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1shmbu1da ,-eni açtıkları aubelerlne 

)>f'k faz.la nıgbct g0s1eren halklrnı

»a Şekeı- Dryramım mobilya .,,.. 

mefrupt tüt'can 

HARA ÇÇ 1 KARDEŞLER 
Tebrik ederler 

Her yerde 5 kuruş GONLOK SiY ASI HALK GAZETESi Her yerde 5 kuruş 

İtalyanlar 
F.ji;er Bulgaristan zor ~ d Ün de hiç b lT 

~det ka.rtılsında hürriyet ,.e 
~-k_lalini müdafaa 6boemeğe 
-rar \'ennİ!jSe bugünkü va- muvaffakıyet 
liyeti pek maahkıdir. Fa.kat 
bii~1e bir niyeti )'Oksa, Yuna- •• t 
~~~da me'<ki alması g o stere m e d i t, 

...J· - " 
!.,-..: Hüeeybı Cahld-TALÇ-IN. ıtalyanlar kabahati ~- ~ ___ _ 

1• ~ya Yu~ isti- fena giden havala- ! 
la etmekle barbı kaza- ., 

~ i!~~~re~)~~~d~I ra atfediyorlar 
f.aaıl.uz kuvvetlerine bir halel j 
~ek midir? Hayır. lngilte
:!~ ı:nağlfıb edilmeden harbin Yunan filosu ltalyan 
;ı:ı.n:ıesine imkan var mıclır? k il 
ııayıf. o arını topa tuttu 
Şu halde, İtalyanın Yunanis

~~a sel gibi kanlar akıtmağa 
~masının faydası nedir? I 
~un muvakkat bir zaman için 
~Yan efkan wnumiyesini a- 1ı "'1tınak gibi bir faydası olsa 
~ hakikatte tam minasiyJe 1 
bir~ vahşetten başka bir şey ı 
Geiildir. Çünkü İtalyan halkı
~~datmaktan başka bir fayda 
~n etmiyecek bir teşebbüs 
~nda hem bırçok İtalyan, 

• 
'.Atina, 31 (a.a.) - Yunan or

~uları başkumandanlığnın 30 
ilkteç~n akşam tebliği: Epir 
cebhesınde, kuvvet1C'rimiz ileri 
k.aı:akollann muayyen pJan mu
cıbınce hafifçe geri çekilmes.in
dan sonra 30 ilkteşrinde bütün 
gün ateşleriyle muhteJif düş • 
man koUannın hareketlerini 
durdurmak suretiyle mevzilerini 
muhafaza etmişlerdir. 

Cebhenin diğer kısmında bu
gtin .. silkünetle geçmiştir. 

DU§manla müsellah çeteler 
(Sonu 8 üncü sayfada) 

bir çok Yunan kanını dök
~le umumi bir netice çıkmı
~nı bile bile soğukkanlılık

~arar vermek yalnız vahşet 
~esiyle tavsif olunabilir. 

ltaıyanların Yunan kahra- G 
"-nıığını farzımuhal olarak ) :-ege muvaffak olabilecekle- Avrupada harb 
düşünülse bile neticede Yu- _ 
~ milletinin şimdikinden da- - -
" ıc~dı:em. bir surette js~kıaı Almanlara 

. :tıürriyetıne kavuşacagında 
~bhe var mıdır? Hayır. Biz bu •• 

1
. • 

:.ıı!Usd~ bir:.d~iknlık bir ıerecı- gore ngıltere 
•qqe bıle duşmıyoııız.. 

Fakat Balkanlılar, Yunanis- h b • 
~~ böyle en nefret verici bir a r 1 

Bir ltalgan 
gazetesi 

diyor ki: 

J 

. . 

• 

LJ\ınka_:: harbmJ 
Afrikadaki 
İtalyanların 

yeni bir derdi 

Büyük Millet MeClisi 
bugün toplanı·Yor 
Milli Şef ismet lnönü tarihi 

irad buyuracak bir nutuk 
Nutuk, radyo ile bütün. dünyaya 
'.Anknra 31 (Hususi) - Büyiik Mil

let Meclisi yann (Bugün) saat 15 de 
altuıcı intihab devresınin ikinci içti
ma yılına başlıyacaktır. Meclisin top
lantısına Abdtilhalik Reııda riyaset 
edecektir. Yoklamayı mul.t:akıb Mllll 
Şef İsmet İnönü nutkunu söyliyecek. .. 
tir. 

Rei.si.cümhurmuzun bu mühim nut
ku radyo ile hiıtün dimyaya neşredi
lecekıir. Ve r.ya5et divanı seçimi ya. 
pıldıkuın sonra meclisin toplant.ısına 
nihayet verılecektir. 

Parti grupmaun ~ 
Ankara, 31 (Hususi) - Bu aabab 

toplanan Parti grupunda meciiıı ri
yaset divanı parti meclis çupu idare 
heyeti scçımi . ~Pılınıştır. 

Bu seçim neticesinde reisliklerde 
bir değişik1ık yapılmamıştır. Klitib
likl't'Te Necmeddin Sahir ile Hamdı 
Sel~uk )eni olarak ay.rılmışlardır. 

'.A1atürilüa ölüm yıklönümü 
lneruimi 

'Ankara, 31 (a.a.) - Ebedi Şef 
'.Atntürk'iın ölumünün yıl döniiınil 
günü nlan 10 ikinciteşrin pazar giınu 
halke\ lennde ve odalarında parti 
merkezlennde ve bütün mekteplerde 
ihtifal toplantıları yapılarak Ebedı 

neşrolunacak 

~a bir tecavti7.e uğraması
~ seyirci kalşbilirler mi? s~ 
{~Cl kalmalı mıdırlar? Seyirci 
~alan m~kündlir, fakat 
~amaları lazımdır. Çünkü 
ftıaket yalnız Yunanistanın 
~gelecek değildir. İtalya 
'9Qlun Balkanları eJe geçirmek 
~Yecektir. Kendisini ancak 
""lllkanlarda u~'Ta.yacağı şid
~1;ll mukavemet durdurabilir. 
~kanlılar, Balkanları İtalya
~ teca ,.uz ve istila emellerine :r. me?.&J' yapmak ve lWyayı 
""il.ikan yarım adasından kov
"a.k vazifesi karşısındadırlar. 

Berlin, 31 (a.a.) - .Alman oııııduları 
bat JnımandanlJlının tebliği: 

Londra üzerine \c m~rkezi "e gar
bi lngılterede askeri hedefler uzeri
ne mukabelei bilmısıl hücwnlarma 
devam edilmiftir. Bılhassa Sheffıeld 
ch·annda, bır ıayyare rnabeme5ı fab
rikasına, diier bir fııbrikaya ve bir 
askeri tahaşşüt kampına büyük ha
sar verdirilmiftir, 

"TUrkiyenin Yunan 
harbine müdahale et
mealn• hiçbir .. beb 

yoktur .. 

...., lı (a.a.) - D. N. B. bildi
ri,Jw: 

Şe!"ln a7jz hatırası anılacak1ır. O lıliUi Şef hıintt, MedWn ~ eeaeki içtima clMTeSba.la 
K6ii'e, 31 (11.a.) - Re'~tedm bü&u- aün oı«l n :ııtllli7atı11~ >'.ıılnıi Ana-ı aphpPda ButaldarnH ind ederlerkm. .. 

111 muhabiri bildiriyor: ı dolu aıansı haberlerini vereeelı: ve bu d Milli .c:-. ı 8• . ..,..~ inlet İnö"nün Türle l riyatında Atatürk'ün Cün hurlye••-
Ma,..,.,.,1 G~·;anı· kıtaıan ıınırb ro" haberlerin akabinde sab~h n""rı'yatın ın ıı ti ..._ wu . ....,,.. ....... , .- .. - .. ...,.. ı e ne .,..,,,.annamesi ve akşam nef- (&onu 8 Uncü Nyfada) 

lönde, yeni bir tehlike ile karşılaş- -=============-----------~----==~=...:._ _____ __.::.:::_:_:_=::~=~-
mqı bulunmaktadır. Bu yenı tehlike, 

. Bulgapstanda efkirı umu
~enin ve resmi hi.üd'unet ma
lli ılinin ne du.«tindügiinü iyi 
h>ıiyoruz. Fakat Bulgaristan
~ ınihver de\ letlennin tecaviiz-

trıandanın Uç yuz kilomeke aar
binde faaliyette buhm;m bir tayyare, 
bomba ile, beş bin tcnıllatoluk lıiı ti-
caret vapurunu bRiım1~tır. 

Glindü7., lehimı:ıc neUcelenen bir 
~k haı:a muharebeleri 'ukua 11d 
miştir, 

tngiltere)·e kar~ gt-ce mukı;belei 
bilmisil uçuşları, şıddctlı ı;urcttc de-

Olornale D'halia gazetesi, kayda 
.._. bir makalesinde, Yunan - ttal-
180 ibtilatmda Balkan devleUerinln 
vaEİJ"eti]e metıul olmaktadır. 

Bu gazetenin mütaleasına &ôre, bU
ton Balkan memleketlerini 1tatyaya 
karşı koyarak Yuntınistana yardım 

etmek mecburiyetinden kurtulmak 
bllSwıunda İngiliz plftnı akim kal -
aıııtır. 

Gmıete, bunu isbat ıçin de, Ama -
wtıukta isyan çıktığı masalınuı hadi-
8elerle tekzibe uğradığıw ve Y~os
lavyaoın ttalyaya karşı nztyetinln 
91!l"ileet.iği hakkındaki ikinci mualm 
da bir İngiliz rüyasından ibaret ol
dugunu yazdıktan sonra diyor ki: 

birdenbire esmeğe başlı7an ve mo
törl\l vasıtaları yerinde durduran ce
nub riiz.garlDJn vücude getirdiği kum 
fu1ınalarıdır. 

Jıılehtab zamanı Mısırda haly}lri ileri 
hareketinin yeni safhası lçln en mü
aaid :ıaman gibi ıözükmekte ile de, 
bu kum fırtmalarına t.eşrinisanide 
çok rasüanır. Bu kum fırtınalaruım 
en mühim tesiri, radyatörleıi 1ray
natmaktadır, o tarzda ki, tanklar, 
zırhlı otomobiller ve nakliye otomo
billeri, her on beş dakikada bir elek
trik cereyamnı keaerek motörü dur-

(Sonu 3 Uncu uyfada) 
ı karşısında bo~ un eğmek 
~ onlaıın uşnklığııu kabul ct
tl k yolunda bir cereyan oldu
... ~ muhakkaktır. Bunun pek 
~hdud bir muhite inhisar et
~ıni temenni Ye Ümid eyleriz. 
~ at her halde Bulgaristan, 

\am etmi~tir. Taymı in ıki tar:ıfın

da, f:ıbrikalard.ı '<' dokl.U'd rnfıl:ık

lar ve yangınlaı muş.-ılA'<ll oluuıllu§

tur. 
Bundan başko, ingılh:ı enin garb 

sahilinde ba2.1 limanlar ve merkezi 
ingillerede harb ondu triri mnkez-

Yugoslavya sakin duruyor ve hlç H b 
bir &eye karışmıyor. Çünkü 1talyan '1Ji9ml-• a r ---... 
hareketinin sebeblerini biliyor. Yu- r 

~nanistanın ugradığı taarruz- lerı, bilhassa Koun~ııtfy, h:ıva trnv-

ıoıılavya pekala bilıyor kl, İtalyanın v 1 Balkan siyaseti bir sergüzett aramı- az y e ti 
yor, fakat Balkan devletıerile olan ~ n rrıüteessir olmuşa pek ben- ve1leriıniz lehin<" nih.ıyt'tlenerı boın

~trı.ıyor. Böyle bır lakaydlık bardımanlara tlioi tııtulmufiur. münasebetlere vuzuh vermeye ve 
()fttak bir türlü izah edilebilir . Çiselck bir ha\ ad;, dusmanın !eri ııulhü halisane bir esas üzerinde is

ua şınıdi bahsetüğımiz diz hiicumbotl:ın, Flandres sııhillerine tikrar ettirmeye çalışıyor. Bu sebeb 
ti\ıne siyasetinin Bulgaıistan- yakl.ısmag:ı tcı;ebl>us ctmlşlu, fakat ledir ki Yugoslıl\yanın endişe gös-

ciddi surette rağbet gör- deniı: topçwnuzun muc<.slr att-sı knr- wnnesine \'e hasmane bir vaziyet al
~es~dir. Eğer Buigaristan zor şısında geri dônmcı;c ıı.ecbur olmus- masına Iuzum yoktur. 
