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Aln:an 
llledeniyeti 

-, 
~ ~~ ~t v~ ~~i- 1 
~ ~•.rm&H u.zere yoz bın-
"-lcl Lehıiyi 'atwılanndan 
h ltıp Alnıan~ 11~ a menfa-
~ ~etfrdÜ(>.r. f'undi bunları 
kğı ~asorlar, ins.1ıılıkt:a11 a-

r nıe\'kide tuhıJorlar. 

l' 
~iiseyın Oahid 1' ALÇIN 

r 
il imanlar mılli vahdetlc- ı 
~ · ed' 1 . Almanların, Polon)alıları taı:;ı-ltııi.ı rıllJ temın etrn ık erı -·--~' 

)a;;:detç.e, butun modern dün- mıya •lft":UHtr t·ttikleri işaret 

11\ıı 11 l~ büyuk h k olarak ka- G J 
~trn~ olduğu rrulliyet pren- A , d h b 
1-t. 1 hı: sılah gıbı kullanıyor- ~ rupa a ar 
~%: lireıneland"ı Avusturyayı - - -
~ı 1tf Alınn.nia!!nı, Lchistanda- B 1 • 
~ lnanıarı Rcıcb'a ilhak et- e r ~ n e 
\ 

1 tenu~or1ardı. Bu davaları 
d: ınurutedE>namesinc muga b • • • • k b • 
~ fakat medeni milletlerin uyu 1 r 

ltıiy ~ rı, dün) a efkan umu-
lltııı.:' kendileı ıne taraf tanlı. ha va ak 1 n ,,. 
~teıı aı:ı dolayıdır ki milliyet ı 
h Jnı; .. ~ınc dayanan ıstoklerinin ':"11. Vcrsay muahedena
llıtıvara:1kanuna raf,'Illen temine 
~ak ak oldular. 

flt'tası at Almanlar, A vrupanın 
\'e ku llda müttchid, mütecanis 
\'U lt~·em biı biıyW~ Almanya 
~ le . getirerek Panjenna
tılar~k asırdid croPllerini file 
%ı v tan liOllra, ffimal ırkı
l'a.}'a ~·bılba.s...,a tcutonlunn dün
~ft alciın olmak için kudsi bir 
~y~eti bulunduğu yolundaki 
~. ş 1 ileri surmegc başladı
rıi ~ llndı n.rt:ık mıHiyet prensi
"e lı.lt~ aw~. ırk i.istünlüğü 
lıltij. ~at sahası davası Alman 
~.be~~ haklı go8terecek bir 
""llııtt. 1ZJnetini gormeğc baş-

1'lf4· 
!'(! kua:vat sahası .. gıbi birdcnbi
lşide:rı~a. fena gelm1yecek ve 
\'e 1 } el'de bırden bı e bir nefret 

a.ıı uyandırmıyacak bir 
ltınd ı n müdhı!'ı 

tıı hakküm \'e galhib hıl'Sl
~ tizlencıığını bütün bcşeriye
"ott~ık açık an dmasına lüzum 
)ijq~r. Çilnkti Almanyanın 
~ komşulan değıl, uzakta 
~ıJaL:n milletler bıle bugün 
~ 1 tını kaybetmek tehli -lif • 
b:ıu"baı ~de buhınuyorlar. Bu ne 
'teQJ agadır, ne teşbih ve isti
~lak' bhakikatm tA kendisidir, 

lı"1t 1~ ifadesıdır. ı 
ltııtCl'tl Çaglarda, mağliıblar ge-
~ırıtı .c .. kürekçi olarak çalıştı
~ ile' 0ınürıennı en azablı i3-
lli; rn· esaret altında geçirirler
~~. ~1 v-arlıklaı ım, istiklille- 1 
~lie tef ve namuslarını kay- 1 
S1ub rdi. Bugiın Almanlara S 0 lacak kavimleri eski 
~~kıın bu miidhiş hayatını 
""''%t bir felaket ve mahru
~°!· Jl· lrluhakkak surette bekli- 1 
~e ~ft~asyonal sosyal reji
l.ı..~ -cm fıkır bakımından 
~~ f veya h rhangi bir se
~lan d~an olduğumuzdan 
ıı~ ~ltn böyle söylemiyonu, bu 
~~1 ~ Ve zalim hakikati gör
~~~Uz .İçındir ki Alman isti-

tlll;ı~. tn~ıyctini herkese aıı
b:ı lı~ ı . bir vazıfe biliyoruz. 

• 
İngiliz tayyareleri Alman 
hUkOmet merkezini üç 

saat bombaladllar 

Londra, 25 (a.a.) - Reuter: 
İngiliz hava nezaretinin büro
su, münaknlat merliczlerine ve 
Bcrlindc sair askeri hedeflere 
karşı cuma gecesi yapılan hü
cum hakkında aşağıdaki taf si
ıatı vermektedir: 

Üç saat kadar süı en bu 
hücum İngiliz hava kuvvetleri
nin bombnrdımaıı kolu tara
fından Berlin W:erinc yapılan 
hücumlunn 23 ünciisüdür. Ber 
lin mmtakasında rastlanan ha
va şartlan İngiliz akıncılarına 
hiç de müsaid degillli. llk gelen 
tayyareciler, Berlini 1300 metre
den itibaren 4000 metreye ka -
d ... r k 1 •• b ıu t..lbak larıı;yle 
kapalı bulmuşlardır. Bombala-! 
rını hedeflerine isabet ettirmek 
için İngıliz pılotian evvelce Ber
lin ÜZCt'inc yapılan hücumlarda 
mutad olarak kullandıkları irti
fadan çok daha aşağıya inmeğe 
mecbur olmuşlardır. 

tık tayyareler gece yarısın
dan az sonra Bcrlın üzerine var
mışlar ve Putlitzstrasse ve 
Lehrter garlarının yerini ta
yin ederek hücum etmişlerdir. 
Bir gece evvel yapılan hücum 
esnasında. bu garlann maruz 
kaldığı hasara jJaveten yüksek 
infil3...1< kudretinde bombalar a
tılmıştır. 

30 dakika sonra yeni bir 
İngiliz bombardıman tayyare 
filosu ayni hedefi bombalamış -
tır. Alçaktan uçan bir bombar
dıman tayyare~inin muhtelif 
yerlerine obüs parçaları isabet 
etmiştir. Başka akıncılar Ber
linin ortasında bulunan sair he
deflere teveccüh etmişlerdir. 
Hareket halinde bulunan tayya
releri göstermek için projektör 
vazüesi gören yerde bü
yük bir yangın çıkmıştır. Son 

(Sonu 3 üncu Nyfada) 

Hit l erin 
Fu-ansadan 
istedikler i 
Bunların Fransız 

donanması ve bazı 
Afrika üsleri ol
duğu söyleniyor 

Mareşal Petaln Fransız 
kabinesine Hitlerin 
şartlarım bildirdi 

Nevyork, 25 (o.a.) - Reuter: 
Nev'J ork Tımes gazetesine Bern

den bıldırıyor: 
i)l haber :ılan siyası mahfdlere 

gtlen malOmata gôre mareşal Pet.ıin, 
derhal bazı araz.i tavWeriru ihtiva e-
deçck bir anlaşmayı imzıı.ra hazırdır. 

Bu haberlere mıznraıı anlaşma hü
kümlerinde Alzns - l.orc.nin Almon-
yaya \"c Nis'c kadar Rhrieı·anın ltal
yaya terki \'ardır. Fransa tt.ılya ile 
Tunu un id:ıresini İspanya ile de 

(Sonu 3 üncU sayfada) 

İspanya harbe 
girecek mi? 

Am~rika ispanyaya 
buğday göndermek

ten vazgeçti 

Madrid, 25 (a.a.} - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

"Falanj'm iman ve itaatı,, 
başlığı altında. "Arriba,, gazete
si başmakalesinde ezcümle şun
l&rı :,.....;;ın ':tad.ır. 

Perşembe günü tarihi biri 
gün olmuştur. Tahmin etmek la
zımdır ki bu mülakatın başlıca 
neticesi İspanyanın, A vrupada 
açılmakta olan yeni çığırda 
yer alınası arzusunu izhar et
mek olacaktır. Kurban olmak -
tan bıktığımız cihetle, yeni ta
rihin {jnderleri olmak istiyoruz. 
General Franconun her verdiği j 
karar, Falanj tarafından itaat 
ve şevk ile karşılanmaktadır. 
Falanj general Franconun şch
siyetinde bir asırdanberi bekle -
mekte olduğu şefini bulmuş
tur. 

Amerika.da. ilk aksülimel 
Vaşington, 25 (a..a.) - İyi 

malUmat alan mahfillerden öğ
renildiğine göre, Amerika Kızıl
haç Cemiyeti İspanyadaki muh
ta~lara yardım için buğdııy, un 
gönderilmesi tasavvuı·undan biç 
değilse şimdilik vazgeçmiştir. 

Bu tasavvurun tatbikatı çok 
ilerlemiş ve hamulenin İngiliz 
ablukasından geçmesi dahi tah 
min edilmişti. Hitlerle general 
Franco arasındaki millakat ha
len bu tasavvurdan Va%geçilme
sine sebeb olmuştur. a.ııy &unıeroenberi Nazi Al

tı ~~n insanlık ıçin arzetti- ======================:::ıı::=== I 

~~~~~:~Leı::~ı Cümhuriyet bayramı geçld S' ~elleri açık açık anlat-

~:r:~t:d!fu~lf ~~~ resmi provası yapıldı 
~lıll a~ Almanyada isdar 
~~l'a 'ecnebi memleketlerde 

d~~cta\ A~af! birliği,, ~rafın- Halkevlerinin Cümhuriyef 
~~llıJanetıdı azalarına hıtaben 
~1tıı ~e mahrem bir tamim k 

1 1 

bayra

programları ~ ll"ııyeligcçmiştir ~i Alman~ ha- m 1n1 Ut U ama 
\>ite u.. altına d~mck fela.ke-
b~ '~YILiı Lehlilerin milli 
~~il haklarına kar&ı hazır-
:~llııu ~ 2!1ildhiş bir suikasd 
~ il y tıva etmektedir. Bu 
tıı lbiıt al~ lehJiler aleyhinde 
l'Qettiedı~k değildir. Nazi 
ÇiıbıYeti nereye girerse ora-

(ı~ı~!ıli~Yeceği kavimlerin hep
~~1 erıc felaket arkadaşı 
l'ıı hu~r, insanlıktan çıkacak
~ tıı hı •Uktan, vatandan mah-1 
~~l<!l'{:l~r "paria,, hayatı sUre-

~·J;:rkttaıan Rcicb Führeri ı 
~ ~!Jalian .~bıtası şefi, Reich 
~ıı. höyı Gönng'in emriyle, bun-! 
bı li anı. e kadın, erkek, bütün ı 
~ı~ g{) ~ el~er taşıdıkları esva-ı 
,~ll_ltia~Unde, sağ tarafa Lelıli
kil ~bil nı anlatan ve sökillme-. 
~"'~~ b.lınıyan bir işareti

1
~ 

·\(Q'. ı:; surette rabtedccek
lliise ahrem talimatname 
~ Cahicl Y AJ..QIN 

(8orıu a Uncii -1.&u.1. 

-
Dnntm Jll"Owaara.. bir göribıftlJ 

·~(Yamı 2 nci ~) 

Mareşal ~ bir merasinı ~nasında 

Gfrik~ harQ 
İ ngilizlerin iz' ac 

taarruzları 
~ 

Kahire, 25 (a.a.) - İngiliz u
mumi karargahının tebliği: 

23 Teşrinievv~lde Sudanda 
Kassalanın dışında bir İngiliz 
keşif kolu, yeniden bir dilşman 
grt.JJUıut m~• ff .. kı) c:tli bir hü 
cum yapmış, diişman grupu, 
geri çekilmeden evvel zayiata 
du~ar edilmiştir. 
Diğer cebhelerde sükfın bü

küın sürmektedir. 
Amerikanuı protesiow 

Son 
ve 

hadiseler 
Am~rika 

Roosevelt Balkanlar 
meae lesini de yakmden 

takib ediyor 

Wıı hfngton, 25 (a.a.) - Reuter: 
B. ROOSc\'elt, butun gazdccılerle 

yaptıgt bit' gôruşmcde, VP1.ılct bu -
guı kıl gıbı de\ an ederse, s~un ı~
lerı için Wushıngtondan on iki • nt
ten fazla a;> rılamıyacagını bıldı n ı~
tir. 

B. Roosevclt A vrup:ıda ve Uzak 
şarktaki va2iyet hakkında ınüt .. lca

l
'. Sümer bank U. 

müdürünün 
beyanatı 

Devlet fabrikalarının 
randımanları artacak 
Harb vaziyetinin doğurduğu 
müşkül/erin karşılanması 

için tedbirler alınıyor 
Birka,; guııdeııberi lichrimizde bazı 

tetkikler yapmokta olnn Sumerbank, 
Unmm Mudi.ini BUrhan Zıhni Sıınus 1 
dün bir muharrh-imize sanayiımizc 

ait muhtelif mevzular hakkındn be- ı 
yenntUı bulUllarak demiştir kl: 

c- Yeni kuruldcak satış t~kılaiı 
Qzerindc tetkikler yapmak üzere is-

tanbula gelmiş bulunuyorum. Yeı i 
teşkıl.it ılc sntı işleri fabrıkal. rd. n 
ayrılacak ve fobrıkalan idare eden 
yıııılü \'c p.ımuklu mticsseselcr bun
dan soııra yalmz ımal:lt işlerilc me -
gul ol;ıcaklardır. S:ıuş tşlerı dam a 
plyas, 'e halkla temasta bulunan 
memurların idaresıne verilccektır. 
Bu suretle fabrikal .. rı idare eden 
tcşkılıit ta atış i"lcrinden kuruıla
r:ık lmalt'ıtla daha y, kından me gul 
olııcak\.lr. Nctıce ıtıbarıle :!abrıkcı\a-

(Sonu 3 ilncu sayfada) 

Ankara haberleri: 

Mil li Şefi~ 
gezintisi 

Ankara, 25 (Hususi ı - Rei
sicümhur !dmet İnönü bugtin 
şehir dnhilinde bir gezinti yap
mıı laıdıı·. 

Vaşington, 25 (a.a.) - Ha
ber \'erildiğine göre Birleşik A
merika hükümeti, Bahrein ada
sındaki Amerikan petrol kuyu
larının İtalyan tayyareleri ta· 
rafından bornbardınıa.n edilme
lerini Roma. hükumeti nezdin
de şiddetle protesto etmiştir. 

lardn bulunmaktan imtina etmiştir. -------------

Üzüm ve incir müs
tahsilden satın 

alınacak 
Ankara, 25 (Hususi) - Tica

ret Vekaleti, üzüm ve inciı lerin 
üçüncii ellere düRmemcsi \ e fı
yatından spekülasyon yapılma
ması İ<'in bu meyvalan mtistah
sildcn doğrudan doğruya mü
bayaa ctmeğe karar vcrmıştir. 

--•ııc--

Kral Carol'un hareketine 
mani olunuyor 

Washington, 25 (a.a.) - Reuter: 
İspanyadan ayrılmasına müsaade 

edllmiyen sabık kral Carol, kendisi 
ve maiyeti lehinde mtidabale edllme5ı 
için Amerika.ya mtiracaaı eylemi§ -
tir. 

~Harb~ 

Vaziyeti 
lspanyann1 harbe· 

karışması ihtimali 

Alman kıtalanrnn Rumanyaya 
girmesile 6CU"ka donmuş olan na
zarlar, .son HiUe.r - F1 anco mfüfı
katı ile yeniden garbc dönmil~ 
bulunmaktndır. Bu millfıkatm 

muhtemel siyasi neticelerini bir 
tarafa bırakır da ışı askerlık 
eözünden tetkik edecek olursak, 
ilk varacagınuz netice, Almanya
nın i~panya da dahil olm:ık üzere 
bütün Avrupa m!lletlerinin yardı
mını tembı etmeden İngiltercye 
galebe etmek ümidini kaybetmiş 
olduğudur. 

Filhakika ağ\Jst(>s ayında 1ngiltc
reye kar~ı başlıyan şiddcUi hava 
akınları ve tahtelbahir tıblukası, a
radan Uç a:y geçtikten sonra mu
vaffnkiyetsizliğe ugram~ bulun
maktadır. Buna mukabıl İngilterc
nin müdafaa kuvvetleri li<lŞılacnk 
bir süraUc terakki etmiş, ha\. 
kuvveUeri ise çokdan Uıarruzn bile 
g~tir. 

1ngilierenin istilası teşcbbusu, 
bö;ylelikle ı.arurt olarak Ukbnhara 
kahnış clmaktadır. tııte Almanya 
kışın atıl k~amak ıçin hiç ol
muaa Upanyayı da harbe siıruk
leinek, Cebelüttarıktaki lngili2 
üıısünü labrlb 9e :ıaptederek bu 
bol818 bildm olrnak, böylelikle 

[tonu ı n~I N hlfede ] 

F.ıkat sarnhiyettar bir membadan 
ögrcnlldigh'e gore, Il. Roose\ clt, şu 
doı-t meseleyi yakından takib etmc.k
tedir: 

Fransız :filosu, Yunanistan ve 13:ıl
kanl:ır, uz:ık 6ark. Bazı memurların 
bfldirdigine göre, bıı meseleler diğ~ 

ciddi meseleler nctıcccindc maz.ıde 
reisicümhurun almış oldu&u tarzda, 
AD1Ci"ik:ıWnrm tahliyesi ve alacak -

ların bloke edilmesi gibi tedbirler 
alınmnsını mucib olacak mahiyette
dirler. 

