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Yazan: HİKMET ILGAZ 

2 
Bu tedkike gÖI'e en iyi tersane 

yenr>Jn. gene Haiiç olduğu neti
cesine varılır. Esasen burada 
hıtvuzlar, c1epolar, fabrikalar, 
civa.JYJn de.ulı:: işçiliği ile ülfet ct
mi~ bir halk mevcuttur. En mü-

him deniz ticaret merkezimizi 
teşkil eden lstanbul limanına 
hemen bitişiktir. Beş a.c:ırdnn

beri Halicin tersane oln.rak kul-
lanı1ması gemicilere lüzumu o-

( Sonu 3 üncü sayfada) 

Pilanörcü 
Atlattığı 

Ali Yıldız İstanbulda 
kazayı anlat.yor 

1nonü Iaunpmda plfuıörcülcrden bir grup 

'" - Plan~ 1.1:.1 ... ıt ~ tayyare gi
Dl .ıııubakltak dOı. olı.lı..ıkça vasi ve 
mnıı:.auw. bir mt!yd.uı istemez. Pln
ntir 11.uş tfib! her istcodiği yere kona
bilir. J.!l':.Jfı süıiilmüş bir tarlııya, 
fırızıılı ve dnr bir meydana, halt.A bi
raz dliz ve geniş bir apartmanın da-
mınn inebilir.» 

Bu anda bu genç ve k:ıbiliycUi ha-

Sl~'i' AS1 HALK 

Bükreş, 8 {11.a.) - Ruıncn hü
kQmcti tarafından tasvib edilen ka
nun lllyihası Yuhudiler hakkında çok 
ağır .tnhdidat tatbikini derpiş et -
mektcdır. 

Mikdarı 750 bin olun Rumanyalı 
Yahudiler uç sınıfa ayrılmıştır. 

1 - 1918 den eV\cl Rumen tabii-
yetini elde etmiş olan Yahudilerin 
Umumi Harbde cebhede hizmet et
miş olanlar ve harbde ôlenlerin ~o
cuk ve torunları, 

2 - Rumanynya 1918 den sonra 
giren Yahudiler, 

3 - Birinci ve ikinci sınıfa dahil 
obnıyan Yahudıler. 
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Bükreş, 8 (n.a.) - önümiiz
deki iki gün zarfındP. Kraivova
da Bulgruistanın Rumanyadan 
arazi isteklerine dair mü:1.ake
ı·clerin başlamasına intizar olun
rnaktadıı-. 

.... 
yapacagı 

seyahat 
Ankara 8 (Hususi) - MHli 

Şefin bir iki gün içinde, dört 
gün kadar devam etmesi m:.ıh 
temel bir otomobıl seyahatine 
cıkmaları ve Y ozgad, Kırşe
hir, Çorum \'e orta Anadolu-

! 
nwı diğer mıntnkalarınd:ı tet
kı.klerde bulunmaları muhte
meldir. 

Hariciye nazın B. Popo('un 
:reisliği altında bulunan Bulgar 
murabha.slan snbahleyin Bük
r~ gelmiş ve öğle yemegını 

RumP.nya başvekili B. Gigurtu 
ile beralx>r ycrnialerdir. 

L. -i 

Rumnnya namına müzakere
rclcrc iştirak eden murahhaslar 
Rumanya hariciye nazırı B. Ma- ı 
noilescu ıle Rumanyanın Sofya 
ve Bclgrad elçileridir. 

Belediye-De 
lık ara 
Maliye me urları ir gazin:ıya ceza 
yazan belediye iktlsad müdürile Kadı
köy kaymakamı hak enda zabıt tuttular 

Kadıköy maliye memurları, 

dün akşam lstanbul belediyesi j 
ile İstanbul defterc1arlıh'1 ara
sında ihtilafa scbcb olan çok ga-j 
r:ib bir vaziyete sebeb olmuşlar
dır. Maliye memurlarının bariz 
surette hataları görülen bu hfı
disc şu şekilde cereyan etmiş- ı 
tir. 

hazırJadığl hususi tarifeyi tat • ı 
bik edebilecektir. 

Belcdıye İktısad müdürü 
gazinoyu girmek istiyen 20 - 30 
kişiye bu r;ekilde duhuliye bile
ti kesildii;rini görünce der1ıa1 <'D 

yakın telefon merkezinden Ifa
dıköy kaymnknmı Cenaba tele
f OJl etmiş bir kaç polisle gazino
ya gelmesini istemiştir. 

Bira?. sonra gelen lmyrnnkaın 
Cenab da vaziyeti uzaktan gör- ı 

mü~ ve derhal bir cünnümeşhud 

i 
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Londra, 8 (a.a.) - Reutcr· 
Londranın stılfıhiyettar mahfıllerl 

bu kış Avrup:.ıda büyuk kıtlıkl:ır zu
hur cLnıC'..inın pelt muınkun oldugu
mı daır hasıl etmiş bulunduklı.trl 

kamıatı muh:ıfnıa ctmektcdırler. k:, -
nı m:ıhfıller 1:.lhakikn bir açlık hu
kum surecel: olurı;ıı bundan Alman
ların mesut olacı:ığmı ı:.oylcmcklc -
dır. Zıı a Almnıılaı eııerınde mebzul 
ınıktarda er.:ak ıhtiynıları lıulundu

gunu daima oylc-mışlcrdir. Bu t::ık

dırdc aı;hk, ıne\•cudıJcti iddm olu
nan mczkar <'r1.akın Almanlnrcn rnu
n:ısıb bır tnrzda te\7.ı cdı!C'mernc -
sinden ileri cclmı olacıılttır. 

Bu mehnfıl, :ıra ır:ı l.ıtııklıır ıu

hur edecek olursa bunun ~cbebıni 
ynlnıL Almun aç ,eo7Juluğu ile mü
nakulatın Alınanlar t.ırufındun hı

zumu H'çhile temin cdılcıııeınesıııdc 
ar:ımal. l!ıLıın gel rgı nokb ında 
ısr::.r ctmel<tcıi r. Almnııy:ı ılc it.al -
yndı \ i ·g.ıl cdı1P1ic; ar.ızidt• mu
:-ızz m yı~ ccek ıl1Uyutl:ın bulundugu 
miitı.: d ıd r1.: mi beyunatlarl:ı 11:11 
e(trlm ştı. Bın<t<'ı l!'yb htrh L b 1' 

kıtlık Alm.ınl ... rın, mc\cudıyetıni her 
zaman iddıa cttiklr rı bu erzakı tc\ -
21 et ncı. ıstcmcm<'lcrinden dogmuş 

olac:ıktır. Alınan radyosu, 27 h.ııi

rnndn y:ıptığı ncşrıy;ıt esna ındn 
Bclcik:ı, Fr~n :ı ve Bolandayu y:ır

dıın etmek m:ıksadılc B. HooHı tn
r:ı!ıncl.ın hnurl. nnu planın tııkdit le 
knr~ılanmıı;,a layık oldugunu soylc
mış, !ukııt Alınan maknmlarınm d;ı 

mezkur mcmkkeilcr ah:ılis niıı ia
şesin temın ıçuı ıcııb<.'<lcn butlın ted
birlen şımdidcn alınış bulunduı,::unu 
lltıvc ctmisti. 

Ray t.ns'd:ı ır dctllgı son nutukt 
B. Bitler de Almıınyad<ıkı yıy('cel' 

ihtıy. Uarının bitmf'k bılıı11yecel, ka• 
dar bol oldugul'lı ~öylt>roi~t . 

Almanl:ırııı harbe 'l nı iyon ton hu
bııt sto1-u ıle girdıklC'rlni iddi ... et
t.kleı ı ıııalümdur. Komşu dc\•lc-He -

(Sonu 3 uncu sayfada) 

Belediye iktısa.u müdürü bay 
Sa.ff et Sezen dün aksam teftiş 
maksadiylc Suadiye ga.zi::-o.;una 
gitmiştir. Gazino o akc;am için 1 
Münir Nureddinin İı3tirakile 

bir f evkalfıdc müsamere tertib 
etmektediı'. Gazinoya yakla~an 
bclecliyc iktısad müdürü h::ılk::ı. 

dühuliye bileti kesildiı";'i ve bu
ntın için 50 kuruş aJındığını hny
retle görmüştür. Halbuki beledi
yenin hazırladığı yeni tarifeler 
bu şekilde duhuliye bileti alın
masııu knt'i şe1ı:ildc ıncnetmck

teclir. Gazino, fevkalade müsa
mere münascbetile ancak beledi 
yenin bu gibi müsnmerclcr ic;in 

yapılarak gazinoya bir ceza------:====----
znpb tutulmuştu:. 

Fakat, gazinoya evvelce gi
rip te duhuliye parası veren va
hmda şiarın paralarının yanmn-1 
masını temin etmek icin bir po
lis memuru solmeyc cıkaıılnu!3-
tır. Memur halka alınan duhuli-
YP paralarının gayri nizami ol
duğı.mu binaenaleyh hesabl:ırını 
göri.irken e\'Velcc ,·erilen 50 ku
ruşların kesilmesini söylPmil)-
Hr. (Sonu 3 üncü s:ıyfada) 

Ziraat vekilinin 
tedkikleri 

-0-

iklncı ve üçiıııcü sınıfa dahil Ya
hudflcr fımmc hizmetlerine nlınn -
rnazlar. Ve bu hizmetlere bağlı mcs 
]eklerde bulunıımazlnr. lVICbclA, ida
re mccl•slerinc dnhl\ olamıy:ıeaklnn 
gibi yalnız ellerinde inhisar bulun -
duraıruyacak, ispirto sntamıyacak, 
toprak Ucı:ıreti ve muallimlik yııpa
mıyac:ık, sinema ve gnzetc sahibi o-

1 
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U~k. 8 (a.'l.) - Bir kaç giin 
den beri Kül~ hyn vilayctı }{t1Za

lanndn teiliıklerdr buh:'lmaktn 
olan Znaat VcJıli Mulıliz Brk
men dün de Gediz ve S n: v ! a
zal:ırında çift<;ileı l" ten: d,1 
bulunmuş ve mahsul va...'.yctini 
gözden geçirdikten sonra t a· 
kn gelmiştir. lıımıyacaklnrdır. ' SABAH A SABAHA: 

lkind smıfn dnhil Yahudiler es - __ • 
kerlik hizmeti yerine hususi bır 

vergi vereceklerdir. Çok !akir olan
lar bu vcrgıyı {unmc luuneUeri yap
mak sureUlc ödeyeçeklcrdir. 

Hangi smıflnıı olursa olsun Ya -
hudilerin toprak sahibi olması yu
s:ıktır. Bu topraklur devlete geçe -
ccklir. 

Yahudi dini kanunların hlmııycsin 
dedır. Bugünden itibaren hiçb.r Yu
hudi vu!üz cdilemiycccktir. Yahudi 
,;ocuklan resmi gençlik tcşkiliitınıı 

:ıhn:ımıyacaklnrdır . . 

, 

Bazı harb 
(Anecdole) ları -Yazan: 

Emekli general 

Ali Ihsan Sat:;s 

İkinci sahifemiz
de okuyunuz 

«İtalyan gölü!>> 
----o---

Akdenizde yalnız 
lngilizler görülüy r 

--o--

İtalyan taarruzu 
genişliyecek mi ? 
"~ ç r,'..indcnberi lt..1.lya: Af- ti Dalın evvel her lüı lü tedbir

leri alrnış old~ığu ıçin gerek H!l
bcşistafü~a. gerek Lıby:ıd..ı. (Ya
ni Trab1ustl<.ı) lıazıl'lık yapını~, 

Zirnat Vekili bugün öğleden 

evvel ka.ymaJramlığı, koınubn
lığı, bclcdiycyı, p .. rtiyi • .") .trf't 
etmis \'C şeker fabııkasını gcz
mıştir. 

G<'rck ticaret Ye zirat f odcla· 
nıu ziya['('t]('ri ve g-crek k~ ı -

baml7.da \'c c'rnr köJ lcrdc hrik 
ile temasları e~n::ısında knzamı
zın z·rai vazi:•eti etrafında di
lekler ile yakından a1iı.k~dar 

olan Muhlis Brkmen akşam U
zed buradan ayrılmıştır. 

hnan a da zmir 
fuarına iştirak 
kararını verdi 

--0-

(6cnu 3 llncü lil)'fada) 

lir.va KurJ.mUDun 1ni:mü kampuıda ı 
ba,. öğretmen Ali Ylldızh: kıırşı ı 
kıırşıyny..... Bütüıı memleketin hil
hasso 1stanbulun çok ıyı tanıdıt;ı btfl 
gcııı: ve istid::dlı ımva kntınıınıını 

bıze havacılık ve tny.yn•·ccıllk hak -
kında ızahııt vcnyt•r. T\ır tıra pl!inör
ll'rııı tuyyıırelere ıı:ı.uıra:ı çok daha 
zcülı ve cmnıyNli c.•1•1 ıg ·:nıı ~?ylcdi 
ve dcdı ki; ( Sonu 8 Uncu sayfada) 1 \...'---.:========::..---",) 

rjl~:.ıda, !nsiliz Somnlisi
ne karşı taarruza girişmiştir. 

1ta.ıv:ı lınziranın onuncu giınü, 1 
yc.ni iki ay evvel harbe gırmış- (Sonu 2 inci aayfada) 

1.zmir, 8 (a.a.) - Alm::uı hi.i
Jriırnetinin sanayi propagandası 
mahiyetinde olarak enternasyo
nal İzmir fuarına iştirake karar 
ver"ıiği haber alınmışın-. 



&yta : ! , 

1912 senesi eyfüfündı: Balkan 
Harbi için umumi Bcic::rberlik 
ilin edi~"ti. İtalyanlara kv
şı daha evvel ~kulede ve 
lzmirde toplanmış olan iki or
du İtalyanların bu tnnı.flara 
taarruzlara tehlikesi zail oldu
ğundan terhis olumm.ı~tu; fa
kat Trablusgarb harbinin uza
ması, bizim oralarda kısmen ol
sun meşguliyetimiz, donanma
mızın Çanakkaleden dışarı çı

kamayışı küçük Bal.kan hilkU
metlenne cesaret vermiş, Os
manlı imparatorluğu arazisinde 
göz dil.-ıniş oldukları yerleri ko
parmak için onlan tahrik etmiş 
idi. 

