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1 Perşembe 
Üçiincü Yıl .. No. 905 
~ Her yerde 5 kuruş 

Kaplumbağa r \ L Avrupada harb 1 
harbi .- - _J 

- 1 lngilizlerin r---
Madoo&i bir §el yapamıya

caktmız, hu k .. dar tclaşa nt> 
liiT.wn \u.rdı? On giindür ol
dub'llllUZ :\erde s:ıyl) on;unuz, 
Hefiriniz hirkaç saat daha bek
leyq, de medeni dünyada. &av 
huı edilmis is znma.ıu zarfın.da. 
iiltimatom~uri'n tebliğ etst'I~ di 
llfl f..'\11\1' göriirdlinüd 

__ _J 

1'1.Zan.! Hüseyin Cahid YALÇIN 

D
a talyanlar, Almanlara im

rendiler, onlara benze· 
~eğe çalıştılar. Gözleriııe kes
~~kleri küçtik Yunanistana 
-.ı9-ı kohcy bir znfer kazanmak 
IUretiyle biraz prestij temin et
llıe_k istediler. Bir gece yansı, 
~adaki İtalyan sefiri, Yu· 
ban lxu]vekflini uykusundan u
Ytoan<Iırarak nlclfı.cele bir ültima-

nı fobliğ etti. General Metak
~ büyük bir vakar ve sükunet 
içinde deriıal rcd cevabını verin
~· ltalyruıların da, Almanlar 
libi, bir yıldırım harbine ba§
layacaklan zannolundu. Fakat 1 

.\lınanların icat ve tatbik ettik
leri yıldınm harbi Alp dağla -
l'lndan geçince İtalyanların elin
~-~~r kaplumbağa hari>i şekline 
;:t"eOdi etti. Yunanistanı ve bü- ı 
lUJı dünyayı dehşet içinde bırak
~ayı diişünmüş olan İtalyanlar ı 
9inııdi her ufuktan akseden müs
::~i bir suale maruz kalıyor-

Mademki bir şey yapam.ıya
taktınız, bu kadar telftşa ne lii
:ttun vardı? On gündür olduğu
~~ yerde sayıyorsunu:>,, sefiri
....,, bir kaç saat daha bekleyip 
~ ıuedeni dünyada kabul edil
~§ is zamanı zarfında ültima-
.?ıunu tebliğ etseydi ne zarar 

tOriirdünUz? 

• 
genı gece 

• 

taarruzları 

Birçok petrol tas
fiyehaneleri ber

hava edildi 
• 

H A R A Ç Ç 1 KARDEŞi.Eli 
hınir \le Ankarada olduğu gibl 

ı..tanbulda da büyük bır 

MOBİLYE 
Sa.tıs malazası çıılar. Salonları 

gezbıiz. 

A-ı:!Rc: Jl'lacancılar, Rızapep yokufU 
Numara tn 

GÜNLÜK SiY AST H ~LK GAZETESi Her yerac 5 kuruş IZt.alR - A N KARA - I STANSUL 

-
( Afrikada harb ) 

'-- -
Afrikada mo· 

jtörlü kuvvet-
_.._..__ 

· ıer çarpıştılar 

it ~yan resmi teb
liğ ı nin iddia ett i ği 

muvaffakiyetler 

Bunların arasında 
Çan ak kalenin 
ser best geçid ol· 
ması da varmış 

---.--0---

• 
it anlar 

boz un 
h linde --

Yunanlılar Gö .. 
• • 

rıceyı 

sara 

muha

ettiler 

Birçok İtalyan müs
tahkem mevzileri 

sukut etti 
• 

Manastırın 

bombalanması 

Yugoslav hükfımetif 

resmi tnhkikat 
yaptırıyor 
-o--

Bomba atan tayyare
lerin İtalyan oldul(lerı 

an aşılıyor 

b ncı tn) yare rup ı u~muştur. 

LonrlJ.:Q G {a.a.) - Lord Halıfax 

Lordl, ı K:ımarasıııda clunku beyana-

E ugun ogled cn ıtib ren Yug01'lnv 
avcı tn:ı;y. clcri Ama utluk Yur.os
lnv h ududu boyuı a devnye gez
rof'yC b•ı lamışlardır. Bu cıvcı tay~ J 

rel~rı Yur:osliıv hu dudunu ihllll ede
cek her tayyare derh ::ıl ateş açn
cııkmrdll". tı l'Sllcısında Yun:ııust. na \ t•rılcıı 

ttalyan ultinmtomu hakkında şun

ları . oy len ıştir: 
Yu~osla\' haıi•İ~t' na7.ırı 

is1ifa c·tti 
Bclgı, d, 6 ( :ı. - Stef. nı: eYu7.ruz!uğun dahn ileri gidcbılc

ccgil"dc1'1 uphe edcrım. 1tnlynn clçı
sl, yıldırımlık talımatını almış 

olma ı iktiza eden askeri nokt. tarı 

Yugo la\ hnrbıye n u ı;e• c .. al 
Nedı~ tı n 1;tını Vt> ;) cı ine gE C'l \ 

Petar Pes11· tayın eaıl. ışiır. 

bilını) ordu ve muhlctın bıtm<'Sınd n 
yarım· sant evvel ital;)unlar Anlı " ut-

Yenı h. ıhiyc ı az•l ı buguıı "• A 18 
de yeının etmı ur 

Yugoslav hül{fınıetioin ti-itliği 
Belgrad, 6 (a.a.) - Avala a

jansı bildiriyor : 

-»il«---

İtalyanlara karşı 
nefret izhar ediyorlar 

Atina, 6 (a.a.) - 1'Jstiya ga· 
zetesi yazıyor; 

Muharebe ~arih bır şekil al
mıstır. Bir tarafta ce<.ur in .. 
sacların süngi.Hcı i, öbiir la rafta 
da alçaklara mahsus bombalRr ... 
Şimdiki harbde hemen hemen 
tamamen unutulmuıı ve hemen 
hemen metriık bir sill'th addedil· 
mekte olan süngü Yunanlıların 
elinde tekrar sahneye çıkmakta 
ve yeniden mu<:izeler meydana 

(Sonu S tıncU sayfada) 

hık hud udunda muhasamatı açmışlar 

ııa b::ışlnmı~larC.ır. Tek bir duygu o
lobılir, bu, letaxasın İtalyan ulti -
matomunii r e<ldcdisi \"f! Yunnn <>r
dul:ırının k:ıhı·amımcn mudafa:\Sl knr ı 
şısın 1.ıkı en hararetli takdir riuygu-

(Sonu 3 UnçU aayfaua) 

SABAHTAN 

SABAHA 

~ merıka intihabının bütün dün
~ yayı :iliıkadar ettiği bu Un· 

lcrd c anlaşılan \ c 1ngiltcrcyi 
memnun eden bir nokta var: Ruzvclt 
değil de rakibi knza.nsa bile Amcrıka, 
diktator lcrin düanuıuı olaral. kala
cak ve ingiıtereye elinden gelt..n yar
dımı yapacaktı. llcr iki raltlb inti-' 
bab n utuklannda Uıktatorlere hücum 
d a ve 1ngiıtereye tatı:ıftarlıktn t\dt..'1.a 
biribirlcr ile y:rr:t;i ctını lntdir. Hat
tlı cümhu ıyet namı"' ı · n ldaı ı n..ı 
gör e le .h· b ·><l ı • ı Rı.12'4ielt 
bır ıki ny a Aır c ı;:a~. lngilt.<>rc 
y:mınd.:ı h rbe d( •o ~ tt r. M -
mafıh tugıli.7.lcrin Aw. 1 d bO~ le 
bir muda uıleye he .uz t ... b ol c k
l:trı da ınuh:ık 1;.tır. 

5 Teşrinisani t arih inde saat 
13.40 ile 15 ara~ında 10 yabancı 
tayyare üç defa topraklarımıza 
girerek Manastır Ü?..eıinden m·· 
muş Ye .• ehir üzerine 21 bomba 

( Sonu 3 üncu eayfada) 

Diktatörlere 
karşı 

Amerika e Şarlo 

Şa.rio tliktat.ör filminde ••• 

girıncc Ameıık , l .ltercyc ) , • d ı
mını eksiltecek, kc d müdafa. ı 

ehcın•nıyet Hrecektıı ll lbuk L.ı

gıınlult A ı • a ::ı •t.:• JC ı degıl v. 

~Sonı.ı 2 rn c ı sayfad:ı) 



SAlTA 

F 

HLIS 

Dü~mana esir 

düşmekten 

nasıl kurtuldu? 

e 
ö 1 re 
ezgAhı t 
e d · ı · or 

• 
ZI 

tktısad Vekaleti köylerimiz -
de el dokumacılığının ınkişafı 
için hararetle calışmaktadır. 

sker ailelerine 
yardım meselesi 
Aske{ ailelerine yapılacak 

yardım hakkında Belediye Da
imi Encümeni taraf ınd n ha
zırlanan talim:ıtnamc dün btiti.in 
kazalara tebliğ olunmu tur. Da
imi encümenin hazırladığı talı
m tnameye nazaran bu husus
taki teşkilat her kaza tar fın-

1 dan aynca kurulacaktır. 

eza ve 

---0-

Fransız hezimetin e n - li'raı sız safı 1ı rb zırhlısı d a Duşınaıuı. esir dü~nU'ld.cn kurt ulan (Sf'J()OO) tonlnl< (Jan Bart) ı 

tatmam bir halde tezgAh· ı-------------ı h nuz (S:ıint Nazcurc) l<'rs:ıne>inde 

Köylünün kendi gıyeceğı~i, 
kendi eliyle imal ederek temın 
ctmesı için simdıhk tesbit edilen 
22 vıliiyetc 45.000 eltezgahı ve 
J·ütüğü göndenlmesine ba~lan
mıştır. Bu tezgahlar köylere d~
ğıtıl caktır. Bu mıntakalura ~ı
rcr muallim de gônderilecckqr. 
Bu muallimler koyliıyiı dokuma 
tekniği hakkında tenvir edecek
lerdir. 

}{azalar bundan başk.ı yar
dımla mükellef tutulan vatan· 
daslara mıktarlarııu tesbit e
decekleri ve verecekleri paraları 
sarih adresleriyle birer liste 
halinde hazırlıyarnl· belediye 
muhasebe müdürliiğiine tevdi e
deceklerdir. 

İngilt"re ve Amerikadan ge
len teneke, teneke levha ve bı
donlar m mleketımizdc mevcud 
olan buhı anı ızale etmiştir. Ye
niden yolda olan p:ırtıler de 
memlekete gelclıkten e:onra. bu 
mad1elcr uzerıne bı.itüıı ıhtiya
cımız tamamen teının edilmiş o-

1 lacaktı,. Son gelen idhalat mad
deleri arasında mensucat fab
rikaları çın de 39.000 kilo anelin 
boya ve mühim mıktarda eczayı 
tıbbiye ve kimycviyc ile·labora
tuva.ı· c. )'ası buluıımaktadıı· . 
Bu maddeler 1>iyasalarmızdn en 
ziyade ıhtıyac duyulan mad?~ 
lcr meyanında bulunmakta ıdı. 
Bu maddcl r alakadarlar tara
fından ihtiyaca göre piyasada 
tevzi cdılecek 'c herhangi bir 
sepekül yona meydan verme -
mck ıçin tedbirler alına~A . 
Amerikadan gelen otomobıl la_s 
tiklerınin tevzıi için mıntaka tı
caret mudurlü;ü ihti) açları tes
bıt etmege başlnmıstır. 

dur~n "Jan Bart,. Yazan : h;ıvuzda idi ve b"r .tıarb gemısjndcn 
zıyade bır ıs 1 tc \.)('nziyord • 

kurtaran azim ve A. Cemaleddin Yıldınm urat"}{' yalda n duş-
sebat mucizesi 

-o-- a G L U m .1 kara lruvvellcrı kar ıı ında 
S A R A bu t:ılıhsiz geminin duşm.ın l'line gcç-

du m n tar Cından tC?.galıda uıptedıl- 1 
m<'l n ihtunalı bellrmışti 

v kıa behcn (3a000) tonluk bu 
den de\<lcrınd n y lnız bir tane ı, 

(Rı tıyo) denız.e lndırilm tı, icııbınd ı 

yed e lıruırak suruklcııebılırdı. Llı
kın (1 n Ilart) ıwııni tz ıy 'l ıkmci ı 

( Yazan: Eski lstanbul Valisi SÜLEYMAN KANI 
L - 1s -
usuf lzzeddin efendi mütemadiyen 

diş1erini karıştırıyordu 
- Mademki bende kanser ol

ınadıgına ınin bulunuyorsunuz 
tükuı ugümü yalayınız yahud 

ed . 1 
kanımı kanınıza 51nııga ınız. 

