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75 rey ve mevcudun ' ittifiı.kile 
~~~kUmetinsigaSeti tasvip ~dildi 
~~~ Aı~~li 12 - Tfirkiye Büyük Jarm dotru veya yanlı~lı~ınm Tllrk BUUin bo propagandalarda elWk 
'cıl\t 1f le si bugfin saat 15 te top. :mllleUn.l ve hükOmetinl endişeye dU.. düttlnUlen bunlıırdır. 
~1~ltGt,~ Celsenin acılmasından fllrecek ma.hlyette olmadığını söyll • Şlmdl bugün A\·rnpanm içinde ba -
~~ İ\e~~e ı:elen Başvekilimiz :yerek nutkuna devam elmi§Ur: lundıığu hal knl":Jısında Ttirklyenln 
ıııa·~ l'e h.t. ~aydam .son aiyaal "- Til.rk hUkUmr.ll ısterdJ ki, bu vaıJyetl ne ola.eal< diye dü,Unenlere 
~ be}' "dıselel" hakkında ~u Wlllkalar ıahrtle uğramadan ne§re .. cevap ven,"Ce~lm. 
~~ "1c!!1__•~ta b~nmuftur: dllabı. Çfuıktl dllrllst ııl~aeetlml:ıden Tllrk biikOmetı dostluklarına aa • 
~ ,-~ ~. emin olduğumuz için bunlar alyaae_ dık, kendi me\•r.ucllyetlnl müdafaa 
~ 1~' t~ -~~~~..... Um1zln dürllatlUğtinll 1 belirtmekten yolunda tek btr vücui halinde 't'Ukua 
ı...°" :-'"ti ... ..._.,,_ ..,.............. IJeika bir netice veremez. ta intizar etmektedir. Biz blç bir u: 
~ ~ aldıfl alyul *00 • Fak.at hu vMlkalara. lstlna ederek man ne herhangi bir dosta ne de kom 
~~ da ~ vakrt ytlkak TUrklyeye u.mlml~ etslzJil.: ı nad e. ıtular~ı:ı.s taarruzu cfü!}iinmUyoroz. 
~,~ \>e ı.r.an da radyoda denlere Tllrk ricalinin \ 'crecrklcrt bir Komşularımıım da a~ nı hl~y&tta 
~il~ bnı~ Oımburlyet tek ~-ap vardır: olduklarının barl1; deUOerinl memnu· 
'i..Sıu aı..bca ftdfelerlnden Nefretle bq Pf'' lrmc>kN. niyetle ı;örı.ıekt<-~·fı~ 
~ ~ ~ Bcactm de gene bu 'J'lirklyeye lenadlarada bulunarak Türkiye Cumhuriyeti bükfınıcH, 
,._ ~~ be na celt:iotWIL ~r yapmak ıateyerılerin unuttııkla. BUJük Mecllst~n aldığı direktifler da.. 
~';1cı lbo...~~n eaumı ,-al. rı birinci nokta: bııgiınkli 1'tirklyenln Lreı;inde s:alışmakta, gUnUn lcapl:ırma 
~ ~-.eler teılkll edecıfilcUr ~ımıı., ve çllrllıilU, Osmanlı lmpanı. göre tedblrkrlnl alm:ılttadır. !'ilrudl 
~~-le Oumııu.riyet( bwlut.: torluğu olmadığıdır. O de\·frlrrde bu ye k:ıdar aldığı ~blrlcrlo blr~ok va: 
'- >!) ~ b llze arzetmete değer «lbl t.eelrle-r muharrlklerlne fayda , .e. kaların t.nhaddllsüne teknddUm et • 
~l'~~t. /l'haııgt blr müblm hAdL rlrdl Fakat bugiinkü Tü:-kl~:e ondan ml~tlr. 
~le l'ttlı l\lkı:ııar) ı;ok uzak bulunmaktadır. Diln~anın bu karn~ız \11.zh·cttne 
'·(~ 0~ Mııu Şefin etrafında BUlyonroııuz ki, bütün dhan A - ra(:ıncıı ınctnlı>l•ctınıı,, yııkm bl~ tA'h. 
~~ıııa k •lm6ıkı durmakta tatttrke l~ı kolmak l!ıtt"<ll. Türk ilke görm .. mekte ve bUtüıı dlwlellerle 
~ '-ı ') l'e ('umhuıiyet bıikft • nillleUne onu yalnız bırakırsa kurtu. \"e 1.anı~ulurlle ı~ 1 ınÜJ\ıı~bctler te • 
'~ "t :a.~k ltlınadnu her ha,; la<".atııu SÖJledllcr. Tilrl< milleti o ta. mtnl ıır'lwJund:ı berde,·aru bulunmak. 
4ı:.._~ ,~sııe ıı;ôst.ermektedir. rafı değil, onu tuttu. Netice malum.." tadır. 
"ı~ı)'~lar; Dr. Saydam, bugtınkU \'azlyetl mcc Türk .. ·atanının bütünlilğUııc urar 
' ~ et bUkfimetı ıılz.lerln de lla kUrsllsUnden antntabillyorsa bu • ver<.'<'.t'.k herhanı;I bir harclıete la~ı 

tıi'=ın~~ &altıaı.bar olan lliyasl yo.. nun bu nıııvaffnkıyctln bir neticesi Türk ınillITT.lnln ,·erocrğt yegı\ııo ce • 
~-'~ ~r. ~ftıakuan ihtiyatla ytt • olduğunu 1.§aretle dC\·am etmiştir: vap \·e tek nıltcsl silftha sanlmak 
h1'bt~'lllıııı Urk \'ntanınm ecJAnıeU. "- Blnaen:ıleyb TUrklJe Cumbu • \'fi \-at:ınını !'>onuntt kadar mildafaa 
·lltfc r lrı' 1 lcoruınağa matuf ola.o rtyeU rkaltrıln kıı..lmwn, ~itmesi, etmc!dlr. ( "iirel<ll nııu,ıar). 
~t,'tıtııeıı11~kuı~t.sız J ilrilmekto ,.e oturması, kıılknıaı.ı anr.'lk Tlirluyc Bunu bu ~kilde tebaru;ı; e:t.lrdikteıı 
~.~il ıc_bıı nl'5C \e imanla dolu Bllyilk l\Ullct l\lccll!ılıılıı kararllo o • eonra ynlun oarkta sulhUn bozulma • 
lııı,, it, '1.arak \'a:df~e kot - lur:• sına tarartar nlm:ıdıC-mıız.ı ve ha.rp 

\.. ~ 11 tt11,811• lldncJ nokta dn bugUnkU Tiirk ıl • fel!ıketlnln hıırular:ı kadar ~ a~,lma • 
,~ıı!ltııı1-rı:"'ıır: yul rlca.Unln \atıınarı hnkl>rnıla ~an. um..o;ıım l:!llıı.ıtı~ıınır.ı w burnl:ıra ka • 
"~ Ptı hnh ~dlsatı antsmda bir lıt malD.mat rnblbl olnı:ıl<tır. nugUn • dar ~ uyılnı:ıııın:ı hiç hir uman razı , '" '"'ıtı ~a~"ğlm. Bir ecnebi kll Türk ricali bu ,·eytt ~u de\"let po-- olınatlığım11.1 bir kere d:ıha tebarllz 
il~ ~<ltuı ' &lkalar ue,rd.ınek.. Utlka ı takip eden \ C onunla övünen ettırnıPk lst.P.rlm. 

~ ~l\r <la lrJ~a TUrldJ P~ e taall(Ucu insanlar dcflldlr. TUrl>lye~ t idare e • öyle 7.llnnedlyorum ki; hükQmetl • 
-..'' ı. tıtıı biuı Unınnktadır." denlcrln yalnız bir \lltıfı \e bir pror. ml:ıln ta.ldp ettiği 11lya.set tayin etti. 

tr IJJıaden ~n t\>nrıı bu .. ve!lika" ramı \ardır: tınız lil~ aııet dlrrktlfl••rine mutahlk. 
~~<le t'.lp,1 ır takım ec:ıebt ga •

1 

Hl'r işten C\ \et nıeınlel,ct ~ııfaatl / tır. Bunun bö~ le olup '>lma.dıfmı rey. 
ıı. t lllaa l\n neşri) at \'C propa • w Cumhuri3 et menfaat· nı eclA.metl. lertıı.lzlo :ınl&rnak rkMmdayım. Bil -

ederek bu "vesika" ne oyıun ~elen dı>&1luklard.ır. l kiUDednlı.e ltlmııt ıroıt.erecek ol1U'llO. 

nız o cok ağır olan i.lı·rinclc daha 
fa:r.la çalı!jmak kun·ct ,.o ltudrctlnl 
bulacaktır." 

Başvekildcn sonra bazr mebus
lar, Başvekilin vcl"Cliği beyanat et· 
rafında fikirlerini söylemek için 
söz almı§lardır. Bu arnda müstakil 
grup Reisi Ali Rana Tal"han ez. 
elimle §unları söylemiştir: 
"- Türkiye Cumhuriyeti HUku· 

melinin siyasetinin vasıflarından 
biri de açık olmasıdır. Başvekilin 
beklenen nutukları efkilrı umumi
yeyi tenvir elmiş bulunuyor. HU. 
kumetin takip ettiği siyaset ancak 
Me<:liein tayin ettiği s!ya.cıet olabi
lirdi. lcra \'ekillcri takip ellikle· 
ri siyasette muvaffak olup olma
dıklarını anlamak için itimat arar· 
!ar ve bugün bunu arzu ediyorlar. 
Hükumetin yurdun selametine ça - ' 
lışmakta devam edeceğine gnıpu
mun itimadr.ıı beyan ederim ve 
ha~'Trlı muvaffakıyetler dikrim. 

Bundan sonra MUmta.z Ökmen 
sözleri anısında §Unları söylemiş
tir: 

- Türkün hayati menfaatlerini 
korumak hususunda <:n uygun siya· 
seti bulduk, takip ediyoruz. Bu si
yaseti takip cdcn!eri iktidar mev
kiinde tutuy'lruz ve tutacağız. 

Cevdet ı-:eıim nfcedayının çol< al • 
kı~lanan nutkundan sonra rey toplan. 
dı ve nctlccıtle 9i5 reyic ve mevcu • 
dun lltl!aklle hUkOmcUn ıılyaseU tas
vip t>;:lıJji, Ba.şvekll bundan sonra 
kUrsUye gclerel< meclisten alman dL 
rekUflcr dairesinde çalışılııcağuiı \'e 
verilen itimadın kendilerine daha 
tazı& kuvvet verdlginf. gösterilen ltf. 
mad& !Ayık olmak için gere:< arka • 
d~laruıın, &erek kendisinin çalışa • 
cakl&rmı tebıı.rüz ettırere:< meclise 
tefekkür .,tu, 

lT •1 N 1ŞLER1: Tel. 203:;5 

Macar talepleri resmen bildirildikten sonra 

Romanya, T ransilvanyadaki Macar
ların mübadelesini teklif edecekmiş 

Ilükres, 12 (A· A·) - Höytcr 
muhabirinin öğrendiğine g3re, Ro· 
manya hnriciye nazın B- Manoi· 
Iescu, Alman lılikfımetinin daveti 
üzerine yr..kında Münibe gidecektir· 
RO!\U~N HOKü~rnTt NELER 

TEKLİF FmECEK 
Bükl"C!!, 11 (A· A·) - Röytcr a

jansı lıildiriyor: 
Bükreşte zannedildiğino göre, 

Macar mt.italebalı kendisine res. 
men bilcirildiği zaman Romanyn 
hilkfımcti, arazi terkdmelttem:c, 
ahalinin mUbadE'lc!.ile, Trnnsilvan. 
yad'.! bulunan mlihim fobrikalorm 

satına.lmİnasmı teklif cdccel:til". Mn. 
caristnn böyle bir teklifi kabul et .. 
mediği takdirde, uzlS§tna: mahiyo • 
tinde olmak üzere, Romanyanm 
hudud teşkil eden bir kısmı arazi• 
}i terketmeğc, diğer R9men ara-4 
ztslndd bulunan Macar ıahalinin, 
Macar topraklanna gönderilmesini 
kabul odcceği Mnnol~tadu-. 

1\1.\.CAR BAŞVEKtLt.'JtN 
BEl"ANA'tI 

BuıJa~. ı 1 - B~ ··ck~l konf 
Telek! ve liariciye namı kant 
Csaky, bu sabah l!:lni'l-+nn avdetle 

(Devamı 4 lincl1.cle)' 

Valilere geniş salahiyet verilerek 
F ransada ademi 

merkeziyet usulü 
tatbikine başlanıyor 

Peten Devlet Mareşal 
Reisliğini· ii.zerine . 

Londra, l!! - Fransa Cumhur
rcisi Löbröo istifa ebni~tir. Maşe. 
şal Peten devlet reisliğini kendi 
lizerine almıştır· 

Yeni rejimde kabine on iki na· 
Zirdan mül"ekkep olacak ve ademi 
merkeziyet usulü tatbik edilecek
tir. Valilerin salahiyetleri geniş o
lacaktır. 