1908 Meşrutiyet inkılabın

dan sonra Türkiyenin uyanma
sı, hasta adamın dirilmesi ih
timalleri haris komşulanm1Zln 
gözünü açtığından evvela Bos
na Herscğin, sonra Şarkı Ru
meliniıı ilhaklariyle başlanuş 

olan tasfiye hareketleri 1911-ı 
de İtalyanın Trablusgarba te
cavüzüyle yeni bir safhaya gir
mış idi. 

lşte bu buhrandan istifade 
ile Makendonya mescleoinin, 
kendi cıüşüncelerine göre, kati' 
surette halliııi teemmUl eden 
Yunnnıstruı, Bulgaristan ve Sır
bistnn aralarında gizli müzake
reler yaparak 1912 yazında 
Balkan ittifakını kurmak ıçm 

çalışıyorlardı. Karadağ prensli
!;'ini de aralarına almışlardı. 

Yunanistan ile senelerdenberi u
zunu; olan Girid ihtiliifı, Girid
li Venizelosun Yunan başvekili 
olması ile daha büyük meselele
re yol açmış idi. 

Bizim diplomatlannuz, harici 
siyaset organlarımız derin ·bir 
gaflet içinde Balkanlılann bu 
hareketlerini sezememişlerdi. 

Bir yandan bu gaflet, diğer ta
raftnn kendimizi dev aynasında 
görmckliğimb: realtCleri vuzuh 
ile görmeğe, maddi kuvvetleri 
doğru ölçmeğe mani oluyordu. 

Bu gaflet o derece bUyük idi 
ki İtnlyanlann Tra~lusgarba 
tecavüzünü bile, ancak İtalyan 
harb gemilerinin Trablus önüne 
gelmeleriyle ve İtalyanın 24 sa
atlik ültimatom vermesi ile ha
ber alabilmiştik. Daha evvel 
İtalyadaki hazırlıkları, asker 
irkabı ve saire gibi hareketleri 
duymak, İtalyanın Trablus a
leyhindeki hırsını ve tecavüz 
fikrini sezmek, bu hususda ge
rek mtittefiki Almanya ile ge
rek F'rn.nsa ve İngiltere ile yap 
tıı;;~ mlizakereleri haber alınak 
asla mümkün olmamıştı. O za
man sadrazam olan Hakkı Pa -
şa, İtalyanın bu hazırlıkları es
nıısmda, sıksık Beyoğlunda 

Fran.cuz tiyatrosunda salınc ya
nındaki locaya, hemen her ge
ce gelerek numara yapan ecne
bi kadın artistlerin danslarını, 
göbek atışlarını, bedü vücud 
hareketlerini ağzı açık, sıksık 

gözlüğünü silip düzelterek sey -
retmekle vakit geçirirdi. 1 

İste ayni gaflet, Balka:n ittifa
kı esnasında dn devam ediyor -
du. Diğer taraftan 1908 .inkılabı 
ile ne oldum delisine dönmüş 

idi. 1nkılab ile, istibdadı de -
virmek ile birdenbire kendimizi 
çok kuvvetli görmeğe başla -
mıştık. 
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Cııki Ordu Kumandanlarından 

Ali Ihsan Sabis 
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2 
Her tarafa. tehdidler yağdın 

yor, m;anz, keseriz, harbederiz, 
ölürüz de vermeyiz feryadlan 
göklere çıkıyordu. Aldı b~ın -
da zannooılen muharrirleri ı:n 17., 

gazetecilerimiz, politikacılal'I · 
.mız, devleti idare mevkiind~ o
lan adamlarımız bu gnflett.:n 
uyanamıyorlar, ve kendi.:ıizi 

çok kuvvetli görmekten, mndd<il 
kuvvetleriıniziiyiölçıncınek ha
tasından kurtulamıyorlıı.rdı. 

Gerçi 1908 inkılibmdan veya 
ihtilalinden sonra milletin dü
şüncc.leri, hissiyatı, maneviyab 
yükselmişti. Çalışmak, terakki 
etmek, kuvvetleşmek arzulan ve 
heyecanlan artmışb. Fakat he
nüz maddi kuvvetlerimiz kafi 
değildi. Ordu ve donanma çok 
himmete muhtaç idi Maddi kuv 
vetlerc clayanmıyan manevi 
kuvvetler, teyit kuvvetleri olını
yan tehdidlere benzer. 

t~te bu vaziyet içinde bir de 
iç politika ihtilafı, ittihatçılara 

karşı itilfıfçılann zühuru, siyasi 1 
cinayetler, nihayet İngiliz po
litikasının taraftan Kamil Pa
şanın sadrazam, Nıizını paşanın 
harbiye nazın olmaları gibf ha
diseler maddi zayıflığunır.dan 

başka, manevi bozukluklar da 
doğurmuştu. Bu gürültüler ara
sında Balkan ittifakı miiza.ke
rclerinden hükfunet haberdar 
olamamış ve Kamil Paşanın İn
giliz politikasına güvenmesi de 
bu hususda hiç bir ikaz veya 
yardım temin edcmemi~. 

ltalyanlara karşı Çanakkale 
ve İzmir taraflannda toplanmış 
olan iki mühim ordumuz da, bu 
gafletin tesiriyle siyasi vaziyet
te buhran görülmediğinden, 
1912 yazında terhis edilmişti. 

Bu terhisdtb bir kaç hafta 
geçtikten sonra Bal.kan ittifa
kı patlak verdi ve Balkanlı müt
tefikler seferberlik ilin ettiler. 
Zaruri olarak bizim hükümet 
de seferberlik ilinına mecbur 
kaldı. 

Gene ayni gafletin ve kendi
mizi çok kvvetli 7.alllletmenin te
siriyle, Yemen isyanını teskin 
için, genel kurmay reisimiz olan 
İzzet Paşa mühimce bir kuvvet 
ile ,.t seçme zabitlerle, çok za
maıı evvel Yemene gönderilmi,~ 
ve İtalyan harbinin tesiriyle 
ne o kuvvetleri ve ne de orada
ki İzzet Paşa ile seçme zabit
leri ana vatana cclb mümkün o
lamaml§b. Bu suretle Yemeni 
ıslah edelim derken anavatanın 
müdafaası ihmal edilmiş idi. 

Zavallı anavatan, zavallı A
nadolu hep bu imparatorluk 
düşünceleri, kenardaki çalılık

ları ıslah veya müdafaa için 
scnclcrdenbcri ne kadar ihmale, ' 
müsamahaya. uğramış idi. Ana- 1 

doluda şimendifer yok iken ve
ya gayet azken, kenar çalı

lıklarda demiryolları yapıl -
mıştı. Anadolu da kışla ve as
ker yokken kenar çalılıklar as
ker ve kışlalirla doldunılınuş -
tu. Askerin ve kışlanın bir mu
hitte maddi ve ma.nevi terbiye 
ve terakkiye tesirlerinden nna
vatan, Anadolu bir çok seneler 
mahrum kalmıştı. 

Analar, babalar, kardeşler 

kemli öz cvliıdlarının asker el
bisesi içinde. talimlerini, tatbi
katlarını, yürü~<Uerini gurur 
ile doya doya seyredemiyorlar 
ve bunun milli heyecana, mılli 
yükseli§(! terbiyevi tesirinden 
mahrum kalıyorlardı. Asker o
cağının, milli vatan ocağı ol
duğu, herkesin oraya° seve seve 
koşup vatan terbiyesi alması 
lüzumu ve hissi yürekleri dol
duramıyor, bilakis o ocaktan 

1'E1'1 SABAR 9 Ağustos l~ 
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Geç bırakılan 
imtihanlar inkl·şaf başladı ~~=-.~~i:: 

250 bi:ıı k.i$uhı toplruıdıı;mı ~· 

tcvahhiiş duyuluyordu; çünkü, 
kenar çalılıkla.ruı müdafaasına, 

oralardaki utvan hareketlerine 
koşturulan An:ıvatan çocuk.lan 
gözlerden çok uzak, değişik ve
ya şiddeW iklimlere gönderile
rek kınhyordu. Bu kenar çah
lıklarm yüzüııden anavatan.ı -
mız ne kadar ziyan görmüş ve I 
ne kadar geri kalmış idi • l 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Bu sene Alman lihcsindcn 

mezun oldum. Fen şubesinden 
olgunluğa girdim. Tarih ve 
kompozisyondan eylfıl devre
sine kaldım. Bu sene Yüksek 
Mühendis mektebine girece
ğim. Fakat yüksek Mühendis 
mektebinin kabul imtihanı 

girmek mecburiyetinde bu
lunduğum ofgunluk kompo
zisyon imtihanı olan 28 eylıl
le tesadüf ediyor. Vekalet bu 
gibi hadiselere mani olmak 
üzere olgunluk imtihanlannı 

daha evvele alamaz mı?,, 

Bu hafta Rumanya ve Macarisfan
dan ticaret heyetleri gelecek 

gilizler r..rıher VT!rlyorlar. Gali' 
ba 1taJya. bur:ıdan da Mısıra ta· 
~ruz edecektir. 

Bu ta.an-nzlann hedefi nedir! 
İngiliz Somalisini işgal etmekle 
İtalya Habeş toprağını gPn!~ 
Jetmiş, Hind denizi sahillerine 
inmiş olacaktır. Fransızlann e
lindeki Cibutiyi de alınca KıJ11 
denizin bir kapısmın bir kanadt" 
nı elde edecektir. Fakat ltalY' 
buralarda bir deniz kuvvetini 
sahih değildir. Cebclüttarık ve 
Süveyş İngilizlerin elinde bU
lunclukça. Kıuldenize veya. Hind 
denizine, Akdeniz kuvvetlerin .. 
den bir tek ~ getiremez. 

İşte ayni fena tesir yüzünden 
ordunun ba.cpndaki genel kur-

1 

may reisi, erkim harbiyei umu
miye reisi de Yeınende kalmış 

idi. 
Bunun yapmış olduğu sefer 1 

planları ahvale göre tashih yü
zü görmemişti. Halbuki sefer 
plfı.nlannın, harb • projelerinin 
her sene yeniden gö7.den geçi
rilmeleri ve ahvale göre ısiah ve 
tashih edilmeleri lazım idi. Her 
yapılan yol ve demiryolu, her 
yapılan tahkimat, seferberlik 
işlerinde her ıSlah, sevkulceyş 

topla:nmalanw kısaltmak içiıı 

vulrua gelen her tekemmül, de
niz aşın sev.kiyat için vücuda 
getirilmiş her liman, iskele, 
vinç, dalga kıran ve saire, teda
rik edilen her nakliye gernisi, 
hazeri dislokasyonlarda vukua 
gelmis, her dcği5iklik, öteye be
riye scvkedilmiş her asker kı
tası, bu planlarda dcı';rişiklik ve 
tashih vulruunu icab ettirir. 

Bunun için bir memleketin ge
nel kurmay reisinin pek uzak 
yerlere, seferlere gönderilerek 
anavatan müdafaa işlerinin ih
mali asla cah değildir. O zaman 
tayyare seferleri de olmadığın -
dnn icabında sür'atle gidip gel
mek de mümkün değildi. 

Yeni Sabah - Okuyucu
muza hak veriyoruz. Maarif 
Vekaletinin nazan dikkatini 
celbcderiz. 

Belediyenin 
2 milyon lirahk 
munzaın büdcesi 
Hazirlanan bUdce mu
hasebe mUdUrU tara

fmdan Ankaraya 
götUrUIOyor 

Macaristandan onü:nüzdcki hart:ı 
içinde bir ticar~t heyeti gelerek An
karada müzakerelere buşlıyac::ığı ha
ber alınmıştır. Mncaristand:ın son 
zamanbrda yapılan teklifler müt.c -
rnadi,yen artmakta olduğundıın ilci 
memleket arasında yeni bir ticaret 
anlaştnnsının akdi bir zaruret h:ıline 
gclrr.iştir. 

Macarlar bizden afocaklıırı pamuk, 
yün, gtda mııddclcri, knrşılığı ola
rnk ınaın!H sana:"ri m:ıddclcri ver -
mek istemektedirler. 

Rumanyadan Gelecek Heyet 
Diller taraftnn önümüzdeki paznr 

günü Rumaııyadan da bir heyet ge
lerek Ankarada ter:l:ı::lnrn başlıya -
c:aktır. Rumenlcıle Bukreş müzake
relerinde temas cdilmiycn mevzular j 
&orüşülecek ve mevcud ticari mü - ı 
bııdelcnin arlbrılmak imkfınları ted-

Tiftik işi alenen 1ı görüşülecek 
Bu gün ticaret oda
sında bir toplantı 

yapılacak 
Rumanyaya satılacak tiftik ve ya

pağı tevziatındaki degi.,üdiklcr et -
rafında tedkiklerd,c bulurunak üze
re §clırimizc gelen Dış Ticaret. U -
mum MudfirO Sen et Bırgin dün tt!
mnslanna devam etmiştır. Bugün 
saat 15 de Ticnret Odasında butün 1 
tiftik ve yapak tuccarlannın işUrn
klle bir toplantı yapılacak 'e Dış 
Ticaret Umum Mtıdur.iı ile matbuat 
mümessilleri de hazır bulunncaktı.r. 
Toplantıda tevziat şck.llerine itiraz 
eden ti.ıccarlar .fik.irlerini--fil.eni bir 
surette söyUyecek ve birlik idare he
yeti ::ıuılar.ı dn bu iürazlnr:ı ce\•ııb 

vereceklerdir. 

kik edilecektir. Rumcıılcr bizden al
dıklıırı tiftik, yapağı ınikdarını art
tırmak arzusunda bulurunaktadırlnr. 

Almanyad.an Gelecek Mallar 
Diğer tarart~n Alman anla:;;ma -

sınd:ın sonra memleketimize gönde
rilmek üzere yüklenen malların IJU
günlerde ~hrimize gelmesi beklen
mektedir. Bu mall:ır iı;inde makine, 
elektrik ınnlr.emesi, eczayı tıbbiye 

bulunmaktadır. 

Dİinkü ihracat 

MerkMI Avrupa ile Balkruı mem
leketlerine olan ihrac;:ıtıınız artmak
fodır. 

Dün muhtelit mcmll:kctlcre 75 bin 
li.falık ihracnl yapılmıştır. nwnanyn
yn zeyUn, Almanyay:ı mazı, 1talya
ya 2500 kilo afyon, 1sviçreyc sıgnlıı 
yağı gimderilmişlir. 

