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v ag dılar -

Türkiye ile 
Sovyetlar 
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Hava akınlaı 8 ş dd devam ediyor 
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Ticaret vekilimizin anlaşmanın esasları 
hakkında "Yeni Sabah,,a beyana_tı 

Almanya ile cereyan etmekte 
olan ticari müzakerelerin neti
celendiği ve 22 milyon liralık 
bir anlaşmanın imza edildiği 
hakkında. bir gazetede intişar e
den haber üzerine diin Anka
rada bulunan Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoğlu ile görü.5tük 
Vekili bize şu beyanatta bulun
du: 

"- Almanya. ile yapılan tica
ret müzakcıclcrinde bütün te4 

fcrrüat üzerinde mutabakat ha· 
hasıl olmuştur. Fakat anl::ı~nı:.l 
henüz imza edilmemiştir. Yarın 
(bugi\n) imzalanması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Yeni anla.<?ına esaslannn. gö
re. A.bnanlar harbden <:":vel ken 
dilerine yapılmış olan lıiitiin si
pari~Jmi vermeği kabul ctruiş
Je-rdir. Yahıız Derıi7\·rıll ı ta
rafından lipari ı :- Ve \1-
maayada kalnı • . rıl;.ın ' q ı•ırlar 
ba-rlcdir. Ayni /.~ nıaııda Alınan 
tar makine w yooek makine B. Nazmi T~oğbı 

parçaları vereceklerdir. Buna 
mukabil bizden alacakları mal
lar bilhassa tütün, tiftik, arpa 
buğday ve bilcümle kuru mey
valardır. 

Tütün Almanların alacak
ları bütün yektinun yüzde kırkı
nı teşkil etmektedir. 
Almanyanın bizde eskiden ka

lan kliring bakiyeleri harbden 
evvel verdiğimiz siparişlerin a
vansları ile kapaWacaktır Eğer 
Almanya buna mukabil ileride 
alacaklı kalırsa hesab o zaman 
tasfiye edilecektir.,, 

Nazmi Topçuoğlu harici ti
caretimiz hakkında sorduğumuz 
diğer suallerimize şu cevablan 
vermiştir. 

"-Son zamanlarda İtalya -
dan memleketimize idhalat eş 
yası gelmektedir. 3 milyon li
ralık alacağımız 2 milyon 800 
bin liraya inmişir. İtalyanlar 
mal göndermekte devam ede -
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Her Yerde 5·Kuruş ~ 

hava kuvvetleıine 

Ye,,; lcabinegi eski başvekil prens K o
nO!Jflllİn teşkil edeceği bildiriliyor 

Harb akademimizin mezunları 
"39-40 harbinin tecrübeleri 

• • 
sızın 

• • 
ıçın sürpriz değildir,, 

~ 

C:::. u bir mıeye yakla.5ruı 
4ifil' hı.rb tclnde en büyük İŞ·· 

leri gören ft aferleri kazanan 
yeni silahlar dliD. bu silahların iF'll~~ 
uyandırdığı ........ hk ve korku 
olmuştur. BIW Fransa gibi 
büyük bir miW bile tayyare 
ile tankın ndeıre Jw:Ur olabile
ceğini vaktinıle hmab1Jın1~, bu
nu ordusuna, iıele subaylarına 

ve kurmayı. aı.tmı~ olsay • 
dı o büyft •lh"hğa. dtişmes, 

(8MMI W inci sayfada) 

Fransa gibi büyük bir a~ker 
millet için bile bir siirpri& 

mahiyeti alan tank ve 
tayyare harbi 

İZllıittl Ça111tıklar ilimli bir k.ÖY, 
var. Buıün de o.man karm 55 ya-. 
pnda Habibentn 28 yaomda Zeyneli 
adında U\ley bir de ım.ı ftl'd.ır. 

Her Allahın .una, bu eı.•de kavga 
ıörilltö eksik olm&makta, hır, gür 
de9am edip c!11rmaktadtr. 

On be& ıtın evvel, twlada kerpif 
~orlamua. Uvey anne kızmış: 

- Hınzır ıu., ne., keş'pj.c çevirme .. 
irini, ne de arak blçmeatni' becerir • 
11in. Defol, ne ceiıenneme sidersen 
git. Senin lcahnnı çelıı:ftnem gayrı .• 

Demi,. CJene kxın başına bir de 
;rumruk vurmuş. 

Ev balkı, bmıusa kızın hebası, 
Zeynebi ha1'8Jnın yanma gönderme .. 
ie kanır v~ler. 
Kız da kalkarak ~anlığa git.. 

Jnİi. uyumuş .. 
Biraz sonra tivey anne su d.:ıJdur

Sonu 4 ilnci.i sayfada)' 

Kral Zogo Amerikaya 
gitmek istiyor 

Va..~i.ngton, 16 {a.a.) - Ifa .. 
J;>er alındığına göre Arnn.\'uUulC 
krah Zogo, Amerikaya gitmek 
özere kendisinin ve ailesinin pa• 
saportiannın vize edilmooini is· 
temiştir. ~iı~~~· 

1 

Hakikat 
GUnlUk akşam gazetesi 

--<>---
Başmuharriri: 

Necib Ali KUçüka 

Doğru ve son haberler 
Seçme yazılar 
Zengin münderecat 

---:ıtıı•---

19 Temmuz cuma 
gUnü çıkıyor 
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Balkan Hatıra arım 
'l•zae ETEM ftUfft BALKAN 

--~~~- 3 ~~~~-
Be rl in mu•hederuımest lnızalanmca - prens 
Blsmarkın titizlen asi- Bulgaristanm Rusya 
veuye · den aynlması- Bulgar isfi1dlli mDca-

delesi- Bulgariatandan Rus [,aömı çözen 
· adam- lstambolof kimcltr7 

r 'l Hatta ilk Bulgaristan prensi 
DUnkU ve bugUnkU Batcmberg, Tırnovadaki milli 

mecJIJs' ta.rafmdan . . 
kunmfarın hotasası •. Berlind m. bul 

~~.zaman e unuyor -
11 

187 en 
Uncü günü Berlın 
m i imz:ı.l:ı.ndı. B 
m d ti'ı, İstanbul l ılarma kJ.· 
dar dnynnan Bulgarısta:n cma
rctı hududunu. Cesri Musta!'a-
p ger· ine .. t:ıın. Rumeli 
kı} ı dahi bır yal eti mfüntaz 
h ıne koyan, g" e 1&78 :mar-
tının üçüncü günü, R ordu 
ları başkum::ı.ndanı Gran du ~ 
Nıko tarn:fmdan Sultan Ha
mide ımza <:: tırü n Ayastaf:.ı· 

nos muahedcmımesıni parç:ılı-

Kendisine te1g:rafla Bulpris-t 
tan ~ ıne intılıabı ~ e-
dildiği gün. Berllildeki Rus se
farethanesinde. yeni prensin 
r:ef.ine o gece b. .ziyafet rildi. 
Bu ziyafette ~ prens Bıs
mark da hazır bulunuyordu. 
Ziyafet Batemberg • 
B garist preı:ı.sliğiDc intih:ı -

dan y.ı bir8% mütereddid 
gorünmek . ~ u. Bu teklifi 
nca.b3 a ı mi diyordu .. 
But diplomatlar arasında 

Bismar k siyast ve ta
rihl bir .latife yaptl. (Kabul cd.i
nız olma.zsa günün birinde 
guzel bir -ya gormil:J oldu - u-

' nuzu ha.tırlarsmız.!) dedi. Bis
mar o zamaD, bütibı siyasi 
ma.hfellerde o duğu gibl prens 

tembergin bütün. hissiya -
P.US}"a imparatorluğuna 
bulundnğu kanaatindey 

d &temberg hakika
t •n Rusya ımparatoriçesinin ye
,-eru di Bılha.ssa Osmanh - Rus 

Ita:rfönde, nus oıtlusunda filen 
u. Om:naııh 
evvel Peters

erkinıharbiyesincle 

idi. Ru.c; ordusu E
zine yürlirken Yeni 
omde, Pilevne mn

T.rakya.nuı işgalin
Corkofun maiye-

yord O z l i R s;ya im .... tembergin Rus kucağın • 
paratorluğu, l kal>I - mm ayrılmasında. Bulgaristan· 
na hadudu d:ıyan:m Bıılgnrm- dalu dahll.i ve milli cereyanların 
lan emaretıni Ru yn.nın hiı.ıia- : ı.. bir amu olduğu unu
ye inde biı emaret olarak k,lbW: 
ettırmi~. G ı ou mtilialred 
nameye göre Balkanlarda Sn b 
lar, Karaıiağ , B 1ar ve 
Rumenler, hwasa buti.in Bal
kanlar Rusyanın himayc.sinclc 
birer hükiı. tçjk oluyor, B -
ya ara:toru bunhrm -
vesayatını ilfuı ~ryordn. t.Şte 
o zaman lngiltcre ve Fransa
dan ziy:ıde bu formüHi bozmak
ta ileri giden Prens Bismark ob 
m tu. 

Prens Bismnrk, Rus tn ble
rine en büyük muarız olarak 
Avusturyayı ileri silrüyortldu 
Daha. o zamanlar, Avusturya., 
Alm:ınya.nın kendi m:ılilıinezı 

sayılıyordu.. Bu vaziyetttr ki 
Bulgaı4.standıı, Berlin muahe· 
de inin imzalanmasına kaclıı.r 

mU\·akkat reisi hükfımct 
Pr ns Dondokofu müşkül: 
kıe d- 'irmüs idi. 

SENl:::L K 
t AYLIK 750 • 14110 :ıt 

l A.Y L K 400 ıt 80 a 
1 AYLrK 150 :ıt 800 ıt 
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hükumet olması için. Rus as-
nnın \•e zabıUcı inin Bulgaris
ı tcrkctnıcl ri.W istiycn züm
k'b.1''.Cilcnmiş ıcli. Bunlanu ba

şında.. hur lstaınbolof bulu
nuyo u. Bulgaristandan Rus 

!!Inl ~n tarihi adam, bu 
ire?li polıtika vo ikılAb a-
•:lır. 

B~lgu tarilıini iyice anlam:ık 
ıun tc ckkülü ve. y~a.c;ı 

sı..,-fannı &Jrcnmek istiyenler, 
'1.Tl'S..O~tnnı., ıı vesayetin • 
nrtıılm:ısmda ycgfü:ı.e iı.-

~ o n bu ta.."'İh ncTa:mının men-
li(!ıtıa ve hayatını bilmelidirler 
.Bır c ık tnrih adamları gibi bu 

.:ı.m d:ı. fıt.Ntin n:ıdiren vücutl:ı 

kimselerdendir. Yn-

~·~~~~~ı~~~~~--H~~~~~~~r~~r~i~~~ SAEAHıA J SABAHA 

~-------) Harb ı:kademimi· 
Meta vapuru ·Eminönü meydanı Rumenlere satılan Bir ihtikar suçlusu zin mezunları 

Şehir ve 

ispanyadan ayrıldı Sür' a le · ınal yapaklar mavna- tevkif edildi 
Akclenıl.d" harbin &iudctlenmesi 
·ı ı ne Fraı:ı.sndan hareket ederek 

bpaııyanın &rsclDR liımmma sığm-
olan Demır ~ Mete v:ıpurbrı 

hakkında tL lclınrn.iZdcki allkadar 
m:ık.ıırılara yeni malumat gelmiştir. 

tc Qt1n1 oL:iu!u 

• rk memle 
icar timiz 

erı 

-0--

Basray telkik~t ıçm 
m m rlar gönderiliyor 

ist.anbul - Basra tren hattının ik
ıJJl cdılmesi uzcrine Turkcye ile Su
nye "\"C !rak arıısJndaki ticari m na
s U ın fcvlt;:ııad.e inlclş ! cd~ı 
cnlaşllm ktadır. Şchrimizd bir 
<;ok l&halıltçıl:ır memleketimizin muh. 
tac olduğu maddeleri Basru yolı"le 

ithal etmek iein tetı:iklcrd .... b-.llim -
makbd:ttlar. Mcm. k 
IIll3 n:ıklıyat lL"lllala.."llld:ın An lya 
nmbarı Basrııd:ı tetkikler y pır. fi
zere bu mmtakalanı alakadar m • 
murlar göııdennckteclir. Şebrım deki 
lıcıırt ınaknmlnrd:ı bu memurlııro 

liıım gelen tı gostermişlcr 

ve buzı talimat venı:ı.ışlcrdir. 
Diğer tarafdan diln bir Türk fir

ması Mmtaka Ticttet :r lildürtü ne 
mw:acaat ederek hariçten mcmlc
llr.te Çtlk: demir tel 1thiıı edcceğfn ve 
bunun için Hb.ım gelen aıtredit !in 
temin edil: ,.ör Zanne-
:ldiğ111e göre bu deır..Irlc:- Basra fa

nkıle cm veya J ~ndan geünle
ccklir. Sovyet Ru :ya tarikılc 1 vcç
tcn ithali de memul gön.ilmcktcdır. 
'l'lcnret Müdurlilğ bu t kl fi tk 
ederek Vekfılete bikhreeckt~. 

