
27 TEMMUZ 1940 

[ Cumartesi 
Üçiincü Yıl- No. 804 

~nzaıı: Ilı eyin Cahid YAD .. ÇJN 

A vrupanın şimal ve garb 
i . taranan ölüm sül{fıtu 
Q•ne thlnıış ""bi .. .. .. .No · t:>• gorunuyor. 
lan rvcç:dcn, Dnnimarkndan, Hol-

da ve Bclcikad.,.,. r ~h· t da " ...... , .LJ\; ıs an-
' n, Çcko lovakyadan Avu tur 

Yad ' h an, hatta Fransadan hiç bir 
aber almıjo v· · ı .. k~ Ad O b ·d · 1 ·ı ~tamına arı:~ 1:ıırn~~ ;~~: an~ hara U miij eyı e en .{I 
:::;: kaı:~ck~i~=- ~ tüccar ve _çi çile le b:r h_asbıha yaptı 
1 

azuruz. Öteki memleket- "ff ..... ien ise bu kadarcıı~ bir ha- Adana 26 (Telefonla) - Ti-
ha 1~ bi.lc sızmıyor. Milyonlarca caret Vekıll Nazmi Topçuoğlu 
.~ ~ uzeri?e meş'um bir kefen bugün tayyare ile Adanaya gel-

liğin<le Adana çiftçıleıinin, pa
muk ıhraçat~ıla.rının, fabrika
törlerin ve banka mülfürlcrinin 

{Sonu 2 inci sayfaua) ~ nnuş denılcbilir. Çünkü om.- B. Nazmi ·ıo1~ .. "'e""' miş ve pamuk ihracatçılar bir-
ara Alm·ı . til~ 1----------------:==;;;:;:;::===========================;:===============-~--------------.. . 'n ıs ası girmif'tir; 
çunku ornlarda milli , h"· , 
Yat ortadan \ c ur ı1a- (Sonu 3 üncU sa1f d.) 

! idare Veri - 1 
J Noruosm:ır~·;::-No. 84 tstsubiıl 
~ Teı..,mr: YF..Nl ~ABAll btanbnl 

l Tt:Lt)Fffii: 20795 

Her Yerde 5 Kurt;ş 1 

b111ct İnominün Loza.n ·r,'Ullmntlan sonra avckite ArJraru 
istasyonuuda. ]iarşılnnması (Yazısı S ihıcü scıyfad ) 

-
edeceği11niz bazn m 

cıo 

!JVI. ~ fiyatları lı or 
v 

Evvelki gece Anl•arnda im:ı:.l:ın- tcblı' ı dılir cdılııH.7. d ıh 
ıı ı·1 ol:ın Türle - .ı\lmnn tiı:aı et nnl. -

nın cfenuil ~all.:~ıştır, Avrupa
b .. 

1 
erı böyle i ·tiyor \ e 

oy e oluyor N . 
lidlı ki bu · . c garib JJır tccel-
dal . zulum ve kfill ı alLn
. n ınılletlerin bütün .. . dl . 

!,ıınıdi .k umı en 
ta go lcrden yağan tngiliz 

. YYare bombalanııdadır. Ren
dılcrini de yarn]ayan bu bomba
la~dır ki onlara dünyada ktlçill~ 
nıılletlerin hakkı ve istikl3.li için 
de hfüa cidal eden bir kuvvet 
bulunduğunu filiyat ile isb"'t 

Muamele vergi
sinden istisna 

Buna mukabil eşyaya etiket konması mec- edi en fabrökalar 
-11•1«-

ma~ının metni henüz ;)~lırirnı7.ılcki salarıııın Hıtckli old u kadnr pı . 
aı:ık:ıdarl:ıra resmen bildirilıncmiş- laı ıınızın d:ı Alınan l n ith. l dı
tır. Maam:ıfıh A.nlmr:ıd:ın alınan ma- lr<'ek maUnrn lht.hacı vardır. 
ıuınata 6r Alın .nı rla iııız 1 ıı:m .... -~~ ~~~~ 
21 Hulyonlük nnl:ışmad~ b.um hl- f'" '"l 
digimiz maddeler arasınrla 7 nıılyon- ı i li Şafi n d Ü ı 
luk tutun, 1 milyon liralık tıftik, 1 e • 1 • 
ınııyon 1i aıırt. l.urn ü:>.üıo, 1 mı1y.1.1 gez n !G 1 
lııalılt fındık, 500 bin linılıl{ incır, , 1.11. S f t t . d Flo J • • • • r. • ., ı ı ., c ı· ınc ı ı n ı un · r- l 
350 bın lır:ılık mClr llurcl.ısı, l,:ı mı 1- 1 1 k 1 , h t l • bur iyetı• daha Şle Jdetle tatbı•k edilecek Ank.mı 2G {Hususi M~h .. bı:ımıı-Ü den) - Y~ rl1 nıuhsulleı ı tn. ır 'c 

fö~fiye ederek yag ı;ıkaı .ııı h ıuub:ıtı 

. . ync n c 1;111z o· , ınc ,ıı a a c - · 
yon liralık :ı ·p:ı, 1 mılyon 1ır:ılık bı g- 1 1 R 1 led İ 
1 1 ı 1 on liralık zcyilny:ı ı mıı;; crr ıı-. cı•,ı um 111 og 11 l 

< JY, ,:ı nı1 _ 
1 

h ' sonı :ı smıt 17 ılı' kı 'Hl n ayrıl, r:ıjk 

d "' Ticaret Vek3.lefr, bir mu""ddet- ıı· '"'Cd n lıt'ilrmü "Ok 
e. iyor ve bu kuvvetin galeb~~i- tcnbe . ta pazar gı nı...,. c "' 
nı bekletiyor. n tbik edilmekte olan sıkı tef1ış ve 1<0ntrollcri icabet-

pazarhksız sat1"' kanununun tat- kt 3· H., lbuld tcftış" ve 
Avrupamn şimali ve grırb.ı AlL bik' kta ~ me ('( ır. .... 

. .. 1~ no sından arzettiği müş- kontrol vasitalan mahdut o-
man ıstilası altında böyle bir killatı nazarı ilibar" alarak kaıncznr karanlığı ve inzivası içın- .... lan belc<'Jiyclcr bu teftiş ve 
de dünyatl:ın nynlırkcn doğru- nunun mer'iyet mcvldinden kal- kontrol vazifelerini tam mana-
dan doğruya. lı.'tilaya mnruz Jml- dın.Imasını kararlaşt.ırnnşbr • siyle :yapamamaktadırlar. 
mamış olan cenubu şarki köı-c- FakJ.t Lağvedilen kanunun Bu i•;e esnafın geniş mık-
sinde de Avnıparun efendileri- yerine yeni bir kanun ikame o- yasta ıbtıkarına yol açmakta -
n~ nilfuz ve tesiri faaliy t" . lunacaktır. Bu kanunun proje- dır. Bu ıiıbarla pazarlıksız sa
hıasettiriyo Al e mı lerinin hazırlanmasına ynkında tış k::ı.nununun p:ı.zarhğı mcn-

buraı"""' resr.m man_ OHl_uları başlanacaktır. .... .... eden hükumleri k:ı.lclırılacak, 
. en gınnemış ise Hük' ·• d~. ~ıplomasisi girmiş ve bük- umet projesinin hazırlan- fakat snlış ıiy~ının aleniyetini 

mun t . masını zaruri kılan scbeblcri istihdaf eden etiket usulü hıra-
. u esıs cbniş görünüyor b b 11")h k' · es a ı mucibe layihasında ge- kıl ı. c bu uslıl bu""tun·· Tür. 

I! ı a ıka bugün Avı upa kıta- ni<> bir ölçüde mevzuu bahset - acan v -sınua Aln üf oy kiyeye teşınıJ olunacaktır. 
·~. ıan n uzunun girme- mektcdir. 

digı bir yer kalmışsa, Sovyet- Diğ<':- taraftan yeni hazır-
ı Pazarlıksız satıı:: kantınunun , ı 1• J m··eyyedele · 
er müstesna oJmak üzere, yal- ========·"=====~==an:::::::a~ca~n==rn==nu=n=un==u=::;~==n 
nız Türkiye ve Yunanistandır. 
Hatta Stcfani ajansının v€rdiği 
haber doğnı ~kardn Yunanlı 
dost ve müttefiklerimizin 1nai-
li b z resmi tebliğlerini rıeşretme<Je 
artık cesaret göste:ı cmcdihleri 
tahak1rnk ederse orada dn kor
ku başlanıı~ tlemektir. 

Alınanlar Balkanlan ve Ot
ta Avrupayı hiç tüfek p~tlat
tna~an Yalnız korku sil5.hiyle ele 
ge~ırınişler gıbidir. Bu nüfuz 
~~ tcı:ıirlcrini hisscttir~ekten, 
ilan etmek•A büt'' d'' . b "'-=n, un unyaya 
~ ~t eylemekten pek de keyif
enıyorlar denilebilir. Halbuki 
takındıkJarı bu hakim ve amir 
ll~rın istiklftl ve hürriyetlcı i b:ıh 
~ınde gayet kıskanç kavimlt.>r-

Rumen na
zırları o

ma yol nda 
Bulgar nazırları da 
tayyare ile Sofyadan 

hareket ettiler 
-0--

Berchtcsgaden, 26 (a.a.) 
D.N.B. bildiriyor: 

Füh.Fer bugün öğleden son
ra saat 16 da Rumen başvekili 

Gigurtu ve hariciye nazırı Ma· 
noilescoyu kabul etmiştir. 

Öğle yemeğine haraciye na
zırı tarafından Fuschldc da-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

~nya.~a. giden Bulgar 
baş"'lieldli F1tor 

e ne derin bir aksülamel ve u
Yanıklık doğuracağını hesab e-
demiyorlar.. ------------------~----~~~~-~--------

Alınan tlilpomatıan Ruman
Ya ve Bulgaristan başvekillcıi"-
le h · · " arıcıye nazırlnnnı Almanyn-
~n "davet,, et tiler. Fakat buna 
.. davctn::ıme,, deıncl<tcn ziyade 
celbnanıeu demek galiba da-

ha doğru olacak A \7ru f . pa.nın e-
end.ilcrinin Balkaiılı devJet a-

lfanııı;mçı ayaklarına getinnek-

llüsoyin Oılıid y AI-ÇIN' 
(Sonu 3 Uncu sayfada) 

Türk denizciliğinin ölmez menkıbo lori 

Beyrutta ''Avn iilah,, 
gemisinin fedaıkarlağı 

--------------~~ YAZAN : A. Cemaleddin S~~ğlo 

İkinci sahifemizde okuyunuz · 

ele lmvvcikn<lınlccekfo. Çı- nc-b< ti lı.ıyv:ı i huru yemı~lcıi ka.-
bul Çf)P ve hıll.:ınııdnı1 p:ıırıugu ~<.:

Jdrı.lq,ıııdcn ;ıyJran, ::ıyıklıy;uı, tc -
mizhy<'••, Jı:ıv::ılnııt ır:ın, kııı tıt:ııı, lu7.
lıyan, \11.ıımu boyıyan aıueı;<-csel r, 
nı ik ınulclıaı rık çeltik dinl<lcri jmnl 
;ılım s.1' ıınt clevlet inhism ıııı.l:ı olaıı 
m::ıddelcu hn:ıl eden fnbl'ık:ıl;ır, ~1:?

kcr "li" glıkoz fabrikalnı ı, ı.iraattc 
kullanılan ımıkınclcr :>rab:ı gıbi v:ı

sıfrıl< ı 1 i1ı1al ellen mlil"'Scselcr, bılfı 

lııı mılyon il'.ılık kuı;-uk J~ş ayvan otomobille bır gezııı ~apmışl:ır \IC 

ckı·H, 300 bin liralı!" nfyon v::ırdır. t 1 1 •.• 1 d t 1 1 ı C'O:tr r.o;ıH'.! :ıv c: )ll)Uıınuş aı-

kanlucak kararname ve kmıu
na riayet ctmiy~nle;,· 20 lira 
hafif pa1·::ı. ce:z.asiyle ce~mlandı -
ıılacaklarcJlr. ' 

(Sonu 2 inci say/eda) 

Berlin ve 
Balkanlar 
Biı· İngiliz gazetesi 
vaziyeti nasıl görüyor 

->HIC-

Londnı, 26 (<ı.a.) - Tiınc:ı ga

•muın ıı .. de rcvherkd islılır.ıç, iz:ı 
be tavfıye ellen fobrik::ıl:u kok, ı;o
nııkı>k '\ c l rıket imal erlcıı ı:ıl.ıııl a
lar n mır.;, ıtı.:ıl cdilm<'k hıçbıı :lbar 
yeıe dcvredılıııemck şaıtile ıhliyaç

laı ı nı b<.t.ndl: ith:ıl cd"ccklc:'ı i nıacl
<klcı ın Tıııı:ımdc vergisin<lcn istıs
mısı Vck Ilı, Heyı!tinec l•aı~ılaslı-

Bu ıhrac:ıtt:ın tst::ınbul:ı duşı'n kı:..- 1 ( ıı·. 
ınm tcvziinc yakma başlnn:ıc~ıkltr. L.- ,_ --- _ 
Alınanyaya ihraç cdilel'el<. ın:ıllnı ın ;.._;.._.:_;;.....:. ____ ~----

