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Fransızlar dün Arras şehrini geri aldılar 
Müttefi er mütearrız Alman 

kuvvetlerini durdurdu.ıar 
lngiliz Başvekili Cörcil. Parise 

' ·' giderek· Fransız riCalile görüştü 
İng.ilferede yeni fev

kalide kanunlar 
·Hükumet bütün husuai müesaesele
re) fahsi emvaltl! vazıyet edebilecek 

Paris, 22 (.A.A.) - Bugün öğle- ya malolabilecek motorize kıtaatm 

den sonra Reyna.ud IU beyan.atta akınlariyle, sivil ahali korkuya düş.o 

bulunmuştur; memelidir. Bu ahali yerlerinde otu .. 
Cepheden avdet eden general rub çalışmalıdır. İstihsalin herhan .. 

~eygand'ı gördüm.. Bana şu sö?Jeri gi bir tenalwsu vatan için zAfı mu .. 
söyledi: "Her fenl vazifesini şid • cibtir. Sivil ve askeri makamata bu 
detti bir enerji ile yaparsa o zaman vcı.dide emirler verilmiştir. Bir ay; 
çok eminim.,, daya.nmağa muvaffak olursak - ki 
. Eski süvari almılarma. müşabih lılzLn geldiği kadar dayanacağız ... 

Ila.rh harekU.tlıllll cereyan ettiği ~sahayı gösteren harita olım ve cüretleri kendi!erlne pilhalı- (Sonu 3 üncüde) 
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Gaydanm nutku 
ve Balkanlar 

Balkan balığı ~'lkb bir balıktır. 
Korkarız. İtalya bunu yutmak is
~rken kılçıklar boğaz.ma. ~plamp 
~-~ğınasıular. 

1 ~ ~ r-" • 
~. 

~ · A vnı~da harb talihi, Alınan-
ların lehine doğru inkişaf et

tikçe, İtalyanların müttefikler a
leyhinde aldıkları tavır daha karak
lcnstik bir &ekildc göze çarpmakta
dır. Susmu~ görünen ağızlar bir 
anda açılıyor. İlk hamle olarak Tu
nus, Korsıka, Cibuti kelimeleri tc-

. _ iaffuz cdiliyc>r. Bunu müteakib Cc
i>cfu~~llt ve Süveyş mevzuu bahs -
ı' luyor. Nilıay~·l A.kdeni7.dcki İngi
liz kontı olünüıı İtalyan milleti için 
hem manen, lıcnı de rııaddcten çok 
ağır olduğunda karar kılmıyor. Ve 
netice olarak İtalyanın, hayati nıe
selelerıyle allı.kadar olmakta haklı 
olduğu ve bunu temin için hareke
te ge~mck znm:ımnın gelmiş bu -
lunduğu söyleniyor. 

Ne~ kadar garibtir ki, bugün bir 
İtalyan vapurunun tevkif ve içinde 
Alınanyaya gıln ek üzere yükletil . 
miş eşya mcvcud olup olmadığını 

teftiş ıçın yarım sa::ıt alıkonulması 

İtalya millC'ti ıçin büyük bir şerefsiz
lik ve hakaret s~yıldığı halde bun
tlap iki ay CV\'el kömiir dolu İtalyan 
\ apurlarının zaptedilmesi ve mevzu
bahıs kontrolün çcık daha şıddetli 
bır tarzda tatlıık eclılmcsi hiç· bir 
itıraz doğurmıyoıJu. 

Niçin?.. • 
Sebebi basit .. Çünkü, Almanya o 

zaman Norvec;:i, Hollandayı, I3elçika
yı, Lükscmburgu işgal ederek Fran
sız topraklarına girmemiş İngiltere 
ile Fransayı bugünkü nisbeten 
müşkül vaziyete düşürmemişti. 

Bu neticeye bakarak di7etiliriz 
ki, yarın Cher müttefıklcr Alınan 

ordularını tevkif ';debilırler, Alman 
lan geri püskür1 ürlersc ltalyaôaki 1 
bu velvele kendiliğinden sükünet 

Ciano· Arnavutlukda 
Sovyet Rusya Yugoslavyanın bütün 
hududlarını kat'i surette garanti ediyor 

Kont Cianonun Armn,ıtluğu İlk Ziyaretinden Bir intiba 

Kont Ciano, bu akşam Dıraca var
mıştır. 

Sovyetler Yugoslavyaya 
teminat verdiler 

Bern, 22 (A.A.) - Havas: 
CoITier del "l'icino gazetesinin 

Belgrad muhabiri, ııacar hududun
da Sovyet kıtalan bulunduğunun 

..... \.Jı.,!\;Jı .. ~\.V.~fV\~ 

Milli Şef İnönü 
dii.n mecliade 

meşgul oldular 
Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz.. 

den) - Reisicumhur hm.et İnönü 
bugün öğleden sonra saat 15 de Bü
yük Millet Meclisine gelerek geç 
vakte kadar dairelerinde meşgu1 ol
mu.stur. 

Münakalat 
Vekilimizin 
Bir izahları 

----0-

1 • / 5/1940 tarihli nüshanızın ikinci sa-
hife 4 üncü sütununda (Milnakalat Vekli
letinden bir rica) başlıgı :ıltındaki yazı 

tel.kik edildi. 

1 - Hatlar üzerindeki surat bir çok 
teknik zaruret ve imkanlarla mukayyet 
olmakfa berr.ber Devlet Demiryolları ü
zerine erişmesi mümkün görülen sil
ratlerin temin ve tatbikine müstemirren 
çalışılmaktadır. 

( Sonu 2 inci sayfada) 

Roma, 22 (Hususi~ - İtalya. ~a- ı 
riciye nazın Kont Cıano Brendizı -
den Garibaldi kruvazörü ile Ar
navutluğa hareket etmiştir. Harici
ye nazırı Brendiziden hareket eder
ken halkın coşkun tezah,üratiylc u
ğurlannuştır. Garibaldi kruvazörü
ne iki torpido ve iki tayyare refa -
kat etmiştir. Kont Ciano, Arnavut
lukta cumartesi gününe kadar kala
cak ve orada bu müddet zarfında 
Faşist 1t2 Jyanın başardığı gurur 
verici tcrakkiyatı tetkik edecek
tir. 

~e~~ eylediğini bildiriyor ve di- ı Rumanyada yeni sınıf-
Belgradda dolaşan şayialara gö- • 

r:, Sovy~~Je~ birliği, Yu.~~~lavyan~ lar sılah altına ahndı 
bır tecavuz ıle harbe surüklenmesı 

(&tnı 3 üncüde) 

"'GUndllz kUIAhh, gece silAhh" lar arasında 

lstanbulda bir 
''Beşinci kol,, u 

Alman 
var mı? 

hulaca.k, hatta eğer t. lihi h2..rb Al· ı Alman Nazileri arasında bir Türk gazetecisi 
manyanın aleylı:ine doğru bariz bir 

Bükreş, 22 (A.A.) - Muhtelif sı
nıflara mensub bir çok efrad silah 
altına çağınlmıştır. İyi malfu:oat 
almakta olan mahafilde bu suretle 
vaki olan davet neticesinde Ruma.n
yanın müsellih kuvvetleri mikda -
nnın 250 bin kişi artacağı beyaT'l o
lunmaktadır. Bu tedbirin ihtiyati 
mahiyette olduğu, çünkü son :ın -
manlarda komşu memleketlerin bu 
kabil tedbir1er ittihaz etmiş olduk -

Nwinin Ahnanlar tara.fmdan bombardımanı esııaıunda. ölen 
sivil ahaliden ba.zalan •• 

B. Millet meclisinin 
dünkü müzakereleri 

Ankara, (A..A.) - B. M. Meclisi 
bugün Refet Canıtezin başkanlığın -
da topİanmıştır. Celsenin açılmasını 
müteakib yeni seçilen mebuslardan 

Ag8.h Sırrı Le7ent (Aydın), Kasım 
Gültekin (Bilecik) ve Ni.zım. Hikmet 
Kuyucuk (Zonguldak) ın intihab 

(Sonu. S üncüde) 
WlfWW•WW••WW•WWW'WWWWWVVVV'\~W'f'WWW•WWWW .. .... t*.ı~IV'tV't/VIVV'ı/'•VV\"VVı'9WYY•nr.....,Y,.1"V\."t/YYW/t 

SABAHTAN SABAHA : 

Eğlenceli Radyo 
Mareşal Fevzi Çakmağın Beyrut seyahati: Gene .. 
ral Weygandın yeni vazifesi münasebetile AJ .. 
man radyosunun Türkiye hakkındaki neşriyab 

llıırftl4l Fevzi Çakmalc, yeni Fransız başkumandanı General 
W•.ııııand, Asım Gundiiz cıe Yakuı şark haritası şekilde inki~afa başlnyac11k olur~a. ıl OçüncU yazıyı bugUn 6 inci sayfamızda okuyunuz (Sonu 3 üncüde) ı\..\ı ___________________ .._ _______ _, lan ilive oJnnmutadu. (' (l ~~ ..ı 5 inei sayfada) 