Fedakar bir 
vatandaş 
---;o---

Bir çocuğu kurtarmak 
için mahnı ve camm 

tehlikeye koydu 
Diin saat 8.30 da J>crııp:ılas arka

sındaki asf:ılUı:ın Şişhaneye gipnck
tc olıın 951 numaralı hususi araba-
nın cnlıne ansızın bır çocuk ınivcr
m.iş. Otomobili kulfawnakta olan 
Taksim Fcridiyc l'Uddesi 85 sayılı 

evde Takfor oğlu Arı;.cık Yuzıca co
cuga çarpm:ımak ıçin dıreksiyonu si:
rntie kır.arak Bedredduı yoktı,.'"llildaıı 
aşagıya dogı u otom:;bili yuvarlamış
tır . Bu C'Sncıda kendi de 
arabadan başını lıafıfçc yaralan
maktan kurloramıyarnk ntm~tıı". O
tomobil Alibab:ı sokağı 13 sayılı e-
\'C ç:ırp;ırak durmuş ve biuanın ön 
ccbhesini zedelemiştir. 

Ancak. Almanlar Afrikayı do
laşarak İtalyanlara yardıma ge
lebilirler ve burada gaye, Kızıl· 
deniz yolundan yapılan lngilil 
nakliyatına. d.'.lrbc vurmak ol"' 
caktır. O da zahmetine değme:r. 
İtalyruılann harbe ginnedeıı 
evvel Kızıldenize saklaıiııdlll'I 

tahtclbahirier batırılmış veya e
sir edilmiştir. 

Hilliisa lngiliz Somali.<:inin 
... talyanların eline geçmesi mü 4 

him bir şey değildir. I..ibya.daD 
yapılacak taarruza gelince bll 
da eğer yarını milyonluk bit 
kuvveUe yapılırsa Süveyf4e kar· 
şı tehditkar bir mahiyet alacak· 
tır. !talyanlann asıl hedefi Sil· 
veyş olsa gerektir. Fakat Afri· 
kanın şima.linde, 750 kilometı-e
lik bir düşman toprağım, bele 
bir çölü geçmek güç bir iştir. 

Bu işd'.! ccbhc kadar, cebhe ge
risi içixi asker lazımdır. 

(Arkası var) 
ükl Birinci ve Altıncı Ordu 
Kamandıını Emekti General 

Ali Ihsan Sibis 

Belediye muhasebe müdürü 
Mümtaz Acar bugün Ankaraya 
gidecektir. Muhasebe müdürü-ı 
nün bu seyahati belediyenin ha
zırladığı munzam bütçe ile ala.
kadardır. Belediyenin hazırladı
ğı munzam bütçe iki milyon 
liraya yakın olncaktır. Munzam 
bütçe için dü.ııilnülen varidat 
belediyenin 939 mali senesinden 
940 maJi senesine devrettiği pa
radır. 939 bütçesinden 940 biit
çesine devrolunan para vilayet 
ve belediye kısımlarından 
3.105.913 liraya b::iliğ olmakta -
çelerine, 313 bin lirayı Bcbek
mali senesi başında serbest na
kid olarak mevcuttu. 

Yunan»
1

~aptıru- 1 ADLiYEDE 

k t 1 Dolandırıcı Salih Kö-

Gerek Libyaya. gerek Habe· 
şistana yalnız harb levazımı de
ği l, hattiı su ve gıda maddeleri 
bile ltalyaflan getirilir. İtalya 
harbe girdikten sonra da deniz 
yolundan gizli gizli istifade et· 
miş, Sicilya adasından Pante· 
laryaya oradan Libyaya aktar
malar yaparak malzeme kaçır
mıştır. Faknt İngiltere Akde
niz filosunu Uzakşark filosuyla 
da takviye ederek burada kuş u
çurtmak niyetinde değildir. Pek 
yakında İngiliz ve İtalyan filo· 
ları arasında büyük bir deniz 
harbinin cereyanı beklenebilir. 
1ngiltere:nin dört gözle bekledi
ği bu harbe İtalyanın da ken • 
dini mecbur etmesi muhtemel • 
dir. Çünkü İngiliz deniz haki
miyeti arttıkça İtalya Akde
nizden çekiliyor ve böylece Af· 
rikadaki İtalyan müstemleke -
leri - bir taraftan da İngiliz ha· 
va bombardımanlan ile . yavaş 
yavaş harb malzemesini ve gı· 
dasını kaybediyor. 

POLISDE nun ur arı ması senin bir nıarifeti 
DUn de iki eroinci 

yakalandı 
Snbıkalılardan ve eroin rnubtela -

larından Muz:ı.ficrin dün saat sekiz
de Tophane meydanında eroin çek
mekte olduğu gorOlcrek ynkııbnmış 1 
ve üz.erinde 3 gram eroin bulunmuş-! 
tur. Yapılan tahkikaUa bu eroini 
Tophaneli Zi7adan aldığı öğrenilerek 
clerh:ıl Ziyayı taklbe geçen memur
lar onu eroin s:ıtınakta iken cürmü
mcşhud halinde yakalamışlardır. 

80 lik bir ihtiyarı 
dolandırmıtlar 

l\:üçük Langadn olurnn 80 y:ışla
rında ve her ıki gozu (una olan Şük
rü yeni tanı;;tığı Şevket adında bir 

Belediye 940 mali senesi ipti
dasından itib:ırcn bu paraaan 
150 bin lirayı pasif koruıuna iş
lerine, 215 bin lirayı çoculc balı
çelerine, 313 bin lirası Bebek -
İstinye yoluna, 200 bin lirayı ik
tısa.di mücadele işlerine, 10 bin 
lirayı haliç şirketine, 60 bin 
lirayı mecari işlerine 15 bin li
rayı itfaiye levazımına, 154 bin 
lira mifü iktısad işlerine 154 
bin lirayı et nakliye işlerine sar 
fctmŞ::ir. Bu paradan geriye ka 
lan lasım bulunacak diğer bazı 

varidatJa birlikte munzam büt
çeyi teşkil edecektir. 

uzun sürecek 
Çanakknlenin Selke burnv mev -

kiinde karaya oturnn Yunan bandra
lı 7000 tonluk Kliı.mtis 'apuru hak
kında dün 5chnmizc yeni malumat ı 
gclml.ştir. Gemi suratlc ılcrkdıgl sı
rada ıt.ırayn bindırdiğindcn vapurun 
yarısından fa:zlası karaya çıkmıştır., 
Geminin oturduğu nıahol bir tesıı

duf eseri olarak kumsal olduı,'U için 
parçalanmamış ve :ımbarlard::ki malt 
larda hiç bir zarar husule &~lme -
miştir. Hiıdise mahallint.: giimis olan 1 
Alemdar tahsiliyesi kurtarm:ı i~ıne 1 
b:ışlamışbr. Geminin kendı vesaiti ı 
de kurtarmo işine yardım etmekte 
olmasına rağmen :-.mclıyatın uıun 

süreceği tahmin edılnıcktedı.r. 
gencin wıncslniıı evlenme tek- M .. k } ,,, k•ı• h 
ıırini muvafık görerek ev1cn- una a at ve ı ı şe - j MÜTEFERRI K j 
miş • Evvelki gün kendi kcn- • • }" 
nıı('rıne yapbğı bu düğün gece - rımıze ge ıyor Üsküdar tramvayları 
sini zevkle gccirmlşler. Ertesi sa- Münakalfıt Vekıli Ali Çetinkayanın h • • • 
bah iht.Jynr ıilvcyi kalktığı uıman p:ı1.artesi gunu şehrimızc gelmesi bek eyetı umumıyesı 
ortalıkta ne sevgilı yeni karısını ne lcnmektcrlır. Vekil fst:ınbulda birka gene toplanamadı 
de onun oğlu olan Şevketi de bula - giln kalacak vekl\lelc aıd mUesscsc-
mamıştır. Bu açıkgöz ana oğul il.ti- lcrde tetkiklerine devam edcd:tir. Kadıköy - Üsküdar ve hava-
ynrın yıllarcbnberi b!riktirdiği para- iisi halk tramvayları heyeti 
!arla birlikte kıymcUi eşyalarını da (R d p :"\ dün ikinci defa olarak toplan-
alarnk sırra~ b:ısmışlıırdır. Po- a yO rOgramv ml§tır. Fakat toplantıda mev-, 
lis işe el koymuş ve bu ıınıı oğlu a-
rnmağıı bnşlamıştır. 9/8/1940 CUMA. cud aza adedinin yarısı bulun -

iki inadçı şoför 7.30 Program ve memleket snat madığında.n toplantı 9 cyllılde 
DUn Anknra caddesinde karşılıklı 

gelmekte olan şofur M.ehmcdin ida
resindeki 39 sayılı kamyonla tsmai
lin 2275 sayılı taksi ıırnb:ısı yekdi
ğerine yol vermemek yüzünden çar
pış:ırak: her iki otomobil de kısmen 
hns:ıra uğramıştır. Şoförlerin ikisi de 
yaknlnnmıştır. 

Yaramaz bir çocuk az 
kalsm eziliyordu 

Kerc.-;tcciler hnttındn i.şliyen şofö:

Fethini.n idaresindeki 395 sayılı oto
btis Eyüptc Değirmen sokagından ge 
çerken birdenbire çıkıveren ntlı bir 
arat :ının arkDSına takılı 5 yaşındaki 
Mchmed oğlu Alkın ltorku ile arn
badan aUıyarak otobüsi.ın önundc 
kalmıştır. Şo!ör Fethi her ne kad:ır 
fren yapm~ss:ı da yine çocuğa c;ar
par:ık başından hafifçe yarııl:ımıştı.r. 
Çocuk ŞişU ha.stnhnnesinc kaldırıl

mış ve şoför yaknlıınmıştı.r. 

Bu da şaka mı 
BeşiktD.s Limited şirketinde depo 

i;:ıçilcrinden Yusuf kızı 27 ynşlnrı:ıda
ki Hediye Yeter dün saat 13 de de
ponun iskelesi üzerinde yemek yer
ltcn ihs:ın tnrafındruı itilerek denize 
düşmüştür. Yıııiliınnd:ı bulunanlar 
Hediyeyi kurtamı~. vaziyetten haber 
$'.far edilen polis thsruıı yakalamıştır. • 

ayarı. yapılacak son taplantıda azanın 1 
7 .35 Müzik: N~li parçıılar (Pl.) rub'u bulunduğu takdirde bile ı 
8.oo Ajnns habcrlcrı. karar verilebilecektir. 
8. 10 Ev kadını - Yemek lıstesi. 
8.20/8.30 Muzik: Gıtnr Havaiyc..'l. 

(Pl.) 
1 DENiZLERDE 

12.30 Program ve memıckeı sanı Denizyolları iki araba 
nyarı. 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Muzlk: Yukarıdaki progra

mın devamı. 

13.20/14.00 Muzık: Uvertur ve me-
lodiler ( Pı.) 

18.05 Miluk: Stcyt Caz (Pi.) 
18.30 MilziW. Halk havaları. 
18.50 Müzik: Raayo c:Swing> Trio

su (J. Özgur ve Atrıı böcekleri) 
19.15 Müzik. 
19.45 1\lcmlcket saat ayarı ve ajans 

haberleri. 
20.00 Müzik: 
20.30: Konuşm,ı. 
20.50 Muzık: Fasıl hcycU. 
21.15 Konuşma (lklı ad saati.) 
21.30 Konuşnta (Hacıyo gazetesi) 
21.45 Müzik: Radyo salon or -

kcstrnsı. 

22.30 Memleket saat ayarı, njans 
haberleri; Ziraat, F~hnm - Tahvıltıt, 

Kambiyo - Nukut Borsası (Fıyat.) 
22.45 Muzlk: Ca:z.band (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

vapuru yapıyor 
Denizyollnrının y:ındruı ç r!dı cs

l;i iki v::;purunun nrnba vapuru ha
line ıwnu:ınnsı id.:ırc tarnfındı'l ka-
rarl~ırılıcı~tır. Bu vnpurlnı·ın m:ı.

l:inc aksz..-nmın !az.la bmire muh -
taç o!.-n:ı.dığı yapılan tedk:kl~rdcn 

anlaşılmıştır. GC'.'llil rin üstundekı 

guve:-tcler k:ı.ldırıldıkt:ın Ol!rn ya -
pılııcak bdil5tb J,ullJnı.lncak m.U.:c
mc tamamen idarenin clind., mc'. cud 
clur. Gemiler D .. ııi.ı:yollm ının Hal ç
tcki havu:z.l:ırında btlll edilecek ve 
her biri 25 otomobil ulacak lıalc 

ltonulac;ıktır. 

Birlikler umumi 
katibliği 

Galatada Ömer Abid h.:ııımd top
lnnmıı; olan ilhalat \.'C ihrac;.ıt birlık

lcrinin umumi .kfıtibliğinc tayin cd -
len tal.:ıs limited şirketi ınUdı ılcrın
den Snlih dün yeni \ azifcsınc baş
lamıstır. 

Dün yedinci sulh CC'Lnda entere
san bır dolandırıcılık davasına ba
kıldı. 

Sabıkalılardan Rizeli Salıh Köse 
geçenlerde S::msuna giden Al~su va
purunda :ırk:ıdaş oldui!tı Melın'lcd 

Uçar namında bır şahısla tohbcl e
derlerken; c:Nusrc.t adında bir arka-
daşta bir surli define altınları var. 
1000 tnııe kadar beşer liralık ıılt.ın. 

Şunlara mümkün olsa dn bir :ılıcı 

bulsak. Hem ucuza dn vcr('('ek.• tll-
ye t:ıvlnmış ve yine aynı vapurda 
bulunan NusreUc temasa geçmiş. Va i 
puı da Samswuı gidip orada bir otele 
inr.ıişkrler. Salih Kösc Mchnıcd U
ç:ınn yine pt?Şini bırakmamış, Sam
sundaki otelde tam iıir haftu bcra-
bcr knlmışlar .. yine ayni mL>\7.Ud:ın 

bahsederek hep onu nlt.ınlorı almaga 
t~«Vık etmiştir. Neticede 3UO bne 
altlruı 1000 lira istemi§ ve fıOO Jir:ı

yıı uyuşarak s:ıtınıs Ye p:.ralıırı nl
mış. Sonradan bu r.ltınlarm yal
dız sürı.ilml\~ bakır pcnc7Jcr olduğu
nu anlıyan ehmcd Uçar ikineı şube
ye b~ıŞ\'urrırnk göslerilc.rı sabı~alıl.:ı

nn resimlerinden Snlih Koscyi tanı
mış ve Salih de Fcneırle kııınar oy
narken :> aknlanmıştır. 