~ şı~d~t. karş~ında hürriyet ve l lardır. Bu hucurr.botlarnıdon bir t.-ı- Yine Giornale D'itafüı gazetesi şu-
\ klilını mhdaf aa etmemeğe nesinin battığı !;;ınılmnktadır. nu da kaydediyor ki, lngilterenin 
arar vermişse bugünkü vazi- 1ngilız tayyareleri, dun ft cı de Bulgaristanı müdahale ettirmek ü-1 

t~ti pek mantıkidır. Fakat böyle Almanyanın garoinrie hud:.ıd mınta- m:dleri boşa çıkmıştır, Bulgaristan,' 
ı.._r niyeti yoksa, Yunanistan kalan üzerinde uçrm .. im \e t.~.1 kır- dürust ve mesuliyetlcrini müdrik si-
\eıafında mevki alması icab e- (&onu 3 i.lntü sayfada) (Sonu 3 üncO uyfada) 

r. ---~~---~~~-------......:=======mı=ı==mm==---------------------------~ 
l Ytıgosla\ yada İtalyan taarru
~ıtıun epeyce derin aksülimel
~ • doğurduğunu haber aJıyoruz. 
atat Yugoslavyanın resmi si

~CU.·~tinde bu aksülamelin ne 
Asker 
yardım 

ai.lelerine 

meselesi 
teceye kadar müessir olacağı 

~huldür. Hatta daha ziyade, 
l Ugosıavyanın \ ekayic sc) ird 1 
) almasından korkulabilir. Bu, f 
._:goelavY.a için hakiki bir inti-ı 

r teşkil edecekt..ıı. Çünkü o-
~ da sırası yakındır. Yuna- B h d h ı f ı · f 

atan da Yugosla\~a kadar bi- U USUS a ıa;~ır anan a ima na-
Hüse)in Cahid \Al.( iN 

;:::.........__ (Sonu 3 ııncu sayfada) 
-.....::::;; 

Şeker 
---< 

Bayraın ı ! 
'-Bugun Şeker Bayramıdır. ~veni 
rrı bah bayram nııın:ısebet it l u
~rtet<.i, ımzar gunlerı ı:ıkmıy.ı< ak, 
~ ~rte i sabahı tekr .. r ne~ir 'o-
f~j~ devam ede<"ek tir. 

b.a Muhtnem okuyucul.ınmwn 

1111Yr:ınıJ:ırını kutlu). r, ımz ~ur
n her uıman'kı J. ~ud hu ur \ e 

~ntyf'ti "rınde d. ı .ı Jl(k tok b .. y -
aınta .d k . t6 r ı ,, etmt> nızi can \'e 
lltiluen tem~nnı .deı1:ı. 

. 
menın esaslarını neşrediyoruz 

killeri mufassal olarak tesbit 
olunmaktadır. 

Talimatnam0nin mühim kı
sımlarını kaı ilcr .ın;~e veriyoruz: 

Hiikiırnctin !ı.ı .. ıı hıdığı karar
nameni ı 4 üncü modclcsine tcv-

1 

fikaıı yardım bel• rliye huıludlan 
<fahilindc na.kum ) apılacaktır , 1 

Almanya -İtalya 
arasında mühim 

bir ihtilaf 
YAZAN: 

Hikmet Dgu 

Siyasi ve askeri her lıAdlseden 
sonra mihver devletleri araların -
daki g{il.'lİş birlijinl tebarüz ettir
mek itiyadmdadırlar. Şimdiye ka
dar kimse bunun aksini iddia et
medi. Her iki devleti ayni tehli
ke tehdid ediyor, düşmanı müşte
rektir, ideal birdir, Binaenaleyh 
Alman italyan işbirli&indeki sami
miyetten şüphe etmemek icab e
der. Fakat son zamanda meharet
lc gizlenmek istenilmesine rajmen 
mihver de\ letleri arasında büyuk 
bir ıhtılafın zuhur etiğini gösteren 
emareler \'ardır. 

Alman diplom:ıtlannın sık sık 

11.<ılyayı ziyareti, Her Hitlcrin Flo
rıınsa SCjah<:t' bu iht•lüfı hnl1ct -
mek için yapılım teşebbüsler olsa 
gerektir. 

ihtiliır Fransa meseksinden zu 
h11r etmiştir. Almanlar Fransayı 

m:ıglı'.ıb ettikten sonrn verdikleri 
J.~r"İ kfıii gön rçk bıı devletle fa7.
la altıkaclar olıııaımığn b:ışladılar. 

Oünkii 1870 deıı ıtibaren 1''ransa 
üçuncu defo olaı .ık Almanya ile 
ıniicadeleyc gir.işmc:'nln felaketi ıle 
karşı karşıyn kalmıştır. Gerçi Ci
han H:ırbinde Fransa muzaffer ol
muş veya daha dogı-usu muzaffer 
olan grupun azaları meyanında bu 
Iunmuştur. Fakat harb kendi top
rakları iizerinde cereyan etmi§, e11 

[IHu 1 MI •htfecle) 

lslanbul bel 'ff'• dnimi ı n- 1 
cümeni askeıc gıd.oılt:riıı ınuh- ~ 
taç ailclerint ~:ıJ 1. "iL j.ırd.m 
hakkındn biı t.ılını nnw~ h_.-1 
:r..ırJaını şt.ı r. 'l'ıt lırr.:ı tmırn L < l.11nıi 
encümen tarafınd.m tamtıl. ,.,_. 
kabul olunmııı::tuı. Hul uı .d.iıı 
bu hm:usrlakı kararmı.mnsinc 
göre bu talimatname Kanunu -
evvelden itibaren tatbik oluna-1 
caktır. Daimi endimenin hamr
Jadığı talimatnamede askt:r ai
lelerine yapılacak yardımm §ek 
li ve mıktarı üe bu yardıma mü
kellefleriD ıedlr ve yaı9n ee-

Muhta.;lığı ralimatnamenin 
tarifatı dairesinde tahakkuk e-1 
decek askeri, ailelerine yapıla - ı 
cali yardım bir aile icin azami 
301ira olacaktır. Ailenin büyi.ık 
nüfusları ~in beşer ve çocuklar} 

(8tnu 4 uncu •rfada) ~------------' 

Milli Şef İngiliz 
generalini kabul 

e I ti 

Alman yanın Yeni maden kömD-

b l. e b. t rD nakliye tarifesi 

:Ankara, 31 (a.a.) - Reisi
cümhur İsmet İnönü İngilte
re gark orduları erkamharbi
ye reisi general Arthur 
Smiths'i bugün saat 16,30 da 
Çankaya köşkünde kabul bu
yurmuşlardır. 

Kabul esnasında İngiltere 
büyük elçisi Sir Knatcbbull 
Hugessen ile hariciye umumt 
katibi Numan Menemencioğ
lu hazır bulunmuşlardır. 

z ır no a 

verdiği yalan 

Berlin bu hususta 
çıkarılan şayiaları 

tekzib ediyor 
. 

Berlin, 31 (a.a.) - Yarı res
mi bir tebliğde deniliyor ki: 

Berlindeki kanaat& göre, 
(&enu 3 üncü uyfada) 

SABAHTAN SABAHA: 

Bayram düşünceleri 
Artık bizim de bazı fedakarlıklara katlan

mamız zamanı geldiğine kaniiz .• 

- Bu clökkfuun bellce tarihi bir kıymeti ve tatlı bir hatıra-
81 ,w.ıır. ~ bayramda boradan (6.50) kunışa. bir i8karpill 
~ ... 

B u bayramlar bdkı b"zun jçir 
de pek (İdi ekber) d, ~ıldır. 
üzuntülerimi2, endi«clcnmız 

ar. Fakal: 

El idi Ekber eyledi, bı% miiem 

cyledıkl 

.Demeie de dilimi2 varmıyor. Çün-

kiı idı ekbcr eyli)eıı kalmadıgı halde 
bı.ıhin Avrupa meııılekctlcri matemi 
ıtındedlr. Gene b.z, çok şükfu, y. rı 
tatlı, ~ a ı :ıcı bir b::ı)ram el.ıha ı;eçı
ril •)rUL. 

,,t;\ \dki gün, Curnhuıiyet bayramı 

(&onu 2 inci aayf•da) 

Aıık .. ra, 31 (Hususi) - Maden 
kömuı il hakkındaki tarife tasdıke ık
tiran eylem •tır. Yeni tnrite yarın .. 
dan itıb en muteberdir. 

Yeni tuııfe;>e gore ton ba)lnd.:ı 1s
tarıbul 250 kuı Uf, B:ındıı ma, Erdek, 
1'ekirdagı, Çanakkale 275 1un t, De
rince, Mudanya, Gokuk, Gemlik 265 
kuruş, Ay\ alık, b.mir 295, Karabu
run 280, Fethiye, Müı marb 350, S::ım 
sun, Trabzon, Antal_yc 300 Hop·ı 425, 
Mersin, ı kenderun 355 kuru~tur. 

Bu fiyrıtlar 150 ton ve dah:ı yuka
rısı içindir. Kok kömuıil naklıy.ıt•nd;;ı 
bu :tıyatlıırn yüzde yirmi zam l npıla
caktır. Harb sigortası ve plotaj bu 
fiyatlara dahil degildir. 

-•ııc-

Devlet heykel ve 
resim sergisi açıldı 

Ankara, 31 (a.a.) - lkinc1 de\ld 
heykel \ e resim sergisi bugiın Sergi 
evinde Maaı ıf Vekillniıı bir nutku 
ılc açılmı~br. 

Törende Baş\'ekil doktor Refik 
Saydam, Ve.killer, Parti Genel Sek
reteri, mebuslar, vekaletler ıleri ge
lenler:i \'e korcliplomatığe mensub bir 
çe>k zevat haz.ır bulunmuşlardır. 

Vekalet emrine 
alınan iki mektupçu 

Ankara, 31 (Hususi) - 1s
parta mektupçusu Tevfik, Ağ
n mektupçusu Süreyya Vekalet 
emrine alınmışlardır • 
Sıhhiye Veklletinin bir 

kararı 
Ankara, 31 (Hususi) - Sıh· 

hiye Vekaletince verilen bir ka
rar~ göre yüzde yirmi bw nis
betı!1de l>:yuşturucu maddeyi 
havı (nazıpor) adlı maddenin 
ec:r.ahaııelerde ve ecza depolann
da uyuşturucu maddeler def
terine yazılm&&1 temin edilmiş
tir. 
Ecnebi tirketler hak

kında bir karar 
Ankara, 31 (Hususi) - Mem

leketimizde <;alı.şan yerli \'e ya
bancı şirketlerin hariçdeki his
sedarlarına ödey~ekleri para
lar icin anason, siiııger, fındık 
yaş sebze, kök boya, halı Lü1e~ 
taşı, tütün, yaş meyva 

1

şarab 
likijr, gü1yağı, süt to~, made.; 
suyu gibi mallar t.ahsis edilmi§ ._ 

• 



SAYFA 2 

Yunan don ması 
Aded bakımından 
fazla değildir am
ma kdenizde ln-

;gilizlere büyük hiz
' metler ifa debilir 

Yunan adaları ise: 
İtalyanın kalbgahına 
çevrilmiş kıymetine 
ba 1. biçilmez birer 

nıfı bir Yunan d troyeri 

• 

tisdürler 

İtalyanın Yunanistana karşı 
muhasamata başlaması deniz
cılik bakımından Akdenizde, 
yeni ve İtalyan deniz kuvvetleri 
içın hiç de §ayanı arzu olmıyan 
hır vaziyetin tahaddüsünc se
bcb oldu ve Yunan aı:ıı::.lannı üs 
olarak kullanmıya hak kazan
nıış İngiliz donanmaları karşı
sında İtalyan filolamıın sak -
lamb ç oynamalan büsbütün 
mti.§küll ti. 

