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Her Yerde 6 KU111f 
il!? == 

kanunu de ğiştirili yor • • 
ransız esas ısı 

&BM? ' 514!! wm•a ** ... 

Mareşal Petain 'in riyaseti albnda ge
niş salihiyetlere sahih v~ otoriter 

cahid Yalçın esaslara müstenid bir rejim kuruluyor 

Fransız efkarıumumiyesinin 

atça reyini kullanarak teşkil 
ol\ 

.... · rajim Fransız milletinin ha-
mi olur. 

Yazan: Hüseyin 
IBJJ u, Fran .. ız mılletidir. Bu- l 

gün Fransız milleti bü
tün dünya ile münasebeti kesil
ıni12 bir halde ~a.sıyor. Yaşıyor 
m ? u bıle şübh lı Alman is-
til k: bır olum per-
cl< Buradan clı-

edib'l hiçbir 
il-ansız mille
ılmlarda duy-

rat~-~~r b ... daı hıçbir 
oı. Fransız mil-

• 

' 

bulunduğu bir sırada tehlikeye ı 
koyacaktır. 

Şimdilik Almanya Balkanla
ra aid işleri, Batıda harbin de
vamı müddetince askıda bırak
mağa çalışacaktır. Fakat Sta
lin Almanyayı doğu Avrupa. -
eında bikim görmek istemiyor . 
Baltık devletlerinin işgali ve bir 
kısım Rumen toprağının ilhakı 
pek de Rus imparatorluğunu 
tekrar tesise matuf değildir. 

1 

Eski hududlar, falmt 1dDıas -
sa Almanyayı ve ....... emni
yette kıbnak içiıı .- ....-le
de tutmak. 

Bununla beraber &wyetler 
birliğinin Alma.n1* ıııuaI et
tiği hoşııutsmıup .._ etme
melidir . Hiç §Qb' d Alman 

hükıimeti bir kere Blıtlda harbı 
kazanınca Sovyetls Birliğini 
bu arada yaptığı ı t O = edici 

(Sonu 1 ... myfada) 

Mec!is
1
!n dünku Rumanyadaki tica ASKER s0zıLE 

ıç ın1aı t h 1· . ld. S h b 
M=":!<·~;etea!~ıre eye ımız ge ı d~~ d!::Sier 
~!tı=!111~~:~=ış~~han Heyet Balkan merkezlerile Maca-
mebusu Safa Özlerin vefat etti- • f d f 1 d b ı d 
ğini bildiren Başvekalet tczkc - r 1 S an a em a 5 B r B U Un U 

Emekli Ot 

Ali Ihsan Sabis 
resi okumnuş ve müteveffanın 1 i "ktncl 
hatırasuıa hürmeten bir dakika tki aydanberi Rumanyada "] ticaret reisi Servet Berkin reis- n yazısı 1 
ayakta aüküt edilmiştir. 1. Balkanlarda ticari temaalarda liği altmdaki heyetimiz dün aa- ;;;;;•;•;h;ifei;mi;lzidi .... i;;;i;;; 

Sonu s inci Nyfada) 1 bulunan İktısad Vekaleti dll Sonu 5 inci .. yfada) • 

Churchill ·bugün
nutuk söyleyecek 

lngiliz başvekili 
dün sa.hil istihkam 

larını teftiş etti 
Bir Alman tahtelbahlrl, içinde Kanada· 

ya savkedilen 1500 Alman ve ltalyan 
bulunan bir gemiyi batırdı 

Şu on, oa hı .... °'iıule memlekette eçıl•• 
/e6rikalon• .-rl•ri ve •nileri 

I• talyanın harbe girmesin- yınlandığı, Tunada miinaka• 
den sonra Akdenizde kalatın durduğu söyleniyor. 

münakale nizamı bozuldu. Bir Bugün bizim vaziyetimiz Cl· 
kere İtalyan vapurları çekildi- han Harbinden fenadır. Ne mal 
ler. 1 gönderebiliyoruz, ne C'l>iliyo-

Sonra bitaraf gemiler de i§le- ruz. Cihan Harbinde Balkan yo
mez oldular. Türk gemileri bile lu açıktı, orta Avnıpa ile, Bul
seferlerini son derece tahdit et- garistanla münakallt.mm deo 
tiler. Vakıa şarki Akdenizde İn- vam etmi§ti. 
giliz gemileri kafile halinde se- ; Öyle iken buglln birçok sana. 
fer ediyorlar. Fakat henüz bu-'! yi maddelerinin eksildiğini duy
nun bize faydası yok. mama.klığımız, Cihan Harbinde 

Diğer taraftan Rumanyadaki olduğu gibi hepsi için A vnı,.. 
hidiseler de KaJ'3C)eniz müna -ı ya muhtaç olmamamıwtın ileri 
kalesini sarstı. Köatencenin ma- ao..u 5 it* ._, .. , 



l'E.Nl SACVHI 
u:e::......, 

n a den a 
• 
fngiliz ve Fransız başvekillerinin nutuk- ecli 
lar ndan meydana çıkan as eri hatalar ve 
• 

a f·y 

e a t 1 

1 

Balkanlarda 
ali hazır slyut ve asker! 
yet cahaaııtdJı iki hldlae 
dil<.k.:ti «*belfttektedir. 

Bunlar-ün blrlal, Alman ve 1 
mU§terek kuvvetlorialn lnglltert 
!arına ve lmp.,.atOrJuk toprakl 
yapac::ıkları taarnn hazırfıkl 

fa:ıllyetterldlr. 

Diller hldlMcle Balkanlarda 
gUnleı"de vultua gelen ve Rum 
ya taallilk eden alyast ve ııakcrt 
Jlyetıerdir. 

lnglıtercye kal"f1 yapılacak u• 

lngiliz-Franszz ittifakının askerlikçe bazı ~~~~--~--------------------=----~~-- 1 

zun 111.1kamctl ve tlddeti He Bal 
!ardaki slyaır vaziyetin derece! 
nascbetl de bu aııret!e kendisini e 

on beş gün ovve
lınc kadar m i.ıtte!ikl rin kuvvet 

•• 
0

• k [ • yılgınlık ve bozgun içinde bu -ç uru ger erı lundukl:ı.nnı Almanlara ifşa et-

İs ıınbul Şclıır M clisi dtin l çnmo.dt. Eu .ereQı vn.zifcnın ta
saat 11 de [evkaladc olarak top- ra!ımdı.m ifasını emir b~yurdu· 
lanmıştır. Meclisin bu fevkalade lar. Bu güzel vesile ile sizlerle 

ti. Bu vaziyetin ıc;Jabına va.kit toplantısına Vnli ve Belediye görüşüp konuşmak imkanına. na
bmı.kma.dan istifadeye kar.ar Reisi doktor Lütfi.Kırdnruı has- il olmuş bulunuyomm Fevkala
veren A!mc.nlar 15 haziranı bek ta olmll8t dolayıs:ile Vnli Mua ~ l d,., içtimaımızın müzakere nıev
lcmeğc ihtiyaç göstcmıcdiler: vini Hüdai Ko.rattı.ban Valiye;.~ zuu müe3sis ve hi scdurlanndan 
ve beş haziranda taarruza baş- kateten riyaset etmiştir. Saat olduğumuz UsküJur l{adıköy 
Iadıl:ır. Eu acele t.aarrm gös- tanı 14 de Hüdai Karataban kür ve havn.lisi halk tramvaylnn 
terdi ki Fransa.mu son kom da sllye gelmış ve ekseriyet mevcud Türk anonim şırlı: tl ışidır Me · 
sarfcdilnı k üzeredir. olduğunu söybyerek kısa bir nu- seleyi yüksek meclısinızc arze-

-1-
v rudretlerıncfoıı, milyoulann- -=~=======:-::=:§.. ... dan, '\ a zifından, hllta- ro 

larıu tan d gını t harekctlerin
d •n Vl' bunun CCZ!l.Slllt çckccek
l<>r rıJen "esaırcden b3.hscdcn-

YAZAN: 

• :~ ~ ~~~~~~: Ali ihsan Sabis 
ayıldılar undan sonra, Fran- Eskiı 
Sl"'larııı ve İngilizlerin hataların 1 

u Wmaııdıuılanndan 

dan h rb hazırlıklaınıın nok - -=- . 
arından bu knda.r zayıf, Fransa felaketi ve General de 

kudretsiz bır askeri vaziyet il- Gaullo'ün vaktilo motörlil kıta
Z('nne bu ho.rbe girmekle tari- lu ve tayyareler hakkında yap
ltiu bUy\ik .hatalarından bi- tığı foryadlann nazarı dıkkate 
r.wı lŞ.lecliklennden, Fransada alınmam.ası gibi mağlObiyct a
y ®ilerin dovlet jşine knnş- mılleıi bizde de iyi, uyandırıcı 1 
lıt, n n, Nazırların dolnndırı-j 
ıl ah blık ettikl .. rind , tesirler hasıl etmi§ ve ııı haya~ 

mtlli müdafaa. uğrunda Fran ız umızda bazı faydalı icraat ba
< ı uniln dı inden tlm ğın _ ~rmağa sebeb oluyorsa, bu nc-
an :tırnr.nk odedıği v ·rgilc- ticeye Fransa gibi bir feliıkcte 

nn alçal; vatnn hn.ıuleri.Illn kir- maruz kalmadan varacağımız -
lı •'J cr.ıne i f.lf edildiğinden, aan dolayı sevinmek! ğuniz la
Ha.rbden c-v:vcl Fr:ı.nmz havacılı zımgelır. 
ğrnın ıfıra ındirilmiş olduğun- 6 Haziı~ tnrihinde Tasviri 
rhın hs tmeğ başladılar; ni- Efkard intişar cdon (Pransadn 
ha.yet 22 hazır:ı.nda neşrolunan 2on vaziyet) başlıklı ya.zım1zdn. 
~ir nşn: , lede güz ı dersler şoyle demiştik: "Müdafaası no
çıkardılar v dediler ki: "M:ı- cak iıc gün süren Dunkerque 
rcşahn sozlerı yalnız Fransa j .. , lmlcsinın 7.aptından bir gün son 
s f ~il ha bırçok mıllctler ra Almanlar F.ransada yeni bu-
t m ers kil cdelıılec k yük bir taarruza ba.şlndılar. 
bır kuvvet tru ıy:or. Kazanılmış l<"'landres muha.rebes.inden oon
merlere yaruı.ra.k onhrın sar ra cenub tarafta yeni ciddi bir 
ho luğu cind ge mek bir mil- t.aam.ı.z 'çin belki. on beş hnzi-
1 cın en büylik b"r tehli'cedir. rana kadar beklcm k icab ede
ne 1 t hizmetinde iŞ gören a- ccğini yazmıştık; v:ı.kalll:r, bizim 
dam!arııı zevkti safaya do.lm .. h- ümidimizle örtmek iatccliğimiz 
n vazıfe baı.ında lı1iibalilik r;ös görüşümüzü maat~ssüf Jfaa 
lermclerı, şahsi menfaat p m e citi.,, 
ko ınlıı.n '\iahud k nl:ı.rn Bir kere bu ,azıya ıntihab t;.. 

gi.i·1 yununalnrı, netıce Wbarile mış olduğumuz başlık 1le yem 
mill"tm hn •nlınıı mal olu.bile - baslıyan meydan muhnrebesının 
cck olan c·n y tıerdır 1 i bunlar son vaziyet olduğunu ve bununla 
!ı:içbır za a.n hcsabsız bımkıl- 1',ransamn mukadder akibetinin 
mazlar ... Keza diğer bir yazıda taayyün edeceğini anlatmak is
da · "Fıımsa.da milli müdafaaya tcnıiştik; çünkU Flandres mey-
tahsıs olunan para mahallme dan muharebesinin müt.tcliklcr 
şarfedilmiyerek israf edilmiş; için pek mühim bir maglUbıyct 

olduğtmu ve bundan sonra Fr:ın 
sad başlıya.o meydan muhare
besinin son kat'i vaziyeti husu
le getireceğini tahmin etmistik. 
Bununla beraber gönül mı.itte -
!ikieı:imizin teıafi edilemiyecck 
kadar ağır zayiata duçar oldu-
ğwıu üşa etmek istemiyordu. 
Belki tahminimiz, gürüşümitz 

yanlıştır; belki bu muharebeden 
kurtarılan kuvvetleri süratıe 

buna mukabil Alınanyada son 
boo eene zarfın.da en modern 
v lalarla mlicehhez bir ordu 
vücaclc getirilmiş; Alınan ordu
sıu:r.l.&. myns.i mülii.hi.Lznlar yer 
almadığı cihetle, Wasik ilerleme 
kaideleri de bir tarafa bırakı
larak gene ve en liyakatli olan
lar ış başına gotinlmiş; F'nııı -
sada ise en kıymcUi unsurlar 
muhtelıf nıynsi mülahazalar do· 
la.ytsil ı ten w.a.kla.şunlmrn -
tır. , Jt..llılıncktedır. 

Btz daha Norvec harekcUcri 
bMında Almanyanın hazırlığı -
na ve askeri kudretine herkesin 
dikkat ba1."1Şlnl celbederek 
''Hasmı ıstihfaf ctmiyelim,, dc
dığımız zaman hüsnü niyetleri 
şlıpheli gozlerın iizerimizc di -
kil "ğinı hi sederek gülmekle 
iktifa etmıştik. Acaba yavuz hır 
sız v sahıbinı bastınr vecize: 
si mi tatbık mahalli buldu? 
Yoksa hakikaten milli bir uy.ı
oıklık mı hasıl oldu? Burasını 
ş.inıdUik ayırmak güç. Eğer 

r ' Yeni Sabahı 
ARONE BEDEL! 

Sommc ceblıesine naklederler 
ve lngilteredcn de yeni kuvvet -
ler getirerek Weygand hattının 
en mühim sol cenahını takvıyc 
ederler, belki Almanlar da mü
him znyiatn uğramışln.rdll'; lcen 
clilerini çabuk toparlıyrunazlar·; 
di~ e ünııdler beslemek istedik. 
Ve bu üntidlerimizle pek. ruü -
him mağlübiyct göriişümüv.ü bir 
müddet için örtmek nrzu ctmi -
tik. Bundan dolayı o zaman gö
rüşiimüzü hemen söylemekte a 
cele ctmiyerek belki' 15 lıaz;rn
na kadar yeni bir taarruz olabı

lir; bu zamana kadrı.r miıtt - ) 
fikler de kendilerine gelerek 1 
Somme - Aisne meydan muhn
rebesinde belki Almanları dur
dul"D'.Ul.c,°'a muvaffak olurlı:.ı dıye 1 

1 

TUrklye Ecnebi 
SENELiK 
f5 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 

1400 Krı. 2700 Kl'fo 
760 • 1450 • 
400 • 800 • 
160 • 800 • 

4 TE-MMUZ 1.940 PERGEMBE 
27 Cemazll'cvel 1859 

Cun 

auneı 

849 
a.34 

AA .. m 
12.00 
2044 

ll Rumi Hıızlran 1356 

186 Ay: 7 1940 - Hızır 60 

Ol)le ikindi 
4.34 8.33 Ezanf 

11.18 17.18 Vauti 
Vata 
2.02 

22.47 

lmMk 
06.30 

3.15 
Ezani 
V:ıaatf 

düşünmüstük. Fakat Flandres 1 

muhar~besinden hemen biı gün 
sonra Almmılnr cenubdruı taar
ruza geçince, vakalar ilk görü
şümüzü ifşa ettiler. Alm nlnı:ın 
ehemmiyetli zayiata diu;ar o!m -
dıklan, motörlü kıtalarının ve
sairenin muhtaç oldukln.rı ma.d· 
deleri müttefiklerin bırnktıkla
n ganimetlerden, mtila ettikle
ri ·şehirlerden ve malıallerden 

bol bol temin ettikleri anlaşıldı. 
Almanların ellerine g"çcn esir
ler de müttefiklerin nasıl bir 

Mister Churclıill 4 haziranda tukla celseyi açmışbr. Hu<.lai di~:or ve bir karar ıttilınzım nen. \

1 
irad ettiği nutukta bu Flandrcs Karataban bu acış nutkunda de· ı edıyorum.,, 
nıuhnreb i için "Muanam as- mi.'.'}tir ki: Hüdai Karatabanın bu açılış 
kcri mnğlübiyct veya fellket,, • - Aziz arkada§lnr, nutkunu mütenkıb rıyasct ma -
tabirini kullanmıştı • .Aldıklan Vali ve Belediye Reisi Doktor I kamı tarafından huzırlanan ve 
yarrunn bu kadar ağır ol&ltunn Liıtfi Kırdar rahatsızlığı dola - Ü küdar hn:llc tr:uııvaylnnmn 
açıkçn itiraf eden bu södııır dalın yısile biz.zat bulunup meclisi a-! tru:f iyesini tu.leb eden rapor o - , 
o gün Almanların işine yaradı =============p=

