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• Almanlarda n)iişahedf' etü
fnı~ t>sef pel, cidclidir, pı•k 
ıaıukidir, huna iruınryonız. 
liakat bu ~f hizim ~n~k
~ı ~alnı"' kuhnıunı1.dan d~-il
dır • .6r.1..i valmz hınılmı:ı.ı,,'a. mn
\artak ;ılıumıdıkhınudandır ! 
\!.ıınku, ı,'mıdi d ·dijjmiz gibi, 
b11,e kottilü.k edettk nıemle-
k .. u.,r , alnız mih' er devlet it}- 1 
l'İılir. ~:ğcr feıNlık brujlın ta- ı 
r:ı.rtaıı gelecek ise ve kendil~-
li c!P huna lınkikaten esef c~I 
~' l•rhı rs:1. i-;iıı ~.are i pek ko-

~ huluuur. 

1 

~: Hüseyin Oalıicl YALÇIN 

il. lman gazeteleri bi?.C acı
~ yorlar: ZavaJh Türkiye 
l\ l • ~alnız kalmıştır, diyorl~'. 
~ rndılcrine sorsak: Acaba bıze 
~ ıır~den hır fenalık gclccek ki 
~ıızlıgunıza acıyorsumı:-? B~
lısti butUn dünyanın ugradıgı 
" la \'e taarruz f eiaketi hep 
l4.1tnanya tarafından gelmiştir. 

Balkanlarda 

11 . vaziyet 

~ : Rumanyanın bu
günkü hali 

Bulgaristanı 
düşündürüyor 

-il--

Yunanistan 
işgal 

edilirse 
-0--

lngilizler Yunan ada
larım Us olarak 
kutlanacaklarmış 

-o--

Londrn, 23 (a.a.) - Timffi 
gazetesi yazıyor: 1 d ad"rnki, bize dostsunuz, ma- lngiltereyın yc.ni gelen Kanadall pilotJ•r 

d ~kı bize hiç tecavüz niyetinde -~~;--~-~~~~:-;-=-~-----:,;iijiii;~----ı 
l1apu.rdaıı pkaria.rktm ... 

tı:ıeğı4ııniz, o halde yalnız kalm.a- M • h d 1 ti • 
bi1~lcı esef edilecek ne var? Sız, 1 V8f ev 8 8fl 

• 
l ngilterede 

Atiııadaki Ahnan \'e ltnlyal) 
sefirlerinin gen.er~ ~1~ta.kı;;rısı ı 
ziyaret ederek bır suru ıstckler
de bulundukları hakkındaki ha
berlerin mihvcrııı faydalan. bi
leceği bir telas havası c;ıkaımnk 
arzusunda bulunan mahfiller -
den çıktığı zannedilmektedir. 1 

llı ?.<·.bir kôtüJük ebneyi düşiiı:ı-
" edıktl.!n sonra biz ncınacak bır F d · 
:•Yete düşmeyiz ki böyle e- ransanın anız 

ediyorsunuz. 

nl?J bu kadar y~kından dli§li- ve hava filolarını ~ \·azıyetimizc alfı.kadar olan 

l':Jt.\ıalııız kaldığımızı zannede - ,· s t ,· y o r 1 ar ~ ~iırlerc düşen dostları-
~e · ~'Unu do sorsak: Türki
~ tı.ıı Yanında ötcdcnberi kim-

llll,l , ardı? Türkiye kimlerle Pe ta ı·n h u·· k ı""ı • 
0 ll.(:fıkü y:ıbud dost idi de 
~r kcndısini tcrkcttiler? 

1.ı{k1~e Ciimhuriycti Balkan- metz•nz•n feklz•
llıı; lJ ılaıiyle bir ıttifak yap-
B~Jı: · Buııwı gayesi Balkan 
l'ii •tın,. muhı faza ctmcktı. /z· reddettı·g""' . 
\' b ıı t n n r taarruz 

?ıı. Lavnl 

silah altına 
geni sınıf [ar 

alınıyor 

Navyork itf aiyecile- ~ 
ri Londraya geliyor 

lngiltere Uzerinde yeni 
hava muharebeleri oldu 

--<>--

Yunamstan hadıseleıi hak
kında daima ıyi maJUmat alan 
Türk mahfılleri bOyle bir ziya
retin \•ukubulm.ıdığı kanaatin -1 
dedırlcr. Bununla l ı alı<:r .ı fih
vcr ba.!<ka R.lk.tn nwmleJ-:eüeı i 
üz rine daima t .. zyıkte bulun
muştur. 

Tiirikevediki lt. naat bu taz
yikin şim.di arttıı ıl. cağı mer-

~ ı.) :; c Bali, nlı devletler- l J 

Ilı~~- olur. a dıgcı lt:n ) aı'Clınu- h ildi ri lig o r l 
~~ r;tlE.:reklerdi. Fakat bu 

.t!. - A 1ı ık ad. ki Fı .ınsız musllm-
lekekrindc>n gerı k •• ıı kısım Jo"ran
sı:ı, Alın. nyn "" ıt .. lya tarafından bir
likte ıd. n edılecektir. 

Londrıı, 23 (.ı •• ) iş ve mnıı ___ ---------oımJ-• 
hizmet nezareti, 35 y .. sındaki erke ... - ı 
!eri 9 'e 16 tcyını :anide askcrl•k: 
için kaydolunmııyn d:n et etmiştir. 

v atdım Türkiye ıçin lüzumsuz -o--
k~ ll.<tzarı bir ş ydı. Çünkü Tilr-
ca~'C<nın Bal~an.lardan uğraya- Laval Vişiye dö-
'Ui h rh::mgı bır taarruzu yal-ı 
fa baı ırı:ı tarda pekala muvaf- k f k 
tıı! o ncagını Alman dostları- ne re e r ar 
ti du tasdik cdcı lcr zannede- ! 

5 - Hıııdıı;ını J.ıponyaya terke -
dılccekur. 

G - 'i 
su He 

A'kclcııwldu Fnınsız fıl<>-

m.ı} Afril, ıd:ı bulun.ın 

Buıılnr, bır muddct evvel neşredi
len karam:ıme ıle dnvcti derpiş e
dilen sınıfa dnhildu ler. 

hıı,rilfere üzerindeki ha.va 
muharc~leri 

Loııdra. 23 (a a.) - Dun lngılten: 
(Sonu 8 üncü sayfada} 

Ro 

Ro~;ı, 23 (. 
bıldır •Y•ll: rı <. nugun bu Bulkım ittifakı 1 p " 'tf • 

h ltn.d.Ul kaJkmaltla 'I u• ki yenin a c e e a r 1 s e g 1 1 
u~ l<:hlikl'ye maruz Jmlmış ol- 1 --o-

Fı aıı•n.ı. t .. )" vnrckrı l ngıltr.reyc k, rşı 1 
kuli.mılmck l· t.' .. c mıhvc.rin enırıne 

teı kedıkc<'klir. Bu , rtlar k:ıbul 

edıl<lı~ı t. kdırcle, Alm:ınya işgali nl-1 
tındaki Fı :uı•J<hııı Mn:-ış limıınl:ırı 1 
\ c fsç içre' hu<ıuclunc'brı Jeniıe kaclm· 
uzanan ~eniş bir serıt mtistesn:ı ol - ı 

mak uzere buyuk bir kısmı boşaıt:ı
caktır. 

ı Ruııı:.ı•·y,1 de\'kti :ıt:ıı ı,er.ucıl Anto-

tı .• unu ictdia ed<'bikC('k bir his-
1 

• 

el.rn ahibi ola!}1az. .. . Mihver taleblermde ıs-
~Ytı ılkan ıttıfnkı Turkıyc n- rar ederse Petain hU-
ıı;_-.ıne bir haıckct şeklinde • 
~lrn, dı. Ruman)anın Alman kOmeta G. Gol davasına 
tu~ü2u altına giımcsi ve Dob- müzaheret edecekmiş 
~ <l.YJ Bulgarıslanıı terket.mc- -o-
"u llı€rine Balkon misakının 
ıı.Jıııdun lakı hikmet ortadan Vich;>. 23 (a.n.) - H. \'n' aJansı 

Bu tcı.lıfh r Vıchy k< bin~iııin hu
susi bır topl. ntısınd. tecikik edilmıs 
ve L. \: J, )3.ıudoın \ c amıral Rarlaıı.:ı 

(Sonll 3 üncu aayf:ıd:ı) 
4f ttı. Binaenaleyh Balkan it- bildiriyor: 

~~kının dağılması ıle hiçbir B. Lo\ ı, B. llıtkı le ı:uruştukten H • t 1 
1Jr Unıt devlet ne yalnız kalmıs- sonr..ı bur.ıy.ı dunınu \ c mareşal 1 e r 

' ll tehlikeye düşmüşlilı'. Pet:ıın ıl• gorusmu tur. Laval dc>rlrnl 

13~tki~enin akd lmış olduğu yıne Puı j h:ırcl et etıni th. Fra n co ı· ıe 
~ltrı b d misakı ise elan devam Fratıs.<tya yapılan tf'klifl~r 

Beıç·ka 

hükumeti 
Londrada 
-----------------HUkOmet Belçikamn kur· 
tutuşu için mücadele 

edecek 
--<>----~ı.. (;){~dir. Bina nnleyb, Tiır- Zuııch, 23 (a.a.) - Volk!:rce;ht ga- • • • • k 1 

h;dı::n.ın kınıluden nyrıldığı, ya- zctesinc Bcın'clm bıldırılclig.nc g;ıre goruşece 

1 

Lonclra, 23 (a.a.) Bugün 
ı 1 ırnJcrin 'l'uı ı~ıycden uzak- mih\ t'r dn il tıcri Vıc.hy hilkôınctinc Londraya mm•asalat eden Bel- ı 
% ı l<'ın ,yalnız kaldığımızı aşagıdnkı tc :lıflni ynpmı l:ırdır: ---o--- çika başvekili Pierlot ile harici-! 
~t rn imkun yoktur. Son ı - Al ;!S - Lorenı ııı Alm:ınynl:ı, Madrid, 23 (a.a.) - Alman 1 ye nazırı Spaak, arkadaşlariyie' 

Yeni Sab;ıh G:ı::ı:ctcsı Mudurliı;ıtine 

tıı;ı • nJ· ıda Türkiye yalnız kal- Nisln de füılyaya tc.l.i. radyosu. Bitlerle general Fran- mutabık olarak Belçika hükü -
tı>u~~ , }: iliıki Jngıltcrc gibi bir 

1 
2 - Tunus Fraıı .ı ılc .ttalyu ara- conun İspanyol - :F'ransız hu- metinııı merkezini Londrada tc-

~ı: "c.. kazanmıştır. Realite- sında t k m ectilcr~ı •• CC>z:ıır Fran- dudunda mülaki olacaklarını bil- sis etmiş olan maliye nazırı 
"liı:; ·· ı k saya kıılac ktır. • dimıektedir. De\let reislerine Vleschauwer ile müstemleke na-~b Un bir lakırdı soy eme · 1 1 t V J "b~- tr S f zın ('.:utte ı"Jtı"hnk "ylen11"şlerc3 1·r. 1 't~ . c lcn;e, yalnız yaşayan 3 - Fa. ın şımn r.ıQnıımrı p .. ıı)a- on tı ucn op \"C • unner r(' :ı ~ '- .ı 

~q~k1l'l Rimeli dünyamn en kuv- ya terkı. kat edecektir. Nazırlar Belçika hükfımcti 
fiil b dı Vletlc:rindcn biriyle teda- =========================== hesabına idare ışlerini görecek 
t 1

1
r ittıfak akdetmıştir, bina- • • • • ' ve İngilterenin yanı başında 

lt.lq.eyh hcrhaııgı bır taan·uza E r I 1 z 1 ç 1 n Belc;ıkanın kurtulusu için mü-, 
ıtti}ı <ı.zami bir ihtıyat tedbıri cadcleye devam edeceklerdir. 
~'"1.ruı C'Ylcmiştiı demek Jazım ~ 

lı\aı:i linttiı. bu ihtiyat hareketi k I Ş . 1·ngı·ı 1·z ve Amerı·ka 1 ~ anın da ıltif kını temin 1 e r 
ıtat Ccı~ dereceye varmıştı. Fa- 1 

'lt .. lti •'tansanın işden çekilmesi 1 tebaa' arı Japonya lı'ıl!lt Yenin, lngıltere gibi bir 

1 

1 • 
1 ,ie

11
kten icabında ıstifade et- Türk kadınları bu asil harekete k d. 1 v ne Tnılni teşkil etmez. yı tar a ıyor ar 

llaı aı~.zlığımıza gözyaşı döken 1 k d 1 ~ 
"eı~·~ıc.ıı ga2etesi 20 teşriniev- memnun iye( e iştira e iyor ar 1 -<>---
~() tıhli sayısında bunu İııgil- j · ı · A • k · 
~ı;ttır~.kımızın biı netices~ o-, ngııız - ınerı an ıt-
>.ıOak gostcriyor. Saraçoglu, Gazetemiz delaletile gönderilen hediyeler ı, tifakındaki maddeler 
~ O\ ada çok serin bir suret- ·------- ı 
~lutı~lltşılanmıs Ye İngiltere Hududlarımı1.ı beklıycn ı:>kcı- ııı-
tlıış ~t hıc bir S"'Y elde edeme- lelermc \Crılc>cek kı~lıı: hediyeler 

--0-

nc.,(c !"IUn ) , ~ıı.cı ht r .ı). ~. p .. l, gı 
zıy.ıret h:.ıkl:ınd. i~ ı hııbcr :tlaı: itııl- ı 
y<ın mahfıllcri, genn. liıı f. :ıı•t hu
k(ımctı t .. ı :ıfıncınn d .. \ et cdıldıı ınl 

ve bu .. ı~ n.tin re ı ı n.ıhı,yct•c c•la
cağını bıldun cktedulu. 

Yapıl , • ınul~ k. tu go il" ılc lk 
mC\ zulaı 1 , kl~nd. ı dıd<. b.. ı:y 

ıleri surulmC2 c el \1 y. ı .ı l • kC'ın 
ktırarıııın \ e :B.ılk. J, H'. lngılı ı ı
!uzunun ı:.:nlPi>inıı b.1l'ı1 m~\ z,ıu ol.ı

ca ı tdhm n edun cktcrlır. 

r-

e 
Denizaltı gemileri· 

nin hususiyetleri 
jYAZAN: 
j Hilnnet Ilgaz 

Bu y.ı:umı doli. muh. rnLck~ 
ıınd<' daıın. ı rnı ge en elem • ı-

muıııuııe gırm , ı u . 

idare Yeri 
Nuruoeınıuıiy~. M 1staD -Telgraf: YENi SABAH İstanbul --

TELElı"ON: %0795 

Her yerde 5 kuruş 

[ Yazan: Eski lstanbal Valisi SÜLEYMAN KANİ l 
- 5 - . 

Nihayet kabak Sadeddin beyin başında patla
dı. Yusuf lzzeddin efendi bir gün ona ~Ücendi 

Bu hali mii§ahedc edince otuz 
bir maı ta lekaddiim erlcn giln· 
lcrdc Yusuf hzeddin cfcndı İt 
tihııdcılann velia.hd Resad c: 

fendıdcn sarfı n::ızar edC'rck kem· 
dh;ını tahta çıkaracakları hak 
kında ümide bile kapılnuştJ ~ Bt 
ümid tahakkuk etmenuş ıst d" 
Yusuf efendi Sultan Reş: dır 
hastalıklı, yıpranım§ halile ~ok 
yaşa.mıyacağına hükm ile tescl· 
Ji buluyordu! 

Sultan Azizin hafasımla - fesi
nin duru:;;una bakılınca müş, · 
hede olunan - bir suıteşckkül 
v:ır idi. "Aziziy<',, 1 esinin kafa
sının arkasındaki <.'ıkıntıyı ört· 
mek için icad t.dıldiğ. söylt>nir. 
Ynsuf )7..zeddin efendinin de 
vechinde tenazur yolılu. 

Velinhd baznn uzun kahka
halarla gül(•r, .~onra bırdenbıre 
keserek öniine bakar, dal: rdl. 

Sultan Aziz bendeganını dd
verdi. Bu u~luuını do. bunlaı ı 
yumrukladığı tok olurdu. 

usııf 17.7k.ddin Ef4:ntlinin 
gf'IJC'liği 

Yusuf İu.eddin efencli daire
s.iııdP fiıkı bir miir. kabe altın
cla bulundunıluı du. Bentlrgan 
ve memuı hır lıaremin Jrnfc, le
rlııe doğru nazar uzatmakt. 
bile ır.emnu idiler. Baş: ğa Hı 
Fffhad buna p€k itina cderdı. 
Bu y. ; {!'n muha1•f hareket e
denler dendinin sarayından u~ 
zalt1aşt.ırı!ırdı. 31 mart hiıdi e
sinden sonrn Yusuf lzzrodin C'· 

fondı kc-ndi menfa.Jtıni İttihnd
<;ıların l utırlannı tatyıbdc \'<' 
kcndisını ac' t s. mımi bir ıtu
hn.t ı gostenr.ekte bilmişti. 

Yıldı S<ıra~ı aı a.nuığı ı:nr c. a 
Yusuf İY.;.eddin \;fondinin Ab
dUJhamıd taınfmdrm alınını~ <r 
lan nı&.'lnlnı ı ela hır boh<'. İl inde 
bulunmustı;. 

