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~ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
Her Yerde 5 Kuruş 

lngiliz tayyarel;riBremen,Haml 
~urg, Likols' deki askeri tesisatı 
~lmanya ve ve depoları tahrib etti 
ltatya ile 

Bir k•re ııaıı~...;: ıvı.-, Alman hava kuvvetleride cenubi 
toılraklarıoa gö:ı etikmiş ., •ı h •ıı • • b b l _J ' !::;~::. ~=== a~~ lngı tere sa ı erını om a aaı 
nuş btr de\letUr. Bu emelini 
1~18 de fille çıkaramadı İle Londra, 15 (a.a.) - Hava ve Bazı düşman tayyareleri, dün cenubu şarki ve cenubu garbi 
tli~den gelmediği içindir. 

0 
anavatan emniyet nezaretleri, gece sahili geçmiflerdir. Hava mıntakalarında münferid nok -

tarihten sonra bu emelde bu sabah aşağıdaki tebliği neş- dafi müdafaa tertibab•ız ha- talara bombalar atılmıştır. Yal-

Barb Akademisini bu sene ikmal eden kurmay subaylar 

Yeni kurmay subaylar 
orduya iltihak etti 

'azg~tiğiae dair bise - rebnişlerdir: rekete geçmiştir. lngUterenin {Sonu a ineli uyfıdı) 

~iıni ~ı tellda etme. j Harb Akademesinden bu sene mezun olan 
;~·Hiiooy•Oaldi-YALÇIN _ __, Amerikada ngiltereye yardım Subaglarm diplomaları dün verildi 

"J~an~a ve Itaıya ile siya- için kuvvetli bir cereyan başladı ı:Oar!n A~=i=al !!!:e~ ::.ıı:~~=~ ~~~!:e~:r!: Yerli deri 
e.ibne . 81 münasebetlerimiz ke· orduya iltihak eden Kurmay lar, İstanbul matbuatı mümes - Ve 1 
Jlaıi:.: bulunmasına ve resmi • subaylann diploma tevzıi mera- sılleri ve güzide bir davetli kUt- mensuca 
ıe d muame1e1er töyle böy- Demokrat partisinde lıatibler l ngiltere simi dün YıJdmlaki mekteb bi- ıesı hazır bulunmuşlardır. Damgalanacak 
taın evanı etmesine rağmen, a- nasında~- Merasime İstilil marşı ile 

~u:~~a:~~ı:k~: i~~ lehinde mühim nutuklar söylediler ha~:. d=-:!:a m:~:~= başlanmış ;:on:U:~ncl~:::~:b 
geliyor? Mün----..ı--=-=-= 

8anı. i -u.::nnııun 
Jnaa •rn ve dost bir §ekil alma -
~da kabahat kil,ntndir! 

t<!k . ~ 1rendfmizin llattı ha-
etınıizi tedkik edelbn. Biz 

~Ya ve İtalyayı incitebile
lik ' akkınıızda bir emniyet.siz
lrlı, uyandıracak bir eey yaptık 

l 
.• · Bu ııuale cevab 'ft.i'ebilmek 
Çın ıih . . tar nımm ne kadar yorsak, 

h afıırtızdan Almanya ve ltal-
ad!:' ~ı kUBur ve kabahat 
• . 1~bilccek hiç bir hareket 
~otnııy0rwı, 

'l'U.~kiyenlıı Alman toprak • 
ları ?2erinde gödl mti vardı? 
~tkıye ~Unyanın bir tarafında 
sa ~an ticareti, Alman iktı· 
k dı menfaat.i aleyhinde bir re-
m~~ ve DıttcadeJeye mi giriş-

şti · Alınan devletinin orta • 
dan kalknıaaıncıa, l.A..nı-...... :n-
dc, Yahud -'"'i~ 
Türk· . ı>arçaJanmasında 

ıyenın bir ---• . dı? B .. KO&U.a&tl mı var-
.. u_suallerin hepsine hi dil

§unmege bile lüzum . ç. 
ıneden "ha'" hİmledil • ,, .r,, C89abı Yerilebil 
cegi muhakkaktır. e-

A1manyarun ortadan kalkın • 
sınua Türkiye hesabına a • . umu-
mı bır menfaat ve eınnı'yet ·· JAJ mu-

1azas1 doJayıaiyle de bir hal 
hı.ıiavur edilemez. Çünkü Al
manya Avrupa müvazenesi için 
el7.E1n bir Ult8Urdur, Kilçük 
dt.!vletfonn en büyük istikra l-
ınııı · d r enn en bıri de mevcut mü-
"ll.7.encnin ic.lameei olduğu için 
1'iJrkıycnın menfaati Almanya
~ın ımhasını dtoğiJ, yaşamasını 
ıcab eder. 

llüseyia Vahid YALÇIN 
Sonu tM uyfada) 

Hakikat 
GUnlUk aktam gazetesi 

--<>-
Daşn.11 harrlıf: 

Necib Ali Küçüka 

Doğru ve son haberler 
Seçme yazılar 
Zengin münderecat 

19 T em~~z cuma 
_ günü çıkıyor 

Ruzveltin UçUncO defa olarak cumhurreis1i1Jine 
namzadllğini vazetmesi muhakkak gö~UIUyor 

Şikago, 15 (a.a.) - Mümes
siller meclisi reisi Bankhead, de
mokrat partisinin kongresinde 
irad ettiği, nutukta şöyle demiş
tir: 

Parti programı, "Prensipleri 
bütün hürriyet prenaiplerine zıd 
olan mütearnzlara 'karşı yatış
tırma siyaseti takibini tasavvur 
etmiyoruz. Keza parti mevcudi
yeti için yaptığı mücadelede Bri
t&nya Commonwcalth için sem
patisini ifade eder,, şeklinde bir 
beyanatı ihtiva edecektir. 

lııgilizlere harbe girmeden ve 

kanwalanmızın had9111 ainein 
de elimizde olan bitin JU'dımı 
yapmahyız. 

Balıkbead'ın iami bua mah -
fillerde reisiciimhur mavini 
namzedi olarak zikredUmekte -
dir. 

Bankhead, demokrat partisi
nin bile yolu ile ~ har
be sürüklemek istedlll Mkkm
dalı:i iddialan iftV& Ulimesile 
tavsif ve şunları ilive eylemit
tir: 

Rooeevelt ve Hail A:nupada 
(Sonu 8 1..a Ayfada) 

İngilizler Oni~i 
Adaya hücum etti 
Deniz ve hava kuvvetlerinin müşterek Amerika cumhuneisi Roo8enlt 

hücumu muvaff akiyetli oldu j Basra demiryolu 

Rodostan güzel bir manzaıa 
Atına (Hususı) - AUnaya gelen 

haberleı·e ıorc tngılizler denizden 
harb gemılen havadan tayyarelerle, 
İtalyanların askeri uslerı bulunan 
Onıkl adanın bellı başlı merkezlerine 
hücum ederek buyuk zararlar ver -
diı miştir. 

Yunan donanmasına yardımcı bir 
petrol harb gerrusi olan cArion> Glrid 
adasının flmalinde ttalyan tayyarele
rimn huı."Wllwıa utramışbr. Gemının 
verdlli bir çok ı.eareıtere ehemmiyet 
verrnı,.en tenıu-.&er ,cenlye 23 bom-

ba atnuelarsa da hiç bir bomba isa
bet etmemi§tir. Geminia eamları kı
nlnue ve bu kadar kOcGk bir zararla 
kurtubnuştur. 

İngilizlerle bir çarplp!Wdao sonra I 
Glrid adasına kaçıp kurtalma;ya mu. 
vaffak olan ve içinde bet tayyareci 1 
bulunan lbüyan tanmwt Glridde 

Yunan memurları taraflndlm mi.ısa
dere edilmif, Ualyao tanuecDer A· 
tinanın 30 kilometre .. lm4akt E
kal mevkilne nofyedllmllW. ,. 

tamamlandı 
~ 

Londra, 15 - Bağdad demir 
yolu Anadolu demiryolu hattına 
bağlanmıştır. lrak işçilerinın 
çalışmasile meydana gelen bu 
hat sayesinde lstanbuldan trene 
binen yolcular aktarmasız Bas
raya kadar gidebilecektir. Bu 
hattın inşaatı üzerine İstanbul -
lrak • Suriye arasındaki iktısadi 
münascbatın artacağı muhak -
kaktır. 

Çin-Japon 
Sulhuna doğru 

-o--

Singapur, 15 (a.a.) - Retı

ter: 
Malezya urrnmi vali \'ekili 

Jones, dü ı ı adyoda >. 
lediği bir ntı. lngili7 
metinin Japonya ve Çin , ı~ ııı
da sulh yapılması için ga~ r er 
sarf etmekte olduğunu haber ver 
nriştir. 

Jones,. ezcümle demittir ki: 
İngiliz hWdimeti, .Japon h ü

( lo11u 1 UllCG uyfada) 

Meşhur Mariye Tanasa Bük
raşte tevkif edildi 

lstanbuiun çok iyi tanıdığı bu sa
natkar casuslukla itham ediliyor 

Bukres (JluınW Muhabirimiz
den) - U..V. Tanascnın Bukreşde 
tevkifi bidiılmıl bütün sanat muhi
tinde bu,uk merak ve heyecan u
yandırdı. Buaaıuı7arun meşhur komik 
ve san'atkln artist Tanasenin karısı 
olaıı Mar~e &eı;eı yıllar içinde tstan
bula ikı kere gitm4ti. 

ne çıkarıldığı için Maıiye şlmdı bu 
mumeııslle hizmet ebnekle kabahatli 
ıorOlı.iyor. Marl1eden başka kibar 
sınıfına mensub daha bazı Rumen 
kadınlarının da polıs neuıretr altında 
bulundukları söylenmektedir. 

Bumaııya ile lk~ 
münasebetlerimiz 

----<>--
Hazırlanan kararname 

5 EylOlde tatbike 
konuyor 

Ankara. 15 (n.:ı.) - iktısad Vekl~ 
le\ınden teblııı; edllml§tir: 

ı - 8 Temmuz 1940 tarıh ve ~55$ 
sııyılı resmi gazete ile neıre<filen 

2/13839 sayılı icra Vekilleri heyeti 
kararile Türkiyede imal olunan yüz
de yırmı beşten fazla yun ıhUva e
den bıllimum rnenaucata, mamul ve 
yarı mamul denlere, pamuk ve yün 
ipliklerme cTürk nuılı> kelimclcrl,yle 
fabrika ve,a ırnalAthane islmlerlnln 
konulmaaı mecbur! tutulmu,tur. 

Bu k-ararname ticarette tabisin 
men'ı ve ibracabn murakabesi \'e ko. 
rwunası hakkındaki kanun mucibln
cchazırlanm11 olan yerli amal ma ~ 
ınul! tın .işareUenmesine dair nizam
nameye ıstinaden neşredilmietir. 

Rumen baJk prtularmı en iyi sôy
liyen guzel bir artist oltırak buıun 

Rumen milleti l.aralınd:ın sevılen 

l\'I:ıriye Bilkftlde faaliyette buluntın 

ve kadınlar araı;ırıda iş goren bir 
casus şcbekesıne hizmet etmekle it
htım edılıMktedir. Casusların 1ngU. 
tere lehine ('alıştJkları da soylenmek
tedir. 

2 - Kararname 8 eylOl 1948 tari
hinde mevkii merıyete girecektir. Bu (Sonu 3 üncü uyfada) 

Almanlara göre Romanya ıle ara- , ____ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Mtıriye Bükreftekl Havas ajansı mü 
me sili ıle arkadaşlık cımış ve bu 
:ırkııdtışlık çok ile-iye goriltülmüş

tür Fakat, Rmnanyanın harici vazi
yetını başka Ulrfil göstermekle itham 
edılen aıans mthnes!'ıli hudud harıci-

mızda başlıyaıı ıktısadt mu~kereler 

anlaşma ılc neticeleııemcdığı ıçın mu 
rahhaslarımız Bukrc~i terketmiştır. 

Bize du man ajan farın bıldırdığinc 
göre, murahhaslarımız geçen sene • 
lerden d:ıha fazla petrolun Ruman
yadan mubayaasıru teklif etmışler ve 
bu teklıf kabul edilınedığı lçın mu-

1 zakcrclerc devam olumımamı&tır. 
tddıaya gore, alacağımız fazla petrolu 
tngılız.lerc devredccckmişız. Alman 
telgraf ajansının bu teblılrinı Bulgar 
ajan ı da alıp vermışlir. 

sABAHTt .: ·.BAHA: 

1942 senesine kadar 
Harb devam ederse Almanya nasıl daya
nır, lngi tere nasıl mukavemet eder? 

İTHALAT 
FAZLA l; 1: 

Ilarbdea enelld bir aybk idbaW ve ihracabna na.saran 1ngllis 
Ucare&Uıia artll nisbeti ve bir ayhk idhalit \'e ih)'IM'ahnın 

baliğ olduğu rakamlar 

I• ngilis Bqvekili evvelki müzedik kJeı değil, 19il ve 1942 
gibaldi nutkunda ln- ı senelerinde geçecek harbi de 

giltereaia JUIDI, Jlatta önü- (httu a ı..ı MYf•da) 

Ne için dört 
Sahife çıkıyoruz 

-0---

Harbin doğurduğu zanı. 

retler dolayısiyle haneden 
kağıd idhal etmek günden 
güne güçleştiği içın memleket
te her ihtimale karşı bir ka
ğı<l stokunun hazır bulun
durulmasını derpiş eden Ko
ordmasyon heyeti son veı di
ği bir kararla memlekette in
tişar etmekte olan gazetele
rin sayfalarını tahdid etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu scbeblc "Yeni Sabcıh,.
da bugünden ıtıbaren sayfa
larını a7.altmak mecburiye
tinde kalmıştır. Muvakkat o
lan bu karar tntbik mevkiin
dcn kaldınldıkt:ın sonra ga
zetemiz gene eskisi gibi inti
şara başlayacaktır. 

Sayfalarımızın azalması
na rağmen "Yeni Sabnh., 
muhterem karilerini gene ay
ni surete tatmin etmek için 
İcab eden bütün tedbirleri 
alını~ bulunmaktadır. Gaze
temizin bütün ihtiyaçlara ce
vab verecek olan yeni şekli 
bütün kari ihtiyaçlarını na
zarı itibara alarak tertib e
dilıniı olduğundan muhterem 
karilerimizin şimdiye kadar 
hakkımızda gösterdikleri a
JAkaya liyık ohnağa çalı§aca
ğımızı Yldebneği bir borç bi
liriz. 



