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idare Veri 

rtııgrat: l'BNI ABU letuhl 

TELEFON: 20S 

0lJ.'VL.OK S/YAPt/ HALK GAZETESi 
Her yerde 5 kunq _ı 

TOrkiye • Sovyet mU
naaebetlerlnde hl9blr 
deOlflklik ol"'atnıtllr 

• 

Galatasaray Vefa 
ile berabere kaldı 
Begoğluspor Fenere, lstan
bulspor Beşiktaşa yenildi 
Di\n Ka~Ö)' ve Şeref stadlarmda 

Ji« maçlarına devam edildi. Şeref 
stadında ilk maç Albnt.ui ile Süley
maoiye nrasuıda idi. llk devre bel' 
iki tarafın mu.avı o,Unile ıeçU. O. 
yunun or\alanna doiru AltIDtuilu • 
ıar ı 101 atarak. birinci de\Teyi l - O 
ıalib bitirdiler· 

ikinci devre nlabeten Albntullula-

rın b&llimireti ~tında geçti, Bu haf
ta,yuıda arka ~· attakları ıollerle 
SöleJIMJliyqi 3 - o ıutl\)b eWler. 

tldnei oyun Bt-7ko&la Topkapı a
raamda idi. ilk haltata7m penaltıdan 
Bahadırın oyagile bir 'ol kazanan 
Beykoı.lular ıkiııcı hatb:ym Topkapı
ıur. <-.ın1 oyunu karsıaınd<ı bucalama-

8onu .. yfa 4 ılitun 1 de) 

Yunanhlar r=B ALKAN " 
bugün LMUAMMASIJ 

Görüceye -
giriyorlar 

Şehir yanıyor 
• 

160 ltalyan tankı 
Yugoslavyaya 

iltica etti 
---0-

Yugoal•vyadakl Fatiıt 
Partial llvedlldl 

-o--

Atatürk Milli Şefe dedi ki : 
"Bu pakt senin en bUyUk bir aaerin
dir. Bazı ahmakların sanda vehim san
dıkları şey, aklldır. kivasettir. baeir91tir,, 

A1af:thıık MDlf ~ftndlie he:-aber Trakya manevralaroada. .. 

-2...; -
ile beraber uyandırabileceği en
dişleri de teskin edecek bir ma
hiyete kavuşması için nasıl uğ
raşıldığı, öğrendiğimiz yeni 
tafsilatın aydmlığıyle, daha iyi 
anlaşıldı. 

Bilhassa lnöniinün her ihli
mali hesaba katan direktifleri, 
onu her fırtınaya karsı koya
cak bir kaya heybet ve rnuka-

( 6onu aayta2 ıütun 2 de) 

'.Atlna muahedesiyle Balkan
lar ecnebi devletler için daima 
bir manevra meydanı, bir poli
tika oyunu sahası olmaktan çı
kıyordu. Bunun içindir ki im
za haberi ecnebi sefirler için um
madıkları bir hadise, fena bir 
sürpriz oldu. Bu pakt, aid ol
duğu coğrafi mıntakanın umumt 
şartlan bekımından o derece 
iyi düşüntllmU§ bir eserdi ki, 
umumi~ eonra ..._._ ~~--~-=======-~~~-
len binlerle veaikadan hiç biri
nin uyandırmadığı derecede 
geniş bir aWta ve imzalayan 
memleketlerde ise belki ondan 

it da büyUk bir f erahhk, emniyet, 
sükun havt\81 husule getirdi. 

ingiliz Hava 
Mareşalının 

nutku Bugünü, ti. o günden hesaba 
Belırad, 17 (a.a.) - İyi malümat katmış umk görüşlü zihni

alan mab,tillel'dftl .öt!entldiiine ıöre yeti ve müeyyedeleri ille, mü
cuına akşamı Manastır üzerinde uçan zakereleri yakından takib et-

180 Al 
...... n .__

11
.. 7•banol tanareıer e bomba atarak ıo miş olanlar bilirler ki, en ıenm "Almanya iki mu az· 

uwu ga ldllnin ölmesine ve ;,aralanmasına minasiyle, o zamanlar başvekil • 
lklen lcl 1ebeb olmupur. Bımunıa beraber bu ve bugünkü Milli Şef BUy\lk zam sanayı memleke• 

n ~rı 1 
... ha=:;: !:v::!m~ım:':Uediı- ~nünün eseri değil, pbeeeri • tile uğraşmanın cinnet 

Berlin, l'l (a.a~ .,... Stefui ajan- dili hakkındaki haberler doeru de - Asıl pakbn imzasından son- ld .. l kh 
suıdaıı: lildlr. ra, paktın ne büyük minialara o ugunu an ıyaca r 

Abnan tetiaasından 150 kili. Alman (8011u .. yfa 3 aüwn Hll) çarpbğı ve allkadarlan tatmin 
,.aya dönmek üzere SelinikMll ay • -=--======-===-=---===-ma-=-=ıı-==-========-=== 
rılmııbr. 

Yunanistandaki 
kara harekib 

1 
fmN· 1 ....... -.. 

Yunan • ltalya harb.inbı. üçüncü 
haftasında bulunuyoruz. Cepbel•
den gelen haberler muhtaurdır. 
Bu haberl.rin dalma hudud üze
indeki köy ve kasaba isimlerini 
ihtiva etmealne bakılırsa harb va
ziyetinde mühim tebeddüller yok
tur. 

Davalarını silahla J ..Uetmek 
tehdidile Yunan~tana taarruz e
den ttalyan ordusu Ama\-udluja 
kadar ıeri sürülmüştür. Şimalde 

Görice Yunan - Ualya haUan ara
sına sıkışmış vaziyetıedir. Bir haf
tadanberi bu mevki hakkında muh 
telif iddialarda bulunuluyor.Pin:iwı 
mıntakasında ltalyanlar sakat bir 
tefebbüsde bulunmuşlar \'e öncü 
lotalaruu ezdirmişlerdir. Epir cep
hesinde yapılan taarruz mebde 
noktasına püskürtülmüştür. Mü
tearrız 1talyan ordusu Arnavud -
lukta müdafaa harbine baılarnış
tır. Kendisinden pek ufak bir dev
leUn üzeı1ne azarneUe yürüyen 
Roma imparatorluğunun halefi itin 
bu safha pek bazin olmuıtur. 

Yunan tazyiki karşısında ttaı

yanların ~esi tehlikeli ola
caktır. Esasa Arnavudluk dar bir 
arazi parÇUldır. Bu hareklt saha-

SABAHTAN SABAHA: 

Tarih ve bugün 

l'anllto -...m~ )apaa Olr hı(;,Ois tayyare pm"ıh 
dm baulaHn tayyareler 

1803 de Napolyon Bolonyide 200 
bin kişilik bir ordu topladı. Niyeti 
bütün Avrupada en buyuk düşmanı 
1nıiltereyi istiliı \'e bert:ıraf etmek
ti. Napolyon bütün Avrupaııın baki
mi idi; onun orduları asla yenilme
rnlı, Prusyalıları, A\ usturyalıları, 
Ruslan, Romahları, 1spanyollr.rı yen
Jnilti. Fakat Napolyonun mukemmel 
bir donanması da vardı. 

terenin ördüiii asın JÇlne eeir düı
til. 

1914 haı bi başlamadan e\"\ el o 
zaman Almanyanın muhteşem llalt.a
nab amiral Tiripiçın ıdaresinde mü
kemmel bu· donanın, vucude getir
mişti. Gerek Kayser, ı:crek am'ral 
denizlere hakı~ olmaktan başka ça
re göremi,orlardı. Parola iU idi: Ya 
dünyaya hiıkim olmal. yahud hiç ol
mak... Bu parol. J;cne 'ardır. 

Londra, 17 (a.a.) - Hava 
mareşali Philipp Joubert radyo 
ile söylediği bir nutukta ezcüm
le demiştir ki: 
Eğer bu son 15 gün zarfında 

harbin umumi ,·aziyeti hakkın
da gün g~tikce daha nikbin 
bir hale geldiğimi söy1ersem 
ümid ederim ki fazla hayale ka
pılıyorum iddiasına maruz l•al
mam. 

Geçen pazartesi, büyük mık• 
tarda ltalyan tayyareler:nin 

(8onu uyfa 3 ılitun 5 de) 

lngiliz ordusu 
beş milyonu 

buluyor 
Hamburg yeniden 

bombalandı 
-o---, 

· lngili4l harb t•milerl 
italyan somalia1nl bom

bardıman etli 
-o-

Londra; 17 ( a.a.) - Chur
chill'in geniR taaruz h&Peketi 
için toplanmakta olan kuvvetle
re mensub ~ milyonuncu as
ker pek yakında Londraya kayd 
edilmiş olacaktır. 

Dün 1905 sınıfına mensub o
lub bu ay içinde ıki grup olarak 
iaimlerinl deftere geçirmiş o
lan 150 bin kişi lngi~ silihlı 
kuvvetlerinde hizmet almak için 
kaydedilmiştir. 

(lenu •Yf8 1 eUtun 4 de) 

Napolyon Mans sahillerinde iki 
sene bekledi. Bu iki sene içinde İn
giltere Avrupanın karasında Fran
aanın başına bir çok ('()raplar ördu 
ve Napolyon iki sene sonunda asker
lerini geri almaya mecbur oldu. Çun
kü donanmasını tngib;.: amiraH Nel
son imha etmişti. En sonunda ınıil-

Fakat Alınan ;ur !r.ıli tngılız do -
nanmasile boy c·ku C<'e • hele baz.ı 

şanslarl:ı g:ılib gc lt o ect:k bir do
nanmaya sahıb oldugu .,Jde bunu da 
az göı üyor 'e Aln anl ı denizden 
anlamıyan mılletı adck:dıyordu. &y-

( lonu N)lfa 2 ıutun 7 dı) 1 

Tatbik edilmekte olan kanuna 
göre halen kaydedilecek bir bu
çuk grup kalmıştır. Bunlar 

(loau .. yfa 3 .Utun Gda) 



e-
enzın ta~ ~i ine 

aid ka r ·veni ir 
keti ne imka m ır? 

• 
Tatbik mevkiine geç· 

mek ·Uzere 
Maı:ıril Yekaletinin bnZl mektep

lerde lfttince tedris:ıtını programa 
koyması, en etin fikir hı:ıya:tında 
yen bır barck~lc sebeu oldu. 

Bu nıun ebette bir müddet.tcnbcri 
g:ızcte ., c mccmualıı.rda bir Türk hü
m.:ınızma hareketinden bahsedilerek 
munak lıı.r yapılmaktadır. 

Bilgı her z:ıman :faydalıdır. Hattil 
Cm :ırunı o.:rcnmck bile faydasız 
olnrraı: .• Bu itıbarla vck5.leün bazı 

Tur'- mc ..tebkrinde memlCket ço
cu ~ 1 tince \ e yunanc:ı öğret
me. i kultür hayatımızın inkiş:ıfı için 
faydalı bır te cl>büs olarak k:ırşllıı -
maK ister.iL. 

An ık, esa .. ında rosit ve gayet ma
kul bı.r m hı.yet arzedcn mesele, lıab
hcy kubbe y pmak tid dında olan
ların yanlı ~c mubal!iğ;ılı neşriyatile 

ur bu ınakul sahadan çı

::ımil hu;plt ve romanik 
hır 1 aldı. 
~ lıı urcn ınhit:ıtımız scbcblcri-

gın n hı:ıyet ı ındc bıı byıp 

ek.ıddum ederek onu 'li u-

h:ıreket ndC.'ll o:ıhsetmck nıumkun
dur. Ancnk o vıı1.ıy t~ır l.1 C' 

düştüğumuz gen h.ıyattın ı urtul.ı

bilmck için kaybolmuş bır rned.-•ıu
yeti nıazinln h rnbclcrindc ar.ın k
ta hıiklı oluruz. 

Fakat s mdi, medeniyetin bugunl.u 
kemal devrinde yuksck hır kultur 
seviyesine erişmek ıçın dürt yuz se
ne evvel cereyan etmış bir 1Uid1 e -
nin kerametinden mcdı.'tl ummaklıı 
makul hiç b"r sebeb gorım.ıyoru-. 

Eğeı·, Wtınce. yun:ınca bı1m le y..ık 

selmek ıçin k!Ci hır sebeb tcşkıl cdı
yorsa; bu iınk!ınn her milletten fn l 
malik olan YwıanWnrın, 1tulylln.lıınn 
yinnlncı asır nıedcmYt.1.iııın en il •ri f 
safmd yer alınalan ıc:ıb clm~ r i" 

il !\lığın hareket ve tclekkur Uı
rihinde dilnwı kıymcU buyülctür. Mn 
zinin hılsıı111aklnnrufan i5t.ifo.dc cd"'
rck yukseld~imiz için ond:ı, bugun~ 
olclu !U kad;ır yarını d::ı faydubndıı :ı-ı 
cak çok :;eyler vardır. Bunu inkrı 

etmek beyhude olur. Bund;ın dol.:ıyı 
Eflatunun, Ar~totıılın du uncelcr• bi-1 
zi nlıi ;:ısız bırakamaz:_ Eskı Yun ıı, 

LHı•ı şair ve n ntkfırlarını tetkik 
ctrıwkle ilh:munıızı genişletmiş olu
ruz. Fakat bu. bu kadarla kalmalı -
dır. 