ı>i:Ya!'lasındn bir kaç gündcnberi bu-1 aı 
yül<: bir .r:ıa~iyct baş!:ın•_ışlır. n:ızı /}Jd n1anyan.n 
nı.ırldclerm {ıy:ıtlnrı sıındıdcn :ırtına-

g:ı b<cı~amışır. :8ılh::ıss:ı li[lı~ piy:ı ası h~zırladanı 
gayd ısteklı bır halcltdıı. Kuı,uk lı:ış OL t ~ B 
lrnyvan clcrisi ihrn~atı son z:ııııarıl:ıı - k " ,. 
d:ı t~m:ııncn _duırnuş. lıir vm':ıycttc- e o o t 1 klı eli 
oliluı;ıınd:ın pıyas:ıd:ı ısteksızlık ve fi 
iiy:ıtlnıdn ::ınorrn:ıl bir dıışukluk ı;:ır
<iır. 'istanlıulun ihrnç cdccetı 600 bın 
ııııılık hayvan ilerisi ıı;in ıııub::ıy.ıni. 
b:ışlnınış olduğundan piy<ıMıtfa ymc 
c:,kı:ıi gibi hir canlı hl< mus:ılıı de c
dilıı1eğc b:ı~ l:ııınııştır. • 

---0- --

Dr. Fun 
ml\him 

bu hususta 
izahat verdı 

BcrJin, 26 (a.:ı.) - D. N. B. 
biltlirıyor: 

Anl:ı~mn ı-chı inıizdek.i ata!· ad:ırl:ır:ı 
zcte:;l, "Beı liıı v<'- Balkanfan bnşlı- rılnw,1.ıı 
gı altında ~nbu yazm::ıktadıı: -.• ;;:;vvv;;v--....-v...,.,o""'•vvvv=:.~.,.,,'.':::r""ı:;vwvv:;vwvvvww==::;Wi:M;v;Nil'oi;;;'V,;V'y.,,';V,.,i;'i',..,~ 

Rcich mal'e:;aiı Göring<l n, 
harbdcn soma. Alman ve .Avru-

B:ılkanl.:ırd:ıld l<arışıklık ve ger- SABAHTAN SABAHA: 
ginlik, :mcak bir jtilfıfln kati bir 
surette hallc<lıl<'ı.ıilecek clnn ihtilüf
lnrı fatisıı1;.r t<ien haris kom§ul<ırm 

pa ekonomisinin kalkınması pro 
jesini hazırlamak emrini almış 
olan Alman ekonomi nazırı B. 
Funk, Alman ve yabancı ha "ın 
mümı>ı5silleri huzurunda dün söy cserıdır. 

Sulh za_ro.ınıııd:.ı, Jngiıtcıcnın po-
litık:ısı, Balh,ınların buyuk devlct
Jeı;11 <ıyuıl<'Oğı olmasına mini ol
mal• icm böyl" biı ıtiliifı vucude gc
tirmelt olm ıı şt ur. 

Simdi, Avrup:ınıo bc.1 k15nı:nda 

bulumrn c·n kuçük meınkl<et, kendi 
fatıkb<ılinin bir veya iki büyük dev
letin akıbetine b:ığh olduğunu gör
mektedir. Bıı devJeUerln ise, mez
kür buyülı: dcvletıeı in pençesi altın;:ı 
girıneğc Liç de niyetleri yoktur. 
Çünkü pek güzel biliyoı hır kJ, Al
maoy:ınıı-ı bulabilccegi hcı hangi bir 
sme1i hal, Balkanl:ırın değil, Al
marıYaıun mcııfa:ıline ofac;.ıktır. 

Tı;ncs srızctesi, Hitkri Enlk:ınıar
da ~iıkCınu mulı:ıfaza ctmcgc mcc
buı· kılan S('heblcri şöyle tad;:ıd et-

mektcdir: 
nulg;:ıris1:ııım SovyetkrQ k:ırşı 

artınal<la ola11 dostluğunu, o kadar 
hnraretli olnıamakfa beraber pek 
manid:ır Lulu11;:ıı1 Rus - Yugosl:ıv 
ya!da~,ıia~ı t;:ıkib etmi~ir. IIattu 
bu uç memleket arasmdn bir ittiCıık 
dahi ıncvzuu bahsolmuştur. Dalkan 
devletleıi :ırasında YugosJ:ıv;)'a, istik
lalini mud::ıiaaya pek muktedir bu~ 
Junmalı t;:ı ise de, şlmal hudu<.lunda 
kendisin.i n:ı:.ti tazyik i ne tchdid cdil
mi~ göTmektedir .Malılm olduğu üze
re Dalmaçya sahillerine tt.-ıly:ınlar 
tarafından gô:l konulmuş bulunmak
tadır. ıta1:-Ya ılc .Aimanyanın asker; 
ittifal-.lnrın<l;ınberi Yugoslwy:ımn bu 

lSmm 2 inci ooyfıid<ı) ... 

--
ahsulümüzün bereketi 

Avrupanın, hatta yakın koınşulanınızın 
kıtlığı karşısında bol olan mahsulümüze 
Almanyadan başka müşteriler bulunacak, 

ihracabmız mutlaka artacakhr 

E
vvc11u gün Türkiye ile 

Almanya arasında 21,5 
milyon llı allk bir ticaret muahe
desi imz.al:ı.ndı. Bu suretle Al
mnnyaya elimizde bulmrnn tü
fün, 1ındıl1 gıbi bir çok fazla 
mahsulü çıkaracağız ve Alrrı:-ın
yaunn bizde eksikliği hhıscdilcn 
tramvay, elektrik malzemesi, şi- , 
mcndif er levazımı alacağız . 

Bu ınuahedenin imzası muh
taç ol<luE;rumuz bazı maddelıır~l 
derhal teinin edebileceği için bi
zi memnun ederse de climi;ı;do-

ki büyük Htokların çürümcsin- li~~~~~~ 
den Jı:orkt uğumuzdan dolayı hı l 
imz:ıycı. cnn attığımıı, dn yok" 

A-..:..::;:-;, 

tu. 
Çünkü :filhakika bu sene Tilı'k 

. fodıği nutuktr4 "Ilnyşroarlt,, ın 

A vnıpa<la haldnı kıymet o aca
ğını bildirmiş ve demiştir ki: 

- Yeni Avrupa nizamında U· 
mumi ekonomi nizamını nasıl 

tasavvur etmek ıazım geJJiğini 
düşünürken. nasyonaJ sosyalizm 
ekonomi siyasetinin, usullerin
de, değişmez bir doğmatizm ile 
hareket etmediği esasından kalk 
malıd11·. Şimdiye kadar her ınP.. 
selcdc daima en iyi olan usul 
kullanılmıştır. İstikbalde de, 
sun'i şeyler yaratılmak iı-;ten -

• memcktedir. Yeni Avrupa eko
nomik nizamı, tabii vakıalar ü
zerine kurulacaktır. 
Paranın kıymeti meselesi, Av

rupa milletleri ekonomileri ara
sında makul bir iş bölümü çer
çevesi içinde tabii hal suretini 
bulacaktır. MeS<'lc, bu suretle 
dogrıı bir para tekniği meselesi 
oln.calttır. Rayşmnrlı, bittabi, Av 
rupa<la hakim ı n ~yı teşkil ccle
celctir. 

mahsulü her seneden fazladıı·. 
Fakat buna mukabil Orta Av
rupa, Fransa mahsulü son dere-

(E Alman ekonomi nazırı, bilaha-
- , re müst~kbc1 Avnıp:ı. ekonomik 

TürM~c ile Almanya. :ırnsmdald sahasından b:Uı•·ctmi~ ve dcmi~-
(Sonu 2 incı sayfad:ı) t1('an."t JOlu: Tı•na. tir ki: (S~nn 81ın<l*i snyf:ulıt) 
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TORK DENIZCiUGINI OL EZ MENKIBELERI 
.__~-(-~Y_a_z_an_:_A_._C_e_m_M_e_d_d_in_S_A_RA~Ç~O~G_L_U~_).~---

a 
-1-

Bütün Türk tarihinde oldu· 
ğu gıbi milli denizcilık tıı.nhi· 

mizde de a:ıtın harflerle yazıl· 

mıya defıer schamet sayfaları 
pek .colrtur. 

Lakin Türlrun cesaretı dar 
tevazuu da ngin olduğıından 

bu fed kfı.rlık ve kabram:ınhk· 
brı tabii görür, }lamaset ve 
şehamc · d sık ba.hret
m yi.z.. Ne <'areki bu tevazu 
bize milli tarih b 

rnJnt m 
dır. 

Şurasını da derhal illi.ve ede
yim ki demz ccnkl rinde öyle 
ba '1sr vardır ld en parlak za
fer erden dl.ha · st\İn, daha 

nlıdırlnr. On J, · ıye knrşı tek 
b na Im ı koyup siliüıı elinde 
ölen kahraman hiç "bhe y<>k 
ki ... ayı faildycti ytizündcn onu 
z bun d ·· ilren galiblcrden dıv 
ha büyük, daha lmhramandır. 

Bu losa mukaddlınf'den son
ra Beyrut deniz cengi ile bu 
c ngin. yavuz kahramanı "Av
niılib,, ın fj3lllı menkıb...'>Sİni an
latayım: 

• • • 
1327 (1D12) yıh §O.batının on 

birinci ewnartcsi günü sabahın 
pek crkm an.tinde Beyn.ıt li
mwundayız. Liman yavaş ya
''a§ uykusundan uyanıyor. 

MCYSimin la& olmasına rağmen 
adeta bir bahar sabalu ılık~'l 

içinde yıldızlar gökte b'rer bi
rer sönüyor. 
Beynıt limanının mendireği 

içinde bir bnrb gemisi demir üze 
rinde yatıruıkUuiır. Hıı.ntnl, kü
lüstür bir tekne: Avniilah kor
veti .. 

Vnlruı kurquni boynaından 

başka hıç bir tnrafı ?.a.manenin 
harb geT'lileıine benzemiycn 
bu köhne gemiye harb sefinesi 
vasfını ver,aek biraz mtibaliğa 
karlık oluyor amma, ne çnre ki, 
bahrıyc Lnamclcrinde"03manh 
imparatorluğunun deniz kuvvet
lenne "Avniililh kon•-0ti hüma
yun., u dahil bulunmaktaclır. 

Evet " vniil{L.h., sahil m~ 
fızı .zırhh korvettir. 

İkinci Abdillhamidin künhü
ne bir türlü l erdirmek müm
kün ohnıyan (hikmeti h~
metl i c·ımlcsindcn olnrak bu 
gemi ğer iki o.rkadru}iyle bera
ber İstnnbulda, bir çok para
Ja r i..'U'llfiylc, ttaıyruılara. tamir 
ve g{\ya tecdid ettirilmişti:". 

23 tonilato m1i mahrecindc
kl bu eski ruhlı korvet ( sayei 
şahnnooe) gi'lyn tecdıd edil misti 
amma. gerek sür'at, gerek silfıh 
b:ıkımmdn.n zamanenın h rhan
gi bfr harb gcmisıs le boy ölçii'1-

TQr1dye EQnetıl 

8~N LU< 1400 Kr .. UOO Krfo 
1 AYLIK 760 • 146'1 a 
1 AVLIK 400 » 800 • 
1 AVL.IK 150 » 600 • 

2rTE ~ UJZ 1940 CUMARTESi 
21 CernazllAhır 1359 

14 Rumt Tommuı: 1S56 
G n 209 Ay: 7 1940 - Hızır i3 

G neı Uğle lkfndi 
0.20 4.49 8.46 EzanT 
.. .sı ı:uo 17.17 Vasat! 

> m: Vataı ıın .. k 

la.DO 1.62 'i.15 Ez:ıni 

!O.il 22.M 1A2 vaaau 

m kabiliyetinden 
cayıb bır tekno idi. 

a-

Geminin o.na bataryası, cıvn
rında ba.ca fıztanı, ha m:ıni

kalan gibi bazı mfıninlar bulu
nnn g~ bir m~"'Uı bu
lunuyordu. Her hangi b- yer- ' 
den demir zırha nüfuz ederek 
bu meydanlıkta pa.t1ay.ıc:ık bir 
mermi yapac:ığı ıeczpintiler ve 
nesrodeceği boğucu gnzlarla, a
teş ctmiycn toplan ve bmılamı 

orada ynrdıma hazır duran 1 
erlerini de tesir dairosiııe .alabi
lirdi. (•) 

Tcda.füt silahlnn b6ylc ~
siz, mantıksız ve berOOd olan 
11Avniilih,, ın taarnız.siliıhlan, 

yani toplan da fena~ edil
mişlerdi ve bir garabet pbeoori 
idi. 

Filvaki geminin seri 4 
tane (15) santiınet:nılik topu 
vardı rumna bunlar omıızhıldara 1 
yer.leştir.ilmiş oldııklarmdan (üs

til kavn.l n.lb §i;Jhane) tatirin.e 
uygun tuhaf bir 
olmuştu. 

Hülasa gemiyi ltatyaıı .işçiler 
kendi tersaııemiwlc, . h~ 
bir rnman lıarb c bır 

süs, bir ziynet eşyası bir 
halde tamir ebni§lerdi. 

İşte 1327 senesi şubat.mm on 
birinci cnmartesi günü .1:16.&&j~ 

Beyrut limanında yutan 
dü.5JI1an kuvvetleriyle mılfJDBl~ 
cak olan "Av:nliitı..h • hü
mayunu,, blSyle ~ Wr 
tekneydi ve bu • ki 
bu köhne gemiye hnrb geımsı 
ismini vermekle mU 
eliyorum, dedim. 