YF~ SABAH 1 aC!: Trmmoz 1-::, 

Balkan Ha ıc--=========~~~~~~~-M~~e~-~~~l~e~-k~~e~_,==H=~a~-b~-e~-r_f_e==r=·==~--~)SABAHJANSA~HA v e ~ _ 1942 senesine, 
--2 _____ Fiat mürakabe Harici ticaretimizin inkişafı için Zavalh babayı kadar 

Balkanlarda Çay Aleksandr ile prens Bis- komisyonunun· yeni imkanlar hazırlanıyor hangi evladı derpiş ei~~r:;a:0~:r4; 

Yazaa ETEM RUHi 8ALC(AN 

markın düellosu -Ber1in kongresinde baş- f 
1
. . d d .. ~ bu ha-"-- ~""'''yan tn....;tli& 

aa ly ti Akdeniz l'azİyeti üzerine baricden idhal ettiğimiz mallamı o·· ı u··r a b~~ekilı' Chn.xa;mbe,~rlaın' Ü" s~ lıyan müsabaka- ilk Buigar prensi Ba- u _.. :r 
--o-- mıktan günden güne nz~tır. • İhracat ve idhalti.t, münha,.. -o-- yi göz almak icab ettiğini söylr 

:embergİn vaziyeti Ve akıbeti . sıran merkezi Avrupa ile şimal memleketlerine inhisar e~ Bir mUddet evvel, Kuru.--mcdcltl miQti. Fiyat mürakabe konusyonu , . ~ "' 
~...,__ ~ yüzden bem Rusya imparatoru ün Mıntakn 'l1ira t üdilrlü· dir. Cenub ,.e sark memleketleri de bizim gibi zirai istihsalit - cVlerinde ba.baal ŞevkcU.e kardeşi Cburchill, bu harbin her tiir 
OUnkı:U k-rsm n hul3aası ı Aleksandrın serzeni lerine uğru- ğünde toplanaralc bazı karar· leketi olduğu için bunlarla olan ticari mübadelclcrimiz piy.asaıa.. Radt'yl tabanca ile .ölcUirn:ıekten suç- ıu görünijşc göre uzun 6~ 
Bult;nris Çar dr'ın ~ hem Bismarkm ağır kina- lnr vcrmistir. Son zamanlardaJ rmıızın. muhtaç olduğu maddeleri temin edememektedir. Ticaret ~Zekinin hk . d d dfm lbl:ı~ ğini de tekrar etmiştir . 
. \ardnni' le l~tikfillln.i :ı- yeleriylo a.rşı'".,,yordu. 1 Vckfileti memleketimizin muhtaç olduğu maddeleri temin için ır ceza m:ı emcsın e evam ı !ngilizler on ay evvel de bu Ica 

.ı ~· fiyatlanuda yükseklik görü en miştir. Dava ye.ııi bır safha ru-zet -
d.ıl..1:an sonra mlidh - bir par- Batemb rg prenslik tabtuw. tuvalet sabunlaı ı hakkında yeni membalar ve yollar ramakta.dır. Şimdiye im.dar yapılan mektedir: naatteydiler. Almanlar, yııcıırua 

el · ı. eüliıaunun ilk ...;;~'erinde 1883 tedkikleı· sayesinde bazı ithalatımızın Basra körfezi vasıtasiyle Mazmm Zeki. ötedenberı b:ıb:ı.sile harbı· 1·ıc her ·a.-yı· ı.~n.. atacak• 
'6ı.uu tedkiklol' J'apılmuı ve bunl :n " ~. ı==u 

tan de Rusyaya, Çar Aleksandl'l muhtelif memleketlerden temin edilebilec~ noticcsin.e \"a.rÜnllŞ· ağabeyisini.. ~ kardeşi Sıddikln l:ınnı iddia ed., .... k aksi kana~ 

cw:Un~run ~?-

tanın 

tc.sckkiılliyle Bulgar 
milletinin ve hUkunı tının Ruso
ıil ve liber-al yanı kar-.ı ve beyaz 
partilere ayrıldığını birınm b -
şında Dede anko , diğerinin 
başında da .huı tstambulof 
bulunup nralannda nasıl kanlı 
bir mücadclcnuı b ladlgını ge
~cıı makalemde i?.ah ettim. Bu
nun yegane s.ebeblerı. o zaman k t 
Avrupa büyük devlcticn arosııı
dakı Ballf nlarn m:ıtu.(1 nüfuT. 
mücadelclcn di. 

Daha Berlm rnt hede~n ımza
larurken Rus ımp:ıratoru ü~fin· 

eti Aleksandr ı!e o zn.mnıın Al
man imparatorluğu bnşvekılı 

me hur Rısm rk nin 
t mellermı ııtıyorl!ırdı. 

1840 da baada hıgılter \.t' 

Almanya, Fran ' " ltnly crl
du~ halde Ü':tmnnll ımparcı.t:ır
luğunun tanuımı}et1 mtilkıyeı;i
ni tasdik \ m h. faza suretiyle 
Avrupa mliva~·e~ pr.ensı•)ıne 

bağlı hclurı oklarını ilıi.n etmiş;
lerdi. 

nro y:ıs-

mu:ı en mesi bu kı-

d yi bozm~. bütun A \•rupayı 
tcllişa dü ürm~tü. Avastafo- i 

n()(; ınwılıcdC"Slnın bo:mlın uı -
da o zam n 1!11 m hını imiller
dcn bhi e yalnı?. 1ngıltPre ve 
Fraıısn degıl, prens Bı.smark 
olmust.u. Be.rlin konferansında 
alenen çarı n iki biıyük kuv
vetten b1ri R 
Aleksandr. - •ri P. prens Bıs
mark .idi. Berlin muahooesinııı 

doğurmuş oldu°'u ulgnristanın 
mukadderatına. Akim olm1k is
tiyen bu iki bttyi.ik kuvvet çar- 1 

pı~yomu. 

Bulgaru.-tanın ilk teşekkillün
de, bütUn A:vnıpıt üevlctJen.nin 
muvafakat.ile Bulga.nstan pr:ens 
liğine, moşlıur \leksandı dö 
Batcmbcrg t.ay:irı 'e intilıab o
lunmu;ştu.. 1 7B senesınde ilk c:Jc.. I 
fa Bulgaristan pr nsliği ta.-
yin edilıulfl olan pr dö Ba,.. 1 
tembcrg n len, hu Alman 
prensi ıdi. F'aka.t R ya hnneda-1 
nı kralisinc de yakınlığı vnrdı. 
Rusya imparatoru ikinc1 Al -
sandr onu k~ndi yakım biliv 1-

du. Prens Bismark .Batenı

bergc (Sen lmnn pr:enaı oldu
ğwıu unutma! l dıyordu. 

Viyanada d ıu; büylımti 

olan Jll'OOS Bateınbcı~. ılk gün
ler hem Ru y yı, he.ın lm n
yayı idare~ c • yordu. .Bu 

r y 

IENELIK 
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4..42 1 19 Va.ati 
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19.39 

atan ''e yapan tüc ·ar :ı.·,e fab. """~ 
zıyarete gitti. rikatörler cLnlennıit..1.ir. Bu ttlc- tır. Bilhnssa bir sanayi meml keti olan Japonya. ile ticaretimizin öldurülduğünü iddia etmekte ıdi. taraftar görünmüşlerdi. 

İlk iş olarnk Türk • P..us inkişafını temin çareleri aranmaktadır. Bu memleketlerden şiın Buadnn evvelki c.-etse!~rdc. bu cihe 
car ve r b: katorler malıyet fi- tcsblt edecek vesikalnr lbnız edccc-

harbmde. Rus askerinin Bal· yatla.r.ının :ıı tlt.'1ID ileri tirerek diye kadar alınan oyuncak ve bu kabil eşyadan başka. muhtelif ğioi söylemiş, geçen celsede de mah-

kanları ;.: gal masrafı tazminalı- fiyatlar. 0 0 rmaJ olduğ-wıu id- mamul sanayi madclcleri temini düşiinülmelrtewr. kemeye bir kaç mektub v('!'D)işti, Bu 
na aid, ağır mukavelenameyi dlıı. etmışlcrs de ı.oıniflyon ken- Diğer taraftan İsv,eç, Noıveç ve diğer şimal memleketleri ilo mektuplar şiip!ıeyı cclbed_f'Cek mahi. 

imzaladı. Rus Çarını:ı. ubudı.ret dilerinin bu ıddialnrmı tevsik -e- Sovyetlcrle ticari mübadclelerimiz daha şümullü bir şek.la girmek- ;,ette cörüld.üiünden. mo.hkcm :r.ek-
ve sadakatini temin etti. tcdir. Uzun zamandabneri piyasnlanmıza yabancı kahnış olan tulıları müddeiumumiliğe, müddcıu-

dec • vesaik 3 temıştir. ruumilik de işi sorgu hilciınligıne h:ı-
Oradnn Berline cllintlp pr u; Peı:şemhe &'"Ününe kadar> bu SovyeUcr, tiftik ve yapağı pi}'aSalarunızda tekrar görünmeğo vale etmişti. Sorgu hfıkimlıği, Sıddik 

Bismark ile mtllfikatı unutmadı. ;vesika:lar komı .. yonun t.etkilcine başlamışlar ':e tandardize edilmiş n~ilerie alikadnr olınağn baş- hakkında da son t.nhklk:ıtın nÇ'llmllSl-

0 Uırihde Bulgaristan pr"nsliğı ar.zedilecektir. Çay tthalü.t Wc· lamışlandır. Bu hafuı. zarfında İsvege külliyetli mıktarda barsak na karar vererek evrakı birlncı •tr 
banciye na.zıı ı olan Bo.l~'Janof carları da dUn l:omısyo.ruı da _ göndcnlmiştir. Basra ve şimal memleketleri tarikiyle yeni malı- ceza mahkemesine scvkctmiştir. ı 
prensin yaıunda idi. ~\ reçler teminine de gayret edilmektedir. Dünkü oclsede, vo.kUn mü::ıudesız... 

:l.'Ct ed.il.n:ıit;lcrdu·. vgrendi@mi- -------================---:__ __ 11.ğindcıı Sıddik'a tebligat y:ıpılamo.-
Bı m rk, Batembergin Tt.tte- :ze göre cay {iı,a.tları ~ ruden dığı anlıışıldığuıdan, mahkeme, ~ıd. 

yay seyahatinden çok kuşku- te.sbit unuc:.nktır. Yalnız har- eni urmay subaylar dik'a tebllg:ıt YIWılınasnıa k:ınır vcr-
lruınıış ve Meta hiddetlenmiş man ve sair sebeblerlc peraken- mlş ve muhak':!meyı başka güne bı-
bk halde · . bergc :kn de çay fiyatmm tesbiti güç gö- ! Baı tarafı 1 inci r.:ıyfada) birinci dereceye koyunuz.. Wazi- rııkmıştır. 
çok soğuk davrandı. İşte Bis- rülmil§tür. mekteb kamtıtanı orgeneral Ali foo.iıı derooelerf yoktur. En kil- ----ımc---
ınark, .Batcmbcrgin aleyhinde Fuat Erdem, mem.n kurmay su- çille vazifenın dahi asaleti var- ya pi "ları 

Bu u blc çaya yalnız top-
idi. Hatta Almanya imparato • tan fiyat konulacaktır. Çay it- baylara hitaben her sene oı9uğu dır. h~le 01unam dl 
runun kızı Viktorya ile izdi- gibi bu yılda \"3Ciz bir hitabede 

halatının çok müşkiil ve mas-
van a d Bismark mM.i oldu. flı 1 - b 1 dı da bulunuıuştur. 
1

1
t Bısmarlon bu manevi ce- ra 0 mugu a gın n ye- Komutan ezcümle demiştir 

ni fiyatlanıı daha pahalı olaca-
birJc.ri, Bat.cnıbcrgi yavaş ya" ki: · 

ğı zauııcdilmekkdir. Bundan 
vcı. Rusyadan Qekti, gone Al- '- Ha:ı.ra kurmay subayları, 

başka haricden ithnliit ~ :ırı~-mans anın ku('A6lna attı. deniz kurmay subayları, kara 
lan mıntalmlarda da çay fi· 

Bıtembergin tık Rusyn ile yatları yüzd 10 Wnb 'ndc kurmay subay.lan, yükook le-
arası ac;ılmn ra b humştı. Bir vazım mezunları, sizi en güzel 

arbnıştır. 
dere;cedeki Ru ·yanın Bulga- dileklerimle tebrik ederim. 
ristan U.zerindeki nüfuzu tama- Ticaret V.ckfürti ta.rafından Siz üç sene ilim ve seciye im-
miyle tezclzlıl Ub'iın:.ını§tı. !Bu: fzyatları tesbit edilmi lan çu- tihan'lan ver.diniz. Kurmay sta
halde Rımya imJl;lratoru Ü· buk halindeki demirlerden maa- jına liyakat kazandınız. Başları
çüncü Alcjromıclr çak mil._..,...,.. da demır tellerin satış fiyaUar.ı- nız manevi zafor çelengi ile be
gor.ünüyordu. llbtta 1888 sen . nı da komisyon t ~bit edecek - re:ınüs olarak bugün diploınala.
teşrinic.vvel uin 17 inci giinll t.ir. Bu fıyatlar da bir kaç güne rınızı aldınız. 
Bulgaristan prensliği hariciye kadar ilin oluuacnkt.ır. Cam ve Biz, yüksek t:ı.:bsil görmüş 
nazu ı Balah nof bir v · e ile züccaciye eşya. 1 tiyn.tln.rn cb subaylann sayısı il dCoüil, aka
Rusyayn, Çan zi te gitmiş, .komisyonun perşembe gilnii y:a demiden çıkanların seviyesiyle 
huzura kabul edilmiş, prens pacağı toplantıda kararlaştı- iftihar etmek isteriz. 
Bat.ember.gin ir buJOs mektu~ nlacakt:ır. amızı kibnit ve bil- Haxb akademisinin gayesi a-
bunu takdim eylemişti .. Çar A- cümle idlcı 1 uı toptınıcılara liın yetiştirmek değildir, Aka-
leksandr, Bnln.ba:uofu ırl_yas! bir yti7Ae yhmi lu1r lro.hul olunmuş- deminin gayesi ve en büyük va 

iltifat ve nezaketle kn~yarak zifesi sevk ve idarenin milstak-
"i 10:3fÖ Bala.banof. preııs tun Dyatlıtrı tas • bcl yardımcılarına iyi düşünme-
tcmb rgin 1876 da, Dedo San • 'f tura eşyasının ği yani açık ve mantıki düşün-
ko!. ile birlikte, Bulgarist:ın perakende satıs fiyatları da meği, enerjik hareket etmeği, 
prensliğinin varisi ve namzedi tesbit edilro J...1.edir. bmıfa:tura ynni doğru karar vermeği öğ
bulunmndığı hal beni ziyaret-! stoklarının beyaunrunc ile ko- retmektir. 
terim hn.t.IrlCJ.3-·ıruz. o .zaman siz, misyona bil irilmc · .için .konu- Akademide düşümneği, mu-
Bulgar milletini esaretten kur - 1 n .:müddet dün bitmiştir. hakeme ctmeği, hcsab etmeği 
tarma.klığım içın bir mazlQ.m aı- Fakat bazı perakendeciler öğrendiniz. "Takribi,, ile; "umu 
i&tıylc yanıma gelnıiştiııiz. Fa- cUln beyanname vcxmcdfk.leı::in - mi fikirler,, ile "yarım bedahet
knt bugün bir Bulgaristan hU- den müddet be§ gün daha uza- ~er .. le iktifa ctmemeği öğren • 
kfımetin.in nwn aıfatiyle tılmı!1tır. Bu müd et mrfında diniz. Harbde hi~ bir hııl diğe-
yorsu:nuz. EVYelcc ~tan y..anname ~mıey er hak· rine benzemez. Hnrb tarihinde 
ihtil!ıJlerinin funilleri ara.eruıdu kında kanuni bıkibat YDı_pılacak- tekerrür yo dur. Si.EC akademi
bulunan siz, · di eni BuJgnr tır. cy;:mıuımcler ayın 20 inc.i de kaideler ve esaslar öğretildi. 
ı1r.en liginde bir nazırsıma, tinli ak§n!lllna ka r ka ul e- Ve bu kaideleri ve esaslan muh-

an ne kadar memnunum dil ektir. telif hallerde tatbik etmek için 
yor musunuz? , dedi. - 1111

