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Bitlerin nutku 1 

il 
Hitlerin sulhu 

bütün hazırlıklarını tamamlamış 
!~: IIüseyin Cahid YALÇIN 

w 

BİR .JAPON GAZETESİ 

Hitlerin nutku ve 
İngiliz matbuatı 

---o-

A lmanlar beş haftadan ı 
beri Parisde bulunu· 

yorlar. Sulh akdedilinceye. ka .. 

4 Mis -

liyesini se~Ted<'n Parisliler llaldm 'e miicldciumuınilcr a· 
rasmda. yeni t~rfi, t.aJ in Ye na. 

dar ela Fransanın o mu11teşcm kiler ~'apıhyor. lluna aid iı.ahatı 
şehrini işgalde devam edecek· 2 nri sayfarmzcla. okuyunuz. 
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(:-:-~Ş~e~h~i _r _v_e __ M_e_m_ı _e_k_e __ t_H_a_-..:;.b_-e_.:_r.:..I~ .:...:.r.:.i _ __J) i;~"~fu-:d-·:~;r: 
Belediy~ istimlak Bir haftalık Piyasa vaziyeti Yeni bir alarm )rii..;:;.: = .. ~~~ Balkan Hatıraları-

nEM RUMi 8AL~AN 

Yeni Bulgar hDk8metinin letekkUIDyle batlayan 
d .. Hf mGcadeleler ve lhtllller • tarktaki emni· 
ıelsizUOin AmUlarl meOer TDrk daAilmlt1 TUrk· 
l8Pln bet M1r muhafaza ettikleri Bulgar mille-

kanunu yeniden Akdeniz vaziyeti sebebi,Yle' Konya ova malı. Mardin 100 - T üb . kfımetinin bul aezarıetleri Pat 
JaaricJe olan ticari Dltibadelit 110, mahtelif deri mallan 100 - ecr. esı riBe naklMtJmje olduğu gibi bil 

tadil olunuyor =!:ıa:: D~:e =~?:. !:tı:::. aralanndadır. Piyaaa yap ı 1 a c ak ~ V::ac~tik::n:ril~ tine aid tı.klar ve imtiyazlar ne oklu? 
-------- 8-------- Dahiliye Vet.iJeti, belediyelet' 

1879 dan 1881 •a kadar de- lendiler ya ,..ı-di 1rehe'-t 1-:-
-1 1....:-! ' 9UU ıum· ı tarafından vartiacak istimlik 

vaırı edea hükilmTaDhk zama- 11CD11 -1-r 
nınaa prens Batemberg, bir ta- Sırası gelmi§ken kaydetme _ i§lerinin gerek belediyeler we 
lam btlyük devletlerin harici si- den geçemi,eceğim: Balkanı gerek arazi sahihlerinin za-
,aeeti kaı şmnida tamamiyle bo- llarbinden 80Dl'a. Bmgarista.nda rarma ..,.._ Yermi,.S 19-
calamış. tamamiyle ne yapaca- ~kkül eden RattoelaYOf k:ıbi- kilde yapılabilmesini temin mak 
ğını şaşarmıştı. Son zamanlar- nesi httkfuneti nmanmda tna-1 sadfyle belediyeler istimlik ~a: 
da. Rm nlfımındsn ayn bir ai- _ ...... __ ~ _....., .._.._ --'-- 1 DUDunun dokWAlllcu ınaddeainı 

.llllDQ1lC &I 6- - .&•-ı- ~ tadile karar 'V'el'llliştir lladııle-
yuet yapmak temJlltl iae ge- saydam. Sulh ialbd etmiş. nor-1 Din veni wr .. · 1--c. 
ne i,.erdelı n...1_ 111.-6.1 mal bi --'- ı.-.11.- - • "di " - _me gore amm& I&-

~ , .owe-r m uıcı.ı ara- r .. -r- ._ flffiiillllJ ı . timliklerde baltan üUriin ta 
amdald kuvvetli ist.ildil cereya- l'akat meclis de, muhtelif Bul- m • 
nındaa ileri -•;yordu. fır'"'-1-- mpmıma •Mbınr kıymeti tak-

Rus i--!.~ ...... •-• . gar AWI b,....,.._ Bal- dir olunacaktır. 
--.--- -- .7-- kan Harbini )'aP"" .... dfğerle- Bundan _ ~~ı.:ı...: .. ı...ı-

Din bu kadar bariz bir '9ilde riııe Bulgaristanuı fellketine - • ~ -
&lkanJarda hltim kalanuya • 8İZ aebeb oldunuz, dl-, diğw er- sinde hlaea olan ~ d& 

w ,_ 1 aynca~ evvelki •ari-
cagını o da .anbyorıchl. Kuvvet- leri onlara ayni nebi'atı tek· te ·· 1r-
Ji hir hltfunet ~li dahi müm radıyorlardl. Bu aebeble Bul- ye gore _.,......, .. i takdir edile -
kthı olumyordu. lgar Sobraııyesinden (BaJbn har cektir. 

Çünkü Batembergin tepi! bl felibtleriAin meavHeri) ni Bu kt)'mdtin tamam kıymet-
ettıgıw • hllkfunete muhalif olan- ____ .. ka tea temiljnde ...... geri kala-

---- ran isteni)Ol'du. Bu cak mıktar istimlak edilecek 
lar taıafmdta yapdmadık gü- hUllUBda meclillte remnJ mtina-
rilltü ıraı..,or, içtimai nizam kaşa bqlamJI, batibler * söy- yerin değer bahası sayılacaktır. 
ve asaJit temin edilemiyordu. lliJorlardı. Hatiblerdell müte- V ı· b b h y 1 
H~ merkezleri RaJada bu- veffa Dle§hıır Malinof nutkuna a l U sa a a 0-
hman JMgar ihtilU komiteleri- bqlamı~ galerilcr, diplomat ıo- vadan geliyor 
nin -ı.ııa ölÜlll. -·l•"" 1.._.._._ calan E>._ ...... _ - .. auuua hıncahınç, dialiyorlardı. Bir mldfWtmbcri YaJoıırada 
haksız Bu.lpri9tan ahali8inin Çünkü .Malinof Balpr tarihi- istirahat etmekte olan vali ve 
aokak ortatannda o··ıdn..:n--1.. · - .... ı. --~ mn ~ur ve kıymetti hukuk- beledi~ nıisi doktor Latfi Kır-
katillerinia bulunamamaları ~9:" ve dev-let achmlann- dar bu sabah vebrimize gelecek
dahilde ve hariçde fena tesirler dan, ısmı tarihe 1aan1mıf. ha- tir. Valinin yaralanan kolu ta
bırakı,ordu. kikat.en mci. d6ker gllli ~- mamen iJi'ııtifioden a.gQnden 
Şayuu hayrettir .ki o gijn • dan klymetlı kelimeler döküle- itibaren .....ı mesaisine imtk

lere tebddüm eden tarihlerde rek nutkunu BÖJler bir zat idi. yacalrtır. 
Türt hlkbleti idare.mde bulu- Malinof ilk tmtme t&yle baş- ------
m bu ahalinin asayiş Ye ref• Jadl: (Bulgar miBI meclisinin Peşte el~İnltz" bu aabah 
lla ka"'*9ladığı, ilıtilü ,,. kalı huzurunda Beliren h:ırbinin h ~·:· 
içinde ltoğulduğu id& ecl~ mesulleri münaksP""' aid ka- şe nnnze geldi 
bn, bitin Avrupa müellifatı, naatlerimi .. ;w.w-...ıc- ._..__.._ Macaris&an .efiriJniz Ruşen F.,ıref 

