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- GÜ ~OK SiYASI HALK GAZETESi 

r Sulh oyunu ,Türk-Alman ticaret:~:~" 
11'.itler sulh §&l'Üan hakkın- rrrm • • • • 

da bir t>CY söylelnıekten kor- 1 d baş ve k ı l ı n 1 

~;:~~~E anlaşması imza an ıkabuı etti 
İn.ı;ilız m•mıana.atı k:ı.ll<- ı· ı•-+7.i«·4 e • 

~ k::::; :bi~:.: . , ,· k • t f 21 • D y n Bulgar başvekili Salz· 
:: ~lar §Übbcsiz Ç(>k da-

1 1 a r a m l ı burga hareket etme· 
vahim BCkiller altında ilan l B Ik 

olu~k ve bütün beşeriyet • •• b den evve a ~n 
::saya VU~lacakb. :Fakat l ıralı k e cya mu a- antanb elçilerİDl 

L ~boşa gıW. 
1 

V kabul etti 

!._azan:2!.üseyin Cahid YALÇIN d dece k Londra, 25 ::-;-- - Roma a radyosunun haber verdiğine 
C:S ilhassa Fransa harbirun nazaran Rumen nazırları Gigur-

sonundanbcı; Al A d h • f b b"' tu ve Manoilesco bugün öğle -yanın bir sulh taarruz man- l m a ll 9 a a ll er ne V l l l den sonra Salsburga gelmişler 
bekleniyordu. Bunun huakya.kp.mbas. ı f 

l ve Hitlerle Kont Ciano tara ın-aullı t ki" • ı ı ır k . mu 
kaza e ıfınden ziyade dünya ecza, ma ıne ve ma dan kabul edilmişlerdir. 
~ nmak, fak:at her halde [ k M™'!.aristanda. kanaat 
Cla anya dabiit politikasın- Sanayi maddeleri ge ece Buclapeşte, 25 (a.a.) - Yarı 

halkın sabrü tah ·· resmi bir surette tebliğ edilıniş-ltln" a.mmu-
u takviye etmek için bir Bir müddet evvel müzakere- kavcleyi Türkiye namına Ha- tir: 

Dlane'Vra olarak kullanılmak Bulgar ve Rumen devlet a-
~.re dü.sünüJdr.m."T. tahmin e- leri bitmiş olan 21 milyon lira- riciyc Vekaleti Umumi Katibi damlarının Salsburg seyahati 
~ "'6.. hk Türk • Alınan ticaret an- Numan Rifat Menemencioğlu 
-. Yord_ u. Bütün bu tahminle- B. Numan M"-'"""'ı"'g~lo hakkında tefsiratta bulunan Bu-• ., laşması dfuı imzn edilmiştir. Mu- (Sonu a Uncü sayfada) ..._.,..__......,. 

idare Yeri , 
·~~o.MIMrW 

Telgraf: Y.ENt SABAB t..t.aı.t 

!l'ELEFON: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

• 
Lozaıı ve ismet paşa 
Siyasi ve Mali komite
lerin ilk müza!" releri 

Lozanpalas 24 Nısan 
Sabahleyin yatağımdan, 

caddeden geçen muzılrnmn 
sesiyle uyandım. Ka.Iktlm, 
pencereden baktım Her ta
rafa bayraklar nsılmıs bü
tün dükkfınlar kapanmış. 

Şehirlerin içinde bır müccv· 
her pa.rçasınn benziyen gu
zcl, temiz, küçük Lozanın 

bütün sokaklarından, kafıle 
kafile in~lar, göğüslerin
de çiçekler ve onlerınde b:ıy· J7Z, 
rnklıır, muzıka çalarak, ~nr- .~ 
kı söyliyereJt geçiyorlar. ~ 
Sonrn haber aldık k1 bu~ 

~ün "Vaud, kant(jnunun~/ ~ 
büyuk bayram f!ÜDÜ imış.~ 
Lozanlılar "Va~d, knnto-

1 
~ 

nunun bilhascı:. Lozamn ~~fı 
istildali ui:1'Uı.da müca<lcle- e\·~ 
ye gir~en ve b•ı mtıcadele " 
nctkc:;inde kuı şun:ı di2l - lsm«-t lnöııunun Milli Müt.aOOle 

(Sonu S uncu Hayfada.) sıra ında.ki re@mi 
bi rağmen Hitlerin gerçekten dapeşte siyasi mahafilleri ve 

r Enılb arzu etmesi ihtimali o- Do L YA Macar matbuab, Almn.nyanın ~~~~~==~==~=~====~~~~==~ 

=~n=..:~:rtı~ BURSAYI ANA U ~~:!n;,-::.c1~:\:m: Bı·r aylık idhalit-
Hi nikbinliklere imkan kalma- • görüşmelerinin neticesini tabak-

~. Sulh taarruzu bir ko- BA;t..LIYACAK DEMIRYOLU hakkuk ettirmeğe karar vermiş 
.lbedyaucklindediinyasahnesin- \.J. . olduğunu zannetmektedirler. ı·hracat vazı·yetı·mı·z de_oYDanmış ve her tarafta pek Slovak devlet adamlarının 
80guk bir §aka telAkki edilerek Yenı· hat . d ·ıd •kt sonra ı·stanbul- seyahatı Macar siyasi maha-
•hklarla karşılanmıştır. ınşa e l l en fillerinde hususi bir nlfıka u-

lngilizler pek haklı olarak bu ı• k [ k k [ k yandırmamıştır. Avrupanın Jlasıl SUlh teklifi ki hi b' zmir ara go U ço ısa aca (Sonu a üncü uyfada) b ih ç ır şar-
.tıva etnıiYor, hiç bir adalet Bursa, (Hususi Muhı:ıbirlmlzden)-

VaziyeHe geçeu seneye nazaran 
bariz bir iyileşme var ~atı Vermiyor, dediler. fil- Ycşıl Bursnyı Anadolu tren h,ıtlarınn 

a.kika Hitler -~uı lh b ğlıy:'lcnk olan B 4Uyü - tr eg61 • . . acuuuen ını 

~tiyo~ ~unun eartlannı bil- Bursa hattının lstikııoflannı ynpmak 
"'nnea ı- 1n üzere ııehrimizc gelmış ol<ın ııafin 1 azımdı. giltcreye a- heyeti faaliyetine devam etmektcdır. 
nıati n dcdirtıb diz -'kturm" ek ı's-r- Muhendislcr ilk olarak muhtelif 

yorsa bunun vasıtası da o- mıntakalarda hnttın gcçecctı lstıka-
~da nutuk aöylemek değil, metleri tetkik etmektedirler. Bu hu
İngiliz mukavemetini kırmaktı. susdakl tetkikat bir kaç haftaya ka-

F dar bftecckUr. 
akat İtalyan ndyosu ka- Ogrendıgimc göre hat yalnız Bur-

ba.hati gene hıgilblerde bulu- aayı Anadolu hattımı baglaınakla ror. Sulh şartlannı söylemek kalmıyacak ayni :uımandn Mekclc _ 
:Alnıanyaya teretttıb etmezmis. Varyante ile İstanbul - İzmir sürat 
~Ü harbi İngiltere ilan etti- kat.nrlarının Bursadnn geçml'sinl te
a.:_ min edecektir. Du suretle ıstnnbul ile gane göre sulh §8.rilannı bildir- ı · 

zmır arasındn yataklı vagonlarla se
mek işi İngiltereye dlişenniş. yahat etmek ımkAn dahilmc gınni!J 
Bu sözlerin bmamen manasız olacaktır. Halen ıstanbuldan Sus
olduğunu anlamak için uzun bir gurluğa kadar vapur ve tren sürat 
muhakemeye IOzuın yoktur. İn- Postal:ırile Ci saatte varıldığ: malQm
giliz ve Fransız1anıı sulh şart- dur. Yeni hat işlemeğe açıldıktan 
lan alılmd sonra da İstanbuldan Susurluğn ka-

. m ur. Bunlar harbe dar olnn bu mesafe yine 6 snatte ka-
~er~erken kendi hesablanna tedilccek, yani d<'niz yokul•ığuna ve 
hhi~ç hır şey istemedikleri gibi Le- muteaddld aktarmalara lilzum knl-

Yeni demiryolunun güzergahını gösteren harita stan harbi başladıktan sonra (Sonu 3 Uncu sayfada) 

