
• 

12 TE iMUZ 1940 , idare Yeri -
r CUMA 
Üçüncü Yıl - No. 789 

Nurcos:naniye, No. 84 lstanbul --!relgraf: YENİ SABAH İstanbul 
-

!rELEFQN: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 
GÜNLÜK SfYAST HALK GAZETESi 

Şi·'DllMllaı- Alma~ 
y 

' 

ak i-Rum ada idari arı 1 -
= r e 

lar tahrib • • 
1 lıkl ükiim sür 

Dl 

y 
~ihver 

O uıe lerini 
V Zİ t ri 

Yalun ve u:aık ist"kbal, lm
:rnnhk bir l<t1bus gibi Alman
yamn ve ltnlyaııın üz : .. km.. crınc 
~ us bul ınuyor. Al.nınnJa 
ıle 1talyn, gittikçe kuv, eti 
nrt:m, di~leri l1eskinlesn1eO-e 
bn.slıynıı, ı•cnçelcri dah~ n~ 
t:ıurettc b. tan ve düsmnrJarı-
n ı · a mhramanca meydan o-
ku,·an t ·ı· ~~• .ı ıngı ız i.Q.iaııı knn ısın-
da 1 oll nıu kt\'U5turup dtını
J orlur. 

~:Hüseyin Culütl YALÇIN 

~ o:na radyosu, Almanya 
d'" .. ıle !taly::ı.nın ru f; lraclaki 
• U; u:ıcelerini lıülusa ederken 
'h l"h ' a!ı azırcıa devam eden bazl 
tnuı\avcnı.etlcr kırıldı! lan son
ru n 
d 

• uçe ve Fuhrcr t[l.raf•ıırlan u ... 
unulcn yrni medcnı~clin c-

vsac~an kurulacaktır,, müjdesim 
crıyoı. 

k İtalyan ve Alman fiCflcrinin 

1 
n.t"'ılaştıkları bazı mukavemct

d~~· b'r Roma telgrafının söyle· 
ı·~ı gibi, Bnll nn de\ lclkrinin 

v 'Y(.ti m cl!r? yoks.ı lıtgillcre
ttin harb devam clmc.;i midir? 
~urası ı>c!t tası ih edilmiyor. 

ukat Roma ile Bcrlin lngillc
rc · nın Avrupa lnt.asma yapışık 
:lın::ı.dığını dü-:üncrck onun ınn-1 
k avenıctini he aba katmadan 

Cildi bildikleri t: rzda bir AV· 1 

~~ke; ~üklü: büY_ü~ T ransilva yadaki ekalliyetler arasın a 
ır ta ya; f e;rsr geniş i inf al hareketi baş .. gösterdi 
ya ara . a ı Romanya 

ltalyanların Conte di Cavour zırh- Mille ler cemi-
lrsı ağır hasara uğradı yetinden çekildi 

Kral Karol yeni teh· 
like unsurlarile sıkı 
bir mücadeleye girişti 

-0-

Budapcşte, 11 (a.a.) - Yarı 
remn1 bir surette tebliğ ediliyor:ı 

Kolo?.SVar'dan gelen haber
ler Rumen kabinesinin seri in· 
hilali bu şehirdeki Rumen mah
fillerinde pek cesaret kırıcı bir 
intiba hasıl etmiştir. Rumen 
hflkfuneti bir çok askeri ve mül
ld mliesseselerin merkezini Tran 
&ilvnnyadan naklettiği için Ko • 
lozsvarda bUyill< bir izdiham 
mevcuddur. Tamşvnrdald mü
esseseler Guayaln Fehcrver ile 

(Sonu 3 üncü s:ıyfada) 

ahud Alman 
vesikaları 

---0-.---

fin.-mm uğmynn ltru.)"\"l.lı J:rJılıs:<Jootc di Oa\'cr lngiliz hariciye ı de bu 
Londra, 11 (a.a.) - Slok-, İngiliz ham lmvvetlerinin bom· neşriyata yalanhyor 

lıolmdcn gelen haberlere göre, -o-

aş ki 
Londra, 11 (n.a.) - Rcuter 

Ajansı bildiriyor: e C• Avam knınnrasında bir mebus 
rupa ı · · ' uztni lrnrmağ_aR lı ,ıyor· 

l~r~: pclt y:ıud_c_ bir z:ılımclc ı·ste ızaha verecek g r ofl::ı.r dcnılcbılır. 
Çünkü blitün zevahire rağ -

lngilterenin Bnküya doğrudan 
doğruya taarruzJar tasarlamış 
olduğuna mütedair olarak Al -
man beyaz kitabında mevcud id

nıcn, realite a?..ıcık diklmllc göz- H ••k "' f • b •• M ı · f 
den geçirilecek olursa Alman· U Ume zn ugun eC lS en 
Ya ile İtalyanın rncvkiİcri par- • • d . f. "" • b ·ıd • •ı • 
:k olmaktan çok uzaktır. Al· ıfıma ıs zyecegz l zrı zyor 

anya ınulıarebcler Jrnzandı . 
Fakat harb'ı h" 1• u a kazanamı-
yor! Garbi Avru . ·ı· .. okn • pa.yı ıstı a ıçın 

• daı senc<lır bıriktirdig-i harb 
mnlzcmcs· · 

ının büyük kısmını 
snrfcc?er k 
k~ 

2
_ • Yalnız İngilizlere 1 

1 
. 500 den ziyade layyo..rc' 

:e ~lnn]i pilotı. r fedn ederek, 
enız ku'"'"t' . d -h • ' " l(r n en çogunun 
~rah ol'1uğunu görerek tam 

hır nı.uvaffakıyet elde etmek 
zcvahirini kaı.andı.ğı. halde zafer 
b~r . sabun kabarcığı gibı sönüp 
gtdıy r, Zafer merhnl~i, Al· 
ınanya.yı muharebeler safhasın· 
dan zıy<ıde zor bir vaziyette bı
taltmı.1lır. Simnl buzundan Pi
~nc.lcrc varmc ya Jtadnr bütün 
Avruı a sah 1 c · Almanyanın 
elinde. Hemen bütlin A \TUpa 
lota ındn Alın::ın on.ulan, ku-

JIÜS<';)in Calıid YALÇIN 
Sonu 5 inci s;:ıyfada) 

Günlük akşam gazetesi 

Ba~muharriri: 

t Secib Ali Küçüka 

Doğru ve son haberler 
Seçme yazılar 
Zengin mündcrecat 

19 Temmuz cuma 
günü çıkacak 

Ankara, 11 (Hususi mulıabi-ı fik Saydam yann saat 15 de 
rimizden) - Başvekil Dr. Re- (Sonu s Dncü sayfada) -

Bulgaristan H at1rala n m 
---

Yazan : Eski Bulgar Meclial Azalarmdan 

Etem Ruhi BALKAN 
Yakın lwm

şumuz Bulga
ristanda bu
gün cereyan 
eden hadise- • 
leri a.nlamıık 
için onun ta· 
rihini bilme· 
miz lfızımdır. 

Bu eseri
mizde seneler· 
co Bulgaris 
tan siyasi lıa
yatmda mü
him roller oy-l 
nıyan ve Bul-
garistn.n Türk
lerinin mü
messili olarak ~ ._ 
Bulgar mecli
sine aza seçi
len avukn.t E· 
tem Ruhinin 
hatıralarını 

büyük bir m< .. 
rak, lczzct ve 
ibretle okuya -
caksmıı. 