kta ""'1~ç ._,._OK:U diln sabah Avrupa eksprcstlc nwıa-
pr cereyan eden kıtal ve tarih huzurunda ilk ._1 olan J)elteden tehrtmbıe ıelaılttir. -
ihtilillerin ,egine imili Tün- manevi p.hsiyet, ,mi Tirkiye F.fl'9f bunda lllr mOddet ewı """";; 
.ler diye gtieteriliyorken, Türk ll.tlk6metidir. lllm 1ne11utiyct- aaıe1i1at pıpnwilti. Ha.tab•ıerJea 
1.1-~t-.J~ ... ı..p cr1'iya :...~a.ı.:. •- henüz --- ..arilııü& -"-'-'-- ....._ 
-- yaa .,- _.___ -90aradaJriMakeckm)*yall- - --~ 

le kavufmlll olaıı yeni Bulgar zan, ve beklenen ..__. ft -•m ıniiddet kalMalt istirahat edecektır. 
-ı- llUll ... ._ 

hiikiamet.inia daha ilk ~ JBlahau getiıemediter. Fellke- lzmitle telefon muhave
lıllutladığı günlerde Vl!kll:.. b8§- ti.o yegine mesulll cıaJardır.) re-1 ...111- •uy-LL-... 
hyan IOll kıtaller ve ihtililler, dedi ı•.. dıalri ., uun .a1W1 

• '!P"' ok:ada, Jllardan. yap.temadi 
bitiııa Amıpayı hayrette bırak- ameletdenberi 8U8lml8. idetA 
B!1 :di. yetım Wı· çocuk gibi haksız .İıl· u.mn•dÜDY~'"t;e&ftbirlon m~: 

Mant..k ve hakikat ·.:::3anlan- tJa la ... -.1r•--- milleti verderi --.u .ana yu 
H°'I Da r 7-- • zinden 1l.30 baar w••ltir. 

=~!'~=!n~ca~~ me kart1 yaptlmaJr i8lmelı b9 Bu saate bdm' ama tamamlan 
.- ._._, demagojiye karp blhjm tafta, dığından &erYis yeniden milki

bu aca Mılrikati idrake batluul- birdenbire parladılll. maya eli-
laNı. mi vurub bağlrdım: ((bpodin lelneye ..,, .,r. 

tan ve lsviçreye mühim mıktar- Y..U: mektedir. Almanlar iR miltare-
da ihracat yaplimJftıi'. Dahi- Tiftiie nuaraıı taleb dalla l Bundan bir mBddet enel, ime prtlarma rağmen Parial 
li piyasalanmızdaki all."8"işler fazladır. Bilhusa Dağbç ince eehrimize konulan caaavv dil- tahliye edeceklermt'J. Frarumt
nnnnal bir şekilde ilerlemekte- cins mallara rağbet fazladır. dülderiyle bir alarm tecrlbelli lana bu emniyeti, AlmuılarDl 
dir. Geçen bir hafta zarflnda H:ıfta arfında l300 balya aab§ yapılmıştı. Bu tecrübede iste- bu nezaketi nereden doğuyor! 
1-11 maddele• iaıizin piyJuıa. n.- -""'".;..: kadar 1anvetli - t.-mı Vakla rran.a, mtttareke ~ obr.uştur. MUUol6& 

ziyetlerini bfidiıiyorus: olunama.dığından mevcud alarm ii cllldea beri A1manyaya kur 
-...ı.- Fiyatlar. -6-Y: düdüklerin.in _..,..._ kuvvetim- JBpn"lbr. Bu yakınlıkta bir blııı 

Trakya, Banduma. Bursa is- ~-
Hafta içiıırle geimı aıahr -- men 70 - 72. Çanakkale, Geli - dirilme8i ve _. kadar elle • &- raftaa lroricu. diğer taraftaa 

tıbmftır, YeQi buğk~ maıwılü bolu, lmıir 65 _ 67, Kara.hisar, 1 lektrikle mücehhez dBdlk kaaul İDglls ldni hlkim olnmfb,ar. 
köv!erden şei!rimize plneğe Eskişehir, Kl\tahya., 61 _ 62 Anı IDUl brarlqtınlmlttı. v-.et Avnıpaıwı en büyük ordusuna 
hatlamıştır. Mahsul gerek ka- kara, Puladlı, Konya 57 ~ ..al\, ı seferberlik müdürlüğü bu dü- ve en yüksek tahkimatına sa· 
lite w _..._ f u.tabk it6ıui..._ vv ..aa.1.1......1 blb old9.n.. kanaatinde o•--

•--..- ~- yıkapmlf güz yünU 70 • 75 deri --=a& •temin etmiftir. ........ IAM 

gayet iyidir. Fiyatlarda bir te- ve tabak malları 48 _ 52 kuruı 1 Bugünlerde yerlerine konula- ~ • bpki Polonya gibi • 
llec:ldül olm~nuftır. ara'armdaclır ~ olan düdtiklerle ikinci '* bir ay içinde yere serilince Al-

Arpa: tecrübe daha ~- Tee- DWlJUUD önllnde diz çöktü ve 
Rulauun dahildeki IHltayaa., K~ MI: ribe halkın teli.ta aa..,.....eıli ba nziyetiajıı en bt1yUk gün.a-

tı piyasayı yilbel.t.m.i,!ftic • .şehri- !~ırkım maUarma taıeb baş- için gazeteler ve polis V88lt&· hım İngiltereye yUkletti: ln-
. ih · · be !amıştır. Fiyatlar 1nrkmı 53 • ......._ mu.e tıya<,: nıs tinde gelmek- .siyle halka ilin olunacaktu-. l!i_,.. Fraasaya yardım etme-

tedir. Piyasa gayet isteklidir. 55• tabak 23 - 25 kuruş araların dlit ica Pl'a•unm mağlQb 
~: aa::;:_: 1 f MOTEFERRIK 1 oJdllPbnaati,maitubwmün-
Geçen haftaya nazaran bu -1 - kMir l'ranınzlann zihnine yer-

hafta istek ziyadclewmiştir. Fi- Yeni mahsul afyonlara fazJa Kaymakamlar lettL lagllterenia aoa Almaa 
illtek oldn.fto-Aan ,.._..a..._ ui.n •• 

,atlar da telledclill Gbn11nıştJr. aeh"flir ..... - ~,-- ,_ arasında yapılacak taaumu .. ıa l'ramaya gönder-
Plyat!ar; Orha.ngaiiler 34, Tos- de ~ merin 10 fırkadan ibvet 
ya ma11an 21 kttnıt aralannda 8lia' tlMW: ğişiklikler oldaimw. hele Almanlann ha-
aablmaktadır. Tebeddiltatsız fiyatlarla nor- Dahiliye Ve.kaıeti kaymwm. va b +mlan kU'll8IDda hiç bir 

111811': mal eekilde utlflar 'ftlkubul- 1ar araaıda emil nukyuta • ~ ~ ~ 
Mahsul gayet i)idir. Karma- maktadır. Mivaredat fazladır. ğişiklikler ,apacat olan Jlelli '* eliğini J.l'ranınzlar unutam•••t

ra sevahilinde İstanbul piyasa- l"iyatlar: Kuru sığır derisi kilo- proje hazırlamaktadır. Bu ara- 1ar ft im kin on1an dünkü dU,. 
larJna fazla mıktarda mal gel- s~ ~ - 90, salamura sığır der.i-ı da vali muavinleri ve mektupçu maıaıaı- Yaklattırmıatu'. 
mektedir. Bu itibarla piy.ua bir sı kilosu 60 - 62 kuruş aralann·ı lar arasında da bua deil§iklik. Praw hükimeti iN ruhi 
parça gevşektir. F'i)'&tiar; San dadır. ter yapılması maJairmeldir. haleti, menfaati,te de telif et-
llUSU' Bandırma ,çuvala US • 4 ...,_ 411ri11: mele ~. O. Almanlara 
kuru§, beyaz mı.sır dökme Ada- Tak+ei:zlik yıiı,jiNJe.D pyri ' POL/ SOE yelr'n1PD•k itin her eeyi gör.e al· 
puan 3,20 - 3,25 paradır. tabii bir düşüklük husuJe sel- malı ... gtln rra..anuı istikJAli. 

