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80NLOK SiYASi HALK GAZETESi 
Her Yerde S K...,. 

Almanlann 
Müstakbel 
Avrupa11 

B k •J J t b ld fMısıra yeni' Is ' 
1~a~ş~v~e~ı~~S~!~. n~. ~D~~•~,~~~rg~dıLozanve ~t~a 

r ı 

DUn sabah şehrimize gelen Başvekll, 
ck>ğruca Floryaya giderek Mlllt 

Almuya, .&w ,, .. .._. 
... lalllyw. •• .&.....,_ .................. 
._._..bWtil•sep..._ ......,.r. 

Şef tarafından kabul edildi 
~---·----- ,. 

~-; BÜlleJlll ~YALÇIN 

A ım • ..._ b ·erini lim
uabenna ~ Aftapuıın arpa 
gibi bir rüya • )'el'leemil 
lerin .. ""4iar ve el-
hin e geçen ldlıleti Almanya Je.. 
iti ~asıl İlltİllDar edecekleri
lin haki laetırmM IBtiyorlar. 1-
~ kati badar. Fakat a.-

ayni ma'-1 ''harbd&.. 

80l1ra Alınan - AYrUpa iktı ı
diyatının kalb •• proje8i,, 
nanıı altında ifade ediliyor. Bu 
Pl'ojeyi hamllmmğa da Nazi 
ikbaad nazın Dr hnk memur 
edilıniı. Dr. Faak'mı yerli ve 
ecnebi gazetecilere bu proje 

~ Verdfii maKamat, Al· 
lllaıı aleyhtan bJMklarmdan 
.Ahnaııyaya bqa iBJan ve hu
~te aevk için iımad edilmi§ 
bir Blaaal ~. Alman- ·' " Bapellil Dr. Beftk Saydam clüa sahala Hayclarpa§a garmduı ~ ... 
J&unı nıubarebfJde plib gelirse Blıpeldl Doktor Refik Say- dürü Muzaffer Akalın, Beledi- derek llilli Şef ismet lnönü 
~~ ne JlllllllÜ istediği dam dün sabah saat 8.45 de ye ve Viliyet erkim ve alüa- tarafından kabul ecJilmi§, ve ye
cı;n;;; bize bir dereeeye ka- Anbndan §ebrimize gelpriştir. darlar tarafmdan iBtillbal olun- meğe &hkonulmuahır, 
dır. verebilııııel bir vesika- BqyekiJ Haydarpqa ganııda muştur. Başveki1imiz aktam ilzeri 

Vali.,. Belediye Reisi Doktor Ba§vekil, Haydarpaşa PJ1D· milli Şet Jamet lnönüne refa-
Çlinku heııüa daha neticeye Lfttft Kırdar, Riyueti Cümhur dan yanında vali ve belediye re- kat ederek ParmteıiDe gitmif" 
~ye kadar- nk'alar ~ Umumi KAtibi, Vali Muavini isi doktor LdttU Kırdar olduğu lliDI Şefle benbtr alr§&Dl ye
~;..--... ,.. .... .,.ezıuıı Hiidal Karataban, &pmyet Mü- halde Florya deqiz k~küne gi- ~ Parkotelde yemiştir 

~Yenve.ilıtiJatıeldenbıralı ______ _.:.. ____ ....:..._:_...:..:. ____ _.:.~------__::,_-________ __:. ____ ...:..;..:;::... _______________ __ 

lllamayı vazife lııilen Abnanya
ma, bUliltl niyetlsini açığa wr
lllı)'aeağı mııhaJrh'tJ. Matbua
ta akseden bu mm da sansür-

Hitler 

::.n..s: =::: Bulgar nazır!armı 
letıerde emniyetllizlik ve muka· kabul ettı 
Yemet hisleri 11JUdırmıyacağı-
na ihtimal Verdikleri Ustü irtü-
11 taaavvur1ara iBhiBal" etmek Nazırlar dün akşam 
tabiidir. İşte ba lradar masum Sofy h k t 
eörUmncsine ebmnniyet verilen aya are e 
Ye itina edilen ba AJman emelle- ettiler 
rine töyle bir p gezdirelim: 

Bizim gazetelere gelen haber
lere .nıu:ar.an Dr. J'unk, iptida 
~azılenn ıktıaadl siyaset usulle
nnde mezhebe s-.:u. kalın k 
h. ~ "'""tiu a ve 
ıç d1..'gişmemek gibi bir vasıf 

bulunmadığını temin etmişti. 
Onlar §imdiye kadar daima "en 
iyi,, olan usu1tt kullanmışlar• 
istikbalde de _, eeyler yarat~ 
mak isteıniyorlarmı§. Yeni 
A vnıpanın iktısadl nU.aını "tabii 
Yakıalar,, ür.erine kurulacak
DU§. 

il itler 

Berchtesgaden, 27 (a.a.) -
D.N.B. ajansı bildiriyor: 

Führerin Bulgar Ba.svekili 
Pr. Filof ve hariciye nazın Po
pofla yaptJği mülakat saat 18 de 

Milli Şefin 
gezintileri 
lstanbul, Z1 (a.a.) -

Reisiclhnhur Milli Şef is
met İnönü, bu akşam tlze
ri IC1Jir dahilinde otomo
bille bir gezinti yaptıktan 

eonra Parkotele gelDiişler 
ve akşam yemeğini Park
otelde Başvekil Doktor 
Refik Saydamla beraber 
yemişlerdir. 

L~--..._--. __ ..J 

İngilizlerle Rumenler 
arasında gerginlik 

--0-

New - York, 27 (a.a.) - cNew
York Timcs> gazetesinin Bukrea mu
habirınin bildirdiiine göre, Ruman
ya bahriye nezareti evvelki gece, 
4.501 tonluk cB"Clcegi> ismindeki Ru
men şilebi ile 6.394 tonluk cOltenia> 
ve 3.152 tonluk «Romanın> isimle -
rindeki Rumen petrd gemılerinin 

Portsaiddc İngiliz makamhırı t:ır:ı -
tından mtisndere edildiğini bıldirıniş
tir. 

cBucegi iptidai maddclcr, huUu
bat, wrnuk ve lastik ydklil idi. 1ki 
petrol gemi ı ise boş idi. Bu J•mRerin 
bağlama limanı KôstencCdır. 

Ayni muhabirin O:ve oıttJğine giitııa 
Rumnnya ngılt reye karş1 ınukabcle1 
bilmlsil tcdbırleri ittıho.z etmcgc '1a
zırlanmakt:ı ve Tun:ıda bir çok tn i
liz gemileri bulunduğu bıldinlmektc
dir. 

Kostcncecle bulun:ın 1nrnliz t;Mııle
ri bu lım nd n nyrılını<:l rclır. 