( ehir ve M -~eket 
~~~~~~~~~~~.Belediye kooperatifi! Bir ~ati i~ 

ı toglan~ısında ahnan idamı istendi -32- Yazan: AYJlA.."J ATIS 

Batınilerin kara l"stesine girenler! yem kararlar ~c~s:.=::ı~~öı;:~;::.;:~g•::,; 
bi~E r birer öldürülüyordu İstanbul belediyesi memurin ko- Resul, Mustafa, Mehmed, Kaya, 

operatüini ıslah etmek üzere koop~ Ahmed nanu diğer Meko ve Niyazi 
Ellerinde destere, bıçak, tahra, ğim bazı Farsça; kelimelerden 

keser, hançer. bulunan kalabalık kat yorum ki o: 
anla.· ratif heyeti umumiyesinin mühim adında altı kıpti, Eyüpten yola 

tedbirler alacağını yazmıştık. Hey• çıkıp Kemerburgazın Pirinççi köy:.t 
eti umumiye kooparitifi bugünkü ne gitmişler, soygunculuk için, ev -
müşkül vaziyetten kurtarmak. için vela l\.fustafanın evine girib para is
derpiş olunan kararları kabul et- temişler, bulamayınca dövmüşler Ye 

miştir. Buna nazaran kooperatifin yaralamışlar, ondan sonra Halilin 
ıslahı için aza adedini ve ayni za. ahırına girib beygirini çık~Tar. 
manda azala.nn kooperatife \'erdik- Halilin evine girmişler, Haliile karı
leri ücretin nisbetini arttırmak la- sının uyanıp bağırmaları üzerine 
zım: gelmektedir. hep beraber Halili sürüklemişler, ba

lırların param parça ettiğı bu sıcak • - Ey Merih imdadıma yetiş, ar
insan vücudünü lokma lokma kapış- zumu ıs'af et! dıyordu. Demek ki 
may.a basladı. o Merih yıldızı vasıtasiyle cinleri, 

Sivri kavuklulardan birisi kö.şeye 
len.dar gelen bir ihtiyar kıo.dına: 

- Ne duruyorsun, kızın istiska
dan ölece,k. İnsan kanı bu hastalığa 
birebirdir. diyordu. Kadın evine 
döndü. Elinde toprak bir. katlehlt" 
gf>ldı. Yerde pıhtıla.şmıya başlı_yan 

kanı kadehe topladı. 

l' ı.:. beş ctakika. sonra kocaman bir 
cescd yok olmuştu. Neyşaburlular o 
et \ t' yağ külçcsinı bir misk kedi:;,i 
goheği gıbi paylaşmışlardı. 

Nasır Hüsrev ve kardeşi çinarm 
altında ayakkabıcıyı bekliyorlardı. 

Bıraz sonra ayakkabıcı elındekı tı· 

ğın ucunda bır et parçasile dükkana 
döndü. Kcndısine oyuncak verilmiş 
biı <;:ocuk, yahud hayat iksin bu1-
muli! bır insan gibı seviniyordu. T~
ğın ucundaki etı koklıyarak: 

- Oh! .. Ne guzel kokuyor . di -
yordu. 
Nasır Hüsrev sordu: 
- Ne oldu? 
Ayakkabıcı ehemmiyetsiz bir şey 

gibi anlattı: 
- Zannettiğime göre Nasır Hüs-

1-ev1n tilmizlerinden biı ısi buraya 
gelmış. Ülema ile münazaraya ba -
lanus. Bızim alimler onun iddiala
rını reddetmişler. Fakat Nasırın til
mizi susmamış, davasını kazanmak 
için zındık Nasır Hüsrevin baZl şiir
lerıni okumuş. Hocalar hiddetlenmiş 
leı·. Onu diri diri parçaladılar. Ben 
de teberrüken etinden işte bir parça 
aldım! ı 
Nasır Hüsrev bunu dinledikten 

sonra büsbütün korkmuş \'e ayakka
bı ıya: 

- Ver bana şu kunduramı gide
yim. Çünkü Nasır Hüsrevin siirleri-1 
ııin okunduğu bir yerde bir dakika 
bile durmak caiz değildir! .. 

• • • 
Nasır Hüsrev çarşıda gezerken 

cami. medrese kapılarında kendi a
dının lanetl~ anıldığını kulaklarile 
duymuştu. Her yerde: 

- Kfıfir. mülhid, dinsiz Nasır!... 
Ah bir elimize geçse de onu bir ce
henneme göndersek.. deniyordu. O 
g~e Neyşaburu tcrkettile.r. 

Nasır Hüsrevin bir talehesinin 
linçedilmesi, Batınilcriıı gizli teşkili
tını harekete geçirdi.Bir hafta sonra 
şehrin zabıta: amiri, biraz sonra va
liyi ve dört Sünni filimi öldürdüler. 
Ve hic birisinin de katilleri elde edi-
1-=:medi. Batıni büyük meclisinin gizli 
kara listesine girenler böylece te -
mizlenmiı;lerdi. 

Neyşabur zabıtası biitün dikkati
ne l'Uğmen yalnız Nasu· Hüsrevden 
30 bın miskal altın alan Mısırlı tüc
carı yakalamıştı. Zabıta iimiri o:n:a. 
söyle bir sual sordu: 

- Nasır Hüsrev bu altınları 
nereden aldı? 

- Bana mescidde bir kö~ede gizli
ce verdi! 

Anladım, fakat altınları nere.. 
den almış? 

- Anlatayım. Ben mescidde onun 
karşısına oturmuştum. O koynun • 
cJan bir nüsha çıkardı. Okudu, üf-
1 ... 'Cli. Elforini havaya kaldırdı ve 
Farsca bir şeyler söyledi. Öğrendi-

r. -
Y0 ni Sabaö. 

ABONE BEDELİ 

SENELiK 
6 AYLIK 
S AYLIK 
1 AYL!K 

TDrklye 

1400 Kuruı 
760 • 
400 • 
160 • 

Ecnebi 

2700 Kuruı 
1450 

8CO 
800 

• 
• 
• 
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Ez.ani Saat Va.sa.ti Saat 

penleri kendine rametmiş. Biraz son 
ra minberın arkasından .siyah göm
lekli bir adam çıktı. Elüide bir çı

kın altın vardı. Onu Nasır Ifüsrevin 
ününe koydu; o da bana verdi. Ben 
başka bir şey bilmiyorum~ 

- O siyah gömlekli adamı görsen 
tanır mısın? 

- Tanımam. Çünkü yüzünü bana 
göstermedi. Zaten ben de onun oku
yup i.ifürmelcı inin tesiri altında kal
mış gibi kendimden geçm.iştim. 

- O altınlar nerede ? 
- Memurlarını...: aldılar,. 

Zabıta amiri, memurların müsa
dere ettikle ı altınlaıı getirtti. Tet
kık etti. B nların 1.istiınde herhangi 
bır devletin sikkcsı, damgası yoktu. 
Bunlaı basılmak için hazırlanmış, 

henıiz pul halinde altınlardı. Batıni 

teşkilatı her nerede olurlarsa olsun
lar satın alacakları adamlara hep 
boyJ basılmamış altın verirlerdi. A· 
lamuttan Batıni par .. ları getirirler
se bunlar yabancı dev!etlerın sı -
nırları icınde nazarı dikkati çekebi
lırdı. Zabıta iınurı bu ınceliği kav
ramıştı. 

Mısırlı tüccarı, kadının önüne gön
cbrerek altınların müsaderesi 'e 
kendi ınin hapsi hakkında karar al
dı 
Nasır Hüsrev, çok kurnaz ve 

teşkılatcı bir şairdi. Onun kardeşi 
hile cinleri, penleri istihdam ettiğine 
inanıyordu. Bunu Tebrizde bası

lan dıvanının başında kardeşi Ebu
sa.id ehemmiyetle anlatmıştır. İngi

liz müsteşriklerinden profescir Ed
vard Bravn da bir kitabında Nasır 

Hüsrevin bu esrarengiz vaziyetini 
RbyJece tesbit etmi tir: 

"İnsan: bun on söylediği harikuli
de vukuata mı, yoksa tarih ile olan 
mübayenetine mi, doğrusu hangisi
ne daha ziyade tehayyür etmek la
zım geldiğin.de mütereddid kalıyor.,, 

Abbasi Halifelerinden Elkadir Bil· 
lalı, Nasır Hilsrevı kendisine vezir 
yaptıktan sonra Geylandaki Batı -
nileri gönderdiği kuvvetlerin ba· 
şına geçirmişti. Nasır Hüsrev Gey -
lana gıtti. Zahirde Halifenin arzu
larını yerine getiriyordu. Onlarla 
harbe bile girdi. Fakat kendisi niha
yet esir düştü. Halifenin esaretten 
kurtulan askerleri bu haberi Bağ -
dada götürdükleri zaman şu mühey
yiç haberi de verdiler: 

Ceylan hakimi Na_ı.;ır Hüsrcvi zın
dana attı. Onu zındanda gözlerimiz
le gördük. Fakat o gece ve gündüz 
Merih Tanrıdan istimdad ediyor ve 
buradan kurtarılmasını dua ediyor -
du. Onun cinleri birer uşak gibi 
kullandığır.ı, başı dara gelince bun
lardan istifade ettiğini herkes· bilir. 
Hatta biz kaçmadan evevl cinler va
sıta.siyle yakından zından kurtu
lacağını bize gizlice söyletti. 

Filhakika, on beş gün sonra Nasır 
Hüsrev zındandan kw·tulmuş, Bağ

dada dönmü.ıı ve eski vazifesine tek
rar devanı etmisti. Kardeşi Ebu Said 
1Jiraderinin divanına yazdığı mukad
demesinde bu hftdiseyi aynen şöyle 
kaydetmiştir: . 

"Nasır Hüsrev zındana atıldık -
truı sonra Cin tayfasından istimdad 
etti. Cinlerin ya.rdımiyle Geylan 
hakimini ve zından bekçilerini tepe
le<li. Geylfi.ndan kaçtıktan sonra da 
kendisini takib eden kuvvetleri Mer
rih Tanrıdan aldığı kuvvetle dağıt· 
tı, pc.ri~an etti . ., (•) 

l{urnaz bir Batıni olun Nasır Hüs
rev propagandasında muvaffak ol -
rnak için feda ileri VP. gizli teşkilatı 

ele vermemek için cinlerden ve pe
rılerden istifade ettiğini, kendisin - • 
de kudsi bir kudret bulundllt,öunu 
ileri sürer ve tebaası vasıtasiyle de 
bunu her yere yayardı. 

Zaten Geylandaki· Batıni hareke -
tini kendisi idare ediyordu. Halife 
kuvvetlerini mağlCıb ettiren ve esir 
düştiren de kendisiydi. Zındaua da 
kendı arzusiyle girmişti. Gene ken
di arzusiyle çıktı, ve Bağdada. dön-
dft. [Devamı ·mr J 

[•] Seramedanı ıühan. Sahife 154 

Kooperatifin azalardan aldığı üc- şından ve göğsüiıden yaralamışlar, 
ret şimdiye kadar beş lira idi. Bu bundan sonra da, Resul atı götür -
ücret dünden itibaren 15 liraya ib· ğundan -yeHr yğığı sd sdn sdrıts 
lağ olunmuştur. Eski azalar koope- mek için, Halili, tabanca ile sağ oy
ratif azalığı vaziyetlerini muhafaza luğundan yaralanmış ve öldürmüş
etmek için daha 10 lira vermek tür. 
mecburiyetindedirJer. Diğer taraf- Bundan sonra da hep birden kaç-
tan belediyeye mülhak bulunan e- mıslar, yolda da yakalanmışlardır. 
lektrık, tünel ve tramvay· ida.relerile Altı maznunun birinci ağır ceza 
sular idaresi memurları da koope • mahkemesinde bir müddettenberi 
ratife girmeğc mecbur olacaklardır. devam eden muhakemeleri dün biti
Bu suretle kooperatüin aza adedi riliniş, Resulün, soygunculuk için 
5000 kişiye iblağ olunabile~ektir. girdiği evinde Halili öldürdüğü sa
Ayni zamanda sermayesinin de 50 bit görüldüği'tnden suçun temas et
bin liraya ibüığı mtimkün olabile ~ tiği ceza kanununun 450 inci mad
cektir. desinin yedinci, sekizinci ve doku • 

Kooperatif, bu sermaye ile bir çok zuncu fıkralarına göre ölüm cezasi
ticari işlere teşebbüs edecektir:. Ez- le cezalandırılmasına, Kayanın ye
cüm le Aksn.ray, Fatih, Beşiktaş, di seneye, Mustafa, Melımed ve Alı
Üskı..idar, Kac.ukôy, Eyüp ve Galata- medin dörder buçukla beşer sene a
da birer satış §Ubesi ve ayni zaman~ rasmda hapislerine, Niyazin.in de l.ıP,
da !stanbulda açtığı eski terzihaneyi raetine karar verilmiştir. 
yemden ihya eyleyecektir. İstanbul Osman Kaptan Bera.et Etti 
beledıyesinin alacağı, daimi encfune- Kostt nce limanına pamuk götüren \'e 

donu tc Kösfenceden Sunıcrbanka • d 
nın bir karariylc 942 senesine tehir sellUloz getirmeyi taalıhüd ettıği halde 
olunmuştur. Bu da kooperatifin va~ kereste yuklıyer ek Uayfa;ya hareket eden 
ziyetini aynca takviY.e etmektedir. Hatay vapuru sahib ve süvarısi Osman 
Diliıkü toplnatı da kooperatifin ismi M:ırmımının mllı korunma konununa mu 
de değiştirilmiştir. Kooperatife bun- halıf harekelınden dolayı asliye 7 ncı ceza 
dan sonra (ViLlyct ve belediye İS· mnhkemesine verilmiş, muddeiumumi' de, 

cezalandırılmasını ıstcmişti. Osman l\1aır-
timlak kooperatifi) denilecektfr. tnanının muhukcmcsine dt.in devanı. edil-

»il«---
DENiZLERDE : -Hlili~deki Arzuhaltaşı Parçalanı~·or 
Haliçte Sutlice ıle Karaağaç arasında 

bulunan ar.luhal taşının deniz nakliyatı
na sekte 'ermesi :yu.ıunden parçalanarak 
temizleneceğini yazmıştık. Bu husustaki 
faaliyete dun başlaıunıştır. Taşı parça
lamak: ıçin dinamit istimal edildıgmden 

denız vusıtalarının açilttan geçmeleri lıil

dinlmıştir. 

Göç Seferleri Başlıyor 
Devlet Den.izyollarının Adalar gôç se

ferleı ı ômimüzdeki ayın 25 inden if'rbaren 
başlıyacakllr. Curıınrtesi, pazartesi ve 
çarşamba gfinü saat 11.30 da yapılacak 
postalar yilzde elli tenzilatlı olacak va ~ 

pul'lar Modadan sonra yine Adalara uğrı~ 
yacaktır. 

MAARiFTE: 
Ankara tJnivenritesinden ılir 

Heyet Şehrimizde 
Ankau ilnlversıt.esinden 100 kişilik 

bir heyet İstanbul üniversitesinin misafi
ri olarak br kaç gündenberi şehrimizde 

bıilwımaktııdır. Heyet şehrimzde bazı 

telkikat yapınaktadır. lstaııbul üniversi
tesi rektörluğü bu tetkikat esnasında 

gençlere azami kolaylığı temin etmiştir. 
Diğer tarafdan rektödük bu akşam koo
peratif lokantasında talebe şerefine bir 
ziyafet verecektir. Bu ziyafete üniversi
te rektorü ve vali de iştirak edecektir. 

/KTISAD iŞLER/ : 
Çu\1Llcılara Akreditif 

Yapagı ihracatı için lazım gelen çu
vallan imal etmek üzere Hindistandan 
getirilecek kanaviçe için istanbula. 30 
bin ve tzmire de 50 bin İngiliz liralık 

akreditif :ıı;ıldı~ı şehrimizdeki alakadar
lara bıldirilmiştir. 

Afyon Satışlan Hararetlendi 
Afyon inhisarı tarafından peşin para 

ile mubayaa edilecek afyonlnr için konul
muş ol:ın tesl.iın muddeti bu ayın sonun
da nihayetlenmiş olacaktır. Öğrendiğimize 
göre idareye şimdıye kııdnr tesbit edil~ 

miş fiyatlar dairesinde 150 s~ındık afyon 
satılmışt.ır. Maamaiıh uzak mıntakalar

dan mevrudat devam etmektedir. 
Piyasaya. 1170 Çu\'al Kahve 

