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G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 
Her Yerde 5 Kuruş 

Romanya hakkında 
verilen kararlar 

Berlin ve Roma muhtaç oldukları mahsu
lün zıyaa uğramaması için Rumanyanın 

harb sahnesi olmasını istemiyorlar 

Almanlar Mn.<'.arlara. neden 
itidal tavsiye ctmlt>le • 

Budnpeşle, 13 (a.a.) - Rcu-

er 
em 

Suriyeyi 
aşl ı? 

~------..... ----~~ 

ıviy~n · 

Dün gc,ce Rom'n."i.tiidY u ~u 
havadisi '~crmiştt{. !" •sik et • 

nı.cğe vaki\, ~lp~dı~'lm ı~da~ 
vcı:ilcn hnb"h ~1tt.ıyatla. tclakkı 
etmCk lii~dır: 

Şn.rydruı Nldiı ~Jdlğiııe gö~ 
Filistipdc.ki wgilız kuvvetlen 

• 1 ... 

gösteren harita 

Suriyeyi işgale bugün saat on 
buçukta başlarnı§lardır. Suriyc
dcki askerler mukavemet etmek 
tc iseler de başlannda idare e
decek kimseler bulunmadiğı i
çin mukavemetleri hrılınakta • 

Scınu ı tneı ısayfad;ı) 

Avrupa kıthk . 
Tehlikesinde 

Denizlide bir 

dolu~ 1 redeki Fransız filosu 
Seller on dört kişinin ··-- -
ölUmUne sebeb oldu • • • 1 ·ı · ) 
Denizli, 13 . (a.a.). -. 111121 250 parç_::l Fransız harb gemısının ngı ız e-

tcmmuz gcc~sı saat yırmıde baş rin elinde olduğu anlaşıldı ve o r • ::.kdeniz 
Iayıp yirmi dörde kadar devam • • • • 
eden dolu ile karışık §iddelli bir harbı bır hakıkatı 
yağmurun ~ıu~ulc getirdiği se~ belli etti 
J!ı.bdan Denızh, Acıpaynn şoscsı 

üzerindeki Çukur köyünde dere 
kenarına tesadüf eden elli ev-
den onu tamamen yıkılmış va 
kırkı da nz mikdarda hasar gör 
müştiir. 

Yapılan araştırmalar netice-
sinde bu afetten maalesef kadın 
erkek 14 nUfusun kaybolduğu 
\'C üç kadın ve üç erkeğin ha • 
fif suretle ynralandıklan tcsbit 
olunmuştur. 

Fclüket.in vukuu haber alı -
nır alınmaz , ·alimiz Osman Nu· 
ri Tekeli vilfıyet jandarma alay 
komutanı, ~hhat, nafin, zira!'t 
müdürleri ve kızılay cemiyeti 
reisi ~ bir sıhhi ekiple beraber 
derhal fclaltet mahnlline git • 
miş ve merkezden gönderilen ı 
erzak f elaketzedelerc dağıtıl -
mış ve gaiblcrin aranması ve 
köy yollarının ve umumi şose
nin temizlenme işine nid tcd • 
birler alınmış ve açıkta bulu -
nanlarn da y(•rleştirilmiatir. 

Prens Pol Sovyet 
elçisini kabul etti 

Son Akdn:ık harbinin ccrcynn ettiği snhn ve bir t iliz filosu 

ransm tnosunun düşma- J denizlere hfi.kimiyeüni dünyaya 
Dl2!ıa. iltihak ebnesi ih· ı t eslim ettim.ele vo denizlerden 

timali~n Ölli!ne geçen İngiltere (Sonu 2 inci 1<1yfad11) 

Bulgaris_ta_n_h _ 

Bu 
Yazan: Etem Ru 

mOhlm tarihT eserimizi yeı"m an itibarer. 
tefrika etmeOe bafhyoruz 

Belgrad, 13 (a.a.) - Naib 
Prens Paul dün öğleyin Slovcn
yadaki ikametgahında, kendisi
ne it ima.d mektubunu takdim 
etmiş olan Sovyet sefiri Plotn- ı 
jikovu resmen knbul etmietir. "-----------------=------.... ·, 

İnönü An1erika 
cumhurreisini 

tebrik etti 
Anknra., 13 (a.a.) - Ame

rika istiklalinin yıldönUmü 
mUnnscbetile Reisicumhur İs
met lnönü ile Amerika Birle-

• şik devletleri Reisi B. Frank
lin D. Roosevelt arasında a

! şağıdald telgraflar teati o-
1 unm uştur: 

Eksc.lfı.ns I<". D. Rooscvelt, 
Amerika Birleşik Devletleri 

Reisi 
Va:.<.'ington 

Amerika Birleşik devletleri 
i::;tiklfilinin yıldöntimü müna
sebctilc, hnrnrelli tebrikleri· 
mi ve şahsi saadetiniz ile 
dost Amcrıknn milletinin re
fahı bakkındaki çok samimi 
temennilerimi size bildirmck
Je bilhassa memnuniyet duy
maktayım, Bny Reis. 

ı met İnönü 
Ekselans İsmet lnönti, 

'l'ürkiyc Reisicumhuru 
Anloom 

Amerikan islikliıli günü mü 
nnscbctile cltsclünslarının gön 
derdiği dostane mesajdan de
ı·in surette ın\itchassis bulu
nuyoı'um. Eksclfınımuzın bana 
yüksek selc!inizdcn mnihar ol 
duğum ayni samimi dostluğu 
göstermesinden dolayı bahti
yarım ve size Amerikan mil
leti adına Türk milletinin re
fahı bnklundnki en samimi te
mennilerimi bildiririm. 

Fronklln d. Roose\•clt 

• 

i 



SERVER 

marumıza kadar- hayat ve san'at 
kil.rlıkla.rım tcsbit ettiğim - dok
san. beş •hayali.,. ıı.rasında bun· 
!ardan da bahsetmistim. - (Yor
gancı Me ) . çok memlCk t 
gezmiş, pratık dil Ob~ ih-

r tiyar, emckdar, f aıart çok ô.ciz, 

böyJe eı söylerler 

(P'nragöz), "temsil,, 1 
undur. 0Pıy , i yok, 

ı vardır. (Hayali küçüle 
Ali) nin sesini "Karagoz,, eben
zetme.~ C' !l i.k nı de tanıma

mak lazımdır. 

bccenksiz. "Hım hım,, ümmi bir 
ndsmd.rr. E ffe söyhiyornm: 
ond n "hayal,, yerine masal 
diı mele bile ıatxrabcbr. ı 

Ilepsuıin üstadt Sefer Meb
mcd) m söylediği gibi "onun 
oynattıfına lliuag6z demek, 
yalnız ~ır ısnad olmakla kal· ı 
maz, yuz kızartır.,, 

Bn işe - nedense - merak et
miş, bir çok "takım,, almış; t 
"tasvir,, ve "kukla,, kollek.siyon
culu{;~ yapmak istiyerek onlan 
saklamıştır. Konuşturmağa ge-ı 

Bır ., n'alkurın Karagöz ~ lince- "v dahi durn!ar .... 
sini tal liddc muvaffak olabil- Sıfat ve mcz•yeti mUteralıim 
mcm ı ın bu i in en rnalıır Us- sandık servetin cn ibaret olan 
ta.dl (Şeyh Fehmi, Şefik Safi. bır .. elamı, "Karagöz, ,üıi kill
Memduh ve Sefer Mchmed gıbi tur ve ehemmiyetini, ilim yoluy
k ba b'r "ton,, ve davudi bır ses la nnbtmak is~<liğimiz bu dc
S" le konu.'}lnası icab cd r. (lla· virde ". :ın'ıatlcfı.r,, diye • göğsü

fız Mehmcd Ali, Hazım, Malı- mtizü gere gere - nasıl tavsiye! 
n ud L yri Almrsu) ru ağı yuk:ı- edebiliriz? Aıılaynmadım.. Mu
rı böyledir. 1 harrir bu isleri bilmiyorsa bıl-

Çok ınünis, tatlı, kıvrak. bi- mediğiııi neden bilmiyor acaba? 