0
=.r=.,_::;;;;S;;;;T:.;:'E= .. ====== 

ve o n.ksn.m son taarruz karar:ım MÜTEFERRiK : 'L.I.• 

vererek ertesi sn.hah crkendan afıa tei<nik ot.:utmmn E! kirik c 1:9uyamndan ı 
bu taarruza baaladılar. Herhal- 1. 1 o·· 'dü ~ bu ~ rt.İ m zu rı • 
de Churchill'in v.aktindsı evve Yıldızdaki Nafin Teknik oku- Beylerbeyinde b uil hağa 1 
yıı.ptığı bu boşboğazlık Almnn-ı ıunda mezuniyet imtfüanlnrı ne- caddesinde 5'1 numaralı ·vdc o
fonn çok işine y:ı.rn.uuş .e Al - ticelenmiştir. lmtihanlar netıce- turan 329 dogumlu Ahmed lu 
mn.nlan acele taarım:za sevket- sinde ıuşa.at kısmın&n 35 genç- Osman Sezer calıştığı ÜslmJv.r 1 
mistır. Mister Churchill bundan den 34 iı muvaffak olmuştur. tramvay deposunda elektrik ta-
21: sene evvel Çıınakbtede Talebeler bugün saat 15 de bir mir ederken clıru ccrey na ı,ıı.p-j 
yaptığı hatayı bu defa da Bel- veda mcrnsİIIU yapacn.klardır. tırmı§, kaldırıldığı Bnydarpaşrı 
çika v Ii'lnndrc.s muhaıd>elorin Nümune hruıtalu:ı.ııesuıde olmu>ı-
de tekrar ebniş ve • fılbt bu BELEDiYEDE . tür. 
defald hare.keti müttef"fği Fran- · 

ın yılnlmasına. scbeb olmuş- ŞehYİm.zde d po e 1i- Çarp a 
Dün saat 12 4.0 c.la Şehzade-

~ ~~ 5 -~ 
Vnktıle Çanakkalcde Bahriye bru ında.n lkya?.Idn doğru gıt ·' 

Nazırı sıfatile lngillı: donnının- lsta.nbulda Etibank için tesis mckte olun 3906 numaralı kam-
sile Ça.nakkrı.leye hUcum icram- edilen depolara şimdiye kadar yon, nyni jstikamette giden 98 
nı dw linmü§; bu lıaro11ethı ne 18 bın ton mnhtchf cins ltok kö- numaralı - EI:ırbıy -Fatih trrun 
dereceye kadar muvaffak olabi- mürü depo edilın.iştir. 1struıbu- vny:ına carpmış, ol taraf cam-, 

hm senelik kömür ihtiy cı 75 lıırilc s hanlık camlannı kırmış, lccegint ÜŞÜDmOOQn 0 MIJD&Dld 
düçmn.nı olan 'l'ürltleri istihfaf bin ton olduğınıa nazaran bu kamyon da hasara gramı. tır. 1 
etmiş. bu işde salUhiyettar o- miktar kömürbn depo ediline. i Sof'ör ynknlıı.nurnk kıkaı.a 
Janlnrdan bazıl:lruun mW!alca- bir kaç n.y meselesidir. Eylfil so· ba,,lnnını~tır. 
Iarına kul::ı.k n.sm.amış, diğcrl~ mırın kadar ııehrimızın bütün ih- Vart.ılam~ 
nnı lccndı fikrini kabule 20rla- tiyacı depolara getirilmiş bulu- Gııhıtada oturnn Şıikruvu ar-
mış ve nilmJ et ('..anakkaJe mu- nncnlrtır. kadaşı Mahmud nrnlıırınd.ı kan 
vaffakı.yet.;,17Jıgın~ • e .~-·"tı. _ L ll . d 1-.n.vgadu, kunduracı bıçngı.le n-

....,..~ Rumen sani enn e Bu h re' tı o zaman Jaaıi bir yağındnn yıırnlrunı~ yaralının 
mağhıbıyc c müncer olı:nDD: fa- tehlikeli mınt kalar tedavisi yapılmış Mnbmud ya-
kat umumi vaziyete mtihlın bir edildi kalanmıştır.. 
tesir yapmamıştı. Rumanya hükfımcti tarafın- Bir erO.W..ci y'.B~~iana 

Bu d fa Belçik ve Flandres dan Köstencc ve Tuna ağzı dn Sabthalı croincılerdcn 
uh be erin.deki ma,ğl{ı:biycti- dzıhil olmtilt üzere Rumen sahil· Ahmed dün Çadın:ılarda eroın 

ne Fraıtsı?.ları ciiriildiyen. zan- lerindo iki tehlikelı muıt:lka ilan satar.kcn yakalnnmı~ iızerındc 
nımız göre Churchill ve lngil- cdilmi~r. Şi*ırimize gelen m.ı- beş paket eroin bulU!!muş , dlı
krcdeki altıncı kol roia\erinden ıtımata göre '.l'una veya Kösten- yeye verilmiştir. 

---»·•~---Edcndır: Alma.nlıırı en çoJc ha- ceye girmek u,tiyen bfıtüu gc-
kir gören bnnlardır. Bir yandan miler Sünne ve Kü~--01ce lıma.n 
düşmana istilıfaf etmek, dii§ma
nın kudret ve loymctini iyi tak
dir edememek; diğer br&fian 
Belçiknyn yardım bahanesi al
tında !rrgiliz menfa.atini clilşün
mek, Almanları Britanya ada
sına yakın olan Avrupa bra-
6llllll i1l rine sokma••k \"e 

bu sahillerden, lngilt.ereJe ko· 
lnyca l1ava tnnrruıu yaptn:'lk 
ımkanını Almanlara vermemek 
i< n tesir icra cbniş; bu düşün
celer a.'ikeri vaziyete hiç teva
fuk etmiyen hir ::;c'.rkillceyiş kn
r.'1"1 vermek lrusumında Fran -
sızlın:ı icbara :scbeb olmuştur. ı 

Bu hareket neticesi cılk 91kuı 
es bu efa ıha.ta sndooo Fransız 
Başk:umand~lığına yükletilm~lt 

le bıç tereddiıd cdilmemışlir. 
Mister Chur.c.hill 18 hazırandıı
kı nutkunda "Fransız cctihesi -
run Sc an'dan v Meuse'den ya
r.ılnıış olmasına rağmen Fran
sız Bu h"U!lUUld:mlığının §imal 
ordulnnnı Belçikndan geri al
mak husu unda tcclıhur gostcr 
Wg°•lll., W)1er.Jiştir. Fikrimce, 
Fransız b ·k mandanlığınııı e
sas hata J, İngiliz israrlarına 
k:ıpılm dır. Öyle zannediyo -

mcmurlıtrınl muvnsahıt gün ve 
saatlerinden muvafık bir 7.a -
n:umda tclcizlc hnbc.rdar cdıx;eJ,
lcr ve Sf. Gheorgho fenerinin 8 
mil ccnu u şarkısinde kain bir 
n• J'1.a.da gönderilcc .... k kılavuzu 

Qt-..ldiyeceldcrdir. Kılavuzlar fe
na ve sısli havo.hı.r mUstesna ol
mak üzere güne~in doğmasından 
bb tmo.sına. kadaı vazife göre -
ceklcrdır. 

Bakır şilebi 
kurtuluyor 

Mıdilli ciwrında Baba bur-
uunda k:ıraya oturan B Iar fli

ll'binin kurtnrın:ı a.m<'liyesi sil -
t1 devam ctınclttcd.r. 
Dün '"hrimize gelen on lın

bcrlcrC' orc gmninin bit· numa- 1 
ra.Iı !.lllbaruıdakı ril.hnclerin de 
k nulan ·apatılarak ·ulıLrın bo-
illtıldığı ll.lllas;;ılını tır. Buradan 
gıdcn Alcıncla.r \•c Snt·oz tahlisi
yer lPnn en b ijka v.ı:ı.purdan bo
şaltıl..ıc k 500 ton kadar yükü 
.Un :ık uzcre munı 
l·orJ r . t-enmı tir 
lzmırd~ temin cdi' 
ı:nın n h u güne lrn; 
rul · k .im::mımız:ı 

ve romor
knclcr 

rum ki eldeki kuvvetlerle Fran-
ümıd edılmekt 'Cltr. 

sayı btrakıp Bclcıkaya imdada _.,..,..,.,,,.,,..,~~""""="""""" 
koşmak fıkri İngiliz fikri olup, 
Fransızlar. müttcfikleıinı ı;ü

cendinnemek için bile bile bu 
lıatn.yn. siiriildenmişlcrdir. Eğer 

General Gamclin çok metin bir 
kumandan olsaydı, son defa 
Wcygıı.nd'tn İngiliz Har.biy,e NJ.-. 
zır..ı Eden ile yaptı "?ı münnır~.-:ı-

-yı o -:ınmn y p .'lk 
tc bclkı nı i.nı ol•ır~u 

nu b hm band 1.n fi nr ki ya
zılar ızda talı l "" t rıh · <le
t·n.m Cu('(.C"ğiz. 

Eı:ıltı buincı ve nlbncı ordu 
le ı an am cmr·kli een r.al 

Ali Hbnn :sahi~ 

Adalar ve Yalova 
yaz tarif eler· 

Dcnizyollannın Adalar Yalo
va ve Anadolu yakası ıHkelclerı 
nrosında yaz tarifolerının t,ntbi
kine y:::.rından itıbııren bru.ı1 - , 
nacaktır. Yine tnrıfcler ,eı:c:n 1 

se!lcnin aynidir. Yalnız eldekı va 
pur mevcudu geçen enedcn bır 
kaç adcd az olduğundan bazı 

lüzumsuz postalar lrn.ldırılmış

tır. 

Gilmrük ve inhisarlar 
v kılinin tedkiklerı 
Şehrimizde buluu ... n guu rtik 

ve lnhi arlar Velalı aif E" ra
de."liz buradaki tcUnklcrıne je
vam etme1.'iedir. Vekil dun yine 
!nhisnrlar idarcsin ~kı usuat 
dnircsindc me: gul olmuşr,ur '\ ,.._ 
kilin yn.nn al~am An ' rn , dcın 

mesi muhtemeldir 

D rni .. v~ ç·vi 
Fiyat müral~abe co 

dün }.f.l!ltaku Tıcnrct Mu 
rrlln c topla.nar. k d ınır ve çıvı 
tüccarlrı.rm:ı bm:ı ıl.J.Cjk mı.. ru 
W'ır ni betlerini • c ı. •tını ır 

Dünkü l emisyon cklıf edı-
1 

len nisbetlcri önumu1.dekı top -
l:ıntıda da tetkik ederpk c::ıt'i 1 

rakamlan tesbit cdı-cr.ktır. 

Ditcr tnrafdnn dun ıkınci el 
limon tilccarlnrı da Mlut.ak Tı
cn.ret Mlidiirliiğüne tcJmı.r mu -
racaaUa rn 1 ' tL-ımuşlardır Fllı.ht>rl 
aldığımıza g-ör · ithnl.ıtçılar ılcın
ci ell re ~·lzd-. 5 ve kcndıl"rıne 
de yfö:1c 13 hur n.ımalc ı temck
t dirlcr. Komisyon bu h 1 .msd:ıı 
du kat'i bir karar vcrıne:rmştır. 

kunnıuştur. Rapoı'\bı dıdar 

halk tramvaylarının 1.5..mılyon 1 
liı:ıalık, kete edilmemiş 300 bin ı 
hısse senedinden mürekkeb ser
m ;ycsi bulunduğu ve bunun 950 
bin lıralık hısscsinin belediyeye 
WB bin liralık h~inin vakıf
lar umum müdürlüğüne 22 bin 
lırı:ı.hlt hissesinin de hususi eş -
hasa aid olunduğu kaydolunduk
tnn sonra şırkctin bugiınkü. vn -
zıyctine geçılmıştir. 

Şirli:eUn bnglinldi \'tıziyeti 
Şirketin tarihi tcşckkülünden

beri iyi işlerncdıği görülmekte -
dır. Bu ıtibarla mütemadiy<ml 
b-:>rçlanmıstır. Bu borc yekiınu 
939 nenesi hazıra.n ayı so:ıı.-na 

kndar 1.463 817 lira gibi mu -
a'ZZllill bır meblagı bulmuştur. 
Borcun 232.382 lıranı cskı clck
trık l• kctıne 41119 lirast h..ı -
vagnzı ;ırk,.tine, 127 532 lırnsı 
bır l.mın fırmasına. 66J11 lıra
sı Ja Le; B nk na a ddır. Bun
dan başka · r k tnı 203 bın lıra
hk bır bo cu ı m de muhavvile 1 

ılm~-

!:ıhı ic,in 
tırnu -

u J3 bul fı. 
nıcte mUracn U:ı yardım tal b 
etnıış ve bcledıyenın de lı.zzııt 

yardım y. pm::tk ıl'!llmnlnrı ar.ış

tırılmı'i}tır. But.uu bu ebbüs-

vauın, mull.ıye ve ıktı.,ad eneli -
menlerine hava.le olunmuştur. 

Meclis bu cncümcmlerdcn gele
cek ınazba lnn dini ek üzere 
bırmci ccls ·ye nhayet vcrmi!J -
t.Jt'. 

tinci ~·JM.t• 
Sn.<ıt 16 d açılan ik ıcı cclsc

yc reis vekilı Farukı l er lı ı'ly:ı 

et etmekte idı. Cels•· ncılır açıl
maz lmvanın. müllcı ıc ve ıKtısad 

mlyetle ghtermetttedir. 
Fakat B:ılJ<anlai'a ve bilhassa 

mnnyaya mUtealW< mescıtelerin 

şekilde tezahlir edeceği haki<• 
bugUn eualı .bw fikJr yürütüle 
Zira, hail hazırda Avrupanın, ıa 

yukarı haı"lçlo temasını t .. mın o 
ve lktısadl vllZlyetf ile sıkı sı 

a!ak:ıdnr eden bu geı;ld mıntakoı ' 
is;inde, için için bir kaynaıma " 
dır. Bllhaa:ıa 1919 sulh muahcdele 
nln Macarlatan, B\ılgarlstandan •~ 
rıp d~er ftalkanh devletlere V1lı1)"' 
topnıkların mukadderatı hakkt 
bu kuynaıma flddetle tezahür etm 
ba~lamlfllr. 

Avrupadak! revisyonı.t siyaset 
son Alman gaUblyerlcrlnl mute• 
harekete g~esl, Balkanlarda 
kendisini göetormek istidadını ırıı 

etmlı bulunmaktadır. 

Bu vcrl8)'onlııt hareket czcaıı11 

Sovyet Rusyanın, harb ı;onundıı F?" 
m nyaya vot11an Besarabyayı ve lfl 
arada Bukovln yı Rumen•erden 
lıltimatom ile btemelcrl üzerınc J;ırı' 
ziyade bir ~rs:bat arzetml~ır. 9LlP' 
hesiz Mo:ıkova Bcnrabyanın Rum•" 
yaya ilhakını t&nımamıı ve bu hafi 
ket &"rbl!Etlsfnl muhafaz:ı cyıenıel' 
yoluna gitmişti. 

Rumany8 hOkOJr>eh, bu aurel e ~ 
günlerln hlcllıeleri kar§ısında a: I' 
bir mevkide knlmıt ve Ruıı talebl~ 
önlınde Besarabya ve Bukovmııtl 
terke m«burlyet duymuştu. Z r' 
Rumanyanın dliler ık hud il 
rcvlıyorılat sly-t taklb eden 911 
gnrittan ile Mac:lrl&Un da askcrı b• 
zırlıklııra g!rmloıercrı. Sofya, Ool>rlt• 
yl isterken eudapqte de Tr:ına ıvarı 
yanın ladulnl l:ıtcmcöc baıııamıştı 

Böyle bir vaziyet k:ırşu;ında svıc 
rcr .. şUph«lz mmt arzusu hiliifın' 
Sovyet r:uıya ile olan ihtıUifrrıı mıı•· 
lihnno bir h:ıl auretlnc bağlayıp Mll 
cnr ve Buıırar tdıllkcslne k:ıl'fl 1<0" 

runmaOı bn;!ıooı hedef olarak g5z ı; 
nünrl~ ttrtmu§tu. Ve bu maksadla U· 

mumT mahiyette a kert itızar:ıtn gl 
rışm tır. 

