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Bir Seyahar n 

Hatırası 
189 7 ilkbaharında Vıarşova

dan Kıycfe gıden trenin pence
rcsınde bir yolcu duruyordu. Bu 
>'olcu gözlerini dört açımış, her 
ltyc alıcı gözle bakıyordu. Kafa
~nı dolduran rÜ) alar gözlerine 

Ususi bir görüş kahiliyeti ver
rnıştı. Başkaları bugiınün hadise
trını Yakın ve büyük, yarını uzak 

Ve kuçük görürler. Fakat bizim 
>olcu öyle değil... O, rüyaları 
'«i'caınde yarına ait bir takım 
ttirnallerı büyük, yakın ve canlı 

•r hald~ g_ôrebilıyordu. 
Yolcu, ı azi rejiminden yarım 

laır evvel Alman milletine bü
>ukluk şarhoşluğunu tattıran, 
~trlcrı yüz binlerce nüsha satı
an Paul Rohr'bach" dan başka 
kınısc değildı. Alman hayat sa· 
~sını dolnşmıya çıkmıştı. Kal-

111dc ııu imanı taşıyordu: Avus
turyayı ılhak edip se'ksen milyon
:: bır kuv:et ha~ine.gele~ek olan 

...,,~ ... 

SİYASI IABAB &AZBTISt 

Ra41Jo lazetell 

Bertin· 
Görüşmeleri 

Dtin alqamkJ Radyo Gaz.ete&! si
yasi b6dilleRrl tahlil ederken B. 
~ofun seyahati, Taranto ı;afe
ri \le )(ısfl' Ba'vekllinln ölümü et-

Vekiller Heyeti Toplandı 
Anbra, 14 (Fef efonfa) - Bugün saat 16 

da Başvefcalette Başvekil Dr. Refik Sayda
rnm riyasetinde toplanan Vekiller Heyetinin 

... içtimaı 3,5 saat ~ürmiiştür. 

Yıl: 1-Sayı: 87 

ı Aimanya ile Yeni Bir Ticaret 
Anlaşması Hazırlanıyor 

Bir Buçuk Milyon Liralık Mal Mübadelesi 
Esasına Dayanan Anlaşma Bu Mikdarın 
Her Hıtamında Yenide~ Devam Edecek 

rafında şu müt:ıleada bulunmu,tur.
1 

Almanya ile ticari münasebat ' ile ticari nıünasebatımız: devam 
cHe.lk komiserleri heyeti reisi ve son günlerde yeniden artmakta- etmektedir. 

Harlclve komiseri Bay Molotof bu l dır. Dün Almanyadan bazı malze· 
sabah .Bcrlınden Moskovaya hareket Evvelce 21,5 milyon lira üze- ~e gelm.i.şti~: ~unların arasınd~ 
etti. Almanya ile Sovyetler araaında- rindf'n yapılan anlaşmadan baş· bırçok kopru mşaat malzemesı. 
ki görfü;•meler, otoriter devletlcrın 1 ka Ankara da bir buçuk milyon demir eşya, çok miktarda muh· 
harıcı politika perdcsı altında gizli· lira Irk yeni bir anlaşmanın esas- telif ~ağı.ti ar. . litopon ~yalar, 
ce yapılmıştır. ları hazırlanmaktadır. eczayı kimyevıye ~e tıbbıye ve 

cBay Molotof Berlıne gelmiş, iki 1 ,5 mılyon liralık mal müba- 40.000 kilo şap .. vardır. Pıyasa-
1 giln görüşmüş ve bugün de .Moskova· delesi her kapanış devresinden ların:uz:dan lbugu~ .. A~man) aya 

ya gitmiştir. Molotof, Berlinc Anhal· sonra yemden açılacağından bu ımühım mll .. "'taröa tutun ıhraç olu· 
ter istasyonundan gelmiştir. Mosko- kombinezon sayesinde Almanya nacaktır. 
vadan gelenler daima şark istasyo - ıle 40 • 50 mılyonlu'k bir i, gÖ· Almanlar incir ve üzüm almak 
nundan gelmekte idiler. lnglliz tay- rü lebileceğı tahmin oiunmakta- istiyorlar 
yarclcrl bu istasyonu tahrip etmiş - d 1 · (Hususi) _ Ahnanla-

ır. zınır, 

ler-dir. . Bu anlasmanın hangi esaslara nn almak istedikleri iki mil-
cBerllnde ganp bir vaka olmuş- • .. d kanalları- ·on lirnlık tütünün beş yüz bin 

tur. Ziyaretin son ak~amı, Sovyet da)anacagı ve 0 e~e . >. w L d"l · . 
· d · r t nı· k 1 ,... nın ııc şekilde olacagına daır he- lınılıgı seva;:e ı mıştır. scfaretın c zıya c ve ır en n0 .- B d b k · · ·· ·· ü 

· · h · bo b d nüz kati b ir malumat alınama- un an aş a ıncır, uzum m -
lınanya, öyle hır cıhan ımpara

torfuğu kuracaktı ki eski Roma 
~anındanberi dünya böyle bir 
D~ret görmemişti. Şarlkenin, On 

Şimdi Alman topraklanna bomb alar yağdıran fngiliz tayyareleri, daha evvel resimde ıörüldüğü 
.gibi beynnameler atmıtJardı 

Jız tayyarelerı şc rı m ar ıman . • etiri- ha ansı i ·n de aynca fiyat tek· 
ettiğinden misa!ırıer sabaha kadar 1 mıştır. m:;nen y~ga~e ş?-·ıfi etli lify etmisl~ııclir. Bu fiyatlarda da 

1 sefaretten ayrılamamışlardır. Bıın - lecek ma ar ~rasın a ~ Y • ) il 
1 dan. Bay Molotofun iyi bir lntihala miktarda makme ve makıne ak- hır ani.aşmaya varı kırsa, ma ar 

0 rdüncü Luinin, Napolyonun 
' 11 Parlak hulyalara bunun karşı· 
•ırıda pek cüce kalacaktı. 

Paul Rohrbachin Alman hayat 
llhasın.daki seyahatleri yirmi &e-
11tdcn fazl.a sürdü. 191 7 de harp 
~•rnanında (cihan siyasetinin 
ltk Yahatnamesi) adlı kitabını çı-
ardı. 

Rohr'bach, Alman hayat saha· 
'lııı dolaşırken evvela Ukranya
i'a Ridiyor. Bir çiftliğini gezmiye 
~clnıiş bir arazi sahibi gibi her 
~i'i gözden geçiri)"or. Bu müm-

ıt kara topraklar ne hale kona· 
tak, Yann'ki seksen milyon Alma
ııı nasıl geçindirecek? Bunları 
'r•ttırıyor. 
~obrbaclhe göre, otuz milyon 
1- anyalı var. Dilleri, edebiyat
Lırı tueçadan başka... Milli var· 
~larını duyuyorlar. Rusları sev· 
~r1ar. Ukranya Brcalıtovkda 
"'ılıyor. Hakikat aranırsa Buz 
11tiırinin 801 safulinde de Ukran
>'alılar var. Otuz milyon Ukran
{•lırıın ya§adığı araziye, petrol 
d unılarile beraber Kafkasya da 
ahildır. 
Alrnanlar ilk hamlede buraya 

~cltceklcr, çünkü ımiras hakları 
c il Var<:lır. Do'kuzuncu ve onun
tı asırlarda Ukranyalılara Nor
~~rılar, y.ani hir kol Cermenler 
l u~Ürndarlık etmişti. Ukranya 
anına Cermen kanı karışmıştır. 
. Buz nehrinden, Karadenizin 
'~al sahilinden, Bakuya kadar 
tiden arazideki otuz milyon Uk
~llYalının uyuşuk milli ruhunu 
k·lnıanlar uyandıracaklar, müst- -

1
11 bir hükfımet teşkil ettirecek
cr. 

k· Ukranyalılar hep köylü ••• Hü
b llrrıet kurabilirler mi? Rohr-
ach bu suale: Evet diye cevap 

Veriyor ve ilave ediyor: «Bul
~arlar için de böyle deniyordu, 
b~lbuki pek ala, hükUınet, ede-

1>"at, sanat, her şey kurdular.> 
li.ıcranyadan sonra Balkanlar 

Ve Anadolu köprü yapılacak, AL 
~trı hayat sahası Hind denizine, 
~rın kapılarına kadar uzatıla
~ Büyük Almanya, Jnıgihere ile 
b fabilir. Fakat Rusya ile hiç 
ıt Zaman... Ta~~ Alma.?ya~~· 

11'Ya aleymndokı idam hukmu
llun infazına memur etmiştir. Al
~•tıya bir taraftan Boğaz}a~a, 
oı''adenize, Kafkasyaya hakım 

•tak, diğer taraftan Rusyanın 
kÇtk denize çıkamaması içl!ı ls-
'ndina vyayı eline geçirecek. bin 

'ene İçinde hiçbir varlık göste
j'lllryen Rusya bu suretle boğu
b~Cak ve da_ğılacak... Almanya 
tsok milletleri Moskof boyun· 
lltuiundan kurtarmış olacak.•• 

ç floh~adhin eserinden sonra 
~tkan Nazi mukaddes kitaplarını 
t iltlftırırsak hep ayni düşüncele
t, 'Yni planlara tesadüf ederiz. 
~rlin müzakereleri sırasında 
Ço ~bacıhin eserini karıştırmayı 
b· k ıstifadeli buldum. Çok canlı 
ci ır. lisanla yazılan bu kitap, gö.z 
~~tırıde Berlin mülakatının hakı-

1 rnilnasını canlandırdı. 
f Ev ııahibi olan taraf misafirle
~nc diyor ki: cYarın seni boğ
j,.~• hayat sahama ait pla.~ları~ 
,:"'>•dır. Fakat sen çok cusselı· 
b~' lleni boğmak için kocaman b: ip lazım. Bunu kendi elinle 

na versen sanki ne olur?> 
Şİ:ndi bütün dava buradadır: 

lt Sovyetler Birliği bu çok nazi
d· ne teklife: cPcki, baş üstüne» 
ı·l)c cevap verecek mi, verebi
ır illi) 

A+lmet Emin YALMAN 

Arnavutluk Toprak-! 
lannda Yeni Tepe 
Silsileleri Alındı 
Görice Tayyare 

Meydanı Bombalandı 
Tayyareler 
İmha Edildi 

Atina, 14 (A.A.) - Yunan 
'başkumandanlJğı.nm dün akşam
ki 18 numaralı tebliği: 

Tayıyarelcrimiz Görice tayya· 
re meydan111ı bombe.rdmıa~ et
miı ve yerde 'bulunan birçok 
dütıJllan tayyarelerini imha et· 
m~tir. Büyük ıbir bü:ıa. berhava 
olmuştur. Tayyarelenmıze taar· 
ruz eden bir düşman avcısı mu
harebe neticesi düşürülmüştür. 
Düsmanın sahra karargahları da 
bo~bardımaııa tabi tutulmuştur. 

Düşman hava kuv~ctı}eri mem: 
leket dahilinde, hi9h~r a~~rı 
ehemmiyeti plmıyan şeh~r ~e ko~
t.cri bombardıman etmıştır. Brr 
kaç yaralı ve ölü var~ır. Yuna.n 
denizinde kömür haJıne gelrn1t 
bir deniz tayyaresi bulunm~ştur. 

Pindus mıntaıkasında mufreze. 
}erimiz tarafından yaprlan. m~
vaffaılcıyetli hücumlar netıcesı'. 
Arnavutluk topraklarında yenı 
tepe silsilelerini harben işgal et· 
tik. 
İtalyan tayyareleri Kefalonya ve 
Lefkaı adalannı bombardıman 

etti 
Atina, 1 4 (A.A.) - .Emniyet 

(Dtwamı: Sa. f, Sü. 1 do) 

Bağdada Gidecek 
200 Yolcu 

Sıra Bekliyor 

Molotof-ı inoili~ Tayy~re~eri 
• Berllne Muthış 

dönmediği anlaşılır. 

cMtlzakerelerin nihayetinde ııe"'1'o· 

lunan teblilt, Bay Molotofun iki glin· 
lük ikameti esnasında karşılıklı ve iti 
mat ha\•ası içinde görUşl11düğU, kar
şılıklı ililftflara varıldı~ı bıldiril • 
mcktedir. Hıtler Bir Akın Yaptılar 

MOl6katı 
cYeni bir anlaşma imzalanmamış

tır. 8ovyetlerin, Almanların kurmak 
istediklerı yeni nizama girip glrmi
yeceklerlne dair bir şey söylPnmıyor. 
Yalnız. «Görüştük, anlaştık ... > diyor
lar. Ziyar,-tJn sebcbıni, görüşülen şey-

Görüşme, Karşılıklı 

itilafa Müncer 
Olmuş 

Molotol Beı11nden 
Ayrı~dı 

Berlin, 14 (A.A.) - Res
mi tebliğ: 

Bu Akın Molotof un 
Ziyafeti Sırasında 

Yapılmış leri, yapılan itılaflan anlıyabılmek 

için biraz beklemek ltı.zım geliyor. 
1 . cSovyct matbuatının sükfitu dik-

Londra, l 4 ~~.A.) hl"'.:': ngı- kate değer. Gazetelerden hıçbirl, Bay 
liz hava ~r:.tın~n ~e ıgı: I 1 Molotofun Berlin ziyaretinden bah

Çok ~ gaynmd~aıt avboşa~ a- ı;etmemiştir. Yalnız hir gazete, - ki 
rına ragmen, un ~ece m ar· bu Moskovanın mlihim gazetf'lenn
dııman tayyare filolarımız Al- d d ;s.·ldi • bugün kısaca haber . d . h k en e,.ı r , 
manya üzerm e genış are et- vermiştir ... > 
}erde bulunmuşlardır. 

Berline karşı yapılan hücumda Taranto Zaferi 
S&ı•ıeısi.cher garı, Grunevalk 

f dngillz tayyarelerinin Tarant.o 11· 
marşandiz ga!ı ve a.keri hede • manında kazandıkları zafer, bütün 
!er ağır surette bombardıman 

dünyada derin akisler husule getired ilmiştir. Münferit yangınlar 
miştir. Dünya matbuatnın ilzerinde 

çıkmıştır. bilhassa durduğu nokta şudur: 
Kolonya elektrik santralına, 

dnglllz donanmaıı;ı yalnız AkdenJz. 
Duisburg ve Ruhı ort nehri havuz. dn ıtet:ıı. hutiın dünyada m•hazene 
larına, D~rtmı,md, Dusseldorf 

huı.ule getlre<'ek kunettedir ... 
endüstri hedeflerine ve Linpfort « Bu ı;afer, Yunanlıların kun·el ml 
yüksek fmnlarına da taarruz edil. ne\h'eıılnJ arttırdığı gibi tııpanyollar 
miş, bu hedeflere isabet vaki ol-

1 

üzf';lnde de teskin edici bir tefılr yap 
duğu görülmü§tÜr. mıtJtır. 

Gelsenkirdhen.. Hanovre . v: clngillzler, Tan<'a'nm lspanyellar 
Lenna petrol tcsısatına da cıddı tarafından lı"·aHnden ziyade tabki
hücumlar yapılmı~tır. Buralarda mine mAnl olmak ı.ttyorlar ... » 
büyük yangınlar çıkmı§, şiddetli 
infilaklar vukubulmuştur. 

Diğer bazı tayyareleri;\niz Ber
linin şimalinde Haamatede, Dreu
zelbruoke ve Luveoka tayyare 
meydanlanna taarruz etmişler
dir. Norderney deniz tayyareleri 
üssü de bombardıman edilmiş
tir. 

Bu harakattan iki tayyaremiz 
üsle~İne dönmemiştir. 

Nevyork, 14 ( A.A.) - Dün 
sece Molotofun Alman ricaline 
bir ziyafet verdiği esnada Ber· 
line Ibüc::um ıedihniftir. Moloto
fun misafirleri bu aabah erken· 
den .nihayet bulan alarm ifareti· 
nin sonuna kadar Sovyet büyiik 
elçiliği binasında ıkalırnatlardır. 

ltalyan Tebliği 
cltalyanlar, İngiliz zafenni şüp

heye düşürecek bir tebliğ nef"etmi}
lerdir. 

dıısi}izler, iddialarını, tayyareler· 
le alıamış fotoğratlarla, yani inkl
ra meydan vermiyecek vesikalarla 

(Devamı: Sa. 4 Sti. 8 te) 

MISIR 
Parlamentosu 

Açıldı 

12 ve 1 3 teşrinisani 1940 
tarihlerinde Berlin'e yaptığı 
ziyaret esnasında Sovyetler 
Birliği komiserler heyeti rei
si ve Hariciye Komiseri B. 
V. M. Molotof, FührerJe ve 
Affııan Hariciye Nazırı B. 
Von Ribbentropla mülakat
larda bulunmuştur. Fikir te-

Ayın 22 sine Kadar atileri karşılıklı bir itimat AskeriVaziye 
Mısır Başvekili 

Kralın Nutkunu 
Okurken Öldü Yataklı Vagonlardaki havası içinde cereyan etmiş· Yazan: Emekli Albay 

M€CtT SAKMAR Yerler Tutuldu ve Al~nya ile So.vyetler 
Son gllnlerde dUoyamn her tarafı 

için tek emin yol olarak ortaya çı
kan Basra yolu, ticari sahada olduğu 
kadar yolcu nakliyatında da ebem
mlyetll bir rol oynamıya baı,lamıttır. 

