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iŞ 0 UQU an 8ŞI dl Bir İtalyan !orpidosu ve tahtelbahiri battı. 

.... Diğer ltalgan gemileri kaçtılar 

Fr l • .
1
• Roma, 10 <HuSUS11 - 9 tem-a n s ı z e c l s - muz tarihinde Akt1eni:ıe açılmış 

' ~~:~z:!~~·a;j!o~:r:::~~ 

n • b • kt b manın Barham tiplndıeki otuz 
ın ır me u . u birbintonluküçkruvazörü, bir 

tayyare gemisi ve muhn'bleriyle 

lMassigli vesikadaki en 
canh hükümlerin tamamil U//NOlflı\.'U"I 

değiştirilmiş bir şekil
ilan edildiğini bildirdi 

karl';ılaşnuştır. 

İtalyan filosu otuzar bin ton
luk Giulio Lesare ye Conte di 
Lovur, saffıhaıb gemileriyle 
Frecie sınıfına mensub mubrib
lerden ibaret bulunuywdu. 

İtalyan donanması düşman 
(Sonu 3 ı.ı-iii tayfada) Onuutan ka.çmağa mu\'a.ffok olan Fransızmrın Strazbu.rg zırnltsı 

ı~ nkara, 10 (a.a.) - Fransa 
~~ilk e1çisi Maszigli tarafın -
~ Hariciye Vckilimhe aşağı

~ ... ::ııu~ daki rocktub gönderilmiştir; 

k:imctimc biz' rapor göndermiş 
olduğumu ve onun metni il~ Al
man ajansı laraf ııulan neşrolu -
nan metin arasında bir yakınlık 
mcvcud olduğunu hiçbir miiôkü
Jata uğ"rr..ınadan size bildirebiJi
rim. Bir yakınlık diyorum, çün
kü bu ves)kayı yalnız Anadolu 
ajansı tarafından verilen Fran
sızca ~ekli ile gördüm ve onun 
almanca metinden tercüme e -
clilmiş olduğunu tahmin ediyo -
ru m. 

1 'JJl~!llllıl~lll'lllf l t .. 

İngiltere üzerinde müdhiş 
bir hava muharebesi oldu 

.. 
R.akikat 

Unluk akşam gazetesi 

Basmuharriri: 

Necib Ali KüçUka 
D" ~ . 
S ogru ve son haberler 
Z eçın.e yazılar ... 
engın münderecat ...... 

~Yakında çıkıyor 
z,-D 

Ekselans Şükrü Saracoı:lu 
Türkiye Hariciye Vekili 

Ankara 
Aziz Vekilim, 
D. N. B. a.janwr.ın bana at

fetmek surelile 10 temmuz la-
rihinde n~retmiş olduğu bir 
vesiluuıın mevsukiyeti hak kında 
ne düşilnmck icab ettiğini ben
den sordunuz. Fakat vcsihmın :lshnı bugün 

J"E,_.,,., 
iran Şehin~lu R.ı'l..a P<'hlni 

İran, Soyyet it
hamlarına .ce .. 

vab veriyor 

lttılaat gazetesi gayet 
açık olarak lranm bita
raflık siyasetini ye

niden teyld etti 
---O-

Tahran, 10 (a.a.) - Pars 
ajansı bildiriyor: 

Tahranda çıkan 1ttilaat gaze
tesi 6 numaralı Alman beyaz ki
tabı ve Sovyet matbuatının bu 
husustaki tef siratı hakkında 
neşrettiği bir başmakalede ez.. 
cümle ı;ıöyle demektedir: 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

dünkü Meclisin 
müzakereleri 

Bazı kanun layihaları 
kabul adildi 

deniz harbinden 
eden vapurun 

Orandaki 
hareket 

bir gün evvel 
maceraları 

Ankara, 10 (a.a.) - Büyük 
Millet Meclisi bugü11 Şemseddin 
Günaltayın başkanlığında topla
narak 1936 mali yılı hazine he
sabı umumisine, posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü 
1937 mali yılı hesabı kat.isine ait 
mazbatalarla Erzincan \"e Er -
zuı um yer sarsıntısından müte
essir o1an mıntakaya yarlJım 
için yapılan ye yapılacak her ne
vi nakliyattan alınacak ücretle
re ail kanun layihasını müzake
re ve kabul eylemiştir. 

ka ::ı.rasın<la müte:ıddiL sefe~·ler 
yapan vaımrlarımızdan Yelken-

Yine bu toplantıda, askcr~ik 
kanununun ceza faslına bir mad 

(Scrıu 3 üncü sayfada) Hitler Macar na
zırlari le görüştü r-Bugün-

Balkanlarda İngiliz abluka
sına mücadele açılacakmış 

hiç bir harekete geçmiyecekleri 
kanaatine varılmıştır. 
_ Budapcşte, 10 (a.a.) - Tavi
ı-uJa ajan:~ı bildiriyor: 

Harb ve İttifak 
Yazan: Emekli gt1neral 

Ali 1Jıc.;an Si.his 

Vçiinni sayfada 

Rumanyanm hali 
Yaı.an: Şhkrü B.11ıan 

itiraf olunmıyan 
hakikatler 

Nevyork 10 - Bel'linde bu -
Iunmakta olan Macar Başvekili 
ile hariciye nazırı bugün Hitler 
tarafından kabul c<li!mişltrdir. I 
Her iki memlcl:et dcYlct adamla
rının görüşmeleri Dulkan mcsc· 
lelori üzcrin<le cereyan etmiştir. 
Bilhassa Ba1k:ı.n1arc1aki İngiliz 1 
ablukasile mücadeleye karar ,·e- 1 
rilmiş ve Sovyetlerjo Rumanya
daki aı-azilcl'lni t:.lım.kla iste-kle
rine erişmiş oJup Bal1·:ınla?dr. 

Pestcr Lloyd gazetesi Tcleki 
ile Czaky'nin Almanya seyahat
lcdnc bir ehemmiyeti mahsu~a 
atfe!.mckteclir. Zira bu seyahat, 
Almany<.mın birinci safhasını, 1 
yani Avrupa kıt:u;ı Uzerindeki 
muh:ıR::ımnt safhasını mu.zafferi- Vaz.:-ın: MHınıct UJ:az 

(So!!u 3 ünoü sayfada) \. _________ J 

150 tayyarenin 
birçok Alman 

çarpıştığı muharebede 
tayyaresi . düşürüldü 

Lon<lra, 10 (a.a.) -Reuter: 
Bugün 1ngiltercnin cenubi ~ar 

kisi üzerinde cereyan' eden bü
yük hava muharebesi hakkında 
Reuter ajansının muhabiri aşa
ğıdaki tafsilatı vermektedir: 

En aşağı oiı Alman tayyaresi 
nin denize düştüğü görülmüş -
tür. Üç bombardıman tayyaresi 
Spitfires pilotları tanfmdan üç 
dakikadan az bir zaman zarfın
da düşürülmüştür. n;ğer bir Al
man tayyaresinin arka kısmı 
topçu aieşile uçurubnuştur. Bir 
bo~bardınlan tııyyareaile bir 
aycı tayyaresi havada müsade -
rne etmişlerdir. Bir Alman avcı 
tayyaresi de Arku tarafından 
parçalanarak denize pkolen dü.5 
müştür. Bir GOk Alman hücum 
tayyareleri büyük hasara uğn
mışlar ve duman koyuvererek 
Fransa sahilleri istikametinde 

uzaklaşmışlardır. Bunlar hedef 1 in~iliz tayyarelerin.in mukal:>t'k-ı,i 
!erine vasıl olamıyacağ·a benzi -ı Londra, 10 (a.a.) -Reull•r a..., 
yorlardı. Bu ha,1a muharebesine jansının re8mi mahfillerden öğ-
150 tayyarenin iştinı.k ettiği rendiğinc göre, İngiliz bombar. 
tahmin edilmektedir. Tayyareler dıman tayyareleri tarafından 
semanın her tarafından gözük - dün sabah erken Alman deniz 
müşler ve tayyare dafi batarya- üslerile doklarına yapılan bas -
ları da bir :\caç millik mmtaka kınlar eımasmda hafif kruvazöı 
üzerine atea a<;mıştrr. Hedefle - veya torpido olduğu zannedillct 
rinden uzağa düşen bombalaıını iki Alman harb gemisi bombar
attıktan sonra Alman bombar- dıman edilmi!j ve yakılmıştır. 
dım:ın tayyareleri, İngiliz avcı \Vıl!1 lmslıaven'in şarlunda 4 
tayyareleri tarafından takib edi- gt·P i 1 • müteşekkil bir grupa 
lerek çekllmi.c;lcrdir. Bu sırada dahil bulunan bu iki gemiyi kıs
çok yüksek irtifada bulutların men Ris gizlemekte ve batan·a-
arkasında gizlenen nn.zis avcı Jo.r himaye etmekte idi. • 

_tayyareleri de Pike yapcırak ha- Kiel'dc <lokların hangarları 
va muharebesine iştirak etmiş - ve kızakları hasara. uğratılmış· 
lerdir. Yeniden havalanan İngi- tır. Dok<la çıkan bir yangını U~ 
liz avcı tayyareleri ile Alman 1 süne dönnıekle olan bir pilotu _ 
avcı tayyareleri a.ramnda şid - muz on dakika sonra gönniiş -
deUi mitrolyöz düellosu olmuş tiir. 
ve Almanl;ır kaçnıışlardır. (Sonu 3 üncü sayf.;ıda) 

SABAHTAN SABAHA: ı " Yeni Sabah 
Tasarruf bahsinde 

-------
Olru) uculanua bir J,~ gü· 

ue ha.dar tc,·kaJade mühim 
bir tefrika sunacakttr. Bu e
ser, BuJgaristancla senelerce 
~·a..~amı~ n Bulgar nıeclisin
clo Tlirk clutlli~·etiıün m~i -
miime,sili olunk bulunımıı:; 

olan ecıılu ittil!ad ve Teraltld-

İhmal ettiğimiz bazı küçücük, ehemmiyetsiz 
çerden çöpten tasarruf ve varidat menbaları 

1· SENEOE 10 
MlLvoı-a Ki.La 

Ct~AN l<EMtK , . 3 MiLYON 
EZ8AM/\ ET nin maruf ~iıualanncfan 

avukat Kilo 

.Elem Ruhi'nin 
Bulgaristan haftral?rım 

namı altında kaleme alclıf;ı ve 
şiııuli) c ı~:ıdar gi.zlj kaJmı~ hir 
!,'Ok farihi hfuliSt'leri aydml:ı
tau lıutıralandır • 

isfanhuhın hir sene :aarfmda. yeıli~i et, bu etten !'llı.a.u ~emfü n~ ! . 
bu k<·rniğhı An-npayasat.abildiğimi:z nukt~rım ~öster."D kr<ıl<i 1 Bulgnrıstan hatrralr-rım 

H üklımet J'enidcn bazı ta- ı 
sal'!'uf teclbirleri aldı. Ci

han büyük bir buhran içinde ol
duğu için alınvn her tasarı·uf 1 

tetlbiri, vele' l-.i bir çok amme 
hizmetlerini iııkıtaa da uğratsa, 
ta.s\·ible kar~ılaıuıcaltır. Yarın 
kışlık kömüriimüzii temin e<le
memek tehlikcniylc 1ı:31'Şllaşacak 
isek bugünden bazı seferJeıi ve 
bazı nakil v::ısıtalarmı tm:;:u nıf 
etmemiz doğı. u olur. 

biliyctini u<; aı llırınak olduğuna 1,. Est•rinde, Jlafüan ll:n·hin-.. -- -- .. · · . ı ı duı C\\-cl Ye onu tnkib "'U"ll go,·c g•)ZC goı unmıycn, encnımı- ·~ ' ' 
yet verilmiyen ltüçük tasrw·uf- ı scu~ler<lc C('rey:m etmi::- fc\-
lar temin etmek, göze göı ünmi- krtl~l:c 1;1 ü.ıı·ın 'e t·nicrr~aıı 
yen, itibar t.:Jılmiycn rııa.cllldc•r-1 ~?n,h1ı lml~:-.e~eri bii)·iik hir 
den vo.ridat ıucmbaları bulmak 1 aorc_L.e oı.uJ acal.sımz. 1>uI
da gcı.ektir. Bunla.ı bize Al-1 g~~·~tu~ın. o zaman gc~irdigi 
man) a<l:m gdcn bir <iostumuz muhmı ı~tilmlc <lcvrclcri, Al
lıatıı laltı ve bizi bu yok1a küçük man 'e nu:-~ nii.fuzumın çar
bfr kllki!< vapın:ıy:ı te~' ik etti: . rıı':'ına sahneleri, lıalrn hn:ı nt-

~ ı t.:ı 'v miihim nıCYJii:l'r b;;::ıl 
Almanyada bt:~ on sencc1enbc- clnrnl tc olan llnl"':ır ricaliı~in 

ri ]1ic; bir ~ey _Qtl1~!a:mş, h,"'r zcy- ı o z:ımmı~.j ı·oikrt'\'e \'~yci-
dcn, hatta bır cup parqasınclan k•ri hu cser<1<' miih.<'nm'"l ı · 
1 

' . . t • .1 ı . • ,~ >ı.r 
r J .. ı ı"Llı :ıu.:> yo. l mılum:mstur. 51•kildc, anlai.ılnmI.tadır. 