Hunlar , re nda 
Scr.l 2 

a 
ş e 

Türk -
inkişafı 

Fin ticaretinin 
temin edilecek 

Turkıyte - 11-"inkındı) .ı Li. • ret tın - ' 
ı.ı ın..., ınııı inkı .• i ıtır hukihl cü
mizlc tcın.ıstlı bulunm.;k uzerc bır 

Fin tic. t:t heyl•tı dun abahkı Kon

\ nn ıyonellc Yun. n stand;ın şclınıni
:ze ı;elm t . Fınlnnd•l ·I hUUımcu 

hariciye rrz:ı.rctı uc:ırct isleri mu - , 

Fena fikir değil"! 
İzdihamı önlemek Üzere tramvaylarda 
sıraların kaldınlması gibi keşiflerle oiz 

her noksanımızın önünü alabilirizL. 

:ı) 

• 
1 

lzdılııııı a •nfıl\i oımak ılı.ere s; ralar kalkarsa hıılkın 
ı:efoı leı inde ı.aten cıddf bir lnki~f;ı merdıvenlcrlc bır tnrafdıın girip obur 

doğı u gidiyoruı.I ••• 
~~ll~r uı '.l'<?J{'lu Moskova~:ı S?v
~% Eırlıgınin dav('ti uzerıne 
"l~t tılduğu kın orada serin 
~?~~11tnnsına muntıkan imkan 
ıt ll'ıtı~ liakiku tlc de dostane 

lQjtni ı"ıneıe gürmüş ve pek sa
;1aı- te 

1~1 surette 1stanbula ka
ltu,.; -~ 1 edilmiştir. Sovyetler

~l'Uik ~ıklı bir ittifak akdede
ıİ·· aka.t bu dn bugün bi

'18( Yin CaJıitJ l' AJ,QJ.N 
~Sonu 3 11nc11 uyf~da) 

ıı:ın P. ı t nın gırtşıni oldut:u tc cb
bus yurdun her t.ıınfmdn b .y.ık uir 
alfık.ı ılt k:ır ılcınmı tıı. Mlınll'l,ctin 

her ko ~ ııden bu , ıl !ı. ı ı kete ışU-
rak etmek İ$tiyeıı bir ~·ok nıur:ı

caatıar gazetemize ele ynpılınaktadır. 
Hcdıyt Jcrini haz.ırla;ı. ıp göndeı en \ c 
nld oldugu makama verilmesi· için 
gnı.Mcmizin dclülctiııi ııcıı eden hıı
yu· sever bir bayaıııı11ınn mt·ktu
bwıu bugunkıı nıısh.ınuzda d('rccdı-

G:ızt tdo'<k :ı kt k ımi'T.c• kı. he
diye i topl:ın:ıc.ıt; ı • kudı.m. H. len 
M:ııı.r:ıst:ı buluııclaıı,unıcl.m \ e bu he
diyeleı ın h:ını,:i m.ıı, ... n.ı teslim rciilc
ccgmi •le tıılnıedig ındt n r-> ( ,le 
Yenf Sabah r:< zctcsı ?llmhırhigu mı
muıa on i:t1 cıft yun 1,orab göııdcı -
dinı. Li'ıtien ın:.ıl;, Jlı .ııclıne 1csli ınt I 
tnv:ır utunu,u ric::ı C'dt•r S.'lJ"'l rımı

1 sun::ırun. 

Tokyo, 23 (a.a.) - İngıliz bü
yük ekisi, Japony:ıda ikamet et
mekte olan 1ngı'lz1ere en kısa ı 
mtiddet zarfında memleketi 
tl•rketmelerini t::ıvsı) e ctmıştfr. 

Diğ(•r taraftan hah r nlındı
ılığına göre Aıııerikan bandıı a
lı bir vapur yakında Japonyaya 
gelerek Amerikan teb::ıasını tah

dnr gn•ır.iıgıını 
gumı, h. ıtkt ı 
elden gelı 'C . 

J u tıınde T rtım'lı .ıy ırlaresmın g<12etecık o 
'lıerrlıı.:ı ızahnt ıst.anlııılrl:ı .n
s; n n .. kl ııın ne kml;:ır N•ğnl~ 

dıgını gosterrnışU 156 araba ilı.: gıın-

tarafdan çıkması doğru olur •.• 

ı.adar kıılırıııı ç lm ı ol:ın bir ist:ın~ 
bullu dıilı , br,leılıye) e bır mehtup 
)aı.arnk bır teklııcle bulunmuştur: 

Tr:ınn. y • r .. bal .. • mdakı oturma Y<'t 
lermı y:ını ;ı, ).ın k.ıldırmnlı. Bu sıro 
l.ır bircok .. d, n ııı • y. kt.a sefer <'t
mcsm<' mfıı i olanı:ıdıı;ı htıldc fok. 1 
bı çok kım lcrın tr. nı'lıayn bıı n <'

dnl! munı ol.Jyor. Boylecc her n • b:ı 
hıç c.lmn • •· ·be yiı mi k. ı f, ıla 

Mo:ınyast:ı Nihad Sırcı ql 

yoruz: 1 ~Cmıo Sırcl 1 
'\ 

liye edecektir. 
Amerika - İngiliz iı; birliw 
Nevyork, 23 (a.a.) - Tn~: ll 

.{8onu 3 uncl.i sa)'fada} ""'-=lıaılm*...,_ı ___ .,.. _____ ,, 

clc> 250 b kışı t:ı,ınıyormuş Hnll uki 
u~ sene eHel bu mıkdnr 175 bın ki' 
dı:-n ıb . .ı rtınış Tr:ı11lvny ldnresı Jzdı

han.ı onlıyC'llleml'ktc ne kadar mn
zur oldugunu ı•b:ıt etti. Fnk:ıt ç:ıre 

bul:ım:ıdıı;ını dn anlattı. H.ılbulti 

trronv:ıy yokulugunun kim bilir n<' (~u 2 ınci aayfada) 

• 



( DENIZOIUK BAHiSLERI ) 

Şap denizi 
harbinde 

ltatyan resmi teb1i
Oi bermutad bir ln
gitiz kruvazörünün 
h11sara uğraltf<hğı 

dan bahsediyor. 

uhakkek olan • bfrş J 
varsa o da bir ltalyan 
muhribinin batırılmış 

olduOudur. 

ımh6rley f;!Dtfında.n 

YAZAN: 
A. CEMALEDDIN 

SARAÇOGLU 
İtalyan kruvazörlcriıı.in İn- _ _ 

gılız kruvazörlerine karşı yap- ~-'""""-~_ ...,,,.....,.,;;_~~.....,.,......,......,..;;,,;;;;!!:i_':i!'_ 

tıkları harbde İtalyanlar bır l ğu ye~i .bir deniz çarpışnıasl&- j 
gemi kaybettikten sonra ltal- da yemden tekrar edilm~kte ve, 
yan bahriye nezareti her neden- bu sefer de. tlalyıın ba1ınye m~-

'SC İngiliz kruvazorlenne diş bi- . kamları (Sıdn:Y! ~uufuıdan bır 
lcmegc başladı: Denızlcnu her İngıliz krU1:arorunun ~ agır. h~
hangi bir kösesinde lngıtizlerle sara uğratılnuş olduı,'Wlu ılen· 
çarpı a1ar ltaıyanlo.r muUaka ye sürmektedirler. 1 
bir İngiliz kruvazorwıü babr- Kızıldenime cereyan eden 
dıklnrını iddia ediyorlar. Bır son çarpışmayı da bcrmutad 

• müddet evvel Malta sularında her iki taraf başku ba.Şka tasvir 
cereyan eden bır haırbde kendi- edıyor. İtalyanlara göre kuv
Ieıinin üç muhrip kaybettıkle- ver.fi bir surette himaye altma 
rıni itiraf cdcrlerltcn (Neptune) alınmış bir 1ngıhz gemi knfi
sınıfı bır 1ngilız kruvazorünü 1 !esine İtalyan destroyerleri 
b:ıtırdıklannı iddıa etm.ışlerdı. cur'etkarane bir hiicumdn bu-
lngiliz resmi tcblığı neşredil - lunnwşlar, kafileye refakat c
dıkt.('u soorn esassızlığı meyda- den !ngıliz ha.rb gemılen11i ve 
na cıkan bu kuru iddıa evveUri bu meyanda (Sidney) sımfuı -
g cc füzıldenizin ahne oldu- aan hır İngiliz kruvaztirunü a-

eli Ş zade Y f izzeddin 
(}!dürüldü mü,? 
intihar mı etti• 

bir lngiliz reri 

gır surette yarolamışl r, lu adi
leri de bir destroyer kaybet -
mişlcr. 

(Françesko Nullo) isminde.ki 
büyilk bır İtalyan destroyeri
nin ziyaım müevvelen itiraf ede
bilmek için cıcilı bicili bir hayli 
tafsiliitla peçelenmiş olan İtal
yan resmi t.ebliğinin muhtevası 
kısaca budur. 

Halbuki vak'ayı bir kere de 
İngilizlerin ağzından dinleyecek 
olursak işin malıryeti taınami
le değişmektedir. Kafile mesele
sine hücum meselesi doğru -
dur. I.Jikin bu kafileye :refa-
kat eden haı'b gemileri İtalyan 
resmi tebliğmin iddia ettiği gi
bi. (Sidney) suııfı kruvazörler 
değil, hilcum eden İtalyan ge
mileri sınıfından mubribler ol
mnb ki İngiliz muhriblerini gö
ıilr gcirmcz kaçnııy.a baş'lıyan İ
talyan destroyerlerini kovala -
yan ve hattii kara batarynlnrı
rnn himayesi altına girdikten 
sonra bile harbe devam eden ge
miler bunlar olmuştur. 

Hatta üç toptan mürekkeb 
bir knra bataı·yasiyle harbeden 
gene (Kimbcrlcy) isimli lngi
lız muhribi olmuştur. Şayet İ
talyan tebYğinin iddia ettiği gi
bi kafileye .refakat eden lngi
liz harb gemileri (Sidney) sınüı 
kruvazörler olmuş olsaydı hiç 
olmazsa kara bataryalan ile 
harbi kendileri kabul ederler, 
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Kafile reisi Dobrucadan 
nasal çıkllklarım 

anlallyor 

hakkında OUn top1anan komisyon ınI rö~tcriıı endustriye yopmıS 014 

-0-

--<>
Yeşilköyde oturan bir kaıiimiz

den aşogıdnki ınekltıbu a(dılt: 

Karilerinize karşı gosterdı •ınız 
Evvelki gün Rwuanyado.n alılluıdon cesaret al:u ak bu derdı-

gelerek Kavaklarda bir gece ının dercini rica edıyoruın. Ye-
bekleyen Ruma.nyah Türk mu- :;ılkoyunde oturuyorum. P zar gu-
hacirlcr dün limanım17.a gel - nü sinemaya gitmek ıçin aılemle 
mislerdir. 980 kişıdcn mürek - beı ber 1btaııbul:ı ıindık .. e bır ı-
keb olan bu kafıle hususi bır 

ncıMya gittik. Gışelcr hanı h nl 
vapurla gelmişlerdfr. Muhacir- bilet kesiyorlardı. Bız de itişe lta-
lerin hepsi Bulgaristanuun ı.ş- kışa 60 kuruş muk bilınde ıki bı-
gali altına geçen Rumany nın \et ala.rak balkona tıktık. tçeı ısı 
Dobrucalı sakinlerindendir. Kn- tıklım Wdun olup oturacak htıttiı 
filenin reisi Hasan Tomnıllah ayakta duracak bir yer yoktu. Aı
bir muhnırıririmize şunları soy- lem bir köşede bir ı;:ıud:ılye ynnın-
lemiştir. da durdu. Bir kaç dakık<ı eçıne-
"- Bulgar makumlan Dob· mi§ idi ki arkamızdan ıddetlı bı.r 

rucayı işgal etmeden evvel bize 
iki saatlik bir mühlet verdHet• . hucuma ugradık. Refıkun bu ız-

dtbam arasında iki sıınfüılyc .. r:ı -Bu mıntakada bulunan 'l'ürlder-
sında sıkışıp l~aldı. Benim de sır-

dan 2400 kişi buradan kaçmnğa. b.Dla bindiler. Tnb·i bu hal lmr -
karar verdik ve 20 milyou Ley şısında ba ırmaga b dık. Refi-
kadar bir para ile Bükreşe gel- ız mın üstundekı yun ceket ve 
dik. Bükreşte bu paranın ancak eteklikten b:ı$ka iç çanınşırlan bıle 
10 milyon Leyini bize vct'tlıler. 
Mütebaki kısmı Rumen mer- yırtıldı ve olüyoruz dı7c !eryad 
kez bankasına yatırıldı. Bilaha.- etığımiz halde film bir dakıka du-

rup etrafı aydmlatnıı)ordı.ı. tnı -ra bize vereceklerdir. Bu po.m 
Türk parasına tahvil ooıldığt d::ıdımızn bir polis geldi. Ona d 
takdirde. üç kişiye 20 lira duş- lıakarl'l \ e tecavuı: ettiler. V z.ıyet 
mektedir. Bizden başka koyu _ L>u kadar feci oldugu h lde ınçm 
mtizde 960 kiıii vnniır. Onları idaresi htıliı cayır cııyır bı].et k -

d ıl · dek. l"' CŞV"'ya ı mekk idi. Bu badırcden gliç ildi a e enn 1 #Qrayı • • n 

tahvil edip geleccklcı-dir. Ru-1 ıle kurtulduk. Bu sinemalar kon -
men hükumeti bize her lıwıusda trol edilmiyor ınu? Ve bu vaziyet
kolayhk göstermiştir. ı lerin önüne ;ccmck mumkuıı dc-

Vapur yaptaını Mehnıed 
1 

gıt mi acab:ı: . . 
Handat da Köst.encede gıda 

1 

Yeşılköy hta;yon caddesı 
mnddcleıi sıkmtısı oldu{;'UUU ve 22 numarada llluri Mer;; 
bilhassa y:ığ ve şekerin gayet • 
kıt oldu,b'llllU söylemiştir. Murakabe komısyonu 

HARB 
VAZİYETİ 

başkontrolörlüğü 

bir k~ "8r Veremedi duğu hizıneUerdcu bnh.cıeı.lect..>gız. 

İstanbul Havagnzi Şirketleri 
belediyeye müracaat ederek 1s
v1çre frangının ve m den kömü
rü fiyntlannın yükselmesi iizc
nne Ha vagazi fiyatlarına zam 
yapılmasını teklif etmişti. Bu 
teklü dun beledıyede teşkil olu
n n hususi bır konıısyonda ted
kik edılmiştir. 

l{omisyon havagnzi sirketleri
niu fıyatta zam hususunda ile
n sürdüğtl teklifin esbabı mu
cıbcsinı gayri vnzi.h ve gayri 
kfıfi gorerek şirketler müdü
nyetine bazı sualler sormus -
tur. Bu suallere şirketler ce
vab verdıkten sonra komısyon 
tekrar toplannrak vaziyeti te<l· 
kik cdecekt.ır. Mu.amafih beledi
yenin noktaı nazarı havagnzi fi
yatlarına zam içın mµ.kul se -
bebler bulunmadıgt merkezin
dedir. 

---wnc-•--

Liman reisleri 
.arasında nakiller 

Münakalat Vekaletine bağlı 
olan bazı müesseselerde aşağıda
ki nakıl ve tayınler yapılmıştır: 
Mudanya liman rc;isi C.cvdetl 
Bn.ndııma liman reislığine, Ban
dırnıa liman rcısi Tevfik Mer
sin kontrolbrluğune, Tekirdağ 
liman reısi Kemal Marmaıise, 
Marmaris liman reisi Sabn Te-ı 
kirdağ liman reislığuıe nakil ve 
tayııı edtlmişlerdır. 

--»llC--

Pan1uk ipliği fabri
kalarından beyan

name alınacak 

Giırbde ılınl ro~~lerdekı tera!C~ 
kiyi korukiıyeu aııa k u C't ccnııye 

ve halkdan gordugu hırn ıyedır Ce· 
ınıyetıu, halkın ceCaht hu.su .. un tcv· 
cih cdılebıJecek olnıı nıt',. ... Jekr ıre

suıdıı. halledilerıuyecek m<' C' yok 
gıbıdir, clvcrır l:ı bunun t muu ıçın 
icab cdcu malı. y rdıuıl.ır'Cl buluııul
sun. Bu y;ırduul rın nelıre 1 b ldU:14 

mu:. ve gordugumu~ koofo va ıt.al rı

dır. d 
Grek matcınatikçı.lecuıdçn oı<l 

bir un dersını vcnrkf>tı ) ıııl rdl'II 
l>ırı C&)U eomctı 1 :ıvoı;..ınd ın lı •ıı ne 
kazüıuı un.,. .. dı.vc .. oruıı cı Okıld ;!!.'-" 

siı\C lııt b •ıı cbu d mı.ı kt b ltıl" 
\er, çunku her ogıendığı sey kn para 
kaznrıııı k ı:>tıyor» l•~nı" Ot>ylc u
allere buguıı d+• le~uduf f"dılıı a~ 
de bunlara pcşıııen cev.ıbıırıızt \ere• 
lim. 