Birkaç gilndenberl Haydarpaşa 

Basra trenlerinde yer temini müşkW 
ı~mlş, batta yataklı vagonlarda yer 
b~mak lmkAnsn bir bale gelmlttlr. 
Yataklı ,·agonla eeyabat etmek lstl
yenler bu hat üzerinde 15 gün en·el 
haber ,·erdlklMI halde yatak temin 
edememektedirler. 

Haber aldığımıza göre bu ayın 22 
sine kadar Basra hattında bir tek boş 
yatak kalmamu~tır. 

Bütün yol<'ular bu uzun tren yol
culuğunu yataksız vagonlarda \'C hat 
ta baz.an ayakta yapmak mecburiye
tinde kalmaktadırlar. 

Bu gayri tabiilik, evvelce yolcu da 
ha az iken katara iki yataklı ,·agon 
takılırken Suriye hükQn:~tlnln bunu 
şimdi bire indirmesinden ileri gelmek 
tedlr. 

Bugün tstanhulda yataklı ,·agon 
i~in 200 e yakın yolcu sıra beklemek· 
tedlr. 

'

"' k d d b•• Alnııanya '18 ltalya Büyük iki-Birliğini A a a ar e en U· tanyaıun ıenlt t.efenaku kart .. •• 

tu .. n meseleler de karıtılıklı da harbe karar vermezden evvel 
'S bu tefevvukun t.e&JrJnl azaltmak 

• 1 t ı , .6 hatta yok etmek için çok laa-itilafa müncer O muş ur. ~·atı bJr meeeıenia halli karfrsın-
Berlln, a (A.A.) - Yarı reaml blr da. buluauyorlardJ. Çünkü harp 

meobadan bUdlrlllyor: gayeleri denizlerde tefenu.ku sa-
bit Biiyllk Brttanyanın mafl&p e

So,-yetler Birliği Halk Komlaerle- dilmesi idi. 
rl Heyeti Reisi B. )lolotof'un zJyare- İJa&ilteredeo daJa& faı;la h&ı'p 
tt ile alAkadar olarak saliıblyettar ganiler! inşa etmek sureWe bu 

maksada erı,mek ,.e birçok &ene
Berlln mahfillerinde tebarüz ettiril- ler enel kazanılmıt olan tngUlz 
dlğloe göre, bu ziyaret, Almanya ile deniz tefen·uku He kendi denlı; 
Sovyetler Birliği arasında me,·cut kuv\etlerl arasındaki mesafe)i 
dostane münasebetleri daha ziyade kapatmak mümkün olamıYacağı 

pek tıı.bü n ~lkAr ldJ. Denlı;altı 
derlnl~tlrml'tır. İki de,·leti alika- gemileri bu maksadı teminden 
dar eden gllnün meseleleri, Führerle haylı uı;akta kalıyOt'lardı. Bu muş 
Alman Hariciye Nazırının f&h&en klllU halletmek için tayyarelerin 
Rus misafir lJe yaptıkları görütme- \'B!ilDarında görülen büyük inki

şaf mihver dc,·letlerlnln imdadına 
lerde müzakere edllmlş ,.e bütün mü- yetişti. Ha,·a ku'"·etıerl ile deniz 
hJm meselelerin her iki tarafça te - kuvvetlerini ze<Memek, lnglltere
lı\kklıılnde tam bir anıa,ma mü.,ahe- nin deniz kontrolilnü ıu.aıtmak 

de olunmu17tur. 
Ayni mahfillerde bUdlrlldlğlne gö

re, Almanya, geçen aeno akdedilen 
ademi teca\iiz muahedesi lle ba§la
nan slyuetlnJ, her iki de\'Jet l~ln 

menfaatll olan \'e blnnet1ce daha zl· 

(Devamı: Sa. f, Sü. :! de) 

mlbnkün \'e pratik görüldü. Al
manların harbin başlangı<'ında bir 
dereceye kadar mu' affakıyetle 
tatbik ettikleri bu usul ııonralan 
lnglllı; donanmasına asla tesadüf 
etmek ,.e hücum etmek inıkAnını 

(De\amı: Sa. 4, :Su. :! de) 

Kahıire, 14 (A.A.)- - Kral 
Faruk, Mıeır parlimen4ıoaunun 
lloÇ)lımaıı miinaaebetil'C irad ettiii 
nutukta f(>yle d..emiştir: 

«Tahribatı doiu<f an batıya 
kadar yayılan bu M!lanetz harpte 
Mrsır ih11iyattan, ıba.iretten ve 
emniyetini temin ve veclbeler~i 
ifa arzuşundan mülhem olan bır 
hattı hareket ka.bul eylemi§tir. 

