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. noiliz - Rumen tngilterede r.----------.: 
münasebetleri aşvekil dün akşa büyük hava ismet Paşa ve Lozan 

._._ ·-ı Ankaraya öndü !~~!.~!:~!~ Osmanlı borçlar meselesi 
Clertıyan eden harbin netice& 
ııe 01ıırım olsun Dobriceyi hl
::maı. mecburiyetindedir. Al
ıı..:'.!'::,ıığıınım mıikafatı ı. 
Biııd.,n 80 bir lngua gaJelıe
ne ne ora Rumanyaııın g&-
1'iJ'N( kadar mCfllek deıl,i ·ti
ı.a.. ~I~ lngillz politi-

Milli Şef ismet inönü,Başvekili 
hücumu pUskUrtUldU 
Londra, 28 (a.a.) - Reutor: • 

lngiliz, Fransız ve İtalyan düyunu umumiye 
faizlerinin altınla ödenmesini istiyorlardı 

utdan bu fay·'
göre1ıılm418· ·""ve Y111'dım 
llu da · 1 ıı<>k ln~küı<'- ... l)Undlki Alın •ur. 
ğtuıun mW.taldıe an d0tıt111-
addoluııab1Jir, l IDuJıM'4tı 

\'azan. ıı · _J 
- • U>ieyin Calıiıl y ALÇIN 
• 1 n~::=:e ıle Rumanyanın 

ınan1ard sebeuen eorı za· 
llattıı ~ bırdenbire bozuldu. 

Haydarpaşaya kadar teşyi etti 
Evvelki &: hah Anlı:aıadan ııehrııni?.l' ge

lenı Başvekilimiz Dokt.or Refik Saydam, dun 
ôğleden enıel ot-0mobille, Boğazda bh gezinti 
yaıımış, tekrar Parkotele dönerek öğle yem& 
ıl;ini orada yemiş, bir mtiddet istlrahattaıı 
ı.onra, sa.Bt on altıda ot.omobille Floryaya git
mişlenlir. Başvekilimiz Florya deniz ki.ı~klınde 
Reiııleumhorumuz İnönü tarafından kaimi e
•llhni~, bir nıuddct görüştükten S-OMa, Milli 
;:;ene birlikte saat 18 de, Acar mot.önine bin-

mişler ve Haydıırpa.'.jaya geçmişlerdi:r. .Reisi
cnrnhunımuz, Ankaraya gidecek olan Başvdd
Iimizi Haydarpaşaya kadar t.ef;yi tmlı>ler ve 
tekrar ayni motörle Florya denb koşküıııe av
det buyurmuşlardır. 

Başvekilimiz, eksprese bağlanan hll8Ulli 
bir vagonla Anka.raya lıuel<et etmişlıordir • 
B~vekldimlzin teşyllnde Vali ve BelOOiye R&
isi Doktor Lôtfi\ Kırdar ve Emniyet Jfıidiirü 
Muzaffer Akalın da bu.lnnmuşludır. 

Bugün (;81eden sonra asgm1 yelmi~ ı 

aveı tayyaresinin iatjraldle tnıoltn•-ı 
ilin cenubu f<."U'kısl ü.ı.erinde bir eerı 
ha\: a muharebesi vukua a:elmiştlr, 
:lngill% avcı tayyareleri lif:; dUŞ1nan 
teyyaı·esi dttwürmUştür. Alu.an t.ay
yare1erinden bir tanesi aJev 1tr irındc 
denize düşmüeı ve iki kişirlln para -
jlitle atıedığı g0n'1müştur. A hnan 

(Sonu 8 ünci.i uyfada) 

• • 
Ulili Şef.in ııon 'J'rak;ra tedkikkrinı e alıblDJH olr m;ml 

Macaristan 
Rumanya
dan tazmi
nat istiyor hıJı. dab . geçtikc;;e bu bozuk- ~~=============~================~~! 

~ _g~~~~!~-~~~e~~tidı: Rumen heyeti Vargı· tahakkuk ve tahsı"la"t Tazminat miktarı 3 mil-~~=======~ giJ:!1 11henuz keııtirik·mez. ln- B .. k d d yon altın kuronu geçiyor Tı"car"'"t Vekı"lı"nı'n B t 
iİİnl e Rumanya pek yakın U reşe Ön Ü --o-- "" ayana 1 

( Ya2ıl.1 3 uncü aoayfada) 

~ d~iı:ı:;c~~cg~ya~;·~=liılıldıe: şekı"llerı"nde deg" ı"şı"klı"k Llo~~.d~'..':: •
2

~u:~;:> mun.!':~~ 
"'' · o derecea ıu Karol derhal Berlin ı ... ; hakkında ne-;rcıı.g; bu ~ .. ,._ 
teeavııze e Rumanya bır elçisini kabul etti kalede ezcümle diyor k1. 
ğe rn ugrar Ve harbe gırme- M ı · k ,. ı t• b h t 1919_ - 1920 senelerinde Moraııs-
dını ;tmcburekotaalurhsahütnd .. giltert> yar- Roma ve Berehtes- a ıye ve a e 1 u usus a geniş tanın Rumen kıtalan tarafından mıs-d b Jj ıörı.ılmenıiş bir tanda ı.ııan edıl-

IDltleUrnş nvelJJı.iRuınanya ta:Cı:d:ı!u:a-. d d 1 bir kanun layihası hazırladı ınesi mc-selesi hakka uygıın bu tııız-

Pamuk mıntakalarında yeni 
kooperatifler kurulacak 

y ti ga en e ne er da halledilmedikc;e, Rum;ınya ıle Ma-
te ikı d e e karşılanmıştı İş- carisl<ln arasında h•kık' bır bulruld Mu .. s t a h 
1ı1u ın .. evıet aı-ıuıında bu kadar go··rüşu··ıdu··ıt\. Layihaya göre vasdasız vergiler nis- vazıyet ıeessu• eyııyemea. ili korıımak için 

bankalar mübagaala başladı bir Unasebet hüktim Ü k r b f d );, • • k b" 1 t" • k 1919 - 1920 seneleocinde, Roman,ya 
. denbire b d H TCt en 8 eyışmıyere lr eş ırtl8CQ ile Macaristan arasında barb vazıye-

IDası ve ad u oııtlıığun bozul- -<>--- Layihanın bazırlanmösmdan eaas ti artık mevcud degıldi. Fakat Ru-
keUeti.n oe eta dili,;ınanca hare- Roma~ 28 (a.a.) - Rumanya mnkBad vasıtasız vergıleı-in tahakkuk men lataları, ?1i!ocarjstanın z.ı.H'.uıd~n 
llebebJe reyan etmesı ıçin ne b:.f1\'ekili ıle haricıye nazırı. dün ve t.ahSJl l!<'killerini ıa terolcndnmck, istifade ederek ve mül<lreke 119r1Jarı Metsin, 2S (a ~.) - 'J'ı(·aret Vekılı 

Haı.mi TopçuoQJu relaıka.Undekı ze
vat ile bırlikt< bu "''°"h Meı-.ıne gel-

İngil:er;arhüdırk"~- akşam Runıanya sefarethane- Jı:ırtosiyecilille meydan bırakmauıak hllA!ına hareket eyliyerek .Macans-
:ra kar 

1 
n 

1 
wııeti Rumanya. smde şereflenne verilen ziya- hazinenin ve memleketin halk ve tanın büyük bir k'"mıru işı;nl etmıG 

R»~- enaJık yapmıştır kı fettıen sonra sııat 23 de Roma• menlaa\lerini tatbik\ ofay mr\zu•t ve l\lacarıs\anın butun orıdu•lrı tel:· m;. ve bir a•kori mufr,..ı.« lk'liıın r<'<-
......,nya onıı •-..ınde temin etm &llr. Vor gl tah811 hl. ""' v••o~larL lrnt1lı yazı ma • mini ifn •tmıştiı 

'-- n Yardım viı.dıni yı terketınişlerdir. Bu ziyafette ~~ - ~ &1Ymeti koJ:rn ' ni:sbetlerinde bir deıµıJiklik olmlya- kinesi, telefon makinesi vP."laire gibJ Vekil, umunıJ mugHY.1tJar1 Znd&1 
ııüğü b" anuş bir nışan yu- Kont Ciano ile diğer bir takun caktır. Yenl kanunlar her mukellefin eşyayı e<cki Rumanyayt t.>şkıl <den Banlıası yal! fabn~asına gırlerol< wı-
h gı 1 geıi verdikteıı baııka İWyan ncab bazır bulunmuş • bir vere! defleri bulunmakUı mukel- arniye ruıkleylcmiştir, V<reeillee k.ıklerde bulundukt..ıı •onr• """"'ve 
de~en eski sevgilisinin alcyhın- b.n. leıf olduııcu her vergiye a1d eabjleJere si::;teminin organı o1an 1azmı.nat Jco- Ucru·et borsasına ge!nnş ,, bw-;ıda 

a~ketlere geçmiştir. lngii- ltalyan hariciye nazın, Rumen yaptığı tedl;ıreler 1ı:aydedllmckledır. mi•yonu dahi, bu eıyanın kıymetını toplanan ıthaıııt ,.( ıhracııı tmwıa-
teı-e aleyhı"nde b" ik• aflrl . Projenin umumi bulrumlenode fil üç milyar altın kurona walun olorak rlle çıflçılerın dlle~ı. m1 dio!en.,. ve 
lıi ır ş .. yet sebe- mıa erme istasyona kadar ' ~bit ed ınaddeler ""'dır: t .. bıt eylemiştir. 1"'sb1hallerde buluııııouştUJ 

. ecek hiç bir ~ bil- refakat etmiş ve istasyonda Jıl- 1 - v.....ıo.ız vcsıılff ıe,.. (Sonu a u•Od oayfada) Bu loplantıda tıcaret ocl;mna VN ·-
llliyoruz. Yalııııı Fransa mağ- san~ ve ~ncfosu iıa§1ııda. bulu, kil eden: ı------====~---- len ve eYVeke leshll edılt•ıı d1Jeı..len 
JnJı oldu ve Almanya bir aralık nan bir bôlük a.ııker tarafıı:ıda.n ıı Arazi nr.ll;iol. Fu n k un sistemi muht••l ... pot' olı.unmu.ş .. dll•kl., 
birdenbire <:cık kuvvetli zanne- eellm resınj ifa edilıni"'"'p 2) Bina varllisi, llakkında ızabat vcrı!ml§l.ıı. 
di!dı İ"'- R Ruın ww- :t) Ha1vanlar vergişi, Vekil burada mewud ~mukLırla 

. • o"" umanyanm amf anyalı m'·-"'-l-p ..,._~ ~-· bir eaı.d •••••ur ~. ~ 4) Ti...rl "" sınai luuançlar ,...._ Londra Ve Japonyada otaııdardize edilrııı~ yapağıların Zı-
6 an geri hareket icra et- Clano 1· ıe "ı· .. ·.·r~ ltalyaıı ri' """-e "'·', tneai u c: \;.a.uJ.I' ..,_... :raat Bankası tarafından dt'rhaJ ~Htın 

. için meydanda bundan veda ettı~ l I • nra hwıusi tren- 5) Hizme\ erbabı kaumç verııı.ı, nasıl karşılandı? alınmasına emil vermıştir. 
başka bir lmll görmiyonu. le hareke 

1 
, !erdir 6) Twarl ohnıyan ıı ve m .. ıeıı: er- --<ı- Ticaret Vekllının. BPy•h~I ı.>mas-

Rumanya iptida t--'"- ..,__ • YE,.., babının kazanç vergısi, Londra, 28 (a.a.)- Rayşbank :ıım ve intıbaları hakkında An"dolu 
ti . d '""CWZ ga- nıuol S.ı ı d-..... =-- _.._, . ' . · be ran ~ın en vazge<;tl-'"-' n<.. - ...,.._.,.,,.. /ASA IJ;) 7) llfadcnler vcrgiSJ, direktörü doktor Funkun, Av- Aıansı mubobuone aı;.ı?ıdoki y•rı•I 

mekle ln~liz 
81

.Y • .,:tinuue.u<&Dk_ et- ile ~.,ruş·· tii 8) Veraset ve inlıkel vervisi. ta bulunmuştur: ...,.. B nıpaya Almanyanın vermek iıı-
al=hde blr Vaziyet almaktanarşı· ültre§, 28 (a.a.) _Kral Ka.- )•Qı:~ Ve'··"' ""-·' ax.ı...ı. Bu kanun hlıkmune ~bıdir. Pamuk frcatJa.rı konına.cak ., 1, "-•~ ·•--,,v ııuu ..,......, ,...,._ tediği yeni ekonomik nizam hak- ' 
başı dı ı~e "' ""-"'burgdan derhal BUkre- Madde 2 - Vergi mukelletiyaü cÇukm·ovarun en mühim m•h.•ulu 
~ ' Bu .. nl~ayet kendı- §e dönmliş olan Rumanyanın Ankaradan alman haberlere llÖl'O wnumidir. Büliln h•k1 ki ve huk.ml kındaki beyanatı hakkında Lon olan P"muğun 1dıaki nıevıomır.d<•· 
it bilecegı bır işdj. Mı!- Berlın el~isi Romaloyu dün ak- Maliye VekMeti vaıırtaaız vergileri f8bl81ar bu kanund. gö>lerilcn ııarllar drada beyan edildiğine göre, evvel g•lıp mohsuhm ınu·;l«h•"l"' .-

ınenfaati kabından te- vam kabul etın;st.ir. teşk:.11 eden arazi, bina, hayvanlar, daireeinde verJiye t!ıbidir. Bu kanun. Funkun verdiği izahat, umumi Jındcn çıkm"don oy,.el alııı•ıt ok tod-
llk'kı edeceği bır hareketi ıh- Ro -. tiearet ve sanayi ka2anç1ar vergisl, da vergi mükellefi olernk gosterilen iddiasına rağmen, yeni ekono- bir1c.ıle liıyık. oldup,u k1yınt·tı LııJuıa-
tty ım.. ve Derchtesgaden'de hhme1 erhab1 kazanç vergisi, ticari baklJd ve hükmt şehı:-;lfl.r, vergiyi ö- ıunı du<;unmt'kic idım. Bu kt'ıc ele 
bir ara Rumanyamn mutlak neler görüşüldü? ohnıyan ıo ve mülk erbabının kazanç dcmei• mecburdur. Bu roe<.buriyet mik nizamın yalnız bir tek he- ge('irdiğim biı ıt.i gunlu~ fıı-c•tl"n 

hakin vardı. Fakat sade bu . Londra, 28 (a.a.) _ Reııterin 1'ergıBJ, muamele, veraocı. intikal "" başkasına devrolunamaz. Bunun bi- defi güttüğünü göstermiye kil.- itıtıladc edeı<k bu mıııt;ıkaya g.-ldım. 
larantıyı reddetmekle kalınıya- diplorııatik muharriri yazıyor: madenler vergilerine aıd hükümleri lifına yapilan mukaveleler, verfi fidir. Bu hedef, Almanyanın ve- Mu.,ıaıwılleıle t.oıuas eltim. Malıalll 
~ İngiltere ale hind b ' topliyaıak mubllll lnr kanun !Ayilıaaı mükelleDerinl, borcunu ödemekten sayetine tabi memleketlerin· fllrllaıı goıdt.kt.en ""nıa alınmaSJ 
.. y e ır va- "(8on• a ünoü oayfada) hıaırlam·-'-. (Sonu 3 ılncıi ... yfada) ed ·-··· 1 ta t b -Yet.alınaktaRumanyanınhak-j-~~~~~~-~==~~;;;;.==~;;:;:;;;;;:~::,~;,,.==========,;.,,========-..:..:::::::.::..::~:.::.::..::~::'.~ ~,,,.,.,.,c;;;;~~(~S~offnu;-;;;3ffuff·n~cv.üv.aav.y~r~a~da~)"""~l~c~ab.,,..'°"'enr>:MJ~""4u~ırwe~r~ı"°""y~ı~n~v~•""°' .. """"'it 

~~S,,::Askeri Lise erimizin spor 8~~:~?ı~11;!!~~:· ....... =~--··--
Q at.an Runıanya hükiimeti, Al-

=~ı:/ı~~ :~~;:şenlikleri çok güzel geçti 
terd,. Bıı da iene Ballıanh dost 

~~:m~u.~:! ::t Genç mektebliler 
)' uıdir. Fııhat Alman veltaı- tam bı'r 

vücud kabiliyetleri ile beraber 
intizam numunesi gösterdiler an nilf~u albna girmeği tn. 

gUtere ile d;1-·-'·'- d . 
de ile . ...,...~ erecıısın-
ııet ~~!:;'ın umumi siya· 
kınd Rumanya hak· 
()E . a hayırlı bir safha açabile-
~ne ihtimal verır.ek zordur, 

he diumanya İngili2 maden mıi
n ııleruti :memıeJı.etUm ~· "'ft ~ 

dı t "!iz ._....-
k · ngı petrol uirkeUerine el 

oydu. Ve nihayet Tuna üzerin-

deki İngili.a "°"'"- emil .. ele . . ~., i erını 
geçırlti. İngiliz ınHhendislerj.. 