Elektıık m.ıkınelenle t...nvıı <ıt ıs· 

temlermd<' yırmı he ı;.:u;ıd .. ııbe Y • 
pılmakt olan kı kltı v• tdw.ınııl 
yuzunden elektrik u reUerı ok du -
mü)'tür. Y lrıız Arnl'l iko b rle ılı'. 
cumlu ıy •tuıde bu yüzd"'n y:ıpıJJlfl 
senelık t.ıs rnıf ıkı mıl} do n bl.l-
luyor. Unu roşer leım etı 1 ti 

b(ıyle nı>allen .t...--t~oıı, iw:.y \C 

maden enduslnlcııuıd bul hılırn: 
Hnrb yuzuııd.-u m ıılann hı1 l 1 

p:ırji dı>ktukl •rıııı v bı d 11.nıırı 
mesuı otduı:;unu ~oylıyrn1ere b n de 
diyebılır nı k1 rAıl'\l"rık har >Cl('IJ 
ı;ılrolı 22 ne oldu Bu nıuddet ı:or
fıııda lmı roşer,, yuz.uo:ıden v.lln!S 
eleklr fatunıbrmd mdınletı 

mıkd r 4.f nıılvııı ol r tut.:ır. ti 1-
bukı Aınenkaıun ılwı barbd" sarl 
ettıı.:ı p:ıı ı hu lwdi!r tutmaz• 

Bwı:ı muı<ahıl b ıııa hyebılırler Jd. 
Neden tını v;ılrıız Yı ı~teı içıı kul• 

lmımıyoruz d:ı koz.anrınuzı fena ı:.lf."(' 
için a rdı) o ruz.• 

(Elaf t raf• 1 inci ilyfada) 

kümeti tarafmdıın babasının 
sağlıi;;'lllda ef endıye venlmiş 
(Aııonsiyad) nişam da vardı. 

!erdi. Veliahd Lütfi Beye: ı destroyerler gibi muhafazasız • • • • 
ve borda.tanndıı ıncecik saç ıev- Denızaltı gemılerın1n 

lstnnbul Fiyat Murakabe komı yo
nu ha~ kontrolbrluğüne Mecd A ca -
ya tayin edilmiştir. Mumaile>h bu
gunden itibaren yeni \ ı:ı:ı:ıCcsine baş
lıyncak ve bugünkü komisyon top
lnntıswda hazır bulunacaktır. V:c'kiı

letin mür:ıkabe teşkilatında çalışa -
eak olan kontrolöderi de bu hafta 
içinde yeni \0 nzifelerine başbyacak
lardır. 

Pamuk ipliği kullanan fabri
kalarınuzın önümi.ızdeki sene 
ihtiynçlannı ve ellerindeki stok
lan tcsbit etmek üzere Mıntka 
iktısad müdürlüğü yeni bir ka
rar vemıiştir. Bu karara göre 
İstanbul vilayeti hududla11 da
hilinde pamuk ipliğı kullanan 
bilcümle fabrika ve .imalathn
neler muamele vergisi, ham 
madde def teri luı.yduıa göre Vt; 

bu vergiye tabi olnuyanlar da 
tutmuş oldukları diğer kayıtla
ra nazaran 1940 senesi altı nyı 
zarfında pamuk iplıklerinin ne
vi, mıktarı \'e numaralarım ay
rı ayrı gösteren bir bcynnmı me 
tanzim ederek 4 ikiııcito."jrin 940 
pazar günü saat 12 ye kadar 
mmtaka iktısad ınüdürlüğtine 
vereceklerdir. 

Bu uJluı cev .. bını 1lımden dt'ğil 
her i'1 Jndarı ıs!R.melı Ben hu y ıı.ı
ya P ı teur'urı ı;u soı:Jc-rıle ıııhayet 
verece!'ım' - tltrn. ııııll ti nrı J:>
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det \ e ı efnhının ruhu Vl' buluıı 

tcn:ıkkıleı ın c;.ırılı ıuemlı •ıdır.• 

1 

(Bu nişanların bir çok ta.şiarı 
eleği irilerek yerlerine adi ' 
taşlar konulmuş oldugu görül
du~ünden sonra bu adı1er çı-1 
kartılıp kıymetli taşlar geçir
tilmiştir.) 

Mahmud Şevket paşa hu nı
şanları Yusuf hzeddın efendi
ye kendisi gctiı-dı: 

-Bu hizmetime mukabil bir 
mükafat isterim, dedı. 

Yusuf lzzedin : 
- Ne isterseniz soyleyiniz ... 
- Tophanenin a.ltmd ki 46 

dükkanın üstü askere aid bir 
dairedir. Bu dük 1c:.nıtınn te
mcssük ıle zatı necabctpenaiule-

1 ı ine aid bulundu<{unu tahkık 
ettım. Bunları c"hcti askenyeye 
tcberrü bu vur m nı7J ırica ede
rim. Bunları ihf>an bU\'Urursanız 
ciheti Mkcriyeye l ır - lütfetmiş 
olaca.ki:>lnız. 

Veliahd razı oldu. D fleriha· 
kanı ferağ memuru d:urcye ccl
bedilerek dükkanlar r 
heti askeriyeye ferağ cdıldı. 
fakat veliahcl kendisine ayda 
200 lira irad getiren bu nkarla
rı elden çıkardığına nadun ol
duğunu sonralan kaç defalar 
tekrar eylemi!l, bu hareketine 
esefler etmiştir! 

İngiltere kralı yedinci Ed-
vardın vefatında yapılacak me
ı asirnde hazır bulunmak üzere 
Yusuf 1zzedclin efendi refaka
tinde hariciye nazın Rifat p -
şa olduğu halde Londraya git
ti. (1910). Vclınhdin Avrupaya 
ılk seyahati idi bu. Yusuf h
zeddin efendi, seryaveri Husnü 
ve vaveri Receb paşa zade Ek
ren; beylerden başka ikinci ka
dmından bacanağı I•,enerler 
müdürü Sadeddin beyi ve Fu
ad bey ile kardeşi Mehmed Ali 
beyi de yanına almıştı. 

Hünkar sery:.ıvcri Hurşid pa
şa ile baş mabeyinci LU.tfi Si
mavi bey padişah tarafından 
veliahdi teş}'ie memur edilmiş-

r 

' Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

TUrtdye Ecnııb1 

SENELiK 1400 Kl"f. 2700 Krt. 

1 AVLU< 760 • 1450 • 
8 AVLU< 400 • aoo ...... 
1 AYLIK 160 • 800 • 

24 llktcfnn 1940 Perıembe 
22 Ramazan 1369 

11 Blrlncitetrin 135$ 
Giin 298 Ay 10: yıl 040 • Hı:ı:ır 17! 

Gunet OQıe ikindi 
1.05 6.41 9.38 Ezani 
B.22 11.58 14.55 Vautf 

Akprn Yet11 lmuk 
12.00 1.81 u.ıs Ezani 
1'1.16 18.49 4.4% Vasati 

- Ubudıyotkarane hissiyat 
ve tazimatımı hakipayi şahane
ye arzediniz. Hcı· nerede olsam 
onıriı afiyeti şahane duasına 
muvazıb olacağımı ila\'c ediniz! 
dıyerck samimiyeti pek şübheli 
bir s:ıı ay ııC?.nkcti göstereli. 
Osmanlı \'Cliahdi ata bınmek

ten ürkerdi. Londrada yapılan 
törend bu sebcble bundan im
tın etmişti! 

P riste Muris otelinde banyo 
sularını taşırtmıştı ! . 

Fuad bey, Yusuf İzreddın e
fondmin Avnıpada bir eski za
man Q.::;manb şehzadesi gibi 
debdebeli, yaver ekrcm bey ise 
bir Avruua prensi gibi sade gez
mesini irtıyorlardı. 

Velıaw:I da ıkisı arD.SUıd::ı. na
sıl davrnnacaı:'UU bilemez bir 
halde ka,ıyordu!~ 
Nıhayct k bak Sadeddin 

beyin OO"ındn patladı. Yusuf 
İzzeddin ,..fendi bir gün ona gü
ccndL Saı:iedt!ın bey de veliah
dın yanından Jı_yrıldı. 

lc;t"!.nbula dôuülürken Pe. te
de b.t,.şchbf>ndcı Muhtar beyın 
tertibiyle (Margaret) adasında 
- burada Gcsuplere benzer bir 
maden suyu vardır - veluıhd şe
refıne mükellef bir ziyafet ve-1 
rildı. 

Yusuf İ7.zeddin efendi p:ıdi
sahı ziyaret için lstanbala gel
miş olan Sırbıstan ve Bulgaris
tan kralllarınıı padişah namı
na ziya.retlerini iade etti; ıki pa
yıta.htta. merasimi mahsusa ıle 
kabul olunarak şcrefınc ziya
fetler \'erildi: geçid resimleri ya
pıldı. 

1sta.nbula muvasalatında bü
tün sehzadeler, \•ilkeli ve rical 
tarafından Sirkeci garında is
tikbal olundu; başında bir ban
do muzika olan bir bölük asl~eı 
selfi.ın resmim ifa etti. 

Kendısini padişah namına is
tikbale memur olan baş mabe
yinci Lütfi Simo.vi bey yanır.
da olduğu halde bir mu6 ile ...,a
raya gitti. 

Padiş:ıhn seyahat.i. hakkında 
malum t verdi. 

Seyahat esnasında· vcliahdin 
maiyeti arasında. tefevvuk iddi
::ısiylc kavgaya benzer çiı kin 
haller cereyan etmişti. 

Hukfunet böyle şeylerin te
kerrürü iyi netice vermiveceğini 
nazarı dıkknte alarak veliahd 
daırcsinin idaresini Selanik zi
rnat müdürü Nesib beyin kifa
yetli eline vermeği münasib 
gördü. 

Bu sureUe bu daired işlere 
sekiz, on Wsi karışmıyacak. mu- ı 
anıelilt bir elden idare eclilecck
ti. 

Nesib bey teşrifatçı olunca 
veliahd kendisine: 

- Senin matfimatın olma.dan 
buraya kimse girmh . Böy-
le şeylere gmünü d cncak-
SIJJ!. 

halardan başkn bir muhafaza h · l • · 
kalkanı buhınmıyan zayıf tek- ususıyet en 
neleri kara bataryalarının ateşi- (Baı tarafı 1 inci sayfad 
ne maruz bulundurmazlardı. --:»ıı&--

İngilizler İtalyan destroyer
lerinin hücwnlaruıdan kafileyi 
terkib eden gemilerin hiç bir su
rette müt.eesair olmadıklannı 
da aynca tasrih etmektedir ki 
bu da İtalyan tebliğinin kafile 
gemilerine bir çok zarar veril
miş olduğu yolundaki iddiasını 
su~:a düşürmektedir. 

İngilizler şimdiye kadar de
niz barblcrinde duçar oldukları 
zayiatı nsla gizlemediler. Alman 
denizaltısı (Skapa ~'1Jow) lima
nına girmeğe muvaffak olarak 
lngilizleriıi (Royal Oak) snffı 
harb zırhlısını torpillemişti. İn
giltere anıimllık dairesi bu 

kaybı hiç salcla.maya lüzum 
görmeden itiraf ettiler. 

1914 - 1918 Cıhan Harbinde 
de böyle olmuştu. M~bur Ska
jerak deniz cengindeki lngiliz 
zayiatı bütün tafsilatiylc itiraf 
edilmişti. 

Halbuki Almanlar bu harb
deki zayiatlarını yavaş yavaş 
itiraf etmişler ve o zamanlar 
bu geveleye geveleye itiraflar 
serisi dünya efldin umumiye
sinde çok fena tesirler uyandır
mıştı. 

Şap denizinde zıyaa uğrayan 
(Frnnçcsko Nullo) İtalyan 
muhnöi (1058) tonilito maı 
mahrecinde ı;e saatte l37} mil 

nuna kadar yuric:e bu koca tekne 
tchlıke tcvlid edecek kadar dıkılır. 
Bir de Ada vapurlaunı duşunelım. 
Köprüye yanaşırken yolcu! r LSkelc 
tarafına yı.gılır. G<'tni bu o el L .ı

lcrm işini kolayla~ınnak tçuı bır 

tarafn hafifce yatmakl iktifa eder. 
Büyuk dalgalar, tırtıffil, 11ıs dcniiı.a 

ilstüne m:ılısus tabıat .tıadısclendır. 

Böyle Jırtınalı bır lıavnda dcnızaltı 

genueileri ziyafet tcrlib etmekten, ye
mek sen.islerinin bozul:ıC41ğından hıç 
endise etmezler. Dalıp suyun :ıltın;ı 

in<'rlcr. Derinlik musaid ise d nızın 

dibıne otururlar. Yukarıda yıldırım
l:ır, bulutlar, dalgalar, biribirle boğu
şurken bw1lar rahat rahat tşlerıne 

bakarlar. Bezile ve şatraııt parltleri 
tertib ederler. 

On metre deniz suyu bir santuı~etıe 
karaya bir kilo tazyık yapar. Orta 1 
b'Jyüklükte bir denizaltı gcmısıııın 

Francala fiyatlari 
yükseltildi 

İstanbul belediyesi 1ktısad 
müdürlüğü, fırıncılar tarafın -
dan, francela fiyatlarının yük
seltilmesi hakkında ileri sürü
len sebebleri makul bularak fran 
cclii. fiyatiarının 17.5 kuruşa ib· 
lağını kabul etmiştir. tkt.ısad 
müdürlüğünün bu hususdnki ta
lebi belediye daimi encümeni ta
rafından da kabul olwımuetur. 
Hu itibarla franceıa fiyatları 
bugünden itibaren 17.5 kw·uşa 
çıkarılmıştır. 

Et ihtik~rı mı 
Et meselesi hakkında bele

diyenin hususi bir hey~te yap· 
tırclığı tedkikat devam etmek
tedir. Heyet et fiyatlannda bir 

~~ 

yükseliş olduğunu tesbit etmiş
tir. Bu yükseliş sebebleıi araş
tınlmaktadır. Fiyatların ihti
kar neticesi olar::ık yükseltildiği 
tesbit olunduğu takdirde bele
diye fiyat mürakabe komisyo -
nu vasıtasiyle ete azami satış 
fiyatı tesbit edecektir. 

on metre umkdoı uzeriııde toplan n ============================ 
tazyık tamam ~ yu:ı: milyon kılo- RA N o VU"' c U"' El E N ,. dur. Bu mikdar yirmi metrede ll<ı 1 ,----.... 
misline, cllı metrede beş mi. lıııe Çı- r~----- 1 
kar. Uç santim ktılınlığınd:ı çelıkdeu 
yapılmış olan iç tekne bu lazyıke 

namütenahi tahanımlll edemez. llııl-
buki denizler pek deriı)dtr. M.ırııı.ı
racl;ıki Yalovnnın oıı kilometre açı
ğında derinlik blıı metreyı lıulur. Ka
radeni-.ı: sahilleriıniwe dort bıne yak-
laşır. Pasifikde on bin mclrcyı ge
çen çukurlar kcşfecıılnıiştir. Ası ı de
nizaltı gemıleri ancak yuz yirrnı m"l
rcyc kadar dalabilırler. Bır t: ıza ve
ya dıkkalsizliklc l>u dcruıhk ikı m -
llne çıktı nn ur.ık bir çatırtı ıtılır. 

Artık bu denizaltı gemisi ır;uıd kı 

butiin h:ıyat ile birlıkte bır ııd 

rnah\ olmuş \ c elden du uı ulcn 1. •
vanoz gıoı dağılmıştır. 

Mahkemeden çıkınca; şahidlik 
eden polise fena · halde çattı. 

Taksimde ı Uc.u- b•r C\ de 
yi•mi >aşından kuçül: l:~ i· art 
fuhşa teşvik elıneklc suçlu \ e T k
sımde Silivrili rande\ cU 
maruf Eleni; dun ık n<:l lıve ce-
zada muh keme edıldi. 

Bleni ilk SQrcrusundn "erü1 .r -
dede olduğu gibi bu dcfıı d , her 
~Yı lnl:ar cdıyor: 

- Bnna iftira ctl.iyorlar. Bcnım 
evını barkım ayndır. Rcrıiın btr 
ll('ydcn haberciklerinı yukl:.ır. 