1'üçilk Yat AltdJer: 111iştlr. Fiyatlar: Koyun derisi Y anguı ni tanin için lifi geldjğt kaııa&-
Du.rgunluk ve isteksizlik yü- Hava laırwnu. 40. 45, koyun D6n saat oıa .ücü :7kmi geçe Kısık- tinW.ir. Pruwedaki eaki. Al-

dııden piyasa giiacla güne c-- clerill tuzlu kurü "Z1 • 33, kuzu bda T~ Topak soka- mu .tlipDanl•n. lian mtleev· 
vemektcdir. derisi 100 - 110 ~ aralanıı- bkta mUbenclis Mehmedin 58 nu - vilderi lronlU7Qr, yakaJ&m.yor. 

Tiftik; dadır. ınanılı ve altı odalı kısmen ııhşab e- .AJmaııyamnldne benr.er hir kla-
Rumanyaya sevki.Yat Hila· Ça'ldar Trakya, Anadolu <lök· vlade, taıeUd ~AfOll aacM banda- re .,._,, kmulayor. lngiltere 

ımgtır. Önümüzdeki hafta için- me, 4,3 - 5, Kuşverni, "UVtıllı Tmı temk ederken boru etStrtk • ile m' neltet lreailiyor. Hatt&. 
" :ı line tem:ıs etmiş ve yangın çıkm11, bi 

de satış faaliyeti batıhyac~ Trakya isme.n 6,20 - 6,30, susam ııı.ının üst katı ile bir kısım eua ta- bir riftyete göre, tngüt.ere,e 
anlaşdmaktadır. Hafte.bk satış Keşan. Alltalya çuvallı 16.30 • mamm r.mdıktan .onra itW7e ..._ kU'll Almanya ile birlikte ha
mıktan 450 ba1ya mıktann~ - 1. 7, Nalmd Band11 ma cnlllll 19- fwllln ~. nket etmek üzere deniz ve ha· 
dar. kele 8,11 • •.ao. keten tolıumıı ıı.ta siprtw ..,,.. .,.,......,, va ~rl A.lmmil• .... _..,_ 

P'hrattn· NHu •--- ....... · · ..... ~ ... at IW'dl l'r deDitıe dU.-111 Wr 
UC>, Karahisar, "Kütahya, 'E~ki- . para, 1lalda Bandırma c1iMaae -w---.-
~hir 135 - 140, Ankara, Bolv.a- 3,30 - 3. 35, barbunya fua)ye ö*DMrda Pat im 1ı11ı:, t « M za'ftlluml vaziyetinde görlhdl-

valll ıt 12 ---"- .....,...... oturan Aril cıllaa u,....... yor. Y'-k kabiliyetini t.-
din, Puladlı 125 - l.30, Botu, Çer- ~u • , 'll'Kıv-w- çalı "S7725'-"• .__~;.,., - _ne,.._ da a-m bo)mmdan at ........ • - ... ,,.._.~ ... ;,-r--
kel. Gerede 110 - ;!'5, K

30
astamo- !~~ ~~ l!i

13
, ~ .... ~ da, ,...ıı da kuduz t.edavl m'in •r ğm ısı Nül gibidir • 

Dil, Zağfranbolu 1"u • 1 , Kon- u cm. , • s • 9'ne ~ mAphede ..._ Bil -m-araJI g6rdü.tten 'f9 

ya dağ malları. Ilgın,. ll!i • 120, IU§ anlarmdadr. alınauflardır. ba llüll'leli du.Jdukt;an tlODl'a 

Şarkta Türklerin ihülil ve Malinof mWıterih olunu, bekle
kıtal imili olmadıklan. büüis diğiniz ıalÜl&tl timdi 8lrhlarla 
Türk hükUmet.Jerinia ve milleti- Yunanlılar llakecbaJ'&J'& getir
nin Y~ slllil imili bulundu· diler. Artık orada hiJil yok, 
ğanu, muhtelif milletlerin ihti - salib var. Şimdi meatawıuz. 
rulanaa Balkanlarda aacak Fakat unut.mayam ki ~ bet 
'11iriJerin mini oJdudğwıu da- asırdaaberi Türklerin ııelkat 
ha o amanlar anlurHpardı. Za- kanadı altmda ~ 
man, eıa büyük hüim.i idalet· hiç ohnm melrtehiniz w kiliae
tir. Artık gün gibi atJiklr olmuf- ]eriniz sizindi. On~ timdi gi· 
tW' ki Balkanlarda kıW ve fe- ren kolJlfUlaı'ma. 1Wpr mek
Jiket gıeürmek ilıti.)Wl ...urla- t.ebleriıı.i ve lriPin' hü temelin
nn münde en miılaim mini, m- den aöküp attı. Balprilıtan dip. 
gtinldl ~ Cümhuriyeti ve lomatlan, lilbllıe Jok .... ara
milletidir. . QU§)ar. Türk arada 9tm..,r. 

Hlkim ve Müd~iumumUer arasında yeni 
terfi, tayin ye nakiller yapılıyor 

1ag1r • na FraaBa donanmua
na lraqa harelr.ette, keadi benab 
ıar-. halda olduldarmı kabul 
etmek liznndtr. m.uen 1ngit
tenınia, Oran taamızuna ~ 

Yanm asırlık, hatta çeyrek Şimdi sizi göreceğiL) 
U<ımP<>rak -... ıliWo runrhk tan1ıin yalnız Balkanlar- ~&&.. 80jleDWj8 n Şii 

da milaair ve orada pçıea ah- sözler, vicdanıma sanki. ınilleti
nelerini, bir sinema ~di gibi me karşı derin bir vuife qkı
gizleri önünden geçirecek olur- nın zevklerini tatbnJordu. 
sa, insamn aklı dunn·. Allahm Kendi kendime, (iljte milletimin 
ve zamanın adaJetleriııc hayraa tarih! intikamım aldım) diyor· 
olm••alr kabil değildir. dum. Ben bu heyecanla titriye -

BuTgaristanm teşekkülünden rek yerime oturur oturmaz, ben-
zi ın- cribi mite ı ·• ı..-1-Mftl, ve tıonra yarabbi o ne tıı- au...., •· a--.u 

fanmış? öyle bir tufan ki hep llalinof derhal cevü ftl'llli,U: 
zavalh Türk ınilletinlıı lwşmda (Mebus efendiler! AamJT.dan 
patkyor. Balhnlarda muhtelif 111 Türk mebusun, hayır Bulga
milletler birbirini ~hyor, ka ristan mebuaanım feryada kar-

""6- ..... da irkilmi-k bir u..ı ..... 
baltat hep Türkün; Balkanlar - -- ~~ ~ ... 
da asayı·ş kunılaımyor, kabahat tasavvur ede!Mm. Qlaldl ·ta-

rihde hiç kimseden~;..;.,;_ 
hep Türkün; Makedon yada ve ~· 
Balkanlarda aslahat -nılamı. miz acı hakikatle, ilk defa bizi 
yonn .... kabahat ~~ o yü*ştiriyor. Bu ım.etinden 
Tirttın, Türkün, Tlirlriin... E- dolayı ben OD& ıt;eJddlr ede-

rim.) derken meclillt.e bir al-
r , ~ kopmuş idi. 

