivenleri bir otele bırak· lüğüne kalıyor. Sayın direktör Mu 
unutulmasın. Şemsiye ve eldiven, tığım bir müşteriye ait sandım. zaffer Akalın, esası küçük olmak· 
en çok unutulan cşxadır. Hatır ve Taksilerin boş bir dakika bile ~e- la bC1"aber büyük bir şehrin her 
hayale gelmiyecek başka bin tür· ı çirmedikl~ri bu zaman.da ce~ım· günkü hayatı içinde yeri olan bu 
lü eşyaya da tesadüf ediliyor. den bcnzın masrafı ettım, muate· meseleyi halletmiye ve namuslu 

lıtc namus meselesi burada ri bulmak fırsatını .g~zden 5ıka~· olmanın zorluklarını bu sahada 
araya karışıyor. Otomobilde unu· dım. Otele ~adar ~~ttım. ~ua.:erı: hafifletmiye elbette kıymet vere· 
tulan eşyayı kendime mal etmiye c:Hayır, benım degıl> dedı.. cektir. 
hiçbir mani yok. Bunları kimse Haydi seyrüsefer şubesınc. •• ----~~--------
görmüyor. Sahiplerinin beni ara· Bu §Ube de altıncı kattadır. Sayı- 8 M M , . • d 
ması, bulması imkansız ... Kendi· sız basarna~ ç!kmak lazım •.• Kaç ı ı ec f sın e 
me mal etsem iyi bir gelir temin b~samak. hılmıy.?r.~m, ~~kat yarın l (Ba, .. ı ln<'ldf') X X 
etmi~ olacaiım. Mesela dün bir hır ıemsıye goturecegım, basa· zeden ihtiyaç maddelerinin her şehir 
çift yeni eldiven kaldı. Sordum, , makları ~":yarım. Namu~u? z?r· ve kasatıa için icra vckUlcri Jıeyetin
dükkanlardan on altı liraya. alına. lukla!ın.ı .1~ıce anlamanız ıçın sıze l cc ayrı ayrı fiyatlarının tesbiti mad
bilirmif. Dündenbcri elime iki de bıldırmm. deten de mümkün değildir. l3u ntbnr
şemsiye bıraktılar. Bunlardan her fşte bu basamakları çıktım. El. ll!. hUkilmet fiyatlarm tesbit! işinde 
birinin kıymeti de 8, l O liradan diveni verdim. Haydi bir zabıt Ticaret YekAl~tinl veya ona bağlı 
eksik değil... tuttular ve ifademi aldılar. Saat mUesseseleri salılhiyetıl kılab!Ur. Bu 

Ne çare ki namus denilen §Cy, k~çta unutulm~_f ... nereden nereye tatbikatta da böyledir. Muhterem ar 
insanı hem böyle bal gibi gelir- gıderken, ne turlu adammış... kadaşım, fiyat tesbiti sa!Ahiyetlnln 
den mahrum ediyor, hem de an· Bu gibi eıyaya mukabil bir devri caiz olmadığım ifade ettiği 
)atacağım zahmatlere ve zararla- makbuz verseler hiç olmazsa bun. fçindir ki, bu tavzlhı yapmaya zaru
ra katlanmıya mecbur ediyor. lan sene sonunda sayarım. cBir ret hissettim. 
Ben namusun manasını çok dü- senede !IU kadar namuskarlık et· Ba~vekilin Beyanatı 
şündüm. 1 tim> di;e kendi kendime manevi Kan~tı !Ayihasının müzakeresi e.s-

Dünyada nasıl kara gözlü, ma· bir mükafat olsun bulurum. Ha· nasında Raşvekll Dr Refik Saydam 
vi gözlü adamlar varsa namuslu yır. makbuz vermek usulden de· aşağld:ıl:I beyanatta bulunmµ,tur: 
ve namuaauz insanlar da vardır. ğildir. Zaten eşyaya sahip çıkan· Arkadaşlarım, 
Bu elde olan bir şey değildir. Na. lar da azdır. Sonra bunların da Mim Korunma Kanununun bir sene 
mussuz insan başkasının malını zahmetini düşününüz, altı kat 11 tatbikatı netlceslncf~ gördU~mUz 
otomobilinde bulunca şöyle dü· merdiven çıkacak, ifade verecek, bir tııkım boşlukları ve llAvesi ıtızını
şünür: 1 ispat edecek... Mesela bugün gelen bazı hususatı huzurunuza ge-

A'kın Perisi ... Kudretin tnclal ... San·atın Mucizesi.. Olan 
Asrımızın en bUyUk Yıldızlan 

CHARLES BOVER • CLAUDETTE COLBERT 
İlk defa tek blr filmde birleştiler 

Bu Akşam LA L E'de Göreceginiz 

DOşes Petrovna 
(Tovariç) 

Musikiden neş'e ... Şarkıdan ate, ... ~ktan iztırap ... Tarihten heye<:an ... 
alan ölmez bir şaheserdir. 
FEVKALADE tLAVE: 
Tayyare ile gelen Paramunt Jurnalda (En aon Akd.enlz muharebesi 
• Amerikanın Yıld11'1m hızı ile harbe hazırlan14ı • Ingııtereye son 
hava akını) 
Pek az kalan numaralı yerlerin lQtten evvelden kapatılma.sı rica olunur. 

tirdik. Uzun uzadıya tetkik edil il, 

ı encUmenlerden geçti. Şimdi huzuru • 
nuzdadır. Bir senedenberl, tatbik ııa-

l hasında gördUgilmUz noksanları, 

mllşkWleri ve boşlukları doldurmıya 

1 

çalıştık. Heyeti celileniz takdir bu
yurunıunuz ki, son bir sene en buh· 

• ranlı bir sene olmuştur. Harbin deva
mı, rnUtemadlyen dUnya lktiaadJ \'a-
zlyetl, her gün değişen şartları, hat
tA bir hafta evvel verdiğimiz kararla 
rm, bır hafta sonra, Adeta bir sene 
evvel verilmiş bir karara benziyecek 
kadar tahavvüller göstermesi, bizi 
bir çok mUşkUller karşısında bıraktı. 
Bittabi kanun çerçevesi dahilinde ça
lışan hükftmet, birçok mUşkUJAta uğ'
radı. Birçok noksanlar gördU. Bir 
çok tecrtiheler edindi. Bunlardan al
dığımız netayici huzunmuza getir • 
dik ve tetkiklnize arzettlk. 'ltilterede Bir Kanada Kolordusu 

Tetkil Edildi ~-m11cm-m::m• 
Telefon: 43595 MUstakll grup nılmına lmnun hak· 

kında umumt mutallı.a dermeyan e
den arkadaşım Fuat Sirmen'ln, not
larımı iyi alablldlmse, söyledikleri 
;tunlardır. Tatbikten mUtevellit neti
celer, rnUsbet olmakla beraber, tam 
değildir. lthalı\tta mU,kUIAt olmuş • 
tur. hAlA bu müşkUIAt mevcuttur. 
Halkın ihtiyaçları için k!fl stok IA· 
zımdır. Fiyat tesbit ve murakabe i,ı 
tam muvaffak olamamıştır. MUtehas 
SISlardan istifade edilmeli. Tüccarı 

ne tahzir etmeli, ne de ihtikA.ra teş· 

\'lk eder vaziyette serbest bırakmalı. 
Mürakabeyi tevsi etmeli. Koordinas
yon kUI itiyat haline gelmemiştir. 

