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~ıeD;&/u;_~.avud . ( 
nulletlerinin ittiiakı 

~ 

MAnAsTıRr=B AL K A Ni 
yen ide..!! L-•Mı UAMMASl~

A rnavud milleti kendisine 
~ karşı beRlediğiıniz iti-

~~it~tck?.ib etmedi: ~
len ve ~hnıru?.-

4leki • .r • manıdluk makam-
iğ edilen biı' ilan 
Arnavud tebaasını ""' 

te.-ıekkül edecek .,. 
kasında askerlik 
prnağa davet edi
n hyoruz ki Arna
disine terettüb e

~ v ~iamen takdir et-
~ir; Arnavud milleti ile Yu
'nl uıtan hüli(Wti arasında bir 
a.._a~ma 'haetl ylihuştur. Bu an
~a mucibince, iki komşu mil
!'bı .Anıa\'udlann ve Yunanlıla
lt;ı b'liişterek düşmanları olan 
a.1 Yanlara :karşı~yanyana harb 

.» 

-~tklerdir. Yunanlıların 
·aldıkları 

Arııavijd milletüıden beklene
~hareket bu idi. Jtalyanlar 
.ı:L a•udhıı:'ll maddeten çiğne • 
._leri gibi manen de küçült • h b • • 
~Çin her türlü vasıtaya mü- ar ganaımı 
ltt] t ediyorlardı. ~lerde · 
diaı Yan radyosu ~yle bir hava-

verrnişti: Yunan taprak larmda 
~· ':>;rn~vudluk mtislümanları tek İtalyan askeri 
he 181 Miislümanlık alemine hita- katmadı 
.ı_rı neşrettiği bir beyannamede 
ı;:ı~vud milletinin İtalyan mil· --o--

ıle müttehid olduğunu be - Atina, 16 (a.a.) - C<'bheden en etmekte ve İngili7. impara- gelen haberlere göre, Görice ct
~hığunur. : füsıttmanlara karşı rafın,da diin başlamış olan mu -ı 
~r.Jiı a ':...·nleıi saymakta. 1 - harebe bugiin de bütün :iid(Jeti-

Yamn A"llavadlulrta Mfüılü - le de\•am etmi.stir. 1 
ltıclnlara hii ~ w • etme1ı:te oldu - 2000 metre i~tifaıuda olup Gö 
~~u dikkat nazarına arzetmek riceye tamamile fiakim hulunan 

ır,, · lvan dağları bu ml'ydan muha-
ti ltalyan radyosunun bu sözle- rebesinin hedefini teşkil etmck-
~e kimse inanmamış ve ehem- tedir. 1 

lbıyet vermemişti. Emperyalist • Diğer taraftan Yunan ordusu 1 
~"1:Uı>a devletleri hangi memle- tarafından diişmnndan zaptedi
llef.ı istim ~t.seler orada kendi len harb ganaiminin t::ı.dadilıc iş- il 
~elleıinc hizmetkarlık edecek tigal edilmektPdir. Hu tadat he
'Vilıt h · J ı ki b ı b" nüz bitmemiş i~ de son vekfın-1 lir1- aın er Ye aça ar u a ı- lar0 na"aran btı fY"nimet.lerı' ,"'-1 1

1
, 

~r. Bunlardan birisine de Ar- ... ,. e" ,.., 
llavudlukt.ı "Arnanıd Miislü - suretle trumif kabildir: 
~an reisi., adını verebilirler 14 ağır top. l82 ağır mitral -
~o vatan hamine her istedik- yöz, 260 hafif mitralyöz ve oto-

bu. k~J~r sö~~~~~l!r~[ı~ ~:~~ ı '::~~k ı!~~~1%il~~~uti~~~Y~~ ı 
)oktur. lta1van radyosu işine 300 muhtelif eslilıa ıtc dtlh, san
teldiği gibi"' havadis uydur - dık, 1750 top giilleı;i. 
~kt."'ln ve herkesi inandırmak Yunan Akl}IUll 'ft-hliği 
~n bunu başka birinin ağzın - Atina. 16 (a.a.) - Yunan or-
Çt il_ çıknuş. f!'.ibi ilim etmekten dulan başkumnndanh*ınm 15 

ingilterenin Sovyet 
Rusyaya anlaşma 

teklifi 
Londra yapllu 

tekliflerin esaslarını 
neşrediyor 

Londro, Hl (a.a.) - Reuter aj;msı 
bildinyOJ": 
Jn«ıherenm Moskova buyuK e•-.• 

t.ırmmdan 23 ilk~rin t.·uihınde $Q\"-

yctler bırlıginc butun ıhlilMlarn mft
ııi olmtık ve ıki memleket :ırOSJnda 
bir ~Moduc \11\endt niıı teessustlne 1 
vanmık uı.crc çok muhim teklifler 1 
yapılmıı, ı•ldugu dun Loııdrada tcyid ı 
edılmıı-1.ir. 

Bu ıeklıfler ımyanında Baltık nıem 
lekeUennin Sovyetler birliğine ilha- ı 
• ının bıl1ııl ta:,dık edılıııesi, SO\')'Ct· ı 
wr birliginin ı;imdıki harb nct'ccsin
de iopl;ımıc;ık ol:ııı ı:ulh konfcr:ını..ıına 
kabul edilcc<:>ı;inln İngiltere t:ırafıu- ı 
dan gar:ınti c>dilnıesi ve Biiyük Brl
tanyanın So\.yet Rusya aleyhine her 
h:mgı bir devlc:t vey:ı devletler grupu 
tarafından yapıl:ıc:ık bir taarruza hiç 
bir vakıt iştirak elmıye<:eğinin ta -
ahhüd edılmesi maddeleri vardır. Bu 
son teklılin da.imi bir tldcml tecnvU:ı: 
paktına iştirak d:ıvelini mutazam -
mın oıdugu kabul olunabilir. 

Hamburga 
karşı geni 
bir hücum 

Birçok a1nai m Ueaae
aeler yeniden tahrtb 

edildi 
--+

Londrn, 16 (ıı.ıı.) - Hava neuırt: -
ticin tebhb'l: 

Dun gece, Jngılir. bava k\lvv~nt: ı 
re111; W' l rna 1a7J'f kı ~ 

lnn tarafmrian Hnmburg Ş<•tmndc 

demıryollarnw, gemı ınşaaı ~iıh -
ların:ı e umumi hizmet u.rvıslerıne 

karşı geni~ mı~ı~ :ısri:ı h::ırck.ıt yapıl -
nuştır. ~ 

Dokl:u \ e d<•mır l oll:ırı mıııtnk:ıhı
rmda bır ~(lk mfıl;.ıklnr vukua gelmış 
,.e y;ırıgınh.r ı;ıJ,;ınlmıştır. Bombar -
dım:ııı ne1irf'liınde buyuk bir bınanın 
berhav;ı oldu&:u mıls.ıht.'<lc c-dılrnı -
tir. 

Rhennnı. AS!..sl:l J)('tr• ıl t."ısfı~ < hnn -
si ile Blohın ve \'nss tt:. l{ithlnrm. c'ln 
~iddPtli iıtkumıeır yapılmıs ve bur. -
larda oir cok yangın çıkarılmıştır. 

Doklarrl:ın b.r.;z u:ı:.."ıkt:ı St>hrln ~- 1 
mal kı•mında S.ırnbcC"k goz fatırı -
kas1, nıukemınt!l ııcticelrr almmnk 1 
suretile bom~ rdımnna ıt.lıı tutul -
muştur. Ah n:ı mıntak:ısıııdn elek -
trik s.·mtr; llerme ve Ş<.'hiroc dntuı 

diğer hcrleflere de l,.'Qk iyi netice ve-

hüc uma 

u ğradı 

Yunanlıların ltalyan 
olduklarını iddia et

tikleri tayyareler 
ateşle karşılandı 

A\imı, 16 (a .•. ) - Yuruır. umumt 
kıtrargahı tara1ıı.c'! .. n bugun ı.tiŞ!e<lı· 
len oır teblif:de b.lcl"nldıı;mt mı ... n:ın 
dtan gtte Yugos1m J :ıda Manııstır şeb 
rı italyan t<ıyy;;releri tarnfınoım lıom 
bardıman edilrmştir. Y ugili:L'l\ lıtl\ ,1 

iafj baUıry.ılan mukabekdt bulun-
uştur. 

lt:ıly:ın tayy<ırdcrı Mr,nasurıı tn
arru; c·tmederı !"\\'el Yun.ın ioprak
Jeırı m:f'J"iı:ıde uçmuşlMdır. 

Hidi8e Hakkında 
Yunan Tehi~ 

'Atina, 16 (:ı .••• ) - EIE"n ~u -
mıuıdımlığının bugun o&k ll2't!Tl neş

ndılen tebliji: 
Dün gece saat 22.50 den 23 l ti ya 

(Sonu Nyfa 3 autun 7 de) 

Dünya diplomasi tarihinde mümtaz 
bir yer işgal eden Balkan pakh, 
hangi amiller sayesinde imza landı? 

Yazan : A . N. K .' 

-1 -
.. 

1 talyamn '.Anıavudluktan 
Yunan hududlanna tcca

viız etmesi, Balkanları. sinema
larda arka plandan büyüye büyü 
-ye gelerek perdeyi taşan hiirli -
seleı gıbi, bu harbler, en geri - ı 
sinden en ön planına getirdi. 
Balkan paktı müzakere edildiği 
zaman Arnavudluğun lıususi 
vaziyeti uzun uzadıya göri\§Ül
miiş ve gUnün birinde ltalya -
mn - daha o tarihlerde - yerleşip 
kökl~ml:ğe calıştığı bu memle
ketten bir saldırışı takdirinde, 
diğer Balkanlı devletlere1 müte
caviz aleyhine hareket mecburi
yeti yüklenmemişti. MescHi. İtal
yanın Arnavudluktan Yugoslav
yaya hücum ederse Balkanlı 
miıttefikj olan Yuııanistan kom-

şusunu koruma)[ için ltalyaya 
harb açmağa mecbur addcdil .. 
miyccekti. O tarihte bt' nokta 
Yunanistanın başlıca endişesim 
te~kil ediyor \'e ftalya - Yugoa, 
lavya mi.inasebetJerinin hid ~ 
killcrı de bıı endişeye hak wr
diı-tiyordu. Bunun için maeleyi 
ortaya atan ve en çok im'aıda 
buhın-an Yunan Hariciye Nazın 
Mal:sirnos oldu. Şilbbe yok ki 
Maksım08 bu teklifi yapuğı za. 
maıı 1940 dııt rıkacak bir Al • 
man - İngiliz harbinin Man§ de
nizinde çıkmaza girerek tereddi 
edereğini ve hu tereddi neüce8in 
de İtalyanın, • tahmin ettiği 
gibi - Yugoslavyaya değil, fakat 
daha zayıf ve sevkülceY!l v• 

(Scnu aayfa2 ıUtun 2 de), 

kınir değildir. te,şrinh;ani akşamı nesredilcn 20 
a numaralı tebliği: r 
~ urası b<i ·le olmakla bera - Riitiin ccbhede biiyük bir pi-

Aııln~ıidıgrna göre, B. Mol11tof0

lU1 

Berlin ic-y:ıh<ıti ıne\ ıuu b;ıhsolmadaıı 
ct•~t i.'1m:ın t' n.>l tabiııtiylc vfıkıl bu
luııdugu bu teklinerc şimdiye kadar 
hı'> bir cevab verilmemiştir. 

ren hücuml:ır yapılım• \'e bir çok Balkan paldımı J,~uU.-....ri AtaUirli'le Yu~osla\' Kralı AJeksandr göriişürk--rke.u. 
yangın başlangıd::ırı muş."lhede olun- ==========================================ı 

'1 , 1talyanlıu tarafından na - yadc, top<:u ve tayy<tl'C faaliyeti 
it Usl~ 13İlriilmck istenen l~- de\·am ctmektc~dır. 700 e yakın 
~f' ~vurllann fiiliyat. ile esir aldık ve 10 Np elimize ge~- 1 le ).hl,.cinana knrsı tek~ib etın~- . 1 ı.!1~ refli ''" ycrındo bır tı. 
~~ekti~ urdu. Jştc Yunan mil- Hava. k~~vvetleri.m~ ha~·e.kette, Amerika-Almanya •iya•i 
lıoııırtınin yanında Arnavudluğu bulunan du~~ıan bırlıklennı bom : mUnaaebatl kestliy0t• mu 
..._~r,mak içm lıarb etmek ka- balamı~ ve hır hava muharebe -
:....-ı sinde üç dtişman tayyaresi dü - • 
lıik V4) bu karaıın hemen tat - şürmüştiir. Tnyy:ll'elerimizden 
tı hı ge :ılmesi ltalyan iddiala- ikisi fü;krinc dönnwmi<ıtir. 