Yazan: 

A. Cemaleddin 
S~RAÇOGLU 

Diğer taraftan Yunan de- ' 
niz kuvvetinin İngiliz donanma-
sına iltihakı keyfiyetini de göz 
önünde bulundurmak lizundır. 
Vakıa bugünkü Yunan donan
ması sayı itibariyle İtalyan de
niz kuvvetleriyle boy olçiişccck 
bir hald değilse bile Yunan 
b:ıhriyelisinin denızcili&rı, kendi 
sularını gayet iyi bilmesi ve 
Elen bahriyesinin destroyer 
bakımından olduk hnlın sa-

Yazan: Eski İstanbul Valisi SÜLEYMAN K.AtıJi 
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Yusuf lzzeddin Efendi: "imparatorun 
~· zü bir mira aya geçmiyor mu?,, 

diye hayr t diyordu. 
lmp a run i tasyonda mevcu
dı t cli:ıhd üstünde bir eksir 
gıbı t r etti. 

l ı rntor kcnd ini arabanın 
sa ' a almak istedi. Şark usul 
\'C a< lbına gorc \•elıahd: 

- fl>tnğfırullah! .. 
Falan derken, imparator oğ

lunun Londrada yaptığt gibi 
tutup efendiyi arabaya aJdı, 
s da oturttu. Böylece doğru 
ısaı ıya gidildi. 

Y uf lzzcadin cf cndi bir haf
ta ıvt davrandı. 

Her sabah vaktiyle kalkıyor 
\'e: 

- Aman, impaı-atorla bera
ber gide('eğiz. Hazırlanın! diye 
ınan tmdekilerin hareketlerini 
tacii ediyordu. Templhof meyda
nınd yapılacak ve :ı. tlerce sü
ı ('(.'i.'k n anevra ve geçıd resnıın
d 11 1 ... rator at ile hazır bulu
nacnkt.J. 

Yusuf lZzcddin efendi: 
- Ben ata binemem!. 
Dedi. 1mparator fevkaliı.de o

larak kendisine manevrayı geri
de, arabada scyretmeğe müsa
ade etti. O gün imparator gü
zel btr ata binmi.c,ıti; bütün ha
rekat esnasında atının yalnız 
başı ve kuyruğu oynadığı görü
lüyordu. 

Biiyük ve sulak çayırda bir 
geçid resmi yapıldı. 

Gerek burada, gerek Frank -
f urt tarafında yapılan sahra 
manevralarında Yusuf lzzed -
din efendiden başka ecnebi 
prenslerden kimse bulunmadL 

Veliahd, Golç paşa ile kendi
sine mihmandar tayin edilmiş 
olan mirnlay l"on fuçiüse gar
nizonlaı ı gezmek üzere bir sa
.hah ıçin randevu vermiş idi. 

Golç paşa ile Fon fuçiüs mu
ayyen zamanda geldiler. Fakat 
efendi hıila hazırlanmamıştı. 

lstanbulda. bu gibi hallere a
lı :ımış olan Golç paşa bu mu
ameleye pek aldırmadı. iF'akat 
Fon Muçiüs: 

- Saltanat hanedanı yalan 
söylemez. Ya hastadır, ya git
mek istemiyor. 

D li; bir çeyrek saatten faz
la beklemedi. Hiddetle çekildi, 
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gittı ve mihmandnrlıktan istifa 
ettı. ı 

1 tifanın geri aldırılması için 
efendı, imparator nczdınde ta-ı 
vassutta bulurunasıuı Golç pa
şadan rica etti. Golç paşa bılva-

1 sıta arzcdince, imparator: 
- O eski kafalı muannid bir 

miralaydır. Beni Jara.rsa çok 
canım sıkılır. Fon der Golç o
nu yumuR.'l.tsm !. dedi. 

Golç paşa ricalar, minnetler 
ile miralaya istıfasını geri aldır
mağa muvaffak oldu. 

Yusuf lzzeddin efendi bu hii
dise<lc: 

- lmparatonın sözü bir mi
ralaya geçmiyor mu? 

Diye az hayret ebnemişti!. 
imparator sofrada Yusuf 1z

?.eddin efondiyi dalına. karsı!nna, 
Salıh pasayı sağına, Berlin el
çisi Osman Nizami paşayı solu
na alıyordu. 

Salih Pa.5& Almany da iken 
imparat.oı· ile ayni alayda hiz
met etmiş olduğu için imparator 
kendisine lflübıı1ilik derecesinde 
samiµı.iyet gö terirdi. lmpar.a
torun Jıer hitabında Salih paşa 
vaziyet alır, temenna ederek ce
vab vermek isterdi; faknt im
parator bırakmaz, eline vurur, 
indırirdi. 

Vilhclm Alman teliffuziyle 
Salih paşaya: 

- Znlılı .. 
Ve Osman Nizami pa.'.Flya: 

-Ozman! .. 
diye hitab ederdi. 
Bir akşam yemek salonunda 

kapısında 2 kral ve 16 prens di
zilmişti. 

lmparator, kızı kolunda gö
rünchi. Prensler selam vaziye
tinde durdular. O da haşmetle 
salona girdi. 

Sofrada imparatorun önünde 
daima çiçek bulunurdu; kime 
söz söylemek istese ona bir u
fak çiçek atardı. 

Bir eli sakat olduğu için ye
meği bir elıyle yerdı; çatalının 
bir ucu bıçak idı. Bıçak ta.rafi
le eti keser, çatalın dığer ucu
nu saplar, öyle ağzııu g tirir
di. 

Veliahd Osman Nizami pa
şaya: 

- İmparator hazrctl rinin fa
aliyetlerine •hayran oluyprum .. 
Şafakla kalkıp bir çok kışlaları 
dolaşıyor! ır; ögleden sonra bir 
rpk merasime iştirak ediyorlar; 
gece bir çok müzakerelerde bu
lunuyorlar; bir çok geceleri de 1 
vagonda geçiriyorlar; nasıl yo- ı 
rulmuyorlnr? Sorar mısınız ?. 

Dedi. Osman Nizami paşa 
terceme etti. İmparator sade
ce: 

- Ozman ! Efendine söyle! 
Yonıldum dem~..: vaktim 
hakkım voktur!. 

CC'vabİnı vC'rdı. 
Her yemc~'1n sonıında askere 

vt.•rilen <'tıv<l:ır c:luııeğı gc:ırd · 
impa• t( ı• m1 tlalrn bu t ı· 'ı 
pe~ airlc yer, ht•rk':Se de : 
eli. 
~ ıf l, ki lıst l'fl but un 

rı 4 , l'C •ll)' 

yılır bir deniz kuvveti teşkil et
tiği gözönündc bulwıdurulrna
lıdır. Dığer taraftan Yunnn 
bahriyesi İtalyan gemılerine 
karşı yalnız başına lıaı ckct e
decek değildir; İngiliz deniz 
kuvvetleriyle ınüşlcreKen faa
livette bulunacaktır. 

- Meseleyi bu ?.a.vıycdcn tedkik 
edince hafif Yunaıı genulerinin 
iltihakı Akdcnizdeki İngilız 
fılolan için oldukça makbule 
geçecektir. Çünkü Yunan ince 
filosunu terkib eden büyük dest
royerler ve tollJidoboUarın kıs
mı azamı yepyeni mütcbakisı de 
ehemmiyetli ta.mir gcirmuş, tec-
d. i edilmiş teknclerdır: 

(1939) yılında İngıltcrede in
şa edilmis beheri ( 1400) toni
latoluk dörder tane (12.7) san
t ımetrelik top, sekizer torpido 
ti) übli ve müt.eaddıt hava dafii 
toplarla mucchhez ve sur'atleri 
saatte (36) mile varan (Geor
gıos n, (Vasilissa Olga) dest~ 
roy"rleri Akdenizın en yeni ve 
en sür'atli gcmilerind ndir. 

B ~mı (Adatcpc) sınıfı dest
ro) crlerimb:in eşi, fak t birer 
bacahsı olan (1336) toniliito 
mai mahrecinde, elli çapında 
d · rder tane (12) santnnetrclik 
top ve altışar tane torpido ko
vaniyle mücehhez İtalya.o ya
pısı (Hydra) sınıfı dört destro
yer de yeni ve seri gemilerdır. 

Bu yeni ve seri altı gemıden 
başka {l 909) yılında Arjantin 
hesabına lngilterede ınşa edil
mekte iken Ywıanista.n hükü
mcti tarafından satın alınmış o
lup ikisi 1924 ve 1925, diğer iki
si de 1937 ve l 938 seneleri zar 
f ında yeni baştan inşa cdilmiş
çesine tamir ve tecdid edilmiş o
lan (1300) tonilatoluk dörder 
tane elli çapında (lO) santimet
relik top, altışar torpido kova
nı, deniz bombası atıcı tertibat 
\'e hava dafii toplarla mücehhez 
(Aetos) sınıfı dort. destroyer 
de yabana ablaca:k genıil r de
ğildir. 

Bu (10) destroyere daha kü
çük, fakat hepsi tccdid edilmiş 
(10) kadar daha kiiçük torpi
dobotla (Kn.tsonis) sınıfı iki 
ve (Proteus) sınıfı dört ki cem
an altıdeniz altı gemi ini de ila
ve edecek olursak Akdenizdeki 
lngiliz deniz kuvvetlerine iltihak 
eden Yunan ince filo.c;unun e
hemmiyeti hakkında bir fikir 
peyda etmiş oluruz. 

Yunan bahriyesinin bu hafif 
gemilerden maada bir de (A ve
rof) zırhlı kruvazörü vardır. 
ltalyanlann (Pisa) sınıfından 
ltalyada in.~a edilmiş olan bu ge
mi vfıkıa yeni değildir ve Yu
nan bahriyesinde hizmete gir
mesi (1912) yılıµa tesadüf eder. 
Lakin Yunanlılar (Averof) u, 
(1925) ve (1927) yıllan arasın
da esaslı bir tamire tabi tut
muşlar, gemının kazanlarını, 
toplarını değ~rtmişler, maki
neleri elden geçirmişler , ateş 
kontrol tertibatını modernize 
ettirmişlerdir. Öyle ki bugün 
(Averof) İtalyanlann (10.000) 
tonluk ağır kruvazörleriyle boy 
ölçüşebilecek bir haldedir. Yal
nız sür'at bakımından Yunan 
kruvazörünün santtc (22) mile 
\•aran sür'ati daha yeni İtalyan 
hem sınıfları karşısında kendi
sini madun mevkie düşürebilir. 

Ne olursa olsun, İngilizlerin, 
Amerikalılardan, destroyer mu
bayaa ettikleri şu sırada yeni, 
seri ve mürettebatı muallem ef
rad ve güzide zabitandan mürek
keb ( 10) destroyerle (6) d niz 
altı gemisinin Akdcnizdcki İn
giliz kuvetlerine iltihakı hele 
Arşipclde Yunan adalarının İn
giliz donanması için birer mü
kemmel üs teşkil etmeleri, İtal
yanların Akdenizde zaten sı
kışık olan vaziyetlerini büsbü -
tiin güçlestircceğınde şübhe 
yoktur. 

Sadak 
. 
1 Fıtır 

En iyi iyi Son 
K. K. K. 

B ı daydan: 23 20 17 
A ıı<ıdan 40 34 27 
t.ııuınden : 117 100 8-1 

latan;u~:~~:~sO 

1 
BAYRA NAMAZ! 

&. o. 
-- --

lı : 7. 7. 

YENi SARAn 

unan ·standa 
kalan ma ar 
İtalya ile son zamanlarda ti

cari münascbctlerıınız mühim 
mıktarda artmış bulunmakta 
idt. Nakliyat Yunnn transitin
dcn istifade edilmek suretiyle 
yapıldığı için son siyasi vnzi
yetler iizerine bu yol kara ve 
aenizden kapanmıştır. Fakat 
harb ilanından evvel buradan 
İtalyaya ve ltalyadan da bize 
gönderilen mallardan mühim 
hır kısmı Yunanistanda kalını.'} 
bulunmaktadır. Ticaret Vekfile
ti Yunanista.nda knlan bu mal
ların cins ve mıktarını tesbit 
cttinneğe başlamıştır. Bu me
sele tüccarlarımızın zarara gir
miyeceği bir Bekilde lıalledile -
cektir. 