•-- icab eden 1ıkir ter.biyesi verildi. 
Balııbn.nof da cev ben. "Run~ Karadenizde gene Akademi tahsiliniz bitli, kur-

yaya pek pahalıya malolan Bul- may tahsiliniz devam edecektir. 
garistanı kw tarması iQin yap . serseri mayi ler Kurmayın talı.<rili bitmez anha -

ınış olduğu tf'ednkarlıkları .Bul... görüldü da.~ar. Akademi hedef değil, 
gar mill tinin unutamıyacağın.t.. Karadonızm Acva me\ k"lının 7 mil merhaledir. 
t.ckrarlndı. Çar Alcksandr da bu ~çr~nda sulnnn ı ırilc unlklcnen Harb tarihinde "mukadde
teşekküre cevaben soğukktuılı- ırenreri 'blr mayne t ndUf cdlhni \'c r:ıt., yoktur. Mağtfıb olmuş or
lıkla "Biz bir ins.aıllyct vnzifo _ ıılflkadaı· malt:ımlaro m:ılumnt verıl- dular muktıdder olduğu :için de
sini y.apl.ık. Rusya, hu::istiy n _ ırn,Stiı·. Soıı gUlilerde Karadcnızdc go- ğil, maddeten zayıf oldukları 

1 kalıo ~ı-- . . .:L.t- k rOien sen;erı m.ıyıılcr ycnidcrı zıyadc içı'n değil: fena sevk ve idare e-
ann nmw.w:.ı lGlil ~ ço lesmeğc b:ışluın15tıı . Bu mcıyıım son "' 

muharebeler yııpb. Mnletini- ı.amımlıu'® Ruıncnler.ııı meydana gc- dildikleri için, harb manC\"İyatı 
zin tkşckkürlerinden mnhzuz Ut"dıklori mayn -IMlhalm:ından kopa- zayıf olduğµ için mağlfıb olmuır 
oluyorum. Fakat neden prens rak ı;:cldıgı z;ınnedılnıektedır. ı - lardır. 
Batcmbcrg son zamanlarda. ba~ h8S1 ır;in aldkndaı l'l aml r. r-a - Kurma.yın, çnbuk düşünmesi 
nn karşı hır takım \'UZİyetler ta- fından tedbıı:l••r lımıııştır. çabuk emır vermesi ,.e çahuk i5 
.kınmakta, hemen her gün na- Diin ·a:Ji3lan:m eroiuciler görmesi Jıi.zundır. 
gilui.ni mesel Je.r ılıdas etmekte: T:ıhtaknled • Orhan, tJııknpanı~ İyi icra, iyi emre milte\';akkıf-
dcvam ~iyor? Bunu bir türlü Mtızdad. Uskud11rda Hafız füıgıb eıı >-] tır. tcra. pl:i.ndaıı mühimrlir. 
anlaynmıyonım. Onn 'mükerre- uı satarlıırltetı Y kalaııınışl r, u:ı:er16- Şunu söylemek isterim; "E-11 

ıinde bırer mıkd.u· cro•n bulunn ur g-er bir emrin yanlış anla"'ı .... a-
reıı Bulgnristandaki Ru.c; za - ,\dliycyc ı. ctıln~lcrdir. ~ 
bi~ri m elcaini hüsnü suretle ============= Sl ihtimali varan, o emir bebe - ı 
halletmesini hn.tırlattun. Bıl- ynnın tedbir.terini bo~ çıkar.mış meha.'l yanlış anla.~ılır... Demek 
mem n•·den prensliğin harbıye idi. Faka.t Ruslar gene ümid- istiyorum ki, emir yanlış .anla • 1 

nezareti üstcşan olan me.ınu- lerini kesmedtl r. Nihayet 1886 şılırsa, yanlış anlaşılabilecek su
nını kolonPI (nlbav) Rodijeyi ağustosunun 21 inci günü saba- rette yazılmış olduğu için yan.
ve diger· ıRus ,zabiti rıni azlotti haknr , gene Rusya impara • lış anlaşılmıştır. 
ve Bulgar.istandan uzaldaşbr- torlu~'UllWl tesir ve nüfuzuyla. Kurmay subaylar, hakikat 
dı ? . ., Sofyadnki Bulgar m ctcbı har- mabudunuz olmalıdır. 

Bu .muh ver Jer, netice itiba- biye talebesinin müs lılh olarak 
1 

Tumturak.tan. gösteri,'1len. 
ha z.iyad RUb')'U. impan:U.oru - BulO'ar ordunu Stroma alayı ile yaldızdan, yalandan, hoş görün 
nun bakim.iyeli için ne tesir ya- birlikto Batmnbct:gin sarayını me ve boş göstermeden nefret 
pılmak ldzuns,l y pılmakta ol- ahlokn ettiler. Ve ilk Bulgar etmelisiniz .. 
duğunun delılleri idi? O zaman- 11rensi Bal"mbcrgi hal'ettiler. Kurmay subayın üç mühim 
kt Rusya imparatorluğu bu id- lşte Bulgaristan teşekkülü- vasfı varclır: Tevazu, çok ~alıq
diasuıı o kadar ileriye götürdü nün ilk beş senesi içinde geçir- mak, •ıicdanlılık .. Mareşal.: "Blr 
ki, evvela rb!arı Bulgaristana diği dabili mücadel nin, bir tak- asker 21 saat v.azifc b da-
ılW:u harbe sevkctti. libi hükfımetla neticelenen ilk dır . ., bı.ıyurmW1tur. Bu söz kur-

0, Bulgaı:ların mağlUb ola~ evresi! X'ani Bul r milletinin may subay için bilbas,,,~ v.arid-
cağını zan-.edi3ordu. bUyük devletler elin nasıl ha- dir. 

Yeni Bulgar prensil.iğini.n bu zioo oıquğwıuıı ilk tanihi s:ı.fb.a- B~afuıden iti.bar.en bütün baya-
muharebcyi kaz.anıvermesi Rus- sı! tınız müddetince "vazife,, yi 

Kurmay subayı genç yaşın
da büyük vazifelerde kullam • 
lacaktır. M::ıdununa kar3ı şef-

1ratli ve hayırhah olmalı, fnkat 
iltimas ve sahabet yapmamalı

dır. İyilik ve hııyıriıab.W.da ilti
mas tesahüb arnınnıfa görü
nüşte kıl kadar fark yPlttur. 
fakat manen uçurum vardır. 
"Ferde iltimas, umuma mlüm
dlir.,, 

ArlradaŞl:ı.r, idealiniz 
lanmı~ .. 

Atatürk, .ismet İnönü, 
§al.. 

Mtır~-

Bu üç büyük insan üç kur
may subayıdır. Bu mektebde 
okumuşlardır. te.tUrk; tnzimin 
ve sevgin içimir.de; öğUtlerin 

hafızamızda; tarihin vicdanı • 
nın.da oWı çok sevgili Atatürk. 

Sivı1 dehası, askeri dehasına; 
zeka vasıfları, knlb ve ruh ~a
slllarma, .karakter ve moral ·a
sıflarma müsavi olan büyük 
lsmet 1ıımıiL 

Başboğumuz, akidimiz, vic
danımız olan ym mareşal, bu 
genç kurmay namzcdleri, ken· 
dilerinden er ısted..iğinh:i bek
lediğinizi büi~rlar. Yapacak
lardır.,, 

Mekteb komubı.nımn sözle -
rinden sonra mezun lnnmayla
rın diplomalan tevzi edilmiş 
ve davetliler mükellef büfede 
izaz edilmişlerdir. 

Bu sene mezun o1n.n kurmay
lar 30, ve yüksek levazım su
baylan da 9 dur~ ,, 

!fara kurmaylar ŞUnla.rdır : 
Piyade: Yüzbru;ıı Sıtln Orgun, 

yüzbaşı Muammer Ürgen, y·iz. 
başı lr-fan Ba§tuğ, topçu yi.izba-1 
şı Adil Aktuna. yüzbaşı Kemal 
Seymeıı, istihkam yüz~ Ke- 1 

mal Dinçler, piyade yüzb ı 

Necmeddin Ergüven, yüzbaşı 1 

Mustafa Yoru , topçu yüzbası 
Haydar Sultan. yüzbaşı K"'amil 
At.eşmen, yüzb Yahya Ok· 1 

çu, muhnhere :ths:ı.n Duran, yüz
başı Fikri Önügören, piyade 
Üstteğmen Seyfeddin Çotur, Ni
yazi IPolatsu, topçu Ü~en 
Nejan YtırdakuL Sai:ihadclin 
Taoç, Adil Sa.va.şan, Ratib Er
gil, Cahid Ateşalp, süvari teğ

men .Abdülgaffar, piyade teJ
men Sa'id. 

Ha.va kurmayları: 

i'ayyare !tjjzbaşı Sa.bri Cök
mer, Talat Biringen, Namık Ke 
mal Osna. 

Deniz kurmayları: 
İzzet 'Salten, Şeref Karapı

nar, Naci Siııcan Hakkı Bumk, 
Kemal Ülergin. 

Sovyet konsolosunun 
ziyareti 

Şehrimizde buluruııı So~ı;t 
baş konsola u dün vali ve tJcle. 
diye reisi doktor Lutfi Kırdarı 
ziyaret etmek istemiş, \'ali Ya
lovada olduğundan, vnli mua
vini Hüdai Kara.tabanı ziyaret 
etmiştir. 

---0--

tst nlıul belediye& F'löryn plA)hı
nDI düh .ihale etmek üzere ır mu
uyedc açmıştı. liu milt:ıyecleyc işti
rak edenler bedeli muhammenı ta
ınnmcn veremediklerinden pl!'ıjlıır 
dün de ihale olunamamıştır. nu ttı
bnrla lbc!Cdlye y den bir müuye
de ııçına a kartır vemıiştir. 
Diğer tnrafdan beledıyc i 

lm:ını bir.az claha ı~ . 
lstic edecekler lchind~ ~ u -
lrumler koym:ığa knr.lr 'ermiştir. 

tlk olarak pl!ıj fıyaUarının ucuzhı • 
tılmnsı kararta~r. Bu mr , .. 
dün daım.ı <.'nwmenden cı.kmıı;iı 

Yeni fiyu.tbr 
~çen &en de Floıya l .ı n 

bir kişı içlrı 40~ 1k1 ki:,..ı ıçın 50 ve uç 
kı,ş.i için de 60 kuruştu. D:ımi ııcu

menin diın akşı:ını ver.dlğı bl.r karara 
na1.ara11 p\Ajbrdn yeni !iyatlaı• şu 
olacaktır. 

Bir kişı içiıı 30 ıki kışı için 40 ıç 

kişi iQin u ku.ntş Bu f y~t ciu.şkun.
lüğ!iuilıı :fo'loryJya obn gbeti art
tıracıı.t:J bu s.ı.ı.rclle d:ıha fazl 
'tcı:nin edece~ı talunm edılmckted 

&1ediyeni:ı ki'l.n 
Pl~lar ihale olunamadı ından 10 

gı.ıntlcııber~ b etliye ta ında b -
:ı:at isletil ek+..cdır B ı.ı.cidct :::;,ı -

tında lıcl~ye 400 lını ~ tc
mlıı etmiştir. Pldjlı:ı.r dmk luııun -
yo kad:ır belcd ye tarafından 1,';letıle
cektır. 

---•ıı,c---

Halk ekmeği için 
hazırlıkJar 

'l'icaret Vekileti.niu er 
ıi<;in hazırıladığı y. nı e:kmek tipi 
hnkkındaki tamim dün bcledıyc 
iktısad udilrlüğüne t Jıg -
dilmiştir. V:ekill bu tamım 

yeni clroıek tipı hakkında t.afsi-1 
lit: vermdkte ve bu k:ı.ıııruı • 1 
babı mucibesinı izah etmekte • 
dir. 

Vel:ıüctin nokta.i uıızaı:ma gi.ı· 
re, lıükiunet bu sene kiiyliıye 

yardım guyesıyl buğdayı iıer 

zamanklnde.n 50 para f:arJasiylc 
miibayaa etmeğe karnı· vernııs

tir. liükümetin köylü lehin e 
yapac~., lbu fed kirlık tahıi o
larak buğdayın müstehlikı olan 
şehirJiye de aksetmek m burı

yetindedir. 
Vekruet tu uretle ekm k fı. 

l'lli1a.rına bir zam yapmak nıec
buniyetiııi onlem '.k üzeı yeni 
ekmek tipini .ihdru; etmek mec
bwiyetind kalmıştın'. 

Yeni ~ mek tıpmde esas bıığ
da} da11 daha fazla un a.lnınk o
lacaktır. Bugün ekmek yapmu.k
ta olan lm ı kilo buğdaydan 

80 kilo olarak tt.lınmakt:ıdır. Bu 
nisb t 10 'kiloda 82 kiloya çı

karılacn:b.-tıır. Bu suretle biı· cu
val und.ın 94 yerine 98 ekmek 
alınması temin olunacakt.ır. 

İktısadd Müdürlüğü Tica -
ret V ekitlc.tinin hazııfaclığı di
rck tifler ür.eriııde tedkıkat 'e 

tecrübeler y pılacaktır. Bu tec·ı 
rübolerin neticesi derhal vekal<'-
te bildirilecek ve oradan ge1ccek 
emir üzeri:ıc ycııi tiJ> ekmek 
imaline başla.ııacaktır. Diğer ta, 
raftan lktısad .M üdürJUğü yeni 
tip ekmeğin dah pi cin -Olma
sını tem.in et mek üzere yarını
ı:;a.r kilo !halinde ekmek ıkar -
mayı da düşümnekWdir. 

• • • 
Ş1mdi mahaud ve arbk ki~ 

olruı yıpratma harbine dönüyo
ruz: Dayanabilen kazanacak. 
Hııngı tarufm dayanma kabili· 
yeti fazladır? Bunu bile:cek o• 
lurank neticeyi kestirebiliriz. 
Şübhcsiz bugüne kadar olduğtı 
gibi bundan sonra da en az z.a· 
rara giren, tabii ha.yatı en " 
sekteye uğrayan tarafın muka .. 
\emeti ötekinden fazladır. 

Milletler Cemiyeti, bu hafb 
içindeki idhaıat ve ihracata dair 
bir istatistik neşretti. Bu ist.a .. 
tistikde Almanyayı bulama?Jit• 
nız. Çünkü Almanya ne halde 
oldu~'Ullu gizler. 

Halbuki İngiltere bütün r.n· 
kamları neşretmiştir. Şayanı dile 
kat bir istatistik: lngiltcrcnin 
tloaro.ti harbden cvYclkine nn
zaron eksılcceğine artmıştır. 

