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Her yerde 5 kuruş IZMIR - ANKARA - ISTA
0

NBUL 

Büyük Atayı dün 
bütün yurd andı 

ihtifdl Şehrimizde yapılan 

merasimleri çok heyecanlı oldu 

göriinü§ .•• 

Milli Şef Atatürkün ı şe~~imizde y~pıla~ 
• • ıhtıfal merasımlerı 

muvakkat makberını Ebodl Şefin öl:münün ikin;''" 
dünümu mümıscbctilc <lün ogleden • t t t • ev' el Ifalke\ lerindc, 'üniHrs11edc z 1 y a r e e 1 \IO mel.lcplcrde ıhtifaller yapılmış, 
~rdeki btitun eğlence y<'rlcri bu 

1 
matem ı:llmı dolayı ılc :r.ı.ılıyNkı inj 
t:ıt 1 ctıni:;lerdır. 

BUtUn Ankara halkı büyük bir heyecanla 1 Yapılan ihtıfalleı- bu~uk ul ınun 

1 

fani hııv. ti.an cbc<ii ııl<'m<ı int ı krule-

A ta S t n ı n makberi huzurundan geçti rmın anı oıan v r-5 ae .umum· ıküt-
. le h;;wlıının \ c bes n:ıtık:ı durula-

! rnı. 1'.'be<li tief ıhUr~ la ruulı tır • 

ı :Ankara 10 (A.A.) - Ebedi Şef bir h:ıyat ve memat iıntıhanı geçir- Jfalkt•\ Inindc 
Ataturkün ölümü~un ikinci yıldönü- rnektc olduğu bugünlerde yeni bir -----

Be~ol;lu: E'>'in buyı..k Edonu uzi-
mü dolayısilc bugün biitı.in yurdda imtihana maruz kaldığı takdil"1e 
huf ll ılmı T · k ·u · At · . de bır kı.la'b. !ıl.la do:mu~ tu. T .. m i a er yap li ve ur ını etı atürkün mıras bır:ıktığı ~crleı i 
- ·· ka ı ·· k saat !!,05 de !I .. ı:.c\ ı ba ı, ... m }:;krem 

buyu~: yıp arının soıunez acısını ·orumak için Türk milletinin Mıııi 
'f oı· kurs.ı;> c gcMi ' c oıı seıt.z mıl

bir defa daha yaşamıstır. He-r taraf- Şefi etrafında \'e "'1"ırinde dov\i~mc-
yo:ı kdbin mu.terek bit· ut ıapla 

ta b:ıyrı:ıklar milli m::ıtemimizin ifa- ğe hazır bulundui;unu tebanı;ı; cltir-
andıgı Bııylik At:-ııın hatıra ını ti

de&! olarak yarıya kadar çekilmis bu. meklt'dirler. 
ıunuyordu. zizen dinlc:ı !cileı i be dakika • ya!<ta 

Y:ıpılan ihtifalleri müteakip Ata- durmaı:a dn~ et etti. 
Bu sabah çıkan bütün gazeteler

de tiırklüğün bu büyuk matemine 
makes olarak hemen butün yaZJla
rıııı siyah çerçeveler içinde Atatür
ke tahsis eylemekte ve onun :ıçtıgı 
nurlu yolda Türk milletinin sarsıl-

. madan ilerlemekte bulundugunu te
barüz ettirerek dünyanın yeniden 

türk anıtlarına ihlliamla çelenkler s, :ond..ıkller hep aya.,.1 k::ıll-tıl:ır. 
konulmu~lur. Atnturkun rnuvakl.nt Tam be.:: dakıkn yo 1 an güzler A
kabirlerinin bulundukları Etnograf- t:ının buyük tablosuna elli. li, :ı üz
ya müzesi ise ~ehriınizdc y:ıpılan ih- ıer sarı \ c elemli, h. ı ckctsiz cıurdu-
fünlin ınibrakını te;ildl cylcınıııtir. l:ır. 

Saat tam dokuzu dört ge(e Milli 
Şef bmet 1nönü, Mcdis Reisi Ah

( Sonu s;ıyfa 3 sütun 4 de) 

Onc'!:lıı so;ıra Bcyoı;lu parti baş
kanı Mel.ki Hikmet Gclenbcg kür
siiye geldi. Mel.ki Hılmıd Gclenbcğ 
hitnbcsinc şu ctlmlclerlc b~ladı: 

SABAHTAN SABAHA: <- En acı duydugumuz \ c agla
dığımız bır r..tınUn yıldonüımmdc

yiz. Ulu At.:ın ız iki yıl ünce bugün 
rJ1 bu smıt ebediyete inUlrnl ct1i." 

• 
lnteligens 

• 
servıs 

iş başında 

Dört saat bombanlmıan edilen <'n l>tiyiik harb fabrfüası Krupun 
bwuncluğu Es.sen ve cl,·a.rını ~österir harita 

a ngilterc, herplt'rini cephede 
O değil, cephe gerifilııdc hazır-

lar, kazanır ve bununla if
tihar eder. Cephe gerisind<'ki ordu
sunun ismi lntelige11s Servistir. Ci
han harbinde bu giıli tefikilat bizim 
başımıza ;ız çorap mı i.irdü? ... Fakat 
bu harpı..- AJnıan GataPQSu, 1nd]iı, 

t~ldllıtından daha fr. 1 güruni~yor
du. Hele Norvcc;- harbinde İngiliz ie
~kkülü pek fen:ı bir mevkie dliJiij. 
Almnnlar, ta Alman sularmdıın ti
caret gemilerinde Nor\'eç limanları
ruı binlerce asker göııdersinl~r; bun
ları ı:iinlcrce b~ nltı Non cç llın::-

(Sonu ta)'fa 2 sütun 7 de) 

1'atip bu acı }ıldömimü mumıse
bctile .Öplanıldıgını süylctli \ C:r Ata
türkün tercümei h .. liııi anı. tmaia 
ba~l:ıclı: 

J{uçiık Mustafanın ili~ çocüklu un
dan, t .. hsiı mcı h:ıldcrinden, · dtıre 
ve sb·~ et teli inle inden, 1ı kıl· pçı 

(Sonu c:ıyfa 2 SütJn 1 c!:) 
~ 

Berlin Elçimiz 
Papen şerefine bir 

ziyafet verdi 
--o---

Bcrlin, io (a.a.) - Türldyc 
Büyük elçisi Ye Bayan Gerede 
buglin bliyiik elçi Von Pnpen 
şerefine biiyiilt elçilikte bir uğlc 
yC'mcği \'crmi~lcrdir. 

Davette hariciye nezareti k5.
tibi umumisi Wcizsaccker, si
yasi milzt"şo.r Wocrmanıı, eski 
Ankara bi.iyük elçisi Nadoltiny, 
elçi .Jonkc Ye Grobba, nariciye 
mUdiiramndan Schwocrbcl, iktı
sad nezaretinden Schul:r.c ile el
çilik erkanı ve ı efikalaı ı hazır 
bulunmuşlardır 



SAYFA : 2 YEN! SABAH 

ve Atatürkün büyük ha- (Şehir 
brası dün taZiz edildi ~~: ı~: ;~: 

= 

Memleket 
--

rOKUYUCU '"' 

DIYORKI: 

Doktorlar da mua
yene Ücretlerini 
arttırabilir mi? 

W Z:"H Gri..,,_ =-=-, 
Haberleri J 
Tütün piya
sası gelecek 
ay açılıyor ( Bq tarafı 1 inci ayfada) 

:-ft teşkil.Atçı Mustafa Kemalden, 
1

Suriyedc kurduğu Vatan ve Hürri
~ cemiyetinden, 1908 in.laJlbında 

aldığı faal rolden, Hareket ordusu 
bttrralarından, Trablusgarp ve Bal
kan harplerinden, 1114 ciban barbia
den ve Çanakkale birlblarmdaa, 
Yıldırım orduları prup Jamıandan-
1.ıiından bahsettikten sonra nihayet 
An:ıdoluya geçiliş ve istiklil menkı
belerini anlattı. 

ıı.tekkl !Jikmet Gelenbei. yapıcı 
Mustafa Kemalin kumandan, baş.. 

kumandan, Medis Reisi ve Cümhur 
başkanı ruaUarile yaptığı işleri hu
lisa ettikten sonra Ebedi Şefin ya-

ratbğı inkılıipları izah etti. 1 
Hatip. konferansuım ~n kısıml::ı-

ruıda dedi ki: 1 
At:ıtürk, ı9 ma715 1919 d:ı yur-

dumuzun üstünde doğan güneşti. O 
tüneş 10 ildnciteşrin 938 de batar
km, bir daha batmamak üzere Türk 
milletinin, kahraman, vefalı kalbin
de doğdu.> 

cO utülün dökitürdüğü göz yaşla
n ile sulanan birliğimiz ve onunla 
ülkümüz çelildeşti. Bugün dünden 
kuvvetli ve yarın daha kuvvetli ol
mak ve daima &ıde, en önde olmak 
ııianmızdır ve lianmız kalacaktır. 

Kuvvetli ve daha kuvvetli olmak 
önde ve en önde bulunmak -.e bu su-

EHZAiYUSUF iZZEDDiN ....... 
tJLDüRüL'Dü Nüf} 
.NTiHAR_lll ETTie 

[ Yazan: Eslci l.tıuılHıl V.Jiai SOLEYllAN KANI 1 
------- - 19 - _______ ___,_ 

Deliler sanatoryomunda elbette hüküm 
deli şehzadede olacakb 1 

tık ~ünü sopa ile doktor Ha-ı 
zım pat:".ayı dövdü. Gezdirilirken 
suyu bırakılmış bir çayırda o
turdu. 

Rastgeldiği yere keDdini atı
yordu. Mütemadiyen: 

- Beni i.:3kat ettiler. Vahi -
deddiıı pa.dışah oklu. Götürüp 
beni Vatideddine teslim edecek 
siniz. ömrümü hapiste geçire -
ccgım '. diyordu. 

Bu fabıt fikir ile araba ve o
tomolıılden son derece tevahhuş 
cdiy0ı. yırtıcı bir hayvan gar -
nıüş gibi bunlardan korkuyor
du. 

Do:ttor her gün ormanda gez
ciirilmc.,'"ini tavsiye etmişti. 

İlk günü_ ormandan avdetin -
de Yusuf fazeddin efendi gide
cek otel yolcufa.rının eşy:ı~nnı 
götürecek beygirleri çıkarıl -
mış bir araba gördü. Tekrar or
mana kaçıverdi. Kendisini ikna 
edebilmek için maiyetinden dört 
beş kişi ara.bayı derenin öbür 
tarafına, göremiyeceği bir nok
taya gotürmek mecburiyetinde 
kaldılar. 

Efenfüye he;:- gün çam hula -
sası banyoau, sabahleyin masaj, 
iki saat orman gezintisi, ikin -
diden sonra ılık banyo yaptın
hyordu; mecburi jimnastik a -
Jetlerine bLrıdiriliyordu. 
Ayakları bisiklete bağlamyor 

sonra alet tahrik ediliyor, te -
kerlekleri kendisi döndürüyor -
muş gibi oluyordu. Sabahleyin 
erken kalkması, pencereler açı • 
larak ha va alınası icab ediyor
du. 

Efendi ise ötedenberi erken 
kalkmaktan hoşlanmamı.. 

Masaj yapılmasını da hi<$ is
temiyordu. 

Her sabah Nesib bey odasına 
giriyor, pencereleri açıyor, efen
dinin üstünden yorgam alıp ka
çıyordu. 

Masajı yapan iri, şişman• bir 
'Almandı. Fanilismı çıkarıp so
ğuk süngeri vücudüne sürünce 
Efendi fena halde hır&lanıyor, 
Almanın sırtında yumruk peş
revi işletiyordu. Alman ise hiç 
istifini bozmıyarak: 

- Ya! Hohayt! Zarar yok! •. 
Yumruklayın! diyor, sabır ve 
metanetle dayağı yiyonlu. 

Veliahd kendisini erken kal
dırdığı için Nesib beye de kızı
yordu. 

Bir gün altın tıraş leğenini, 
güm üş el ayn.asını, ve atılabile -
cek ne bulduysa hepsini yatağı 
yanında bir sandalye üstünde 
sakladı. Nesib bey peneerelerl 
açıp yorganı almağa dönerken 
bunları birer, birer başına atma· 
ğa ba..5ladı; keskinliğine atmış 
olduğu, fakat iyi lliianfayama
dığı leğen yandaki büyük ay-

eni Sabah 
4.BONE BD>BLI 

llNELIK 
1 AYLIK 
1 AVLU( 
1 AYLIK 

TQrklye a...ebl 
1400 Kl'fo 1700 Kr,. 

7IO a 1460 ıt 
400 • 

1110 • 
100 • 

600 • 

11 S~teşrin 1940 PAZARTESi 
11 Şevval 1359 

29 Birincltetrln 1369 
Gün 316 Ay 11: Yıl 94() - Kasım 4 

Gun., Ol•• lktn.ıı 
1.48 7.03 SU3 Ezanf 
6.43 11.58 H.38 Vautf 

Mctam Ya• lıw•k 
12.00 1.34 12.08 Ezan1 
16.55 18..29 5.02 Vasati 

naya isabet etti; a}'D.a parça 
parça oldu. 

Sanatoryom sahibi Veimann 
pek terbiyeli, i§ bilir bir zat idi. 
Pavyonlarda öyle tertibat almış 
idi ki efendinin bütün münase
betsiz halleri diğer taraftan gö
rülmez, duyulmaz idi. 

Edlihda en ziyade sıkılan 
Azaryan efendi idi. 