~eni Sabah Değil yalnız Balgar diplo-
motJanmn ve mUnenerleriniıı 

•NILtK 
1 AYLIK 
.. AVUK 
1 AYLU< 

T9'1ctye &n9'1 
140I K ... !'100 K .... 
750 • 1450 • 

400 • 100 • 
'50• .,.,. 

malAmu oldu ki şarkta en ma
smn, erı zaYBlll w (!:elle en efen
di millet Türklermit: meler 
kabahat Türklerde delil. Tldt
Jeriıa saflığından ve dafgmhğın
dan Uıtifade eden, ~ ve Bal-

22 TEMMUZ 1!1140 PAZARTE8l 
15 Cemuillhır 1359 kanlan kendi akınlan"için feead 

Adli19 v•" 11 noe ..._. .... 
jma ~ J'ft'hilmız ~ bk 
adJi1e kaa ıı F .... taıııdik1ea c*mtl
tır. Bu ka•ır•• De bir c* ...... 
ve "'4111 1 ne. •1"Mlftda _.., 
terfi ,,. ...... >4d '11 tır. .. 

~--~ 
iııimJerinl .,,.. ~ 
.... _._. 'r 

caukkele Mkigııtipne ç.-tt• 
reiai Haldu Clıılba. dördiiDı:G ...., 
Ordu reiiHjine terfian o ;rer nUl 
Cevdt!t Şalı:i ..... , cl6rdündl derece 
Jl'.slritehlr lı:alark Mkhnlll- ..... 
o 7s hukak tı6ldmi 111ı7nddln Var· 
dar. 

Salihli hftimJijine Sallhli reisi 
Servet Tan, ltGQra mtıd4elumumlli • 
iine F.dinı• FllMdeiurmpnişi Edib 
Beyazulojlll. beflnci derece ~l 
icra Mkimliğine terfian o 7~ icra 
blkimi Hamdi Türe, Uşllk h'*-* lı:l
kimtiline tmvla mahkerne91 rapor
törlennden Ali Ulvi OkaJ, a.rpma 
hlkimliline Vezirköpru hlklmi Fevzi 
Can, Sivas mb'iliw Karplair ..... 
hakimi Şemseddln Kıcıman Konya as 
liye hılkimlijine, birinci aatf -mi
ye müfettişi Nazif Akan, Kars reis
liiine Sl~ 111&ddefumumlıi Asım 

Dtlli, biriocl ımıır adliye müfettişliği 
ne &er1iaa ikinci .uuC acW7e mület
tfl llubtar lJllıdu. 

'78 1ıa • taJla ere• r 
1'111 htldmljlfne lılUf nüıl ı.uB 

Kilit, Erzuna Mkimliilne ......._ 
Telsi Cemal Abu, Sivrihisar ceza hl· 
killll.ijine Sivribllar hikimi Ama 
ÇetiDa1p, Neqriab· blkim~ lln· 
feblr reisi Sa1p Demiray, Şebiakara
hısar rehililine sıvas ftisi Faul x.nt. 
Sorgun bikrnMllN Konya eea hl· 
kimi Abdülldz CelSMn, .aJUncı dere
ce Söğüt ceza laikimlljlne terfian o 
7er ceza hlkiıni Rami Erdem, Vezir
köprü h1klmliiiDe Şebi~ 
reisi Tr\'flk Artuk, altınct dertte 

t Rumi Temmuz 1351 ocağı itithaz eden ecnebj devlet 
-e mıilletJcr bu oc-~ mütemadı·- ;B.-zurum müddeiumumilitine terfian 

Gü ... 204 Ay: 1940 - ~ırır 71 • Dt>a 
yen körüklüyorlana19- n..ı- _ o yer mOdcleiunQniMi .NeeaU Slmer, 

UMt Ofte Udnclt .uuA6• Hatay mudde*·.,,ımllıpe terfian Di-
1.12 ua 1.43 Ennl ristanın teşekkülünden evvel de yOlrbakır müddeiumunıl.W lilda.ret 
uı t.21 11 .11 vautı soma da, haagl .oktaya, ltangi Demlrcan. 

Ak .. "' Yataı J...- t.ariJae babnaıuz heJrwı, &el 90 .. B1 tıv1D f#'s'W 
12.00 ua 7.Q5 E...ı h lri.. · ~c..: - ~ a •t ınsuma ..... ,, ....... .7unar. Yedinci derece 1sfanbul Ticaret 

•
_ ... ____ 22_.2_ı __ a_.3' __ v_ ... _ı_.ı _ 80N _ _._.. -• a-ı.ır.. t r· na-.... ern- _.na er ıan o yer 

taret 111ahkeraesi .... iUMil ~ 
nal Qı;kuaoııu. l!Qpa tı.akimligine 
AiJ1 ~İbrahim ,AUmkı~ J'e8hıııı:i 
derece bai muddeıumııml rauavinli
line tld1an CC!\ıat SedP'I. ,.......a 
dince tskilip hukuk hlkimliğine 
tsfiaıı o yer hukuk bakimi Met.
med K&ıi, 7ediooi .derece b1aa1Ml1 
ticaret mnbktm>esj uahiuı.a .terfian 
o 7• ticaret mahkemesi ~ı Bem
zi Berbatı, yedjncl 1!1erece Dtyarba-
lur h4*uk liNdml•iiM terfian • 7e!r 
lUilalk h1kiıni H.a5Pn t'eaaml Girit, 
~ derece Cao'orl Azalığına ter
fi9n o ,..-.iw.awl fte.'ftd Aytekin, J'e
dinci derece inetlil a~umi -
1.iline ter!i:ın o ,er aftiikteiumumlsl 
Tey& Dinçıü, Kan aukuk lhikim -
J.11ioe Bursa icra ıh!ıkimi Sami Ak· 
yaman. Bursa icr.a hiklnıllği.ne Adli
.,,e Veklleti bttkuk lf!erl U. mU4ir 
ıamvini Şc\ ket Kumral, Hassa M· 
klmliiine HU&& lwku'k laikillli Şem
lleddln Tokb:ıy Kırıkhan haki~ 
Kanldaaıı cn.a bakin ~ tn~ 
Hmdek cu:ı h81dmliğine Elüığ ce
za hiklmi Suut t t .. n\:>u11u~ .ltGD
:P Ereğli i hukuk bükimlijıne ~
hisar hukuk hikımi Sabn Aksü7ek, 
.Bitteik h~kimUJ,ine HataJ müac1ei -
•ımamlsi Nazmı Güae7, ZGG;uıdak 
ceu hakimliğine Artv.in .atiWdelu -
mumisi Hakkı Sunata, Akşehir .bikim 
llline Akşeblr relsi Cemil Tokuz. 

60 lira ile t&Jill -M._..r 
IWihli uliye ceza hfıkllnllğine Sa -

llhJi izasa Uyai LılUi Q,iw:, Artvin 
müddeiumuın~ne Çanakkale fwısı 
Hamdi tyigun, Muş hukuk hikimli • 
tine Muş !lusı Kemal Çelikkıran. 