cMısır, Büyük Brit•nya ile 
olan ittifak ve dostluk muahede
sini gerek metni ve gerekse ruhu 
itibarile tam bir samimilik daire· 
sinde tatl;İk etmiştir. Ayni za
manda, Mısır harbin tesir yaptığı 
her tarafıta diğer devletlerle dost
luk bağlarını idameye çalıtmıttır. 
Mıeır, kendisine itimadı olarak 
ve hikim.iyet ve istiklalinde kıs
kanç, tehiikeleri kar§rlamıya 
amade bulunarak ve beynelmilel 
prtların alacağı ~kil ne olursa 
olsun, emniyetini ve bütünlüğü· 
nü idameye gayret ederek hadi· 
~~~l'İn seyrini tak1p eylemekte- , 

Meml&ketimiz, tııahhütlerini 
(Denim: Sa. .. 8iL 1 ı.) 

samı bulunduğudur. Almanya derhal ıhraç olunaca tır. 

lnıiiiz tayyarelerinin balyan do nanmasma aiır bir darbe indir· 
dikleri T aranto körf e zini gö&terir harita 

Taranto Zaferinin 
Akisleri 

Akdeniz Muvazenesi 
Temin Edildi 

Londra, H (A.A .) - Taymis ga
zetesi, cYıkıcı bir darbe> başlığı al· 
tında yazdığı bir başmakalede dl· 
yor ki: 

cFraD!ln chmaJdnaı;ı elden ka~tık
tan 80nra alttbJt olmaş olan Akdeniz 
mii•azenmi tam \'8 kat'i Mr surette 
yeniden iade eclltlldt,ıttr. İtalyan bala· 
rlyestne \'Orulan ba lljrr darbe hal
y&Jdarm Yonauiııtanclald 111ovaffakı· 

yetsfz.likleırhıl hemen taktbetf.iil için 
millver de\·Jetterlatn yenlbnez birer 
kuvvet olduğu- dair &kılentz mem
leketleri aras11tda dol~an masalları 
kökünden 8ilecıelltir ... J> 

DaHy Mail gazetesi, başmıtkalcsln
de şöyle yazıyor: 

«Bahriyeatlz sessizce ,.e tam bir 
{De,·amı: Sa. t, Sü. 4 te) 

Orac ve Avlonya 
' Bombalandı 

Draç 2 Gündür 
Hala Yanıyor 

Kahire, J 4 (A.A.) - lngiliz 
hava kuvvetlerinin bu akşam neı
redilcn tebliği: 

İngiliz ha·va kuvvetlerine men
sup uzun mesafe bombardıman 
tayyareleri, Arnavutluk cephcaı
nin ja§e Ü9SÜ olarak ku)Janıla.n 
mir"him İtalyan limanlan üzerine 
hücumlarma devam etmiıılerdir. 
B~a tayyareler, ayni aece 

Draça hücum e~ler ve evveHti 
gece ba~l·~an ve hala ııiddetle 
yanma:ıtta olan yangın sayesinde 
pdt kolaylıtkla hedeflerini bul
muşlardır. 

Avlon:ya da ıbombardıman 
edihniş ve mühimmat depolan 
ile motörlü nakliye tahaHiitleri· 
ne isabetler kaydolunmuştur. 

lngilizler Tarantoda ita! yan ııemilerini uçurc:u'fa 
balyan 1-briyelileri - Bir aün plip babriyemDin yüluelecejini 
'biz AM1i7onluk •ten! 
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Her Sene 60 Bin Yurttaşa 
Yardım Eden Bir Müessese 

I 

12 Sene Evvel Bir Hayırseverin Bıraktığı 
1000 Lira İle Kurulan Sandal Bedesteni 
Yardım Sandığı Faaliyetini Arttırıyor 

4 Senedir Bir 1 Gizlenen Peynirler !Yurdun Her Tarafına 

korunu kıran bir müessese var: 

1 

Buradan borç para alanlar ço- bir paketle geçmekte olan l-;fris
clst.an1bul Sandal Bedesteni yar- cuk.larırıa kitap alacak analar, to isminde birinin vaziyetinden 
dun sandığı>. doğuracak kadınlarla haeta ka- şüphelenerek çevirmişler, paket 

12 sene evvel Ali Mahir ismin- dınlar ve mütekaitlerdir. Ebe pa- aç>lınca içinde üç düzine ipekli 
de bir zat, Sandal Bedeste- rası için birçok kadınların bebe lüks çorap çıkımı~ır. Hristo bu 
nine gitmi~ ve müdürünün önü- kundak.Jıklannı rehin koydukla- çorapları hir mağazadan aldığı· 
ne bin lira koyarak: rı da görülmektedir. Hatta bu- nı ve boyattıktan eonra sataca· 

- Ben bu parayı kimsesizle- nıya piy.anQlarını rehin koyan- ğını aöyÜyerek mcmuriarın elin
rc, ~~nalmış fakirlere rehin 1!11:1· ı lar da vardır ve 25 Ura i.!rt.iıkraz den kurtulmak i.s:tcmiş ve mu
kabfünde yardım yapılması ıçın etmek için koca bir piyano San- vaff<>k olamayınca da. bu çorap
vakfediyorum, demiş ve çekilip dığa kadar getirilmektedir. Ses· lan liyazarof ve lsrafilof fa-bri
gitmiştir. siz, sada5ız, masra.fsız her sene ka-sı ustabaşısı Marko Vilhelm 

Bundan SO!lra müzayede me- 65 bin yurttaşa yardım eden bu tarafın.dan fabrikadan çalınarak 
.murları hiçbir para ve masraf al- •müessesenin direk.töründen ka- boyatmak için ken.dieine veri'ldi
madan bu bin lirayı işıletmiye pıcısına kadar bütün memurları ğini söylemi~t-ir. Bunun üzerine 
ba.şlamışla.r, rehin mukabilinde bu hizmetlerinden dolayı büyük ustabaşı Vilhelmin Tarlabaşında 
ve en az bir faizle müracaat bir zevk duyuyorlar. Yalnız son Çopçüçeşme sokağındaki evinde 
edenlere bir liradan on liraya ka- zamanlarda müracaatler arttığın- yapılan arama neticesinde fab
dar ;borç para vermişlerdir. dan bütün müracaatlere cevap rikadan çalınan birçok çoraplar
Birkaç sene sonra belediye dahi verilememektedir. Bu iç.ti.mai la bazı !!lak.ine aksamı bulun· 
hın liralık bir yardım yapmıştır. yarıclım te,kilitının bir rüknü bu muıtur. Yapılan tahkikat netice-

Gördüğü işin içtimai yardım hususta şu mütaleada bulunmuş.. sin.de dört scnedenlberi dolgun 
bakımından ehemmiyetini ta·kdir tur: maa11la çalıştığı bu fabrikadan bu 
eden Belediye, müesseseye altı _ Bu hayır müessesesinin ser. Alım.anın yüzlerce düzine çorap 
bin lira daha muavenette bulun- mayesini hiç olmazsa 100, 150 çalarak Hristo vasıtasile Pangal
mu~ ve sermaye 8 bin liraya çık· bin liraya çık.artmak 13.zımdır. 

1 
tKla bır boyahanede boyattıktan 

m~tır. Bugün scıtm.aycsi 26 bin Fakat sermayenin daha fazla ol- sonra sattığı anlaşı-lmı~tır. Hırsız
lirayı aşmıştır. Sandığın depola- ması da tecviz edilımemclidir. O !arın ikisi de tutulmuştur. 
rında 25 binden fazla merhun vakit iş teşkilat ve kadroya da- · < 
eşya vardır. Sandrk diğer ikraz yanır. Neticede faizl,,ri arttırmak lngiltera e,ı Getirtilen 

müeaseseleri gibi sigorta ve ko- icap eder. Halbuki bugün müza- Maılar Gıı" mru··kıerde 
misyon masrafı da almamakta- yede memurları bu i~i seve seve. 
dır. !kraz muamelesi beş dakika- iftiharla ve fahriyen yapıyorlar. 83k İJOr 

Balık İhracatı 
lngiltereden memleketimize 

gelen malların bir kısmı gümrük 
antrepolarından çıkanlamamak-

Dün saat 1 1 d-e mıntaka tica
ret müdürlüğünde şehrimiz ben
zin ve petrol tüccarları bir top· 
lantı yapmışlardır. 

İhtikar Yapan Sekiz Bakkal,' Üç Komis
yoncu, Bir Hırdavatçı Adliyeye Ver:'ldiler 
Odun ve Könür Fiyat!arı Arttırılmıyacak Öğrendiğimize göre, İngiltere· 

den bu firmalar namına gelen te· 
Fiyat murakabe komisyonu müddeiumuroiliğe verilmişlerdir. nckelerle bunların doldurularak 

dün aqa.m topl'anmıştır. Komisyon kömür ve odun tüc- mcmle-ket dahiline yapılacak pet. 
T <>plantıda. bazı mulrtcıkirlerin carlarının fiyat tezyidi hakkında- rol ve benzin nakil meselesi gö· 

Adliyeye verilmesi kararlaştırıl· ki talepleriJ!in d"e reddine karar riişülmü~tür. 
mıştır. Bunların ara-sında hırda· vermi~tir. Karadeniz mıntakasın.a 60.000 
va.tçı J ak Bekola vardır. Peynircilerin itirazları da din- cenup viayetlere de 40.000 tene-

Ja.k, fabrika.dan aldığı, içinde lenmiş, toptancıların 40 kuruş- ke petrol gönderilccel<tir. Diğer 
8 iğne bulunan paketlerini a.ç.a- tan fazlaya piyasaya mal sürdük. taraftan Diyarhakıra 2 vagon 
rak içlerinden bir kaçını aldik- !eri iddiaoı haklı görülmcdiğin· benzin ve Maraşa da l vagon 
tan sonra teıkrar paketliyerek sat· den perakendecilerin malların petro) gönderilecektir. 
maktan suçludur. fiyatlarını arttırmak istedikleri de Denizyollarının fazla hamule 

Evrakı müddiumumiliğe veril- kabul olunmamıştır. Buzhaneler- ile İzmi~en hareket eden vapur· 
mıştir. Muhtelif semtlerde ve bil- de stok peynir bulunduran. top- !arının getiremediği 400 boş ben
hassa Şişli, Pangaltı ve Nişanta- tancıların bunları dcrhat pıyasa- zin bidonunun şehrimize getiril· 
şında yapılan tefti§lerde 8 bak- ya çıkararak pı.yasanın ihtiyacı· 1 mesi için tcşcıbbüsler yapılmı~tır. 
kal muhtelif gıda. maddeleri üze- nın karşılanmasını temin için ba- B l 1 d rt A d l 
· d ih "k• ki Ad k I un ar a a o a na. o uya rın e tr ar yaptf arı için - zı ararlar a ınmıştır. ı. t 1 cakt 

I" ·ı · ] d. ı sev6ıya yapı a ır. 
ıyeye vert mış er ır. Bu ara.da Beyoğ,lu kaymakam- -o•---

Tütün gümrüğünde saporta, lığına da müracaat edilmiş ve 
yeni buh-a.r Üzerine zincirleme ih· bilh..,,... bazı ha.lı:kalların tc9bit 
tlkar yaptığından kendisile bera- edilen fiyttan fazlaya mal sat
i?er Mısırçarşısında Sıtkı Akan, 1 malarına m,eydan verilmemesi 
Komisyoncu Cemal Oktur da tebliğ edilmiştir. 

Para Cezasını 
Ödeyemiyenlerin 

Cezası Kaldırılacak 

Çocukları Sinemaya 
Alan 2 Sinemacı 
Cezalandırıldı 

Sığır Derileri 
Pahalılaştı 

Son günlerde piya38da oığır 
deri fiyatlarında bir tezayüd göze 
çarpmaktadır. Evvelce 26 kuru
şa satılan deriler şimdi 95 kuru
şa kadar çıkmıştır. 

Deniz 
Sahipsiz Bir 
Hazine İmiş 

Tamamen 
Durdu 

ta ve mallar bilfiil ithal edileme- lsıanbul mahkemel<:ri her •e- Emniyet altıncı ıube mcmur-
mektedir. ne takriben (500) bin liraya ya- lan dün 12 yaşından küçük ço-

Fiyatların yükselmesine sebep 
olarak deri azlığı gö.sterilmekte 
ise de kasaplık sığırların yekunu 
da eskisine nazaran 3 misli faz
lalaş.mıştır. Karaağaç me~baha
sında evevlce 1 00 sığır kesilirken 
bugün 300 sığır ltesfünektedir. 
Anadoludan y-cnıiden çok milc
tarda sığır gelmiştir. Gümrüıkten çıkmasına müsaa- kln para cezası ve mahkeme cukları sinemaya ka·bul eden 

d<: edi!miyen mallar ]ngi!terede masrafı hükmederler. Esknden Beyoğlu Şık sineması sahihi Kad-
1ndieponible hesabile ödenecek müddeiumumiliğin ilamat daire· ri Cemal ve A~kazar sineması 
mallardır. Bugünlerde de mem· : si bu paraları kendi veeaitile ta· sahibi lzızct Cemali cezalandır-

Sultanahmet sulh birinci ceza Son günlerde çok mıktarda leketimize lngiltereden külliyetli 
1 

kip ve tahsil ederdi. Yeni bir ka- mışlardır. 
Gaziantepte Odun, 

Kömür Bulunamıyor mahkemesi dün em11.aline az rast- torik, uskumru, palamut tutul- miktarda it<haliıt eşyası geldiğin- nunla bunların tahsili maliyeye Zabıta, İstiklal caddesinde fı-
lanan bir dava tetkikine başladı. I ımuştur. den oradakı İndisponible hesa· ı verilmiştir. Suçluların birçokları o., d K d Ga~·ı·ant"-p (Vatan) _ Kış 
Suçlular Meh.mct Yazıcı ile Meiı- Buna b 1 il ' d b k 1 1 ld k rıncı Ahmet ve ki> arda a. - u rağmen bugün toptan ımız ge en ma arın JClymetıni yersiz, yur suz sa ı a ı ar o u • rl Devecioğ'lııyu noksan ekmek geldi. Fakat halkın ihtiyacı için 

tarayıcıdır; davacı da Devlet De· sıncladır. İt'hal8.tına musaade edilen mal- kanı azalmıştır. Eıskiden hapısha· pazarında kasap Nezıir, Hamal- Mıntaka baştan ba~a ormanlık 

Alman - Sovyet 
Görüşmelerinden 

Sonra 
Yazon: Vahdet GOLTEKIN 

Ü talyan kıtaları Yunanistan· 
da bir bozgunlukla geri çe· 

kilirken lngiliz kuvvetleri d_< 
ltalya.n bahriyesine karşı kahil 
bir zafer elde etti, Bu suretle, 
lta.lya., Yunani•ta.na taarruz il;; 
muha.rcıbceiz bir zafer iiın".' 
ederken, mub.arebem bir heı1· 
metle karıııla~tı. 

lıalyanın Yunanistanda uil•",: 
dığı ask.eri muvaffakıyetsızl" 
ve yine bu mubarehe i.le alikıa· 
dar olarak, baiıriyesinin yediğ 
~iddetli dube, ıüplıcsiz ki, ·~· 
yasi sahaaa büyük tesirleri hail 
olacak mühim hadiselerdir. H•1· 
ta, bu.gün cereyan eden siyaJ 
Mdiselerde de, ltalyanın Yu· 
nanistanda daha ilk günler~' 
uğradığı muvafhtkıyetsizlikl~Jll 
rolü olduğunu kabul ecld:ıilirıt
Zira Almanya, a•kerl harekô.1 

sahasında esasen memmın ohn3~ 
dığı mütıtdikinm bu vaz.iyet 
karşısında. siya.eC't:inde bazı dt 
ğiıik!/kiCT yaprnıya mccburdll 
ve hu arada, Avrupa.da, hiç 0 • 

mazsa bir müddet için, harP'~ 
bir devreye girmek istemek!• 
dir. 

Bu itıbarla, s.,,.liruleki Mol0 

tof - Hitler mülakatını da .Jı•· 
ri bir hareketin hazırlığınd~ 
ziyade lktı...dl bir planın 

çizgileri olara!t k.abul ed<f:>ili· 
riz. 

Nitekim, Sovyetler 13irliiİ 
ha.lk kooniserler heyeti reisi .,< 

haric}ye .kıoımiserj Molotof.-> 

Berlinden aynlması ile b<:fabel"• 

Rumen başve!cili General Af-' 
tıonC<Scu·nun Alman hükUıılel 
merkezini zıiyaret edeceği hal><' 
verilmekııcdir. met Bıyık isminde iki dalgıç ve torığın çıfti 55 • 60 kuruş ara· 

1 

karşıhyamamaktadır. ları için bu paraların tahsili im- çıkardıklarından; Beyoğlu Balık. pazara odun ve kömür gelmiyor. 

miryolları id.areıti i<Ji. Devlet De- E 1 ] d h · ~ - ·f k yd" nelerde yatan maL ı_,. l rd da vve ce Yunanistana yapılan ar a a zı:yau.e preventi a 1• o.Kuma an başında kasap Benedato, Kal- olduğu halele kazarnızd.a lc.ömü· J 
miryollarının gümrük anbarlann- balıtk ihracatı da. tamamen dur- le yani parası bilahare ihraç olu- yemek ücretleri tahsil ediliyordu. yoncuda bakkal Hristoyu dük- rün kilosu iki ve odunun yükü 
da. harp vaziyeti dolayısilc kıy- mu~tur. Alakadarlar bu işte har- nacak mallarla ödenecek mallar· Ayn.i se_bepte.'.' dolay_ı bunların kanlarının pisliğinden, Kalyoncu. elti kuruştur. Katiya.ta artıı!lc mü-

General Antoneecu dün R0
" 

ma.ya varmış vıe orada Sinf" 
Mu ... olin.i tarafından kahul .,.ı;I· 
miştir. Rumen başv-ckili, ltaiyall 
iıükumet reisi ile yaptığı göıiif 
meden sonra, Herr Hitlerle 0' 
konuşacaktır. 

metleri bir kat daha yükselen on d t h n k ne.ızla•t gı çı k~ bin hiçbir rol oynamadığını. hat '!· a 61 en ım a . ·' 1 
• 

1 n - I da kuru ko.hıveci Artini rıoohutla. · saade edilmektedir. Faka.t bu •ı-
bır parça lokomotif kazan boru- ta Yunanistanın balığa şimdi es- nunda yapılan bır tadıl ıle bu pa- mahlut kahve sattığından ceza· ı ralarda kömürün kilosunu değil, 
su varm1ş. Bu borulardan •kisi V ·1 • 