Mareşal Peten yeni meclis k'.1-
ruluncaya kadal" teşrii kuvveti 
şahmıda temsil edecek ve istediği 
kanunları çıkarabilecektir· Ayan 
ve mebusnn meclisleri ancak o ar
zu ettiği takdirde içt!."lla edebile. 
ccklerdir. 

Yeni kabine kunılmak Uzered.ir
Hüklllnet merke7.i yakmda Vena· 
ya, nemrctler de Parise nakledile
ceklerdlr. Yeni devlet reis! mare· 

aldı 
t;al Pcten diln ~am Fransız rad· 
yosunda VP.l"diği nutukta Almanya.
dan bu hususta müsaade aldığını 
bildirmiştir· tn,.,•nmr 4 ıinriidt.) 

General Mettelhavzer 
Filistine geçti 

Londra, 11 - Sl ~·edekl Fl"an. 
sız kuv\'ellerinin esk.1 başkuman· 
dnnı genernl Mitırlhımser'in 600 
Fran~ız zahiıile hlrlikte Filistine 
geçliği haber \"Crilınektedir. 

lskcnrleriyedc:.i sil3htan tecrit 
edilen Franı;ız fil'lsuniın mürette. 
batından 700 bııhrlyell Franm: 
bandır31ı Prodtııns \"&puriyle İs· 
kenderfyeden hareket elmişlerp ir. 
Bunlar Suri~ P.} e nnkledilmckledir 
ler, Oradan Fransaya götürülecek. 
lel"dir. 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~~ıc:;::;;==;;::::;;:::~ c HA VAT 1> 

i L K VESiKA 
,(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

18Nt HtŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılm~ 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 
l 'llrkpeye revtrenı 

39 Mulr'bOddftını Türk ,. 
- O başkalarına kulak \'eri) or, 

benim öğüdürne tabi olmıyorl Ey 
ahali 1 biz, burada nooen ölmeye 
gittiğimizi bilmiyoruz! dedi ve 
münafıklar, §Üphede olan!arla bir
likte ümmetlerinden ayrılıp geri 
döndü:cr. 

Bcnu Sclamenin kardeşlerinden 
Abdullah ibni Amr onların arka· 
sından gidip kendilerine: 

- Kavminizi ve peygamberinizi 
düşman karşısında terketmeyiniz! 
dedi. 

Vah)İ (1) anlatır: 

- Hmnzayı gördüm.. Kılıcile 

insanların baslarını, koyu yağız 

bir deve gibi saklınp uçuruyordu. 
O anda, önümde, Ziba ona doğru 
yaklaştı: 

- Çık karşıma! Bre sünnetçi 
karının oğlu! 

Diye bağırdı ve Hamzaya bir 
hamle savurdu, fakat kendi başı 
uçtu!. Derhal mızra~rımı ~virip 

salladım ve Hıımzanın vücudmuın 
alt kısmına o katlar kuvvetle frr -

Onlar şöyle cevap verdiler: tattım ki, mızrağın ucu önünden. 
- Bilsek ki karsılaşma olacak, bacaklarının arasından çıktı_, O 

sizi kurban vermezdik! Fakat böy- üzerime doğru davrandı .. fakat 
le bir şey zannetmiyoruz! takati kesilmi~ti. Yere yuvarlan -

Muhalefetlerinde ayak direyjp dı. Can verinceye kadar bekledim. 
de katiyen dönmekte ısrar edince Sonra mızrab'I çekip çıkardnn. 
Abdullah Jbni Amr onlara: Gururla dönüp ordunun içine 

- Tanrı size lfuıet etsin, Tanrı doğru yilrüdüm: 
düşmanlanl O sizi peygamberine - Artık, dedim, hiç bir ııe'Y is.. 
ımıhtar edecektirL dedi. :.- temem! .. 

Ilı. Muhammed Benu HArisle -
rin taşlık sahaiarma kadar ilerledi. 
Orada bir katır kuyruğunu salla -
yıp kılıcmm asılı durduğu kilıç 

mahfazasına çarptı, mahfaza eaı. 
ndan yere dil~ 
Bazı anmare!erl fena işaretler 

olarak gören IU. Muhammed - fa. 
kat kuşların uçuşu veya bu gibi 
hallere mnracaat etmeksizin - kılr· 
cm ta§ıyıasma: 

- Kılıcına mukayyed ol! •• dedi. 
Zira, öyle görQyorum ki bugün 
lalıçlammzı 8J)'Iracağlz!. 

.Utbenin lazı Hind'in 
cenge te§vikleri 

llk çar.pşna ba:ladığı wna.n 
Hind yanındaki diğer kadmlarla 
beraber yerlerinden kalktı!ar ve 
deflerle erkekleri takip ettiler: on.. 
lan cenge tahrik ettiler. 

Hind diğer kadmlarm arasında 
bağırıyordu: 

- Yiğitçe, siz Abd Addar ~
lant Y'ığitçe bu arkanızda yürü -
yenlerin hfunileri!.. Keskin Jalıç -
lamuzla vurunl lleri savlet eder. 
seniz, o wkrt sizleri la.ıcaklaru ve 
önlerinize halılar sereriz! Kaça -
cak olursanız,· o va1at biıibirimfz. 
den se~er gibi aynlmayııt .. 

Uhud gQnil mfuni.nlerin parola
sı §11 idi: 

"Öldnrl Oldart" 

Hz. Hamza'nm tehid 
olması 

Hamza cenk k~ı~ içine 
saldırdı; bayrak taşıyanl.aı:dan Ar
tat Ibni Abd S~bili öldürdü. 
Bunwı üzerine Hamzaya Şiba 

lbni Abduluzza EJgub§anl. ki la
kabı Ebu - Niir idi - karşı Çikıp: 

- Çık karşuna, bre sfinnetçi 
kamun oğlu! 

Diye bağırarak Hamzayı iki ki
şi karşı knrşıya dövO~ davet etti. 

- (Hamzanın annesi Ummn Am.. 
mar TAifli Şerik 1bnI Ammarın 
azadlı cariyesiydi ve Mekke ha -
kirelerini sünnet ederdi.) Hamza 
onu da öldürdü. 

Hz. Muhammed'in 
Uhud gilnü yaralanması 

Bunda.o sonra Müslimler muz
tar kaldılar ve dü&man onları he • 
zimete dOşürdü. 

O gün Tanrının bazı milminleri 
i~ence ölümile ~flendirdi~ bir 
tecrübe ve imtihan günüydü. 

Nihayet düşman Hz . .Muham -
medin yakınındaki saflara kadar 
ilerledi. Hz. Muhammede o aralık 
Utbe lbni Ebi Vakka~m fırlattığı 
bir t.aş isabet etti; Hz. Mubariımed 
yere düştü, ön di§lerinden biri la. 
~ yanağından ve dudakların
dan yaralamuatJ. 

Ali, Muhammedin elini tuttu ve 
Hz. Talha lbni UbeyduUah Hz. 
Muhammedi tutup ayağa kaldır
dı. Mfilik !bni Sinan Hz. Muham
medin yüzündeki kanı emdi; Hz. 
Muhammed o vakıt dedi ki: 

- Kanmu kanma kanstmma 
Cehennem ya~lasmaz! (2). 

Hindlerin muzafferiyeti 

Utbenin kızı Hind ile onun ya
nında bulunan kadınlar Muham.. 
medin vurulan eshabma türlü tür. 
ın eziyetler yapıyorlar, burunlan
m ve kulaklamu kesiyorlardı. 

(Det1amı Mı'). 

(1) Vahp, Bedirdıs Hz. J{amıanm 
mdtlrdllğtl Ulbenln dayıar ı(CUbe;yr) 
1D mızrak atı:n&kta mahir klSlealydi. 

Uhud mulıarebeal Bedirden blr "· 
ne eonra. yanı Hicretin O.cUncü y:ılı 
Şenal aymda oımuotur. 

(2) Cengin bu buhranlı dakikal.a -
nı:ıda. o kadar k&rga§alık oımuotur ki 
Ktl.lltlmanlar blrlbirlerlnl öl.dürmek -
teydller, Blr anılık. yüzü Hz. Kuham 
medJn yQzüne benziyen Musğab l1m1 
Omeyr maktul 4Uomtıo, bunun t1ze _ 
rlne (Peygamber §elı1d du,ttl) pyl.&.. 
sı çı.kmIJtı. 

Buhar1 bu mrada Hz. Kuhammed2D 
yamnda uhaptan yalnız Talha De 
&ığd ımıı Eb! Vakkum kaldığım 
yazıyor. Hz. :Muhammed• ealdıra.n 
kılıclara karp Talha kollarmı uzat. 
mı§, kollarmdaıı b1r1 ke&lm1fU. 

Talha Hz. :Muhammedlıı y1lz0ntı 
kalkanilo mu.hafaı:a ediyor: 

- Aman b8fmm kaldmı:ı.aymml 
Bir ok l.sabet e6ebtllrl Benim &'lSfl11m 
e1z1 koro.sun! 

Diyordu. 
HJ:. !ıluhamme6 o ınrad& yaraWı -

nu,tu. 

. . ... , . .. 

r,;,·Rilb~·t ... : 
:·· . . . . 

Tekne sigortası 
Akdeniz için yerli 

§irketler tarafından 
yapılacak 

Akdenls Umanlanm'IZ araıımd& ee_ 
ter edecek vapurlanmızm hamule ·
leri:ıl yerli flrkeUcrhı beynelmUel 
merkezlerden çok ucuza &gortAla • 
rnıı.sı temın edildikun aonra Ticaret 
VekAletı Ue mUtt reasstıranıı tar.ıtm. 
dan yapılan tetktlder neUcestnde §im_ 
tllye kadar b~ynelmllcl merkezlere 
çok pahalıya sigorta edllen geınl t6k
nelerlnin de yerlt olrketıer taratın -
dnn ucuza sigorta edilmesi kararla§. 
mıştır. Yilklet lı;hı de İlltanbuldan 
bkcndenına glderlcen yüzde üç, ge • 
Urken de yllzde Uç olarak ctd~ gelia 
için alman yüzde 6 rl.tiko tekneler 
için fazla görtilmilıı; gidiş gell~ bir 
sefer için teknelerden yüzde ' alın • 
ması ıuıbul edUml§tlr. Bu karar aeh.. 
rtmızdeld alClltadarlara tebliğ olun • 
ıııuştur. Diğer taraftan lakenderuna 
.şllcp aeterlcrine bugllnlerde mll.!ıı.ade 
edllecet'1 hllkkmda haber vardır. 

Türk köylüsünün 
uyanıklığı 

Adıyaman, 11 ( A.A.) - Parti Te 
h:ılkevleri tarafından ')'Urdun her 
tarafında paraşilt, para~Qtçlller ,.e 
beşinci kol ile milcadele etrafında 
köylere k:ı.dar verilml~ olan konfe· 
ranslnrın halk üzerinde bıraktığı 
te:ııirler neticesi knz:ımızın Hırbaı 
köyünde pyanı dikkat bir hAdlse 
vuku bulınuttur. 

Dün bu köye ilk defa giden zi
raat memurunu s5ren Abuzer Do. 
ilan karısı Ayşe, memurun Taziye. 
tinden şüphelenerek ca1us olmak 
ihtimalini diltfinmllş ,.e derhal atı
nın yularına yaınş:ırak hüviyetini 
bbat etmeAe davet eylemiş n ekJn 
biçmekte olan köy erkekleri ıellnee· 
ye kadar kendisini bırakmıyacağını 
ıöyliyerek etrafta bulnnanlan yar
dıma ça~ınnıştır. Derhnl yetişen 
kadın, erkek köylQlerln ortasında 
kalan ziraat memuru, hu mn~nı 
nılyetten ancak hftTlyet cOzdanı. 
nı ibraz etmek ıurellle kendini 
kurtarahilmtt n köylt\ler tarafın.. 
dan lıat edllmlttlr. 

Ticaret Vekili §ehrimize 
geliyor 

lı:mlr, 11 - Ticaret Vekili Naz. 
mi Topcuo~a bugfln ölleden eTVel 
ihracat blrUAlndıe m9Şlöl olmn~tıır. 
Vekil, saat 18,30 da 

0

1\fanl.saya mD
teveccihen ha~el etmiş ve matad 
merasimle uiJurlanmı~tır. 

Oradan tsıanbula gidecek ,... .,.,_ 
zartesf arilnü Ankarada balanacak
tır, 

Tuna dan gelen gemiler 
Türk tayfa alacak 
Tunadan Jlmanunıza gelerek 

Tuzla koyuna yerleştfrllen 100 U.. 
dar duba ve romorkörlerhı muhte. 
lif ınllletten ecnebi taytalan mem· 
Jeketler:lne dönmektedir. Bu Yesai· 
Un mensup olduiJu tlrket bunlann 
yerlerine Türk mürettebatı bulun· 
ması için alAkadarlart mQracaat 
etmifUr. 