!~~ tatbik~ fena mua· 
~ madeııJe:tin tııhrlbi m&

llelcı.ıi ile sUkadıı.r olduğn Ru
tnen ınahfellerinden teyid om. 
~~l~ Rumaı:ıya bir Alman iır 
~ maruz olduğu için her 
ihtiınaıo karp tedbir dllşllnnıek 

hılseyiıı Qıhld y ALÇIN 
t cn.u S uncu 

disiplin ve 
. ··-~ -~ .... ,,. -

• 

t .- • .__. - - A ,..,.,-.;. ~ 

ftpfMjaı,. "ı~ ~g~ 19~ 

--

1 

• 

• 
1 ngi!tere dokuz as~·ıfanhı-

ri istila yüzü görmemı:,; 
tir. Fakat istila edJlmek tehli
kesine maruz kalmıştır. Daha 

(Joğnısu İngiliz adalarını iııgal 

etmek hillyasına düşenler bu
lunmuştur. Bu tasavvurun ta
rihde en yakını Napolyona aid
dir. Yüz otuııı yedi sene evvel 
'10•,,,h•on üç sene hazırlanarak 
• '! ereye asker çıkarmait iste

u üç sene İngilterenin bü-

tiin '.Avrupa kıtasıru blrbiıine 
vermesi için Jıfili geldi ve Napol
yon henüz hazırlığını bitirmeden 
başına başka gaileler çı!. tı. 

O zaman Napolyon Bonnp:ırt, 
İngiltereyi karşısında en büyük 
düşman olaralt giirmii~lü Rıı 

(8m ,. il itıri Stıyfııila 

ettn dJrtı. ZJr ~.• i B •• ulısının Adan., 
Tarıo;us• Ceyha1. illhf>leri mahsull('J"J 
ılJ< çıkl1gı gıınden ıllbaren nıübayaa

t.'\ b;i ,,Ly~·<·ıııktJJ Bu sene müstah ıle 
bır }o.o\ayhk o\u~sı ıçın koz: ve f;l-
gıtı~ .,.nıu tn im alınac:ıkbr Ct
Ç>Pt" mubayi'!R1 b1raz geç knlmı~ o) -
du~u1ıd;ıı. mh~hıhsJl bundan i~tif~.Je 
f'<ifroeırJ~ü Bu rit'f.;, gt"çen senen.10 
'tft<"nıt:>etJı.rtden uıtifad<" ederek ilk güo 

(Bat tarafı 1 ınçi ıayt•da) 

Hitler Slovak ri
calile de görüştü 

$,ıJ,t.uı·g, .lt (a.<ı) - Fuiuer, bu
aun s:1:ıf. 15 cif' Slovak.ya ıeÜil'ilıll -
buru dcıkt.Ar T~~' ıh SIO\'Hk btış\ie

kılı pn.ıfPB<ıı Tuko.ı '\'f' Sanoınacbı ka
bul t-Urııştir 

Ogl<·Yt' <~<ıı,::ı u Alııı.ııı ho1ritiye na.21-
rı Von R•l•lıt·ııtır•pun Fu~ı..hdE'k~ scıy
!ıve~nıdt yapıırın bır kabul TE'6fJ1İr... 

d< rı !'c•rır •• f>ı<Aı kol ~C'1ı ba1tın Dorn
t>t-ı.ı; ve Bı bıııgcl•·kı Alman f'hı ı 

B4·ı r.aı d SJt·vak <I< vlet dd:ıml.lrJna 

yurıl<ıtual.t :ıu'i·;ıky .. rıın Bt rHn el..,ı•i 

Ct-ı n:1ı <ln blllunrtuı h h,11dc, ok.ınır.

hılle Ol'l'f" ·ııt•~rt:ı knc'l .. r tE'f,,.knt t-'1-
ıHnıştır 

Futu t'i sı-ıylı~ t: rıın nı('rdh .. enır<1e 

~l<•v.ı\ dt vJet ~uı .. "1!.111111 k •rşllaınıt 
Vt rrıut.a!~z. ı.;ıtıı. ıııdııı \ bir nni!rt•ı.e 
St>J;uı r~· .. rıunı Jlll t•'\fl,.,--111:;,ür. 

Srtytı:v<·nu hulundt Alııı.1n hari .. 
cıvt: nnı.ırıtoın ri ı!$Ur.ık~ı{', Tiso Tu
kr• vı ~nııf•ırın ~. ıle goru t·ler b:ı -
laını..c:tır 

S«; t 16 ~( ıı. ılı .yı'h' enı.ıs ir. 
Gfırll rı.(·]ı t, t•ır t•ııcuk l~ıt k.ıd·1r 

ltıırnu•tuı. 

Slovak <ievlf't r.dan1ları, ~rthtE'! ... 
gıııJen rı.ınt.aknsıud: bir etinti yap
i.. kt.f.n wrıra S.ıh.burga dı..ını.)tişler ve 
ı.u ~k~m "A;tt .ıll 30 da Salıl>urgdan 
narek('f Eıtın·ü:Jcıdıı 

Panamerikan kon
feransında verilen 

kararlar 
Avrupa müstemlekela
rinin senatolarında de~i

şikli!)e Amerika 
müsaade etmiyecek 
Havana, 28 (a.a.) - P:ın:ım~

rikan konferansının sulh itl:ıı..ıe 
komLqyonunun bC'yeti umumiye 
toplantısında Amcrikadaki Av
rupa müstenu.·kckrinin statüle
rmde bir değişilılik olmak tehli
kesi balinde Amerika taraf:n • 
dan h, ıekc>tc geçilmesi haklı, 11• 

claki lıar.ı.r ıtLtakla kabul edil
n1i~tir. 



YENİ SABAII 

IZCILIGININ OLMEZ ME KIBELERI 
Yazan: A. Cemaleddin SARAÇOGLU 

KUYUCU 
DiYOR Ki: ''Avnr a '' n Bir Aiman yol inşaat 

irk ti in yolsuz 
hareketleri 

iskele baş 
hedef en 

omuzluğu topları . . . esafe 3000, 
yakın düşman gemis· ... Ateş ! ... 

s 

Bnbacskide, .Lülcbw-gaz - Kulcll 
asfalt yolunu yapmı ,. ;halen ıtaall

yctte bulunan !Hotif A. G • .imnlııdc 
biı Almi.Ul şirkeU vardır. Bu şir
kctm ıgıye karşı ynpmnl."'ta oldu{,'U 
fena muameleleri teessüf ve sı.rasile 
kaydediyoruz. 

Bu müddet zarfında, iki İtnl-J dırmıştı. Rıhoınlnr ve dalga si hazırdı ve onlar "'Lôhey" kon- 1 _ Bu §U"ket, dalıill taıimatna-
yan zırhh aııvazöril mendirek- kıraıı1ar 'nhali üe dolmll'_ . ı Iernnsımn mevaddı mahsusası - ınesınde Lüleburgazda 2 yat.aklı 
ten 3.000 metre mesafeye ka- Yüzlerce küç · tclmcleııe do- nn istinaden limn:n a::ı.hilinde bu- bır hastahanesi, bır basta bakıcısı, 
dar sokulmuşlardı. Mendireğe Iarak Türk gcmilminin etrafı- lunnn silihlı gemilerin ôğled hw...usı 'bir doktoru lıulunduğunu 

ihata eden crliler ik dil · evvel '&tat doktwı. kndar te&- tasr.ıh etmektedir. Hıılbuki; lınsta-tiaha ) akın mesafede bulunan nı · Y • en en- ııman ışçilcr, asıl vn7Jfesı hilkilmct 
' Garibaldi,. zırhlı knıvazörii - nin gemilere almnrak muhare- lım o1ma.lnnnı talcl> ediyordu. ıo llği olo.n bır doktora gonderıl-
ı; ün mendireğe çevrilmiş olan beye teşrik cdilmeleriDi taleb ve Teklifn.'UDcnin mekt~ günlerce doktor IPCsinde 

baş taretindeki 25 santimetrelik a:rzıhizmet ediyorlardı.. koşm t:ı ve bu vazu·ettc. .ışçi has-
t.opun namlusundan birdenbire Sefaiıu hnrblyeı:ıiz., hnmiye- nada mUkfileme m ınımıuz taliklarının kökleşmesıne sebcb tcs 

<.hm kil etmektedir. bir al<:'v fırladı ve gök gürültü - b!n arzılıizmet eden bu fili yü- yüzb8.Şl 'M cd knptaııa sı- İş daıresi tarnfından tasdik edi-

sünü andıran bir uğultu ile fırla- rekli insanlara beyeı:n teşekkür- gııra ikrnm edilmiş ve .kendisile len dalıı"li tnlımatnamc~e ismı olap 
yan mermi "Avniilih., ın Ustlln- le beraber, kadrola:nnın tam ve kumandan arasında geçen mün- cismi bulunm. yan bu "tın 
den asaralr b .. lcdıye hnstnh:uıc- vesaiti harbiyelerinin kiı.fi oldu- hasır muhavereden, İl.:nlyanlar.ın şimdıye k.ndar '1ktı ad MildurlUgu-

da bo b. ct·· - d ederek ·tiz mendirek dahilinde hangı· Türk nilıı nazarı dikkntını cclbttme~ sinin arkasın ş ır yere uş- gunu ermeyan ı ar m tuhııttır. Bu yı.ı.ıdcn ac.ııcn tcda-
tü. eylediler. sefaini hnrbiyesinin bulundu - V15. icab eden hnstallr, uzak hnst.a-

Bu vaxiyet knrşlsında "Avni Prov~ında beyas fUima. dnl- ğun vakıf olmadikbın nlaşıl- h nelere göndcnld.(."IIıdcn salfth 

ilü.lı,, ın topçu lrumnndanı Faik galan:ın müldlleme filiknsı, lru- mıştı. Bu da isbat ediyordu ki bulm.:ım ,tadır. Bu ı:urnı en ola-
. d · · ....,n.,,c+. Se- İ"-lyan kn.tvazö-"~ evvelce rıik vntan. iki ev!M ybetmiştir. kaptan, sa.kın ve metin, em.ır man :ı.n gemı ... ne ~~-· ı..c.ı. uı:;n. 

· b. • ·· b ,..eh cc1 k "Resi Beyrut,, cihetinden lima- Bu acı vaziyete al.:ıkndarlann na-verdi: yır Z!.l ıti yuz a.~ ro. ID ap zarlarını cclbedcnz. 

- iskele baş omuzluğu top- tan, kruvazörün kıç üs.tünde 1-ı na yak!aşırken Jmrşılanndaki ı2 - Şlı-ket vn felenntıe-ı bulu-

lan .. Mcsnfc 3000, hedef en yar ta lyan kumandanı tarafından hasmın kuvvei harbiyesıni bil- nan ve u:,dclerlne tevdı edılen ış
kın dü.'mlan gemisL. kabul cdıldi. Bu esna.da her iki nnyorlardı. .ıı leri lfıyı'IWe tın~r.an Turk memur-

1 - bordn.1 a - d o :zaman bulundukları mesa- lar ıçyu olıın 1 ebeb-
truvazor arım ogru an le ~a uZ< • mın kal ro tayın su~ ~ 
doın ya mend'"'cgın- 1l~ına ver fe korvetin top mcı.ızili dahilin -"'• .... ~· j rctile ıst1 yıı m bur ıralclmak- , 

- Hazır!.. 