Ktem Ruhinin Bulgar Jlcclisindo mebus 
bulunduğu sırnda. ~kilmiş bir resmi 

PeR;jjakında başlıyoruz! 

~~~ hd~~a~~al~rirl==========~===y=a=~=='H=~=o=l='=c=~~~=ı=d==ın=~============= 
vermiştir. Mebus bwi<ldfala.rı 
kat'i olarak yalanlamak ve İn • 
giliz siyasetinin Büyük Britanya 
ile Sovyctlcr birliği arasındaki 

miina.sebetlerin ıslah ve takvi
yesine matuf olduğu hakkında 

teminat vermek müml<ün olup 
olmadığını sormuştur. 

Bu suale hariciye müstC§an 
(Sonu 3 üncü uyfada) 

Benzin istihlakin
deki tasarruf 

Taksiler birer gün 

Berlin müzakerelerinde 
hangi meseleler görüşül •• u 

Bclgrad (Hususi Muhabiri- bütün A vrupada büyük ehcm· ı 
mizden) - Macar devlet &dam· miyctle karşılanmıştır. Budapcş 
ln.nnın resmi suretle .Al.mau.ya- tedc Alman sefiri Ermansdorf 
ya yapmış oldukları seyahat ile Macar hariciyesi siyasi şube 

"""""""'•••~••••••••••'" •••••••••'""f•w••••••n•w••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••"" 

SABAHTAN SABAHA: 
-----~-------------~----

Bakü taarruzu 

şefi Git.si ve şeflerden Mikil ile 
Bartcldi unzırlarla birlikte git
miştir. 

Budapcştcdc bulunan Alman
yanın meşhur iktısad mütehas
sısı Glodivs de M:ünhene hareket 
etmiştir. Budapeştc istasyonun
da gazetecilere beyanatta bulu
nan nazırlar şunlnn söylcmi§lcr
dir: 

nöbetle çalışacak R 1 b.. ..k 1 b 1 1. .1. Anknradan verilen malümttta US arın uyu pefro mem a arını ngı iZ ve 
Başvekıl ve hariciye nazırının 

bu seferki seyahatlerinden fev
kalade bir netice beklememeli-göre, memleket benzin istihla- Fransız tayyareleri bombalayabilirler mi idi? 

kinde tnsarruf temin eylemek (Sonu S üncü sayfııdıı) 

maltsadile benzin sarfıyatının 

tahdidi karnrlaşmıştır. Hazır
lanan projeye Ç"Öre, takside çalı
§a.11 arabalar birer gün münave
be ile çalışabileceklerdir. llusu:ıi 

otomobillere haftada muayyen 
miktarda benzin verilecektir. 
Tek numaralı taksiler biı·, çift 
numarnlı taksiler ise ertesi gü
nü çalışacaklardır. 
Diğer tn.rnf dan şehrimizde 

mevcud otobüs hatlarında yapı
lan seferlerin ekserisinin bugün· 
lerdc tadil edileceği anlaşılmak
tadir. •.rren ve tramvay giden 
mıntaknlara otobüs i~leUlmiye

cektir. Bu suretle hem benzin 
ve makine yağlan istihlakinden 
tasarruf temin olunacak, hem 
de makinelerin eskime ve yıp
ranmaları önlcnmi~ bulunacak
tır. 

Şehrimizdeki otobüslerin 
cünde ne kadar benzin vesa -
ire istihlak ettikleri belediyece 
tetkik ve tcsbit olunmaktadır. 

,..-Bugün~ 

le;) ikinci sayfada 

Fransa niçin mağlQb 
oldu? 

l'aı.an: lUionct İlgaz 

·- Vçiitıcü sayfada -

Devletler mUvazanesi 
Ynza.n: Şükrii Raban 

Suriye 'e Ir~tan ~ ya Türlıiye, ya ll'a.n toprakları 
Ust · den ge~.ib Bakftya gide.oha.va. yolonu gösterir harita .. 

Tasarruf edilecek 
başka madd.aler 

A lmaıılar, l<"rnnsada bazı 
vesikalar bulJJlllDlar _ 

Bu vesikalar bizim ikı Uıo q ev
vel henüz İngiliz - Frama itti· 
fakı mevcutken müttetDierle 
bir <Baku) bava taaınmnu 
görüşmüş olmamıza dairdir. 
Bulunan vesikaların udlan 

ne.sredilmediği için kopyalnrın • Yazan: l\lurad SERToGLU 
dan bazı değişiklikler yapıldığı 
anla§ılmaktadır. Alman ajan

.A Dördüncll say/ada 

sının neşrettiği raporcla 'l'ür- Majinc. fıeden yarıldt? 
kiycnin Rll!lyaya karşı bir ta- ı 
arruza hnzırlnndığı zikredilmiş
tir. Halbuki bu raporu vcı en 

Rumanyada cereyan 
eden hldiseler 

• Sonu 5 inci sayfada) J \. __________ _, 



...... , ._ ..... .. 
........ olan l'nw ordu 
... twnmilt~-

tallQeıil \u ince fllddi bl-

-4-
...... ... 1 •tıe 'r 

bir fMia ile ~di. 
.,. • • r ın Be1ç111a 

•' ı ıNan. 
• ıl eli der esne· 
..ama.-.. 
tbata cjmıaıak esir 
ed8la J'rana. 

o ••• ı ılUeri. 

88009 ~edr-. 
• 

,.,., - ~.., ..... ft 
w :3 ebele • • • 
garl miltt.efik a-
~ 

- .. !hır .,. -.n. 
- ....... tllliri .. 
......... !! ... 

1 , "" " .......... 

,~------------------------------------~~ Şehir ve Memleket Habe 

liib oldu Rumen ticaret heyeti ziraat ban- Akdenıze 
bir İll8all kalabalığı.,.. • m mızın 

gidacak 
• • 

~ tellrilit =eadeeidk'BI_. 
rin ~pılması en ~ bir aya 
müteftkklfbr. Mbaki Dana 

Sim taaıı -- --.flnld 
.f/laı.tllle c1.Q -• 'btt'• .. 
nn fimal muharebeıDia hlta -
•"•it attlt .geçtu:ıa ı' F amub 
ta&rnw tul' 1 I' 'ntn llıir 

11' lliı11e:I' es w ... Z' ' ıe 

- MıWj r ··--Jdp 
~··••tu• 

aw.ıv t.aı:a'Pl'h• .-. • 
dllmemeBinm~ .-.. 
olduiu iddia ol..ta. lBR 1i1eM 
~ Oamnda •' I d ö1ml 
uta 'bir hatadır. ar_... 
OD altıncı 8a" m ......... -de
~ ti ..... su,. 1 "rMI ...... ~ .. ··· 
ordusunun neticeı haıllile ~ 
dar .oı.uı. Nitekim AhMnw 
...... .,-la ill 5 

,,...,.. 

dler , .. 1 

,.,, .... •t 
at' IPI flir J • .. ' i 91bD
da a athir iw... -
dar Jriprl lnmlıL ---..... 
rı ,. ...... , '* 11 s• r • 
- ba ..... ! • ,... 

• .... er• ie t.ta+.ı -n 
dala ,. .. ..ı.rı.- p.nadan 
itibaftıı tıı ıkn-lırtır. Jlesa
rabya. .meaderl yiiziinden -.fer
leri -munJdrat iııir zaman ıçin 

liğvetmif olaıı R1DID htlkdmeU 
ıt.ımwnm•eti llallıınq olla
t-dım iJt '!Wmenyetea gemisi 
lıt&stenceden ilareket ebniftir. 
Bugün li-•nza pi• •. ıbell
lenmektedir ....... poaa ile 11ir-
kiye ile ticari müzakerelerde 
hnlunmak üzere bir Rllm9 ti
_. heyeti gelecek ve doğru 

1dalraraya gicı.eit .alilladulu
la 1111naalarda bUJunac6tır. Bu 
clllıfmeler Mtiu ,·-.. Rn m
lere satılmakta olan tffttk, ya
'lllııl& ve pamuk mıtıanmn art-
11nbam ıauhWntldir, 

n başladı 
Diİll~ .. _ 

fiid)etl 

Diğer taraftan dün ~hrinme 
gelen !Rumen mlltehuaıa .heyeti 
derhal ,.. i••mielli w.lik aza .. 
luı He t• •• .pıpnilllr w bul 
milları kontrol et.mitlerdir. 

Rumen ı.e,.tl Blnat 1'aa -
kasından yapacağı mUbayaat i
lin banka ile bir mukavele ima 
4bniştir. 

tl!lll auretle evvelce üsbit edi
len mıktarda yapağı ve tiftik 
Jba cı.e Jma lııir •MııHet için 
.ae....unı edilecektir. 

fiatina Rumen tlllJlinde bu
l.mum malar tahliye edildilf için 
bugümlen itibareıı tahmil İIİJl8 
' eknacaiıtlr, 

bla ............... o "' .. _ .. ____ _. .................. __________ • 
t1ir ,&ID •12M ı la ••tı llrll. 
5'aJlat -· " k ld •• d dl .......... ,... ..... 
atlılk .... ,.al '* 11 ıtri 
)Gktııar. Mhlmn ....... tlc 
,.... t it ....... 1 ... iki 
taıtlfm .. de.,.. ..ıt 
..,.a ''g, Bu ......,..,_ı.tılllrt 
aı..a BulH"ek' r t a 
~mallu•aın'r tırf .... 
.... idi, 1'114 'd r 1 n 1&a 
'ft 1'wtecte -..n.11 .... Al· 
w•' •••• .... ...._ 
ki 9ılıillal • elık -ıs +-hl 

ge:sef ga. a çolc 
ıRtUa§Jdtll 

Ayasofyadaki tarihi moayikleri aıw ve t.,,idewe ili
.le meşgul olan mtltehalJBIS Whftemore An.karaya gltmif ve fim
dipe kadar olan meliaiai hakkında alikadarlara imbat vermiltir. 
tılMehaw 'bii'kaç 118Bedenberl Ayaaofyamn JuDn MldWnde ui· 
...,.u ~ ~ mou)'ikleriıı ffmdb'e bdar buhwan
lmn en ~eri oJdulunu 10ylemektedir. 

)(tlteb•ws bundan sonm Ayuofyamn ~ tarill oillılti
le alikadar olacaktır. :Mütehassıs bu lasımd& da kıymetli moza. 
~ bulac&tmı tmıid etmekteilir. 

içkili yerleri •n•flıMn'llD 
.. daimi •ctmMliıtn .......... -
fiiit.çılrnnetır, .u.te lktıead llU· 
8'lqtı Unttmdan bUtihı by
mnkamlıklara ehemmiyette teb-
111 ohınauaF»r. itkili yerler 
cmnarteai gibıüne kadar kmdi 
~ bakmada hamianaa 

;p9t'MI 
BoNojua -ı-aeriade otman 

Hatice dm d ... kail•.ftd-U.: 
ay lrMar' evvel MiU1 ~o -
dan 1500.0 lira ikramiye çlk -
llllf, Hatice, bileti aldığı Beya
zıddaki bilet ba_yii C-elilden pa
rqı alırken, orada gabp.n Mu
raffer a.dmla :ilir m l3ıMO li-

srgorlası 
....... iedeki u...-.. .. 

ftmlda ~ tflep .... 
leri için milll sigorta §irketle
rinin eeya lllsortası p.omlU(llsı 

w bu Mprwnlmıa-,.ı.at .... 

.pililer - de 8'aolta kawl• 
mek fuıere tetkikler yapıldığmı 
yamuştık. 

öğrendiğimiıle göre yer1l .ı
garia li*eillri b9 hant bil 
bir karar vermişler ve Akdeniz 
limaıılanmmla çal111cak ıil..,.. 
leri yWe • ile aigorta .... 
kabul etm~erdir. Bu sebeble 
Denizyollan idaresi yakında 
M..m "battma iki ıilep itahais 
edfJCek ve bu limanlarda bilik -
m1f Ohm mtlhim miktarda ee -
1'Y1 dotuVeain •aklİM .... 
lanacakbr. Yerli sigortaıarm 

kabul ettiği bu ni&bet ecnebi ıri
gorta ıtrketlerine nazaran yan 
yanya ehvendir. 

Floryayı bundan bir mUddet 
ene! 2 8elle müddetle ve 32 bin 
lira t.edelle tutan milieülhid 
Tayfur belediyeye olan vecailııi
ni ifa etmediğmden huırlaaaa 
ımdwveleaame belediye tara -
fJndaa feırbolunmUfblr. Bum
ntle mtltAhhidiıı 8900 liralık 
t.minatı ~ tarafuıdQ 
abto1qnmuftur. Jl'IQl')'a plijla
n ı-rtm gbü yenidal ihale 
ol..aktJr, 

12 inci yerli mallar eergisfnin 
bu aene açılmaaı için Sanayi 
Bi.tliği hulrbktara başlam1pw. 
Serginin WkTar Gelatamay li
eesinde lnmıJaeağı aöyleamekte
dir. Fakat hali bam vaziyet do
layıslle llaa -sanqicllerill _.. 

•ti..., AWlllt8 
"-it .........,., ........... 
llUllllM)ıılll DntlM fllcQdlk. 

,.........,..._._•Doallele un ..................................... 
..... \ltlr ........ ıltlr ........... 
n il r•.ft knılr ..... ~ ........ 
raurlutun. -...nıar1 k.,.....•a 
alaoajı tedlll"'- tw.-W eytedl, 

Hail hazırda t111llt9N. ınlhver 81· )'--. .................. .... .... .... ....o ..... . 
hur edeoek ~ .._mlarına alMak• 
ta .... .._ ..................... .... 
oektlr. 

•• allA ....... .aantır: ........ 
...,. IRlvv..._. ve nn..yet -
kUW9': 

......................... *4lk. 
itllll ........................ ... 
tanla kulla ...... elfttt: -..ı. lcvv• 
vethllr, p,.._.. ayal uınanda dt• 
ter elllhlannllan • ...,., -wek'* 
llıllfade ....... ,,. 

Fakat )'iM .. lzl.,...fr at 1....-
dra hl~ .......... ,., koru)'MMl 
tedbirlerl alllldl .... lnl aklına lco)'• 
11Ugtıtr. ••,... lnınteN tM~ 
bir tav .. .._.,..,. Onıtt4Mlct hareki• 
ti ve -... ..-...Cıb Alllılm ..... ıwult 