Ilı red ıt,,-ın en ı>arlak ve en "i 

~u. 1,1l"lı blr tckzib teşkil et-' Düşman ha\·a kuvvetleri da -
--.,t hildc fiChir ve köyleri hiçbir fark 

-lr. gözetmeksizin bombardıman et-
~ Arı.avudJuk hnriciPd<'ki hür miştir. Hiçbir a.'3kcri hedefe isa-

tn::l\'udlar tarafm<lan vücude bet olmamıl'}tır. Yaralıların da 
~~en kuvvetin hrittikçe büyü- pek az olduğ"u bildiriliyor. 
:;.~ne ve dfü~~an:ı müessir 1 ltal~·anlaı- Gafil A, huuru~la.r 
::t~ler indin•ceğine ~üphc et- l..ondr:ı, lG (ıı.a.) - Sal!ılıiyettar 

Vaşington, 16 (a.a.) - Siya
si temayüller hakkında hüküm 
vermeğe salahiyetli müşahidle
re gör.e, Amcr,ika hidiseleri ya
vaş yavaş, fak at katiyetle Al • 
manya ile siyasi münasebetlerin 
inkıtaına doğru gitmektedir, 
Müşahidler bu hükümlerini söy 
lenen baz.ı nutuklara ve alınan 
bazı tedbirlere iatinad ettiriyor
lar. }u «>yız. H(•nliz işgal altında bu-ı (Sonu aayfa 3 aütun 5 de) 

ilan hiir vatanlarının düşma -
~~a karşı dcrm bir nt.:fret Ye in- =========================== 
I> arn hissılc titriyen bütün Ar- T• t v k•ı• • • 
,rvudlaı ı-umdi geniş bir nefes ıcare e 1 ımızın 
01acaklardır. Çünkii artık yalnız 
1( llladıklannı hiSEedeceklerdir . 

,_endilennc bir merkez bulmuş- b e y a il a t 1 
&cQ"dır. Yunanistandnki Arna -
~d lejyonu bütiin Arnavudla-:n toplanacakları bir noktadır. 
t tna,·ud vatanı bugün Yunanis-
11anda çarpısaıı Aınavucl lejyo -
~nda temesı:nil \'e teşahhus e-

lngiltere, Almanya ve Rumanya ilel 
ticaretimiz normal seyrinde 

muştur. 

Baş.ita tayyart"kr, Kie] dokl:>rm:ı, 

(&on" .. ,. •• a aütun 4 de) 

~Harb--... 

Vaziyeti 
Menestlrın 

bombalanma111 
Bir haftallk bir ttiikün.dan 

soma YogOHılavyanm M anas
tn \jehri enf'lki 1tett ikiMl 
defa l\larak JD(•c;hül tayyare
ler tarafından bombanlunan , 
edilmi':' bulunmaktadır. Bu 
defaki taa.rnıı.a. VugOHlav ta~·
yare defi föplan mukabele f't
mişler, fa.kat hiç bir tayy3""yi 
düşürmeğe mu,·affak olama
nuşlardır. Bu suretle taarnı
zu )·apu tayyanJerio milli
ydlf.rinin kat'i ı;eküde ta~·i
nJne yine imkan bulunamn~ 
mıştır. 

Yunan tebliğinde saraha
ten bu ta\TIU"elt"rin 1Wvan 
tan-areleri · ·oıd111'Ja.rr, Ama
, ·udluktaa gelerf"k Ywwı 
toprakhm üzerinden uçtukta-

SABAHTAN SABAHA: 

ihti kar mücadelesinde 
h a 1 k a d ü ş e n v a z i ıe· 

Fiyat mürakabe komisyonunun teftişi nok
sandır, bu tefti_şe biz de yardım etmeliyiz 

Bulgaristanda Ya
hudi aleyhdarllğı 

• 
Sofya, 16 (a.a.) - D. N. B. 

ajansının hususi muhab1ri bildi
riyor! 

·Millet müdafaası kanun Jliyi -
hasının ilk okunuşu münascbc
tile dün meeliste müzakcı·eler 
olmuş \'C h, tiblcrin ekserisi far 
masonluk ve Yahudilik aleyhin
de bulunmuştur. 

Meclis, Yahudılcrin, farma • 
sonların \'c lngilterenin en bü
yük Bulgar dfu;manı olduğunu 
söyliyen hükumet partisinden 
bir mebusu· alkışlamıştır. 

Ekseriyetini talebelerin teıı;: • 
kil ettiği Bulgar gençlcıinden 
bir grup meclis önünclı:: ~üplan -
mış ve yeni k::ınun lehinde te -
zahüratta bulunmuştur. 

Yeni Mısır 
başvekili 

• 
Kahire, 16 (a. n.)- Ha\"as ajans 

bildiriyor: 

r. Müstakbel Arnavudluk o -
~1~n doğacakur. Bu, İtalyan işJl! l ınünasebetıle zaf göstermiş, 
lar ~ i_şlcrnış bırtakım Arnavud
) ıçın ele vatanlarına k::n·şı 
,_. a~tıkJarı kusuru affettir.mck 
le~ıleaini hazırhyacaktır. Üzer -
le~llldeki lekeyi şimdi ArnaHıd 
~onuna iltihak suretile temiz
~ek imkaw hasıl olmuştur. 1 

~ aeııaleyh, biraz zaman geç:in-

Ticaret Vekili Nazmi Topçu -
oğlu dün sabah Ankaradan şeh· 
rimize gelmiştir. Vekil Haydar
paşadan vapurla köprüye g<'çe
rek Ziraat Bankasına gitmiş ve 
muhtelif mes<'leler etrafında 
meşgul olmuştur. Diin kendisile 
görüşen bir muharririmize şun
ları söylemJştir: 

n ve bilibare Yugoslav hu- ı 
da gec;jrmek iiı.ere geldim. Yarın dudlannı ~bkla.n kaydedil-
akşam tekrar Ankaraya gidece- ınektı.aıdir. , ........ ~~~~~ 

A."lk4'r f\:Ozi)e oh :..L:tif ola-ğim .. ,. ,, ~ 

Yeni 1l&uı1ı' Ba!i\t"k!Jı lfoJ;eyin ım 

1 Pap uteeıeo beıi .lı'ru· ;: ·.io~tu oları 

bir llttf'J'I: ı.nıa.ruıuptı ·• B<>b:tsı gıbi e 
da t.aht:Uuıt l'ınüEı!k y ıınıntır. 

1 __ , hem hariçteki hür Arnavud
"""'dan hem esir Arnavudluktan 

lliiseyin { ahid YAi :4:1~ 
(8onu aayfa S .ttuR 3 de) 

"- lc;tanbulda bazı tedkikler 
yapmak ve hafta tatiliııi bura -

Harb hali dolayısile Yunanis- rak d~ olursak Yu
tanla olan ticaretimize halel gel-f J;oslsvyada 1ahrikat yapmak 
miş değildir. Bilakis her zaman- 1 maksadını ttiiden, Yuge81av
kinden daha ziya<le rabıtamız 1 lan <la lıarlıin kl1<"..,aiıaa at
vardır. Yunanistana mutadda.n I mak ifmycn l>tı tııhrll(!'.in.tn 
fazla olarak kuru sebzt \"C can- ltaıyaıı olnw;ı iidimılli pıık 
lı hayvan vereceğiz. Yumınista-1 (Sonu sayfa 2 ıütun 4 tte) 

(6onu .. yfa 4 sutun :? dl!')' J,ilL. - • 
~-~ -

zamanı geçiyor bile. Bazı m.w.tcr 
vardır kı buııl:ıı:ır. neden yil)."9>!1dlfl j 
herk·~ için bır tl'd"'"· Yahn<l .nı,,..;.en 
yükıehnt 11 '"' llrıün<' .ft-<;il cı-.nei öln-

{ 8 .. .t",. N~fa 2 •iıtun 7 de) 1 

Salahcy~ ~l:?fillrı r.., ~,,. n o -
JuııduğW\O ~'<! MJ.sa· '' ~r~t' k si -
~tini tukttıcie cffı, :;.m edecek ve 
aac:ak Mı •• (ı et me.-11:~zi \"eya Nil va
difJ do ttrlnn doğouya tehdit edil<li
ii takchac bu siyasetten aJ'l'Wicak .. 
b, 





YENi SABAH 
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VllE 'HENDE.RSON ~~~!=,(~--~--~B~~-~=~=~~~A~~~~-;~:~~~~-=~L~,~~-~~·[_:~J YAZAN U!GIUZ BUYUK _Et.ÇiSi SIR 

c TÜRKÇEYE ÇEViREN '\ csaimakaıeden devam] j ffambur,aa Yunanlıların ı Üçüncü umumi mü
fettişlik v.aliler Hüseyin Cahıd YALÇIN =J kosup gclocek vatanperverler - O 

den nürckkeb ıı~"lli bir kütle k • [d k( 
gör cc<Jimizi muhakkak tı.ddedi: arşı yenı a l arı 

-38- yor:uz. toplantısı 
ArııavuUlıınn Yunan milleti bir hiicum harb ganaimi Erzurum,, l.6 {a.a.) - Üçün-

h. Binaenaleyh çarçabuk bedi· 
1 su ttc görülmüştü ki kal· 
~. Habsburgların sadık bir 
~uni olan Schusclınigg, :böyle 
;ı~~ lllanevraya gelmek btida
'Ulll haiz ıQeğildi. Bu hakikatin 
~!aşılması Bitlerin o sene ka
h~ dığı yatıstınlması imkansız 
ıdcte1 galc_yanına sebebiyet 

Verdi. Bu son derece şiddetli 
gaıevan ve infial halinden mus
ta•·ib olduğu bir sıradadır ki 
ıntaıtın uri.inde kendisıni zıvuret 
\! Lirn. · .ı 

mulumat olmadıgı, hiçbir aske- ile el ırliğı ynpmağa k rar er- oü umumi milfetti§ Nazif Ergi-
ri harekat yapılıuı:tdıgı cev3:bım mesı ve böyle bir da-mknda (Baş tarafı 1 inci sayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) .nin r:iyase.tinde dört giindenberi 
aldı. Derhal otonıdbille Leıp - Yun n milletine eınmvct ve ınu- ı devrun etmekte olan \•.ahler top 
z.ıg'oe gitti ve :a.Skeri luırckfıtın hablıetin' ,gösteı'.mesi Eillkan 'ka- Ostend ve Calnis limanl rın:ı b ı· hu- Jantısı düu sona ermiştir. 
yapılmakta olduğuna dair bir- vırnle. i tarrhinde nıesud bir saf- cum yapmışlardır. Bu ı reıc:ıt ema-< Unıumi müfettiBlik başmü~-
çok işaretlere t.csuaUf etti. Fn- ha acacaktu·. Ha'.kilô Balkan it- smda uayynı'.clcrimızdcn birisı bır 1 viri ile müşavirlerinin de istirak 
knt ancak öğleden sonra saat tıfakmın temelleri i · Türk-Yu- Messcrsc.'ıımidt 109 tayyaresini du- ıeyledikleri bu mümkerelcrdc 
altıdadır ki Harbiye Nazırı a- nnn-Amavııd kardeşliği ve mc - 1 şurınuştiır. müfettişlik dahilinde bulunan 
ta amiliter muavinme miralay j saı· L~r·'i"'"' ·le :atılıyor. Bu, harı·c- vilayntlerin umumi ve hususi 
~ , f l • b hl · .ul ~ • Sahil rnild!lfna .. ervisine :ı't lllf~'O -
~ıason Mac nr ane e sa a eyın te11 h"rhangı· hır de0le:tı'n ıııur· uz JJc mfürt.erc.k Merı· ayrı ~wn baöz 