Şımdl Balk:ır:l:ırdakı v~zıyet Rıl 

mııny:ı için tek bir i&t kamet g!Sster 
mel tı::iır. O dn dljjer hududlar<nı rrıll 
h faza eylomek ve milll topraklarırı 
kurtarmaktır. 

Evvelcmlrde Bül<reı;in, komşusıı 
Sovy t Rusya ile mümkün mcrtob• 
iyi g3çlnmck ve ayni umanda Bulgar 
ve Macor isteklerine kRTŞı kendıslrtl 
muhafaza için mihver devletler ne d• 
bir tckart'Ub ıılyaadl t:ıldb cyfı:mel< 
uıtedı{jl müphede <edllmektcdır. 

B:..kre§ hGkQm~l 1939 tar hıode 
Fr:ınaa ve lngiltere:ı " n kend•ııınc ver 
dı ı garantiden sarfınazar ett•ö ı1 

beyanı muteııkıb, Berlln ve Romnyı 
B:ılk:ınlardakl m-lelerln muslıhıın• 

encümenlcriııın müşterek mnz _ ı h:ılll zımmndıı mür.ıcoıat ctm :;tır Sofi 

batası okunmuştur Bu mazb:ıta. gelen habcrlude görUlcn bu mum· 
caatln başlıca hedefi Romııd:ı 13al • 

da şirketit1 tefJ<'kkillU ve bugün- kanlara mDtealllk bir konter;ıns•" 
ku vaziyeti mufaf.lSaian izah e-

1 
toplanmasıdır. 

dılerelc tasfiyenin zo.n.ıretı ka - işte, Calkanlar~aki vıızıy~tıcr mıh 

bul ®ilmekte ve tn<.'Clıse af;n- ver devlctlerlnln, böyle bir mımı -
ğıdl:ı.kı macldemn h ... bulu ıstcn _ ca:ıta verecekleri eevabdan ve la il" 

mekte tdl. l ları kQrar.JDl"dDn SORrı:dır kı. t V8% 

zuh edecektir. Bu suretle Alm.ın rl• 
- Tastıyeclcrı CVV • alulta · llaıyanıarın ve bu aracla So1ıy t R.ıs· 

d:ırlo.rlı:ı. anlaşmak ıoın makama yıının cenubu prkt Avrupaı. haıı: • 

mezuniyet itası , ı ıcınd:ıki noıctal nazarları da asag yu • 

2 - Ancak bır anin maya v:ı- karı anıa~ılmış olacaktır. 

rılmadığı takdirde Üskudar ve Bu scbebdendlr ki Balkanlar 1.• 
bilha:ısıı Rıımanya mcşclc:.. t'ı 1 ~:a· 

ha\•a.Jisi halk tramvayları heyi.!· zırd:ı, en muhlm siyasi h;ıdı <'lcrden 

tı uınumıyesinden tanlı re kararı biri olarak meydana çıkmış bulun -

nlınm:ı.sı, 1 makta6ır. 
Dr. REŞAD SAGAV 3 - 'Tiıısfıye karan ve taı:;fıye 

nın tatbıkatı e<;na · uda VC'yahud ------====~----

tasfiye lrnı rı rılı·ımadığı takdir- Hava ici zarur' a 
de n amme lmmıetı olan traın-

,·ay seferlerinm scktc•yt> uğra- fiatlarının yükse li-
tılmamu ı. 

Müşterek en ·um lerlıı maz -
batası ve bu uç madde mc-c:-lıs tn
rafmdan ::ıy.nen kahul edt!mıs -
tiı. 

El~rmn l:\ınm ir tel<lifi 

Mü .. lıs aw..;mdau F:.<rcm Turj 
flOn eılar k ı-ıoz nlmı., V<' Valı ve 
Belffi ye Rei i Lııtfı Kırdann 

geçir :ığı kazadan b:ıhsr•derck ı 
m clısin bır h yet sererek kcn
dı. nı-. g ·çmi~ ol....uıı dem g gun-ı 
dcrrncsmı i temıştır. 

Butç" en umeni ı·"'isı Halil 
H lnıı d • hrrnta olcluğund .n di-ı 
!'er b.r lıevctm c:vırı, girl"rc-k 
cndısının lınurı Sörulma.cam l 

tn.leh ctım.";!tır. Bu tafebler de 
1'nbul cclilmi~ ve bunu miıtcakıb 
"tım ı~ nıhaı;mt vi'nlmint ir 1 

ği teshil olundu 
o-

Yalmz zeytin tanesi !iat
larmda tenezzUI görUldU 

İstanbul Beledi,v~si lktı.wd 
Mücliırlüğü havayici :r.arurıye 

fiyatlnrile geçen scnckıler ara -
sında fiyat noktasınc!an bir mu 
lmycse hnzırlnmıştır. Bu muka 
yeseye nazaran havayicı 7.anır:i 
ye fiyatlarında bariz fiyat yuk 
sckli•!i tesbit cdilmıştir. Bu f ı 
ynt yıiks<'ıdiği ynğluroa fi, 20, 
pirine de ~ l2, fasuly Ut! "•• 25 
etlerde % 25 nisbetindedır. 

Ya.lmz zeytin tancsınde % 35 
nisbetindc bir fiyat tenezzillü go 



... dmlll fakat tf-ilti'I'. 
•a« 'sa hir ...... &em.t 
LolMlra, 3 (LL) - lteater. 
Bir Alman den•altı gamjai 

tarafmdan torpWenm 11UI09 to
aıJ&Wuk ona oo. Star 'nlilk 
~ JCuadıya gOtltil
....... 8'Jıa-t.9 AJmın ve kal-
'91l t•ı• llıuhau.yordu Bu va
... htbman m.tlrette1lat ve 
,.._.... lmrtanluı bin bclar 
kili. ........ bir l*ocP limanı
-~. Jllbıettebattan 

.., ........ -...... - "8plll"da bal'8181l lngUiz .. -........._ele balalanlar var-
dır. 

---~-tayyare aaetirtl J•N';ton. 3 (a.a.) - llWI 
~ encilnteDin -
ne göre, Paekarcl otomobil kum 
panyası, altı biai tngilt.ere 
olmak tiııere dokuz bin Rollu -
ro;rce tanare mot&il imali 
~ ........ bir koD.trat ~ 

bul elmietir. 
Ba aparie, l'oıl4un reddeyle -

mil oWuju ıripuiftir. Bu kmtra 
tm tatbik mwkilne konma• ıçin 
Pacbrd kumpanyası direld:6r' -
lerinin kontrab tanib eyleme-
11 •knndır. 

aııueMI ....... 
ai11)111k 

Londra, 3 (LL) - IMfveldl 
mu&YDU Attıee, QuareldlriD yar 
na llarb taziyeti 1ta1t••Nk be • 
~~Avamka
marumda bi14iı'mi1tlr. 
~ ~ Rabeeia

tan vuıyeti ve ~r Haile 
Sell•'nm avdeti im~lan 
bak1nnda aorduğu bir 11uale ce
vab 'ftl'ell haricıye milsteean 
ButJer, bu hususta yapacak biç 
bir beyanab olmadJtım, Badece 
~da ıçlnden kaynı.yan 
liddetli bir mukavemet a1imet -
leri mevcut oldugunu soyle -

Balkanlarda cereyan eden 
hadiseler. \!e IDgiltere 

tir. 
•Jbao111 ............. 

Jha• 1 : r 

Vldıy, 3 (a.a.) - Bavu &· 

jansı bildiriyor: 
General Weypndm bir emri 

yevmısı resmerı biklirilmekte • 
dii' 
~ klClk •lılt•, ... 
~ 
~ bdaı'm.,ı'uetmek 

nmıeaiDi alm1I- ola.: 22 illa• 
kadı.nız, J&jiDD uttmm 18-
tiJakimlarmda, mltaiWalill 
mevkii mert;ete ~ 
bee gün sonra, mubftllllt et
mişlerdir. Atee kes emn kendi
lerine vasıl olmadllzndan. ve 
mubaPJJDların verdikleri her 

Qmab ~ l'r8nm 
kumandanlığı kendilerini haber
dar edine ye kadar milcadeleye 
devame~ 
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-No. 85 
.Besarabya. nın Sovyetlerce işgali Balkanlara hnsızı (H ... ) anlatıyor 

tehlikeli harb arifesi saatları yaşattı 
Rober, hasnıınm Çok atı hi11r ~ ~ 

kuvvete sahih olduğunu. anla- aeslenJyordu. 
mıştı. Ayni zamanda iyi bir - Boydi ibeyl.. 

esarabYanin Ruslar ta- ..----~ 

YAZAN: 
rafından gen alınması 

::BNgar'ları zıvanadan çıkartacak 

lav hukf.ımetı en mu~tkd~r <l~\:-, "Arab bacmm çarşafını giyib yüzümü kapatmca .• 
Jet adamlarınaar, C7 a.v1110\ 11' 1 Nerede hırsız ... Nerede hırsız ... Diye diye 
MoskoYaya elçi gondermtk i.i- k d ki . . e·· 1 ö u d 

pehlivan olduğunu sezınigti. rasuf, hurimıi ll'.olaYeaeıli 
Fakat, Rober ümidini kesme.- mai1Mnedetıreğjne:.«nln otmuş ... 

mifJti. Her halde 'l'ürk pehliva- tu. Fakat, tam bir -miıWari ~ 
nını bir kıskaca getireceğine temkinli hareket~yordu. ~ eimarttJ Sovyetlerin M. Necmaddin dir S tl d Pl tnik f 

apı an çı ım gıthm. oy ece mr m a 
zere . ovye er e o o un • 
Belgrada gonderdile.r. Bu su _ bır defa da Arab halayığı oldum." llaıkanı&r siyasetile yakından DELiORMAN 

aı&tadar olmıya be.tlamM1Jldan 
.-ra. Sofya. httırumeti Moako- _l __ _ 

-.ıa yalrınlalf:ı ve Bulgar umu. ğu gibi, Rttmanya hududu bo
JDI efkirına eski tsıiv .kard.evJi.. yundakj Tutrakan, Türkismil 
il nınnisi söylend.L Bir ıs.. Pazarcık, Akkadınlar, Kurtbu
raftan :Moskovaya sadakat b&- nar mmtakalarındaki ahalinin 
pn eden Bulgarlar diğer taraf- ekseriyeti de Türktür. Binaen
tan sağ ellerini Berlin ve Roma- aleyh, Ruma.nya ile Bulgaris -
7& uzattılar. tan arasında bir harb ba.şlıya-

Besazabyanın .Rumanya - cak olursa bu zavallı 'l'ürkler 

ı-etle Rus ve Yugoslav milletle
ri arasında sıkı bır dostluğa 

doğru gidilmektedir. Yugoslav
ların olduğu gibı Bulgarların 

da Ru~ adan büylik ümidleri 
vardır. 

Bu yüzden, Yugoslav gaze
teleri son günlerde Rumanya 
dostluğunu unutur gıbi görüne
rek Besarubya.nın Ruslar tara
fından ilhakııu haklı göster -

YAZAN: TALAT SÜMER 
Eski bir hrsız.. Fersiz gözleri, 

dünkü günahlarını görmemek 
için, adeta kör olmuş .. Titriyen 
ellerinde, eimdiye kadar hırsız

lıkta çalıştıklarına izha.rl neda -
met eden bir hal görülüyor. 
Bir yere uzanırken, "çala.cır 

ğım!,, diye bir korku, bir fu-.. 
küntü ,ar .• 

çarşafı imiş.. Neyse iyi alper o
lur, dedim .. 

Gürültüden niba.yet bacı u
yandı .. Fakat ben dolabın arka 
sında, emniyetteydim. 

kaniydi, Robe!', :hasmım bot ba&k:ımr. 
Rober ayağa ..kalktıktan soora -,or, m8.t:emaffiYen ~ 80lıı 

hücumlarına. hailadı. .Yusma dan hücum ediyordu. 
kaJlµ. her 88.ldırı§l bo§a ,gidiy<>I'- Bir aralık Yuımf, hasmım 
du, mef,bur ~pramna. aldı. Gözleri 

Hele, Roberin ikide bir.de el-- kararmt§tı. Kendisini alaturka 
enseltt'le .minderin haricine g:üree yapıyor .zannediyor.. ga· 
eütü halkı heyecana get:ıti. • yırda, meydanda biliyordu. 
yordu. Yusuf, hasmım çapraza alır 

Nasal oluyor da bir dokunma almu J!!Ürdtl. Hem de hızla sür
da koca pehlivan. harice~ dil. ıraım.t. ortada meydan yok· 
diye herkes hayret ediyordu~ ttt, ktlç6k bir güreş meydanı bir dan alınmasım Bulgar gazete- her cihetçe harab ve perişan o

Jeri zafer mersıyelerile alkıala.- 12.caklardır. E~a.;en, Bulgar hü
dılar. Onlar zannettiler ki Be- ktımeti on günden.beri toplıya
Barabyayı alan SovyeUer Bul - rak ellerine silih vermeğe b~ 
prlara "YUıiiyün, diyecek ve la~ Ti1rkleri Rumanya hudu
Bulgar ordusu Dobrucaya ko- duna sevketmekteclir. İlk ateşe 

~hkla girivereeek. Ruslarm bu mvallılann sevkedilecekleri 
Wy.le bır işareti göriilmeyince muhakkak olduğuna göre bu 
)ılaca.ristanla anlaşarak mihver karde31CJ:fuılıe acımamak müm
devletierine müracaat ettiler. küıı değildir. 

mek.te ve Bulgaristan hakkın - Kendisiyle görüşmek hatıra.-
da dostça yazılar yazarken lan kl ak .. ~tıı ı~--'-

''-Ne oluyo .. ne oluyo? ... ,, 
Diye dışarıya fırlamak iste

di. Sonra tekrar içeriye girdi ... 
Adeta·yıldınmla. vurulm.U§ gi
biydi ... .Alaturka güıwin eı:ı bO,yOk ring vardı. 

vasıflarından biri de pe!>.llvana Rober, ~pra.zle. hızla gerile
erense ~ekti. Ayak değifü- di. Minderden birdenbire ~ıktJ. 
tirken aksi tarafa. elen6e çek Arbiter, acı acı dildUk çalı .. 
mek ve bu suretle hasmı bot yordu. 

Fakat oradan aldıkları cevab- YUGOSLAVYA 
da "Menfi,, ye benzemektedir. Yugosla.vyada kabine deği -
Bulgar gazeteleri Balkan paktı- §ikliği olacağına dair gelen ha
nm öldüğünü "Esaret zerıcirle - herler heııil:T. teeyyüd etmemie 
riDin kırıldığım,, anlatmak için ise de bazı nazırlar istifa etmi§ 
pek çok yazı ve karikatür neş- ve yerlerine Alman dostu tanı
retUler ve bu neıriyat hili de- nan ~yetler getirilmlştir. 
"V8lll ediyor. Maarif Nazın Maksimoviç'in 

30 tarihli "Utro,, gazetesi baş yerme getirilen Anton Koro -
makalesinde diyo,r ki: §ets 1sloven radikal partisi şe--

"Bcsarabyanın Ruslar tara- fidir. Doktor Koroeets Stoyadi
fmdan ioga.li ile yüksek adalet novıç kabinesinde dört yıl da
ve hakkaniyet yerini buldu. 1ki biliye nazırlığı etmişti. 
Rmneo eyaletine Rus orduları· 1938 senesi inti.babla.r.ından 
DlD girigi Bu1gaıistaılda sem- sonra istifa etmiş ve bu za.tm 
pati ile karplandı. Bu JıAdisey1 istifası Stoyad.il1oviçin sukutu
beUd de her yerden fazla biz nu hazırlamıştı. 
haklı bulduk.,, Doktor Koroeets'.in kabineye 

N6yyi muahedesıniıı derhal girişi Yugoslav dahill siyaıse -
ibtalini istiyen Bulgarlar Tran- tindeki anlaşmayı kuvvetlendi
sllvanyaıım -da behemehal lıla. - recek ve Berlini de mem.ııun e
caristana vailınesi icab ettiğini decektir. 
~ 'V9 Sofyadaki lııfacar Yugoslav hanci siyasetinin İ 
ecfqi ~Ungeırt • Amoti'nin totaliterlere doğru ilk merhale
Bulgar • Macar dostluk ve ya- si budur. İkinci merhale, Hari
Jmalığı hakkmda söylediği ü- ciye Nazırı Çiııçar Mıırlroviç ve 
leri birinci sahifelermde nakle- ya onun gfüi, partilerden hariç 
diyorlar. Bu ~e bir Macar • ve nazilerin itiınadını kazanırne 
Bal.gar müsellih teşriki mesai· bir deVlet adamının ~ekfilete 
1IİDİD Rumanyaya tevcih.ini ha. gelmesi ile olacaktır. 
Jlll'lamakta oldukları göriilen Yugoslav başvekili lsvet.ko -
Bulgarlar harbe girişmenin bü- vic; g~ hafta içinde Hırvati!· 
yilk tehlilrelerini de anlamış o- tana. gitti. Orada doktor Maçe.k 
Jaeaklar ki hududda şimdi1ik ve Maliye Nazın Şutey ve dl
çete çarpışmala.rma. basladılar. ğer devlet adamlariJe görü&tük

Nöyyi muahcdesile bu İslav mil-
lete yapılan haksızlıkların ta
miri icab ettiği tezini müdafaa 
etmektedirler. Hükumetin orga
nı Vreme gazetesı bu hususta 
birçok makaleler neşretmekte

dir. 
RUM.Al'ı"Y A 

Rumenlerle Bulgarlar ve Ma
carlar arasındaki münazaalı. 

meseleleri düzelfmek kolay ol
mıyacaktır. Çok büyük ve kuv
vetli bir devlet olan Sovyetler
le ~ıaşıanın Rumen milleti 
za.rarına olacağını hakldle gö
ren Kral Karol, Bcsarabya ile 
Bukovinayı kansız ve harbsız 

olarak teslim etti amma, Dob
nıca ve Tra.nsilvanya.n.m Ru .. 
manya topraklarından koparılıp 
alınması i.5i kanalz halledilemez. 