telif rınntıl ' ı •· ... ...,... ..,.. 
kuv,,.••rt•._ "9"'•••11•k ..._ 
larla ..._ _...... lgill il....--
• ..... ~ ...ıctaı ... ,. ...... 
unlllll tefldl ollllelctedfr, 

At-tak ........................ 1111· 
.._ ~kttall ........ k ........ .... 
th'. ZIM IGı•ıllolae ........ .afi· 
Hk datllelw ""'bııılen ve NOOtnlo 
Akdenladet1 ... eftktlr, "fllphafa, Ak 
..... ,. ~rnarnaoı takdlrlncıle 

l .. t.,..ln ~ yefu F•k deilldtr. 
F'aa.t bu tMtG•ılo l ... Udeftn AM--
't'U~yı ~ .................. cı--
ldlMelerl lon edecektir. Bu .-... • 
..... ld ......... Alc4hnlaı .ed· ..... ,. .,...... ........ .,.,.... ..... 
,_.. bir alllC8 ve clJldcat ile -.C • .......... ., ........ , . 

.... ............ .elllMWd .............. 
tlMıarı kHf ...... Mllnrei' dovlotlorf 

..... ................. llf"lfti ..... "'" 

......,, ...... , ~ tlFiftillfl .... ıt', a... 

...." ............. iz ........,., ...... 
• Akılettldold lnglllz llelerldlr. 

OnDll\lılttald _...._..,, •Nlclttın 
..... ldld• .......... ........kth'. 
Fakat daha fltmtl1den Ahunların w .. ,. ..................... ,.. .. ~-..................... ._~ 
hWldye.... twattts..-
lartnı Hcl .. ....._ ..euwt1nnak, ve 
ayni zaınanM CobeliJU.nka y-.a la
e9k miftorek Mr hlloutil ile llu ... 
..... 1cape..- cilletWtM .-.ıec4f 
urWI tMıbt" _..ltw •• ..._ bit haM· 

y.U.J• ..... ...... ·-•llm• .... 
.................. ,11 ..... 

e. imrine yenj tarifelenni 
~ J'.e .qz,. ~ • 

tltııılilıliül .. -lllillllııDlıMLj . ..-1111-·ı ... llllll_l(lie ... :~-:..H , , ... _. ~ deı-hal 
. .... ._~_....:1Wi~ .püıe. ~ 

a. vermiş, 4illd ıo lG800 UNblıc .aiye iıtırak etmek istemedikleri 
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YlJNJ 15ARAll 

ima ya aki Lord Halif ax'm 
• 

- lngiliz 
tahrib edildi dostluğu hakkı beyanatı 

(Sa§ tarafı 1 i ı ı Gnyfada) 
bardımanlnrı şim l AJmanya
sındaki şehirlerd ı u '.'Zam ha
sarlaı· vukuuna sch••b olmuştur. 
Muhtelif noktalaıd limanların 
bazı la.r;ımları o d r hasara 
uğramıştır ki deni · nakliyatı 
pek ziyade müşkfU& 1 yapıla • 
bilmektedir. 

1nı;iltcreye hav u• omu 
Londra, 11 (a.a.) - Umumi 

emniyet nezaretini tebliği: 

Gece, Rnrk ve ceı:ıub ı şarki 
kontluklarile, merke, mıntaka
larına dağınık bo b ı r atıl
mı~tır. Şark sahiller ·ode iki şe
hirde bir kaç yaralı c• bir kaç 
ölü vardır. Askeri J bir kıy -
meti olmıyan hafif J f - olmuş-
tur. 
İngiliz gemilcriııoP J, r yok 
Londra, 11 (n.n.) - {eutcr: 
İtalyan tnyynr~lC'rinin Hood 

zırhlısında yangın ç: a.rdıkları

na dair bugün İtalJ n ı mi teb
liğinde cıkan bı::yan. t hakkında 
İngiliz ba.lıriye ne:-..... d aşağı
daki tebligi ncsrctmi tiı: 

Alakadar İngiliz d ni 1. kuv
vcUeri kumandanmr , :ıııoru a
hnnrn:;tır. Bu rapoı da, her ne ka
dar gemiler yakının bir kaç 
bomba dfü:ımür;ıse dA lı iı• bir tam 
isabet. bir bir har t' ve hiç bir 
zayiat olmadığı b ldır-ılmektc -
dir. 

ve bu tayyarelerin ceman 1610 ı· ·ı• h • • d d• k• ? 
infilak edici madde atmış olduk- ngı ız arıcı ye nazırı e l 1 • 
ıannı söylemiştir. Tü kı· ·ı d t ·k· me İtalyan. İngiliz d niz harbi r ye 1 8 aramız 3 yaptCI eşrt 1 -

Roma, 11 (a.a.) - !onienne • 1 d b. f 1 1 1 k 1 ki 
denizinde vukua gelen bir deniz saı ve u ır eme o ara ( a aca ır. 
muharebesi esnasında İtalyanın 
Comte di Cavour ve Giulio zırh· 
lılanrun takriben 26 kilometre 
mesafede ateş aç.mı§ oldukları

tasrih edilmektedir . İtalyan 
ve İngiliz hattı hnrb gemileri a· 
rasında vukua gelen muharebe 
15 dakika devam etmiştir. 

Mahud Alman 
vesikaları 

(Daf tarafı 1 inci sayfada) 

B. Butlcr yazı ile ezcümle şu 
cevabı \'eıın iş lir: 

Londra, 11 (Saat 19) - Ha
riciye nazın Lord Halifaks bu
gün oğleden sonra Lordlar ka
marasında şarki Akdeniz, Yakın 
Şark ve Türkiye hakkında mü
him beyanatta bulunmuştur: 

Lord Halifaks bu ha.valideki 
umumi vaziyet hakkında verdi
ği izahatta ezcümle şöyle de • 
miştir: 

"İtalyanın harbe girmesinden 
sonra, İngilterenin Mısır hüku
metini de, İtalya.ya karşı harb 
ilanı için tazyik ettiği hakkın
daki haberler tnmamile asılsız
dır ve düşmanın tahrikkar te
şebbüslerinden başka bir şey 
değildir. İngiltere Kahire hüku
metine bu hususta biç bir taz
yikte bulunmamıştır. F...sa.scn 
Mısır milleti, takip edeceği si
yaseti ve menfaatlerini mfü1riK 
bulunmaktadır.,, 

Hariciye nazırı bundan sonra, 
1skenderiye limanındaki Fran
sız donanması hadis<'sine geçmiş 
ve verdiği izahatta Türk.iyeye 
gelince, Lord Halifaks şunları 

söylemiştir: 

dayandığı iki millet arasındaki 
dostluk ve sempati de bcrde -
vamdır. Bu dostluk ve sempati
nin geçmi. te olduğu gibi harbin 
devamı müddetince ve ondan 
sonraki barış yılları zarfında da 
aramızda yapıcı tcşrıki mesai
nin velud bir temeli olarak ka
lacağını ümid ediyorum. 

Bu arada Almanlar imkfı.n bul 
duldan her yerde, Bnlkanlarfüı 

ve Yakınşarkta bu memleketle· 
ri Alman siyasetinin oyuncaE;'l 
yapabilmek ümidi ile yersiz şüp
heler ve alarmlar tevlidine ha
raretle <:1lışmaktadır. Fakat 
öyle ümid ve zannediyorum ki 
bu bölgelerde bulunan ve arala· 
nnda bir kaçı düşmanlarımızın 
usullerini esasen tecrübe etmi~ 
olan memleketler inkisara uğTa
mıyncaklar ve uğrunda harb et
tiğimiz prensiplere sndık kala
caklardır. Dünyanın bu kısmın
da bulunan dost ve müttefikle
rimize yardım ve himayede bu -
lunma w a muktedir olduğumuzu 
düşünmek cesaretine malik bulu 
nuyorum. 

ı...ord Halifaks sözlerini şöyle 
bitirn irıtir: 

Silahlarımızın nihai muvaffa
kiyetine itimadımız olduğu için 
gayretlerimizi idame ve hnrbe 
mümkün olan en bi.iyük şiddetle 

Rumanyada idari 
karışıkhklar 

( Baı tarafı 1 inci nyfada) 

Nagyszeben'e nakledilmiştir. 

Tamşvarda büyük bir infial hü
kÜJn sürmektedir. Zira fabrika
lann makineleri Kraivayn ruı.k

ledilmiştir. Bütün Transilvanya
da tam bir idari kar,ı.şıklık cari
dir. Geçen lıa.fta Rumen hüku
meti silahlı Rumen köylülerin • 
den mürekkeb giıya muhafız 

müfrezeleri teşkil etmiştir. Ru
menler bunun ekalliyetleri si -
lfıhla korkutmak gayesini istih
daf eylediğini gizlemiyorlar. 

Romanya Milletler Cemiyetin
den çekildi 

Bükrcş, 11 (a.a.) - D. N. Il. 
Rumanya Milletler Cemiyetin

den çekilmiştir. 
Rumanya hariciye nazın B. 

.Mnnoilescu, bu hususta a.'.}ağı· 

daki beyanatla bulunmuştur: 
Rumanya, Milletler Cemiyetin 

den çıkmakla, uzun zamanlar 
kendisini avutan bir siyesi haya
le nihayet vermiştir. Hiç bir zn. 
man, Rumanya, Milletler Cemi
yetinden, jest ve sözden başka 
hakiki biç bir menfaat elde et
memiştir. Bilakis, Rumanya, 
Milletler Cemiyeti v sılası ile, 
bazı komııu büyük millet hak -
kında, otomatik bir makanizma 
ile, Rumanyanın hakiki hissiya
tına muhalif aleyhtar siyasi ha
rekata sürüklenmiştir. Halen, 
hakiki menfaatine ve Avrupa 
vaziyetinin rcalitesıne tetabuk 
eden bir siyaset takibine basla· 
mış bulunan Rumanya, Milletler 
Cemiyeti azası kalmasının fay -
dasız olduğu fikrindedır. 

Tasarruf edilecek 
başka maddeler 

I• ki gün evvel yazmış ol
ğum bir fıkrada, hüku-

metin dünyanın bu karışık dev
rincle almış olduğu ihtiyati ted· 
birlere, benzin sarfiyatını kont
rol ve asgari hadde indirmek 
prensibini de ilii.ve etmesini te
menni etmiştim. Bugün bu ted
birin hükumet tarafından da 
düşünüldüğünü ve müsbet bir 
~kilde halledildiğini memnuni
yetle gördüm. Benzinin modern 
lınrbde kurşun, gUlle kadnr. 
hatta bunlardan da cok kıymeti 
olduğu inkiır kabul etmez bir 
hnkikattir. Bu hususla şundi
didcn yapılacak esaslı bir tasar
rufun, Allah göstermesin, yarın 
bir harbe girdiğımiz takdirde 
temın edeceği fayda çok büyük 
olacaktır. 

Ynlnız tasarruf siyasetinde 
bu lmdarla iktifa etmek kiıfi 
değildir. Daha bir çok madd'e
lerde ayni tasatTUfu yapmak 
icab eder. Bunlar, harıçten ge
tirtmek mecburiyetinde bulun
duğumuz kahve, cay, kakao gi
bi mad:leler, her nevi ilaçlar, 
kumnşlar. ve kuru gıda maddc
Icridır. l{o.hve ve çayı çok da
ha tasarrufla kullanmak ve yer
li çay zirnatıni teşvik etmek ka
bildir. İlaçlara gelince burada 
vazife doktorlara düşmektedir -
dir. Doktorlar, eczacılara karşı 
duydukları d<.>rin sempatilerden 
biraz fednkiırlık yapmalı vo has· 
l tnra verdıkleri ilaçların mık· 
t mnı normal hadden fazln y z 
mamnlıdırlar. 

Sonra vatandaşlar ara~mcLı. 
ekmek yer gibi aspirin yutnnlrı.r 
pek çoktur. Bunlar da tenvir e
dılmeli ve bu husustaki her ted
btr alınmalıdır. 

Harbin daha bidayctindenbe
ri İngiliz hüküıneti askeri plfm. 
lannı hazırlarken bu müslak • 
bel bütün ihtimalleri diişünmeğe 
mecbur olan genel kurmayların 
Sovyetlcr birliği tarafmdan Al· 
manyaya yardım edilmesine na· 
sıl mani ola.bileceğini tetkik et
miş olmaları pek tabii idi. Doğ
rudan doğruya askeri yardım 

dışında Sovyct hükumetinin 
Almanyaya yapabileceği en kıy
meUi yardım kendisine Kafkas 
petrolü vermekti. Buna binaen 
bazı ihtimaller dahilinde kuyu -
lannın petrol verimini zorlaş -
tırnıak mümkün olup olmadığı
nı tetkik etmek genel kum1ay
ların vazifesi icabından bulunu
yordu. Ancak şurasını ilave et
meliyim ki, ne Türkiycnin, ne de 
1ranın bu mcfruz planlara ne 
iştirak, ne de muvafakatleri i~in 
hiç bir zaman hiç bir teşebbüs 

yapılmamışbr. 

Türkiye ile fevkalade sıkı bağ 
larla bağlı olmakta berdevaınız. 
l\lallimdur ki İtalya harbe gir -
diği zaman Türkiye Başvekili 
Türkiyenin şimdiki gayri muha
rib haltı hareketini idame ede
ceğini bildirmiştir. İngiltere hü
kumeti baştan nihayete kndar 
kcndisile sıkı temas halinde ha
reket eden Türkiye hükfunetinin 
bu kararını istfüaın eden ahval 
ve şeraiti tamamen takdir etmiş 
tir. Türkiye ile olan muahedemiz 
baki olduğu gibi bu muahedenin 

devam edereğiz. ı 
Alnıım efarethaneci . 

Hariciye ve Evkafta 
tayinler 