Mussolini 

Rumen nazırlarını 
kabul etti 

Nazırlar dün akş'am 
Bükreşe hareket 

ettiler 

MussoHni 

Roma, 27 (a.a.) - D.N.B. til-
diriyor: 

Duçc, Rumen nazırlarını, dulıa 
evvel kendisiyle bir buçuk sa:ı.t 

(Sonu 3 Uncu sayfada) 

Bu sözler işidenlerde iyi bir 
tesir hasıl etmek için araşbnl
nıış bir üade tamdır iri biraz 
dikkat edilince Almanların men 
faatıeri ve keyifleri nasıl icab 
ederse öyle hareket edecekleri 
haık:kati derhal kendisini hisset
tirir. Daha sözOn başında Dr. 
J'u .. .k kenet.ilerinin hiç bir pren
lib, hiç bir kaide, hiç bir mezheb 
ile bağlı olmadıldanm haber ve
riyor. Mezhebe milteassıb ve sı
lı surette bağlı kalmak (yani 
doctrinaire olmak) hiç mnkbul 
bir vru ıf değıldir. Fakat Alman
lar kendileı inde böyle bir fikir 
olınad ~ nı id a ederken ıstik
balde her nn özJerinden caya
bılmck k pı mı kendilerine açık 
bırn.knu oluyorlar ve bunu yap
m kt u ur etmiyecckl rinin 
de md n anlaşıldığının fnr· 
kına vnrmıy rlar. Fakc:.t böyle 
h rcket ı n bulacakları baha· 
nevi de onlann sa.brları ·arasın
da k f tm k mr bir iş de~ıl
dir. P " n ıyı ll8Ul,, kull nınz 
dıye ı n urdükleri iddia bunll 
t,"O teriy r. 

bitmiştir. İki saat süren rnli- ------========r==========-----

lI ı in Oahid Y AI .. ÇIN 
( U 3 ftC 

mi.Ila.katın, umumi haı leki si
lRh arkada lığı ve iki millet ara
sında o zrunandanbe i hiçbir 
değişikliğe u !rnmıyan nn'ancvi 
dostluğun samimi tczalıüratJ 
içinde vuku buldu ~u ogrcnil -
miştir. Mülül atı mütcnl ıb Bul 
g:ır devlet nd mları Führerın 

davetli i olarak onunl biılil le 
ç y l.Çınl l rdir. 

Führcrin kö. küım te k tmc
den evvel Bulgar başvekıli Pr. 
Filof maiy tinc.l ileri l• uh re 
takdim etmi tir. Bu m r sım
dcn sonra Bitler Bulgar misa-
fırlerilli en m ·s:ıade atr ıu tır. 

(" nu 3 ünci.I eayfaıt.ı) 

Havacıhk fa li ti 
ink· f or 

Bir buçuk ayda Etimesud .ve !~?~nü 
kaınplarında 19,935 motörlü tay

yare uçuşu kaydedildi 

Paraşütçü/erimiz Antalgada 
Ankara, 27 (a a.) - Hava reUi bir duruma varmıştır. Bir 

Kut1.tr;.ıu g ç.lcrinin havacılık haziran taı ıh inden 15 temmuz 
kamplarındaki çnlışmnlan hara- (Sonu 3 Uncü s.ıyfı:ıda) 

Avustralyada 125 
bin kişi tayyareci 

olmak için mU· 
racaat ettiler 

Londra, 2'1 (a.a.) - ıwuter: 

Hava nezareu tebUli: 
Bombarcbman ~ 

Dortmun4 e1e"ktrik aaatraboa ve Böl-
1-dada Sbipol ve WaalbMm tQ78-
re uıeıydanlilnna dün ıtlııctindfr.ı 
llkmn etmişlerdir. ~ 
IMıps1 salimen dönm~ 

Bucün sahil müdafaa hava kuv -
vetıerine meoınıb bır 1a"aremn 
Norveç sahilleri açıklarında bır d~
man muavin ıemi.linl muvaffakiyct
le bombardıman etıruetir. Muretteba
tın bu gemiyi terkettili gurubnüştür. 

Şarki Afrillaya pleo yeni kıtaat 
Lorıdra, 27 (a.a.) - :Reuter: 
Harbiye nezareti, Coto D'or ve Ri

't'kradan ıeıen ıataabD bır lı:a~ gün 
evvel ısarkJ Afrikaya vardıklarını 

büdirmektedır. 

A.frlkada 'VMiyet 
Kahire, 27 (a.a.) - Reuter ajaruıı 

bllditiyor: 

Çetin meseleler karşısmda 
Küçük bir pisikoloji ve taktik 
hatası Türkiyeyi milyonlara 

mahkum edebilirdi 

lngiliz ~un son uç hafta zar- ı ' 
tındaki icraatı yakın sark mllletıeri
Diıı lngiliz nıhaJ zatenne ul.:ın ıtuna- Lozaa aıelırlııden bir manzara Y a.;.JSt 3 wıcu say/adil) 

cluu takviye ctmiatir. Mısırın tecr!ıl \,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
edilmiş bir vazıyette kalma ı encli:;e- --
.ı flındi zail ohnuştur Fılb."IJoka, ın

liliz filosu ltalyan filosunun orta
IWldan geçerek lngiliı ticaıcl aeyruse 
fainine yol.ı açmı:tır. Akdenız kafi
lelere açılnu~r ve bu k:ıfılelcrdtin 
bir çofu askeri mühimmat ve diğer 

(8onu 1 llncü eayfada) 

Ziraat vekilinin 
seyahati 

--0-

'.Ankara, 27 (a.a ) - Ziraat 
Vekili Muhlis Erlunen refaka
tinde Ziraat mutcbMtDSlan bu
lunduğu halde otomobille orta 
Anadoluda bir t6dkik gezisine 
çıkmıştır. Ziraat Vekili bu gezisi 
esnasında Konya, Afyon, Eski
şehir, Küt .. hya, N1ide, A.ksara -
ya uğrayacak ve bu havalide u
mumi zirai dunun ile buralarda 
çalıştırılmakta olan .zıraat m.W.: 
neleriniıı işletme v~yeUerini 
tetkik eyl"yecektir. 

Nafıa vekili 
istanbula geliyor 

Ankara, 27 (a.a.) - Nafıa 

Vekili Ali Fuad Ocbesoy yarm 
akşam (bu akşam) buradan İ!l
tanbula miitev~ihen hareket 
edecek ve oradan da Tra.H yaya 
ge~cktir. 

Almanyaya yapıla
cak ihracatın tevzii 
Liste Ankaradan tebliğ edildi 

Ankaradan gelen İstanbul mıntaka 
ticaret mDdürUnün beyanall 

Bir muddettenberi Ankaradn 
bulunan İstanbul mıntaka ti
caret mudilrü Avni Pakman dün 
sabahki trenle Ankm-adnn şeh
rimize geJmıştır. Dun keıidisile 
görüjen bır mubarnrunıze mın 
taka ticaret müdürU §U beya
natta bulunmuştur: 
"-ls~buJ mıntakasını ali

kadnr eden bazı ticari meseleler 

İç Ticaret \Jmwn müdürünün 
tcdJdkleri 

Dığer taraftan iç ticaret U· 

mum müdürü Cahid de dün 
§Cbrimıze gelmiştir. lç ticaret 
umum müdllru İstanbulda k3.ld 
~rı muddet zarfında vekilcti ali
k:ıdar eden muhtelif mevzularla 
me3gul olacaktır. lç ticaret u-

(8on11 a Uncü sayfada) 

-etrafında vekalete ızahat ver- ------====-----
mek ve bazı mcseıeıcr hnkkında Amerikanın bir 
icab eden talimatı almak tlzere 
Anlı:araya gıttim. Ankarnda bu- karar 1 
lunduğuın n:ıiıdd t zarfında fl- ---o--
yat murakabe komısyonunun en Petrol ve Hurda demir 
mühim bır tedkık mevzuu olanı ihracı kontrol edilecek 
manifaturn ı~'l de gunif.ılıldü . Nevyork, 27 (a.a.) - Petrol 
E5anen marufa.turanın peraken petrol mlL~tnkatı ve hurda d mı 
de .ıntışlan ıçin fıyat tcsbıt e- ihracatının kontrofü hakkınd •. 
dilmcmı8 olutıhrundan komısyon kı Bırlc~ik Amcrita hillmmcti· 
etüdlerine devam edecektir. ,, nın karan, Amerikadn btiyük 

~;r;;w;;WN;;:;;:~;';fflw;:;wv;;~;;;;;:;'Y'ffl~;;:"ı;~~~™iXW;-;;-;;:;;::;:;;;:M;-:;;;;ç~J.NVWVVW4'Tffl,;ıwv:;ıv; bir alaka ll yalld ırmı tır. Buttin 