• • • 

Vek11 dün Rumen 
heyetilo görüştü 

---o--

İzm.ir, Aydın ve Manisada ted 
kikler yapan Ticaret Vckilimi7. 
razmi Topçuoğl ı evvelki ak - Vali, dün bu hususta izahat verdi 

~~~~~------------------------~~~~ şam Bandırma tarikile şehri - Bir müddettenberi kolundan sa.rfolunduğundan stadyum in-ı zukluga a:d bir yazı ve bir re-
mize gelmiştir. yaralı bulunan \'ali ve belediye şaatı şimdilik: binalann yıkıl - sim ordüm. Ba kabil bozuk -

Vckıl dün sat>a.h Galatada taş H.ei.,i doktor Lütfi kırdar bir - ması ve etraf duvarlarının ya-[ lukl r şehrin yalnız bir yerin
kilfı.tlandırnıa müdürlüğüne ge- k:ıç gündcnberi ıstiiahat ettiği pılması şeklinde devam edecek- de mevcud değildir. Her tara -
lerek bir mtıddet meşgul olmu.:; Yalovadaıı şehrimize dönerek tir. Yol inşaatı esasen her na- flnd bulunabilir. Esasen evvel· 
ve öğleden sonra birkaç gün ev- kolunun tamamen iyileşmemiş kımdan lüzumludur. Bu itibar- c.e d~ şehrm biitlin yollannın in 
vel şehrimize gelmiş olan Ru- olmasına rağmen vazifesine baş la bu inşaatın devam edeceği şası için yaptığımız teclkikata 
men Ticaret Heyetinin mümes- lamu.hr. Vali ve beledi~e reisi kanaatindeyim. Tanzifat hayva nazaran en az 49 milyon liraya 
sillorini kabul ederek bir mfül- kcııdısini gorcn bir muharriri- natı için binalar inşa ettirecek- lüzum varclm. Büdccnin müsa:ı-
det g9rüşmUşlüı;. ~u göıiisl?le- mize demistir ki. tik. Bunlar ~imdilik kalacak - desi nısbetınde hu yolların ya-
lcrdc Ziraat Bankasl İstanbul \ı-•:-·ıa lı ....... --'- • Gö · · k al f k 1 d d W • ,, l -.-.. "'• __.,. tlr. ··ruliıyor i m zeme ı - pı ınasına evam e ecegız. ı a -
§ubesi müdü.ru, Mıııtnku. ticaret "- lıış:ıat işlerı lıakkında danı esasen bu gibi işlerin yapıl nız· il kay IC'tmck lii.zımdır ki, 
müdürü, petrol limited pıüdürü Vekiller Heyetinın ittihaz elti- masına mani olmakta idi. Hü - istnnbulda hır iki senede yap
de hazır bulunmuşla.rdır, ği k3rar tebliğ cıiıldi. Esasen ltt1metin karnrile bu iş resmi tırıluıı \~onar eski senelere nis -

Rumen hey ti Ti•r iycnin tebligatı yapılın dan evvel in- bir şekil almış oldu. Yalnız i- b t kn.bul edilmiyecek el e· 1 

kendilerine salmakta olduğu şaat işleri malzeme fıkdanı do- mar müdürlüğü istikbalde tat - de fa- dil. Yalnız ge en sene 
tiffik ve yapağı nıikdannın ~rt- layı ·ıe durmuş gıbi idi. Mccidi- bik edilecek planların hazırlığı beş, r..I 1 mılyon liralık s~ir 
tırılması.nı W.eır..ı lerdir. Bu hu yeköyünde yapıla~k' hastahane ile meşgul olacak bilhassa. imar lfüd e. nm bi:r' buçuk milyon li
susta Rumenlerle tekrar mü - pl;ill.l:ı.nnı hazırlıı.tmı ... fakat bu plfırunın tatbikat tafsilat plan- rası yol iu;ıaatına sarfcdilrnis
zakerelcr yapılacaktır. Ticaret sebcbler dolayısile mi.lnakasaya Jannı hazırlıyacakt.ır. Bu suret- tir. Ayrı a ınş::ı. edilen vilayet 
Vekili daha birkaç gün şehri • çıkaram~stık. Y:ılnız Dolma - le dünya vaziyeti sükünet bula- yoll n bu rakamdan hariçtir. 
mlı:de kalatıı.k Ve.· ete aid i!'I- bahçe st:ıdyomunun inşaatını rak malzeme tedariki kabil olur Bu m yanda arızalı ve bozuk 
1 r etra:frnda tcdkı tl ri e de • bildir<lığiniz vcçh 1 ihale et - olmaz plinla.r:ı elimizde hazır o- yolları:ı mühim bir kısmı tamir 
·varn ktir. raiştik. Stadyonı için lüzumlu o-, lacağµıdan btmlarm yapılması - cdihnı~tı.r. Benzin sarfiyatının 1 

Diğt:r taraftan .birkaç gün~ Jau demiri temin etmişlik. Fa- na derhal başlanac:ı.ktır. tahdıJı h Lkkmdaki karar lıcnUz 
kadar imzal .. nım:ısı mukarrer o- kn.t bunlar dııhn lüzumlu işlere, Bir gazetede bir yoldaki bo- bize t b'ığ edılmemisür. 
lan Ttlık - Alman ticaret anlaş- ---------------==============----~-
mnsı için N znu TOp oğlunun 
yann akşam Ankcı.rnyn dönmesi 
muhtemeld r. 

VILA YETT'E : SABAHTAN SABAHA . . 
re ısı • 

r rn.z da 'w;ul" bilen. fakat "zen
ne,, scsı gıbi ·n c bir "tonaj,, la 
konu n Alı Kliçtik, maattees
süf bu hnslettcn mahrumdur. 
D ğcr tnklidlcrdcki muvclf kı -
:> et!nc :ra !ır. n ' Knrngu . scct
nc hem n luç yan :uuamakt .. -

(Enderunlu Nnsuh1) hak1nn • 
da b'r scy sôyliyecek değilim. 

F cat onun da bu Ramazruı 

"B<lbt,. da 1 Milti sınenıa., nın 
y nınd:ı - II ~n ılc beraber ı<a
ı goz oynatıyorum diye - iıç 

be "f ı .. ın içınde bocaladığı
na, her fasıl arasında bir düzti
yc ' Kuc;ek ., oynattığına bakı

lım::ı rahmetli dostum (Kavuk
lu Af) nm lnb'riyle söyliyeyim; 
'Ve g yruhtlm .. nevinden ola
c . lstanbulda yirmiye yakın 
"h yali, \i:l'thr. Pepsi de kud
ret Ye r.öhret sahib'dir. Bula 
b:ıla b 1 n mı buldun a kar
dc !? .. 

Maarif vekili 
şehrimize geldi 

Çatalca belediye 
islifu etti 

Çatalca belediye reisi istifa 
etmiş '~ istifo.sı nbul olunmuş
tur. Bu itıbarla. Ç<U.n.lc~rla ya -
:tında belediye reisi intihabı 

ya pılacakitr. 

lngilteredeki Fransız Filosu ---··---
(B•ı tarafı 1 inci sayfacja) Iaum-iır. ÇünkU oıılarm .gcmi-

<lü.~an gemilerinin gen sekil • lerL drtb\l uz slır'atli içli. Ka~mış 
mcsini temin etmek üzere hare- Qlşaydı c buk yakalanır ve bir 
kete geçti. Son Akdeniz hare- kac gc.mı :a~bederdi. Sonra. iıs
kcti bunun i§arctidir. sUnti<'n uzaktaydı. Bu da kaçıb dır. 1 

"Hep c ki m vzular .. ,, nal a-
ratına r, ' (Karagoz) im 
yeni old ı nu kim soyk-dı? Ye 
dı yüz ;>ıllık :uı'n.ncyi bozmak 
ukalalığının, zaten tutm ma im 
kan yoktur. 

(Kara öz) ü fılmlcştirdı ten 
sonra sincrn3llln ne günahı var? 

Bclkı :>üz d a ·· yledık J,i 
(Karagoz), eski şc li~•lc. (Kara
göz) dür. Yenıl irmck, onu 
bozmak, tahrif etmektir. Onun 
"yeni piyes,. c, benzere l"nrik~

türe ihtiyacı yoktur. "Melin, tek 
nik \"C an'ane, moderniz· edil
mez. Dunu bilm m k, üc;:üuün de 
ne olduğunu nnlamamaktlr. 

Ali Küçük akıllı bir adam ol
duğu kin yerinde bir iş yapıyor. 
Eski şekli bozmamak da -ıST'flr c-

1
, 

diyor. Bun1 hızım dilde "I.usnr .. 
değil; "meziyet,, derler. r.:mdı
ni bu noktada bilhassa tclJik 
etmeliyiz. E ısen "lınyal,. in 
ma.zbut telmiğini bozm: ::ı h:ıu
gi san'atl:fı.rın eli varır kı ?. 

(Yorgancı Melımed) le (Na· 
suhi Enderunlu) yu tavsiye e
den muharririn bilgiye dayanan 
hiç bil'. lronantl olmadığı anlaşı
lıyor. 

Kimse farkctmez zruıniyle ez
bere reklam yapıyor d:ı merak 
edib bir defa olSun bunlan "per
de,, lerinde seyrctmeği aklından 
geçirmemi Egcr böyle ols::ıyclı 
bu .,atırlı:ın salah yctle ynznı k 
cesaretini krndinde bulamazdı. 

Çok yt kından t nıclığım \'e 
senclerca t dl 'k e tlgim bu a
damları, 15" Mart 19 O tırribli 

"Yeni Sabah,. da hal terccmere
ri ve snn•at şahsiyetleriyle bir
likte tanıtmış ayrı"a (Beyo;:rlu) 
ve eş hrcmini linlkcvleri) ndc 
verdiğim ''Şeyh l"üs~ri nesli,. 

.:nevzulu konf erarolanmda ikin · . 
,,---------------·---~ 
Yeni Saba 

AB0NJ!; Ulill ı::.L.1 

•ENELIK 
1 AYLIK 

1 AYLIK 

1 AYLIK 

TCrklye Ecnabl 
1400 Krf. 2700 Krt! 
760 • 1450 ., 
~00 • 800 • 
150 > 80U > 
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Ct-.maleddin SERVER 

NOT: 

----0---

Maarü \'el :ıı Has:ın Ali Yü
cel dqn sabah !> rımizc gel -
miştir. V 'l l i tasyonda alaka-ı 
darlar tarnfın::lan karı: l.:ı.nmış -
tır. Vekil diş' tim ~d:ıvi ettir
mek iızere şchrimı.ze gelmiştir. 
Pıwı.rtesi günü t krar Ankara -
ya döne:: k l'e lıir h ruı sonra 
yine ~ ıimıze g ecektir. Ve
kil kcndı :ni goren bır muhar-1 
ririmire imtihan n i elerinin 

Auka.rada t dk u d ~unu bu 'ı 
tcdkıkatm n n ı:::e nde bey:ı.-

natta bulun a ı, '\ ·yeti şitn 

Floryaya ilave 
seferler 

(Fatlh Halvci) nin, "tamaşa.,- dilık n mul oyle -

Yaz mevsimi ilcrledil çe Bo
ğaz ve Filary:ı ile Adalara o -
lan nı.ğb t artmak dır. Bilhas
sa pazar günleri Fil ryaya gi -ı 
den geleni taşıma • iein banliyö 
lıntl::ınnın y ni tanfüleri kafi 
b'<'lmemcktcdir. Bwrun için 9 cı 
i lctme puar gi.uileri Filorya -