Dilııkü duı·uşmada ı;uçlu Snlih hfı
diseyi aynen iUraf ediyor. Ynlnız: 

- Den onların bnkır oldugunu bil
miyorclum. Nusret bt'ni de kandırdı. 
Sonra 30C altına GOO lira alm':ıdık 
500 lira rıldım. 

Bir iki hafta var, ki Mısıra ve 
Yakınşarka büyük mıky;ısta 1n 
giliz malı geliyor, İngili~ ticaret 
gemileri Akdenizdc sefer ediyor· 
clu. Halbuki İtalyan gemilerin· 
den eser görülmemeye başlrunış

. tı. Bu sureUc İtalyanların 111-
tn.lya.n gölü,, dPdiklcri tek den~ 
ve tek münakale yolları kapan· 
ınıştı. Afrjkadnkı müstemleke
lerinde bir taarru?.a girişmeleri 
bu şiddetli darbenin bir aksilÜ\· 
meli de olabilir. 

Behçet SAFA 
Demiştir Dinlenilen ş:ıhidlcrden -----====----

lkiııct şube komiserlerinden Rcm1J 
ve polis Reşad yapılan murnca.:ıtla 

Salıh Köseyi y;;ıkaladıklarını s:iyle
mi_,ler. cLger bir şahidin gc.lmcme.:i 
dolayısilc onun da cclb' için muha
keme başkn tüne bırakıldı. 

Bir ihUIAs davası 

Kır balosu 
Bcşiktaı; ll:ılkcvinln senelik !:OS • 

yal yardım ba.lo u 10 a~u!.tos 1940 
cumıırtcsi gümi nk,.:ınıı snnt 21 defi 
sabah:ı kadar devam etmek uı:cre 
B~bek balwesiıidc vorilccclctir. 

Mesud bir evlenme 
1:ctı:;ad Vek•li Bay Husnu Çnkırıtı 

kızı Bay. n Kamuranla tanınmış ıuc· 
cardan Hııındi ICclclınııı oglu Yuksck 
miıhendis Yalıya K:etelinin ıııkahlaf1 

dunkü Perşembe gunU Bay lliısnll 
Çakırın Bo..,t:ıncıd..ıkı evındc samirııt 
bir aile muhiti içinde aı·tedılmlştır· 
Her iki taarfo saadetler dıleri:z.. 

ihtilastan suçlu bulunan evkaf 
memurlarından Rıdvan Dalan dıbcr 
na·n ile Halilin dun dcımm eden m:ıhj 
keme inde Ankara adliy .. inden ge
len bır do"ya okunar .. k <.rnda da 
:z..mmrtine para cçlrmi,; olmakla bir 
dn\ .. ı bulu au •u ı:mla.şılmış ve da
v nı ı te\ 1ı;..ı1 b:ıkkınılıı yapıları tck-
1.f r:ı ::!dei ""lumi tar:ı!ından rcd ile 
bu dn \'Elllln Anluıı-nya i desine it.arar '!""'!~~~~~~~~~~~_......, 

nin ı;;,clız:ıdcbnşmd:ıki ılriyat ınağa .. 
verılrr!şt!r. 

hnldc ancak beş kunış vcr('n suçltJ Kendini aptııl gfüılcrrn ~ııı;luya bir ,, 
z:ısınd.l:t 20 kurı..·-1luk kolonya aldıı;ı 

tabib raporu alınmak üzere muha -
NahiJcı1ln: cBcn malıyc memuruyunt• },eme başka gUnc bırııkılmıştıı·. 
nrımı tenzilat ynpmalısıııız • dcdiğı· 

Üç buçuk yıl suren ni ve bu teklifi kabul cdilmcyınc• 
bir hakaret davası cBen rize göstenrim!> dıyc bir tcll• 

Dün dördUncU nsliyc ccznd:ı 3.5 
yıldanberi dcv:ım eden bir halr.-rct 
d:n·ıı .• mı devam olundu. Mnlıkemcyc 
c::ıh:ıdctt.c bulunmak üzere C"füo!u
ıınn iki genç bayan «Davacı Zeki-

did f::l\'Urduğunu süyledılcr. 
l)a"UCl Zeki de bundan evvel Na· 

hid • l<>rr.fmdan hakaret cdil<l'f.ı id .. 
clinsllc dava cdılmiş İ·.!:! de bcrnrl c· 
derek bu muknbil da\ ayı nçmıştır· 
Ye 3.3 rcnedir devam eyleme~ 
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İKİ KÜÇÜi< MOTOR'BOTUJ-1UZUN KAHR 

t:vazan: A. CEMALEDDI N SA .AÇOGLU 

~torbot Enosis' e yaklaşıyordu. Halid Çavuş 4 7 
~~rnetrelik topun başında "Ateş!,, emrini bekliyordu 

---3 

~i bütün gözler Gelincik'. 
b ll ile Novorosiak'in metha· 
~"asına dikilmiş, limandan çı
la ...... ~ o kadar sahlrsızlık· 
~nen, 11Enosis,. olmasına 

4: . dua ediyorlardi. 
li .:: 7.aınanda motorbotlarda
~ ve mitrnlyözlerin örtü
~aldırılıyor. Tenteler fora. 
~:-Yor ve minimini tekneler 
'it~ Ve taarnıza ha.z1r bir ha· 

&tbriJiyordu. 
d'!!! trıtiddet zarfında e'rveıa 
~leri ı:,i.lrünen tekne yavaş, 
t.:.-. ~aklaşmış ve rotasını İs· 
~l Uzerine tanzim ctmi§ olan 
İı~" vapuriyle karşılaşıldı· 

lrbk tahakkuk etmişti. 
~tat gittikçe karanyordu. 
'rbotıarla Yunan vapuru· 
~ arasıooa sekiz mil kad:ı.r 
~ lbesate vardı. Aysız ve ka· 
~ k. bir gecede açık denizde ı 
'esafeden bir gemiyi takib 
Mıı..:k ~~ demelctir bilir misiniz? 
;;:uun müşkülü bir iş .. Be
~ Versin ki "Enosis., vapu-

l>Upa fenerini yakmışb. 
~n_:uı donanmasının mekik 
e . ~ bu denızlerde bir Türk 
'IS.inin mevcudiyetini batı
...._ ·~ bile geç:nniyen F...nosis 
'si denizlerin ezeli bir kai-
111.....ı unutmuş oluyordu: De
~ harb zamanlarında daima 
~at ve ba.sir•'ti emreden bu 
~ enin ihmali nitekim gemisi-