Romanyaya gidecek 
tiftiklerin mukavelesi 

imzalandı 
Evvelki gi)n ~ebrimize selen Ro. 

manya fabrlknJAn mfunesslllerlle 
şehrlmfzdeld Ziraat Bankası ara· 
sında SOOO ton yapağı ve 1650 ton 
tiftik satı~ı üzerindeki mukavele 
di!n fmzalanmıştr. Romen heyeti 
bugünden fUbaren mallan muaye
ne ederek vapurda teslim almo.Aa 
batlıyacaklardır. 

Bu parti fiç ayda t~llm edile
cektir. Mallar limanımızda bulu. 
nan Sullna npunına yüklenecek; 
tir. Romanyaya tuzla halık ve 
ilk parti olun 50 bin Jlnılık ur
Uk satılmıştır. 

Balk 
ekmeği 
Büyük §ehirlerde bu 

namla yalmz bir çeıit 
ekme~ çıkarılacak 

Ticaret vekô.letl, bUyUk §ehJrle?'
de orta kalitede bir ~t halk ek. 
meğl çeşnisinin tesbitine vo bu 
namda. ekmek yaptırılma:ıma karar 
vermiştir. Vekft.letten alAkadar 
makamlara bu hususta gönde.rllen 
bir tezkerede bu kara.nn sebcb ve 
mahiyeti §Öyle imh edilmektedir: 

"Bundan böyle llrtanbulda yaptr 
nlacak tanzim entıl'larmda buğday 
fiatlan 'foprak MahsuUeri Ofisinin 
orta Anadolu mllbayaa fiatlarma 
kiloda 1,25 ktınl§ i!A.vcsl ırureWe 
tanzim olunacaktrr· Tanzim fiatla
n bir kuruş kadar artt.ınlını:ltı. 
Geni' bir müstehlılt kiltleslni ala· 
kadar eden ekmek fintlnrınm nrttı
nlma.sı hUkftm~e muvafık görill
medJğinden bUyUk eehirlerln bu. 
gUnkll ekmek narhmı muhafaza tr. 
debllmek Uzero buğday hn.rmanmm 
yeniden değiotirilmesi un ve ek
mek raııdmanmm tezyidi suretile 
ekmeğin eski tiatma mal edilmesi 
mllmkUn ola.cağı a:rılaşılıru:şt· Bu 
suretle elde edilecek elonek, iyi bir 
asker tayını çeşnf.sinde biraz es • 
mer, fa.kat lezzetli olaca.ktJ:r· Bu 
~ memleket içlnde na.rhı 
tesbit edilen bir hallt ekmeğinin 
çeşnisi olarak değirmen vaziycthıtn 
mfuıaadem nispetinde mUmklln ol -

Dahiliye memurları 
Yeni layiha meclü 
ruznamesine alındı 

Ankara, D - Da.hiliye mem'UJ'o 
lan kanunmıun bezi hük11mlerlnl 
değiştiren yeni JAyiha Meclis ruz. 
nam.esine almnıl§tır· Bu IAy:lha be: 
remde mwı.yyen rUtbeyt ihraz et
memiş olduğu için bezi idare lmJr 
liklerlne getirileınfyen, fakat gör -
dilğU vazifelerde muvaffı:ı.kıyeti ea
bit olan kıymetlerden istifade ede. 
bUmek için hazırlahmıştı· Bu gaye
nin istisna! vaziyetler ihdas etme
den daha ta.bit bir yoldan temini 
makı!ıadile bUtçe enc:Umeııi Jly:lha n· 
zerinde ba:ı:x d~er ya.pnlll -
tır. 

Son 'fekle glSre barem cetvelled-
nin dahiliye kısmmda 8 Jııcl dere. 
ce<len 116 kaymakamlık, 106 ya, 7 
lncl dereceden 117 kaymakamlık 
ı 00 e !ndfrilmiş, altmct derecede 
mevcut 9 kaymakamlık 36 ya çrka" 

~-
Altı aylık vekllet müddeti Yali 

vekAletinde bulunacaklar için bir 
terfi mu.ddet:fne kadar uza.t:Ilabfle • 
cektir. Bu suretle tayin edllenlerln 
asıt maaşlarlle kendilerine verlle • 
eek vekAlet n:ı.aqı mecmuu 4 Un
en mmf vali maaşlarmı geçemlye
cek ve lllzum gi5ıilldil;1il takdirde 
bunlartn kendi memuriyetleıile eJA.. 
kalan kesilerek maaşla.n valilik 
kadrosundan ve:rllecektir. 

Beyanname dağıtan iki 
genç 7 buçuk ay hapse 

mahkUm oldu 
duğu ita.dar çok istihlik merkezle- CUmhurret.r. ve hllldUnethı :mane~ 
tine teşmlll matluptur, Bundan phıılyet:1nl tahkir w halla htıkQmet 
aonra beyaz ekmek ve francala fi. &leyhlııe ııiWı1ı Sayana te§vfk etmek 
a.tlarmm aerbcst rclm.bet tA.-okfi et" auçlarm.dan ik!ncl ağır ceza mahk• • 
mek Uzere narlım:z bıralnlmam mU- me.ıdııdo gtzll celaedo mevkufen m11. 
talea olunablllr· Ancak narh& t&bl hakeme edilen Nlhatı BllAhtarotlu ft 

,_ ft~ 1 Faik AkgUn ad1armd& lld l'tmQ hak.. ve. yeknesak çe~e halk cAl.U.C6: knıdaki karar dlln bDd1rilm1JUr. 
joliyen ftrmla.rm fiat:I serbest bıra Açık celaed• bildirilen karara gGre, 
kılan ekmeği çıknrmamalan zaru- maznunlar 14 muhtelit 1WJete beJu 
rt gôrU1mektedlr·., n&ıM bırak:ımolar, hlllt1UDethı ma • 

ııevı p.b.styetını tahkir •tmfoludf:r. 
Ev sahibi tarafından Relaicumhura hakaret wçu ablt oı. 

Eşyası sokağa 
atllan kadın 

Teessüründen yerlerde 
yuvarlandı, biraz sonra 

öldü 
Dün leci bir h!diso olm~, f!IV 

sahlbi tarafmdan ~yası ııokağa a· 
tI1an bir kadın teessUriln.dcn dillllp 
ölmllştilr· 

H!dlae aıuiur: Kumkapı Ni§an
caımıd& Oturan Hasan famlnde bi· 
r1, o civarda kirada. bulunan evin
deki k:1racmm uzun zamandanbe:rl 
kira vermemesi tlzerine onu evden 
~ lstemJş, eve gittiği za
man, ldracr Ha.ticenin sokakta ol. 
mumdan istifa.de edip eve girm1I 
ve kiracmm eeya.smı eokağa. çlkar' 
mışttr. 

Kısa bir zaman eonra gelip vazi
yet! gören k:lraa Hatice, ev eahlbi 
&sana bu hareket1n1n doğru ol· 
madı~ alSyleınişse de, Hasan 
tahliye ~ blt:irmiştir· 

Hatice, bu &ırada. feryada bae-
1.amıe ve topraklar ilr.erlnde yuvar
lanarak bir ha.yll bağırmlntrr. Ara. 
dan birkaç da.kik& geçtikten BOn· 
ra kadmm ııokak ortasında boylu 
boyunca uzanarak öldilğU göıill
mtl§ ve polia vakadnn haberdar e· 
dllnıi8tlr· • 

Zabıta memurlan, kadmm cese
dini muhafaza altma almışlar, ka.
nunt takı'bata ba.,Ia.nnıı;,tır· Kn.dL 
nm ölilm sebebi tesbit edildikten 
sonra ica.b eden muamele yapıla· 
caktrr. 

--0-

ID&DUf, ancak bu beyannamelerdeJı: 
yuıJamı b1r kJamı dev1et l"C.ltJw kar-
01 edeb ve htınnete mllnaft mahJyet. 
te göı1llmll§tUr. Buııla.rdan dola.)'I bir 
buçuk ff?le ağn' h&pM mab!d)m edl 
len 1k1 ma.mun yqla.n ıa ı ikmal et_ 
medfttııden Te suçlarm fçtımamdan 
dolayı cezalan 1 ay ııs g1ln9 fııd!rll • 
mI.oUr. 

Metresini ekmel< 
bıçağile öldürdü 

İ.mıirde, Dildllde tilttın amelesln· 
tıcn Gelibolulu Yapr adında b!r1 
Jmkançlık aaikaSDe metiwJl SO ya.
şmda Saniyeyi muhtelif yerlerin ~ 
den ekmek brçağt ile yarahyank 
6ldUrmtl§tUr. Yap.r, ara.ya giren 
50 ya.,ında bir kadmı da ağır yara
,lamıştn'· 

Sofya elçiliği ikinci 
· katibi 

So!ya elçiliği ildncl kltipllihıden 
merlteze nakledilen Nurl bu 8&bah
kl konvansiyonelle Sotyadm oelırl. 
mfze~. 

• Beden Terbl:resl ıeenel direkt~ 
rll general Cemil Taner bölge Spor 
mOkellefiyeU hakkında tetklbtta 
bulunmak üzere ÇQ.nkınya gf tmft" 
tir. 

o Manl!aluracılıır fiyat murakabe 
komisyonuna müracaatla teshil r 
dilen kiır n lsbeUerinl az bulduk· 
lnrını lıildirmi~lerdir. 

• Belediye bu ıcno içinde teh· 
rfn muhtelif yerlerine 1100 JAmba 
daha koyae&ktır. Ltmıbalann yer
lerinin tesbltine ba~lanmıştır. 

* Altın fiyaUnn diln 22,50 den. 
23,20 ._uruşa çıkmıştır. Utülü otobüs biletleri! 

Kerestccllcrle Eyüb arasmda iş
llyen otobilalcrdo son gilnlerde 

yeni Uçüncü Umumi müşterilere bilet kesilmediği ve 
bazı m11-+ ... ...ı 1erın yerlere att:ıklan 

Müfettit bllotıerı':d;bnftha.re toplanıp Utu· 

• "Eksnor'' isminde bir Ameri
kan vapuru lzmir llmanından 800 
balya tillün, 400 ton dökme ve 200 
ton varilde pirina yağı, 1,500 san· 
dık rafine zeytinya~ı ve 100 ıandık 
sigala ya~ yükllyerck Amcrlbya 
hareket etmiştir. tr•·n ... cn Umum! Mtı.tet••·Uğo tayin lendlği ve yeniden mUştcrllero ve-

,.'"" ·- rildigı·· tesblt cdiJmJg. , bunları '"' -edilen Dahlllye VeklleU Jdu.teıan "~ 
Nazif Erk.in dllll fehrl.m1ze gelmiftJr. panla.r hakkında. z:ıbrt tutulmuş • 
Bfr~ ıttn• kadar Erzunmıa Cide _ tur. Bu hat Uzerlnde teftlolere sr 
cekUr. ı 1a bir surette devam edilecektir-. 

TEŞEKK'CB 

13ı,,u Etta ha.stanest dahiliye aem. 
sinde tedavide bulunan qim Saime 
Bur.sa.um hMt&lığnu faabcUl t~hl81e.. 
rfle e.sasli tedav1lcr1 aıtma almak 
lQttunda bulunan ınezkQr haattuıenin 
dahllt hastalıklar mUtehamısı Ayı:D 
doktor Ahmet Rasime ve lıa.ııtaya kar 
oı gö.stermckte oldukları hAz1k ve in. 
saııl muameleden dolayı ul8tanıan 

Bay Salthaddin Uo Bay Fevziye kar. 
uı mlnncttarlık hllllerllo duydUaı.um 
aleni te~ekkUrlcrirnin nıı~ muh .. 
terem gazetenlzln tavaıı.sutunu rica 
ederim. 

tııhtsıı.rltır lstanhnt 'J'Utftn Fabrika.. 
ı11 meınurlıı.mvlan BUrhane<ldlft Hilr. 
1!11\n. 
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ifiuıtMiirijf21L~f~rm&!fdlm AA::r7k~azız:'.:ı 
Alr11an Aja_nsının tayyare hücumuna 
ddialarını ingiltere uğrayabilir 

va ı a rl ı ı v o r ~~~~~~~~~~~\~: iı~;~~~~~~L~~.'!.~~~~ 
mi? 

dılttaıı ve hele ai16h satııına dair ,üphe edilemez:! Cilnkü daha Qç 

1 
•• k • d d )"asak kaldınhp f~lst rejimlerin dört g{}ıı evvel gelen ajans h:ıherle-

esnıen 
1(:_m .. t~J J ur iye nez in e ArJ· antin taleplere ~a~~~1~~rıı~~~aı~~:!1b:~~~~ ~i~!r!~e~!~13~n~~ı~f~~f::e:

1

~;::; 
daha büyllk bir ıllr'atle ilerlemek- tnnıftan Panama kanalının deııl. 