Çıkanldı 

Bir müddettcnbcri piyasada hissedilen 
kahve darlığını gidermek için kahve ve 
çay birliğinin el.inde bulunan 1172 çuval
lık _on parti kahve piyasaya çıkarılmış

tır. K hvclcr bugunku piyasa \j,":erinden i 
sablmaktadır. Gümrüklerde bulunan 40 
bin çuvalın çıkarılmıısı için alakadarlar 
faaliyete geçm'slcrdir. 

HALKEVLERiNDE : 
Konferww 

Eminönü Halkevinden: 
Tilıkiye San'at mckteblcri mezunları 

cemiyetınin seri konferanslarından on 
dördimcfüil 2475/940 cwna günü saat 
18 de Evım:_:ırCiğ\ılo !undaki salonunaa 
Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim taratın-
dan verilecektir. Mevzuu (NevyorJı: 
gisinde neler gardürn) dür. 

Davetiye ~oldur. Herkes Keleöi.Hi. 

aer-

mı;;., mahkeme, beractine karar vermiş
tir. 

Yaralama. 
Hasköyde oturan 18 yaşında Kemal a

dında bir g~c. bir meseleden dolayı Mue 
bcr oldugu 45 yaşlarında Yusuf Ziyayı 
Sultnmıhmedde evvclkı gun bıçakla sır

tından ehcmmyetlı surette yaralıimıır 

tır Kemal dun adliyeye verılmiş, Sultım
aluned bırınci sulh ceza mahkemesinde 
sorgusu yapılım , hakim Reşid, sorgudan 
soıu·a, Kemalın tevkıfme kara!." vermış-
tir 

R neye Tecavüz 
Fntip ci\"armda oturan Zahra ile bir 

nıuddet beraber yaşamış ve ayrı.1.nıış olan 
Hüseyin Ak, geçen ak~am Zehrarun evine 
giderek kapısını tekmelemiş, hakaret et
mis ve cumları tnşlomış; Zebranın şikaye
ti üzenne yııkalanmıştır. Hüseyin Ak 
dun adliyeye ,·erilmiş, Sı.ıltanahllled ü -
ı:;üncu sulh ceza mahkemesinde mubake
mesj yapılmış, 29 gun hapse. 10 lira pa
ra cezasına mohk'f.ın1 ve deı:hal tev:kif 
edilmiştir. · 

Bir Da.yak Hi.disesi 
Karagi.ımrükte Karabaş mahallesinde 

Kaşıkçı sokağında oturan Fethiye evinin 
kapısı önünde dururken, aralarında es -
kiden husumet bulunan,, Zehra Dalçüt ile 
kızı Fatma lızerıne yı.iriıyup dövmuşler. 

ayrıca, Zehra, hakaret te ctıniştır. Zehra 
ile Fatnınnın muhakemeleri dun Sultan
ahıned üçüncü sulh ce7.a mahkemesinde 
yapılııuş, hôkım Munib, Zehranın on gı..lıı 

hapsine ve 27 lira para <.:ezası ödemesine, 
Fatmarun da JG lira 60 kuruş para ceza
sile tecziyesine karar vcnnıştir. 

BELEDİYEDE : 

Parklar Yeniden Ta.nzinı Olunuyor 
İstanbul bcledıyesi şehir dahillnd.e bu

lunan pal'klarııı tanz1mını kararlaştırmıs
tu'. Parkların ana caddelerı ve dar yol
ları yeni başdan esaslı şekHde tanzim o
lw1acnktır. 

Şehrimizde 300.000 Çu\'al Un 
St.ok Ediliyor 

fstaııbul belediyesi ve vıliıyetinin ver -
digi bir- karara nazaran şehrimizde 3 ay
lık tın stoku bulundurulması l<ararl::ıştı

rılmıştır. R, ıııi ıslatistiklere nazarcın bu 
un stokunun 300 bın cuval olması lfüwn 
gelmekte<fü Ç.ı..lıtki.ı §ehrimizin aylık un 
istihlaki 100 bin çuvaldır. 
Şehirde blril,tirılecek un stokuna aid 

karar Dahiliye Vekaletine bildirlmi~tit·. 

Vekillet bWlWl ic:ııı Toprak Mnhsulıleri 

Oüı;ının şelınmıze dana fazla bugday 
vermesinı tcmın edecektır. 

Sari Hastah~ l{a.rşı Şimdiye Ka.da.r 
Yirmi Bin f]sn&f A~laiıdı 

Belediye ~e \ ılayctin mı.iştereken yap
tıgı sıırı h:ıst:ılikliir mücade1esi İStanbul
dn bu sene çok iyi netice vetrniştir. Her 
iki müessese şubattan itıöaren hastalık 

zuhur edeıı muntakalarda aşı teda\•isi 
yapmışhU'dır. 

Son 3ya k;ıdar şehrimizde 20 bin 
esnaf ve bUtiin mektep talebeleri sari 
hasttılıklara karşı oşılanmışlardır. Sçın 

g\inlet'de Beyoğlı.ınuı:ı bazı nuntakalanııda 
blr kac: s:ın hastalık vak'tısı 'zuhur et -
ını.ş_ olmıı .. ıtıa rağmen ~chrin ıhliı vaziyeti 
.ıecen seneye nnzııı an çok milk~lr-

Haberleri ) 
ihtikar yapan 4 tica
reihane mahkeıneye 

varildi 
--o-

Ellerinde bulunan kalayların fi
yaearını a.rttırmak ve piyasaya arz
etmemek suçlarından dolayı ma.11 -
kemeye verileceklerini yazdığımız 

ticarethane sahipleri dün müddei
umumiliğe verilmiştir. 

Suçlan ihtikar komitesinin tah
kikatiyle tesbit edilmiş oran tüccar
ı.ar şunlardır: 

1 - Sultanhamamında Haçopu
lo hanında 71 numarada manifatuıa 
cılık ve ıthaiB.tçılık işleriyle meşgul 
olan Serkis Giridliyan kalay işlerin
de büyük kir mevcud olduğunu gö
ren~k hükumetin gösterdiği büyük. 
kolaylıklardan istifade etmek yolu
nu düşünerek hariçaen 8000 kilo 
kalay ithal etmiştir. Muhtelif za
manlarda elindeki kalayların fiyat
larını tedıici bir surette yüselterek 
satmış \"C elinde bulunan 2000 kilo 
kalayı satmıyarak daha ziyade fi
yat yükselişini beklemiştir. 

2 - Balıkpazarmda Zından ha -
nmda 3 - 5 numarada yağ tüccarı 

Pot.iti Rabendir. Bu da yukarda yaz
dığımız gibi kalay işine girişmiş ve 
piyasadan topladığı kalayları yüzde 
otuz üç karla, yani kılosunu 300 ku
ruşa aldığı maiları 100 kuruşa sat
mıştır. 

3 - '.l"ahtakale caddesinde Dar 
hanında Anatoli Kontuarı.. Bu mü
essesenin elinde mevcud bulunan 
22soq kilo kalayın fiyatları tedrici 
bir surette 289 kuruştan 347.20 ku
ruşa kadar yükseltilmiştir. 

4 - Sirkecide Ralli hanında 1 - 4 
numarada Mehmed Naci Kelecik, 
gümrüklerde bulunan 10 ton kalayı 
fiyatların daya ziyade yükselmesini 
beklemek maksadiyle piyasaya çı

karmamıştır. 

l{alaycıların, yakında cereyan e
decek mahkemeleri neticesinde suç
ları tamamen sabit olduğu takdirde 
Mim korunma kanununun ağır ce
zai hükümleriyle tecziye edilecekler
dir. 

POLiSTE: 

Elini Makin :\ e Kaptırdı 
Bı..lyukderc kibrit fabrıkasında çaltşan 

Zarıfe Turker, ~·alıştığı· mali:ineyi temiz
lerken elini kaptırarak yaı alanmış, has
tahaneye 'kııldm'lmıştır. 

Aralıa Çacpt.ı 
Kız.ıltopraktrı oturan Arif kızı Binna7. 

Karakciyde c•.ddenin br tarafından diger 
tarafına geçerken Bek.irin idaresindeki 
yuk arabası çarparak yüzünden yarala
mış, Binnaz.ın tcdavisı yapılmış, araba"! 
I3ckır yakalanmıştır. 

Bir Çocuk Y aralandi 
Sun.icu Ahmedin idaresindeki yük a

rabası, Bahçekapıda, Beyoğlunda Çukur 
camı sokagında ()turan sekız yaşında Gül
tcre c,ınrpmış, çocukcağız arabanın altın

da kalmış, ağır surette yaralanmış, has
tahaneye kaldırılmıştır. Surücu Ahmed 
yakalanarak tuhkikata başlanmıştır. 

MUnakaUU Vekilimizin 
bir izahı 

(Bmj ial'a/ı 1 ııc:idc) 
2 - Dede~ Deıniryollarının biltı..ln il

tisak \'C şube haUarı lizerinde bulunan 
istasyonhır ::ırasında aktannıısı;-. ,.e dogru 
münasebet tesis edilmesine imkan görül
memektediı. Maalıaza nüfus 'e malzeme 
itibrrrıle çok zeııgin Deıniryollarına yapıl
dıgı gibi bizde de ana hatlar uzerlnde 
do.,:ru k t.arfann .scyriısefe.re \•azedilıncsi 

ve bu ana hatlara muhtelif kollarlaA1k -
tarm3 verilmesi şekilleri tatbik edilmekte 
ve mevzuu bahis mbnnsebet!erin id<ıme- 1 

sini ical.> ettıren masr<Jf ve fedakaı:Iıklar-

23 .lUAYIS lMO 

Reynauo'un 
Nutku 

raru;ız Başvekili B. PauJ !Wy-
nay.d, ayan meclisinde sJy

le<liği mühim bir nutuk ile Frru~ız 

tarihinin esasb bir sayfasını açmış
tır. 

Alman kunıetlerinio ani. bir taz
yik ve sıçrayış ile Fi'a.nsannı şimal 
hudutlarını geçerek garb:ı. doğra 

yüriimcsi üzerine Fransa ve İngU
t.er<".de bir takım hususlar nazan 
dikkati celbetini. tir. Muayyen ııok· 
tatarda. durdunılmasma. rağmen 

garbc doğru yürümekt.e de\'8.m ey· 
lediğini ajans lıaberlerinin biklirdi
ği bu taz~ikin İngilteJ'e ve Fra.nsa.d2' 
tevlid eylediği akisler a~"Bi şekilde 
tnahiir etmektedir. 

Fillıakika İngiln,re, Alman Jll\.. 
run istihdaf eylediği gayeler \'e N or 
veçden F:ransanın l\lan.5 sahillerine 
kadar imtidat ettirilmek istenen: :te
niz cephesi dolayısiyle, Alınan taar
mzuna. yakından hedef ·Olacak bir 
vw~·ete gelmiştir. Yeya gelmek ü
zere lmlumnu.~tur. 

Fransa da ayni şekilde, nıışııoa 
endüstri salıasw .içerisine aJnıağ-a. 
sa vaşan seri hir taaıruz karşısında 
k~tır. İngiltere ile olan muvasar 
Jaı;r da denizden ziyade ha.Yadan i~ 
kale uğramak tehlikesi altındadır • 
Bundan ba..,ıca bu taarruz kuvveti
nin her aıı sağ veya soldan sarkarak 
yeni bir istiknmet anması ihtimali 
vardır. Nilıayet İtalyanın da Jıer 
an i~in müda.lıalesi ihtimalleri de 
me\ cuttur. Bu hususta. Polonya. 
seforindcki yeni t.eknik istimali He 
birlil.;te AamanyUllllp taarruz hede
fini t.t>.şkil edt>n hir memleketi başka 
bir de\ leüe de vurdnnnak siyaseti -
ni planına soktuğunu unutmamak 

• Jaz.ıdır. Burada, tta.ıysrun,, Fra.n • 
sanın cenubu şarkisindeld vaziyeti 
Fraıısızlann gözlerinden h:aA:ma -
maktadır. 

İ!;h-'. her iki demokrasi de, tarih
lerin Sl'yrinde nadir rastJadıkl.a!'.1 

bir tehlike karşısındadırlar. Bu \'a

zi~·eti İııgiliz başvekili saklamadrğ1 
gibi Fra.nsız ~vekili de iki demok
rasinin nazik vaziyetini biitün ~ık
hJUyle anlatmıştır. 

B. Pnul Reyruı.ud, F.ransızJarm 

lıii r yaı;wııak ve t.opra.klarını istili. 
altın<la bırakmamak için büyük hir 
azlın \'e cesaretle müstevliye karşı 
ko~'aca.ğmdan ve Fransız nülletinin 
muci1..e1er yara.tabileooğini ,.e buna 
inandığını da. bildinni~ir. 

B. i"ıA'J naud'nun -çok heyecanlı o
lan bu hitabesi enerjik bir ta.l'Zl ha
reketin başlaııgıcma misal teşkil e
deı· gibi görüıune~ir. 

Bilhassa.. hadiselerden ve mc!!>'ud 
~i~·aset ada.nılarmm sözlerinden de 
aııla.ı.;ıldığt veçhile ilk anlarda.ki 
"inanılmıyaea.k hatalar,, dan ye ini 
hey<'Can ,.e telişm t.evellüdünılen 

Alımauhr azami isWuie etmi5}erdir. 
Fransız ba~vekili bu noktadan Fran 
sı7. milletin.i teyaldrnza ve iki müt;.. 
tefik devletin kuvvet \.'e menabilııo 
da~·ı.mmağa davet etmektedir. Ve 
bunun için de Fransızların çok da.
Jıa mü~kül anlarda. Ani bir hareketle 
bu \'aziretren kurtulduklarını hatlr 
latmaktadır. 

Hülasa olarak, Fransız ba.5vekili, 
R-Omahla.rda.ı:oeri Cermenlerle uğ
raşmaktan kurtulamıyan Fransız· 

lann, tarihte misallerini gösterdikle
ri kalkınmayı bu sefer de cihan ef -
ld'm nmumiJcsine iman ve azimle 
arz ed~~iıü kuvevtle .i.13.n etmekte. 
dir. Dr. Reşad SAGAY 

dan çekınilmenıektl'dtr. 1 ( ._ 
3 - Tuııcı inşaatının ikmalinden \c ııu Radyo Programı ) 

tlıneHn işletme idaresıne tesliminden ~ı- ________ ,__._.. ___ .,. 

ra ilk adım olarak hi.ıkumet merkezi ile.. 23/5/1940 PERŞ~ffil'.: 
Afyon - Aydm ve tı:mir \•iliı.yetlerinin 12.30 Progrnm ve memleket s:ıai ayarı. 
Ktırakuyu üııerinden de doğru ve ana .hot 12.:l5 Ajans ve meteoroloji habel'led, 
ar:ıbaları ile baglanına!;ı ev\'eke de hal'.'.ta 12.50 Müzik. 
11111 dort gunündc isletilen bu katarltıra 

ıhn ertem yntaki.ı ve yeınekli \'agonlar ~
ıilınek ~uretılc halk ihti)acının karşıhm
ınası mukaTroo bulunmuştur. 

Dund:ın lıa;ka Isparta ,Burdur ve Af
yon 'iltiyctlcrmln nıuı\<Jı:<cbetlerini sık • 
l.ıştırımık ın~ksadilc pek yakında bu iiç 
vılayet merkezi :ırasında haftada üç defa 
olmak üzere bır otoray seıYisi ihdas edi
lcccğmı s:aygillınml:ı bildiririm. 

Mün<ık31at Vekili 
ALI ÇETINKAYA 

YE#4i SABAH - Muhterem MiinJkn
Jiit VekHimı.z.in okuyucumuzun ricasını 

is'af va kendisne bır ccvnb ilası husu -
sund:l gösteı·dlkleri mutad hassas.iyet ve 
~ıllılrn ceı·çektcn rejim hesalınıa iftihar \'C 

şükrana değet· bir halk: s~\·crlik nünıu -
nesıdir. Saym vekılin mevzuu bahis hat
lar. .ar.asırnb münakalcnin sılillıştırılinaşı 

içın lttih:ız ettiği kararlar halkın ihllya
cınn tam bir karşılık teşkil edeceği mu
hakkaktır. .. . 

~ Çnlanltn·: Huşen Kam, '\'ccilıe, Cevdet 
Ko an. 

Okuy;m: Miizeyyen &-nıır. 
13.15 Muzik: Halk türkule:ri. 
Azize Sem.es ,.e ~ Rccelı. 
ı:; 30/ı4.00 Mü.zil~: Hafif müzik (Pl.). 

1 
13,00 Prograın ve memleket saat ayarı. 
ıe.30 MUzik: Radyo caz orkestrası (Set 

ıbrnhim öz iır(- Soprano Bedriye Tii • 
zumın i~tirnl.ilc. · · 

Hl.10 Müzik: Snz eserleri. 
1 ıı.25 Müt.ik; Okuyan - Safiye T(>1-ay. 
20,00 Milıik. 
20.30 Konuşma.. 
20.45 Müzik: Fasıl heyeti. 
21.1 O Konuşma (SLlılıat sa.-ıti). 

22.20 J\li.ı7.ik: Cazband (Pl.). 
2~.30 l\Iemlcket ı:mııt ayarı, ajans ha -

ucrlcri: ziraat, csl':am - !sn•ilat, kaıubl· 
~u - nulmt borsası (Fiyat). 

22.50 Müzik: Ca:..band (PI.). 
23.~5/23.30 Yarınki program ve ka ... 

p~n1ş-• 



Fransızlar dün Arras şehrini aeri ~aldllar 
<Bot araft 1 tıciU) 

zafer yolunun dörtt.e tlçqnti k&tet