SABAHTAN SABAHA: radyo murıtld,ıdlcrı, baka r n 

Etiket usulü 
Pazarlıksız satış olmadı; etiket usulünü ise 
çoktan tecrübe ediyoruz; faydası yok .• 

- Scfl<>li otı• hesc ı ıi? On b<' 
- On ) etli buçı:I' \Cr be~lın .... 

azru 11 ız sat.ı n t criı c- 'le.. H ç bı 
1 rı y pıldı, k nunu çıl - anl 

tı; tadirt.a ğradı. m·r·i nnfi 

Japonya ve İspanyaya bitrn ktc 
olnn bu mndd ı ı.izeı ıne fıl bu 
ambargo koymııkta oldu un 
müt:ılea etmektedirler. Pek v 
tamnmı olan rndyo mün ıd 

Ra~oncl Swing, u mit 1 ay 
seı cletm ctır 

<1" 1'. 
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n murahhası Mon .. 
tan 'l derh l k • · ine il· 
tih • e ·. 1sm t Pasa ~ 

ı tır. ffnaena .. 
ımızin intaç ede· 
h ç ilıir suretle e· 

ilemez. Bundan 
er bütün bir kıta 

1 te aid olursa, bü· 
tiın sahıl aulannd&ki adalar 
da o kıt&ya aid olmak icab 
eder. 

Miakı Milli r r plar
....... ı:ı,c..ır ve mi kın bi-
ın ddesi m alibiınize 

mug ir d gilc.ıir. F. kat siz 
asl benım su llın ' yani 
"k.~ ... sularında lunan a .. 
daha, mensub ol ukları kı· 
taya >&id bulumn ıcab e-. 
der, sualine ce' ab vermi· 
yorsunuz? Bu a a Anadolu .. 
nun bir üzü I y' nfekidir. 
Sir Rombold ada müslü

ı. Halbuki 

rındaiı 

llF' 1 .h.OU!.1 

Burada Rumany.ı mur:ı.h
hasi l • ırb nıutıalıhasının 
az çok ık· ta' a a vırları 
müşahede o undu. Bu:ılar 
AJ k e l umız.i. istihfaf 
etmek t y ı' rıJı. Bilhassa 
k"' '"ciık Rum:ın~'3lllll !tii· 
çücillc muralıası bin deı e
d.cn su g t ıdi. ''hu t lehi o· 
kul'ken -evv ta ımli. hatas1 
var zannettik ... ,, dedi ve: 
-" Maamafilı sız kaydı 

ilıtirazınızı muhafaza edin, 
biz de adayı muhafaza e .. 
delim!,, drycrek alay etmel( 
istedi. 

İsmet Paşa derhal ayağa 
kalktı ,ve asabiyette: 

- Bu ada.1 n Türk iıiki
ıniyeliııe ai lo d pek eski· 
dir. Berlin kongresinde bu
nun unutulmu,ş olması. hiç 
bir zamun bir :dehl olamaz. 
Bilakis ada iizerındeki hak· 
kımız o kadar hedihidir ki 
bunun baıkasına aidiyeti 
baüi. dQü.nillemez. Adamıı 
ahalisi Türktür ve Tiİilk ha
kimiyetinde kalmak iste. 
mektedir. 

Fakat Rombold, daima 
ayni nakaratı tekrar ediyor
du: 

- Bu madde esaslı bir 
tadildir, müzakere edılemez. 

Neticede "iki tarafın nok· 
tai nuannı müşavtrier gö. 
rüşsünler. Her iki taraf için 
pyanı kabul bir madde bul. 
sunlar.,, dcnildı ve geçildi. 

lkincı celse de muhtelif 
maddeler üzeı inde 1ı p böy
le karşılıklı cmıldcşuıeler 
içinde sona erdi ve konfe .. 
nm.san ilk haftaya aid ha
vası, konu~malardan da an 
laşılıyordu ki, sulh için pek 
ümidbalış değildi. Koca bir 
Osmanlı imparatorluğu tas 
fiye ediliyor ve onlar çürü. 
müş, kokmuş, şwıun buruuı 

METE ŞiLEBİNıİN 

rayı vermek llZlnı ıyor .. 
du. L<;met Pa.,·anın Lozan• 
daki harikulade muvaffakı· 
yeti işte asıl bu c ~ okta.
da gösterdiği neıı r t ve 
muvaffakıyette t ili etti 
!pi, hangi mese 00"' 
dar gcınıek ve h 
lede ne derece 
icab ettiğini eşsiz bır muha
keme kudretiyle lıesııb edi· 
yordu. Bir ~ onun kon 
fer.ansa gwer y.iizle gitti • 
ğini görerek sevınıyor ve 
akşam Lozwwalasın kapı • 
sından içeri girerken ~ 
sinin asık olduğuna bakın· 
ca : "Eyvah! işler yolıında 

değil..,. diye hayfl myorduk. 
Baza.ıı ise .sabahleyin bir 
şeyi kırmak için gider gibi 
gittiği konferanstan akşam 
güler yüzle -avdet ettiğini 
görüyor ve ıaevin:iyorduk • 

Nasıl ki konferansın bir 
celsesinde müttefikler biz.. 
den tazminat talebi ,gibi bir 
meseleyi ortaya atmak is· 
ymee, baş.nıurahhasmıızın 

verdiği cevab, bir kere hal· 
)edilen bir mesele üzerine 
bir daha avdet etmiyeceği 

cevabını vermek oldu. 
Bu neldıai hareket en'eJi 

Mont:ınyamn üzeı·inde tesi· 
rini )'"ptı: 

-"Pap h&zret!eri, 1IH!Jıll&o 
1e ımürimdir, rica ederim, 
8ıu kadar kan bir vaziyet 
almayınız,, dedi. 
Paşanın kat'i cevabı §U 

oldu: 

- Mil3akere edemem, me
sele mülgadır!. 

Bunun üzcr.iıae birbirleri· 
nin kulaklarına bir .şeyler 
fısıldadılar, i>ir ~y!er ko· 
nuştttlar ve beş dakika cel
seyi fatil edeceklerini aa .. 
lattıla.r. 

Yandaki odaya çelriniid:i. 
Beş dakika sonra geldikleri 
zaman Monta.nya: 

- Maddenin ibkasında is· 
rar etmiyoruz, gibi tenüne 
çevrilmiş bir ifade ile ta
m.inattan vazgeçtiklerini teb 
liğ etti. 

Küçük bir psikok>ji ve 
taktik hatası 'Türkiyeyi 
milyonlara. mahkf.un edebi· 
lird. 1 

ı. 

(.Soıuı var)' 

Sovyet gemJlerinln 
manevraları 

Knhire, 27 (a.a.) - ln,gil.lz hava 
nezareti tebliği: 

Gece hücuma tığnyan Trabluı;gorb 
de Dcrne tayyare meydanı üzerinde 
yapılan bir istikşaf UÇU}Unda 4 dlif
man t.ayyareainin aiddl *8sea ugra
dığı :teyid edilmiştir. 