--1111«--

Kömürde gene ihtikar 

'rOKUYUCU ,-~ 

1 . DiYOR Ki 

Hayat pahlığı ve 
ayhkcılar 

Bır o·.LyU ur. U7. ycıııyor: 

çBak . ı bulırıı.n dolayı ıle cr
zıık fıy tl rınd;.ı )'Uk lı oldu"U
nu ilcrı surcrc~ fıy .uarına zam 
y p r. ıt ruf:ılurau h keza, ı:ut

çu hakcz , k:ı ap h:ıkezn, ı,undu
racı \'e ter.:i hep boyle ılah .. Bun
lar, hiç phc y ktur kı Cıyntl r.:ı 

hır ını ,t r d kcndılıklennden k -
tarlar, mc,,cla blr madde fıyatın
da 3 kuruş yuksclış \orsa h b 
yuva l.ık ol un dıye 2 l,L nı d 
kcrıdılıgındcn ıla\'e ederek 5 kuruş 
zam yapar ve bu urcllc normal 
zama lard:ıkı satışLu ıı nauırrın 

bır şey k ıybelınt'dı •t lbi bıl k 
fD:dJ da k z nmı olur. M<> nle, -
tımızde, elh.ımdulıUah, yillnı7. k
mek fıy~tları sıkı bir kontrol 
h. bulunmakt dır kı buna d n 
kadar Ukrct ek yeri vardır. 

Gel elcl m men urin ve m Fiyat mürakabe lmmis~ onu 
şehirdeki perakende ve toptan 
mangal kömürü fiyatlarını 
tesbit ettiği halde vagonla ·sntış 
yapan kömürcüler gene ihtikar 
yapmaktadırlar. Komisyon ara
ba ve kayıkla seyyar olarak sa
tılan kömürlere toptan fıyatı 
lcabul etmiştir. H lbuki her 
hangi bir lnınsenin v gondan 
yaptığı müba)aatta bir vagonu 
birden almasına imkan olmadığı 
için çuvalla kömİlr Imakta \'e 
satıcı bu defa pernkeı 'ie fiyatı 
tatbik ctmektcclir.M:ürakabe ko
misvonu bunu nazarı itibara a
larak bayramdan sonra yapa
c:ı.ğı ilk toplantıda kömür iı:;ini 

1 
yemden tedkik edecektir. ·----====:;;;w::=::ıc:===• 

~ · arap ·sti akin·n 

Almanya İtalya ara
sında mühim bir ihtilaf 

r 11 ıh11ası · in 
ted irler ahnıy r ı 

Giunri.ik Ye İnhisarlar Veku
leti ş ıı. lı istihlükini arttır c 
bu suretle fazla alkollü içkile
rin sürümünü tahdıd etmek 
maksadiyle yeni tedbirler nlmak 
tadır. Bunun için müstahsılle
re iyi sarab elde etmelerinin i ı
celiklerini öğrenmek için muh
telif mıntakalarda kurslar açı
lacak ve şarab yapanlar arasın
da müsabakalar tertib edılecek
tir. Şarabçılığı korumak ıcın 
memleketten ş:ırab ihraç eden
lere prim veıilmesi <le dii unül 
mektedir. 

Bundan başka şarabdan alı
nan inhisar vergisi kaldırılacak 
pek az mıkt:ırda istihlak vergi
si konulacaktır. ı~okanta ve ga
zinolarda şarab içilmesi icin mü· 
saade almalarımı lüzum kalnıı
yacak ve ş::ı.rab satışları ser
best olacaktır. 

--:tııı<--

Amerikadan belt
lenen eşyalar geldi 

'Evvelce Amerikaya sipariş c
dilmi<i olan bazı idhalii.t eşyaları 
bir vapurla limanımıza gclmiş-1 
tir. Bu vapurda Sümerbanka 
aid mühim mıkUırda deri, Pet
rol Limitede aid teneke, radyo 
ve aksamı, makine parcalan o- 1 tomobil yedek parçaları ve ~a
ire bulunmaktadır. Bu sabah 
limanımıza gelen diğer bir m- 1

1 purla da bir mıktar teneke gel-
diği ciğrenilmiştir. 1 

LD 

bin irah 
yapılıyor 

Belediye muhasebe müdürü 
Muhtar Acar dün sabah şehri
mize gelmiştir. Bay Muhtar A
car Ankarada belediyenin muh
telif fasıllaı ında. yapılan müna
kalalan D:ıhiliye Vekaletine 
tasdik ettirmi~ir. 

Bu münkalalar arasında bc
h.:diye ve vilfıyet yollan için 115 
bin, istimlak muameleleri için 11 
bin hayvan y~m bedelleri için 
10 bin lıra tahsisat ayrılmıştır. 

--:ıtıı«--

Üniversite açılıyor 
i tan bul ünh ersitcsi 4 ikinci teşrin 

p z ırt •;ı unü ünh·crsite konferans 
1 nundJ ünh"ersıte Rektörü Cemil 

Bıl --ı·ın bır nulkile açılacaktır. Rek
tor bu nutkunda ltniversıtenin bir 
senel.k 'erimini mukayeseli bir su
rette iz:ıh edere!. ve 5 ıkinciteşrin 
salı u'lund.en ıtıb. en de- 'Onh ersitc
de tt'dnsat.a b lam.ıcaktır. 

--»ıı«--

Gazeteci arkadaşlara 
ı,tanbul M ınt:ıkacı 

-"'»il«--

Bu sabah Yunanistana 
bir Yunanh lcafilesi gitti 

MÜT"EFERRIK 

Piyango isab t eden 
t lihti vatandaşlar 

60.000 lira kaz n::ın 1242Bi numa
ralı bılet Ak chırde d.ı\ .ı '\ ckıli Ab
dull.ıh B ı "ne 20.000 l rn kazananı 
305SZ9 num ralı bılet Boh dınd 
kahvecı Ali Akyıldız':l, 10.000 lira 
ka anan 23722i} numaralı bılct Tar
su H l • '' i odacısı Musa Kanık'a 
ait Ur. 

10.000 lııa Mudanya cc1.a evi mah
kumlarından tbr .. him öztürk, S:ıbri 
Duzenlı, Mustafa C n:ıyakın, Reccb 
Ben.ek, Re '.Ü K rdeş, Mahmud Çe
tın, Ahır: Dogumın miış1.crek oldık

forı 376G61l num ırıılı bılclc, 5.000 li
rayı 124818 numaralı bilet sı.ıhıb as
ker s.ıleymı.n, dıı;cr 5.000 lirayı d'.I 
248030 n~ "l.ıralı biletle İran sefaret
hone i ınU lahdemlcri kazıııun~l:ır

dır. 
--ırnır--

TEŞEKKÜR 
Çok genç ya mja nr:ımızdnn 

O) nlan çok sevgıli 
EOUAR KAMHI 

t ~fin ın ... ım'ne iştirak sureUle 
tcl'S ur vc elemli anl:ırımı1.da bizlere 
tukcnmez te elli \'C onur bnğışlıynn 
bütün d.:ıstı:ırım11.a knrşı derin şuk
rrın \'e minneti rim zi sunması ölçli
suz bır borç t mırız. 

KAMHI Aile&I 
(Cenaze lcvaı.imatı P. Angelldls) 

Öldürdüğü adamların korf>tunç hay i
leri bi katili aneye sürükledi 

kurul C'ak yeni ni:uımd ı F ı ı 

alac:ıg1 vauyet hakkında Al ı 

ıle İtalyanın noktai ıı.;:ız 1 r b 
b~kD.dır. 

ü.asen mihver de\l 1 

J;:ıra az -çok yak.l nı d 

vı ulrııı;ı; e
ve mut.a

da yııpı n ı tır, 

h ·ıcreye kapanan Ltız 

ı: bu d. n bu· k:ıç gun C\ vcl 
nd b ı •ırıp c; ırınaya b:ı la

mı \e ılk once azılılı ınd:ın ynptı
gı u.ıınedılıı ı)tir. Fakat sonra bu
nun ') r .nnet • lilmC'ti oldu •u nnla-
111111 tır. 

loc:ıs.nda dönüp do- ~ 

•tarı, t ı. l:ırı delip ge
' m kacl.ır ları p.ır~a par-
?", 

1940 

İ 1 im Köşesi 
j Yazan: 

:~Salih Murad Uzdilek -
Keşifler, ihtiralar 

--»ııc-

Berilyum madeni 
-11 

1828 encsindc Alman ldmyagerl 
Wohlcrle dıgerleri bcrılyumun s:ı1 
olmayan madenin,i n.yınnnga ınu\·af
lak oldul..ır. Yakın z:ımonbra .gelın· 
ceye k:ıdar aL istihsal edildıgındcn 
dolayı fızıksel hassalan \: e cnd ıstri
dekı tatbık mahallcrı üzcnnde nras
tırmalar yapılamıyordu. 

1916 scnesınde Amerık..ılı C'oopef 
(berilyum) un ucuu islıhsalı ve fi· 
yatının dU ilrulebılmcsı ı ın yaptığ.ı 
röşerşlcr muvaffakiyetle ıı ·ticd rı~ 

miştir. Kurmuş olduğu kunıp ııya 

nyda 75 kılogram kad:ır maden ıs ... 
tihsal edebiliyordu. Bu sureti >clıer 
kilosunun fıyatı 100 dolura du!itı.ı. BU 
gün takrıb fiyat 20 dol r ıd ırdır, 

t~in tckniı; ndckı ine 1ı ın n t rıl -
ın.ı ı, ıcra amclıycs:nde bı..)I h. k
dan:la çıkan y ın malı le. ı ın 

sadi bır urettc kull ııvı .. ı 

t r t • 

çer, bu ıtı rla ç lı .e benzer. 

Berilyumun endu tridc b:ı lıctı tat
bik s·ıhn ı hnlıt.ılaı ıdu·. Alumınyum, 

Bakı", ıııl el demir \ e ,umuş h • 
lilal.ırı ı eriJ1de ura tınn.:ılar y ıpıl
m.ıktııdır. Aluminyuma (Be) ıl v .• 1 

Zı:ıınan ge tıkre madenin l: lb k 
sahalıın ç-.>.,:. lı;ı; ır. Rontgen tublerı

ııln ı:ıcncC'rclc:rı C' kıden alun ı:-ıyuın
dan y.ıpıl rdı. Şimdı (Ilc) den pı

lıyor. C ı ' (Be) in bu ı ılın c
~ıı m<.' bb lıyelı, luniınyum t 1unln 
on yedi mi lifür. H..ıfı[ ve ınukn ıın 

halıt.alnr t-. ıl ctınesınden dol ıyı t •Y 
ynrccılıkte nı:ı ,nt"zyum ycrıııi nlma ı 

pek muhtemeldir. 

Alfa şualarının bomhardım:ınına 

maruz bmıkılan bcrılyum ;;ıtoın (İ

zikinde ~eni bır babın :ı llmasına hıı
ınct ctnıiştır. 

SABAHTAN SABAHA 

Bayram düşünceleri 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

münnscb<>tilC' \'Crilen ~bal.xl nrltS 
daşlarınıızdan bırine b,r C< nclıı: 

- lloylc bir top! nb.yn şahtd \;C 

sahne obn hiç bır Avrupa mcmlPk ı.l 
krılınadı .. 

bu 
'I • 

v-
on
p.ı • 

bcr.zc. ez. Bunları ı gc ı ınd ın 
mc·rr le din kayıbı n.h;ı) et bıı J ı :ın 

k .. yıb.nd .. n ib ırettir . .l' ı : ı', ınuı it ı · 
bedeki ihm .lın, celı .le c g:ıflt.:'-
tin bize • ı'kr J, yb~ttıı J mı Cıh n 
Harbinde giirmu tuk. 

Arlık yol ynpm;:ıL,1 an d · 1, yo' uz
luk yaprr:. htan lun 1 ,.k ve en 
bilyuk dı'.' ıti yoL<.uzfü u vnl •rnC'.!0 
ha re((C'Ck ı:ıınand yı ... 