da bir...l:en yolcuları nakletmek 
i in t:ırifclerden b ska 18.33 YCJ 
21 dEYFioryx:Wı iki tren 'l:ilirlk 
etmeyi kararl.ışiU"Ilustır. Bn 1 
trenler Sirk ,.· m boş olarak 
hare1'et edecek ve Eiloryadan 
lst.anbula gelecek z;ol.cula11 ge
tirecektir. Di,::er ltr.ra.ftan tat il 
günll'rinde Yul,ua gelmekte o -
lan t:chncüm eu'"Un uda herhan
gi bir ka1..aya me.1\'la.n verme • 
mek jçin i~letme emniyet mü 
dürlüğii Hizımgelen b:tz1 tedbi'I""' 
ler a:1nu9lır. 

yı diriltrnclc gayesiyle - pek fote- mi .tu·. 
di ~ım bekledi im ve ekseri ya- ___ _..,, ___ _ 

zılarımda cıa tnvsiye ettiğim ç.c- Almanyadan vapur· 
kılde - yapacah'l "temaşa hafta-

~~·; ~~ru:: ~~~ım~: tarımız~elecek mi? 
a.i kıyrnelli çalışmalarından bc-r 
ıu hnbcrdar ederek sevindiren, 
't benden <le bu hususta hizmet 
emreden (Fat.ili BalkeYi) cin 
kndırninas gcnçı·;;ıne ve temsil 
kolu başkam değerli nrkada-
§lm M üctcba Snlft.haddine bu ı 
teb<:ir ye. emirlerinden dolayı 

pek mahzuz olduğumu. bijdirir; 
gmdidcn takdirler sunar; ve
rimli \'C hayırlı başarılar dile-
rim. 

Gayretli bir müddei 
umumi 

rum. 
1kı kısımdan iblret olan ha -

pjsh:ıne~ 10 g':>Z mlicedded 
d~hane, kC!Za. yiizlercc hapisin 
ihtiyacına kafı çıma.şırhane ha 
mam1 on kob'll· a cimento ıle 
yüz ~-.:kayacnk yerler yaptırdı .1 
~'1 g bi tnmire muhtaç bütün 
aksamını ·yenil tmiş' badana! t- 1 

.H.ll,IL&Uy il y p 1 <"l il 
yon lırahk tıcar 't anlaşuasının 
bt.ıgünlerde nk ra ı.:nz:ılana

ca.ğı şehruınze g • lı iJerler -
den anlaşıl.-naktndı:-. 

Söylcndiğ 'nc gıır ~ imanlarla 
imzafamıc:ık m kavelcdc inşaatı 
bitmiş olan va r! rmnzın da 
vnziyeti mevzu bahse i ·mi tir. 
Ilu gem il rımızm :a~·mı bir za
mnnda m<.'mleke • ·z g. c,.ilc
ccgı iunid cdılmckt"'dır. 

Otomebild3 
alemi o ur 

rakı 
u? 

Berberlerin ehliyet 
imtihanları 

Berberlere aid bel diye kanu
nu hükümleri mucibince yap•lan 
müracaatların ni ;betine göre 
muayyen tnrlhl (le yapılmakta 
olan berber ehliyet itntihanla.n
na bu ayın 23 üncü salı günü 
b lanacakbr. İmtıl an ı;ünü sa
bah sa.at 9 d~n 12 :c kadar ba
yan berberleri ,.e ... at 13 ten l 7 
ye lrndnr da. erk k berberlerin 
imtihanları yapıl1 ktır. İmli -

·oktısııınd.ı hanlar beledıye iktı. :ı 1 müdür
G hz lı"" lüğü taraf1ncl n ... önclerılecck 

..ll.l.•-.AJ..ı..,,.,arı ~;;ı.lı b'r mürakib ile b r eı !er ccmi-
Je yeti :Utraf.ından ılmis bir ko-

misyon tarnfınd n ~apılacakhr~ 

MAARİFTE: 

Kıdem 
.. 

goren 
muallimler 

Maarif Yekal ti t~rafmdnn 

selırimizd(' bulunan ~00 mual
lime bdem z~mmı yapılması 

ıt k bul o!unmu!itur. ı.: tc birkaç 
gtinc kadar f:ehrımize bildirile -
c J..."tir. 

Balıktan zahirlenme 

1 Rumi Temmuz 1356 
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GUneı Öğle lkindt 
9.00 4.39 8.38 Euni 
4.40 12:21) 18.19 Vasati 

.. mıs ve lııtpisl rın umumi sı hat 
Icrini bu suretle kurtarmışbr.t 
&ı.sardığı i;;;lcrdcrr.middeiumu -

mi~·i tebrik ederken hapislerin l 
memnuniyet duygulrı.ruu ifa.de 
etmek de yerinde bir işdir 

Bu c:ırp şm.ıd 
tın '1 mur wcl.aı"! v 

Beyoğlumfa K irJ r yolm~u 
Camiişerif sakatında 5:1 sayııh 
otur.ın Halil kızı • ·-ecume Eyüp 
sultana giderek tJJ:ınJadığı bir 
kadının da\· ti üzerine, ka:dmla 
birlikte balık yen ı ,.c- eve dön 

AkfaM 
12.00 
19.41 

Yatsı 

1 58 
!?1.38 

imsak" 
G.28 
2.2G 

E.:ani 
Vıısatl 

"arlıoş

lukla olduğu anl.1Şt.!mı.,,tır. 

diiğü 7.a:ı:na.n zehlr c al:m1 ti 
görülmesi üzernıe ' :ı.h~c 

lcaldınlmı.c;lır. 

Fransız filosu ne oldu? Bu fi. , J,urtulmak imkıinınt azaltırdı. 
lo İiıgiliz donanm~ından sonra 1 Halbuki lt:ıly.o.ulnr ı.cndı sahil
AV:Uı>:1da ~n büyük den.iz kuv-l lcrmde ılı \C sahil topinrınn H-1 
vetıydi. Bır kısmı tiıgilterede ticn cdl\~rmi rdir. 1 
kaldı, diğer Kısmı Akdc.nizÇe ve • cı 

.A.Uantikte dağılmış bulunuyor. nanmasını Akdcniz-
Ne mıktan İngilizlerin elinde ~cvkcdcn seb blc-
\'C ne mıktan diğer noktalar - nJ~ b deniz le lıiıkimi-
dadır? Bu cihet çok merak edi
liyordu. Bir İsviçre gazetesi en 
emin ve scllhiycttar memba· 
lardan yaptığı tahkiknta istina
lardan yaptığı tahkikata stina
dcn Büyük Britıı.nya adalan
mn muhtelif Hmaıılannda Fran· 
sız donanmasından iki sarfı 
harb gemisiyle küçüklü büyük
lü tam 250 paı'ça ha.r):ı gemisinin 
yattığını haber ,·ermiştir. 

1çinde bir rok tahtclbahirlcr, 
mayn ve karakol gemileri bu
lunan bu 250 parçadan bnşkn 

İskcnderlyedeki Fransız harb 
gemileri de hıgilizlerin elinde 
demektir. AUantiktc olduğu ha 
lier ,.erilıniş olan Fransız ge
milerinin 'Martinik de malıpus 
kaldığı hesaba katılırsa: Fransız 
donanmasından açıkta fazla b:ir 
sey kalmadığı anla lır. 

Deniz vaziyetini bu sııtctle 
sağlamla.ştır,ruı İngiltere. artık 1 

Akdenizi İtalyan donanm ı ~·.~n 
lıarnm e.tmek azmindedir. naı
ya Sicilya Ye Pantelleriya ada -
lannı köprü ynpbğı içir. Trablu 
sa pek yakındır. Her zaman kn
camak bir surette ve bazı seri 
harb gemilerinin lıimaycslııdc 

bu sahil ile mu\'asala temin ede-, 
bilir. 

Ancak 1ngilt re bu kaçamak 
nalcliyatm da önünü almak ka- 1 

rnrında olacak kı evvelki gün 1 

bir İtalyan nakliye kafilesine l 
ı cfakat eden ltnlyan harb gc-ı 
milerine hücum etmiştir. Bu 
hücum neticesinde İtalyanlar 
iki harb gemi ini kaybettikleri
ni kabul cd.iyorhr. İngilizler bir 
üçüncü neticcdrn, bir saffı harb 
gemisine tam isabetten hahsc
diyorlar. Böyle de olsa bu deniz 
harbinirı iki ta.raf için mutlnk 
bir galebe temin etmediği mey
danda.dır. 

Ancak harb İtalyan suların
da cereyan etmişti. Ilır ele Jtal· 
ynnııı bu harbe i,. tirnk eden ge
mileıtl eiir':rtli gemilerdi. liıgi
liz-filosu ize üssünden Ç9k tımk
ta bulunuvordu. İki taraf da; clii.Ş 
ına · · tğını ,.e takibe ko-

,u bildinnistir. 
'a ı İngilizlere inanmak 

yet1 tc ıs c mek gayesinden ba" 
ha donanm:ı.smın büyi\k bir ı,ı ·
m nl an \".O.tan mi"dafruı na 
tahs $ ctm"k gayreti mrvcud o
hı.bıl r. H;ı.amafih 1ngiltcı enin 
lıar:bdı;;n sonra tczg:L!ılarındald 
bir cok _ n.i lliıı l::i gemilerini fa
aliyete sPvl-..ctıuis olması da mu
tonluk krm·azör, 5 tayyare gc
lıa.kk-ıktı~ .Me ... ela 9- tane 35 b:n 
misi. 2~ hafıf kruvazör, 30 muh· 
rib ~ ahj:ı idi. 

B nl nn yarısı deniz" indiri!
mi.~ "'e f ! _ i'tihak ctm~ i c. 
!n,;H - bn:ınması anıv t!lu et
rafın fa a ı Akdcnizde. de.. uzak 
denizlerde dl! pen·asızca dolasa
bilir ve di.ınyadan hicbir eiıdqcsi 
lmlmamıq d>'mektir. O zaman 
İn,;ilı~ i' •nun İtalyan lı:ı b 
gE.'m' l ~· amstırmal rın•n ve 
onl::ı.r!:ı bır harbe giri'"mek iste
m l"ruu l ıiınası dal a iyi ankı.
ı>ılır. 

POLiSTE 

Şaka yapar~en 
n 11tiJ.panl l anında y •an ,.c 

aynı li rtl çal ~an M lmıcd oğ
lu Tımur Mehme l io)Ir'indcki ar 
l· l kJ.la ırkcn kaz:ı n 
dtif;t:'l. . ,. ba ı demire çarpı. 1ş 
oltluğun.lıın yaralınmı.. ve has-ı 
tahanP.) .... ld·rtlnnştır. 

Yangm başlanaıcı 

T:opl~ed0 • • fosc.id sokağıuda 
8 numn!'::ı.h Hri, tonun islicarın
da bul :ın o 1an deposu yazı -
han es nd el "klrik ocağına c- ı 

ritn: t uz re ı-o:ulan vernik 1 

kutu ta"' rak alev almıs ve 1 
yazı..h ede mcvcııd l fı.ğıdlara 
ateş sıra. d etmi " de söndü
rülıniıştiır. 

KUrekle başından 
yaraladı 

Fatihte, Cibali I{ilçük Mus
tnfaıw.c a. .Mck eb sokağınd,t 1 
munar.alı eYdc oturan Hüse:;;in 
ismindeld birisile mavn:ı.cı Melı 
mc•d ka.Yga etmişler, maı·n-:r.cı 

M1tlı!!lud. Hii~~yinin b::ı.şma kJ
rekl~ vurduğundan ba:anda ya
ra açt~ ve suclu Wtka~:ınntıs:;,

1 tır. 

Bazı milşahedeler 

A lm;ınya ve ltaryanın Avr-9a 
pan n yeni nizamını tay..ıı 
mak&adlle faaliyete geçmr 

!erinden &onra bu kıtadakl aly ... 
vaziyet h~ıo:ı ayd nlanmıı deflld~ 
Balkanlardaki &tatükonun ne §ekU4 

de olacaı;ı, 1914 Cihan Harbinin n•• 
cllerlnl ter.bit eden sulh muahede• 
!erinin ortaya. çıkarmıı olCluklarl 