Blenheim tayyareleri tayyare ney
dnnı lızerine yeni bir hücum y, pmı -
lıırdır. Dü mım tayyareleri uzcıl rıne 
bombalar düşmüştür. Bu u UŞ ıra

sında alınan fotoğraflar b ş v ya 
altı tayyareye t._. isabet oldugunu 
teyid etmektedir. Tayyareler mızin 
hepsi salimen üslerine dönmilşle~-

Almanların 
r~··sıakbel 

Avrupası 
r BaiTTiakaleden -devaml 

Dünyada .. en iyi.,, diye bir 
usul yoktur. Her.kes kendi yap
tığını "en iyi,, zanneder. Fakat 
her taraf muvaffakn-etsizlikler, 
akim kalmış :ve i:llits etmiş icra
.a.tJarla doludur. '1'3..l.li~ vakı lar 
üzerine istinad ettirilecek Avru
pa nizammın Afın.anb.r menfa
atine en uygun görecekleri Ycı.lo
alar demek old:uğuııda da bir an 
bile tereddüd edilemez. Her is
tediklerini yapacaklar ve bı.ı na 
en iyi usul .budur diye kur
banlardan bir de teşekkür ve 
minnettarlık istiyecekler dernek 

dir. oluyor. 
Gladiator tayyareleri bomb. ı-dı- Doktor .Funk'.wı biit.iin süzle-

man tayyal'elerimtti setir maks, dile rinden bu siib-jektif mahiyet .gö
uçmueılar ~hiç bir diişman 8"cı tııy- ze çarpıyor. Mesela para kıymeti 
yıınmine l"a9tlamamışlardtr. 

Eıitfoede :AssaVda bahriye -depola- meselesi :A. vrapa milletleri eko
rma 'Rııhw@ltada askeri hedefleııe nonıisi .arasw.da "makul bir i§ 
b8Ya Hücum9ıarı 'Yaı>Jlm.ıŞtır. Mfllede bölilmü.. çerçevesi içisıde tabii 
tayyarelerimiz yerdeki bornbardım:ıo hal suretini bulacakmu~. 
tayyıırelerini bombalıınnşlardır. Boın B:ı'r ,_ere ,u;,,;;~;;~üz: En iyi 
bat'dınnan tayyarelerimiz döııttken .. ~ 
d[işman bombardıman ta,oyarelerin- usuller tatbik olunacak, tahıl 
den dwnan yi..ıkseldigini gdrmti 1cr- vakıalara istinad edilecek, ma
'ICÜr. OOn üç 'Ciüşmmı tanue filosu kul bir .iş bölümü y.apılacak ve 
Malta uzerinde uçııw'1amır. Derhal 
.havalanan :avcı ~yarelerimiz ;düş- tabii hal aure.ti hıılıınacak Bun-
manı püaküdnıütlecdır. H,iç bir bom-ı dan daha iyi bir şey olur mu? 
ba atılmanuştır. Olmaz .anıma bütün bu iyi ~ey-

A watnryada gönıiDü Jerin takıdiri hakkı yaaız Al-
tayyareeüer manlara aiddir! Başka hiç kim-

Londra, 27 (a.a.) - Beuier: sede söz hakkı, itiraz hakkı ol-
Sydney radyosunWl verdiği ltııbe- .nıazsa, kurulacak .nizam Alman 

re ıöre, 125.000 gönüllü AYustra!ya 
havıı kuvvetlerine .girmek arzuaunu · yada kar~r~ıb bir entir halinde 

F ~da .Y&rina..z 
~~ K cımı on-atUı _. 

memıeJııatte kAPi 
temia malmadjyJ.e bir-,Jcuar 
retti. Bu karar gazet.e a 
larını tahdid ediyor, büyük 
dak1 gazeteleri 4, daha 
kit.ada olanları da 6 sayfaya 
diriyordu. 

Gazetelerdf'Jl ,biri bu 
nıhuna uygun olımyarak 
eskisi gibi 6 sayfa 
yolunu hıthrıak,,fçin Jatasım 
çillttü. Fakat eliııdeki kağıdı 
ha büyük boydaki gazete 
iÇ..n. oWuğımdan daha. ufak 
tada çıkabilmek için bu kağı 
bir .kısmını .keserek atmak yo 
nu tuttu. Diğer gazeteler de 
ııu taklid ettiler . .Neticede §Ö 

bir hal hasıl odu: 

geçtiği halde .karar ııaıa ç 
dı. Gazetelerin her gün beyhu 
yere sokağa .attıklan ~tla. 

rın yekfuıu gittikçe kaban 
Bu suretle bu kararın ıallLIJl&MI ... 
ile elde edilmek isteııen fa 
hasıl olm.ıuüğı gibi, b.iWds 1 
ğıtların heba. edilnıeajyle bir 
rar bile vücuda getiriyQl'. 

Hilk im.etin bir an -evvel 
zararı önlemesi için ka.t't t 
birler almasını temenni ederiz. 

MURAD SERTOGLU 

Almanyaya yapılac 
.ihracahn tev2ii 

D11~+.Wlit.ede• 
4ıleği,WUWer 

Haber ıa.Jdıj:Jmıwı gQl'8 q 
caret aWıleriAin itugüDkü 
lara göre daha iyi Gir .ealdlıdieJ 
yüı~ iç.in teşlril&tta 

değ:ipklikler y.apıJaeaırt.ır. 

Dış ticaret teşkilatı irlbalit. 
ihracat, tetkikat Te 

servisleriJıe .a.ynlmıatır. 

taraftan İstanWJdaki 8iıükle
r.iıı de bir .kit.üü Wllllıl'ILÜİk .ıtın .. 
da. toplanmam .nıuv.aük ~ 
müştür. Katibi wmımiliğe Ja. 
tabunl takas-§irJııet.i. miWllıü 26-
.illıJ.n tayini JaınetJe mıwtemeı.. 
dir. izhar etmislerd.ir. Avrupaya zorla Jiablll 'et.tirilirse 

İtalyan resmi tebliği -bunun en iyi usullerden, makul Almaıı ea•eŞMNll 
ttalyadn bir mahal. 27 (a.a.) - t- iş bölümünden tel"ekküb edece- Türk - Alınan anlaşm88J h&c 

talyan orduları umumi karargahının ğine kim inana.bilir? kümlerine göre yapılacak ihra • 
48 numaralı tebllği: cata dair tevziat listeleri.Jm.n.. 

Gece uırfında Malta üssü hahrlsi Dr. Rımk'unısözlerincie başka 
tl · '--·•-1 .... _ h" u bul ınıntaka ticaret miid~ şiddetle bombardıman edilm,jşi r. Dun mille erın ~IUW.L urme -. 

duşurüldüğüniı bıld;rmiş .oldugwnuz tazammun eden tek bir kelime .ne gelmiştir, 
Gloucester tipindeki tayyaredc:,n 1a- v r mtdıl"? Her deov1et müsavi hak Bugünden iliharen alalhdar 
anda ayni tipte bir tayyare daha im· l b' hn... t birlik azaJa.rınuı iştirakiyle top-r 
ha edilıuiştir. Diger cephelerde m ı- 1 e 1: ma~ ~ına ~ w·ııp 
him bir tayyare daha imha edilaU:i· kendı noktai .naza.rmı müdafaa lantılar y.a.pılaı:ak birlikler &a.

sındakj tev.ziat mıktan tesbit.etir. Di"er cephelerde mühim bir şey edebilecek ve verilen .kaııarı be-
.. dilecektir. yoktw·. ğenmezse reddedebilecek midir? 

0 
Hayır. Ne garib hülya! .lzmirden gelen ha.beriere gö-

V • b • lh re hmir tevziat işini t.amamea 
t.f 8111 il' SU Almanya A~payı .keadi ma- ikmal etmiştir . .Mersin ve Sam-

lı biliyor. Ve Avrupaya andi s\lDcla da faaliyet ge~. ""arruzu tensib .ettiği ilrtısadi <lMeni zo~ 
'ld la kabul ettirmeğe hazırlanıyor. Yeni anlaşmada mark ~ 

LOndra, 27 (a.a.f Reuter: 

Amerikada intişar eden bir 
lıabeFe nazaran Hitler, laveç 
kralı majeste Gustav ı: a.s1t;ağ}e 
Londraya bau sulh tekliflerinde 
bulunmuştur. 

