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Akdenizde Büyiik Deniz 'T ransilvanya' da karışıklık 
Muharebesi Başlıyor ve muhaceret başladı 

• • 
Arnavutluğa asker taşıyan bir Italyan 
vapuru yanarak battı, 250 asker öldü 

Akdeniz hakimiyeti 
ln gllizlerdedlr 

ltaly•nlıır, :ıırhlıl•
rile ıırırap Jı•fm•Jı ve 
JıüfüJı ••milerH• 
•Jıın ;y•pmaJı •uretil• 
/ngili:ılerin ••Y• 6•tfın· 
lüifünü :ı •Y ı f la t mıya 
f"lıı•c•Jıl•rJır. 

Yazan: ABİDİN DA VER 
Ankara, 10 Teınmuz 

ff ngilizler, Fransız donan -u masının zırhlı filosunu 
kısmen tahrip, kısmen el. 

de ettik ten •onra. Akdeniz hlki· 
ıniyetini ~imdilik temin ettiler. 
Akdenizdeki 6 İtalyan zırhlısına 
ve 7 aj;ır İtalyan kruvazörüne 
mukabil İngilizlerin • 3 yeni zırh· 
lı hariç • 14 zırhlısı n 15 ağır 
kruvazörü vardır. Bunlardan İ· 
talyan knvv•ılerine ii tün bir 
nıiktarını Akdenize ıetirebilir. 
Filvaki, İngiliz amiralliğinin, 
Alınanların 2 zırblıil • ki, biri 
lorpi1Jenmİ$, sonra da havuzda, 
tamirde iken bombalanmıştır • 
ile 2 cep zırhlısına kar~ı, mese~ 
la 6 zırhlı \e bir o kadar ajıır 
kru\'azör ayırdıktan sonra diÇcr 
ıemilerinden bir kısmını da, ln
siliZ adalarının müdafaasına tah
ais ettikten sonra. bütün kuv • 
.-etlerini, Akdenize, İtalyanlara 
karşı toulamı~ olduğuna fiÜphe 
)oktur. Bu vaziyette, İtalyan do
nanmasının bütün urlıiile bir •· 
'1k deniz meydan muharebesi 
kabul etmek 'ıuretile İne:iliz do. 
n~n~asını tahrip edip Akdenize 
b_akiın olma<ı, hir takını fevka· 
ladelikter olmadıkça, imkansız 
denilecek kadar, zor bir i&tir. 

ItalJ anlar, zırhlılnrı da dahil 
o~_m;ak üzere, biitiin eemilerinin 
ıur atçe yükseklij:'inden bilisti
fade, kunetli fırkalarla . vurup 
lıaçmak ,.e •Akın yapmak. sev· 
lıulceysini takip edeceklerdir. İ
ta)~ an ftıniralliği, ara sıra zırhlı· 
la_rının da i~tirak edeceği hare. 
lıattan başka, hafif krurnzörler, 
muhripler, torpidobotlar, hü • 
tum botları denizaltı gemileri, 
ma)·nJer \'e tay·yarelerle İngiliz
leri za)'iata uğratını~· a çalı~acak· 
tır. 

Acaba, bu kunetlerle Akdeniz 
hakimiyeti, İtal~·anların eline 
ft·., er mi? Deniz hilkin1iyetinden 
nıak!-at nedir? Deniz ticaretini 
de\am ettirmek ve bir taraftan 
ote tarafa muntazaman nakliyat 
Y~pabilmek, Jani n1u\a!talayı te
nıın etmek. 

Akdeniz, bir iç denizdir n bu 
denizin Okyanuslara açılmış ka· 
Pıları olan Cebelüttarık boğazı 
l!e Sü.eH kanalı İngilizlerin e
lındedir, Akdenizde top patlar 
patlamaz bu kapılar İtalyaya ka. 
Panmış. yaiıi İtalya, otomatik bir 
ıekilde abluka altına alınmış . 
lır. Ablukayı yarmak için bu ka· 
p.ıları ele eeçirnıek lazımdır. j. 
talya, btiyük harp gemileri iti
barile zaif olduğu icin, üstün İn
IİIİz deniz ku\·,·etlerini n1ağlUp 
etme~j ,.e arkasından nıü stah -
ken_ı Cebclüttarıkı, SÜH)Şi, ele 
ıeçırıneJ. i dü.şün«.·ıneı.. Bu iş ise, 
a>la kiiçük harp gemileri \'e tay. 
~·are ktT\'\'etlerile ten1in t•dileınez. 
Kara ku\ \ellerinin Cebdiı ttarıkı 
tıuhasJra \"t' iskat, :\l ı ırı ıaptct 
ııelcri lazımdır. Abluka a l tına 
•lınnıı olan İtal~a. kendi ındc 
ıue,· cut hulunnıı~·an bütü ıı ham 
~adde 'tokları \C petrolü tiikc· 
:ınte ne ~ apacaktır? Bu ba un
.an müttefiki Almanya da hay

\i sık.- ık 'azi~ ettedir. İtah ada, 
(Arkası 3 imril tayfada) 

ABİDİS DAVER 

lngilizler dün de bir Italyan 
Destroyeri ile bir vapur batırdı 

Sık, sık 1ncı!!iz filosunun hücumuna uiiramıııa başlıııan 1tal~a11. kruı:azörlerinden biri .. 