tadile! meseleterın ne suretle hal• 
ledttecegl sarıh bir ifade ile göste· 
rllmemi§t r. Şubhes'z bu sahada, 
Avrupaya a ... •m oldt:ğvnu ilin et
mekte olan m t: er alyuctlnln ken• 
dl dı..iünces nl k&bul ettirmek iste• 
mektedır. B. Hiller, Alman ve ltal• 
yan Harıc ye Nazırları ile birlikte 
Macar Naz.ır n n son görilşf!'lderl bll 

noktadan eh~ •yettıdlr. 

Bu ehemm yet bılhassa, Alman• 
!arla 1 talyaıı rın Bnlkanlnrda lnf 
bir iht 11tın v .. a ~!mcslnl arz.u d 
mcdlkleri hus.ısunc!akl haberleri• 
dahıı ziyade ~üz etmektedir. Z.ir• 
milJver. devletler Runıarıya.nın Sov· 

, ).'Çt R,usra> a teri< eyled gı ar.azı ll• 
zı:rınc, rev.syon st s yasetler nde de
vam eden Bu g<ırlarla Macarların 

faaliyetler ne b r fren bulmak vazl• 
ft:Sinı Uzerlcr r.e alımı gor nmekt .. 
dırler. 

Macar N :: ları halihazırda. mem
leketlerine A m:ın arla ltalyanlar -
dan e'mcU iti 1 ve istikbale tyt 

n•m:ırlarfa tavsl~ nr alarak 
dönmÜ! gfüı er. 

Fılhakıka mıhvcrcllerin dUıünceal 

berv~hi at· olabıflr: 
«Bazı memleketler hariç, Avrupa

r kısmını ellerlmlzf• 
• Fakat ... , muvaffa. 

kiyet~ri ~der. ist.fade ~ z 1.1· 
zım. Her r.e ~adar lng !tere, Avru· 
pa kıtasının berri kısmıle alakası 

kcsllmit ı. tu durmakta i6e de, yine 
bu istifade k .. yfiyet ne engel olu • 
yor. Çunkü Avropanın, kendi plSn
larımız d':th 1 n~ testı:: ılUlandırıtma• 

sı, lktısadi ve t·c~ri sııh:ı:hıkl faaliyet 
pr01ır:ımı, ıınc::ı~ denlzlerin serbest 
olmıısile lrrk:n \: e tahakkuk sahası· 
na gırer. Halbtıl<. dcn'z.'crc hlıklm o
lan lngllterc h: .. m mızchr. Bunun i
çin her ıı•~cn evvel bu t~ttl k.eyl 
ortadan kaldıralım. Zaten bu hede· 
f mizc vard ktan aonra, muallakttl 
kalan meulclcrın hal ve ta.:;tryest 
kol:ıydır. Şımdtlık istifade edeblte • 
ceğimlz Balkarılarda bir karışıklrk 

çıkıırrn. ktan hazer edelim. Ve bu
l';l-laı da silah kuvvetlnden ziyade 
ikna, t:ııy k veya vadlerle, oer.lı mlk 
ya:ıt"' avar.tllJ a:- istihsal edelim. Ve 
Ealk:ırrları ıktısadt ve aiya$r htklml· 
yetımlz alt r:a a'alım.ll 

Mihver s ~ n n b'öyle bir dü· 
şuncc ile hahtt:ız rda Balkanlardakl 
fa llyetler nı ta"Tlamile kc:;memekla 
bero:ıbcr ml ~ec!ll daha doğrusu el al
tırıdan b ,. föı:ıl yct tez:ıhuru oüster• 
me .. ı ırr.1<_..n dahilindcd1r. Ve bu se• 
teb dalayıs le ete Mac;ırl:ırlıı Dulgar
lara mutcaMibcn Traıncllvanya ve 
Oobrucıı i§lcrinc!c sabır ve t:ıham • 
mül t.:ıvaiye edilmiı olması (LÖrül • 
ı~cktedır. Btı cumle Avrupnnın §im 
-ı ·yt" l<aclar sultiu muhafaza eyleme· 
üe muV<? ak ot;ı!Jı miv nfhl n.crOııeıt 

bu mıntakasır.d.ı m'trvercller Ba1kım 
ları tnmamıle ellerine geçlrm•k, çiz· 
dıt':lerl lktısad plarıındıı m •ııyyen 

Ur v~dfo l'e mükellef kıllT' t;ıd -
Fak un JT.'ilmalıdır ki b yer-

i rdekl aıomık erm:ll~ ve m:~faat 

zırdlyetkri, her daim kt!1ıt rlıd 

meydana çıkartacak tohuml<1n ;ı'n"· 

lerlnde ta4ımaktadır. M uvakka! bir 

z:o:ıman lcln zarurt ve mübrem fhtı. 

y.:ı lar menfaa• noktaları iizerıM blr 
P rde uercbllır. Fakat bu flC"ı:I ko 
l;ıy sıvrılaMtJr. 

işte v:::zlyet bu mcrlc.ezrle lke!'I, 
m vaffakiyetlerınl iyi bı,. r t eeye 
h l:un k için çırpınan m hV('I' dev· 

başltea gavesl 1'11'! z im· 

r takım 

ValniZ, ne c!ıe o'sa, mıhver siya • 
c•tl nıı.ıın ın 1 ı.,_ terenin imhası 

çok mü •. H .. .ii bu chcı ı iyet 
d r kı Almanya le lt:ılyayı, o'riıe· 
cekleri t ;ebb s de çok du~ · ndur _ 
mel.te ve h'Cr reyden evevl kendi· 
menfaa!lcrt m:ktnır.c! n ihtilatlar 
çıkmaı:usını ıttcmek yolunu tevket 
rnekted'r. 

Fnkai h~dlsz oyle inkişaf e•mlı· 

tir ki, bazı ha: l~rde bunun önüne 
oeçcmlyecckleri de duşunülcbillr. 

01". REŞAD SAGAY 
---'»I«---

Cinci meydanında 
oyr.arkan yaralandı 
Dün, semt 13 ele Ça.rşıkapıda 

Hasauağa cami sol·ak 21 sayıda 
oturan Mustafa 0_:1tı 12 yaşım_ 
da Cclfıl Cinci meydanında oy
nr.makla iken yere düşerek sağ 
kaşı üzeri.91den yaralanmış v.e 
hastalıaneye. kaldJnlmı§tılr. 



şı 

ada ya 
uğmtılD.caktır. Bunlara göre 
İtalyanlar harb nrıyan bir mil
let değildir. Ve B. Mussolininin 
B. Hitlerlc giriştıği sergüzeşte 
gönülden taraftar değillerdir. 
Eğer açlık bır ihtılali taz m -
mwı edı) orsa, !tal~ an huğda~ ı 
knlmadtb'l ve açlık birkaç ay 
zaı'fında butUn memlekette tah 
ribatını yopmnğa baRladığı za
man is} an e<lcecktiı. Bugün 1-
tal:ranln r 'c belki de B. Musso· 

l 8AR!UI 

a 
ılaca 

z 
mış 

ı ısın tll z onra Bremi doklan 
üzerine yapılan bir nkın neticesi 
muteaduid binalarll i betler ol
muş ve buyuk bir y n n çık -
rılmıstır. 

fotitiz t v tli bu k. nı ır 

•I 1 SO) Ji,• N: "k 
Londı 13 ( .3 ) - lngılız 

rady idnresi b ~ıekıl Chur
chill'uı y rın nat 21 de rndyodn 
biı nutuk 'iyliyc e ~mi bildir -
mcktedir. 

Fra SJZ 

rada 
illi bayramı Lond

kutlulanacak 
(B;ı tareıfı 1 ıncl uyf:ıdtı) 

General de G1ıull'tuı nutku 
Londra, 13 (a.a. ı - 14 tem

muz nrifest münascbetile gene· 
r l de Gaulle bu akşrun nıdyo
dn bır nutuk söylemıştir. 

Geneı l Fransa kurtulduğu 
zaman, Fraıısız ıuıH tinin bu -
günkü vnzıyetind n mcsul olan 
lann teczıye edilecekler ini bil -
dirmiş ve lngilteıenin dahıı şım 
dıden h vnlard hülcim olduğu -
nu k yıd ve Ameı ıka ile Afri
kanın büyük Bı itanya içın mu
azzam imkanlarla dolu olduğu-

nu ilave eylcdıkten om n söz -
lerine şu suretle dev m etmiş -
tir; 

Fransa taksim edılmie, tes -
lim edilmi olmasına rağmen 
kozunu oynaınamı5' kaybetme -
miştir. 

istenen 

nazır 

A imanlar bir N zınmızm. 
başuıı istiyorlar. Bn Mııo 

zırımız Hariciye Vekili Şilkrii 
Saraçoğludur. Alman Jansı ma 
hud veaiknlaıı neşrecte~ken .M
mnn radyo istasyonları d durw 
m.adan Haricıye Vekilimız uıc .. 
~ S rnçoğlunun alcyhın e ne,
rıy t yapıp durdular Hatt 
bu neşriyntalnnda tenkıd hudu
dunu çoktan geçen nu(M.. . 
bi 1 

~~mY~ 

r rsnn kull ndılar 

Beriın rady unun pık 

lıni da hı biı} tik bir cndisc için- ----------========----------

d yu:.~~;~~dt:a;;~a~•erinin Rumanya hakkında verilen kararlar 

Emrimd'"" mUhım mıkdard 
ve her an karada, donir.de ve 
havalaııcla döğüşebıleook halde 
askeri bir Fransız ku\rveti mev 
cuddur. Bu kuvvet her gün daha 
ziyade bUyümektedlr. Fransız
lar, hala bir muharebe sillhına 
malik olduğunuzu hıhniz. Zafer 
kazanılacak \'e temın ederim ki 
Fransız silühlanntıı i~tirakile 
kazanılacaktır. 

Sa~?oğl~nun. hsm tem:ı 
ettiga Tuı k hukO.metınıu ıstifa
sını, lıatt{ı mahkemeye bıle 
rilmclcıiuı istedi. CUr ettna v 

hombardunıuu •ı ( a tarafı 1 ınc• nyfadıı) gilteı nin komplo ve müdahnle-
Londra, 13 (a.ıı.) - Hava ne- elmesinın t!bcbi 1acar mahsu- lcrınden kurtarmış olduğunu 

zaretinın ıstıhbarnl se:ı visi dün lune azami derecede ihtiyacı bu ilan etnıektedir. 

Muhalif rey \'Ct"en ll'raosazlar 
Vichy, 13 (a.a.) - Herriot' 

nun mare al Petam'e geniş sa
lahiyetler veren ıeye iştirak et
mediği ve müstenkif kaldı{;•mın 
zapta geçmesini istc(h~ı bildiril
mektedir. 

kü tahlığını hu de ·ye kad:,. 
v ıdırdı. 

Bu vazıyet bıze t ın n-
n rşnmkı tebliğde zıkredilcn ln- lunm sı 'e e seıı z:ı.rnt· gören 
gilız Jıava kuV\•etlerının hücum hasadın el h ziyade z r r gor
lan h kkın !il şu t r ırıtı v<'r· mesim ıAtememesidıı. 

mcktedır: im nl rm BalküfJ ımlitik ı 
Rottcrıi mın en muhım t .ıy-

} re mc}danı oltın Waall ancn 
mN lanı. hemen iki ımnt dc,·am 
cd ~n mut 1 dıt lıuC'Jrnl •rla 

m rdım n cdılım tır. Mey
d tun birçok kısunl rrna mr.:ıak 

'"l 1 bvm l n s:ıbet etn1ı ve mu ~-
nddıt ynn nl r çıkıırılmı tıı. 

BNc ·k lıa\·a üssü üzcnne 200 
en la bomba atılmıstıı'. 
Hava kuvvetlerinin sair te. ek 

kullerı, Almanyanın dahılincle 

askeri hedeflere hücumlar yap
mış ve şıddctli fırtınalara rağ

men bu hedeflerden bır çoğunu 
h ısara ugratmL5tır. Lud?.rigs -
haffeu'ın milhimm t fabrika -j 
lun 'c Colognc ci ,. rında 
