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GÜNLÜK SiYASI HALK 6AZETESI 
Her Yerde 5 Kuruş 

Hitlerin dün akşam söylediği nutuk 
--- -------

Alman devlet reisi Rayştagda son harb
lerin seyrini anlattı velngiltereyi tehdid 
ile sulh için son -bir teşebbüste bulundu 
Rayştag'ın içtimaın-
da Ciano da bulundu 

• • 
Bütün harh mes'uliyetini ln-
gilterege f ahmil eden flit/er 
Türkiyeyi alakadar eden 
vesikalardan da bahsetti 

Berlin, 19 (a.a.) - D. N. B. , sonra saat 19 da Opera - Kroll 
- Bitler nutuk irad e.deriu~n... Reichstag, bugün öğleden 1 (Sol'\u 3 uncu uyCada) 

s·u-ri-ye-m-es-ele--=si _B_u_lg_a_r_is-ta_n_R_u_m_a_n __ -T-ür_k_--R"'---us-

Suriyedel<i 400 Fran<u7. ta}-
11tırestutn artık Fnmsaya lü
SUlnu Olmadrğı, mnharib ta-

yayı protesto etti 
~ birine verilmesi de s J. h ••k "' f • D b • d 
:::.:: huıumnıyacağı ı~.. o ya u ume z o rıce e-

l°" "'":~:!'.:t~,:.='.m...ı I ki Bulgar. ekalligetinin taz
!_ara.: nüseyin Cahid YALÇIN gik gördüğünü iddia ediyor 

Bü.kı-eş, 19 ( a. F rans~ ~ü~kc aktl- a._) - D. ~· B. 
. . etmcsı üzerine hızım a1aıısı bıldiri-
IÇin bir Suriye meselesinin or- yor: 
taya çıkacağı düşünülebilir- Bulgaristan 

.. ~ 

dostluğu 
Moskova gazeteleri baş 
muharririmizin bu hu
susta yazdıöı yazıyı 

nak tedlyorlar 
---o--

-i~giltere ife Rusya 
arasında mühim mü

zakereler oluyor 
Sof ya, 19 (Huswd) - Türk -

Rus a.n'anevi dostluğunu bozmı
ya çalıı;ıa.n Alman propaganda 
teşkilatırun gizli vesikaları tah
rif ederek yaptığı son neşriya
tın Moskovadaki Türk dostlu
ğunu zerre kadar sarsamadığı

lıı{oskovadan buraya gelen ha
berlerden anlaşılmaktadır. 

la_gil~..r+,ll.İn Sidne~ &istt"mi J;t"mileriuoon biri 

lngilizler bir İtalyan 
kruvazörünü batırdılar 

. 
Londra, 19 (a.a.) - Bahriye bildirdiğine gör~. Avustralya 'ı rckkeb küçük bir filo olduğu 

nezaretinden tebliğ edilmiştir : zırhlılanıı<lan "Sydney" yanın- halde bu sabah erken Girid a-
A.kdeniz başkumandanlığının da torpido muhriblerindcn mü- (Sonu 3 üncli aayfad:ı ) 

dl Filhakika mütarekena.melcr elçisı bugün ha
:5'ııuısanın müstemlekelerini bir riciye ııazınnı 
DlUbhemiyet perdesi altınd.a bı- Liyaret ederev 
?'akınıotır. Bu mUstcmlekelcrin Oobı;cedeki Bul 
\'e manda altında bulu.nan yer- garlar haklun
lerln mukadderatı ne :sekil ala- da alınan ted
cağı tasrih edilmemiştir. Bunla- birleri protes
nn tayini sulh muahedename- to etmiştir. Ru
ıine talik edihnio olduğu ~i- men makamları 
kirdır. Fakat mütareke ile sulh eon günlerde 
muahedenamesi arasında ne ka- Bulgar ileri ge
dar milddct geçeceği belli değil- lenlcrinden ba
dir. Almanların nıaksa.dı ne ol- zı kimseleri tcv
~uğunu kimse tayin edemez. E- kif etmişlerdi • 

Türk büyük elçisi Haydar ----------.:=================:::c:==--------

ger Fransa ile çabuk bir sulh Bundan bas;-
Y:ı~ak niyetinde olsa.larclı, ka Bulgar köy- "" 
~mdiye kadar bunu gösterecek lülcri harb te
lŞareUer ek.aile olmazdı. Öyle kfilifine tabi tu
anlaşıiıyor ki İngiltere ile har- tulmuş ve bu 
bi Qitirm.eden Avnıpamn ve bu yüzden mahsul
arada Fransanın mukadderatı Herini de kal
ve sulh şartları hakkında bir dmımamışl.ar -
aey söylemek iat.emiyorlar. dır. 

Alman menfaati bakımından Kc1A!. Bul~ar 
böyle olmak icab edecegın-· e akıl sefiri, Rumen matbuah-•- Bul- ı:y 

rdiri w.u.w ::1.ariciye nazırı Manoilesco, 
e · ·yonız. Almanlar insanla- garistan aleyhindeki Aiddetli tahk"k 

" ı at yapacağını vadeyle-
ıın §imdiye kadar adalet ve hali n~riyatını da protesto etmiştir, iniştir. 
adını vermiş oldukları mefhum- =;:::;::====:=~=====~=~=====~=== 
>:_ara muvafık bir sulh akdetme- p o ı ı· s m e k t e b ı· n ı· ge sa.mimi surette tarn.ftar ol-
aalardı ~oktan sulh şarUarını 

llAn ederlerdi ve kendileriyle a- b ,· t ,· r e n g e n ç 1 e r dalet ve hak namına mücadele 
~rini icld.ia eden düşına.n
vi . Alngiliz}erin elindeki mane-
k silibı almağa çalışırlardı. Fa- ~ + 

at Almanıar hakild malr.sadla-
~nı ilan ederlerse bunun bütün 
~handa İngiltere lehinde büyük 

r '61n~ti uyandıracağını mu
halt~ addettikleri için İngil
tereyi mağlfıb etmeden sulh 
~ bildirmeyi menfaatle
nne muzır görüyorlar. Çünlcü 
0 ~an İl}ga1 altındaki bütün 
ınılletlerin gözleri 1n ·ııer dö k gı eye 

nece ' rmıhabbeUeri ve * 
lnennileri İngiltcreye gidecek 
\re~ Alnıanyn için ıns.nevi bir 
hezımet ola.caktJ. 
: Bundan dolayıdır ki bugün 
'.A 'Ynlpada mlitareke namı al· 

Dtbıc)·aa Calücl YALÇIN 
(Sonu 3 iincü tayfada) 

Aktay ile İran elçisi Sovyet hü
kfunetiyle görüşmüşlerdir. 

Mosko,~a gazeteleri (Yeni Sa
bah) ın Türk - Rus dostluğuna 
dair yazdığı bir başmakaleyi 

nakletmişler ve Türk gazetele
rindeki dostane yazılar Mosko
va • Ankara dostluğunu bir de- j 
rece daha takdir etmiştir. 

'"J.'Urkiye, ne sosyalist ve ne 
(Baş tarafı 3 lincü sayfada) 

Adliyede yaz 
tatili başhyor 
Nöbetçi kalacak mah

kemelerin listesini 
neşrediyoruz 

Adliyenin ya:z tatili bugün 
öğleden sonra başlamaktadır. 
Tatil eylülün beşinci günü akşa
mına kadar devam edecektir. 

Tatilde nöbetçi kalacak mah
kemelerin listesi Adliye Vekale
tince dün müddeiumumiliğe bil
dirilmiştir. Listeye göre, tatilde 
nöbetçi kalacak mahkemeler 
şunlardır: 

Ağır 'e asliye Ct"l.a 

mahkemeleri 
İkinci ağır ceza mahkemesi 

kendi işleriyle ber.ıber birinci 
ağır ceza mahkcmet;inin miista
cel işlerine <le bakacakır. 

Asliye üçüncü ceza mahke -
me43i kendi işlerile beraber bi
rinci ve ikinci ceza mahkeme43i
nin işlerini de görecektir. 

Asliye yedinci ceza mahke
m~i, kemli i:-:lerine ve asliye al
tıncı ceza pıahkemesinin işleri
ne bakaca.kur . 

Asliye sekizinci ~ mahke
mesi, k<.·ndi iı;leriyle cürmü ıneş 

( SOftu 2 tncı uyflMla) 

Münakalat Vekilinin beyanatı 

Ticaret filomuzun ıslihı yolun
da mühim teşebbüsler var 

rouharririnuze a.t:ta ğıd:,lli mü
hım beyanatta buluıımuı:ıtur: 

"- İstanbula bir lmç giin is
tiraJıat etmeli ve tedlnklerdc bu
lunmak üzere geldim. 

Burada bulunnıamaan i"tifa-

<lt> e<lcrek Pcndikte kmıılması 

<lü~ünülen tersanenin yerini biz
zat göreceğim. 

Ticareti bahr iye filomuzun ve 
esaslı tamiratın muhtelü ihtiya-

( Sonu 2 inci ı;ayfııda , ......... ... . ......... . . . . ......... . .. 
SABAHTAN SABAHA: 

Ali ('-f"tiıılu'~ a 
Münakalat \ll•l,ıli AD Çt·tmka· 

ya dün Ank.ıra<lau Ş<•tmmızc 

gelmiş \ 'C H~ytlarJıf1şac1a veka
lete bağlı müesst-selcr erkanı ta
rafından karşılıı.rurıışt.ır. Vekıl 

garda kcndıni ka~ılay~uılann 

ayn ayrı ellerini sıkarak rıhtım 
da bckliycn liman ıııoL<;rnylc . 

doğru ) eni yapılan t1:.ı.l:ıU. yol- j 
cu salonuna gclmiştıı. 

Limanlar Umum ı..ı udüriı 

Raufi M:ı n~::ıs, Miin:ıkal iıt \ \·
kiline salonun taksıııı: .ı l 'Trnk 
kında izaha t veımıııtn Alı c;ı•· 

tinkaya ::;alondan otı\ııwbıiı) 11' 
doğru e\·ine giderek istirahat et · 
miştir. 

Vekil, dÜJl kaWl ettiği bit 

treni ---·- - -
Bu tren tek hatlıdır ve ah alan Üsküda ·ı 

geçtiği halde içimizde hala başka 
tren bekliyenler var ! 

- l)st.ad, a<~lf' r1mr.. Bu tren F1oryaya ghUyor, baş)Qtsı-
DJ hfıkliyeliio.. ( Y GZUH 2 W:İ ""1//Gf.14) 



YEl'ft SABAH 

Balkan Hatıralarım 
Ya.zen fTE.M ftUtll 8A\.ltAN 

( __ ş_e_h_i_r_v_e __ M~e_m_I eke t Ha be~ 1 eri ) SAM:.';;~~"-
Vali Yalovadan Münakalat Vekilinin beyanatı 'Bır Rumen tayya- E~ ~/ir 

tık Bulgar kanunuesaslsinln Balkan harbine ka
dar dayanan akaWlmaUeri ·Balkan harbi bu ak
aUllmeHerin neticesi idt • Jan Jak Ruso ne de
mişti? - Bulgaristan hUkOmetinin teşekkUIDyla be
raber Rua ordusunu takib eden lktısadt teşkillt 

geldi ve akşam Ticaret filomuzun ıs- resi Karadenizda Eti ,i:,;ı.llrallllllll' 
gene döndU I" h l d .. h• kayboldu Türkcesi yok. Arabcasl · 

----6----
İlk Bulgftr kanunu efWlisini, 

filhakıka Bulg.ır ıuıllcti hazm&
demedı. Fillıakıka gimler gcctik
çe bu hakumt z hır oldu. Bu S&

beblediı· ki vukua gelen bic cjOk 
hükUınct taklıbl rınden sonra, 
ve hatta sulh \ c ı;;ukun zaman-

a ı Yo Un a mu im miz minaYJ tam ifade e.._.-. 
Şehrimizde bulunduOu 5 ki9ilik mürettebata ka- saten arabca da bize Iatinct 

aalan tesbit eyJeyec:Ciıa ci- müddetçe heyeti fen- t bb •• ı rasulc:nmızda a.-amyor yunanea kadar yabancı o1d 
hetle geno sadede gelelim: niye ve villyet itlerile eşe US er Var Rurnanya hükumeti dün ali- na göre iatediğimiz manalar 

İlk Bulgaristan prensi Ba- kadar deniz makamlanmıza bir icad ve ltlitti.ıı dünyaca 
temberg 1879 senesi nisamnın mefgul oldu ca .. tar.-ıfı • inci aayhda) sillerinin iyi olmaaıyle mümkün edilmiş olan bu kelimeleri a 

Bir mliddettenberi Yalova.da ...... y-'"--L Ol.!-~e temmı· 'ni telsiz göndererek ~inde beş ki-29 uncu gönü vapurla Yamaya -- 1::'~ ,_..~ olahileceıri kaıuultindeyız. şı'lik mur" ..,., ..... ...ı.....tı 0 ,__ bir -o.. lru.llam,oru. Artık bunlarlll 
geldi. n-..1- :n.••-- -'ıı...-1.: tara- i.c:;tirahat etmeitte olan Vali ve ~üne aı--L __,1• ...,_ .____ Şimdi. ı:obu· ........... .-.., .. ._ :;-.... ~"~ ._, ~ vı-.a. ~ ,._ ....... - uu-. ,~ uu- ua- ,,,_.,. ........u...,,. • ..., ..._..-- manya denız' tayy .. .....,,;....;_ "D"- tünde uma boylu durmıya 

Beledi- fteiaimiz Doktor IAtti ne uii,cuda --+ın" ·hnesı'ne l;'-·- ......... _.. ~ . fından saltanat ve teahiir:lerle .J- .... , 6 -.... .u.uıu rinde yürümeğe başlamış bu- radenizde Talyatra mevtdinia hal yok; medeniJııet treniıtl 
lannda dahi mczkür kanun ta
dıl edildi. 