1 l - ·ı · ld ~ • reler, dun gundüz ve gece fatilıyettc ~ 1 
1\,.an ıl"I ma umat vcrı mış 0 u - ve tesid ile :vukua gelmis sun'i . den gecirilmis \re ril.lyetler ve 
ğunu itiraf \"C kabul etmifjtir. ve mtıvaklmt bir hareket ôeeo-il- bulunmuş \'C Norveçdcn işgnl altın- ögr• ıi.ld "ıne gorc, İtnly nların, ınuntn.kalnr içiıı faydalı kararlar 

d:ı.ki Fran ız • -azisine kadar bır çok A U b noo llll 250 b' O tarihte Herr von Ribben - dır. rnavud \'e Elen illetle - ınnv...ı u ~ 11 a • alınmıqtır. 

dir. 

trop Londrnda idL -edaname - nmn yat1 menfaatlerinin iı ti- hucuml:ır yapmıştrr. Renne!de .. keri k~rı dır. 1t l\' n ku~c~cri, ~imdi Tedkik edileıck kararlara bağ 
h Hu rnr.:elede Herr von Schus- lc.rini takdiıu için oraya git - r.ı kinden tevcllüd etmiş iabii ı.•e dcpohır \'C askeri binalar ve mu•e-ı ıkı orr.luy ... lokı.ım edılını ır. nu or- ı laııan işler arasıııda Kars ve Er-

e niı;ı:;. H•tlenn Avw;turya me- mir;ti. Bu da "gasb, harekeli - ' vatan rveranc bir ittihatldır iki addıd tayy:ıTC meydanlnrı bombar - dı.ıtardan btri:ıtll<" general Yet cllino • zurunı gibi yayla vilayetlerinde 
lleln nı J1aııetmenin en iyi tarzı ııin evvelden lasınim edilmemiş ılamhave devam ıcdecek ve Bal- aımon edilmiştir. 1 \e d ,:mnC" gL'Ilcrul Cel l.um:ın - ha~·\'Un ve hayvan mahsulleri 
n~ ol bil\'( ·gi hakAındaki tereci- olduğunwı diğer acık bir delili-! kanlar.in u höşesinde sulh ve Hctnkcı tipinden knrakol g ·zen d:ın Lly n dılmııttır. Bu ll:i genenı1 panayırları am1ması, Trabzon -
~Uıilcrını hcünc.ü ve sonuncu dir. Eğer bunu evv den tahmin saadetin hüküm :.sürmecine cok bir Alınan deniz t.a_yynrcsi, s:'ıhil ıııu- de Arnavutluğu pek lvi bıtıncl.tcdlr. da geniş ölcüdc bir fuar kurul-
at~·y! bizzat izale etmiştir . ı edcbilnıiş ols.tydı o suıada Ha - ' hizmet edecektir. Bu .silı1h arika- dtıfa::ı sen isine mcnsub bir ton·nrc ttaly nlarnı .:1.rııavuUuk.ta bir mik- ması çıplıtk yayla köylerinin 

Atart:ın !l uncu oiınü akşamı, riciye Nazırı sıfatilc hie.bir za- dafilığı rııavudlnr ile Elenleri 1 dar Y Y c ve muhimınıtt .. t.okfarı - ağ:açlandırJlması hayat sarlları 
"\ ib~ tarafıvdan duşurUlmiı ur. lı ı .... ,_., ı F ı l "'" ·u Wl"'-' FRtl olyesı 13 mart man Berlindcn gayb bet etmez- ayrı a3rrı avlanuı.k ~e ezmek is- ıun u uımuısı n u ... en..... ır. 0 ~a müsaicl bulunmıyan kaza mer -
'h .ı - Butun bu harekuttım ynlnız iki t•· ı Jl • "'tın ı tut f Zat .ııii Avusturyacia ınem- di. Hakikatte. derhal Bcrline tiyen ecnebi emellerini költiliı - ~ ya c munor•aw 1 ayı . ma- kezlerinde memur '\'C subay ev -
Ckct.u1 miu:takil kalmak mı, dönmek istedi. Fakat bulundu- den yıkan şuurlu ve ~çten gelme ı t ıyyoreıniı: uerı dönmemiştir. .dıklıırı ukdirdc Yunanishımı lıuyıik leri yapılması gibi i. 1er vardır. 
~ Alınanyaya ilhnk edilmek ğu yerde kalınast kendisine söy bir •ıikıadır ıki bütün Balkanla- laml>llrgun • eai bonbariınıaaı bir serer Y~P bilmeleri ihtimal dn- : ---~---=="'-----· 
.., ı di

0
mi ::ı.:nhmak \izere Jonuı·. Siibhec:ız· ki ·ouüin Alman ra. bıl' det's hizmetini görmesi i- hilınde ~mcktedıı·. Drn", ital- kardıg-ı 1939 nİ3filllnda başla -

~-ı \.. "'"" Q b Londra, J il (n.n.) - S:ıl:ıhiyctli d "' tl h ı .. d ·ı 
b .. .., ite yapılac:ag- ını birden - la:rııı .io•tdt' kenfülerine irad et- ca eder. ya '1!1 aOlO\'U uga a eıı ı:on l'.'r! - .nuştır. 1940 ilk tA"rİninde Arnn-

ıı ....,_ nuıhfillcrden 1'ğrcnildigıne gore İn- ın..ı..•- •- · · d •· • · --.. 
\·ı- e iltun dunyayn radyo ile Likkı i büyük sual "lngiltcr·e ne =-.e .... n ınçcnın yuz c sc...:ı:.enuun vu<ilukta 300 binden fazln aske-
un tti Sen 1 d b · ı · İn Hür yaşamak ve inkisaf et - gillz hava ku. vctı.cri tnrafından dun gcldıı:t ;ı., liman bulunm kl.361-. l"kt' b' k b . • e t~r en erı ııc yıın:ıcaktır?,, idi. Halbuki gil- mele em ~ini besliveıı Balkanlı _ re m.u ı - ı ''e ır_ço tayyare 
ır ı r<J lı, bat listesi tam.im edil- ... .,..,. 1D ma ... ·ta Hı'tlerı'ıı muhak- • gece Hamb•ırg uzerinc yapılan ta ar- As ced m !ıüllcrdc suylcııdiginc mevda.nlaı ı, deniz :: ... 1cri. ıs· tih -

.... ~ •.. Jar bütün ecneb'ı nüfuz ve te..,;r- J u.ı:;ı 
cı"'l.!l\u.J; <ildu!fu için yalnız yirmi kak tahmin ·t:mis. oldmn1 V""'- -» l'UZ.Un pek ~jyade memnuniyf't "'er'ci lki v.ıın içinde, Yunani tan- kiımlur ve birc_ok askeri uoll:ır 
v"'t - "":b- -ı:< lcnbir tarafa utar.ak kendi aı-aia k·ı b '·t 1 -rd "' J 

1 • ·, c:·nı tecavüz etmiş olan- hıl Jtunaat l:elkıninı kClimelere rıud:ı !bulaeaklaıı ve tesbit ede- bir hareket ılduğu ş1md1 o •renılmış- 1
• azı no .... "' n ;ı.u- •ücude getirmişlerdir. Nih yet 

<ır ı .t.' i. tirak edeceklerdi. bu 1\tı. .MaJ'estcnin 1ıükürneti ı tir. Şehirde hede!lere isnbcUe.r ka_y - ruııı il lenPleri ve :teınız.I 11 c ıne- 2S llkteşrinde ltalyan elçisı harl> 
B · ceb."leri biı· tes\ iye tarzı icinde lıyclerı teJ.(ol t'tıni ır. 'Yun ıılılar, • 

h >U 1le\·.nıid8.Di bir kwna.rbaz de sübhesiz lti iet·aatı .ile Avus- sam·ım"ı..., ..... ttc ı·ttif-'· etmek 11 .. 1_ dedılmi "e butun 1ngiliz tn_yy:ırtle- füin ederken geı ral etak asa 
artı ___ , -r.r 1m ,,, 1_. 1. b · t 10 •c cı.u. • d 7 O r ve on topu !Pindu_; unta'ku- 1-1 k ı---·tını:n b-'· nl 
~ h ll:iil ildi . .Mu •ı.u:ık o rı"". turyayı :M.urtaraCaA ır :ı:azıyc - v.um ve zarureti He Jrn~sıla.~ırlar. ri il~"LJ.'e onmw tiu. smd..'ı lmıslardır. Bu harcMt, Ama- wuyan lı.ca.u. sa Uü saat -
~ c u (.;hnigg'ın kar.arı .e'" lc.e te bulunınayordu. Biti r aley - .Bir otta.da. 68 fruan tıda T{wıanistana girerek tasrıh 
b~ he.:t ti mecmua hali.Dde ka· bindeki rlata henüz kı>t'i bir~ Hariçtc.n gelecek emir ve i aret vu lult hududunun ötesındc Goıire- etmediği üslcrl ve topraklan iş-

t
.!1\(' ıl ne Avusturva huklımc- kil .ulınanıı-.:tı. Avusturya Al - üzerin bırleşecck Balkanlılar Tanaresi Di~'iirültlü nin earı.md ılı.stc r u•aıımı - gal cdecegini ve her türlii Yı.ı -
ın"' • ı..: ~dun-J- b 1 . ancak .lıizmetksrlık ve köfelik Londr·ı. 16 (n.a.) - Hı:l\a n~rc- tır. k ti · itt.:ıl 

11 _ ·crJ ı.ı.ır !'al' uu u u- maııdı; bircok Avusturyalı _ ııan mu avc:me nıu ı .>aıı or-

bu
abl ılec ek Y. egane bir ·vaz.iy_ett .. e lar Rcieh ile bırleşmek lehinde etmek i~n toplanml§ felıiket ar- timn ı;;libb:ır.:ıt burosu bıldırzyor: it.~yanlar Mü ı,m '\raiiyette dusu tarafından kınlacaJını bil· 

U..., ... _ 1ini kadat?ları :vücude getirirler. Bal Dun ı 7 ctu"""ıın Ul"""llrc:ıı du: lınıl- Atin , 16 (n.a..) - Oebhedeu d' · ti lt•"l ·~ smyor ULmO :ue l derin blr urzu duymakta idiler. .,... "" ınnıs r. 
"o{ c.ı 'd ·b· · ti 1 . . 1 1 ,. - Ih 1<anWnr daima bu tehlikeye ma- ı Il1U.Ş bunıı mukabil anc k.· bir tngılız alınan son h berlere göre, Göri- 8 . 1 :ı. bi b k 

el 1 o. ugu gı ı, ıs şnre e- ,.ngılız ıa kınııı bcsleoıgı su ruzdurlnr. F:ıkat Yunan mı'lletı· k • maenn ev.u r ucu e -
b' flled3n -ittihaz olwun tu. afda nhlıiki ciheti hiç "Slibhe t.-ıyyarcsi \e bir pilot kaybedihnişür. cc nunta ·asın cıor-0 ~nın ce - dir dN'll.m edegelen '\'~Yun !lis-
oı~ce:n mes ·leden -~ıabcı ~lar j götii.rmiyen bir haro~i .. ta~~ib e- ve rAma~ud vatanperverleri .Ar- Dun bıtcn ycdı gunluk dc\'-rede ubu ş.arkismdeki ütün tepeler. tana karşı tnarru1Ja n ticelenen 
Ce• Ugu 2.aman -.v:erdıgı yegırne 1 demıyecek kada1· buyuktıı. Il>a- navudluk Jı;inöe mii.stcvli düş - du m:ın tayyare zayiatı nrtnuş bium- 'Yunanlilar 'tarafından .zapte il - İtalyan hazırlıkları Giornal" 
k ka~ bi yle b!r ~~klifın ı:nu~ak-ı va senenin 11iha_yetlerine do~ mana kar.şı ~·anyana ha.rb ede - ki .:ıoe •llkkaıe degcr bir surette nz nıiştiı·. Bu suretle ltalyanlıır, rl' İtali 'mn bugün uyduıdugu 
tıa. "" !ıusch!'lıgg ın kendi ~de SUdet Almanları buhranındakı- rek İtalyanları .:A.dri,y.atik deni - olmuştur. Halbuki Alınan ve ttal_y 11_ yavıu; Y vaş tutunulmaz bir va- huzırhk ıt.lıkla nasıl telii .eJ.ıle- 1 
,2_ llıy ak bır bomba oltluguıı _ nin .avni idi. zine d'"ktükleri ,gün Bnlkanlıl:ı- ziyete girdiklerinı göıı.nektedir- bilir? 
~n ib utti - .. .. .. ruı üzerindeki tehdid kabusunu lnr ~ilndtizlen nncak gemi kafılelerı- ler. 