Yuksck bir kiillur şahikasına ulnş
mak çaresini, ınaz.iyi tekrar etmekte 

dC' '''· maziye n.:ız:ıran daha mukcm
mcl bir hayat ~ılı \'e di..ınya goruşü 
yar::ıtmış obn asrın mcdeıüyclini 

kaHom:ık için yap3Cağuruz afuldde 
aı::un:;ık daha doğrudur. 

-111-

Ankarad:ın bildirildiğine gö
re İcrn Vekilleri heyeti son top-

1 lantısmda Koordinasyon heye
tinin kabul ettiği dört kararı 
tasvib etmiştir. Koordinasyon ı 
heyetinin benzin tahdidatı hak
kında hazırladığı kararın da 
bunların arasında bulunması [ 
muhtemeldir. 

Ankara belediyesi yeni tak~i j 
Muhakkak olan şudur ki: Hümaniz çıkarmak isteyen kimselere 

n n kendi :zamıınınd:ı ve kendi şart- plô.ka vermemektedir. Diğer ta· 
1 n dnfüllnde insanlıga faydalı olm~ raftan hususi otomobil sahib •

1 bir harekettir. Brz:ınsdan kaçan Hü- terinin müracaatları da redo-
ıru:ınistlcr bile. bu şaı1.ların tah:ıkku- Junmustuur. . 1 
kuıl<ia yegline sebcl:ıi teşkil ctnıcz. _ 1 

1''.ıtih Sull.nn Mehmcd bu adamları ============== 
t. tanbııld:ın çıkannasaydı ne olurdu? HAR B 
Hiç' .. Bizans 74!mruund:ı bir hareket 

y ıpmaktan ici-ı olan bu nd:ımlar şüp- VA zı· YE Tİ 
he ız, yine DJ"ni hareKcsizlikte dcv::ın'f 
edeceklerdi. 

Garbın uyan:sı sır:ıt.ınnda ve daha 
sonraları O:iuuınlı Lnp:ır.ıtorluğund:ı 

h· m:ınizm harckelınc imkan ol:ıcn
gını uınnetrnclı: h:ıtndır. Maalesef 
saltanat dunynsı böyle bir hıırekcte 
\ ut'ud verccıek ~rtlard:ın tam:ıınilc 

mahrumdu. Bu llklhrumiyclin liiCbeb
leri nelerdir? Bunu başka bir yau -
mızd:ı ı:ıyru:ı:ı ~lkik edccegiz.~ 

Y unanistandaki 
kara harekatı 
(Btıi tarafı 1 inci uyfad;ı) 

Okuyur-ulnrııu:ı:d n <;ok (0>Cuklu 
bir babn ki!ydı ıl<.' n.c;:ıgıd;ı ııdr i 
yıızılt ol.uyucumtzdan ,..uyt~ 1.ıır 

mektup aldık ALik<ıd.ıda~ın dılt

knt n::ıza Lırın ı koyuyoru7. . 
c- Sckız çocul· bnbo.'ft bir : r 

murıım. Çalıştıgım f:ıbrikad aldı

ğmL ınaaş fiil lirn elime grı;;cu ıso 
27 lıra kl.13ur kuruştur. H.ıloukı 

yoptıgun \•azüenin k dro nıa:ışı 

120 lira üzerindedir. B nden C'< -

vel nyni işi 100 Iıraya bit bekar me 
mur ynpıyordıı. Ycni mu eselcı· 

baremine cure d~ maaşımın 85 li
ra olması kub etmekte ık.en \e 
yeni alın·ııı ın-::ınıırl:ıra bu p:ır.ı 

Vllriltl'ken biz mngdur oluyoruz. 
Biz boylc bir kaç kişi idık. Nıh:ı.
yet inhamızı y.ırptıl:ır. Pak:ıt ne -
dense benunki hasıl· allı oldu. Orı
br kıızandılar. Benim giliı çok ço
cuklu J,ir IJabı:ının; bahuJu.,. her 
şeyin bir kac misli pahalı4ındıgı 

şu sırad~ nn.,ıl bir mtıza)'< k içinde 
ktvrnndığım izaha luzam yoktur 
l~n:ıtindcyim. 

Şehrimizde halle tarafından 
inşası mecburi tutulan siper 
sığmakların inşa müddeti hita
ma erdiğinden bu sığınakların 
teftiş ve kontrolüne ba13lanmu~
tır. Kontroller mıntn.kn mınta
ka zahıta teşkilatı tarafından 
yapılmaktadır. Yapılan ilk kont 
rollerde hiç sığınak yapmadığı 
ve yahucl da yaptıkları sığı
naklar nfaamnau1eyc uygun gö
rüimedıği için 97 kişi 25 - 50 
lira araemda para cezasiylc ce
zalandırılmışlardır. 
Ayrıc fatnnbulda. 2000 kişi

lik yeni bir itfaiye teşkiUitı ku
rulması için fa:iliyete geçjfmiş -
tir. Bu t~kilat pasif korunma 
teşkili\tına tabi olacak ve 18 -
19 yasındaki gençlerden müte
şekkıl olacaktır. 

Bu gcnçltr ıtfaiye müdllrlüğü 
tnrafından lıazırl:ınnn bir pcog
t-am clahilind" 45 günlük bir 
kursa tabi tutulacc.klardır. 

--l>Oll:--

e en hum nı::ma hurekeU ken =============================! 

sı mecburi gerilemelerle dah:ı zlyad" 
küçülecek olursa !talyada:ı büyük 
ku .. vetlcr getirmcğe imkan knlmıya- 1 caktır. Bunu- dli~üncn tUılya b ku
m:ındnnlıguun orduya <bulundu >U 

yerde kat'i müd:ıf:ıa .emrini "erdı i 

anlaşılıyor. Yunan milletinin mu
knddenıtı bu muk:ıvemetin kırılma
sına l:ıağlıdır. Cünlrn buyük dcvlcl-ı 
lerle yapılan muharebelerde, zam:m 
küçüğiın aleyhine çalışır. 1t:ıty:ınların 

Memkkcun nüfusunu nrLLırm:ık 
i!ılcdigımi:G uuylc bir: .zam~ııd;ı; mey 
d:ı.ruı getir.ilmih olan ç uklarrmuı 

ynş:ıtnbilmck için çok çocuklu ınc
murlııra - lııç olm :ı::sa - bııreın 
ılcrccelcrtne göre tesuit ed len 
ınlkdıırı muesseMe uımlartte bırhk
t venncyt bir k:ırar :ıltm:ı :ılm k 
mümkün de • ı midir? Bu husnı;
d;ı iktıs<ıd Vek:il ti ile Suınerbank 

Yunan tebaası 
Rumların ilk 
kafilesi itti e urtı.ırı d lıilindc ..-ukuıı 

t:ırıh hndıııcsinden başka 

ı. n k 
ni bir h y .. ta at ima~ istiycn insan 
iı;m, z nmda mm,cmmel ôrnek ola 
r'lk ne \&(Udi~ Hi bir ey yoktu! Fa
k ı t m:ız.ı, a ;rl ı ın ıızerınde yığdığı 

toZ<t \ c har.abd• • ne ra •men, o devrin 
bo lu •u k. rşısınd3 ·ns:ııı his ve dü
runccsıne mclkiır ol cak kad:or yuk
sck bır mhkemmeliyeti h:ıiz hulu
nuyoı du. Onda f krin .. ,ın'abn, duy
gunun, h ıhı ın :u lt unızın bulun 
guzcl escılcrıl"ı bulmtık mümki.ı!ldu. 

11 r ;o.dlil nck çin bu mük..,mmeli
yet öı ncklerı.ni ravıp bulmak, on
l;,ıı ı t!'l ım.ık, tıgr 110 !'k lh;ımd•. J~te; 
huı • zn • boyl' ir ~.tiy:ıç ı; l' 7.ar.ı 

r tın rı olarııJ 'l1 ·yd:ın.1 gelmişt . 
Mızı c erlı>riııin t klidılc b:ı lıyan 

ki !: ! ·rdcn ır , in'ınlllık Heri 1 
u• ya alıcı bir J ... M!c ile içinde ya
~· <lı.,.. ı.ı~ yirm'n : :ı ır medeniyetine 
gel i tir. 

nu m<'deniyetin belki znyıf \•e nok
fltm v. rdır. F kat itirnt' cde-

lın eldi 'e m nevi bi.ınycsilc 
zı bu ı cdcniy tin içindedir. 

Bi ne v r:::ı ~ hm .. DUsüncc
niıı \ h ctıı 1 ilo• ç bölmek mümkün 
clegildir. Medeniyet t:ıbii bir tesclsfil 
ile tc !ı {ili.mü yap:ıcnktn·. 

azidcn l!lca1:ımız fazla bir şey 
yoktur. Dusüncc, ve dehanın biltün 
es rl · a"ırların içınden geçerek mu
saba katreler lı;ılindc devrimizde top 
I:ııımı hr. tleri bir kemal noktasını 
i ctlıycn z m:ı'lımız medeniyeti; 
ku\vetli bir cnnlılıklo ayakta durur; 
kcn drı:ıl, Tiırltlyedc, dünyanın hiç 
bir yerinde bir hiirruınimuı vey:ı.hud 
rune ::ın hıı.rcketinc lüzum k:ılmo -
m~ı. 

Bunun ·çın şartlaıın dcgişmcsi üı -
zımd r. }" er bugU:nkiı medeniyet or
t. d, n r \ c iru:anlık yeniden b'r 
ortı ~a_~ devre ine girerse o zurnan 
bır hu :ıniı.m:ıdun ve bir ıilncnsans-

' Yeni Sabah 
ABGNE DEDELi 

Türkiye loneltl 
llNILIK 
e AVLIK 
1 AVLIK 
1 AVLIK 

1400 Krı. 1700 K,... 
·1ao • 1460 • 

400 • IOO • 
150 • aoo • 

18 Sonteşrln 1940 PAZARTESi 
18 Şevval 1359 

5 Rumf Sonteşrln 1356 
Gün 323 Ay 11: Yıl 940. Kaaım 11 

GUncı Ö(jle ikindi 
2.02 7.10 0.44 Ezanl 
6.51 11.39 14.33 Vauti 

Akoom 
12.00 
16 48 

Youı 

1.35 
18 ~4 

lmHk 
12.19 Ez.ani 

5.08 Vasati 

DiKKAT 
«Yeni G.abıun a cı!iııderllen yazılar 

ve e1t a!< r.ei!'edllcıln edllm..ın iade 
ol nma~ 11e b•nıM"ın kaybolmaların. 

d•., h•yı hic bir meaullyet kabul 
•dl z. 

Balkan Muamması 
(Ba, t..rafı 1 inci aayfada) fakat Balkan paktı yıkılmadı. 

vcmetine eriştirmek emelini güt- • • • 
mektc idi. 

Bilhassa lnönünilo her ihti
sonra, Atinadan Ankaraya av-1 
det ctti;imiz günün akşamı, 
Ebedi Şefm sofrasında şahidi 
olduğumuz tarihi bir sahne, im· ı 
?.alano.n \'csikru:uo Balkanlar 
için taşıdığı ehemmiyeti en mü
kemmel bir şekilde tebarüz et
tirmekte idı. Atatürk, sağında 
lnönü, bu puktın beynelmilel e
hemmiyeti ve Balkan sulhuua 
yapacağı büyük hizmeti iuı.b bu
yuruyordu. 

Bo_şanmış kan deryalannm 
kendilerine akacak menfez ara
dığı ve karsılanna gelen en 
çetin sedleri yıkmak için o tara
fa, bu tara.fa saldırdığı bir devir
de, Balkan misknının asılmaz 
bir baraj gibi bütün kuvVet.iylc 
ayakta durduğu meydandadır. 
Bunun en büyük delili, karşısın
daki bütün ihtirasların, scddin 
çetinliğinden doğan tercddüdlu 
içinde avaro kalmasından da 
anlaşılır. 

EinaenaleYh bütün yanlış 
tahminlere ve bu yanlış tabmin
k-rin bir neticesi olan ltalyan te
cavüzüne rağmen Balkanlarm 
büyük mıkyasta masuniyeti ve 
hntta Yunanistanın dayanabil
mesi bile bundandır. Kendisini 
tahrib için sarfedilcn bütün si· 
yasi ve askeri gayretlere rağ -
men Balkan paktı esasında, 
y:ıpnnlann müşterek menfaat
ierin ve hayati emniyetlcrine en 
iyi tercemen olduğu içindir ki 
clokunuJmaz kalmıştır. Her tür· 
lU vekayie karşı koymuş olan 
nsıl ve en mühim vakıa budur. 