i~elıçet SAFA 
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b• 
~:.r tarartıın on derece mu 1 

Qa~a ve müdhiH bfr kara ve 
.kuvvetı vücuda getırırkcıı 
~ ta?nunaa yeni baştan do

n. • Yaı?mıısı zor, hatta ~d
'l 

1ll1kunsızdı. Hitleı,n zıh
he, denız unlaşmruuıun yega

_ efi Orta Avnıpadaki e-
'l:!. kenın.Je cnııcıye ve file 

• -J kadar onlara karşı ln-
k muluı1efetine nınhnl 

~ ~cı:ınnktı. Bu emelleri ta-
Cttikten nra, lngilız 
torıugunun rası gele

~ nugün başka türlü bir 
". ÇtkarnıElo'7R imkan yok-

rin ctı·afınduki kimsele
ı:ın ço0 und 11 dnh ıy1 tahsil 
gornu olmak gıbi bır rüchrı.ııı 
vardı. Bab ı Afmau. cenubu 
gar.bi Alnınny sının ilk vaı ı ol
muştur. Bızzat Goerıng'ın d dı
gıne gôre, babası İngilız mu tıb
bi ıdi. Cenubi Afrika muh r€'bc
si zamanıııda Gocnııg hır ço
cuktu. Babasıııın tnsı.ib etme
mesine rağmen Burcnleriıı şid
detli hır taraftarı olmuştu. Bir 
kere bana kenchsınde cskı bır 
fotoJrcı.fisi bulwıdugunu ve al
tına "Herınanıı Goermg, gene
ral der Buren,, (Dur .. nlerin gene 
ralı) yazılı olduğunu oylemm
tı. O tarıhde bit ıkmiş bır parça
cık parasının hepsini - lrnJ,ısı
ın ver·mış olduğu bır iki altııı -
Alıııanyada Buerlcr i<;in topla
nan ıaneye göndermışti. 

H ıyntında en çok esef ettiği 
cylerdPn bın bu oldugunu soy

liiyoı·du. Çiinkü cnnubı Afriku, 
n ha)!ette 1911 harbın e 1nb 1-
tne t:ı.rafını ıltizam m ıRJ. u
remh ı-g e b \ ıın es-
11 sı da bır ın o { tlen sonra 
bC'nı cm· ı ~ kı t vıni ös-
ı I'.'> tut du. Hu • cldcııs

u uk hır \ ı Fı anco
arı iı.zcrind ki ki bir 
a 'dan hır nın har lbc-

vap \. Bu l)a-
u ve on 1.ı·rınci nsır-

lmn.nyan n ;:,! n• muötev-
rşı b na e ler-

i. O i a koy uk mm 
üı"ctl. lidPrı o mt u ve kcndı
n nra mukadd ı o.tın tayın 

1 !"! crgtlze t h y tın ha.zır-

ımı7ü 1 
91 de, bır pıy :l" z biti idi. 

- F. :a çok P-CÇme ıı Jı \ uv-
H'.ierine nakledıınıi tı. Or da, 
nr>-ılız tayy re ku v nnin 
21-ımd u un m •ddet bır dı-

I· n t ıJ dmış ılaiı m bur 
Rıchthofen Cucusda bir pılot 

oldu Z mı dc.rım ki ı n · nın, 
bır ok hava zaferleı ı vardır. 
Lıyakat nışanını kazandı. Bu, 
bızım V: C. mize en yakın su
rette muadil biı Alman nişanı
dır. (Almanya da 19H - 1918 
Cıhnn Harbi esnasında bu nisan
d 11 Uı.ln ıben 900 tane verilmiş
tıı.) l ıt · na va hıtkimiyetini 

r~ı, Goerıng le beraber elde etlıb'lIDİZ zam< n, kı Richt-ı 
lizcre, Ronılnten'c git- hofen kardeşler Jnnktul düşii-

1•ü1diiktcn ve Circu::.\ın üçte 
ıkisi iskat edtl\likten sonra Go-BAB 

llt Goering , erıng kumandan mmıviııi idi. 
~? bü;>ük mızi Ji:Jnrleri Takımdan bakiye kalmış tny
t 11>erinr, benim iç n en cok yarcleri harb nihayetine kadar 

[ Oıışmnkıılcdcn dcv<ım] 

tar f lt: lmı<g-a çcılı ,tı, Hem de 
ga:yet düı ust ve halıs bır bita
raflık talcıb ettı. F kat !talyan 1 
hırsı kaı·şısuıda. hı · bir fayda
sı olmadı. yni sıy1s t Yua-os
lav!-·n ıçm de hı bır f ~ Jn te
nıin ebnıy c •ı.ır. ıtnlynn sefi
rı hır gecı.:: yırısı Bay Svetkoviçi 
de uykusundan uyandır cak
tır. 

l .. ugosl ıvyanın şu fih'1r 'e 
b•ıhranlı kika kendi ine 
ter. tttih eden vaz.ıfeyı idrak t>· 
dt egıne ve aziın metanetle 
bwm ifnv kalk c 0ına n bi.i-

ük iınıtd lreııs aul gıbi ha
Jnkateıı ~lerın gor u.şlu ve doğ
ru dü:füııuciı bıı· devlet ve siya
set adamına malik olmasında
dır. 

Ayni zanın.nd:ı 1rugos1av mil
lctinın vatauperveı lıgı ve kah
ı·amanlıgı da biıyük bır rol oy
na~ acaktır. 

Wugoslavya için İtalyaya Bal
kan d('vletl r:.inı bırer birer bo
grı.zlaımı.~a vakit b ·aknı k ve 
kendı meş'um saatıuin gelmesi
ni liıkayd bir ta\·ırla beklemek 
'tamiri ımkan,,ız biı· hata t('~kil 

der. İtalya, Yunaııl.Eıt..ın ile meş-ı 
gul ıkeıı bir Yugoı:..av müdalıa
cı:."i ıtaly m n lJaşına Balkan-

1 laı da hakikı bir fclı k t acabilır. 
Ball·an :ı kur • 1-
k nlnrı h p bırd n 
lıclir. B k n ı . tok m d-

elerinden, 't"e ham -a1 dd 
C'n tamamen m hı m 

nı oren A • ıan~ 
ıt. ) ayı B ılkan ı 
'nza6{,, k hu u 11' a ~~ ik 
etı c ı uı bundın iyı bir ted-

ı o m z. 
Yunan tayyw e mcydunlan

!1 - bır 
1 

n k olanı ıdi. 1933 d ... Ra- c: :.uı aı1~ ıdare ettı. Mütareke! 
ll ynkılmasınd n en e- akde.dılınce, tayyarelerini ınüt
ll.rette mesul adam o o1 ı- teflklere teshmden imtına gös- cfüe'nnın tutacakları yola bağlı

terdı. Hezimetten folayı için- 1 dır. Hıise:vin Cahid YALÇIN 
de hırs ve kin dolu ıdi, ~lman- ı ~~VVVVVVVV'VVV'. ~tin 1931 de Roelıın tasfi

llıanınd1 Berlini t mizle
~esini. en mütcmed ada-
~ t.ıle tevdi ettıgi lamseleı
Qi olduğu muhJ.kkaklır. 
~Qlduğu gibi herhangi bir 
\' a gnyet insafsız ve şe-

~ı,. "o.na.bilir. Bir kcı e ban 
:~n hayran kaUığı ln
ih;n, ıneseliı Francis- Dra

deniz hnydudlan dıy(' f lliği kimseler oldu-: u
ettliş ve hızı "haV\·anlık 

erinden pek fazla uzak -

yadaki ihtilald n n fret ediyor-1 1 a b" • 
du. İsvı.:çe çekildi, orada sivil m nyanın ıza ır 
hır tns y~recılılc hızmetı~~ girdi. nota v rdig .... i u , ... n 
1sveçdc ıkcıı me,'}huı lıır ls\•eç ı 'I ~ 
ailesinin .kızıylc C\'lcndi ve Hit- ( Bai tarafı 1 incl .rıayfada) 
ler hareketinin b::ışlnngıcıııda 1 Tür.kiyenin alakadar dedctlere 
Almany.aya döndü. ' J\arşı '\•aziyetınde bir dcgışiklik 

Nazi partisindeki ~lzalık sıra olduğunu kabul etmek için hic 
numarası on dokuzuuc..ıduı·. 1ık ı bir sebeb yoktur. 

·ı yan ar dün de ı 
iç bir muvaffa i .. 

.yet gösteremedi 
(Baş .tar.afı i inci sayfada) 

de iı=: birliği etmektedir. 
Duşman hav,a kuvvetleri Pat

ras ehrini gcli§i glızc! bombala· 
ıuışlar ve hn.lkı mitralyöz ateşi
ne tutmuslardır. Bir kaç ev yı- sele selleu 
krlmıştır. Hıçbir askeri hed f 
olmıyan .Rion ve Lapente e 
bombardıman cdilmıştır. Bır 
kı:;;i o1muş 'Ve beş kişi yarnlan
nuştır. 

Lapentada bir mekteb harnb 
olmustıar. 

A r.navutluk topraklarında İ
talyan avcıln.rma taarruz eden 
tayyarclerınıizden biri dönme
mıstir. 

Yunan filo unun bir 
mm-aff kı~;etl 

Ko I , 31 ( . . n utcr· 

men n ıl.s. il' 

l'tnınnistnruı &el0 u So\~'Ct 
tan areleri 

Selanik, 3i (a .. ) - :Reuter 
aj3.nsının muhabfrj, ~eni bir 
Yunan • Sovyet anlaşması mu
cibıncc So\ yet manmlftt..ı 334 
tayyarenin Yuımnistana gelm111 
olduğunu bildirmektedir. 4ti şi 

Bayramda görülecek en güzel film --.. 
HAZIM VASFi CAHillE 

SA!D - PERİHAN - NECD1'/f · KARAKAŞ 
ELEFTER.lY.A - REFİK - KADRl. 

Da.yanılmaz der.ecede komik· salınelcrlc hal'ikulıide bir komedi 

AKASYA PALAS 
BUGÜN 

PEK ve A y 
k'·" olmakla muaheze et-

~katt(', kendısi tipik ve Ş('
~daındı. Fakat buzı en-

yüz azadan biri olmus olmak Bugün 'haricıye nezaı etinde, 
büvük bir temayüz teşkil eder- Yunıın - ll.aiy.aıı ihtilafı karsı
di.w Führer'ın murahhası ve sında Türkı) enin alacağı Yazi- 1 
ikinci \'eliahdı olan Her Hcss yete dair ecnebi gazetecilerin ı 
Yirmincilcr ::mumıdadır. Fakat suııiinc verıien 'Cevnb işte budur. 
ilk p::ırtı azalarmdaıı çoğu isim- Dıger taraftan, Ahnan,yaııın Sinemalarında biı·den 

~ 1~etlerı vardı. Kendisine 
~n hakiki hır se,·gi 

~1!1"i açıkça söylemekli
<>cler. 

u 
~ek kocamı vuran a-
~ül nd olduguna kanisi-

~tte ! Bu kat'i bir şekil
/~u~ etmi:;ıtir. Esasen bu 
r basıt bir 8eyin bugüne 

lcri şöhret lmlınamış kimseler- giıyn Türkiyeye bır nota Yeya 
dir. Bunlar haslıca Münihdc ültımalom verdığınc dair ya- Hususi ilave: Şehrimizctc.ki CUMHURn .. ET BAYRAMI 
Brown Housede bulunmuş ol- bancı memlcket.li!rdz çıkarılan merasimi biıtün tefcrrüatile 
mnk icab eder. G uleıter yahud yialar..1 Bcrlıııin .·iya.si nıahafi- Bayramda seanslar: '.12 · 2 - 4.15 - '6.30 ve 9 6a 
Rayih tag mebusu gıbı me\:ki- lin:le hiçbir chemmıyet verılmc- DİKKAT: Bugün ve pazar giinü İ.PJ;K'te, yarın SAR 
dedil'ler. (Arl<ıısı ' r) rnektcdiı". '1~.E~ Sabah saat 10 da tenzilatlı matine vaıdır. lili!iillililiil.., 

Gozlcı iruzın ' 
bu kadn.r manalı, saclaı mızın 
bu kadar giizel oldugunWl ım
dıyc kadar nasıl olmu 1 eh faria-
na varmamışım.. , 

- Rica <"derim, ciddıyetinizi 
muhu.faza ediniz .. 

Kemal l{adri ayrığa kalktı. 