Londra, 25 {A.A.) - Harbi· 
t nezareti, Kanada hükumctile, 
~Pılan bir anlaoma mucibince 
~iltercde bir Kanada kolordusu 

'ttltil edildiğini bildirmektedir. 
• - ..;;._._o--

Av J onya ya Tazyık 
w_(Başı 1 incide)_ 

~dır. Düaman tayyarelerinin kı- I 
'\ltra yardım teaebbüsleri akame. 
~ uğramıa ve Yunan topçusu, 
lalyan topçusunu alt ctmiatir. 

Yollar Ölülerle Dolu 
l-Iimara' dan Brosiversest dağı. 

'l giden yol. İtalyan ölülerile ve 
~t türlü harp malzemesile dolu· 
lir. İtalyanlar, çekilirken kilise
~de ikonları, vazoları kırmıılar, 

kaddes yağ fıçılarını delerek 
kaklara akıtmıalardır. Ahaliden 
Çoğunu da beraber götürmüa
dir. 

r S A R A Ysi'NEMASINDA" 
Şimdiye kadar görtllmemlş ve W..... senra ela görülmesi mUmkUn 

olmayan büttln harikalar, GüzeDlkler ve fev~llkler filmi: 

BiLLUR KÖSK 
EMSALStZ umu.ı:Bı... Mtl'KEllMEL MUstxısı... ve NEFiS 
ŞABIULAIU yeal ve blNl mevzuu De bir sinema uıUclzesl olan 

Bu FOmln Btış Rollerinde: 

IUDY GABLAND·FRANK MORGAN 

ve EKSEBlSt ct)CE OLMAK 'CZERE 9000 FtGVRAN 

ntveten: YENİ FOX JURNAL son dUnya ve harp haberleri 

Arkadaşlar milli korunma kanunu 
nun tatbikinden mUtevelllt netaylç 
mUsbet fakat hakikaten tam ve kA· 
mil değildir. Olmadığının misali de 
bugün huzurunuza getirdiğimiz bir 
takım yeni tldillerdlr. Bir defa mem
lekette yepyeni bir uzuv olarak ku • 
nılan bu cihazın işlerken göaterdlğl 

,___________ B U G 'C N Matinelerden IUbaren 

1 p E K Sinemasında 2 Film Birden 
1-- HAYDUT AŞKI 

bir takını müşküller oldu. Alışmakta 
fertler mUşkUIAt çekti. Alışmamak 

isteyenler buna karşı mU,kUIAt g!Ss· 
terdi. De\'let teşkilCı.tı, IAzrrn olduğu 
kadar mücehhez olmadığı için mu,. 
kUIAta uğradı. O teşkllAtı vücude ge 
tırmek için çalıştık \'e neticede bir 
takım ~dll~tıa huzurunuza bunu ge
tirdik . 

lııtanbuldıı ilk defa bUyUk SERGÜZEŞT !ilmi heyecanlı sahnelerle dolu harikullde film, Baş Rollerde: 

CESAR ROMERO 
2 -- 3 AHBAP ÇAVUŞLAR SİRKTE 

'l' t) R K ç E S ö z L tl ve nıetbur A R Ş A K P A L A B 1 Y 1 K Y A N ' ı n Ş A il E S E R l 

tthal!tta mUşkUltıt olmamı,tır. Bu 
'lU tavzlha ihtiyaç görmem. Hakikat 
te mü;kUl!t olmuştur. 

ÇUnkü bu nihayet ale!Ade, mevzii 
bir buhran değildir. Yahut diğer bir 
llemin buhraru değildir. B~ hemen 

[=r®D~ırı§ıf 11 iieDef©>IFil ll=U@ıi§>@ırD~ırö) 
Kral Karolun 1 Bfikreş Büyük 
Hayatı Tehlikede El . . G ld. 

Kral, Hayatını Kur- Ç lll1 lZ e l 
lardığı Adamın Emri 

İle Mevkuf 
Londra, 25 (A.A.) - Romanyanıı 

abık Londra sefiri ve hUr Romany. 
1areketi reisi şu beyanatta bulun 
nuştur: 

<Sabık Kral Karolun hııyatının 

chllkede bulunduğuna kanllm. Sa 
11k K,.ol, Berlinin tazyıkile hareke 
den İspanya Hariciye Nıızm Serrıı 
o Suner'ln cmrlle Sevilde bir otel· 

le mevkuf bulundurulmakta ve hiç 
'lir yere gidememektedir. 

«Şahsi hUrriyete indirilen bu dar 
beyi protesto ediyorum. Sonra, şum 
'ıatırlatmak isterim ki, Serrano, ha
vatını eski Krala borc;ludur. Serra • 
ıo. lı;panya dahili harbi e3nasında 

I drittcki Romanya sefaretine iltl· 
'a etmişti. Kral l{arol, Bnrselon hU· 
\Qmetınin ısrarına rağmen kendisi-
hı teslimine mtı.nl olmuştur. Eğer 

.eslim cd.lmiş olsaydı, lspımya Ha· 
rlciyc Nazırı bugün hayatta olmı

yacaktı. 