Yusuf İz7.eddin efendi yatak -
tan kalkınca onu çağırbr, kolu
na girerdi. 
Onnanı · beraber gezerler, ye

meği lıeraber yerlerdi; banyoya 
da onun kolunda giderdi. Biçare 
ihtiyar: 

- Taksirat!. 
der, sabrederdi. 
Azaryan efendi sık, sık hasta

lanırdı. Bir sabah müshil almış
tı. Velia.hd bennutad arattı. 

- Rahatsızdır!. 
Denildi. Efendi: 
- Olmaz! Şimdi gelecek! . 
Diye ısrar etti. Azaryan efen-

di geceliğıylc yatıyordu. 
- Canım, rahatsızım. Odadan 

aynlamam. Bu halle D88ll gi
derim! .. 

Dediyse de kar etmedi. :Veli
ahdin: 

- Yaka, paça getirin!. 
Diye verdiği emir üzerine ha

rem ağaları, yaverler zavalh a
damcağızı yakalayıp taşıyarak 
geceliğiyle şehzadenin hnzuru
na getirdiler!. 

Deliler sanatoryonumda el
bette hüküm deli.şehzadede ola
caktı! O gün Turhan paşa ile 
Arnavutluğun en büyük mristi
ya.n hanedanından Bib Dode pa
şa veliahdi yoldamağa EdlB.ha 
gelmişler, yemekte kalmışlar 
idi. 

Biçare Azaryan efendi yem.ek 
esnasında sancılar içinde dışarı 
çıkmak istedi. Yusuf İzzeddin 
efendi: 

- Olmaz! O kalkarsa ben de 
sofradan kal.karım!. 

Dedi. Azaryan zorla oturtul
du. Zavalhnın o gün çekmediği 
ıstırab ve hacalet kalmadı! 

V eliahd kanserin sirayetine 
kani idi. Kendis.Uıde kanser var 
ise mutlaka hiç kimse ağzını 
kendisine temas ettirmeğe ve 
onun tükrüğünü yutmağa razı 
olmamak icab ederdi! , 

O bu düşünce ile daha lstan
bulda iken adamlarının ağızla
rma tükürür, tükrüğünü yut
mazlarsa kıyameti koparırdı!. 

Seryaveri binbaşı Hasan Ca
fer beyin ilk istifası bunclan ile
ri gelmişti. 

Fakat şimdi o bu kadariyle 
iktifa etmiyordu_ Tükrüğünün 
başkalarının vücudlarma zerk
edilmesini istiyordu! , 

İlk defa bu yutuJmu teklifi 
doktor H&.zmı paşaya yaptı; fe
dakar Hi.zmı paşa da kabul etti. 
Efendinin ağzından çıkan tük
riik Hilım paşanın• göğsüne 
zerkedildi ! 

Veliahd ayni şeyi doktor Sul
hi Kadri beye de tatbik etmek 
istedi. Kadri bey evveli istinkaf 
eyledi ise de nihayet ona da 
kabul ettirildi Tükriik onun 
karnına şiringa edildi. Fakat 
Kadri bey bu yüzden az daha 
ölüyordu. Karnında bir flegmon 
oldu.Doktor Konrid ameliyat ya
parak onu bu belidan kurtardı. 
Şlezinger her defa geldikçe ya
pılacak tedaviyi yazar, doktor 
Konride bırakırdı. Bir defa: 

- Hastayı arabaya, otomobi
le alıştıracak, bu korkudan vaz 
geçırteceksiniz! Araba ve oto
mobil ile de gemm! dedi. 

(Sonu sayfa 4 dlua 1 de) 

retle ona minnetimiz.i ödemek: tıte 
ona karı;ı vazifeıniL> 

Mekki Hikmetten. sonra muharrir 
ihsan Arif küniiye gelerek Milli 
Şefin Cümhurrcisi olduktan sonra 
neşreliği be7anaame,-i. okudu. 

Müteakiben hep birden Taksime 
gidildi ve Abideye çelenk konuldu. 

EM1NONC: 
Yeni binanın konferans salonu 

günün erken rntiade dolmuş bulu
nuyordu. 

Saat 9,05 de C. H. P. Eminönü 
kaza idare heyeti ve Şehir meclisi 
azasından Atıf ödül kısa bir hitabe 
ile ihti!aU açmış ve halkı beş daki
kalık ayakta bir ihtham sükutuna 
davet etmiltir. 

Bunu müteakip saz alan Halkevi 
reisi doktor Yavuz Abdan Ebedi 
Şef Büyük ölilnün hayatı ve büyük 
eserleri etrafında çOk veciz bir kon
ferans venm,, ve ezcümle d~tir ki: 
(Şu anda, BüJilkler büyüğü, Ata

türkün manevi huzurunda mukad
des vazifemizi yapmak üzere top
lar.nıış bulun'IJ70l"UZ. 

Atatürkün bayatı :fanilerin tavsi
fine sığmaz. Onun hizmet ve başarı
ları sayılmakla tiikenm6:. Onun se
nelere asırlann faaliyetini ve ha
yatını sığdıran ölçüsüz dinamizm, 
uğurlu icraatına hesap ve muhase-

be:ıim mua;nen ~l aşan bir 
yolluk ve gen!Şik ~tir. Çok 
müşkül şartlar içerisinde Türk mil
letini yeni bir hayata, Türk mille
tini şe!'etli bir istikbale kavuşturan 
odur. Şahst ba7abnuza mana veren 
Türklüğe terakki ve refahın mesut 
yollarını gösteren odur, Türk inkıli
bının aziz ve Ebedi Şefi, Türk röııe
sans.ının B~ ;raratıası odur. 

Hatip mıt1aınu ~le bitirmiştir: 

kalanlar 

Kalma nisbeti orta okul
larda yUzda elli sekiz 

• 
Sakinlerini fıkara işçiler 

teşkil eden Feriköy muhitinde 
senclerdcnberi Aram Od.abaş
yan isminde bir doktor faali-

Bugiln memleketimizde mev- yette bulunmaktadır. Şimdi
cud orta okul ve liselerden bu I ye kadar muayene ücreti ya
sene alınan imtihan neticeleri- ni vizite parası olarak hasta
ne aid kat'i rakamlar Maarif laı'lndan bir lira almakta idi. 
Vekaleti tarafından tesbit olu- Fakat bir kaç zamandanberi 
narak ilan olunmuştur. bu doktor bir lirayı az gör-

Buna nazaran bu sene bütün müş olmalı ki vizitesini iki li· 
liselerin son sınıflarından 4 777 ' raya çıkarmıştır. Her ne ka
talebe imtihana girmiş ve bun- i dar ilaç ve ecza fiyatlan pa-

halılarunış ve bu pahalılık ma
lardan 3005 tanesi liseleri ikmal! kul görülmüş ise de hiç bir 
ederek mezuniyet vesikası al- sermayeye istinad etn1eyen 
mışlardır. Geri kalan 1767 tale-ı muayene ücretlerinin de bu 
be sınıfta kalmılardır. pahalılığa fnüva.zi olarak art-
Diğer taraftan geçen sene tırııması acaba neden icab et

olgunluğa kala.nlar da dahil oI-1 miştir?. 
mak üzere lise olgunluk imti- Bu sebebler ne olursa olsun 
hanlarına 3166 talebe girmiş - fakiri bol bir muhitte iki lira 
tir. Bunlardan 2225 tanesi mu- muayene ücreti çok olsa ge-
vaifak olıiıuştur. rektir. Muhterem mahalle 

Ort.a okulla.rda doktorumuz bir mütehassıs 
veya bir profesör olmadığına 
göre bu ücret her halde faala
dır. Bu hususu alakadarlara 
duyurmanızı fakir hastalar 
namına Yeni Sabahtan rica e
der ve saygılarımı sunarım. 

Orta okul son sınıflarına de 
vam eden 21502 talebeden 9117: ı 
si muvaffak o~ak diploma al-

Feriköy A vtlka.t caddesi 67 
numarada Ali Atıl;;: 

mışlardır. Bu talebelerin 4862 
kanaat notlarının azlığından, 1 
619 ta.nesi devamsızlıktan, 69041 
eleme ve sözlü imtihanlarda mu: 
vaffak olamadıklarından sınıf- J 1annda kalmışlardır. Bu suretle , _________ _ 

orta okııl son sınıflarındaki im· Bir sarhoş bir gUn 
:;:~1~~ geçme nisbeti yüz- hapse mahkOm oldu 

Amerikahlara gönde
rilen tDtDnler 

• 
An.karadan alınan mevsuk ha· 

berlere nazaran bu sene Ege 
mıntakasında tütün piyasmn 
Birincikılnunun ilk haftası için
de açılacaktır. Ticaret Vekilim.iz 
Nazmi Topçuoğlu bizzat tütün 
piyasası mevzuuyla alakadar ol
maktadır. 

Piyasa açılmadan evvel alika
lı alıcı ecnebi firmaların direk
törleriyle Ankarada bazı temas
lar yapılacaktır. Ticaret Veka
leti piyasanın normal şekilde a
çılacağını tahmin eylemektedir. 
Çünkü bu sene satın alınacak 
tütünlerin işlendikten sonra ve 
gelecek sene ihracı icab eyledi
ğinden, alakalı müesseseleri dü
Bi.indürecck bir nokta mevcud 
görülmemektedir. 

Diğer taraftan geçenlerde A
merika limanlarına götürmek 
için lim::mımızdan mühim mık
tarda tütün yükleyen iki Yu
nan vpurundan birisinin Yu
nanistanın Golos, diğerinin de 
K::ı.vala limanlarında kaldıkları 
ve şehrimizdeki Amerikan tü
tiin kumpanyal:ırma. aid olan 
mezkfır tütünleri Amerikaya 
götürmedikleri öğrenilmiştir . 
Şehrimizdeki alakadar tacirler 
bu mesele hakkında bazı ma
kamlar nezdinde teşebbüslerde 
bulunmuşlardır. 

Büyük Atatürk. Türk yurdu üze
rinde mukaddes bir siyanet kalesi 
gibi bekliyen mant!91 varlığının ruh
larımıza doldlmflllu luJfd içerisinde 
sana layık cıilmak kati kararını ver
miş insanların huzur ve emniyeti, 
milli haklarına baifananlann azmi 
ile tekrar ed:i)ıorm: Ebedi istirahat
gfı.hında rahat ve mfiseterlh uyu. 
Bnşında nöbet bekliyen 18 milyonu 
birleştiren tek duygu, sana ve ese
rine daim! sadakat, milli kudrete 

POLİSDE 
Samatyada oturan Fevzi 

evvelki gece çok sarhoş olarak j ADL/Y c DE 1 
evine gelmiş ve bıçağını alıp tek- '---------------! 

Otomobil çarparak 
bacağından yaralandı 

Tarlabaşında, Fıçıcı sokağı 8 
numarada oturan Yorgi Sakız 
ağacı caddesinden geçerken şo
för Muzafferin idare etmekte 
olduğu 2251 sayılı taksi çarpa
rak bacaklarından yaralaımuş, 

sonsuz imandır.> ve tedavi altına alınmıştır. Suç-
Dr. Yavuı:daın sonra Halkevi ve lu goför yaklanmıştır. 

Şehir meclisi azasından Meliha Av-
ni, Mim Şef :tnönünün beyananmesi- Makinenin yatakları 
ni okumuştur. yanmış 

thtüalin sonunda Matürkilİı cena-
lstiklfil caddesinde su··+,.u·· Va-ze merasiminin rekli bir filini -tös- '°"' 

sili·n dük" k~-·-~- ha:va mota-·· terilmiş ve bunu müteakip toplu bir ~ 

halde Gülhane parkındaki Atatürk rünün fazla çalışmasından ya
anıdına gidilerek bil' çelenk kon- taklan yanmış ve cereyan kesi--
muştur. lerek bir yangın zuhuruna ınAni 
şt5L1: ~0_1_unm __ u_ş_tur __ . __________ __ 

Sabah saat ... de.,Şişli c. H. P. I R d p 1 
;reisi birkaç sözle ihtifali açarak .hal- a yo rogramı 
.kı beş dakfhhk b.ir ihtiram sükıltu
na davet etmiştir. 

Bundan SOIU'a Maatata Tunah A
tatürkün hayatı ve eserleri etrafın. 
da bir konferans vermiş ve Şişli 
Halkevl reisi Ahmed Halid Yaşar
oğlu da lsmet tn&ıüniin millete be
yannamesini olwmuştur. 

ihtifal sanımda Harbiyeye gidile. 
rek Yed~ subaT okulu önündeki 
Atatürk anıdına bir çelenk konm~
tur. 
FATİH: 
Halkevi reisi Sırrı Enver, a~ 

sözünü müteakip baDn Büyük ölü
ye beş dakikallk bir ihtiram sük:6-
tuna çağırmıştır. 

11/11/94() PAZARTESi 

8.00 Program ce memleket 5aat a-
yan. 

8.03 Müzik: Hafif proıram (Pl.) 
8.15 Ajans haberleri. 
8,30 M~k programının devaım Pl 
8.50/9.00 Ev kadını - konuema. 
12.30 Program ve memleket saat 

• ayan. 
12.33 Müzik: Muhtelif ~kılar. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: Saz eserleri. 
13.20/14.00 Müzik: Karışık proı • 

ram (Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat 

ayan. 
18.03 Müzik: Radyo caz orkestrası 

(İbrahim özgür idaresinde) 
18.40 Müzik: tnce saz. 
19.15 Müzik: Musiki kaleydoskopu 

(Pl.) 

rar çıkarken karısı tarafından 

menolunmuştur. Buna kızan ve 
kapı önünde çekişmeye b?-şla • 
yan Fevzi ile karısına o sırada 
yoldan geçen lhsa.u adında bir 
yolcu müdahalede bulunmuş ve 
Fevzi !hsaru dövmüştür. Yapı
lan cürmü meşhud neticesinde 
mahkemeye verilen suçlunun 
dün Sultanahmed birinci sulh 
cezada duruşması yapılmıştır • 
Ancak davacılar davalarından 
vazgeçtikleri için Fevziye bir 
gün hapis cezası verilmiştir. 