Atra eeza hlıldmliiı~ U1ukıJla hi
klmi Nuri Sumer, Adapazarı Azablı
na Adapazarı sulh ti1Udm1 Ali öz -
alaç. Pazar hukuk hikimlfiine Re -
faJit.7e tılkimi Remzl !Kuan, Sivrihi
sar llUlı:ulc hikımlifine CINnbeyH 
hllı:illli Süleyman Stiıiik, 1!'.rzincaa 
Allı Wkimliiine Atn izaa Zi7a E
rol. :Edirne muddeiumıvn.ıliilne J14ac
din müddeiumumi i Aşlr Aksu, Bor 
hukuk hfıl,im1 ğinc t11unköprü hu -
kutc hlldmi Necmethitn özenli, >.lc
ielait adi1e ceza hlklmtitine Akşe -
hlr Aa. Abdülkad1r MuUu. .ı\nkara 
aıerıu hikimlıgine teın)'JZ maıbk.em91!14 

raportörü Orhan Esen, sekiunci de
rece Kütah7a hlldmlJiine terfian 

o ~ sulb bıildıni Nedim öztan, se
kizioci ._.,. AiıWa mJa MktınJI. 
... fııırliaa o 7« mlb hikimi Necati 
Aı-as. aekizinci derece Karacabey ce
za bllı.:irn'ijintı teı'fim o 7er au w .. 
kimi F.aat Dol.• aekl&iDci deıwıce ili· 
U. ceza blkimJ.iiine tertıan o yer 
ceza hlkimi Kemal Törel, ..ımu.ci 
derece lzmir sulh blldmlflioe terfian 
o yeı- sulh hü.irai SlllAlaaddm Bat -
1tao, sekiz.inci derece tcm7.iL m:ıh • 
kemesi raportörlüğüne terfian tem • I 
yiz wehke-esi npoctôru Nefise Yii
~ekök, aiztnri derece Siyerek ceza 
MkLwQine terfian o yer ~ hiski
nj ... c ... .,,. :lekizlııd deme 
A8apuan sulh hakin}li,&:ine terflanll 
o .,. lilllh bWmi Sürena Iılalkoç, 
sdmiwl ~ Gümfithane ıizabjana 
ts'fian o y~ azası Aluncd öı.gcn, 
AdaQa.,. hlldaaliJlne terfian 
AntM7a lzall Sabit Sonıtürk, seki
zinci derece Kadirli h3kimlığin.e t.er
ifaa • ~ blk.iml Tevfik~. seki
Uıd dıen!ce .Renclek mOddeiumwni -
lilifte terfian e ytt müddeiumumtııi 

Ali Oktay, Mardın nğır ceza miıddeı
wnuıailjiioır t.erfian .ı\yt11 müddeiu• 
munıki Nafü 'T.apaaoilu, Ard.ahiuı 
blldmliiine terfian .Akçaabat 1\1, U.ı 
si muavillliğine terfian o yer M. U. 
si Felıml Tii%Qa, .aekiılacf de
rece lslanbul MiWıılıeiumumi mu-
ayini Refad Saka, b:ı3 mµddeıu

mumiliğine Ankara hikimi Nadir E-
ner, Erzincan hülUmutine Tuocelı 
ceza hakimi Kndri Tab:ıl,, Sh a mUd 
<feiumumillğine Sivas sulh baklmi 
&ha Soysal, Çatalca hukuk J :.lmu
liğine Bor hukuk ıı .. ltimi Sabri Se
zer, Urfa müdde.umumlligine Safran
bolu müddeiumumısi Mahir Olko..:ı,1 
Uzunköprü hukuk hfikımllğine Hı>pa 
hikimi Şevket Altundaı. 

4e lira Be tayfa e4ilen1er 1 
SallhU asliye hukuk hakiı li !iı e 

Sa1Dali Azası Kemaleddin Akşıt, Mus 
ceza lıılkiınliline Hut azaa Hasib 

Erökien, .l!'nun11'll .H'liye ceza tıA -1 
kiaWline F.rzur.um cı~ LUW 1W'ol, 
Agrı hukuk ha~jınlitwc So,ıu.n b11 -
kiml Remz.i Çi!tçi, Ad.-p;ızan a.li,yc 
ceza hlklmlıgine Adapaı.an ft ı I 
şfitrl ~. ~m,.~ hfııkım 1 litı.e llefhaftin hubak hAldnu M!h 
mecl Ali A.l&uaq, Cihanbeylı hlıkim-1 
liline K007a sorgu hikuııı Nıul Bl-ı 
len, Nusaybin blkimliğine Turgutlu 

hukuk hak.lıni Fazıl Ertuçul, Bahçe meMJ7IDİfj. bir iki gGn tlOlll'& 
hlldmliltae T_... -.lh h4klml Sa· Fnnms ve İtalyan donamnala
llhacldln ~u. 'Ulukışla bA1dm- rw llirteterıek kendi dollumıa
llğlne Şebl.nkarahisar Azası F~ sma hlcum edeeeklerine dair 
Şcrbetıtl, "-lılılür lmkllk MW.ljl-
ne Nftlllllılr ima ......... ç.an, maMbnt aldığı ft bu malfımat 
Nevşehir ceza hikimlitine Nevpblr ile bt1 harekete geçtiği de s6y• 
izafi Abdı.ilkaııli.r Baytüre, Yenice lenmekt.edlr. 
1111b haldmUl1ne CöJ&>-.arı sulh M-

ldınl N~...at lttYJlıcln'ıer. Erzincan (ER d p ) 
mOddejumumilJ&ine Sivas müddeiu- ~ 9 yQ rogramı 
mumii nw.avini .1lhaıı Dizdar, Siwıa tltı/UMO P.AZ&BTF.81 
sulh Jliıkfaı&iilne Glrenn ltra 'me • 
muru Cemal l'ehmi Bingöl, Suruç .,_. P'lrolnm ve memleat aat 
hWmliitne hkenderwı ınüddehnm•- .ıa7an. 
mlıl Saobl OkaF. Siverek hukuk hl- 7.Ji llüaik; Hafif aololm' (Pi.) 
kimliline Behisni hakimi Refet KMı- BJJI Ajam baberleri. 
yaotıu,, Ji'azuQ7C! bAkiınlijine B4ılıilDl 1.18 Ev kadını - Yemek U.tesl. 
m<.lddelwnumlst Rasih Dokumacıoğlu, 8.2t/l.JO '.MClzlk. Piyano ile danı 
Akşehir asliye hukuk hakimliğµıc percallırl (Pl.) 
~ azuı Arif Kartln, Şeblnka· ıı• Protaam •• memJeUt mt 
raelnr aza11'ma Ardahan hlklml Qan. 
Mustafa Tombuloğlu, Antakya atır 12.11 Müzik. 
ce.za lzabğına Antakya sulh htaklm1 Çalanlar: Cevdet Calla, Fahri Ko-
Htkmet Tü7.er, Tarsus sulh htdt:m • puz, Hasan Gür. 
11 •ine Suruç hakimi Kemal Kın°'lu, Okuyatt: Necmi Kıza Aluakan. 

dokuzuncu derece Yozgat sorpı lıl
ldmlıtine terfıan o J'« brudmi Kemal 
lren, dokuzuncu derece Kulp sorgu 
hfı!Wn~ne terfiı:n o yer aorgu hl-~ 
ı .. ıni Tev!ik ülkü, dokw:wacu cier8'le J 

ba mücldeiumwnl mua\"iDlftJne teil 
an ba~ müddciwnumI Payende Bora, 
İskenderun müddeiumumiliğine ter -
fian Mersi.o nıüddeiumwni muavini 
Taki özgel, dokuzuncu derece Balı
kesir mı.iddciwnumi mua\linligine 
terfian o yer mı.iddeiumuıni muavtai 
.Nccmeddin Yc;ıil, clokuzuııcu dere<:9 
~Iıırınarı mUddeiumumiligine tem
, n o y~r müddciurr.umisı Halit Acar
kaya. ı!ckuzuncu dcı ece Bayındır 

mttddd mumiliğine tcrfi:ın o yer 
ı ltidllc•umumisi M.ern4uh 1'arazencir, 
A .. -ı.kıu-a t..ikimli~ Aakaı'a icra me 
ın• ırJ Sal"Jr KwıtuluoğW,. Aılkara 

icra memurlu&:unıı Hayrebolu hikinai 
1sa T·ıedc.-mir, İstanbul sulh hAk1m • 
J lin~ Xn1'1areli müddetumumi mua
doi CeYat özka n, Laııekl hüim -
liiine JııiwıtalakecnaJl>'lfll müddelmua 
mi.si Nalın Ilıca4 Zcıınıu1c1ak aı1b 

lJı:Umlliine Rize muddeıumuml mu
ı r"ni Cevd~t Oz.den, Zara hlklrtı1l • 
ı;·ne K:ındrn m6ddelumumist Nezih 
Kımdemir, Bursa müddeıumuml Gm

ıwlnliiine Bafra litüddeiumumisi 
Emin Tallt. 