ll B k 11 • • b b d • • b ' d tedir. Oyle ki. Runelt ve Qyük A- zaltılarn karşı ~lnrla knpaWdığı 
.~'::.": p, a O petro erın ın om ar ı manı ı çın aş a ı :'.'~!:~.:~:ıs::.:. •:ı~::..':':ca:.~ ~:::!. ~ı:~~~:·· .fJ.ıı~. "b.:.:.~: 
U teııi ansız koordinasyon ,. Rio - de • Janeiro, 11 (A· A.) - karak arka arkaya verdlll kararlar. alınmış olan tertibatın bug[lne mııh· 

t;~~:::4:~. ~~nknoe!ı~~ t::lı.~~~~ T E ş E 8 8 u s YA p 1 L M A M 1 ş T 1 R St~i:'!n~ja:::;~md&ki Arjan- ~aa~ıfb~~~~~Y:~a~n haddine çı· ~ıl~~:t~~~~ığı:~hi ~frn';~~~~n I~~ 
l'ilrııelc ~ubayaa komısyonu laf:- tin murahhası ve eski Arjantin Filhakika 939 harbinin benOz zıı. knnalın bu şekllde kalacaAını &IS7-

•tı.ııhıı.n "eıeredlrler. Amerlkadan u ı rik ml .. tlr. B\ı, şunu ı·rade eder ki A-• dahiliye nazrrı Leopold .wel o, ken- bur etmedlli sıralarda Ame a yi· .. 
ıı ıaraat •rtrnakta olan lnglliz lngiliz ·Hariciye Nazırı memleketimizle sıkı dlsini Havanaya götUrecek olan ne hazırlanmakta idi. Ru:ı:veltin merlka Birl~lk devletleri, herhan-

1! liı ko ınuameJAtını tedvir eden vapurd&kl kamarasında ga.zeteclle. sulh halinde kabul ettiAI • bjltçeye ğl bir tııarruz vukuunu beklemeden 
j ' Jllilitl'llisyonu ibka edilmiştir. dostluk Ve semp" atinin devam etmekte • "Ö•:Je bir ""Z atmak bunu fsbata evvel buradn hazırlığa geçml~tfr. 

ttd t1"e hn · fi s· re beyanatta bulunarak Arjnntinm ., ,, .,u • tlick l> ııne m steşan ır k!'ıfi gelecektir kanaatındayızl Bu hazırlık o derece genlttlr ki ka· 
~lııııton• hilllps pek yakında olduğunu ehemmiyetle kaydetti konferansa iştirak daveföi ka.bul naldan en büyük drltnoUann geçe· 
llbııııııs a muvasalat edecektir. etmek ıuretile Mallnan, Falkland MeseUı bu bütçe ile geçen 

939 
ilk- bilmesi tein yapılacak yeni terli· 

.,"eleı.rı ve Morgenthau teknik ' da Aim--• l kAn bulduk adalan hakkmdaki hattı hareketini baharında 3ooo tayYare imali ka. bat hakkında kon-eden t-'-·l••t 
-.e " e iki Londra, 11 ( A.A.) - Röytcr aJnn· Bu ara ...... ar m • • ı ı A 52· mil d .,. o.w> ... d il diğ hazineyi alrıkn.dar sı hlldiri•·or: ıa.rı her yerde, Balk&nlarcl& ve )akm açıkça beyan e~ olduğunu söy- rar aşmış ı. ynca a yon °· da istenmiş ve verllmlşUr. 
:Ct~ıe~ rneseeleeleri müzakere .. vam :.am"rnsında bir mebus, prkta bu memlekeUerl Almn.n alya- lem~tir· llaOrOdahalltnhsis deldil!"l iştlhki bundufnl 2 - Tayyareciliğin inkişafı it1n 

... Sh ır. .ı .. .. ,... a.bllmek Um1d1 " B dal hl b" A m yon o arı e ava a tedbirler. 
•qil.. tnııkıo J lns illerenin Bakü')•a dollrud:ın doğ. aetının oyuncao• yap - u a ar ç ır vrupa topl:m \"e gaz mukttleri tedarik ııi'""deresı 8 nglliz vapurunun ile yersiz §Upheler ve alArmlar tevil- devletine alt değildir. Bunlr.rm Bil- 3 - Atlas denizi ve Okyanus D.. 

ilde hakkı d s h h d ruya taarruzlar tasarlamış olduğu. na dine hararetle A""·'""' ·k•· .. -. Fakat edilecek, 32 milyonu kimyıı sanayi· 1 d b l k 1 ,__ k 0 1 Iıoıı tdi!i b" n a c ang a an K ..,_.,,_ .... ~· yUk Brltanya tarafmdan i!ıgal edil· ine tnhsis olunacak•, O milyonu ile zer n c rto yen uare ·et sler 
. ~ ır telgrafta Dömei Ja mütedair olarak Alınan Beynz ıtn- öyle ümit ve zannediyorum ki bu böl· kurmak! 

.. ır deaıı,sı bu geminin muharip. hında mevcut iddialar hakkında bir gelerde bul""'"' ve araıarmda blrka,., melerl keyfiyeti muvakkattır. ha,·ıı ve deniz üsleri tuhklrn edil· nu••·el.tln bu plAnı '"'" bir ta-f ·•akı v et ......... ,,. Arjantin, mC!jnl hükümranlık diiU gibi 61 milyon dolar da deniz ... uo ... • 
t~d1 etıııtkt e alt 1,210,000 mermi sual takriri vermiştir. Mebus bu ld. dÜ§lılanlarımımı usullerini emıSCll tec- lan tanrruz ve bir taraftan da mn· 

, r. e olduğunu iddia eıınek- dial:ırı katı olarak yalonl:ımak ve tübe etml§ olan memlekeUer lnk1lara haklannı mubafa:r.a. etmiştir ve e- tayyare filosunun inkişafına har- dafaa (islerini b11%1.rladı~ı muhak· 
ıı~ıı l\oın 11 lnslliz siyııselinln Düyfik Britanya uğramryacaklar ve uğnı.nda harp et- decektir ve bu adaları millt topra- canacaklı. kaktır, Çünkil, Ruzvelt, Amerikanın 
~ tıcı.ı ~rı Hariciye Nazırı Mn· ile 5

0
,·ycllcr Dfrli~ i arasındaki mfi- tlğimlz premlplere aadtk kalacaklar- ğm mUtemmlın cczasmdan addet • Hiç şüphe yok ki 939 harbi ,sulh bir tııyyare hücnmunıa dalma açık 

~ıı:ı:tatıın • illetler Cemiyetini, Ro. na.sebctlerin ıslah ,.e takviyesine dır. DUnyanm bu kısmmda bulunan mcktedlr.,, itinde yapılan bu bntçıeyl ıılttbt bulundut;unu dllşQnmQştür. Sadece, 
t~,~ ~e kaltlezkur ccmiyeltcn çc· matuf oldıı~u hakkında teminat dost ve mUtteflklertmlzo yardım n (Falkland adalan Attanttktc ,.c etti. Bir kere Alman tayyarelerinin Amerlka $8hlllerinin bombardıınan 
"',ıı tn ı.abrar vermic olduğundan hima"ede bulunma- muktedir oldu· ı Ar'-.. tinln eıenubundadır. 1914 de ı.erl muvaffakıyet! kar~ısında A- edilebilmesi ııcnba çok kolay bir 

•1 ""d " vermek mümkün olup olmadııtını J 
6

M .ı-· ik ı J al d ıı.ı 3000 ~ "'1ııerı "' ar etmiştir. ğumuzu dll~ek ce3aretlne mallk lngtlhlcr burada bir Alman fHosa· mer ·anın ;ren m e ece& . Jş midir? 
ııııı<ııh'un b kha fıynn meclisi, Albay sormu~lur. ·buıwıuyonmı.., na imha otmi,ıenll·) tay)•arenln hiç bif1C')' ifai!e etmedi· Busnnkn §erait içinde ftc lbUmal 
'llıı 1

6 
re a r1yc nozırlı#ına tayJ. Ilu suretle hariciye milsleşan ıı anlaşılıyordu. Onun için Ruz· nazarı dikkate alınabillr: 

, ~lr. Ye karşı 66 reyle tasvip BuUer yazı ile şu cevabı vermiş- velt kongreden mildafna ve ııilAh- A) - Amerikanın Avrupadan Te-
~-transı u tir: hıgiliz Hariciye Nazınnın beyanatı: !anma plAnı için yeni tahsisat iste- ya Asyadan kalkacak tayyarelerle 
'il ı~ aı: nindiçinisile Fransa- "-İngiliz hükClmctinin ııb·uctl dl; ve bu suretle 3000 tayyare de· bombalanmnsı. 
tar'ltılfakı ında bulunmayan .arazi dalma Bü)·Qı)c Drltanyn ile Sovyetler lagllt . re Mısırı itil 50,000 tayyare Jmall derpiş e- B) -Amerikanın Amerika Birle-

' teııs 'dt.clgraf muhaberatı tek- Birliği arasındııki milnasebellerin dildiili gibi aynca yedi sene gibi tik devletleri haricinde tesis edil· 
Ilı. l)~ ll ılnıişlir. ıslah ' ' C takTlyesine matuf olmUf. çok kısa bir zaman Jçlnde .. , harp mlş Qselrden kalkan tayynrclerle 
~ff~lle~ı~d Afansının Sofya ıılyasl tur. Bu siyasette muvaffakıyet mırt ld 1 d gemisi yapılmaya karar nrlldl; Te bombalanması. tor~l'iıtan e öArenildiğine göre, a)·ında Sovyeller Dirliği lnglllz bil- • a aa a Amerikanın kabul ettlltl harp bftt- C) - BQyQk Okyanus Ye Atlas lır, l\oıııa ın Ucrne elçisi Karıı- kCımellnden dostane istlm:ı:açta bu. 8 çesl akıllara durgmılak nrecek Okyanusu Ozerlnde mOessls ft.sler ~.· lto .... d tlı;lli•ine tn ... •ln edilmiş.. derecede yQksek ve kabank bir ha. '-eya tavvarc "'emllerlnden kalkan 
' lla. ...... ak ı:; " lunarak ticaret mllnıısebcllerlnln le ldi "" "' 

!\as kJoıtı ·ı Bulgıır elçisi, merkcr tekrar başlamasını teklif etıl~lnden- devam edecek ıe . tayyarelerle bombalanması!. Bun· tt1ııeı"aııorn~uştur. Sabık başvekil Niçin, Amerika bu ki.dar ıenlş lardan birincisi varil ıarWmemek·· 
tı: l) 

1 
Lıeri daha mllmldln ve muhtemel bl b" l ha h l • ' ·- A d ,. 

1 
t~tır. crn e tilHUne tayin r harp ulçe& n rp azır ıeı tedir. Cilnkil Amerı- 'n'Upa an 

~arta ll@ıliı ı;örlllmil~tDr. Sovyetler IlirlliJI tara· ile berhanııi bir taarruza mı geç· çok u ı a k t 1 r • Bu IUbarla 
~I h <lahiı licaret nezareU, Korsl. fından yapılan hu lcşrbhüs. Sovyet mek istiyor? Yahut kendisine Japı· Avrupa-dan kalkacak tayyarelerin 
ıı 1 GtGrı F oıınak üzere A,·rupada· hfikClmellnin geçen ııjuslosta alya. Mısırın, Jngiltere ile ittifakı bozduğu takdirdf! lacak bir mukabeleye karlı koymalı: Amerikada bir taarruz hareketi 

-ıı lııtıııııııı ransız ara:ı:isinln ve ay- sl milzakerelerin inkıtaındanberl h k l b•l ..... • k l için mi hazırlanıyor? Belki ikisi de meydana getirmesi hayal deAU&e 
~~ \'e "fa Ceıayirin, Fransız Fn. tatbik elliili gııyridostane haltı ha- aTpfen urtu a ı ecegı §ayıası çı arı mı§ vardır. Cilnld\ Amerika Blrle,lk dev de çok uzak bir ihtimaldir. Onun 
~~ 1 Cdı~ı!usun, duşm:ın arazisi rekellen iyi Jrnrşıladdhmız bir in. Londra, 11 (A.A.) _ Lord Hali· le tamamen riayete azmetmiş oldu· leUerf, bir taraftan Japoııya glbl için Amerika askerl mahııfill ası1 
q llrıı.ı lılikdı~ı , .e ekonomik harp hirafıdır. · fakı Yatın Doğu hakkında beya· Aunu isbat edlleceAlnl mildafaa bir dev karşısında bulunduktan diAer noktalara ehemmiyet nnnit-