«Kral, h~rp devam ettiği mUddct-

P ~ · kno 
1

, Benzin İdhali İçin Romanya 
İie; '{ L.: 

0 Bir Anlaşma Y apddı 

Hamdullah Suphi Tannö \"er vapurdan çıkarken 

çe siyasete karışmıyncağına söz ver Bükreş büyijk elçimiz Ham· 1 ait bazı anlaşamamazlıklar yüzün-
mlş bulunuyor. Buna rağmen tspan- dullah Suphi Tanrıöver, dün Ro- den inkıtaa uğramıştı. 
yol hUkQmctl, Porteltize gitmesine manyadan şehrimize gelmiştir. Bu işi halletmek üzere Roman· 
ıJeğ-11, yerinden kımıldanmasına bile 1 Büyük elçimiz vapurda kendisini yaya gitmiş bulunan Türk Petrol 
mUsaade etmiyor ... > karşılıyan arkadaşımıza memle- Limited oirketi müdürü Sedat 

kete istirahat etmek üzere geldi- Ziya, dün Romanyadan şehrimi· 

Almanyanln Tehd'ıd'ı ğini, birkaç gün kaldıktan sonra ze gelmiştir. 
tekrar Romanyaya hareket ede- ı Sedat Ziya kendisile görüşen 

1 
, ccğini söylemiş, bu tatil devre- bir arkadaşımıza: 

Amerika llarln sinden istifade ederek Ankaraya cRomanyaya petrol işini hal-
. kadar gideceğini de ilnve etmiştir., letmek üzere gittiğini ve Roman-

ı• f • ı • • A tt d Türkiye ile Romanya arasında- yada imzalanan yeni bir anlaşma n ıa ını r ır 1 k~. t~~ari m~n~s~bata temas eden ile memleketimize. mühi~ mik-
buyuk elçı, ıkı dost memleket tarda petrol, benzın ve muştaka-

Nevyork, 25 (A.A) - Gaze. 
teler, Amerika limanlannda bu· 
lunan ve Mihver devletlerine ait 
olan gemiler hakkındaki Alman 
tchdidinı çocukça bulmaktadır· 
lar. 

Bu tehdidin ihtiva ettiği haka· 
ret, Amerikalılar tarafından bes
lenen infiali büsbütün arttırmıştır. 
Bu infiali, Nazi Almanyasının kul. 
)andığı metotlar doğurmuştur. 

Yıkılma? İtte Lugatimizde 
Olmsyan Bir kelime 

Vaşington, 25 (A.A.) - İn· 
giliz satınalma komisyonu reisi 
Purvis dün, gazetecilere şu beya· 
natta bulunmuştur: 

clngiliz ve Amerikan devlet 
adamları, hiçbir askeri tehlikeden 
endişeye mahal olmadığını söyle
mişlerdir. Yıkılmak'? .. Bu kelime 
bızim lugatimizde yoktur ... > 

c. H. P. Vilayet 
Kongresi Açıldı 

(Başı ı incide) X 
teveccühten dolay• tcşcıkkürdcn 
sonra Parti idare heyeti reisi nut
kunu söyliyerck Partinin kurulu· 
şunu, geçirdiği devreleri, yaptığı 
faali\•etleri tebarüz ettirmiştir. 
Vilayetimizin iki senelik faaliyeti 
arasında Halkevlerinin çalışma· 
larından, talebe yurtlarının tcş· 
kili He elde edilen faydalı netice· 
!erden, fakir talebelere yapılan 
yardımlardan bahsettikten aonra 
gerek kazalar ve gerek ~chir içer· 
sindeki imar faaliyetlerini de an
latmıttır. 

Bundan sonra Ebedi Şef Ata· 
türkün hatırasına hürmeten üç 
dakikalık ihtiram sükiitu yapılmış 
ve müteakıben de Parti değişmez 
Başkanı Reisicümhur İsmet lnö· 
nüne, Baıkan vekili ijaşvckil Dr. 
Refik Saydama, Genci sekretere 
tazim telgrafları çekilmiştir. 

Kral 6 mcı Jorj'un Mesajı 
( Ba'ı ı ln<'lde) § 

Yeni senenin bizi zafere ve daha 
meaut Noel gUnlerine kavuşturma
sını ve gelecek seneler herkesin aile 
ocağında yeniden toplanmasını te
m in etmesini dilerim. 
şunu unutmayınız: Harp, her -

kesi birbirinden ayırmakla beraber 
yeni bir birlik \'Ucude getirir ki, bu 
birliği do!tfudan istıyerek kabul e
dilmiş müşterek tehlikeler ve müş
terek ıstıraplardır. 

c;ok yakınimızda, cereyan eden bir 
buhran olması dolayısile hakikatten 
lthal~tta mUşkUlAt olmuştur. 

Halkın ihtiyaçları için stok mese
ıeeı. eğer elde stok mevcut değilse, 
dahilde stok olmama.smdandır. Ha
kikaten halkın ihtiyacı için ve hattll 
ordunun ihtiyacım temine kllfl ge
lebilmek için hazan mUşkUIAta uğra 
dığmnz zamanlar oldu. Bu stokları 

yapmadık. Fakat yapabilmek için siz 
den lbımgeldiği kadar salllhiyet ve 
maddi yardım rica ettik ve şimdi 

bunu veriyorsunuz. 
Fiyat tesbiti ve murakabesi, doğ

rudan doğruya Adeta devlet teşkilA· 
tına munzam blr iş olarak kabul e
dildi. İlk teşkilat bu tarzda idi. Va
zifedar olan insanlara verildi. Anl 
'ıldı ki, bu tarzda yürüyerek fıyat 
mUrakabesi yapmak imk!nı yoktur. 

arasında ticari münasebatın nor- tından getirilebileceğini, bu hu· 
mal şekilde seyrettiğini ve tefcr· susta bütün meselelerin netice· 
ruata ait bazı noktaların da gÖ· lendiğini söylemiş ve ortada do
rüşmclerle halledilmekte olduğu. lar meselesi diye evvelce mevcut 
nu bildirmiştir. olan bir pürüzün tamamen halle-

Petrol İti Halledildi dildiğini ve Romanyadan ilk va-
Türkiyenin, Romanyadan tica. sıta

0 

ile derhal petrol nakliyatına 
ri anlaşma hükümlerinden olmak başlanacağını> bildirmiştir. 
üzere getirteceği petrol, benzin Sedat Ziyanın temin ettiğine 
ve müştakatı ithali, son günlerde ı göre, art1k petrol işi tamamile 
iki memleket arasında teferruata normal bir vaziyete girmiştir. 

Memleketin Bazı Yerlerinde 
Zelzeleler Oldu 

Zelzele Erzincan, Ordu, Gümüşhane ve 
Şebin Karahisarda Hissedildi 

Erzincan, 25 (A.A.) Bu sabah saat 1 gece iki buçukta Uç saniye suren ol-
1,8!5 te ve 2,30 da burada oldukça dukça şiddetli bir yer sarsıntısı h.y. 
•lddetli kil zelzele olmuştur. Hasar sedilmlştir. Hasar yoktur. 
yoktur. 