• • • 
limanın 

•• 

r 
( B:ıı tarafı 1 inci uyfad;ıı) 

ynptıldnrı t.oplnnbya rl et
miştir. Ticaret Vekili .Adana
lılara. gerek· çiftçi, gerek tüc
car elindeki 1939 yılının p.'lllluk 

etnklarmın Tiearet Vekiıleüıı
ce mül>ayan edileceği müjdesini 
vermiştir. 

Müstahsil ve ihrncı.ıtçılarla. 

y~ptığı hnsbıhnl reon..qıruJ.a Ti

caret Vekili czeümle demiştir! 
ki: 
"- Son dünya vaziyetleri 

memleketlerin harici ticaret sis
temlerini değiştirmiştir. Bizim 
memleketimiz Balkanlar ve or
ta Avnıpanın çok muhtaç ol
duğu bnzı ham maddclcriıı y
nağıdır. Bugün bizim için mnl j 
satmak müşkill değildir. 1''a-

' kat çoK. mühim olan ııok mu l 
kabilinde gene mal :tır. 

Bükfunet . bunun için ih • 

• •• •• c gu u 
• o 

ga"ll· i 

bacası, tek dJrtti, güdük ve 
hantal gövdesi ile nmi blr hıl.r'.b 
gemisinden ziyade kndirga dev
rınden kabnış bir mekteb lhn 
gemisine benziyen "Avniilfilı.,, m 
bir z iler:isindc, gümrük daire
sinın önünde de "Ankaro,, tor
pidobotu rıhtıma b:ığlamış du
ruyordu. 

Bu iki gemmm Beyrut gibi a
cık bir limanda hususiy Os
manlı imp3rntorluğainın 1tnıya 
ile Trablusgarb yUzün hali 
harbde bulundoğıı bir mradn na 
iş! vardı? Bn fld gemiyi "Beyrut 
limanına g&ıdennek gafletinde 
bulunmuş olan Babüılinfn gafil 
bahriye nezareti, onJann donan
ma ile Çanakkaleye avdetler.ine 
mii3aade c1mPmek suretiyle 
suçu cinayet derecesine çr
kannış oluyorou. 

Zira bir kere Beynıt açık ve 
her türlU mDdafaa tertibatın -
dan mahrum bir liımmdı Son
ra Beynıtta •• :vniilfilı,, gibi 
kuvveti vo lu;ymeti harbiy. • m
tirn müsavi bir hnrb gemisinin 
mevcudiyeti limanı mD.dafnaya 
yaramadıktan onu ve ge
minin dünya hazineleri değerin
deki cesur milrett.ebatmı bey
hude yere tehlikeye manız m.. 
rnkmak demekti. 

V akın bunu .. Avniııatı,, m 
değerli süvarisi Şomseddin kap
tan dn bilmiyor değildi, Lrudıı 

ne yapabi.U:rdi1' O bir Türk de
nlı:cisi idi ve Türk denizcisi 
gıbi aldığı emri~ yer.ine 
getirecekti. 

(•)Bay AU Haydat
• ltalya) 

) 

rie (Üff.cd. 

o 

catı kontrol etmek ihtiyacını 

duymuştur. Sattığunız malla
rın bariçde bloke edilmesini ar
zu etmediğimizden ve~iz 
ma.llnra nıukabı1 alacağımız mal 
farı tem.in etmek mecburiyetin
deyiz. ,, 

Bunu mütcakib müstahsilin 
vaziyet.ine temas eden vekil: 

"- Cumhuriyet hükfuneti 
lıerşeydP.n ovvcl mümahsili hi
maye etmek ve istihsali arttır -
roıık yolunu tutmuştur. Bunu 
için her zaman çiftçinin Sok 
yiilisck fiyııtlnrb mahsuliinii 
elinden çıkarmnk çaresini bu
lacağız.,, cliye.rek Adnna çiftçi-
sinin yüzünli gilldümıüştür 

vekil paznr günLi Mersine 
gidecek, p..ızartesi günü t.ckrar 
Adan.aya avdet ederek bumdan 
tayya:ro ile Ankanıya döno -
cektir. Yusu ~ 

YEl\11 SABAil 

ViLAYETTE 
Hey&1i umumiyesi top

hmamıyan birlikler 
ıaövedllecek 

27 

Bazı c::;naC IJirliklcrınm beyoeti u -
nnunıye toplantıları bırlık ııuısmın 

gelmem" ı yu.Wndcn toplanam:unak-. ımcı sınıf eğlence mahalleri 40, ikinci 1 Mu·· T ~ F ~ R R/ K 1 
ı aınıfl.ır ao. üı;Qncü sınıfiar 20 kuruş c;; c;;. 

tndır. D,Jilliye Vek4lctı bu gibi bır- a~ıbilcceklerdir. 
Iıklcrln ı !volurım nı bildıren bir •ııc 1 Ç kirgenin imar plAm 
tamim gondermiştir. s· .. b. d 1 1 hazırlandı 

B led. . . . 1 ır motor ır san a a 
ıye reıs muavınme k b d Şchircilık mütch ıs.ı Poro6t Bur-

vali muavini vekalet çarpara abr ı sadakl ç kırgcrıin unnr pltınını ha-

d k Şile llmaruruı bağlı .Mcbmedin ida- :r.ı l ıştır. Prost pl n1: n 2 gftDe ka~ 
E) CCC r ındclti beş tonluk Annç motöru dar Bun: ya gönderecekth-. 

Uzun hır mezun 1 n bclcdiyc diln :ıl 16 dıı kl)prtinün z.ından 
reıs muavmı Ilif vazife- çık:aı:-ken o ı;:ırnda geçmekte ol n fs- BELEDiYEDE 
sinl vnli munvmı I . Nıhad ifa maılin sandabna çarp:ırak batırmış-
cdl'Cektir. tır. Sandalın içinde bulunan !smnil [-f rblya-Taksim caddesi 

Vali muu.·rnu her gun öğleden son- d rhnl deııize atladığı ıçin kend.lsin 
rn bclroiy~ daimi encumeniac ri"1a- b r şey oI.manustır. &tm~ 013.11 san
ret edccclctir · dnl bir" motüre bağlan:ırnk Haliı;c 

Mc.."'UIUyct nl:ın Riüıt Yenalın sair gr:ürılmiştir. tmanca ıayitıt yoktur. 
evrakı imza ı:;::ılMrly~U mektupçu Ne- Lim::ın idnresi hfıdisc hakkında truı-
cnti Çıllere devrolunmuştur. klkat ynınlmaktadır. 

ıstı bul belediyesine bağlı tnım

v y, clttrlk, Tilncl idaresi Hmbly-0 
Tnksim caddesinin a.sf ltlanmıısma 
bİl" kaç gı.tne k&dnr lmşlıyacakbr. 

C:ıdd<'dckJ mccarl işlerı ıkm ohm-
mııştur. 

Taksilerin tahdidi 
mes lesl ADLiYEDE j 1 POLISDE 

Benzin s:ırfıyatını ııuıltmak cnyc
silc cıebirlerdc servis :;:rıq>ım tnkE!lc
rln tahdldı haklandaki tebligat bu
günlerde belediyeye bildirilecektir. 
Belediye bunun üzcriuc ı;chr:imizdekl 
Uıksilcrdc yapıl:ıc.lk t~didntın esna
lıırını h:.ızırlıyacaktır. 

· r ·hr ar suçlus Karısı ı 
her t t i rah 

Şile elektrik fabrika ı 
açıhyor 

Bugun Şılcde İl1$a edilen cl:cklrlk 
fabrtkasmın a~ mcrosimi yapıla
caktır. Bu mcr.ısimc Vali v Beledi
ye R ısi Doktor Lütfi Kırd:xr--dn da
vet olwunuştur. 

Kabataş rıhtımı ihale 
olundu 

Knbataşda yapılacak Tlhtım i~t.ı 

6 biu llr:zy.ıı ihale edildi. Pek yalco
da inşruıta btışlaııacaktır. 

Kır balosu 
Haber nldığunu.a göro ~ 

K.w1nş şubesi 8 nğus1ıos cumarlcsi 
günil akşamı Anndolu klübünde bir 
suvtıre tertib c~r. sav.ıırcnin.gü
zcl gcçınc.ıi için bütün tcdbtrl a
Inuruştır, 

• 

yoProgramı 

Çiçclcp::ıznruıda 2 numaralı magn-
zada ıtrıyut ve tıbbi malzeme tlcnretl 
yapan Jak &ıst.r:o, binden fnzl.l ter
mosu saklı;raralc :rın.ta f ~ua sattığı 
iddi:Wle a ll;rc nltıncı ceza mahk&-
mcsioc verilmiş, 2 sene müddetle F..s
kişehire siırülmeııno, 500 lır:ı para 
ve%ası ödemcs.ioe ve tcnnoslann mu
szıdercsine karar verilmişti. 

Jak K:ıstro mevkuf bulunmakta 
iken, TCJJlJ'iz mahkemesi tclgrafuı 

tahliye cttimıis, bllMınrc de bu ka
rar Tmryi7. nmhkemesince nakzcdil
m.lşti • .Tak Knstronan nakzan muhrı
kcmcsi, dun, altıncı ceza mahkeme
sinin i.şlcrlne balam nobetçi ycdıncı 

ceza mahkemesinde yapılrn!ilu'. 
Temyiz ruımmct:ı, fbtiktır ve istis -

mor ktısdllc termos snklacb0'ln:ı dair 
hiç bir dclll olmıııtı:ı ve milll ltorun
ma konnnunun 32 inc.i maddesindeki 
uıısurlnrın mevcut bulunmadıLrı tcem 
mill edllmcden karar verildiği blldi
rilınektc idi. 

2'7 /'7 '11).10 Otm'IAB'IE31 
7 .30 Program Te memleket 

Bu nnkz kar:nrıncı uyularıık davaya 
yen.iden bakılmış müddeiumumi, ter
mos &nklndığı sabit olmadığından Jak 
Kas!.ronun bcrnetmi istcmistır. Mah-ı 
keme, bundan sonra, Kastronun be-

t raetlııe YC tcnnostann iadesine karar 
ayarı. 

7.35 Mıltlk: Uvertürler (Pl.) 
8.00 Aµns haberleri. 
8.10 Ev kadını - Yemek ~. 
8.20/8.30 Mfrzik: .sınroıa org•a il.o 

parçıılırr (Pl.) 

13.lW Prognun ve memleket 
ayan. 

13.35 Müz.ik: Muhtelif ı;arlalar 

13.50 Ajanıı hnbeclcri. 
14.()j Murik: P.Uildar muhıellf pr

kıl:ır prognunının devum1. 
14..20 Miwk~ Rlyaseticuınhw' ban

dosu (Şef İhsan Kunı. r.) 
15.00/la.30 Müzik: Ca7.bruıd (Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat 

ayan. 
18.0a M· nk: Bır Kon~ (Pl.) 
18.30 11.füzık: Radyo cuz OTkestrnsı 

'.tbrnhinı Ozgiır ldarcsmde) 
19.15 Mm:1k. S<.'Ç!lnu:; eserlerden 

:fasıl progı:ruuı. 

Okuyan· Nuri füılil Poyraz. 
19.45 Memleket at ayan ve ajans 

·~iştir. 

Kasten y ngın çıkarmak 
istemişi r 

Sirkecide Bnbüssande sckağınd:ı ı ı 
numaralı evin bir oda::noda terzihane 
açıp çabş:m Vchbı Erişin yarunda 
kalfa Vehbi Karakaşuı kasden yak
m:ıga ~bbüs suçundnn ikinci agır 
cczn mahkemesinde bakılmakta olıın 
muhakemesi dlln bitirllıniş, t.cşr>hbUs 

nakıs görlllduğündm bir oy h.ıpsc 
mahkt\m ve geçen şubat iptıdruımdan 
beri mevkuf olduğundan derhal Uıh
llye cdllmiştir. 

Vehbi Knrnkaşı yakımıga tcşvik
dcn suçlu Vehbi Erişin de bcractinc 
karar verilmiştir. 

Dolma kalem çalmış 
K palıç:ıı:-şıda V:ısilin dük.kiloma 

telefon etmek b:ıhnnes:llc girip du -
\ urd.-ı asılı duran ceketin c bındcn 
cüzdanı ve dolma kalemini çalan Ya-

1 

luıbcrlcrı. ceuı mahl:em~inc verilmi , sorı;uru 
20.00 Muzik. 1 Y"Ptldıktan sonra te~kit cdJlnıiştJr. 

kovo dün Sultanahmct binnci sulh 

Ça~~~ Ruşen K<ını, Cevdet Ko- MahkOm olan hırsızlar 
zarı.Ok . M. • Sen.ar Yanındaki bır dukkAnın dU\·nrını uyan. uzcyyen • . 

20.zo Konuşma (Guıılın moseıe.. d lmck. 6Uret1le Raınisdc bu· bakkal 
dul.k:irundan mu~ddid dewlar °"te-

~) 1 20.50 Muuk: beri çalan Mu5tafa, Mchmcd ve lb-
Okuyan: MuzaUcr llkar. rnbimin asliye yedınci cczıı mahke-
Ud ve kanun _ Çalanlar: Cevdet mcsmde ynpılnn muhnkenıclerı dun 

Kozan \'C V ccihc. 
21.15 l\'hizik: Cıuband (Pl.) 
21.30 K.muşm.a (Radyo gnzctesi) 
21.4:> Mu :i\: R dyo lon or~-tra-

sı (Viyolonist Necib Aşkın idare -
sind ) 

Yalna uıun dalga post ı~. 

22.GO Konu.;mn (Ecnebı dıllcrde -
:ysl.mz kısa dalga poota:>ile) 

ru..1icelcndirilmiş, suçları s Lıt g rül
düğünden birer sene uçer , y h:ıp -
lcrine karnr verilmi~r. 