~ıııı huııınd Urnıeri çercc\'eslnc sır lnsiliz hfikCımeti bu teşebbD.se notta bulunarak demiştir ki: etmektedirler. başka ATrupa menfaatleri fle de lcr; ve hele Amerika Blrlqlk der 
' ~ir. usunu dün .. ak~am Haıı derhal cevap Yermiştir \"e Mosko- .. _ KalQmdur k1 .Ml8I?' hllkQmetJ Mısır parlAmenlosundaki nutuk- pek yakından alllcalı bulundukla- ]etleri haricinde Almanya, ltalya 
t\J 11lı•nl· ,·adaki İngiliz elclsinln halen yan. reçen EylQlde Almanynya harp 1la.n lar da Mısır efkArı umumiyesinin n için, er TO ııec, m.utlak surette ve Japon)'8ntıı Meksika, SalvasOr, 

ııtrı, ha ve Romnn•·a hüktı. -"' ehn .. -ı., ı~•·nt diplomaUk ve ti""-t Anupa fclttlne kano:acaltlardır. Kolombl"", Ekvatör slhi mentle· 
r. 4\0 " m kin oldur.tı m " k ı ı· n nlha.. --- ..,,... ._... mildafaa ve dahlll emniyet tedbir " v J~ 

L ·

1 
roıon rnnnya~·a ilitcn cimi• 0 ı:; uza ere er mUn"•ebetıc-'-l kesUıtt ..ıbl nrt•n-ya Neteklm bir Roma ajansının Tok· ke••-rde tesis ebnek istedikleri üs· 

't t '' ı ., t s l }ı" k(i ı· · Al - "" t>• .,. ..... !erinin daha kuvvetli bir idare al. U'<' ı. brin., d-:,a ı askerlerin memle- l·e ovye u · me ının manya • tıU'""'-eU Ue ııstı•are ede-k 1 .. .,ak yodan alarak nrdıı.ı bir habere Jcr Amerikayı bilhassa dil~QndD.r-~ ı "' un r· l k k Ik dl ....... _. '" """ tında tatbikine Amade olduAunu e ıı1•• r 
11 

,_ ınelerini mfimkün kı- nm ne ınc o arıı sere tısa se.. muahed--' :ınuclblnce ı"-·mıu g"rll1'"" "Ôre, Amerll.:a sırf bu maksatla, mekledlr. Bunun Ynnıb11 
.. ında Atlas • n&<t 

1 
.,,,. ıu.u v ..... nıfittefiki olan Mısır'a ihsas hakkı· " -s ~ ... to\ "'u şrn.aya varmışlardır. rekse askeri bakımdan ngillere a- bUtUn tedblrlerl atm .. tı. tnıılltere ile gizli bir ittifak yapma· Ok'-·nnusundakJ Osler ıde AmerlkaJ1 "Ilı.; • ., ha i ......,, nn mıılik olduğu kanaalinılc bu· -1 lctri!'Yacııı c r kafilesi, şimdiden teybinde hareket edeceili endişesi· !talya mutteflklere harp Uln ettiği lunmuştur. Zira Mısırın müdafaa- yı teklif etmiş ve Atlas O}n"Onusun- pek meşgul ediyorsa da lnglltere 

~'Ilı tler, h~ hareket etmiştir. Son ol izale edcce~i ümit edilebilir. saman, M:wr hUkCUneU ahval ve ,... 111 muahcdemiz mucibince bi:zc te· daki karşılıklı üsleri biriblrlnln ile yapacaAı anlaşma neticesinde 
tı~acak ay itinde Romanya· Harbin daha biılayctindenberl ralt ba§k& olmakla beraber yine buna reddilt etmektedir. emrine vermek için taahhüde gir- Amerika bu Qslerden hio bir kortu 

"!'4 lJ lır. lnsillz hilkClmcti askerl plllnlannı benzer blr usul takip etml~tlr. zıra Mısır Kralı mes'ullyetini denıhte mek lilmmunu duymuştur. ıtuymııyaca~ gibi bllbassa bl1)'(1k 
Jf"'ı ll~b hazırlarken bu tehlikeden sakınma. Akdeııtz bir harp bölge.si hallne gel· etmi, ve milşavirlerlle istişareden Diiıer taraftan Ruıvctin Arıierl· Mifndelcr de temin edecektir. 

q eş ., t l:a t:ılışmıştır. mektedlr. Ve ltaıyan mUstcmlekelerl sonra hOkCımetln teşkilini Hasan kanın müdafaası pllnını gö:ı:den Bütiln bunlardan §U netice çıka· . mpara oru TopyckCın harple mfistakbel bil- de sarpte Mwr • lnglllz Sudanmda Subrl Pa,aya tevdi eylemiftir. ıetireliml Ruzvelt bu plAnla §U rılablllr ki Amerika deTlcU loln 

1 
.
1 

tnn ihtimalleri düşllnmcğe mecbur lılwrla hemhudut bulunmaktadır. Yeni lıilkCımete, reisi 1936 da it- esaslan kabul etmiştir: • artık bir ırllkilt devri blıı:!!;r:nhnun ng 1 teren ı" n olan genel kurmayların Sovyetler Düşman propagruıdıw taratmdan tırak muahedesi imza edlldiAl ıa· 1 - Panama kanalını tahkim yerini blr sllAhlnnma ve a lthu Dirliği tarafından Alman)·aya yar. ortaya oaylal&r çıkarıımııı olduğu lçtn, man başvekil olan . mllllyetperTer etmek!. devri almıştır. 
'il tt f • d d bi ltaıy& harbe 'lrdlğlnden beri lnglll.z nfd partisinin iştiraki müınkfin - 1 

~°"'~<ıki oluyor ::~~d'.:~I~:~~~~r:~::,~ ~EE-~:;::;.b~: fü~:~E~!Fi~~;:iy~~~,;'.:i~1 Roterdam boinbar- Kanadanın 
~ ~;n:.~~J~ ;:"~:·:::::.:;!~:· ~-;:~~\.~:;,•m.",; m:-,:.:ı'!" ~-e;-~ .. - bu. r.~~~~"~·~::.~:n ·~:m::'.°:.;.~~b:~ dımanın ın . ingi ite reye yardımı 
":J t"' 

01 
~ru ar "'- kıymetli :rardım kcndislqe Karkas ıumnakta idi kt, Mısırda bulunan ve ricl ve ıntmin · edlci olduSunu say. 

P', .s~ı.ıt~~~l aa:.r;:, ı::pı::ı: = petrolil vermekti. Dnnn blnııen bazı M:ısır . h~metlnln isteği Uzcrlne fev· lemckle memnunum." mu••th.ış tafsı•l"tı 82 harp gemisi yapılıyor 
;ı .. "' Cdll lbtim:ıllcr dahilinde kuyularının k&lllde takviye edilml,ş olan lngtUz FtUSTİNDE \'AZİ\"ET a ~ ~~ ta .. _ lnC§ru :k!ı:!:tml oelUarnaHak ta- petrol verimini ıorın,tırmnk müm- ıruvveUerl ltalyayıı. karaı lıarekAtı T.orcl Halifaks mütcııkiben Filis· Londra, 

11 
( A.A.) - Kanada do. lrı~ ~Ya,r_ııllouu, ltendislne •• • kün olup olmachQını tetkik etmek .Mılllr topraklarından idare etmekte- tinden baho;ederek ŞÖ)'le demiştir: B·· kı.lometre murabbaı nanması icin 16 Itanada teagAbın~~ '"'•-..... -o ..,... d1 ı " rıı ı · "'v da lnşıı edilmekte olıın 82 barp ıe-

lııttııı"'eruıp \tı~~ı:re~ mUttetlk ata. IJdenclbklurmnyladrın Anzirkcsi kaLıın. r ~~kl~i ve hayaU men!aaUert ltal· "e"-: ~ontlr:ıposıa·lk~ı~na g~~~~ıı::n~ ı~e- sahada saalam Ür bina misinin inşa:ıtının süratle ilerledllf 
M.lııllıu,.,. .. eıe'<mU:Yece&ı"' ve hükO. an u unuyor ıı. nca şurasını 11 . "":.:ıye n ö o ~ ... ~'il .._ ,,.... I a yanın :Mısırın mUtte!lkl olan tngllte- mnnre ı'd bir kaç ıııbıla "ak'nsı Jıalmır• liifrenllml .. Ur. ~oq •• lturn._ eden Ho.N>• kuvvet luve elmcliylm ki, ne Türklyenln, r · '"'Y ~ ~ •e ~danı G - • 

1 
reye ııarp ua.n etmeslle tehdide maruz lı:ıric olmak Ozere m.emlcketin şim· nu gemiler fiti sene zarfında hı .. 

tllt eneraı Abeba Az. ne de rnnın bu mcfruz pl1'nlara ne kalan ·u.nırı müd·'na ta-""lltlerım•-ı ,. ıı k 10 fi t ..ı ~lM-~ tor 
1 

• k »U'J w. <ULU u. dl as:ıyl~ içinde oluul!unu söyle. f,ondra, 11 (A.A) - Alman tay. şa ı mu arrcr \"'e m yon D&•· 
~ ... teıı ._Utuıaıc 1 ~amma Habeo lan ştmı ·, ne de muvafakatlcrJ için ifa etmek iııtıyoruz. Maır mllleUnln. mekle bahtiyarım. Arlık rlnhilde ''arelerinin 11 mayısta Rolerdamda liz lirasına mal olacak yQz harp 
~ tıı ...,~ ç Jeçenlerde Ku - hiç bir zaman hiç bir teşebbils ya- beyetl umumlycst itibarile, mentaaı. ihlildr yoktur. Ar:ıp mahfellert ~ gemilik programdan bir kısmını ~ tı1tı. l!a.be§ Ue Buda.na hareket pılmamışlır. ıerlnln bizimkilere ç!izUlmcz bir su· yüksek komiserin gcetenlerde be- yaptıkları mnthlt tahribat hakkın • teşkil etmektedirler. Gemiler ifşa 
loflıııı~' t:..- . .,. Harbiye Nazın Raa Bu beynnalın, Alman propaganda· rette merbut bulundu"''"U, ltnlyanm , ... nalla bıılunnrak vnzİ'-'Ctlc emnl· rlıı şimdi malOmat alınmıştır, ft.""'8tur --...a& geçtp ge-•-,. &ı..ı 6~· ,,.. ,, k edilmemiş olması tabii bulunan 11ç 

_"il'! • ı. .... .,_eo~ sının ihdasına )"cltendi!ıi yanlış ve· gilzcl sözlerine haklı olarak ııüphell yet bakımından ınc\'CUt scliıh do- lyl haber alan Londrada ·ı Ho. 
t >a ..... cıyo !Xı"- 1l b dh b · t"b l f 1 d •· b1 6zle bakm kta ld "'m ltal ı k ı ı landa m:ıhaflllnde bugnn beyan e- sınıf üzerinden inşa edilmektedir. 

,, --..ı l!e -teoan BuUer bu llU& ) c a ın ı :ı nn ıa e c ccee•· r g a o Uo-U ve • lııyısile :ıskcrl ma ı eme er n bun· 1 
• '"'- OU ce • n1 llmlt ederim." yanlann :Mwr ve Sudan topraklarını ıtan böyle ldnm ceznsı "ermlyccek- dlldllUne glire lmllerln miktarı 30 er. GONULLU KAFi 

GEUIEZSE ı~ .. ""Vtt,, T vabı verml§tlr: .,..Gtı.ız ru .. ı·.tctYE 'l"'AZın•~7'l' .... ihtlma ln t k ı•d t t -?t~ oı .... .::. ~ t!enııata ~mek :tm... •~, ·• ~., u-...... çiğnem=• 1 1 ev an e ne re !erini bildirmiş olm:ısıml:ııı dolayı hini bulmuştur. Beş kilometre mu· 
~:!lhı~:_ beraber, rıunuımı •ö:r· BEYA."ll'ATI ve intlalle derplf etmekte bulunduğu· umumi bir memnuniyet hi:ı;sctnıck· rabbaı bir yerde ~·alnız S bina a. 
~b!!,-~· otltanya hUkCUneU dUf.. Lonclm, ıı - İngiliz Hariciye Na. nu .eöylemekle babUyarım. tedirler. yakta kalmıştır. 
t't ~' \te cloğu Atr1k&1arU zırt Lord Hallfaks dUn Lordlo.r Ka • ?.Jı'itr milleti ltalyıının J.lbynda, Son üç yıl zıırhnılıt işlenen cü· Biltün bunlaro. raAmen, nazl kon. 
lt ""'trtbu~ aJıkert gayre\Ierlne za e marumda lngllterenltı Yakm Şark Arnavutlukta ve Habcşistandakl rünı \'C cinayetlere :ıll daval:ır bun. trolü altında bulunan llolanda mat. 
ltıı.... • ı. .. :...--..ek btllün !aallyetıerl ıe· ılya.eeUnden balısoderken Türkiye irraalını çok iri hazırlamakta- d:ın lıüyle askeri m:ıhkemrler lora· lıuatınıla lntlfar eden lıı·r Almıın 