Yüztiuü çiı kın bir tcb~,,süm kap-ı 
l:ımıı:ıtı: 

- Canım gıizele, güzel de

8-
- I >cı1ıal odamdan çık re

zıl herif: 
Fakat l~ uı.1 l\:adı:i buna 

kat ıyen ald rı;, elmL'ciı.. Bu to- I 
Jrndı ı..ck tabiı bulduğunu gös
trrn hiı _je;P gr ı ti: 

fı.lti ir. tle ıe ı~ •dar a~ır ! . 
C mm ne kin • un 7 Bizi 
kımse ,oz Ucm yoı. Bu sır a

kuzu gıbi o'urlar. 
Kemal Kadri, Mtizeyyenin 

ikinCJ defa kendisine vurmak 
Ü7.<>t e luıldırdıf;rı elini yakaladı .. 
Dıg' r el'ıyle dl' genç kadını be
linden kavrayarak kendisine 
doğu C('kti. \"ah i bir hay\•an gı
bi s luyor, genç kadını öp de 
isti\ ordu. 

mek ka:1ar insanlığa büyük hıZ' 
met yapılamaz 1 

Bülenrun bu tavrı J\:enuıl 
K driyi son clcn•ce korkuttu .. 
Öyl ~ n, bu lmtıl -acl::ım t.ıldi.ır -
mektcn lxılı:redivordu. Ya bu 
müdhiş knrar.ım tutbik meYkiınr 
Jmymaga f,alknrsa? 

LE 

SAYFA : S 

it 1ya ta
i bir derdi 

(Baş tarııh 1 inci sayfada) 

mecb:.ırıyctındc kalmakta e 

t.ın c cu .ıtamı scfi bana 
Cırtın ları esnasınd:ı. 

y t dahi olsJ btr ha
ctmek y lmz 'tclıli· 

kC'lı ol. ki. l.alınam ,ta, fak •t böy~ 
L m kPıe bakımmd.ın 

arıctm kt.c .. 

fd n, ~".Yareler, kum: 
na fouli_vctte bu • 
cdcbılırlcr. Çunkü 

Bir Jt .. "ll)an kolu hı:ıağa 
dü-.iiriildii 

31 , .a.) -- İngiliz umt 

• 

gos· 
bir 
bir 

t rafımızd n 

z ub yt rı 
bir 

neması 
hir 1dmc ı ib olmayan bir 

özfü 'c şarkılı 
1 

1 EZ 
Filıni devam edecektir. 

On 1~ ~ündiır allu 1 r arar,,mda ~'iz hinden fazl Sf\) irci 
tarnfm{lnn göriılen bu filmin S<>n giinlc·rinde.n istifade ediniz. 

Oyun saaUcri: l 1 - 1 - 2.30 -4..30 - 6 30 Emare H da. 

- Hiç bu· kahın.nıanın larihmc yazılm.ı.y rn bir şeref .. 
- 'Hı~ biı· ~ ığıtır fcdakar1ı€ını:ı. benzcmf'>\ren bir at('~., .... 
- Hıc; .hır ins:ın ku re .. ınin yarat may ğ7ı bir h rika 

TÜRKÇE 

K AMAN 
IIIİLl..J m 
.. T PJ: 1() T 

gün Sine&ı:a nıda 
Gün tin en mi.ı.him h ·<lisesi: Son Ak ! _niz harbi. Türkçe 

PAR ;.:MUNT J l'R A 

Bavramda: H('r gün 11 de tenz iı lı halk matineleri 
Seo.n Lır - 11 - 1 - 2.30 - 6.30 ve 9 d t. 

b du'. Tel: 43595. 

Jlaft:mıu 

seııenin <'n güzel filmi b ı..,un 

Sinemasında 

L y A 
NELSON EDDY - 1LONA l\/IASSE~ 

el an1a~ılmnmnsı hayrete 
~ ır. 'I'eve:kkelı bu adam
~ 1llln bır n frct hiss1:'1er
; ıse bunları bırakalım . 
er i~ yoluna gırdi. A.rtık 

. nınızaayım. Sizi h"r tch-
1ın kn~ı miidııfaa etmeğe 

·· Hıçbir seyden kork

mek günah mı? 
füzeyyen nrknyn do~'"rıt çe

lcı IJ i. J{emal Kadri ayni küs
tahlık ve ~üretle konuşmakta 
denm etti: 

•..ı."r. Ne Osm n , ne 

r te tam bu sırada küçük sa
lonun k pıı:.ı nçılarak Biilend i e
ri girdi. Ytizü sapsar:ı itli. \'e el
leri titriyordu. Hızlı adımlarla 
I\:emahy yakfaştı. Kemal h.ad
:ri gtirültü üzerine genç kadını 
bırakmış, arkasına dönmüştü. 
l{ar:;ısmda Bülentli görünce: 

Ah ı,;ıı polısleı d nereuc l -ıl
mı ltırdı. Her şeyd •n evve va
kit kazanmağa c .Llısmalıydı: 

- Kusurumu ffedin dnktor °"n:~~~en;;:.. 

ı~ .. 
'ltr 

- Doğrusu kardeşim kadın
dan çok i'vi .anlıvor. Bnna sizden 
bahsedeı ken o kudar medhcdcr-1 
di de ben müLıllı.gn y.ı. ıyor 
zanut'<ledim. M<.·ğcı· yerden 1 
crc)..rc k.ıdar hakkı varmış .. lfom 
ya~uo;r yiizünüz clcğ'il, vücudu- 1 

Titız eh. çok güzelmiş !. 
Bt on cumlc. Müzeyyenin n

sahına bir kamçı tesiı i ynptı .. 
Bir and'l clıni havaya kaldıra -ı 
rak Kcmnl l(adrinin suratına 
f?İddPlli bir tokat ynpıstırdı: 

~ söylemem .. 
Ho m · .. un. Ben çiı kin 
bir adam degilim. Seninle gizli 
gizli sevLc:;sek fena mı olur? 

-- Eğer hemen defo!mazsa
nız derhal zile basar, sizi polise 
teslim ettiririm. 

Fakat bu tC>hdidlcr beş para 
-etmiyordu. Kemaı Kadri tama-
miyle hayvaıılaşrnı~tı: l 

- Sızi hiçbir elimden kur
taramaz. Döyle bir fırsatı J::açı
racak kad~r da aldal değilim .. 
Beyhude yere buğıııp c.:a"'ırma
yrn. ı::cn k lınlnn b.lir;m. ön
ce hepsi itiraz eder b ~~ırır, ça
ğll'ır, ağlarlar. 1•' ık ı ı nctiC'edc 

- Bu odayn ne hakla giriyor
sun? diye bağnmal"\ istedi. J<"'a
ka t cümlenin varısım bile hi
tiremooen ağ'nru . i<ld li b'r 
~ umruğun indı0 n· h ;etli. Diz 
üstü yere dü'=tiı. Ağ· ı kan ·n
de kalmıştı. 

Müzen en bütün o' n b·t~Ie
ri büyük bir h('yecanlu se~ ı edi- 1 
vordu. ilül,,nd: 
· - ,Al k. nnm .,.! dh mı
rılclawh Amin vibilt•ri ~eb<'ı t-

bey! di}e ynh·armağa bu.~b ı ,ESi!ll:ii::!SWJ~::::...:2.:::= ~-..;;,:__.. ___ .....:, _ _..-....~~~~~rii'ıi~:Z::.ııı 
Bir hayvanlıktır yapbm. Yal- İspanyan n en gUzel Tangosu 
lahi fena bir niyetiı.n ) oktu. 
I\:ardeşımin karısı benim lmıde- 1. MPERI.Q AR • 
şim sayılır. Amelıyatın JnU\' f- GENTJ A 
fakıyetle netieeJendiJin.i -ögre
nince kardeşçe boynuna sanl
mnk istellim. Fnzln mimi:\ t
ten )ani.. Fakat 1'Tiizc-yyen.hil-, 
nım l·• mı nn1nmndı g:ılıba .. 

l< m nıruim dan -ı. c şid-
dat i · · defa :ıçılm:ısı l ... p

ni ora~a çmirtlı. i
I'.utma i ii. Hcyecnn- . 

ı:;d<li ! diye ha;y
( ArkHSI \'ar~ 

Tarafından yaratılan İspanyolca 
sö:ı:tu ve şarkıh · 

·n ş 
ed.lecektir. Pok yakmda 

Sinemasında 
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No. 188 Ya.zan: Sami KARA YEL 

K E l. .ALiÇ9NUN· .... 
SONf GURE lERi 

Oeli Şehzade 
Yusuf izzeddin BaKNAPP ~ 

Müesses a tı 1 
:l\liço da hasmını alta n.lmak ıçın 

boyundurukla sürüyordu. Adalı mos~ 
mor olmuıı ağzından salyalar wyor
du. 
Adalı tarafdaı-Iarı bağrışmağa bas-

ladtlar. 
- Bırak be!. 
- Hey!. Bırak .. 
Aliço, hasffilnı boyundurukla altına 

aldı. Hem de zorla süre süre .. 
Ondan sonra meydana yürüyerek: 
Davul ve zurnsları susturdu, ses

lendi; 
- Abe, ne haksız adamlarsınız be? 
- Biz ölürken ses vermezdlniZı 

be? ... 
- Hem size ne oluyor be!. Boyun-

duruğu yiyen de ökn de biziz be! .. 
- Ne bağırır durursunuz be?. 
- Tehey!. Hepten seyrediniz be?. 
Dedi. 
Ve hasmının üzerine çullandı, Bu 

... ter Adalının işi berbaddı. Aliçonun 
elinden kolay, kolay kurtulamıyaca
fa benziyerdlı, 

Aliçonun, Adallyı zorlu, boyundu
rukla, süre süre ttltına alması harika 
JcH. 

Koca manda gibi Adalı boyundu
ruğa girmiş iri bir öküz gibi zoı·lan
ırnştı. 

F..ıkat Aliçonun kuvveti galebe 
çabnı~tı. Sonra da acı~mı çıKarıruştı. 
Kavasoğlu koca İbrahim, de.l'in bir 

nefes almıştı. Aliço luncını alımştı. 
Kavasoğlu, ihtiyar cazgıra hita _ 1 

ben: 
- lyi yaptı değil mi? 

- Ben sana demedim mi usta? 
- İyi oldu .. öldürdü .Adalıyı. 
- Bak şimdi ne yapacak? 
- Olacak bir ~eyler galiba .• 
- Yenecek bu sefer .. 
- Ben de öyle zannederim. 
Demeye kalmadı. Aliço, kündeyi 

aldı. Aşırmağa başladı. Çok sürme
di ~ırdı. 

Adalı, göbek açık dfü,;müştü. Mağ
Kı.p olmuştu. Aliço ayağa kaJktı, ga
libiyet tcmennasını bastı. 

Fakat Adalı alttan kalktı. Sanki 
mağlüb olmamış gibi Aliçonun ense
sine yapıştı. 

Ortada kızılca bir kıyamet koptu. 
Oldu. olmadı gürültüleri büyüdü. 

Göbek açılmıştı. Baş pehlivanlık 

güreşleimde mağl(ıbiyet bundan faz
la olamazdı. 

Gürültü o kadar büyüdü ki, halk 
birfüir\ne -girdi. Nihayet, hakem he .. 
yeti: 

- Oldu ... 

Kararım verdi. Aliço; bağırıyordu: 
- Abe, aldın mı öküzü be? . .. 
- Tehey Adalı be!. Aldınmı ökü-

zü be? 
Aliço, kara öküzü alınıştı .. Altın

ları cebine koymuştu. Adalıya gider
ken bağırıyordu: 

- Adalı be! Aldın mı kara öküzü 
be? . .. 
Aliçonwı Adalı ile son güreşi ol

dukça enteresan olmu.ştu. Güreş 

kavga ile bittiği halde Aliço galib 
sayılmıştı. 

(Arkası var) 

( Bag tarafı 2 inci sayfada) 

mek1erin isimleri Almanlaştırıl
mışt1. Yusuf İzzeddin efendinin 
ihtiyar doktoru Nuri paşa hal 
ve tavriyle, kıyafetiyle impara
torun pek hoşuna gitmişti. NU" 
ri paşa ilk mülakatta impara
torun elini öpmüştü. Giyom, 
ihtiyar adamın kendisine bu şe
kilde hürmet göstermesinden 
mahzuz olmuş, Yusuf lzzeddin 
efendiye: 

- Bu (Antiquarisch ::ırzt) an
tika hekimi nereden buldun? 