Kurşun hırsrzla;ı 
Talıtaktılede Ahlı;:ekbi c:uni'ı..iıı 

üstünden kurşun ı;:alan 1 a ve Mu
ammer adındaki ıkı roru !Un Sultan-! 
nhıncd birinci sulh c za mnbkemesm
de gııli olorak Jiupılan muhakemelen 
dün ncticelcndirilmj.ş, aleni celsede, 23.10 Mlhilc Cnzbnnd (Pl.) 

23.2$'/23.80 Yannlti prognını ve her ildslnhı de altışar ay müd 1 • 

hopi3lcrlne konır verllml;tir. 

n ~oca 

hçet SAF.ı\ 

Evvelld gc~ saot 22 ye dognı Ga
latad:ı Rus mr.mıstırındn Mumhane 
cndde:.ınde 55 numaralı evde bir yo
ral ıma l:ı.Adi esi olmuc;, Rcısld oğlu 

t m 1SlU nde bir genç, genç ve CO
... cl bir knduı olan karısı Perihnnı. 
k.ısk nçhk yuzilnden, tııbancasilc ___ _...-=====-----
k nından Y uUııruştır. ısınoı yaka- Pazarlıksız sahş ka
ı:ın::mık diln ndlfyeye 'erilmiş, rnüd-
d uınwnilikte ı,;ınıları wylı!miştir; nunu mer'iyetten 

- Bcıı, va:dfc.m ttibarne baskn k ld 
ye de bulunuyordum. t:ıi.n alıp üç a ırı ıyor 
gun (W\ ~ı geldım. Zaten şuphelcndi- (Ba~ tarafı 1 ınCi sayfada) 

ğim k ımın beni ald ttığıru o Bu fiillerin tekerrttrü halinde 
diın. Yusuı adında birizlle koııu,,,"U - para cezasiyle beraber mağa· 
l'Ornu. Bu ~a gittı. Münaluış:ı za ve ticarethane 3 gün mücl· 
Mt k. Ondan onnı yarıUndmı. 

fsHimın, tki gi.ln ewcı de, karısllc detlc kapatılacaktır. Cezal:ıt 
muruı beti oldu~nu söylcdltf Yusu- belediye daimi encümenleri tn· 
ru hntltçe yarelttdJğı öğrenllmlştlr. rafından verilecek ve hiç bir 
Eroin yutan kaçakçı itiraz merciini haiz olmıyacalt 
S:ıbıkah CI'Olncllerden Nılto, dun Uı·. Dttkkfuı, mağaza. ve tica • 

Kapın nreı l.çcrisindc dola$ırk:eıı laır- rctlmnelerin kapanmasnna da.it' 
şıd.ıın emniyet kaça?cçılık memurla- u~· 
rırun ııcldilini gormüs, elindeki bü- kurarlar ise, kararın teb gın .. 
yuk brr p:ıket eroini yutmuwtur. Mc- den itibaren iı.ç giın içinde ma.· 
murl:ır o Nikonun bu bnrt'ketfnl hallin en büyüle mıilkiye U:mi
görmil ler, s:ıbıkah oldugunu ve ta- rine itiraz olunabilecektir. 
n dtkları ctn dorbal yalcalır.ırak 
<Arrahpaşa b tnh ncsıne gütünn<iş
ler, mldesıni yıkntarak yu~ ero
inleri çıkarttırıruşl:ıniır. 

Biroz sonra hakkında zubtt tutuı
mak ti2crc emniyet rnudürlQğüne ge
l rilen Nlko zehirlenme arazı g&.:ter
mış, kendinden gcçrncgc başlamış -
tır. Niko, derhal bir otomobtl lcona
rnk tedavi edilmek bzere Bakırkoy 
akıl hasbhkları hnstabnnesiııc gön
derilmiştir. Burada tedavisi bittikten! 
sonra hakkında kanuni muamele ya I 
pılacak ve adliyeye verilecektir. 

Pençereden dUştU 
Beşiktaşt.n Şcnlılcdcde camii çık

ın zında 44 numaralı evde oturan 
Erdoitan çocıık cvın ilmıcı kat pcn
cere!:ınden duşerclt yaralanmış, teda
' i altuıa alınmıştır. 

teş alan pamuk balyası 
Dün saat on bcşde, TnhtaklıledC 

BıılY.ap;: 11 tınnı nltında tüccardan Ha
mid e aıd nrdiye omlnde çuvala dol
dunılmaktn olan p.ımuk: balye1erin
den bın :ıte ulmı.,.. ltfnlyc tarafından 
yeti ılerCk sôndu•iHmuştür. Pamuk.
lnrı.n, ameleden bııinm 1.tı si:ara
dan \'l ktı ı anlı:ışıluu,.<tır. 

-ıtııc--

Genel tahrirat 
Hudud ve SahUlor ıhh t Umum 

MOdılrlu~ünden: 

---»ııııı:---

Berlin ve 
Balkan/ r 

(Bat tıırııfı 1 Jncı uyrada) 
crıdişe3i m-tnuştır. Bunun ı.çındir ıd 
bu devlet, Sovycllcrlc dıploıuııtil: 
rnünaseb:rtnıı ycntde11 ta;is etmeğo 

ınccbttr Jaılmıştır. Yugoslllvyayı milı!S 

lcitn olduğu kadnr munfcrlt bir vnzi
ycltc bırııkmakıa mcııf.ı Ueı ı oıon 

rnibvcr devletlerine, Yugosl vy.. ile 
Rusyn nrn ınd:ıkı muruı balın datııı 

ziyade sılolasmn.'ll hiç hır .oman fYI 
g6rünemcz. 

Bir kaç gündcnberı ~ehrmıızde bu
lunan Adliye Vekili FeUıı O' yar di.ırı 
de Adndan tstanbub inerek b:w tC't
kı klerdc bulunınuştuı. \1<:kil, dün. 
ad.U tıb mücsscsesıne gıderclt u-tktlı: 
ve tcttiŞltt yapmış. bir r • B y ıu 

adliyesini de tclt.iş etmiştir. 

MUe. sif bir tilUm 
Türkiye b Bankası aıu!eil.tşt Ba1 

Firuz Suntcldniıı zcvce.<n ve lJoğaTıı;İ 
liseleri müc:;st&tcrlnden B y Qaltp 

ve Kadı:et .6a.ndnh:ı.nm b ı r ve 
N.:ızilli Yerlı Mallat o ~ du-clc
toru B:v CcmU Kutz;;\)'m b!.JdJLı !l.'l· 
yon flinire Smrtn!t:tn dn~r otdtJ<"tıJ 

h lımiu1.."1rııy. le tımeti 
rabmaruı law~m•JGWr, 

Ccı&aze!Si' bu:ı:iin .saat ou ı.tbdte Tet
vfk.i,yc camii Dl a
partmanından kaldıı:ıJatuk u.:uuıızı 

TeŞv.i1ti7e camfinde kıhndJkt.ın sonrs 
tt Qd41l'da1i aile k~bl'lstanına uakil 
ve defnedi1eeıekti. 



. "' . 
Bu madde Suriye ve I

rak hududuna daırdi ve An
hırıı. ı t.iUı.flanrun bütün 
merbutatiyle muteber ol
duğunu ve muahedeye der
cinı kaydetmektedir. 

Pelle - Hükfınıctimden 
ld gını talimatı:ı. göre An· 

~ara itıIU!namcsini Türkiye 
1 ıtıandaya tabi Suriye il· 
r d mahalli \ e nıi.m . c

cı\: 1 şeklin e te-
l'd nz. Bu it I:ı!n:ı

tc: tbılt 

Pellc - Eğ r ıtilAf name
nin bu hududlara mütcalJik 
kısounda:n m d bütün 
tafsllll.tıru dercetmok ı ·. 
2lmgel.3e- bu m lede al~
kalan olmıyan dı r devlet
i nn de müzak r ye istirak 
ctm ı ı b eder. İsterse 
1 m t P. sa, biraz dah~ 

h ıtil men n 8 • 
n addesJnd mevzuu 

olan hududl ı b ıraya 
derccdelım. 

bn t P sa - B ı hudu
~~ d rci kabul ~ ldiyse 
ıtilftfruunemn d • r ahkamı 
da kabul edilını demektir. 
n zhn ıçin Ank ra itiliıfı 
bır ki.ıldür. O d~ do~nyı 
tckl'f ettr unız ı \ mn der
ciru taleb cdiyo 
r ·) Fransa t 
biz kendlıllyle J) 

hade yapabm. 
ediyorsa kend yl 

4---
ayrı ahidnnme 'l de ynpma
ğn. hazırım. Yolc eğer iste
miyorsanız, teklif ettiğım 

cümlenin dercını kabul edi
niz. 

Pelle itiraz etti: 
- Bu yapılan itılaf sırf 

iki hükfunet arasındadır. 
Bu, huduu meselesi, şimcn· 
difer meselesi, hayvanatın 
bir taraftan diğer tnraf n 
gcçmcmesı me •lesidir ve 
dıger devletı ri alakadar et 
memektedtr. Fazl olarak 
Irak me elesinde de İngi· 
lızlerle ynı vazıvct ınız. 

Bu ın kde de oyle madllc
lcı· koyacaksınız kı ) mz 
i ı;:j dev tı Ialrn.dn.ı r. 
Binaenal yh muahcdeyo 
konulm ına taro.ftar d ği· 
lim. 

İsmet Puşa - Mud 'm 
ki Ankara ıtılfifnanı ı mu· 
tebcrdır. Türkler içm 
dan ".agı rncr ı denıe ü.ir ve 
ıruıd mkı g ueral •l el 
bu mer'ıyctın Fı ıh ar • 
fmdnn d c bul edılrugıni 
rcddctıniyo , b n nal yh 
t lrrar ediyorum ki mu.ı.he· 
denruneye d rcmı tektıt e· 
dcrmı. 

Pcll - Ahidnruı eye al· 
ruz Frans ve Tür ıy yı a· 
1 ·kadar eden n I 
geçm nd dev t!eı ın 

müttefık oldu~uım ,oruyor 
.. unuz. 

İsmet Paşa - Sız m C· 

!islerde t dık cdılmesi su .. 
aline cevn.b venyorsunuz • 

Pcllc - Bu mcs lcyı hu· 
susi r,'Onışelım ve ızı hı.zım 
geldiği urette ta un ede .. 
yim. 

Rombold General 
Pellenin beyanatını ::roned 
ittihaz cdınız ve Ankara i
tilU.fnamesint de mevzuu 
bahsetmcyuı.ız 

Bunun ilzerıne tını.et pa .. 
§a Pelleye "p kı, go~elim,, 
dedi ve bat}ka maddey ge
cildı. 

Bundan sonra 
ınadderun lra1:a rud 
fıkrasına geçildi. 

Rombold: 

üncü 
2 ınci 

- Geçen def bız burn· 
dan ayrılırkcıt Irok mec.;e
les:inde her iki taraf:ın ata .. 
ttikoyu ınuhafaza ede egini 
kararlaştlrmıştık. Halbuki 
miltekabıl t kliflennı2de 
bundan b:ıhso mıyornwıuz • 
Bizim içın bu uokt mti
himd.ir. 

İsmet P şa - Sız ta. 
tükodan projcru?.de bah.eet. 
mcmis.siniz kı biz b b8Cd .. 
llin. 

Rombold - Hukflınetim
le hüküınetinı ı nl.ko.d r e-

den bu meseleyi sizinle hu· 
susi surelte görüşeoe<Jim • 

Bunı.lan sonra dördüncü 
madde esasen tarafımızdan 
kabul edildiği içın mevzuu 
bahscdılmedi. Sonra beşinci 
maddeye gcçildı. ;cı inci 
maddede tnhdidi hu 1 J ko
misyonlanıun m h rinde 
verilen kararları bozabile
ceği hakkındaki f ıkrnnı~ 
tayyını teklif etmekte idik. 

Rombold - Nıçin bu 
maddenin bır losmının tay-

R mt'i• d - Bunu bul 
c rı.z P lmt 5 inci m dde-

Dıger maddelerde ı.ı.dılılt 
olm dıgı ıc;ın 12 ıncı madde· 
ye geçild' Bu maddede Boz· 
cand yı:ı. mülhak Merk b a .. 
dası mevzuu bahsedilmek .. 
teydı 

Rombold - Bu tadıl t~k
Iüını k bul ettik dcdı, yal
ıuz bundarı dolayı lıoğnzlar 

mu velcsımn 4 un u ınad· 
decini de tadil etmeliyiz. 
Bunu eh muşavirler yrıpsın· 
lar, bir d~ ıfcrlceb o.da.sının 

rumcıı. ismı olan gay(bro • 
sun, ki gııydoriden gelmek· 
tedir, bu ıamin ilft rest lı1· 

2ırndır. 

Dedi \'e i'I. Lozan ?on-
f cransırun mualıed ze· 
rinde en mühnu toprak hu
dudlarıru tnyme aid m:ıdde· 
lerinin müzakeresın tahsis 
edilen ılk celse, bnzı mesele· 
lcrin ha.Ilı ve 00.zı mc.qelel~ 
rin halledilmek üzere bu .. 
susi mUiaka.tlara. t:cVl..lü ;;u. 