ı,.., .... 1 dı Kırdar dün abah şehrimize gel- onrdük. k 1 -.u9ı an . ı:.- lunuyoruz. Mektebm tahsıl ıy- iiç mil açıklarında uçarken kay- ~ " 
F'akat istikbale gelenlerin ba- mi§tir. Yalnız umumi dünya ahvali met ve ehemmiyeti şübhesiz boldıığunu bild~. Biz zarme4iyoıınu., ki bu da 

Bır derecede ki senelerce par- şanda prens Dondukof ile Rus Vali ve Belediye Reisi köprü-! do1ayuliyle şimttil.ik derhal inşa- tedri8 beyetinia klymetJerine Tayvarenin t.e.k kanatlı ve kar- şapkası., Ut:in harfieri ve 
leınan hayatı tatil edildi, siya- 7.&bitlcri bulmıuyordu. Batem - den doğruca Cerrahpqe hasta- ata başlamak kabil olaarnmış - bağhdlr. Bunun için iyi mualim- J kriylıe ga.rb medeuiyetini 

hanesine --.1 ... reıc yaralı olanl tır. Fakat bütun·· hazırlıkları ya- şuni renkte olduğu da aynca ili af-+;~:- ..n0 halledilmi..,...,.. si fırkalar lilg\cdıldi. Yakın za- berg V2maya ayak basar bu- 6.-.- !er elde etmeğe çalışaca.t,'1-ız. ,, ve edilmektedir. ""'4olfia&M&6 ""' ---------".l--

mana kadar Çar Borisin irado- maz söylediği ilk JWtukta, hı- k_oı~~ vaziyetini mu.~>:~~ et-ı pıyoruz. P':°jeler tamamlan- \'il~der a.nw telefon hadan Mıntaka Liman reisliği Kara- kat itte güruyoru ki :ıı.n1-
sinde ve nskcri bir htikümct elin- ristiyanlığın eıı büyük müstah- tınruştır~ Hastahane donilı;ıu va-ı maJc fu.eredir. Sıra.ıw gelince der- "- Anadolun\Ul bilhMıSa denizdeki bütün Jimanlanma hAI! medeniyet trenini çift 
de idarei hükiımet edildi. Niha- lisi imparator üçüncü Alek- li ve beledi,,e reisi. heyeti fen - hal fillen harekete geçilecek ve garb ve cenub bmnlraında vi- telgraf çekmiş ve aynca telaiz- sananlar ftl'dır. Bu hat 
yet son zamanlarda, gene hüktl- sandra minnettarbğuıı kaydey- niye mlidürtöğiinde imar, heyeti inşaata başlanacaktır. !ayetler arası telefon hatlannın le Karadenizde aeferde ballllWI biri :inam F!oryaya ç*aı'll'• 
metin şiddetli tuzyiki altında, i- leınlşti. fenniye müdürlerinin i§tiralrile Tersanenin herhangi bir ec- inşasına mwıla7.anuuı devam gemilerimiz de vuiyeüa:ı ha _ teki ha.kiki medeniyete yo 
dctn eroırle mansub kimseler ek- Bunu müteakib hükümdarlık yapılan bir toplanbya riyaset nebi firmasına kurdurulmasını bel'dar edi'--....;r. mıf.. Bu hakiki medeniyet 

• l tnı•at· k--l- '-:,. d" .. edilmektedir. hmir, A·~· .. , lıla- uı~ seriyeti tutmak şartiyle bir sandalyesine oturmuş ıdi. Bu - e ı':l"ır. §imdiye iılU&r ....., uşünmedik • JVJ.&• biçim~ '"'~arı nM~llP 
nisa, Ba.lıke3ir, Deııiz!ı. tspar- Kn.zazede tayyare her tanfta 

parleman hayatı yeniden baş- gar meclisi kunılub, kanunu e- Bu toplantıda şehrimizde bu Tersanenin iptidai plan ve pro- ta n~-·- Aç,_ .. Ad M araljtınlma.kta.dır. Sul&nıı tmiri- Vakıa izah olunmuyoc 
ladı. sasi ilan edilir edilmez, Rus or- sene yapdmul zaruri olan yollar jeleri fuerinde ha.urlık yapılır - ' A.>VU-1-~ ~,.,.,., ™· nr le Bog·aza dom• ._.:~~,-~._ U1mıin edebiliriz. ÇUnkti 

sin ve diğer garb ve cenuh vila- e· ~ .. w~ döıllel""ll 
Burada, tarihi siyasi sayfa- dusu erkanmı, o zamanın Rus tetkik olaam~ ve bunlar için ken bir taraftaa da diğer lü- yetlerimiz telefonla birbirlerine ihtimaline karşı Katralduda ve 1 1en:e enııel bu nakaratı · 

lannda menkuoı kalacak ilmi bir bankerleri, bankacllan, büyük evvelce buarlanan inşa progn.- :zumlu işlerin tekemmülüne ça- bağ1anacaklardır. Karadeııi7.deki talıtisiye mmkez- Yalnıs seneler sonra tme h 
hakikatle k .. ,...ıı-."ıyoruz Kanun şun' endifer müt.eahhidleri taki- mında, i 0 pab meneden koor - ı-.tmaktadır. &karuharbiye - la.tılmak istenen bu nak 
lar vazedılirk;n,her milletin ka- be ba.C\lamış, idarei hü.ldııneti ele dinasyon heyet.inin kararına na- ;J; mütaleaıunuı alınması ve Bu yıl içinde bunlardan bir !erine maltimat verilmit aynca kaillerinde bir hayli fark v , 
nunla ülfet ve ünsi'-·ctinin dere- alan nezaret mevkileri etrafında zaran yanat ....... k tadilat tesbit o- hUkfunctçe karar verilmesi hu- çoğu birbirlenne bağlanmış ola-1 Kaı-.uienize çıkacak vapar kap- bizim gözümüzden -. ........ 

J ,,..._ ~ı...- ı tanlarına dikkatli da~ .......,,.. .. 
cesi takdir edilerek o kanunlar iktisadi çember ve inhisar sarı- lunmuştur. IU8ları tedricen tamamlanmak- \;öA~.,, bildirilmiftiı". br. Bu fark on1arm ~ 
ölçülmeli. Düny:ının en meşhur lıvermiş idi. Avrupa büyük dev- Vali ve Belediye Reisi Doktor ta.dır. 'Icrsanenin 8 - 10 milyon Yeni clıemiry@Dan birlerine aid de değildir. 
hukuk ve k:ınun alimi Jan Jak letıerini işte bu mamara ürküt- Lutfi Kırdar öğieden sonra vi- lira aarfiyle me~a geleceği- "- Hiikfımet9e iıu,alt.n kabul 8~= =~ ~ öt.eki medeniyetin taraf 
Ruso da. (İçtimai akidler) nam müş idi. layete &iderek vilayete aid me- ni tahmin ediyoruz. Diğer taraf- cd~ olan demieyollannın in- habec alındıgı- Rum·--•- V&- larmdaıı meedud bir mecm 
eserinin ba.lilsında (ey kanun (~ ftl') selelerle meegul olmuttur. Vali tan İstinye ve Kaamıpqa ha- patma devam edilmekte oldu- rilen telgrafta tasrih·~ sahibi bir muharrir tamnz, 
vazılan ! Knnunlar vazcdilirkeıı, • ve Belediye Rei8i akşam beri vıWannın tevsii ve ıslilıı için ğunu biliyorum. Bunların başlı- . • şapka kanunu çıktığı ~llll'll:s 

~unnak istediği ~i~anın topra- Adltyed8 yaz tekrar YalOYaya dönmüştür. icab eden tedbirleri aldık. Bu işe calan Musul ve Van istikame- miştir. bir milddıet kasketi bir takke. 
gım evvelce 'e ıyıce muayene başlanmıştır. Liznngelen tadi- tinde olan hatı&l'dır. p ı · kt b• ,. benEterek giydi. Yava.ş y 
etmek, bina kuracağı toprağın taıı·ı,· başlıyor Halk ekmeg""ı· Jitı yapmakta devam edeceğiz. Ankara - Bolu. Burna - Kara- o ıs me e ın kasketi olduğu glbi ~ 
tah .. mmül kabiliyetini evvelden Böylelikle ticaret filcmıuzun da- köy a.rumda da demiryalu inşa- e·ı· ' mahzur görmemeye 
dii<>ünmek mecburi) etinde bulu- (B•ı tar•fı 1 lllCi uyf.ad•) Belediyenin yapllOı tec- ha çabuk ve daha esaslı tamire- Si için istikpflar yapdmaktaı 1 ıren genç er Sonra fötr §8,pkaya a1ıŞtı ve 
nan mühendis gibi siz de kanu- hud.. da. v.al. ann& bakan aali.·ye. rUbal- naticelem'yor dilmesiDi temin ~-,, - --"'·- di pek zarif ve AvrıınAi ]O .... ~..... olduğundan uu:uwnatım vardır.,, İstanbul Polis Mektebinden · · -r-
nu tatbik edeceginiz bir milletin ~Öl'<l.~u ~ ~·hJunemnm Ticaret Vekiletinin hazırladı- Deniz Ticaret Mektebi JSlah Haft 11efN'leri ve Emniyet MüdUrlüğtt kursla- fetleriyle bu zatı ve r'f>1.'il' la81119 
ruhi ve fikrl kabiliyetini ölçerek ışlerini de görecektir. ğı "Halk elmaeği., tipi tecrtıbel&- ediliyor "- Ankara, İstanbul, lzmir, nndan mezun olm~ö-a muvaffak en "aarf" )"erlerde görü~ 
kanunlarınızı yapınız.) der. Asliye Jnda* w 6-Nt ri beledi- Drtmd mfidttrlü.-;,\; "- Orlaköydeki Deniz Tica- Adana hava seferıcn· bazı ha- olan gençlerimizin diploma tev- O da medeniyet tnnine 

Filhakika Bulgaristan için malrkw ~ tar-ı:..-.-a:: --6!-1-.-aa.....:1--1- ~'- ret mektebinin denizciliğimizin etmemek taraftan idi. 
tu.aw ~ " va D1&ydanlarının tamiri ve aa- zi merasinım dün yapılm1fhr. yapılan ilk kanunu esasi bu ha- Asliye on birinci hablt mah- ~---ı=-. 117-- -""li '---Ja..._. ihtiyaeı nokt.aıruıda.n ıslah edil- Eri!Pr ...ali maksu-.. 

rAa~ --. • ~ 11.a.nu: 11-- falt olarak inşası için durdurul- Merasim biri sabah, ~ 
kikate tarihde ~ir .. m~ ol<lu. kemesi, k~çıbk davalanııa mak üt.ere ~bde bir fırında mesini ve meıkteb programının muştu. Bu inşaat tamamlanmak öğleden sonra olmak ftzere iki ahe8tıe gidm.. • 
. ~ık. Bulgar buyuk mıllct mec- bakan asliye beşinci ceza mah- yapılan nömuneler kımy' e\i va- yüksek tahsil derecesine ircamı üzeredir. Yakında hava seferle- kısımdan ibaretti. fehvaemca cübbesini iki :tı&1..,..,1• 
11Sırun hazırladıgı kanunu esa- kemeeinin işleriyle nJlfus i~- eıflan tahlil olunmak Uııere bele- aruri gördük: Bwum için dh ri tekrar işlemeğe açılacaktır. 

11 
Sabahleyin -.at 11 de, poJis salhya salbya bu kervana 

si bu nctice;>i vcı.dL Ç·ün·k· u. o. ne bakacaktır. diye ...__............._,. 88\'kokD- eden tetkili.t layihasını hazır- v~ •• iŞi. mektebinden muntazam sıralar Wma.k ~in bir hayli zorluk 
kanun. Bulı?ar ~ulletinin_, oz. ihti- Ahkruru umumiye illerine as- m"•u~r. "D"___...,"---ı. • .._..: .. ra~- !ayarak meclise verdik. Liyiha- -r- ti. Ondan biraz da.ha jnadcJ 

- - ""-9" ~,--~ rn-- "- İngiltereye ısnınrlaııa.cak halinde gelen yeni mezunler 
yaclanndan dogmuş degildi. Bu liye yedinci hukuk, Beyoğlu da- n .._ 07 ..... ..- """'-u" .. h!M!M>k _ nın mimkereleri bugtinlerde 11 rı-..ı. . aLı.;ı__: ön•-.:ı.. al lan fikir arkadaşwın da ~~• 

hil lm k :'- ah-ı..~w _.ı,...,; ı:--- ...... ~---- ,.... vapur inşıuunın geri kaldığı .uı.aSJm auıuau unuııcs "JfJl' -
kanunu, merkezleri Rusya im- o a ·~ &aau ~~ye bu aporlar .ktısad üdlir- yapılacaktır. Bu suretle mek- malfıındur. Fiyat üzerinde tn-I bul lard fötr şapkaya alıştığını bffi19 
para.torluğu lıududları içinde, ve evkaf işlerine asliye sekizin- liioOii:.m ~ :azariyJe mbiriik- t.ebde yübek tah8i1 derec..iııi giliz firmaJariyle yapt.ığmua pa- ~e:a::rdün 1~ba.h Yal&- ruz ve eminiz ki o da bir · 
Odesada, Besarabyada bulunan li~iyehUkdö~rkd~~~ .. ~ te Ticaret Veklletine bildirile • yapeıcaJc olan talebelerimian is- vadan ,_ı-• .. bulunan Eııımi_. çarniçra.. Floryadan. g.eçeıı ...... -... -· 
komiteciler yapmış idi. Bu ka- uucu ~ w v- ektir Balk ~:- ; • ..,;.. Ukbali tanin edilmif olaeaktır. ı za:rhk1arda U)"!Pıwvhk. Onlar 1 Mild" .":~M .. --~ Ak-1- T"'" munrehıuımda Pansı, Beriiıai 

=-•: o A eli ' ıen• baka--'L.1 .. ...1- c • ~sau.u p~ 'ft-~ filom ihti 1..- son vaziyeti« üzerme inja&t unı ıu.auer aun ft po- Lo-_,;ı__,,_: le o ~·-1, __ ,ı .. 
nlll'l, gu.u ve sıyası em erm ~-. 1 . . ..__._ -o.M..:ı ~~ ı uzun yacı, uca- ı:~ şube müd;; .. •en· h·- bul-- yetuucdün.,,.y:., ... ~-~ ~ 
mahsul beklediği birer ihtilfil, a- Nöbet tutaeak hikimler 0 m~:ı:.~ .t'~"- .ene nisbet dahilinde alınarak! mabeınesinin pabahlandığuıı ...,. .... ı ...,.. ...u- .._.._. ~Gü ~""' 

Ü mesı ileri sürerek fazla para istedi- muştur. 
narşi aleti idi. Dah:ı hilkümet sküdar asliye hulaık hikim- • tehsiUıerini ikmal edecek ve yer' Gençler Taksim ihidelrine ha- layacak anıma bir hayli 
şekli taayyün etmeden bizzat lerindcn Mitnir, asliye cesa hl-- LI lk k ~ o1aa taıebelerle .karş.ıJ&-,1 !:~ ~=k~~=~ zırfadıklan çok gthJel bir çelen- kalarak ... 
meclisin içinde muhtelif ihtiras- kimlerinden Mehmed Ali, asli- fl Q en ÇO naıeaktll'. lerdi. F-•-- .. um•-: ahval da.- ------,==="----......-nll 
l kd ·- · ı - b ye ikinci hukuk 1nJ11t:t.eme.ıi hi. v~..... "-1ebe'--ııen bınn' . c·ı -.. __. gi koymuşbır. Bunu mttteakib Miman .. tubeaı' taJı'mat• ar ye ıı;cny e çarpışmaga aş . . . ~ ~ .. - d • J_ A f .a.........-ıı ı.&ı ~ ha ziyade bnfbğındaıı bir h buluna ·tfai baııdoau 
lamış idi. k.~m .?1uavını Nedim, asliye .u- ne en _f:l1eaye derecede kabiliyetli olanlar tah- uır n 