A. N. K. 

Umum Mudul'lu ~unun Vi.".Sair al~
kndar m:ık:ı 1 rın dıkkatıni C'elb 
etmenizi dilel'im.-

Kayseri Bez fabribaı tamiri\ ne 
heaab memuru 

ı Hüsameddin Cıol<han f 
halıısı Yunanlılara bir zafer fırsatmı••·-------------.1 
vcrmi&tir. Hüner bir fırsatı ele ce-1 Koca bir çocuk havuzda 
çinncktc değ!I onu elden kaçırma- bo"uldu 
JJ"akt:ıdır. Bunun için Yımanlıfar ti 
canlarım dişine takıp ne pnh~ın:ı o- Beşilttaşta Yı1clızd3 Po la 
Jurs:ı olsun bu mur..n.:emeti kırm:ık caddesinde oturnn 9 yaşlannda
mceburiyetindcdirler. ?ilulaı.vcmct lti lstepao ars L-ınnda oynar -
kırıldıktan sonr:ı ttaly:ınlar icin bir ken2 etı.-e dcrinlığind ki h;ı
daha vaziyetin tashihine imkan Ic:ıl- vuza du.şerek boğwmu tur. Bu 
mıyac:ıktır. ı hususda tahkik t y:tpılmaktn -

'.M:ihvcr dcvlcUeri Yuna•ılsttınm dır. 
teShirlnl estant.anc bir hlldi;;e teL'iklti Bir lav kıl kararı 
etmekle hata etliklcrini nnl:.ımı tar-
dır. Bugüne kııdBt" cereyan eden \"e

laıyi ihtilifın uzıytıcıığını ve 1taly:ıyı 
ıuzumund:ın :fazla yıprataca ını mey
daİıa çıkarm1!it1r. 

Bir kadın yüzünden k vmı. 
ede.rek Bekiri ağır ·ur t ya
ralayan Ali oğlu Hasan dün 
4 üncü sorgu hakimliğince 
tevkif edilmiştir. 

-o--

Yunan kon oloslu •unu da
veti üz.-..rine tı..<;keri vnzif cnnı 
ifa etm ~, şı p ed<.;n şehrimiz

deki Yunan kolonisinin ilk kafi
le::;i Yunauistan,ı lı:ıreket elmi!'j
tiı-. 60 ki."1i n ib ret olan ilk 
'kafilenin hareketi Sirkeci ga
rında tezahürata s-ebeb olmuş -
tw·. 

Ellednde Türk - Yunan bay
rakları bulunan gt:11çler trenin 
harekele g rm ·i ih."eıine hep 
bir ağ)zdaıı Istiklül ve Cümhu
rıyet marşlarmı söylemişlerdir. 

-•O"-
Emniyet işleri 

müdUrU 
umum 

Ş hrimizd bulunan Emniyet 
İşleri Umum Müdürü Ali Rıza 
diin akşam Atrlt tT y. clonmüş
tür. 

Son glinlcrln siy.ut manevrel rılc ============================== 
Yunan mukavemetini ha ka ır.;ullcrle 

z::ıyıflatmağıı ve 1talyııyı girdi l çılt-t E y o B L u.. H AL,. D: 2 
mazdan kurtarma-a çalı ıld ıtn:ı şılp- ~----· ·---""" 
he olunamaz. 

İtalyan silfilılarının aczini bellı e-
den Balkan ihlila!ını Alman d1plo -
mıısisiniıı fclikcJ. hududwuı. genişle
tecek tedbirlerle lıııllctmeg~ ç:ılır 

rnası çok elimdir. 
HiKMET ILGAZ 

Hapisaneden çıkınca "meşhur 
ve zengin bir Mısır prensi? ,lolmuş 1 

Bu müa sebetlc Dolmabahc:e 
sarayında Kral Alcksandr ile 
yaptıkları ilk müliikab ve p:ık
tı nasıl konuştuklnrını nakil bu
yurdular ve Kral Alcksnndrın 
lsnıct P aya hayranlığını an· 
lanttılar. Atatürk İsmet Pa~a
ııın, Kral Alcksandrın bir sua
line cevaben: "Ben hocamın ese
ri, talebe.c;ı, askeriyim!,, <lemis 
olduğunu, büyük bir ift.ilıar du
yarak ııakledıyor-du. O gecedit' 
ki 'J'rakyanıa artıı~ hususi bira
laka ve ihtimama tabi tutulma
sı, gene \'CCiz direktifler mahiye~ 
ti gösteren fikir ve gôrii.<Jlerle 
ileri sürdü. !'aktın mahiyetin -
den ve neticelerinden memnun 
olduğu yüzünden ve sözünden 
a5ikar surette fakrcdiliyordu. Sonbahar Koııkur 

Bu inc.i ngır cezanuı muhnkcrne 
etmekte oldlJ8U Eyliplü LI ı!ıdırı un 
murıfcUcdııdcn ıkın isi d" Bı.: k
taşd.ı Aııjel ism ndeki genç bır ba
yan oynad 1 carlb ııyunrlur. 

dJr paranın da prensle birlikte yok 
oldugaım g<muu lcıdır. Çılgın::ı d..ı

ncn J :ı J;ız dcr~l Polıse ve or.ı • 
d:ı.ı ıkınci ubeyc g derci~ " ıbık::ılt-
1.:ıruı r unlerinı go den geç rmi r 
leı·, bu • da Eyu;ılu H.ılıdın re mi
nu gı;. uııce Jtcr ık ı birden: 

Vakit gece yarısı olmuştu .. 

- t te prens! .. 

• 

ipikleri dün yapıldı 
Dıye ı.:ı~ kırını hıı J,ı·. 

Sofra dağılıyordu. Atatürk !n
önünü bahçe kapıınruı kadar 
sevgiler ve saygılarla te..qyi etti. 
Biz arkadan yürüyorduk. Ora
da, Milli Şefin başını iki eliyle 

~:;;n~1;~~:~ öperek ny-ıMüsahakaları kalabalık bir 
- Bu pakt senin en büyük bir • • k • / • k 

iddianameye nazaran biraz b;ı
sıt .. e tcferru..ıtsıı. gorulen on ıki 

,·ak'a anc I~ fi.'1 id polı !erin if.adclc
ri ile zcngiııtcsmcyc başlıyor. Ikın ·i 
şubenin t:ılıkikat ile de hayret 'c 
mcrtık uyand rncnk cnteresiln i
lhll:ır .. rzedıyordu. 

B ı ':ık' ıyı g lum./y rcl< dinle -
mc'tle 1 n bi ınei ::ıgır 1..-e.za reisi 
B:ıy Burhaneadın: 

cserin~ir. Bazı ahmaklann :::en- SeylTCl ti eSl mera Ve 
de vehım sandıkları şey, akıl-

dı~ ~~n::~r,~~~~·dö- heyecanla takib etti 
nerck, muhabbet ve şcfkatla: 
"-Evladım, öğren, işte dev

let böyle idare edilir!.,, dedi. 
Bu tarihi sahn:ı ulvi bir ı~

ha f,'lbi bfil5. gözlerim önünde 
ve en küçük teferrüatın:ı ka
dar canlıdır. 

Filvaki Milli Şef'ın o duren
dirıliği olmasaydı, Yunanista.na 
bir tecavüzün vukuu ile berı:ı.
ber, Türkiye, ve Yu&roslavyn 
çoktan harbe girmek iilzım ge
lirdi. Buna rağmen, pakta Jro
nan müeyyedcler, bugünkü Bul
garistanı, kül altında. at.eşi andı
ran bütün ihtiraslanna rağmen, 
çekingen ve kımıldadığı takdir- 1 

de başına geleceği müdrik bir 
vaziyet.c getirdi. Pa~ctın sağlam
lığı, lıarbin geliı> geçici bazı, 

tecellilerine bakarak hükümsüz 
lüğünc hükmedildiği şu devir
de, hatta onun akdinde !tuman 
ya gibi tali ehemmiyeti olnn bir 
memleketin aradan çekilip git
mesi ve bir gedik açması netice
sinde bile, sarsılmadı. Sarmlmnk 
§Öyle dursun, açılan rahne, kuv
vetini belki bir bakımdan daha 
çok meydana çıkardı. Y ruıi Ba.l
kruı sulhunu tutan Türkiye, Yu
goslavya, Yunruıistandı ve Ru
manya bu pakt mevzuun<b e- l 
hemmiyeti.ni dııhu ziyade "kü~ 
çük itilaf,, manzumesinde ya.uya 
na çalıştığı Yugoslnvyanın müt
tefikliğinden almakta idi Bu· 
nun içindir ki Rumanya yıkıldı, 

t bnbul, 17 (a.:ı.) - Sip:lhl Oca-ı 
gının tcrtib ettiği sonbahnr konkur -
hıpıkleriniıı birintisl. bugun Ç'Ok kn-1 
lııb lık bir scyircl kütlesi onunde 
yapılınıştır. Müs:ıb:ıkal:ıra 38 at işti
ra!, etmiGUr. 

Bırlnci Muubaka: 
Subaylara mahsus ordu ntı ı;:ımpı

yona müs:ıbak;ısı: 
Musabakaya "' nt iştirak ebn~Ur. 

Bırincili&i Bayburt isimli nU::ı t ~-
1 

men ı::udret Kııs:ı ikinciliği Ruzg!ır 

i imli nUa yüzbası Eyüp öncü, ü'°un
dll gu Bebek isunlı aUa üsticg ıcn 1 

Rıfkı Alkıın kaz:mmıştır. ı 
Sıpahi ocağı l!mlni t:ı:;ııyan ikinci 

mu baka sivillere mnh..--u.s olup 6 at 
il t rak ctmiitir. 

DırinciUill Murnt i::.imU atla Kemal, 
ikim.ıligi Fılis isımli atla Ediknn, u
çun~uliığü Krc:ıtuı isimli atla ,•...ı

siın Birsel alm~ır. 

üçüncü müz;ıbaka subaylıı.ra mah
sus olup yuzb:ıiı A vnı ıniısab:ıl.ası 

adını taşıyordu. 

Cok zevkli ve heyecanlı olan b 
mwıabakaya 12 beygir işfüıık e~ 
tir. 

Müsabakaya lı:ıt.asız biüren fiç mü
sabık arasında ikinci bir baraj aUa
yı ı yapılrn ve ncticec!c I..eyla isimli 
ntla üstteğmcn t h Vural birinci, 

n Rıfkı.Ai
yuzb;ışı E-

l rdır. 
ıkası olnn 

1 
müsabakası> ismini ta ıy.:ın son mil-
snbııkada bir duble ve bir trible ha
riç 12 mtuüa bulun yordu. Mu bn
kalarda ııznmi :vukseklilc 1.3!1 nı.amt 
gcnışlik 3.50 I<h. 

12 h yvanın iştirak ettiği bu mu
sabaka lfü.Yük bir heyecan içinde u.ı
kib cdilrni$lir. 

Mtisabakay.ı 7 haY\::ın _. ız bi
tirmiştir. 6 mfin.ın il7cr.ine y:ıpıllJ' 
bar:ıjda Güçlü islmlı atla ustte m n 
Kudret biıincıligj nlm tır. 

1kuu.Iligi Çuly:ı.n i i•nli cıtla i.ıs tc"
men A\nl Karnen, uçliııculu u Akın
cı isimlı nUa yüzbaş Ccv;ıd Gu 
almıştır. -·--
Müreftenin kur
tuluş bayramı 
Mürcfte, 17 (a.a.) - Müref

tenin kW'tulusunun 18 inci yıl
döniimü bugün co .. 1kun tezahü
ratla k"Utlarumştır. 

-ıı:--

Otomobil lastikleri .. 
nin sahş fiyatı 

Fiyat mürahabe k m yonu bu n 
Mıntak:ı Ticaret M dt ı l nd ... top-
lanarak fngiU.l!rcdc.'l c l otoınobıl 

Jfıstiklerinc nzaıni s:ıtı fıy tı tc bit 
cd1. '·lir. 1 

!ddı,ıya gore l.ıu dol:ındırıcılık 

vak'a:a şöyle olmuştur: 
Eyüplü H 1 d hapirlı::ıncd~n ç k

t, ktcın s.oura bıı muddel ort.;;d.:ın lt.ıy 
balmu:l ve bund::m be;ı ny knd r Cli -

\el zengin \'C meşhur bir l\Lı n· prcn 
si olarak meydana çıkını tıl'. 

Bu c:; cı l:urt goı.üne \ e dı me uy
c;>.ın bir v ı .ken -muh kk .. 1. ev
velce de Pt'Yl yip yı:dni rapmı, <>-
1 al. kı- Be ı t b J nJeı l 00" 

ve derhal anı -

N\• det· in bu işe IlJlıd Bey! .. 
B:ılc sen Anjı:>'!c Mısıdı pren oUu-

Nebatlarda maden
lerin rolü 

Nebatııırm bilyum inde madeıı: 
lerin oynadığı ıoUm ehcnımiyctllll 
ebat yolu ncbzıtın ycttştirildJğl toP• 
rakdan o madcnın çtlcnrılmasıclır. l3U 
mikdıırlnrın pek l{fü;lık oımıısındaJJ 
dolayı çıltarılacak maddcmn dikk:ıUe 
takdiri l z.undır. Bu ;yulnız neb:ıtııl 
ekildi 'i topralc için değil ıruıı.ııoılıı
cak 7.ırnat fılcUcri içm de var'JıC• 
Çünku istcııilmıycn mnctcn 1 u &ılct
lerle toprağ:ı cırebilır. 