HALKEVL.ERiNDE : 

liON}.'ERANS 
Emln5nü Halkevtnıfcn: 

19 temmuz ı 10 cuma nkıamı s:ı.-ıt 
(TI.31}) da Evlmt.l..n Cağal 1!Iund .ı 

salonunda miltclmssıs ıır.k:ad ız 

Ramkl Bahar tar fın<:bn pasf ko-

cektır. 

2 - Hcıkcs gcl~bllır. 

lıumctinın nazan dikk3tim cel~ 
bctınış. Rusyu hudu und3.%1 dı
§81'1 atılanştar, 

istambolof Rusya<lan hu-
dud harici çıkanldıktan sonra 
o :r.aman merltezlerl Biıtcreşte 

bulunan Bulgar ihtilfil komit -
sinin hrumsi ajmıı srfatiyt , o 
zaman i O,,,nınnlt impa..'"'n*or· 
luğu idaresind~ bulun:ın bugün 
kü Bulgruistan:ı 

0 

loy.ıfi:?tini 
değiştirerek, Oomanlı polismden 
kcndbini gizliyerel~ gırıyor. 

1876 da Tuna 
vu.Jmn gelen Bulgar fhtılalmı o 
haz.ırlı)'Or ve o idare ediyor. 
Osmanlı - Rus h rb nde ar
kadaşı kcndisı gıbi meşhur Ço
Ial< Pctkof ne bıdiktc, Bul~:r 
göu"llilleri arasında harbe gı
riyor. Arkadaşı Petk ıfun sağ 

eli -ve kolu orad:ı parça.lanıyor 
Çolak Petkof i o ia..., h
:yor. 

fstambolof -Of dükten, o.Jar -

biri de. tıb'cı kendısi k ve 
cür'ett(' arkn~r yeti:: tinu 
ki muvaffak'} etidir. 

Onuna la l.ı ,lan ö~ ... e 
dnr hep on•m es.erind yiırlı . 
düler. (Oe\anu var) 

Olunaca larda kaldı 
---o-

Vail ve Belediye Reisi Doktor Lut
fi Kırdar Eminbnu meydanının bir 
Cın evvel ikmal olunması iı;.uı allıka

da.rla a eınırler vcrmış,ır. 

Meydanı tanzim eden tramvay, 
elektrik ve ttinel idareleri yeni do::-e
necclt rn.ylm' ıc;ın Karakôy kopı u -
suııdeki yu eltlline amcliyesmm ık
mal olunm nı istemektedir. H .. l -

---o--
Rumcnlcre satılan tiftik ve yapağ

ların ihrııc edıl.ece partileri hazır -
lanmış ve limanımızda bulunan Ru
men bandırıılı Sulina §ilebinc tah -
mil edilmek uzcre mavnalara yükle
nilml~Ur. Fakat evvelce ihracı mem
nu olan yapağılarııı füanöa tiibl tu
tulan maddeler arasına il.hal edildıgi
nc dair kararname tstan:ml Gumrük-

buki heyet1 fenni.ye müdurlügu " p- lcr Başmudurltıği.me tebliğ edilme -
rünün k:ı.ld ~ile meyd ın tan • miş ol.du4undan İstanbul gümrük -
ziminin hiç a:ıaı.ası olmadığını iddia leri mavnalardaki yapntJann \•apu
etmektcdir. Dün ögledcn ev..,; el be- ra yükletilmesine ml ::ıde ctıııcmiş. 
lcdiye reis mu:ıvını Rifat Ycıınl he- tir. Bu sebeble tnhmil işi aks:ım:ı. -
yeti fcnnıye mud.:rllc birlikte > mıştır. Gümrükler b;şnfldilrfüğü d .n 
nüne iderel\: \'azlyet ctkik ctn: Anknraya ıntmıcaat ederek bu hu -
tir. Trnmvny id:ırcsine meydanın bir susda talimat istemi~tir. 
an evvel tanzimi için ycnı<lcn dırck- »tı« 
tit veriimiştir. I~aköy koPT mm MÜTEFERRiK: 
yukscltilın~sı ~ tosun ilk hatt.1 w... 
da tam ;ımıcaJ.tır. 

Yaş mey a va sebze 
tarim t::a ., koopor2fif

leri b"r iği s nerk 
toplantrsı 
~ 

Dıln ynş mcyva ve 11ebzc b.rl!gl 
nıerkezinde aenelılt ıç:tım:ıım y:Jp::ıtı 

meyva ve sebze ı.oııpc.ratifletı mil -
mcssillcri. ~ecen yıl esnasında bır
llklerln ! alıyet w tctkık ctrn ş ı; c 
ı ' ~e h~tının c tc.şkilatmın m 
i ıni bi mcr nunıy~ g re • 
ruzname macıb ce yeni idare h -

BELEDiYEDE : 

.BcJedi_l'C ba.7.ı yol YC mı-ydan 

in,)aa.tın ·ugcçti 
Bel~dlye, k!'lordınasyon heyctınio 

v rdığı ar.ırd:m $clırimizde tezyıni 
mahı bulunan yol Inş;ıatt da dur 

lorar venn~tir. Dur.duru-
an yol ~h &U4Slllda Sultan hm 
e Be azıd mcydanl:ınnın asf.illa 

nhvil, Tnksim kışlasının \'C Surp
ngob dalıılınd"lti yollnrın umzımi 

vıu dır. Dığcr tar.ı!dan cs::ıslı bir tı

yaı:41 tekabül eden yollıirm i~ 
devam olunmaktıı<!ır. Dün de Golnt.n 
tar""..ane cnddc ı re H:ılıcıoğlu cadd 

nak;ı~ytı ç kaı:~tır. 

Taksim ~azin aeıbyor 
Tıık un zazmosumı i letccck olıın 

P.umcn fırmasmın mümessili Yor o
I.e::;kı.l dun şchri.ıuue gelerek belediye 

' tPmc1 a ba~ ~tır. Gazmo b r 
ft.c y ı kaı.!ar :ı *iır. 

POLiSTE : 

Çivi taciri lıcract cttl 
Nillburl:ır i~inde çivi ticaretı 

yapan Ağapyos bir müddet.ten-
ri 250 grnm çiviyi: 11 kuruş 

on para.ya tarak ihtikar yap
mak suçuyl asliye altıncı ce
za mahkemesinde muhakeme e
dilmekteydi. Ağapyosun mulı -
k mes.i dİİıı neticelenmiş, berae
tıne karar vcrilmi§tir. 
:Cüş t dansı kuun tekrar 

uakze ·ı . 

Hıılk Bımkası An:ıdo1m1:ı. 

ıklar ~ 
Halk Bankası !:ııe mmtaknsı.n<laki 
n'atkAr zumrelerinin muhtaç ol -

rluk:ları kredileri temin etmek mak
s:ıdile bu muıt:ak::u.la bazı s::ı.ndı.klar 

tesisine k;:ırar vcnnlştır. Bu m:ıksadl.ıı 
H:ılk Bankası Umum l'i!üdilrü Ata 
Evcim Ankaradan şehrimize gclını§-ı 
tir. Umum M.üdur bir kaç &üne Jrn
dar Denizliye g:dc ek ilk sandığın 
te:;i~inde burunaca ~ bılfıhru-e Esede 
dokumacılık mmt ırında tetkik. 
lerde buhıll!lr "' yeni açılan o.ındık
I:ırın mahalliıu te ' t edecektir. 

Her semtte kömiir sa.hş 
pobn açıltyor 

Etibankın İJ t:ıubulda kömür SDtl

&IIll organızc etmek uzcre açtığı yar
duncı kömür d<'pülarmdan dört ta. 
nesi Kuruçeşmcd• f::uı1ıycte ~la -
mıştı:r. Diğer tar:Udan her semtte a
çıl:ıcak olan (semt dcpol:ın) ndao 
bir kısmı da .,, • ~t.ır. Şimdlye kııı-

dar acılanlar da Fındıklı, Ş~ 
Pang;•lb, Galata, r:ıy. Fatih, A-
dalar ve Kndık dcpolıın '\"%11'-

dır. Dığerleri de pc derpey faaliyete 
ı;e~dir. 

Butün bu depol.:ı-c halka ve mü
crE~....clerc El.ı.~ n ... m tesb't citlğt fı-
yat ilzerinden en'1mcl."tedır. 

MAHKEMELERDE : 

1\-führltaisle o oseü arMuad."\ 

Mühendis L~ tfı Baıson iki gece 
evvel gece y.ıraından sonra sa.at 
bir buçukta Be: • zıttıın otobü
se binmek istemış, şoföre oto
büsün ne zaman ~alkacağım sor 
muş §Oför da uç cbkika sonra. 
h.-aLtcacağıw sö~ lemiştir. 10 da· 
·ıka kadar bcldedild:en sonra 

otobüsün kalkmamasına. kızan 

Lfıtfi nofore ru~:.n kalmadıt,iını 
ora:rken şoför! kon~~an ba."

ka bir otobüsün biletsisi Hayık 
söze karışmış ve Hayık tarafın· 
dan itilerek du~ürülmil3, ense
sinden hafif yaralanmıştır. 

Hn.yik'm muhakemesixıc Sul
tanahmed üçüncü sulh ecza 
mahkemesinde b<ışlan.mış. Ha· 
yik, kendisinin Li'ıtfiyi itmedi
ğini söylemiştir. 

Mahkeme Lfü!iniı:ı muayene
sine lüzum göstermiş, röntken
le ya.nurun vaziyet ve tesirinin 
tesbiti iç.in muhakeme başka. gü 
ncb~t;br. 

Bir kim ihtilcl.r da.V381 
Cihangirde apartımanmın al

tındaki dükkU.nınııı kirasını 14 
lıradan 20 liraya çıkarmak is
tediği için altıncı ceza mahke· 
meshlde kira ihtikarmdan mu
hakeme edilmekte olan Muzaf. 
ferin muhakenıesine dün devam 
edilmiştir. 

Maznun, meşru bir mazeret 
serclederek duruşmadan vares
te tutuıınasını .istemi.5, bu tale
bi kabul edilmiş. Şahid celbi için 
muhakeme ba..ska güne bırakıl -
mıştır. 

---aıı11---

Gnlıı.tııda b::.ı.zı esnnfmn riiş

vet alnn.k:tan su~lu olarak asli- 1 

ye bıriııci ceza mhkemesinde mu 

lmanya ile tic ret 
üzaker leri Lti 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

ceklerdir. Bu suretle alacağı
mız tasfiye edilmiş olacaktır. 

keme edilen komiser mmnin.i 
Hulfuıi Osman, polis Kani e 
ru:kad.aşla.n ile rii§vet ve.ren 
esn&.."tan bir kısmı h pse :m:ılı
kfun edilmişler, bu karar tem
yizce nakzedilıniş, nakzen ba.
k lan mukalı:emede gene suçlU-
1.ard hır kıınnı mahkum ol
muşlardı. 

Bu knrar da temyiz heyeti 
umumiyesmce yeniden nakze
dilıni.c:ıtir. Bu davaya, ayni mah
kemede, 25 temmuzda yeniden 
bakılma.fa baslnn:ıcaktır. 

Orta Avrupa ve Balkan mem 
leketleri ile ticrui münasebetle· 
rimizin genişlemesi için temas 
lar devam etmektedir. Yakın

da Mactı.rista.nda.n Ankarayn. 
bir ticaret heyeti gelecektir. 

Rumanyadan a.lac9.oöınuz ve 
mu.kabil olarak vereceğimiz blı
çok maddeler üzerindeki mfi
zn.kerclere Ankara.da dev-am 
edilecektir. Rummıya ticaret 
heyeti ya.kında gdeccktir. 

Demir taciri Baki Teczan 18 -
20 kuruşa saWması iea.b eden 
demirlerin kilosunu 23 lranl§a. 
satmak suçundan adliyeye ver:ıl 
miş, dün akşam asliye yedinci 
ce-aı mahkemesinde muhakeme
sine ba.<;lanmıştır. 

Baki Tezcan, ruahkemede: 
- Ben bu sabfiı 13 mayısta 

yaptım. Halbuki fiyatlar 15 
mayıs tarihli gazetelerde ilfuı 

edildi. Bwıdan bir kaç gün cv
Yel de, İstanbul vilayeti, demir
ci Kazaros Nişanyandan 23 ku
ru~ 200 kilo demir aldı, de· 
mişlir. 

Mfülr..foiumuıni; Baki Tczcanı 

Milli Korunma Kanwıunun bu 
babdaki hül-.müne tevfikan tev-
kifini istemiştir. 