Arkadaşma dayak atan 
sarhoş para cezasına 

mahkOm edildi 
Küçükpazarda ayni evde oturan 

Niyazi ile Mustafa evvelki gece ka
pı açmak yüzünden ka\•ga etmişler
dir. Geç vakit sarhoş bir halde eve 

gelen Mustafa küfrederek kapıyı 
açmalan için gürültü etmiş ve 
Niyazi de buna kııarak kavgaya 
tutuıımuşlardır. 

Mustafa Niyaziyi dövdüğünden 
yapılan cürmü meşhutın dün birin
ci sulh ceza mahkem,esine verilmiş 
ve 25 lira para cez::ısına ınahküm 
edilmiştir. 

-lHıc-

Makineye elini kapdırmış 
Bakırköyünde bez fabrikası 

d~kuma kısmında çalışan Ali 
oglu Veli Gülşen makinelerin 
yağ kutularını temizlerken elini 
kaptırarak orta parmağını kes
tirmiş ve Cerrahpaşa hastaha
nesine kaldırılını§tır, 

Bir karpuz için 3 ay 
hapis yatacak 

Di..in nöbetçi mahkemesi Sultan
ahmcd birinci sulh cezada bir hır
sızlık cürmi.i meşhuduna bakılmış 

ve suç sabit görül~rek faili h::ıkkın-
da hapis cezaı;ı verilmi§lir. < 

Çalınan ı;ey bir tek karpuzdur. 
Verilen ceza da üç ay on heş gün 
hapis, üç ay on beş gün emniyet 
nezaretinde kalmak ve 600 küsur 
,kuruş mahkeme harcı parası öde
mektir. 

Hır.sız sabıkalı Ahmed Karacadır. 
Karp:ızcu Abdullah dün akşam 

karpuz arabasını evinin önüne ge
tirmiş ve kendi içeriye girerek uğlu 
Dursuna: 

- Sen k:ırpozları içeriye taşı. 
Demiştir. Dursun içeri dışarı gi-. 

rip çıkarken Ahmed Karaca fırsat
tan istifade iri bir karpuzu alıp sa
vuşmağ<l kalkmış fakat komşunun 
kızı He:rta tarafından görülmüştür 

ve hemen: 
- Dursuuun... Karpuzu çalıp 

kaçtıl:ır. .. .feryadım basan Ilcrt.Dnuı 

sesine hem Dursun, hem de ynlın
ayak başıkabak sokağa fırlayan Ab
dullah l:oşnrak Ahmed Karacanın 
p~ine düşmüşlerdir. Sabıkalı hırsız 

hemen ensesi dibinde Abdullahı se
zince birdenbire yere uzanıp onu 
dtişürmeyl \·e :yine kendi de fırlayıp 
kac;mayı dü~ünerek bu oyunu tat
bik etmiştir. Fakat tesadüfen Ab
dullah da Ahmed Karacanın üstü
ne dü~ünce kaı;mak ve kurtulmak 
ihtimali suya düşmüştür \•e karpuz
cu kaı1JUzu elinden atan Ahmed Ka
rac::ının yakasına yapışmıştır. 

Bundan soma Sun Enver, Ata
türkün bayatı ve eserleri hakkında 
uzun bir konfenım v~ ve idare 
heycli avtSnıdan Jıılücteba Sa!Ahad 

hin fsmet toiiınünüa l>eyanamesini 
okumuştur. 

KADIKÖY: 
Saat 8,30 dan itü>eren Kadıköylü

ler Halkevinin bü,YÜk salonunda top
lanmağa başlaınışlardı. 9 da samn 
dış kapılarına kadar dolmuştu. 9,05 
de Kdıköy Hal.kevi reisi Vecihe Be
reketoğlu kısa bir nutukla ihtifalL. 
açtı. Ve davetlileri beş dakika ayak
ta durmağa davet etti. 

19.30 Memleket saat ayarı, ve a
jans haberleri. 

19.45 Müzik: Beraber ıiarkı ve tür- . , 
killer. 

Çamaşırı kirlenmiş--~'"' 

Müteakiben muallim Niyazi Tev
fik Yükselen kürsüye çıkarak Ata
türkün. hayatım. ve hatıralarını an
lattı. Ev reisi tekrar kürsüye geldi 
ve Milli Şefin ~annamesini oku
du. Muhtelif t~ namına gön 
derilen on çelenk üst salonda ha
:;:ır lanan Atatürk büstüne konul
cll.ktan sonra merasime nihayet ve. 
rildi. 

"OSKtJDAB: 
"O'sküdarda yapılan merasim de 

haiin olmuştu. Saat 9 da büyük bir 
Jrolabalığın toplandığı salona. giren 
HalkeVi reisi Şefik Bağman, ihtifa
li açmış, davetlileri beş dakika ayak 
ta ihtiram süklıtuna davet etmiştir. 

Kürsüye evveli öğretmen Velid, 
çıkmış, Büyük Atanın hayalını ve 
eserlerini anlatmıştır. Mi.ıteakiben 

ihsan Tözer Miill Şefin beynnname-
sini okumuştur. 

Daha sonra hanrlanan 20 den 
fazla çelenk Atatürk büstüne konul
muş Ye meruime son verilrniştır. 

VNtVEBStTll>E: 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Gitara sololan - Can 

Aybo.rs tarafından. 
21.00 Müzik: Dinleyici istekleri. 
21.30 Konuşma. 
21.45 Mürlk: Radyo orkestrası (Şef l 

Rahat ve temiz yıkamak için 80 
liralak fıçı çalmış .. · 

Dr. E. Praetorius) 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

1 
Dün asliye üçüncü ceza 

haberleri, ziraat, esham - tahvfüıt, mahkemesinde bir fıçı hırsızı 
kambiyo ~ nukut borsası (Fiy:ıt). ıneşlıu<1en muhakeme edilmiş 

22.45 Müzik: Cazband (Pl.) ve hakkında hapis cezası ile 
23.25/23.30 Yarınki program ve ka tevkif kararı verilnıi~tir. Ha-

panış. dise şudur: ·· 

deki Atatürk büstil etrafında top-1 Yemiş iskelesi civarında 
Ianmışlardır. Saat 9,05 de ihtifale i "Güzel Bandırma Nakliyat 
beş dakikalık bir ihtiram sükutu lle 1 Ambarı,, önüne yığılnuş olan 
başlanmış ve bunu müteakip edebi- boş yağ fıçılarının birer birer 
yat .iakilltesi dekanı Hamid Ongün- kaybolduğu ambarcıların dik
su: katini çekmiş ve bunların ne· 

cTürk ~leminin buhranlı znma. reye konulduğu aınbar memu
runda Osmanlı imparatorluğunun j rundan sorulmuştur. Neticede 
sarsılmış ve bozulmağa yüz tutınu15 fıçıların Lirer biı"er deve oldn
bir devresinde bu imp::ıratorlı.ığun 
ölüm ürpermelerini görüyordu-. di

ğu anlaşılınca failini yakala
mak üzere konan gözeli evvel

ye başlayan bir hitabede buli.ınıııuıi k 

1 

i gün usuletlc fıçının birini 
ve vatanı nasıl selô.mct yoluna çı-
kardığıru veciz bir surette tebarüz yürütmekte olan bir şahıs gö-
ettirmi~. rüp yakalamış ve polise teslim 

Müteakiben Milli Şefin beyanna- ctmitıtir. Yapıl:ın tahldkntta 
mesl okunmuş ve yüksek tah it nç bunun Babıkahlardan Mustafa 
liği başlannda profesörJp-j oğlu Hasan olduğu anla§ılarak 
halde Gülhane parkın:ı · ı polli;çe sorgusu yapılmış ve fı-

çıları kendisi Çaldığını itiraf 
etmiştir. 

Dün asliye üçüncü ceza mah· 
kemesinde duruşmaya alınan 
suçlu Has::ın verdiği ifadede: 

- Efendim ben fakirim, cli
yordu. Çamnı;;ırlanm çok kir" 
lenmişti. Yıkamak istiyordum. 
kapkacak yoktu ki içine su 
doldurup da yıkayayım. Dü
şündüm, ta.ş.ındını "buradan bir 
fıçı becerebilirı;em, çamaşırla· 
rımı rahatça ve temizce yıka· 
yubilirim., dedim. Fakat alır
ken yakaladılar. 

-- Ya, da.hu evvelki fıçılar? 
Suçlu bu suale cevab vcrıni· 

yordu. Çünkti ı;,iındiye kadar 
çalınan fıçıların r,~.tıtl fiyatı 
tutarı 80 lirayı geçiyoı·du. 

Hakim Miinib suclunun bu 
itirafı ve dinlenen nahidlerin 
ifadesi.ylc hır ızlığı sabit gör
dü ve Ha.sanın iiç çuk ay 
hapsine ve derhal tevkifine ka
rar verdi. Rütün ü.niver.ıiteliler sabahleyin 

üniversite merkez binasın·n holün-
tntürk amdına çelenk ı ",.,._,_,,_ ____ ç_, __________________ ...ııı~ 

11 im Köşesi -Yezan: 

Prof. saıın Murad Uzdnak -
Keşifler, ihtiralar 

Eski hayaller 
hakikat oluyor 

m 
Gallyuın madeni elli seneden 

nadir maden gibi durup dur~1' 
Amerika Birleşik cümburiye 
Thomson roşerj Uboratuvarında ça 
llşanlardan Boyer adlı bir alirn Gal 
lyum termometresini meydana geti.r 
mesile maden ehemmiyet kesbetrn 
ür. Gallyum termometreleri civ~ 
termometrelerin dayanaınıyacağı Y 
sek suhunetleri ölçebilir. 

Mayi halinde Gallyum görün -
civaya benzerse de ağırlığı yarı ya 
rıyadır. Maden 30 derece civarın 
erirse de sıfırın altında 22 der 
de, sulp haline geçmeden, mayi ha 
linde bulundurulabilir. Kaynama s 
hunetı 1500 dereceden yüksektir. a 
itibarla yük~ek sühunetleri ölc;nı 
için kullanılabilir. tçine girm ·ş ola 
bazı ecnebi maddelerden dolayı rna 
yi Gallyum cam \·eya kuvarç tupl 
ri ıslattığından dolayı termometrcl 
için münasip görülmüyordu. fak~ 
Boycr bu mayii tcı rnomclrclcr it; 
pek müsait bir hale getirmiştir. Şı 
di dcman saf hnltle ısulısal cd lebil 
mektcdir. Şeffaf kU\"arç \"C GallY'.l 
sayesinde hassas termometreler Y3 

labilmiştir. Görunı.i.1te bu tcrmoınc 
reler civalı termometrelere benzet 
lcr. 

On beş yirmi sene kadar evvel A. 
mcrikada 1'utyanın muayyen f li1Jıt 
den Gallyumun UC'll:t:ca istihsali yol 
bulundu. Bu tat.bik sahası bulunrrı:ıs• 
idi bu eleman da !ıl.zden çıkarılıllt 
kurşun küsb~si içinde :ıtıla..:aktı. 

Bu l:eşilleı- eskiden pek hah s y
rcdcn ilmi tcrakk'nin '"Onrtıdiln r.tıra· 

tini ~ırlmiığını f!östcriyor. Eski len pell'. 
az C'knıan ırıaliım idi. Zamr.n geçtik• 
C,'e elemanlar birer birer keşfedildi. 
Bugün tabiatta 92 ele:naıun mc;rcı.ı& 
olduğuna inanıyoruz. Bunlardan 90. 1 

kcşfedılmişt.lr. Diğer ikisi için bit 
tnkım iddialar varsa da bunlar h&
nüz. kabul edilm;ş dei;ildir. 

Zaman gcçtikc:c keşif siirali 
artıyor. 1810 senesinden 1910 senesi• 
ne kadar Amerika Birleşik cümht1• 
riyetinden bir milyon ihtira beraati 
alındılı halde 1910 ile 1935 arasın
da yine bir milyo!l ihtira be-rantiııifl 
alınmış olması bu terakki E:iıraliııl 
gt;steriyor. 

SABAHTAN SABAHA 

1 nteligens servis 
iş başında 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

nında muhafaza etsinler de tntell'" 
gens Servis haberdar olmasın! ... ~ 
görülmüş, işitilmiş şey değildi. t~ 
liz c::ısus teşkilatı yalnız ArabistııO 
çöllerinde kendini göstermiş, Çin~ 
ve Afrikada iptidai insanlar arasııı• 
daki faaliyetile şöhret almış bir bQ

zuk makine halinde görillmiye baŞ. 
lamıştı. 