Mesela bir tecrübe iı;m ktıllaııı1J
cak toprak 10 numornlt elelrd !l1 g~'l
rilen bır kumu ııkar .sud::ı iyıce yı1tıı· 
yıp kum zerrcterınc yap rr:ı ol.'lO 
demir oksidJnı o.sicil rlc ("ile rriıkt:dl 
ıonrıı kalan kumu evvela tenıız ·•11 

ve oonra da sat su ıle ternıı.lrrlctı 
ta kJ knr gıbi kuvıırç kan . Ncb.ıtıtl 
ckilcce •i s:ıksılar ct:ı. ~yı:i muamelcfC 
t4bi tutulur. 

Mc li:lrı.:ue'in l.ıugclay, yulllf, ltı" 
sul,yt', bezciye, domates, sog ın, ısııa
nok ve saliltn uzerınde y::ıpını oldu
ğu tcctitbclcrlc buldugu ncticcYe 
gore murıg:ıncı:den m hrum oları rtC

bat yaprak ve dallıı.rının s:ırı:rrdıı?• 
görulüyor. Bu mnddeı1<!n mcıhrumi
yct yaprakl:ıra yeşıl rengı veret' 
ldorofilın tc:;ekkuhu1e mAni olu)'ll". 

Klorofılin ncbatın buyuııı~tnd ·le• 
j• rotu malum. 

Guneş r ,.dyasyonu (bılh ıı!la in· 
fra kırm12.ı şualar) klorofıl mtlvocc
hesinde havadaki lrnrboıı asıdı garlle 
su buh:ırmı birkştırerek ııehnta gıd:t 
\erir. Bu uitnı roto - .eııt z de
nir. Gerek bu uıtıc ve gcıclwe lt11<
hon asimilasyonu için m:ıng;.ıue% c
S<!Stır; demir, bakır, tutya, bor ve 
tırsenık bunun yerını t t:m::ız. Bundıırı 
dolayı y ıpr:ıklot:d:ı, tohumun k 1>u!C 
"e ozunde manganez bulunur. Arst!" 
nik, bor, bakır ve tutyımın me\.·cull 
olmamıısı da az çı>lt aynı t"sın wı"ıl 
eder. 

Patolcslerc serpilen hııkrr nı ıh<:U1 
miktarını arttırdıgı gıbı bo klcr 'Vtl 

hastalıklara karı.ı koyar. 1lır r;ok nc
baU:ıı da bakır v ırdır. Aıııenik ı:il! 
omonyaklaşm.J, azoUnşm:ı ve :ızo\ 
tcsl.ıit eden baktcrilcnn fnnlıyet.I riJti 
ortt1rır. Munyycn mikbrd ı t'iıtya d<J 
nwt vcıcn organizmleri tcnhılı ed•P 
mııhsulun ::ırtm:ı •• ıno hiunct eder. 

Bu \ adıdc mu hım roşerşlcr ynptl -
maktadır. Bu rb erşlcrm netıcesi 
mahsul ınlkd:ırının adın::ısı, t:eyfıyc
tiıı ytiks"lmcsl, v1tJm1ı1 ınıl.t.:ırınıt' 
tez:ıyudunc hizmet cclccekt.ıı . 

Agaçların suratıc · buyumC' .ınC 
ve blmıcnalcyh kcrcstcnıu ı;urııt· 
le tedarik ed:lmcsıne y rdımı do· 
layısilc ınuhemlislık ve cndu :.tı ıye 
sür:ıtlc tcd::ml~ cd lırtl' me y rclııfl 1 

dol. yı ile ınuhcnctslık ve rndtı .• trıj'C 
y:ırd•ın cdcccküı. D;ıha ılıni oylc· 

ek ı ı ım gelir .. :: bu roşarşl(:t' gu:ocı 
c tı:r"i nin mıh nil;i erJıyc t.-ıh\nl 
randımanını nrlt.mıc:ıktır. 

SABAHTAN SABAHA 
l 
Tarih ve bugün 

(B:ış Uırafı 1 inci uyfada) 
ser \•e :tınirnlı biliyorlmxh ltı dcııız

lcrc hfıkim olm"ld:ın g.ıltb •lmcl' 
kabil dcğildır. 1911 harbınclc Alın rı 
don:ınm:ısı, lnı!ılız don)ı.ma:.ının ıt:tır

;;ısına çıktı ve muUıış lıır ca. pı..,.ın~ 
oldu. Hu ~'"Pt mad Alın n ~nd tıtı 
Jngilıılerinkınc f i t F k;ıt n t ı:-cdc 
cl<ın:mm:ı yenılınıştı Bulun A ı p:ı:r:ı 
h!ıkim olduga l nldc Alnı ıny y-ı k,1-

riJd,ı yenildi. 
B h"rb L .. l.ımadnn ev el HıUcr 

tan!ıden der<..let tllmaını..,. de ild• ııı

gılız donanmnsı varken n Y"llJ!>..I 1>0:1 
ol .. caDıru biliyordu. F<ıkat bır umidİ 
vardı· tw•ilız don:ınmasıru t tyorcl"
rlle orl:ıd.-ın k.:ıldımuık. Hc.ıvn kuV
vcUcrile akla gelıruyccck lıı.cwnl.ıt 
y:ıpuC::ı"'ınt sııruyol'du. 

N rvcç, Holland:ı, Belçika ı;cfcrlc
ri, Fran ız toprakhrrnın ı.,g<ıt nd n 
beklenen en p,ır'l.ık: netirel r t.nı;ılıt 
donan ıı ~ un u lı.:I' bulm ıktı: 
Olm:ıdı. 'Efarbln ılk :ıybı· nd:ı ı;imal 
denizine hakim olduk.Ln·.ııı lddi.'.l c
dıyorbrdı. Tnyy:ır ·l r bu d uzdcn 
1 ngiliz do~rum nı kaçırtm ı. r ll11 

idi"' O halde Almallı gem.il ri scrbc::ıt
cc dol:ı kl:ı dı. Ne or d ne :ıçı" 
dcni7leıdı:, O ;yanu lJrdU Nmaıı 
gcmil,.rlndcn e yoktur. E'ak..ı tn
gıLz h:ırb \ c l. et e ileri ı r yer
de do1 ıyorlar. 

1930 harbinin g:ıı ib b. r cUv sL 
Ilillcr :tn ıliz donanın mı t.ıyy.ıre 
ile imh:ı etmek tah:ıyl' ıllindc ıkl'11 

b•r b. ftn evvel b v ıbdan ille dcf;ı 
isti d ed n 1n ıltere olmus, s:ık -
} ıo1b::ıç oynıyaıı itrıly n dou:uurı:ı'>lnl 
limanında bular k kolunu it ladını 
kırnu tır. 

'l'nr.ıııto zaferini tayyar~lcr, 1 le ıf 
1r::ıgıllz dor. m ın d ya rak l"· 
m·n ctmı lcrı.lır. 8 iki d ı nr• a h • 
kiınlyctı olm saydı bu hnva hucunıtl 
d..ı y p l.ım:rz.dı. 

Beh('t't SAFA 
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'Yerlerimize oturur oturmaz, 1 
Progra.mı..'llll beynz ta fm1 ı ya
l'lsuıı yırttı, Üzerine kursun ka
lenııe yazdı: ., usıkı bıteı bit -
~ez, sizinle kouuşm.ak ısta:dim. 
A er Şeyi size ızah cde"eğim .. , 
tnerikanın sefinnin ~--vcesi 

\'asıtasıle bunu bana uzattı. Son 
kelimelerin altı üç def çizilmiş
tı. Iiakikat, tem:ı....-m nıhayet bu
tur bulmaz, acele ile y •rinden 
cılktı ve dışarıda beni bekledi. 

AıUnnsib bir fusıh:ıcıruı ımnrn, 
kendisini takib ettim. Mare~lin 
~a vetlileri ik cevrek ~ .ı:ı t kJ. -
~ar acaba neler Öluyor düşi.moe
sııe nıer.ı.!;: icin kalclıiar. 
Ôoerıng' n vi.d"tmis lduğu i-

2ahat Schu hni g'uı h'IBDu ni
y tten nı-:ılırumıyetı VC' ıttıhıı.z 
C'Clılmekte o an •edrn d n ~ka 
~ır tcdbırrn tuşünül .... büme:;,min 
1tnkii.nsızh~ı 1ak mdLı hır hü
curn ve t.anzdcn ıba. ttı. Bma 
clahilind~ C.oenng•m hus ;:.si o
da ında vuı<: ı g kn mul ıkab
tııı ' ~ayH • aho bir .1<!~ lı. Fa
kat eht"mnuy tı ha;z otan :;ye.,,a
ne nokt..ı Almı.ın n~k~r l"rinm 
he tayyarcleı imıı o sırada hu-
u u geçırill lm lan iı. flnki

tatte hıç bir • · A vu turyayı 
~:.trtanımnz ona miıst.ık l varlı
l;ı i d,-. ed neulı. ~~!' kı gurb 
:l ·v rtleri bır h ~ miırn at 
•trn<>Iı ir.ııJ"ı. Rumi ela Avus
Ury.ı gen .... li,.,rinin en buvük kıs-
11ıııın Almnny· tar na gec
~ll!;i pek ihtim~ı ahıill! " .dı. 
' l1u1:>ehuıgg h :ıbmn g v l si 1-
~t' •ı bir mıı trl<'leJc.:n svnrn n1-

a3 et G 'e ·• vu tun·a 
~:ın -ıyesm ·ı • rı kılan lı re-
l't ttiğ' rro '.ln !F~ bt :ıun 

{1-!rn ~:ra ıçın bir zorl> (h Uy}· 
1.rı mazur gostc · nuy: ğini., 
lltı~ ~im. 

Peld mar" le nazı ale} htan 
A.\'u turyal lar.ı meml !>etlPri -
~e karşı merlmtıY.el ve dakat
I f't~nin ı ·yık olduğu iyi tt me
~Y1 görme! ı1 içm el nde!l gcle
llı y pmasını ku~ ... t .. tav'Si
Ye ettim. 
r C?o~·nııg A' uı:-;lurynd::ı kendi 
•kınne gure h re t serbest f 1l1ikı sa . i Ul I ım h 00}"
f' bir SI}<lSClı lathık Ilın biıl'ı 1 

~aYretJeriru & ri erdı. Fak t 
~ kun Avı. turya nazıleri 

1tnrnl r'in gızJ brtasınd n ve 
~.s. lcrd1.:n mili2heret görerek 
4ı~nklen sonra lioermg'ın Yi)I ı
tıayı kısa :ı:ıy:ıreti em • ınd:t y p 
~a teşebbüs cttiji se; !erin 

lı rtı.ı.l 'ni yaptılar. Büyiik 
oı ... d" d..... .. k't •"!r.n . " on ugumuz va ı uv•·· 

k'i~·e ":> ı Jim .son ınüt l a 
% ldi: H rr HiU r, kendi ha
~keti hakkındo. Ingıliz efkarı 
0 
l'ıllltnjy inhı ı üsündüğünü 
~urnak ıstemezse İngiliz gnze-

di !erinin on b • gün kadar k n
bın göstcrilıncnıc:;ı için bir ted 

11
1t almnk iktıza cleı. Ayni tav
ı?eyi Rcir·h k nçilaryası şefi 

t. Mees.-..---ner'" tc.kr r ettim. 
<: .Bu zc t şımdi Hillffe hizmet 
~nıc·kte oldu ;ıı gibi ayni clıem
lı,Yet ve kabiliyet ile Ebert'e, 
t' 1lldcnburga da hb:.met: elmiıı
tı ı. l-litlerin mütc-.:!SS.ir olmama
b~ çalışıyôr değı1Jiru. Fakat 
~liYordum ki kendi elinin ycti
~tneyeccgi ;tcrlcrdc bulunan
" tın te\•lıd ettı Ieri can sıkntısı 
ıı:~ hiddetin acısını eline geçen 
~"'llSelerdcn - mesela bu mesele 

4e nazi aleyhmıı A vustaryalı-
1'dan • çıkarmak adeti idi. 

h A Vusturyanın mukadder tı 

milli ferdivctine zerre kadar 
chcmınıYt-'1. ~ '\'t'rilmıyeceğıni pek 
az dw undilı'cr. 

P\!rde tnn n nihayet bul -
m n evvel, takib edilen ha
reket tarzı ha kında Lemm için 
denneyan edilecek son bir mü
tal !l vardı. Martın 13 ü Al-
, n el ::ı · 'ı yani büyük 

h rbdı' ölenl"'t' ic in bir senei 
dcvriy dit'. C'.,ercy·ln etmekte o
lan b 1 dol.-ıyı.siylc bu mera-
. • " hazır ulunm yı kabul 

c 1cdın1. Halbuki bütün sefa
ret lıı-yc-tl ci flcrinin merasi
m iştinı.tc etm ı. ri ıidct idi. Ben 
ise Avı:ıstııry ~ s"firini ziyaret 
cttıın. Bu benim tnr fund n bir 
nüma leli idi. Sefarethane -
y • üieru{d büyü ı: ıİngiliz bay
rağı d lg l.aıun otomobilimle 
gıttim. A v:uzturya eldsini bü
yük <lnifornıasiyle buldum. O, 
Hclt. ~ meı: 'mine gitmek 
üz re idi. Sonr dan duyduğu -
ma g· re Avu.c;turya elçisi ora- ' 
d n zi sel~ mı ı vermiş ve di
ğcrlcıi ile her her "Heil Bitler !,, 
dı}e liaykırnııı;ıtı. 