İtalyanın tavassutu üzeri • • 

§artıan~ı .da ~ş1erdi. :.1~ Belediye reis muavini Liilfi Aksoy dıgor kı: 
manya ıstıla ettiği topraklardan 

~~~~:~:::~::::·Gazino ve lokantalarda resmi 
Vardı. Biri Almanyanın mem· t •f • b•k d h Ik 
;:b:!~::ı:va:~::;~~~ arı enın tat ı ın a a ımız 

S!ı!1;.~~:~:~ belecİiyeye yardım etmelidir 
leçUnıesini istediler ki bundan 
Gaııa tabii bir aey olamazdı. Çün 
kU A'vrupada umumt bir sulh 
~ BUkiın devreai açılacaksa, 
bu ancak müzakere yoluyla an
latnıak esası \berine yapılmak 
lcab ederdi. Sonra Almanyanın 
neler istediği de sarih surette 
~ değildi. Fakat İngiltere 
ile Fransa Almanyanın istekleri 
ne olursa olsun onJan dinleme
ge ve is'afı kabil ve haklı olan
ları kabule hazırdı1ar. Müza -
kereye gİri§mek istemenin bun
dan başka bir mAnası yoktur. 
Almanyadır ki bu teklifi ka

bul etmemiş ve iati1i hareketine 
devam etmiştir. Lehistan istiln
ıı nihayet bulduktan sonra da 
Bitlerin sulh teklifine lngiltere 
Ve Fr:ınsruun cevabı ayni oldu: 
İsti!iya uğrayan topraklann 
evveıa tahliyesi 80IJra müzake
l'e. Bunu bilirken Bitlerin tek-

Büseyin Cahid Y~ 
(lo1111 1 DncO aayfada) 

HHesab puslasını tarife ile tatbik etmeden ödemek 
kibarlık ve semahat değil belki safdillik olur,, 

İstanbul belediyesi iktısad 
müdürlüğünün uzun tcdkikler • 
den sonra hazırladığı yeni ta
rifelerin tatbikine 10 günden -
beri devam edilmektedir. Yeni 
tarüclerin mevkii tatbike konul-
masından sonra belediye devrun
b surette teftişler yapmakta
dır. Bu teftişler neticesinde ha-

zırlanan raporlar belediye riya
setine tevdi edilmi§tir. Rnpor -
lara nazaran 10 gilndenberi a
dalarda 81 müessese teftiş edil· 
miş ve bunlardan 25 tanesi ce
.ıalandınlmışlardır. 

Ceza gören müesseslcrdcn 15 
tanesi tarifeyi halkın görmedi-

(Sonu 2 inci cayfada) 

Türkiye-lngiltere ittifakı 
Yazan: General Ali Ihsan SABiS 

Türkiye - lngiltere ittifakı sade bugünkü vaziyet i~n değil, 

1IZOD bir it.i ·~ de SU"f tedafüi lrahnak prtiyle, TürJdymiD. 
:menfaatine muvafıktır, 

ikinci sahifede okuyunuz 

Fransız zabiti 
dolu bir vapur 

batırıldı 

AnkilI<.ı 2~ a <.ı. - lstatis- tımızın lehimmtc kaydc;ttı~!i 

tik umum müdurlugunun 1940 fark ise 26.075.213 liradır. 
haziran ayına aid harici ticare- l D3D yılının hazıran ayındakı 
timiz etrafında vcrdıgi rakam- dış ticaretimız ise 12.862.995 
1ara göre geçen ay içinde dış liralık ithalfıta mukabıl 7 mıl -
memleketelere yapılan 5 800 405 yon 657.257 Jıralık ıhracattan

lira kıymetindeki ihracata mu- ibaretti. 
kabıl 6.801.4QC Jır:ı kıymetinde Gene l 939 sen(;smın ılk altJ 
ithalat yapılmı§tır. aylık devresi zarfınd:ıkı ıhraca· 

İngilizler T rablusgarb 
açıklarında 5 İtalyan 
tayyaresini düşürdü 

--o--
Böylece 1940 yılınm ılk altı tımız 57.499.456 lira ve ithalatı· 

aylık ihracat yekunu 66.648.817 mız ise 68.304.806 liraya varmış 
Londra, 25 (a.a.) - Reuteı· liraya ve ithata.t.ı ıse 40.609.574 ve dış ticaretimiz böylece aleyh 
Avam Kamarasında, bahriye nazı- liraya varml§ bulunmakta.dır. de 10.905.350 liralık bir fark 

nnd:ın, Fransız gemisi t.Meknes> in Bu ilk alb aylık harici ithali- kaydetmiş bulunuyordu. 
ne çıbi :;erait altında batırıldığı bak- l-------===============----
kındn mnlümatı olup olmad1gı sorul-
muştur. 

Bahnye nr..zırı Alt-.xarıa<'r cevaben 
demi~r ki: 

Bu gemi, mutrıreke şernıUne tevfi
kan i:;gal altında bulunmayan Fran
aaya dönmek ıniyen Franıırı. bahri.ye 
zab!tlerıle efradının nakline tahsis 
edilen gemilerden biri ldı. Fransız 
bUkUmcti mümessili bu efradın va
tanlarına dönmek niyetlerinden ha
berdar edilmi~, gemide tahminen 
1300 zabit 'e b:ıhrıyeliyı Mmflen 
Marsilyaya hareket etmiı;ti. Bu "'ge
minin lıit:ıraf mahixetinl k:ıydetmek 
üzere husu<-i tedbirler alınmıştı. Ge
mi Fran~z. b yrağı cekmış ve gemi
nin gu\·crt ı ,.c kenarı n Frıınsız 

millı renklcrılı.: boyanmı lı Gece bü
tun ı.. b 1 rı ~ .. nmakta el Şimdiye 

(Sonu 3 üııciı sa.) fada) 

Başvekilin bir 
tamimi 
-o-

Ankara, 25 (a.n.) - Ba.~ckıl 

bütün vilayetlere gönderdiği bir 
tamimde, öni.ımüzdeki ilkteşrin 
ayında yapılacak olan umumi nü 
fus sayımının, jcrasından önce 
bütün tef errüatma kadar gayet 
itina ile hazırlanması lfızımgelen 
bir ameliye olduğunu habrlat -
bktan sonra bu hazırlıklar me
yanında en yüksek ehemmiyet 
arzeden numarat.aJ işinin ehem-

(Sono 3 üncu sayfada) 

SABAHTAN SABAHA: --
İngiltere bir cebhe 
Amerika, Kanada bu cebheye ha.-b 
levazımı yetiştiren fabrikalar man .. 

zarasını göstermeğe başladı. 

A lmanyanın lngiltereyc 
hücumu geçen hafta

bqlamış olacaktı. Londradan 
gelen bir ajans haberine göre 

bu taarruz gerı kalmıştır. Bir 
İngiliz gazetesi geri kalmanın 
)>: .. t.aç sebebini ızah ederken 

(Sonu 2 inci ıayfada) 

Fransız Dahiliye 
nazırının nutku 

VJ<.lıy, 25. (o a ) - H:ıvas aJan~ 

bıldıriyoı. 
DahiiJ)e n:ızırı Marquct, dun ak

şam rodyod:ı Fr:ın 17Jara hit:ıben soy
lcdi ı nutukta, ne kador cı oluı 

ol un h:ıkik:ıti ogrcnmck saatinlo 
gcldııııni knydcttılttcn Fonra demiş
tir ki: 

- Fdil ctın uı .ıtı s.ızJ ı;aşırttı e 
sonr. ınc ullcri • rndınız Araştırn u

lar ıc;indc kendınızi knybctmeyinız.. 

A !.erler subayları ubaylar sivılleri, 
sivıller de orduyu ıthnm ediyorlnr. 
Hepiniz aldanıyo unuz. Alman or
duları ıle 1lk t<>ınn 1. çokcn ~Y c oı
sen lıılkın bir h ldC' olan sıyast, ıktı· 
sadi vnziyettir. Krıpıtalist, liberal e 
parlamenter bir rt.'jım ~k:w altın
dayız. 

Mutcakıbcn B. Marquet, harb me
sullerindcn bahsetmiş, bunların bır 

gün muhııkl'me edıleceğini soyl<'ml« 
cFnkat cinayeti t. rnı etnwk ıcnb 

eder> dcmls!ir. 
N ... zır, ış <ıl , ]tında bulunan ve 

bulunm. yan bölgclcrdck.i vazi)t:U tnv 
sır etmiş, f,' 1 • ıtınd:ı olmıyan böl
gckrde l.192.000 kndar Dclcikalı \C 

dört mılyon kadar dn Fr:ın.:ız multe
clı:ı mcvcud oldu unu, htikümetin 
bunların yerlcrınc donmcll'rini tcmı
ne ç:ılı makta bulundugunu bUdlr -
m~t.r. 

Bunl, nn clonmc 1 ıc;ın i<ogal ma
kamlarının muvafnkaU:ırıru fstıhsal 

umidindcyiz. Zira r~koltclerin ka)
bcdılıncmc ·indl', f.ıbrıknlnrın k. p:ın
mm ı ınd:ı 'c tır knç y zarfında 
h:ı talıkların yny ln ama md:ı bu n l
knn lnrın d:ı mımf.ıatı vnrdır 

Dırikcn hat. lar, rnğmcn, Avruııa
da ycnı bir ntzan dogmak uzcrcdır. 
Frnn rı bu nl:ı:am, dahıt olmalıdır. Bu 
niz:un, dcvlclm otorıtcsı sayesı.ndl' 
muc vatı hukım kılmak surctne :ıd:ı
lctl ~ .s edecektir. 1timad edin z. 
Tnı ıh<' karı n rcıımdcn daha iyi bir 
adalet w karcJrqlık r<'Jİmi kuracağız. 



( , Şehir ~e Memleket Haberleri ) in;i;. bir 

Sebze ve meyvayı pahalı ~~.:... 
duğmm zilmırllJur. 

iye ve ingiltere ittifakı yememizin sebebi ne imiş ~: 
Törkiye-lngiltere ittifakı sade bugünkü vaziyet için Belediye Hii.lde görülen bir çok muta- ::,.~ lif' 

de~ , uzun bir ati için de sırf tedafüi kalmak vassdları ortadan kaldır ıgor Gml sjllhl .. ~__,._... 
deldıır, ~, -

u:ırffle, 1:~..L.:---in menfaatine muvafıkttr. tatanbul sebEe ve me,va blflnde Bu raporlara nazaran hidisenio. yet otiıdaaberl. seme,,. Wdlt811.. ~ bus denis 
Y-- U1 IWJlllCI 

1 çarşamba günü sabahı cereyan eden sebebi flldur: cuza maletmek ıçin beledi:pe tar.aflıD- 1a -.---

Biz badi memJMt4Jmiai an- hidUe Ozerine V.U ve Beledf79 .rei- Soıı gOnlerde btle fazla meyva ve dan faali7etlerine ~ ..,.... .,. ~ İngi.ltele Geçen 1989 senesi _,..nda 
-~--ftr.. tiye - İngiltere jttif:ah Hitit lihia 

cak müdafaaJa muktec1ir olacak si Ldtfi Kırdann emrile belediye mtı- sebze gelmektedir. BAlin istlab ka- halden ıkarıbmş olan madrabuba:m bir Jlllddıet daha seri 
bir lmılaetta oldDğumDzdan hiç fettişleri tarafmdan ~ tahki- bili.yetini geçen bu fazla geliş netice- da sabf).arda rol oynam- velile artdr bir t.w.nar obllalllEll 
bir .,.._ı.n.. w.. bir bahane ile .kat netice&!ndfrilmit ve bazlrJanan sinde bir .kmm maDann bil nhtımı olmuştur. -ı....-ı...... O 
y~ ~ buri ~"t --'<~-"•ıı..ıı .....,.,,.,_~ __ .., -- ~- - ne 

.... ~ mu-L. tahkikat raporları belediye riyasetine üzerinde muamele görmesi mec - DM muuunu- ............., - ..., 

Y•ZAJI': 

EmeU &eaar• enelce -.redUen ya•&& 
birinde, fllnimiai .. svetle htl
IAsa etmi3 idik: 

[Sırası gehnişken şunu ..,.._ 

lllftllplge'iımia ~ .LUDL -~- O ftllı • - • 
vera~:-. -i bld.is olm·--. Fakat bu vazi- ziyetl tanzim ettikten sonra nbhınrno ze •n yanı on AJi 1 hsan Sibis kuVVJKi giiadenDeği dilşUıımek .__ J'"" _..... bulunan bu mallan da hAl dabfllM laf ve ge)ecekyu .bal':ll:M• 

~;"g-;'!aa__~ ...n~~~~· Belediye reis muavini LUtfi Aksoy diyor ki: ~=~11: ~ııcuıı::' = tikge artan bir liddet .... 1eör.ll' liyelim kı ~ --~ 
da daha Jtarb zUhur etmemit
ken İngiltere ve Frama ile ak
dine karar ermış oldağumuz 
ittifak bızım o qmankj va-
siyete doğru ve zaruri 
bir İtalyamıı tebdid-
leri ve mübhem hırslan, bizim 
Irak ve Suri İngiltere ft 

Fransa ile h mhudud oku}um~ 
o zam n Sovyet Ruaya ile tn.. 
güt.ere ve Fransa arasmdaki 
dostluk ~ bızinı de ötedenberi 
Sovyetl pek iyi dost bulun
mamız h bıy e, alacağımız Ta

ziyet s ti. E r devletler a
rasındakı 

müvazene 

-"!-

getirmeğe sen ~ ft 
nihayet mtmlffak ohlll. J'akat 
iller 80ll yirmi .... o dereee 
inkişaf etti ki bu bmpm hü
kftmetleri de mrumaJt 'te ziiJıUN 

muhtemel bir tıecavid - hükii
metıer arazisinden dalla uzakta 
kal"Şüamak oma ~ zaruri ol
da; çünkü Irak petrollerinin 
tahmin fetkindıe bir senet 
membaı old9ğ1I me,dana çıktı. 
Bugiink matör Ye ....._ dev
rinde, harb YWtataıı "" gemi
leri İçin petzoWa 1'8 lwwhn Ç1• 

kanlan diğer mayi mahnıklarm 
azim ehemmi,eti tehatihs etti. 

llan - rind Bu inkişaf ve ebemmi,.et kar-
y uze e Iraktm FlllııııtBı 

çıgneıup bılmamak için bir pmıd~e ve 
ttifak . . k 

1
A Akdenız kıyısına petrol bonı-

ı manzum me gırme a- lan döşeyerek bmıla.rdan istifade 
zım ıse tabii rmıız İngiltere kolaylaştmklı. Şu llaJde vukuu 
ve yam idi. Falrat _ .. temel bir ı--.:... - it ı 
Böyle bir itt fak yapbk diye te- aıan lmemesi ;:::-9'La.ır 
cavüze ugramadan ateşe gir- ra ge 
meğe sebeb yoktur.] İşte İngiltere "bu eJwnın;,.eti 

Bizim bu ittıfakımız hiç bir ve lüzumu idrak ecmw 'llrlti
tecavüzi gaye ile a.kdedi1memiş, yeyi takviye ve müdafaa etmek 
sırf tedafüi maksadı olan, mil- aruretini anladı. 'l'irkiye bu-=- L.-:1tere için, wıterenm lafaainefs kay undan dogmUf guu ~... ....,.. 

bir ittifaktır. Herkes ü-ın mu.- mistemJeke ..,........ için 
~ p mühim bir bellç.liir. Bu bek-kaddes olan müdafaai net. kay-

---wı, bizim bu ittifalnmm ~yi 1rer suretle taJalrim, fıeehis, 
b- ... ....._.... etmek ...........___ .... 
herkele, her devlet.e hoş gös - ........ ,,... ~-.... 

yat, memat mıaahd alı pmo. tsmeai icab eder. 
Askerlik cihetinden bu ittiı

fakı t.edkik edersek görürüz ki 
bmm..memJeketimız mühim isti
li JQlları tiseriadedir: Bu yeJ... 
ludan biri Irak petroUerilıe ft 
Irak üaıriüden Bındiatana sevk 
eder; diğeri, MJSll'lll 2lellgiD. 
t:opnklarma ve Hindistanla de-
1* man.salasını temin eden Sö
ven JpımıJma ptürdr; iıçiine8-

• -· 1. 'Ve Buer denizi 
gili kapalı denizlerde dem 
Juw;et:lyfai .... , ........ ğa 
meebv kalnut olaa deYJ.etleria 
Alıııleniz lrewlarma aerblllltçe 
varabilmelerini temin eder; dörı
dBnrisit Ball!:anlan iati1i. ede
rek Akdeai& klJllarma ~ 
jı dlı;Wecek •iiatedi llUvM
leria yoladur. 

Diğer taraftan limal tarafta 
ft vasat! Avnlpllda hD:hn ilrl 
kuvvetli deYlıet de bu harl> 
•hnesinin mablııll pmpiyen
Jarı olabilirler. 
Şu halde biz, ya laı 1UBpiyon

Jarla beraber oJarat fng.ıtereye 
hasmı olmak zarmetiadeyiz; 
yahud fnciltenaia mlUıefUri o
larak icabında ba pmpiJGDlarm 
~ bql =-hhti
mir.i Ye dola,-,. faaZ•we im 

riyetindeyiz. Birimi tik bizi 
bir teeavüs JmrlliM ll8YMder; 
Mat gerM ........... genk 
•kedoayMan. ,.., •• 
-.ı tecawiıdere ..... ..-,_ 
ı.a ...... 

lldDci ilk a ••a 1lıili., bir te
emıls vnh b .... , .. ,.. 
•• tlllıllr edlr. 
Diğw tw... ilııiılli ..ım. 

_._ -...- -.;yv .wgar da cereyan etmesini uı1 
tere ittifab hiç bir veaiJe ile • şerek gürültü çıkarmışlardır. Bu a-'' G zıno lok t 1 d " rada bazı kavgalar olınuı. bil möd4ir riz. Denizlerde de pek f ~:h~:...-:~v: a ve ana ar a resmı ~~:=:~m' laramti- ==~1::~ 
ya köprü Yaifesini görmesine Mesele gittikçe büyümOftlh". Fakat hı olmaktan çıktı. Gayet 

.. ~~..:.- dumb tarifenin fidbikmda halkımız ~~~ === : .. ": ~:ı~ 
~-- kfuıet bulmuştur. ..~ ~ 

fiili bir teca.as lmrpuada mü - Belediyenin alacaGı nin yerini İngilizler kat 1 

::r.==:~=: belediyeye yardım etmelidir.,, .:.·:;:.;:;::...= ::::~ 
mak ve ba JIQlda yaplacak bir <•at tllNft 1 ım:ı •yfad•) ı mere vermesi, muht.ekirlerin sür yeruden ve esaslı şekilde ıs.lalı etme- zörlerine gelince bunlarm 
ihmal yit~ bir harbi tah· ği yere asmaktan, 9 tanesi p1- atle ve geniş mıkyasta cezalan- ge karar vermiştir. Esasında çok u- dıldarı limanlardan bundmr 
rik etmeme][, veya tecavüze se. gılı zamana aid tarifeleri çalgı- dınlabihneleri için §ehir halkı - cuz olan meyvanın pahalı satıJmpeı. ra da ayrılinalan beki 
beb oJınamaJr Mmnjır, sız zamanlarda da tatbill etmek nın da biY.e yardım etmesi lizım daki amil, mütehassıs ile müstebHırtn İtalyan filosu ise, işte an 

ten dolayı cezalandmJmışlar - dır ara ındaki mutavassıtlardır. Belediye 
Almaa,a igia t.ciiD lıllıcarill

tan. Rı p, 'Ve Y11g1181avya, 
DO ....... miibayu 8UNtiJe 
tedarik walrt ....... n mjlhjm bi 

ıer hayat -- nime ..... 
AJımiaJa .. ....w.tlerde 

bir ...... mı ... -- et-
mez, falı:d a lprief:anm oe
nubuaia 1* lmb v1lkml Ası... 
mea'aatlel'illi o bdar fmıla Dı
lil etme&. 

• mutavassıtları tamamen ortadan kal- rada bir kıyıdan kıyıya. ~ 
dır. Her İstanbullu eğlenmek için dırmaga ar vermi§tir. Bu tedbirin tic.et seferi rini himay 

BakJrköy mmtakasında gene gittiği, gazino, içkili yerler ve meyv ve sebze fiyatlarmın ucmlama ken fngiliz filolanna 
10 gun" denberi 9 müessese, Ka- lokantalarda mtib.W.k ettigı-· mad sına sebeb olacaktır. ne mutlu. 
dıköyünde 12 :müessese, Sarıyer. delerin bedelini öderken o yer , D er tarafdan belediye ihtl7aca t'-..:ı u~ ...,..a-d 

"" 12 nazaran çok küçük olan btlkı __._ ~tereye ll~Wll de 9 müessese ve usküdarda ~in beledi-• tasdik ve kabul J- t :ıı.. iRi • - =-.3-kt 
.;- den büyutulmesini kararlaftmml- eıa~ nrıe onamwrA.R: 

müessese cezalandınlmıştır. ettiği resmi tarifeyi istemeli ve tır. on av 1.d...a-- ... kabı itala 
Teftişlerden edinilen t.ecrfibe. görmelidir. Biz bundan başka ~'"a, -:nfrisar em:~ 

!erden sonra belediye riywti ~~~gibina~ese1veenb·~ftı:lktaıımukaa1bil- Tayyar·'·re kar•ı Btı mrada lngilizlerin · 
biltün kaza kaymakamlarına ~ r--· - m1' Y m, ordularını, ı-.,..dın;,-mm..nMI 
yeni bir tamiın göndermiştir. verdiği maddeleri pteren bir ~L • Lt in siir'atle ~ 

:Beiedlye ri,..ıi bil tamimjn. fit vermeği mecbur ettik. Bu fiş IRll\l IU ıvpf.U Geçen bir a.y ıçmde Am 
Bu jMjeel "'"8fe atarat de muhtekir esnafla. yapılan miiessese ihtikar yaptığı tak- M'ıelarr ~ idhal edilen 

tedbirli ve kuneUi buJunmat ve mücadelenin ve teftişlerin git- dinle bir isbat vesikası olacak- ali\' mat mıkta.1'1 '10 milyon 
tammma mmfuti iktızasın • tikçe arttınlank ve şiddetlen - tır. Her vatandat bmıu müesse- Bugunden itibaren Silini ile Te- Iirasma baliğ olinuş. HalbUI• 
dandır. Kiamje meydan oka- dirilerek tatbik olnnmaamı is- sedeD mulwkkaJr taıeb etmeli: • kırdağ arasındaki sahil, mmt:akwmde mıktar ondan ...._ _ 

mU. lıiMlııl w.a • ak, t.ca. temiılf:ir. :Belediye ri)'Wll im dfr. ~~~ .. her~ ":!;~b~ıa. ve __.......__ muadil ~=J 
vür.e ..O. ,. + ..11...Mı _._ tmnwrinde 1ııir ınöcsc•eıte a- H'ant- .. ~ .... ı..-..a;.. .._. ~ -

~ ~ , .... ..._._.....r"'" ve cak ayrıca tayyarelerden de lllUIQ'- nm ·-..a-. o ..ı- Art-
olaa q c ı'ı :ia ~a...- "un tekerrtirii halinde mun.k- ,T'K'U.LU.LI ~ 

• ~-& ~ yahud da yahm gittiği bir yerde yen hedeflere doğru hafif bcvnMlada Kanada da. aym- lıaife., 
muht.emel hidilıelere kal'§l uya- kat sed Jraran alınma.sun da içtiği veya yediği maddelerin atış talimleri yapılacağından cimiz 
nık bul k, mf llir t.ecavü- bildirmektedir. SuÇUll iiGftııc1 bedelini terirkea garsonun he- nakliye vasıtalarmın sahile b8f mil ~ ~ m.aJamıe '9V 

1. .. - - a..11 -~ --:#- '--ı.-:;..:ı-..ı- --.. ım''- _. .._ açıktan geçmeleri için aJAkad lara .., ... _ Y~ 
=~ ı-H u ._._ Y.-...&e- ==~-:- -; ah pmlamw bile bakmamayı teblipt yapılııuftır. ~lldklOr- Bbglil İBgillere-biır 

.., _ bir killarbk ve cömertlik nişane- lüiü ve nuntaka liman reiallllı vazi- ha•• '99 KanHa il& 
Biz ba tuifeyl hiııınli ifa,a Bal8diye reha muavini si hıılitki etmektedir. Bu vazi- yeti bütün gemi kaptanları ile k1lç8k bu cebhejıe malll8m.e y 

.....,.. swm' ._.. -1...:1...: olan m"--- deniz nakliye vasıtalan sahlblerine gaynt ......_ ,........ -... diyor ki : r-" r><. Wlllll .UQN:rC 

vikJere a. lmnetli du0 ••o Tlıırifelerin tatbiki iaiJle- M- aeleti tahrik eden bir unsurdur teblii etmiflerdir. 

müttJ'Bt:••• lngiltereye eıı h--~ n·ı=- 0,_ bele- ve beıem,eai:a teftiş ve kontrol BELE'EJIYEOE. 
- ~" -"'~"" uuı i"''eıini....a........,.;_w,,.dir. Halle, 

mühim ,... •• Nhi • diye.reis mua.viai lıtift Aımo, ıg. 6 ....,....,... ........... ""' e_ke • ..l"---
m.. .... ti ıl'ilr., Jıllt- belediy--t.. 1-n~;- imlrAnJa-ıe çok esaslı 18Aiklerden sonra .;:>K a ~Uillll 
te1'itimia .. 1ıilıl4I ı.. ftj!WMıt. ihtillir "ya._-':.. ....... ve halkı ~ lıaztrladlğmm Jelli tarifelerin --ı 
zi JıolqMla ,....-...;z içiiı ~ tatbikinde =-• ft uyanık bu- asfaıtfanıyor 

map çalıpnlprla JlliWadıeleeUi- lunduğu talıdirde belediyenin 1Jevl9Delllir7oUan~11-fiill J181" ' M 1 • .,.,_w 
dir. 