Mdck, B ıkiye, Va"iliki ile Oç de 
cı kf"k bu.duk. öylece k..ımkolıı gö
tuı duk, Z ıptı yaptık. Sonradan 
Efonıy rle c'l rd ter. 
mı 

bcndr ımı 7• K Pl.> ı l ı ıl çmışlar. 
P"li.cı dcı h c ~b erdi: 
- K p ı n alt c u rN.clerirıl 

SABAHTAN SABAHA 

Fena fikir değil t 
(Ba~ ıt.ıraf t n:ı sıyfadııl 

alacak· yo'd bt>klıyenlec-, trıınıv fJ 

bincmiyeı ler k lmıy • k tr ı 1-
d;ı .i!er de r..ıh t cd t r. t 
Dahıy ı ıc- blr {lktc degıl nıı l{er• 

kes n aklına gelebıl k ~ı n u'.l tıı. r, 
Kr tor Koi mbun yum rtn gı!Jı 0

4 

laC'nk ki buguııe k d ... film .. wr -
:Cmd.m iz.h:ır oluo .. m'.lmı tı. H tt' 
tramvay ıdl\resı hıle b nu dl• l.tıl<! -
mcdı. F.knn belcdtYC<'e mul •yım go• 
ründugı. ıw, hatta tr m y id re~w 
ııin tetkikle~ •> 1-ııdıgını duyu)'"' 
ruz. Bclkı ıd:ırc i~ny hınNtlıtfl~ 
clol:ın m(ı Lcı iııın nasıl inip ~ı· 3• 

gım dusı.mcccktıı · Bır seyy:ır .ner: 
dh·cnıe .. Bu i ı yn v tmJn ya bRetC' 
pck5ta görcbılir. Maşb.-nyı pencere-' 
lerden alıp pen~rclcrd n Ç"tkar l> lıC 
ve biz buna mum '.iıl l,"liflerle d 1' 
bir çok noks:ınl .. nmı,.1 cmlıy lı ~ 

Şaka bertaraf Bf'ledı.yeyC" ılJ" 
yim t::oı ulen bu fıkrın t tb i.ındO 
fenni bir n.,hzu Y -

sür'ati seyri haiz büyük bir dcst
roycrdi. Vakıa hücumuna uğ
radığı İngiliz. muhribi (Kim-

1 berley) (1690) tonitato mai 
mahrecinde, daha yeni ve lta.I
ya.n mulıribmjn, tasıdığı dört 
tane (12) santimetrelik topa 
mukabil, a.}ni çaptan altı tane 
top taşıyan bir gemi ise de sür
a( bakımından İtalyan muhri
bi rakibine bir mil faik idi. 

Denıuıltı gemilermde ruyet yok
tur. Çl;nki.ı su kalııılaştıkç,ı şcff ıfı
yetini kaybeder. Otuz bl'Ş m<'tı ~e 

daımi ş;:ıf k ve elli metrede f:ısılu tz, 
gece b şl l. Bu sebehlc deıımıltı ~e
milen y::ılnız hc"S<ıbl:ı, F..koıııetrclC'r 

Dıye çırpmıyordu. F.ıı. t tl,nlc -
nen ş hıdleı· 'c Tal im me kczı po
lıslerinln ifadeleri hakik. t, oldu~u 
{!ıbi go.,teı iyordu. HC'le ao;ıl b ı kını 

yupaı \"e zaptı tutan Mcsıh dın -
dakl 1>olis memurunun fade i her 

indıı ı eııı1: klpı kolJy açılır, diye 

1 
ıç nye C',k ldın.. Onlar da öyle 
y<ıµtılar. 1kı k .. ıwt bırden açıldı. !!-""-----------~-! 

Zaten böyle olmasa da bir 
d~niz cenginde galibiyet kadar 
mağlubiyeti de hesaba katmak 
iktıza. eder. Ancak aklın alma
dığı bir nokta varsa o da her 
deniz çarpışmasında bir ltal -
yan gemisinin ziyaını itiraf e
derken İtalyan resmt tebliğle
rinin düşmana behemehal bir 
kruvazör kaybettirmek husu
sundaki ısrar ve inadıdır. 

Müstakbel bir deniz harbinde 
İtalyan cüzütamlart sahiden bir 
İngiliz kruvazörünü batırmış 
olsalar bile bu gidişle kimse 
inaıunıyacak ve bu itimadsızlık
ta da in.anmıyanlaı· pek haksız 
sayılmıyacaklardır. 

Görülüyor ki her §eyde oldu
gu gibi deniz harblerinde de en 
malıaretli ve müessir propagan
da sadece doğnıyu söylemekten 
ibarettir. 

~- Oemıaleddia SaraooBu 

le deniz.ı iılçerek yoll:ıı ına dcv~un e
derler. Bu sınırda lhkknt \e ıhlıv ı 

en buyuk meziyettir. Blıtım le 1 r 
yalnız dikkatsizl k mah uludur. Bu 
harbdcn e\ ve.l Brilanya ulJrı 1d .. 
Tetıs denizaltı gemisınin butun ı ı ı
retteb::ıtilc b«ltığı hatıı l:ırdııdıı. 1( -
zad:ıı sonra yapılaı IC'tkık::ıll.ı ;:ı 

tarafdaki torpıdo kııp.ıldarınııı :ı ık 

unutuldugu meydana (."Iktı. n·u 
J:azal:ınn plfınço:;u l>az:ın rı' 

kamlarb kapanır. Mc.sela fzoııı , d -
• nlzaltı gemisi Çın dcniz.indr 
tasından gıren dalga Ur• b ıtını 
retlebat adedi altını b • l 1 ter 
altmış dokuz. Bu dort kisı il<' c, n 
çıktı dıycccği:ı:. Bu da mezküı '' ı ı 
altıyı kurtarmnğo ugrnsıın d lı:ı< ,r 
arasmd:ıki zayiattır. Dcnızaltı , 
mllcrinin içindeki slok h:ıvn ınuıel

teb.'ltı demz altında t•n fazl uç uıı 

yapl3bılir. Bu ın lddet zar!uıd:ı alt
mış beş mıyatı tahlis !çın uç dort kı
ilıün z.i:yaına lc:oUanılır. Ve hıtıJn l>U 

eyı a~. n beyan go tcrıyordu. Bu 
ş.ıhld \oak'rıyı şöyle hül • s.1 ctn1 tı: 

- M<!r'~czc ıhbar y pıl lı ' e e\ i 
l.ıasma a izin \ c cmır \ e~i!di. Er-
1 eı ::1 n gidip k::ıpıyı tuttuk. Ben si
\ ·ı ıı . Kapıyı çrıldım. t riden bir 

: M d m E}cni kr.r ıki Nde
dir. Kapıyı l:ilidlC'ylo gitti. Anah -
ıar ondadır. O evde F:i •n yi :ılı

m;: cb kapıyı açsın> dedi. Bu 'ltrııda 
kor'lı e\in penceresinde de bıı Fl l"İ 
henüz yotah.tan 1. 11,r.ıı drkoltc 
·ı • • C' cercden hana bakıyoı du. B.1-

k:p'.)"ı içerid"::ı a,..lılor. Gir 
'•. d. hr do "İrli. 1 n'di" 

Ş hid:ıı bu ce\ ı:ıl>ı Elenlyi şı:ı~rt
tı. 

- Bu polıs bana du;ımandır. Bıınn 1 

! mıh , etn ek stiyor. 
D d . H.ık m eli.ger şohidleri ça

gıı1lı. F":ık t dmeım lerdi. Onbnn 
da CX'lbı çın uhakcmcyı basım gil
ne b r:ık.tı. 

Sılinıli Eleni dJ;arıya çıkıp ta 
hid polı Mcsıhin halli orada dur

dug..ınu gorunce sinirleı i bozuldu 
,·e: 

- Zaten hep n de ilmisin bu 
çorapları başımda ö en. Sankim 
ben hapi ::ıt.ars:ım .. senin elinde 
hir ey ger:e ek. Ve mcrdıvcnlerl in
di. Soylene oyleM çıkıp gıtti. Ko
ı id..> d b:.ı (.ı lcı i ı lcnlerin hep 1 
- poli de dahıl oldu u h3lde - gul
mc .ten kuılı,>..>rlardı. 

Sadakai 
En iyi ly s:ı 

K. K. f(. 

Bu d:ıydan: 23 20 1" 

Arpadan : 40 34 !i 

Uzumdcn : lt7 100 84 

Ha\ O ku\•vetlcr nuz 

'-------------------------,_.-.:J idu~u du ünuHlrsc o-
y Jktıl:.ı u deruzaıtı

t hlı .csızdır d<'nemcz. 
H l F. Olgener -
ıkmet ILCAZ =---------------
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-~)BOŞA- Gt~EN .. GAV:RETLER Yalnız kalan [ SON \ ' ,, YAZAN•tHGlLIZ BUYUK ELCiSi SIR "EYILE HEHDERSON Türkiye 
r TÜRKÇEYE ÇEVlvREANLçıN )j 
\.=- Hüseyin Cahid 

(Başmakaleden devam] 

zim y;<.lıuzlığımmı ağlayan Al
man do><tıarnııızın entrikaları 
nettı't'~Lrlır. Buna e:.-;cf cıier gibi 
goruı!f'n DM Rt>ich gazetesi Sa
r-ı <;••,;lunun iki yüzlü politik ·ı
nın RusLtrda bir iğbirar husu
le ~etu-ıitğuıi ileri sürecek yerde 
B.-rlırıde yapılmış kalpazanlığın 
hır 1Jl ıçııı Türkiye \'e :-;-ıvyct
lcr Bııfo;ı nıiinaselıatını bu· bu
lur 11;ın.J" bırakmış olduğunu . 

• • 

Mıhver devletlerı 
Fransanın deniz ve 

hava filolarını 
.istiyorlar 

-21 

llitıer ba>ka nıillıFtl ıe hür
tnet keyfiyetinuı lı Hd.zi!.ğin 
~ıensipi olduğun tıJ.n • divor· 
U ı. Nazilik lıazan l •moı<rJ.til· 
nın Almaııyaya t.y~un eKli 
<lıve tarif ol uruna kta ıdı Bü. 
hı nu;be bır sü:l<iınct vri ıdı. 
F'ak t Almanya taalluk n 

; nclı şiddetli bır !ık 
, ·rı ıdi. İki esaslı sıya" m~le 1 
'"Pany:ııfaki dahili narb ile A
,. '.ınanın istıkbalı ıiı Al
llıanya· haric le hala hvlşe uli-

karşı bir sed diye g sten· 
Y ıdu. 

.komünizm hali "\!manya a· 
n-lckı btr cok :nezal· K·ıı 

· • ınuı.er<.>t hizmrtını ıfa cylı- t 
ı ''"' f'akat, !m:ın l bu · 

otP 11uk Jm venlıt'S İn-
~ı.teı;: Dit' n '1Uaralı · nı:·r lıis
'lıa111 idı Alman m\.ıztemiek"le
liıı n istirdadı hakkın kı m -
'aıı le 1936 da teknır !an
ı:ı tı. 

l!a.ıa, vakit vakit, f kıt as-
~ ı· ette cogatıy•ıri ı F'lkat en 
~aslı ikayet lngılterenı" Al

nya tarafından ın;n altın-
~ hakk. olan yen lmak ~ 

Avrupa , e .,arkı n 
a bir "vbeu...-awn~ ır,ıni ı 

'ıay, t sahası el e et • tun 
~serdedilen tale •re karşı 
1 u •• tereıım aldırış c.tm 

kkı teslim <& nn i •n 
lQlayı vukua geli u llk zi-
t 'lr tir,ı mun <'tıyl Go·~-
llı ng·in bana d gı ~ '. l-

ııya ne zaman ır ıçek ko· 
rınağa kalksa lngıltcrc y:;,, 

~ı ıernotem (yas:ıktırr er ... 
.' Pt'le bn yanlış k lanı! n 
ı...~ rıı.mn,. k l.lın'1SI hak
~ı la müııaka.,ava g r~,TIW'k 
Ylıud(' idi. 

Oıuar ';hayat salı.ı. ı, ııın :ın
~ ıne:;ru \'asıt.ılarla .ı:tısa i 
un,.ebetleri kuı·vetlen lırm<'k 

:ısını ıfade ettıgt takdirde 
~ik fakat ·keri, y:ıhu•I 

tısadi tazyik vaaıLısıyle ıi
i tahakküm m·nasmı ifa<i<' 

"tsf· h k"ız 1> u~ ·a-
•rlar. Y .ıhud anlamak ıst · 

~ ;orl,mlı Bu td mt' ml.ır:ı 
!;. nız l.ıu sonun !l nı.iınayı ifa· 

ediyordu. 

\iman müsteml>'k lennm 
~ •rdadı talebıne , •· .c bunun 
ltı dece propaganda ın.:ıksa ıyl 

•Vakkaten istism r lıldı ı 
ı .. ' ~r ıdi Kısmen. bu t-ılebı. 

·ı nra im n~ anın v
P: aki em~lleri - kİ bırmc le· 

geliy• r!u . tatm ve 
tııo!un:luktan soıı ra kulla -

tı llıak iizere c~nh tutmak is· 
•rlardı. Kısmen. A'ma hal
a terc_vağın· ... \"e _air k0n
rların eksilmcsme sebcb olan 
Yin müfrit iliı · run ıe;ıı, 
tı.,temlcke eksikliJi ol uğunu 
•ndırmak ınal<sa.dını takılı e
;)Otlardı. rzf)t!l'İng ı::;eıt~nın 

' tınievvelimle 1ngilu•re ile 
llıanya arru;ında •kı madde

miirt'kkeb bir nrntt>kabi! 
•ranti anlaşmasını uınunıi hat· 
r1Yle izah etliği zaman, nıilii
~lekeler hakkında . _n ~ibi 
~ ~eklit; yapabılecegııu sor-

1 
İnıı'ilız ıuatb•ıatıııın kudret 

ve hıirrıyetını• k r~ı gayet bü-ı 
yük bır hi:irnıel \>eskrim. Maa
ın:ıfıh islemeye ı,;ll.'meye, fak:ıt 
gayet durıist tarak lıatırlatı· ı 
run kı 1937 ve 193;; dt'. lngı!ız · 
Alm·ın mıın.ı.nebet!erini ıslah 
etmrk Vt' l.nnaena!t!yh sulhu ko-

1 runıak yo undakı t sebbiL !erime 
z"1fok ka ılar v~ ıniıni oldu- ı 

r. Teaiıh,. rnlı.ıt etti ki bu te
ebbu !er her h ıld~ akim kai-

n a~a ın..Lhkıimdular. Fakat 
boyle oı .. u ıbı!ırl nli. Geçen 
te."inisam 1 L·)rd Baldwin'in 
The ·rı-.. e n<' edilen bır 
mektubund.:ı 'i'•ylc deniliyordu: 

"Y'""''Y h t.lah~ dof(nı hare
k ''< ı nu.; olurdu. Yalnız kal· 
m•uıır..ı bu kadar esef eden Al
n1 lH ı.).·H.1.1rınıtz kenriilerinin el
Jer,n·fou .; Mıği kadar Türki
yı•yı ::..>vyctlerl;, bozuşturma
g ı çalc;tıklnrıııı bilmiyor mu-
Ytıl ~·ınnı'dıyor? J 

Alnnıılarda mü~ahede etti-
~luH:-: c:.;ei p·~k ciddidır, pek ha
kıkı•lır, buna iııanıyornz. Fakat 
bu e;;d >ıziııı gerçekten yalnız 

"Demokrasır ,1 ~arı kısa gö- k ılııt tıtu·1;.i3n ·legddir, bizi yal
rfu;!ü o!mıy J ıgru bır btidad- !ll< hır ıkmağ,L muvaffak ola
cı 111 ılerı g-ehvor. Bu görüş çar- nı.ıJıkttr tn·.f,ınJır! Çünkü, şim
ç buk vucu.ı.ı gehycır ve ger~k dı ,k.Jığımız gibi, bize kötülük 
t,"'mmül ve ıul;i.h ;:a !!erek vu- e ı~·:•_'k meınleketl<.>r yalnız 
1. f ıtı ·ırıyle ;;ayri k;ifi bır te- nulıwr dt!vletlcridir. Eğer re
mel llZ<'nn i.~tın;ıd e<livor. Lord naıık haşka taraftan gelecek 
B~lvdwın çıviyt kafaya •apla-1 ıse ve k~ndıleri dı> buna hakika
ıııak unerın~ sahıtklır. O t:ıri.h· te11 ~cf &ityorlarsa, işin çare::;i 
!er ı, 111 tbu1 tın t 'nkidleri aşi- pek kııtıy htıi,ınur. Almanlarla 
k" r .• ur,..tte m•Jlı!k olabilmekle da bır mbşma yapanz. Çiinkü 
li<.'r:ıber, b ız ı n t.ır1f gira ne ve b11.1m lngılı?.ll'rl' yaptığımız 
h ksız ıdı. ~•'!" Hitler normal mu ıheden.rnıe sıı f tedafilidir 
bır , da.m nL~aydı bııııun o ka- w Tıırkıyenııı hareket serbeRti· 

r ehemnııvetı olmazdı. Fakat sını takyı·i etınelllJ.'itır. Fakat 
azd •lcrm i:.- bıl!ı~.· a İngiliz Alnı ıııl.ı.ı· k ııdilerinin ,öz!eri

g ız .. telennın tenlndlerine ka~ı :ıe maıunak istid.::dını araba 
g yn makul ;u1"'ttc hass:ıs idı; b·~un k&llıinıizde na~ıl vücuda. 