UÇ NCUBAB 
k peni«" ara.~ı 

Birinci pcı'dc H ikinci per- 1 

d . . . kı d ki 1 
enuı ınııcı mnı ara...,ın a 

fasıla ikı ayd n i z fa?.la sür
mü:jtuı-. Bitler trıı afınd:m Al
mauya ve A vustury,Hta yapı- 1 
lan ,.e lıcr ikı ıcmlekette de 
Führcr lehin .- muta :l iitlm ek
serh eti iz.lı:ır odeu Plebiscite 
~üniıne kwar Jm::ın kulakları 
Jı.ı>r günkü nutukl ıia ve her ge
ceki raclyolarb o kadJ.r sağır -
ldŞtnl§tı kı halk butün bu .işicr
d ::ı ad ta ölcoek kaıia r hasta . 
dtlstu \'e bun n ·urtulmak için 
f"t 4 hlıkla .. E>vet.. reyini verdi. 
Fakat A vustury.ı.nın arkasın
dan Südct Alman lan meselesi 1 
k ı isini §İmdiden gösLernıcğe I 
b tf5lO mı1.5tı. 

Hıt rin 18 marttn Reichstag 
nulkun a on milyo kurtnnlnıa
mı:-. Almandan bahsetmesi (bu 
ye' fında Avusluryanın nüfusu 
ynlnız 6.'5 milyonu bulurdu.) Al-ı 
manyaıun buııdan nraki he· 
dcfı n•-- olduğun 1 dair dünyaya 
açık hır ıhtar te kil ediyordu • 
Ma.amafıh. Avusturya ·üzerine 1 
yüriimek akikasınc:ıa, Alman 
hükıım ti Çek! ·r(' l:aı -ı tatil 
•·.1dLır y:ıpnmkt.a pek cömert 
bttlnııuyordu. Çekler taı-afın -
dan yapılacak uf cık bir hare
ket A\•usturyny. indirilen dar
benin muvaffakıyetiui vrıhim 1 
surette tehlikeye düşürebilir -
di. Çek sefirin\; Almanynııın 
kendi emleketin karşı bayır 
hnluııc h\sfoıi hakkında müsbct 
teminat veril i. Goering bun
ları majestenin hükunıetine bil- 1 

dirmekliğiruc bizzat Hitlerin 
namına bana müsntl'dc etti. Hit
ler dedi ki: "A 1 ıan - Çek mü
ıı betlerini ıslah etmek ken
di hülnuneti için en 5iddetli bir ı 
arzıı te.cıkil eder ... Bu eski na· ı 
karat idi ve gittıkç~ <.!aha az iti
mat ve kanaat telkin ediyoı du. 

T aronto harbin 
dönün1 noktası 

(Baş tarafı 1 inci aa,yf;ıda) 

bugü n, Mussolininin fazla ha
fifükl' Yunanistnnda yapmak 
hevesine kapıl ığı gezinti aika
Riyle, İtalyanlar yalnız zırhlı
larını ve Mısırı kaybetmekle 
kalınadı l :ı. r, fakat ayni zamancla 1 
Akdeui~ muharebesini de kayb-r 
ettiler. 

Bilhass , h en St linin m u
vafakat ı ile kıtndaki vaziyct
lerıui takviye ile meşgul olan 
Hitlcr Mussoliniyi Akdenizin 
.güvenilmez suL'U'mclıı yalnız 
kendi vnmt.alnrınn bırakırsa, 
Taranto harbin dönüm noktası 
olabılır. 

--«--
Sofya emniyet 

rUnUn vazif sine 
verildi 

müdU~ 

ihay t 

Sofv:ı 17 (a.::ı) - Oğrenildıgine 

göre. Sof.Y • emniyet nıüdiırlınun va
zifesine nıiı"ıyet \' rilnıi~tiı-. 

lı:ırcbcler C"erey:ın etmiş ve esir :ılın
mı.ştır. Düşm:ından ipcr hm an top
ları \ e her ne'i i malzeme igtın.•m e- I 
dilmiştir. 

ttaıy tnukla.rı l 
Atina, 17 (n.a.) - Atiııoyu lıu s:ı

bah gelen malumata göre, cephenin 
clocu bölgesinde bulwuın Yunan kı
tnalJ b:.r Halyan kolunu dagıtmı ır. 

Henüz tet-yyüd etmiycn dıacı· bir 
habere göre de d ulan bir çok 1-
t~Jyan tankı dn Yunnnlıl:lrın eline 
g<'çmemelerı kin huduttan Yugos -
l:ı\ y:ıy:ı sokulmu tur. 

--»«--

Yugoslav şehi rleri 
bombalanı or ı 

(Baş hrafı 1 inci sayfada) 

bugün yirminci gi.ın oluyor ld 
Balkanlar muztruiptir. Yırmi 
gün evvel Arnavutluk hududla.
rından kanlı elini uztttan harb. 
o gündenberi yiızlerce Balkan -
tının ölümüne, yüzlerce ocağın 
sönmesine sebeb oluyor. 
BalkanWarın cesur çocukla

rı Yunanlıl r iyi dayanıyorlar. 
Sisli bir sabah vnkti erken -

den düşmanın habersiz t amı
zumı, an'anelerine yaraşır bir 
merdlik ve azimle önlediler. Bu
gün mütearrızı hududlarmdnn 
kovmuşlar ve harbi Arnavutluk 
topraklarına naklettınnışlenlir. 

Bu vaziyet her !f n en"1:1 
Balkanlıların ne r çetın cl
dukhrını gostennektedtr. Bı.r 
güne kadar tnrihlerind nctık 
mUnhe:zjm Avustury 'dub.ri-
le, 1; n vah i Baw lıileJeri-
le Çarpı ı; ol v !ı rbi 
zanneden !tal) an r, ilk d fa <>
brak k I1il ı nnda h rbctnı ini 
bilen bir millet bulmuş! rdır. 
Şa onlıklnrmm ve :.:.nkulu ha
yale uğnıma ı'lrun ı:;e • 
iste budur. 

ltalyanbruı bu vaziyet karşı
sınia Yun n h rb'm knyb tm~ 
!eri mukadderdir. Bunu kendi
leri de bil kleri iÇ'in h dıe .P l-
mo.n::,.-anın u au .; · mı.açı t't-
tirecek bir mu · m vukuır nu 
bckliyorlaı. Bu u tzerun \q.1-

kmmu temin ciro k d... gö :ün
d iiğüne nazaran Y ı.goı>J v J~hir
lcnni bom bardıınan c:tuıeğe baş
layan meçhul (.) tayy ::-elcre 
terettüp etmektedir. 

Almanya için d" bhyle bir 
maceraya atılın.ak cok p· h'llıya 
malolabilir. Bugün İtalyanın 
ateslediğı bu y oi h rh, b m 
lnıan}anuı. h m de b•lhassa 

lt lyanın şark ia yollarını 
tamamiyle k .... pnmıştır. Bura
da harbin dn anu, hele Yugos
lavy:ıda giıe ek olur ilıver 
de\ letl"rini 'e bılh~ İtalya
yı cok mü kül bır ıa. ıni.işkü
latına du .ar edecektir. yni 
z manda Rumanya p tro leri d e: 
istifade edilemez d recede ta.h
ı ıb o!unn.bı ecektir. 1agıli::lerin 
hava üstünlügünü alnı larrna 
pekaz bir vak t kalını. ;ken bu 
Jlelrol lmynaklı:ırmı kaybetmek 
Almanya ic;in o kadar büyiık l!ii r 
zarardır ki bunun d • ·rıni hiç 
hır yeni toprak pa?"Ç'l ı ödeye -
mez. 

Bütün bu :f ı:ıketlere sebeb 
olan amil, YunanhlJı'Ul harhet
mcden memlekt..tlcrini kcncl~ 
ı'ine teslim edecek..-:rmi zunne -
elen fer:ı.s tllı İt ly-..u1 dıplo -
ınatlarnın zihniyet dıf'. 

M aınafih ul rı d m ,. ır 
görmek liı.film u-. Çünku bu huk 
mii verirlerke11 kendıl rmı Yu
nanlıların yerine ko) ukbrı ve 
ona göre muhakeme yiırüttük
leıi anlaşılı) or. 

MURAD SERTOGLU 

akkındakı zar, hakikatte, 10 
~rtta atılnıışb. Bundan sonra
~ı Q.ldece bir bildi; eden ibarettir. 
1\. ilttın 12 incı günü sabahleyin 
~ \1\ısturyaya giren Alman ns
llt<:ı·leıine karşı hiç bir suretle 
le t.ık v et .. rilmedi. Hit
v t' o geceyi Luizde geçirdik-ten 
tik anasının mer. rını ziyaret et
tı len sonra, 13 mart pazar gü
l!<:~ Viyanaya geldi V\! birinci 
eQ tele yeni Ftihrer'i istikbal 
~~n ve O tmark'ın Almnn 
1ı ıch'inc nihai surette ilh kı 
~.akkındaki bcynruı.tını alkışla
tı~ıı. Avusturya halkının nıem
t tliyet fıvazeleri icindc indi. 
11}~alden sonra nazi -hükümetı
t'ı ıYaptığı ilk hareketlerin bi
~f\ lnnettayı '\'"C Dollfuss'un di
cl·/ katillerini Alınan vahdeti 
t-1 ~~ınının kahraman §ehidle-

Mesele lıakkınd:ı zerre kndar 
tereddüd ve şübhcye imkan yok 
tu. 1933 ile 19"' seneleri arasın
da, rıu sual her zurnan işidiiir
di: "Bitlerin h kık:ıten i.,;tediği 
nedir?., Buna daima - bilhassa 
selefım Sir Eric Phipps tarafın
dan 1927 senesind"ki iş'aratm 
da - şu suretle ceva.b verilıniş-1 
tir: Evvela Avusturya, sonra 
Siidet arazısi, bundan sonra ~~~~~!!!!!~~?'!"'~~~~~~!!"!:!!!!!!!!:!!!!!!!!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~!":"'~~~"""'!~!!:!~~~""""!!~~!!'!'~!!!!!~?:!'~~!"'! c:-;c=oc:ıı:~!!!:n"'"""._,ra::ı""""'""'"'~ 

an etmek olmuştur! 
~tı\ ~'ana bir hudud işareti idi. 
1 Sebeblc, H'tlerin c bir \e 

t:ı~let yolu üzerinde Reich haıi
'lıoı~ attığı ilk dımı teşail edı
ı~du. Bundan başka, icrn ı cs
~nda kan dokUlıneden yapıl
lı.arl:~· Çünkü bugun ııe kadar 
()b,~ ve müteessif olW'lnrsa 
(1 t~', hiç f'iıbhe yoktur ki 
~atıhrle bir Gok Avusturyalı
it:ıı'· bilhassa gı.:nçler, Aıı~hhıns 

111cıe idıkr. 
bi~1.~nılek tlerınin işgal cdıbniş 

ülke mu m lesi goreooğıni, 

Memel'in, Koridorun Ye Danzi
gin tasfiyesi, ve nihayet kaybe
dilmif} nıüstemıekelcr •. Memul'i
y:ctimin baş!angıcından itibaren, 
doğruluğunu 'tamamen tasvib et
tiğim bu hiikme iRtirak etmemek 
için hiç bir za an bir sebcb 
gömıem~ im dır. 

Çekoslovakya, Fransız ittifak 
sisteminin kubbe taşı idi, Al
many.'.lnm cen bu arkiye doğ
ru ya~ılmnsma kanı bdku\'\e 
bir kale t~il edı}ordu. Fakat 
Ansclılus.-,•tan sonra bu kale Al
manynyn karşı gerek stratejik 
geı ek ekonomik bakımJan ta- 1 

mamen ümidsiz bir vaziyette 
terkedi1mi~ti. Versay hududla
nnın, C'ğer F'ran<:a ile lngil
te.rc, yu mfuınlterelere girişmeğc 
ya bunların muhafnzası i~in har 
be ginnege hazırlanma..'llışlar -
sa, tamamiyetinı muhafazaya 
imkan ohnn.dığı a!.l'kilr idi. Vazi
Y t için harb yahud sulhpervcra
nc mü:i:akerattan başka bir Çl· 

kar yol yoktu. 
Gene ayni der~"cde aşikar idi 

ki Almnnynnın rrarb devletleri
ne ehenımıyct vermeden ıne.:;e
lcleri bir kC'rc dnlıa kendi bildiği 
gibi ele almaması icin nleitccle 
bir şoy yapılm k lii.zımdır. 

(Ar 51 \ al') 

Hastahan ye krudırmat":a mec -
bur olduk. Maaınafıh hastaha
neden çıktığı gi.ın k d~n" de 
cinayetteki cüru.m ortakl.f:,'lnı i
tiraf ctt'ı~;ımc ve çözülmez 
gibi görünen bu sırı ı böylece 
trunamifc aydınlatacagıma e -
minim. 

- Bra\'O ! Zaten sizin maha -
retinizi bırcok kimselerdc..:n işit
tim. Demek ki sab:ıhleyin yap- 1 
tı'rım zıynrctlc işinizi biraz ko-
lnybştırnuş oldum. 1 

- Tub i, tabii! Bu hususta si
ze en büyük teşekkürlerimi sun-j 
mnyı biı borç bilirir.1. 