~~~----------~~~! 

Temizlik amelesi 
araS11da lift 

vak' alan görllldl 

.ı;;..: söy'edild:eu sonra 1ııiP ma- ı-- aı~ . .._ .. ---...... ....._ 

~ belıediJenilı ıma- vazifesi kolaJJaea=Jr ve yapbğı ~ ~ =.ı-;;.:;:-m:; 
delesindiıt JllQ&ffaa ola.bnmeıli mflcadele bir kat dalla kl~ ,,....,.._,, Buma_...., -.uıı- - -----:========---.....,. 

ve müessiriyet bzanaeaktlr. me1erı ~ Biıı kav ıa-

et
için ~ct;,,,~eye ~ Scmıa da uwtmama.t lbmı- kadar ihale olunacaktır. 

memnu • .oeıaı&Je n..:ı.-u- d u~- --aı _ .. _. __ 
dır ki b•Unmız herhangi bir gc ......,,.... e .._.... ....... -

reis muaviat ctıemiPir lııi: nesinin köteıshıden ıtibaren paket 
.,_ lstaniııüı belediyesi ellndıa- plljda, gazinoda veya lokaatada pest.ahaneııine kadar oliln t:nnw.,. 

baluu.D. biitüa VM&it ve jmki• kendisine wlan hesab pusla- cadde&ini asfalt olarak yapıwla ım-
1:..-ı- halkı 8 u...__ emafla ,__ 8UU ödu'te ptseceği bası,._ rar vannifttr, ' 

;:'bir mü.:= .,,;..;~. aiJretJe yalms lamdi menfaatini ~.,....,,. ... fj&&~-- dejil, bUtiin hemeebriJerinin de tsfimfii işleri 
akat bu mQcadeleniıı futa ae- sur·· -::-ta"""~•_Jıı!_:I_:,__ llN!llfatlwillll ....... olacak - u~ ..--.,.u:ı 

( Radvn Pro...-nn) tır. Zira m1cwıeı sahHıtleri 
_ 

1
- • • - - milglerilerinin hmablarmı öder 

Bu yolları hangi mi.isteni 
kunet takibe kalkıpcak olursa 
enııall mM11lelgııtjınjp omın .kar
....... nlııtir. BiB ..._. JlliMUfiü•Wııı .,.,....__.. Beledife .......... ..._ '1.3G Program '" m•'ektıt l8llt Yeıı gijsteN eekıleri dikkat ve te

ayan. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor Lti
fi Kırdar istimlik ifJerije çok yakm
dan aliHııada• oltrıaktadn:. :M tm'da 
bqlalUJUI olan istimlW-.. lllı an 
evvel bıtirilmesi için Vali ve Beledi-

ile çareki son bea seae- l(i 
1er1 boızubnut Yt!Dl Yıl> iailllll 
çük bir matbaanm bqlnda 

... ya1las bapw - ınaJm. 
ftlDet edeme,ıa. Kenııll111ist dw 

- cJeııjeJp lıiae ftlıi olwık Jet ........ itin ....... 
•• vıı.ı... bıll 41& siyanet ldtl lw aklı 
..... Şa bide 'l"BrkQe - lag&. Son dt 1 

.................... aynımwla &fSrmek ablülalmı 
~daği&. 

Yuilanda •yılsa iıltili ,_,.. 
nnın hepsi İngiltereyi çok ım.

tere ittifakı wle lıegW...... 111e1e.a a • ._ tifo YM'alan 
Jıet için değil, uma bir MI igia driJmlillllr. • ' 'V 111111at ma-

d•ı...uıan wık""8m ...__ t!Cmelami de, sırf .... bleeJr llll'tiJie --u _...,_ 
için derml. ' 1 ........ Sllllat vetli olarak •llbdar eder. 1n- '&ılri:yteaiw ı r•wr ı _.,._ 

giltere Hindistan ve Mısırı, ve fittir. 
bar bn. sevlredım yolları bir Nasıl l'raDla, Ari ıpmn b
dereceye kadar nı..e1r için I- ra Jotaamda hgiH • a4lllJa.. 
rak ft Pitistiade aldı t.alliriyle :rma teeav:be .... ı.ct'weyi 
bini- tampon hütthnet viieuda konımak için, tüil bir iltihkim 

idi.yse, 'mttiye dald Jngitiz 
=ii=tee'ek• impm ........ te 
euize k&rll OllB .... k için Saba 
&JDİ mabi,.ıtıe '* .... olmalı -

Am ...,., dr; faW Frarn- bugtinlrii 
Tlrkt,• ._... itlt :tim ....,..,_,k için 

~·· ,... .,_ .. --...._. ....,. ~ 1.-..lz =w' ' 1 n da e AYUK J9. a ~ a ---
S A.YL• .._ • .. a ha f..ıa I* bwwt W lmdretle 
1 AYLtJt * .. • tm11iz ve tabi)Welmlk h,pıte-

11 nMtıt 2 .,..... .....,.. rtlliıll-.. E 'sgG&:J ~ 
29 Cemnf............ .......... ıc.a. ........ 
1• F111111f TMtMa 11H 

ıW>-tiea mwfn kalm•u Ça 
... - A,.: 7 1"9 - HllllW M ... ----------:u giııdilll'kll dirt •• w'li+. ı&-

lkllttlt ....... 
L4& Ezaa1 ---.. 
l'Z.11 Vaull )1..-a, .--11e---tıuaf-
I-- lısllııiaD ftlli • r ık t ı ' Pm 

uı .._, tıi16.alth
1 

... mnnd ..... • 
uı v ....... 

mtidüdüiil .... ta~da tlfamm 
sebebi zulauna Jwkkl!Mla tıeldbt 78P
mak1adır. Ba tetkikat ne11ıw11 .. -te, 
bir çok t • • w ı' daıhi 1111 alı
n.ırka U. ..- sb:sdı'dan 8iflill
ınillttir. 