Fakat bütün İngiliz harp makine-" 
si, tayyareleri, dafi topları ve denli 
kuvvetleri ile şu beş ay iç nde nasıl 
ayağa kalkıvermiş ise gizli teşkilatı 
da kendini göstermeye ınuvaffBIC 
olmuştur. On dört aydanberi içind• 
kuş ııçmıyan, en sıkı bir in7Jbat8 
bağlanmış olan Almanyada yepyeof 
tesisat İngiliz tayyareleri tara!ındll11 
-sanki ellerile konmuş gibi- bOl"
balanmaya başlanmıştır. 

tngiliz tayyare h!icumları esase11 

gittikçe artıyor. Yalnız adaların rnii· 
dafaasına asla razı olmamış ve dal· 
ma düşman toprağına akın ctınlf 
olan İngiliz tayyarecileri Almanya• 
mn can alacak noktalarını cehcnncrtl 
ateşine tııtuyorlar ve bu akınlat 
her gün biraz sıklaşıyor, biraı 
daha uzuyor. Evvelki gün Esen• 
deki m~ur. dünyarun en büyill' 
harp :fabrikaları Krup tam dört sııat 
bombalanmış, 5 kilometre genişli• 
ğinde bir yangın çarşııfı Essen! icap• 
l::ıını..,tır. tngi"liz akınları yüzünden 
c'l:vclki g~e bütün Alman rad:yol:ırl 
sn::ıt dokuz buı;ukta seslerini kcsnıiş· 
!erdir. 

Fakat asıl mühim olan bu değildir· 
Almanlar, yeni !abrikalaruu gi.Z1l 
orman lcöselcrine, agaçlar, ko\ uklal' 
içine yapıyorlar. Bu fabrik:ıl:ırdall 
bazıları inşalacından birkaç aat 
sonra İngiliz t.ıyyorelerinin hUcuınu• 
na uğramaktadırlaı· ... Bu İngiliz c~ 
sus teşkilabnın i)dir. Anlaşılıyor 
tnteligens Servis kolları sı\"aınlitıt• 

Belı~t SAFA 

TEŞEKKÜR 
Kızım F.mcl.in kolundaki J<ırıl 

büyük bir mcharet ve itina He ted• 
vı eden operatör yarbay Dr. J{eına 
Tuğ'a sonsuz minnet ve tcşek1'ilı" 
lerimi arzcylerim. 

F'ransızca öOretmerıl 
Şazi.le Cumalıoölll 
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[Başmakaleden d.:vaml 
nsını 1ngiltcre ile 11ayl~cınıak 
kararı oldu. Bunun ifade ettiği 
mfi.nnyı Berlin pek iyi anlar. 
Çoktan anlamış olduğundan do
layıdır ki Moskovamn kn:rşısın
da tekrar eğilmek zaruretini 

mesini teşkil cdebHcccği hülya - duymuştur. 
sını tk"'Slcdım. Saman çöpüne sa Bcrlin hükfmıcli Amerikadan 
nlmnk ins:uıi bir harekettir. sı,. lngiltereyc vuku bulacak çok 
ya.sl ufukt nikb:nlik telkin ede- mühim yardımı telafi edebilmek 
bilecek büyük bir şey yol{tu. A- için anc.:ık Sovyctieı· Bidiğinin 
v:ustucyaıun üzerinde bulutlar hemen hemen namütenahi me
yığıldığıncla şübhe edilemezdi. nabiinc ümid bağlayabiHr. Fakat 
Hcnleiu'in yıldızı Südet fezasın- Almanyanın Sovyetlcrden rica 
da yüksclmeğe baıjlıımıştı. ts _ edecEi'i 3ey yalnız ikt.ısnd sa
panya harbi halfı. demokratik hü hasına mı münhasır ka.lucaktır, 
kümetlerin en büyUk meşgalclc- yoksa bunun siyasi veya askeri 
rini teşkil ediyordu. Du duman 

1 

bir. safhası da olacak mıdır? 1 
11erdesi 4rkasında, Hitlcr mev - Bu noktada, Sovyctler Dirli
kiini gayretle ve maharetle taJc ğinin ruhi haletini ve takib ettiği 
viye etmekle meşguldü. Rusya politikayı göz önüııe getirmek 
askeri tasfiyelerden dolayı zıı. - iktızn eder. Sovyct1er Birliği 
yıflamıştı. Diğer taraftan, Ro _ zimamdarlanncn Na.syonal Sos
nıa _ Berlin mihveri İtalya ile yalizmin esaslı hedefi meçhul 
Japonya tarafından commint.ern olmadığı tabiidir. Nasyonal 
nlcyhdarı misakuı imzasile uir 

1 

Sosyalizmin lıedcfe crl!'"lllek 
dünya müsellesi halini almıştı. için taldb ettigi metod da fos
Üc memleket yeni, kuvvetli ve kovaca pekala malfundur. Bına
rntit :ı.mz bir blok vücudc ge - eıın!cyh, Almanyanrn kat'i ve 
tiı ·yorlardı. Kuçük de• lctler Al- kolay bir zafere criı;mcs!nde 
man hegemonyası altında niabi :M:oskovımın hiç bir mcnf aat ta
masuniyet·n kenclileıine Cc - savvur cderniyeceğine lıiikme -
ııevrede arz dılen na.zari bir kol- der.sek aldmımnnuş olacağımızı 
ı ırtü emniyetten dıha' sağlam zannederiz. Mo kova, prensip 
olup olmadll:,rını düşiınmc ··e baş- iti ariyle, kapilalıst ve plotok
faır ... 1 dı. rat memlcketlcriıı de hakimiyct-

l.Tmumi . urettc • ı:;··yıen·rse, !erinden ho1!anamaz. B•nnena

'i7EN1 SABAH 

(Bı:rı tarafı 1 lnel sayfada) 1 
dulhalik R't'nd:ı, Başvel.il doktor Re
fik Saydam ve genel kurm::ıy ba§k:ı-1 
ru m::ırcşıl E'c\-Zi Çakmak ıle birlik-1 
tc müzeye girerek Ebedi Şefin mn
ncvI Iıuzurlarırda beş dakika SÜ en 
bir t!izlın \-:ıkfcsindc bulunmuşlar

dır. 

Bu csn:::dn muzenin ömınde du- 1 
r:ın bir m:kerl krtn ile polıs mıifrc- 1 
zcsi msimeI ihtiramı il. eylemiştir. 

Rcisiciımhurun nynlm... nı mütea
kip başta pı:ırU genel ~ckretcrt dok
tor Fikri Tuzer oldu u h lde p:ırtl 

umumi idare heyeti aznlan foplucn 
muvakkat kabrin Lulund:.ığu salona 
giı·m "şlcr \ c E"'dedi Şe.!ın maııc\ i hu
zurlannda egilini;;l ·cUr. Bunu Ve
kill rin \ e mcbu~ rın \ c l." larmda 1 
P'"O! ... söıl ri oldu u h ide Turk dil -
tar h 'e cogr:ıfya f. t.lte i ile hu
kuk iakultc iı ·n ve siy, raı b!lgileı· 

okulu tulcbel nnin t ım 'akfclcri 

en 

itlcr · u1 g rck diploma- ley Moskovamn menfaatine en 
, lik a..'ıosında çok u. gun gclebileccl: netice harbin 

lanma senesi idi. uztımnın ve iki t..'l....?'8.fın da harbe (Baş tarafı 1 ıncl sayfada) 1 
_ e:nd.i el ti arttı- i[lilrak etmemiş.. dunynya zarar S!l:ıtımt'trc. Yu~i ·r. y urlar 
rat y · nda mali \"CrıP·.Y ek 1 ad r z~yıf düşme- ~idd Ui b.r suret dl:\• m cıt...0iı dı;u 

fer< t1 r kua gci ceğini ev - si olab"Iır. Bu bakımdan, lı=ı.şı nch:rlerin ta;m smdun endi c cdil
v -. · ylemiş ol.ınlar Alınan çok sıkışmış Almnnyaya galebe mektcdir. 
kontrollü t hilfıtmı h~aba kat- edecek kadar değil, fal ... :ıt mü- İnebolııda 
mamak yı.izünden hataya cliiş _ cad leye devam edebilecek ka- tııcbolu ıo {A.A.) _ Bu sabnh 
mii. lerJi. Lord llalifaks, o za- dar bir yardım::la bulunmak s:ı t dordc on kal .. burnd:ı uç sa~ 
manki rü b-:.?Sine gijrc, generale Mo kova için pek tabii bir hattı 

1

. niye süren oldukç:ı ş"ddctli bir :r.el
b )en· muhteşem t mobil yol- harek"t t kil edebilir. Dünya- z 1e olm~ ur. H.:sar yoktur, 
l.ı.rınuı in asma nasıl para bul- ya yeni nizam ,·ermek sözleri al- Afüıpazarında.: . 
du •unu sv~duğu zam::ı.n, Goe -ı tında Almanyn ve İtalya ile Adnpazaı ı ıo (A.A.) - G c a-. ,,. m:· tereken dünyayı ım,,l<tsmak 1 
rıu7 • a c ı . crmi ti: ıti - J .....,, at uç kırkta h Ikı uyk .. daıı uyandı-

d 1 · 1 ızlı 1 t•• te ebbüsü, orta AByayı ve Hin-m ., . tıma k .:ı ı bU - d" ıan orta ı,ıidJcttc bır 7 1 ele olmu~-
rctte ~:ısa.it o tr \ e siddetle ce- ıstanı el gef:>rmek vadlnrını tur. H ~ r :ı. ok ur. 
ımyn c.ırptırıhrsn itimad saye - , ihtiva etse bile, Sovyetler Birli- Siııobda 
· d k · · :·.ı b·ı· ği icin hakiki bir. menfaat ifade sm ço · ış gorwe ı ır. Sınop 10 (A.A.) - Bu s .. bah ~-

ctmiyeceği zannındayw .. Sovyet-Lp nya barom· 1·n ır "'•·c tam nt 3 ü -t4 gece şchıiın zdc 20 ~n·:>e ..... !erin Basra. körfezi ve Hiııclis-o ihtiy•t.__. hisscttıgi ııefes pJma de\am eden bir yc:r rı:ıutısı ol-tan yoluyla açık denizlere çık-
sahas nı temin ctmi~ olması pek A b ı mu~. lI yoktur. mnlt v:ldi mulm ilinde Yakın 
ınuhteıuellıı. İEpan,a harbi Av Şark \'e Balkanlıı.ra. tamamen Runıanyada zelzele faciası 
rup yı en ı; eye düşürdü \'e bu liık:ıyd lrn.labilmelerini de rnüs- nu .. rcs ıo (A.A.) - Stcfanı ajan-

ı ·ta'. y ın ü i to u 1 
(B~ tarafı 1 inci ayfada) 

tnlyan ültimatomunun nasıl ken
disine verilmiş olduğunu bir mü
lakat esnasında anlatmıştır. 

kıdemlisi sıfaWc Amerika büyiik cl
çisl Mac Murry Etnografya müze:-! 
sine g~lmiş ve kcndı::ini karşılayan 

Ho.ric ;)'.C protokol şcli ile birlikte 

1 
s:ılon::ı gir~rek uzun bir t:izim vnk
:fcsindC' bulunmu§tur. Mac Murry, 
bu tazim v-akfcsı esmısınd::ı şahsen 

de do tu bulundut;u Ataturkün ha-1 
tırosını taziz ederken duyduğu de-1 
rin teessiıl" "c heyec:ını znptedcme
ınclde oldugu simamıdaki h:ıUımn 

H:ıd('sinden nnl.ışılm::ıkta idi. 

Ebedi Şc!ın kabirleri onündc böy
le e b:ı l:ımı olan t€ızi.m gc~şine, 

H:ılkcı ınde y::ıpıl;:n topı~ntıdan son
r:ı biıtun halk i tirak eylemiş '\'e 
nk~~ımın geç ı:tktınc kadar d v::ım 1 

edip g m• tir Anknr.ıd:ı bulur.an 
hl'lllen ht!.'"kes Buyiık Atnl:ır:mın 

kabırlrri onundcn bugun derin bir 
hu (ı ı mdc iş 'c butıin Etno
grafya miır.csinc giden yollar h:ılk 

akın .. l n dolup l ı idı. Hcrkı.--

Talıli aıneliyntına bn,slandı 
Bukr 10 ( \-1\.) - D.? • .B. ojan

mnm hususi muh rmc 
r te 'ukua g len zchel 
saa• 3 30 cb olmuş ve h 
l!ıkct h lıni almışt..r. 

B ı ok - -t'lllıt \ e çatı sok:ıl.lar:ı 

du~mi.ı \"C rok:ıkl r bir h::r b ye 
bcnzcm'!:'tfr. 

Bırçok camlar kırılın tır. Tiy tro 
ve sinem brın t:ıv nl:ınnd:ı uzun ya 
rıklar h nl olmu tur. Ş hrin mcıı

kczindc alb sin ma ol.;ın on kallı 
bir bm:ı ta .J yık lm.ış r. Bu 
bınodJ ık met ed~nl r enkaz allın
da gömulmu "UF, 

Asker kuvvetleri dcrh l t:ıhlısiye 
ve t mizlık işlerine ba l mıştır. 

General Metaksas divor. ki: 
28 ilktcsrini gecesi ~sabahın 

üçünde telefon çaldı. Muhatabım 
dedi ki: Ben Fransa elçisi, sizi 
hemen görmek istiy.orum. Fran
sa elçisinin çok mühim bir ~y 
söyleyeceğini dü.şiinerek, bu -
~ı.ırunuz, dedim. 