Had!S('nin lmı olduf::u sc-1 
kıl el'j J :;t arnsın::ia biiy~iİ{ bir 
dedikodu yaratmıştı. Bu dedi- ı 
kodular bittabi ço'< m'ıba :-4ğ h 
idi. Bıilı.: dd n ha a ": zey -1 
yenin ue sorgu hakimi <'niın1c 
itirafta bulundugu · 1 Ha nn
yordu. Hatdı gen k dının ba-
vılm ı cln. ba~ka ' tefsir 
eruliyordu Söz 1 iade 
hu· b:ı.ygınlık de - n 
Nen her şeyin meyd 11 .. 

nı ogrenince intihara teşebbiis 
etmiş. Güçlükle lcurtarmışlur. 
O yüzden hastalıaneyc kaldınl
nuJ imis. 

Bu dedikoduların dalbudak 
salarak yayılmasında h.emal ı 
Kadri de mühim r l oynuyor -
du. Her gittiği yerclf' bir takım I 
sahte teessür alametleri göste
riyor: 

- Ailelerimizin serefi be-rixıd 
oldu. Fakat ın alesef yapa nk 
şey yok. Bereket versin y ka
hınnı adaletin pcnç.: ınden 
lrn rtaranıadılar, di)' ordu. 

Bülendlc, M~zc_ryenin böyle 
beraber< e bir dırüm iı::!eyebHe -
celderine a.ncnk yakın dostlnn 
fütirnrı 1 veı emiyo.rlardı. Sedad 
büyiik b.ir tercdd .. d icinde idi. 
Bülendin bu i }npmı old iu
na inanını b. Fakat Mt.izcyye
nin de kendi · nin sur. ort !!ı 
olmasına bir türlü kail olamıyor
du. 

Böyle bir cürüm ortnklıüı pek 
mantıksız olurdu. Zira,, bu ha
kikaten \·nki olsaydı, Miizey-
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yen \'iyanad:ı iken kendisindf'n 1 
almış olduğu me tubu Bili od 
gosterir \'e beraberce kacımın 
volunu ararlar iı. H tllmki Bu
i 11d hi<' blı lmcm c te. bblw>u 
g9 tcrmemiş o!Jlİğu gıbi :.'\foz, y 
yen de onunh ber:ıb ·r d inmJ.'.,
tü. 

- Bf'u \ i}' an: 
tnhl-ikat ya tm . • 
tun g :!Ccl rıni b 
lcr \ ıy;,ı 1 n 
de rnbcrce 
vazı~et her 
larınd ·ki mu 
sef •• rk,d "Uılıf. 
t n te ·a ıüz e ti 
mektcdir. 

- Onlarla :ı 'r 
ya gıdL"n hır k t :hn ızme 
dı aliba .. 

- Evet, Fatma!. 

- b ne diyor? Onunla ko - ' 
nu. tu.n mu? 

- Hayır, konuşamad m. C"n· 
ku t ya. geldıkl rı gün m-

(" b erm' ı vu::;up 1 
"' J nln..cı.ılan bih le cirkin 

u arm ıktıği bir C\'dC 
buluum:ıyı muvafll< bulm mı 
o 
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Galatasaray Vefa 
ile berabere kaldı 

• 
Begoğ/uspor Fenere, l stan-
bu/spor Beşiktaşa yenildi 

(B•ı tarafı 1 inci sayfada) 
Ja ba$ladılar, Topkapı1ılar oyunun 
orialarnıa do~:ru Sabahaddınin attığı 

rolle beraberliği tem.in ettiler. 
~ Topkapılıfann tazyikı altında 

ııet:'l"J"kcn de\Te .sonl:ırma doğru Sa
llhaddınln uz.ıkt.ın ~ekt.iiı şuUe ıa
lil) vaziyete geldılt'r. Oyun bu suretle 
'.I - 1 Topk:ıpının g:ılebesilc netice -

lendi. l 
O'çüncii. maç Beşlk~la htanbul 

q>or araaıncb idi. 

çilcrın knrşı1asm .. ıaı:ıc tatmin edilc
miy~t>gini anlıyarak h.11< giıre~lerln 
yapılmamarını istiycrek yapılan h:ı

sıliitın Kmlaya teberruı.inc karar 
vermi~tir. 

1 MÜTEFERRiK 1 

Ticaret Vekili An
karaya gitti 

• 
POLISDE 

amelenin Uzerine 
toprak ç6ktU 

Taksimde Mete caddesi arka· 
smdaki gazino önüne toprak 
yığmakta olan kamyonlar gelip 
geçerken bir çökme olmuş ve 
ameleden Hasaı1 yığın altında 
kalmıştır. Yüzünden yaralanan 
ve baygın bir halde çıkarılan 
Hasan Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmıştır. ı 
Bir araba bir kadrna 

çarparak yaraladı 
Beyo~lu r.ndcl\·~ind~n gt>ç-

mektc olnn Avram kızı ~araya 
Mehmed oğlu Remzinin iuare
sindeki aı ab:ı <:.arpmış ve sol a
yağından yaralamıştır, Suçlu 
yaklanmıştır, 

E ir çocuğa otomobil 
çarptı 

l ... _ı_:_:_lE_:_:_·_~_~ı-~_~:-~_:._;_~_ .. _ll_llA_·._: _( ( .=. ~: 1111 :~;=::. f 
Bahri K. Satıa Alllta Ji.-.,yenudaa: 

Cln•i Klloau Tahmini fiyatı lhnurrı tvt:ırt 

kuruı 1. Lir• 
Lahana 25080 5 
Pırasa 37500 4 
Ispanak 37500 8 
Patates 70000 6 ~ 

> 

• 
Kuru sogan 70000 5 &O > 

ScmizlltU 6000 5 > 
Salça 5000 25 > 

ıımıo 

ı - Yuk:ı~ıda cins ve miktarı yazıh yedi kalem sebze Jıapalı zarf UllU

Ufo eksiltı .. qc konuln:u~tur. 
2 - Eksiltnıcsı 25/II. Teşrin/1940pazartesi günü 9Ut 15 de tzmitte 

tersane kapısındaki Jtomisyon binasında yııpılac:ıktır. 
3 - Bı.. ı~e aid şartname bedelsizolarak komisyondan alınabılir. 

4 - Ek• ltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediii 
ticaret ,·csıı·. ! ... 111 \'C 1177 lira 50 kıfruı;tan ibaret ilk teminatlarile birlik
te tm11i ı t n•'H•kkri teklif mektuplarını muııyyen gün ve saatten tam bir 
saat c\' • 1 "e ktidar lwmisyon baskanlığına Y~melerL • 10562> 

• • • ı - r tııı ın e1l en •31360> lira olan 20.000 kilo sade yağının 22 Teş-
rini ani 940 ~ .. rşar ba günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapıfat'aktır. 

2 - tlk tcminntı •235!b lir:ı olup ~rt.namesi 157 kuruıı mukabilindt! 
her gün l.omis~onı1an alınabilir. 

1 
1 

3 - Meklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vcsikaJarile birlikte belli 1 

8800 kılo :911&r;ıjı 
SllO kiM :n-y*tJ cıtı 
50GO kilo m.-ciJDek 

lOllG kDa IMlbut 
ıoool) kilo ~ 

8900 kUo 98 bun 
alınacak 

• 

Tabmin edilen bedeli •H.500> Hn olan )'Ukarıda y..tı. el8ı•an l ' l .... 
erzak A:Jkeı:i Flllbrikelıu· Umum MUôurıüi1l m.tııs ..tıın alma w.nt.,,oııJ 
nunca 2/l!/1940 par.arteei ıinil Mat .ffi ~ bpak _.na llaa1ıe edDeeelrW. ! 

Şartnım1e paras~ olat';ık komi~yonı1an vıerillr. Talil•lerin MUValt'lnıt ~ 
minat olan <183'7> Hı'll <!SO> kurt.ı havi teklif mek--.ı meztc6r güncllf 
saat 14 de kadet' k'Omi~ıa Yenneleri ve kendile!'inin de Mf.O numanılı ~ 
nwıun 2 ve 3. madd.elerindeld 'esailde ltomi•yoncu elm~arına ~ bu ~I 
alakadar ffi«ardan oldwklarına dair Ticaret Odaaı veeikMile naezldtt ,U. 
ve saatte komi~yoaa müracaatları. c1090T> 

• • • 
100 metre :nikibı 2.50 : 5.00 X 0.25X 0.025 M. eb'_.,. çam tahtası 

400 > > 2.~o : 5.oo x 0.2»:: 0.025 > > > > 
200 > > 2.50 : 5.00 X 0.20X O. 25 > ş > :. 
no > > 2.so : 5.oo x o.ııx 0.025 > a > » 
150 > > 2.Ml : 5.0G X O.HIX 0.025 > > > > 
200 > > 2.so : s.oo x o.ısx 0.025 > > > , 
100 > > 2.5() : 5.00 X O.l4X 0.025 > > > > 
196 > > 2.fiO : 5.00 X 6.12X 0.02.5 > > > • 

tıdanbul sporlul:ır dün ~ıkta(;.• 
karp canlı ve ıuzel bir oyun çıkar
dılar. 111: h:ıft:ıym her .ki t:trafın 
mlWıvi akınl:ırılc geçti. Oyunun 33 
linai dakika_ında Bc§ıkl.:ış .ılcyhinc 
verilen f•kirden iyi isiifrıdc eden 
tstanbul spor!ulnr Mükerrernın aya
ğilc ealibiyet gollerini attılar. Bu 
gold~ soll!':ı ısı ııbulspo :ılc~hinc 

~en ı.: • eıde. l.k ıkl.:ı<:lıl:ır Şere
fin ayagile bt?ra\M-rl gı temin ettıler. 
Hattaymın sonlarınn doı:nı ol a;:ık 

Soför ~~ahrinin idare etmekte 
olduğu tnksi Fındıklıda Dere 

Bir kaç gün evvel Ankara- için'f"n geçerken İhsan oğlu 5 
gıin \e sn;.ıtc Ka"'ımp:ışada ltuluıı:ın komisyona müracaatları. (10875) 

• • • 
Tamaanen ram vermek mümkün <>lmadıjı takdirde yarısı ı;ıralı çam va 

yarıa bt'yaz köknaı· olabilir. 
dan şehrimize gelen Ticaret y:u:mctaki Muvaffağa çarparak 
Vekili Nazmi Topçu oğlu bu- soi a.ynğwdan ~aralamıştır. Ya
radaki tedkiklerini bitirerek dün rnlı Çowl: hnr·tshanc kaldırıl • 

Miktarı Tahmin ilk 
bedeli teminatı 

JOIJ,( 00 kıl K. Fasulye ... 26ı70.00 196:?..i':l 4/12/940 ~ııı~mba 10.30 

Tahmin edilen bedeli d3.754b Ura olan mikdar ve eb'adlıın yukandaı 
ya1t1I: seki:: kalem ve cem'an 1500 metre mikAbı kereste Askeri F. hr k.,ıar: 
Umum Mi.:dlirlugti meı·kez satın alnın komi yonunca 2/12/1940 pazartesi 
günü saat 15.30 da kapalı znrfla ihale t"dıle<>e.ktir. Şartname t3> li1"8. •19>: 
kul'UI mukabilinde ko:-ııisyondan 't;rilir. Talıblerin muvakkat teminat olan 
<4437> lira <50• kurutu havi teklif mt>kluplannı mez:kür giiııdc saat 14.30 a 
kadar koınisyon:ı vermelf!ri \ c ketıdtleriniu de 2490 nwnarvlı Juıınunun 2 
ve 3 maddelerindeki \ c. :ııl..lc kom!ı.yoncu olmadıklarına ve bu işle al6ka .. 
dar tüccardan olduklarına dair Ti<'aret Odası v~ikasile mezkür gün ve !la"' 

akşamki ekspresle Ankaraya mış ve suçlu yakaı:rnmı~tır. 
95.000 kilo Tt>z şeker .. 36100.00 2707.50 4/12/940 > 12.00 · dönmüştür. Vekil Haydarpa • 

şada vekalete bağlı müesst·sı~lcr 11 1 
erkanı tarafından teşyi edilmiş- Radyo Programı 
tir. ,-------------•-

60.000 kilo Sııdey:ığı .... ., !14590,0.) 5919.50 4/12/940 > 14.00. 
26,üOO kilo Zt·ytıııyağı ... 18301.40 1372.61 4/ı2/940 > 15.00 
51.000 kılo Sabuıı ., ...... 25500.00 1912.50 4/12/940 > 18.301 
1 - Yukarıd. mıktlar, cins, tahmin bedeli, ilk teınlnatlarile eksiltnıe 

HALKEVLERI 
Şülrrlınun ortalndıgı topa ycUscn Şa- .Beyoğlu Halkevin<len: 
kir Siyah - Bey:ı •. ın ıkin i golunü Amatörlere mahsus resim ve 
3ttı ve IJirincı devre Be ktasın :? - 1 fotograf sergisi, bu sene 1 Bi
galebesile neticelencı:. rinci kanun 1940 tarıhindc evi-

lkinci deuenin ıkınci dol ıkasmd:ı mizde açılacaktır. Sergiye işti
Hakkıdan güzel bil' pas :ılan ıbrahim rak .etmek isteyen amatörlerin 
kuwelli bir şutle Be ıkt.ı"ı 3 - 1 hemen evimize müracaat ederek 
gallb 'aı.iyetc getirclı, tafsilat almalarını ve csC'rleri-

Bundan sonra oyun biruz <'rikştl. ni nihayet l, 12. 940 tarihine ka
Ve 32 inci d. kikııd. Beşıkwşlı Şakir dar E\imize teslım cyl"mcleri
ı;akatl:ın:ırak sııhadan çıktı. O~wı Si- ni ricn ederiz. 

vah - Bey zlı1arm 1az~;ıKi altmd:ı ge- Şişli Jlalkevinin futhoJ hırııunısı 
çerken bu ı;;ckıldc ııih. ~ dleııd ·. 