1 ye namesinde lad~lt 
Ç""CU hu-ı. '-*L-&- n1 Y sillenru· . daha ..aır .... k d---..ı.. daha bu it Ü8erinde tenıae ka- 1stikW marsuıı çalmış \'e marş Çünkü kanun nizamı içtimai- -· •UA U&IUlo muavı 3..- =~ tld 

yi tanzime çah~an idari ve ka- ~ed_im, as~ . UçilncU hukuk e d igorm UŞ tam•mlama.k üılere deniwliJrd.e bil olamadı. " 500 mezun tarafından hep bira- M ...... ı·f v~~: ~~ ... San' 
haklın muavını M,.Jiha hukuk ileri" ~-; .. _1 __ ecnebi memJe... ~ ...._ vapurlar ğuxlan söylenmiştir. Bu esnada - · C'J\al'Cu uuz:eı 

zai teşkilattan ziyade Bulgaris- .: . . . a•__, UUloLl Taksi yd c1a:ı.: .-di lar • ı.-..ı~-=-: 11...:--..:: ... .ı.-o 
mahkemelerinde· aaliJe ikinci ketlere ~erilecektir. Deniz "- DenizyoUannm Alman- m me anın ... , ~ÇL - .ıuı.~ ·~ "l'U~· tanı ihtllila sevketınek istiyen A • '. • Belediye bunları teabit 6 ..,_,. regm·· e bayrak 1>ek;ı....: .... ~tr l;-.. tnam-"-..1- ....... ·1a·t """P ceza hakmı muavıru Saadet 'I':.. _ _.. M--ı-+-bllll' ·u. -•-1..1 ı..:_:_ yada kalan ---·..ı .. -nın ahval " ._..,uıı .. · u.... ~lnR: IUIU ,J-

ve muhalefeti kendilerine san- ' u- tt• le b d t d ,.a.~'CO'lo ~u:: ıaliLU -.uua ·~ ...... Abide önündeki m-'"-de 
t ,..;ı: k' l · 'htı--•-- liye yedinci ceza hikim muavini & I Va a 8 &n 8 .. i.-in birinci .;ı __ ,.,.ı~ Jüzunılu ve dolayısiyle gelemediğini biliyor- "'•a.ooın br. 

a \,"'\.Unen ımse cnn ı n10&a.cı- b._. __ . ld ~ '-MX~ mezunla - -y1· y 1a •-ı:li.tın h 
ru tatmin ediyordu. Bulgar mil- Edibe, hikim muavini Muazzes '"'""' a ı ehemmiyetli telikki edilmek~ sunuz. lııluharib iki taraf hökU- r namına soz so ıyen apt n UllUA ana a: 
lcti ve hükumeti, o kanunun ku ceza. m:ıhkemelerindea nöbetçi İstanbul belediyesi reis mua- dir. metleri bu vapu.rlann me:nleke- Avni Yılmaz heyecanlı bir nu- ta~aniı'l muı~:-~mtatanbi:kaşut besdai 
rulmasından bir rubu asır sonra. haikmclere yardımcı ola:-ak nö- vini Lfıtfi Aboy, ku.a kayma- Ticaret filomum variJeeek ilinize nakline müsaade etmek tulda yeni mezunla.n, büyük in- 118 

uuÇW. 

dahi bu hatanın cezasını çekti. bet tutacaklardır. kamlarına bir taminı göndere- yeni ve mod8ıı faaliyetin anca.ki istedilerae de harb vaziyeti do- ~ ~=:;.ü:"'::= hil olduğu halde beş seney:ı..e....,. 
Balkan harbinden sonra, harbin Sulh ceza ma:lakmleleri rek beledi)6)6 yapllaıı şikayet- filo elemantarmın teknik &- layısiyle denizlerdeki emniyet- b··-·-·---ıı-and 

1 
. .-..-ue da--" et- lneiğ g~~~--M~~yişoı·..--

en ağır yUkünU Bulgar ordusu Sultanahmed ikinci sulh ceza lerin topl•ndığı mevzulan bildir- saslarla yeüttirilmesiyle ve tah- sizliği göz öıriinde bulundura - -~. andı mu .. ~ ~ki~b""" -..ı.~..ı- Cll. ........ ,~. uec 

taşıdığı halde zaferden eli bot mahkemesinde birinci sulh ce- miş ve bunlarla mücadele edil- ' rak mes'uliyeti üzerimize alıb .._ l.Çü. ... ~ etmİ1J ve <Mguntuk imtih~ 
çıkan BulcmT-i, tan oldu. za mahkemesi hiJrimi Reeid. mesini istenifti. Radyo Programı 1 nakilden /ictinab ettik. Bu va- ki merasinı nihayetJenmiş ve ~n.fbir~~~ ~mı. ti?~--

~-· -""""ud lara '--1..-- s l _ rlan L~ mezunlar gene 'Slr8. fta1inde ua ... _vatUP. llAD1 
Çtiiıkü Balkan Harbine giren ·~ .. s~.ç .. Ull&.ı& u tan- Beledi1'Jllin kanaatine ,göre pu uauu teslim almamış Yıldızdaki mektebi.erine dön-

Bulgar milleti, Bulgaristanm ha ahmed uçuncu sulh ceaa mah- Halk en ziyade, eğlence yerle- 20/7/1948 CUMARTF.St bulunuyoruz. Halen vapurlar caktı.r_. -------
kiki refah ve saadeti için değil, kemesinde hikim lııl~, ~,a~ rinde tarifelıeriıı iyi tatbik olu- 7.30 Program ve memWcet saat Alınanların demektir. Verdiği- müşlcrdir. 
eski Çar Ff'rdinandın Bizans sulh ceza mah'ke.mesinde ikıncı nama.mesmden, ı.eyyar esnafm 8";~ Ajans haberleri. miz ilk taksit paralan da bizim Öğleden sonra 
i~torlanua mahsus Paris- sulh CC".l.a hakimi Ekrem, Bey - yüksek eeıUe V'8 çok erken aaat- S.20/S.l0 MM.zile: 1Wc Gcosby'nin 1 Ahnantardan alacağmuzdır. Ru Öğleden sonra sa.at l6 da Po-
de diktirdiği ~ltanat elbisesini oğlu sulh oea mahkemesinde, lerde bağ:umuıadaıı, plijlarm pli.klan. hususda. aramızdaki muksvelc lis mektebinde diploma tevzi 
muzaffcren İJltanbula girerken Galata sulh oea. mahkemesinin iyi kontrol edilememesinden, 0 _ 13.35 Muzik: Muhtelif şarkılar bakidir . ., merasimi yapılmıştır. Bu .., 1 
giyebilmesi için ateşe yanmıştı. iş~eri :~rı ~ahulhil olmalt =Bey tobüsieriıı çok müşteri almaaıp. !!:S :1ı::-:=ia muhtelif Vekil şeluimiF.de bir kac gün l'88imde vali ve belediye :reisi 
Çatalca ovasını Bulgar milletine 0~». u _ . eı s ceza Er dan ve intjpınmz .,-...ow..E--ıı~ kalarak tedkilrierine tle\•run ede- doktor Lütfi Kırdar, Emniyet 

Al ,...ı. d ,.,,._ bak .,..,, • .--..ıcauÇU fal'kılar programının devamı. müdürü, polis şube müdürleri, 
mezar yapan hatanın sebebi bu mm J,m~.u su~a an şikayet etmektedir. 14.20 Müı.ilt: Riyaseticumbur ban- cektir. 
idi. Beyoğlu üçüncü sulfı cesa rnah- Diğer tan.ftan içkili yerlerin dosu (Şef: 1hsan Kwıcer). ------====----- yüksek rütbeli ba?.ı subaylar 

Bu tarihi meau1iyctleri gele
cek mako..lelerimde, Balkan Har 
binin me.s'ulleri faslında, mufaa.-

Yeni Saba 
AB01'ı'E BEDELi 

TGrklye ı .... ı 
•ENELIK 1400 Kl'lo 1700 K,.. 

kemesinde hikim Kimil, Beşı.'k 18.90 Pro«ram ve memleket saat BELEDiYEDE : hazır bulunmuştur. ı 
teftişine ehemmiyetle devam o- l 

taş sulh ceza mah\cmesinde ıun--L•-.1·-. Son alınan hır· ka- •7arı. Tramvay elektrik tünel Merasime mektebin bahçesin-
hi.kim Avni, Kadıköy sulh ceza J.UaAl.CIUU- 18.05 Müzik: Sen!anilı: parcalar • ' ' 