Diye sormuştu. Bundan son
ra Nuri paşa için hep bu ta
biri kullanırdı .. 

Berlinden sahra m&.ne~ raları 
görülmek üzere Frankfurta ha
reket edilecekti .• 

Son akşam imparator Pots
damda duvarları k8.m.ilen isti
ridye kabuklarından yapılmış 
bir salonda '(Muschel saal) bir 
ziyafet verdi. Bu ziyafette im
paratoriçe ile bütün vükelii. da 
hazır bulundu. Yemekten sonra 
imparator ve imparatori<;enin 
kadın teşrifatçılarmdan birine 
bir şeyler söyledi: Teşrifatçı 
kadın veliahd ile maiyetinin 
bulunduğu tarafa geldi. 

Fransızca: 
- İstanbuldan geliyorsunuz 

değil mi'! Safa geldiniz. Ben 
Türkiyeyi, hele lstanbulu çok 
severim. dedi .• 

Bütün müşteri ve dosftannm ba.yra.mJannı kutlular. .__ ___ _ 
ArnavutköyUndeki 

BölL~CüK 
Gazinosunun Sahibi UDİ MARK O 

Muhterem müşterilerinin bayramını kutlular 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işlet-
meleri umum müdürlüğünden: · • 

İdaremiz tarafından işletilmekte olan Taksim - Beşiktaş otobüslerine 
ait fiyat tarifesinin aşağıdaki şekilde tadiline 19/10/1940 tarih ve 
9058/11580 numara ile İstanbul Belediyesi Daiml Encümeni tarafından karar 
verilmiştir. Bu tarifenin l/11/1940 tarihinden itibaren tatbik mevkime ko
nulduğu sayın halka illin olunur. 

Gidiş istikametlerinde 

1. nı mıntaka 
2 inci » 
3 üncü > 

Dönüş 

1 nl.ıruntaka 
2 inci 
8 üncü 

Taksim - Nişantaşı 7 
Taksim - Maçka plantonluğu 9 
Taksim - Beşiktae 11 

istikameti 

Beşiktaş - Ni&antas 
:Beşiktaş - Irarbiye 
Beşiktaş - Taksim 

d0440) 

7 
D 
ıı 

kuruş 

> 

• 
> 
> , 

~ 
ŞAKİR ZÜMRE 

,. Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye 
Fabrikası 

Asker 
yardım 

alleler ine 
meselesi 

Biraz konuşuld1.1. Teşnfatçı 
arada bir, yan gözle imparatora 
bakıyordu. İmparator nihayet; 

- Genug ! (Kafi). dedi. 
Teşrifatçı kadın kompliman

la çekildi. Efendinin maiyeti de 
bu hususi iltifat eserinden do
layı imparatora karışı eğilerek 
ihtiram ve şükranlarını arzetti· 
ler. 

( Arlmsı var) 

HALİÇ - KARAAÖAÇ - ISTANBUL 

Telefon: 43214. Telgraf; ZVMRE 

KÖMÜR SOBALAR I 
16 Senelik tecrübe eseridir 

KULLANIŞ - KONFOR - EKONOMİ 
UCUZLUK ve SAGLAMLIK 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

.için ikişer buçuk lira yardım e
sas tutulmuştur. Kirada oturan 
ailelerin birinci büyük nüfusu
na o aile için ayda 10 lira kira 
zammı verilecektir. 

.Yıı.rdun mükellefiyetinin 
tevıi sureti 

Yardıma iştirak parası tev
zi ve tahakkukunda belediye 
hududu bir kül olarak kabul o
lunmuştur. Bir cihetten veya 
muhtelif kaynaklardan ayda te
min ettiği kazançtan eline ge
çen para 100 lirayı bulan va
tandaşlar yardım ile mükellef 
tutulacaklardır. Ayda 100 lira
dan 200 liraya kadar kazanç 
tem.in. her vatandaş senede 12 
yani ayda 1 lira, 200 liradan 300 
liraya kadar kazanç temin eden 
vatandaşlar senede 24 ya-

SPOR: 

Greko - Rumen 
gUreş birincilikleri 

Dün Greko - Rumen Türkiye güreş 
bb:inciliklerine Beycığ~u Halkevinde 
devam edileli. 

NETiC ELER: 
'79 kilo: Bektaş Uygur (Sivas), İb

rahim özge (BUJsa) ya tuşla, Vahid 
Ceyiş Atar (Ankara) Muhlis Tayfur 
(lzıxıir) tuııla, Adnan Yurdaer (İs

tanbul) Nuri Atmı (Eskişehir) e 
~a. 

87 kilo: Mehmed Ali Denılrkaya 

(Çorum) Şükrü Gürbüz (Sivas) a 
tuşla, İsmail Yılmoz (İstanbul) En
ver Yener (Kocaeli) ne ekseriyetle 
.sayı hesabile. 
Ağır siklet: Mustafa Çakmak (İs

tanbul) Mehmed Güneş (İzmfr) c 
tuşla, Mehmed Çoban (istanbul) Ah
meıl Yener (İstanbul) a soyı hesa
bile. 

tkinc i devre: 
56 kilo: Sami Emiroğlu (Seyhcın) 

Jlasuh Akar (Eskişehir) e tuşla, Ah
med Gökez (Balıkesir) İsmail Sez
gin (Ankara) ya tuı;;la, Mehme<l Koç 
(Ankara) Halid Palamuı· (Ankara) 
ya sayı hesabilc, Şeıik Kandemir 
(i:ımir) Sezai Tüysüz (Kocaeli) ne 
luşla, Emin Akkan (İstanbul) Hasan 
Dönmez (Eskişehir) e tuşla, Kemal 
Şener kolu sakatlandığıııdan (Trab
wn) Naci öz hukınen galib. 

Gl kilo: Zakir İnadcı (Kayseri) Ah 
med Demirciof:lu (Bursa) ya tu~la, 
:Mustafa Betoıı (Ankara) Turan Gü
Jer (Trabzon) a tuşla, Kadir Dinç 
(Seyhan) Neşet Aydın (Samsun) a 
tuşla galib gelıni~lerdir. 

61 kilo: 
Muzaffer (İzmir) Derviı;; <.t~cl) c 

tuşla, Halil (İstanbul) Muzalier 
(izmir) e tuşla, Cemal (Ankıırn) Mtt
ı-;a (J<:skİıjehiı') e tuşla, Ali Tomruk 
(Ank;ır;ı) Faruk (SiYas ) a itı~l~, Ma
nol (İstanbul) Tugrul (Kony .. ) ya 
tuşla galib gelmi~lerdir. 
~6 kilo: 
Nevzad (İzmir) İsmail (Sules-

man) a tuşla. Adil (Bursa) Mehf'1ed 
Akıtan (Kocaeli) ye, tuşla, Fethi (An 
iara) Salahaddin (Eskişeh ir) c s<ıyı 

ıle, Zeker.iya (İ!:el) Siyret (Korna) 
ya tu~la, Bekir (tzmir) Alın' e<l ~ ~. -
b kcsir) e tuşla, 1z~et (İ!,t . nlJ~J ) ':ı:yfi 

ni ayda 2 lira, 300 liradan 500 
liraya kadar kazanç temin eden 
vatandaşlar senede 48 yani ay
da 4 lira vererek yardım etme· 
ğe mecbur tutulacaklardır. 

~ 

EMLAK i Ş ~ 
1 Her cins kömürü ko)ay

lıkla yakar 
Umum.un rağbetini kazanmış olan 
sobalarımız, en müşkülpcsendleri 

ta~n edecek hususiyetleri 
muhtevidir. 

Ayda 500 ve daha fazla ka-ı 
zancı olanlardan ayda 100 lira
dan aşağı ve 500 liradan yukan 
olmamak üzere, kazanciyle mü
tenasib olarak takdir olunacak 
nuktarda yardım istenecektir . 

Sayın vat.anda.şiarın Bayra
mını kutılula.r. 

Galatasaray Lisesi karşısı 
No, 184. Tel : 49010. 

Takdir nisbeti kaymakamlık ı 
ve belediye §Ubeleri encümenle- ı TİYATROLAR 1 
rince kararlaştırılacaktır. ------------! 

Bu suretle hazırlanacak ced-( Ş h 
veller1 doğrudan doğruya tahsil e İr 
§Ubelerine tevdi edilmek üzere J tiyatrosu 
belediye hesab işleri müdürlüg~ ü-
ne gönderilecektir. · temsillerı 

Senelik olarak tahakkuk etti
rilecek olan yardım mıktarları 
her ay tahsil olunacaktır. 

MAARiF DE. 

İzciler Ankaradan 
geldi 

Cümhuriyet bayramı merasiminde 
buluıunak üzere Ankaraya giden 480 
İstanbul izdsi dün liehrimize gel -
nıiştir. izciler Ankara seyahatinden 
fevkaliide memnundurlar. 

(Si\'as) a tuşla galib gelmişlerdir. 
72 kllo: 
Aziz (Ankara) Nuri (Trabzon) a 

tuşla, Rahim (Bursa) Ali (Eclirnc) 
ye sayı ıle, Şaban Samsun) Kemal 
(İçel) e tuşla, Beslen (Kocaeli) Ah
med (Korıya) ya tuşla Ahmed (İs-

tanbul) Mükrimin (Kayseri) ye t~la, 
Mehmed (lstanbul) Ziya (İzmir) e 
tuşla, Celiıl (Ankanı) Mustafa (Es-

Tepebaıında Dram kısmında 

1/11/940 Cuma günü akşamı 
Saat 20.30 da 

2/11/940 Cumartesi gün ü akşamı 
Saat 20.30 <la 

3/11/940 Pazar gü11düz 
Saat 15.30 da 

3/11/940 Pazar günü akşamı 
~ııt 20.30 da 

BiR ANA 

l ırt i kllll Caddesi nde Komedi kısmında 
1 /11 /940 Cuma günü akşamı 

Saat 20.30 da 
D A O 1 

2/11/940 Cumartesi gündüz 
Saat 14 de 

Ç O C U K O Y U N U 
2/11/940 Cumartesi günü akşam ı 

Saat 20.30 da 
3/ 11/940 Pazar g ündüz 

Saat 15.30 da 
3/11/940 Pazar günü akşamı 

Saat 20.30 da 
O A O 1 

Her tara.fa ot.obüs vardır. 

Muhtelif tiplerde, sade ve kromlu 
cinsler de, oda, salon, apartman, ma
ğaza, dershane ve koğuşların teshi

nini temin edecek boyda sobalar 
mevcuddur. 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilanları 1 ·-----Muhammen 
kıymeti 

Llra 

1500 Kasımpaşada Nalıncı Hacı Hasan mahallesinin Kulaksız so
kağında eski 23 yeni 51~53 ve nurnarataj 37 sayılı hane ahşab 
yedi odalı. 

900 Boğaziçinde Yeni.köyde Güzelceli Ali yaşa mahallesinin eski 
Arpacı yeni Tekke sokağında eski 10 yeni 6 - 8 sayılı hanenin 
3/6 hissesi. 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleriıün satışları 
tarihinden itibaren otuz. gün müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

27/10/1940 
İsteklilerin 

Akarat Mahlülflt kalemine'müracaatları. (10416) 

1 Askerlik işleri 1 TÜRK OTO .. RINO ._ _____ llllllİlm__ Laringoloji Cemiyeti 
Yerli EmTnönü As. Ş. srnden: 

316 ila 335 dahil doğumlu erattan 
biç askerlik yapmamış olan kimya, 
süvari ve piyade sınıfları sevkedile
ceklerindcn toplanma günü olan 
4./2. Teş./940 pazartesi günü nüfus 
cüzdanlari le şubede bulunmalan. 

Gelmiyenler hakkmda kanuni ta
kibat yapılacağl ilan olunur. 

Kilitibi Umumiliğinden: 
Nizamnamenin 3512 numa

ralı cemiyetler kanununa göı-e 
tadil ve tanzimi için azanın 
6/11/940 c;arşamba günü saat 
13 de Etibba Odasında fevkala-
~~g~eleri rica olunur. 