\1 ıaptı ıle neticelenecekti. 
~kıa "F.nosis,, slivarisi va
L. nu hazarda imiş gibi scvk
~ktc tcrcddikl etmemişti. 
~nku Umumi Harbden arta 
~ ış Türk brırb gcmilcı i 1s
~Uldn mahpus idiler ve bu 1 
ti.: ·~ dahilinde "Enosis., süva-\ 
~~~den korksun, hangi Türk 
-.Jsındcn çekınsindi? 
~inaenaleyh, Yunan vapuru, 
...__ normal zamanlar yaşıyor
~. gibi pupa fenerini yakmak-

bır mahzur görmemi,/ ve bu :::ue küçümencik iki motor -
t.~. muza karanlıkta kendisini 
"'lllıllib hnkinını bahşetmişti. 
~~si olacak ya! Tamam bu 
~ll<la2 numaralı botun maki-
~iıı~~ sahiBen bir bozukluk j 
ı..; g<>sterdi. Zaten bu tekne
• Pek parlak birer matah de
~tdi. 

~u iki gemi, öyle buhranlı bir 
~·reye tesadüf etmemi~ olsay
ıı...~Uhakkak ki hurda olarak 
~k teknelerdi. I..akin "Ko
,~ bulunmadığı yerde ke-
~ ~.Abdurrahman çelebi., de-' 
~i gibi elde baŞkası bulun- ı 
~ için, milli hUkumel o .za
'-ıa r bu botları tehalükle sa-

&.bnıştı. 

~taraftan karanlık kcsif
lt k gözgözü görmez bir ha
~ gelirken motorboUard:ın bi
'top etmek mecburiyetinde 
"l lŞtı, Bu vaziyet karsısında 

~ rıunıaralı bot süvarisi yilz
hit;ı ~ecati kaptan dilşünmedi 
~ ·· Mademki kader ve talih 
t\tı u arkadaşından ayırarak yal
~ bırakıyordu. O da yalnız 
ı-· tıa düşma.n vapunınun üze -
~~.saldıracak ve tek ba.7ına 
..!'Uk dü~manı ile hesabını gö
~kti. 

~em acele ctmeı~. "Enosis,, i 
llt lrınrunak istemiyorsa çabuk 
;~ak ica'b ediyordu. 

to..ı:::acnaleyb, 2 numnralı mo
~ou tu geride bırakarak tam 
~ a şikannın üzerine atıldı. 
l<t ~: rniııimini bir tekne ile ko
~1/r vapuru zapta kalkıı-mak 
ltı ~ bir cinnet, tahakkuk ct-
t.~~1 cok g" b' h"l 'd' F" ~t .. uç ır u ya ı ı. a-
hu 'l'urk denizcilik tarihinde 
~a. benzer, nice olmaz görü-. 

• ıtıer becerilmisti. 
be 'l" numaralı m~rbot bem
'Qq°Ya7. w köpükler saçar.ak şikan
~ dogru uçarken "Enosis,, de 
•ıı ~Yden bihaber, ı§lk ve 
1- l" 1S•nde rahat rahat latanbu-

<loğrq yol abyorddu. 

Eııosis'i '.lürkiye B. M. Meclisi 
hUkfuncti namına :zapt.eden 

lmhramu. l:.rıet Kaptan 

-4--

KAPTAN ))UR!. 
"Enosis., nımca "lttihad,. de

mektir ve her nedense bu isim 
Türk denizcilik tarihinde acayib 
tesadJflerle karışık tuhn.f bir iz 
bırakmıştı. 

1310 Osmanlı • Yunan muha
rebesinde "Prevze., Osmanlı 

istihkamları bir tek Yunan va
vw·ıi batırmı~rdı ve bu vapu
nın ismi "Enosis,, yani "ltti-1 
had,, idi. 

1914 Dünya Harbinde Ka
radeniz Rus donanması tir Os
manlı vapuru zaptetınişti. Ve 
bu vapurun ismi "lttihad., idi. 

1919 İstiklil Harbinde Türk 
bahriyesi bir vapurun zaptı pe· 
şinde koşuyordu ve bu vapurun 
ismi gene "Enosis., "İttihad., 
idi. 

Bu sonuncu "Enosis., vapuru 
Novor08iskden; deri, salamura, 
barsak yliklemiş ve İstanbula 
gidecek bir kaç yolcu da alarak 
denize açılmıştı. 

Yunan gemisinin süvarisi 1 
başta olmak üzere gemide her
kes Kara.denizin emin olduğuna 
o kadar inanmışlardı ki bunla
ra hirisi çıkıp da, yolda bir 
T;::rk harb gemisiyle karşılaş
malan ihtimalinden bahsetse 
kahkahalarla gülecekler ve o 
kimsenin çıldırmış olduğuna 

hükınedeceklerdi. 

-Scnu var-

Milli tersane nerede kurulmalı? 
( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

lan ip, halat, kürek. yelken, 
boya, zincir ve saire gibi malze
mo ticaretiyle me~gul olnn t.~naf 
ve tücc~u-la.rı Galata ile Azab
kapı arasıntlaki saha.va cezbet
miştir. 

Haliç dünyanın en iyi bir 
limanıdır. · Bu sayılanlar bir ter
sanenin inkişafı için büyük ni
metleri teşkil eder. Fakat Ha· 
!içteki iki köprü ile, ağza yığıl
mış olan mavna adası bu lima
nın tersane olmağa miisaid va
sıflarını mühim surette azaltır. 

Bu köprüler kaldırılsa ve ek-
1 

serisi Garibler Meskeni ve dc-1 
po olarak kullauılan mavnalar!' 
münasib bir yere tehcir olun
sa, hattiı ·Transatlantiklerin j 
bile istifade edeceği iyi bir li
man ortaya çıkar. 

Bir çok Avrupa dev Jetlerinde 
üzerinde scyrüsclcr bulunan ve 
Haliçten daha geniş olan nehir
lerde halk nehrin altından gidib 
gelir. Derin nehirlerin altın<la

ki tünellere arabaların, otomo
billerin ve kamyonların, ahali -
nin beraberce bindiği geniş a-, 
sansürler yapılmıştır. Bunlar 
nehrin suyuyla yani haydrolik 
olarak çalıştığından mihaniki 
hiç bir arıza da göstermezler. 

Hava silahının zühunından 

sonra köprü fikri demode ol-' 
muştur. Bğer bir köprii haki- 1 

katen mühim bir muvasala hat
tı üzerin<le bulunuyort:ıa en zi
yade lazım olduğu znmanda işe 
yaramaması ihtimali lıiç bir za
man hatırdan çılrnrılm~nalıdır. 
Müşkülatı ve m.nsrafı takdir· o
lunmakla beraber Anadolunun 
en sarp dağlanın yüzlere~ ~-': 

1 
rinden delip Samsunu, El:ı.zıgı, 
Erzurumu demirvoluno. kavu~
turan Cümhuriy~timi:in azmi-! 
nin nihayet bu allı yüz met
relik tünelin müşkülatı önünde 1 
kırılmıyacağı da şiibhes.i?.dir. 

Bundan maada, Eminönü ile 
Galata arasında sıkça işlctHecck 

ufak vapu:l~rla d~ b.u m~n~l~:ı-ı 
lenin ternını kabıldır. Nıtcımn 

Osküdara böyle gidiyoruz. 
Bu köprülerin denizcilere çı- 1 

kardığı müşkülat saymakla bit
mez. İstanbul limanmuı köprü
lerden giriş ve çıkış hakkında 1 
hir nizamnamesi mevcuttur. Bu 1 
niza.ı-nnameye göre (köprünün j 
delif;"İn.den sığnuyan) bir gemi- ı 
nin Halice girmesi vcyn. çıkması ' 
için bir gün e'\·vel lim.~z:d:ın m~-ı 
saatle almak ve kcnmsıne ,·en- 1 
len sıra numarasını hareket e.s· , 
nasında direğe çekmek icab e-

1 der. 

Köprüler giiu ışırken yani 
her mevsimde ba.5ka saatte a
çılır. Geminiz Haydarpaşa ö
nünde veya Kızkulcsi açığında 

demirlidir. Geceden hareket 
için ha~"lanır, kazanı fayrap e
der, makineleri ısıbr, pervane
yi dümeni tecrübe cdersıniz. 

Sabah olur, bakarsınız sis var. 
Köprü ya açılmaz veya açılırsa 
kimse geçemez. Bittabi o gUn 
geçemezsiniz. Ertesi gün ayni 
hazırlık tekrar başlar. Dürbün
lerle Galata kulcsirun kırmızı 

ziyayı göstererek giriş müsaa
desini vermesini gözetlersiniz. , 
Kulenin tepesindeki defne yap- J 
rağı rengindeki ı§Ik karanfil 
rengine tahavvül eder. Bunun 
nu'inası "içerdekilcr çıktılar, 

dış.urdakiler buyursun,, dur. 
Hareket eder ve tam ağza yak
laşırsınız. Bu defa da Galatadan 
Yemi~ geçen bir snlapuryanın 1 
köprünün ağzını tıkadığını gö- 1 
rürsünüz. Dursanız Üsküdar is-

• kelesiııe bindirirsiniz, yürüseniz 
mavnaya çarpmak ihtimali var.! 
Hiddetlenir, bağırır, çağırırsı-ı 
ııız. Jf'akat bu şiddet, ekseriyet
le çember sakallı bir kayıkçının, 
ya bir çift kürek \'eya uzun 
bir kanca ile kan ter içinde sü
rük !emeğe çalıştığı mavnamn 
siir'atini nrttırmağa yaramaz. 
Güniin bu ilk saatlerinde Bey
oğlundan dönen malımurlar, sa
bahçılar, siınidçı ve sahlepçiler 
köpriinün üzerindeki ac:ık yere 
gerilen zincire dayanıp lıidde -
tinizle alay ederler. Size lahav
leden bnşka yapacak iş yoktur. 
Talihiniz müsaid ise şöyle ha
fifçe bir sıyırtıp içeri girer ve 
rahatça bir nefes alırsınız. 

Sonra havuzda biır harb ge
misi vardır. Memleket muha-· 
rebc halindedir. Harbin akla 
gelmez binbir zarureti bu gemi
nin sür'atle harekete geçirilme
sini icab ettiıir. Cihan Harbın

da pek ~ok defa olduğu gibi 
güodüzün orta yerinde köprü
Jeı· açılır, halk her iki nhtıma 

dolar, polisl~r geçen gemının 

emniyeti için köprii üstündeki 
inzibatı temine uğraşırlar. Bu 
iş saatlt?rce sürer. 

Nilıayet köpriinün bu dar a
ralığından on bin tondan büyük 
bir harb veya ticaret gemisi de 
kolay kolay geçemez. 

İşfo Halicin bu vnziyeti Has
köy tersanesinin ihyasında te
reddüd hasıl etmekte ve başka 
yerlerde tersane inşası fikrinin 
doğmasına vesile olmaktadır. 

Pendikte tersane inşasına 

gelince tarihimizde t;!mdiye ka-

d 1 • vrupa, a;{ı 
Kıthk tehlik si 

( Bl!!! t:ırafı 1 inci sayfada) 
rin istilası ile bu ihtiyatın 10 milyon 
tona baliğ oldugu yine Almanlarca 
ileri surülmüştü, Bütün bunlara bi
nııl'ndir ki eğer Bclçikada veya di
ğer işgal cdilmi§ memlekeUerdc aç
lık başgö:.tcrccek olur.sa bu hal s:ı

decc Alman idaresn:.in kendi yarattı
ğı 'aziyeti karşılamağa muktedir ol
mamasından ileri gelmiş bulunacak
tır. 

Ayni mahfıller, Fransanın inhidn
rnından evvel Amerika Birleşik dev
letlerinden yilklenmiş oldukları gıda 
mnddclerini Marsflyayo götürmekte 
olan bazı gemilerin İngiliz kontrol 
memurları tarafından tevkif edil -
memiş olmalnnna rağmen, İngiltere 
ile Amerika ar.ısında A vnıpayn er
zak gönderilmesi hakkında hiçbir 
görüşme yapılmadığı ve hatt.A böy
le bir görüşmenin düşünülmediğini 
beyan etmektedir. 

---»ll«t---

Belediye-Defterdarlık 
arasındaki ihtilaf 

(Baı tarafı 1 inci uyfıda) 

Maliye Memurla.rııun Garabeti 
İşte bu esnada maliye memur 

lannın garib bir aekilde i§e mü
dahale ettikleri görülmüştür. 

Kadıköy maliye memurları bele 
diye iktısad müdürünün ve Ka
dıköy kaymakamının bilet ke
silmesine mani oldukları bu 
itibarla hazineyi zarara uğrat -
tıklannın ileri sürerek kayma
k:un ve belediye iktısad müdüri: 
aleyhinde zabıt tutmuşlardır. 

Bu esnada kaymakam ve ik
tısad müdürü maliye memur 
!arını bu garib hareketlerinde 
serbest bırakmışlardir. 

Bu sabah İstanbul belediyesi 
ile Defterdarlık arasında bu ga
rib vaziyetin aycLnlanması için 
temaslara ba~l:ınr.ıışbr. 

G1Wnocula.r Halkın Paı-asmı 
Vemıeniiştir 

Diğer larafüan bu sabah bazı 
kimseler Kadıköy kaymakamlı
ğına müracaat e<lerek kendile
rinden alınan duhuliye paraları
nın dip koçanlarını ibraz ettikle
ri halde paralannı tahsil edeme
diklerini söylemişlerdir. Bunun 
ürerine kaymakamlık halkın 

hakkını rrıU<lafaa ~ecek tedbir
ler almıştır. 

Gazino Kapatıldı 
Belediye yapbğı bu gayri ni

iran gazeteleri 
r~olotof a çatıyorlar 

( Bai tarafı 1 inci s:ıyfada) 

tir. Sovyet Rusya ile olan mü
naSGbctlerimizin kavi olmnsınn. 

entcrcse olan bizler, bu teyid • 
den başka bir şey beklememekte 
idik. Fakat Baku üzerinde uç -
muş olan iki yabancı tayyare 
meselesine gelince. hadiseye mü 
dahale etmemiş olduğumuza 

dair delillerimize, ve bu ittiham
la.ra karşı mesul olmadığımızı 

isbat etmemize rağmen, B. Mo· 
loi.ovı.ın n~·Urun~n perdesi bizi 
çok hayrete düşürmüşt~. Hü
kumetimizin, Sovyet hariciye 
komiserinin beyanatından şika
yet etmeğe hakkı vardır. 

---»ııc:---

ltalyanlar lngihz 
Somalisinde 
ilerliyorlar 

( Ba9 tarafı 1 inci saıhlfede) 
naltaşa eden Reutenn askeri mu -
harriri diyor ki· 

Somal'nin müdafaasını tcm'n eden 
kuvvcllM'C kumanda e...r.t 't.i\•a Ge
nerali Chııtcr'in va1.ifesi ılüşrııı:nııı 

ndcdcc ta!l<.iyelı gözönune getiril,. -
rek kolay ol:nadığı anlaşılır. Diğer 

orta şıırk mıııbkalarında vaziyet 
1 gergin bulunduğu mliddetçc biıyük 

taknyc kıtal::ırma intizar edemez. 
Afrik.ıda y:ıptığı t.ecrüblcre, kunınn 
dası altın~ konulan kıtaatın yiıksek 
ev!;afınu ve Somali toprakları ikli-

1 
minin ıniistevlilcre k:ırşı koydugıı 

ın:ı:;l.tiliıUı giivennıek mccburiycliıı

dcı'fü·. 

lfalyı.nlar, misalirper\'er olmıyaıı 