İtalya~lar Hood ve Ark Başvekil bugün Mec
Royal' ı hasara uğratmış liste mühim 

Londra, 11 - !vı ?•b.~r al~n mahafile J:öre, bu m1'harebeye beyanatta bulunacak 
malıfıllerd~ beya~ ':'1ıldiıııne ııo- hazırlanan İnııiliz filosu ı-eniden 
re, Akdenızde buyük bir deniz t akviye edilmiş bir !ıaldedir. 
muharebesinin vuku bulması za· Çarpışmanın İtalyar. 0ahı!leri ya· Dr, Refill. S •Y il• m >'" illin 
manı yaklasınıştır. Salahiyettar (Arkası 3 ilncil saııfada) 

... 

Fransa kabinesinde 
yeni tadilat yapılacak 
Almanya ile Fransa arasında 

ihtilaf /ar çıkmı.lJa başladı 
Cenevre, 11 (A.A.) - D. R . B. 

Vichy'den alınan haberlere ı:ore, 
siya,"i mahfiller. Petain kabıne· 
5inde bu hafta sonunda baz ı ta· 
dilat yapılmasını beklemektedir. 

Cenevre. 11 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Fransan:n veni kanunu esasi· 
si ile meşgul olan milli meclisin 
Vichy'deki son ictimaına ait ba
zı tafsilat alınmıstır. Bu hafta 
Maresal Petain'in nesredece~i bir 
kararnaımeve nazaran yeni kanu
nu esasi mer'ivete ııirincive ka· 
dar kabine simdiki oarlamento ile 
teşriki mesai edecektir Bu ka
rarname ile mebusan ve in·an• 

(Arkası 3 üncü sayfada) MAREŞAL PETAfN 
.... .. . 

Halifaks'ın Beyanatı 
"Türkiye ile fevkalade sıkı bağ-

P•rti Graprın"• 
verJili i1'•hat l••oip eJilJi 

... 

Ankara. 11 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam yarın 12 tem. 
muz 1940 cuma günü saat 15 de 
B. 1\1. Meclisin<le umumi vazi~·et 
balı.kında beyanatta bulunacaktır. 

Ankara, 11 (A.A.) - C. H. Par
tisi B. M. M. grupu bugün (11/i/ 
1940) saat onda reis \·ekili Trab
r:on mebusu Hasan Sakanın reis
liğinde toplandı. 

Söz alarak kürsü)·e gelen Baş
vekil Dr. Refik Saydam, son gtin
lerin siyasi ahval n hadiseleri 
hakkında uzun ve etraflı beya· 
natta bulunmuş ve birçok hatip. 
)erin bu b e)·anata muvazi müta
Jeaları ğjnlenerek me\'Zna dair 50• 

rulan suallere cevap vermiş ve 
Başvekilin izahatı grup umumi 
h eyetince ittifakla ve alkışlarla 
tasvip ve kabul olunmuştur. 

. .. • 

İngiltere 
irfanda ile 
anlaşamadı 

• 

lngiltere tedbir alıyorl 
Londra, 11 (A.A.) - Reute· 

rin diplomatik muhabirinin bil
dirdi~ine göre, serbest lrlanda 
de,·Jetiııin vaziyeti, Alman İ!\
tilası iınkimları dolayısiyle İn
giliz parlNınento ilza~ını al~ka-

lar la bag"' lı olmakta berdevamız clar . eııııe~tedir .. ingi~iz hüktı· 
• H metı de \ alera ıle hır anlaş • 

• - ınıya varan1aınış ,.e müzakere .. 

HALIFAKS INGILTERE'NIN MISIR VE FILIS-
1 

:;;; ~~~~i~,~e!:1i~~edti~::;;.:~:~~ 
, muhafaza edeceği hakkında 

TiNDE OLAN MUNASEBATINI DA iZAH ETTl 1 ıı ~~;i ~\: Ir~=~i~:ı:.!:~?ş';;;,ti ~; 
( Y AZISI 3 üncü SAYFA DA) ! (Arkası 3 üncü ıaııfada) 

Almanya Balkanlarda arazi 
tadilatı yapmaktan çekindi 
Macarlar, Rumenlerle anlaşmaya mecbur 

Macar Başvekili ( 
ile Hariciye nazı r1 

Peşteye d ön d ü 

Telekinin bey•natı 
Londra, 11 - Münihte Hitle • 

rin Macar Nazırları ve Ciano ile 
yaptığı ıörii~meler lıakkında 
malumat alan bazı mahafil Bit
lerin pek faz)3 arzu etme~ine rağ .. , 
men Tran~iJ,an~· anın derhal l\la- 1 
cari ara \ erilmc ... inc taraftar olma
ması mühiın ~l'beplere müs.te
nitıir. Alınan de\let reisi Bal
kanlarda arazi tadilatı Japmak· 
tan ~ekinmektedir. 