Ankara, 11 (Hususi Muhabi
rimizden) - Harıcıye ve Va
kıflar Umum Müdürlüğünde a
§ab'ldaki nakil ve tnyinler ol
mu tur. !çel 'Vakıflar Müdürlü
ğüne !mir müdürU esııd tayin 
edilmiştir. 

Kumaş meselesine gelinco bu
nun da ehemmiyeti büyüktür . 
Bir harb esnasında kumaş fnb· 
rikalarının intizamıw bozmadan 
çalışa.bilmesi çok güç, belki de 
imkansız bir şeydir. İleride m
kıntıya diişmektense, şimdiclen 

ica.b eden tedbirleri almak elbet
te evladır. Şeker gibi, sucuk gi
bı, peynir gibi aklanılması ko· 
l y gıd..., maddcleıınde ihtiyat
lı dm ıımak 'e bunlardan stok 
lar vücuda getirmek de ayni de
rce~ de muhimclır. Ürnid ederim 
ki hükumetin bu yoldaki hayır
lı ve verimli fanlıycti, ayni mu
vnffnkıyet ve realıst bir zihni -
yctle devam edecektir. 

Bu beyanatın, Alman propa -
gandafmıın ihdasına yeltendiği 

yanlış veya bedhah intibaları iza 
le cdccğini ümid ederim. 

Tarnbyaya taşınıyor 
Ankara, 11 (Hususi Muhabi-

rimizden) - Yaz mUnascbctile 
Alınan set:: rcUıanesi pazar gü
nü 1stanbulda Tarabyaya taşı
nacaktır. 

Be rl in müzakerelerinde har v • meseleler görüş" ld .. l'llURAD SERTOGLU 

(Da§ tarafı 1 inci sayfada) 

dir. Macar devlet adamları dost 
mihver devlellcrınin mesul en
kfınile Slk sık görüşmek ister
ler ... 

Maan1afih, Jı .. on Ribbcntrop 
ve Hitleıle karşılaşmış olan Ma
car nazırların hangi meseleleri 
görüştüldcı i resmi mal,amlnrca 
söylenmemekle ise de, çok mü
hinı siye3i ve iktısadi meselele
rin bahis mevzuu olduğu gayri 
resmi mahf illcrde söylenmek -
tcdir. 

Glodiusun Miinhen'e haı·e· 

ket edişi iktısadi meselelerin 
görüşüleceğini göstcrn1iştir. 

Bcrlinden gelen haberlere gd
ro Macarların Ruınaııyadan o
lan talebleri tahmin olunduğun
dan çok dnhn mutedildir. Ma -
carlar Tı ansilvanyanın Ruman
ya buduclundan bir kısım nra?.i 
istemekte ve Transilvnnyamn 
muhtar bir idareye knvm;turul
masını ve yine Rumanya lıudud
lan içinde kalması noktni naza
nnı ileri sürmektedirler. 

Uum('Jllcr razı değil 
Marunafih, Bükrc.'jtcn buraya 

gelen haberlere göre, Ruınanya 
hükümcti Macaristana bir ka
rış toprak bile verilmesine razı 
değildir. Rumenler, ahali müba
delesi usulüne yanaşamamışlar
dır. Fakat, Trnnsilvanyanın Ma
car hududları içine verilmesine 
hiç bir \'eçlıile muvafnknt ctmi
yeceklerdir. 

Fon Ribbcntroplnn başka 

Münhcnde bulunan İtalyan hari
ciye nazırı Kont Ciano ile kar-

şılnşmış olan Macar devlet a
damlarının Almanyada bulun -
duğu günler içinde Avrupanın 

sulh ve anlaşma yolile yeni bir 
şekle konulması bahis mevzuu 
olduğu Berlinden bildiriliyor ve 
bu görüşmelere tarihi ehemmi
yet \•erildiği ilave ediliyor. 

Budapeşte radyosu sozcusu 
verdiği haberler arasında Bal
kanlı milletlerin mukadderatı 
garb devlctlerile daima ilgili lml 
mıştır. Bu ilgi şimdi daha kuv
vetlidir. Çünkü, Balkanlar siya
setinin inkışafı Ü7.erindc mihver 
devletlerinin büyük rolü olacak
tır ve Rusynnın Besarabya ve 
Bukovinayı işgal etmesinden 
sonra Balkanlar siya.setinde ye· 
ni bir fasıl açılmıştır,, sözlerini 
söylemektedir. Bu sözciiye gö· 
re, l\lacar:stanla Bulgaristan ve 
Rumanya arasındaki münazaalı 
meselelerin hallinden sonra Bal
kanlı devletler anısında yeni 
bir teşriki meS!liye yol açılacak
ur. 

Bclgrud siyasi mahfilleri oı ta 
Avrupa ve Balkanlara aid mih
ver devletleri planını şu suretle 
hulasa ediyorlar. 

1 - Tuna havzasında güm
rük maninlannı kaldınnak . 

2 - Balkanlı memleketlerde 
ziraati makinelcştirip bu mcmle 
ketlerin kmrvetıi bir ziraat müs
tahsili haline getirilmesi hu • 
susunda yardımda bulunmak. 

3 - Alman ve İtalyan endüs
trisini orta ve şarki Avrupadan 
alınacak zirai ilk maddelere mu
kabil verilecek makineleri mey-

d;ı.na getirmeğe yarar bir §ekle 
uydı.rmak. 

4 - Balk n memleketleri ara
sına 1-.i arazi ihtilaflarını orta
dan kn.ldırmak için orta ve cc
mı l>ıı l'ki orta hududlannda 
ta lıil t yapmak. 

5 Yeni hududlar takarrtir 
ettir ·ı 'K en sonra ahaliden bir 
kısu1. i •' azlıkları mübadele ve 
iska ı c ııek. 

G - f. kanln.n silahdan tcc
rid c·t '1 ı hususunda harı.:kete 
geç· 

7 -

tüı. 

l • nubu şarki Avrupada 
ı cı c düşman rejimleı· 

dirmck istiyen mii-
1 ı ı · yardım etmek. 

'ıı v'anın taleblerinc mü-
ulunmnk. 

ır habere göre Kont 
üman devlet adam -

"ln 1ngilterc~c Jtnı'Şı 
hücumun teferrüatı 

üdavelei efkarda bu
r. İtalyanlar, işgal 
lcketlerdelti kömür
·i nisbctte taksimini 
r. Rusyanın Bnlknn
ket geçmesi mesc-

•Jl ı ulmamı§tır. Çünkü, 
vvclce görüşülmüş • 

açı t ır 

1 'o ''Kolumbiyc Brotkas -
tııı L. t< ıııin,, Nevyorktnn bil
diı iid; · "" göre, Transil\'aııya 

meselesi içinden güçlükle çıkıla- ------=====-----
bilecek zorluklarla dolu bir me- Baş·vekil .eclist 
sclcdir. Bu itibarla, bir hnrbc 
meydan vermeden Transilvanyn ~u u . zah t 
işini halletmek için uzun uzadı-
ya müzakerelere lüzum vardır. verec~k 
Çünkü. Humanya Trnnsilvanya- "' 
yi kat'iyycn vcrmiyeceğıni söy
lemekte Macaristan ise alacağı
nı iddia etmektedir. Bulgarların 
istediği Dobrice meselesi ise 
dnha kolaylıkla h:ıllcdılebile • 
cektir. Rumenler, Dobriceyi bir 
takım sartla.r altında Bulgarla
ra terke mütemayil görimmektc 
olup t nubi Dobriccdeki dört 
fırka e ... keri dcı.ha imuıdcn Ku
badın hattına çekilmiş bulunu
yorl. r. Rumenler cenubi Dob • 
rice m elcsini Bulgarlarla an • 
laf]ma yolile halledebılu lerse ce
ıı u ptan emniyet tesi.,, edecek ve 
bü.:y ük menfantcı i olnn Trnıısil
vnnyayı bütün ku\rvetlerile mu
haf zn cd bilecclclerdiı. 

Fakat, bütün bu söylenenlerin 
ne dereceye kadar doğru oldu
ğu bılinemez. Yapılan bir çok 
tahminler hilfı.fınn Macar dev
let aclamlanndıın Almanyanın 
büsbütün başka. bir talanı mü
kellefiyetler istiyeecği de söyle
nebilir. 

Bulgaı ların Münhen görüş
melerinde bulunmaları Sofynda 
ümidleri bir dereceye lmdar kır
mıştır. Bn.zı Bulgar gazeteleri 
Dobriec meselesinin hallinde 
Bulgaristana yalnız mihver dev
letlerinin değil, Rusyanın da 
yardımda bulunacağ1w yazmak
tadırlar. 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 
toplanacak meclis toplantısmdn 
umumi vnziyet hakkuıda bcya
nn.tta lmlunacaktır. Son g ·nıer
de eıl an bazı şayialar•1 da cs
kil ri gibi tamamen asılsız oldu
ğu ve hükumetin yarın mcclts
ten itimad istiyeccği anla ılmak 
tadır. 

Ra! ~ ı·l.il Pnrti b'Tllbund.1 
izahat 'erdi 

Ankara, 11 (a.a.) - C. H. 
Partisi B. M. M. grubu bu ün 
"1 l 7 940,. saııt onda rci · ve!d
li Trnbımn mebusu llnsan ~a • 
hanın reisliğinde toplandı. 

Soz ularnk kürsüye gelen 
Bıışveltıl Dr. Refik S:ıydıı.m, 
son günlerin siyasi ah,·aı ve ha 
di cleıi hakkında uzun ''e etraf
lı b yanatta bulunmuş ve bir 
çok hatiblerin bu beyanata mu
vazi miıtaleaları dinlenerek mcv 
zua dair soruln:ı suallere ccv IJ 
vermiş ve l..ışvekilin izahatı 

grub umumi tıC' etince ittifaktn 
\'O alkışJaı la •-ısvib ve krı.bul o
lunmuştur. 

H. nnclacla yapılan İngili; 

gemileri 
Londra, 11 (n.a.) - u:o.:ındn 

don~nması için 16 Knn ::!s rez
gii.hınd ; .. ~ edilmekte olan 82 
fıarb gemisinin inşaatının siir'at 
ıe n~=~r;· öğrenilmiştir. 
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YENİ SABAH 

s p o R 
sABAflTAN sABHAA ! Mihver 
Baku taarırıuzu 1 Devletler.inin 

Şeref stadında gii .. 
( B~ tarafı 1 lnel-aa;•fada) 

1 
Franmz sefiri, !fiirkiyenin bir ı 
müdiLı.n harbini derpi~ ettiğini 
yazmış ol:luğunu bildirmiştir. 

reş müsabakaları 
AJnı:ınlor, müttefiklerin Rus

yayu taarruzuna. '.Lürkiyenin de 
iştirak edeceğini yazıyorlar:. se
fir isP. boyle bir taarruza Turk
lerin bltaraf kalacağ1nı bildir-

14 temmuz pazar günü Beşik
taş, Anadolu ve Beyoğlu spor 
kliibleı i arasında Şeref stadın· 
da güreş müsabakaları yapıla· 
Caktır. Saat 16 da başlıyacak o
lan bu müsabakalara her Uç 
kli.ib de aza.mi kuvvetli bir şekil 
de çıkacak ve maçlar heyecan- ! 
l geçecektir. 

Güreşçilerin t.artısı saat 14' 
d~ ayni stadda yapılacak ve bir 
kılo tolerans kabul edilecektir. 
S~n ıa.ma.nlarda güreşe verilen 
bı.ı.yilk ehemmiyeti klUbler ara-

1 

sınctaki bu gibi karşılaşmaların 
Çoğaltacağı, bu suretle ırkımı
zın cok müstaid bulunauğu gü
l'tiJ ŞUbesinde büyüle ve ileri a
duntar atılacağı şubhe3izdir. 

Bilhassa Beşiktaş ekibinin 

Yusuf Aslan gibı b""ynelmilcl bir 
güreşçimiz tarafınJo.n çalıştı -
nlmakt:a olması, gencleri he· 
veslcndirecek ve bu güzel spo
run inkişafını temın edecek bir 
keyfıyl.!ttir. 

Az zamanda lstanbul serbest 
güre.:ı birinciliğim kazanacak 

kadar kıymetli gureşçiler yetiş· 
tirmckle ve güreş sporuyla çok 
yakından alik.adar olmak sure
tıyle milli vazifesını de yapan 
Beşikbs klübü hu. semereli ga~
retinden dolayı ne Kadar takdır 
edilse n-zdır. 

Her üç klübil d bu hayırlı 
tesebbü.'!lerinden doiayı tebrik 
ve mi.ısa.bakanın yi neticeler 
vermesıni temenru. e?eriz. 

miş . 
Almanlar. müttefiklerın 1r:.ın 

toprJJd:..ı.rı üzerinden .~aki;.e 1 

yapıl ıcak taarruza Turkle ... ın 
nazl.ınnıadan iştirak cdecelıle
rin y ı •ıyorlar. Sefir, böyle bir l 
Ya~1y ,tte Türkiyl!ni:.1 seyir c.i_ '.{~ 
fac:ığmı raporunda zikı;ettiğını 

hükumdinıize tcyid ctmi§tir. 
Gürıiltiyor ki Alınan ajan. ı 

Fran; ız ıdciirinin raporunu ga
yet rnuhim noktalarından tah
rif etnıistir. ~u cihet böyle an
laşı.drıct .uı sonr.'.1- şim<li Baku 
taarruzu. inikanla.nnı düşüne-

lim. A 

bık ve Suriyeden ~ak uya I 
iki yol vardır: Biri rfürkıyeden, 
diğeri .tran üzerinden geçer. ~
rakt.:ın ve !randan B:ikfıya gı
den Yf•l dığerinden kısa olmak
la benber gene SOO kilometre
dir .ve bu yol bii.ylik. tesirli bir 
hava t:J.a.."n!ZU için uzun bir yol
dur. Gı.tllp gelme 1600 1kllomct
re eder ki bunu hava arı7.al~ 
Bakfı ,,trafıııdaki cev~lanla 2000 
kilom treye çıkarmak icab e· 
