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Ebedi Şef Atafürk'ün her 
'l'iirke illıaın ettiği mukad
des duygu "Vat.an her şeyiu 
Usfünıle,. parolasıdır. \. __ 
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gıliz 

vekili· 
utku 

·Qh'"'"""811 in 
e hayraulııl'Pnrz ~ 

illlıi~----- lmıMad-. bü
encllfelerlmiz ara-

,i:""' ...... ,....... .. 

ı,idayelhıcle k\iasına b... '* -
di müttmadlyen hizmete dallil 61-
makta bultırutıt ,..l ıree --1 81' tallı
viye t!dlln\elll llıam4ır. 

Bu dleft'a mrfllııda ardallll.IZ mtıl .. 
z ile teçhiz ve taltm edilerek ktıd
nt1' '* tMlTtlt ailAtııl haliee ıehm!k 

n tekcmmuı ettirileeektir. Yıne bu 
.tene ıMblda b"- ı.w. kav -
aıleri iz 1n&iJız ~lerinin 

parlak ve aşilr4r blT tarzda bat et
.._ ~byftıılııllt üstünlüt\\
ne adeti üetilnlüttinii de lllv e ede • 
cekleııdir. 

Halen,. ...._amn. llava hücumunun 
"ddetll şartlan ve bazan tehlike ·şa

reüerwa çalaşnaya verdiji zararlar 
a t nda hazırla mı olan bu gen ş ba
~ teveııaül etmek icab eder. ı.
tıhs limizi tacil için bütün kuvveti
lllQ)e '811$..,etaıı ve bilıt lliıl ....-.. 

"li ıç nde çallpR ln8iffa ameae.ln n 
faal ve azıntlt )'81'dR'Al .-mde mu
vatt.dc ...... t •• ..,._ mriyo# 
rum. 1fae Olc;f-.Jııı 6twsin'den _.... 
ı.ı )'8ldlrn btll'asa bu sah9da k1" .. 
nreıtltdlr. Zira gerek Jlmerikada, ıew 
rekse dominyontarımızda ve Htn -
dbta~ iter nevt harb malzemesi 
ima~ti ve pilotların taıtnı ve teıi>i
yesi enaerm ~. ama bl· 
n en Arnerl1cll f.anfından blm vtde:. 
dil n yani mlarla şimdiye kadar yapı 

Yunan-İtalyan 
harbi durgun 

bir safhada 

Yunanlılar dün de 
birçok Jtaıyaa 

esiri aldılar 

~--•••••iılii4:: ,......_.en .-imi'* 
•fttte k ı10f1ılm. (Alklşl r) ' 

Bununla beraber ~ uzak t.
Wnıyacatınuz bir muele vMdt'r. 
J:>üwman IMMn miıllkll 11119 sevki.,1'a -
tunm ............... klik .un
...... ,,_alltılıdlr . .._._...._ 
en 01Qreb"9 7ellara üılerillııle 4lerila 
k~ idaMlal _,..IMlz ıdn 
kat st.m*e lbt dır ve bu za ri 
ıs~ vaJa 1am il'ıU1Zr otanm 
için bü'6k blr ehemmi7(!ti h izdir. 
Bu t1Mideuft hthıUtde- 1M.tft MUft 
tiabr uft ~a eR'Unİm. • 

B. Chlll'Ch U., .._ Jllllk zla*etletde 
m.-ı elml dlf siyaset ballkmdaki 
...nt iabata ı.u sel« Hlzum IÖf' -
llMldijini ~eylemif ve flyle de -
miştir: 

- Bü&ün 1NvveUeritnia1e millıeUe
rin Zllkne -. bünıi)'eÜelli, mmet
Mırin iatildAI k:in4l9 wrakldlsl, .ia -
sanı. ll!'Mlndlı-,,... refah ,,. Mrı-

- iade edffeit ~ kanhıelllin 
tesl8l Cin ...... eUiilW. qihAr-
dar. f AJJuthr') _ __,., .. , ... --

Yeqf Fransız efçfal 
r.tiintııaı~ 9 (a.a.) - Yeni 

inıMm Mfiri. B. JWea Henry, 
e~ Pin Solya • Burgaz ta
rikile eebrimiM plmiftir. 

Sefir, bu akpm. .Ank-araya 
hareket edecektir. 

Bülend, Kemal Kadrinin söz - - Nedir? 
lerinden hiç şübhe etmiyor, °"' BiUend bunu '*'1ıtr Mr 'bva-. 
nun yalan s8'yliyebilecetliDi ak - retle sormUQtu. Kemal Hadri 
bndaa geçiı'meyordu. Olman la.ıtaında.ki adamın düşüncesi -
Kadriye yapılan ameliyatın mtlis ne aııbk tamamile hi1öln oaı "' 
bet ne ce verdiğini keDdlsi de ğtınu ıezmi!ff"J. Devam etti: 
bildiğin en on ide · a- - Müzeyyeni ve dol yıeile 
de vermesi tabii oliıbilirdi. Şbn- ailemizia terefiıu kuııtaracak 
di Bfilendi ıltan v mtifekkıre- yegine çare r keDd · d v i
sini dolduran yeg~ şe)' KUzey - halrilü katilin meydana çık
yenıin bulundugu müşkül mevki maaıdır. 
idi. Ne jap p y pmalı, genç ka- Kemal Kadri bu söaleri tane 
dını bu f na v y tten ku r· tane söylemişti. Biilend ufak bir 
mah idi! BID d böyle düşünttr- tered üd anı gec;irdi. Sonra bir
ken yalnız his rllı hareket edi- denb · her şeye karar vıerdi: 
yor, gen kadmın hakikaten - Bu o kadar 801' bir eey de
suçlu y.ahud masum olup olma- ğildir. Katil benim. Osman Kad
maaı onu zerre kadar alikadar n beyia kafasına arkU1ndata 
etmiyordu. Ktlzeyyen sevdiği kur§un sıkan adam benim. F.aa
kadırıdl ve o sevdiği kadını bu sen tabancanın bana. aid oldu· 