Atı ı> ,_ 1 
... dedlal Pil 

tatbik eh .......... diler ta-
rafdan da ................. . 
mele,ye 8ll ._... ....__ lraarlAl
tırıımqbr. .................. 

J[um1ııa9i s ......... karp 
qmluıfwa ..... .ı. ~ tlqlar 

Mpdalı;a U...Pdo?ı ..... Jıımdl ve
saitile ... nk •NwBlee koaul
muaı-, 

U-...... pıbst• .... 
Jhı .,.,. , n ı a.-ı tıamı.ı...eıe 

bs.......,w ...... ta •r tıliare-
nin 1* Wsk ..... Blıudaw Hma-
maı' iF ı n t ..-

&-.. MqJ .... , ...... 

Beır' n - • t-ntd ?Mit,... 
ner .. sRR 'w ,..._ .... 
~ft,....llrftne~-

'1:35 Müzik: Potpariier <PL> y'\Jdmg ıarr· + tater illt.emes 
8.00 Ajans babederi. dürüst ~avranmaya ve belediye-
8.10 Ev kaduu - Yemek u..&. mn. ıemıl tarifeleriDe uymaya. 
8.20/8.30 Mlbik: Net'eH ıdl::lt mer bur olilcaldardlr. Hesab> pus 
l:UO Proıram ve memı t t BM& lasım te&'kik et:mede.a ödemeyi 

ayarı. 

11.35 Müzik, kibarl:k sayanlar bilainler ki 
I2Ji8 AJam ..._.lert. .kc~ıt rlnden: falla pam alan 
13.06 MUzlk (JleoMm) Olıtu7an: gan c.n, Pemahatıerine teşekkür 

Aziz Şenses. yerilıe bellri de ae.fdiBllilerimt 
13.29(14.00 lliizik: KarIŞlk hafif kuık:s rr:J'ece1tlerdir. 

müzik Cı>l.) ı: 

ıa..oo Pr""'-ao-w- ve memleket IUt IIJliı:..ıa hemeehriler bu işde 
81'8ft. haaaas davranmak SUNtyile beo. 

11.11 Müzik: Casballci (PL) lediyeye yanhm edel'lenıe kendi 
1&30 Müzik: Halle havalan. ijz JL•tnf,..atlerini JNrıwnuş- ola-
1&30 lılilzilc Balk havaları. 
18.50 Müzik: Radyo cSwJnp Trimu 

(İbrahim özıür ve Ateş Böcekleri) 
19.15 Mtizik: 
l:9A5 Memlıtkıat uat -.arı. ve .,_ 

hüeleri. 
20.00- llüzik, 

20.30 Itonucıma (Bibliyografya) 
20Jfl )(lzlk: l'..ı heyeti. 
21.15 Kpnatma (l.lttmd saati.) 
21.30 KOIWIDUI (Rad70 gazeted) 

"' 21.45 MüzilE: Baıiro salon or~ 
ıı (Viyolonist 1'!efb Albn idllre -.. ) 

caldanbr.,, 

racatımrz arttı 
Akdeniz vaziyeti üzerine durmu 

olan haricl ticaretimiz llU'k v l 
mmdeketleri Baft:mlar ile ı<incien 
liine inkilaf etmelrtedir. 

ye reisı yeniden tedbiıier alınmasını 
emretınifttr. Bu: arada. WoııkaAlti is
t mi k edifiıeelıf saba dahilinde bulu
nan Koııka inzibat karakolunun ls
t mWci o1n belediye maliyeye mOra
caa e&ıınJlti,r. 

Umumi maflallerdeki 
.. ,.,."...,.._ •eraı 

ah nacak 
Umwni mahallerde radyolarla bir

lıkte bulunan {J.'advo - p,amofon) 
lardan da belediye resmi alınmam 

hakkın aki umumi meclis karan ka-
z 1 tebliğ olunmuştur. 

Amerikadaa ,eai 
demir getirilecek 
Fıyat tesbit ve murakabe komJQO

nu dun Mmt.aka. Tiaarelı lllfldürlitlln 
df' bır topliantı -:; apar.ak ~!radao 
son gelen bir Deni clamiriıı 1!baUanJU 
tesbit ile m81f[Ul olnı~ IJllnp ta
rafa.. haber aldıtımıa dn Yt:lna 
v purliınmn. A:merika ile 

lelcetleri da .,..., ...... 
malan fu:erinec Ammkap ,,., 1*11 
demir siprlf. edllhıest dii'8n81mek -
tedlr. Anaılt denizlerdelıd, eınm,.. 
sizlik aebebile harb Siiıortaları 1-
katlilırııüJal* ~;,ımt--

n.ao •...ıe1r.et --. aran; 
--leri; Ziraat, nı.n - Tahv.ilM, 
Kambi,yo - Nakat Borılaa (Fi7at.) 

22.'5 MDzllı:: Cs+... (PL} 
23.25'/U.30 ~ 1'l"Clll'Ml ft 

Dün muhtelif pmal memleketlcrilc, 
Mısır ve BalkanJara 1'30.000 l nhlt 
ihracat muwntieaf kaydedilın • 

Bu lbnıeat ..-.• Jllniandiya • 
lılllDra ı....- liralak tütüıı, Bunum
y117a 5580 liralık belik ve 5'TC>D nraıuı: 
ustm. ~ &8GO liralık tuı
cllk Kacaristana 00" ll ... hk af<W>n.l•, ek demirlerin~ ...... 

lcedıJ"'lll'r llelt 

V& 3'll'ft'Ulllnm ıeçindfrmeie 
yoıdw --.ı •hbp&jp cW 
zeldl olm ciolalıuıüıt son 
cYml. Yıl> matbae-n ela 
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1 ; Fransız zabit.. Türk • Alman Hitler R 1 ~ dolu bir vapur ticar,~!~,?,~~!~~.~!> başvek
0

lini 
~ Siyas" , maı~ omı"telerı"n ı"lk müz kareleri § batırıldı mıza etmiş ve İstanbulda bu- kabu e i 
~ = lunan Alman büyük elçisi l•~on 

1:: (Baı tarafı 1 lncı sayfada~ Fakat Sir RomboJd tek· Talve~i venyorsunuz, de- ~ Papen de mukavelenin diğer tekrar t~~i~~· ~e~~~ s:;~~~ 
len Da ·ct'nin he):l "li önün- rar söz aldı, 'bize verdikleri mektıı. Çünkii Talveg na- bır mishasını İstnnbulda imza de<Ji ikliklcr Slovakya üzerin. 

~ d muazzam bir teznhürde CC'\abl notndan bahsetti. Bu zari bır şeydir. Tekrar ede- = 1 ederek Ankaraya göndenniştir. de de bir tesir husule getirecek 
E=1 bulundu nr ve bu tezahüre · t ....-:: notada toprak meselelerinde rmı kı n hir Yunamstan he· - Bugünden itibaren mcrıyc old~öu takdirde, bunun ancak i h~en hemen Kantonun bi" - esaslı tad"lüL ihtiva. eden sa hına inhu: ar ulbna alınını- ~ m "kihıe giren anlaşma hüküm· iktısndi mahiyeti olabılecehi ve 
!::§ yuk bir ekceriyeti, bütün teklıfleri miiznkcre ni)c+in- yor--.::3 ve !n.z de suJan istifa- 5 lenne göre bizim Almnnyaya ~lovnkymun A\TUp:ının iktısa-
~ mektcbler, ordunun bir ok de olmadıklarım, evı.'('lce d~ tlcccksck, bizim teklifi- ~ 1 satacagımız 21 milyon liralık ilı- di hayat sahasındaki müstak-
~ kıt ları ı tirak ttHer. . · • :b ' d tın ı· - r"'cat maddelerinin 7 milyon li· ;:::::: 

1 
bıluirdikkrini bu Ttıkeg mız n u. "' ı e ı. e 

1 
.. bel yerini tasrih edeceği kannıı-

~ • b. ·n 1 ~iy i ,.e mn- hattının da esaslı bir ta iil Pellc arada bir anlaşama- ;;;;; rasıw tütün, 1.5 milyon lira· ti ll\C\'cuttur. 
~ li komıtclCT me ilerine lı;,- temdı etmesinden o nota ıfüı.wk o~uğunu soyledi ve § Bını tiftik bir milyon liromnı Bulg. r ıınnrlaruıın lınrelmt 
§§ viçrc>nin bu i tıkl"l mil a- mucibince bu teklife yana - sahi!m hudud ittihaz edil- = ... 1 kü('ilk baş hayvan derileri teş- luı7.ırhğı 
~ h<>d si gününde ba !adılar. şamıyacaklannı İngiliz he~·- mesuıın mısalı oi<luğunu kıl etmektedir. Mütebaki ka- Sofya, ~ (a a.) - Reuter a-
~ eti ıınmına bildirdi. bevan ed rek "Lehistan • ==--'" lan mıktarla da zeytinyağı, ya- J·ansı bildıriyor: § J = 
tJ Bu ı .. at'i r d üzerine bü- Ahnany:ı r::ı.sında hudud ;::::; Bulgar heyetinin yann sa-
~ tiin gözler ism t Pa } u. olarak bütüa sağ sahil ka- = hah tayyare ile Almn.nyaya ha-
~ dundu. B murahhasımıı bul cııJ.mi; tir, . u ıçın de iki :--: rcl· t edeceği ögrcnilıniştir. 

)mı 

k. n t gü r hm. 
kib n 1t lv, n mu

rahh 1 uz al raı· :. 
- Merı C1f' böyle biı hat 

yol"tur, d dı. Du lı t t.., yin 
edil bile d 'İ~ir. Bin:: cna
kyh 'l'ah cıg hududu s bit 
d "ıl miıtchnmktrr. Hal
bukı M<>rı ın ol ahilı sn
bittir. Bunun icm 6 ı ahi .. 
im hu ud olm nı teklıf c
dcrım,, 

T klifımizin b ı ık reddi 
k:ı~ı ında 1 et Pa. a a
y, 'a kalktı 'e C'\"\ t 1 ı ahıd
namenin ılk nuıcl inin tc
hin ~1-1 f n<' it ı z etti ve 
her h ldcı bu bı ·n i ınnd
denin kısa b":r z mandn mü
zakere ' c h Ik ilm . i te
m nnisinı izi 
Talveg h tın 
di kı: 

ağ h l ·u \ r tc krar ükum t yrıca ıtibif etmiş ...,., Heyet baı:. vekil Filof i c hari-1 
aldı. C v .... bi n tamızda mun- hdıı , dı. ciye nazırı Popoftan \e tadil 
der , ve t pr. k mesel kı i 1 met P..ı.."'a - \'isttlldekI '\; Samsun merkezleri \':ısttn i - m l }erinde ihtısası olan iki ı 
üz •r cie e.<>a.-:.lı t dılat bleb karar tı:mai bır karardır. Y • ıla ktır. nezaret ır.. murundan mü~k -

kC'~f'ye ıni \ e ay, Triynıı n, Sen An a vekUlet tarafından lı:ildiı. 
:>yl dık _ Jerın n hıdn melerinde alakal rlura tebliğ edildikten Heyetin eyahnt haberi \"eril-1 

ten onra, Mcrıç ı::.ol ahili d un Tulveg hattı l.abul e- a mıntaka ihracat müdür- dı ~ın nberi Sofyada büyük b"r 
~crıne T lve,.,.i istcmcklifrin dılmı tır. n k ııdı mıntnkalanndan ya- diploması f liyeti görillm k-
es lı bit t clıl olmadığını Bunun üzerine Fransız :ık ihracatın tevzi şer.illeri- tedır. Popof dun Kral Borisle 
ileri süı dii. FromaJo ayağa nı te bit edeceklerdir. Mal mü- uzun bir mülakatta bulunmus • 

Bu s •fer Fransız murah- b del i kısmen Almanlıınn Ka tur. Daha sonra ba.'lVckil Bnl 
ha.,ı gcncı nl Pelle söze ka- ~ muahede? mi- ı aJ nızde kalan vnpurlariyle, kan antanı memleketlerinin 

hili 

bırakm '.Z. 

hnl<'t J•a a, bu tlcf.a ol 
suhil Jnulmlıı lmbul (•drir&o 

sml.rn malınım ol.ıcn•;nı 

hO) 1 tli ve a ıl ihtih\flann 
im gibi ·~ lerden clo~.ıca.ğıııı 
ili\ r eı ,;. 
Bunwı üz riı e et P -

Ra: 

ır t>V , •l bo}le idi, şimdi 

' ovle bır y yoktur,, diye 
Hn-.e ttı. 

t.ın p -T dıfatım. 

k n de kendi şileblcnmizle 

1 

Tı.irkıyc, Yug lavya ve Yunan-
y pıla tır. Bu mpurlar yül.- nistan mümessillerini kabul et-
lı ri malları Tunnya. kn- nı" ·tıı·. 

d:ır 0 'türccekler, oradan di· Rum n s fıri halen hiıkıim~ 
ğ r \ ıtalara aU.arma edccel.- tine ı apor veı mek üzere Bük-
lenl r. reştc bulunmaktadır. 