°"tıı. ~~~ ehcnunlyeU ııa.zUi hakkmda da ıunln.n ııöylem!Jtlr: dır. Bu millet, tololiler emelleri. fındnn ıleı:\il, sh•il mnhkeıneler tıl· SOO k. 1 1 öl 
... _..,,dır." '' -TUrklye Ue fevkalA.de ııkı baıt· nin şllmulü hııkkında hiçbir hayale r:ırınd:ın ı.:üıiikrc•kllr. Ne\'kıır hlr beyanatında yalnız ış n n • 

A larla bağlı olmakta berdevamız:. Jııla.. kapılmamaktadır.'' çok Arapların scrbr.~t lıırakılmnııı düAil n bir miktar da yaralı bulun· 
<'\alce • ltlındur kl ltalya harbe glrdig'l zaman Lord HaliCaks, södcrine şu ıu. Filislinde takdir cılilmi~ bulunınnk- du!lu ıöylenmekledir. 
\il•} re. gıden}erİn TUrkiye bqveklll TUrklyenln elmdlkl retle devam etmiştir: tadır. Londradakl Holanda mabrillerl • 

>W e gayrı muharip hattı harcketliıl !da· "- hal}'3 eltlslle scforct memur· lt:ılyanın harbe 11irmeslnin tesir nln beyanatına nazaran bombardı-
1Jh~i1101> l"ıne ye ::-dım mo edeccğlnt blldlrml§Ur. lngUtere !arının Kahlreden hareketinde nz !erinden biri de hOliln camfılar mnndın 7 hafta sonra enkaz 'kal • 
-.ı~ • '11 hO~meU baştan nihayete kadar keıı· ı;:ok bir gecikme vuku bulmuştur. arasında lnsifü tarnrtarı1 hls5l;ra. dımıa ameliyesine hlUA de,·am edll-

~.tııı1 ~ıı ask: li~lc~ sillıh altında dWlo aıkı temas hallndc hareket edeo Bunlar ,.e diğer düşman ajanları tın kun-ellenmcsi olmu~tur. lnsl· mcklcdlr. Enkazın kaldınlması lcin 
~ l'tttc lı;tıde . lcrımızin nllclcrlne Tllrklye hUkQmetınln bu ~ararmı l.ıı· Mısır ahdi veclbelerlnl hiçbir su· lir: lisan ile neşrh nt yapıın kanun· her gün 1300 kamyon calışrnakta • 

1 
O>li~' kıtlııJ:,?J"dırn mnkııııdlle vi. tıızam eden ııhvaJ ve ~emltl t.ıunameıı rclle k:ılmadı~ı takdirde b ir hal- suz r adyo posln~ı bütfin Muscvl ca. dır. Domb:ırdımandan S harta ıon. 
ilde ltnüU:iyc a ve nahiyelerde takdir etmtşttr. TQrklye Jte olan mua· )'On taarruzunun tevlll edebllece§i mi:ı sını var.iyetiıı icabeltlrdilU ra enkaz altındıın 300 ölü çıkanl-
<ı> ~a clcltJcnı limlrlerlnin rlyase· hedeml.ı: bakı olduğU gibi bu muabe- l!n fena neticelerden icllnab ede· muhtelif m!ldaf:ıa tcrtlbalındıı bl· makta idi. 
11dc l\unun eden komisyonlar de.nln dayandığı iki millet aramıdakl lıilcceAinl ima etmektedir. ?.imle teşriki mesah·c davet ederek --------------
% ı~~:ıali~·e~n 

1
hükilmleri daire· dosUuk ve ıempaU de berdevamdır. Bu ahval ve ferait içinde, bir tok ne~rl)·atmı tatil cyleml~tir. Fills

l ~ ?i~~ nııc a~k ıa,Jıyarak birkaç Bu dosUuk ve aempaUnln gel:Uli§te Mısır mümessilleri Mısır için ni. tinde ltalynnların J.ibyndn kullan· 
~"r 

11 
:ı ı lşlcrı er nl.lelerln mıkları olduğu gibi harbin devamı mUddeUn- hal bir an olan şu dakikada Mısır dıkları müstemleke usullerinin 

ı ~lt iı ı'('Pc tesbıt edilerek lıcr ce ve ondan sonraki banş yıllıın zar- mcnfa:ıllerin in daha ktı\'\'elll l.ıir t :ı tl> ikinl görmek lhtim:ılinl nefret· 
1~U~lf' lı:ırın:~ıreıııc ekln!rr bi. !ında d::ı aramızıJa yııpıcı teşriki me- lıükCımell istil:ııırıı el lcı.Jiltini ve IJu le ıa~:ın·ur eden Arııpl:ırın te~rlki 

ilrı anı :ırı Yapılnıakt:ı \'e ııalnln vclQd bir temeli oltırnk ı:ala. ~ureııc Mısırın ittifak nıuııhedeslne me~ai~I bundıın daha az samimi 
>arlanmııktadır. cağını Umlt ediyorum. ~erek melin ve gerek ruhu itibari· ;.e daha aı mük~mmel ddlldlr." 

ZA Y1 - lstanbul Uman cSa.1rutD • 
den &ld.ıfmı 611~7 licfl n 989 tez • 
kere numaralı Uman c:Uzdaınmı zayi 
ettim. Yenllln! çıkaracaıtmıdan es • 
kt.eln1D hQkmU yoktur. (1'912) 

Heb ..... Ger. 

Otta,·n., 11 (A· A·) - ' MUda!aa 
nazın B· Rn.lsfon 40.000 ~ 
tophınınıı.sı için icab eden tedbirle
rin almdrğmı bildirmiştir. Nıwr. 
Bily:U k Bri t.ıınyanm denizaşın böl • 
gelerlnc, Kanadalı krta.at gönderi· 
leccğini söylcmlştlr, Bunların m1k" 
tarlarınm mutlak surette lld !ırka 
ile tahdld edilmemi, olduğunu, vo 
dcnizaııırı gönderilebilecek her n~ 
!erin sevkedlleceğinl HA.ve etm!şt.1r· 

Nazır, a.skert vazifelerini gör • 
mek için mUracaat eden gönUlltlle
rln miktarı kn.fi gelmediği ta.kdlr. 
de, mecbur! hizmeti vaz'eden bir 
kanun mucibince Ka.nadalılann iki 
ny sonro. askere davet edilecekleri· 
n1 de eöylemfşt:ir· 

ZAYİ - Davutpll§a r11§t.1yoa1nden 
819 • 320 senesinde aldığım dlplo • 
m& Fatih ye.ngmmda zlyaa uğ'r'adJ. 
Yenisln1 alaca(tmldan eıık11ı1nln bük • 
m.G :yoktur. 603 AbduJTabmlllJ 
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Mareşal Paten, Hitler gibi, devlet omanya harıcıyer lngiltere üzerinde 62 
ve hükOmet reisliklerini Budapeştey~m~~~~~~;~. Alman tayyaresi 

Başvekil kont Telekl, Almanya-

. şahsında birleştirdi = :~~uin!~.~!~~ ::d:!~ ~ · d ü.şü r ü 1 d ü 
meler hakkında şu beyanatta bu -

\'l:ıl, ız (ı\ .. \.) - Havas ajansı l iki nazır memlckeUn dalı1D ldareal 
bildiriyor: için on !iti eyalet umumt valisi tayin 

Millt nsambc tnrnfından tns\'ip edi_ etmiş olduğunu btldlrrnloUr. 
len karar surctlnl mUtcaklp, Mare~al lngiltere ve Kanadadan 
Petcn, bittabi bOtUn ~altüıiyetıcre ma Amerikaya gönderilen 
ilk bulunmaktadır. l' eni kanunu e • 
saslyi ne~ir \'C lfAn sal~btyetlnden altınlar 
ba.'Jka. Mareşal, şahsında de\'let reisi 
"0 hUkQmet reisi aalllılyetlcrlnl tev. 
htd edecektir. Bnııvckll vazifelerini 
sarih aurctto bahis mevzuu ctmlyen 
ıs1ı; ltanunu c.s:ıslsi, ceaacn bunu 
mOmkUn kılmaktııdır. Mebusan mcc 
IUıle.t, lmrulacak yeni as:ımblclcrln 
tc§CkkUUnc kndnr hukuki mc\'CUdl _ 
yctcrlnl muhntaza cdecckerdlr. 

:Marcş:ıl Peten, dUn akgam radyoda 
söylediği bir nutukta, halledllme:ıi çok 
mOstaccl bulunan J:::azı meselelerin 
daha kolayca hallolunabilmc51 için 
hUkClmct mcrltczlnl l~r;aı altında bu 
lunan anı.zlye nakil c!me~1 dUııOn -
dllğünll ve buıiun için Vers:ıyı, Parls 
tcld neznrcUer dalrelerinl Fransız 
hUkQmeUnln emrine \"crmelesinl A ı_ 
man hUktlmctlnden rlca eylcmt,, bu_ 
lunduğunu blldlrmJ§tlr. 

'Nevyork. 12 (,\.ıi.J - Gcı;en 
temmuz nyıncla Anıcrikaya ı::elen 
ııltın sloklımnın kıymeti bir mil
yar Hi2 dolQra hali~ olmu'Ştur. Bu 
paranın 713 milyonu J.\nnada<lan, 
t 28 nı ilyonll 1 ııgilteredcn söndcril· 
ıııi~tir. 

Bir I sveç vapuru 
torpillenerek batırıldı 

Stoklıolm, 12 (A.A.> - 2i00 ton
luk ls\'cÇ handıralı Hissen şilebi, 
1 rlan ılan ı n garbi nrle lorpillenıniş
tir. Riir~ttcbat kurtulmuştur. 

Bulgaristanın yeni 
Roma sefiri 

So/ya, 12 (ıL.4.) - Krnl Boris. 
dün Rulsaristıının yeni nomn sefiri 
Dr. 1\nrakof'u kabul etmiştir. Sefir 
yakında vaziresi başına gidecek
tir. 

Marepl Peten dUn akşam, eöyle
dlğl nutukta, hOkClmct işleri için on 

----------=---------------;:;.._~----~~-

Asker yüklü bir İtalyan 
nakliyesi battı 

Londra, lZ - lngUJz denli tayya. 
releri dUn Slcllyada Auguataıım ıı • 
mallndo bir İtalyan Jlmpnma gltmJ.o. 
!er ve b1r lta.ıyan destı'oyerile ek _ 
scrlya depo olanık kullam1mald& o. 
hm bir gemi tıeımm batınlmqtır, 
1nglllz tııyyarelerln1n hepa1 Uslerlne 
dö:ımll§lerdlr. 

ltnıyanlar, Bariden Draça llanket 
et.rıılş olun ve 920 a.skerle 80 tayf•yı 
h!mll bulunan PaganJiıl e.dmd&ld 1-
talyaD vapurunun 28 haz1raD .abahı 
Draça takriben 12 mil meafede ate, 
alnııüt balml§ olduğu resmen haber 
vermektedlrler. 

ltD,Jyan orduları umum! kuarglhı 
bu Mdlae ı:ııUnaaebeUle 214. ttaıya.n 
asker ve zabit vekl.U ile 6 .Arnavut 
zabltfnln telef oımu, olduklarım bll • 
dlrmektcdJr. 

lTALY AN BA.ŞKtJl!ılANDANLIQJ. 
NIN TEBLtCl 

Jtalyada bir ınahal, 11 '(A.A.) 
- İtalyan ordusu umumi karar
g!lu tebliğ ediyor: 

Binöirini mUtea:lap yapılan a
raştırmalar, bu aym dokuzuncu 
günU Baleares mıntakasında ya· 
pılan harekat esnasında İtalyan 
tayyarelerinin 41 bin ton hacmin
deki ve Hud adındaki büyük İn· 
giliz hattı harp gemisini hasara 
uğratmı§ ve i~inde yangın çıkar
ım§ olduklarını meydana çıkar
mıştır. 

Ark Royal adındaki tayyare 
gemisinin güvertesinin tam orta
sına da iki büyük bomba isabet 
etmi§tir. Fotoğraf vesikaları bu
nu teyit etmektedir. 

Bundan başka lonien dcnizin
ao vukua gelmiş olan deniz mu
harebesi esnasında İngilizlerin di
ğer bir hattı harp gemisinin de 
tam ortasına iki büyük bomba i
sabet etmiştir. 
Dilşmanm gerek bu bombardı

manlar esnasında, gerek evvelce 
Girldin cenubunda yapılan bom
bardımanlarda düşmanın uğramtş 
olduğu hasarları tesbit ve tasrih 
etmek Jçln nrnşlırmalar yapılmak 
tadır. 

Malta deniz üssU dün sabahle
yin ve öğleden sonra yeniden fid
detle bombardıman edilmiştir. 
Tersanede ve limanda demirli bu
lunan gemilerde yangınlar çıh."'tllı§ 
olciuğu görlilmüştür. 
Dilşmanm üc avcı tayyaresi, 

bombardıman tayyareleri tarafın
aan düşürülmüştür. 

!ki tayyaremiz hareket üsleri
ne avdet etmemiştir. 