'l' · 1 O O'lllt Neurııth"J 0 ·ortlum o.na ua chediyy~n gömm~ olmak ne taarru2.larla iktifa etmişler ve di- Pindw; nuntaka.c;mda Smoli ~ Bilfılcis ~unnnistnn 2 ilktes-
ai B~~l~ J=t.aiscite-lıa: iki ı::1;,,.,.eUi tebliğd~ bulundum. 

1 ~Fni kazanaeaklnrdır. Çünkil cer a'cınlar ise çok yukscktcn u n nia'dnn ıler1iyen Yunnnlılar, ev- rin sabahı saat ô 30 la c.;rfer -
g ldı Fı" at _ g~dı o- Fakat bunlnr 'f?ifnhi proı._stlliar- bu zaf ri aıii!eakib diğer Balkan '!Iesseı ~ch'lıitl'lcrc rnh r eylem - v Ice düşmanın eline g .mis o- 1~1iğc bn.c:lanuhş v hu cf •• bcr-
la11 ı.:. ' g tme -· . dı. Nnearı itibare almmaz'larsa • tir lan utu-ıı Yunc"'n ko .. '-'I r:ın· 1· !!erı· ı ık ancnk iki afta sonra nılıa-nıQ.eı ;aradı hiie nrz devletleri de katı necat yolu - • · " J -~ b · 
Ve le . ,,re . gı . yı . km'Vct istimal cfülecegme dair mın umum"ii>ir Balkan bloku vü- lczkur yedi ,gün içındc lngiliz av- almı lardu·. Btmla:rd:ın sonuncu- yet ulmuı.tur. Bu ıki hafta i-
~rte ı_nm c~.mek nnk~~ıw ~erdi. ka"+ l bir ni;:et yoktu. O dakika- ~u. bud ı1 uz rmdeki Konioe, ri- çinde Y.unaııislan ccbhede Ü{;C 
h sı gunu 'Bitler nıuşaYırle.n· da .harekete gr-mniı;: bulunan .Al- eude getirmekte olduğunu elbet- <-uarı mı du5J11nn tnyy.ue dı.i urmuş. l 'k rsı birle sava.c:m tır. Bakild 
•ıı Ve ,.,..,.,,,....,11 · · "'"ö,rd ""'"" ~ te anlı'-·acuklardır. krdir. Bizım ise ancak 8 avcımız \e 1tnt etrn kte olan talynnlar ta- h_ h 
~en b'"""·_. ... crını '!r...g.. _ r. \.:1 ... - man ilmvvet!erini dur<luracnk u· . Cahid ıt"&'l.r ~ t-nfından.-ynkı mın v ~ıkumı8 vaziyet J..Utly:nn g..zf't .. cinın u-
ctu~unili~fı ntşamka dekgnı~ A ti Mi. 1936 lbı P...hineland'ın .i..1- ~ ~ ilç pl\otumuz kaybolmuştur. ve h ra.be ııuhnde terketUlmlş - gfüı uydunnllkUı oldu-:unun ta-
..,11a ' 1 ç e esm h;; - "'u~·nden sonrn ıhasmnne hare----------""-=------------------- ti mamUc aksine idi. 
~ stuı·) J'"'l :odu "gal etmclr ~at ile tasnvv~ır ccrlemivecek ••••• L A L E En biiyiık Ncs'c r. 'l'evıl Gııy"'ti İta-1~ n Esiri ri Atinada 
d~riıııı~· ver-dt. _Bıı kararın~, ~en hasmane sö:i.lcr politikası ·artık # Had.asını yaşıyor. Atına. lü {n.a.) - tinn a- Atina, 16 (n.a.) - G:ız teler 

SAY.FA : :S 

İspanyol Hariciye 
Nctztrı y niden 
Berline geliyor 

Berlin, 16 (a.a.) - Şahsi me 
ziyetleri Almanyada en büy~ 
tnkdirlere mazhar olan İspanya 
Hariciye Nazırı setT&no Sunntr 
bir l·cre daha giınlük hiidisele .. 
rin en başına geçmiş ve bütün 
gazetelerin derin aUUcatnnm u
yandırmıştır .. 

'Filhakika Sunnerin Paris9 
hareket ettiği öğrenildiğinden ... 
beri Berliııdeki ecnebi matbuat 
mümessilleri İspanyol devlet a· 
damının bu seyahati hakkında 
tafsilat alabilmek için her yere 
ba vurmuslardır. "Bu alaka iıte, 
sabahleyin gazerelerin b tara
fında intişar eden üçer satırht 
kısa !bir teb1iğ ile ltspanya hari
ciye nazırının B. \•on Ribbcn -
trop 1.arc.fıntlan val"i obn davet 
-üzeriı.,e ynkında Berliııe eoo
ği ilan olununca biic:biitüıı aıt .. 
mıştır. 

I<~akat her vakit -olduğ"U gibi 
bu sefer de ecnebi gJ.Zete .nıuha-
birlerine bu ziyaretin m . ......,..~
:ve tarihi :im n a taf ·ıat ve .. 
rilınesi !kab,1 olmaını.5ttr." ...... 
Veni 8anknoliar 

çıkar•lacak 
Ankara, 1G (a.rı.) - Tml.ıye Ci.im• 

huriyctı Merkez Bilnk sınd n: 

u h rumuz.un 
v 1 r - pey-

d pc-y - tcda\ ule ık rıln ı baŞ!a

na aktır. 
Bu banknOtlın, eb' c.1 t zymat ve 

renk tıb ril h ı c tedavulaı- bulu
nan y ni h.ırflı bani.not! ı,nıız.ırı pÜ 

.olac:<ıkt r. 

Manastır yeniden 
hücuma uğradı 

(Bas tarafı 1 ine gıyf<ıd ) 

tlıe ~knnce, sru:ı ce '1mn dokül - köhncleşmif; :.ve tesirsiz sayılır- Cıınku jansı bildiriyor: Atinay:ı getirilen 100 kadru· J-
tıın sıncteıı ve Alınnn hnyatln:rl _ - dı. Sa.dece aricada acı bir infial MEL ViN DUGLAS Giornnle d'İtnlia gazetesi, Yu- t.a1ynn esirinin :resimlerini ha:, - =======:::====-===== 
tll!U trı~hv~lmasnıdan ba ka bir bırakmaktan !başka bir ye y.a- JOAll Bl:ONOEL nnn cebh~:ndeki t:ilyan .nıağ - mnktn ~.-e tnlyau csi.,.lerine iyi 
llun c~ ~e-."lid atml~ cek._olıın ~bu: ramazdı . . Alnuınya bos jestlerle Her hıı_y ta bır det ı.r.t ı . Her yu -y. bir ıztırnb ~ılıyan... hibiyetiru mazur gostermek :için muamele edildiğini, halbuki ltaı 
Ctink" 1ı Cildugu ubhesızd!. ;tesir altında bırakılamıyacak I!eı· goolıle bir Aşk çclcnfil takan: (FRANSIZCA) ga.rib bir masal uydurmaktadır. yanların Sİ\il halka 1ve y ralı 
~in b~ Alman .proııngandqsı ı- , 3-a iar ikuvvetlenmişti. Bwılar i Bu gnzeteye göre, 1talya, askeri Yuuu.n nokereri,ne .barbıır.c.a mu 
~kti oy~ 01~~~1 .~tac ı;~ - s dece Ribbillltrop oibi kimseleri KAD ın PA RMA,._ 1 fı·ımı·nı· hıızırlıklnrına Yunanffitana harb nmele eylediklerini tebaril7 et -
"erın - , r ,~._ ... scı . mcJ an Jngilterenin muhnrebc) e hic ~ ilan ettiö-ı 2" ilktcsr.iııtle basla - tinncktedir. 
hık cın .. K ~uzam u ıle mu- müracaat ctmiycceği ::,yolundaki mıştır. Yunanistan ise vakit ve Bu mün "eb lle gaze er, 
l:ı gosterıyordıt Maamafih "'"k" k 1.1 · d tn:'-· · Ne- --'en o"' rü1mUh bı'r 'antazi ... Heyec~d ın varaffim•c: bir c~hr ~ b .: 1 • · . ' iLl ır '\'e anaa: erın e t»\"Jye - '-" T .., .... "' "" <KC zaınunılc hazıt'lanmL'J bulunu - soyulan bir ölü Yunan s ·b~)llll 
lliha. ugu!!-

1 
utla Avu~lury.arun ctmeğe yaramıştı . .Nefis kuvveti K:.ıhkalıa :ile .. uslenm:,Ş bir sıımıt hiı.rık sı yaptılar. Gıilmek ve mesut yoı'<.lu. ·ve kaCl!.II ltalvanlnr 'tar fın l .... ı 

Esind ~et fı!le cı~a!1. ı:ıekıl daıre - silahh kuvvete karl'jı bir esir olmak içi."l (L A L E) ye koşunuz. Halbuki bütün dünya pekiılU tüfek dipçiğil - dövfüerek hıra -
ı ın e ~asb .ve ıstılusı .ve bwıun ~yapamazdı. iitler şimdi sual, :DiKKAT: D~ınyrı Harbinin en son \e heyecanlı vakaları biliyor ki, İtnlyn askeri hazıı ik kılan yaralı Yunan a kerleriııi ı 
de rnuııasıb olan tarih evvel - muahazc, şiddetli ııırotesto, şi - Bu~un saat ıı de tenzilatlı m:ıt.ine. lar.ına ATnavudlUr,°'n asker çı - hatıılalıyorlar. 
lıtı~ I:aı'i surette kararl~şt.ırıl - iahi ;ultimntom gibi seylore ele- ıiıııı••••••••••••••~••••••••••rr ----------------------------------------
() ~· oı gun~. zannetmıyoru~. ğerleı·inden fazla bir kıymet ver- ,.ıııı ... ••••••••••••••••••••••••Qı 
~ok akıt de ~le bır kanaatım memeğl! hazırlanmıştı. BÜTÜN ŞEtliR ·HALK1 6UGÜN İSTANBUl.DA 'EŞSİZ BİR MUVAFFAKl~Ei KAZANAN Si. FiLM 
ttle tu. Hitler kentli doğduğu G'oer.ing "mart goc:csi Hans . 
ııuıllıl~ket olan Avusturyayı T A K s 1 M SON Go· NO" 8 I~ s· d ~ .• ~laJler\erane telakki ettiği va- der Flic~r,, de bin k ıar davet- ug'"u"n ınen1astn a "''°" la liye muaz7.am bir da\•et te..--tib 
lnnt.• r Almanyaya ılhak et - e+--;a+;. A"''•nen•..J-- 1-c:ııdı" ı'tu'ıı s· ... _ A 
ti h ereı 1 y C.oul, son ga) e-1 devlet ope.re.sı ıt:arafuıdan bir l e ""' t l 1. -ı el ı..uuııw .n ......... \.ü4Jı on ıncma ın.w go erilmektc olnıı L E y L •ı 

tth usUnunda zıhnindc gayet "'a -0yun ı·erılecektl. Bu bana icld BADBAROS O ~ d VENEDJ•K 
~~!~a.:1::- fi8:1~~~:~~: mareşali gönnck için yegane n 8Vffll e D j K K A T : Y ~RlN IVIatinelerdeu itibaren: 
l'ıta 1taı rı bahsinde Hitler dai - \ e ·1 b i teuun etliği i~ iste -
<'ıj '"almyiin inkil}Ufuıa tebaiyet miye istemıye ha.zır bulunmağa FİLMİNİ GöRMELID1R IE!!:! re v rc:=' N K fi ıc : ~ o N 
ber ve bu tedbirleıj son d:ıki ., 'kurar verdim. Da'l.et saat ondaı TÜRKÇE SOZt.0 ıvo ŞAfiK MUSİKİLİ ~ ~ ~ ~ 