............. ._ı .tehlikeli vuiyetten kurtarmağa ğu meydana çıkmadı mı? Görll
mecburdu. Bilttın mesele bun • yorsunuz ya, hakiki katil on. 
~ ibaretti. da dunıyor. Binaenaleyh MU • 

Kemal Kadri aaııJd onun ak· ze.yyen hamına b"r y yapa -
hııdan gec-en pylerl okuy rm madar. Ve altenizin efi de 
pbl devam ettt: böylelikle kttttultır. 

yyenl kurtarabUecek K.emat Kadrinlıi eri hınJa 
' ~ •. .JıHll~ltı. ~·-·-~ 

MOLOTOF m a !'. 
BERLINE ba,vekllı· 
GiDiYOR nln nutku 

-54-
- Demek itiraf edlyommtB. 
- Evet! İtiraf ediyorum. Bu 

İli ben yaptım. 
- P'akat bunu söylemeniz k: 

fi değildir. Adalet maalesef Mü
zeyyen hanımı sadece bu z -
leriniz ~şısında serbest bıra
kamaz. Kardeşimin ifad ·nde 
Müzeyyenin bıt işte dahli ldu -
gu açıkça varmı . Söıde. ıldniz 
bu işte birlik imişsiniz! 

- Yalan! Katiyeu yalan! Mü
zeyyemn bu işte hiç bir ı 
yoktur. Bunu da nered n ı -
karmış?. Ben sadece kıskançlık 
sailtasi1e bu işi yapt m. O man 
Kadri be:Ye ateş ettiğim zaman 
orada hiç kimse yoktu. 

- Sbe bilseniz ne kad 
mak isterim . .Ailemizin bi 
olan Mtızeyyeni kurtarmak çm 
göstermİi olduğunus asıl hare
ket bUttln ailemizi size brlı 
mlııııettat tiıraltmıştır. Pabt 
ku.v.ıL .MJunlan ~ JU 

HITLER 

SAY'PA ı 1 

1 gil zler dün 
Münib şehrini 
bombaladı 

ltaıyaam lıfilillo •e 
Torino şehirleri • 
hücumaufra4ı 

• 



Sı11'FA : 1 

tGtanbula gelen pchlh·anlar, Ihla
mur koşkundeki dairelerde misafir 
edilmişti. 

O vakitler, Sultan Aziz devrinden 
kalına Beşıktaşta Köyiı;indc br peh
livan kah\·esi \ardı. 

tstanbula gelen eski başpehlivanlar 
hu, pehlivan kah\•eı:ini bildikleri için 
orada toplıınm:ı.;n başladılnr .• 

Alıı;o, ahır umı·ünd~ Adalı ile ko
unu pay etmi.,,ü. Nıhayct Gelibolu 
;ire~indc Adalı ırııgl(ıb olmustu. 1 

l":ıknt, Katr:ıı cı .le, Koca Yusuf 
le Alito gurE'~•nı , yırd edememişti. 
Alıçonun, b.lh:ıssa Koca Yu5ufa 

{aJ"GI kıni -.::ııdı. Onunla gure;J;ni n
yırd etmeı:: ı tıJ ordu. 

Koca Yusu~ d.. Katı·:mcı ile zıd 
dl. 

iicr ikLI de biribirilc g;,ire~leıini 

yırd etmek istiyorlardı. 
Aliço, 1st..mbula biısbiitun başka 

Jir kanaatle gelmişti. Mak":ıdı s n 
1larak Koca Yusuf ve Katrancı ıle 
kozunu PwY ctml ti. j 

Aliço, Ko..:a Yu ufu, ve Kah·.ıncı:rı 
fa magllıb ederek Ac.l ... h H:ılilin ... ı
ı·:ısma koym k ı ti~ oıdu. 

Pchlh·nnlar, surayı hum:ıyun ınut
!ııitndan ç k;ın boka \'C nefis ye -
ncklerle be lcr iyordu. Panılr.rı dn 
boldu. Hepsi bir ôrnet• •iyinmi elrd ı . 
Boşlarında Tr blus.,. rb ~alından 

:mı,, bcllerındc Trablu ş ... m ipcklı -
ı:.inden kuma ımı ılı idi. 