rara na.zaraa eğieııce yerlerin- (PL). j ıdareaine yeni m0dQr de bulunan şehidler &bidesi ö-j 
~~~esındlhe Sıdkı Şefkati, de yapılan hileleri önlemek. 18.30 Muzik: Radyo caz orkestrası· tayin olundu niinde İstiklil marşı ve bayrak 
u-.UU&ı:- su ceza mahkeme • için belediye her içkili yeri müş- (lbrahinı ozgür idaresinde). ! İstanbUl beledi . Tram\''8. çekme ile basl:ınmıştır. Bunu 

1 

sinde Veli, Beykoz sWh ceza tcriye, bütün konsomasyonunu 19.45 Memleket saat nyarı, ve a- Elektrik .. ~ . !.• müteakib Emni~t Müdürü yeni 
mahkemesinde Niyazi, Eyüb ve yekiınu olarak verlen parayı jans haberleri. 'Tünel işletmelen mn- mezunlara hitaben bir nutuk 
sulh ceza mahkemesinde Şev- ı..:ı.-3:........ ı...:_ knnnn v,........eg-e mec 20.w Mimk: Divan, semai, koş • ı dür vekili Tayfurun istifası il- irad etmiş ve kendilerini tebrik 
k B uuuu=ı uu- ...,... ... "'ı.... ma, ,.e oyun havaları. zerine inhilil eden müdürlüğe 

et, akırköy sulh ceza mah- bur -,.ı---1..tir. Bu -.... • ...,,.~tnr '-- 1 ederek vazifelerinin ehemmiye-
k . d h.ıı.L.:- ~ ~ urr 21.15 Mtitilt: Saksafon J;olo • Şiik- ı..-'--":ye ~en miku:ıvın' • Bun.:_:_ 

Mes'ud bir evtenme 
Kıymetli edib arkadaşımız $r 

limi İzzet Sedesin kızı N 
ile İkdam gazetcai yazı ~ 
müdürü Murad Kayahanın nY 
kih merasimi dün saat 16 
Beyoğlu belediye daire8inde ya 
ptlıqbr. 

Merasimde bazı mebualatı 
matbuat ve belediye erkiııı, bit 
kısım şehir meclisi azasile ild tY< 
rafın akraba ve dostları had 
bulunmuşlardır. 

emeem e AIUlll Zeki, Kartal lediyecc mı~....%Lk tarifelerle rü .,.._ ı ta-~ d 11\.."KUI -'' -- ULWlll tini ve kudsi\:etinı· ·--~ettir-
--~- .--r pınar , .... ın an. tayini Dahiliye Veki.leti tarafın. ., u;UA-1 ~ 

sulh ceza mahkemesinde hilim mukayese edilecekJerdir. 21.30 Konuşma (Radyo gazetesi). d tasd'k 
1 

k ı...ı-.:ı: miştir. riz. 
Naci, Sanyer sullı cea mahke- 21.45 Milzik: Radyo alon ortceı - an ı 0 unara UCJC'Wfe Emniyet müdüründerı sonra ~~!'!'!!!!!!""!"!~!"'!!!~'!""'!!""-..,.'"'!il!!!"". 

1 AYLIK 710 • 1460 a 
1 AYLIK 480 • 100 a 
1 AYLIK 160 • IOO a 

21r'TEMMUZ 1940 CUMARTESi 
mesinde,· hiJdm Ferhad naı....-,.; tra&ı (Violoaiıst Nedb Aşkın idare- riyasetine bildirilmiştir. Yeni 

~ LiaelerdelU askeri siade) Müdür Hulki dfuı vali ve beledi- mezuııludan Şükrii Karacaer, 
kalacaklardır. . k söz alarak bir hitabe söyle -13 Cemıızfllhır 1359 Sulh lmkak malıkem ılrri ve amplar bitti 22.30 Memleket .saat ayarı, ajam ye reisi Doktor Lutfi Kırdan 

7 Rumi Temmuz 1356 haberleri, ziraat, eslmm - tahvilftt, · + .... ;., b . miştir. Bundan soara vali~ be-
Qiinq 202 Ay: 1940 - Hızır 71 sorgu hilrimlDderi Lise son 8IJIJf talebesinin as- kambiyo - nukut borsası (Fiyat). zıya.ret e~ ve unu müte&kib lcdiye reisi bizzat diplomalan 

'!6ulh hukuk mahkemelerinin kerı kampları bugün nihayet 22.50 lılüzilt: Radyo salon orkestra- yeni vazifesine başlamıştır. yeni meJ:unlara tevzi ederek 
01lnet Öll• ikindi ve aorgu h&kimliklerinin ~ bulmuştur. Kamplar 20 gün d&- sı ıraıerammın devamı. Belediyede bir tayin kendilerini tebrik eof-....;...w... 
9.08 4.43 8.42 Ez.ani 22.50 .. v--:ı..ı d'Ueırd ~ 

müstacel ınevaddan sa•nı....aJc. \'a.m etmiş ve kamp ~ .n.onusnıa (..,...._ 1 e - Beıediwa e'9rak :...-: müd" ürlu-·· 4."5 12.20 18.18 Vauti '7.....u y-'--- ---- ~Aı-- .,_) J- ..,... •• Meldıebden ll1'mlll ± ' -
Polis mektebinden mezun o

lan cençiecia lDlktan .197 dil'. 
Emniyet müdürlüğü kursunduı 

A-..a v.- lmuk ta olduğundan tatilden :istifade bir imtihan yap'm•fbr. Kamp- • -;:;0 ~ ~ (Pl.), ğüne yazı ieleri milnıeyyizi Büs-
12.00 I.55 6.58 Ezani edemiyecelder "fB ... iden oldu- !arda muvaffak olan gendere 21.2&123.30 Yumld program ve nünün tayin cJuemam karari..-
19..17 21.32 2.35 VauU gu... gı"b' hcaa iri rda" b ,_,_,...., 

-~~~~~~~~~~~!.ll__!:~:.:_1 ~ça~~JS:::·~~·:~·:__ _ __J bpanış. nLUU9 ... r. 
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20 Temmuz ı~ 
!!::c:: YENi S ABAII =· y -"" 

~:~~~~~t=::;:: 11~~-lm!IB!.ım~~~--ICJBml!!B1113li~-A=---~~-E-R ____ L_E~-R-_.1 filliV?IM~ 
va.nı ~<'Cc·gıni muhakkak adde- • k ır ' Jı• •1. 1 b• ı• ı Halka düşen vazife 
dcbilin . Fakat bu muddet zar- er n a şam y b ngı ız er ır ta yan 
~r~"~fı:;:k:n":yr!::.:.~~; s .... y ed0 g"; eni m e us j K ~:;ıı~ı;::~dhe~!ııı:.: 
~:;;;~· ~:-;~=~~:::.~..:~ ıı nutuk nam-=-:. d 1 eri 'kruvazörünü batırdı ;~i~!:On::::;~knın: 
hır ekıl ..,

1 1 
J l:' şaatları geri bıraktırdı. Bu tcd-

... mıs za.nno mı u .• ")un· Ankara, 19 (a.a.) - Mün-
Yed<.'ki Fr" k tl k ce t 1 ı ı f d ) ı 1 ... , k i B ıJ · k" bir demir ı:dbi bugun·· m"ml"'ket .. nsız "UV\"C • 11 u- ali tara ı ne say :ı n wJŞıma lac ır. uı ar, m ar e · hal olan Ankara mebusluğuna (Ba' tarafı 1 inci aııyfad:ı) la ve dört 'U ne torpido kovanı ~ .._ '" 
ınaudanı gc:ncro.l Mı t Uın. " r bınasında toplanmıştır. dildıği her dakikada teyid olu- Ankara belediye azasından oa.'imın batı • imalinde iki Ital· ile mücchhel yeni ve seri bir j müdafaası hususunda büyük rol 
l•,ransa hukfunetini t~ımıyor Bu toıılantı csnnsında Führer, n:ıbilir. Bu \'C. ıka.lar, harble ve Avukat Ekrem Ergun, Kırşe- yan krunzörüne Lesadtif' etmiş- geınıydi. oynıynn maddelerin israfına mfi 
\'e harb d \ am edece !lnı ılıi.n hulasaten verdiğimiz aşağıdaki harbin l!enislemesi ile alakadar J • b l - N" -d arti. tir. ni olmak ve bütun ihtiyaçtan, Cdıyo ~ b .. , ~ ur me us uguna ıg e p Bu ını geıpiler 37 mil üze. amele m"""ı·sı'nı· devlet ro'°'d _ 

1 au. Bınaenalcyh bızmı na- .ıyuı< nutku irad ctmi.<Jlir.: olanların hareketleri hakkında Ye beledi~ e r<?isi Dr. Hüseyin Vukubula.n muharebede 1tnl· rine dizayn edilmiş olmakla be· --~ ıu 
zarınuzda .:uriye h:lU Fta:unz Dün)a klı tw..limine hitah bizi tenvir edebilir. Bu vesika • Ülkü, Seyhan mebm;luğuna tş 1 yanın altı pusluk toplarla mü· :rabcı· hakikat halde siir'at tec ~~ası işlerine tahsıs etmek gı · 
ınaı d ı alUnda dı; ve nıiıt- - Sızlerı. lman milletinin müs- ı Jar ısbat edi)•or ki buz kadar 50• Bankası umum müdürü Sala- cehhez olan Bartolomeo Colle- ır gaye uğrunda itti~ edil -
lef ık bıı· h '·. t kı..Aı 

1 
" . t 1 t rübclc.riııde 40 mild n fazla sey- mış· ti Devletin bu ··-n•· gö-'ln-

. Urı.umetın toı ruklan a ·uc ıurrıy(' ı ıçın yapı M mu- b'llk politikacıbır \"e askerler haddin Çam V" Sürt mebus· nco kruvazörü batmış, diğer .ı· · • u.r.caA 'u;r ıclı F k s " ı-ctmış gemilerdi. 1 ll··ıgu···nu" ,._kdir etın ........ ek k"b"Ll 
· at uriyedcki .F'ransız azzam mikadl'le esnasında bura~ i"in, büt.ün küçük milletler, ne • lu~una ~k· 'I:.· m busu fa Iyrın kruvnzörii çekilmi,5tir. "' ..._... .. "uı ı :. ::. "'"' 1 .n.onya e · 500 müı .... tl,..batı "ardı. Her O'.e de,ı:.;ldı·r. 

d
" l".L ı Alman nüfuzu alUn· ya topladım. Bunun iki s bebi tice ir·in bırer vasıtadan ba,kn ress ş k t D - ı Bu kı·u\•azör İngili'z gemileri " "' • b 1 °' a1·' '" • h "' ., run • ev e ag, gene mi de hır tayv"re \'e ma·vn do··. 

"! Jcru ukümciin arzulur1 ... . , vardır. Bir kere. şahıdi oldugru-J b" d -·ıd· B 'k ı ba .. k ı ı. d" rt" tarafından takib edilmektedir. J.... J l"lZa .. ..... ır ı:ıey egı ı. u vcsı ·a ar, ~ an ı" ıvanınca pa l kiicü tertibat mevcuttu. Ancak koordinasyon hey ti .. 
nin bu hususdakı kn:ran yalnız 
devlet vcyahud sermayesinin hiç 
olmazsa yarısı de\•lete aid mü· 
esse elere mahsustur. H lk ve 

l 
go tem ek yolwıu tutarak muz tnrıhte emsali o!mıyan ha- kendi menfaatleri için J<1nlandı· ı namzed· ı ı ·· t ·ımı·C?.. Bir lngiliz torpida muhribi ba-ınkıki bır Fr:: d 

1 
k d' · · · 1 0 ara c gos erı ·.r 1 lt.alyanların iki kruvazörüne 

eek ılk k •Ul.Slzdan beklene- ıse erı bı1.za.t. en ı nnlletımıze yayı ııasıl kuıtaumağa teşebbüs lerdiı'. lnn knıvnzörün mürctlebat.ın- f 
\'az alır ınanca lıa.ı"ekcttcn anlııtınak, şcd askerlerimize le-' ettiklerini, Norveç ve lsvcçi nn- Sayın ikinci müntelıiblere dan hay tta kalan 2SO ku "yi mukabil tek bir İngiliz gembi-

e< ıı e bızim b 1 , şekk'lır· ctm"k ı' b __ ı ·ordu 1 l . 1 b 1 - b"Idi kwtarn1ı r. le karşılaşınca sür'atinin vük-1 orta 
1 

b a cımımızdan " c cuı) · sı Jlr ıar meye anı ynpmaga ı rir ve ılin ederim. J 

oldu:~ ır ~unyc meselesi hl! !l 'l'edbırin ıkıncı sebcbı, dünya karar verdiklerim, Balkanları,! C. H. P. genel baskan vekili ltalyan r dyosu bu haberi t.o- sekliğine ~Oıııen Collcnco'nwı 
"' mu kkal lır ak' selımine yeni \C bu sefer son bu tarnfd n yiiz fırka yardım Ban-vekil yit etmiş yalnız ikincı 1t.alyan batması gösterir ki lngıliz de· ı 

y!1~~ t~nıı~ btili.ı.n. bulun u- b r hıt.aWa bulunmaga çalışmak ı almak içm ateşlcınck niyetinde j J>r. r.cfik SAYDAM kruvazörüniin İngiliz kruv::ızô· niz kuvveti materyal olduğu 
çık ı. M t'la zı. lıanıdislcr de tır. olduklarmı, kendılcrine hizmete \.... rünU kaçırd~'lnı ve t.akib etmek kadar denizciliğe de dayanır. 
lt.aı , o..:Urıy<'Jc Almnn \·c Hıtl -.r bundan sonra., Alman· mütemayil 1.'ilrkiyenın bil.uraflı· ...::::=============:::::..ı ic olduğunu ılave etmiştir. Siir'at azlığının ııiha.ycl mürcttc 
old l' an nnuncs.sıllcn gelmı.ş ~anın harb iı.ir. cttib'i ı eylül ğını incclıklc ve bimehaba istis· Alman;•a harbeden <:<>enklari- GeJni hakkında maJfmı.at baluı kifayeti ile telafi edilebi-
b"l uJ11 ~ 1 r.dı. Bı:nl ıa mu ~a- 1939 elan C\ ,•dkı günlere aıtl si·! mar ederek Batum ve Bakuyü le biltün dünyaya karşı ne kadar 1ııgilizlerin Sidncy kruvazörii leceğinı bu d iz c ngi de bir 

1 ~gılız km vetıcrinın 8uri . y si vazıyet ve vukuattan balı-! bomb::ırdımnn iç;n hazırlıklar lmvı.-etli olduğunu göstermifjtir. tarafından bat.mlan Colleneo defa daha isbat etmiştir. 
~~:~· t;~Ya bru-1 <.hkl n d.ı bıl- sctmı~, Münilı topl nt.ısına ge • yaptıklarım, Hollanda ve Bel _ Şimdi de bir Rus Alman ihli-1 knıvazörü lt.alyan doruuımRSt· İtalyan tebliğinin binnci kn.ı
zib · ' k t bu hav. Jıslcr tek- erek. o gör·; ıncde demokrat c-ıka,_, nasıl pusularına düşiır • lafından ba.hsediyorl:ır. Bu c ka- 1 nın en seri gemileıindcn biriillr. I vawriin battıktan sonra ikmci 

l 