s:ur f ıbrık ılar ıı:ıık verici fi. 

dede tenvir edilerek bomb:ır
dımnn edıl m tır. Cologncya 25 
kılometrc mesafede Sicgburgda 
z b fırrnl n bombaı c1ımnn c
d lmıstir 

Mut 

L ndr.ı. 13 ( - Tim es 
g zctesın n ıplomatık muhnr
rıri Bil • nl r hakknıd ki Al -

göaden geçir relc 
ktadn: 
ı z 1 n imanya 

Mncarist uı bü. ·utmek istiyor. 
M cnrist ~m da miunetindcn 
dolayı on odık k lm:ı ı la -
zımgelır. lmanynnm niyeti Mn 
cnristandnn büyük buğday stok 
1 n ted rik etmektir. Bundan 
mfıda küçi.ık Rumanya kendisi
ne petrol verecek, ''erdiği mik
d r her ne it dar azalarak gide
cekse de. yine fayd .dan iıri ol
m1yacaklır. Yugosl ~ nm dev· 
kt ndnn,lnn P nsl ,. blokuna 
iltih:ık etmek ist "ler d hi, 
Mncnristıın ''e Itumnnyanın lı:on 
trolü altıı a girmesi. Yugoslav
yayı mezkur bloktan nyırmıı:; o
lur. Halbuki bu~. Yugoslavya 
devlet rıdamlaı ının bôyle bir ar
zuları olduğuna dair de hiçbir 
em N mevcud değıldır. 

vrup r: ulletlcr.ini \•utmak 
i in Almany kendıh.::rini, 1n -

a 1 

Times gazete i, ' bit 
tehlikesi,, baeltğı ıle 

bi.ıyük makalelerının 
şunl n y zmaktadır: 

raflığın 

yazdığı 

bırinde 

H rbin kurbanlaı ınd n birisi 
de "bitaraflık,, tabiri olmuştur. 
Büyük kuvvetler ve büyük zırh 
lada ta.kv~ye edilmi bulun -
mazsa, bit raflık veyıı herhım-

gi b si. bir şekıl harici pohti
ka sisteminin hem münası yok
tur, hem de tehlikesi vardır. A
cı tecrüb ııin isb:ıt ettiği haki
kat budur. Devlet adamları ta· 
rafından istıliıcı~ a karşı nra
zileıini sonuna kad r müdafaa 
etmcğe aznıedilmiş olduğunu 
beyan C) lememie olan, Avrupa
da hiçbir küçük devlet kalma -
mı tır. Bazı kere bu teı:ıebbüs 
m vkii t tbike konuldu. Fakat 
hiçbir yerde bu hareket muvnf-
fakiyelle neticelenmedi. I\üçük 
milletlerin hasındakileı ini, dür
binlik göstermediklcı i icin it -
lıam etmek, doğru l.ıir sey ol -
mnz. 

Başka memleketlerde, cvve · 
lindenberi hakikatla ku\•veti tef 
rik etmemek yüzünden durbin
lik hassası 1nhı if edilmlı tir. 

1 • 

Paul - Boncour ile Leon Blum 
muhn.lif rey vcı mi terdir. 

İngiltere '~ Fmn d ~i 
. tai rejim 

Londra, 13 (n.a.~ - Gar.ete
ler, Fra.n ad k1 yeııi ı eJimi 'C 

Mareşal P t&.in tat fuıdan d ... -
ruhte edilen tam ~ ı · hiyetleıi 
şübheli naznı lnrla knrşılnmak-

1 tadır. Son senelerde, Frnnsndn
ki parlamento rejiminde tadilat 
yapılması her ne kadar ayanı 

temenni gözükmekte idi e de, 
muzır ve kısa sürec~k 0 'ibi te
lakki edilmPktedır. 

Times ga1..etesi söyl y zmak
Uı.dır: 

"Birçok Franaızlrı.t· uzun mUd 
dettenberi una kanı bulun -
maktadırlar ki, parlamento sis
teminde ve adliye te~kiliı.tında 
ısı hat yapılmaksı .n Fı nsadn 
bir intikrnr vücude getirmeğe 

jmkan yoh1:uı-. Fakat Fransanm 
hariçteki do Uannm hicbirisi, 
\'C hatta Fransızların kendile -
rinden de pek azı k ni olabilir -
ler ki, ı liihalın i r ı ne k -

'Ecki Bulgar baş kum n
dam General Jekof 
Bulgar milleti namma 
Nöyyiyi ziyarete gıtti 

lı tarihinde de\•sinne > cnıçcnl 
'k.d e-rın ı ı e bir kazan kal Lrnt ta-

rını \'C lıangı entrikanın knr .. 
bam olan p şanın ba mı iste .. 
mek üzere i } n etm lennı h • 
tırl t.ıyor. A len Tür olmt\ 0 
d VPirmc un~urdnn tere rküp 
den yeniçerilerin bu mhkl • 
nnn \'C ı-ti tahlıkların kuibllll 
olan Türk ricalinin sayıları 
yük ektir. Ba ta A:lemdat· fus
tnf Pn611 oldUb'll hulde bırçok: 
temiz ,.c kahraman Ttlt k evlful... 
lan bunların 1..-urbam olmu&. 
alınlarında lıiçbir siyah çizgi 
lıarekdtlımnda hiçbir leke ol -
mndığı halde sırf el altın an ış 
gören §U veya bu h ınin entri 
k. sına kurban olarak cia~ ~ 

n çeldlıni lir. 

İşte cıı lnk Alman ı dyoıunn
d n fışkıran bu "istcriıl·., ler 
in nna gayri ihtiyat'.A bu tan
lıi faciaları hatırlatıyor. 

Başvekilin dün Buyuk lıllet 

Meclisinde nlenen söylemış ol· 
duğu nutuk bu türlu tezvirata 
çok ncık ve reel bir cevah teş.
kil <.'tmit-1tır. l mid ederı.z kı y
lat unnberı urup dınl nın CI! 

le} himiz iP propagand yap 
eller, en ı· ır g z 
k en bul ınılt ı 

~ubhed hı kını .. 

Gazeteler Dobraca ve Dedeağaç lıakkın
daki taleblerini durmadan tekrarlıyorlar 

Sof} a, 13 (a.a.) -
baş kumnndnnhğı 

gnrb cebhcsini gorm "' da' et 
edilen Bulgar ordu! rı b:u ku -
mandam Geııer 1 Jekof ile bir -
likte Sofyadaki Almnn t cmı

literi mirnla~ Bn.ılm n ıle Bul 
gar erkônıhnrbi}e ind n mira
lay l v. Popof B"rlin git ıler. 

Daıl) Tel graph g zeteeıı, nı 

1 l Pctain'in sistcmı ı , 14 un 
ciı J..oui ve T polyo l!o!l,.mle 
ı il ınu' ay ederek. z 

' Taı ıh:n ele-ınd n bh csuk 
y lanı. rı ı.e goz boyıım:ıca ka
b .. uıdcn ıtıld geçırı?dı. Fak t, 
tarıhı hır çok hal ıltatlc:rın yan· 
lış tcfsıı eclılmesine ı-ağmcn bu 
elek iı.z mndo hır çok ŞO) leı- kal 
dı. I(~ ul ı rasmda beUi bo.şh
h ı <ta 1~19 ) ılınd B lk nlar -

ı. Bun· bılrnem, Bükre§ muahcd i bir 
BnU.on dnha ::ığ'Za alınmadı. 

nuıkmdır: 

"14 üncü Lom " 
l nmmlnrını Frau 
hiı· millet .\ ap n za 

Şimdiki h ide biıtün Bulgar 
gazeteleri bıkıb usanmak bilmi
y"n şıddetli bir israı la Dobı:ice
\C D deagacın Bulgaristann 
. i lıyetmı tarıhi delilleri<' \'c u
mum dunyn matbuatını ı had e
derek isbata çalı~)Orlnr. 

Nöyyiye ilk gıren 
feı ine hediye edıl 

Bulgnristnmn r ı, 

namına altın bır 

tıkn im ı ÜZ"t • n islı 

\'l tler Umumıyetlc bütün gnz teler, 
hazır- Bulgar mılh taleblerinc dair dış man crkiinıh ıbıye~inc bu ınck 

tuh gönderen rnra li hali i 
Alman ordularının muz ffcı i
yetini tebrik ctm ktechı. 

B ılk ınl r-

• d 

he<letıın b ıli icab ettıgm. y z-
nşb. P k t sonra oe c·ldu 

matbuatın ~azdığı en ehemmi -
yet.siz bir ) azıyı bıl n ki t
mekten kaçnnm}orlar 

---•((---Rumnn~ an Trasıh ın) ve 
Dobri enin rıhnac ğ1nn ve Mn-1 Yugoslavya hariciye 
carlnrlu Bulgnı lan 'crılc cğfoc nazırı aCır hasta 
d ir Bulgaı gn etelerinin Ber- Belgr c1 13 (Huı.:u ı) 7 U-

lınd ·n nldıklaı ı lıabeıleı Bulgar gosla\•yn Harı iye N zı ı Çın -
h::ılkı m· mel biıyuk bir se - çar Markovıç agu 1 uıdır. 
\inçle kar ılanmakt. c.lır. Nazırın hruıtalıgı ~ u ündeo 

Kont Cıyanonuu B rlındc Hıt Belgrad ~enı elen Ru el isi 

1 ıdir. ,. 

u un 
etmı~c ek -

Nc-.v Chıonıcle g 
. unl n ~ n ktedıt 

lcrle goru mc ınd Rumanyayn Plotnıkof Maıko\ı ın mu vin- "Ateh getir u. ol n ıı 1 

aid meseleledn müzakere edil - leri olnn Smıla.vi. ıle Pdıya ve Hmdcnbuıg'mı B. Httlcrm m v 
dığmi ve lt ly ılc Almnny::ının Gospodin Yiıkıcı H ı ı ı c Ne - kıı iktidsrn gelmesıni kolnylaş
Rum n) a~ a h ık~m usuliyle ?.aı ctmde zı) ı l · , k 15 d - tn dığı gıbi, en musibetli bir re
mün ... zaalı me:sdelcnn lınllmi kıka gbı usti.ı Jm1e zaf eı yolunu açmak için 
tekhf edecekh.:rmı \e bu teklif =====-.::::============::....== de, ilıtiyaı Fransız nıar lini 
k bul edıldığ1 takdirde Rumnn- Bulgnrlat hı l zt m · ~ ı tcklıf et- al t ediyorlaı. Kabineoinin ıçin
vnyn yardımda bulunncnklarını tiğıni )azıyor la~ \e bıımı v. zi- de, belki k ndi menf tlcrini 
ve Rumen m:ılki tnmrııniyetini yctimizdcn bn h c ic .. l.ı n lman diışüncn birka eııtrik cı l)u • 
~keffül e e klerini, Bulgurlu- lat ın bcynz lt'iı "l"ınııt ıt""' .ı 

,, R ..ı .:l""., .... ~ı nueu ı lut'makta<lır. Bunların bıri i 
ı'tı tc ·r Ph Bulgaı gazeteleri .. onra usyt\ ı " aran wn çok ı d' · .. , 
Ued gnç vt: lcd nız me ele ın- nçılrhğını buyuk ant 1 t b ccn. ~1 .Fülu'\:r ilan etmt:k için 

t• t t ıtN h~rm Yunanigtana rllz <!tfü iyorlar [' c e a- \ p kala tlk Cır tı yak ll\'a. i -
Hr . . 



Adaaa ÇOk .U bir memle • 
k~ auMTJ! ı .... ~ 

lltl d& Hlıdıllt u•ı w ı ıai 
eliıktMl. 81 ınırA 'ill llU, lb 

11ılmk •nhıi lıitu. f~ 
ma.ır. temiz ft .nn haw almak 
ve biru da mtiiıW dinlemek v.. 

.. .-ırı ,. iyi bir temsil ee,retmek lçhr 

• .,. • ilırt rV-IWuaf 
w.•wmr~ gtlipi,. 

1191\elbı ••• A Jier ~ 
