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AHMET EMiN YALMAN ... 

Fiyatı: 5 Kuruş Si'f ASI SABAB GAZETESİ 

ithalat ve ihracata Almanla ıi~--iı.~." .. "'ll 

Verilecek Düzen Ro~anyaya2oo 1 ı 
Amerika ı 

Harbe Bir Adım 
Esas Prensip, istikbali ti
caret alemi için hesap ka
bul eder bir hale koymak 

Bin Asker 
Gönderiyorlar 

Daha / 
olmalıdır. 

Ytıan: Ahmet Emin YALMAN 

l==n ükUınetin elli milyon lira 
sermayeli bir ihracat ve it· 

lıalat ofisi tC§kil edeceği haberi. 
~ltasamızda durgunluk ve tercd· 
ııt uyandırmı~tır. Büyük tüccar 
Parişleri azaltmıştır. Küçük tüc

otr, yannki maliyeti bilemediği 
!çın elinde fazla mal bulundur
!Jıaktan çekinmektedir. 

1 
Bem, 26 (A.A.) - Reuter 

ajansı bildiriyor: Almanyanın 
Macaristan yolu ile Romanyaya 
mühim kuvvetler sevketmekte ol
duğuna dair Budape§teden ha· 
herler gelmiştir. Diğer taraftan 
Almanya ile Rusya arasındaki 
münasebetlerin gittikçe gerginlC§. 
mekte olduğu hakkında da ha
berler vardır ki bu iki nevi haber 
arasında alaka ve münasebet gö· 

Ya ki aşıyor 
:Radyo gazot ndcn: 
8 ikincikfmun yaklaitrkça gerek 

İngiltere. gerek Almanya Amerika
dald propttgandalarmı şiddctlendir • 
mlşlerdtr. 

1 
Rels1cümhur Roosevelt'in kongre -

ye yapacağı tektifle"den biri İngil
tereye harp vaıntalannın Ariyet ola· 
rak verilmesini temin edecek ka • 
nundur. 

Bizim rejimimiz her türlü mea- rülmektedir. Rus • Alman gergin-
e( sahiplerinin kazanmasını ve liği, Demir Muhafızların komÜ· 
~tçinmesini isteyen geniş görüılü nistler aleyhindeki hareketlerin • .._ __ 
İt rejimdir. Bununla beraber he- den ileri gelmektedir. Rusya bu 
~"bugünkü gibi fevkalade zaman· hareketleri Almanların ilham etti. j 

Çok ehcmmlyeUı olan ikinci tek· 
lif de Amerikanın münakalAt hatla
rının, elektrik tesisatının, diğer umu 
mi hizmet vMıtalannm hökfımetin 

emrine verilmesidir. 
Amerıkada şimendıfer 

,.rda; fertlerin veya meslek züm. ği mütaleasındadır. ı - ...... -
tlerinin menfaati ilk ölçümüz Bir Nevyork gazetesinin Bern l be re&mı btr Abnan mecmua
lamaz. Baılıca ölçümüz, elbette muhabiri, mühim Alman kuvvet- aında gördük ve aldık. Altında 

münakale vasıtaları, elektrik teei
satı hususi te.şckkUllerin ellnMdir. 
Bir harp halındc bunlar devletleştiri
lir. Rclslcümhur, bUtlin bu tef,!CkkUl
lerin bafı vaziyetine geçer. ltlumi menfaattir. İtte hükume- }erinin Macaristan yolile Roman· deniliyor ki: «Bu Arnavut asker

rı ithalat ve ihracat hakkındaki yaya gitmekte olduğunu yazdık· ı itti Yunanistanda bulunan Ama-
laaavvurunu da ancak bu ölçü ile tan sonra şunu ilave ediyor: ' . İ 
1 R 

·· d ·ı Al vutları kurtarmak makşadıle tal. 

Dlinya tarihinde hiçbir adam, 1914 
harbi münaBebetile ReisicUmhur Vll
sonun bu sahal:ırda ele geçirdiği ge
niş sal!hiyeti elde etmemiştir. Roo· 
seveıt, cAmerlka harbi kazanmak 
için böyle hareket etmek mecburi· 
yetindedır> dcml9tlr. Roosevelt 3 
lkln<:lktı.nunda bu ehemmiyetli teklif 
lerle kongrenin huzuruna çık caktır. 
İngiltere Roosoveltln bu işteki vazi
yetini kolayln.ştırmıya bakmaktadır. 

Çmek lazımdır. Eğer hükumetin « omanyaya gon en en • 
~\ı şekilde ortaya atılması memle- man takviye kıtalannm mevcudu yanlarla beraber döviifüyorlan 
tcte daha fazla stok girmcsını, 150 000 ile 200 000 arasında halbuki son habet-lere göre Ama. 
alkın bunları daha ucuz fiyata tah~in edilmektedir. vut çeteleri Yunanlılann tabii 
cdarik etmesini temin edecekse İyi maliun.at alan mehafilde müttefiki sıfatile büyijk ölçüde 
hıısusi ticaretin sarsılmasına ait söylendiğine göre, Balkanlarda harekete. geçe~ek Tiranaya kadar 
.:çbir düşüncenin bugün için yeri vaziyet süratle bir neticeye doğnı akın etmışlerdlJ'. 

oamaz. • gitmektedir. ARNAVUTLUKTA 
Fakat acaba hükumetin faali· Bazı mli§ahitler, Almanyanın 

önümüzdeki günlerde Yunan har. 
~Cte geçmesi fazla stok temin et· bine müdahalesini beklemekte. Kıyam Artıyor 
llıek ve bunları ucuz satmak için dir.:ıt 
tıı doğru ve en verimli yol mu· 

Amerlkada birçok gazetelerin sa
hibi bulunan ve evvelce infirat ta • 
rattarlarının başında giden Hörst bi
le İngllterenin haklı olduğUnu, bu 
şartlar altında. Amerikanın lngilte
reye yardımda bulunmak mecburiye
tinde bulunduğunu yazmış ve Muso
linlye ka~ çok sert bir lisan kullan 

1ur~ 

işte bunda şüphemiz vardır. 
liı.ıkumet diyor ki: «Ben tüccarı 
llıcnetmiyorum. Onlar da çalı§· 

Mısır, 
lerini 

Taahhüt-
Tutacak 

llııya devam etııin.» Fakat buna Kahire, 26 (A.A.) _ Mısır 
ılen imkan yoktur. Mesela ser- mebusan meclisi, üç gün devam 
tıt dövizle mal tedariki için icap eden gizli müzakerelerden sonra 
en dolarları tüccar, takas !imi· hükumetin harici siyasetini 68 

d vasıtasile ele geçirmiyor. Dı: muhalife karıı J 22 reyle tasvip 
ltrıda doları olanlardan üç lira- etmi tir. 
>a tedarik ediyor. Hükumet, Başvekil Sırrı Paşa müzakere 
lllcmlekete fazla mal girsin ve el sonunda söylediği nutukta bilhas
toyamıyacağı dolarlardan yüksek ıa: cMıımn İngiltere ile aktettiği 
'lir bedelle de olsa istifade edil- muahededen doğan bütün taah· 
'~ di>:e buna . ~öz y~muyor. !"f ii· hüt1erini dürüst bir tarzda yerine 
tumetın kendısı faalıyete geçınce getireceğini> söylemi§tir. 
doları primi ile beraber 180 kuru- i o----· 

~ hesap edecek ve kendi elinde A •k 1 ( 1 it 1 1 
tı dolarlan kullanacaktır. Hangi merı a 1 ar a a yan ar 
t~ccar böyle ~ir _rcka~ete girm~- OövUşmUşLr 
}'c ve mal getırmıye curet edebı· 
lır) 

Diğer noktalarda da ticcarın 
llıaliyet ve risk hesapları hükume. 
~İn hesaplarına uyamaz. Bunun 
için müsavi silahla olmıyan bir 
rekabete hiçbir aklı başında tüc
Car giremez. 

Şanghay, 26 (A.A.) - Şanghay 

Enternasyonal mmtakasındaki mU
ııell!h kuvvetler arasında şiddetli bir 
kıwga olmuş ve Amerikalı bahriye
lilerden 12 kişi hastaneye kaldırıl· 

mıştır. 

Kavga, Noel sabahı erkenden bir 
meyhanede çıkmış ve 100 kadar İ· 
talyan ve Amerikalı biribirine gi· 
ri~miştir, mUteaddlt İtalyanın yara
landığı zannediliyor. 

Çeteler Tirana 
Kadar Sokulmuş 

Londra, 26 (A.A.) - Arna- mıştır. 
vutluktan alınan haberlere göre, I Çö~çilin İtalyanlara .son olarak 
Arnavut çeteleri, ltalyan hatları· ettiği hitap aynı zamanda Amerika
nın arkasında büyük faaaliyette lılara da :apılmış bır ;hitap lesırıni 
bulunmakta. münakale yollannı göstermlştır. 
kesmekte ve bozmakta ve mün
ferit İtalyan kıtalarını dehfet için-
de bırakmaktadır. 1 

Bazı çete grupları, Tirana'ya 
dahi girmiye muvaffak olmuşlar 
ve )talyan umumi valiliği sarayı 
da dahil olmak üzere bütün umu. 
mi binalara, İtalyanları Arnavut· 
luğu tahliyeye davet eden beyan
nameler yapıştırmışlardır. 

fftid 

BABP V İ'YETİ 
3 üncü Say/ amı:da 

µs:;; 

Roosevelt, Amerikayı harbe rakıa.tınnak yolunda yeni bir 
adım daha atmıflır: 3 ikincikin ıında kongre toplanınca silahlann 
İngiltereye ariyet verilmesüc beraber Amerikada münakale siste
minin ve hususi hizmetlerin devletleıtirilmesini istiyecektir. Bu 
hareket Amerika için bir harp baflan11cı sayılabilir. 

Diğer taraftan tüccara müsavi 
•ilah ve imkan verilirse memleke
te mutlaka daha çabuk, daha çok 
Ve daha ucuz stok gelir. Çünkü 
tüccar, ne gibi çC§itlerin piyasada 
~eçtiğini bilir, nereden tedariki· 
llın daha ucuz olacağını derhal 
hesaplar, biran içinde kararını 
Verir ve faaliyete geçer. Dünya 
kazan, kendisi kepçe çalışmuını 
bilir, taştan imkan çıkarır. İhracat 
~inde de vaziyet bunun aynıdır. 
1'üccar. alıcının arzularını, itiyat
larını, huylarını bilir. Muhabere· 
•ini saniyesinde ve ticari usuller 
dairesinde yapar. Daha esaslı im· 
kanlar temin eder. 

İstanbul Balkının Dilekleri Parti Songreslne Bildirildi 

Bizce ithalat ve ihracat için 
tutulacak iki ameli yol vardır: 
Birincisi. hiçbir ferdi diğerine ter
cih etmeden tüccar birlikleri va
aıtasile ithalatı yapmak ve hüku· 
illetin istifade etmeyi düşündüğü 
İmkanları tüccara vermek, fakat 
buna karşı fiyat ve stok kontrolü. 
l\ü şiddetlendirmek, usul haricine 
Çıkan ve bir darlık ve sıkıntı va· 
tiyetini kendi dalaveresine alet 
ctmiye cüret eden muhtekire ve 
soyguncuya kartı kara liste, teş• 
hir, hapis, sürgün gibi manen öl-
dürücü cezalar kullanmak.·. j 

İkincisi, hususi ithalat ve ihra- ~ 
cat ticaretini fevkalade zamanlar 
ıçin tamamilc fasılaya uğratarak 
tamamile devletleştirmek, fakat 
devlet usullerile yürümiyerek çe· 
§İt düzmek, bunları tedarik, mua. 
lllele usulleri gibi noktalarda ta·) 
lllamile tüccar gibi davranmak ve 
tecrübeli ve namuslu tüccarı da 
tııaaş ve komisyonla her ihtısas 
•ahası için kullanarak tecrübele
tinden memleket hesabına istifa
de etmek . •• 

Bu yollardan biri tercih edilir
ae istikbal. ticaret alemi için hesap 
kabul eder bir şekil alır ve ikisi 
ortası bir yolun sebep olabilcce· 
fü tereddütlerin önüne geçilmiş 

"'··-

Bu Dileklerin Başında Su, 
Hastane ve Yol Geliyor 

Beylıozlular, Öğretmenlerin Mektebe Tuvaletle Gitme 
lerinden Hoşlanmıyorlar; Beşiktaş Ecnebi Propaganda 
Mecmualarının Mekteple e Girmesinin Ale11hinde 

Partisi Vilayet kongresinin dünkü ikinci toplanhsınd.a hazar bulunanlar 

Cümhuriyet Halk Partisi Vila
yet kongresi dün saat 14,30 da 
ikinci toplantısını yapmış ve bu 
toplantıda da 70 delege, Parti 
idare heyeti reisi Reşat Mimaroğ
lu, Vali ve Belediye reisi Dr. LUt
fi Kırdar, Belediye daimi encÜ· 
men azalarile Vilayet ve Bele
diye erkanı bulunmuşlardır. 

Dünkii celseye Sular idaresi 

müdürü Ziya Erdem riyaset et- denberi gösterdiği faaliyetle müm. 
mİ.ş, idare heyetinin iki senelik kün olan her şeyi başarmıştır. Bu 
faaliyet raporu okunarak kabul itibarin kendilerine te~ekkür ede· 
edildikten sonra söz alan Ekrem rim. Raporun kongrede tesvip ve 
Tur, raporun iki kısma ayrılabi- kabulünü teklif ederim> dedi. 
lec.eğini, birinci kısmın rejimin Rapor ittifakla kabul edilerek 
temin ettiği büyük nimetleri güzel idare heyeti de ibra edildi. 
bir üslupla ifade ettiğini söyledik- Bütçe projesinin müzakeresine 
ten sonra demiştir ki: I geçildikten sonra &Öz al~n Beşik· 

cVilayet idare heyeti iki sene· (De\aım: sa. 8, ~u. 7 de) § 

1 

ispanya 
Mihvere mi 
Dönüyor? 