İngiliz Jıilkfuneti \ar.a.fından 
Stokholm1ıa:n hiç bir sulh teklifi 
alınmadığı ?eSmen beyan edil
mektedir. 

eski kur ıü1'lerinden muamele gö-1ş bolümü adı .altında.ne cehen- recektir. 
ııenıi tertüder ve tasavvurlar, 
mı·ııetıerin hayatlarına ne sui- Ruma.uyaya -hlaa jJdaci 

parti ütt.iWer ltasdlar ve esaretler girebileceği-
ni anlamak için uzıın düşün- Rumanyaya satılan ikinci par 
meğe hacet yoktur. ti tiftik ve yapağı için yapılalı1 tevziat V eki.Jet ta.ra.fıodan taa

Bugün Almanya itududlan ıi.ik eıfümiştir. Y.eW ~ t 
haricinde beş para etmiyen Al- yakmda ba~anac.aktır. 
man marlnnuı yarın Avrupaıı.m =================::::::::: 
"bittabi,, h1kim parası olaca- çilcilk, miniqpni bir maJıranian il 
ğma dair Dr. Famk'un sözleri, 'Vardır. A:fmanlar :A.wupaya e

-en Jcvr Alman taraftarlannın bi- mir tebliğ edehı1ecek vaziyetten. 1 
le gözlerini açmağa kafi gelmek he.Wlz çok U3ak 'bulu.aııy.odar.. 

1 icab eder. .Dr. Fmık'mı icini çekerek ')'aD&. ı 
Bütün bunlann hepai iyi am- yana itvet ettiği: " ü iti ı.. I 

ma, eoiadu•ımn "sel g-önned<.'n güis deniz~ .. 
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Adalı Halll ile Katrancı hil'
'birlerini ~rdu. Güreş o kadar 
ac1 gidiyordu ki, birbirlerini 
mağHlb edem.iyeceklen ~
JOrdu. Eğer bu iki pehlivan be
rabere kahrsa Aliçonltn ~ 
ıına. ~ıka, çıka kimbilir hıınglsi 
gakacakb. 

Hem Katrancı ft Adabdan 
herhangi birİlii gallb dahi gclse
J'IPranmıe olan vttcadlariyle A
liıçoya dayanınalanma imkln 
yoktu. 

Alıço, ytbde yb beş almı§
tl. Gene meyd'm bu lu>ca kurda 
kalmıştı. 

Aliço, yirmi beeiooi senedir Jd 
Kırkpmara h3.kim olmuştu. 

Adalı Halil, Katrancıyı mağ-
1.Qb etmek için ezme ve zedeleme 
hnrekat.uı.a devam ediy~. Her 
vakit yaptığı gibi ayak güreşi
le hasmım el ense ve tırpanlar 
la yormak istiyordu. Fakat, Kat 
rancı fevkalide usta bir pehli
van olduğu için güreşi idare e
diyordu. 

Güreş.in dördüncü sa.aUaı"ine 

dl~Tu Adalı Hnlıl, Katrnncıya 
bn <;aprnz gererek bastırdı: 
Hasmım yenmeğc çalışıyordu. 

Lfikin, Katrancı kolaylıkla 

Adalının altından fırladı. Görii
lUyordu ki iki h8!iml yenişeıni
)'('CeklerdL 

Nıtckim de öyle oldu. Beş sa.
at bir bo~'Uşmadan sonTa ak
şam oldu. İki pehlivanı da be
rabere ayırmak ıçin meydana yü 
riıdiilcr. 

Ne Adalı Halil ve ne de K.at
ranc.ı giireşı bırakmak istemiyor 
du. Her iki taraf da inatçılık e
diyordu. 

Aliı;o, ayağında .kisbet mey· 
dan yerinde bekliyordu. Adalı 
HaHl ile Katrancıdan herhangi 
ai galib gelirse onunla~ tu
tacaktı. 

H.ınçooğlu Halil söyleniyor -
du: 

- Usta, her ikisinde de hal 
kalmadı. Meydan gene senin! 

Aliço: kı7ı<lı ve bağırarak: 
- Ulan hal kabnış olsa ne ya

pacaklardı ki! dedi. 
Adalı Halil ile Katrancı b&

rabere kalınca güreşin tadı bo
mldu. Ortada ~ya çlkacak 
olan pehlivan kalmamıştı. 

Galib gelen pehlivanlar da 
meydanı Aliçoya bırakmışlar

dı. Bu beW.ı adamJa beyhude 
uğraşmakta mina. yoktu. 

Güreşin tatsız geçtiğini gü-

ır.iimeliJer eıen.b ftnyorlal' 
·m. 

- BQ.ae(s ihtiJar AJ~o ıau-
bakk~ ~ydam btrakacat.J. 
~ Aı-una yaptınız ha!. 
- ()yJe? .. 
- AJalı., Aliçoyu yerıı!mez .. 

Sekeen yaıp.na gelae gt>..ııe yene
mez. diye utla ediyorlard>. E
dirnelllıtr, Adalıdan emindiler .. 
Serez:lller cevab verJyorlardı : 

- Katrancıyı ortauan ~ara-

madı bel. 
Edirnelller de makabele edi

yordu: 
- Aliço; bn eene Katranay;ı 

da o~ 9lraramu. 
Miinakaşa büyüdü. Nihayet, 

paşalar, beyler, ağalar dil mU
cadelesini ga tekle döktfiler: 

- İstereenia bia Aliçoyu gti
reştirirb. 

Serezıner, Allço için ytlz a1tm. 
koyuyorlardı. Edirneliler de 
yüz altın ortaya koydular .. 

Fakat, güreş ne vakit olacak
tı. Çünkü, F.dirneliler şu iddia 
da idiler.: 

- Ac1ah yorgundur .. Bir haf
ta geçmeclik<:e gü~emez. 

Serczliler de hak veriyorlar
dı. Hatta, daha fazla mühlet 
vc;;iyorlardı. Fakat, bu münaka· 
şalardan Adalı Halil.in haberi 
yoktu .• Adalı beş .aatlik güreş 

ten sonra, yatmış, horul horul 
uyuyordu. 

İbtıyar Aliço da eski fıdcti ol
du!';'ll veçhile çingene çadırları

na gitmiş eğleniyordu. Çingen~ 

kızlanna §8rla aöyletip göbek 
attırıyordu. 

Beyler, gUreşi kararlaşbrdı
la r AllQO ile Adalı Halil F.dJ.nıe 
de saray içinde güreşecekler • 
di. Bu güreş on beş gün IOlll'a 

olacaktı. 

Adalı Halil ile Aliçonun Sa
rayiçindeki hususi güre.şi ol
dukça aertÇe idi. 

Edirneliler, karar verip yüz 
altın ortaya koyduktan sonra, 
sabahısı Adalı Halile haber 
verdiler. 

- Adalı, Aliço ile güreştirece-
ğiz seni! .. 

- Yüz altla biz koyduk. ,O. 
altın da SerezllJer koydu. 

- Güzel be!.. 
- lyi besle Jrenctini .• 
- Ne vakit güreşeceği.z? 
- 0n beş giin IOnra •• 

-Nerede? 
- :Ed.inıede saray içinde.. 