bu kurnk memlekette ilerledikçe 
iaşe uslerınden u::aklnşmnktadırlıır. 

Halbuki mutlak surette bu kıtaatu 

yiyecek ın:ıddelcri, beuzin ve Cl'b· 
h:me tahsis ve scvketmek mccburi
yctindedirlC'r. Binaenaleyh d:ığlar a
rasından Bcrbc.rn limaomn dogru 
daha ilcnye gitmeleri kolay olım
yncııktır. 

---»ııt::---

Salibiahmerin 
müra·caati 

Mıkara 8 (Hususi) - Bey
nelmilel Salibiahmer, I{ızılaya 

mHracaat ederek milyonlarca 
Fransız mültecisinin vaziyetle
rinin feci olduğunu Qildimıiş ve 
yiyecek maddeleri hususum.la 
yardım etmesini istemiştir. 

Kızılayın 50 va.gon buğday 

göndermesi muhtemeldir. 
zami hareket karşısında Suadi- !!!!!!!!!!!~!!!!'~~'!'!!'!!!!"~~~~'-! 

ye gazinosuna para cezası kes
miş ve ayrıca gazinonun bir 
hafta seci oldunmasını kararlaş
tırmıştır. 

Diğer taraftan Bebek gazino-

dar burada bir tersane inşa o
lunmamıştır. Bunun başlıca se
bebi civarda Kasımpaşa ve İz
mit tersanelerinin mevcudiyeti 
ve buna ila\'eten Pendiğin 

münasib bir liman olmamasıdır. 
Açık bir sahilde milyonlar sar
fiyle tesis edilecek bir tersane
nin harb zamanında denizaltı
gemilerinden sulh zamanında da 
Filizkıran fırtınasından korun -
ınası oldukça mü§külat arzedcr. 
Belki de Pendik hakkında bu 
rnütaleayı izhar ederken biraz 
da hissiyatımıza tabi olmakta
yı;t;. 

Çünkü 932 senesinde Yavuz 
ve Hamidiye ile burada yatıyor
duk. Gurubdan sonra bir lodos 
patladı. Gemimiz taradı. İkinci 
demiri de attık fayda vermedi. 
iki gemi tehlike tedbirleri aldı. 
Yavuzun üzerinde dUştük. Kö
mürün üzerine petrol ve ma
kine yağı dökerek ~nyri fcımi 
usullerle sitim kaldırmağa uğ
raştık. Hatta Hamidiyeyi kur -
tarmak için stimbotumuzu batı
rıb onu da demır olarak kullan· 
mağı düşündüğümüz znmanlar 
oldu. Velhasıl bütUn geceyi he
yecan ve zahmetle geçirdik. 
Vak'a pazar gecesine tesadüf 1 
etmişti. Her iki gemiden bine 
yakın asker izinli idi. Bunlar sa
hilden aldınlamadı. Zabitan ve 
efrad sabaha kadar kahvelerde 
yattılar. Mevzuubahis Pavli a
dası da bizi lodostan konımak 

şefkatini göstermedi. Fakat 
Fransızlar Bizartada, İngilizler 
Cibraltada, Almanlar Heligo
landda mendirekler ile tabiatın 
huysuzluğunu yenerek mükem
mel limanlar ve tersaneler inşa
sına muvaffak olduktan \>onra 
bunlardan daha mUSaid vasfa 
malik olan Pendikte bu işin ba 
şanlması elbette mümkündür. 

suna kesi!en Uc- günlUk ceza 
için gazino sahföinin itirazı üze
rine yapılan muhakeme netice
sinde belediye kararı kesbi ka
tiyet etmiştir. 

Bu işle meşgul olan ve bizce ilmi 
ve liyakati daima takdire seza. 
ol.ın zevatın daha müsaid bir 
liman ve buna zamimcten lzınit 

körfezi ağzına yakınlık gibi mii-1 
him bir askeri mezjyeti olan Tuz 

1 
layı, ve tersanenin inşasına tah
sis edilecek pararuıı bir kısmını 
ta biatle mücadeleye sarf etmek! 
mecburiyetinden bizi azade kı- , 
lacak olan Paşalimanı adasında
ki koyu tercih etmemelerinde 

1 her halde bizce gayri malum 
mühim ve mcşm sebeblcriıı 

1 

mevcudiyeti de muhtemeldir·. ' 
Yaln17. şurusı muhakkak ki 

tersane ve silah fabı;ikalan gi
bi sanayi merkezleri muhaı ebe
lerde hava kuvvetlerini cc.r.dc· 
den noktalardır. BiiyUk iktı
sadi fedakıirlıklıı.r:ı malolan bu 
gibi tesisau hava hUcumlıırın -
elan korumak için Avnıpada bil 
tün fabrikalar yavaş yavaş ye
rin altına inmeğe başlamıştır. 

lşletme merkezleri, mayi malı
ruk depoları, ınühiP1 lezgfilılar 

toprağa oyulmu.ştur. Şu halde 
bir sanayi merkezini Jmrarkcn 
evvela bunu korumağı dii.')iin ~ 

mek ve bu gibi oyma tcsiso.ta 
imkan vermeyen miinhat ara
ziden ictinab etmek te zaruri 
olabilir. 

Bu sebcble teı-~emizin inşa
sı c=ınasında hürmete şnyan bir 
anlayış zihniyetiyle erkilnıhar -
biycmizin mütaleasınıu nlıııma· 

sı, her türlü ihtiyacımızı karşı

layacak yeni bir tersane yap • 
mak fikrinin doğması kadaı· ne
cib ve isabetli bir lınrckctlir. 

Bizim vazüemiz miitcşcbbisleri-
11i tarih boyunca hürmetle yad
t.ttirecek böyle bir taBavvurun 
sür'atle muvaffakıyctini temcn
nj rtmeklcn ibaret~ir. 

-SON-
Hikınet U.A';AZ 

Havacılık 
Kampında 

(Ba~ tarafı 1 inci uyfada) 
va kahr:ımamr.m 3 sene evvel 1sUın· ı 
bul uzcnnde bir propagand:ı uçuşu 
esnasında Gülhane parkinda bir aga
cın üzerine yaptlğı mecburi inişi ha- j 
tııiudım. O zaman 1stanbuldıı bir ' 
hidisc olan bu işin ta!slUıtını vuk'ı:ı I 
kahramanının :ığ1.ından dinlemek 1 
meraklı ve heyecanlı olabilirdi. Ağa
cın üzerine tUncdikten .sonra itidali-! 
ni zerre kadar kaybetmeden p&or

dcn rıkon ve endişe ile kendisini ta-ı 
kib et'!enlerin gözleri önünde ağaçtae 
inerek h~dise hakkı.nda izahat veren 
Ali Yıldıza dedim ki: 
c- Hatta mahir bir pilotun emri 1 

nltında olduktan sonra bir ağacın il· 
zerine bile. O: 1 

- Evet dedi. Hatüı bunun için pi
lotunun pek m:ıhir oL"llasına bile !u
zum yoktur. }'ııkat planörü tayyare
ye bağlıyan telin bir kazn neticesin
de kopnrak planör de takılı knlma
ınnsı ~artilc. 

O gün Gülhane parkından başlro 

hir yes·e de inebilirdim. F.ıkat plflnör 
den sarkan telin halka çarparak ba:ıı I 
müessif k:lzalar:ı vesile olması teh
likesi l.>cni en az !~alabalık olacagı 

tahmin ettiğim Güllıane parkına in
meğe mecbur etti. 

Hadise hnkkında izahat almak mc
rııkile sordum. 

- Bindığiniz pliınönı t:ıyyarcyc 

bağlıyan tel ıni koptu. bu nasıl olur? 
c-- Hcı· halde telde arıza \ardı. 

Dedi ve devam etti: 
- Toyynreci Vecihi ile hirlikte 1s

tanbulun üzerinden ve alı,:akdnn uça
rak prop."l.::mdn niımayiıılcri yapmak 
iizere emir nldık. Vecihi t.:lyyarcyc, 
ben de plfınore bindim. Hııvahındık. 

Şehrin üzerinde -60 metre irU!adan 
uçuyorduk. Muayyen irtiCno gelince 
plfınörü tayyareye bağlıyan teli bı
rakacak Ye kendi başımn b:ızı akro
basi bar~keUeri yap:ıcaktım. llcnuz 
lüzumlu olan irtılaa cıkm:ıınıştık, ya
V<!Ş yavaş yükseliyorduk. Yalnız su
ratiml:ı: plfınör için l>lrar. fazla idi • 
Fakat bu da endişe l:erecck mahiy<"t
tc dcJıldi. Şahrin üzerinde kavisler 
<:izcrek uçuyor ve halkın bizi nL'Uuı 1 
ile takib ettiğini goruyorduk. Caddc- l 
ler ve yollar pazar olduğu icin mu
t.addan fazl."l kalabalıktı. Biıhassa 

Knraköy köprüsü üzerinde bu kal:ı-j 
bolık ~esaret peyd:ı ediyordu. Köpru-: 
nUn fücrlndcn Beyogluna doğru t.:e- ı 

çerken birdenbire pliinönin tayyare 
ile obn irtı'batının kesildiğini gör- 1 
düm. Planörü t:ıyyareyc bağlıyan tcl 
kopmuştu. Vaziyet tehlikell idı. Dır 

defa tclılikc benim ıçiıı mevzuu bn
histi. Tayyarenin t:ım kuyruj:u d:bm
den kopan ıığı.r çelilc tel plAnöru aşa-l 
ğıya doğru siiratle '--ekiyordu. Altla 
gelen nk tedbir planörün telle nlakn -
smı kesmekti. Bunun için l.uc;ilk h t 

manivelayı oynatmak kafi gelecekti . 
Fakat her tarafında insan kaynıyan 
şehrin tam iiı.erinde ıdim. Plfınorden 1 
kurtulan telin bir çok :k-az:ılara sebeb 
olm:ısı hatUı bir kaç ., :ıtaııdu5ın olü
müne \•esile olması rıtumkündu. Bu· 
itibarla teli pJlıpörlc gidebileceğim 1 

yere kad:ır sürüklemem liuıın g .. liyor 
du. Akhmıı denize inmek geldi. Bir 
fın Mnnnnmya dogru baktım. Deniz 
s:ıkln \•e boştu. Fakat yuzme bılmi
yordum. Etrafdan imdnd yetiı;incey·c 1 
kadar boğulabilirdim. Butuıı bunlar 
bir şimşek gibi kafamdan gcçı)·ordu. 
Bu nnda planör telin ngırlıgıle ba~ıııı 
yr..rc dognı bır.ız. meyletUrerek aşa- 1 
ğıya topraga dogru seyrediyordu. Ne 
yapmalıydım. Sürntli 11.•e dogru bır 

knrar l!ızımdı. Bir anda Sultanahmed 
mcydnıunı hatırladun. Fakat orası 

biraz yüksekti. Plfınbrun bu \ az.iyct
le oraya kndnr gitmesi imkiınsıı.dı. 

~·uıtanahmed meydanının uzaklıgını 
1 

görmek içın bnşmıı f'cvırdim ve se-
1 vinçle C:iilhnne pnrkımn yeşil bir 

deniz h.-ılindr biraz ılerimdc ktıme -
lendiğini gördlim. Eu \•az.iycttc inn ek 
için 1'3rkın gayet munt.ıuıın budan-j 
mış agaçL-ırı üzerinden daha muna
sıu bir ~·er lıulJnı.ızdım. Kuranını 

verdim ve denizin üzerinden SarJy
bunıun.:ı dogru ufal<: b•r knvısle don
dum. Park teıılı.-ı iı'lı. Belediye tnra
imdnıı hep nyni irtifııd:ı budanan a- 1 
ğaçlar hiç kimseye \ e hııttfı kcndımc 
lıiç bir 2:ırar \ c.rıueı.len inmeme çok 
mfisniddi. Cıttıkçc alr;al:ın pUnörc 
bağlı çelik icl :ıı-lık ıı=ırkın ııgar;ları-ı 
na surünmegc başlamıştt. Telin bır 

ağacın <'nta.lına sıkışması ı~ap.ı! lnn
ınama sebcb olabilirdi. Denim i. irı 
nrtdc y~ne tclılikc bu idi. l'ak..ıl ~Y 

Yeni Balkan 
düzeni 

[B••makaleden devam] 
~:> 1'ardır. Ve bu şey, açıktan 
açığa itiraf ve izah olu:nmıyan, 
mübhcm bırakılan ve bu 
mübhcmiyetin gölgesi altında 
manevralar çevrilmesine imkin 
veren ~ydir. 

Rumanya bugtin kendisini 
Berlin ~e Roma nüfuzu altında 
ila.n etmiştir. Bulgarist.an Berli. 
nin müzahereti sayesinde Dob
riceyi elde edeceğinden dolayı 
Almanyaya minnettardır. Ve 
diğer davalarında da ondan 
yardım görmek ümidiyle gözle
rini Berline dikmiştir. Yugos· 
lavyanuı mukadderatını garib 
ve esrarlı bir sükut ihata ediyor. 
Onun sırası ne zaman geleceJC 
ve sırası geldiği zaman müdaha
le Roınadan mı vaki olacak? 
Burası meçhullerdmı biri. Fa
kat başka mühim bİ'i' meçhul 
Yar ki o da Rusyadır. Sovyctler 
Birliği, Yugoslavya ve Bulga
ristan gibi Rusyanın eski iki 
müşterisinin şimdi Mih\'er dev
letlerinin zafer alayı arasına ka 
tılmalanna lfıkayd ve seyirci 
kalabilecek midir? 

İşi çıplak hak.ikatile ifade et
mek istersek Balkanlarda yeni 
bir düzen yoktur. Balkanlarda 
çok faal ve şiddetli bir entrika 
Ye manevra vardır. Berlin ile 
Roma, Balkan devletlerini kor
kutarak, aldatarak, kandırarak 
keındi taraflarına celbetmck ve 
bir kurşun bile atmadan Bnl
kanları kabil olduğu kadar feUı
cylemek için siyasi telkin ve te
şebbüslerden, açık ve kapalı telı 
didlerden başlıyarak propa 
gandanın her nevine baş vuru .. 
yorlnr. Yeni dil7.cn onlann niyct
lerince Balkanların, Mihver 
devletlerinin !afzi değilse de ha
kiki tabiiyeti altına ginneleri o
lacaktır. 

~.,akat bunu bir taraftan Sov- 9 
yctlcr Birliğinin protestosunu 
davet etmeden yapmak diğer ta
raftnn dn Yunanistan ve Türki
yeyi ayni kervana katmak lü -• 
zumu vardır. , Türkiyeyi satını• 
ya, manan yıkınağa ve mihver 
hfı.kimiyeti altına almıya mu • 
vaffak olurlarsa. Yunanistarun 
mukavemeti çok zayıflayacağını 
bildikleri için hücumlarını evve· 
lıi Türkiyeye tevcih etmişlerdir, 
Balkan misakının nihayete er
diğinden yeni düzene uymıya-

cak olursa Türkiyenin Avrupa-
yı terkederek müebbeden As
yaya çekilmesi lizını geleceğin

den bahseden Alman gazetesi· 
nin atıp tutmalan işle bu hü
cum lıarckeünin tesirsiz knlmı· 

ya mahkiım, gülünç, boınbardı
manlnndır. Bu babda hiz bir 
§CY söylemeğ"c hacet görnıüyo
nız. Çünkü vatan hududlarını 

milli ve irsi bir kahrnmanlığın 
gurur ve haşmeti ile bekliyen 
'l'iirk aslanlarının süngüleri bu 
tehdidlerin cevabını vermeğe 

her ruı hazırdır. 

lliise~in Cahid YALÇIN 
---»ıı•---

Vergi tahsilat. 
Ankara 8 (HususiJ - Bu se