Hepsi 1:,cı erd çuhadan siyah zırh
lı elbiseler gıymişlerdi. Ayakl ... rında 
l"\lgan yemenıler \ .. rdı. ı 

Sultan Hamid, ver.clı .' bi.r ~m·r ile 
-,ütiin pcl 1,v, nl rı gı)dırnıştı. Z ten 
stanbul,' s ya gelen b cpc11lh • .ı-

1 ilTln adcdı s.!kiz on ld~iyi gcr·ıniyor

:iu. 
Aliço, Ilıl.•r. ur kö kli dairesindr 

"Ski odn mı ., ... ı ı +u. ö ,le yeme -
~i )cdi' ten o u-a Be kt ::ı k..ıh -
eye gel .) rdu. Pchl \ lor \•c peh-

ivan m r klıl~n da bu, kah ede tup-

l t.: nbula cc 1 l bir 
de r.c ) ap. • ı.: , ı 

~alıyordu. 

T;.ım böyle yim1i il i gi.in cle\'aın 
etti. Ne sarayd n ve ne de hiç bir 
yerden ses "ada yoktu. 1 

Artık Al:çonun, canına tak etrni - ı 

U. Bir gun pchlivrnlorla oturup 
derdlc irken :;unlan söyledi: 

- Abe ne ol cak bu halJııiz be?. 

-
B,11 en lcyh ihLyat Uzc..e 

dört oc adım aı;ıkfa durmağı mun"
slb gurduk. Mori : 

- Kc. kınaymız. 
D ycrek p:ırmnklıgın önüne kador 

yaklactı. A~ ılar bizi görür ı;örrrcz 

homurd;ınm ~a, , ı yukarı gczin
ıru-ğc ba ladılar . .Mori ayı cvma, be
yaz :ıyın n nerelerde bulundu una 
dair u un uz<ldıy<l taf il "ıta gir' ti. 
Şımd:yc kud r h"ç .yı eörmemi -

lim. Vükı ı kuyu w:u11 p:ıpazı aı:ı 

smı ayı hlkiıyelc> i söyler, bc•ı de 
d~nler idun ı.m .ı yıızunu gôrmc • 
mm·affok olam.. ı tım. Görı•!ccch. 

tCY de dl lmi., Y ! 
Agzını lı!r ı.a ı • ı;·p ınuUl° dişle

rini ı;üsterd"kçe korkumdan titriyor
dum. Jl,fori"e: 

- Artık ba~ka t. rafa gid:::l'm. 
Dedim. Kırk elli adım yüriıdukten 

sonra· M :ıı i : 
- Burada fil \'<W mösyö. 
Dedi. Morisin clı ılc i .. rc.t etf gi ta

rrı! baktım. Ayı.nın dürt be ı :kli bü 
yukluı;ünde gay t irJ iyah bir h::ıy
' an gôrdwn. 'Filin büyük oldugunu 
iş tm~tlm. Mnama!ıh bu hay\·an ayı
dan pek çok büyült oldu ~ h ... lde par
maklık içi~ alınmauuıı, etrafı ga)'Ct 

Pc!:ılivanlar ıakılmıslı. Hepsi ctlrcş 
bekliyordu. Bilhas.-:.-ı, Aliço, Koc::ı 

Yusuf, Katra.leı l:ııbın::ı sığamı~ or -
lardı. 

u r ckgıl bu ÜÇ pehli\•an kozlarını 
huzuru humayunda payl:ış::ıcaklardı. 

Her lıiri i<lrn:ın üzerinde teli. 
Aliço, pehlivanların mümessili o

larak Yıldız sarayı hı.im:ıyununun 

eaddPs ni tuttu. D<ıha ı.::ıpı.dıın iç?ri 
girecegi u:.mrn :ığal:ır önlcdil(': \•c 
sordular. 

- Ne iı;tiyof$l;n" . 
Alıço, Sul'an Aziz de\.Tindc snrrya 

istedlgi gıbl girerdi \'e sar:ıy k;ıpıc1 -
ları buyur ederlerdi. 

llalour·ı, şimdi kapıcılar eınu un
lliyorclu: 

- Kı in, ne istiyorsı:.n?. 
Diye soıuyorlarciı. Scır:ıy l:apıcıları 

mn Aliı;oyu oıılcmesi cr.nını sılonı~
tı. Bunl:ır ne biçim adamkrdı! Kcndı 
ni tanımıyorlar mıydı? 

Alıço, iri gÖ\'d esinl dah:ı ziy de 
~.abart. rak kora ehle k:ıpıcıl:ırdan 
birinm gogsune dayandı \ e: 

- AbC', ne haldi r bu be? ... Ne is
tiyeccgim be?. Ne onler durursunuz 
be? .. 

Dedi \ıe y\irüdü. S:ıray kapı1.:ılnrı 

,·c k, p.d.:ı bulunan sUnguliı Arnn - ı 
vut hassa tufckı;ileri hep birden peh
livanı sarmışlardı. 

Hele, Arnavut, hassa askeri kendi 
şivcsıl<' b, gırıyordu: 

- Mori don! . 

Aliço, c:ılrnlı Arnavud hns"a aııke
ı ine mukabele etti: 

- Abc ne sôylcniyorsun su"nk 
ağızlı be?. 

Knpı k:mşr.nı:;tı. Nubetçi ynvc 1,. 
odal ıı d.m dı§nrı fırl. dılar .. ma - ı 

bcyın t · · .:ında alt ii~t olmu:;tu. 
Çur. ıı, Sultan Hamid devımde ı 

s::rra)• humayun kapıl. unda dr • J 
ci\·:ırıııcl.ı bılc tclt sıııcJ... u~.:ım. zdı. 