Bfr gaı.cteci B. Rooscveltden, Pıt

dar olarak Vichy hukümetini hfıla 

tain - Hitler görüşmeleri ile alıika

dost bir devlet gibi telakki <'dip et

medığini sormuştuı·. B. Rooscvelt, bu 
suale e\ et cevabını Vf'rmistir. 

Mihveriıı geni 
ümidi eri ... 

ı-

- Bunlar petrol 
mu ne.aba ? .. 

D ngılız ı;, liıhiyett..ır ın:ıhfılkrl R,ı- 1 

O m:ınyoyı h:ıı.ır bir lokm. ' ı 
;) ı.ıt:m Almanların bo,;u:.:ıa~ oo 

nı dcrh .. l yuriıycceklcrin ın:ı ı.I 1 

'cnnedıklen • halde bu yuru~ u ııı 

Alıru n nıhai pl5.nlarına dahil oldUJ.'ll 
l:nnmıtınde imişler. Vakıa ıki mıh\ er 
de Jeti ıçin y:ıpılacak 111.: ltalm~1ır? 

Tokyonun bir 
tekzibi 

Tokyo, 25 (a.a.) - D.N.B. 
ajansırnn hususi muhabiri bil-

1 diriyor: 

26 teşrinievvelde Japonyamn 
yeni bilyük elçh;i Ta.tekava ile 
Stalin arasında Mosko\•ada bir 
millAkat yapıldığı ve bu mü 
la.katta bir anla.şma imza dile
ceği hakkında bir Londra. kay
nağından sızan haber Tok):o 
resmi mahfillerinde teltzib edil
mektedir. 

Hariciye nezareti namına söz 
söylemeğe mezun bir zat bu 
mülfıl<at hakkında resmi malfı

(Sonu 3 iiııcü aayfada) 

SABAHTAN 

SABAHA 

Bu iş icın Ticaret Vekaleti em 
rine ikı mılyon lira tahsis edil -
mesi Heyeti \' ekilcce kararl~
tınlmıştlr. 

Kömür deniz nakliye 
fiyatları 

Ankara, 25 (Hm•usi) - Güm 
rük, deniz nakliye fiyatlaı ıııın 
bir miktar arttırılması hakkın -
<laki proje, Koord!lnisnyon hey
etince tcdkik olunmaktadır. Ya
kında bu hususda bir karar ve
rilecektir. 

Mekteb kitabları 

için k :iğıd 

Ankaı·a, 25 (Hususi) - Mek
tep kitabları için ihtiyaç hasıl 
olan kağıdı temin etmek üzere 
Faik Reşıd Runrnnynya gide
.ektir. 

· j Sümerbaıık, kendi fabrikalnn 
mamulatının sat.ışını organize 
etmek için tedkikat yapmakta -
dır. 

h:rc \'e levazıın kaynaklarını, petrol 
memb:ılarını temin etn·ck, Lir t<ıraf
lngıltcı eyi ıstıUi ctrıck. harbı son. 
erdirmek i<:in tek kCM!ı mL rnrc 
1di. nunda umid J,nln: clı ı c ıkar 

yol nedir? Bır tarafdaıı ıızt.n bır 

h!ırb ıçın ı5zım ofan k. ynnkfaı ı, zıı-
ı. (Sonu 2 inci sayfada) 

OUmrUk memurfarı 
arasında 

Ankara, 25 (Hususi) 
Gü.mriik inhisar memurları ara
sında yapılacak bazı teb~ddülat 
hakkında hazırlanan liste tns -
dike iktiran etmiştir. 

r ' 1 Felsefe ve edebiya 

Abdülhak Haıni
din fikirlerinden 
son misaller 

YAZA N: 

Filozof R 1 Z A 
TEV FiK 

ik inci sayfamızda 

I 



):~J SAHAlt 26 Il!R1NC{TEŞRİ~ ;:.. 

r ' r=======! '~======~ 
r ·~--·--e_r_i __ ) r 1 im Köşesi ~---------------------------------j l 

• 

roKu~~~~~, Kömür 1fiyatları li!Pıot. sa;·u~;~d uzdl'lt Abdülhak Hami 
fikirlerin en s mı all r 

Kok kömürü· 
nakliyatı 

kolaylaştırıhyor 
ı-1 1 h 1 ucuz uyor 8 1 

k-. . d 
ak amam arı oş u ıçın e 

niçin açılmıyor? Murakabe komisyonu J k 
\....--=================• 

(Tayıflar Geçidin) de tanı- S 
dığımız hayaletler arasın
da (İlhan) ile bir iki kadın var 

YAZAN: 
FiLOZOF 

RIZA TEVFİK 
ki, dünya hayatında ~ padi- ~~~~-==!!!E~~~~...-...J 
şailln sarayındn yaşamış ve 
ölmüş (yahud intihar etmiş) 
ve samimi hayabna .iştirak et
mis (gözde) lerdendir. (Dilşad 
hatun) ve (Bağdad hatun) gi
bi.. Kurunu vüst.ada bir (Şark 
padi~ahı) nın sarayı - tabidir 
ki • en hfı.in kıskançlıkların ve 
en fena, kadın intrikalannın, al-

çak cinayetlerin ve zulmün ı>ek j 
feci bir sahnesiydi; garb sa- ı 
rayları bile öyleydi. Ahirette 
artJ.k ölüm olamıyacağı için, 
bu kadınların ilcisi birden (11-ı 
han) ı cinayetle itham ettik -
ten maada birbirlerini de ayni 
suretle ve ayni sebeble mesul 
tutuyorlar. 

[Yazan: Eski lstanbal Valisi SÜLEYMAN KANI 
- - 7 -

Oeii Şahzade Yusuf lzzeddin Efendinin 
bazı garib fikir ve hare e lori 

- Bu ne? o ... Bu gene olma-ı 
~. Sarayda söyledim ya .. Bun
ların bence kıymeti yok.. Be
nım için kıymettar olan tasvir
dir. Sen gene b:ına boyle bir 
§ey getirdin ... 

Dedikten sonra: 
- Gel!. 
Diye hizmetindeki neferi ça

ğırır. 
- Git, yukarıdan bir çerçeve 

getir!. 
Emrini verir. Nefer çerçeve

~ getirınce Sultan Azizin res
mıni oraya yerleştirir; kıymet
li çerçeveyi gene iade eder; Ne
sib gen almak istemez: 

- Efendim, öbür defa bizi 
tekdir etti. Bu defa kimbilir ne 
yapar .. 

Mnhmud Şevket paşa - O
lamaz. Görmüyor musun hali? .. 
Burası bir sadrazam evine ben
ziyor mu? Ben böyle şeylere 
kıymet vermem. Al, götür!. 

Nasib bey zaruri alır. Veli-ı 
abd dairesine döner, fakat biz
zat iadeye cesaret edemez; e
f endiye takdim için muavini Sa
lfilıaddin beye verir; o da ayni 
sebeblc haremağusı Beşir ağaya 
tevdi eyler. İkisi de o anda da
ireden savuşurlar!. 

Beşir ağa, çerçeveyi takdim 
edince Yusuf İzzcddin efendi 
hiddetinden küplere biner; teşri
fatçısı ile muavinini her tarafta 
arattırır, fakn.t bunlar o güne
fendinin gözüne görünmezler! 
Hiddedini geçiştirirler. 
Y1ısuf !zzeddin efendi millet 

ve millet efradı hakkında hiç 
de teveccühkii.r değildi! Her 
fırsatta: 

- Biz hanedanı saltanat!. 
- Siz efradı millet!. 
Diyerek millet ve hanedan ef

radı arasındaki farln tebarüz 
ettirmek isterdi. 

Bir gün teşrifatçısı Nesib be
ye §öyle açılmıştı : 

- Sultan Hamid için akıllı a
dam derler. Hiç değilmiş! Boş 
yere ot.uz üç sene kanunu esasi
den korkmuş, durmuş. Ne var
mış korkacak! A mübarek a
dam! Ben olsam yolunu buluve
rirdim. Mebuslardan her biri
ni iltifat ile, birer hediye ve ati
ye ile elde eder, istediğimi on
lara yaptırırdım. Bunun için 
20.000, haydi 50.000 lira olsun, 
kifayet ederdi. Bu millet böyle
dir ! 

Tekrimler, tazimler ve mera.
sim içinde geçen Avrupa se
yahati veliahdin pek hoşu.na 
gitmişti. Mesarifi devlet hazi
nesinden ödenmek üzere bu -
nun tekerrürü fena olmıyacak -
tJ ! Hakkı Paşa sadaretinde idi. 
Yusuf !zzeddin efendi bu dü
şündüğü şekilde hareket ede
rek her sene A vrupada kendi-

r 
niS 
ABONE BEl>ELI 

TOrklye IEonebl 
SENELiK 
1 AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 Kl'f. 2700 K,... 
760 • 1460 • 
400 • 800 • 

160 • 800 • 

2G l lkteırln 1940 Cumarte•I 
24 Ramazan 1859 

18 Blrlncltcırln 1856 
Glln 300 Ay 10: yıl 1140 • Hızır 174 

Güneı ()Ole ikindi 
1.09 6.44: 9.39 Ezani 
6.24 12.58 H.53 V&Ntl 

Akpm Y•tat lmHk 
ıa.oo 1.82 11.30 Ezani 
17.14 18.47 4.45 v..u 

sinin seyahat masrafı olmak 
üzere devlet bütçesine muayyen 1 
bir meblağ ilavesi için bir ka -
nun yaptırmak istedi. 

Meluned Ali bey delaletiyle 
bazı mebusları ele aldı. Hakkı 
pa§a bu teşebbüsten haberdar 
olunca vcliahd chı.iresine geleli . 
Yusuf İzzeddin efendiye: 

- Bu ne demek? El altından 
iş olur mu? Siz bır şey ıstıyor
sanız bize söylemelisıniz. Biz 
ne lfı.zımsa yaparız.. diye adeta 
çıkı ırcasına sözler söyledi; ve
liahd fena bozuldu; bu yolda 
entrikalarla matlubunu elde et
menin öyle düşündüğü kadar 
kolay ve basit olmadığım anla
dı. 
İmparatoriçe Ojeni yatı ile 

1910 haziranı içinde İstanbula 
gelmişti. · 
İmparatoriçe vaktiyle pede

ri Sultan Azizi ziyaretinde ço
cukluğunu tanıdığı Yusuf Iz
zeddin efendiyi görmek arzusu
nu izhar eylemiş olma.siyle pa
dişah ile mülakatı sırasında ve
lihad dahi hazır bulunmuş idi. 

Bu mülakatta imparatoriçe 
1869 daki İstanbul seyahatimn 
hususiyle Sultan Azizin kendi 1 
hakkında gösterdiği nezake-J 
tin ve misafirperverliğin hatı
rasını hala muhafaza eylediği- 1 
ni, kırk sene sonra latif lstan
bul §ehrini tekrar ziyaretinden 
pek memnun bulunduhrunu söy
ledi. Gerek Sultan Reşad, ge
rek •velihad münasib cevnblar 
verdiler. 

Ertesi günü Yusuf lzzeddin 
efendi sabık imparatoriçeye ne 
suretle iadei ziyaret edeceğini, 
bazılarının tavsiye ettikleri üze
zere Öjeni sukut etmiş bir im-1 
paratoriçe olduğundan kartı
vizit göndermek kfı..fi olup ol
mıyacağını baş mabeyinci Lut
fi Simavi beyden sordurdu. Lüt
fi bey de: 

- Zinhar böyle yanlış hare
kette bulunmasınlar! trnparato
ıiçenin kadınlığım, felaketini, 
hususiyle pederleri zamanın -
da kendisine yapılan parlak 
ihtiramları nazan itJö:ı.ra alsın
lar. Bizzat yatına gidip ziyareti 
iade eylemeleri lil.zıııı gelir. 

Cevabını verdi. Efendi de bu 
suretle hareket etti. 

Diğer bir defa veliahd !stan
bula gelip kendisini ziyaret ey
lemiş olan Mısır Hidiviııe de 
ziyaret iadesinin bir memur 
göndermek suretiyle icrası caiz 
olup olmadığını gene Lütfi 
beyden sordurmuştu. 

Lutfi bey bizzat gitmesi la
zımgcldiğini ve vaktinde haber
dar cdiilnce Hidivin kendisini 
yalı rıhtımından i.b..tkbal eyle -
yeceğini bildirdi. 

Yusuf İzzcddin efendi Vahi
dettiııden adeta nefret eder -
di. -

Bir gün bir gazele Vahided
din için (veliahdi sani) diye 
yazmıştı. 

Bunu okuyunca vcliahd Ne
sib beyi çağırarak: 

- Hanedanımır.da böyle mer
tebeler yoktur. Bu kabul edilir
se salisi, rabii de olur! 

Diyerek bir daha böyle bir 
şey yazdınlmaması için sadra
zariıa haber gönderdi . 

Fakat mesele bununla ka
pannıış olmadı. 

Veliahdin zihni her an bu
nunla meşgul oluyordu. 

Yusuf efendi, Nesib beyi baş 
mabeyinci Liıtfi Simavi bey 
ne?.dine gönderdi. Nesib bey 
~ mabeyinciye veliahdin şu 
sözlerini nakletti: 

(&oau 4 UncUde) 

İkbsad Vek~Ueti bu 
hususta belediyeye· 

emir verdi 

Dundan aylarca evvel halkın 3zam 'f Salış fiyatlarlnl va r J 
Bu atışmaların bize .ıerre 

kadar lfı~umu yok elbette. Yal
nız su var ki, kader bahsine 
vesile oluyor, ve meydan açı
yor. Bu şiddetli ithamlara kar
şı, - sefih. enayi ve şehvetpe
rest - llhan, doğrudan doğru
dan doğruya kendini müdafaa 
edemiyeceğı için kader itikadı
na sığmıyor. Ekser fiı.cirler ve 
günahkirlar - hiçbir şeye inruı
madıklan halde kadere inanır 
gibi görünürler. Böyle olmakla 
beraber, ben öyle zannediyo
rum ki, bu adamın ruhu, Ha.mi
din, bazı mühim fikirlerini teb
liğe vasıta olarak, sahneye çı
kanlmıştır. Bahsi kısa kesmek 
için, bu wamın Dilşad hatu
nun, uzun uzadıya mücadelele
rini atlıyorum; o esnada gelip 
te münakaşaya karışan Bağ
dad hatunun şiddetli tekdirleri
ne kal'§l §Öyle ocvab veriyor: . . . . 
Cürmüm nedir benhn?- Bu ne 

bitmez mufıtebat!. 
'.hkdire kn.rşt l.-inıdir olan 

nafiz ül keliın? -
I>ünya, eğer dönekse, benim 

vnr mı medhalim?. 
Kudret mi 'ıurdı bende ) a, 

taıniri Wıetc? (1) 
İlhan her yaptıh'l işi ve bilhas· 

sa kötülükleri kadere isnad edip 
işin içinden çıkıyor: 

Şehrimizde kok kamürünün ihtiya
cı daimi karşılıyacak nisbctte bulun
ımısına rağmen, ves:ıiti nakliyenin 
kifayetsizliği yüzünden halkın kö
mür alma i:ıinde muskulata maruz 
kalması üzerine lktısad Vekftletf İs
tanbul belediyesi İkbsad Mudurluğu. 
ne dün bu hususda telgrafla yeniden 
bazı direktifler vcrrnişUr. tktısad 

Vckfılcti, halkın evine knd.:ır kok 
komürünün teslim edilmesi icin be
lediyenin Jilzumlu biıtün tedbirleri al 
masıru, semt depolannın çoğnltılma
ı:ıru ve bu depoların emrine kamyon 
tahsisini istemektedir. 

Belediye 1ktı.sad Müdilrliığil bu dl
rclctif üzerine derhal faaliyete geç
miştir. Mudirlyct ilk olarak Kuru -
~e komur deposunun cmrir.e 8 

ıı • nrl rm ş ve kömur nakli
yatı için Kadıkoy cihetinde araba 
kullanılması kararı ştırmıştır. 

D ger tarafdan Etıb:ınkın İstanbul 

§Ubcsi müdurü Zc;,ertya diln komur 
meselesi hakkında Vali ve Beledıyc 
Rcısi Doktor Lütfi Kırdarı ziyaret 
etmiştir. Bay Zekeriya Valiye bu 
hususda izahat vermiş, şehirde 15 
bin ton stok komur bulunduğunu bu
mnı gittikçe ziyadeleşcceğıni söyle -
miştir. 