Y • anl sına ile Almnnyudan Popof, Alman \ e 1t.ulyan elçi-
olduğumuz her nevi rna- ı tini de k bul eylemiştir. 

mul s nnyi maddeleri, eczayı 

n tıbbiyl: kağıt, temin edilecek -
tir. Anl::ı manın bu hafta i inde 
. hrim"zdcki alikadarlıı.ra ttbli

• • 
ıçın 

tir. 
ingilt.ereııin istilası mesel 
L ndr.a1 25 (a.a.) - R ut 

riyor: 
Da ·ıy Tdcgraph g.ız tcsinin 

ınatik ıuulubiri yazıyor: 

Sü:rune inanı4r bitaraf meı balııı -
d n aldıgım haberlere göre, Hıtle , 
etrafındakiler :ırasında mC\ cud <c-ıddı 
fıkır nnl ınazlı ~ ılc knnµla mı., bu
lunmaktadır. Goring, Göbcls vc Kci
t 1, tngiltereyc hücum ynpılmama ı 
l.>aiwınde ısrar etmcktcd ı kr. R b
bt"'ntrop, HıınlC"r VC" lmrbin idare:; de 
:ız , rynbud biç mcsullyetı olmıyan 
dıgcr mufriUcr i c, inilfı hu u und.ı 1 
ısrar eylcmcktcdirler. Hltlerin son 
nutıcunun tuhaf mahıyeti, hemen 1 
men muhaldtak olarak bund n do -
muştur. 

HıUer, daha ziyade Aıne kJyı 

"Ullim toınunu ıl~i sunnckle 
bcr, e\ \ela lngiltereyC' karsı ç.:ı\ 'd:l
ha Cazla t.!hdıdkar bir li an kullan -
m<ık myetinde buluneyordu. 

Ald gım h.ıbeı lerc gtirc, Gonn ı · 
t l:i. rl dnln çok f zlıı oldu u b. h -

de Gobbel ılc hemf kır olmu tur. 
Bu J r, bilahare Keltclın fil! ımı. -
hercti ıi elde ctmi lerdıı·. Muh k c 
ı.i, A \ rupayı Alınnny nın l.<ıkln y tı 

ıtmda tek biı· ckonomık cuz:ı n 

ği beklenmektedir. 

yı na dol 
ğl ca 

• 
emıry u 

ı-

ln-

Roma, 25 (a.a) - D ~.B.: 
.Af,'Fustos ~ymdan itibaren, İtal
yad ı salı günii de et satılmıya-

1 caktır. Dıgcr taraftan lüzum
suz ~ere ekmek lıareanmasının 
önüne ger m k üzere lokanta
larda v kil ilk otellerde mü.te
rilere verilecek ekmegın mık

tan da tcsblt edilmiştir. 

ul aris an 
has d fan 

Sor~ .. 2., (a.a.\ - Dul~ r huıtü
ıl' tı hububatı hUkıiınet l.nhisar ko
ını ;>onunun bu h .... d ru ısulu ıçın 

öch~cccği iiyatları yuzdc 2o:ı belm
dc fi1Zl.ılaş1ırn .ıy kar rl uı ıwştıı . 

ÇtttçılC'r, bırıncı k. lılc bugJay ıç.ıı 
l.ılu b:ı um 4 J le\ lııc.ıklardır. Yu-

laf ' 

h ı e getım k hu u u d son -----<>·---
pı en"n ark Gor ul 1 - Başv:ekilin bir taminıi 1 
m. kt dır. NJzi l'.' op .ınd C'ıl .. ı İn· 
_gillc-ıcye kar 1 h ıcumdıı bulunmak . (13n~ tarafı 1 inci sayf~dn) 1 

i ızumunu 01 tadan kaldmnnk yrct- nu; C'ile t.:akıb ve kontrol edılmfl-
1 rinde, heı hangı bir <ınlaşmaJa \r- mi \e sayımın tam bir muvaf
m ... k içın teklif tokl..ıı ından o c şey- fakı) etle ve intizamla icra ve 
lcr çıknrmJk mec.burıyctmı hı t - ıntacı kendilerine mevdu 1 u-
mcktcdır. Iun:ın id:ıre şeflerinin bu 
Jn~iliz tanarclerinin nkınlım nzami "lina göstermeleri liizu-

Ankara, 25 (Hususi mııhabi
ı:imizden) - V c.killer hcv ti .ka
l nriyle haşha!'; ekilecek mınta
kalnrln af yon ı;.utii topl.ınacak 

mmtakalar tcsbıt YC' ilan edil
n i tir. Bu mıntakalar Afyon, 
B rd r, Bilecik. Denizli, Eski

Londra, 2j (a.a.) - lfa\ n r -
tinin istihl:ıarat crıisi, salıyı ç r - mu1.1 ... blidrilmi tir. 
~arııbaya b:ıglıyan ı;<.1.:c Alnrnny.ı ı-

zcn"le yapılan baskınlnr e n ı ında 

tngilız tal') reler u n Dornier tayy -
re fabriknlmma do md;m do ruy 
i abctlcr kn;> d tt klc ıni bı ldıı nck -
tcdiı". 

yu'c lycler 
dC'clılnuş \ e mut.e.ıdtlid ın 
ku bulmu tur. 

Wilhelmsbaven deıuz tezgah! rı 

tekrar bombardıman cdılmlşUr. 
Rehine c.i\annd ı bulunan Dort

r1und - Em<; yııkınıııd:ı b"r d r Y· -
lu üzerindeki köpri.ılcre de bam lJr 
atılmıiUr. 

Tayym-elcı imız Wıınsdorf, U lbcı:ı;

tadl, Weı nıgcrode, Schipol, d -
burg, K el, Bremcn, Altm r \ • 

---ıtıııc:---

Rumanyadan gelecek 
petrol 

Ani ra, 25 (Hususi muhabi-
1ımizd('n) - Rumanya ılc yapı
bu tı ret anla.şnınsı ü C' c o
r l::ııı idlıal edilc~ek p t .. oı ve 

n n mıkt nnda 3150 ton y. -
pağı. 1600 ton tiftik ihracı içiıı 
Zn at Bankasının memur cdıJ
m i Y eldllcr Hey tincC" k rru -
b: tmlmutır. 

ehir lsp orta, Konya, rütuh
yn. \m ya, Çorum, Tokat, Ma
la.tya 'il..ıyeUeı yle muhtelıf ka
kaza ve nnlııyelerdir. 

tı acaristanm ticaret 
taşesi 

Bu lapeşte, !:!5 (a.a.) - Csiky 
Ankarnya Macar ticaret .ata-

Io'rililkfort Cl\arUrd 1 n k&tock h 1<n 1 tayin edilmistir. Yeni at.nşe 
u eyoıınhıı nı da bombnriliı:naıı ctn t:ı; •• 
lcuiıı Bu h:ıı:ckat esna mda t. yy.-ı - Tur ıyeüe on sene ya."mmı ol-
r ıcr. nu ı vcıla ı orasında m tc:.ıd- · du~rıı gibi, nıemlcketın iktı. adi 
dtd rpı rnalnr \•uku ~ul~u .. tu.~ .•. ı hnyntma çok vakıf bulunru~k
l~"'S Jtaly.an tayy.aresı duşürilldu tadır. 

.K:ı.hire. 25 (:uı } - Jn ıliz ı a Mumaileylıin vazifesi 1ran 
Jaıvvt"Ucıme mcnsub nvcı t;zy~ar l!:rı 1 \ e lr ka da . :ımildır. C"sfky bu-
Trvoluı g<ırlı mı:hlllen nçıltlarında b . 1 
ıwıy .n ..ı cı Uıyy.:ıresi dlisurmuşlcr-ı gun Anlraraya nrnteveccıhcn 

1 tlerin zaymtı yoktu... har ket etnu.qtir. ı 

(Bqmakala•cm dfJWl191 
rar sulh yapalım diye İngilt.el-.. 
ye müracaatl mfuıasız ve l~ 
BUZ bir hareket değil midh'I 
Dünya biliYor ki .sulha y~ 
e~el olan biri wrsa. o da. Bil;. 

!erin kendisidir. Almanya akıl 

ve mantığa ve insnfa avdet d>o 
tiği gün harb bir dakika bile 
siirmiyecektir. Onun için HitJell 
tekrar eulh teklifinde bulunur • 
ken akıl ve ma.ntı!;-a avdet ctti-ı 

h'iıı~ hak Ye adalete riayet ede
c<$nc dair beyanatta buhmm~ 
ica.b c r.di. Fakat harbi gö.zo 
alan m"lv nl ::rca. insanın canına 
kıymn1.1;an korkmıyan Hiileriıı 

sulh şartlarını açıkça söyleme. 
ğc cesareti yoktur. Çünkü b1! 
şarlar mall'.iın olduğu gün bil-. 
ttin cihanda yükselecek tak~ 
mukavemet ve isyan uvazcsi aı .. 
tında bogulacağını biliyor. Hnı. 
tfı. öyle zannederiz ki Alman 
cfkfırı unıumiycsi bile bu kadar 
fazla davayı beğ"..!.nıniyecek ve 
Hitlcrin hırsı cnhını kalbinin de. 
rinliklcrinden reddedecektir. 

Yeni nizam diye sempatik bir 
mnhıyet verilmek ıstene.n Al
man sulhunun ne olduJuna dair 
knt'i bır mallımabınız yoktur. 
Fakat bcllı ı..; etrafı yoklamak 
mnksadiyTe i!';aa edilen ve sa18.
hiycttar mııkamlıı.r tarafından 

tckzib olunmıynn rivayetlere 
bakılırsa bütün Avrupa Alman 
ya ıle ltnlyaya tabi olacakbr. 
Hiç bir devletin istiklali ve 
muhtariyeti kalmıyacak, hiç 
bir devlet hudutlannı muhaf&
za için kerl bir kuvvet bu
lunduramıyacnk, hiçbir devlet 
iktısadi hayatını "kendi istediği 
gibi tanzim etmiyecektir. BütUn 
Avrupada ordu yalnız Alman -
yad 'c t tal) ada olaraktır. Di
ğer devletler arasında zühur 
edebilecek ilıtilılflar Berlinde 
Alınnnyruun keyif ve takdirine 
göre halledilecektir. Her mem
leketin iktısadi teşkilatı ne ~ 
da olmak lfıznngclcccğini Bcr
lin emir ~e tayin edecektir. 
Bütün Avrupa Berlin ve Ro
ma fabrikalanna ham mad
de t d ik etmek için c;ab
şacak ve Alınan ve İtalyan mas 
nuabnı satın alnbilmek için zi
raatla meşgul olacaktır. Daha 
lnsası bütün Avrupa, Al
manya \ e İtalyanın uşağı ola.cak 
ve boğaztoklıığuna didineooktir. 

Sulh şartları diye bu çılgın -
lıgın cihana ilan edilebilmesine 
imkan var mıdır? l t.e bunun 
içindir kı Hitlcr sulh r;artlan 
hakkında bir şey söylemekten 
l::orkuyor ve lngiltcreyi ağız ka
l:ıbalığı, t hdid ve blöf ile diz 
çöktünne•'e uğraşıyor. Ortadan 
İngilız mümanaa.tl kalktıktan 
sonra artık hiç bir pervası kal· 
mıya.cagı · çin bütiin bu şartlar 
şübhesiz çok daha vahim ş kil
ler altıntla ıliin olunacak ve bü
tiın bc,.eriyct pırangayn vuru
lacaktı. Fakat zahmet 
gitti. 

JI ii t-) in CJUlıid 1' AI.(:IN 
---•ıı•---

Yalan bir haber 
Londr., .25 (n.a.) - Reuterin dip. 

lonıaUk muhnbirinin Londradan nldl-
1 re '"re Sovyetler birliği -
nd.ıya ordusunun silfilıdan 

tccridı ' kınd Fınlnnd yaya bir 
illtimatom tevdı etmi • ldugu ucı

nki d ı men yalırıla ış bulwı -
maktadır. 