1 

Fakat tasarrufUıu ga~e y~lnız 
ck::;ilen maddeleri öok:mck t!c
ğıl, ıncım!eJ.tctin mukavemet ka- 'ionu 5 incı c:ı)'f1tl • .) J 





---o-----
Yazan: ŞÜKRÜ BABAN 

Rumanyanın hali, görmek is
teyenler i<;in, ibretlerle doludur. 
Versay muahcdesiniıı şişirttigı 
Ye Fransız müdafaa sisteminin 

İngiltere ~zar· del 
müdhış bır 1ava 
muharebesi oldu 

§Rl kta bir halka ve kalesi gibi (Daş tararı 1 ınci ı;ayfada> 
telakki edilen bu devlet muhlchf Briiksel tnyy::ı.re meydanı ve 

YENİ SABAH 

-a ajansının neşrettiği v 
sikaların tamamen tahrif edil

olduğu anlaşıldı • 
mış ve sağlam zannedilen destekler- Haniburgda benzin tm;fiyc fab

le takviye c<lilmisti. rikaları da bombardıman edil -
Paris politikas~nın fikri sabit miş ve Danimarlm sahili acıkla- (Baş tarafı 1 inci sayfada) kat mezkur hükfımet, müttefik- arruz hazırlıklarını müzakereye 

halinde olan Alman korku \'C rmda sahil müdafan ta)yarcle- neşrolunan metin ile mukayese lerle henüz böyle bir taarruz ha- amade değildir. 
düşmanlığı hatta silahlanndan rimiz tarafından düşman gemi- ettiğim Yakit, şekle ait bir çok zırltklarını miizakereye amade 2 - Türkiye, İtalyaya karşı 
tecrid edilmiş bir Cermen birli- !erine hiicum edilnuştir. Faali- mahsus farklardan başka, ma- değildir. bir harb imkanı hakkında müt-
ğindcn korkarak Prusyan;n yettc bulunan iki büyük mayn 

1 
nasını derin bir surette değişti- Massiglinin metni: Türk hü- tefiklerle mutabık kalmadan ön

Şark hudutllannda bir takını te- tar:ıyıcı gemisi bombardıman e- ren esasa ail farklar da gör- kfımetinin hattı hareketinde Sov ce, Rusyaya karşı bir hnrb pro
~inat almıştı. Büyük bir Le- dılmiştir. Bir iase gemisi bom - düm. yetler birliğine karşı bir müda- jesi hakkında müzakerede bulun 
hıstan kudretli bir Çckoslovak-1 bardıman edilmiş Ye arka tara - a _ D. N. B. bana Türk hü- faa harbi imkanmı derpiş bah • mıyacaktır. 
:,:a. lüzumundan fazla sişirilmiş fın<lan bnlmağa başlamı13tır. Di- kümelinin So\·yet Rusyaya kar-

1 
sinde bir terakki meveuddur. 3 - Sonbuh:ır bitmeden Tür

~1-um~nya hep bu kabilden idi. ğer bir. gemi de bombardınıan j ~1 bir taarruz harbi imkanlarını Fakat mezkur hilkumet, mütte- kiye Rusyaya karşı harbe gire-
atla ccnubtla Yugoslavyaya da edildikten soHra bulut <luınanla- aramakta olduğunu ve fakat fiklerle henüz bir taarruz ha - miyecektir. Ve bunu :ıncak mut.-

bu tnühim bekçilık ve koıuyu _ rı çıkarmağa ba~lamışur. müttefiklerle henüz böyle bir 1 zırhklarını müzakereye amade tefiklerden en geniş bir müzııha-
~u_luk rolünde bir pay ayrılmış İngiliz ta~ yare iruufatı artıyor taarruz hazırlıklaı·ını müzakere-, değildir. ret aldığı takdirde y pabilecek-
~ı. Küçük itilaf denilen (Çek, Nevyork, 10 (a.a.) - Harbiye 1 ye amade olmadığını söylemek- b - D. N. B. nin metni: Buna tir. 
d ugoslav, Rumen) birliğı icabın- nazır mu:ıvini Johnsoıı, dün a!<- teclir. Ben rnporuında Türk hü- binaen Türkiyenin müttefikle - 4 - Buna blnaen Tiirkiyenin 
b~ Almanyayı tnzyike memur şanı radyoda vertligi bir nulul<- kiLmctinin Sovyet Rusyaya kar- rin Bakiiya karşı pek yakın bir müttefiklerin Bakfıya karşı pek 
ı~ le§ekkül idi. ta !)unları söylcmisliı: ~ı biı ~ııiidufa<1 1ıarbi ihtimalle-ı t~arruz hareketine iştirakten yakın bir taarruz hareketine iş-

Iatta bilfı.hnra bu itilaf Bal- Bir .Avrupa milletinin sahille- rini naY.arı dikkate altlığını ve imtina eylediğini, ilah.. tiraken imtina eyledib>ini \'e böy-
kan Birliği ile de takvıyc ~dildi. riı:'izi i!';tila .e:m~sinc mi.mi ol - , fakat hir taarruz harbinin ih - Massiglinin metni: Buna bi - le bir hareket için Türk milli a
Artık Ft·ansız matbuat ve mu- maga azmetmısızdır. Zamanla em zarını mii.zakerl'yce iıma<lc olma- naen Türkiyenin müttefiklerin razisini kullandığı takdirde bu· 
hayyilelerincle Almanyanın şar- salsiz olan e.nd~~tricl ka.yn::ık~a- dığını söylemiştim ki D.N.B. ta- Baki'.ıya karşı yakın bir taarruz na şiddetle muhalefet edeceğini 
~~nda ve ccnubunua bir buçuk 1 rımız, aı:;kerı mudafarı sıstcmı - rafından yapılan iddianın tam hareketine iştirakten imtina ey- derpiş etmek lazınıdn·. JJattA 
~iki milyon süngliyc dnyanan mi%in inl-işafnıa yaMın~ e~-~cek- aksidir. 

1 
lediğini, ilah.. Türkiyenin mil!i topraklanndan 

bır tnüeyy:idc Y::ırdt. Alm:ınlann tir. Münib itiliı.~ı aktcdildıg1 za- b - V:eı:ıikanın bir fıkrasında c - D. N. B. - nin metni: istifade etmiyerek yapılacak bir 
ufak tefek kımtldama hareket- man, askeri tayyare imal kabi- mültefiklcdn pcl~ JJ<llcın bir ta- Türkiye, müttefikler tarafından hücumun dahi neticclerindt'n en 
lerinue kendilerini mantık daire- liyetimiz 5.500 :icli. Bugün bu arn.ı:ı:J< n mevzuu bahsedilmiş _ ı h au milli toprakları üzerinden dişe ettiğini farzetmek icnbeder. 
Sine irca edebilecek bir kuvvet kabiliyet senede 14.000 tayyare· tir. Bakfıya yapılacak bir taarruza 5 - Müttefiklerin hazırlıkları 
karşısında bulunuluyordu. ye baliğ olmustur. Bir seneye Halbuki asıl vesikada ve an- nazlanmadan iştirak edecektir. bittiği ve İtalyan projeleri müt-

F'i!hakika bu blokların rcsn- kadar 25.000 ve dalın fazlasına! cıık farazi bir surette olarak ya- b - Massiğlinin metni: Tür- tefiklerinkile mutabakat haline 
neti az çok şübhe uyandırabili - ~ıkucuğını da ümid tmekteyiz. kın bir taarruzdan bahis var •

1 

kiye, müttefikler tarafından 1- konulduğu zaman Türkiye mUt 
Yordu. Faraza Bulgarıstan dai- Bugün muvazzaf ordumuz ~4~ dır. ran milli toprakları üzerin<lcn tefikler tarafmdan 1rnn milll 
tna br istifham işareti gibi ara- bin kiı:ıidir. Bir sene s~nra mıllı c - D. N. B. nin metnine na- Baldiya yapılacak bir taarru:a toprakları üzerinden Bak\ıya ya-
lıkta sıkışmış kalmıştı. 1918 za- muh:ıfflza kıtaatı harıc olmak zaran Türkiye bazı ihtimaller karsı seyirci kalacaktır. pılacak bir taarruza nazlanma· 
f~rinin doğurduğu bütün bu üzere :}7~.000 kişiye çı.~ncaktır. dahilinde miittefikler tarafından Alman ajansının ne~rettiği dan iştirak edecektir. 
~.stem bilhassa Beri inde mösyö Bugiin ıkı zn lılı fırka vucude ge. yapılacak bir taarruza iştirak tnhri! cdilmi~ vesikanın metni Bununla beraber, Türkiye ti-
r itler iş basına geçtikten son· dtirdik. BJila 1r~sıln mtıcacleleye edecektir. Asıl metinde ve bu- Ankara, 10 (a.a.) _ D. N. zerinde uçuşu tevlit edecek bir 
. a. dikkate değer sarsıntılar evam e t.'Cl' nz. . nuıı tam mukabili olan fJkracla B. ajansı muhtelif Fransız şiyasi tarruzun bidayetinden evvel Tür 
ıvıcaclar gös·t~rmeg-e b"~ladı. 1 İne;iltere üzerinde hii~·iik bir . kiye hükumetinin muvafakati .. Türkiyenın böyle bir taarruz ı şahsiyetlerine atfedilen \'CSika -

Südetlerin Çeklerden .n.vrıl-, hava muhan•ht"Si 1 y sorulmak ve istihsal edilmek carşısında seyirci kalaoagı ya-, lar serisini neşre clevam etmek-
tnasına lngilız miişahid ve mü- Londra. 10 (a.a.) - Reutcr: zılıdır. tedir. icab eyliyecektir. 
tehassısı n.unciman·ın da muva- 1 

Ellgiin, !ngiltcrcnin cenubu B · il 1 ile ·r ed' 1ngı"liz noktai nazarları 661 u mu:ııı. er e tı a ıyor- Fraıısanın Ankara büyük el-
faknt ederek bu bab<lnki rJporu şarki mıntaknsı üzerinde biiyiik ç·· k .. b nl k d numaralı tclgrafımdaki fikirlere "' J rum. un u u ar arşısın a çisi Massigliye, atfedilen diğer 
..ı.aymis gazetesinde inti.::ıar et- bir hava muhıu·ebesi olmustıır. f 1 t f . 1.. k 1 k genic::: mikyasta uymaktadır . .., az a e sıre uzum a mama - bir telgrafı a.~gıya dercediyo - -.s 
lllesi artık bu sun"i hü d'ımetin Bu bava muharebesine, yanla - Türkiyenin harbe girıneıre a-l ili~ r~: n 
YaŞayamıyacağma, knt'i bır de- rında avcı tayyarelerile ntuz k-ı- Faik ihtiramat ve samimi made olacağı tarihe dair olan üç 
lil sayılabilirdi. Filhakika pek dar Alınan bombardıman tay - Fransanın Ankara büyük el- numaralı fıkradaki ııoktai nazar 
az a.. . ·stı"r.nk ctın"st· Alma dostluk hislerimi Hıtf en .kabul "İsi Massiglinin 1 nisan 1940 da, 

zaman sonra Almnnyanın Y .csı ı · 1 ır. n b•ıyurunuz aziz vekilim. 1 " ataşemiliterim tııra.fından pek 
böğrüne saplanmı~ gibi duran bombardıman uyyarclcı i, hava İmza: .Jfassigli 1 Daladier'ye çektiği bu telgraf al- bedbin bir şekilde teHikki edil -
\'e asırların en müstahkem ka- da fi bataryaları \'C spitfric sisle tıncı Alınan beyaz kitabının 23 mekledir. 
ı . · ı ·ı· t 1 · l Aııadolu ajansının notu: numaralı Yesikasını teskil etmek 
esı gibi görünen bu devlet, hat- mı ngı ız avcı . ayyar" en ara- Her ~eyden evvel D. N. B. ta- Diğer taraftan mes:ıi nrkada-

ta kendh;ini ihyn \'C lıımayt· e- fından d:ı.ğttılmışlır. lngiliz ay- rafımlan yayılmış olun metnin tedir. şımın fikrine muhalif olarak 
denleı-in ı eyini bili.! almadan cıları, hunu mütcakıb, geri ka- bmada fransızcaya tercüme e- Massigli diyor ki: ancak küçük bir Türk nrazisi ü-
llaşa'nın ağziylc kendisini tcs- Jan Alman avcı tuyynrcleri ne dilmcdiğini v~ Berlinden fran- 29 martta İngiltere hariciye zerinden urmağı taz:mımun e-
lim etti. muharebeye tutusınuı:ıtur. Mulıa r.ızca olarak çekil'1.iş bulundu _ nezareti, müttefik devletler ta - elen bir hareket ir,in Ankara 