H~a!~~ra~ öyle benim: 1 ısa haberler 1 
Diyor. Bağdad hatunun tay- t:.----------=---' 

fı, kendisine llhanın yapıp et- * Koska latimlikl - Belediye, 
tiklerini sayıp döküyor, ve ka- Koska isUmlfık sah sında bazı cm
bahatlerini yüzüne vuruyor; lAk hakklnda muhMkcme kararları
[ Bizler, bütün kadınlar senin nın uzam:ısı iızcrın bu emlfıkı idarl 
keyfine kurban olmuştuk: ben bir §ekilde istimlak ed ek meydanı 
daha on yaşında bir ~ocukken, sur:ıtle uçmayı k r rla tırmı tır. 
beni aynrtmağa çalışan... ve * Odun Flyatlıırı - 1stanbula o
nefrctle sana ettiğim tekdirleri- dun se" keden bır çok yerlerde bol 
me mukavemet ederek, benim odun bulunmasına ra men bunlar 
parlak gençliğime tapınan ve naklolunamamakt dır. Bu sebcblc o
evvela benı kocamdan ayırıp ta dun fiyatlarının ind rllme:ıı imkünsır
sonra fena eden ve feda eden dır. 
kimdir? .. ] deye sitem ediyor. ~~ 

tıhanın 1tayfı, I<;sacıı: . SABAH..,. A , (" ~ ,, A. 
[Kader. Knder .... ) deyıp du-

ruyor. Lfi.k~ .~hire~e kavga ıi ilV riı 
pek uzun surmuyor, ış hemen te- ~ yeni 
fclsüfe dökülüyor, ve İlhan bu ümidi ri ... 
sefer pek makul bir müliihaza
beyan ediyor ki, insanca dü
şünmenin doğru yolu budur. 
[ Asari gadrü zulma ,-e yahud 

measire (2) 
Hl1.kim - demek - kaza \ e kader

dir, beşer d..<>ğil. 
~ hayrii şer, declil:riıı. 

Jıayrü şer cleğiL. 
IIalketmediıısc ktındini, ifna <la. 

tnıcdin; (S) 
Rew.ençe:i helake iriıdenle git

mcdin! •• (4) 
Kasd et hayatı 8.hara, ya lmndi 

nefsine 
Şer'an, cinayet ismi verihnek~ 

hepsine. 

( Ba§ tıır:ıfı 1 inci sayfada) 

d:ın düşmanın iklncı derecede mıi
him uzuvlarına saldırmak ... 

1ngiltercden Hındisl:ı.nı, Mısın, 

Siıveyşi ve Ccbeluttarıkı nlmuk. He
le bu iki son bog41zı zaptcderck Ak
denizdeki büyük filoyu clde etmek_. 
İtalya hfılfi bu hülyıı ile yaşıyor. 

Rumanyaya inen Almanların bu
rada petrol kuyularını muhafaza et
mek istedikleri ve bir Uçuncu dev
leUn hücumuna kaflil müdafaa kn
rannda oldukları anlaşılıyor. Şimdi
lik başka niyetleri yok. Ancak ln
gilizlerin de tahmin ettlkkri gibi 
ileride burası bir h reket nolrttıc:• o
lacaktır. Fakat ne kndar sonra? Mih-
ver, boı; dur::ımaı;. Mılyonbrca :ıs-ı 
kere iş ve hareket l!izınıdır. Başka 
nokıtalarda hareket imkiinım bula -
mayınca Alınanların Rumanyadan 
cenuba harekeUerlni beklemek doı.tru 
olur. 
Şimdiki halde Almanya ve İtalya 

baş başa vermiş düşünüyor. !ngılte

reyi nerede ve nasıl yeneceklerini 
mffzakere ediyorlar. 

istifadesi için açılan hulk hamrun- tasbit etti 
lan maalc:cf çok kısa bir zaman 
sonra tamirat yiızunden kapatıl
mış ve halkın temizliği bakımın
da çok muhim rol ! olan bu hayır
lı müessese üç aydanber.i cl:1n ka
palı bulunmaktadır. Bu muddct 
zarfında değil tamirat, batın y<'Ili 
başdan ınşası kabil olan ve ,chri
mızin Balat "c Kasım paşa gıbi 

fakır \"e temizliğe muhtaç semtle-
rinde bulunan bu hamamlar ncab:ı 
ne 7.aman açılacak?. 

İçlerinde aylurd:mberi bir çe -
kiç sesi dahi bulunmnyan bu mü
esseselerde tamiratın dcvom ettigi 
iddia cdilcmiycccğinden bir fın ev
vel n<;ılarak halkın yeni başd:ın 
istifadesine arzedilmesi hususlllldn 
gazeteniz vasıt.asile sayın beledi
yemizin nazarı dikknt 'ni celbet -
mcnizi istirhnm ederım. 

Cumhuriyet bayra
mı provası yapıldı 

--o--

Fiyat mürakabe komisyonu 
dün vali muavini Ahmed Kı
nıkın riyaseti altında toplana
rak kömür satışlarını tedkik 
etmiş ve ihtikara meydan ver
memek için kömürde azami sa
tı.~ fiyatJ tesbit edilmiştir. Ye
ni karara göre Anadolu kö
mürü toptan fiyatı 4.5 kun.ıı? 
perakende olarak dükkanda tes
lim 5,5 kuruş Rumeli, lğneada 
toptan 5 perakende 6 kuruş, 
Bulgar kömürü toptan 5,5 pe
rnken<le 6.5 kuruşa saWaco.k -
tır. 

Araba ve kayıkla seyyar kö
mür satanlar toptan fiyata sa
tış yapacaklardır. Komi.r;yonu
nun tesbit ettiği bu fiyatlara 
göre kömür kilo ba§ına 60 pa
ra ucuzlamışbr. 

-->il«--

Hindistanla 
ticaretimiz 

Şehnmizde yapıl:ıcak Cumhuriyet Tedkikler yapmak üzere bir 
bayramı merasımine ı Urak edecek 1 müddet evvel Ticaret Vekaleti 
butun lisekr dwı sant 14 de Tnk m tarafından Hindistana gönden
meydanında toplanarak bir prova 1 rilen Turhan, Delhi ve Bom
yapmışlardır. 1 l.ıayda yaptığı tcdkikler etra -
Beyoğlu llalke\iniıı kutlulama fında Yckalete bir rapor göndcr-

progra.nu miştir. Bu rapora göre Hin -
Beyoğlu Halkevlnden: distandan serbest dövizle mal 
Cümhurıyetin 17 ınci yıl donümiln- getırılrnesinin m:· n olduğu 

de evimizde yapılacak merasim: anlaşılmıştır. İzmir ve İstanbul 
1 - 29/10/940 salı gilnil ant 17 daki bazı tacirler Hindistanın 

de evimızin Tepebaşındaki mer~ez I İzmir Fuarında teşhir ettiği cş
binasmda: ya nümunelerinden getirtmek 

a - i tikliı.l marı;ı (Ev korosu ta- için teşebbüslere geçmişlerdir. 
rnbndan) 1 

1 b-Nutuk. - BELEDiYEDE 
ç - Konser (Ev trıyo u • rafın-

dan). 
2 - Ayni gün s:ıat 21 de P rtı bi

nasındaki temsil salonunda: 
n - Cumhuriyet ınevzuunda J;:on

fer:ıns 

b - Tcmsıl (Ev temsil şubesi ttır.ı
fından) 

3 - Herkes gelcbılır. 
Ileşiktu.ş Hamcvinin programı 

l 29 wıcu bırın ıtc:;rm nh u-
nü saat 10 da Beş kta ka ı d hılin 
deki ılk okul talebelcrı b. l rında 
oğretmcnkri oldul:'ll halde P rt.i ve 
Hnlkevı binası önun<.' gclcre - t: nz m 
edılmış olan kroki dah imde yer al
mış bulunacaklar ve talebeden b r 
heyet Parti ve Halk 'li i reı rinl zi
yaret ederek bayramım tebnk ede- 1 

ceklerdir. 
2 - Bandonun rC'f::ıkntlyk talebe

ler bir agızdnn ! tıklfıl mnı mı soy
llyeceklcr ve bu esnada bayrıık çek
me merasimi yapılacaktır. 

3 - Parti namına Ethem AkH B.'lt
talgil, Halkevi namına Iltikınli Ar
kök mckteplc.r namına b •ret.meni• r
den Osman, ve talebe tarafından 

Cumhuriyetin kurtulu u ehemmiyeti 
ve yapılan hizmetleri teb:m.ız ettırcn 
birer hitabede bulunacalJa dır. 

4 - Talebe \'e bando t: nıfındnn 
milli marşlar söylendıkten onra res
mi geçid yapılarak merasime nıhayet 
verilecektir. 

5 - 30 birinci teşrin ç; ı :nba gilnü 
akşamı Halkevi sahnesinde Cümhu
riyetin ehemmiyeti ve kıymctı h:ık
kında bir hitabede bulunulacak bunu 

Yeniden 100 bin 
liralık yol yapılacak 
İstanbul belediyesi şehir da

hilinde yeniden 100 bin liralık 
yol inşasına karar vermiştir. 
Bunların 50 bin liralık kısmı -
nın kc ,:fi ri y rılm tır. Bele
diye yol inşa tahsi tına muh
telif fasıllardan naklen 100 bln 
lira verecektir. Belediye muha
sebe müdürü Muhtar Ac:ır An
karada bu münakale işiyl' me.~
gul olacaktır. 

Sa. . .' a~usi 

Ilugdaydan: 
Arpa dun 
ü üınd_n : 

En lyl 
K. 

23 
40 

117 

Fıtlr 
iyi 

K. 

20 

100 

Son 
K. 

17 
27 
84 

1-t.lnbu 1 M UftO:ıü 
F. Ülgener 

tal,iben Gosterit kolumuz tarafından 
cVozıfo; piyesi tcmsıl edileccktır. 

Halk kllrsuleri: 
ı - Be iktns kazası Halk Partisi 

binası önündc$i meydanlıkta. 
2 - Arna'iutköy natıJye merkezi 

ömınde. 

Halk hatipleri: 
Eth m Akil Battalgil, Hılkmü Ar

kbk, Alı Rıza l'ı'~r, Yusuz Ziya Dra
man. 

Bu mülahazalar çok mühim ve 
şübhesiz pek doğru düşünceler
dir; bir akıllı adam yoktur ki 
hayır ve §Cr diye tavsif ve iki
ye taksim ettiğimiz wkuatJn, 
ancak bizim saadet ve felaketi
mize göre. ve bizim menfaati
miz noktai nazarından o suretle 
tavsif edilmiş hadiselerden iba
ret olduğunu, anlayamamn ! Ya
ni, bu kabilden olan hükümlerin 
nispi bir takdir olduğunu dü
şi.inemcsin!.. Mesclll, zelzele, 
haddi zatindc, ancak bir tabii 
hadisedir; hatta, hafif olarak 
geçerse, - insanlarla meskiin 
medeni bir memleket de bile 
vukua gelse - bir mühim tecrü
bedir ki insan (ne kendi irade
tiyle böyle bir tecrübe yapabi
lir; ne de kuvvetiyle ve serve
tiyle!) Bu halde ne hayırdır, ne 

Nerede ve nasıl? İspanya üzerın
den Cebelütt.arıka inmek Afrikaya r 
geçmek nuhvcre nncak Akdcnizin 
garbını temin eder. Denizlere 
Mklm olan İngiltere n ıl ı ine 

, _ _....._ 
1 

Mahkumiyet kararını alınca küf
retti ve yeniden muhakeme oldu 

de şerdir. 
(Sonu salı nüshamıZda) 

(1) ( Muatebııt) ltlb cdlıler, tekdir 
edişi.er. (Nafiz ÜI kelim) ılSzD geçer 
olan kimse. (Dönek) tOrkçe dönmek 
masdanndan; s5z0nde, niyetinde dur. 
mayan demektir; malGm. ötedenberl 
mczmQm olan bu sıfat bizde (felek} 
için vasıf olmu~ur. (Zira feleğin 
meşrebi nblzı dönektir). Ziya papl 

(2) (Mehir), tesir icra eden ve eser 
bıralcan scbcbler ve llmlllercllr; fran· 
aızcada (cauaca efflclcntca) dedik
leri budur. 

(3) (Senin tiayır ve ter dedl!jln 
§eyler Allah nazarında öyle delili. 
Sen kendi kerıdlnl yaratmadınaa, ken 
dini yok eden de ıen dc611 n elbet; 
çünkll var etmek ve yok etmek an· 
cak Alhıhın yapabllecoOl blrl§tlrl) 
demek istiyor. 

(4) (Revunçe) farl•fde (kO • 
çük pencere) demektir. (KDçDk pen
cereden, kondi lstc61nle ISIDme gttme. 
din) demesi, Balid•d hatunun yoi• 
aalkaslyle kendini pencereden apğı 

atarak intihar otnılı oldufjunu Hl· 
mld, bu ınıara il• kadına lhtaJ' edl· 
yor. 

yarayan liarki Akdeniz! gene 
clınde tutacaktır.. Koldı ki bu 
işde İspanyayı Hm a lhtıynç vnrdır. 

Berlinc ve Romaya çağırılan bu lnkü 
İspanyol Wıriciye nnz.ırı mihver dev
letlerini memnun ed 'lledı. Hitl r bir 
kere de bizznt, Fr nkonun aya •ına 
k:ı.dar gitti. Eğer tsp nya bu macera 
ya gırmcmekte gene ısrar ederse Ce
bclilttank hikAycsıne bu hnrb ıçindel 
veda etmek lfızım gelecektir. 

işte o zaman mihver devletleri Su- I 
vcyşi elde etmek uzere her çareye 
baş vurnblllrler. Bu çarelerin bn -ı 
şında İtalyanların Llbyad:ın yürQ
mcleri geliyordu. Amma bir nydnn 
beri Mısır toprnğında mıhlanıp kalan 
itnlyaya Filistin üzerinden yardım 
lAzım. Bu, bilyuk bır m!!cera olarak
tır. Diltiln Anadolu geçilecek, Surl
yede hfilA mihvere ıtnrıt ctm yen 
Fransız kuvvetler! elde edılecek, 

Filistlnden sonra bir o kadar yol yü
rilncrclt Silveyşe vnnlacak .. 

Gerek •rürkiycnln gerek Yun:ınis
tanın böyle bir tc ebbüse karşı "a· 
zlyeilcri maliim olduğu için Alman
ynnın kendisine harbl yüzde elli ka
zandırmıyncak olan Mı. ır seferini 
kolay kolay g6ze almıyncağı tahmin 
edilir. Fakat başka yapacak lş kal
maz; harbin uzamasından sabırsızla
nanlar seslerini yilkseltir, hele Ru
men petrolleri de az gelmeye başlar 
s:ı? ... 

Behçet SAFA 

Dun .ıJ ye koridor! rında oı tn
lığı velveleye \'t:ren bir hall " oldu 
ve yapıl n curmu mcşhud ıie drı-
hal muhakeme edilen uı i..ı m .. hkum 
edildi. Bu b<:'lki gayet b ıt bir iş. 

Fakat bu suçlunu~ rl hıı b r J,aç 
dakika e\·vel rıgır ceza ı al kemf' -
sinde de uzun bir h:ıp's (;\. • sına 
nr.ıhkum edilmiş olm ı i e b..r hu
susiyet vermektedir. 

Ilc1dise şoylc cereyan etm' Ur: 
Sabıkalı \uruc~l r K rd l\I h-

med bundan bır mudd t V\' I h -
pl han de e kı bir ın ·ümıy tıni 

çekm kt oldu u ıı da y ru bir 
vak'a y p;nış ve m hpu l rd n bi
rini o!d:.ıl"l"lck kasdl ıle y ral mış
tır. !kinci nt,<ır ceza mahkemesinde 
devam eden bu muh, keme dün ka
rara bağlanmıs Kürd Mchnıcd hak
kında yeniden 8 sene h pis cezası 
venlmistir. 

Mehmcd; bu hiç ümid etmedi i, 
bcklcmcdıgi müddeti m:ıhkc.'llcdcn 

öl;'rcnlnee fazla hiddet dm.is ol. c k 
ki .. Daha mahkeme sal nund n 
çık"'ladan söy)cnmeye ba 1 mış ve 
koridora çıkar çıkmaz icry:ıdı bas
mıştır. 

Lfıkin onun feryadı ağlayıp, sız

lanmak değll .. önüne r den ... küfret-

mek, bu kararın nl .}hinde atıp tut
ma t n bar t olm tur. Jandar
mal r tıiı tn:ak i '"leyince bu scfc.-r 
onl.ı n rla teca\ üze b::ıı;lamıştır. Ad-
1',};e p l ide ı e kan ını .. Müddeiu
mu nilı c gohirulen mnhküm Iwk
kınd:ı yeni b r eüımU meşlıud zaptı 
y, pıl ·, k derhal ilçUncil asliye ce-
zn m hke ine ver.imi. tir. 

K rd Mehmcd; m huden gotü
nıl .ı li m h!.emcdc su unu itırat 

etmi ıse de: 

- B"n btınu hiddeUc söyledim. 
Zatc>n kiz seneye daha demin 
mahk ım oldum. Bir çok da ki 

cezam ":-r. Den bunl:ın nasıl bıtf- ı 
rC<'cgun?. 

Diye öylenmi tir. 

Mnhkcme şnhidleri dinlemls \'e 
suçu sabit görerek; ayni zamanda 
Kurd Mclımcdin adliyede yine boy
le bir hakaret ve küfretmekten cür
mu mc hud sabıkrısı oldu u da göz 
öııUnde tutulllrnk b!r ay hnpsl ile 
50 lıra . ır p ra cez. ı alınmasına 
kar r verilmi Ur. 

I"ılrd h c 1 .. n:ı ılsa bu karan 
aldıı.tan rn u lu, akıllı ve süt 
dokmü kcdı gıbl hnı:. .. ncnın yo
lunu tut ıu tur. 

- il -
Kısmı halArun bile faydası V: 

Tahliye tulumbalan (hattA adi 
tulumb:ılan), termometreler, . ~ 
trik runpulleri ve bir ~k i~,a • 
kimyevi nmeliyclcrde kısmi ıı
dan istifade edildiği gibi buhar _. 
kinclerile türbinlerinin ran~ 
lan bu sayede arttırılmıştır. 