- Ateş! .• 
mi. eli. d 0 i< ·.Kruvazörler kendileri için tn veyn bilı.s cb ı r.ı:ı"' uih!ıyet 

"Avniilah., ın iskcic baş omuz Efrad top başwda idi l\'C ıtop- baisi r ve hicab ohı.cak bir verilmektedir. Bır • u vazı-
luğunmaki 15 santimetrelik toır ln.r ateşe müheyya ôlarak lima- r.ıuhatanı.d:uı, Osmanlı bahriye :ydi aydınlrıtma~a k:ıf dır. 
la 7.5 santimetrelik topu bir na tevcih edilmişlerdi. nezaretinin bir nevi müsandei ı.u s - Yolun bazı kısımlan, Nafia 
auda gürlediler. V ckaleti şuU:ırın::ı .mu ayır .olamk 

1 . Hastahane gemisi oJduğu an- tufkirlyle kurtulmw oluyorlar- , 1~ ed lmc:ldedıı. t"l:l, zo sr.ı-
talyanlann boşa gıtmiş olan la.~Ian büyük bir nakliye vapu- dı . ., tim irtıfnında yaıııln a ı ıktiz.ı e-

illt mermisi karşısında köhne, ru top menzili haricinde duru- "'Av:ni118.h,, m Beyir zabiti den Blokıu. b:ızı 1 rde 14 - 15 

fakat cesur Türk gemisinin sa- yoı'du. :Mchmcd kaptan İtalyan kuman- 1 s n m vupılmakt •dı•. Bu vaziye-

vurdui;'U ilk mermiler hed.cfleri- "A vniimh., :ın eeyjr a.biti bnh- danın cevablanm .alarak koıvc- ı11 tın tahaddus edcc~ ccl aet-.:yici 
ni bulmuşlar ve "Garibaldi,, t.e ..ı~•~ ~ --~'-- _ •~-~ ! o'Muıdar1ann dur..ıŞ'lanna bında-

traf da 
riye nezaretinin 18 eylül tarihli u.u~ 011. ı;;çvauuıc ~ yoruz. 

zırhlı kruvazönınün e m tnlimatnameei mudhince Bey- idi: 4 - tş kanunu hukumlenae 

kümelenmişlerdi. rut açık bir liına.ıı olduğundan Biri vntiye. i1rinois.i Beyrutta- aykırı olarak 'hıın•ket edılmektedir. 
Hiç beklenıedii;;"i bu ani ce- ve binaenaleyh bambardmıan ki Alman Jronsoloıımna, üçüncü- j Aid olduğu mnlt rnın hır tc'ftışinde 

vah ve mukabele karşısında :ttnl ı-- sil de "AvııtiJSb., sli"8rlsine Vfl.. bütün bu hususlar aydmlammş o-
chl edilcmıyeceğini ıı '811 11Luıııan- ı- 1aca1ttlr. 

dilşman gemileri şaşır ar VC danma tebrğ etti. ztbmşb. Babacskıdc Dınöor.ru nuılı:ın .. ı;ı 
cesur Türk korvetinin ateş men- ltalyan filosunun te1difnnme- (801111 ,.arma) 12 No. da Mehmed Saım uzcr 
::ilinden çıkmak içm teş kese- ------------------------~ ·•--...,,..---~-
rek alelacele açıldılıır. I LJ. TTA SABAH I lnkrlab müze irnn }'C:-

Türlc gemileri düşmanın alel- , _ m dakj dilkka lar 
acele ntcş kcsib uzaklaş~üuıı gö yıkts dı 

ri~~v:=~ınaı:vıu:ıe~m _ Adanada mahsul Çorluda yapa'"' ı ıa!:1:~~:~~~ı~es:: :~:ı~:,:= 
seddin kaptanın bahriye nem-- vaziyeti sat,şlaıı sesınln ÔllUl deki dul.kdn1arı belediye 
retindcn alınış olduğu tal.iJnat.. ı.sumllı'k etmıŞti. Bunlardan tnm .mu-

Ad:ına (Hususi) - ~bağlı Çorlu (Husw;i) - Oı:tün vasıı!ları zeııln k puıno rastlıy n ıkı dtikldia 
ta: bahçe, Osınaııi:r-e ve Oeyban kauıla- d ı:ı dairna m:ikbul tutul:ı.ı:ı oun- ytkılnıış c muze kapısı meydana 

''Bir tecavüze uğrndığuu rında bu yıl yapılmlllr:ta ebııı çeltlk tnko uz 711pağlıırı geçen seneki !iyot- çıknnlınıı;tır. 
takdirde, Bcynıtun açık liman Uraati getcn ')'lllAra uaıaan daha ta ıo kuruş fa7.lıı.-üyle css - 68 ku- Kay ar .auyla haşlandı 
olduğu ileriye sürülerek bonıbe.r çak bereketL ve ~ bir mı - rup kadar QIUlmald.a ~ 'bu netice Uzuııçarşıda S:ıhuııcu haıunda o-
dımana saliUıiycttar olmıyaca-- 7a.ıadır. A.c'- ıraat mfidürü Bnyl süru hıb.lcıiui .scvind.izmddedlr. tu~n ehmed ıızif öğle-

. .. iraJ.i.- Bari Avcır , samların&:ı son Pıya~ıa temevvuçlerindm lr.orunrnnk deı:ı ıra, 'Odasında m:ıng;ıl W:erm<le 
ğı keyfiyetinin du.şman anı --.t."ı tct , J .. n. ~ ı.inıati- i"ln Ziraat Bmıknsmdım alınan sut · 
ne tet.•~ cümlesi de vardı. niıı~"'l"emı-.. '-''-'-1 ettırilmesi ·~c ya~~ı... --ııırınm "--.... hlıruısm- tencerede su kay.natırken "tcıu:erqı ·~&' """b ''" --~ • -· • ........ -......- devinnış, kaynar su 'li%erı"OC dökülc-

Binaenaleyh korvet süvarisi ekonomik ı:. • .ırfüm ~lı göriil • da adeti yarış vardır. Haabmı en rek muhtc'li! yerlerinden ıh 
dllşman a.tcş1ni kesince bu emri ..ıyılı lıanaauıı tama- evvel ~ lı:fiiler anısında Ccrrahpıışn lbastnb.ıınesıne 
yerine getirmekle nefsini mü - .t."tine cıdllirlteıc stbhi Bnll.ıhoca bırinclllği, .Balabanlı ilci ve mıı ~ teda\".İ altına almmıştır. 
kellef addetmiş ve bu itibu.ria a- kontrol ve tet- aşa~ Scvindlltli de ü;üDdilatfi b-

teş kesmişti. Halbuki bunu yap- • zacımışlardır. (Radyo Programı) 
malda da bttyük bir fırsat k&Ç1r- - I tada J 
mış. düşmanın "Avniı1"1., ın :mnın, atmta; eyyamı öub· u do sp r yapı a~ 7·=~o~9: p~ saat 

:=nmi=::~ı:::ıu~ ~~~ !! paraşüt tecrübelerı 
dı:ı. etmi$ obenlctJ:c. 

Dtişmruı ateş kesince, k~ Bir f alcmın 11ubeti 
tin seyir zahitL yüzbaşı Mehmed Adana, (l:lusus1) - .Adananın kah-
knptan bir filikaya bindirilerek ve tehesıyle lStikbal ~ Gmdli 

dll3man flloeuna, bahriye n.eza- Ali adında bır falcı, ııevk.edildliil Ada 
na bınııc:i aslı.re cea mııhkemesınce retirrln bu noktai nazannı bil-
3 oy hapse ve 50 Un para c:eznsıııa 

dirmeğe gönderildi. mahküm cdllmişilr. 
'Ostad Bay Ali Hıı.ydar Emir Ht.ıkım Tevfik özdönhı: 

"Türkiye - İtalya harbi tarüıi - Bunu nereden fıılı'eod AUT 
ba.hrisi., isimli eserinde harbin Suahne G.rşı. !alcı A'll IU cevabı ver

mıştir: 
bu safhasmı şöyle tıısvir edi -

1 

1 parta, J8 (a.a.) - 7'ürlı:: hava 
kurumu ta;J7areci 'ft panllf(itçO.lerden 
mureldreb bir ~ Uci tayyare ile 
dun sabah buraya ""1mjpr Ye tay
yare mCJ"danıncb on binlılree hallan 

vgi tezahüratı ile karplıınımşlnr

dır. lı;t.ikbıiI edenJerin bqmda Vali, 
Tum Komutanı Cümhuri;)'ct Hnlk 
Partısi 'MOf~i BeleCliJıoe ,,., Parti 
başkonı da bulı.ınmak.iııı idi. Tayya-

8.Y•"· 
7.35 Muzik: Ba:fif nıüzilt (Pl.) 
8.00 Ajaas hııberlcrı. 
8.10 Ev kadını - Yemek lıııtesl. 
8.20/8.80 M.tizilc Kettclbergden 

parçalar. (Pi.) 

12.30 Program ve memleket t 
a.rarı. 

12.35 uzilı::: 

Çalanlor Ccvd Çoğle, Fahri Ko-
puz, !Hıısnn Güı·. 

Okuyan: dl H 
12.SO Ajans haberlen. 
13.05 Müzik - Okuyan: Ar.ize Tö-

zem. 

abe 

._ __ et yılı 
Memleketimizde 80 senedenberi 

görü1memiş mahsul bolluğu 
Tahminlere göre bu yılın m hsutu llç normal 

mahsul senesine muadil miktard dır 
Bu Eene butün yurlida mah!:ulun 

her seneye nazaran hemen iki misli 
toila olduğu yurdun muhtelif yerle
r.indcu -&eten haberlerden aala~lmak.
tadır. Bilhassa orta AnDdoludaki m·.hı 
suı. ı;ımdiye kndar gon.ılmenılş dere-

cede boldur. 1 
Yopılnn tahminlere göre, bcniiz 

mahsul tamrımcn idnık edllı .c>mış ol
maldn bcrnber, bu y.ılın m hsıılu O.ç 
normal mtihsul sencsıne muadil ınik
tardadır. 

Pamuk mnhsu1lhıim geı:cn yıldan 

rnn.ooo bn]ye kadar ıfnzla 1dugu 
tı!mıin edilin ~. 

Uınumıyet itibarile, .ao ııenedenberı, 
mCC'll kct:ı:miUlc bu kado.r bo1 !IlllbsUl 

şilebi ita!

tf 
arafı 
edt 

---..o-
81%' uddEt evvel I-'rn y:..ı ;omur 

goturen ve Fransız. ordusunun bozll'l
ın ısmdJıı nra Barselon lım.ınınıı 

iltıro cde:ı So~yct.c Şilepu1 Du-ıiı

şll !bı ld.ıgı bir cmır U7.er.11° &ı e
loııdan bnreket etm:ş, Sıuly& ıırnsı 

cıvarından geçf!I"kcn tblynn kontrol 
emılen tara!ıruhn l<!\ kil •dılcı fü 

'Bır lta1y n timanma got ri.iloıu~mir. 

ş ebın hangi liınando oWı.gu lx'lJ..i 1 
d~l.dlr. 

D {;el' tarafdan İtalyan nuıkamlan 
Sozy ·te şilebe, Demir $ilebi k&,pta
nında geminin ıı.ıdıyctinı ıgtıstcrcıı ~
Qkıı bulumnacbb için fim,dıllk 6il c 
el konmasına lilzum goruldugı.ınü bıl
dirıııışlerdir. Sosyete şılclıi cnb eden 
tcşebbusleri ya,pmış, Uızı:n ge en "e
slkııları vermillfu'. 

Şılebin bugünlerde limanımıza ı:cl
mesi beldcıımelrtcdir. 

ıscnesi o1ıruıdıgı tın~lnuıkt.adrr. 

'Her tarnftn mahsul n bır an evvel 
idraki içm 'Ulum gc. ıı tcdbırlcr a
~. lıul:umet, Amcrıkadan getirt
tiği son sistem makıııelerı Aaawı 

ha\-n'l.isile orta .Anadoluda her ta?'.4"\fa 
gondcrmiStir. Bu moldnclcr mahsulil 
kcstıklen sonra tanelere ayırmakta 
ve demet de yapmaktadır. Bu maki
neler, gon6milillklcn mıntllk:ıılıu-da 

·s-ıenni bilirdıktcn ;sonrn "En:urum 
yaylôsınn göndcrıla'Ck ve orodn dn 
fenn! h d yımılneaktır. Bu maki-! 
neleı:den bU" kı mı .dıı Tr.ı.lcya il oo
nub ve şark vıl!iy.<'tlcnne gondeı:il

nuştır. R \il ınusaıddıl' ve muhsol 
ynbnda ıtamnmen kaldmlm!i -0locnk
tır. 

• 

---o-
!Eroen 1 t'hıye:ı kıınunu h tkUl'I'lcri 

ne o::e, on ı:ı:le y ırmı bır ya ı a- ı 
J"asm aJrJ eDf.!l r kurııl.ıı:'ak oları 

geıı~lik k.uplcrırw ,eır.cr ıııluıyycıı 

z.o.n ı.nlard.ı eden t reltetl<'rJ y.q>

mıı •o mecbur 'tulıll.at' klarclır. D ı hu
susda gcçr.n hall.cı v!Ulyet.te y. lan 
toplrıntıd.ın sonra nı Mı 11<'1crlle mu
mec;sılkr mu -.clle!k>rJ tcsbıle bı.ı l;ı

mı nrdır lB - 21 '!I .ıır..ıı;ttıdak cnç 
lerın te b.tı lliJ at:u tO!.un oıı b<'şıne 

kadııı her ym e ıl;;m 1 Tieı tctır. 

Hcı gC'ncm gıı't"<'eı::ı k'lüplt"l'Öe keu
dıl rın~ bıldın.ecc.k:lır. 

l'csbıt .şı ııırruanda . nhş 1 nlü

mnt \erenler v ya kh1,Plcre ~u·ıp por 
yJp• ııyunlnr k..ınuııi hukum.lcr daıre
sindc para ve hapıs cew.sıno çarplı
rı lac.'tlklrndır. 

Dcmtr\Y ilları 1:.briknlıın lf}Cl lf'I ile 
mck1.cl> t..ılcbeırl bu ıııecıbur.tretı ıt1 .n;

tısnn edil.mektcd!I'ler. 

) 

Hazırlık uzarsa 
( Baı tarafı 1 in<:I UY_.~. 

mUdhlş Fruusız generali lD"'"' 

den 1804 e kadar lngı~ 
istiUisını t.asarladı. Cfuıkü J/fl 
ilamıştı ıki A.'WUp da. iı8.kiın tll' 
bilmek için başka çare :f~ 
Bütün lko~ularıru, hatti Cll""" 

tn'kileri yenmiş olmak !kafi f:* 
miyar. İngiltereye geçmek, .LoO' 
<lrayı ~gııJ ederek tngnte-:e1' 
istenilen ısulhu ıkabul ettırırıek 
18.zımdır. 

.Jurnal de Lozanın ·aydetd
ğine g(ire, Nap lyon, Bulonıılf 
120 bin er" J2 in yg.ir. 451 
top t:ahşid etti. Fıı.k -+ il~ 
dava - tıbkı ·mdilti gıbi - ıb11ll' 
lan Knlc'de:n Duvr·e ge·~1n::)ell'" 
ti. 

Uzun müddet er tlirlü eııiıl 
:in§a,atı tedkik eciild.i, ınihay 11-
:rekle yelken! hareket deıl 
deniz ıvasıtala.rı n muvaf·ik bll" 
lundu. 'il'mn 15 g mi · e-
dildi. En büyüğiı O metre ıJ• 

zunluğunda olan bu gem 
24 g<'mıci çalrnıyor, 4 top ve bit 
bölük ta ·ıyabiliyordu. rn~crle
rinde ortacb 40 - .GO b~ygt.- ta
cak nhu !:ar \:ardı. Bazılar ilÔt 
üç gemıci ıilc tıı.hı · r ıler k • • 
tenilen yere ynnn ab;k!n e nn· 
cak ı60 - 7 O er taşı bileJJ 
hafif g<>...milcrdi. 

Bı:r çok t oc··bcler • pıldı \118 

niha Pt bu.rı..lmdan 1ı ı.tan~ · 
b:ı.tm , !t() bin lrişuıiıı · esi 

y D~ 

lııgı!t~:e 'MeÇi· 
kan t getuülai. 