mll olurUL,, 
Bir ,..,.,. Gwıteılele llütalew 

Tokyo, 22 (A.A.) - Nichi Shbı
bufa guıetesinin askeri muharriri 
a-eraı Oba şöyle yazıyor: 

Müttefiklerin kuvveti, her mu • 
harebede gittikçe daha zl~ te -
barUs ediyor. Müttefikler sonunda 
muaffer çıkacaklardır. 

Jı[uharrir, müttefik midafaasmda 
açWın geniş gedikten dolayı hayret 
i&har etmekte, fakat AlnWı hücum 
cüz iıtamlannın kendileri için va • 
hini bir zi.f teşkil eylediğini de ili
ve eylemektedir. 

General Omba, makalesini ,öyle 
bıtirmektedir: 

Almanların Maginot hatbnın li · 
maline atıhnalen ihtimali vardır. 

CIHlreh8I F,....ya GIUi 
Ve D&acltl 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter· 
B. Churchill, yanında deniz, kara 

e hava eksı>efleri olduğu halde 
buglln Franaftya giderek kısa biı' 

mUddet kalmıt ve B. Reynaud ve 
pnenıl Weygand ile görllşmü.,tür .. 
B. Churchill akşam üzeri Londraya 
4&vailltür. 

...-ittir: --·= • 

AZIYET 

lngOis mllleti biltiln kuvvetlerini 
mü~ içine atmağa hamlamyor. 

Bugb Avam Kamarasında hli
kOmet tarafından teklif edilen bir 
kanun, İngiliz milletinin blitftn ser
vet ve IDIHkün.U devletbı emrine i· 

dır. Bu kamın 11l11Clbbıee', lnıUiz 
mftlettpin blltb faaliyet pbeleri. 
butblar. fStiı lladar, sigort8 "tirht
lerl bllll6metha llNl'Üabeai altına 
konacakbr. Ve htualmet, milletin ik· 
bsadl ve mali membalarmdan dile • 
dili gibi istifade edecektir. Uberal 
bir .-Jeketin tMHJre karpsında 
her ..,mi ortaya koymul mücadele 
azmini çok iyi tebarüz ettirmekte • 
dir. 

Btl1lk tehJikeler karflamd& ln
glU. mlJletinln canmı ve mabm sonu
na k.._. feda etmlye hamianmUJ, 
ba tehU!retarla ne kadar bllyak oklu· 
pııu ~· Tarihinm 
hic bir umınmcla lngiltere, bugtın
kil kadar mtittehlcl olmamqtı, MUs· 
takbel ldrrlyetinl kurtarmak için 
bqgOakl bQtUn btlrriyetleriDden l az 

~. çok ceearw Jair Jı:aranlu'. 
Fakat; ... acrete m•...-k. lıilr 

J"IM"lr ICID, -- bOfle brarlar 
almak .,. mavalllrata hlrriyetten 
bile mahrum oJmll lizımdır' 

aydanm ntk 
ve Balkanlar 



Hadiselerin, geçen.harbin son mt; 
lıarebelerindcn çpk deği~ik bir ka
rakter aldığı Polonya seferi, her 
Gımağda tanı.amile yeni bir harb şek 
linin doğduğu kanaatlııi yerleştir -
memL~r. Şimdiye ,kadar :meçhul o
lan bir stlratle..sevkedilen bu Uç haf'· 
tahk çarpı~nıanm verdiği dersleri 
cerh için, Polonyanın vaziyetinin ta
mamile ayrı olduğu, bu memleketin 
1~14 metodlarına dayandığı, motör
lti siJAh.lannın, tankların, tayyareJc
rin, tank dafi silfılılnrının .az oldu
gu, buna mukabil çok fazla mikdar
da süvariye malik bulunduğu ve ni
hayet bundan yirmi altı sene evvel 
o kadar te§ebbüs ettiğimiz hareket
lere bcnz:yen taarruz ve mukabil ta
arruz faaliyetine giriı:ıerck hareket 
eylemek için milkcmmel piyadesine 
güvenmiş olduğu ileri sürülmüştü. 

flüphesiz bu hususlar esassız değil
di. Bu suretle, ga.rb cebhesinde Al
nıanlann, :kendilerine Vistül 0\1ala
rında o kadar yarruuıı:; olan aeri ve 
cüretkar &kmla.rı Paıızerdivisianen 

''Zırhlı fnkaları,, vası.tasile tekrar
le.mağa gayri .muktedir olclu.klaıı 

neticesi çıkarılıyordu. 
Norveçte, bir ny kn.dar evvel Gud 

brandstal ve OsterdaL'in dağlık ıko

ridorlannda iki -motörlü kolun gayet 
Beri ilerley.işi bu kanaatini biraz 
aarsmışb. Faknt:...Alınanlann Ho1nıı

dn, Belçika ve Lüksemburga kr..rşı 

taarıı.Warmda Polonyada meydana 
~llarclıkları metodları aynen i;ıti -
.maJ ett.i,klerini görüyoruz. 

Hafif veya zırhlı fırkalar, arka
larında kamyonlara. bindirilmiş pi • 
yade müftczelerile birlikte yoJlar ü
zıerindo saldırmakla. birkaç gün içe
risinde yayam hayı·et muvaffakiyet
ler serisi elde ediyorlar. Belçika ınu 
dafaa sisteminin da.yandığı Albert 
.kanalını zorlıyarak geçiyorlar, son
ra müdafileri, buraaln tam.anı.ile 

terlreylcmeğe mecbur Joh~orlar; 

Belçika Lüksemburgunda Ardeıili 
avcılan dağıtarak, kararla.ştınlmış 

t.ahrib haıoekatını yapma1an.na mini 
oluyorlar "i7e durmad n Meuse'e ka
dar gelerek, müstahkem -müdafaa 
tert.ibabmızda bir gedik a!;mağa mu 
vaff ak oluyorlar, nihayet, Holan • 
dalılan ~ima.11 'Brabant'da takib ~ 
derek, sağlam buldukları bir kö:prii
yü mpt ve neticede Rott:erdam,a 
kadar "gelerek Hola.rıda ordusunu 
cilüılarını bırakmağa ınecbur edi· 
yorlar. Hadiseler bu defa o kadar a
ç.ık konuşuyor ki hiç kimse, bunla
nn verdiği derslere kulaklarını tı • 
kayamıyor ... 'Makinelı ha.rb i.nzi, a
normal bir hadise değil, fa.kat mU
c:adelenin modem bir şeklidir. 

Almanlar ,h~bir şeyi kÇ:Şfetme -
ıni.şlerdir; fakat §ura.dan burada.ıi 

?.a.h.irde tali bir kıymeti haiz bir u
sulü alarak onu tekemmül ettirerek 
umuınileştiriyorlar ve bundan ha
zan müdhiş biı; mctod vücude ge.ti
rıyorlar. İngili:Jet~en .zır.blı fırka 
fikrini aldıktan sonra bu t*1drlil
leri fazlalastırmışlardır. Ve :Şimdi 

bunlardan her ye-tele ıstıfa.de etmek-
tedirler . 1 pan) da lça.k irtüadıı.n 

Benden nıaka.s jstiyerck Lunları 
kti<'lllttü. Bu suretle ın.adalyonun 

iç'ne girebildiler. 
Vey~i yenideıı !ot ğı:aflara haklı .. 

Kendi resmi.. çckmcc.enin.içinde bW
duğu..fotoğı:aitan ke.silcn parça idi. 
Bu kE!Şif, Periha.mD.t o kadar .sevdi
ği fotoğrafı ned kestiğini artık 
anfa.tıyo:rdu: 

O, ba -e 
çoouğuııw1 .bo~nun 
sını arzu etmişti .. 

Ah! bu d~ünce ' " bulw . )'eniden 
kalbini ızlatmag bar.. am ştı . Hem 
bu Uc r m bir a bulunma-
sı hcı lde aglı değildi. 
Bunu Perıhan tertı ıe ~ ti. Mu • 
hakkak Bunu nl m k i in F eri.de
den sordu: 

"- 'Bu resimler .Perihan ha.nınwı 
ko• duğu '"gibi mi duruyor? BuxıJ&.. 
m hiç dokunmadınız mı?,, 

Genç kız 1tiı-a etti 
- Böyle bir şeye cesaret edemem 

efendim. Penhan hanını, madalya--

u~ak meselesini tedkik c.derck çok ı 
kuvvetli bir h r.b tanweailiği vü
cude ~tir.mi§lerdir. Yino Almanhı.r, 

Amerika.da lt edilen pike b<ımbar
dıınanı taklid etmişler l'C bu_ huSlll>-
ta binlerce tn~aı:cci yetıştirerek 

mUhim neticeler elde etıni§lerdir. 

.Mücadelenin bu üç yeni usulu ün 
akı bir kombinezonunun, mW:ibifj 
bir bıarruz kudr tile mümeyyiz biı 
çarpışma sistemi tahaltku~ ettiı:diği 
sabit olmuştur. Bu silfilılara.. karşı 

müdafaa vasıtasına. gijyri kafi su
rette malik basıınlara .kaJ,"§1 istihsal 
edilen neticeler gok bV.yuktür. Hat
ıl karşı....tru::af t.aıık ıdafi silahlara 
ve D. C. A. ya, yani tayyare da.fi 
bataryalarına malik olsa bile, müş.o 
terek bir terltilata sahıb değilse 
müşkülata maruz kalabilır. 

Bu suretle, .ordulaı:ın önünde, al
~ktan...uo:ın veya pike h.allııde bom
bardımanda ıbulunan cok mikfü~rda 
.tayyar.elere dayanan oya bunlal'lll 
arkasından gelen zırhlı fırkalann 

çarpışması Dormal bir hareket usu
lü oldµğu kabul edilmelidir. 

Bu unsurlar, ne ileri kollar ne 
de k if uzu\l r dı~ : bunl r, ıya.lnız 
başla.nna :gayri k bili iiık " r bir. ta
arruz kuvvetine malik ve amile 
ayr;ılmı§ groplar halinde faaliyet 
gösteren -müsru:leme asıtaıar.ıdır. 

dır. 

Bunların arkasında, elde ettiklerj 
avantanlardan .istifade ooer.ek bil -
hassa, y;ı.ya. ~ y.a: kamyonlara bindi
ril.mi§ asıl kuvvetlerle topçu ilerle
mektedir. Bu harb kuvvetleri orga
nizasyonu hasmı tarafın ın<>törlü 

fırkalar.ile muharebe tayyareleıtinlıı 
muhtemel bir taarrwm.ua. da karş1 
himaye -edilmcliclir. :Bunun <için .de 
büyük mikdar.da, tank da.fi toplarile 
tayyarelere karşı otomatik toplara 
malik olmak .iktJ.za. eder. 

Zırhlı fırkalarla muharebe tayya
reJeri ~p n yarma kabiliyeti 
mahduddur. Bunlar ıher geyden ev
vel, kıırşı taraftaki .müdafaa teşki • 
lituıdaJrl bafif bir Uı.dan girme
ğe veya sürpriz altında kalan as • 
kerleı·in :muvakkat şaşkınlığından 
ıist:ifa.deye elveıişli ıvllSltalardır. Kar 
ıüarmda :.sağlam bir surette yerl~ 
~ ve tank $fi toplarile keSif ha
va hüouml nna karşı otomatik top 
~arla. mUoohbez bir oebhe :b.r§lsın
da kaldlkga, ıbunlann -seri ilerley~ 
tutulacaktır. 

BUG"Ü'N 
Mn.tinclcrden 1f;ibanln 

Bu suretle. c:o1 mut' e ~i ~ar • 
P' ahıra nhid o un ağ? net' cesi 
d verilen izahattan ~knr. Bazı ke
reler mağlubun ec.d bir. rıeatinin ta
kib edeceği zırhlı gru Jlnr arasında 
bir düelloya, bazan e rui n.lmış :ve. 
ya yürüyüş halinde bulun.an kıt...ı.la

ra karşı :mti eNk bil! tank we tay
yare truu'T\Umlla, bazı dcia.lu da bü
yük tank '\:ahidleri, ceb eyi açma
ğa. mecbur olunca, ruııke...~ tip muha
rebelere, yani ccbheden -eehheye 
çaııpışmalııra ıl'afltlanaı aktır. F.akat 
burada. da tanklnr dı.uma.ı çok mü -
bim bir rol 9YJ1.1YB alrlnrdır. 

Birçok kim:m er bftyUk .zıı·hlı fır-
aJarının bu muka.ddeni ketle-

ıini, silahlnr.ın yel'leştiıll:lmesi pren -
1$ipi namına.,.::uzun müdd t kabul et
memişlerdir. Filhakika ~.en har
bin bütün çarpışnıalaı::ı11iliı, mubare
.be sahasında U2attıi :ratklımanın, her 
birisinin en"'Dlüsa.ıd arllnr altında 
hareket eden bilcümle tfilfıbbmn sı
kı birleşmesile, elde f:<JıJdiği neti
cesi çıkmıştı. 

Bu büyük kanun loyrLıetinden bir 
ışey kaybetmcmj§'tlı'. Fakat yeni bir 
vakıa işe mildalıalc etın.iştir. Şimdi, 

ye k dar bilinm:iycn bir ..sürat ve 
kudrette olan barb vahidleri orta
ya çıkmıştır. Bu A-':ıhidler, her ;.r..a -
ımanki silfilılaı·m hareketine.: alışnış 

-olduğumuz sahadan o.~n bir şekil
.de hareket e en ~ı;go.nlar teŞkil et
-mektedirler. :Arazi !Üzerinde 15 ki
iometre -yapan :ve uooe}erde saatte 
30 kilometrelik bir sliratle ilerliym 
bir Zlrhlı fırka veya saatte 500 kllo-
1Dlet.re bir sür.atla w>..an muharebe tay 
yareleri grupu ile '.JDuharebede sa
atte bir veya Jki ,Jlilo1 eti.elik bir 
mesafe kateden pjyud :aramnda. bir 
kombinezon yapılamn2 .• Ancak, bazı 
lWlerde, ta:tıldann .hareketini it -
marn için :kamyonlara biiiitinlmiş b& 
zı -piyade--gruplnn istimal edilebilir. 

Bugün Siliihların kombine2J0Du i
şinin biribirinden fa:rklı iki sıra ile 
yapıldığını kabul qlemek Jhl.mdır. 

Bir taraftan 21rhlı teşekkiillerle mu
harebe tayyareleri birleştirilmekte
dir. Bu seri vahidlere avcı ve bom
bnrdııuan t.Q.yyare gı:u.plan iltihak 

etmektedir . .Diğer taraftan piyade, 
topçu, tanklar, istibkim ye tayya.. 
re, umu.mI .muharebede blttttn ga~ 
retledni mkı bt1' surette birl~r .. 
melrtedir. 

SinemasınHa 
Bütün dünyayı kahkahayla saran NEŞ'E ve ZEVKJta~, 

eğlence tvc gtizellik membaı nefis bir .film1 

STONE '!-3'VDY - OARLAN 
ıve OGLU~ 

Filme ilave olar.ak : Ankarada Milli Şefin 
huzul'!und.a y:apılan 19 f\llayıs Bayramı 

Suare saa.t 8,30 da 2 film birden 

na koyduğu resimlere kendisininki-
ni de üave ederken @!erek şunları 
söylemişti: 

'İki erkeği bir arada kapamak 
doğı'll değildir. Onun icin üçümüz 
bir arada bulunnrsa.k iyi olur.,, iBu 
smmli nhilfi.h:ıza bizi o zamanlıu: 
epey gtildürmfü; il. Fakat o vakit
tehberi bu TCSlınlere hlç dokumo.a
dım ... Bnndan -dolayı cmıımz aıkı-

"':laeak mı bHırıiyonun ?. 

- Bılilis 11.,eride, Perıhan hanı· 
mm anusuna fumct ebniş oldu -
ğunuz için memnunum • 0nun yap· 
tığı hcı §CY iyidir, mtikemmwdir. 
Bunu unut:m~s,hsm?ı . 

Veysi su.:,"tu. 

Öğraıdiği ~ylel?den çok mütees .. 
sir clmuııt\ı. Oğlunwı boynuna altm 
m da.ly-0nu bizzat kendis:i geçirdi. 
Sonra .Altayı, Feridenın yanına ka· 
taralr, oyn k:_icin 001! fi gön
.derdi. 

Oğlu ıle Fende odadan çıktıktan 
ııonJ'a uzun müddet dflla.rak düşiin-

dti: J.Mu:ızzez • hamının kızının ken~ 
disine, Perihamn bulunduğu yer 
hakkında> bw.m:a.lfım.a.t verebileqeği -
ni .nkhna koymuştu. Halbuki, yine 
meçhulAt içerisinde bulunuyordU;. 
Karanlıklar ·çerisinde .ıileriye cl.Oğru 
henüz bir adım a.tamamıcıtı. 

.Sununla be.rabcr inkisarı hayali 
o kadar eiddetli olmamıeb, ;zira., 
Feci.de kmıdinine~ç. bir yeni malu
mat. vermemekle bcı:aber kaı;ıaının 
bazı sö.zlerini anlatmıştı ki bunlar 
da kalbindeki sızıyı ~ da olsa 
haf.ifletoıiati. Daha o mm.anlar.da, 
Perihan. • .kooaaını demek!lhilA se ... 

M)'ordu ... Evet.. makan~~ eiddet 
li etleı:ine rağQ)en kendisini 
se-mıekten ~eçmemitli. Hasta 
~uğu için, en ziyaite aıvd1fi Ud 