Radyo IAmbalnrile uzaktan ~ 
haberleri, mu.ikiyi dinliyoruz. RöO 
gen tilblcrile şeffaf olmıyan cisiJll ~ 
lerden liUBlar ge!;'iriyoruz. Rad.1° ~ 
tasyonları bundan istıfnde ettili bil" 
uzak mesafe telefon sistemi de ttlf 
nunln çalışır. Uzak mesafelere ~ 
veya telsiz) fotoğraf gönderme ...,. 
lündc foto - elektrik scllulil ~ 
trik gözU) dcdıgimiz ve yine lf' 
nmpulüne benziycn ampullerden 
tifade edilir. 

Sıcak veya soğuk içkileri i~~ 
sakladığımız (Termos) şi~clerıı-
halddan 'stifnde edilir. 

IIaıtı.lar muhtelif derecede ~ 
Buh!ı.r turblnlerile makinelerinde 
üç s ::ıtimctrelik cıva irtifaına 'n.~ 
dil adi bir hala kil.fi gelir. Adi O::, 
trik ampullcrindeki hal5 d~ 
buncbn yı.., ek ve r:ıdyo ampuU~ 
rbntgen tublcrindeki hal5. d~ 
büsbutün yüksektir. Atmosfer ııw· 
kinin milynrda birine ve dah:ı. fail" 
sına kadar inebjlir. 

Dızim yapabilecegimiz halA d~ 
ccsi ş' dılik bu kadar. Tob'at 
ileri gitml . Yıldızl~r, seyyareler ~ 
sındakı mekfın tam halfıdır, d# 
bile böyle nddedılebllir. Bızl ttt 
milyon kere milyonlarca kiIO 

uz kta ol n ve kuturları mıtyorı~ 
lalometreyi bulan bazı yıldızı r o11fP 

Pek kızgın gazl rd:ın iba~et tO
bu yıldız! rın ke afeti r' ntl; n 
bılndckl gaz I::es:ıf tinden dnh:I .! 
ı;ükt r. işte bunlar bize boşluk ı~
de ' rlığı go~teriyor. 
~ 

HARB 
VAZİYETİ 

ispanyanın harbi 
arışması ih in1all 

( Baw tarafı 1 inci sayfatl' 

Akdcn..zdeki 1ngıliz filo ıle ana ~ 
tan m-asındaki rabıtayı kcsrn k 
tcmektedır. ı1' 

f ... p:ı.nynnın harbe girişi, ınib 
devletlerine nncak strat ık '1118" 

bakımından fayda temin edeb lir·: 
na muk bil İspanyanın bu hattı rt 
rekeU lngiltereye Avrupayı daha ed" 
hnt ve emin bır tarzda abluka rı1'
bilmek im .fınıru bahşeder. t p:ı ııaJ
nın ordusu, milyonluk Alman ve 
yan ordul:ırın:ı !azla bJr kuvvet ı.J1 
edecek b.r kcmm!yctte d 'ldir. ~ 
mınm .. sı da h .. ;.zı chemrr. yet o 
dıgınd n tngıltere aleyh nde J<ııll" 
nılması mevzuu b:ıh ol ınaz. BU 
sonund f panyay,1 vüd dUcb 
liC.Y ancak Cebduttank k val - _ .. w 
belki Frnnsay:ı nid Afrik:ı to f1P""'" 
nnd n b r mıkd:ır muP• :"111 ke o1fY 
bilcccğınden, tsp::ınyanın bunlara 
kabil yeniden seferbcrr•· yap de"' 
dahili h:ırbler netice inde son ıır 

ce z:ıyıflnmış ordusu'lu yenide~ 
rckete geçirme.k için m ... ddi rn rr"" 
muau~'U"'l fed:ıkiırlıklara rn1.ı ol r.:f' 
ve n'hayct sonu meçhul b'r m:ı • 
sürliklcnmeyi kabul etmesi ~ 
muhterr cldır. 

t ~nyavı bu hıırbe 

Fırtına durdu.. eO 
I<nradcnizde bir k ç gun~ 

beri devam etmekte olan l~ 
na duımuştur. Küc."'> ·IJ' 
nakliye vasıtaları di.ındcn ıtJ 
ren denize açılmıı:ılnrcur. 

VENi 1 EŞR!YA1 

Zahir GUvemlinin 
karik~tUrleri -Karikatürist Zfıh r G 1\ U. 

guzel eserler ni bu ı e b r ~:ııı 
olnrnk ne rdti. Her d O' 
nur. Otuz kuruşa s:lt.ıJrr' kt ır. 
kuyucul nmıza tavs ;>:C cd r z. 

BALKANLAR~ 
Balkan memlekeUerinın ckOll tef 

hnyatl:ınndan, asker. kudret 'e# 
kllfıtl nndan bahseden ve r :O ,,. 
haritaları ihtha cylıyen bU 4 ~ 
hifclik eser İnkıUıb Kıta " 1 

!mdan ne~rcdilmi.,<:tir. 

.~--------------------.....--'-=-
nizc (Fitrenizi '.l'ürlt ~ 

Kurumuna wrinlz) d4' f)dlt 
zaman hiç ~rcddtid c< c Si.
miyiz: Göklerin Jm .. unıun,_..ır 
tercilı cdebilere,;iınit lıJS-" 
mesele vaı- mıdır? 
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Matbuat Umum Mü

dürlüğünden: Süme ban U. Mü~ 
dürünün beyanatı 

Yeni Alman 
medeniyeti 

HA~~IRIL~ ) 
----....:!-----------------------------.... Türkiye radyodifüzyon postalarının 

TUrk musikisi heyetinin kadrosu ye
niden tanzim edileceğinden bu h ... 

yete girmek isti yen saz \ e ses saııat
kiı.rlarının teşrinisanınin 8 ınci cu
ma günü Ankıırada Başvekfılet Mat• 
buat Umum Müdürl~ü RadyodifUz· 
yon müdurlugünde t~ekkı.il edecek 
mütehassıs komisyon huzurunda saat 
onda yapılac::ı.k olan irz:tıha.na gire
bilmek üzere aşagıda yaz.ılı vesalkle 
teşrinisaninin 6 ınc• gli..,ünc kadar 
Matbuat Umum Mudürlüğune nıü -
r ... caat etmeleri nan olunur. 

[Başmakaleden devam] 

aynen: "hayat sahamız dahi
linde büyük ınıktarda ecnebi 
ırklara mensub unsurların ya-

(B t ( 1 . . yfada) zum go"ru"lu"rse harice demir cıın - di ao ara ı ıncı ea şayacağını idrak cdiyoruz. 11 -

?lııuıın mamulatı dogrudan doğruya dermek kabildir. yor. Görülüyor ki milliyet 
le< elden halk:ı yapılacak ve muta- SivasUı.ki ı;iment,o fabrikası prensipi çoktan unutulmuştur. 
\ta~ıt kullanılmıyacaktır. Sivast3 inşaatı yarın1 kalmış olan Şimdi dünyada bir bayat saha-

lle.sma imalii.tı arttırılıyor büyük çimento fabrikası yakında ta- sı vardır ve bu yalnız Alrnan-
Ba•ın l' t rtt ak 'rı·n maml•nacalctır. Almanlarla yapılan k -. a ~a a 1111 a ınn ı.. ... Iarın bayat sahasıdır. Baş a I 

~·,lı 1Yoruz. Köylü icJ~ 23 _veya 25 Yeıti anlaşnıa ile fabrikoya ait tcsi- mılletlerin vatanları zaptedılc
Uruş;ı basma iınal edilcceğı hakkın- satın A\manyad<..ın getit"il11":.;:i temin cek, topraklan Almanları ya

da bir karar- .)'Oktur. Yalıuı bu hu- olunmu;tur. şatacak, Almanlara hayat sa
~ta Na. ı.:..de tetaikler ve tecrübe- Bu malzemeden bir kısmı da Al - hası olacak, fakat omdaki mil
.. ı: Yapılmaktadır. rwui fabrif'.:a - manyndan yola çıkarılmışllr. Yakın- letler içın bir ölüm sahası, bir 

111 -as a kı mı daha fazla randı- da gclcccktır. mezarlık haline gelecektir. 
""',, n ve ebil bınder diger fabrika- İzmltteki ikinci kağıt fabrikası Geçen gün soylediğimiz gibi, 

ın faııa imalatını buraya gönde- lzınitteki lkiııci kağıt fabrilcası da artık nasyonal sosyalizmin 
t" k b tırrnak ve bu suretle imalfı- bu ay sonunda lanıamlanmış ·olacak- maskesi dUşmü:;;tür. O başka 

ırtt.rmak. k&. u Jaşnuştır. Ayni tır. tJç ay sonra fabrika faaliyete devletleri mahvetmek, küçük 1 
"1ın nda · zilli f ""asında da düı geçecektir. büyük, mağliıb edebildiği bü-

1<1.i n arttırıln1<.ls1 için tedbirl~r Sellllloz fabrikası da Uç aya kadar tün milletleri esaret altına al-
•l nrnıstır .._ leınc)"C ba.ı,lıy.:ırak, haric:-ten sellüloz ma.k kasdını gizleyem.iyor ve 

Bu.tu fabrikrılarımızın istr "Salci -
1 

gelrr,erine luzum kCtlmıyncakttr. Fab- şimdiden tedbirlerini alıyor. 
~ 1 rtf ınak ve ta-n r:ırdırnan a1 ı- rika ikl kii'i-ıt frhrikasına da .kfıfi "Büyük mıktarda11 ecnebi ırk

b 1ın • ı terr n r1rnek ıc;lıı de tet- sclllıloz yetiştirecektir, Yine k!'ığıt lara mcnsub unsurların Alnıan 
ı~ ~ i.l ılcı ta '-C t--db lcr alın- t:ın3yLn1ı;_c lüzumlu olan kaolen de hakiıniyeti altına alınacağını 

rn tadır Iiır ı bı }; kv.ruldu.kt:ıt! yııku1da dahild n tem'.n edılmiş ola- Almanlara haber veren talimat-
1o ... r <..lcrJ'ıal tarr: r rdu anla c.·:.ıtı- t·:ıktır. Uugün haric;ten gelnıiyen bu name bu gayeyi artık tama
laına . t çılcrın n ~. yt:t ... me:Ji rruı.ddc1 ·n f;ıhı:ikasın:ı ait rJalzcınc men açığa vurnıuştu.r. Alman
\'11ı diger bi.:' cok noktala m tainam- f':V elce getir 'mi ti. Şimdi Turk mü- lar, o kadar çok, o kadar ınüte-

:ısı o?J lolda mü~ssirdir. Bunlar he:ıııdis ve iştısi tarafından montaj c- neV\.'İ millet ve ırkları esa-cte 
~ 'e t>ı kçe fabr a.ı:ıın da ima- dilmi;;;tir. Fi.!hrika bir haftaya kadar sokmak emelindedirler ki bu· 
, 1 ı J, ve guzcllc~ir B z.irn fa.aliye~e geçecek \'e k;:ıolen im..1l:itın:ı nu kendi ırkları için bir tehlike 

•l•. "'1ı><lan ela pmdiye kadar ba<l•y:ıcoktır. ı addetmeğe b(l-'lhmışlar ve şim-
>andıman aknrr:•ı d$!dir. Tam Gcmlıkte şimdiye kadar müstakil dıden tedbirler almak ist0miş-

!l ı O?., ,,.le.le (>t i l.ız n memle- c;ahşon sun'i ipek C. brik~ı :la yc-:ti lerdir. Mahrem talimatname bu 
"' n 1 ce h.çbr ıh\ly c kalm·ya- lc,kil;\t 1ıo yünlıl muesscselcre rap- hnkikati şöyle ifade ediyor: 1 

wr kdilccektir ı "Bütün millet ecn~bi w1surlarla 
'.l':uıı randıman al~C'ağu; llürhan Zihni sanus merino> fab- bere ber yaŞamamn doğurdu-

1 ··~ ıın ,çinde bU!uııdu umuz dwı- kasıc tetkık etmek üzere bugun ğu tehlikeler hakkında layıkı 
' yet; ka ında fal; rlkal3.-ı- Rurs:ı:va gi<lec<·k ve bi iki gün kala- vcçhile ve hususi şekilde terbiye 

tr tıın . U! k .... n oldu 11 lw.d r fazla raK. tekı a• Şf'hr'mize gE>lecektir. Bay- ve tenvir edilmelidir.ıı 
tancı, -ı ı. lı na .:ıı tcmıne uğra-l raır er~esi de Aı:tkaraya g;.dct:ektir. Bu bir "terbiye ve tenvir,, de-r b f ___ , ___ _ 

, .ız Bunda ne ~· ette. mu va - ğildır. Alnıanların clıne ge<::mek 
• 

0 1 • ıım~ ileride b ıı; o1°0 •k- Yu9.oslav vapuru da tatııı><i.zııı,;ıne uğrayan kavımıer 
hl. v • .,,, şu kadar öyli - - i~ın kat'ı bir hoıwııü kazıma 1 

'ııın ki, ~nınrJ ural31 her•cne-ı Amerika ya sefer .hareketidir. Talımatname şöy-
t(lo 'l fa. 1~ lac k ve memleketimi- k Le diyor: "Ecnebi ırka mcrısub 
, ıı.,. de '•..:ıçten hi .,,.ı gdmese yap:ı.ca in•anlarla beraber yaşamak key-
~1 • dahilde herkes ihtiy:ıcıııı temin f · Al J ~ Yunan vapurlnrından Ronra I ıyetı ~enın man oman sııa-

tlJılecektir. ! A tı 1 b l" l d ı Yugoslav vaııurlarının da - y e aşarman azıınge en a-
. iit.-h:ı.;sı~ i~~ merikıya sefer yapac:ı1<hn ôğ- ha çok büyük imtihanlar tevlid 

F br ım ın r . dıı 1anl ... rını ·k Al d · d k' 
rcnilml~tir. Amcr• a - ' enız e ece -,ır ... 

r ak ve imaliitl:ıı nı guzclleş- 7 Al J · L 'd seferleri için Yugoslavlar şe.r man ar zıraa ve sanayı e 
• Yolu da en mı..'.lıı::> lmil ol:ın bin tonluk 4 vapur tahsis ede- çalıştı•mak üzere yüz b.nkrce 

)'ıteh ıs i , usb ve m her:dıs ı L 1 ı · · l 1 d k ld ceklerdir. e 1 ı;~ va an arın an a ırıp 

Beri ine 
büyük bir 
hava akını 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

akıncı dalgası s.~at 1.30 da Ber
tin üzerine gelmiştir. Bunu ta
kib eden 75 dakika ıçinde tay
yarelerimiz müteaddid defa 
şehrin mcrkezl üzerinde uç
muşlar ve ta)ryare dafi batar
yalarının bes.li ve devamlı ate-

1 

şine rağmen mi'.nferid hücum 
ve bombardımanlar yapmışlar -
&~ 1 

Son tayyare, yüksek infilak 
kudretindeki ihtiyat bombala
rını atarak yangınlar çıkarttı
ğı zaman saat 2,45 olmuştu. 

Son gelen tayyareler bulut 
tabakaları arasında açıkhklara 
tesadüf ederek tayyare dafi 
t:>plarının .ateşinin daha tesir
siz olduğu yiiksek bir irtifadan 
uçabilrnişlerdir. Fena rüyet 
şartları <lolayısiyle elde edilen 
neticelerin teferrüatını tesbite 
imkan hasıl olmamıştır. 

1nı;ifu: ha\'& im netinin 
t4'.myüdü 

Londra, 25 <'a.a.) - Hava 
mareşali Philipp Youbert, dün 
söylediği bir nutukta ezcümle 
demiştir ki: 

- İngiltere yakında daha çok 
ve daha mükemmel tayyarelere 
malik olacaktır. Alınanyaya 
yapılan bombar<lımanlar tak
viye edilecektir. İlkbaharda, tay 
yare teslilıatı yağmağa başla
yınca, Almanlara hücumlarını 
yedi misli olarak iade edece -
ğiz. _ 

Hareşal Youbert, İngiliz av
cı tayyarelerinin miikemmeliye
tinden uzun uzadıya bahset -
miştir. 

llamhurı;un bomlıardımanı 
Hamburg, 25 (a.a.) - D.N'. 

B. ajansı bildiriyor: 
25 Te•riııievvel gecesi yiik

seklcn uçan lngıliz tayyareleri 
Hamburga hücum ederek infi-ı 
liık ve yangın bombalariyle ha

Leh Mareşalı da 
tevkif edildi 

Bükreş, 25 (a.a.) - Meydana çı

karılan bir- l'olo1Jya ca.-.tf:w.uk teşk.ilii
tile alikadar bulunmakla ı.uclu ma
reşal Rydz Smigli dlın bir kaç defa 
i.sticvab edilmiş ve bugün tevkil o
lunmuştur. Rydz $jmlgly son zaman 
larda Valeerada küçük bır kö!lkdc 
otuı·ınakt.a idi .Şimdi Ralbıcer - \'al
ccada tevki.!h3u.:ye nah.ledilıni~tir. 

---•ııc---

Tokyonun bir tekzibi 
(Baş tarafı 1 inci 5ayfada) 

mat olmarnğını beyan etmiş ve 
yeni büyük elçinin Moskovaya 
muvasalatınd:ı.n üç gün sonra 1 

böyle bir anlaşma yapılması
nın muhtemel olmarnğıru ilave 
etmiştir. 

mahaUcI.,rine İsa.betler vaki ol
muş, evler ve bir .askeri hasta
hane hasara uğramıştır. Sivil 
halle arasında bir kaç ölli var
mr. Çıkan yangınla" sivil mü
dafaa teşkilatı tarafından sür - ' 
atle söndürülmüştür. Tl}arruz 
eden tayyarelerden ikisi düşü
rülmüştür. 