Tı.ikürük yalamak! B1§kası
nın kanını kendi vücudüne şı -
rınga etmek~ 

Cemil Paşa kendisinde bu ga
rib teklifi kabul etmek için ta
bii hıçbir mecburiyet görmedi 
ve reddetti. 

Veliahdin de ken:iisine ka~ı 
böyl bir teminat vermekten 1~ 

eden doktora emnı-
MP°cemu ıJ a eıenauıın d.una-
gında bir bozukluk olduğuna 
hükmetti. Hnli Dahiliye Nazın 
T lat beye haber verdi. 

Talat bey harice süyuuna 
meydan verilmesini muvaf1k 
görmediği için bundan } alnı~ 
vükeW.dan ve iu.ihad ve terakkı 
cemiyeti merkezi umumisi aza
sından bazılarını haberdar et -
ınekle iktifa etti. 

Veliahdin hali meclis reısı 
Ahmed Rıza bey vasıtasilc pa
di aha da arzolundu. 

Sultan Reşad lttihadcılarla 
Yusuf İzzeddin efendi arasında
ki iyi münasebetlerden haslan -
mnz, bunlara şübheli nazarla 
hakmaktan hali kalmazdı. 

Olabilirdi ya! Abdülhamidi 
hal'eclen İttilıadcılar bir gün 
kendilerinden saydıkları bu şeh 
za leyi tahta çıkarmak fikrine 
düşerlerdi! 

Yusuf lzzeddin efendi bu has 
talık yüzünden veliahdlikten sa
kıt olacak olursa yerine geçe
cek Vahideddin efendı ile İtti
h~cıl nn arası hiç iyi değil
dı. Bu h:ılde Vahideddin ile ltti
lıad \ Terakki cemiyetinin kcn 
di aleyhine anlaşmasına da im
kan olamazdı! 

luzum gördü. Haydarpaşa em : 
razı asabiye mütehassısı Sulhı 
l{adri bey veliahd dairesine ça
gırıtdı. Kadri bey muayene ne
ticcsınde efendinin asıl hasta -
lığına (Nozofobi - hastalık kor
kusu) teşhisini koydu ve b_!ln -
dan sonra veliahdin müdavı ta
bibi oldu. Yusuf lzzeddin efen
di doktor tcdavisile kanmayor
.:L- :o .. .,r birer bendeginını ça
ğırıyor, kendisinde kanseı· ol -
ın:ıdığuın ·eminler ettiriyor. 
her -ycmtnu-h~·~W~..;müd -
• h -'.ı.nf1Jlr C>:>V\.U.1 d• 
rarma.Jtıan mutemauıyen 1-

lin in altında, diş etlerinde idi. 
Böy~ kurcalıya, kurcalıyn ta -
harrüş eden diş etleri ve dili şiş
mişti. O bıkmayor, sabahtan a~
şama kadar ayna karşısında ag
zile oynayordu. İş ağzile oyna -
makt;,ı. kalmadı. Kendi ağzının 
ve dış etlerinin ı~ngile başkala
rının diş etlerinin ve dillerinin 
rengini muayeneye b~ladı ! Bir 
sabah Çamlıcada köşkünde ha
remağalanndan Bilal ağayı ça
ğırıp karşısında iskemleye o -
turttu: ağzını açtırdL Parmak -
larile zavallı adamcağızın ağzı.nı 
kaı ıştırmağa başladı. Fakat ıu
hayet kendini tutamıyan Bilal 
nga gasyan etti; efendisinin üs
tün iı, başını kirletti! 

Buna rağmen efendi hala iki 
paı magile ağasının ağzıw araş 
tu makta israr ediyordu! 

'ıhayet doktor Hv.ım Paşa 
geldi de biçare ağayı bu aza b
daıı kurtardı. Veliahd doktor 
larından kendisini bu üzüntüden 
kuı1.arınalannı ağlıya, ağlıya 
rica ediyordu. 

Fakat onu kimse kurtaramı -
yordu. 

Öyle bir hale geldi ki vücu -
dünde bir sivilce olsa bunda 
kanser başlangıcı görüyordu. 

n mcsı içın bcrlıava cdılecc:.:ı umidı 

b le ızh:ır cdılmişti. H lbuki bu g~ 

n inin inşa cdildıği tersane işçılt rı Vl' 
zı hlının muteh.:ıssıs muret!eb lı ak
la durgunluk 1.erecek gayretler sarf 
ederek bu zırhlının Alınanlar clıne 

g<'cmcsinc miru H' (Jan Bart) ı mu
cız kabilinden 1-..--uıt rmaya mm.Llf
faK oldukbn talı:ı.kkuk etnnş bulu-
nuyor. 

O zamnn Alın eline du.ş-
me ten kurtulmuş ol:ın bu mu zzam 
vah dı hart> ı ıkmali lıcnuz aylara 
mutcvakkıf 1 n Fraruz cephesi ya
ni ı , du.şm:ı kıtaları 1-'r.ınsayı ı ti
laj a b:ışlam tardı. J.!'ıkın zırhlının 

kumandanı bu \'3Zlyct karşısında şa

şırın m~, bir plıin t.ıru: m ederek 
g mlnın bır ftn evvel dmire açılabil
me i ıcın hummali bir faalıyct gos
t muş ve ışın ~ gnrib cihctı bu 
hummalı f(l:ılıyd arzusunu tersane 
amelcslle gemi mureUebatuıa ıışıl:ı.

mııya mu\>aCta olmuştur. 

Haz..ranın uçunde :ı:ırhlmın dort 
u kurundan nnc:ık bir l;:ıncsi takıl -
mı bır halde iken o gün ikinci bir us 
kur takılmış, ayın albsında 37 mili
metrelik topl:ırla mitralyözler yerlcş
t r.lmiş, üç gun sonra knz:ın daire
sinin nevakısı ikmal olunmuş, hazi
ı nın 15 inde nuıkinelerin eksiklikleri 
tarnıımlanmış ve haziranın 18 inde de 
havuza su salıveriler<'k zırhlı hare
kete hazırlanmıştır. Halbuki nyni gün 
zari'.ında Alınan pişdar kıtoları Saint 
Nazaire tersanesine çok yaklaşmlğ 

hı ıl!J..ı.l"-f..Orlardı. 

binde Frnn.sanın şöhretli amiralU!trıı
dcn amiral Ron:ırch'in oğludur. Bu 
himmetli zat tarnfmd:m çatırdı
yarak yıkılan Fransanın bu bcklenil
miyen inhidamı karşısında yıhnnınıs, 
futur getirmemiş ve hak.Ud vatan-
perverlcre yakı n crkek:Çc .bir gay
ret \ e metanetle çalşır:ık tezgahda 
nfıt.ımam bir bal duran (35000) 
tonluk koca 'Zırhlıyı müste\'li düşma
nın elinden kurtarm:ıya :ımıctıniş 
bulunuyordu. 

Hareket hazı.rhklan. 
Maamafih kalyon kaptanı Ro

mırch 'in başarmayı tasavvur etUgi 
şey beşer kudreti fevkinde bır işti. 

Bununla beraber gerek gemi ınuret
tebatırıın, gerekse tersane amcılcsinin 
iş ve mefkure birlikleri sayesinde 
nfıt. marn zırhlı hazirıı n (18) jnde 
c.Jan llarb harekete derniyelım de, 
denize açılacak bir hale gelmişU. 

VAkı:ı zırhlının bir çok eksiklikleri 
"ardı. Mesel Ca.vroskopilt pu.,lalıır 

d ha bir gün evveı fabrikadan gel
mi., henüz yerlerine konulmamıştı. 

Pu ı. ız seyr t.ıbii tok müşk.fil ola
cııklı. Buna rağmen bir avuç feda
i.fır Fransız denizcisi duşunmediler, 
h \ uzun kapılannı açarak ltoroman 
tekneyi yüzdurduler. Zuhlı sabahın 

saat uçünde limand:.ın ayrılacaktı. 

Bunun ıçın de s:ıat ıkı bucukda ro
morkörlerin h:ızır bulunmııl::ırı ıcab 
edıyordu. Hıılbuk.i romorkörler :ıyni 
saatte zırhl nın ('ÇCCCğı dar gcçıd 
u erındc aksi gıbı kanıya oturmuş o
l n (Minotor) ısmındekı gemiyi çek-

Yardıma muhtaç aileler ve 
bunlara yapılacak yardımlaı ııı 

i derecesi de kn.za.lar tarafından 
1 tesbit olunacaktır. 1 

Y unanistanın 
stratejisi 

deniz 

( Baıt tgrafı 1 lncı sayfada) 

toplayıp 

l aı:anmagı mı c;:ı 

pek nz sonra o ı e e ı 

co afi vazıyelind n ıllıam -alan 
Yunan dcniL .stı t •Jı ı muayyen 
esa !ara istinad etmch.tcdır. 

1 - Arnavutlu t n y • pıl n k:ırn 
h:ırek8tı Adriynlık denizi vo ıla ıle 
ttalyadan beslenmek ;uıruretındedır. 

Yunan denizaltı g mılerı m.ıyıı t" -
~kkullcri, garbi Yun nıst=ın sahılle
rinde üslenecek muhrib !ılolillal:ı.rı. 

hava kuvvetleri sık ık yap:ıcagı bas
kınl:ırla Lıu na'tliy ıtı ınumkun oldıı
b'U kadar ızrar edcc.-ck tertıbatı al
makla mukellcflir. Bu vı:ızıfc ne ka
dar müessir şekilde icr:ı olunursa 
İtalyanların Yunan topraklarında ta-
arruz kabiliyeti o ni bette zayıfla

tılmış olur. lngılız demz \c hava 
kuvvetlerinin bu hususdnki yardım
ları Yunanlılar iom çôk faydalı ola
bilir. 

c.n.flı ,,,. Xıııuın. - ltalya ınuharebcsiıı
vnsalası Giridiıı garbınde bu'ıufilı"ı:\ 
Scrigo ve Serigoto bogazl:ırından ka
çak surctilc cereyan edıyordu. 1hti; 

laf başladıktan sonra İtalyanlar Gi
ıidın şarkından yanı Kerpe ve Kıı
şot bognzlarındaıı geçmek mecburiye
tindedir. Bu yol Scn<?o yolundan ya
rım gün daha uzun oldugundnn gece 
karonlıgından istifade eden İtalyan 
nakliyatı gundüze kalnıış olacaktır. 
AkdC'nizdeki İngiliz hakimıyeli kıır
şısında bunun imkansızlığı mrılum
dur. Binaenaleyh Yunan ıtalyıı mu
h..'lrebcsi cenubi Ege denizindckı ital
ynn ı:ıdalannı tamamen tccrıd ctm'is
tir. Muharebe uzadıgı takdırdc Oıııkı 
adada çok müsı...-uı \'azıyct ha ıl ola
caktır. 

3 - İngiliz ve Yu ıın domınmaları. 
h9va kuvvetleri Ege denizıhde ve es
ki tabirile Cezairi seb:ıı Yurıanideki 

Bazı ticare mu -
he e rimiz y ni

dan e ki e ilece 
---oı...---

isviçreden yakmda bir 
ticaret heyeti gelecek 

Yunan - İtalyan harbi mer
kezi Avrupa ve Balkan devletle
riyle olan ticari müba~ehitım.~ 
tesir ederek bazı ııaklı) c gu~
lüklcri doğurduğundan bazı ti
caret muahedclerinin tekrar 
tedkik edilerek yeni esaslara 
göre tadil edilmesi icab etmek -
tedir. 

Bu maksadla memleketimiz
deki alakadarlarla tem~larda 
bulunmak üzere bir İsvicrc Ti
caret hevetinin memleketimize 
gelmek iÇin hareket ettiği öğre
nilmiştir. Diğer tarnftan .. Ma~ar 
hükumetinin daveti uzer ıne 

MÜTEFERRiK 
BugUn Milli Piyango 
Ankarada çekiliyor 
Milli Pıyangonun aördimci.ı 

tcrtıb, birincı ekılişı bugi.ın An
kaı ada 19 Mayıs Stadyomundıı 
saat 18 de vnpıla aktır. 