dinci uru1t y ~er~ 
şembeye toplan~yor 

-o-

Ankara, (Hususi) - a'ürk Hava 
Kurumunun yedinci büyük kunılta

yı, 23 Mayıs perşembe günü topla -
nıı.caktır. Memleketiıi her tarafın -
dan gelecek delegelerin huzuru ile, 
Büyük:::Mill t Meclisi salonun.da ya
pılacak ilk loplantıyı Ba.t.)vekilimiz 
Dr. Refik Sayiiam..mühim bir nutuk
la açacaktır. Kurultayın diğer top
lantıları, Ankara Halk '\'i salvnunda 
yn.pı.lıı.Ccirtır. 

Kurultay dolş.yısiyle Türk Hava 
Kurumu, büyük bir hava mitingi ha
ztrla.mt§b.r. Miting· 24 Ma-Ylbta Eti
mcsut hava sahasında ~a.pılacaktır. 
:Mitingi Cufiıhurreisimlı: Milli Şef İn
:önünün şer.eOcndirmeleri kuvvetle 
mnht.em.eldir. 

Haber alı:hc"ımıza göre yedinci ku-
nıltay, havacılığın büyük bir ehem
miy.et aldlğı bugünlerde Türk hava

cılığı için çok inilhim kararlar ala
caktır. Bu arada. Türk: Hava Kuru
ıntma. yeni varldatr-mcmbaları temin 
efilleCektir. 

Kurumun, gedfWi yuvası, planör 
fabrikaları· ve sayısı on dört vilaye
re yayılmı olan Türldruşu tesisleri
niıı lüzum gösterdiği masraflar, bu
Ju ~ak gelir kaynaklariyle karşı

lanacaktır. Kurumun onar kuruş ver 
mek surctiyl aza kaydetmek yolun
daki karan çok müsbet neticeler ver
mişı ve bu §ekilde aza. sayısı yanın 
1nilyonu öulınu$bır. 

Başvckilimizin açış nutkundan son 
ra, kurum ba;Şanı Jt.,"rzurum mebusu 
Bay Şilkri..i. Koçak1 kurumun bugü
ne kadar olan mesaisinden a.hna.n ne
ticeleri izah edecektir. Türk Hava 
Kurumu bugiine kadar ordumuza., 72 
milyon lira: ve 843 tayyare tem.in et-
miştir . . 

Havacılık tesisleri için sarf olunan 
para bir milyon lirayı bulmuştur. 

Pl.8.nör pilotu sayısı 489 za; motörlt1 

Fransızların esasen sinirleri bo
:zulınuştu. Hep-:: birden aya.ğa: kalkıp 
meydana hücum ettiler. 

Oııtalık biribirine girdi. Polis, 
jandarma meydana: uğradı. Bin müg 
kiilatla. ahaliyi temizlemeğe çalıştı. 

Ahalinin sinirini teskin. etmek ka
bil değildi. Türk pchlivanlnrı Fran
ısız ~pehlivanının üzerine atılmış-. 
laı:dı. 

Bereket versin, polisler ve jan ., 
d.an:ıW.lar F-nı.nsız ~vanmı 

sirkten uzaklnştırdılar .. 
Koca Yusufla, Hergeleci 1bnıhimi 

meydandan çıkarıp soymıma odala
.nna götürdüler. Organizatörıle.r .. m~ 
gaf onla bağırıyorlardı: 

tayyare pilotu sayısı 193 e çıkını~ 
tır. Bugüne kadar -yapılan pıanör 
uçuşlarının sayısı 80.883 ü bulınU§ • 
tur. 

Tek kişilik planörde havada kal
ma rekorumuz 18 saal 35 dakika ile 
dünya rekorunu gec;miştir. Diğer re
korlarmuz Balkan rekorla:rmm çok 
üStündedir. 

Gedikli yuvam vasıtasiyle ordumu-
za, yaşları 16 - 18 arasında 100 den 

fazla'})ilot yetiştirilmiştir. Genel kur 
may başkanlığının tensibi ile bu dev· 
?'ede yuvaya; makinist, atı.'jçı, bom
oordnnancı, muharebeci, telsizci, si
lahcı, fotoğraf cı sınıfları ayrılmış 
ve talebe sayısı üç yüze çıkarılımş

tır. Mareşaliıniz bu -mü~ese için: 
"-Gedikli ba.zırlruna yuvasın1n ver-

diği ve vereceği hamla, bizim mem
leketin hava. müdafaabında kuvvetli 

bir- zamandır.,, sözleri.le kanaatla.nnı 
izhar etmişlerdlı". 

Milli Havacılık için çol: mfilı.iın 

kararlar verilecek olan yedinci kwul
taYda haber aldığıma göre, Türkı 

Hava Kurumunun ismi, Türk Milli 
Hava Kurumu şeklinde tadil edile • 
-cektir . 

s12 başkumanda ı Cie
W~ygantl kimöir? 

Gcnernl Wcygand, &ıbtt • Cyr'de o
Jmmu;ıtur. &umur süvnri mektebinde 
mtitıllliıffikte- bulunduktan sonra Niort -
daki 'Yedinctllilsar: :alayına gelmişUr'. Bu

:Weygand "'))3rlak zekfı ve cesaretini, 
tablyedeld ııvvetini birçok vesilelerle 
.gOOıenpiştir. Fakat :rVnzJyeye .karşı duy
duğu meyil, bu genı,; subayı.. daha hUSUfi 
ve yüksek bir tahsil tal,ib eylcmeğe gö
türecek §cltilde idi. Şeflerinin nazarı dik
katini celbeden Weygımd bir giln CCentre 
des Hautes Etudes Militaires, derslerini 
taklb 1çin ildi. Burtıda o derece mu
y:ırffak; -0ldu :ki o ıam3nlıır. ıırb yönelt 
lıuıo9eyi .ikinci rem olan müstakbel: ma
reşal J ofire. meld«>i bitiren subayları 
kabul ~en Weygand'a: 

-BIS7~ devoın ederseniz QC>k ileriye 
gidccekstniz dostwn.> demişti.~ !niha
yet .LolTaiDe cebhcsmdcki ..alaymdani a-
larak .bir n kendisinden ~ H-
~ Foclı'un erktnıbar?i:Ytiinde 
Weygımd tnrihln. en büyük zaferlerinden 
birinde (1~18) t:aal bir rol atd.ı. Rethon
des'de, Alman 'D'ltJi'ahhaslarına mütare
ke tJ&l'Utırmı oku7an; .bizzııt lEerıdlsi idi ... 
~ taraftan 1020 Yaınlda Varj(Ml 

<inlerinde General W eygand tekrar gö
rülmektedir. Bu sefer Ruslara :karGJ, 
Wey2and 2l5 temmuzda Varsovaya gelmiş 
.ve-'117 ıtemmuzd:ı Polonya hükftmeti, Fo
looya erit ruhorbiye riyasetin& gelme ini 

iŞtir. 6 At'll.Stc.sta muharebe pltnı 
tesbit.ı wihniş, lS ağustosta Bolrevik ta
nl'l'Uzu .başlan}ış, 14 ve 15 n2u,stasta mü~ 
dafaa muharebesi vukubulınuı;tur. 16 a
ğustosta tan!"l"Uz b~lamış, 17 ve 18 a -
ğustoota taarruzun inkiş:ıf veı takibi or-
1a:y ;JCıla:ru~ır. 2L den 24. ~tos:ı kadar 
g n devrede .Almaı1 hududuna sılu~ 
Bolşevik kuvvclleri teslim olmuştur. 25 

.. .. 

iıısıını, yani koeo.sile babasını bir:. 
leŞtimlek.. ne kadar ince bir ruh 

\;,_..&.lailll~.iyetin etice.si idi ... 
Perihan babasile kocası arasında 

hiçbir far. gö.etnıenıi3ti... Zavallı 
çiftlik kahyasına karşı gösterdiği 

lAknydiye ımğmen, Perihruı o kadar 
ıee.vdiği babasının yanıba.şuıa, hayat 
srkada§l olarak ~tjğı Yey.ainlıı 
mini koy:pıakta tenddüd ctnıeıni:Sti. 
~nı;t kadm, eeyginin bir ieba.tı o· 

lan bu hareketi ya.pttğı.. SU'O.da, ken
disi, kansını evde bulam.a.mhktıı.n 
mütevellid hiddet ve kıskançlığının 
Uısirile nelert düellnmemiştj ! . 

l1sun müddet, Veysi bu düşünce
ieıin~ altm<h kaldı. Batımsm
da canlandırdığı vakalann her biri, 
mcığrur ve asaletinden iftihar du • 

ağuçtosta Weygand V~vada:r. ayr.ılml§

\ır. 

Htdilım:ır b.fıdlııelcri arasmdn, Gt-Lernl 
:Weygand'm, 1ngiUzlçrle uzun ve mı.i.slx>t 

bir: ksrild'iDlesnide bulundugun.u ı.ıkir de 
dldıza eder. .Avrupada .MaT.epi Foch' un 
erkdnıharb reisi olarak ve ,şarkta, Stlr:i
ye yjlksck komiseri olarak. Mı.sır ve Fi
listindcki İngiliz mak:ımlarile devamlt 
temasl~da bulunmuştur. Diğer. taraftan 
Beisicümhur İsmet :tnönü ile de, 1922 de 
Lozan konferansından başlıyan s11mimi 
ınllilasebetleıi de zikrcdilmektedlı . 

Böyle da.bnl bir muva.ff&lr.iyct mıcak 

ıfevkalMe biı; şahsiyet mi!Vcudiyeti ile 
h ed.ilebi.Jir. Her şey, :W«Ygand'd._ 
~ ile üadc edilir. 

:zetm~ ile 7aşmdaki bu ince iMsiyetin 
fizik kuvveti ve çevı1tllği meşl ur olduğu 
kadar py;ını hayrettir. O, her şeyden ev
vel..meraklı -bir süvarid.ir! Birinci sınıf bir 

:':'.!eBkrlmci okltıiu ;gibiı mülrcmme1. birr-. te
nlSçidir ~e. YQrgUnluk nedin :bilmez. Biç 
sigara içmez. İçtiği teY sudur .. .Moral a
saleti, zihin açıklı~, kültür zengin.Ul;i, 
kendine h!ldmiyet, cesaret, b\ltün bas -
letıerln tevnilnü; General Weygmıd'ı tem 
yiz eder. Fransı:t akadenusl, ~1 
Joffre'in yerine kendisini çrığ1rru. ak cnun 
bu kıymettni gözctm~tir . 

General Weygand'ın daim .. : Fraru;. 
için ç~yorum.> demek Adeti idl Bunn 
devam ediyor. 

Jotfre •Cok ıiledye ı,ideoelrnmız.b de
mişti. 

Foch, kendisinden ilk defa :::surıyeye 
liderken, a~ıldv•ı zaman ~unları t öyle-J 
rnfştir: 

c--Ne~ 'llde'se gitsin; ımuva:ffak c
.Jaaıktır.> 

yan bu genç ada.mm .:yani ..kendisi-
nin, eskiden ayni ~çtinıai muhüten 
olmadığı için sevgisine rağmen dü
rüst hareket etmekle. ince, hassas 
karısından ne kndar ~ğıdn bu -
lunduğunu gösteriyordu. 

-X-

Yine, günler, hn.ft:a.ltu'. ~~tl. 
~ bfy -istediğine mil ol -
~. 

Uzun müddet kar§! ko.,dnktım 
sonra Veysi, .Alttı.JI ilc'.'bırlikte cwka
ğ&1~arak dolaşınn.ğa başlam~. 

Gel)ç ..adam istcın:iye · temiyeı bu 
Ylmi ıtedbire.:"r.UZl olduğunu ·ylemiş 

ve Jlive ıetmiSti: 
- Tamam.ilo gülünç cagım Ah 

rned Bey, ~ 'mdiye kadau ooni kimse 
'JÇOCuğuntla beraber ~rmMi.. Hem 
böyle bir .aey ;ye.pnla.k aootinr{{le 
değildir. 

ilııtiyn adam rOe-Vab ~enni rt.i • 
--- Al yın Veysi boy... Sizin 

gibi bir mt istediğini y:ı.par. • Ve 
kimoo size lmsur bul 37 Ö\ Je bir 

YAZAN ı M. Sami KARA.YEI.i 

Paris güreşi im suretle bi1mig old:ıl..ı 
- G~ ..paydos oldu.. herkel 

sirkten çıkmı .. 
İşte Koca Ywıutun Hergeleci ite 

ParilJ güreşi bu eumtle bitmiş oldu., 
Bilfilıaı:c, Koca Yusufla, Hergel&ı 

ciyi tekrar Paıiste güreştimıek 1&o 
tediler. :Kara. .Ahmed.le de Jiara ()i;.o 

Fakat Patis Türk ~ ~çisi işe 
müdahale~. Ve HA$d beyi ~.ağw. 
tarak lisanı milna.sible işi anlattı. 

..Miras yedi Reşad--Oey, ortalığı b~ 
ribirine.katmıştı. Patis gazeteled 
Koca. Yusuf ve He.rgeleclnin me.na,. 
bbile dolu idi . 
~ o~nma YUSlıfun kud 

ret ve kabiliyetini anlatmış oldum. 
Yusufun ustası, N&S(;l köylü Kel 

tama ildir. 
Kel lsmail usta bir pehlivandı.. 

Koca Yusufu çok .iyi yo~tirmişti.. 
Hergelec.iniıı ustası malfun değildir. 
Esasen .kmdisi ana.dan doğma usta 

idi. Türk pehlivanlık tarihinin SOi 

iist.adlan içinde sa.yılı dört pehlivan 
vardır. , 

J3ıınlardan .biri.. e ba t.a gelen 
muhakkak Kastamonulu Amavudoğ 
ludur. Okkası altmL'.J altı.Jnyyedir. 

İkincisi meşhur Yörük alidir. Ok· 
kası yetmiş iki kıy.yedir. "Sırası gel
diği zaman Yörük Aliden bahsede· 
ceğim . ., 

Ucünc.üsli; Hergeleci lbrahim peiı 
JiYaudır. 

Dördüncüsü Çolak Molladır. 
Bu, dört pehlivan, harikadır ... A· 

naların az doğurduğu vücudlerdir. 
Molla, ancak beş sene .kadar SÜ• 

rekli güreş yapıp uffil edip gitti. 
Mollayı memleketinde camiden Qi .. 

karken kurşunla vurup d~anları 
öldürdiller. Bu suretle sahneden ~e-
ltildi. 

Hergeleci lbralıiro pehlivan fakir 
dü§tü. Hnynbrun .son demlerini za .. 
ruretlc g~irerek yoksul öldii. 
Amavudoğlu, köyünde tarlası ve 

çııl;ruğu yerinde olnrak ya.~dı, biraz 
rahat öldü. 

Yöri.ik Alinin ne ..suretle öldüğüne 
dair elde ma.lOmat mevcud değil ••• 
Bugllnı eski pehlivanlarımız bile bil· 
miyorlar. 

Zaten bugün eski pehiiYa.nlarunı»
da.n kimse .kalmadı . .Bir t.ek kişi vnr 
ki, o da okuınak, yazınak bilmedi .. 
ğinden bir şey bilmiyor. Çünkü ha
tıralarını .iyice .muhafaza edmıemiş. 
Ayni .zamanda da .fuzlaca mübalağa 
.ediyor. Tarafgirlikler yapıyor .. 

Bugiln, eski güreşlerin .heyeti U• 

mumiyesini az çok iyi bilen iki kişi 
var. Bunlardan birisi sabık estabh 
Amire kumandanı miralay Şeref bey. 
Bu ı:at ~etmiş beşlilq seksenlik var-. 
dır. Kendisi pora 4a:zlaca meraklı 
olduğun.dan son devrin pehlivanlıW 
tarihine..aid maliıınatı vasidir. · 

İkincisi, Üsküdarlı Hakkı beydlr, 
Ba.bas1 eski $iya.dandır .. Çiftlikle-
rinde pehlivan.. beRlerdi. 
Hakkı bey, baba.sının merakı ile 

:malUJ.dır. Kendisi de güreşmiş bir 
beyefendidir. Alimış y.a§ında; vardır. 
Hakkı bey, Tilrk pehlh·arılarına 

aid.malUma.t haı-jnesidir. Hatta, ya
zılar.ımın bit'çok kısmı .onun notla· 
rıdır. 

.Esasen aı:zcttjğim• bu iki zat me\·· 
Jd itibarile. de .yüksek olduklarından 
pehlivanlık.. :tarihiınizin son devirle-
ine aid olan menakıbı. tarafgir ol

m.ıya.rak muhafuıa ylcmi.~dir. 

[.Dcvann 'ar] 
!J 

ıiçtunai derece varclır, ki oroya eri· 
§enler:, ne ~aparlaı;sa: ~ap:;mlar ka
bahat oJmn.ı. Bililkis bu bnmketlt>ı j 

hoş göriı.Hir . 
- Olabilir .. Faka ıblllla:...a.ilsmcıya 

kadaı:ı ben rle:'11clet çclmıiycc.eğinı '!. 
- Sizi temin lôdcrim ki... 
- Y-0k, ;yok.. Ahmed bey, a•ıla-

dım, Altay ile; birlikte muhakkak 
dolaşmam lf.zım .. :-Batta bu ;hal. be
ni ne:. kada.r ~1ünc bir ıvaziyete 

soksa; bile!. 

Ve ertesi gün, Veysi, çocnği e 
bitlikte gezmcie bn.o::fadı. Bir müJ
det böyle günler ge-çtikten son• a 
genç u<1nm Altayı ·ve ~niirebbi ·e~ i 
aforak Büyifüatlaya gitti. Şin di. 
plajda, :iskelede, Nizam Caddesinde 
oolaşıyor, ve -egıeniyorlnrdı. Fakat 
hala o"rbıda, kendilerini, Perihnna 
kadar göt ürecck l.lir iz üzerine rast 
lama.mışlardı. Ahmed bey de Bü -
yjkadava gelmiş, ve-iralabahk ara
sında Aitayın dola!:)tığı yerlerde 
h:.zır bulunuyor c\-am1 Tar] 
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Güreşçilerimizin 