12.'9 Aj:ıns balleı1eri. 
l.IM llOZilt: Olal,.an: llenıu.l 

Yaldarua. 
13.20/14.00 Müük: Karıiık bando 

plakları. 
US.Ol Protram ve memleket saat 

van. 
11.'5 llOdk: Oda müzllf (Pi.) 
18.31 MU&ik: Bad70 caz orkatraa 

(ibribam özaür idareı;inde) 
18.10 llüz.ik: Müşterek ıte tek şar

kılar. 
Çalanlaı: Ruı;en Kam, Cevdet Ko

z.an, Veciheı 
Okuyanlar: Melek Tokıöz, Semahat 

ömeM., Radife l:rt8a. 

11.45 Memleket saat a,ran ve aJan1 
habs'leri. 

20.GI Müzik: Faatl be1eti. 
20.30 .Konuşma. 
29.45 Müzik: Dinte7lci dilekleri. 
21.11 MOzlk: Enver K.apelman ta• 

rafmdaa keman ıololan. 
2UO ~ (Kadyo pzeı.l) 
21.45 Mü::lk: Radyo orke.."1.raaı (Şef: 

H. Ferid Alnar). 

22.38 .Memleket saat a7an, ajans 
haberterl; Ziraat, Babam - Tlh"f'fllt, 
Kambt70 • Nukut BOl'saa fPI*) 

21.41 llazik: c--... fıllt) ;_ 
23.U/!3.38 Yarınki ,,...... 

kapao.11. 
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nmda bl.i n spor 

mu ne ya l Türk 

k<.ıvrıy mad ız mı? 

H ı;'. il ç mı nnl m dm! 
Şııyk btr dondu .. ay,\f.:ıle bir şey 

) apt . ı~ e o k:ıdar .. 

{Sonu var} 
1. i amm::ı, bu kad r basit bir 

lu.rc: elle Brıtneri nasıl ::ıltına aldı? .

1 l de onu duşunuyoruın ya• . Ti YA TROLAR ı 
- •r ı • pchlivanl::ınnın b'ldıkleri ..,..-~'.":"'~---------

b•r co" f ydalı oyunlnr ' "ar •. Dız bun- RAŞ i D RIZA Tiyatrosu 
l::ırı bıln yoruz. 22 Temmuz pnzartcsi gunlı akşamı 

- H r h ide_ Beşıktıış Httşlmbey Aile b::ıhçcsinde 
- Yu ut, Amcrikaya gdcli ilçUncu SORTOK 

mlrcş nı ) a;ııyor .. lmıtun bu gurcş - Komedi 3 perde 
Jerdc t< tbl't c:tligi oyunfaı rn hiç biri
ıanı hılmıyoruz. 

- E et .. 

Nıyetim her sabah bu s::ıbit takvi
min gostcrdıflı bırınci ayn, bir rakam 
ilAvc etmek ıdı. Tabh bunlardan ba
zıları otuz, b::ıı.ıl::ın otuz bir gündür. 
Hatta şubnt fçın yirmi yedı, yil'ml 
Rklz. dcrlcrdı. 

Ben hesabı hep otuz Oze -
rinden görCC'cktim. Bu suretle senede 
bir kaç gun kaybedersem de chcm
miyctlı bır şey değildır. Yalnız naz.a
rı dıkkrıtımJ celbcttı. Kfinunuevvcl a
yında '.k::ır, yacmur yagdığını wylcr
Jerdi. Halbuki bu ııyın yırmi seki -
ıincle bulunuyontt da bava bir tem
muz günü kadar Llitif idı. Babamın 

evini terkettiğim r.aman da takvime 
bakmamıştım, ornlıırda h::ıvalar gnyet 
güzel gidiyordu. Kc:ndı kendime: 

- Belkı bu senenin kfinunuevvo -
linde kar. ynğmur yağınıyacaktır de
dim. 

Tnkvun ışl de bittikten sonra, çok
tnnbcrı elime alm:ıdığım tiltiln çu • 
buğu habrım:ı geldi. Bir z::ıman ara -
dun bulamadım. Fakat salonun bir 
kcn:ınna ycrl~rilen pejmürde elbi
semin ceblenni yokladığım sırada 

hem çubufumu hem de yolda arabacı 

r 

Morinonun kesesinden a5ırdığım bir 1 
avuç tütünu buldum. Çubuğu doldur 
dum, karuıpcye arkası üstü uzanarak 
ağzımdan çıkan duman ile şekiller 
yapmağn başt.ıdırn. Bu esnada <>da 
kapısı vuruldu, yerimden kımıldama. 
ta lilzum görmeden: 

- Giriniz, dedim. 
Kim gelse beğenirsiniz? Arabacı 

Morino. Şimdı herıf tütünü aşırdığı
mı ::ıruıyacnk olur ise ne yapmalı? 
lleın de tınladı. 

- Ne haber Mösyö Alfred çubuk 
mu içiyorsunuz? 

- Evet usta Morlno! 
- TütUnO nere<!en buldunuz? Be-

nlın tütunc benziyor •. 
- Amm::ı yaptın h::ı usta Morino? 

Tütuniln tütüne benzcm~ ne ola • 
cak? Hepsi tütün vcsselllm. 

_;}yi amma senin tütünün yok idi? 
- Canım madmazelin eniştesi bi

raz 11.ltün hediye etU. Onu içiyorum. 
- Mösyö tütün kullanmar.. 
- Usta Morinol Doğrusu hnllııe 

esef ederim, blr pipoluk tUUin için 
bu ne kadnr gcvez.ellk? Il em sfmdl 
beniın vınifem var. Burada pek kala-

Dün Ankar::ıgü u takımı ile rcncr
ba c Kaclıko;yundt', do ::ıne bır maç 
y:ıpm l::ı rdır. Fu~bol me\ n'n gcç
mı9 bulunmasına ragmcn Fcnerlıl<'r 
32 inci yıldönumlerini kutl:lm::ık mak 
sadlle Yugosla \iy .. druı ı,ııvvetli ta -
kıml:ır çncırmışlar, fakat vazıyet do
layıslle bu takımlar davete icabet 
edememişlerdi. 

İşte bu yıldonümü gunilne hafifçe 
de olso h::ı1.ırl::ınmış bulunan Fener
bahı;c h::ıft.ayı boş geçirmek istememiş 
ve dUn Demlrspor oyuncuları ile tak
viye edilmiş bulunan Ankaragücü ta
kımı He karşıl::ışmışbr. 
Anktmı takımında İstanbulda bulu 

nan Genclcrbirligı santrh::ıfı Hasa -
nın da yer almış bulunmasına rağmen 

' 

YENl SABAH 

o e 1 
Fenerhah C'lilcr, Rebii, Melih, kuçuk 
Fıkı et gıbi 1 u ... vetli oyuııcul.ıından 
rn hrumdular. 