:retiyle nctıcelcndi 
İsmet $,bu muznke • 

lelerin havo.sındun da anla· 
§ılacağı üzere, topr k rııe· 

selelerine ta.alllık eden bü
tün talcb!enmızı ıulıa.yet · -
tediğı gibı hall0ttirdı ve da
ha bir çok agm._.'llllo.lJ rdan 
sonradır kı LoZ3.I1 m he· 
desinin bu bahse taal!Uk e· 
den maddeten bugünkü 
J.:at'i ~killerı.nc gird.ı 

~=1-~ 

YENİ SABAII . , 

fil imanyanın 
r hazırladığı 

0!1 onomi planı 

Bir günde 29 ısovyaderle Fmler Avrupamn 
Alman tayya- arasında Uç anlaş- • . 
resi düşürüldü ma akteditdi Efendılen 

---~.ıcc---

( Ba:; tarafı 1 lnei sayfada) (Baş tarafı 1 tacı uybda) 

- Bazı istihsaller, bilha..qgn. Fransa.dan lmçan mebuslar 
fazla mal, Avrupadn mevcud ol· Vichy, 26 (a.a.) - Rcut.er: 
mıyacaktır. Büyük Almanynyı, Orduya nisbetlerini henUz 
kendisine ta.mamiyle kiıfi bir sis kesmemiş dört mebus, Pclain 
tem mB.nas.ında otarşik bir hale siglia vapuru ile Bordnux'yu 
koymak niyeti kat'iyen yoktur. siglia vapuru ile Bordeux'u 
Alman endüstri istihsnllennin. terkederek şimali Afrikaya. gi
simdiye kadar oldubru gibi bil- dı::n parliuuento azalan mıunn
tiin dünyada satılma.J' ı goz o- dadırl r. 
nl\nde tutulacaktır. H vas ajansının bildirdiğine 

Almanyanın hükmu altında gore firar suçundan divanı 
bulunnn ekonomik bahuda hn.ı be sevkcdilccck olan bu me 
mümkün olan her ıstilw:ılden buslar arasında eski maarif na
lüzumu kadar nıevcud bulwı • zın Je:ı.n Zay, eski hariciye 
durulmasına dıkkat e<lilecektir. mİ.1$te.'}arı Vicnot vardır. Mas-I 
Ta ki bu ekonoınık saha dı~er sıglıa vapurunda nazırlardan 

ahal rd . t •-ı Is B De!bos Daladier, Mnnclel \ e s a an mus aı:u o un. u . 
bebd d ı b __ ı. • e- Campınchıden maada hır ayan 

se en o o.yı u ~lA.lnın • 1 d - 19 b b ı uza y u~ me us u un-
konomik hürnyetı gauıntı edıle m kta i<lı. 
cektir. Fen am n rd b 
A' k _ ı. \bn :ı bari> tebli{:;>i 
mıanya c u.u 

Alm 6 ( ) - Alman yuk.sek 
nnya t b *;: 

- da bulun 
lere t 'bı 
dilecektir. Bu keudı u 
kifayet ed n bır re.Jİlll m"nas n-

ı 

da otarşi d w:il. at ıhr ta 
geniş imka ılar ' ren, yası \ e 

- hıı.yntl noktai n rd n itiz ımlu 
bır ekonomi dok nnıdir. A u-

y nın bu ihr t 
h rpten onrn k 
olacaktır. 

Ekonomi n bu izah \ r 
• dik~n sonra.. )enı Avrup3. R 

y dan, Aıneı "katlan, Illlbi A-
m rikad n \e UZ<lk ar dan n 

gibi mal bekliy tır? Sualıni 

sormuş ,.e ~ n ilav"' et-
miştir: 

- Rusya, iptidai madd v: 
ricis.i ve i j].enmıs Alman e ya~ 
sının alıcısı sıfatıyle d ha ya
de inkişaf edecektir 

Funk, bundan nra Al-
manyada harbın zcümle mes i 

ile finansmanından ba..bsetnuş 

ve hıı.rb ekonom ımn nasll ulh 

ekonomisine intikal edooegi lın 
lnnda şunları soylemiştir: 

- Bu intikru, hiç bir sureti 
bilyilk bir ekonomik buhran 
tevlid etmiyecektir. Muhasamat 
tan sonra, büyük ekonomik pro-

jeler, ehemmiyetine gore, mra.si
le ele alınmalıdır. Pnra. ve kredi I 
1."Urları, lüzumuna gore id.u-e e

dilecektir. 
Nazır bu husustaki fiki.rl nni 

şu tarzda. hill8.sa. ctınişt.ır; 

ı - Avrupa devltel&i ile u
zun vadeli ekonomik aniaşn • 

lar akdi suretiyle, Avrupa mılli 
ekonomilerinin kendi uzun va .. 
deli istihsal projelerini Alınan 
piyasnsı ne ayni uzun eneler 
için emin bir yayıcı pıyasa. ıle in
tibak etmesi nctict>Sine Vilrıl-

mı&tJr. ı 

Bu suretle Avrupa i.itih.sallni 
fazlalaştırmak ve ) eru istibs 1-
ler vücuda getirmek milmktin o
lacaktır. Diğer tarnftan Alman 
mallarının Avrupa pıynsa.ların -
da daha iyi ssiış ımkanlaıı me\'· 

İtruyada bir mahal, 26 (n. 

a.) - İtv.lyan umumi kanı.rgu
hııun 47 numaralı tebliği: 

Bombardıman tayyarclcriıniz 

den mtiteşekkil bir :tılomuz, u
zun bir gece uçuşundan sonra, 

Cebelüttank deniz üssüne vnr
nuş ve bu üssü bombardıman 

etmiştir. Bütün tayyarelerimiz 

üslenne donmüş!erdir. 

Şimali Afrika.da Deme üzc
ıinde bir hava akını yıı.pılınıı br. 
Bu akın telefata sebebiyet ver
ıucıniş ise de ehemmiyetsiz ba· 
zı hnsarata bais olmuştur. Av
eı tayyarelerimiz, Bloucestcr 
sisteminde bir İngiliz tayyare
sini dii.jilrmü~. 

Hayfndaki petrol tesisatını 

bomb rdımnn neticesinde vıı· 

kua gelen lınsarnt, dü.~nıanuı da 
itırafı veçhile pek mühimdir . 

--~ıı«c--- r Bnımak;ıledeft deva111) 1 
- D. N. te öyle bir tnvırlan, bu ha"'4 Moskova. 26 (a.a.) 

B. bildiriyor: 
iyi haber alan mahfillerden 

Finlandiya ve Sovyetler h\ikfı

metlen arasında akdedilen son 
ani şma hakkında aşağıdaki 
tafınl t ögrenilmiştir: 

Finl ndıynııın Moskova sefiri 
P mnkivi ıle hariciye komiseri 
Molotof rasında son günlerde 
uç muht ıf mesele hakkında 
bır nl ffilla imza edilmi tır. 

l - Aaland adalarının gayri 
askeri hır halde kalmaları karar 
altına alınmıştır. Fin • Sovyet 
har bı esnasında inşasına ba.ı la
nan i uhkiınılar yıkılacaklardır. 

Finlandı\a Aaland adaJanmn 
ürimcu bıı:devlete tcrkcdilıniyc-1 
cegını tnahhi.ı.d etmcl .. tcdir. 

Sov\ etler bundan ba k mun 

lerine ugayir olarak, Sovyet -
Fm haı bı onund ... Sovy Uer ta
r fmdan i a1 edil n toprak! r
d:ın Fınl nn mıklettikl ri m -
kıne, "Llet 'e fabrika tcsisaU.ı -
rının Fınlandiyalılar tarafından 

Sov~ etlere iadesi hakkında da 
nih yl't bır anlnşınaya varılınıı;
tır. 

Rumen nazırları 
Roma yolunda 

(Sa11 t.arafı 1 inci sayf41da) 
v tlı bulunan Humen nnzırlurı
na Berghoda giderken Alman-1 
yanın Bükres sefiıi Fabriclu~. 

protokol şefi Von Doernberg 
ve n.!ı..zır Scmidt refakat etmiş. 
leroır. 

Berghof peronWlda Alman
ya hnrıciyc nazırı Von Ribbcn
trob t rafından knrsılanmışlnr· 

dır. Bıı ihtiram kıt.ası selam 
\'Ctını~tır. 

1 
Ftihı'Cl Rumen -devlet adn.n1· 

Inunı Bell;hofun bliyiik salo
nunda kabul etmi§bı. Alman 

disleri verirken resmi &janalaı 
nnın Byle bir ifade tandan 
var ki, karşı\annda müstakil w 
hür devletler buJunmıyor da 
sanki bir vassal hilkôınet, bir 
müstem'eke mevzuu bahsoluyor 
muş gibi bır gurur ile, bir yük .. 
sekten bakış ile mesbudur. 

Rumanya başvekiliyle harici .. 
ye nn;mı Salzburgda Alm nya 
hariciye nazıı ından ne gıbi teb
Jiğn.t. teHikki edecekler? Bıttabi 
bundan bahsolunmıyor. Faka.t 
arkalarından Bulgarların da 
Almanyaya celbedildiği ve Ma .. 
carların da her zaman ayni Y°"' 
lun yolcusu olduğu d~ünülün .. 
ce Trnns1lvan} a ve Dobrice ın .. 
tilufLm hakkında A'\TUpa. efen .. 
dil nnın bir karar ve emir tcb-< 

Be l n n iifuzu altı.na ginne .. 
ııın m y ' kndnr Rumany ya 
ne k n<lırdığı kertirilemez. 
Çtlnkü bir kere Besarabya ve 
BukO\ nayı bununla kurtarmak 
ı bıl olamadı. Dobrice ile 
Trnnsih nnyuyı da. fedaya moo
bur k Ruman}nııın bu fe
d kari lan büyük bir hayal 

ul utu ıle l arşılamamasma 
imkan yoktur. Avrnpanın efen· 
dıl ri Rumunyn.yı kurban olarak 
seçmez! rse Macaristan ile Bul• 
g rls a ne pay vereceklerdir? 
Onlnn eli b bırakmak, onlan 
kaybetmek mfı.n.asını ünde et4 

mıyecek midir? İkisi ortası bir 
hal ı bulunacaksa bu Bal .. 
kanlı ko ular ecnebi bir niüu .. 
za k ndıl rini kaptırmadan bu 
h darcık b'r i i kendi araların .. 
da kaı rl Rtırmnazlar mıydı? 

Mihver devlteleri Balkanlar 
arnsı ıhtiliütn ne karar verir
lc e ve inler, bunun umumi 
Avrupa dlizeni bakınundan bir 
ehemmiyeti yoktur. Bugün asıl 
meru.k ıle beklenecek ve derin 
derin tcdkfü edilecek mesele y~ 
ni Avrupayı ne suretle tanzim 
etmek ı tcmelcridir. Bu umumi 
düzene ni betle Balkan mesele-
si ancak t.-ı.li ve mahalli bir i§dir. 

lı"":ı.k ... t bahis bu yeni Avrupa 
nizamın gelince Avrupanın o
!endısı tavrını takınmak istiyen 
Mıh\ cı in ınklıgı ve bütün bu 
gosıeru l riıı blôfiı göze çarpı· 
yoı. Vaziyct.k!riniıı çürüklüğü

nü kendılı.: rı de pckiı.la id!"ak et
tiklcıi i ındir ki A vrupaya kat'i 
olarak ne şekil vermek istedik· 
lerini iurafa ccsnrct edemiyor.. 
lnr. 

haricıyc nazırının, Beı lin Ru- -...;soall!!lllC:=-==•H.:::O:;::a~~~~~ 

nı nya sefiri Ronıılonun ve gelmek için yaptıkları davetle 
ve Almanyaııın Bükreş sefiıi • hıçbir suretle a.18.kadar değı1 .. 
nin hn.zı.r bulunduğu müzakere dir. 
derhal ba...,<Ua.mlşt.ır. Reuterin diplomatik muhnni· 

--=~u~~~~~~~~~~~~~~uı~nrı~ımm~mım~~~mı~ınınıım~ınını·ı~.c~'iIW~ 
Fransız - Sof yada mason 

cud olacaktır. Kurlarda bir is
tikrar vücuda ~tirmek sur tıle 
şayanı memnuniyet bır tru"Zda 
işliyen ve muhtelif devi r ra 
sında muntazam bir m l muba -
dclesi temin eyleyen bir tcdır ı 
rejımi garanti edilecektir. 

Çıkan yangının sirayet da.ire
sı ncak bir kaç saat sonra 
ta.lıdıd edilmiştir. 

in il.izlerin Afrikadaki harclmtı 

Kahire, 26 ( a.a.) - 1ngiliz 
umumi karargil.hmın tebliği: 

B ·e ıl Gigurtu ve hariciye rinin bıldırdiginc göre, iyi ha
n ın fa.noilesoo Romaya git- ber alan Londra mahfilleri, 1n .. 
m k uure bu akşam Salzburgu gi terenin cenubi Dobrioo hak-
tcrkctnu krdir. kında Bulgar ta.leblerini dai· 

ınasını v ziyeti • locası kapatıldı 
Landı , 26 (a..a..) - Rcutcr: 

. llahrıye etin n b'r tebli-
Pn~e ldiğınc gore, mutaro
keııuı :ıntt.aıundan -nıol İn'?'ilte
reye gelen Fransız genlilcrine 
:.ürcttebat ~eti t rm hususun 
n b } k te.r-akkıler lmU§tur. 

u ıJcrın bır kı ının mü -
tı mUnbo ran amiral 

ı inın k mandrunnda bulu
nan hUr Fran z dcnız kuvveti . 
eı:tno mensuh zabit ve efraddan 
~c kt.ır. Bır Fransız ctizUtamı 
tilndidoo denır.c a~larak hare
ktta i§tirak ct.mektcdir. Diğer 
tenlileri Fran bahrıyelllerinia 
de Y&l'dını edeceği İngiliz mü • 
~tı kullanacaktır. 

r 
Tokio, 26 (a.a.) - Reuter: 
Domci ajansının b IJ rd ~c o 

göre Japon resmi nıahfıll ri. B. 
Rooseveltin, pt-trol ve m · kkn
tı ile demir ve aynı cuı n di
ğer p trol ıhmcı içm husu · bir 1 

rnü.saadc ı tihsah llizun c"IJiği 
lıt.kkmda bir l.aı a rname 1,;1 'rn.rt-ı 
maya neden lÜ7.Um gördü !Ünü, 
Ameıika bu maddeleri dolu ol
dui:'l.ı cihetle izah edem~ınektc
dirler. 