kay'bolmu~tur. iddiaya gÖre her kisinden daha. çok muhtaç bu- ı ayette: rala.rın yalnız vermıye muktedir landırmı§tır. kendioıni bile bulmak kahil de-
ik.i Mehmet bunları bir gece de- lund.uğuna işaret etmektedirler. Türk mllzJkçUerl işsiz kalntı' - olanlardan aranmasına başlan- Bunlardan baP:a lstanbulda ğildir. Pazara getirilen pek az k.ö. 
nize atmışlar, bir müddet sonra Yunanisıtana balık ihracının Türk müzik artistleri, ecnebi sanat- mıştır. Şimdiye kadar tahsil edil- oturmadıkları haLde hususi oto- lınÜre halk hücum ed.~r ve ~-
da de-ız· e dalarak bunları rıkar- durmasına sebep, Yunanistanla I d ffed"I l !"- k loııu beş kuru~a verilıyor. Bır .. • zd k ki kArların her yerde kendilerini t~iz miyen para ar a ao ı mıştır. mobi lerine taşra p .ixası ta an merkep yu··ku"" odun bı"r lı"radır. 

1 • 1 d aramı a i ering anlaşmasının 
mı' ar ve S&Qmış ar ır. bıraktıklarından vHAyete şikAyet et- 9 otomobil şahibi ile seyrüsefer Halk odun ve kömür sıkıntısı 

Suçlu Mehmet Yazıcı kendi- aktif bir vaziyet almasındandır. mtşlerdir. Konservatuvarın ecnebi d 
sı\ıı müdafaa ederken diyordu ki: Yunanistandan memleketimize çalgıcılara vesika vermesi her yer- Beledi yede: talimatnaımelerine riayet etmiyen çekme=kc.te:..::cıc.r.:.. --o-----
·- Deniz bir hazinedir. Sahi- hiç mal gefmediği hakle buradan de onların tercih edilmesine sebep 16 şoför de cezaland.ırılmıflar• 

bi yoktur. Ona tahakküm eden, 9Cvıkolunan mallar bizi alacaklı olduğu iddia ediliyor. Vali işin tah· Pansiyonlar için yeni karu verlle- dır. Poliste: 
onun koynunda eakladığı cev- vaziyete sokmuştur. Serbest dö- kikini emretnniştir. Polis bu işe el ('ek - Bel~lye zabıta talimatname· Bir amele üat kattan düşerek ya-
herleri alabilen ancak bundan i•- v.izle ihracı mümkün olursa lima· koymuş ve gizli çalışanları takibe sini tetkik etmekte olan muhtelit ko Merkez Bankasının ralandı - Kadirgalı Yusuf, Aksa-
tifa.de edebilir. Biz her gün .,yııa nımızda bekleyen 15 Yunan yel- başlamıştır. mlSyon dün toplanmlflrr. Toplantıda rayda belediye tarafından istimlak 
ile denizi tetkik ederiz. Ne gö- kenlisi derhal mal yükliyccekler- otel ve pansiyonlar ile mc!ruşatsız Hamburg Şubesi edilerek YJkılmakta olan blr evin üst 
rürsek çıkarır ve satarlZ. Muka· dir. M .~ k kiraya verilen yerler hakkında bir katından düşerek ağır surette yara-
velcmiz mucibince eğer bunlar ihracatın durması bugünden üte, erri : mazbata tanzim olunmu~tur. Mazba- Lağvedildi lanmı~tır. 
gümrugc aİtse teslim ederiz. itibaren balık avcılığına da tesir l\fahalle rnüm~sillerine lkramJye ta ş~hi r meclisinin bugünkü toplan- Denlzde blr ceset bulundu - DUn 
Gümrüğe ait olanıyanlar bizim· edecektir. Balıkçılar tekrar deni· "·erllemedl - Yol vergisi mUkelle!le- tısında mUzakerc edilecektir. Ankara, 14 {Telefonla) sabah Oskildar açıklarında bir ceset 
dir. Biz masraf ediyoruz. hayatı- ze d&kmek mecburiyetinde ka· ri,.tn listelerini hazırlıyan mahaUe Bir imar ı,ı Uıale edildi - Şehir Cümhuriyet Merkez Bankası gör- görülerek sahile çıkarılmıştır. Hıris· 

· 1 ki b 1 kl k · t · tr t caddesı"ndekl düg" Ü lüzum üzerine Hamburg-mızı tehlikeye koyarak denizın aca1 arı a -J arı tutma ıste- mümessillerine belediyece ikramiye ıya osunun ramvay tiyan olduğu anlaştlan cesedin hUvi-
'-·ed· J b h d 1 höl bl asının geriye daki şubcsıru lag"vetmı•tir. 

Bütün bunlar Avrupa.da g~· 
niş mikyasta bir anlaşma zern1

• 

l'l'İ için müzakerelerin cereY'aP 
et.tiği:ni göstennektedfr ve bun· 
da Almanya, hô:kim mevkii h•· 
iz olmaktan çok uzaktır. zir•· 
harpııcn u:oak kalmıya ka.ti k~· 
rar vermiş olan Sovyetler Birh· 
ği ile, harpte hiç rol gijrernİ)' .. 
cek okluğunu ispat etmiş ol,.ıı 
ltalyayı, kendi tarafındaki kuv· 
veı amilkri olarak hesapt•: 
çrkarması ve İngi1terenin gere 
Alman toprakları üzerinde, ge· 
rek lta.lyan kuvvetlerine kstl' 
kazandığı muva.ffakıyet!eri h .. 
saba katması lazımdır. 

karanlıklarına iniyoruz. Ayna ile merneKrC ır er. veriliyordu. Bu sene bütçeye tahsisat a çe uvar an n 'I yeti ve ne suretle denize dilştUğU an-
baıkarken bu boruları derriııde konmadığı için para verllmernı~tır. alınma. işi 22,&i8 liraya ihale olun- la~ılamarnıştır K.. ·· B lga 'slandan 
gördük. Dalarak çılr.ardılı: ve sat- Emniyet Umum Mümessiller vi!Ayete müracaata. ka- muştur. o civardaki kaldırımlar ve Piyasada: Otuz sabıka;, bir mahldlm - 30 " omur u rı 
tık. Biz hın>ız değiliz.• rar vermişlerdir. trotuarlar da hafta içinde yapılacak- sabıkası olan Nadir, arkadaşı Ah- Vagonlarla Gelecek 

Muhakeme şahi.t!erin çaiinl- Müdürü Geldi Baatabakıeılara diploma verildi _ tır. Ça.y, deri ve kına gelıll - Bundan medl yaraladığı lçln dUn Sulta.nah - . i• 
ması i,...;n talik oc:Hldi. Pasif korunma. için toplanıla('ak - btr müddet evvel Mısıra gelip mem· met sulh ceza mahkemesinde sorgu- Bulgaristandan memleketını1• Y"'""& Aksaraydaki Kızılay hastabakıcılık e 

----·~·-- Emniyet işleri wnum müdürü Pasif korunma işlerile alAkadar ol- leketimize ithaline lmkA.n olmıyan ya çekildi. Nadirin para cezalarının ze odun ve kömür nakliyatı ~.ı· 
Liman l~lelmelerİ Umum Ali Rıza dün sabah-ki elcspre•le mektebinde staj gören fahri hasta.ba- mak üzere salı glinü vtıa.yette bir mallar dün Basra yoluyla Haydar · hiçbirisini infaz edilmediği anlaşılı- k..nli motörlerle yapılmakta. ":': 

T Ankaradan şehrimize gebnittir. kıcılara diplomaları verilmiştir. Mek komisyon toplanacaktır. Bu komis- 1 paşaya gelmiştir. Bunların arasında yordu. Ha.kim vereceği cezada sabı- Haber aldığımtza göre, a.lllt 
Müd uru Hasta Ail Rıza ıehrimizde birkaç gün tep idaresi on beş yeni mezuna bir yona vali muavini Ahmet rıyaset 26,000 kilo kına, tutkal, çay ve kuru katarını da nazarı itibare alacağı: için kadarlar hükWnetimize müraetı8 

•kalacaktır. çay ziyafeti vermiştir. edecektir. , deri vardrr. davaY1 tlllık etti. ederek bundan böyle vagonl•''. 
Birkaç gündenberi rahatoız bu

lunan Liman i~letmeleri umum 
müclür-ü Raufi Danyasa bugün .. 
den itibaren Dcnizyolları umllm 
müdürü Kemal Ba.~bora vekalet 
edecektir. 

"""'~~::":~~~:::"::::::"'":~:~~:~:~::""''.:::::;-;:;;;;;-====-=--=--=--=--=-=-=-:====-:--:--;--;--::-:;::;::;::~""':~:"!~~:":'::::~"::::":::~~:~::~:~:~: j 1a. da nakliyat yapo.bileceklerı~' - MuhsJo Beyin sevdaslle on sene, yirmi sene evvel r l yJn meşhur, bu şöhrete de cidden !Ayık olan Ring adlı bll- bildinmişlerdir. Fakat. bu nakli' 

nnda. ancak eskiden bir münasebet olmu,tur deyl,lm Be· ~ © ~ m © iP ©_o \b ~ r nazır apartı:manmın Sadık bir müdavimi olmu' ve l\ladam ancak tahliye ve vagonların iadt' 
yanıp tuW.,nıadon da ,ım.dl mi yanıp tutuşacağı:m't AraJa- 111.R' o ":!1:.0 yUk caddenin nJbayetJnde. Twıamn iç lmnaUlarında.n birine ya.tın mevkii tatbika kQnulmP 51' 

neler geçtikten sonra bu kadının bir takım p1ft.nlar1a orta- B1anşıo son kemal haddJne erh}mlş güzelllğlnln etrafında. sinin çabuk yapılmasının kabU' 
ya. çıkmaamdakl mAııaııızlığı söylemek içindi. Ali Muhsin kısa bir mWazemet devresi coçlrlp muvaffakıyet ümidi lüne bağlıdır. 

ltalyaya Mal ihraç Edenler !:Ype• ~=:..~a·t:!1~~bınuAşıkyd,,:~aydrm burada ı,ım neydi! l_Yazan: ı3 Nahid Sırrı _J : .. ~:::.:". ~:ç bı:'mm~==,:~;ev::d~eç;ç:k :;::;:en'::da,.~ ------------
• -. -· ·- Müessif Bir irtihal Evvelce ltalya. merkez banka- Sert mukabele karşısında kalınca, iddialarından hiçbir ileri sürdüğü ııebepler pek kuvvetli görilnınedlğl ve bu 

91 
tarafından verilen lisansların zaman vazgetmemekJe beraber yumuşamak ihtiyar kadı- Amma mAnasız konu_,uyorsun anne: Diye anasını a- . izdivacı Enise de lstedJğJ için, nikılhları büyük elçilik bina-

bundan böyie İstanbul mıntaka nm A.dettydJ. Şlmd1 bir bublhal edası takınarak devanı et- 7..aJ'ladı. sında,. sefaretın imamı vasıta.sile kıyılmıştı. 
Ticaret müdürlüğü tarafından ve- ti: - Evet, l\luhslnle aralarında geçen şey pek eski bir - Bunu bir lhtlınal diye söylüyorum. Ali Muhsine kadın O tarihten itibaren, ve Ali l'tluhsln Beyin Uç Stıne süren 
rileceğini bildjr,miştik. ı maz.ly6 alt ola.bilir. Fakat herbalde pek ciddi bir şeyler mühim bir para da kaptırmış olablllr. Hulıl.sa ortada nA- Hariciye Nezareti !}tire müdürlüğü zamanından sarfınazar 

Haber aldığımıza göre bugün g~mı., ki, bizi görür görmez bu kadın böyle smı sıkı ya- müt.enahl lhtlmaJ var! edilirse, Ali l'tfuhslo Beyle Enıse Hanımın bütün vakitleri 
Sdat 1 1 de İstanbul mm.taka Ti- pı,tı. Hem esasen kbn bu kadın ıp KOCA8ı Mısll'lı bir Prens- Eni&e Hanun elindeki resimli mecmuayı fı.rlatıp atarak Avrupanın muhtelif payitahtlarında geçmişti. 
caret müdürlüğünde İtalya ile iş ml,, peki ya kendisi aslen nedir? Bütün pırlantalarına. ve ayağa kalktı. Bu me\'ZU üzerinde arhlc konuşmak isteme- Eek.l bir uleına ailesine mensup ve Kazasker zade olmak 
yapan deri, nohu.t, yumurta, ba- bir kibarlık cllAsına ratmen hazan o kadar Adi, battA iğ- dlği için odasına çekilecekti. Ayni z.a.manda annesi uzun bir sayesinde Sult&n Hamlt zam.anını itibarlı geçiren AH ~luh-
lrk ihracat tüccarları bir toplantı renç bir tnsan hissi veriyor kJ! üzüntüden sonra mero.nuna ermi' 1nA&.o1ar gibl ferahla- sın Bey, kurnaz ve girgin oJdutu için m~rutlyet devrtu-
yapacakla.rdır. cAdl, iğrenç ln.oan» sözUnU Madam Blanıı Hayreddin pa- mıştı. Şimdi gözlerinin içi gülerek dedi ki: de de ittihat ve Terakki ricalinin teveccüh ve emniyetini 

Bu toplantıda lıalyaya yapıla- şa büyük bir istihkar dny(ll!Jn içinde söyıemt,ıı. Aşağı - t&tanbulda herkesi bütün esrarlle bilen halan Şayan kazanacaktı. Nitekim, yaşı daha kırkı bulmamışken, cihan 
cak ihracat "leri görii'§ülecektir. yukarı tcn1ız bir aileye mensup olup aşağı yukarı dUrUst Hanmıa. el~tte ki, bu kadının mazisi de malO.mdur. Ona harbi btdayetlerlnde Kopenhng sefaretine tayin edWşi bu-

TAB.Vİll 
15 IKINCITEŞRIN 1 940 

CUMA 
YIL: 194-0 - AY: U - GtlN: 820 
RUMİ : 1856 - 2 ınclteşrln: 2 
ıttCBI: lSli"\ - ŞEVVAL : IS 
VAKİT VASATI EZANI 

GÜNEŞ: 
ÖGLE : 
IKlNDI: 
AKŞ~i: 
YATS!: 
!.."~SA.K: 

6,i6 
11.58 
14,:ı8 
16,52 
18,26 

S,04 

1.54 
7,06 
9,44 

12,00 
1,34 

12,12 

blr gen9 kız hayatı getlrml!J ve Hayreddin Paşaya kırk gidip her ~yl öğreneceğln1. Zaten buraya taşına.h bir ke- nun bir delUI ldJ. Bu sefarette hayli kBl"U}ık ticaret lşlerJne 
sene evvd ve 0 daha ko1afa!ı iken vararak kocasına. da re olsun ziyaret edemedik. Yarından tezi yok, Beylerbeyl~ dalavereli !Jeylere ka.nştığı iddia olunmuş, diplomat pasa-
aşağı yukarı eadık kalını!} olan Madam Blanş, ı,eref ve na.- ne gideceğim. portJle mlltemadJyen lstanbula. gidip gelirken muayene .. 
mos meselelerinde pek kuvvetU prensipler müdafaa eder, Enise Hanım hiçbir mukabclede bulunmaksızın odadan den mMun bavullarında altın kaçakçılığı ettJğl bile &öy-

. bele zevahiri muhafaz.ada pek mutaassıp hareket ederdi. çtktı. lenml!ııtı. Bu iddialarda~ bu sözlerde iftira bJssesl ne kadar 
Prel1Ml8 Müzeyyen Hanıınefendlnln dostluğunu kıymetli vıı bttyUk olursa olsun, cihan harbine küçük bir apa.rtımandan 
"·e kArlı bir iş addederek bu dostlukta devam edebilmek Enise Hammın yirmi yıllık e"·Jiltk hayatı hakkında Pren- başka bir serveti olmadan giren .'\11 :\luhsln Beyin fJmcU 
lı;ln tok dikkatli davranmak lüzumunu takdir ediyor, "·e l!le8 1\1Uı.eyyen Hanımefendiye söylediği şeyleri hn.klkatln bazı bitaraf memleket bankalarına konmuş parasının 
bu dostluğu idame edebilmek için sarfı icap eden dikkat- hemen hemen tanl bir ifadesi sayn1ak in1kAnsız bir şe:l de · - Türkiye çapında • müblm otduğunılrı kimse ~Uplıe etmek 

teri flmdl dU~UnUrken ise Prensesin bir ay on dört gün ğildl. Türk bir baba Ue Fransız bir ananın yeglne (iocuğu istemiyordu. 
sonra.ya isabet eden kendi doğum yortusu münas.-betlle de olan Enise Han1n1 nu dört yaşında iken babası Jla3'1'eddin Fakat, bütün 'Zeki.sına. \'ey& şeytanetine rağmen AU 
bir hediye cetlreceğlnl tı;lnden hesap edJyordu. K~dl ken- Paşa - o tarihte kaymakam Hayreddin Bey - Viya.naya a· Muhsin Bey mlltarekedo bir lf&fkmlık devresi gcçJrtnilJ, her 
dine konu.~n bir inun edaslle söylendi: taŞE'nliliter tayin edihnı, ve lnınd3n Uç buçuk SPne kadar birinin eteğinde tükrilğil bulunan TaJAt, Enver ve Cemal 

1 - Ali ~tuhsinin bir eski metresi, bir kapaima.sı. Pren!§e- ~onra Ali l\fuhsln Bey de üc;iin<'il k6.tip olmuştu. Kendisi Pa.,aJ.arın firarları Ue her hüküm ve kudretin bu Uç paş.a-
1 sin oğlu ola.o delikanlının babası belki de kOC'andır! o 'al.it ancak yirmi hr' ylrı~I a.Itı yo.ş.larında ve hak.ika- ınn dU,ruanlıurua, M"r11"0et VAbdettlnlıı kap~ı lslieml&i-
1 Enlso Haoım yeniden hiddetlenmişti: ten yak.ışıklı bir delilcanlıydı. Ve Vlyanad .. Hayreddin il&- (Arkası v.r) 

1------~~------ · .............................................................................................. ~~~~--iiiiiiiiiiio~""'iiiiiiiiiiii~~~ ................... ...., ................................... ~ ........ ~-.. .... ~----................ .... 
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Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

ll iLLA KUK Yazanı • • • 
Nanolgonla Çar, Tilsit'te -r Düşenin Dostu 

Şeyh Baba, Ebu Fazıldan 
·tikam Hissiyle Yanıyordu 

Ayak Takımı 1 

Gorkfnln bu piyesi iki sene evvel 
Neler Konuştular? 

-35 

oynanmıştı. Fakat bu sene gördUğü· Sovyetler başvekili B. Moloto. 