İn~ilt~reye hücum 
Berlin, 2J (a.a.) - Resıniı 

tebliğ: 

Kısa fasılalarla birbiri ardın
dan uçan bombardıman tayya -
releri dün gündüz Londraya hü 
cum etmişler ve cenubi İngil
terede müteaddid limanları, 
sanayi miiesseselerini, nakliye 
vasıtılarını bombardıman et - ı 
mişlerdir. 

tik defa olarak, işgal altinda 
bulunan il~lcrinden hareket e- ı 
den İtalyan tayyareleri, İngil
tere üzerine Alman hava kuv
vetlerinin yaptığı hücumlara 
iştirak etmi~lcrdir. Bu hücum
lar esnasında İtalyan tav•·arc-j 
leri iyi nişan aldıkları hedeflere 
bombalar atmı."Iar ve şarki İn-ı• 
gilterede liman tesisatına kar
şı muvaffakıyet elde etmişler· 
dir. 

Hitlerin 
Fransadan 
istedikleri 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Fas'ın idııresinı t.lksim edet'eklerdir. 
Ayni h.ayıı~ıkl::ırdan alman malü

ınat..ı. nııuıran ınnreşal Pctain bu tek
]i ncri bidayette reddetmışı.;e de B. 
La\'~l'in gö~tcrdi~ı scbeblcı ve hu 
arada ı-~r;ıns;ının z:ıblukaya kar,,ı filen 
t rıki me.saidc bulunmadıgı takdirde 
a<: kal;,ı.c3ğın1 so,-Icmcsi uzerine tek -
ı; fleri kabule r.:ıecbur olmu;:tur. ' 

Ekserıya iyi haber alan Bern mah
iillerindc u1nnecHldiı;.inc gôre Fran
sa bu şartları knbul ederse kendisine 
işgal altında tıulu.nan arazıde Bor -
dcaux.'yu kad·•• bir kor r verile -
cek \'e Fransa hur.ın! ·e .. wi de
ruhde edecek tr Buı dan lıa§ka A l-ı 
many:ının derhal Fr .1nsı.ı. esirler i 
serbest bırakacaiı da sOylcıun ·kte
dir. 

Alınanya.ıwı niyt'li lıaklnoda 
tahmin r 

ı - t tid3 _ Turk mü.zik heyetinde 
almak istedığj: "azitenin v-azıhan be
yan edilmesi lizın dır ... 

2 - Nutus tezkeresı veya tasdtltli 
bir sureti. 

3 - Hilsnillıal var kı 
4 - Sari has lık. u lÜpt T_i ')1-

m.ıdıguıa \'e vaı !c-~ni mı ntc! · m&n 
iCc.ıy m5.n.i olabilecc .. bedeni e <11 
fllıza ve hastalıklar· ı malu. lU1' n
madı'1na daır bcyeU '-1. hı.yl:' rap r ..... 

5 - Trr cumcıh:ıl 'cır ~aSl - "" ll 
derecesi ıle ev' elc-e L>uh.;.nduğu 

ın ·tler kı;.:ıca \'e l! 'e~ ne ı;." bir 
vazırc ile ·~g~I ettı!ı yazıl cak ır 

6 -- 6X9 eb"adınO , J. ba. la ı-

k rılm1 ve sıy h parlak k ı 

sılIT' ş 6 3ded :Jt •af, 
Londra, 25 (a 'l ) - Londr:ı gaz~-1 

teleri, bugünku nu:shat 71nda L<lvalin ____ .... ....,.,....,..,,..._,..,. ___ "!! 
de ·dir L.lrzınrlık bcynnatıle lT

marcş:ıl Pebinle törüJtUkter- \-e ken 
di:--ine llitl<'rle ':Jlan m tere1eri şıl t•,-ıl. .. bili ?-.laam.;...fıh, i.v , >er 

wan m:ıhlille,., Hitler ı marc; 3 Pc-hak tınrla lazım gcll':ı ııalC. ver-
wı ın r.: urabh yle birlı • ~ 'fena dikten sorra. tekrnr Par ııvdctlni 

b;ıhls ıne\·zuu clııleto>.t'""d. ter Bu hu- bir oyu hazırL.:.11a ta old· "i~u ve 
bt: uı buf m Frnru'\1 dQru.nına. "'l ve 

~usta Tiıncsin dıplom3tik n utuı irı 
elk dat.a !a şey1,.rı ıht va '-'te-

3Lnları yaz.lı .. ktadır· 
~ .i taht:"'in ctr ckted r!cr. Fak .. ba 

La\·arın ""'"'~ .ste H Ucı:'e gcten salı 1 h"'l, y.alnız c~Aı umuıniyerie husu-
gl'lnil yörüşn1 oldt. ..:. 1 ul1 ::ı.kkak- le gctıre"" i azıır + 'L C\: Yitr d .... 
ıu·. Uu L ıw.111. t c ru.ıSltld:.i dıktJ.tö: ı ek m !..Ur yetınde Jlan mar J1 
tarafından henO ıe sulh şa.rl:.;..J. nı l'etaın tar f n 1r bu fen.:ı. oyuı n 
ildirilınış olm.ısı da kUV\o'eUi bır uhak.k::ık su. et kabul edılP.Ce~i 

ihtin1al dahil" ... d~ r. Faknl, bu ikJ. man ruı gclcmrz Her halde Onu-
nokta haric de utu:"' m 1 l r n-
c k l: ·r t k nı h ı 'erde 
tir. A n1~11 r.ıal u lı tetı. .. 

ibarc4-· 
!Cdil 

V'1A;t Alı ı..nytıı n F ~ nsız doranm:ı--

ıın geri 
re den tek m 
teba ot oktod 

ye b u~ 1 

hu u~ undaki arzus 
in ·ın ransa h ç 
ıruhtı. at h lm da 

milzdekl gLnl r bu n ..!hiı roktayı 
ten\: .. P 3 ('('ektir. t pnnya hudurlı.. l a 
llıtlerle Fr nco r !lG.lkı luı k t
ta b::ıı" den T 'il ı dipı ~ t k 
rnuhabıri ili mı !..ıi 'lY1 "tüyde nek -
te<'J: 

Y • :z Hitlcrir ÇOK hüyuk ır l-

ı. 'rrtnok uıenn~ • e yeni karar- Almanyaya menfaya getınliler. 
b ••ılnı> . Bu. un için merkO"Zdel Dokuz sene evveiki Şimdi bunları tlamgalayorlar, 

lııı k..ıru!muştur. hırsı2lıkların failleri insanlıktan aRağı bır mevkide 
sarlar vukua getirmişkrdir. Bu Al?::::=ı;;;:ı:ıı=ı;:::ıı!!'l';ı::ı:::ıcm::=:::r::sı:=ı:ı:ı!!:!::l=m::ı:l!::::=::::!'l:ıı::::::OI::~ 
sefer de kal. balık ikametgah 

na ıtıl r k kendi oıdul~ -ını Cebe -
lL• ı + n g •-mek hevcsi'C"' a 
pıldı ı n kta.sı ıstisna edilirse l;)u Al
rınn z.iy~ retinir yegA.ne sel ebı 1 pan
va:y-a .. r muk.tfat \ermek ,.e Fr11n-

.::Itırı na! r: err.lekct.. ılc Biarrıtı; 

ve llayl. nnc $ehi: le:rın.ı. İs~ vaya 
terk ttır 1ek g bı bır J;<ı'.\'e tak b et
ır · old gu Uh:: :ıın ol~ bıli 

ı torvis. lşd. usta ,.e mühendis- t t 1 ı ki ın ·a yapı ı yakalandı u uyor ar ve m ar " -
raıc .. ul'n'asyo~u i1c alakadar "' ı- l:ıc:ık muameleyi Alnı anlara şu yecek istemeleri bile b ·r cürüm 

k1rs1ar ~~vlye e?. ccek. tşr le· Adana (Husus!) - Bundan suretle tarif ediuorlar: 1 b.b ı • ı ·u , tc. kil emvor ve Alman mııl~ti 
"' ecıen ve nar .. • • r w. I bir buçuk y1l evvel ;\fara~da "Bunlarla rnzifö hasebiyle ' "-et' · lmrnmt do~-urın fu çalı,m:ık 

~ "' \m tı 'eren o.. ıcı neş- 'apılan !l bin lira kıcmetinde leı::;.ıs edecek olan s.·unu bilsm ki ı 1 ' ' bivaııetini işleyen biçareler a-
P• ac ktır . bir lıu-<ıızhk suçunun failleri ev- Lchlilerin kini bugtin her za- le~·hindc casuslu:';a se\ kolunu-

~ Ham madde 'htiyacı velki gün Maraş policıııin de ınaııkınden fazladır.. Lehlinin yor!. 
d u v 1 fab•ıkalar m~· 1 ham ınad- ''ardımı ile Ad:ınada yakalan - ı Alman köylüsüne kPrs,ı göster-

lı ı d 1 ' Lehliler hiç olmazsa taarruza 
" Ya<: -ı ta "" k Y u '"' c- mışlardı~. dii!i tevazü hiledir. Dostluk sah-

'" etıneye t ""' bı:'unuyorıız. ., d .. h t 1 ~ karı;ı vatanlarını mürlafaaya 
, 1 marıı.ş n. mure,· cra ı ça ınan tedir ... Hc:r ~eyrlcn evvel şunu "a"•tılar. Fakat insanlık hiıısi-
Y klc herr b.ı '" e..., de ı oylU za• c-;ki Temyiz mahkemesi n?.a lıılmclidir ki Almanlarla L~h- ' "" k t 1 ni kaylx:den bir takım hainler 

·~, ı mutavo""1tı. · u rrns- sımlan Ala Beyazıclın yeı;i\ne liler arasında herhangi bir şe- bu Alman islilasına kendi elle _ 
lı l eki 10 kilo pamuk getiren ı;üphelendigı" şahıslar bifü;ik ev- kilde birlik mevzuu bahsolmaz. I 

r k 1 t - riyle vatanlaıırun kapılarıru aç-
ı "Y 'iden '>u "' ı d hal sa ' >- de oturau ve ara kapıları bu - Ey Alman, mağrur ol.. Biri ge-
l kwdır Köyü dınlar• tortm- lunqn Zahide ile kocası Davud Jı'p de sana Lel•lınin namuslu War. 

ı Onlar bu akıl:cte müstahak-
• rlka,,.nmıza • muk taşı- olrlui?u halde elde delilil bulu - oldu>~unu söylerse ona ~u ceva-

t;ıa ~ "' tırlar. Erkek milletler ise, böy-
~ ırla ruı.nıamıuu yüziinden hakların- bı ver: "Eskiden herkesin bir le bir hayata ınahküm olmamak 

, 
0 >11 bri;:.ı ır çırçır atöl- da bir RCV. yapılam~.mı•lu'. namuslu yahudi tanıdı.,<Tı gibi h ~ için, vatanlarının ududlarını 

Bir haftadır kalbl~ri \"abn nşkiyle -vat.u~ ı cvglsiy1e r rp nl:ır 

TAKSi \11 EMASIN Koşuyor 
6 gL91dC 58.000 k .ı tara.f 1 nd;ın ~urill n Tur' ~ç &o2 U ,.;c fi,! kıl 

ÇA z 
~ilmini Cumhuriyet bayramında siz de görunı·z 

Bu suretle büyük ntanızı ~örU.p scsıı ,f i.şıdccck 

orduswıupr kahrnrr:anlığını 9.lkışlıyacak-:-ını ·. 
Oyun s:ıatler!: l - ~.30 - 4.30 - 6.30 - 9 da, 

ve ycnUn1cz Türle 

o ı K KAT: Grup hallnde gelmek fstiycn mektepUcrl ht.:ıun bu • • 1 
filmı goJ·ebıimek. için Curnhuriyet Bn)TanH uonscbetile paz r 
pazartesi, salı \·e çarşamba gunltrı ogled n c\·veı 9 \ e 11 de ıki 

tcnziloitlı n1atioe yapılacaktır. 

Fr.ın ız kabine inin içtinıaı 
t•v.· ~ Yer , 25 (a 1.) l3 c ya 

gel habc. lcrc gore, Fran z. Ko:ıoı-

csi, bu al n uhim biT " p! tı 

v.~ cak ve B. lI.tl.. ,le yap• 'ft b
riJ.ş: ede rr2 CŞiıl Pctainc bildirılen 

rtıan m~ ere cdecc~r. 
11.!Jr "sal Petain, bu !tş:ım saat 19 

d.ın ev\"cl Vichyye dönmllis olacak ve 
nazırJ:ı.r heyeti, bu saatte hem der
hal toplanocaktır. 

Fransayı rnihverir -ıur -ib ark.a
d:ışı h tine sokncak bır anla ..nan;n 
nKdı iç , şımdlye kad.. yapı _ laı·

dau ask.ı Fraı sız - Ahı _...:.ı rıJU 'l

~C?reler ıe iht.yaç vardır. 
·o et"' ş ı ulunuyoruz. Bur;osı BiW hare Davuddan ayrılan bugün de herkes bir namuslu müstevlilere. bir mezar haline 

> ~•!tıra ı...cıa,, •'"imoya ~- ZahYJe Adan:ı.''ll giderek orada Lehli tanır ... Köyliilerimiz ırk f · ef Bu tilı.ı a~• zamonda Ankorarta !faik sinemasında muvaffal<ı-1< ı ' sokmak vazi esıyle mükell - , ,._ 
• tı · Köy uden tnplanacı n:ırn !">- şoför Niy&Zi ile evlenmiş fakat mücadelesini bilmiyorlar ve t' 1 , yetle gösterilmektedlr. Pek yakında clzm<r T•yyare Einemasmda 

Bu ln~tinel1:rde her yer 15 kuruştur. B. L.'.l\ 1, Alııı.an m ikaı 'll:ırı ıl il 
z::ı.k clere devan! ttmek tizere .. ' r_-

n c·ekirdeg! bur>da pyrılarak :!\faraş sivil polisi her zamah ta-1 kendilerine "haındolsun IIazre- ır er.Iliiseyin Cahid YALÇIN l \!ı1::ı::ı::ıı::=m:::ım:ı1sı:::::::ı:m::::mı==:ııııa::ım::::::aımı1:ı11mımı:::-:rr 
•:,. .:_d~ ı ıencbilecek lıır hale kiWe olduğundan y.ıkasını poh- ti !saya.. sözü ile baglanan ..,~•111i•ıı::l•a:z::::mı::ııııı:::ıı:;;;:::::ıı;;;;;;;::ı;m•mıı::ıım!21CB:ı:::ı=ı=ı:==:=ı::=ı:ızz:z:ııma:;o::;:=~:~ır;:s:ııı 

''""Ur Mnlat,o şırket.nln A· sin elinden kurt-~ı-amaıruştır. Lehliyi namuslu zannederek o , "' 
ı ""1a•· bez fabrikl•ındakı çır,ır Son günk'rdc tekrar Mara.qa gi- suretle muamele ediyorlar İzdihamın önüne geçmek ve halkımızın istirahatini temin etm k için 
t da ıım ıandır.ıanla faali- den Zahide, avdetinde yakalan- Lehlilerin evlerine uzun mek-• ~şiir. Diuot ıroylüden ı>a- mtş ve evlerinde yapılan araş - tuplar yazıp yazmadıklarına 

• loptınok ıı<;in Adanada da bir tınnada mücevheratin bir kıs- dikk:ıt ediniz. Bu mektuplar a
~ z •.e ı et.nış bulunuyoruz. mı bulunarak Niyazi ile birlikte lındıktan sonra Lehist"ndan 

• 
1

1 C,\,yhanc!.ı ve diğeri de Tarsus adliyeye teslim olunmuşlardır. gıda maddeleri gönderildiği ci-
1· >- 1 ,, ~Y ll'mtal<.al:ırında ı;alıı=k betle LehWerin eyleı·ine neler. 

'" "'ı iane de pamuk toplama c- yazdıkları tahmin olunabilir. 
"'ı t k'l «.lı ·ştır Bunlar !ol>- İ T İ Z A R Lehliye nakid para vermeyiniz.,, ı 
">rmzın tıyacı kadar mal top- Almanya içinde bu Lehli eRir-1 

dırlar. YazuruZln çokluğundan (Boşa !erin nasıl bir hayata m<lhküm: 
l'ün ele to· Iuyorıız gitmiş gayretler) Tefrikamızı otlukları yuk:ırı~;i satırlarda 

Bngiiıı ve s Sin.-malarmda 
birden 

Şark edt'biyıı.tmın Romoo ve Jü!yet'i Şark filmri1iğinin !;aheSl'ri 

L ~ ·y O ~ ile M ~ ~ ırn lYl ırn 
Meenu'nun şarkılarını söyleyen 

MU N i R 
NUREDDİN 

Bütiin sarkılar vı- müziki : ('STAD 
~:AuETTiN KAYNAK 

I.eyl:i'run şarkılanru sö Iey"n 
MÜZEYYEN SENAR 

"' 'ktan ortnrn lı:o•. !ilden .vün de koyamadık. Okuyucularımızdan tekmil fecaatiyle göze c.arpı-_.. özür dileriz. A b k I hl DiKKAT: .fılmın fc na:.lcle uzunhığ,u yüzünden sc:ınslar bugün sa:::ıt l2 - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da. 
l 1 Ya oaşlad:k. Anadolunur her yor. ç ıra ı an Le ilerin Yarınki pazar günü her iki sinemada saat 10 da tenzilatlı matine var<lır. 