Radyo Gazetesinden: 
lspanya. Hariciye NBZin Scrano 

Sunerin Tancaya gideceği haberi a
l.Aka uyandırmıştır. Mo.IQm olduğu 

üzere Tanca MllleUerarası bir saha-
dır. Anlaşılan İngilizler İspanyanın 
bu mıntakayı tahkim etmemesi Şart! 
le İspanya lehine bir anlaşmaya me
yil gösteriyorlardı. Halbuki tııpanya 
Tancaya iltica eden İtalyan denlznl
tı gemllerıni lnglltereye rağmen hl· 
maye etmişlerdir. Bu suretle ispan
ya anlaşmayı reddetmiş demektir. Bu 
vaziyet Uzerine İngiltere, lsp::ı.nya 
ile e\'Velt'.'c imza edilmiş olan ticaret 

I munhedeslni do geri bırnkmıştır.Ame 
1 rilcnlılnr dn İspanya Uc kredı esası 

Uzertne bir mukavele yapacaklardı 
Vaziyetin şeklin! değiştirmesi üzeri
ne Amerikalılar da ımukavcleyi geri 
bırakmışlardır. Bazı kimseler bu İs
panyol vaziyetinde mi!ıverin geniş 

bir tlıbiyeslni sezmektedirler. • 
Almnnyanm İngiltereyi isti!! et -

mesi mfunkUn değildir. Bunun için 
Almanya Fransa ve İspanya yardı· 
mile İngiltereyi Akdeniz garbinde 
mUşklil blr mevklo düşllrmek iste • 
mektedir. Almanyanın Vişi hüktune
tl nezdinde yaptığı son teşebbüs te 
Akdenizde tnglltereye karşı hlıklmi
yet kurmak hede!lle olmuştur. Bu se 
bepledlr ki, bu aralık İspanyanın va
ziyeti yakından tetkik edilmiye lA· 
yık telA.kki ediliyor. 

NOELDE 
Muhasamatın Kesilmesi 
Evva:ce Görüşülmemiş 
Londra, 26 '(A.A.) - (Reuter) No

el gecesi İngiliz ve Alman akınları· 
nın durmuş olması, İngiltere ile Al· 
manya arasındaki resmi veya husu
s\ bir anlaşmadan ileri geldiği hak· 
kmda bir haber dolnşmıştır. Bu ha
ber kııt'I surette tekzip olunuyor. 

Hava muharebeleri olmamasına ha 
vada rüyet şartlarının fena olma.sı

nın da tesiri olmuştur. Hava iyi git
seydi mutat hava faaliyetlerini mut· 
laka görUrdUk. Bununla bera.bc.r bu 
fasılayt her Ud taraf tayyarecileri
nin memnuniycUe kar41ladıklarına 
şüphe yoktur. Hele bombardnnan tay 
yareclleri askeri vazifelerini muvak· 
kat surette unutarak bir sulh ve sU
kOn anı y~adıklnrından dola.yı her 
halde memnundurlar. 

Meclisin 
Kış Tatili 
Ankara, 26 (Telefonla} -

Büyük Millet Meclisi yakında 
50 günlük bir kl§ devresi tati
li yapacakhr. 

YARIN GAZETEMİZ 

8 
SATFADIR 

Yıl: 1-Sayı: 129 

Bu sırada Almanyadan herhalde bir hareket beklemek lazım 
geleceğinde herkes birleıiyordu. Son haberlere bakıhna §İmdilik 
hedef İspanyayı zorlamak ve hubin ağırhk merkezini Gaııbi Ak
denize naklederek İngiliz kuvvetlerini o tarafa çekmektir. 

ispanya hariciye nazın Serano Suner, bu saniyede Garbi Akde. 
nizin mihrak noktası olan Tancaya gitmiftir. Resmimiz ispanya 
hariciye nazınnı son Berlin seyahati esnasında Hitlerle bir arada 
g&tcnnektedir. 

Garp Çölünde 

Bardiada 
Şiddetli Topçu 

Düellosu 

Arnavutlukta 

Yunanlıların 

Muvaff akıyetleri 
Devam Ediyor 

Knhire, 26 (A.A.) - Reutcr: AUna, 26 (A.A.) - Yunan ordu-
Bardia mıntakasında şiddetli top· lan başkumandanlığının 24 k!nunu
çu düellosu devam etmektedir. evvel akşamı neşrettiği 59 numaralı 

Kahire, 26 (AA.) _ Resmi resmi tebliğ: 
tebliğ: 1 Bugün vukua gelen mahalli çar-

T rab lusgarp' da vaziyette hiçbir pışmalar csnıısmda, bir miktar esir 
değİ§iklik yoktur. Sudan hudu· aldık ve sekiz topla birçok harp mal· 
duoda keşif müfrczelerimizden zemesi elde cttık. 
biri Kassala'nın şarkına muvaffa. Atına, 26 (A.A.) - Yunan ordu
kıyetli bir akın yaparak düşmana lan ~kumtıffd:ınlığının dOn akşam 
zayiat verdirmiş ve dönerken be. neşrettıği 60 numaralı tebliğ· 
raberinde bir esirle muhtelif mal. Mahdut mahalli hareklll muvatf • 

zcme getirmiştir. 
Sair cephelerde kayda değer 

mühim bir hareket olmamıştır. 

1talya:l 'feb:iği 
Roma, 26 (A.A.) 203 numa· 

ralı resmi tebliğde deniliyor ki: 
Trablusgarp hudut mıntakasın
(De·rnmı: ~a. 8, :su. 4 te) + + 

kıyeUe devam etmektedir. 

"Allahın Takdis 
Ettiği Dava,, 

Atina, 26 {A.A.) - Alına Ajan
sı bildiriyor: 

Atin& mctropolidi, Nod mtinascbe 
(De'\·amı: Sa. 8, SU. S te) X 

ORTAKLAR ARASINDA SENE SONU B1LANÇOSU: 
- Ne sattık? •• 
- Çalım ... 
- Tevekkeli elimiu bir feY geçmedi! •• 
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. ~~~ı.J.ll.lıl~,_ __ YAIAM: /ıA.. Mi TiZ ~ 
Demek ki Hızırın Nazarında İki 
Pulluk Bir Kıymeti Bile Yoktu 

-12-
Delikanlının bu hareketi Dur· 1 kapanmı§. kaytan bıyıkları kan· 

ı::un ve Velide büyük bir tela~ lara boyanmıt bir halde yer ala· 
uynndırmıı: pi~mit aşa BU katan 

1 
cak, kaya parçıı gibi dimdik du· 

nğalarına hır hayli içerlemiılerdi. ran vücudü katır kuyruklarına 
Genç kız da bir zafer deıtan;. bağlanıp latanbul sokaklarında 

nın layemut mısralarını kılıcının sürünüp liyme liyme edilecekti ha. 
keskin aizile bizzat yazıp :safha - Hızır! diye haykırdı. 
safha okutmuı ve daha evvelden Henüz üç hatve bile uzaklaı· 

,.... - . ., 

~ Şehirve. Memleket: Haberleri . 
A!Brm Denemesi Ge ecek Ayın Son Haftasında 
Denemede Işık Sızdıran 

Evlerin Elektrik 
Cerganları Kesilecek 

Denemede Tayyarelerden 
Sis Bombaları ve 

Tenvir Fişekleri Atılacak 
tipte lambalar konacaktır. 

6 - Aktif ve pasif denemede 
t)ütün yardımcı ekipler çalıştırıla. 

Dr .Raşit T ahsin'iJI 
Sırrı Efendisi 

Yazan: OC YILDIZ 
rr!" den'in hariciye nezareiial 
l!::. getirilmesinden bahaecld 

Berliner Börsen Zoitunı ,., .... 
si yazıyor: 

c:Eden ile fngiliz hariciye ar 
zaretinc, yüksek ıiyaaette f~ 
ye kadar gösterdiği faaliyed' 
esasını otoriter devletlere kaıf 
hemen hemen patolojik deJll' 

başlıyan minnettarlık ve hayran· mamıt olan delikanlı, bu muhkem 
lığını, mahiyetini tahlilden aciz sese itaat edip etmemekte bir !ah. 
kaldığı bir tekle bürüyüp içine za bile tereddüt etmeden bir zem. 
sermiş olan bu gencin §U hareke· berek üıtünde döner gibi döne· 
tinden alınmıttı. rek durdu. 

Alakadar daire müdürleri dün 
saat 14, 30 da umumi hava ve 
alarm denemeleri üzerindeki ha
zırlıkları görütmek için Vali mua
vini Ahmet Kınık'ın ba,kanlığı 
altında toplanmıılar, ve ıu karar
lar verilmittir: 

caktır. l 
cek bir kin ve Alman ve lta1Y" 
milletlerinin hayati hakla,_ 
kati surette inkarı teıkil .aoif 
olan bir adam aelmiı buhı...., 
yor.> 

O bir liı.hza Hızırın kendini be
yendiğini ve arslan yuvasına ben
ziycn kalbinin hır köıesinde bir 
yer ayırdığını, kendisine dikilen 
gözlerinin renginin cazibesile ka· 
maştığını ve onun havasını koklı
yan burnunun, benliğinin ıtrını 
hazla teneffüs ettiğini kuruntu· 

Bu ana değin hiçbir sea onun 
adını böyle ıert haykırmamı§ ve 
hiçbir ağız onu emreder gibi ça· 
ğırmamıftı. Ve zaten kim yanılıp 
da adını böyle çağırsa, elinin ter· 
ıile ağzına çarpar ve içinde di§· 
ler otuz ikiden artık ve eksik de 
olsa, mutlak dıtarı dökerdi. 

7 - Siı bombaları ve gece bu 
denemeye iştirak edecek tayyare- ı 

1 - Verilen kerara göre, uma
mi hava ve alarm tecrübesi ikin· 
cikanunun son haftasında yapıla
caktır. 

!erden tenvir fitekleri atılacak, ; 
bunlar için yapılacak ve diğer 
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masraflar Vilayetçe verilecektir. 

Talebeliğim zamanında Ratlt 
Tahsin merhumun Zeyneph.-' 
konağında hukuk talebel_., 
verdiği bir konferanıta bu._. 
rnu§tum. Üstadın tımarhan 
sureti mahsusada getirdiii kar 
kallı, mahzun ve maz!Gm ç 
müeddep tavırlı bir haıta71 
!ebeye §Öyle takdim ettijini 
tırlarım: cBizim tıbbı aklidc 

lanmı§tı. 

8 - Harp tenvirat ıebekesi 
umumi tenvirattan ayrılacak elek
trik idaresi de bunun için müata· 
kil bir ıebeke yapacaktır. 

- Hızır, gidiyorıun ve belki 
kendini bile bile ölüme atıyorsun. 
İhtimal can benimdir, kime na ge. 
rek de dersin, Fakat artık onu is
tediğin gibi kullanmak hakkın de· 
ğildir. 

Demek ki o sevmiyordu. Çün· 
kü sevgi tagıyan bir yürek, cana· 
nm evinde sevgilinin eliyle hazır· 
layıp kıvrımlarına kendi benliği
nin ılıklığından esiri birer zerre de 
katacağı yumuıak dö,eklerde ya· 
tıp, onunla bir çatı altında bulun- Sen ölürıen ben de ölürüm. 
maktan, onun harimine yaklaımıf Beni de öldüremezsin. Allah bu

2 - Alarm i§areti verilince 
ıııkların söndürülmeıi hakkındaki 
karar tatbik edilecek, tecrübe de. 
vam ettiği müddetçe evlerinden 
ıtık ıızdıran bina sahiplerinin 
elektrik cereyanları derhal kesile· 
cek ve elektrik idareıince cereya
nı ke.ilenlere yapılan muamele 
tatbik edilerek açılma masrafları
nı ödeyeceklerdir. 

Vilayet ıeferberlik müdürlüğü 
hazırlıkları en ufak teferruatına 
kadar ikmal için çalıfmaktadır. 

Henüz yerlerine konulmamı§ dü· 
düklerin de tecrübeleri yapılmak. 

Hava denemesi için Viliyette dün yapılan toplantı tadır. lkincikanunun birinci haf· 

olmaktan zevk alamaz mıydı} nu senden sorar. 
Ve üç be§ gün sürecek bu miaa· Dedi. Bu ıeı sertti, fakat bir 
firlik sırasında kahbekah onu gö- ıuyun akııı ne kadar sert ve ne 
rı.ip onunla gözgöze gelip de; diz kadar yükıekten olıa bile nasıl 

3 - Gece ıcfer yapan nakil 
vasıtaları tek tip olarak kabul edi. 
len yeknaaak maskeli lambalar· 
la seferlerini yapacaklardır. 

dize ve dudak duia imiı gibi haz- aamiayı tırmalamazıa, bu sesteki Piyasa Vaziyeti: 
!anıp sarhoılanmaktan kaçar ıertlik de, ayni ıekilde ruha bir 
mıydı~ ıerinlik, kalbe ferahlık veriyordu. 

Demek ki o a§k rüzgarlarının Bahuıuı ki bu ayni zamanda Romanyaya Pamuk 
Gönderdik 

4 - Bir kazaya sebebiyet ver. S - Işıkların aöndürülmeain· i t~sında yapılması .c~e.lce takar· 
memek için nakil vasıtaları 20 ki· de sığınak, ıığınak, levhalarile 1 rur eden denemenın ıkı hafta te· 
lomctreden fazla süratle gidemi- amme hizmetine tahıis edilen hirine aeb~~; . hazırlıkların tam 
yeceklerdir. yerler maskelenecek ve mu.ıyyen olmaması ıçındır. 

Et Fiyatları Tesbit Edildi 
Etlerin Üzerine Cinslerini Gösterir Damgalar 

Daha Fazla ve Kuvvetli Vurulacak 

osip sevgi ııığının yaldızladığı bir bir aık itirafı mahiyetinde de olur. 
sahrada açan kır çiçeklerinin yal- ıa... O zaman bittabi it deği9ir 
nız süsleyip geçiverdiği ve fakat ve bu ıu ıırıltıaı cennetin kevıer
iç durumuna hiç de üstündeki !erinin B•fyaver çağıltısına ben· 
renk ve koku saçan çiçeklerin zer, insanı vecde <!üıürüp melek· DUn Romanyaya yeni anlaşma hU· 
inceliğinin nüfuz edemediği, bir !ettiren ilahi nağmelerin yerini kilmlcrinden olmak üzere 100 bin 11-

alırdı. raya yakın bir kıymette ve takas 

Fiyat mUrakabe komisyonu bugUn 1 kende 515·60; dathç 60-M; kıvırcık 1 Belediye lktısat mUdUrlUIU halkın 
rnıntaka ticaret mUdürlUgünde top- 65-70 olarak kabul edJlmtftlr. aldanmam~.' içi.n etlerin üzerine 
lanmıştır. Komisyon bu toplantısın- Perakende aatı,lar ikinci bir ka- cinslerini gosterır damgaların daha 
da et meselesıle gıda maddelerinden rara göre bu flyallan a~mıyacaktır. fazla ve kuvvetli vurulmasına karar 

-kaya parçasından baıka bir ıey mukablll pamuk gönder1lml9ttr. Bu 
değildi. Halbuki o; Hızınn du· Genç kızın ana, baba, karde§ pamuk Romanyadan alacağımız beı 
daklarını süsleyen tebe&1ümleri, ve diier yakınları huzurunda yap. zinc karşılık olmnl< !izcre gönder!-
yiırcciğine sarhoşlatıcı bir baygın- tığı bu itiraf, onlarda hayret ve mekledlr. Rugilnlerde yeniden ço'; 

olan fasulya, pirinç ve yag fiyatları KJVIrcık. kesilen hayvanların ,ım vermiştir. Bu karar yarından iUba· 

lık saçan bakışları, onun kalbinde- taaccüp uyandırmadı. Onlar da miktarda pamuk gönderileceği tai. 
ki sevginin birer tezahürü sanmış. bu kahraman delikanlıya büyük rnın olunmııktadır. Tüccarlar şimdi -
tı ve... 1 bir hürmet duyuyorlardı ve kızla. den mallanm hazırlamalttadırlar. 

