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~ Göricede Y-:gfıİzkta 
~ti şiddetli kuvvetleri 
~'4.IN çarpışmalar durmadan 
~" EBDE oluyor artıyor 
'b b6tJ Yunanlılar 1 O top ve bir T eftit seyahatinden 
~ illlANLI DEVRE miktar esir aldılar dönen Eden beyanatta 

aqJh: HASAN KUMÇAYI YUNANLILAR r;,,..,,,.._ıs~u~du -,. 
M k DAZirI 'Eden, dün akşam radyoda 

~ er ez yaptığı bir görüşmede deml§tir 

~ .. ~~~-~.·-~.::-ln"g_ueıtatel· cephesinde de ki: 
~'it ~ ~Wl.Ka'""' ..., "-Ya.km Şarkta kuvvetleri. 
"~ 'gtıtı inde e.n hulıranh bir Arnavutluk miz, durmadan a.rtma.ktadır. Bu 
\... "" ~kte olduğunu, deniz kıtalar, en iyi silahlarla müceh-
~ ita '"-etleriyle mUthlı; bir hezdir ve silfilılar mebzuldür. 
~ ... 111lı.srnc1a bulunduğunu topraklarına Bu kıtalar, bu silahları dru.llan. 
~~ bt~Untntn mlihtm organ· masmı da pek iyi bilmektedir. 
~~ b olan hu ttalyan ga. • d · ı r ler. Her geçen hafta kuvvetleri. 
~-- ~ıı

11 

un~~in~cş:::! g 1 r 1 e miz kendilerine verilmiş olan 
l~ ~katı anla.maya başladr Atina, 16 (A. A.) - Yunan vazifeyi zafere isal için daha iyi 
tttı~~Yor. başkumandanlığmm 20 numaralı talim görmüş ve daha iyi techiz 
~"ııi~~elıarbı Akdenize sirayet tebliğine göre, bütün cephelerde edilmiş olmaktadır. 
' lıft lıa kendi aleyhine en bii. piyade, topçu ve tayyare faaliyeti ı Bizim kıtalarımızm yanıba... 
~ ~lllt~ lşlcm:ıstlr. Bu hata.- devam etmiştir. Yunanlılar. 10 top şrnda, mühim Fransız ve Polon-
~ \'' ~ ltaıynn mfUetl ~eke_ (Devamı 4: üncüde) yalı müttefik kıtaları bulun. 
"-.fSts 6aat içinde Arna\'utluk" SelAalktekl maktadır. Bunlar, hürriyetlerin. 
~°' lt.aıtanı l~gal etmeye ha:. den vazgeçmekten imtina etmiş 
~ oıı lan onıu u harp illi- Almanlar memle- insanlardır. 
~~it~ o" .. 'tlz gUn gcçti~rf hal. Orada, Cenubi Afrika, Hindis. 
~"'- Uerıl'~ış, muYakkat ketlerlae d6Dflf0r tan, Kıbrıs, Filistin, Mauricc a. 
... "' ~ Cdlğl yerlcnlen geri 1 dası ve Maçta adası askerlerini 
"-." ~ ;:burtycttnde kalmış, Belgrad, ı;; (A. A.) - Sela_ de gördüm. Bütün bu askerler, 
~' lttttn ~bllğlere göre Yunan nikteki .Alman kolonisini teşkil serbest surette biT.e yardımları-
~ surette taarruza eden 131 kişilik bir ka.f ile, Al- nı getirmişlerdir. Böyle bir ma. 

'1ltlukta.n bir bayll manyaya gitmek ÜT.ere dün . bu. neviyat mağltlp edilemez.,, 
<l>evamı 4 Uneüde) raya gelmiştir. 

t l'ookapı Sarayına giren 

~sus LUKRECY A 
Y-. Utıcü Murad devrinde bir Venedik öval esinin ~ 

~ISKENDER F. SERTELLi 
"ltteıı gtlafl Haber sfltanlarmda 

Bir baba 

Rakı şişesini 
çocuğunun başında 

parçaladı J 
Dün :Mahmulpapda. garip bir ane 

faciası olrnU§, bir ada.m çocuğunu ya· 
ralanıııı, kansı da kendisini polise ih· 
bar ederek yakalattırmıııtır. Yapılan 
tahkikata göre, vaka §Öyle cereyan 
etmiştir: 

HABER için h~zırlanan bu tarihi 
tefrikadan enteresan bahisler Mahmutpaşada. oturan Ali, dUn ge• 

'"""" "' .. ce bir şişe rakı alarak evi.ne gitmiş, 
" ... Dördüncü Murada ''Sarayında casus var!,, bir tepııi hazırla.bırak bir köşede iç· 

deını~ıerdJ. Genç hükümdar bir yandan yeni a. meğe başlamıştır. Bu sırada 12 ya§la· 
'unlar yapmayı dü§iinürken, bir yandan da sara.- rındakJ çocuğu Hüseyin bir köşede 
Ynıdakl casusun kim olduğunu anlamak istiyordu. kendi kendine oynamaktadır. 
Bir gece, erkenden yatriıış gibi görünerek, yatal,"1.. Ali blr aralık çocuğuna bir şey aor-
nın l~ne yorganla.r yıj;"lb ,.e baş tara.fmı örttü. O muş, fakat çocuk oyuna dalmı§ oldu-
gece, kapısında bekliyen haremağa.ı;;ma da izin ğundan cevap verememiş, ba§ı duman 
'errnıstl Padi~h yatak od.asmm bir köşesinde lı olan Ali de hırsından kendisini kay· 
gtzıerunı~tt. Gooeya.nsma doğru, oda kapısı ya· bederek öntlndcki rakı §i~esinl kap· 
't~Sça açıldı. Ba~ı örtülü bil' hayalet ya\"a.ş yan~ mış, bUttln brzlyle çocuğun ba§ına in· 
l'ilıiiyerek, yatağa yakl~tı. l\lora.t birdenbire: dlnnl.ş. §işe parçalanmış, HUs<>yin 
- l>avranma.. Gebertirim! diye bağınnc.'8, gözle. 1 başından boşanan kanlarla yere yıkıl· 
ıinln önünde bir han~erin ışıldadıj;'lm gördü. Pa- mıştır. 
dJŞaJu öldürmeğc gelm bir kadm mıydı, erkek Çocuğun annesi Zehra bu vnziyct 
llllydi f belli değildi.. ilah.,, t karoısmda çocuğunun oldtl~U san· 

A •·-- J mış ve a.vazı çıktığı kadar bağırarak 
raaonu yeni t.efrlka.nm;da takip "'1inl7~ IOkağa fırlamış polisleri çağırm19tır. 

Pazartesi gUnU HABER Sutunlarmda 1 aeıen poıısıer çocuğu baygın bır 
~ ı halde bastaııeye kaldırmJ§lar, Aliyi 

ı lllllll•MllUttf llf 1 111 TUIUM fil t 1 11111 ya.kalalDl§larclı1t 

beyanatı 
Bu sabah şehrimize gelen Nazmi T opçuoğlu 

Günün bütün ticari 
meselelerini izah etti 

Yunanistana 
hariç mallar 

mut addan 
verecek ve 

tediyede azami kolaylığı 
göstereceğiz 

idhalat ve ihracat birlikleri 
liğv değil, takviye edilecektir 
lngiltere, Almanya, ltalga, Japonya 

ve Romenlerle ticaret 
münasebetlerimizin son saf hası 

Ticaret Veldll Nazmi Topçuoğlu, 

bu &&ba:h Ankara.dan vehrlinizı gel· 
• V.hUL p~ ~prUyn ~c11 

JD1f ve Ziraat iBankuı lata.nbul ıube· 
sine giderek muhtellt meseleler Uze· 
rinde meaul olmU§tur. 

Ticaret Veklll, bu sabah kabul etti· burada geçirmek llzere geldim. Yarın 
ğt bir mubamrimize muhtelit mesele· akşam tekrar Ankaraya gidecegiın. 
lM"'11trab;nC!a iti ~r.ı.:uı.~ ?nl!unr:ıur r~· ~NlST ~·L.ı\ Ttc~RJ.:TtMtz 
tur.: Harp hali dolayıalle Yananl.'!tanla 

"- latanbula bazı meaeleler Uz.erin• olan ticareUmizc halel gelmiş ckğil 

de tetkikler yapmak ve hatta tatUlni (De\·amı 4 üncüde) 

· Orta Şark İngiliz B • b •• •• k ,, 
orduları batkumandanı er l l n uyu el ç z-

General . b b h d 
Vavel Girifde mzz u sa a gel i 

lngiliz kuvvetlerini 
teftiş ediyor 

Atina, 16 ( A. A.) - Orta 
Şark İngiliz km-vetleri başku. 
mandanı general Vavel oradaki 
İngiliz kuvvetlerini teftiş etmek 
için Giride vasıl olın,µştur. 

italya 12 
adanın iş· 
galinden 
korkuyor 
Gayda "İtalyanın bir 

müthiş düşman 
karşısında,, bulundu-... 

gunu yazıyor 
Atina, 15 (A. A.) - Şarki Ak

denizdeki on iki adadan Atinaya. 
(De,ıu:nı 4 üncüde) 

Köprüde 
bugünkü feci 

kaza 
Bir adam vapur 

arasına sıkışarak 

ödü 
Bugün öğleye doğru köpı1lde Oskü· 

dar lskclesınde feci bir kaza olmuş, 
lskeleye yanaşmakta olan Şlrketihay· 
rlyenin 66 ve 78 numaralı vapurları 

arasına sıkışan birisi ezilerek ölm~· 
tUr. 

ölen adamın üzerinde hUviyeti.nf tes 
bite yarıyacak hiçbir evrak zuhur et· 
rnemlıı, mesuller hakkında zabıta tab· 
klkata be.§lamlfbr. 

Davet üzerine gelen Hüsrev Gerede 
Ankarada bir ıkı gün kalacak 

Berlin büyük elçın .. z Hüsrev 
Gerede ve refikası, bu sabahki 
!Konvansiyonel trenile şehrimize 
gelmiştir. Büyük elçi, Sirkeci 
garında kendisini karşılayan bir 
muharririmizin muhtelif sualle • 
rine cevaben şu be\·anatta bu
lunmuştur: 

"- Vaki davet üzerine Ber. 
linden memleketime dönüyorum. 
Bu ak~_r.1 Anlrnraya gideceğim, 
orada bir iki gün kaldıktan F.on. 
ra tekrar vazifem başına avrl 
edeceğim. 

Sovyct hariciye komiseri Mo
lotof'un Berlini zivaret günü, 
seyahatim dolnyısilc ista.... onda 
bulundum ve kendisini i~tikbal 
ettim. O gün Berlinden ayrıldı. 
ğım icin tcş)'idc maalesef bulu. 
namndım. 

Berlicdeki Tiirk talebesi çok 
iyi vaziyettedir. 

Berlindeki kanaatime göre 
mevcut Türk _ Alman ticaret 
muahedesi hükümleri dahilinde 
iki memlc1·e-tin ti<>aret mün.ase
batı tev~i edilecektir ... 

iTAL YA·=. 
Bombardımanlar ZJıÜat' 

yüzünden 

laggaıelerini 

ıslah 
edemiyor 

Musolini Hitlerden 
manyeto ve motör 

istemiş 

Londra, 16 (A. A.) - tngillz 
tayyarecileri Musoliniyi büyük en_ 
dişelere dilşürm<>ktedlr. Donanma. 
smı harp harici çıkarmakla iktifa 
etmeyip, İtalyan hava kuvvetlen· 
nin de nşağ bir vaziyete dilşmesi 
içln lcnp eden her şeyi yaptılar. 

Star gazetesinin havacılık mu • 
ha biri şun lan yazmaktadır: 

"Milnıio ve Torino gibi şehirle. 
rin elektrik santrallarını hedef it. 
tihaz eden İngiliz hava kuvvetle· 
rl, o kadar müessir neticeler aldı
lar ki, 1talyanlarm avcı tayyare -
!erini modernleştirmek hususun • 

(DeYamı 4 üncüde) 

EBED/ SES PLAGA 
ALINMALI VE SA
TIŞA ÇIKARILMALI 

C U~lllURlVt.'Tl~ 17 lncl yıl 
dönümünde, herkesi rad· 

.)olıırının başına mıhlıynn bir hadi. 
"C olur. Atnturk'ün Büyük JHeclis· 
te <iÖl lediği onuncu yıl hitabesini 
cbctli sesiyle lılr da.ha. dinlemek. 

nu o kndar bariz bir heyecan 
••o nl!kn uyanılıroı \,i, aradan bu 
kadar gün g~Uği hnlılc hiıla, ko. 
nu,ına mevzuumu1u bunun t-Oşldl 
ettiğini. görüyoruz. w 

nunıın üzerinde konu!juldugu 
bir sırada nklımı7.a c;elen bir nok
ln), lşar«'t ,.e tcldif edelim: 

t\t3tUrk·iln hu hitabesini Türk 
lla\'a J\:unımo pl:ikhıra aldırmalı 
\'e atı .a çıkarmalıdır. Bunun Ku_ 
ruma hiiyük bir menfa.at temin e· 
decct:-ıne. kanli7, gramofonu bulu. 
nan hiçbir Türk yokttıl' ki Ebedi 
~ef'lnlo ebedi &eflinl t\"f içinde ba· 
İunclurma'ktan uzak ka1abU ·in. 

*** 
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Ticaret Vekaleti mü im bir-Tı-~~~ 
meseley· ta. 'k ediy r 

Bazı ihracat tacirleri imzalarile 
Romen sanaylctle ine ver en bir ves a 
ile yapa Jları azın r 11 ıman derecesi 

az gösteri mlş 1 
Tlc:ıırct vekAlell mühim bir meselenin tahkikaunı ikmal etı:ıl§Ur. Öğren· 

diğimize göre bu mllhim mesele aehrlmlzdc Romanya ile aramızda mevcut 
ticarete ve tediye anlaşmasına istinaden yeni mukaveleler müzakereleri bit· 
tikten sonrı:ı., lmzıırun yapılacağı gün, Romenlere tevdi edilen bir taahhüt ve· 
&!kasma dairdir. Piyasada s!Sylendlğine nazarnn, bu \'es1ka buı ihracat ta· 
clrlertmlz t.anı!mdan tam:1m ve lmZA olunarak Romen heyetinde bulunan 
Romen sanayicilerine tl'vdl olunmuştur. Gene \"erilen malQmata göre, bu ve· 
fdkadn Romanyaya verilecek Türk yııpa.ğılannL"l randıman derecesi yUzde 
40 olarak kabul cdllm~tlr. Ho.lbuki yapağılanmwn normal randıman dere· 
cesı yUzde •7 oldugıı için bu suretle yUn ve yapağılarımızm almdikl değil 

1 ller deki tlyaUe.rma da tesir yapan bir hata yapıldığı ileri sUrlllmcktedlr. 
\ Ticaret vektumlzln oehrimlze son yaptığı seyahatte t1!tlk ve yapağı lh· 
1 rn"!lt blrllSlnde vekilin rlyaaet1 altında vub.-ubulan tevkal!'ıde içtimada bu me 
~ 'lln de mllzakerc cdlldlğt anla§ılmaktadrr. 'Bu içtima çolt münakaşalı ol· 
mu~ hAdlseye Uıml karışan ihracat tnclrlerl mesullyctt ycktllğerl ilıtUne at· 
:ı:ıfişlır Vt Aletin bu hususta bir karara varacağı %4nnolunm1.kta ve plyaaa 

ı.ı.a bu kıırnr beklenmektedir. 

88 Yazan : J<adiccan- J<afıı 
Prens Voronsof asıl lıa.ııı.kterinl 

kaybtıtmem1ş olan hiçbir dağlmm, 
hela Hacı Muradın yalan söyle · · 
meline Uıtimal veremiyordu, o • 
nun söz söylerken biraz aksama • 
8Inin sebebi all§km olmamasından 

ibaretti. l.Akin bu adamm Rwı 

düamanlığı pek korkunçtu; bu 
hlslerini her fırsatta açığıı. vur • 
muş, yurdunu çlğnemeğe çalışan 

Car ordularına ka:rşı hayalin bi. 
le üstllnde bir hmçla aaldırmıştı. 
Bu hmç hiç §Uphesiz yalnız ge • 
neral Glukcnav'm bir dllş\lnceafz. 
iiğinden doğamazdı; tohumunu 
foğrudan doğruya dağlının ba~m

Ja esen hUrrlyet rilzgA.rlarmda, 
fağhnm yüreğinde alev alev lu -
taıııın sönmez hllrriyet a:ikmda a.. 
ramalıydı. 

Prens Voronsof bunlan dllşün· 

milştQ: §imdl de dllşUnUyordu ve 
Hacı Muradın Rua <?Uşmanlığm • 
dan vazgeçmesine, hele Rusle..ra 
dost olmasma l.mkll.n göremiyor • 
du. 
Hacı Murat bir kurt l.se Voronsof 

tllld ldl 

girmezdim. 

- Evet, bunları bana söyledi. 
Ier; haklı imJşsin! 

Hacı Murat yeniden &ğzmı açar. 
ken Prens Voronsof ona: 

- Otuıımuz, oturunuz da öyle 
konuşunuz! 

Dedi. Lfıkln koca dağlı her an u. 
yanık ve harekete hazır bulunmak 
istiyormuş glbl yine aldırmadı. 

Prens Tarbanofa baktı: 

- Generale söyle, benim 1mam 
Şamille dUşmanlığun çocukluktan 
başlar, ben onun yn.nında on 1kf ee. 
ne bulundumsa Ahmet Handan ir. 
tikamnnı almak, General Glulteno. 
vun da yanıl.mı!J oldub'Unu lııbat et. 
mek içindi Şimdi ikisi de yoktur, 
yalma lmam Şamil kalrnıştlr ve 

sıra ona gelmiştir. Bundan başka 
Dağıstanlılar bu neticesiz harpler. 
den usannı~lardrr; eğer benim de. 
diklerim yapılırsa u. zamanda bU.. 
tUn Avar ve Çeçcu Ulkesl İmam Şa 
milden· ayrılacak; ''Akçar" m hi
mayesinde sulha kavu§acaktır. 