63806 numaraya 362.820 li
ıalık ikrnmive tc-..zi edilecektir. 
Bu cekilişte ~en bü) ilk ikramiye 
30.000 liradır. 
Beş raknmı buyuk ikramiyeyi 
kazanan mımar ının ayni olup, 
herhangi hanede Qlursa olsun, 
yalnız bir rakamı degışık olan 47 
numara 60 şa.r lırn teselli mü-
Jdifatı alacaktır. • 

Çekilişin bütün safahatı An
kara radyosu vnı;ıtasiyle saat 
18 den 18.50 ye kadar neşredile
cektir. 

GUmrUklerdeki pamuklu 
mensucat 

Macarlarla yeni bir ticaret mu· Bazı _ı:ıet>E:blerle gümrükler
ahedesi esaslarını görüşmek ü- ı den çekılenuyen mctlhr nı?ya : 
zere Macaristana bir heye :_gön =-ntnda mühim mıktarda ~_Pekli 
derilmesine karar verıhniştir. pamuk mensucat bulundugu da 
Bu heyet Balkanlar vaziyetinde anlaı:;ılmaktadır. .. 
sash bir değişiklik husule gel- Pamuk mensucattan yuz~c 

e .fi-:.; .trı iTdirde yakında Pcı:;te- 25 ipekle karı~ık olanların dog-
ye areırt!t --- ı.+ir. rudan doğruya pamuklu men-

-»ııa:-- sucat tarifesiyle gümrüklerde!ı 
7avzih cıknrılması icin verılen Heyeti 

"c-..:ı.,. kararından &onra bu 
mcnsuel ...._ n mühim bir kısmı 
çıkarılmıştı. n. ıen giimrükler
de bulunan pan k tUQru;ucabn 
içimle yiızde 30 miıt.tarmd 
ipekli olanlar mc\•cuttur. A\ika
darlar bunlaı ın da doğrudaı, 

29/10/1940 tarih ı;e 808 sayılı g:ı
zcteııizliı ikincı s.:ıhücsının o nci 
sutunurıda «Arııbcamıındc dunku d-

ndamın karısı olarak m hk 
megc utanırım ve da\ cı de 1 ın \ e doğruya J><:nıuklu tarife üzerin
ilah. :t ibaresi var. Hal.nıkı bt'nd~ - den cıkarılması ıçın ·ekii.lete mü 
niz ne karakoldıı, ııe de hic;- bır yerde 
bu şekıldc ne bir şey oyledım, ne 
de ifadede bulundum. E :ı en \ ak'a 
neşriyatın tamomcn ak .d r. Gcrıde 

14 yaşıııd.:ı ogluınla yalnız kaldım. 
Adliyeden adli muzaheret tol binde 
bulundugumdutı 'hakkımdcıkı ;>a lı 
neşriyatın ayni sııtunda tekzıb cd 1-
mesinl rıca eder, saygılarımı sun -

racaatlarda bulunmuşlardır. 
--»mı--

TEŞEKKÜR 
Ebedi yU\ ıı; na bıraktıgımız kar

d un z l\ .• n a H • okul ogretınenle
rındcn Gulı r Dik<'r'ın ccn ze nde 

İ ıım. usler dolayısile taly • ., mulıım su-
rette yaklaşmış \•az.ıyetindcdir. İtal-
yanın denizden abluka ı daha tesırli 
olncnktır. 1tolynyıı tertib cdılecek lın_ • 

l<adıköy, Nüzhct'Cfendi sokak 
48 No. da öldürülen Mehmcdi'I 

karısı Fatma Özcan 

va taarruzları için l\Tısır \ e l\:ılırıs lı _un_la_r_d_a_ıı_is_t_iı--ıı-d_c_<'_d_e_ı e_k_k_a_ru_h_:ı-rc-
gibI uzak yerlerden ıstıl.ıde etmek kfıtınıı muc. s·r yardımlar y, pabllir. 
mccburiydı kalmamıştır. Ha\ a ku\ - Bilhassa Selanıkla Meriç ııra ındııki 
vetlerı mesafeden ı,ar ettikl ·i bcn
zin agırlıgını infiIAk madde 
\il ederek taarruz y:ıın .. k 
rmı kazanını lardır. 

4 - Yunanistan · r zı ı J,oyl r, de
rin ve uzun korfe lcı gı ıntı \'e çı
kmtıl r ile bırçok Y..: l"rtnden J, ıl
mi \ aziyctlcdır. D ıı; km H tlc rı 

dar arazi parçası dcnızdcn tc ire 
mııruzdur. 

Bunlıırın hep ıni bir anıya gctll"lp 
ıniıtalcn edersek ingılız ve Yun:ın 
deniz kU\ "etlcrlmn ıtııly n t.:ıarrıızu
mı Cenıı hııldc 1.Ukc:zlet k bir tr l
tejiye mal k olduklan n 

1 ·ımiz.e. kıJim..: it dost koı u \ c ar
k da larıınıza m nnct 'c l rı
mızı .ırzcdcriz. 

Binbaşı idris Murguz Mazh;ır O kerı 

r- ' 
lstanbullu! 1 

--0-

lluduc!lar<la bizim huzur ve 
emni~·etiınizi brkle,ren aziz 
l\!ehmetlciğe kar-,ı şükran 

Bu ince saray düşünceleri ile 
Sultan Reşad Yusuf lz.zeddin e-1 
fendi hakkında aldığı fena ha
berden hakiki surette bir tees
sür ve elem duymadı! Velı hd 
Cemıl Paşayı bir daha davet et
ti; bu defa da kendisinde kan
ser bulunm dığına dair başka 
tarzı teminat aradı. (Kanser 
var haremim boş olsun!) me
alinde yazdığı bir senedi imza -
lam ru teklif etti. Cemil Paşa. 
bu teklifi de reddetti. 

Bir gün çenesinde bir sivilce 
çıkmıştı. Efendi durmayıp bu
nu karıştırıyordu. Hazım paşa 
velıahde elini çenesinden Çtık -
mesini tavsiye edecek oldu. E
fendı hiddetlendi. 

- Benim ışıme ne karışıyor
sun? dıye çıkıştı. Hazım paşa 
vcliahdi bundan vazgeçirtmek 
için merakını başka tarafa sev
ketmek istedi! 

klc- mCŞ6lll bulunuyorl rdı. Vııltit ============================== 
e iyor, zırhlının bulunrluğu tczg;;ıha 

rıhr. Hikmet ILGAZ borcunu ödPmeğt• dn\et 
edili) orsmı 
--<>---

B ükumet veliahdin bir müte- - Huzurunuza gelen ziyaret
çilerle gayi!t makul ve güzel ko
nu uyorsunuz. mmse slıdn boy

lıa tarafından muayenesine ,.
eni Saba 

NE BEDEU 
TUrklya l:cnabl 

SENELiK 
6 AYLIK 
8 AYL1K 
1 AVLIK 

\ le boş yel'c vehimlerle kendinizi 
rahatsız ettiğinizi bilmez. Böyle 
bır sivilcede merak edilecek b;r 
ıJCY olmadığını ise herkes bilir. 
Sizin buna, ehemmiyet verip mc 
rak ettF'inizi görenler kim bı -
lir ne ~nederler, neler söyler
ler? 

1400 Krf. 2700 Krt. 
760 • 1460 • 
4ÔO • 800 • 

160 • IWO » 

7 Sonteşrln 1940 PERŞEMBE 
7 Şevval 1359 

25 Birincltcşrln 1356 • 
Gi.ın 312 Ay 11: yıl 940. Hızır 186 

GUneı ()Ola ikindi ~ 
1 39 6.59 9.42 Ezani 
6.88 11.58 14.41 Vasati 

Akıım Vetaı lmNk 
12 0-0 l 3 11.57 Ezani 
16.59 18..33 4.58 V:ısatt 1 

Veliahd - Ne söylerler? 
Hazım paşa - Kos koca veli

ahd yüzünü kadınlara öptür -
müs, ısırtmış da simdi clile ka
ı1amak istiyor! derler. Şeref ve 
haysiyetiniz namına böyle söz -
ler söylenmesini elbette tecviz 
buyurmazsınız. Bunun için eli
nizi çenenizden çekip yüzünüzle 
uğraşmamanızı rica etmiştim. 

Kendi aleyhinde halk arasın
d bir dedikoduya meydan ver

e Sonu 4 Oncü sayfada) 

du man kıtaatı gittikçe r.ıkla~ıyor
du. 

Nıhayct römorkorkr yirmi d.ıkıka
lı , bir tcclıhurle geldiler ve (35000) 
tonluk nlltammn zırhlıyı surüklcmc c
b lııdılar. Lftkin ak ilıge bakın ki 
zırhlı ba,,. tarafınd n kanıya yasladı 
"e çamura s:ıpl ndı. Bereket vcrsın 
romorkorler ~'Ok kudrcUı tekn lerdı. 
Zu hl~ı çabuk kurtardılar. «.Tan 
n rt da römorkarıerin refökatinde 
bu suretle açık d ıze açılın~ bulun-
du. 

Havıı llücumlan ,e_ 
dan Barb ın azunkiır suvıırisi g~ 

mıyi Kazablıınkaya sevketmeyj ka -
rarlaşt.ırmışit. Yolda bazı ncvakısı 

ikmal edilecek \ c bu suretle Fran -
anın en yerı· 1.e en kudretlı zırhlısı

run duşman elin geçmesi önlenmiş 
olacaktı. Zaten zırhlıyı havuulnn 
çıkarıp açık deruzc scvkelmek pllının 
en gilç safiıasını teşkil edıyordu. Bu 
miiskül safh:ı ti tıldıktan onra Ka 
znblanka lim DB k p:ı tm k pek 

mtişkiıl olmı,Jcııktı nım dcnttalb 
ve h va hucurnbrım n<' yapmalı idi? 

Nılekim haziranın 19 uncu .abahı 
ufukla ite sıyah nokta belıı d . Bun-
1 r o nııııt.ıkada h \ a ı·aı kolu ya

p:ırı duşman tayyıırclerı idı. D ı ın:ın 
bomb rdımnıı tayy:ıı cleri zıı lıyı 
goı un e dcrhııl hu uma t ler \ e 
genı ye 50 kadar bomba attılar. c.Jıın 
Bart; d:ı mevcud bir kaç ha\'n dafil 
topla nt~ açtı. T.ıyyaıc bcı b 1. rın
dan bır tanesi gem nı ba hı fınd:ı 

bulunan (38) santıınetrc-lı top t ret-

kcn hucum elmiş olsa! rdı 
tonluk koca geıninıu ;:ıh\ l ı ında 
Güphe yoklu. 

Zırhlı hnvuulan cık rkcı u kcsi
mıni artırmamak ıçln tam mayi mah
rukunu alınrunıstı. Tayyıırc hucu-

mundan sonra suvari ark dan ı:eı
mcktc olan mazot depo sen ı ın ça
ğırdı ve zırhlı dört :ı:ıt m ddetlc 
mayı ınııhnık aldı Bu t 
üıtiCııdc ile n akin l ın on no , n
ları da izaleye çal ldı \ c he 5c"Hıt 

gcçtıkçe dev cusscli zırhlının harb 
kudreti de biraz dah:ı artmış oldu. 
Mesela puslal· r yerlerin yerle tiril
ınişlerdi, b dayette (8) mılj e mı;:. en 
surat tedrıcen (20) mile knd. r y ı -
sclmiştı, 

Koca Fr, ru; da knlyon k otmu R -
narch nyorında hiç olm biı d -
zuııe ne yaptı mı blltr, azı'l'lk.ır ef 
bulun aydı kimbillr böyle n e mıı
cızcl<.'rın başarılması bcln.ı de ır um
kUn olurdu. 

ol'll ı y i cı kapılmış Fr ı 

örnek olmalıdır. 

(Başı 1 inei sayfada) 

lundurmağa karar vermiş 
olduğunu arzeder. 

Iledi~ t'lerin Çl•şidi: 
Hedıye yalnız üç nev'e 

münhasır olacaktır. Bu nevi
ler normal olçulerde yün, 
çor p, yiin eldiven ve her 
tü 1i.i gbmlcklerdir. Gömlek 
tam man:ısiyle caket nltına 
giy kcel bir scydir. Bu sıra
siyle yünden örme yelek, 
yUn kuma tan gömlek \'e 
nihayet vatkalı pamukla 
dil ılmiş ve maruf adı ile 
ıçlik olabilir. 