!şile me~gul olmuştur. diye kadar hiçbir zaman yilzde 10 u ren tatbik olunacaktır. 
Komisyon celbedllen koyun tUccar aşmamıştır. Binaenaleyh halknnızm Et fiyatlannda calibi dikkat ikin· 

lan ete taalluk cdf.'n ışler hakkında kı\'ırcık alırken çok mUteyakklz dav ci bir nokta da toptancılarclakl tenez 
izahat vermişler ve bundan sonra et ranmaları ve onları ancak baZ'I mah· zUIUn perakende fiyatlara teelri do· 
fiyatlannın kaça sa tılrnası hakkın· dut kasaplarda bulabileceklerin\ na- kunmadığı halde tereffUUn derhal Demek ki; aldanmıştı. rının bu ilgisini de bu sebeple pek Bundan başka bugUn 300 bin lira.-

Demek ki Hızarın nazarında iki tabii ve hatta pek yerinde görü- ya. yakın olan lhracatlmız arasında. da komisyonca bir karar alınmıftır. zarı ttlbare almaln lılzmdr. perakendecllere akııettJğtdlr. 
pulluk bir kıymeti yoktu. yorlardı. Baara yoluyla. Ca\•aya ve Cenubt Af- Bu lmrar doğrudan doğruya Azami Komisyon bugünkU fiyattan tetkik Komisyon bundan böyle tenezzül· 

fiyat olar!< kabul edllmtş ylnız halkın ederken perakende et flyatlannm den derhal bUtUn kasapların haber· 
a!danmaması için en fazla vereblle· canlı hayvan borsasındaki fiyatlarla dar olmasını ve olmryanlarm ihtıkAr 
cekleri fiyat gösterilmiştir. irtibatı olduğu ve muayyen emsal suçlle takip edileceklerini bildirmiş· 

Fakat d Jaa bunu ona beL Hızır bir aey söylemedi. Bu rıkaya fındık, AmcrlkBya tUtlln gön-
nc e o ·ı· h" ~ . f" 1 d li etmeden, içindeki sitemleri 1 11 1 ~agme~ın u.sunu a tın a o derilmiştir. . . 

-dökmeden onu bırakamazdı. kadar ıdraksızle§mlf, o kadar uyu- Diğer ihracat her zamanki gıbı 
Ve hem Hızır onu sevmese bi· §Up posalaşmıştı ki; bir §ey söy- 1 lsveç, lsviçre, Bulgaristan ve Maca-

1 b k d • · H kt !emek istese de buna muktedir ristanadır. 
BugünkU canlı hayvan satışları na dairesinde perakende fiyat teabit e- tır. 

zarı itlbare alınarak konan et fiyat- dileceği kanaatine varmı11tır. Komisyon son olarak plrlnç, fa • 
c, u en ısının ızın sevme· e 1 k K·· ··k k f'I h 

d • · k'l d d" o amıyaca tı. uçu a ı e are- • 
cvamınn manı teş ı e emez ı k tt· b. .. "d~k Isveç'den ki. et. e ı ve ıraz yuru u. ten son· 

lan muhtelif cinslere göre şu surat- Ha)"'an borsasından almacak ra- sulya ve yağ fiyatlarlle meşgul ol • 
le tanzim edllml9tlr. porlarla. fiyat teablt edllebllecek ve 

• • • 1 ra Zeyrekten Vefaya ~ıden yola 
Sevıyordu ıştc. · • 1 kıvrıldı ve ivicaçlı sokaklardan 

ta ıu k 1 muştur. Bunların A.zamt satış fiyatı Kızıl Karaman canlı 24,10, pera • kasaplara mtlracaa zuıın a mı-
kende .50·65; beyaz karaman pera • yacaktır. gelecek içtimada ilAn edilecektir. 

Ona Zeyrek yokuşunun dar so- birine saparak kayboldu. Çivi ve Çinko Gelecek 
'kağında Lir Hızır gibi ortaya atı- Vll 

Talebe Birliği Tramvay idaresinin 

Mealll"lanaa V•rdlil 
lkr..ı,e Glzll Detudlr 

lıp, feracesini parçalıyarak gül
lden yumuşak, zanbaktan be- Safinazın babası Hasan ve kar
yaz, yaseminden muattar vücuciü. de§i Nabi, Hızarla birlikte bir sc

. niı didikliye didikliyc örseleyip dirin Üstünde bağda~ kurmuş otu-
paçavrayrı çevirmiye kalk~n hoy- ruyorlar, Dununla Veli de otur· 
rat eli kırıp kaçırdığı gün8enberi, j makla ayakta durmak arasındaki 
ona riim olmu§tu. V c artık o ge- 1 edepli bir durumla kapının dibine 
ceden sonra dururken onu, yürür- çökmü§ bulunuyorlardı. Burası 
ken onu, konuşurken onu ve hat- Vefadaki küçük konağın, selam· 
ta uyurken onu düşünür olmuştu. lık yanında bahçe üstünde küçük 

O, Hızır, demek gidiyordu. bir odası idi. Odanın zeminden 

G 'd' d h d b" ··k çok yüksek olmıvan iki pencere· 
ı ıyor u ve cm e uyu . b h d k' · b ki k" 

b t hl.k d ~ sıne, a çe e ı zam a arın or-
ır c 1 eye ogru... r·ı· 1 • k h .. pe ı ız crı uzanara cnuz açmış 
Sult~nı~ saray}nın önünde nara beyıız goncalarının saçtığı keskin 

atıp hıcvıye ?a~ıran halka katı· ıtrı yayıyorlardı. Biraz ileride 
lan, onlarla bırlıkte bostancıları bahçenin 'nce bire çin · motifini 
dövüp kaçırtan adam, e~bettc. ~i j andıran b~yük bir ritinaı ile çizil
mukadder akıbete dogru gıdı· miıt tarhlarına, her renkten, her 
yordu. çe§itten göz alıp gönül açan bin 

Emirilmüminin, l Iakanülber· bin isimli bin bir lale bezenmişti. 
reyn vel bahreyn, halifej zişanı bi- Yayvan kahve fincanlarile kokusu 
ladı Anadolu ve Rumeli ve Ceza haz veren Yemen kahvesi içilir
lri isniı aşer ve bilidı saıreı ken, uzun yasemin çubuklarla da, 
bihad ve hesabın hakimi mutlakı, yine kokulu tütünler tilttürülüyor 
elbette ki kendine yapılan bu ha· ve Hızır biraz evvel anlatmıya 
kareli unutmaz ve altında kal- baıladıiı ıerencamını kahveden 
mıızdı. bir yudum ve çubuktan bir nefes 

Ve biraz evvel uşağının dediği çekerek anlatmakta devam edi
gibi Hızırın güzel başı ibret taıı- yordu: 
nın üzerinde güzel gözleri ilelebet (Arkası var) 

il -
l."olnı:ı bir kere. genç kızın yah-a· aramak teklifinde bulundu. O reıl

ran bakışları .ka..,11mda ruhunda blr detti: 
merhamet duydu. Bu merhamet hlA· - Hayır! .. Şlındl döııerlm... Sl7. 
sine mağlup olmak 1 temlyoT, lna - ben gcllnd~·c kadar bir lkl poz re· 
ılında ısraT için kendini zorluyorılu. ıılm rtaha nlınıı. ••• 

="'lhoyet da~'llnan1adı. ZlhnlntlP. der \'e yanlarından uzaklaştı. 
haJ bir pllin tertip etti. Belli etme - Rlru ileride hlr çalının dibine o-
cleıı boy ııundakl kolyeyi ı:ılcar•p ce- turmu.,tu. !'fazlııl, g~mı, günlerin 
bine s:ıklıyarak c!ı.li bir teı.ı,ıa hııy- acı ,.e tatlı hatıraları dimağında rcs 
kırdı: mlgeçlt yaıııy.,rdu. Onu ne kadar 

- A! .• Kol emi dUşllrrnüşüm!.. çok !le\mlştl! .. Fakat arhk göııJün-
Nesrln ile Saffet ha~ retle ona bak de bu aşkın harabelerfnclen ba.~ka 

tılıır: bir şey kalmamr,tl. 
- Acab!l nerede dü~tli '! .• Bir lnli3n pek çok aevdJtl bir ''DT· 

- Hiç hilmlyorum ... Herhalde g~ 
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lıktan hu derce<> naaıl nefnıt edcbl-
tlğlmiı l erJerdeıllr. I>onliıı bakayım.. liyordu ~ .. Demek ki, kUamek, ıücen

Genç adam yarım bir sesle birlikte mek bllml,yen &chılUnllıı aonauz bir 

Son günlerde piyasanın ihtiyaç 
gösterdiği bir kısım malların temini 
lmkAnlaıı hasıl olmuştur. İsveç fir
maları hUkfimetımize müracaat ede
rek Tllrkl)eye çivi gönderebilcceklc
rlnı bildirml9lerdir. 

Gelecek bu mallar için Akredıtif 

temin edıldiğlnden çok yakın bir za
mandıı 1sveçten 400 ton çivi, Slo
vakyadan da tiOO ton çinko im hıı ge
tirilecektir. 

Bundan ba~ka Bulgarlstnndan da 
12 bin dolarlık çM için akreditif te
min edil<llğlndcn bunların da ithali
ne ba,ıe.nııcaktır. 

Akide Şekerine 
Fiyat Konulacak 

Üniversite Rektörü,Bu BirliginK uru imasının 
Fikir Halinden Ç'ıkmış, 

Fiiliyata Geçmiş Bulundugunu Söyledi 
Son günlerde İstanbul Üniver• dan alınan intıbalar ve Üniverai

site!li faaliyetleri arasında birinci te heyetinin kararlaıtmlmı§ eıas• 
planda bir c:Talebe birliği> teşek· larile hazırlanmııtır. 
külünün ilen ıürüldüğü görülü- Bu nizamname 78 maddelik· 
yor. Dün kendiıini kabul eden tir. Bu basılmak üzere matbaaya 
muharririmize Rektör Cemil Bil- verildi. Son provaları bugün bit
se! bu yeni birlik hakkında ma- miştir. 5000 nüıha olarak tabe· 
liımat vererek demİ§tir ki: diliyor. Sonra bunlar talebelere 

- Henüz size birliğin bünye· dağıtılacak. Aynca bu nizamna· 
sinden, programlarından tam bir menin muhteviyatı talebelerimize 
şekilde bahsetmiyeceğim. Bunu şifahen de izah edilecektir. 
çok kısa bir zamanda öğrenmiş Artık bugün bunu katiyetle 

Son gUnlerde akide 9elteri fiyatla· olacaksınız .. yaln~z vunu söy)iye- söyliyebiliriz, bu nizamname ah
rında bir yUkselme göze çarpmak· bilirim ki, Talebe birliğinin teşek- kamı dairesinde fakültelerin tale
tadır. Şeker fiyatları sabit kaldığ"ı 1 külü meselesi artık bir fikir halin. be cemiyetleri resmen tevekkül et: 
halde akide şekeri fiyatlarının yUk- den çıkmış, filiyata geçmiş bulu- miştir. Yani bütün müsaadelerı 
selmeal hattA bazı 9Ckercilenle 70 nuyor. alınmış, muameleleri tamamlan. 
kuruşa çıkmClSl ortaya bir lhtlkAr Bu birlik hakkında kısaca bir mıştır. Dahiliye Vekaletine cemi
meaelesi olablleccğ1nl çıkannı9tır. malumat daha ilave edeyim: Üni- yeller kanunu daireıinde müra-

Fiyat :murakabe komisyonu UJ: iç- versite Talebe birliğini ve Fakül- caat edilmişti. 
tlmada bunların dıı tızıımt satış fiyat- te Talebe cemiyetlerini kurmak Önümüzdeki hafta içinde de 
larını tcsblt edecektir. Yc:ıi fiyatın için hazırlanan nizamname, bet birliğin ve cemiyetlerin ite bBJ· 
60 kuruş olarak kabul edileceği tah- fakülteden birer müme11il seçile- laması için harekete geçeceğimizi 
min olunmaktadır. rek müzakereler yapılmıı. bunlar· kuvvetle ümit ediyorum. 

uıa,tı. Nesrin biraz neffell JÖrtinllyor, 
Saffetle k&r!fı kar~ıy'll \otunnuşlar pa· 
J>:ıtyalarılan birer t:klrlanb yapıyor
lardı. Suale meydan bırakmadan: 

- Buldum, dedi. Deminki resim 
ı;ıkardıfırnız yerde. .. 

Ve fazlB bir şey 114\'e etmlye lU -
zum görmedi. 

- Bu kadarı da olmudı ... Nerede 
lae ~ıkça bana yanmızdan uzaldaf
maml için yah:aracaktm ... 

- Bunu hiçbir zaman yapamaz -
dun. .• 

- Yapauuwlm ••• Fakat bana kin 
ballardın.

- Belki! ... 

- Gördün mü ya T" 
- Aımna Piraye.. Beni dJnle: g. 

Bazı reflklerimlzde tramvay, tUnel 
ve elektrik idaresinin yararlık ikra
miyesi 1J8klinde gizli olarak ikramiye 
dağıttığını ve listenin nruııl tertip e
dildiğini kimsenin bilmedlğinı yaz • 
mılJlardır. 

DUn bu hususta bir rnuharrlrimiz 
elektrik, tramvay ve tünel idaresi u
mum mUdUrU Mustafa Hulki ile gö
rUşmUIJ ve urnınn mUdUr IJU beyanat 
ta bulunmuştur; 

- Bütçeye ikramiye faslı olarak 
40 bin lira konmuştu. BUro şefleri 

kendi servisleri dahilinde vazifele· 
ri icabı olarak <;alışmadan fazla me
aaı gösterenler için tekli! yaptılar. 