Mesel 1'1aıu·lıeslt>r Gııardi:ın gdırebılecek!erdir 

<! en e:uru!tü•'•ı. patırdıcı ga- Alm~n hükümeti verdiği 
ıretetenn kıymeti tini yaht>d huı,;ı 8,>zd.: durdu• Onun ııa-
fırkl~rını hkdir Jen fıciz idi. :.urnı 1 nıııalıeJcnanı ·!er bir 

1 Hıtlt'r rk ı •n matbuat ten· !cııi(ı•l paıı;a...ı d~gil midir? İsti
ludleri tl•1!avısıy e dauım fena IJ. .:ttığı ıııcmleketıerin hangisi 
y >la Jo~ru St'vke..ilt< l'k idiyse il» hır gtin e•:veline gc!inciye 
'Jenım dip! •m<>tık vazifeme mü- ka,i;ıı· do.;t degildi? Hangisine 1 

zalıeret iılnıi ılımyacaktı. O- t<·nuıut vermemişti• 
n ın ıciıı, miitc-addi i \~Psilelcrle, Da..., {1•iclı gazete.si bir tehli
lngi!ız gazete! n maktualannı k"Y' duı;en;ek lngilız yardımı
(bittabı terccm edilmiş olamk 1 11.ı g-ıvenııı •mck lazım ge!<.>ceği
Hıtlerc ta k,fını e !enlere bunlar- ııı <ıuL•tıror. Bunu takdir hakkı 
d:ın bazılarını on:ın eline geç ' bız · 11ılılır. Tiirk devleti asır
meıl,.n evvel, )nündeki büYfık la d:ı.ni»n lngıliz dev!etı ıle 
kiğıd :repetinil' :ıtmalarını rical \~>k .t:aut :ın dost oltnuş, bazan 
etmiştim. F k • t Jun;ı muvaffak ıfüşıu ııı v:ıziycte de düşınü~- ı 
laıııa 0 ım. H"" h1lde uzun bır tuı·. F ı1nt lng!liz karakterıne 

müddet ı:;ııı m.ıvaffak o':ıma-1 1ı.,ı· · ıuıJ.n itiıııal beşlenıi* ve 
lım. Etrafındaki müfrit lngi· lıı~iı., ııııll •liııe hürmet etmis· 
!ız ılevlıd-ır!arınd n bazı kim- tır. Hı~ l>ir tecrübe bizi lngihz 

lenn un çabuk ınr!ayan kin ,i>zil"'J"n şti.bh··ye sevketme-
ve hıd.Jel ıni tutw<tur:ıbilecek ıuıştıt" 
fı ıtlnrı kaçırmanıakda zevk ı 
d ıy.iuklnrını zanne<l,.rim. Fak:ı.t f:ırz"'1elim ki. lngilte-

n' hukunıı:tı ıle bir ittifakımız 

(Baf tarafı 1 inei :.ayfada) 

r. ğmc. har1retI1 bir m akered('n 

sonra m·lr Fll Petalnıp ı~-an u.zert::ıel 
k:ıb !l~ın el<seı-,y("ti Uır;ıhndan ı·ed

dcdiln1· tır. l\.fareşal Petain, rnlı....,tem

lekc ımparat•, lu.;unun. hu tekliClcı·i-, 
ni ka JUl ctnıiyerck dlrh::ıl general 
De Gaulcı.in da\ J ... ı.na ıltıhak edecegı 

kanac.:ıti.1i izh::ır eylemi:;hr. 

Vichy ,,ayia.la.rı tekzib ediyor 
Vh:hy, 23 ( L'l.' Fransız hüRlı-

metin "1 rnıhver de\ letlerı ile Fr .. n
sıı d•Jnc:ınm_1sının ~u devlcUc.: tar1-
f d; .;.ullanı rr:a ı hrıkkınd:ı ınüza

kerE>lerE:- girı~ı oldu.ı;una daır <;'lk ın 

1 
şa;vırı.lttr 11"'1._zill edıhnektcdir. 

B. L .ı al iP Parıse. Frc -~anııı tn
Cilt Tf.'Ye h r'b ,ıan E•tınesi ,_ctrı:ı!ında) 
rruz~ılt"r ··elt'n::IC' bulunmak uzcı-e gıt

ıniş olrl ..... , ııa mu!edarr haberler de 
tekzib C'.illn1cktedtr. • B, L:t\ alın Pu.
rı e girmf'sıni11 tıınum m_p.;:elclC"r huk 
k 1cla .l\ m;ın m:ık maı•yle gorüşme

l<'r ı<;ir, olduttu sOylcnılnıektcdlı· 

rransız - Alman ya.kı.ııl.ı.~nı&S< 
LJ, dı-. 23 ( . . ) - A1ı1an rad -

yosu, H. llitlerın dı.ir Paı e giderek 
Fransız :»şv~kil muav ru B. Lav. l'i 
k:ıh tl igı :i bıldirm .-:- B. Von 
Rıbbe'""\ı ıH>tın da yakı da Vıchy'ye 
gıdecegı ı;.tlylenn C'ktC'dır 

NitC'k. Fra ısız harır _ve na:ı.ır B. 
Baudnuın. dur 1\.[ıerik,1 ga:ıetccı

ler ne y. ltıgı bey nat'a cıcunle dc
mı ir ı 

Fr ınsa, ..-\lırıanyıyu. aı· · t nl be 
dün tliik co:-l ı-ııı gc bor--ludı r. 
Fr1ns.ı ile ı}l natıva arı nrla hır 

yakl:.ı:;;mu. vul·ua g.:-lmelidiı". İKı mem 
leket ar31fuıda bO) le bı yaklaşm-.y.ı 

'"'ve san mı iş birh&ını rzu etmeın<'k, 
manasız \"e gi. n ır 3cydıı, 

Fransız na·t1rlar me<"li.,i 
müzakeresi 

\'iı:hy, 23 (a a - N· zırl;ır mcca 
li _ !.inat 18 de Pt.>L-ıin n rcı ... li~ı 1dc 
toplanMıştır. Bu toplantıd.:ı "ra

"ZJrJ C· .:.iot dogu Pirene · ııde tugynna 

m::ıruz kalan böI.gc>lerdekı ı-eyal":ati 

hakkuıda izr.h:ıt \erIH:jl..r. 

--•ıı«---

Roosevelt intihab mu
cadelesine başlıyor 

Filadelr' , 23 ( :ı . .ı.) - B. Rooseo

velt intihab ıuJcade-lf'~inl bu ak. m 

burada sl.iy'i)•el'eı?i bir nuLuk1'ı aı;a -

C2 tttr. 

İn~iliz g-ız,. kr;nın. nesrıya- yoktu. Y ıhud vardı da lıerhan
tı. ha.zı Kere yaptıkları gibi. gı bır sebdıJeıı dolayı lngi!tere 
gayri m~~uı kıın,elerin mütnlea- biz\l y udım etmeğe imkan bu-! 
!arına ve .ı hili politıka müca- lamıy ,,_ ıktır. Ru ıhtimal Tlir· 
ddelerin~ terc~naıı olduklnrııı-' ktyeııııı rne;;leğiııi kat'iyen de-J 

J~n dolayı, mılz'iç h.ıtta haksız ~ı~tır.-mcz. Çünkü biz harbe --------------
d:ıvrandıkları gıbı Almanya - !llütt»t'ıkımiz lngılterenin zorilc j 
nın resmi hüküm ve nüfnzu a.1- gıre, k değiüz. Türk vatanı da ınesküt geçmek istemem. 
tınd·ı bulun n m tb!latı da pek tchhkeye dii,erde istiklalimizi, Umumiyetle Türk matbuatının 
Ldi ve değersiz idı. 1 mıid tt,ıa etmek lazımgelirse biz mesleğinden ~ikii.yet eden Al

Hiq bir yal 111 , ne k:ıdar bü- ingılızt,,rle birlikte olsak da, man gazetesi Reichstag'a ilk 
yük ve ı1>;ikiir olıırsn olsun. \'öl-, yalııı1, IJ,1'ıml7.a bulunsak da İngiliz bombaları .atıldığı za
ld-.<'lıer Bt>ohadıtPr yahud An· harb "j ·eğız. Biz milli §eref ve man yazclığım•z bir makaleyi 

ı~tıkhl ı~ııı harbedeceğiz. Çün-j lngiliz propagand,ı.•ına kapıl . «ritf irin k:i.fı sa,1laınazdı. Sırf k ·· ı · · t k 
~ ' ' KÜ ooyle bir harb bizim için bir mı! ve onun SOZ erını e rar 
parti organları ya.hud Nurem- vazıf~'liır. Bu vazifemizi ifa et- etmek şeklinde telakki ediyor. 
bPrgde Dı-. ~trei 'her tarafından tigınıı1, sırada bir müttefiki-' Biz makalemizde Nasyonal Sos-
ııe•,redilen nl•'Şhur .va.lıudi a.- ali ti · I' · h t · kt' ı miz bulu.-nır ve bize yardıma y s erın """" s ag ı va ıy e le\.·hdarı Stuenno!r gazetesi ayni k d"l · ktıkla h ld k gelır;;e buna elbette memnun o- ·en ı erı ya rı a e o-
halde iJil('ı-. Bunların en bü- JurU7_ münistlere atfetmiş olmalarını 
yük matal.m ,Ldi :-Oviip sayma-! hatırlayarak, havadisi duyun-1 
!ardan ve hezeyanlardan ibaret- ı F.ıkat yalııız da kalsak gene 

dü~ınLııı huJwUannuzdan dı- ca. birdenbire böyle bir ~übheve 
tı. Bunlar !(azete değildiler, ,..,,., ıtıııag·,. kO'"nz. Das Reich düştük tarzında bir şey sciyİc-
kusturma ilacı i<liler. Hele harb .,.. · t·k D n~· t b d d l 

g·ıt.'t••sı ılcaba bizi İngı'lizlerle mış ı . as m:ıc· ı un an o a-
tar ftarh»'ına düküldükleri va- bı'z lıı'ddetlunec0<7ı"ne '·akın ., nıiittefık olthığumıızdan dolayı Y1 e ' '" , 

(' . kı.t. m elıl Çek Y ıhııd klı buh- nıı v.ü ınıınızı müdafaa. cesare- dostları ve müttefikleri Rusla- 1 
•_h. -evabında mlistemlekelenıı ı·aııları 0 ··n°··ııı,J·ı ı'ıısanın go··n ra. sorsuıı bak.0 lım onlar Re· .:'llırn· t' 1 _,.ı -:t\.i t ~'"i ~ ' ( • tıni ~ö:--ıtcrt.-ıceg·iz zannediyor '! n 

> ıye ı 0 m""ıgmı ""' • ıu·· bıılann1ad·'n b•.ınl"rı olcuma- ichstag binasını kim "akmıstır ı. ~ t d H"tl .. t ~ " lh~ Rı•idı'deki makalt'de , ~ nıar ın a ı ere mus cm· sm:ı. hakikaten imldn yoktu. d - - diyecekler!. 
~ .• :cıen bahsettiğim vakit, he· •>;;ruJ.ın l~ruya gazekmize 

.. 

H_A_~_t:S_~_IR_L_~_~_.J f:11iii?t\1\;j 
Fransada 

ihtilal 
hareketleri 

lyonda 
kifat 

bazı tev
yapıldı 

Cenevı·e, 23 ( .a.) O. N B. ajan-
sınc ogrendıg.i.nc ore. I.yon bcl~ly ...... 

1 
rt!· ı li. NıCOd ve ınesaı .Jrka<I · -
rın<l<-111 lıir '-"..ıgu jhtılJlcı h ıre-kt.•tle -
_'lden dolayı tevkıf c-dtlııuf:-Wrdır. 

D. N. B. ye gelen hatM~rlt-re ııaz.aı· n 
Lyonda büyi.iJ... bıl· to.i .fi..\'"e hareket! 
y:ıpılacaklır. 

--»ııc---

Balkarılarda 
vaziyet 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

kezindedır. Fakat lıugunkii aR· 
keri vaziyet ve mihverin harbe 
Balkanlarda. b:ıslamamak hu
susundaki arzusu ~ebebiylc Yu
nanistan mukavemet.ine devam 
edebilir. 
Yunanistan mukav~nlf't ed ·oı•k 

Londra, 2:ı (a.a. ı - Oaily 
Telegraph gazetesinin Atinada
ki hu~11si muhabiri yazıyor: 

1tnlvan ka}11aklarıııd:ın çıktı
ğı zannedilen ve Amcrikadan 1 
gelen haberler Yunanı.;tanın 
Arna\·ut!uk hududundaki köp
rüleri berhava etfo~ini bildir -
mektedir. 

Bu haberler doğru değildır. 
1talyan, Arnavut ve Rıılgıırl;ı- ı 
rın on avdır d.-vam eden tdaş 
verici faaliyeti ve tehdidlerı, Yu
nanistan efkarı umumiyesinde 
memleketin bütünlüğüne karı;;ı, 
vukubulacak taarnızlara muka·, 
vemet kararı?dan ~;çbir şey 1 
değiştirmeınıştu-. B ıtuıı mem· 
leket general M taksasla mu
tabıktır. 

lihverin Yuna.ııistına yaptı
ğı tazyikten bahseden v~;Mih
ver Y11nanistanı işgal ettıı>;ı t:ık 
dirde lngilizleriıı d~ Yunan a
dalarını işgal edecekk>rini ve bu 
aılaların Rumanyanm bombar
dıman edilmesi için ınük••mm<'l 
birer üs oı.!uğunu tebarüz et
tiren bir makale. Yunani~tand1 
çok ivi karşılanmıştır. 

Bıı"lgariı.tao nt' dü~ünüyor? 
Londra, ~3 (a.._ı) Tiıucs f.":OZl.!'te-

~inin Sofyad.ı .• i muhab ri y;ıı.ıyor 
Du lgar kralı blr kaç ı;iın ev ve\ \ "' 

ingilterede 
yeni sınıflar 
silah altına 
alınıyor 

(Bli tal'tıfı 1 u1r:· s.ayfadtıı) f 
u·•c ınıl,• ı v v ... ınuha
rebclt:'rl -. n:.ı.,1 ı 1 .ı ...ı Alm ".\ yy,:ı

rc.,. :iu.,p•1rı..ı)n ı , n""t ! h::ı\ .1 kuv ı 
Vl"U('r, lt •'!Yiar;. zıy et: ştlt l:lwı 

lıtı·ııı ıkı .. ııılr\ ptl )tl~r .xırı ltlc k....r-i 
t..ıl•n..1~ ~ uv 4ft ik olmu.,L.:rrtı , 

1 
Nt>vyork ltfa.iy~ .. ~ik'ri Loudra.ya 

Geli\ or 
No...•\yvrk: ıı 1 :ı) Neç, Ait~ 

f;:uye< ıler nden bı[" grup ftondr.-ya gı
deı ek y ıu~t • sondurnı,.; u un rın. ve 
••.>nullu teşk:ıl tının y rdıınC'ı olnrok 
n.ı11u kullıtru~.-f1~ın le a t.'<ie<:ekt r. 

---·" --
İngiliz ve Amerika 
tebeaları Japonyayı 

terkediyorlar 
10.11, t.Jr.ıf 1 ıncı sayfoııda\ 

.Scıppes Howart ;;azeteleri 
Trustun \! ım~ton muhabu·ı 
~nny dcınt~tır kı 

Jngiliz - m nk ıı ışbırliğı, 
iki rn~ınlekt't ·~nız kurnı.ıyları
nm ıııuşterek !ıareket!criui, 
m.ıhr~nı mahıye ·.e askeri ıstıh 
tihbanıtın nıub.ı ıe~ını ve y-
111 zanıan ia ik :ı. • ve ıy i 
sah~larJa sıkı b r ~ birliğini 
ıhti\·a etın~kted:r 

Denny've gır. lton~re aza• 
!arı lnzılız .• m ·nk n ittif k 
şart!armuı teıerıi.ıatını bılme
mektooırler 

D.•ııııy ouı ta•ıuun ettigııı gô· 
r • iyı h ı~r 1 bazı ·ınlS"l r 
Amerika lıükünı tının bitaraf· 
tık kanunu il J ıh • '" kanunu
nu l:iğv'tnı "' m.ıhrem !arak 
İngiltereye v ttıp K.:ınaatin
d<'lırlC'r. Bu u •ti• m»rika 
İn~ U-reve krediler nı;abilecck 
ve lngıltcre\'e Jul · ıarda ordu 
ve dnn:ınm:ı h 1etmde bulu
nan hnrb t.wyare ve genıiler1 
ile sair h rb levaı:ımı V-'rebi! -
ct>ktir. 

Rumanyadaki zelzele 
Belgra!l. !3 a, - D. N. B .• 

b:..ılan elzelenın uvuk ı 

l:ırnakt ı old ;ı.:. ıu v.. 'l0 bı 
mur:uıbalık bır pt 

kılometre d r:f'uk e "ı· 
S:Ult!' ı:e 1 ınnı..ş ld• ~nı bey 

tir. 

velan nu
etı 

Tv-t!"'dll" ·kıyi kobul etrni\tir, Kı:ıl s,o,:yet Ru."}·ada 
bu retle ık.i ı.ıun zarflnda iki .\t - !\[ı}~kova. ~J (a a.:) - D. :-ı. 
-ıuın şahslyetir. .ıbul elıni.ş ı»uyor. B.: 
Saray3 yapıl ' bu 1ıute:nadl k.ıbul Tas aj ınsı, S-$ırab_}·aua ı\k-

•eklerin n ark.:.ı. ln<M. h · 'umdarı kern1an şelırlnÜıı.' CLernovıtz ve 
aıı·.l l'\• it .. •·ı: siya'"' nckn \az sair ahallerd.:\ yer rs:ıntiları 
gcçını jk_-ı,ı ici.., ruhı bir ı.ı yik k-- oldugunu bilıilnn~ktedLl'. 