Mısır. seyahati 

~sırlılar. Türk 
Jliikaek ve ivi 
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buluyor lal"' 

~~-------------
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bulu-
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:fAN SABAHA 

çilerc malik old~uzu butwı Mlmr 
halkı teslim ett.igi ,gibi gazetelr.e ıde le
lumizde uzun uzun YilZl y.a2dılar. 

Bı.mdmı sonra İskcndcr.iyecle ı gt\reşirı. 

ıuan 6 - o lehimiuı bıtligını sonm ar
kadaşımıza kıymcUi monitör unları ~ 

liyerck $ÖZ.lermı bitirmiştir: 
- tskendcrıycdcki gliro§te Mu uıia bi-

raya bildirild gibi berabere değtldir. 

Mustafanın rn .. ıbi Mısırın en kuv' e1li 
ve en teknik gür çisi idi. Orta hnkcmi 
bir Mısırlı, yJn ~ı ltemlerl \'mılı1Jc ıi!le 
bendinı. llk on da!iıkayı Mu tain bmuz 
surette faili: b tiı·di. Jkinci on dalaka .a
y:ıkta başladı (Burada beynelmilel ni
zamname tatbik edılmışt.ir). 14 uncu da
kikada Mısırlı urf!$çi Mustaf, ya sert 
bir vuruş y .. ptı Mustafa da ayni ekildıe 

mukabele .etti. Bunun üzerine M ırlı ar
ta hak.em derhal Mustafayı d kalifiye e
derek magl b lan cUi. Bız ı ı pro -
testo ettik. O a olsa ane .. k b ıl:ıtar 

'enlebilır d dik. Tnblatile cıle oaş 

hakeme ha alc edild. Baş cm de :her 
iki gılr~ ·yi müsabaka harı ·, yani o 
mi.ı abakayı y. pılmamış ruld tti. Biz di.
ger altı gurc i lrnzannuştık. Güre. takl
mımız haUl. bu sene tuttugu :fo mun en 
yuksek derece.,indcdir. 

Profesyoacl Futbolcular 
Pı-afcsyonel fudboloillcrin yeı.i.i füdnl 

ta mnlarımızın ı lahı bakumnd n blzim
kılerin arasında oynıyabilece len h k .. 
kında ~nel direkllirlukçc b ar ve
rildı"ıru yazn ı tık. 

Haber ald ımıza göre Fmerbabçe 
klubü haziran mhayclinde ·ki l\lacar o
yuncu getırt rck takımında oynatmayı 

duşunmektedı . 

R-Obert Kollej lliisabakalan 
Her sene ıruntazaınan yapılmakta olan 

Robert KöTiejın atletizm bayramı bu se
ne de 25 ın yı cumartesi iıniı tekrar
lanacakbr. Otedcnbcr1 iyi ııtl tler yetiş

tirmekte ol&n Robert Kolleıın bu dahi
li müsbakasınm da evvelkiler gıbi gilzel 
ve zevkli olm. ı için butun tcrtıbat alın
ımştır. 

Hakeml&.i Davet 
Bee- T-erblyeei llltanbul Atletizm A· 

janhjından: 

Aşag"tda isimleri yazılı iın cmlerm 26 
mayıs pazar baht Bebekte Robert Kolej 
sahasında yapılaaak olan :xıı ınci isı&aribul 
Atletizm bayramı aeçmelerinde hazzr bu
lWlDlalan rica olunur. 

lfilmi, Cemal, Oernid, Te\ fık, Furuzan, 
Fetbı, Semih, 'Ünvan, Mufab.bam Elmen, 
Alı Riı:a, Cemn, 'Halük, illet, Sadtk. 

Bisiklet Müsabakası 
Bed""' Terblycnıl l1tanbul Bölgesi BJ• 

arklet A1ımtı§ından: 
1 - Bölge birincilikleri l6/6/11>t0 tari

hinde 120 kilometre Ü7.crinden yapılacak
tır. 

2 - Heı> Sf'.ne 'YllPJlmakta o1an 1.stanWJ
Ectime - İstanbul koşusu 30/8/!9* 1ari
hinde yapılacaktır. 

3 - l:ürk1ye bırmmllklen 
tarihi bilahare ilan edilecekıır. 

ısabıılaa 

4 - Yukarıda ymılı koşular.da kalıli
yeti görtılen idmancılar ~mmtrz nyıxıda 

Sofyada yapılacak ol.an musabakallıra i.
tirak .ettialeccktır. 

"Gündüz küiahh gece si ahhlar,, arasında 

Baskın basanındır 
-S-

Nedcndır bılıncm, 1 tanbulun huyun
dan mı surundan mı bu ileri itiliyor. 
Mütarcı,e senelerinde de İngiliz 1ntellı~ 

cens servisi. Veneclıl, sokağı başında bir 
binayı işaıal etıni§ti. Şıındi kendilerine 
(Beşinci !laib) u mcnsub süsünü veren
ler de Amıalımesçid 'e civarını tercih 
cdiyorUlbr. Burası 1stanbulda oturan Al
maıılarm imüyazh bır nnntakasını andı
rıyor. 

Amnlliml!'.Said sok gmdan Tepebaş.m.a 

çıkar*en ııdl 'tm:a:fda çok enteresan bir 
Alman lokanta oe bırahımesi vardır. 'En
teresan dcdım c ollızyuculanm yanlış 

anl:unnsınlar. Yani ~ geçiımek için 
fevkalade bir yer. Her insanda bır huy 
vardır. Anıma diyeceksiniz ki huyun da 
iyisi ve kötüsü 'rırdır. Ben sogrumnu 
söyliyeyiın. Bcnıın huyumun kötü 1arafı 
da her aksam çıkacak muayyen. bir yeri
min olm.ıyışı. Daldan dala ve çiçekten 
ı;ırie 1 oıınn kelebekler ,gibi ben de her 
aJqJam bir iYecl ziyaretten boşlamyorum. 
'l1şte 1Jugtın de bu çok enteresan olduğunu 
söyJed.iğim lokanta ve bırahanede &ördük 
ler.imi aizlere y.11?.ıyorum: 

Ber '.it ....... kou111uyor. Bu zat hiç bir 
oku,vmıuma yabancı gelmi§-ecektir. Çunkü 
birinci yazımda m ur bir Alman yedek 
subaırmdan bnhsetm ım. lşte Her K ...... 
tam k ndwmr. Eskı zamanların 'fetva 
veren mli:ftülerı bi bir köşeye ki.ınıl -
ffi\Ji kOHu yor. Bedin radyosunun ver
digi za:f~ 1 berlerile est olmuş bir çok 
nazDer v batta b r T ııa ve iki hrılis 
süt fulyan bu zatın soyledil.lerinl dik
katle diuliywlar. 

- Müttefikler Almanyayı 1914 deki 
Almanya zannettiler. Yiımi senede .Al
ınanyanm ne kadar tcral ki ett gınl ha -
"brlarına rı hi.le geçırmedileı·. Ritler cep
hede ~ıılib gel•• ·ckliı·. Daha dün Varşova 
varoşlarında dn at kostul'du. Yalan mı 
.arkada! lar'> 

_.. Ev:cl kCJiturdu. Şımdi de Hollanda 
ve 'tielç!kadu huctnn tanklarını koşturu

,.or. 
- 'Fal.at ou da kafi dcgil. Görecek -

siniz, daha Führcı ııclcr y,apacaktır. U
mumi harbde kcndıni on yedi gun mü
daaa edm LiyeJ ba sefer beş günde tes
lim oldu. Ancak muttcfıkler ve bütün 
aiiılp Hitlerin dinamk ordusunun ne ol
duğunu şimdı aıılıyor... Tam bu sıra
da ayni apartmana beraber girip çıktı -
jımız ve hatt!ı sabatiları biribirimiZi se~ 
lfunlacbAımrı !bır Abnan içeıVe penk 
elini kSldıriH \.le. 

- Hen Hitleı ... 
Lokan1UDl(l kısa 00,YJU bir parça da 

'!'atar ı;uı;cıllı ı:i.lhlbesi yeni gelen milşte-

riyi seliiınlal'h Oturanlardan birisi yeni 
gelene dönerek: 

- Nasıl devriyelik vazifen bitti mi? 
Kimseleri gördün mü? diye sordu. ~dam: 

- Evet, vuzifeden geliyorum. Orada 
dört kişi vardı. Ayrı ayrı masalara otur
muşlardı. Her yer yine bizim yahudilerle 
dolu idi, dedi. 

Ar.tık öiralarm lJ,YlJlturduiu kafalar ta
hammül edileml.yecek bir hale gelmişti. 

Çok .mahir ve :Pifkin ol.an lokrınta sahibesi • 
zıvanadan 9ikmll muşterilerini kaşla 

gözle iilare etmeğe c;alışıyordu. lVIlisbet 
bir randımaa alamayınca radyoyu açtı. 

Arlık .bütün soylenenler tatlı bir valsin 
<tneıoailerine karışıyordu. Bir müddet o
turduı,'llm masada şöyle düşündüm: 

Acaba bu kadın ve bu müşteriler Al -
manyada olsalardı bu rahatı bulabile -
cekler miydi? Fakat yine bu suale ken -
dim cevab verdim. 

Hayır, hayır. Çünkü Hiller MQyısın 

12 sınde Almanyada mcvcud bütun eğ -
lence ve toplantı yerlerinin kapatılmasını 
emretmi~. Bu karının misa1iri bulun -
dugu memlekette kendilerini Alman bc
§İnci koluna mensub gö teren ırkdaşlan-

· na yataklık ederek bu mısafirpcrverligi 
nasıl su1 istimal ctmege çalıştı~ına bir 
hayli hayret ettim. Fakat bırdcnbire knr
şımdak.ilerin A.lmnn oldu~nu anladım, 

ve: 
- Allah dünyayı Alman istilfısından • 

korusun dedim. 
Kapıdan girince sol taı afdnki iki ma

sadan fııpı tarafına olanıııdıı şişman gö
bekli bir İtalyan oturuyordu. Belki bu sı
rada Alınanyada olsaydı italyan Alman 
dostlugunun ugruna Alman ordusunun 
petrol bidonlugu vazHcsınc yarardı. Fakat 
yüzünden kurnazlık ukıyor.du. O da bu
rada bir sürü Alman Duc;esinin siyaseti
ni kullanıyordu. Bira kadehini kaldıra -
rak: 

- Alla fratcllımza 1talo - Tcdcsco ya
ni ttalyan - Alman kardeşligi serefine ... 
Almanlar ise bu sözlere: 

- Beil Duçe diye cevab verdıler. Artık 
vakit gecikmisti. Gitme zamanı idi. Ça
rıklı erkanı harb ayaga kalkarak: 

- Te\ ekkeli baskın basanındır deme
mişler aca.ı. ttaıyan nyar<a kalkarak di
jer arkadaşlarile beraber. 

- Buona notte; diyerek çıktılar. Kapı
dan çıkıp gözden yok olduktan sonra Her 
K...... lokanta ve birahane sahıbesine: 

- Köpr.üril ~e kadar aygra dayı 
demek 1lızım oldujunu söylerler. Biz M 
bugün içiıı onlara dostuz. Faka' yarın 

için asla, dedi. 
Y. Çimen 

Alman milletinin 
bugiinkü gayesi 

Fransayı lııaritadan •ilerelt lmreda 
Alı.nıın.Jranın 60 fUle • • lı•rn•k 
,_,~ ~ buhmııa bir blta

r.af diplomat. bükWxıeilDlu enw. üzerine 
BrülııRlfiekı memur.iyetiııe gitmek üıe
re .Alınanyadan geçıni:ı, fakat A1man -
Belçika hududuna geldiği zaman nan 
kıtal.-ı bu diplomllttan e~-vel Belçjka 
taıınk)aııma ~ı. 

Bitaraf diplomatın, Paris - Soir'da lO 
m~beri :Alnumyadaki vaa,eö bll
dimm .,.arıı.1.ıusıntıan bir <tanem apıiıdalııi 

~ ribtiwı ..,ıemek.iedir: 
c.Ambelın v.e Mosstrlc.ht'in zaptına al· 

den beş Al1nan fırkasının hareket nok
tası olan Neuwıed'dcn geliyorum. Bu fır
kalardw1 beş tanesinın hareket ettiğini 

Senelerderilleri Dr Goebbels'in veciv•
leri, Hitlm:in ıb.itabeleri bu mağrur ve id
dalı millet nezdinde, fatihlik .tililerını, 

emellerini tahrik etmiş ve asırlardanberi 
1itton iddiıılarmda bulduğumuz Ponjer -
mımizmi inkil&f eUirmiştir . .Bu kısa se
yahat, l"randann Prulf kabu1 mecbt•
riyetinde olduktan bir hakikati te'ld et
ti. A1man mmeti, tntdlterenn oldup ı~a
dar rmnmm.ın c1a düpnanıdır. 

Bitaraf -Oldujum için, dahilde benden, 
Führer ile luilkııun çı}&ınca emellerı sak
lanmadı. 

IBenceH Radyo .... --
......... evvel genel kurmay Şimdi Jmmaız mıcbılannm Nlllla 

ı dlıdfim. IDlbıdii mahvedildi. Yalnız, km
mea -sQata U8flJ'8D befinci fırka döndü. 

Bir A.lman subayı şunları söyledi: 
cPransa çürümüş bir millettir. Onu or

tadan kaldır.ıp Deutschland'ımızın bir şu
besi yapmamı;; lAzını. Bu suretle Fühı·eri

mizin de 00') mayısta dedigi gibi bin 
88IW için Avnıpanın hAkimi olacağız! ~Mareşal Fe'"Zi Çak· geçen general~ atraa ~ 

. , Beynıta g~tti. Bev- bmde «kiwhaııhiye reilıi idi. 'l'eka· 
n Şarkta tesis ettik- üde sevkedilmi§ti. Çünkü şimdi fS 

tl'dunun merkezidir· ka· yaşmdaörr. 'Fakat bu hartMiea e.-
~Tam o sıraiarda veı t:ekrar "~ davet onm. .. 
~ da Şark ordulan ye bu değerli generale Şarkta Wi-

abnmış Parise yük bir ehemmiyetle toplS!llmf .o-
~ başkum..,ndanı lan ordulann kumandası vcrHmiştir. 

General Weygand bu orduları tesis 
etmek suretcyle vazifesini yapmış, 
yeni ve <iaha mühim bir vaz.üeye 
çağrılmıştır. Bu vazife bütün Fran
sanın ve belki büti.in insaniyeüıı ha
yatını, istikbalini kurtarmak vuife- ' 
sidir. Zaten Cihan Hard:ılnin mu
zaffer Fransız kumandanı Fooo ö
lürkeıı: 

- Fransarun başı sıkılırsa gene
ral W eygaııda müracaat edinız. 

Diye vasiyet etmişti. 
Bu yerinde tayini ve memuriyet 

naklini dün geceki Ab:nan radyoeu 
nasıl izah ediyoıdu, dinletiimz mi? 
"- Şarkta Fransız ordtııan baş- . 

sız kalmıştır. Bu ordalar iaa.b eder
se Türklerin imdadma yetifecıekti 
ve Türkler en büyük linıılllS Jm;. 

mandanına. güveniyorlardı. Halbuki 
Fr.aua kendi menafii mevzuu bahs· 
olunca Tiirkleri diişünmeq Şark 
onluaı.ua..... ... 1 • ··=iar 
gıreız'fri a.ti taıı) ~ .. 

!lııılııat ---elııi vazi:Jretten babMıtme -
dea ewı.veı, pridekl Almavanua, sivil Al· 
.....-nm llulllilti çemı.bıi aölıtennek is
terim. tsv• hududundan pgerek beni M • 
~ 11arlhıe dojru aötünm tnm
de. A:Jmaa miUetinin. tek bir adamın M'7 
dm Çikarıhit bir harbe nasıl tabaınmül 
ettilinf JieDdi keırıdıme soruyordum. Al -
maa lıtlkinıet \n]81'ileziıide geçirdijim bir 
iki J1iin zınl!uıda Alman milletinin nE' gl
ıbi Wr bihiil ııuru,ıe iLıinde oldugunu gör .. 
aümo 

FRA:Na-A ORTADAN 
KALKMALIDIR 
Bu adıımlurı, kadmları, çocukları sey

rederken, Hıtlerin son kozunu oyru:ıma
dan evvel ~lenini kendisine bend ey
ledi!i ~örullry-0r. 

tir. Şimdi artık general Weygand 
Beynıtta değil, Paristeciir. Hali, 
Fransızlardan ve İngilizlerden me
ded uman Türkler bu hidiseden 
ibret almalıdır ... 

Bu emri, yerine getirip ibret alıa
oağız, ibret alacağız amma, bn mi
zatil neşriyat ve bu eğlenceli radyo 
bUi .o kadar gtildürüyar, ki ibret 
ahmya vllkit bnlamıyoruı;. 

ırranım1sur, tıpiliı Ha.rbı Umuminin 
lı ı =tw.:ol.duğtt gün soa Ul'ece iMıh
n.nlı 8'zıler geçirdikleri için eğlen.. 
elli lllllriyab tatil ettiler. Allah bi· 
ze o et 1 

,· ,Ptermesin ve biz bu 
eğlwıllli -.9attaa ' ua obnı
,.ı... 

ipe bu milliıtin ide8l gayesil 
At.MA'll HIWLET~ 
RlJHIYESI 