Ve Dobrucayı almak için çe
te harbine~ anlaşılı • 
lan Bulgarlann Rumanyanın 

modern silahlan karşısında mu
kavemet edip et.mıyeceklcri ca.
yi sualdir. 

Macarlar eskı Avusturya -
lılacaristan imparatorluğµ top
rakla.rmdan TransllVAJ;l)'&da iki 
buçuk milyon Ma.c&r yaaamak
t.a olduğu iddiasDe bo toprakla
nn iadesini Rumanyadan isti
yorlar. Bulgarlar. 7000 kilo .. 
metre murabbaı genişlikte ce
nubi Dobruca için harbe hazır 
olduklannı ihsas ediyorlar. Bu 
iki düşmana karşı Rmnanya ha
zırlanmış bekliyor. PatmracıiLk.1 

tek silih bu üç devleti müdhiş 
bir harbe sürüldiyebilir~·· 

M. Ne~ .Delitwnuın 
Bulgar - Rumen lı.adudunda ve ten sonra matbuat milmessil1e- ----====----
Tutrakan ile Rusçuk şehirleri rinc verdiği beyanatta. ''İçtimai As'Mlrada Çocuk balucı 
arasında.ki hududun "Balbınar ve iktısaro.sahalarda. yeni de • rnektelaine--1alebe kaydı 

1 
Yenicesi,, kö"'"'' ötesinde vuku Maıklflrler yapılması hususuu.da 'Tv. 6'"'!11 Ankan Çeottk E.trkeme fturu· 
bulan ilk çarpışmaya Bulgar bir pliıı hazırlanacağını ve bu rrtttnd.-: 
komitecilerinin aebeb olduğu bil pJ&nın biç bir haiicl nümune - Cocak F.euem.e, lwnlmVıDWl An-
ttiıiliyor. ''Komite., leriıı tekrar den kopye edilmiyerek Yugos - karada Çocuk yuv.,ndaki Çocuk 

ortaya çıktığını bildiren telgraf lav §eraitine uygun bir şekilde Bakıcı, mekieb~ talebe. k:ayd.ııı.a beli-

taıı anlaşıldığına. göre, bu çete- işleneceğini ve yapılacak deği- ~b ficmm Icıylldir. Kayıt ve 
ıer. BulgarJann evvelce "Do~ §iklilderin kasa.balı ve köylüye kabul ter;ypuz somında uilıa)'fl bala
ruca komitesi,., 1>amUe meyda- daha müreffeh yaşayış şartlan caktır. Tahsil müdcletS iki JieDedir. 

n8, getirdikleri mfüııeIJAb teeJd • temin etmesi hususlan na.zarı 
1 

Yqlan OD eekiz ve GaDa J'UWı ,.a~
Jita meıısubdurla.r. itibare alınacağını,. söyledi. lardaki bayaıı.lar kabul edilir. 1llc 

mekteb tahsiliırl bitirmiş 0.1.mak M•L Rumen - Bulgar hududnnun Yugoslav devleti İtalya ve .....,... 
tır. Orta mektel:ı met:Ullları terdb e

her Jld ta:rafmda yqıyaı:ı ahali- AlmaD.J'a arasında sıkıe:ıp kal- dlllr. 
Din ekseriyetini TOrkler teş - ID13 BaDnmh bir devlettir. Bu Talfblıerin blı dilekçe _ Mekteb 

Jdl eder. itibarla, bu iki devleti gücendir dip!Gma -..ya tasdiknamaıi - Nüfus 
Bulgar hududuııyn berisiıı· memek 18.zımdır,. Diğer taraf • cüzdaDı • Slbbat ve ~ raP""U - tyi 

de ve DeUormannı. Yenipazar, tan 1sliv kardeelik siyasetinin hal kAOdı - Uç aded yeni ~ 
Pn:n.di havalisi, Jta,zgrad, Ke- Rusyaıun Balkanlara yakmlaa- Vlı&ika fotoğraflarını Ankarada Ço-

cuk Estrıreme Kunım ı Umu11 mer--11-, Baibınar havalisinde ek- :muı üzel:İDe tekrar orta.ya. ,,,.ı,._ 
lllALPJ• ~ keıdne posta ile göMerert'k müra -
IJeriyetle Tftrkler meskftn oldu- masmdan istifade eden Yugos - caatıan lbmıdır 

Gftbelo kııJlrh, ndrıtl yılatdı. Soo 
ra pudrala.ııdı, so2m113 benzine biraz 
allıkJ& rak ~ Ve.. Rutui llekle-
41i. 

meliydi? Yoksa, doğrusunu söylemek 
mi li.mndı?. 

ru yo am , ...... o~ .. 

Artık 75 yaşında.. Hap~ha
neden başka bir yerde yaşam.ağa 
bir türlü razı değil.. Dışanya çı
kar~ hemen yeni bir vak'a 1 
ile tekrar içeriye düşüyor. Ken
disine sorarsan: 

"-Tqvbeler tövbesi .. Erkek
ler de varmış ayoL. Nerede çar
şafı .. ,, diyordu. 

Çarşafıru giyecek, örtünecek, 
öyle çıkacaktı .. Dışarıdan da : 

"- Bacı neredesin?,, sesleri 
geJiyorüu .. 

tarafına düşürmek alaturluı Halbuki Yusµfun düdük falan 
gürcein eaheserlcrinden binydJ dinlediği, ve işittiği yoktu. 

Yusuf, hunıuıı el~le YU1!Rlf. Roberi hRla sürerek 

- Hapis.hane, baba evi! diyor. 
Yanına. yanaştım. 

aersem ediyordu. Bir aralık Ro. ringden uçurdu. Rober, seyirci-
0 da cevab veriyordu: ber, Yuaufun ayaklanndau kap lerin üzerine yuvarlanıp düştü. 
" - Dur giyineyim, kapana.- mak üzere daldı. Liklıı elleri Bereket ' ersin Yusuf iplere 

- Merhaba (B.J dat'ı keyif· 
ler nasıl? 

yun da öyle ... ,, daha baldırlara değmeden ala- ta.kılarak tutundo. Rober fena 
Ala, iş yolunda. gidiyordu.. turka boyunduruğu yedi düıJmiiştü. 

- Var ol evlAd .. Nasıl olacak, 
sürünerek yaşıyoruz. 

Alık bacı ça.rşa!ıru ara.rlreıı Yusuf, hMmma zoğlu bir 00. Arbiter ve hakem Yusufu. tec 

Bir paket sigara tosladım. 
Bunlara sigara. çok büyük bir 

ikramdır. Bu ikramın sonu.odan 
bir şey çı.kacaguu da anlıyordu. 

ben dolabın arkasında ç8J'jafı yorduruk çekmişti. Amerikalılar zıyeye kalktılar ... Tercilman va
giydim, suratımı ka.pa.tbm. O böyle bir boyunduntğur;ı acıaıru sıtasile Yuımfa şunlan sôyleti-
haıa., arkasını bana döıımüş. kö- yeni tadıyorle.rdı. yorlardı. 
§6 bucak ça.rşafıııı aramakla Zoglu boyunduruk alaturka - Neden arbiterirıin düdtlgo.· 
meşgul.. güreşin mümtaz ve gadd;u o- ne kulak vermedin?. 

- Bir derdin.mi var.? Bit iCY Usulcacık kapıdan dıpnya yunJanııdaıı biri idi. - Düdük çalınca durac.akıDn. 
çıktmı.. Onun taklidiııi yap~ • Haawa boyunduruğu ~ • - Bir kere daha böyle yapar mi soracaksın bayım! diye sor

du.. rak; ten sonra, bae parmağilc h&1t - san seni mağtftb illn ederiz? 
- Ha)'ll'; sadece küçük bir 

hashi.hal, vakit g~eğe gel
dim.. 

-Ayol, hırsız nerede? mın gırtlak bolluğuna dayııw • Yusuf. şu cevatiı vermişti. 
Diye araşt.ırmağa ~dım •. mak ve bu suretle nefes ve ıflA- - Ben, btt güreşin niammı 

-.Ala .. 
- Malum ya vakiiler geçmi

yor! Sende de bir 9)k ta.tJı hi
kiyeler vardır. Onlardan bir ta
nesini a.n.lafJrsan, buglinilmüri 
de gün etmiş oluruz. 

- Durun polisi çağırayım, di
ye de sokak kapısmı a.çıııca dı

~anya fırladım .. Evveli. kapının 
ününde: 

- Polis yok mu? diye ba.ğu- -
dıktan sonra, caddeyi tuttum. 

Hikayesini bitinni§ti. 
- Ah bey, dedi .. late baRn 

bilmeden bizim gibi hırav::ara 

hfamet eden alıklar da varclu- .. 
&ılatmadan evvel kendisi de Ya §imdik:i gibi olup da çarşaf 

- Eğlenceli mi olsun'! 
'h,,.;r.;1 mi ' -~ ya ... 

- Öyle ise-

güldü .. Her halde keyifli bir !Han olmasaydı, o zaman hallin 
eey- ola.eaktı. ne olurldu? 

- Bundan kırlı. sene oldu.. • -- Ne olurdu (H..) day•?. 
Şebzad~da içi kalabalık bir - Ne olacak .. Pestillmi çıka-
konağa, öteberi aaa:mak üzere rır:;.rdı! 

bir gece giriverdim.. ·- Nasıl bo. hallerine pişman 
Vakit gece yansmı epeyee mımı? 

gecmişti. Derdli d.e.rdli ic;.ni çekti : 
Ne ise zorllılk çekmeden içeri- - Sorar Dl1SlD. bayım? dedi 

ye giıQim. Fakat bü.tiUı beli Ve sonra ilive etti: 
içenle paUadJ.. Haımruo küpe- - Hayatta temiz yaşamak, 

lerlııi, yilzülderini, bilezikJ.eriııi um:ı.uslu olmak, dürüst bir ha.
cebime y~ 80DI'&, ta- yat takib etmek kadar ba.hti.yar
maın geldiğim. gibi Ç1kacağım sı· blf var mıdır? Gençlik bir daha 
rada., önüme boa bir teneke illi- ele geçseydi, her ha;de çok te-
mez mi? miz, çok namuslu bir adam olur-

Al sana. bir bela.. clıım. 

Ev.iıı içinde bir vaveyli.dır - Peki şimdi neye uf ak tefek 
koptu.. Nereye gideceğimi ben hırsızlık yapıyorsun? 

de eaşırdım.. - Ne yapayım? Bapish~ 
önümde bir oda vaz. içeriye benim için bir Darülacezedir. fs-

daldmı.. Dolapla.n bQJ.. tidasız, . işsiz, zahmetsiz kabul e-
Fakat ortada bir yatak.ta b1r der. Bir iki yumurta çalar bir 

arah kansı ~or., ihtiyar bir sepet meyva omuzlar, hapisha
şey .• UyuyOl'.. neye gelir, rahat rahat yata -

Bemea içeriye,Qaldqp. GöriiD run .. Zaten ne kadar ömrüm 
meden dolabuı a.ıS:wna saldau- kaldı.. Bir ayağım sukurda .. 
dun.. Girerken 41Yağuna bir ıey- Hayretle yüzüne baktım. Fa
ler ilişti .. Onu da ıni.oi o~- kat .ŞU.nu da söyleyeyim iti acı
sı için elime aldım. Mejer :SQ.kak mamak elimden gelmedi. 

hını kesmekti. bilmıyorum. Bizim gilreşte dil-
Rober, boyunduruğu yer ye- dük falan yoktur. Zurna ve da.

mez morardı. Solqğu delik ka.· vul da pehlivanları kızıştırmak 
laycı köröğil gibi hırıltl verme için çalar . A be bu ne iş be T 
ğe balladı. GUreş, epeyce bb' giiriiltüdm 

Fakat Yusuf, hasmrru b!r.t.ki.ı sonra, tekrar başlamı§tı. 
Fazla zorlamadı. Yalnız, iy1 bır Fakat Rober senemlemişti. 

Türk denli veNL Aptal bir hal ~ Ringde 
Rober, bir daha Yusufu clala-- mtitereddid bir halde durnyor .. 

maidı. Çünkü, bo~""run du. Yusuf sa.kindi. Hasmının 
acısı ciğerine il)emtşti. berbad hale geldiğinin fulwJ,.. 

Roher, Yusufa çaprazda gıre- da idi. ikinci bir ~prazla oldu-
nıiyordn. tık hamlede giz:diği ğu yerde mağlfıb edecekti. 
çapraz botuna gitııU.cJti. Hem de [8onu var] 
hiQ hiJmediği bir mukabil OYlJlr -------ı::::;:;:;s;ır;::=:;.,...--~ 

la haaunın altına .dıirımüeW. Konfe.rw ve temsil 
AmerikahJar bizim yanba(j Eml!Minil HaUceYl~: 

Evimizin C-alaloğlundakl salonun~ 
deniJeu ço8aa gÜftii <>ywıunu da, 5 Temınuz 1940 cuma ye 6 Teın
bllmiyorlar4ı. Bu oyan §8.bıe • muz 1940 cumartesi al,tşa.ınları saat 
serdi. (21) de müteWıssııı"1. tarallndıan (Pa

YU&Qf ~bere, gürei Oa4Jhyah raşüt ve P~ük) meıvaılu bi-
döri ,,. ..... ..+-. BY ,.,,,...1.,._ rer iko~ ~ve teııuıil p.ı-

-0}11111 ya,,.......... ' Oı.....-r bemiz tarMından 2 .perdelik (Hal 

nn hiç birisini Amerikalılar bahçe) komedüıi temsil edilecektir. 
bil.Dıiyordıı. Bu toplauttla.ra gelmek iırti)'elllerin 

Sarma OyuJAl.. el ense, ~ Evlınız büroNndan davetiyelerlnı al
Qo~, yan ba& .. 

Giinegi seyreden müteRaNW 
antrenörler... Pr.ofcBFQDel ve ın
matör ~. Y~ .Y81'
tığı oymılaı:da.u hiçbir şey .cuı 
lamamıilN'dL Biribirlerine ı&o -
ruyorlar.d.ı : 

- Ba nasıl oyun?. 
- Görehıildin mi ? 
- Na8ll yaptl?. 
Hiç birisi a.nlamaBUŞtı Bu .o

yunlar Türklere has .o~W,. 
Yusuf, ikide birde de: 

- Haydi be! .. 
Diye kalın sesile niı.rala.r sa

vuruyordu. Seyirciler, YW11.üun 
naralarına bayılıy-0rlarQ.ı. 1 

malan rica olı.mw. 

Hem suçlu hem gUçlll 
Uyuşturucu madde satt),ğını 

ıhba.r ettiği zanniie Makbuleyi 
dövmek, sövmek ve kolundaki 
bilezikleri gasbetmekten maz -
nun olarak birinci ağır <:eza m4Jı 
kemesinde muhakeme edılmek -
te olan Hasan hakkındaki karar 
diliı verilmiştir. Mahkeme, döv
me "e sövmeyi sabit t;örmtlş. 
Hasaaın, bu suçlarda• hir ay 
yedi gün hapsine ve 110 kunış 
para cezası vermesine; gasb fi. 
Iini sa.bit gönn.cdiğ nden bu -ci
hetten de beraetine karar \ ~ -
miştir . 