Rumenlerin yeni 
1.:orrdra elçisi 

, .5 ('4.:ı.) flcutcr J:m-
n n: 
o rı;ıul Jı inC" göre prop::ıgandrı ne-
rctı ı ı t arı ve Run nyanın eski 

Aıık ıra buyilk clçisı Stoicanın y.ı -
1 ndn Ru vanın Londr.a orta elçı
lı ne tı yın cdJmcsi muhtemeldir 

A'd1iye terfl iL e i 
Ankara, 25 (Hususi muhabi

rimizden) - Adliye terfi listesi 
bugün yiiksck tasdikten çıka -
rnk resmi gazetede neşrcdil.nuş
tir. 
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Hemen, herlı:es Aliçonun gelmiye
ceğuıc - vuuyordu. Çünku, pchlivan
:t:r ar ı ıda icran, kırana gur~ ola
aıktı. Aliço olduğu takdirde pehlı -
vunlar bırıbirlenni kır:ıcnğınn iki 
tarafl :.ıp çıvg.tr gur~ yııpıyor -
lard .. 

Adalı H hl, Koc~ Yusu!un ge!mi-
Y h bc.r L .ı.,ı--tı. Scvuuyor-
d d n kend inin idı. 

meydanda korkunç olarak 
ardı Katrancı h m Ad, h 

m de Koca Yusufa mkib 
pehlivandı. 

o devnn en de;ıcrli ve 
r hlıvanlarındı:m ve ;reni 

ndi. 
da, Aliço~ falan mey -
"'"aga ha:tırL.ın .., b r pcb 
en.aleyh Aliçonun Kırk

pın ra ıy('("Cği şayi oluncıı, uste 
dl" Koc a Yu utun mtıhpus oluşu ha
n<• l ol n pehlivanları harekete 
gcUnni u. 

Kırkp.ınar güf'C$1 Katrnncı fie Adalı 
Hali' nr nda paylaşılaca}rtı. Dığer
lerıru nM ıl olsa meydandan çıkara
b Lrdı. 

Adı:ılı Holfl ile Katrancı bıribırlc
rile boğuşn k Uzcre zcmm luı:r.ırlı

Jtll"l rdı Fcık t bütün bunlara rağ
men Aliço l{U'n'$e g .. lecek.ti. ÇJkan 
pyıalar ynl ndı. Bu şay:iolar Alıço
nun o ~ t:>ı.raz ha~ılananık zayıf ve 
d n ız duşttiğtlnclen dolayı çık.a
nlını :tı. 

Al o, hakikaten z:ıyıf düşmüştil. 

Köy 1erl o, i;rı olduktan sora soru -
J"Or lard ı: 

- Pehlı\•an bu sene 
Sic!ect:k mı.sin? 

O ccvab verfyordu. 
- Allah bilir .. 
- Eh' Dol,'TU •• 
- B tak artık, çoluk ÇOCtık rahat 

gut'("ŞS.: n., 

Diyorlardı. Allçonun ilkbah::ıra ka
da düzcLp Kırkpınara ~L.nık ed~ 
mıycct- nnl~ıstı. 

t ;te hu vaziyettir ki, etrafa ya -
:Jl}mıştı. Ağızdan afıza dol~şarak 
Xırkpınara kadar gelmişti. 

Halbuki Alıço, iyileşir iyileşmez 

Wn anlam b~lamıştı. Bfr knç ~ ıçfo * derhal kendini bulmuştu. Köylüle 
ri cınn iyi balan1$lırrdı. 

Aliçonun Kırkpıruırda döoerı dedi 
kodulardan haberi yoktu. 

O, yalııı~ o sene n:ısılsn binu. geç 
llMı:ıustı Kırkpınara tam gO~lerin 
MJladığı glln gidecekti. 

A.tiroyu, köylüleri araya koymuş 

4avul ZW"IlB çal:ırak Kırkpınar )'Olu

aa çı~lar. Tam güreş gilnü sabah 
fte ~lt- erası Kırkpınara varacaklar
tlı. 

Jtırkpınardn Ali(onun relmiyec~ 
btiyetle tahakkuk etmiş gibiydi. 
tl>kfi; Aliı;o, Kırkpmara bir kaç gün 
.-el ıelmeyi filyad edinmiş bir peh
:lnndı. 

A?lço, gürea ~ olduğu halde 
9elmedlğtne nazaran artık kat.iyette 
8CJ-eşe gelıniyecetf ve badema g(lreşi 
terkedeeeği ş:ıylaları daha ziyade 
kesbi katiyet Q"ledl. 

GQr~ akş.tınına k:ıdar pehlivanlar 
.-asında yapılan kombinezonlar, mfi
mka,lar. d~kodular ıfireş günil 
~ ziyade d~ kesbe:Jlemlştf. 

Adalı. Hal11. taraftarlarlle. Katran-
• tarattarları ild.1e 117nbruftı, Her iki 
tlınf da birlbırlerine çivgar hazır -
Januşt.ı. 

Adalı Halil, Hınçootlu u~ Filiz 
JfuruIJahı kendi tarafı.na çekmişti. 

lt•tranc.ı da Filı'bell Kara Ahmed ile 
Kara Osmanı, Pamukçunlu Osmanı 
~f kılmıştır. 

tşç:I yurtdaş: 

Elindeki malzemeyi lüzumu ol
dutu kadar sarfeder ve hiç bir l<-""'-
71n zı71ln olmamasına dikkat eder
aen, milyonlar tasarruf edilir. Şim
di öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, 
malzemeyi 51'8f etmek deltil ço
laltmak b.Jtıt:umuzdur. Her ziyan 
olan teY. baYat pahalılığını arttm.r. 

Uluaal Ekoıt0ml 
ve 

Arttırma Kununu 

Yemekten sonra M.lkaellayı teDha
• bir yerde l uldum: 

- Bica ederim ınadmazel kim bdi
wç ec:1i7or? dedim. 

lladmaze.l yilzQme baktı, lAtlf bir 
tlıbemümde 80m'&: 

- Hele bakalım yann olsun! dedi. 
Bütün rato balkı Mnlm De tstı1ıza 

ediyordu. Mllmkün olsa bu gece eııki 
elblsemi giyıp kemanımı koltujuma 
aqtırdıktan sonra, bir daha avdet 
etmemek uzcre sa\l'UiUP gicıeceımı. 

- ~a ederim. mrıdmazel ... 
lıfikaella aozılnrlı kesti: 
- Haydi içeri girelim, dedi. 
Tnrnr mösyönün odamna girdik. 
Hiddetimden aık sık nefes alı)'Ol'-

.un. Modmnzclin enişesi - kl hAlA 
akndiYe kndar ismini öğrenc:medlm -
benim ıınlıyomıyacağım vadide uzun 
bir blkAye tutı.rdu, boyuna söylil -
J'Ol'du. Ara ıımı bana da: 

Ö7M delil mi Mösyö Altttd? 
Yahud: 
- Slz M dersiniz M&y1i Alfred? 
Dl~. 

Ben bir fe7 ~ ki, ~
.. ~ cevabsız htnlrmemalg 

Yau11: San 

Her iki tarafın pehlivımları da :ro
manın dişli ve usta pehlivanları kil. 
Kırkpınanı toplanan pehlivanlar, 

beyler, ağalar, paşıılar yeni bir dev
rin açıldığuu münakaşa ediyorlardı. 

B;ızıları Allçoyu arutrak acıyorlar
dı ve onun pclılivanlık mrnnkıbırı! 

zıkrcdiyarlardı. Kolay de 1, y rmı 

altı scnedır Turkiye gı "eş meydanla
rır.a Mkim olmuş bir Törk baba yi
g t ıdı. 

Katrancı, Koca Yusuf bulurunadığı 
cih Uc Adalıyı meydandan ~ıkaraca
ğına kani idi. 

Adalı Htılll de koca Yusufu~ ademi 
rncvcudiyeU do~lle muhakkak su
retle Katrancıyı mağlnb edeceğine 

emin ıd1. 

Hulusa. her iki tarafın pchlivaiılan 
blrıbırlerine karşı dlş blliycrck ba
zırl.ınmı.ş bulunuyordu. 

MUnnkaşa güreş sabahından baş

ladı. ö(:leye yakın bir uımamı kadar 
devam edip gltU. 

Uıkin, Al • rll .. reliyorda. 
Kırkpınar "ik bir yere 
kadar gı t ..z arabasile güle 
oynıya geliYQrlardı. 

Hele Kırkpınarda Aliçonun köylü
lennin buhınmamll!ı herkese koca 
pchllvarun gelmlyecefine en bOyQk 
delil olarak gösterilebilirdi. 

Kuçuk pehllvanl"t'dnn desteye gü
~mler birlblrlle boğuşuyorlardı. 

Yuz.lerce deste pehlivanı biribirlerini 
rnağlQb etmeğe sna~ı,yordu. 

Davul zurnalar çalıyor.. ıtırkpı

narın meşhur ihtl)'ar c:ar.gın elinde 
mendil me;rdanda dolaşıyordu. 

Fakat, ihtiyar cazgınn ıztırabı yü
ri.indcn okunt11'ordu. Aliçonun gelme
yişi onu tt:ı:mfişW. KederlenmişU. 

Çünkü, Kırkpınar A.liçosuz olur 
muydu?. 
Yırmi alb Rnedlr, ona alışmıştı. 

Kcııdı de bir ıraldtler bu meydanlara 
htıkim ıken $imdi kazan dibinde se
yirci mevldine geçnuştl. Hem de bir 
lokma ekmek lçbı ... 

İhtiyar ca7.gll', mOteessir ve neeesiz 
kazanın dibine ae.ldi, oturdu. Ellerlnl 
fnkağına ~arak acı, acı d~ -
meğe başladı. 

Cazgırın yanında bulunan ihtiyar 
pehlivanwrdan Molla Mehıned aor -
du: 

- usı., ne dilşün~n?. 
- &>rm. •la bel. 
- Çok kederli ıöril7orum senli 
- Nasıl Uderli olnuyayun be? 
- Ne o bir teYin mi Yar?. 
- Nerede Allço?. 
- Hal .. s.bihl. O ela ~kildi ba 

sahneden ayııe mi?. 
- Ya ... Han de tukarallkla.. 
- Ehi. o da ıelsin bizim gibi b-

zan dibine otunun?. 
- o, bu ... ·~ .. 
-notru.. 
-~7a7.~ba-

.ıin bilcel bir balde.. 
- Zavalh Alico ... 
- Bak, daha llk rftnOnden çolak, 

çocuk paylaşınala koyuldular dedi. 
LMı afzında kalmıl*ı. Ortalıkta 

bir gürültü koptu.. ~ 97a1a. 
kalkmış baJufı70l"lardı, 

HatU, m~ ~ deltıepeh 
llvanları bile gQreş1.e.rial barakıp bir 
tarafa beık:Qoca:lardı. 

Davukullll', :aurnaeıl&r pehlivan 
havasını daha 1tuvvetll, aba canlı 
çalıyorlardı. ~ ~ ne olu;yor 
diye olduiu yerden R)'ata b.lktı. Se
yircilerin baktıtı tarata göz attı. 

~ [Sonu vM'] 

Beyoilu Dlrda...ı euth Hukuk 
HAklmllOlnd..: 

Feriha tarafındıuı kocası Ağaha

:mamında TOrltgüdl aokak 7 No. da 
mukim iken halen nerede oldutu bi
linmediği gönderilen cla.~eye ve
rilen meşruhat Ye zabrillya yazılan 

muzekkerQ"e adıen cevabdan anlaşı
lan İsmaile davacı ilinen tebligat ya
pılması talebinde bulumnuş olduğun
dan muhakeme günü olan 20/8/940 
salı gunü uat 11 Beyotlu Dördüncü 
Sulh HUkuk mahkemesinde ha:u.r 
bulunmaruı teblti yerine ıeçmet ü
zere nan olunur. 

için• 
- Eveti 
Yahud: 
- Hiç! .. diyiveriyordam. 
UlkAye pek uzun .ordtl. Ben oda

ma gıtrncğe da"mlDtrkeu hnrlçtcn bir 
bon.ı sesi işitildi, Mlkaella: 

- A ... Posta arabası geldi! Bertal 
Koş bak, :mektub var mı? dedi. 
Beş dakika 80nra Berla MösyôY"' 

bir mektub uzattı. 
- Mikaella ı;u.nu okuyuver. 
Madm:ızel zarfı yırttı: 

- MclctUb ondan, cayet mubtaur. 
- Ne diyor? 
-Okuyayım! 

cBll.Ahare Qe,'an edeceğim bir se
bebden dolayı dilğün\imüzün yann 
icrası mümkUn değildir. Binaenaleyh 
ıeıccck hatta muhnkkak, arzı lhtl -
ram e9erhn.> 

Mosyô bqını sallıyarak: 
- Vah, nh ... dedi. 
Mıkaellanın veçhlnde ademi man

ıı.wıiyet emareleri görüilyordu. 
Odama reldlı?fm zaman gece yansı 

olmuştu. Gözlerimde elln uyku eseri 
yok. )[endi keodfme bir çok seyler 
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1------------------------------~ S P O R c: 1 SÜMER BANK _ _ _. .. ______ , 
Dünya boks tarihine bir bakış 

Modern boks 
na ba d. 'J 

1 1 

Iloks tarihini tetkik crlccck olursak 
bu sporun halk ar ısıııdn xvııı in
ci asrın ikinci yansından ıtib:ıren ta
ammum ettiğini ve bıihassa in l re
den Amerikaya \'tıki olnn boksor mu
hnceretlcrl bu lşde büyük ıol oynadı
ğını görürüz. 