Hcdivc rhı lmbul e<lilcoo
j!;i .\~<.'rlcr: 
Hedıye!er bir teberrüdür. 

bu te ıTtlde bul nmak isti
yenler·n h lı) cakları 
hediveleri H Ik 1 •rine ve 
H lke\ i l l yerler-
de Pru ti O ve ka-
za. mcı k( 11 ·p mak-
buz n uk ·m et-
n1ek z 1 nm ları 

olun 

1 

1 lim Köşe~ 

~ Sali~·~;;d Uzdllek 

Keşifler, ihtiralar 
-:aııc-

Yıldızların mesafeleri 
- ı -

<'rıdlcrını çc-

lç
l u-

• 

SABAHTAN SABAHA 

Diktatörlere kar.şı 
Amerika ve Şarlo 
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~ aıe kuvvet- 1 yurimecekti· sonra el ve dizlc:r 
uzeruıde uzun hır stlruııme, nı
h yet süruden 10 l .rda kadar 
bit' nıesaf ede küçuk bır tümse
g" yaklrunncaya dar yüzu -
koyun mıdcm LizerındC' yattım. 
Bu noktaya vasıl olduğum va
kit, g yık ı. hat rahat açıkta 
duruyordu. Kalbındcn \'Urchım. 
O andan ittbaren bır ~poı· ada
mı sıfatiyl şôhretım tcmın 
edılmisi.ı. Goernıg'm pek meın
riınrntiş olduğumu ona oyledık
[.-.ri V"kıt (bu bıı lınan orma
nında n dır bir hooıscd1l'l bır 
kahkaha salıvererek dıplomat
lar için bunun ıyı bu· yol oldu
gunu tC'nun etti. 

[Başmakaleden devam 1 

oldu. Kolay bir şan Vl" eref 
l lan toplamak için a \ I rea 
bckledı. r. Almanlar, "Fran
sayı mhılale ugrattıktan sonr.a, 
artık müttefiklerin ~ere serıl

diğme kanaat getirerelc h:ı.rbe 
gırdıler. Bu defa da lngilizl~r 
ınız kçılık ederek dayatmagn 
ha ladılur ve harbi uzat tıkça u
zattılar. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
atınu.;lardır. Bombalardan 12 si 
infilak etmiş, 9 kışi ölmüs ve 
21 kişi yaralanmıştır. Maddi ha
sar da mühimdir . Hududumu
zun ihlali ve topraklarımıza kar
şı yapılacak taarruz te. ebbüs : 
!erine karşı butün sılah ku\'vetı 
vasıtalarına müracaat cd rek 
kar ı konulması için derhal şıd
detli tedbirler alınmıştır. Ye -
rinde toplanan malumata gore 
bu tayyarlerin hn.qgi ~n~mle~ete 
aid olduğunu testiıt ıçın mu~e
h:ı.ssı !ardan mürekkeb komıs
yonlar göndenlmiştir. 

'le adıif scvkl,>le ertesi sa
bah ıkınci bir geyik vurdum. Bu
da •·ıı_.gh. t J,, da oturuıken 
degıl Jent· gızlı gizlı ilerleme su
retiyl vukuu JChlı. Pl lform
d otururken al etmek daı
ma hcd fo al•n k tesirini yapar. 
Artık bunun uzermc, sonra 

ım glbı, h an "Jagcl's-
ııın t ı.hri az ı olm k se
lıyakat kesbetmı. tım. 

un cn'dekı ıl· g n ıkamc
.ı n ıy de hoş luç bir şey 

ol m dı. ~l ord , h ı· ıalde bu 
t ·ı ı · p ıda o kudumıuş nasyo-
ııul .. m ~ol tur. Bı.itün in .. anlar~n 
m·· , vı 0ldukları ı tısmar edıl-
m m. tabı t on.u ınd o ya-
lizm de bulunmaz. Ev hıbin-
den ıtıbaıen 1.1~ya dogru hcı·
kes basıt, tabıi ve son derece de 
do tan davranıyordu. Hava 
<,:ok gu ldı, pek ziyade mütelez
zı;r oldum. Her bece, yemekten 

İtalyanı r, Bel'linin açıl~. ~-
3-·ikine, belki de gizli ve muessır 
ıstihza.lanna daya namı yarak 
nihavet Şimali Afriknda hare
kete. g~--mek istediler. ilk ha~
k>de kendi tayyare marosallerı
nın makinesini ateşlcı· içinde 
vere dUşüi'düler. Mısıra doğru 
yuniyecek gibi davrandı -
lar. İlk hamlede solukl rı tü
kendi. H rbı daha kolay bir sa
haya intikal ettirmeyi ve san ve 
ercflPrinde biraz kniafat yap
mayı duşundülel'. Knrşıl nndaj 
bir kahraman ve müttehid Yu
nan nııf eti buldular. Artık za
vallı İtalvanlar şaşırıp da Yu
go lavy yn aid koca .Mnn _tır 

<.'hr nı Selô.mk, yahua Atinn 
z ruuyle havadan bombardıman 
ederlt?rse kabahat kendiler inin 
midir? 

Yunan harbi başlayınca, kü
çük Yunan donruımasının İtnl
yan ArnavuUu :ıı snhillcrini 
bombal'dıınan cttıkleri duyul iu. 
O kadar ıtina ile vücuda getiri
len, etl'afırıda o kadar reklam 
yapılan mod rn , e slır'atli İtal
yan ·d n n ı nerede? F kat 
in af ile düşünelim: Kabahat 
İtalyanların mı? Denizlerde ln
gılız doıuınına.c;ı Azrail gibi do
laşırken İtalyan gemileri sığı
naklarından nasıl dışarı cıksın
lar? 

ouı .ı, o gün vurulmu olan gc- Almanlar, Umumi Harbde 

Yapılacak tahkikattan sonra 
kraliyet h ükfımeti hadisenin .~s- ı 
tilzam ettiğı münasib tc.1ebbus
leri yapacaktır. 

Tahkikat basladı 
Belgrad, 6 (a.a.) - Mo.n s

tırla muvasala ke ilmiştir. Bom
bardıman had· es.ini gozle gö
renler. dün bil" askeri mel'kcz 
olan Manastırı bombar1unan e
den tayyarelerin İtalyan işaretı
nı ta.cıİdıklarından emindirler • 
İtalyanların iddı!l ına göre bu 
tayyareler Yunan işaretini taşı
maktadırlar. 

hah nnl rın iddialan 
Roma, ·s (a.a.) -- Stefani a

jansı bildirıyoı : 
Cenubi Yugo:slav şehirlerın -

den Manastıra yapılan ve halk
tan bazılarının ôlın ine ve ~ a
ralanmasına sebcb olan h. va 
bombardımaııı hakkında Bel
gradda bir teb1 .g neşredilmiş . 

Elimizde bulunan sarih delil
lere göre, müte<.:avız tayyareler 
Blenheim tipinde İııgiliz tayya
releridir. Tavsif için kelime bu
lunamıyacak kadar çirkiri bu 
bombardımcmı ltalyaya atfet -
mek için İngilizleı bir propagan
da yapmak teşebbüsünde bulun
muşlarsa da bu bir acemice te
şebbüs olmuştur. 

--»ııa:--

}ik g('tirılir 'e evin karsısında kendı uğurlarmda sel gibi knn
kı çim nlerin üzerin serilirdi . lurımızı feda ettiğimiz halde, 
Aı·k nda ~am dallarınd n bir hızı "süluk., diye istihfaf cttıler. 
atı-s yakılırdı. Bir su·a Ja.gernier, Çürümüş imparatorluklar en
y1nı koru ular, koyu y il tini- kazı ile birlcstik diye azamet-
fonnaları ıl(', arkada k ranlık- !eri ıencide oldu. Şimdi pek me- Tarih kurumu hakkmda 
t'l dururlardı. H:ışkorucu tor- rak ediyoruz, parlak İtal~~n Ankar< 6 (Hu u ı) Turk 'l' rıh 
badan cıkarar.ık heı hayvanı mu"ttefı"kler"ıyle acaba rok muf- · ha ~ D - "' Kurumunun memıfıı uruuınıyey ... ctııl 'egan mi afil'dl. ıgeı vurmus ol. nın ismini okuduk - tehir midirler? dim cemiyetler meyanına ıthalı k..ı. er Obcr Scherpıng ... ·t · · tan sonra ev sahibi kendisine 

~r, Oberst Jagenu ı ter bır knç k lıme ile teş kkiır eder-, H üso)i n Cahid YAlıÇIN rarla tıı ılım tır. 

1 
>' e ıl~ gene bıı A D. C. ta)- di. Jagers'lerin bonıları Uallali- =-=-=-=-==========================:::===:::::::::::::=:~ 
ti ıı ıb~bıti \'on Bıauschıtz- yi yani geyiğın ölümünü tcren-2...s!lll!~~~~~l!R~"'P-EK VAKi DA ~ı:s!l?,'51_~~-l>Hu~ld~aı:sısıııq._ I k <t1' u. B t YY ır ,..nbıü nuı xter1 ~mr. . .yo,,umın ~Hw• 1 

ııudAimun ba...c; kumand:.ı. - Yıldızlı g~nin icinde, büyük Ş A Cem Arlit~r ı 
>. ru ur. ormamn ı:::ınesındc, uzaklardaki sınemasında 

-.k ıı.l~~ın ık oımanl~rında ylıksek agaçlardan akseden bo- d 
t -a. a\:c.ıı:gı. lskocyadakı ru nağmclerı gayet giizcl hı l' sinemasın a fl ...... ~nasıp bir surette sahneye vazolunan 
~ ala1 cıhgına b.;nzi'~ez. Ka- tc."iir vapıvoı lardı. Mevzuuıı azame 1 ;;.ubtcsean bir şaheser 

11 Uzaktan gozet enenıcz - - • ( Arkn.-.ı var) 
l!llaleyh yalnız kı gmlık 
~'de guru tü eder! r .. 

gın haldeki bir ge~ ıg1n 
ıı ~anı bir yeri vardır kı 

' ~~ Yakınlarınd:ı. toplama-
1 \'affak oldu u di~i g< J ık

% 1 akatinclc kendısını b ı ı k 

1 Cılur. Ak mlaı ı orn n 
bazı sevdığı açık nokt -

h gQlir. Buranın l.iım nlerı 
~ lezzetlidir. G~yiğı vur 
1 :1 kola~ ~olu muna ib bıı 

~a b ı~ıemekten ibarettıı 
t.ıııd Y\'rlerde bazan "Hoch..,-

e, leı (yani 20 - 30 kadem 
ı\. 11tıda plı\lformlar) y pıhr. 

ı 111 büti.in yapacakları ı 
.Ilın brinc tırman•P.tk. 
mutadı \·eçh le h ııemlc

~ be.ı be, otlamağa gcliı.c·-
Q bdar bir 1kı s at bcklemek
lj 1 <lrettir. 

{
1 sabah! ·yin <'t kenden ' -

l lllUı tum. Öğl"dt: ı . son 
<l rde doğru, böyle bıı y ı 

k k oraya d .., m ed n h ı -
~ bır 14 • pointcr avlnmam 
M lazım gelen tcrtib t 

tllı tı. 

k tten evvel Goering İn-
tin tı:ı.b n rivle · 

tmakla beraber tuf · -, t tı! 'anc lık edemedık ııı 1 
~ d1, 

r hafta ev'\ 1 !ngiliz 
Yik avına davet et ı ı 

1 nda d i bet ettırem dı-

1 1 Yl ·soıdu Bu cesar t ' 
, 11 ba8l. ııgıc değildi. I~ ıı 

İngiliz adal ruun but 
111.tuu ·unu müda.f. aı ı 
ıbi h · ttim Scherpm 

--»ıı•-

vrup 

Bundan m a lngilteı:cıun 
cenubu garbic;ınd • . l • n t~sı-
sa ına nayi muess~l nn 
ve dem ryol .ırına mut addıd 
hava hu umları y pı!nııstır. 