Gümrükdeki 
Alman 
malları 

ÇılCarılmağa başlandı 
4 buçuk milyon çuval 

geliyor 
Şimdiye kadar gUmrUktcrde birik· 

mi§ ve son zamanlarda Almanyadan 
~elml§ olan boya, tıbb! ecza ve kAğrt. 
gibi maddelerin çıkanlmnsı için güm· 
rüklere emir gelmiştir • 

Mal sahipleri bugünden itibaren 
mallarmı çekmeğe bar:ılamışlard:r. Dl· 
ğer taraftan mmtaka ticaret mlldUrlU· 
fU de piyasanm Almanyadan getirme· 
ğe ihtiyacı olan mıı.ddclerl. tespite de· 
vam etmektedir. Bunlar yeni anla§· 

ma mucibince ithal olunacaktır. 
Dün al!kadarlo.rn. gelen btr telgraf· 

ta da Hind.lstandan satın aldığımız 

2 mljyon ÇU\-alm Kalk1İtııdan yola c;; ı· 

knnldığı blldlrl.lm~Ur. çuvallar Bas· 
raya oradan da trenle meml~ketlmlze 
gelecektir. Port Sllitten 1;elecok olnn 
2,5 milyon çu\-alla gelecek ay memle· 
ketimlzdeki çuval buhranından eser 
kalmıyacaktır. 

Bu vaziyet üzerine 200 kuru~ ka· 
dar ytıkselmlş ola.n çuvallar HO ku· 
l'U§& dU,m~tür. 

ingil ereden 
manifatura 
getirilecek 

Ankaraya giden heyet 
şehrimize döndü 

Mesleklerine alt bul tc!}ebbilslcrde 
bulunmak uuıre Ankaraya giden ma· 
nl!ıı.tura 1thal&.t tacirleri birliği rcl.sl 
Reı.azl Avunduk dUn ııehrlmize dön· 
mtış ve ııunlan l!Ö) lenı!;.ıUr: 

"- Ankarada bllha&B& yeni mn:ılfn 
tura ltha!Atmı temin lç!.n t~ebrıll!ler 

yaptık. Ticıu et vekAJetl bıı hususta 
İngiltere ile anlaştL lngUlareye lııte· 

nllc11g1 kadar manıtatura pıı.rt~ ·e
rebllecegtz. Bunlann gctlrilme!l!.ne 
TUrk • lngl!lz tlmret birliği tavassut 
edecektir. Ticaret veliMeti yeni gel· 
ınl§ ve gelPcck mallar için yUzde 9, 
ikinci ele yUzdc 6 kru' kabul ctml~tlr. 
Uçüncll elin kll.mll !so p~rtest güoU 
Murııkabe Komisyonu toıbil edecek· 
tlr . ., 

kir ları 
Su parasını kiracılara 
yüklemek ve kalori

leri daha az 
yakmak gibi 

noıa baçlı 
yol ara sa ar 

mabke e e 
verilecek 

Ankaradan verilen maH1mata 
göre MilU Korunma Kanununa .is· 
tinaden koordinasyon heyetinin 
ev kiralarının arttırılmaması hak. 
Jwıda almış olduğu kn.ra.ra. birçok 
ev sahipleri tarafından riayet e • 
dilmemekte olduğu yapılan &ika • 
yetlerden anlaşılmıştır. 

Tetkikler neticesinde bazı ev 
sahiplerinin kira bedellerini doğ • 
rudan doğruya değilse bile bazı 
dolambaçlı yollardan yilriiyerck 
arttırdıklan anlaııılmışttr. Evvelce 
tenvirat ve tanzifat gibi vergiler 
ev sahiplerine aitken bunlarnı kL 
racılara ödettirilmesi, ve paralan
nm kfracılara tahmlli, apartnnan 
dairelerinde velilen sıcak suyu a.. 
zaltmak veya kaloriferi daha az 
zaman yakmak bu dolamba~lı yol· 
lar arasındadır. 

Bundan sonra yapılan tefti~ler. 
de bu :ıususlar da nazarı dikkate 
alınacak ve icap ederse eski kon
turatlarla yl:'nilerl karşılaştırıla _ 
rak bu yollara saptıkları anlaşı • 
lan ev aahlplerl derhal mahkeme. 
ye verilecektir. 

An karadan bilcUriliyor: 
Sakarya de.İnir madeni Uzerlndc 

esaslı tetkikler yapılmaktadır. Ma· 
denin ihtiva ettiği demir miktarı.. 
nm bir an evvel tesbiti ba.kkmda 
alakadarlara kal'i emirler veril • 
miştlr. Bu maksatla bu işe bazı 

ecnebi mütehassıslar da memur e. 
dilmielir. Yapılan tnlıltllor ncUco
sinde buradaki demir cevheri mlk. 
tarı yU .. do 44 tUr. 

---o--
Buzhanelerdeki 
beyaz peynirJer 
Tacirler saklamakta\ 

devam ederse 

Asker 
ailelerine 

yardım şekli 
Dün Şehir Meclisinde 

tesbit edildi 

Dnn toplanan Şehir Mecllslnae a'J· 
ker ailelerine yapılacak yardım talı· 

alJAtmm muntazam b!r §ekllde tedvlrl 
için elll tahsildnrm tahsil §Ubeleri kad· 
rosuna UAvealne ait tezkere ol:ımmuıı· 
tur. Muhasebeci Muhtar, 100 llrada11 
200 Uraya kadar kazancı o!anlardan 
yüzde l, 200 llradnn iOO llraya kadar 
kazancı olanlardan yUzde 2, ve aylılt 

kazancı 600 llradan tl.Zla olanlardan 
eenede 100 lira olmak Uzcre tahsUM 
yapılmasına ve toplanacak para.dan 
asker ailelerinden bUyUklere 5, kU· 
çUklere 2,:S ve ayrıca mesl•enl olmı· 

yanlara da 10 llra mesken parası VCl'il 
mek suretlle yardım edilmesine karar 
verildiğini ve tahsildarların uavesi!e 
l§e süratle ba§lanabilec,.ğlni bil"lrml§· 
tir. 

Elli tahslldarm lllvesi ka.bul edil· 
mı,,, ancak müteakip içtimada bu tek 
illin taha.kkuk §ekll etratmda meclis 
azaama malQmnt verilmesi tensip e· 
dllm.i§tlr. 

Doğanların 
yarısından 

fazlası ölüyor 
Son nüfus sayımından 
çıkan acı bir hakikat 
Sayımdan sonra çıkarılan hc-

eaplal"a göı e, memleketinıiı:de, 
her sene binde 44 doğum olması. 
na rağmen nüfus artışının ancak 
binde 18,5 olması nazarı dikkati 
celbetmlş ve yapılan tetkikler ao· 
nunda ölüm nispetinin b!.nde 25,5 
olduğu görülmUştilr. Bu netice, 
çocuk vefiyatınm önlen_rnesi lçln 
jynpllına.sı icap edeıı lçtlmal yar_ 
dnn teşkilatının bir an evvel vücu· 
d:ı getirilmesi zarureUnl doğur • 
mu§tur. • 

Çocnk Esirgeme Kurumu relsl, 
Kırklareli mebusu fuat Omay de· 
mişUr ki: 

Azıcık bekleseler 
iŞ ~" 

O TOMOBlL lastiği 'C:rcııJır 
· s:ı.uşa ~ıJmnlmI~- ~ı,:ıııl>ı 
rln anlnttığma göre, 
hlabalıl<. •• &-, ''uran '~~-·ptw 

Blzı> öyle geliyor ki, .. ....;~ ,Jıt" 
~inde kosa.nla.r belki bueı-n, 
c:ıkla.nm yn.rm ktıllaD~ ıııı. 
bir ,.a7.iyctc düı;ecckler. !.ıns.S!O" 
cık beldeseler de §U k~did ı;.ııı 
rıun benzin sarfiyatını 
nrdlği kanın bekleseler. 

Bu kadarcıkla 
bıraksalar b{l" 

G AZETE sUtunl.aJ1Ilclıı, ~ 
yük dünyn. meseıcı~rl r 

smda. harp, baskın ha,-ndiS ~1'
çlnclc yeni bir müc&delcnln bnloıı• 
mak Uzel'fl, yahut bıı.5b1I11ş ııJ,_ı1 
duğunn göriiyoruz: •':Bir nışsıt"· 
bozma." veya "Bo:ı:nl:ın bir .. 111ı bit fi"': 

B!r gün erkek t.anı.fın, ~ ı. 
luz t.amrm kaleminden ç 
lii.nlar ne~rcdlllp duruyor. cıınt11ıll 

Yoksa yeni dünya hnrbl > 0~· 
bir d~ ıılle harhine §&hit e~ 
ğız. Onlardan rica et.sel< de ct'~ıı 
wnwnlvenln 1>0 kadnr hC1 ııetıd 
hnrp h";ıberlcrlyle snrsı1dJğı. ....ıııı-

- bil "rahat uyku uyuyamadıgt ~1 
lcrdc '.ıl~ bozma" kn' 
bu kadarcıkla bıraksn.lnl'· ., • 

~ 

Şehir Meclisi 3 güıı 
toplanacak 11,r 

Şehir mecllsinln bundaJl t>ISY1~ '° 
tada 2 yerlne pazartesi, çar~ ..pP 
cuma olmak Uzere 3 giln toplnll 
maaı: kararla§tınl1111Ştır. 

--o-- 1 t 
Erzurumda vali e 

toplantısı de~ 
Erzunımda dört gUndenbCıi rJJl1'tlt 

eden valUer içtimaı dUn sontı e urettll 
Toplnutıla .. c. UçüncU umuııı :t1tı;ijı.1• 

Nazif Erkin rlyıısct et.rol§, ııı lc1' ışıt 
bn§mU:ıavlrl ve bUtün Jll!lPv~>-etle 
rıık etmişlerdir. lc;;tımalarda sıfŞ ti 
rln umumi \'e mn°terek ışıcrl Olııı· 

'"ll ve 
gözden geçirilmiş, vııAyeUe~.ııt 
taka için faydalı kararlar 

~ 8.ııJ 
Afyon inhisarı e~k 

men'i muhakeJ'lle 
kararı aldı ~tıd~ 

Eski afyon inhisarı umUJll • ..ı ı;ıy re..,. . 
Ali Snml ile idare mecUsl 1 td61' 
Taner ve rütekam bir suıtııur-ıa d& ~ 
sile adliyeye verilerek tuıklı1rııı 
kike.ta gtrl§ilmlştL raaff'~ 

Yapılo.n tetkikat sonundll "dıı; 
ıar, bUtUn idari tahkikattan ~C: 
takip, ve mcnlmuhakeıne 
mt§lardır. · 

Rus başkumandanı gözlerinl Çar 
Nlkolnnm ka.rşık.1 duvnrdn asılı o. 
!an bUyilk yağlı resmine kaldırdı: 

Voronsof bunlnrm. tercllinesini 
gitUkçe artan bir merakla dinledi. 
Svnra sordu: 

- Ona sor bakalım, Dağr8tanı 

bUsbl.itiln eJe geçirmek için ne yap. 
mak lllznngeldfğini dUşUnllyor. 

Millet Meclisinin dünkü 
toplantısı 

Ankara, ııs (A.A.) - BUyUk Wl· 
Jet Meclisi bugün Retot canıtczln ba§· 
ka.nlığmda toplanarak hudut ve sahil· 
ler &ıhhat umum müdUrlUğünUn ve 
Divanı Muhasebabn 940 yılı bUtçele· 
rinde değ16ikllk yapılmasına dıılr ka· 
nunlan tasvip cylemltıtlr. MeCl!ft pa· 
za.rtesl günU toplanacaktır. 

Btlli1\met tmr~ ında 

••- Her ge!;en gün yurt için 
mühim nüfus zayiatına mal olan 
çocuk veflya.tmı önllyeme..'Ilc.k bllL 
çe d:ırlığına yUkletilemcz. Vergi
ler çoktur, yeniden vergiye mille_ 
tin tahammUlU yoktur, gibi müta· 
Jenlar da varit olamaz. Zira halk 
bu hususta tenvir erliliroe, t~kllt 
edilecek bir çocuk vergisinin biç.. 
bir mıanç vermiyeceğinl tahmin 
ederim.,, 

----o---- J<of-
Kızı bostanda ala ,,.1' 

d .... . · S yata 
çıkar 

ugu ıçın ay ~ 
19 y 

- Ne kadar bUyUkse o derece 
merhameUI olan Çar hazretlerine 
bu sözlcrbıiz hemen bildirilecek, tr. 
rafnndnn da iyi gahltllk eclllecektir, 
11Izin tekrar hizmete kabul olunaca. 

Sonra illl.ve etti: plJuaya verilecek Edinıekapıda otur~ ge!.'lç, 
şında Necati adında b dtı SC" 
bir müddet evvel 15 ya.§~JŞ ıııl 
mahat adındaki kızla ıci ~ 
ve kızı bir gece ci~~.d~ ~ 
tanlardan birine gotür yt!!ııff 
baha kadar yanında a.lıkO JJ1~ 
tur. Sekizinci asliye ceıt d~d 
kemesine verilen :Necıı.t~ 
ay müddetle hapis 
mahk(un edilmiştir. 

ğnım umarını .• 
- Sav bolasız! .. (1) 

Prens T ~hnnof bu ~en ı:ıü. 

yük bir dikkatle nısçaya yahut te. 
tarcaya te'reiime ediyordu. 

Vo onsof artık doğrudan doğruya 
Hacı Munıda değil, tcrcUnuuıa söy. 
Wyordu: 

-Ona söyle, Çar hazretlerinden 
cevap gelinceye kadar bcn1m aziz 
misafirim olacaktır; kendisine ll. 
mngelen para verilecek, her tUrlü 
rahatı temin olunncıı.ktır. 

Prens geniş ve ytiksek arkalıklı 
muhteşem koltuğuna oturdu; mfa .. 
firine de hemen oracıktaki koltuğu 

göstererek oturmasrnı işaret etti. 
Uktn Hacı Murat bunu ssnki duy. 
maınlfitı: dUr:Unceliydl: sebebinin 
anla.uılmMı gecikmedi: 

- Söyle de, otumun! •• 

Hacı Murat Jki adım çekilerek 
koltuğa oturdu. Bacaklan açıktı, 
sol ayağını biraz ileri sUrmUş, s~. 

~'lllı koltuğun altına doğru çekmiş. 
tl Sıkılı olan damarlı yumnıklanru 
dizle:rlne koym~tu: 

- Dağlıların ço~ru kavgadan u. 
sanmışlardır; yağmalardan ho!}lr . 
nan birkaç yUz kişi İmam Şamilin 

etrafını almı§lar; herkesi korkuta. 
rak onun saltanatını .devam etUrl 
yorlnr. Halk hem Şamilden zulilm 
Cöriiy<ır; hem de onun yüzünden 
Rus dUşmanlığma uğrayor; eğe.r 
fırsat bulsaln.'r hemen isyan ede • 
ceklerdir. 

- Bu frreatı na.:ııl vermeli? 
- Pek kolay.,. Eğer bir miktar 

askerle T~ggistandan Groznt Uze. 
rine yürürsem oradaki dağlılar a_ 
yaklanırlar. Bir çare daha va?' ki 
daha kolaydır; hem bir tek Rus 8 ... 

kerine ihtiyaç yoktur, hem de bir. 
kaç ay içinde zafere ulaşacaktır. 

Yün ipliği ihtika~ 
Askerlerlnıi.ze hediye örece1' lmdm· 

lanmu: piyasada çek gUçlUkle yUn 

ipliği bulabilmektedirler. lpllklcr giz· 

11 olarak çok yükselt f!yııtıara ııatıll· 

yor. Hazrr yün çoraplar da ı;ltUkçe 

pahalılanınaktadır. 
Fiyat Murakabe IComlsyor:unun bu 

en menfur lhllkAr hA<lisesı etrnfmda 
derhal harekete geı:meel bekl11nmek· 
tedir. 

Kızılay pullarını 
yırtınız 

Kmlı\y ccmiyettncıcn: ./ 
CemtyeUmlZe ~·nrdım olmak U,;cre 

vapur ve sinema gişelerinden b11eUer 
le beraber verilecek pullarımızm be 
hem~hal yırtılmasını sayın halkımız· 

dan rlca ederiz. 

- Cevap acaba ne kadar zlUll!ln.. 
da gelir? B~n çok meraktayım. 

- Niçin merak edlyorsunuz? - O, necllr'! • Bergomada evvelk1 gece Uç sanı· 

- Anam, karım ve çocuklarım • _ Bana para, silA.h ve sa!Wyet ye sUren orta ~lddette btr yer sarıım 
!mm aın~ P.linde kaldı; onlan kaç• • 1 verilsin; Dn.;..stanm, idarenize ge~. tısı olmuştur. Haoar yoktur. 

ıık lcın vakit kt 1m ı;• • lzmır kuru mcyva ihracJ.tçılar 
lan öl~ yo u i amın on. miş olan ovalık ve ~ağı dağhk ye • tirllği idare heyeti dun yaptığı bir 

Unnesinden korkarım. lerindckl halkı lli.blıı.ndravun • ni. toplantıda c;;eklrdekıiz kuru Uzllnılerln 
- Bun•ı da dU~UnUrUz' .r ' " · z seksen yıldanbcri u,ı;....nrıtıran bu ihraç llyııtlarmı a;a:ıdakl tıekHde ta 
- "Akçar" b 1n J d e;•....,. ana :ı.nma r ır. mesele seksen g{lnde bitecektir. dilen tesblt eylc~mı,ur. 1 

Ben on Uç sene evveı Çar tarafm G 1 V ; numara 23 ku~. 8 numıırıı 2t 
- .hncra orons f Hncı Murndm 

dan Avarm hakimli-Y:ne tayin 0 • bak~larmda, yU:ı:Unde SC"ind" '-'r• kuruş, 9 numara eo h-uruş. 10 numara · 
Jund • • h • " ""' :;:; kUru,, 11 numara 40 kunıı. 

ugum uun~ pek iyı l:cme: e. taktın esrarlı manalar okura2.-·lunı3 • Beyoğlu halkevl salonunda dlln 
diyordum. I.Akın bir alçaE;'lll lftırn. gibi bakıyordu: birkaç saniye dal. b:ı.mı& yo.zı ve eserleri derleme dlrel• 
hı.rma uğradım. General Glukennv gm kaldıktıın sonra basmr he.flfçc t.örU Selım NUzhet t.nra!m1ıuı matba· 
Ahmet Hanm sö;:lerlno kn..'ln:uı • .u:.. wlıyıırak cevap verdi: acılık mevzuu etrat:nda blr kont'eraıu 

dı beni at hırsızı imişlın g"bl karlı _Bu çol !il 1 b" f'kir H' 1 ve!'ilml~tlr. 
yollarda ellerim bağıt olart.k sU. • g ze ır 1 

••• ıç de • ~c "11ay ge:ı"lilt ~mbcm 21·11 910 
rilk1emeseyd1 tm<>.m ŞJ:.m!Un emrlne yabana atıl~mnz. Üzerinde durmak p:ız r ğunu Em!:l:Snll hall•evl b1ne.sm 

IAznn ••• Yalnız tatb!ki o kadnl" kr.. da 10 uncu yıllık kongres!ni yapacak· 
lay görUnm.Uyor. fDmıamı 1'ar) • tır. ( 1) SAi olunuz. 

inhisarlar varida~ Toptancı peynir tacirleri fiyat 
murakabe komisyonunu tazyik 
ve fiyatları yükseltmek için yeni artıyor 
bir çnreye b;ışvurrn~lardır. İ:lhisarla . • ... arcsının rnavıs 
Toptancı peynirciler soğuk hava 940 ga.y~!nde sona creı.. 1939 • 
depolarına yığdıkları peynirle. 40 mali sene zarfındaki ı ıuame. 
ri çıka:-tmamakta.dır. Bu suretle la.tına dair ihzari rakamlar tes. 
tacirlerin bakkalları peynirsiz bit edilmiştir. Bu muamelata 
bırakmak istedikleri zarım hasıl nnzaran, idarenin muamelatında 
olmaktadır. Fiynt murakabe ko. bir kaç senedenberi görlilmektc 
misyonu buna ka~ı tacirlere bir olan ink;~af bu mali sene zarfm. 
ihtarda bulunmuş bu vaziyet de. da da devam ctmirtir. İdarenin 
vam ederse başka türlü tedbirler safi varidatı 45 milyon lira. o. 
almağa mecbur kalınacnğı kcn. lup •bı,ndan tavya.re resmi ve hu
dilerine bildirilmiştir. ı En1si id"lre aidatı tenzil edildik. 