Manzumede ıahne açılmıştı. rebcnin sarih ncticel<.•ri heniiz ğnnu kaydı..! lüzum görüyoruz. rafından Baküya taarruz yapıl- hükümetinin sarih muv::ıfnk·ıtı-
Bcriinin sesi gittikçe u.ılıa yük- mahim değil<lit". lı',lkat mUtcad- Diğer taraftan aradaki mü - dığı takdirde Türk hükumetinin nı istemenin bir tnbiye hatası 
sek çıkıyordu. dit Alman tayyarelerinin diisü- him farkların tebarüz etmesi muhtemel hareketi ne olacağını teşkil edeceği fikrinde isr:ır etli 

llaı·bin malum olan safhaya rüldiiğü samlmaktadır. için D. N. B. tarafından verilen İngiliz sefirindcn sonnu§tur. Se yorum. Türkiy~ hükı'.'ınıctinin 
girmesi üzerine Ruınru1yn en İnı;ilterede muan.nm lı,ırb ihtilftflı ü~ cümleyi aynen ikti- fir Sir Hughe Knatchbull Hugcs bundan resmen haberdar cdil-
kuwctU bir fıı tınaya tutuldu. tahsisatı bas ettikten sonra her bit inin sen mezun bulunduğundan bu mesi kifayet etmek icuh cıcr. 
Husynmn, Bcsarabya ve Bukovi- Londra. 10 (a.n.) - Maliye altına ayni cümleleri Fransa bii- tebliğe 27 martta maslahatgüzar Gazetelerin s~hifeleri 
ıı::ı gı"bı· ycrlerı· ı"slenıe~ı· u··ıcı 1•11e nazırı Kingsley \\'oo 1 haı b mas r d . _, hülasatan aşağıuaki şekilde ce-., - yi.il;: clı:isi tara ın an ırae t:Ui -
kı·al Karo! kcn H lıfw1ilctinc, hat rafları için Avam raı ·· mıla len sckil<le yeniden dercetliyo _ vab vermiştir: tah id edildi 
ta hassaten teminatlarını hah- bir milyar !ngifö lirat>t t::ıhı:ıisatl ruz: 1 - Türk hükümclinin haltı Ankara, 10 (Hu..,usi l\Iuhalıi-
Şetmi~ olanlara ınilrac:ıat bile istemiRtir · a _ D. ::N'. B. nin metni: Türk hareketi nele Sovyetlcr Birliğine rimizden) - Kağıd buhranı do· 
etınege lüzum gömıcksizin Al- Nazır bu münascl>1'tll~ f;oyk- Iıükfmıetinin hattı hareketinde karşı bir taarruz harbi imkanını layısile gazetelerin bun<lun böy
lllnn sefilini nezdinc dnvct ede- diğ·i nutukta harh masnıfları- SovycUcr bidiğine karşı bir ta- derpiş bahsinde bir terakki mcv le, dört v1.. altı sahife olarak ~ık
rek vaziyet hakkındaki müt.ılea- rırun son 4 hafta zarfındıı giin arrnz hnıbi imk:i.nını derpiş bah- cuttur. Fakat mezkur hlikümetj ması Heyeti Ve dle\:'c knrıırl ıs -
sını sordu. de yeli buçuk milyon iııgiliz li- zinde biı ter ıkki ınevcuddur. Fa 

1 
miittefiklerc henüz böyle bir ta· tırılmıştır. 

~mmwİW~nMfir~~ rnITTu~bcliliğiuihıl·limı~U~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~ 
d Bunun 6 milyoı u ordu, donan -

en alınan cevab sadra sıfa ve-
nıa ve lıava ltııV\etkri iciıı. mli 

rccek mahivctet olmauı';ı cihct-
1 • 0 teb:ıkisiclcd\.nizıwklıyatı i,'""c 
e Londra.nın reyini alınağa -
·· l ve saire için sarfc<lilmi. tir. 

çuıı cü artık Parisin reyi halmıı- Avam Kama •• sı j· f'ıtil n lı : 
nıış itli - ihtiync duymadan şüb
hesiz kalbi yaralı ve eli titrek, milyarlık talısi ~ı ı iltıfal,lu lrn-

Rus taleblcı ıne nıut.a\•aata.. ka- _,,h,,u.ı ~e..,.lm..,ı.:··: ... ti!r'r""'. -~fW1:,_:.c;::= .. 
rar verdi. yaya mulaYn"t hıt :l l\I <'arif- ..,.,.,,.,.,,_..,__""' _ _,,,,,_ ____ -=~---·..,,_-,.;;~c--:JiiO'.....-."""°" 

Fakat bu boyun eğme ile i. in tan ve Dul "rı .tana ıtuo~ ?ıcu 
bitmiş olduğunu zannetmek ip· sulhscv('rlıöin de ı 1 ti olnı ak 
tidai bir diişünce olur. l.Iilıvcrin ileri süriiicrek. Bn lınl lckı im 
ınahmileri, Macaristan ile Bul- kadar sulhperver b!ı lıiiktlrnelin 
garistaımı da talcbleri vardır, niçin ınilyaı br saı fiyı.-. nskcı i 
Onlar da he. halde is'af oluıuı - tahkimat \et ehi ut y lı ı oo
cnkbr. Bu d ıiilıa~et bir gün rulabilir. Hic kull ıı.lmı~ c!ll bu 
:rnescıes:air. Rumanyn bu tı:ı.lcb- pahalı oyun• 11kl r yet ınc bu 
ler k~ısında da gere Beılin ,.e uıilyarl rln ne k r h .. yırh, 
Romaya başvurmaktan, lıatta ı i<;tinıai ısler yapılabi;irdi. Ru
rivayete g(5re kral, bizzat no:u'i men işçileri. memurları lıa~ atın 
Ya 1mdur giderek nrzı meram C>t hin tiiı'lii bad;relcrine kar
tnekten başka bir çare ve tedbir f'l ııe kadar emin bir rnziyete so-
bulamıyor. Ne hami, ne dost, ne kula bilirdi! 1 
Yardan bir mlilayim sada işit- Hakikat halde F:-ans:ırun iz
!rıek kabildir. Majino hattından mihhili biılfüı ona müstcnid Ver~ 
daha nz sağlam olm .... llığı iddia say sistemi:ıin ifütsı hu \'C hun::ı. 
etlilcn Karo! hattı hic kuilanıl· benzer bit' çok akibcLlcr do3nra
nıadı. caktır. AYıı.ılJ:ı mukadderatı şim 

Rumanyada yeni kabi
neyi Demir Muhafız

lar kuracak 
Bükrc~ (Hususi) - Cigurtu 

kab:nesinde 18 nezaretten dör -
dünü işgal eden clemirmuhafJz
tc.5ki!atı azaları başda mezahib 
n:ızırı ve muhafız teşkilatı lideri 
Horia Sima olduğu halde istifa-
larını verdiler. Yüliyü Mariyü
nün riyaset ettiği ve Rumanya-

Belgr.ad (Hıısusi) Yenq 
Rus elcisi Plotnikof'un Bnlgra
da geldiği gün i3olculaı· nüma -
yiş yarmak istc-li Krın:iiltlığa 
mani olmak iırtiyen P·Jlıı:; kuvvet
leri ıstı:ıı:ıyon cıva! mı muhafaza 
nltına aldı ve resnıi saC:siyetlcr -
den t>··~ka hk ki'11SI! istikbalde 
bulunmadı jse ue .;:;ehrin bazı bü

mn ·en kuvvetli köylü partisi yiik caddelerinne toplanan solcu
Saranistterlc yahudi meselesi, 
Sovyetlede müstakbel mUnase- Yugoslav dahiliyo nazırı 
bctl~r ve Almanyaya karşı ta -! istifa etti 

lar scfirh'l oi.on ıbılı gl'çcrken al 
kı.lndılnr. 1 nı .. d.ıtdi gençler -
d('n nıiirckı.eb ı,. t.lılar . ::ırkılar 

s0ylı.> ere] biıyiik caddeleri do
ıa~ırlrcn 1 usyn :lf· :•::;kcri ıltifak 

'apılması i·~in u;:u':,.ıdılar. 

Yeni elçi ( Ruski Kaı ol) otelin 
de iknnıet etmektedir. Elçilik 
binası tamir edilınektcJir. 

Yunamsiandaki hareketi 
arz çok şiddetli oldu 

Atina, (Hususi) - Isparta ci
varında vuku bul uı hareketiarz 
da pek çok binalar yıklldı. Ge
ce hareketianın şiddetinden ki

Hitler acar 
Nazırlarile görüştü 

( Baf tarafı 1 nci sayfada) 

yetle ikmal ettiği umumi bir mu 
hasamat devresinde icra edildi
ği gibi, Kont Cianonun Alman
yayı ziyaretile de karşılaşmak -
tadır. Her halde müzakerat, yeni 
Avrupa nizanunın en önünde bu
lunan meseleleri etrafında cere
yan edecektir. Macaristan, istik
balinin me\'zu olduğunu müd -
rik bulunmakla beraber, muha
rebenin neticesine yalnız büyük 
bir Umidle değil, ve fakat ke -
mali emniyetle intizar etmekte
dir. İki milletimizi bağlıyan mü
t. J·abil ve sarsılmaz dostluğa 
itimadımız vardır·. 

-ıııır--· 

Meclisin dünkü 
müzakereleri 

(Baş tuafı 1 inci nyfada) 

de ilavesine, ~nebilerin Türki
yede ikamet ve seyahatleri hak
kındaki kanunun 16 ıncı madde
sine bir fıkra ilavesine ait ka -
nunların da birinci müzakerele.-i 
yapılmışbr. 

Meclis, deni.?. müsadere huku
kuna dair kantın layihasını da 
lcabul e-derck toplantısına ııiha
yet vermiştir. 

Büyük Millet Meclisi mütea -
kıh içtimamı önümüzdeki cuma 
günü yapacaktır. 

Ankara, 10 (Hususi Muhabi
rimizden) - B. M. Meclisi bu
gün toplanarak ruznamedc mev
cud evrakı miizakere ederek bi-1 
tirmişlir. Me<.:li:iin mutad hila
fına olarak, cuma giini.i ve daha 
evvel de fırka grupunun toplan
nıa~ı muhtemeldir. 

Fransız Meclisi 
dağıldı 

Cenevre, (a.a.) - D.N.B. bil
diriyor: 

Vichydcn verilen bir habere 
nazaran, Fransız milli me<:Jisi, 
yeni bir k~nunu esa.qi hazırla -
mak için tanı salahiyet veren 
kanun projesini kabul etmiştir. 

Üçüncü cümhuriyctin son par 
lamcntosu bu tasvibname ile be 
raber istifasını dı.ı. inızalnmış o
luyor. 

Mcbmılarııı çoğu hareket ha 
zırhğında bulunmaktadırlar . 

Ayandan Urreibel ve mebus 
Tixicr Vignancouı'lı.ııı tahl'irler 
üzerine bazı ıniinakaşalar yap
ması mümkündür. Bu iki zat hü 
kfımetlen, Fransayı harbe tc.~

vik edenlerle h.ırbi uzat~ .• mile 
rimlcr aleyhine deı·hal d~n 'i a
çılmasını t:.ılebt!tmektedi'"l:>r. 

Şiındi tcşdıhiis lıüküınc~ ın c
ı:ndcdit. Viehyd(' valnız tııcsai

Eİııuc lıükuıı1C'tc y ırdun edecek 
ıı:ırlfımcııto eı,ciinwnlcri lrnln -
<.:aklarJır. 

Budapeşte korkulu bir 
gece geçirdl 

Budapcstc (Hususi) - Yaıılış 

,·erilen bir emiı· üzerine Buda

ı'cşt e Rchri gL-çen gece korkulu l 
s atler ya..~mıştır. 