Bu hi.ıcumlm ('Sn ı ında ez
cümle Gı ı.:at • ~ armo hda şıd 
0 lli ınfı lklar \: ukı;. •lını tıı · 

-->tlt«-

Yalnız Siııeınasınrla tek. 
. . matinelerden 1 n r gösterilme~ e 
ıtiha.ron . J p E K haı;;lana.caktu. Filmine ilave olarak: ~ 

Büyük Millet Meclisinin 6 ncı devresinin 2 nci yılın 

i li f inönUnun senelik NUTKU 

dolayısiyle 

Müzeyyen b .... ıı~ s~~ _in geld~ği 
tarafa doğnı çevırdıgı zaı~au 
Kemal Kadrinin soğuk vem~
t hzı bakışlariyle kar ıla. tı. lçı
nl gayrı ihtiyati biı . urpcrme 
mpla-dı. Kemal Kadrı onu~ bu 

seanslar 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da 

Kemal Kadri bu cevab kar
şı mda epeyce şaşırdı. O. Mü
zeyyenin bu süpıiz karşısında 
fevkalade bir korkuya ve hay
ı ete düşeceğmi zannediyordu. 
.Maamafıh renk vcrmemege ça
lıştı: 

lll 

\ e Eı gerı h ı ı ydanl.ınnı 

fou f ıkı)ellc boınlıardım n ederek 
ye d > bulunan bazı da m ın t yyn
ı elcrını talır b ctmı lcrdır. 

S lı gunu ıkı italy n botııb rdım ıı 

tayy re ı du urulmu tuı . Hu,; hır 

Yunan l yyar ı ıy ı..ı u ı m ını -

vııki olın..ınııştır 

T<.'blı de Arnavutlukl n gel n Uç 
İtalyan bombaıdımaıı tayyaı nın 

Yun n r ısı uzcrınde yanm bir 
daıı e çızdıkten 0111 ı M nastır ı tl
k::ımet ndc Yugo lavy ı toprakhırı u~ 
zerıııde uçrnu:; oldukları bey u edıl

mektcdlr. 
lnı,.riliz ha\a l'ttıbayla.n 

Yunanistunda 
Atı ı. G ( .• ı.) - G neıal C mbı 

Pcııy 'nııı ku n..ırıdısı i!lt.ınd:ı hulu -
nan a kerı h<.'yete ıitıhak etmek u
zere Jn Jız hn\ a kıl\ vetleı ıhe meıı
sub ubJ;ıl rın muvasal tı bıldırıl -
mektedıı. Yun ınıswnd huluıınn mulı 

tclıı milletlere mensub hır çok kım
seler Yunıın ordusuna eomıllu yıı -
zılımıga te\"C!:SUl ctmı lrrfü~ "".. c
u~Fı ' c nuhareb n ·ı lk d me ın 
gogu geıen ınc«h r E n kıt.ı tı, 

günün kohr ımanlık rokorı..ınu elle.rin
de tutn ıkt dıılar. Efzonl. r ellerınde 
sadctc tufd, sun •ü \e el bombaları 
bulundu •u halde l.ınkl ıa dahi hu -
cum ederek ço defa b ın arı kaçır-
m..ı mu"affuk olmu 1 ııiır. 

Rom:.ı G {. a.) - l..ı" numaralı 

Haly.ııı ıcsm. tcb!ıgı : 
Eııiı- bolg ınd -.e Pıııdu, teı>el ı i 

uzennde b. zı h r kcllı.: ~ pılm ık -
todır. }{npe tıka gc ıdının ım lın:i" 

\"e Pı pe golunun cenub kolları .u '-'• 
sında du ınıının tt' ebbuslcı·ı, şiddetelı 
harekat c::nn ındıı yoll ı ı \C du:;
man kıt.:ılarını bombJ dıman cdC'ıı 
hava kuvı.etlerınin y..ırdımı ile .ırıh 

suıctte gcrı puskurUıln t tJr. Prespı> 
golü berzrılu uzcrı d"ki kopıu kc i
mi , c burada du m..ın lrnmyoıılm ı 

ınitrol,>o :ıte ine tulul ak tıılu ıb e
dilmiş, asker koli ı ına t..ım is.ıhetlrr 

knydcd.lcrek d:ı ılılıııı t r. 
Tayyare grup! rımız ::ıy.ıca Yan)n 

ve MN'O\ o mıntnk •• .ıı ıncl ı vol Ut -
s::ıkl::ırını bombardıman clmişl<'rrtır. 

Florina ı t. yonu da bomb rdınıan 
cd il.' ek demııJ olu ı klıy tı dıır !u
rulı\ uştur. N \ ıren Pıı \ c A g -
to1cı deııız usleı ı ılc Ko fod · 
hrdC'flrr de bombnrdıın ına t ··bı tu-

- 5 1 
dohı.y ısiyle si7.in de 1 iuuiıuz ol
maklıgmı. ... 

Mi.i7.evyen sert bir harek tle 
Kemal ~ Kaarınin bziuıü kesti: 

llı 'ın 'e bu e)iğin b 
Yc:ı lcı e memur mulı 

1 tef ak t ed :-ceklel'ini ' 
nı zaman, bu s"nirli h 

ı lmaclı. Refakatim 
rin z yallı bit diplü 

el de İn ilız dip.onıatına kat·\ 
~a ziyade istıhfafkiı.r bir 

slemektc olduklarını dü-

frika a arb 
( B :ı tar.:ıfı 1 inci uyfada) 

ş \ •ınııuk 

ında du .ının l el! h ,.unyonlııı ı 
J.,.uvvellcrıınlzle k~r ıla mı., ve duş
man knmyonları, bır olu subay bı
rakarak çckilmiştır. Bır kaç llındll 

a kmlıgmuan istif de ettı: 
Ne o, benden koı ktunuz 

mu? 
_ Koıkınak mı? Ne miinase-

bet!. 
Müz •n o n kork~u~~~! 

- Elbette bende korkacak bir 
şey yok. Ben adam yemem ki , 
benden korka mız. Yalnız be
nimle karıııla ınanız sizi epeyce 
şa. ırttı da ... 

Ben sizi lıamıliğe kabul 
etmıyorum. Benım hamiye ıhti
yacıın yok .. 

- Tuhaf şev .. ~izi anlayaım
• oı'll'11 fiiz"') yen hamın.. Bana 
kar~ı nı in bu k:ı laı ert ve ha
siıı clavı unıyo .,unuz? Size k~r
şı ne kadar derin hislerle ~glı 
olduğumu pek kolay .tahmın e
debileceğinizi ümid ediyordum. kten kendimi mencdemi-

1 nı. M amafıh bu defa da ta
li 1Jeninı tarafımı iltizam etti. 
1 t:ı landa C'tktık. Bir sa.attan 
~ı~ '\ bir intizardan sonra. ge
:ı n \:_~işilen beklendiklcn yer-

il -ı'!:atnen başka bir tarnf -
S0 runduler. 

~<Uı.ın milden fazlaca bir nıe
lt l dıler. Aşağı inerek az 

~ r Yaiı tarzındıJ, gizli gız
~ Ya~nşı ıaktan başka yapıla

bır §ey ~oktu. Yani,, bı.nt.2 

aldık Temma uzerlnde avcı tay
yaı clcrımlz, Glo ter tıplndc bir avcı 
tayyarcsı duşurmwılcrdir. 

Tnyyarelcrımızdcn b,ri ı, Şap d~
nizindc hiıl'ayc alt.ınd:ı cyı eden uç 
vapuru homh:ırdım:m ctmişür. 

Du~ nın Keren ozerinc yaptıgı 

havcı hUcuml rı neüı.: ınde bir kı ı 
ölrııü , ikl klşı yaı nlanmı lır. Kıs
ınaıo ve Gherlllc fü:crinc yapılım lıu
cumlru'da öIJ ve mndcll lınsar Yok-

tur. 

nefret edı~ du. Onu ~ordugu 
anda ilk önce kompartimanına 
dönıneği tasarla!11.ış!-J. k"'akat bu 
son suali l<endisını kararından 
döndürdü. Eğer vagon ,ı:,esto
rnndan gıdecck olursa hu ıgrenç 
ve ahlaksız adam kendisini k_or
kuttu6'1lna 7,ahip ol <:ak ve kım
bilir kendisine ne kadar kıymet 
verecekti. 

Kemal Kadrinin yiizüne sert 
ve tahkir edici bakışlaı la bak
tı: 

_ Sizden ne içiıı korkayım? 
Keudlıuzi ne zannediyorsunuz? 

Sonra, Müzeyyenin cevab ve:
mesini beklemeden devam etti: 

- lstnnbula hareket etme
niz üzerine ben de ayni trende 
bulunmak liizumunu hissettim. 
Hareketinizi öğrendığim zaman, 
tren kalkalı iki saat olmustu. 
Bu zamanı tayyare ile kn ~n
dım. 

- Benim h r<'ketim sizi nı<'ın 
alakadar edıyoı . anl y ınıı~ o
rum. 

- Ooo .. Bu gayet bas't.. Ayni 
trende Bülend denilen kalil bu
lunduğuna göre ve karıieşım 

Müzeyyen Kcm .. ü susturmak 
ister gibi bir han:ket yaptı. .Fa
kat Kemal Kadrı devam ettı: 

- Size karşı sarhoşluk sai
kn.fiyk çirkin bir har('kette lıu
luııdugumu itiraf \.'dcnm. ~u!ı: 
elan dol:ıyı beni affffit}C('gınızı 
ümid etmek ısterim. Bunun lıa
rıcıııde sıze kaı şı her zaman du
rüst hnrekct cttiğımı siz de tes
lim edersınız. Kalbın bazı kerc
lel" nıanuğa bakım olduğunu 

reyı 

mokı ı pr 

d:ııbe yem 
cııudc alı up y::ıyıl:ı • 1 h r ya •
farla l,C'rıdı mi go. tC'rt ı t 1ı ın e 
dılebil ı. 

Emniyet 

kabul edecek kadar h:ıs ns bir 
gene kadınsıııız. 

- Sizinle hiç bir husu ta ko
nu~mak istemiyorum. Rh: ed~
rım beni yalnız bu a ınız ve gt
diniz ! . 

- Ya? Demek beni kovuyor-
sunuz.. • 

- Sözlerime jstedığiniz ma
ııayı Yermekte serbe tsııı z. 

Kı'•ınal Kadri. Müz yyenden 
gördiiğü bu oğuk mukabele 
karsısmdn birdenbire hıddcte 

geldi: . 1 
- Çok iıla ! Fakat benim bır 1 

centilmen olmasını bildigim ka
dar haiıin bir adam olmasını da 
bildiğimi hatırlatmak iste~im. 

- Sizı alenen herkesın ya
nında kovmamı istemiyorsanız, 
derhal gidiniz!. . 

- Vay! ! Küc:,:Uk hanını benı 
açıkça tahkir ediyor. PekB.la 
öyle ise! Mademki dostluk tek
lifimi reddediyorsun, su halde 
düşmanlığımdan kend ni koru
maıu tavsiye ederim. Yarın sa
bah İsLanbul muvasalat ed&-

• ovyet erın 

bayramı 
Bugün, yeni Ttirkiye Cüınhu .. 

riy tmi ilk dostluk muahedesi .. 
nı akdetmı§ oldugu komşu Sov
yctler Bırlığınin ı~smi bayramı
dır. Bundan 23 sene evvel vu
ku bulan ihtilal neticcsind ba .. 
şa gecen halk hiıh-ümetı o za .. 
mandanberi muntazam bir na 
yıl me ve kultuı el yükselme 
prog. anu tatbik ederek memle
keti buglinkii seviyesine isal 
etmiştir. 'l'uı k mılletı, Mılli ls
tiklfıl Savaşında kendisıne yar
dım eden do t huk metin nul
li bayramını haraı etle tebnk e
der. 

Lord Halifaksm Yunan 
ve Bulgarlar hakkın

d aki s özleri 
(B;ıi tarafı 1 lncl .sayf da) 

B..ıy 

, nm:ım.ı ı yu -
ıy de nıu kut
ny hukuıntti 

ırlu yarchıuı Yu
ıkı ındedı r. nu 
1 tedbirl~ı tılın· 

ı ler ;:ılımn kt • 
ııdıgımı b k le -

.>lem ek belki k ı
nı keııdı da1.·a-

eegmıızi unutın y n ! . 
- Beni tehd d nı edıyorsu

nuz? 
- Evet! Tı.:hdı.j c-dıyorum .. 

Sizin Bülenole, ) 1 ko nızm 
kabli ile \ iyan d ıptıkl rınızı 
bılınivoı mu) um z nnediyorsu
nuz? ·Hep ıni o rendım. Hcpst
ni bili) orum. H ltfı bu mcnf ur 
eına) etinizd ·l,i cıı t.:ı. k l:gmızı ela .• 

M tizey) en bıı d nbıre yüzün ün 
ates içinde yandı~nı hissetti. 
O. Kemal Kadrinin böyle bır 
şey söyleyeceğini asla ümıd et
miyordu. Yoksa bu iblis su~t 
adam hakikaten bir şeyler bılı
vor mu idi? Biılendle arniannda 
geçen macerayı bır ye~den öğ
renmiş mi idi? Maamafıh buna 
da iınkan yoktu. Çünkü Billcnd 
ona aşkını Kemal Kadri Viya
naya varmadan bir kaç saat ev
vel itiraf ctmisti. 