O zamanki piyasayıı gore oldukça 
cazib teklifler karşısında Jnr,lltcrenin 
tanınmış dôğüşçulcrl birer birer M
lantiği aşar.ık yeni dunyaya gıtmi~
ler ve orada Amcrıkalı boksörlerle 
heyecnnlı maçlar yapmışlardır kı bu 
rnnçlar bugünkU modC'rn boksun 
doğmnsında yanlım ctmiştır. 

DöğOşler ekscriycUe açık havndn 
yani hail kırlarda yapılıyordu. Bok -
rorlcrln dCSğÜŞCC<'kleri fX!hanın etra
:fına kazıklar çakılıyor, ipler gerili
yor ve halk bu ring taslağının d~ın
da maçı takib ediyorlardı. 

İki boksör diz kapaklarından ap#ı 
kadar inen külot şeklinde bir nevi 
pantalon giymiş oldukları halde ba
şında melon şapkn ceketini çıkararak 
sadece yelek ve pnntnlonlle d6ğüşe 
nezaret eden hakemin onUnde çıplak 

liv:ınm da kendisi gibi s;moking gıy
mcsiııi istiyordu. B<.bay;ınl bir adam 
olan Sullivan ıse böyle ctikctlt'rc ta- ı 

hammul t'demediki ıçın bu tcklifı red 
de:iiyordu. Fnkat bnsıml:ırı onun 
Corbt'tden korktuı':u için bu teklifi 
ttddcttigi şayi.ısı ortaya çıkınca çar 
nnçar bu tekllfi do kabul ct.U ve bu 
ilk modern maç bir takım scrC'monl
ler içinde ynpıldı. 

Corbct çok çevik vt- bi1b.ruısa bu -
günkü boksun inet>~ ve ayak 
oyunlarına tevkalAde vtıkıt olduğu 

için kuvvetten 7.lyııde te.knık blr do
ğii~le Sullivaıu ~b ederek p.m
piyonluğu kazandı. 

Mnamafih her şqden evvel çok 
yüksek bir insan olıuı J'ohn L Sulll
van bu acı mağlılbJymten bile mil -
teessir olmıyarak sonuna kadar va
dini tuttu ve kcndis1.:ıe şampiyonluk 
kıt7.andırnn bir çok mıtzllffcr döğöş
ler yapmasına ve çok hi gilnler gör
mesine saik olmuş olan arkadaşı Kll
rnine hayatta knld~ müddetçe yar
dım elini uzatmaktan asla fariğ ol-
madı. Kerim Kanok 

vücüdle ve eldivensiz olarak döğü - ------=====----
fÜyorlardı. 

Bu maçlara Barknucklc ismini ve
riyorlardı. Döğilş .hiç blr kayıt ve 
prla tlbi olmayan bir boE:uşmn ha -
llnde aatlerce devam edip durur Ye 

tarafeynden blrtnln, ya gözü çıkar 

veya kaburga kcmlklerl parc:alanır 

ondan BOOra dö~ terkcdcbllirdl. 
Fakat asıl döğ~ de tarnfdnrwr ara
sında bu hAdiseden sonra boşladı. 

Bu Yabşiyane spor! Milhlm bir 1e
Jdkn teşkil eden tanıfdarlarının, teş
vik ve himayesinde k~h bir vilA)'et 
kAh <ll{ter bir vilAyet hududu içinde 
polis ve jandarmanın şiddetli takib
lerine rağmen ta 1884 tarıhine kadar 
devam etU. 

O :r:amanm meŞıur kabada11 bok -
.ı>rleri iıÇinde John L. Sullivan na -
mında bir genç b17beW vücudü ve 
demir gfbl yumnıklarile nazan dikka 
ti celbediyordu. Bu gözü pek boQör 

1881 de Hutson nehri ci'lrannda Yon-

Askeri mekteblerin 
bayramı 

ıscmoul atletimi saınpiyonasumı 
bu pazar sabahı Felerbtıhçe stadında 
aeçme müsabakaları yapılması düiü
nillmelrte idi. 

Ayni gün askeri IDekteblerin de 
-:mi sahada aUctlzın müsabakaları 

bulunduğundan. pmpiyona seçrnele
ri ,.a başka bir gQne ıeııır edilecek, 
,.ahucl bir formül dil~. 

Türkiye yOzme 
müsabakaları 

'.A.nknrada yapılacak olnn Türkiye 
yüzme ve atlama btri.nc:IUklerine işti
rak edecek olan :tstanbul takımı dön 
au sporları ajıınııun rt;y1l8eti altında 

Ankaraya hareket etmııtfr, Yarışlar 

cumartesi ve pazar gOnlerl yapılacak
tir. 

kees şebriude u:ncl John ınoodu mal Deniz ııporu ile - ziyade ucrqao 
ltlb ettikten aonra bütün bütfin itti- klOpler :tatanbulda bulunduğu için 

bar etmişti. Türkiye birlnclliğini tstanbulun ka-
Bu zaferden IOllr8 mcrnklılar ve zanacağı kuvvetle tahmin edilınclde

org:ınizat6rler eldivensiz boks şam - d.tr. 
piyonu olan .Jack KJlnıln ile J. L. Giden yüzücülerde S3Sell, Mab
Sulllnmı arasında bir maç tertibine ud, İbrahim, Yusuf, b:mail, Puad. 
b.rar Yerdiler. Bu maç bO.,.ak bir Ved.ad, Kemal gibi sttzeı dereceler 
meraklı kütlesi önünde yapıldı " Ye rekorlar sahibi elemlUılardtt. Atla
Sullivaıı hasmını ayakta du~ yıcı olarak, kırk iki 7llf1D1l ratmen 
cak kadar hlrpaladıktan sonra tam- lstanbul pmpiJoıw olan emekdar 
piyonıutunu da lawumıağa muval- J'ahri gitmiştir • 

fak oldu.~ bu maç boks tarihinde .-------------
cııon eıdhıensiz rnaÇ> Qnvanını aldı. 1 Askerlik işleri 1 

Zavallı ldlrain koca Sullivanm • __________ .... ___ _._ 

yuınrWdarı altında 0 kadar zedelen-j F•tlh Askerlik ıuboalnden: 
miş o kadar hurdebaş olmuştu ki 1-Geçen celbde sevk artığı kafan 
Sulllvan lllfflpiyouu kollarının tize- hiç askerlik yapmamıo 316 _ 333 
rine 7atırarıık ta§unağa mecbur kal- (dahil) doğumlu 5ilvar.l sını!m:ı men
mıştı. Maçtan aonnı Ud rakib b&ml&I sub eratın askere mvkedilmek Qzere 
fekilde g6rilftüler. Sulllvan ona o hemen ıubemize mQracaatlan llAn 
S(lnkü bütün kazancını terketmelı: " ohmur. 
istikbalde de kendiaine her tnilll 111'- • • • 

Kadtköy Yeril Aakerilk fubealn· 
kadaşlık ve maddJ yardım vAdetmek 
sureUle büyük bir alicenablıkta bu-
rundu. .ı.n: 

itte bu tarihlerde hıgiliz ıaıftıade 1 - :thı.iyat ödevlerini yapmak il-
lerinden bir boks meraklısı Marqaie sere 327, 328, 329 dotumlulardan 
Kueensberry kendi ismini taşıyan bir (jandarma mııfı hariç) dlter sınıfla
bolts ıılzamnamesi kaleme alarak ra mensub sağlam, sakat, tsıam, '" 
ileride yapılacak bQtiln boks müsa- gayri islAm ihtiyat eratın hemen pı
bakalaruıın muayyen kaidelere ve ya beye müracaaUeri " gel.m.lyenler 
aaklara Lltinaden ve ele deriden ma- hakkında kanuni muamelen.in yapıla
mul ve içi at kıh ile beslenmiş eldi- cağı. B ..... _. __ ._._ 

1 
d nda 

2 - unwıu.ı&U .ı.awınbu ışı 
wnler ıiYflmeslni tahtı karara ülı. buhınanlarm bulundukları askerlik 

Bu nUaınname Arnerikn boks te- subelerine müracaaUarı ilAn olunur. 
derasyon tarafından da kabul edil -

eliği ıçi.n Sullivan dünya şampiyon - ı TİYATROLAR 1 
luğu için karşısına çıkarılan J'lm _ 
Corbe+'e karşı bu yenJ kaidelere gö-
re dövilitürüldU. 

Fakat maçtan evvel bir hayli mila
küller baş gösterdi. Mesclii: Jim ra
kibi Sullivan ile döifişrnczden evvel 
halka takdim edildikleri csnadtı Sul-

RAŞiD RIZA Tiyatrosu 
HALiDE PiŞKiN bcrnbel' 

26 Temmuz cuma günü akşamı 
8uadlye, Şenyol Aile bnhçcsinde 

OVEV BABAM 
Vodvil 3 perde 

1 

Kadıköy Halkevinin 
yüzme müsabakası 

--.ııııc--

Dcmz sporunu teşvik etmek rnak
sacllle Kadıköy Hıı.lkevi Moda, Kala
mış arasında deıuz ynrıs1nrı tertib 
elmıştir. 

Bunlaruı ılki Moda - K• l.ımış ara
ıanda gidip gelme yuzme yarışıdı.r. 

Bu yarışın güzel olması için hn türlü 
tedbir alınmaktadır. 

SELLÜLOZ SANAYİİ 
MÜESSESESiNDEN: 

llOesse8emlzhı hmltUıo lstanbula ve bDmukabele 
buldaa İzmi~ eevkedeceğl her tttrlü enıtiauw 

Motörlerle denizden nakli işi 
Bir sene müddetle bir mUteahhide verilecektir · 

Talib olanların fiat tekliflerini havi kapalı zru'flarl.Ql 500 ( 
yilz) Türk liralık muvakkat temintaıan ve bu gibi işleri 
tıkl:ırına dair vesikaları ile birlikte 5 Ağustos 940 pazartesi gi!
nil saat 14 e kadar .hm.itte müessese müdUrlüğüne tcvdj e~ 
leri ilin olunur 

Şartname lzmitte muessese merkczmdcn bıla bedel teda· 
rik edilebilir. 

Yüzucülcr Moda deniz hnman.m
dnn atlıyncaklar wı Bclvll ga7.1nosu 
istikametine gidip orada tayın edil
miş olan mahalden geri dönecekler-
dir. Bu yıı:nş herkese a~ktır. Ayııi ...................... ımıı .............. llllllllllll'ıiii::ıı:ı;:ıill:ll::ii .. 111~ 
fekilde bı"'r yarışın bayanlar anısında 
da tertıbi düşünülmektedir. 
Kadıköy Halkcvl yQ.uoe ı:pol'Untı 

bilhassa çok ehemmiyet vcrm ktc -
dir. Su yüzme yarıvı 10 ağustos cu
mrırtcsi günü öğleden 900ro yapıla -
cnktır. 

Bu yarıştan ~ ~ tarihlerde 
prpi ve sandal yan§lan dn tcrtlb e
dilecektir. Bul:ınn tarihleri k.nt'l o
larak, yıl%me yarıtmdaıa llOrlra tesbit 

11r•-TAKSIM: SIRA SERVILER-86_._ 
Yabancı diller öğretimine 

Önemli suretle çah9mak Uzere tesis. edilen 

YENİ- KOLEJ 
llk, orta ve lise mnıflanna Jm ve erkek talebe kayıt ve b-' 

bul ederek bu ders senesi ba4:mda tedrisatına başhyacaktlr· 
Ye llAn edllecekUr. 

Yilzme yarışına ııttrak edeceklerin Leyli kısım yalnız erkek talebeye mahsustur. İzahat a.ımak 
kaydıruı Kadıkay Halkenndc bnş - 1 için, her gUn mekub idaresine müracaat edilmesi. 
lanmıştır. Mektupla """8 bizzat Halk - Telefon: 41159 •••••••••••1:.•••• 
eovlne mümcantla kaydolunmnk mum 
kundiır. Kazananlara oouncuyn ka-

dar hediye ve mnda]ya vcrileccktıT. ( ôksürenıere: Katran Hakkı Ekrem ] 
Yelken yarışları 

tt~,:~:::oemirspor KıOba u. Ki· Bronşitlere .pek fnydahdır 
rT/7/940 cmna:rieıi ı:ünü &ant 115 1 
:1~~ ~e:~ ::ınJ~: 1 İstanbul Belediyesi İlinları 
neler için aelk bulunan bu yarışlara ~ 

iştirak etmek isti)"l!n b<ltün amotör
krini Samatyn.daki dcn:tr.dlik şube

mize cuma cGnü saat ıo 'yıe kadar mu 
racaat etmeleri bfl.d1rtllr. 