Hizmetçiler yatmı.s oldukla
rından kapı çalınınca bizzat ken- 1 
dim inip kapıyı açtım. Kar§!Dl
da Fı·ansa.: elçisi yerine İ
talya elçisini görünce hayreti-
min derecesini anlarsınız. 1 

Katimerininin direktörü, kat'i 
kararını böyle sür'atle nasıl ver
miş olduğunu general .M:etak -
sa.sdau sormuştur. General §U 
cevabı vermiştir: 

İtalyan notasını dikkatle oku
dum. Ve bunu yaparken de Yu
nanlılar için ya. hür, yahud da 
esir yaşamanın mevzuu bahis 
oldu&'Unu ctrnfiylc düşünmeğe 
vakit buldum. Hıç. bir tereddüde 
mahal yoktu. 

ir kısıın İta ~yan 
kuvvetleri ma ısur 

(Sili tarafı 1 inci gyfada) 

dulnı·ı başh.-umandanl!ğıruıı teb
li~ı: 

İtalyan ordul:ırı genel kur -
may asbaşkanı general Soddu, 
9 teşrınsnni cumarte i gunü 
Yunan cebhesinde hnrcl~et ~ a
paıı İtalyan kıtaau başkuman
dnnlı&Inı eline almıştır. 

Atına 10 (.ı\:.A.) S l h y t r m h
fıll r ıukeri \ ;uy tt !l 
~et h y:ın ctınekt dır. 

P ndu bbl nde tt 1 "nlar d 

Y~b, ncı m ml >:c lcrlc tele.on y UDall baSIIDillll dOS• 
muhovı.-rcsi snbnh dokuuı kadar in- 1 • 
k.ıta h<.llınde l~lım tır. 1 tane neşrıyatı 

Sismograf aletleri kırıldı ı (Baı tarııfı ı inci cayfada) 

Stokholm, 10 (a.a.) -Bu sa- tinin c terd ı birJ.ıgi tcbariız et.i-

1 hah saat 2.1:2 de Lund rasad- riyor \ e d .ror ki: 
hanesi çok. iddetli bir zelzelenin E., ı· B" m rk y:ı :ım o' ydı, 
Rumanyac1aki zcl•elc ile her bund ın 70 c c\ ,.el 1 çiıcuk o -
halde alükası olmak gere1ttir. luna dcdiı,:i ıbi ş mdı d"' ku uciıl 

S:ırsıntı o k dar şiddetli ol- m Ucüki tt ly:ıyn, Yunanlı r lılr
muştur ki, sismograf 8.leti lnrıl- j le .mce nnsıı tchl keli oldueunu an-
ını-s'tır. lııtırdı. 

st.•r tle Hitlerc Südct gnyri teba.tl görürür:z. Şa.hsi olarak sının hususi muhabııı lııldıriyor: 
mcmm nlu•;unun ale: lcırini yci-I beslediğim.iz kanan.ta güre, Sov- Bu gece ıddetll b:r zelzele c·lmuş ,.e 
P"7 "r ere';:, Avu-t.uryada nazi yetler Birliği tarafından Alınan- m ıh1m h:ı :ıra r b b Ji' t 'C'rm· tir. 
un ıı ııı ı c..'lcrck, 'Dan _ ı yamn emncryalist emellerini ta- öın 'e ynrnlı ' ıdır. Carlton s<ırnyı 
zigde na.zi • eyhdarlarına zulüm bakkuk cttırP.bilecek ııisbctte yı alını tır. 500 kı;'ii obnustür. Yeni 
lcr y1paral-, Litvanynlıları :h"e. - büyük ve e<:~ lı bir yardım ya- inşa cdılrnış olr.n Harlc.cye Neznr ti 
mel mün "betile yava~~"<>CJlığa pılması ve dı.lııyayı payl~~ak bina ı bı;şU:n aşa.. y<ırı.lınıştır. 
se kc. ·liyeı t< gı"niş hu· ı cahla- hu:=.msunda Almruıya ile ,nuta- Şohrin hemen biıtlin bın:ıları h:ısı:ıra il 
rıııı takib için gızlice zemin bık knlınması a!-ıl ermez b·r ha- u •romıstı . Yiızlerce kubbC", ocalt 
lıazırlamali ımkii.nını \erdi. O - rekettir, bınacnnleylı imkansız- 'e kule. yıkılmıştır. Pan ge ut;-rayan ---------------------------
nun içın bundan daha f ydalı ı dır. Fakat bu, Moskov.anın Jıa.. tı::ılk sokaklara fırlı:unı t.ır. 14 katlı Beyoğluniliı ilk defa 
olan şey bu lıaı bdc biıibirlcrile kiki düşünceleri bilinmeden u- t kfon müdüriyeti binn ı r;o. hasar 
çarpışan zıt idcolojilc.rin fngil-t zaktan bir seyirci mfatiyle der-. görmuştür. T~ı.rnda dn Çtı hasar SİNcMASINDA 
tere ile Frı:ınsayı bir'birlerine l meyan edilmiş bir mütaleadan ,.e zayiat oldugu zannedılmektedir. 
muhasım harblerc iltihak ettir- ib::ırcttir. Doğruyu vukuat söy- Buzcn ve Focs:ıui yan yarıya har:ıp ( ESKl EKLER) 
miş olmruru:hr. İşte bu husumet - leycccktir. oırnu~tur. B •• M t• 1 d • · b 
lcnlir ki Hitlcre yalnız harici Jfüs~yin Cahid YALÇIN Z:ıyiat \e hnsnr hal.~.ındn fazla == UQUn 3 109 er en tfl aran:= 
siyaset vnziyctini ku\•vctlenclir- malı.iın:ıt alınıımamıştıı·. Bukı~c 
ınck d aıl sın· A U ç~'--t b"' JAPO,..,r 1llUJIAREBES1 ,,..,.., ... .,. FB'.nlıı.'~'rı cg iWle: e uuuı. u- btiyük uir heyec:ın \ardır. ,ı.."' J.1 n'm :a:.Aı .ı. .ı.c..u.' 
yük bir ga:;·retle askeri ve h va Bir E ulgar gaz tesir:.in Miısan·er muazzam fibn 
kuvvctlcı:in.i tekr:ır teşkil etmek neşriyat! Bulg:ı.ristaudıı da telefat var j 
fırsatını dJ. vermış' terdir. 1937 Sofy:ı ıo (A.A.) - Bu gece bütün 

( Bq tanıtı 1 inci r.ıyfıadn) 1 d h" l bi --• senesi ıçin Almanu::ı. lıakkındn. Bu garistnn n ısseaı en 1" ZClı.cJ.e 
"" olmakta \•e mülcurrıza karşı olmu" \'e ...... •-eıc U" dnkıka de,·"m 

yaznuş oldlloöum senelik rapor - -s .... u. " " .. 
da şoylc bir fıkra vardır: müsterek mücadelede ekseriyet- clmistiı. 

le beraber yürümektedir. 7.~lzelenin merkez üstünün Sof-
"Almanynnın tekrar siliLhlan- 3 - Yunanistaııda Bulgar yadan 300 kilometre mes:ıfede Kar-

ması çok göze çarpmamış ise bu yoktur. patlar. ınıntalrnsında olduğu tahmin 
yeni bir f;ey olmamasından do - Bulgaristan. ekalliyetlerden edilmektedir. 

BARBARA STANVİCK - NİLS ASTHER 

TÜRKÇE SÔZLO 

GAYFA 3 

lıJ • ge 
Kadıkö,:ründe KusdJ1i c dıle

siııdc 85 nıunnrada oturan Yu
suf Donw yazıyor: 

''Bahçesi, siper, hendek yap
mağa elveri"jli bir' evde .kiracı· 
yun Ev sahibi de ayni m de otu
ruyor. Ne vakit sığınağın lıu;u 
mu hakkında söz söylesem ' 
na: "Te\•ekkülün gemts bat
maz,, diyor ve yapbrmıyor. Bu 
hususda hükumetçe kabul edil
miş bir karar var mıdır? Bu ko
runma yerini kiracı mı, ev sahi
bi mi yaptınnağa mecburdur?., 

Bu vatandaşın haklı isteğiyle 
Kadıköy kaymakamının derhal 
aJfıakadar olacağına \·e tc,·ck
küle bcl bağlayan bu e• sahibine 
icab eden dersi vereceğine emin 
olduğumu kaydettikten sonra 
bu miihim nokta üzerinde biraz 
durmak isterim. 

Tevekkül, Osmanlı impara
torluğunun siıkutunu hazırla -
y::ı.n içtimni fun.illerin en başlıca
larından b"r.idir. F'ıtnat hanı-
mm: 
Tevekkül badıbıının et kUş.ıdc fılku 

nhl.'i:m 
Eser bahri emelde bir muvafık ruzı-

gli elbet 

Bcvti bu tevclrkiil zihnivctiııin 
inhit.at de\T.İ edebiyatına geçmis 
bir örnc;idir. Halbuki ne Türk, 
ne d..: i lum an'anesinde te' ek
k li.ın asla yeri yoktur. Pey
gnmbcriın" :"Hiç ölmiyec h"liliŞ
sin gibi dünya Yecıbel "ni ve 
yarın ölecekmi. İn gibi ahiret 
\'C ib !.erini yerine getir .. demek 
suret"~ 1 ev kkültl ka.t'i olarak 
reddetmifi bulunmakta1ır. 

Tcvcldrul, ancak ma~lfıbiyeti 
kabul cbniş insanların yıkılma
ğn mahkum cürük bir i ·t.iııad -
gfiludır. "Tcvekkültln gı misi 
batmaıı; .. değıl, suyun ii rinde 
bi'e dmm z. Bin=ı.cn leyh bu yı
la..,ı mefhumu da mücadele et
tiğimiz huraf el r ara nd:ı sok .. 
malı, cocuklarımıza bir cemiyeti 
yıkan, mahveden hurafeleri öğ
retirken te\· kl.ülü de saymayı 
unutmamalıyız. 

• • • 
Belki rnahud evin sahibi bu 

yazıyı yazdığım ,.e kendisini bir 
ne:vi "jnmal,, ettiğim için bana 
kı !!.Cak, belediye kendisine ce
za keserken icinden b3.lla söviip 
sayacaktır. Pnkat buna Iıiç 
hakkı yoktur zannederim. Öyle 
ya mademki te\·ckküle bu ka
dar in::uuyor. 

MURAD SERTOGLU 

Chamberlain dün 
gece öldü 
(Baş tarafı 1 lnei uyfad;.ı) 

diğiııe göre ölümden bir J·aç sa
at evvel Chnmberlain komaya 
girmiştir. Sayfiyesi civarıooaki 
köylüler öldüğünü haber ala -
mamışlar ve ancak bugün öğic
yiıı elim haberi radyodan dinle
yerek öğrenmi lerdir. 
lisede bu sahalı dini bir ayin 
yapan ıahip kilisede bulu-
nanlara eski başvekilin ağır 
hasta olduğunu bildirmiş 
Ye l>ay ve bayan Chamberlain 
icin dua etmelerini söylemiştir. 
Halbuki bu esnada. Chambcrlain 
ebedi uykusuna dalmış bulunu -
yordu. 

--:ııııs--

!ayıdır. Bu sene de geçen sene- bahsedecek en son memleket ol- B,rçok yerlerden telefat ve lınsn
lcrdc olduğu gibi ayni enerji ile mak lazımdır. Çlinltü Dulga· ı"t:t vukuun:ı. dair hnlıerler gclmiş
devam etmiştir. Orduda kuv - ristandn herlresiıı bildiği üzere tir. Zcl.zclc. bilhassa Tuna mıntaka-
vetlendirmc mesaisi her günkü I bir milyon Türk yaşamaktadır. r.md:ı hisı:cdilıni.,tir. Mevzuun aza.metne mütenasih bir surette sahneye vnzolu- Yani ?ran Elçisi Ankarad 
bir işti. Fakat gayet açık suret- Şarki Rumclide eskiden mcvcud Dükr~lc telefon m:.ıhaberntı in- nnn meşhur rejisör }'UAl\"'K l\PltA'nın muhteşem bir Ankııra ıo ( A..A.) - y ni tren 
te görülüyor ki fıı'.kaların nde - Ye fakat bu astın Uaşında sö- kıhı,ı u .. 'raınıstı:-. Z<'lzclenin ı;iddeli Şaheseri. Programa ilaveten: BARONES ,. lJŞAGI. AI\'"NA b ıyük el i Auuşirh"an s pahob0-
dii:ıdc ve bu fırkalar harichıde külüp atılan Yunanlılartlan yüzünden ı:ismograf CıleUcrinin i.;- Bl~LLA - W1LL1AM POWER. Fransızca sözlü. dı , e zevcesi bugfin Ankn nyn ecl-

munzam tank kıtaları sayısın- ~b~al~ıs~e~t~m~i;y~o~n~ız~.~~:'!!!!'!!!!:!!~~!!!"!"'!!~n~cl~c:-~.~i ~ı-~o~pm;u~t~u~r·~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~~~~~m~· ı~rd~ır~.~~~~~~~'==:!!!!!! da mlihim bir ÇO"::ı.lma vnrclır. !!!: 
Hava kuvveti tclılş ve endişe ---
verecek bir nisbettc genişlemek 
tcdir. Bu tezı:ı..yüdün duracağına 
dair ortada hiçbir işaret yoktur. 
Çok geçmeden ı.1000, 5000 birin
ci sınıf tayyare ile karşılaşa.bi- ı 
liriz. Alman hava kuvvetinin 
kudreti h:ıva müdafaasının r.id-

1 detli inkişafile bir kat daha art
tırılmıştır. !fava müdafaası öy
le mi.ıe:dr hır d rcceyc varmış
tır ki ba.: ka mcmlckctlC!I'de ih -
timal kı bu meçhıil bir şeydir. 
(Goer·n bir mtina cbctle bana 
neden dolayı Almmıyacla A. R. 
P. ye bu kt!/.i!ır cok itin edildi
ğini iz .h cylcdı. Askerler. dedi, 
eğer gerilerdeki aileleri tehlike-
ye maruz iseler gö.zl rini ccbhe
yc dik metler). Hatta b~hriye 
bile yüzde 35 nisbcti dahilinde 
kalmakla beraber, bu seviyeniıı 
icab ettiğinden ınUhiın surette 
fazla adam terbiye etmektedir. 
Nihnvet sivil halkın ve san3. -
yiin harb için seferberliği tah
sil, propnganda, talim ve terbi
ye, idari tedbirler tarikile çok 
teral ki cbniştir. Askeri bakım
dan kudret uğrunda her şeyin 
feda edilmesi lii.zım bir rnabud 
halindedir. Harb kiıı bir ordu 
değil bUti.in Alman milleti ha
zırlanmaktadır,, . 