Gene Bobstil 
gençler hakkında 
Bır müdd~t evv gene bu sÜ• 

tun lstanbıJlda B·)bstH deui• 
len müteredd;. ıo•iaya uyan 
gençlerın oır hayü artıruş ol
mru ından 1ıkayct etnııştım. Bu 
hususda vgıU 1iruyu~ularnn
dan alm1' ldugum bır çok nıek· 
tLplar, muhıl!' hır i t\te teınu 
etn11:-:: oı~ıugvmu ,bat etmekte-
dir 

OkuyuC'. .arını , rıı ın l.:ı, bu 
ıniı .reddı 'l<hnm :;· yıuna
:nndan en i:-.c ı·ıy ıla.r r sen .... 
da bır ta.n v r «. tı=ımıylo 
ıştırak ettı~un "1.k ;orüşlu 
fikirleı mı :.ı•ır.ı· t'fa iı ayn»n 
dercetmeyı mem kPt hesabına 
fayüa\t buluyo Mck· uım 
gonderen OK '-Y ~ın, Mersm 
tiıcarianntian aa)' ~n Ken
ger iır, 

!.l 
nız 

erı 

I ı ı.., i 

h· 
rr. 

e >U VU l 

r !.>-:•• 
>it ha 

r Ju 

ı { n.1 ı::ı y ııı-
B >l gen.

lan lık-

1111 lo d ı hır 
lly bıle-ur 

h oı yıc-

__tl >ılırun ki. 
T•_ırk 

1'.. ~ yu •c:
YIY alıµ 

b baları, 
Tur" tur." 

td•, t rı nu\
er" yo["l.J r •• 

Juz-

lllf"-

de 
:ara-
kıı -

şebbüsli me-.: l.lddur Bul&:lr milleti 1'-fo:;;k\)Va r~i}':..>3unun hab(>r 
şerefli bir .sulhu l""\trn;le kabul t.'tle- verdiğin gOr , şarki _.\.vrupa 
cC'ktir Zira halen t:<'rgU:.t.e~te atılrn:lk: ~aatı ile . Jfuı .sab:.ıh saat 9 ile, 
taı .-ıfPoırı de·"'lldir Dul_ı.:;:ır ordu u • 1 O ara:u, l"kran)":l tı J\:ieI, Pol -
!\lnıan n1alıemesiıv• ragn\ıc.'n !cn..ı tava \'e Şarke şehirlt-.riııde de 

E\ tif'k. y~b:ı. k..ın e rııhu n.ıl ı-

ına 1 Y n.;. ı y ı d1111•.1k lı . .ibJ-

larıırl uı 

tec;hi:ı. edilmişti\· Bu ınalıeuteılu\ ,sat.<.;ıntılar hı:-ıosediln1ü-?tir. Hiç bir 
Bul~artara göre degil . .ı.\lınan oı tlu-' yerde ha~r olmamı. br. 
suna ~Ore yHpı1dıgı gOrülınf'kteıdiı. --------------
Btıhtaristan re. ın~n bıtar.\rlıgını ıda~ d"' thr ııl Vl' -(; la.· buy k 
me eylenH~,ktc ıse de bu sıyase-hn u- bir yol ın ın t ly ıl lct r ı u 
munu \·e un aııe\ i tenıeli. ı\hnanv:ı- kav(>h' ınıı .J nı ~ . \ •l "\: :-k.Jy 
1Jın a~gı Turıny:t kaddr ınmesı ıh• Bu.kı-t•-•• v~ Vtı 1 oeç'--...:ektır 

ve So ·yctlt>r lıırlıginı;"t buti.in Bal - 11 Bük cş & :r.ele$ı. ylyecck n ad-
dcleq fi}";J.tırıu1 yu.ıd 

\"C' bu art ın et \; • f 
d(' 4J)O \t.IU.t!UOU Yil 

YUG it["it 'ınl 

ly•aç v; ~ 

ışta Bu \: zi-
yet llll-!ttı ktı Ru ny ı;.kında IJı 

11~· Uf"'el, 
Ylb :ı ldınl ı ı 

n edyır. Bu 
Tuı ,..' tgP v nt..: T 
m ed 1E"rne 

m 
nı ..,ı r 

l\u nıı.,. 

sın ({• rmetlCT • 

ve meml.1 ları, 
e lennl('kk-n 

bulun 

r nııtn ı Jvıııı .• 
d ı v 1;-ı.1 olın=ı -

MURAD SERTOGLU 

kan mcst·leolerinde> gOsl{'rdigi tıtiyJt 

vtlzttnden ortadan k<ılknuştı.r. Buqun 
la l>f'ı·ab<'r, Ruın.;nyarıın işg:ılinL'> ait 
bazı \-akı lar rnvlüm~h.ı:r. llarbiy1~. 

bahrıye ve ha\·a ne-zareUf'ri ort;ıdan 
kalkarak )·erlerine ordu, donanma.' 
tıava \·e iaşe must . ar1<.ırı k.ıim ol-

fıkir V~'1.me-Ktc-iır B··lcal"' ıia ~~ 
ayni hA-1 l!ICl~r b • J:o '::nnekte-j r 

uştur. ı 
1\.lunJkatit nezareti, Turnust•verın-

Ruh~.ır n.t ı fy<>.
0 

~ 10l9 .)ılının 

b::ıır..:~d..ı:Wk!r 1 yu7.d 4•l. Yu~ \;yad 
i!-ı;. yu1.de l•JıJ ırtnu .. r 

Fin ticaret 
şehrimize 

heyeti 
geldi 

bı;' bu meseleyi münakaşa et- (Arl•ası .-ar) tn:ılliık <'den bir fıkra var ki onu HüS<"~'İn Cahid YAJ,ÇIN 
~ ıı:n sırası gelmemiş okıugıı· -----"!"'"'!' ____ "!"~!""'-----...... ..,. ..... -... -----..... -·-...... -..;.. ... -----...;--~~ ... ...,. ......... -..... ~!"!!!!!!'~!!!!'-... - ... !!!!' ........ !!!!' ... !"'"-... ---.-
1 1nlatır gibi bır h:ıl. 'arıu. 

Böt;Ş t.ı,.a' 1 ne 

4"- T T iy 
ri es en ~r 

... d Jr Bı h 

yf•dı} 

arasın-

leıııkkeler dcirt. altı on se- · 
lı, daha bekleyebilirler. . L 
~ llıııattaki mlic:ı lele lngıh.z 
l ıeteieriııdeki makale ve mek-

blar dolayısi) le fiiddet peyda 
lı '1ni teslim etmek ikbz:ı ed r 
~ llıakakler Alman yanın harb
Jı evvel mıisteml<.>kelerini hiç 
anınadıklannı. bural:ıra ih-
1li"ının yüzde bir - üçten zi. 

'Q'ln göııdermed klennı, ıı
~ıJletıe müstcmlckderin Al· 
~ ny:ı ıçin lüzum,ıız bir lüks
ırı ıbaret oldugunu iddia edi
·~ ardı. Muvasalatımd.ın bı

llıu ~~nra Dr. Gocblıd3 il ilk 
n """'<lltunda, nıusteml kelerı e-
•en ~alıııınıı Alman vııd.ııı 
~a bahsetti. Eeııdisinc .:çahıı
h keluncsının tamamen yan-

~İlo ır tabir oldugun11. ç kil 
~,~~~ınlckeleri harbdo mağlü -

vıe. . neticesıııde kay tti~ni 
~a ~ı.ı:n. CoobcJlsiıı yerdı;,. e

/ ı; 1 gore, bu aıılayabi ('Cegi bir 
ntiltvc muhak me idi. fakat 
~tııı erectc Alnı.-nvu için mU.- 1 

b~•ret~ı nn sadece bir lüksten 
ır lc.ı olup kimse için hakiki 

) ·lıın Yın~li haiz bulunmadı~ 
~. •la ıleri sürülen müraıyane 
n~".•d.ane mütalea ve .J.:'!illerı 

~liıı ını ve bi4tüıı. Alm'l"lları 
·ıyordu, 

- Bü!eml b,•ye h:ı ber Yercyim 
'? mı. 

- Ha.yır hayır i~tem~z .. 
Fatma, Muzeyyenııı bu heye-/ 

canını tcdıd eden amilin, sabah· 
leyin getirwgı mektub olduğu
nu anlamıştı. Acaba bu mek · 
tupda BiUendd"n bile gizlediği 
ve kendisını· bn kadar heyecan 
veren Ş('}~ 11.ı;.' ıdi? 

- Bülend be}e haber ver, 
bugün hastahaneye gitmiyece· 
;;.in1. Kendi~i y:ılnız gitsin~ 
" Emrcdersıruz hanımcığım. 

Bülend. kendisine bu haberi 
getiren Fntmayı odasından çı
kark~ıı dur lut·dıı 

Nesı vaı·. 1 !tizeyyen hanı
mın? Hast..-ı n11 J. oksa., 

- Evet.. Biraz r.dıatsl7. .. 
- O hcılıl~ nı\isaa'k etsin de 

kendi»ini bır m!laycııe edeyim. 
- Ben de ıyru tavsiyede bu

lund11ın.. l!\ık:lt reddetti, iste-ı 
mcdi .. 

- Garib *'y .. 
F tm:ı. yfa.k bır tereddiid ii.m ı 

g ~iı.li.. Nihayet ~ily!i.'meğe ka-, 

rar wnli: 1 

-- S;ıbahleyin lstanbuldan 
hır m0klub aldı. Zannedersem, ı 
bu rnektub biraz kendi.ini üz · 1 

dü. 
- ht ınbul 1.ın mektub mu? 

Kın1 JC'n n,(:aba " 
:'ic-.Lıd bey,Jen. Zarfııı ar

k-1~ıııd.1 ismi yaT.1!1 idi. 
Çok ti.'şekkür eılcriın Fat

m ı.. Tabıi bu aramızda ka!a<•ak. 
Pek.il" sen hanımefendiye has· 
tah,1n~yc gidcccğımi, öğle \'akti 
ken h~ant .:..hn, k üzere geleceğ"i
mı Myle<"in. 

\[+t7.f'yyen oğlcyc kaı..lar bin
b•r y uü*ündü .. Fakat hiç bir 1 
Ş..'.r-' karar \'eremedi. . .l'e yapa· 
ca{ını lıdnuvordu. Bu mektub • 
daı. '3iilewle bah.ı;edıp etmemek 
hukkıD<b hk bir karar vere . 
miy wiu. Yarın s«halı Kemal 
K:ııirı g('Hr geln1~7. hftclis~ na
şıl oL!a patlak vere<·ektı. Ya 
BulenJ o zaman keııdil,0rine bir 
şey y ıparsa? l 

M w.eyy.::u. Bıilcıı•lcien kor
kn.Y•.ıt-.ht.O, katill.-·rin ümiltiiz va 

~AZAN~ 

-40-. 
'-ljdle her şeye baş vumbildik
lffini, en miidhi~ dııayetlcr-i göz 
!erini kırpmadan işleyebildikle
rıııi duymuştu. Bülend ele ma-1 
dem ki bir katildi. l'inavdinin 
ortaya <:ıktığını öğrenir ·öğren
mez, bunun kendisinde tevlid e
de<·cği eksiilamelle her fenaiığı 
yapabıht·di. 

Muzeyyen bunu BüleııdP ha
ber \'ermezse, ayni zamanda bir 
fenalık da yapmış olacaktı. Bü
lend muhakkak ki kendisini se
viyordu. Bundan ştibhe edile
mezdi. Ve onu cinayete sevk
edcn amil de kendisine karsı 
duymakta olduğu büyük aşktı. 
Bu aşkı için kendi hayatını is
tihkar eden bir adamı . imdi o 
nası! eliyle polL~e teşJim edebilir
di? Her ha ide bunu ya.pımya -
caktı, yapamazdı. 

Birdenbire odasınuı telefonu 
çaldı. Bu mutlaka Bülend ola-

1 caktı. Nitekim tahmininde al-

dann1amıs olduğunu gördü. Hü-, 
lend otelin kapısından telefon 
<'<lıyor, nasıl olduğunu, dışan
da bir yerde yemek yemeği ko · 
bul edip etmiyeceğini sonıy r
du: 

Bı-s flcı~{ika sonra gt-.Hyo
rum. 

Biilendin ilk sözii · j 
- Kocanız yarın abah anıe

liy:ıt edilecek! oldu 
- Hani on ;:ün ka•lar bekle • 

nccekti 
- Bu sabah yapılan muaye -

nesi daha. fazla beklemeğe (u
zum olmadtğı neticcsiııi vermi . 
Bir hafta ,;onra cLı hastahane - 1 
len ç_•kahilecek hale gelebil~ · 
cek. 

Büle'ld hurdan dolayı neden 
telii.ş eseri gö,;termiyıırdıı? o.,. 
man Kadrinin iyil<>şir iyile.;mez ı 
onu el~ verecegini düşünmlıyor 
mu idi? Buna rağıneıı soğuk · 
kanlı1ı~ını muhafaza etmesi, her 
halde -111?.1 mühim kararlar v.:'r
miş olduğuna ,lp!:Uet etlcbiliı· -

di. Ru milhım kır rl· ım ne ola
bıle.-cğı:ıı Muzeyyen ..ıü;,tlnmck 
ten bıl~ l:orkuyordu. 

Rüleııd bu5iın 'le kı:. far ııa
zık n· k j. r neş' ı Jı? Ona 
kar~ı büyuk lnr ıtına. gösteri~ 
yor. yem 'ki ri ınti!nbd:ı .,ok 
titiz dananıvordu. Yemekleri
ni bitınllkten ve ka elerini i~
tiktt'n sonra Blil ıı knltnğunu 
M üzeyyene ~'llkl tH·dı: 

re 
r 

- Rende b11giın bır fe\aklıi· 
delik v.or uz yyeıı! Tııbıi de
ğilsuı' B;ına OJ.0 lt.• ;:;clı} or ki ı m 
&.'nde benden g-ızledıgın bir 'iCY 
var., --···--Bu dam sihirbaz mı i i? ~ a
sıl kalbıno nu uz ebilivor ve 
onu okuyah<liyord ! Kekele· 
dı. 

Kınalıda bir ev yandı 

- Sana öyle geliyor .. Bir ııe-j 
yım ye.~! 

Evvelki g e ·ına ıadada N1r 
çiçeğı sokağuıd ı\rmiryadısın 
m•Jtas;ırrıf o iuğu a ıııı=ralı 
evden yangın çıkmış ve yapıl:ın 

- :.:; •nı "iki r• bô:rte y~p:ıı. 
F.ey D~ussıhi•r E iki İstanbd
dan. t ı nıdıl<•ınndan bir habt>r 
ainldınan senı üzuyor. 

( Arl"1: 1 rnr ) 

gnyNt!ere ragme.n üç k Ilı 
bulunr.ı hına y ıı.ınadan yangı
nın ndürülnı.esı m kWı ola
nıaını~tır. Bw.ın:ıı .;igurl.alı oı-

• madı~ ani ıhnıştır. 
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SON GüRE LF.Ri 
- Gördüm usta. 
- f'(e anladın?. 

- B~ımtıhan mı ~dıyorsun us-
ta?. 

- Yoo .. Her h . ide omlndın lalı.oıt 
ııöylc? .. 

- Adalı kırdı dumcni~ 
- Elbette.. Beş d. kıkııda ruü:ıdı 

Jı:ismını. 

Aliço, iyi h.ızırlanmı~~ 
- Çok ıyı •. 
- Adalı mud.ıfa. ycı g~~i .. 
- Korkusundan.. ka değil .• heri! 

9011 gurc~ini atı.} or .. 
Ne o1acak dcrsin? 

- Allah bılır.. Fakat, çok 1:ınc1 

ir gureş o!Jcak. 
- Eger, Adalı gurcşi bcr.ıberc tu-

i:ıbılir c ne :ııa .. 
- Bc>n, z::ınnctrnıyorum. 

Dedi. 
Altı yedi d.ık k. lık bi hoA:uı-ır.a

cbn onıa, Alı<; ınun bırd,.nbırc rnp
r:ızn gırd ı;i goruldü. 

Ad~lı H~lıl, ç pr. 7.1 ;ı er ) ı;mez 
sılk.in:i , lırcndı. Kurtulm;ık \ e ıy

nlm.ık i tcdi. 
Fak t k<X'n Aliço, hasmını kolları 

arasın yerl" Urdık1en ::nr. urdu. 
SürLy du.. f 
Adnlı Ul'nr gibi n.eydnıu t.ır. •Juıga 

b.-ıJ Jı. 1-foyccanlı idi. SC'ytrdlcr a
;ra,:a ~lklT'ı lı. 

Eh, b r hamlcdP belki rl<.> b r elde 
Adalı ~ nılebılirdi. Allço, dişlerini 

sıkmıc:, c:ımnı di ine takmı en son 
zoıiJe hasmını yt'nmcgC' sava ıyordu. 

Ad lı, yırmi • dım kadar gcrı geri 
uçtuktan onrn guç bcl:ı canını kur
ııırnbıldl. Nas:ls;ı sıyrıldı ve hn mı
nın onune bir bohça gibı duşup to
p:ırl:ındı. 

Ad lı Halil, alta cluşcr dıişmez • 
Alico, derhal hıısmının Ü7f'rine çuı-1 
landı 'c, kemancye g~ip h..ı ınını I 
hnv:ıl;ındı dı. Derh:ıl armnl dı, kun
delcdı. 

Aliço, ıyunl rı duı madan bir şim
;t".k uru•ıle yapı;ı.oıdu. 

Ad lı, rmı l Hw mının el ndl.'n 
kurtulıl'ak ıçın r rpınıyo .. du. Şak. 

drTIJ, Aliçonun niy< ı· kotu idi. 
Alico, cündcyi \ urdukt:ın sonra, 

hasmını ha\' l..ındı ğa n• rlT' • ca 
v:ıştı. 