Ne ede .:ıldı da, Ali 'O gibi "birı< 
ya"ak demli i halde .:-rayd. n iÇC"'I 

g.ı'ln. bulun a idi. 

Bir and.1 sarny kopı ında Y \C - ı 
lcrdc'l \ e has:ıs Arn \'lld tlıfckı;ılc
rıııde"1 b r grup turcdi. 

Alı mı 1 etrafını almışlardı. Al'
çoyu t nmı.)c.ırlardı. Sult, n A ı 

de\rı. ti mlarınd..ın l.ıın.c .ı~cr yoh-1 
tu. D •\ ir tamamı le dcg. mı ti . 1 

Alıço, bn.;ırı) ord..ı: j 
- A c, ned r bu b ". j 
- Ef ndimızi gonnc • gunah rr .-

dır be .. 
- Sı.11 n Aziz dev ı de bu, k p.

lardan rdıp ge~erdıl: be? 
Ya\ l 'en bıri n .. ll" Ali oy. 

rın" 
kund ı, ılun:ın pc.lıli\ ı.:ard•m h .. -
beı i )O tu. 

Ya\ r, Aliçoyu mı..rac· znnr.l i.: 
ı u ııbul::ı elen Ru .clı nuhac.ırl· ri
nin r cJeb~ı ı ola u a hukme•t' 
ve sc.rt1•ı: 

- Ne d_ alıkoydu! r .:ı:ı?. 

- Ab b:lmeı. mı n ı. be? . 
- Ne bılelım b.z.. en, oylc ~ir. u 

cmrcdel rıı çıknrsınl r .. 
Dcvmc.e, Aliço, "C\ ı!lerck: 

- Abc lhlıunur l.o .u .de be.! 
Droi. 

Y \er, ;>aııl. onl cıı ına hul c.-
dcrck: 

- n. ba, neresi de.lir ? 
- Ihl:ımu_ ko11i.u be'. 
Bu• un iızerlne y, \ l · birib: J 

ne IJ ı.~tıl .. r. tel d birı 
çıl.tı . Ye:rın t:ırifır · 1 

(Ark ı vnr) ı 

- Ynklw mı ... , y.J.lt: ı ız. Pc • se
vimli bir hayvandır. 

Teklifine mu .ıfak .. t eJecek bu
d:ılal:ırd. n v'm, dı i ·ı : 

- Hacet yok: u •.• kd n ordlıgi\ -
muz kü!i. Şimdi de b. •.a tarafa gi
delim. 
Dcd.ın Mvri ~ 
- Siz bir 'n' 
Diyerc·k 1 rılc>ıne e ba 1. dı. Ku

çük bir h· \uz n kenar .. ·::ı , ,.ye u
zun g:ı :ılı bir J.u_. n .. , arı d.k :ntiıı i 
ce!bet.ti. K•l:-H z : 

- n • nt' kadar biı;>u1:: leykl:? 
Dcd' . 

in mc. yö bu ı ... u 1 .)le~ dc-

1 

Defi Şehzade 
Yusuf izzeddin 

( B ııı tarafı 2 inci sayfada) 
bey de heyete iltihak edecekti. 
Cinnet halindeki Osmanlı veli
ahdi Yusuf İzzeddin efendi işte 
böyle bir cemmi~fir ile güya 1 
inkonyito Viya1l!lya gidecekti! 

Sadra.zam Ahmed Muhtur 
paşa teşyi ve \•eda için vapura. 
ge1.:nişti. Vapurda kendisi ya
nında bulunduğu esn:ıda veli
:ıhdc bir akse geldi. 

Efendi kamaradan fırlayıp 
da kendisini den.ize atm:ık ist e
di. Muhtar pa~a zorla. tuttu; 
adam çağırdı. Gelenler r ahat 
durmıyarak tc§chbüsünü tekrar 
etmek istiven velialıdi mfü.;kii-
latla zaptettile:. ~ 

Muhtnr paşa : 

YF.NI SABAh 
suw:w s • 

ODEO N 
Yeni Çıkan Plaklar 
SADİ YAVER ATAMAN 

va AZ!ZE TOZEM 

_ ___::. 

No. 2703 1 OKKALI HACERİM Çıınkırı Vnrynnti 
ODUNCULAR 

SADİ Y.A V E R AT AMAN 

No. 2 7 O 3 9 6 H:.:\ Yi'. tJ '1N INJ.Jl AKRED oyun h:ı\·a ı 

YARJiı': ÇlTJRDAK Kc ... tmronu '\'aryonU 

~ ................. iill!llll!lliilill!!llllll .. ll!llllE~ .... mııı~iC-rlil[ a!ıi»ilill' 

Emlak ve Eytaın bankasından: 

Satılık enkaz 

" "="'~ .:.. , ' • . ••• ...... i, . ·.· - ' . . 