Hariciye nc?.aretınin bir söz
cücü bu tcdbfrin çok mUhım bir 
mesele teşkil ettii;'int ve Jnpon
yada büyüt akisler do~ ıroca • 
~mı boyan ctm11;tu· 

Sofya, 26 (a~ ) - D N B. bilt:h
ı ıyor: 

Bulgar m :ıon oc ı;ı ..ışnkıfiz m 
umuml kongre ı llulg r w.ınduki bü
t n m oıı localarırıı ı .:v tru ye ka
ı ıır "ermıştır Bundan h!iyle Bulga -
ı ist ?!da m s._m lo~ıııt bulunınıya
C':ıktır. 

Hollandahlara yapılan 

tazyik 
Bcrluı, 26 (a.-..) - O N B. njan

rnıın La Il:ıycdcıı ldığı bu tclgrata 
nn :ıron, Holluud::ul.ı mt>zunen bu • 
1unruakta ol.an lrodm, ·rkek: bir kaç 
yU% H.>ll nd:ı mustcmlcl< cınuru 
tecrıd krunpların scv~fün!~erdir. 
Bu tedbirırı, Hollnndil nıWıte.m.Ickelo
rindc bulunan Almanlara yapılmış 
ol;: n fen ınu.amclclcrdcrı { ılayt olın
dı,:ı ıll\ e dılmf'kl.ı!llıı 

2 - Avrupa milleti ri arasın 
da, bütün ckouomık iyasct a-
halarında kendisini gö tc 
bir iş birliği il~, bir e ı 

smıudü zihni} tı vu ud g tirı.le 

cektir. 

Bu ekonomik ~.ıuüd, Jun-1 
ya ekonomisinin digcr ekono -
mik gruplarına karşı Avrupa
nın ekonomik menfaati nni dıı- 1 
ha iyi temsil edecektir. Bu m 't 1 

tehid Avrupa, Avrupa hnnci 

herhangi bir tesekJ..illdcn artık 

ekonomik veyahud politik şa.ı t· 
lar k:ıbul etmiyeccktir. Bu A\·· 
rupa., kıtanm bütün ekonomik 
hacmine dayanarak, diJer kıta
larla., hukuk müsavatı esası üze
ıinu •n ticaret yapac:ıkbr. ,. 

Dun İngıliz Blcnheim bom
bardıman tayyareleri Libyadn. 
Dcrnt-ye muvaffakıyetle tel.ev 
\üç eden bir hücum yapmışlar
dır. D rnede tayyare mcydn
nuıdn elliden fazla avcı \C 

oomb ı'Ciıman tayyareleri bu
lunuyordu. Bombal:mn hepsi 
bu tayyarelerin anısına düş -
müiil ve çok mühim has r ~ ap 
mı tn. 

Bombardıman tayyarclerinıizi 

muhafaza eden Gladiatoı· tay
yarelerimiz, dönüşte yedi düş 
ınan avcı tayyaresine rastla -
mı.'j.lnr ve besini denize dUşür

mü.,lcrdir. 

Bu h~u-eketten bütiin tayyıı

releritııız sa.linıen dönmüşler • 
dır. 

Londrada intı~ ına sempati ile karfilladığıru ve 
1..ondm, 2ô (a.a..) - Sofyada Balkanlarda müstakar bir sut 

salahıycttar Bulg..ır mahfillc- ha dognı yol açacak olan bir 
ı iude og1·enıldıgıne gorc Bul- sulhcu hal suretini ıyi telakki 
gnrla.rm cen!.lbi Dobnce üze- eyliy "tııı t barüz ettirmek • 
ıindekı taleblcıinin Bulbaris- tedırler. 

tnnla numanya arasında dos- Sofya, 26 (a.a.} - D. N. B. 
tane bıı b ı E>uıetine v rmasını Alman hükfımctinin daveti ü~ 
Ingıltcrcnın miisaid bir tarzda zeı ine baı \ekil Pr. Filof ve ha· 
tclakkı edeceği hakkında Bul- riciyc n zın Popof, refakatlc
gan t n diplomntılt yolla ha- rinde Alman elçisi Von Richto-
berd r edilmistir. fen old ı:fu halde, hususi bir tay. 
A~ nı mahfillere gorc İngiliz yaı c ile bu ~abalı Viyanaya lıa· 

lıatu hare.ketinin bu teza11ürü, rckct ctnıi lcrdir. Bulgar devlet 
ancak Rumnny:ı hükumetinin adamlan Viyanndan Salzburg'a 
Roma - Beı lin mihverine dogru l trcnl~ gıdcccklcrdir. 
sn.rıh t<>mayülündcn ve İngiliz Bulgar nazırlo.rı:nın refakntin. 
garautismden vaz geçmesinden de elçilerden Seramif of ve Şiş
soımı ınumkün olmuştuı'. manof ile hariciye nezareti sek-
Aynı zamanda öğrenildiğine rcterlerinden Dr. Kristo, Şiş

gore bu İngiliz hattı hareketi manof ve Balan ve matbuat bü
Alm..ı.nl ıın !Jumen ve Bulgar rosu mümessilli Dr. Pankof da 
de\•le n.da.illTanna Salzburga vardır. 
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No.108 Yazan: Sami KARA,YEL 

KEL ALiÇ9NUN 
SON GüRE LERi-

1 S P 1 Çorluda kurulan 
Askeri liselor spor yeni. köyler 

Askertik işleri 11 .-Şirketi Hayriyeden: 
BAYANLAR! ŞUBEYE DAVET 29 temmuz 1940 pazartesi gUıı1hıden itibaren 
Beıtktaş Askerlik Şubesinden: ~ gttnlerde: 

Aliçonun gelişi güreş mey
danını1 ve güreş meydanının 

haricini alt üst etmişti. llıtiyar 
Cazgır bir çocuk gibi seviniyor -
du. 

Cazgır söy!cnıyordu: 

- Şimdi ne yapacaklar! 
- Hapı yuttul:u 
- H.q yuttular .. 
- No çıvgar kaldı Ne eş .. 
- Alıço iyilemnış 

- h l! kulak ~1.:rınde .. 
Al.co h mşchrılı>riyle oe-

rnbc r bır köşcy<' çckılib otur
du. Pl•hlıvnnı scvcnl..:r yanma 
koştular. 

Alçionun yanın" c:n evvel.J. 
gelen Hınçooğhı olmu t1ı Zaval
lı Hınçoo ,lu, Aliço gclmıyecck -
tir diyC' çıvgar ı ~ır-ını..tı. Pehli 
va.nın ..,elm ı Hınc. ot'unu esa
ret~ kurtarmı t 

Alıc;onun hiç IJır ydt.:n habe
ri yoktu. O, zanncdıyor ki, orta.
Iıkta sükunet vurdu Onun gcl
miyece v · nı !.imse du unemez. 

Fal.at, Hınçoğlu yanına gelin
ce her ey meydJ.n:ı c;Jkb. Ali
ço, H 11 oo '<Jun ula in · 

I l ı lı n:ll!ll ·ıp ? Gürese 

uı:ıta.. Cormüyor 
musun ha~ınm .. 

- Kimler vnr? 
- Hepsi burada . 
- J{atrancı burada rm 
- Bura.da .. 
- Ne va.r, ne yok daha!. 
- Ne ol.ı.cak, . Diımlenberi 

dokuz u uruyordwn . 
-N( n? 
- S m gelmiyecclc dediler .. 
-Kı ? 
-H rk ... 
- Niçın gclrniyecel(mışım be? 
- Hnsta olmuşsun! Güreş-

ten çekilnuşsin dediler? 1 
- Ne dıyorsun be? 
- Vnllah ustn 1 

- Ab Hınçooğlu Alıço, me-
zara k d r bu meydana sahib-

amma, lıcrıfler kendi 
ken l• t e ffClin güvey oldular. 

- N c yaptılar be? 
- Sen "'elmiycccksın diye ilci-

ye bölünüdü pehlivanlar. 
- Kimlerln etm.f ına durul-

dunuz be! .. 
- Adalı Hnlılle Katrancı .. 
- Koca Yusuf yok mu? 
- Koca Yusuf mahpusmuş! 
-Neden? .. 
- Bır kndın meselesinden 

hapsolmuş .. 
- Desene ki Adalı ıle Kat

rancı mirasımızı taksime cıktı

Jar ... 
-Yn .... 
- Sen, hangi tarafa d~. 
- Adalı Halil ta1af ma.. 
- lyi yapmışsın? 
- Aliço geldi .. ŞımdJ onu çı-

karsınlar meydandan • 

- Haydi git söyle.. Al.U;o gel
di de ... dedi. 

Hınçooğlu, Adalının yanına 

gitti. Vıı.ziyeti anlattı. Adalıyı 

.keder almıştı. Vaziyet kötü idi. 
Her halde ilk güreşte muhak
kak Katrancı ile karfP k&.l'§lya 
kalacaktı. 

- Kntrancıyı1 ortadan çıkardık 
tan sonra AJiçoya liala.cak 

Kadmlar vcdalaştıl:ır, ağlaştılar, 

bf!n de yolcuların cUeriru s.ıktım. :Mo
rinoya dn bır uğurl:ıı olsun dedim. 
Arabacı kamçı ş:ıklatlı, .Be7ııirler 

dört nalıı koşmağa başladı. 1ki dak.i
Jra sonrn nrnba oosenln alt tarafında
ki köşeyi dönerek göı:.dı-n kayool -
muşt.u. 

Bnhcıvan uşak Piycr ve diier bir 
luzm• tcı yolcular ılc birlıktc gitti -
ğınd n şatoda pek az kıııruştı. 

Arabıı koşeyı dolıınrlıktnn .. sonra 
Jı(ıkaelln: 

- Haydi artık l~rı gırelim, dedi. 
Ben &iama gi~e davrandıiun 

sırada madmozcl kolumdan eelıtı: 
-- Artık orada işiniz yok. 
Aman! Acabn yanlıı mt ieittim? 

Hayır hayır s::ığır dcğf.lim. Orada itim 
yokınu:;; ya 'neı·cde? Tabü ,.toda. 
l3mr.wnaleyh bllAhare bfr yanlışlığa 
sebebiyet vennemck ıçin ııordwn: 

- Ne eı:ı tr buyunıldu nı:ıdmazeJ? 
- Eniştem avdet edinceye kadar 

ptoda k.alııcu.kmn12.! 

Madnm &ır'na llt\ve .tt.i: 
- ôyleya Mosyo Altred lıftWer, 

biz koca şntonun içinde yaP3'111nız o-

olan Adalıdan ha.yır mı kalırdı. 
Sonra, Ifatrancı kolay kolay 

ortadan çıka.nla.bilccck adam de 
ğildi. Sert ve kuclrctlı bir pch
livruıdı. 

Ortalıkta bıı alay dcclikodu 
döndü .• Alıçonun gclmcsı her §C-

yi altüst etrnışti. .. 
Nıhayct, küçük giıreşler bitti .. 

BaşpchlıvanlıJ" güre~ine sıra 
ı;eldı. Cazgır davul zumalan 
durdurdu Bağırmağa ba.'}ladı: 

- Başpehlivanlar meydana! 
Aliço; soyunmuş sırtında 

gömlcgı bekliyordu. Cazgır bağ
ıınca meydana yilrüdü 

Diğer pclılıvnnlar da kM.an 

dibine gelmcgc b::ı...5ladılar. 
Adalı HaJıJ duşuncelı idı. Bü

tiın. plfı.nla.n suyn dil. müştiı. 
Katnı.nCJ oralarda dcğıldi. Di

ğf'r pehlıvı:ınlar dtişi.ınccyc dal
mışb Alıco kazandıbinc gclib 
dikı!dJ. 

lhtiyar Cazgır, gulcrelc: 
- Elhamdülillah yüzünü gör

dülr. 
Dıye Alıçoyn iltJfatta bulun

du .. Alıço, mukabele cttı: 
- UHf.a; dalın olmedik be? 

dedi. 
Adalı H::ı.Jıl, mı.tnmcı ve diğer 

pehlivanlar Alıçomın soylcdikle
rin işitmışlerdı Aliço, hepsine 
birden taşı nbyordu . 

Adalı HalH geveze idi. O da 
Aliço gibı sozunu saklayan ta
kımdan degildı Aliçonun atmış 
oldugu lfı.fa dayanamayıp cc
vab verdi: 

- Abe usta be! Bu ne Jiıf 
be? 

Alıço, cc\'ab vcrdı: 
- Abe? Ölmeden :miraaıını 

taksime kalkmışsınız be? 

Diye sertçe söylendi. Ve söz
lerine şunları da ilfi.vc etti: 

- Abc, Alıço geJmiyecek mi 
zannet.iniz be 1 • Hnsta olduksa 
ölmedik bo? 