Mücadcl çctındJ, \'..ıziyct muhim
b'u fır at bulup kundcyi 

ve sn oktu. Tek paçn k 11<b 
Aliı;o, p yı okmu tu. tkı pc ıl \ .. 
tekrar ay .. ktn k rşılaitılar. 

Adalının altınn duşup k.ılkına 

oyuod. n oyuna ga;ılmcsi, SJ;>Tılıp 

k.urtul'lla ı c kı ı eylıvnn ra gureş 

h<ıkl..,nda epeyce bıı fıkir 'crmı.,li. 

Herkes heyecan 1çinde idi. 

1 

Adalı alttar kurtuldut,'U :zanrnn 
nir-.ı;;ını 1\adı: 

- Hı:ıydı ust, be'. 
Aliço d:ı, ÇJrpınııı ak mukalıcle etti: 
- Haydı Adalı be!. 

Kav oğlu ile r.ızgır güreşi dık -
kaile ı, kıb etmi lctdı. ı ki pehll\ a-

TİYATROLAR 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tepebaşında Drafn kıı:mında 

24/10/940 perşembe gilnu akşamı 
, :ıt 20. 30 da 

1 

O T E L L O Son haftHı 

latıkUil Caddesinde Komedi kısmında ı 
24/10/940 pcı embe gumi nkşamı 

saat 20. 39 dn 
O AD 1 

IIcr tar-.ıfa otobiis 'ardır. 

.1 .. _ A_,,s:.'2k.,...e_r .... li_k_i ş_ı_e_r_i _I 
Beyo{jl.ı yerli aakerllk ıubes nelen~ 

336 do0 umlular \c bu doguınll.lnrla 
muamelc;>c tfıbi olanl:ırd. n yedek 
sub y okulun vkcdılmcmış yı.ık

rek ehi yctn elılerın huvıyct cuz
danl rı ıl 27 /10/940 tıııilıin<.' ka -
dar ~ubeyc murııuı t etmeleri ıl • n 
olunur. 

E 

1 

nın dC'recC'•İ bu ı;irı• 'c ı•ıkışile d .. ha 
ziyade ar!la!nlrnış bulunuyordu. 

Cazgır, Km a<ıoglun:ı ordu: 
- U ta, mnl buldun? 
- Çok iyi.. 
- Çap• az naSJldı"! 
- Ş:ırc er .. 

- Ad. lı guç ~.;krısırıı kurtaı :ıbıldı. 1 - Ilana b, k ıhııyar, cğeı· Ad.ılı, 

böy1e b r çııpr:ı.w d. ha taı.ılıı J \al
ll;hj l.urtulam:ız. 

- Ben de ayni karı:ırtteyım .• 
- K\ırıdcdcn ı;> ı sı.,, rıldı ,, l ı J.. 1 
- Bakm:ı .• bu, Alıı;oııun tlıısuncc- 1 

;siz.llgındc.ıı oldu •. 

- ö:,.le.. 1 
- Kundeyi eksik doldurdu dn 

ondaıı.. • 

- Ben de gordüm .. 

- Ben, sana bir .,ey •>yl :> eyıın 
mı Ali.,o, Adalıyı bugun çabııı:-; ye
necek'! 

- tkn de nyni k ııa:ıte vordım. 
- Eir c h.ı ~apr<Ua girerse :> .ıka 

sını kurt .. ramaz. 

D <)ı. 

ıc \ oglu ilt'. ıhtıyar cazgır Al,
C'onuıı .. z.mm:ısını ı llyorlard Hat- I 
t.ı b{ Lun . eyircilcr de aynı hı tıı

şıyoı ı. rdı. 

C'unkü Aliço, çok fakır dlı ı uştu. 

F ger Ad:ılı ılc bu gurcşdc l.>eı ılıer 

ı. lı a hali Cena olurdu. 

(Arkası var) 

ADLiYEDE 
ServetifUnun mecmuası 

mahkemeye verildi 
• Servetifünun mecmuasında 

intiMr eden "Forcla, isimli bir 
şiir;. Adliye Vekfılcti tarafından 
lstanhul müddeiumumiliğının 
nazarı dikkati celbedilerck. 
halkın arühaya duygularını ren
cide eder mahiyette ve cmsi 
münasebatı tas\'ır şeklinde gO
ı illerck mecmua aleyhinde da
va açılını tı. Dün aslıye ceza
da bunun muhakcmesino baş-! 
lanmış ve mecmuanın avukatı 
Esad Mahmud Karakurd ılc ıd- ı 
dia makamının talebleri Ü7. rine 
şiirin bir ehli vukuf heyetince 
tedkiki karar altına alınmrn ve 
mahkeme- azasından bayaıı .. ·a· 
adet ııaib scçılmistıı. Ehli\ uku
fu bayan Saadet tayin ed cck 
ve bu heyete riyascttc buluna
nncakt.ır . .Muhakeme 4 12 940 
saat on beşe bırakılmıstır. 

Topçular cinayeti suç
lusu dUn tevkif olundu 1 

Topçularköyündcıı metresi 
Sohaniyayı öldürerek bahçeye 
gömmekle suçlu arabacı Dan- 1 

yel dün müddeiumumıliğc tes
lim edilmiştir. Müddeiumumılik
te \'erdiği ifade gene ilk vercliği 
ifadenin ayni olmuştur. 

Suçlu Dan yel: 
- Kanını ben öldürmedim .. 

Onu hayvan tepdi ele öldürdü. 
Ben korktum, herkes benden bi· 
lir diye yatak çarşafına sara
rak bahçeye incirin dibine 
gömdüm. Kabahatim bundan 
ibarettir. 

Demiştir. Müddeiumumilik 
Danyeli dün öğlPden sonra 4-
üncü sorgu hakimliğine vermiş
tir. Orada yapılan sorguyu 1 
müteakıb hakkmda tevkif lm
ı arı verilerek müzekkeresi ke
sılmiştir. Danycl dün aksam 
tevkifhaneye gönderilmi~tır. 

18 Polonyalı para ceza
sına mahkOm oldular 

Memleketimize gel<liklorini 
kayd ile yirmi dört saat zat f ın
da ikamet tc ... ..kercsi almam~ kl:ı 
suçlu Vladimir, Jozef, Hnyko, 
Gelinkova ve saiı' 18 kadar Po· 
lonyalı mülteci dün Sultnnah
med sulh ceza mahkcmc~iı1Cle 
be.şer lira paı a cezasına mah
kum olmuşlardır. 

Beşiktaş ku
lübünde iki-

lik yok 

Şeref stadı gene 
Beşiktaş kulübüne 

kiralandı 

Bc•şikt ş l.ııl.ıbu aı: .ı rı :ırnsıııda 

ıhtılii! çıktı.,ı \ e bu cbt:ble bvz.ı a
zal. ı ın kulubdım ıstıfa ede ek k ılır
bun ıı.ıye u;ı. rıl. Cdgı hakkıııda bır 

akş.; ın gaz.ete ıııdc çık.ın hnberlcrın 

:ıslı olmııdıgı :> ... ptıgımız t:ıhk ı . .-t ııe
tıcC! nele .ıı la ılmı tır. 

Dun c ıo ıle uru en bır mulı. r-
ı ıı imlzc .Be ıKlıı ın J., lQ et hıbı 

ıd ıreı.. ]Pı ıııdeıı bır şun! ı O) leı"lı,-

1 Ur: 

~ Bıı .ı , ,ını t,;ıı:etc"'i ı de - Bt-- 1 
şıKl, ı.uı .. w ı parç:ılanl\ o. mu 
ba , ı .• ıtıııcl, yapılan bu nc~riy 'J 

taı uıı 1cn .ıs.Jı;ızdır Be ıkt !:ulu 
buııdc ııç l:ir urcu~ ıkılık yoktur. 
Bu ' ı v. • kulubur ım y ık el ı \o 
mu\ !fıık. vetleı ini ı;oı enlerııı Y•l
rnlmıık ı Lc<lıgı uır hrı\ .ıdır. Bu ne~
rıy:ıtm bu, ı d ı kuhıpc:utuk gayr"ctın
clen ıleıı gcldı ı k.ına.ıtıııdeyım. Ku
lı.ıbdc cskı, CJJİ, buyuk ,u ık tek
mil kul ıb aw ı Be ıkt.ı ın mll\ .ıf -

fakı;> etlı yunıyll unu tcmın ıçm el 
birhgılc ç,ılı maktadırlar. Spor a
h~ ınd, yı.k el, \ rlık.1 1 goı;teı miş 

kıyınetlı ;ız.ılaı ıınıLın i'>ıml,,rınin de 
bu uyduı m:ı ne rıy tn karı tınlmaııı 
daha Lıyadc ıvanı tce ufdur. 

Dıger tnrafd:ı'l Be~ıkl..ı Ş< rtf slıı
dtııın lmlublcr aı n ınd.ı mL .rnycdcyc 
çıkaı ılJeagı hakkınd .. kı h. , lcı in 
aSJlsız oldugu , nl.ı ılını tıı. Çunkü 
s.ıh:ı ıı uznyed'" yolıle i:und bır h:ıt 

ta e\'\ el Be-ıkta kuluoune ı ~ene

lık mukııvc-lf' ık kırafaıın • \ e rr.u
ka\ ele noterden t.ısdık edıln tir. 

Türkiye güreş 
birincilikleri 

lstanbul Gure, Ajarılıgından: 

1 Turkıye grC'koromcn gureş 
binncılıklcrı 30-31 bırırı ı tc ı in !140 
gunlerınde lstmıbulda yapıl. t.ıktır. 

2 Cure musab:ık.ı <>ı ı ılc bırlık 

te haltc:r k. ldırma n u ıb k. im ı da 
y pılacagınd;ın bu u , b, l.;ııl:ıra ı:ır 

İnek ı tıycn klup \ (' spoı ul..ıı ın 24-25 
oınııeite rııı guıılf'ı ıııde • at 18-19 
ara ıııdn bcdeı teı bı:> c ı 1 t nbul böl
f.ı.;;,1 n eı kczınde gu <' aJanlıgına mu
r.ıc:ı:ıt c•tınclı-n tcblı olunı.r. 

Yıldız kulllbUnUn bir 
t kzibi 

Yılrlız por kulu bu idaı c ılcı ındcn 

C. Gurgcllin gaıcten ı .l •unde dıgı 
meJ,tuıı: 

Curnart~· ur ku mı h:ınızd. Bc
şıkt. şd •. n ı yıılıın bir cok e:,kı fut
oolc.ulerin Yıldıı: l.uluburni kur, calc- 1 
hırını ~, zıyor. JrHll. 

Yıldız spor kulcıbu hılcbC'lc den 
müte5ekkıl olma ı ıtıbnrlle valnız :>uz 
tr.hkı nde ier:ı:n faalıycl ı dt'n bir 
kulubdur. Beşıktaşd..ın ~ki futbol 
culeı ııı • yrılarak kulubumuze gır -
melen a ıl.sı.zdır. 

Bu habt'rı tekzıb etmenlY.f s.ım1mi
yetle r1<•a ederıın. 

Boksör Nazifin def isi 
Buk or Nnzıfdcn <:ışa ıdakı mcKtu

bu .ıldık: 

cüç ıocne evvel ı :ıkıbiın lıok or 1 
Corcı t. r fmd:ın 8 ı a\'Unclluk bır m ç 
fç.ı1ı defı cd ldırn. Ve htı n • çı k:ıbul 
cdıp l.c• d ılc ı.. r ıhı t m. V<' r:-kıbı
mı b~ ınc ı r. \ undun bt rı ine 8 ıla-

1 - Ş.ırtıı:ım<' \ c uumunerı ı.ııı · ıh1mu JIJ.lll!O pwtre :y ı~ıl .lU.000 be:ya7. :> • L-ı 
}ı lrı-on .. , ıı;0ııuı kupalı .znrfl y~•ılnıl ı:k··ıltırıe-_Jt < t;ılıb .ı:uhur ~tmcdiğincluı 
yf'Tliden µcız.ılı)!. konmıı-ıur. 

lI - p,.,;nlık 5/XI/!l<IO ~lı ı;ıh:u •;ı,ıt )ti.3 nn fst::ın.bıı ld:ı Knbııtac.da 

Le"'".ım 'c Mıılı:ı~ .wt şııt.e~ındc~.i Al:nı k•"ll'l•İ") c•nıırıd01 ;v.ıpılrı< ;ık\ır. 1 
111 - S. ı tıı. mı ''" ııumuııe ımnı gc ~f·n şubc.•den ve bmır, Ankar.ı 1 

Bnşınurluı lııklerındu1 • lın.ıbılır. ı 
IV hlt:klılı• n p.ız:ırlık ıun t:ıJ in • hın:>ı ,;un \ c s:ırıtC' t.t kli! eO"-

l"eklcı i Cıv:ıt ııztıındn '• 7.5 gıl\enıııc p.ı.1:-ı.k Lrlıktc m<' kir konıi:;yo-ı 
na nıur:ıc. atları. 11!153 

1 Devlet Demiryolları ilanları ı ı 
l\lı I .. m'l en bcdC'lı (5355) l•r:- olan 400 • dcd !ıOX 190 S/m eb:ı'dınd. 

pamuk sıltt:_ıle 300 • ded ~X~5 S/ııı eh ad ııd. b.ı ;>:ı ;tıgı tbuyıı~.) 8/11/940 
cuma gıınu ~a:ıt ( 15 J on be~tc Hayd:ır~ş. ıl:ı gar bına!'ı dahılınrlekı ko
misyor t. ı, fıııcl:ın k.ıpah :ı:urf usulılc s.ıtııı , lııı.wıı"kiır. 

Bu ıŞt gırmck ıstıyenleı ıı (4ııl) !mı (ti3J kuru~luk ıııuv.ıkl :ıt tt•nıa

nat, k:ı ıuııurı t;ı_,.ın t•Hıgi \ t k.ılnrlalC'klıflc mı muhtı vı .t.ırOanııı a,vnı 

gün , .ıt 14) on doı de krıd.ır konu Yl'll n. ,,}ıpnc 't-rnwlerı J:ızımdır. 
Hu ı e it rırtı . nıelr.r koını 'ond:ın p. • rtsı;ı: ol:ınık d:.gıt.ılm;ıktauır. 

(]0043) 

Kok 
Ereğli kömürleri 
Atıcı!. ra bır k• 1.ı;ı. lrn: olrn.ık 

)erile H. koy kok fabnk:ıl. ı ınıl 
rma başl.ınınıştır. 

satışları 
işletmesinden j 
uzere 'hdıhule \;C' Dı lm:ıt :ıhc;e ı;azhnnC'
ve Kuı U\.'l''n.e d< pomuzda d:ı kok s;:ıtışl. _ I 

Dol n. b:ıhl·e g"z.h. nesinde bcs tona ı .. ıdrr 
Ycdıkulc ı:.ızh:ınts.ndc ıkı ton:ı k;ıdar 

l{J ko.} kok ı. brık:ılarında bir tnna kndar 
.salış!. y, pılın.ıkt. d r. 

G. lnt:ıd,ı Ycni Yolcu Salonunun 111,;ııııc u k. tınıl::ıki irl::ıre mnke7Jmız

dc eskı ı gıbı bılumuın .atı 1. ı .1 ve K:ıdıl < yıınrit• pa1~ır yol ıı ılaki depo
nıuıda da K:ıdıkoy 'c Aı.adoJu ;rakaııı sııtıo.farma devam ı>dılmcktcclir. 

(10144) 

Ticaret Vekaletinden : 
Fı) at nıurnkııbc ı ı"leı ınde ucı etle ı tıhd.ıın cdılmek uzere barem ka

nunu hukıımleı ı dalııhııdc memur alıııacnktır. 
Asgarı Jıse tal ilı ş.ırttır. Tıcııret. md:kpk•.rınöen rneııu11 olmak tercih 

11ebcbi ayılır. 

Tı lıulcnn a • gıda yazılı maliıı ıai muhtevi bir 'l:Csık. yı fotoı:rof-
larile b,rlıkw Tıc. ret VekıilcU tç Tıc. ret Urr.um Mııdıirlug ı • drerlnc gon
dc.rmderı l:m oluınıı. 

1steıulerı m• lunı.lt: Ad \ P :,;oy • clı - doğum ;ı. •'!ti \ ı t.·wıhı - anne "e l: a
basıııın <logum yeı ı - uıho;ili - daktilod. y. 1.m.ık bılip bılmcdıı;ı - yal.ıaııı..ı 

lisana \ uırnfu - nııl:ı) yen bil" ıı,:ıhaldc \. zıtc gornıelt gıbJ bir 1eı cıhı 

olup oln aclı1,rı cb ı 1eı cıh H•kal< tı lı.ıglamaz -!'imdiy<.' k:ıdm h:ıngi vazıfr

lerı hnngı roudd!'llC> .fa cttigı 'e ııynlış .sebcblcı·J - t. lıb hal, kında kimler
den .n. lumat nl.n bıleu gı • g.ırı 3 kı ı - 'azılı adres. 10137> «7007> 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLAHLARJ 
Tal ıniıı edılen bl'<ich 96i lını ol:m , ll·m k'\.hızat Salıpnuırınd. 

Askt rı Fııbrık:ıl. ı yoll. mu•ınd. kı s, tın komı•yoı urı.:.ı 25/l 0/1 !J40 

l - rrıtıırıin ertılen hcdeli •68.880> lira olan .. 300.000ı :kilo kurU ~ 
yenin 25/J. Teşrın/l!Hfı tıırıhine rastlıyan cuma ı:unu saat lCi cJa ~·peb 
"-"U"tl, cksıltmeı..ı yapıl:ıcııktır. 