(Devamı var) 

At yarışları 
Yanf ve l9lab eodlmini tMwt tz 

tertip edllmelde olan ı.tanbal at """ 
rışlarmm üı;iliıcüN buP ~ 
aonra Veliefendi k~yerinde ;,çm:_ 
caktır. 
. flk iki hafta oldukça zevkli ceçmfs 

olmakla beraber bu haftaki yarışlar
da çok at bulunması iain hem sportif 
tarafım zen~eştirecek, h em de 
bahsı m~ekleri daha ~azib kıla
caktır. YarJf}arm programım deıroe
~: 

Birinci .. .,: Oç 7aşında ba1i9 1ı:e 
Anıb taylarına maheue olup m~ 
1500 metredir. Sava; Ferhan 'Ye Tuna 
nın iştirak edtlceği bu yan~ .atJt Jııo.. 
piaudur. 

lklnc• kotu: Mesafeei 1800 Metre 
ikramJyem 820 liradır. Bu Yarıta ka
:ı.ançlan yekCWu 4500 Urayı doldur
mayan üç ve daha yukarı 7qtak.I 
yerli yarım kan İngiliz atları iftirak 
edecektir. Adedleri dokuz.u bulan bu 
atıann yapac-atı ~hayli~

h olacaklır. 
tştirak edecckler. Poyraz, Bitte9te, 

Şehna, Mehlika, Tasvir, N°D"Y111», 
Nivana, J'rutnı, Neriman. 

OçQncU kotu: Mesafesi 2000 metre. 
ikramiyesi SIO liradır. Bu koşuya ge
lin~ye kad:ır kazan9Jarı yekönu 2500 
lirayı geçmlycn üç ve daha yukarı 
ynştakl halis kan İngiliz. atlnrn:ıa mah 
sus centlmcn koşusudur. 

Sifiraı:>, P:ırisUı, Mart, Gilr117ak, 
Tbals, Mis adındaki aUarın iftlrak 
edeceği bu yıırışda en bilyitk pnıa en 
az kilo ile ko$:ıc:ılv olan Misdedir. 

DördDncD ko,u: Mesafesi 1800 ~
re, lkramiyeı! 390 liradıı·. 'Oç ve daha 
yukarı yaşda hafi.s kan İngiliz atıan
na mahsu3 OOuı bu 711rışa Kom!aral, 
Tomru, Yatagan, Dandi, Abin Pm'Ö 

ve Taşııınar işUrak edeceklerdir. 
Beşinci koşu: Mesafesi 2200 metre, 

lkrıım [yesi 300 ·Urndır. Dört ve dııba 
yukan yaşlardaki halis kan Anb at
lanna mahsu~ Ilend.1kap k.~ur. 

tştfrak edttckler: Yüksel, Kank\ıı, 

Can, Vural, Yamoo, Vn10. 

Bugün ikili be.his beşinci yarıp -
clır. Uçüncli" ve dördUncü koşular an
anda çitte bah15, üçüncü, dördilııdl 
n beitnei k.QIUlas uaaında da ~ 
bahia vardır. 

Kürek yarışları 
Dün BüyQkdere ne Bebek ansuı

da bir kürek 7Qrlll yapı~-t.ır. 

açllma hazırhğı 
lmılr, (Yeni 8elıelt.) - hmlr 0-

amıım emernaQcınaı 1Uarı 20 ~
tcı. alı eüntı saat 11 de Killtilrpar
Jon Lozan kapm &ıOnde yapılacak 

bO.yilk meraııimle ~aktır. Fuarın 

açılma meraaimlnde bulunacak bin
leree davetliye, davetiyeleri gonde -
rtımiştir. Beledl;ye Te fuar rel-;i Dr. 
Behçet Uzun ,.akında Ankaraya gi
derek fuarımızın açılma mer.ısimine 

bü;rültleriı:nkı sureU mahsuııada da
m etme& lnıvwtle muhtemeldir. B u 
11eneki fuara tnoıtere, Sovyri Rusya, 
Yugoela"qa, Rııma,,,_, Yunanistan, 
Kardee tran, FD.tattn, ıtalya, Maca
ristan h ü.ldbnetleri 1'9Den iltirak ~ 
decıektir. tngilten MWmıetı i(in bü
yük sng.i saraymda en büytjk J)ftvyon 
klralaı:unJibr. Fuarda tefhJr f<lil«ek 
ing.illi. malzemesi ..,.. ve mahsulatı 
1zmire cetirilmi$1r. SovyeUcr pav
J'Onu ~a ve maldnelerinin de geti
rilmesine intizar ediliyor. .Almanya 
ile Fransa hWıibnetl.eri, bu seneki 
fu.aro resmen iştirak edeceklerini 
henüz bildirmediklerinden bundan 
90nra iştirak etmi7eCekleri tahmin e-
diliJ'or. ' 

Fuarda muhteılf pevyonlarda ın-

pat ve dekorasyon laleriDde çalışmak 
ilzere Ankarıı ve lstanbuldan şehd

m.i:ı:e mühlm miktarda mühendis, de
koratör ve ressam gelmiş çalşrıağa 

başl:ımışlardır. Fuar sahasında gece
li, gündilzlü faaliyet devam etmekte
dir. Muhtelif vım;retıer pavyonları
IWl da tan.i.imine başlanmıf;tır. Her 
Tilftye~ kendi nuntakasında yetişen 
mahsul ve ber tOrlU mamuUtmı ken
Cii pavyonunda tcşh1r edecektir. tz
ınir vll5yeti ve b:mlp Ticattt ve Sa-

l 

nayi Odası ilebonuıpavyonlıırında =F;i~&;~n===::::hi~::~:i'rli::=r~:::;;:::;:::;:;~~~;;;~~~;;:;;:::;:;:;::;:::;::;;;;~:::;:~~;;~ 
Ege bölgesinin her tilrlQ maheulüne Bir katil mahkOm oldu -
nümunel.er ald bulundurulacak... bmlr (Ye.ni Sa!ııab) _ Tepeclltte 
tır. Bu nuınııneler, simdi. . den 

tbaan Zebranın umumi e'rinde ser
ha7.U'lanm~tır. Va1uflar pavyo -
nu da zengin n mükemmel 1Da3"9 Ankaralı Xeıc:ml:1• ne Ane 
bir; şekilde tan1Jnı edilmektedir. E- lılÖMJ'YVeıi öldUren .,.. 9ft'ID.979 Fat-

ma Ayael ile Şükrl7e w Blda;retl a
tlbank Umum Müdi.tr manvinl, mü- tır surette yar~ Ali Omıan Po-
teahhid ve nıuhendiıf ...e dekOl':ıtörler 

lafm alu'cezadaki nmlıakemesi neö
le şehrimize gelmistir. Fu:ırdakı Eti- ttlemniş, ~ ~ IÜh ay, on 
bank pavyonunun milkemmel surette CÜD bapslne karar~. Katile 
taIWml için çabşılmaktadır. 

SUmerbank ı>aVJ'oııunda bu y1l yıın:bm etmekle ._ •m Neşet, suçu ı 
satış da yapılacaktır. ı, Banlaw ·.e ablt olmadığınciQ. benet etmiştir. 
Trakya pevyorılan da hazırlanmak- lett!rilmefcted.lr. On bin metre mu
tadır. Hatay pavyonunda bu tüzel Ti- rabbahk ı~ btr aJı.,ı kaplıyım 
IAyetiınizln her t\lrlü mabsullt ve ma bu ıölde fUar awo 2 lncl<1t eoo.dOl. 
mul1tı teşhir edOecekUr. ~ 8afaları, mebbb liemleri ya-

Kfiltürpnıitdaki ııan.'1 cOl, temız- pılacaktır. 

::;::: : ç=u:;:c;::;e~ Devlet Demiryolları İlcinları 
Hususi mahiyette olan bu yarış saat 

1 
1 

latasaralt ile &yk.oz ekipleri iştirak ._ _________ _ ________ ____ __ _. 

~Icr neticede Oalatasar37 42 da
kika De birinci, Bcykort 47,30 dakika 
ilıe Ddnd olmuştur. 