müz piyeslerin en dört başı mıımur ful\ kalabalık bir maiyetle Berli· 
olanı ... Halk dilimize uydurulınnş gU m pidcrek Alman devlet adam· 
zel bir tercüme ... Dekorsuzluk için· larjl.: görüşme~erine ba§ladığına 

deki dekor mükemmel: Yeri yurdu daıı olan haberler h~rıkeııin zih· 
belli olmıyanlarm tam mclcel .. Biz· nini tırmalamıya başladı. Acaba 

Yazan: 
Cemal Bardakçı 

Eıııkl K onya Valilll 

deki hakiki numunesini görmek ıs· ne konuşuyorlar? Neye karar ~Undan sonraki üç sene içinde 1 cBu ~~~am .~~n~~eb.~tile ka· tiyenler Tophane bu gibi adamların verecekter? (Friedland) da kati neticeli bir 
ıı t ~banın hayatı kendi nef- pının eşıgın~e yuzSühı~ ııukrme.?en yattığı yerleri görebilirler. tGayıptan haber alıp vermiye zafer kazandı. Çar sulha razı ol· 
d çı~ınca bir mücadele halin- duramıyacagım. enı ço gore· Eserde Rus hayatı \'C psikolnjlsın· yeltenmek adetim değildir. Bu du ve Napo}yonla görü,mek İs· 
e ,ltçıti. Bütün dünya, mücade- ceğim geldi, babacığım. Müsaa· den çok fazla, bUtiln insanlarda alO· sebeple ben bu sorguların cevap- tedi 
;::ı b~aaı Aldber Şah ile oldu- de et de bayramda sana gele- ka uyandırabilecek bir havn V'lr. larını bulmak için kafamı yorma· Napoh·on çok memnundu. Ça
tı.it., U l&nryordu. Yalnız Mihrün- yim.> Gorkinin ta. kendi.si olabileceğini dım. Yalnız bu haberler bana ra dedi ki: <İngiltere sizi harbe 
ıı1ııı' Ali Kulunun çadırından ay· ~~er Şah mektubu okur~e~ iddia ede<:eğimlz Satin rolUnde HU- vaktile (Til'sit) de yapılan bir soktuğu halde kafi derecede yar· 
~~ığı halde, işin içıyüzünü se· nedımı fJbu Fazıl yanında idı. seyın Kemal son perdede kitaba uy· mülakatı hatırlattı. Rusların Çarı dtm yapmadı. Türk imparatorlu
~~u. Şeytı Baba esHen se· Alcbere §U telkinde b~lu~du: . madığı görillUyor. Bir yerde ihtiyar Birinci Aloksandr ile Fransızların ğunun taksimine, Ru!yanın t~ri~ 
~ lı. İyi kalbli, cömert, cıoşkun - Bu mektupta hıÇbır ~am~- LUk'Un sesini taklit' edere)( konuşa· imparatoru Napolyon bundan hi emellerine kavuşmasına !1"'anı 
b~ terıçti. Bu huletlerile her kal. miyet izi göremiyorum. Kırnbı· caktı. Bunu yapmadı veya yapamadı. 147 sene evvel Şarki Prusyanın olan da .yalnız odur. Hafü~ı ben 
~t ~ll2anıyordu. Fakat ortada lir, ne fena niyeti var. . V• • Sonra kendisini asan akttsr için <Şe- bu şehrinde Niyemen nehri üze- 1 bu taksılJle razıyım: Hatta Bal-
0~1kacı dalkavukların kurbanı AJcıber Şah oğlunun dılegı~ı refimlzi bozdu .. Aptal> diyecek ka· rinde kurulan bir salda buluşmuş- kanlardan pek az bır yer almak· 
lwt bir de sarho§ duruyordu. bu telkinin tesiri altında reddettı. dar feleğin çemberinden geçmiş bir )ardı. Napolyon ı 806 da kazan· la iktifa edeceğim.» 
q~. İ>'i kafüli gençle sarhoıı bir Her sarayın olduğu g~bi Ağra adam sarho~ blle olsa, konuşurken dığı Yena zaferile Prusyayı ye· Napoly?n böyle sözlerle Çarı 

~e çarpı§ıyorlardı. sarayının duvarlarının da .. kula_k: işi o kadar ciddiye almıyarak J!tlfe re sermiş, Berline girrni§ti. Ora· kand~r~cag~n~ umuyord~. ~usya 
~Üırünnisanın asil ruhuna gÖ· lan vardı. Ebu Fazılın sozlerını yollu konuşması icap ederdi. da iken lngiltereye karşı kara kendıs~le bır~~ olunca hıç ~phe· 

~t"~eyh Babanın. Şah Ak.herle Şeyh Babaya yet.iştir.dil~r. . . Baron rolündeki Hadi iyi başladı. ablokasını ilan etti. siz lngıltere tkı seneye varmadan 
ulecck bir hesabı varsa mert- - Ya öyle mı? dedı. Senı gı· Akıllı olmıyan bir tipti. Aptallığına Fakat Türkiye ile Rusya İngi· sulhu imza edecek, veyahut tes· 

Çc ~arıııına çıkmalı ve derdini 1 di yalancı, münafık dal~avuk. • • güldUrebiliyordu. Son perdede eski !iz ticaretine açık kaldıkça ablo· !im olacaktı. 
:;ıaYa koymalı idi. Mihrünnisa Babamın din hak~ı~d~~ı .. s~rb.~ Baronluk halini yAdederken clddlleş· kadan umduğu, .beklediği neti· Napolyon, Tür'k~y~ il~ olan it
r llıdalti hesarbın kendinden iba- fjkirlerine inanır gıbı gorunursun. ti. Halbuki kafa ve ahUl.k itibarile celeri elde etmek kabil olmıya· tifakını unutmuş grbıydı. .A~ek
et olduğunun farkında değildi. (ilahi iman) mezhebine sırf dal- dlLşUk bir adamın, nA.dlm olmuş a· cak.tı. Rusyayı sulha ve kendisi· sandr sulha yana.~ınca bu ıttıfak 
b A.hJc. dakikalarında Şeyh Ba· kavukluk için taraftar kesilirsin, kıllı ve temiz ıı:san gibi .mazisine le ittifaka zorlamak lazrmdı. Rus ona ~ırlık ver~ıye başla~ışt~. 
a' <fa aYni şekilde düşünüyordu. sonra gizlice kırk hatitat çalıştırır· hasret çekmesı ınsan tablatıne nylu· asılzadeleri, askerleri, büyük tÜC• ilk mülakata g.İder~en aldıgı bır 
llı~~ı:ıın kar§Hıına çikmıya ve sın, kur: an .yazdırırsın. rıdır. Hadi, bu sahnede konuşurke~: carları ise İngiltere ile iktısadi ha:belr ona ıı:eniş. bı~h ~lfles akldır· 
d 'ö~leri söylem iye can atıyor- (ilahı ıman)' Akber Şah~n akılsızlığını meydana. vurup kendı· münasebetlerin kesilmesini, hele dı: stanbulda hır ı tı ~ ~ı. m~, 
il: kırk beş senedir bütün dinlerın ni gUlUnç yapabilmelidir. kara ablokası sistemine girilme- Üçüncü Selim tahtt_a~ .ınd~_rıl~ış· 
b,- Benim hayatımı yıktın ha· saliklerile münakaşalarda bulun· Bunlara mukabil: sini istemiyorlardı. Halk, kütle· ti. Napolyon kendısı~ı. Tur~.ıye-
~··· _Kendi :kendimi müda~aa duktan sonra heı:>sinin en güzel Aktör rolUntl oynıyan Mahmut Mo !eri de (Allahın, Meryem Ana)· nin değil, sadece Sehmm mutt~-
S tzrıı}:eceğim bir yaşta idım. taraflarını birleştir~rek kurduğu ralı kusursuz bir aktördü. nın düşmanı dedikleri (dinsiz fiki sayıyordu. Bu idbarl~ p~d~
h::.a hile yaptın. Kendi siy~si yeni bir mezhepti. Herhangi bir Çilingir Kleyç rolUndekl artisti ta· Fransızlar) dan nefret ediyorlar· şahın sahneden ç~kib11esıle ıttı· 
ll.-~?ların için ıbeni feda ettın. dine inanan adam bu mezhepte nıyamadundı. Sonradan elime ge • dı. Bu hale göre Rusları silah fak bağından sıyrılmış ve Rusıya 
~uldannı şimdi naıııl düzelte· kendi dininin en iyi taraflarını çen tevzi listesinde Avni Dllllgil ol· kuvvetile yola getirmekten baş· ile ya~cağı müzakerelerde ser· 
qın? bulacak ve böylece dünyadan duğunu gördUm. Kompozisyon ro- ita çare yoktu. Ordusuna Le.his- beet kalrnı§ oluyord~. . ... 

~.t:''1tat lbir türlü harekete geç· din dü~anlığı kalkacaktı. Hlnde bu kadar muvaffak olunur. tan içlerine doğru yürümek em· Napolyon Çarla ılk gor~şme· 
.. :'•.bu sözleri söylemiye karar Şeyh Baba, Ehu Fazıla uzak- Başka aktörleri ekseriyetle sesinden rini verdi. sinde: c Türk imparatorlugunun 
~ lllrııyordu. Gülünç olmakıtan tan uzağa bir düziye ahp tutu· tanırım. Avni Sf!Binl bile deği~tlrmiş· lstanbula da Sebaatiyanı"yi arti.k yapmaması mukac:Ider _ol· 
~· tltııYordu. Toy i>ir genç iken yordu: ti. Az olan lA.flarmda intbnatlon mU gönderdi. Bu generalin vazifesi duğuna inamyorum• dıye aoze 
tij~ p~ri kızın~n rüy~sını görmüş· - Seni riyakar seni, Mihrün- kemmeldi. Çok çalıştığı görUIUyordu. Türkiye ile itt.5fak yapmak ve başlıyarak onun ümidlerini ayak
~ Ş~di saçlı sakallı adamla nisayı nefyettiren de sensin. Be· C&hit Şeklsplr piyesindeki !yan onu Rusya üzerine saldırmaktı. !andırmıştı. Fakat Çarın. ısrarla· 
'1lrılıturken Pt:ri kızı rüyasını na- ni g\ıya teselli etmek için etrafı· Azalığı rolUnde konuşurken hi· Sebastiyani hu vazifesinde mu· rına rağmen derhal taksıme ya· 

~-.de edebilirdi? mı sakiler, oyuncu kızlar, dalka· raz 118.l}mr gibi olmuştu. Bu tiyatro- vaffak oldu. Türkiye ile Rusya naşmıyordu. Daha ~o~ra: _cAn· 
oal>aaı diyebilirdi ki: vuklarla dolduran da sensin. Ta· ya tatilden dönUşUn bir tesiri olacak· ve İngiltere arasında harp baş· cak Rusya • Fransa ıttıfakı ımza· 

tı•' Ya öyle mD Hayatını yık- rih kitabında düğün gecesi duy· tı. Bu seferki komiser rolllnde gUzel !adı. Fransız orduları da 1807 lamp kuvvet ve metanet bul.?~k-
!h.._ - f ı d ~ b" "k kl hakkında bir tip yarattı; kusursuzdu. 1 ) b b .. ··k uhım L:-~ı, sen kendin binden aza ugum uyu Z'CVI er d b" senesi şubatının yedisinde (E. o • j tan sonra u . uyu ... ve. 1:1 • 
[!~ oynaştı1'tan sonra mı keş· uydurma sayfalar karalıyan da TalAtm en iyi yaptığı tipler Pn ı· da Rusları mağlup etti. Fakat bu 1 meselenin hallıne gırışilebılıu dı· 
-·llıı,) y.ine sensin. ri de bu oyundaki hırsız tipi olacak· zafer Fransızlara çok ağır zayia· yordu. Bu sırada, Fransay~ harp 

L ~Una verilecek cevap yoktu. Şeyh ~a hiddetinden delir· tır. ta mal olmuş, kati bir netice de açmış o~masınclan~ dolayı agır ka-
~ Babanın haremindeki reza· miş gibi bir halde idi. Büyiı'1c a na- Sııavt kederini dağıtmak için Ş<'n vermemişti. Aylar geçiyor, Rus· yıplara uğrıyacagından korkan 
dıı_tr bütün Hinclistanda meşhur- sı Meryem Mekan kenıdiaini bu· görllnen delikanlı rolUnde fena de· !ardan ses sada çt~mryordu. Hal· Prusya ortaya bir P~_oje ~~ard~: 

lup nasihat etmek için arkasın· ğlldi. Nastıya rolündeki kız iyi za. buki onları sulha icbar edeme· Bu proje OM1anlı ulkesının bır ~t l k k dan dola•ıyordu. Şe·.ıı. Baba vallı bir sürtük olabildi. Yalnız ipek· b I .. 1 d hemen ~ e alay mevzuu o ma or· ,,. Y'" mek, hatta bu durgunluğun ve gün i e . geç~rı me en . . 
ıı.LU, Şeyh Babanın Ak!berin kar- onunla karşılaşmamak için bucak 11 entari giymımıesi ~arttır. hareketsizliğin devamı bile, daha taksim edılmesı yolunda idı. R~s: 
d:'ııa. çıkmasına ve kalbini dol· bucak kaçıyoı:_du. Bir n ehri geç- Sahne tekniği bakanından da şu evvel baskısı altına aldığı Avru· ya Eflak ile Buğd~nı (şım~ıkı 
~r, 1 . tı·g~ı·n ·ı duyunca derhal nehrin aksi kusur var: 1 h" ) B 1 t B a7. 

llt il rnukadde:s sı rrı söy emesı· d Hrrsrz Vaska yattıkları odayı ki· pa milletlerinin kendi a ey ıne Romanyayı u garıs anı, og ·• 
>.,,_ ~ni oldu. Sırrın. ı söylediği tarafına savuşuyor u. u ayaklanmalarına sebep olabilir· lan ve lstanbulu: Fransa Yuna· "'·••il. Şehzadenı"n bütün hiddeti Ebu raya veren adamı öldUrdUğ zaman d l A t 
"'i:l n alay edilmesine taham· t b. 5- h Ik ıu d k 5 di. Esasen daha cimdiden bu mil· nistanı ve a a arı; vus urya "'~ d Fazılın u"zerine toplanmıştı. Ha· oplanan ır yıeoın a ro n e ı a· ,. M k d tııı e crnlyeceğini biliyordu. Bu- l k natkarlar öltiye bakıp geri çekiliyor· Jetlerde bir kurtuluş ümidi belir· Bosnayı, Sırbi6tanı ve a e on· 
~ı.)'&pan kim olsa ken<li elile yatındaki her fena 1 tan onu ö yU · t · "bl miye ba.,lamıstı. Çok buhranlı yayı alacaktı. Prus.ya da Sakson· 
IQ\it-'L ·ı· d' meaul tutuyordu. Peri kızı .. fe .. la· lardı. Seyircilere ıu gos erır gı " - k 
1 ·~ıtır ı. " . geri geri çekilmeleri hiç te tabii gô- bir durumcl düşen Napolyon şar- yayı ilhak edece ~1 •. 

ııi.'ttc böyle hazan isyan, hazan keti, sefahati, babasının .~oz.~~. _,. y f AHl!;;KAJ 1 ka dogw ru yürüyü~e devam etti ve Prusya bu teklıfıle kendisini 
- 1 l dendu"~-·ı,ı'syanı.~ngordugu ·~;un:m~U~y~o~~:u:·==~m=u~~~· ==·~~~~~~~~~-~~~~~~==~=~===~~~==~~= ttç· •n ık hisleri içinde gün er ,... •• ...., = 

dlt\l}-ardu. Nihayet bir bayram· hakaret, her şey... .. .. ) 
llılıtı evvel pişmanlrk hisleri daya- intikam ateşile rgece gunduz ( H 1 K A y E L E R 
il\ ı_1!'•cak ıekilde taıtı. Ba:baaı- yanıyordu. Q L M U Ş 

llır nıcktup yazdı. Dedi ki: (Arkası var) _ 

~====-===== BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ 
~·~=Y-~-~- ~~- Bir padişahın oğlu ava çıkmış. Bir yıkanırken saçlarından yakalıyor. net olmasına yetişecekti. üzeri mayo 

.S,. ~~-~~ l e r\k görmüş. Geyiği takip ederken 1 Perl kızının yalvarmalanna aldırnu· 'ı Iu kemcraltı .bayanların~n se:çe par
g ~anm içinde kaybolmulJ. Akşama yarak oğlan onu zorla babasının sa· maklan blrbırine geçmış ikı çocu . • 
~adar dolaşmış. Çıkamamış. Nihay~t rayma getiriyor. ~~a~~~~ı~~~kfa~~:~~~i'8~:e1~! 

A [ • K •t • ı•ı yorgunlu~tan susamış. Karşısında bır Vidale Ha.nım masalı bitirdikten nln fotoğrafilerl gibi birçok kartlar· 
.t"i t etızm om l es l e tepenin dıbı.nde bir yeşillik görmüş. az sonra cOy oy oy oy. TUh ,tutlltll• la dolu olan ·fotoğraf kutusunu omu· 

Oraya. gitmış. Etrafı yabani menek· diye uyuşmuş bacaklarına tll.tflrerek '"ki d" y k g ld "ği za • 
• şelerle çevrili bir mel!lba görmUş. dö~ek gibi kapladığı sedirin Uzerın- ::ıı;: s~~ı zC:yı~ en~e~~ne ~U~memek 

Bo··ıge Arasında lhtı·ıaAf Dudaklarını suya değdırerek lçmlye den lndl. Ka.rı _koca. onu sellmetıedı· i in a ·ret sarfedi ordu. Bununla 
koyulmuş. Fakat o anda suda ha!ıf ıer.Odava gırdıklerı zaman kadın hç bg ) d , ~d bildi&( bı·r 

1 G ı kil · · " · b ı d Koc s or era er ağzın a esKı en 0 bir çalkantı o mu!J. er çe mış, döşeği sermıye aşa ı. a ı y • Y tU kil U U (Y de harbi u· 
1 \>Ültıı t rak atletizm komitesine tahsis edi· bakmış. Suyun yUzUnde .bir kız yük· gundu. Her glin fotop-ar makinesi m~~~~e ~sk:Z.ı~c ya;'::ı~~ buralarda ı!~!tl~kzı adtalelmtiztmkoknotmroilteaslitımndllalt bau: lecek bir salon bulamıyorlar. selmlye baJ}lamış. Padtı;ıahın oğlu omuzunda yedi tepe dört bucak dola· mihnet çekmişti ) Yoku<ıta kesik ne-
"'l" korkmuş Kız anlamış. cKorkma in- •ır kıt kanaat ailesinin boğazını ge· f il ld · d 7 t..::CUl'll'ını. ı· ,.ı bir aUetizm klUbU K-•l ONAN · d d """ S T • • u t ! ı es e mırı anıyor u. .. ~in"""' "'n ..-.. - san oğlu sana yar rm e eccoım. e- çlndlrırdl. Oğlunun s nne masra ın 

Ilı cı e karar verdi ve bu kararı· A k . kovduğUn geyik babamın asker· da boğazlarından keserek yapmışlar· Karısı, kocası gider gıtmez beyaz 