ı k ~da do!aşr. ak Jzere eıcıpkr ~~~;;~:~::::~==:~rn~e~n~1l~e~k~e~t~le~rı~·n~d;en~b~i~r~l~o~k~-m;'!a;,.;y~i~-,.!~?;:!;:~~:;;;:;;;;;;:;;;~~:!:::~~~~~~:;;;;;;~;;;;;~~~~~~~;;~;;;~~~;;;~~~~~~~L 
l b e4ıI i~ ve par::-u +.a ol :.ıgu ! -~-
" )'Yunıor de blzz.:t koylüdcn alın-

b lamışhr 
"ıır Merinos meselesi 

tl.e '":l Me ınj geı.:;ıemesl üze
.ı.I\ "j hılcteki nz mc-rtno:--u yapak ve 

ekle ~arıştırara i~lcm1.Yi te
~ l •t• .it, E kiden yüzde yüz \'eva 

e: dok l eriros kullanlrkcn 
ll.i~ı:. rnıkt:ır yı.izde elliye kadar 

~ Lt \ e yüzde el nısbeti!nde 
~ "1a<1<ıoıer ka tıtılm:uına bas

~ ıy ır. Bu suretle haı-içten met'i
l•lın llıy etjne lurum kJlmamışUr. • ~ ıı:•aaıu parrulc lp1' •i bı lrranı

'llıl\ fllesine ve memleket )htiyn-
ıt la~anı.en kmJninc çalııı,\ma.k

ci 'l:lı ~ l'ıc:aı·f't Vekiletl Yunanistan -

'"ııı ı""""" ipliit. geltrtmek =• 
i.ır,ı~ Yıpnlüktadır. Yunaıııı;tan 
~un Pıun· ' ldıi takdirde b"e 
\' 1~ Ü · ver k \"aziyette<lir. 
Iı.ı.ı,Ye~· bu Yelda musbet net'ttltr 
~~ le r':"· Yerli f•brilcalarım12 
D~Jı: ) ""1ı dtk a ıh tiyaçl;rr ~ 
~'»lita~l>n1o.Jr.t.ıdırıar. Fakat bugün 
rı~'k. v r :Z Auımt randımanı ve-
~ ~Yete ;ıtll lmış bulun -

~i1ıı..a ~dan biz bir miktar iplik 
lttt Ya çık,, 

- Beni payl:ımıyacağınızı ü
mid ed~rim. Bunda sizin de ka
bahatiniz var. Benimle gelme
diniz. &"'n de yalııız kalınca içim 
deki şeytana galebe ed~me -
dim. Bir yere giderek içtim. Ga
liba da biraz fazla kaçırdım. Bü
tün mesele bundan ibaret. 
Şimdi gelelim sizin işinize.. Bu 
saate kadar uyumamak hayre
timi mucib oluyor. Hasta nusı
nız yoksa• Ah ben çok sersem
lik yaptim.. Size her ıhtimale 
karşı bir kaç defa telefon ede
cektim. Bu kaç defa aklıma gel
di. Fakat bilmem neden, yapa
madım işte .. 

yarın burada olacak .. 
- I<ayın biraderiniz mi? 

Mükemmel! Şimdi hu ahşam ne
den refakatimi reddettiğinizi an
lıyorum.. Muhterem kayın bi-; 
raderinize karşı gösterdiğiniz 
lıüyill< alakadan dolayı sizi teb
rik etmeme mü.~aade ~Jiniz. 

- Alny etmeyiniz Biilcnd 
bey. Sözlerim gayet ciddidir. 

- Eğer bana kendisini istas
youda karşılamayı teklif edecek 
olursanız, bu teklifinizi r'ecldo:ie
ceg;.=ıi maalesef beyana mecbu
rum. Müzeyyen, bana "öl,, de, 
öleyim. Fakat bunu teklif et
me 1 •• 

- Bunu nereden çıkardın? 
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Te~ekkür etmek için elini öp-1 
rneliyim!. 

Müzeyycne doğru yüriıdü. 
Müzeyyen de yerinden kalktı : 

- Aman yarabbi! Hül5. anla
ml\·orsun .. Dinle beni Bülent!, 
mÖscle rok vahim! . 

MüzcY,.enin telaffuz ettiği 1 
son kelime, Bülendin üzerinde 
uyandırıcı bir tesır yaptı: 

- Vahim mi? 
- Evet! Çok vahim! Büyük 

bir tehlike içindesin! 
- Tehlike mi dedin? 
- Evet! .. Otur ve dinle! .. 
Bülend, Müzeyyenin oturmak

ta olduğu kanapenin öbür ucu
na ilişti. Başını elleri arasına ı 
alarak sıktı; 

- Srni dinliyorum. 

. Müzeyyen heyecanla sözle i
nin Bülend üzcrin<le yapacağı 
tesiri bekliyordu. Halbuki Bü
lend bunu çok tabii karşıladı. 
Başını kaııapeııin arl:alıgma 
dayadı. Gözlerı kapalı idi: 

- Bunu pek gec kcşfedebil
diler. 

İliraf ediyordu. Müzeyyen u- \ 
fak bir tereddüd devresi ge
çirdi: 

- Bunu ben evvelce de bili
yordwn ... 

- Buna emindim.. Ztıvallı 
tabanca! Onu lx:o "eni vurmak 
için almıştun. Halbuki kısmet 
başkasıııın imiş .. 

dar kat'i surette kar:ır vermiş
tim ki, .:eylan bile benı yolum
dan çe,~remiyecekti.. 'f ba!"ca
yı düğün günü alını· tun. Ve 
her şey o gece bitecekti. Göz
krim hep seni takiu ediyordu. 
Nihayet da\·etlilerin arasın lan 
sıyrıl.arak içeriye giltiğinı gör
düm. Ben de biraz s(.. ra ar -
kand~ıı yürüdüm. " nıı. bulun
duğun odanın önün gdınec •C:C
ride yalnız olmadığını f rket
tim .. , Kocanla brrabcrdin ! Si.ıi 
kapının aralığmdan gö?.ctlcdim. 
Tabancam elimde idi. İnan ki 
bana Müzeyyen, sana kaı ı o da 
kika hissetmekte old"ğum bü -

1 yük aşk, hemen ayaı kııvv te 
büyük bir kin ve n fretle karı
~ıktı. Seni ölüm<lcn hiç bir kuv 
vet kurtaramıyaı:aıttı. Onun 
olıruyacaktın! .. hıı. r.yOt;ız. Fnkat mımılc -

•· ~acını tam ko.r,;ıhyabilmek 
'"'riç\. ı-
1( ""' .,,1.ıt 1""1ini Jôztmdır. 

1'/Q~•ul< faaliwt.e g~ti 
~ lly•l(ı Ült fabrikası 'bütiln ak=lle 
~aç 1 • l"l:mişlir, Fabrika dahil! 

~n Çııiı:;:ıcaktır. Fakat lü-

Bülend bulanık gözlerini Mü
zcyycne dikmiş cevab bekliyor
du. Müzeyyen bu ısrarlı bak!ş
lar karşısında büsbütiin şaşır
mıştı. Söze nereden başhyaca • 
ğını bir türlü kestiremiyordu. 

- Hayır hasta değilim, diye 
kekeledi. Size mübim bir şey 
söyleyeceğim. 

- Mühim bir şey mi? 
- Evet! Kemal Kadri bey 

Sana böyle bir teklifte buluna
cai(ıım nereden kestiriyorsun ? 
O mendebur suratll :ıdamı gör
menin bana zevk \'ereceğini na
sıl oluyor da tahmin ediyorsun? 

Biilendin gözleri birdenbire 
parladı. Zahmetle yerinden doğ
ruldu: 

- Mendebur surr..llı ad~m .... 
Bunu çok mükemmel buldun .. 

- !stanbuldan bir mektub al-
nım. Mektubda polisin baZ1 ıp 
uçları elde ettiği yaZ11ıyor. Ko
canun .vurulduğu tabancanın 
sana aid olduğu meydana çık 
ıuış ... 

Bülend böylece bir rürnle ile 
her ~eyi itiraf ediwrmişti. Mü
zeyyen ne diyeceğini tamamiyle 
ı,aşırmı~tı. P~rişan kılıklı gcnG 
aJama korku ile bakıyordu. Bü
lend, dili dolaşarak konuşmakta 
devam etti: 

- Beni affet lllüzeyycn ! Ba
na bunu söyleten mel'un wpirto- \ 
dur. Evet, seni öldürecektim . 
Çünkü seviyordum. Buna o kr 

Biilcnd sııstıı Denn derin 
n~fes alıyor, elkri~· .~ bır ta
kıın garib işaretler yapvordu . 
Müzeyyen, onun k 0

T alı goz ka-ı 
paklarından iki dı· 1la y~ sız-

·."' farketti. (Arkası \ar) 
• 

e iş bulurnn:ıkt~dL Fa •• n.t r:ı -

~·ır> \ı ıchyye dönecek ve ..: in • ir 
natır ar heveti lttlma ::ı f oak eyh
yccektı.ı~ 

Fransa.da herkes. önutr.üzd k" h f-
tanJ11 Fr :'lSa tarıh=ıdc c;ok 
'::ıemmivct h • .:ı: tnr halt.ı 

i..ln nilc mudr:.X&.lr. 

ıvuk e-
1 c "l:!l 

ÇunkU \' ı.c'ly htıkı'Jn c , u 'ta 
çınde Frıns ... nın Al .ı ıya ,.e t1 y-J. 
yanında yer alıp alm1yacağı.'l3 ka
r!lr ver,e('ekt' Bu takrli. de ise, Fr ın
sa, ıç. ça tngıltere rıh~.Yhi Je '-Vtyet 
ıac '~t.r. 

Ill lassa n:uhver d "letlcrir. n 
hib Yt.:t l.1k:dır · de Fraıu. ın ne o
l::ıc ğı c! ... ntJUrı:;c. hal n Fr~n n 
mı 1-.add ratını i~ c eden ""uan. n 

ı r n "'dU'yct ve \ e .. 
t.ı k"' dili inden ınrvdana <' k r. 

1\oınii:ıistlı-r tR>\kif ı..ıiliyor 
Cleı :"'.lond - F r: anrl. 25 ld a.) -

H '- a iare a bılr "."lJo or· 
Par sde ve üyur\: v Ayet şeh 1e

rındc ko 1üı ıst +ahrik:i.tınıP tenkili
ne dev n cdıl c tedi 

F3ri te 615 k t \k' e~ 11IL • r. 

r.Ia-et".al Petain Döndü 
Vıchy, 25 (a..a.) --.. lia' as ı- ıld!.ri -

yo: 
• ıre Pct , refaK de hususi 

kılcll"" direktörJ oldugıı ilTd \rcb.y
ye .1 t ı 9.45 de dônm tllr 

De\"lct reı ln.., otc_•Ln önü de da
hılıye nazı:ı Pcyrouton, harbiye na
zırı ~t neı al JJutzir:.ger, b;ı.hrıye na
zırı aı 1ıral Darlan, amiral Pcrnot ve 

eral Brocard karşılam ı::Jarc! . 
l\'I·.:.ı·cşal kcndisıni karşılıyan ze\'atla 

birl<nç cümle teatldcf" r;onra, d h31 
ke!"di dalrE·sine çıkınışt r, 

Mesud bir evlenme 
Bahriye ümer "tne" merbun Bay 

Ar. :z Ra ıdjn kızı, eski na.vek .. I-Iu
sev n R .. n.:• Orbayın hemşirezadesi 

"'1 l'k• Orbııy ile Zirant VekAleti 
Td ş Heyeti Reisi n:ıertwm BJ.y 
Btl· r !=iasonun oğlu tüccardan Bay 
A n Şasonun nıkôhları Beyoğlu be
l ·iye d:ıiresinde bir çok akraba ve 
L ar.. huzur yle akdedilınişt.ir. Ta
rafeyne sn:ıdetler t.en1eılı::ı.i ederiz. 
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No. 184 l'n7.an: Sami KARA\'EL 

KEL ALiÇ 
SON Gü 

.lııliço, tlalıyor ha mını altına al -
ma1ı.: ıçin durm d, n salıyordu. 
Adalı, her gureş nde olduğu gibi 

bu güre dl' de ışı, cl enscleı e "e tır
panlara dökmti tu. 
Bır .ere, ellı altını alamazdı. Son

'11.. okuz elden gıtmlşti. Bir daha o
ruzunun yerme okuz alıımazdı. 
Alı~onun mn lub olacngını kım e 

i:ıtırına c:t nnıyoıdu. Çunku, bu, 
.htiynr ada t hak kat<~n namaglıib
ıu. Sırlı yere gelrı emiş bir pehli -
andı. Fak t, ber. b re kalına ı muh
l'lllcldi. 
Ad:ılı ıı. lil, bC'raber güreş yapan 

bir pchlı ndı . Be ber gı.ırcsı istedi
ti mbı ıd re cdebılırcli. 

Bir kere Adalı Halı!, fe, kaliıde 
.ıdaleli k, lın ~ ııpılı, dayanıklı, nefe
j bol bir pehll\. ndı. 

Öyle degme k ra ıya gureşlc ezil
mezdi. Kr ılme<cli. Kaq de oldugu 
çin gurc l n d Caa halinde idare 
edehılırdı. 

Jştc, Kn\ o hı ile ihtiyar cazgırın 
ve 6e~ ircıkrln du unceleri bu nc:.kta
d:ı lop! myordu. 
ihtıy r cazgır soyl niyordu. 
- U ta, guı·c berabere kalırsa 

Alıçonun halı ha .ıbdır. 
- öyle .• 
- Kim bu, fuk, r, ya yardım eder? 

- Hiç kime .• 
- ZD\ :ıllı köy koruculuğu ile gc-

çinıyor. 

- Ne alıyor kı? 
- Nihayet Uç bu u\: kilo bugday .. 
- Hep d k ka!alılığından.. yoksa 

Sultan Az.ızdcn çok para alabilirdi. 
- Gucend rdı p:ıdışah!. 

- Yalnız onu mu?. 
- El.: et, herkesi.. :ıgaları, beyleri, 

pa~aları hep gureş meydnnl:ırında 

hırçınlığile gucmdirdi. Bu sebeblc 
kim e on:ı, iyıllk etmek istemiyor. 

Dedi .. 
Gureş , y kt, de\ .ım ediyordu. A

d:ılı mtid:ıf. d:ı idi. Hatt.'ı, ç.:ıprazı 
vermemek ıı;ın bll.ı:uluyordu. 

Ad lı H. lil de nıılnmıştı ki eğer 

bir kM'e d h ha ı a çapraz kap-
lınr l lı har. b olu du. 

Çünku Alı onun ı ıı· b:ıslığı ınu

hakkakb. Dı ıd::ın gurcşi scyredcn-

D:ıima knçak gureşiyordu. GurC' i el 
enselerle, urpanlarla ıdareye çalı:iı-

yordu. 1 
Fnh.:ıt Alıço, Adalının her el en <'

sine bC' el ense ile, her tırpanına on ı 
tırp ıııla mukabele ed.~ ordu. Ayni 1 
ızamanda d:ı hasmıııdan oyun k.ıp

mak ıçın durmadan hu um cdıyor, 

glirc e giı 'yordu. 1 
Gurc .n yinninc dakikalarına dog

nı Ad lı Lı r :fır. t bulup hasını ta 

çnpraz topladı. 

Lfıkın Aliço, Adalııun çaprazıııı 

oldu ı ~erde bozdu ve surüklcdı. 
Adal nın çaprazı me:ıhurdur. Sallı 

ve kuvveUı ..>ir pclıli\an oldugu ıçin 
her kımc .. praza g.rcrse mutlak 
b:ıstırır 'lic surerdi. 

Böyle olduğu halde Adalının bu 
seforkı çaprazı parn etmC'di. llnsmı 
bir anda oldugu yerde gırtlaklıyaınk 
ı;apr;:ızı sökup attı. 

A'' lı, hasmı tnrafından çaprazın 
kol. ylıkla okulüp atıldıgını gorünce 
busl)"~un korktu. Vaziyet feııa idı. 

Çunıı:iı h:ısmı bu güreşde çok galıb
di. 

Gure butun hızile de\ am ediyor
du. K \ a OJlu koca lbrahlm nihnyet ı 
!cnt'ı kararını vermişti. Adalının son 
çapr zının sokulmcsi ona güreş hnk-1 
kında kanaatler \'ermişti. 1 

Cazgır da kanaat s:ıhibi olmuştu. ı 
Adalının çaprazı bu derece kolay 
sokulcmezdi. 

Ko\•asoğlu, caprazdan sonra cnzgı
ra donerek: 

- Gordun mu ihtiyar?. 
Dedi. 

Cazgır ccvab verdi: 
- Gördum usta!. 
- Amma n.'lSll gordim? 
- Nnsıl görcccgim, Adalı hapı 

1 yuttu. 
- Yalnız luıpı mı )Uttu?. Zoknyı 

da bcr.ıber .. 
- Alır:o çok galıb güreşiyor. 
- Adalı bu, güreşi kat'ayen bern-

bcre gotu~emcz.. 
- Ben de nyni l,anaatteylm .• 
Gür !Jlr saat ırurme7. .. 
- Yqıecek .. 