Adalı glilcrek: 
- y nlnız mirasım bekli yen 

ben miyim be? 

Dcyinoo, AJiço: 

- llepinız be! İşte geldim -· 
Alın mirası bak:ılım be?. 

Diye meydan okudu.. L8.f'.ını 

CazgıJU çevirerek: 
-Abe ihtiyar~ F~eri iyi tut! 

dedi. 

Cazgır eşleri d Uşiınmllştü.. 
Katrancıyı, Adah Halile verecek 
ti. Çünkü1 en <lişlileri b~ 

dı .. 

Aliçoyu ~ Nurullaha ver
mişti. Diğerleri de birbiriyle bo
ğuşacaklardı. A.911 mesele Ada
lı ile Katrancının gilreşinde idi. 

.Aliço, ihtiyar Cazgıra dıörJ&. 

rek: 
- Aferm usta be! İşte §imdi 

boğuşsunlar be! dcdı. 

Hakikaten, Adalı Halil ile 
l{atrancmın glireşi merakh o
lacaktı. Ali~'01 Filiz Nurullalu 
çarçabuk mağlub edebilirdi. 

şenlikleri 
Müsabakalar çok 

cazib olacak 
Askeri llsclcrln ""ncllk spor 

şcnlıkl<Tı yotın o.;1('(; n sonra 1''encr
l>a hçe st. cl.}omunda yypılacaktır. lkr 
scnek.ınden ı;ok d.ıhn. m'l.llcncvvi bir 
prozramla ve çok orıJ nal bir ~ kil
de yapılacak olan bu rnusabaka ve 
gôstcrı harckctcrinın provolnrı tnm 
bir muvnffakiyctlc ncücelenm~'J ol
duğundan yarınki ~nlıklcrin çok 
cntc•rcsan olaca •ı .ınln ılmakt<ıdır. 

Kulclı, Deniz. ve Maltepe liseleri 
spoı ha~nd:-ı muvoffnkıycUi ve 
dcrın bırcr m:ızıye mal k teşekkül -
lerdır. 

k ymelini unut
t kçc zcnginlcş-

lırmC'k hu u u mcktcb öğ-
r etmen VC' t: u t<'rdlgi azim 
kilr \ic ın< l nn) ı bır de 
Al!T'anyncl:l po ihU o ı yapmış olan 
yuzba ı Hus:ımcddın \ie Zeki gjbi 
ıkı dcgerlı hocanın ) nrdımllc bilgj
nın de katılmış olm ı !Ju mektcblc
n imrcnılccck biıcr spor ocağı hali
ne getirmıştir. Son zaın nlıırd:ı Al
manyada por 1.rıh ılu ı bıUrerck do
nen kı uzun atı m \ e m:inı:ılı ko
ş•ı rckortmenı Tevfı n de Deniz. li-
csmı çalıştırmo~ı n ... ı ı d kkati ccl

bcdecek derc<X'dc 1 uyuk \C geniş biri 
for:ıkkıyc scb b olı ınl t. tır. 

Atletizm rr us.:ıb k.ıl, ında a.<ı ola
bilecek kıymette clemaııl&r yeUştir
mege lmşlnmış bulunan Deniz lisesi
nin, keyfiyet ve hcmiyct ıtibarlle 

ı:;por s.ıhrısında askeri l dere ekseri
yn önderlik etmış olrın Kuleli ile Mal 
tepenın yorın Fcnerb hç<'' stndında 
sporcu ordul:ınnı scyrclıncıniz büyuk 
bır zevk tcşkıl edcccktır. 

Yarın ynpılacak mu b knların ııro 
gramındo, knlas idm nları, müzikli 
beden h:ırekctlcrı, rnüzıl lı boks gös
tenlen ıoox10 bayrak ) nşı, mfınia 

koşuları, yfiksek ve sırıkl.1 nUama· 
lar gibı cnzıb ve cstcuı~ rorekcUcr 
vnrdır. 

At yarışları 
Yans ve 1slah endi.meni tarafın -

dan terlib edılmc.kte olruı nt yıırış

Jannın üçtincilsu yarın obledcn sonra 
Veliclcndı kOiJu yerinde yapılncak 

ve şimdiye kndar yapıl n ıki ynrışda 
olduğu gıbl btiyuk bır ılıtimalle he -
yccruılı geı;ccektir. Büyuk bir ııl5.ka 
ile taklb edilmekte olcın v gıin g~

tlkçe c:ızıbcsi arUın İstanbul at ya
rışlan yarından oonra d hrt uc bn.cta 
devam edccektır. 

Kürek yarışı 
Bugün Buyukdere ile &bek ara

smd.1 ve hususf mahiyette unin bfr 
küre~ yarışı yopılncakhr. · 

Yarıştı Gala~saray, Beykoz, Al
tınordu vo Fencrbahçc ekipleri iki 

Çorlu (Husus1) - Kaymakamımız 

Muuıf!Cr Güven Tekirdağ iskt\n mü
dürü, doktor ~·crnih Ayoğlu iskAn 
memuru K:ıınbcr Candan tesis ve in-
ıın:ıtta değerli mesaileri görülen kon
i.rol mi.ıhcnd.si AbdilıT:ıhiı11 Ergeı.en 
ve ten memun.ı Bedri Ayok, muLcnh
hid davetliler olduğll' h::ılde Karrisi
nit :ırnzL<'ınde (200) evlik yeni bir 
koyun temel atma ıncJ asımi y::ıpıl

mıştır. Fotoğraf temele ılk kazınnyı 
vuran ve horç koyan k ıymnkam 
Muzaffer Guvcnı ve davetlileri gosLcı· 
mektedir. Bu aradn bir sene evvel 
tcmclı ablan ve inşası lkrnrıl edilen 

(200) evli bir koyün muvakkat ka
bulü de yapılmıştır. 

Köycülük csazlannn r.ore m<>dcrn 
kby sistcmıııdc daimi cünCŞ(! maruz 
bir satıhtn her türlU sıhhi scrniti ca
mi bulunmaktadır. Koylerin su lh-
11yacı miltcaddıd ve miikcrnmel çalı
şan tulumbal:ırl:ı temın edilımştir. 

Sık sık tclt.iş yapan mudür doktor 
Ferruh Ayoğlu göçmenlerin sağlık 

fsteklerile yaltından rut\lrolanmnkt.u
dır. 

-- ııc-

Kıza çarph 
Mecidiyekoyünde oturan ~ofor Hık 

metin ldnrcsindcki (Karta 1 73) plaka 
numaralı otomobıl Şişlide Mihal kızı 
Sofyayo çarpmış, yaralamıs, 
Şişli hastahanesinde tedallı 

alınmıG, şofor yaknlanmıştır 

Çarpışma 

yaralı 

altına 

Şornr J.o'erlmdm idorcsindeki ı G 17 
numaralı otomobıl ~yrusefer niznm
lannıı aykırı olarak Go latada Rıhtım 
e<ıddcslndcn geçerken ı;oför Nlhaduı 
idtıresindcki 3670 num!lralı otobüsle 
çarpışını , iki i de ha:uırn uğr~ 
nufusça z.-ıyıat olmrunışhr. 

~;::==== 

Sultanahmed S üncil Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Davacı ist Telefon dirckWrlUğu ve 
kili avukal Emın Raif tarafından Su
duri M. Hersek aleyhine açılan 940/ 
1336 No. lu dosyu ile (98) lira 20 ku
ruş nlncak davasının yapılınaktrı olan 
muhakemesinde Bak:ırkuy Cevizlik 
Hü:;reviye sok.ak No. 6 de BN. Saffot 

nezdinde jkcn kalen ikometgt\hı meç
hul bulunduıu anlnşıkın muddealeyhe 

arzuhal sureti ve d::ıvctiye ı15nen teb
liğ edildiği halde mahkemeye gelme· 
miş ve vekil dahi gönderme.mit; oldu
ğundan milddelaleyhc be.rayı istikt.ab 
mahkemeye gelmesine gclmlyccck o
lursa i'>tiktaptan tekinmıs nddılc ib
raz olunan mukavelenin kendisini.' 
aidiyetine karar verileceği hususunun 
1htan suret.ile gıynb kararının on gün 
müddetle ıllıncn tcbllltiuc ve muha
kemenin de ?/8/1940 Uırıhine müsa
dif çarşamba gUnQ saat 14 de talıkine 
mahkemece karar verilmiş olduğun
dan mtlddctı kanuniyesi itinde itiraz 
edılmediği ve YÇVm ve vakti mczk~ 
da mahkemede hazrı· bulunıılmııdığı 
tnkdirde gıyaben muhakemeye de
vam ve knrnr verileceği ilfıncn ~b114 
olunur. 

~fte ve dorl teklerle gireceklerdir. ANAPIYOJEN 
Sant beşte Blıyilkdcrcdcn evvelfl 

iki t'i!tclcr hnrekel edecek bir mild- Dr. IHSAN SAMI 
det sonra da dört tekler için çıkış 

:i.strcptokok, istatllokok, pnömo
işareti verileccldir. 

Ynrışı Gnlatasarnyın kıwınmo:;ı kok, koli, piyosiyruıildcrin yap-
b\lyQk ihtimal dahilinde ı;orilnmclc _ tığı çiban, yara, akıntı ve clld 
tedir. İstanbul şampiyonu Güneş kü- hastalıklarına karsı cok te.sirJı 
rek~lerl bu musnb:ık.-.ya lisnns aran- ~~~-'!~~ımıg _tn~zc=_:a~şı~d~ı~r.~~~~~ 
madığı için, iştirnk etmemektedirler. 

VUzma müsabakası 
Kadıköy Halkevındcn: 

10 ağwılOfl 1940 cumartesi oğledcn 
IOl11'a Moda - Belvü arasında yüzme 
yarışları yapılacaktır. Ucrece alan
lara mukiıfat verdccckUr. tştlrak e
dc<'eklerin Halkevi idaresine şimdi
den ınUrncaaUan. 

ZAYi MAKBUZLAR: 
lstruıbu1 İUı:ııat gümrill:i.ındcn al

dığımız 9/12/035 ve 31/1/936 tadh
li ve 347709. 85'1745 nuınaralı mak
bıı:tları 7.:ıyl cdiln~tir. Yenılerını çı

knrtncağ.ımı.zd:ın eskik'rınin hükmü 
yoktur. 

Avram Mazoıı ve SaJam-0n Botton 
Ecı~-ı deposu kollcktı f şirketi 

ı· - Okur yazarlığına dair diple>- 1 - Bo;;.... .. A ..... son ~ ... -= saat 22.20 Yenhnahalleden ., 
ması bulunanlarla lisc, orta ve Uk 6~ !"'D.....,• 
mekteb mezunlarından 20- 40 yaşın- vapur hareketle 22.24 Sanyer, 2'.'..30 Büyiikdcre, 22.40 ~ 
daki bayanlaı·n mahsus askert bas- ya, 22.50 Yenlköy, 23.02 Rumelihisan, 23.10 Kü.çtıırau ~ 
tahanclerde açılacak olan iklnci dev-, 23.30 da Usküdara uğrayarak .23.~ de köprüye geJeooktlr. 
re- «Yardımcı ve Hutabakıcuı hem- 2 _ Sabahlan Vanıköyünden köprüye 5.15 de yapıl-
şlreler kursunn iştirak etmek istı-
yenlerin kayıtl:ırı yapılmnk üı:cre' makta bul;unan 1 numaralı sefer ayni tarihdcn ilibanm kal-
~ubcmize her gün ve saatte ~ifııhen dınlacaktır. 
ınurocaat etmeleri. lfr:ı::zi§~ll:lia~••••m•mmmiılı••••••Mı:all!i•·~~ 

2 - Bu kurslora iştirak edecek 
bayanlara kurs sonunda vckl'iletçe 
diploma verileceği gibi blı· ı;ok niç
haniyc:,t ve imtiyaz hakları da kazan
mış olocakları ilan olunur. 

• • • 
Beyoğlu Yabancı Aakerllk Şabe

ainden: 
Beyoğlu ve Bcşikta, bölgesinde bu

lunan yabancılarla &Ubcmi:tde kayıtlı 
olup dn lstanbulun diğer yerlerinde 
oturan 327, 328, 329 doğumlu ihtiynt 
ynhancılnrın şubeye mürtıl'aatlnn 
müddeti 3017 /1040 g(inüne kadardır. 
B:ı" 'tarihten sotırb,.mbrat•a:ıt edecek
ler bekoya' ce2as'ı · göreceklcriııclen 
•şimdiye kadaı• şubeye gelmemiş olan
ların CC?.a gönnemelcrl için hemen 
-'-~at etmeleri il~n olunur. 

SUrünüz. Pudrayı sımsıkı 
tutar ve akmasına mAni o
ıw·. Yağlı ve yağsız olan 
tüp ve vnzolan vardır. 

r.mm Dr. IHSAN SAMİ 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umumt kan tablilAtı, Frengi 
noktal nazarındnn (Vesscrmnn 
ve ~hn teamülleri) kan kü
rcyvatı snyılması, tifo ve sıtma 
hastalıkları tcşhisf, idrar, bal
gam --ccralınt, knzurat ve eu tah
~b, tntra mikroskop!, husu.s1 
nşılal· istihuırı, kanda üre, aclı::cr, 
klorür, kollestcrin mikdarlnrırun 

tayini. Divıınyolu No. 113. 
MB*k*'M Tel: 20981 .Bnmmi 

GAZOZLU 

PÜRGOLİN 
MÜSHİL LİMONATASJ 

Piyasaya 
çıkmıştır. 

Her eczanede bulunur. 