Ben ve muavinim de bUro şefleri için 
bir teklif listesi hazırladık. Tramvay 
!arda vatmanlardan on ay zarfında 
hiç kaza yapmamış ve ihtar alma • 
mış olanlara yirmişer, sekiz ay için· 
de en az kaza yapanlarla iki aydır 
hiç kazası olmıyanlara onar lira ol
mak Uzere umumi bir liste ha.zırla· 
dık. Vali ve belediye reisinin de tas 

vlblnden geçtikten 801'\r.ı. tevzi ettik. 
İkramiye alanları l.J.\n etmek doğ 

ru mudur değil midir? Eu cihete ge-
lince ben şahsan bunu mahzurlu gö
rUrüm. Tevzi edilen ikl'amlye mlkta· 
n 20 bin liradır. Gazetelerin mevzu 
yaptığı mesele bundan ibarettir. 

Muhtakir Bakkallar Para 

yUkııekll~I ,·ardı. Tahkir olunduJunu 
l:'\ylklle idrak ettikten sonra gururu, 
lzzett ncf"I ba!J kaldrrrnı,; benll ... , 
her tarafını ınm ıııkı saran gönW 
b3flarınr kopararak hal(!kl mertebe-
11lne ola,mı,tı. O bir nl~ağ"ın oyunca
ğı olamazdı. Ayakları altında 1111rtııı:

lenen bir mahlQku ~lıtmelertle ezen, 
zebJrlt sitemleri ve lııtllır.alartıe kır

t>ac;-lıyan bu ııefll adam artrl< onun 
naı.arında lnsanlann pn A.dlııl idi. 

Başını kalllırnrak uzaklara baktı. 
Bu hatan giineş, bu kızıl bulutlar, 
bu uzaklaf&ll çıngırak sesleri onda 
e.<ıkl!!I ,;lbl derin bir t.alııMı•Ur uyan
dırmıyordu, nazarında hrr şey maıl
dileşmlf, eııkl füsununu, cııkl tcalrlnl 
kaybetml9t1. Artık duyrularUc defll, 
düşUnUşlerlle hareket ediyordu. 

Dönllş yine BeNlz olmu9tu. lllç ko· 
n1J911ladan IUııa Hanımla Murat Be
yin yanınw &'eldller. 

- Haydi ı;ocuklar ! .• YWderl payla 
~ın bakalım ... Murat &en de artık &!.' 
g-ö:r.lcrlnl gidiyoruz. ... 

Cezasına Çarpıldılar 
mln ol onunla bir kaç çllt 1'lardı Gıda maddelerine konulan Azmi 
etmeml:ıe mü&alt davranman 9f>kliyt klr haddJr.den fazla fiyatla mal sat 
oldu.. Çünkll artık mllaterthlm... . maktn suçlu 5 bakkal OskUdar asil-

- Ya?!. Korkarım onun okudujıı 
bir suru ma\·ala kandın ..• 

rzun üren tıu dalgınlıktan silki· 
nerek uyandı. Şimdi yalnız vazlfeııl
nı dU~ünmesl IAzımdı: .Seııırhı o alra
tın tuzatma dUtnıemeliy<1 i. Sonu nl
hayehlz bir hlbir:ııı ol~ ol:uı bu 
tehlikeli g3nl\1 oyununa bir' netice 
\ermek lı\zrmdı. 

KoJ.) eıı;inl tekrar boynuna takarak 
ayap lıalktı. Afır adımlarla onlara 

Bet kliflllk kafile yola koyulmu,. 
tu. Saffet llurat Beye öteden beri -
den l>lr ~eyler anlatıyor, RAna Hanı
mın ı;orcluğu ııuılllere tuhaf cllmle • 
l<'rle mukabele ederel< hc>rkClıl giil· 
d·ll'U~·ordu. 

Çiftliğe gehllklcri :ıaman dcJllmnlı 
\'eda oclerek ayrıldı. Xeı.rin ~·ine mah 
zunııı,mı,tr. l..f&ldn rırayenln ona ba 
kIIJbnnd:l h:ı.fif lılr (jfkc ı;czerek ko

lun.:. girdi \'e oılasın~ çı'knrdı. 

- Piraye!. Benl affet!. Dedi. Xc 
yapayım!.. Öyle lmkAnııız bir feda· 
kArlık beklJyonun ki. benden!" 

- Hayır? .. Maval fllAn detıı ... t1-
tanbulda blc; nl,anlıaı olmadıfıru ba
na yeminle temin etti ... 

- \'ah zarnJh: .. 
- lilm? .. 
- St-n yanum .. 1 Hem öyle blr :ıa-

val lıı;ın ki ! .. 
- Plraye yl:ıe bu bo' laflara ~

lıım:ı ! .. 

- Bu ınnar\boş değil .. Bunlara · 
nan.. l•'akat asıl boş olan onun ti 
yakdr sözleridir ... Onlara inanma? .. 

(Arkuı var) 

ye ceza mahkemesince 25 er lira a
ğır par cezasına mahkQm edilmiş • 
lenlir. 

Bunlar, Moda caddesinde llya To· 
dorl Kadıköy Bahariye caddesinde 11 
ya. CUlfiynn ve Pctro oğlu Koço, Yel 
değirmeninde Yorgi ve gene Yclde
ğlrmenlnde Fotl Camyadır. İllt cıefa 

olarak 25 er liraya mahlrQm edtlml;.· 
terdir. TekcrrUrU halinde bu beş muh 
tekir st.lrgün cezasına çarptınlacak 
lardır. 

Aynı mahkeme bugün 7 ve ayın 1 
30 unda da 13 muhtekirin muhake -ı 
mesini netieelendirecektlr. . . 

dur gaddarlar (peraecuteı p 
cuteurs) denen bir ıınıf ruh 
taları vardır. Bunlar ıon de 
gaddar olduklan halde b 
dünyanın kendilerine ıadret 
ne samimi surette kanidirltı 
mesela sokakta oynıyan bir u ~" 
çocuğu sapa bir yere çekel'P 
hayale sığmaz bir itiaaf zevk .,. 
hırsile lokma lokma doirar1'! 
Fakat ayni zamanda da herk
kendilerinin fenalıiını iltediiİ!" 
den yana yakıla ıikiyet cdiP 
ağlarlar. Bu bizim Sırrı Efcocli 
de onlardandır. 
• «Hakikaten Çelebi adam .... 
kibar adamam. Fakat böyle bir 
çocuk eline geçte memnuniytt' 
le doğrarım değil mi Sırrı Ef•IV 
dih Sırn Efendinin boynunO 
bükerek mahcup ve mazlum ,U.. 
lümscyi§i, i,itilir ititilmez bit 
sesle caman estağfirullah efcıl 
dim> diye temennah ediıi b&I" 

gijnkü aibi gözümün önündedir 
Berliner Börsen Zeitung'.

yukanya naklettiğim satırlafllll 

okurken kendi kendime sordurll 
cAcaba bunu yazan da biıiıll 
Sırrı Efendi nevinden bir hat&' 
mı}> 

Eden otoriter devletlere kal" 
§ı patolojik bir kin güdüyormut. 
Ne yazık? 

Bütün dünya kendiaini taktİrll 
etmek istedikleri için otoriter 
devletlere sevgi, hürmet ve iti• 

mat besliyor. Lehier, Çekler, Not 
veçliler, Hollanda, Belçikalılar. 
Fransızlar, otoriter devletlerdeO 
son derece memnundurlar. Ka• 
VU§tukları ideal saadetin borcu• 
nu nasıl ödeyeceklerini bilemi
yorlar, gece gündüz totaliter re
jimlerin ömür ve afıyetine du• 
ediyorlar. Dünyanın eıki bozu~ 
nizamından kurtularak yeni nİ" 
zama girdikleri için MacarietaO 
ve Romanyanın nCJCleri yerinde
dir. Yunanistan her gece saade
tinden §enlik yapıyor. Habefİ'" 
tan mesuttur. Mısırın keyfi ye .. 
rindedir. 

Bu arada yalnız Eden diye ınii
nascbetsiz bir insan çıkmıf, düo
yayı mesut etmek için bu kadat 
sıkıntıyı sıneye çeken bu Pey• 
gamber feragatli devletlere pa· 
tolojik bir düşmanlık göıteri• 
yor. Ne kadar hayret ve tecasiif 
edilecek §eyi.. 

Eden Alman ve İtalyan mil• 
letlerınin hayati haklarını tanı• 
man;ıayı ötedenberi meslek edin• 
mıştır. Almanların hayati sah• 
haklarını tanımıyor. ltalyanıft 
kendisine eski Romadan mira• 
kalan tapulu çiftliklerine diledi
ği gibi tasarruf etmesi hakkına 
bir türlü idrak edemiyor. 

O olmasa İngiltere bu günel 
gibi açık haklar ve dünya tara• 
fından totaliterlere gösterilen bil• 
yük itimat karıısında derhal ba• 
ıını eğecek ve onun beı kıtaını• 
daki bütün ticarethanelerini ta .. 
fiye ederek Çekoslovakyanııa 
Hahası gibi, kendi ayağile Ber" 
linde Ribbentropun hazırladıjl 
muahedeyi imzaya gidecektir. 
Fakat ı.h, bu Edeni 

'i' f EV 11 il 
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~nVASf 
DCMAL 

Son Nutuklar 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
«=::! on günlerde, Noel yortu• 

~ su münasebetile, birçok 

devlet reisi veya hükumet adam· 
ları nutuklar verdiler ve bunlarda 
siyasi meselelere veya günün ha· 
diaclcrine temas ettiler. Bu ara
da Jngiliz kralı Vl ncı Georıe, 
bütün Britanya imparatorluğu 
halkına hıtap eden nutkunda, 
harbin milletten birçok fedakar
lılt istediğini, fakat buna muka· 
bil zaferden sonra sevinçli gJn· 
lcr yaşanacağını işaret etti. Fakat 
1'ral George'un bu sözleri sade· 
te bir vaad değildi. Zira, ayni 
ıanıanda, lngiliz ordusunun, bu 
ıafcri müjdeliyen son muvaffa
kıyetlerini de anlatıyor ve zafe
tin İngiltere tarafında olacağının 
tn kuvvetli delillerini veriyordu. 

Almanynda, halkı ve orduyu 
'Yrı ayrı fedakarlığa ve gittikçe 
artacak olan bu fedakarlıklara 
davet eden nutuklar verilirken, 
Vatican'da Papa, bugünkü har· 
bin, sulh ve sükuna hakkı olan 
ınsanlık tarafından takbih edil
diğini ve harpten sonraki devir· 
de, insanlık için yeni bir sulh ni· 
ıamının kurulacağını söyledi. 
Beşeriyetin muhtac olduğu sü· 
kunu müjdeliyen bu sözler şüp
hesiz ki. müeyyidesini Mihvorci
er tarafında bulamıyor. Bu da· 
Vaya taraftar olanlar ııözlerini 
İngiltereye çevirmiş bulunuyor· 
ardı. 

JAPON iMPARATORUNUN 

NUTKU 
Japon imparatoru da, Diyet 

ltıeclısinin 7tJ ncı içtima devresi-
111 açarken, dün, bir nutuk söy
tdı ve bunda bilhassa, dünyanın 
llek karı§ık bir devresinde bu· 
Unduğumuzu işaret etti. İmpa· 
tator, bu arada, ı'.'vlihver anlaş
ltıaıına da temaı etmek ihtiyacı· 
Ilı hiasetmiş, fakat herhalde, eı· 
tiden olduğu gibi, «Japon da
'lası> nı takviye edecek amiller 
buıamamı§ olacak ki, Almanya 
'le ltalya ile olan münasebetle· 
tinden bahsederken cJaponya· 
llın üçlü misakla olan münase· 
betlerınin gittikçe samimileıtiği-
11~ Almanya ve İtalya ile arala
tında gayet dostane bir münase
bet buıunduğunu> işaretle iktifa 
ttrniştir. 

Japon imparatoru, nutkunda. 
Japonların, vaziyetin ciddiyetini 

daima gözönünde bulundurma

ları lüzumunu da hatırlatmış ve 
~eni bütçede donanmaya fevka
•de tahsisat konulacağını söyle· 

iniştir. 

Bununla beraber, J aponyanın 
U~ak Şarkta yeni bir ihtilafa atı
ileağını zannettirecek hiçbir se· 
bep yoktur. 

r Azlılllarıa Yanı Tiplerinden 
• 

ALIN DAMLAMAZ 
Türk Harsigle Tamamıyle 
YoğurulmuşBir G ençKızdır 
Bana Yeni Edebiyatımız Hakkında 

Fikirlerini Anlattı -
Ve Türkçe Bir Şiirini Okudu Alin Damlanaaz 

Alin Damlamaz, bir azlık çocu- edebiyatı arasında ne gibi fark 
ğudur. Anası babası Ermenidir. Yazan: vardır sizce? 
Fakat bir Türk çocuğu derecesin- , - Bu mukayeseyi yapmak be. 
de Türklüğü tanıyor, Türk harsını Nerıman HiKMET nim için çok güç olacak. Çünkü 
benimsemi~tir. Pürüzsüz bir türk- ben ·bizim eskileri tanımıyorum. 
çe konuıuyor. Lakırdı arasında 1 d' B b ikb. rv· d Yenilerden nesirde kimseyi tanı· 
dedi ki: ~ ror. e::, on;. u n ın ıııın en mıyorum. Refik Halit ve arka· 

- Be!' Ermeni olduğumu unut. 
0 ayı ıııp e ıy.orum. . . daşları Fransız çağdaılarile he-

tum. ~atta Ermeniliği tanı.m~yo· - Garp edebıyatını takıp edı· ı men hemen a?'ni ayarda, ~att~ 
rum bıle ... Amma bununla ıftihar yor musunuz) 1 daha üstün bıle sayılır. Çunku 
etmiyorum. En küçük ya§ımdan· - Evet, . fak~t b~~ yaln~z Şarklılar daha hassas ve ince in· 
beri hep ecnebilerle temas ettim. Fransıı: edebıyatı ıle Turk edebı· sanlardır. Ah ne olur, bizde genç 
Başka kültür, başka hikayelerle yatını okuyorum. nesil için eskileri tercüme etseler 
büyüdüm. Azlıklar arasında ana· - Fransızları nasıl buluyorsu· de onları da tanısak ... Bu gençli-
ne olmuş telakkilere uzak ve ya- nuz) ğe çok büyük bir hizmet olacak .. 
hancı kaldım ve ecnebilerin va- - Fransızlar eskilerden çok Alin Damlamaz on dokuz ya-
tan~aılık. hak~.ın~aki ölç~ler~i farklı, yenilerin romanlarında ıında, genç bir kız. Fakat içi ne 
benımsedun. Turkıye ve Turkluk kahramanlar o kadar çoğaldı ki kadar büyük ve olgun! 
bı· endiı_n yHega~e vatanım vSe idjea: insan şaşırıyor, okuduğu bütün Bana çalıştığı büronun yazı 
ım ır. atta geçen ıene en or1 tipleri birbirinden ayırmak güç, . . .v. V 

mektebini bitirince ailem beni asıl romanın kahramanı adeta gÜ· makınesınde kopye ettıgı c atan 
Romanyaya, orada bulunan akra. rültüye gidiyor, ona bağlanamı· hasreti> şirini uzatırken güldü: 
balarımızın yanına gezmek, eğ- yoruz. Böyle olduğu halde yeni _ Fakat, dedi, bunlar yalnız 
lenmek maksadile gönderdi. Na· romanları eskilerden fazla beğe· benim defterimde gizli kalacak 
sıl anlatayım ıize, Romanyada niyorum. Yalnız İnııiliz modern· duyc..ılarımdı, şimdi bunu size 
duram.adım. Orada her şey beni )erinin de Fransız modernlerinden verirken hiç layık olmadığım bir 
sıktı. lstanbulun yalnız güzel ta- üstün olduğunu söyliyebilirim. iş yapıyormuşum gibi içim heye-
raflarını değil, bazı çamurlu so· - Türk edebiyatile Fransız canla titriyor. 
kaklarını bile hep aradım. İçimi 
devasız bir hasret ateıi sarıp, ade •. 
ta. hasta gibi oldum. Duramadan 
iki ay içinde hemen geri döndüm. 
Asıl benim doğduğum, büyüdü
ğüm, havasile suyu ile y&§adığım, 
beslendiğim yere geldim. Vatan 
hasreti, ba§lıkh şiirimi de orada 
yazdım. 