Komisyon azasından bulunan ter sonra hazineye 43,9 milyon 
mmtaka ticaret müdUrU Avni lira devir edilmiştir. Bir eene 
Sakman bu hususta demiştir ki: evvel saft varidat ancak 42.4 
"- Soğuk hava depolarr u- milyon lira, hazine hissesi ise 

mumun menfaat ve sıhhatilc a. 41,4 milyon lira idi. 
!fi.kadar müesseselerdir. Bu iti. 
barla bir tacir "ücretini veriyo. 
rum .. diye, bu depolarda uzun 
müddet m:tlmı tutamnz: bilha.s_ 
sa bu hareket; fiyat yükseltme 
mat·s::ıdfl"ı. mnkrun olurs:ı •.. 

Dahili piyasanın ihtiyaçlarını 
karşılamak için gi.imrUklerde 
bulunan ve eshabı tarııf mdan 
ç:ekilmiycn mal1ar nasıl bedeil 
tediye olunarak hükumet tara
fıı·1:ın çıkartılıyorsa buzhs.ne. 
lerde ıbulunan mallara da aynı 
§ekilde muamele yapılabilir . ., 

---0- -
l\1atbaacıhk scrgfoi 

bugün aç?.lıyor 

lE Lİ MALLA11 
PAZARL 1 

Hususi müesseselerin 
mamulatı da satılacak 

Sümer Bank Yerlimallar Pa. 
zarlarında, ay başından itibaren, 
ga;Ti resmi müesseselerin ma. 
mulatı da satılacaktır. Bu mal. 
ların üzerlerine menşe v~ fiyat
lannı bildirir etiketler konacak. 
trr. Böyle devlet fabrikalan ma. 
mulatile hus· si fabrikalar. ma. 
mulatı arac.ında :i fiyat farkı da 
bir an la mfu;tcri tarafından an. 
laşılabileccktir. 

Japonya ile ticaretimiz 

~ 

ih acat 
ltalyaya r rtl' " 

~uıJlU d~ 
ttaıyaya nohut, balık, rııtllPıı 1,.. 

deri ihracatına. mUS3ade ve ~ddc u· 
gü leri bU ıJl aah ve çargamba D tl~t tıJ' 

tin ihracatçıları mmts1<9 dilertzı0 ıJ' 
dUrlUfünde topıanarnk \<eD ~ıu~ 
zı izahat verilecek. a)'1ll erl aııııA 
oo.zı hususlarda da tı.Wrl 
tır. 

J>e5iı' el~. :.ıı ıs· 
Beykoz A~kerUk şu ski dogu'~ 
1 - 336 ve dn.htı c , ... ış ve l~ 

ynpı .... ;,_1 ı:; o 
larla yoklaınasI kel' cdiıı-" ~ııJ 
hizmetli olara.k as derhal b 
ehliyetnameslzlcr ktir da' 
kıta.sına sevkediiece salı- sebCP ıcııl' 

2 _ Yoklallla ve rek geri etl 
layıslle sevkedilnllYe tecil biıl_11..ı1.i' 

1 sıhhi _...,tr" 
m1ş olanlar a. ehliyetnl>'-tıııı1 
hitam bulnlut ola.n um~ 
lerin derhal eubeyo ın 
nan olunur. • 

• • t 
beSlndr.JI 'fC~ 

Fatih Aslterlik ~u tnfn 0ğ. ,eı· 
Tabip teğınen M~e §ubeY0 

fik (31829) un ac 
ruosL 

Türk mat'1aacılığmm 5d0 
ncU yıldönUmil mUnn.sebetile 
Inkılap milzesinde hazırlanan 
sergi, bugün öğleden sonra. vali 
ve belediye reisi Doktor Lütfi 
Kırdar tarafından a~ılacaktır. 

Açık gö:-il§me: u:J' 
Ticaret Vektıleti, Japonya ile tınc!l ottW 

olroı ticaret anlamn:ı.mızı fes- Yükse~ d~t ~d~ 
Sergide, mtiteh'.trrik h:ırller. 

den eVYel 4basılazı klnografi, ilk · 
mUteharrik harflerle basılan e. 
aerler t~ir edilecektir. 

hetmi~tir. Feslıa sebep, anJaşlllıı. Şllk~ ı ~ıirln tarihli sn rf~ 
miiddetinin bitmiş olmasıdır. 1 n · ~ P!> 
Yeni anlaşma icin temaeıar JıaL. nıUsnbsb kuP2A!l 
nılmaktadro '\ tla~r;-
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UJ? 
1 talyan donanmasının yediği 

ağı.r darbenin akisleri devam e. 
diyor. Diğer taraftan bu mühim 
deniz hareketi hakkında yeni 
malfunat ve tafsilat da gelme. 
ğe başlamıştır. Bunlardan en 
mühimi, harekata iştirak eden 
filoda bulunan Röyter ajansı 
muhabirinin telgrafıdır. Bu mu
habir diyor ki: 

"Yedi bu<;Uk günlük bir deniz 
seyahatir1en sonra İskenderiyc. 
y~ a ·ıdct ettim. Bu seyahatimde 
t 1nf" ~ ~ 500 mil ka tcttim. Bu 
guı:~rfmda Akdenizde do. 
nan,.~; çok ehemmiyetli ha. 
r,katta ıbulunmuştur. Bu hare-
1."tler sayesinde deniz hava kuv. 
~etleri Taranto limanımda !tal. 
yan larp gemilerine t::hripkar 
'a.,.beler indirmiş. Otranto bo. 
ğazında. İtalya - Arnavutlul• a. 
r:ısmdaki münakalata larruz 
lur yapmış Ye nakliye kafileleri. 
mize Yunanistana krtaat ve mal. 
zeme nakletmek iml::anlarnu 
verr-:; ~t: ·. Bu harekatm tam 
u-if akıvetle neticclenmesin

dt~.§ka ~dewiye seyriseferleri 
l' na<ınıdu. deniz avcı tayyarele. 
r'miz Cant tipinde altı İtalyan 
tayyaresi de düşürnıti§tiir. Ay. 
rıca A. 79 tipinde iki bombarıdı. 
ınan tnyyaı·esi düşürülmü.~ diğer 
b 'r A. 79 da hasara uğratılmış
tır. 

Taranto linrnnnıil11 İtalyan 
donanmasına karşı yapılan ta. 
arruz nıustrious ve Eagle gemi. 
)erinden kalkan tayyareler tara. 
fmdan icra edilmiştir. Bu tay
yareler seyyar üslerinden kalkıp 
bomba ve torpillcı le ltcılyan 
harp gemilerine taarruz etmeğe 
gittik.eri zama.ıı gece s:ıkin ve 
berraktı. Mehtap da tek dola. 
ı:;an bulutların arasında gözükü. 
yordu. Taranto limanı balon 
barajı ile müdafaa edilmekte 
buhınmasrna rağmen, hedeflere 
i"'a etleri temin içi. tayyarcle. 
rin alçaktan u<'ma'arı lazımgeli
yordu. Kara bataryalarının 
ı:;iddetli ateşlerine rağmen tay_ 
yrırelerimiz hücL'mlarmı muvaf. 
fakıyetle icra etmişler ve ltal. 
yan ztrhhl(.lrı üzerine takı,iben 
11 torpil atmrslardır. 

Bu esnada teşhis ettiğimiz 
iki İtalyan imdat tayyaresi ay
m zamanda. 1talyan _ Arnavut. 
luk arasındaki nakliyata ihü. 
cumlar yapan hafif tayyare 
kuvvetlerimizin de muvaffak ol. 
duklarını bize öğretti. 

EV':elce yapmış oldukları iş
lerle şöhret bulmuş olan bazr 
harp gemilerimiz Otranto boğa. 
zına girmişler ve iki destroyerin 
refakatinde gitmekte olan dört 
nakliye gemisinden müt.eşekkil 
bir kafileye tesadüf etmişlerdir. 
Bu kafile, aynr gece za.rfmda 
!ngiliz ve Yunıan tayyareleri ta. 
rafından bombardıman edilmiş 
olan A vlonya limanından !ha.re. 
ket ederek 1talyaya doğru gidi. 
yorlardr. Anlaşıldığına göre !. 
talyan gemileri tamamen gafil 
avlannu~trr. İngiliz filosu bunla. 
rı gülle ve torpillerinin yağmu. 
runa tutarak gemilerden birini 
derhal batınnıştır. Diğer iki 
vapurda da şiddetli yangınlar 
<'Ikarılmıştır. Refakat destro_ 
yerlerinden birine isa:bet vaki 
olmuşsa da suru sis tabakası sa. 
yesinde kaçmağa muvaffak ol
muştur. İkinci de.stroycr ateş bi_ 
le açmadan, kafileyi bırakarak 
muharebe başlar baı;lamaz kaç. 
mrştır. Kafilenin dördüncü ge
misi Avlonyaya dönmeğe mu. 
vaffak olmuştur. Bilahare k~if 
Ltçuşu yapan tayyarelerimiz 
yangın cıkarılan vapurlarnı Ar
navutluk ~ahillerinin 25 kilo. 
metre açığrlltl: yanmakta olduk. 

(De\ ruuı 4 ünciide) , 

Sekreter 1 

ingilterede bir 
şehir şiddetli 
bir hücuma 

uğradı 
Londra, 15 (AA.) - Dahili em

niyet nezaretinden tebli~ cdıimiştir 
Coventry şehri hu gece şiddetli 

bir taarruza uğramıştır. Bu hücum 
Londra üzerine yapılan en mühim 
hücuriılarla mukaye:;e edilecek de. 
recede şiddetli Ölmu~tur. Tayyare 
dafi bataryaları ~iddetle mukabele 
ederek düşman tayyarekrini çvk 
yüksekte kalmağa mecbur etmiş 
ve bu su.-etle sınai hedeflere tam 
mşan almalarına mani cılmu~~ da 
nefti şehir ~·ok ağır hasarhra uğ
ramıştır. 

Gelen ilk haberler ölü w yaralı 
adedinin belki de bini bulacağı 
merkezindedir. 

Taarruz büyük miktarda yan. 
gm bombaları ::ıaçrlma:;iyle başla. 
mış, bir çok noktalarda yangmlar 
çıkmıştır. Müteakiben bütün şeh
rin geli~i güzel bombardımanı baş
Jamıstır. Geni" mikyasta hasar vu. 
kuuri'dan YC klise de dahil olduğu 
halde bir çok binaların yıkılmış ol
masından korkulmaktadır. 

1\hali imtihanı büyük bir ce::.a
retle geçirmi5tir. Hücum esna:;rnda 
en az i!d dti~man tayyaresinin dü.. 
~ürüldliii:i'ı te::ıbit edilmiştir. 
nCŞ'ÜRf:U: .... "'i' TAYYARELER 

Londra, 1.'i ( A.A.) - Resmen 
bildirildiğ:ne göre, bugün 17 dü~
man tayvarc"i dü~ürülmü.;;tür. In. 
giliz zayiatı biı a~·cı \'e b'ir pilot
tan ibaretli r. 

Londra, !') (A. A.) - Dün AL 
manlann Doııvres üzerine yapmış 

olduk1arr hücumlardan bahseden 
hava nezaretinin. hüihbarat servi· 
si, Yün.kers 87 tipinde 15 Alınan 
tayyaresinin düı<ürüldüğii bildiri! _ 
mektedir. Bunların 13 ü Spitfire 
tipinde 12 tayyıı.relik bir teşekkül 
tarafından yere indirilmiştir. 

Bulgarf.staada 
seferberlik 

şayiaları tekzip 
ediliyor 

J.ondra, Hi (A. A.) - Bulga.. 
ristanın Londra elçisi Mohçilof, 
Röyler ajanı:ıma yaptığı beyanatta 
Bulgaristanda :;eferbcrlik yapıldığı 
hakkmda yabancı memleketlerde 
intişar ed<'ıı haberleri tekzibe 
mezun olduğunu bildirmiştir. 

Siyamla Hlndlçlnl 
arasında 

mubasemat başladı 
Tokyo, 1:3 (A. A.) - D. N. B. 

Ajansının hususi muhabiri bildiri· 
yor: 

Hanoi'den "Tokyo Nişi _ Nişi" 
gazetesine gelen en son haberle
re göre, Fransız Hindiçinisinin şi· 

mal hududunda Siyam krtaatiyle 
Hindic;ini kıtaatı arasında müsa -
demeler vukubulmuşlur. İki mem _ 
le.ket arasında muhasamatın baş

ladığı bildirilm~kterlir. 

H A B E R - Akşam l>ostasr 

General 
Antonesko 

Rom ada Alman sefareti 
müsteşarı ile de görüştü 
Romıı, ıs (A. A.) - Stefani a. 

jansmdan : 
Romanya başvekili general An

tonesko, saat 12.30 da Almanya
ııın Roma ~efareli müsteşarı prı>ns 
Bi5mark ile görüşmüştür. 

Saat 13.30 da general. ol'du 
mahfilinde Duçc tarafından şere_ 
fine \·erilen zi:-:afette hazrr bulıın. 
muştur. 

Mısırda yeaf kabine l 
kuruıo11or 

I<ahir'', 15 (A •• \.) - Kral Fa. 
ruk, ) Pni kabinenin teı;kilini sa· 
bık nafia ve münakalat ;azırı' Hü. 
scyin Sırrı PaRaya tevdi etmiştir. 

ÖLEN B.\ŞVEKiLl...'I\' CE...'l\'AZJ·~ 
MI-:RASOil 

Kalıiı·C', 15 (.\. A.) - Başvekil 
Hasan Sabri paşanın cenaze mera· 
simi bugün yapılmıştır. 

• Budap~şte, 15 (A.A.) - Dün neş
redilen bir tebliğde bildirlldiği.ne göre 
naip Horty hafit bir gripten rahat· 
sız olduğu için doktorunun tavsiyesi 
tizerine Uç dört gUn yatacaktır. 

• Nevyork, 15 (A.A.) - İngiltere · 
ile yapTlan anlaşma. mucibince gatbt 
Hindistanda Amcrikl' iı;in yapılaca!< 
ifü tissiln Castries Santaluciada tesis 
edileceği, Porto Riodaki Sanjuandan 
Nevyorh; Taytnis gazetesine bildiril
mektedir. 

• Sallisbury 15 (A.A.) - Tayyare
ci yetiştirmek için hazıl'lanan lmpara 
torluk plG.nmm mahallt kısmı gelecek 
sene ortasında tnm randımanla tat
bik edllmeğe başlandığı zaman cenu· 
bi Rode7.yanın her .sene 1.800 pilot, 
240 rasıt ve tayyarelerdeki t.oplan 
kullıınımık üzere de 3.400 topçu gön
dereceği rt>smen bUdirilmiştir. 

"' Kop .. mlıag. 15 (A.A.) - Stefanl, 
Salllandın şlmall.Dde iki Danimarka 
balıkçl gemi .. !, maynlara çarparak bat 
ını11lır. i l<l kişi ölmüştür. 

"' Tol<yo. 15 (A.A.) - Bahriye ne· 
zaretinin hilı.Jirdiğine göre ana.vatan 
kuvvetlerini takviye etmek maksadi· 
le bahri.\·c'ye mensup yeniden iki hava 
filosu teşkil edilmiştir. 

• Cem vrc, 15 (A.A.) - Vişlden 

D.N.B. ye bildiriliyor: Fransa dev
let reisi mareşal Peten lsvıçrenin esld 
lıükfımet reisi ı.ıwıy'yi kabul etmiştir. 

,. La Corogne, 15 (A.A.} - ispnn
yanın biltı.in şimal sahili boyunca ve 
bilhAı::sa Galice Ye Blscayc \1l!yetıerin 
de perşembe gl\nll tuıan şeklini alan 
yağ·murlaı·la birlikte son derece şid· 

detli bfr !Irtına çıkmıştır. Nehir ve 
ırmakların sulRrı saatten ııaate yUk· 
sclmekto ve civarlarında buna karşt 
tedbirler alınmaktadır. 

., Vaşington, 15 (A.A.) - Matbuat 
toplRnlısındA. hariciye mtlstc~arı Sum 
ner Velııe ispanyanın Birleşik Ameri
kadan bır iııUkra:ı: talebinde bulunp 
bulunmadığı sorulmuştur. Vela cevfl
bında İspanyanın böyle bir talepte bu
lunmadığını söylemiftir • 

Amerıka silah 
F abr;kalarında 

ınfttaklar 
Harbiye nazırı Alman 

sahotajcılarından 
şüpheleniyor 

''a-,ingtoıı, 15 (A. A.) - Ame
rika harbiye n<>zın .M. Stimson 
gazete>ciler toplantıf;mda beyanat _ 
ta bulunarak salı günti üç muhte· 
lif fa brikadu birkaç saat fa~ıla ile 
üç infilak vukulıulduğunu bildir • 
miRtir. 

M. Stimson, bu infilakların fail
lerinin Alnıan olmasından şüphe 
edilebllec"ğini sövlemis ve bunun 
bir tahmin olduğunu ve bundan 
başk-ı da bu i:ı.filakların sabotaj _ 
cı_lar t_arafmdau yapıldığına d:ıir 
bır emare bulunmadıh"Inı ilave et· 
'ırıiştir. 