"'°Ya ka · F ~şlad.ı. Ben vardıuöını =:amaıı I 
~at dar ittihaz etmezdi. a- feld mnreşn.l henüz gelmemis ol- 1 Muıızzam ıaı-.lu .film. Mehter musikisi, Cenk iuıkiıleri - Culbanltl:ır.. B 11 d uEDDV LAMA~R RQ ERT T n 

d. tu11 ada bir inlulfı.b takdirin- ~ 
~ l931 denberi şübhesiz ki A- mnkla bernbeı· hn\n - ektrıkli i-ı İlaveten: !kik ıın1ık komcdı. Bugtin s:ıat 11 de tenzilatlı matınc. a~ro er e: " - B. AYLuR 
ro~ Ve sılfı.lıiı nnzi müzahareti i: di. Hitlerfo b ber büy.ült hir ~=-::=~~~~~g~~~~=~======~~=~~~=======~~~=~=~~~~~==~=:~~~-~~~!!~=~~~~~~~~~!';~~~ "'" ~· ita.bine içtimaı.nda bulunduğu ~---
<lı 13 ap.ılmış planlar tabıi ırar- biliniyordu. Schuschnigg"in ve 
~ı.... Unlar muhakkak 'ki cnr - İ · 
,~ıık tadil olunmu§l:ırdı. A - Seyes - nquurt'm ı adyod:ıkı 
tah t?rya ht:-:ludunda ordunun bey.anatları her tnrafta merak 
liıiı~ld.ı büyük bir sürat ve giz- ve endişe ile miinulmşa. edili .
ıtın_ "'lc 12 mart günü s::ı.fak1a yordu. !Razı!' bulunan Almanl:ır
lta, rn edilmişti. Hiçbir mu - dan her birinin ne Gk.cağı .hak
~er ernet gösterilmiyeceği bir kında hayı etler icinde oldu~'U 
'•· e klleydana ç:ıktıktan sonra. aşikardı. Mr. l{irkpatrıek elin -
lliU l'ar la., Avusturyamn her ta - de \·on Neurath'.a <icrlıı:ı.l be -

ı; . 1tı.a ınümkün olduğu kadar yanatt..-ı. bulunmak talima1ını 
le;:aue asket'in yayılması haline muhtevi mr telgl'af ı b na getir
l'aj ~ crtii, Jıarb hizmetleri ~- mek üzere Jrnpıd<m içeri girdiği 
Qj ~n_e pek az ehemmiyet vet'il- zıımaıı, bu telgrafı o.mr en iize
bi~ ~ı hususlarda, bu berıbad rime iki bin gozün d kilmiş ol
~Zı ıcraattı, haddi zabnda iyi .ıduğu büyük }ıolde en küçük "bir 
için r~ değildi. Fakat ordu pıtn-t.ı bile işitilcbilirdi. Pe!t :az 
~Ôl'd~aydalı bir ders hizmetini soma, Goering göründü. Birkaç 
~ .U· ııÇckoslova.kyaya karşı davefli ile el SJl · tı1.-tan sonra, 
~ l'i bir hareket ihtimalinde ortadaki masada oturdu. 'Mu -
ttttnl'aııyacaktı. Bundan başka, siki başladı. Arlrasmdan bir ba
len Yay~ Avustury.ada vuluıa gc- let takib etti. Ömrümde hazır 
4ııt Fl~:ın Çek!>.slovakyada. da bulunduğum en azablı tomaşa 
<Urd:°rur edecegıni -kabule ınan- budur. Her dip1omnt ı.·-e .A.lman
~lakve bu suretle sonra 21 ma- lardan çoğu 1919 da eski. vus-