:muiwrebed.e bu lm1;i.r 
za. ·ti .rer.i.3 uz. F::ı.ko.t ha..-ıgİ 
harb lnzim t 3111.ereyj i.şg:ı:lliniı 
den elde ede- ~ n ticf' ·ri te
min ed · · · " , dem isti. O za • 
mıı.n lngiltt dı=manm, sı ca yel
kl' '):eli. 

l 03 ıdc .Napo yan yzızdığl ibir 
meh-tıııbda: 

"ıBi.ze nl i° :a.id 1Jı.CaK bir "ge-

Cı:mİn yedi saati, FB.lıın · 
ibCLlni tayin :edecektir.,, 

'Buloni ıl.im=ı.nı ıha kPt 
.ohırak se~ilmiı:;, 1 ıru; i%·nio. Dün e!en acar 

fabril atörü 
--o--

~~ adastro işi r · 
Bu yıl mektebe daha 
fazla ialebe ah acak 

l biitü:n cereynn'.l:ırı., ist:ilmmctle
Tİ, · · en ·yiye :t:dhlk unmu , 
E~ilde o+ geni.. rJıtn T 

Memleketimizde bir kon
serve fabrikaeı kurmak 

istiyor , 
Akdeniz vaziyeti uzerlne l?M!ı ezi 

A\.·rupa ile -Olan tıcaretimız un en 
güne ilerilem.ektedir. Bilhassa 11aco
rlııtan santıJ'i erbribmdnn ıncm'.lcketi-

izc bir çok !t.ek1iCler ~elmekted.ir. 
Dün sabahki konvan.t;ly011ellc Ma

earistanııı tanınmış fnbıik tiirlerhı

<ien Femand K r.m.es ehrimıR el
mıştir. Kentlisi ır'ürki,> ode bir konseı·
ve fabrikası kurmak için alfıknd..ır
larln tcmaıilarda bulumıcaldır. Dun 
kendısilc gôrüşen bir muhanirimizc 
JMaear ıfabrikırtör şunlar1 soylemiş

ıtir: 

Dost Türlti)'e .'Macar.üdan nnı-
'Wlndalti iicaıi ımi.masebt!tler ı:undeı:ı 
:tüne •şat etmektedir. Türk ycde
·i konsen·e mıaline :r;arıynn iırt 

maddcler.inm tenevvn eokluğu 
ibnrlle menıl .. kctinime ~ il' kon
<zcNe samıyıinm k:w-ulmruıı ıtamıımen 
fnydrılıdır. Her nevi sebze v:e ıe.t kon-

ek .üzere '!l'ür .ede 
bir konserve fabrikası kurı>ııık uzere 
allkndarlarla .göraşec~m.> 

IDı!er brafdan 'Mncnr fabrikutör
leri pamuldanmızdnn 90nra Ut'tik vro 
yapağı mnhsulAtımızn do mu tt>ri ol-

ba:,;lmnışlard.ır. :Su eble ı;c-

lleoek h::ı!ta .içinde :Mac:ınstandaa bir 1 
beyetııı memleketimize gelmesi bek
'leruncırtcdi r. 

Kudı.ıstı o mektebıru;, bu sene !az.la 
talebe nlınrıuı~uıa kaıar verılıruı;tır. 

Bunun bcbl, mentleketm her 't.ar.ı
!ınd .lrndnstro yapılma mın t<m nı 

dır. ·:ruııımo melde 1 şimdıye kafüır 

yılda 60 mezun ıı.ıermcl: § rlile, GOO 
..kadar Jl cınur .Ycllilirmıştir • .Kııd:lSU"o 
yaı.>ıld\gı sırndıı şinıdıye kadar mcy
dnnn ÇTkarılan meklum ve mahlul 
gaynm nkultın nıikoorı ltıılliyetlı bır 
ycküna vormalctadır. Bu nevi :ıyri 

menk..ullcı n nrç :v: riisum m::ı~cıJ
laı:ıı devlrt lehine 2 mil.Yon :!00 bın 
lirıı kadar meııfoat ıemm etm kte
du-. 

,----...... ımc:---

Aynen iade 
-o--

Bir s e 
sini yar:a an 
daşını ıbıç 

di-

EvvCir.i file aın g~ va l Amnaa1tı 
civaı'llıdıı bir yaralamıı nk'ası ol
mu:ı, P.uırıelilw aı ında h bı k.cı-

inM edilm;;;ı, s:ra 
millıimnuı.t e ~.:nk Qtt '!lll!.ğa

zala:r yapılmışbı. Çen lbo 
lhare"keti · · "fi i tnpl i e

Cıh!riş. ycnı · f'lnk maddeleri 
lbul uştu. 1Bunlar .ilk ef.a 
dÜŞ!:c.alı gemilerine :kar kulla· 
nılacalrlıı. Ha • a e -c · e 
orıtaya çfkıp .ka 'hG~an bir nerj 
torpil bile toor ··be .edilme:ırt.c>y i. 

IBn hazırhklardn.."l haber-dar 
olan !tug tere de .karıp tanıfta 
acole :har.ı.r".lıı.nıyoniu. '100 bin 
lkittl topl iitı. Bütıü.n fogiliilet'ıi 
ıseferber ediy ~ gönülliıll.'t' iteij
lkil -ediyordu. tngfüz uktmıeti, 
İngilizlere :şu emri verm:şti: 

lF'r.ansızlar ansı geçince :koy 
ler, ıarm !ar, rıal:il ·as•t.ılat 

yakılıı.eak, l nar, lmn · r, 
havra:n'lar • hn olun ~nıin. 
Londramn etrafı taltwye 
mustu. llırac ıtıeıkta ~u~na 
liz mndafilerini ale'la e e 
ıınek için, bir oeı:i ara'b ı1 · bü
tün ıhn.lkı ~~d:rme.:k 
h ustısl ak.mı • ar.etleri ie d o
lun.muştu. 

.F.akat 

- ~ ruyamda dendiın. Yeşı 
yor: aanklı bir bocad-~. c()> 

"Filika mendirekten çıkar - ötfett.ı. 

recilerı.ınh ve ~ alan
daki halka pıaraşiıtlcrlD kullarul
mnsı şekilleri etrafında h<mat ver
mi ler ıve [Dlıteakıbep b-. kurumu 
mufettışi söylediği bir mıtakta tny
ya .. e ve ~ yurd mıiidataası.n-

13.20/H.00 Mütik: ~ p - 1 POLISDE l 
nım '(Pi.) ______________ ....... 

sında çalışan ve KJı.ıılıc ıda otunın 

Dur un Ali 'Erden, ev;vel ayru !ab
r1kada .. mclelik eden :Riz.cli Alıye 

Tnlımıs caddesınd-. nısUrunış, h men 
kavgaya buı;lnını.ıa.ı· ve Dursun Ali 
JUzcli Aliyı bı akln iknba >etınden 
yar m tn. Durıaın Alının Rızeli 

Alıyı yar.ılama!nnın sebebı, bır ne 
eV\ el on n tartttındıın y ıralaııması 
yıızundcn be. 1 clıg, kindir. 
Alının r dıl:ını ;curenler .:D r-

sun AL ı y k 1 mı 1.:ıı· ve zabıluyı 

habe d r tmı crrlir. M<'lllurlaı kcn "Garıöaldi,, zırhlı knrva _ Hilkum tefhim cdliiP eıılilıınm suçlu. 
zörü bir dikkat topu endaht et- tenıf olunmuw ~ ~ _. gönde-

rOmişttr. Y-t Ay4ıan 
ti. Evvelce tarnfeynd.en teati o- ----===z=-----

:~ı:!ı: :;:t ı:: Ziraat Vekilinin 
eni Saba 

All<lNE BEDEU 

el!NELIK 
1 AYLUC 

1 AYLIK 
1 AYL.IK 

TUrldye .._•bl 
1400 K,. 2700 t<,.. 
760 • 14&0 • 
400 • 800 • 
160 • 800 • 

yurdda tetkikleri 
Cihanbeyli, %8 (a.a.J - nıut Vo-

klli Muhlis Erkmcn bar.Q'e 
miı:ı ve vali ile memaıdar 'ft 
:nıtmdan karplanmqbr. Vekil 
da zira! ve ba7van vaabıdkri 
de tetkilder ,-aperak bdcm ....... ~.
nni dinlemiotir. Kllhliıl Edaııen bil
hassa kazaromıı :lial ~ 

ki faydalann.ı tebaril& ettirmiştir. 
Bundan sonra pan~iU.çfiJ.,;ndz pa-

tle atlama tecrübeleri ~ 
ve bu muvetabiyeüeri ~ kar
planmış, b.ı'"Itıag;ı ~ kadınının 

bOy1lk hamaset w oe!Wfııdm bir 
timsali olan Bayan :un-un muvaf
'-""afiakty8ÖI yışlan Tnr.k: kadını 
üzerinde b6y(lk ~ çekmi,ıl.r. 

Gençlerimiz eerefinıe o le ve 
ztyafıetler ~. 

rif v kalarn· n 
bir kararı 

29 TEMMUZ 1940 PAZARTESi 
28 Ccmaz!Uh•r 1369 

çok meınnuc kalmll w mittnkiben Ah 
Konynya hareket eh0 ') ıdlı. . 

16 Ruınf Temmuz 1186 
QD11 211 Ay7'! 1940 - HIDI' 85 

GUn.t öOle ikindi 
Uıf 4.lil 8.4'7 
5.68 12..JO 1'1.16 

Yataı 

1..61 
22..21 

lmaak 
7.20 
8.419 

Ezani 
VMatl 

Ezani 
Vau1f 

Ziraat Veklll lrmın. ......._, 
akvam ~ .,., ..... -.ıt ~ 
kili doÇuca lrlllı;;QJIMt :a. ..P..Ç ıeide
rek dcvair m1lıdiranı w ~ 
le görüşmüş ve vi.Ulyetba zlı:u1 dunı
mu etmtında izahnt alımıftır. Kah:Dıt 
Erbneu mutea'kjbeg ıt.,.. lblıl 
bahçclcr.iDi vilA,yet ::O * ~ 
blüarını tettdlt etm1ltir 

Mawif ıncWm Almed 
Mltbat W tt• • .,._' 'b 
ta oıbw k"apfnr:nme M6:Sk ederek 
~erier:ini tesbit etmdı:: tPn OJd
vmdte ~ uııDaDıre Fehmi 
:starı:ı ~Be hUh ımw ~Ulp
baııelli ,, r r tl ..... BMkı nted 
memur etml.stir 

18.00 Prognım ve memleket saat 
ayarı. 

18.05 Muzik: Opera oryalnrı (Pi.) 
18.30 MUzik. Radyo oız orkestrnsı 

(tbrolum ÖT.gür darcsinde) 
19.10 ll4W"..ık: 
Cnlaniar ahire Fcrsan, Cevdet 

CaE!l Refil Fcrs:ın, Fahri Kopuz. 
Oku;> .:ı lıı : Rııdlf.e Erten, Mustafa 

Çağlar. 

19.45. Mcınleket saat ayan ve ajans 
haberi rı. 

20 00 :Fasıl hey;eti. 
20 30 uşma. 

20.45 Miızık: D ı:ıl~ iı:ı dilekleri.. 
21 .10 Müzik. Oda musıkisi - Sctıu

m:ııın Tr osu, No. 1, Re minor. 
Çalanlar: Mithat enmen, Orhan 

Boro.r, \'Cr' Kııkıeı. 

21.30 Kon (Baebro gazetesi) 

aı.45 Konuıma (Bad70 arlaıstnssı 
Ferid A1nar) 

22.30 ~ saat ~. A.hms 
haberled; Zlmat, - 'ra!ı~ 
Kambiyo - NUlaıt (tiyst..) 

22.45 Müük: CaWmld ı(PL) 
23;25/2S,;30 Yarınki -program ~ 

lr.:apan-e. 

BJr çocuk pencer.E:d&n 
düştü 

Yeııimahallcde oturan Talibin 3 
ynşındakı kızı Suna, evlerinın oa 
metreden fazln yu eklikte olan ust 
kat pencercsınden d :rek muh l.J 
yerlerinden ağır surette yar l nmı~. 
Sışli Çocuk hnztnhanesıne bld1J1lüı
rak tedBvı alt.ın.a alınmıştır. 

Bir ar:aba devr11di 
Elmadagıı:ıda Yedlkapılar ııokn m

da 54 numarada oturan Yorgınııı da
resindeki çif1 ailı ar.:ıba Ye:ıik e 
gidcr.ken Mecidiyeköyün:.ic tra \av 
d~ e dev:ilm~, Yorgır..ı.'l 

arabada ibulwıan kar.d .KOf,'O du
&erek batwıdan a.ıır Qll"(itie ıraralao
m.ış ve Şiill Çocuk ilıastahmıe 

kaldır.ı1m:ak ;tedavi t.ııuı .alı 

Dllşerıak yar. landı 
YeylA çarimanında 

otunm ecdet oflu Göntil dün ece 
A~ Cennet bnbçes..:, en ·ık

Jmi. Fındıkl17a ineı::ken YPkıJ,Eda 
"Yağı 'kaym-ak duşm.ı$ V<' 
''l al n"'ış, tedavisi yapıl 

der nuştır •• 

D ize dDştü, 

1, ı fır 

aneye on-

urlar ldı 
Ah-



:...-

• lngiliz, Fransız 
faizlerinin 

ve 
altınla 

İtalyan düyunu 
ödenmesi i isti 

6 

umumıye 

arlardı 

Lounpalas, SO 
Dün pazardı. Bugiın de 

konferans monsubları için 
komitenin içtima etmediği 
gtme bır nevi tatil günüdür. 
Sab h erkenden, güzel ve 
gun li bir hnvada, on gün
denbcr:i ilk defa ol.ırak bü
l\in o l<'inden çıkılmaz' iktı-
1 dı, mnli meseieıcrle yoru-
an ı:ufanu dinlemek, orta
lık anncıya ka r bitme
yen gund hk mesainin yor. 
gunıu unu gidermek, niha
yet bıraz nc-fe almak din-
l • 
cnmt'k, Lozan derulcn bu 
kruıük, temiz §clırı bır kero 
uoya doya gönnck, gez
mek için palastan <;ıktım. 

Stipürülmüş, yıkanmış, 
kcn l"1 ağaçlar! suslenmiş, 
her tar fı yapraklar, çi
çekler, havuzlar ve koğular
la eşsiz bir bahçeye çevril
miş Monbeuon'un tarhları 
W'nsından, yuva yavns yü
rtımeğe bJ.şladını. 

Tu ılcndc, buyük köprü
nün üzerinde, tramvayların 
~lenıeJc, daha ileride ocak
laruı, siynh siyah hitmeğc, 
hangi tarafa baksam haya
tın bütün kuvvetiyle hare
kete gelmcğe başla.dıgını 
görüyorum, bakıyorum :"Gu 
illaumo T llc,, in namına di
kilıru harikulıldc ô.bidenin 
on.Un(} etrafı beyaz nerkis
lerle slislcnıniş küçük havu
zun içuıde koğulıır, ipek bo
Yllnl nnt oynatarak. suyun 
· tiinde hafü hafif kmnldn

Ynrak, yılmnıyorlar. Ta ile
ride ~. dağların güneşle 

pa~byan karlı zirveleri par
lıyor ve Leman gölü. o dağ
ların altında, berrak, rakid, 
durgun bir yeHil ı"Cnk ic:ınde 
zıhne, goze, gonle 1tuzur ve
riyor. 
Yavaş y :vuş Ouchy'ye 

indim. KonfcrllllBln toplan • 
cbğı to otellnuı karanfil • 
Ieı ve yaseminlerle dolu bah 

ıni koklayarak, ta gölün 
kenanna kadar gittim. 

Beyaz gömlekleriyle, Lo
zanlı genç erkekler, ince 
hızlariylc, tıuc ve sıhhatli 

kızlar, kürek çekiyorlar, 
spor yapıyorlar. Ouchy par
kında, arabalar içinde, yüz
leri kandan, hayattan bp 
kırmızı, sıhhat fışkıran. da
dılnriyle oynaşan, gülen, ba
ğıran minimini çocuklann 
daha bir yaşında ılren yaşa
mağı nasıl tattıklarına bak
tJm ve, itirn.f edeyim ki, bi. 
zim kemik lıast.alıklı, saz 
renkli, zayıf, a, doğar 
d ğm mütemadiyen ağla
yan v ağlamaktan bastala· 
nan za Ilı yavnıcuklıı.nmı -
zı hntırladırn. 