LoıııJra, J:> (A.A.) - Amirallfü dn
irı.-tidndı'ıı tcbJlg t'dllm.l~tir: 

Son haftalar zarfında düşman ı:ah!l 
lerınıız etrafında mayn dökme faa 
Hy~tini arltırmrştır. Bu hal nıayn 

toplamaya memur subay ve tayt"ala.rı
mıza amirallik dairesinin takdir ettig-i 
munzam bir yük talıı11il eylemiştir. 

Pek az mllddet evvel ılınirallik daire
si, hassatan milşktil !;'artlar içinde 
mayn tarlalarım temızliyen mı nıayn 
toplama grupuna cesaret ve ikdamla
rındım dolayı takdirlerini bildirmiştir. 
Düşmanın mayn harbini gt>njşletme

sine rağmen, aldığımız mukab:l ted
biı-ler, limanlarımızt daima seyrisefa
ine açrk bulundurmak suretiyle büyük 
muvaffakiyctler temin etıniş ve temin 
etmekte berde\ am bulunmuştur. 

Bu kadar gımış mayn toplama işi

nin zayiatsız yaprlabılectği beklene
mez. Bu auretledir 1'1 amirallik daire
si aşağıdaki mayn toplama g·emlleri· 
nin son zamanlard~ kaybedılmiş ol
duj\·unu e:ııefle bildirir: 

Rinovia, Scvra, Gırl Helen. Vilyam 
Vcsn.ey~ Stella. Orion. 

Ne Sevra, ne do Slella Odonda in· 
sanca hiçbir zayiat yoklur. Diğer ge· 
rnilerde ölenlerin yakııı akrabaları 

haberdar edilmiştir. 

lngiliz ve Alman 
topçu düellosu 

Loııdra, !.) (A.A.) - Rö.,1t•r: 

Bu sabah, güneşli ha\'ada, 1.Ianşnı 
ilti sahilindt:n Ingiliz ve Alman uzun 
menzilli topları arasında ateş düt>llosu 
yapılmı.5tır. 

Bombardımana. Alman topları, ka
ranlıkla, şafaktan birkaç saat evvel 
deniz U.Zeri!1dcn sis kall:arken ba~la
mış Ye birltaç obüs atmıştır. Hıçbir 

kayrp vukua gelmemiştir. 
Saat 10 ııa doğru, Kent kontluğu 

sahilindeki İngiliz topları, Alman top 
!arının M!?VZilerine ateş açmıştır. İn

giliz bombardımanından biraz sonra 
Gris Nez burnunun şarkında bir mil· 
şahede b~lc.ınu yükselmiş ve müteaki
ben Al.nıan lopları da ateşe başlamı.<s· 
laı·dYr. İki tnı-aflan dlicllo, iki saat 
sürmüştür. Kayıp yoktur. 

Evliva Çelebinin sergiizeşileri 

Seym Ahmet Paşayı nasıl 
iôam etH~er ? 

~eydi Ahmet Pa.şa, on yedinci 
as,\ oı tasmc,a ) aşa.nııJ 0-maıılı 

\ P7Jdeıi aras nJa fcvkıı.!Ude cesa
ret ,.e cüreti ile meşhurdu. Hat
ta, E~ıdcl mulıarrbelt>ri sırruıında, 
kahı-am~nlık mertebesine kadar 
yükselmi~ti. lt'akat, zalim ve hwı_ 
har bir vezirdi. Kapffı kulu kalaba 

ti.in l :ıg:ıhırının o ı.,nnr c1 

cılmll' h'aga!armı anın . 
göııderuı. Den de, s ı aar A 
şanın o~UH!Jğu daiı eılin cra 
mtic>z1.iıı İ"mail Çc1eb! ile kon 
Ju>n çtmgi Mu~tafa ağa da 
Hilseyin ağa gPlip Serdar Alı 
şaya: 

Iık, ferman ve e- i ... ---------- · 
mir dinlemez, zor 
ba ruhlu bir dev. 
letliydi. Köpriilli 
~fı:>hmet paşanın 

devlet Ye millete 

- ~ull 

Kara S. )di 
geliyor! De 
Paşa dahi: 
-- Tiz haz 

'ıı:r.ıuı: 

A. $. :J<oçu 
zararlı bulup vücullaruır ortadan 
kaldırmak i~tediği vezirlerin başı • 
na onun adı yazılmıı;ıtı. 1071 deki 
Erdel harekatı 1cla Srydi Ahmet 
P~şa, ~erdar KöRe Ali Ptwanm em 
rinde sefere i'ltirak ~tmisti; ~le 
ı ı harekat an sırı da. l\:öprülünün 
A 'i Paşııya göııdı>rdi~i bır emirle 
bo\nıı \'unıldu. llu kaniı sahneye 
:-:::ıhit olnn Evliya çel· bi, vakayı 
~ iiv]P nakleder: 

:.Bir cuma giinü Se) di Ahmet 
Pa a.ya Yardım. gJint öptükten son 
ra hal ve lıatır sorduk. Paşa: 

- Canım Evliya Çelebi, lıugün 
cumadır. Seninle gidelim, Tamş
vaı 'da Horoz kalesi hendeği kena
rında benim c:ımiimde devrişerif 
oku. Bugül'l bir fıhır cuma namazı 
kılalım. Zir.1 Erde! seferine gide
riz belki bir dalıa namaz kılıuna
yıL Elbette benim camiime git
sek gerek ... 

Diyerek banı:ı vn dokuz Vene· 
dik a.ltını ihsan etti. 

Ben: 
- Sultanım gidelim ama saate 

baksınlar .. Namaza ne kadar va -
kit kalmış? de<lim. Scydi Paşa: 

- EY!iyam saatin yok mu'? 
Dedikte: 
-- Ruınelinde Ala!'lonya ııe1ı

ı·inde cirit oyrıı:ırken saatim düş
müştü! dedim. Hemen bana bir 
murassa saat bğışladı. ~ıuıte bak
lım. Ezaııa üç saat vardı. Seydi 
P:ı.cıa: "Dalıa mkit •:ar. Tiz at ge
tirin bugün cumadır, serdar Ali 
Paşa karmdaı:rmııa varalnn!" 

Dedi bir bölük başı: 
- Bnk ıı ! nslanım ! Bu gece bir 

yavunçlıı rüya gördüm .. Gel bu
gün ala binip bir yere gitme! .. 

Dedikte bir çok kişiler feryat e
dip ''Gitme!. gitme! .. " dediler. 
Seydi: 

- Ne dersiniz hey ka.hbe gidi
ler'. .. Bu gece ben de bir rüya 
gördüm, Hazreti Hamza elime bir 
kılıç verip kır şu kafirleri dedi, 
inşallah Erdele gidip çok düşman 
kıralım! .. Bre tiz at! .. 

Dedi. At bindi, Serdar AJi Paşa 
otağına gitti. Ben de atlayıp ser
dar Ali Paşa otağmm ard kapısm
da attı:ın indim. Haznednr c;adırma 
varıp sclf.mdan $onrı:ı haımedar 
pnşa dedi ki: 

- Evliya efendim ho-ı geldin! 
~imdi buracığa nereciktcn gelir
sin?! dedi, 

- Vallahi Seydi Ahmet Paşa e
fendimden gelirim .. O dahi Ali 
Pa~a efendimiz - 'lmektedir! .. 

Dedim. Han~ 'lasa Seydi Alı 
met PEısanııı al t) dı. Bunu işi-
tince kehribar i, , sarardı. Yürek
ten bir ah çekti ki, ben bund::ı.n 
bir çok şeyler kaptım. Hemen bü-

rı çagrrm. 
le içağalarmı ha.zn· edin. Ten 
miz üzere tütün ve kahv~ Ye 
betler getirsinler!. 

De) ince bütün ic;ağalan haz 
dular. Sonra otağ perdeleri 
Seydi P~a iıdafr üzere at ile 
elli adım ıçeriye girip attan 
lteıı nya~ı burkuldu. Dizi Ur: 
rlüştü. Adamlarr kolluğwıa 
kaldırdılar. Ama. gelişi me 
değildi. Seyüi Pa,.ıımn yüziin 
tım. sanki yi.lriir bir ölü idi. 
ğn. b:ısamak basamak çıkmc 
rasker paı;a ti'i b:::.,,'i direkte Se 
kt\rşrladı. Seydi: 

- Ee.sı:>lfımün alcYküm 
nmı. günün müba•·ek ola! 

Dedi. Sı>rdar Ali Pa~a ale 
lıp orta dirPk dibinde durdu; 
di: 

- Sultanun!. Bu Tanışvn 
tmda ne zamandanl:ıeri otu:ıı. 
Hemen buradan kalkıp göç e 
ve bir gayri diyara gidelim!. 

Serdar: 
- İ.nşallnh bu~ün sizi ile 

çirip nkıncı ederiz! 
Diye cevap verdi. 8eydi: 
-- Allah sultan11ndan ra7.ı 

dedi. Dizi Cwı uf.Tnına hizmet 
bul ettiniz! .. 

Df'rhal kalıvP!er gel'Jı i ·!' 
selam c;avusu Hü~P~in afb v 
çük Ç.elebi gelip Serdara: 

- Bugün r.ıiibar~k cuma 
dli'r, yeniçeıi ağası çı>lcbi ağ 
liyor! .. 

De,> ince Scj. tii yerinden f 
- Sultanım yeniçer' ağa 

lirse biz gideriz, dualar siıe ! . 
Dedi. Se,> di Ahmet Pa:o:a 

kt>ıı Serdar Ali Paşa aı~k::ı;.rn 
- Bre Yurıın ..:u kfı.fıri ! .. 
Diye bağırdı. El auuııctul 

Otağrn cümle sokakları yere 
AU pıı~a asi:ed plir ~ilah 
Ahmet pa!'.a üzel'ine hücum C' 

Ali 1)aşa perde arkasına giri. 
nedar çadrma kaçtr. O an ot 
kurşun ya~ııru altında kal 
ni gördüm ki bir kurşun 
Seydinin memesi aluna ras 
"Hay medet kafirler! .... <liy 
ğırdı ve koynundan cevrPsi 
kararak yarasına soktu. Dal 
çeı· olarak: 

- Bre at gelirin! .. 
Diye bağt..rdı. Sağa sola sa 

halkı karmc:ı. gibi clağrttı. 
çıktı. Ama ad1:1mları dağılmış 
sarıca neferi mutfaktan ucu 
mış bir odun alrp Scydinin k 
nice vurdu isf' hançeı· el 
düşlü. 

O anda Seydinin lıir şatırı 
çer ile paşasını müdafaaya 
dı. Bir adamı ijd pare et 
haylisini de yrki.I. Ama şatı 

( Lı'Ufe;ı sa11/(lyı çrıı-iı 
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Fullbrist birdenbire heyecan 
landı. Hararetli bir i.avırla: 

- Aziz dostum! dedi. Mane _ 

viyatınznn niçin bu kadar zayıf 

oiduğunu bir tür!U anlıyaır:1<lm1. 

istikbale e.mniyetle bakmaktan 
niçin çekiniyorsunuz? Polonya bu. 

gün kuvvetlidir! .. Dilşmaru vclevki 

istediği kadar hazırlanmış ol.sun .. 
Hattii .. Şunu, bunu bırakın! .. Size 
kestirme bir şey söyliyeyim ! .. Hat_ 

ta dtişmaııı o kadar hazırlanmış far. 

zedebili'rsiniz ki Polonyayı mağlup 
ettikten maada İngiltere ve Fran. 
sayla da harbe girişip, hatta, dün. 
yanm bugün en büyiik kara kuv. 

vetine sahip bulunan Fransayı dahi 

mağlüp else ... Hattfı, İngiltere tek 

başına ve mü~kül vaziyette dahi 

kalsa... Böyle farzed.iniz ! .. En fe. 

na ihtimalleri diişününüz! .. O tal·. 

dirdc de yine Jngiltere, bir anglo. 
sakson milleti ve dünyanın İngilte. 
reden sonra en zengin, en büyük 

devleti olan Amerika ile birleşerek 
tek bir devlet haline geçeı', yine 

tihfafla gezdirmekte olan Gullbris_ 

te: 
- Dostum! .. ingiltl-'renln cidd' .. 

yet ve azmine benim de imanım 

var! .. dedim. Nitekim politika sa. 
basmda Polonyaya taın bir muza_ 

Alman hakimiyeti ile döğüşüne, haret gösterdiği gibi harp ihtimr .. 
çnrpışma!!ına <levam eder!.. !ine karşı mnli ya·rdımda da tered_ 

Gullbrist qesine kuv,·ct Yererek: dlit etmemiştir! .. Yarın, biç şüphe_ 

- Şunu bilin ki, aziz dostum, t • siz, memleketimize n~rd.iği garaı. 

giltere narnağlfıp bir ku~v~ltir ! Zi. ıl ti yüzünd~n harbe de gi:ecektir ! .. 
ra dünya yüzünde son doYus aleti Fakat. musaade edersenız, Fransa 

kalıncaya kadar ln~iliz İngiltere i_ iı;in aynı emniyeti pek beslemedi. 
çin cidalinden geçmez!.. ğimi söyliycce~im!... Zira, 

Dedi. Fransa, Çekoslovakyanm müttefL 

, lngiliz dostumun memleketi ve ki oldu~u ve onu bir nevi garanti 
mensup olduğu milletin kuvveti etmiş olduğu halde Almanyanın 

hakkındaki bu sarsılmaz imam, br. Südetler meselesi bahanesiyle kr

ni şiddetle mülces!'ıir etmi~ti. Fa_ ı ca memleketi bir saat zarfında il. 
kat biz Polonya halkı Polonya için hakı srrasmda. yan çi?.miştir ! .. Po_ 

a)"nl imam besliyor muyduk? Ya_ lonyaya da henüz ellC' dokunu!Ul' 
hut da aynı imanı beslemek için ıı: _ hiç bir yardımda bulunmamıştır! .. 

nı derece kuvvetli sebepler \'ar mı Ayakta dolaşmakta olan Ful'. 

nürseniz benim böyle bir ser:r.enisi 

ne kadar acı bir ciddiyc-tle yapt·. 

ğımr t:.ıltdir edersiniz! .. 
Dedim. 
Fullbrist garip bir tavrrl:ı bana 

doğru yüriiyüp. önüme kadar geldi. 
Yüzü saşrımış gibi bir hal almıştı. 

- Fakat, a?,iz dostum, Fransız. 
}arın size gizli bir silıih gönderme_ 
ye muvaffak olduğundan demek h:-. 

bcrdar değilsiniz? .. 

Dedi. 
_ Gizli sillih mı'? .. Ne ~ibi? .. 

Fullbı-ist: 

- Fakat, dostıım, kara torpille. 
ri! .. dedi.. Motorize kuvvetlere kar_ 
şı gayet müessir olan bu silahı 

Fransızlar size sUratle yetiştird·. 

!er! .. Bir harp olduğu takdirde, AL 
mnn motorize kuvvetlerine vo tank 
1:-ırıııa karı:ı yer(' gömülen bu tor .. 

piller mülhifi i:ıircr müdafaa vasıta. 
ıır tcı;kil c•deceklerdir! .. 

idi?.. brist benim yüksek sesle söylediğim Fulllıı ist, beniın, kemı;sine hay. 
bu söz üzcl'ine birdenbire arka8ına retk baktığımı giirünce muzafferı . işte memleketimin mukadde·ratı_ 

nı tayin edecek asıl mesele bur • • 

da idi. 
Çukudarına çelikten dökülmüş 

gibi mad•>ni bir parıltiyla parlıyaıı 
gözlerini üzerimde hissedilir bir is_ 

dönerek hayrelle yüz:.iıne baktı. ne g·UlliınsPdi: 

- Bunu ciddi mi söy!Uyorsun? - Demt'k ki kara torpilleri ga. 

Dedi. y t i~i bir "ı'°kildc gizli lutulmuıı!. 

- Şu andn, Polonyanın ne ka. I•'akal. galib,ı, yalııı·· size karşı! .. 
dar ciddi bir adım attığını düşü_ 1 

ftir>•f Pderim ki Fullbrist bu söz_ 

!eri kar~ısmda ha) 1i hicap duy 
Ilükümet biıi Fro.nsızlnrın böyl 

~·ardımmdan ve böyle bir ~i 

gönderildiğinden babeıdar c 
bile lüzum gi.lrmentişti. Full 

benim oldukç:a nıahçubiyet his 

ğimi görünce acı bir istihza ile 
mıye b~lamıştr. 

- FHkat. dostum. <lcdi. işt 

zi bu) le ansızın ve fcykalade 
ret sarfetlerek, bunca tclfı.ş ve 

retlerle bulup ıiyaret ctmemf' 
bebine şımdi temas erliyo 
Ve maalesef ıınlıyorum ki bıı 

sele rtrafrn<la dönen cntrikal 
tamamiyle habPrsiz bulunuyo 
nuz! .. 

F'ullbristin acı bir i<ılihza He 
diği bu sözlı>r son derece mer 

mucip olrnustu. 

Kendisini elinden tutup 
tum. 

Gayet s11mip1i bir tavırl;ı: 

-- Pnioııyadıı. İngiliz is 
raunm bizcı iistün olduğun 

ispat etmek istiyorsunuz dos 
Dedim. 
Fullbr.ist bu latifeme gill .. 

ı. ck:'izin, gap.'t ciddi bir t.a 

rDcı.mmı 
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'\ıtolotofla Hitler 
arasında yapılan 

Beri in 
örüşıne erinde 
f!o ye 

o 
ı a a m? 

Çine Sovgef 
yardımı de
vam edecek 
Şaııghay, 15 ( A.A.) - Stefa. 
'nin hususi muhabiri bildiri. 

or: 
Sovyctler Birliği komiserler 

ıeyeti ve hariciye komiseri Mo
otof'un Bcrlindeki müzakereleri 
:Jzak Şarkta btiyük bir alaka u. 
·andırmıştır. Bu müza.kcrl'Jerin 
_tta Şarki M.ya için çok mü. 
im akisleri olabileceği zan.ne. 

."liyor. 
Şu cihet ehemmiyetle kayde. 

:liliyor ki, Rusya. ile Japonya a.
·asındn. münaE.ebetlerin iyileş. 
nesinden korkan İngiliz ve A. 
nerikalıla.r çok cndişededir. 
SOVYEn'LERİN TEKZİBİ 

Mo lto\"3., 15 (A.A.) - Tııss ajnsı 

lldirlyor: 
Unltcd Press ajansı §U havadis! 