.... .. .,.....ı .•h~ .< . • ~ • 1 ,, ._.·. 
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tanmaz herif? ... 
- Gevher! 
- Gece yansı evi soymak içiu 

ma varaağım için ebedi-yen pişman o

lacağım '. 
Ruşen kapıyı açarken Gevhere 

soldu· 
S<üdEm doiııı gelen ~88 Np 1l)'ak 

8eSleriat qltmce ltelecallllacb .. ftkat, 
bu dl& kaqı ~ Emir Bum la· 
.......... plaau:dl. 

- Ne yapıyorawıus Ge\'ber ha .. 
DD1.7 •• Sbıi umenizin yamnde ara • 
41-. fakat. ~" dejüer_ Niç8ı 
6Jie-~ dılzıçornnuz, Camın?, 
fie elda? •• 

Ruşen.in aklına ,evvela, ink&r et -
mek geldi. Her erlteğiıı ha11na böyle 
bir va.ka gelmi.etiı'. Birkaç güzel alü
le kansmm gönlünü almak kolaydı. 
~t. l!IOllr.L .. 

Elbet, Gevher Rueenin verdiği te
mtnafla. ~. başka ta,rafta.n 
da bmıu tedkik ~ Ve kansı 
hakikati öğrenince pek kilçük ~ 
eekti. Banu izmti nefsine y~e
di.. ltirafa. karar verdi.. 7 -

maru o vakitti. Mademki bunu yap
maıd•n•a lwıı Wttmuz- ve.. el'an o
daJ~ır..dJr, demek ki seviyonıunuz.
Beai yaJma Blellfaatiııiz ioin. aıdmız. .. 
Emir HaRU:ı. damadı olmak, Okent'te 
ki madanleriniae faydalı oldu! •.. ~e 
değil mi, beyefendi? .. 

atmağa hazırwıız. Bu sizin için e
hemmiyetsiz bir şey! .. Ol~an q .. de
ğil mi! .. Tahaf bir nazariye bu. V al- ~ 

lahi Ruşen bey kaç seneclenheri bil' 
arada yaşı~ fakat, iç yüzijni,lgiıi 
bu ak1am öğreniyonım: Pek idi 
bir adanJmılJBl.DIZ! ... 

giren bir hırsız, vallahi sizden te -
miıaclir. Hiç olmazsa onda açlık, fa
ki.mik özrü vardır. Siz aç değildinjz 
amma. aç goı:lü idiniz ... İşlerinizin, l 
ist:A!diğinj~ gibi yolunda gitmesi iç\n 
beni alet diye aldınız. .. Sevginiz öbür 
ta.mit& imiş. Şimdi artık muvaffa.}c 
oldUntız. Yükseldiniz. Alete ihtiyacı
nız kalmadı. Bırakın-beni? Atın beni! 
Gidin bu evden! .. 

- Ba.§ka s~li~~~ yok m.ıı 
efendim? .. 
C...euher o dakika yüreğımu i '· - ın.i 
B.i~tti lb.Lima.ı.. .k:i, odM1a. birı la.ita 

olsaydı, tel&tisl kabil ~ f#1Y 
vulaıbul~acakıtı. Fa.kat, kartB ka.,r-

~a g~ bu ,Mçi :huım, a~ ıdeı:eo&
de mütekebbir ve .m,üt.eazmmOı. Bir 

- Dw• .- meldlllnı getirdıiler 
~ i»eJ' •• lçiııde-m. dair bul n· 
~~ lgbl... oım,un. da, lfltf«ı 
loğru olup olmadığım .,..,..._ 

- E\tet, doğrudur Gevher haııım-:. 
Fakat. bu ile değerinden fazl& ebem· 
~t vermeyiniz. Bana bu ha.tayı 
yirmi )'81lırldan e~ yaptmnışıardı. 
Mektubun yansı ~: Benim i
pı o kız yok gibi idi. 

• - Şu son sözleriniz yanlıştır., Rıı
leD bey. Eğer dediğiniz gibi o bzuı 
Bizin içiıı ehenuPiyeti olınasaydı, beni 
almada. evvel 'Oll1l çıkar.acaktmız. .. 
Buıi. .babam IJiae '«t>tr .de.Aa dUşüııiil:a,. 
dememiş miydi? İşte çıkarmanın m-

Gevbıer Jı.ıamm Ru@en.in en ca.n ala
cak tiamarına basmı&tı. İzzeti nefsi
ni lurpalayordu. Söylediği aey doğru 
olduğu için, Ruşen kabul etmedi. 

- Gevher hruwn, sizill Canım& U• 

fak bir §eyi ıbiJtijmıek isüyor ! Oda
lığun vat'Dll§ fanedelim, ne çıkar 
buncüm. 'l .. Şimdi ablama bir mektub 
yazapn, bu. mektuba adamlannızm: 
biriJe g.öntiıere1i& Km o anda 'Clka· 
nr bir "1aD yiimiiııti gijn•tflll, Si.ile 
a ftriyorımrı.. lnamn ... 

- Evet, inanırım. O kadını §imdi 

- Gev:btt haamı. ! Kime söz .söyle
~ · .. ___.__ ' '"'"6'"'-~...-n ...... ıa ... u.ıın.1~yın •• 

- Evet, doğruyu işitmek lıo§unu
m gitmiyor. Fakat, söyliyeceğim şey 
leri ister ist.emez siıııe dinleteceğim: 
Bammm e.lııe, hu eve bir hırsız gibi 
girdiniz. Kanmz. veya karınız yerin
de bir odatığmırıı; varmış. O halde, be
ni tlmağe MJrkmız yoktu. Yalnıa be
ni değil, hem babamı, hem annemi, 
hepimizi biııden alde.ttmız.. V-e.. se -
nelerden.beri aıklatınaktasınız.... )len. 

faatperest! İki yüzlü! Vicdansız! U-

- Bilmiş ol Geyher, eğer bu söz
leriıı ilııeriııe buradan çıkarsam bir 
daha gelmem. 

- Gelme, ben seni istemiyor.um? 
Babamın -evbıden ben seni kovuyo -
rum! Odalığınwn yanına gidin. Ye-

• • ...ı.- b değil" ' rmız oraeıwıı·, urasf ... 
Gevher bu sö!leri söylerken, elile 

kapıyı gösteriyordu. 
- Peki, iSte gidiyorum.. Amma, 

p.ipıan. .olaealrmmz ! ... 
- Evet, sizin gibi alçak bir ada-

güıel &öz.en derıin tahkHi unuttwur. 
Fakat, o sQllÜ hiq biri ~emek -iet~ 
medi. ıGe.Wıer o ka.Qar yaralanmış, 
yUreği -0 kadar derinden sıd.ayoı:ıdu 

ki, şimdi, Ruşeni ayni derecede ya
ralamak istiyoııdtı. 

- Ha~r, söyliyeceğim kalmadı. 

Beş kiPiımı göndermeyi ihmal et
meyin! Oım vermek için de bir şey 
istersenia, babam istediğinizi verme
ğe ~ .. 



" f.ık MusabaJmlsra gırıyoruz, 
at çalışmadan mücn.baka 

)' apm n n foydad n cok z r:ın 
o duğunu bilirnin.iz. Calı rak 
Yeı: bir burada Modada, biı Hcy
b hada.da bir de BU .. l d rcd ,. yu • l t.ı 
ar .. Gerek Heybeliada gerek 

Buyilkdcre ktanbul ' oturan
lar ı in çok ,,.,Aı .... _ H ·""-''del . 
~ ~ı.u-. ey-.ucu •ı 

n Ynırun d.ı. d ar 'c donuş· 
:veıiC'l' ı 
• 1 0 ub olmadığını bılıniyo-
nız. I\:a a knla elimizde Moda 
hnvuzu knlıyQr ki burası dn bır· 
el . h 
. nız anın.mıdır. Tabiatiylc içe-

rı vc duhuliye il a;..ıy B b~~ oruz.,. 
undan sonra herglin idman 

~ apmak mecburiyetinde bulun
dul.lannı, hnlbuki çofu tal b 
old - o c c 1 u ıçın dilhuliyeyc umumi-
yetle t.. h~mül edemediklerim 
ve ancak iki üç kişinin munt:ı -
zam çaU: abildiğıni nnlnttılar. 

Ho..kik:ıtte, mrnz düşünecek 
olursak, yüzücülerimizc ralışa
cnk hir havuz temin etmenin Iü
zuınun!l. kail oluruz. Atletizm
d olduğu gibı yüzmc .. c <'at ... _ 
mı· J u.q 

ıst Yenlere bu imkünı Yer-
~~liyiz. Bizim hatırlndığımı.zı 
go~ gc n setıeye kadw Mbdn. 
lı vuzundan Yllziicülerimb: isti-
fn,le elmeltteydil J3 - . er. u olmadı-
gı takdirde çnlt§madruı müsa-
b:ıkalara "'"'il b 

~ , u sur~tle 

t 
İ!llbınbnl o Sporl.n-- • Ajanlı

ğından: 

l : Buloemiz yüzme şampi • 
Y nlugu "e~mc müsabnkalan 6 
\ c 7 temmuz cumartesi, pazar 
günleri Ilüyükdere Beyaz par!~ 
) üz.met h \ı.ızund:ı. snat l4 de 
yapılacaktır. 

2 - Seçmelere iştirak etme _ 
Y ıı ı>porrular şampiyonluk mü
ub:ı.kalanruı giremezler. 

3 - Ha.kemler: Hiza Sueri ı 
Bel ir Mncur, Sıtkı Erya.r, Biısa: 
mettin Güreli, Hasan Den•<iz 1 
T b , 

ev ık B<ikc, Nuri Bosut, Hik -
met Üıc,tündağ, Ali Riza Sözcr-
alp. 1 

İsimleri yazılı arkadnşla.rm 
mezkur ün ve saatte. mUsaliaka 
mahallinde bulunmaları rica <>-1 
luuur. 1 

1 SABAHTAN SABHAA 

~.........:=~~..-,,~--~ ~a1a iin ize şü~ü . 

ı'-ı bız şin. j.. l= d". 
, t!Z ytlzfü:ü ·a)'! ··ı bi-

.. d' ,tliz. Bunun c oğulma..,ı 
r. 

lan, klüp!cr zayıf ı.n -
• · { ırdır. Bundan Galat ..,a -

1 n m:, yoksa Beykoz mu daha 
<: • t •tecssir olacaktır. Bunu 
b h •ta.iti .seçmelerde g-öı ece -

aks Baerin bir 
muvaffakıyati 
'Y - City, 3 (a.a.) - Dün

"'oık :ığır siklet sampiJ;~mu 
ıc B-ıer Tony Gnknto') n ye

d n ı nvundd:ı.no.kavutilemağ-
1 tmıştır. Max Bacr cylulde, 1 

imduu şampiyon Joe Louı..; ıle 
l !il ca.ktır. 

Bul aristan gelecek 
Sovyet porcuları 
V r:ıa, 3 {u.n.) - Bulgarista

n ilk dafn olmalı: üzere gclmek
~l. n Sovyet futbolciileri, bu· 

n kı demir yolları timi ile mü
e dJıd knrşı}aşmalar ynparok-

1 M.ır. Odesa futbolcüleri ile 
1
{ ve edılmiş olan Sovyet cl.i

b nın y.ıpacağı maçlo.r büyük bir 
ka yandın:nıştır,. 

inamo takımı da geliyor 
r)fya, 3 ( ) - "Sa\•ia,, 

klubU 'Moskovanm Dinamo tn
kımtuı Bulg:nistnna davet et-! 
mel( t boüsfuıde bulunmuş ve 1 

b:ı hUSlliıta hükümetin mii<aade-I 
aını nPn etmiştir. Bnşvekıl Eı
lov Lt:vski ve Slaviamn misafi
ri olmak uzere, Dinamo t:ıkımı-1 
nın 1J ve 14 temmuz tarihlerin
d' ıkı karşıla§ma yapmasına htl
kfuııetin muvnfnkatini bildir -! 
mı~tır. 

B·ı1g:ır futbol fedcrnsyonu, bu 
k.ırşıl.ı...,ma için :ıynca "!<'ifa ,, 
ntn muvafakatini almıştır. 

( ~J. tarafı 1 ıncı s.;yfada) 

g liyor. !yi kötü uır ~ol~ fab · ı 
ri.k'alar kur :.ık ve bır ç !ı: dc
miryolu döşeduc. t l(} bugiın bir 
top kumaşı o mıslı f'Jyn.tla. sa
t111 nlmıyorsnk buntt bu fnbri
lı:al:ı.rın fanliyctinP. ve y">llı'.ı.n

mıza medyunuz. Bır gu.n aııa

yil~.:e prog~rumrnızı Lar.: miy-
1-.. t tmk c• 

ı:-erb"' tbıi. ı.vtı:.rmn l ~:ığız. 
Y ~kıa hı<' Lır ru mh'k t btitiın 

i_tihsa.lltının u tchhltı ol:ı..ma.z 
'e başka m mVc"'tl rd n müs
tağni kal ma:r. F' k t >3.nıyri ol
mıyanlar munha.c;lr ın lıır iki a· 
Iıcı mem!elıctin loyund 1 !1lğı.ı 
altına giııneğt- ma.hlrnmılurlnr • 

• .. 
i k ::.ıso,dj 

B,. ıub eni 
sonra muhakk ~k . ık ,,.e;, ler 
değişecektir. ;:;ı t mi r para 
rnıkyasl:ırı, mw;terilcl' ve alıcı -
lar, kıymetler. h ı· Q('Y Daha 
&imdiden .Aınnnyaoı.n lıcı ol
duğu topra.k m:.ı.h.,,-ull rut hnıb
ten evvelkı kıymetı vermcdıh.; 
halde clindekı sm.ıı m:ıd ~ere 
lıarbdcn cwelL:md n 9 c fa?Ja 
para :istedıği gorunuyor. Bu
nun için g:JS rdı~ı t· 

dur: 
- Mallarınız s )k 

dunıb <luruyo- ç•ır y · ·k 
n:ı.cna.lcyh u uz v rnıelu. niz. ı 
linlbuki bizi:n nnumız .ptidail 
m~ddesi, işçı 16-ı, but m n ze
m ci pahalı! mı tır ty"'tlnn 
arttırmakta h.ıklıyız 

Bu l 'ı! k ' . l .. o 
o fiyntlan y d yuz vuk 
m"k istıy r. 

Almanya hen uz h tı bin ir 
safhasını kazanmış ık n lıu \ a
ziyeti ihdas eun~tır Yn A\TU-ı 
paya tamamıyl ~ tuhaltlmm e
derse ne olacak" 

Almanya h •iJ orırrua lü.TU-ı 

pa iktısadiyatl'll l· nuı r7.\CU 

dahilinde t.3.nzım tmr.k t mı e.s-J 
]ti b:ınka m\ıdliru mrıµı tr ıkt4 a- ı 
diyatçı doktor;, ·h clıl'a lı va
le etrniştır. H zırlınMt 
esası şudur: 

Aı.trupa ve b.r l.ınım A yn 
memleketleri ikiye nJ rılarak, 
Almanynnın clindckı but ın yer· 
lcr sanayici, cenuüu ş:ı.rlcı mPm· 
loketıeri ziraatçi ol caı.Itır. Al
m:ınyayıı ham madd~ 'I" to rak 
mahsulii yctL.'":tırecck olun mem · 
lcketlcr san yı ile m gul ol

mak külfetind n kuıtul al. ar. , 
Beynelmilel mcsı.ı tuksımı ~·a
pılarak serbest iktu>a.d sı mi 
ile rcknbet yiızfuıden çtkan 
fazla istihsalin önüne geçıle -
cek.. Fiyatlar tutulacak . Tabii 
bu mcyandn zımatçı ohn ş rk 
memleketleri ve A,~r'Upanın ce.· 
nubu şarkisi, yam B 11~ n!ılar 

mahusullerine dardJ.ra ta,>'l.D e
dilen fiyatla kıtkan t ge nir
ken mamul maild"ıer al.abildiğı
nc yükselecek. 

nu planı ta.n?.im v ıne.saıyı 

taksım icin, Alm ny nın emri 
altındaki sanayıcılerden Hollan
da, lsveç, Norveç, Behka ,J.na· 
yicilcrini Berlınd bı.r konferan
sa bile d vet ttığı rıvayet edi-

---1111ıcc---

Arabadan dUştU liyor. Bir kısım meml ketleri. 
( ·ku:larda Bülbüldercsi cad. yan müstemleke h llnE- kac~k 

olan böyle bir pfünıh tahakkuk 
d n bdülfeyyaz sokağında etmcmesinı temcnnı ctnıelı)iı. 
3 umarnda oturun 16 ya nda -----====---
H hd ya nakletmekte oldu~ı.ı Başvekilin leşe UrO 
a.rob sından Duvnrdibi cadde-
ınd... u.şmii§, yağından yara- Ankara, 3 (a.a) - Ba._~vekil 
lanmış, Haydarpaşa Nüınune Dr. Refik Saydam, k:ıbot..ı.jın 
ha.st:ı.h~esine kaldınlnm;lır. Türk bayrağın geçme::,muı yıl-
Çöp kamyonu çarph dönümü dol:ıyıs.ıl muhtelif tc-

1 
B 1 d . $Ckkül ve yurt~lurd::ı.n r..lmış 

e ıycnin 342 numaralı çöp 
k!lmv')nu Beyoğlunda Yelken- olduğu tebrik telgr.ıtl.ırm u do 

cilcr caddesinden gccerken arka l:ıj:X ~cş~~r ve mukah brik-1 
te {Prlefrı '-·aun k ld d ı lt.'rının ıblngına An do! ansı 

o .r .r~ a •nmın an ı 
g 'Çen Mehmede çarparak aya • nı memur etmışlerdır. 