İclh.alfit yüzde 30 niı:ıbctindB 
artarak ik ay evvel 105.55 mil· 
yon Sterline. ihracat yüzde 20 
artarak 48.30 milyon Sterline 
varmı~tır. 

Buna rağnıen !ngilterede ba .. 
zı m:ıddele;rin azlığı girenı. ~ 

yanın büyük bir kısmı harb le· 
vazımı olmasındandır. Demek 
ki Alman lahtelbahirlcrinin, tay 
ynreleıinin İiıt:;iliz adalarına gi· 
rib çıkan tic:ıret kafilclcıine la· 
arruz etmeleri zararlı olmak 
şöyle dul'8un, ticaretin inkişafl
na bile cng~l ola.nıamı§tır. Yliı 

binleı-ce tonluk ticaret gemisi 
battığı doğrudur. Bunlar bir 
ziyandır. FaJ..-at İngiltere belki 
bir ikı milyon tonl.!k tic::ıret gir 
misi kaybına mukabil yalnıZ 
1 ,.on·ccin 4 n:ilyon, Hollandanın 
n milyon tonluk ticaret filosu
nu ele gecirmiştir. 

Belç;ika W! D.aninı.arka, Fran· 
Ha gemileri de ayrı.. Bütün kü· 
·ilk devletlerin büyük müstenı· 

l ·eleri İngiltere tar.afmdan iş· 
lcliliyor. Almany.aya aid climi:z: .. 
de nkrun yok .. Fµ.kat Alman • 
ya d,enizasın ticaretini kaybet• 
miştir ve deniz nnldiyatı, ıdha .. 
latta ,.c ihra.cn.tta bütün I· 
mnn tic.aı\.'tinin yarısı idi. 

• • • 
Ma:ımaf ılı kabul etmek lüzım 
·, ki Almanya da lıı.giltcrc

nin ümid ettiği kıtlı,ğa hen.üz ına 
ruz kalm.ıf}tır. Bil)'Ük abluka 
cembcri sağından solundan • a
rJ~, Almanya zape.ttiği menı 
.lek 1 erin zahire V"' may.i mah • 
nık::ıt stoklarına el .aimJş.b.r. Bu 
gün muhta.ç .değildır. Fakat yn
rın? F.oknt g 1ece.k sene ve ö
büı ..:c.:ıe? 

Sık k gelmiy.e başlı~·an ha
be.rlc.r, hele .l\.mer.ikaWarın ye· 
rmdc ~·aptı.kları tahkikat önü
nrnzdeki n~·larda koca Avro· 
panın latlıkt:an kt\T.auncağmı 

ö teriyoı . Kıtlık kolera g'J>~ 
saridir. Deniz gıbi bir a.şısı ohuı· 
y n m i ketlere sirayet ed r. 
Bu kıttınta.n yaJtasıru kurtara
cak iki memleket İngiltere ıle 
Tiirk.ıyc görünüyor. 

Bazılarında bir kana.at \' r: 
Aradan seneler gecse bile A vru· 
panın hakuni olan ordu ac kal· 
maz ve kıtlık onu yere seremez;. 
Kıtlık yalnız zahire noksanın • 
dan ileri ge>lse bu hüküm doğTU 
çıkardı. Fakat hnrb sanayii u in 
lazım olan yirmi küsur madde -
den on altısı Avrupada yoktur. 
Avruparun yüz milyon nüfusu 
fabrikalarda calışarak y r, i er, 
yasar. Bu f.abrik:ılar lıa.m m d
dcyi 1·e benzini A1·rupa dışın· 

dan tedarik eder, mamulat:ırtı 

<lenSzaşın memleketlere sürc.ı . 
İkisi de olmazsa yüz milyon ne 
ile geçini!'? Üç beş ay dı ini 
sıksa bile sc.ııclerce bu tc~Uıtı 
alt üst olmuş ülke müdhiş sı· 

kıg.tcya nasıl dal':ınır ? 
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YENi SABAH Sayla : .. 

EN SON HABERLER 
Yerli deri Almanya ve 

italya ile 
A (Baıma\<aleden tl•v m} 

yni sözlen ltatya hakkında 
eh tekrat' edebiliriz. Yalnız t
talyaya ~ 12 ada meselesin
d~n dolayı dçbni.Zde bir memnu
ıuyetsizlik olduğu muhakkaktır. 
Fakat bit bu ınescleyi hiç.bir za
nıan arada dostlwk mlin:ısebet
l rın • imk1.n bırakımyacak ace
le ir da ... a haline sokmadık. lld 

Amerikarla ingiltereye yardım için 1 Macarlarla Ru-
1<uvvetli bir cereJan başladı menler muvak-

ll il 

Resmi Tebliğler l 

tl-e mensucat 
Damgalanacak 

( Ba~ tarafı 1 tnel sayfada)' 
brihteh ıübaten fabrlka Te ~hlAt.
hanclcrın çı.karı:ıc:nkları mallat" 'llt:e
riııde cTur c 111alı> k~lerryle fat>
r kn ey;ı iılathaııe larntnin ~
da ven "n izahat dırl~snme ya?.\:ı 
olması mecburidir. (Baıt tarafı 1 lııc l oayfaci.a) 

banşı idame .etmek \'.e .\.mer.ıka 

nın gayretlerimize rağmen in· 
ıkişa.f etmiş olan harbe =ginnesinc 
ııliuu olmak için mantık h.ı.!dudu 
dahılindc mümkün olan r ~eyi 
yapmı.sJı:mil r. 

Bu beyanat 
edilmiştir. 

alkı.~larıa bbul katen anlaşıyorlar 
lngiliz hava tebliği a - \'. uzde yırmı beşten i'atla yün 

ihtiva eden l.umaşl r lb.-tye tefrik 
ooilmiştir. 

nıern!eket arasında srummi bir 
i;" 11 ı: tN- · tis edebilseydi. bu 

ada Yarası arılığını k::ı vbı..~ 
dcrdı Bunun dainıa tazelc~me
ı.ı \' 0rt:ıya çıkması lt.a.ly:anın ... tan.un . 

ız "Yhindeki yı: i '-eni 
tezah· 1 · " ur enn · bir muk.abclc şek-

ıJ , vukua geliyor. 
1 1 ufacık mülahaY.a. de 1 

Sun t oluv r k' \ t 1 ·ı ı !manya ile 
ya b z ~ karşı dtirüst \'<' sa-

mımı .. 
ebet ıbesl yene ek 

d >ız'1c· mcvcuı.l fena niyetler- ı 
n b hsl'd 'mC"?Jcr. 
FaJ-nt n b İt.t • ,, ·- c::ı. a Almanya ile 

1 n ı· a b arşı a}'Di dürüst' 
·ı..ı. \'e mim' b" l' . 1 ır niyet ve po-
tıkn. tn.kib ettiklerini iddia \'e 

;crnın cd~·bilirler mi? Buna b' h' 
lerectd" d lZ ıç 
1 u etmeden "hayu·, e<1e-
ncı r :ı,; ,..,.... ı~· . 
y ıd • ı.u.. ,.ızım Alman-' 

tn cın "e 1talyadan şiibhe ıet-
. ~ b 

ın :r çok haklı sebebi ri-
m :ı: rıiır. 

n ker' İtalya hruis Tiirk 
~ r kların goz dikrruş ı.·c • .\na.
k u a k nuısıne bir ınüstcmlç. 
1 e nunt kası ayırm1ş bir tl~v-
~t ır B .. 
"ık u e mu Hl18 de fıile 
" aramadı · · · ,. . ı.,(' clinclen gclnıcdi-
~1 ıçınctır o · 
(' · tarıhlcn sonra bu 
h~ ~en 'a t>eçtiğine dair bize 
..... ır Satnim! .k::ıırnat telkin ct
.. •f'tnı t' 
na ır. Re mi .dostluk tcmi-
11,1 h:ı. lı t a stluk mis kları
ku e ernm Yet VC'remeyi?.. Çiln-

h tnaksad burada samimi bir 
:tabı hal 

nıa k Ynpmalı.tır. Yoksa bas-
n f n.lıh tnurnılikleri tclu:nrd:ıo 

•LYda çıkar' s .. 
loı·ı . Itn.lyn Roma impara -

t.guııu 
tl~ "~t l ldiasım ken-

ınc es l bir . 
u~lır ı .. sıyaset bi~ : 
ılf \ kdenızı kendi dcnızı 
l tn ClnuRltr. Aktlt>nizdc yalnız t 
alya..n h~ · 

gı::ı . _ la . akım alın.ısı Jazıın 
• 

1 
uu 1 ~rı sürmii ·tür. R na 

nı <ırn.to l • . erJ r uguna \'eraset iddia · 
~k n lt:tı. a, son z m::mlar:d.:ı 1 
"" ll. olun hayat sahası da-

.... ~ı ı da U na ·u m afa3. etmiş, Ar-
ları luğu istila ederek Balkan
khd o blnııunalcyh T.ür"kıycyi 

ıd eyl mi ;tir. 
l\ . . . b._, 

Leh ınıiZl u.aıyanın bövle 
d dı albnda gördüğu~l.iz 

Çtnriır ki on • n u resmı, do:;t.ıne mü 
SCbeUero rağ111en kalb. . d 

hır d · J nnız c 
u.,maıı c\lct lclfıl .. ki ct.n1" 

"e ı · '-" b " nzuu gcleıı nıiidafan ted
ırl r nı dü iıruneO.e 

Bızlm ıçin bu b" , . mec-bııruz. 
. ır 'azıf cdir :Ncf 

sımır.ı nnidafa h . -
rettı r' b' l akkmın em

e:.! ır zarurettiı· 1t ı , 

Hüküruetin bugilnkü ekHnın 
ve Amerika milletı hiırnyetinın 
muhafazası için cumhurı}eL ve 
demokrat partileri arasınd.ı bir
lik ve tcsan.il.J dcrp · ş eden h.:ı. -
tib, müte kıben .müdn.faa mese
lelerine .. oem:ı.s eylemış · yle 
demişlır: 

NoT\·eçin. Belı;ika, D nınmr -
ka ve Hollandanın ışga tim" ka -
dar aramızda kal; kişi ı.lcnl7. aJl· 
n biıdis erin tam mnnasmı i.l
rak edebılmiştir? Bu ı la.ar · 
dan evvel, o zamandanberi slc.lı
~ız mılli müdafaa tedbirleri 
b 

şeklinde tedbirler derpıs edrn 
lıiç bir cümhuriyı ~i g{)rıncdil.. 
Bununla b .... rnb•~r b\ı· s~~ .. röldcl 
Va:7ede11 bir ::ı.damı ı se~·ı Y ksd
di Bu 1 m Anı fi 1ra) ı ) :ın · 
dırma y , na dünynda olup hite
r..m hakil.i ınahiy('tini ani tnı:ı-

t .. 1 
ğa çalışıy ırd ı. O :ıdam ıugurı- 1 
kil vazıy ti gören hem ı b men j 
l••k kimse olmu~tur. 13u udam 
n isicümlı r Ro • · velttir. 

Hatib, RooseyeJti A -rupa İH· 
ı .... ine nıiidaha1c C'tm k f' itJı,ım. 

Hien l'Ümhuriyctçılcre rl t-;nı __ ı.uıl 
1ıl}ğnıya cevab v~rerek reıSlCUnt· 
hcrun insanlık namına b.aı·ışrn 

ic amesi lelıindcı ve harbin y::ı · 
yılması leyi inde hita ,ı 'l. l ı -
hmm:ıkt.:m başka Lir şey ya.p -
nıadığmı söylemiş ve demi~tiı· 

:ki: 
İcra km·vet.i hiç hır 7 .. 'lıwuı 

Avrupa harbine i§lira.kımizi tel
kin elınemıs, partiroızııı mesul 
hi~ hir zimamdarı harbe gir:me -
mizi derpiş eylememisl:ir. 

Bakheard, şöılc dcnııştir: ı 
Yıldıı un harhinc ) alnız lngil

tere muka,·emcl etmekte vc- ;;im-• 
di Bitlerle Mussolini onu tama
mc.n imha etmek i ·in nhdellc - , 
nili lerdir. Bllll<l n b· ka Bitler
le Muş alini Amerika dıı. dahil 
olmak üzerc inhitaU1a1 i•ıde dıye 

tavsif ettikleri bütün o('molmısi 
lcre ezeli düşmanlık için yemin 
etmişlerdir. 

:P..ooo:;cvclt irlıindo tezahürat 
Şikago, :15 ı a.a.) - Demok· 

rat partısinin açılış cclst~siurlo 

Şikago beledi~ e reisi Kelly de
nıif51_ir ki: 

hızım t 1 · a ) .mın 
011, 1°Pı11. '1."ırımıza ~ö?. dike- üınid c<liyoruz. 

.1CCC( V(' bizi tehdid d . • -------------

Beyaz sarayı beşeriyeti sevk 
için bir frner olaı:a.k idare ede
bilecek olan ad.Lmın tclcrn.r l.Lam 
zcl olarak göste.rilmegı kabul 
~tmesini rica ve kabul cdeeeğ nı 

i.'i< lcıdar c cnu.) c- Bilakh; Alman el plornnsisi-
kolu k.uı dı kınlma-

..,ınt mteı·iz. nin takib etugi hattı faı.rel,C'L 

Altnan'-·av elin bütün bıı fiübhdcriınizi kun C't-
0 t · " . a g ce: Evvela 

!.< lendirmekten bruıka bir scy \ar 
Ztll:ı t ya ıle ıttıfuk etmekle bi- mamıştır. Türkiye sırf '"tiklfı.-
lt. l ıtım::ıdınıızı kaybetmiştir . lini ve biL'ıı-at1ığ1nı muhııfazıı 
h 

1 Yayı Bnlltanlarn sokmakla 

Çı:1.e _fonnlık etmiştir. nus'- a maksadiyle demokratik de\ let -
lrlı rı 1 o . ,/ !erle bir tedafüi ittifak akdetti.-t 

lQ 1 b n:ı::;ı sm:uılı unpaı a • Türkiyenin Alnıany.ı \'C it:.ıl-
r ug ınu Alman.) a il~ illifaka 

nı."yl yadan şüpheleri doğru olm:ı.. av-
l 

\: ettırmiş.qo, Alman.\·amn 1-
aı, ı dı, bu iki memlekC'Lın bu jttifu,1\-·rı 1 e ittıfakt da bizi miln er 

uevl<:'Ueıinc mukabıl de\ lellcr tan kızmaları iQiıı lıic bir scb1.:b 
sı t 'tn d b yoktu dıye diiştinii) z. 

ın u· yardımcı arama· 

Bu sırada bir iı.za "Roosevelt'i 
istiyoruz.. diye bağır.mış, par
tinnı milli komitesi re~i olan 
posta nazırı I•'arlcy süknt edıl· 
.mcsmi 1ica etmiştir. 

O anda rcisieümhur Roose· 
,·clt \'a..5ingtonda Huıı ·1e yeme

ğini yemekteydi. 
Amerika.da müttef'ıklere yanlon 

talebleri 
N •vyork, 15 (a.a.) - "!.ffit. 

teüklerc yardım suretiyle Ame
T'kanm miı<laf aası., komitesi ta
rafından açılan bir ankete göre 
p:trti kongresine iştirak için şiın 
diye kadar Şıkagoya muvasalat 
eden demı kratların yüzde 90 ı 
İngilt reye yardım lehinde bu
lwun uşlaı•dır. Bazı damokratlar 
Amerıka doııanma ve tayyara -
Ieriylo iimanlarının İngiltere 
emdw• verilmesi suretiyle yar-
dım cdılmcsi icab edeceğini bil
clirmi~lcr<li r. 