1 ~ 

J..iralık Lira 

1 2000 
s 1000 -

- Aman, bunu kat 'iyen yal- E!o:ıs No. Kıymeti o po:dtocu 
~~~ kblrakmayınız. Başımıza bir __ 4_3_5 ___ Eyü_· -.-.p-,_B_a_h_:ı,_r_ıy_e_c::ı_d_.-f-ıı;_ı_i_m_:ı_l_at_l_ıa------;..36-.-----_;_-7_.2_0_ 

2 750 -
4 500 2000.-

A dresi 
-

.ı.~a et getirecek! ihtnrında bu- nesindeki enkaz 
lundu. 

8 250 - 2000.-
1428 Ortaköy, Portakal :ırka~ı sokağı 27 

Yusuf lzzeddin efendi sıkı No. hı hane enknzı 
nezaret altında Viyanaya götü
r üldii. Bristol otelinde keresteci 
İzzet efendi n:ımı altında kayd

1 
Taksim, Su deposu nrl~asındaki ga- ' 

232.- 46.40 S5 100 3500.-
80 50 4000.-

t."dıldi. 
En meshur asabi ' 'e akli has-

talıklar mütehassısı doktor 
Scblesingcrdcıı gün istenildi; e- I 
f endiniıı asabi buhranı şiddetli 
olduğu için bir a.n evw.:l muayc- ı 
nesi rica edikli. 

Noyc Freyc Prese gazetesinin , 
bir muhbiri otele geldi. Hasta
nın kim olduğunu iyice bildiği 
anlaşılan muhbirden bunu ga-

H45 47.-
raj binasının b:ıhı;csindeki enknz 

Yukarıd:ı adresi yazılı maballerdt'ki enkaz açık arttırma suretilc satı
lacaktır. 

th:ılc 25/11/1940 p:ıuırtcsl riimi saal. oıırlndır. Müzayedcd<' tclı:lü edilen 
bedel ler muk.:ıdder kıynıı.ti te<·:ıviiz c·ttli!i takdirde yüzde yirmi nisbetinde 
pey akçc.i yatırılacaktır. 

jsteklilcıin fazla tafsilat almak ve pey akçesini yatırmak üzere bankn-
mız emlak servisine ıuilracaatl;::rı. c82i > cl0665> · · 

~hisarlar U. Müdürlüğünden :I 

800 20 
~ • ' 1 - 6000.- { 

' 

.. 
zeteye geçirmemesi temenni c- I - Şaı tn;.ın esi mucilıincc 130 bin aded yüzluk tuz çuv:ıh müteahhid! Türkiye iş Bankasına para ya· 

tırmakla yalnız para biriktirmiş • 
olmaz, ayni zamanda taliinizi 

de denen1iş olursunuz. 

dildi. n am ve hcs .. bına pauırlıkla satın alınacaktır, 

Gazete veliahclin Viyanaya ll - Paı<ırlık 20/XI/1940 ç:ırş:ıınba gilnü smıl 14 de Kabata~d:ı Lc\·a-
vüsuliinden bir kaç gün geçtik • ;.un ve :M.Ubayaat •ubesindeki olım komisyonunda yapılacaktır. 
ten ve doktor Schlesinger tara- ııı - Şartname sözü geı;en ı;ubc:len par<ısız oıınabilir. 
fından munvene edildikten son-ı IV - t tekldcrin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tekli! e<le-
ra Yusuf İzZeddin efendinin ha- ceklen fiyut üzerinden % 7.5 güvenme p:ıralarilc birlikte ınc~kur koınisyo- Keşidclcr: 4 Şubat, 2 Ma

yıs, 1 Ağusto., 3 1kincitcş
rin tarihlerinde yapılır 

Kumbaralı ve· kumbarasız 
he.saplarında en az elli li

rası bulunanlar kuraya 
dahil edilirler, 

va tebdili için Viyanaya gelmi.] na ınur« antları. <10463~ 

:~~~r~~~g~~p~~~~ ır:========ç====ı=R=====ç====ı==R=====s===u=====v====u======-..==== 
sına lüzum göstermişti. Bun- 1 
lar yapıldıktan soma hasta 
d~~~o~ın ~rn;~cnchan;sb.c gö-1 Sah•rkri yeddilc BC'yo~lunda lmam sokağındn 18 No. da deposunda 1 
tu;uldu. ~~fL.ıe kere.,tec~ . ti:· 4 a ga:ez:;:zı gunlük tnze ol:mık s:ıtılmaktndır. M&HE= 5 Devlet Demiryolları İlanları 
ZPı. efrndı cliye kaydettınldi. --- -- - - -

Schlesinsrcr lmpıya. geldi. 
- Duyurunuz altes! . 

Diye istikbal etti. Yusuf 1z
zed<lın efen liye refakat eden A
zın \•aıı efrndi saşırdı: 

- H' ~ta mızın adı Keresteci 
lzu.t efendidir ! 

Drdi. Doktor: 
- O yeni takılan ismi. Asıl 

hUviyctkri ise malum .. cevabını 
verdi. Soı.ra. uzun, uzun mua
yene \'C tedkike başladı. Şle - j 