ğın ın yaralanı~, ı;oför yaka -' Fransadaki talebe e 'miz 
Ianmı~lır. 1 Ankarn, 3 (n. a.) _ ffiuiciyc 

(olu kırıldı 1 Vckulctinden bıldırılm .tır 
Ha. koyde Kalaycı balı~cde j Fr:ınsadaki tnl b oıt"y oı ıda 

oturan !sak Mason, Hasköyde o- bulunan Muvaft;,1k Ol h y 0 Pc
turan Dursunun sekiz yac;ınclaki 

rigueux'de Yat b K~ l un Tou 

louse'da oldu ... rı · lı;•r ıkisi· 
nin sıhhat .. · IJl''un lukl :ı.rı bak -

kında H ri ı · V ·k Llt• me m -

ço ugu Mustafayı iterek düşür
mi.m, uğun kolu lnnltnıfi, Mus 

tafu • • ı Çoetik hastnfüınesine1 
kaldır 1!ntŞ, 1sak yakalanarak 
tahkı - ta ştır. lfımat ge :'.?li. 

l.'ENI SA BAll 

[ Baı tarafı 1 incı ı;ohifedo] 

bah Sofya yoluyla şehrimize 
dönmüştür. Ticaret heyetimiz· 
le birlikte Bükreş ticaret ata
şemiz Nejad dn şehrımıze gel
miştir. 

Serı:et Berkin, dun ogl ye kar 
dar b~ı hususi ziyaretl,.rı kıı.· 
bul etmiş ve öğied n nra teş-
k iliitlandırma müdürlüğünde 1 
tiftık Ye yap:ı.ğı ibrac:ıtçılarım 

kabul ederek kendilenyle gö -
rü mü tUr. 

1 

S n·et Berkin ihrn~tçılarn ! 
Rum:ınya. ve Balk nlard.d, ~.?:~tı- 1 ğı scy at esnasında. eduıdıgı ın
tıbalaıı nnlatmış ve Rumenlere 
verilecek olan yap ~ ve tiftik -
leri teıoellüm edecek h y t ge
cikti~i takdirde tüccarbrın elin· 
deki malların Z'rıı.at Bankası ta 
rnf mdan ınüba.yaa edilmesi 
hakkındaki tUcc:ı.rla.nn dilekle -
rini Vekalete arzcdecegıni söy
lemiştir. 

Ser\·et Berkin dün kendisiyle 
görüşen bir mubaıTirimıze ~"Ull 

lan sö) lemiştir: 
"- Esas meşgulıyetınu.z Ru-

1 manya olıruı.k üzere ikı va.
kın b:r zaman ?.arfmda Yugos-
1 '"Ya. Bulgaristan ve Mr:.ons· 
tuu ile ol n ticaıi vJ.riy tlerımiz 
etrafında da tetkıkl"". e buiun
duk. 

Bu tcdkiklerimizb \ ... ynp .. ığı
m.tz tcmasbnn, hatta al.ika<lar 
h kum t mıı.hafilis ıe gın,,.tıği
miz müzakere!crın ıkl hedcfı 
' rd . Büin isi; yeni beynelmıl l 
'azi~ t ere uygun şekıl<lc ya
l 1m ı mürnkuıı tira i mu me
leleı ·n h3.Ilgi mevzular iı.ıerinde 
\ c. h~ . cckilde terumının fny-ı 
dalı olacağı idi. 

Bu hususta size Rinıdıd"'n ~u
ııu royliycbilirim ki: Rumnnya
da dahil olmn~ i.izcre i muıı say
saydı ım mclc.kctl<.>rde en ehem· 
nf\' ~tıi ilırac mnd 1 -!lllızc 
k. ~ ı b"yük bir ihti cıu ve a.-ı 
1 • nın mevcut oldu ~m gor
r.ı ı bulunuyontz. Bu rnnı,ıahc

d 1 rm fili neticcl~ini yJkında 
piy~nlanmız da ıni.ısbet bır f,:e

ldldc görmüş bulunacaklardır. 

lif kağıt ve diğer bilcümle sa
nayi mamulatı olac:ılttır. 

Diğer taraftan h bcr a.ldığı- 1 mıza. göre, Mncaristnııdan dı. 
yakında ıncnılekct·mize bır ti ~ 

ret heyeti gelerek tema: la. du 
bulunacal-tır. Hey timi Ru -
m:ınycdruı dfuı ' ı..n i!.i g !I 

Sofyada kalmış ve b ı m~Jd ·t 
zarfında Bulg:ıriı:,tan tic.arct 
ve maliye nazırlariylc tema 1 r 
yapılın v~ i~ i neticcl r istih_ l 
edilmıştir. 

Bulkanlarda ticaret heyeti
mize evk la e lıi.isnükabul gb 
tc.rilmiştir . Servet Bcrt~l,m'in 

Vclti:. ete i hat vcnn k üzcIT 
bugün vo ) lıut yarın ı~ıkill'~-

ya gitmesi muhtemeldir. ı 

lisi · n (. 
. r f 

( B ş tar:ıfı 1 lnel uyf d ) 

Bunu ınütc..ıldb ruznameye ge 
çirilcrok b'.lZJ. m busln.ruı mezu
niyetlerine nit meclis riya t 
tezkere i okunarnl;: D ,,.lb edil· 
miş, ordu subnylan hey t'in" 
mı:ı.hsus t rfi k• nun mtın dör -
diıncU madd inin uı. iline, c • 
zn.evlcri in ı için i n.ı z ak -
eli ve gelecek yıllarn ri t h · 
hilt!cr<le bulunulm mn ait l.a· 
nun lüyihnl ı ·nın ikin i ır.Uz -
kereleri y pılar k kubul e 1ıl· 
miştir. 

Er 'nean \e Erzincan yer r 
sın ın n \Üte ir ol n rnın
takala.ro yardim için y:ıpılan \'C 

yapılnc.ak o m her n vı n , .li -
yattan alınacak ücretlere ait I • .ı
nun layıham ilo icra ve i is kn· 
nununun b zı mrı.dd lc.rinin de
ğıştirilmc 'ne ait ka.nun r yihıı
sının bırin i mü :ıkeı elen ) a
pılrnı .l r. 

M h iu bu linkli topla.n-
t.ımn ! ıh ıl El .,, 

r·amba gü· 

Beyn limlel Va%iyet Ckılayu:;ile :oııc::---

ba kn piynsalsra ihracmdn müş ah üm olan 
hülat:ı maruz kalınması muhte· j 
ınel olan bir çok maddelerimiz ~lrrsız 
için ismini saydı ·ım memleket- 'h rajirnrük ve Edin1cl apı ci 
Ieı in piya.slı:ın güzel bir mah - varında otm an Ilani re, Fevziye, 
rec olacaktır. ı I-Iikoı t \'C Zeliha adında dört 

;.rt~aiınizin ikinci lıro ·fı bu hadln bir le lÇ gün C\ vcl Bakır -1 
\'Cni ticari ınünrweb tıerm i. t • köyune gıd ek Kokoni adında 
~'.ll na göre bu memlcL"Ctlerlc manıfatuıac.ı bir Rum ka.dınımn 1 

~lan ticaret muahdel riınizin ve Kirlrnnın dükkanındnn, ço -
ıkmal , eya tadiline ihtiyaç olup rab vesaire ulmnk bahnncsıle iki 
olmnd f,:ını nraştırmnk oltn~- kombinezon, yedi tane jersc cr
tur. Pu hususta hüla< a olarak kek gömleğj, tülbend ve ayak-' 
diyc't''li:im ki, temas ctti~imiz kabı qalmuılar, yakalanarak ad· 
ve yaıı resmi surette cereyan e· liyeye veı ilmi.,,lerdi. Bunlaun 
den Iconuşmahı.rda bize fovkala- mulınkcmcleri dün Sultan hmc:d 
de hüsnükabul ve anla~'l .. g~ tc- liçlıncü sulh ecza mah'rnmcsi.1dc, 
rilmi~tır. netıocleııdiıiimi~, Hanife üç ay 
Öyle iiınid ediyorum la, hü· on giın; on altı. ar yn ınd ohm 
ki.mclİ'lliz tesbit edılcn bazı for Fevziy" ile Hihmetin y şl rile 
mlill0ri nhitli formüllere bağla _ ba neviden i ıleııdcn olan abı -
mak 1,.;:ı icab eden te<lbırlı.:ı ya-, knları göz önünde tutu :ıı ak be
kmda , lacaktır. şer ay bunlara yardımcılık et -

Rumnnya ile mub d Jc"'. mcv- tigı nnlasılnn z;ııııa da ~ine b~ 
zuu bahsolan bir cok maddeler ay hap c m .. hkum cdılmı lcrdır. 
üzerinde Ruınanya hiıkum tile Yanlış tezkara vermişler: 
hemen 1 anen t .:men muta.- Sarıyer polis n r'~ 'ııde p::ı!i., 
balmt h:ısıl olmu uz: Rum nya- memuru iken Hır' o da .\ı · 
dan nl cağunız mayi m hrukat n vut tebaasınd:ın bıı ısı ıe Bil· 
irin '~ceeğimiz tütik ve Y pal!·' yükderede oturmadığı h~dc o· 
larım!.Zlll ihracı için ı· zım olan rnda oturuyomıuş gibi il<:ınıet 
ha?,ulıkların nlınmış olduğu mn..l tezkeresi vcrmekt n maznun 
llımdur. Bu maddcierin vki Kemal ile Rifutin bir müddet -
sonbahara l adar tam ml::mmış I beri devam eden mulınkemclcri 
olacaktır. Bundan başka b % dün bir.ınci ağır ceza malıl,\..mc
pamuk olmak Üzere dığCr mad- sinde nPticelendirılmiH, Illfö.tın 
delerimizin satış Ye ıhr-..ıcı da suçu :ıbit görülmcdığinden b -
a' ıti tarzda. lcısa bır müddet ract 11 ı~ malin dt.' altı ay hap 1 
1 inde ikmal edil ektır. Bt: de- sine k 1 verılmiştil'. 
fa lıHJrassa Adana parnuldnrmın 
ihrn.cına büytik ehe.Y:u 1yet ve- Ayağmdan yaralandı 
rıleC!'ktir. Bu kısım mad r ü- Ş för :l\'Ialikin iclaı-e~incleki 

zcı inde avni mutabaku.Ucri vü- 3:::8 n ınınralı belediye cöp kaın
cuda gcti.rmcl~ icin 10 r,iin z.U'-1 yonu Eytipt<• Otakç1lar .. 1.:ı. k:ırn
fında. memleketimize bır Ru- kol at K:ı. mda yolun iten rın la 
ır:.cn ticaret heyctimn gel e!;rı·1 süriı U .\ı ifin ıd, resindekı 3100 
ni hab rverebilirim. num::ı.ra ı rabaya çarparak lıa~ 

Rumanyaya Jhrac edchı!oc gi· j anm uğrntmış, nrnbamn arka -
miz bir çok yeni maddeler mu- sınd:ıld 12 y.aşmd:ı Mn•ıir o;:ıu 
kabilinde Rumnnyr.ı.ian cılrıcnğ1- Naainin de ay.nğındnn ya.ralnn . 
mız mnddeler bütlm orman mnh mnmnn S"..bcb olmuştur. 1 
su1leri, ,.e bunlardıın nıüştnk Şoför y.akalanar.ık tahl ilmtn 
seımı z. gnzcte kugırlı muhtc- ba lanmı.,,tır. 

Snyf : Ü 

Va zan Ruhi Naci SA~DIÇ 

-3- 1 
hhiklcn sonr. onun u-

.ı.. mn • .. m gözlerde yine A-ı 
kıfın pür ?' üz taınımiyeti o
l< ıı du. t\. nftcki mütevazı, gös
ter · ız " umiyct, onun prog-' 
mm ız k '>an cenazcsindo yıno 
nyıı ·n fakat bütün haşmctile 1 

t 'C •lli etli. Ardında bıraktığı 
iv. bır lamlncık gözyaşınclan 

\C n'hn.~et Jnup tükenen bir c-ı 
ı n f". mden ibar ka.lm dı • 
SJtunl ı la mntcnli falarla 1 
ınedhiı . cna avaz.elen ~ i. kscl -
dı v h la •likscliyor. 
Akıf h !·kında oldukça. gcoie 

tnfaılntı, İlmiye kütübhancsi sa
hibi E ~ f Edibin kitabındn. 

ı halın 

;,'1W Bıs~ı icıı duılc-

ulc - B~uırı Ç:ıntayın 1 
Üskudarlı ır To.-ı 

1 -

ı, adımı 

ı ·ı ·t ıı ı ettim 
gt ri n k • ılcsı ç ı.t !lndan 
1 ·k l laı C11 Doğru Akifm CVİ· \ 
ne ' lılc Aldf yem l.te im"ş. 
T.ıbt b • 1 "Vay Üst!ld. Bu ne 
Iltuf, bu n ıltü.at! .. ,. d ~e can 
dan tcz[\hurlc ka.r§ılnclı, koltuk-
1 l. ıp yu rıya göUirdii. Bom
bo hır o l nın kupkuru taht 
scdı ne ılmış o! eski bır 
kılım pnı anın iıstürıe otur -
d <. 

<'C\ •• ıı \ \ ı ı . 

c ki bir 
r k kar· 

u.mle 

Tesadüfün IUtüflcrıle Ne rzen 
Tevfik, Hnfız Sami, Y nikapıh 
Bakı, ] ~stooabh oğlu d 
dı'l, Ödemişli Muamm r gibi 
Jd dostlanmın da i tırakıle ne 
samimi sohbeti 'r ~ pıyorduk. 

Bu zevkimiz, razı du6ru bir 
çruıo.k bakla ru~ını y mck i 'n 
Akifin m cburen A M ıra 

tı~'l güne kadar sürdü 

dım, sen vadıyı d -
ğişti rdın galı ba ., ' . 

Alıif 'lC('lO iıah ' Ll • 

- H yır! B nim a ıl 

rımtlır. Şımdıy ka r 
tlklerim cemiye ın<l.r. · 

Oh.. u c. 1 L d • 

Şimdi .. hn ::amı daımı tezym 
eden o mısra rd:ı.n bırknrını bu 
rarln bır dah kuyup 

' Ey ccm.aat '' ı 1 

Yol. 1 du 

1 Y ğlı bır k • !:ı.lk ' ahıb 
b m t brık 

Scını ı a ı b r g 
rck hcndı J, ndıne J ı! 

. dcdı, ben b r 
blkla aşın.ı da razı} m ... 

(B.ı.kb a ı: Harbı Cnıumi ac:.
lığında. cırc1U'1un \"C but.ın mıl
lctiıı nuz:u ııı a mul,add t am 
a~ıhm } 

n rj ç nttıyın s 1 ·nını oy
lıycı ck, tav ırc tezkere ni sun
dugum zaman Akıfm ı;;ozlerindc 

mimi bır zevk ı ığı p 1amı-

ya ba 1 uı 1 

- ( d. dıyordu. bu B ri 
Ç ntayı ı tanıma ınız 1 · m -
oır? Btı c ıl\ altınla tartılmaz. 