- Ne zamandanberi ıiir yazı
yorsunuz? 

Alin Damlamaz küçük bir ha
yat kızı idi. Bir papatye kadar 
temiz, saf yüzü sevimli ifadelerle 
değişti. 

- A .. A .. canım, dedi, benim 
§İir yazmam o kadar mühim bir 
mesele mi sankD Ben de her has
aas genç gibi, muayyen bir çağ
da coıkun duygularımı şiirle ifa
de etmiye çalııtım. Ben Roman· 
yada ik-en annem burada nasta 
idi. Hep onu tealli etmek için 
yazar ona gönderirdim. Şiir he-

VATAN HASRETİ 
(Romanyada iken yazılmı~r) 

İki aydanbcrl ben uzağım vatanımdan 
·vatan topraklanndan, o ana kueağından 
Bu &'ilr:el yerler bUtUn görünüyorlar her an 
Bana sanki karanlık daracık birer zindan. 

\'atanda bafkadır .bep uçan kuşlar, r.lçekler 
Rilzg&r bile orada ~ok daha tatlı eser 
Bu göklerde gürUnen şu ay lle yıldızlar 
BeııJm doğduğum yerde ne canlı pırıldarlar .. 

Yıkılın önümden ey koca damlar, binalar 
Beni ~"Urdılan ayıran hain denizler, dağlar 
Kavu,a~'lm nihayet haşmetli \'&tanıma 
Beni bckllyenler '\'1lr, ko,.l"Im kucağına 

Nfl olur bir ku' olsam uçu\'ersem oraya 
\'eyn bulut olsam da ~·ağı\'ersem '\'atana 
Eter l&y1k dflltlhem eter -bütün bunlara 
Bir küçlhıt\k taş ol!!ıım kan1f81tm toprağın& 

Bu gfü:el hisler ıfade eden ştri, kafiye.lerdeki bazı dlişUkmk-
vesi bende leyli mektebe girdiğim 1 lerc dokunmıyarak nynen koymayı teıcih ettik. 

sene başladı. Leyli hayat beni ----------------------------· çok ü:müıtü. 
- Türkçe ıür okuyor musu

nuz? 

- Evet, fakat daha doğrusu· 
nu söyliyeyim mi? Şiire karşı olan 
ihtiyacımı hiçbir suretle tatmin 
edemiyorum. Neden mi diyecek· 
siniz? Size anlatayım: Bir kere 
yeni ıairlerden hiçbir §ey anlamı· 
yorum. Sevemiyorum onları ..• 
cşiir> denilen fey onların yazmak 
istedikleri değildir, zannederim. 

Eski şairlerin de lisanını anla· 
mıyorum. Yalnız onların şirleri· 
ni bir müzik dinler gibi dinliyo· 
rum. Babam bana evde Namık 
Kemalden, Hamidden, Fikretten 
Ahmet Haşimden ıiirler okur. 
Ben dinlerim. Sonra bana bunla
rı bugünün türkçesine tercüme 
eder. o zaman manalarını anla
yınca bunları seviyorum. Fakat 
tam zevkine daha iyi varmak için 
bir insan bir eseri kendi anlıyabil. 
meli. 

- Nesirde beğendiğiniz kim· 
lerdir? 

Arnavutlukta Garp Çölünde 
(Başı 1 indılr.l X (Başı 1 lncltll') + + 

tiyle, Yunan milletine ve orduya te· da Bardia civarında düşmanın 
mennilerini bildiren bir mesaj ncş- şiddetli topçu faaliyeti olmuıtur. 
retmiştir. Topçumuz da şiddetle mukabele 

Metropolld mcsııJmda herkesi. ı- etmiştir. Çölde bir karakolumuza 
man kayası üzerine çıkarak gözleri- karşı yapılan hücum püskürtül
ni adalet güneşine tevcih etmlye da· müştür. 
vet eylemektedir. Bn gtlne.ş rUzgdr· 24/ 25 gecesi ileri bir düşman 
lara kara bulutları dağıttJnp Yuna- üssü kesif bir hava bombardıma· 
nlstana ve bUtün dUnyaya nur ve nına tabi tutulmuıtur. Bir harp 
sulh getirecek olan güneştir. gemisine isabet vaki olmuıtur. 

Metropolit mesajına şöyle devam 1 Cenubi Trablusgarpta da mo· 

tm kted. . törlü nakliye vasıta parkları mües. 
e e ır. . . b b d d'l sır hır surette om ar ıman e ı • 

Etrafımızı katııp kavuran frrtrna- miştir. 

ya Mklm olımahyız. Allah bize bu Yunan cephesinde muhtelif 
sulh ve ışık gilnUntı verecektir. Çlln noktalarda düşman hücumlarını 
.kU davamız, Allahm takdis ettlg-1 tardederek düşmana zayiat ver
doğru bir d:ıvadrr ve kahraman mU· dirdik ve bir miktar esir aldık. 
daf!lerimlz!n parlıyan sUngUlerinl Bombardıman tayyarelerinden 
bizzat Allııhın eli sevk ve idare et-

mürekkep bazı filolarımız cereyan 
mektedir. SllrUne sUrllne kaçan düş- etmekte olan harekatın inkiıafiy-
mana karşı harp eden askerlerimize le alakadar düşman deniz üsleri· 
anılan cesaret ve kuvvetini veren yl ne ve liman tesisatına isabetler 
ne O'dur. 

Diğer taraftan, Siyam başve· 
tiJi japonea Nişi Şimbun gaze
teaine bulunduğu beyanatta, Si· 
h\rnla Fransız Hindi Çinisi ara· 
1tndaki son a:ıkeri hadiseye İş&· 
tet ederek, Siyamın, eskiden 
kendisinden alınmış olan bazı 
~erlerin iadesinden ba§ka bir ıey 
İıtcmediğini, üçüncü bir devletin 
tavassutuna lüzum görmediğini 
'le binaenaleyh, ihtilafın Vichy 
hükumetinin göstereceği hüsnü
lliyetle halledilebileceğini söylıt
ltıiştir. Bu da, Hindi Çni • Siyam 
ıhtilafının bir Japon müdahale
•ine imkan bırakmıyacak bir ha· 
dise olduğunu göstermektedir. 1 

- Bizde en çok okuduğum, 
sevdiğim Refik Halittir. Bilseniz 

1 onun Stili ne kadar tatlı ... İnsa· 

kaydetmişlerdir. 

Noel Günü 8Jmbardımanı 1 cMocenigo> denizaltısı Atlan· 
tikte iki büyük düşman vapurunu 

Atına, 26 (A.A.) - Umumt emnl- top ateşine tutmuş ve bir üçüncü 
yet nezaretinin dUn akşam neşrettı- 1 vapuru torpillemiştir. ~============= nın içi ile o kadar hafif konuou· 

Türk El işleri 

&ayan Melek Celô.l'ın 
Mühim Bir konferans1 
Akşam Kız Sanat Mektebinin, eskl 

~alarııruzı esas tutarak işlediği 
lııOdem sofra takımı, bUtUn görenle
"! hayran bırakır.ış ve etratnnızda 
l'Urk sanat moU.'lertne göre hazır -

1 

yor ki ona bayılıyorum. Refik Ha. 
lit konuşulan dile çok yumu§ak 

I bir hisler katıyor. Bence adeta 
· bir ressam, bir heykeltraş, bir mu. 
siki üstadıdır. Kaleminde bir sa
nat orkestrası var. 

Halide Edibi de fikir ve lisan 
bakımından ondan daha ağır bul. 
duğum halde çok seviyor ve oku
yorum. Üçüncü Ru§en Eşrefdir. 
O damla damlasile hayata bağlı
lığını bize kuvvetle hissettiriyor. 
Hayatı seviyor, ölümden nefret 

ği tebliğ: 

İtalyan hava kuv\"etlcri, Noel gU- gıcındanberi Kor!u şehrine yapılan 
nU. yeniden Kor!u şehrini bombardı· 23 lincll bonıbardımandır 
man etmiştir. Ekserisi kadın ve ço- Noel günü Lefkad ada.~ı da bombar 
cuk olmal' üzere 15 ölU ve 30 dan faz dıman edilmiştir. Burada hasar ve 
ıa yarRlı vardır. Bu. harbin başlan- zayiat yoktur. 

ŞEHİR TİYATRfl SU 
TEPEBAŞINDA 

DRAM .KISMl 
BU AKŞAM 
Alqıam saat 20,30 ti 

AP TA 1. 

TEMSİLLER:l 

lSTlKLA.L CADDES1N'Dll 
KOMEDİ KISMI 

BU AICŞAM 

Saat 20,30 da 
PAŞA HAZRETLERi 

ınnış eserler görmekten ne kadar ........ --.... - ............ - .......... __ .. ,.. ............ _ .. _ ...... - ...... - .. .. 

erın bir zevk alacağnnızı göstermı, TAK S · M Sinemasın da;;::) 
~Y:~ ::r:ıti~~taed~:~~~e~~ BuSÜJI ::=:o:::berl henüz bir efl yapıLş ve ondan da mükemmel bir film 

tYaret yeri halini almıştır. ROBENSON ADASI Beyoğlu Ha kevlnde Bayan Melek , . . 

'!e1a.ıın dUn T!ırk ellşlerine dair verdi ~ · Muazzam ve heyecanlı bir mevzu ... 
1 konferans, bu dikkate değer mev- FBEDDY BARTHOLO'.UEW • EDNA BEST • 
llU canlandırmıştır. Bayan Melek Ve sinema dünyasının henü:ı: iki buçuk yaşında en genç san'atkArr: 
-!!lAUn bu sahada bUytık bir salA· B O 8 Y Q U 1 L L A N 
Yeti vard.T. TUrk ellşlerl hakkın- ve bin bir çeşit Hayvanlarile NUHUN GEM1Sl Muazzam bir ağaç 
neşredilmiş bir eseri ve gUzei bir içine sığdrrılmrş bir ev ... Cenup denizlerinde korkunç bir tayfun ... Bir 

Olekslyon:ı vardır. saniyede bir insanı öldüren korkunç örümcekler... HalAaklr sal.M 
Bu kon!crnnsın TUrk zevki ve sa Vahşi hayvanlar ... 

U nAmına yeni ve canlı bir hare- HARiKALAR ADASJ TÜRKÇE SOZLtJ 
te b:ı. !angıç olmasını dıleriz. Ba· ••• Btlvt"K FİLM 

):ı. Melek ceııu böyle bir sanat ha- TUrklyede ilk defa olarak gösterilmektedir. 
lteUnde pek faydalı bir rol oynrya- İIAveten: En son gelen Türkçe lzahallı yakın şark Jurnalı: İngiliz • 

lr. ..••••••n••••••• ltaıyan ve İtalyan • Yunan harbine alt haberler. •••••••" 
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( TeDgırcaf, Telefon HaberDeırfil 

Meclisten Üç Mebusun Teşrii 
Masuniyetinin Ref'i istendi 

Encümen Devre Sonuna Bırakılmasına 
Taraftar, Meclis Bugün Karar Veracek 

Ankara, 26 (Telefonla) - 27.11.940 nus Nadi i!:in İstanbul müddeiumu
tarihinde toplanacak olan BüyUk Mil mlllğlnden gönderilen yazıda ise bu 
let Meclisinin ruznamesinde milzake· gazetenin 7.11.9t0 tarihli nUshasın
reye konan kanun ldylhalan ve tef. 

de. çıkan İmtihan başlıklı yazıdan alrler ile beraber Uç mebusumuzun 
teşrii masuniyetinin re!edilmesl için dolayı muharrir Peyami Saranın ve 
muhtelif mUddeiumumtııklerden n.lı· nC?Şriyat mUdUrU Hikmet Mllnifin 
nan yazılara atfen Adliye Vck!leti- muhakemeleri neticesinde mahkQml· 
nin bir talebi de bulunmaktadır. nu yetlerine karar verildiği bildirilmek· 
U~ mebusumuzdan Seyhan mebusu te ve aynı sebepten dolayı gazetenin 
Sinan Tekelioğlu, Zonguldak mınte.- sahibi olan Yunus Nadi hakkında da 
kaıı ölçUler ve Ayar mUfettlşl iken takibat yapılabilmesi için teşrii ma· 
lfayi vazlfA esnasında. hakaretten sunlyetlnln kaldırılması talep edil • 
dolayı ve Adana.da çıkan TUrksözü mektedir. Bu talep te.şkilltı esasiye 
gazetesinin sahibi İçel mebusu Ferit ve adliye encUmenlerlnden mllrekkcı: 
CelAl GUven ise matbuat kanununun muhtelit encümen tarafından tetkik 
21 inci maddesine muhalif olarak ga 1 edilmlt ve bu üç mebusumuz hak • 
zete.sinde çnhştırdığı muhabir için YI kındaki takibatın devre sonuna bira· 
la.yete beyanname vermemekten suç kılması kararlaştırılmıştır. Bu ka -
lıı tanılmaktadır. CUmhurlyet gaze· rar yann meclis umumi heyetinin 
teslnln sahibi ve Muğla mebusu Yu· tasvibine arzedilecektir. 

iktısadl Devlet Teşekkülleri Heyeti 
Dünkü Toplantısında Bazı Müesseselerin 
939 Bilançolarını Kabul Etti, Ayrıca Mülga 
Denizbank Hesaplarının Tasfiyesi Bitirildi 

Ankara, 26 (Telefon) - Bqvekl· 
Un riyaaeUnde toplanan lktısadl dev 
Jet t~ekküllerl heyeti bugün saat on 
da Büyük MU!et Meclisinde lçtlmaJ· 
na devam etmiştir. Ruznamesinde bu 
lunan Ziraat Bankıı.sı ta.samı! san • 
dığl ve toprak mahsulleri ofislle zl
raa t işletmeleri kurumunun 1939 ma 
ll yılına alt bllbço k:U- ve zarar he
saplarım tetkik etmiş ve al!kadarlar 

Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

M. Şevki Yazman 
Şimali Afrikada Ba.rdla'nın tn

l'lllzJer tarafından bombardımanı 
de\-am ediyor. 20S numaralı ltal· 
yan tebliği de bunu itiraf ediyor. 
Ayni tebliğin diğer bir itirafı da 
cenuhi Trablusgarpte nakliye kol· 
ları ,.r, parklarının İtalyan ha,·a 
kun·etıerl tarafından bombardı· 

manıdır ki, bundan da taglllzle • 
rln haylı l'enuptan da Trahlus
garı) araz.lslnr. glrmh: bulunduk· 
tarını anlıyoruz. 