Birlncı devre k uvvetli rüzgfırı le
hine r Iar::ık oyuna Ankar:ıgucü baş
ladı. Fak::ıt her ıki taraf da pek gev
şek da• ranıyor. Bu suretle her iki 
k nle önünde de ciddi fırsatlar elde 
edilemiyordu. Ankaralılar oyunun 
cereyaıııııı ha fıf surette lehlerine ı,;e
virmeğe muva ffak oldular ve ı;ol ::ı
c;-ık ile sol için muhakkak gol olabile
cek iki fırsatı kııcırmnsına hayret 
etlik. Buna Fener santrforü Ynşar 
kaleci ile karşı karsıya knldıgı halde 
topu dı,,<;<ırıya atmak1a mukabele etti. 
Fakat AnkarnlılaJ' tazyiklerioe de
vam ederek 32 inci dakiknda bir fri
kık atışından Şevketin ayağı ıie bir 
gol at.arak galib vaziyete geçtılcr ,.e 
de\Te bu şekilde Fener aleyhine bitti. 

lklnci devrede rüzgftrm yardımile 
Feııcrbahı;e hemen h~kimiyeti aldı 

ve Ankaragüc:ü kalesi bir knı; tehlike 
:ıtlaltıktıın sonra, bir tane daha at
latabilecek imkılna malik iken knled 
tuttuğu topu içeriye aldı. (Dakik::ı 
18) Fenerbabı;enin bundan oonr.ıkl 
tazyiki bariz bir şekil aldı ve sağ 
haf ömeı· oldukça uzak.tan çektiği 
kuvvetli ve gilzcl bir tütıe t.akınunı 
ı:alib vaziyete soktu. (Dalli.k:ı 26) 

Ank::ıralıl:ır maiJ,übiyetten kurtul
tııak için biraz ı:abaladılarsa da Fe
nerbahçe ağır bas:ıyorctu. Nitekim 
Yaşar 40 ıncı dakikada ti(;üncü ıolü 
de çı.knrdı ve oyun 3 - 1 Fenerbah
oe lehine bitti. Hakem Samihin idıı
resl norınıı.ldi. 

Fenerbahçe: Nuri, Muznffer, Lebib, 
Ömer, Esad, Fikret, Kadri (Faruk) 
Niyazi, YD$8.r, Naci, Basri. 

Ank:ır.ıgilcll: Mcluned S:ıllh, Şev
ket, lmıail, Nusret, tsm;UI, Abdal, 
Arif. Yusuf Hasan Zeki. 

At yarışları 

I{ .. rel< eşvi 
··sa a1 a ar 

ı Wnbul su ::-porları nj::ınlıı:t tar::ı
fınd.ın tertip l'<iılen birlncı kurc, 
te \ık musabJk farı dun Buyukderc 
ile Ycrumnh;ıll". r< uıd.:ı ıcra edılmı~ 
\ c çuk munt.ız.ım gcçm ştlr. Birincı-1 
liğ.i erkeklerde G\ıncş. b::ıynnlard::ı da ' 
l•'enerb::ıhçe knz::ııunışl::ırdır. Her iki 
klube de su sporlı.ı1!U aıanlıgı tara -
tından bırer kupa hedıye edilmiştir. 
Alınan nctiC<"lcr şunlardır: 

T<>k çifte ırıüptcdılcr: l inci Güneş, 
2 inci Beykoz, 3 llrını Gala tasarny 
derece 6.58 

tki çitte ınuptedilcr: 1 inci C::ıla
tasamy, ikinci Gün~, 3 uncu Beykoz. 

Dört tek müptediler: 1 inci Gilnc:;, 
2 inci Be:ykoz, 3 uncu Anndolu. 

Tek çi!te kıdemliler: 1 inci Güneş, 
2 incı Galat.a..'r."lrny, 3 üncU Beykoz. 

iki çifte kıdcmlıleı· ; 1 illc.i Gafat.a
saray, 2 ınd Güneş, 3 üncü Beykoz. 

Dört tek kıdemliler: 1 lnd Güneş, 
2 inci Galata.sar::ıy, 3 üncti Beykoz. 

Tek çitte ba,.anlar: 1 inci Fener, 

İki çifte b:ıyaıılar: 1 inci Ga1atasa
J"Qy, 2 inci Fener. 

Dôrt tek bayanlar: 1 fn<'i Fener, 
2 inci Galatasaray. 

Umumi tasnif. F.rkeklcr birinci 
Gtineş 26 puv3Jl, ikinci Gal:ıtasaray 
17 puvnn, uı;üncü Beykoz 10 puvan, 
Anadolu ı puvan. 
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B~anlar: Birinci Fenerbahçe 12 
puvan, 2 incı Galatasaray beş puvaıı. ===================================~ 

Bir ihtiyar kadın 
yaraland ı 

Şişlide Halfü;kfır Go.zi caddesin.de 
yolun bir tarafından .karıı tarafına 

ıeçmelı:te olmı MCECuUyet mahalle -
5lnde oturan 80 yıısında Gilllüye 413 
numaralı vatman idaresindeki 116 
numaralı tramvay çarııml§ başından 
yaralamış, yaralı Güllü Co<.-uk has
tabanemne kaldır.ıfarnk tedavi altına 
almmıa, vatman yakal::ımırak tahki
kat;ı ~nm..ıştır. 

1 İstanbul Belediyesi İlanları J 
Belediye kanununun 15 incl mııddeııln)n 8 inci .fılırmıı hiıl,ümlerirı' 

ctahil ve tehir hudutları dahilinde e&lışan mi.ırebbiye, sut.nine, hizmcl"" 
a.ıçı, çamaşırcı.ı şoför, kayıkçı, sandalcı, ıırnbncı kapıcı ve t'msall ı~cıle' 
ellerinde mevcud eski dlldanları 31/'1/1940 n~na k:'\d:ır mutlak ı:tl" 
rette tebdil eltırmeleri ve hJlilfındıı hareket edeceklerin dcrhııl i:tcn n1e-
nedilcek1eri iliın olunur, ,(8222) 

• • 

Dört yaşmda bir çocuk 

Taksim ltışhısmın bir kısmının hedim ve tahaıısül edecek t>nkııwıııı 
(Duvar taşları ile kule üzerine konulacak ktremiUer hariç olmak uzcrt') 
s;atışına aid ihale feshedllmls olduğund<ın yeniden §Cl'aiti \ Ci;hile acık art" 
tırmaya konulmuştur. Tahınln bedeli 1929 lira 31 kuruş ve ilk tcminııU 
H4 lira TO kuruştur. Şartname Zabıt ve Mu..'UncHlt Müdürlüğu }mlcınindC 
eört.ilecelı:tir. Ihnle 29/7 /940 pazartesi günü saat l4 de daimi eııtumCJl' 
de yapılacaktır. Taliblcrin ilk teminat makbuz veya mektuplnrlle ibllle 

yaralandı 
ra;indeki l O 1 numaralı ti"nnw:ıy dUn 
saat on dörtte, Çembcrlit:ı~da oturan 
Muhnrremm 4 ynşınd:ıki oğlu Aydı
na çarpmış, bnşıpd::ın yarnl:ımış, ço
cuk ledııvi ... ıtın:ı alınmış, \'atman 
yak.ılarunı~tır. 

=========::=::==.::__.::"=-:..:-:::::..:~~ .. u.ıhulunmaları. (6046) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tiinel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

l - 99 kalem muhtelif demir ve ağaç vidası, mekanik civata vcs:ılrt! 
irap:ı1ı mektupla tekUt istemek sureUlc satın nlınncnktır. 

2 - Muvakkat teminat maktu:ın 210 lirndır. 