Elma la b lki. Fakat o lmJnr 
l,Uvılk clm.ı acaba dtinyada 
\tır mı': 

B ı ve T .. • t be), B rı rau
tayın hu s bır şıı.ır gönliındc 

bu lmd.ır cııgın bir eamimi etlA 

yer tutmus olmasına dcrlıı bir 1 
ha~ r~ulık hı!; ediyorduk. 

Art.ık eı tcsi gi.indcn itıbaren 
Akille her gün Km-e i ot lınin 
kımnthn.ne inde, sabahtan nk
şamlnra lwdar, konuşu) orouk. 
Basri Çnntay Karesi otelınde 
mifınfit· ltnldı!;'l ıçin Akif onu 
biı· gün zıya.retsiz bırakmıyor
du. 

S n ı b o 

'B r 

Dıy bil n - t ~ 
bangı babayigıt ~'llrımız 'W"ar •• ~ 

- lllTTl -
Akçay i "'lesi 
RUT:It NAct S 



s.,,ı. : e SABAH 

EROİN 1 ._I v_u_R_T_T_A_s_A_B_A_H._.I Sivasta ekmekler 
bozuk çıkıyor 

;!!!!IS ov. . 5 ---r-...;;, ' 

ADEMf~ i.KTfDAR~ ~ 

H
-~~:o:-.~D·~e,. BE~LGr~Ş~KLit:liBNtt 

1 
.. N~ mpa dumanlarile kaplanmış kü

çQk "" pJ3 kahvenin kapısı yavaşça 
çlda. 
~ bklım tıklım dolu bulunan 

1a;gn b.labalığı QI'dSında, altmış aı-1 
tı. tnla, ve kumar oyn:ımıyan bir
~ aucrlden ~ka hlç kimse, 
~ ırak.alı uzamış bir ada
mın lcui girdiğini görmediler. 

Bir 1a21er1 yere tQkurcrek.: 
- Ali.. Delı Ali ... 
Dt1'8 mırıldandı. 
Adam llZlln boyluydu. üzerinde 

bulunan elbise birkaç yerinden yır
tı?zı::s;ıL Başındaki pqıkanın aolgun
hıktan aıe renkte olduğu belli ol -
ıını;ruu!u. Gözleri .kızıla çalıyordu. 

Ooa Deli Ali diyor} rdı. Çılnkü iki 
k.ero Umarbaneye ~ ve iyileşip 
çıkınqb 

Del! Ali kahveJ') dolduran kalaba
lıtı '-itan a~atı JCzden geçirdi. Kah 
veci dıe onu gôrm.a,,tü. Yeı.nına yak
JaaD. Kobmdtın tutup, tenha bil' 
~oü11: 

- .. tıll:İJ'()nilDl dedi. 
~ dolduran ıeı-serilerin bü

ton _.ları D.zerlerine dönmüştü. 
Ali;JI -. birkaç ııerseri twlda§tı.
Jaı: 

- AB IKL. Jf..ıl gelmiş bunıya? 
- ıı.lbıe tıtwam•ı olacak .. 
- tbadi enaeımtr.. enayi ... 
r heci kahve balkının kendlle

ıinıt lııütıklanna görunce, dimdik 
dur-. ~e: 

- Oeı Jcerl Orelim, dedi 
n.lılld kllçQt odaya ıtrcHJderi 

9U:lt .Alı kahvednin 1k1 eline aarıl
.. .ıtilri i terek: 

- ~ bura,a ıeJdin aptal, dl-
1• lıelımdı· 

Beal le1l1k fellik aradıkl:ınnı bil
..,._. -.san? lfe cesaretle bu işi ,...... 

Al. )'llln:nr libi: 
-Bbaa cOndan> almıya geldim, 

&edl. 
- o ela nesi 1 
- Jlllmımledfkten gebne eaıden 

... .nıln Wttyonmı. 
E4 cd elini aallryarak: 
- • ..mn.ı dedi. o günler ıeç-

• .tik. Ben eroSn man satnu;yo -
ram. BmD. btr arı W'fel arabanı bu
ı.t. o6 aenJ polis anyor. Borada 
•• ._....,.. benlm iç>n de 1'1 bir ..,. ...... 
il bhndnln elbırine sanldı: -• olur. Biraz ver ... Çok iatenı,i

,oıvm... Son defa olmak ftzere .•. 
.. defa ... 

JClda+«l sfn!rU bir sesle: 
- "l'ok 4edlk L .. Yok işte ... 
'.All lıılrdm aarmd:ı: 
- 6-hdıın, dedi- katil 

0

oldum dl
,. .._ Yermek tstemiyorsun. Belki 

pram Jok sanı;yomın de!ll ıru 1 
hbt ıddmdın ben de seni.o GU pis 
tllklrt9au satın alacak kadar para .... _ 

M. blrveclniD bll)'J'et dolu na:ı11r
lılırı an.da cebindeı:ı kahn bir cüz. 
laa c*udı aralltından onlulı: ve 
Iİelllk llralar COrlhıOyordu. Kahveci 
Mr - dun.kladı. Bu k:ıılar çok pa
.. lılldm onu pşı: tmı~tı. 1ıl1 l(llü,__ 

- (llıınd1 alzını bir k:ın, açtı.o. ... 
....... clılılD ml? Hah .• bah .. bal .. 

CalPa bir kahkaha salıverdi. 
08ıdeırt ınadent bir renk alınıtı, 
tltm~du. 

1tllll9ed i~den karşısındakinin 
M. 9lılaluna hQlı:mett1. 

Alt blı.~ döndü: 
- -.ıı sfmdi de Eroin V'e'1'l%1İye

elll: ınlııbı bana! 
Jtlllılftd o an aklından geçen bir 

ıDrh wwd.I~ "vintle ıtılllmledJ, 
- lleDd, d.!d1. ~ııl.n lçln b:ıldurn

Mllda.. Ya.i.nız •.• 
- Yüm ne? .• 
- T.m d1zdnnı mı? 

(Radyo Programı) 
f,/"l/940 PERŞE1HBI:.: 

,_. Program ve memleket sa.at 

QllrL 
uı lmzik: Ca7kovski - Fındık 

-- ..m (Pl.). 
a.ıa S. kadını • Yemek listai. 
l.JIV&.JO lıtQztk: Marşlar (PL). 

IS.il Pracram ve memleket aaat 
QUI. 

J1Zt lıl'lb:lk. 
12.JIO .AJmıa haberleri. 
UM lıl8z:Ut - Okuyan: M~yyen ...... 
11.JO/H.OO Mllı:fk: Rkhard Tan

'-. 'l'!ao Boss.l, v. ı. den pl:iklar. 
11.AMI Prograın ve memleket saat 

llPD-
IUI lımd1c Ar7alar (Pl.). 
U.. Knzik: Radyo c:ız orkestrası 
11.JI lılOzik: Fasıl heyeti. 
l lAS Jıl.emleltet saat ayarı, ve a-

Jms lııılberlerl. 
!iM Jımzik. 
•--K~a. 
il.Al JıılQ%ilc: Dinleyici dilekleri, 
il.il J[ooUşma (Sıhhat saati). 
11.11 Müzik; Nihad &engin tara-

fDba sabofon sololıın. 
11.JO ıtomısma (Radyo gazetesi) . 
21.G llOzik: Radyo orkestrası (Şcl 

- l'erid Alnar). 
n.se Memleket saat ayarı, ajans 

Mbeded; xlraat, esham - tahvilAt, 
bmlQo - nukut borsası (Fiyat). 

D.Aa llüzik: Cazband (Pl.). 
11.211».SO Yarmkl proil"aııı. ve 

Jsz; 1 

- Buıı-u verirsen .. 
- Evet . 1çindcktlcrle beraber ... 
Alı düşundu: 

- Peki k<ıbı.:l... Yalnız büyük bir 
paket olsun ... 

Kahveci cüzdanı aldı cebine koy
du. Sonra Aliye oturmasını işaret 

etti. Kt"ndisi dı~•ırı çıkıp çırağına 

blr ~eyler şoylcdi. tçert ı:irdiği za -
man Ali onu ayakta J:ar~1ladı: 

- Hani eroin? .. liani nerede? 
Kahveci t.-ıtlı bir sesle ve ellile 

cebincleKı şı.,kın ctizdanı okşıyarak: 

- Burada değil dedi. Çır:tgı gcın
derdım. Şhr.di alıp gelir .. 

Uzun bir sükılttnn sonra kahve. 
ci mcr::ıkını yencmiyerek sordu: 

- Bu parayı nereden buldun? 
Alının l:evab vermediğini gören 

k:ıhved Yıtl"' sordu: 
- Ilırııu mi soydun? 
- Evet, dun yoldan geçen bir a-

damı boğazladım, Şu bıçakla. .. 
Bunu söyliyerek cebin.den ocu kı

nk bir kama çıkardı: 
- Böylece soktum. Oracıkta öl

dü. Ctizdanı alıp tüydüm. 
- Peki şıındi neye meydana çık

tm ?. H~m bu ı;cnin ildnc1 cinayef,n 
oldu. Seni :ırıyorlar. Saklandığın yer 
den çıkmıyacaktın. 

Alı derin bir ıöğils ıeçirdikten 

sonra: 
- Düsündüm amma 

dedi. 
duranıadım, 

~ ese 
'tiKonyanın iktısadi •• un .. 

yesine bir bakış,, 
Yeni ve mi.ıhim bit 

eser, «Konyanın ilüı· 

sadi bünyesıne bir ba· 
kı..,:>. Yurdumuzun bu 
bölgesinde tarihin en 
e!ıki zamanlanndan 
!iimdiye kador geçen 
hayati faaliyetlerin c::rn 
lı bir izahını görme!, 
için, bıı eseri 
kafidir. 

okumalı 

Hakikaten, Anadolu 
taı;hini az çok bilen. 

ler için, Konyanın pek 
eı>ki zamanlarda, hnt· 
ti Osmonlılann flit 
devrine kadar, mühim 
bir ticaret ve sanat 
merkezi olduğu malflnı 
dur. Sümerliler ve A· 
kadlar ticaretlerini ge. 
nişletmek fikrile bura
lara kadar uzanmış. 

lardı. Bilinen ilk du
rum buradan başlı

yor. Sonra Sümerlile-

n.onya mıntakası tıca.ret müdilrü 
Zeki Afşin 

Eroın • Eroin için... Ona ka- re hakim olan ve Babil hükılznetlerin en bü~ü ve en kuv-
't'Uşm:ık ıçin çıktım. .. Ona malik ol- kuran Samiler de Konya havalisin- veUisi olan Karamanlıların da Kon-
mak için ~mdJye kadar neler yap- den çok istifade etmişlerdi yada mühim eserleri görülüyor. 
madıın ltl zaten hınıız1ık, katillik da Hititlere gelince, bu büyük fede- Kitab bu tek!mül ve inkişaf sa1-
ha neler .•• Cınayet ~ledim para çal. rasyonun iki mühim ınerkezl, Ha- balarını resimlerle de tevsik ettik -
dun, neye biliyor musun? Neye .. E- tusas ile Karngamı~. arasındaki ti- ten sonra Osmanlı imparatorluğu za
roin iç!n .. yalnız o ... Çünkü parasız carct yolları arasmda Konya ve marundakl sukutu anlatıyor. Buna 
bana kimşe eroin verıntyordu. Sen bölgesi bulunuyordu. Hititlere varis aid de resimler vardır. O zaman ta
de, Gorya da, Manuel de hiç biri- olan FrlkyaWar, Lldyalılar, Kapa - memile sönmüs olan Konyanın te -
niz ... Ben de Eroin bulmak içln pa- dükyalılar vesa.irlcri yine Konya ve rakki bayatı cumhuriyetle beraber 
raya muhtaçtım. Para bulmak için hnvalisinin ziraat. sanat ve mede- yeni bir hamle kazanıyor. Kalkınma 
bir çare var ... öldürmek. .. Ben de niyetçlliğindcn istifade etmek yol - kendini açık bir surette göst<.>riyor. 
onu .ycqıtım .. Öldürdllm ... Ukin e- !arını buluyorlar, oraların tekamül Bunun en parlak delilleri kitaba 
limde para olmasına ra~en sak - ve inkisafma hizmet ediyordu. konmuş olan krokiler, istatistik ced-
laDdığ:un yerden dışan çıkamıyor- Esasen tüccar bir kavim olıuı E- velleri ve resimlerdir. 
d Bil tenlerin bura ile mühim münase-um. ıyonmı yakalanacaklım... Tarihi hldiseler gibi, beliti oolar-
T ,.,_,_ b -~'- da dun betleri vardı, Büyük tskender, Ro-
.uıo1'.lll u gece .. ..... yaııama ... dan daha cok, daha mufassal olarak 
C,._ .... ü ,_..,h -·•-..ı•ıw- u malılar, Bizanslılar Konyadak1 tn.ı-

.......,.. erouı.:u... g~.....-. s .. a er ticari, mali, i.ktısadi, :ziral, sınai sa-
'---- k d ,pı. -•n1~~· li,yeUerinin mü.hlın eserlerini bırak-
......,... o a ar ;._ence yap~-- halarda pek canlı bir surette ıöste-
ki. ~· .... tun nıış bulunuyorlar! . 
- · onun için !rA ... ril ı<>ktedir. Eseri adım adım takib 

l lnJ '-h · Bütün bu ı:enis ve uzun tarih saf-
Birdcn kan]ı göz er .... vecı,ye edenler altı, ... edi bin yılJJk bir Kon-

Belediyenin daha esesh 
tedbirleri bekleniyor 
Sivas (Husas[) - Hallon eskiden. ( - -..,.\b~tler~Jı.~~ ec!aı;~~c· buluo~ ~·· ··- · 

beri şilclyetiı:ıi muıdb olan ekmek- ı .(Posta kutusu J2SS) 0.latı, lıtanb~ 
lerin bozuk ve elı:md:F& pişmemiş o• ~ ,.7 'Reyete·r~ e eatııır• 
larak çıkışı büUba. kıdhh"lcrc r:ığmen '1'---- • ' = 
bir türlü ıslih ed!lıımemektedir. Si- ı -
vas bclediy~i bu !ımmda bugün ça- İstanbul Vakıflar Müdürlüg"' Ü hanları 
lıştığından cbha ISlldı bir şekilde çalışma.km~. Ekmek- _______________ _____ ,... 

lerin bu kadar fıma çıJcşı halk ara-
sında belediye kaalnDerin.in U\yıkı 
veçhile yapı.lm.ad$ zmm.mı tevlid et
mektedir. BelMi~ halkın ~
kfiyet ve temennllerhd ehemmiyetle 
nazarı itibara v...ınn ibnid ederiz. .... 
Yarıda kalan 

. 
sınema -tzmitten ~ 

Şehrimiz ~ ~ndeki si
nema bu ıece ~en !ilim en 
aşağı on defa kılgCtı -.. saat on bire 
geldiği bir ıı:tradıa. ~ cereyanı 
kesilerek bahce .....,. Bu karan
lık içinde: 

Seıntl ve mahallesi cadde ceya ıokağı 
Y~, ttmrııniye Bostan 
Fener, Tevkii Ca!er Kiremit 
Fatih, Manisalı Meh Tezgihçılıır 

met Paaa 
Koca Jııl. Paşa, Ali Fakih D:ına 
S~ Mirahor, tı. Cıkmaz Swı-

7asbe,y eura 
YecDkaı., H.acı Piri Hacı Piri mes-

:Ahi Celebi 
Çaqamba, Cebecil:>aaı 
çarpd.a ltavukçularda 
lllerccı 

cidi arsasıw:lıı 

Soğancı 

Tıfcılar 

No. su Cinıi 

36 Ahşab ev 
33 Ev 
39 > 

6/14 Bedevi tekkesi 
19 Ev 

71 
176 

7 
7 

Baraka 

Dükkan 
> 
> 

Mutıamm..ı 

aylıCı 
Lfra Kr. 