Bardln tnglll7. bombardıman· 

l:ınna nr. kadar de\'am eder T Her
kesin kafaııında yer eden ııualler· 
den blrlsl de budu. Bu mUddetin 
kl15a olmaıu tnglllzler için elbette 
daha bU~·Uk faydalsr temin ede· 
bilir. Ancak İtalyanlar hal'f!ket • 
sl7: duruyorlar ,.e mukaltll darbe 
tc'. ı hlı;oblr emare ~tennlyorlar. 
tngtlb:lerin buna bakarak cebri 
hlk-umdan n bunun sebep olaca
R-r zayiattan ı:eklnettk muhM&ra· 
ya ,.e lstlhk'1mlar1 to()!:U a~ 
tahribe devama karar ,·ermeleri 
mlimkündür. Bu da birkaç gtln· 
den birkaç haftaya kadar ifl U· 

utablllr. Amma, mademki müs
tahkem me\-ZI ınuha..,.ara altına 

dll,mtt,tUr ,.e ttalyanlarca büyük 
h:ıreketlerle onu bu tecritten 
kurtarmak arzusu g&...terllMlyor, 
erceç düşmlye mahkfımdur. 

Muhasara edilebilen mll!ıtah • 
kem me,·kllerln baza11 alt olduk· 
lnrı ordulara bUyük zararlar 'er· 
dikleri de görUlmüştllr. O da şu· 
dur: Bir defa masraf yapıp kuv
,·etll me\"Zilcr meydana cctırml' 
olan ordu burayı olduj"u gibi ter· 
ketml'ye kıyamaz. Muayyen bir 
tUmf'nlnl b\lraya kapar. Blda -
)·ette muhasara &uretlle esa!I or· 
dudan ayrılarak bu kııv,·et işe ya
ramaz. Sonra da ııUknt ederek 
bUyllk miktarda IMan 'e malze.. 
mc-nln ıHişmnn eline geçmesine 
sebep olur. Vaziyete bakılırsa 

Bardia dn Gra7Janlye bu suretle 
haylı pahalıya mal olacnktır. ZI· 
ra modem rnH~tabkem me\•kller 
aneak bir meml~etl blltUn hudut 
boyun<'& ksparlarAa faydalı ola· 
btlmektedlrler. Bardlada ise bt1 
vasıf yoktur. 

Arna\·utluk l!;'ln gelen haberle
rln en mtlhlmınl Arnavut çetelf'· 
rlnln ltalyanJar ale~hlndc ı:-ös • 
terdlklerl fııallyet 'e Arna,'Ut • 
lok payitahtı Tlrana'ya kadar gl· 
:rerek ttaı:ran resmi makamlarını 
tehdit f'decf'k eeMret röstermelerl 

tarafından ha.:ı:ırlanan raporlar Uze· 
rinde mUtalealar yUrUttuer~ verilen 
izahat kAfl görUlmUş ve bu mUessc
ıselerln bUb9olan kabul edllrniftlr. 
Ayrıca mWga Deniz Bankın 1938 yı

lı altı aylık bilbço kAr ve zarar he· 

sapları da gözden geçirilerek bu ban 
kanın hesaplarına ait tam tasfiye işi 
de yapılmış bulunmaktadır. 

1noi1iz1 er Noelde 
Baskın Beklemişler 

Londra, 26 (A.A.) -Presse Asso
cfationun muhabiri İngillz: sahillerin· 
de bir yerden bildiriyor: 

Noel esnasında İngiliz sahillerin· 
deki muhafaza kuvvetleri bir misli 
c.rtırılmıştır. Buna sebep Mant deni· 
zindekl hava fal'tları olmuştur. Bu 
şartlar bir istila teşebbUsU lçın mU
kemmel olarak tavsif edilmekte idi. 
Deniz gayet sakin bulunuyor ve bU
tUn Manş denizini bir sis tabakası 
kaplıyordu. 

İngiliz ordularının mümtaz kuv • 
vetlerl mitralyöz ,.e diğer otomatik 
sllAhlarla pl!jlarda dolaşmışlnr ve 
eahll yollarında seyrUseferi çok şld· 
detli bir nezaret altında bulundurmuş 
lardır. 

Mesaj İtalyan 
Halkına Varmamıs 
Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesinin Roına muhabiri 
diyor ki: 

tChurchlll'in mesajı İtalyan halkı 
na henUz varamamıştır. Yabancr rad 
yolan dinlemek İtalya.da y8Saktır. 

İtalyan gazeteleri, lngill.z la.yyarele
rinln attığı beyannameleri, bir mey 
dan okuma hlssfle neşrettikleri gi
bi, belki de Churchill'ln sözlerini de 
neşrederler. Etmezlerse ltalynn halk 
kütlelerinin kulaktan kulata duyma
sı lçln haftalar llzrmdır. Metin neş
redilirse pek az gün içinde tesirleri 
belirecektir. 

[Linkolin) Adı Etrafında 
Dostluk Nümayişleri 

Londra, 26 (A.A.) - 1ngiltere A
merikadan aldıfı torpitolardan biri· 
ne; esarete ka~ açtığı mücadele ile 
me,ııur Amerikan CQmhurrelsl Lln· 
kolenln adını vermişUr. Amerikalılar 
buna m&mnun olmuflar ve Amerika 
bahriye nurn I.Jnkolenln iki resmi· 
nl İngiliz bahriyesine hediye etmlf· 
tir. İngiliz bahriye nazırı da karşı
lık eski bir deniz resmi hediye etmiş 
ve şunu demiştir: cLinkolenln adı • 
nı sec;:memlz, kendisinin incıanhğın 

hUrrlyeU lc;:ln açtığı mücadele hak • 
kında duyduğumuz sevgiyi gösterir.> 

Ligardiya Ate, Püakiiriiyor 
Bnıklln. 26 (A.A.) - Nevyork be

lediye reisi I.Agardlya bir nutuk söy

llyerek demiştir ki: cCebir ve şid· 

dlr. Bunun dı'lında ,.0 yalnız Yu- detten llrkmeylz, yıldırma propagan 
nanlıların yine ufak teraltkller dasını reddederlz. Hürriyeti aziz blll· 
kaydettiklerinden başka detftlk- yoruz. Bunu blzlm için de, diğer 

ilk yoktur.ttaıyanlar bermutat milletler içinde mUdafaaya hazır bu 
J"CSml teblltlerlndc bile yaln.ız Yu· 1 Ö fi Uzd ki haft 1 unuyor. n m e a ar ve ay-
nan mukabil taarruzlannr defet· ! 
tiklerini 8~ylliyorlar. Sanki bu 
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iar içinde neler olacağını bilmeyiz. 
taarruzu ıstıyen ,.e ona kalluşan ÇUnkU intihap hakkı arlık bizim ol-
Yumuıldamıı' gibi.- maktan çıkın~ll:'. 

İstanbul 
Halkının 
Dilekleri 

(Başı ı incide) ~ 

taş Parti idare heyeti reisi Zühtij 
Çubukçu oğlu: 

c- Bütçe projesinin kabulij 
sırasında söz söylemek isterim. 
Partili arkadaılar Partiye taahhüt 
ettikleri aidatlarını vermıyorlar. 
Bu da kazaları müşkül vaziyetle
re sokuyor. Zaruri masraflarımı· 
zı karşılıyamıyoruz. Vilayet ida· 
re heyeti Halkevlerine yardım 
yapıyor, bu yardım Parti teşkila· 
tına da yapılmalıdır. 

Bu mevzu üzerinde Kartal ka· 
zası azasından Şerafeddin Özer 
de ıunları söylemiştir: 

c- Kartal kazaıının tahsisatı 
60 liradır. Bununla bir hademe 
bile tutamıyoruz.> 

Bu iki söz sahibine karşı kür· 
ıüye gelen Parti idare heyeti rei· 
ıi Reıat Mimaroğlu şu cevabı 
vermiştir: 

c- İki muhterem arkadaş ay· 
ni mevzu etrafında söz söylediler. 
Ve her ikiıi de aidat meseleıine 
temaıı ettiler. Aidatını ödcmiyen 
Partilinin Partiye merbutiyeti yolc 
demektir. Bunu tetkik edeceğiz. 
Elde mevcut tahsisatı on parasına 
kadar vererek bu işi de halle ça· 
llf&caiız.> 

Bütçede reye konarak tasvip 
edildi ve celse on dakika tatıl 
edildi. 

İkinci celsede dilek encümeni· 
nin hazırladığı raporlar okunmı· 
ya baılandı. Knzalar şu dilekler· 
de bulunuyordu. 

Ad~lılar: Su derdinin halli. 
Beykozlular da bir çocuk ha· 

kımevi ve bir hastahane tesisini, 
bataklıkların :kurutulması, öğret. 
menlerin tuvaletli olarak mektep. 
!ere gitmemeleri, Elmalı suyunun 
Beykoza, Göztepe suyunun sahile 
daha yakın bir yere indirilmesi, 
Üsküdar • Beyko:z; yolu ıosesinin 
Papbahçeye kadar uzatılması, 
ıpor aahası olarak kullanılan Bey· 
koz • Paşabahçe çayırlarının be· 
den terbiyesine d~vri. Karakulak 
suyunun bir kooperatif tarafından 
idaresi, Beykozda bir icra daire· 
si açılması, bir Parti ve Halkevi 
binası yapılması. 

Bakırköy kazası: Yqilköydc 
daimi bır ebe bulundurulması, 
eczahanelerde bulunamıyan ilaç
ların bulunma1ının temini, Y e~il· 
köyde !>ir orta okul açılması, 
Florya çiftliiinin iıtirnlak edilerek 
araziaiz köy.Jüye parça parça tev· 
zii. 

Beyoğlu kazası: Köylerden gc· 
len hastalar için hastahanelere ya
tak ilaveei, paviyonlar teaiai, Has
köy halkının au derdinin halli, 
Hasköy • Kaaımpap yolunun bu 
ıene muhakkak surette yapılması, 
otobüs servısının Kaeımpapya 
teşmili, Ok.meydonımn ağaçlan· 
dmlması, Kiiıthanedek.i eski 
yoksul çocuklar okulunun tekrar 
açılma ... 

Beıiktaı kazası: Son sınıflarda 
imtihan veremiyerek devam mec
buriyeti o1mıyan talebenin ba~ 
bot dolatmamalan için mektep
lere devamının temini, mektep
lerde memur çocuklarına yapılan 
ücret ıenzil5tının emekli memur 
çocuklarına da yapıLnaeı. Maçka. 
daki eski İtalyan sefareti binası
nın koMervatuvara tahmi, Maç
ka tramvayının Be,.ıktaşa bağlan
ması, Yabancı propapnda mec• 
maalarımn mek~plere soknlma
maeı. 

Çatalca kuaı11: Bir cltsıpauer 
infall, "" .. na mıiiıı:adeltııllİaift •ulı 
bir §ekle lok..ı.n..., kö~e ınek· 
tep yapılarak, rnuallİmlıiz mek. 
tepler.e muallim ıröaderilmeei, kö. 
mür :yapan lı:.öyliide-n eıman rüı 
swnunun J>OPı alınauy•rak iıstİll· 
aalden soaıa al.maet için ı~. 
büs yapılmuı. 

Eyiip 1<..~a-&ı: 89- doğum evi 
tesisi, Bir liae eç&lmMı, Rami • 
Edirnekapı wı Clb.nııir aramandıt 
bir otoböa ıı.r.Wi yaptlmuı dilr.• 
ğinde buhrınnl\lftur. 

Bu arada t.ÖZ alan bir aı:a bu 
dileklerin okunmasına lüzum ol. 
madığını, C9asını, icabını id•re 
heyeti dÜ§Üneceği için doğrut:lan 
doğruva oraya ven'lmeeini ııcltlif 
etti. Fc:kat bu teklif reye konar•k 
ekalliyette kaldı. 

Diğer kazaların dilekl~ri olcun. 
mak üzere eelıe tatil e<lildi. Kor.. 
gre bugün sııat 1-4, 3-0 .iM :~lcraı 
toplan~r • 

... · 
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ıMaarij Haberleri Poliste: 

Yılbaşı va Kurban Yoldan Çıkan 

JJ/ahlıemelerde: 

" Hepinizi Prasa Gibi Keseceğim ,, ~-
Mahkemede Böyle Söyliyerek Sağa Sola 

Saldıran Katil Tıbbı 
Adlide Müşahede Altına Alınacak 

Geçenlerde Mehmet Emin Uncu 
isminde bir genç Ytnıcami önünde 
Seyfı tsminde bir gençi yatırmış ve 
uzun kamaslle zavallryı yere çiviler 
C' bt on beş yerinden yaralıyarak öl· 
dürmüştU. Dün ikincı ağır ceza mah· 
kemcsınde bu !aclnnm muhasebesine 
başlanmıştı. Esasen sinirli olan suç
lunun birdenbire mahkeme salonunda 
dclırdlği görClldU. Da\•acı yerinde 
Servet isminde on altı yaşında bir 
kız vardı. Si'\11 ve polis şah!Uer din 
lendıkten sonra sıra ölen Seyfinin 
kardeşi itfaiye memurlarından Ra· 
sime gelmlştl. Suçlunun köpürdllğU 

ve hepinizi de prasn gibi kıtır kıtır 

keseceğim diye sağa sola hamle etti· 
ğt gorillüyordu. Reis Jandarmalara e
mir verdi. Suçlunun ellerine kelepçe 
vurularak dışarıya çıkarıldı. Ra,hi· 
mln şehadeti bittikten sonra tekrar 
salona lındı. Mahkeme suçlunun tıp 
bı adli mUessdeslnde mUşahede al
tına alınması için davayı tAlik etti. 