(Arknsı 'ar) 

I~emal Kadri Bülcndin vanın
dan büyük bir memııuııjyciıc ay
rıldı. Her iş.i yolunn koymuştu. 
E\•yeffi :r-ülcncle bu cinayeti ika 
etmiş oldllb'?unu ittirnf ettirmiş, 
saniyen işin içinde ım.izeyyenin 
de bulunduğu kano tine vasıl 
olmu.5t;u. Öyleya, 0c:,ö-cr Müzeyyen 
de bu cinayette ortak olmamış 
olsa, Bülcnd onu ku. tarnıak için 
bütün kabahati üzerine alinak 
ister miydi? Foyallırı mf:ydana 
çıhWrtan sonra, Bülcnd simdi 
genç kadını olsun lmı tnrmak 1 
için kendisini feda ediyo~w. 

Böylelikle Müzeyyen gene Os
man Kadrinin meşru Jmrısı olo.-ı 
rak k r. 1 a c n k, ı~urdcşi
nin sen·etini bol bol istisı ınr e
decekti. Dillendi kurtarma { iç'n 
de daha iyi bir mevk"c1e buluna
caktı: 

- Her lıalde buna da mfuıi o
lacağım! Bakalım Kemal I\:ad
ri kimmiş görsünler! diye mı
rıldandı. 

Kemal Kadriye !.stanbula 
varıncıya kadar goçcn zaman 

bir asır kadar uzun geleli. Ertesi 

1 
sa.hah ekspres Sırkec.i garına 
çok erk n vasıl oldu:4u halde 
başda S :ıd olmalt üzere bir ı 
çol• tarudıkl.ır ve pqlislcr ken
dilerini karşılamağa gelmişler -
di. Tilvven onlar indiler. Mü
zeyyen, kendi! rini k.ırşılııyun -
larn ne 'eli görünmek istiyor, 
fakat muvn.ff ak olamıyordu. 
Hafif bir makiyaj yapmıs olma
saydı, herkes yüzünün çok sol
gun olacagını farl edecekti. 

İki polisin nezaretınde olarak 
\'ag011dan inen Ilülend de çok 
dw ünccli idi. Yanına hiç bir 
arkad'..lsı ynklnı:ımıyordu. Bü
lend onların arasında Müzt.yycni 
nradı. Gö leri uzaktan bir kaç 
saniye yekdiğerinc takılı knldı.

1 İk..isinin de ~ckdiğerine söylesc
ccği biı çok şeyler olduğu halde 

1 

buna muvaffak olamamaları her 
ikbini de çok üzüyordu. Fakat 
yapılacak başka §CY yoktu. 1 

Polisler evveUi. Bülcndi gö
tilrdüler. Peronda yanlız kalın
ca Sedad ilk defo olarak nsıl ı 

-55-
mevzu girdi; 

- Ne ise geçmiş olsun knr
d ir.ı. Seni böyle sağ ı:;ılim gör
mek hepimizi cok sevindirdi. 
Bravo l{emale .. Doğru u bece
rikli ada.mnııı:ı. K vnıbiradcrinc 
ne kad r t ·kür.et· k azd r. 
Simdi bizim ht:!'l b'rliktc sor
gu l ~ kiml m" r,i miz Hizım 
dır-. Biılendl be. aber senin de 
·ifadeni :ıl klar . 

-D 
du~u nı h 

en! Maliıın 

- On n .:i.ıbhe!. Eı n""en 
kendisı <le itiraf ctm · :. 

~1· ; 

- ltiraf mı etmis? 
-!!.."'\·et! Şımdi Kemal söyledi. 

Fakat Kemal nerede? 
Sc:'- det.rafı beyhude araştır-

dı. rcmaı yoktu. Oradakilerden 
biri kendisinin Bülend &evkedi
lirkeıı ale!icele gibniş olduğu
nu söyledi. 

- Garib şey! diye mırıldan
clı. Her halde acele bir i. i ola-

1 
cak .. 

Müzeyyen büyük bir hayrete 
dtinmüştü.. Büleııd ona bu ci
n, yctle l :ıt'iycn allikası olına- 1 
dı. mu SÖ) kmcmiıı mi idi? Bu 
V::t.Zlyet ı arsısında f;İıncli naı:ıl 
ıt rnfla bulunabilirdi? 

- E\•et! Bu 1 • -

"r onu 
u. 

alti vazı! 

benim yazımdır. Ciııayet gecesi 
bir buhrnn esnasında bun 1 :v:ız
mı tını. Fal\at sonra ım ı:i et
mek i in ara1ımsa da b l.-m:ı
dun. Demek cebimdeki k: ıd
lann arasına k~ . Hem ma
dem ki itiraf dıyornm. Bu kAl
ğıdın artık ne el emmiy tı \ r. 
Iı..~· .. t, Osman Kadri beyi l..cn 
vurdum. 

Sedad eğer genç kadını ko
lundan tutmnınış ol ydı, Mü
zeyyen muhnk .ak surette yere 
diı ecekt.i. Kulaklıırına inana
ınıyacağı geliyordu. l ek ci
nayet hakıkaten BulenJ t -
fmd n i. n i ti. t crind" bu
lunan bir kagıd d1 cinny ti i l -
mi oldugunu 1 t ı urc te isbat 
cdivordu. 

s rgu hakiminin sesi duyul
du: •• 

- Lutfen b"raz )av. konu
mın .. Pekala, cinayeti .i ı dı -ini· 
2i itiraf ediyorsunuz. S ı ı, bir 
şey öğrenmek isteriz. Bu cinu.
yette hiç bir ortağınız yok m\l 
idi? (Ark ı Yar, 
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Aliço, Ihl:ımur köşkünü clcrilc, ll
sanllc tarif ctü. Tamamdı. Ihl:ımur 
köşkü idi. 

Hül!ısa, yrıvcrler işin içinden çık:ı
madılar .• Aliçoyu k:ıpı dairesinde bir 
odaya nldılar .. 1'..ıkat, odanın etr:ırını 

da sünguhı tuCeklı.lerle çevirdiler •• 
Her hnlde bu tehlikeli bir adamdı. 

Yaverlcrin nklına gelen ili\: f,kir, 
IW:ımur k:ısrının muhacirler tarafın
iliın basılmış c lduı,ru idi •• 

Bere;ı:e:t \er• in Aliço, kör duğlirnü 
bilmi~erek sozlenle çozmüştu. Bir 
aralık Eoylcnirkcn şöyle dem şti. ı 

- Abe, Bu pclıli\'anl<lr ne olacak 1 
bcı? 

- Ne v:ıkıt gürcşcct'k isek gilr~c
lim be! 

- Tehc~ '· Hepten bunnldık be' 
Yaverler dc.rhal i,i anl .. mı~l-rdı. 

~wchlivanlardnn bir kısmının lstan 
bul:ı gelıp lhlnmur :ki.işkunde olduk
lılrı malüml:ırı idi. 

Ya' erler denn bir nefe aldılar .•. 
Etrnfd:lki :ıskcrl~rl goz i'":ı etı 'ere
rek dagıtJlar .. 

Ya\'erlcrden biri ı:ordu: ;o 

- Siz pelılıvnn mı~nı1..,. · l 
Vay, sorıın s~ rı misin?. Aliço, Ar -

navut y, -.c ın bu ~u line dch~clli içer 
lem işti. 

Hiddetle l.C:\ nb 'crd": 
- Abc gormt•z miı.in be? 
- Ne lııl.~lm pehli',; .. n ıı1.n'. 
- Abc lıılmiyccc·c ne vnr be? Gör-

mez misin ense kul:ıi;1 be:'. 
Dedi. 
Yaver, Aiiçonun söylediklerine ku

lak asmaz oldu. 
Çunku clıri konuşan bir nd .. mdı. 

Pehlh an oldu.;unu an1a:nı tı, 

Dılcgiııi tordu: 
- Ne Ltiyor un p hliv;ın". 
- Abc !)(' İEtiycce :ıw be1• Yirmi 

gündur bcl,lCiiir dururuz .. gureş isti-

yoruz be!. 1 
Nıhnyc-1, y. ve i ·., ·,.. 1 ' ni k \'-

nynbılmi~ll. Al çod ıı r le i t:
ycrck içeri gıttl. Mabcl nci b • !er
den birine ı ı ıınL-ıttı, 

Mnbcy;n ldn J, rın ı 

b~yiı ci, Sultan lir. :rıidC' ic 
mazdı. Bao:d, n ;)\ 1:ı bir cc 
rılmc ni yavere 1..'.!nbıh C'ttİ. 

Y.wcr, Alıçoya : ele ·eh: 
- Pchlı\ an nga!. D 1r. n.z c! ndi:ni
u• rrzqlunmu tu•-. Y:ıkı 1 l:ı eüı c ~
ck .. iniz.. Musl"nh oı..u.1laı· bulu - ı 

dul.ır .. 
D<:>d". Du suretle Al'coyu tc: i · ka

bil ol l ı. Aliço, tcl!.rar tc!trar o ıyo - ı 

dıı: 

- Y:ıkınci:ı ~ürcşcce~iz <lcmck7 

- p 111· a l .. ı·, 
ıt.: ini t! .. 
Bu, Ir.ıdc uıer:n'.? 

~rd:, f,•anbul::ı ne 
Jı? I den bu l ad .. r ı a af 

.n { .c-1 

Pnd şahın, kulni;ın::ı en kü~k \:a
knların bıle gıtmcsi o dcvr1ll ıkt -
zac:mdandı. 

P:ıdi,,~-ıh, her şe~ i bılİI di. Hr h. l
de Alıçonun J;: .. pıyn d:ıyaı ıp h. :ı 

tufokı ılerıru , zo ladı.,,ı da malumu 
clmu t • 

Al ~ ı;ol bo bo az bir rd:ımdı. 

Uluort. Bcşıl.t<:ı; l· ... h elcrind , Top
h •• nc 1 " lanndJ. llıl:\ınur ko kü 1cıc 
Sul . n Az.izi ıncdhedıp tluru; ordu. 

O d \.'rın h:ı.lJyelcri bundan m.'.i -
n. I:ı · çıl:;:rıy rdu. J .ıı n llar 'eri~• r
lardı. 

Alıço, lı::z:ın cln: · .. 
E;.ı pnlli. ah rc yaptı be~. 
Tl'lıey ı:.thlh·ıınlık öldli be!. 
Hepten, :fuk:ır:ı duştük be!. 
Mıllct sısk. 1. tı be! .• 

Dcvıp crtaya agır olacak J!ı.fl r r
tıyo du. ı:::uııan lfamiıl, bu p. t • .., t
sız sayıl~ı :ıcaml:ırı huzurun::ı r.e -
Urıı ekten urkn uştıı. Ol::ıbılır ki, hu
zuru 'tıumayund::ı dn bir terbi.) es -
lik c c 1 rdi. 

Er. ( , Aliçonun ndı ı;ıkmı tı. Sul
tan A7..z .gibi bir p:ıdiş."lh:ı meydan 
ycrinıl· l:afn tutmuş bir adamdı. 

JJl hafiyeler bu gibi men:ıkibi 
l ·niclc b ldirmeıniş olurl:ır 

Herhalde Aliı;o h:ıkl.ınd 

H:ıııı"de ne var, ne yok bil
dirıni Jc .. di. 

Sutt. n H;:midin pchl'\ :ınlnrı mem
lek,.tlerıne [ondermesinde miin:ıl:ır 
vard . 

Bu, man:ı ı:>ls.-ı, ol Aliı;onun b 
boı::ız.Iıklarıntl:ıı1 ileri geldiğine huk 
meddebilir. 

Sultan Hamid. pehli\•:ınlar:ı yol 
har lJ ı oln :ıl yü c , ltın ıhsan et
mişti. Kırı, r;un ycdırıp içiımı tı. 
üst b. yapm: tı. 

P(;hlivanl. r. luı kınCJ b'Ün irade ii
zerinc llılıim.ır 1 ;, 1 unden kapı dı
ş:ırı <'d idil ~ .. 
Tcı h:ıtı oylc ıdi: 

t bnbuld ı kol! 

ı. clı· 

dan hemen 

- A be bu ne ı •. 1 be". 
- Hu :l :ı.tn b ıma &elenkr n<1 

be' .. 
- C. ( •nrocn mı gidccc;,ız be". 
- B<' bund;ın ronra gürcs tut -

rlnr!e bt.lun:ın pchl vnnl~H 
rnd~ Y.. r ı ınch oldukrn 
mişl~rdi. 

buyle bir l mı 1 
ı ı kn -ı (Arkası \'ar) 

tu.1 !
1
_A _ _,_ke_r __ l_i k_i_.ş_le_r_i _.I 1 

Hc1 ... ı.ı co, c1cli di. nr.e olı 
II?m·ı l:ınıp d;..ru:ııordu: 

- n.ı ne b'çi;r, iı;?. 