Ouchy belediye bahçesi 
nın göle nazır bir umumi sı
ı'ası üzerinde, bir ıki saat 
bu arabaları içinde dadılari
le güliışüp eğlenen :ısv.ç-
reli miruminil bakarak, 
uy uzluktan bozulan n-
bımı dinlendırdim. Güne.5, 

hava, bir saat kadar sonra, 
vlıcudıunn biraz iyilik ver
di. 

Sonra, gene ayni yollar
dan, yavaş yavaş komite iç
tinıalarına, gene muahede· 
name, gene mali, iktısadi, 
o girift meselelerin içine, si
YMi dedikodunun ocağı olan 
Loznnpalasa., o murnhhas, 
g zcle muhabiri, seyyah, 

borsacı, casus, sergüzeştçi, 
mirasyedi, lngıliz, Jel-ansız, 

İtalyan, Almruı. U.us, Japon
yalı, Çinli, Musevi her sı

mftruı her nevi insanın bir
birme karL'jnı ak mahlut bir 
manzara arzcttikleri o beşer 
cinsi müzesınc nvdet ettim. 

• 
General Pelle Parisc git

ti ve geldi. Bu gidiş geliş 
muhakkak Jd konferansın 
ana meselelcrındcn biri olan 
düyunu umumiye faizleri 
.meselesiyle alakadardır. 

Gene bu gid' geliş, kon
ferans muhiti türlü şayia
larla çalkandı: 

Geneı al, Ankara muahe
desinin Fnuısayı bir takım 
kuyud ve şurut altına ko
ynn ahkWnı hakkında. tali -
mat afrrmğa gitmiş. l<nmsa 
hükfımelını, İsınet Paşa ile 
yaptığı hususi müzakereler 
üz riııilc tenvir etmiş. Suri
ycdc ttıhşıdat yapıyormu

şuz ve bir taraftnn konfe
rans devam ederken, bir ta
raf t:ın bu askeri luırckctlo
rim iz end " hasıl etmekte 
imiş. Bunun iizerine gene
ral Veygnnd, muazzam bir 
zırhlıya buıcl.rile.rek Suri
yeye izam eriilnıiş, ve daha 
bir çok ımişlcr .. 

Bu u b h Fransız murah
hası de Perccn ile görti§
tı.im. Dedi ki: 

\'nz.ıyı.;tte değişmiş 

bir sey yoktur. Yalnız Su
riyeli kı Türk asketi tahşi
dııt.ı Fransız efkan unıumi
yesi iızcrmde uitesir hnsıl 
etmi. tir. General Pelle, İs
met Paşaııuı sulhpCJ:vcrli
ğindcn cmındit-. Fakat iki 
üç aydanbeı i Suriye hudu
dunda boyuna taıı!)idat ya
pılmasın, da '?;ır mfuıa vere
nıemcktcdir, 

- Fakat SW'iye hudu .. 
du da tah!Jidat diye bir şey 
yok, .İsmet Paşa da nleni 
ve rcsmt surette beyan etti 
ki tahşidnt diye o kadar et
rnfmda gürUltU edilen bu 
harekat, her zaman yapı -
lan, kıta tın tebdili mcltan 
etmesi gibi aleüıde ha.rekatı 
askeriyeden ibarettir. Bina
enaleyh niçin bu tnbii hadi
seye bir haile mahiyeti ve
riyorsunuz ! 

- Ha.yır, biz haile mahi
yeti vermiyoruz. Y nlnız bu 
harekatı askeriye tabii na
zarı dikkatimizi oclbediyor. 
Fransa hükumeti samimi 
surette sulhu istiyor, sizin 
de samimi surette sulhu is
tediğinize kaniiz. Fakat bir 
talam m leler var ki onla
n doğrudan doğruya alaka
darlaı la görüsmenizin da
lın muvafık olacağı fikrinde
yiz. Mesela ctliyunu umumi
ye faizleri mes kıni ..... 

İşte konferruısın üzerinde 
bizi günlerce, haftalarca, 
hatta aylurca uğrnştımcuk 

mesele! .. 
Bilhassa Fransa, bilhnssa 

Fransadaki hamiller, bilhas
sa onların tıı.raf tarları, dil
yunu umumiye faizlerinin 
altınla ödenıncsi içtn tcrter 
tepiniyorlardı. İsmet Paşa 
ise "asla! veremem • ~re-
mem!,, diye h .. ykl.ılf ·uru• 
yordn. 

sinirli ve h~·ccaulı bir hava 
hasıl olmuştu ki bu yüzden 
konfc.nınsm inkıtaa uğra
mnsının kat'i ve muhakkak 
olduğuna lıülrmedcnler bile 
bulunuyoı du. 

"De Pcrccn,, e: 
"- Fakat biz bu parayı 

ı1 ltm olarak vcı emeyiz, ve
recek hnldc değiliz,, dedim. 

- Türkiycnm bu parayı 
verip vcımıyeceği nazarı 

dikkate alınacak, sühulet 
gö~lcccktir. Siz evvela 
borcunuzun altın olarak 
tesviyesini lıcr ~yden evvel 
kabul ediniz, etmelisiniz ... 
Manhnza henüz tclfı.şa ma
hal yok. Gerek İsmet paea
nın, gerek general Pelle
nin lıüsnüniyctlcriyle nıa
kul bir tarzıtesviye buluna
cn~ kaniinı.,, 

İşte dava: Borçların faiz
lerini altınla ödemek! Mu
hakkak ki konferansın bir 

. çok diğer meseleleri kendine 
muallak bulunduran en can 
noktası bu idi. 

AknfSama. doğru general 
Pellenin faizlerin İngiliz li
rası olarak tesviyesinde is
rar edeceğini, lstaubulun 
tahliyesinin ise munhedcna
melcrin tasdikinden evvel 
vukua gelmiycceğini söyle
diğini işittim. Fakat gene 
generale atfen, diğer mese
lelerde muvafık surette u
yuşulursa, 1stanbulun ve 
Ça.nakkalenin. muahedelc
rin tasdilmıdcn evvel de, 
hususi hır· itilafnrune ile 
lınllcdilebileccğiııi ilive et
tiği, ağızdan ğıza yayılı

yordu. 
Yani cgcr faizleri öder

sek, müttefikler Çanakkale 
ile Boğatları hemen tahliye 
edece'klerdi. ~'tmczsck, me
sele, muahcdelerin tasdikine 
yani keyiflerine kalacaktı. 

Hillisa: Bıze aid Boğazlar
al bize aid 1staııbulu bire 
altın Odetmek suretiyle ge
ne bize satmak istiyorlardı! 

iamet Paşanın verdiği ce 
vab ise daima şu otdu: 

"Hayır! Huyır! Hayır ... ,, 
Bir taraftan bu ı)ropagnn

dn ile üzerimizde tcsh·ler ya
ratılmak istenirken, bir ta
raftnn da Paris gazeteleri 
geliyordu. Onlnr hep Suri
ye [?aJil.llta.siyle dolu idiler. 

Fransız gazeteleri, Suri -
yeye iki fırka nsker gönde
reeeklerinden, tedbirler itti
haz edeceklerinden. V cygan 
dm, azim, cesim bir drctno
ta rakibeıı doğru Beyruta 
hareketle orada bir krala, 
hatta bir imparatora ya
kışır bir surette istikbal e
dileceğinden ve daha bunun 
gibi her tarafında, sahtelik, 
zM, korku, tehdit, blöf, yay
gara kokusu tereşşüh eden 
haberler neşretınektcydiler • 

Fakat Fransız matbuab
nın her nevi hakaret ve 
tezyifleri, her çcşid ihnfe 
ve tehdidlcri, burada korku 
ve endişe gibi istedikleri te
sirleri hnsıl etmiyor, yalnız 
sulh havasını iyiden iyı if
n .. rl 'diyor.du. Ancak zayıf
.. ..ı a rnrku V-Orobllecek olan 
P'u kılıç ~ kuvvetli
lere hiddetten ba§ka bir §ey 
lelkhı otm)Y.OJ;ija, 
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YENl SABAH 

(Da§ tarafı 1 inci ı;ayfada) 
tayyarecilcrini kurbrmtık üz.ere mo
törlcr gcUrilmi~ tir. 
D!ğcr iki dU~m n t.eyynrcsi sahil

den bir kaç kilometre içende yere 
duşm~tür. 

Nih;ıyct tngiliı. pilotları, duşmnn 

nvcı tnyyarelcrini ricııte mecbur et
:m41ir. 

Cchclütta.nk bombal dt 
Madrid, 28 (n.n.) - La Ll.ncrıdnn 

blldırlliyor: Diın akşam saat 23.15 t.c 
Cebcluttank scmnsındu bir tnyynrc 
fllosu goriılmüş \'C tayyorclcr bir ta
kım bombalar atmıştır. Atılan bom
balar, yangınlıır çıkarmıştır. 

7ichy hükfımctl İngiltereyi 
protesto ediyor 

Vichy, 28 (Hnvns): 
Rcibattnn nlınan hııbcl'lere gbre, 

1 
bir Ingiliz teyynrcsi, dun Fas üze -
rinde uçarak l>eyannnmdeı atmış -
tır. Havn dafi batnryalarıııın şiddetli 
ateşi neticesinde tnyynre gen don -ı 
meye mecbur olmuştur. 

İngiliz tayyareleri, Fas uzcrınde 
ve Fransa iızcrındc bir ~k uçuşları 
yaparak Frnn'ilz hukümctı ıçın t:ıh -
kirfun z beyannam ler etmı.lurdır. 
Londraya bu hareketleri protesto e-1 
den şiddetli bir nota tevdi edılmlş
t r. 

İngiliz hava nezaretinin rebliğl 
Londra, 28 (a.a.) - liava neza

retinin tebligi: 
Bombardıman tcıyyareleıinuz, dun 

gündüz ve gece imali Ho1l:ındcıda 

Nodsec kan lını, Friı.lc.-rde Sbvor~n
dc m:wnnları, Hamburg ve Amstcr
dnmda petıol dcpolıırını, Wılhclms
havcnde dokl rı Brcmcııdc gene 
doklnrı, Hollanda ve Almanyada sc
kiz tayy:!rc meydanını bombardıman 
ctmi.tir. Tayyar<'leriımzin bcp;,ı geri 
donmuştur. 

Non cç hlllcri aÇtkl:ırmda dunkü 
h:ı.rekctlerd<' bır du man i::ı e gcmısi 
bomb;ırdımnn cdılirl n bır duşman I 
avcı Uıyyarcsınin duşurulmuş olduğu 

ögre.-ıılıni tir. Dun dtger bır duşman 
inşe gcmicıi d iki bombardıman edil
miş "c batmak tizere iken tcrkedıl
miştir. 

5 
s Macaristan Rumanya· 
2 dan tazıninat istiyor 
~\ (Bllf tarafı 1 inci sayfada) 

Rumanya, bu buyük meblağı verir
§ se mahvolac:ı.ı;wu ilcı·i öÜrcr l: M ca
::=: ristanın haklı tazminat tilleblerini 
5 reddettiği .zaman bu Rumen i.slıla
s= sının icnb ettirdıgı Macar hıırıd ıs -
E§ tlkrnzını muvaffakıyets :ılı.ge ugrnt
~ mıısıruı ramak kalmıştı. Fakot, nıhn
~ yet Macar hUkümeti, talcblermi geri 
e:: aldığını bildırnwye kcn.:1sini mecbur 
c..:: görmüştti. Bununln beraber, bu kcy
E: fiyct, M:ıcnr stanın tazmm edilm k 
§ hakktnı hiç bir suretle haleldar et -
~ 1 mez. Bılh..ıs.>o.a o uını n Mucaristan t 
~ ile Rumanya nru ırıda hnrb lıııh duhi 
~ mevcud değıldı. llnrb h 11 mcvcud 
E": ol.s~ dahi Ln Hnyc nnln,.<:mıısı muci
~ bmcc, du';ıman m~mleketıııdeki eş -ı 
::::: hasa alt mııllarn hurmet edilmcsı ıcab 
== ediyordu. tnsanıyct vicdanı ve tarıh 
~ knrşısındn, l\'lacaristan, Rumen isü
~ 
t-· liısındun dolayı maruz knldıgı ziyan 
~ Jnrın tazmlnıni istemek muk ddcs 
fi§ hakkına malık bulunmaktadır. 
~" ---o---

~ Ticaret Vekilinin 
= g beyanah 
§ (Bnf tarafı 1 inci aayfada) 
§ den itibaren hemen hemen ıhracat 

E.:! fiyatına yakın bir lieviyedc mustahsıl 
§ malını satmı~ olacaktır. 
E3 Bu arada pamuk fiyatı kadar mus 
E tahsilin clıne gcç('('Ck pııra tomumcıı 
~ taayYün ctmii bulunacaktıı. 
~ Yenle.len l."tırula.cak pamuk 
i:'§ kooperatifleri 
== Adaruıdıı yeni t~kil cdılmi olan e=: 
E:: pamuk sntış koopc.ratıfı tcvsı cehle -
~ cey ve C<-yban ve T rsusd bıreı· 
::::: pamuk satış kooperatlfı kunılm ya 
.E3 çalışılacaktır. Bu s tı koopc tıflerl 
§ teşkiliıtı Çukuro\ anın b yuk bır ih
E: üyacmı karşılı~ k ' en muhım 
~ dcrdlerinı orlndan k ldırac ktır. Sa
~ tış kooperati!ı ortaklarının yalnız = mallarını dcgerlendımıek değil ayni 
~ 7.amandn is1ıh alın ıcab eltırdı ı lat 
§ \ e mak.neleı mubcıy~ tınd. mu t h
e.=; sile buyük foyd 1 r tem n edN.ektır. 
~ Bu aradn Ada u tu c rı lar.l d<' t -
~ ma ederek d leJ...lerını d nlcd m. t b 
e:= C'den tedblıl ı alac ı~. Akd ıu.ım s kapalı olrn. ın r. ğmen M ının 
EE 
5 Surıye ve Fılı t d!'n b lıy ı k Mı-
§ sıra kadar ıhı L tını a t.r • k ve 
8 Portsaitten ltluıl!'ıtımızı terr ıı tn ek 
~ imkanı oldu :unu gordum. A k nya 

rıvdcimde bun..m ic.ıb ettirtil,.ı tcd -
birle i alac ıın. 

Tı ret \ek 1 1 bugun a. l 17 
de Adanaya donmu \e ıı;tasyoııd.:ı 

mera ımle uğuı l nmıatır. 
---ıuıc 

Amerikaya gelen 
mUltociler için 200 

milyon dolar 
Vaşington. 28 (n.a.) - Roo

scvelt, Amerika.ya gclmis olan 
Avrupalı mülkcileı icin 200 mil
yon dola.r sarfına m"nmiyct ver 
miştir. 