Harb meeleeinin, tüfek seslerinin, ya

ralılann, b'lillerin, nai olmalar.uıa nğ -
mmı, babala.rı, kardeşlen, kocaları, ni -
pnblan bulunaıı si il halkı duşund re -
ceii sanılıyordu.' 
Hvır onlar biç düşünınemi'1erdir. Al

man kuvvetlerinin, Boıanda, Bekık, \ e 
LWaıemburga gırdiklen baberinı alınca 
~anın ycı·ini hayvanı b heyecana bı

raktıgmı müşahede için Berlln halkınm 
heyecanını gôrmek latundır. 

1914 hrırbıni görmüt olan ibtiyw·lar> 
mahzun Jdller ve bunun bir an e' vcl bit
mesini arzu ediyordu. Buna ragmen 
Fransızlara olan kinlerini saklamıyor -
!ardı. 

Kadinlar hıc;kıCl)'orda, fakat, oğufüm
nın veya kocalar.uıın 1811 ve ıtmteile dö
neceğini dU~ilıurnk aoz;yaşlarlnı zapta 
çalışıyorlardı. 

Gençlere, Nerveç. Holanda veya Bel i
ka scmahrınaa gtirillmı (17) ya ınrla d 
çocuklara gelince onlar öldürmekten, kun 
akıtmaktan bqla bir l&Y düşünmuyor
Jardı. 1şte, ~ jlitıntıden eYvel 
l&'ebildiğim ...... • 

MOTT ... Ta'!VVtMQIUIM 
GELJ:tıl:C• 
Berlini1811 ~sonra Ş)mali Al

manyaya dOiru aittim. 6-ıı.\,vi Dort • 
mund'da 811Çirdim. O lll9Ce .burası müt....,_ 
tik tanıarelımıln baınbardımanma hedef 
oldu. tık tanueJer pllnoe, düdükler öi
meta..,,,.., 

_.... ~ .._ 1lalk !JIUDmsız bir 

l1ayfa: 1 

"Yeni Sabah,, m büyük röportajı 

İlk Türk Petrol 
MıntakaS1na doğru 

Karadeniz •. Karadeniz! •• 
(uYenl Sabah., ın aurati mabsuaada ,eid ...... ot ,........, 
stna .gö'"'8r.mif olcluOu mua.rrıiri SHtll Met•• yeZIJor.) 

-6-
Petrol kampında, 20/4/lMO tarihinde 

de, arama, bekleme '\ e ümid ile geçen 
sekiz ayın günlerinden :fartdıl olnnyan 
bir sabah başlıyor .. 

F.akat, birkaç saat sonra. kampm sakin 
ve mutad hayatını alt üst edıeo büJillı; 

hadise vukua gelecektir! 
tŞte, bu 1arlbi anın, çok eut&ESClll olan 

safhalarını bUtun tafsilAtilıe yazlJ'Ol'Wtl. 

Herkes, ,gunün ilk 11ıldlın ile beraber 
ııykuswuian uyanmış, erkemiea iş başı-

11a geçmiştir. 1 
Çalışma şekli malüm: SondaJ ameliye-

sine devam. Yani, topragın tazyikine Ut
hammu, eden, genişlkleıi 7 ile 20 sanij
metre aroaında degişen buaml çelikten 
yapılmış borular Al'Zln bairma doğru 
ılerıer ektediı. Sert ta ları, kayalar.ı del
meğe mahsus makablaı, bu tabii arıza
ları tem izlem ege mah. us bir nevi kaşık 
gibi aıetlcr de çalıstıı ılm.ıildadır. Çelik 
borular bıribirlerine eklene eklene l<K& 
met. eden fazlaya uıilnli§tir. Tazyik ma
kınesı, horuldıya horuldıya faaliyettedir. 
Böylece makablar topı-quı koynwıda 

yol almaktadır. 
İşte bu sırada, yani saat 11 de 1047 

·netı-eye inen ınak'abm ucu dışarıya çı

kartılmış ve simsiyah olduğu sorülıniı§
ti.ır! 

iş ba!iında buluıuııılnı:, ani bir şaşkın-
lık ge~·irmis, istimi durdurtınue ve; 

c- Karadeniz! Karadeıizl> 
Diye bagırmaga ba lamışlardır! 
ilk harekele geçen, montaj ustaların

dan Zekeriya Xantardıı. (Bu zat on dört 
sene Amerikada bulunmuş, petrol kuyu
larında mutemadiyen çal!§mıştır. Hayatta 
iki §eye incızab duymuş: Petrol \•e at. 
Arkadaşları onun, gerek montaj ustalı

ğında, ııerekse l\_ovboyluk.ta halis kanlı 

Amerikalılara bile taş çıkartt&iıru soylü
yorlar! Okuycularımız d .. , Zekeriya Kan
tarın resmine bakıp hukıimlerini \'er -
sinler!). 
Şimdi sözü kamp ınuhaaebeciıa Bay 

Sadreddine bırakıyoı:wn· 
c- O gün kampta, benden bqka ıda

re memurlarından kimse yoktu. Kamp 
şefi ile nıal.ıeme muhasibi Ali Akmaıı, 
eski dürt kwnpıınızı tefii.ie gitmişlerdi. 

Saat on vardı. Mutad buro işlerile met 
gul oluyordum . .Fakat nedense .içimde bir 
sıkıntı hissediyor, ndcUi. cahpmıyordum! 
Garib bir h.is6i knbleh uku ile he.P _soa -
daj kulesıne gitmek arzusWlıU dwyu,yor
dum ! 

Nihayet, yerimde duramadım. Sondaj 
us:talannchın Zeken.1a Kantarla Hamdi 
Erolun yan:lıınna \:ardım. Onlara: 

c- Bugun sizden petrol istı;yorwn1 

Tel&ı:al çekmek için, f{eoe karanlıklımna 
kalmadan, eı:kenden Be iriye gitmeliyjn\! 
Öğleye kadar, bana mujdeyi getiriniz!• 

Dedim. 
.Hamdi Erol güleıek ve sanki petrolün 

bulunacağını bilıyornıu!t glbi; 
c- Şimdi kı.ı.v:uyu temizledik, delme 

makabını indireceeğz. Biı· saate varma
dan .ı&tedıgınız olacak!> 

Cevabını ' er.dl. 
.M~r bu latüeyı onıı. Allah soyleü -

yonnuş1 

Hakikaten, bir saat sonra, yani tam 
on birde: 

c- Karadeniz! 
'Feryadilc yer.ımden s çradım. Karşını

da, çılgın gıbi bir halde Zekeriya Kan
tarı gordum. Ellerı sıını;iyah idi fi timıe 
atıldı. Yüzume, ınakabııı ucundan rıldığı 
petrol çamurlarını sıvadı: 

c- }8tc, istedlginiz muJde!~ 
Diye beni J«ıcakladı. 
Hemen sondaj kulesine .1wttum. Temiz 

leme kova ·mı aşağıya indirdiler. Bıraz 

sonra, ilk ı. kan petrol kar.şımızda Mı. 
O gun, ornmızda dlı·ckiörümüz bu'en

madıaı içm, ~tu mevcud olan en bu
yuk Jd.ıre Uınıri sıfaült>, hemen Beşiri 

surette ıgına lara koşuyor. Bu sırada 
gestaponun janları boş yere kadın \ e 
çocul(lar n hf:,)'ccanını t kine çalışıyordu. 

Mi.ıttcfık t ) • nrclerın Alman '9hirleri 
uzerinde uctugu zaman hnsıl olan karga
şalıklar hakkında bir fikir verebilmek 
~çin, eezalıırın, mudhı bir yek6n tuttu
~nu söylemek kilfidır. 

Bu heyecan, bu korku, bu asabiyet ko
layca nnlnı;ılabilir. Zira htG"allerle besle
nen, yalanı, rla avutulan Almanlar, .Al -
manyanın hıçblr dnri>eye manız kalamı
yacagı kanaatindedirler. O gece, ben de 

zorla_, içınde genç kızlartn, eski &arkılar 
söyledikleri, erkeklerin ıııe yeni ı;arkıları 
olun dn ıltcrcyc karşı yurü_yoruz u ba
ğırdıkl ı:ı bu· sılın$ .sokuldum. 
Dı rıda t yynrclerln gürültüleri i ·u

liyordu. Sıgmaktaki kadınların sınitJeri 

bozulmustu. Bu sebebtendir ki ilk bom
bala~n Jnfilik sesleri gelince, dar ısı. -
naktu bir koı ku dalgası hüküm siırd\i. 

Pransız bombardıman tar.Jarelerı u
zaklastıktan sonra vukua lelen h~rı 
gözlerimle ölçtum. Buradaki laYf&re 
meydanı karma lumşık olmuştu. T!Qlla
mile tahrib ~ bir tıanaudan sbab 
.-~ halinde ~ ~len 4u
:maela.r çıJ.u.v.wdu. ~~Jtll ~a~
ohı kararmif ve parça~ epkazı i'l"
tada sırıtıyClldu. 

kazamoa hardet ettim. llöşlece. petroı. 

lüıı, bulunduğuım :Vekllet mebtaM-
bildlıı:nek serefini ben 'k 1Hnf 

Sia, ilk beyi!Cllll amndsM bMeti ~ 
hiyemf. söyliyeyinr. 

Büro ile sondaj lmlea1 al'Ml.lldakl in~ 
~ DU1l aşbjımı katiyen bilmi.Yot'UD1S 
Sadece, koprken Zekeriya Kantarın yü .. 
ziline sürdııau petrol camurlraından, gal( 

koıt.mıu duJ'UIJl'OJ'dunr! 1şie o kada I> 

Fakat, petrolün bulundufiu haberi kar-ı 
şısmı:luı en büyüle ~cü, adeta bir 
bulıraıı tezahürü şeklinde :hiueden ma~ 
zeme şefi bay Ali Akmendır. 1ki defa, 
bayılan bu hassas genç, bakınız, nelet, 
söylüyor: 

~- 'E.5ki kampları gormek mnks .. dıle 
kamp §efı il~ beraber yola çıkmı tık. 

ŞiddeUi bir yağmur ba ladı, gerı dönduk. 
Dicle :sahiline geldk. Gradan Maymunı .. 
ye telefon ile, bizi aldıı:maları için haber 
yolladık. iki saat sonra Zekeriya K. r ~ 
tanrı, bir atla ve yıldınm gıbı geldığ ni 
gôrduk. Her zaman gayet oğukkanlı o
lan bu montaj ustasının hnlınde bir :ft>\ • 
kaladelik vaıdı! Adeta her yeri titrıvor~ 
du! Bize, kıslk bır sesle: 

c- Karadeniz! Karadeniz! Tebrik c... 
derim!~ dedı. 

Şi!reyL bıldigiın için, petrolün bulun
dugunu anl.ımıştını. O anda sond3J kule
si gözumün onüne geldı. Tepesınden, hır 
yanaı .l ğ gıbı, petro1ün fı kırdığını zan
nettim! üst tarafını bilmıyorum. Ye e 
u.zaru\ :errnı 

Kcndıme geldıgıın zııman Zekt>erıya 

Kantar usta ıle kamp efının yanıma., 

buluııınadıklnrını gordum. Onlar, bana 
atı bıraknr'lk ~yan ~uruınege b~lı>mı -
lar megerse' 

Hemen lı ) nın u tuııe atladım. Yaı ı 
yolda arkad larımı buldum. Kamp eiı

ne, benden 1 jyı.ık oldugu ıçin: 

~- Beygire sl7. binnız!~ 

Dedim. 
Bana: 
c- Hayır, hayır. Sen, biraz rahatsızsın. 

Bizl belcleıne6en doğı'tl a kampa git! ~ 

Ce·rnbını verdi. 

Alı dört nrıla koştura ko lura 'M.ıırınu
nıye aeldım. Bınici olmadıfpm ıçın, y~ e 
yu\ n lanmadwı kampa kadar nasıl varu-
bildıgime hlilil şaşıyorum' Orada, ı 
karşıma çık n arı oda Hamdı Erol us
ta oldu. XC'ndlsine: 

,._ Hamdı, su getır! 

Demııı ve tekrar bayılmışım!\ 
J(ampta, tııJık bır adam daha 'ardır. 

.Kanndab montajcı Mister Bereban. 
Bu zat, ıkleli 150 ktlo tut.an, aaır a~ır 

fakat nevl şahsına munhnsır bir taı-ı:da 

lrelfmelerl yuta yuta konuşan, çok se -
vimli ve mıtoloJide adları geçen kiklublar 
hacminde yani de.v gibi bır adarndu-. 

.Mııter .'Be.!.chan'ın h~atta 1l!lk ihtisası 
vardır: Petrol ve tek ına-akı vaıdır; 

Alkol! .. 

Liıkin, iş l>a.çuıda prenRiplerinden hiç 
aynlmıyan Bay Cevad Taamaıı, kampta 
içki i!,;l)ıeyi k.ıt'i surette yasak etrr.ıştır. 

Direkt6rün veto "hakkına hürmetle riayet 
eden Mi ter Bcrch:m da, 20/4/1940 saba
hı ne söylemiş, liılliyor musunuz? 

Şafak zamanı yatağından fırlamış v~ 
lıcrke.,e: 

c- Bugıın petrol bulunacak, ben de 
onun şerefine blra içeceğim!~ 

Demİ:i 1 ! .. 

Yani koatrpl&k tatilAaınmıeat 
Ankara, 22 ( T-elefonla.) - Türk 

kontı-pli.k kuramları iıaklnndaki ta
limatne.ınenin bazı maddelerinin de· 
ğiŞtin.ilınesi hakkındaki kaı:amame 

Heyeti Vıelrileniıı ta•lilriM iktiran 
etmiştir. 

ALMAN O. C. A. Si 
Bu sc~. 1ı t csıı uıtla naı.ı'lerin bazı 

zayıf nokt lnrındmı bırı ni duba öğren
diın. Almıml haıb n ıhzarı smısınd , 
bütün ,ıayretlerıni taarruz silBhlarma 'er 
mi-.lerdır. Bu a d,1 mı l bombardıman 

tayyorclennc nı bet.le a\ ı tayyarelerinin 
az ınikdarıclır. 

Falcttt D. C. A. saha ında en büyuk 
zar göze · ~·.ırpmaktadır. Ayni zamanda 
hud.ud nnnt kalaruıdaki mültecıleri de 
gvrdum ... 

VON RI BB.ENTlıOP 
YORULMUŞTUR 

Bcrlındcn, donu te geçcrkcn Yoacrunr 
v.on Rlbbentrop'u goreb ldım. 'Yuzü du -
şüncdiydi, l'\ ' lden ıhh olan mızır, 

~yanı Jı yı l de ede zayıflamış, gözle
rinin alb ı akl rı daha beyaz -
}aşmıştı. Ru ızık de nın se' elli a
caba yerme bir ba kasının gelece~ıne 

dı:ı,ir olan h bcr miydi? Buna inanılabi
lir, zira hulıl uzırda Roma buyi.ılc elçisi 
olan Von M~ckenscn'ın gelmesi ihtimali 
Beriınde gıttikçe km\ et buluyor. 

Butün bu ı-ı-.ayetlcre ne nisbette inan
m~r'!. 

Berlinde bu meseleyi derinıe.Unneğe 

mu,·affak olnmadım. Zira beni derhal 
~ dotru · sevkettiler. Bu dönüş 
~ ~ jdi ld ;yeı>W. ~ 

-~...., ....... 



Sayfa: 1 ~'1 SABAH 

( Hiklye il Sevgilinin Mantosu ) ,•--·Saf ve Normal gıda--.. 

Çeviren: O. AKBAL 8' ~ \ ~ 
tık buluştuğumuz beş randevuya Şimdi düşünüyordum; 400 frankla , 

da daima değişik bir tuvaleUc gel- mantoyu alacaktım. Ve dediğimi 
mi§ti. Kendisini gittikçe artan bir yaptım, mantoyu alarak terzinin çı-
aşkla seviyordum. ra.ğiyle Faniye yolladım. 

Nihayet itiraf ettim: Ertesi günü iftiharla: 
- Seni seviyorum. - İşte, Fani, dedim, mantoyu bc-
Bunu müteakıb buluştuğumuz di- ğendin mi? 

ğer randevularda da kendisrun gü- - E\ et aldım, fena değil, astarı 

zel bir şapka kolleksiyonu bulundu- scıluk bıraz demode .. 
~u anladım. - Faka! sen istemiı,tim, cicim. 

Ve kendisine: - Beıs )Ok ki .. l3ugan Sımoıı bu-
- Size tapıyorum, dedim. radaydı. Onun güzel bır tarağı var, 
1Iave ettim: çok hoşuma gitti. Mantoyu ona ver-
- Güzel bir şapka kolleksıyonu ıle dim, tarağı aklını. Sir.ıon çok aptal 

mükemmel bir gardroba sahipsiniz değil mi? Bir manto bu güzelim 
galiba... tarakla değişilir mi hiç. Hem çok 

Biraz dilşündükden sonra hafifçe güzel ~4 franga almış. 
mınldnndı: Ne diyece u: i bilmiyordum. 

- Yalnız bir mantom eksik. Fani lx>ni göğsüne doğru çekti.. 
Ben biraz düşündüm, büyük mağ- Dudaklarını dudaklarıma yaklaş-

7.alann vıtrinlerinde gördüğüm man- tırırken gülerek: 
to fiyatlannı hatırlam.ağa çalışbm. - ~ ui hfıla sevmem mi lazım, 

Hatırlayınca su sualı sordum: diyordu. İşte altı aydan beri metre ~ 
- Metresim olur musunuz? sinim, bana bir manto bile alma-

• • • dım. 

Faniye, yani sevgilime bazı bedi· 
yeler almam lazımdı. 

- Sevgilim dedim sana, bır man
to hediye etmek istiyorum. 

- Ne kadar naziksin sevgilim. 
- Sana yakışacak bir manto bul-

dum. Nerede biliyor musun? Jubert 