der 'I'urkıyc iizerinden yapıla
cak bır h.ıva hareketi ise gidip 
gelme üç, beş yüz kilometre 
fazladır. 

Bu hafta yapıl;~k enternas~o
..... 

Bakiı !}U noktadan qok mü
lıinıd.ır Rusya bütilıı cndiıst· 

riainı, 'Zll'aatini motörlcşfüı:nifi 
olduğu çın petrol en hayati ih
tiyacm.L t . kil ediyor. Yakın. 
Kafk..ısyıımn şimalinde başka 
petrol .teuyuları var: Fakat mii
hinıı Baku petrolleridlr. Bun
lar bı.r boru ile Knra<.lenize a
kıtılmakta. oradan gemilerle ya 
kın .Rus ahillerine yollanmak
tadır Rusya bu petroldan bir 
mıktar d~ Almanyayı:ı. ve~rnck

tedir 

nal atletizm müsabaka aTı 
yalnız kendi spesialıtes~n? i~ti-1 
r.ık edecek ve d r •ce!er ıyı çıl .. a-

r Ü~iincü enterna.sy nal a.tle -

1
1
Ztn tnüsabakalanna davet edi· 

b~n ecnebi atletlerd n henüz hiç 
ır haber alına.mam. tır. Gelıni

l'Ccelı:lerine dair hiç bir iş'ar 
~aki olına.nıakla. beraber, bu at
} l>tler gel.mesel.erde musabaka. -
ar YaPtlacaktır. 

:Macar Yunanlı .Mısırlı olaıı 
b ' ' u atletler geldikler takdirde 
~ sene her zamankinden daha 
1
.Yi 0 lan bizim çocukların geçire
~ekleri iıntihan çetin olacağı 
adar bu heyecanlı mtl.c;abaka

~rı seyretmek büyük bir zevk 
§kil edecektir. 
F'utbo1 mevsımı kapanmış, 

~çlarcta durm~ otdıığunCiıın 
~ haftaki ınüsatiakaları büyük 

hır seyirci kalabalığının seyr
edeceği üınid edilnıt~ktedir. 

Teşkilat bu alikayı göz önün 
de tutmuş ve mlisaba.klann 
ntünıkün olduğu kadar güzel 
Ve heyecanlı ceçme:;ı için An
karaa.an ve İzmirden lduö-u gi
bi rnemleketin diğer mın~aka 
larından da temayüz etmiş at
letleri davet ebniştir Ankara -
dan gelecek atletler arasında 
sık, sık lstanbulda müsabaka
larını görd·· ~.. . 

ugümdz Eıu sporcu -
lar da Vardır: Şevlti Mustafa, 
Jerfi, Muhiddin. Ki.mil Basri, 
Na..zrni, Vahid, Raşıd Balcı, 
liaydar, Bursa.dan Zıya, ve 
'l':vfik, İzmirden Süreyya ve 
Stiha, Rocaelind.en de Receb, 
Galib, İbrahim ve Kemal gele -
CekJerdir. 

Atı.karadan gelecekler arasın
da Muhiddin gibi yüksek bir sı
lıkçının ,1~flmıl gıöı bır ınania -
cının, Şevki gibi degerll bir ko· 
§ucunun, e .. ki Haydarpaşalı 
8\lr'alçi Nazminin bulunması İs
tanbullu atletler içın çok ciddi 
hazırlanmak mecburıyetini tcv
lid etmektedir. 

caktır. 
Yılnız 4X100 bayr ık yarışın

da klüb takımları ~aıışacaklar
dır. Bu müsabako.nın çok ente
resan olacağı ~lmaktadır. j 
Federasyonca 11ımd!lık altı ta -
kım miısabaka yapmak için tes
bit edilmiş bunlardan baslm ih· 
ti vat takımlar da ayrılmıştır. 

· Ş:ıyct altı kulvar da dolacak 
olur .'.I. çoktanberi gormedi;ri.miz 
güzel bır bayrak yarısı seyrede

Bakiı petrollerinin hornba
hırla imh.1sı yalnız Rusyaya 
değil Alnıanyaya drl '10h"'' w 
bir 0 ,. .... T:>c .,ıuT'dU. Fakat .?u ~ar~ 
be kolay indirilemez. Çunku I-

ceğiz demektir. 
rti:uı Ferdi rak ve ı=:uriyeden kalkan tayya

relenn iki, üç sa.at UGarak, dön· 
Hakem .kursur d~ mek iizerc, iki üç saat aa uçma-

imtihanlar yı göre nlarak ne fü7:la .. bo~1ba 
Bir buçuk ay evvel faaliyetine taşımulnrı ne de Baku uzerınde 

başlamış ol.an futbol hakem kur ı:-zım olduğu kadar dol::ışabil -
l a k ··t su der.,leıi bitmiş ve imtihan ar ıncleri mümkündür. Es i mu · 

başlanuş bulunmaktatlır . Bu- tefikler böyle bir taarruzu, an
gün şıfahi imtihanların sonu~ cak Türkiye veya İranın müza
cusu yapılacaktır. Beden terbı- heretiyle yapabilirlerdi. T_ür~ 
ycsi genel direktörluğünün ye- veya tran topraklarından ıstı
rinde bir karan il~ bu kursa an- fade ct.mek üzere .. 
cak bir- mevsim bırinci futbol :t3" İkı ay evvel Türkiyeden de 
ltımlarında yer alnuş olanlar ış- 1randa.o. da bu mi.lzahereti tc
tirak ettiklerinden. ın:tihanlar min e<lememişler ve bu taarruz
muvaffakıyetli geçnıi tır. !~le- lar tatbik sahasına çıkmamış
rinde Hüsnü, Muzu.ffer, NeJad, tır. 
Saim .,.ibi iyi ve eski futbolcula- Dıger taraftan şunu ~a he
rın bulundukları yeni hakem saba katmak lii.zımdır, kı Ba
namzedlerine muvJ.ffakıyetler ku petrollerine yEU>ılacak haya 
dileriz. taarruzu (Baku) civarı topr~~c 

İleri Bozkurt Kpor kliibü baş- lannuı petrollennıiş olması yu-
kanl1~mdan: .. .. .zünden bazı kolaylıklar göster· 

14 Temmwı 940 pazar gu~u se bile bu taarruzun Ruslar ta
saat ıo da klübunıuzün :enelık rafından daha kolay bir mu~a
kongresi Balat Mollaaskı ma· 

1 
beleye nınruz kalmaması mum 

h 11 · 55 inci ilk okul karşısın- kün ğildi: MU3ul, Kafkas hu
da k~~rkez binaamdn icra edi-ı dudumı uaha yakındır. Bülasu, 
ıe:eğinden bütün i.ıyc1erimizin bir çı>k bcbler dolayısiyle .Ba-
gelmeleri rica ohınur. ku pclrollel'ine taarruz müm-

t kün olmamış ve bos bir tasaY-
Birleşi k Amerika da a - vurdan ib u·et kalmışlll'. Bu boş 

letizm ~ampiyonası tasavvurd,m Alman ajansının 
Kaliforniyada Frevo) &eh-, bir iht.uai çıbanı çıkarmak is· 

rinde organize edilen şampiyona tcme:1ı de boşa gitmiştir. 

Vaziyetlerıi 
f Başmıuoleclon devam 1 

man~'lnları ve memurlan ha
kim. "-lman şehırlennde bay
raklar ti.algaiaruyor, kilise çan· 
ları çalıyor. 'Fakat neden '.Al
manya. kollan bağlı, ne yapa
cağını kestiremez bir halde, 
mu:-;tarıb, mliter-eddıti ve tlüşün
celi '? Neden 1t.1Iya Akdenizde 
bumunu göstcnnei • e ;aret e· 
demiyerek bütün tluya He ra
bıtasını .Alınanyad rı gelen, bir 
P~i ince dcmiryolun.u bağlamış 

kıvranıp duruyor., 

YaJdışaıı kı . bütün Avrupa 
için, fa kat kendilerinı gnlib ~e 1 
Avrupaya hakim gösterroege 
Galışan Almanya ılı.! İtalya i<;in ı 

e \ müdhış Dir feliı.k t gibi kalb-ı 
led titıetiyor. A.ltii.-1t olan bu 
Avrupa topraklan üzerinde 
yüzbinlerce halk yıyecek, ya
kacak >ve giyecek bulmnlıdır. Ge 
çen kış ital~n otellerinde tit
reşen ~eyy.ahlar b'l kış soğuk· 
ron donacaklardır. ı\:lnıanya 

istila ettiği memleketlerde gıda 

maddelerini m'" ad •re ediyor. 
Geçen gıin bu mu:ınv•ı...! I•'~ansa
va da tatbik olundu. Fakat bu 
türlü \hareketler anca'c muvnk
lrnt bir tedbir teskil ~ebilir. Al
manya ve İtalya. do. dahil oldu
ğu halde, istila! rı Edtındaki 

yerlerin kaffesi srnıntt ve za
ruret içindedir. Alırı n halkının 
nç midelerini cnn esleriyle a
\'tı tmnk ancak bir k..ı.ç gün için 
kabil olabilir. 
Alm.ınyn il · tt.·ılya bütün 

deniz ticarcllerıni k betmi::::lcr
dir. Uzak Okyanus nr<la karlı 

se -erler ynp:ın ltal:Yan gemileri 
birer lim 1 nda bomboş yatıyor
lar. Blitiin Avrup.'.l. İngiliz deniz 
hakimiyeti karşısında Q.CİZ ve 
mahrumiyet içinde kalıyor. Gün 
gegtik~e vaziyet k ~arıyor ve 

1 
felaket saklanamaz bır hal alı-
yor. 

Yalnız bu kadarla da kalmı

yor. İngiliz ta"yyare •ri gün geç- 1 

tikçe hücum daırel dni genişle
tivorlar ve Alm-ı•"'"<L.o. uayatı I 
,.,:ı..o.,u.:111 rıaline sokuyorlar. Al-
manlar son zamanlıırda bir ta
kım Amerikan azetecilerine 
Ren havalisini v.e da~.a. bazı yer-

1 )eri gezdirerek lngılız bombar
dımanlarının ne kadar tesirsiz 
kaldığını isbnt etnıek istediler. 
Halbuki giden Amerikan gaze. 
te<:ileri Alman halkının her ge
ce yarısl uykudan fırlayarak 
sıfunaklara koşmak mecburiye
ti~den dolayı duydukları üzün
tüyü, sinirlere gelen ta!-ı.ammül
süzlligw ü o-ördüler. rlngılız tay-

t> • 
yareleri Mihver de\•letlerine hıç 
göz aqtµnıadan her tarafı bom
bardıman ederek bütün askert 
hedefleri hırpalıyorlar. 

Ankara 
BekarlarA 
Nasıl yaşarlar? 

I! 

il 

Sayfa : 6 
__ _!... 

Resmi T-et>H~ler ı: 
Jngiliz hava tebliği 

Lomlra, 11 (a.a..) - Ha,·a ııtesaretmin t.6bliği: 
Tanrı nazardan saklasın., Anka· 

ra • bilhassa - hJkômel merkezi o
lalıdanberı bekar hucwmma maruz 
kalmıştır. Son yıllaı·da, evliler d:ya
rına bm;ok kurbanlar ~rdi:ılı h .. 1-
de. rekor yine Ankaradndır. 
Yalnız, Ankaı:n bekiırlarında bazı 

husu~ıvetıer vardır ki, kuvvetle d -
yeoılıı uu ki. hemen hemen hiçbır 
vilayet ı·e kaza medcezinde bulun -
ınaz.. 

])ün ~et.-e, :lngiliz kuv'\-eflori.nıe uıeıısub bombarduna.n 1.ayya.. 
releri, Wllhelmslınven "·e Bremeo deniz tngô.lıla.mıı, Buhr'dald 
:roxel, Sehipcl ~ :walha.ve.n ta.~ yare moydanlannı ho...-nlı -
crnau ~tmi !erdir . .Burolarda hasar-at rnkua gf'.tiiilm.iştir. ~
;vu.relerimi.zhı h~psi üslmne dünmiiştör. 

Ankara bekfırlarını uç kısma 
bılirız. 

ı) E«kir beldrlar • 
2) O.t-..a bek..rl•·. 
s) Zengin bekarlar. 
ş mdi sizlerr. bu uç füılü be

kar1'1rnı iç ve. dış hnya.tlanııı, el\ 1 
saUhiyettar (' ) kırruclerın nt.'1.Ut

clıın dınlelecc.'.!lCP. 

%\nkar.ı rA .eri r-fabrikalarında culı
:;aıı ışçı H..ı<:an Çeki.;, ilk su::ılinıc 

dudak buktu. Sa:nı a beni yan götle 1 
ı;iizerek: 

_ .. ae:,fıı !ık sultanlıktın kelim • 
sinin bence, clugru olup olm ıdıgını , 
soruyormuş, elemek?. 

- Evet. 
Sustu. Bıraz du uııdi.ıkt.cn sonra· 
- n~k.ı.ltk ıılt. nltl,lır> uem· -

lıır anııı. . ovlcrken bır Jakh'
lcd du,unmem· ler bayım, a di. 
Ncı-ede sulUlnlık '? .. Aksama kacl r 
:acalttan :zırıl zırıl te le, .sabnlı, d -
ha gune.:: d dan .imik, ciııgru dü
ı-u<:t bır kah\i ll ,yapm dan sol a 
fırla, bır :ı t yol y lruduktcm sonn. 
soluh. ol;ıga fabrık:-.y:ı yetiş, bir d 
cBck.\rlık sultm-ılıktıı _. clıye 'CUl,a 

ı;at •. 
- Gnlıba be~ılıkt .. n memnun dc-

gilsın". öyley c C\ len.. . . 
Muh, tnbııı1 . t \ lcnınck suzunu ı t

tınC(', 'OZl" ı 1 ı; r. l< ~Ol ltı 
- Ne?. F."lenmek mi?, All;ıh .çıı.

terınes n . 
- Sclı b . E\'leııın k fena mı-

dır.,. 

- t:u ovh.>. 
Osma-

Ayrılır en, .,ö 1 riıun i ne bıı Gl

r::ık soıduın. 

- Dem k be dıktan memnun-
sun? 

Fakitligıınızdc ı : lciıyet edcrsek-t<:. 
bckarlıbr:ı. ıoı !.ondurmak ist me- ı 
yız. Süz•ın kı~a ı: -=Bekarlık su!Lan· 

lıkhr>. 

• • • 
Vekalctlerın bınndc memur olun 

1 

nıuluıtahtmı bana !ot.o arkadas t:ı- ı 
nıştıı mı~lı. Çok nl!Şelı ve şokacı bır I 
genç. Sordum. 

- Be 'nı.~ı 

anlatırmı ınız 

geçen hayatınızı 

nızı goreuılır mıy 