Ordu, 25 (A.A.) - Bu sahah 2,25 
t.e burada bir zelzele vukubulmuştur. 
Hasar yoktur. 
GUmUşane, 25 (A.A.) - BugUn 

saat ikiyi 25 geçe burada beş saniye 
flddeUI iki zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. 

ş. Karahisar, 25 (A.A.) - DUn 

Suriye Fevkalade 
Komiseri Geldi 

(Başı ı lacide) =
beni karşılamıya gelen bir Türk ol
manız sıfatile çok rnUtehassiSim ve 
bir TUrk gazetecisinin elini sıktı
ğnndan dolayı çok bahtiyarım. 

Seyahatim çok güzel geçmiştir .. 
Memleketinizin esa.sen yabancısı da 
değilim. Bundan bir mUddet evvel 
TUrklyeye gelmiştim. Bu, ikinci zi
yaret tırsa tını bulduğumdan dolayı 

ne kadar memnun olduğumu tasav
vur edemezsiniz. 

Memleketinizde hiç olmazsa bir • 
kaç gün kalmayı çok arzu ederdim 
fakat Suriyede işimin başına bir an 
evvel yetişmek için ilk vasıta ile der
hal hareket edeceğim.> Demiştir. 

Hitler Noeli Askerler 
Arasmda Geçirdı 

(~ı ı incide) + + 
ajansının salahiyettar bir mahfil
den öğrendiğine göre bu gece 
lngiliz tayyareleri Almanya üze· 
rine akın yapmamı§lardır. 

Noel Gece&İ SükUnetle Geçti 
Londra, 25 {A.A.) - Dün 

gece, şafağa kadar, İngilterenin 
hiçbir yerinde dü§man hava faa· 
liyeti kaydedilmemiştir. Noel ge
cesi alarmsız geçmiştir. 

Pariste Noel Yortusu Naııl 
Kutlandı? 

Paris, 25 (A.A.) - Havas: 
Paris halkı, dün gece saat iki bu
çuğa kadar, Noel'i tesit etmiştir. 
Kahveler ve lokantalar ancak bu 
saatte kapanmıştır. Büyük cadde
ler, dondurucu bir soğuğa rağ
men gayet kalabalıktı. Her sene 
olduğu gibi bu sene de sokaklar· 
da, Noel ve yılbaşı hediyeleri sa
tan küçük barakalar kurulmuştur. 

Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

M. Sevki Yazman • • 
Şimali Afrlkada 'c Rardia et

rafında tnglll7. hazırlığının ia -
mamlandığı 'c geriden getirilen 
İngiliz ağır toı•~·usıınun müstah • 
kem me\'zl tnlıyalanna at~ açh• 
ğı haber \'crJlmektedlr. Ayni a -
jans haberi rnuka\emetın ne ka
dar devam edeceğinin ke5tlrlle • 
mlyecetfnl bildiriyor amınu, bu 
çeşit ağır topı:u ateşinin kum 
lçerfıılndo yapılnw;ı beton tesisler 
il~rlndc ~nıı:l<'ağı nılithf'i tesir 
\'C İtalyanların bu çeşit aıiır boın
hardm1anlar nltmda kalmak hu
ım11unılıı. gosterdlklerl lst('k lzllk 
gözönündc tutulursa bu muka\o
rnetln birkaç günden faı:.Ia sUre
niyeceJ;rfnl fahmln edebiliriz. 
Hele Dardladal,I ltalynnlar dün

kü hah<'rlerıle bllllirlldlğl li7.ere 
garptcn de 1nglllz motörlll bir • 
llkforlnln geni' lınrel<ctlcrlle ta
mamen muhasara f'dllml5 ,.c yar
dımdan ümit kesmişler ise bu 
muka\·emet biraz da rnaksatııı:ı 

olduğundan daha çabuk kırılabl· 

lir. Bu talulirdc tngllizler yine 
çok az zayiatla ,.e bu defa Llhya
nın AklbeUnl tamamen tayin e
den lklncl zaferlerini bliyük esir 
kafllel~rfle flÜıılemltı -0lacaklnrdrr. 

Yunan eepheslnıle ise artık na
dir İtalyan mukabil taarruıla • 
rından hiç b!Lhsedllmedlğl hal
de giin gctmlyor ki, Yunanlılar 

az 'cya ç-0k bir tcrnkkl kaJ det
meslnler. l'un:ınlılnr dün de l az.. 
dıtıınız gibi artık A,Jonyanın 

kapısına dayanmışlardır \ e u· 
:lun mendili toplarla (l\lesela sah 
mda mebzulen bulunan 15 kllo
mctl't'ye kadar atış ~·apan top • 
lnrla) burayı toı.çu ateşi altına 

aldıkları 'akit Arnanıtluk tek 
mahreçli ve tek götlü bir hale 
gelir ki, btekl gözün denizden ,.e 
ha\'adan yapılacak hücumlar ile 
körletlllı• İtalyan ordusuna 4ildii
rticü bir darbe vurmak artık im
kAn dahlline girer. 

Noel J{ecesl arada bir anlaşma 
olmamasına rağmen ne tnglllz.lcr 
ne de Alm:nlar ha\ll bueı:mları 

yapmamışlardır. 

• 
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4 ---------VATAN----------·-------------------- 26. ı2. 940 

Pasif ve Aktif Korunma Tecrübeleri 
Alarm İşareti Verilince Halk Sığınaklara 
Girecek Yangın Ekipleri Faaliyete Geçecek 

Tecrübelere Tayyareler de İştirak Edecekler 

Mahkemelerde: 

Kan Gütme Davası 
~ğır Ceza Mahkemesi Babadan Oğula 
intikal Eden Bir Davayı Sona Erdirdi. 

Şehrimizde yapılacak umumi ha- ve ftalk derhal sığınaklara kaçacak 
al• t "bel 1 ki İkinci a"'"'- ceza mahkemesı· diln erelldenberi Ali Fetlllnln k·--· al-va ve a.rm ecru eri hazır ı arı lard.ır. Gece ise alArm işareti verilin 6 u a..ı.uu ... 

ce sokaklardaki elektrikler merkez- kırk senedenberi . süren ve babadan ma.sını telkin ettiler. Annesi ninni
den söndürülecek \.'e evler derhal oğtda intikal eden bir kan gütme sinde Ali Fetlllnin intikamını söyle-

tamamlanmak üzeredir. Belediye hu· 
dulları dahil ve haricindeki bütUn ka 

zalara alArm düdükleri konmuş.tur. ma.skelenecektir. davasını son safhasına eru,tird.i. Da- di. Ölen bir Ali idt. vldüren de bir 

Şehrin muhtelif yerlerinde yan - vacı Kapalıçarşıda Bodrum hanında MueWa... . Bugün de İbrahim btr Bugün saat 14.30 da villyette da~ 
ıre mUdilrleri bir toplantı yaparak 
hazrrlıkla.rı gözden geçirecekler ve 
yarm 10 da da pasif ve aktif korun· 
ma i.ş:lerile alAkadar mütehassıs da· 
ire müdürleri ikinci bir toplantı ya· 
pac.aklardır. 