zinger hastanın Viyanndan 85 
kilom tre mesafede, altı yüz 
l>Ü.,ll.i' metre irtifada hava tcda
' isine ın:ilisus Semeı ing s::ıyfi
ycsinın yaııındn (Edlach) sa -
u:ıtoryoınuua götürülmesini tav 
~i~c ettı. 

EU ,.lı'dn ancak 26 ev \'nrdı. 
Burad l\.i otelin bir kısmı ile i
ki p::wyon ymc Keresteci lizet 
den lı namına isticar çdildi; 
mel ·ııu vesair hususat da pa
zarlıkl k rarlaştı. 

Yu" ıf İzzeddin efendi otomo
bil ilt>, maiyeti ve cfiya trenle 
gittiler. Edlach'dn yer!('17tile ·. 

Doktor filezinger haftada iki 
defa gelip hastayı bizzat muaye
ne ed cekti. Sanatoryomun dok 
tc ru Konridi mfülavi tab'b ta
yin td rcl· kendisine lazımgelen 
ve;.:aya<la bulunmuştu. 

Tecla,·i liC'reti olarak haftada 
50 Fr m ız altını verilecekti. 
Dol~tor l)lezinger ,nilınuııesini 
Tm u İzzeddin ef eııdide gördü
ğü OL m~ ıılı hanedanı için: 

B '!llar da tıbla bizim Habs 
burg hanedanına beru:iyorlrı.r. 
Bu nil0 de bitmiş! 

Hüı·münii verdikten sonra: 
- Bu ir::;i bir hal! Yazık! Bu 

zavullıyu ne yapılsa kur etıni
yec..Pk.. dı>mişti. 

E en ıc1t' lıastalılr, buhran 
gittil~ f]iddet kesbediyordu. 

(Arkası var) 

P O L ISDE 
Gene Bir fırında eksik 

ek mek bulundu 

ADLiYEDE 

Hapishane mUdUrler i 
deClşiyor 

BelcdiJe zabıtasının yaptığı 
sıkı kontrollere rağmen bazı fı- 1 Vekaletten İstanbul miiddei -
nnlarda lı:ila eksik ekmek gö - ı umumiliğiııe gelen bir emir ile 
rillmektodır. Nitekim evYelki 

1 

İstanbul cezaevi müdiirii R:..•§id 
b'Ün <le yapılan bir k ontrolde ay kalın Artvin vfü yeli tevkif 
l{uçükpazarda Mehmcd Emin ve cezaevi mlidürlü~'iine naklo-
G · f d 203 ı ·ı k lunduflfu; ve ondan inhilfıl eden encerın ırmın a n o c - ı k"d k 
sik vezinli ekmek görü.lerek mü- yere s u ar tev if ve cczac,·i 
sadcrc cdılıniş ve fınn sahibi müdürü Hüsnli Konukçunun ta
hakkındn ceza zabtı kesilmiştir. yin edildiği bildirilmiştır. Üskü-

E lini m akmeye kaptırmış dar cezaevine ise taşıadan bir 
zat getirilecektir. 

Eyüptc G.iimi.i!1suyu mahalle -1 """' _______ ,,,__ 
sinde Cami sokağında 4 numa- -, 
ralı evde oturan 19 yaşında~ i I İTHALAT \ 'C bIRACATÇI 
Hasan oğlu MükC'T rem evvclkı M Ueseesclerin Na:ıarı Dikkatine 
gün çalı~maktn olduğu Fc..,hane llagdııd, Easr:ı yolu ıle dunya-
fabıikasmda elini makineye kap . nın her t~r:ı!ına müsa!d [leı nitlc 
tırınıs ve pnrmaklarını kestir - her turlil eşya nakliyatını dc·ı uhde 
miştir. Yaralının tedavisi yrpıl- eder. ı 
mak üzere hastahaneye kaldı - Büro ÇAKER YAZAROGLU il 
nlınıstır. Galata Kar:ıl,öy Sermet hen 1 

Bir çocuöa çarpan ·rcıeron. 417i3 1 
taksi şoförü ya (\a landı • .- ••· , , 

Beyoğlu Yeniçarşıtla a~çı çı- ZA YI - İstanbul Gumrilgunun 
rakhhı yap3.n 1~ yaşınd:ıki Ce 15554 'e 9194 ı:.<ıyılı beyannameler -
mal dün İstiklal caddesinde bir l nin makbuzfarı zayi oldugunaan ye
taraftan diğer tarafa geçerken nilerini alacagımdan esk kriı ın hiık-
1186 sayılı otomobil çarparak mü yoktur. Emek Ambarı 

muhtciif yerleı inden yaralamıs 
1 ======================= 

ve suclu f,i<>för ) akalanmışlır. j Ç k K t'. 
Tahl.ikat yapılmakta<lır. ~ O ıyme vl 

BelGdiye çezasma Pırl:ınta t"k t ş kiıpe, yu .. uk, 
uğrıyanl ar 

1 
bil-c:tik 14/11/1940 da sandal 

Belediye nizarnatına muhalif Bede ten nde s:ıtıl .. c>.ıl.tır. 