·ngiltere n 
yı protesto adi ar 

--»ııc--

lngiliz Rumen mUnase
betleri fena bir şekil aldı 

--»ıı«--

Londra, 28 (a.a.) - Muhtelif 
İngiliz kumpanyalarına aid ve 
20 yi mütecaviz büyük mavna
ların Tuna üzerinde Rumen ma-

1 kamatı tarafından müsadere e- 1 
dilmiş olması, İngiliz efkarı u
mumiyesini yakından meşgul et
mektedir. 

l.ondrn salnhiycttar mahfili l 
Rumanya tarafından ittihaz edi
len bu tedbirlerin İngiliz malta-

1 mnb tarafndan Portsaidde üç 
Rumen vapurunun tevkifinden 1 
daha evvel vaki olduğunu ve İn
gilizlerin bu vapurları durdur
ması keyfiyetinin kendileri ta
rafından taleb edilen bazı temi
natın verilmemiş olmasından in
bias ettiğini ileri silrmcktcdir
ler. 
Diğer taraftan Tuna üzerin

de petrol naltliyabndıı kullam
lan bu mavnalann mili adere c
dilmesile Rumen m:ıkamatı ta
ı afından bir İngiliz şit ketinin 
-malı olan Astı'O Rwnnruı. pet
rol şirketinin zaptcdilrn i ara -
sındnki münasebet de ayni ma
hafil tarafından işaret olunmak
tadır. 

Hiç şübhe yok ki, bu tedbirle
rin her ikisi de Rumanynnın 

kendi menfaatlerini Alman hi· 
mayesi nlbna vazettikten sonra, 
Alımuıya ta.rafmdan yapılacak o 
lan petrol müblyaatını li:olay-
laştırmağa mntuftur. 1 

tngilt:erenin protc to u 
Londra, 28 (a.a.) - Reuterin 

diplomatik muhabiıinin salahi
yettar Londra mahfillerinde 6ğ
rendiğine göre, İngilız hilklıme
ti, Rumen hükumetinin son ha
rekütı clolayısiyle bu hükumeti 
protcs+-.o etmektedir. Protesto 1 

notası bugün tevdi edilecektir. 
--»ııc--

Vergi tahakkuk ve 
tahsilat şekillerinde 

değişiklik 
( Baı tarafı 1 ıncl sayfada) 

kurt r.maz. 
Umumi, mulhak ve tıu:aı::i b t.çcler 

den temin edilen rın ye ile kuru
L,n ve umumt bıı hızmete muha c;es 
olınıyaı<ık nıuııluı ıran ücnn bır m:ı
hıyet ve mak~adı han: ol n nıue:::se

ısclcrle umumi ınen.taatleı i.' lıfıdıın 
ccmıyetlerin ııcari ınahıycttckı te
şebbuslcn de vcrgıyc tAbldlı. 

Maılcle 3 - Bırhıcı m ddt-dc yazılı 
vcrgılcrin tatbıkmdan: 

ı - Bütün ,gaynmenkull rle men
kul kıymeUerden TUrkıyedc elde edl
l<'n kazanc ve ıradlarlo 'lürkiycdc 
icra edilen meslek ve ssn'atbn clnla
yı nlınan bilumum ucrctlcr, bunlar
dan ıntifı:ı eder lcrın ikamet mahalli 
veya ıkamctgllhı Tiırkıyroe bulun -
.sun, bulunma ın vergıye tabıdır. 

2 - tk ·net m:ıbnllı veya :ıınet
g~hı Turkiycd olan hllilıırın ka
uınç ve ir:ıtl:ırı, ecııebı memlekr..tte 
islıh al edilmiş olsa da vergıye tfı-

bidır. 1 
Mukerreı· teklıCe mah:ıl vcm1emek 

maksadıle kar ılıklı muamele esası 1 

ÜZC!' llC tUIJi fl,1r akdlllP hukunıet Sd

}(ıhiyctlidir. 

Llıyıhanııı bundan onrııki 337 mnd 
desı, yukunda adı geçen ve vıı ıl -
sız vcrg.ler çer cvcs ne •ırcıı nı lıte

lıf vergılerın na ıl tahak .u ' lalı
sıl erl le ·eg.ni guslcıcn hık ırnlcrı 

ihtıva c 'ttedır. 

• 

[Basmakaloden devam] 

tabii idi. Madenler hakkındaki 
tcdbider arasında da onlann 
d manın istifade edemiyeceğl 

suı-. tte tahribi dahil olmalı icab 
ederdi. Rumanya hükU.metinin 
malUınatı dahilinde hnzırlanmıs 
bu gibi ihtiyat tedbirlerinden 
şimdi maden mUhcndislerini 
mes'ul tutmak, vazifelerini yap
maktan başka bir harekette bu
lunmıyan kimselC'n müahezed:ir 
ki bunun makul bır hareket ol
duğunu kimse tnsdik edemez • 

Tunn üzenndclti mgiliz n -
liye gcmılennin müsaderesi bu 
düı;manca hareketlen ıtmnm ctr 
ti. İngilizler de mukabelcibllınisil 
olnrnk Uç Rumen gemisini Mı

sır limanlaııııda tevkif eyledi
ler. İşin 'tngıltere tarnfından 
re3Jlli bir protestoya kndar ileri
lcdii;ri teyid ediliyor. 

Askeri liselerin 
Spor bayramı 
K uleti Askcrl Lisesi Mü• 

dürlUğitnden aldığım. 
nazik h1r dnvetname dün ban 
Askeri Liselerin yaptıkları bu .. 
yük spor tezahüratında buJun .. 
mıık :fırsatını verdi. Büti.in tri .. 
bfinleıi dolduran on bine yn b."111 
seyirehıin hwrunında yannıu 
BtJbaylan ttirlti spor gostenle-o 
rt yçtılar. Ve haldı olarak 
dcfaltı.rca candan alkışlandılar. 

Ben burada tuııç viıcudlu 
gençlerimizin, cidden b\ıyük 
maharet ve cesıu·et salııbı ol· 
mıığa, çok iyı ve biıyiik hır ıti
na ile yetiştirilmeğe mütc\'<ık· 

laf olan hünerlerinden, sport
mence yarışnınla.rındnıı uzun 
uzadıya bahsedecek dejıhm • 
Dlin teznhürlcrde bulunan on 
bine yakın hn1k bunun ,. hıdı-

İngiliz - Rumen münas·--bot -
dir. Ben sadece yarının gmç 

lerinde göze çarpan bu müeasif 
subaylarının dimağlarına 'cnl

inkışafa Rumen menfaaUenn-
dıbı ka.dar vücudlannd da v •riden ilham nlmaktan ziyade Ai-
len itinanın ne kadar yennde 

man nüfuzuna tabııyettcn ileri 
olduğunu kısaca işaret ed c -

gcldıgi sa' lanrunıyacak kadar 
aşıkardır. Rum.uıya müstu.kfl ve ğim. 
hükümranlık hakkını haız bır Bugünkti zihniyet snğlrun 

vticudlu gençlerin de saglam di.
devlct sıfııt.ıyle mılli menafii 

• mnğlı gençler kadar vat.ana lii
narnına her tedbin ittihaz ede-
bilir. Ve bundan kimseye hcsab 1 zmnlu olduğu şeklindedir. Ve 

bu artık naznriy t olmakt::ııı 
vermek mecbuııyetinde bulun- Çlh'"ml§ bir halnkal, bır v .u 
mazs:ı da başka bir d vletm nü-

şekline giroıİfitir. 
fuz ve tcsıri altında adeta ra- Y~ııız W>keri mekt.eblerd 
desiz ve muti hır tarzı.la hare-

doğil, diğer sh·il mektehlerde 
ketle, etratta bızzaruı~ dedı· 

de ayni sporseverliğı, aynı cıd
kodu uyandırmak ve dik mti 

di çalışmayı görmeyi n k nar 
C"lbetmck lıizınıgelır. Bu da isterdik? Dün askeri lıseler 
Rum an yanın, ) erınae çıkacak 

tnlcbesinin yaptıktan cnndun, 
dedikodulara meyd.ın vcrecegı muvaffak ve nıeh retli b den 
için bir dost sıf lıyJe bizı mute- terbiyesi ve spor hareketi riyle 
es.qir eder. 

Vakıa siyasett dostluk teltllt
lcisi hususi artlar nı-a.smdnJci 

telakkilere benzemez. F knt bu
gun Almanyayı pek kuvvetli 
'Zllllnedıp d bır kum:ır oyn:ır gi
bı büti.ın vanıu yv_:unu o numa
ra üzerine koyan devi tlcı ya
rın bir İngiliz galebesi ka ı ın
da biraz müşkiıl bir v:ızıyctte 

kalmazlar mı? Rum:ınya bu ha
reketiyle artık Dobriccyı tama
men kaybetmiştir, denılebılir. 

İnötltere. Rum oyanın hıç se
bt•\Jsiz yere kendisin~ karşı ldı

ğı la.'7kın husumet vqzıyctınden 
sonra Dobncenın Bulgnrıstnna 

iadesi hus .-;unda hi bir nıah

zur gönnedigini bıldtrmi8tit. 

lnglterenuı bu mfüs ıd vazıye

ti karşısında Almanya ile İtal
yanın DobrkC' m C'le nri~ Ru
m yayı tutm.ıl:ırı Bulg r 
nı tamamen elden k cırm.ı 
tic asını veı e e''i ;n ' h r v 
letlcri de Bulgar talcb.ı;ı • ıı te
yıd etmerr;. kcndilerııu mecbw 
göreceklerdir. 

Bu tikdird" Rumanva Bul-ı 
gari tanla karşı karşı} u y lnız 

knlncaktır ki bir hı:ırbı goz alsa 

bile niifuzu altına gırec 61 l~v

letlcrin buna izin verme n pek 

şiibht-lidir. Kanaatimı e Ru
manyn ceı·eyan Nen h:ırL"u e-

liselerin her sene idman ba) ı um-
lannda yaptıkları "ağ-.tını • ç, 
kapa.,, "kolunu indir, kaldır., 

kabilinden sudan hareketler 
rasmda ne kadar büyük farkl ı· 

var? Dünkü tezahürl ·rı gor -
dükten sonra, artık lsveçhlcrin 
bile yapmaktan vazge ı el ri 
'1sveç usulu bcd n 
tinden,. liselcı,mi ın d bıı an 
evvel kurtulm. l rmı temenni -
derım. 

Gençliği V" sporu kurt.ar cuk 
yol budur, jımnastiğin ı ınc 

mücadele mefhumunu, nıiı ah -
ka ruhunu sokmak lazımdır. 

Ancak bu snyede ondan b1>kle
nen istifade lemin cdılmi oln
bılir. 

Askeri liselerin bu yoldaki 
ç.nhşmaları ''" verdıJı bu ·uk 
C;Eieı bu husu •i...ı. bı niım ınei 

imtisal olalıilir. 
MURAD SERror.ıu 

Funkun si~temi 
Londra ve Japonyada 

nasıl ı, a ·şıl n ı 
( Baı; tıır'lfı 1 inci f..ıda) 

hususi menfaatlerine hı bır e
hemmiyet vermeden \lr. •• } a
nın vaziyetıni ij ıle rm lır. 

Raygilaıık d rcktörunt~ 
vat esası üzer> ıd n tıta 

tavsü ettiği •y h ıkı .. tic >.::;i ne oluı o un D brı yi 
bırakma~c m('('bur·.} ct.ııdedır. 

Rumen heyeti Alman dostluğunun nn c fatı!. 
Bükreşe döndü Muhakkak bir tnbılız gal •h sm-

rihde başka m· lı olruıv n 
manya lehıne bır e!,o:ıom ı ıo

han sistemidir. 
den sonra Rum uyanın gcn ' ne 

(Baş tap;;fı 1 ıncı yfada) 
Berchtcsgaden ve Roma gö- kadar meslek dl ;;ı. tinr'Sc de ıı;.. 

rüşmelerınin mahiyeti ve ı:ıümu- tiı ... in İngiliz polıtık ınJan hır 1 
lı.i hakkında simdiy<' kad.ır hiç fayda ve ynrdım gor bılmcsi 
bir şey faşedilmcm: ir. Fakat çok mc ki'iktür. Bu d::ı ın diki 
lıcr şeyden evvel cıkaıı m ·mn, Alman dostluhunun must kbel 
Alm,uıların, :Macaı istan, Roman mültafutt addolunabilir. 
ya ve Bulgarihtan aıasında, cho- Jlus!';\in Cahid YAIJ( ! ' 

Tokyo, 28 (a.a.) a-
k. 
ol 

ması sisteminın tcrknıe mut .1 -
lik olan beyanatını l bar iı et
tiı mekte ve bu bC'y n tıı ıııti

saıd bir surette k. rşılaınal,tn
du·. 

nomık randımanın \ c bilhassa -===--~ır:ı;;=:.= -=r-=2'9!--=:ımc:~ ... -....,,=-=-D!>!l ...... ..,,,.,.,,.~...,_ 
siyasi sulhun iyıle mcsi ıçın, fıh Yugoslnvy::ının ltalyc1. em
daha iyi bir anlaşın vticudo ge riııdc bn· paytak olaıak bırnkıl- 1 
tirmeğe çalıştıl:ları merk zin- mış bulunması muhtemaldu. 
d dır. Tıi ki, Almanya, bUtun c- Maamafıh Yugosl vya daha 
ncrjilennin garbdnkı harbe ve ziyade serke.c; bir paytak olnbi
işgali altnıdukı arazilerlıı i lis- l C<' ~tır. Çünkü, Yuboslavy..ıııuı 
mnrı planlannın inkı tfına lü- SO\ yetler Birlıği ile olı n münn
zumlu bulunduğu bir zamnndu, sebetlcrmde i gittik e f zl. la -
arkasında ihtilfıtlnr koı kusun - şan samimiyeti gözden kaçır-
dan fıri kalsın. mıunak lazımdır. 

Cenubu şarki Avrupast şat- Bu inkişaflar l arm. ıııda Sov-
ranç tnhtası üzerindeki bu yeni yet haltı hareketi, k ranlık 
aı·anjmanlardcı Yugoslav •nnın knlrnnktndır. 
~imdiye kadar hnricde bıralclı-ı M verin ya Sovy t m ıvnfa
ı:aası şayanı dikkattir. :Maam~ katı ile \'e yahud Soı y tin· le-

hine hareket ettiğın ' a 
emmare mevcud d t>ildır. • • a
mafih muhakkak olaıı bu y 
varsa o da Almruıy nın r a -
denize yerleşmek ili ere ld.ğı 
her tedbirin dt>rhal R t lcr 
Birliği ile bu zıdrlıv l tn ıd e
deceğidır. Sovy tl ı Birliğuıın, 
§İmdilik '.Mıhvi'r devltel ı ıwn 

B:ılkunlardn ulhu idame ve 
kendi ekonomik menfaall ·rini 
inkişaf ettirmek hususundaki 
fanliyetini en büyük biı ri ·k:ıt 
1 takib eden başka biı y yap 
tı21 muhtemel değildu. 
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liÇ9NU 
GüRE LERi 

- Çok gilzel. 
-Bu sefer ilıtiyan meydan-

dan çıkarmağa bak!. 
- 1n5nlla.h !. 
- Artık eski hali kalmıunış 

onun .. 
- Öyle göztikUyor •• 
- Ah, Kırkpınara gchnemiş 

olsaydı ... 
- Kısmet, fakat Katrancı da 

dayandı, dedı. 

Adalı Halil, Aliço ile güreş 
yapmak istiyordu. Onu mağlflb 
Ifıb edeceğine kaniydi.. 