Deli Şehzade 
Yusuf izzeddin 

~ ( B:ış tarafı 2 inci &<ıyfada) 
Efl nui imtina etti. !srar ohın

du. Nihayet: 
- Arab:ıya binerim ,amma. 

Hazım pmmnın ellerini bağlarsı
nız; göğsüne rovclvcri daya
rım! Beni 1stanbuln. gi..it:irmek 
istccli~inizi anlarsam uoktonı 

1.===-E S P O A 

Türk fud bolü ve 
ecı ehi antrenörler 
Tüık futlıoHiniin scnel<>rclerıbcri 

gebertirim. I 
Diycı'l.:l· razı oldu. O, arada sı

rada hım1el-.ilcrc rovclver ıs
marlıyor, gctirmckri için çok 
bahşişler ve para veriyordu. Ma
iyeti uc çakıldıkca kolonya sı
kll.ll veya ziya neşreden taban
calar al· !n J) orlardı. 

bir tm lu i~ 1 randım:ın vermemesin
de tcmsılı \ e mıhı m~baknların ya
pılmama ının çel: tesiri vardır. Elle
rımiz p.-ırç. ı. ııırc:ısına alkışlndıgımız 

e ki iutbolcul •. rın ekserisi cserlerile 
birer ko cclc kalmışl:ırdır.Slavy:ı, Ad
mira, Sparta ve Balkan milletlerinin 
milli tal.ıml. rı şehrimizde birer bi
rer ycnılcrcl: gıder ve eski meşhur 
futbolcul r T.. },<-ım fıtıidcsinin bu
lunduğu yere J,:ıd;ır omuzl:ırd:ı taşı

nırdı. 

lerirıde, genç çocukları yaşl:ırın:ı 

sı!ıhotlerine sıhht b:ıkıınl:ırm:ı ehem
miyet vermeden snh:ılard::ı at gibi 
koştunnu~l:ırtlır. 

Efendi ı oveh·cri eline gc~i
rir gel,iın e;: h1..·mcn başına tu
tuyor, tcti~~i çekiyor. kolonya 
çıkıııcn gc.tiren garsonu dô\'Ü -
yordu. 

Araha tertibinde rovclvcrin 
kurşıınlaı-ı boşaltıldı. Efendi 
bunun farkına varnıadı. Hazım 
pasanın kolları bağlandı. 

Yanındakilerin dikkat ettikle
rini göı dügiı için basına götür -
medigi rovciveri efendi Hazım 
paşanın göğstiııc <layadı. 

Ormand:ı. böyle dolaşıldı. 
Sonra arabanın otele te\·ecl·üh 
elmı.s olması dolayısiyle efendi 
bir derece mü:;terih göründü. 
1'.,akat yaklaşılınca birden ken
dini ) cı c attı. l:t.,undahk olma
saydı, muhakkak bir tarafı kı
rılırdı. 

Ilir kaç zorlamadan ve sarf e
dilen itiııalardan sonra efendi a
raba ve otomobile alıştırıldı. Bun 
dan sonra iki, üç günde bir Aziz 
bey Ye Azaryan efendi ile bir
likte otomobille uzun gezintiler 
yaptılar. 

Tcdm;i yava.1, yavas müessir 
olmağa başfamı~dı. 
Fak~t (hastalık korkusu) 

ha. talı~ı Nr tüılii hafiflemiyor
du. HC"ı giin maiyet ve bı:ndegan 
birer, lıircr cağrılır, kendisinde 
kanscı olmadığına, hastalık yü
zünden vcliahdliktcn iskat edil
mediğin" mückke<l yeminler et
rucğe mecbur tutulurlardı. Bun
dan bizar olmıv:ın kalmadı. 

Şeh?.a<lenin bütün maiyeti bu 
itiyadın kaldırılmasına, yemin 
cd.ltJ cm sine J;nrar Yererek ka· 
rı-rh ı mı Azaryan efendiye t1e 
bildiı'diler. Yemin ederse her
kesin keııdisiyc müna.,cbeti ke
secc6rini Sliylcdiler. O da efen
di, ne kadar i.srar ederse yemin 
etmcmcği vadetti. 

O ak'iam bnnvouan avdetle 
Yusuf h:zclldin cf endi bermntad 
A7 .. aryanın koluna asılmıştı. Ma
iyet on, oıı boş adım arkadan 
geliyoı tlu. Efendi ağlıyor gibi: 

- Ah .P zaıyan efendi! Üç 
günliik hayatım kaklı. İşte, 
kanc;,cr boğazımı kapladı. Ya
lnndn boğulacağımı anlıyorum. 
diye lczrıllüm etti. 

Azaryan - Boş liif etme, sul
ta.ıımı ! Allaha emanctliksin ! 
Sende öyle şeyler yok. 

Efendi - Öyle ise yemin et 
de u:ı. nayım!. 

Azaryan arkaya baktı. Ar
J.adaldler işaretle menettiler .. 
A~aryan -- Yok ~ultamm ! Bun
dan sonra yemin yok! Hem ye
minin ne liizumu vnr? Ben söy
leorum .,ana ki senin maşallah 
bir seyciğiıı yok!. 

Vclialı<l bu rcd üzerine he -
meıı yere çi.iküvcrdi. 

(Arka.ı..ı va.r) 

Bugün ~iylc şc.rd1i hadiseler gö
remiyoruz. Bunun sebepleri üzerinde 
durursak da\, nm mahiyetini kolay
lıkla anlayabiliriz. B:ızı ark:ıdaşları
mı.ı h;ıy:ıt fi:ırilarmın dc!{iştığini ile
ri sürerek futbolcu ycti:imcdığini id
di euiyorl:ır. Şunu söylemek isteriz 
ki bugünl.ü ş:ırUar !ulbokuları tat
min edicı nıah!)etcdir. 

O halde nede 1 futbolcu ye:ilşmi

yor? 
Türk futbolı.iniln bugünkü suku

tunun ilk planında ecnebi antrenör
ler yer alırlar. Bizde çok tuha! bir 
haleti ruhiye vnrdır. Gerek buyuk 
ve gerekse nıı..lıtelit takımlarımız 

bir C>Cnebi takımın:ı muva!afltiyet 
kaydedemediği zaman işi ecnebi an
trenörüne havale eder binlerce lira
yı sok:ığa atarak mütehnssıs diye bir 
adam getirirler. Gelen antrenörler 
Türk futbolllne hiçbir hizmet yap
mamışlardır. Türkiye futbol antre
nörü bakımından bir salgına uğr:ı

mış ve ne yazık ki mühim paralar 
eldeR gitmiş içlerinden nntrcnorluk
ten kazandıkları paraları kendilerine 
sermaye yaparak fstanbuld:ı biraha
ne ve gazino açanlar da olmuştur. 

ktanbula gelen antrenörlerden 
yalnız -Dilli Hnnte:r- bu memlekete 
bir İngiliz çalısma sistemi sokmuş
tur. Di,::crlcrine gelince: Elleıi cep-

Ecnebi federazyoııl:ırının Ye.~ik:ıl:t

rıııı taşıy:ın bazı :ıntreuörlcrdc şeh
rimize gelmi§lc1· ve yiiksek ıııaaşl:ır
l:ı klüplerde ~alışınışlars:ı da iki üç 
ay sonra kontratmn feshedilmiştir. 

Bizde eencl:i antrenörlerin yerle
rini tutacak ve belki de onl:ırdan da
h:ı feyizli, d:ıha v,erlmli olacnk iut
bokular vardır. 

Bu sene milli küme şampiyonu 

Fenerbahçe antrenörsüz büyük bir 
sempati kazandı. B~ikt:ış takımının 
fo; senedcnberi 1st:ıııbul ş:ın1piyonu 

olmntı bu sene de genç ve yeni ele
ınanl:ırla mühim bir varıl!:: gö,ter
mcsi ve lik liı!erligini muhafaza et
mesinde baş1annda bulunan ve bu 
i~te çeltirılektcn yetişmiş Refik Os
m::ını.1 olduğunu unutmamak lfızıın
dır. 

Galatasaray emektar Muslihin 
emek ve gayretilc senelerdenberi 
mevcudiyetinden blr şey kaybetme
miştir. 

Görülüyor ki :futbol takımlarımız 

ecnebi antrenörlerine lüzum göster
meden çalışm:ıda ve ileri Jitmede 
göze çarpıyor. 

Antrenörlerin yerli olm;-ısı :futbol
cuların hususi ve gi.ınliık hayatlarile 
kıymet ve kabiliyet olçülerıni çok 
iyi anl:ım:ısı ve ona göre antrenman 
ih1.aı· etmesi ilerlemenin b:ışlıca se
bepleridir. 

Bugün bazı farafları eksik olm:ı
sına rağmen Galotns:ır~y, Beşiktaş, 

Fenerbahçe takımlarının m:ıı:l;ırı 

zevkle seyrediliyor. 
Eu hadiselerle 11rbk ec.ııcbi antr<!

nörler iizerindc ısr:ıL"I durarak boşu
na para sarfotme:c lüzum yoktur. 

Bülend Turanlı 

ASKERi FABRiKALAR SATIN ALMA KOMİSYOMU iLlMLARI 

Tahmin edilen bedeli 1000 lir:ı olan yüz ton bisülfnt Tophane S:ılı

pa7.arı askeri fabrikalar yollanıasındaki s:ıiın :ılma konıisyonunc:ı 26/11/940 
s:ılı giinü saat 15 de açık arttırma ile sntılacaktır. isteklilerin % 15 temi
natı olan 150 lirayı herhangi bir rr.al müdürlı.iğünc yatırarak alacııltları 

makbuzla birlikte mczkür gün ve saatte ltomisyonda bulunmaları. (10695) 

l.__i_st_a_nb __ ul_B_e_l_c_di_y_c_si_İ_li_n_l_ar_ı_I 
Tepcbaşı Şchl:: Tiyatrosu tramvay caddesi bahçe duvarı ile tiyatro 

hol cephesinin geriye alınması, duvar, merdiven ve tretu:ır in~nsı k:ıp:ılı 
7.:>rf usulilc eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 22684 lira 42 kuruş ve 
ilk teminatı 1701 lira 33 kurust.ur.Mukavele, ek:;ilbne, bayındırlık i~lc

ri, genel, hususi ve fenni ~artnamelcri, proje ke:ıif huHlsasile buna ınii
tefcrri diğer evrak 114 kuruş rulli~abilinde Fen i~leri müdürluği.ındcn 

verilecektir. 1hnle 14/11/940 perşembe günü S<1at 15 de Daiıııi Encümen
de yapılacaktır. Taliblerin, ilk teminat makbuz veya mekıublan1 ıhalc 
tarihındeıı sekiz gün evvel fen işleıl mlidürlüğüne müra1:aaUa alacal<l:ırı 
:fenni ehliyet, 940 yılına aid 'fk~ırct odası vesik:ıları ve imzalı şnı trımı1c 

vcs:ıire ile 2490 num:ıralı kanuı,lUn tarilatı çevresinde hazırlıyacaklorı 
teklif. mektublnnnı ihale gunü saat 14 de kadar Dııiml Emümene ver-
melcıi lfıLımdır. (10294) 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilanları 

Muh;.mmen kıymeti 

Lira 
. 700 

Satılık enku 

- A lı<', guı c"1'niyecek mJy;:- be?. 
Su:t .. n H:::m:d, pehlıvanlnrını cc ı 

•ebıkr huzuı unu.ı gurc t'rme • ı.a -1 
rındnn her ncdcru c \ cc 'Tlı t.ı. 1 

~rBl~l'E DAVET 1 

Fat h Atkcrlik şubesinden: -------------- -, 
s 8 tcso:b nı~muru l\r.chmedlf TiYATROLAR 

Kiı l o 1 Ahrn"'d Tc\.fık (242-l) in I_.._ . · 
Tal simde Sırnserviler c:ıddesinde Sirkeci Mustafa nga c:ımli yaıııııd:ı 

5 _ 1/6 _ 1 _ 1/2 _ 3 sayılı gayri menkullerin enkaz S."ltışı 10 ı::un müd
detle uz:ıWmıştır. ihalesi 20/l 1/940 ç:ırşambn gimü ::aat 14 de Beyoglu 
VakıC1.1r Mudilrli.igünde y:ıpılat::ığınd:m ısteklilerin ımiı·acnatlan. (10101) Sult:ııı li. 1.ldi, c.ıı .. ıy de hı..ylan- c ı. 

lııtııı isin Ali,o. un ~.ld~z ar:ıyı krt- r -"\ 
pı .. ll'n dly .. P d_ bı dı> mab,y- l l'fHAL!..T \C iHRACATÇI 
nl lıum yu " ı .. ar:ı tutaıcasına oy 
lenme'mın scbcb old:.ıi:'U iler! türü- Mücuc~elcrın N:ız .. rı Dlkkııt.nc 
lüyordu. D. gd. d, B. ' a yolu ılc dun) a-

Sull.'.ln H~ id, crr ,n pehlivanı r-
l T' 1 1dı. Sult n Azizi 
k:ıtlcden pchlh nndı. 

Dedim. B, h~eyi epeyce 
Moris: 

- 1'-1<\.Yn ı.ııı bair ı. 's"niz? dedi. 
- Onn ~Ophe m1 \'ar? M ;>ınunıt 

bir çok defa r,ordum. 
- rot.ut 'z bir tanes'ni gıiı·dunu~. 

Burada )irmi otuz l..ı·.e \ rd r kı 

her biri başkn b ~ka cın dcndır, 
Maymuıı':.ı ı, Li · ço': l urdl:ııı, de. 

niı.. ı,ope ıni t )rt.:de ed..? ak .:..01 ol
mu ,lu. 