Ameı:ilmuuı ta.ıık siparişi 

V ingtı ll, 15 (a.a.) -Ame
r.ıkı ordusu bugün 627 hafif 
t nk Slf'"dT'tŞ t•tmiştır. Bu siparış 
barış zamanında yapılan en bü
yük 1mık sipari• ldir. Iler t:ınk 
4..) milimetrelik bir mitralyöz, 
30 milimetrelik dört mitraly<iz, 
''e J7 mılımctrelık bir hava dafi 
topu ile mücehhez olacaktır. Si
parhı 11 mıJyon dolar lulmakla
dır. 

---»ııa:---

Çin Japon 
sulhuna doğru 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

kfımeti il<!, Japonyanın Çin bu
bi hak.kında yaptığı teklifleri 
müz3.kere etmclttctlir. Çin ve 
• Japon milletlerinin hakiki ar -
zusunun şerefli bir sulh Ü7.erln· 

de toplanmış olduğundan c:oıin 

bulunan İngiliz hükfımcti, şark
la Jı·trbc müzaher~t etmemek ve 
bu harbin dt'Yamın ın önüne g~ 
mek i<:in mümkün bütün g:ay -
rc·Ucrini j'l'l pac:ı.ktır . 

.Joncs, buııda.n .sonra Alman -
ya ile lıarbdcn bahsetıni~ ve dc
ınişt ir ki: 

lııgilterl', büyük kuvvetlere 
karşı yalnız başına \•erdiği mu
harebede. büliin gayretlerini sar 
fedl'C~ek ve Almanyaya karşı, 

medeııiy~tin ycg--.i.ne iimidin.i ~
kll eden .zaferi kazanmak için 
bülliıı fedakarh.k.larda bUluna -
C'.akt ll'. 

AtUiye Vekilinin tetkikleri 
Bolu. J5 (a.a.) - Adliye Ve

kili Fcilii Okyar beraberlerin
de V.\li Naci Kıcıman ile, Bolu 
nll'blmsları olduğıı halde bu sa.
balı saat dokuula Düzce ve Ak
cakocaya hareket etmiştir. 

Fuar hazırlıkları 
İz.ıPiı'. 15 (a.n.) - Açılmasına be;) 

Jı;-ıftu k.ılıııı 1940 izmiı· cnterııasyo
n.ıl uarı h.ı ırlıl.Jarıııa büyük bic 
im: 'cı ılıniştır. l>avyonların en .mu
lı.ın kısın• kır, l:mrnıştır. lla7.ı pav. 
yoıılarııı Jı.ızıı lmuııasuıa dahi başlaıı
mı~ır. 

Belediye re' i Dr. Behçet Uz bu 
6 l.!\•keyJemi..;lir. Almanya ile lt.aiya.mn An <:ı- ficncJ,ı flıcırırı d:ılıa lıilyük bir mo -

ra muahl'dl'namcsindeııbcn 'l'ur- ':ırr.ıı ) el tcmııı e.tme.~1 için 7alan
kiyeye karşı siyaseti rinı tl- d.ııı nl' '' ı r tJ rıınaktadır. d :a t Alm ny anın bize ver-

..,ı nJ.iıiı } alnız llnlvanın müt 
t fıkı bulunmasına in.lıi!:>ar ct
~ıez. Hıllerıu mcı.hcbi \'e emel
b rı malfundur. ?ı.1cin ı:ı::amp.f 
eynelıuılel nıilııasebetlerde yal

nız k !.iV\ ete hak Ycriy or ve bü
tun Avı-upaya hl\.kımiyel iddia-
sında bulunuyor. · 

A \'l'Up:ıda .Yalnız bir büyük 
d \'l •t • \'e f di • e en ye yer olabı-
lC!c g i.. >] ... 1 a..:! ı·.Y:u . • ..- • ~ u.ıuyoo·. u enn sı 
y 4 1 ın l nın t hdid cttıği 
ruıı tler nra. ınd:.ı. biz dı.! dahil 
c 1.lu6 mrnza r.iıbhe etmiyoruz. 
a lle.tin 11 • n ettiği hayat saha
ba'I 1'ürkiye ıin eli' okulmak is
~"nd bllıt' emın bul ıııuyonız. 
i ~lla.rın K i bi7.e hı bir T.aman 
linıaJ telkm <'de'bılecck bır stı
~;te l muı ve ısbat edilememiş-

terinden kaçını~ bir ~iltıra kaı-' fransadaki talebelerimiz 
şı -~luyulan.!ı~~dct ve .asabiyetten Aı 1 nı 15 (:ı.a.) _ Hariciye Ve-
ruulhern goruyoruz. k·ıcLnden bıldiı"ilmiştir: 

Türkiye aleyhinde bu meın- Fnm ad .. kı talcbcmizden Tapkan 
lekctlcrin gayri do~tanc teza - r. ı , ıım La Bourboule'da LnUi 
hürleri bu gilnlerdekı ısahte ,·c- Ya d •• ı ılc V-ecdi Türel'ın Vichyde, 
sıkııilar miicadclesin" nıünlehi '\1.-hm d Ali Handan'ın Mantcs•cb, 

. . . . Ceıı.ın S..ıhinn Augoukmede oldllkla-
olarak en son zır\9esmc -erı;ardŞ· ı rı hu. da bugün \'ckiılete mal(l-
tir. mat ı;; ... ' ışlir. 

Biz vatanımıza karşı 'arife-1 
ınıizi yapmaktan mi.rteYellirl hir 1 
vicdan huzuru 'drnJc hı· · 
devlete ka~ı rız \'e ıı -
tecaviz b.ir t:ı ·'enıenıenm 1 

verdiği ~ükun • , metanet ile 
ber ihtimale muktıbeJe <'lm.eğe 

hazır bulwıuyoı·ıız. M~lek de
ğiştirmek ıca.b ederse bu, Al
manya ile ltalyaya Le~ttüb e
der. 

il t!M''iu Oabid YALÇL~ 

Uııl;..>;triskın<la Büyiik Bir 
Cephane Fabrikası A~ 

Sofya (Hususi) - Bulgariııtanm 

<ırt.ı Halkan !'lcklerındcki Sopot ka-
0« ı c l\0arında çoktanbeı-i. inpB1na 

de• ını olunmakta olan cephane fab
Tikı1sıınıı i.n~ası nihayete erdi. 

P:ız. r gWıU fabrikanın açılış m~a
simı y.ıpı'dı. Fabrika nıudıırü albllJ' 
Gnçet Tie harbiye nnzm general D:as
kalof hu rııümıscbctlc biı-cr nutuk 
ıhylıy<'ı~k Bulgnr ordusun•ın kuvv ... 
t ~ l • lı ıl•"ett lrr 

Rumanyadaki Macar 
ekalliyeti lideri bu hu
susta bir beyanname 

neşretti 

Bükreş, 15 (a.:ı..) - Ruman
yadaki Macar cl:alliyctlcri lide
ri aşağıd:.ık.t beyannameyi ne.~ -
:rctn1iştir: 

Rumany.:ı hükirrncıi 'e milli 
parti lidcrlerilc yapılan yeni an
l:ışmn üzerine, mıIIettaşlarunı

zın milli Rumen ı artı.sine kayıt
ları bilahare tayin eüilccck müd
det zarfında yaı ılac-.alrtır. Bu 
tıususta talimat \ crilccektir. 
Dığer Uı.rafdaıı haber alındı

ğına göre gazctcler bir :ınlaşna 
~·aparak üç günlük bir müddet 
zarfında Transilvan~ a meclisi 
haklnnda kart!}lklıga sebebiyet 
verecek makaleler neşretmeye
ccklerdır. 

nunuınyadaki ) :ıhudiJrrin işle

rine niha) (•t , ı rili.\ or 
BükrcR, lfi la..a.) - Stefani: 

N,LZidar i.:ı.ra.fından .. -erilen bir 
karar mucibinre sıhhiye neza
retine rnensub ) •• hudi doktor -
13.rın vaz:ifdcrinc nihayet ve • 
rllmiştir. Mılli sib'lrt.a.ln.r nez -
dindeki yahudi adli doktorlar 
da hizm iten cıkarıJnu.<jlarddır. 

--<>--'---

Kahire, 15 ( a.a.) - Il:n"a nezareti tebliğ ediyor: 
Bir İngiliz bombardmıa.n tayyaresi filosu ~rytrodo Assabın 

cenubundakl kı_şla ve depolara hi.icurn etmi~tir. {'ıka:rdaıı ya.ngm
far 48 lwometrelik bir mesaf edcn göriilıntiştür. Trablusgarbda 
Tobruk limanmda bulunan gemile.ro bomb:ırd.unan tayyareferi
miz yeniılen hüeum ctmi~erdir. Elde ~dilen neticeler hf'.nü.z belli 
değildir. Bununla beni.her hlicumnn birini nıiitea.kib sa.lıihle luıra 

bir dııın.ıw sütunu yükseldiği görillmü~tiir. llütün Jngiliz tayya
releri üslerine dönm~lerdir. Düşman, gece iki, bu sahalı da bir 
defa Malta.ya hümm Uoşcbbüsündc hulun.muşsa da hiç birinde 
muraffa.k olamamıştır. Zaybt \:c telefat yoktur. Şimcli tooyyüd 
edoo. bir habere ~re de lfonyada. Wajir Ü7.erine 11 temmuzda 
di\şma.nın yapbğı hiicumd.a tayyare U:ı.ğ bataryalarnun ate.5iyle 
lıir dü5man tayyaresi düşiiriilmüştür. 

llir tayyare de Derkali de yere ~ra.k parça.lanmıştır. Cç 
ldşl olan tayyare mürettebatı öhnüşfür. Ayni muba.rebcile cenubi 
Afrilca kuvvetlerine mensub iki muharebe tayyaresinin arka
smdan duman izleri bırakarak nznkla..5tığı tesbit mlilmititir. 

N alrobi, 15 ( a.a.) - İngiliz ti!bli~: Dün sükunet ir.lndo ge{'
mi5tir. lUoyale mukavemete devam etmrktedir. Bomha.rcbman t.u:r 
ya~·lerimiz İtalyan l\loyalisini muvaffakıyet.le bombarilima.n ct
mişJenlir. Bir köy dvanndalii hiDalarda yan~ çılm.ruJmıt> 'e 
lngi.liz l\loyalWnJn ~ tcpt'.lerindeld cliişm:m firara mecbur edil 
miştir. Bütün tayyarelerimlz sallmen uslerioo dönmü~tilr. 

Lomlra, 15 (a.a.) -H:ı,·a nezaretinin. tebliği: 
J)ün -gece kuvvetli İngiliz ha\a filoları Alnıaııyada ycnidt-n 

muhtelif JıedoflMi bonıba.rdınıan etmişl('rdir. BnnJann :mısmdu 
Brcmo ta,.\ryn.re fahrikası doğu Uulıruncla.kiJ>a.tlcrhonı ile Osnal>
ruk'un dOğu ~malindelü l>iephôlz'da t:ayya.ro malzeme d~potan, 

Golscnkicchen'de be.nıln tcSisaü. llarnburg \'<~ Brem'dc petrol tasfl. 
~elıanelmi Hamm ile Söst'dc ma.r~di:1. garları mevcuttur. ".Rom
klnlııwuılar infilikl:ara ve1anguıl:.u-a lf>bch olmu!;i ~ok miilıim ha.
sarat \'ulrua getlımiştir. 

tngınz bomba.rdıman °&\yy~lcrindc.n mü~cl<.kil diğer n .. 
folar da Hollanda ve I~ şimal Almanyasında bazı havn. ~y-

l - Ken~ larwda tŞfome vey d -
kuma surctile yazı veya s ır ışaret 

bulunan kuruaşıa.: a yni buyüld. k e 
sıklıkta V<' en a~ğı ikı metrede : 
defa olmak üzer<.' kolaylıkla c r l"
c.-ek renkte "«T.ilrk malı~ kelımelerlle 
kumaşı irııı 1 eden fabrikıınııı 

dokunacak \eyn l&lenecektir B '.l• 

zılar.ı Wlveten arzu eöildiğı.. b'. ır e 
usul dairesinde tc eli edılınis r l • 
metl f:ır!ka da dok ııabilir \-ey.ı ı'l

len.ebılir. 

kumas kenarlarında olınıı 
t:i.ıiır 

b -YüLde y! i beşten ;ula .y.(ln 
lhtka den b:ıtt nıyelcrin lzerreı:ıne 

cTurk m~lı> ke teleriy e !!lbr ln
nın ı. nı 1 tka oden etiketler y -
p .,tırılacaktır. Ayrıca d,mıgu ur 1-
rıası mc burt de dır 

- tlum 

Til .. rk - Snuynt ila.nla.rm1 bombardıman (•Unişfordir. So.ı ild gc;e ~.aı:fınch exnan 
\i-;c' ti 22 dü~n.n tayyare meydanı bonibardınınn et!ılnuştir. 

O t8 \J h kk nda alıil müdafaa tayyarelerimlz diiıı gece Gruıd'ı bombalamış OS çUQU a r ... .o Ü<"poıarn ateş vermişlenlir. 

T aymisin rnakalesi Hava muhare 
1 

eJeri şid-
Londrn., 15 (a...<t.) - Reuter 

bildm)or: 

Tmıe;:, guzetesi. basnıakalesin
.clc, 'I'ürkiyenin Rusya ve lngil
tere ile arasını a mık mıı.ksadi
le on gün zaı·fında Ti.irkiy(!Ôe 
ıvc ıkomı=ıı memleketlerde ziya
desiyle fa.zlalarurılm~ş olan Al· 
man propag:ın<lası faaliyetinden 
bahsediyor ve eliyor ki: 

Türkiye baJFckıli doktor Re
fik Sayd:unın cuma günü Bü -
yiik Millet Mc lısinde ira<l et
tifri nutukl:a. kuv..-etie ve sara-

b 

hatla bu fa.a.liycti protesto :t-

mesi biç de şayanı hayret de
ğildir. Bu nutku karşılayan al
kı!:lar Ye Başwkılin aldıi;ı müt
tefik itimad re) i, b· vekilin, 
bu g'ibi entrika.la,ra ka~ı muha
lefette müst.akil YC şeci T.ürk 
milletinin tam mi.izsheretine ma 
lik bulunduğunu göstermiştir. 

Bu entrikaları yapanlar, kar
şılarında Abdülhamid Türkiyesi 
değil. fakat Kemal A.tatüık Tür 
kiyesi bulunduğunu unutmuş
lardır. Tiirlder, pek tabii ola. -
rak, Yakmş::ı.rktn sulhun ida
me.si ile aJfd.cadarJll". Türkler, 
bu u1hun bo~ulmasının önüne 
geçmcğc r:alısıyor lar. Türkler, 
bıuiarılması Türk, lnh>iliz ve 
avni -zamnnd:ı Rus menfanUeri- • 

n~ ele mm·afık ~u~u:uın ~~ı .!şde 1 
lngiliz diploması.sının durust 
miizalıcı eline itimad edebilirler. 
Türkler ayni zamanda., dostluk
ianna da sadık buluumakUıdır
lar. 