nenjn temmuzunda maliyeni:ı 

vergi tahsilatı, geçen senenin 
tahsilatına nazaran bir buçuk 
milyon fazla olduğu anlaşılınıs 

tır. 

Tayinler 
Aıu.nro, 6 (Hususi) - Bruksel 

clçılıı,i b:ışkı'.ıtıbi Cemil mcrl;czc, An
\ crs k:ımç.aları Orhan Ber:.n clçılıği 
evr::ıl. ıncmurluğunıı taylı: cdılmi~ -
l.!!·dır. 

Portsaidde veba 
y:ırccilcrc her znm::ın lazım olan .ırı" Ankar~. B (Husu.si) - Portsaid 
burada kendini l:.iilJn parlaklıe,ıc lım::ınıııda \•cba zı.:hur ettigındcn mcz 
goslcrdi. Agaçlara eüriıncrck bcnı t~- kur lim:ın müvarıdatın:ı kurşı tccl
kib eden bclfılı çelik tclimle blrhf...-tc biı lcr nlınmıısı a15k::ıdnrlara lcblig 
parkın giriş krıpl'11Jlcian•ıtib!ırcn wül cd.ılmışür. 

tarnrd:ıki durdunru a.,aca konJum. icra Vekilleri toplantssı 
o ı.:ıdar arızasız ve guzel bir ko- Ankara, 8 (a.a.) - İcra Vc-

nus ) apınıştım ki hiç bir yerime b.r 
şey olmamıstı. Pl~nördcıı çıktım ,.e killeri heyeti bugün öğleden 
hal!lsk!'ır oS,r.ıcın dallarına wtwıar:ık, sonra Ba.~vekiilette Başvekil 

hadiseyi merakla Uıkib ederek topl .. - Doktor Refik Saydamın riyase
ııaıı halkın endi:>eli bakışl.m ::ııasm- 1 tinde toplanmıştır. 
da indim. 1 ~------------""!'!! llir:ız sonra halk tarafından imda-ı' dıl,'ini sordum ve hattA biı az. daha 
dıma çağırılnn itfaiye muduru uzun ileriye giderek: 
merdivenli arabalarilc gelince beni c- Tayyare ile birlıkte clüşınck 

yc-rdc buldu. tehlil:cslnc maruz. kaldınız mı'! de-
Arnd.an üç seııe g!bi uzun bir ıa- dinı. 

mon geçmiş olmasm::ı rağmen dinle- - Hayır! dedi. Tayyare ve l::ıvya. 

diglın bu vak'n l.><?ni hcyecanl:ındır - rccılikdc t_hlıke bugün otomobil, 
mıştı. Faknt Ali Yıldız hc:ycc:ındnn tramvay ve otobüslerde seyahat e
uuıklı. dt.'tllere nisbettc azalmışbr. Hele bu 

Tayyarecilik hay:ıtında ba;.ıııdan seyahatler :tstanbulda olurs."l 
daha ba~lm \':ık':ıl.ır geçip ı;cçmcd!- Abbııı Parmakaızo§ha 
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KEL ALiÇONUN 
SON GüRE LERi · 

Ah<>o, durmadan hasmına hü-
' cum ediyordu. Boyunduruk vu-

ruyor. Çapraza ginncğe calı

şıyor. Pnı;a lmpmağa uğraşı

yor iu. 

l• nkat, Ad:ıh dc1. olar.r..a ~i<lde

tiyle hasmına mukabeleci~ bu-
lunuyordu. 1 

NıhaJ et on beş dakıka kadar 
hiıcur. ettikten sonra, Adalıyı 

tckı:. kaı tı. \"c, çengeJJcyc -

rel c n ldı. 

Ad.ılının bu Sf'f r alta düşü

şü csk. düşü~ re benzeır.ı) or -
du. Oldul~ç. güreBi bırakIDJşa 

bcnzıyordu. 

ALıs h:ı.smını altımı allr al· 
maz bC>kletmede.ıı hemen ki.mte
yc yaı ış . 

Adalı, küI'tcyi yeyince gC'rıl
di. Olduğu ibi yere yatu. A
yak1annı actı. Kollaıım gerdi . 1 
Ali<~o. hasmının ycrP. uzanıp ktin 
teyı bozmak istediğini gorünrc, 

birdenbire künteyi boşalttJ. Pa
ça kasnağa saldı. Adalı baldır 
üştüm~ dizliyerek paçayı kurtar 
dı. Kolu söktü. 

Mücadele başlamıştı. Hem de 
şiddetli bir boğuşma o luyordu . 

Aliço, lı:ı.smınn aman ve nefes 
vermiyordu. Bir oyundan dığer 
oyuna geçiyordu. Adeta süluk 
gibi hasmına yapışmıştı. 

Nihayet bir çok mücadele -
den sonra, Adalı tekrar ltünteye 

bir pchlh•andı . Öyle kolay kolay 
ezilmezdi.. , 

Aynk r;üresiııde gene el ense
ler ve tırpanlar başladı. Üst 
üste birbirlerine boyunduruk çe
kiyo!"lardı. 

Fakat, Adalı tekrar :ı.çılm ıa

tJ. O da hücumlara başlamıştı. 1 
Dunun sebebi vardı. Çünkü 1 

AJiço, hasmını mağl ub etmek 
ic,in son devrede olanca kuneti
m sarfı'-tmişti. Muvaffak ola.m::ı

ymca. ihtiyar yorulmu~tu. Bun
dan istıfade eden Adalı cliri gi.ı

reşiyordu. 

Aliço da solumağ·a bru;lamıştı. 

Hatta Adalıdan fazla soluyor- 1 

du. j 
Edirneli ağa memnundu. He-

1 Adalının alttan lmlkışı, 

gıireşc gtri'3i onu memnun etmiş

ti. 
Ağa, Cazgıra soruyordu: 
- Usta, ne oluyor!. 

(Devamı \ıtr) 

Trakyada yol işleri 
Eöırne (Hususi) - Tral.ynnın her 

ı. rafında bayındırlık i lerı hararetle 
devam etmelctcd.ı. Bu cumlcd"ıı o- ı 
J, rak Edirne belediye mezbahası ın
ş;:ıatı d; çok ıı~rilemiştir. Bu modeı ıı 

bına en çok b r ya kndar bitmiş 

eıl caktır. 

YJ~Nl SABAli 

1 s p o R llrl Ceb . rı:::ı e~~ Masal 
6 AV VA •ı 

Yunanistanda atleti
zim dereceleri 

Avfze ler 1 
4 AY VA.de 

AEG vantilatörleri -
Ocakla r ı . Cezveleri 

4 AY VAde 

Atınnda son defa yapıl:ın ve ı;er·:
nin en rn(ıhım spvr hadisesi olan Pa- ' 
nclcnik atletızm müsabnkalarında a- 1 

şagıdakı dereceler nlınmı tır: 
Dıkkat edilırse, disk ve çekiç nt-

Fı rı n ları - aüpürgeleri Kömür ıobahırı 

4 • 6 AY VADE 4 AV VAde 

Lükgor Radyolar ı 

ve hediyelilc eşya ı 
AEG va ntilAtörlerl 1 Havcı gazı ocakları 11 

·--------------- ______ .... _ 
05 MAN ŞAKAR ve ş ki 

GnlnLı, Bankalar cnddcsı 59-47 Tel. 42769. 13eyazıd, üniversite caddesi 
No. 28 Kadıköy, iskele cnd. No. 33/2 

malam, s.rık v,. uç adım atlamalara, ~ 

beş bin, on bın 01ctre koşulara n!d --, 

dereceler bizun!tılerden ustündur. ş1• rketi Haı1rı·yeden .. 
Buna mukabıl biz.ım bu Eenc yap- 1 31 

tıgımız yüz. 400, 800, 1500 metre düz, I:soğazı.ı muhtP.lif mıntakalarına göre y üzde 25 t e n 50 y e 
llO ve 400 mfınfalı koşuları derece- kadar tenzilatı h a vi 1 ve 3 ayhk kart abonemanlarımı7.ın yeni-
kr bu lıstedckılerden çok d<ıha iyi-

leri Ağustosun 11 inci gününden itiba ren m e r 'iyete kc~:ıul ıı-
d ~ 1 
ş hretlC'ri n.ılkanlnrd .. n çok :lışaı ı-, calttır. M u hterem yolculanm!Zdan alm ak ist iy e nle rin şim-

y.1 çıkmış ol. n Yuna .. lılarn eski ı gı- diden İda::ei Merkeziyemiz Ko.ıtrol kalemine ve Köprü gi-
bı boyun eGflliyr.cegi1.. Bilakis onlarn şelerine müracnatları ila n olunur. 
.. ,ı bJr rakl'J oldu~ımuz artık mey- ..::ıD:IE.i~i'B•iil•-!!!!l•ll!!!!!!!!!!~ell!i!fl!fil!!l!IBll•a111'1•1!111••••••.-!.Wl•mll 
d .. n::ı ıkmı lır. 

JCı~ nı. Yokovidis 11.5 
200 ın. Yako\'id.s 22.7 Gayrimenkul Satış İlanı 
400 m. Karayorgos 51.9 
800 m. Strat tkos 2.0.9 İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

1500 m. Mavropostolos 4.5.3 
5000 m. Ma\Topostol.os 15 38 '?."u~ta!a S:ıbri \'C Mnıleniıı 23416 hcsab No. sile sandıgımızd:ın altlığı 

ıo.ooo m. R;ıgazo" 32 40 (450) lirayn karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermc-
ı 10 miimalı Mandıkns 1 ~ 7 diğlndcn hakkında yapılan takib üzerine ~.~02 No. l u kanununun 4.6 mcı 

400 nıfmialı Marıdikus 59:4 maddesinin .mat ufu. 40 .ıncı maddesine güre sntılmas ı icalı t.'<l~n Beya7.ıdda 
Yul...r.ck Uımbrus 1 83 N şunca mah. Camıışerıf sokak l'fki 12. 12 M. y eni 24. 26. kapı ve 755 ada. 
Uzun Elefter;rıdis 5·5~ 18 parsel No. lu kaydcn dukkiinı olan ahşab ev hnlen ahşab b ir e vin tnma-
3 vdıın Palam;otes 14 ·4~ ı ''" bir buçuk ay müddetle ııı;ık arttırmaya konmuştu r. Satış tapu sicil kny-
Sırık Tar.o. 3:92 dına gore yapılmaktndır. Artt·rmaya girmek isUycn (300} lirn pey akçesi 
Gııllı> Stcfanakis l4.3 !> verecektir. Mılli bnnk::ılo.rım,zdan birinin teminat m<·ktubu di'l kabul olu-
Dısk Silh:ıs 47 31 nur. llırikmiş butUn vergilerle belediye resimlen ve vakıf karesi ve taviz 

Cıı ıd Papayoı giu 56'03 tıedelı ve tcll:"ıliye rüsu rı:u bor~luya aiddir. Arti.ırm:ı şartn:ımt.-si 12/8/1940 
1 

Çekıç Dı.nıtropulos 46'40 tnrıhinden ıtibo.ren tetkik et mek isliycmlere s:ındık hukuk işleri servisin-
i · ı de ncık bulundurulacnktır. Tapu sicil kaydı ve sair lıizumlu i7.ahat ta şart-

Y Uzme yarış.arı ıı:ımede \·e takıb dosyasında \·ardır. Artt.ırınay<ı glm1iş olnnlar, bunlnrı tet -
i tanbul su sporları nJ nlığı prog-' k1k edeı ek satılıgn çıkıırılnn sayrimenkul h:ıkk ıuda her şeyi öğrenmiş ad 

ramı mucıbınce bu hafta Buyukacre- ve itibar olunur. Birinci arttırma 25/9/1940 tarıhine rnusadif ı;aış:ımba 
de yapılması Ul.zım gelen yü1.me mu- ı_günU Cağaloglunda kiıln sandığımızda saat 10 dan 12 ye kudar yapılncak
s::ıbnknsı tehir cdılmlşt'r, tır. Muvakkat ihale y:ıpıl::ıbilmcsi içi n teklif edilecek bedelin tcn :ihan alın-

gır<li. 
Bu, künte s:ı.rnıa ile kanşılı:tı. 

Alir~o. hasmını havalandırmak 

Vizede Halkevi inş·"·ı da bitmek 
uzeredfr. Bıga holkc\ ı ise çatıya gel
miştır. Cün huriyeı b<ıyramına ye
tiştirilmege ı:alışılı)or. Gelibolu lııı l k 

< vı tamom ve nıukemmcl bir şckıldc 
<;ona Cl'ôırılmiştir. 

Klüblerin dahili nizam· 
nameleri 

Aynı giın yani cumartesi öğleden rnası kab eden gayrimenkul mUkelle!iyetlerlle sandık n lncogını tamamen 
sonra. Kadıköy H:ılkevınin tcrtıb et- l 0'.cçmış olmıısı şarttır. Aksi takdirde son :ırttıraııın 1mıhhlldü baki kalmak 
tiğı büyuk yuzrr.e yarışı yapılacak- şnrlile 10/ 10/940 1..ırihine ınu<'.adif perşembe gıinCı ayni mahalde ve ayni 
tır. 1 saatte son :ırllırm:ısı yapılacaktır. Bu arttınnada gayrimenkul en çok art-

1\!ils::ıbaka Moda ılc Kul .. mış nr:ı- lı raıun üstunde bırakılacaktır. H::ıkl:ırı tapu sicillerilc sabit olmıyan a lA
f:md::ı gldip gcldmc şekl.nde olncak ~adarlar ve irtifak lıakkı sahihi ermin b u hak tarını ve hususile iniz ve mn-

1 \'e knz.ımınlar::ı guzel hediyeler \'l"I'l-' &arife dair iddialarını ila n ta rahinden ıtibaren 20 gün içinde evrakı mü~·-

için zorlanıyordu. 
Pnkat, Adalıda daha ekmek 

vard. Canını dişine takmıştı. 
Bütiın inadiyle hasmınn karşı 

koyuyordu •• 
A liço, zorladı, zorladı. Nıha-

• 

yct., Adalı künteyi söktü. Çö-

mclib yere oturdu. j 
Güreş tekrar altta ve baştan 

başlamış oluyordu. Aliço. kcma
neyc geçti.. Hasmını birdenbire 

r ldırıp öne doğru '.n valauclır -
dı Hemen kurtkapanına gırdi. 

Alıçon.;n m:ıksadı, has.-nmı 

l. kap:ın:ı• 1 • da.ha fa.zl:ıciylc 

c. kti. 
Koca gövdesiyle hasnunın ü-

Yeni beden t ı>rhiycsi niımmnamr.

sinc gbrc khıhlcrin dahıli niz:ımmıınc 

lM'ln n projesini yapnıng::ı merkez i • 
tıfhlre hcyctıııce genel dırcktör ç,.. 
nul Tnncr, azndan Burh:ın Felek \'e 
Mazhar Kazancı memur edilmı.ııler
dı. 

Bu 7.e\ nt üç glindenbı'l'i bölgc mcr
kn.iıııi" bu işle meşgul olmnkhıdır

lar. Kluplcrin dahilı nizamn::ımelcrı
nırı hı>p aynı hükumkri ihtıva ctınc ı 

her h:ıldc çok faydalı ol::ıcaktır. 

Serbest yelken müsa-
bakaları 

lstcınbul Su sporları Ajanlıgından: 
l - Yelken tC';'. ik mus:ıb:ıkalnrııun 

• ıncısı 11 ::ığustoıı pazar gunu saııt 

15 dt Mcd. koyundn yapıl<ırn'ktır. 
2 - Bu :ııi sab:ıknlar butun nmnlor 

zr. ı("llan Aliço, durmadan lcrt açık oldugundan her nC\ ı yelken 
ağı r l ı ı tı;şıtıyordu. tekncsinın ıştırnki serbcstlır. 

lecckUr. bitclenle beraber dairemize bildirmc~ri lfı.ıımdır. Bu suretle h::ıklarııu bil-
E ok S mUsc:ıbakaları <lirmcrniş olanların hakları topu sicillerile snblt olriııyanlar sutı~ bedelinin 

1 
pavlaş:ıı.ısıııdan hnriç knl ırl:ır. D:ıhu fazla mnıüm:ıt nlmak istiyenlerin 

..Deden Terb ye!i t t onbul Bölgesi • . . . .. 

1
938/519 dosya No. s.le sandığımız hukuk ışlcrj scı-vısiue muracant etmeleri 

Boks Aja nlı{Jından: 
1 

.1.. ı 
. . 4zumu ~ un o unur. 

1 7/8/194 ~ tnrlhıne nıusadıf cuınar- • • • 
t csi gtlrıı i akşmnı sa.ı t 21 de Bcyuğlu 