1e~rebni§Ur: 

'
1DlplomJ.tlk mah:ıfil Jııpo:cyıınm 

:;o\'yot Rusya ile Uzıı.k Şarkta nUfuz 
rruntakıılarmı ayıran ve Çunking- hl!., 
tOmeUne yapıl3n yardımların katedilw 

cslıı.l icabettlren bir ltlll'ı.!ıı vrdıtmJ 

ldirmektedlr." 
Tas aj:ı."lsı bu haV"adl.:ıI:ı haldk:ıte 

1nutabık olmadığını beyana mezun_ 

. 
ispanya hariciye 
nazırı erline 

çağırıldı 
Amerika Bahriye 
Nazırına göre 

ispanyada 
sivil kıyafette 
Bir Alman 
fırkası var 
Londnı., 16 (A. A.) - D. N. B. 

ıjansma göre elyevm Pa'li!'lte bu_ 
unan İspanya hariciye nazın 

uner, Von Ribentropun daveti ü_ 
•erine ya.kında. Berlinc gidecektir. 

Baston, 15 (A.A.) - Bahri. 
ye na.zm Knox, Bastonda söy. 
lewği enerjik bir nutukta ez· 
cUmle şöyle demiştir: 
"Bu harp, her türlü barışı ber. 

taraf eden bir savaştır. Ve so. 
nuna. kadar mücadele etmek 
aznndır. 
Amerikanın kimseyi yatıştır_ 

'?lak niyetinde olmadığını söyli. 
yen Knox, harbin cenubi Atl:ıs 
stikıınıetinde bir inkişaf gös

termek ihtimalini haber \'er. 
'Tliştir.,, 

Knox, sözlerine şöyle devam 
~bniştir: 

ispanyada tebdili kıyafe~ et. 
miş bir Alman fırkası vardır. 
CE'belltarıkn karşı yakında b!r 
Ucum ynpılması muhte-:tıel o
nn bir hadisedir. Mihver dev. 
etleri Cebclitarıka doğru yapa. 
cakları hücumda muv::ı..ffak o. 
lurlarsa cenubi Afrikaya bir 
hamle yapmaları mümkündür. 

ehit elliler. Seydinin silahtarı 
Uçük Şahin de yaralandı. Seydi 

'llnydanda yalnız kaldı. Bu sırada 
:;arnı:ba.5ısı Seydiye bir at çeke • 
'lildi. S ydi atm eğerine el slire· 
mn deı-krn bir asker ata kılıç çal· 
:ır. At da can havlile Seydinin 
""oğ:ıtinC' iki telanc vurdu. Seydi, 
ileri eğer kayışmrln, şahlanan at 

le hwada nstlr kaldı. E~er yata· 
,anı boğazmn g~ti. Haliıs olay011 
'Uy~ uğraşırken kendi adamla'Tm· 
an nank6r Deli mel'un, Sc)·di ile 
ıa~a ;akaya c~nk edip, çndrr ip
erı de Seydinln aynklarma do· 
aştı. İşte o nnd:ı o Deli herif bir 
xlun ile o clilAverin ba.şmıı. nice 
'1.1.rduysa sersem eylt'di. Etraftan 
la b:ışnıa tişilşlip yo.kaladılnr. O· 
a ~ a nUrüklcdiler. Kellesini göv· 
e inden ayırdılar, şehit ettiler. 
ydi paşanın kellesini safi tuz i· 

ine koyup tlgıı.:r ile İstanbula gön· 
erdiler. Cesedi:ıi da.1ıl g~ledip 
runşvnrd3kl camlin vanmda def

ıettiler. Scydi Paşa gömUldUkt~ 
JOnra, ruhuna bir Ynst-ı-1 §Crif o
rudum, ah ve enin ile nuıhzun ç:ı· 
lırnna dö.:ıdilm.,, 

illi SEF 
~ 

,Yeni Fransa, Japonya 
ve İran büyük elçilerini 

kabul buyurdular 
Anl.a.m, 1G (Hususi) - Relsicum· 

hur İsmet tnönU dUn aaat 15,H'i te 
Çnnknyıı k!S§kUnde Frıınsanm yenl 
Anknra bUyllk elçLsl ek~elMs Jule.ıı 

Ht.::ıry'yl, saat 16,15 te yeni Japon 
bUyUk elç!.sl ekııelll.nı Şukurlh:tsa'yı 

''e saat 1 i,30 da yeni lran bU;>1lk elçi· 
si ekselAns .Anu~irvan Sepahbodi'yi 
kabul buyurmtı§lar ve bUyUk elçiler 
Itlmatnamelcrlnl relslcumhura takdlm 
eyleml§lerdlr. 

BUyUk elçller muvasalat ve hareket· 
ıerlndc bir ıuıkcrl mil!reze tarafmda.n 
lhtira.m resmi ifa edllmi~ ve kıı.bulde 
Hariciye Veldllmiz ŞUkrü Saraçoğlu 
hı:zrr bulunmu§tur. 

Diploma 
sahtekarlığı 
apa , Basan ve 
ullanaa tevkil 

edildi 
Bir müddet evvel birinci ağır 

ceazmalıkemesi tarafından sah. 
te şehadetname suçundan hapis 
cezasına çarptırılmış olan Hüse
yin adında. bir genç, Vasil adrn. 
do. bir matbaacı ile uyuşmtı;? ve 
salıte lise olgunluk diploması 
bastırmıştır. 
Yapılan tahkikat Eonunda 

Hilıieyinin bir çok kimselere bu 
sahte diplomaları 50 • 200 lira 
arasında sattığı anlaşılmış, an. 
cak bunlardan şimdilik Vecihi 
a.dmda bir ~enç tesbit edilebil
miştir. 

Vecihi bu sahte diploma ile 
yü~rsek bir mektebe girmiş bu. 
l unm.a.ktadır. , 

Müddeiumumilik ve zabrta bu 
yolda.ki tahkikatı genişletmeğe 
karar \'ermişlerdir. 

Tarantoda 
bombalanan 

Londra, 15 ( A.A.) - Amirallık 
dairesinden tebliğ ed1lmiştir: · 

İtalyanın Taranto deniz üssü 
üzerinde yapılan yeni bir istikşaf, 
11112 Te5rinisani gecesi lngiliz 
tayyareleri tarafından yapılan ta
arruz neticesinde üç zırhlının ha. 
rekete geçemiyecek bir hale geldi
ğini kati ol3rak göstermiştir. Ev
velce ön tarafı suya batmış ,.e is. 
kele tarafına bel vermiş olarak gö
rülen "Littorio,,c;mıhndan zırhlının 
kurtanlmac:ına phşılmaktadır. 

Zırhlının iki tarafına muavin ge· 
milerle tahlisiye gemileri dizilmi~ 
ve gemiyi himaye için etr::ıfma ba~ 
tan başa file çevrilmiştir. Tulum. 
balarla sular boşaltılmaktadır. GP
minin ön tarafı kalkmış. şimdi ce 
sancak tarafına yatmaktadır. 
Yapılan k~if uçuşu "Cavour,,sı 
nıfmdan iki zırhlının dibe oturdu 
ğunu teyid eylemiştir. Bu zırhlı
lardan biri tamamen oturmuştur, 
yanında bir muavin gemi \'ardır. 

Loreodeki 
Fransızlar tehcir 

ediliyor 
Zilrih, 15 ( A.A.) - Gazett.e' 

de Lausanncin \'işi muhabiri 
bildiriyor: 

Vişi hükfunetinin Almanya ile 
iş birliği siyasetinin ilk netice. 
sını, 6000 Lorenli Fra.nsı:ım 
memleketlerinden çıkarılması ve 
işgal altında bulunmayan Frnn. 
saya gönderilmesi teşkil etmiş. 

r tir. Bu, derin ve acı bir heyecan 
uyandırmıştır. Çıkarılan kimse· 
lerc, kısa bir mühlet Yerilmek. 
tedir. Bunlar, bütün mallarını 
bırakmak mecburiyetindedirler 
ve yanlarına. azami iki bin frank 
alabilmektedirler. 

Ticaret Vekilinin beyanatı 
(Baş tnrn.fı 1 ncide} 1 Şu ve bu memlekete ihraç mUsaa· 

dir. BillkLI Ywıa.nh doatlamnızla her desi verilmiyecek diye bir hAdlse yok· 
zamankindm daha kuvvetll ticaret tur. Yalnız, kliring he.saplarında bl~e 
rabıtaıamnız vıı.rdır. Yunanlstana., borçlımmnğ:ı. b~lamıo memleketler 
mutaddan harlı; olmak Uzero kuru olurııa, borç munyyen blr hadde vasıl 
sebze \'e canlı h:ıyvan vereceğiz. Bun- oldıığu zaman, o memleketlere lisans 
lardan başka Yuna.::ılatruıa taze balılt verilmesi otoma.tlltman l:esllmcktedlr. 
da .satılmaktadır. Harp halt dolayuılle Bu bir, tedıye usulUdUr. lsveç ''e İs· 
satacağıma; malların bcdellerlndo ten '1çreye lisans verllmesl kesilmişse, 
zııa.t yapılması mevzuub!lh.s olmamı§· b!üıscttlgıb formaliteden llerl gelmek· 
tır. Ancak tediye hu~J.zırmda. Yu· tedlr. 
nanlılara. azam! ltolaylık gösterilecek· JAPO:SY.\ tLE YF.Nl ASLA 5-'IA 
tlr. Jnponlarln mevcut t!caret anla:;ma· 
İTHALAT Te 1HRACAT ntRLtK· SI, mUddetl dolduğu lçln feshedilmiş· 

uı:Rt LAC\'EDtuın-ECEK tır. Yeni bir Ucaret muahedesi yap· 
ötedeberld' vo bazı gazetelerde gQ· mnk maksadı ile Japonya ile memle· 

ya lthalAt ve ihracat birllklerinin l!lğ· ketlmlz ara~ındn be~ nllı aydanberl 
vcdlleceği etrafında ~ylalar deveran m lhabere cereyan etmektedir. Bir 
etmektedfr.H1dlseler, bizleri, bu teşek Japon ticaret heyetinin .Anl~araya ge· 
kUllcrl takviyeye aevketmektedlr. llp mUzakerelere başladığı doğru de· 
Birliklerin 11tyedilecegi etrafındaki ğlldir. Japonya ile yeniden yapılması 
haberler, tamamen yalandit'. dUşUnillcn tlcaret anlaşmasr, blr ltli· 

\ ring ıı.nla§:nnsı olacalttır. 
tl'ALYAYA lIIR..ACAT L">\GlLtzLERI~E TtC.\Rl 

1'roZAKERELEr. İtalya ile aramızda mevcut k!lrL'lg 
Ankarada Lord Glee.:ı - Connerle anlaşmnsı hukUmleri dahilinde ttaıya

yap:lan tlcarl mUzakereler, yeni bir yıı. liııans ''trilmeğc b:ışlanmı§tır. lta!· 
TUrk • İnglliz Ucarct muahede:ıinin yanlar, kl!rlng hesnplarrnda nl:ıcnklı 
imzalanmumı Lstlhdaf etmemektedir. vaziyettedir. 
tng!llzlerle en·clce yapılmış muahede ltOMENLEllLE TlCJAUETt:.\117. 

1 muclbince TUrk • İngiliz ticarl ruUna· Yeni Türle . Romen ticaret nnıu,ma· 
sebatı normal seyrinl muhafaza et· sı da nıeriyet mevkllnc girml§ !Julun· 
mektedir. Lord ile yapılan temaslar, maktadır. Bu anlaşma. esaslan dahi· 
sadece muayyen bir lnglllz ticaret te· llndc mcmle!<etımize Romıın~'lldan 
§ekkOIU ile yapılacak alış verişe müte· muntnzrunan petrol gclmektedlr ve 
alliktir. gelmekte devam edccelcUr. Bugün, 

AL!\IA..."ll TlO.\nET A!lı"LAŞllASl memlekctlml:-:de petrol ve benzin mev· 
!lETitl"ETE GlRDt cudU, gcçe:ı ll('nelere nnzarnn daime. iki 

Almanlarla. yapılan ticaret muahe· 
desi meriyet mevkHno glrmltı bulun· 
maktadır. GUmrUklere gelmlş malları 
tetkik ednsenlz bunların Ankaraua. 
imza edilmiş olrın 21 milyon liralık 

nnlnşma mU!redatma dahli emtia ol· 
cluğunu gl:SrürsUnilz. Almanlarla yeni 
bir ticaret anla~maııı yapılacağı rivıı
yetlerlnl biz de duydu!<. Faltat bu hu· 
susta bize reıımen bir tekllt yapılmı1' 
değildir. 

A;anslacuı dili 
(B~ fara.fı 3 üncUde) 

larını müşahede etmiştir. Ynn. 
gmlarrn şiddclinc hakılaco.k o
lursa bu gemilerin İtalyaya 
petrc~ nakleden sarnıç gemileri 
oldukları tahmin edilebilir. 

Bütün bu scyahn.t zarfında 
karşıla.:;mış olduğumuz yegane 
mukavemet hareketi, merkezi 
Akdenizde İtalyanlar tarafından 
yapılan ve tamamen akim kalan 
bir ha\•a hücumundan ibaret 
kalmıştır. 

Sekreter 

12 Adanın gşgall 
ihtimali 

(B:ı' tarafı 1 n<'ide) 
t.ırafmda.n işgaline intizar etmek_ 
tedirler. 
İtalyan makamları bu adalar 

İngiliz \'C Yunanlılar tarafından 
işgal edildiği zaman ltalyan reji. 
minin nekadar insani olduğunu 
söylemeleri için Yunanlı halktan 
rlcnda bulundukları söylenmekte. 
dir. Adalarda ikamet eden balık _ 
çıJarın kayıkları kumsala çekliriL 
mekte \'e İngiliz gemileriyle temas 
ebnemeleri için gece karada alı _ 
konulmaktadır. 

GA \'D.\ l'ELl\ENL1'~Rl SUYA 
1NDtı::utş 

Atlıı:ı, ı:; (,\.A.) - Vaktiyle o de. 
rece azametli ve mlltehnkklm olan 
Glornale d'ltalla gazetesi İngiliz ve 
Yunan zaferlerinden .11onra yelkenleri 
indirerek ~öyle ynzmaktadır: 

''İtalya, tarihinin en buhranlı zn_ 
mıınlarmI y~amakta ve btiyUk bir 
donanma ve her Ulrlll vesaite malik 
olan mUthlş dUıımanının tehdidi altın. 
de. bulunmaktadır. 1talyanm, ve has. 
ııatan İtalyan donnnmıısı:nn va7l!csl 
çok ağır olacaktır." 

Ei7: bu !tryııda mukabil yalnız bir 
tek ııuaı 11::ıracağtz: "İtalyan donan. 
ııfıısı neredeclır?". 

mislidir. Tek mUşklHUmllz, tenekeslz· 
lik dolayıslle Anadoluye. tevzi ede
memekteydi. Hıılen ten~kelcrlmiz de 
gclrnf§ bulunmaktadır. Ha!ta zar!ın· 
da. yurdun her tarafına, ihtiyacı karşı· 
Iıyaeak derecede petrol ve benzin 
gönderilm~ olacaktır. 

JIUS"C'Sl OTO!\IOBlLLER 
Ynkında bir Koordinasyon heyeti 

karan çıke.calctır. Bu lmrıır ile husus! 
otomobillere benzin ''crilmlyecektir.,, 

AMER.KA 
ispanyaya bir nota 

verdi 
Vaşington, lG ( A.A.) - Hari. 

ciyo nezaretinin bildirdiğine gö. 
re, Amerika Birleşik devletleri. 
nin Madrid büyük elçisi, Tanca 
enternasyonal mm.takasında. as
keri kontroliin tesisi hakkında 
İspanyol hükOmctinc bir nota 
vermiştir. 

İtalya tayyarelerinl 
ıslAh edeml7or 

(&5 fa.rafı 1 nci<le) 
gelen haberlerden anlaşıldığına. 
göre, İtalyanlar, her gUn bu ada_ 
lnrın İngiliz \"C Yunan kuvvetleri 
daki gayretleri tama.rniyle :ı~im 
kaldı. Musolini Hillerc müstacel 
bir talepname göndererek, imha e
dilen lWyan manyetolarının yeri· 

:ıe manya.tolar gönderilmesini ve 
yeni motörler verilmesini isteme _ 
ğe mecbur knldı. Halbuki, 1ngiliz 
hava kuvvetlerinin Alman sınai 
merkezleri üzerine ynpmış olduğu 
bombardımanlar neticesi, Bitlerin 
yedek parça stoklarına ve halta 
tam motörlerc malik olduğu da 
şüpheli göri.ilmekledir. llinaena _ 
leyh, ltalynn tayyarelerinin lngi · 
!iz Spitfire ve Hurricnne tayyare
lerinin slirat \'C ka hiliyetinc yak. 
la3acak kadar ıslah edilebilmesi 
şimdilik imkansız bulunmaktadır.,. 

ZAYİ DEFTER 

Karaköyden Tünelbaşına çr. 
kan Yüksekkaldmmda, ic;indc 
muhtelif bordurolar bulunan si
yah kaplı bir hC'sap defteri dil. 
şürülmüştür. Sahibinden başka 
kimse.'1.in işine yaramayacak o. 
lan bu ' defteri bulup Karaköydc 
Kasaplar sokağında kah\'eci 
l\Ichmede getirenler memnun e. 
dileceklcrdir .. 

• 
ıaşe umum 
müdürlüğü 
Teşkili düşünülüyor 

(Baştnmfı 1 nclde) 
ve -roo esir almI§lardır. Yunıı.n 
tayyareleri cephede !Wyan mey. 

Ankaradan verilen blr habere göre, ı • zilerlıtl bombardıman et:mJşl~r. 
hUkQmct bugilnkU vaziyetin g!Ssterdi·İ Huva muharcbele'rinde 3 İtalyan 
gı inldşaflara göre iltt:s:ıdi l.ıazı ted- ta~/y:ıresi dÜRÜriilmilştlir. İki Yu • 
birler almalc tasavvurundac.lır. Mani· nan tayyaresi \islerine dönmemiş. 
yeti henUz mal('ım olmıyan ba tedbirler lerdir. 
meyanında. B:ışvekCUete ba~lı ve geniş A1in:ı, lG (A. A.) - Röyterin 
sallıhlyetll bir i:ışe umum mUdUr!Uğü hususi muhabirinin .istihb::ıratma 
tcşkltl de bulundugu söylenmektedir. göre Göricedo nl•ş:ı.ma kadar §iti .. 
l!Ave cdildiı'.ı"lne göre bu mUdUrlllğün detli muhnrebeler cercynn et.ııili}· 
teşkllAtı iktısadi icaplarıı. ve ihtlyıı.· tir. Biraz sonra muharebeler tek. 
ca uygun ı;eklldc ol:ıpaktır. rnr baelamtşltr ve hiilıl devam e ... 

diyor. 