- Yüzünüz n den öyle birden 
bire kızarıverdi') Benim her şe
yi bildiğime şimdı inandınız mı?' 

(Arkn ı vnr) 
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Aliço, nltınlnrı cebine yerleştirdi. 

Bütün bir kı§lık ve yazlık harçlığı 

çıknuştı. O vakitler böyle büyilk dü
ğün gUrC$fori smede bir iki defa 
olurdu, Bu, gurcşlcrden beş on pa
r.ı elde eden pehlivanlar biltiln se
nclcrıru geç!rirlerdı. 

Aliço, ba a uldı •l okuzü. satına -
nuştı. Kc:-~p y<'dı ı kura oküzün ye
rin<' k<.ışacaktı. Genç ve guzcl bir 
ilk uzdu. 

Aliconun koylulcri ökuz arabala
nna b'ndıh:r dm;ul zurruılan önle
rine ko;} dular.. Zafer havasını ça
Jarok M lKcırnnın yolunu tuttular .. 

Malkaralılar n~clı idı. Pehliv:ın
l:ırımı ycdıı dikleı ı helaldı. Koy a
agaları Aliçoya oruyorlardı: 

- Ust..ı, yn bu, herl(i maglub e
demıyeydın?. 

Aliço, cevnb 'ermi§tl: 
- Abe, hıç boylc !ieY olur mu?. 

Kara okuz karşıma dikilmış duru
yordu. 

- H u 1 kara ökUz, başa aldıgın 
mı?. Yedigın mi?. 

- Tchey, knra ökıiz, be!.. Vallahi 
gilreşirkcn meydanda karşıma di
kilmiş duruyordu. 

- Neden~. 
- Maglub olursam.. yahud bc-

rnberc kalırsam knrı beni koye al
mıyacaktı bc1• 

Deyince, agnlur, l~öyliıler hep 
ı.rüldulcr . eğlene, gule köye gel -
mi,~crdi. Koyde en ı;ok heyecanlı 

olan Aliçonun karısı idi. 

Aliçonun karı ı cidden acınacak 
halde idı. Aliço bir şey kazanama -
dan köye gelir c vaziyetleri fena o
lurdu. 

Köy halkı da\ u1 zurnaları uzalc
bn i itmişlerdi. Akşam olınu- sulıır 

kararıyordu. Köylulerin en om.inde 
Aliçonun karısı duruyordu. Ellnde
cfo koca bir sopa vardı. 

llıçonun knrısı yanında bulumm 

- lpe, bu, sopa kafasına inecek .. 
- Amma, yaptın ha?. Samimi söy-

lilyoı :un? 
- Elbette 
Deyince, genç kudınlnr hep bir a

ğız.dan bagırdıl. r: 
- lnşall..ıh yenik gelir.. gelir de 

şu sopa !aslını goruruz .. 
Aı .ıhalar yakln lı, koyun ağzırıa da 

yandı. Kadıniar \'C çocukl. r bır tara
fa çckıldilcr .. Al çonun karı:.ı elındc 
sopa ıkri atıldı. 

Da\·ul zurnalar habıre çalıyordu. 
Cunbü 'yerinde idı. Butun bu hare
ketle alameti zaf -rdı. 

Fak:ıt, zm;alli Aliçonun knrı ı bir 
turh ı ka\ rıyamıyordu. Çunkıı ka
r. o rnzun acı .. ı yı.ıreı,;'nc çokınuştu. 

lkıd lr, Adalıya inki ]r ediyordu. 
1huyar ı.::ıdın bağırdı: 
- Hey! .. Durun!. 
D:ı\ul, zurnalar durdu. ökuz ara

baları d.ı durdu. Alıçonun kaı·&.sı e
lindeki op:ıyı sallıyarnk Aliçonun 
uzcnne yunidu. Ve, bağırarak: 

(Arkası var) 

SPOR: 
Bu haftaki maçlar 
lstanbul Futbol Ajanlı{jından: 
Fenerbııhçe Stadı: 

Topkapı - Altıııtuğ 
Fencrbahçe - ist. SLlOr 
Vef:ı - Beykoz 

Şeref Stadı: 

Bc:ııktas - Sülcymaniyc 
G<ıl. ta aray - Deyogluspor 

Anadoluhlcar sahıı:ı: 
Ruınelıhis:ır - Beylerbeyi 
Amıcloluhi5'lr - Alemdar 
H1lal - Anadolu 

Karagümrük ç;ıhası: 
Davudpaşa - tstikllil 

Dog nspor - Demirspor 
Eyup - Karagümruk 

Saat 11 
> 13 
> 15 

> 13 
> 15 

> 11 
> 13 
> 15 

> 11 
> 13 
> 15 

kö:lulere oruyordu: ı ı ADLiYEDE 
-· Gelıyorlar değil mi?. L---------------" 
- 1şte, gbrmuyor mu un geli-

7/11/ 1940 PERŞEfl'ıBE 
8.00 Program ve nıc.:nlcket satıı& 

ayarı. 

8.03 Müzik: Hafif program (P1.) 
8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Muzllt programının devamı I 

(Pl.) 
8.50/9.00 Ev kadını - Konuşm. k 

(GliLel kalmak ister misiniz?) 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

12.33 Muzik: Türk~ fılmlcrdcn 

şarkılar. 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Muzık: Muhteli! lurkulcr. 
:r:>.20/14.00 Müzık. Karı "' l ıc -

mm (Pl.) 
18.00 Progrnm ve m ITh: c ::ıt 

ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo er z or tr ı 

(lbrnhim özgur idarcsınd ) 
18.40 Muıık• ine(' saz. 
19.15 Mıııık· Cenubi Amerika ha

valrırı (Pl.) 
19.30 Memlcıket saat ayarı, ve nJaııs 

lınberleı·!. 

19.45 Müzik: Fasıl hey .. ~i. - Karışık 

program. 
20.15 Radyo gazcks1. 
20.45 Müzik: Lıcd'ler - Bedrıyf' 1 

Tiızun tarafından. 

21 .00 Müzik: Dinleyici istekleri. 
21 30 Konuşma (Sıhh. t a, tı). 
21.45 Muzik: Radyo orkestrası (Şef. 

H. Ferid Alnar). 
22.30 Memleket sant ayarı, ajan 

hab('rleri; Zirnnt, Esham - Tah" ı15t, 
Kambiyo - Nukut Borsa ı ffiyat). 

22.45 Müzik: Dans muzı ı (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki progrnm \'P 

k:ıp:ınış. 

İstanbul Halk San-
Türk dığı 

şirketinden : 

. 
anonım 

11 1kinciteşrin 1940 tnnhinden iti
baren gişelcrfm!zln a ,,ıda go teıi
len saatlerde açık bulun ca nı yın 

muşterılerimize bildiririz. 
Sabah Saat 9.30 - 12 

1 
Akşam » 14 - 16 
cumartesi • 9.30 - 11.so 

yor};, r" Dereden da\ ul zurna sesleri 
celiy.)T .. 

- Aliı,-o, maglüb geliyorsa ev~ 

Muşamba hır ızları 
tevkif edildi ı ı 

Taksimde Panornmn apartmanının ., __ .,.T_i_v_A_T_R_O_L __ R __ _. 
yer muşmnbalannı çalınakla suçlu 
Muiz, 1spiro, V:ısil isminde iıç arka
d:ış diın yedinci sorgu hfıkiınligine 
vcrllmis ve tevkif edilmişlerdir. Da
va dosyası 6 ıncı asliye cezaya veril-

almıyacıığım. 
- MaglCıb olmuşa benzemiyor ... 

Davul zurna sc lerirıl işitmiyor mu
sun? 

- OndDn nl'> cıkıır? 
_ Yoo .. bu, _esler galibiyet tadası 

veriyor. 
- Acnb:ı inamıyun mı? .• 
.JJcdıler .. lntıyı:ır kı:ıdın içini çeiti .. 

Sadullah al:jırcezaya 
lcr T>·•-Apn bı~~&"J 1 

Perşcmoc Pfız rıncı.. , ıı plş•ncııc-

Tepebaşında Dram Kısmında 
7/11/1940 perşembe günü ak amı 

saat 20 - 30 da 

Derin bır ah ettlkteıı sonra: rinden Mchmedi öldurrncklc suçlu latikUI caddesinde Komedi kısmında 
- Bizim herif e ki ht'.'rif değil.. S::ıdullah dün yedincf sorgu hakim - '1/11/1040 perşembt'.' gunu nl-..ş. n ı 
- Yok canım .. daha o blr çok genç liği tnra!ından sorguya çekılerek mev saat 20 - 30 dn 

1erl cebinden çıkarır.. kufiyet halinin devamına karar ve- o A o ı 

- Sı.! oyle zannedersiniz?. Onun rilmı~tir. Dava dosynsı ağırccz:ıya IIer tarafa otobüs \ardır 
eskl hal yok.. verilmek ıizcre müdı.lelumumllı[;e ================ 

- Biz bu kndnnnı bihneyiz!. inde olunmuştur. 
Dediler ,.c gUlüştaıc.r.. Aliçonun Deri çalan tevkif 

lcarm fena halde kızmıştı. Kocasının kararı aldı 93!l/5ül5 
lstanbul Dörd üncü icra Mem:JrlU· 

erkeklikten düştüğünü ima etmiş o- Sultanahmcdde Derici Tura- ğundan: 
luyorlardı. himin ardiyesinde çalı•·""n Hü-

fht k d b ğ d ~ 939/5G15 numaralı dıısytıda h, cızli ıyar ıı ın a ır ı: seyin adında bir c.ahıs burada n 
Ayol b,,_ bu ciheu~ so~yl m' ~ olup paraya çevrilmesine l,arnr \erı-

- ·· "'" ·~n e ı- fırsat buldukça deriler kesib 

t LAN 

s .l!mi1 SABAH 

Deli Şehzade 
Yusuf izzeddin 

Askerlik işleri 1 
EminönlJ A•. Ş. den: 

Şubemizin 4/1264 mrıısında kayıt-
Baş tarafı 2 incide) 11 V.•. TGM. Süleyman oğlu Şe\ ket 

mek istemiyen şehzade elini çe- (88039) G/177 sırasında kayıUı TBB. 
nesinden çekti! YZB. Saffet Musa oğlu İbrahim 

Fakat ağzınd kanser bulun - 1/322 sırasında kayıllı piyade TGl\l. 
duğu hakkındaki vehmi bunun- Huseyııı oglu Hu.eyın 'Hikmet- 28054 
fa. hafiflemedi. TBB. TGM. Kerim of;lu M.ıhınud 

Doktorları Nuri ve Hazım pa- Man vgı t (45070) tllakıne ustccnıen 
ş.1.larla Kadıi bey Yusuf lzzed- Arı! oglu Ik.'Clii 321 ı tanbul (1895) 
din efendinin gezdirilerek meş - acelr ubeyc müral'. ııtları.====: 1 
gul edilmesini Ut\'biye ettileı·. ==-

Bu tedbirin de tesiri olınayor-ı J ı ... A N 
dıı. lstanb.ıl Asliye 4 ı.incı.i Hukuk Hi· 

}~fendi denızde gezmek üzere 1 kimhğınd n: 
istim~'?ta bindirılin~ kama_rası- 9391212 
na gıııyor, parmngını t1gzına Salt krıı Nasıha D.11. tar:ıfı dan 
solrııyoı' kimseye bir söz söyle- ı binncı noter Eşref, gnyrim\ıbadillcr 
med~n, elinı de ağzından çek - 1 meden avdet cduordu. J<'ua<l ve 1 tasuye buro:m ılc Hu eyin o ıu J • -1 
Ali paşalara intbabı b.'tlvvctlı o- il ve Topkapıd. 1" tın ılUııı El o- ı · 
lan l Ali pas~ nın Giıidde fran- ka ·ı~da 2 num'.lra'ı <>Vde oturan S ıtl 
sızca katibliğini )' pan La Tur- kızı N ih ı aleyhlerine 939/212 nu
quic gazetesi muharıiri Şarl maru ıle aı,ılıın Yunıınistanda terkct
MisnlPr Som enirs chı Monde tigi· istihkakına mukabil gayriınUbu
MusuJmaıı eserinde Fuad Paşa- diIIcr ıwmıryonunca 61199 lirn i t h
druı naklen anlatır ki: kakı olduğu tasdık edı1ıni ve tasfıye 