10 00 
8 00 
t 00 

ti 00 
s 00 

2 0$ 

H' 00 
2 (MI 

51 

K. M:. Paşa Sancaktar) Marmara 
lflı7ı'eddi:ıı 

6-7 

> üstünde 
odanın 1/-i 
hlssesi 

Meşruta aw:ası 

c 2& 
t 00 

Yağcılar 

Şapçı hanı odabaşılık 

ve kahveciliği ile 9 
No. lu oda 12 00 

Yukarıda yazılı mahaller 941 senesi Mayıs sonuna kadar kirava ~ 
rihndt üzere açık arttırmaya çıkarı1mı~tır. İhaleleri 16 Temmuz 19-40 salı 

yarıda bıralıı:mU: ••*'llliyetinde ol- Ciliıd Rat orı beşte yapılacaktır. İn.ekliler Çemberlitaşta İstanbul Yakı:Ou 
duğunu söylemeli -..m.e halle bah- BaşmO«ttlrlüğünde Vakıf Akarlar kalemine i elmeleri. (5692) 

Muhterem tı:mö Wb dl.ye seyir -
cilere hitap eda lıir - (sinema Sa
hibinin sesi) bu......_ E.urtuluş bay
ramı mı1nosebdfle • m amn saat 

on ikiye kadar~ için Bele
diye reisinden n to aldığı halde 
iki sarhoş ~ -1l'Unun ce -
reyanı kesmeleri ,1 - "-n sinemayı 

çeyi teı·ke meebm tılılL C«eyanı ke-~ 
sen memurlar ela .,ama balkın hu- D } 
zurunda sarhet oha+kJarını ve hal- ev et 
lerinin tesbtU lcfa llıllletaa sahibi ile 
beraber karakola llftmele hazır ol
duklarını ve 7apaldsn kanuni vazi
felerinden ~ lıa fjlekilde muahaze 
edilmeleriniıı &ofla elmlıdığmı söy-

Demiryolları İlanları 1 

lediler. 
Haklı olan ' ' H;re, haksız 

olan sinemacı ,.._. ıaaıwz olan 
belediye haklı .... llaıtmacı, fakat 
ortada ınüsbri lıılr r-7 varsa o da 
halkın manen ft pwMeten gördüğü 

zarardır. Acaba w ~i nereye 
etmeli? 

Muhammen bedeli 32195 lira olan 18 kalem muhtelif ampulleı 

19/8/194-0 pazartesi gU.nÜ saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankaradcı İdilft 
blnaslnda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2414,63) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de koıru... 
yoo Re1slitine vermeleri lhmıdır. 

Şartnameler (161 kuruşa Ankara ve Haydarpasa veznelerinde --
blm•ldadır. (5665) 

• • • 

çevirdi: halarını Konya ıruntakası ticaret ,, 
mO<lürlil!ünün çıkardı!J, bu eserde ya tarihinin her bakımdan derece ,--------------., 

- Yoksa beni aldatıyor musun?. derece yliıil"ü~ünü gözlerile görmüş Askerlı"k işlerl bUtün vuzuhu ve delillerile görüyo- ., " Parayl a1dın ;;:roin gelmedi. Ne za- gibi olurlar. 1---------------
man golL-ı:ck'! Soyleseue?. ruz. Tarih bu kadarla kalmıyor. 

Muhammen bedeli 16000 lira olan bir aded hava şahmerdanı '1ıo. 

kompresörü 13/8/940 salı guı:ıü saat 15,:iO da kapalı zarf usulü ile Ankara 
da idare binasında satın alınacc.ktu . 

Bu ise girmek istiyenlerhı ( 1.200) liralık muvakkat teminat .le k a 
nwıun tayin ettiği vesikaları ve trk liflerim ayni gün saat H.30 a kadar 
komisyon reisliği.ne vermeleri llizı.ndır. 

Kahveci gillcrek: Müslüman T!lrklerin de hars ve me- i~te memleketiınlzde ilk defa ola. Davet Şartnameler parasız olarak Ankarada l\falzı>me daireslnden, H ay. 
darpapda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden d:ığıtılacııktır. (5430) _Mademki bana emniyetin yok... deniyet rollerini gözilmliz önünde rak bir vilayetimizin ~ayet müdek- Yerli Emjnôgil Aa. Şubesin • 

M paranın y:ınsını vereyim. Belld canlandırıyor. Bunlardno birl Selçu- kik gözlerle incelenerek her bakım - den: .------------------------'~ 
sana lAnm olm. kilerdir. Konyayı kendilerine merkez dan durumunu gösteren güzel ve ed k ı• h• } u M •• d •• } •• • • 11 

Ve cüzdanı çıkardı, açtı. tçlnden olıırak kabul eden bu Tilrkler, ora- pelc değerli olan bu kit::ıbı okuyucu- 6/2229 sır& b;Jdmda. y e n Jsar ar • U Ur u{.iurtü.e. l}: 
eıJ<.an paralan saydı, tam iki yüz lann inkiş::ıfı için büyllk gayretler lanmıza tavsiye etmekle büyük bir ta.bib teğmen (3S(ZS) kayıt No. 6 
elll liraydı. Yüz ellisini aldı. GerWni göstermi~erdlr. Bugün hala takdir zevk duyarlZ. B5yle kıymetli bir Iu Bahaettin oğhı Mustafa Şev
cüzdarıa koyarak Aliye uzattı: ve hayretle gördüğiimüz eserkri bu- eser için çok emek sarfodildiği mu- kinin kısa bir a manda şubeye 

_ Al .. NnsıJ merd bir adam oldu- nun en büyük şahididir. Anodolu ve- hakkaktır. Bunu bilyük bir muvaf- müracaatları. 
tu.mu anla .. yalıud merkez adile Kony:ı Selçuklu- faltiyeUe başaran Konya nunU.kası 

Alı ııevinerek paralan aldı. ları münkariz olduktan sonra onla- ticaret mi.idürU Zeki A!ginin gayı·et 1 . 1 
Kahve tenh::ılıışmıstı. Tavla şakır nn ye:rini tutmak istlyen Karaman ve faaliyetini takdir etMemek kabil Ti YA TROLAR 

bları ve kO.Iürler g.tttDcco eksildi. oJ:'Ulları da, Konyada. yerleşmişlerdi. değildir. Kendisini ayrıca tebrik -------------· 

Ali Ml!l bekliyOrdu. G&.lUnf.in önü- _o_ za_ m_an __ a_n_ad_o_ı_u_da_· _tü_-_r_ey_e-=n=kü:;::·=· ç=illc==ed=er=iz.=;....--------- 
ne eroinin hayali geliyor, ellnl uz.a
tıp bfr awç almak btt:7or, fııkat bir 
den uyanıyor ve homurdanıyordu. 

RAŞI D RIZA "nyatroıu 

Halide Pltkbt IM!t-aber 

Hazin bir ölüm 4 Temmuz peqsnbe ıfhıü akşamı 
Kadıköy SGffn'a balı9eıinde 

Kahveci snatine baktı.. Tam 12 ldl. 

Bird en dıpndan gfu1llınıer du - Adana mebusu Safa Özler gözyaşları 
:ruı:;. Acı bir düdük sesı işitildi. arasında defnedildi 

S AÇ LARJNDAN UTAN 
Vodvil l terde 

Heyet her ~ akşalllı 
Kadıköy Sllre;rya !Nhçealndedir 

- Polis. dedi. Adana, (Hususi} - Adana, 
Sonra bakışlannı lcahftldye dikti. milliyetperver büyük çocukların 
- Alçak .. · Aldattın beni.. alda - dan eski Maarif Vekili Safa Oz-

tıldım ... 
Kamayı çekti, kahveciye atıldı. Bu ler'i toprağa terketti. 

mradıı içeri giren pollı:Jer Aliyi elin- S t 9 45 S h b aa . . .. M. ey an me usu 
de bıç:ıklıı beraber yakııladıla.r. Safa Ozler'in evinin öni.indc top-

Alinin ellerine kelepçe vuruldu. tanıyoruz. Bugün, bUyük bir ta-
Katil yakalıı~h. 
Komiser g(llerek k.ahvecinlıı omu- lihsizliğin matemini tutan bu 

zuna vurdu: evi pencerelerinden taşan hıçkı-
- Ynşa. be Hrısan etendJ, dedi. rık sesleri; bütün seslerin hflki

Bugün iyi bir iş yaptık. Çırağın tam mi. Kalberimizi kıskıvrak avuç
zamanında bize haber verdJ. Kerata- lan içine alan, nıhlarımız üze -
Y1 yakaladık. Dün de bir adamcakııJ tindeki ağırlığını hissettiren de
yaraıamış. öldllrdüğünü &.anarak pa- rin bir acının tesiri altındayız. 
ralıırı Ç<ılmış, kaçmış. 

Al:rıin uzerınl aradılar, yüz lira Saat 10. Geniş ve yeşil asfalt 
ile cüzdanı buldular. caddenin iki tarafında sıralanan 

Komiser: jandarma ve istihkam bölükleri 
- Yilı ellisini yemi,.' alçak, dedi. tek sıra olmakta .. Büyük Millet 
Ali kahveciye hain hain bakıyor-

du, hakikati söylemek batırmak is- Meclisi ve Dahiliye Vekilimiz 
tedi, susturdular, dışan çıkarttılar. Faile öztrak adına gönderilen 

Ali saçına s6zlerle haykırıyordu. çelenklerle diğer daha on altı 
Tamamen delinn.iştl. ı çelenk Tümen bandosunun arka-

- Haııi, hani nerede? Eroin .. E- sında ellerde. Siyah bir atlasa 
roln!... bürünmüş Safa Özler'in tabutu 
Komıseı d<indü: 
_ Bunu bu hale sokan hep eroin caddeye çıkarılıyor. Zaptına im-

denilen o zehırdlr. Ah &U eroin sa- kan olmayan hıçkırıklar şimdi 
t:ı.nları bır elime geçirsem... binlerce Adanalıyı sarsıyor. Ni

Kahvecl komiserin dişlerinin gı- çin ağladığımızı müdrikiz. O, 
cırtısını duydu. 

arkasından ağlanacak kadar 
Gece yansını (oktan geçmişti. 
Kahveci memnuniyet içinde kah _ büyük çapta bir insan olmasay-

venin kepenkleriru indirirken, iki dı, bir tek kalb halinde bütün A-

alayın ön safında vali, tü- # ı' 
men komutanı, halkevi, parti ve 
belediye reisleri, mebuslar, res- Deniz J:J· · 
mi ve hususi devair ve müesse -
sat müdürleri, binlerce halkevi Çınar 
ve partili bulunmakta. 17654 ' 

Karşıyakaya 75 dakikada gel- Ağaci' ~ 
dikten sonra buradan yeni me- tst. Çocuk F.aUpme kunı-
zarlığa otomobil ve arabalarla mıınun Di~~ Çocuk 
gidiliyor. Üç buçuk kilometrelik Kütüphanesi k--. 
yolu yüzlerce otomobil ve araba l dare eden: Nuri Sami 

baştanbaşa katetmekte. ı COLUMBİA pllklar ı::d a 
Safa Özler'in mezarı önünde M 

onun mücadelelerinden, muvaf-

fakiyetlerinden, meziyetlerinden 
Adanaya yaptığı büyük hizmet-
lerden, yarattığı sevgi muhiti . 
nin sonsuzluğundan bahseden 
Niğde mebusu Bay Cavid Oral, 
boğazını düğümliyen hıçkınkla
n güç tutabildi. Ağlamaktan göz 
kapaklan şişmiş, gözlerinin içi 
kıpkırmızı bir halde görülen ha· 
tib, kendini tutmağa uğraşırken 
nafile bir gayret sarfediyor. 

Seyhan mebusu Safa Özler, 
artık, arzın böğründen açılan 

küçük bir çukurun içinde, ebedi
yetin koynunda uyumaktadır. 

Yusuf Ayhan 

Sultanahmed 3 ilKli 8ulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

Davacı tst. Teletım direktörlügü 
vekili avukat Emla llaif tarafından 
Suduri M. Hersek aleyhine açılan 

9-10/1336 No. hı doqa ile (98) lira 
20 kuruş alacak da.asmm yapılmak
ta olan mubakemesiod<e Bakırköy 

Cevizlilc Hüsrevi,-e IOkak No. 5 de 
BN. Saffet nezdinde iken balen ika
metgahı meçhul bubaıduiu anla!iılan 
müddeialeyh Suduri V:. Herseke 15 
gUn müddetle il.inen tebligat icrasına 
ve muhakemenin de l lJ/7/940 tarihi
ne müsadif cuma günü saat 14 de ta
likine mahkemece karar verilmiş ol
duğundan yevm ve aitti mezkürda 
bizz.at veya bilvelclle mahkemede ha
zır bulunmadığı takdirde gıyaben 

muhakemeye devam ft karar veri
leceği ilanen tebl.if Gbmur. 

polis ve bır komiser Deli Aliyi ön- dana bu kadar derin ve şümullü ================================================= 
ıerine katm1s götürflyarlardı. bir teessür kasırgasına tutul • 

Ali her adımda, kendisinden biraz mazdı. Bütün asabımızı kıvıl kı
ilerde bir eroin yığıru olduğunu sa- vıl dolaşan bu teessür dalgaları 
nıyor, yere atılı.yor. Çırpımyor ... 

arasında ağır adımlarla lıare • 
Polisler zorla kaldlI'ıp, yürütüyor-
lardı. ket ediyoruz. Yürüyor cenaze a-

All hapisi, idamı, timarbaneyi dil- layı. Asfalt caddeden, Yeni otel 
f{iİımeyordu. Ah biraz eroin olsa önünden geçerek Abidin paşa 
Biraz.. çok ::ız ... Biraz versinler, son caddesine dönüyoruz. "Turan,, 
ra öldürsünler onu ... mektebinin önüne geldiğimiz za-

Harabelere ak.c:eden dört gölge man, merhumun bu büyük eseri 
gittikte uzaklaştı... Silindi... K:ıy _ 

dı karşısında bir vakfa duruyoruz. bol 1, .. 

i'.reGJWy, Oktay AKBAL Tekrar harekete geçen cenaze 

Kulleli As. Lisesi Md. den: 
Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin birinci am:tlarına istekli 

ve bütün girme şartlarını haiz olan nnmzedlerin seçme sınavları 10 tem. 
muz 1940 günü mezkur liselerde yapılacaktır. Namzedlerin en geç 10 tem
muz 1940 sabahı saat ~ekizde ımirekkebli kalemlerile veya hokku kaleın-
lerile işbu liselerde bulunmaları ilan olunur. (224) (5690) 

Siirt Belediyesinden 
Açık eksiltmeye konulup talih zuhur etmiycn sandaj kuyulart 

15/6/SlO tarlhinr1::n itihnren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. Sart
nameyi görmek istiyenler.in Ankara t~tanbul ve Sürt Beledlyelerine ·mü -
rac::ıa'h:-ı i!tı '1 o'ı.,,• • r, (5411) 

I - Nümunesi mucibince 550 kilo ip aı;ık eksiltme u:.:;!ilc sf.lır. ııb
nacnktır. 

II - Muhammen bedeli 599 Hra ınuvalck.-ıt t<'minatı 44 92 Ji;·;.ı •. r 
lli - Eksiltme 8/VII/1940 paz:ır'e<i günü haat 14 de K<ıbataşd;ı Lc·v&

zım ve Mübayaut şube ndcki alım koı!lisyonunda yapı1 .. ;-.,l-1..u'. 

IV - Nümune sözü geçen şubed..:n parası;: o.ılınDbilir. 

V - İsteklilerin tayin olunan g·in \ c sar.tte % 7.5 güvenme parala-
rile birlikte mezkur komisy mn nıüroca:ıtları. (5602) 

İs tanbul 
Nev'i 

Arsa 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

N o. 

1 
2 

a 
4 
5 
6 
7 

Defterdarltğından 
Miktarı M ~tıammcn senelik 

icar 
metre murabbaı lira kuruş 

435 
210 
525 
330 
225 
330 
589 

130 

63 
157 
99 
67 
99 

176 

50 
00 
50 
00 
50 
00 
70 

Muvakl-.at it•• ı.ı .ııt 

lira 

29 
11 
36 
22 
23 
22 

40 

kur ... t 

00 

20 
00 

50 
00 
50 
00 

Samatyada Hacıhüı.;e;>-in ağa mahallesinin iskele meydanı sok .. ~mda 
\'aki yukarıda miktar "e muhammen senelik icarları y~zılı ı ila 7 numa
ralı yedi paı·ça arsa üç sene müddetle kiraya \'Cr;}mek üzere ayrı ayl'; .,,ık 

arttırmaya çıkarılmı.5tır. Arttırma 15/Tcmmuz/940 pazarteei günü saat 14 
de Milli Emlak Müdürlüğünde topla.nacak komisyonda yapılacaktır. St-ne
lik kira bedeli dört taksitte ve her taksit peşindir. Talihlerin hizalımndn 
gösterilen muvakkat teminatla mil1.ayede günü muayyen saatte komi~yo~ 
ınüracaatiarı. ~5452> 

Sahl bl: A hmed Cemal eddln SARACOÔLU 
N=rlvat Müdürü: Macid CET IN B::ı<:ıl•l ıi1 • U oıı.••----~ 