1 İnhisarlar U. Mijdürlüğünden: 
l - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Pasabahçc in 

fabrikası taktir kulesi tevn inşaatının müternrniin işleri açık e 
usuliyle ihale oı'unacaktn-. 

11 - K~r bedeli 426V,79 Ura muvakkat teminatı 320 liradır. 
JII - Eks'1tme 7/Vlll/1040 çatöambn günü saat l4 de Kaba 

Lev:ız:mı ve MiJ!ıayaat şubuindcki alım konüsyonundn yn,pılacoktır. 

IV - Keşif ve eartname sCizfi geçen levm:ım şu~i vez.ncsmd<'n 
kuruş mukabiliııde alınabilir. 

V - lstcklilcrin tayin olunan gün ve saatte şartruımcsinin (Fı:> 1'11' 
sındn yOZJlı vesaik ve % 7 .5 eüvenme paralartle birlikte mezkur kom 
na müractıatlan. «6430' 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 14236 llrn 15 kuruş olıın 3970 aded muhtelif eb'8' 

ve evısntta Kız.Il:ığaç ve Karaağaç kontrplAk 5/8/1940 pazartesi gunu sa.& 
(15) on beşte Haydarpaşado Gar binns.ı dahilindeki komısyon tarnfında' 
.llapalı zarf usulile ~tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1007 lira 72 kuruşluk muvakkat tc91ınat, ı.a
nunun tnyin elliği vesikrılnrla tcklillcrini muhtcvı zarflarını aynı gun saıı& 
(14) on dörde kadar komisyon reisliğine vcrmclcrı U\zımdır. 

Bu işe :ıid şartnameler komisyondan p.'lrnsız olarak d:ıgıtılmakt:ıdır. 
(6282) 

• • • 
Çıra ve çıralı odun nnkliyntmn l/8/ Hl40 tanhınden itibnroo 

tarifesine ithnl edtlmok wrotıle tcnulM yapılmışlır. 
l'a'l:.la tafslli\t i.;n ıstnsyonlnra ınUrncaat 1Jdilrucüdir. 414072- •r.604t 

1 Istanbul B lediy iarı 
Sarıyer - jJ{ilyos - Kumköy yolunun c-:oslı trunıri 2490 numaralı ka .. 

nunun 46 mcı maddesinin B lıkras:ımı tev:fikan pazarlık.la yaptırıl cıılı:tıt'• 
Keşif bedcl..i 979 llrn 88 kuruş ve temın:ıtı 146 lira 93 kuruştur. Kcşı( ~ 
~ame Zabıt ve MuamelAt Mildtlrlfilli krıleminde gönılccektır. ihall 
29/'1/1940 p:ızartesi günü saat 14 de Daimi Encumcndc yapılacaktır. Tr 
liblcrin teminat makbuz veya mektupları, Nafia Müdürlüğüne mu racant
la ıılacalc1acı fenni ehliyet ve 940 yılına nid 'l'icaret Odnsı vcsikalarıle ihalt 
gUnü muayyen saatte daimi cnclimendc bulunmaları. (6476) 

Sümer Bank Birleşik Pamu.{ ipliği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesinden 

25/'1/1940 perşembe günü saat 14 de Birinci Vakıf Han bırind katta .. 
ki müessese mcrlr-eündc ihalesi kapalı ~rfla munnkas:ıya konulan, Guın .. 
nik t.'lhmil ve tahliye ve nakliye fşleri hakkında meıkiır gün ve sa:ıtl' 
yalnız bir iirmadan başka mürRoont e<kll bulunmadığından \.'llıl>i uhdcsı .. 
ne ıhnlcsinin 8 Ağustos 1940 perşembe gumi ı::aat 14 c falik olundugu ta .. 
liblerin müracaatları i~n olunur, c660Gıı 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lşletmcle~ Umum Müdürlüğünden 

Mubnmmen bedeli 2800 lira tutan 68.400 metre mik!ıbı gurs;cn kcrcsW 

~rlıkla satın aboacaktır. 

Muvakkat \em.inat 210 lirodır, 

1ateklilerin levaunıdan parasız U>darik cdılecek şartnamesındekı esar 
laf' dairesinde 31/7/1940 tnrihindc saat 15 de Metro han bınasımn 5 inÔ 
katında toplanacak olan komfsyondıı yapılacak pazarlığa iştirak .-tıncıetlo 

(647ll) 

Harita Genel Direktörlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 

Ahço ile Nurullahın güreşi 1 TiVATROLAR 1 
çok zayıf g~ti .. Bir saat kadar ... ----------
ancak güreştiler. RAŞtD RIZA Tiyotrosu 

İstanbul Deniz Küçük Nakliye Esnafı 
Cemiyeti Umumi KAtiplil)inden: 

1 - Harıta Genel Direklörlüjtlne iki memur altnataktır. 
2 - Verilecek ~t mlkdarı 86tH SB,Yılı A~kcırl Bnrem kanunund 

6 ıncı maddesi detllctiyle 3656 snyılı mtnk1 barem konununo goredır. 
3 - Memurin kanwıundaki evs; 1 ve şeraiti haiz olanların 15/8/l~ 

gunune kadar Ankarada Harim Gcnd Direkt.örlüi,rü Muame!At Şeflltiııl Ali~, yüz elli okkalık Filiz HALiDE Pl$KIN l>crtıbcr 

Nuruıtahı bir künte ile aşınp 2:1 Temmuz Cumartesi gunı.l akşamı 
mağlfıb etti. Gömleğini giyerek Beylerbeyi lekele Tıyatrosu 
bir tarafa ...,,.lru;b gı'tti. bahçesinde 

ı.~ ONLAR ERMiŞ MORAOINA 

(Sonu var) Komedi 3 perde 

turamayız. -

Ccmıyelinıit id:ırc heyetini intilınb ıı,;in vuku bulan davete icabet edil
mediğinden mezkOr &eÇ1m 2/8/l!l40 twn:ı gününe talik olunınuştur. Ka
yuilı Azalarımızın reylerini kullanın. k uz.ere ehliyet ve sıhhot cüzdanlarını 
hamilen tayin edilen giındc aaot lOd:ın 16 ya kadar ccıııbetin Galııtada 

Yağkopanındn Pcrşcmbcpaz.arı ea<ldcsınde kfün Komili banındald idare 
merke2ine goJmeleri ikınci deCn olarnk ilan olunur. 

- Gecelen de ,atoda wı ~ _ I 

ğ>:~m~...!:~:.::.- Bir çalgıcının seyahati 
kabalarını mucıb oldu. 1'~peyce gQI- l.J••m•••••••••••••:.. 21 
dükten sonra: 

- Canını! Ne dernek ı~oısun? 
Hangı od:ı mfiııas1b 1sc orada ya&ar 
ktılkarsınü:. 

- Affede:nnııız madam. ~ 
alt katta yatma1L1.ıtımın Ust katta 
y:ıtanların korkusuna bir h.lzmet ede
miyeeepni anlatmaktan ibar41Uir. 

Millaella güldü w: 
- Jia7ar MÖQÖ Alfred. lbdma 

8arina Ue ben bijytlk odada ::rataca -
ğız. Siz de bitiflkieki kQçük odada 
dedi. 

- Pek ıuzeıı G«e korkacak olUl'
samz beni derhal ..,-andınnma cNill.I 
mi? • 

- AJ'bk bahtım. Siz or:ıda yatbk-1 
tan 90Dra kork.Mia bııcet J"Ok. 

- Mal<lm Jo'olı:at insan hali ola -ı 
bilir ya? 
1'~ k.attak1 odoyn 1tırdik. ili-

kaclla evvel!\ benım odıımı gösterdi. 
Odam k{lçtlk, ık:i pcn<'erelı, fakat go
yct zarif idi. Pencereye yakın bir 
mahalle k\içilk bir karyola yerlcşn\jş 
idi.~ ruhayet Uç araba yolcusu ,yine 
~ kalmı:lanlı. Madam Sarlna, 
madmarel Jrtlkae),la, Mösyö Alfred 
Küller. 
Akşam yemeğinde Mad m Sarina 

ile madın8zelin arasına oturdum. Ar
ttk bendeki sevınci görmeyin! Hele 
dOJürüin geri kaldıil o kadar~ 
eltti ki tm'if edeınem. Henüz ne ge
Jlni, ne de gdveyiyi bllıniyonJurn. 

Faknt hisfi ka~lelvukuum pek canı
mı sıktyoniu. Hazır sırası gelmfsıteo 
Mlkacllaya btr daha sorayım dedim: 

·- Madmazcl, liU du{.-ün meselesi 
~merakımı mucib olmaktadır. RJ
ea ederim gelin kim, güveyi kim? 

Mndaın Srıruuı: 

- Cwum s:i.r. de ne mı.iv<!Sllis adam
s:ıruz? Sabredin, oğreni.rsiniz. Zaten 
bir şey kalmadı, Sekiz gün sonrn iıs 

meydan.-ı çıkar. 

Yine hiddet ettim: . 
- Affedersiniz madam, cvvclc

xoirde sizden bır şey sonnodım. Sa
niyen şatonun içerisindeki u~nklnrn 
varıncaya kadar herke.: mesclcııin 

esasını bildi.~ halde ~ndı>n s:ıkl:ımak 
ta maksa<l nedir? 

- Si% dt• affcdersuu,, lıPn Mıkn

elladan büyük elduğuın ıı.;ın ı~tcdi~ 
tim vakit revab verebilırıın. Sualin 
dolrudan doğruya bann ira<i edilip 
edilmemesinde bir beis yoktur. Sani
yen bu kadar merakı mucib olan me
selenin alıc ne taallOku var? 

Bu da dolı'u . Vakıa zaht,-en ban.'\ 

lıir cilıetı taalluku yok iee de 1, oylc 1 
değil. Llkin Mikaellanın bir başka-' 
sı ile izdivacını ::ınu etmiyorum da 
dıyemcm ya? lyi&i §İmdilik hıç ses 
çıkarmam, bir hafta sabrederım. 

Baktım ki madmazel bir yabancı il~ 
evleniyor o vakit ben de tası, tarağı 
toplar s.'lvuşurum. 

Sarin aya: 
- Hakkınız var madam dedim. 
·Mill:aellnnın gözü gbümc ili~1i, te

bessüm edıyordu. Batını .salladıktnn 
"sonra: 

- Başkn şey konuşalım dedi. 
Yemeği rniiteakıb bir iki saat ka

dar büyiık od:ırh oturduk, öteden 
beriden konu;;,tuk. Madam Sarina 
esnemciw boşlayınca bana da gitmek 
dı.iştü. ndna kalırsa sabaha kadar 0-

turac:-ıgım, faka1 milnaaebctsiı. mav 

müracaatları. c405h «656'711 

Sahtbl: Ahmed Cernaleddin SARAÇOC.LU 
Netriyat MUcfiH'\i: Maold ÇETiN Baaıldıiiı yer (Veni Sabah matbaası) 

daın istiskal edı,yocdu. Yoksa Mıka
ellnnın uykusu ulınadığ.ı esıwıncme

sinden anlaşılıyordu. Odun gibi kal
kıp gitmek do olm~ onun için: 

- Madmazel uykunuz gelmedi ise 
daha oturacağım dedim, 

Madmazel gilldiı: 

- Arlık vakit geldi dedi. 
Madam Sari na son esnemoııini o~ 

1 
saniyede bitirdikten sonra: 

- Geceniı. hayrobun! Möeyd Al
fred M filler d<'di. 

Ah! bu Madam Sarinanın )'erine 
gece yarmndan evvel esnemek gibi 
blr muna.scbcl"i.ılikte bulanınıyan 
biri olsa idi. Ayağ:ı kalktım: 

- Geceniz hllJ rolsıın! Sakın kork
mayınız, ben gece salonda dolaşırım 
dedim. 

Od:ı k.dpısınclan .;ıkbklan sonra 
Mad;ıın S.'U'inanın kahkahalarını işi~ 

tim. Kadın değil, .Uruh bir kahkaha 
makines.ı! 

Odoma #tirdim, aoyundum, yata~· 
ma u1.andıtıriı vo.klt benim da uykum 
gelmişti. Göılernuj kapadım, derin 
bir ııykuy:ı daldım. 

I•'rtcıa sal:iah günea doğmaJan ev-

vel gözlerimi açamomışt.ım. 
Madmazel ile rıı.'ldam benden ev'V

uyanmıJl.'\I'dı. Hemen giyindim. ı<a• 
dınların bulunduğu odaya girdiO'İ 
Madam Sarina bağırdı: 

- Girmeyini.ı! Ginneyinız! 

- Niçin? 
- Daha yataktayım, kapıyı vurPl' 

dan içeri gırmek ne fena şey! 

Bir knduun odasına girmeden W 
pıyı vurmak usulden imiş. Ben ,
bılcyim? Sonra ögrendım amma il 
işden geçti. Biru da mahcub oldıJd>< 
Odamda yanm sant kadar oturnıdf• 
tum ki hizmetçi Berta gektı: 

- Sizi içeriki odadan istiyorıaı' 
dedi. 

Bu defa da bir rrı\ina~ebetsizlikW 
bulunmamak icin kapıyı vurdwn: 

- Giriniz, dediler. 
Mikaclla bir kıınapeye oturrn&dt, 

Sarina ayakta duruyordu. Ben ,,; 
madmaze.J.in oturduğu karıapenin O"' 
zerine yerleşivcrdim. 

- - Gece korktunuz mu m:ıdmaze11 
- Hayır Möeyö Alfred :MülJel 

. (Sonu vad 