Maznun vekili de ; 
- Biz. demiştir, mahkeme

nize, indi bir iddia ile scvkcclih· 
yoruz. Mahl\.cmcnin bu i§de tak· 
dir hakkını geniş surette kullan 
ma.sıw ve tevkif eclilmcmemizi 
isterim. 

Mahkeme, bir müddet müza
kereden sonra, Bıki Te-zcamn 
tevkifine, fiyat mürakabe ko· 
misyonunun yüzde yUz hesabıl"' 
tayin ettiği kar mıktari~ le Ti
caret Vekaleti tarafından teBLit 
ve ilin edilen fiyatlar aras.ınd.J. 1 
müba~ enet bıüundudğunda.n bu 
cihetin fiyat mürakabe koınisyo 
nundan ve Mmtaka Ticaret Mü 
dürlüf;;riin1en sorulmu.'>lna knr:ı.r 
vermiş, muhakemenin dcvrunıru 
23 temmuz salı gününe talık et 
mi§tir. 

--ıtıı«~ 

wm.ıa.cı!arın ,-azi) ~u 
Ticaret ~ idar~ ıncd · 

mutad topl nt.ısmı yap rak kınn ıcı
larm \J ziyciini gô miıştur. 

Beled ye iktısad mudurtu un m 
muta ~t l>ir rol oynam kt;:ı ol. n 
kı.:rm ta..-.ı un vcnlmemest ıcm I
dıgı t. r:ıı d;m sonr:ı ~.ırrnac!lıır od -
ya d:ı mürocwıtte bulı.mrmış1:ırt1 • 
Bu mür.ı t ~a t d n let • 
cdıl l:ieclır. 

Bulg rlar seslerini 
yavaşlattılar 

(Baş tarafı 1 inci ı>ayfadıı) 
nu yır.maim idiler. Ş mdı nu .c -
lcrle nnlaş<ıbilecck.lcnnı 
b:zslamışlardır. 

Rumaııya. 're Dallwuı Antantı 
Imkı'!!J- l& (a.n.) - ll dur AJ tısı 

bHdmyor: 
Rumanyan n ynkında Dalkan :ı:ı

ta bndan ~ ıkccp haltkmıd:ı ~ t 

yab:mc:ı ga-zeteledn neşrclti&ı hnbcr, 
tamamiylc a .. ılsıztlır. 

Sof~ a.nın bir tckzıöi 
Sofya, IG {a.n.) - D. N. B. bildı

riyor: 
Salahiyettar malıfiller Bı.tlg.1rist n

lıı Rum:ınya orasında do;;rııd:m do -
ruya rnuznkerat başlndı{;'ln:ı d~ırr ya
bancı gazetelerin n~rcLtikl.~ri ha -
bcrleri tckzib etme:ktcdırlcr. 

:Rumen harici) naı;ınmn 

bir t.t'lgrafı 
Bükrcs, 16 (Stcfani): 
JiariciJe nazırı Mnnwl cu, Alınan 

ya hariciye nazın \on Rlbbentrop'n 
bir tcln f göndererek bılh şoy. 

le demi,,.tir: 
cAlm3rıy;ı ile Rum:ıny11 arasındakı 

mün. cbetlcrin bugün vıcd:ınımız.ın 

emrettiği ve yeni A YruP'J ruzammm 
lcab ellirdıgi bu yeni yııklaşma, S.'l

ınimiyct ve anlayı.ş yolund:ı. ılcrli:;c
ceğinl Rumen ınilLeU ile birlikte ku. -
\Jctle ümid ediyorum.> 

Bu tc~fa vcrdıgi cevnbd:ı Von 
Ribbcntrop, Mano:lescu'nun h:n:icıy 
nez.ı rctiııe tayini milnasebetne en s:ı
min1i temennilerini btldırm ve şun
la :ı ifiıve etm i şt.i.r: 

cMemlekeUcrimiz arasında tama
milc emniyete mustenit1 munascBct
ler tesisi yolundn s, rfcd~cegın z gay-
retler için benden anlayış ve yardım 
be!.liycbilcccğinizden emin olabilir
siniz. 

Sovyet Rnsy mn bir protestosu 
BuJ·rcş, 16 (na ) - R uter: 
Sovycl hilkfın eti Ru adan Be. 

s:mıbyaya giden kim clerın mnn.ız 

kaldıkları fcnn muamel yı numnnya 
hukümetı nozdincle şıddetle protesto 
ctmişt.ir. 

---»ııc---

lzmitte )'üzme 
b kalart 

mllsa-

tzınit (Hususi) - Burncia y. pılan 
yüzme mu bakalnrında, K 
sel tııkınil ! ik bir ııck'l 1zm t. 
Golcük takım!ıu·ıı.ın knrşı hep blı b i 
gclınl tir. Karamiirscl takmunın al
dığı neticeler • 'da memnuniyet u-ı 
yndırmıştır. 

-0--

( B~ tvaf~ 1 inci ııayfact.[ 

bir ay içinde yere eeriimezdl • . 
F:ransaya yapılan taamızu9 

ilk günlerini hatırlayum. S.. 
danda ve Belı.;ikada cebhelat 
yanldığı zaman Fransızlll' 
artık ağır tanlrlarm ilk sürpo 
rizinden lrurtulduklıınnı um.o,. 
yorlar ve dünyaya: ' Ordulan
mız Alman ta.n.klarına artık a
lıştılar. Bunlara nasıl mukabeı. 
cclilece!;ri.ni bilerek şaşırmıyor .. 
lıir,, diye ilan ediyorb.rdı.. EJ». 
bu ki o ilk ~ kmhk sonuna 
kadar devam etmiş ve Fransıa 
ordusunu peri!'.an bir hal,. p 
tınniştir. 

• •• 
Evvelki gün IIarb 

mizin bu seneki mezunlarına 
taben bir nuluk soylıyen a.k....
dcmi kumandanı O'"g P 

lı Fuad: 
"1939 - 40 harbinm 

lcri sizin için bı.r sürpnz eğil
dir .. , 

Diyerek g"nç kurmayLarua 
bütün bu baskınları bil'l"r bll'CI' 

tüd cLtiklerini nn1 
Saı:1kınhk YC korku da 
11" e ortlud b ı · · 

in 
subaylar ve ub ~ 

tün leki tesirinden is if 
m k lazımdır. 

.Akademi kum 

• • • 
939 - 40 h:ırbt ha r kaç 

ene uz::ı.c:a bile bız b lkı - ve 
tcmc:ı.ni cdenz ki - bu hı.rb" gir
I!llYCC<'~iz. Fnk:ıt muh kka.k ki 
~:arın gire ekmi~iz gilıı bı yeni 
h TIJ{' manen ,.c modd t n h•tıt· 
nz. Etzı bu h rhc sokımı. r ıstc· 
ı,;enlerin yn.ni bı;r.ı miJd.1fa.n va· 
zıyetlnde bırak ak o ·nt,mu 
b'lmcl"rini i" erdik ki n tJli" hi~ 
bır silah ve hıç bir lıarb a ıt 

bizim idn uır sürnriz ııyn • 
c ktır. nu makınclı m .. ı:ıu. 

km."Vet!crJl'n 1-'C t::ı.yyarcl ·rden. 
elimizde bulunan mıkt~r binleri 
geçmez, fakat bunlara karşı 

topraklarımızın nasıl müdafaa. 
olunncağuu biliyoruz. ki bu bil
gi ve bu ünsiyet bızi şimalde ve 
garbdc bir çok milletl~rın düş
tüğü füdbctlen kuı tamcaktır. 

Yardım gören 
çocuklar 

Anlrarn, 16 (a.:ı.) - Çocuk E.<:Ir
ı:cıne Kunmnı d n h ldın1ıyor: 

·ı·cnunıuun birınci gunundcn oıı 

beşinci g une k:ıful: ı;encl merkez 
o\ıklınigındc muracnat <.-den 5!15 

ha ta çocuğun muayene ve tedavisi 
y;ıp1Im~. diş b. kıın C\'Uıde 319 f;O

CU •t.n tllslcri mu. yene ve tcd:ıvı e
dılm :1Ur. 

K um n süt damlasmd:.m ht'l' &üa 
173 süt ocuğuna 1225 kilo süt ..,; cril
mekre 'e sıcak b yod.:ı 1216 çocuk 
ve annsı banyo Im .. ktadır. Gundw: 
bakımevmdc 139 çocuk bakılmakta 
ve bunlara 15 2985 kap sıcak 

le beslenmek-

.m n nezareti 
'tlzd:ın rstı fade 

Bir cinayet 
tzm't {Husus.l) -

isminde bir a 
şah 



YENl SABAH 
L'!a.yra : s 

... g 

Türkiye ile 
Sovyetler 

:; A: ~:~~~K~~:~ -Rus 1 E ~ s o N. H A ~.ER 1 ınw~v?,\!i,~J 
dostluğuna soktuğu Amerıkalı pılotlar lngı iZ hava Değişen harb sistemi 

"'""" y~ AL· f9ıışmııkııleden d,.vııml 
1! -.ıkat mey.dana çıktı. Ve 
~~ııı ~aptıgı neşriyatın yanlış
"6Ull ltiraf etmek mecburiyetin- / 

kundağın sebebi k ı 
• ı ı 1940 harbinde hava kuvveti~ 

uvvet erıne yaz ıyor ar ~ü~=lü ::t!~:ı:: 
~ k lUı. Almanya, bir TUrk-Rus ihti13fmm zuhuruna 

. (Baş tar:ıfı .1 inci sayfada) ( Harb Teblig"' leri ' 
malık bulunmak ıcabeder. _ J 
cir hasıl olmaktadır. Zira. bu İtalyan Resmi Tebliği 
kıtaata. malik olabilmek için ttaıyada. bir maha.l, 16 ( a.. 

Su vesile ile Türk - Sov- seb&b olabilirse Rusyayı zayıf dUşUrmek için 
Yet :nıiMsebetleri de oldukça bize el altından her tUrlU yar-dımı yapacağ nda 
müh m bır imtihan geçirmiş ol-
du Bu imtıhan iki memlekc- aala şUbhe etmemek lazımdır. I bunları ihraç edebilmek, bunlan a.) _İtalyan umumi kararga

--------~ ve bilhassa lüzumlu olan roalıe- hının 36 ııums:Dh tebliği: ~n :ıkadd ratını idare eden 
v adamları için bir muvaf-

f t t le kil eder. 

& 'Jet idaresinin teessüsü, 
Turk · Rus münasebetlerinde 
ru.u' «k k ki gene bir devre aç
nu ;ıtır, emperyalist ve mütearnz 
Rm a lı ~ 
1 

r gı Osmanlı imparator-
ub.,ı·tıı nıahvederek Boğazlara 

ve bula yerlesmeyi kendi-t 
~mn ga.ve biliyordu. Asırlarca 

vrun etmış olan bu mücadele 
un·umt harbde en son şiddetini 
hut ktan sonra Rus Çarlığuım 
d vnlmesi ile nihayete ermiş 
~Jr div bilirız.. Çiınkü Rus ç~ 
lıg1nın ,yerıne gelen Sosyalist 
SoryeUer Ctimhuriyetinin en e
s, .sh prensiplerinden biri, em
{leryıılizm düşmanlığıdır. 
. S V}'etler birliği belki bütün 
cıhnnu:ı bir Sosyalist inkılabı 
~ Pntrı.yı düsümnilştür, fakat 

IUlka milletlere aiu topraklan 
~btctn1~Yi bir gaye bilmemiş-

. Stalin rejimi de Sosyalizmi 
~tı: Rusya içinde bina etmek. 
ecneuyıe kendi hudutlarına ka
:Pann.u tır. 