K ıdın, lıi a utrıııır gıbı el :ı .. ·n.ınJ-
rak ora . 

- f.vlı mi iı.iz? 
"Tabu 1 ce b \ cı ilır. 

~ahil müdarau ta.yyareleriyle bombardıman tan areleri., 
dün geni~ kf'Şif hareketlerinde bulwmıu)ardır. :O~ "ta~niz 
Ü.."'Siiııe dönmemŞtir. 

Güodüıı. ~ıuılaruıda avcı t.ayyarel6ri buhmaıı düpıaa 
bomh·.ınlımım tayyarelt'lri, fü'al"Ct gemilerim.be ve M.hiUerimİ7'6 
lıullunıl.ar )·a.pmışla.rdır. Şimdi~ e kadar u.lman nıalöma.ia ,::öre, 
lliinkii \m"pışnıalarda., avcı tayyarelerimiz iiı:;U boınhardmıao 

olmak iizero l 1 dü,.cırnan ta~~"arosi ıli\5lirnttiı:>l~rdlr. 

JnDiJiz Harb 1ebligı 
ıRahire, 11 (a.u.) - Jnıgifiz tuna ku\-vetler.i J<umaıuJ~-' 

:ğının tıcbli~l; 

Diin tayyareleriıııiz }.dit.re de Macaa.ca ta, .ru"' me) daıun
cla. iki t.al,\an bombanhman ~Wlll'el!lint yenle :iınlıa etmi."'tir. 
l\l:ıltaya. yu.ınlan hir hi.icum :neticesi Jtôk az luwamt husule gel
mi-:;tir. Jir shil ölmüş, S kişi yar:a.launustar. İıigiJi7. bombardı

man tayyareleri, 'J.'obruk liıruun ~ akınmüa hiiyiik bir ]let:rol de
J)OSU ü:1.erine bun İ!ô)1lhdler yapını~ Vf'I 1aşyaroler u:T.akb.Rırli:t"ll 
I .. e&if duman bulutJarmı gömıUt;tiir. 

1talyan resmi tebliği 
HahMla bir malıa.I, H (a.a.) - İt.al) an 

Jro.ra.-;fıhı fol>liğ ediyor: 
ordusu mııumi 

~irbirini ınüteakib ~·~ıııl:a.n a:ra~bnn,llur, hu a.~1n dokwı:wı
cu giinli .naıoores mmtakaı,;ıuda ~"aJUlao harokit e&ıı.umda. l
tah au t ,~areıerinin 4J.OOO t.on hac-.miudeıti 'c llood a.Umdaki 
bti;·üı~ j;,;ili:r. hattı harb gemisini lı:lsara llbrratmıs 'c İ!:İll 11' 
yıuı~ııı <;ıl ... tnmş oltlukla.rını meydrur\ <:tlmnmı:;iır. 

Ar.l;: &oval adıntlıihi tayya.re gf'tnisinin giherm..inin tanı . . . 
or:t.a. .. ın.~ Ha iki htiyiik bomhn isal •i etn1i tir. Vırt.o ~r.ıf \esilıa-
ları bunu tcyid etmel..-t:t'dir. 

~und.ın bu.51<a 1oui n deni"r.in k 'ul.:un. gt>1mi-. oln.n 'tngüi-x 
nıuhurcl~si esnasını.la İngilizlerin ıli~<"r ~,;r lın.tt.ı hr.rh gemisinin 
de tnm ort.:ı!ııma iki lıi.t)·iik hom})'.ı isal10t etıni .. tir. 

Düsm.ıı.nın ;:erek bu bombardınmnln.r c:.,nasmua.~ gerek ev
velce Giriılin l'6Dubunda. ;\ apıl:ın bomb:ırdımanlıırda uğramır-j ol
duğu hasarl:ın tesbit \"e ta ... rih ·;in ar:ı..~tınnala.r ) apılmnldadır. 

1\lalt.:ı deniz üssti dün fiabıı.hloJin \'«" i'~leBen sonrn yenhlen 

sicldctle honıhardrma.u edilmiş!!:.:.~sfı~Wi.,~r ~ı);~\lm\i;tür. 
halnnan gemilerıL> ~ ··- -

ff)i'ısl''"'mıı üç avcı t.ayy~~ i, bonıbardun. n ta. ~·arcleri 
to.nıJından diiHiirübnüırt.iiT. 

Jlii anarenıiz harekt't üslerine u.vJı•t etnumıitdir. 

f imle ~ .\roda 11ırada dn aramız
da c •len •l<'r tertıb ederız. 

_ Hu lmecleriııiztie bnynnltır-

bulunuı nııı! 

Julı 1l n goUe.'"lni açarak uzµn 
U7Ull bıın ı lıaktı. 

_ 'Eh•. Kamber.uz tlugun olrııa:u ı 
a .. 1 lcı. \rutl.ı ırada, topluntıl .. rımız
d.ı b ıyanl ıda cksık olmaz. 

- E\ lcrı!llek ıı.ıyeUııiz var ııu:' 

- Sac biı-şcy :;oylly~yim amma, 
bu nranıızd.ı. kalsın. Bızim gibi orta 
hallı be', ı 1 r, daima zen ııı bir ba-

sustu. Ve gollerınıin 
h rırçc gu I l1setl 

_ y 11 h ı usi hayııtımz' 

bı ~enç bekiı ların hu
ok tuhuftır . .M ela 

yortlu. 
, içın i in gulu-

bır 

-t versin kı 

ntlartianmı, ' 

- Tuıııı \'urtlır ::ımm , bızc mı,ıl'> 
oln 

dl'rkr. 

.,.,. 
cltiır 

lı ta 

cn.t t ıaflı · 

Bursalı sür'atçi Zıya atlayı
cı Tevfik lzmirli yuksek.atlayı
cı Sürey;a kuvvetli atletlerdir. 

çok güzel derecelc.ı.· istihsale- ..;;;;;~----~~~-~-:-: 
Col lı:::oo metre - Walter Mchl 

1 

dilmesine Amil olmuetur. - ·" 
nellius Wormerdan sırıkla yük- 3 d'.iktka 47.9 saniye. 

e:noo metre - Cregory Rice 

~iman milleti muzafferiyet 
kazandıklarına. -şahıd olarak or-

1 tada y.alnız çan se.:;lerin i ve dal- ı 

galı bayraklarını görüyor. Fa
kat senclerdeııberi cektiği mah
rumiyetler bitmemıştir. Ne kar
nı doymuştur, ne ·ıdı yeni es
vab, ne ayaklar:ı ğlam kun
dura görmü.<1tür. Alman asker -
leri muhtelif yabancı ülkelerde, 
düşman muhitler i inde, vatanı 
ve aile ocağından U7..akta, ıstı- ı 
rab çekib duruyor. Muharebeler 1 

cereyan ederken, bütün sinirler 
rrergin bir hale gelerek, biıttln 
~atanperverlik ve fedakarlık 
hi:;leri cosa.rak her malırumıyet 
istihfaf edilebilir. Fakat artık ı 

hiç bir şey yapmak imkaıu .kal
mayıb. muvaffakıyetlerin sonu
na gelib de ayni ıstırab 

içinde, hudud.~uz bir miiddet 
için yaşayabilmek insan sinirle· 
ri içın imkansızdır. 

- H..ıyu' . t 
- Bılm" k '. 'T ıl olur'. H ni, 

biıJm b , 1 C\ i kıralık 'c 
:idctiı iz d .lcl 

Yüksek atlamada Faik, Sü -
reyya ve Jerfi çekişmesi bilhas 
sa enteresan olacaktır. 

Bu rnüsabakalarda 800, 1500, 
ve 5000 metre koşuları açık mü 
Sabaka ilan e.dilmiştır. Yani di
ğer ınüsabakalara girecekleri 
tayin eden federasyon bu üç ya
lı_ş icin adam tayin etmemekte
~ll'. Bu itibarla bu koşulara her 
ıtıtiyen iştirak edebilecektir. 

Üçüncü enternasvonal nıüsa
ha.kalarda klüb veva herhangi 
bir takımın rolü oİıuadığından 
\'eritecek puan yoktur. Müsıı -
hakalann kıvmeti ferdi oluşun· 
dadır ki bu ;uretle her atlet 

sek atlamadan yenı bir dünya uu 

1 -.0 ru yapmıştır !\.yni zaman- 14 d:ı'dk ~3.4 s!l.niye. 
k 1l0 metre manialı - Fred da 1500 metrede tle ışnyaru ôi -

kat bir derece elde eclilmiştir. Wolcott 13.9 saniye. 
f 3 d 200 metre manialı - Fred Waltcr Mehl bu nı~ eyi a-

kika 17,9 da kO§IUUŞ_tur. Bu s.u. - Wolcott 22.6 saniye. 
h Uzun atlama - Brown 7 met retle meşhur Cunnıng am uç 

metre ı:!eride kalmıştır. Rred re 65 
~· · k Yüksek atlama - Lee Steers Wolcottda minjah iki o~uyu 

da lrazanml§ 200..metrede Je·rs· 2.05..ruetre. 
' , __ d Sırıkla atlama - Coını>lius 

Oweus'un 22;6 saniye O!d.U. un 
l · Wormerdan 4 metre 60. 

Ya r"'korunu egale etm ştır. 
- Gülle - Al Blozio J 6 metre İşte başlıca dereceler: 

.,...,.. Harol Davis 78. 
100 mew.v - D.ısk _ Fox 51 nıetre 63. 

ıo:~a~~ _ G. T{lemmer ~Jriç _ Johnston 55 met.re 
. 63. 4 7 .3 sanı ye. 

Ycıkın ve uzak istikb 1, ka
ranlık bir kahus gihi .d.lmanya
nııı ,.e İtalyanın iızerinc ~ok

müş bulunuyor. Almanya ile 
ltalya gittik' e kuvveti artan, 
dişleri keskinleşmeğe baslıyan, 
pençeleri daha acı urette ba
tan ve düşmanlnruıa kahraman
ca meydan okuyan İngiliz asla
nı karşısında koll:ı rmı kavuştu

rub ö.uruyorlar. İngihz adaları
na hücum? Söylemesi kolay; 
fakat göze almn.•:u ? 

Hasılı, Almanyı:ı.nın yerinde 
bulunmak istemezdrm. 

'Hüseyin ..llahid ·r ı\I.ÇIN 

!ılc<:bur n ıı be· • r, gariblcr 
boynumı Y"l' C' <>rck oradan uz.-ık

laı;ır. Gu c ı, pı, kapı ezer. r-.ı-ı 
h vct ort:ı halli hır rv bulur. Aın-' 
m~ bu od n ıldır, bll myorsunu.:? 
Hani bir öz \ rd ı· •Tanı lultır, l,uı u, 
bakır • 1 te b )le. 

Muhrıt bım ~ utkunılııktcııı s ınra; 
sözUne de aın cttı· 

_ Bek r. ıuttugu bu od.ıyı, biraz 
olsun du emek i~·in ç:ır -ıva l n r. 
·r:ııııd .• ı ucunda ne YarS<l, h P 'ni 
verir. tşl' Ankaı ~cınki bekıiı lı n ılk 

gtiıılcri.. 
Ya cuııhik hayııtınız '. 

- nu husuı ta hayatımı ın pel. iç 
1araCI rını onlatm yo gelmez. X.ıln 
~unu soyl y •vim ki bizim hoyııtımı- Mııh l 11 1 ~şekkur ederek ttyrıl 
zm lı(>• C'l mııhim bir J,ısmı Ilı.!~~ dı, n !.)nrn h.ıli onun o, ~e ı;en 

kı. Eıı 

g nılzi. nldık • 
Ariıl ı tı rllı t 

onr:?. fı 1ld dı. 

ey nedır bıli-
yor nıu,, lllZ? Babı:ı ol mık .. Ya\ ru•ıı 
oln u c fü.ı emel . kavu.fitu.,um 
guıı duny:ının en me:sutl in~nı oln -
c:ııı:ım. 

Ogu:ı Öıdeı 



.,..,. ı. 
Ticaret vekilinin ZOnguldakta bÖd8rilrfs~~ul Bdediy,esi İıanları 

Aydındaki .. terbiyo~i mo~ · ilk - ---LH-•k_ır_•j __ A_n_a_.ıs_tı_r_a_b.,....ı _ __.I (Radyo Progr,!!!!!) 
- - - li 12/7/1940 CfillA 

_ Coctl#Jmrn dö<lme!. Yalvarırım rmı sımsıkı tutan itfal,ye neferJnhı '1.30 Program ve memleket saat 
• ı~-··~ atfet! elinden lmçıruık tstlyordu. oyan • 
.ana-. Bu ~ 7.35 M"-''-: Orkestra SuiUcrlnden Genç kadın. )r.ocamım kolları ura- - Beni bırak' Onlar evltubmı kur ULU\.. 

tedkikleri kellefiyeti ~. k~r·~~·.k <~·>m::. 
Zonguldak, 11 (a.a.)~ _ Zon- 1000.00 T5.00 Kadık~yünde Ccıfer.ığa mahallesinin Muvakk!tbd' 

caddesinde (}fs numnrolı bahçeli dükkAn. , mnda fezpıd 9de:D ~:ı dotnı tannıyorlıır. Omı ben kurtancatun. se~e j:ırçnlar (P1.) 
koştu. ~tll dizleri btrdenbire Orhan? Orhan?! .. Evlfıduıı.. 7&Jl,l70r 8.00 Ajnns haberleri. 
bükülilverdL ve koc:Jmıın ayakla- ınusun?. 8.10 Eli kadını - Yemek listesi. 
rına k.apmıank. ıutkınklar içinde Genç ana, etrafına birlkmls ahall- 8.20/8.30 Müzik: Saksofon solola-
inlcdi: ~ bile görmUyor, ya~larlıı dolup bo- rı (P1.) 

...... _ --1an gözlerinin önUndc, 1Şl1, ışıl, pa.- 12.30 Program ve memleket sant - Yalvanrmi onu ... ,,,.ııe. ~ 
~,- d.ohı ı..---1n.- göz nldıyarak yanan evine dlkmiş, mil ayarı. Sonra, ;,. • .,._,,. P uu,;p<U<U• • 12.3r. Müzik. 

lcrinl çocubma çeTirdl. o, iki siynh temadiyen agUıyıp ynlvnnyordu. Et- v 

goz, genç ~ bir anda mazinin r:ıftna biriken kalabalığın, kadını te- Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe, Fnh-
ııcı ve ıatıraı» dolu C(lnlerlni hatır - acili için ortaya nttlkları gelişi en - ri Kopuz. 

zel lfıkırdılar, zavallı kadının kulağı- Okuyan: Semahat özdcnses. 
l<ı~ kocuı. ilk SMglliai, on:ı ancak no. bile girmiyordu. 12.50 Ajons haberleri. 

Yamın evin ust katı tamamerı kül 13.05 Müzik: Snz eserleri. 
hır sene tadar saadet ışıkl:ırı saç - 13.20/14.06 Müz.lk pastoral sen!oni-
ımş ve karlı bir ıa~ g(inü onu kol- olmustu. Alt kat tutuşmak w.ere idi. 
~rının ~ ebediyen kaybet - Kadıncağız arttk susmuştu. Herkes Beethoven (Pl.) 
mt.!JU Baba:mım bile gikmediği. ııim eve giren itfaiye ne!erıni bekliyordu. 18.00 Program ve memleket saat 

-·:ıtt• knr nlık tçlerlndcn biri: ayarı. 
eli çırpınan bu __,.., ana, 11 18.05 Müzik: Ca:ıband (Pl.) 