... -·--flr.· f.ka1ftl*f 
~ ...... ., lltlılatf.. --~ ••&.,. • ..,....nı-.-. 
... ,. 1 *"tJwdl' ... ... 

Balkan birJiii, tAı andur iti-
..,_ eıa ;m 

~ parllaa çalıiaa lilr ana 
..... mmfohlr'A~ 
bllwvlıt&,lıill~ 

çıkarılmakta ve o ~o atıe
nilr tM1it iath aftatf,' mwti; 

llllillılmiı!!t ' tii mretınerÇJ ltu1lmıa offnaltta-..... ~_.,.llır.... dır. &diaa ll'allı bu meuf da 

- \1'boP. 6Mfır> amn-- itli+ 
llirtılllJ i»' is.,., ı•ı •ıs ,., 

DfJılt. au...ı 'l"kM* dl 
~ •• zeillfn 1lt ...,... 
~I 1:ı1r -. a d 1h Miy· 

... arasnfat itlllN;. -~ 

--· 

ala ıııtııut veHblıdtlMı glll =a.. -. V '" •""""' do,ı;.A Ka Hl)vtf>IM ..- -caa.... ıda .,._ ısudlftt. 

w;te"'llt illônl' ~ #1- 11ü9tlıı1iim i9 • mauu.r 
~~ kadar safdil olu-.ttt Wk' lie anla ~ğuna 

baıtllya ~ lif' .... ~ 
me.tee .. ıı.. •1a3 1 ~ ~-- 19'elltbm lllr-* islOlt ramlr" fRr" cıftetle a:alN' oJCllı 8181--;a. ğumraadllfhır. m.:na1'JH t\ ~ 

lflilıa .... PB"' 
_..,..,.. gı8lel aL rm 

at l'R!r-,eıı-a6ııiaa; AVC' fY 
...... vallf .. 

için ~ .... 
llJll!r-Dillımaı•Ulttinalfile m• 

k1iidl illlf var a cta; la .n -
1aıa ._. veya- -- gör.llWren 
WIWt&etetıtn !R!deır-maret nnttıır
duijunu henüa fark ~ tebr/ z 
dn1e91dm'itmdiF. 

ŞlınllDI -trare1 M•ae'JI,. 
ld tmln ~ chmam
naı tafiunmltl «ıa..1t1• öt
reMUrı. ı--anMa ~ ..__ 
m9 bel'~ w• Hm '!ta• 
1ie9i Jibnaye eden Dllıdmıı « • 

halhi aid: oWi1i?J VAIHett..,. 
rica etmektedir. 

~ Jı§tı:aı 

alllik v. WiDi de öjımece -
itti ..... isdil: 

O !PJ8Dlan da.aaa. · Laııellet 

edl?cejim. Madam SarinaJ&-~ 
lim:e; ti'u Dıb 6mimlit i8Mdiji 
kadar. istilza. etaiiı ! Bfç umu
rumda deitf! Sten tien de o. 
n-. o ladir ehemmlyet verml-
ylll'Ulll. 11.. öyle ya! •atmuet 
ll"8e118nm anneııd, yalı\ı4f ı.a. 
Jm ve fEıJWi olm•diij malak· 
kak. 

c;lkı.Jril ıaıılme ı'i .......,.. 
ıDMGl-..djie*v'm --.. 
U.eshlL ula iaif •wim . Jb..,..ı 
JllraeHawa. 37hMP ola. -.. 
dam Srina. 19' IU ........ lıla-

a t t y. 
.,_ .. Dili._ edlyardunll arı 

pintr il, parea1nın atllı.ıan leedın ylfzUnU 
gjrmek bile latamiyonlul •. ) 

YA.TAN: pq;,AT ~ 
Ya1acıf pü!rt Jdaıır-U.S eftı.i 

memek mümkün değil .. ~ 
n&* ........ N_..,bis 
vlicud •• ~--.ten il
:ırıer.im»ldlıall bir.çift ., .. 
~d&lııi .otun.n.. lr*ğa& 

ejilltrels: 
-Baıaa (N) ! 
Dediği zaman, gözleriıa dlD· 

ı.tleıgeaç hdma blr'datla*~ 

tını: ' 
- OillütlJmnııif•111t?" 
Dtyet-wdhr. 
- Nimtıtdsir eder- ö;tir .. 

Haw_... hf!M"di!- cet" MrDt 

-Ollllt•f..,. ce•••w:~ 
dD... 

H111d'ı"U.~~ 
mecMe. .,.,.., d'l t'iı 11 ,,.. - • 

w ~ .. DlaiM- şimdi iŞtlfttn. 
yaadltf baflm şe;r! 

-Nedfıo! 

- Blr §eY. araklıy~ 
da.. Hat&ıki mehlna tamam. bir 
aydir "dllm,, ediyordum .. öYle 
pinti kl parasuıuı qkmdan ka
dm yUzil gi)rmet: bile istemi
yer! Bir turıu kendime bakt1rtai
macfım. BaJdırbmi olsaydim, 
kelayca içeriy,e gırer, orıun eliy
le hazırlanacak pttiımıla "ko· 
8'81arım,,. ''marnagavlanm"' 
cebler, dipnya çıkU giderdim. 
O vakit cezam da bU..kadar çok 
olmudi:. 

Şimdi tam bir awkat ~cer 
za hakkında fikir yürüt~ 

........ 
---·•• 1•111-t .. 

Oelie" kM&wlıaJlaı glllJer-
dma 
&ı• 1-iın .. IMa•ı .... 

.: 11 i 1 J1111iaıJW ddiı!!ı Slllll--ıllmK 

- Yavrmı ı.nız, dedim. Sa· 
llP em t.MI.-
... ! " et. it• llYi UD'Cu • 
~llllr.vıe ~ 
~ damla ~ kntnh~n 
nezahetini kaybtttina ..... is 
yan ediJC)a!Qlll" gibi baktı. ........... ........ , ............ 

---~---- Deiltlld ya. .• 
- Şlld"Dllm!diillt' DdfılWr. 
'Ot ptı .. \ ,, h, ..... 

Janm üba sevimli bir IRUette 
....... , b .. , .. 

- itana bunlar 'VD gedr, ba
..... .. ••• ..., .. llllt'. 

tan, kad•ğın bu - sözleri 
ili• · Ant 'it•• memnu 
.. ,_ çilli b•• gibi ol
du. 

Iterin derin içini c;ekti, Ye eö
.... ... ild ... t 

- Yavnım bll'SlS! YaYl'Um .... 
diye tekrar ettikten sonra: ,.,., ....... _ ..... 

rimf ..... , .. ı, .. i,.. ... 
ca,....,,. eıri? e şaıe8laltı; 

a.~i!ılltl•!<ti•dııırıı••111' n.-ıa• ......, otum.._ 

n. _.,.mif 
Şimtllt 1Bıla 1Mı1 ............ 
ni~. 

Yt18Ufa biw gün 
bulunuı TUrt.lerdcn.. biri aorou: 

- Pehlivan, Botneri gördin 
milT 

- 'Y'Oo •• 

Fakat. bu pehlW&Dlar Yu.. 
nfla beş OD daklb ldtnan ya• 
pu yaımıu ~gU»yortiir
dı. Yasuı,; ıcllban almak iqlll' 
kulllllllld8ldlae aallyor adamlul 
JmpaltyolldG4 

Yıoaulaw Ol'Pldatllıttt &~ 
dolusw.penı vMlll lald&:afla.r. 
btttı ... ..._.. ........ 
hıl' ;t. o.g-••r.r .... ~ 
~ ....... •icMl _.,... .... " tp••• 
11111 ..... .. 

llMllr: ~Blf'ı.. 
llyorlardı: 

- BiEe ~ıa-,... ca 
18-. 

a.·--~ .. 
~~mi-
sada.&ma• .. 
YuullU.·~ 

ne seylentilk 
- M»t &.m..Uelı:llttö-1-. a. 

HRllri'f dama.idman 'J •ı oNn pel\hM. 
y.-... 

OqaaiatW. oenlw VM'lw.lcr 
-Sism.m='o1Rt~sa9t-.. 

JJaDıt wan VD'mi? 
~ lrehk+PJI ........ 

Mukabele..W.: 
- Al». bJzhn memlekıeU.kiıt 
mm~ ya•11sn ıdlllaıı ve••-t• nr be"' dedi. 

Jorj Botner. ne liadar ~ 
gtvenmtş olu, n.ut"OIM.lln zer 
re ltadar NorinnatMtt. 

7.MılD, ilri bUllll IMJ J••da 
~..._,. ...... 
ualltımdtlttt ff ?it' dff'lö&r beUI 
oldu . 

JOl'j Botiler, kendiaiae ı.unm. 
di ~ boza'"'••I*' .. 
~ g&ltb gllleoejlne _. • 
ti. 

Jbrf Botatt, ıroea ftldQn 
~ gellMmittf. A1aU'ıe • 
nltlırt ~ '!\isaf'Qn ....._ ~ 
~ 1*biıe&'lsaen J'ırdt 

Bitti. Batniet- tiir. sa,.,,_ Y.6-
dadit idıslan UR~ tiuMiJdıı. 
l'S cihetle pzeteU!rle de allkar 
dar olıbuyDrdtt. Ei•ani ~ 1 
vmnı aatt'enötlen keadiMi p· 
zete oltullıattaa mm• *'•dl . 

AIMrtlta din.~ 
tqıyan btr memleltettit. oma . 
nn sporculuğu da garibcll- • 

Garttyorsunuz. bir pelilivarı 

milllal'U' ~ Baemma gör
mek id!mtyor. Sblo'&. ıı..ıı 
haldUndlt li~ olmaapr. 
Yt.lnm ~t•ıtat' 
ve dt\ıd~rttıe _... tp19Jaralr 
meydana. çılnıwf bulunuyerlar. 

E"ooa ~ Ameriltada id· 
man yapaealt- 1t4irıee btdaM•jor· 
du. Ybuıf(m orpruzatöllii pett .. 
uvanw idtftan etmek l!İll- bir çoli: 

Ylisut, AVl'llQIA buluudup. 
Alllan ıdmaıı •lrmtı• ç .... 
yordu,. Çtbıkii, yanında ada
datkn varcb. 

F'iJk.. Nurullah, nibeli ~ 
allmed, Kan Ow ~ 
ne idmu venlilljorlardı. S. 
ta Avrupatta pehLWaDılamma 
yağ1a aJa1ıurb, Walıalı )'ÇlfGr. • 

Jardı. 

Y'ômf• ;,,ı 7 ...... YMllf 
tan zi1* cı411 "zaHSril UJii. 
yordu ManaY*h, idııı m••b• 
yillündtfn pebiP'al yGilııJııilln. 
di ~ le._ım OH lrm 
idman yapıyorl&rdı. 

Yusuf, Aaerillaya. pRtli bİll 

1Nc;1ak ~ u.rfmda aaoak. illi 
gtlnt Y191"*' Bu. dle4iet de 
ona çok ..,.,.._itti. Dm ı. 
çul ay ıdlnan lflllPDIY.ID. _.,.. 
vaa mu.bakllak .....,U. 

lftıikat ~ boplmamak 
içjn sabahlan otunfuiu saJ.fjae 
yerinden g...._. 21.W'dili• ,. 
ıilyor ve, •- llıapıtirra- dıDJı • 
koş\IJIH'diı. 

BiZim pehliV8Dlum ea bilılt 
ldtnam .,.,_~ ytlrtlmelı, bir 
yırlinr öı•• 521 '!blut dııt 
ancak bu alllt1U9a ve ~ 
uatadaıı görme icllDanlal'a bat 
Vlll'UY.cmla. 
atı•• hı; n.ttbt 1'ftyW 
~· t1nllamlla8mdan, ~ 
smd1t.n, atttrmumdln, ,......... 

sinden bir ilY ~ 
Olpıtn&eeat1l91 ..... 
~'~'"*!G~- ahı', ıd'
IDBftt idir ı• .. irt kıyım 

de.. mMlfll""" ırt ytlplh- peltllvanl~ la~ 

heılfta111 
••• a.gwna 

cam stllllfN1t' Tt.-ıt& şu ~ 
~W\ttt! 

-S-
dmJ. ~ pto.Ma mM'rNl • 
dir. Be • .._ 'C'J d'«a O. 
pek ... ....., 1 1 da. 
bu da.. )'drWr allM '7 hl. 
Benf.. NJreebaRpe ... mfıl# ... 
ta ............. llilnı .... 
ğun N!föeee öpı u ıjt -... 
verdiJdrr ..., =vlmaneL ıa.. 
kaellaya dem.. ıa: 

- Medma'121, xarm. pee ..,. 
toya W8ll o}aoelı .... 1 

- ()yit - • illl ...... 
Alfred lılWI& 

- ...... ı-.P 1 ..... 

te 1ıstrrurımmı 

__ .....,.... 
-Y-.öylr•? 
BWenMıw-M+= bıgm• tept 
~ .............. Wr 
kıta. ~ ..,._. içtade sayı.
lırıa. W.M• AWll • hlmgi 
m~BlirP .. • 
mn. domda til• tiijtm lııir ba
ritada baliM• lllıla ı.lbı hu""°" 
fatıa.. "Avnpa ıaıa.,. YH"m11-
tı. İli anJadm1 • ımdmazel be
nim ile lloş in 1MJte de ooıu. 
muştu. 