Alman ve 
italyan baş 
kumandanları 
buluştular 

Eerlin, 15 ( A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildirivor: 

15 teşrinl~anide !nsbnıkda 
Alman ve İtalyan başkuman
danları arasında harbin sevk 
ve idaresi hakkında. askeri gö. 
rüşmeler cereyan etmi!'ltir. 

Görüşmeler Alman b:ışku. 
mandam mare§al Keitel ile İ
talyan başkumandanı mareşal 
Bodogliyo tarafından idare e. 
dilmiştir. 
Görüşmelere ma reşallardan 

b~kn. Almanya tarafından top_ 
çu generali Jold ile Alman.. 
yanın Roma ata.~emiliteri Von 
Rintelen. 1talya ~tarafından da 
general Gantlin, Bcrlin ataşemi
literi general Marras iştirak 
etmiştir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Ba5tarafı 1 ndde)' 
ara7l almıştır. Yuruınlstandan üs. 
ler istJycn JtaJyunların biW.kis l'u_ 
nanlrfara ,.e İnglll:r.l<'ro :ı.razl ve 
fr'ler Yermesi bu <hwlctln Akılc
nlzcle nom.'\ fmpar:ıtorlu~u kur_ 
mal< Jdı :u-Jyle n11sıl ~"nrip bir 
mevklo dil5tüğünü ;;iistermcye lm· 
fi ~clir. 

G:\rip olan cihet ~U<lur 1.1 sulh 
~:ı.rtları olara.'k ltaıvnrun Frnn"a.. 
d:uı lst!'dlfü ~~·Jcr ·AlmnnJ:ınn is
tcdlklt>rlndcn ılnh:ı. fıızlndır. nu 
fv:laJık )fur~al Petenlc ynptığı 
mülilknt <-Sn:ı.-;ınd:ı. JliUcri bile 
lınyli sıkmış olduh'U söylenmekte_ 
dlr. llitlcr !UusollnJyc sulh şartla.· 
rmı h:ıfırletmesl teklifinde bulun. 
muşs.'\ cl:ı. lıu 1113i::,rnır lt:ı.ly:ın kış· 
vckilinılcn muvafakat cc\'nbı nla. 
manıışhr. }';..kat Ymınnlılarl:\ İngi· 
Jizlerin iist liste Jndlrmeld~ oldu.. 
ğu ılarbeler İtalyayı )nlun bir zn
m:ınd:ı ııJşman etso ~erektir. 

11.\S.\N KU.'ll('AYI 

Laval Parisle Vişi 
u.rasında mekik 

dokuyor 
<..:enenı', ı:; (A.A.) - n.x.n. nlıı 

Vişlden 6ğrcndiğinc göre, Fransız bn~ 
\'ekil muavin! Lava! nazırlar meclisi· 
nin toplnntısrnda hazır bulunmak Uze· 
re bu s:ıb:ıh Paı-Isten Viştyc davet o· 
ıunmu, tur. L'.l\'al gene b'!.l:;Un Parlııe 

tekrar d!Sn.!relt Alman malmmatllc 
milzakerelcre clc\·am edecektir. 

J\tinn, 1G (A. A.) - İngiliz tay· 
yarcleri Yunnnhlara yardmı edi • 
yor. Göricc mmtnkasmda İngiliz 
tayyareleri. muvaffakıyetle. lW .. 
yan nakliye kollnrıru bombala.mıır 
1:ı.rdır. Motörlü bir kol, nğır hırpa.. 
lanmıştır. lngiliz pilotları bir köp. 
rüyil de tahrip etmişlerdir. 

Avlonyıı. da bombardmıan edil. 
miş. iskelesi tahrip ~dilm1ştir. lki 
!ngiliz tnyyıırcsl kayıptır . 

lilEI!Imz CI~PHESlNDE 
Atina, 1ü (A. A.) - Diln neş.. 

redilen ltalyrın tebliği KalpakL 
nin merkez kı.smmda adi mc-r..ii 
h:ı.rekül olduğunu ve Yunan kuv .. 
vetlerinin Göricc cephesinde mu. 
kabil t~rru:m. geçtiklerini kaydet 
mektedir. Salfı.hiyettar makam • 
lard:.uı aldığunız malfunata göre 
merkezdeki Yunan kıtaatı Knlpa. 
kiyi de, Koniçeyi de g~mı51c.'r Ye 
Arnavutluk arazi.sine dalı.il olmua. 
l:ı.rdır. 

Sabık omanya . 
Krallnm 
m sa ere 
Belgnlll, 16 ( A. A.) - Bilir. 

rcşten almı:ın hn.berlere göre, 
sabrk Kral Karolun Romnnyada. 
ki emlaki, Romen adliye nazın. 
nın emrile müsadere edi~r. 

Teşekkür 
Refikamı, üç senedir muztarlp 

bulunduğu ve o zamandan'oeri 
müteaddit doktorlarını tedavi te. 
şcbbüsleri faydasız kalan sai'rr. 
kesesi rahatsrzlı~rından, şöhmt; .. 
ne layık bir haza.katla. az bir 
müddet zarfında. kurtaran mc::.'!'-
leketimizin jftihar ettiği kıy_ 
metli profesör Dr. Ncş'ct ömtt 
!rdelp'e tcşclddir ve minııetta:r. 
lığımı alenen de ifade ctmeği 
ıbir borç bilmektedim. 