i hadiseyi tevlid etti. tury.aclan ve Habsburg iınpara-
~~~keri kuvvetlerin .Avustur _ torluğundan irn.imLq ı::eylcrin 
ı.._·.Ya ı · 1 ld ~ Jıepsinin trunameıı ma:hvolınak 'Gl.ber· t~rşı yüri.ı.me {te 0 ugu ıüzere 1bu1undukbrı bir dnkika-
Cqın ını ben martın on birinci da musikinin ve danınn trajedi
den ~güııü sabahleyin erken - sini takdir •e idr:ık ccliyorlıudı. 
l>efa ~· Derhal majestenin 
l'e reti ataşamiliterine Harbi- Ben de Coering'in elini bari-
lahkll~zaı-etine girerek vaknyı dane ve kısaca sıknuştun. Sinir-
lal' ılı etmesini oo;ıledlıu. Mir.a- diisüııccH olduğu asikardı. 

linefarlane verilecek bir (Arkası YSl') ( 

- IDoğmdur .. 
- Müsaade ederseniz şimdi 

siz" bir sual sorayım. Güçüklü
ğlı..'lüzde Bülend beyle aranızda 
masumane bir aşk macerası 
geçti değil mi? 

!.Iüzcyyen yüzünün gayri ih
tiyari !f andığını hissatti: 

-- Ne demek istiyorsunuz? 
diye mır.ıld:ındı. 

- Hayır.. bana cevab verin. 
Bülend bey bunu ikrar etmiş 
olduğu icin bir defa da bunu si
ce sormam icab ~iyor. 

- Böyle bir iddiayı 'lamamile 
reddediy rum. Billenclle aramız
da. hiçbir gönül macerası gecme-1 
mişlir. · 

- Maalesef bu iddi •nızı ka -1 
bul e emem. Bülcnd bey bizzat 
itiraf ctmiı:ı olduktan sonra.. 1 

- '.Mev<..'1.ld olmıy.an ibir şeyi 
Eillend bey nasıl itiraf edebilir? 

- Yalnız o değıl. dinlenen ibir 
ço'k Ra.hidlcr d nyni ıfadcde bu 
luıımuslardu·. j 

- Hicbirini kabul ' .. niyorunı. l 

- Birkaç sene mtiddetle her 1 

-:nedense inkıta etmiş olan mü -
na ebatınız, evlenmenize takad
düm ettiği güvJerde yo:ıidc.n te
essfu etmiş ve bu sıkı dostluk 
son 'Vıyana seyahatinize kadar 
mütemadiyen sıklaşmış ve hara 
retini muhafaza etmiştir. Buna 
dair elimizde reddetmenize im
kan olmıyan vcsikalur mewud
dur. 

- Peki amma bundan ne cı
.kar? Bülendle cok eskidenbe.rı 
tanışırız ve konuşuruz. Fnknt 
bu temasımız hicbir zaman bir 
arkadruılık çeı çevesinin dı ına 
cıkm:ım tır. Hem kuzum bu 
ğ-İbi husui ahvale müdahale et
menizin sebebini anlıyamıyo -
rum. 

- Bunun sebebhıi size acık
ca söylemekte bir mahzur gör
meyoı um. Bu cinayet işinde si
zin de medhaldar olduğunuz ·el
din cdilmeh-tedir. 

'Miizeyyen bu sözler lcaıBu:ın
dn b;.ı:ı,·ük bir .şaşkınlığa dfu3tü: 

-61- Sorgu ıZıdmi: 
~ k d•n 'k ıfü 'ni kaybetti. / 

- Bcnım mi? - rier z mn.n dn böyle ya -
- E c ! illeri ı b -:,· yaptığı ı>ar ar diye mırıldandı. Bir ta -

itirafüı bu işde .3izinle beraber kım lıcygıulık numnraları ! Ça -
harek t ettiğmi oyledi. \"e Bü- buk doktor cnğınn ! 
lencl b..,yin bu ıtirnfını t ... y ! i f' - Fakat doktor bir tnhta sıra il-
den bu·<· ~ ck'lıl' ·r-"" malik bulu zerine ) atırdnn Müzeyyeni mua-
nuyoruz. yene etti0 i zama.n onunla ayni 

_ NelP» söylüyorsunuz? fikirde bulunmadı: 
- Ma le •( hdt"kati! Eu i- - B:iylık bir inir buhranı 

şin ink r edılecc·k : !'' '· _ no~ir:) or. Sürntle l::endisiıı h. -
mıslır. Sizin içu bu \ .ızıyct kru·- t hnneye naklctıncmız razım .. 
sısmda iLtıhuz edi ccek en ma- deli. 
kül hallı h rek t tir.af etmek - Soı:gu Iıakimin'n bu vn~iy t 
th . Nı ek' cünun ı .:: mz ı-.:u. ı:;ır.da canı k dı. T m zu-
Btllen M J er >ı itirnf yıf nol'ta m yfi.h1lamı"tı. Et1cr 
fimlı bulu ~makt ıdır . Aa:ı1e, lİ erme !"U ır.enhu baygııı1ık gel 
an<' tk bu t - lird ' · z~ k:ırsı .rn "'mi / olsr.~ d1. ül:. ı rz iti hc:
mert· ... m t h .sse ilir cinıı- se·;ı itiraf cıl c l: ·. E ~ "n bu 
y tmızdc ebb:ıbı mu1urffefe arı- b yl'."P ııuk ruı bir n '1 1urnf -sa-, 
y~oilır. yı1ınaz mıydı? 

Duydl e-u s··zıer l : Du esnada k -ii ·nC' lıaber 
Mii7eyyeıı gözlc::-inin l< - • \.!erıle•ı ~cClnd ı. ' · • k g<'l - ı 
-rını, ~ynimn fena hnl ı-. ,,:mrr- mi. ti. İmdadı .ı.ıhhıyc telefon et
ladığını hissetti. .Hic; hir '"'C~' :;o- tıler. On d:ıldka sonra bir scd
reuuyor :ı.'1..' i;sıt~miyol'du. Gf'l:c Vt'V<' k nan genç l· dın orgu 

lıükiminin odasındtm ç ı. ıldı. 
Sedad hır .a . keli e ile vm:i-

ye.ti sorou. h ırni. 
- Serdettig.un r1 llcr .kar -

şısındn çok sa. ırdı. Biitiin · nl · r 
yollar.ııu k ı um. l'' · .;de 
kendisini kayb tti. M !ı 
hastahaneden cıktığı bün en -
disini tckı ar davet cd eğım. 
Bakalım o zaman ne yap cnk? 

Sedad lıiçbır cevab vermedi. 
O, ikı arkada.~ da bir gunde 
.mnnen ka~ betmi olma! mu de
xin ulcmı icindc idi. Ah hu işi 
nasıl yı:ı.pnnı lnrdı . 

Biitün bu hadbclerın eya-
ıundan yarım t l4ı.dar nra 
K r..ınl · KRCll'i sorgu h&k: -
mini ziyaret etti. Sorgu lı'.ı.kınıi: 

- - Truuninlermizcle -t..m bir i
srı bet varmış, tebrık ederim. 
Bülcnd her l'jE.'yi itıru.f etti. Kcn
disıni -tevkif -ettirelim. füzcyyen 
hamma gelince suallerim karşı
s:.nda kendisini kaybederek Biö -
detli bir sınir buhranı g-eçırdi.. 

(~Vali 
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da Jıg m;ı~larıca dev~-., edıJ~cktJr. 

Mymi Beyi umum mü~cll(!t;inde 
~e çalı~ıyordu. Muttasıl EÖJ

le-niyordu. 

Ciinkii, iı~lc bir de Almanya impr.ra
torunuıı huzuru çs!m11ştı. 

:'\vazi Bey, en esleın ı:are olrr.ak 
Ü%erc ba;ı ııı.::bcyiru:i Alı Beye m~ıra
cantıa me dı:-yi ~nağı clüşünctü. Ka
val90€luna hnbcr vermeden mııb~ -
yinciyI gldıp görüşecekti. Hiç şi.iııhe 

yoktu ki. nı:ıbcyinci me elenin neza
ketini knnıy:.ırak cürc~in üyn:ış ola
rak icı a ın ı emrey liyccekti. 

Haftanın en rırilhitn karşıhı~m;ıl;ıı·ı, l\IZILAY ~OSTAHDEMİNI iÇİN 4. u·· ncu.. Tertı·b 2. ı"ncı· Çekı·ı,· ~ ·. 
Kııdık(iy ııt.adıı •fa ~·<:ı)ıl;ıc~k Gal:ıta- ! S' 
s•·:;y - \•efa Ve l'cnedY.;l\\'C - fü,YOl!- 2760 adet kasket yaptırılacakhr 
luppor maçl:mdır. Bu rent>ki lig maç 7 8 1 R 1 N C 1 K ~ N lJ N 
lıırın:ı takımmı ner hatta bir:ız daha Yenipostahone karşısında Mimarnedot caJd•.sin,J~ "I.:inlı.y,, A . - Abc N!Jıız.i Bey neden cevab 

veırnle'cin be:• - ........... . 
- Y.ine rui berabere güreıı için sel

Jln be?. - ........... . 
- Jkpten Vt\'be olsun be! 
- ....... . 
Niyai Bey, içinden Uhavlc ceki

or .. bu babcfa tek ur etmek istemi
ordu. 
Bir rırahk, Alico, alayını yüksel -

ncc Niyazi Beyin sabrı kalmadı. 
Dunerck: 

- U:;ta, bırftk ş:r.-ıdi bu meseleleri. 
•• :ı !lCY konu;alım!. 

Deyince Aliço: 
- Ahe, bundan başk:ı. Jneiiele olur 

nu be? .. , 
ne.1 .. 
Ni~zi Bey. mescle~l kapnbnajıa 

ı;.;ılıfiı\.:ça o. daha ıleri Rilti ve fUn-
1 ın ı;ü)luyoıdu: 

- A9c, ht1ber aldım, Almanya lın-
1>--ırııtoru lıuzurund.1 güre~ ekmişiz 

l:~! .• 

Niy:ıı.i Be:r? Giir~in Alınan)a im
n;.ıratoru huzurı.mda olacagını bılmi

Tordu. 
Ali~o. m:ıbc)inci beyden haber • 1-

-nıştı, Mabeyinci Ali Bey Aliı;o;, a 
pyle riemiştı: 

- .'ı.ır.. n oghım, dikkat ediniz .. E
codirntz sizi Almanya imparatonı
ıun huzurund:;ı giire~tirt.:!ek .. 
Nly:ı%i Bey, p ıınmlı. Alic;odnn 

~rl!l\litU. 

- Urla, Alronnya imparatorunun 
.wm undn gürc:;eccginiz dogru mu? 

- E\·et be? 
- Kimden haoor aldın?. 
- Ahc mabeyinci söyledi be!. 
- .A.Ji Bey mi". 
- l!!\ct • 
De-yine••, Niyu7İ Beyi duşuncc nldı 

ıı-:ız ınt lih:ı .. :ıd .. n vı :.ı Allçoyn hl-
aben: j 

- U•t , goruyor un ki mcs"lc n:ı
ktir. Bu, güreşin ciddi olması çok 
·na nı. nza ·n nrzcdcccktır. Hiç bir[ 
ye yar.ıır.ıycıc. khr. lmparulora kar-

' m:ıhı;ııh olmak \ ar·dır. 
1 Dedi. • 

Alko, hk oralarda degildl. Gulerek: 
- İyıy.:ı i><!'. Tam bir güreş ola -

ak be! .• 

- Ol:ıımız u la.~ 
- Nc<l~n be? .. 
- K:ı\asoglunun gtiı·cş tutacak hn-
yok. ilk elde mağlub olm. sı hiç bır 

·y Hndc etmez. Fakat iki ihtiyar 
hllvmı ıncharctkrinizi gô terir en z 

iç olmazs:ı yarım s. at kadar huzur
a oyn:ı mış olursunuz. 
Dedi. 

Aliço, nuh diyor, l><'ygaınber demi
orou. Cıddi biı· Jiwnla Niyazi Beye 
nuk:ıbele etti. 

- Olamaz .. ben oynaş güreş yrıp:ı
uırn .• AJmnny:ı imp:ıra•orunun d 1 

öçek oglanı degilinı. Ben onu eg -
•ndirnlek iı,;in guıcş yapacak dl i-
m. 
~ı. 

Niy:ızı Bey, gvn•) OHlu ki Aliçoy•J 
· ol:ı getirmek hrkar>ı )oktu. Fihrk
inde mu ırdı. Fııknt z ,. Ilı il tiy. r 
:avasoglunu da kuı t:ırm..ık lılzıır.dı. 

''atılık Büyük Baskül j 
Düsscldrorta ED. SCHM1DT Co. 

cıbrikıısı mamulat ndan 22833 No. ıu 
3 tonluk gayri mu lamel bir bac:kıil 1 
ntılıktır. 

Meyv:ı hfılindc 69 N'o. ya müracaat.! -, 
ITJLUAT ve İHHACATÇI 
Mi.ieMeultrin Nuarı Dikkatine 

l3agdad, B:ı"ra yolu ile dünya
nın hf!r tarafımı musaid ıieraillc 
her tUrlU eşya nakliyatını dcruhde 
eder. 

t.ık\iyc cden·k çıkan Vefa şimdiye hanında Kızılag satı~ deposu direktörlüğünde bvla11•.,. Büyük ikramiye ·(40.000) liradır. 
katlar :·~'4 ııırıçl:ırının ~m ssız gıt- nümunesi lıer yün RÖrii.lebilir. 
mesi Y e~:ı - Bcyozlıl:ırı bu sene milli :311 
küme takunlnrı anısına gıtmckten Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

uzakl:ı§tırını§tır. 

Niyazi Iley, mabeyin yol11nu tut
tu . .Artık Aliçoyu lmhveha:ı~le ken•li 
h..-line bın kn ıştı. 

GnlaUıııara) ııı C\ \elsi h:ırta Top -
kııpıya zorlukla gclcbc tl"miı t'tmcsi 
buRL1•1ku Vefa ile ;Fıp:ıc:ıgı m:ıç;-ı hu-
susi) et vcı mekt,,diı. Tepcbaıındn Dram Kısmınd;ı 

Feneri;, lıçc ik Bcvoııhı sporun 17/11/1940 P:ız.~· giindüz Yıldı;: sr.rayınn (!P]en Niyoui B<•y, 
mabc~;ııci Ali Beyin d, ircsine gir<li. 
Hademderden Jıir!!ine Kcıvasoglu 

Koca lbrahım t.ırafınd:m bir maru-
2at için gclcU:ini bi.ldırdi. 

kor~ l:ı~rnası Ut"T iki tııkımın d:ı tek- S:ı:ıt 15.30 da 
nlk knbiliyellcrinin hcmC'ı hen t>n AYAK TAKiMi ARASINOA 
mu :1\ i olması :tıb:ırilc ze' kl. olnc:ıı.- 17/ll/1940 Paını· ı:unu ak§Dını 

Ali H~._y, Niyazi Beyi huzuru11n aldı, 
ntil~t etU. Dılegiıti sordu: 

tır. Sölat 20.30 da 