~I~ Genel DlrcktörlUğe tas "p et- Fenerbahçe n araya lnın d di B1z perilere dokunan in· dı kedi kıyafetinde bir perinin onlara 

t.rın en · k · iki alt t ' dl""I · \ ' dale Hanıma ~ san oğullarını muUa a çarparız. Se· Dayandığı pencerenin önUndc söz· m ge ır ö nı . ı liıte ite, bu klUp için Genel Direk· Gidiyor nin 'bi gUzel bir ınsan oğluna acı- !eri dalar gibi oluyordu. Bu esnada anlattı. Kom_şu.hanun; 
~ lıı ?lıUracaatıa bölgenin alt salonu· dım.gı Babama cezanı azaltması için dı roan be az tUylU bir kedi yaslan· Eh belkı sıze be) az görllnı:!D si· 
!ııl. • teınış ve General de muvafakat Lfg marlannm birinci devresi 80 1 d Şimdi Uç sene gurbet dl· şa Yd . eri atladı I<edlnin yah olması ltı.zımdı. Dedikten sonra t~~k b '"l d' ., • ya var mı. ed dıf;ı pencere en ıç · led" t~ B6z vermiş. Fakat 0 ge ı· nunda Fenerbahçe blrlnci futbol takı yarlarmda gezmiye mahkQm Udin. boynunda iki tane iki buçukluk altın ek ı. 
\o~ bu salonun daim! surette mı iki maç yapmak Uzere Ankaraya Eğer baJ}m sıkm~ye gelip tc . <Of> bir kurdelA. ıle asılmıştı. Adam der· , - Bunca seneler .. hikAye anlatı· 
'iti ~IYeceğinl, ancak haftıı:da b~r davet edilmiştir. Fenerbahçelller esas edersen sana kedı kıyafetıne gırece.k hal peri masalındakı kediyi hatırla· rım, bir kere bana böyle bır şey kıs· 
ııı t komiteye tahsis edilebileceğı- itibarile bu teklifi kabul etmişlerdir. hlzmetclmle pare. gönderirim: Demış dı. Döşeği sermiş ve yorganı dU- met olmadı. 
~ ~ntJ. direktör!Uğe resmen y~ış ve kaybolmuş. Oğlan rUya i~ınde bu- zeltmektc olan karısına hafifçe ses- Vldale hanım bu peri işini birkaç 
~tlt~a _da genel direktörlük, bölge Tecziye Edilenler lunduğunu zannederek kendıne gel- lendi. Karısı ona baktığı zaman io- komşu kadına anlattı. Ve bUtUn ma· 
~b rtinan yazısına istinaden çar· miye uğraştıktan sonra yola koyul- toğrafçı kaşlarını kaldırarak gözleri: hallede duyuldu. Neticede biraz öte: 
L":'ıtıı a Ve cumartesi g{lnleri salonun Hafta içinde toplanan bölge ceza muş. Peri kızı kafasından çıkmıyoı: ıe kediyi göst<'rdi. Koca korkar gıbı de oturan komşu kızının çok sevdiği 

unutturma>k ve Rusyanİn yardı· 
mını ve taraftarlığını kazanmak 
istiyordu. Fakat Napolyon Şark 
meselesinin böyle derhal ve kati 
bir taksimle halledilmesini, hu· 
suırile İstanbulun Rusyaya veril· 
mesini katiyen istemiyordu. Hat· 
ta kendisinin vaadlerinden ve 
Prusyanın projesinden cesaret 
alan Çar. Boğazlar üzerine he· 
men el a.tmak hususundaki şid
deıtli auusunu meydana koyun· 
ca çok h-iddeMell'lllişti. Katibi 
{Meneval) in anlattığına göre, 
Napolyon bu teklifle «arşılaştı· 
ğı konferanstan çıkıp kaıargİi· 
hına dönünce şiddetli bir heye· 
can içinde: (İstanbul mu? Asla. 
O c~an hakimiyeti demektir) 
diye bağırmıştı. 

Bununla beraber çarın gözleri 
önüne geniş ufuklar açmaktan 
çekinmiyor, onu parlak hulıa· 
!arla uyuşturmayı ihmal etmiyor· 
du. Aleksandr, Napolyonun tatlı 
sözlerine kandığını günün birin· 
de itiraf edecekti. O şimdilik İs· 
tanbul ve Boğazlara hakimiyet 
rüya.ııının yakın bir zamanda, ya· 
ni Jngiltere sulha idbar edildik· 
ten sonra bir nakikat olacağına 
inanıyordu. Bu inanla (Tilsit) 
muahedesini imzaladı. Fransız· 
)arın Mısır seferi esnasında işgal 
ettiği Korfu adasını bıraktı. Ak
denizdeki donanmasını Karade· 
nize çekti. Eflak ile Buğdanı da 
tahliye eylemeği taahhüt etti. 
Yalnız Napolyon, bu son iki 
memleketin Tür:klere geri veril· 
mesine dair ol.a.n maddenin tat· 
bikinde ısrar etmiyeceğini biıdir· 
mifti. 

Tileit muahedesinin ehemmiye
ti iki tavaesut işinde toplanıyor· 
dou. Ruaıya, İngiltere ile Fransa· 
nın ara.&l,!11 bulmıya çalı§acak, 
muvaffak olamazsa İngiltere ı 
aleyhine harbe girecekti. Napol· 1 
yon da Türkiye ile Rusyayı ba· ı 
rıştıracaktı. O da bu işi ba~ra· 
ma.zsa Rusya Türkiyeye karşı 
istediği gibi harekette serhest ka. 1 
lacaktı. 

F .&at bütün bu müzakere ve 
münakaşalar karşılıldı aldatma ve 
aldanmalardan ibaret kaldı. Esa· 
sen Napo\yon, Türkiye ve Rusya 
ile olan münasebetlerinde samİ· 
mi değildi. Jngiltereyi yıkmak 
içıin bu iki devleti sadece birer 
alet olarak kullanmak istiyordu. 
İngiltere onun Avrupadaki za· 
ferlerıini, hakimiyetini ka.'bul ve 
tasdik ederek sulha yanaştığı 
gün her ikisini omuzundan at· 
makta bir an bile tereddüd etmi
yeoeokti. Hulasa Tilsit konupna· 
)arından iki tarafın işine yarar 
bir netice çıkmadı. Çünkü İngil
tere yenilememiş, ayakta kalarak 
harbe devam etmişti. 

TEŞEKKUR 
Annemizin -ölUmil dolayısile telgraf 

ve mektup ve çelenk göndermek su· 
retlle kederimize ortak olan dostla
rımıza ayrı ayrı teşekküre teessürü· 
mUz mllnldlr. Hepsine açık surette 
minnetlerimizi blldirlrlz. 

Seniha Baler, :Mahmut Baler 

Bawa ll11R1Bu•a 
Te,eklllrl 

Ebedi Şefimiz ATATÜRK'Un ölU· 
milnUn ikinci yıldönUmUne mUsadlf 
gUnde İpek Sinemasının gösterdiği 
filmler h!sılatı olarak TUrk Hava 
Kurumuna (1100) lira teslim etml!k 
ve UAnat masrafını da deruhte etmek 
suretlle kurumumuza gösterdiği alA 
kadan dolayı sinema mUdUrü Bay 
lhsan İpekçiye teşekkür ediliyor. 

Sakarya 
SiRemasında: Mühim bir 

program 

1 - ARSIN 
LUPBN BArlYE ~ l.eye verildiğini 't>ildlrmiş ... Bu· heyeti bundan evvel yapılan mUsa- çıkmıyor. Nihayet ormandan çıkmış, görtlnüyordu. Kadın cesur çıktı ve kedisinin boynuna kendi boynundan 

1-ıı b~Bek atletizm komitesi kuru- bakalarda fena hareketlerinden dola- başka bir padişahın Ulkeslnde oldu- kediyi tuttu. ve b~.yn~~ndakl altınla- altınlarını çıkarıp ba~lamış olduğ~ to;. ~ Yenı teşekkW için bır yer arı- yı sahadan çıkarılmış olanların vazi- ğunu görmüş Ya:'>8-ncılara iş olmıy~n ra elile dokunup çozdu. Kocası hO.IA. ve kedi de kaçarak fotoğrafçının evı 
.~ea ine haber alıyoruz ki, lstanbul yetıerlni tetkik etmiş ve muhtelif ce- burada. bitkin bır vaziyete ~elmış. şaşkındı. Uykusu kaçmıştı. Bunun· ne geldiği anlaşıldı. Kızın annesi Vl· 
t~ 1 dlrektörlliğU bUyUk bir mas- zalar vermiştir. Bir gUn kalenin kapısının onUn~e la beraber yatağa girdi. Kedi öteyi dale hanımı alarak doğruca fotoğ -
~'-tikYaptırdığı bina dahilindeki jim Bu meyanda da Pera klUbUnden oturmuş. cOb demiş. Bu of mldesı· beriyi kokladı. Ve atlayıp gitti. rafçının e\'ine gittiler ve işi anlat· 
~alonunun bin lira kadar bir Hıisto Uç ay müddetle boykot edil- nin zorile değil, peri kızını~ ~:ran _ Demek bizden iyileri bizi düşU- tılar. Bunun Uzerine fotoğrafçının 
~lllltırı tAdil edilerek atletizm klU- aşklle gönillden çıkmış. Ve er n- nUyorlar Bunda korkacak ne var kansı altınları hemen inde edecek· 2 •oRS .. vua 

ite burada çalışablle<:eği teklüi- ır.iştir. Ceza kararları tebliğ edildi - yaklarmm dtbıı:ıde siyah bI; ~e~l!e: ki .. Eskiden böyle şeyler çok olıırou. ti. Fakat diğer kadın cDUğUnUn so- - A nı-. 
ı. ~il Yapmıştır. ğınden Hrristo bu haftaki müsabaka· da olduğunu gormUş. Kedın ~ d öa Diyerek kadın kocasını teskin etti. nuna kadar çocuğun kafasında kal- a B 91! 1 B I,_ 

MAURİCE LEBLANC'ın roma
nından iktibas ve 

JULES BERRY • SUZY P RiM 
tarafından oynanmı11 bir film 

'.'lbuı ?tıtsele atletizm komlteslle İs· sına iştirak edemlyece~tlr. zında kocaman bir altın ası ı 
1 
u~ Ve uyudular sın> diyerek cemile sösterdl. a& 

~~bölgesi arasında bir fhUIAf s·ıpah 'ı Ocavgı yormuş. Padişahın oğl~oyuronum~:rl<'a Ertesi ~u fotoğrafçı altınları Fotoğrafçı, makin~ eve bırak- MOV1TA ve GEORGES HONS-
"tt~ıt uş ve genel direktörü de llk bozdurmuş. Ve karnını olmu · boZduru biraz para yUzU görmek mak için glrıyorken mahallenin ço- TON tarafından oynanmış renk· ltUŞ~Zden dolayı fena bir vazlye- kat peri kızm!. uru~:aıe h~: isledi. ıfu sayede de o gün fotoğraf cuklarlle karşılaştı. SUnnet ~üğü • il ve Fransızca gilzcl bir mace-

Yazan: OÇ YILDIZ 
A ta sözü cdüşenin dostu 

olmaz.> der, Buna rağ· 
men Fransızları okuyarak sev· 
mi11 birini tanırmt ki bugün de 
bu m illete olan vefa ve itimadı
nı tamamile kaybetmemiştir. 

Dün kendisine: 
- Nasıl hala devam ediyor 

mu? diye sordum. 
Cevap verdi: 
- Bir kimsenin bir kazaya 

uğraması ve hasta düşmesi onu 
yakadan silkip atmak için se
bep m~ır? 

Konuşmamız devam etti: 
- Düşmanına bu derece 

mümaşat göstermesine ne der· 
sin? 

- Hiç kapalı bir kafeste bir 
kaplanla baıbaşa kaldığın ol· 
du mu? 

- Hayır çok şükür •• • 
- Onları~ oldu. Fransa ıim. 

di kafesinde kaplanların en kor. 
kunoile başbaşadır. Yapabile· 
ceği §ey ıimdilik onu doyurmak 
ve okşamaktır. 

- Peki bu hareket onu kur· 
taracak mı? 

- Belki sonunda yine yer ... 
Fakat bir Avrupa darbı meseli
nin de dediği gibi ckaplanlar 
kızdırılmak için değil, yedirilip 
içirilmek için +ıalkedilmi11ler· 
dir.:» Maksat zaman kazan· 
mak ••• Çıkmadık candan ümid 
kesilir mi? <Gün doğmadan 
meşimci şebden neler doğar> 
mısraı!mıza benzer sözler elbet· 
te onlarda da vardır ••• 

- Evet amma o doğacak 
ıey Jngiliz zaferinden beşka bir 
oey.den beklenebilir mi? Hal· 
buki Fransızlar onlara karıı 
cephe alıyorlar ••• 

- Kaplana dışardan hücum 
editdiği zaman kafesindeki 
adam için kaplanla beraber ol· 
mak mı rhtiyathdır yoksa kcn· 
dini k.urtarmıya gelenlerle mi? 
Evet belki bir zaman sonra ka· 
fcsteki kaplanın hakkından se· 
!inecektir. Fakat o zamana ka
dar ••• Arnavudun hikayesini bi
lirsin. Adamoağızı bir temiz öl
dürmüşler... Oğlu cvay gitti 
babam> diye bağırmış. Katil 
ortada upuzun yatan Arnavu· 
d u göstererek: cNe bağırıyor· 
sun ulan.. nereye gittiği var ••• 
Y e.mcdik ya babanı... Na işte 
burada> demiı. Evet Fransa 
için de belki bir kurtuluş günü 
gelecek... Fakat o bu zaferi 
ölü Arnavuda benzer bir vazi· 
yerte kutlulaınak istemezse ma· 
zur görmelisin? 

- Yok yok Fransızlar in· 
cilizlerin bin zahmetle yürüttü· 
ğü arabanın tekerleğine sopa sO· 
kukuyorlar; kendilerini kurta· 
racak kolun düşmana mütevec· 
cih silahını keneli kırık silahla
rile çelmiye uğraşıyorlar .• 

, - Ben öyle bir §ey görmü
yorum. Fikrimi misallerle anla
tayım: Düşman Vidlıy hükUıne· 
tine faraza: cGeneral Dö Goll 
Dakara gelmek istiyor. Derhal 
mani olmalısın. Yıoksa ••• > di
yor. Mareşal derhal chaddine 
mi düt'mÜ~. Ben gelirim o çap
kının haktcından> diyor. Yine 
düşman faraza «Suriyedeki or
du silahını elinden bıraksın ve 
itaat etsin> diyor. Cevap yine: 
cHay hay bu ak§arndan itiba
ren icabına ıbakarım ••• Siz hiç 
merak buyurmayın ve bize te· 
veccühünüzü esirgemeyin.> Ka
çın kurası olan Mareşal biliyor 
ki Dakarın beş gün daha Dö 
Goll'e iltihak etmemesi ve mih
ver ordu ve donamnalannın 
taarruzlanndan masun bir me· 
safede bulunan Suriyenin elin· 
deık.i silahı yanına bırakarak 
«sayım suyum yok• demesi in· 
giliz silahılarının menfaati için 
ciddi b:ir engel değildir. Fakat 
mesela düşman: «Donanmanı 
ver de şu su yılanianmn hak· 
kından geleyim> diyecek olsa, 
ki belki şimdiye kadar demiş· 
tir bile, zannederim ki Mareoal 
bu talebi üslubu hakimane ile 
reddedecektir. Qünki.: Fransız 
donanması bakiyyetüssuyufu· 
nun İngilizlerle muharebeye kal. 
ktşması ~i müttefikleri için 
ciddi bir tehlikedir. Peten. ki 
mazisi olan ve seksen bu kadar 
yıl namusile yaşamış bir asker· ~11 UştUr. Müsabakaları Bu masalı soyl yen d Dedi çekmekten de kurtulmuş olacaktı. nUntln olduğu komşu bahçesinın ha- ...... ~lttır Uıtıı~ ne şeklide halledlle - - Bakın Osman uy~~et ol~cak· Fakat karısı bunların muUalca sun- valeslne çıkmışlardı. Oyruyan çlnge- ra filmi 

"ıtL hl!rnıyoruz. Yalnız bizim dur· Sıpahi Ocağı tarafından tertip e- KUçUk Osman yarın h"kll'-'e söylU· net olan oğlunun başına takılması i· ne kızını seyrediyorlardı. ------------------------------
'l •-t d"J k k 1 rın bı'rinclsi bu pazar tr Vtdale Hanım ona 1 

J Çocuklardan bir roo!h• · lıu 'il ed.iğimlz nokta şudur: ı en on ura y~rdu. Sünnet olma korkusundan U· çln gönderildiğini söylıyerek altınla· . " e.~· .. • 

(LUtfen sayfayı ç~viriniz) 

~tnJ işler, daha geçen seneye kadar ra:~ l~~~b~~~~~:;akYı~~~e ~~rn~~ı~~~ yuşan beyni üzerine peri masalıÇda rı vermedi. Kocası Öo ıı.rn k Bdir Cu·
1 

kl r~al~r::~· s<f!~ e~~~~~ YÇ~· 
ltıl'c!tı Ikı Uç odalık bir dairede görU- akt B u. tesirini yaparak onu uyutmuştu. O· martcsi gUntlydU · e. eye a ar yo cu 8 8: • . • 
V.. · llu"'Un elde muazzam bir bina ~aabaakyaınlarz: ~~fıe v~la:ubayır. bi~ic1fıer cuğun anne ve babası cEy sonra> cu salonunun önl!n~e "'.eslkalık fo - tlşemcdik. HaydiD~e ol~, bızım !o· 

"<', V .. "' diyerek masalın sonunu beklediler. toğraf çekmiye gıttı. Gıderken gece· toğrafımızı çek. . ıye Y v;ırdılar. 
e ııu koca binaya sığışılamıya· girecektir. Siz okuyucular bu bileceğiniz bir leyin gördüğü korkunç rüyalar aklı· Fotoğrafçı Halıs .amca )apılmakta 

ŞEHiR TIY ATRO SU TEMSiLLERi 
'BAŞI TİYATROSUNDA PRANSIZ TİYATROSUNDA 
t>~AM K I SMI 11· KOMEDi KI S MI 

Bü AKŞAM BU AKŞAM 
saat zo,so da . ,lf1~ 1 saat 20,so da 

.\yak Takımı Ara5ında • ~ O A O J 

masal olduğu için uzatmak islemiyo· na geliyordu. O gün siyah bezin içi· nlan dUğtlnUn şerefıne (daha çok ge· 
rum. Bununla beraber Vidale Hanı - ne kafasını sokup ta makinenin önUn len aUınlar ~refıne) masraftan ka· 
mm söylediği masalın sonunu belki deki müşterilerin fotoğraflarını çe· çmmadı. Yedı se~ çocuğun fotot· 