"Haber'' yazı işleri müdürli 
FETJII l\AR"DEŞ 

t • A .. SID 

HA •, 
l'IIAUI:ICE J.J<..~LANC'm roma·ı 

nıml:ın Urtibıı.s \"O 

~~~;~~:;~~i;; ,ı 
GEMİSİ 

~~.,~~;;:::::;~·:~ 1 
\"C fr.ınsızcn. gll:rel bir m:ıcer:ı. Ü 

l!li~!ii!!!!3 ... Illml ~l 

•-LALE En büyük neş'e ~m[IJlll 
- --- baltasını yaşıyor -

ÇDNKI ---

JAN BLONDEL1 -MAL VlN DUGLAS 
r:•r h3l1\hı. Lir s:ıa<lct l,:ıtan ... Her yuvaya blr ıstır:ıp aşı.lıı.yıın. .. 

Jrer ı;-öıılilc bir u;J;: çeııgell tnl•an. .. 
rraıısrzca 

KAD~ ~ AR . 
filmini llC'!lcden örülmü, bir f:ıntar.1... Heycc:md:ın 311r.ıtılnu~ blr eser .•• 

liahlmlıa llo sllslenmı, bir s:m:ıt h:ır:flmşı J'tlptılnr. 
.i Gülmek 'c mesut olmak için (L A ı~ ı;) ye l<o~unuz. 
~ l>fülmt: I>iırı) :ı harbinin <'Il son \"O ht'J cc:ınh v:ıkalıırı 

~•~ıtı1'lflı ·~ · :ı»ı.'lr.ııc ~· .nnı .. ~··;rır.;;.ıl'11 • Blll!llilllMnııtmıt:tı~dll?J!ıl;Jı:tıru!tl , .. ıR:!!ll!liill:. ~' ı11,Jl1R:11n1lııl inıB:ıgüıı 1i:lnt 1 ,.e 2.30 da tenzi!:'\th matını•lcr. .:mııım 

EŞSiZ BiR MUVAFFAKIVE.T KAZANAN BiR FiLM 1 (jR~il~UlJ!I . .. .HlllillllW~ 
··SON 2 Gttl\10. BUGÜN ve YARIN İ p E K Sinemasında • ı, BUTÖN. ŞE IR BAL 1 BUGÖN 

LE \ TL A.A. ·z M E C ~l U ~T ~ ~ TAKSıMsinemasında gösterilmek~ o~ .. 

- - . ' e '-- 1 ~ 1 ~ ~ ~~BARBAROS devrinde VENEDil · 
DiKKAT: Pazartesi matinelerden itibaren 1 --- J. 

. E v E N K A D 1 1. ·:Terkçe s6zll vef~:;·~ö~~;::~ 
-~Ba.şRol'erde: HEDDY LAMARR-ROBERT TAYLOR __ ~~ ~ 1'%u:u~mtarwrum. - • - ~ r.lelıt.cr muslklsl, <'.Cn!t türkillerl - GU1~"11'1er ... 

r ~ ~fl'.] ~m ~ llli il' ınıttrımnınmırıwıın~1m~ııın~ııımmmıımııırııınırıı ımıııirnıım~ff l-•~Bl~~~ı:ı:m~ı ::. nıt\·eten: lld Jasımlık komcill. ]1~:;~~~ 



·71· 
tlllnaaı.de.ki ağaçlar bU.SbUtUn 

1ae1Xll3, insanın içine deh§et 
~ xıı.-'lur bi:rer hayalet olmuş
a.y<ıt Yanımda arkadaş olarak 

ler bulunmasaydı korkudan 

ak ki MUm çatlardı, yahut 
Çıldırırdım. 

~. sil6.h sesleri ve acı 
ltlar ~tildi. 
~ V'aveyIAdır koptu. Yerimden 

· ÖmrUmde bu kadar 
~ bir vnveyl6. tıııtmemiştim. 

ta • Punga zencileri, böyle 
ı ansızın baskına uğra -

da §S.Vnııuşlar; nrknlarına bl _ 
la tıUp bakmadım klUbclorlndon 
l! ~11> onnanınrn dnlmı§laı dı. 
il' tarar tan zenciler bn!;rrışıyor; 

et- tarnrtnn Tahltilllor, havaya. 
boşaıtıyorlardı. Sil!h sesleri 

taznınrı Urkütme~e kli!f gel-
01'Xnıış gibi Tahitilller de var 

Sa etıerıyıe bnğmyorhrdı. 
llra, Yine ansıznı ortalığı de
~ ses:t.>7.llk kapladı. 

C?ıbı bu korkunç sükutu i. 
kUçUk bir çocuğun f cryadı 

euYOrdu: Anası ka~ken a· 
le ç cuğunu bmı.kmış olncnk. 

~ IU'abk sahildeki ağaçların 
lia Otların ht§rrdadığmı his • 

t Sonra da kUrek sesleri ve 
ııeslerlne karışan Mis 

dtıı §en şakrak ka.hkahnla-

'elt l:i, bu kız nncak kitap • 
görd.ığümilz, la.sa.V\'ll.r etti· 
kylen tahakkuk etUrebll • 

~. l.ns Laklnndm sandalında 
IJ.~ Kina. • Kina biuat hazır bu. 
ı. ()l'tltı. 
'%ı Yolunda gittiğini anlamak 

~bguç bir §ey değildi 
Ue reıtı korkusundan zangır 

g~ titriyor ve bir maymun gı. 
~,tıeUk edfyordu. 

· "-ıı: 'kalsın size söylemeyi u.. 
\tduın. Mis Lakland yanında 
~ 8Iaka, cüme bir zenciyi de 
~&ötUrmUşttl. 

htı • Gibet gemüılnde ahçılık 
\r tenci onn kılnvuzluk ede. 

· akUyle b şkn gemflerden 
il 

&'arsonluk falan da yap • 

~tt~BER'in bulmacası 
l ~rıılı bulınacamwn halli: 

' ~ro.btbcr, 2 - AyakD.pu, As, 
' 't' a.t, Lama, 8 - Aı:lm, Nadlr, 
? ' Pey, Mazi, 6 - Ak. Tnbnk, 

..... \r 
'lc..~.a..ıı, Blc, A, 8 - Utarit, mm, 
~ Ayı, 10 - Ray, Şurtş. 

1 

-

mııı. Zannederim (Sakotlş • Şif) 

gemlsl olacak. 
Bilmem hcıtırhyor musunuz: Bu 

gemi Punga • Punga kaynlıklarm. 
da ba tıruştı. 

- Evet, evet bliiyonım. 
- ~te, cemi knzayn uğradıktan 

sonra, bu küçük gemici yerli yam. 
yamlarm eline esir dUşmU~; ve 
aradan bJ.r müddet geçince de 
Malayta adasından knçmnya mu • 
vaffak olm~. 

Mis Lakland kendfsini mll!ıkille'. 
la. kandırabildi; zenci bir tUrlil ltla. 
vuzluk etmek istemıyordu. 

Nihayet razı oldu: ve mükafat 

olarak da yarım sandık tlitUnU ha. 
ketti. 

İhtfy:ır kabile reisi IClna • KinR 
yerlilerin kendisini bırakıp dn, kaç. 
malan üzerine ortada tek başına 
kalakalmı§ tı. 

Kafesten kuş alır gibi kulübe. 
sinde yakalayıvermişti. 

Kendis':ıi, Emllinin gUvertesir. 
de direğe smısıkı bnğladık: lüzu. 

mu olduğu milddctc;e orada kaldı 
Kabile reisinin böyle direğe çe. 

kHmesi fevkalAde iyi bir tesir b·. 
ral::tr. 

Yam;:ıamlar, derhal, bir heyeti 
muralıh:ısa gönderdflcr: Su Ilı bti. 
rorlardı. 

Bunun üzerine lı.fartıı gt-mi~in • 
den yağma ettikleri e~ya.yı talep 
ettik. 

Birer birer hepsini getirdiler. Pi'. 
sula, makanı, zalanga, yelkPn, ha. 
lat, il!ç sandıkları, fenerler, bay_ 
rak1ar Yesaire ••• 

Yalnız tabiatiyle yiyeceğe nit ne 
varsa silip süpilnnilşler. 

Bu getird1kleri eşyaya milkflft. 
tan Jan da oniııra b.irnz tUtUn fa. 
l:ın bcd~~·e ctU, 

.İkinci kapta:ıı eöze kıın§tı: 
- Yok; doğrusu ya hediye husu. 

ıunda pek cömert dnvrandı! 
Ya.myamlanl getlrdikle.r1 "6Yaya 

mu'kabıl ne verdi biliyor muaıınuz7 

Koca yelkene muke.bfl beş arşm 

basma: Barometre için iki kutu w. 
tün, ve ytiz kulac:Iık yepyenJ ha. 
lata da on kuruş kıymet.inde bir 
kUIUstUr bıçak ... 

(Devamt var) 

Soldan sapı 

1 - Şarbaylık, 2 - Ata vunıtur,. 
sayı, S - Avrupl\ 'fürkiye&I, ldl§ln ya· 
ıı, 4 - Emir algaaı, Rı.m kadm ismi, 
r; - Elbise yapmak, 6 - Gıda, 01e:ı· 

bur blr ııinoma arthıtl, 7 - Kadın l.a· 
mi, tavır, 8 - Rehber, 9 - Asyada 

bir memleket, para, 10 - Fasıla, .su 
yolu, 

l - Birlikte, masanın yan!?, !? -
tstanbuld!!. bir semt, bir nevi b:ılık, 

8 - Kadın adı, erkek adı, 4 - Evli· 
ya, dıvarcı Aleti, 5 - Elektrik y11pun 
makine, 6 - Bir nevi cilt, hıuıtolığı, 
'1 - Emir slı;asr, ııayı, bUyUk, 9 -
Erkekliği alınını~ hayvan, 10 - Kıt, 

uydurma lt'ıf. 

~ YRA'GIMf NASIL = 
URTARDIM 

Milli Roman 
"'Yazan~ 

l.t 
'~et· \.. \'a b. 

ıskender 

58· 
F . Sertell' 

~ Ura.dan gidersem .. Ya 
\~ı~t :ğazı tutmak ister3e .. 
>~ ~!eniyor ve bu korkun~ 
~ ~•iilrınıekten bile ı;ekini· 

alı~a :t ~vu~ artık, aşağıriaki 
~~İ.Y~r ve bayrak ~kme 
~\ ı~ını Hüseyine yaptın· 
it~ 

\ ~a tu liaseyin, Mehmet çav11· 
So tar gibi bir tavırla ho· 
l ı.: 
lergu 

ın, sabah ak~am bu yo· 

ku~ inip çıkmaktan usandım. 
Mehmet çavuş! Bırakalım 2u hay· 
rağı.. Sancakta asılı dursun. Gcc~ 
~ytanlar çalacak değil ya ..ınu .. 

Mehmet çavuş, Hiıscyinin bu ~
kilde konuşmasını beğenrnedı. Fa· 
kat, ona ne diyebilirdi? Hiiseyine. 

- Pek~l!. Ben inerim. Sen yo· 
r:ulrnal dire cevap verdi. 

Hüseyin <' salıah karar~ılhın 

bayrağını çekmek için kayalığa ın· 
memekte ısrar edince, Mehmet ça· 
vuşun cam sıkılmıştı. 

Mehmet, ona: 

ım.ş 
Nakleden: M z~ ~~r ,, en 

Ahmet kamaı anın kapısını ' oluyors1m, ııeş'en yerine gc:iyor, 
açtı: Meliha henüz yataktn idi. yan:ıklarm l:ızarıyor: fa.kat yal. 
Tepsi üzerinde çay tıncam bo~. ruz lrnlır kalmaz yin"' k~1anhk 
tu, fakat kırılmış ekmek dilim. hulyalanna dalıyor, d""n~ı:.dnn 
!erine dokunulmamıştı; genç elini, eteğini cekıyor~n. Bu haf 
kadın parmakları arasında bir 
kitap tutuyordu, fakat gözleri 
kapalıydı. 

- Meliha niçin gih erteye 
çrkmıyorsun '? Bu sabah hava 
öyle sıcak ki. 

K:ıdın gözlerini açtı. dudakıa. 
rında küçük ve n.azik bir teb2s_ 
silm belirdi: 

- Evet, teşekür ederim. Ha. 
ztrlanrnca ben de ~~tkarıyn. ç:ı. 
knrun. 

- Ben üst güvertedeyim. 
İstersen sen de gel. 

Bu sefer de ahmedin dudak. 
tarından nazik bir tebesstim uç. belki senin hoşuna gidiyor. Fa. 
tu. Kamaranın kapısı tekrar kat ben uykuda yürüyen dal. 
kapandı. 1 b' k dmm d ·nı:ın,.,.,., 

Ahmet, güvertede köpeşteye ~m ır a .. yanın a ~~-
d .. . .. 1 .1 ga tahammul edemem. 
ay~dı ve gormıy~ goz en c - Bu sözlerin manası çok a. 

sakın suy~. baktı. Ikı bulutlu ve çık .. Sözü nereye getirmek iste. 
fbırtmı· ah ~ndeAhn soednr:ı boufuktl o. diğini anJayorum. 

.e ~ren . g;ıneş m 1~ ~ an ı - Evet söz!erim çok açık ... 
smırı~:ıı::ı .ku':'·etıc~dıremıyor. Mesleğini bırak yuva.mızın ka. 
du. DJ.§ünıdil: Bu ı§ten lstan. dm L 
bulday iken vazg:_çmeliy~im. Bu ı ~~iha çok kuru bir ta.vırla: 
seyahatten umdugum netice çık. _ Hayır dedi 
mıyacak oldııktan sonra bu U. Fak t Ahm' edi. yU-n-d k' 

it . t bb'· b l a n .c..w• e ı a. 
nı sız eşe us, u manasız yo • sabi gerginliği görünce sözlerini 
culuk neye yarar?,, biraz yunıuşatmak 'st.ed" • 

Ahmetle Meliha evli ~diler, _ Sözlerimi yan~ış ~ama 
fakat aralarının. buz~ian .Oır du. Ahmet! Yaptığım işi ço ksevi. 
varla. a~lması ilzerınden aylar yorum. Hayatta bir iş sahibi ol. 
geçmıştı. Vakıa _beraber yaşa. mnk hoşuma gidiyor. Sonra ka. 
makta devam edıyorl~dı. Fakat :zandığmı pa.ra ikimizin de biraz 
:ı?-~11 odnd~ otu~a.n ikı t yabancı daha refahla yaşamnsına yara. 
gıOı ... Melıha hır gazetede çalı. yor. Vakıa bu çalışmak mecbu. 
fiiyor, ev~. ~şamlan çok geç ve riyeti ikimizi biri.ıbirlmizden bir 
.yorgun do:ıUyordu. ru" parça ayırıyor ama bundan ne 

Kocasıle beralber ,, çıkar 
bir yere çıkmıyor, nıtık · . . 
evlendiklerinin ilk senesinde -. !~elıh~,. se!1ı ne kadar çok 
yaptıkları J!ibi sık sık tiyatro. sevdıgımf bılı~sın. Bu yaşayış 
lar:ı., sinemalara.. eğlencelerine bana garip gelıyor. Hem 

1
yanml. 

gidemiyorlardı... dasın, hem de l:>P.ndcn ço { uUtk. 
Bu yaşayış güntin birinde lıırdaı:ım. Buna tahammül ed~. 

Ahmed.in öfkesini btisbiltün a... mem. "" 
!evlendirdi: Meliha başını kaldrrdı; ve: 

- Dinle, Meliha, bU şe1dlde - Alım.et,. d_edi, dUnyada hiç 
yaşamak imkansız. Gece yarıla bır !;!ey içın ışımi bırakamam. 
rma kadar çalışıyorsun. Bu kıı: .ı\rtık. bu hayat böyle devam e. 
dar çalışma seni yoruyor.. Bu. 1 dıp gı~_emez. 
nu galiba benden kaçmak için . - Soylenm~mesi lcabeden ke. 
yapıyorsun ... İnsanlar içerisinde lıme Ahnıedin dudaklarından 
olduğumuz zaman uyanır gi:bi çıktıı 

·BORSA 
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- Boş3.Ilalım mı demek isti. 
yorsun? 

- Boljarunaktan başka bir ça. 
re var mr? Mademki kader oöy 
leymi§. • 

ı Stcr1iu 
lf'O Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İaviçre J!"rc'. 
100 F1orln 

Melihayı hakikaten seven Ah. 
met bu son çareye başvurmaz. 
dan evvel bir şeyler yapmak, 

6.5146 kırılan aşkını kurtarmak için 
29.f!Si5 son bir teşebbiiste bulunmak is 

t~di. Mclihayı ufak bir IKaradC: 
nız s~v.ahati yapmağa kandır. 
mak ıçın çabaladı. Melihanm 

kapıınıt 

5 24 
132.20 

100 Rayl§nıark 

ıoo Be)ga 
100 Drah.mt 
110 Leva 

o.997fi ~ş~ndcn on beş günlük, bir aylık 
J .G225 tzın alıntısı için her vakıt irin 

~.Umkündü. !stanbulun güri)ltü. 
sunden u.zakla~mak, bir parçı:ı. 
yorgunluhınu dinlendirmek bel 

lJ.Oıl 

100 Çek kronu 
Peçe ta 
Zloti 
Pengö 

ıoo 

100 
100 2•>.&3.,~ 1 ki ecıki saadetlerini u:vandıracak 

o.625 bir sebep olurdu. · 100 L!y 
100 Dinar 
100 Yen 

100 l!iveç krotıu 
100 Ruble 

a.ı;ıs ı ~~e.liha bu işin sonu gelmiye. 
31.1876 ccgı_nı _daha yola çıkmadan söy. 
sı.oo::; lernı~tı: 

Esham ıe Tahvllfıt 

1938 yilzde 15 ikramiyeli 

- Ben ınerim. 

19.22 

Demişti ama, topun başından 

ayrılıp kayalığa inmek kolay bir iş 
değildi Mehmet çavu,, Hüseyinin 
bakışlarını beğenmiyordu. Açlık 
Hüseyini bezdinni~ti. 

O gün öğlene yiyecel; bir şey!e.ri 
yoktu. 

11.tehmet çam~. !Iü#,Çyine: 
- Ba;:ün ava gitmiyecek misin? 

diye sordu. 

Hü~ym ommunu ~ilkti : 
- Her giin ben gidecek değilim 

ya. Dizlerim tutmuyor. Biraz de! 
sen dolaş ağaçlar. çalılar arasında. 

Mehmet çavuş büslıütiln hidde•. 
lendi. Hfü"eyin hiç bir zaman ar. 
kadaşlarnıa kafa tutar.ak bir a • 
dam de~iıdi. Son günlerde neden 
!ertleşmere başlamıştı ya? 1 

Mehmet topu bırakıp bır yere 
gidemezdi. 
Arkada~ma döndü: 
- Hay<li. ~ana da izin \eriro. 

rum. Hilsevin! Anladım ki, senden 

- Kader, ayrılmamrzı i.itiyor, 
Ahmet bu tasavvur ettiğin se. 
yahat bizi yeniden birleştiremez, 

de hayır kalmadı artık. Haydi, pır 
tını topla da grdeccğin yere git! 

Hüseyinin bütün inatçılığı ü • 
zerindeydi: 

- Giderken beni de Hurşit gibi 
arkamdan m: vuracaksın? 

Ilen unun kadar budala deği • 
lim .. A~lryor musun? Hiçbır yere 
giL'lıiyer.eği.m. Haydı, top başmda 
ben bektiyeyim de, bugün, sen ava 
çık. Bf'n ateş yakayım.: Bir ra. 
ban füdeğ'i <.:eya atmaca çevinncsı 
yapalım şurada. 

Mehmet, bu son arkado.~m bir 
kc.·e daha denemek fikriyle: 

- Peki.. Sen top ba~mdan ay • 
rılma! Ben biraz sonra ge!irim. 

Dedi, tüff'ğini aldı .. Tepemn ar. 
kasını dol<!narak kayalıklara doğ. 
r.u iner gibi gbründü .. Ve rerde si. 
nerek ızini kaybettikten sonra, tek. 
rar döndü .. Yerlerde sürünerek, te. 

penin arkasında bir ağacı siper al. 
dr .. Saklandı vt uzaktan Hüseyinı 
tarassut etmiye başladı. 

i 

artık ~ok geç krı 1dm. tUn acılıklann, Karadeniz r(fz.. 
Faltnt Ahmet tı i de ısr r garlarile eriyip gideceğiı;le na:;ıl 

etmi§tİ: inanmıştı. Ahmetli, bu Karade. 
- Bu senden son ricn.mdır niz seyahatindo güvertede yal. 

Meliha, beni kırma, eğer ıbu se. ı geçen ncı dakikalar bekliyor. 
yahat da bizi birleştirc!llczse o du. Meliha vapurtla da Ahmet,. 
vakrt kader böyleymiş der, ay. ten kaçıyordu, hemen hemen ka.., 
rıhnnğa razı olurum. marnsmclaıı hiç dı~ çıkma.. 

Meliha göz.lerini kapadı. son. yor, Ahmet içeriye girer girmez 
ra mırıldandı: kocasını görmooıck için gözleri. 

- Peki, öyle olsun, bir de ni ka.p!\yordu. 
bunu deneyelim. Ahmer. karanlık düşUnceler. 

Ahmet, Melihanm gözleri ya. den silkınmek için güvertede 
şa.rdığını farketti. dolaşıp duruyordu. Gıiver..ede 

Al:lmet, ıztırapla geçen be.c; , kendinden başka kimse yoktu, 
senenln hayatlarına yıktığı bil. fakat Ahmet birnz eonra uzal;ta 

16.11.940 Cumartesi 
1:?.33 Müzik 
18.50 Aj!\nS 
J4.0:S MUzlk 
l~.20 MUz'k 
15.00 At l nnglıın 
15.30 MUzık 
ı8.03 MUzik 
18.40 Müzik 
19.00 Konuşma 
19.15 MUzlk 

19.30 Ajııns 
19.45 MUz.ik 
20.ll'i IUı.dyo &'&. 
20.45 MUzlk 
21.15 Konuşma 
21.80 MUzik 
22.ao AJ:ınıı 
22.60 r:onu:ı;ma 
22.50 MUzlk 

· inema ve TivatrolW:
Şehir Tiyatrosu 
Tcpc~ı Dram k1ıımında · 

'll!J;sııt'!~ ~k§anı 20,SO da: AYAK 
TAKU.U ARASINDA 

fı;tlkllıl Ca4dİ.'4illdo U:omedl Kısmnıcla: 
GllndUz H de: Çocu1{ Oyunu. Altş:lm 

20.SO da DADI 

Rn.f:it Rıza Tiy'!-trosu 

":l:ıllde P~kln Beraber 
Jeşlkta5 Gürel Sinema· 
.ndıı: 17 tıtJııeltl~rln 

,\kşnmı: (Beni ()pUnllr.l 

Beyogıu Halk Sineması 
nuı;ın 8 fllm blrllcn: 1 - Lorel 

Jlllrdl 111 Arı} or, 2 - Elmas Hırsı7.ltın 
S - Kursundan Yılmıyan SüvarL 

Leman hanımın hayalini görün.. 
ce derhal uza1 aşmak istedi. Fa... 
!:at Leman bu konuşmak f ırsa... 
tını kaçırmadı ve derhal .Ahme. 
di yakaladı. 

(Devamı var) 

ı t. Aslil o O uncu hukuk hlklınll 
tfndcn: 

Bel og-ıu Tıı.l>sim §ehlt Muhtar cad· 
desi 12 s;ıyılı Tünel apıı.ruruıuı: ı No. 
lr dalrruıındc muldm Heiruich Gı11n· 

~ıs tnrafmc!an Wlen XIll Cumber 
lo.ndetrass::ı 83 (Viyana) da oturan ka· 
nsı Grete GrUnberg aleyhine a~ ol· 
duğu mn!ıkcmcnln 94.0/377 No. 1ı bo 
oaomıı dııvaıımm yapılan muhakeme· 
BU1de mUdJcuııeyhln mezk1lr adrcatııc: 
bir ay :r:ar!md:ı cevo.p vcrllmek Uzere 
gönderilen dava arzllhall blltı.tebllğ 

inde edildlğl ve mumaileyh adresini 
tcrkedlp 1ngiltereye glUW, olduğu 
tebliğ UmUluıbcrlne verilen meı.ıruh:ıt· 
tan anlaşılmıo olduğıından UAııen teb· 
Ugat yapılmnsma ve esası davaya kar 
ı.ıı bir ny zarfında cevap vermesine ve 
tarafların 2i·l2 9f0 tarihine mU.sadlf 

cuma gUnU Gnl\t 9,30 da mahkemeye 
davet cdllmclrrlne ve 1.aUda. aureU !o 
da\' tıycnln mahkeme Uivanhane31no 
talik ve gazetelerle de llA.:ııu icrasına 
karar verUmi§ tılduğundan ı, bu <ln 
\ oCyo tcLllğ uınkamın.!L l(alnı olmıılt 
üzere ll!Ul clunur. (15213) 

-----------------------------------------
İstanbul P. T. T. rvlüdürlüğünden 

Yeşllld!y telsi.Z Lstaııyonu bl.ıınsmda yapılacak toascptlk te.slsat " hen. 
dek nı:ıno. ~1 açık eltıılltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27/11/940 çarp.mbn snat 16 da B. Postahane b1Duı karfıaın. 
da Valde Hanı ikinci katta idnrcmlz umumt depo muluuıipllği odaamda top. 
14nacak mUdUrlUk alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

K~lf lıcdell 15~ llra. 48 kUJ'U§, muvakkat teminat ne; liradır, 