Bu sene lig ın:ıçlarınd:ı muhım bir AYAK TAKiMi ARASINDA 

"· rlık gösteren Beyogluspor Peş.it -
lltlkliıl Caddesinde Komedi KıamınC:a 

- Oglu:n bir arzunuz mu v:ır? 
Niyazi Bey, miinasebctli biı' lis:ın 

ile '< cıı...,-etı anl:ıtiı. 

\af, ı-·encrh:ıhc;e, Galat.-:s:-ır:ıydıın ı;on-
ra milli ktiıneyf! dahil l•larak yeııfınc li/11/1940 l'azar gundü.:: 
tnkımclır. S:ı:ıt JS.30 da 

Ali B<'y, Nıyaıi Beyin ı-vyle(hkleri
ni mal:u) gurmüıitü. Her hnlde 11,; 
pehlivan ıhUyar old.ıgu için oynaş 
yapm .. ıarı llizımöı. 

F;ıknt so.r hnftala.rda cczn rnüdı1e- D A D ı 
tJ bcklcmııc<lt>Jı başka kulııhlt-rde 17/11/1940 P.17.ar &,tunu akşarı'.ı 
~~r y:ıpn.ak fırsatı \'t1 en vcnı Saııt 20.30 d;ı 
~kil talinıatnam"Zind~ ~fadt' ~tlcn D A O 1 

( Arkas;ı var) lıir ka~ kuweui futbolcusünu k:ıy - Her tara.fa ot-Obüs vardır 

Ticaret Vekilimi
beiıni:;; \ MJ,reUcdir. 'J'akıml<ırının en 1 J 
kuwc-tu mi.d •• tjj mnııto dn 1ı.t.anhuı Askerlik işleri 
spor - Bevoğluspf'r mnı;-ında hakeme lı--------------·~~ 

beyanalı 
• 

zın 
<••t tarafı 1 inci ıayflııla) 

na te<liyc hmrnslarıncla azami 
kolaylıklar gösterilecektir. 

İılgiliıd4"rle Oörü~r 
Ankarada Lord Glcen Conner 

le yapılan ticari müzakereler ye

karşı geldiğinden h()Jgt? ceza he.)cti 
tarofından l•Ç av müddetle r~i mü 
sabakalard:ın ml'n••liln1İ!}tİI". Bu iti
lıarln Bcyosluspor t.'lk•mı kuvn•tin
dcn ınuhiın bir kıı.mu.ı kaybc:tmiş 

v:ı7.İyt:Hl"dir. Bu c.-ks'1cr, oyunculan
nın ye-rll"nni ayni ~:uvvetl.c clı·n,:ın

larfa dolılurnbilirst bugün Fr-ncrb:ıh
çc karşısında k un etli bir rahb (•l:ı
cağı muhakkaktır. 

Biij(.nd Turanlı 

ADLiYEDE 
ni bir 'l'ürk - 1ngiliz ticaret mu
ahedesinin imzalannınsını istih
daf etmemektedir. 1nb0 ilizltrle I 
evvelce yapılmış muahedel('r mu ki genç ikitar seneye 
cibincc Türk - 1ngiliz tic&ri mü- mahkOm oldu 

Oaküdar Aıkerllk fubesi Bafkanlı • 
ğından: 

1 - Kısa hlznıct ~er<ıiU ka:L-ınıuı; 
askerligine lrnrar 'c,.ilmiı; \e mc·zun 
olup ta henuz son :> oklamul:ırım :y:ıp
tırınamış lise ve muadıli ıneıunlarclun 

2 - .Aslterli~i k:ırarlıı~nış ve Ye
dek Suhay okuluna scvkolunmuş geç 
gönderilmesinden geri bırakılmış \'e 
yahud mu:ımclcleri geç son.1 erdi • 
ğindcn sevke iım<ıde kalmış nlaııfar
dan. 

nasebatı normal seyrini nıuha -
faza etmektedir. Lord ile yapı- Hlikfımetin manevi şnhsiyc-ı 
J~n lemaslnr stıdeec muayyen tini tahkir etmekten su<;.lu Ni -
bır 1n~iliz ticaret teşekkülü. ile hed ve Faikin nak%€n ve Jıafiy
yapılncak ahş veri~ mlitealhk- yen yapılan ikinci ağır cezadaki 

3 - Askeri chli)'etıı:ım<!Sı:tlerfo t•r-ı 
ta, tam askeri ehliyet alanların sc"
kedilmek üzere nufus Clndanl;ırılc 

bhlikte burada bulunanleınn ayın 15 
inci cuma gününe k;ıd:ır şub<>yo g~l
me\erl. 

4 - Burada olmayıp trıŞl· .. cla bulıı
nan!;:ırın buluııdukfarı yerlt r askcr _ , 
lik ~u~lEri vasıt.ısiylc ııubeyc mıır. _ ı 
caatları lüzumu ilan olunur. 

t.t mahkemeleri dün sona ermiş 
r. her iki suçlunun birer ~ne o-
Alnıau 'il<'arct AıılsJ5nu ... -.ı nar ay hapi~Ierinc karar Yeril -
Almanı rla yapılan ticaret mi~lir. 

muahedesi meriyet mevkiinc OfOlerin maaşmr alan 
girmi!] bulunmaktadır. Gümrük-
lerimize gelen mallar 21 milyon veznedar 
liralık anlaşma. hükiiıncrint~ gü- 1ki öliiniin ölüm tarihlerini 
re gelen mallara da Almanlarla takiben maa~lannı fütiliıs et -
yeni bir ticnret anla~ma~ı yapı- mck!c suçlu Fatih malmüdurlü
Jacağı rivayetlerini biz de duy - ğü tevzi memuru Ali oğlu Hıise
duk. Faknt bu hususta bize re:-ı- yin Aksoyuıı dün biıintı nğır 
men bir teklif yapılmış dc~rihlir. cezada muhak~mesinc baslan - , 

lhra.cat l~lt·ri nuş ve bazı şahidlcr in celbi iı;in 
Şu veya bu memlekete ihı-:;~ ~nıışm~ edılmiştir. 1 

mü..:~uıdcsi vcrilmiyecck diye bir I 
hadise yoktur. Yalnız ~:lering he 
sablann<la bize borçlnnmağn ba"l 
lamış memleketler olursa borı~ 1 
muayyen bir hadde vasıl olduğu 
zaman o memleketlere lisans \'C- l 
riJmesi otomatikman kcsılmek - ı 
tcdir. Bu bir tedivc usullidiir. 
İsveç ve tsve<.ıreye lisaııs vcı H-1 
meı;i kes)lmişse bahsettiğim for 
malitelerden ileri gelmiştir. 

,Jaı)(;nl!LTla Ticarrt 
Jaııonlardan bir heyetin An -

karaya gelip yeni bir ticaret an- ı 
lasmnsı için göriişmelcı e geçli -
ği doğru değildir. Japc,nya ile i 
bir anlaşma yapılııs:ı bu ldering 
esası i.izcrinc olacak!..ır. 

Rmnenlule 'ri<"areünıiL 
Yeni 1..'iirk • Rumen anlasma

sı ela meriyct mcvkiirıc girmiş 
bulunmaklndır. Bu aı1lnsrr.n c -
sası. rı dahilinde mcmlcketiıniıc 
Rtımanyada.ıı muntazaman ııct
rol gelmektedir. Ve gelmekte de 
vam e<]('cel<tiı·. Bugün memleke
timizde petrol ve benzin me\·cu
dıı J!N'Cn senelere na;,,m·an dai
ma iki mislidir. Tel: miişkülü -
mi.iz tcnekcsizlik yüzlindl'n Ana.
doluya tevziatnı tamamilc ya -
pıia.maması idi. Halen bu müş-

tı.A N 
Konya Asliyt:; Hukuk Hikımııgm • 

den: 

5 - Hu Wln da\iet m.ılıiyctındu 
oldugundan geri kalanlar111 kanunen 
mcsuliyetleri muh:ıkkaktır. 

• • • 1 
Fatih Aıkcrllk Şubesinden: 
332 - :l35 dogUmlU Olup fCÇell 1 Plp

lcrden sevk nrtıgı bır:ıkılnn r,ııyri ı .. -
Jiin erlerden (el ktnkı,;ıllk) s<.natıııa 

aşu a ol:ınlann hemen ~ubcm! •. c mu-

fL_A_N __ -ı 
940/1339 
Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 1 

l-llklmllgindcn: ( 
Da\,ıcı 1 t. Tdefc 1 Dııcktc.ıl u 

a\ ukntl;ırınd:ın Emi R. ff Uırafım ı 
tst. Beyoglu Tozkopar. n Dilbc :ıJJ< t 

mnnındu Gam 1ly;ı nleylıinc U40/ l 
1339 No. lu doS) a ılc nçıJ:ın 12) l r. 
90 kuru:, aıacnk dn\ "' ınıı'ı Y• pılı'r. i.t.-ı 
olan ınuhnkemesmde muddeialeyh:n 
ikaınetgşhının nıer,:hul oln.:ı,,m;- om -
en on glin mUcldf'tlc il:incn ki lı , t 

icr:ısın;ı \'e muhakemenin de 27 l l/940 
tarihine müsacUf çnrş. mb:ı gunu , , 1 
14 de tnlıkine mnM emece l.nr:ır \ c
rilmis oltlugund.ın ~c\m \ie ,".l.tr 
mezJo \ırd:ı bizzat vey:ı bih·ck le ınah 
kcmccle hazır bulunulmadıgı Uıl«lırde 
gıyaben ınuh:ıkrnıey.., de,•:ım \;c k<ı

ı·ar venlcccgi n:.neıı tebli!; olunur. 

1LAN 
Sultanatınıed 3 l ncü S..ılh Hukuk 

HAklmtiğlnden: 

Gayrimenkul 
satış . ilanı 

lstanbul Em!}İyet San 1 

diğı Müdürlüğünden 
Şevlu:1in 127/ll84C he.sal;; No. sile 

sandığımızd:ın ;ıJdıgı (15-0) liraya 1 
kar~ı birind derecede ipotek edıp 1 
vCıdcsmdc borcunu vermediginden 
hakkmda yapıL'ln tnkib ü1.e1ine 
3202 numaralı kanununun 46 ıncı 
maddesinin malutu 40 wcı mad
deııirıc l!Orc sa blma.sı icab eden 
-U~küdcırda Hacı llcsr.almt1ın ~-ı 
.hollcsiııde C!lki Kir:~ct yeni Üllm:ın 
dede :..olrnğınıla e;lıl ti yeni l kapı nu
m::mılı a~ CV)JI t:ım:unı bir buçuk 
ay müdetlc açı.k :ırtınnaya konnıu!i -
tur. 

Plan · şudur • • 
1muniy~ İkramiy- Jknnüye 

wledi ilik tan ~tan 
Ura Ura 

1 40.000 40.900 
% 10.000 20.000 
l') G.080 25.000 

10 ~000 ıo.ooo 
90 t.000 90.000 

150 :IOC) ,75.000 
800 1.0@ 30.000 
600 50 30.000 

S.000 10 30.UOO 
60.4*00 3 lAA.000 

TNlelli 47 80 8.760 
Mükataa 

~ 

&l.205 MS.'180 

Bu tekili~tc t:ım bilet '(3) ıtnıdK·. "Yarın'ı bilet bir buçuk linodır. 

:tkramiyclcr hem mikbrcn hem adette fazlala;ıhrıhnlş, ayn~~ (Jl'ttl 

bliyüklilkıelti fJrramiyelcr ~vg:ıltılmıştır. 

Devaınlı biletler haricinde devamsız blleUer de satı6a çıknnlmı.ş
tır. Bunlar d;ı ayni fiyaUaı a satılmaktadır. 

Devamlı biletin Inydası, bir biletteki numaranın bir pland4l üç 
defa tecrübe edilmesine imkan veı·mctıidir. 

Devamlı biletlerin l1cr ayın 2. inci güııii aqanuna kacaı· m~scla 
bu sefer 1 inci kanunun 2 inci günü akşamına kadar ckıği§tirilıreı;i 
liEımdır. But:ırfüten &0nra l.>ilcUcr başkasın~ satılabilir. O takdirde 
eski bılcHniı.ın ~ansını artık biı· defa d;ıh;ı deııiyemeurirüz. 

Sını<; Uıııu ı;;ı.ril k<ıydına gdre y:ıpıl
makt:ıdır, Aı·ttırm:ıy:ı girmek istlycn 
(67) liı :ı 1-cy :ık• cııı vcrccekhr. Milli 
bank:ıl:ıı ım•7Cloın t:irıııin tcr.ıinot mek 
tubu da k:ılJUJ eılunur. Biril:mi§ bü
ilın vergılc";"lu bel~uiyc resimleri ve 1 
vııkıi ıc:ııoıi ve t.ıviz bedeli \'e tel~ 
1!\hyc rlisuıııu borı luya :ıittlr. Arl
tı.rın.-ı şdil.name:.i 1 ll/11/ l!MO tarihin
tkn ı1ılıarcn 11'tltik etmek istiyenlere 
S:.ındık lıul,uk işkı i serv1sinde açık 

uulunchırulac&ıktır. Tat)\! sicil kaydı 
vesair lıizumlu mall'ım. l d:ı {artım -
mcdc ve takıl> dosyasında vnrdır. Art Biletlerinizi ckgişi.irnıekte veya yeni bilet almakta aet'lc ediniz. 

tırınrıya gırnw, ulanlar, bunları tetkik lli6:öi!l!i:iilllll1l3llllB•••ı'l•',1•111ıl11ı 11s.Jıııiiıbemkıl1İfl:iııı·o1r•••••••••••• e<lccek satJlıgn çılmnlan gayd men· I 
kul h:ıkkmda her feyi öğrenmiş nd 
v~ tel!lk ki olunur. Biı·iııci arttırma 

l4/l/l!l4l 1tmhinı• mlisadlf snh Ca
galoğlund. k{ıiıı aııdıt;ımızda saat 
10 dan 12 yı kndııı· yapılacaktır. Mu
vakliat ımıl" y.ıpılabilmesi jçin tekEf 
edik-cı:k IJ('ıiı•lın tcı cihJn al mm:ısı 
ienb eden gayri menkul mükelle!iyc
tile &ınöıı;: .ıloı <•emı tamumcrı geç
miş olması ~ı Uır. Aksj takdirde son 
arttı. :ınm t:ınhhudt b:ıki kıılmnk sar 
ulc 20/1/1!}41 tarıhınc mus:ıdif !:<ıl'
s..-ıınb. gunıı ::ıynı nıuh lde ve nyn! 
ı:;autte r. n ortt.ıı mnsı y:ıpılnc:ılctır. Bu 
arttırmdd. g ... yrimc nJ.uı en çok ı:.rt
tırnııın ustundc bırrkılııc.' !ır. H:ık
l:ırı toım sı ıllcrılr s •. b t olmıy::ııı ;ı

lük:ıdnrlar v irtifaı, h, kkı sahlplcri
nın bu haklaı mı ve hu usllc frıiz ve 
mas:ırı "c dn;ı: idd .. l mı ilan tarihin
den itıt arc.ı 20 ı,•un ıçır.de evrakı rr.us 
l)itclcrıle )Jeı. bcr cl<ıucmize bildir -
mclcci l:ızımdır. Bıı suretle h::ıklnrını 