Atletizm seçmeleri 
l.uınbul Atletlurı Ajıudll)ından: 

1940 ı..tanbul ntıeUzm btrinclllklcn 
8eÇDMtleri ve finali 4 alustos pazar 
sönü sabahı sut 9 cbın Wbaren Fe
nerbahçe stadında lcca edilecektir. 

Oayrimenkul Sallş ham 
Bey~lu 8uUı IDalık,Hıelerl bat 

kltlbll~lndea: 

Nur.iye ile Nazmi, JJesime
1 

Nazife, 
Rukcye, :Remzi ve Haletin şaylan ve 
müştereken mutasarrıf bulunduklan 
Beyoğlunda FeriköyQnde Karakol 
aokagında eski 24/24 mtt.kerrer yeni 
18, 1/18 No. ile murakkam olup arka
sında 112 metre murabbaı etrafı du
varla muhat bir bahçıeyi mQştemU ı ıs 
metre murabbaı ana Gzerlne inşa 

edilml3 :zemin katında bir duk~n, 

ild oda bir koridor, bir mutfak, bir 
halA Ye birinci katında bir sotn dört 
oda bir bal.kon bir mut:fak bir banyo 
bir halA Ye ikinci katında bJr sofa, 
dlb1 oda, bir mutfak, bir hnM ve bir 
banyodan ibaret beden duvarları kdr 
lir bölme kısmen kArgfr kısmen bağ
dadi her katında terkoıı suyu ve 
elektrik tesiaatı bulunan Uç katlı ve 
maamtiştemil.fıt tamamı 5100 beş bin 
yüz lira kıymeti mabamınencsiııde 

bir apartman ııüyuun izalesi zımnında 
açık arttırmaya konulmuştur, Birincl 
açıkarttırmasııw~~Otarihirıete
adüf eden çarpmba sQnü saat 14 
den 16 ya kadar Be7oihJ sulh mah
kemeleri bae Jdltibliti nezdinde ya
pılacaktir. Arttırma bedeli muham
men k:ıymeUn '% 75 ini bulmndığı 

takdirde en son arttıranuı ıaahhüdU 
bek! kalmak üzere 1klnc:l arttırma 

29/8/1940 tarihine müsadit perşembe 
ıilml saat H den ıe ya 1cadnr icra 
edilerek en çok a.rttnıma kat'1 olarak 
ihale edilecektir •• ~ ve ihale 
tarihine kadar birikecek bina ve be
lediye vcrgfleriyle vakıf icaresl his
.edarlara ve tellAliye rQsumu ile 20 
senelik taviz bedeli, lbale pulu ve 
tapu harcları mii$teriye alddir. Art,.. 
tırmayn iştirak edecek kimselerin 
gayri menkulün kıymeti muhammc
nesinin% yedi buçulu nisbetindc pey 
akçesıni veya milli bir bankanın bu 
nisbettc teminat mektubunu getir -
meleri ııarttır. Arttırma bedelinin 
kendisine ihale olunan tarafından ih3 
le f!ıinünden itibaren verilecek müh-

ilk 
Yıllık temi na\ 
kll'aaı (1) eeno 

54.00 f.()5 'Oskildarda Karacaahmed caddesinde '19/81 nuıııa,.JI' 
dOkk1nın kiraya verllmesi. 

36.00 2.70 Eyüptc BOyükcamJ ınaballeşinin Oyuncakçılar ~ 
tında SOlrulJa kOtO.phanesinin klnya verllınesf. 

Tahmin 
bed•ll 

6ot.OO Arnavut ke1Qnde ı.attiye sokağıooa l 'l numarataJ .. 
10 kapı numaralı evin satışı, 

Yıllık kira muhammenled ile tahmin bedeli ve ilk teminat mikda~ 
yulı:anda ,.zıh fJler ayrı ayrı temdlden açık arttırmaya konulınuştad'• 
Şartnameler Zabıt Ye MuamelAt JılQdllrltliü kalcmlndc görülecektir. ıblll' 
5/8/940 pazartesi ıünü ıaat 1' da da1ınl encümende yapılacaktır. Talib~ 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale gilnü muayyen saotte daim! t!ll" 
dlmendo 8uluıunaları. (6659) 

• • • 
Memba sa k:ıplannın temhirind.. kullamtmaıt · uzere lüzumu oı.-

3.140.000 aded kurşun mUhür kapalı zar! usullle eksiltmeye konulmuştu" 
TahmJn bedeli 11618 lira vo ilk teminatı 8'11 lira 35 kunı§tur. Şnrtnaın# 
Zabıt ve MuamelAt MüdQrHlğil kaleminde görülecektir. !bale 29/1/lttf 
pazarte61 ıünü saat 15 de DaJmf Er.~mende yapılacaktır. Taliblerin ili" 
teminat makbuz veya mektupları v, 940 yılına aıd Ticaret Odası vesikalaj 
rJle 2490 DUUUlralı kanunun tari.tatı ç vresinde hazırlıyacakları tcklil mek 
tuplarını lbale günü saat 14 de kadar Dalnı1 Encümene vermeleri lAzımdJt• 

(6045) 

================================================-===.:;::::; 
İstanbul, Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum MudurlUğün~en. 

1 - Keşif bedeli 15851.05 Ura tutan ınuhtelıf 1>emUcrdc 5 aded mu
havvile merkezi kapalı mektupla vermek ı;uretile yaptırılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1161,aa liradır. 
3 - Teltli!lerln levazımdan parasız tedank edilecek 5artnamcsindel6 

tarifata U7fUn Olarak 6/8/840 .. ıı ~ü saat 17 ye kadar Metro h:ınındl 
4 ünctl katındaki levaım\ mildilrlOğUııe imza mukabilinde verilmiş o1Jn81111 
l.Anmdır. c6474> 

Sahibi: Ahmed Cemaleddln 8ARAÇO~LU 
Netl'iyat Müdürü: Macid ÇETiN Ba11ld10ı yer (Yeni Sabah matbaası) 

let içinde mahkeme kasasına öden -
mesi rnecbwidir. Aksi taıtdlrdc iho.le 
feshedilerek kendisinden evvd en 
yüksek tekli1tc bulunan klms.-: ar
zebni\'} olduğu bedelle alnıagn razı 

olursa ona lhale edilecek ve o da razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle arttırmaya çıkan
Jacaktır. Yapılacak ilAn alAkadarlara 
teblig edilmiyect>ktir. MU7.aycdc so
nunda en çok nrttırana ihale edilecek 
ve her iki halde birinci ıhnle edi
len kimse iki ihale arasındaki fark
tan ve zarardan mesul tutulacaktır. 
İhale :farkı ve geçen günlerin 3 5 
faiz.i ayrıca bükme hacet kalmaksı
zın tahsil olunacakbr. İpotek sahibi 
alacnkhlarla diğer alllkadarların gay-

:ri menkul Qzerindekı haklarını husU .. 
siyle faiz ve masrnfa ve ıiaireye dait 
ol:ın ıddlal:ırım evrakı mUsbıteıeriW 
~O giın içinde satış memuru ol ... 
mahkeme başklıtibine bildirmeler' 
lAzımdır. Aksi halde hakları tal"' 
aicilleriyle sabit olmadıkça satış be"' 
delinin paylaşmasından hariç kala ... 
caklnrdır. Milzayedeye iştirak e<Jenll 
rin blltun ıseraiti kabul etmiş ve *1'/ .. 
-vclden öirenrniş ve bılerek g:ıyrlrneO 
kule talih bulunmuş oldukLın -' 
edilerek sonradan ıtirnzları mesrnıa 
olamıyaeağından satış guminden e'I .. 

vel gıı:rri menkulü ge;-Jp gBrmeterl 
ve fazla malQmat almak istlyenleriJI 
939/29 No. ile mahkeme başk3tıblf .. 
iine müracaat etmeleri mn olunur· __..... 

Belki! 

Bir çalgıcının seyahati 
20 

O burada kalacak? 
- Ben, ben? 
- Tabll ıı.iz de burada, 
Sevinclmden hemen arabaoron 

boynuna sarıldım, Acele ile herifin 
gırUağıru o kadar sıkmıliım ki, Mo
rino: 

Al sana meşkük bir k~lime daı.-1 
Belki diyeceğine bayır yahud e""' 
demek daha iyi değil mi? MikaeOa 
illve etti: 

- Siz haftaya baaır olunuz. Be~ 
hntırımı kırmazsınız değıl mı? 

duşündüm. Bu kadar düşUnccnın içe
risinde fikrim bir noktaya s:ıplanıp 

kalıyordu. Cjece yarısı şurndan sa
wşup gldıvermekl Halbuki cebimde 
beş para yok. Babamm evine veda 
ettiğim zaman da cebimde yf!bn1e 
finikden fazla para yok idi. O zaman 
da yol bllmiyordum. Demek bu iki 
eey brnlm geri kalmaklığım için bir 
mazeret değil; ona fÜphe mi var! O 
halde tereddüdUmun esbabını başka 
cihette aramalıyım. Bunu da çolı:tan 
anlomıştım. Aramağa h.ncet yok. ML
kaelladan aynlmnk istemiyordum. 
Kendi kendlme diliündüm: Mllsyöye 
bir me!dup geldi, düğfin bir haUa 
te:ıhlıura uğramış, m&ıyö: 

- Vah, vahi dedi. 
:Mıkaellarun canı 11kı1dı. O mektal> 

gelmeseydi'yarnı alqfam Mikaella ge.. 

lin olacaktı. Yoksa loz bir başkasının 
saadeti içın ademi memnuniyet gös
terir miydi? 

Soyurunaga hacet gorm\;dcn kann
penın birine uuınıverdim. Uyuya 
kalmışun. Sabahleyin bahçe kapısına 
indirilen kuvvetli darbeler ile gözü
mü açtım, kapıyn lto§tum. Yine bi
zim arabacı Morino: 

- O sabahlar bayrolsun Mosyö 
Alfrccl MUllcrl Bu ne uykusu? .. di
yerek içeri girdi. 

- Dun akşam pek geç yatmıştım. 
- Sebebi? 
Bu henf de budala mıdır, nedir? .. 

ı,im yok da uylrusuz.luğumun esba
bmı söyliyeceğlm, e da sonra benim 
ile eğlenecek. 

- Hiç, dedim. Bhılz miltnlca ile 
meşcul oldum. 

- Ne okudun bakalım? 
- Cnnım, sabahleyin bu sual cevab 

ne oluyor? 
- Yook hiddetlenme! Ben bugıln 

gidiyorum. Sonra pişman olursun. 
Arnbacmm gidiyorum demesi uzc

rine merakım arttı. Belki bu surcUe 
iki gündUr ben :ızab iterl..;inde bıra-1 
kan meselenin C6:lSUlı anlarım, de
dim. 

- Yıı! ... Nereye? 
-Viyannyn! 
- Çok uuık mı? 
- Epeyce! 
- Niı:in gidiyorsun? 
- Mndm~lin tt-yzcsl ıle enıştcsinl 

ıötüreceğim! 

- Başka klınse yok ınu? 
- Cç de hlzmetçi' 
- Madmazel? 

- .Aman bot'llluyorwn• diy bagır-

dı. 

- Kusura bakma usta Mormo. 
- Ne oluyorsun be? 
.. Arabacı kapıdan çıkmadan hlz

mctct Berta geldi: 
- Sizi mi.SSyô istiyor dedi 
Elbisemi düz,.lttim, tunletimı )ap

tını. Ş.~tonun u katına cık.nca

ğım vak.t h i •. ı tc;ılerin yol sandık
lılrını hazırl:ımnkfa meşgul bulun
duklarını gördiıın. Ka(lınl:ırı.la ayak 
flzcrınde idi. Miknclla beni görür 
görmez: 
• - Geliniz mösyo Alfı'cd Muller. 
Eniştem ile teyzem gidlyorlaı • 

__, Nereye rnadmazel? 
- Viyanaya. 
- Yakında gelmiyeceklcr mi? 
- tşt bilir. 
- o dülih\ meselem için mı? 

-- Ne gibi Madmazel? 
- Duğım gecesi keman çalacak.SS .. 

nız, şarkı söyliyeceksinlı:. 

Mndmıızelin hatırını kırmtığı nlı.lı .. 
m:l bile getirmem. Fakat biraz da be .. 
ni duşuıımek yok mu? Ne garib ııal1 

öğle ilzeri arabanın b:ız.ır olduğU .. 
nu hnbcr verdiler, yolcuları bClY~ 
kapıyn kndar teşyi eylt'dik, bu sır.ı~ 
~Iıkacllanın enistcsı: 

- Şatonun her bir işıı.ıı sızc terke"' 
diyorum. Mosyo Al!rcd Mullcr d~ 

İşte buna sevindim. Şatonun işle 
bana terkedil[J'or, demek ben a~ 
sahiden mösyö oldum. Miknella ~ 

- Mosyö Altrcd :Müller! şatoda 
aileye mensub addedilebilir. on"" 
~ &iz bulunmadığınız zaman, pfll 
iflen tabi! cına aid olacaktır, dedL 

(8oftU V.,, 