Tallplerin olbaptaki ke~if ve prtnamesinl görmek ve muvakkat temi_ 

rıatıarmı yatırmak üzere ç!llı:rn11 gtlnlcrindo BUyUk Post.ahanede birinci 
katta mezkQ.r müdllrlük 1dart kalem levazım kranıma, eksiltme gün ve ua. 
tinde de en az bir tuhhtitte 1000 Hralık bu ıae benzer ı, yaptığına dair 
Jdıı.rclerınden aımı§ olduğu \ c.ıı1l.nıara l.atinaden lstanbul vilA.yeUııe mUra_ 
cantıa eksiltme tarihinden 8 gUn evvel almmı~ ehliyet ve 940 yılına ait tica~ 
ret odası vesikası ve teminat makbuzlyle birlikte komisyona mUracaatlan. 

Acaba Hüseyin gerçekten ba • 
caklanndan muztarip miydi? 

Yoksa bu hayattan bezmiş de 
kaçmaya mı karar venni~ti? 

Mehmet çavu~ bunu anlamak 
me:akiyle ağacın arkasında bekli. 
yordu. 

Hüseyin yaya~ yavaş yerinden 
kalktı, ilk önce b;ırut fıcısırun y:ı. 
nına sokuldu, fıçınm•k<ıpağım aç 
tı; bundan sonra cephanelite yak. 
laştı. Gülleleri biribiri üzenne yı. 
ğarak barutları gülle.erin i.ıstune 

döktü. 
Mehmet çavu~un şüpheleri boşu. 

na çıkmamıştı. 
• Huseyin de kaçmak istiyordu .. 
Fakat o, budalaca, haınce bir i§ 
görmek istiyor, cephane!eri at<'Şle.. 

miye hazırlanıyordu. 
Mehmet şimdi, Hüseyin hak 

kında da son kararını vermişti: 
- Hain..I 
Zaten o bir gün .l\Iehmet çavuşa 

hayatından bahsederken: "Ben 

(10557) 

vaktile Yıldız sarayında bahçıvan. 
tık yapmı~tım!" dememiş miydi? 
Omrüni.ın bir kısmı sarayda geçen 
böyle bir adamdan ne hayır gelir. 
di? Fakat, Yavuz bey böyle bir • 
haıni maıyctine nasıl almışU? 

Cephaneler ateş almak üzereydL 
Mehmet ç&vuş saklandıJ:tt ağacın 
arka">lndan tuıcğıni boşalttı. 

Htlseyın, kendisinin takip edi. 
leceı!inı aklından bıle geçırmemiş. 
tı. G~ı;:ıüne bir kurşun geldi .. Hü. 
seyın yere yuvarlandı. 

Mehmet çavuş tuf eğini omuzu. 
na vurarak koştu: 

- Bıre hain! Beni bugün ava 
bunun için mi gönderdin? Milletin 
malı olan bu cephaneleri ne hakla, 
ne cesaretle ateşliyrcektin? 

Hüseyin kanlar içinde yerde ya. 
LI>·ordu. Mehmet çavuşa cevap ve. 
rcoek halde det-Udi. Zaten IÖZ 

söylemiye muktedir olsa bile, JJ(' 

söyliyebilirdi? 
(Deuamı _,.) 



Dünya t~tboı yılaızları: No 4 

Dünyanın en çok heyneıilliieı olmuş futbolclsii 1 

' 'Peri lunı '' Mezlyetıerı .. 
Futbolun mucit ve üstadı olan 

İngilizlerin de teslim ettiği bir 
hakikat vardır ki: furyalı İtal
yan, ölçülü Çek, ateşli lspanyo}, 
süra'tli Macar futboluna rag. 
men Orta Avrupada. en eski, en 
usta ve en devamlı futbol Avu.s-
turyalılarındır. 

Cidden, uzun mazili Avustur. 
ya futbolu pek büyük bir kıy
metti. 

Bu kadar uzun ömürlü ve 
şümullü bir futbol muhitinde de 
elindeki pek ~.ok yüksek klasta 
elemanlar yetişmiştir. Bunları 
hatırlarken içlerinile en evvel 
akla geleni hiç şüphesiz ''Blum" 
dur. 

Avusturya milli takımı ve bL 
rinci sınıf klüplerdn ''Firot 
Vicma" nm sol müdafii olan 
Blum dünyada en çok milli for
mayı taşımak şerefine ermiş, 
75 defa enternasyonal olmuş bir 
futbolcudur. 

Avusturya futbolunun en par. 
lak ta.rilıinde hiç ara verm.edm 
75 kere milli takımda oynamak 
için ~ derecede bir klasta ol
mak icabettiğini okuyucularınız 
anlarlar. 

ve ususiyetıerl 

Blum 1sta.nbula da gelip Tak. 
sım stadında bir kaç maç yaptL 
Hatta bu arada. - ya.nılmayor
sam Galatasaray& karşı - sant. 
ralıafda. oynadı. Fakat onun a- Blum (s"ğdslii) Anıırın J:ım·ı~r , ..... ,.lnrrnclan birinde t1Jııyıın ta.knm 
!5ıl yeri muhakkak ki solbeklik.

1 

kaptanı Bs.Idl ile el nıl.ı•:ırl. n. vri uluki meşhur hakt'm Lang;-nmı, 
tir. Kusuru? lKusuru - her bek turya futboluıırla olduğu gib: 

Uzun za.ma.n dünyayı tutan gibi! - Biraz sertliği araması dPnya futbol tarihinde de isim 
~öhreti tesirile buradaki maç- v~ ~ızınca tatbikten çekin.meme· bırakacak kıymetli elemanlar. 
larmı büyük bir allka ile seyrot. sıdir. dan.dır. 
miş ve bilhusa bu yıldız futbol- Bu futbolcu her halde Avus. J1UV AEKAR EKREM TALU 

~~.:~=::.ümrindecazi. RASTLAO \KCA 
Ben bu müstesna. futbolcuyu 

1931 l!lene.sinde Rom.ada Roma. o ER ı• z 
takımma. kuşı Avrupa kupası 

ma.çmd& da seyrettim. o gUnJrii Vypeştin g<'thileceğini gazetelerden tabii okuduru. Fakat bcUd 
maçr 3 • 2 kaza.nan "Firsst Viri- dü~ünrueden gcçUginlz bir nokt.n. ' 'nr lJ hakikaten memnuniyet \ ·erici 
l'.\3." kendi toprağında da kıy- şey: 

metli rakibini 3 • 1 yenerek Bu i,in organiza..,~·on komite;.i, ~elecek takımla yapa<:ağı , ~'a" 
şampiyon oI.m•u. h.ut yaptJğ1 kontura!a bir madde l<0ynıuş: Üyp<"11t, bu ı.cne mem'-'·"-

Bu kuvvetli Avusturya tıtkı- tinde mü.sabaluılara. i<:timk cttiii,i takını J.:adrosile gelmek mecburi· 
mmda o zama.nm milli kadro. yetinde olacllktır. 
sundan bazı oyuncular• saya- Bu noktayı .konhırata bilhas!l;a iliive eden komitt"yi, dııha doğrn. 
ymı: 1ki müdafi Blum ve Ray. su bu fikri ortaya e.tan ldmse onu t~brlk cdcriı. Çiinkii çol• yrrinıl" 
ner, santralıa.f Hofm.an, sağ haf bir dü5ünüş ... 
Mok, meşhur eağiç Geşvaydl, Şimdiye kadar AHurıaııın Nöhrctlcri dillerde dolasan as takım· 
görülüyor ki bu takımda bilhas- ları mem.leketimize geldikltri zamıın, cok kere o:rnnrul:ırını bizimlii· 
sa müda.fa& hatırı sa.yılll' kuv. lerden pek fa:t.la. ü~liin bulamıyordıık. Bazı noktalarılıı. v;özükl'>n 
vette idi Ve bu kuvvetin ası <:llz'i tefC\"\ıtklan kcndil<'rinc, hemen hemen hiç de zc\·ki olmıyan bir 
Blum idi. maçtan sonra bir galebe kmin edebiliyordu, • 
Asıl şaşaıtlı devri - Zam.o- Neden! Çünkii takım buraya. gclirkrn, ikinci sınıf oruncula.r 

ra gibi - 1920 den 1930 a ka. üzerine şöhretini :!etiriyor<lu. Asıl oyuncular meınJeketl<:'rlııde kalı~ 
dar devam eden Blum aslen Ya· yorlar nyahnt bıı~ka. yerlerde kar!}ıla~ıyorfardı. 
htrdidir. Hlltta enclki senel.i bir ,·akayı c;ize hatırlatır~arn sörle<liğimln 

YiM Yıı.hudi ol&n Ma.yzel ta. doğnılnğun.ı. inan~ımıız: ' ' 
rafmda.n millt kadroya. getirilen Yin" V;vpc~t ~lırimiıe gelmisti. l'ıfaçlarda da fena. neticrlrr al· 
üç Yıı.hudiden (Rayner • Blum mıyorduk. Fakat iki gün ~onra bir A' rupa gazete!>indc ne:rc ra<ıla 
- Hofma.n) en güzidesidir. sak bl'ğeninhıiz ! · ~ 

Biraz oymı.unu ve ondan evvel 1Jyp"~t, Merk~i .hrupa. lrnf'ı\~ı m~l:ınnda finale kalmr!'I Finnl 
tipini tarife ça.luşaymı: miisabakasmı d~ 3 gün ~onra. oynıyaenkm"' !.. ,. 

Sarı değildir ama, ytizünün GünJerd~~ cumıı. Hıılbuki ~chrimizik'lii ürpf'stin iki gün ~onra 
karakteristik hatlarından, 1\.1usa nı~ı 'ıı.r. ınaenalcyh btı final maçına ;reti~ın<:'ı-i ~ayı·i mfünltiin ..• 
taifesinden olduğu derhal anla· O zaıı:an. tal.dir ettik ki bize ~elen ü~·peşt tal" iyeli bir B t:ı.knlıı bi· 
şılır. Bunun ifadesi 'burnu, dü. le değlldır. ( ünlui merk<'7.İ An-upn. kupııc;ı finaline ~irecelt bir ta_ 
Şilk kaşları ve kIVIrcık saçları- kun, herhalde hakiki kadrosurıdan bir lıi~i~1 bllc bize ~·ollamıs ol:l-

m.az. -
dır. Fakat bünyesi, yine bu 
kavmin aksine pek adeli pek Pro(Cf.iyonel ldi.ipleıin birlu\<' takımları oldıığunu 'e dünyannı 
sağlam yapıdadır. ı :ı:: Y~~leriııdc .~Yni ımmandıı ı:nqn..,malar yaptrklnrmı bi;iyor. 

U-n. ,,,,.,, .... degıv·1 hatta orta tuh , bo)le bir U,rpe•,tin l>i:l(Je miisabakalar kazanması o zam:m 
.ı...-v,y ..._ ~WJ.'I • • afmııza. gitmlsti 

dan aşa.ğrdır. Ancak bir güreşçi Şimdi i'I bö i · d ;;· . . , 
veya ağır siklet boksör h·ss· . k d • Y ~ e.,ıl. Konturnt mıırıbmce t ypest en knndli 
bırakan kalın go·· d . d ı bı;nıl ~ ro:o-lle. gclm<'k meC'bnı iyctln<l<·. ~u halde takm~<la 'ı:iç ı.:,U;:m~cllğf-

v esın e ı - mız \ıldızfa.rı bulıımlt , h ı ld · d' ' ha.ssa. kısmu süfla fazla tesekk .. I t•İ d J.; c t•r .1~ c şun ıye kadar göl'cHigi•müz t y_ 
t . . · u peş er en _<;0 d:ılıa l<UlTetUsınf kar,ımn:cla bulnca •r:ı:. 

eG:ın~~~· pa~ldarıdda okkahdır. r.u ycnnde dil~iinC'e ldmiıı aklından C'Il<ı.ıus"I:\ teb~-.. t>rl<'riz 
ıyınışı, resım e e görüleceği · · ·· ' · 

veçhile pek sadedir. Ne dizlik, ~~eh' Turamr · '~GET 
•·:mu::ıc.:ı!!W~ --ne bileklik taşımaz. Tekmelik ~~r.1::!:".ciP! SIQ.\R \ İÇENU.m iÇlX ('OK :UüHtllI ~:::~:~mm;: IPJ.\. 

tabiatile mevcuttur. • · · •• ı:e:.:~ .~!·!~~. mi 

.Sol bek oynıa.diölnJ söylediği- :.;_i:.if.· " AN T ı· f\. ı ., K o T 1 N o · F · ~m 
mız Blum sağile de aynı şiddet :m '" 1 1 , , ifü 
ve isabette vurur. Bilhassa avut ::;: Nlltotlni il:nl!' erten ~"t;hf' mil!ıtahz:.ırdır. mıtu•u 12 buçuk kunıştıır. :m 
atrşlarında bir seferinde solile fü? Bütlln tütilncülerde n· C<"zan,.tcrıt,. satılır. Tf'J•taıı -ıatra '.\'f'rl· Gal:'ıtn ım 
k ··2· .ı ~ • • ..... 

i incisinde sıığiyle çekmesi meş. ii:: RıMımbrnıı Iirlt\~('10~1u1ıtın S3/% TPlefcın: 40rn3 :m 
h d J:~~··· ....... ll •• ,. •••• ur ur. ••:ttı?~~tHhlW!~f'lı<~3 ......... ,., •• Tnklitlr-rJndf.n :tıi1.l<.1n1n ....... ._ .. ...,.,.. ......... ,."ll .. 11'HH~·-, .. .. 

Topa gayet kol&ylıkla, kendj- ·.:: • .,:,, ... :~ :-~::=:::: ·. · ' ~z. :=:=:::: ... : ·· :"' ·,.,z, ~::ı:'Wtl:~lii 
ni hiç erkınadan ve yorulmadan 
vuruyonnu~ gibi soğukkanlı 
bir hali vardır. 
~rek dururken gerek sürer. 

ken dega.jmanları çok uzundur. 
Haf vu:rw,ları da mükemmel öl
çüdedir. Ka.mmda atopu nazarı 
dikkati çekecek kada~ ustalıklı. 
drr. Daha W. nin adı yokken a
çığı marke etmeyi daha lüzum. 
in bulmuş ve tatbik etmiştir. 

i' ------Bll-ar!JIBllD!!llli!I--•• m .... 

J?OSFARSOL 
Kan, Kuvvet ve ışhha Suruhudur 

iJıor t'< zaııı:ode bıılıınur. ıw•••••••DıZ•Rlll.!I 

Vücut güzelliğinin mutlaka sporla kciim olduğunu herkesten iyi ta;t; 
eden Avrupalı genç kızlar, bu gü::.eili 'ji ele geçirmek ve buna muıJa btJŞ 
olduktan sonra da onu mu haf aza edebilmek için lüzumlu her spo:a ri· 

vururlar. Y ukariki resim de bacaklar için en iyi spor olan patinaj talırrıle 
ne hazırlanmış bir genç kız grupunun bacaklarını görüyorsunuz. _____... 

tr
,, ................................................................................. &i&=\\ 
•••••••aaaaa•aaaaa•aaaaa•aa11aaa•aaaaaa•a••••aaaaaaaaaaa••aa•lıl•Vaaawa11•8•aaaaa•""• ........................................................................ ........ ....... "" ····························-···········································-···- ' 

m~ T A T denilen mellıum; m; 
Ü~IRACI BEKİR adında kemal mertebesinı bulduf~~~ 
n:. ., .• 

m: Al,. M h~dd"' :m m~ ı u 11 110 m~ 

~~BACI BEKiR ~!! 1 ~ .... 
:c ...... . . ' ...... :::: ::::h. !.1erkezi: Bahcekapı, Şubelert: Beyo~lu, Karaköy, Kadıköy -~~::::1·!:::: ......... .. ........... . 

1 
ıstanbuı Levazam amirliğıİlden verılen ı 

narıcı askerı kıtaatı ııanJar• ------Beber kilos:ına tahmin edilen fiyatı 370 kuru' olan 7 ton tabii renk ve 
beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 330 kuruş olan 3 ton siyah renk vaket•: 
pıı.zarlıkla mUnakas:ı~"3 konwuştur. lhalesl 20/11/940 çarşamba gtinü saat 
ıı de Ankarada. M. M. V. Satınalma koınisyomında yapılacaktır. Kat'i te. 
m.Jnatı 5340 liradn·. Evsaf ve ~artnamesi 180 kur·uşa komisyondan almrr. 
Taliplerin kanuıı1 vesikalaıiyle belli vakıtte komisyona. gelmeleri. 

(14.62 - 10816) 

*** 
Bir motör usta okulu inşaatı kapalı zarfla eksıltmeye ko:ımuştur. Tah· 

min bedeli 177,450 lira. ilk teminatı l0.073 liradır. lha!csi 25-11·940 pazartesi 
günü saat ıı de Ankarada M.M. \ 7

• hava satınalms komisyonunda yapıla

caktır. Şartnam", proje ve keşifleri 885 kuruşa komısyondan almır. Taliple
rin kanuni VE'ı:Jlkalartıe teml.nllt v~ teklif mektup\ rını ihale saatinden bU' sa 
ıı.t evvel komisyona vermeleri. (13901 (10482) 

:f. :{o 1(. 

Aşağıda miktarı yazılı !::tdeyağ'lar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İhaleleri hizalarında yazılı gün ve P:ı:ı.tlertlt:' Konya Lv. Amirliği &&tınalma 

komisyonunda yapxlacaktır. Talipl .. rin kanunı vı>slknlarlle tekli! mektupları
nı ihale saatlerinden bir so.at evvel kom S) ona vermeleri. 

Miktarı Tutarı T~minatı lha le gün \1e saati 
k~ lira Ura 

10.000 16.357 l:Jn 17 :!R/11/9·10 11 
.lD 000 16.337 1533.47 27/11/940 11 

(1431) (10681) 

:+ :+ :;. 
Beher kilosuna tahmin edilen ti} ntı 4 llrıı olun 10 ton sarı sabunlu 

kö:ı ·-e pnz:ı.rlıkla satın alınacaktır. !halesi 21/11/910 perşembe gUnü ı"aat 

H de Ankııı·a Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacalüır. Kal'! 
teminatı GOOO liradır. Evsa. ı·e şartı,amcsi 200 lmru~a komlsyonda.n alınır. 
Talıplerin belli ı·akittc komisyona gelmeleri. t 11 H - 10570) 

;,ı. :.~ :f. 

Revir binası inşası kapalı :r.•nfla ckslltmcye konmı.:,ştur. İhal0sl 26-11·94.0 
s:ı lı r,-tinU .sııat lG da Esk!şehlrde askeri satınaımn komisyonunda yapılacak· 
ttr. Keşi! ve şartnamesi komlııyonda gbrUlilr. Ke~if bedeli 18.236 lir:\ 09 ku· 
ruş ilk teminatı l:;es liradır. Talıplerin kanuni ı·csikalarile tekli! mektupları
nı ihale saatinden bir saat evveline l<aJar komısyona vermeleri. 

(1426) (10638) 

:f. :/. :;. 

100 ton kunı ot pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 26·11·940 günü saat 
15 te Lüleburgazda asl;eı1 sı:ıtınrılma komisyonunda yaprlacaktrr. 

'{. :f. :f. 

150 ve 50 ton i«i parti y1ılaf ahnrıcaktrr. P:umrl kla eksi!tmesi 26-11-NO 
gU.nü saat 15 te Ltilchıır;;azdıı aııkeri satıııalma 1Hııı1lsyon·m:Ja yapılacaklrr 
Tallplerln belli vakitte koınisyor:ıı gelmeleri. ( 147tlJ 110895) 

* * * 
Bt'hc>rine tahmin r:lilcn fiyatı :1'' lira olan 1000 adf'l kompJa tevhit se· 

mt:>ı1 par.::ırlıkla. satın alınacaktır. 2[ı0 ııdetten aşağı olmamak şartile ayrı 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. !halesi 21-11 910 perşE'mbe gUnü !'l!lllt 11 de 
Anlrn.rada M.M.V. satın:ılma komisyonunda yapılacaktır. Kati tem!nrüı 5700 
liradır. Evsaf ve ş rtnamesi 190 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin bel· 
Jı vakitte komisyona gelmt'leri. (l47 0) (10857) 

'ı~ :/. :[. 

20.000 t".letre İ§ '°lbiseli~ı bez: pıız:ırlıkla srı tm alınacaktır. Muhammt'n 
bedell 18.000 lira kat! te'Tiinatı 2700 lıradrr. Pa:ı:arlııtı 21·11·940 per11t'mbe 
gUnll ~aat 10 da Anknrada M.!-f.V. hava satmalma komil'iyonunria yapılacak· 
tır. lsteklllcrin belli sa.atte komisyona g-ı>lmeı.m. ı 1478) (10897) 

Yarınki spor 
hadiseleri 

dı:J:ldS 
Yarın şehrimizin dört stıı çl rı 

birinci "'e ikinci küme J..ig ~ p~ı 
yapılacağ ıgibi ayrıca da nkur 
ocağı sahasmda sonbahar kO ı.ıs
Jarı ve Şeref stadının ha"-ıı~sııbıı· 
romda da serbest güreş nı 
kalan yapılacaktır. Me • 
Kadıköy stadında Fenerb~ veJıı 

Beyoğlu~ or. GalatasaraY -
karşrla.şacaklardır. uğ • 
Şeref stadınria da .AitJ!l~kııPı. 

Sülı>ymani:re, Beykoz · ToP afi 
Beşiktaş • lstanbulspor J1l 
,·ardır. 

Dinamik bir 

malikiyetini:ıiJ1 ,, 
6 Sebeb1 

sr" 
~ı rl~ r 

1 - 10 r.azib renk, ııer; 011 n 11 

Parıs modası, hunları 1'~~·~ırııı 
tasındaki delikten gi)rcbı 1 

1 
- ot ili J 

2 - Ev,•elr-e miiınl>L111 c r1;ıl1,. 
. cc ~ •' zaıınedılmıycn d:ıhıı 111 dırılıll • 

hafif .. Bu pudra "Ilıwnııın 
tır. ıııll'1 

. kO[;ıı. r;I 
3 - Yeni nefis f)ır dekı 

. 1 vnJislil olg· 
Fransnnın Mıdl ıa '. seınıiŞ 
~klcrin kokusunu hıS 
caksınıı. ıır·' 

Kolıf· d•' 
4 - Büturı giin satııl .... \'ar 

terkibinde "Krema köpiı~tı . rır 
" <:nnkıı iP 

5 - Güzel "Finirnrıl de fııt 1 
rüzgar ,.e yııt:;ınurd:ın. ~·~eessir 0 

d k 1,. ... ·en nıu terleme en ıı U J rı• 
ı9 maz. . , nl ~e 

6 - Gayet kıynıellı )e 
"B" .. k ~ı del" kutular. :.~ :t- :t. u.ı:u n o ~ 

trnntııtt' • 
~ · • d ı ı sltcri s:ı ıılıJ. ,.,.~agr a ~·n7.ılı ""''··ıd lın p.naı·lıkl •'< Pksiltm<'lc>rl lıil.:ılarında lal.Ilı ı:-Un ~aat ve ırnıhallcrde' n . ,. JJ1!113'o 

. ' . .4-nn•('lPrl ,..o 
mı!>yoniarın<la ~·uı ıl:- -ıı.hr. Tııllplcrin !halı> F:l:\tiııde nlt oldujtu koııus3 ondl\ bulunmalan. ş:ıı "·"''~ 

"rıııila ~örultir. (1J71) (108'11) ııacd'' 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı thıı.le gün ve aaati ihalenin yaP 

kilo 
Arpa çu\ allı 2,4.58.000 
Al'p:ı. çuvsllaı 337.00::: 
Sadeyıığı 11.000 
Pirinç 50.01)0 
:-:obut 50.000 
Kum fasulye 50.000 
Sı>deyoığ'ı 5.000 
Esman oi89.SOO 
Uı 1.000.000 
Beyaz J ynır ~.000 

Kuru ot ü3.00ü 

!ıra yeı· AJ1'1irl@ 
196. 704 Erzurum r..v. ,, 

lira 

32.89i 
17.600 

19.67'2 
135.001'1 

4.6·10 
5.5SO 

14.735 
2 .(ıj8 

2.640 

1.500 
675 

1.050 

563 
1.468 

1~.000 

348 
4:.!0 

30-lMHO 
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