sizin bildiğiniz başka türllldtlr diye, kerken onlan tuhaf tuhaf hayvan ı·afını çekerek kendılerine verdi. Son 
hilllsa edeceğim: şekillerinde görüyor; acaba sahi mi ra fotoğrafını eve brrak.u-ak, ?,~I a: 

Sonra. işte Padişahın oğlu bir der· diye kafasını cesaret ederek çıkarıp zınm yolladığı altrnlara. ka. u.m~ı. 
vişe derdini anlatıyor. Derviş ona baktığı zaman yanlış gördUğUne e· hillyasile komşu bahçesınde tillğün 
yol gösteriyc,t". Dervlfln bu yclu Uze· min oluyor ve fotoğrafı çekiyordu. yerine yollandı. 
rine gidip kw geceleyin o membada Öğleyin silnnet olacak oğlunun slln· Y. AHLSKALI 

Mevsimin en büyük muvaffakıyeti 

SEVEN KADIH 
ROBERT TAYLOR - HEDDY LA MARR 

Pek yalc.mda .. A ... ••• ................. ıinell\Asında 
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I~ Arnavufluk T~prak-Türk-Japon Ticaret Alman .Hava 
larrnda Yenıtepe •• • Kuvvetlenne Ağır 
Silsileleri Alındı Muzakerelerı Zayiat Verdirildi 

(Baştarafı J iıı<'ille) 1 . 
nezareti tebliğ ediyor: Japonlardan ihraç Ettiğimiz Mal Kıymetinde 

Dünkü .gün düşman hava kuv· M l k . . · 
vctlcri Kefalonya adasında Ar- eın e elimLze Eşya Verilmesini 1 sliyoruz. 
gostoli mevkiini bombardıman 
etmiştir. Zayiat pek azdır. Arrkara, 14 (Telefonla) - ' ilave ederek Türkiyeye o nisbet-

Lefkas adasile Pelopone" de de Bir müddet evvel Japonlarla de- te mal ithal etmek istemektedir· 
iki köy ibomlbardıınan edilmiş. vam eden ticaret müzakereleri· )er. 
fakat ne zayiat ne de hasar var· nin inkıtaa uğradığını bildırmiş- Gerek döviz bakımından ge· 
dır. 

1
tik. Japon heyeti Tokyodan bek- rek ithal edeceg- imiz malların ih · 
ed ' W• )' 1 k Epirde askeri hiçb meti ıgı ta ımatı a mış ve te ·rar raç maddelerimizden fazla ol-

olmıyan küçük bir köyu •. bar- ~Üzakcrclere başl~mı:::sa d.a bi~ 1 nıası dolayısile milli ticaretimize 
dıman ederek sivil halk cınısında !ıca~et muahedesı aktedılr:ı:ıesı aykırı gelen bu teklifi kabul et· 
küçük zayiata sebebiyet vermiş· imkanına varılamamış ve m~z~- miyen Ticaret Vekaleti Japon· 
tir. Düşman şarki Makedonyada kereler tekrar . Japon heyetının lara şu mukabil teklıfıe bulun· 
bulunan küçük bir şehri d,,e hiçbir T.oky.odan tahmat almasını te. mul'tur: 
netice almaksızın bombardıman min için müddetsiz olarak geri 1 "'1 1 1 . hesaba ka-

h 
•'- 1 t «ı,,av on mese c ı 

etmiştir. ıra11.ı mış ır. . .• . . 
İtalyanlar yaralıları öldürüyor Bu inkıtam sebebi şudur: J a- tılmadan ıhraç ettıgımız mal kıy· 

Atina. 14 (A.A.) _ Atina ponlar Basra yolile ve Japon va- metinde Türkiyeye eşya ithal 
ajansı bildiriyor: purlarile ihraç edeceğimiz mal- edebilmek. ~ 

Jıalyan ordusu hattı hareketi- lar için vereceğimiz na.vlon ücre· Japon heyeti bu teklifi Tokyo· 
nın kıtaatımızınkile taban tabana tini mal ihraç etmişiz gibi he.sa· ya biklireceğini .;e alacağı cevap. 
zıd olduğunu ve bunun aşağıda ba katmak ve ihraç ettiğimi7. mal tan Ticaret Vekaletini haberdar 

Londra, 14 (A.A.) - Hava 
ve emniyet nezaretlerinin tebliği. 
Bugün Alman hava kuvvetlerine 
yeniden ağır zayiat verdirilmiş· 
tir. Cenubu şarki sahili açtkların· 
da, herhangi bir hücum yapma· 
dan evvel, dü~manın 1 3 prke 
bombardıman tayyaresi ile bir 
avcı tayyaresi clüşü'rülınüştür. Bu 
sabah cenup sahilini geçen mün
ferit bir ağır bombardıman tay· 
yaresi de derhal tahrip cdilmiş· ı 
tir. Bizim iki avcı tayyaremiz 
key•ptır. Fakat bunlardan bırı· 1 
nin pilotu kurtulmuııtur. 

Bugün dört tayyare daha dü
şürülmüş ve bu suretle tahrip 
edilen dü~nan tayyarelerinin 
adedi 19 a baliğ ol.ınu~tur. İki 
avcı tayayremiz kayıptır, fakat 
iki pilot da kurtulmu§tur. 

Dün gece de iki düşman bom· 
bardıman tayyaresinin düşürül
müş bulunduğu teeyyüd etmiştir. 

- --o- - -zıkredilen hadiselerle sabit bu.. miktarına bu navlon ücretıni de edeceğini bildirmiştir. 

!~:d~~;;m~;~:t~~;:r::;nak- M p I t Taranto Zat erinin 
1 Tcşrinisanide öldürülen bir Molotof - Hitler ısır ar a" men osu . . 

Yunan subayının cesedi, gömül- Ak 1 
:::::~. ::;::·:tU:\. ~r.'ı:.ı:;; Mülakatı Acıldı ,~,~.~.1 • '•"••> 
bulunmuştur. ' Bir Yunan alayından esir dü- (Baı: tarafı 1 incide) (Baş tararı 1 incide) mu,·affakıyctle du~nıana oldiırürü 
şen ve firar halindeki ltalyanları yacle inkişaf ettirilmf:Si Jazımgelen ifa ve bütün devletlerle en iyi bir darbe indirmiştir. ltalyan flloııu

bir i~hlrll~i için sağlam 'e denmlı münasebetler tesis etmek sureti- nun ı>arçalannmsı mlh,er de,Jetleri
yaralı olduğu için takip cde.mi-yen bir Yunan askeri ltalyanlar bir temel olıırak gönnektcclir. Berlln le harp ayları Larfında en tehli- nln kenıll harıı ı>lfınlarını )·eniden tet-

_L l ı;<> .. r~şn .. 1elerl, .sın·yetle. _r_ Birli·g·· inin b. u 1 keli ahval v~ şeraitten ve en va- kiki' M~Vk ecleccktır.ı> 
tarafından bir daııue i e cansız _ yere düşürülmüştür. duşunuşc fştırak ettıJtınl goı;terını'· hİln saatlerden diri çıkmak im- Taranto zaferinin Amerikada 

Piyadelerimizden esir düşen tir. kamna malik olmuştur. Basiretin husule getirdiği ıakisler 
b

. Bcrlin, 14. (A.A.) - D. N. B. bildi· daima r-Lberı'miı: olarak kalaca· Nevyork, 14 (A.A. ) - Nevyork 
soyulmuş ve kalbinin üzerine ır ı:o.ıı: riyor: g-ını ve silahımızın kati karar ve Times gazetesi: .clngillz donanması 
hançer saplanmıştır. Cenova taburunun 70 inci SovyeUcr Birlıği Komiser Heyeti azim olacağını kuv~tle üımid vuruyor> başlığı altında neşrettiği 

.. c· Reisi B . Molotof blı sabah saat 11 <lA ediyorum. b~makalesinde diyor ki: 
bölüğüne m~nsup ıessaro ıos· ~ 

d 
· _..J• Bcrlinden ayrılmıştır. cA'lahın . l k . . . dtalya donanmasının felce uğrı-

sone Dig)ovani r.ımin e esır eul· r aLtZ rnem c ·etımızı 
len bir İtalyan askeri üzerinde Alman Hariciye Nazırı Von Rib • hİlnaye ve hepimize memleketi- yaı•ak clerec:eıtP. uıtraclığı darbe. !'t>SI hiitfın diinyaca l,ltilı-ctık bir darbedir. 
3.550 drahmi ile üzer.inde Yu· bentrop otele gelerek B. M:olotof'u al- mızın itilası ıçın çalı~mamıza En ziyade majtrıır olduıtu zırhlıları · 

nın ff'lc·e uğraması. rn ııııimtıu: alay-nan bayrag· ı görülen bir saat bu· mış ve Anhalt istasyonuna götür • yardım etmesini dilerİln.> 
lunmnstur. mliştilr. Devlet, parti ve ordu erkanı Bu nut-·'·, şı"mdı"ye k- ..Jar ~ ·lı· -. Ul'i <lKl ıv larının l'unanl!ıtanda imha edilme!!! 

ltalya hücumlarına Yunan istasyonda hazır bulunuyordu. sır parlamentosunda Krallar ta· ,e ~e ve nakliye ~emilerlnln ttaı-
tayyareleri mukabele edecek B. Molotof yanında Sovyctlcrin rafından okunan nutukların en yanın kapılarında Otranto boğazında 
Atina, 14 (A.A.) - A:tina Berlin bUyilk elçisi B. Şkevatzeo ol- kısasıdır. batırılmaı.ı B. l\fu~ııollnl için arı ola· 

ajansı bildiriyor; duğu halde Alman ricalile samimi o- Kahire, 14 (A.A.) - Mısır 1 caktır. Kim bllir B. )luc;ııollnl geri 
Sivil halkın İtalyanlar tarafın· !arak vedalaşmış ve iki gün stiren Ba~vekili Hasan Sabri Paşa, bu· dönüp g~en haziranda yaptılı rena 

dan bambardıman edilmesinin zengin mesaıdcn sonra Berlinden ha- gün parlamen.tonun açılış celse- 1 h~aba nB.!lıl bakmaktadır! Alma.n-
f .. len milleti nezdinde tevlit etti- rrket etmiştır. sinde, Kral Faruk' un, Kraliçe F e- 1 yanın bir dlr!'lek darhe.-.lyle kendl!i!inJ 
ği umumi nefret ve infiale ter• Sovyet elçiliğinde bir ziyafet ride'nin. Valdei Kr.aliçe Nazlı"nın bertaraf edl~lni kimhlllr nasıl hl!l!!öf't-
ceman olan bütün gazeteler bu Bcrlln, H (A.A.) _ D. N. B. Ajan- ve daha birçok yüksek zevatın mektf' ,.e yükııell"n tn~IJI~ dıvarlarını 
ltalyan tarzına m~liyle mukabe· sı bildiriyor: huzuru ile, Kralın açtlış nutkunu nasıl görrnl"ktedlr! Şimdi B. ::\luııııo
le edilmesini istemt>ktedirler. Sovyct Büyük elçisi B . Skvartzeo olkurken yıktlmı§ ve ölmüş.tür. llni mütehammil halkını bark8 at-

Assirmatos gazetesi diyor 'ki: Alman hUkfimetlnln daveti üzerine Reuterin hususi muhabiri, va• manın na ıl hir <•lnnct olduğunu anJı-
cPindus üzerindeki askeri he- Bcrlındc bulunan Halk Komiserleri ka hak\ında aşağıdaki tafsilatı yor.» 

dmetten ıköpüren Faşist hava Heyeti Reisi ve Hariciye Komiseri veımekıtedir: Stefani ajansı Taranto zaferini 
kuvvetleri dün yine müdafaasız B. Molotof'un şerefine bir kabul rcs- Basın locasında bulunuyor· yalanlamıya .çalqıyor 
halka hücum ederek ihtiyarları, mi yapmıştır. Bu davette Hariciye dum. Nutkun ortalarına doğru Roma Prımn, (A A.) - Stefani A-
kadın'ları, çocukları mitralyöz Nazırı B. Von Ribbentrop, parti ve başvekilin sceinin değişmekte ol- jansı bildiriyor: 
ateşine tutmuşlar, köy evlerıni, ı ordu erklını ve B. Molotof'un maiye- duğunu gördüm. Bir d&krka son- İngiltere Başvckıli, velev bir gün 
köy kadınlarım ve sürüleri bom· ti ve elçilik erklmı hazır bulunmuş- ra başvekil mikrofonun üstüne için olsun İngllterede ve başka yer-

b d 
· ) d " lerde masalları hfıHi. dinlemek isti -

ar ıman etmış er tr. 
1 
tur. düştü. Hasan Sabri Paşa, nut-

B d l h b k 1 
~ k el yenlere Tarantonun 10/ 11 gecesi ya-

u a am ara şunu a er vere· 
8

. S . . .. 1. un yazı ı oldugu ağ"•tları !eri 

1
. k" b "" 

1 
k l - devam ır ovyet gazetesma muta aası • pılan bombardımanın İtalyan filosu ım ı oy e e ıya ıga • arasında sıkıyordu. Kabine aza-

d k ı 1 k d ·ı . d Moskova, 14 (A.A.) - D. N. B. A- nu felce u6-.-attııı-ı hayaıı·nı· vermek 
e ec.e o ur arsa ·en ı erme er- sı ve Kral hanedanı kendisini o• 

0 

hal. nle 
.. hamets·ız~- cevap verile· jansının hususi mulıabıri bildiriyor: için en cürctkA.r bir sahtı.ıkı\rlığa mil-
• "'" 1 kaybel'rniş olan başvekilin yar· 

Cektl
·r. Daha arık so"'ylı"yelı'm: Yu- Sovyet ordusunun organı o an racaat ediyor. Buna nazaran 1ngilte-

y ı 1 dımına koşmuşlardır. Hasan Sah. 

nan Ve lngı•11. , hava kuvvetleri Krasnaya Svesda gazctes , B. Mo o- renin şimdiye kadar tasavvur edebil-
.. ı u ri Paşa, içtima salonunun yanın· karşılıkta bulunacaklardır.> tofun Beri n seyahatının şu son g n- diğinin çok daha vahim .şartlar için-

lerin en mühim hAdisesinl te.,kil ey- da bir odaya götürülmü., ve Kra· de bulunduğuna hUkmetmek lazrrn • 
İtalyan tebliği lediğini yazıyor ve diyor ki : lın açılış nutkunu, &yan ıned:.isi gelir. 

Roma, 14 (A.A.) - 160 nu· c:Alman siyasetini idare edenlerle reisi tamamlamı§tır. B. Chruchill Avam Kamarasına 
maralı tebliğ: şahst temasların tekrar tesisi ve fi· Hasan Sabri P&JUUn hayab şen bir yüzle gelmiş ve Taranto'nun 

Epirde Kalabaki bôlgesinde kir teatisi, Alman • Sovyet mUnase- Scyasi hayata 1926 da mebus bombardımanı hakkındaki İngiliz 
hava kuvvetlerinin müzaheretile ·ım '-1 · ._.. 1931 d S Bahriye Nezaretinin tebliğini okuduk 

l 
·• h k•t u betlerinin iki memleketin nef'ine ola- seçı er. e gırm~ır. e e-yapı an mevzu are a unız m • . nato azası olmuş, reis vekilliğine tan sonra bu. c:lnglllz bahriyesi için 

vaff akıyetle inkişaf ethniştir. Gö- rıık bundan sonrakı inkışaf ve tak· bütün dünyanın deniz vaziyetinde a-
rice m!_!ltaka.smda dü'1Jlan tara- ı viyesini hiç şüphesiz teshil edecek- intihap edilmiştir. 19 33 de ma· klsler bırakacak şanlı bir menkıbesi-
fında n yapılan bazı hücumlar tir.> liye n~ırlığına getirilmiştir. 19 34 dir> demiştir. 
kati olarak püskürtülmüştür. Bu· de Mışır sefiri olarak Londraya Eğer İngiliz efkArı umumlyesine 
rada da kıtaata yardım eden ha· V gitmiş, birkaç sene sonra Mısıra çabucak nikbinlik şırıngası yapmak 
va kuvvetleri düşman kıta)arını Asker"ı azı·yet lüzumu olmasaydı Churchill 1~ son-dönmüştür. Müteakıben ticaret 
Prepa köyü mıntakasında bom· te.'lrin tarihli Ye 158 numaralı İtalyan 

ve münakalat nazırı, 19 3 7 de Utallı.a t bar.chman etmiştir. resmt tebliğini m c mek gibi 

Ha
••a (Ba,tararı 1 incide) başvekil ve sonra da harbiye na· iptida.! bir ihtiyat gösterirdi. Bu te" 
v kuvvetlerimiz Papae .,.. 

1 
• bulamadıklarından tatbik edile • zırı olmuştur. li<l>de cYalnız bir harp gemisinin aıı.... 

tayyare meydanını, Argosto iyı & '"6 .. 
ve Prevezevi bombardıman et· medl. Hasan Sabri Pa,a 2 7 haziran hasara uğradığı bildiriliyor ve ehle; 

.ı tnglliz Anavatan filosunun Ska- 19 "0 d K l' k b' · · yi t ı d ,. .,.. d 
m

ic ve buradakı" a_ı·er·ı hedefle- "' a oa ısyon a mesını za a o ma ı6 ı > ı u.ve c lliyordu . ...., s~ pa Fhn"u çoktan terkettlklerl bu 
re isabetler kaydetmiştir. Bun- limana Almanların hiçbir hücum teşkil ve ayni zıunanda hariciye Churchill'in tasavvur ettiği gibi bir 
dan başka düşman kolları mit- .rapanıadıklarile hükmedlleblllr. nazırlığı vazifesini de deruhte et- yığın gemi mahvedllmit olsaydı pek 
ralyöz ateşine tutulmuştur. Hava hücumları harp gemileri- mi§tir. Kabinesi beı gün sonra tabiidir ki. birçok ta telefat olurdu, 

1 
ne bilhassa limanda l<ıtirabattc meclis önüne çık.mı"' ve Hasan meğer ki, İtalyan harp gemllerinde 

Dü!lman tayyareleri Av onya iken iiphe!!lı. ki, seyir halinde bu- ~ 
üzerine bombalar atmışlar ve al· tundukları zamandan daha ziyade Sabri Paşa Mısırın lngiltere ile mltrettebat bulunmasın. 

O k
. · · d miiesslr olacaktır. olan dostluk muahedesine sadık 

tı kiıinin ölmesine 3 ·ışının e oldug-unu teyı'd eylemı·aı-:r. Mec-· 
1 b l 1 İngiliz. Akdeniz donanması ha,·a ır-• 

yara anmasına se ep 0 mu§ ar- kııH·etlerlnden belki , .. e azim Ue ı· · b'" ''k b" _ı._ · · k d' 
dır. Du··şman tarafından Draç ısın uyu ır ~erıyetı en ı· 

lı<tifade etmek imkAnmı bulmuş, · · • d · · · 