ı ' tf bir numarada elbiseci Kebanın lm- Mustafayı ve bı·r Alı·yı· öldürmek 
gın ar çıkarılarak bu yangınlar ı a· 
iye pasif korunma ekipleri tarafın· rili köyünden Ali Gedik ile oğlu l\tus istiyor. On bir sene evvel de bu nı
dan söndUrülecektir. tafa Gediktir. Mevkuf suçlu da hem !'ahim beni vuraeaktı. SilAh çekti 

24 saat sürecek bu tecrüberıin ö--
nUmUzdeki ayın dokuzundan evvel 
yapılması tahakkuk etmi~ gibidir. 

Bu 24 saat içinde muhtelif za • 
manJ&rda alA.rrn işareUeri verilecek 

Amerikaya 
Tütün 

Gönderildi 
Son gUnlerde Amerika ile tican 

mUnaısebatımız inkişaf etmektedir. 
Birkaç gündenberi Amerikay& mU • 
him miktarda tütün gönderilmekte· 
dır, DUn de yeniden 232 bin liralık 
mukabni tamamen serbest dövi.Zle 
ödenmek üzere Amerikaya tütün sev 
kcdHmi~ir 

Akdeniz yohınun yeniden emniyet 

Tayyareler de uçuııı yapacakJar, 
ışıldaklarla takip edilerek tayyare 
dAfi lopları tarafından da atış teerli
beleri yapılacaktır. 

vur.yet seferberlik mtıdUrlugll şeh
rin geçireceği bu 2{ aaatlik harp ha
lini, pa..sif ve aktif korunma ekiple-
rinin faaliyetini ftlme aldıracaktır. 

BULMACA 

, • 4 

şehrileri ve meslektaş:Iarı tbrahin Fakat benim ayni ~kilde mukabe • 
isminde bir gençtir. •lem üzerine arzusunu yapamadı. üı; 

Ali Gedik Uç ay evvel oğlunu lmrl· ~ene evvel köyde üstüme ateş a.çtı 
ye göndermiye karar vermiş, yükle Ben puıııuya girerek onun tecavttzU· 
rini hazırlamıştır. Mustafa akşam , u yendim. Ben de ayni silA.hla mu· 
kadar yorulduğu için de Beyazıtt- ıı:::abele c.ttlm. Ben tstanbula geldim. 
Ömer Efendi Iokantasma göndermi~ O da geldi yanımda dUkkAn açtı. Bir 
bıraz sonra da kendisi gitmiştir. Bu gölge gibi beni ta.kip etti ve oğlum· 
nu haber alan İbrahim de lokantay• jan ayrılacağnn gtin beni de oğlu· 
gitmiş ve bır kö~e mua işgal e 
derek bir ~şe rakı içtikten sonra ta mu da öldürmek istedi. 

hane.asını çekmiş bütün kurşunları 
nr evvela. Alinin üstüne ikinci ışa.rşc 

runkileri de oğlu Mustatanuı ~tün 
boııa.Jtmuıtır. Baba ile oğul dördL 
yerlerinden afır yaraJar almışıa· 

ancak uzun ameliyattan sonra hay 
!arı kurtarılmıştır. Ali Gedik ma.ı-, 

1 

kemede davasını şöyle izah ed1yoı·d 

- Bu tam kırk senedenberi silr 
bir kan davasmın son safhasıdır. 
sene evvel amcam Mustafa G<' 
İbrahimin ailesinden Ali Fefiliyi 
dUrmUştU . O vakit şimdi 21 yaşı" 
olan İbrahim anasının karnında t 
le değildi. Babasr, amcası ona ak. 

Müddeiumumi lbrehiıne öldürme 
ı::: astlle yaralamaktan ceza. ve.rilrne-
ini istedi. Suçlu ve avukatı müd& • 
·aaıarmı yaptılar muhakeme karar 
çin kaldı. 

Çorlada Parti Boogreıl 
Çorlu, (Vatan) - Kazamız C. H 
Kongresi Halkavi salonunda alete.· 

'ml!jtir. Yapılan intihapta idare he
t ı reislifine Ziya Güray, A.zalıkla· 
da Sabri Kişmiroğlu, SWeyınan 

en, Mustafa Uzel, All Osman Er· 
z, ff,efet Esendal ve Bedri Selvi se-

..o:ilmlşlerdir . 

kazanması ticaretimiz fizerinde yeni 
imkAnların teessüsüne medar olmak· 
ta ve ticaretimizin günden güne in· 
ki.,afını temin etmektedir. 

Soldan Sağa: 1 - Sene - Cömert- .~111111••.. 9.~ 4 harbinde~i şeker kıtlığını hatırlıyalım da, " 
lJk 2 - Hararetlenellm 3 - Musiki Bugunku Şeker F abrıkalanmızı kurduranlara minnettar olalım. 

Amerika.ya gönderilen tütilnden 
başka bu sene ihracatımız arasında 
gene mtıhim bir mevki işgal edebile 
eek oian Mısıra aevkettiği.mtz çav· 
yera peyniri gelmektedir. 

Bu şeker bolluğunda bol bol 
aJeti - Yapmacık • - lainı - Oku - HA cı I 
mamış 5 - Arnavutlukta bir şe1ı1r hEK R Şekeri Yiyelim 
6 - Fransızca bir çiçek ı.amı . Ke- A L ı• M u H 1. D D 1. N 
der 7 - .Kab&hat - iBir sene 8 -

Bunlardan ayrı olarak tsviçreye 
ınısam, Bulgaristan V1?' Yunanlstana 
balık, Romanyaya mandalina gönde. 
rilmiştir 

Bir günliik lhnı.cat yokQnu 421 
bin liradır. 

Son - !Az kayığı - Dahil 9 - D& -

marıanmızda bulunan 11ey - Keş -

fetme 10 - .Millet - .MA.likAne ıı -
İ.ğretl verilen şey - Radyo markası. 