:tki çWclcrdco. sekli d.o.kilı.:a 11C11ttG 

hareket eden dört teldeı; yanpıa üç 
ekip g:innlş ve müsabaka h.eyec:anlı 

reçmiştir. Bidayetten itibaren Ga!Ata 
saray llnü abnış, gittikçe açarak ve 
çok güuıl bir stil ile 40.30 dakikada 
birinciliği almıştır. tkincnik için Bey
koz le Fencrbnhçe çok çeklşmlşl• -
dir. Fak.at Beykoz ~5.30 dakika il~ 

lkindllii almağa muvaffak olmue -
tur. 

Muhammen bedeli 1600 lira olan 5000 ~ killı;e cinko 12/8/1940 
pazartesi günü snat (10.i!>) on kırk ~te Haydaı·paşa.da c.r bin.ası da
lıülindeki komisyon tarafından açık eksılbne umılilo satın almecaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 120 liralık: muvakkat temhı.ai '" kanunun 
tıı:yin ettili vesalltle birlikte ebiltme ıiınu aatine kadar Jıxıaılsyona mO
racaaUarı ~~mdır. 

Bu işe aid şartnameler komısyoruian ~ olarak ~ktadır. 
(6620) 

Bandırma Malmü~ürlUğUnden : 

= ağalar, beyler kederlendi- [ ___ A_s_k_e_rl_i_k_iş._l_e_r_i _.l l ___ r_i_v_A_T_R_o_L_A_R _ _.I 
Eğer, Aliço gelmemiş olsa.y- ....-

dı, gUreşler daha zevkli ve kınn 

Mnııyas götü civarınd:ıki TuZJ~ bınaxı dahil olmak: llure • 22518> 1 
yirmi iki bin be:ı :rüz on sekiz lira bedcl m.uh:unmenli balı1I avlamak 
hakkı ve resntl m.lrlsinln 1 lınziran 910 tarlhfoden lMyıs 143 tarib.inc ka
dar 3 seneliği 25/7/940 tarihinden itibaren H/8/940 taribbıe milsacill ço.r
&an:ıba günü aaııt 15 de ihales.i yapılmak üzen: 20 gün mOddctle açık nrt
tırmaya çıkarılmıştır. Muvakknt temınat bedelı muhammecıin yüzde yedi 
buçuğudur. Trulb olanlıırm Bandınruı malıycsind mil~ satı:ı ko-

kırana olacaktı. 

Deyler, ağalar, paşa.lnr gece 
~larında dedikodu edi~·orl:Jr
dı. Screz beyleri Aliçoyu gü
reıc,d:.irmek istiyorlardı. 

F..dirne bcy)cri de Adalı HaIHl 
tuttuklanndan onlar da Adalı

yı Aliço ile gftreştirmek ta.rafta
n idiler. 

Fakat, Adah Halil çok yorul
muştu. Katrancı ile beş saat gü
l"CŞ yapmak kolny dehrildi. 

Sercz beyleri, Edirne beyleri
ne söyleniyorlardı: 

- Adalı Halı!, Aliço ile tutuş
muş ols&ydı ne olacaktı sanki? 

Fatih A9kerlik tubeal Rclıli{llnden: 
1 - Em~ levazım yarbııy. Ali 

Şııdi otlu Ahmed Cevdet (323 - 327) 
ile, 

2 - Hes:ıb memuru '.Mehmcd KA
mil oğlu Mehmed Tevfikin (2424) 
h emen aubeJ'e müracaatları ilAn olu
ıı.ur. 

Eminini! Yeril Aa. Şubealnden: 
316 ilA 333 dahil doğumlu berrin 

a:;kc.rliğlni 7apmamı~ süvari ııını rına 
mensub erat sevkedileceklr.rındcn 

29/7/1940 tünü saat (9) dıı subede 
bulunmalan Ulrı ohmur. 

tta.tabekıcı Hemıı ... Kuralart 
Hakkında : 

Kadıköy Yeril Ackcrllk fubcalnden: 
1 - 15 eylOl 1940 tarihinden iti

baren askerl hastahanelerde açılacak 
gönüllü hemşireler kursuna 5 eylQJ 

RAŞIO RIZA Tiyatrosu 

HALiDE PiŞKiN beraber 
28 Temmuz p:ıuır günü akşamı 

Gedlkpa,a Azak bahçcs.irı,de 

ONLAR ERMiŞ MURAOINA 
Komedi 3 perde 

940 tarihine kadar kayıcl muamelesi 
yapılacaktır. 

2 - 30 - 40 y-ış]:ır ara.c:ındaki okur 
yazar bayıınlardan alınacaktır. . 

3 - Kurs muddeti 2.5 aydır. De-
vam saatleri öğledC'n sonrn saat 14 
den 17 ye kn®ı:dır. 5 eylüle ltadnr 
dır. tstelı:li baynnlann (cumartesi 
günleri hariç her gün oğleden sonra 
Kadıköy yerli askerlik eubcsinde ka
yıli mvamelcleti yapılac:ığından 2 
aded vesika fotoğrnfı ve niltus cüz

'danlnrilc mUrncnııtları llfın olunur. 

mis~nuna mUr.ıcaatl:ırı illıp olumu-. c6610 

P. T. T. U. üdürlüğünden : 
iKRAMiYELERi 

1 - Tnahhfıdfin ademi ıfasındnn dolayı a~ı't eksıltmeye konulan Tı •ş

1 
BAN KASI 

5000 metre üç ntık.illi kur.şun kabloya 14 temmuz 1940 tarihinde yapılan 
münakasasında tru.ib[ ÇJkm:ıdı~ınüan eksıltmesı on gun. uuıtılmıştır. 

2 - :Muh;ımmen bedcli ' J250 bın iki yu.1. elli, muvo.kk.at temlnat 113.75 

l adet :.ıooo liralık = 2000.-
3 > 1000 > - sooo.-
6 > 6-00 > = 3000.-

12 > 2.50 . > = 3000..-
doksan üç yetmiş bca kuru;; olup cksıltmes.i 3 ağustos 940 cumartesi günCl 1940 Küçük 
~:ıt ıı de Anknrada cvknf np:ırtm:ınının 3 ündi kapısından lfrllcn birin-

40 > 100 > = 4000.-
'1-5 > 50 > -- 3750.-

ci katındaki P. T. T. satın qlıpa k?fll~syonundiı yapılacakbr. • - Cari Hesaplar 
3 - tsteklilcr muvakk~ ,t~ı.mıl makbuz vcyıı b:ınk:l teminat mek- Keşldeler: 1 Şubat, 1 

tubu lle kanuni veaf'lcrılarını.ıJ!!ını?lfıi mezkOT gün ve saatte o kom~~on:ı f;KRAMİYE PLA" NJ A~ustoıı, 1 lkincite~rln 
mürncaa~ . edeceklerdir. . < ,, 

1
.,. , 1 ı. 

rinde yapılacaktır. . 
4 - Şartruunelcr Ankt.ı;-0bN?. ll'~ T. levnznn, 1stanbulda Valide ha- r.,._..,..._..,,...,._am::z:aı-=ı•·----------=...,=---..,...-

210 > 25 > 5250.-

nındıı ikinci ·k ttn P. T. "l'.· levnzım' aynıyat IUbe miidilrUiklcrlnden be- Sahibi: Ahmed Cemalcddln SARAÇOC LU 
dC'lsiz ol:ırrık verilecektir. (4092) (6602) Neşrlyı:t MOdOrU: Macid ÇETiN 6asılcfıOı yer (Yeni Sabah matb~ 

~B~iz.~za:ı:tcn:~k~or:ıkm:a:,y;.ız.~~Y~a~ln~ı.z~63~toda:~~m~anı:=~i~çiı;1~0~d~en~a~l~d:1m~~.~T~or~ba:;y~ı ~orada:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~:=~Y~a~ko~y~bolursaın? bir çareslnı bulur dcdi"ın: 
blr erkek bulunsun dı.y sfz1 yukarı bırnktmn. Kapıdan çıkacağım sırnda - Gcctiğiniz yerlerde buradan ık! - Madrıitızel, beyı:ir uzerınM 
aldık. btr bonı sesi iş:ttim. Şııtonun knpısı- a.raba geçti mi? diye sora sora izimizi rahatsız oluyorum, lülfm ıır 