bır odada, ~ ldınsenin ha- - Gidip ev1Mınıı.ı kurtaruuı. On-

1 .. d .. ı Hem 18.30 Müzik: Halk havaları. lıcri olmndm d!bıyaya gctirmi~i. ar yanguu son uruyor ar_ 
ğ ed ld .• - 18.50 Müzik: Radyo <Swing> Trl· tlk koc•!ının 5JfımQndcn bir ay çocu •unuzun ncr e o ....,_.u ne 

k bilecekler, dedi. o'ı;u (t. ö:ıgür ve Ate~ Böcekleri) 
oonra, ken<fiıdne tallb olan bu er e- 19.15 Müzik. 

,.~ cı, "'e Zavallı anne bu sözü yan tıitti, 
ile v&nık.en, her ..., ... en evv o1 • ı9.45 '"'emleket saat oyan ve ajans .. _ •---n&..a olan ......... ın... dUiUn yarı işitmedi. Her tarafı ti~or, vO- "ı 
fillle ~ ""'"we.~u - haberleri. _,__ bırak cudü gitgide geriliyordu. Ylne ağlı.. 
muş ve .,....._._ yavrusunu aç - 20.00 Müzik: Fasıl heyeti. 
mmnak için 8"lenıniştt. Fakat evlen 7a. ağlıya itfaiye neferine yalvardı. 

bir d h - Allah askına beni bırak.. Ya - 20.30 Konusma. 
diği bu erkdc 'her giln az a a e- 20.r.o Mu"zlk. -.. _,,& l gf'I' narsam da evlrıdımln beraber yana- v 
vini ihmal-..... .....:am arı eve _,,, Çalanlar: Fahire Fcrsnn, Şerif 1ı;ll, 
gc.lm17e ba,Jtmt$. Genç kadın bun- )'llil ... Orhan? Orhan! •• Evelfldmı yrı-
Jarııı hepsfııe boyun eğiyordu .. ve nıyor musun? Refik Fcrsnn. 

Sözünü tamnmlamadnn bir dişi Okuyan: Necmi Rıza Alusk:ın. 
eğecekti de... Y~o tcselli .. i çocu- 21.15 Konuc:ma (lklıs:ıd s:ıaU) 

.-.. .ı•vQlm · u si kııplan çcvıkliğıyle yangına be.kan ., 
t.unun her ...,.... ..., e=ı, on ° 21.30 Konucnıa (Radyo gaz tefi) -ır derin ~-1 _,.,.., itfaiye neforillin elinden kurtuldu. ., ... 
kalbinde 'lr"'A- ., ...... ar nç .. ...,.... 21.45 .. ~u" zi•·· Rodyo orkestrası (Vi.-

ı.t-ı .... ını. km aı ız Her tarafı tutusan eve doğru kaçtı. m ..... 
O, kal ........ sev~ aş ı Y n olonl.:t Nccı'b Askın tdorcsinde.) ..... __.._ıstf Kalbi deki Açık kapıdnn içeri girerken. bir re- -
y<ıvrusuna .-.... ..uw • 

0 22.30 Memleket saat ayarı, Aj:ıns -n-u. .._ __ _,,_, b ı- l " t hll hcnncme giriyoımus gibi oldu... O 
ana 6=ıı...n ~ er ur u e - haberlerı". Zirant, Esham • TahvilAt, 

'.Aydın, 11 (a.a.) - Ticaret 
Vekili Nazmi Topçuoğlu refa • 
katindeki zevat ile dün buraya 
gelmiş ve istasyonda mutad me 
rasimle karşılanmıştır. Parti 
tarafından ordu evinde şerefle
rine verilen öğle yemeğinde ha· 
zır bulunan Nazmi Topçuoğlu, 
yemekten sonra pamuk, tütün, 
incir ve zeytin müstahsilleriııi 
kabul ederek kendilerile görüş· 
m~") ve vilayetin umumi vazi -
yctile meşgul olmuştur. Ticaret 
Vekili geçen sene mahsulünden 
depolarda stok kaldığı anlaşı -
lan bir buçuk iki milyon kilo 
kadar zeytin yağından satmak 
ihtiyacında bulunanların yağ -
larının mübayaası için Ziraat 
Banka.şına icab eden. direktif -
leri vermiştir: 

!zmirdcn Aydına gelirken bir 
müddet İncirli ovada tevakkuf 
etmiş olan Nazmi Topçuoğlu, 
çiftçilerle görüşmi.iştür. 

Ticaret Vekilimiz vilayetin 
toprak mahsulleri istihsalatını 

f evkalado ve şayanı memnuni -
yet bir halde bulmuşlardır. 

guldak beden terbtyed bölge 
istişire heyeti dün vali ft bölge 
başkanı Halil Aksoy"uıı reisli -
ğinde toplanmıştır. "nıplantıya 
eehrimizde bulunan beclm ter • 
biyesi genel direktöril general 
Cemil Taner de iştirak etmi~ ve 
beden terbiyesi mtıbllafiyet.i 
nin tatbiki ile gençlik grup ve 
kliiplerinin teşkili illeri tızerin· 
de izahat vermişlerdir. 

Zonguldak bölgesi tuaıa.rın
da ve Ereğli kömtır ieletmesi 
Türkiş, Kömüriş, 'I'\1d: ld5mürü 
ve diğer resmi ve hmml kömür 
ocaklarında mUteaddld pnçlik 
kli\p ve gruplan da eoJ•c:aktır. 

·Yurdda 'verDe~ . 
konferanslar 

'Adıyaman, 11 (&..&.:} - Parti > 
ve Halkevleri tara.tmdmı yur
dun her tarafında puq(1t, pa
raşütçüler ve beşinci tol De mU
cadele etrafında köylere kadar 
verilmiş olan konferaıusların 
halk üzerinde bıraktığı tesirler 
neticesi kaznmızın Bırbu kö • 
yünde şayanı dikkat hır hAdisc 
vuku bulmuştur. ... f-'"'--•- ~-""'"-hllird. §imdi yalnız e·,•J.iıdını du~Ül'Ol'du. 

.. eye, ıc&oU>,..... ~ 1
• Kambiyo - Nukut Borsası {Fiyat.) 

1 .. 11- ... ,._ akları n ka O anda haynt, ona ynnan evi ile 
Yine, .......,, .. ....._,,e, ay 0 

- 22,4r: ... ~"-'k.· Cnzband (Pi.) Mersinde grup maçları Dün bu köye ilk dt.la. giden 
cııx.. ~-- ı l'8.1'dl alevlerin :ırasında kaybola11 ı;ocu - ~ ıuULı 

pan ~ """-..." 78" · 23.25/23.30 Ynnnkl program ve - Yalvanmn.. beni döv ... Fakat tundan ibarcıtı. 

d..__ o k ı..n...r.ı.ı O, hayatını yalnız yavru~nun lleV kapnnıs. onu vır......... ço ~~'lr'4A• · ·· 

- Dövcc:ıelini-. Rakıyı döker ha... gl&ne bağlamıştı. Kalbindeki anne 
Ben şimdi ıı. llıe rakı alacafım. fclknti, onu o cehenneme, bir an 

_ Cocı.ıitm rakıdan kJymeUi mi? bile tereddUd ettirmeden tırıatmıa: 
Erkek bQ;yOk bir knbkaha ottJ: aleve, ateşe, tek bir kelime ile ölU
- O benim çocu!wn defil ki... mc ko.5ttınnustu. 

_,:ı;..,.. Dumanlar iı;inr;e kcıştu, ko;ıtu. Bod Senin piç .................. .. 

r.ıahküm olan 
iki çocuk 

Mersin, 11 (a.a.) - Sekiz ziraat memurunu gOraı Abuzer 
bölgenin iştirak ettiği t~el fut- Doğan karısı Ayşe, memurun 
bol grupu final müsabakası Mer vaziyetinden şüphelenerek ca
sin ile Malatya takımlan arastn- sus olmak ihtimallnl cl1'11fh>müş 
da çok kalabalık bir seyirci hu- ve derhal atının yularma yapı-

~ zurunda yapılmış ve Mersin takı şarak hüviyetini isbat etmeğe 
~ mı grup şampiyonluğunu kazan- davet eylemiş ve ekin biçmekte 

Genç bdm. çoculunun feryadına rumdan inen taş mcrdıvenleri ceçli. 
day~ ç&ncldiği yerden Odanın kapısını açarak iteriye bir 
fulııdı. Ve ~u bu kalbsiz er- rüzgfır Pbi girdi. Dumanlar içinde, 
ketin eHn&:a almak için koııtu... evlı\dını arndı, aradı. ~tnğ:m içine 

_ Çcldl anıdan. haklı.. Orhnn yok! .. 
- Çoculxmıu ver.. Beyni blr mnkine çarkı gibi dön.. 
Şlddctll bir tekmeyi, v.bst blr miyc, kulnklnrı uğuldnmıya ~ 

kükreme taklb etti. Orh:ın, yansın çıkmndnn OOct! 
_ Scrsert k6pck.- Defol.. ptağında uyuyordu. O, ~dl ne ol-
Gcnç, ana. fırladıı!ı ~den at'll', mu,,tu. Zavnllı nnne her tarata k* 

'ağır doğ:n.ılarak a.rnl knlktı . Cözle- tu... Yok... Yolc ... 
,:!r!' ı rınden boşan.an ~ar, nğzından ıa- Ta~ merdivenlerde : 

r.an k:ınlArla brıs:ırıık &ö!sllne dam - Orhan! ... Orhan! ... ... _ ~ ... 
- Cocutmmı vet'w. O bcnım Jl~ 

~yimd!r. O badm kmmnı taşıyor ... 
Dövme omı... O benimdir ... 

Erkek bııh g6zkr:lnl aruıyn ı:e • 
''ll'di ve batırdı. .. 

- Al çocrıtnnu_. Amma artık bu 
evde scn1n 7erln yok. .. 

Ana. bu .o:z!cri yan işitti, yarı 

işitmedi ... ~ b3$lırdı&ı ynvru
ı.u, onun bQtQn utırabın.ı dindirmişti. 

lilç b1r ıe,- söylemeden çocuğile 

birlikte dıprı çıktı ve karanlık so
kaklarda lca7boldu. 
Yıllar~ .. 

Genç DllllDl cocuıu orıuın 5-6 
1~nrma ~ BQytıdükce göı.leri 

babasının~ ı&ıcrini andırıyordu. 

Annesi ıamtüz çalı$nıya &ittiği 

vakit, Orhan ~ ı;ocuklarile oy -
nnrdı. Baz.an. bir tasın üstünde bü-

Diye bağırırken, yuknnda bir ıd-
" ... ·- • • • • •

0 n"{lckl 1.avan t.ah-
tmı bırdenblro lizcrıno 7llU1uı. 

Dışarıdn, genç ananın ı.~
hcyecanla bekllym Juılk, evin yıkll
dıf:ını görünce birkaç ndım ileriye 
atıldı. 

ıtCruye neferinin ihtarı üzerine ıe
rl,e doğru çekilirken, titrek bir ço.. 
cuk sesi ~Uldi: 

- Anne! Anne! .. Nerdcsın? •• Ne
rode kaldın? .. 

Herkes, hayreUe, sesin geldili ta
rata dönda. 

Bileklerinden kanlar fıtılunm bir 
ilfa!ye neferi, kolları arasında, :ra:n
eından kurtrırdığı Orhanla çöken 
evden annenin çıkmasını bekliyordu. 

llalbuki, o, ı;oktan olmüştü.. 

Oğuz ÖZDEŞ 

zülür kalır, aqamm sessizllğl çök- ı Tl.YATROLAR 1 
tUğü vakit tla;yduJ\1 bütün seslerin en gilzcU ıw=J.m. annesinin sesi ku- ____________ _. 

lağıncia çınlar Ye iki .evglli kol onu 
kucakhyara.lı: ne cötilrürdü ... 

Maluillede bfty{lk bir yangın vardı. 
Civar mah•Jlelerden gelen halk, bü
) ilk meyduu doldurmustu. 

1 Bir aralık bir çığlık koptuN 

f - Hayır, bayır bırakınız onu kur-
tarac:ığım. •• 

RAŞiD RIZA Yiyntrosu 

Halide Plıktn beraber 
12 Temmuz Cunıa günu akşamı 

SUadlye, Şenyol Aile bahtesinde 
KARMAKARIŞIK 

Vodvil 3 perde 
Heyet her cumn akşamı 

8lladiye, Şenyol bahçesindedir 

Bu :fer7adı koperan. ıenç ım:ı idi. I 
1 Yanında duran itfaiye oocri onu Askerlik işleri 

teselli edJ.)'«du. ------------------------Sen aklmı mı kaybettin bnnım? 
Hiç bu ·~ lçlne g1rlllr mi? Sen 
d e onUDla birlikte yanarsın. 

- k~! tstemiyorum! Ev
!Adımı kurtllracaıPo:ıl Beni tutmayın. 
Bay~ ıeçiren kadın kolla-

ı - Yine mi sensin? Adamı 
eyle köpek sUrükler gibi baca· 

' ğından çelı:er:ler mi? Bu ne ter-
1 biyesizlik? 
1 Arabacmm bu kelimeyi biraz 
ırertçe telAlfaz etmesindeki mak 
saclı derhal anladım. Koltuğum
da. kemanı görünce beni adi 
kıbti mmıedcn Morinonun bo -
ğazına arılmağa davrandığım 
aırada Mj'kvllanın: 

I - YerhWıe çıkınız, Mösyö 
'.Alfred M1Uler. 

1htan akhmı başının getirdi. 
lyi amma ~u içeli bir 
Sok vakit oluyor, ara.banın uşak 
mevkilnde ne i§im var? Gecenin 
rutubeti kemiklerime kadar işle
mişti. Ne madam Riyoto ne de 
madmarel MJlrael.Ja •4.jçeri buyu~ 
runuz lıı{a.,6 Alf erd Mullcr,, de
miyordu.. 

1 - Madmaıei çubuğumu içtim. 
~k sabaha kadar birşcy; iç .. 
mem. 

Eminönü Yerli As. Şubesinden: 

Levazım teğmen (89601) sicil nu
maralı Salih oğlu 322 doğumlu llılch
med Ali ve Dcmiryol eri 319 • 80 
Osman oğlu Ahmed losa bir zaman
da şubeye gelmeleri ilfın ol:mur. 

- Ya Pekala Mösyö Alforo 
Muller, şimdilik yerinize çıkınız. 

Dedikten sonra aı-nbacı da: 
- Ey haydi bakalım! Sooi 

bekliyccek değiliz, dedi. 

lstemiye istcmiye uşak mev
kiine oturdum. Morino dizginleri 
eline alnrak kamçıyı şııklattı. 

Evvelce dört beş saat uyumuş 
olmalıyım ki bu defa gözlerimi 
kapayama.dım. Arkama dayana • 
rak dudaklarımın arasından lft... 