Muhammen bedeli (17!>7) lira ol:ın muhtelif cins, mikdar ve eb':l~ 
(11) kalem manometre ve oltsljen tUplcıi için iki kademeli tnzyilC 
çaltın:ı ,•antili (15/11/940) euma günü saat (10.45) on kırk beşte Haydıırı:; 
şada gnr binası dahilindeki komisyon tarafından nçık eksiltme usulile s:ı 
alm:ıcııktır. ~ 

Bu işe girmek MJy('nlerin ( 134) lira (78) kuruşluk mu\•ııkk:ıt te do 
no.t ve kanunun tayin ettiği vcsaiklebirlikte eksiltme gi\nü saatıııe .ıcıı 
l:omisyona müracaatları 15zımdır. 

Bu işe aid ~artmııneler komi yondan 

• • • 
p .. rnsız olarnk d:ığıtılmnktadıf• 

( 10361) 

Muhnqlm('n beddi (907) lira (SO) kuru;J ola~ 330 adcd yolcu ,.:ıgo 1 
rti) 

mu lul.ları için pirinç nikel: jlı mayı sabunlu!: (27/11/1940) çor amb:ı cil~ .. 
suul (10.45) onu kırk bC' te Haydnrp.ışada Gar binası dahilindeki Jt0f1l 
;yon tarafmdnn açık ı._kııiltıııc usulilc sı:ıtm alınacaktır. . ,t 

Bu i e girmek istıyenlerin (68) lirn (7) kuruşluk mu\·akkat tcrıı r.0 .. 

ve kanunun tayin cttigi \'es:ıikle birlikte eksiltme günü saatine kad· 1 

misyona ınurncaatları lfızımdır. 
Bu i,..e ait ııartnaır eler koıni::yondan para~z olarak dnğıtılm..ıkt:ıdır· 

(10667) ~ 

İstanbul Nafıa Miidürlüğünden: 
2/12/1940 pazrı tc i gunu snut (Hi) tst.ınbul Nafia Mudürli gu Ek 'll ~ 

l:oınisyonu odasında (26712) lira kc~if bcdcm Jstanbul Topkapı sarayı t 
r. tı kap:ılı zar! u ul le eksiltmeye konulmu~tur. C" 

Mukunle, Ek lltmc, ll.ıyındıılık i5leıi genel, hususi ve fenni ııoı·tuıırııil .. 
leri, proje ke ı! hı..la le buıın muttcfcrri dığer evrak dnircsindc t 
lcccktir. 

Mu rn ı kat temin. t (2001) liı ad ır. 
ı .. teklilerin teklif rncktııpl. ı ı 'e rn az b;r ta:ıhhüttc (20000) 

bu işe bcnzcı· iş yaptı •ın::ı dair iclarclr·rinden alınış oldugu ,·esiknl..ır::ı • 
nadcn ist nbul Vilfıyetıne miıraeo tla eksiltme tnrlhlnden tatil ı: 
leri hari<.' (3) ı:iin cwd :ılınmış ehli:><:t \'e 940 yılına n't Ticnret O ı-1" 
ve .kalnnnı h \•i kııp:ılı z:rfl:ırını 2/12/1940 pazm tesi günü saat 14 de 
dar İstanbul N r:ı Mi.idurlu.,une \·eı·meleri lılzundır. (10472) 

1 DENİZ LEVAZ\M SAT'N ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 
'---=-·-___....... hareket edenler haklnnda sıkı 

ve ~iddetli Irnntrollerc ve ecza ı A I I "k · I · ı (elik Tel Hnfat Alınacak 1cıti 
verilmesine de\;am cdilmektcdiı•. _ $ {0r 1 iŞ Gri 2 iliı 1G ın/m kutrunda muhtelif ı.ıik rdıı lG/2. Teşrin 1!>40 cUJ11:ıı 
Bu ne\•iden olarak cve!ki gtin 21 ıı.-------=------- giını.i saut 12 ele poz:ırlıkl:ı çelık tel halat olır:acaktır. a" 
şoföre muhtelif suçlardan do • ŞUBEYi~ DAVET istekl lcı in belli gün \'e ~~u.ttc Knııırnpaşada bulunan komicyona il 

layı para cezası verilmiş ve yü- Fatin Askerlik şubesinden : . racadlı:.rı. 10680> ~ 
riiyen tram\ aylardan inip bin - Sınır 8 ı C'"ab memuru Mehmed ' ™' • 
mcktc olan 20 kişiye de para K !lmil o •lu Ahmed Te\ fık (2424) in 1 Sahibl: A. Ccmaleddln Sarııço(jlu 
cezası ke ilmi~tir. nccle ~ub ye gcl•nc i. Basıldıgı yer: (H. Oeklr c arsoytar ve Ccmaleddln Sar:\çojjlu 

Ncı;riyat l\1üdUr ü: Macld 

' ' 1 - Lakırdısı mı olur ne demek? Dir 1 

0

r çalgıcının seyahati 
81 "' HM" llWCW* 

defa koyümiızdeki rahibin sel.iz on 
tavugunu yemişti. Vnlı~l değ,} de 
nedir? 

- Öyl~ amma şimdi görece!~ oldu
i:,<unuz hay\·nnlar bir sur..i koyunu 