Vunanistanda terhis 
edilen sımflar 

Atina. 13 (a.a.) - Stcfani 
ajansından : 

26 temmuzda antrenman müd ı 
dl!tıni lıitirıniş olan 34 sınıfı ih
tiyat efı :ıı.lı t rhıs c<l:Jecektir. 
22 tcmmu.ıth :::·) :.:ı.ufl dradı bir 
talim de r ·i ek üzere si
lfıh altına d.1 \" 
temmuzda da 3fl • ınııı sek ,z 
ay talim ıc in c:ı~ ılnl''-' olan mu
avin t'fr:.dı l•'l hı" (ı!un, lnktır. 

Naııoli~ f' ~len İfal~an 
~ ar.tl:hırı 

r--:apoU, 15 ı n.a.) - D:ırdin. li 
manıada \·c Tılbrukda. cereyan 
eden mulıaı·ehelerde yaralanan 
660 kişi "Aquileia.. hastahane 
gemisiyle bu sa:b:ıh Trablustan 
buraya gelmiştir. 

det1i bir 
{ Baı tar.aft 1 lncı ı;ayfadıı) 

nız bir kişinin luıfif surette ya
mlruıdığt bildirilmektedır. Hir,: 
bir ciddi hasar yoktur. 

Londra 15 - lngiliz bava fi
loları dün ve bugün Alnınnyanm 
muhtelif askeri hedeflerini mü
teaddid kereler şiddetli surette 
mutazarrır etmi~lerdir. Dün G 
İngiliz tayyaresi Brcmen, Ham
burg ve Li.kalsdaki askcii hcdcl J 

Ye pctro1 tasfiyi depolarını bom
bartlıman etmişlerdir. T..:ını.:ı.m o
Jaraküslcrinc avdet eden t'lgiliz 
pilotları isabeUerin fevkalade ol 
duğunu petrol tanklarının infi
Hlklaruıı işitmiş olduklarını bil
dirmişlerdir. 

Diğer 4-nraft:ın Atman tayya
releri şarki ve cenubi İngiltere 
sahillerine dün müteaddit akın
hı.r yapmışlardır. Alman lııyyn
ı·clcrinin at.tıklan bombalar z:ı
rn r ika etmişlerse de bu znr:ır 
üç dört kişinin ölmesind~n ıba
retLlr. Düşmanın lngılız ad.ala· 
rna hücumunu sıklaştırması 1n 
giltere adalarına uzun zaman -
danberi lıazırlanını1iJ olan kat'i 
taarruzun yakınlaştığını iia.dc 
etmektedir. Maamafih pek le
lik bir va.ziyclt.c duran dağ tay
yare bat.aryaları bu tayyarelere· 
göz açtırma.maktadır. lngıltere 
adaları üzerinde m:mak teŞcbbü 
siiudc bulunan Alman t.l)'Yarc -
lcri dcrlıal 1ngı1iz avcı t.-ıyy:ır.e
Jcri tarafından tardedilmekte -
dir 

OhurehiU'in autJru if.imad 
ııyaadmh 

Nevyork, 15 (a.a..) - Nev • 
york Timcs gazetesi, lngiliz n.ı
h u söz söylüyor,, başlıgı altın
da şuıiları yazmakta.dır: 

İngiliz milleti, hiç bir zaman 
dün Churchillin söylediği sözler. 
kadar metin sözler işıbncnıi tir. 
Bu ses, hür bir milletin, hürrı- 1 
yelini muhafaza etmek için her 
şeye katlanmaya amade bulunan 
bir milletin sesidir. Büyüle Bı:i
tanyanın haricinde, bu devletin 
karşı koymakta olduğu mücade
le hakkında bedbinlik göoterebi
lenlere en beliğ bir cevabtır. 

'N' evyork Tribona gazetesi d\! 
şöyle yazıyor: 

Churchill meti.n ve ..a.zimkılr 
olmı.yan . .zar ifade eden veya 

a ıa ·rdi 1 

mu.ğ1Ubiyet mefhumunu t;a-ı<ıJ:ın 
bir tek kelime sarfetmcmişlir . 
Bu nuiliun etrafında müessir 
bır it.ima.el ha,·ası mevcud bulun
makta idi. 
rnmsız sefareti İngilooreden 

a)·nlıyor 

Lonclra, 15 (a.a.) - Rcute -
rin di.ploınatik muh:ı.rririniu Lon 
dr:ıdaki li'mnsız ma.hafilindcn 
öğrendiğine göre Ii'rarunz sefa
reli erJ..."ful ,-e memurini ynkııı- 1 
ılı !ngilız payitahtını terkedc -
ccktir. 

Stra.7.lıur-~ bomba.landı 
Strasburg, 15 (a.ıa,) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
Geçen hafta pcr~~yı cu • 

maya bağlıyan gece Lıgiliz Uıy
y:ır~leri Strasburgu bombardı • 
man ederek Ne\'clorf banliyi)SÜ· 
ne 4.0 karlar y.angın bombası at
mışlardır. 

f t:ılyaıı t;a.hill•·ıfoi auluku 
Loııdrn, 13 {a .. ı.) - Bu nyc 

ne7.arctinden tehi ğ edilruı. tır: I 
lt<tly::ı. hiil<ümc-tı alı ircn 11eş -

rc.tLıği bir ıla:ıJa miiltefik li -
nınn1ara r-id n bütiin ticaret 
vapuı larının milltefık s dul-
1 re 30 mılv"OU ntl' ·afe dalıı

lınde SC'yıiiı:;cfcı IC'rının büti.in 
mcsuliyl'ti h'ndıl nuc .lid ola-1 
c:,ıf;'llu bıldrımi. tıı. Duna go
rc .1aliyct hukiıın tı ltaly.m ~
lıılh'rı civ.ırımlrı . ynlı eieı -eden 
v.ıpıırl.ır hakkındn müm.a il bır 

ll'ılbır u!ııırnasını y~ıınık bııl • 
mu. tıır. Bu urcdt;, lngflız lıü -
a~ümcti Akdcnızde ltal) an sahil-, 
lcrine -:m mil mesalc içinde se
y.ılıat eden Yapurlar bütün me
suliyetleri Uzerine almış olacak
ianlır. 

Snriyedel,i Fransız askerleri 
t.e:rlıis ellili~ or 

Roma, H5 (a.n.) - D.N.B. a
j.msı bildiriyor: 
Stcüıni ajansının Şamdan al

dığı bir habere nnz.'lran Suriye- mistir. C'ibuti mevki kunı ... nd ı1 
deki Fransız başkumandnnlığı nı gener~ Centilhommc ile nıulı:i. 
bazı ihtiyat sınıflarını ter:lıis et- rebcnin d.nv.a:znı husuaund i 
mistir. eden yeni tedbidPri görü.,~...k1 

Bu ihti} allar seferi kuvvet- tir. General Ifop:ı.nskinin ku .. 
lcrde askerliklerini } apmışlar mandasındaki to.nı techiza.Uı 
ve Yakınşaılan muhtelif mıntu Leh fırka:;ı da Surıyetlcu Fıfu~ 
kalanna taksim edılmişlcrdi. tine g" nıiş ''e diin bu kmn: t· 

1.onclra 15 - l{ahn·edcn bil· !er Süveyş kaııalının nıüdataıa
dirildiği.ne göre Suriye Fransız sında istıhd.am edılnıek Uzeııb 
ordusu ttktinı harbiye r:eisi diin 1s ·cndcıiyey·e gelnıi'1tı.r. 
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1crj Botner de sirke erken gclmis' 
lluJunuyordu. 

Sirkte oturulacak yer yoktu. Lo
..ıar iki misli mü§terl alınıştı. Otunı. 
kak koltuk hemen ikJşer kişi tara
Jlından işgal olunmu,.c;tu. 

Hele, ayakta duranlar hesabı yok
tıı.. Arbk sirke duhul eeralti kAmi
Jm knybolmuştu. 

Sirk direktörü biltün 1nüzamına 
nbnen koltuk numartılannı ve du
ııuı adedini tamnmile şaşırmış vazi-

Jettc idi. 1 
Slr.ldc her vakitkJnden ziyade po

lls terlibab vardı. Çünkü, yapılacak 
atısabaka mühimdi. Bilhassa, iki 
dftnya şampiyonu anısında olacak o- 1 
Jım bu, maçta gurültil çıkmak lhti- ı 
mali olabilirdi. 

Yuııuf, alnfrnnga güreş dünya şam-ı 
pf.J011U oldugundan mevki ve ~hreti 
ftlbarile yüksek bir şeref taşıyordu. 

Jorj Botner de, dilnyn serbe ... t gü
"' pmpiyonu olduğundan &ereni 
'MI' IJ!evkie sahipti. 

Jorj Botner de, dunya serbest gi.ı
nş ~:ımpiyonu oldugundan §erclli 
lıtr mevkie sahipti. 

Jorj Botner, keyifli görülüyordu. 
•enajerile gülüşuyor .. bir takım n-
111.ylı peyler konuşuyordu. 

Yusuf, ne gülüyor, ne de kederli 
~ordu. Her valdtkf cibi l!<lkin 
ft M'6SİZdi, 

Yusutun menajeri ona soruyordu: 
- :Yusuf, idman!IW!ın değil mi? 
- Yok be!. idmanım yerinde .• 
- DotnJ dürüst bir idman yapma-

Aın ki?. 
- Koştuklanm, dallara tırmandık 

lulm y~ ... 
- Bu, kadarla olur mu? 
- YetiJ!r bunlar, bu kadarcaz ld-

.. n bel .. dedi. 
Menajer, UZ01kta konuşoın ve gü

m.en JorJ Botneri işaret edip göste
..U.: 

- Bak. ecninkJ, ne kadar keyini .. 
411di ••• 

Y\ımt, o tarafa d6nüp bakmaya 
.. tenemıı ~k: 

- ~e k«'7fi bu! ... 
t - Demek ki kendine cQvenlyor .. 
' - 'Abe, beni yemllk mi, arpalık 
• zannettin ~'!. 

Deyince, menajer Sllltu. Yusuf kız
mn,tı. Hic sakaya ceJ.mlyOf"du. Hal -

(Radyo Programı) 
16/7/IMO SALI 

T.30 Procram ve memleket saat 
llFlJ'l. 

1.35 Müz.i.k: Neşeli parçalar (Pl.) 
1.80 AjaN haberleri. 
1.10 ı:v kadını - Yemek listesi. 
1.20/8.SO Müz.lk: Barmonika Düo-

:.ırt (Pi.) . 
ıa.ıo Procram ve memleket saat 

..-rı. 

JUS lıılfhlk: Muhtelif prkılar 

Jl'l.)-
Jl.50 Ajans haberleri. 
13.05 Milz.Dt: Pllklarla ınuht~f 

llll'blar pırGll"aJllının dnaını. 

13.20/14.00 MÜ%!k: Beethoven -
8 toci .eenfonf (Pi.) 

11.00 Prorram ve memleket s:ıat 
llPFJ. 

11.0S Müzik: Dans saati (Pl.), 
ıuo Çocuk saati. 
19.00 Müıik: Çocuklar için (Pl.) 
J9.15 lılU:zlk: Fasıl heyeti. 
ll.45 Memleket saat ayarı, ve a-

lllls haberi~!. 
20.00 Konuşma (Çiftçinin saati). 
20.15 Müzik: (Çiltçinln saati). 
20.30 Müzik: Ankara radyosu kü-

M se. ve saz heyeti. 
21.15 Serbest saat. 

• 
Jl.30 Konuşma (Radyo gazetesi) 
21.45 Müzik: Radyo salon orkestra-

22.30 Memleket saat ayan. ajans 
lııaberleri, ziraat, esham - tah,'ilAt 
bmb~o - nukut borsası (Fiyat). 

22.4:1 Müzik: R:ıdyo salon oı·f\estrıı-
• prGCramın dev·unı. 

23.00 Müz.lk : Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

Jıaparuş. 

Arabacı Morino hayvanları b~ğla
~ mahalle oturarak biraz peynir, 
lllmıek yiyordu. Burad;;ı da arabacı 
:ıa tefevvuk ettiğime pek çok se\ln
.-ın. Matmazel ileride hakkımda 

Mr dost muamelesi icra edecek olur 
ile artık mesrurum. 

Yemek esnasında madam ile m:ıt
M&Zelin bir çok suallerine hedef ol-
41unı. Mest>l!l madmazel: 

- Kaç yaşındasınız Mösyö A Urcd 
llQller. Peder, valideniz var mı? Han 
mi mektepdc okudunuz? 

Madrun Sarina da: 
- Nerelisiniz Mösyö AlfrC'd Mül

J.-7 Evli misiniz, bekAr mısınız? ilh .. 
.-,ord_µ. 

Ben de lAzım gelen cevabları dcr
a.:ı veriyordum. 

Matmazel Mik:ıella İtalyan lisaru
mn ıtızelliğinden ve bll1hare siihu
JııUe tlireneb.ilecetimden bahsedi -
~u. Ben ıK>rdum: 

- ıtaı1anca hangi memleketin 
-.ııdır. Matmazel? 

- Aman Mösyö AHred bunu bil-
911:1ecek ne var? l ta}7a ahalisirun 
lıdanııblı n-. 

- Ya~ Siz 1tal70 nuamaz? 
- Belki. 

Yazan: Sami KARA YEL 

YENİ SABAH 

1 s p o A 1 Güm_rüklerdeki 
·An karadaki atle- manıfaturala~ 
tizm müsabakaları çıkarı~ 

---o---

Seni 
Seviyorum 

Diye mırıldandı 

buki, Amerikalılar, daima ll8kacı 
adamlardı. Her vakit gülup oynar -
tardı. Her i~lerlni zevkle ve eğlence 
ile yaparlardı. sim 

Atletlerimizden bu mev
daha güzel derece
ler beklenebilir 

iki seneden dnha ziyade bir mild -
dcttenberl tı..tanbul gümrüklerinde 
bekliyen mUhim miktarda manifatura 
eşyasının çıkar.lması için Tıcaret 

Vekfıleti tetkikler yapmaktadır. Ja
pon ve Alınanlara aid olan bu ma.1-
l~r piyasamızın en fazla ihtiyacı olan 
çeşidlerden olup 400 bin lira tut.ı.

rındadır. Fnkat bu mnnifaturolar 
dünya piyasasında ucuz olduğu bir 
zamandıı getirtilmiş olduğundan 

gümrüklerden çıkarıldığı takdirde 
piynsnlarımızdn bir ehvenlik hu,,.ule 
gelecektir. 

Yusuf, bC.yle şeylere nlışmamıştı. 

Aldığı terbiye buna müsald değildi. 
Ha5mile eğlenmek, onu küçuk gör
mek.. onun aleyhinde bulunmak .. 
onu alaya almak hiç de aldığı terbi
ye ıle tevem değildi. 

Yusufun menajeri, konuşa, konu~ 
pehlivanının nlılfıkını anlamıştı. Yu
s;uf, ı;ok az soz söylıyen bir adamdı. 