(Sultan Aziz Fransaya gider- kanununa tevfikan baklye istihl<n -
ken Tulona gelmeden evvel bir kına mukabil ha1Jnc t ıhvili \icnlme
fırtına kopar, ıumbar deliğin • sine mutenllik muaıncleyı ikmal ve 
den geminin salonuna sular gi- Wroya murncnatindc birinci noter ta 
rer. Sultan Aziz korkar; lstan- rafından tanzim edılmis bir tenılık 
bula a\det emrini verir; J<'uad senedi suretinde; bütün tstihknkını 

· · 86 Türk lirası mukabilinde mı.icldel-Pasa o an ıçın: 
_ Peki, efendimız! aleyhlc.rdcn Husc,>in oğlu lsınaıle 
Diye iradryi yf'rine getirecek temlik etUği kaydilc karşılaşmıs ve 

bir tavır takınır; fakat kaptana i~bu tcın1ikin Topkapıda mukim S t 
yolu dcğiştiımemesini söyler. kızı Nasılın ismi vcrHmek suretıle 

Abdülaziz geminın lstanbula sahte scııed tanzim ettiklerini habcı 
teveccüh eylediğini zanneder • alüıgındnn bahisle mezkür senedin 
Fırtına geçer. (Sultaniye) de iptali da\asının yaınlan muhakemesi 
İstanbul yerine ''Tulon,, limanı- netk•c iııd": J0/11/1937 Uırihli 9244 
na girer.} ve 1014 numaralı temlik senedinin 

Bunu andıran bir hal de Yu- iptaline 19/7/1940 taıihiııdc knrar 
st•f lızeddin efendinin başından verilmiş ve iU'ım suretleri müddcln
ge<;ıniştir: leyhleı den. NasilıJ. ile ısmıaw gön

Bir gün akşama doğru Yu- derilml i e de gösterilen tıdreı:lcrde 
suf tzzeddin efendi Yalovaya bu naml.ırdıı kimse oturmadığından 
gitmek istcdı. J{apttın: bilbahls iade edilmesi iizerinc da\:ı

- Vakit geç .. Sonra karanlık- cı Nasiha Dala müracaatl.ı bu müd-
ta limana f,İremcyiz. Sabaha delnlcyhlere fliınt'.'Jl tebligat yapılma
kadar hariçde kalır z. sını tnleb etmiş ve mahkemede de 

Dediyse de pfendi i.cırar etti. işbu taleb ten ip kılınmış olmakln 
Kaptan Nesih bc>ylc 1stişare muın::ıileyh Nasilı:ı ile Jsmail bir ay 

ederek Kız kulesi açı€ına kadar zarfında. mahkemeye gelı ıecliklcri 
gitti. lstimbotmı baE,1nı akıntıya veya bir vcldl göndermedikleri tak
verdi. Yol alıyC'>r gibi hareket dirde haklarındaki hukmun ke 1.>i 
eden istimbot iki saat hemen kat'iyet edecelii \lfııı ollınur. 
olduğu yerde saydı! 

Yusuf İzzec1din ef eııdi kama
rmnnda bermutad ağzı ve diliy
le meşgul bulunuyordu; hiç bir 
~yin fnrkıncla değildi. J{arnnlık 
bastı; elektııkler yandı. 

Eli ağzında, gözleri yumul-
mu~ kamarasında. zihnen hasta
hğiyle meşgul veliahd: 

- Canım hala Yalovaya gele
medik mi? diye ı:;ordu. 

- Vardık da döniiyoruz bile! 
cevabını alınca: 

- Haydi, çabuk saraya gide
lim!. 

Diye avdetle istical,,_e .... t.._ti~. =--.r 
( Al'. 1 • 

arı 

::i\'Iuhımunen bctlelı (1797) Iirn olan muhtelif cins, .. _ ..ı,. ve eb'adda 
(l ı) k km mnnomet--e vo oksijen tupleri içın iki k:ıdemc~ı t.. • • ,11_ 
çoltmr \.tıtılı (15/11/940) cum; gunii snat (10.45) on kırk be~tc J-1,yd:ır{J'.~ 

şada gar bin ı dalll ndeki komisyon tarnfımı~n .. çık ek ıltnıt> ustıliln s..ıtmı 
alıııncnktu. 

Bu , C' gıın ek 1 tı;>cnlenn (]34) lira (78) kuruşluk mm,:kk<tt tcnıl
ııat Yt' k ımmuıı tay ıı <'ttiği ve aikJchirliklc eksııtınc gunu saatlııc kadar I 
komisyo11.1 n .r, <'arıt!, rı .lfıımıdır. 

Bu 1 e aıd ~ rt • mcleı kom1syondDn paru~Jz ol,ır. k dagıtılm~ıl:t: dır. 1 
(103Ul) 

* * • yorum •• o, sizin genç kocalnnnızın l • d'~ b k len 100 lira kıymetli 6 lüınb u Kor-
hcpsini cebinden çıkarır...... ça dıgı ve ver ıgi ir ayak ahı- ting marka rnclyo ile 70 lira ı,> me- Muh, f:'ll'H'n lt'<ı lı Hi40 lırc1 oları 3 kalcıl' B•ıssıııg NAG l.an'yonl. rı 

cıda bunları yaptırdıktan son- ünde Acem halısı 12/11/1940 , h mr.tö B h cclcklf:ri 20/11/1040 çnrşanıb "l L 15 t k k 
Dodi. ra 3 veya 4 lira·ua satug· ı iddia ı r 'e ()'.:' Y ' nu 5 ' :ı e açı c -
Genç kı:ıdınlar, kahkahayı bastılar.. .J gunü s.1nt 9 .le 11 ar. ındıı S.ıltan- siltmc u :.ıh le A ü .. ı aa.1 idare bınasındn satın .ılın t•aktır. 

Jçlcrinden birisi: olunmuş ve dün Sultanahıned ahmed Yercbatan c<ıdde ınde H, ınıt Bu ı~.! g ı ı tı~ enlcrın 115.:>0 LrnlıK mm nkkat tcınııı t ıle kaııuııuıı 
birinci sulh ecza mahkcmesir:2 · l 

- Haydi öyle olsun nine!. Fakd, Tamer apartmanı bıı inci k llta . atı- tayin t•ttı ı 'c n. lan h.ımi en nynl gLin eksıltme saatine k.ıd.ıı· komı .>o ıda 

1 

Liralık Lira 

1 2000 -
s 1000 -
2 750 -
4. 500 -
8 250 -

35 100 - 3500.-
80 50 - 4000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye iş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni :zamanda ~aliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Ke,şideler: 4 Şubat, 2 lrfo- ı Kumbaralı ve Joımb~r~ız 
Y!", ı Ağustos, 3 1kinciteş- hesaplarında en az cllı lı-

rin tarihler~nde yopılır rnsı bııluruınlar kuraya 
dahil edilirler. 

DE .İZ LEVAZt SATI U A KOMİSYO~U İLANLAR! 

Marmara iissü b hri K. Sahnalma komisyonundan: 
Tutııf 

~ 
Cinai Kilosu Taltmin fiyatı 

Kuruı 

1095()00 Sığır etı 3C5.000 30 . r! 
1 _ 23/10/940 günundc yapılacakkapalı zart ekslllmesinde ~ııbi f" 

mıynn yukarıda mikdnrı yazıb sıgır eti bir şartnamede olmak üzero 
nld<.'n kup:ılı zarf usulllc eksiltmeye konulmu~tur. # 

2 _ Eksiltmc:.;1 13/11/940 ç.~·fiamba giımı s."lat 16 da tzmitte te 
kaplSlndaki komi yon binasınd:ı yı:ıpılacıılCtır. ıc j( 

3 - Alınacak etin 292000 kilosu ayn ve 73000 kilos~. da ayn o~rı.ı ne!"' 
teklisme ihale edılcbilir. Şartnamesi 548 kuruş mukabılinde komı5Y0 

temin edilir. ~ 
4 - Taüblerln 2490 sayılı k ı unur istediği bu işle alfıkadnr olduk~ ~ 

dair ticaret vesikalarını ve 292000 .no 11;!n 5630 lira, 73000 kilo içti\ w· 
1640.50 liradan ibaret ıllt lemin. tlaı ı ile birlikte ~m edec:kJerl r.dJ 
lif nıektublarını muayyen gun \'C .!ınatten tam bır saat evveline ~) 
1'omi ~on başkanlı~ma vermeleri. (1039 

• • • 
Motör alınacak t~' 

Mevcud fenıtt ~tııam i mu-ıblnce bir adw motör alınacaktır. 1s ~ 
lilcriıı .. ornı yom!' mc ıırl sart ' n ı;örc h!1:ıırhyocaklnrı teklifle! 
en ge · 12/2. Teş./1940 salı ı."'Ulu r kş:ı nına kadar komisyona vermclerJ• 

(10408) 

hliço ne y:ıpacnk? verilmiştir. Hüseyinin isticvab lacnktır. isbatı 'u ua ctn elen 13.7.ıındır. 
edildig·i sırada suçu sabit gürül- d l d d T H k"k"' b" k De,>ınce. ihtiyar kadın ~ahlandı. Teklif olunan bedeller muk.dder Ş.rt - e Aı,k.ra. m.ızcme aırcı;ındc, Hayd:ırp.s; :ı fSC'llü111 \C.I a 1 1 lT azanç 
müş ve hakkında tevkif kararı ı d ı . .11 Elini go•?Süne vurarak: kıyın('tinin % 75 şlni bulma~. o gu- Sevk Sdı ılı Lınır e zmır ınağaza~.ında ı.:vnılebılir. (10184) ır . 

L EMNiYET SANDIGI ILANL~RI J 
Emlak satan ve alanlar için 

., verilmi?tir. 1 Eınl · k alım Hı sntıınındu her ıki tar:ıfın bedel üzerinden % 2 şer .ı Abe k ~~ 1 b i l :t nu sa••r "eri knlar.-.k 14/11/1940 per- ==-...:.:.-=============:.====-==== IJI"' - ı .... n ar.. en n ce 
0 

uyo- ...., .., lfıliye odemelcri te:ımuldur. Biıj ıık bir hizmetle çok kere hizmete tel< 
1 rum .. O ne kadar ihtiyar gençse ben POL/SDE şembe günü ayni yerd(' 'e ~ attc ı • "J" t• d • "' ·· · d b feci ka 

1 
k 

1 
cı·ı y<JY 

d 2 ine: artımın surdıle satıl. c.lJll ılfın Z!lll?'' \li aye 1 al mı encumenın en: ctn !yen u n . r 1 •• ya lllZ ıılıcı \'e sntıcllnrın tanı•ması maksa 1 e dl 
e 

0 
kadar gencim.. Jıı·. Hn lbuki İst.-"lııbulcla bu işe tm a:ssut edenlerin ndcdi binlerce olduı,ıurı 

Dedi. c:ı ı"r ayak kablCI . bı'r ôlunur. lıl. mul<':ı ılııt t. ıafıııclaıı na lamam bırakıln:ı c33!l.R9i• lırn 04 kum~ 
s;;; bu ınnksad yine hr.sıl olmaz. .J Aliçonun knrısı elli ynşında vardL 1 iı:eşif bedelli lzınir 'l'unsıiı. yollan nsfnlt kaplama in>{nııtıııııı iJı;>lesi içm . 11.rıv tht• l J l b b • • çocug"' U yarala d 1 ç k , ya•H}an ;v·ık p'{ illlllC on "illl ımıcldelle temdit eclıldİ.," }ı;;ıJdp İS!Ck)i Çlk- l\ltİCSSeSeıHİZ IStanl:>Uldn Slltılık guyı İmenkllllerin ndres Ve resim _,,, ıyar 0 nın < a ern er diri hır ka- OCU dis panserı ' " " satış . alnııuııda teşhi!'e kııbule kanır \ erın,.kle bu maksad herkes içın 1'~ 

dındı. Zaten sülfileten pehlivandı. · Ortaköyde Derebovu cııdde • Prnciıgı•ıd. n :>J/IO/l!J4U tarılıiııdcn 21/1 l/HJ40 t:ırihiııc kad.ır bir ııy mıid- tır . 
.J dılıgirdcn taHakkıık etmiştir. Ta!laı·ı·u1larını gayrimenkule yatırmak is ~ G ....... ko'ylt-ı kadınları gt-l"şu' or sı'nde oturan Eşrcfı'n 9 v"sında- ç. E. K. EmlndnO Kazuından: detle '· :·:ırlıkla intacı k.ırarl:ı tırılmıştır. 