Halk inemı:ı<'.ı ~aıonunda bir müs:ı
baltn tertib olunınuştıır. 

Bu musnbakay.ı klilplcrimiı.in iş

tirak ett rccekleri boksörlerin liste
lerini 15/8/1040 t<ırıhlne kadar ajan
hğımızn te\·di etmelerı rica olunur. 

DİKKAT: 

Emniyet Sandıgı, sandıktan alınan g::ıyrim l'nku lıi ipotek gö:;tenn.~k is
Uyenlcre ınuhammlnlt•rımi.z.n koymuş oiduğu hıymetiıı % 40 ru tt.x:avilz et
memek üzere ihale bedelinin yansınn k:ıdar borç vennek surctilç kolaylık 
göstermektedir. 

Yarın akşam C. H. P . T a k sim Şubesi tara.fmdan 

TEPEBAŞI BAHÇESi Alaturka 
Kısmmda 

SAFİYE -NAŞİD 

30 Ağustostadır 
Milli Piyango da İzmir Fua

rında çekilmek üzere bir za· 
fer piyangosu tertib etmiştir. 
Türkiyenin her tarafında sa
tılığa çıkarılmış olan bu fev
kalade piyangoda mevcud 
300 bin biletten 63,345 ta· 

mutlaka ikramiye ka· • 
ncsı 

zanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve 
yarım biletler ( 1 ) liraya sa
tılmaktadır. Zafer piyango
suna siz de bir bilet alarak 
iştirak ediniz. Vereceğiniz 
paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vasıtalardan 
biri olan Hava kuvvetlerimi· 
ze sarf edilecektir. 

Zafer bayramına mah
sus fevkalade piyan· 

gonun planı 

Bir ;. '"'<hn da sağ kolunu A- 3 - Yans rot.::ıSl müsab:ı'(.1 20 kişilik Saz h eyeti - Büy ük varyete - Miçe P ençef İkramiye ade<!i 

İkramiye mıkda.rı 

Lira 

Jkramiye tutarı 

IMa. 
dalının boynuna dolamış gırtlak- bıldirileeckt!r. - cambazları - Arab rakkascsi S vetta - (RÜYADA AŞI{) k,!lhkahalı lrnmedi. Hacar kadın 

4 - Hnıı:cmlcr Rıza. Sue. i - 1tl - -
lıyordu ııı::· _r,.. ork"str.,<;ı , Ze"k neş'e kalıJ•aha gecesi. Duhuliye '"'"rbcsttır' . · hendis Harun - l\tiıhcncı~ .Nacı - " .... • ' "" 1 

1 
1 
2 

60.000 
20.000 
10.000 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

Adalı, ~urtkapanından ku:- Muhenoıs Hu amcddin - Bl"hu:c B.ı;> 1 
tuımak ıcın epeyce çnlışt.ı. La- dnr - Şeref Bırgen. 1 
kin, on dakika kadar silindir al-

1 tına düşmüşe döndü.. TİYATROLAR l ı 
On dakika sonra, Adalı ka- 1 -----------

pandan yakasını kurtardı. oı-1 RAŞiD RIZA Tıyatrosu 
~ALiDE Pi ŞKiN bernber 

du~'U yerden hızla ileri atıldı. Ve 9 Ağustos cumn günü nk§Mu 
hasmının elınden kurtuldu. SUadıye, Şenyol Aile bnht;csınde 

İki pehlivan tekrar ayağa YATAKLI VAGONLAR 
KONTROLÖRÜ 
Vodvıl 3 perde 

kalluruştı. Adalı kapandan kur
tulub ayağa l :ıllttığı znman 

canlı bir cırpınma yaparak na- ı Askerlik işleri ı 
rasını salladı: , ________ _.._ __ _..ıı_ 

- Hayda u.,ta be! 
Aliço da Adalıy,ı muk.-.bele 

etti: 

- Hayda Adalı be!. 
Adalı Halil, r.arasiyle lı:u~mı· 

na yonılmadığını ve aıtınd:ııı 

kolaylıkla kurtulduğunu anlat
mak ıstiyordu. 

Fakat. ne kadar oh~n gene o- 1 
lan Adalıda dn.ha t.ok sermaye ı 

vardı 

Adalı, kuvYetli \ t? müşekkel 

Beşıktıış Askerlik şubecinden: 
ist.ınbuld bulunmııktJ ol:m 33C 

doğu-nlu ~c bu doğumlularlı. mua
meleye tiıbı lı c H ınuadılı okulJar ı 
l'T'e:ıunlarıl<' yuk .. l·1t okullarda t .. hsile 
devam ı>tıni) ccck olanların Beşık •.a 
n kcrl k şubesındc son ;) ok!Jmnlarırı 1 

b ... şlanmıştır. 20/8/940 ı:unı..nc k .• dnr 
he,. r.un dt•\ •• m t•clecek ol ın u.sk<>rlık 
rr:t clı m<> nlfık::ıd:.rlar•rı r u!ııs cu1.
d 111 rı \.C okumJş clJukl.ııı \'<' ku
l rıle \'aktiııde mur .. H'a. t e<"• ı <.-k ::;on 
yo ı: mnbrını y ptı ı ... ı ı ilan clu -

1 n ır. 

. 
Iniıisarlar 

Cinsi 

Yr.ngın sondunne fücti 
\C cc-uısı 

Ymıgın S. ve le\'azımı 
Yoııaın S. ve le\•azımı 
Gcm:ci fcrıcri 

M i kt arı 

2 kalem 
8 > 
3 

20!l odcd 
3roye 56 > 
Sıhhıye çantası 43 > 
ip ve geçme merdıvcn 19 > 
Yangın sön. Jevıızımı 2 luılem 

Yangın sön. levıı1.m11 fıleti 15 :ıdcd 

Yangın son. lc'\iamnı 7 kalem 
Gcmid fenerı 171 aded 
Sedye 37 > 
Sıhhıye çantası 23 > 

Umum 
Muhammen B. 

Lirıı Kr. 

1740 50 
1274 46 
2381 !l6 

313 50 
308 00 

ııs2 50 
228 50 

2188 00 
202 50 

175 41 
256 50 
203 00 
632 50 

Müdürlüğünden: 
% 7.5 tem inatı 

Lira Kr. 

130 53 
95 5!) 

178 64 
23 51 
23 10 
88 68 
17 13 

164 10 
15 18 
13 15 
19 23 
15 22 
47 43 

ıekll 

Açık ek. 
> 

> > 
Pazarlık 

> > 
Açık ek. 

------
Eksiltmenin 

gunü rıaati 

26/8/940 14 
> 

> 
> 
> 
> 

Pazarlık > 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

14 .:ıo 

15 
1'5.30 
16 
16.30 
16.45 
14 
14.30 
15 
15.30 
16 
16.30 

Açık ek. 27/S/940 
Paz:ırlık 

> 
> 

;> 

> 
> > 

Aç.ık ı•ksil . 

> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

1 - Numı.ıne, şm tmıme 'e müfre:lııt listeleri mucibince yukarıda cıns ve mıktan yuı.ılı yangm .ı-cmdunne 
vı; pas f ko::'Wlln levaı..mı hizalarında gostcrilcn usullerle .sabn alınacaktır. 

11 Muhammen be:lcllcri, mu\•nkkal temiııntları eksiltme gun ve sıınUı ri hiz .. 1.ırmail ynz.ıltdır. 
III - Eksıltme ve pazarlık hizalarında yazılı gun vc • aallerde Kabataşta levazım ve rnübaya..ıt ,..ubcsindekı 

nlım komızyonu da )apıhıcaktır. 
iV - ş. rbıamc \e mufn.'Cl.ıt listesi sözii gctcn ~ubedcn parnst7. alınııbilccegı gılJi roedye nıi muııcsi de go

rukbılır. 
v ·kltleıin tayın olunan gu-ı ve 5'1ntlcrde N. 7.5 guvenme pnralıırıle birlıktc ın!'zkür ko:n!.syomı ını.1-

«7123> 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

63345 

Devlet 

5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 

3 
2 

Yekun 

Demiryolları 

360.000 

Ilclnlar. ı 1 ,.,,,.. 
Muh::ımmen becklı 1600 liın olun 5000 Kc. külçe çinko 12/8/l!lıt f : 

1.artcsı gUnu saat ( 10.45) orı kı rk beşte II:ıydarpaş:ıda Gal' binusı dhıI 11 

d"ki komısyon lnrafındaıı oçık rkı.il tıne ll"Ulilc sntın alınacaktır. 

Bu ısc gn-n·ck i::;tıycıılerın 120 liralık muvakkat teminat \' kurull~ 
tayin cttlı,ı vcsaıkle l.>ıl'lıkte ckci l tıne gumi r,.ıatinc k::ıdar J;:omisyon.• ı 11 

ti? ::e • AZiARf& 
racnutları lfıı. ımdır. 

yol. 13aıı hlç durma. Şlındıden bır Bu ı e aid ş:·-tn~mc·lc.ı komısyon-d:ın p:ırnzız olarul. da1.ıtıbnukt4 d•'' 
p araba bul. Ynhud tabanları koldır.

1 
( GG20) 

~:~'~·:~~:,::··;::~ '.~~~::~ ::~: ,-~· İ_s_t,_,,a_n,_b_u_l_B..., .. e_l_e_d_i_y_c ...... s .. i._.İ .. l .... a=n=--l:11a_r_ı~I 
gece bur. d::ı kaim.ık niyet ndt•yim. 

ç.a ~ rwıc nın seyahati 
k ı-

h cet 

\ vel.ı kınım 
cv.ııde k~ 1 JC.ı ıın n c k mryd· n .. 
çıktı. Yınc }Jtıf bır k.ı\ g. b. lndı. 
n. ktım kı o!. c k gıb d<: •ıl, kı1J:ı .. 

Sı1. n , n::ı ıız b::ıb::ı•ıız yok mu" 
llır yabancı erke i evınize gotunıı -
cnu • zç d rılm· :dar mı? dedım. 

- A bızı ı unalorımıı., babalarımız, 

k:ırdeşkrımız \ur. Onlıır tarlada ç::ı

llŞırl,ır, C'l,M-rı ı,ız de tarlacfa bulu-' 
nuru F3Kat p st:ı nrob~ı geldiği 

ro.ı pt.-dtrl<>rmııı. bı1.i geındC'rır, mek
t ı ı • c onu alı rı . Y::ıiıud köyü-

WZAPJ 

111 7.c ın .. r r ı;eldi ı t' C\ ım ze gon- J 

der.rız 1 
- Çt,,.. iyl. Ltıh.n u lrnq;ı.ıyı ber-

wı ! cdm de nereye gıdecck ı~ek gı
dcl m 

En °ilcrıdeki kızı go tcıcrelt' 1 
Me::elfı bu rık am şu ıııadnınze

lın ı·vınde mis<ıfir olurum, y, rın di
ğerinın, bu suretle hcpınııın c\·iudı.. 
bıı er gece 1:,.lmı~ durum ded m. 

Olmıı:ı:! Olmaz! 

- Olm:ız amma ben de ınıdı bu
radr.n kosın.tğ::ı b:ı;;lan:~ım clörrlıındı 

koydc :ılırım soluğu. Rurn) n geleli 
bır saat: gcçtı hfıln so~ ıı: eıı tamıd;.ı 

1.ıkırc1 ı ile vakıt ı:cct. !)~ıruz. Bcnır.ı 
k~rnım ç, durm::ıf::ı \ rıklım ;) ok. S'ze 
bal~ söyliycy.m. Heın başka kvyc 
gıttı&ı01 \•akit fıl5n ko~ de s;:ına ıl ,. :un 
edelim dıyc koy kıcl:ırı Vl'tıiıu ile,. 

32 ... 
r-ok<ıh. ortnsıı.do eğlenc!ıler diye ızin 

koyu zcmıncder.ın. 
- Affeder iniz mö yö <>gleıımek 

d<'ğıl. Y::ılnı- ilk gee..:nln nrefı ıçın 

km r,a crlıyoruz. 

-- Caııım ilk geccııin scic!ı ne? 
Gclııı • lucak değ lsin ı. yn? 

Bu soz n ndm:ızelleı ın pel: hoşuna 
['ilmi olrnJlı kı, doyn doya !,'Uldülcr. 

B.ı uır ıda beynz sakallı bir adam 
cuzuınc ıli::;tı. Agır adımlar ile yanı
mı1.n geliyordu. Hcıfü'n l.ı,Jnra par
Jll'1"ım ıle ncl'.lnıın gdı.! .... cılıeti gos
tcrerel:: 

- Bu gelen klmd!r" 
Dcd!nı. Kızlar b-ışlarını ı;-t:vlrir ce-

,.,nn-~ ne ynııacaklarını şa:iı:-dılnr. 

Hana: 

- Adlyö müsyö! Bu ııkşam i tcdl
ı;ıni.ı: evde ya!.nbllırslı1iı. Di.}etek ya-J 

'"14 +- -nımdan Si.l\ uştular. Beş d:ıkika son-
.ı .}anım ':ı bir kı:.: bile knlmnmışlı. ı 

Nerede beni e\ ine svturm"k için bı
ribirleri ıl" knvı:a eden n::ızık, mls:ı
firper.,,cr mııanıazeller? Yoksa bun
lar da brni!'l ile istihza mı ettıler? 
Şu yeni gelen adanıdnn hakikati an
larım dedım. Beyaz .. akdllı :ıut yanı
ma yaklaşu. 

- Vakitler hayrol"un dt:lılrnn!ı. 
~ Vakiller ha;r.olı.un. 

Burada ne aı :j o:-sıın? Acc.niye 
bcnziyorı;un . 

- Evet yolcuyum. Ar::ıl;a ile gel
dıın. B;şk::ı ar.ıbn da yok onun için 
h1y}p kı.ldıın. 

- Ha ço~ iyi! C!dcc!'[!iu yer tok 

u:'"k mı? J 
- Viyannyn r,!d,..~cğim. 
- Ooo! Ooo! Y-.:di sekiz gi;nliık 

' 

- llu:-... da b'lôığin v,ır mı? 1 . • 
H yır. Tak ım gazino u ınutC.1gıııa ycnıd<.>n yaptırılacak havngazı yemc1' pıll" 

O 
. şırme octıgı açık cksıltmeye konulm ıştur. Keşıf bedeli 2460 lira \ e 1,,.1 

- halde kımin evinde kalac•ık- t<.>mınatı ı 86 liradır. KGŞıf ve şartname Zabıt ve Muaıncl!ıt M udü• ıı.uı: 
sın? ,t-:ıı 

kaleminde gônikccktir. İhale 16/8/940 cuma gunu ııaat 14 de Daimi < 
- Madmazcller beni davet ettılcr. eiımcnde ynpıl:ıeaktır. T::ılıblcrin ı l k tcmınat makbuz veya mektup! 1

; 

- Nası l mndmazellcr" k .... ı l\ ·d·· lil'" ı ııl!l ıh.ı le t...ırıhlııdu1 ııe .• z gun C\; H·I ,. en ış ı•ri lu ur 6 une mi.lr::ıca:n :t ..- ı~ 

- Arabadun indiglnı sırad::ı dokuz euklnrı fcmıi ehliyet \e 940 yılın,ı nld Tıt'arct Odası vcsikalarılc ıh::ılc li~ 
t:on' r •• ı.!ına1cl:(.r be:-11 kurşıl:ıdı. Her mi muayyen su::ıtte Duımi Encuıncndc bulunmalan. {6780) 

b·rl b J;~<' ken:lı e\lndc y;ıtıı.ll:a- =================-:::::===============~ 
W•'t '. u. tL. Ya!ı.~z s'z cdir ı ke.ı sa- ı 
\"'.IŞl\.ı~ı· Ecn de sebel:>:nı tizden so- Defterdarlığından : 
r::ıc ı..ı 1111 I' 

_ l,ııJl.m, onlar senin ile eğlcıııni,- Şişli Meşrutiyet ıııahallesinin Şair N;g;jr soknğında 54 sayılı ap:ırıı:il' 
ler. nın 7 odalı banyolu l>iriııc:i k:ıt l mı :.ı:.ı!ı d::ıiresi bır sene miıddcU: ,.e' 

- J!. yıreğlcnmcdiler, biz misaCıri muz::ıycde ltlraya n·rıtec.'..'ktlr. Aylık ı:ıuh:umnen kirıu;ı otuz liradır. SC ıı' 
rck ~l 1 • llu ~k,am nılımkün değil lık kira lıcdclı dort tak:;ıttc peşindır •• '..ı;ık arttırma l5/8/ ı 940 pcr~~ 
s..:nl koyveııııcyiz dediler. günü saat 14 de M.lli l'rnl!ı l . l'.!tıd tirl ıwnn<lc toplanacak olnn komisY0 

_ Onlar ücret ıle çiftliklerde ç::ı lı- yııpLlncaıctır. Muvakk:ıl ter.ıiı~at 2G 1 r~dır. (6708). ~ 

mın !<lıyh .. kızlarıdır. Burııda n . ba- ========= ---..,'- -
baları rnı-d ır ne de :ıımcleı-i . Sahibi: Ahmed Cerr.aleduin SARAÇOC.LU 

[Sonu v ar] Neşriyat Müdll rü: Madd ÇETiN Basıldığ ı yer 'Ycrıl ~bah ınatba ... > 