Fakı:t Yusuf nz söylediği kadar 
çok ıs yap::n bir J>{'hlivandı. Musara
aya çıktıgı zaman daima hareket ü
zerinde bulunan bir şahsiyetti. 

Yani Tusuf, az söylediği kadar çok I 
harckctlı gureş yapan bir pehlivan
dı. Bu sebeble Gakayı hiç sevnıiyen, 
~nJ a gelmıycn bır tavrı \ ıırdı, 

Jorj Beıtner, u~ktan Yusufu sr.:y-
tedQ ordu. Menajeri ona soruyordu: 

- Jorj, hasnunı nasıl buluyorsun? 
Jorj gukrek cevab veriyordu: 
- Eh!. işte bir pchlivnnl. 
- KOçuk mu gôrüyorsun?. 
- Yo .. fakat, dupedüz bir şey! 
- Ne gıbi? •. 
- Hiç adalesi yok. t:Ierımcmı, bir 

vucud!. 
- F;.kut; kuvvetli imiş .. 
- Kultür.flı:ik yapmamış bir a -

dam! (Viıt."Ud idmanı) 

- 'I'üık pehlivanları böyle olu -
yormuş .• 

- Demek Türkler vüctıd idmanı 
yapmıyorlar .. 

- Kim bilir ... 
- Kım bllir değil. tıl.al ortnda .. 

lşlenmemiş bir vtlrod.. ~ boylu 
boslu .. knvi bir :ıdam olduğu belll ... 
Uikin, işlenmemiş bir vücud .. 

- Öyle ise gözQne kesdirdin? • 
- Tabü .. 
- Başka turlU de cfu'et olur mu 

ya? ... 
- Hasmı, insanı korkuttuktan ~

ra neye yarıır!. 
- Dcığru .. 
- Yusuf, görün~te kavi adanı! 

Ukin, dediğim gibi işlenmemiş bir 
VU< ud.. dedi. 

Ht.ı}:ikaten, Yusu!un ~işkln taşkın 
ndolclcıi ;yoktu. Düz elfıstiki bir ada
leye ,.e vücude malikti. 

YusuCun blr ltnç gün evvel Nev
york Taymls tnzctcsi muhabirine ve 
menajerine söyledili gibi Türk peb
li vanları gülle idmanları ile adalele
rini yormazlardı. 

Pehlivan dediğin adam fabil id -
manLı.r y;ıp:ırdı. Güreşirdl. idman gü 
resi yapardı. Dıığlara tırmanırdı, ko
f.ardı. Tiirk pehlivanının idm.:ını bun 
fardan jbsretti. 

YOkfi:l, bir takım demir Alr.tlen1e 
bazularını, adalelerini fişircceğim di
ye nicudünu neticesiz ve manasız 
idmanlarla yormazdı. 

Jorj Botner, Yusu!u, ~şkin, pırtık 
adrıleli gürmeylnce onu idmansız, ol
mam~ ham bir vücud olarnk a~tı. 

Halbuki, aslen kendisi yorgun a
daleli idi. Yusu[, bil~kis yay cibi a
dalelere sah.ibti. 

Jorj Botnerin bazuları kırk altı 

santim ıeliyordu. Halbuki, Yusulwı 

lmk santim bile gelmezdi. 
Faknt, kırk s:<ıntim gclmiyen Yu

sulun bazwm ser;;ıpa eltıstiki bir ada
le idi. Oyle yumruk gibi pırtık ve 
pnUak r.ıdale degildi. 

Nihayet, güreş saati geldi . Arlıtlr 
sahneden duduk çalıyordu. Pchlıvaıı
ları snhneye çaı;ırıyordu. 

Sahneye ilk gelen Yusuf oldu. Ar
dından da Jorj Doiner geldi. Sirkde 
bulun<ın binlcnu Hyirci pehliv:ınlaır 
alkış tufanına tuttu. 

.Allcış bitU. S1ra şeraiUn il~ına ... 
Ve, pehlivıınl:ırın takdimine geldi. 

Arhtir, hakem heyetinin :;eraitini 
il!ın etti . 

- Güreş yt!nisinceye kadardır.

Her turlu oyun yapılab:lir. 
Dcdıkten wnr:ı, pehli\•anfan şu 

yolda ta dim etti: 
- Koca Ywıui Türk. Dünya Greko 

Rumen şampiyonu .. 
[Sonu varl 

- Bız 1talyaya mı gidiyoruz? 
- Kım bilir? 
- F<ıkat huvl,YeUnize dair tafsilat 

alm:ık sırası gcldi mi? 
- Rıca ederim Mösyo Altred vadi· 

nizi unutmayınız. 
Şatoya gidinceye kadar modam ve 

:rnatm::wlden kım olduklarını suale 
kıılkışmalt beyhude idi. Suküta karnr 
verdim. 
M:ıtmazcl Mlk:ıellarun kır ziyafeti 

ibir grınt siırdü. Yemek esnasında iki 
iişe de ,arab yuvarladık. Bu artılık 
ar:-ıbaC1 geldi: 

- Sinyorino. 
Kelımesi ile ba:ılıyan uzun bir 

cumleyi bes dnklka on altı saniyede 
bltirdıkten sonra defoldu, gitU. ~ıa
dnm ile matmazel bir ~eyler söyles-
1iler. Kendi kendime: İtalyanca de
dikleri bu lilkln olacak, . dedim. Çiın
ku kaba arabacı Morinonun ağzın • 
dan çıkan kalın eltazda bile bir le.. 
tnfet var.dı. Gldecetimiz satoda ltal
yancn öğTenmeği fikrime koydum. 
öyle yn! Almanyadan çıktıktan sonra 
ııalyaya gıdecek olursam kimse ile 
jki çift lAkırdı edemiy-eccjim. Ma
dam ile mı.una:ıelin muhııveresl hi
tam buldu. Mikaella hafit bir tebes-
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21 temmuzda Ankarada yapılacak 
olan bir ntleti?.m müsabakası için ls
tnnbul atletlerınin. davet edildiğini 

yazmıştık. Bu müsabaka Ankoradn 
yapılacak enternasyonal musnbaka
lannın ilkidir. Filistinli atlt:t de bu 
müsabakalara istirak edecektir. 

Ankarayn gidecek atletler pazar 
günu yapılan mus:ıba.kada tcsbit e
dilmiştir. Surat koşuları için Mu
zaffer, Melih, Sezai, Gören, Kazım, 

yarım mukavemet ve uzun koşular 
için Rızn Maksud, Hüseyin, mônialı 
yarışlar için Faik, Neriman, V:ısfl 
ayrılmışlardır. Atmnlarda Ate~, A
rat, Melih, atlamalarda ise üçtek, 
Ya\TU, Viçnropulos gideceklerdir. 

Pazar gilnil Kndıköyünde yapılım 
üçüncü enternasyonal atletizm müsa
bakıılnrının neticesini dünkü sayımız 
da vcrmiştık. 
Artık bir an'ane halini alınış olan 

bu Meetlngde elde edilen güzel de
rc.cclcrden bahsetmek, atletizmin ne 
vıızlyette bulunduğunu gösterebile
cektir. 

100 metrede Muznffel'in bu sene 
ikinci defa elde ettiği 10.9 bu koşucu. 
nun artık klfıs sprinterler sırasına 

girdiğini gösterebilirse de Muzaffer 
bundan dah:ı iyisine ldyıktır. Elin
deki snknUık dolayısile idmansız kal
mış olmnsı son metrelerde kendini 
hayli göstermeseydi, Muzaffer pazar 
günU 10.7 gibi çok güzel bir dereceye 
ulnşabilirdi. Maıımatih biraz yardım 
eden rüzgarın avantajına mukabil 
Muzalterln rakibsiz ve alel.Ade bir 
müsabaka havası içinde kQGmuş ol
masını gösterebiliriz. 

200 metrede ayni aUeli ayni kıy
metle bulm:;dık. Buna da sebeb yu
karlda söylediğimiz gibi idmansız
lıktır. 

Muzafferden sonra süratçiler içinde 
Sezai ve Turan nazarı dikkati çok 
celbetmişlerdir. Henüz çok genç olan 
bu çocuklnr ilerinin büyük sprinter
leridir. 

Diğer dilz koşuların üzerinde dur
muyoruz; dört yüz metrede Kflzım ve 
Ahmedin ilerisi için ümid verdikle
rini kaydettikten sonra mt&nialı koşu
lara geçelim. 

MAnla diyince aklımıza Faik ge
liyor. Delerli atletimiz 14.7 gibi bü
yük klfısik derecesini bir kere daha 
yaptı, Rakibsiz, yUksek müsabaka 
Atmosferinden m::ıhrum bir şekilde 
koşarken Faik üç mfıniaya çarpma
&Dydı ne kadar güzel ,.e ne kadar 
cinanılmaz:ı> bir derece yapacaktı. 

Faik bu tcmpou her zaman bulabi
len bir aUettir. Fakat onun mAnialara 
çarpmasını sık sık görmezdik. Takıl
madan mania geçeceği gün elbette u
zak dcflldir. Hem önümüzdeki ilk 
müsabaknda niçin olmasın? Vasfiye 
geliııce önündekl büyük şampiyonun 
&lilgesinde kalıyor. Yaptı'ı dereceyi 
daha bir kaç sene evvel birinci ada
mımız yapamazdı. 

Gün\\n kahramanlarından biri de 
Muhlddindir. Şunu bllfı tereddüd 
söyliyebilirim ki Muhiddindeki sırı
ğa çıkma kabiliyeti Amerikanın değ
me atletlcrinde bile zor bulunur. Dört 
metreyi geçmesi için koşusunu dü -
zcltmesi Hizımdır. Bunu bir sene ev
vel de yazrnı~tık. Muhic!dinl hemen 
hemen yine ayni kosu ile bulduk. 
Şuna da iııaret edelim k1 Bambula

nınız 3.85 :ıtlıyan atletlere kmı gel
mektedir. Muhiddin pazar günü adet.iı 
sırığın ucundan tutmak mecburiye -
t:ncıe kalmıştı. Atletin bu şekilde, Sl

ı ığı taşımak için sarf edeceği yüksek 
kuvveti \'e dilçar olacağı raha~ızlığı 

taıı:ıvvur ediniz. 
tt"tek üç adımda 14.17 gibi çok 

giizel bir dereceye tahminimizden 
caha evvel ulaşırken ayağından sa
kat olan rökorimen ömerin vaziyeti 
b'raz haziııdf. öme.rc tavsiyem id -
mımları bir müddet bırakmasıdır. 

Tukns müşküH'ıh scbcbile çekile
mlycn bu mnnifatura bedellerinin ne 
şekilde ödcnebilecegi lıakkınd:ı Tic:ı

ret VekCıleti Maliye VckCıletı llc temns 
tar yapmaktadı_r. __ 

Gayri menkul 6atlş ilam 
Biga icra merourlu!jundan: 
940/771 
Bigada a:;:çı Wam Erdoğana 100 

lira borcund:.m dolayı m<ıhcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verılcn 
Bigada Kurııunlu malıllesinde Mak
bule Tezel'e aid Biga tapusunun Teş
rinievvel 336 tarih ve 3 No. sında ka
yıtlı bulunan tstikltil mahallesi ls
tiklM sokağında tarafları sağı Sadık 
çavuş dükkanı, solu yol, arkası sa
hibi sened hanesi önü yol ile çevrili 
ı ahşab dükktin. Birinci derecede 
ipotekli olup nt"Jk arttırma sureUlo 
paraya çevrilecektir. 

Evsafı: DUkkt'ının ikl taraf cephesi 
vitrin olup zemini beton üst kırını 
ahşabdır. Mevkii çarsının işlek cad
desi üzerindedir. 

Birinci açık ırt.tırma: 16/8/940 tn
rihine raslıyan cwnn günü saat !) 

dan ı 1 e kadar Biga icra dairesinde 
icra kılınacak birinci açık arttıı·ma 

sonunda gayri menkul muhammen 
kıymetin % 75 şlnl bulduiu takdirde 
ihale edilecek ve ı::ksi takdirde satı~ 
ikinci arttırmaya talikan 15 gün 
tcmdid olunacaktır. 

1 klnc4 açık arttırma: 31/8/940 ta
rihlne rastııyan cumartesi günü yine 
saat 9 dan 11 e kutlar dairede yapı
lacak ikinci açık arttırma sonunda 
gayri menkul en !azla arttırana ih;ıle 
edilecektir. 

l - Satış pcşın para ile olup satı-

Şayet bu kolay ve 
cazib güzellik tedbi
rini kullanırsanız si-
ze de ayni sözü söy-

leyeceklerdir. 
Her gene kız, bu kelime.lcrin a

hengini duymak hulyasındadır. Buna 
da pek yakında nail olabilirsinm. 
Keşfedilen bu pek basit guzellik re
çetesi sayesiııde ve yalnız blr bç 
gün zarfında sevimlillğinizi yüksel.. 
tebllir ve cu.ibenizi arbrabilirsinz. 
En esmer ve en sert bir cildi beyu
latıp yumuptacnk ve perestişe ll
yık bir b&le ifrağ edecektir. Keza 
solınuş ve li.iyah benlerle dolu bir 
ten taıeleşecek ve saf bir hal ala
caktır. 

Bu babdakl miltchnssısın bu na
sihatini okuyunuz: cTas!iye edilmiş, 
tnze kaymak ve zeytinyağının dld 
üzerinde ı.vkalAde yumuş:ıtıcı bir 
tcsiJ"i vardır. Bu iki urusur, hali ha
zırda d~er kuvvetlendirici, besleyi
ci ve beyvJabı:ı unsurl:ırla beraber 
beyaz (ya!Brz) Tokalon kr~mi ter
kibine Imnştu:ılmıştır. 3 gün zartında 
Tokalon kremi cildinizi hiç bekle
mediğlnh bir derecede güzelleştire

cek ve yumuşatacaktır.> 

§a iştirak c~k istiyenlerin muhıım-

1 
1 

men kıymetin% 1 buçuğu nisbeUn- Askerlik işleri _ 
de pey akcesi vermeleri veya mill1 ._ _ ____ ____ ._ ___ _. 

bir bankadan teminat mektubu ge- Beyoğlu yeril askerlik tub&
tirmcleri lcab eder. 

2 - Gayrl menkulUn vergi borçları 
borçluya ald olup s;ıtı3 bedelinden 
ödenir. T~lliıliye, iha1e pulu ve inU
kal masrafı müşteriye aiddir. 

3 - Bu s:ıtıııa ald aı;-ık arttırma 

şartnamesi 15/7 /940 tarihinden iti
b:ıren dairade asılı bulunacaktır. 

Satış 2004 sayılı ı. t. kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan icra edi
lecektir. Daha fazla izahat alınnk is
tiyenlerin 940/771 dosyıı numara
mızla mür'1cantları ilAD olunur. 

Bu şekilde spor yapmağa devam 
ederse Balkan oyunlarında oynıyoca
ğı bilyük rolü seyretmemiz çok güç
lt-5ecektir. 

Celelim Meliha; bu sene ciridde Uç 
m\'&abaka yapmıştır. Bunlardıın il
~lnde 56 metreyi geçmls ikincisini 57 
metreden fazla bir mesrıre ile ka1.an
mıs nihayet üçüncüsünde de 57.87 at
mıstır ki, her gün biraz terakki etti
ğine bütün bunlar kafi derecede de
lfılct eder. 