(Arkası var) 
dcnler b le bu ışı .fnrketmişleıdi. 1 1 

on beşincı clakiknda bırdl'nbirc Radyo Programı 
Aliçonun tekr, r çaprazı elde cttigi 

1 

---..,.=---------------
~orüldu. 26/10/940 CU MARTESi 

Ad:ılı, ç, pı, zı yeı· yemez yarnlı bir 8.00 Program, ve memleket nal 
yakın domuzu gıbi olduğu yerden 
fırl dı. Olanca zorıle dayandı 'el 
çapra d n kendini kurtardı. 

Fakat, ç. praz tam olrırnk Alfço -
nun eline geçmi de 1ildi. E er inm 
olıır k clınc ı:e mı ol :ıydı, oyle ko
l:ıy kol.ıy ) .ık:ı nı ıyırnmazdı. 

Adalı, derın bır nclcs almıştı. Has
mınn çaprnzı \ C'rmemek ıçin hep ka
p:ılı l,.'Ureşiyordu. 

ayarı 

E.03 Muzik: Hafı{ pıogram (pl.) 
8.1'5 Aj:ıns haberleri 
8.30 Mü1ık programın devamı (pl.) 
8 ':i0/0.00 Ev kadını - yemek lıste i 
13.31) Program, ve memleket sn:ıt 

ayan 
13.35 Milzik: Muhlcli! şad,ılar (pi.) 
13 50 Ajans haberleri 
14.-5 l\Hlzik: Plaklnrln muhtelıf 

Deli Şahzade 
Yusuf izzeddin 

( Baı tarafı 2 1 ncı uyf.ıda) 1 
- Zatışahancnin Vahidf'd· 

elin efendiye (vcliahdi sanilikJ 
ünvanını tevcih etmek arzusun
da olduğunu iıııttim.. Şayet bu 1 
fikir icraya konulacak oluı ı:;a 
HOn derece güceııcceğim. Bun
dan sonra teşrifata, hiç biı me
rasime ıştiruk etmiyecegim. Bu
nu zalış:ıhancye arz ile al.tcağı
nız cevabı bildıı iniz. 

Lfıtfı bey. bu sozleı i hünkara 
arzetti. Sultan Reşad: 

- Asla böyle biı niyette de
ğilim .. Veliahde benim namıma 
teminat \'eriniz. cevabını \'erdi. 

Lfıtfi beyin, Nesib bey vası
tasiyle kendisine arztetiği bu 
cevab da Yusuf tzzeddin efen
diyi tatmin edemedi. 

Bir müddet sonra Lfıtfi be
yi görünce bu meseleyi tekrar 
açtı: 

- Vıidı hümayuna rağmen 
işin husnltine çalışılmakta ol
duğunu mevsukan haber aldım. 
Evvelce verdiğim kararda sa-1 
bitim. Bunu tekrar zatı şaha
neye arzediniz. 

Veliahdin istediği gene yapıl
Uı. Sultan Reşad bu defa da: 

- Böyle bir fikir kat'iyen 
mevcud değildir. Efendi ta
mamen müsterih olsun! diye te-
minat verdi. ı 

Bu mürncaatlnr, temineler, 
daha bir kaç defa tekerrür etti. 

Birgi.in Vahidcd<lin efendi hu
zurda iken Sultan Reşad baı;- ı 
mabeyinci Lüt fi beyi çağırttı 
ve Va hi<ledd in efendiye: 

- Meseleyi tekrar izah edi
niz. 

Dedi. Vahideddin, veliahdi sa
niliğin Osmanlı saltanat hane
danında tar ihi bir an'ane oldu
ğunu, bunun için kendisinin ay
rıca bir tahsisat istemediğini, 
veliahd Yusuf İı.zeddin efendi
nin de bunn muhalefet etmiye -, 
ccğini beyan etti. 

Sultan Reşad karşısında o
turttuğu Lutfi beye tev~.ı.:cüh 
etti: 

(Arkası \ a.r) 

Biçki ve dikiş 
YURDU 

MÜDÜR 
Anna Peçaropulo 
Selçuk Bıçki Okulundan 

diplomalı ve lise mezunu, 
maarifçe musaddak diplo
ma \'erir. Mektepte pazar
dan başka her gün kayıt mu
amelesi yapılır. 
Adres : J~yoğlu, Galatasaray 

Sııtenı.zisi. No. JG 

lLAP 
Bıga Mahkeme B::ı:k::tiplığındcn: 
Demı·tok .. dan .Mchıncd oıtlu Nuı 

Başarır ılc ismaıl Koyuncu ~e Mu -
t.ı.fa J,ızı 'e Hüsmı knrı ı Cem lı nııı 
f• yı;ııı ıı uıa~arrıf buluııduı. ıaı ı ;ı :ı

ı:ıda y, zılı on bir parça gayri mcıı
kulun tak imi kabil olmadıgınd .. n 
s, tıl::ınık suyuıın ızale ınc dair Bır:a 
sulh hukuk hfıkiınliğinin 6/8/0411 ta
rihiyle karar verilC'n: 

1 - Tupurıuıı .l\1,ıı t/934 ı.ı~ıh \"C 

10 numarasında Ahnı:ır; lıayııı meı,:
kiinde do •u \ e poyı ı:ızı dere, b. tı 
gol, kıble Heeeb taıla yle çe\ ıılı 
ıkj hektor (7579) ll'eh<.' olarak k -
yıtlı ve 270 Jırn muhammen kıynıdll 
tarla. 

11 • Tııpunun l\J, rt/934 tarih \ c 
11 numarasında Ah ııak pnyırı me\ -
kiindC' dogusu yol poyrazı Del bn 
Suleymon, batı ı Halıl tı:ırlaları \ e 
kılılesı dere ile çe\ rilı iki hektar 
(224) metre olarnk kayıtlı ve 200 lı
ra muh. mmen kıymetlı t.ırla. 

HI Tapunun Mart/934 tnrıh ve 
12 ııum lrnsında Ahmak bayırı me\ -
kiinde dorusu yol, poyr.ızı Kugul 
Hn!lan, b. tısı kı men H. 1il Kargılı 

verese ! V<' kısmen Kııgul Hasarı 'e 
kısmen dt:' Delıb:ı Suleyll'an ve kıb
lesi Dclıba Suleyn an t.ırla!. rıylc 

çevrili beş hektar (9754) metre ola
rak kayıtlı ise de ancıık on ılti dö
nüm n 1kd:ırında 'c yuz lırn muham
men kıymetındc bulun n tar!. . 

IV Tapunun l\taı t/934 tarih 'e 
13 numara ında Egrıb, yır me\·kiin
de dogusu H ılil tnrla . batısı yol, 
poyraz. kısmen H lıl \ e ı men Cıım
cı evhıtııırı \e kıble<ii Delibaş Sl.İ -
leyman 'crcsesi lnı lalariyle c;evrılı 6 
hekUır (4351) metre olar. k kayıtlı 

ve (552) lira muhammen kıyınC'tli 

tarla. 
V Topunun Maı1/934 tnrıh ,.e 14 

numarnsında Deglrmen h:ışı mev
kiinde doğusu \ c cenubu dere, ha tısı 
Halil \'(' şimnl Azm.ın oglu Hacı 1 
Ahmed tarl::ılariyle c;cvrılj 11 hektar 
(4912) metre ol.:ıral{ k:ıyıtlı \'e için
deki oğnçlarfa blrlıkte bin lira mu
hammen kıymetlı tarla. 

VI - Tapunun lfart/934 tarih ve 
15 No. smcla Kerv:ın geç1d1 V<.' üç 
Karangaç mevkimde dogusu Sen·et, 
bnlı 'e kıblesı Humdıbey, poyı ,ızı 
ll:ılil tarl:ıl;ırlylc ÇC\J'llı 1 lwktnr 
(8386) metre olarak muknyyel \ e 
150 lira muhammen kıymetli tarla. 

VII - Tnpunun Maı l/934 tarih 'e 
16 No . . ında uç Karuagaç me" kıindc 
dogusu K 1 Murat, Beılıer tbruhını, ı 
batısı Kandilci Ahmed, Hacı Emin, 
poyrı:ızı Hnlil, kıblesi Knrlı Eı-dal 1 
Huse) in tıırl ılarıyle çe-.; rtlı 3 lv•ktnr 
(2176) ı lctıc ol, r. k mul • ..ı)yro ı o del 
ancak 18 dönul'1 mikd. ıırıd. 'c 220 
lira ınuha n>nl'ıı .t) metli t l:ı 

VIll Tapunun Mart/934 taııh \'e 
17 No. sırıda Olçu. Hı me\ kıiııde clo
gusu kı~ınen yol \ e kısmen Aziz tar
lası, batı "e kıble ı yol ve poyrazı 
Kugui oglu kızı tıırlalarıylc çe\ rili 
bir hektı:ır (5628) nıetre olaralc kn
yıtlı VC' (200) lira muhıımmen kıy
metli tarla. 

Askerlik işleri -!! Pnhi~atlar . M~dü~lüğünde '.I 
ŞUBEYE DAVET ____,,..,..._ ~ ğ 

EminonU Askerlik çubcıılnden: I - " ırtmıme ve ııtımm e mucıb r.ce 10.000 metre yeşıl 10.UôO bc;>.1 ya • 
Pıy:ıc:le ~, rbay Hu..,aıncddın oğlu lı knnnviçenin kııpah .l..ırfln y,ıpıl:ın ek!<iltmC' ıne tnl•b zuhur ctn edığındtn 

Sadettin iıı:ıl n (330 _ 336) acC'le şu- ;>eniden pnzarlıgsı konımı~tur. 
11 - Pazarlık 5/XI/940 salı gunil sant 18.30 da f .. tnnbulda I<abatnşda 

Leva:r.ım 'e Mübayaat ~ubeslndeki Alım komisyonunda y:ıpıl:ıcrktır. 
b<'Yt' mürac.ıR\.ı. 

• • • nı - ŞRıtn.ıme \'e il lmune sı>ıu geçen §Ubrden \"e lzm ... Anlı::ı<rJ 
Üskud:ır Askerlık §Ubeslnnen: Başınud, ıluklerinden nlııı.ıbılır, 
A keı lık kanununun !Jol uncu n.ad- IV tst.,klılerin 'pazarlık için tnyin olun:ın guı1 ve s:rnu., trklıf ._ .. Je-

clc ı 33!l!ı .. yılı k..ıııurıl.:ı degı..ştirıl - cekleri fiy.1t üzcıırıden ~. 7.5 guvenme pnral.ırılc birlik1r ını.:zkur :ıtomısya-
mı tır. Her ~f!nc lkincı kiınundn baş- nn rnurnc;.ırıtlrırı. c 10153> 
Jıyan yeni do um geııı,lerle beıabeı ===========-=============-=-====---_::: 
ıhtıyat erlu ııı yokl m..ısı ıl!ln criılır 

vey.ı yupılır. Bu yo:,lamada keno '-;i 
veyn 'a::. ıt.ı ıle yoklnm ını yaptır -
m.ıy.ın eı leı bu ycııı kanunla be" li
ra p, ı a ı.:ezn ına tfıbı tutuhıı.:nkl .. rdır. 
311 - J:n dahıl dogumlu cı !erden as
kcrll,:ıni b.tlrerek jhtıyata geçmış ve 
terhi edıldı!u halde terbi ini k:ıydet
t.ırmeıniş )'n kl'rıdisi 'eyn \·aı;ıta ile 
yaptırm. mı 'c yeni ndresinl bildir
menuş ol rılann şubeye murncnatları 
ıl.An o!Jııur. 

hamn en kı) metli t:ırla. 
X Tapunun l\Inı l/934 tarıh ve 

19 No. sında Değirmen arkı mevki
inde dogu u •Halil ''ere.<:esi, kıble ve 
b::ıtu.ı Humdıbcy tarlaları ve poyrazı 
:ırk ile \f'\'l'ıli bır hektar (li!'i4i) 

metre olarak k.lyıllı ve 250 lira ınu
lıuııııncn kıymetli bahçe olmaga el
vcrışh tarlu. 

XI - Tapunun Mart/934 taı ih ve 
20 No. «ıncla Osmanlı oı;a me\kiınde 
dogu u Fatı l\felımccl, hatısı Hacı &l
lih, puyı azı Halil ve kıblesi ark ıle \ 
çenıli bir hektar (1031) metre ola
rak kııvıtlı \e elli !ıra muhammen 
kıymetli tarla. ı 
Açık arttırmaya konulmuş ve tan

zim <.'dilen şartnıımelerl dahi bugün
clen ıtıbaren (15) gi.ın muddetle Biga 
mahkeme kııleminde açık bulundu
rulmustur. 

Muhammen kıyınetleı inin % 75 ini 
buldugu tnkdirclc 1!.l/11/1940 salı 
gilnCl c:nat on beşten on altıya kaclar 
ihııle i yapılacaktır. Bulmadı11ı tak
dirde en çok arltıranın · taahht\dü 
baki kıılmak şartile arttırma on gun 
dnha teındid cdilmı-k suretiyle 
29/11/040 cuma giinü <:nat on bes
ten oıı ııltıya kndar yınc mahkc ıııe 
kaleınındc kat'i suretle ıha le i ) a -
pılncaktır. Arttırma bed<'h pcş.ııdıı-. 

Arttınnııya iştirnk etmek l~lıycııle-ı 
ı in muh..ıınıncn kıynıet,nin yuzdc y~
di buçugu nısbetinde pey akçe i \er
meleri icııb eder. Muterakim 'ergi 
mülk whibine ve tdlfıliye alıcıy i 

aittir. 
Haki ı ı tapu sicill ;ı. le snbıt ı lıfll

yan ipoteJ,Ji alncaklılarla dı •cı· • l.ı
kulıl:ırm "c irtifak h. ltkı salı bll'ri
nin bu haklarım faiz \e mn rar d ır 

olan ıdclia \e ltirazlarıııı ilan tari -
hinden itibaren (15) gün içııırle ev
rakı musbiteleriyk biı liktc B:ışki -
tahcte bıldiı mC'lc.ri lfızımd'T. Aksi 
ta!,dırde s:ılış bcdcliııiıı p::ylaşma -ı 
sındnn mahrum kalırlar. 

Talıb ol:ınların 'rya dnha fazln 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşlukların tedaviilden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gumıi. yüz kuruşlukların yerine gıim~ bir liralık lor darp "e ı n • •ya 

kOfi miktaıda çıkarılmış oldugund:ın gümilş yuz kuruşlukl,ırın 31 lk ncf
kfinun 1941. tarilıınden .onra tcdavılldcn kaldırılması kararl:ıştırılmıştır. 

Gumüş yuz kunışluklnr ı Şubat 1941 tarihıııden itihnıen artık tt'd:ı
viil etmiyecck "c ::.nı:al. ;) alnız mal s:ınd.kl.ırı ıle CUmhuı ıytl Merkez Ban
kası şubderincc k:ıbul eclılebıleccktir . 

Elinde guml.İş yuz kuruşluk lıulunanlnrın bunları m:ıl san<l.kl, rile 
Cüınhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirınclC'ri nan olunur. 

(7025) (10216) 

Pazarlık ilanı 
İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
7/11/1940 tarıh perşembe giinii saat 3 de fstanbuld:ı Nafia Mudur u~ 

ğü binnsıııda eksiltme komisyonu odasında (2498.45) lirn keşi! bede i 
Topkapı - Silivri - Ki.ıçukçekmcce köprüsü karşılnşma mahnlli lnfa• U 
parnrlık .usulu ne ek~ııtıneye konulmuştur. 

.l\luk.ncle, eksıltnıe, Bnyındırlık işleri genel, hususi ve fenni ~~ıtntı • 
meleri, proje kcşıf lıulüsası ile buna müteferri dığer evr:ık dalrcı;indo 
gorült'ccktır. 

Mu\akkat teminat (183) lir:ıdıı-. 

ı~teklılnrın en az bıı· t:ıahluittc (1500) liralık bu işe 

ğına dnJr idaı·clerlnclen almış olduğu vcsıknlara istinaden 
Müdurluği.mden alınmış ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret 
ne ınezkı'.ir s:-.atte gdmeleri. (10126) 

benzer iş yaptı• 
ı~tanbul Nafia 
Oda~ı 'csık 1 rı 

İstanbul Hava Mıntaka depo · 
amirliğinden 

l - Hava birlikleı1 için 5000 çlft er kundurnsı alınacaktır. 
2 - P:ızarlıkla ihalesi 4/11/940 pazartesi gilnil saat 14 de YeşılkÖ1 

Hova Mınt:ıka Depo aıniı llği satın nlma komisyonunda ynpılacaktır. 
3 - Jsteklilerin numune ve "Şartnameyi gornıek üzere her gtın ' e 

mfınakasnya giree:eklcıin 2200 lirn mu\ akkat teminatlarını Bnkırkuy mnl 
ınlıdlirltiğlıne y:ıhrıp teminat mnkhuzfle mezklır guııde komisyona mürıı-
cantları. c10217> 

===--==:::-::=-::-==-:::--::-~-=-::======--========================:::: :.:;::::; 
Ç~ruiı Vilayeti Hopa Kazası Mal Müdürlüğünden · 

l - 1H33 lı. 01 26 kuruş bedeli keşifli Hopa kazası hilkümet konag;ı. 
b- • · ~· ın~ .... tı 10/10/940 tnrıhıııden ltıbaren 21 gün muddetle malıyc kO
ınıs•·or.11,11:.ı ı,aı. lı uır! usulile eksiltmeye konulmustur. 