edilctı. \'c fılıyat da tckzib d ··Ietlcr hır hlisniıniyct gdsler· düklerini ve nihayet bag-layıcı dar ~-ocukçadır kı lngiltcreninı lt..alyanlar harbden evvcl bu sı· 1talyruı kruva.7.öı·Uniin muzaf-

erı U>'"·ıu "'tti B ı ~· · k · · 1 
n

,,, J ' • uglin Suıiecdc miş olsalardı Alnuınyanın Lc:lıis- ı ı k ı ı ·ı \'Cj <cncı ı vazıyetini düzcltıne ıçm ı nıf gemilerinin dcnlzciükleri v fer ngıli?. kruvazorünil kovaln-... - ltaı ,, gene unnay an aşma arı ı c 
lcı; • yo.n 'c Alman müm ıl- tnn harbine suniklcnmcmi ola.-ı daha dığ r şeylerle kendilerine bulduğu l:areler kendi aleyhle- yüksek sür'atleriyle iftihar eder dığını iddia etmesi gülünç ol· 

S 
vardır, n<' hır ln ız ~"alı cağım su;> lemişlir. rople'-'lccliklerini isbat etmekte· j rine dönecektir. lerdt. duğu kadar manasız bır taf. 

urıyxıe 1 ı· b' " ı::. • J j ·ı -~•-ı \' a.. ır ı• ran ız k.ıv- 11 rbin mesııli.\ f't.İ d · ngı h·re açlıktan ölt~ııca. . Collcneo 5069 tonilato mai rafuruşluktur. 
etı ınc\'lUttuı· \. b k 1 ıı· ı b d ır. "'"cbusl .. ı · - • 95000 be gir k ç· k" b ıf t nı · e u \'\"'l ıt er un an sonra, vukuatı Bu vcsıkala.r. diğer tnrafdan J.u arım; mıı.ıırec.uıuo . Y u\·· un u u sın talyan gemi-

nı en;ıckeun • yi mi , .. ı re sıra$ilC hulnsa etmış, bu nr:ıd:ı bu lıarb mesullerinin baktıkları 1 Bütün hnrb safahatını size an- vctinde mn.lduclerle saatte 37 lerl sür'at bakımından Ingiliz 
ulı tt n clerulıde et ıi . tu. harbin me uliyelmı Jnb .... iltcre ile ı · ı · ı - ı k latlım. Bugünkü Fransız ricali- mil sür'at temin eden bir kruva· raklbterlııden ""'k yüksek oldukta 

Eo-er b•ı k yangıııa ı.L tım o maga ça ışına · örd'" ı.v 
., , .U\'\et huku .i, zı- Fronsaya yüklıyen scbc.blcr gös- irin kullandıkları bütün usulde· nin 6 teşrinievYehlen evvelki dü- z ur. rından ba.tmakttı.n kurtulan ikın 

Yetuıın ga ı.., - ·· ı · · d k 1 

hususi sırkeUcr her türlü mşa . 

at yapmakta tamrunilo serbest
tirler. Bence hükumetin ittihaz 
ctmir:i olduğu bu karanıı hususi 
eşhas ve müesseseler t.lrnfmda.n 
ela tatbık edilmesi lar.ımdır. Baş 
lanmış inşaat bertaraf edılmell 
Ye de>mir, çimento, diğer inşaat 
malzemesinde tasarrufu temin 
etmek ürero hususi de olsa yeni 
inşnat tehir edilmelidır. 

Unutmamak lii.zımdır ki bu• 
hün beyhude yere sarfcdilecek 
her kılo demirin, her ton <;lmen· 
tonun, her saat enerjinin mem· 
lcket nıildafaası lıaJanundan 

çok büyük kıymetler iktisab et-

mesi mUmkündür • 

MURAD SERTOGLU J."Cd rauı..uııe ıaJr.ı n Suri· ternııı, Fran anm i~gnli ile ele ki dıletartızmlcrini, kendi as· şunce erını muhafaza etme ı • • I~ondottierl smılına mcn.sub el talyan genW;ınin kovalamak 
riy ' a.} rı uhafnza \ c Su- g en vcsikıı.l:ırın dJ bunu isbal kcıi"rindcn milyonlarca kişinin Zerini samyorum. Onlardan şinı- bir kruvazör olan bu gemi 8 ta.· değil, tam yolla kaçmak suretile ------=====---- -
liıı:ı nın :n 1) uni vıka~c cd ·bı- etlıgmi soyliyerek öyle dcmış- ac·ı akibctinden kısmen rnesuı dıyc kadar sulhtan b:ı..c;;kn bir ııc 15 santimetrelik s tane hava arkadaşının akıbetine uğrama.le u·· rk _ Rus 
d uylc boyle sulh r. ıhc- tir: militarizmlerinl ve halkı, askeri şey istemedim.1'~akat bütün ulh dafi 10 santim.ebelik, kC?.a 8 tan kurtulduğu haklı olnrak 
... e:~n n K d r Suıiywc k.ı.1- "Bugün elimize ge~mis bulu-1 neticeleri yalnız aleyhte tecelli teşebbüslerim menfi kareılandı. hava clafı 3.7 Rantimetrelik top· 1 diişünülebillr. (Y".nj Sabah) 1 v 
•u....,ınul .. k ı ı lt h b" d ----- --================------ ost ugu bir • .ı ı menfaati mu.una nan vesıkalar o kadar büyük ha- edm halbukı insani neticeleri ngı ere ar ın dcv::ım <' ece · 

rnalızur t ı 'k ll · -'- k 1 - • • 1 ·ıt d · til~ dil R ı k d bilir asavvur e<lılmıyc- cı a crı me.}uana çı ·armıştır pek ziy:ıde elim olan kütle halin· gmı ve ngı ere a. .LSl ıs u. e • t t 
Fr~ Çunk"lt ne olursa c,l.un kı. bunları biiyük dünynmn göz- dC" bir tahliyeye mecbur etmek- se bile harbin Kanadnda tl"vam uzv e n u un a • ( 911

• t-arafı 1 tııcl ııayfada)" 
CS.1.t,l bl.Z.lnı naz:ııımızcla cok leri öniine koymaktan kendimizi lt:ki barbar mE>.suliyetsizlildeıini edeocğıni söylüyor. Bunu söyli· ·-------- komünist debrildir nnuna. Rusyn4 
Ugra:ı ve tnuhajycr hır <.lo u r. alamayız .. , de göstermektedir. yenler acaba harbin ne ş kil a- ''B k h k"k t ·· • ·1 k ruıı samimt dostudur. Turluyo 
ın· 4n ısul hak 1.~lx.>thlmc- HitlC'r, harbin bütün cer\:yanı l'nrilıin on hiiyUk mnharehesi lacağıııdan habehlnr mı? U arar a ' a uzerıne ar ece - Rusyanın. yalnız dostu olarak 
dı~ fve>l kc n Tuı kiyccle uy, n- esnasında 1ngilterc ile Fransa· Bıtler bundan sonra C""'ela ingiltere harbe devam ede - 1. A •k · ıı • • b• d kalmayıp hinihn.cette sadık bir 
der 

1 ı le<' ::>\11 \'e semp..ı.tı kafi um. bütün .h·nıpa devletlerini Fransanın şımalindeki harbden cek: güzel. Fakat nasıl. harbi ır . merı an mı e 1 temsı i ır e- mtittefiki dahi olabilir.,, 
diln: ~ ::xınıunı)ell<.' ıihar c-- nasıl Almanya aleyhine kullan· ve Dünkcrk mulıarcbesinden yapa.caltlar mı, lngiliz halkı mı k • • d f d k • d d• Dlye ya7.an Hilseyin Cahid 
Fı·ansı~r·l-u,.;.>1 ~n !çi~· Suı iye le n~a~:a gay:et ettiklerine işareti bahsctmi~, sonra: "Şimdi size Kanadnya gidecek. yoksa harbi mo rasıy ı mü a aa e ece tır 1' e 1 Yalçının (Yeni Sabah) rlaki baş 
nun • ı ugu ızdo mem- · c nrnı V<' Royle d(':llliştir: t..::ırihin kaydettiği en biiyük idare edenler mi? Ç<>rcil J{ana- ). 1 1 . b.. . 
l>A 1Yeltcn ~ a bir hL<> le\ ı J ''İngiltere ile Frans::ı. evvel:i. h daya gidip otururken İngiliz fösyö Hooscvclt Şikago kon- - Zamanımızın knrşıla.rnak ma m csı ütün dünya gnzetc-
"''-'Cllıez N • mu :ıreb<"yı nnl:ıtacağım,, diye gresi azalarına radyoda aşağı- mccbunyctindc \ıulunc.luğu tch • lerindc ve bu nrada Bulgnrlann 

'l::ı • on·cctc harekete geçtiler. Bun- rc·k Pr:ımıa nıC'uclan muharebesi halkı açlıktan ve sefaletten öle- <1 k. l b büyük 1 d 
"nkat bu ı U\"Vet acaba Al· dan maksadhı·ı 1sv~ demirleri- J cektir. a ı ıeyauatl.a. ulurımuştw·: Jıkelcr müvacelıesındc lıic: bir en ga:zetc enn e tcrccme 

tnan 1 hakkında maJUma.t vcrmistir. "Sizlere yekdi~crile kan k frrd, sulh zamanında htir ın _ cclilcrck b:ısılnu.~tır . 
..,

1 
\'e taly n cntnkalarınd:ın ni eliınızc gelmekten menetmek- •'Btitı··u 1 lml'a· ru .. •zlıkları mum·· • 22 AC-nc evvel bi7..e dikte edilen ~ ... asun ~ı..r ti " "' mulıtelü hıslerın teessürü alan- ., .. nl lrııı ısiı'fade "itıklr.rı· N ,ı.. ' ı drad b·ıd· · d diı·? ,;·e m.uı uz bir halde rr.i- ·

1 11 
kün kıldık. 1918 de <·ephe ile şey bugün temizlenmiştir. Siz, .,.. • .... .... ~ısı ..on an ı ınl igine go-

b. 
. ı ann bu havalı· ı··ızcrı'ııd" ~n {anlar ve IW•·ilk A.u• •• . · ·r ı · · . Lı da hilab ediyorum. 1936 seııcsın serbı.:.,t intihab hnkkmı haız ol- re Devli Tclc~raf gazctesınin 18 

1 Al 
" ''l .,. ""'" nıcmlck"l a"""'nda me\•cud ol _ lıepınrn, vazı c erınızı yap nız J ~ l' m ı k" l 1 t AI '" ·....,. de müntehiblerim tarafından mıyac";;.I g"b' b h kk ld t t "hl d an 'ey talyan nüfuLu ı c ev e manyaya kar"ı · ,1!;.; ve bana bü)•Uk yolda yardım ""f> 

1 1
• u a ·ı c c c · .nl'l i sayısın a Doktor Refik 

fa .. lı t b ta " mı} :ııı bıdi6; bu lınrıldo temin "kinci bir "'ilmh · t• d d ·· ı ~-ı , _, Ye e geçm k fsters or: d:ı- u l"7.l luırekeUcnni Balknnlu ettiniz. Üzerıme aldığım bu bti· 1 
'" ur rıyase 1 ev • megı c umu ~cmcmelidfr. Saydamın kat'l ifadeli nutkun-

ftoi l<'r 
1 

ettim ... d<.'mi tir. :resine seçild•ı!im vakft, dört tıC· anız kuYvcb buna knrşı. rn ve Wçlik Asynyn da 1f'~mil 11. ·vu··k \•azı·fcyı· sonuna kadar ya- -o Avnııında bir ':'Ok nıillcU r, dan brı.hsc:."Clılirkcn, Baş\•ekılın 
l.o b ı ·· ıUer b ı ara.da, harbi kazan- J b"t 1 · I"' t ı· t "' Y.ı ı L"<·ek bır meuuıcti Ye i <ı.b elliler. Bu sureti de Rus Jl"t- - ne 1 ınc e 1U turne mesu ıyc • cliktator veva islılfı. vü. zUn<l''"ı su .. ı rı lngillercdc m~nwıiyeti 
Cd daf nııık lçııı memleket t"ınde "''alı- pncagım.,. l · b k il tc ı· tn k J ""' n mu n vasıtalarını haiz rollerinin Alma11yaya gC"Çmc· ine .,. "<" llitJerin 6Ulh teklifi erını a.5 ·a c ere ve 1 c ıc j ıuucib olduğu yazılmakta ve nıı·dır? "'o l'-- ~-ı A şan organizayonu t;c ..... ı·n cd"'n ııususundakı' k"-nm k<>t·ı· ı·aı· nonnrı.1 dPmokrntık polıtikala.n- 1 <l ,.., ı 'HlllS:ı.uakı hu"• ın.ıni olm k ist "ıvorlardı. ....... '-- 1 b d b • I CW a ~ • §0\." e CDlQ('ll.Leclir• ki l ~ C'<l J memleket biiytıklcriniu adlannı Bitler wı an onra u vazı- nı terkctmeğc mecbur kalarak. .. · 

. unc • • uny eki nıüıne ..• ille- "Ben. bunları bil<'ı'ek ona ~öre ela s.ıymışbr. yet karşısında hala harbe ele • Bugün de ayni kananlle bulu - bazı kimseler tarnfından "veni,, ''Tiirk lıtikumeti nezdındo 
rıne '!°'

1 
lman \e) a lt.aly u1lcırl,ı lı~trt.'kel ettim ve Norv"" mille . \'am etmemenin manası?. oldug-u- nuvonım. 1 .. 1 t if mesaı rmı bır.cştirm , t' . "k ~" Alman devlet reısi <laha sonra Ht3~l ılkbalıannda ~lıya.ıı 'c "faydalı,, diye tavsif l"<lılen c o.; ca m uzunu kulla.naro.k, 

mi . ~ " ın c- ını ı az edcıek, orasının lııgil- lıar kata iı:>linık eden ve hı'zmei nu söylemi~ ve lngıliz Başvekili . • kil Husy .. nuı Türkiyeye karşı hiç ...,krLı.nı 'ere e ·tir? Tl . ıfla- terenin eline geçnle ı"ne 
111

c ,.1_
11 

~ 1 .11, h'tab d dlinya hadiseleri, yalnız körii kö hiıkuınct şı..: i eri ihdas etmiş . b ~... ırı d ~ u;ı eden bUtiin kumandanların rüt- Mr. Churc 11 c ı en emış • 1 d A k d 1 b 1 ir tecavüz fikri beslemC'dığini sız • - n <' • unyedeki 4 ı fi'ran- bırakmadım. Noı'\ cc harekii.t.ı lir ki: 1 rföıe partızanlık ctnıek ist iyen·• er ır. ı· ·a aş arım un ar ye- temin et m~i Iıwmsund:ı Krem-
. wıY~ar..-..... ~ Al Alın k b lcıinin artınldığını söylemiş 1er mUstesna olma.1' üzere her j ni ""'"Icr degillerdir. Eski t. rıhc • "'°"'' n m"n \ • 1t.a1· an as erlik t:ınhınde emsali "-Biliyorum ki bu sö~lerimi ' ' • -r-.1 lın sarayıııın, İngt" lt rcnın tavns-

Yı.uımrn. terk~..ı • ln b" Ye rütbe knzn.uanların birer bi- kese bir Avrupa harbıniıı yalnız Pıı mıdl"r zamanın, bin sc-
b