Nizamettin Nazif'in 
BaşındanGeçenKaza 

üç gün evvel Beyoğlunda Buket lo 
kantasında lokanta sahlbile arasında 

çıkan bir lhtı!A! üzerine araya giren 

memurlara hakaret ettlğı ileri sfu-ü

lerek gazeteci arkadaşımız Nizamet

tin Nazi! tevki! edilmişti. Duruşma

ya dün Beyoğlu üçUncU sulh ceza 

mahkemesinde devam edildi. Üç polis 
memuru davacı mevklinde bulunu
yorlardı. Barın Uç garsonu şahit ola
rak dinlendiler. Bunların şehadetleri 
davacıları teyit edecek mahiyette 
idi. 

Nlz.amettln Nazif, müdafaasında 

dedi ki: 
- Bunlar bar sahibinin tesiri al

tında kalıyorlar. Eğer hakikati söy
lerlerse bardan kovulurlar. Şehadet
leri kabul edilmemek luımdır. Di -
yordu. 

Bundan sonra müddeiumumi mu
avini iddiasını söyledi. HAkim suçu 
sabit gördüğü için Nizamettln Nazi
f! 2 ay 9 gün hapse mahkOm etti ve 

Kumkapıda Bir Gece 
Bekçisi Yaralandı 
Evvelki gece Kumkapıda bir gece 

bekçL!ı meçhul bir adam tarafından 
bıçakla ağır surette yaralanm1'tır. 

HAdise şu şekilde cereyan etmiş
tir: 

Kumkapı nahiyesi bekçilerinden 
112 numaralı Dursun, evvelki ge~e 
mutat saatte vazifesine çıkmıştır. Sa 
at on bir raddelerinde karşılaştığı 

de\Tlye polis memurlarına vazife de! 
tf'rinl imzalatmış ve tenha sokaklar
dan birine dalmıştır. Elindeki fener
le karanlık yerleri aydınlatarak va
zifesine devam etmekte iken köşe ba 
şına geldiği Birada meçhul bir ad.._· 
mın ani hücumuna uğramqıtır. &ek· 
çl Dursun silUıını kullanmaya vakit 
t.ulamıyarak dört yerinden deri~ bt· 
çak yruı almış ve kanlar içi:ıd~ ye
re yuvarlanmıfbr. Meçhul adam ka
ranlıkta kaybolmu11tur. HA.dise yeri· 
ne gelen devriye memurları ya 'i\lt 
l.ekçlyi bir otomobil ile Cerrahpa.;ıa 
hasluneslne kaldırmışlardır. Zabıta 

meçhul carihl aramaktadır. 

--0-

IZMIR'in 
Ikinciteşrin lhracah 
İzmir, (Vatan) - İ%mir ticaret 

ve sanayi odasının bir istatistiğine 

göre lldncite.şrin 1940 ayında lima
nımızdan dıf memlekeUere l,233,190 
lira kıymetinde 5,540,116 kilo muh· 
teli! mahsul ve 90643 lira kıymetin· 
de 8344 baş muhtelif cins hayvan 
ihraç edllmlttir. Bu suretle, ihracat 
yekOnu 5,548,450 liraya baliğ oimu'9 
tur. 

60 !ıra kefaletle tahliyesine karar 
verdi. 

Kefalet parası dUn geç vakit ya
tınldığı ıçın Nızamettin Nazif bugün 
tahlıye edilecektir. 

Kirayı Arttıran 
Ev Sahipleri 

Asliye ikinci ve birinci ceza mah· 
kemelerlnde milli Korunma kanunu
na muhali! hareket eden iki ev sahi· 
bl hakkında durutma yapıldı. Şişli

de Ha!AskAr Gazi mahallesinde otu· 
ran Madam Ojeni geçen sene evini 
aylrğı sekiz !ıraya Parsihe kiraladığı 
halde bu sene kirayı on liraya çıkar
mıştır. Suçlu müda!aasını yaptı. Da
va karar için tA.llk edildi. Yine Şişli· 
de oturan tıya da her sene aparlı • 
manının katını 35 liraya kiraladığı 

halde bu sene kırk liraya çıkarmış
tır. Suçlu dUn mahkemeye gelme • 
mişU. HA.kim ihzarına karar verdi. 

Kumaş ihtikarı 
Maznunları 

Kumaş ihtikarı yaptıkları için 
tevki! edilen Refail, Hayim ve Mo
lzln muhakemelrine dün asliye ikin· 
el ceza mahkemesinde devam edildi. 
Avukatları Nazmi Nuri uzun müda· 
faada bulundu. Muhakeme l}llhitlerin 
çağrrılması için tAlik edildi. 

Emine Gecekuşu 
Ziba sokağında Emine Gecekuşu· 

nun evinde henUz 21 yaşını bitlrml • 
yen Emine, Cemile ve Emsal ismin· 
de Uç genç kız yakalandığı için mtld 
deiumumlllğe \'enlmişti. Sultanah • 
met sulh birinci ceza hA.kimi diln 
Emine Gooekuşunu tevkif etti 

TewlrlU.•aedea 
Kaçu Ad•• 

Uskildar tevkl!haneeinin penoere 
demirlerini keserek kaçan mevkuf İb 
rahimin duruşmasına dUn ikinci ağır 
ceza mahkemesinde devam edildi. Şa 
h!Uer gelmemişti. Muhakeme tAlik 
edildi. 

Radyo ve Ampul 
Geldi 

Ewelce Hollandaya gönderdiğimiz 
100 bin liralık tUtUne mukabil gl:Sn· 
derilen radyo ve ampuller memleke
timize ithal edilmiştir. 

Baro idare Heyeti 
Yeni seçilen Baro idare heyeti 

dün saat on yedide toplanarak 
içlerinden reis vekili ile muhase
beci ve umumi katibi seçmiştir. 
Baro idare heyeti bundan sonra· 
ki toplantılarında avukatların 
mahkeme koridorlarında uzun 
müddet beklememeleri için Adli
ye Vekaletinden bazı dileklerde 
bulunacaktır. 
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Sterlin 
Dolar 
İsviçre Fr. 
Drahmi 
LeTa 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İsveç Kı'. 

5.2• 
32,20 
29,7725 
0.9975 
1.8225 

12,9375 

'175 
n.ır.s 
31.0975 

ESHAM \Ot! TAHVİLAT 

Ergani 19,76 
Sıvas - Erzurum 2 19.H 
Sıvas • Erzurum 3 19.H 
Sıvas • Erzurum 4 19.H 
Merkez Bankası 110.-
Reji 0,75 

HELECA 
Zabıta ve Afil Bomam 

'f azan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
- il 

Bayramı Tatilleri Tramvay 
Yılba.şı ve Kurban Bayramı tatil- Dlin akşam saat 16,20 de Şi,liyc 

leri şu şekilde yapılacaktır: gitmekte olan vatman Mehmedln ida 
İlk mekteplerde: 31 Bırincikanun resindeki tramvay köprü Ustlinde yol 

Gilnil öğleden sonra olmak Uzere Uç dan çıkmıştır. Tramvay a.rıcak yarını 
buçuk gUn tatil yapılacaktır. sat sonra yoluna konulmuş bu yUz· 

Orta ve mesleki oğrctım okulların- den tramvaylar işllyememişlerdir. 
da: BırlncikA.nunun 301 ve 31 inci giln Tutupn Kamyon 
!erile, ikinclkAnunun birinci gUnU yıl Şoför Mahmudun idaresindeki ar· 
başı 8 iklnclkAnundan 13 lklncikl'lnu 

1 
pa yUklU 2084 numaralı kamyon Di-

na kadar da kurban bayramı tatıli vanyolundan geçmekte lkt>n benzin 
ynpılacakur. 

deposıı tutuşmuştur. Ale\'ler bir an· 
Üniversitede: 31 birinclk11.nun öğ • da kamyonun her tarafını sarmış ise 

leden sonra saat 13 te dersler kesile· de motôr kısmı yandığı halde sön· 
rck 2 lklnclkAnun perşembe gilnUnc dUrülmUştUr. 

kadar yılbaşı; 8 ikindkdnundan 1:: * Emniyet altıncı şube memurları 
lkinclkdnun pazartesi gününe itada·· llln beledlSe nlz.amnamesine aykm 
da Kurban bayramı tatili ynpılacalt· 
tır. Üniversitede sömestr tatili de 5 harekette bulunan 24 lf<>{örle tram· 

\'aydan atlıyan 78 kişıyi cezalandır· 
şubatta baı,lıyacak, yirmi gün devam mışlardır. 
edecektir. 

Vekal ::.tin Bir Tamimi 
Maarif VekAletl, mekteplere bir ta 

mim göndererek, talebelerin tedariki 
rnUşkUI veya pahalı boyalar, perkel 
takımları, kumaşlar, örgü malzeme· 
si satın alınması hususunda sıkıştırıl 
mamasını bfldirmiştır. 

&61 11alllmlerlllla 
Toplalltısı 

İstanbul maarif idaresine ba'tlr köy 
muallimler! önümüzdeki cumartesi 
günU öğleden sonra Eminönü Halke
\.inde toplanarak köy mualllmliğlnl 

aldkadar eden meseleleri görüşecek
lerdir. O gün. EıninönU Hıılkevi köy 
muallimleri için bir cKöycilltik ge • 
ce11i• tertip edecektir. 

Modern BIJ l\!9kteplerl 
Maarif Vcka.letl köy enstitUlcrin • 

den mezun muallimlerin çalışaca~ 

köylerde modern köy mektepleri yap 
tırmıya karar vermiş ve bir pltl.n mü 
sabakası açmıştır. Bu mekteplerde 
(50) kişilik bir dershane, bir vestl • 
yer, bir mutfak, yıkanma yeri de o
lan bir muallim evi, talebe için bir 
atolye bulunacaktır. 

Bundan başka dlin iki dilenci de 
yakalanarak mahkemeye sevkedil • 
mişlerdlr. 

* (Silivri) isminde bir motör Si • 
livri açıklarında motörU bozularak 
karaya oturmuştur. Kaptan ve tay· 
falar kurtarılmışlardır. 

* SüUüC'ede oturan çoban HUseylr 
Şenol koyunlarını otlatmakta iken 
uçurumdnn düşerek başından ve 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmı~tır. Hüseyin Şenol hasta 
neye kaldırılarak tedavi altına alın 
mı-:ıtır. 

"' üskUdard:ı lnkılltp mnhallesind, 
oturan balıkçı Şükrü Atakan ile ar 
kadaşı Salllhncldin Llıleznr balık avı· 
na çıkarlarken bindikleri kayık Kız 
kulesi a<;ıklarmda devrilmiştir. De • 
nize dökUlen her iki balıkçı da ~ahil· 
den gelen sandalcılar tarafından kur
tarılmışlardır. 

* Arabacı Ha)Tullah Demirin lda· 
resindeki )ilk arabası Halıcıoğlundn 
Hasan Çalışkan isminde bir çocuğr 
~arparak muhtelif yerlerinden yara -
lamıştrr. 

* Beyoğlunda tstıkldl ı-adesinde Os 
man Yılmazın ta\'Ukçu dükkA.nından 
yangın çıkmış ise de sirayetine mey 
dan verilmeden söndürtilmüştUr. 

hgtüt Progr .. 
8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 

8.18 Hafif müzik (PL), 8,45 Ev ka· 
dını - Yemek listesi. 

12,30 Program, 12,33 Seçilmiş şar
kılar, 12,50 Ajans haberleri 13,05 
Halk türküleri, 13,20 Kanşık prog
ram (Pl.). 

18 Program, 18,03 Radyo <Swing> 
kuarteti 18.30 Radyo saz heyetinden 
saz etıerleri, 19 İstanbul kanto ve tur 
kUlerl, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 
~uhtelif şarkılar, 20,15 Radyo gaze
tesi, 20,45 Temsil, 21.30 Konuşma, 

21,45 Radyo salon orkestrası, 22,30 
Ajans haberleri. 22.45 Radyo salon 
orkestrası programının devamı, 23 
Cazbant (Pl.), 23,25 Kapanış. 
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Soldan Sağa: 1 - Aydınlığın zıd· 

dı • Bir hayvıın 2 y lnsu.n • Gizle 
3 - Tenekeyi yapıştrrnn • tcar be
rlell 4 - Emreden • Yi.lzUmUzUn bir 
kısmı 5 - Bir eğlenC'e • LA.kırdı ıs 
Çabuk - İlave 7 - Nota • Hisarlar 
8 - Çe,·irme • Mektep 9 - Bir ha
yır cemiyeti ıNota 10 - Sonuna (1) 

gelince bir mıllet ifade eder • Bre 
11 - Tokat • Şa!ak. 
Yukarıdan Aşakıya: 1 - İzdiham 

2 - Yoklul</· Hortlak 3 - Papas ka 
dm • En bU)ilk 4 - Denizci rütbesi • 
İsim 5 - Kir izleri 6 - Sonuna (k) 
gelince (yok) olur - Nıutıus 71 -
Futbolde bir tabir • Bir Azamız 8 -

Fakir T.ıeber• Yardım 
İstanbul ilk mekteplerinde bulu • 

nan !aklr talebeden bir kısmı kampa 
gönderilecek, kendilerine ayakkabı, 

çamaşır verilecektir. Bu sene Univer
Bite ve ilk mekteplerde bulunan fa· 
kir talebeye yirmi bin liraya yakın 
yardımda bulunulacaktır. Orta mek· 
teplerle, liselerdeki fakir talebeye de 
parasız kitap verilmiştir. 

* Feshane fabrikasında çahşan Sab Bulunan • Saçsız ·Nida 9 - HUkUm· 
ri Enderseven çalışırken sağ elinin dar • Gemilerin sığındığı yer)ıO -
parmaklarını Tarak makinesine kap Rabıta • Köle 11 - Nida - Bir hay
tırmıştır. Sabri Balat Musevi has~ van • Sanayii nefi~e . 
nesine kaldırılarak tedavi altına alın- n~V BULMACA.'VI~ RALLİ: 
mıştır. 