tw 

ıfe I~ etttm, sstttlr ,eNıllfte· 
yim:ıt. 

- .Mlnta nllMlblael sia gü• 
cemnek .haddim-mi'? 

- EJlnmk sG!lt!rtme-~ ..... 
cenmeminaz? 

- BUaJde;lfttılillııı ı alı 
ıa.1aa Slııılllla dk -- a..a..--mtstmz ...,.,. 

yö Mt.Ndı Mililer? dlldli 
Ne oevaılt ~ ?' SıiinlıılİI 

kallkellıaları. dıeaa• wt'mı . 
lar&. akhm&aa. çdmt.,....- lııir Mir. 
olma. olalıftı Ş)l •willllla h~ 
kata- teııtn,. W'naaltetr amhiiııt 
btdnad11jum11...... cı. 

dim.: 
- 1fıleJır mı Bı~D C F 'a..a, 

- .... A.161e4Mll 
ler! 

• ..... ıı.ı ... nas: 

nin _.,. •ı• k ........ 
biit dala ne iLE hı tedMih .-., 
b~.........,,...ı ..... 
c• llllıılıılJ111i 1 d dolduruumt 
AMlta ~ slııt&u.~ -
du lllribo,.ıblt IJ ıw .... r..,_ m •tı 'dl rJM:H 1 ı• o 
cek, mırJanaeaJr .• M'~ Jti.. 
ca ... c' 

- ıe , • 't=-u• ya.ı 
yecall ......_,....,.._ ..... 

rir. 
-Peld ._..._. .. ~ne~ 

r 111 ~d 
Alt\IMI JJUI eıııMlm•· 
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Mustafa Nihat ÔZÖN 

Cemal Hakkı SELEK 
Nahit SIRRI 
Doçent Refii ŞUkrU SUYLA 
Kemal ÜNAL 
Münip Hayri 0RK0BL0 

Doçent Celal SARAÇ Doçent Hıfzı VELDET -----· 
Gazetemiz, ilk nüshasından itibaren Hıçkırık eserinin muharriri Kerime Nadir tarafından yazılan Saman Yolu 
romanı ile Amerikanın en meşhur romancısı Jack London'un Oç Kalb adlı eserini tefrikaya başlıyacakhr. 

1 ... _B_ir_h_a_ft_a_l_ık ____ ra_d_y_o __ P._r_o .... g_ra_m_ı ___ l'l._D_ev_Ie_t_D_em_i_.;ry;...o_II_ar_ı_h_i_nl_a_rı ... (Yenihayat ve Fıstık suvu) 
Gazinoları 

BUyükdere 

H/7/1940 PAZAR 
l.JO Program \'e memleket saat 

.,arı. 

1.35 Mllzik: Valsler (PL). 
t.00 Ajans haberleri. 
LlO Ev kadını - 7emek lisı.i. 
t.20/t.30 MOzik: Gitar ve banco 

paıçaları (Pl.), 
12.30 Program ve rrdeJret -.at 

llPl'L 
12.U Müzik: Halk tDrktUeri ve ka-

- havalan. 
12.50 Ajans haberleri. 
U.05 Milzlk: M~k prkılar. 
Calan1ar: Cevdet Olllar Fahri Ko-

..-Z. Hasan Gür, Basri 'Ofier. 
Otuy:uılar: Radife Erten. 'Mefharet 
~ım. 

13.2.5/lUO MiJzik: Radyo salan 
9bstran (Vlolorı.lst Nedb Aşlmı 
lılareslnde) • 

11.00 Program, ve memlekri ııaot 
llJU'l. 

11.()5 Müzik: Cazbend (PL). 
ll.25 Mtlzik: Melodiler (Pl.), 
ll.45 Müzik: Rad70 caz orkestra-

• (fbrahlm özgür !da.resinde). S<>p
mno Bedriye Tümmın ~akile. 

19.30 MÜ%1k: Okuymı - Mefharet 
'Ddinm. 

11,45 Memleket saat ayGn, ve a-
)ııııııll haberleri. 

ıo.oo lıfll.z1k: Fuıl ı..::,eti. 

ıo."5 K.mıuşna. 

21.00 MClzik: Tilrktller. 
21.JO VQzik - Okuymı: Radife Er

tm. 
21.JO Müzik: hahlı bir opera 
~). 

n.30 Memleket aat ~n, ve a-
tms haberleri. 

22.45 Ajans spor lel"'fisl. 
23.00 MiWk: Cnbend (PL) 
23.:25/23.30 Yarınki proçam ve 

bp:ınış. 

15/'7/lMO PAZABTF..St 
T.aO Program, ve memleket saat 
~ı. 

US Müzik: Opera Jdpurilcri (Pl.) 
1.00 Ajans haberleri. 
LlO Ev kadını - Yemek listesi. 
l.20/8.30 .Mül:ik: Gril ve Grever-

mı İskandinav musikisi (Pl). 
12.30 Program ve memleket saat 

"18rl· 
12..35 Müzik: Fasıl heyeti. 
12.50 Aj:ıns haberleri. 
11.05 Müzik: Fasıl heyeti prognı. 

amın devamı. 

Çalanlar: Hr:ıi:kı Derman, Şerif 1ç
ıı. Hasnn Gür, Hamdi Toby. 

Okuyanlar: Safiye 'J'okay, Tahsin 
D.nı~. 

13;20/14.0!> Müzik: Karışık ha{lf 
JS'OCl'8M (Pl.). 

18.00 Program 'ft memleket aa.nt 
..,..n. 

18.05 Müzik: Debuscq - Yaylı 582 

k kı.ıarteti (Pl.). 
18.30 Müük: Radyo caz orkestrası 

(lbrahim ÖZgilr idaresinde). 
U.10 Müzik: Okuyan - Müzeyyen 

8anaı". 
Çalanlar: Fahire J'enen, Vecihe, 

Jleftlı: Fersen. 
Okuyan: .Melek Tokz61. 
ıt.45 .Memleket saat ayan ve a

tım haberleri. 
20.00 Müzik: Saz eserı.t. 

Ç'a]anlar: ~ Kam, Vecihe, 
Ondct Kozan. 

t0.1Q Müı:ik: Oku,.n - Sadi Hoş-
-. 
-.ıo Konuşma. 

~M Müzik: DfnlQid dilekleri. 
ıl.00 M\Wk: Ferhunde Erkin (Pi-

,_o solo). J. S. B.ach - Partit<tı 
tl.20 Mo.ztk (Pl.). 
11.SO Konuşma (J?ac%1o pzetesi) 
n.u Mllzfk: ~ ork..trll!fl 
~ B. Ferid 'Alnar), 

22.lO MemleUt ..at a;ran. ajans 
h:ıbe:rleri; z::iraat. eabam - t.ahvilAt. 
kambiyo - nukut~ (Fiyat) • 

22.(5/23.25 l!ılildk: C:ı.zbaDd (Pl.) 

23.2.5/%3.SO Yarınki proı:r;un. ve 
kapalllf. 

16/'7/19'0 SALI 
7 .so Proınm ve memleket aat 

ayan. 
7.!5 Mli%ik: N,..U parçalar (PL) 
a.oo Ajans haberleri. 
8.10 Ev ltadmı - Yemek llstesL 
8.20/8.30 ?dü.ı:Dc llaı:monilcl Dilo-

ları (Pl.). 
18.30 Procram v. memleket saet 

ayan. 
12:35 Mür.ik! Muhtelit prlular 

(PL). 
12.50 Ajana haberleri. 
13.05 M'Ozilc: PWdarla ınuhtoltı 

~kılar proın:ımınuı devamı. 

13.20/14..00 Mlb:llc Beetboveo -
5 inci senfonj (Pi.) 

18.00 Progranı ve memleket 1a&t 
ayarı. 

18.05 Müzik: Dmuı saati (Pi.). 

18.30 Çocuk ... u. 
19.00 !ı{Qzl.k Çocuklar için (Pl) 
19.15 Mflıil:: l'mı1 be7et1. 
o~ CeW Tolaes, Tabstıı 

Karakue. 
Çalanlar: Hakkı l>eııDaP. Şerit tç.. 

li, Hasan GOr, Bmndl Tokay, Basd 
Utıer, ZUbtQ BmrdakotlU· • 

lus· Memleket aat ~ ve a-
Jaruı hahe!' leri. 

20.00 KonuSQıa (Clftçbıhı ııaati). 

2Ô.ı5 Müzik ((ilft.çfnln mti). 
20.30 MOzik: .Ankara r~ ~ 

me ııcs '"nx ~ 
tdare eden: Mesud Cemil. 
21.15 Serbest saat. 
21.30 Konupna (lladyo ıazeteıd) 
21.U MQzilt: Jtad7o Alon orkestra-

sı (V.iyo1on!st Necib Aşkın idare -
sin.de). Soprano Bedriye TQzünün 
işt.lraJdle. 

22.30 ~temleket saat ayarı. ajaım 
haberleri, ziraat. esham - tahvilAt 
kambiyo - nukut borsast (~at). 

22.45 Mtizik: Radyo salon o~k~
sı programın deTIUJU. 

23.00 Müzik: Cazbaod f PL). 
2S.25/23.30 Yarınki prngram ve 

kapanış. 

17/7/194-0 ÇABŞAMBA 
?.SO Program ve lD\.'!t'JtkeL saat 

ayarı . 

7.35 Mil'Lik u..türkr (Pl.) , 
8.00 Ajawı haberleri. 
8.10 Ev Jı:adlm - Yemek Uat.csi. 
8.20/8.30 Müzik: Deanna J>\irbin-

den parçıiliır (Pi.} 
12.30 Procrmn Ye memleket saot 

ayarı. 

1:us MiWk: Şarln1ar. 
Çalanlar: Fahire Fersen, Vecihe, 

Re!ik Fcrs::ın. 

Okuyan: Mma~ tıkar. 
12.50 Ajanıı haberleri. 
13.05 Müzik: ':l'Qrkiller (Okuyan: 

Muzaffer tıkar). 

13.20/H.OO Milzik: Radyo salon 
orkestrası (Vic)l(mlst Necib .A§kuı 

· idaresinde). 
18.00 Program ve memleket saat 

ayarı. 

18.05 Müzik.: c.zband (PJ.). 
l 8.40 Müzik: hsl1 beji eti, 
Oku;,anlar: c.ıaı Tokses, Sa.fiye 

Tok ay. 
19.15 ıtonupı:ıa (Dq politilıa b&

diselerj). 
19.30 Müı.ik: Saz t!9Ultti. 
ç.JWar: VeciM, Cevded ıtouo. 

R~Xam. 
1us Mmüekct ...ı aJUJ, -ve a

jMlll haberleri. 
20.00 Müzik: Olm7m • ~ '1"6-

ıır rn. 
20.15 1'<mUllJMl. 

20.30 M(Wk; Amatör .saati (.Ke -
man solo) Felsefe muallimi Nw-ed.. 
din Şazi: llcndel • Sonate, ve kO
çQ.k: keDWl pa.rçala.-ı. 

20.fiO M\Wk! Geçit konscrL 
21.16 Müı.ilı:.: Bordine - u>nsıs 1-

pn dan da.uslar. Londra senfonik 
orkestrası tarafından (Pl.). 

il.30 Konuşma (Radyo pzat.es.i). 
21.50 Müzik: Riy~ur b'1>

dosu (Şet; thsao lttW.u). 
22..SO .Memleket saat ayan, ajans 

bııberler1; z.l.raat, esham - tahvilat, 
kambiyo 1 oukut borsası (Fiyat). 

22."5 Müzik: CazbBDd (Pl). 
23.25/23.30 Yarınkl progrom, ve 

k.apanıs. 

18/'V1940 PEBŞEMBE 
7.30 Program. ve memkket Bt1ot 

ll)'arı. 

T .3.5 Müzik: Karışık hafit J>QJ"çalar 
(Pl.). 

8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev ko.dını • yemek listesi. 
8.20/8.30 Müzik: Polka Potpurtle-

ri (PL) 
12.30 Pragrrun ve memleket saat 

ayarı. 

12.35 Mü.z.ik: 
Çala.nlnr: Ru~en Kam. Ce-.det Ko-

zan, Vecihe. 
Okuyan: Mefharet Yıldırım. 
12.50 Ajana haberleri'. 
13.05 Mtız.ilc Türkruer. 
lS..20/14.(lO Müzik:. Zara Leander, 

Marta Eggert vcsairenın pl.Akları. 
18.00 Program' ve menleket saat 

ll78-rJ. 
18.05 Müzik: Balbo k.azala'in p~k

lan - BoccberlnJ: Concerto (Viyo • 
loruıel ve orkestra). 

18.SO Radyo caz orkestrası (İbra
him Oı.gilr id:ıreı.ındc}. Sopr<.•ıo 
Bedrfye TUzünUn i.ştlrakile. 

19.10 .M.ilr.ik: Muhtelif makamlar-
dan şarkıW'. 

Çalanlar: Cevdri Cadar, Fahri Ko 