"" ~t Rusyanın Boğazlar 
hı bul ilzerindeki Çarlık 
'.I.' r:s nnı red ve inkar etmesi, 

61: Ye ile .Y~ Rus rejimi a.ra
içı.u ~:un~ ve sıkı dostluk 

aolam bır temel vilcuda 
getınn;M~- F'lh-1 'k T'' ki C'~"'"S~. ı ı.uu a ur ye 
d u:1Yetinin kurulduğu gün-

tıbcrı, Rus dostluğu hiç bir 
.uınhıan ihmal cdilmiyen esaslı 
lr Pl"Clısi k P olarak Türk politi-

1nın içine gırm· ~ tir 'B ış • 

bıı ı.z 0 kıın:ıatteyiz ki, lstan
""' Bo~ k nıı gailard.a Türklerin hS... 
vetı kadar Sovyetlcıin işine 

~~e tııenfaa.Une uygun gelecek 
la bır kombinezon yoktur. Rus
l r, Tu:klcr tarafından kendi a
l Yh t~~e bir fikir ve emel bes 
Ctunedıgıne her zamruı emin o-

labilirler ÇUnk" ·ın Tü. ı,.y...,, C • u mı r.,_,,e 
U..."nhuriyeti de komşula.nndan 
~r~ davasında bulunmamayı 
h~di.si. için en birinci prensip 

n~ ır. Ayni zam.and hüımü. 
ruy . d a 
k Ctın en emin olduğu Şi.maili 
~tn;ıusunun dostluğu, bir sü· 
etti. ve istikrar garant.ıni teşkil 
1 guu de takdir etmektedir 
kt m mlekcti sam.imi sure~ 

her noktada birbirlerine Yaklaş
tı ak başka bir t--· 
Vardır ki b . cu.ıııl daha 
ettirmek . tun~ bılhassa tebarüz 

ıs erız: 
Türk' · ıye, sosyalist ve komü-

nıa de~ 'ldir 
k gı • Fakat Ru.syada 
omfuılZnti.n b . ve bolşevizmin en 

1 
uyuk ve en candan ta.raftan .. 

c Lr Sovyet Rusyaya. hem si
y· i nıiilı1ha?,alarl:ı hem Sov
Yetlı!rin dahili rejimi bakımın-
dan ostuz Ç" 1 ·· k ·· ·. t .R. • un m omun.ıs 

k Y ıun emperyalist emellere 
a lara.k Tilrk topraklarına 

1.ec.ı ·üz etmiyeceği bıze emni
Yet t~lkin eden bir realitedir. 

Malüm oldu~'1.l üzere geçen l haline düı:;ürmekteki maksadını meyi ihraç edebilmek için ise bu Dünkü tebiiğrle bildirilen tor-
harbde Alman diplomntlarının anlaınıyacak kadar safdil kimse kıtaatın daha evvel karada ~u- pido muhribinin torpillenmesi 
yaptığı bir beceriksizlik bu dcv- ı yoktur. lunması, yani hiç olmazsa nısbi bir denizaltı gemisinin talihli 
leli felakete siırükledi. 939 harbi Fransanın harb- bir emniyet mmtakasının elde bir tesadüfü eseridir. Denizaltı 

Hidiseyi arzedelim: l den uzakla.5ma.siyle bitmiş de- edilmesi icab etmektedir. gemisi, allı dügıman torpido 
ğil. bilakis bil- Almanlar buna ancak büyük muhribiyle cür'efkirane muha-

İçinde Amerika y A z A N : -------. tebaas d2 r tün şiddetiyle, bir maharetle muvaffak olabilir rebeye tutuşımştur. 
bulun~$ Lozl H. k f l hatta b~~ ka.- lcr ki hiç şübhcsiz müstebad de- Hava. teşekküllerlmizden biri-
tania, Arabik ve 1 m e 11 g az rarsızlıgıyıc ye- ğildir. Almanlar herhangi bir si Filistinde mlihim petrol de-
Süzeks yolcu va l ni başlıuı:ıwtır. suretle kafi bir ihraç bölgesi polarmı bo:mbaniıman etmiş -
purlarınln Al- - Fransanm mağ~ zaptedebildikleri takdirde 1n - tir. 
man denin.Ilı gemileri tarafın - ı lfıbiyetinin Almanlara bedava.ya giltercye kaybolmu.41 nazariyle Bir çok depolar, tasfiye ıte sa
dan batınlması Amerika efkarı malolduğu kimse tarafından brıkmak icab edecektir. Fılha.- ir tesisata isa.beUer vaki ol
umumiyeslııde büyük heyecan iddia olunamaz. İki testi bir- kika ben denize ha.kim olan In- muş ve büy{ik pngınla.r husule 
hasıl etti. Amerika hükumeti birıne vurulduğu zaman biri kı- giliz filosu düşmarun ~mesi- gelmi~. ~salimen a\"det 
Almanyaya bir kaç defa müra- rılırsa, diğeri de çatlar hiG °'"' ne bir kere marn olamadığı tak- eden tayyuelclimiz, bu yan· 
caat ederek bu harb usulünü mazsa sırçası dökülür. dirde onun geçtikten sonra mü- gmları avdet esnasında takriben 
medeni bulmadı,ğını ve bu gibi Bir bombardıman tayayresi- nakale Ye muvasalasına m5.ni o- 200 kilometl'edm görmekte ıdi. 
vak'alann temadisini gayri dos- nin üç yüz bin, tecrübeli bir av labileceğini zannetmiyorum • idi. 
tane bir hareket telakki ede- pilotunun iki yüZ bin, bir av tay- Hülasa bütün mesele Alman Tobrıık Uzeriılde d~<®an ta-
ceğini bildirmişti. Almanlar, yaresinin seksen bin, bir otuz yanın İngiltere ile harbi ka~a rafından yapdaıı neticesiz bir 
deniz.alb harbinden başka ln- sekWik top mermisinin topun ve h:ıvada bir hareket haline hava a.kmı esnasında., bir İngiliz 
giltereyi mutazarrır edecek va- hayatiyle birlikte yirmi bin ve getirebilm.csindedir. Bu, şimdiye tayyaresi. düşürülmüştür. MU
srtay:ı malik olmadıklarından bir ağır bombanın beş bin ınar- kadar bildiğimiz ve tanıdığımız rettebatı esir edilmi~tlr. Kıtaa
fikirlerinde israr ettiler. İki dev ka malolduğu ve sanayii kesif usullerle çok zor halledilebilir tımız Sukei1a. ~ Tcrka.li, 
ıet arasındaki müna.sebet git- bir memlekette bir bombanın bir işdir. Fakat başka usuller Kakaya, Dula w Damisn. mev
tikçe gerginleşti. kendi değerinin bir kaç yüz tasavvur edilmesi de im.kansız kilerini işgal eae.ek, Kenyadan 

Kurnaz (?) Alman diplomat- misli tahribata. sebebiyet verdi- değildir. Dole istilramethıde Somaliye gi-
lan Amerika harbe girdiği tak- ği düşünülecek olursa her ge- İngiltereyi tehdid ren çıkıntıyı bertaraf etmiştir. 
dir<ie bu devletin enerjisini in- çcn günün muhariblerin iktısadi Roma, 16 (a.a.) - D.N.U. a- Bu müstcmlekerdn cebhcsi tak-
kısama, ruhiyatını bozguna uğ- ve askeri mcmbal.aıım nasıl lm- jaxısı bildiriyor: ribcn 300 Jriln1tvıtre kısaltılml~ 
ratacak hadiseler taharrisine rot.tuğu tezalıilr eder. Giornale d'İtalia gazetesi, bulunm.aktadır. 
koyuldular. Bu arada gözleri Bu harb ne zaman biteeektlr. "Son hcsablar,, başlığı nltmd.a. Dilşmanm Rndolph gölil mın 
Meksika.ya ilişti. Bunu takdir etmek iınklnsız • yazdığı bir makalede §öyle de- takasındaki memlerimize karşı 

O tarihlerde Meksika ile A· ·aır. Çünkü harbe devam etmek- mektedir: yapmış olduğu bir taaruz te.şeb-
merika arasında. hudud inzi.ba· te israr eden hasmı Almanya- Bu esnaW4 A1ma.nya. ve 1ta1- büsü, yerli ahaljnm do yardımi-
tmdan, Panama kanalı işinden 

petrol sermayeleri mesele
sinden doğan ufak bazı ihti-
14.flar vardı. Almanlar bu ihtilat 
lan büyüterek, tevil ve tahrif e
derek Meksikanın Amerikaya. 
taarruz etmesini teşvike başladı
lar. Bu devletler Amerika. aley
hinde bir ittifak aktiııe teşeb
bils ettiler. 

Sefirlerin& talimat verdiler. 
Fakat Kayzerden sefaret baş
kltibine kadar bu siyasi teşeb
büsle alakadar bütün eşhasın 

imzalarını taşıyan ve Amerika • 
ya taarruzun teferrüatını ihtiva 
eden bir bavul vesaik nasilsa se
farethaneden birden bire sır ol 
du. 

Bir hafta sonra bu ihanet 
tapularını İngiliz sefirinin hu
zuruyla rcisicümhur Vilson 
hayretle tE.-dkık ediyordu. 

Siyast !skandal Amerikalıla
rnı. infiialini mucib oldu. Son te
tereddüdleri izale etti ve bu dev 
let de harbe girdi 

Galiba geçen harbdeki bu çir-
kin beceriksizlik Almanların 

gözünü açmış olacak ki ~imdi 
ellerine geçen bir mektubu, blı' 
diplomatın şahsi kanaat ve dü
~~lerini gösteren bfr raporu 
ha.tU. üzeri ~·azılı bir umba.-

1.a.j k.fığıdıru bile dikkatle muha
faza edip bir zaman Alınanya
nm felaketine malolmuş bulu
n.an bu turihi kusurlann.ı teıafi
ye gayret ediyorlar. 

ya karadan bitişik olmadığı gibi ya, Manş denizinde, Atlfı.ntikte le tardedilmlş wcf'uşrnana zayi-
denizlere de hAklmdir. ve i.mparatorluğtm sair nokta- at verd.irilmi§tir. 
Eğer Almanya. harbi sUTatle larında, İngiltereye kar§ı kat'I Alman nsmi Tebliği 

bitirmek arzusunda ise tngilte- ve nihai taarruza hazırlanmak- Bertin, 16 '(a.a) - Gecikmi~ 
reye karşı gene makul hart> kai- tadır. tir: 
delerinin haricinde bir sisteme İngiltere şu iki şıktan birini Manş tızermae yapılan keşif 
başvurmnk zaruretindedir. intihab etmek mecburiyetinde- esnasında. nmlmrebc tayyarcl~ 

Norveçde tesadüfün yardımi- dir: rimiz İngiliz npu:r kafilelerine 
le bu usul muva!fak olmuştur. Ya Avrupanın kalkınma lcuv- hücum ebnii ve ceman 17 bin 
Fakat İngiliz imparatorluğu- vetinin karşısında mutavaat et- tonilito bacmjniie. üç tic::ıret gc 
nun kalbine tevcih edilecek böy- mek, veyahut. Churclıilin söyle- misi batırmıştır. 
le bir darbe esnasında İngiliz • eliği gibi senelerin değil, fakat Bir torpido muhribi, bir mu
lerin gene donanmalarını za.- günler ve sa.atların teşkil ede- avin kruvazör ve 4 ticaret gemi
rardan vikaye için ihtiyatklr- ceği son dereco çetin ve anuda- si, bombalarla. ciddi hasara uğ-
lık gösterecekleri ümid oluna • ne bir harbe katlanmak. ratılmış ve 1ı J'IPIW"I yakıh:nıştır. 
roa.z. Böyle bir taarrus lngiliz Almanya. ve İtalya, diğer Av Alman ve lngUbı avcı tayya -
bahriyesinin tarihe şecaat ve rupa milletlerinin gittikçe roüt~ releri gruplım lll"aSında vukua. 
kahramanlığını bütün dünya- bariz bir surette iltihak etmek- gelen muhtelif ha.va muhare -
ya isbat için bir fırsat teQkil e- te oldukları Avnıpanın yenileş beleıind~ 4: İngiliz Hurricane 
decektir. !ngilterenin donanma- me k.udretini temsil ettiklerine nvcı tayyaresi De 2 Alman ta.y
sı hürriyetinden daha kJymıetli kani bulunmaktadırlar. Bu mil- yare.si diişmDgtDr. 
değildir. Binaenaleyh .A1-.n - Ietlçrin bazıları da bir kaç haf- 14 temmnm 15 temmuza bağ 
lar için böyle bir hareketin bek ta. evvel lngilterenin tarafında lıyan gece, Alman muharebe 
lenen neticeyi vermesi meŞldik- mevki alınakta. bulunanfardı. tayyareleri, cenubi İngiltercde 
tur. Bunu Alman erkim har- Churchllin dünya mecınfiin • deniz tesisabns, ha\"a. meydnn
biyesi de hesablama.ktadır. ~ den bahsetmesi boştur. Büyük I.arma ve 8ililı fabrikala.rma 
te buna bakarak iddia. ohuıabilir Britanya sırf kendi egoizm ve hücum etml§tir. Bilhassa Fnvrs 
ki bu harb uzun, hatta çok u- imparatorluğunu müdafaa et- hamda. vukua geJen yangın1ar 
zun sürmek .istidadındadır. nıe~-tir. ve kuvvetli mfilildıır, bu hücum 

Halbuki Avrupada mühim Zt.i.rih, ıs (a.a.) - Reuter· !arın müessir mahiyetini i.sba.t 
bir devlet sükftn ve refah için- Neue Zürchcr Zeitung gazet.c.~in.i.n eylem.iştir. 
de yaşamakla medeni ve iktı.- Rom::ı muhabirine ~öre, !n,;:Utcreyc Ayni gece, İngiliz tayyareleri 

di · t il "°"'""'' olmak hucuma başlanmad:ın evvel, Roma -
sn. tanzıma e m""llb- - Berlin mihveri ülUmatom mrıhiyc- şimali ve garbi Almanya·lizeri-
tadır. Bu da Rusyadır. tıncıe son bir sulh teklif! y P cuk ve ne gelişi güzel bombalar ntmış-