Şişli Halkevi spor kulu mu-
Diın K dıköYd<'ki ilk maçı Fener hiti dahilindeki klüpl rin gen~ 

ve Pe lrnnl .. ı ynptıl. r. ilk de\~<' takımları arasınd~ bir futbol 
S:u ı - ! ..... eh ı.:ıdlık ın çok c n z < ~ -ı turnuvası tertib etmi::1tir. 
namaları &yorl po lul. r. fırs; tol- ..----------------: 
du. Sı, sık Fener k.ıl~ini zharct <'1- ADL/Y EDE 
•ilt'rse de sayı çtk ı om dılm. Hk h f 
t.aym o - o berııberlıkle bitr. ! Bir hamamcıya kaput 

tkinci devre ba ı.ır bıı<.1. maz hız-, daya.ıc.ı almışlar 
lanan Sarı - r:.c 'Vt:rdlılc penalt.ıd. '1 y 
ılk ve 8 inci dakık .. d. dn ıkinci rrı- Evvelki geee Cağaloğlu hn.-
lerinl yaptılar. Bır cok fırııatl .. r ~ .. - mamaı sahibi Ahm"'' dövmek-ı 
kalamal ... rın:ı r~mcn bunlardan • ti- ten r,uçlıı altı yedi genç mc hu
tade cdemiyen Sarı - L!ıcıverdlıler 1 den yakalanmış ve adliyeye vc
nih:.ıyet oyunun "'on1. nna dogru son rilmişlerdir, Sultanahmed bi
ı::ollerini de çıkııı clıl.ır. Bcyoglu spor- rinci sulh cezaya verilen suçlu
lular 39 uncu d:-.klkaclJ bıı· t(ül atı.- ların isticvabında vak'a şu su
lar. Ve m:.ıç 3 - ı Fenerin galıblyetı retle anlaşılmıştlr: 

ııe bitti. Hamam önüne su <.löktiikleri 
Fener stadmırı ıkind maçı Gnlı>t. - ni gördiiğü mahalle dı<>JiJ.:anJıla

;ar.ıyla Vefa ara ... ı d. idi. Lig maçl ... - nnı tekdir eden hamam sahibi 
mm ilk hafüıs.nd.ınberi şansslz gi- Ahmed gençlerden Muzaffer Bil.., 

den Vefalılar dun c 1- guzel bir O) un ı selin hücumuna maı uz kalmıı:ı 
'>yrııyarak haklı bir berabcrlık 1cn in ı ve ceketi ters çevrilerek başı 

~tuıer. ı örtülü bir vaziyete sokulmuf-ltur. 
Galatasaraylıl. r hanen i1J, dcHe Bundan sonra gelen vuı mu~, gi

başında bir gol k z:mm:ılnr.n. rai - den vurmuş ve zavallı hamamcı 
'1Wlll oyunun htıkir.,ıyetini ikinci de\ - yere yıkılmıştır. Ensesind<'n de 
:-enin ortasına kadJr Vefalılarn ter - Muzaffer Bili!ıel bastırırken 
kettiler \'e ancak ikinci de\ rcniı son mahalle bekçisi gelmis ve etra
ylrml dnkikasında eanl.anarak Yeşıl - fındakiler dağUıverince Muzaf- 1 
Beyaz k:ıleyi tahdid etmeııc \e tehli- fer de kurtulu,'1U firarda bul
keler yarı::tmayn ba..,ladıla. · Fr.l nt mus, fakat bekC'i tarafınclan 
bundan bir netice çıkmad:. 11dn i yakalanmıştır. 
-fevrenin onuncu dakıka.,ında ccK u- Sulh cezada dinlenen şahid
ıak bir farnl 1.. z:m.ın Vefnlılnr hunu ler vak'ayı böylece anlattıkt::ın 
qole tahvil ettılcr \'e oyun bu fark sonra muhakeme, müdafaa ve 
deiifmeden 1 - l berabere bitli, karar için başka bir güne bıra-

Bülend Turanlı kılmıştır, 

Serbest gUretl•r 
yapllamadı 

Bir ha!tadanberi ımiteat.ldid yerlere 
:ıtiıleri asılarak memleketimizin t. -
mnmış serbest guı·eşçilerinin lcarşı • 
laşacııgı ilan edıhnckte iclı. Dün afı -
lerde isimleri geçen me hur gure,.çi
~rin mürııbakalarıı se~ rctınek he
vesile iki bine ~akın b r seyirci küt
lesi Şeref Stadının yıızme havuzu kıs 
mında toplanmışt •. 

Fakat afişlerde ısiınlerl ıeçcn gu
:eşçilerin gti~~ mındermuc gôrun -
.memesi halkın tezahuıatına vesıle ol
muştur. 

Mindere soyunmuş olarak gelen 
dört çift ekserisi ıltinci sıruf gure~ -

Bir motör kaptam 1 

tevkif edildi 1 
Dün nöbetçi mahkemc<:İ111. ge

len bir cürmü me~htı<l vak'a"ı ol
muş ve suçlu tcvkıf edilıni<>tir. 
Suçun mahiyeti ''öhirrıe sebebi
yet,. tir, Evvelki ıık-; ım liman
da bir motörle bir \'npur rarpıs 
ması sırasında ar~cla kalan san 
dal müşteril,.,rincten 1'\i!rn oğlu 
Todori miisada:r1euin ksirivlc 
ezilerek ülmiiı:tiir. DH'katsiili
ğin motör kaptanında olduğu 
sabit görülmiiş ve kaptan Ha
san Ceylan hakkında tevkif ka
rarı verilmiştir. 

18/Xl/1240 PAZARTESi 

8.00 Pro 1.1111 \ e memleket saat 
ayaı·ı. 

8.03 Mm.ık: H. fü program (Pl.) 
8.15 .t\jııns h. bcrlcrı. 

8.30 Muzık ı rcgrarııınm de\ ;ııııı. 
(Pl.) 

8.45/9.00 f.\ k.ıdım - Konuşma: 

Faydalı bil ilt:r - Tuz \e sirke. 
12.30 Progıoım \e ım:mlel<cl snat 

ayarı. 

12.33 Muzık: Pcsı·e•· ve saz sem. i-
leıi. 

12.50 A3 .. ıs hnberkı i. 
13.05 "Mu ik: Muh! lif şıırkılar. 
13.20/14.00 Mi.ııık: l~<ıı ı~k pro~-

ram (Pi.) 
18 00 Pıo r .. ın \C memleket saat 

ay.ırı. 

18 O~ M ik· R."'ldyo c. ı: oı kestrası 

(ibrnh ın ı ır ıd. ·esinde) 
18.40 Mu ı Iıı(;~ saz. 
19.15 Muııı~: H. vaiyen parçalar 

(Pi.) 
rn.30 Memleket snat ay<ırı, ve ajıın<J 

1 
haberleri. 

19.45 Muzık: "Mu terek şarkı. ve 
turkulcr. 

20.15 Radyo azct i. 
Z0.45 Mu1Jk: Akorde n ~ohılaıı -

Ertugrul So yal tarafırd n. 
21.00 Muzıl •. Dıı lcyıci ıı;tekleri. 
21.30 Konu rr.n. 
2ı.4; Muz 1 · Radyo oı k,strnsı (Şef: 

Dr. E. Pr. to us) 
22 30 Me it kel saat ay rı A ns 

hnberlcrı; Z r •. ıt, Esl .. 'm - Tahv lııt, 
K. ı bi,Yo - Nukut Borsası (Fıvat.) 

22.45 Müzik: Cnzbanci (Pi ) 
2:l.25/23.3(1 Yul'ın.ki progr:-ım \'e 

kapanış. 

stin ve sa. t'cri yazılı beş kalem gıda maddesinin hizalarında gôstet"ilen 
gün ve sııatlcrde kapalı zarfla eksiltmelcrj yapılacaktır. 

2 - Suı·tnnnıe<ıini görmek \'C aJınak istiycrı)erin her glİn komıieyona 
muracııatı ... rı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahilinde ha
zırlıyacnkJ •• rı kapalı tekli! mektııplnrım eksiltme saatlerinden birer saat 
cvveli•1c k ... nı· Ka ı r,;:ışada bulunan komisyon bn~kımlıgına makbuz mu-
kabilinde vcrmelc ı, c10844 

BUyUk şöhretler, arkasmdan ko,ulmakla 
ele geçirilm,.z ..• 

Herkesten iyisini yapın! 
Şöhret sizi takib edecektir ... 

ADI Muhiddin 
HACI BEKiR 

Ticarethaneleri: istanbul, Karaköy, BeyoQlu 

~nhisarlar U. Müdürlüğünden :I 
I - ş, rtnamesi mucıb:ncc 130 bin aded yüzliık tuz çuvalı müteahhidi 

nam \ e !ıE-c:;ıbına pazarlıkla ı::atın alınacaktır. 
il - I ,, ılık 20/XI/1940 çarşamba günü snat 14 de Knbataşdn Lev:ı

zım ve Mi.ıi.;:ıyaat cubesindeki ~ılım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Saı·tname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. ı 
ıv - fstekl.krln pazarlık için t."yın olııııan gün ve s:.ıalte tt>klif ede

cekleri fiyat i.ızcl'inden % 7 .5 gU\ enme paralarile birlıkte mezkur komisyo-
na mür:-c. a~lan. •10463~ 

atte komisyona müraca .. tları. d066:h 

• • • 
Tahmin edilen bedelı 40 lira ofan Zeytinburnu silAh tNnirlıane&i ararJsl 

dahilindeki otlar bir sene müddetle açık arttırma ile ıhale edi~ektir. Ta. 
lıblerin muvakkat temin;,ıtı ol;.ın yuııde 7 .5 nisbeti~ki 3 lirayı her hangi 
bfr malmüdürhiğüne yatırarak alacakları makbuzln IJirlikt~ S:ılıpQ7~ırınrla 

Aı;keri Fabrikalar yollaınasındaki sııtır. alnlil komisy<ınuna 2•111/1940 s.ıla 

gümi sant 14 mwracaatları. ..ıoı;ea:ıo 

• • • 
Kmkk~ yaphnla.cak inşaat 

Keşif bedeli •20.500 lira olan yukarıda yaz.ılı inşaat Askeri Fabrik:ı• 
lar Umum .Miıdurliıgli satın alma komil"yoııunca 29/ll/1940 tarihinde eum• 
giinü saat 15 te k:ıp:ılı zarf ile ih:tle edilecektir. 

Şartname d• lira •3> kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talible
rin mU\·:ıkkat teminat olan cl537• linı •511.> kuruşu ha\'İ teklif ıneMr..ıı !a
rını mezkur gıınde saat 14 de kadarkomiı;yomı \'ermeleri ve kendılerinın 
de 2490 numarnh kanunun 2 ve 3. maddelerinde• yaı.ılı vesaıkle ınuayyen 

gün ve santte komi yona mlirnca:ıtları. •10608• 

Açık eksiltme usulile inşaat ilanı 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletind~n 

1- Ankar:lll:ı Hamnınoııümk yapıl nı:ıkta olan Tıb Fakiıltesi müştem1lı1-
tından •959094.95 dokuz yıiz t'lli dokuz bin dol:san ciört lira doksan bet 
kuruş keşif bedelli dogum \ e niı.aiyc klinigi in aatının ikmali açık eksıll
meyc konulmuştur. 

2 - Eksıltmc 5 b'rinci J,iinun l 940 perŞf>mbe günii saat 15 de Ank. ı a
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve"khletımle t4tşkil olunacak husu•l komis
yonca yapıl:ıeaktıı·. 

3 - tstiyenl~r eksiltm..: "artn;ırıw;;i genel ve fenni şartnaınel('r, mu
kııve\e pl'ojesi, fiyat tahlili, keşıf \" hususi fartlnr cedveli ve 19 pr. ça 
a\'an pr<•)c planlarını 47 l:r:ı 95 kuı u• bedel ınukabilinde Sıhhat Vek.ıleU 

1çtinıai Muın enet dairesıııden r:labilet'eklt"ri gibi inşaata muktazi ve bir 
kısmı hazıl'lanmış ol,ın tatbılrnl projelerini d<' tetkık edebilirler. 

4 - MU\ akkat. teminat mıkdarı •42113.80 kırk iki bin yuz on ih; ]ıra 
~eksen kuruşt~r. 

Zirai kombinalar Kurumu Müdürlüg" ünden: s - Talibıer aşagıdaki ,·csik •• ıarı t::ıminat nı:ıkbuz1anı€ beraber komis· 
yQı\a tt>Vdi elmeğe rnecburdurhır. 