St ı c.zlilcr de Aliçoya müjdc-
verd lcr: 

- Pehlivan, iki yüz albn vnr! 
- Nerede bu bolluk? 
- Hazır ol sen.. 
- Ben, da.ima hazırım! Fakat 

kiminle: .. 
- Adalı Halille .. 
- Kım koydu parayı-:> 

- Edirne ağalan .. 
- Edırne ağalarının pnrası 

çok gnlıb:ı ! .. 
- Bız de 1 oyduk yiız lira.. 

dooilcr. 
Alıço, sordu: 

- Ne vakit güreşcceğız 
- On beş gün sonra .. 
- Nerede? 
- Edirnede Sarayiçinde . 
- Desene kışlığı düzdük bu 

1 
sene gene .. dedi. 

- Abe, ben ölmeden miras 
yok .• 

- Daha ne kadar güreşecek
sin ustu be? 

- Ölilnciye kadaı .. 
- Usta i temiz olarak lekesiz 

meydanı bırakmak daha doğ • 
nıdur. 

- A be, bıL. gırdiğim~ ha
mamdan kirli çıkmayız be!. 
Dıye soylendj. AdaTı Halil, A

liçoya, kendi kendine meydanı 

tcrketmcsinin muvafıl< olacat,';uu 1 
söylemek istiyordu. 

l<"akat, Alic;o oralarda deği1d1. 1 
O, daıına bakım kalmaJ< istiyor- ı 

du. j 
Aliç6yu, eli ayagı tutarken· 

meydandan ~ek mümkün 
değildi Maazallah ağır bir has
talık onu zebun di.işı.irerck mey 
dandan <:ekebilirdi 

Edirncye güreşe gelen :merak 
lılar, bu sefer .Alı~onun mağ1üb 
olacağına kanıydüer. 

Çilnkli, Aliço olduk~a ihtiya.J"
laıruşb. ımli beş yaşında bir a
dam Adalı gibı bir pehlivana sa
atlerce karşı koyamo.zclı. 

Serczli1er, pehlivanlarından ~ 
mindıler. Hatta, Adahyı çnrça
bu k mağl(ıb edeceğine emin bu
lunuyorl.ardı. 

H~r halde, Edır:ue gt rcşi me
raldı olacaktı. Halk cumayı iple 
çekiyordu. 

( J)ıwaım var) 

YEN:t SABAH 
---

1 s 1 
1 

p o f : .. 
A • elerimizin s 1 f"" or L Ask 

r.11 

çok e ç ş 

Genç mektebliler 
tam bir disiplin ve 

vücud kabiliyetleri ile beraber 
intizam numunesi gösterdiler 

Askeri liseler spor şenlıkleri diln 
oğlcdcn sonrn Fcnerbuhçe stndmda 
muvnff:lkiyeUe yapılmıştır. Bayram 
san1 uım dörtte başl::ı~tır. Bu mil
na~bcUe sladyom bayraklarla dona
tıbruş, trıbiınler de tamnmile dolmuı 
bulunuyordu. 

.Bayrnmn Kul<'lı Denız. lisesi ve 
Hartı okulu, Mnltepc ve Bur~a llle
lerl ı~rak etmlşlerdlr. 

Orgeneral r'ahrcddin Alby, Istan
bul Koınubnı tshak Avni, Korgene
ral Ali Fund ve Part~ Genel Sekre
tcn Tcv!ık Sılay Şeref tribününde 
bulunuyorlardı. 

Evvelfl bütün sporcu talcm soyun
muş vaziyette sahada yer almışlar, 
bundan ı&<>nrıl bandonun refakatinde 
ve hfjp bır ağııdal'l istiklAl Morş söy
lıt'nm!ştir, 

Bunu muteakıb Liseler Mufcttişi 

yapmışlar ve 4"0k alkıolanmı.şlrırdır. 

1\-Icrasim bittikten sonra spor gös
terileri yapılmıştır. Evvclfı muUkle 
beden hareketleri bundan sonra da 
yine miitlk:lc boks hnrckcUerı ya -
pılmıştır. 'Oı;üncü hareket olarak ya
pıL'ln knlııs idm::mlnn orijimıl bır spar 

hareketidir. I~kiplcrin ~dıklıırı ka
laslarla vtıcud harekcUcıi yapılmakta 
ve çok foydolı olıruıktodır. 

M.inder ilstünde ıcnç ı.pon:uiarın 

yaptıkları yer hareketleri, perendeler 
~k alkışlandığı gibi, Ç(:mbcr içinden 
aUıyarak geçmek suret!le yapılan <:e
saret talimleri de muvaf/ak olmuş
tur. 

Bundan sonra giyinme yarışı ya
p"ılınıtı ve Kuleliden Şcfık Tctık en 
çabuk giyinme birinciliğini almıştır. 

lOXlOO beyrak yRTışı çok hcye<'a11lı 

olmuş ve Denı:ıı liııG ~ barb okulu 
bidayetten itibaren bmrıd vuz.lyeti 
alarak yarışı büyük farkla kaz.anrmıı
tır. D<.>ni:t. li.ses.i atletlerlnirı bayrak 
dc~tinnclerl nazarı dikkati ccll>ede
cek kadar cQzeldl. Denh llscs:lnin de
reee:ıi 1.55.3/3 dlı-. 1kincl.llğ1 Kuleli 
ı.ı.o Ue almış, Uç{lnca Maltepe gP1-
miştir. 

önde biz.zat Deniz llacsi &pQI' öğ

retınenı Qat te4mcn Tavflk oldulu 
balda ve kütle halinde yapılan m!
nialı koşu gösterılcri de bitttkWn son-1 
r:ı on dakika sQren bokey ve hentbol 
oyurılanna ıeçilmlşiir. 

Nihayet ateşli çember ieinden at.
lama gösterileri yapan ve çok alkıi
kı.nan cesaretli gençler dP seyı·edil

diktcıı sonra bu gi1zıel sp<ır ~ 
nihayet verllnıfştir. 

Kw-may Albay AdiL Türer ıarafın- D • • k • • 
dan heyecanlı ve g!lul bir nutuk 1 u n u 
ırad c'<lil~ ve muhtelif mi.lsabaka- at yarış arı 

sürprizli geçi" 
1..."trd:ı derc'<.-e almış sporculara mııdal
yal:ın verilmi~ir, Bu :ırnda bütün 
spoTl...ırdıı birlnciliği knımnmış olan 
Kulclı li.se:ıine müfettişlik kuposı ve
rilnı iştir. 

Mü.kMat tcvıünden sonrıı genç U
ttlilcr, mcnsub oldukları spor k1ya

fctleri 11" lstanbul komutanı Gl'..ncral 
is.hak Avninin önilnden muntıızam • 
ve mu..-a!fakiyetli bir gcçicl Tesml 

lstnnbul at yarışlnrmın O nC"t.ml DördUnoO ~: Halis hıgi1i2 atıa-
dQn ö~lcden sonra Velietcndi lı:O§U nna mnh.swt olan bu k~ çok heye
ycrinde yapılmış ve sürpriı.lı netice- canlı geçmiıtir. Birinci Dandı, fklncl 
Jer venniitir. Dünkü y~Jnra her Abirı POrö, Uç<lncü. T~-ı>mıır. Blıin-
uımankindcn d:ıhtı ııu.ıa miktarda ciyc gnfll'1lll 5YO, plf&sc ıoo, lk.:i.nciy• On beş gün zarfında Adalı 

Halil kendine baktı.. Aliço ha
ıırlandı. Aliço da idman ve besi 
!!zerinde idi. 

,~-------------------------------,, 
1 

:ıbn i8tirak etmesi mümıbakalann be- pJAse 135 kurus vwmtıtlr. OçQncU ve 
yecıınını arttırıru:ıtır. dordüncO Yan:I arıwudııkl cifle bQ... 

Blrlncl ko}ır. 3 yaşında halli; kan ~ d-0 M.b ile Dandi çinine oynanı
Arab erkek ve disi tt.ıylnrn m.ahswı; lan bir ~ mukabll m1 altı ltrn 
meıı:ıfc 1400 m<:tre, aiklet 60 kilo. a.tmış]ardır. 

On beşinci cuma güntı Saray
!çindc güreş olacaktı. Bu, glireş 
ağalar ve beyler arnsında ter
b.ö edilmL'} iddialı bir güreşti . 

Böyle olmakla beraber, güre
şi seyretmek için binlerce kişi 

toplanmıştı. Ad::ılı Halil He A-ı 
liçonun belki son olacak bu, gü
-eşleri herke.cıi meraka getir-\ 
:nişti. 1 

Aliço, Edirneye perşembe 

;ünilnden gelmişti. Serezlilcr de 1 
eraberdi On beş gün için Ali-ı 
o, Kırkpmn.rdakinden daha faz 
ı dolmuş ve gerilmişti İhtiya
ın enscsınden kan fışt-..ınyordu. 
Adalı Halil, Aliçoyu gordüğü 

aman şaşırmıştı. Elli beşlik ih
iyar, yirmi beş ya!}lndakı deli -
anlı gibi çevik ve çalft.kb 
Adalı da dolgundu .. O da ge

ıtmiş bir vaziyett.eydi. Ne de 
lsn gençti .. 

AJiço · Edirnedcki pehlıvan 

"<ahvesıne gelinee, orada bulu -
ıan Ad3lı ve dığer pehlivanlar 
.yağn knlkwa.k buyur ettiler. 1 

Ad::ılı, Aliçonun yanına gıde -
elinı öptü .. Diğer pehlivn.n

ı.r da sırasiylc pehlivanın elıni 

ptüler. 
Aliço, köşeye kurulmuştu . 
dalı da kar9'l köşede idi. Mer
abalşt:ıktan sonra, Aliço, nla
a başladı. 
- Abc Halil, gene karşı kar-

Birinci Tunn, ikinci }'erhan. Birinciye BqfnoJ kQfU: Hendikop koeusu. 
Gnnynn 120 kuruş. Dört w daha yukan y~ ha& 

lkinci koıu: (Conkbayrrı koşusu) kan Arab atıanruı ın.ahırus. 

yerli yarını kan tngilfa atlarına ınab- Birinci YQ.ksel, Udııcl Yaman, ü
sustu. Prens llalimin hay't-anı ile ç(lncü tlnlfi. Birlncly ganyan 270, 
UWi Kan Osrnanın hayvanı aramı- :ı;ılft.se 160, lldnclyc plA.se 7 JO kuruş. 
da bir mücadele luılinde geçen bu YOksel ve Yamarı.ı buJıınJar bir 11-
k.ofuda prens Halimin h11yvanı bariz neya mukabil %3 lira aldılnJ. Oçüncü 
bir tcll!V'rilk ıöstcrdi. b=ıhiade Mta. Dandl, 1."llksel üzcnne 

Birinci Poyrax, ikinc:l Şehnaz, ii.çün oyruyanlar f Ura~ mukabil 35 Urtı 
cü Noırvana. almışlardır 

Blrincinln ganyanı 120, pl&rei HO, 

1 ildocinin plhesi 12~ üçüncünün 100 TiYATROLAR 1 
kuruş. -------------·-Oçünoü kııoıu: (Centilmen koşusu) 

üt ve daha yukarı ynşdaki 1ngiliz at
larına mahsus. Koşuyu bu 9Clle çok 
iyi bir tonn töstercn Mis k.azarunış
tır. ikinci Şifkap, ~ GQrayak. 
Birinciye ganyan 1:;0

1 
p1Ase 100, ilıdı.ı.

ciyc plAae 200 kuruş. 

~AŞID RIZA Tiyatrosu 
HALiDE PIŞKJN berııber 

29 Temmuz pazartesi günü akşamı 
Befiktof Haılmbey alle ~esı~ 

ONLAR !RMIŞ MURADINA 

Komedi 3 ııerde 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi
ne talebe kabülüne dair şartlar 

l - Mektebin tnbsll nıuddcti, Us e ve yüksek smını olrnak uzere altı 
scnedlr. Yllulı ve parasız.dır. Goyc~ıı tlcnret gcmilerinnzc kaptım ve ınaklnısl 
7etiştirmekt1r. Mekt<?be kabul olunan tnlebcniıı ciyinıı, yiylmı vesaıı lw
aus::ıtı mektep tarafından 1.enıin edflir. 

2 - Mektebin bu sene yalruı lise binnCJ sımtın:ı takbc aluıacakt.ır. 
A - Aluıacnk tnlcberun orln mcktebı bitirmiş olmaLan v.• yeşim mm 

ı. den kilçQk 19 dan bUyük olııınmnlnrı ı;arttB . 
B - Orta okulu geçen sene bitlımJş olanını anıda geçmı bir ııeııclik 

amaru ne ile geçirdlklenw. tevsik edeceklerdir. 
3 - Jsteklilcrin ınektcb müdUrlQğüne karşı yozacaklaı ı ısüd<ıfaı ınn 

a~ıdaki vesikaları raptederek l ai;'U!Jtoe 1940 tarlhindeıı itibnıen ııaza• -
tcsi, çarşamba ve cumn günleri sabah saat 9 dan 12 y~ ve öğledes> sunı-:ı 
H den 17 ye ltııdar muracıw.1 etı:nelcr.i 

A - llüviyct cüzdanı 
B - Ait kağıdı 

1940 

~~?;\.:doru~! T. iş. BANKASI 
IKRAMIY!LERI C - Mekteb şdındetruı.ıncsi veyft tasdi.knıunesi veyahud buııl.ann mu-

a.ddak örnekleri. 
D - Polic;cc tasdik edtlm~ i:yı hııl kiıgıdı 

E - Velilerinin izahlı adreslen ve tt.ıtbik un:t.alan 
F - Allı aded kartonsuz fotoğraf ••X6:t eb'adındn 

1 Ddet 2000 liralık = 2000.- lira 
a > 1000 > - 3000.- > 
6 > tiOO > - 3000.-- > 
ıa > 250 > - 3000.- > 

Deyınce, AHço lrn.~annı çata-
lk : 
- Abe, biz ihtiyar mıyız be? 
- Eb ! Yetişir nrtık usta ... 

u, meydanı gençlere bırak ar
k .. 

- A vnıpa kndınlıırınm beysıre 

ndıklerını ışıtrrdım de onun içuı 

yledım 

- lyJ amma, biz sıriıı btldiğinız. 
ıdınlr •dan de~liz. 
Al ııaua bır munase~hk daha! 
ue kalının beygire kadın binmez. 
illrnt zengin aile kız.lannm bcygtT 
ınşlanna işUrak edecek der~-cedc 

rincılikte ileri gittiklennı işitirdım. 
a ben yanlış işitmiştim, yahud bi
m pto kadınlan beyt1r meraklıla
ndruı değiller ld\. 
- PcldUfl madınazel, aftedenımız, 

ı.yerek 7olumn dewım ettim Çok 
.eçmed1 arabnlnr D.cıiledi. 1nadcı 
ayvnn y{lrumez oldu. Vakit gece 
nnsnuı yakın, karonhk tdl B.lrçok 
üyftk $çlarm a.rnsmdn dolaşıyor
uk. Bcyı:lrlm birdenbire durdu. 
amçı dmıbelerine ula ehemmiyet 

e:rmtyor, mıhlnnmrj gibi 1('rlı:ıden 

umldruımıyordu. W nab:anın te
erl.erı görOnmez oldu. Madmazelt 
~eceğimi ctü:ıündükçe aldım 

)(lŞWldan g:t.dlyordu. Elimden gelse 
Cip keş gidip arabaüıra yetfşece

. hli. 8on bfr tedbir Glmek ilzere 

1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAMiYE PLANI -
biındcn çakınu çılrnrarah menhu
bayvanın kaba etine babrdım O de

40 > 100 > ::;;_ 4000.- > 
'15 ) 50 > = 3750.- > 

210 :ı> 25 > = 5250.- > 

Keşidoler: ı Şubat, 1 Mayıs. 1 
· Aöusto$, 1 lklncltepln tarihle· 

rınde yapılacaktır. 