kişehir) e tuşla galib gelmişlerclir. Si RKEC i ~-
79 kilo: Salkımsöğüt Demirkapı • • • 
Bektaş (Sivas) İsmail ('.Kocaeli) ye H 

1 1 
s Emi nönü Yerli A. ş. den: 

lan ilan olunuı·. 
• • • 

tuşla, Vahid (Ankara) Ahmed (Bur- a ı• e z e r Em i nön ü Yeril A . Ş. den: 
sa) ya tuşla, Muhlis (İzmir) Nuri Şubemızde kayıtlı bilümum mallll Eminönü tiUbesinde kayıtlı Yedek 

ve yac haddine u<'rıyarak ilış· ig-i ke- subay 8 sınıf hesab men•tıru su··ıe" 
(Eski~ehir) e tuşla. ., ... • ,,- ! 

87 
kilo: .Karyola fabdkasındaki silmiş emeklilerin kendilerinden bazı maniyelı Osman Nuri oğlu İbrahim 1 

Mehme<l Ali (Çorum) Celal (Trab- sergiyi ı.iyo.ret ediniz. hususat sorulmak üzere 4/2. Tş./940 Etem (33377) in çok acele şubeye 1 
zon) a tuşla, Enver (Kocaeli) Şük- , ~~ii~~ii~iiiiiiiiiiiiiiıilJ~~t~airi~hii.nid~ein~it~ib~a5riıein~ş~u~b~e~y~e~m~u~ .. r~a~c~a~a~t-~im~üiı-~aciaia~t~i.İiiİiİiİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİiiİiiii~ I 

· rü (Si\'.ıs) a tu~fa g.ılib gelmi;;ler - _ W" lM , 

dk B l 66 kHo: . • h . 
Receb (iz.mir) Halid (Ankara) ya ır ça 'gıcının seya atı sayı ile, Mebmed (Ankara) Sezai ' 

~1::~~~~1 ~~=:s:~n~:e:~~a~1;:!~ 7' j · 
Akkan (İstanbul) Naci (Konya) ya 
tuşla- galib gclmiı;;lez:dir. 

Güreşlere bugün saat 14 de halk 
e\'inde devam edilecektir. 

f u halla yapılacak 
maçlar 

lstanbut Fı;tbol Ajanlığından: 

Fenerbahr;.e Stadı: 
Vefa - Altıntuğ 

F~ncr - Süleymaniyc 
G. Saray - Topkapı 

Şeref Stadı: 

İst. Spor - Beyoğlu,;poı

Beşiktaş - Beykoz. • 
Anadolu hisar sah'ası: 

saat 11 
> 13 
> 15 

saat 13 
> 15 

Anadoluhisar - Beylerbeyi saat 11 
Rumclihisar - Hilal 412 
An;ıclo!Lt - Alc•mdar > 15 

Karagümrük sahası: 

Doguspot""' İstiklal · 
Eyüp - Demirspor 
D::wulpn<n - Karagi.imrük 

~ 1J 

» -5 

• 
Dedim. Bununla beraber bu kadar 

küçük ı.incanla ne kahve ne de çay 
içilemiyeccği aşikardı. Arkadaşıma: 

- Adam sende! Şimdi karnımızı 
do;ı.-uralım! 

Dedim. Fridrih ywnurtanın bil'ini 
aldı, masanın üzerine kuvvetlice vu
rur vurmaz yumurta kırıldı, masa -
nın beyaz örtüsü sarı bi.r renk aldı. 
Fridrih hid<letlcndi. Garsona: 

- Bw·::ıya baksana! Bu yumurta
ları niçin iyi pişirmedin. Kırar kır
maz alu sarısı dışarı fırladı. 

Dedi. Gnrson cevaba hazırlandığı 
sırada k<:ı·~ı masada oturan bir mös
yö daha evvel davrandı . 

- G:ırsonun kabahati yoktur mös~ 
yöler, a ffedersiniz amma ywnurta
yı önünüzdeki kdblann içerü;ine baş 
aŞağı otur ttuktan ~onra kaşığın bur
n u ile kırmıı; olsaydınız daha iyi o-

l lurdu. 

Dedi. F'ridrihe yavaşçacık: 1 

- Yine kabahat bizde imiş! Hiç 1 

bir yerde hakh <:ıkacağııruz yok. 
Meğer bLt fincanlar çay için değilmiş. 
Derneğe mecbur oldum. Gorson 

geldi. örtfuıün yumurta sarısına bu
lanan yerini silip üzerine muvakkn
ten beyaz bir havlu örttükten sonra 
yumurtalardan birini eline aldı. Fin
canın içine oturttu. 

- Şimdi lrnşıkla kıı-abilirsiniz. 

Dedi, kaşığın ucu ile yumurtnyı 
kırdım. Kabuklarını ayıkladıktan 

sonra :fincanı yukarı kaldırarak bir 
yudumda hepsini içiverdim. Yine 
bir kahkaha koptu. Kadınlardan bi
İi ay:ığa kalktı: 

- Mösyöl~r müsaade ederseniz 
Viyanada yumurl:ı ıı;;-qJ yenildiğini 

Bize öğreteyim. 1 
Dedi. Kadının yfü:üne baklını, ga

yet güzel ve sevimli jdi. !-iözünü kır-

madım: 

- Peki madam, teşekkür ederiz. 
Biz köyde doğup büyüdüğümüz için 
yumurtayı ba~ka türlü yeriz. 

Ded :m. Kadın ymıım:-ı yakl;ıştı. 

Yumurtalardan birini m::ıhfazası içe
risine yerleştirdi. Kabuğunu kırdık
tan sonra tuz ekti, kaşık ile yemcğtı 
ba!?ladı. Beş dakika zarfında yumur
tanm içi boşalmış, kabuğundan baş
ka bir şey kalmamıştı. Eğer kadın 

tecrübede devam edecek oluı·sa be~eı· 
dakika fasıla ile kırk dakikada se
kiz yumurtanın biteceğini anlıyor -
durn. 

Kadın da tuhaflardıın biri imiş ki 
herkes bizden ziyade ona gülıiyor-
du. , 

- Mer~ı madam· Öğrettiğiniz \·eç 
hile yumul'wltırı yiyeceğil. 

(Arkası var) 

Liralık Lira 

1 2000 -
s 1000 -
2 750 -

4 500 -

8 250 -

35 100 = 
80 60 -

800 20 - 6000.-

Keşideler: 4 Şubat, 2 Ma
yıs, 1 Ağustos, 3 lltincite~

rin tarihlerinde yapılır 

Kwnbaralı ve kuınbarasız 

hesaplarında en az elli ıı~ 
rası bulunanlar kuraya 

dahil edilirler. 

. ~ 

İstanbul Ticaretve Zahire Borsasın~!~ 
Görülen lüzuı11 üzerine Şeker bayramına tesadut eden cuma gibl 11 1ıt:ı 

.cumartesi saat 13 e kadar Borsanın muamelata açık bulunduğu illin oltJ 

1 DENiZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLANURI 
Marmara üssü bahri K. Satınalma komisyonundan: 

tıırı 
Cine! Kilosu T ah min fiyatı :'ftJ 

Kuruş ~ 
Sığır eti :J65.000 30 ıo96oOO~~ 

1 - 23/10/940 gününde yapılar:akkapalı zarf eksiltmesinde talibi ç;e" 
mıyan yukanda mil<dcırı yazılı sıtıır eti bir şartnamede olmak i,izercı 
Diden keıpalı zarf usulile ek siltmeye konulmuştur. ters~ııs 

2 - Eksiltmesi 13/11/940 çar:ıamba günü saat 16 da tznıitte 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 1' w 

3 - Alınacak etin 292000 kilosu ayn ve 73000 kilosu da ayrı ol~~ cttJI 
teklisine ihale edilebilir. Şartnamesi 548 kuruş mukabilinde komlFY

0 11 

temin edilir. • 111 ıı~ 
4 - Taliblerin 2490 sayılı kanunun islediği bu işle alakadar .:ııdı.ıi' .' ıJO 

dair ticaret vesikalarını ve 292000 kilo için 5630 lira, 73000 kilo i.~ıı~eıc~ 
1640.50 liradan ibaret ilk teminutları ile 'birlikte tanzim edeceklet ı 10ııt 
ill rnektublarını mllayyen gün ve ~aallen tam bir saat evveline 1'· 
komisyon başkanlıgma vermeleri. (10397) 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLAR1 

Bir adet pres döküm t.esi~tı alma...~ak .,J;vıı 
Tahmin edilen bedeli •25.ooo~ lira olan bir ade<l preıs dukürıı ıe ,11ı(.I 

Askeri F~brikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alına komis~·~~~~rt' 
18/11/940 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarfla ihale edilecektıı · ~ 11 1 
name parasız olarak komisyondan verilir. Talibleı·in muvakkat te.

11
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olan ~1875~ lirayı havi teklif mektu plarını mezkô.r günde saat 14· ~ 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nwnaralı kanuotıı~ıt' 
ve 3 mnddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ' \' 
kadaı· tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası Yesikasile mezkiir gi.iıı 
saatte komisyona müraeaaUarı. «10339~ .... 

450 ton kükiirt alınJM>Ak ~:ıı:ıri' 
Tahmin edilen bedeli 117.000 lira olan 450 ton kükürt Askeri "

0 
~,.ıı 

kalar Unıum Müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 12/11/194 rL•1 
günü saat 15 de kapalı :ıarna ihale edilecektir. Şartname 5 lira 85 Jtıl 1ıo~ 
mukabilinde komisyondan veTilir. Taliblerin muvakkat teminat olM1 

·c)·O' 

lirayı ha\'i teklif me~tu~ı:u·ını mezkur günde saat 14 de kadar JtO:ı~ıifl~ 
na vermeleri ve kendılennın de 2490 numaı·alı kanunun 2 ve 3 ma~d cıırıfııı' 
deki n~saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar ıııc ·s'fır' 
olduklarına dair Ticaret Odası \'esikasile mezkilr gün ve saatte ]ioıııı 
na müracaatları . (10130) ~ 

İstanbul Nafia Müdürlµğünden : .. el'' 

14/11/940 perşembe günü saat 15 de istanbulda Nafia Müdi.irlii&L
1 ·~ııtl 

ı rı'll' 
siltme komisyonu odasmda (4962.81) lira keşif bedelli Vefa Lisesi :ı 
açık eksiltmeye konulmuştur. ~ıırtıı~' 

MukaYele, eksiltme, Baymıl1rlık işleri genel, hususi Ye fenni • t'~;ıl' 
meleri, proje keşif hülasasilc buna mi.itefeni diğer evrak dairesinde 
lecektir. 

Mm·aklrnt teminat (373) liradır. . ·:ırrıCI' 
isteklilerin en az bir taahhütte (3000) liralık bu işe benzer ı:;; ?.~,.~ti~~ 

na dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden istaı:bLıl ':~1' · t, ,,c 
mür::ıc<ı;ıtla eksiltme torihinden itibaren 1..<ı1il gi.inkri hariç (3) gLJll. 

almmış ehliyet ve 940 yılına ait Tic:ıret Odası vesikalarile geımeıerı· 
(10285) _....-1 

1 Devlet Deniz:y-ollar-ı ----~ 
1 ..... (.İ 5:1' 

Gemilerimizde 170 liı a ve 140 lira · ticı·etli doktoı-luidar mün!ıaldir. 3ö:ı .• ıı1 1 

yılı te;ıdlll J.:unununun hiikümleri mucibince bu ikreti alabilecek "
1
;.JLi' 

haiz c•h.nlnrın 7 /Tş. Sani/ 1940 gününe kadar idaremiz Zat işleri Milcltı 
ğüne bütün Yesaikile birlikte mür~caaUnn, •10375!~ 

İstanbul fiyat mürakabe Bürosundan ,,~ 
30 Nı.ıınarnlı il~rı: ıoxıoo eb'adındaki Jama demirinin beher t~11~jı'~ 

177 lirn 69 kunış \'e :?O rnntiınlik ıx•trel demirinJn b<-her to1<una 16 1;.1 1ııl 
99 _kuı u~. ,ı!r.nıl, Ti.c~ırc L Vddiktin,-e ı;;yat tesbit ('{] l<l i;!i ilan olunur. ( 

1~ ı 
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