Harbin her geçen günü mu- bil sulh teklifi Kont Cı:ınonun Bcr- laı·dır. Hasar, mühim değ.ildir. 
haribleri zayıflattığı nisbette line yapacağı yeni bır zıyarcti tııtob Hn.va da.fi bataryalarımız iki 
bu devleti kuvvetlendirmeJrte - eyuyecektir. İngiliz tayyaresi. avcı tayyarc-
dir. Cermen, kapitalist, protes ~ ~ilinınemiŞtir. !erimiz de diğer bir İngiliz tay-
tan ve bunlann hepsinden zi- İşte bugün devanı eden şe- yaresini düşünnii§lcrdir. 
yadc hnris ve mağrur olan Al- did mücadele esnasında Rus lngilia ima tebliği 

. . Alman ordula:rı.nnı Polonvada, 
isvirre gazetesinin Roma mubahın, 

bu haberi verdikten sonra sözlerine Norvt.-çdc, Holl:ındada, Belçıkada, 
suyle devam eylemektedir: ve Fr:ınsadı:ı. sı:>n muvaffakıyetler: 

Bu :;syialar ile Gaydaııın Gionale kazanmasının en mühim amili • 
D1taliada çıkan bı.r makalesi :ı...--a- ni 'av bikimıyetini ide et· 
~ıoda intibak mevcud bulunm::ık~- nıiş olmalarında bulm kt:ı ır-
dır. Gayda, bu malmlesinde, 1ngıl- 1 H k k + Almanlar bU· 
terenin i.nkiyaıl ve muhakkak tııhribi. ~r. Q. l ~en . • . 
ile neticelenecek h:ırb ~ıklnnndan tun kuvvetlennı sillihl:ırunak: 
birıni seçmesi lfı.zım gcldigıni yoz. - yo1u.-ıda t ettikleri ~nekr 
makta idi. Almanyanın nihai zafere Avrupamn hiçbır mıl· 
itimadı, bir ı;ok ııazi makale~cnndc !etin ulunmıya..."l mükemmeli .. 
kendısini gostermekte ve nazı mu - yette b nle ta: tıl 
harrider bu makwclerinde. Almunya 1 ree yyn:r y p r, 
ve ttaıy.:nın Avnıp:ıya hukıuetmek Ve bu ç lışma.lı:ı.ruun mlikiif tı .. 
h. 1 kı üzerinde ısrar eyi •mcktcdlr. m da gôrdüler 
Bu mnkalelerde Rusya hakkınd::ı hiç Hav b ıy birlikte k r• 
bir bahis yoktur. Fakat Alman tek- likte ferdi feda.ldlrlığm, .kabıli .., 
zibleriııe ragmcn, Rus - Almrın mil- • . • 
nasebetlcrmdc bir dei:ışiklik bulun - yetin V!" ma.h::ır"tiıı de bird~·ıbı .._ 
dugu baklanda sayh.ılar de\ eran et- re tekrar innc~ safha.ya Çl.kw.15 
m~ tcdir. İsviçre hududuna gelen ol<tuğunu müş:ilied ed blliı .. z. 
h t:ıro! yolcuları." söylediklerine göre, Filh :a:ilo. t lp tüfe& dm .. 
~lm~n ~al~ı, A.lmanyanın lngiltcr.e~ druı nra orılnda fu.rdin kıy ... 
nın ışlnı bıUrdikten sonra nusya ılc ti. k 1..-.ttot;ı m ~: r t 
meşgul olacağı fikrindedir. me pe 8.znıu.~ en.u CU : , 

Cburrrun•in nnthu \'O gazeteler maharet ve kahraruanlıguı 
l/.>ndra, ıo (a.a) - Bı;ı~ Çôrçllin eh ıyeti pek kalmamıştı 

rnd,Y.oda $llylediği nutu\... etraflnd:ı Köroğlunun. •CTüfek ı" oı .. 
nıutalea yürüten Londra matbuatl du merdlik bozuldu. cunıles.ın.• 
bu nutkun muhtelil memleketlerde ~ ' k b" ük ha.ki~tl ..A .. tı 
ve bilhassa Amerikada bıraktığı mu- 0 ? Ç() uy .. . er ~._. .. 
s. t intibaı kaydetmektedir. dır. Harbın böyle bır ·il al· 

Gazeteleı· lngilterenin mi.ıdafaasınn mı.un, en fazl:ı Türk o usunu."\ 
müte:ıllik kısımların cbenı.m.iyetine nleybınde oldu. Çilnklı, Türlıiln 
i:ı ret etmek husuısunda müte.t:iktir- en büyük vaaıf ve hasletledndcn 
tirler. . biri de yUksek fercü fedakarlık 

Tınıcs diyor ki: . . i 
1\Icsul makamların, imtihan saati cilr'et ve tuahıu.~t sabibı olma." 

gelince vcrlle<:elı; emirlerde J,nrısık- sıdır. 
lık olmaması i~in de ne yapa.cnkları- En yığit, en kolu bilkillmez,: 
nı Ye nasıl yapacaklırını bilmeleri en kahraman Türk ask · bac 
çok büyük bir ehemruiyeti hı.ılzdir. -t.1 ft_ tirtir t"t · b' d ... 
DııilY' 'l"e!egrephda ~u ~rlliın yaz - Cti.iUAL 

1 l nyen. ır U 
rıa.~; _ _ __ - - 1!1.N:! ıı~cfi..n!n. ~ ~k\Ulın~ 

Tilrk ırJlletinin, Bay Cörcilin söz- le yere serilebiliyordu.. 
!erine gösterdiği büyük alaka nnzan Bu vwyet runrlıı.rca devam 
dfükati cclbetmiştlr. Yakın şark milt-
tcl'lldmiz, uzun süren bir iltifak için- ettikten sonra bugilnkı! harbde 
de meziyctlt!I'iınlzi tecrübeden gec,;ir- vaziyet birdenbire değı~if}tir., 
mişfü. Türk mllletinin iradesinin kuv Bugünkü harbde tekba§ın kul 
\'etini takdir için bir çok mub ... c: }andığı tayyarelerle duşmanm 
scbeblormiz vardır. can noktala.tına saldıran erler, 
Frnma, Alma.nyay:ı. nasıl lıa.rb b~ı:ın bir kolordunun yapama ı 

ildn etmiş 'f dığı işi başarıyorlar. DUmnnı• 
Clcrmont Ferrar..d, 16 (a.a.) - Sa-

bık nazırlardan Deat bir ı:ruık:ıleıinde nm arka.~ına. inen pa.raşü ti.leD 
b~ a şunl::ıl'ı y:mn:ıktadtr: havaya attıkları köprülerle biti 

Her şeyden ev\ eı bılinmcsi !Azım ordunun hattı ric atini kesebili· 
olan fe:r, Frnn..."'lZ parli'ımentocundıı.n 

ililn.ı harb kararının ne suretle dolıın 
dırıldığını bilmektir. 

Dcat askeri kredılcrin ıt.asile hoırb 
il.anı s~yeti arasında bir tcsevvüş 
husulune nr:ıni olmak için :ılınan led. 
birlerin tnrihtcSini yapmaktadır. 

Daladier ile Reynaud hüh.i'ımetin 

bu kredileri tak!b etmekle her ne! 

~ureUe ol.ursa olsun ınuhas:unata 
başfam:.ık salahiycliııi kcnd!sinde gor 
medi:iini \ e p:ırlfimcntonuıı hula..ı -
kunun mr h;:ı:f::ız:ı cdilc~ginin tabii 
bulunduğunu beyan etmi;Ierdir. 

yorlar. 

Bu işde muvaffak olabilnıeJi 
için herşeydcn evevl çok cür'cb< 
kur, grlzü pek, kolu kuvve ı vv 
ölunıden yılmamak gibi hass:ııa. .. 
ra malik olmak liızımdır. Türk 
soyu tarihin her devrind bu hu .. 
sustu eş~iz evlatlar yetiştirnı.ia
tir.. Bugün yetişen ve sayılan 
binleri a..c;an Türk tayyarecileri 

de bu kahramanların temiz 50 ... 

yundan gclmışlcrdir. 

Yann kader bizi biı· harbe 
sevkedccek olursa, bugün kö
se rinde mütevazi çalışan ha
vacılarımızın ne harikalar ya• 
rataca'kla.rmı hep göreceğiz. 

MURAD SERTOGLU 

Bu ~ruit dairesinti.edir ki, bütçe 
komisyonu t:ıraf.ın.dnn krediler kabul 
olwuırnk öğleden sonra pı.rl:imento 
cclser.Jnde başlamıştır. B~ eldlin 
bir beyanatından sonra parlfunento
da kredilerin müxnkeresine başlan
mış, ve bir avuç mebus tnrafınd:ın 

harbe karşı son bir b<ıraj çekmek te-ı 
fiebbi!sünde bulunulmuştur. :------=====-----

E\ \·ela Mantigeny t:ırnfrnclım elli 
kud;ı.r mebusun da takviye etti i bir 
takrir Herriot'y::ı vcı ilmıştır. Bu tnk
rkde hukumetin politik::ısı hakkınd:ı 
her turlü kuyudu ılıtiraziye derme -ı 
yan etlilmeUe idi. 

Saniyen, ınahrcrn komfü.•nin hir 
t."llcb· içı.n İm2~bnmızı verdik. Du 
t:ıleb Be-ı:gery tarnfmd:m \ enldı:, frı
kat mumaılt>yh soz nlmayn muvnf -
fak olamadı. Yakanda bahscclıl~ 

krediler kabul edildi. On kadar mu
halcf"ct oldu. ~ kat harl> h:ıkk"Inda 
hiç bir muzaTtere cereyan etmedıgı 

Fransaya gönderilen 
manarm vaziyeti 

hnıir, 16 (a.a.) - Guzetcl&
rin yazdıgına göre piyasaili nis
bi bir faaliyet başbmıştır. 

Su haldo biz her bakımdan 
'R nnın iyiliğini, istikranm 
v kuvctıi bulunmasını istiyen 
vı: unu kendi vatanımız içın bir 
g nti nddedcn bir komşuyuz. 
~~ l'urk komşu, Sovyctler için 

Bu harbde Almanya bitaraf 
ve hüs'nü hal sahibi komşuları

nın hürriye~ine tevcih ettiği 

her ölüm darbesinin nihayetin
de bir vesika neşrederek bu za
vallının Almanya.nın selametine 
kasdelliğini ve yahud da muka
bil t.a.rn.fuı bu işi daha C\'Vcl ten
sib ve tertib etmişken kendisi
nin bu harel{ette düşmanlarına 
tekaddüm ettiğini iddia ve ilin 
etti. 

manya ile Slav ve Sosyalist kuvvetini, huzur vo sükununu Londra.16 (a..a.) - Hava ne-
~ m ele de h ç bir zam:ın hukfı

met br.lfından ortnya atılm:ımı~r. 

Ertesi gun 2 eyh'.'ıidu. tngntcrc ile 
beş s :;ıt fusd lı olmak uzere, Frnn
~a Alın:ınya ile hali harbd'e oldugu

Fransa ile iş yapan ihracat 
tıı ırleri topla.n:ırak son zaman· 
larda E'ra.nss.ya. gönderilip sa· 
hibini bulamıyan veya harb do
l:ı.yısıylc Fr.ınsaya çıknnlamı -
yarak başka limanlara tahliye 
maya başlamıştır. Bu hst Ti
caret Vckii..letine gönderilecck
cdilen malların listesini hazırla· 
tir. 

1 t ıhtinıale karşı sadece bir 
<l ıst değil, icabındn sadık bir 
nııı tefık demektir. Türkiye Bo
gazları böyle bir dostuna bir en
g' ve zincir olarak d ~·ı F o lU • egı , azım 
t hır ınUdaf aa vasıtası ola-

l( kullanmayı d" .. bilir' Bi-zı . . uşune . 
t lakkımize göre Türkiye 
0 'Yetler arasında tabiatın; 

c or fyanın ve ı cjim.in tesİs et
n olduJu h::ı.lJki bir ittifak 
nı u tur M" d . · uştcrek tehlikcler-
r • t ·hdıdler de bu ittifakı em-

r. 