Bahçeci n rı l, 

se\ind'm. ı c 
kıl •. \ uzun crr.c 1:, n • .lı 
ke sıkıştırdım. II ı if ~:ıpl...ı 
rar.ık :> cı lerc cc.ıldı: 

- Ba.,'.a ı::·r emirleri \ .. r mı m .... _ 

yö? dedi. Den: 
- Hayır yalnız ekafcvir. ın ne -

rede clJusunıı haber vcı·ir ın' .. ,'n'.!? 
dedim. 

- Peki mö yö, ek fevi 1' Aı diıi· 

AdoH c<ıdd"s.ndo b!r bir. hane ve 
gazinodur. 

- Buradan uuık mı? 
- O kaclar a~nn. Araba ile yarım 

s:ıı.ttc gidilebilir. tr-terscnf-r. ornj :ı ka
dar size refakat edeyim, 

ıım lı<'r fa · .. !ıra m 1 .. :el ŞCı w1lle 
!.er L .. 1 cş)a n. klıy, t.nı derı.ıhde 
eder. 

11 : 

Bl ~o ÇAKl!R YAZARC-C.LU 

C ... l .. tn h., •• koy Sernıct h:m 
Tt:>lc O'' 41773 

- P~ .. :.lü. 
D.;> cı 1: • bir re\ ı.; n" yoptı. tri :ı

ılı 1 1 t ılc·~ammı d •. n ;ı~rıldı. Fnd-. 
rıh 1 y· lnız l.alııı.ı tıl:. 

- E. arJ., d. ') <lcdim, ~imdi bu -
ı·. d. ı b·r arnbn ~ııl'll'ırız, doğru 
ek. •hı c eideriz. 

- D t.- erken değil mi? 
- YYI. y k canım! Or:ıy:ı gidince-

) t.: k. ıl. · guneş tr.nı:ıınile kaybolur. 
s ı bılirsl.ı. 

lI y\ anat bnhtcsinin önünde bir -
ço~. ,. .. Jar duruyordu, bunlardan 
birir.e rret ettim. Heri! derhal y:ı-
rm !;eldi: 

- Aıfidiik Adolf cnddeslne ~ötür-
mı.:'~ üzere knç kurus istersin? 

Dedi '1. 

- üç mark. 
- Pck5.!.5. 
- Uı!<in mösyö knç numar:ılı lı:ı-

n('nin rinünde inecek iniz? 
,_ c:K:ıtc-.·!.n, i bıl'yor musun? 

···ıfi Şehir 
'~i tiyatro~u . t'1 temsıllerı 

lr.tlkl~l caddu'ııdc Komedi k:ımında 

ll/11/l!l40 paz:ır~esi gi.ınü aksamı 
s:ı:ıt 20 - 30 ela 

O AD 1 

Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından 

davetiye 

Deniz Harp 

Açık 
Okulumuzun 164 üncil senei de\Tiycsi 18/1 l/!140 pazartesi günü kut

lulanacagındıın bilumum emekli deniz erkan umer::ı ve subaywının bu tö
rene iştirak etmek üzere köprüden snbahleyiıı 8.45 de h:ırcket edecek o-

llcr tar;\fo otobüs vardır ' lan vapurla teşri! etmeleri rica olunur. (106C9) 

,~., ' 
Bir çalgıcının seyahati 

82 
- Evet, evet. 
- 1ı;:t~ or<ıya gideceğiz. 
Ar.ıb cı kııpıyı açtı, içeri girdik. 

Yarım a .. ı kadıır sok:ıkl:ırı dolnııtıl~
tnn ::oma araba durdu. Arnbacı aş:ı
gı inerek: 

- Duyurunuz geldik mösyoler. 
Dedi. Ar:ıbacı blıyücek bir biraha

nenin ön:inde durmu:;lu. Diz arııba
dan inip lıfrnhaneye doğru yüı üd!ik. 
Derhal k::ıpı açıldı. 

Birahr.nc sahibi nrnb:ı ile gelen 
müşterilerin zengince bir şey olacak
ları ınulfıhaz:ısile bizi kapının hari
cinden krrşıladl. Kapının üz.erinclı;> 

iri ynldızlı hurufat ile cKa!e\ iıı> ke
limeleri yazılı icti. 

Birahane henüz tenh:ı idi. Gazino
cu bizi miln:ı::ib gördugü bir masaya 
oturttu. 

- Ne emredersiniz? 
Dedi. Bahçede içtiğimiz üç kaderı 

biranın tesiri zail olduğu için bir ikı 
kadeh de burada yısarl:uııakta biı 

beis göremiyordum. B~naer.;.ıleyh b!zi 
eKofevin> e davet etkn :ıd:ımı b;r nn 
evvel görmek :ırzusund·ı oı.olundu -
ğumdan birahane s<..iıibiııc: 

- Tabii bir ~ey içccegız. Fakat 
beni buraya davet eden ndanıın gc· 
lip gelmediğini habel' verir mbiniz? 

- Nasıl adam mösyö? 
- Canım ben mösyö P.lfred Mi.il-

Jcrim. 
- İsminizi ö{;'rendlğime memnun 

cldum. 
- Şimdiye kadar bilmcdiğiııi::e 

teessüf cderlm. 
- Affedersiniz. tık dt fa olmak ü

:zcre birahnncmize geldiğiniz !çin t:ı
til ... 

- Öyle olur mu ya? AHrcd Mül· 
leri herkes bilir. Hrıtta Viy:ınnnın 

polis komiseri bile tanıdı, ne ise şiın 

dl öğrendiniz ya! Ben mfü:yö Alfred 
Miillerlm. Bir l:::ıd.n arıyorum. Ev -
velki gLin gazctC'ye bir ilfıu da \er
miştim. 

-- Tamam t:ıınam! Mös;}Ö şimdi 
aklım:ı geldi. Hatt.\ mu~ieril~riın ilü
nı okuduktan sonra kalıknha ıle gi:l 
mu,lerdi. 

Ben hidqetlcmlim: 
- Niçiıı gülllulct'? dedim. 
- IIııyır mösyö! İstihza tarikilo 

değil. 

- Sözü uzatma! Ertesi giln ilanın 
cevabını - ki bugün - aldım. Bir 
meçhul adam :ıraüıı;ım kadına daıı· 

malılm:ıt vermek üzere beni lıuraya 
davet etti. Ondan da haberiniz yok 
mu? 

- Maattccssii! h:ıyK·. 
- Siz pek gaı-lb adnmsınız! Ad~tii 

dükkfıruruzd:ı IJµtün gül\ uyku ile 
vakit g~irdiğinize hükinedeceğ1m ı 

lNt 

Liralık'. Lira 

1 2000 

s 1000 -
2 750 -
4 500 -
8 250 -

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

800 20 - 8000.-

Keşideler: 4 Şubat, 2 Ma
yıs, 1 Agustos, 3 1kinciteş

ıin tarihlerinde yaııılır 

Kumba.ralı ve kumbarasız 

hesaplarında en :ız elli li
rası b"alunanlar kuraya 

d:;hil edilirler, 

1 

1
1

-D-EKl_I .... LE-Y An_M_S-AT-IN -,l-MA_K .... OM ... İ S._YON-U -İL-AN-LA-ftl -. 
ı~----

Çelik Tel llala.t Alınacak 
2 iIA 16 m./ın kutrunda muhtelif mikl::ırda 16/2. Teşrin 19c\O cumar\al 

günü saat 12 de paznrlık)a çelik tel halat .ılınııcaktır. 
i tcklilerin belli {!lin ve sa:ıtte Ka ... ımpa~ada bulunnn komisyona ınii-f 

racaofüırı. cl06!!0) 

1 Devlet Demiryolları İlinları 1 
1vhıhnanıncn bedeli 1540 lira olan 3 kalem Bilssing NAG kıımyonfan 

rnotör ve Bo!:ch ye-dcklcri 20/ıl/1940 c;nrş:ıınba &ünU saat 15 te ll\.'ık ek .. 
siltme usulile Aııkara<la ,dare binasır.d:ı satın ahnac:ıktır. 

Du işe girmek ıstiycnlcrin l 15.50 1.ralıl. muvakkat teminat ile kadunun 
tayin ettiği ,·esiknlnrı h:ı•nilen cyni gWl eksiltme ı::ı:ıtlne kadar komi::yonda 
isbatı vi:cud etmeleri l.lzımclı:-. 

Şartıı:ııne AnY..-radr malzeme clnircsiııde, Haydarp:ıı;:ıda Tescllilm ve 
Sevk Şefli~ıııde, 1zın:rdc hm!r mağ:ızasıııda ~i.irulebiliı-. (10184) 

Maliye Vekaletinden 
1'. Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuru.5lu!tlarm yerine gümüş bir l!rnlıklar darp \'e piyasaya 

kA!i mikt.ırda ç.knrılmış olduğundan r.umüş ;>Üz kuruıiluklann 31 lkinci .. 
kiinuıı 1941 tarihinden soma tedaviılc!en kaldırılınnsı knrarlastırılmıştır. 

Gümüş yüz kuru~luklar 1 Şubat 1!)41 tarihinden itibaren arlıl~ tedl"' 
vül ctmiyccck ve ancak yalnız m:ıl sandıkları ile Cumhuriyet Merkez B:ın ... 
kası şubelerince kabul edileb!lcccklir. 

Elinde gumi.ış yü:.: kuruı;luk buluıı:ınl:ırın bunları mal s:ındıkl:ıril• 
Cümhuriyet Merkez Bnnkun şube!crine tebdil ettirmeleri ilfin olunur. 

(7025) (10216) 

Başvekalet Devlet Meteorolojisi İşleri 
Umuın Müdürlüğünden : 

Bnwcl .. fılet dev1ct meteoroloji i~leri umum mUdürlilgu tc:ıkilatı için yn .. 
pılacağl önLe ilfın edilmiş olan memur ınüs:ıbaka imt:ıı:mm:ı mlirac<ıa' 
kaydııım k:ıp:ınmış <>lduğu ilan olunur. (7509 - 10624) -

Nafıa Vekaletinden : 
20/11/940 tarihinde eksiltmesi :> ;ıpı!:ıc:ı~ı Uün edilınls bulunan 

e800000, sekiz yüz lıiıı lira keşif bedelli T:ırsu t.ı Berdan sulııma şebe"' 

kesi ikJnci kısmı ve de;iıırj kannllan ile &ır:ai imali'ıtı ve işletme bin:ılıırı 
inşaatının proje ve kc.ir e\'rakmdn b:ızı t:ıd;liit y:ıpılm::ısına hizum ho.sıl 
oldu!!undaıı bu mc\ zu, eksiltmeden kaldırılmış 'e y:ıpıl::ın Uiinlar hükiırn-
sliz sayıbr.~tll·. (i533) (10703} 

geliyor. Bu sab:ıhl.i g:ızctcyi getiri-ı 

niz. 

Gazinocu: 1 
-Peki. 

Diyeı <"k tezg:'ıhın y:ınına koştu. I 
Bir dt.•ste gazele gefüdi. 

- lluyuruııuz mö.,yö gnetclcri. 

Dedi. Ben ismini unutmodığım grı
zeteyi arndırn, buldum, cMösyö Al
ircd Mullcre> serle\ lı:ılı ilanı g::ızi

nocuya susterdim. Gazinocu ilfına 

bir göz: gezdirdikten sonra: 

- E\ et mösyö hakkını.."! '':ır! .Dir 
adam sizi bur::ıya da\ et etmiş. 

O ndamı hi'ıla tanıyanı:ıdıııız 

mı? 

Hayır. 

- Ey n:.tsıl edcccfiz. 
- Merak etmeyiniz mosyö, o sizi 

bulur. 
- Nrsıl bulur'? 
- Tabii şimdi J,urayn r-elir. B.ına 

iki y;:lı:ınrı gelip gclmed.l'•iııi t:ornr. 
.Ben de dogruca sizin l• ınız:ı ccU
rirım. 

- Fakat s:ıkın unutı '>iZ. 

-- Mcr:ı1: ctmC'yiııiı, • ..ı ne içer-
siniz? 

- B lr bard:ık hirn: 

:Biz gnzinoeu ile lfıkırdıya daldı .. 
j!ımız sır.ıda garsonlar bir kö eye cc-ı 
kılm!<:lcr bizi seyrediyorlardı. ., 

C:ızinocu bunl:ırd:ın birine: 

- iki bardak bira. H:ılis scpatin 
olsun, bardakların temizliğine dikk::ıt 
d. 

Emrini verdi, keneli de bir~ kir
lice ol:ın önlügu ıle mnsruun üzerini 
temizledi. 

Gazinocu yanımızdan :ıyrılclıktnrı 
wnnı Fridrih ile biralarımızın yarı..ı 
sını içtik kunuşmaga başl:ıdık: 

- Ey Fridrıh! dedim, eo;:cr Mika .. 
el!ayı bulursam o zamnn ne > np:ı .. 
caksın? 

- Hiç~ Sol~al.larcla şarkı si•yle .. 
melt~e p:ıra kaıanır geçınirim. Ta .. 
bii o zrunruı sr.::ı.in ile birlikte ı.ıulıl'" 
namaın. 

Fridrih ile pek güzel gcçlıı"yor -
<luk. Haddi zntında g;ı~·ct iyi bir ço
cuktu. •• 

ıArkanı vnr) -

Sahibi: A. Cemaledc.ln Saraco{:ILI 
Neşriy:ıt Müdl.'Tti: Mae:ld Çetin 

Basıldıt:ı yer: (H. Bekir Gür:oyı~r 
ve Cemalcddln 6:ıra200lu matbıı:ısı) 