. h "".ı c~oı h l l.ıııda o uyan u zaferle nclicclC"nml! . de korkuma atfcdccc.ksioiz, gullı sutunu rıc.ı ettiği m .... ıi bır nıc--ır nv·ıdi -ı. S t• B" b 1 r r ı imlerini saymıştır. bir ıhtimal dei?il "Ok kuV\Ptli ne C\'Vcl A\"l'llllayı hiikmü al· buu 
• \ .u~ .,.u sıı·ada or- ır. ız unu Alman ordusuna istememi, mulıasamaUan çeldn· ~· .,. sele dcgildir. 

lna
1
yv ~türlü türlü yal:ı.nl tr çıkn- bordu bulunmaktayız. Alman Alman \ e İtalyan tlostluğu mcmı·n sebebini korkuma lıaın . bır imkan hnlinc gt>ldi!;rin'I \'e tın alım. olan Roma 111 olcon-
dırrı ı. 1.:r ı· LI ı b'•ıtilı b ı rd 1 • •• 1 b. l b" b'ttab b ·· ıı · · ı · f d ı ll' 1 n!!'iltere, Rusynnın ıi.""" 01nı 

o· ıçın u•mu d,L mahsus bır donanması da Norv"" lıarbınde ~ c · l ı wı a an sonra Al uoy c ır ıar ın ı ı u mem- su ı.;n, ır eı·ı, oo o zu ım, ~ ~ , maı ,,. 1t l ·ı d-... u ~ lcdcccksiniz. manyanıu aı t.ık b d ~ d yerme <retinniş ve bu tavru:su-
o· {Sütia uydurulmu bıı· şayi kendisinden 00 1ı1isli ku\'VcUi asa ı e ı=uuga gcçm~, iki harbe dcvn:ına takalı kalmadıgı· lckctın istik alini c nlaka ar tarihdc görülmUş olan hükfımet 
ıyc tclalı:kı ed k · 'dl al bir donnnma ile rarpışmı .. \e bu- memleketin ynpt.ığı inkılablar- edeceğını n.nlııtmışlı. Birleşik usullt>rinin c-n eskisi, en rnği>ct tun scmeı '"'leri Türk g:ızetclc-

tnadık. re. cıa ye · na ı·ağmeu zafer knzaıı~ıc·hr .. , dun' c anla.'imalardan bahsede. nı roylıyccekcdsi_ı~i.z. Altı tc.<ıriııi • hiıkumcti reısicümhuru sıfat ılc göı müş olanıdır. rinde görülıneğe baŞlruın~lu.,, 
Ii" l h "Al H '1'"' rck ltal_'\'311 dosUuı"r ...... un """"Sil· evvelde soyl ı~pın nutuk tama- . dı 1 b' rafl 

'·- a •:ıt er ha.ide dıl,kati cel- manya ollanda ile Beki- 0 "'u ~· mile Jıakıkat olarak çıktı. Şım- ve kongrenın ynr mı e lta l Biz kendi demokrasimi için- Bulgarların Zora gazetesi bu 
"'-''-efY ı ık ka ı b"t fi x... • maz oldugu-nu, lngı'liz ve Fran- g~ıınızı muhafaza etmek. müd:ı • sa.tırl""l "'"kled ı R . uu oC ny bir lıabcn.hı. Su- n n ı ara ıt;ına rıa:y-ct <'tmiş di Mr. ChurchiB bir kehanette de \C henüz feUıedılmemı olan .... •wı er cen us ve 
~Y<.'d ·ki Pı ... ru ı.ı U\ varelcri til' ve etmek niyetinde idi. Pakal sı?Jann İtalyan myasetini de - daha bulunacağım. H. rbe dcnnn fan programımızı hazırlamak, demokrasilet· içinde yaı:mmakta İngiliz lıükiımeUcriniu şimdıki 

t'nn ızlann ın lıdıı. ıiu.ııu yal- bu bılaraflığı bozan e\'Yelfı Fımı ğiştirmck için sarfcttiltlcri gay- azmınde ısrar et lig.imiz takdir- pek süratli bir tar7.dn hu ule ge- olanlar, ınsaııların haysıyctı için hald~ Uzak§ark ve Avrupa n'V-
ıuı ~ - - - f olın t F " h 1 .k rC'tlcrin bo~"lına gitmesi bunu is- len nhval tcbcddüllerirıc karsı selden hakkınd" mU<·· Ia•·:>J".' ef-
li 

•· 'ü.llSa ll\~n a.ı tı 1 hinde is- Us ur. Hl a :ı a. hız bu de bundan doğacak m~uli.\etler d ı ı t" ı · <.L Y- ~ ınaı <-'lm Fr h k d ı b ' bat ettiğini ışarct ederek: ltal • ko'"·mak, itt'ndi dahili iı"enmizı a ın ıaya 1 0 an cınnıycUerin karda b ı d kl k 
"' ece • l,lan ru ıkardır. 1 1 ev e-tm ıtarnnığına ria,·ct- tan amile size racı olacak "e "' -'-" · u un u annı y.ı.zma -
.l' nkat b ı. • bul J yanların her bir acısı bı·zını· "Cl · dl"ın,·ru11n mu· • ~havvil ceraitin<' lf•ııtt ırıı ıstıyen, sözde emniyet t d .ı t yv, rclcnn F'ra.nsa- ırnr unurken Iıud ıtta Frnn- "' lıarb lıir iınparntorıuğun imha- " ""' .,, a ır. 
'\'a lüzum ım" k 1 B 

1 
m.ız, her bir se\•inci bizim SC\'lll· güre tanzim eylc-mck ve herkese usuliınü hiç biı .zaman kendi ar-~ u o yıb el: bir <'Cllebı sız n.s er crı c çika askerleri ılc sile ı1ct..ıcelenccektır. Berı lııç AmC'rikn ve İngiliz membalnn 

ıneınlek te · t k 
1 

cımizdir,. demiştir. karşı ı·yı· komşuluk si.va • zumuzla kabul ctmivcce!!iz. A· 
b 

\' nln el n kabil ıse mwı ere "l'n ıareket hazırlamak- bır zaman böyl<' bıı Ş('y i ıeme - " ~ na ıstinnd eden Bulgar g!l7.etelo-
u ecn"'b 

1 
t d"l Bunu milt kıb tc suıılan söy. setım.izi ida.nıe eylemek bcnım meı·ılm millelı bu··tı··ın bıı le 

1 
" ı ınem el c-lm Frruısnyn n 1 ı er... dim . . Fakat kader beni bu f ci so; - rin · göre, Rusya ile İngiltere a· 

o tnclaı· denn tluk lı:ı •lariyle Vesikalar m~l i lemist.ir: işe alet cdebılir \'e ımha edile . km bır vazife teşckıl roiyordu. dıklenmiz paraca, cncrJice ve rnsında konuşma yapılmııkt..::ı ve 
:rbut, nıenf,. U ıi m~ rt.erek ~ilınr, bundan sonrn, C'hari· llnrh uzun ~ürdüğü faı.kdirde... k oları ımparatorluk Alman d mistir. fe~dee fcd, karlıga degıp def, • ok mühim meseleler bahıs m v. 
cc;: ~1 Tü.rkıyc olmaı 

1 
İcab ede- te ıstasyonundn bulunan , c ta- 1stıkbalden bahsedersem di • ımparator1Uh'll dC"ğıl tnf.~lız im-: B. Roosl'ı,;clt bu müt.aleatı mcdiği Jıaı.kındaki kararını ver- zuu olmaktadır. Bu gazetclc--

k. 0S aıtaaUndc·~ız. o derecede riht.c misli göıiilınemı~ ehem • ycbilırim ln. Alman ordusu bu- paıatorlllbiu olacakt.Jr. AJm,ınya ilc>ri siiı·dlikten sonra, yalnız ınclıdır. Mılh.•l kararını kum laf re göre, Moskovaya Y<.'ni giden 
leı. ~111Ycdeı.., lı'ıitn z ta\yare- mıyeti haız olan \' ·kalardan gi.ln gcçmi ten daha kuvvetli- sonunda mutlaka galıb g.-.Ic ek- mrmlek tın iyıliğıni ve bC"ynd • lar uınlı)cıck veynhud kunı vfı.d lngilız s firi Staford Krips Sta-

b 
nnın, tekrar C--dı\ ruz v ,.....er ı bahsetnuş ve demı in· ki .· dır. Norve , e Fransadaki za'"'İ· t • milel sıyase>i sahasını göz önün- 1. •1 ızzat Fı . . ""Eı J ır.,, d t l al k d - lcr, l ff>ırler v ya istekler oku - m ı c uzun uzadıya göıiişmüs-

1
.. ...~. V)n Suri.Y~ıcın -Buvesikal:ııınbepsi,Gam ~.tımızokadarazdn·kıyenite- KoııtCi:ınoilPrlinde e uarı: <"D iarzusuııaıag- ı.k ı d ·ıa B tu StaJ' · d"k' .. uzuını cd me>n demokrat kongı·e lopla.n • ) an 'cı ec { egı ır. l1 ka- r. • ın şım ı ·ı hnrbde Rus-
·ı n Y k . Tüı kıyeyc ve- imin, Dnl dıernin, \Vcy?"andın mm Benler karşısında bu za. Berlın. 19 (Hu -usi) - İtulya ı-ar hakikat üzerine veril ek • vnnın kat'i olarak bı"taraf k,...,la-

ıı me•·ıb d t•~ · · · ah ı '"iatı k b"l ı · · madan evvel namzed intihab c- J '" 

1 
.ı l.4Uy n 'C) a Alınan 'esaırcmn ç ıasiyetl nni J sayma · 1 e ur.umsuzdur. h:ukiyc n:ızırı C'ıano bugiııı tir. Aml;nka milleti temsili bı .. 

ınra gund im · k"ndinıize O kadar ~tolmmuz , •. , .. ki en ktı· • dılmeği knbul ctmiyeoeı;ıne dair c,ıg1nı temin etmiş ve A\'ı'Upada 
ta 

1 
... ı..;ka ·-3- ı. . ilk .... • Bi'rlınc gelnıi. tir. 1 rndısıni ha· dcmokra.sıyı müdafaa edceek \ c !\lnı hA ki · t" d ı ı "rans h. b UJ en uU) t(>m nnimız ciık hır ı:ıey ila\'csıne lüzum vok- beyanatta bulunınnğa lıakı..1 ol • an a mıyc m en Ru. yn -

dıo"'ımiz az u· iUl b~ klcme- bu mesele.\'C a\·dci. Ctm""'"n ı·cab - nciye nazırı Y<ın Rıbbentıop - . l - 1· istıkbalı cesaret ve imanla kar- nın kork lmadı- ~ı • 
ır h ket 

'-ol' tur. Hava kll\'\'Ctlerı"n1ı"z o kadar l l c-i... ~· t c mauı_ı netıcesıne va.re ıı,rını ı .ıve usu o gmı .... -ıçıyo 
d 

nre · ed mrsı amı'?.....,. ı\.On mnonuıı ~ şılı'-·acakiır 
a dctmemız t biı'dır. ' _ <'cıek h · dı lenn vukua geldı- etmi tir. B. Roos"'vclt beyanatı- "' · söylemiştir • ... rt.ım tır ki hnrbc bru adığımız Bertme geleceği pek gpç halka ------=====-----

. Muhtn ?:' &ur<'tte ışarc.t etti- gıru gorn ınektır. Sulhun mıka- 7.amıınla kabılı kıyas değıldir. bildirilmişti. Buna 13,t.'lnen 1s- na devamla: ! le\ lidi 'ebe\ i 1 Bulgar gazeteleri Slalinin bi-
ğlıuız '<' uuı lt nudc te\•a.klruf dına kadar ffimdiki 'aziyeti mu- Ben.r.iniıniz vardır. Harb uzun ~VVVVV'VVVVVV'w tıı.raflık teminatı Londrayı mcm e~· haf uza eder ,._ · ıt t.asyonda kala.balık bir halk küt- Rnyihtag reh;i Maisner beynuı Meı hum Kırş hır mebusu clrı .tnr 
ulledığimız 1 ncıktaıa.r b" . ım. mg1 ere muzaf. E.Ürdiığü takdirde lazım olabile- .;ı • ... r nun etmediğini yazmakta iseler c- • ızun fer oku T.'- k lesi bckle5iyoı-uu. Kont Cıaııo hoş .ımedi cylemiştır. Yusur z ~·· So ırnr 'uı 1 uhuna ılhnf e-

o.;>Ur.ıye m. oc-md.-. k . n, .ı• .ı·ansa es ·i büyük- cek büt.ün tcdbirıenn· alınını" b. d!', bir cok ecnebi malıfill,,. ... "Rus ı ""~ n adar ı · · tik • '!ıl Von Ribbent:ropla ırlıktc ısta.<>· Bır müddet istirahnttcıı son d lmc • ıc '!.0/7 040 cı.ııu:ırl gu. ~ 
ıassas ve uvruıık bul ugu \'C LS lali ile tekrar diril- olduğunu söyJivebiliıim. Dfic. d h ııu 1liındı ıı nrnzıı ı mutcakıl.ı T ,\ı· yanın Alınan adan ı i""'b ·- . unmamız mu Suri)·e mese'-~· d J _. yon an çıkmı.cı ve i liram kıt.ası- ra Kont Cinno bcraberınde AJ- Y rnrlanıyaca 
~ ettJı;J"'ını <TO tcrm"'rrc k:.~· ' n:::;ı e O zaman manlanmızın .Yapmıcı olduli-ıı a- tef · l.ıye ( mıı n .. ı'ld< nıc~\lld ııcbrd -

p- ı ou• b ~-o <UI t<>bıi ink"oaf b 1 '!ıl c· nı tiş ettikten sonra Beh'U mruı hııriCİ}'C nazırı bulunduğu f,'1lla,, dair Sta.liuin söyledıg;ı· 
be C'gı kan ntındcvız. S ı d .. u_.. ını u ur. leyhteki propagandalar çürük - kıra.ıt cd ı h.t Merlı ' u'l do tLırı 

J lliı )İlı Cahid YAI..{"J • t·· satosuna gitmi§ti.r. lıalde Ray~tağ meclisine gel- \C huyır se\eoleıin te,ııO•r nen sözleri çok ehemmiyetli addet -
ur. ltalyruı hariciye naz1rma ıniş ır. ol.ı ur. melttedir. 



Sayfa : f 

No.101 Yazan: Sami KARA YEL 

KEL ALiÇ9NUN ~ 
~ON GURE LERi 

~ :socner.. -..ııemru. Hamu
nr ne-eıinden tutacatını bilmiyordu. 

Yusuf. hasmını ezmek büsbütün 
..-.emletmtl tçin elensclerine de
vam edJ)roJ'du. 

Botner, elemıeJeri yedikçe bir sağa, 
bir ao1a ucarak mbıdcr horici düıü
yar, aptal, aptal olduğu yerden kal
lop haııınınuı kafiJSma geliyordu. 

Yusuf, hasmının yerlerd wrün
tlüğün.U gördülu;c haz duyuyor ve 
bol bol n!ını salhyordu. 

- Jlnyda bcl-
Yusutun oha ııtmnsı seyircileri 

«ıılduruyor, alk.tlyordu. Hele, Türk 
pehlivanının tırPUUP nfın:ı atarak 
hasmının uzerıne merdane ~ A
nıuıkalılan heyl't'aruı sevkcdiyordu. 
Butm~. bır nr.ılık Yusufn bir bo

yynduruk taktı. Bu, boyunduruk a
lafranga bır gr.1vat idi. 

Hotııer sozde bu gıravat oyunile 
Yusufu ~evırecekti. Faknt, Türk peh
livanı pençcle.rıle hasmının bilekle
rındı n )npışt.ı. Ve bir hamlede bo
ywıuurugu çözdü. 

Botııer, bu :u-ı kuvvcün karşısında 
ırkılmıştı. Zı-hir gibi bır kuvvet idi. 
lt<ıtncrın mcmıJeri, Yusu!un bu kuv
vet knrşısınd:ı büsbutiın ümidini 