tif bir şarkı mırıldanmağa ~ 
ladım. Ortalık, geçtiğimiz yer
leri farkedemiyecck derecede ka 
ranlık, arabanın fen erlerinden 
çıkan ziya anc~k birkaç adım 
ilerisini tenvir edecek kadar 
Jfuvvetli idi. Arabanın pekaz sar 
sılmasmdan gayet muntazam bir 
eose üzerinde kat'ı mesafe etti
ğimiz anlaşılıyordu. 

Kaç saat devam ettiğini tak
dirden aciz bulunduğum gUıı .. 
düz ve gece yolculuğunun ııeü-

Nihad ve Faik adında. on ye
dişer yaşında iki gentin, halkın 
görebileceği ve muhteviyatına 
muttali olas,ağı şekilde, on dört 
yere beyanname bırakmak ve 
yine bu beyannamelerden bazı 
zevata göndermek suretile hal-\ 
kı hükumet ve sililhlı isyana 
tahrik ve hUkUnıctin manevi 
şahsiyetini ve Reisicümhunı 

tahkirden maznun olarak de
vam eden muhakemeleri ikinci 
ağır ceza mahkemesinde diln 
neticelendirilmitj, haklarındaki 
Karaı ~\,.IU vu.ı.ı un. ""'ıuUJ! t:Uil-

miştir. 

Mahkeme, hükfunetin manevi 
şahsiyetini tahkir suçunu sabit 
görmüş, bu suçdan, her ikisinin, 
ceza kanununun 159 uncu mad-
desine göre birer sene hapsine 
karar vermiştir. Ancak 15 ya
şını bitirip 18 y~ını ikmal et -
mediltlerinden bu cezalan 6 ear 
aya indirilmiştir. 

Reisicümhuru tahkir suçu da 
bu mahiyette değil, edeb ve hür 
mete münafi hareket mahiyetin
de görülmüş, bu suçdnn da, y:ı§
ları göz önünde tutularak üçer 
ay hapislerine karar verilmiş

tir. Ağır hapisle hapsin birle.~ -
mesinden de, bu üç ayın yansı 
indirilmiş, cema.n, her ikisinin, 
yedişer ay on beşer gün hapis
lerine karar verilmiştir. 

Halkı silahlı isyana teşvik 

suçu sabit görülmediğinden bu 
cihetten beraet etmişlerdir. 

Dıvardan dUştü 
Cibalidc Şerefiye sokağında 

19 numarada oturan Şakir oğlu 
12 yaşında Faruk kale duvan 
üzerinde oynarken diişmü5, sağ 
kolu kırılmış, Ccrrahpaşa has· ı 
tahanesine kaldınlmıçtır. 

cesini düşünüyordum. Madma
zel Mikaella yann akşam, ya .. 
hud gece bir şatoda bulun:ıca· 
ğımı7.l söylemiş idi. Mikaella 
ile Madam Riyoto kim oluyor, 
aralarındaki münasebet nedir? 
Alelhusus benim gibi bir ya • 
bancıyı derhal refakatlerine ka 
bul etmelerine ne mfuıa ver • 
meli? 

Düşüncelerim pek uzun siirdü. 
İşin içinden çıkamıyac:ığımı an
layınca Madınazel Mikaellanın 

her sözüne itaat ederek kim ol
duklannı bilahara tahkika ka
rar verdim. Zaten gUzel Mad
maz.elin arzusu da bu yolda de-

mıştır. olan köy erkekleri geUndye ka-
Türkiye birincilik müsabaka- dar kendisini bırakmıyacağını 

larına iştirnk edecek olan Ay· söyliyerck etrafta bulunanları 
dın, Kocaeli, Kayseri, grupları yardıma çağırmıştır. Der.hal ye
şampiyonlaı1 şehrimize gelmiş • 'tii.§en kadın, erkek köylfilerin 
tir. MUsabakal::ı.r cumartesi gü- ortasında kalan ziraat memuru, 
nü ba.~lıyacakt.ır. bu müakül vaziyetten ancak hü· 

Zelzele mmtakasında viyet cüzdanını ibras etmek su-
retile kendini kurtara.bilmiş ve 

inşa edilecek köyler köylüler tarafından isu edil -
Şarkiknrahisar, 11 (a.a.) - miştir. 

Vilayet Nafia ve Sıhhat Müdür- =o=t=o=m=o=b=,.=, :::::::T::::::
1
. c=a=r=

8
=11.:= 

leriyle kazamız kaymakamın-

dan m\itcsekldl bir heyot zelze-
-a ... uaı fazra ııaı::ıa. 0 .. __ .. köyle- TÜUI{ A..~ONtı\f ŞiRK I01'nin 
rimizin yeniden inşa mahal- • - ,_~ 1;;,1.,, hcveti umumi toplan· 

b k ·· .. tısı 31/ 7/ 940 çarcı.,. .... __ -:·,-1·1• rerini tes it etme uzere on gun ~ -· .. 
denberi köylerde sıhht, zirai ve saat 11 de Galatada Hezaran 
jeolojik tetkikat yapmaktadır- caddesi 61 - 63 numarada vuku 
1 bulacağından asaleten. ve -ar. 

Çifte ile yaralandı 
Vefa caddesinde 3 numarada 

oturan Ayşe yanında yedi ya
şında çocuğu Perilıanla pamr 
yerinde öooberi alırken pazarcı 
Celalin başı boş beygiri çifte 
vurarak Perihanı yaralamış, 

yaralı çocuğun tedavisi yapıl

mış, Celal yakalanarak tahkika
ta başlanmıştır. 

ya vekfücten ill.aka1 on hisseye 
malik bulunan hisseda.ıiarın ic;
tima gününden en u bir hafta. 
evvel hisselerini şirket veznesi
ne tevdi ederek mukabilinde du 
huliye varakası almalan füzu
mu ilan olunur. 
HUZAKERAT RUZNAllESİ: 

1) fevkalade ihtiyattann tev
zii hakkında heyeti idare tekli
fatı. 

• , 
- DOKTORLARIMIZIN 

~F. HALKIMIZIN . 
-- NAZARI DİKKATiNE: 

libora.tua.rın değişmcf'ıi üzerine biı' kaç zamandw PVa
sada. mevcudu kalmayan ve t>n güzel ve lilt.if bir §eldlııle imal 
edilip içimi gayet kolay ve lezzetli olan 

(PÜRGOLIN) gazozlu müshil limonataları 
Her eczanede müş~rilcrimizin emirlerine amadedir. 

Toptan satış deposu : 

CAN LABORATUAR 
İş Bankıun arkasında No. 5 - İstanbul 

Telefon: 21939 - Telgraf : ASİPROCAN 

6-
ğil miydi? Herhalde şatoda 

Madam ve Madmazclin hüviyeti 
anla.:ıılacaktı. Arabacı usta Mo
nnonun ağzından sık sık çıkan 
"Deh,, sadaları yavaş yavaş 

seyrelmeğe başladığından herif 
şübhesiz yine uyuldayordu. Bi -
na.enaleyh buna biraz da ben 
hak veriyordum: 

- Ben bir iki saat uyudum. 
Arabacı Morino seyahate ben
den birka~ gün evvel çıktığın .. 
dan epey uykusuz kalmıştır. 

Yarını saat sonra Morino hor
lamağa başladı, biç aldırmadım. _.. 

Ben oyanık olduktan sonra Ma
dam ve Madmazel için korka • 
cak bir şey yoktu. 

Gece yolculuğundan plerim 
artık karanlığa alışmıı oldu • 
ğundan etrafı seçebilqordum. 
Beygirler gayet ağır adımlarla 
yürüyordu. Sağ tarafıma bak
tım, gayet cesim ağaçlar ile mll 
hat bir ormanlık, sol tarafta. 
epeyce mürtefi sırtlar ftl' idi. 
Doğup büyüdüğüm briye ci

varında ne orman ne de dağ 
mevcud idi. Vakıa köy rahibinin 
okuttuğu coğrafya kitabında 

kürrei arzda mevcud mllrtcfi 
dağlara dair birçok malftmata 

607 .00 18.83 Süleymanlyede Hocnhrunza mnhallesinin Kepenetçı: 
sınan solmğmda 5 numnralı Siyavüşpnşn medresesL 

48.0() IAO Beşiktaşta Sinanpnşa mahallesinin llas!ırın şalt"' 
ğında 9 nwnarnlı dükktın. 

36.00 l.TO Eyüptc Büyükca ni mahallesinin Oyuncakcılar 
ğında Sokullu .. kütüphanesi. 

Yıllık kira muhamınenlerl ile ilk teminat mikdnrlnrı yt\){:ırıda 1~ 
4 parça Nrt menkul ı il~ 3 sene müddetle kiraya verilınek üzere ıı ~ 
ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat ?d 
di.ırlüğü kalmı!Dde görülecektir. İhale 15/7/940 p;ızartesi günü saat H ~ 
Dalml EncQmende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat veya mektuP11 

rile ihale C"(inll muayyen ı;aatte Dalnı1 Encümende bulunınnları. (54~ 

Sümerbank Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları müessesesinden 

...- Fabrilı:a1arJmmn ~ tahmil. trılıllye ve nakliye işleri kapalı zıırfl' 
ı sene için mDnakasnya konulacaktır. . _..ı 

lsteklilerln bu işe aid şartnameyi, Bahı;ckapıda 1 inci vnkıf han 1 1D"" 

kattaki müeaese Ucnret servisinden alabilecekleri ildn olunur. <594~ 

Erzurum Defterdarlığından: 
ı - 1splr kazasında ycnlden yapılmakta olan hlikümet konağın1' 

c20322> Ura c89> kurus keşif bedeli lkm:ıll lnş:ı:ıtı kapalı zarf usulll' 
10/ 7 / 194.0 ailnünden itibaren <20> &ün müddeUe eksiltmeye çıkarılm~ 

2 - EksiUme 29/ 7/1940 pazartesi günU saat on dörtle cl4> vilfıY 
hükumet konalı :içinde Defterılarlık odasında toplanan komlbyon tarafınd.ll' 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat c1524> lirn c22• kurustur. 
4 - bteklllerin eksi1trnt'ye girebilmeleri için lhale gününden clJ' 

gün evvel vllATct makamına Letida ile müracaat edip komisyon mahsusUJl' 
dan ehliyet veslk.alıın nlmnlan l!zımdır • 

5 - tsteklil.er bu işe a!d bllilmum fennI evrııkı Defterdarlıkta ve19 
Nafia MüdOrlotflnde okuyablllrler. 

e - tstclclllerln yuka.rıdıı yazılı gUn ve saatte komisyona mürıı.caat" 
Jerı Udn olunur. c5{)01> 

1940 

T.iş.BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAMiYE PLANI 

iKRAMiYELERi -
l adet 2000 liralık = 2000.- lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
6 > 500 > = 3000.- , 

12 > 
40 > 
75 > 

210 > 

250 
100 
50 
25 

> 3000.- > 
> - 4000.-
> - 3730.- > , - 5250.- > 

Keşidelcr: 1 Şubat, 1 May ıs. 1 

Ağustos, 1 1 kinclte§rln t;ırlhle· 

rinde yapılacaktır. ._. ______________ ........................................ ______ ~ 
Sahibi: Ahmed Cemaleddln SARACOC.LU 

Neırlyat MOdDrü: Macid ÇETiN Basıldığı yer (Yeni Sabah Matbaası) ,, __ 
tesadüf etmiştim. Hatta hatırım 
da kaldığına göre Avrupada en 
yüksek dağ "Monblan,, tepesi 
imiş. Bu dağın hangi memleket 
dahilinde bulunduğunu iyice ha
tırlıyamıyonmı. Yoksa şimdi 

önünden geçtiğimiz yüksek ma
hal "Monblan., tepesi mi idi?. 
Arabacıdan sorup anlamak da 
mümkün değil. Zaten herifin 
mallımatı eoğrafiyesi de benden 
ziyade değildir ya! Ben de bir 
budala gibi bunlarla uğraşıp du
ruyordum. 

Arabanın içinde ses kesilmiş
ti. Madamla Madmazelin uyku
suzluğa dayanamıyarak birer 
köşeye yaslanıp uyuyuverdikle
rine kail oldum. Uyanık olarak 
dört beygir ile benden başka 
kimse yok. Beygirlerin de ara
bacının ha.relditına imtisalen 
yavaş yavaş gözlerini kapamak 
niyetinde bulundu.klan adetl 
yerinde sa.yar adımlarla yilril .. 

- ! M .. '*Si~.:IlJ 

mcğ·c başlamalarından anlaşılı· 
yordu. Zannım boşa çıkmadı, 

beygirler birdenbire durdu. Bu 
zamana kadar arab:ı ormanın 

gayet sık ve cesim ağaçlar ile 
muhat bulunan bir mahalline 
vasıl olmuştu. Sol taraf ta gör
düğüm sırt artık gözUkmiyordu. 
Beygirlerine varınc.ıya kadat 
pineklemeğe başlıyan 5u araba 
yolcularından birini uyandır -
mak lfızımgeldiğini anladım. 

Dizginleri elime alıp arabnyı 

ben idare edecek değilim ya? .. 
Arabacılık sanatına hiç \ııku • 
fum yoktur. Sonra beygirleri 
yanlış bir yola sevkedersem us
ta Morinodan bir iki kamçı yi
:rt:ceğim muhakkak. Madam ile 
M~dmaz.eli tabii uyandırmak 

clmaz. Yine arabacıyı uyandır· 
m:- ğa karar verdim. Uşak mev· 
kii denilen fakat Mösyö Alf red 
Küllere layik görülen makal · 
8en aşağı indim. .(BitmeW. 