Y'1karıdan Aşai'lya: 1 - Harap -

Suyu çok 2 - İlk harfine nokta ko-
_.._1.A nunca fart edatı olur 3 - Ge~e· 

Vergi lllaÇ-y ... ısl rin sığındığı yer - Sahilde bulunur 
Sirkecide Yeni Handa 4 nu- 4 - Az tesadüf edilen - Keder :;; -

maralı dairesinde ecnebi memle-
ketlere ihracat yapan Moreno Al- Zannet - Sığırtmaç 6 - Bir uzvu • 
grantının vergi kaçakçılığı ya~ muz • Ezllmif1 • Sonuna (N) gelince : 
tığı haber alınmı~tır. Zabıta ve· neı,eli olur 7. - Sual eda.b • Bir 
Defterdarlık tahkikata baılamı§· Fransız mtl•temleko ~ri 8 - Me,
tır. nur bir phslyet - Peynir 9 - Halk -

Piyasada: Peynir lO - Doğru dilşlbune 11 -

VllA.yet • Bahçivan Aleti. 

DIJNKIJ BULMACANIN HALLİ: 

K. 
Bahçekapı - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy • Mısır (Kahire) 

MEYVAUNUGA 

~ 
1850 SENESINDt İSv'IÇREDE l(URULAN MARVIN 
FABRİKASI 90 SENE DEN BERİ TEKAMİJL EcOEREK 
NİHAYET 1941 MODELİ ANTİ MANYETİK• 
MARVIN 3AATİNİ VARATTl 

İtlıallt eııyası geldi - İngııtere
den son gUnlerde çok miktarda itha· 
IA.t efyası getm~tir. Gelen mallar a· 
rasrnda ehemmlyeW olarak eczayı 

tıbbiye ve kimyeviye, 11\.stik, pamuk· 
ıu ve yünlü m.en.9Ucat vardır. 

Soldan Sala: 1- İçtimai - İri z- =--------------------------..J 
!Astiklerin tevziine bugiln batıla· 

'1.!lC'aktır. 

Peynir fiyatları - Beyaz 'Ve k&.!Jar 

peynirleri satış fiyatlarının maliyet 

ftya1:ıarına göre tekrar gözden geçi· 

rilerek yeni esaslar konması için be-

ledtye iktısat mUdUr!UğU tetkiklerine 

b8flamıştır. 

1 
BORSA 1 

25 BİRİ.'i'CtKA..'ffiN 194& 
KAı-lf 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre Fr. 
Drahmi 
Leva 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
lsveç Kr. 

5.z.t 
132,20 

29,7725 
0.91175 
1.6225 

12,9375 
3.175 
ıı.1rs 
31.0975 

t:SHA..'11 

Ergani 
Srvas 

ve-rAHVlLAT 

Sıva.o 

sıv ... 
Sıvas 

Erzurum 2 
Erzurum 3 
Erzurum 5 
Erzurum 6 

19,76 
19.H 
19.14 
19.H 
19.14 

Saat • Zahmet 3 - Tırit • El • -
İzan - Akraba 5 - Kaymak 6 -
Afk - Aile - Do 7 - Lelm - Resmen 
8 - Er • Adam • Ant 9 - Maden • 
E~k 10 - Sitare - Huni 11 - İnim. 

Yukarıdan "'ağıya: 1 - İstilıale

Si 2 - Caiz - Şermin 3 - Tarakki
Atl 4 - İtina - Madam 5 - Ya -
Der 6-Az • Amirane 7 -! A-Ka 
lem 8 - Herkes • Eh 9 - İmlA • 
Maşuk 10 - Re - Bedenen 11 - İt
fa - Oniki. 

(Yeni Adam) Sekizinci 
Yılına Girdi 

Fikir hayatımızdaki en bUytlk yok 
suzlukla.rdan biri fikir mecmuaları· 
mızm azlığıdır. Bunun için y&f&Mak. 
kudreti gösteren fikir mecmualarına 
karşı hU.!!lust bir alAka ve saygı duy· 
mamız pek tabiidir. 
İsmail Hakkı Ballacıoğlunun tak· 

dire IA.yık btr sebat ve vukun& ida· 
re ettig! (Yeni Adam), bu küçUk 
mecmua zUmresi içinde kendini gös· 
teren bir mecmuadır. Kendi sahasın· 
da çok faydalı bir mUnaka.,a havası 
yaratnuya muvaffak olmuştur. Yedi 
seneyi taınamlamasmı ve 213 Uncu 
sa.yısı ile sekizinci yılma basmasmı, 
basın hayatımızda bir hAdise sayar, 
arkadaşımızm n1uvaffakıyetıerinin 

devamını dileriz.. 

ayan ar çın Pek 
Sayın bayaruarmuzaan görcıüg11-

müz teveccüh ve rağbete kar.şr 

şUk.ran borcumuzu ödemek için bu 
deta A.merikadan getirttiğimiz en 
bUyUk makineler sayesinde F E • 
M t L '1 •ıkuıtmcı silindirlerle ga
yet kullan19lı, ufak mikropsuz bir 
şekilde yeni ambaIA.jlarıa piyasaya 
çıkard.ığunızı saygılarnnızla arzey· 
leriz. F E M t L bayanları birçok 
rahim rahatsızlıklarından koruyan 
ve UztlntUlU işlerden kurtaran en 
birinci Adet bezleridir. 

Her Ticar~th1nede FEMİL ve BAÖI Bulunur. 

Maliye Vekaletinden : 
- Gümüş Yüz Kuruşlukların -
Tedavülden Kaldırılması Hakkında İlan 

GUm\l!j yUz kuruşlukların yerine gilmüş bir liralıklar darp ve piya
aaya kAfi miktarda çıkarılmış olduğundan gtlmll!j yUz kuruşlUklann 

31/İkinclkll.nun/19H tarihinden sonra tedavWden kaldırilmaaı kararl8f· 
tırıımıı,tır. 

GUm\l!j yUz kuru,ıuklar l/Şubat/1941 tarihinden itibaren artık te
davW etmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarile Cümhuriyet merkez 
bankası fubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gUmUf yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarUe 

CUmhuriyet llerkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilAn olunur. 
(70025) (10216) 

SAYIN DOKTOR Ve 
ECZACILARIMIZA 

RINE u 
Tabletleri Piyasaya Çıkarıldı 

Tabletler 0.05 ( Epbedrine Chlorb.) ı havi olup kolayca iki· 
ye ve dörde bölünebilir ıekı1de hazırlanmıftır. 20 tablet tü

büniin halka sabı fiyatı 50 KllrUftur. 
Karaköy Eczanesi müatahzeral liboratuvan 

Hüsnü Anan, İstanbul 

Devlet Demiryollan ilanları 

San'atkar işçi Aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 

Eskişehir ve Srvas cer atelyelerinde çalıştırılmak üzere muhtelif 
derecelerde tesviyeci, tornacı, frezeci, kaynakçı, kazancı, boyacı, dök· 
meci, demirci, sustacı ile birinci srrut marangoza ihtiyaç vardtt. Mat· 
lOp evsafta ol&nlar imtihanda gösterecekleri liyakat derecelerine göre 
ta.vzıt edileceklerdir. Taliplerin bulunduklan mıntakala.rdaki işletme 

mtidUrlüklerine, EskJşehJr ve Srvast.a atelyeler müdürlüklerine ve An· 

karada da. cer dairesine müracaatları ilAn olunur. (8612·11783) 

* 
Muhammen bedeli (1726) Ura olan muhtelif şekil ve eb'a.tt.a. 