Bu atletin bu sene 60 metreyi icte
ceği hakkında yürütülen tahminler 

sin.den: 
Şubemiz halkından 327 - 331 

(dahil) doğumlu sakat eratın 

durumları incelenmek üzere a
şağıda. yazılı günlerde §Ubemi

ze rapor ve nüfus cüzdanları ile 
müracaatları ilan olunur. 

A - 327. 328, 329 doğumlu
lar 15 - 7 - 940 günü. 

B - 830 ve 331 doğumlular 
22 - 7 - 940 günü. 

1 TiYA raOLAR 
RAŞiD RIZA Tiyatrosu 
Hallde Plfkln beraber 

16 Temmw: Salı günü akş'nmı 
Bakırköy M iltlyadl bahçesinde 

OVEY BABAM 
Vod\.'il 3 perde 

Doktor 

NiYAZi ALI 

1 

hiç de yersiz değildir. Seyahatinden döıınıii11 ve 
Günün en iyi derecelerinden ">iri hastaıa.nnı kabule ba.~lamı.~-

de 4Xl00 bayro.k yarı§ında yapılmış- tır. Telefon: Ev 81196, 
tır. Fenerbahce takımı 45.1 gibi bir Kabine: 44395 
dcrcceyi yaparken çokUınbcri klüb ll•••••••••••••lıiİ 
takımlarının yaparrwdığı bir Per!ro-
mansı seyrettik. 

Atletlerimiz, birinci :formlannın 

sonları olan bugünlerde !yi bir inti
ba bırakmıslardır. Bu sene Balkan 
oyunlarındn her zamankinden daha 
verimli bir rolümüz olduğu muhak -
kaklır. F. TEKiL 

*Mi 

Ev değil, esr:.ır tekkcsiyrniş 
Sabıkalı Yaşarltı karısı Fethıyenlıı 

Fcriköyünde esrar sattıkları haber 
:ılınmış, evlerinde yapılan arastırma
da bir mikdar esrar bulunmuş, ikisi 
de yaknlanarak adliyeye verilmis
lerdlr. 

Mh:M 

Bi A 'ALG CIN·I • 
~ıSEVAHAT 

süm ile dedi ki: 
- Mösyö Alfred Muller, gece ke

man çalmak niyetinde idiniz, biz me
nettik. Şimdi sırası, lütfeder misi -
niz? 

- Emrinize itaati cana minnet bi
lirim matmazel. 

Hemen arabanın yanına giderek 
kemanı elime aldım. Münnsib bir 
mevkie oturdum. 

- Hangi havayı emredersiniz mad
maıel? 

Miknella gözlerini kapadı, bir iki 
dakika dUşündülden sonra: 

- Llllclnin ciftirak> namındaki 
bestesini çalabilir misiniz? dedi. 

Mikaellanın an:u ettili ctftirnk> ı 
o kadar guzel çalardun ki; köy ka
dınlan bile kemanımın tellerinden 
çıkan ahengi lAtıttcn gaşyolurlardı. 
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Çünkü c1ftirak• kadar hüzunfıver 
bir şarkı bestelenmemiştir. Lfüciyi 
şahsan tanımam, l!ıkin 1talyanın en 
meşhur bestekarlarından bulunduğu

nu işitirdim. Mikaellaya derhal ce
vııb verdim: 

- llay hay madmazel! 

Kemanımı akord ettikten sonra o
muzuma dayadım, başıma hafif bir 
meyil verdim. Bir meziyetim daha 
var ise o da sesimin gi.lzelliğidir. Ke
man çalar iken teganni etmek fıde
tlmdir. Yayı çckm~e başladım. Ara 
nağmeleri bittikten sonra kalın, gür 
sesim ile d!tirak> ı okuyordum. Bes
te epeyce uzun idi. Ynrım saat ka
dar çalmışım! Son beyti bitirip ya
yı, kemanı bil' tarafa koyduktan son-

ra l\1iknell:ıya baktım; l'i.icük İP<'kll 

mendili ile gözlerim siliverdi. Şüp
hesiz aglamıştı. Faknt Mikacllnyı ağ
latan kemnnmı, yoksa ~ırkının mea
li mi idi? Burası bence meçhul! Şar
kının mealine gelince; gayet sade 
idi. 

Kendi kendime düşündüm. Lüici
nin kesbettiği şarkının menli bir ka
dının h:ısbıhalindcn ibaret idi. Bun
dan Mlkacllanın a~lıyııcak derecede 
müteessir obnası bana biraz mana
sız giiriinflyordu. Zira Mikaella mad
ma:r.el diye çağrılıyor. Bir madma -

zelin zevci olamaz yn? Huıtısa benim 
anlıyamadığını bir ıs daha çıktı. Bl
naemıleyh şatoda her şeyi öğrenece
ğim! Şato da ne kadar u:z.adı? Hele 
bu gece vasıl olacağımızı Mikaella 
temin etmiftl. 

İstanbul deniz · küçük nakliye 
Esnafı cemiyeti umumt k Atlpfl!findenC 

'11.c.a.rct V ekfilet.i Celileslnden verilen emre imtiBalen ~ 
mta idare heyetinin yenile~l ~ 25 ve 26/7/940 peqembe __! 
mma günleri cemiyetin Galata.chı. Y.ağkapanı Peşmbe pazarı~ 
dmila.do JW.in Kasab hanındaki merkezinde umumi fntib ab yav" 
ağından bütün esnafın sıhhat ,.e ehliyet cüvJanlarmı haın81' 
me&kiir günlerde saat 10 dan 16 ya kadar :reylerini JruUamnak • 
sere gelmeleri rica olunur. 

Erzurum Defterdarlığından: 
1 - tspir kazasında yeniden yııpılınakta olan hUk!tmet konagııd' 

c20322• lJra •89> kurus keşif bedcli ikmali insaatı kapalı zarf usulil' 
ıon /1940 gününden itibaren c20> gün müddetle eksiltmeye çıkııı ılın~ 

2 - Eksitıme 29/7/1940 pnznrtesi giınü saat on dorttc c14 \"lliir· 
hilk(lmet konagı içinde Defterdarlık odasında toplanan komısyon taraf.ı1ıUI' 
~pılacaktır. 

3 - Muvnkknt teminat c1524> lira c22> kuruştur. 

4 - isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için ıhale gunundcn '" 
gQn evvel vilfıyet makamına isUdn ile müracaat edıp komisyon mnhsusUJl6 
dalı ehllyet vesikıılıırı almalnrı U\2.ımdır, 

5 - İstekliler bu işe nid bilOmum fenni evrcıkı Defterdarlıkta vd' 
Bana Müdürlü{,tünde okuyabilirler. 

6 - İsteklilerin yukarıda yftzılı gün ve santte komisyona miırııcaıt-
Jan illin olunur. c590b 

DOKTORLARIMIZIN 
VE HALKIMIZIN 

NAZARI DİKKATiNE: 
Labora.tnarıo değişme i üzerine bir kaç zamandır piya· 

8alh IDC\'cudu kalmayan Ye en gii7.el \'e latif bir ~hle imal 
edilip içimi gayet kolay \'e lezzetli olan 

(PÜRGOLİN) gazozlu müshil limonatalar 
Her eczanede mü.~terilerimizin emir lerine amadedir. 

Toptan satış de1"lsu : 

C AN LAB O R ATUARI 
t~ Bankası arkasında N o. 5 - İstanbul 

Telefon: 21939 - Tdgraf ASİPROCAN 

Sümerbank Pamuk i pliği ve Dokuma 
Fabrikalnrı müessesesinden 

Fabrikalarımızın gümrük tahmil, tahliye ve nakliye işleri kapalı :zarll' 
J 8Clle için mtinakas<ıya konulacaktır. 

tsteklllcrin bu işe aid ~rtnameyi, Bahçckapıda l inci vakıf han 1 i11Ci 
kattaki müessese ticaret servisinden a!abilecekleri il5.n olunur. c5940> 

lske nderun Belediye Reisliğinden : 
Belediyemiz.in satın alacağı 600 lira keşif bedelU canavar düdugllnc 

5/7/940 tarihindeki ınünnkasaya iştirak eden bulunmadığı ve bir kıs.ıı> 

teklifler de muvafık göriilmediğlnden ihale 15/7/1940 pazartesi günü 
aaı 15 şc tehir edilmiştir. Taliblerin o gun belediye em:Wneninde % 7.! 
taaınatlarilc birlikte hazır bulunmaları illin olunur. c3766> c6127> 

Fiyat Murakabe Komisyon undan 
1 numaralı ilan: 
4/7/1940 tarihınde neşrolunan 4 numaralı ilanda her nevi manifatur: 

.tok mevcudunun 15 Temmuza kadaı· bildirilmel'li istenilnıişti. Bazı pcra· 
k.es:ıdecilerin kendilerini bu ilanla alakadar görmedikleri anla~ıldıgındar 

terziler de dahil olınak üzere toptancı, yarı toptancı ve perakendeci bUü· 
• um manlfatw·a satanların ellerindeki mall<ırın miktarını ve nilmunelerl· 

al cöstercn birer beyanname tanzim ederek 20 'femnıuz cwnartesl günü· 
ne kadar mıntıık:ı ticaret müdUrlOğüne \'ermeleri lüzumu ta\17.lhan nAı 
eılwwr. 46174> 

Eyüb ahkfımı şahsiye sulh 
lmku.k ma.lıkemeslnden : 

H0/145 tereke. 
Terekesine el konulan fırıncı Sa

lib'e aid gayri menkuller bcı ayi 
tesviye açık nrtUrma suretil~ satılığa 
pk.arılm ıştır. 

l - Eyüpte Abdülvedud mohalle
alnde atik İskele cedıd i skele ve j 
AbdülvelOd caddesi eski 1 ycnı, 

51/1 No. lı 214 ziraa dört pnrmak I 
miktarı hane ve fırına 33GO lira mu- ı 

bammen kıymet takdir edilcliği, ı 
Şartname: 15 temmuz !HO tal'ihln· 

den itibaren herkesin görebllcceği 1 
aı.ahalle ve divanhaneye asılacaktır. 

Birinci arttırma: 21 at;tUstos !>40 
prşamba gfini.i snııt 14 den 16 ya 1 
adar Eyup sulh hukuk mahkemo -1 
sinde yapılacağından tnllb olnnlann 
S 7.5 pey akçeleri VC'ya milli bh
bankaııın teminat mektubunu getir
meleri li'ı1.ıındır. Sntış tapudan gelen 
kayıt iızerincclir. 

İhale bedeli peşin olarak alınır. 

Muternkim vergi ve evkaf icareıl te· 
rekeye aid ve 20 senelik evkafa aıi. 
ta\·lz ve rüsumu tel~Iiye ve feraE 
hnrrı müşteriye aiddir. Birinci art· 
tırm:ı l>ıymeli muhammemmin % 7f 
ini bulursa mu~terıye ihale edilir 
Aksi takdirde soıı :ırttır:ıııın tuahbU
du ıı ... ki k:ı \ın,ı k u ere al'ttırma m 
beş gün d::ıhJ uz<ıtılnrak 5 cyllıl 94f 

perşembe gtinfi ~:ı:ıt 14 den 16 Y• 
k.ıclar ynı.ıılıı·. İpotek şuhibi \·e al:ı· 

ccıklıları \ e diğer aHlkndarlarııı \ • 
irtifa!~ hakkı sahıblcrinin ve meı· 

J.ür gayl'i mcııkuller uzerindeki halı 
ve iddia edenlerin haklarını ve hu· 
susile faiz ve masrafa ali iddtaların 
e\·rakı müsbitelcrile birUkte 20 gur 
h;inde mahkemeye bildimwlrri aks 
takdirde hnkl.:ırı tapu sicillcrık ,. 
bit olmadıkça P·•.> l.:ışm:ıda.1 h ı ka 
lactıkl;ırı 'e fa:t.la ııınllıınat ı t yen • 
lcriıı ımıhkememıı. n :.14.0/ J.1 :3 ~o. l 
dosyasına ve e\'I fırını g•--?.mc't ı"t • 
yc.ıılerin de içindekilere inli!' c<ıat • 
ları ilan olunur. 

Sahibi: Ahmed Cemıleddin SARACOGLU 
Ne,riyat Müdüril: Macid ÇETiN Basıldı~ı yer (Yeni Sabah Matbaası) 

;a;gaa w;;naazeu; 
Kır ahengi bitti. Mikacll•ı: 
- Teşekkür ederim Môsy..ı Al!red 

Müller. 
Ve Madam Sarina: 
- Hakikaten pek giizel kemıın 

calıyorsunu?.; dedi. 
Mikacllnyı müteessir edeceğimi 

bilse idım bu şarkıyı ne çalar, ne de 
taganni ederdim. Faknt kendi öyle 
arzu etti. 

Mikaellaya dedim kı: 
- Sizi pek müteessir ettim mad

mazel! Affedersiniz, böyle olacağını 
Omid etmezdim. 

Mendilini son defa gözlerine gotür
dilkten sonra ce\'ab verdi: 

- Hayır, hayır! Mösyö Al!red 
lıfilller. Tcessürüm hiç bir şeyden 

Deri gelmedi. Yalnız size bir ricam 
daha varsa o da arasıra şatoda bu 
cil>i Utif şarkıları tagannl etmckliğl
nizdir. 

Emrinizi iCnya hazırım Madmazel. 
lıfikaella Madam Sarinaya: 
- Vakit geldi değil mi? dedi. 
- Evet, artık gidelim, 
Sonra arabacıya dönerek emretti: 
- Mor.ino, beygirlerin yorgunluğu 

pçmiştlr. Yava5 yavaş yola çıka • 
)ım, 

- Peki ına<l:ım. 
Arabacı Morino anasıl bır It lyaı 

olduğundan Lüici gibi mc h;.ır ol 
İtalyan bestekarının en gUZJde nr· 
kısmı hiç memul ctmcdigi bir h:ıyl"I· 
zın teganni ettlğını görünce h~yre· 
tinden agzmı bır kaı·ış nçarak ) .zıl· 
me bakıyordu. Benı hiç bıı ı~ ya· 
rıımıyan bir scrsCl"i znnncdcıı ust< 
Morlno şimdi meziyetimi t.-ıkdir cdi· 
yordu. Faknt yine inadcı1ıktı: ıı 'aL 
gcçme.diğinden sadece: 

- Epeyce keman çalıyoı·sun arkB· 
da:i! dedi. 

Ynnm saat kadar arabayı hazırll'4 
makla meşgul olduk. Moriııo beygir· 
leri bnğladıktnn sonra mevkiine çık· 
tı. Madam ve matmazel arabaya gi· 
rerek. 

- İçeri giriniz Mösyö Allred Mul· 
ler, dediler. 

Artık şatoya va~:ıl oluncaya kadar 
uşak me\•kiinde titremekten :ı,urtul· 
muştum. Bir sant sonra ormandan 
çıkmış idik. Araba muntazam bir 
şose üzerinde gidiyordu. öğleden soll· 
ra vücudümde bir rehavet hissettil11 
Oturduğum yere yaslandım. Bu hal· 
fe uyuya kalmısun. 

[lfMM' v ar) 