Muhammen bedeli 1710 lira olan 100 aded ve takriben 38 metre mi
klbl 6,00XO,t5X0,25 eb'adında Çam aı.maru (29/1/lNO) pazartesi ıcıoa. 
saat (10.45) on kırk ·°belte Haydarpaşada Car blnuı dahilindeki kcıımi>
yon tanıtından açık ekalltme usuble satın :ılınocaktır. 

Bu iie ıirmek btiyenlerin (128) lira (25) Jam.ı,J.uJc muvakkat temi.
nal ve kaıuınun blyin ettlli vesaikle birlikte eksllbne &ünti saati.ne bdas 
komU.yoı:ıa mü..racaoıtları lhımdır. 

Bu ise aid şart.nameler komiEıyondan parcuıaz okrak dağıWmaJdacbr. 
(5969) 

Kapalı zarf usulile eksiltme 
Liseler alım, satım komisyonu reis

liğinden: 
BeM!r tonun tılhmin 

Clnıi Fiyatı Mlkdart ilk teminatı Şartoam• 

Kr. Ton bedeU 

Gazhane kok kömOrü 2425 1315 1392 1~9 
Komü;yonumuza bağlı Galat.as:Aray, Haydarpaşa, Kandilli, Kabataa, 

ÇaınlıcA ve Erenkoy lisclcrirün 1940 moli yılı ihtiyaçları olan yuko.rıda 
mlkdarı, fiyatı, teminatı yazılı Gazhane kok k.önıQrllnan 5/8/94.0 pazar
tesi günü saat 15 de kapalı zar! usulilc eksiltmesi. ~.ıktır. 

Eksiltme İstanbul Beyoğlu isUkllıl c:ıddesi No. i49 da Liseler Satm 
Alına l:.omLcıyonund:ı yapılacaktır. 

Mckliler ilk tcmın:ıt makbuzu ve 1!>40 yılı Ticaret odası vesikalarile 
birlikte 2490 sayılı arttırnıa, t-ksiltme lıonunun tarifatı dıl.resinde hazırlı

yaaıkları tekli! uırfiarmı yuknrıda göctcrilcn saatten btr a;aat evveline 
kndnr sözii geçen komisyon Reisliğine makbuz mukabDlnde tcsllın etmeleri 
mukt:ıU olup J>06t<lda olacak gecikmcl<:>r kabul Bdilmez. Teminatları ya.
brmnk ve sartnameleri bedcUeri rnUk:ıbilindc almak ts«:tenlerin ~ 
snray lisesinde komü,-yon katibliğinc müracaatları il.tın olunur. (5905) 

Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
•8 Numaralı ilan> 
2,5 v 3.6 kilo ağırlığında knzma ve bilumum kürek salanların elle

rinde bulunı:n bu <ins k;ızmal:ırla küreklerin mikdımnı birer bcyı:ınnamel 
ile 17 Temmuz çarşamba günli nk~aınına kadar h.tanbul komutanllfrm;.ll 

l>ildin.~leri lüzumu 29 numrıralı milll korunma kararnamesinin aıtı.ncı 

maddesine istinnden ilAn olunur. c6000> 

pı.a., Basri 'Ofler, ZUhtü Bardakoğ- ScÇQ'lC parçakır (Pi.). 
ıu. Okuyan'. Mustafa ÇotJar. 18.00 Prog.raın ve meuıleket a:uıt 

13.50 .Aj:ın.cı haberleri. 

19.4& Menı.leket saat a,.arı, ve a- ayarı. 
jans hobe.clerl. 18.05 Mfwk: Cllzband (Pl .). 

:10.00 Mfü·Jk: Fatııl heyeti. l 8.30 Müzik: Halk h:ıvolan. 
Çalanlar. Halı.in Derman, Şerit fç- 18.50 Mlizik: R3dyo cSvinlıı:t> tri-

li, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri osu (tnoz,,.trür ve ateş bocckled) . 
ttner, ZUhtü BarclnkoGlu. 19.15 Müzik. 
Okuyanl:ır: Semzıhat öWenscs, Çalanlar: Vecibe, Fahire Fcrsan, 

Tah..'Wl Karakuş. Refik Fersan. 
20.30 Konu§mo. Okuyan: Necmi Rı1.n Abisluın. 
20.45 Mfü:ik: Dinleyici dileklert 19.45 Memleket saat ayaıı, ve a-
21.00 Koıı~:ı (Sıhhat saati). jans haberleri. 
:ıı.t5 Müzik: Keman solo - Sedad 20.00 Müzik: 

F.diz tarafından. Çalnn.lnr: Cevdet Çaglar, Hasan 
2 o K Gür, Şeri1 :tçll. 

l.3 onuşm:ı (Radyo gazetesi). Okuyan: Semahat öz.de.ı:ı.scs, 6adi 

14.05 Müzik; Plfıkl:ırla muhtelif 
ftlrkılar programının devamı. 

14.20 Milzik: R:iyaS<:ticumfıur ban
dosu (Şef: lbsan Kilnccr). 

15.00/15.30 Miız.ik • R3spodiler 
(Ort:cstra ve piyano için - p l. ) 

18.00 Program ve memleket saat 
ayan. 

18.05 Müzik: Senfonik parçalar 
(Pl.). 

lll.30 Mfi.zilc ltadyo caz orkestrası 
(ibrnhim özg{ir id..-ırcslnd:ı). 

19.lö Müzik: Fı:sıl h eyeti. 
19.45 MemfokeL saat ayarı, ve a

jans haberleri. 
20.00 Müzilı:. 21.45 M\17.ık: Rnd.YO orkeslrası 

(Şef: lI. Ferid Alnar), Beethoven: Hoşscs. Okııyanl:ır: Auz.e Tözcm, Safiye 
7 nci scnloni. 20.30 Konusmn. Tok:ıy. 

22.30 Memleket &aat ayarı, ajans 2o.5o Müzik: J.~n ı:ıl heyeti. 20.30 Konuşma (Günün mesele -
· 1 21.15 Konu§.lna ( i ktısad ı.< Ol:ı ti). ı · ) habcrlerı, z r:ıat, eı.ham - tahvil:ıt, ('J'J • 

Haftanın yorgunluğunu çıkarmak vo güzel neş'eli bir gibi 
O. haJ.i.s Fıstık ve Yenihayat sulannı içerek istirahat etmek iste
Jen muhterem halkımıza bu sonsuz fırsatı kaçırmamalannı tay. 
lllye ederiz. 

Hariçden her şey getirmek serbesttir. Ayni zamanda masa 
Ccreti ve iyi su için de para alınmaz. Muzik, varyete vesair eğ
Jenccl.er mevcuddur. 

• • • ~ • • .1. "" • • • • 

Erzurum Defterdarlığından: 
1 - İspir kazasında yemden yapılmakta olan hü.kıimet konağıııı. 

c20322> Ura c89, kuru~ kPşff bedeli ikmali inşaatı knpalı zarf usulilt 
18/'1/1940 günundcn itibaren «20, gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 29/7/1940 pazartesi günü saat on dôrtte cl4> vUA:yd 
bfilı:dmet konağı içinde Defterdarlık odasında topl;ınan komi~"J'On t:ır.ıfınd:ıi 
J'8Pl}ocaktır. 

3 - Muvakkat teminat c1524> lira •22> kuruştur. 
4 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için ıhale cünün<len cll 

~ evvel vilAyet makamına istida ile muracruıt edip komisyon rnahsusun
d;m ehliyet vesikaları almaları lfızımdır. 

5 - tstrklHer bu işe aid bilQmum fenni evrakı Defterdarlıkta ve;ra 
Na:fb\ .Mildürlilğünde okuyabilirler. • 

6 - İsteklilerin yukarıda yazılı gün v~ saatte konrisyon:ı mür:ıc:ıat-
lm'I f1An olunur. c5901> 

,,,, _________________________________________ İiııııııııı ......... 

m •w--.: 
1WA UWJW 

kambiyo - nukut boIBaSı (Fiyat). 21.30 Konuşma (Radyo gaı.ctc!;i). 20.50 Müzik: Divan, sem:ıi, koş -ı 
22.45 MOzlk: Cazb:ınd (Pl.). 21.45 M(izik: Radyo salon orke.cı- ma, ve oyun havalıırı. 
23.25/23.30 Yarınki program ve trası (Viyolonist Necıb Aşkın ıd:ıre- Çolnnlar: Hakkı Derman, Zühtü ' 

kapanış. sinde). D:ırd:ıkoğlu, ~crü tı;li , Hanıdi Tok;>y. 
22.30 Memleket sa.ıt ayan, ajans Okuyan: M ıstar:ı ç .glıır. 

10/ 7/1940 CUllA haber leri", zirant, etb:ım • tahviJ.!ı+ 2 ., 1.15 Mili:ik: Saks .. fon solo - Şillt-
7.30 Program ve memleket soal kamblyo - · nukut bors:ııa (Fiyat). rü S:ırıpınnr tarofından. 

ayarı. 22.45 Müzik: Cnı..bnnd (Pl.) 21.30 Konu:,m:ı (n:::dyo gn7E'te<ı.i.). 
7.35 Müzik: Salon ork.i-stra3ı par. 23.25/ 23.30 Yarınl:i program ve 21.45 Milz.ik: Pı.3dyo s:ıfon orkcs _ 

çaları (Pl.). kaparus. trası (Violonist l'Te::ib /ı.ı;kın idnre-

1
1 

8.00 Ajans haberlerJ. 20/ 7il.9tO Cl.Jı~İ sinde) 
8.10 Ev kııdını - Yemek mteF.i 7.30 Program ve memleket Mat 22.30 Memleket saat tıYMt, ajaruıf 
8.20/8.30 MUzik: Havayan orkes - ayarı. habt!rleri, ziraat. e..<ıhıırn _ tah•ilAt, • ı--------.....,.._'"' 

tra.sı (Pi.) 7.35 Müzik: Diverümento (Pl.) kambiyo - nukut b<ırsnsı (Fiyatı. l • 8 
12.30 Proıram ve memleket saat 8.00 Ajans haberleri. 22.50 Miizik· R:ıdyo salon orh !Stra..' ş 

ayarı. 8.10 Ev kadını - yemek listesi. sı progr~mının de\"nPıı. 1 1 
12.35 Müzik: 8.!!0/8.SO Müı.ik: Bing Grosby'nin I 22.50 Konııı;nı~ (Ecndıl dillerıie _ 
Çalanlnr: Cevdet Cailar, ~ pl:l!tları. Yalnız Kısa ,L-UGa ile). 

Kopı..r:ı:, llasan Gür. ln.30 Program ve mctnleket saat 23.10 MUzilt: Cazb;:.ııd (Pl.). 
Oku;,an: Rııdifo Eı~. ayarı. 23.25/23.30 Yı:.r.n"ltt ı.roıtram ve 1 
12.50 Ajnns " nrleri. 13 .. 15 Mtiz.ik: Muh~lif şarkılar kapanış. ı 
13.0:S MfüJk v~k ve Anadolu======== = =======================::===-===========' 

9 o ' üç·· ~ 

Gari Hes 
,AMIYE P 

1940 1 K R A M I Y E L E R I _, 

ı adet 2'10') liralık = 2000.- Ura. 
3 > 1000 > = 300\1.- > 
1) > 500 > = 30CO.- > 

12 > ~50 > = 30HJ - > 
41) > 100 > = 4tl00.- > 
75 > 50 > = 3750 - > 

2 1(1 .. 25 > = 5250.- > 

Ketldeler: 1 Şubat, 1 Mayı .. 1 

1\11.ı•toe. 1 lklnclte,rJn tarlt:I•· ha.vaları. 8aı.lbl: Ahmed Ce~lcddlıf 8ARAC~LU 1 
I 13.20/H.OO Müzlll: Operellciılen N .. · .. ·ly:ıt MüdDr!i: Macid ÇETiN aaaıldtöı )'er (Veftl .. bah _ ,_... ____ ,,_~ --_....,....;......_,=·,,,,",'~~ yapılac,.k.~t-ır_. __ _ 
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