2540 adet kuru pil (13.1.1941) Pazartesi gilnU saat (10,30) on buçukta 
Haydarpaşa.da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksilt
me usulile satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler!.n (129) lira (45) kuruşluk muvakkat te
m.inat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lAzımdır. 

Bu t~ a.it şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 
dır. (12142) 

1 

ldet Llr::'.:'t T lra 

1 

ll 

2 

• 
8 

35 

80 

soo 

'?()()'.) 

1000 

7:1 

600 

2M 

1:141 

80 

20 

= 
= 

= 

2oot-J5e'l .----l!OCG-------

Tl!r4D,oe it B=L • para yaı.m.lda 
riktirmit olmH, •7111 ,,.,,..... teNF 

olunuııua. 

ya1- ı-a "'" .. de d .• 

&.,.ı.ıeıer: • ş.ıı.t, 2 .,,... 
ı ..,...:.., 3 lldııeitepi4 .... 

rll&leriado yapolu 1 
Knmbeıralr ve Jnvnt nrMM ... 

aplanuda - • elU ıı.... -
·····'·-&maya dalıırıU ~ 

ŞEHiR TiYATROSU TEMSILLEBt 
iSTİKLAL CADDESlNDl!l 
KOMEDi KISlll 

TElPEBAŞINDA 

DRAM KIS!lll 
BU AKŞAM 
~ saat 20,30 da 

APTAL 

BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
PAŞA HAZKETLEBI 

Dinamik Bir Güzelligs 
Malil<iyeti.ıizin 

6Sebebi 
· de 1 - 1 O cazip renk, heptı 

son Patis modası, bunları kutu~ 
nun ortasındaki delik.ten görebı· 
lirsiniz. ., 

2 - Evvelce mümkün oldugu 
zannedilmiyen daha ince ve dah.t 
hafif .•• Bu pudra cHavalandırıl· 
mış> lır. 

3 - yeni nefiı bir koku. ad~· 
ta Franoanm Midi havalisind• ' 
çiçeklerin kokusunu hissetnflş ol•• 
cakaınız. ' 

4 - Bütün 
Zira terkibinde 

.. b't kalır· gun sa ı ...... t 
cKrcma köpugu 

vardır. 

5 - Güzel cFinimat• çünk
0 

ne rüzgar ve yağmurdan, ne dt 
··re;· 

fazla terlemeden kat"iyen mu 
sir olmaz. 

6 - 1Gayet kıymetli yeni ~e 
zarif cBüyük Model> kutular. 

Bagbldl ProgrlUll 
8 Program, 8,03 Ajans haberttf1• 

8,18 Hafit müzik (Pi.), 8,4~ EV ıcs· 
dını - Konuşma. 

12,30 Program, 12,33 Fasıl htretı 
12,50 Ajans haberleri, 13,05 Fa~ul rıc· 
yeti programının devamı, 13.20 t':ı.
rışıl< program (PJ.). 

18 Program, 18,03 Radyo caı oı 
keetrası, 18,40 Radyo ince uz tıeYi 
ti, 19,15 Fantezi program 19,30 }. 
jans haberleri, 19,45 KadtnlR.r !~ 
heyeti 20,15 Radyo gazetesi, 20.' 
Kabare müziği, 21 Dinleyici ıstrkl<'.' 
ri, 21,30 Konuşma, 21,45 Radyo or~ .r; ,,., .ı. 
tra.sı, 22,30 Ajans haberleri, .,,.. 
Dana müziği (Pl.) 23,25 Kapanı!'· 

Bu Gece Nöbatçi 
Eczaneler 

Beyoğlunda: Kan:iuk ve aun<'· 
Ta.k8imde: Nihat, Şişlide: pertt'· 

rıas~ 
Galatada: Ylçopulo, Hasköyde: " 
köy, Kasımpa.şada: Turan, Beşikt~·-· 
ta: Nail Halit, Ortaköyde: OrtaJ<öl' 
Arnavutköyde: Miltiyadi, Bebekt~· 
Merkez, Sarıyerde: Asaf, Ernin1' 
nünde: 1le4ir Kemal, KUçUkpazard': 
Bensason, Alemdarda: Esat, ıcuı; J. 
kapıda: Haydar, ŞehzadebaşındS.· , 
Hakla, Şehremininde: Nazım, ~> 
gllmrUkte: Kemal, Fenerde: Vit• . 
Sa.matyada: Teofilos, Aksara.Yd•: 
Şeref, Eyüpte: Arif, Kabk6!1dt: 
BUytlk ve Yeldeğlrmenl, UskUdard' 
Ömer Kenan. BUyUkadada: şıo"1 
Rıza. Heybeliadada: Halle eczaıı~ 

f 
Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AJıJl1" 

Enıill YALMAN • Ba.sıldıfı yer: 
VATAN MATBAASI 

yor, anladınız mı~ kızın sabahtanberi beni çıldırtan tekrar kızdırmaktan çekiniyor· 1 üzerindeki parmak izlerim .. dedi, 1 - Bana her ıeyi •Öyleyi~~ 
Yatağın kenarına oturmuş bir güzel ve tabii kokusu .. gözlerimi dum: J Ben ba§ımı salladım: dedim. Her §eyi bilirsem size d~ 

düziye ceplerimi karııhnyor, •i- bir yere dikmiş, elimdeki "1gara- - Şimdi kızım, dedim. Bana - Onu bilmeden evvel de ıiz ha iyi yardım ederim buna eııı•• 
gara paketini arıyordum. Pake· dan çıkan dumana bakıyorum. bir şey daha söyhyecekıiniz. Öy- korkuyordunuz, unuttunuz mu? olunuz. ' 
tin yerde durduğunu goruyor- Fakat artık söz söylemenin zama- dle birh .ıeybahki ıimddil'.e. kadar bun· Od bıçak meaekleai nBe kdadarb~onra. , Yüzünü kapıyan ellerirıi 3 çt•· 
dum. Fakat bir ıey yapmıı olmak nı geldiğini his•ederek: an ıç setme ınız. an ortaya çı tı. en en ır tey P . . . d•! 
için mevcut olmıyan bir baıka - Asıl ben oizden af dilerim, - Bana böyle bir §CY söyliye- oaklıyorsunuz, Frano .•• Ne oldu• arınaklannı bırbınne o k• ti 
paket arıyordum. Frano, dedim. İstediğiniz zaman, mez•iniz. Size her ıeyden bahoet- ğunu bilemiyorum, fakat bir ,ey kuvvetle kilitlemiıti ki, kan ad• 