lıılrl nnemi-; ol:nıfarl.ı haklan t.npu 
sicı11 r.l" sabıt olmıyanlaı satıs be
delinııı ı ,ıy]JŞffiuf>ınd.:ın h.:ıriç kalır

lnr. D: lı.ı f.nzla malumat alın~: isU
ycnleri 39/c53 closy, No. s le ı. n -
dıı~ımı huh.uk ışlc" ı senislne mura
cnut ('tı dcrı luzumu Han olunur. 

••• 
DİKKAT 

Enmi~ct Sı.ını:iıgı, s.ındıktan nlır. n 
cayrin enkulu ipotr: go.,tcrm~k i ti
yeıılf'tC muhamminlcrlm rı koymu 1 
olduğu kıyınetin 3 40 ını tecavilz e!
menıek Üz• c İhalı- bı-dclınin yarısına 
kadar be. ç ~r .. wk surctilc kolaylık 
gü~tcrıneklcciır. (l 0920) 1 

1 

Liralık 

1 2000 

3 1000 
2 750 
4 500 

8 250 
3r: ,, 100 
80 50 

300 20 

Keşideler: 4 Şubat, 2 Ma
vıs, ı Ağustos, 3 tkinciteş

riıı tarihlerinde y::ıpılır 

-

-
-

' 

Lira 

2000.-
8500.-· 
·1000.-
6000.-

ı.. 

Buro ÇAKER YAZAROGLU 
Galat.1 Karaköy Sermet han 

Telefon: 41773 

ı kül de halledilmiştir. Hafta zar· 
fmda yurdun her tarnfıoa pct -
rol gönderilecektir. 

Koı y:uıın Dedem ocrJu 1ı1:ıh.ıli<."'111-
den Meh• cd oglu Ya •u' Trı t: r:ıım
d .. ıı Kony. nın Ccd.t~ ;> c. ın. lınllc ııı- 1 
den Zcl.ıyc k.~ı N;-.c-ıyt • leylı.nc Nı- 1 
~:ın hozm •• dan mutc\ ellıd c "J •• bcdclı 
ve ın.ıı;rn( vl.ırnl. sıırfcdıkn 24G lıra 
ifo 200 lira t.ı .. min •• tın tnlı~ılı tnleb:nc 
daır ıkame oh.nan da\i,ıııın cari mu
hnl\eıncsındc· E~, bal •• uıdnkı ıht.J
li'ı!d.-ın dolayı ınudd,..a. ley ha teklif 1 
edılcn ytmini icra ctı11iıi l e de h. K

ııız ol:ırnk ni. anın muddca:ılcj ha ta-1 
r;:ıfıııdıııı bozulduguna daiı ıcld •• _ııu 
lsbnt için d,.\"<'Clnın ik mc <,tUgi ~n-1 
hitlcrin ifadekri bu c;hcti istaı .. kMi 
gorulıııcditi gıbl mlıddc:ınlcyha) n ı 
tcklı! ohın:ın yeminin ~klindc bu 
<·ıhct hariç k.ı!m:s ve ni.ş~mın hal..:;ıı: 1 
ve scbebsız borulmacu~ına clııir dııvrı 
cı t.:ıl:lıı tııhlıf bı.:luııınu~ ve ımıhl:()-1 
mcce ıkametgi\hı meçlınl bulunan 
müddc:ı::ılcyh:ının tahll!ının ıcr .. fına 
karar Hrllerek muh:ıkeme 17/12/!140 
snlı günü uı:ıt 9.30 t:ıhkınn kn
rar verilmiş oldll!.'Undan usulun :137 
inci maddesı mucıbincc mczl:ur gun
de mahkemeye gelerek terkip kılınan 
yemini k.ıbul edip etm!yc:cegi ve .ık
si takcıırde yeminden kaçın.'Tlış addo
ıunac-.. ı;ı yemin lhbarnrımcsinin tebli
ı:i mnk.ımın:ı. kııiın ulnı .. ı, uu re il!ın 
olunur. 

D:ı\-acı lst. Telef, n Dird.t.Orhlı;u 

avukatlarınd:ın Emln Rnı! tar:>fı:ıd:ın 
tst. Saınntra Etyemez 'fcl:ke s knk 
No. 2 tle Samı 'efe ~1 Hay, tı HL ı.
SÜ7. akyhine 940/l!l3 1 il. ıu oos.}, ıJc 

açılan (38). lil'n 40 kuruş alnc ... k el -
va'"ının ):ıpılm:ıktn olan muhakcmc 
sinde ınuddeıaleyhin ikam<'tgiıhınm 

mcc.;hul olın:ısın:ı bmaen ılanen . r
zuruıı \'e davcti)e tebliğ edildlgı hilldt> 
mahKcmcyc gelmemış oldufunda'l 
müddei nkyhc ber:'.} ı i~tikı:ııı rııah

kemeye cclıfü.'Sine 'c gehnlyecd: o-

lursa lııt.ikt. pt. a çckı mu addıle ibr~ 
oluııu11 muımvclc11iıı kc•ıdi~inc :ıiıli

yctinc }.arar "c:rilec" i ht. u unun n,_ 
tarı suretıle gıyab J.ar::ırının on tün 
muddctl'! ılaııcn teblıginc ve mul•n-, 
kcmcnııı de 27/3 l/1940 t:ırıhine mü
sncli( ~m şaınkı ı!unü sant 14 de tali
kınn mahkemece ka.·ar verilmiş ol
duı,'Urı<lan ınudtletı 1.anuniye!;i içinde 
ıtiraz cd• mccligi "c m:ıhkemedc bu -
lu ıulmadıgı tnkdirde gıyaben huküm 
ve kar~l \'t:• 

nur. 
cı•.,ı ilanen tebliğ olu-

Ku•nb. ralı ve kuınbarasız 

he-aplarmda en az elli li
rası bulunanlar kuraya 

dahil edilirler, 

--· ---
- P. rdcm mösyöler. Bundan ziya

desine kudretim t:wlluk etmez. 
- Kudretim tnnllôk etmez mkır

dı mı be? Par:ı~ı sen vererek degi1-
J11 ki kudretin taallt'.'ık etmesin? Tcn
~ıtıt dostuı". 

- Son bil- söz söyliycc<."~iın ra1.J 
ılncnk mı ımz? 

- Siiylc b:ı! •• lır:ı. 
- On beş lır.ıdan bir s:m1im ck-

ık verecek iseniz kabul etmem. 
- Amma yaptınız ha? Ben de ııa

hidcn bır tcnzılat yapacaksınız znn
'1ett.im. Lfıkin :ız.iziz senin ile p:ıuır
lık mumkun dcL'ilml:ı yu! On bq; U
·a mı? Ne söyluyvrsunuz. Olm .. dı, 
Tcnıilat, tenzılat. 

- A!lcdersirüz :ırtık tenzihit men
tJIAt anlamam. On bes lirnyı elime 
ayarsanız. 

...:.. Yook teliıs etmeyiniz! Egcr pn
~lık ~ymıyac .. k olur ise nkşamd~·ı
IJerl hesabımıza içtıı;iniz on bnrd. k 
birmın p .. rasuu da kcndinh: \ crccck
siııiz. 

- Nasıl olur canım? 
- Ey daha kızar i cm blzlm bir:ı 

paral:mnı do. \'erirsin. 
- Olmaz, 

yoru . tı:;tıı;ıniı blr.ıl .. r n p •• ı a_ım \ e
rir, bır:ız sch:ıvetlı cl,ı\ • .mıp d;ı lıi

:ı:im bıra pnr;ılarmı d:ı 'çrir isen 
yok ınu ;> n: 

- Liıldıı t ebimdc be p:ıı .ıl:ır yok. 1 

- Cebinde be;; paran ) ol. ta uu nıp 
sıkılm:ıd:ın oıı bcc: lır:- .1c Ltiyorı...:n? 

- Siziq yüzıınuzdcn... ı 
- oyle şey yok. 'fcı~z.iliıt. 
- Herif epeyce düş\indüt.icn scn-

ra; 
- Şiındi size bir wz tl,\ha süyliye. 

ceuim. Kabul ctmedi.i:iniL ~kd.rdc ... 
- Uzatma, söyle bnk:ılım. 
- On lır:ıy:ı razı mı •ı,ız? 
Frıdrıh süze karıştı. 
- Do.,tum! Sen oıı lira)l ne knd:ır 

!;abşsan üç ayda kazanamazsın, şim
di ton bir ı.ıkırdı da ben soyli) ece -
ı,'im, dort lira işine geliyor mu? 

Dedi. 
- Ne dediniz? Dört lira mı? Dört 

liroya ben beyhude bir söz bile söy
lemcı . 

- Onun için akşrund .. nbcri çenen 
duım .. dı. 

- Pazarlık da etnıiyccck miyim?
1 

Ben - Ne ise dostum ~·ridrıh pek 
iyi°bh 1iy .. t \enli, B:ınn knlsaydı bir 
li o. ile u •jm:ık tar:ıftarı idim. 

, 
Bir çalgıcının seyahati 

86 
- Doğru .. u mı:;~yoJcr, sizden hu 

kadnr ha islil: ümi<l etmcz.dıın. 
- Hasis ı:c.-nsln! t~nc ı;clır .. e ne 

~Kı! B<ın:ı bok gnunocu buray:ı gel. 
GazinO\!u - Buyurı.ınuz n.ô.syvler, 

ne cınrcdiyol'S' • .mm:? 

Diyerek y:ımmız:ı S<ıkuldu, 1<:n eli
mi cel>imc soxtum: 

- 1çli!!iIOiz birnlnnn p:ır.1zıııı \ ~ 
receğiz, Şu kılık ız hcrı! <ııı uir b:lı"
dak bira yuv:ırlndı. P:ıras.ını kendi 
verecek. 

Dedim. Scfıl Maycr dedi :imi cid
den yapacağımı .. klı kesti. Guziııo -
cuya! 

- Biraz müsa:ıdc edmiz. Mosyo
lcre bir lfı!;ırdı daha söyliyc~cğim. 

Dedi. Gazinocu tcz.;fıhın yanınn 

gitti. 
- Ey ne söylıyc:ce1.sin bnkcılım? 

Dürt rrııdnn be:; p:ırn :fa~ vcrmi -
yeccgimj hatnd~n c ·.rumn. 

Dedim. 
- Peki! Mosyu murnf:ıkat ettim 

Lakin on bir bardak biranın parasını 
dn verecek olursaıu,,. 

- Peki. peki o cl:ı öyle olsun. 
Frldr.h dedi ki: 
- Arknd:ış! Sakın bizi kandırnrng 

çalışmil. Y:ılan yanlı ınal(ım t vcriı 

isen dcrh. l anlarız, sonra kanşmam. 
- Huyıı· mösiıôler, hiç merak et-

meyiniz. O lınlde dort lirayı ~ımdj 
vermeniz icab eder. 

- Yok o da olmaz. E\ivclu orkadn
şımın arodığı kıidını'\ bulunduı;;u C\ ı 

numarası ile haber v riısin. Ond;m 
soıu-a parayı :ılırsın;.. 

- Bu da benim işime gelme mö -
yö, ben o lmdının oturdugu evi, s~ 
kağı, numarasını bilmiyorum. 

- Öyledir de :ı~:ımdnnberi bizi ne 
arayıp duruyor un? Biz de scnacn 
btr malumat ol ... l!lı u 'rl le bura-

yn geJdık. 
- o, • ..,ru ıııôı;yö! :ımm,ı ben yine 

size az: -.ok lık n~al(ımnt \ erecegim, 
yalnız ~r:ıdı~ın.z k•ıd:nın bulundugu 
memleketi lı.11.ıcr venııclc de sizin 
isinizc yo:u·. 

- 1\kmle1'eti lıiz tı.~ b'liyoruz, Vi
yan.ı ~anı bt.ınsı dcgıl mi? 

- Pt!l. y .. nlıı; mösyolcr, katlın Vi
y:ınryı tcrkcdcJi pek c;ok nylnr geçti. 

Fridrıh ıle heıı ~ılıklaşınıştım. Mı

knrllnyı Vi;y:ına<ia bulacaı;ımı umid 
cderkc:n lıiı" kao; "Y c\•,·eı buı·ud. n 
pa!ika bir mcııl)eJ <.le gittıı;ı hal>erl ı 
c;ok canını sıl tı. Herife: 

- Hu kntlar m.1üımatt..1n bir jŞey ! 
hıtsıl olmaz dc<lim. 

- NasıJ olmu ınosyö? Size ismini 
hnbcr vcrec·eı;iııı ıncınlekettc k:ıdıııı 

herkes t:ıuır. Kime sorsanız size sös
tcrcbiliı ler. 

-- Y:l uo:;~rmcilersci 

- Hiç öyle liey olur mu? 
- Ey söyle bakalım. 
- Ev\'eU'ı dört liı ayı. 
-=- Parayı ::ılmak iı;ln ne kadar :ıcc-

le ediyorsun? Adeta l.ıizi dolandırmak 
istccliğiııc in:ın:ıcrıxım geliyor, 

- Aman mösyö. Bir d:ılıa böyle 
rnkırdı söylemeyiniz. Ben size bfr 
iyilik etmek istiyorum. Zengin ols:ı.m 
beş p:ır:ınızı bile almoın. G<.irilyorsu
nuz ki beş param yok. 

Fndıilı ile müLakcı eye girişlik. En 
ııihoyet heriie parayı \'ermeği k:ı -
rarlaştırdık. Bl'Il dedim ki: 

- Arkııcl::ış cfürt lirayı verecegiz. 
Fakat yalan yunlış m~hlmat verip de 
bizi beyhude yere <.lolaştıracak olur 
isen hiz seni yine buluruz. 

- Hiç merak etmeyiniz. 
- PckfıJd. 

Elımi cebime ı;oktum. S~l~k kı•.,e
mi çıkardım, herife dlırt lira rıyır -
dıktnn sonra kesemde yaı ım Jlnıdan 
ziyade l,alnrndıgını gôı lince atlım 

başımdnıt ~itti. Fridı·ıhin kulagın:ı: 

- Aman nrknd:ı ! Biz ifl5s etmi-
ııtz de h:ıb~rimi.ı: yok. 

Dedim. 
- Niçin? 

- Herifa döri lh. :rı 'crdikk-n son 

ra ;>·anın liramız k:ılıyor. 

- Ne :yapalmı? Sonra kazanırız! 
- Ya otele ne vereceğiz? 
- Otele çok borcumuz olmas;ı ge-ı 

rek. 
- Valcahi bilmem. Vakıa bir gc::~ 

yattık, blr defa yemek yed.ık omrr ~· 
- Yer, ver, heriCi de boş dUndur

mek olmaz. 
- Jfakkın \'ar, alelhusus Mik::cll:ı

yı bul:ı.cagız. 

Parayı S<ırhos Mayerin eline ~a) .. 
dıın, herif: 

- T('şeklı:ür ederim muS)·ölcr. Sim
di size doğruyu süyliy«'cegim. Siz bn
na aradıgmız Juıclımıı ismini söyle -
ınemiş idini:L. Halbuki ben size ş:r1di 
her ~eyi haber vercceglm. O kadının 
isn•i Mikacll:ı Kurtsa değil mi? 

Dı.,yiııee r.z kaldı sc\ iııcimdc,ıı sdıl 
herifin boynuna sarılocnkhm: 

- Am<ın mösyö ismıni mı~l lııl

dini:.c.? 
Dedim, l\fayer bir iki kor:: aııışı~ı 

saısa sol:ı sn lladı: 
(A~ var) 

~S;ıhibi: A. Cemaleddin Saraı;oğlu 
Neşriyat Müdürü: Macid Çetin 
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