Norveç, D:ı.nimarlra, Hollan -
da. ve Belçika gibı talihsizlerin 
coğrafi ve iktısadi durumları 
tedkik olununca harbi yaşat -
mak, İngiltereyi daha şiddetle 
tazyik etmek nokt:asındnn bun
lart Almanların belki istemiye 
tı:rtemi.ye emellerine kurban et
mek zaruretini hisseylediği ne
ticesine do varılabilir. Fakat 
Almımyanan yıek uzakta ve İn
giltereyle. dev.:-ım eden mücade
lede kendisine hiç bir fayda. te
min ctmiyecek olan iki bitaraf 
ve doht dcvleli birbiriyle ilıtilif 

Rusya birbirinden kesafetleri ~a.f ettirecek kaba bır bahane- zaretindcn tebliğ edilmiştir: 
faklı iki mayie te~bih olun.ahi - yı ortaya sürerek iki tarafın İngiliz bomhanbm:uı ta.yyn.re
lir., Bir şişeye konulmuş sirke, ızzeti nefsini gıcıkmmağa uğ- leri dün Nonn:mdiyad:ıki llsi
zeytinyağı gibi bugün hareket raşmakta.ki scbeb budur. Al- euxde ve Evreaıda uüşmamn 
ve sarsıntı halinde bulunan Av- manya bfr Türk - Rus ihtilifı- hava meydanlanna t:a::ı.rruz et
rupada bu mayiler birbirine nın ziihunma sebcb olabilirse mişlerdir. Gece, tayy:n-eler tek
karşıınış görülmektedir. Vazi- hıç şübhe etmiyelim ki claltm- rnr Hollandada, Nordenıey ve 
yet sükuna tebeddül edince dan iktısadi ve sınai bütün ta- Dekooy hava meydanlarını bom 
bunl:ır sür'atle birbirinden ay· katini bize bezl Ye ıhsan etmek b:ı.rdıman ederek hanga.Tl :ra, 
rılacaUır. Bu zaman ister ga- te;::ı geri durmıyacaktır. Çünkü petrol depola:rma ve yerde pulu 
lib,. i~ter mağlUb olsun yıpran - maksad Türkiyenin kaz nması nan ta.yya.relerc ate§ vermi!i! -
mış bir vaziyette harbden çık- v ya kaybetmesi değil, müca· lerdir. 
ınış olan Almanya Her Bitle ~ delenin Rusyayı zayıf düşüre - Dün gece bambar<lıman Uııy
riu arzımcvud olarak g~i:ıi cek kadar uzaması ve çetin ol- ya.relerimiz H rc'da bir pt.-1:
beldenin zinde ve hak.i.mlyetine ma.sıdır. Finlandiya harbw.de rol tasfiyehanrslııi ve Pderborn 
scrfüru etmek, muti olmak ve de böyle yaptı. da bir tayyare parkını tekr:ıı: 
tarihi emellerini uzun bir müd- Yalnız Almanya Türk - Rus borilbalaınışlardır. Haınm ve 
det için tehir etmek mecburi - dostluğuna bu kuncla.ğı .sok:ır - Osnabruck tekrar bomba.r.dunan 
yetini hissedecektir. ken bu iki devlet siy::ı.si ricali- edilmiştir. 

On iki sene cv\'el tahdidi t.es- nin eski .imparatorluk ve çar- Marşandiz gularınd:ı. ya.ngın 
lihat konferansında Alma.tı lık diplomatları gıbi l1esab ve ,.e infil:1klar görillm füıti.ır: 
murahasının dünya devletlerin- mantık icabını hissiyatına feda Ruhr'daki Hanıborn.'da bir yiik 
den Rusyayı tecziye iç.in Al- eden eşhası olmadığım hes-ab sek fırın ve Dortmu>ıd'Ja.. hır 
manyaya. müsaade verilmesinı ec:neği unutnrns ()ba gercktiı'. mühimmat fabrikası bombardı-
taleb ettiği henüz hafızadan "Ukınet Dgaz man cilil..m.iştir. 

ııu beyan etmiştir. Keyfiyet, p rla- !!!!!'!'!~~~!'!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!~ 
mişUr. Dü;pna11 tn1yare"W:rt tok yuk
sekdln uçmakta idiler. 

ınentonun haberdar edılmedıgi bir 
ültimatomla ihbar edilmıştir. 

Harb parlii nento tarafından karar 
allına alııım:ıd'ıgı gilıı, J.anunu esası 
de hü.kı'.'ımet tarafmdan lıılincrck ihlôl 
edil br. 

An~ pilotlar m'Jttef'ıkl · 
- msmıa girij o:ür 

Ottawa, 16 (a.a.) - Hava ne 
z:ı.rctin·n hir m"muru, yilltsek 
evsafı .!ıa.iı oir çok Amerikalı 

pilotun ar.ıren K:ı.n:ı:d:ı lnı.: l ad 
rcsuna ya:zıldlklarmı bildirmiş -
tir. 

Kudüse hava hücumu 
Kudüs, 16 (aı..a.) - Dunku hucum 

esn:ı.sınd:ı: Hayfa mınt:ıka ı üzcnna 
duş n tayyareleri t:Jr:ıtınd::ın yGk-
sek lııf1ı· ~O bCITTıb: ın atılmış ol-
duğu r etı bild' ilmektro r. Pi?>r 
nz roaddi h:ısaı: ol..'n~tur. İki iti 
cıddı suret!e yaralanmış, biri olmuş 
ye diğer bir kaç kişi h:>fifçc zedclcn-

Düşüriilen İt:ı.lyaıı tayyarcl<-ri 
K irc. lG (ı.ı. .) - Cabbr.e a<;ık· 

1 m İtalyan ~ ya n. :tn... 
g!lız. lıoreketı hııkkında bug-..ın 

dilen bahrıye nez:ıntinin b tebli -
e ıınzarıın, Akde·ıız inigılız. Cıt una 

mcnsub muh:ırcbc ta_vıyarclcrı b.n& -
fından dokuz temmuzda beş d 
bom" :ırdun. byyaresi d rUlınıcy

tur. nuııclan b,ışka da lli 
t:ıyy:ırcsi, tayyare d,ıfı tô 
Jcşile. duşurulmUiit.ür. 

Habeş impar.ıtnnmun faa.Uy ti 
Kahire, 16 (a.a.) - İmpara

tor Haile Scli&ssie'nin halen Ş:ıb 
denizi bölgesinde bulunduğu 

hal kında henüz tccyyüd ctmi
ycn sayialnr üzerine asağı böl -
gclcrdekı mıntak::ı.larda mukim 
Ha.beş aşiretleri arasındaki ga
lcyıının arttığı bil<lirilınekte<lir. 



Jarj Botncr •• dil.nyn serbest güreş 
.-nplyonu. 

Seyirciler, pehlivanları tekrar t.ck
nk sürekli alkışlıyorlardı. Arb tir, 
sDreş dildilğ(lnil çaldı. 

!lı::.i pehllvan düdük Ozerine birlbir 
ı.ine klUQI yürüdiller. Tokn ettiler. 
Qlllreş baııladı. 

Jorj, gayet çevik ıarünUyordu. 

Qduğu yerde koca govdeslle bir ltıs
D top gibi sıçrıyordu. 

Yusuf, her vakitki gibi sakindJ. 
~uşak duruyordu. Hareketleri ser:t 
4lllUd1. Onu el)renler hiç bir ~Y 
Jl9P8Dllyacak uınnederlerdJ. 

Yusuf, can alacak zrunanl:ırda 
llmın§ek gibi lınrckete geçerdi. Kuv
wtlni beyhude yere kurban etmezdJ. 

Avrupa ve Amerika pehlivanları 

lısYvetlerlnl beyhude yere caka ma
-..mıde sarfedip d~lardı. 

Balbukl, Türlt peblivaru iJin ka
..-esi gelmedikçe işlemez, kendini 
tlırhude yere aarletmezdl. 
Güreş baalar başlamaz.. Jorj Bot

._ bir iki elense ve tutuşmadan 

....-a hücuma geçil. 
Jorj h.asıruru tok sakin ve yumu-

91k görmüştü. Hakikaten Yusuf yu
-.u,ak, ve sakin tutuyordu. 

Jorj, daha birinci dakikada blrden
Mre hasmına saldı. Bir ön çaprazı 
~tı. Yusuf çapraza girer girmez .. 
JUmu;nklığını bıraktı.. Şimsckleşti. 

~ete gcldJ ve bir hııınlcde Jor
Jım çaprazını söküp attı. 

Torj, ~rmıştı. Hasmının tuttuğu 

Jlrler çürümüş ve kesilınidU. Yusuf, 
auıruru öyle b.ir tutmu.,<tu ki, men -
91Deye glnniş gibi ezilmiş kalmıştı. 

Jorj, Yusufun aCl kuvvetin! dab'.a 
a tatmıştı. Bazuları filim para et-

~-
Yusuf, çaprazı söktükl.aı sonra, 

lılr çırpındı. Ve ntlrasuu attı : 

(Radyo Programı) 
17/7/1940 ÇABŞAMBA 

'.J& Program ve m1..'Dlldtcl saat 
.,an 

US Mfitlk uvertüiler (Pl.) • 
l.00 Ajans haberleri. 
1.10 Ev kadım _ Yemek listesı. 
1.20/8.30 Müzik: Deınnn Durbin-

._ parcnlıır (Pl.) 
12.30 Program ve memleket saat 

11711n 
12.35 Müzik: Şarkılar. 

Çalanlar: Fahtre Fersan, Vccıhe. 
Jllıflk Fenan. 

Clkuyan: Muzaffer tıkar. 
n.ııo Ajans haberltti, 
U.05 MQz!k: TOrlı.:üler (Okuyan: 

mm.atter tlknr). 
JS.20/14.00 Milzilı:: Rndyo salon 

9*estrası (Vlolonlst Necib Aşkın 
- inde). 

18.00 Program ve memleket saat 
..,_ı. 

Jl.05 MOzfk: Cazband (Pl.). 
11.40 lırozllt: Fasıl heyeti. 
0lı:u7aıılar: Celtıl Tokse::, Safiye 
~. 

ıt.15 ıtonuşma (Dış polltlka hA
-...rt). 

Jl.10 MOzlk: Saz eaerlerl. 
(>lanlar. Vecihe, Cevded Kozan, 
~Kam. 
ll~ Memleket saat ayan, ve a

... babederl. •.oo !ımz1k; Okuyan - Az.ize Tö-. 
•.15 Koauşma. 
a.ao MOzik: Amatör saati (Ke -
~ 10lo) Fe'Ude muallimi Nu~
• Şazi: Heıdel - Sonate, ve kü
ID keman parçalan. 

•.M MQzlk: Geı;lt konseri. 
Sl.15 )ı[Qzflı:: Bordlne - cPrena t

.., dan damlar. Londra senfonik 
~ tarafından (Pl.), 

ll.30 ltoruışma (Radyo gıızctcsi). 
21..110 Müzik: Riyaset:lcumhur bmı-

61Mı (Şef: 1hsan Küncer) . 
l2.30 Memleket saat ayarı, ıı jıın.s 

lııııberlerl; ziraat, esham - tahvilat., 
tılmbiyo 7 nukut borsası (Fıyat). 

1%.45 Müzik: Cazband (Pl.). 
11.25/23.30 Yarınki program, ve 

llıllıanJ~. 

Gı!zlerlml uçtığun vakit ortalık 

~ kararmıştı. Kaç saat uyuduğu
- bilemiyorwm. E.miye esnıyc göz
lmml açtığım vakit Mikaella: 

- Pek yorulm~uz Mösyö Al
t.d Müler! Dört bca saat uyudunu.r.1 ... 

- AUederstııiz madmazel dalını... 
- ZaT&n 7okl Araba 1olculut:tı 

MrJedlr. Arabada sumak uyku sa
Jdıınaz ki. 

- §atoya Dl kadar kaldı madma
lllf 

ll!k.aella elile uzakta bir mahal 
~ .o:ıra dedi ki: 
-Şu kaqıda görünen ışıklara ba--1 - Em 16rdilın1 
- Orası kOçilk bir k&,,dür. O koyil 
~en ,.arım saat sonra şntodayız. 

- Aman ne kadnr seviniyorum. A
_. içerisinde sallana sallana titre
.. hastalığına tutulacağım. 

- Biz de öyle! Ne ise yolumuz pek 

- kaldı. 
Madam Sarlna llftve etti: 
- Şimdi bir köprü geçeceğiz; on

.., sonr:ı tir s:ı ıı t d, h:ı yoluınuz var. 
Hakika t h:ıJ<l ... bt'y~irlerin nall:ınn-

- Hayda kızan be! • 
Jorj, hayxct eım ~ 

görmcdıği ve i~trnedı, 

karşılasıyordu. 

Ac:ııbo hasmı neden 
Ne demek istiyordu"!. 

Jorj, "8sırnııstı. Yuruf 
üzerbe yurudıl. ilk c. 
de uvvctli olmak u 

Jorj, elenseyi yer y . u 
minder harıclnı> yan üstu du~lu 

oldu~nu snşınn~tı. 

:torj daha ilk elde a!allam~tı. t 
dakikada ust üste hasmından acı mu
kabeleler görm~tQ. 