birden yiycbllir. Tavugu biz de yi 
yoruz. Vnhsi addcdılemcyiz ya? 

l.alınlıklarını görınuyc."' 

Herkes giı ip çıkıyor. l{~m"<.: ltt 

muyor. . . ~p • 
Dedi. Nnçar herifın dcdı ını > .. 

tık. Kafesin önü k::ılalı:ıiıkl:ı ıı. "° 
nim <!c :> m .. ş yrıvn5 rcs:ırctırı 
geldi. Bir kuç udun k.ılım.ıı) · ır 

- Y nediı? 

- E .ı ı c.lık .. n kuşu derler. 
- ot r r .ı? 
- Yok buyu. l::u .l.ır ohnezlcr, IJn-

1 nun !~in im hr) \ an::ı s:ıka ku ı,ı d.ı 
derk. 
_ - Su tıu t 
- E\d. 

Nerl'y ? 

ırt 

' t pkı lcylczc benziyor. 1 
) p• ha m yo! LC'y-

- lstediA:.i yere. 
- Ço. tuh f! 

lr'. ! yet int b:ıcn .lı uzun b yun - 1 
lu t'l r. 1 

M ı ı bi i çokd:ın onl mıstı. Frjd
rıh d i a iht'yat llc hareke:t ediyor. 1 

Bir mun. ebet izliğe meydan \erme- ! 
ınek için gayet az konusuyordlı . 

- Kırk ~c ıe o in ~l · t(' k lmaz 
)~:' &c.ı~d n encN biıyur ı ııeakl:ırı 

L.1ın1 ır. S ?ll t ı boyunu: u ı u 
zunlugu, iııcllı ı lrnybolur. 

Bu garıb kusu epeyce · seyrettik. 
Mor': 

- B-.ı ı;ibi ehcın!rnycL iz 5eylcrl(' 
ı;ok .., .ıki l geçiı-miyelim. D:ıh:ı goni-

1 lceck r. ler \ar! Haydi yüriıyuniiz 

mÜ-)olcr. 
Dedi. Epeyce yol yiırudilk. Büyii -

eek b. ı. 

l i .. : 

- Bakınız şu im 11zı gacalı hay. - Fakat pişirdikten rnnra yiyoruz. 
vana. Ş mal horozu. j - Dogru omına tılkinin mulfnk tn. 

Buna ben kli tavul: da derler. kımı olsaydı o da pi.irir idi. Siz ge-
Demc!~ Medi ise de ben: j liniz de gorürsüniiz. 
- A•f der in mo~.ıo l\Ioris! D:zil Dedi. Bmanın ıki üt k~p ı \nr idi. 

hiç ?bir _11e: g~rıı.cdi mi zm.me~iyor- Blr çok seyircılerin giı~p ç.km:.ılnrına 
sun. Aı t 1. ta\ uk ile kazı bılmıyccck nazaran içcrıde hakıkat( yanı te
ne vor? - ına:ın ~eyler bulundu.,u aııl:-~ılıyoı -

Deyince herif susm:.ığa mecbur ol- du. Ne ise içerj girdik. Moı dn rnzu 
du, biraz d 1w yol yüruduk, Moris: dogru imiş. içeri gu·er gi m'.!z tum 

- Hah asıl göıu!ccck Jı::ıyvanalı knrşısına isnbct eden demir parmak-
v::ıhşiye burada. lıklı bir mahall.ıı içeri nde şekli \•c 

Dc<li. Elile sol tarafımızdaki üstiı I ı·engı kediye nıüşabih fak. t ~.cdimıı 
kapnlı, bir !.atlı gayet uzun bir bi:ıayı elli ınisli büyül:hi~ünd, • rkunç üç 
tösterdi. ı lıayvan ı;vrünce k. • dı arı fır -

- Burada ne var? lnımı a niyetlen hdc de 
Dedim. j ecs r~t kalmamı 
- "En vuhşi hoyvanl:ır. 

1 
C \. t.ıl"l \'erdi, ben tekrar sordum: r:ı \ere lııiı y, ı 

T' k', c;:ak 1 :falmı ll'ı? v:ııl ·ı 1.>.n<dlrı 

I.dl n ı ıös;> ö tilki ile çakalını ııascbdL.iı vlur. • ı 
·~ı mı olur? lıkfarın 

• 

ka!csi,ı limıııc sol,ı.ıldLin'. H 1.> ~ ~ 
rın üçu de ay.ıkla d la ıy..ırlJ!'· 
dileriul seyre ılt!.ınl .. ra uı::: ı;:r 1 

!erini, ağızl.:ırını r. ı p lıoın urd 1 

l:ırdı. 

Aman ne dı;ılcr hele :>. k! • .rı ~ • 
tırmıklar! Bereket \'1.:rsin b~ 1 ~ 
\'anl:ır ;!i) C•bi meydand:ı blf• ı- C" 
rnış idı . Yoksa günde b~r l<.1Ç • 

liık clmc·lcri muhakl.ak idi· 
Morisc: b)li• 
- İ.}i ki bunları parm:ıklJ< J 

ne :ılmışlar. 
Dedim. i\foriıı: .• 1,ı-ııs 
- .r:lbcttc mLi.:;yö, buıı1 •• ra ~ r. 

derler. C.ı.} et 'ah · haJ' "nJıır ctı 
Dedi. Dnlıu bir ~vlt tonı.'11~ el 

han anlar d.ı. \".ırdı. K:ıplar. { ı • 
biı::nin paımaklıl:rı kırıp dış31'1·drıll' 
ması iht.n.ali ::.klıma geldi. Ji'rı, ıJşr 

- Haydi, haydi! Şuradan s:ı 

lun. (ArkaSI ,.,.,, 

• 