5 - Yıı..z.ılma işi 26 ağustos 940 p:ızartesı guııunc kadmYJu. 
Kayıd olunanların 28 ngustos 940 çarşrıınba gün(ı sıhhi muayenclcı i

nin yapılması için snbah snat .as, de mektepte buluıımnlnı ı lı\zımdır 
6 - l•'azla ta!sllllt İ.ÇiJl Ortakeyde mcktcb müdıirlugum mura<'aat 

olunmalırlır. İsbnbuldan gayri mahallcrdcıı )iapıJaC>nk muracaullara, matbu 
«duhul bilgisi> gondcrilir. 

'Mubabcrat için posta pulu gondcrilmcsı lfızmıcıır .tll273> 

rece canını yakmışun ki Hayvan bır B • 
anda yılclırun glbı koşrnağn başladı r ça g cı 
Ne y:ıpat:ağırru §aŞırdırıı. Dlzgın elim 
den kurtuldu, düşmemek içın eğerin ı 
üz.erine yoz üstfı kapnndını: lil••••cmaımm•mm•mımııımm•• 

ın sey 
23 

- Amnıı mı.wnazPJ yetiş, dıye fcr-
yoo cdıyoı dum Beş dak:ikn sonra şid 
dctlı biı sndm~ Ue vere yuvarlnn
dnn Göz.umu :ıctığım vakit kendimi 
bir 0RT1and:ı buldum Meydanda ne 
beJ'gır var ldı, u. nraba Bcygır cnu 
acısile tııklb ettığıınw yolun aksine 
aitmiş ıri bır ağaca çarparak beni 
yere brlııtmıştı Bu esnada b:ıştm 

bir kütllğe tesaduf ederek fena halde 
hırpalanrnııı ilk se.-scmlfk zail olun
caya kadar epey vak11. gecınİşti. A
yağa kalktım, vüNdilmiln heı' tara
:fmdn bir atn b..ls8ettJm. Gece yarısı 
koca onnanm • :içerishıde yapayalrwl 
kalmakhtım korkumu mucib oldu 
bir iki deta: 

- Jıfado>aPl, ben bumda.yıml 
~ ~ akai ledadan beşka 

enab alamadım . Bu anda Oyle bir 
~ Jçaiııloı'Jıe kaldlm ki tarif ede-

me.m. Madmnzeli kaybettim, ona mı 
yan.ayım? GıdC(~m yeri bilmiyorwn 
oua mı eae! edeyin1? Beş on dakika 
bulunduğum mevkıde k.nldım. Gece
nin s{ıkfıneti ruı."lbttna dokunuyordu. 
Hemen paç<d:ırımı sıvadını, pot.inle-ı·i
mi koltuğuma, ve keman torbamı 

IW'tuna alarnk koşınağa ba~lııdım. 

Billl tevakkuf yarım saat koştuktan 
llOllra orm.andım çıktnn. Önümde iki 
büyuk. ııosc var idi, acaba madmm.eJ 
hangi yolu ihtiyar etmişti? 

SIJidak..i liseyi el.ilerine terdb et
tim. Artık bacaklnnmda kuvvet kal
m.amıetı. Koşmak değil, hn:b yi.irüme-
1• bile ~katım yoktu. Yavaş yavae 
;:rüröyardum. Şimdiye kadar müsa.ld 
aıörünen tıdJbim artık benden yta 
oırvirm1fti, 

Şogeye çlktikı:m 10nra bütiln --

simle bir defa d:ı.hn: 
- Madmazel! Mndmazel! Mosyo 

Altrcd Müller buradrı, diye bağır
dım, evvelki gıbi aksi sadadnn başkn 
ccvnb nlamadım. Gece yarıı;ı rlag 
b.ıı;lrıı mda yapnynlnıı: kıılııııı;tım. 

Ycsimdcn çocuk gibi büngUr hııngur 
ağlıırruığa b:ışladım. O derece :ığla
m~m1 ki, gözlerim yumruk gibi şış
mia idi. Bu 11rııda hııtı.rıma mudbi 
tcsclli bir se:y geldi, Arabacı Morino 
Jdiknellnrun teyz.csl ile eru§teslni Vı
yannya ıötnreeeğini ve Miknelln da 

eni,.~ni tııldb ettiğini söylemışti 

O halde VlJ'nn,ada madmazeli bufaca
tun muhakkak idi. tı bir defn Viya
nanın nerede Te hangi kıtndn oldu
lunu anlamakta idi. Morinonun lıl
kmhırmı unutmıyııım pek çok 
işime ytlTQ'eCak idi. Artık atlam:ığı 

fılan bıraktım Bıı ikı sant yalın ay:ı.k 
yol yuni.duğiımden potınlf'nıııı gıy

mek ısteclmı. Fakııt ayak larıın epey
ce şışmış ıdi, bir türli.ı potinlcnrıu gi
yeıncdım Naçaı çıplak ayak ile ta
~ın l.eP<.'CCktim, 

Ge«crun saat kaçı oldugımu hılc

rnlyoruırı Karnım frmı halde • cık-! 
mıştı 1'ı>.saduı ynrdım ı•tıl, knr_Ş1111n 

buyul'Ck bır lıimı çıktı. Bdkı mndmn-1 
z.ele daır bir haber alırım, aksı ttık- 1 

dirdc burada midcmı dolduruı'Urtı, 

hattfı nıumkün ıı;.- gt•l:cyı de• burada 
g~irlrim, dedim. 
Beş dnkikn sonra iıç knt.Jı buyucck 

bır taş evın knpısını c;alıyordum İçe

riden gnyet kalın b'ııl' luıdın l\Cflı: 

- Kimcür o? dcıl-i. 

- Benıın .... 11 yö Alrrcd Mııller? 
- N~ıl ~11 Alfıc<I MOlleı? 

SOMER BANK 

SELLÜLOZ SANAYİİ 
MÜESSESESiNDEN: 

Mlieısscsembln fzm.tUm İstalıbtıla ve bllnm•MMe fıdD' 
buldao lzmlte fileVkedeeeği her tilrlU cmtbwm 

l Motörlerle denizden nakli işi 
Bir sene mUdde~e bir müteahhide veriJecektlr. 

Talib olanların flat tekliflerini havi kapalı r.arfla.nnı 500 (be3 

yüz) Türk liralık muvakkat temlntalan ve bu gibi işlcrl yap
t.ıklanna dair vesikaları fio birlikte 5 Ağustos 94.0 pazartesi gü
nö saat 14 e kadar lzmitte müessese mUdUrlUğUne tevdi etme
.leli ilfLn olunur 

Şartname lzmitte mtiesaese merkezinden bili bedel teda
rik edllebilır. 

İstanbul Belediyesi ilanları ] 
Tahırrıfn IU< 
bedeli tıemlaat 

ım.. Mm1ilrlil~ jçin alınacak levlilZllrl tondmfsi 67-27 891.()4 
Haseki hastahnn~ için alınacak 2'5 ~ dem..lr 
somyalı hasta karyola.ru 61>.28 91AOO 
Tahmin bedelleri De ilk teminat mikdtırları yuknnda ye.ıh Siler ayrı 

ıqrı açık ekailtmeyv konulmuıtur. Şartnameler Zabıt vo Muamd4t MQ
dürUlğü kaleminde ı:onllecekfü. ihale 2/8/1940 cuma gOn\1 saat H de Dai
m1 Encümende yapılaC'aktır Talihlerin ilk \Gminat m:ı.k~ veya mektup
ları ve 11-&0 yılına ald Ticaret odası vaıUrnladle llıelo gQnü murı:yyen .sruaue 
Demıi F.ıı<.'iinıende buhınmaları. (ml) 

• • • 
Uııküdar - Kavak yolwıun t.cıvsiı dolayısil• Kandilli ınezarlıiından bir 

kısmının yola kalbı kabettilinden yolda kalan mezarların allkadarları ta• 
rafındnn oo beş gün ~nda kaldinlmadığı takdisde b~-e nakledi• 
lecc4ı ll:\n olunw. (6523) 

~et Demiryolları ilanları ] 
Muhammen bedeli 30800 Um olan '12 kalem tazyiki bava AleUerl 

11/111194-0 cuma günü ~at J5'.30 da kapalı z.ar:f vsulilc Aııkarada i&re 
binasında satın nlınn.cnktır. 

Bu işe girmek istitenlenn 2310 lıl."Qbk muvakkat t.aninal ile luınu
nun tayin 41ttlği vesikaları ve tcldifled.ni a,yni itbı AOt 14.30 a kadar ko
ın.ısyon rclslllfnc vermeleri ldz.ımdu. 

Şartnameler 150 kwıış:ı Ankara ve-, Ho1flarpnıın Ye7..nelerinde satıl-

makUıdır. (6573) 

İstanbul Elektrik Tramvay 
işletmeleri Umum 

ve Tünel 
Müdürlüğünden 

l - Muhtefü dökum mutzemesı kapalı meıkwpla tek.lif varmck ııu

reti~ astın alm~"'nktıı. 

2 - Muvakkt&t temınat maktuan 2.000 liradır. 
3 - Te.kll:tlttııı levaz.ımdnn parasız tedarik edllıecek şartnamesindeki 

tarlfııt.ıı uygun olarak 9/8/1040 C\JITh'I günü snat 17 ye kadar Metro hanı
m.o 4 üncü k:atuıdakl 'k:vazım müdürlUğUnc imza muknbillnde ~ 
olrntı81 'UU.undı.r, c6fı55~ 

ls· anbul Sıhhi 
Eksiltme 

Müesseseler Arthrma ve 
Komisyonundan : 

Leyll Tıb Talcbu yuTdunun !?00 aded yun 3000 aded fil.dek.as faıul5.sile 
3000 adcd fildckos donu krıpalı zar!hı ekslltıncyc konulm~r. 

l -' l!:l\.Siltme 5/8/1940 pazartesı günU saat 15.30 da Cağaloilunda 
Süı:tıat Vf.l 1',:timal Murıvcııct Müdürlüğıı binasında kurulu komisyonda yap 
ılacaktn. 

2 - Muba.mmMı tqat. Yun faml!\ UO Mldekoe fanUn 55 tudckos don 
60 kuru~. 

B - Muvakkat temınnt 447 lira 75 kur~ur. 
4 - I.steklller şcııtna.11ıcsiııı hcı guıı kuıniı;yondnn görebilirl<'r. 
:ı - lstekliler 1940 yılı Tıcarct Oda.-ıı "Vi'.sikasile 2490 · sayılı kanunda 

ya:.ı.ılı 'tlesikalııı ve bu tae yeter 111uvvakkat tcmınat makbtn veya banka 
mcktııbU bırllktc bollı gön ve saııttc koınısyona gelmeleri. «63241> 

lstanbul D fterdarlığından • • 
Semti M&tıall Sokağı Clnei Muhammen Teminat 

satıı bedeli 
Lira Kuru§ Ura 

Fntih Zırıcır il kuyu Kııı-agürilk Dcıniı· 39 26 3 
orb okulu p.annnklık 

1,nhçesinde 
Emıoonti Malmi.ıdurlugu Muhtclıf eşya 23 20 2 

dai resıııdc 
lstımbul 1ktısad Mudlır- > > 41 20 4 

IOğu dıı ıı <•sınnc 

Eınmonıı Yerruş Paşa sokoğı > > 22 00 2 
Yukarıda yaz.ılı roenkul.\\t hıuılarındakı muhammen bedeller üzennden 

açık nrttımıa Ut• s:ıtılaca ktır. 

Arttırma 12/8/1940 pazartesı gt11ou ııaat nn dörtle Dt•!tcrdnı ilk Mılll 
F:ın11'ık Mıidi.ırl!iğundc toplaıınn komısyonda ayn ayrı satılacnklır S ı.ıs 

bedclı nakden ve peşındır Talıblerln muvnkknt temınaUarıl muay~c 4 

~n ve ı;aattc komısyona mllr:wnaU.ııı, (6490) 

Sahibi: Ahmed Cemaleddln SARAÇO~LU 
Newrıyat Muduru: Macıd ÇETiN Basıldığı yer (Yenı Sabah matbaası) 

- Cruııın ınadınnzeı Mlkııcllwıuı 

1 
yol :ırknd:ışı! 

- Ben ne Mıknclln lıılıruıı1 rıc nıcıs 1 
yo AlJrcd MiıUer! Defol gece yarısı 
kapının onf.ıııden Kım bılır, lursız. 
nıı:;ın, yunkcsıci mısin? 

- Vallnhi değiJ madam, geyet iyı 
bır ndamıml Hele krıpıyı aç ıa bak. 
Kapııun açılıruısı bır lkı dakıkrı 

surdu. Krırliııııa gayet şışmıın, kır

m.ızı suratlı, son dcr~c-c scyıek saçlı 
bir kVTJ çıktı w bcnı bır defa suz.
'1ukten ı>oııra: 

- Kılığın kıyafetin t.oz. topr«k ıçe
rısınde ıımma elbışcn - toger lııı yer
den çaluwdın ıse - yenıce. Kmvatııı, 

kolalı gomkğm de var. Bııa;;. ınosyo
ye bel17.lyorsun. L'\kın potinlerim o
rnuzumı nlıp yalın ayok kaçacok ka
dnr DC'<'lc ne işın vaı ıdt? 

- Vah ma<lorn hen Mosyo Aliı cd 
MOllenpı. hem t.1m bır mösyö Fa
Jrnt lınşımıı gclı-nl<'rı sonna, )ıele içen 
gın•yim de atılal.nyıın. 

- Gece buradn mı kalacak.sırı? 
- Evet, müsaade ederseniz! 
- Mus:ıııdc ne olaC'ak? Paray• ve-

:rP.n dııdıwı rnUır Zaten burası otel-

dır. 

Aman ne kadnr s vındim, btr 
gl•ı·eligi kaç kuruıı! 

- 'Oı; mark! 
- Y cnıek ne kndarl 
- Doyum:nyn katlar yemek Uıere 

uç mark? 
- Pı•kı\lı'\ 1 1şime gelır. 

- öy!e ıse gır içeri. Ammrı para-
lıı11 p~ ın alırım, 

-Affedersiniz. rnadanı, sabahleyin 
pnraleı ı VC'l"rncden kaçnrak dcı!ılim • 
ya! 

- F~y ne olur o.o olmaz? Bt'"Mli dam 
dan nUaıı.ın. 

- .l!:ı;cf edcrım madam, ewn lıerıi 

biı ·crsı'ı'ı zaıınediyorııun? 

- Ne ise c.ıruın! HeJe şuraya otur 
• 1>& kalım. 

Otel kapısıııclnn gınJıkwn soıırn 

kendııru gayet ı:ıeniı bir havluda bul
dum Zemin topnık idi. Bir kaç tnne 
kırık sımdnlyc, bir yağ knndıli, bir 
kul,LllSUZ U>.sti, bir çaUak bardak, bır 
ay:ığı eklı masa bu meşhur otelin 
salonunu teey-in ediyordu. Ne yapar
sın? 