lcsmışti. 

Hc>l Nevyork Taymis gnzetesinn 
spor nıuharnrı Dotncrin Yusufu mağ 
hit C'dcmı,ııec<'ğıne kntiyetle hükrnet
nıı•L 

Mulı r • on Botncrın boyundu -
n.ır • , o ıra menajere doncrek: 

- M ~ l•, d. h:ı h5lfı umidinlz var 
mı 

DıyC' soıdu. M~:ıjer, hafif bir seı;.. 

- BılmC'm .• 
Dıvc mırıld:ındı. Göriılüyordu ki, 

lııı ,.,. tırıud\ :ır olan meıuıJerin de ü
ırııdı J nln :ımıştı. Bu d'!rcee ncı bir 
t ır "et kar ısıncl:ı Botnerin hasmına 
lı • 1 ") '.ıp;ımıyac:ıgı :ı!':ık!ır ol -
JJllJ ' 

Yusutun arb ~apraıtJe ymfrkoyun 
yeıe d~u. 

Botnerin, k.cıfa kolu ~n ı;iılınce, 
mcnnJeri heyf'C."l ııdan yt>nndc tlurn
mnclı. Kalkıp gitmek istcdı. Jo"en« h:.1-
df' sinırlcıınıişti. 

Nevyork Taymis muharriri, menn
jcrın sinirlenip gitmeğe kalktığını go
run<e kolundan tutarak. 

- M <isyö ııetC'ye? 

- Bıroılunız, içeriye gıdeyiın! 

- l1;eride ne )"apacaksııuz şimdi?. 
Dt.'Yince, sert bir wvırla rev b ver

dı: 

- Ne yapacıığun?. Soyunııın oda
sınn gideyim de Botııenn gl·l..cf1[in i 
bckliyeyim_ dedi. 

Muharrir, gülerek; 
- Bu kndar ~buk mu gelc. ... ek7. 
-EveL 
- Amma, yaplınız hal. 
- Yusuf, muhrı\kalt matlbb ola -

cak .• 
[Sonu var] 

Ankaraya giden 
atletler 

Ankarada yann yapılacak o
lan büyük a tletizm bayramına 

işuirak etmek üzere şehrimiz at
letleri dün öğleden sonra kalkan 
trenle Ankaraya hareket etmiş
lerdir. 

Federasyon müteh&ıS!sı Naili 
Moranm riyasetindeki kafileye 
ajan vekili Ali Rıza da dahile.lir. 

Giden a tletler şunlardır: Yüz 
metre için Muzaffer, Melih, Se
zai, 200 için MtU.affer, Gören, 
400 için Gören, Kizım, Zare, 
800 ve 1500 için Rıza, Ahmed, 
Veli Demir, 5000 için Hüseyin, 

11 ılı. rır ınmlıni uuıttı : 
J ot rr )enilcce1': g:ılıha!. 

f\c ll rılm.ız .. 
- F\ t.:l, bellı olm:ız.. fak:ıt, mal 

• ı-hıcl.ı . 

Du <"lh••tlC' ım:.c hak veririm •• 
- Hı.. bo)urıduruk sol!illur mu? 
- JJu; bır vakıt .. 

atmalar için At.eş, Arat, la.et, 
Şerif, Melih, Kemal, atlamalar 
için Muzaffer, Üçtek, Yavru, 
Faik, ViçaropuJos, manialı koşu 

lar için Faik, Vufi, Melih, Ne
riman gi~lerdir. 

- Ko!ııyc:ıcık soktü .. 
- Botrll"I, hungi Jl('hlıvan:ı boyun-

ılunık :ılmı~ kurtulın:ıdı . Muhak
k:ı~ dondurdu. F:ık:ıt., Yu ı..ı!un kar
ı;ıqnd;ı hr ı,;oeuk gıbi k .. ldı dedi. 

Mıılı:ırrır. fcıruyoı·du: 

l·urıdar b:ışkn ne y:ıpnbıleeck z:ı~ 
llf'flt •Nnız"' 

- 1. bir lr.nfa kol tnkmış olursa •• 
- Veı ır m.ı bakalım'>. / 

- Botnr bu kafa kolu bır taks:ı .• 
- Zannctmıyorum. Bu, oyunu al-

1111~ J<.P bıle Turk kurt.,rır .. 
- Yok c:ınım_ Bu. oyunu kurta

J:ım:ız.. Çunku, ani olur. Pon kurma
sını bılmedi~ı içın derhal sırt üstü 
yere r,cltr .. dcdı. 

Nevyork Tcıymi!ı nıuh:ın·iri, şupbe-

11 bır edn ~: 

- Hıç uınnetmiyorum .• 
Dı:ı- ere!>: ı;ozunu kt>Sti. Yusuf. dur

m.ıd:m • •1ı. •ollu elcnselcrile br -
panların.-ı dev:ım ediy< rdu. 

Hır :ır:ılık, Jorj Dotncrin birden
hırı• Koca Yusufun uzeriı c atılıp sa
n ldıgı ~orii Jel u. 

Botner, mcthur kafa kol oyununu 
kapmıştı. Yurur, bilmediği t.\1 oyuna 
Y,ır·<-r girm1>z birdenbire hasnu'lın be

"lin" «imi d:ıyadı ve olduğu yerde 
mıh], nmır C bı k:ıldı. 

Botm'T lırı mını aşınnaga calışı -
yordu. F:ıkat nerede'. Yuruf, olduğu 
yf'rdr> bir kaya p:ırçnsJ gibi hem has
muıı, hem kmdini mıhlamıqtı. 

Yusufun, k:ıfakol oyunu üzerine 
hnrrrımn beline elini daynma ı mü
lıımd • 

Botner, oyununu ani olarak tntbik 
ı'li ı ıt'fli;;ındcn dolayı, oyununu zor
l.ıyıı el ınıyordu. 

Bolncr. :wrlndı .. Yusuf d:ı kafnsı
rıı VC' kolunu kurbnnalt iı,;ın zorlıın

lı Nih:ı;yct, çok geçmeden Botnerin 
lı:'ıfa kol oyunu çozuldu. Uste de Bot
ncr h:ısmının onundc kaldıfından 

Bu rnösyu kını kız.ım? 
- Yol ark:ıdaııınıız Mosyo Altred 

Mfülcr teyzccı!ım! 
Ben hemen şapkamı çıkararak yer 

lt~c kadar eğildim. 
Mıkaellıı il!lvc etti: 
- Mt)syö A1fred MOHer gü3el k e

maR ~lar, teganni eder. 
- Bravo! 
B<ınn her yerde (Bravo) lrır kazan 

dırnıı ke.manun koltugumdn idi. Mi
k:ıC'llanın teyzccil,im dcdıği k:ıdının 
(Bıavo) su benı sevindirdi. Hiunet
çılCF beni suzuyorlar, z.arıncdcrim, 

Mık:ıcll:ının teveccuhunü kaz.anan 
M()syo .AUred Müllcrin serseri k.cya
ft'tlı bir herlf olduğuna hayret edi
yorlardı. Vak1a bende de kllık, kı

yafet pek pejmürde; parttalonum diz 
kapaklarından yamalı, kwı eakcüm 1 

eski, rengi belli o?.mıyacak derecede 
ımrannlf solmuş, iri nalçalı kundu
rnlnrım ın bunınL'.ın delinmiş, g~et 
ıı ı yah oapk.amın tepesinden bir 
ikı menfez hasıl obnUitU, Mikaella 
aroı kı: 

- J.1oııy4.l Alfred, şimdilik sizi us
ta Knron:ın 7rının:ı verecciilm. Bir
k:ı~ gün ıstlrahnt ediniz. Bıliha.re 

sizC' mur- rib bır hizmeti buiun.. 

GAZOZLU 
•• • 

PURGOLIN 
MÜSHİL LİMONATASI 
Piyasaya çıkmıştır. 

Her eczanede bulunur 

Çemberlltaş 1 
Sinemasında 

24 TcmmU"Z c;arpmba cunlinden 
ıübattn her gün 

Matine ve suarelerde sıncma pro
gramına illveten uöhreti bt\tün 

du.n,y&da t.anınmış 

Fenni Hokkabaz 
Profesör BO ROSE ve Mis Okult a· 
nın cıkıllar:ı hayret veıeo esrareıı
gız lıarikalarla dOJu temsillerini 
görmcniz.i t.tvsiyc ederiz. Duhu
liye liyatl.arına um yoktur. 

ZAYi 
Beş"kta~ askerlik i Ube5inden ald ı

ğım terh is vesikamı zayi dtim. Yeni
sin! çıkaracağımdan edıisirun hükmü 
yoktur. 

Tophane Ka!esU sokak 20 No. dn 
Lcyp Şurnrts oğlu Gabriel 1324 

Ustn Karonun kinı olduğunu anla
mak uzcre etrafıma bakındım. U -
:um boylu, İişmanca, iri sarı bıyıklı 
bir herif yarunuz:ı sokuldu. 

Madmazel: 
- Usta Karo! Mosyö Alfred Mül

Jeri dairenize ıötürünüz. btirahate 
rouhtaçbı-, dedi. 

Ustn Karo p tonun bahçivanı imiş. 
Ben b:ıhçivanlıktan anlıımnm. Ba
kalım n e yap:ıcağı~? 

Diler dört erkekten ikisi aşçı, ıki
si UŞdk imiş. Fak at ne temiz uşa>ı:
lrır, ne sık :ışçılıırl Ilcfı kıyafeti hrı
zıram ile bunlarm yanında bir uş:ık-
1.an daha a,sağı bultmuyordum. 

Müsafaha hitam bulduktan ron ra 
Madnm ve Madmaı.cller ile hizmet
çiler şntoya muteve«ih oldular. Ben 
d e Ust:ı Karonun .peşine takılarak 
bahı;ivan odasına girdim . Bahçiv:ın
lara tah.!is edilen dört odanın ter
tibatL da pek güzeldi. lnsan böyle 
&atolnrda babçivanhk etmeli; yokstı 
tarlalarda, çadır alt.ındıı yattıktan 

sonra o behçivanlıktan ne ;ınlş:ı -

lır? 
Şatoya muvasaıatunmn ertesi cu

n ü, odamda oturuyordum; usta Ka
ro babçeık> ~ldO. öfledl'n biraz 

YENi SABA.il 

r wa ' 

Resmi daire ve mües~csel~rin 
nazarı dikkatine 
. Klğıd buhranı dolnyısile gazeteler hacimlerini t;ıhdid ebnl'k ?.sıru

reti karşısında kaldıkl.ırından il~n fiyatlarına on kuru~ zam :yapm:ık 

mecburiyeti hasıl olmu§tur. 
Keyfiyeti al~kadar daire ,.e müe..;seselerin nazarı dikk:ıUeriM arzl'denz. 

Gümrük muhafaza genel Ko. lst. Lv. 
amirliği sab n alma Ko. reisliğinden : 

G!lhO lir:ı rı •ıl .. 11 mr>rı bcı!elle 5 A:;ustos 1940 pa7.artesi gııııu ı;,,.ı• 15 
de k;ıp:ılı ı.nrrl:.ı 400 t. lll' guıııruk ınuh:ıfa .. a memu,.u k;ıputu ;ılınaı .ır.tır. 

ilk lemimıtı 522 lıı , .. Jıı-. E\ s .. r ve .şarlrı.11ııc ve rııımunc .. i herguıı kıırrı ı~yon- 1 
dadır. Gorülcbılır. İslı klil<'rın k:ıpııl-ı zaı fl:.ınnı eksiltme ısa:ıtinılnr •• ti ıyel 1 

hiı a:ıt <'VVeline knd:ır Gala tada .Mumhane caddcsındc ibrahıır Hıln' h< -
nınd;ıki komisyona vemıelcri. c6316> 

~------------------------!~ Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden 

' Münakasa suretile 
30200 metr e kolan, 5100 metre kanaviç e 

ile 100,000 adet kapsül alınacakhr. Nümu
nelerini görmek istiyenlerin hergOn Kızılay 
s~hş deposu dir ektörlUOOne müracaatla~•· 
ihalesinin 22/7 /940 tarihine mUsadif pazar

tesi gUnU saat 10 da yeni postane civarında 
kızılay sataş deposu direktörlüğünde icra edi
lecei)i iUln olunur. 

Fiat murakabe komisyonundan: 

1 

10 numaralı ilin: - Çay sa~l::ırı nda ıthaHıt~ılar için kabul edılen gay-ı 
ri safi kAr ba<ldıniıı aznmi ol<lrak ~;, 12 rir.n ılnırct oldugu il.fln olunur. 

11 numaralı ilin: - Bu ilanın Desn ta.cılıiııı• kadıtr memlekPtiını7P .ıttıal 

edilmiş olan asid sülfrık asıd lt1oridı ık ve asıd nilrık-ve emd klor.ıdrık 1 
için a:aıml o.brıık kabul cdılen gayrisafi kfır hoddı % 15 dir. Bunda l son
ra geotirilecek nsidler iı,;111 vaziyetin icalıl:ırın:ı ve ıUınJ şartı:ırın:ı gure 
k~T haddinin ~ 20 ye kadıır arttırıl:ıc:ığı :ılAk:ıd:ırl.-ıra illin olunur. •6352~ 

P. T. T. umum müdürlüğünden : 

Susuz, 
Sabunsuz, 
Bıçaksız, 
F ı r ç a s ı z , 

Krems i z 
ve yumuşatıcı hi~bir mtistahza

r.ı lUzum oJm:ıdan, yüzünü
zü kanatmadan, cildj -

rilzi tahriı-, ttl'lJf•d<.·n 

~'alnız 

REMİNGTON 
Elektrik Traş 

Makinasile 
Zevkle traş olabilirsiniz 

Helios Müessesatı 

ANAPIYOJEN 
Dr. İHSA SAMİ 

tstrerıtokok, Jstn rılokok ' prıömo

kuk. kolı. pıyosıyıınlkl~ın yap
tıgı c;ıba.n, yar;;;, ~kıııtı Vf) cUd 
Lnı.t:ılık.l:ırın;ı karsı ~"<>~ tcsırli 

ilım••• taze ~ıdır. 

ı - idare ihtiyacı için 50 elli ad_ed TTansıaıor açık eksiltmeye ı:ık:ı- ( Askerlik işleri 1 rılııaşt.ır. ., __________ ..., ____ ._ 

:20 Temmuz ı~ 

Devlet Pemiryolları ilanları 
Banliyo kabrlarına lllahswı 10ıcu tarifeleri Cl:ılsinden satılan ~ 

aboneman katarlan Jniletee:na 10/8/ NO iailUoden itibaren yalnız ~ 
katırlarmda muteberdir. 

Banli,Jö ista.syon1arında tevakkufu olan ana 'bat 1reılerine ~ 
tarihten i tibaren binecek yolculara 101 lfo. lu taıi!e ilierinden bilet saö
l:ıcaktır. Bu katarlara biletsiz veya banliyö btletJerJ ile binen 7alcular ııak
lundıı biletsiz yolcu muarne.les1 tatbik olunanktu. Aboncman ıı:atarıaıt 
munzam ÜCTt'te tj,bi aQrat katarlanndan gayri Jaıtarlarda yer mU.said ol-
dugu takdirdi! rnulC'b<'r tutulur. •3860~ ce301> 

• • • 
'Muiıaınnıen bedeli (1612) lira olan muhtelif cins eb'tHl ve J11Jk

tardn iç t.aııa, mamelon, T, Flanı;, Dirr;ek, Redü~ gıbi 30 knlcro de
mır "e r,alvanızt' gaz borusu teferrüatı (30/7 / 1940) aalı günü :!!Wıt (J0.45'> 
on kık be~te Haydarp:ışada Gar bin~ı dabiliDdetı:i lı:omieyon tarnfındıı11 

pnz:ırlık usulile satın alınacak1ır. 

Bu ı,.~ girmek istiyeolerin (241) lira (80) kW"Uşluk k at'i teminnt , e 
kanunun tayın etti.il vesalkle birlikte pazarbk ıönü ~atıne kadnr ki>