Hele, bu sonuncusu pek biçlın ız
blr ııcydi. Nasıl o>lup da u~n~tu? . 

Han~ oyunla!. 

Jorj, olduğu yerden mahçub bir 
tavırla kalktı. Hasmının karş..:lnıı 

y(ldl.dU. Fakat, bu ee!er. l~st.k top 
gibi ııçramıyordu, D{lt6nccli ve 
n~\z idi. 

Yusut, tekrar çırpı:ıdı ft bir ndra 
daha attı: 

- Haydn bel. 
Daha kavuşur kavuşmaz bir elen

se d:ıha çarptı. Bu seferki elense ak
si tarııfa idi. 

Jorj, bu seter de olduğu yerden 
uçtu. Minder haricine sırt üstü yu
varlrındı. 

Yu..eufun bu seferki elenscsi dış 

lırpanile karışıktı. Bu sebeble Jorj 
sırt Uslü dilşmüştü. 

Dünya şampiyonu ne oluyordu? .. 
Bir snga bir sola uçup duruyordu. 
Hasmının karşısında bile durnmı -
yordu. 

Jorj, düştiiğü yerden bozuk düzen 
kolkil. Aklı, fikri allnk bullak ol -
muştu. Ne yopacağmı, nasıl tutaca
ğmı şıışırmıstJ, 

Daha hasmını tubnadan minderin 
hodclne uçuyordu. Jorj bu sefer bü
zül•'rek mlndere girdi. Hasmına iki 
bı.lklüm olmu~ öyle geliyordu. 

Yusuf, daha hfilll sakindi. Heye -
cansızdı, Yüzü bile gOlmClyordu, t.t
çüncü ntırasmı attı: 

- Haydi bre be! 
[Sonu varl 

Üvey k:zmı boğan ana 
( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

mak hzcrc, çeşmeye gelmiş. 
Or.ıd;m gl-çcr!<.cn, s:ımalnıkt:ı üvey 

J..ı:unın uyudUL'UnU goruyor. Hemen 
eve kosarak bir utlı:ur buluyor. Ge
lip kızı boğuyor. 

Aradnn günler geçiyor. 
Bir k:ıdın !cıı:ı bir koku duyo.ro.k 

ş:ııııruılıı:;a giriyor. Bakıyor ki, y;ırısı 
var, y:ırıd yok bir cesed var .. 

IIcmcn hul:Cımctc haber veriyor. 
Muddcimpum! muavinlerinden Fu

ad bül .. ümı:t doktoru Hikmet Serdar 
facıa mahalline ı,ıidiyorlar. 

C cs~ın cenç kıza ald olduğu 

tesblt ediliyor. Ccscdin b~ı. kollan 
vUcudünün bir kısmı yoktur. Elleri 
dııkulmü§tür. Köpekler yemlstlr. 

nır cınayet nıl, yoksa bbit bir ö
lılın v:ık'ası mı olduğunu ı,ıösterlr hiç 
l)ir delil yoktur. 

Ccnç müddelumuml muavini f!V 

halkırıı, birer birer isticvab ediyor. 
Jkpsl inltfır etmektedirler. 

Sıro kadına geliyor. İlk önce o da 
hıkôr etmekte devam e<liyor. 

Dtr nralık milddeiumum1 muo.vin1 
k:ıtll nnayı, facia mahalli olan sa -
mmılıga gOndcrlyor. 

K:ıdın yolda j:mdnrmaya: 
- Sana bir şey söylcmı.vn. Beye -

1ı•ııdiye söylerim, diyor. 
Bunun üzcrlne MQddeiumunıl mua 

vinl 1-'wd kndına: 
- Zeyurbl balta ile öldürmüşsiln 

oyle ııtl? 
Diyor. 
Kadın: 

- Bayır. Vnllahi, bill~hl balta ile 
dc[:ıl. Uçkur ile boğdum. HllMım 

v:ırsa ıkı elim yanıma gelsin. Hınzır 
kız hıılk bile demedi. Ne yapayım 

\;Ok tektim, ofk<'m kabardı. 
Diye ı Urofda bulunmuş ve tevkif 

cdılcrck getirilmi~Ur. 
Mahkemesi yakında şehrimiz ağır 

ceza mahkemesinde başlıyaeakbr. 

dan hn l olan &arla arabanın tnlıta 

bir köprü füerindcn geçtiğini hııUer 
veriyordp. Bıışımı arnbadnn dış:ın 

tıkardım. Gayet uzun \'c mtirtc!i bır 
kopni. Şatoda ne sureUe hareket ede 
ceğimi, Madmazel Mikaella vasıta • 
aile bundan sonra haylazlıktruı kur
tulacagımı dtl:;ünmektc iken araba 
bırdenbıre durdu, Morlno: 

- Hey sen kimsin? 
Di,.inceye kndar arabanın her iki 

pen<'eresinden birer kafa uz:ındı, 

Müddeti ömrümde bu derece abus 
çehreli adamltır gonnedim. Heriflerin 
biri elini kaldırarak: 

- TelAşa hacet yok! dedi. 
Beygirlerin aksırdığından yere yu. 

varlanclığım zrunıın hissettiğim kor
ku §imdikinin ynnında hiç kaldı. O 
Zimnn :M.ikncllııya karşı kendimi 
babayiğit göstenpeğe yeltendim. lb
rnz.ı «Saretln sırası simdi idi. Ml
kaelln ile :M:ıdıım Sarlnayn gclince: 
BJ.m1tır korkulanndon birbirlerine sa 
rılnuıilttr idi. Arabacının sesi bile çık
mıyordu. VUcudUme bir lerze Arız 
oldu. Bu sırada M.ikacllayı düşiln • 
di\m. Ne kadar olsa erkek değil mi
yim? Cesaretimi toplamağa gayret 
ederek: 

l:'uı 

uuı.ı,. 

nnm ., 
spoı !~. 

g J ~ 

m~tık. 

Bıraz 

goı m ı,> , 

ba~ \Ul 

Hun aru. 
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\ııo\,:.J o\; .. '!a~·· "-· 

.. c k olursııı<: al{ı .. a 
katn.ııı:ııası ! \,• il 

..... ı ckt h.ıtu a geu.> V•. 
.c kuı;uk kluıılcrın 

otech:ııbc •u lcrı.ıc arız ol .. ıı fut-
bol kaı . u baı;t .. lıgından kur -
tulmal.ıı .u. ı . 1 

ilıışka I~ ra meydan l.iırakma'lt 

i~in her ~~ .> tlcn evvel memlekette 
futbolu uılııh ctmclıyız. Futbola inU
ccıb eden ccnçlcrııı daha dogrusu 
çocukl..ırın hemen hcp:; ı . por yap -
mak dcgll. ıukat oyun c... • • ı.ımak ni
yeUndl'<lıı ter. 
Bız futl.ıolü duzeltirsck, yani ço

cuklarımu ıuUıolwı de diğer sporlar 
kadar zor olduı.:uııu anlarlarsa onu 
sadece oyun zanneden l.ıir çokları 

eğlcnceyı lı ~kıı ı~ hm.le anyacnk ve 
meşin topla yalıuz hakıki bı~ futbo1-
cü olmak ıstı.> en genç aldkadar .oıa 
caktır. 

Dıgerleri ne yaHôleak dıyeceksiniz. 
Dığcrleri, esasen Iulbolu ı;por ola
rak yapmadıkları için, ge!işi güzel o
yunlarla kendilerini hırpalamaltUı 

yani zarar görmektedirler. 
Bu itibarla bunların futbolden çe

kilmeleri daha muvn!ık olur. Kilçuk 
klüplcrimiz lıtte bu çe&id ;futbolcu -
lcrle doludur. Bir ~kları idman, 
rejim yapmadan maça çıknrlar, oyun 
dan so!ll'a turşuya dôndi.ıkleri halde 
duş almazlar; runkü duş ve banyo 
tesisatı ancak bir kaç kh.ıbümuzde 

mevcuddur. 
Memlekctiınizıle futbol yerleşeli 

beri kök salıyor ve bir kaç kişmln 
bir araya gelmcsilc kurulan bir ıki 
klübUn çıkardığı de~mc futbol ta.
kımlarile kendimlz.1 avutuyoruz • 
Klüp demek futbol oynamak değildir. 
Artık bunu bilnlcllyiz. U!.nk klüb -
ler bugi.ınkü şerait tahtında b(!yUk -
lcrle rekabet edcıniyeccklcrdJr. ÇO.n
kQ bu kl(lplerin mekanlzmnları ayni 
§ekllde i§lcmektedir. 

Futlıolün idmanı, terdi sporların 

idrnamııdnn çok dnluı guç yapılır; bir 
bkunın antrenman yapması için blr 
saha l!ızımdır. Fakııt bir yüzücfinün, 
bir atletin bir boksörün çalışması 
için heıkcstcn :ıyrı bir sahaya gitme
si icab etmez. Küçiık klüplerlmlz 
kalkınmak istiyorlarsa, de'Oletin cl 
koyduğu ,sporlarla aliikodar olmalı

dırlar. Bugün Beden T\ll"biyesl teş -
k!Uıtı mecburi spor olarak tayin 
ettiği spol'larda alf.ıkadaı-fara her tür 
lü kolaylığı göstermektedir. 

Bu hususda malOmat almak isti -
yen klüb idarecilerini elimizden gel
dlğJ kadar tenvir etıneğe Amadeyiz. 
Mütehassıs ile, antrenorı.i ıle, tah

sis ettiği pistlerle bu imkünı mevcud 
kılnn beden terbiyesi tcşkllitının 

bu fnallyetine lfıkayd kalmamalı ve 
bu imkfınlardan azami istifade etme
liyiz. KQçük klüpler, b!.iy{lk klüplcrin 
bile malik olıruıdığı atlet yüzücü ve 
boksörleri biraz talı3ma ile meyda· 
na çıkarırlarsa, &öhreUeri artar ve o 
vakit lutbolcü celbetmek çaresini de 

Fener atletleri An
kara ya çağrıldı 

Enternasyonal mlls:ıba.kalar için 
tehrimlze gelmiş bulunan Ankaralı 

atletler, Fenerba.hcc atletizm takı -
mmm Ankarada bir kn.r~ıla3nıa 1a• 
aıası arzusunu izhar etrni~lerdir. 

aı.ı arzw Ankara bölgesince de lz
ı.ar edlldJfP takdirde, Balkan şampi
yomı MU7.8fferi de kadrosuna almış 
bulurum Fenerbahçc atletlzm takı

mı Ankıırada bir maç yapacaktır. 
bulmuş olurlar. F. Tekli 

Bu haftaki kUrek 
yarıtlrrı 

Deniz sporlannda yüzme faallye -
t1nl bltirm.lş olan su sporları ajanlığı 

- Siz kimsin.iz? Gece vakti ne isti-
7orsunuz? dedim. 

llerftın biri gözlerini açarak: 
- Sen ka~ma pis herifi dedl. 
Ccvab vereceğim esnada Mikaclla: 
- Susunuz Mösyö Al!rcd, susu -

nuz! dedi. 
Zaten iki lAkırdl fazla söylesenı 

berinerden kalasını tl burnuma .ita .. 
dar uzatanın sağ elindeki tabanca .. 
nın beynimde patlıyacağını biliyor -
dum. Mikııellııya dikkat ettim. Biraz 
evvel gösterdiği korku ve heleeandan 
eser kalmtımı~tı, bir elini Af beline 
dıayıyarok başını kaldınlı n ıa:ret 
eert bir sada ile: 

- Mcrnmınız nedtr? 
- Vay ı"ladmazel cenahları o ta-

dar hiddet etmeyiniz! Şunda üç kişi 
;riz. bizi b<'ş on sene idare ederek 

il 

J:~-~ ~ .......... D_e_m_...! i_..ıL_o_l_la_r_ı -İ-lcinları J 
o.,ını"l.m b~cli 1710 lira olan 100 adcd ve takribım 38 metre mt

)l'ı ı,25XO,..!;,ı eb'ııdında Çam azmanı (29/7/1940) pazartesi günil 
0,4'iJ on kırk beste Haydarpasada Gar binası dahilindeki komi.a
rufından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

..ı !ş~ girmek istiyC'nlcrin (128) llrn (25) ~uk muvakkat teıni

e kanunun tayin cttigı vesaikle birlikte eksiltme cilnıl saatine kadar 
ona nı'jracoatları lazımdır. 

....•J l :iC aid şartnameler komisyondan parasız olarak J:ı(.'ltılmaktııdır. 

(5969) 

• • • 
• •· ha mmen bedell (l(j12) lira olan muhtelif cfns. eb'ad ve mikdarda 

mıımelon, T, Fi nç, Dırsek, Rcduksiyoıı pbi 30 kalem demir 
an ·c gaz borusu teferruatı (30/7/9.fO) Alı g.:.ıtU saat (10.45) on· 

k • t beşte m:ıydarpaş:ıda Gar binası d;;ıhilindeld komisyon tarafından pa
z .. : usulılc satın nlmacaktır. 