'l'ayyarc hücumundan §ehri 
\'e halkı korumaya mahsus 
bütün vabıtalar tehlike düdilk -
lcri ile gece saat ikide harekete 
getirildi. Bu korkuyu bir nıc -
murun sarhoşluk yüzünden ver 
diği yanlış bir emir doğurdu. 

Yanlı§hk anlaşılıncaya kadar a
hali gece elbiseleriyle sığınak -
lara ko~muş ve büyük caddeler 
tel~lı insanlarla dolmuştur. He
yecan bir saat kadar sürmüştür. Müscllih, mücehhez, asri mil- dilik yalnız Berlin, Roma, Mos

Yoııluk ort.lulannın Trausih•an - kova :ııaaında müzakere ve hal
Ya \'e Dobrice davalarında da !ediliyor. Fransa ve İngiltere ni
işe yaramıyncnğı ve hatta kul-ı mevcutıuklıırı He pnrlamitkta • ı 
lanılamıyncağı anlıu:nhyor. R•ıs- clır',r. 

kib c<lile\:ek siyaset meseleleri l Belgrad, (Hususi) - Dahiliye 
hakkında !lnlaşan Demir mu - nazırı Mihaleic yapllacak ısla
hafız liderleri yeni kabinenin sa- hat projeleri meselesinde kabi
ck"C' kendi adanılan tarafından nedeki arkadaştan ile anlaşama
tc"-l~iliııi istemektedirler. Yeni dığmdan istifasını verdi. Baş
ks.?linc ~ sabaha kurul • vekil d:üıiliye nezaretinin irlare-

lise çanları kendıliğinden çalmış !'!"'"~~~~~~~!"-""'81111111111-

mak üzeredir. sini üz~rinc aldı. 
1 

tır. Peloponezin ilt\ yerinde de 
sarsıntı çok şiddetli olmu§tur. 

İnsanca zayiat. yok ise de bir ~ok 
binalar yıkılmıstır. 

• o 

1 ran, Sovyet it
hamlarına ce- · 
vab veriyor 

( Ba, tarafı 1 incl sayfada) 

Bir müddet evvel, bazı yaban .. 
cı ajanslar Sovyetler birliğinin. 
İran da dahil olduğu halde garb 
memleketlerine muhtemel bir. 
taan-uzu hakkında haberler yay; 
mak içil\ muhtelif çarelere bat 
vuruyorfardı. Hükumetimiz bu 
münasebetlerine itimadını mu .. 
haf aza ederek bu tahrikamiz şa
yialar üzerine hiç bir ihtiyati 
tedbir almadı. Hudud muhafa • 
zasını dahi takviye etmedi. Keza 
memleketimiz bu şayiaların asıl
sız olduğunu ve böyle bir lehli· 
kenin mevcud olmadığını kom
~ularına dahi temin eyledi. 
Şimdi ayni membaların vazi· 

yetlerini değiştirerek harbin bi
dayet.inden beıi en kat'i bitaraf
lığını muhafaza etmiş olan hü· 
kıimetimizi di~er de\'letler tara
fından guya Sovyetler birliğine 
karşı tasarlanan planlara iştirak 
ctmiı; göstermek istediklerini 
görmek hakikaten hayret edile
cek bir şeydir. 

Şimal komşumuz da matbuat 
ve radyolarının bu abes şey

lere dayanarak bizi tenkit etme
sine müsaade ediyor. Halbuki 
bu vesikanın bizzat metni bu iş
lel'e ııd\.lllli mtidahalemizi göster
mek içiı\ kafi bir delildir. 

Bu vaziyet karşısında bugün
kü dünyada hakikat prensiple .. 
rine ölüm darbeleri inmiş oldu
ğu söylenemez mi? 

Gazete bundan sonra D. N. B. 
ajansı tarafından neşredilen ve
sikanın metni hakkında tefsi -
ratta bulunarak bunun 1ranla 
hiç bir münagebeti olmadığını 

bildiriyor ve diyor ki: 
İran hükumeti, son 20 sene 

zarfındaki siyasetinin de isbat 
ettiği veçhile. bütün taahhüdle
rine uzla~ma ruhu dairesinde 
daima riayet etmiştir. Şimdi de 
bu kiyasctli ve mantıki siyase
tini evveliyctle deği~tirnıemiş 

olduğu a§ikardır . 
Bu bariz vakalara göre, baza 

yabancı devlet adamlarının gö
rüsmelerine istinat ederek mem
leketimizi tamamen yabancı ol
duğumuz projelere karışmış ol
makla itham etmek doğru mu -
dur? 

Gaz "tc yaıısmı söyle bitirmek 
tedir: 

Bu vakıalardan dolayı pek 
hnyretteyi:t.. Bahusus ki komşu
muz gazetelerinin ve radyoları
nın bu kabil hatalara meyzu te.q
kil etmeleıinc müsaade et.'lliştir. 
Sovyetlcr birliği ile olan sami
mi ve İ) i kom3uluk münasebet
lerimiz bize bu vakıalardan do
layı ı:;ikayct imkanını bahşet -
nıektcdiı·. Zira komşu mcmle • 
ketlerle samimi münasebetleri • 
ınizi daima muhafaza etmek ve 
lıir, bir zanınn bu memleketlerin 
ınenföntforinc uygunsuz hiç bir 
tcdbır almamak arzu edivoruz v • 

---)111«---

İngiliz - İtalyan 
• • 

den!z çarpışması 
( Ela;i tarafı 1 inci sayfada) 

dona 1masını Filo burnunda ate
ı-e icbar ctm iR\'C düıi'man gemi
leri j irmi altı bin metre mesafe
den ate~ etmistir. Bu deniz sa
vasına fıloya refakat etmekte -
olan lt alyan tayyareİeri de işti
rak c·tmişlerd:r. 

F'ilo bumu harbi çok şiddetli 
olmtıs ve bir İtalyan tayyaresi 
Yunn n topraklarına mec:buri 
iniş yapmıştır. 

Ça1 pışuıa netic~inde biı· !taı
yan denizaltı gemi3iylc Zeffiv 
ismindeki İtalyan muhribi bat .. 
mı tır. Bir gemi de kısa bir za
manda tamir edilebilecek bır 
şekilde yaralanmıştr. Düşman 

donanması sis saçarak cenubu 
şarki istikametine doJru lmç
mağa başlamıstır. Bu muhare
be ltalyan zayiatı 29 ölü ve G9 
yaralıdır. 

Ziraat kalkmması 

Al'lkara. 10 (Hususi Muhabi. 
riınizden) - Devlet Ziraat q.. 
letıueler i kurumwın. zira~ iı:ıfcr 

için ilört: yüz bin lira ikrnzına 
Heyeti Vekilere karar vcrihniş
tir. 





• 
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r B;ı,makaleden dcva'll l 

Bütü n spor faaliyetimizi futbole 1 

d bilirler. 1kı taraf da arzu et
tigı zaman, onların nllia. mala
nnı, bir Romisyon istemeden, 
kolaylastrrnbil"cck dostla11 da 
vardır. Bulgarla.ı m Adalar .. de
nizinde iktı · balı d n h r 
tüı lü kolaylı "?a. nail olabılcc '"'i 
,.c iklısa.d· hır mahı:re<> bula ,::1 
muhakk :~ır. Yeni Anupa ni
zamı dr\ ft:tlcrın harbe mür!l
caat ctı o yn. a lannı ko
lavlaı:ıtıı. cak <' asları göz önün 
d~ tutac:ık ise. bu umumi eınni
y<'t ve ic;birlı:;;i havası içiııdP 1 
Bulgarist nın ela mtilcca\'iz n:ıs 
yonalizm cmcll rin n vazgerc
rek memnun bir lı.\lde ya".ama
s1 kola:. r. acarlJ.rın dava ı 
da bütün A, rupa sullıunu boza
bilecek bır ııi bet nrzctmekt n 

uzaktır. 

inhisar ettirmels,!en kurfulmalıyız. 
1 

Mayı ~onu ile eylül ara:sı 
hC'r su e futbolun (.'czon 
Mort) u nr. Bizde de Yll" yn
v Ycrlr (n ve sıhhi csaslaı a da 
Y· nan b.r teamul yavnH yayı· 

futhol mu.çının hilı bn k Ç yfü.

1 
ün t')pladıJı ös 'ı · r. . 

l"zcmııle lk m eoıle-

mcr •lll gosteriyor. Gl"<'cnlcr
dc milli kume çok gece kaldı, 
soylencn r az 'ildı. 

Ce"f'n 1-. fta l tanhıl ia mc:'Y· 
imin ı C' mi nıaçı ..ı oynan

dı. Eh k fut lcular lı m n 
d nizc l ular . Halta \ efa ile 
m lnrıı bıtircn Galnttısnrayın 
b ı ka ı un ... ş r • c....,,u ere stadının 
o.ık kn • ından ko arak gectı-
lcr ve 1: nd lerini denize attılar. 

T hı Un • Donne., !erini ~'lş· 
t 

1
•
1 memize imkan olmadığı mn 

hız de h ke gibi sporlan mf"v
~ npnuı.ğa mecburu;:. 

Şimdı ~üzme ve atletızm ınd·-
imind unuyoruz. Fak t l.ili-

k t eder k olursak to k ! "tf m 

teı d f aliyctlcn ba ,, . or
t.ılıkta h bır hareket yoı- ı..r. 

Ytizm müsabakalann1 ,. um' 
:lJ nlı !l atktizm müs:.ıbak 1 rı.rı .1 
nı atı tı ajanlığı veya fcdc - ' 
ra Yonu ~ pm:ıkta, ~ üzı.icü ,.c' 
n~ı ·tı ı m de ancak bu snj ede 

1

Y<'b:ı.n :.n.ak dırlar. 

~AHTAN S B 

r asa ruf bahsinde 
Bıt tanıfı 1 ine ı;ıyfada) 

flunun ı buyu'k mu c •lt r - , 
d . lol·a rd • hnttiı. bü~-
c k e\ 1 r , b<: , çop teneke i \'ar
dır. Bur. ı.n her binne bir nevi 
Çop atılır. Kemikler, patates ve 
ıneY\a k akları, p a\"lal r, 
I· gıt par lan .. 

:Su ç' p t n k lcrini :ıyn ayn 
fabrikalar, e,·leroen ve rn iıcsse-
cleı den ın alırlar. I\:emıkler-

den tutı. 1 ,.e kokulu sabunlarla 
:Yağ çılcnıılır. kalanı gübre ya
Pılır. P t ve ekmek kırıntı
! I'l -d nuz ,.e inckl re verilir. 
Paçavraıaı • ~ılır, yıkanır, ku
ınaş 'e k; t yapılır. K:iğıt par
<'alan d a ıt fabrıkalarında 
tekraı ka ıt olur. 
. Bızde c • plerdcn, kemiklerden 
ı t.r ı .. . 1-- • dei!:il-d. 'l llnUuudIUŞ o 
ır . .-.tes la t tanbulda . encde on 

lllilyon kil fnzal et yenir. 
Bunun ~ uzdc otuz hesabiyle 
3?00 ton k miği ardn·. I'aknt 
~ız kemi vi isliyecck, buncl::ı.n is
tif ad ed cek fabrikalara sa.hilı 
0~ınadığınıız için bunun nncnk 
bır kı:m11n1, .. ltıua birini yani 
500 tonunu ımdiye kadar AI
ınanya~ a . tıyorduk. Kemiğin 
tonu elli lir:ı.'l;a kadar mü,'itcri 
hulınakt ıdı. Geri kalam denize 
gid r. Rem kl ri mczb:ıhada a
Yırnıak kolav olduğu ve bu ke
tniklcri kücük parç:ılara nyırıb 
t"ınizl y b·r de fabrikamız 
bulunduğu 1 alde bu iş son derc
C'e ihm l ilmi • kücük görül
lllü tür .• ımdi bütün kemikler 

cek bir mevzu olmasına rabmcn 
bız buna temns etm den gcçi
j oruz. Fakat futbolun oynanma
dıı-:'1 zamanlarda kliibl r.ı~izin 
di"'a şubcl rinde g ne aynı dur-

• • ? 
{!Ul11UP"U mu gorecez:ız · b ~ 

Klub ıdarc "n nslı ı rdea-
lı t "c feragat sahıbi kim C'IC'r -
dır. Futbol taiamlarınııı Uıplan
mJ ı. calıstırılnusı <lort bir ta
ı aftan tali · o n f tbolc.unun 
klubde ibkası husu ·un idare
cilerin nasıl hır g yı-et sarfe<!~ -
rck çalıı tıklnruıı yakından bıh -

ıiz. w 

1 te onların bu çalı kanlıgı -
bu htlsnü niyetlerine hılab na, 1 l 

e<lt'rek ful kl n b rırn m -, 
dırmağa v:ıkiL bulduklnrr u ~ı: 1 
raic.lI'da ) üzme \'c atl tızm gıbı 

"noı·l .. •·iylc. u-; raıımal rınııı yaz "r- ..u. • t 
cek yerind olac:ı ına 1! aı et e ·. 
;.,ek istiyor-uz. He:n emlekct 
sporu yükselecek, n ·ı gu lle
ŞN"ck, hem de "alanas:::.. da dam
ı ır,, sözıiylc ifade cJilcbıl cek 
biı hasılat temin olunacaktır. 