mısyona muacaatları liz:ımdır. 

1 

Hu işe aid şartn:mıeın komi'llyondıın param cı1'ııralı dağ1tıluı;ıktadır. 

(fi058 ) 

Gazel 
olmak . . 

ıçın 
Her ~eydt•n evvel 

ı;ıhhatli Vf' p:ıı J:ık 

bir tane, lckClllx ve 
du7.gun \ıır cıl• l<" 

malik olnmk Jfizım

dır. 

Krem 
Pertev 

Siz.ın de Lildıni:ıi gu
zelleştirir, gudd<'lc
rini bcsliyerc-k ı-:.ın

landırır. 

40 c:cnelik lıır tecrUbc m:ıhsulll olan KR!M P ERTEV, tcortip 
ve yapılış tlır:ıındaki incelik dolııyısne, tenin tazı.ı:ı ynğl:ınnuı

sın:ı ın!ıni olur. Y:.ıl:sız olıırak b ususl tüı> ve vazolarda satılır. 1 ...... 2 - Muhammen bedel cl500>, muvalı.kal t.eoıuıal el 12.,5> lira ulup "lr.ı;ılt... 

mesi 5 eylul 940 per:ı~be günü saat c16> Ank.ar:ıda evkaf aparlm41.D..1 3 tın
cü kapı birinci katJnda P. 1'. T. Umum Müdürlük salın alına kouu:.yonun
da yapılacaktır. 

3 - tstcl;liler, mu\'8kk:lt tcmiıı:ıl makbuz veya banku temınat ınektu

biJe 'kanuni vcsikalannı" htlmllen mezkOr ı:ün ve saatte o komisyona 
m ura<:11at edec:-eklerdir. 

Bak ırkiSy Askerlik Şube&lnden: 

t)ulıl'uıizde kay ı tlı yerli ve yabancı 
t<1l&lı ve gayrı islfun 327, 328 ve 829 
doguıulu ihtiyat er:ıtıudan :ıımdıye ka 
dar ~ubeye gelmı,yenler ve barı~1.e 

olup m0ra<"ıı:ıt etmıyenleT hakkında 

k:ınun r,creğı ynpıln<"aktır. Bu gilıı

lerlnın derhal ıubeyc mi.ır;w:1at ~t

ınclerı lQzunnı Ulın olunuı . 

1 İstanbul Belediyesi İlinları ] 
4 - Şatnarneler Ankarada P. T. T . Leuzım, tst:ınbulda Valıde 

hdnmuı 2 inci l.;atındn P. T. T. Le'Yt!.Z.ım Ayniyat şu~ .M.udli.rlilklerlo-
den bedelsiz olarak veril(!(:ektir. c3877> •83CO> 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri umum müdürlü~ünden · 

J - lırublelif tip sigoı-1.a müzabları kapalı mektupla teklif ~1emek 

sun·t.ile 18tıu alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat c167> lir.Wır. 

• • • 
Kadıkcıy Aakerllk ıut.ıuıınden: 

Kadıköy şubesmdc kayıdlı v.- 935 
llf'Jı.esiııd< Kart.ıl Maltt'p<>si ı'>kf"lt' 

cnddc.-sı l4 vu Maltepe Gülsuyu 1.:ucl.. 
dl'Sl 18 ı;ayıları odı t.'fl verer~k o Uı
rihtt'Ubcri akıbeti biUnntlyeıı 1U602 
1';ıy1t 'No. lı )'~ek muhabere tegıne
ni 308 doğumlu Mııhmud oğlu Meh
me.d Salibin n cr<!de ise adrt>cini bii
dinn esl ilAn (lluıııır. 

TİYATROLAR 1 
3 - Tekliflerin Jevaz.ımdau parasız troarik edilecek prlnamcsiııckk1 

ta.rifata uyıun olarak 30/7/1940 sah ı\in.ll saat 17 ye kadar Jlletro hanı
nın 4 ilncü katı.ndnki lcv:n.ım mndürlütilne ~.a mukabllJDıde vvllmio 1 
olnıaııı llı:undır. c6118> 

• -
W!€ ADEMi İKTİDAR 

H O ~R~MEö~B İN 
• Tabletİerı " he! - eczanede·~~"' ".. 

• ı lPe»u ltutu- Jll~) c.ı.ıa. lataabul 
' Reçet e ile satılır .. 

..... 4 . q '•ta AL >UZ 

Veni bir tayin 
Eski yüz metre ı·ekortmerıi 

Orhanın yüzme monitörü olaca
ğı haber almmı§br. İstanbul böl-

gesi yüzücülerini çalıştıracak o
lan Orhanın bu yeni vazifesin
den hayli istüade edi leceği tah
min edilmektedir. Bu hususta 
görüşmek üzere Orhan bugün 
ler<le Ankaraya gidecektir. 

Bu haftaki maç 
Milli küme şampiyonu Fcner

bahçe ile oynamak üzere Anka
raglicü - Demirspor muhteJitini 
teşkil eden oyuncular dün şeh -
rimizc gelmişlerdir. 

Yarın Fenerbahc:e stadında 

yapılacak olan bu dostane ma<:ın 
zevkJi olacağı tahmin edilmek
tedir. 

AAŞjO RIZA Tiyatr0$U 
Hafide Pi.kin beral:.er 

.20 Teınu.z Cumartesi gılnll n~ı 
l!ey lerbeyi lakete tly~t roau 

bahçP..slnde 
SORTUK 

Komcclı 3 Jıl'.IÜC 

Dr. İHSAN SAMI ı 
Go n oko k A ş •s ı 

IIC'Jımıruklugu vt• Jhtıllitların:ı 

llar~ ~k tesirli ve Uıze aşıdır. 

Uıvrnıyotu, Sult;ınmıılımud tur-
tesi No. l 13. 

ZAVi 
Rotiı vapurunun 38 M>fer ve 1/9/ 

937 tarihinde nnıı ırııW'\ 1telen ı-·. G . 
M/M. U. M mark. 3537 ııunıaralı 

bır t1.ınd ık Çekoslovak mt>n~<'lı pa
muk 111<•nsucatınd:.ın müfrez k;ıl;m 1 l 
kihı (i()() çam ı><ııııuk meıısuratın:ı 

aıcl ıoufıt>:ı ordino uıyı vlıııu~tw. Y~
ııı \ıır ::urc-t :ılın;ıc:ıcındrın eski~run 

htı kıı ıu olmadı(;ı ıl.in ı.lunur 

Fahri Guranı ve mahdumları 

Bir çalgıcının seyahati 
14 

evvel b ir hizmetçi kız elinde bir 
bohçe buhmducu halde geldi. 

- M"ôsyö Alfred, Mııdm:ızel telam 
r;oylroi.. diyerek bohçeyi bıraktı 

gıtti. B6hçeyi açtım. Bir kat yeni 
elbi~e, aman ne kadar sevindim! Şu 
pm elblseden kurtuldum. Hemen kı
sa pantalonu, gayet uzun konçlu ço
rapları, ipekli &öm legi, u;1,un setreyi 
giydim. Aynanın kııırşısında y:ırım sa.. 
a t tuvaletim ile meşgul uMum. Şah
san da çirkin değilim. 

Bo~yı getiren ve m:ıdrr. .. zcl Ber
ta tesmiye edilen hi:t.rrt tı; kız ıık

şam üuri yine geldi: 

- Madmazel s:i.r.e muntazırdır de
di. 

:M('S('rretimden ne yapacngımı ~ 
mıştım. Hemen üstümü başı.ını dil -
zelttim, saçlarımı taradım, Berta ile 
'bera~r eat<ınun yolunu tuttı.ıro. Bü
:yuk mttm~ merdivenden Çıkarlcen 

kalbimin ~iddetle çarptığını hıssC'di -
yordum. 

üçüncü krıltı çıklık, Mıkaella (•dıı 

kapısınd:ı duruyodu. &ni görıır gör
mez guldli: 

- Buyurunuz Mögyo Altrcd MiJl
Jer. 

- Hatırlndıgınıza pek çok ~<.·kkur 
ederim ınadmazel. 

- O nasıl ltıkırdı? Hiı; sl:t.in gıbi 
l>ir yol arkadaşı unutulur mu? Gel
digimiz gundenberi meşgul bulunu
yodum, bunun için gGrtiş('medik. 

- Zarrın yok madmuel. 

M:ıdm~lln odasına &irdim. Uç 
kadın bir <'rkek daha vardı, K:ı<lın

lardan biri Madam Sarina, lkincici 
Mikaelliınm teyzesi ütüncü mad.l -
mın Jtim olduğunu henüz bilemi70-
rwn. Erkek Mlk.acllamn ~ irn1ş. 
Beyaz S.'\k:ıllı, güler yü7lü w; a dam, 
beni görür göme~ 11:18la kalktı: 

- Safa reldiniz ao.toin-, dedi. 

Gö.<ıtE'Tilen yere oturdmn. Yolculuk 
tnn, hırsız hiicumuııdan bah•ettik. 
Mık:wll:ı ceı:;uetımı anlattıkça otur-. 
dul•uın yerde tefulıurumrum zı1ılıya- 1 
ı ııl-. r .ıdcl<•y<• geliyordum . Bey;ız sa
kall Mosyö kını olduğuınu, Jıer<'Clen 
gclrtıgımr, peder ve validem olup ol
m;ıdıgını ru:ıl elti. Müna.sfü < evabl:ır 
ver<l ım. S<ınra zevcesine dörıdu, bır 

t-f'Ylt•r ~oyledi. Mik:ıella ba~m .salla
d ı . Ecnıın hakkımd:ı bır muhavere 
geçmişti . 

Bu sırad.-ı tnaılm;ı:ı•'l Beıt., guınis 

lnr ttır~i ne ıauı gctırdi, lıiı kaşık 

aldun. Burada nz dııh:ı bır yanlışlık 

yap:a , ıktım. T<ıtlı tCı:>sU!inııı uzcrinde ı 
iki lınrdak var lUI. Darda~m bırmde 
Ü(, dort tane knşık bulunduğu halde 
dtğ('l ımJe sudan b:ı~ktı bir "şey yok 
idi. Muteber aifolcr anısında mı i l>u
lwıan !l.data vukufum olmadı;pnı b<:>n 
df'n başka herkes de anlamıştıı, zan.. 
nf'dforim. Bunun 1\'ln bıırdatu:ı J\"UJ -

Yıllık l tk 
K ıra&• temınat 

24 .00 18 00 Kt"TesWcılerde Muı..ez 

300 00 22.50 
ı 80 01) 13.!'iO 

300.00 22.50 
270.00 20.25 

210.<ıO 15.75 
210.00 15.75 
240.00 18 (!0 
300 00 22 50 
180.00 13.50 
240 00 111.00 
300.00 22.!ıO 
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Yıllık kirıı mulı:mınıe11lt'Ti ilf• ılk tt'nıinat rrıikdarları yuknrıd. y:ızılı 
gayrı menkuller kıraya V('rllnıC'k ılze ... e ayrı ayrı açık nrttırm:ıyn knnul
mu:-tur. Şartname.lcr 7.:ıbıt V<' l\1uamclfıt Müdurluğtı kaleminde :.törül~k
tır. lhale 23/7/1940 snlı gumi s:ı:ıt 14 de daimi eııcuıll('rıde yapıl:wnktır. 

Talibledn ilk teminat mnkbuz veya mektup1ıırı ve şnrtn:ıme mucıhıncc 

ibrazı Ulı.ım gel~n vesaik ile ihale gunıı muayyen sa;ıtte d:ıinıt ı•nruıncu-
dC? bulunmalan. (M37) 

Agız. Bogazın hı•r turlu ıltıhaularile Gr.p, Kızıl, K >z:ımık \ c ı•msnli 

intani h~ıstalıkl:ırda :ığız. bol?azın :ıntisrptımni teının ('(it'ı . 
Çunku di~ b<ıkımı ıçm Rida diş suyunun mah1Cılı111<le fır. ... ı ı .. l;.tıbr, 

iır~:ıııın mihnniki tesirllc dı:lerin temi:t.l<'nmesmi, must,ıllUlrm ma i Jı:;ılın

de bulunması ıtfüarile de hrç<ı akabinde gngarası dış \C ıliş etlerinin oı 

derin yerlerine kadar nü.fu;ı edeTck antıscptik hassasını yııp .. r. Dı• ı:;ıkn· 

nldıktan sonra, dıli apselerinde, akıl dı~ ıltihablıtnnd:ı ın:ılılııltııı ılık 

olaral< gargaraıu bu lltlhııb1arın ~fasını t<?min <.'<i<'r. Suıı'ı dnııtıydt>rı :!V
:zel bir koku verir \'e bunların :ıntiFC'ptik ohıı .ık ıstım,ıl nt> 

Sahi bi: Ahmed Cemaleddin SARACOGLU 
Neırlyat Muducil: Macid ÇETI N Basıldı§ı yer (Yeni Sabetı Matbaası) 

sind(•.k i )ı;-ışıkJarııı h<'psini beıı kul
lan:ıc:ığım ı..annil<' birıni elime al -
dım. TaUıyı yedikten ronra ikinci ka
ŞI&'I almağa da\Tandıgım sırada bizim 
m:ıhud Madam Sarına yine kahkaha 

yı kopardı. Ben pek çok m:ıhçup ol
dum. Madmazelin hediye ettiği yeni 
elbise ile ~n h.nrekctimin pek mı.i -

nru:ebetsiz d~hgunı.i hisset tim. 'Ma
d<ım Sıırinıınuı kahk;ıhıısı benı bu -

tun lıutwı :ıaşırtlı. Kaşıgı ycrıne koy
dum. M:ıdnuızel Mikaell:ı ımdadıma 

yetişti: 

- Zararı yok M08yö Alfrt'd Mul
Jer! Ar.ıu ettiğiniz kAdar yiyebılir -
siniz, dedi . 

Lftkin bende ceıı.'lrel kalı'na.mı~ı . 

- Teşekkür edC'rim mndm:ızel, 

tatlıdan pek ~-ok h:ızzcııtrnem, dedim. 

llız.mt·tçi Bert~ lı<'nım safdilli(lime 
h:ıyıct <'tmış ve h., fıf~c gulıııC'kten 

kendıni <ıl:ımnını:itı M ı k~ı('Jl;ının tey. 
zesi ile eniştesi lfıkıl'dt ile meşgul bu 
lunduklnrından bunlar bana ne gul -
mtışler, ne de biı şey soykmişlerdt. 

Beş dalrikn sükut ile ge(,"ti. Mlkat'lla
nın teyzesi: 

- Sizin için mı.inıısib bir hizıııct 
buldUk Möııyô Al!red MUller, dedi, 

- T<"Şekkiır ederim M:ııl:ım l <·nab 
lrırı . 
Madnmııı zevC'i ilave ettı · 

- o~.uyup yazmanız v:ırdır ck-ı;ıl 

mı? 

- Evt't ('fendim! 

- PekAlA memnun olrlum. $:ıtonuı 
haricinde küı;ı.ik bir daıre vrırclır, r:o 
zünuzc ili~ mi? 

- Hayır e!cmliııı. 

Mi'kae11:ı sozuıııuzu xt'f:fr 

- Arııbn iı.;c·rı).inde lıuluııılııı;ıı 

mu2dan Mosyö Alfre<l Mılllcr müte
veffa babn Tomun d:urcsinı gorme · 
mi:\ir. 

Bu baba Tom dn kim oluyoı ? Şnto· 

nun h:ıricindeki .<lı<iu.de ııe yapal':ı · 
ğım? Ben Mik:ıefüınırı oda:sınn mut· 
tasıl biı- d:ıireye yerlı>şccel'tinıı uıni• 
l'dc·rken şimdi de bahçC'dC'n dış:ın nı 
çık:ıcaKım? 

Enışle tekr<ır soz" b:ı~lııaı : 

- O dıııre d t' buradan gclıp s;<'~·('ı 
nnıbalardnn bır resim :.lan ı;umrıı} 
memunm:ı aiddir. Mut~veff'n Tom oı 
beş senedeııberi bu mcmurıyette idi 
7..avallı geçenlerde vef:ıt etti. Yeni bı 
mE"nıur arıyorduk. Şimdi ıw o;ızdeJ 

rrıun;ısibıni bulnınııdı k. 

( Sonu v•rl 

' 

H 