2 - Eksııt •·<' 1/11/1940 \'e cum.1 gilrıu ant on heşde Hopa malınudur· 

lugu daırcsımle Y• pılac, ktır. 
3 - lslC'klıkr n rnkı !eııniy{';> 1 Çoruh ııaria müduılugunUc \'c Hcf3 

malınudtirhıgunde oku) .ıl:.ılırler. 
ı tl .. lılcr.n en uz \ e bır def,l(:ı on bin liralı~ ) :ıpı işi muvıı!tuld

yeUe · ı;. rd gı:~ı g.· tcrıı· Hsiknyı baghyaıok lıi::ıkul sekiz gün e\\el b't 
i tida :. -,.1 ... , ete nniı acaatla ehliyet \ csık:ısı alm.:ıları muktazidır. 

5 - ısı~klıler 1083 liıalık muvakkat temınal makbuzu \eya b nka 
mektubu, T ,(., ı et Od.ı ı makbuzu \ e ehliyet \ c ıkasıle tcklıf mcr>tup!. :• 
nı ihale gunu ol.ın l/ll/940 cuma guııu saııt on dörtte ek ıltme komı ) O

nu riyasetıne tesUın edcn•klerdir. 
Postada olnn gecıkmdl'r knbul edilmez. (9856) 

izabnt aln'ıak istiycnleı in dairede bu- ======::.:=======================~::::::::;; Adalı tamamılc mildafan gureşine 
girmişU. Ha mına tek bir hileum bi
le yapmıyordu. 

:;arkılar programın de\amı 1 

14.20 Muzik: RlYASE'rlCtlMHUR ========================= 
ıx - Topunun Mart/934 tarih ve 

18 N'o. sında Kel Karaagnı; mcvkıin
de do •u u Kugu1 oglu kızı tarlası. 
batısı yol, poyrazı Bekfır ogulları, 

kıblesi Hamdibey ve kadın oglu t.ır
lalariyle çevrili bir hektar (3789) 
metre olarak kayıtlı ı; e 130 lira mu-

lunnn açık arttırma şartııam"lcrini j 
'eyn buna muteallik dosyadaki mah
keme ılamını gormek u7.ere hır gun 
saat dokuzdan ona k~ıdar Bıgıı lfl"h
keme ba«k,tnbt"tine muı. e . t1 ı ı ıliın 

•r • ('ar . .:. t Vekaletinden : 
Ad:ılı Halıl, AI.çonun bu gurcşi. i 

1:ok çetin bulmustu. 
Adalının Alıço ile :l aptığı mutead

did güre lerde bu derece ez.ildiğı ve, 
üzüldü"iü gorülnıem~tir. 

Aliço, bu seferki gı.ircşinde Ada
lıya ağır b:ısıyordu. Adalı da bun;,ı 
anl, dığı için korkmağa bnşlamı:;tı. 

] TİYATROLAR 1 ___ , 
Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

Tepeba1-ında Dram kısmında 

26/10/040 Cumnrtcsi günil nk~aını 
sant 20. 30 da 

O T E L L O Son haftaeı 

lstik lAI Caddesinde Komedi kısmında 
26/10/940 cumartc i günduz 

saat 14 de 
ÇOCU K OYU N U 

26/ l 0/940 cwn:ırk->ı gunU nkşamı 
s<ı t Z0.30 da 

DA D 1 

J(('r tarafa otohiis vardır. 

band u (Şer: lhsan Kilnçer) ı 

15.00 Konu~a (Ankrırcı sonbahar 
at yarı ları tahminleri) 

15.10/15.30 Muzik: Cat p:ırçaları 

ve tal%olar (pl.) 
18,00 Program ve memleket saat 

ayarı 

18 03 Muzik: Radyo caz orkestrası 
"\:lbrahim özgur idaresinde) 

18.40 l\Iilzlk: Şarkılar 
19.00 Konuşma (Bıbliografya) 

19.15 Muzik: Hnlk turkulcri. 
l.9.30 Memleket saat nyarı, ve :ıj:ıns 

haberleri 
19.45 Muzik: Fnsıl heyeti 
20.15 Rndyo gnzetesi 
20.45 MuLJk 
21.15 Konıışma (Gunun mesclcle-

rı.) 

21.30 Muzık: Radyo salon orkestrası 1 
(Violonl t Necip A§kın idaresinde) 

22.30 Memleket saat ayan, ve ajans 
h.ıberll.'ri: Ziraat, ~.:Sham - Tahvilat, 
Kambiyo - Nukut borsası (Fiyat). 

22.50 Konuşm:ı (Ecnebi dillerde 
ynlnız kı :ı dalga posta ıle) (23.10 a 
kadar yalnız uzun dalga poslasilC') 

22.50 Müzik: Cazband (pl.) 
23.25/23.30 Yanııkı program \e 

kapanış. 

!LAN 
039/19 
Biga Te reke Haklmlıgln dc n: 

Bigaııın Konıoba koyündcn 21/1/ 
938 larihmde bılfıvaris vefat ettiğı bıl 
dirilen 1brahim kızı Ayşecien dogmn 
130Cı doğumlu Rukiyenin mırasçısı I 
varsa kanuni vcsikalnrlle bırlıkte bir 
ny 1rırfında Biga Tereke Hôkımlıgl- 1 • 
ne ınüracnat clmeleı i lüzumu ılfın o
Iunuı. 

1 Tecrübeli _, 

Pes.inatör aranıyor 
Deıniryolu, Beton ve miımnsıl 
işlerde Dcsuıatorluk yapmış ıkı 

ilfı üç de inatöre ncılen ihtiynç 
vardır. Tecrubelı, ıyi re!ernnsh 
ve Türk olması şarttır. iş lstan-

olunur. 

Yevmiye 240 . Kuruşa 
Bir Tornacı Ahnac'"_~,tlr. 

İstanbul Elektrik, Tramvay. ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden: İşletmeleri 

tdııreıniziıı Şjşli nlol) esme nnısabakadn gösteı ccelc!i elılıyete nazaran 
240 kuı uş yevmiye ılc s. ıı'at mektC'bi ınczunlı rnıcl n tecr(ıbı•li tornacı alı

nacaktır. 

istcklılerin nüfus hm ıyet ~uıdanlan, hu ı hal kfı,tıdhm ve müddeti 
hizmet \ esıkaları le 28/10/940 p. zıırtt sı gu'lli saat 9 dn ıc renin Metro buln yakın bir yerdedir. 1ngı!izef' 

bilenler tercih edilecektir. Tn
lıbler ban.servis suretıerınl, ls
ledıkleri maaş mıktarı ve hak
larında klmden ı efernns alın.:ıbi
lecc .. ınl mufassal bir mektupla 

1 ı= :~~;·:~;;~,:~~Ü~: iMis~;;;~ bll;~·~:u~;··~ı · 
176 No. lı posta kutusuna (R. 
d. E.) rumuzuna bıld ımclcıi 
rica olunur. 

Marmara Üssü Bahri K. Salın Alnu Komis)oııundnu : 
Cl n ı;i K lloı;u 

Llh na 

Tahminı fıyatı 

kuruş Sn. 
Umum Tulnrı 

L.ra 

Bir çalgıcınin seyahati 
75 

Pır. J 
lsp:ır.:ık 

Patates 
Kuıu oğan 

Semizotu 
s. lça 

25000 
37500 
37500 
70000 
70000 

6000 
6000 

5 
4 
8 
6 
5 
5 

25 

50 
50 Hi700 

Ded m garson: 
- P rdon mö > ö size gulmiyo

yorum. ·• neyecek ıdıın de onun için 
~!imle a ı k p dım. 

Dedı. 

O halde sal..ıtnyı get r. 
- Pe .ı mo yo. S lata ile karnı

nv_ı d ıyur cagınızı znnnetmem 
Bıışk bır yemek olmayınca sal:ıta 

yenmeı. 

Frıd ıh kulagım 
- T\ lf ed rste) i t mamlyle oku 

da t .rııc! ımız bir ycınege tesaduf 
Cl.I". e' i teriz. Salııtanın alt 
tııı'ınd::ı ne \:;r? 

l)"di. 
- Homur mayonez. 

"ıb,ı ııedir? 
Fır, ıı Jn ..,('!'Um. 

- Grc. 
'· ., 

- l"' . •. -..ı- ıt· mi? 
..- Kl ~r? 

-G~. 
- Pıliç"kıuırtması. 

- Lezzcili midir? 
- Evet evet satoda pılıç değil kaz 

yemiş ldım. Lezzetli idı . Elbette pl
liç de kaz cinsinden oldugu için lez
zetlıdır, 

- Pekala evvela bir piliç kızart
ması i t rlz. &şkn ne var 

- Tnvşan yahnisi. 
- Doıt ayaklı hny'lianların eti 

1:ok le ıeUı olmaz onu da geç. 
- Elmn tatlısı. 

- Hah o da iyi. BJşka 
- Cnn1171 başkn ıır ol ... c:ık! Butun 

lok:mtoyı yutacnk degıliı ya? 
- Hakkın var! Gnrsona öyliyelim. 
- Garson bize iki tabokn elma tal-

lısı, iki tab::ık salata, iki tane de pi-
liç getlr. • 

- P<'l.ı mösyöler. Hep ini b rden 
tn' "ctirevim 
~ Elbette. 

1 l - Komutanlık kar. erlt:ı ıı ın ıhtiy.ıcı olup yuk:ında ons ve ı ıktrırı 
Garson on dakika sonra tabakları ynzılı 7 knlem sebze Jrnpalı zarf usulile ek ıltmeye konulınu tur. 

önumiı1.e doldurdu. Fridrih: 2 - Eksiltmesı 28/I. Tqıin/ p .. z.ırtcsi gunu s:ıat 15 ele tzmıtte Ter-
- E-.velt'ı Jınngisinl yiye] ır." dedi. 
- Hııngisıni yiyeceğiz, s. l, t. yı. 

Çunkiı iştıhıımıı.ı lezyıdc mı;d, olur. 
- Sonra. 
- Elma tatlısı. 

- Piliç en arkaya ını 
- E\'et._. evet. 
~ öyle i c başlıyalmı. 
- Garson önumüzc bir ~ok ~·tal, 

bıçak, kaşık koymuş idi ki bunların 
ekserısi lilzumsuz id . Friclrih ılc sa
latayı yeme e ba l dık. Çatal ılc yi
yemiyorduk, onun için ceketlerimizin 
kollarını sıvadık. Ellerimizle nlfıta

ya hilcum ettik. S:ıUt:ı bitti. Sır tat
lıya geldi. Ayni suretle taUıları da 
yedikten sonrn etrafıma bnklım. Bü
tnn muşterller yemcğı hır. 1 mışlar 
bizi seyredlyorlnr, bir tarnfdan da 
gulu tiyorl rdı. 

{Arkası \'ar ) 

s:ınc k .. pısındaki komisyon binasınd.:ı yapılncaktır. 
3 Bu işe aid şartname komisyoııund, n bedelsiz olarak • lınabıJir. 
4 - Eksıltmcye iştirak edecek isteklılcr.n 2490 sayılı k:ınııııun i tcdlgi 

ticaret \ esikalarını ve 1177 lira 50 !.uru tan ibaret ilk tcmınaUarıle bir
lıkte t nıım edecekleri tekbf mektuplarını mu.ıyycn giln \ <' aatten bır 

s:ınt en eline kadar korr ı yon ba kunlı ııı,. ınuı ac!a ti arı. t9698 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYON U ilANLAHI 1 
-------~--,,,,,_.,:ı:===m_.AlllllZI~=-' ! 

450 t on kiikü ı t alınacak 
T .. h n cdılcn bcdc:U lli.000 lira ol n 4:;0 t n !.ukurt A kc-rı l', bri

kalnr Umum Miıclurlü!;u merkez satın.ılına komi yoııunc..ı 12/1 l/l94ı 
günil saat 15 de kapalı wrlla ihalecdıleccktır. ~ rlııame 5 Jıı:ı 85 
mukabilinde komi yondan verilir. Tnlıblerin mu\, kk:ıt ten rı, t ol. 
lirayı havi teklif mektuplarını mczkilr gundc :ı.ıt 14 de l.acl •• r ko yQ
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numnr:ılı ı. .. nımurı 2 'c ;~ ın. ddd in
deki ~~:Jikle komisyoncu Qlı o.1dı · l. rm:ı \(' bJ . le al d r ••, , ıd_n 
olduklaı ına dnlr Tıcnrct Oda ı \ c ka".lc mezktir gün \ c • tte 
na mürucaaUıırı. (10130) 

1-'iy t rr.uraknb:: i ışlcrindc ucrctle istıhdnm edllrr.<·k t\zcre barem k .. ' 
nunu hu! Lımleri d~hılinde memur alınacaktır. 

fl }1 Asgnıi lise t.ıh ılı ş, rttır. Tlc:ıret mckteplerindcm mezun olm:ı 
sebebi snyılır. 

Talıblerin , .ıgıda ya1.ılı maltiınatı ınuhte\ i bir vcsıkayı fotoğr• !• 
larile biıliltt~ Tit aret Vekl'ıleti lç Ticaret Umum Miıdürlugu adresine !!011• 

dermeleri i~h olunur. 
lsteııılen m:ıliin t: Ad ., c suy adı - doguın yeri ve tndhl - • ııne \ c b -

b::ısınm dogum ycı i - t. llSlli - daktiloda yazmak lıillp bilmedıgi - ;) ııb· ~ 
lisann vukufu - murıy;>en bır mahalde vazife görmek gıbi bir tertı 1 

olup olmadığı tbu t rcıh 'liekaleti bağlaman -şimdiye kadar hangi \ • re
leri hangi müddetle ifa ettiği \ e nyrılış selıeblerl - talib hakkında kiırılcr
den malıimat alınrıbıkcdi c:asgnl'I 3 kişi, - \ ;ızıb adres. c:1013i> 7007' 

b Okulu Komutanlığından. 
l - Aşagıda yazılı şnrtlnrı haız okurlar, Harb okuluna alınacak!. rdır. 
A) Ankaroda bulunanlar doğrudıın dogruya Harb okuluna J\ıık• r:ı 

hııricinde bulunanlar buluı.dukları yerin askeı lik şubelerine mür:ıcııat cdC
ceklcrdır. 

B) Kayıt \e k. bul mu:ımelesi 20/10/940 dan itibaren 31/II. Ku /1!>40 

tarihine kadar de\ aın (.'CJf.!cektir. 
2 - Giriş şartları: 

A) Tıırk ırkınd, n olmak 
H) Li~I' bitirme 'e olgunluk inıUhanını \ermiş bulunm .. k. 
C) T. m tc ckkııllıı askeri sıhhi heyetden (Harb okuluna giıcr) I>··· 

rarlı sıhhat raporu ıılınış olmak. 
D) 18 - 23 .} •• ınd..ı bulunm, k. 
F) Dı •er . ılıır n kerlil' şube!C'J"iı:.den \•e Hnrb okulundan ögı·eı le· 

bilir. (1330 - 10197) 

Üniversite rektörlüğünden: 
ıc-

Orta ogretim mues e elcrinde ynbnncı dıl ogretmenl yet! tırm<:k a 
sndile İstanbul iini\ cısitesindc nçılını ş olan Jı'ransızc:ı fngılizcl' \ e Alı ·ne 
kurslarına aşagıd.1 ynzılı :;artlar dahilınde yeniden tnkbe alınaı: ktır. el~ 

Bu talebe biı ;>ıl t t:ınbul üniversilesındeki )nbaııu dıl kurs!.""" ~ 
vaın edecı•k bu mtlddet zarfında her birine nyda 30 ar hı, Jı, r~lık 'c ıc• 
eekUr. Bu bir yıllık tcdıisatta mu..,affnk olanı. ı· siya;ı;i vnziyet noı •)le ~ 
tigı taı;;dırde tnh ıllerini tak\lye etmek uzerc bir yılda dılini ö rl'.'ı el 1 dC 
memlekete göndcrıleceklerdır. 7 - 8/ll lnc.ı tc rinde elene ı , hi)C1 dc
yapılnenk ııam2edlık sııı1l\ ında ınuvnffak ol:ııı tnlcbc cnstılli~ l bh ~ 

\ am ettıktcn onı, nyl'lc. bir seçım sınm ın. t. bi tutul.<' ktır. 

Sın v. ura. cdcb imek içm: 
1 - Turk oln .. k, 

t ı cl1 
2 - Ycıli 'ey, y. b:fn ... ı b'r koll• j vcy. li eden 'C)'ah ıt l lr o ı 

okulund. n mezun oln'ak «olgunluk ı;nrt dC>glld.ı-,, 

3 Uni\ cı ıt<'dc G/11 'incı tC'şrin 1940 da te kıl ed lr ek • 
misyonunl.ı mu. vrnc edilerek lah llc m5nj bir h.111 bulunnı dı •ını 

bir r. por • lını bu1unınnk, 5 ile 7 bir:r.ci te ri de yapıl, n mu 
l tirak f'' cmi bulunmak, 30 ya ını armış !Julı.mm, ın. k rttır. • 

'redr• , t her glln tıniversitede sab ... htan nkşmna k. dar de\• m ede gır· 
tıı. Kur t !ebe ırıın hırri te bıı· l5lc me"gul olmnmıı ı ş:ııillr. Sın.\ :ı ,,ı• 

c t 1 b ol ııl. rın c11 geç 5/II inci tt'.rln • k amma kadaı· ı tanbul u ;ıa. t 
ktuı lu uı ~ tah ıl \'e kalar> \'e 6 fotografla biı l kte nıUra 

1: il l (l25!h ~ 
"""o=::-=="""'Qıl. 

C•malcddln Sa~aço.ölu 

ıldı~ı ver: ( H. Bekir Cü rsoylar. 