Klübl nmizin rda tc -

k · tla beı aber çalı m lan 'c ı a .b. 'Y. 
l nu yUzme ve ntfet:ızm gı ı ı .. 
b İj ük \'(' faydalı . ·por s:ı.lı ınd.ı 
, .. lıuz bııiakm maları clz m.l•". 
• rüruzan 'IEKİI~ 

Fenarbahçanin yıl 
dönümü 

Fencı-balı lli rin ) ıldönüm-
1 ind knrıµla.,,mak uz re davc 
ettikleri Yugosl:ıvyanın ın<.>şhu.r 
Gr.ı.dyanski bı.kımının g miye
ği anla ·ılmuılır. 

Bunun üzerine F rlilcr ge-
n~ Yugo lav~amn büyük klüb-
1 rmd n B gradskı k uöune 
miıracnat ctmislcrdir. Bcograds
kiye bu ayın yi.rmısındcn İstan
bulda bulunmak imkünuılll mev
cut olup olmadı~ ı sorulmu tuır. 
Bu takım gelirse Fenerlilt'r yıl

dönümlcrini bu ayın 21 imle 
tes'it edeceklerdir. Ecnebi ta
kım getirtmek mümkün olmadı
ğı takdirde bu b yramın ı:utbol 

sezonu ha lan"'"ıcı ol n eylül nr
ymda yapılm:ısı dil tinülmc.kte
dir. 

İstanbu l atletleri Anka
raya davet edildi 

Ankara bölgesi bu ayın yırmi 
birinde yapılacak hı.iyili, bil" ntle
tizm müsabakası içın İstanbul -
dan on yedi ntl l izamını iste -
mı tir. Anknnrlılar, memleketin 
diı;;er bölgelerinde bulunan luy
mctli atJeUeri d da\•et ederek 
bu büyük atletizm müsabakası
nı basaracaklnrdır. fstanbnl at
letlerinin bu davete icabeti ri te
katTür etmiş olduğundan. hu lıaf 
taki üçüncü enternasyonal mü
sabakal:ırda muvaf fnlayct gös 
terenler ::ımsmda seçilecek bir 
takım Ankara gönderilecek -
tir. 

BuGday va a rpa ihra .. 
cat murakabesi denize dokutü)or. t 

:P cavı 1 rn ve cöp tcnekelc- Ankara, 10 (Hususi Muhabi-
ı-iııd n çık n kağıtl:ıra gelince runizden) - Buğday ve arpa 
bunl:ırd n Rumanya fabrikala- ihracının müraknbesine dair ni
ıı bnc i ti de etmek imkanuu zamn eterin ahvali hnzır:ı do
buld ı<u i n. bizden istemekte - lnyısHe tehiri Heyeti '"ekilece 
dır. İzmit r bnkası çöp kafut- kararlastınlmıştır. 
l tını i' .;· için almıyor.• .... ~~!!!!!'~~~~ ...... ~~mıll!~ 
F.ık t ih ı d menedilmi tir. 
N d n" E r denize dokülm sc 
'c c ~er i yarasa ihracının 
ın ncdılm anlayn - H 1-
buki lz.mıt ka-ıd fabri.bmız 
k. fı d e temiz ki ~ıt bul
duğundan\(' bu, omm i 1 yebi-
1~ 1-i mı rı teli.fi ettiğinden 
~P kuğıtlanna talib değildir. 

Bir zam d:ı yaşıyoruz ki. bu 
B1rada en buyük hamleleri p -
Pan nteml et erden ibret almı
~·a ve ouı nn tasanı.ıf, varidat 
nı rub ı Imnk hususund ki 

tedbirlerındcn istifade etmeye 
mecburuz. Çok d fa göze goıii -
nen ve nümayişe yarayan bir ta
s:ırruf, göze gönınmiyen ehem
miyetsiz, cerden çöpten bir tn
snı ruf kadar faydalı ve semereli 
olmaz. 

su cöp ve kemik parçnsı misa
linl iddi:ımıza bir delil olarıık 
kaydedib geçiyoruz. Nazan dik
k tı celbederse memleket hiç 
yoktan üı,: beş kuru i.:.tifnde c
\ r. 

Şu hal , eğ r Jiıtlerle lus
solini Biıi.lkanla.ı ı gcı <:ekten bir 
mania gıbi goı üyorlarsa haki-
katte ne y k i liyorlar d 
Balkanlar buna mfıni oluyor? 
sualini sormak ıztıraı ıııda ka
lırız. Çünkü onlaı ın aC'ıkça ıti-

raf olunabifccek maksadlarına 

B::ılkanların muhalefet etm l ri 
ne akıl \'e mantığa sığar, ne 
rC'alitey<>. }.Jcsela, r:.umanya da
ha ne yapabılir? İtnlyn_n \'C Al
man nüfuzu afLına girmeyi ka
bul ettim diy r. Ba v kiıleti öy-

le bir zata tC'\'di ediyor ki tel
graflarda \e gaz tel rdc i mi 
aeccı kcn sanki bır rütbe Ye b , • 

unvanmıı:: gibi, derhal, "Gene-
ral Göring"ın husu • d stu • 
fntı da illvc dıliyor. Bu tın 

büliin ı;:ahsi liJ akati, 
meli, mazisi, hiiviyeti silinmi:-. 
ıkinci, Ü<'Üncti ı>lana atıllmı!'l: 

yegane meziyet olarak ortada 
Alman gt>neralinin husu i dos
tu olın ı kal.mv . 1llc ha 
kırk elli Iılbiliz müh ndi i 
hudud haricine çıkarıldı. E,.,er 
Almanya.. bununl m ntl.'1 ol
mıyor ve doymıyorsa ger ek
ten müdhış bir u tıhası 'nr <!e
mektir. Yugoslavya, ötcdcnb ri, 
Almanyayı gücendirm mek si
yasetini takib ediyor, h r türlü 
ticari \'e .iktısadi kolaylık 0 cis
teriyor, hayat ve istiklfılini ~u- 1 dafaadan bafj.ka bir şey du un
miyerek rahat oturuyor. Bırnı
ennlcyh, Almanya \'e ltalynyo 

1 
karşı Yugoslavya hiçbir zaman 
bir diken adclc<lifomez. Bulgaı:is

tan ve Macaristan Alman~ anın 
coktan kazanmış oldu~'ll müs
ttrilerdir. Bir Yunanistan knlı-

vor ki o da, coğrafi vazıj l'ti ı ahı, 
• bir köşeye çekillniş, sulhun mu

hafaza edilmesinden, sulh i ·n-

de c;abşmaktan b ka bir 
istemiyor. Binaenaleyh, B 
kanlarda bir mani va.:r d 
Balkanlarda T'urkıyeyi bir j O· 

luna koymak manasından başka 
bir şey ifade edemez. 

Fakat hakiki maksad A vru
pa sulhUI.10, medcniyctinı ve 
milletlerıırası hakka mü tenid 
bir düzeni temin etmek ise bu 
gayeyi temin için •rürkiye bır 

engel değil en birinci bir ~ar
dımcı addeclilmck lazımdır. 

Türkiye hiç bir komsusundan 
arazi zaptctmcmiştir. Alacaklı· 
dır, borçlu değildir. Türkiye 
Cumhuriyeti t eessüs ettiği da
kikadan itibaren Avrupa.da ''e 
yakın şarkta bir sulh ve istik
rar amili olmuştur. Bütün gay 
reti de ayni ideali muhnfaznya 
matuftur. 

Tabiidir ki bu mütaleamız u
mumi surette herkesin anladıi{ı 
mana. ile hakka, ndal te, insaf 
ve ahlal·a ri yl't roilmclt rti
le bir lr· lmilcl dü n k r-
mak ldıği t dirde doğ-
ru olah Yoksa "hak,, adı al-
tında haksızlık yapılın k isteni
lirse, "nizam,. ndı nltınd ta
l a.kküm \'C istismar siy eti 
tesis edilmek istenilirse, o va
kit is değisir. O vakit, Avrupa
da hala istiklal. şeref ve hay
siyet, milli v ... tan sozleı ini ağıı
Janna a.Imağa cesaret ed"n çıl
~ları da C?.mek yolunu dfü:ün
mek liwmgelir. 

llu in Cahid Y. 1.(1 

l'ENİ il 

n şilebi dH 
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1 n gel ------
( Baı; tarafı 1 inci sayfada) 

cilerin Tan Şil lıi dün lim ı -
mıza dönmüştür. Bu vapurumuz 
da bilhassa İtalya harbe girdik
t<>n sonra Akdenizde gayet telıli .. 
keli anlar g ·iımiş, bilhassa 
Fransıı ve İngiliz harb "'emile
rinin çnrpıştığ1 Oran limanından 
bir gece evvel hnrek t etrni<;tir. 
:,far:;ilya, Tulon ve Oı an lıarb 

mıntakalanndaki hadiselerden 
sonra tek ba na liın nımıza 

gelmeğe mu\'aff ak olaıı T n şi
lebinin mac rası hakkında nldı
''muz malfınıatı okuyuculanmın 

za bildiriyoruz: 
Gemi dün saat 2 de limanınıı

zn gelerE'k Beşiktaş önl. ı lı.d 
demirlemi v.e gümriik mıı::melc-

1 
si yapıldıktan sonra va11ur sa
hibi ri gemiye gelerek geminin 
faal ve gayretli kaptanı Kemal 
Ersayı. gemiyi kazasız olarak 
getirmeğc muvaffak olduğun -
dan tebrik etmişl rdir. Bundan 
sonra "emidc bir kurban kesil-e 
miH ve gemi sahıblcri çalışkan 

miırettcbata da teşekkür etmiş-

biri arkasında seyredeceklerdir 
Tayyare hücumu takdirinde bü
tiin gemiler dağılacaktır.,. 

Bu tcbliğab mütc:ıkib bir kaç 
saat sonra iki muavin kruvazör 
ile iki acık deniz torpidosunun 
himayc~inde muhtelif mili tlere 
mensup 22 vapurluk bir kafile 
halinde yola çıkt.lk. Hareket etti
ğimiz gece yold:ı bir dcnız:ıltı

nın taaı ruzuna uğradık ve alarm 
~erildi. Biraz sonra kafileden 
bir torpido sür'atle seyrederek 
top ateşi ile su bombaları attı. 
Ve amirala verdiği bir telsizle 
düşman denizaltısının imha e
dildiğini b" dirdi. 

21 haziran cuma günü Oran 
limanına geldiğimiz gün bura -
sının bir m. h.şerdcn farkı yoktu. 
:Müteaddid haı-b gemi! inden 
başka 250 den f zla ticaret ge • 
mısı yüklerini bos:albnak için 
sıra bekliyorlardı. Bu vaziyet 
k~ısındn süvnrimizin mütead
did temasları \'e çal!§malnrı sa
yesinde bir kar gün sonrn yükü
müzü bo.saltmnğa başladık ve 

tır. · gene biiyi.ık bır talih eseri olarak 
Dün ken i i,le gorfuten bir büyiik deniz harbinden 8 srat 

muharririmize gcminın ikinci evvel lımanı terketıniş bulunu -
kaptanı Hüseyin Erdeniz şunla- yorduk. Oranda buluduğumuz 
Iarı anlatmıştır: sırada burada 5 F'rnnsız tnhtcl -

" Bu uzun seyahrı.timiz es- bahiri, 15 kadar kruvazör ve 
nasında size her J den cvvcl mu hı ib ile M'erselık birde biı.