2 - Jlk t<'ınımıtı •4694> lira olup şartMm~ı lıc ,Un k<ı~-
•345> lnıı u;ı bf'clf·l mukabılindc alınabilir. , 

3 istdtlw·ı 111 2'1!10 sayılı kanunda y;u.ılı v4.'mltalarmı 1nu~J ıansifd 
edeceklerı kapalı teklıf mektuplarını en llt!Ç bellı (\Dl v~ pattell bır -
e\ \f'lınc lrnd:ır K:ıcıınp.-ışııda bulun;,ın konuııyon bllpıınlıj.ına maUıUI 
muirnbıliıııle vcrırıele:n. •9430~ 

* * • 
l8 11 •'in P<·rrlclık sıyah muıı:ımba 
10 Ant.-d 

l > 
50 

l't'ı"tle ~tur takımı 

Snk. :ır:ıhnsı için be,ygir •4 - lb y~md:ı 
Gıılv:ınııli kova 
R:uh-o laımrında cihau 

Yuk:ıı ıd, eıı • \ c mikd.ırı ) •. •ılı olanların her bir lntff-m1 nyrı a,CS 
26/10 1 •!AO ııımırw günil Mat 11 dt.>n ıtib8ren JY.IZ8rbklo nlmftr.aktJr. 

i • lfT!n lıellı ı;un \ e saatte K:ı~mpasndo hnlıın&n 1<ıım1t.-y<ınıa :rrıil-ı 
cl (l'.?18., 

• • 
J 0.000 kilo 98.hun al111amli 

2fı l. Tı-ı;Tın fl4CJ cumarlt..oı;ı gunu s.ıat 12 rlc paz.nrlıl<la JOOO<J lsılo eabıUI 
alın.lr. ~:tı . i'lteklılcrın kas:ımpaşmtıı bulunan komısyonn rnur:ıc:ıntl:ırı. 

•10208.> 

Beyoğlu Vakıflar 

Muhammen kıymetı 
Lıra 

8UOO 

Müdürlüğü ilanları 

Temın;;tı 

Lır;ı 

1200 
Oı t. ko;>dc P. l:ıngn ok::ıgındn \'aki eski 13 mukcrrer ;ymı 9-21 ~ayılı f<"" 

rıt p~. kona •ının 22/10/940 guım ıstckli çıkmadıgınd.ı p~z:ırbk gurıU 
10/11/040 ıı:ız10rt• ı;ı guııu gaat 15 şc bmıkılmrstır. J<tcl\Jılt:•m o gun :SC-
yoglu Vnkıllnr Mudıırluğune muraı:aatları. (10:..111) = 

İstanbul fiyat mürakabe komisyonundan 
28 numaralı il.uı - İstanbul \il!':> eti hududu dahılmd p:ı.muk ıplıAl 

kull,ınıın bıluımlP l: brıka ve jm:ılfıtha!'K'lı.:rin murınıele vergısı h::ın nı::ıd• 
de deık>rı kaydııın gorc ve bu \"t'rgıyc ~bJ olmıyanların ri. tutmu~ oıdu!C• 
ları dıgcr knJ ıtlarr n:ızarnn 1940 sene"'J ilk allı ayı z.'lrfınd. ışlcdiklen J>B'" 
muk iplıklennın lle,·ı mıkdnr \'e numnr:ıhınnı nyrı nyn ı'<~teren bir be-' 
yımmımcnin rııhııyet 4. ıkıncıteşrin 940 paz:ırteırl guırn sııEıt 12 ye }(ad:ıt 
Sirkel·ıde L:iırııın hanında bulunan Mıntaka lktısad Muourlugıınt' makbuı 
mukabıl ndc ~vdı <.'tmelerı hı:r.umu 29 No. lı mılü korunmr lrnrrırn:-ırııcsı
nin G ın ı madclcsımlekı s. lülııyetc istinaden ıUın olunur. «1025~ 

Büyükdere satın alma komisyonu 
reisliğinden 

29 Bırmcıt~şrııı \ l' 1 lkin~tcsnin 1040 guıılcrl >tın l<ızını ~elen 
ton ko u C'h lıu t. ı 1lılcrden b11·c>r guıı C'\' el ıhı:ar ve tcı;lın1 edilmok tı.ıC
rc 2490 num.Lrnl k .. ııunun 9 uncu nındd · del:ıJetile 4 ıncı m:ı~ n ° 
A fıkr.ı ı . tt \ f k. r. :ıcık cksıltmeyc konulmuı..tu • 

Lk ıltır c mu:ınwl<'Si 25/10/940 eııma gullu s. at 15 de BuyuKdere jske' 
lesi k. ı ırıda hail. .ıı ıi i bına ı kapı ı ıttı alınd .Kİ &'liı nda askcrı ı::;lt-111 

al'll ku , .. ::ı onund, ) , ı ıl. c:ıktır. Kc m be<!Plı 246 Jır, tahmm edibnı U • 
Talıl1 l ı .. nl.:ırırı mt..1.kur gun \ e s.ı.:ıtte 'le 15 tcmm.ıt ak ede ı e lıirlılrle O' 

mı. :ı cn:ı mur:ırn:ıtl. ıı lu2.ımu Hf n olunur. 10221 cum gun ı • :ıt 14 de- , çık el ıltmc ılr. ıh;;ıle edılr.cek tir. Şartnamesi lıcı 

gull kom yonda ı;orıılebılır. 1 teklılcr n ilk t.emın.ih ol<ın i2.53 lırayı hCl 
hııngı hır l ınudı rl ne ;ı. •• tıı. ıJ... rrıc:.ıkur !,'Un ve s:ı. tk Jıorn~yoı dr 1---İslanbu) Hava Mıntaka depo 

amirliğinden 
bulunın. kıı ı. 4.9(.07 

* * • 
Tı lııı in etlıl< n oolc)ı 79Jll lıı .ı ol.ın be~ kıılem mclbU« t Snlıpaz; ı ıı d. 

Askeıı F.ıbrıkal. r tın • lma o ıs.)<munc, 25/J0/1940 cuma gunü s .. :ıt 
14.5 da açık eksıltme ık ıh. le cdılcrektır. 

ş, ı tn. n.• i he gu kom :ı: l ııd.ı r.oı ul• hı1ır. lstcklılt il' !ı9C.2;, lır lıK 1 
tcnıın. ti ı ırı her lı. ııgı bır m. I 'll .cıurJu uııc y, tır. r.ık makbuzurıuıı \el 
2490 :ıyılı k nuı.urı 2 \ c 3 urcu lll<ıdd krı deki ves •• kle o gun ve soıat-
te ko )onda bulu 1 , !. ıı. •D6(18 

-Harb Okulu Komutanlığından. 
, zıh aı tı. rı h, ıY. ol ur-!:ır, H:ırb ökuluı.:ı ol n c:ıltlardır. 

A An~, r. d. bt lun. ı.laı dq~ıııd n dc.ı;ru.):ı Ilurb okuluro Ank:ıı" 

harıc:ıı de lUD r ), bulunduK rı ye Jn .ı•kcrlık subelcrme Jnllf ca&t ede-
cekleıdır. 

B) K ... .}ıt \t Lı 
tan hım 

2 Gıı ı 

A) Turk ınand.ın olm. K 

20/H/940 dan ıtıb.urn 31/ll. Kiı./1940 

Bl L, e bıtır \C' olgunlul. ıı tih. rıını \t'smiş buluı ımak. 

C) Toım te .-kkulh • ...N ı• ıhhi he) c-tdcn (Harb okuluna girer) lt -
oln .k. 

E) D.ı·cr sı: ı ti, ı· ,ısr.crlık ıb!'lcrin<h•n \'~ Haı h c•ktılurıcl:ın ogrenik-
bılır. (l .. 30 - 10197) 

Ankara Harb Okulu K. dan 
1 - A keı t lı tc-rc ,, t:ll"ı ogı etmen yı tl•IJrı!mck üze-re Harb 

kadro ı.n 6 t. l!'b<> al ıı.ı • ı. tır. 
2 Bu t:ılco l Hm• • uhı takbcsı ı l:ınık Allk<ın.ıda Dıl - Tnrıh -

Coi:'Tafya fa rultt ndc y. b. rıl ı dıl tnhsili gorcu k 'e • "tterı og.rl"tmcn ;ı. c 
tiı;Urilcc.ektır. 

3 K bul .rı11, ı · 
A - H. ro okuluna gırı '" rtJ:ırını h.ıız olmak. 
B - L c ol unl k ımtılı. ııını \crorı cim.ık. 

c Yilb. ncı <lıl lıılr.ı 1 ıyı O('l"('(Cclı olı ı:ık, 

• lırı.ıcıık talebeler 1ngıli ,• 
ı tt ıı 940 !i41 tc<ırıs.,tııı. 

ılr H, o c ulu ıwın ·~ na ve o 
Askeı ı L ı lcı rm fc.tı · 1 ymt.: mur:ıc •. t

i 

ı - Ha"\on birlıhk i i ır l'tOOO •lfl er kundur.ı•ı alını l:• .ı . 
2 Pawı lıkl. ıh.ılcsi 4/11/940 pa .... -ırteEi gıı•rn 14 de 

H .. va Mıntcık. Dtpo amırligı :ıtm :ılma kon İ..):onunda y.11 ıltıc<1ktı • 
~ t teklıkı ıı ıııırr uııc ve lillTln:ıme::ı ı guı mcl: uıtrt. lıcr guı 

münnk. say;; J!]ı o oklc>rın 2200 Jıı .ı nıll\ .ıkkııt tcmın:ıtlarını n. ıurkO;) 
mudı.rJugı ne ;) atırıp temınat mal,buı:ılc mezkiır gondc komıs.) on ınurJ-
cruıtl rı. cl021i 

İstanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

Malzemen n c;naı 

- 22 kat I.ı 

l2 P•ılto 
14 nıuş.ıml.Ja 
20 şnpk. 

2 - 70 .ded c ele e· rrık 
:ınt:ı.:: 

Ekaıttme 

u~uhi ve tarıhl 

ı•azmlıl< 5/l ı lf'40 
· • t l::ı de 

, G/11/940 

Muva!d<"t 
temi~ 
15~ Mı l 

75, __ 1. 

Yuk rıdn y:ızılı il • ize c hlz.1l:ırın:I. 
tll 

Toprak mahsulleri 

102~ 

ofi.:;i İstanbul 
Şubesinden : 

Bir çalgıcının seya 
- •?IGJ 75 

a 
l. rr" ,ll •. 

tyı dcdın, dınlc .. m:ık:ıron;> •. 
onı ••. 

F • uy.ı .• 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan - Gııiniz. 
Dcdı. Gelen otel gar onl:ırındıın 

biri d 
N ı tıyor uı uz'> 

fo vole>r yen ek salonun.ı ine
( ekl<>ı d ı z, nneckı ım, çunku yemek 
v..ı ı dır 

l'f'd., k ... nımı:ı: • okmıştı. Garson:>: 
-- Pfkı ımdi gdıyoruz. 

Dedık. Elb emiz1 tanum cttıktcn 

som :ı .ılt katt..ıkı yemek salonun ı ın
dık. Salon gnyet k.ılalxılık ıdı. Bız 
iı; rı gırcr gırme7. bir knhknhad•r 
koptu. Frıdrıh: 

- F at Alfred bunl;ırın gulmelcrl 
bilRıiyoı· doğru u pek canım ;ıkılı

yor. 
De..dt F.ıkat beıılm de canım "ıkı

Jtyor ıd1. Gulecek ne var? Bı:ı: de a
®m değil miyız.? Arkad<ı&ım. : 

- Şu müna ebet:Jz heriflerle bır -
llkte yemeden ise odamız.da oturmak 
dnhıı iyi. H:ı~dı :yukarı tıkalım. 

Pedfm. Saloncl n dı an çıkmak ü-

1 
zcıe ıkm otel r.:ıh bı ~1.li kar ıl dı. 

Besu:l bır çehre ıle: 

- Yemek yemıyccck ıniısiniz? 
Dedi. Ben: 

- Luzumu yok, dedim. 
- Nı;;in mosyolcr? 
- Nıçııı olac:ıl. S. lond.ın iı;eı ı gi-

r<!ı· giı me7. herke guluştncğe b L-ı

dı. Biz muştcrilerirıızin mnskaıa ı 

dcsıliz. 

I..iıkin pardon mo yc.iler. Mu tc
ril"t inıızln kfıffe;ı :zin gibi muteber 
\'e terbiyel1 z.c-.,;:ıtt. n ıbarettır. Size 
gulmedıklerine <.-min olunuz. Bi•ı, en
nleyh b;ışınızd<ıki ılındir şapk. !. ı ılc 
uınumı okllerin ;ı.cmck ı..ı1onl:ı ına 

girılı.1ek Viyan:ıd. üdct olı n.tht.ı 

ıçiıı belkı bir ikı klsı rnur.a e > t• z
liktı.: bulunmuştür. 

rica edcriın nffıodiııı • 
Jı:ıt..ımızı nnladık. Şc;pl.:ı le:> rr t.k 

salo. UJ • gırilmt.'Z. ınıı •. ı-~:ıkal niçın 

kt b.ı ı a ık ol. r, gc ... -
mcı.. 1 ın gelme., ıni' Ne k d. r 
nıurı. ı bet ız bır iıdel! Ne 1:are uy
mak ı. ,.m. 

Frcd ıke: 
- A k:ıd od n ıza gıdl lln . ş. p

k:ırn ızı < kardıkt. n f:oıım :> emeh. su
lonun:ı inelim, dedim. Otel .ıhıbı: 

- Hayır mo yoler hayır .• Yukarı
ya çıkm.ı.:::ı hncet yok. Ş.ıpk. nu.ı ba
na 'crinil. Salond. n çıkırc13. k:ı
dıı muhafazn edcrıın, dedi. 

Hu i! şnpkal. rııı•ızı ldı .. Biı. de 
s.-ıloı n ıçcıı gırdık 

Sofra b:ışınd.ıkıll C'tfın guluşu-

yoı l.ırclı. Aı1ık dıcınmiyct H:rmı

l orduı . Gnr onl rd n b.rl hc,men 
sofrrıdn bi.7.ın ıı;ın :>er ı ctı. tkı .ın

daly<.> • yırdı. Fri<lrı, il y. )•il o
turduk. 

(; r c:'"l: 
- N< c du in r? 

:fikımc. 

bıl

fü-

~ Ben oku:>. y1rı1, .sen r.tıh .• b et
dedim. 

Frid ıh 
O u h<ı .. m ; dedi. 
Bi tc ,! 
Geç! 
Ro:zbıt. 

Ac .. b. nc><l 7 

Bilmem. 
G,rsora scr •• lm . 
A::;ır olm. n ı 

• eı!Pn ayır ol ı 

) < 1 de ct \, T " 

ilen ne bılc ~ ım 1 Su olcluguı u 
O' ııyo . Amn <:t en bır ~Y • \-

rr.ı). .. 
Öyle ı C' cnu da ı;cç ••• 
1 ngı lız bu cgi .• 
Bıln cdıgır b,r f:;f. 

Bcnım de .. 
Geç ..• 
ltaly:ı 1. t.ı •.• 
Hlıh •• tu b\ı iyi . 

gumu ;) z b.uru luk bulunanı ırıı bunl. rı 
Cumlıurıytt Merkez Bankn ı şubelcl"İni' t••bdıl C'tm(•lui ı 

•70025 t<l021G ~ 

O;>lt :>'•. s.ıl. t. ]lCf.ıtUndcn ıyJ ı· Lı·seler Al Satım K . ıt dq~ ı ırıı.., st. ım, omısyon 
E\d; eHt. R . ı·.... 1 . 

c..rı;on .ı,elıılt>.~:ıınıy.rı :- eıs ıgın( en· 
~ dıktan sonr. epcv,t. gııMü .. C. - 1h. lc:dı.:n "'•mrn on be" gun icinde mah. 11 ne e l,t o L 
!.On. yukstk <"'le "oylcdigınıi:ı: '- için 2345 lira ti hıı ın bedelli 65 ~dccl .. oba \e 7l;ı ıu. ı.. " ddl 
<len ):ınım12c1,, l:m ıın12ıl:ı t)tu an :ıdcd ob. lıonu.umın li/Xl/1940 ç:ır«ltnb.ı gumı .• t 15 L.,dc ıl•' 
muşit'T"ılcr ele duymu1;0lnr, l>u~lnı alma lwmı yonu bın,u ınd:ı nyrı iki kalem olarak açık d. ılt c1en :> • J 
da ,:ulml lcrinı Z<ıptcdememişl · clı. caktır. Subal:ırın ıl • tem natı 176 ı; e borı..laı ın tPmın. h 54 •dır. 

Bt>n k ızdım G.uson:ı: Snrtnnme nal. t:ı . ,:ır ) I.i. esirıdPdir. (10154) 

'ferh yc~ı..ı: J,c-rıf rıc guhı)o -ı--
ı.uı · S:-hılJı. A Cemaleddln S:ıraçoğlu -

(Arlmsı v:ı.r) B..ı ıldıg yC"r ( H. Bekır Cursoylar ve Cemalrddln Sımıt:oCılu 
1 