ITALYA~ llA YA KUl'VELERİl\'lN 
ZAYİATI 

lt&lyndA bir muhal, 11 (A.ı\) -
ttaı.ra ordulnrı umumt karnrgA.hı, I· 
talyan hava kuV\etlertnln 80 Hazfra· 

na. kadar olan zayiatına rnUlealllk tık 
llateyl ne§retml§tır. Buna nazaran: 

DördU slvll erktuıdan olmak Uzere 
'16 maktul, 103 mecrur, 7~ kayıp var. 
dır. 

HALTAl" A 1610 TON BO!lmA 
ATILMIŞ 

Boma, 11 (A.A.) - Hava erktm
barblyealııe men.sup olan albay Şegt. 
ecnebi gazeteleri mumesstllerlne beya• 
natta bulunarak Malta üuUnlln 11 
Hazirandan 7 Temmuza kadar 236 
tayyare taratmdan 44 defa bombar
dmıa.n edllmlf olduğunu ve bu t&yya.. 
relerin ceman 1610 ton ln!llA.k ~dlc1 
madde atmıı olduklarmı ıöylem.11Ur. 

HALTAYA JICCUM 

İtalyan tayyareleri l\lnllaya Ci!ln 
de bGcom etml~lerdir. Üç İtalyan 
tayyaresi düşürülmüş, bir tayyare 
de fissüne dönemiyccek kadar ağır 
surette hasara nlratılmıştır. Halk
tan bir sivil ölmfiş, üç kişi yaralan· 
mıştır. 

AFRlKADA HARP 

Siman Kenya hududu bölgesiniie 
yapılan luırckAta dair neşredilen 
bir İngiliz tehliğinde İngiliz Moya
leslnln şiddetle lıomb:ırdıman edil
diği ve muharebenin dcvnm etttıt, 
fakat ne insanca· ne de maddt 
hasar mevcut olınadıHı bildirilmek
tedir. 

İngiliz bombnruıman t.ayyarelerl, 
Tobruk limanı yakınında bayftk 
bir petrol deposu üzerine tam isa. 
betler yapmış, ve tayyareler uzak
ln~ırken kesif duman hulutlannı 
görmllştilr. 

ı lngtllz tayyareleri Eritre de Ha. 
canca tayyare meydanında da iki 
ltnlyan bomhardım:ın tnyynresinl 
·yerde imha etmiştir. 

IIUD'A iSABET l'OK 
ltnlyan Hın·nre!CTinln Hood 

zırhlısında 1·angın çıkRrdıklnnna 
dair italynn resmi tebliğinde çıkan 
heynnnt hakkında İngiliz bahriye 
newrcli nşnsıd:ıki tebliği neşret· 
mlştlr: 

"AI:ıknd:ır İngiliz deniı kuvvet
leri kum:ıııılaııının raporu :ıhnmış
tır. Hu raporda, her ne kotlar gemi
ler rnkınıııa lıir kac bomba 
düşmüşse de hiçbir lam isabet, hiç 
Lir hn ar Te hiçbir zayiat olmadıjı 
bildirilmektedir." 

Tayyare modelcilik 
kurau açılıyor 

TUrk Hava Kunmıu temmuzım cm 
be§lndc Sullııl'ahmettekl Sanat Kek • 
teb!ndc b!r ay devam etmek üzere 
bir tayyare modclclllk kunru açacak. 
tır. Kursa yurdun her tarafmdan elll 
muallim i§Urak edecek ve genk bun
lara, gerek kurstan ıtODn mualllmle. 
r1n öğretmelertlıı talebeye lU.zumla o
lan malzeme Hava Kurumu tara.fm • 
dan verllecekllr. Böytece modılcflik 
memleketimizde geni§ b!r 1111rette ya_ 
yılacaktrr. 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

1 toryo pl!,jlorı ve ıazinosu ihalesi feshedilmiş olduğund:ın pazar
lıkla sı:raiıl \'eçhi~ iki M11• mftddetle talibine ihalesi tekarrOr etmiştir. 
St'nelik muh:ımmeıı kira bedeli 23,000 lira ve ilk teminatı 3450 liradır. 
lhale 15/7 /940 pazartesi ııtlnft saat U te Dalmt Encümen odasında 
J'•Jlılncıı,tır. Şıırtnam-e r.abıt Te muı:ımelAl müdllrlü~ kaleminde görü. 
lt'Mllr, Taliplerln ilk teminat makbuz: veya mektuplarilt Tey:ı knııunun 
tayin elli~! dl~er teminatı hAmilen muayyen ıiln Te saatte daimi 
rncümaıde bulunmalan. (l>6011l, 

lunmuştur: 
"- Almanya ile ltalya, uzıµı 

bir aulh devresinin temellerini at
mak tasawunındadırlar. Alman · 
yanm harbde olmasına rağmen, 
Filhrer, Macar devlet adamlarmı 
dlnlcmcğc ve bunlarla, Macaristan 
için hayati olan bazı meseleler hak 
kında da ınUzakcrclP.r yapmnğa 
valnt bulmuştur· ?1Untbte •· · 
görUşmelcr üc; millot arasındaki 
derin dostluğu bir kal daha taln;· 
ye etmiştir. Şimdi, Ma,.ar milleti -
nin ,·azifcsl az konuşmak, çalış -
mak \'e itaat ctm<'ktrn ibarettir.,, 

Ba~vckilln Harici) c naztrt Naib 
Amiral Hortt tarafından kabul c.. 
dilmişler ve l\lünlh gorli~mclcrinin 
neticeleri hakkında maliımat ver -
mişlerdir. 

:\IAC\ R\fı\11.\l'iLL"tN 
KA1'"AATt 

Macar siyasi mabafili, konuşmr· 
nm eureU malumsada samimi bir 
baleti ruhiye içinde ccrcranına bU· 
yilk bir memnunivc''" i " t "1 IT'ck 
te ve Macar hükumet <'rkiınile ya
pılan bu görlişmeler Fü:ır--tn ~·a.1-
mz Alınan hariciye nıızırıiıı değil, 
ayni 1.a.manda İtalya h"··M ııiya!!r. 
tini idare eden mes'ul kimseleri de 
davet etml' bulunmasma büyUk 
bir ehemmiyet vermektedirler. 

Üç memleketin lıarir.i .. : .... - ...... , 
id&rc eden erkA.nm birkaç ııaat sll
ren görUşmeleri, ~Upbesizdir kt mcr 
kezi Avrupa sulhl1 noktasından ha
yati bir ehemmiyeti haizdir· Çiln -
kU mihver devletlerile Macari!tan 
arasında göril§ülen her noktada 
tam bir ahenk müşahede edilmi' -
tir· 

TAYIDSlN BlR MAKALESi 
Loııdra, 11 (A.A.) - Röyter aajn. 

n blldirlyor: 
Taymla gazetesinin dlplomaUk 

ımıharrbi, Macarlstanın Tranallvan_ 
ya hakkındaki mUtalebalı mllııaııe _ 
betiyle ıunlan yazmaktadır: 

Gttrl kablll vezin olan fCY· Sovyet 
Rusyanın Balkaıılarm ,arkında, adım 
adım nüfuzunu arttırmakta olmuı • 
dır. Şimdiye kadar Almanya, muv& • 
fakatinl verml§ ve lhUmal ltl Ter • 
mekteôevaın edecektir. HattA Rusya 
ya yardım blle edecektir. Zira Alınan 
~ Rusyaya kal'§ı vesalr i!Uka • 
mette olan alyaaetl tamamen haya • 
dan muarra.dır. HIUer, Kızılorduyu 
mağlQp edlp istediği uman Ukran • 
yayı alablleceğllıden emln bulunmak 
tadır. Hltlcr, ılnıdlye kadar Ru.sya • 
nm rahat durmumı temin et.mı, ve 
hatU muvatakaUerl ve yardnnlarma 
karJı da minnettar bırakmağa talJJ
IDJlbr. 
KONT ÇlANO ROMAYA DO!lı'DV 

Boma, 11 (A· A·) - n. N· B. 
blldlrlyor: 

Kont Çiano ve Almanya.nı:n Ro
ma sefiri Von Mackeruıen Alman. 
yadan dönmUtler ve hariciye neza
~ti erkA.m ve naza prens Bismark 
tarafından ka.rvtlanmışlardır. 

)IACAR - BULGAR TtCAltET 
A...'llıı"'LAŞMASI l'IZALANDI 
Bodaı>e&t.e. 11 (A. A·) - D. N. 

B· bildiriyor: 
Macarlstanla Bulgaristan a.ıııs:n· 

da çarşamba gthıU bir ticaret an -
18.§ma.sı aktcdilmiştlr· Anlaşma cm 
tia. kontenjanını fazlalıışlumııkta 
ve iki memleket a.rasmdakl iktısa
dt münasebetleri bir sen" :~1'1 tan. 
zhn etmekt~dir. 

taviçreden bir talebemiz 
geldi 

1sviçrenin Loznn şelırinılc Jıu. 
kuk tahsill yapmal.:ta olan talebele· 
rinıizden Nurullah Kunter bu sa
bahki Semplorr ekspresiyle şehri
mize gelmiştir. Nurullah Kunter 
lıviçreden Tilrk talebosinin eylül 
nihayetinde imtihanlarını blfüılik
ten sonra döneceklerini söylemiŞ-
tir. • 

Ekaperale gelenler 
Franııanın Tıtllin "f'e Helslnki 

konsoloslan bu sabahki Semplon 
ekspresiyle $Chrimize gelmişlerdir. 
Tallln konsolosunun refikası Te 
kAltbi do beraberinde bulunmakta
dır. 

MEVSİ~IUK İDEALLER 
- lla\'&lar ucak, aaçl&nmı be

Jua boya11111 

Londra, 12 - İngiliz bombardı
man tayyareleri dün gündüz ve ge· 
ce Almanya Ü2lerinde mUlhiş akın
larda · • "'"'l'tt"'ar-tıı. Gece ~apr 
lan barekli.tta İngiliz tayyareleri 
Vilbelm.shafen ve Bremen deniz 
teıga;1lannı, Ruhr'da.kl eşya ista.s
yonlarmı, MMheim'de pttrol tasfi_ 
vehnnelerlni \"e Borkum, Texel, 
Schipel ve Valhaven tayyare mey
da.nlanm bombardnnan etmiıılerdir· 
Bııralarda hasarat vukua t:'"liril · 
miştlr. Bu harekata iştirak eden 
hıgfö:r. tav·ynrPlC'rlnin h~psi üslrri
ne dönmüşlerdir. 

GUndilz, İngiliz tayyareleri Fr:ın· 
sa.da \'e Holandada MkAri lu•dene
re taarruz ederl"k hava me:ıdanla. 
rmı, küçiik gemilerden mütesekkil 
wuplar ve diğer hrdcflnri bombar
dmıan etmiıılerdir. Bu harPkata Jır 
tirıı.lı: eden İngiliz tayyarelcrlnden 
biri Uesüne dönmemiştir· 

Ewelki giln bombardıman tayya. 
r"leri 1'-ransada ~aint - Omer'de 
bir tayyare meydantnı V" Amlens'i 
bombardıman etmlşlı>rdir. Beş 1n
gili.z tayyaresi dönmemiştir· Bun • 
dan ba.c;ka bir sahil mlidafaa tay
yaresi de\•riye vazife!li görUrken 
dilşilrUlmilştilr· 

İngiliz sahil mUdafaa tayyarele
rile bombardDnan tayyareleri, dUn, 
geniş keşif hareketlerinde bulun -
muşlardır. Üç İngiliz tayyaresi füı· 
süne dönmemiştir. 

AVUANVADA'Kt Hı\SARl.-AR 
Stokholmden gelen haberlere glS

re, İngiliz llava kuvvetlcrtnin bom_ 
bardımanlan ~imal Almanyruıında
kl şehirlerde muazzam hasarlar vu
kuuna sebeb olmuştur. Muhtelif 
noktalarda 11.manlarm ban kısnn
lan o kadar hasara uğramıştır ki 
deniz nakliyatı pek ziyade mUşkll
latla. yapılabilmektedir· 

ALMAN TAYYAREJ.ERİNİN 
llVCUHLARI 

Alman tayyareleri dün de tngil. 
tere üzerinde hücumlarda bulun
muşlardır. İngiliz avcı tayyareleri 
ve hava: defl btı.taryalan "lddetle 
mukabelede bulunmuşlardır. Dün 
25 Alman tayyaresi d~ürlilmilştur. 
Evvelki gün dilşürlilen veya tahrlb 
edilen 37 Alınan tayyare.sile bera
ber Almanlarm iki günde İngiltere 
Uzerindeki tayyare kayıpları 62 yi 
bulın~tur. !ngilizlerin bu hareklt
takl tayyare kayıptan Ud gUnde 
beŞ avcı tayyarcsidir· 

Alman tayyareleri lngilterenin 
~rk 88.hillerine, cenubu ısarkt ve 
merkez mrntalcalarma hUcum et -
mişlerdir, BeşyUz kadar bomba a.
ltlımştır. 