Türk denizcilerinin gayret ve ı yük 6 Fransız harb gcmlı.i \ardı. 
çahskanhğı ile dısipline karşı o- Sonradan ö~rendiğimize göre 
lan hürmetlerinden bahsetmek bunlardan yalnız Strazburg kur 
isteı im. Gemicilerunizin g ı ek 1 tulmus. Orandan hareket ctliği
scfcı lerd ve gerek nlann za- mizin sabahı limanı bombardı
manlarında yaptığımız müte- ı rnan etmeğe gelen tayyarelerden 
addid terki efin h reketl rin - bazılarına yol a.. te düf ettik • 
de gösterdiklen intizam \•e di- Bunlardan biri pek alcak me a
sipline biz.zat Pransızlar da h:ıy feden gecli. \"e purun n
ran kalmışlardır. Gemimizin sü- deki büyük Türk hayratını gö
varisi Kemal Ersay ıle baş ı-erck a ılclı. Bun.dan onrn Pan· 
carkçı Kadri Bükenin muhtelif ı tnllera ad ı ch·arındn gene bir 
zrunanlarda. gösterdikleri guy- İtalyan kontrol tayyare i üstü
ret her türlü t kdirin r. vkinde- müzde mute3ddid def lııı· UC'tu. 

dir. Ve sclıim Yererek a • 1dı. Malta 
Fransızlarla mukavele imza- aÇ1kların b r :>C':1k d niz torpi-

Sayfa : 

Resmi Tebli v er 
lngiliz Har b tebliğ i 

Knhire, 10 (n.a.) - Ueutcr: 
Harlı tebliği: Somali rn Kenya garh !ı.'()lwıdc iş'ara 

bir hadi • ştır. 

Sml u n ta,nare \e topçu ile taı..•i) 
dilen \e S O ınilstc.mlekc ~skeri talınıin edilen dii~man lmneti 
Kurnıuk polis me'\1ilini 7 telllllluzda i 0 al ehnistir. Bur:ıd:ı 
luna.n kü .. S po · • :mıizonu dusnıa.ım 50 ik-ad r U) • t 
' rdirdikten sonra çekilnıi::tir. 

lng ilİ\! hava tebliği 
Kahin>, 1 (:ı.a.) - İngiliz h:n lmnetlcri kum ........... ı.ua,,,.. 

t"hliğ cc1i) or: 
l>iin, muharebe fu.y~ releri tt-sekl~ül ri :re.f atind mo-

förfü bir diişm:ua bombardıman bY)lU'I i !nJhlJU. hucum e te
~e t~h ·· e~tir. J:ir muh be ta.') nremiz t rafmd kır· 
:.llanan düsm nar krin .arşı clerh ı Jıiıcum eden ta. 'Y ~ 
remiz, İt.al~ n bornbardım n )':\a ·uin bir nıot.öriind y 4 

l,'111 <~karını ve bu fayyart" ::tle\ier i~iudr denize düsmüstu.r. 
Cebhcnin diğer hıruflarnıda t><•~ ı i~'ar hir l') o!.manıQ-

tır .. 

ltalynn resmi tebliği 
ltal)ad.-ı hir mahal, 10 (a.n..) - it l~nn orclulan wnurui 

l a.rargillıının tebliği: 
• eldz temmuz gün· k şif tan rekrlmi'L 3 gruba yn 

hilh~ snffı lıarb 'e fa). ure gffi1ik>rinden mürekk b 
dt•niz J,un('tl<>rinin Girid ada ı il 5inınli Afrifo 1lrası la r: 
doğTu ilerle ikJ rini J her H'nni r ir. ·r t ht.efüal irinüz 
;ııare hu lı heri te.)id etmiştir. Bu t ht.elbahir diı-.n mu 
rilılcrinden birini torpilli~ erek batımu;:.tır. T n arl r· iz 
Jıal ii lcrin<len hnl\"'l,etle düşman gcnıilt>rini hütı.in gün 
sız Ye mli ir ~uretie bombanhman ( tmi-.lf'rdir. Dii n e-
mileriain bazılarm i betfor \ aki <01. ralc nğlr has:ırn. ugram · 

rılır. 

Bu gemilerde yanı,'lnl:ır çJkhğı görülnıii für. Bir ge:ıınıcııra 
\('! b "yük lıir ilıtJmalle hir saffı hıırh ~cmi • in bAJ 
dilmcJctec.lir. Biitün taJ·yal'f'lcrimiz ü l •riuc dönmtiJ •rdır. 

Yalnız für tan • Yunan topr:ı.Uann inm ) e llli"C ur o -
mustıır. l\lürctU.•hatı sağ \e imdir. il l'b gem.il ri za\lf~ 
olm.nl rın rn~'lll<'ll Jol'arına dc\run etmi terdir. :Cu 
d niztlen 'e lmrndan mühim sahil m rke2l rl · ıl n • · 

nkı 

landığı vakit İzmirde b unu - dosu gördıik 'e bund n b k:ı 
yorduk. lzmirden doğru Kıbrısa Akdenizdeki lGOO millik cya.ha
giltik ve ilk sefenmizi buradan timiz esnasında bir t k mi ve 69 ld ... i yamı nrnı.tır. 
aldığımız madenleri If'rnnsnya bir tek tayyareye rı:st gelmc-

1 
Hn\a km vctlerimiz pek 

nakletmek suretiyle yaptık. Bun dik. Koca Akdenizin hali örül - nm nte ine rağmen d~ma:m hiç duıı:nııau.a 
dan sonra Fransanın Tulon, Mar cek bir şeydi. Cıt yok, ve bir riııe kadar takib erek a o nil 
silyn, Port de Bouk, Sette ile tekne gôrmek kab 1 de wil. Gc - isabet c . nlir. 

Afrikanın Melilla, Oran, Filipc- mimizin 27 kişiden mürekkeb "7..effiro., mnhiribimiz batmış a <la r liiret.tt>hab a dır. 
ciel, Bon şehirleri arasında mü- mürettebatı hepsi . ıhh ttedir. Taht lfY.ılıirl rlmizdhn biri ii tine d nnwmi tir. 
tcaddid seferler ynptık. Bu se- Fransızlardan gördiı • ümüz hüs- Srkiz teımnm günü Ceheluttanktnu lın.relrnt c<

1 
n 1 ~ 

ferler esnnsında en heyecanlı nn- nü muameleyi hiç bir vakıt unu- Jnnfüz filosunun simali ad.i i! tiknmetinde ilerlediği 
ıarı Fransız ordulannın bozul - t •

1 
lınmııctı .... 

t amıyacag z. ,, ., .. 
mag~ n başlaması ve bilahıra - 9 t uzda nnın enu ın ta.'~areı •rimtz 

d Akdcnizde Ta.n.dan sonrn, De- u 
tal'-·anm harbe gırdiJi sırnlar a ..,-fıntl:ı.n le ,_fedilen bu filo b ıtilıı rrt•n ta\ varclerimiz t.ı.ra.~ ~ ı mir \'e Mete i mınde iki ~il bi- w-<"' _ c-- ., '-'nsadık. Tulondan, Marsi yaya b :fından ı ü ir. .surdt m · tir. Ta" rl-
J. d ı.,..., miz kalmıştır. Bunl rın;_da. u- J. 

on seferimizi yapm n OA;:J kt m.izclen ii ii m n op olduldan h~na lim:mlanna. dömnemi! ler -gfuı CV\'Cl Marsilyayı bomb:ı.rdı- günlerde gelmeleri beklenme e- dir. 

man etmişler b'z rsfly:ıyn gel _:d:ir.:... ----------~------:-----:--~-------:::--:---
~ ;~~~=~:~:i y~~ İstan bul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
İn ·uz vapuru tam isnbct aldığı K • d 
için yamyordu. Biz Tulcndan Omrsyonun an 
M rsilyaya geldiğimizin ertesi 
günü Alman tayyareleri Tulon 
üzerinde uçmuşlar ve dafi ba
taryalarının ateşi ile Alman tay
ynr<>lc>rinın attığı bombaların 
gürültüleri Marsilya limanını 

bıle heyecana garketrni ti. 
Büyük bir tnlilı eseri olarak 

:Marsilyadan hareket ctti~imizin 
ertesi günü bu limnn tekrar 
bombardıman cdılmiHtir. Ma.r
sily:ı.da bulunduğumuz günler 

Pırn:.a 

Lah:ın:ı 

Taze b:ı la 
I P• n • 
Barbunya 
Ay c fa ::.u1y:ı 
ç lı L1 !.re 
B;u ya 
Sınlt do 

zarl'ınd t rihln eı r k Y lti- r t ca 
g- i günl r yn.'jadık. Şim i Fran - Scmız ot 

22 h -1. t Dolma! 1 bı ht>T' saya bir saatte tren a,\;J\e 
etti2ini gördük. Nakliyat ve fa
aliyet son derecede ıdi. Temas 
ettiğim.iz Fransızların kuvvei ma 
neviyeleri yerindeydi. 

ı.trı.rsilyaya son seferimizde. 
Alm::ı.nlann Marsilyay 15 kilo
metre yaklaştığı ve derhal Af
rikaya hareket etmekligiıniz bil 
dırildi. Gemi muhtelif m lzeme 
ile lebal b doluydu. Fran ız hü
kumeti Pari .. ten a30 nldı • ı için 
muhabere mümkün d wildi. 19 
haziı anda 'Maı i1• bl<i bahriye 
amiralı bizi çağ k . u t.cbli
< atta bulundu: 

Kereviz 

Pancar 
F.ngın r nd d 
Knmab. har eı 

Ltmon Aded 

Sam 
Kep k 

Azı Çoliu 

30 0-40 00 5 
21500-30000 G 
8;ı -12.00 8 

30000-3 .. oo 8 
00-12000 15 

37;,ı00-4"000 14 
3 00- 0-00 13 

20 
9 
8 

8 
lG 
5 

12 
Ci 
5 
4 
8 

15 
3 

80 ) 

Cia 

1600 

3 o 
3~0 

"50 

7 
4 
5 

Muvakkat Şartn - Ş.kll 

teminat mc bedeli 

) 
) 
) 

) 

) 
) 

) 

) 
) Ü'~ ku. 
) 3-

., . 
ltu~ ·-

) 
) 

) 

) 
) 

) 

) 
) 
) 
) 

400 

) 170 63 

) 2610 174 kuruş 

) 
) 0!?.50 lo lı 

) 

) 247.88 aı:tk 
) 

E trne tarh 

17/'7 D4 ça ~:unb saat 15 

19 7 C1 .ı t 15 

19/7/940 
0 

"Kafile halinde bugün Orana 
hareket edilecektir. Yoldu düş
man gemilerinin hücumuna uğ

radığunız takdirde k f .c der
hal lspanya tarafır.da ı ota de
ğiştirecek ve harb gemılerimiz 

düşmanla temasa girecektir. 

cscl r n l!l40 m U yıl ın bir kısır lhtiyacları rt.'l!lmcleri \' hıl 

• fayın tarlasına girildiği takdir
de ı:?:emiler bir sıra halin ~ bir- r-ı, > 

ıo lund Sıhh t 'c !çt.ut>i Muavenet Mud ırlu .u bma ınd 

eler n şcklı gun ve s .. tlerı; muhammen iıy:ıfüırı; mU\ k!ı:: t teı m.ıt ı 

• r ve mu\ ak• t ı::ır nı;a 
(;ı29J) 
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(Radyo Programı) f
1 

__ T_i_v_AT_R_o_L_A_R _ _.I 
ll/7/1940 PERŞDIBE 

'.30 Program ve memleket aa:lt 
ayarı. 

7.35 Mllzi.k: Karışık b.afıf nıüzlk 

.(Pl) 
ti.00 Ajans haberleri. 

8 ıo Ev kadım - Yemek listesi. 
fJ.20/8.30 Müzik: Ma~r R::ı~podisl, 

;No. 14 - Franz Liszt. 

l2 30 Program ve memleket ~ 
ay:ırı. 

12.35 Müz.ık: 
Okuyan: Mefharet Yıldırım. 

12.50 Ajans haberleri. 
13 05 Müzik: Oyun ha ... alan ve 

türkuler. 
13.20 Müı.ık: Sinema orgurıdan par 

~alaı (Pl.) 
13.40/14.00 Mllzik: Ch:ırl<:'S , Tre

ncl, 'fino Rossi ves:ıiredcn parçrıl3r. 
18.00 Program ve mcmlekt:t saat 

;ıynrı. 

18 O~ Müzik: Melodıler (Pl) 
lS.30 Müzik: Radyo Cnz orl:cst.rOl!il 

;<ıbl'ih:\m özgür idarcsınde) 

Soprano Bedri,ye TUı.ünün i~tiıak.i
Jr. 

19.10 Müzik. 

Çarantar: Vecıhe, C~\ det Kozan, 

R~n Kam. 