üzerine atılan bombalar hasar ve Taranto mU'-tahkem üs!'ünde ttaı- sıne ılıma reyı vermı~tir. 
zayiata sebebiyet verm~miştir. )an donanma ına en bıiyük darbe· Hasan Sabri Paşa 65 yaşında 

ızmlrde Zelzele 
lzmir (Hususi) - Bergama· 

aa orta şiddette üç saniye devam 
eden bir zelzele kaydedilmiştir. 
Zarar ve ziyan yoktur. 

dir. Bence onun ölçü ve pren· 
sipi şudur: Almanların istediği 
şeyin eski daha doğrusu gizli 
müttef rkine vereceği zarar an& 1 
F ransaya temin edeceği fayda
ya nisbctle devede kulak mı· 
dır? Kabul. Aksine mi? Red. 
Son vakaları tetkik edersen bel
ki sen de bana hak verirsin. AL 
manya ile işbirliği, yeni nizamın 
kurulmasına yardun gibi netice 
itrbarile liıkırdıdan ba~a birşey 
olmayan vaadler, cemileler 
Mare a~de tümen tüm'Cn . •• Fa
kat lngilizlerle harp, donanma 
teslimi gibi şayiaların da şim· 
dalık gümrüksüz lak.ırdı hudud
larını ge9modiğini görüyoruz ve 
bence ileride de göreceğiz. 

yl \urmu~tur. ~i. 
Ayni g4l(•e<le yaol 11/12 ge.c~ln· 

de bir tngmı. hafit fUoı.unun Adri· 
;vatlk dtınlzine kadar sokularak İ
talya ile Arna\·utıuk arL!ıınd.a 
nıuhrlplerln hlmaye!!lnde seyir e
den bir ltalyan deniz kaIDeslne 
ilik.um etmesi Adrh·atık denizinin 
emniyetine karşı ,.~rulan ilk dar
bedir. Tarantoya hü<'um eden tay
)-arelf'.rin kalktığı Arc Ro:val taY
;11re gemisi ın,aatı 988 d~ bltmi, 
olan 22,600 ton harmlnde ,e SO 
mil siir'atinde 70 tay)areye ma
lik 5 adet 12,7 'e bir habc';-e göre 
8 adcd Jl.4 llik 'e birçok ta daha 
bülhk ı;apta tayyare defi toplari
le mu<·ehhe7. en -:eni bir gemidir. 
inşaatı dllha e' ,·el biten diğer tay 
yare gemllerlnde eJll tayyare hu
luııu)ordu. Bunlar da bir a\·cı bö
liiğü bir torplto bölügü ,.e ikl ke
ı:U böliiğü halinde idi. Are Royal 
da 70 tayyare buluncluğuna göre 
belki de daha iki bölük bombardı
man böHıgü halinde idare edllml' 
bulunıu·aktır. 

Rn ha\a hiicumunila boınbardı
nıan \P. torpil ta))'llrl"lerlnln mu
'afık bir tfıhiye ile hlkwn etme
leri 'e bilhassa ınak'-ad& erı, -
mek l~ln gö terilen 'e hilgi kuY· 
'-etlnıı dayanan aziırı dikkate ~
yandır. 

Radyo Gazetesi 
(Baş tarafı 1 incide) 

isbat etıncktedir. Bu ruimler Loncira 
gazetelerinde de n~rolunmuştur. İ
talyanlar, bunun yalan olduğunu ıs. 

bat için donanmalarını harice çıkarıp 
döğüşmck m~buriyctindedlrlcr. 

Bakalım, İtalyanlar bunu yapabi· 
lecekler ml? Yapamazlarsa bütUn 
dUnya nazarında milşkUl bir vaziyet
te kalacaklardır.~ 

------~-o--------

İngllterenln Bir 
Glallk Masrafı 
Londra, 14 (A.A.) - İngil

terenin şimdiki gündelik mura
fı 14 milyon İngiliz lirasından 
aşağı değildir. Satın alınan ve 
büyük bir kısmı harbe tahsis edi
len malzeme ve maddelerin be
de1i günde tahminen 1 l buçuk 
milyon raddesindedir. 

VATAN'IN 
KOÇUK ILANLARI 
Bugünden ba~ryarak gazetemiz 
halkımıı:a bir kolaylık obnak 
üzere şimdilik haftada iki üç 
gön için bir küçük llAnJar sütu
nu açmıya karar ve-rmlıttlr. Bu 
ilanların t1&tırı on kuruıttur. 

İŞÇİ ARIYANLAR: 

:'\luhaıılp aranıyor - Yozgat 11ehir 
hnvaylct zaruriye bUrosu için usulU 
muzaa!adan anlar bir muhasıp aran
maktadır. Taliplerin Yozgat Belediye 
sindeki büroya müracaatı ilin olunur 

Şn~~ter veya dadı aranıyor - On· 
aylık bir çocuğa bakacaktır. Beyoğ· 
lu Posta kutusu 25( yazılmaııı. 

MtlTEFEKRtK: 

Der!I ,·eriyor - Orta mektep tale· 
belcrine rhven şartlarla, riyaziye, fi
zik, kimya, tabiiye dersleri vereblli· 
riın. İstiyenler Vntan'da G. ö. rumu
zuna mektupla müracaat edebilir. 

Pan.~l~on arıyor - Talebe bir ba
yan tercihan Beyazıt taraflarında 
temiz bir aile nezdinde pansiyoner 
oturmak isUyor. Arzu edenlerin istP.
dikleri miktarı mektupla Vatan'da 
Talebe rumuzuna bild.innP.lcrı • 

Askerlik işleri 
Şabefe Dawet 

Beyoğlu yabancı askerlik şubesin
den: Beyoğlu. Beşiktaş kazaları mm
takasında bulunan yabancılardan 
Yedek Subay yetişecek kadar tahsil 
görmüş ve askcrHklerine karar ve
rilmiş olanlardan muhtelif sebepler
le şimdiye kadar sevkleri geri kalmı~ 
olanların acele şubeye müracaatları 
ilan olunur. 

(KABIZLIK' 
HAZIMSIZLIK 

Yeni Neşriyat 
AMERİKA .MEKTUPLARI 

Muharriri: Celaleddin Ezine 

CclAleddin Ezincnin blr buçuk sc- Bagtbalıl PrograJD 
ne evvel Amerikayı keşfe çıktığı za- 8 Program. 8,03 Hafif pro~ 
rnan yazdığı mektuplar kitap şeklin- (Pi.), 8,15 Ajans haberleri, S,SO ~ 
de çıkmıştır. zik programının dcvaım (PJ.), 

Ev kadını - Yemek listesi. 
Üslüp ta, baskı da çok güzeldir fiya- 12,30 Program, 12,33 Snz taJtS! s 

teri ve saz semaileri 12,50 Ajans_!, 
berleri, 13,05 Şarkılar, 13,20 Kar•,.. tı :}.;rmi beş kuruştur. 

Bilgi Yurdu - 38 inci sayısı neş- program (Pl.). 
roltınan bu kıymetli mecmuada ya- tS Program. 18,03 Milzik ı8,30 p: 
kın ı:arktaki petrol havzalarlle Ka- ylik fasıl heyeti 19,30 Ajans habt 
radeniz ve Çanakkale Boğazları hak- teri, 19,45 .MUzık 20,15 Radyo gsıet; 
kıııda çok değerli yazılar çıkmıştır. si 20, 15 Temsil 21 30 Konuşmıı ZI 
MUııcvvcrlerimiz bu aylık ilim, sa- ' Radyo salon o~ke~trası, 22.30 .1\J• 
nat, felsefe ve cdl"blyat mecmuasını haberler i, 22.-15 Radyo salon orkrs 
mutlaka okumalıdırlar. Fiyatı 12,5 sı programının dc1•amı, 23 Dan5 

Mi DE 
EKŞİLİK VE 
YANMALARINA 
karşı. fazla veya içkili bir 
yemekten 11onra hissedilen 
AGRI ve ŞİŞKİNLiKLERE 
karşı zararsız ve faydalı bir 
çare olan: 

kuruştur. zıgı (P l.) , 23,25 Kapanış. __...,, 

1 Mlsabaka İle Bir na-... tııo Alınacaktll'• 
. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz hizmetine müsabaka ile hır daktilo alınacaktır. Aiınacııl' 
olan bu daktilonun lise mezunu olması , ıısıılll tahrire bıhakkm vakıf bll 
Junması, iyi ve sür'atli yazı yazması esastır. Taliplerın imtlhana gırıne1' 
üzere 18 /11/ 940 tarihinde saat H te Metro hanında Zat işlcrı şubesıııe 

alımz. 

MİDE VE 
BARSAKLARI 
alı,tırmaz ve zarar vermez. 
Horoz markasına dikkat. 
Tercihen büyük şişelerini 
alınız. Zira daha ekonomik
tir. 
Yalnız toptan içın: Yeni

postahane arkasında 31 No. 
da MAZON ve BOTTON 
Ecza deposu. ,._ _____ , 

Sahıbi ve Neşriyat MUdürıi . Ahme~ 

Emin 1:'AI,:\IA:\' - Bıu11ld1ğ:ı yer: 

müracaatıan lüzumu bildirilir. (10835) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
E!ias No: Yeri Kıymeti :Sel 'l 

C. 30 Fatih Küçük Mustafa 
Paşa Gillcami mah. 
eski camii ~rlf, ye· 
ni Hisaraltı sokağı 

No. Es. 9, ye. 14 cGUl
cami civarında ve Fe
ner caddesinin ılk so-

Zemin kat üze-

rlne 3 katlı ha· 

ne, 4 oda, 2 so-

fa, 1 tarasa, l 

hamam. l mut· 

kağındadır.> 1300.- bak, 1 hela 

C. 36 Kuzguncuk paşa Uma 
nı cad. No. eski 120, 
yeni 149, 151 

Sahllhanc ze -
mln kat üzeri
ne bir kattır. 

~.- l antre 11 oda, 
3 hol, 1 kori
dor, 4 hell, 1 
hamam, 1 bal· 
kon. 

Mesaha ı deroıi" 

36 M2 

488 M2 
Yukarıda adresi \'e tafsi!Atı yazılı gayrimenkullerden: 
l - C. 30 ilk taksıtı peşin geri kalan taksitleri % 8 1/ 2 fa.tZe tstıl 

olmak şartıle dbrt ve daha fazla taksitle 
2 - C. 36 peşin para ile ve açık arttırma usu!U ile saWaeaktır. 111' 

le 5/ 12/ 910 perşembe giinü saat ondadır. MUzayede sırasında verıleII tıt' 
del mukaddıor kıymeti geçtiği takdırde taliplerin depozıtolarrnı ynıdt 
yirmi nisbetlnde arttırmaları ve milhilr kullananların mühürlerıni nottf' 
den tasdik ettirmeleri !Azımdır. 

1steklılerin pE>y akçe.si, nüfus tezkeresi, ve üç kıt"a fotoğrafla birliııtt 
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şubemiz emlak sc.-rvisiııe mUracaaUarı. ( 10764) 

No. Lira No. Lira :So. ~ 

VATAN MATBAASI 
/ 

11-1940 da Çekilen Türk Maarif Cemiyeti PiyangosundB 
Yerli Malı Eşya Kazanan Numaraları Gösterir Listedir 

Llra ;?<;o. Lira :So. Lira 

6301 
6332 
6352 
6360 

5 14511 
10 14609 
10 14670 
5 H687 

47 
70 

165 
291 
830 
752 
755 
813 
921 

50 
25 
10 
10 
10 
25 
10 
10 
10 
10 

6430 2000 14835 
6458 10 14905 

1088 
1218 100 
125-! 5 

5 
25 

5 

6631 
7115 
7326 
7506 
76H 
7694 
7717 
7746 
7771 
7931 
8149 

10 H993 
10 15112 
10 15428 
25 15683 
10 15772 
5 158-!5 

10 158a8 
10 15863 
10 15878 
10 15955 
25 16272 

1257 
1312 
1629 
1669 
1737 
1757 
188-i 
1950 
2143 
2151 
2197 
2245 
2383 
2565 
2578 
2600 
2851 
3056 
3081 
3097 
3124 
3195 
3341 
3419 
3683 
3905 
4156 
4173 
4174 
4~3 

4420 
4565 
4.572 
4935 
4981 
5019 
5027 

5 
10 
10 

5 
5 
5 

8366 5 16276 
8385 5 16299 
8465 100 16367 

25 
5 
5 

10 
5 

10 
5 

8879 
8896 
8949 
8965 
9113 
9136 
9123 
9453 

5 9466 
5 10217 

10 10271 
5 10280 
5 10315 
5 10529 
5 10711 

25 10934 
5 11595 

10 12153 
25 12196 
10 12462 
5 12511 
5 12555 

50 12577 
50 12762 
50 12775 
10 13383 
5 13470 

25 13685 
50 13888 

5104 10 14140 
5121 10 14183 
5237 5 14238 
5273 1000 14253 
5354 5 14269 
5490 5 14313 
5720 
5958 
5977 
6249 
6260 

5 14345 
5 14391 
5 14405 

25 l-U38 
5 14482 

10 164-43 
10 16453 
50 16665 
10 16823 
10 16950 
5 17105 
5 17408 
5 17590 
5 17620 
5 17740 
5 17807 

10 17960 
25 18337 

5 18448 
5 
5 
5 

18479 
18628 
18668 

10 18670 
5 18691 
5 18783 

25 18851 
5 18902 

10 19264 
10 19377 
10 19414 
10 19-!29 
5 19552 

10 19790 
10 19913 
25 19934 
5 19965 

50 20140 
5 20249 

50 20448 
5 20610 
5 20731 
5 21202 

21436 5 
5 21480 
5 21811 

5 
10 
10 

5 
5 
5 

10 
5 
5 

10 
10 
10 
5 

50 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

50 
5 
5 
5 
5 

100 
5 

10 
10 
10 

5 
10 
5 

10 
5 
5 
5 
5 

10 
25 
5 
5 

10 
10 
5 

10 
10 

5 
5 
5 

10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
5 

No. Lira No. Lira No. Lira 

------
22006 5 29096 
22128 200 29097 
22316 10 29196 
224~ 10 29451 

5 35885 
5 35936 

10 36071 

10 
5 
5 

10 36374 5 
25 36521 100 
25 36581 25 

22688 
22737 
22864 
22913 
22972 
23077 
23208 
23219 
23376 
23378 
23393 
23431 
23450 
23473 
23786 
23816 
23984 
24148 

10 29770 
5 29876 

10 29901 
10 2994!t 
10 30196 
5 30267 
5 30315 
5 30333 

5 3678'1 5 
10 36937 50 
5 37024 5 

25 37158 5 
5 37204 5 
5 37364 

10 30349 100 37377 
25 30660 10 37571 

25 
5 

10 
5 
5 

10 
5 
5 

10 

5 30713 
5 30741 

10 31160 
5 31212 

25 31336 

10 37600 
5 37692 
5 37762 

10 37833 
5 37919 

10 31376 100 38011 
5 31739 5 38140 
5 31759 10 38362 

24215 500 31908 
24329 5 31936 

5 3844.g 
50 38450 
5 38606 

5 
5 

25 
10 

5 24488 
24587 
24774 
24892 
25221 
25253 
25344 
25457 
25615 
25680 
25766 
25787 
25929 
~977 

26071 
26151 
26322 
26738 
26750 
26774 
26798 
27005 
27101 
27156 
27179 
27458 
27501 
27591 
27759 
28203 
28217 
28229 
28385 
28411 
28962 
28991 

25 32086 
5 32284 
5 32631 
5 32742 
5 32761 
5 32857 

50 32879 
5 32951 

25 33063 
5 33632 
1-0 33687 
25 33856 
5 33911 

10 33970 
5 34082 
5 34098 

50 34204 
10 34212 
10 34323 
10 3.(338 
10 34407 
5 34543 

10 34700 
10 34715 
10 3-!754 
5 34833 

200 38637 
5 38756 
5 38801 
5 39060 

10 39129 
5 39344 
5 39423 

10 39503 
10 39566 

5 39592 
25 39681 

200 
5 
5 

10 
5 
5 
5 

50 
5 
5 
5 

10 39801 100 
5 40124 10 
5 40131 10 
5 40133 10 
5 40137 5 

10 40239 
5 40428 
5 40736 
5 ı10771 

5 40841 
5 40973 

25 41012 
10 H-052 
5 41226 

10 
5 
5 

10 
10 

5 

10 35156 100 41384 
50 35157 10 41597 
10 35342 50 41751 
10 35il 7 100 41802 

5 
10 
10 
25 
10 
5 

10 
10 5 3:5510 10 42025 

5 35592 
5 35635 
5 35784 

25 35811 
5 35846 

10 42137 5 
50 42227 10 
10 42300 5 
50 42482 100 
25 42693 5 

---- -- ----- ---
42738 5 51666 10 58266 
42861 10 51696 10 58561 
42877 5 51906 10 5S63i 
43017 10 51909 5 58787 
43043 5 51924 10 58837 
43158 10 51996 5 58956 
43173 500 52050 5 59106 
43265 25 52299 50 59425 
43907 5 52390 5 59478 
43960 5 52549 25 ~9517 
44020 5 52550 5 59557 
44124 5 52754 5 59636 
44135 5 5303-! 5 59690 
44242 1000 53081 5 59744 
44543 5 53090 10 5916Z 
44731 10 53122 5 59923 
44937 25 53188 50 
44982 5 53449 5 
44999 5 53494 100 
45126 5 53588 25 
45170 25 53633 50 
45827 10 54242 5 
45915 5 54399 
46003 100 54646 
46139 25 54880 

5 55032 
25 55164 

5 55179 
5 55219 
5 55220 

10 55281 
5 55349 

10 :55599 
50 
5 

100 
5 

25 

55730 
55830 
55988 
56072 
56106 

5 56215 
5 56264 
5 56275 

10 56536 
10 565.'55 

10 
5 
5 

10 
5 
5 

10 
25 
10 
5 

10 
10 
5 

10 
10 

5 
5 
5 

10 
5 
5 

46369 
46459 
46508 
46611 
46746 
46829 
47047 
47787 
47792 
47802 
48119 
48558 
49061 
49082 
49136 
49158 
49211 
49270 
49353 
49684 
49787 
49857 
50025 
50053 
50213 
50425 

5 56593 200 
25 56674 5 
50 56738 5 
5 57078 

500 57301 
5 
5 

50 5i310 10 
5 57406 500 

25 57433 10 
50689 100 57474 
50744 200 57478 
50826 5 57752 
50990 10 57853 

5 
25 

100 
10 
10 

5 
10 

50998 
51163 
51186 
51332 
51402 

5 58018 
5 58051 
5 58149 
5 58154 
5 58228 

25 
5 

1 

Nihayeti 46, 68, 75 ile biten numaralara birer liralık yerli malı ~ya verilecektir. ,,011,J 
İkramiyeler 14/ 11/ 940 da ı itibaren Ulus meydanı Koçak Hanı 2 ne! katta Türk Maarif Cemiyeti v 

merkezinden dağıtılacaktıı·. ıl 
lstanbulda bulunanlar ikramiyelerini Yeni Postane karşısında Erzurum hanında ikinci katta Türk 1\1•

3
' 

Cemiyeti Resmı llAn işleri bürosundan alacaklardır. ıı· 
10/Şubat/1941 tarihine kadar alınmıyan ikramiyeler talimatnamenin 8 inci plAnın 9 uncu maddeleri rı1 

cibince cemiyete bırakılmqı sayılır. 