Pays de Galles'in cenubunda, 
muhtelif noktalar Uzmine bomba... 
lar atılmtŞtır. Bir killsc. sair bina
lar ve bir fabrika hasara ub-anuş· 

lır· İngilter<'nin cenubu §arktsinde 
bulanan bir limanda yangmlıır <;ık· 
mı§Ur· lngilterenin cenubunda 11a· 
fü basarat ka.vdedilmi"tlr. insanca 
ölil ve yaralı olarak hafif zayiat 
vardır· 

Şark sa.hillerindA iki ~ehirde bir 
kaç yaralı ve birkaç ölil vRrdır. As
keri hiçbir kıymeti olmıySJl hafi! 
basar olmuştur· 

Şark sahHlt:ırlnc hir ffimendifer 
garajrnaJsabet olmuş, birrok kim. 
'!eler ölmüfltlir· lngilterenin mer -
kez mmtakasmda klicük bk Şf'bir· 
rle de ban hasarat oll"'".ştur. Bir
kac kişi ölmüş, cam parç~lnrr ~o
cuklan yaralamıştır. 

l?\GfT~l'EREYE PAR \ŞOTÇÜ 
İNMEDİ 

Söylendiğinin aksine ola.ra.k. ln. 
giltercye henü:ı: hkblr paraşUtçU 
inmemi.stir. Sivil müdafaa servis
lerinin muhtelif şubeleri, helkın ı· 
timadına layrktır. Halk da, bu gi
bi şa)ialara karsı da.İ.l'\a mUt~yak· 
kız bulunarak Yru.ifesioi yapmağa 
da,·et edilmektedir. 

ALMAX ~ı\ŞI\U:\IANDA1'LIGl
NIX TEBUG1 

Bcrlln, J1 (A· A·) - Alımın or. 
dulan b~kumandanlığı bildiriyor: 

Hava silalmnızın ln'!iliz nakliye 
kafilelerine kar~ı muvaffı:ı ':r·ıctlcri 
şu suretle tesbit edilmiştir: 7000 
tonluk bir kruvazörle yı'kiınu 21 
bin tona baliğ olan 4 tıc,,rP.l gt>mi
slnin batınlmıuır. Ayrıca bir knıva
zörle 7 tüccar gemi!i o kadar hasa
ra u~ra tılmıııtır ki, im ha edilmlş 
gibi telakki edilebilir· 
Bombardıman t"yyarelerimiz dUn 

kü gün 1.arfrnda İngilteren!n cenu· 
bu ı;arkisinde tayyare n~ydanlı:ın
na ve cenup \'C cenubu şarki sa . 
hillcıinde liman tesisatına Ye e:ı·.h 

fabrikalanna kal"§ı mu\'affal:ıyct -
li harekfı.t yaprnı<ılardır· 

Bilh::.ssa Pcbro!<. civarında YC 

Plymouth ve Svansır limanlrırmda· 
ki milhimmat depolarında şiddP.tli 
lnfHaklar ve biıyUk yangınlar mU
§8.hede edilmi5tir. Pembrok Ye 
Porlland'da ben~in depolarında da 
yangn:ılar çıkarılmıştır. Amim tay· 
ya.re meydanına ka~ı yedi düş -
man bombardıman tayyaresi tara. 
fmdan yapılan hücum, yedi tayya
renin de imhasile neticelenmiştir· 
Manş denizinde bir deniz nakliye 
koluna karşı yaprlan bir hileum 
neticesinde vukubıılan hava muha· 
rebesi esnMmda 10 avcı tavyaresi 
dUşilrillmilştllr· 1O-11 ı::ece!I, dUş· 
man Almar.ya Uzerindeki akınları
nı yapmamt!;lır. DilnkU havi\ mu • 
harcbt:''>l Pıına!ltndn cem'an ~!l r.uş
man tayyareı:i ve bir baraj balonu 
dUşürlilmüştür. 7 Alman tayyaresi 
ka~-ıptrr. 

Fransada ademi 
merkeziyet usulünün 
tatbikine başlanıyor 

(Ba~turafı 1 (rıciıle) 
sma nazaran, Alman tamiminin 
mütareke hilkilmlerino muhalif ol
duğu ve bu mesele hakkmda Al. 
man 11oyeti nezdinde derhal teşeb· 
b~ girişildiği beyan ile bitmekte
dir· 

llAKtKt FRANSA FAŞİST 
OLAMAZ 

Londra, 11 (A· A·) - Röyter 
bildiriyor: 

Gazeteler eu k&naa.tf l!ade eı
mekted.lrlu: 

•'Faşizme doğru veçhe alan ha
k.iki Fransa değildir, bu yeni re
jlın. Fran~ya IUiniyet sahibi bir. 
kaç ki.5i tara!mdan zorla verilmek" 
tedir· Bu kinuıeler bir gUn, vatan
daşlan anamda yapmakta olan 
ha.ki.ki hissiyatm kendilerine karşı 
döndUğUnU gl5reoeklerdlr· Mihver 
hU.kQmetlerln~ Fransayı, yeni re· 
jlminden dolayı vik&ye edecekleri
ni r.annetmek tamamen. hayaldir-., 

Daily Telegraph eunlan yazmak
tadır: 

"ŞUphesiz ki Pete:n kabinesi, dik. 
tatörleri zeliline bir surette taklit 
etmekle, ba.zr fmtiyazla.rla muu
fatlandırıl&cağmı Umid etti. Fn.kat 
bu hata, Peten 'in Fransayı bila
kaydU§arl teslim etmekle Almanya 
ile ~refll bir sulh a.ktedeblleceği 
hulyasma kapıldığı zaman talediği 
hata kadar bUyUktUr. Maamiı.flh 
Franers milletinin fec! hakikati 
öğrenin~ kadar belld uzun bir 

müddet de ~eçecektir. Fa.kat şura
sı kat'idir k1 Fransız ruhunu bağ
lıyan zincirler, bin senedir beşe

·riyetin ileri hareketlerini ışıklandı. 
ran bu nıhu uzun mt1ddet hissede· 
miyece.ktir . ., 

Taymi8 gazetesi de eunlan yaz
maktadır: 

"Yapılan şey, bir Fransız kanu
nuesasisi değildir. llillet meclisinin 
şaşırmış ve korkmUff 600 murah
hasJ, bfitUn Fraruıa namına söz 
söylemi§ olamazlar· FUhrer, siyast 
hayatmm hiçbir aafha.smda ilet 
gibi kullanmış olduklarına fazla ri
ayet göstermemiştir. Bu mubare • 
bede Alman gayelerine hizmet et· 
miş olan Kislinga'ler minnetten 
fazla nefreti muclb olmU1'1ardır. 
Arltk Petenıer, Lavaller fıılerlni 
ikmal edip de birkaç gilnlük kol
tuklanma ile mUkltatlandırıldıkta:iı. 
.sonra, Alman matbuat.t kendiler.ine 
karşı yeniden havlamaya bqla· 
m.ıştır. 

Haber aldığımm. göre, Fransa 
pek lıis ok~yrcı sulh §Craiti ile 
karşılaşmak Umldine dilşmemelidlr· 
Avrupada kurulacak olan yeni ni
zam dairesinde, kendi hukukunun 
Alman hukukun& mlisavi olaca~ 
zannetme& doğru değildir. 

Ncws - Chronicle gazetesi, Fran. 
sada referandum'dan bahsederek 
şöyle yazmaktadır: Sahne etvarile 
hareket eden nazilerin idare al -
tında me&cle plirilssU:ııu güzel hal-

Karoı vapuru 
bugün geldi 

Köstence • lstanhul yolcU 1 

~eferleri başlamıştır. llk 
Rec~lkarol vapuru hu~ün sa•1 

rla limanımıza gelmi~tir. YııPu' 
ne bu ak~am Köstenccye dÖll 
Ur. Romanya vapurları huıııJ:ıl'I 
ra her hafla cuma günleri ııe 
ve aynı günde gidecektir. \'ıı ~ 
şimdilik Akdenize çıkınayac• 

Bu sabahki ekapre 

Difrt Sovyet ha 
ciye memuru ge 

Bu sabahki Semplon ekuırt, 
şehrimize bir Amerikalı tucc• 
bir Jtalran kadın gelmiştir. 
Sovyet diplomatı da bll 
ekspre~ yolcuları arasın do b 
maktadır. 

Romanyada petrol 
hisse senetleri blok' 

edildi . .... 
llıikrc~. 1 t ( A.A.) - ]'low, 

hiik(ımeti, nonıen petrol sıı~ 
lıissc scııcılntı üzerinde <;pc1' 
::rnn yapılnınsınn mani oırıııı1' 1 lazım olan tedbirleri illilıaı c 
tir. ır 

Bugün inlişar etmiş olan lı 
rarnaıııe, lııı senedotın ı.:nUt~ 
nama muharrer olacağını ve 
lııra ait nıülkhelin hu ayın o~ 
kıırnndan itibaren hlokc edebi 
~ini n:ıtık hulunıııoktaılır. 

Ingilizler tara fınd~ 
çevrilen İsveç genıı 

ı 

T...cndra, 11 < A· .A.) - 1tal' ... .,.r 
ls,•eçe giden dört 1s,·eç harb ~ 
sinin 20 haziranda İngiliz nı . ,. 
lan tarafından tevldf '~ bıt&Jı 
de yanlışlıkla İngiliz tayya~4 
tarafından bombardrman edi ti 
hakkında ls\'eçtcn gelen bir b~-9' 
le alakadar olarak Röyter aJ~ 
nın Londradıı öğrendiğine S"'J 
İngiliz hükumeti, 1talyndan l~ 
giden bu dört geminin AlıJ\ ~ 
eline dilşmiyeceği hakkmda.ı<l ~ 
!aşmaya tamamiyle vakıf bUllJ (. 
muyordu· Bunun içindir ki bO~ 
miler. Faroe adalnn ac;ıklll , 
tevkif edilmişler ve blliıh•re ~ 
\•cçliler tarafından tngilMerc~ te ~ 
nat \'erilmesi ilzerine salrverıllfl 
lerdir. i 

İngiltere yapılan bUtün zarsl' 
ziyanı ödeme~ vandctmiştlr· Jı': 

8 temmuzda da, vaziyetteıı .,ı< 
berdar bulunmıyan lngiliz tıı~ 
lerl tarafından bu gemiler ci' {lal 
bombalar atrfmıştır. Bu son it 1~ sede hiçbir hasar olmamıııtlr· • 
liz hUkiımcti, bu yanlışlıktan tJI 
yı teessürlerini lsveç hUkütıle 
bildirmiştir. _/ 

Şehrimiz:le tehir edil; 
cek imar işleri ve yoll ıJ 

MUstacel IO:rum olmıyan ln~I 
tatili bakkrndakl BaşveltA.!eUO 
dUn vilAycte tcbllğ tdilmiıtir. aıel' 

Bugün bir toplantı yapılara!< f 
diyenin başlamııı olduğu veya :: ıt 
cağı l§lerden bangllerlnln tatil 1' • 
bir edileceği tublt olunacaktır·~ 
pılmakta olan yollara gellnce. tl JI' 
rın bir kısmı lkt.ısadl ehemmıye ıtl' 
dar memleket mUda!aa.sı için d• 4 
zumlu olduğundan bunların 5 
devam olunacaktır. 

POLiSTE: 

Motörde kömürle' 
tutuştu , 

Kunıçe,mede Yerdi• Koçudl ~· 
posu önfinde tluran HfidA_,er f j 
torundaki 100 ton kömür •1~rı' 
mı~. Fakat :ot·ctişen itfaiye t• 
dan ıöndürülmüştilr. ıı'· 

Poli"çe tahkikata haştarırıı1f 

AGAÇ'I'AN DVŞTV, AGtı' 
YARALANDI , 

o -, 
Alemdar<la \'~lrbanınd• rırı 

marab evde oıuran 14 )'Ml•,~ 
İbrahim çıktığı aRaçta oY11 ~~ 
muvazenesini kaybede~ ııo~t 
düşmfi4, ağırca yaralandı ıdıf" 
Cerrahp:ışa.• hastahanesine lı:• 
mıştır. 

BtB ÇOCUK BA.LKON1>"1' 
SOKAGA D'OŞ'rt) t°-

Eminönünde Nişancı ,O~~ 
do 27 numaralı evde oturan ~ 
nın bir buçuk yaşında1'~0~0I 
Fuat, evin balkonundan JO~fl 
vllcudunun muhtelif yerler ı;lr 
a~ır surette yaralandııtın~d~~;;ıı 
Çocuk ha<1tahaneslne ka!dır:t 
- 1 
ledilebilir· Almanlar ~ıı', 
mllblm kıs~ı işgal altmd• 4 
durdukları Peten f~istl*'~ 
Fransanm diğer kımnmı kOJl ı•Jı" 
!eri altmda tuttukları .cihe: ııl' 
yır,, diyebilecek bir FraD ıet:ıfl 
!kahraman. olarak te!A.kki edi 