Dlrdlacl Tlrk Kitap 
Sergisi 

Beyoğlu Halkevinden: 
Umumi Kütüphaneler 1 - Dördtlnetı Ttırk K1tap Berg1· 

Soldan Sağa: ı -1Yıl Semahat 2-
Ismalrm 3 - Keman - Cali 4 - Ad· 
Cahil 5 - Koniçe - Bu 6 - Roz • 
Elem 7 - Suç • Bir yıl 8 - Uç -
Taka • lç 9 - Kan - Bulma 10 - U
lus • Şato 11 - Emanet - R C A 
Yukarıdan A,ağıya: 1 - Yıkık -

Sulu 2 - İse • Oruç • Le 3 - Llınan
Kum 4 - Nadir - Tasa 5 - San -
Çoban 6 - El • Ezik - Şe 7 - Mı • 
Rahat 8 - Amcabey - Ot 9 - Aha· 
li · Lor 10 - Aklıselim 11 - İl -
Çapa. 

l'ltklan söndürme dolayrsfle şbn· 111 15.1.1941 tarihinde evimizin Tepe-

diye kadar saat 17,30 a kadar açık 

olan wnuml kütüphaneler, bundan 

sonra saat on sekize kadar açık bu
lundurulacaktır. 

Mardin de 
Mardin, (Vatan) - Şehrimiz ve 

köylerinde, kahraman erlerimize kış 
!ık hediye teberrüleri hararetle de
vam etmektedir. İlk parti olarak 454 
pamuklu, 1244 çi!t yUn çorap, 175 
yUn kazak 180 çift eldiven vesaire 
olmak üzere iki bin parçadan fazla 
f!9Y& Mardin Kızılay Kurumu tara
fından alAkadar makamlara teslim 
edllml~Ur. Toplanan bin parça kadar 
C9Ya da yakında teslim edilecektir. 

Bu hususta orta ve ilk mektep ta
lebeleri de bUyUk hassasiyet göııter
mektedlrler. İki mektep ilk parti o
larak 58 parça pamuklu, çorap ve 
eldiven vermiştir. 

Aboae Gcretl 
~e dahilinde: 

6 aytt1'/ a aylık Aybk 

1400 750 150 Kr. 
Hariç Jn81lleketler: 

Senelik 6 aylak 1 aylık Aylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

başındaki merkez binuında sergi sa 
!onunda açılacaktır. 

2 - Sergi 30.1.1941 tarihine kadar 
devam edecektir. 

3 - Sergide 1940 senesi içindeki 
neşriyat teşhir edilecektir. 

4 - Sergiye iştirak etmek isteyen 
kitapçılarla, eserlerini şahsen bastı· 
ran mUelli!lerln nihayet 10.1.1941 ak· 
şamına kadar evimize mUracaat ey
lemeleri ve eserlerinden birer nüs
ha göndermeleri rica olunur. 

5 - Bu eserler sergiden sonra sa
hl plerine iade edilecektir. Evimiz ktl 
tUphaneslne hediye edilecekler mem
nuniyetle kabul olunacaktır. 

Tefll Arıa Çarı 
Yeşi!Ay Gençler Birliği Umumi Kl 

tipllğinden: 

11/1/941 Cumartesi, saat 15 ten 
20 ye kadar Maksim aalonlarmda 
vereceğimiz yıllık çayımızın daveti
yelerini, a.zaıarrmız ve UlkUmUzU se
venler, her gün, Sirkeci ŞahlnpafA o
teli sırası No. 61 den alablllrler. 

Bu Gece Nöbetçi 
Eczaneler 

Beyoğlunda: Hayrettin Tav, Tak
simde: Taksim, Şişlide: Necdet, Ga
latada: Karo.köy, Hasköyde: Halıcı
oğlu, Kasımpaşada: MUeyyet. Beşik
taşta: Vidin. Ortaköyde: Ortaköy, 
Arnavutköyde: Miltiyadl, Bebekte: 
Merkez, Sarıyerde: Osman, Emlnö
nUnde: Mehmet Klzım, KUçUkpazar· 
da: Necati Ahmet, Alemdarda: Arif 
Neşet, Kumkapıda: Cemil, Şehzade 

başında: Asaf, Şehremininde: Ham· 
dl, KaragümrUkte: Fuat, Fenerde: 
Emllyadls, Samatyada: Rıdvan, Ak· 
sarayda: Sarını, EyUpte Hikmet, Ka 
dıköyde: Kadıköy, üskUdarda: İtti· 

hat, Büyükadada: Halk, Heybeliada· 
da: Tanaş ec21&nelerl. 

Devlet Demiryollan 
İdarece temin edilip müteahhide verilecek 500 ton bliater bakırın 

işlenerek mamul halde idareye teslimi 1'i 21/1/1941 salı günll saat 15 de 
pazarlrkla ihale edilecektir. Tahmin edilen bedel (168900) liradır. Pa
zarlık Ankarada idare binası lçhMie malzeme daireeinde toplanan ko
misyonca yapılacaktır. 

Taliplerin aynı gün ve a&&tte teklif ve kanuni veslkalarile birlik
te komisyona mUracaat etmeleri lU;ımdır. 

Bu i'le alt f&I'tnameler Haydarpaşa'da tesellüm ve aevk şefliğinden 
ve Ankara.da malzeme dalreeinden pe.rasız·oıarak alına.bilir. (11921) 

itham ederler. Halbuki ben artık Bütün cesaretimi toplıyarak 1 da üvey babamı öldürdüm san· 
kendime hakim oluyor ve böyle yatağa yaklaıtım, ve Frans'ın ımayınız. 
hallere düımüyorum. omuzuna elimi dayadım, hiç kı- j Yerinden kalkmıı. bana yak-

Yalnız o sabah üvey babamla mıldamıyordu. Adeta nefes bile !aşmıştı. Ellerini omuzlarıma da
ıiddetli bir münakap ettik. E.ğer aldığı belli değildi. İçime müthiı yıyarak gözlerimin içine baktı: 
kendimi tutmaaem yine öyle bir bir korku geldi. Tıpkı otomobil- - Bunu zannetmiyorsunuz, 
buhrana kapılabilirdim. İıte size de uyuduğum zaman bana yaptı· değil mi? dedi. Bütün söyledikle
her şeyi anlattım. Mazide geçirdi- ğı gibi kızı sarsmaya baıladım. rime inanmalısınız. Baıka türlü 
ğim bu fena sinir haetalığı yüzün- Hala kımıldamıyordu. Daha ıid- olmasına tahammül edemem. 
den bugün beni cinayetle itham detle sarstım. Nihayet kımıldan- F rans' a o kadar acıyordum ki 
edebilirler. Bundan çok korkuyo. dı. Yavaşça olduğu yerden kalk- anlatamam. 
rum. Daha fazla bir ıey söyleme- tı ve yatağın tekrar kenarına - Evet size inanıyorum. Siz-

arkada§ımı az kalsın öldürecek- Devam etti: me lüzum yok. Anladınız, değ:! oturdu. Yüzündeki mana korkunç den şüphe etmek, biran için ol· 
tim. Niçın ve nasıl olduğunu bil- - Bu ikinci buhran feci oldu. mi? idi. Gözleri bir noktaya dikilmiş sun hatırımdan geçmedi. Franı, 
miyorum. Böyle zamanlarda ken~ Ne yaptığımı bilmiyordum. Size Sesi bana fena halde tesir et· bakıyordu. Bir müddet bekledim. buna emin olunuz. 
dimden geçerdim, sonradan bir bunun korkunç tafsilatını veremi- mişti. Yüzüne bakmıyor, odanın Hala 11u11uydrdu. Nihayet tabiiye Hala beni omuzlarımdan sım-
şey de hatırlamazdlm. yeceğim ••. Annem beni bundan içinde dolaşmıya devam cdiyor· ı yakın bir sesle: ııkı tutuyordu. Bu sözlerim üze-

Mektepten çıkardılar. Üç sene conra muhitten uzaklaıtırmak için dum. Kız hala ausuyordu. Ara· - Sizi galiba korkuttum, de- rine ellerini biraz gevıetti: 
evde kaldım. O zaman zarfında seyahate çıkarttı. Beraberce mem- mızda timdiye kadar birçok de· di. Fakat korkacak bir ıey yok, - Mademki onu öldürmediği
babam öldü. Annem beni tekrar lcket memleket dolaıtrk. J§te bu falar olduğu gibi derin bir süklıt emin olunuz. Sinir buhranlanma me eminsiniz, baıka hiçbir ıeyin 
mektebe koymak istedi. Fakat seyahat esnasında idi ki üvey ba- vardı. Fakat bilmem neden bu haknn olmıya çoktan nefa®i ah11- bence ehemmiyeti yok. Fakat size 
imkan olamadı. Çünkü tekrar bamla tanıştı. Bir müddet sonra sükUt bu defa beni fena halde si-ı tırdım. Artık öyle kudurmuı gibi bir şey daha söyliyeceğim: Oda 
bir sinir buhranı geçirdim. Bu evlendiler. nirlendiriyordu. Frans·a evvece kendimi kaybetmiyorum. karanlık, beni iyice göremiyorsu-
bepıindt-n feci oldu. Bu seyahatler beni epeyce iyi- oturmuı olduğu yatağın üzerine Gülmiye çalıştı ve devamla: nuz da bundan cesaret aldım. 

Bunları anlatırken sesi yekna- leştirmi§ti. Artık öyle fena buh- şimdi uzanmıt yatıyordu. Oda - Beni sakın deli zannetme· Yoksa yüzümü görseniz söyliye-
sak bir hal almıştı. Sözler sanki ranlar geçirmiyordum, fakat beni l loştu. Etraftaki derin sessizlik için- yiniz. Ben deli değilim. Hem ar- mezdim. 
bir makineden çıkar gibi birbiri 1 tanıyanların hepsi mazimdeki bu de yalnız uzaktaki denizin sesi I tık kendimi de kaybetmiyorum. Eminim ki benim öldürdüğü
arkaıına diziliyordu. korkunç halimi bilirler ve beni iıitiliyordu. Sakın böyle bir buhrana kapılıp mü bilseniz dahi yine beni kurtar· 

Tiirlı: yavnılannın sıhhatli ve gürbüz yetİJİmİne bütün mem· 
leket budutlan dahilinde h« ,eye rağmen tevekkufauz çalıfAD 

CAPAMARKA 
941 de 26 )'atını idrak etmekle bahtiyar olacakbr. 
Tarihi teaiai: 1915 M. Nuri Çapa 

BEŞİKTAŞ ÇAPAMARKA 

Penaık Belediye Reisliğinden: 
Pendikte Çamlık mevkilnde lsmall, karısı Nezihe, Hasan ve Sadlyeye 

alt <3676 met.re murabbaında arazi 1102 lira 80 kuruşa>. Keza aynı 
mevkide Mustafa kızı Aliye Sacide Öğete ait 480 met.re murabbamdaki 
arazi ile içinde bulunan köşkün c1500> liraya. Ve keza a.ynı mevkide 
Jozef kızı Vıktoryııya nıt <19864> met.re murabbamda arazi beş bin 
dokuz yüz elli dokuz lira yirmi kuruş c-5959> lira <20> kuruşa. 

Cniversitelıler askeri kampı olmak üzere yukarıda gösterilen ara.Si 
ve binanın ıstıml~kinde umuml menfaat görülmUş olduğundan lstanbul 
vılüyetı idare heyetinin 2ô.10.940 taı'ih ve 42:S/167 No. kararları iktiZ&" 
sıııdan bulunduğu ve bu baptaki harita ve takdir olunan bedeli mUbeyYin 
mazbatanın bir nüshası Pendik belediye dairesinin kapısına ve birer 
nüshası sözU geçen kllşkUn ve arazinin münasip mahallerine <27.12.940 
cuma günU sabahı> talik edildiğinin, alA.kadarların bir g(ına itirazl8J1 
varsa bu günden itibaren sekiz gün içinde yani 3.1.941 cuma günü ak· 
şamına kadar Pendik belediye reisliğine blldirınelri lUzurnunun aJa.ka· 
darların malO.mu olmak üzere keyfiyet ilA.n olunur. (12420) 
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mak için ayni ıekilde hareket 
ederdiniz, değil mi~ 

Cevap veremedim. sadece eöy. 
Jcdiklerini ta.adik eder gibi batı
mı salladım. 

- Allah aizden razı oleun, de.. 
di. Bunu öğrenmek istiyordum. 
Fakat gördünüz ki çok huysuz ve 
hırçın bir kızım. 

Ben hala bir ıey söylemiyor 
sadece kıza bakıyordum. 

- Siz de oldukça hırçınsmız 

ya .. hırçın ve aksi .. hani hatınnız. 
da mı, sizinle para hakkında na
sıl kavga etmiştik. Siz uyumak 
istiyordunuz. Ben ise muttasıl 
size para vereyim, diye ısrar edi
yordum. Sonra baıka bir defa 
daha .. 

Bu defa da ben sözünü kese

rek: 

- Beyhude üzülüyorsunuz. 

Frans ... Sizin masum olduğunuza 
eminim. Fakat bir:Z evvel söyle
diğiniz gibi o adamı ıiz dahi öl
dürmüt olsaydınız yine ıizden 
yardımımı e&İrgemu.dim. 

Sustum. Bir müddet ikimiz ele 
bir söz söylemedik. Sonra aank1 

birdenbire hakikate tekrard•" 
dönmüı gibi sordu: 

- Şimdi ne yapacağız} 
- Bilmem ki.. bu badirede~ 

kurtul.maoın tek çaresini aöreıo•· 
yorum. 

Bu sözleri söylerken hatınıo• 
birteY gelmifti. Bir kurtulma ça• 
resi bulur gibi olmuıtwn. HeıııeP 
ona da anlattım: 

- Tilbury şehrine varabilirse~ 
orada bir adam tamyorum. for 
otomobilleri garajında çalıl'ır. B•• 
na yardım edebilecek bir arkad.8~ 
tır. Vaktile ben ona epey iyıl 
etmiıtim. O belki de bize ••• 

Hemen yerinden fırlamıttl• 
Çocuk gibi sıçrayıp el çırpıyord;~ 
Lafımı bitirmeme meydan hıra 
madan: 

- Evet.. evet heemn Tiibu· 
ry'ye varmalıyız. diyordu. 

- Varacağız, F ranı... heınel1 
yarın sabah erkenden hareket 
ederiz. Yolda ... 
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