AAŞID RIZA Tiyatrosu 

Halide Pişkin bcrabıır 

11 T"mmuz per~mbe gün.ti akşaoıı 

Kadıkoy Süreyya Bahçesinde 

ÜVEY BABAM 

Vo<hil 3 perde 

Heyet hcı· perşembe nk~;:mıı 

Kadıkoy SUreyya b~hçesiftdedir 

Okuyan: Muzaffer ilkar. 
19.45 Mernlckct saat ayarı, ve ajans 

hab<·rlcri. 
20.CO MW.ik: :ı:·asıl heyeti, 
20.30 Koııuşrna. 

20.45 Muzik: Dinleyici dilekleri. 
21.00 Y.onu~ma (Sıhhat saati). 
21.15 Mu7.ık : Viyolonsel ,.c piano -

Sonat in la minör: Bur.nonciııi . 

Mc·<;ud Cemıl 'e Ulvi Cemal. 
21 30 Konuşma (Radyo gazetesi) 
21.45 Mu7.ık. R;;dyo oıkestrası (Şel: 

n. Ferid Aln:ır). 
22.30 Memleket saat ayan, 'Ajans 

haberleri; Ziraat, Esh:ım - T'4hvUat, 
Kambiyo_ Nukut Borsası (Fiyat), 

22.45 Miizik: Cazband (Pl.) 
23.2:i/ 23.30 Yorınlü program ve 

kapanı::. 

lstanbul Emniyet sandıgı ilanları 

0 /o 8,5 faizli ve sekiz sene tak
sitli emlak satışı 

Emlakin •emtl 

Fatihle eski Manisalı Mehınedp:ı~ 
yeni K.irmasti mahallesinde en eski 
~e eski Niyazieiendi yeni 
fmam N.i,yazi sokagında en eski 6 
eski 41 yeni 39/1 No. lı. 

Fatihde (Davudpnea) Kıı:oı:ı ıly..at 
rrıah.'lllesinde eskı Sancaktar yeni 
Sancaktar Hasan !oluıtırıda e.ıık1 t! 

8 Mü. ,-eni 8.10 No. h 
FaUh1P- H«aüveys mnlutllezınde ~ 
)ıl Dogrrunacı cesme!li yeni F.mit
""'8n !Oıkağm~ ei>kj 24, 24 Mü. 
,-erıı 28 No. 1ı 

>tapnmdalrilı.te iLCJkadın m'1halle-
11ıDdc ~ imaret yeni S.ıbunhanE 
Mağıııda 6ki Ası :aıı .. " ....... 10 ıa 

)4, Hl No. h 

F . 
1'skiidatila Tabaklar mı:ıhallcsindc 

· BaleıyoJrutu eokağmda eski 19 yenj 
85 No. 1ı 

Clnııl 

47 m<·trc mmabbaı bir 
&I'Slll).ııı Uı:ınauu • 

· iki bu~k k:ıttu l'lltı 

odalı ıki sora'\t nh
~b bir e"ın t.ıtma
ruı. 

Bi.t b\ıçuk katta ıiç o
lalı kargır bil' evin 
le:m.QJUl (Mesah<li ::ıat
t.\yf'.sl 66 -08 . metre 
ııoureeö;:ııdıc) 

U.ı k<ıtt<ı bırısi yedi 
i~erl ıki odnlı bahçeli 
ıl'ı:~~b ıki evin tamamı 
( Mesflha.l sathlyesi 
100.50 metre murab
~ıdrr) 

Vı; odalı ;ı~ub bir 
tvin uın1amı. 

Muhammen 
kıymeti 

200 

00 

1000 

300 

l - Arttırma 19/7/940 tnrıhine dUşen t"tlm~ güuü ııaat 14 ten 16 ya 
la.far yap.ıJactU\; ve gayrimcnlı.ul en Ç<ık Lede] vrn-enlerin üstünde k.<
-f'aktır. 

2 - Arttırtn3ya girmek için muhammen kı.rmetin % 10 nu nlsbe
)nde pey akçesi yatıı:m:ık llııımdır. ihale bedeh :muhammen kıymeti te
)DvUi eyJeditl takdirde pey ::ıkçesi derhal ~ 10 a iblüğ edilecektı.r. 

3 - Pey akçeleri açık arlürma günü saat H ~n evvel yatınlma· 
Wır. 

4 - ~rttmu;ı bedelinin dörtte b!rl peşin \le gcıi kalanı seki7. senede 
Jf'ld:ı:· müsavi taksitte udeniı-. Taksitler 3' 8.5 · lair.e t:ıbidir. 

· ~ - Taksitler ü0eııinceye kooar gayrimenkul Of.>d>ğii. birinci dere--
~c Jpo&eıkll k:ıbr. · 

G - Binaların fotoğraflan sruıdık dahilindekj satış in!onunda ~hll' 
lll,~nmaktadır. Fazla tnfsil!H almak için sa}onn müracaat edilir, (5S43) 

'· 

1 

11 
--™2' 

istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden• 
(ikametgahlarını değiştirmiş olan borçlulara). 

r J>.:,.- ğlda yazılı borçlular gösterdikleri ikmnetg<ıtıhlrını terketml$ ve vcni::.l mechul bulunmus olduğundan haklarında baı>lanacıık takibe dair ilfuı yolile tebligat 

Borçl"nun ismi 

Salih (Ahmed oglu) 

Del.kıs 

Euıire (Hakkı klZI) 

Servet f~yan (Hı.isnü kızı) 

Vecihe Cur.enç (Sa.it k17J) 

Semüıa Bellıkan (Nureddin kızı) 

Jiuriyc Tczyurek (Hasan kl2l) 

Emire Tokutlıgil (1. Hakkı kızı) 

SüJeyman Arda (Mehmed oğlu) 

Raif Serin (Mehroed oğlu) 

Ali Ertincan fliaydar oğlu) 
Zehra (Abdull:ıh kıı.ı) 

Sadriye Cetinkaya (Şevki kızı) 
Nezihe T;ırnıan (Zek1 kızı) 

İsmet Merty (Ömeı ım::ı) 

HiisııiJt' Stzen (Hasan oğlu) 

Şehı.nıe (M;ıhınud kızı) 

H.1ısı:ro Fevzi (Ahmed oillu) 

Safıye (ônıer kı:u) 

:Ali (Sabri o!lu) 

N8ci (Meşal oğlu) 

. Sam~t (Sadullah klZl) 

M~>hıbe (İbrahim kızı) 

Eleni Pl,}·~ki (Jorj km) 

Gösterd ıği ikametgah 

'Üsküdar To;)-garhamza mah. Ki
raz sokak No. 95 
Strkecı Ebussuud cad. No. 12 
Aksaray Sclçukhntun mah. Cami 
karşısı No. 1 
Fatih Çar~amba Sami sokak 
No. 204 
Beyoğlu Ayn:ılı('eşme cad. No. 10 

Ortaköy Ta~m<'rdiven mah. Ka
rakaş sokak No. 14 
Kocamusta!:ıpnş:ı Ramazan eien
di sokak No. 10 
Aksaray Yusufpa:sa, M.illet cad
desi No. 66 
Şişli Bomooti Siliib~or sokak 
No. 61 
Hahcıoglu Turşucu yokuşu 

No. 22 
Divanyolu Bıçkiyurdıı No. 11 
Küçukayasofya \~ cad. No. ô!l 

· Kasımpaş:ı Uzunyol No. 97 
Fatih Tram\·ay cnd. Şevket apart 
man No. 1 
Nuro.smaniye Şeref sokak No. 47 

Nurosm::ıniyc• Şeref sokak No. 47 

Fatih Curşamba Douı.işş:ıfaka 

karşısı No. G2 
Aksaray Hal1cılar cad. No. 5 

Şehzadebaşı KvragiJz mah. Şeyh 
Ali ı;okak No. 8 
Gö:ı:tepe Gaz.i Oı-manpaşa Selfım
lık köskü. 
Kiıc:ııkpazar Yıtvuzsiuan mab. 
Asmalı türbe sokak No. 9 
K uruçeşme Tramvay caddesı 

No. 126/128 
LAleli Şair Haşmet sokak No. 40 
Maçka Kağıdhane c::ıd. Yüclız a -

tartman. 
Taksim Smı.sen·i cad. No. 91 

Dosya 

No. 

3!'/634 

40/76! 
40/769 

40/797 

40/803 

40/822 

40/ 834 

40/856 

40/870 

40/871 

40/874 
4C>/896 
40/914 
40/928 

40/947 

40/949 

C0/965 

40/981 

40/985 

40/ 986 

40/987 

40i988 

40/991 
40/99-l 

40/1017 

Heı=ıb 

No. 

69083 

64206 
72608 

88138 

88367 

93538 

93663 

9406:> 

94356 

94359 

9™7 
71166 
&2497 
94656 

94923 

94934 

95110 

'11'179 

77.505 

77536 

?7735 

89330 
89652 

95471 

Borçlandı~ 

tarih 

22/5/934 

341/5/933 
1/12/934 

16/7/937 

29/7/937 

J/7/938 

llj7/93B 

l/8/938 

17/8/938 

1'1/8/938 

12/8/938 
15/9/934 
JJ/9/936 
2/9/938 

19/9/938 

19/&/938 

29/9/938 

J"l/J0/934 

15/10/935 

ll/J0/935 

11/10/9S5 

1/11/935 

4/18/937 
21/10/937 

H/10/938 

Aldığı borç Teminatın ne oldu~u 

Lira 

05 

20 
200 

)0 

32 

60 

10 

25-0 

15 

50 

10 
45 
07 
06 

]2 

50 

20 

25 

35 

35 

70 

25 

10 
30 

Bir roza yüzük. 

B.ir pırlanta akar pantanti!. 
Bir pırlantalı dal iğne. 

Bir roza menekse iğne. 

tki çilt roza küpe, bir roza 
ve üç altın yüzük. 
Bir çift roza küpe. 

B.ir roza pantantit. 

Bir pırlantalı gerdanlık (2 
taş yok) 
Bir roza iğne (bir taşı yok) 
\lir çift rO?.a küpe. 
Bir çift pırlan4ılı )r"--

Bir ro::ı.a yü:ı:ük. 

1ki altın bilezik. 
Bir elmaslı saat. 
On vam (b.ir aded) alhn 
bilezik. 
Bir roza pantanü!, bir roza 
yüzük. 
Bir ro.z·a iğne, bir .ıltın hur
da saat ile köstek (1800) 
gram gl.imüş (köstek 36 
gram.) 
Bir pırlantalı hurda pan -
ta.ntif. 
Bir roza madalyon, iki altın 
yüzük, bir çift altın kol 
düğmesi, dört aded altın 
bilezik, bir altın sant. 
Bir roza yü:ı.tik, iki roza 
menekşe iğne. 

Bir ::ıltm kordon bir elmaslı 
saat minesi kırık. 
Bir çüt roza hurda küpe 
bir roza tektaş hurda yüzilk 
Bir altJn saat bir altın hur
da köstek. 
lki roza yüzilk. 
Bir roza yüzük. 

Bir pırlanta tektAŞ yüzük. 

:Takibe baı· 
lamak içtn 

yapılan he 
aab tarihi 

17/1/940 

S/3/940 
> 

> 

> 

,15/3/940 

> 

> 

, 
) 

> 
6/4/940 

> 
> 

) 

> 

, 

) 

> 

27/4/940 

> 

l" l5bu hesab fa• 
rlnlno gö,. 

borç mlktart 

Lira Kr. 

113 
173 

10 

62 

69 

ll 

17 

li7 

11 
28 
06 
07 

13 

57 

22 

10 

26 

16 

10 
31 

L9 

•7 

?1 

39 

58 

03 

1«1 

20 

44 
~ 
89 
oc 

71 

()5 

60 

22 

77 

97 

94 

30 
H 

64 ... 
Yukarıda ı;ırasile is.imleri \'e sair tafsilatı yazılı bulun;ın her borçlu v~desinde boreunu 'ftnDediğinden dolayı takibe başlamak için yapılan hesab tarihinde borcun falı komisyon 

Ye muarifile b:ıliac olduğu mikt:ır kendilerine aid sıradn gösterilmiştir. Her borçlu yazılı bora.mu vermediğin den 3202 No. lu kanun mucibince hakkında sandıkça takibe 'b~lanmak 
üzere ton:ı:im <>lunruı ihbarname borçlunun mukavelena.medC'ki g<isterm.iş oldugu ikametgaha gönderilmiş ise de işbu ikametgahı değiştfrdigi :ınlnşılmış Ye yapılan tahkikata rağmen nel'e
de old~u da ?\~enileırrediginden ihbarname kcndi~ine tebliğ edilememiştir. Bu st>beble ~inen tel;lligata lilzum görülmüştür. Yukarıda isimleri yazılı her borçlunun işbu ilan tarıhinden 

ilibare11 bir ay içinde boccunu ödemeS'i lfıı:ımdır. Aksi takdirde verdiği rehin me.ıkiır kanumın hükmüne teyfikan satılmak üzere sandığtmızea doğrudıın doğruya hakkında taki'b ynpı~ 
lacaktır. Bu ~lusus isimleri yazılı borçlular tarafından bilinmek ve her birine ayn ayrı ihbarname tebliğ makamına kaim olmak üzt-re ilAn olunuı-. (5968) 

Askeri ik işlerf Jl 
Emınörıii Yerli A•. ŞubNind~ft! r 
Şimdiye k.W:.r hiç askerlik yapn ıa- 1 

mıs caalı , <ezasız 316 - HA 334 d~hil 
t:oğuınlu (süvarl) sını.!ına mcnsub 
erat askere ~cıvlıi.edilecektir. 