~".. 
1 

u Y ... - "
0

, yüzle• ce vatand:ış her giin sat.ıs alonuınuzu ziyaretle kollek:!iyonlaı ,., lhtiy:ır r ine ile aJav ediyorlardı. ı"- ki çocug-u Servet ala'-' ederek Divan:;oh.ındrı Ç, rşıl:apıda bır co- Lt<'i<ll olanhrın l'raıti anlamak üzere lı('rgun Tıırhılık yollar mıııtakn ! tı'I' 
J ~ " tetkik c•mcktooir. Mitli;: sat.ınlar, tcıpu senedı ve binanın iki kıt'a c' 

se 

!erinden b rbi unu da sordu: ı kızdırmakta. olduğu Meşrutiyet cuk d: pnp»·i nçılrı•ıştır. l\1uhtercnı miıdurlııgune 'e pazarlı ıstırak etmek ıçin de \'ılfıyet d. ini ent'umcııınm ı ınfilc bırliktc miırııl'.ınt ederek derhal bunlarla temasa gclebılirler. ve 
az ık• tnra ın \iel'L'<'<'tiı " 4 E"..1" ıyeyı azanmış olurlar. ..ı ı 

~ Nine, elindeki sopayı ne yapa-, so'Kag;ında kunduracı Ahmed mut('h:ıi-Sı hckıınleı t. raııııdan n.ua- toplandığı paz, rte ı \ L peı ı ıbe l~l.nleı·1 rıat dokuzd ıı on ikiye kadar t .,. t .• 
1 
.. 
1
. . k 

caks•n?. tarafından ayakkabıcı bı"ai!ı ~ene cdılmektcdlr. H, ta ı olan ı:ıle- \il."yct daım~1c-~ırı17~e mı~~·,___ 4G95 ="· c_IO!:G =I ti d ... ik ır ~fi ... ~ = ,, , ~ "---"'="' , " ,.,, = --= = er<'\. bir lira an er..s olmrımak uzcrt! üç ay ic;itı bin lirada oıt ~--0, cC\ ıb verdi: ile sağ bacahi-ından yaralanmış ler bu el D. n erde çocukl.ı 1111 ı;.ınra- buc:uk , u"u tur. (lO;:ıOl) ~. 
llele> bir mn&lüb gelsin?. ı ve h astaheneye kaldu'llmıştır. sız olı:ırak ı.ı..ıayenc ve tcda\ cttıre- S. hıbı; A . Cemalııddın s rııc;ocııu - l\e:;ııy ıt Mt.durii: Macid Çetin ) 1 "I: 

- Olu ;>::ı' · Suçlu yakalanmıştır. bılırler. Ba~ıJdıl•ı Ylr. (H. Bekir Cı.ırsoylnr ~a~IŞ dolayısile ayrıca hfr Ücret alınmaı• 
~ ... 1111.:!!~~-----=-....... ~~!"'!!~~!!!!!!~~!"'B?"'~~!'ll'll'""""""'li:W,_,""'9!!~~~~'!!'!!~~--~·~··--c"'"::''UC-""'""'_,,.""' .. nox~r:::ISll--.... ..,,,,. ...... Dıi..__:>!'>"'"7~ CELUW::UW::Jllil! uıcz ,.~ ~ 

~~~•mm~~~ecam~••mE~m~Ra~~~~~~~~~~~~~a~~-D~~~mb ~ı~~.~ıkfüdrıhln~~n~~ıı -Durbnkı:ılım~hn~~~~ · ~ Dcd.kten onra Fridrih ile Vıyana
lıların yumurta yemclcrinJ taklide 
b. slndık. Fıık. t altışar yumurtadan 
f;.ızfa yiyeıncdlk. 

- A an ne yapUn. But11n bu -
tün k~rnnlıkta kaldık, çabut. rr.usl~ 
ğu ı:ıç, dedi. 

Odamız;: çılttı«ınuz vakit gece ol
muştu. Fndrih: 

- Uyktıın geldi. 
Dedi. Ben de gazeteye verilen i

lfından ne ııetıce hnsıl olacagını bir 
an evvel rınl nıak mukJ>adile erken
dc:on yatmak fıkı ıııde ıdim. Soyun -
duk. Yata •a J;ireccgim sırada Frld
rih: 

- Alfred Utmba pek fazla yanı
yor, ziya gozuı ıuzc gırdikce uyuya -
mıyaca ız. 

Dcdı, iyi amma lamba tavaıun or- ı 
tasında \ e bız M ye ennyc cglıniz 
d recede yuk ekte idı, bilyticek yu
varlak bir ma ayı ortaya çektik. 
Ben uz1;1 ine çıktım. Yine l{ıyıkilc 

lambanın bulundu •u irtifnn yetise -
memistıın. Frırlrilı: 

' - Zarar yok m..ı luga kadar ko-
1..ın yet: ır, dedi. 

Hakikat hnld kolum muslug.ı ye
ti rdi, l.l mbayı l!ıınak uz.ere nltın
d .ıcı b ı u l uz ı ıd~· bulunan mus
Jugu C\ diı . L. mba birdenbire 
fi-Omh cı dı, Fndr h: • 

Açtım nmma bir tayda ı goı tilı. e
di. Lamba ııönınuştü. Kıbrıti bul -
mak d,ı mümkun degıldl. Evvel unir
de kıhrıtin yerini bilmyoı·duk. Mn
s:ının uzE"rlndrıı yere ind1m. Fr,drıhe 
--Karanlıkta ratacak degiliz ya? 

Ot~kıden kibritin yerini ö~encliın. 

Fakat oda kapısı ne tarafüı'! 
DN!im. Fridrih: 

- Ben de sağunı so'umu ş ... şır -
dım. Uıkiıı s:ığ tarafla olı;..ı g<.rek. 

Dedi. Yavaş, yavaş )ıiriidum. Ka
pıyı buldum, nçlım. Koridor aydın
lıktı. Bir iki defa: 

- Hey ornda kimse yok mu? de-
dim. Bir kadın sesi: 

- Ne istiyorsunuz m&yö? dedi. 
Ben yanlışlık olmasın diye: 
- H.ıyır madmazel sl::ti çağımıa

dım. Otel müstahdemlnindPn birini 
i t!yorum. Ldmba söndü. Kibriti bu-
1.:ınııyorum .. dedim. 

Zararı yok mösyfi Benim va
zi!t odaliıra hizmet etmektir. Şim
di 15mbanızı yakarım. 
Anladım ki otellerde hizmet eden

lerden ekserisi de k:ıdınmış. Kız lam-

,,.- \, 
IJllıı.cdi inı uııutml• tuıı1. Arkrıd.ı - '' 
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bamızı yaktığı vnkif yüzune dikkat
lice baktım. Guzclct! idı. Lfıf olsun 
diye: 

- Mndmazel! Siz niçin buıadn hiz 
met ediyorsunuz? Yazık dci:•l mi'! 
dedim. 

Kız ce\'ııb verdi: 

- Ey mösyö. Ne çare! Çalışıp pa
ra k:ıuınmak l~ım. 

- Başkn türlü parn kazanılmaz 

mı? 

-Kazaıulabilir nmmı:ı böyle daha 
iyi. 

Lamba yakıldıktan sonra Fıidrih 

yatağına uı.anmış, yorgam l..>uşına 

çekmişti. Şu kız ile bir iki çift 1.1-
kırdı etınckteıı dahi kencliıni alıı -
mı yordum. 

Binaenaleyh vakit ı:e('m· uykum 
dıı gelmiı!tl. Gcvezeli. n ıra ı de -
ğildi. Ynlruı: 

f 
- M.ıdm&z ı l.ııııb, nın hır z kı -

:.-:lınası ınumkun debıl mı? dcdım. 

- Huyır. 

Cevabını verdi, kız dışarı çıktık

tan sonra kapıyı kapadım. YaUıgıına 
uzandın. Bir iki defa Fridrihc scs
lcndım, ecvab vermedi, ya uyumu5 
veyahud uykusunu knçırmnınal, ic:in ı 
cevab vermemi~•-· 'r.' rım saat sonra 1 

bcr. de uyumuştum. Eı tesi sabah biz 
dııhn :;:ıtaktıı iken oda kapısı vu -
ruldu. Hemen yataktan krılktım, ka 
pıyı açtım. Otelin yancısı idi. Bİi' 

elinde r;azete vardı. İ"i anladım: 

- Aınan mösyö zahmet ettiniz: 
ııanden bir netice hasıl ol ıadı mı? 
dedim. 

- EvP.t, evet işte okuyunuz. 

d\"osyö Alfred l\Iüllcn 

«Aradığınız kadı.ııa dair malumat 
verclJılirim. fki kndındnn biri ma
dem olmayıp ımıdınazel olanın ı~ml 
nlfabenin bir harfi ile 1.ı::oşlıyor. Bo
yu kı .. ı ile orta, rengi esmer ile be
yaz arasıııdodır. D<ıha zıyade ınalü
mat almak iı;ın bu akr.nın cKDfc\ in e 
gelmcnıZ rn •ımdır.> 
Mıkadlayı buldum demektir. O ka

dar se\ ındim ki ne yapııcagımı şn
§ırdım. Fridrih hc'lilz uya.nnınmıştı. 
Hemen yanımı gitum, elim ile omu
zunu dürttüı~ı. Biıaz hızlı durtmuş 
olımılıyım ki Fddl'!h birrlenblnı göz
lerıııi aı;tı: 

- !\c oluyorsun be? Omuzuınu kı
rccaktın. 

Dedi. Gazeteyi elime nldım. üctiıı- Dı..'<ii. 
cü sahifesinde atideki satırlan oku- - Aman arkud.ış iındUık ku u~a 
mağa ba&}adım: 1 

bakma. Al su gazc.-teyi ol u dedim. 

şım. 

- Camın ben ol,um.ık bıliyor mu-ı 
yum'! 

Dedi. 
·- oyle i~c o'kuyayıın dinle. 
Gıız •leyi okuduktan sonra Frfd -

ıihe: 

- • '<' dersin? 
Dedim. 
- hıc. 

- Mıkncllnyı buldum ya? 
- Daha belli degil 
- Nıçin" 

- Balmlım malCımat verecek nd, ın 
kimdiı? 

- Kim oluı·sa ol un Mikacllamn 
eşkfıl.ni, boyunu bo unu pckf'a bı
l:,> or. l ır ııın bır h rflc başlodıgıııı 
bllmc.<;in<' hiç d!ycct"k y.:>k. Dem"k 
ki bu ndam her kim ir. • Hkaell. yı 
gi>rmw:, konusnıııc.tı.r 

- <.; ıbuk clbı "nı ıy. 

- N" ol:ıcak? 
- ~Kafcvin• e ır'du, . ' 
- E ı .ıla ı ı n' ! ! "ni ak:ıa-

mn d. ~et <>dı\or. 

- l).;:ı,ğı·u. doi:<ru. , ırrr rb Tl" Yu-
kit o (", }t? 

c.i sau tinde;> ız. 
- Sok:ığa çıkalım. 

- Du ne kadar nccle? 
- Ah bi1ınezsln ki .. 
Fridrih ısrnrıma mukavemet Lele' 

ıncdi. Kall ıp gitmcge bn!iladı. f!. 
J'll" bu ınul] ı\erecle ıken yazıcının c t• 

oda kapı ı orninde durduğunu uı111 

mus idım. Arkaındı:ın bir C! • 

- Mo yo başka bir "Y ter ı11 ' 
sııuz'? 

Dedi. 

- Ooo! Sız daha buruda 
H.ıyıı· tc:,.ekkür edeı i'll.. 

DC'd m. Ö.r;le y mcgıni !..>. k:ı 1° "' 
ka'ltnd:ı yt mel{ uzcn• otelden çı' ; 
tıgımı \akıt sok<.klarda heıııl pt 
nz kıılubalık var idi. 

Fr.d. h· 
N er.~y<' gidelim. 

Dedı. 

Ncı eye gide• cgıımzi ben de uıl .. 
ll'ly ı dum. Bır gun en el ·vıri dO .. 
)a!':t,gıınızı za•ınc'tigımız h,ılde b~:" 
lfıharc otelin bulundugu '" .akuv· 
h, ı ı c çıkamııd,"ımıLı anl dı ı. At" 
kndn<:ıma· 

Y ııunııa birınl alıılı n 
(Arkası \al't 