sokağında .• Fiyatı da bedava 4.00 
frank .. 

Ve cüzdanımı açarak ded.Jğım meb .. 
Jağı verdim. Dönüşte masraf defte
rime kaydettim: 

"Faninin mantosu için 400 frankrt 
Bir iki gün sonra sevgilimi görün· 

ce sordum: 
- Mantoyu aldın mı cicim ?. 
- Ah, bak ne oldu? Tam manto-

yu almıya giderken sütçü geldi, bor
cu istedi. Ben de zaten çoktanberi 
bunlan ödemek istiyordum. Verdim, 
merak etme çok bir şey değil, 350 
frank .• 

- Ehemmiyeti yok sevgilim, al 
paranın üstünü de git mantonu al .. 

Gece masraf def terime "Faninih 
mantosu için 350 frank,, diye yaz
dım. 

Yirmi dört saat sonra sevgilimin 
evine gidince birden boynuma sarıl
dı, gülüyordu: 

- Sahiden azizim, bizde hiç şans 
yok. Sen gidince ben de mantocuya 
doğru yol aldım. Yolda annemin dille· 
karuna uğradım. . 

Hani Hosman bulvan ile Komar • 
tin sokağının köşesindeki gazete ba
yii .. Beni görünce çok memnun oldu 
Fakat zavallı anneciğim kirasını ver 
mek için benden 399 frank istedi ... 
Reddetmek imkansızdı değil mi ? Ça· 
resizdim. 
Akşam, not defterime fWlları yaz · 

dım: "Faninin mantosunu tamamla· 
mak için 399 frank,, • 

Tecrübeyle, ihtiyatlı olmıya baş. 
byordum. 

Ertesi günü gidip mantoyu alma-
sı için hizmetçisini göndermesini 
söyliyecektim. 

Sabah erkenden eve gittim. Beni 
görür görmez anlattı : 

- Bu akşam burada kim vardı 
bilir misin? Simon .. Sabahın dördü
ne kadar poker oynadık. Birnz kay
bettiın. Onları kurtarayım derken 
hepsini kaybettim. 400 frank gitti 
ve üstelik 117 frank ta borçlandım. 
Mayıs bitti. Haziran ayı yazılan· 

sayfanın üzerine "Faninin mantosu 
için şimdiye kadar 2.710 frank carf
ettim,. diye yazdım. 

Tertipli ve muntazam bir insan 
olduğumdan müteakib günlerde de 
yazdığım masrafları günden güne 
yazdım. 

Defterden 
Perşembe: 

625 frank. 

bir parça: 
Faninin mantosu için 

Cuma: Faninin mantosu için 99 
frank ... 

Cumartesi: Faninin mantosu için 
1.110 frank. 

Pazar: Faninin mantosu için 200 
287 frank. 

Yeni stadvomun 
inşa planı 

Bundan yirmi gün kadar evvel ihalesi 
y:ıpılan ve temel atnm merasımi de 19 
mfiyıstn vali Ye belediye reU doktor Lüt
fi Kırdııı· wnfmdan yapılml!J olan Dol
mnl)ahc;<'dckı ini.mü qtndyomu hakkında, 
tadın mimarları olnn Şın:ısi Şnhingirry 

ve Fnzıl Aysu bir aı kndaşımıza şu be
yanat• bulunmuşlardır: 

•Doln :ıb:ıhçe stnd;ı;omu, son karara go
re, Istablr amire bımıl:ırmın bugunkü 

1 hiın~ından 15 metre kadar g~ri çekileı ~k 
iıışn edılecektir. Bu vaziyete göre, mey
dLl.ll hem ı;enışlcmiş, hem de halkın giriş 
ve ır,:ıkıs imkanları fazlalaşmış olacaktır. 

Ayni ı.amanda, şehir imar plfuuna göre, 
ııtadyomun sag tarafında ınevcud taşlıga 

çıkan yol d:ıha genişletile<;ek ve otuz 
n el.reye ibl:ı~ edilecektir. Bu yol, hiç bir 
inhiraf yapmndnn dumdtlz olarak Vall
kormı:rı knrşısımı çıkacaktır. Bu yol ile, 
d er taraftaki Aya2pnş:ı yolu. Beyoğlu, 

Mo~·k:ı ve Şişliden gelecek SCJiı·cilerin 

stndyoma ı ahatça gelip gitmcslnı temin 
edecektir. 

1k1 gUn ev'l:el temeli atılan stadyomun 
ınşantı, bu tarihten ıtibarcn 350 iG gü
nünde ikmal c.'<lilececktir. Ancnk buna 
"(laınr, resmi tatil gunlerlni, çalışılanuya
CT<k derecede yağmurlu ve soğuk kış gün
lerıni ılftve edecek olursak, inşaat muddc
min esebiliriz. Bu t .. kdırdc. ın~at tah
min edebiliriz. Bu takdrde, inşaat tah -
mln olunan normal şekilde dev:ım edecek 
olursa, 19 mayıs 940 da temeli atılan stad
yomun 29 tcşrinie' ıel 941 Cumhuriyet 
bayrı:ımındn resmiküşadını yapnı:ık im
kı\nı hasıl olnbılecektır. 

Dolmal.ıahço stadyomu takriben 23 bin 
seyirci alabilecektir. Çok mükemmel çe· 
men fudbol sahasının etrafında yedi ki
şilik, ) ani 8.50 metre geniı1\lğlnde çok mü· 
kemmel bir koşu pisti bulunacaktır. Bu 
genişlikte koşu pisti, ancak Avruparun 
blrkaç atadyomunda mevcud bulunmak
tadır. 

Sulama. oparlör, elektrik, kalorifer, sı· 
cek ve soğuk su, sıhhi tesisatıarile bera
ber takrıben bir milyon liraya rnııl ola
cak olan Dolmabııhçe stadyomu, y. !ruz 
Balkanların değil, Avrupanın en mO'ie.rn 
ve Fayılı stadl:ırından biri olacaktır. 

r Askerlik isleri ) "'---------t ı. AN 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
(331 - 59) sicıl numaralı çmekli istih

kılm yı.izbaşı Mehmed Tevfik oğlu ve 
(330 -.16) sicil numaralı Zihni oğlu l\!us
tafanın tstnnbulda ıseler bizzat, değ:iller
f:e mektupla hemen GUbeyc murncaatlan 
llfın olunur. 

Eıninönu maliye şube<fodcn almakb 
oldu um maaşıma nid tatbik mühru.ınu 

wyı ettim. Ycnisiru çıkartacağundan es
ki5inın hukmü yoktur. 

Kumkapı Saraç tshnk sokağı 17 
No. da Emine Hayrıye Kuzul 

TER Z 1 

İhsan Oskay 
Bahçekapıda Saclı.kiye hanın

dan Yeni Postahane karşısındaki 

Valde hanı 1 inci kat 18 No, ya 
naklettiğini sayın müşterileritıe 

bildirir. 

Ağustos ta bitiyordu. Not defte-
rimde daha boş sayfa varsa da bizde ı l 
ki pPaazarralartestüki": eFıua"ynoinrdinu.mantosu il Ankarada Şımdiye kadar bu uğursuz manto 1 
fra nk.. A A 

için • 
5.311 frank. 

Salı: Faninin mantosu için 19 Kitapevi · Kağıdcılık - Türk~ 
frank. ve yabancı dil gazete, mecmua, 

Çarşamba: Faninin mantosu kitap, siparişlerinı en doğru ye.-
uğruna tam 52,965 franlt sarf et~: pan bir yerdir. E ikn :e. İdeal 
Cm Cebimde ancak 425 frank kal· ~ ~<aı ~~Kinel ~ satı yerıdır. 

~~ jl.~~•el•ef•o•ıı•: •3•u•l7 .......... .. 

l~· 

~ 
~ 

Pirinçur!PJ • Mercimek • Bezelya .. Yu at 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynaOıdır. 
ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 

M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

8anl'd ............. ~-~--=:.....:;_~ ...... llilm .. 
Herkes. _bilhassa çocuklar tarafından alınması.gayet, 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
• .. ..J 

karşı 't gayet· tesirlidir~ Barsak•lolucanlarınııı büyüklerde ve· Küçiikladi 
sebeb olacağı teh!ıkclcr göz önüne alınarak solucan• hastalıklannd.ı tıı

kullanmalan faydalıdır 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen~bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 

Paşabahçe Tuğla Fabrikası 
F.skidflnberi büytlk bir ~hrett ol&n bQ mlllt müessese ild 9mle

denberi yeni ellerde &ehrimbhi en sağlam \'"e en revaçta pn9) ve 
kerpiç tuğlalarını imal etmcktMir. Her nevi lnpat içiıı çok elwsit-
11 ve kmlıBIZ sağlam tuğlayı ancak: 

Paşabahçe Tuğla Fabrikasından 
Tedarik edebillrslniz. Tuğla almak istiyen in.,aat sahlhled• 

bir karar vermeden evvel bir lıere de Pa.5<-ıbahçe Tuğla .F.td_. 
mamuıatını görmeleri menfaatleri• iktızasındandır. Toğlalan Jıe

rinde görmeğe vakitleri olmıyan i~klilere, ,·erecekleri admle • 
mune de gôndailebil.fr. 

Telefon: (SO) dan (68) 
. ,, \. . ..... •"' .. 

$9~ !' _.,,, 

\ ... \\' , 

\. ,. 

Satış ilanı 
Üsküdar icra memurluğundan: 

Hııtice ve lllebııned Servei ve Ahmed Noci ve Fııtma Zahid\,.. ve ~ 
rafından Vakıf Paralar İu<ıresindcn 25599 ikraz numıırasile borç nlıJ11lll 
ka.bil birinci daa:ede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesindefl 
masına karar ~ ve tamamına ehli vukuf tarafından (2700) ıı:ra 
dir edilmiş olan. 

Kayden Kadtköyünde Tuğl:ıcıbaşı mahallesinin ~ Erenkoy yeni 
kağmda eski H mükerrer 14 mUkerrer yeni 18, 18/l ve mnballen 14} 
lsmail Sarnceddin köşk ve bnğı, solu Ratıb veresesı köşk ve bağı, arlcP 
kerimesi Belk.is Ye hissedarı köşk \ e bağı, cephesi Hamdi Bey sokJığı 
donum ınikt:ınnda SelimieV\'el vakfından evvelce 'bir koşk imdi b 
ara balığın ... 

Evsaf ve sneuhaıı aıagıda yazılıdır: 

Hamdi Bey sokağında duvar tcmcllcrile ınahdud b h eden ıki b 
divcnle binaya Cirildikde zemin kat: Tnhtn dôşclı b r ofa üzeıinde 
birer oda vanlır. Sofadan b•r kapı ıle merdıven ba ıno çıkıldıkt 

döşeli bir koridor üzerinde ağda bıribırinc muttasıl ıkı half'ı b..r uf 
sonrnfüın ıltlve mww,, kargi bir mutfnk \ e ol t rafd bir ye c~ 

Gu ulhane ıle mutfağın zem.im k csimon do clıdır. Bur d t 
bir merdiven altı ve lxıhçeyc çik.ın bır k pı \'Urdıı. 

Birinci kat: CmnekAnla nyrılmış merdl\en sahanlı ı bıı 

ibaret olup sofa mu~mba dösclıdır. 
Çatı katı: ~b merdıvenle çıkıldıkta .1 e ekfınl 

sokak cephcsındc bir çatı odas \ e tarafc,,ndc ardık odaları, o ' 
ah:µıp bırer balkondan ibar tUr, Bina .. .ıış..ıp olup elektrik -.e su te 
alafranga kiremiUc örtillıidür. 

Bahçe: Uz.eri alaturkn h.'iremltle örtuıu nımıpç. bu· ar.:b 
addid meyvolı meyvasız. ağaçlar \ardır. 

M esahası: "l"l!maını 918 metre murabbaı olup 83, 20 metre 
kalanı bahçedir. 

Yukarıda lmdud, evs::ıt ve mc ııhası l'• zılı g:ıynmcnkulun { 
ya konulmuş olup %4/6/1940 tarihine rııstlıyan p.a::ırtesl gunu sa, t 14 

dar O'sküdarda thsaniyedeki daıremizde aı;ık arttırm ıle satıl.ıc.:ıktı · 
ll muhammen kıymetin % 75 ini buldUb'U takdirde gaynme!lkul en 
Uzerine ihale edilecc1ı:, aksi takdirde en son orttıranın taahhudu bal' 
arttırma on bel gün müddetle temdid edilerek 9/7 /1940 taı ıhlııe r• 
saat 14 den 11 ~ kadar yine dairemizde ikinci açık arttırma 1 

ikinci arttınnada pyrimenkul en çok arttırnnın üzerine ıhalc cdilcce 
Satı' peşitıdlr. Talihlerin arttırmava ı;ırqıezden evYel muh:ı 

% 7.5 u nisbethldeo pey akçe ı vermelerı veya milli blr bank.ının 1 

bunu ibrnz etmeleri lhımdır. 

Birikmiş ftrgileTle beledl"eye ald tenvırıyc, tanzıfıye \-e tc • · 
vakıf JC'llresi saıı, bedelinden ten:z.ıl edil r. :!O senelik tavı, bcd li Jl'll 

2004 numaralı lttn ve 11'.lt'ıs kanununun 126 ıncı m .. dde~ının 4 
bu gayr.! menkul ilzerindc ıpotekli al.ıcaklı1ar He diğer al I> 
irtif:ık hakkı sahihlerinin bu haklarını \ e husu.::ifo f:ıiz. \ e 
olan ddıalanru, bu llfının neşri tarihinden itıb:ıren 20 gün ıc;ındl' 
bitelerile bildirmek>ri icab eder. Aksi halde haklnrı tapu sicıllıle s. bı! 
bedelinin pay~ndan hane kalııcakları \ c d hn fnz.l:J mah"ıınat 1 

24/5/1940 tarihinden itibaren herkesin l!Orcbilmt• ı ıç:ın •açık buıundıl 
arttırma iarlnamesile 937/6G30 numaralı dosyasına miırııcaatlaıı ııun 

lstanbul 
Adı ve soy adJ 

Yorgi Gülbalı 

Samuel Bensason 

defterdarı ığı nd an: 
ısı lş adresi \'erginin ne\ 'i 

Kolonyacı l!ınuıöııü Valde hanı No. 13 
> Sırkeci l\'fimar ı<:cmaleddın mo-

hallesi Ycnı Han. 
Yukarıda isimleri ywlı ınukcllcfle11n; terki san"at ettildeıı h ıdc 

rinden Vaıidat tdareslni hnbcrdar etmedikleri \ eya tebcllilğa &al.ıhl1 
yi de gös~ olduklarmdan bulunıımamışlardır. T nhi ılind il 

zarfmd:ı ve 2430 aayılı muarncle vergisi kanununun 20 ını:i madde ·rı 
da gôsterilen mezkilı' sene ınuamc.lfıtına aid e\ rakı musbite \ e dc(t 
Galntada Muamele ve 1stihl5k Vergileri Mudürluğunde hcsab mutcll 
na müracaat ~!eri; gclıncdıklcri takdirde hakl:ırınd:ı kanunı ı b 
3692 sayılı k.aıwnwı 11 lncı madde$! hükmunc te fıK:ın fümen tebl 

Devlet Derniry·olları 
Muhemmeo bedeli 2880 lita 90 kuruş olan 6402 kilo muhteli( cb 

varlak b::.şlı danlr perçın çıvisi 28/5/1940 Salı gunıl saat (10.30) 0 

darpaşad:ı gar binam d:ıhilindeki komisyon tarafmdım acık c}tSi1l 
alınacaktır. 

. Bu ~~ girmek istiyenlerin 216 lira 7 kuruşluk muvakkat tern10
; 

tayın ettiğı vfClilde birl.ili.te eksiltme günü snatine kadar komısyon:ı 
zımdır, 

Bu l,5e a1d tartnamelcr Komisyondan p:ır:ısız olarak d.gıtı1m· ıct d 
• • • 

1 Haziran JMO tarihınden itibaren (Tuzla fçme) trenleri rcre9 
18, 20, 22/27, 28/31, 28/33, 30/35, ıı!, :>6/41 No. lu banliyd trenıcrıtc 

1 
No. lu trenler leme münaseb. tını temin edeceklerdir. Fazla tafsil t 
ı;el'ile istasyonlua müracaat olunması . 

• *. 
1 Haziran JMO tarihinden ıtıbaren \'e içmeler mevsunmın de\ 1 

Haydarpaşadan aat 8 de hareket eden 20 No. lu banliyö k:ıtnrııı il 5o 
edilecek ve llQdarpaşadan saat 7.55 de hareket \'e Pcndıke s:ı:ıt 8 

etmek uzere BaJıdarpaşa - Pendik arasındaki ir' ~yoıılardan 5 datnJcıl 
ettirilecektir. ( 419A) 

Sahibi: Ahmed Cemalcddiıı SARAÇOCI~U b •ı \ 
Neşriyat Miidiirö: Macid ÇETİN (Yeni sıı 