- Mösyö gcldlği vakit ben 7ine na bir pos~ arabası gelmişti. Tlcmen bulursunuz. • beni de alır mısınıı? 
kendi dalrcmemi ıideceğirn? dışnrı ('lktım. Postacı bir mcktub u - - Ricıı roerim mııdam ei;lcnmcyi- P4ıktıclln emerek: 

Mlkaella yiWlmc dikkatli dikkatli zattı. 'Ozeri Mikaclbyn yaul~. niz1 - iyı amma Mo yo Alfrcd' ( 
~ktı· :Mundcricatııu merak etti. Llikın mck Mıma~;:::::::;:::=.:::?:::::::;;~~~:;;:J'.:J:l~~~ Bu ana kad::ır soze karşnıynn mad .yorsunuz kı aTabada yo .>" '-· 

- Bakalım, kab ederse dedf. tup kapalı old1l4undan anlıyamndım mazcl Lkaclla dedi ki: Yok :ı ben sizi bcygl'fe Lıı 1 

Ş t y Muva .. alatımd.-ın ~ri kema- yukan çıktım, Mikacll:ı: - Ben de gelecek miyim madma- kac.ll.ının arab.om ycti~tlm. I'cnce- - El!lenmck değil l\fösyo Alfıcd . ımyd.ıfı dtw. 
nınıı t'l mi:' almamıştım. Bugun ak- - Moeyo AUrcdl Gollb:ı posta a- zel? renin hız ına derek: Muller. Madrun " r·n'l siztn ile d ·ma - R~ ıı~akt.a da durrıb th-iıfl rı1 
hına gt'ldı. H Ibu ı Mik ella bunu rnbası geldi, dedi. - FJbette, koca sn.tonun içerisinde Aman m dmazcl beygir yuru· Iııtifc t'diyor. Emin olunuz ki mad. m maz,..). 
bend n t. vv ı 1 lırlamıı,1.ı ki: - Evet Madmnzcl, namınıza bir yapyalnız oturrun::ızsmız ya ? rnüyor, dedim. sevmt'diği ııdnı le hiç l:\t..lc cbnez. IIJ~ olm: mu ynı Arab:l 

Mösyo Altrcd Mullcr, ı: ktanbe- mektub getirdiler. · Eri.esi ı;:unu iki araba hazırlandı. Ugurıruz. Sarına yine nğ7.ını nçtı: - Madmnz.cl doğru söylUyor, Mös- dıkç:ı u. crımize yılulır&IDJZ. f 
ri krm:mımzı dWcmed.k. Bugün - Yn! veriniz. Birine Mnd..ım Sar na ve 1\1'".lk::ıella 1 - Zar rı yok, ynv~ yavaş gel ılz. yo AH cd Mililer, siz bcnirıa hcı· sô- rnh1tsız. olurmJJıuz bız d . 
:ınttedl!r mi !n!z' dedi. - Ben okuyayım mı madmıız.el? ile iki hizm tı,;i kız, dl rine de u;;.ık - Af!edc ını:ı:; madam, eğl !yvr- zu C' g\.lccniynrsun ız, lfıkin b n si- - n· ı hizındc,i ıı .. 1 ... ıd n 

- Ernred rsin1z madmazel, kem - - O da olur, amma evvel ben ba- ve asçılar yerl~i. Mık ıella bemm 1 sunıu zann~erim. Yavaş ynvcı~ el zin ılc lfıtife eçiıyonım. ş:ı.n çık ::ı do ben arabnyn "" 
nırtı odamd:ı duruyor, l)i.mdi gider knyım. lçin bır bey ir t d:ırık (tmi ti. Ben amm::ı sonrO: arabaları kaybeder m B y ir Cizerindc dura efora kalça- '.rl~adam Sa ma kahkahı:ı}l 
ectJrlrim,· . Mikaclla mektu,bu açtı, okuduktan de bcy:tirc b.ncrek t,;atoyu tcrketUk. ne ş;:ılonun yolunu btHyorum ııc do lnrıın nğrımıc;tı. Hazır ımı ı 9C'lm1ş dt, lııZ!flct ı kızlaı da m.ıd· 

- Hayır, blr hizmetçi kız ~n sonra Madam Sarina.ya it.ıl.}anca bir - & - de- gıtt.: nız ye(ı. ikçn mndMnzc1 • ettı M.kııclla dedı k• 
ıetirsfn. • &eyler söyledi. tkl kadın blr s..<ı:ıt laı- mn kadar gıtt.k, bC'y- na- - Siz de be~ n koştunınuz. - B ni ar :. n alır mısınız? llıtınc.tc,:ı ı ., bırı dll>i 1 ,J!; 

- Hacet yok. Be:ı kendim aln:ım dar konuştuktnn oonrn Mikncll:ı: ol rıclıgımd~ - Bc.y ,iıinı Y "rumüyor, sh: ara- Üt'mck mtlna h dı.işcc:ck. Vakln sın d:.yorsunuz ':ımmcı ncr c ı· 
dcdlm. - Yıınn gidiyoruz 'Mösyd Al!rcd, 1 t çc-kiyc:r- - Adnm şıı g V\.'7..C ~1 ıcıyı ara- balan yavaş· sUrsertiz daha mun:ı Jbl arnbanın içerr.ıindc deh zınctd k1.Llar sun? ,t 

MC'rdıvcnlcri koş:ı koşa indim, dedi. dum. 1ki nı b ı pek ııur, ll ı:: d yordu. b:ıy:ı al nıy lım, dcmfs Mik 1 ll::ı da olur. ile bcrı:ı)Jcr do t kişi vıır. Bu rı:.ıbıı Mesela benim ...r.tk1b oıJ 
bahçe k n ndmı od:ıma gırdim. - Aman nereye madma1.el? H:ılbukJ b n b y ,iri ko tur:ınuyor, muvafakat ed·verm şttr. - Bız.ım ncclc işimiz .var. 'Mıkndln ile yolculuk etti mfa po ta bey ıre Bcrt.a b n cek cl~r aı 

Ke!n n to b ı dolabd:ı idi. Doh\- - Tcyzcmın gittiği yere! dnimn nrub 1 rd n g ri k lıJordum. Kundur urun ökçeleri ile hayvanın - Sizin l iniz acele diye ben da' arabam kadar gcnls olmr" •ından bnna du yer açılmış oh . 
bı nçt t bıı toz içeri 'ndc kal - - Sebebi? Ra.ıtib old mı hJY ir P 1! başari knmııu hıı-p ılam in basladım. Bir b~ında mı k:ılnyım? dört kisidcn fazl:ı yolcu istiabına l"l- - Faknt Mosyo Alfr xi ne ı.; 
mıstı. z t torb bcs on yerinden - Sonra anbrsınız, f;imdı y ı l :ı- idi. tkide bird ç ft.c ntıyordu. Benim fiti de kıımr1 yerleştirdim. Epeyce - Canım knybolmazaınrz, merak verişli değil idi, ltıldn ben b r defa haliniz var? Hiç kn<lın bC'y ... rc "' 
:rmnaıı, kirli, rcnlt:sll blr fiey idi. Ke- :zırlığıru;ı bakalım. blniclliktcki meharct.;;izl, 'm hayva- tesiri görüld:.l. On d:ıkik:a sonra Mi- cbneyiniz. mndmnzclc rnilracaat edersem elbette mi? (Sorıo 

1 