3 - Tekliflerin Jevazımdan pıırasız tedarik edilecek şartn::ımccindcıd 
t.arlfata uygun o1arak 2/8/940 <'Uma gumı saat 17 ye kadar Metro hanınııl 
döı-dündj katındaki lcvnzım müdürlüğüne imza mukabılinde verilmiş 01' 

rnası JAz.ımdır. •621311 

İstanbul 'Defterdarlığından : 
Açık olan ÜCJelli vaz..ıfcler jçin ll!>e ve orta mektep mezunu olnnJ:ıf 

:ırasında cTahsile devam t'<lenler kabul edilmezler> 2/ 8/ 1940 tarihine mil" 
sadif cuma gi.ınu saat «14) de İstanbul ünivel"$i\csi Hukuk Fakülh:cl b1' 
rinci 8lll.lf dershanesinde milsabakc.., imtihanı ynpılacaktır. Girmek ıstJ: 
yenler, aşagıda YllUlı v~ik::ılan bir isti<lay:ı rapten 25/7/ 19·10 r,umı s:ı:ı• 
«17> kııdnr Dcllcrdnrhk sicil kııleminl te\'di ederek !otoğr::ı1lı duhul k· rtl 
almııl111 il~n olunur. cU82> 

l - Tahsil vesikası 
2 - Nli!us teiker~. 
3 - Ih.ismihal ktı~ıdı, 
4 - Sıhhat r;ıporu ve :ışı kağıdı, 

5 - 6,5X9 eb'adında dört 
fotoğra1. 

Kaznnanlardan alınııcaktır. 

Devlet Demiryolları İlanları 

Bir çalgıcının seyahati 
16 

geldi. Anahtarı aldım, kapıy.ı açtım. 
Bu, her ne k::ıd.."lr şato bahçesine açı
lıyorsa da Baba Tom kendine mah
sus bir kii!.'Uk b::ıhçe vilcude getirmiş, 
etrufını tefne ağaçlan ile çevirmiştı. 
Fcıkat her uıınon defnelerin i.ıı.crin

deıı :ıtlayıp şatoya gitmek mümkun. 
Ben dairemin şato ıle asla irlib:ıtı ol
madığını z.nnnetmı~Um. Halbuki iste- 1 

dlğim vakit bahçe kapısından ~atoYa 
&idebllcccglmi gördüm. Bahceden şn
tonun biltıln ~ncerclerı ve ku;men 
balkonu görünüyordu. Müteveffa 
Tom boğazına gayt>t düşkiın bir ad:ım 
irnis. Çünkü bahçeyi kamılen pata
tes ile doldurmuştu. Şatodakilerin 

dalma patates yemedikleri ve yese
ler btlc hariçten getirdlklerı tubil 
bulunduğundan Tomun dıklıği pata
tes leri sıd kcndı ıniclesinc ındirdlği 

anla~ılıyordu. Bahçemi gezdim. Pek 
bel!endlm. Yalnız patatesler canımı 
sıkıyordu. İleride bunların yerine 
l1lti.! çiçekler ekmeği tasavvur ettim. 
Odanın gcldığim z.am:ın güneş grup 
etmek üzere idi. Kapı vuruldu: 

- Mösyö Al!rcd! Si:rJ 
Mik:ıella istiyor. 

Aman ne kadar sevindim! Şilptı&~ 
ak§nın yemeğine davet ediyordu. et; 
yemekte değilim. Aç d un::am d:ı 011~ 
Yalnız maclmnzcl MikaeU:ının 11ııt• , 
Iamnsı meınnunivetimi nıucıb oll' ıc 
yordu, Şimdi ye.nl elb isemi giy111~ 
l~z.ım gelir mi, gelmez mi? .A1'~"t" 
oldu demektir. Belki Mik:ıcllanın ıl' 
niş'lesi de fimdl robdoşambr ne otel' 
ruyor. Uzun uzndıya duw ındum· ıt {ti 
döşambrmın oağlnnnı duzl'ıttl ~ 
Pantuflalarımı {liy<Lm, bahçe<lell ş lY 
tonun yolunu luttum. Mutbahııı ı;l 
nünden geçerken beyaz takycll tı' 
kafa uzandı. Beni görü nce bir }>l\b' 
kahadır koptu. Tnbii ben ııun:ı ,, 

balık etmez iseniz iyi olur. 
- Oooo! ..• Ooo! Mösyö Alfred. Kı

lığı kıyafeti duzelttim diye ::ırtık ba
na kn.fn mı tutacaksın? Şimdi dolfıb
dan eski pant.alonunu, ceketini çıka
rırım ha! 
Şu arabacı ile Mlfı imtiuıç edcme

dltf.mc canım sıkılıyor. LAkin kaba
hat yine kendisinde. Yoksa ben haddi 
zatinde kavg:ı adamı değilim. Mczela 
şimdi lx>Gboğaz Morlnonun tütününü 
aşırdığımı zımnen ima değil, ôdet."ı 

yüzüme ç::ırpıvcrmcd nezakete yakı
şır nu idi? Söziln kısası, ben şw he
riften nezaketliyım vesseH'ım. 

- Bana bak usta Morina, ben 1;e
nln ile cHin barışamıy::ıcak mıyım? 

- Attık sen de pek münasebetsiz
lik ediyorsun. 

- ~nım ne yapıyorum? Bir avuç 

tütün içlıı söylemedik lakırdı bırak -1 
mıyorsun! 

- Tütilnümu aşır diye snna k im 
söyledi? 

- 1\Indmazel Mikaell::ı. 

- Sus! Sus! Madma:lcl hiç seni 
hırsızlığa sevkedcr mi? 

- Bak yine anlamadın. Madmazel 
bana l\lorinonun ti.itüııünü eni deme
di, llizuınu olduğu kadar al, usta Mo
rino yabancı değildir, dedi . 

- Ne ise, o iş ı;ectı. 1''akat bundan 
sonra bcnıın odama gelirsen tutün 
kesemi doUıba kilitlemeıU unutmıya
cnğım. 

- Demek bana karşı hiç emniyetin 
kalmadı? 

- OnW'l gibi bir şeyi 
- Dogrusu pek ayıb t'dl,yonrun. 
- Ey ne yapayım? 

- l\fornk etme nrnbacı usta, zaten 
L"n de r;enın odann gclicilcrdcn deği
lim. 

- N için? 
- öyle ya! Gorüyorsun ki meşgu-

lüm. Gıınlilk hı.'Sabları için anca k bır 
giın kifayet eder. Senin odana gele
cek vaktim yok. 

- Ayol, burada öyle uztın he.ah
lar yok. 

- Senın aklın ermez, ibtlmal ra
kamdan bile anlamazsın. 

Muhavc.ı,eıni •. ta m bır saat devam 
etti. J<:n nihayet arabacı ile barı~tık, 
hatUI Morlno giderken: 

- Ben sarın laU(e ettim. Odama 
geldii:rin vakit istediğin kadar Uitüo 
içebilirsin, dedi. • 
Arabacı gittikten sonra ~tonun 

babçcsin~ açllaı:ı kilçük kapı aklıma 
- K im o? dedim. 
Hariçten bir ses cevalıı verdi: 

· ı1e mnn:ı veremedim. Şatonun ıııerdı 91 lcriııl çıknr ıkerı hizmetı;i Be~ jle 
rastccldim. O dn yuz.üniı eUcrı 

11 
örterek gi.ılmeğc başlamaz mı? J{C 

kendime: t 
ı.ı 

- Bu şatodalolerin l ııffcsi de şi1 
kahkaha mnkineslnden b::ışka t>ıı" 
değil! Gulecek ne var? I 

[Sonu ,,., 