Zabıta ve Aşk Romanı 
. Frans bunu görünce yere eğil· istediğıniz şeylere gülmekten sizi tim. Her şeyi olduğu gibi, bütün 1 var, buna eminim. Niçin bana bu. çekilmiş, eller bembeyaz ollfl~r 

Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E:. Yalman di. Bir sigara alarak elime verdi. menedemem ya .. sinirleriniz bo· çıplaklığı ile anlattım. Akıini sÖY· nu söylemiyorounuz} Aramızda tu. Büyük bir asabi buhran g~il' 
_ il _ Yüzünü görmüyordum. Fakat ıe- zuk ,hem de pek hakh olarak ..• temek hem nankörlük, hem de sır kaldıkça bu muammanın >:lü- diğini anlıyordum: 

sinin ahenginden yaptığına piş- Bunu anlıyorum. İsmimi size ,im. kabalık olur. ğümünü çözmek mümkün olmı- ı J t d d. s· h · ol· 
- Affedersiniz, kendimi tu- le bir halde iken gülemezdi. man olduğunu oeziyordum. di söyliyeyim. Soyadım, Kraven, Yüzüne bakmadan devam et· yacak. ::- ~ ".' .. e '.· ".'e er şeyııazı! 

tamadım. Fakat vaziyet o kadar - Baksanıza kızım. dedim. Bu -Alınız, ille sigara burada, küçük ismim i•e Peter dir. Serse- tim: 1 Bu •Özleri gayet teoirli bir ıe• dugu gıbı .soylıye~'. Be~ .. ii~ 
gülünç ki ..• Bu kadar zamandan· halde i.'.,en gülecek cesareti ken· dedi. Hem niçin bana bir düziye rinin birisiyim. İşim gücüm yok. - Ne olursa olsun, ~ana vız kilde, tıpkı sahnede facıa oynıyan normal hır kız degıllm. KuÇ i 
beri beraber ;,birliği yaptık. Be- 1 din izde buluyorsunuz demek ... 1 af talep ettiriyorsunuz. Evvela si- Hayatımda birçok şeyler yaptım. gelir. Siz de göreceksiniz ki bu bir aktör tavrile söylemi~im. Her iken çok huysuzdum. Öyle ... b 
ni kurtarmak için nelere katlan- Fakat farkında mısınız ki çok nirlendiriyorsunuz, sonra sizden Fakat bunların araoında mühim meoeleden hiç bahsetmediniz. İşte halde tesir etmi, olacak ki başını buhranlar geçirirdim k.i adeta k•~ 
dınız cia henüz soyadımı bile bil· müşkül anlar yaşıyoruz} af istemiyc beni mecbur ediyor· ve kayda değer bir şey yoktur. sualim: Niçin üvey pederinizi öl· elleI'i arasına aldı ve ağlamıya 1 dimden geçer, kudurmuş S:' 1 
miyorsunuz. Ben de sizinkini bil· Gülmesi 3.ni bir şekilde duru- sunuz. Bunun mi.nası var mı} Otuz beş yaşındayım. Sabıka1n dürmekle başkalarını değil de si· başladı. Bir müddet hıçkırıkların.! olurdum. Bu zamanlarımda. 11 

miyorum ya .• bundan daha gü· verdi. Hemen oturduğu yerden Haydi şimdi ciddiyetle konuşma. yoktur. Fakat sakin hır hayat ya· zi itham etmelerinden korkuyor· dan başka bir şey duymuyordum. yaptığımı, ne söylediğimi bilrrıtt' 
lünç bir şey olur mu} kalkarak haşin bir sesle: ı mıza devam edelim. şamış da değilim. sunuz} Nihayet titreyen yaılı bir sesle 

1 
dim. Annem beni bir çok dok10~ 

Fransın güldüğünü görmek be- - Biliyorum, dedi. Halimiz Yanıma oturdu. Aramızda on j - Benim ismim de Frans Yan gözle bakıyordum. Bu su· dedi ki: lara baktırdı. Tedavi ettU-di. ~ 
ni memnun etmeli idi. Fakat bu asıl şimdiden sonra gülünç olacak. beş santimetre mesafe ancak var, Brandon'dur. Üvey babamın adı alim kızı, oktan fırlıyan bir yay 1 - Mazime bakarlarsa benden iki yaşıma geldiğim zaml\n bir"e 
vahim ve tehlikeli zamanlarda Hem size de ne oluyor} Canım yoktu, fakat bu on beş santimet· ise Filip Armisage'dir. gibi olduğu yerden fırlatmıştı. şüphelenir~er diye korkuyorum. sükünet buldum ve leyli mekteb, 
gülmek pek korkunç bir 9cyl Her isterse... re bana on be~ kilometre kadar Ben olduğum yerden ka'kmı§ Sonra biran içinde sükUnct bula· Ne demek istediğini anlama· gittim. Bir sene kadar bu buhr3

f1 

halde bunu sinirlerinin zaafından - Evet, ccanım isterse güle· uzak görünüyordu. Bu minevi odanın içinde dolaşıyorduın. t.n rak hiç beklemediğim uslu ve kil· mıştım. Fakat içimden gelen bir lar hiç gelmedi. Fakat günün:~ 
veya bozukluğundan yapıyordu. ,rim> diyeceksiniz. Fa.kat benim uzaklığa rağmen burnuma, keskin mühim suali sormak zauıanı gel· çücük bir sesle: rikkatle kendisine yaklaşmak velrinde yine öyle kudurdum. ) 
Yokaa aklı başında bir insan böy- de c~nım var ve gülmek istemi-I ve tallı bir koku geliyordu. Genç 1 diğini hi .. ediyordum. Fakat kı.ıı 1 - Orada bulunan bıçağım ve, onu teselli etmek istedim: (Ark.ıuı .,,,,, 

~ 
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; 

1 
1 