Bu işe rirmek isUyeıılerin (241) lira (80) lamlfluk kal.'l teminat ve 
kanv:nm L: yin ettiği ves:ııkfa birlıkl.e pazarlık güna aaat.i.nc kadar koml.;-

yona muracaatları lazımdır. 

Ilu İ:ie ai<l şartnamckr komisyondan ~rasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6058) , ____________________________ ............................... ..._ 

L!'."'hisarlar U. Müdürlüv .. nden: 
Cinsi Mlkdarı Ekeiltmo ıO•ll fekli 8utl 
Klasör 1000 aded - 30/VII/SW4 Pazadık 1'i 
Musannif 10000 > > > 14.30 
Siyah kurşun kalem 20000 > > > 15 
Kop ye > > 20000 > > > 15.3-0 
Battal çlzgill kıl. 100 top > > 16 
Kalın makine > 2500 > > > lUO 
tnce > > 30QO > 31/Vll/ .. > 1-1 
Tezkerelik k!ığıd 1500 > > > 14.30 
Kııçük karbon > lOl1J kutu > > 15 
Datt:ıl zarf S0.000 aded > > 15.30 
No. 7 zarf 80.000 > > > 16 
Takrirlik zarf 8<'.1100 > > > 16.3t 
No. 5 mektubluk zarf 200.000 > ljVIII/M8 > 14 
Zamk 2000 ı:şe > > 1430 
Istampa 200 nded > > 15 
Sicim 4000 yumak > > 16.30 

18 Yazı makine y:ığı 400 şişe , > 
Ağaç kalem sapı 500 adcd 2/Vlll/MI > l<\ 

ıuo 

15 
15.30 
16 
16.30 
10 

Sarı kalem ucu 3300 > > > 
Kırmızı mürckkcb 200 sise > > 
Sabit toz > 200 p3ket > > 
Kilçük mnş::ı raptiye 1000 kutu \ > > 
Büylik maşa raptiye ~ftO > '• > > 
Toplu iğne 2500 > 3 jVIII/9'8 > 
Sungcr kağıdı 10.000 ııded > > 10.JO 
Yazı makine lastiği 500 > > > 11 

I - Ş:ırtrtrunc ve nümun~lcri muclbiru:e 7ukaııılıa ~ ve mlkdarlan 
yaZJlı kırtasiye levazımı pazarlıkla salın nlınncaldlr. 

il - Pazarlık h!uılannda yaz.ılı gün ,.e ııaa&JıaU ][abat.aşta Levazım 
ve Mübay:ıat subeslndeki alım komisyonunda yaplwe)1ır. 

ın - Şarln:ınıe ,.e nilmuneler tözü geçen IUbede &Grlllcbilir. 
IV - lsteklilerln paZiJrlık için tayin olunan &tin ve saatlerde tekli! 

cdccckleri fil~.ıt tizerlndcn % 7.5 güvenme pnrabdJ9 birlikte mezkür ko-
misyona ınürncaaUarı. (6006) 

resmi kürek yan.şlarına bu hafta baj- ı TiYATROLAR ı 
lıyacalt tır. 

Evvelce Yenikapıda ynpılacrığı 't<ı- -.-....................... _ 
l:arrür etniiş iken kürek müs;-ıbak:ı- RAŞiD RIZA TIY ATROSU 

l:ırı bu harta Buyükdcre - Yoı.ima - HaUcle Plfkln beraber 
halle :ırasında icra edilecektir. 17 Tem•UE Çarpmba gUnU aktaMI 

Bu sene her zamankinden cbôha UMttWw ... Alarbıtı HAi• 
fazla naznn dikkati celbedeon su spor ~nde 
ları faaliyeti kürekçilik gahasında da KAIUIAKA R ! Ş 1 K 

kendini göstermekten geri kalma - -....O J perde 

mı$tır. Heyet llııılr pırpmba akşamı 
Galatasaraylılar yenl antrenörleri-

CJ.k84arda dır nin nezareti altında çalışmışlar -.·e ge 
çen hafta Beykozla 7aptıkları hu -
sust müsabakada da eörüldUl'ü sı
bi çok terakk.1 etınıtlerdir. Diler ta
rafdan, Beykoz, Ji'enerbahçe ve bil
hassa ~ de eskisinden dı:ıha fa

aldirler. 
Bilhaasa G~Uler. pmp!yonluğu 

tekrar almak için hummalı bir ,. -
kilde çalmışlardır. 

Beykoz ~tedenberi )direk sporuna 
verdiği ehemmlyetl bu sene biraz da
ha çoğaltmı~tır. 

Bu arada Fenerbahcede futbolden 
gayri ıpor şubelerini elMllllı bir oe
kllde ıslah ederken denizcnJtln ro
lünü unutmamıştır. Bir aydan fazla 
bir zamand:ınberi muntazam ~ • 
makta olan S:ırı - LAciverdli .ldlrek
çllerin de bu hatta ön l&Cda yarı~a
caklannı tahmin etmekteyiz. 

ZAYİ 
1938 - 39 y~ eyllH devre.sinde Vefıı 

lisesi edebiyat şubesinden aldığım 
olgunluk diplom:ısını kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hilk
m.ü yoktur. 

J"atih Mıhçılar So. a2 No. 
Fikret Kıraner 
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miktarda para lutiederseniz, savuşur 
cideriz. 

- Vermediğim takdirde? 
- Siz bilirsiniz! 
Burada ben de söze karıştım. Çün

kü Mikacllanın blliıhare gösterdiği 

ce88retı tevkalılde bana da kuvvet 
vermişti, 

- Herkes parasını sizin ic!n mı 
kazanıyor? Sonra sizi zabıtaya tes
lim ederim. Alçak berifierl 

Herif bu ~U mütenkıb tabancayı 
alnıma doğru tuttu. öbür pencerede
ki herifin elirM! baktım. Ne tabanca, 
ne bıçak var, Ne o~a olaıın dedim, 
Tab&IıaQ'l auratıma uzatan herifin 
bileğine aanlarak lıohmu bdktüm. 
Tabanca yere düştü. OtekJ »enccre-

Avcılar ,,. Atıedar cemlyetlndell! 
Beden Twlıt)wl kanunu -.·e bu -

nun tatbüı:lm d8lr kararnamo htt -
kümlerlne l)iıtlmlzln de intibakı 
için an /tNe taıtlrlnde yapılan top
lantıda elwbet olmadığından Udnd 
umumi ....,_ tıııplantısı 21/7/UMO 
pazar llP1D ...& 10 da Alay köşkün
deki cend:Jrııı& -kezinde yapılacalı 
üyelerin ?PD ı olmak üzere llln 

Karyola va mobilya 
sabf evi 

lstanbul: lfauos.maniye Çuhaca 
han ku_.ta, telefon; 

t.t...ı.aı - 227 « 
IJ er dm bQıııala ve bil O mum ııu... 

deni ve .... mobllycleri garanU 
ile yapar 'N llllar. thtiyacı ~nlar 

evvel:l bu •4 Wll!Je müracat etsin. 
Zira satıam 'N ._. keseye elver1all
dir. Tavsl;pe ..s.rtz. 

deki refiki llllba davrandı~\ sırada 
l\Ilkaella o derece ceaurane bir hare
kette bulundu ki. müddeti ömrQmde 
hiç bir kadmıda bu cesnr'!ti ıtörme ~ 
dlm ve 11Sıınıııl)cc41m. Herif elini aı ... 
l!'ıhın:ı götartlr ıtStürmez J.llkaella 
başım mubafaa eWJi uzun ipek at. 
kıyı şakiııhı bcıı.Jnuna dolUJ'llrnl: vu 
kuvvetile cMtnce, 8Jrtlağı araba pcn.. 
ccresinin blıldD tarafına geldi. Mıa
dıım Riyoto da kendini toplıyarak 

Mlkaellaya J'udmı e<liyordu. Şaki 

tabancalı elml bir aralık pencered• 
!çeri sakmala ciahşırken haricten bir 

tüfek patlada. lbdmazelin ballama
ta çalııtılı llslf ah sadası ile mt 
üstü 1'1••....,.du. Du nagehan! 
muavenetla Jıııwııs1 taraldan vuku 
buldUl\Dlll k 02el"e MlkaelJa,. 

içimi gayet 1 
zetli, mevsinaİ' 

en güzel 

Gazozlu mu 
limonatası 

ohuı 

PORGOLI 
Piyasaya çıkmıştır 

Her eczanede bulundl'• 
Umumi deposu: 

Can Laboratu .. 

Bir komprime hayat kar.şılığıdıt 
En gık ışık zamanda size en büyuk yardımcıdır. · 

KaJarl, gıda, lezzet Ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti . V• 

yüksek evsafı h.-ıizdir. 

llerclmek, bezelya, buğday vesair çorbalık komprımelerlmlzi 

ÇAPAMARKA M'ôSTAHZARA11 
Kuru l uf tarihi: 191~ 

- --~ 

Aydın vilayeti daimi encümeninden: 
~dın memleket hasUıhancsinln ltıboı·atuvar ve eczahanesinde kull" 

mıdmak üzere 4600 lira muhammen kıymetli eczayı tıbbiyenin listeleri t~ 
Mail lstıınbul ve lzrnir ve Aydın Sıhhat Müdılrluklerıle Aydın vuAr 
Dlılml Encümen kaleminde mevcud olup istiyenler in her gün bu nıalJ_., 
Jııııra milraca:ıtla listeleri görmeleri. 

'hlib olanların 3 7~ teminat akçelerile 25/ 7 / 940 tarihli 
lllaD saat 16 da Aydın vil!yet daimi encümenine müracaaUarı 

-· <5718> 

Sahibi: Ahmed Cemaleddln SARACOC.LU 

per~ 
ilin tlfl' 

~ 

...... lyat Mildüril: Macid ÇETiN Buıldığı yer (Yeni Sabah Matbaa•;:_ 

~n kalmadan arabacı Morino Arabacı Morino ellerini bağla~ 
blm aadasile: herUi bir tUrlü arabaya blnd•r...,.... 

- Bir şey yok Sinyorina dedi. istemiyordu. Hakkı da var ya! 1?~ 
.Ben elAn öteki ı;aki ile uğraşıyor~ iki herilln lAsclerini yoklıımak 1:.,, 

..._ Arabacının sesini duyar duy - dlm. Madmazel mUmaneat etti. , 
~ rino şakinin ellt:?rini bağladı(!'ı ipe'*' 

- :Aman usta Morinol Bir tane de zun bir parça dalın il~ve edere!' ~ 
~ var. Yetiş, galiba b:ışa çıka- nu arkadaki beygirin seml!r ine 
..,_.tım, dedim. ladı. 

Jılorino hemen o tarafa geçerek: - Gidelim mi Sir\yorlna? ~ 
- Bu herifi cebCrtmeden ~chre - Hay bay Morlnol Artık dUt"""'" 

_.elim dedi. Arabacı Morino heri~ olı.rr mu 1a? 
• IOAhını aldıktan sonra arabanın - Bir rahatsızlık hissediyor ~ 
~ı açtı. Kollarını kıskıvrak nuz? 
'1ılıl)adık. '.Arabacının yarım santtcn- - Hayır usta Morinol O ..,il 
iMii muavenete gelememesini merak cesaretsiz değilimi 
tılllm, esbabını sordum. Meğerse - MnlOm Sln;rorlnal 
:w.tno dn kendin! bağlamak istiyen Arabacı mevkilne çıkarak ~ 
lll:GDcü ıakl ile ulrasmıs, en nihayet yı şaklattı. Fakat arabanın ~ 
lılllıb1 bir bıçak darbeslle Mki hel4M nlsbetinde koşrnağa mecbur b~ 
a 11ererek muaveneUmlze ko~uş. hırsızın ara sıra çıkardıl\ uman it/# 
Şu iç mı.iscll~h lıeri!ln elinden sali ~ züm, aman başım> s:ıdalarından , 
._ lı:urtulduğumun teşekkür et- Morinonun kamçı darbelerini bd 
.... kendi kendime ecs:ıretlml de ıirlere refakat eden beri!den de eti' 
tMdlr ediyordum. Zira tabanceh gemediği anlasılıyordu. 4 
lılır ı.rtfin eline nnlnuı.k her baba Biraz evvel madmazelin g~ 
Ji1111D Urı değildir. Llklıı hakikati köye pek ynkla~mış idik. Du ~ 
_,JııııaııeJt )Azım gel.irse Madmuel k:ıdar milsahabemiz blt:i 601~ 
lftbellenın cesa.rett benimkinda kalkışan berifiere aid idi. 
..... JdJ, t8onıı " 