Zi•aııt \"ı·lıı.aletlnce pazarlık suretl1e harman makinesi, biçer - dögtr A - Carı seneye ait Tkııret Odası \ eslkası tTalibler şirket oluı·sa 
traktör ve tc!errüatı satın alınal'aktır. 2490 sayılı kanunun üçtincii ın"ddesiııın A ve B fıkralarında ya.aılı vcı;i-

Satmak ıstiyenlerin şartnameleri görmek \'e bu husustaki teklifiC'rini kalan.~ 

a Şehir 'ı bildiımek iızere en kısa bir zaman içinde Anknrada kuruın müdürlüğüne B - 250.000 liradan aşagı olffamak üzere yaplıiı bina işleriDi iyi 
t • f müracaat~ rı ilan olunur, (7683 - 10799) başaı dıgına oair i~ sahıpl~ ınden alıııınıs vesikalar. 

il • ıya rOSU 1 =-================================ 6 -- Teminat olaı ak nakit Ye narrit mahıyctindeki evrak komi8yoıı<"a 
~ ' temsilleri Galat asa ray Lisesi Müdürlüg" ünden: k ... bu1 edile-miyt'Ceği için bu kabil tem·nat \'ermek ist.iyenlerin daha e\, eı 

l 
\t·kfılete ımiral'aatla bunıarin alfık:ılı m,)) sıındıklıırına yatırmaları ve komis• 

lltiklal Caddesinde Komedi Kıamında Yatılı tal .. bemizin ilk k~nun 1940 taksiti mezklır ayın m::ııni onuncu ! "na nı:ıkbuzlarırıı tevdi etr"\.-lf-l'i l.5ı ı 1dıı·. •10880• 
gumınc kadar v .. tırılmış olmnlıdıı·. Mııkbuz pulile beraber tanı taksit 86 =============================== 18/11/1940 P:ız .. rtesi günü :ıkşaını li 69 k • d08oO ı 

sa: ~0:01 da 

11 
ra ·uru:ş.uı, 

1 
~ 1, Çanakkale Deniz Komutanlığı Sabnalma 

A k 1. k · ı · Komisyonundan 
Her tarafa otobüs vardır S er 1 iŞ &rl iTHALAT \ 'O blRACATÇI 

_ 1 - Çan:ıkkalc Deniz kv•ııutanlıJ(ı ıhtiyacı ol.ııı' safi 69330 kilo ekmf'k• 

O 1 1 Müeeceaelerin Nazarı Dikkatine / _, 
ÇOK M H M • ._ 1 .. Üsküdar Askerlik ıubeai Baıkanlı, lik has unun 28/11 940 pcı~embe gunıi s;ıat l4 de kapalı zarfla eksıltmeP 

' _ d Bağdad, Basra yolu ile dünya- ~:ıpıl;.caktır. 

Erkek ve kadın farkı yok 

ADEMi İKTİDAR, 
BEL GE\'ŞEKLIGi 

\'C zafi) etı umum ·-,~ye kar~ı 
Hormona fabrik«sının 

GLANOOKRATIN 
Hahları çaredir 

Her cczahanede kutusu 
200 kuruştar. 

~--• Reçete ile satılır. ••111' 

1 
gın an: nın her tarafına müsaid şeraitle 2 - Tıılibleı·in 1040 lira mm·akk:ıt temin;ıtı ile berab~r ihale l)Ünu ve 

1 - KAs<ı hizım·t ~er:ıiti kaz •• nmış her tu" ı·· kli t d hd r u eşya na ya ını eru '' saatinde Çanakkale deııiz koınutr.nlıi:ı .,,;ıtııı alıncı komisyonunda bu-hmma~ 
a,kerlig.11.- karar vet'ilnıiş \'e mezun _ .. oeuer. !arı. 
oluıı t:ı henuz son yoklaıııalarını yııp- B" ÇAKER YAZAROALU 

uro "' 3 - K::palı znrfüırın iç 'e dış zarnarı kırmızı balınumu ile mühürlen-
tırmamış lıst: \'C n ııadili ll1LZllnlar<lAn Gal t K k~ s et h 

a a ara uy erm an mir olarak ihale saatinden b.r s.ıat eV\t-l makbuz mukabilinde komil!l)O!ll 
2 - Askf'rli •i kar:ırlaşmış \'e Ye- Tt>lefon: 41773 \erilmiş olmalıdır. 

dek Sulıcıy 0•'Uli.ın .. Se\kolunmu~ geç 4 - Postada vaki gecikmeler naı.ırı itibara alınmıy:ıcakt.ır. 
gunderılmeı,ıııt:cıı geri bırakılmış \ e 
yahud muamelPlc & geç sona erıl! -
ğinden sevke anı.ıde kalmış olanln:-
dan. 

3 - Askeri chliyetnanıcsizlerle or-
1a, tam <ıfkeri ehliyet alanların .ı>C\'-

kedilmck tlzere nüfus cüzdanlnl'ile 
birlikte burada lıulunaııların ayın 15 

- ------

inci cuma gününe kadar ~ubeye gel-
meleri. fi - Ehat \'C ~artn. me her r,ıın Ç.ııı<ıkk:ıle Deniz komutaıılıiı ı:-atın 

4 - Burada olmayıp taşrade bulu
nanların buluııdukl.ın yerler asker -
m, şubeleri v:ısıtasi,>le şubeye müra
caatları IUzumu il!ııı olunur . 

5 - Bu ilan davet mahiyetinde 
oldugundan geri kalanların kanun<'n 1 
mesuliyetlerl muhakkaktır. 

alma kcıml~yonu ile t~tanbul Dz, Lv. s .. tın alma komisyonunda gönıle~ 

bilir. "10913, 

1 Devlet Demiryolları llinları 1 
- Tabii. ÇunKu Kurts."1 aıle~j ;ı-al

nız Napolide deiil 1talyanın her ta
rafında m~hurdur. 

Ben zaten Mili:ae.llanın gayet zen
gin ve mutabel' bir nileyc mensub 
olduıunu çokdan anlamıştım. Maycr 

Bir _çalgıcının seyahati 
sana borcumuz ne J,adar imiş. Yirını 
beş mark. 

- Ne diyorsun Alfred'! 
- Okuyayım da dinle. 

16 mark 

:Muhamm~n bedel, muvakkat tem.inat ve ınikdarları aşagıda yazılı gur• 
gen ve ıhlamur kerf'.ste ayrı "Yn ıhale edıJmek üzere 27/11/1940 çarıamba 
ıtıınu saat ı5 de kapıılı 7.al'f usulu ile Ankıırada tdare binasında salın 
alınacaktır. 

Bu ışc; girmek iftiyenlcrin her liste hizasında gösterilen muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettigi vesilG.ları ve tekliflerini ayni gün s&at 14 • 
kadar komisyon reisliğine vermelerı lAzımuır. 

de benim zannımı tekid et.mi~ id:. tyi lı••••••••••••••••••• 87 

Yat:ık parası 

Yemek > 
Hizmetçi iicreti 

Yek ün 

6 
3 

> 
> 

Şartnamt>ler parasız olarak Ankar::ıdr malzeme dairesinden, Haydarpa .. 
~da Tesellüm ve Sevk Şefliginden dagılılacaktır. c:l0724> 

.ımma şimdi d~şunmege başladım. 

italyanın her tara!ında maruf bir a
ilenin kızını nasıl alabılecektim? M<ı
amafih Mikaella bunca z:ımar.dır 

çekmiş cılduğum mıhnumeşak.ı nazan 
dikkate almıyacak derecede hissiz, 
kalbsiı de[iıldir. Dogruım kız ga~et 

iyi k:ılbli, merhametli idi. 

Mayerden d:ıha b:ı:ı:ı şeylu sorduk
tan sonra onun ,.e bizim iı;tigimiz 
bira paralarını verdık. Kesemde be~ 
mark kaldı. ~zino<lıın ı;ıkl.tk. Mı:ıyer 
kapının önilnde: 

- Adiyö. .. 1 
"' Dedikten sonra bizden ayrıldı. 

Frldrih: 
- Arlcadae! Otele araba ije rlli ~

deeeiiz? 
Decll. 
- Ne Wl'.lüz~ i1rl~ih? Cebi-

mizdc beş marktan 1Jyadc para kal
madı, bakalım otelciye ne vcrecegiz? 

- Ne vereceğizi Borcumuz beş 
marktan ziyade değildir ya? 

- Onu da verirsek aç kalırız. 
- Hele bakalım, elbet bir çare bu-

luruz. 
otlln yolunu iyice bilcmiyo.r isek 

de sokagın lamini ügrenmiş idık. O
tele rr.uvasallt etüğjmiz zaman ya
zıcı bizi kıırşüadı: 

- Bil' şey arzu eder misiniz mös
yöler? 

Dedi. Ben: 
- Şimdilik bir sey iaiemiyoruz. 

Yalnız bugüne kadar olan borcu
muzun bir heab pu&.lasını odamıza 
ıetiriniz. M:ıamaflh daha bir kaç gün 
burada bulwıdUiwnuzdan hemen bu 

• ~ para vertcek deiil.i.z. Uç &Un-

de bir hesab görmek adetimizdir. U
kln siz her giin bir hesab puslası 
getiriniz. 

Dedim. 
- Peki mösyö, beis yok. Bizim u

sulumlizde muşterilerimiz ile haftada 
bir hesab görmektir. Binaenaleyh 
§imdi size bir hes3b puslası takdim 
ederim. 
Yazıcıdan derhal bir hesab puslası 

istemekten maltı::adım borcumuz beş 
mark yahud daha az ise pnrayı \'erip 
hemen o akşam otelden sa\'uşmak, 
on mark ise bir çare dilşilnmekten 

ibaret idi, Fridrih ile odamız:ı çık -
t.Jk'. Arkadaııım: 

- Alired soyunalım. 
Dedi. 
- Ne söylüyorsun Fridrih? Heı·if 

par:.ı i1;Uyecek olur ise ne v::rpncrunz? 

Soyunup tekrar fiyinmek epeyce kül 
fettir. 

- Hakkın var. 
İki m·kadaş kanapede oturduk. Beş 

dakika sonra kapı \'Uruldu: 
Giriniz eledim. Yazıcı şapkasını çı

karmış o1duju halde içeri girdi: 
- Hesab puslasını tanzim ettim 

mösyöler. 
Diyeı·ek elimize uzunca bir kigıd 

tutuşturdu: 

- Ba§ka bir emriniz var mı? 
Dedikten sonra kapıdan dışarı çık

t: . Kiğıde bir IÖ'L gezdirdim. En alt
taki yekunu görür «örmez aklım ba
pmdan gitti: 

- Fakat bu nasıl olur? 
Diye baiırdmı. Frldnh: 
- Ne oldu? 
- Olacajı moıacaiı var mı? Bak-\ 

25 :J> 

- Fakat Alfred uu heriner adet.et 
bizi dolandırnıaga kalkmışlar! Hiç 
bir gece zarfında yiı mi mark yatak 
masrafı olur mu? 

- Dört be3 yumurta kin altı maı·k 
almak doğrusu münasebetsizliğin en 

Liste 
No. 

l 

2 

Miktar 
M3 

643.220 

500.-

Cinsi 

Gürıen dil
me ve kalas .... 
Ihlamur kal as 

Muhammen bedel 
M3 mecmuu 

Lira Kr. Lir• Kr. 

35.00 22512.70 

50.00 25.000.-

Muvakk•C 
tem inat 
Lira Kr. 

1688.46 

18 75--. 

büyüğüdür. 1 b 1 El k .k T T.. 1 
- Şimdi ne yapacağız? stan u e tri ' ramvay ve une 
- Vallahi blhnem. Hr.ydi ikimiz lcletmeleri Umum Müdürlü.X.ünden 

\>irden bir çare düşünelim. Y g 
- Ne düşüneceğiz? tdnremiz, Şişli atiılyui i,·in ı.iç ookumcü ustası, dört tornacı, üç bobi• 
- Düıünmeden de bir şe7 yapıl- nör ustasile, döı t bobinilr 1;ıragı ve üç kaynakçı ustasına ihtiy:.ıç \:ırdır. 

maz ya? lııtcklileı=in niifus lıu\'ı"d cuıdanı, hwmü hal \'esika&ı ve ıılındiye kndat 
- Doğru. çalışmış bulum!ukları ıı •l c~ elerden abnış oldukları müddeti hizmet ve• 
- tıte ben düşjinmeie ba~ladım. sikalarıle birlikte ida"cııın Metro - Han zemin k:ıtındaki Z;ıt İflel'i ınudüt"' 

Sen de düşün. Hatırına bir çare ge- lu.ıune mürat'datl:ııı lUzıu lU bildirilir. (10943) 
linceye kadar hiç ses çıkarma. l!L&!!!!l!ll!l!_l!'.ll!!l~~~!llml!!! ... miıllll•'~-111!'!!!11111!-~ .. !'ll'!!~l!!!!!!!'ll!!!!!!ll!l!!!'!llmllll!ll• .. • 

- Peki. Sabibi: A. Cemaleddin Sar•çollu - N~t llüdQrQ: Maold Çetin 

B~ıııldılt yer: ( H. Bekir Cürt0ylar ve CemalM4J1t laNtoi'u .. u.J 