::ffihede t ;ı !anma günü P. tem· 
muz 940 po.L.:•rteii gunüdi.ır • .Bu era
tın mezkür gundc saat (9) da nüfus 
r'\.İzJc.nlarile bu-hkte jubede hazır 
lltıh. nm:ılan ilan olunur. 

• • • 

(Y enihayat ve f'ıstık suyu) 
Gazinoları 

Büyükdere 
Haftanın yorgunıuğunu çıkarmak ve güzel neş'eli bir gün 

ile halis Fıstık ve Y enihayat su.la.rını içerek istirahat etmek iste-
yen muht.erem · halkıJnI?.a bu son~uz fırsatı kaçırmamalarını tav
siye ederiz. 

HariÇden her şey getirmek serbesttir. Ayni zamaılda masa 

Demiryolları İlanları 1 
Muhammen bedeli (1400) lira olan bir adcd elektrik motörlü sütunlu 

maltkub tezgahı (25/7 /1940) perşern be günü saat (15) on beşte Htıyfüır
pa.şada Gar binası dahilincle komisyon tarafından kapalı zarf usulile ~atın 
alınacaktır. 

Bu işe ginnek isti.yenlerin (105) liralık mu\·akkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) 
on di>rde kadar komisyon reisliğine vermeleri ı:.zımdır. 

Bu i$e ait sartmuneler komisyondan parası.7. olarak dagıtılmaktodır. 

(5517) 

• • • 
Eminö .. u Yerli As. Şubesinden~ ücreti ve !yi su için 'de para alınmaz: Muzik, varyete ve sair eğ- Muhammen bedeli 1710 lira olan 100 adoo , e takriben 38 mctıe mi-
Süleyman ot;lu 1307 1stanbul do- lenceler mevcuddur. ~I kübı 6,ooxo,2sxo,2:; eb',.<l nd:ı ÇC' m azmanı (29/7/1910) pa7.art~i günu 

K H k 
ğumlu Osmar Gürkan (329-68) pek sa:ıt (10,45) on kırk beşte Hı:ıydarpaşadu Car lıinası dahılindel<i komis-

( 
ôksürenıere : atran a kı Ekrem )l . ~ısa.an !~~~~ ... nda ~ubeye mürac:aati .~ yon iara!ından :ıçı~ el· iltıne usulile satın :ılı , . wl.tır. 

~ • • • I . Bu i§e girmek istiycnlerin (l'.!8) rr:ı ('.; ı ı • "ı. lıık n u\ ı ,at temi-

BrOnŞİtlera pek faydahdır ı LA~ N A o EM 1 1KT1 o AR nat ve kanunun tayin cttigi Yesaikle birlikte l·k ihınc ~tinü ,., .. ı ne kadar 
- ,. .omisyona müraca::.tlan l~zımdır . 

. "• BIELC!lltr:VfJtr:KLIGiNıa'. .. 1 Bu işe aid şartnameler konı:syonrlnn p.ır:ı• ız olarak ungıtılııwlct:ıdır. 

Ankara P. T. T. Levazım 
Müdürlüğünden 

l - Taahbüdtin ademi ifasından dol.:ıyı •100..000> yüz bin aded talik 
Jıalb:ası açık eksiltmeye ~ıkanhnı~tır. 

2 - Muhammen bedeli t3000~ üç birı, nıuvo.k.kat teminat c225> iki yüz 
:Jıı mı beş lira olup eksillmesi 24 temmuz 940 ~arşnmba günü saat cll> de 
.Arıkarad:ı evkaf ap:ırtmanının uçtincü 'kapısından gırilcn birinci k.atınd<ıki 
P. T. T. ıoat.ın :ılm::ı koınisyorıunda yapılacrıktır, 

3 - 1steklıler mu\.-akk.-t temmnt m:ıkbuı: ve banl·a teminat mekhıbüe 
kanuni vesiklil.arıru hfmulen mezkur gün ve :cıa.ıtle o komis1ona mür.ocaat 
ede1 f:k.lerdir. 

4 - Şartnameler, Ank:ırada P. T. T. lev:mm, İ'.'ltanbulıla Valde hanında 
Öind katta P. T. T. levaı;ım ayniyat şube miJdurlük.leri.nd<?n bedelsiz ola-
r-ak verilir. c271 ı~ c4724»-

Arabacının ismini işittiğim 

gibi şu nezaketsiz herifin tütil
niine muhtaç olacak kadar zü .. 
ğürd bulunduğuma esef ettim. 
Bilseydim daha köyde iken yet
miş feniğin yarısını feda. ede
rek biraz tütün alırdını. Bir ta.
raftan şu mülahaza<la bulunu -
J or, diğer taraftan da arabacı
nın tütün kesesine intizar edi
yordum. Mikael.la dedi ki: 

- Mösyö Alfred Müllcr, şim
ilılik uşak mevkiine çıkınız. Çün 
kü ne ben, ne de madam tütün 
dumanına tahammül edemeyiz. 

Arabaya davet edildiğim za
man arabacıya fırlattığım müs
tc-.hzi nazar üzerine şim<lı tekrar 
uşak mevkiine ~ıknıayı pek a
ğır buldum. Eğlence sırası ara· 
bacıya geldi. Arabada kalmak 
için bahane arıyorclum: 

- Madmazel, ben sizi rahat
rnz t.>tmem. ÇubuJu peıwereJen 
lıancc 117.atırım , <l ıman ı<:eri 

girmez, dedim. 
:Madam Riyoto cevab v~rdi: 
- Lutfen Mösyö Alfred •Mül

ler ! Madmazclin arzusu yerine 
getirilmelidir. 

Bu Madam Riyotonun sık sık 
söze kan5m.a.sı asabıma doku
nuyordu. 

- Peki, dedim. Araba durdu. 
Dışarı çıktını. Madmu.cl Mika
ellarun emri üzerine arabacı 

gayet iri tütUn kesesini homur
dana. ho~urdana elime tutuş
turdu: 

-:: Sa.kın bir çubukluktan faz
la alına.. sonra bozuşuruz, dedi. 

Arabacının bu ihtarı üzerine 
fikrinıi <leğiştirdim. Hiç olmaz~ 
sa herif.in iki avuç tütününü a~ 
şırmağa karar verdim. Uşak 

nıevkiine çıktım. Tütütn ke.sesi
rıi ac;arnk çubuğumu basa. basa 
doldurduktan 80Dra iki avuç 
s:ı<;:ı.k tiitiln de cebime yerleş -
tırJın I\ese) i iade eltiğım za-

latanbul Asliye mahkemesi 9 uncu 
Hvkuk Hakimliğinden: 

Mclımed Şendoğan tarafından Ka-
5llllpaş3d:ı Zincirlikuyuda ve cadde
~inde 282 No. lu hanede Fatma Şen- ı' 
doğan aleyhine açmış tı1duğu. boşan-, 
ma oovasınd:ı: M. aleyhin iK'amet -
gah.ınt terk ile semti 'tneçhule gittiği 
mübaşirin mı>~ruh:ıtından anlaşılmak 
la <lava arzuhaline yirmi gün zarfın
da ce\'ab V(•rnıcsı \'e mahkr~ıne için 
tılyin edılen 16/ 9/940 ~:ıat 10 da m:ıh ı· 
kemeye gelmcı: i \ eya bir vekil gön
dermeı::i ııtsi takdirde muhakemeye 
gıyabl•n <le\'am edileceği davetiye 
nıakaımıı::ı koıim olmak ü:z.ere ilan o
lunur. 
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BiR ~ALGICININe 
~ıSEVAHATI 

ortalık henüz karanlıktı. Bun -
dan başka Madam ve Madmazel 
de uyanmışlar veyahud uyanık 
bulundukları halde sarsınlınıo 

esbabını anlamak üzere pence
rt.'Clen başlarını uzatmışlardı. A
rabacı Morinoya gelince, herif 
ba~ını arabanın üst lıenarına 
dayamış, derin bir uykuya dal· 
mıştı. Madmazel Mikaella ara
bacıya bir iki defa seslenmiş; 
uyandırm.ağa muvaffak olama
mıştı. Ben; 

fa arabaya da·vet eder mii.li'.ıha· 

zasile hemen mevkiiınden asa
ğı atlıyarak beygirlt:ı i durdur
dum. Tekerlekleri muayene et· 
tikten sonra ila\·e ettim: 

- Bir f.?CY yok Mnc.lma:.r..cl. .. 
Dediğim gibi teJ.:erlekler biiyü
cek bir taşın üzerinden gel'miş. 

- Morino ne yu.pıyoı ? man arabacı farkında olmadı. 
Bende ne bulunur ki? Şimdt 

att.ş lı1zıın. Tülün içmek değil, 
kokusWldan bile hazzetmiyen 
Madamla Madmazel de ka.v bu
lunmadığı şübhesizdi. Yine ara
bacıya muhtaç oldum. Bu defa 
ikinci biı• münazaaya meydan 
Yermemek için nezaketle da\'· 
ranmak 18.zım: 

- Bana bak usta Morino! 
Çubuğu yakacak bir ateş bulu· 
nur mu? 

- Yammlla. yok. Şatoda u
nutmuşum. Yarın sabah bir kö
)lt,; vasıl oLıcağlz. Çubuğ-J orada 
yakarsır.. 
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- Canım ben çubuğu yarın 

sabah içecek olduktan sonra 
biraz tütün için seninle kavga 
etmezdim. Sabaha ka<l.ar ne ya
payım? 

- Ne yapacaksın? Çubuğu 

koklamakla vakit geçir. 
Mubaveremiz ilerliyecek, ih

timal ki bir münazaa daha ko
pacaktı. Bereket versin Maclma· 
zel Mikaclla pencereden başını 
uzat.arak: 

- Morino Mösyö Alfred Mü!~ 
ler ile latifeyi pek seviyorsun, 
bari bır ate~ ver <le kf.yfi yni-

e gelsin .• dedi. 
Arabacı kav kutusunu fırlat

tı. Çubuğu yaktım. O kadar tı
ka basa doldurmuşum ki, yarım 
saatten evvel bitirem.edinı. İki 
kadının muhavereleri kulağıma 
geliyordu. Beni tekrar içeriye 
avdet ederler diye bir saat ka
dar bekledim. Hiçbir ses çıkmn
yın('a torbamı başımın altına a
larak derin bir uykuya daldım. 
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Bu gece uykusunun kaç saat 

<lcvam elliğini bilemiyorum. 
Yalnız şi<ldetli bir sarsıntı ilze
!"lr..e gfüJerimi açtığım zaman. 

- Arabacı bana bak! Bu ne 
uykusu? .. dedim. 

Madmazel Mikaella benim se
siru i duyunca: 

- Mösyö Alfred Miiller! A
raba şiddetle sarsıldı. Sakın te
kerlekler sakatlanmasın? dedi. 

Ben cevab verdim: 
- Hayır Madmazel ! Zanne ~ 

dersem bir çukur veyahud bir 
taş üzerinden ge<·tik. 

Belki Mikaella beni ikinci de-

- Ne yapacak? Horol lıorol 
uyuyor. Gece vakti beygirlerin 
başı boş bll'akılır mı? Ne dik· 
kat.sizlik! 

- Uyandırınız: Bi<;al'e biı 

kaç gündür uykusuzdur. 
Madmazel Mikaellanın ara . 

bacıya iltizam ettiğini görün . 
ce canım sıkıldı. Şiddetle baca· 
ğından çektim. Aksırarak u 
yandı: 

- Bana b:ık Morino ! Bu ne 
uykusu? Araba devrilse bile 
haberin olmıyac.'lk .. dedim. 

,(B' t.Jncdi) 