So>·)'etlerin mii•aade ini al -
maksızın böy·Je bir harekete gi. 
rişnıt-)'i t~hlikeli bulan Di11n n
zi~ etin inliı. atını bekkmİ\ e ka
rar ,-ermiş \'t .:\l&car ns:ıırlarına 
bu nokta~·ı t\.·velce \.trdij{i temi
nata UJgun ol.ilraı.. bildirıni tir. 

llitlerin • l acarlara 'ahır tav
siye elmesinin tıbt'pJc-rinden bi
ri Balkanlıların harp •aha'1 da· 
b iline girmesi \t~·a So\yet mü. 
dal.alesi ile Aln1anlar1n Balkan-

ROJ\IANY A KRALI KAROL VELiAH.TLA BERABER .. 

Romanya Milletler 
Cemiyetinden çekildi 

KRAL KAROL MİLLT CEPHEYi MUHAFAZA 
iÇİN SiKi BiR MOCADELEYE BAŞLAD I 

lardan temin ettiği maddelerin M kJ"fJ • •ı k 
kesilm.esi. kork ~ı<udur. Bundan ı acar te J erıne verı ece Cevap 
ba~ka lngıltere ıle nm<adele) e de· 
vam mecburiyeti lıarşısında bu- Bükreş, 11 (A.A.) _ D. N. B . 
lunan Almany~ So,·yetl.erle bo- Roman~·a !llilletler Cemiyetinden 
zu<maktan çekınmcktedır. çekihnistiz. 
Biikreş'te ıannedildiğine göre, Romaııya Hariciye Nazırı :\la-

( Arkası 3 üncü ıayfada) 'noilescu, bu hususta a. ağıdaki be· 

yanatta bulunmuştlll': 
Roman)a. :'llilletler Cemi)e -

tinden ('ıkmakla. uzun zaman .. 
lar kendi~ini a\·utan bir Sİ\a~i 

(Arkası 3 ür.cü sayfad~) 

Dünkü Hava Akınları 

İNGlLfZLERlN 

D. N. B. nin tahrifat 
yaptığı iyice anlaşıldı 

lngiltere Hariciye müsteşarı Avam 
Kamarasında beyanatta bulundu 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Ne Türkiyenin, ne de lran'ın bu mefru:.ı: 
planlara iştirak, ne de muvafakatleri için / 
hiçbir zaman, hiçbir f.eşebbüs yapılmamış~! 

(Y AZIST 3 ünc1i SAYFADA.) 1 

Londra, 11 (A.A.) - Han ne
zaretinin tebliği: 

Bueün tayyarelerimiz, d
man avtı]arı hima~:esinde bom • 
bardıman tayyarclerinden mü· 
rekkep kun·etli filoları tarafın. 
dan . ahillerimiz bo~·unca gemile· 
re ,.e diğer hedeflrre taarruz i(İn 
yaptığı gayretlere şiddetle mu -
kabelede bulunmuşlardır. A\'cı 
tayyarelerimiz 12 düşınan tan·a· 
resi dlii_ürmü \·e bir (oklarını da 
hasara uğratnı ı'.')tır. A\·cılarıınız• 
dan bir tanesi tahrip ı•dilmiştir. 

Giindiiz, İngiliz tan ar..lt-r! 
Fran,ada \ e Holandada a•kerı 
btdeflere taarruz ederek htı\ a 
mevdaularını kii., ük gemiler -

. ' den ınüte,<'kkU ,e-ruplar \'e di~er 
hedeneri bombardıman etmi ler. 
dir. llir ta> ynreıniz ı.lonıncnıı tir. 
Bonıbarduı:an ta~ yarcierimiz 

Sain~ • Onıer ~c lJJr ta'.\""\ are ıne.)·
danını \e Aını ~n~' i boınbardıman 
t"tmi~e~d ~r. Bcs ta~ yarcıniz dön
''!emı~tı r, Bundan ha)ka bir ,a. 
hıl }11ıida faa tay;\ ar(·si de\"riye 
'~ıfe~i gör ürken ~iirülınii. tür. 

lne-iliL hava ku\·\· t.·tlt"rine men .. 

(Arkası 3 ıinciL •aııfada) 



SAYFA - Z 1KDA1'1: 

P·~ dE Tk.KE/ K LJ•dE'tR ffi::IfilCl!fil~ 
arıs e ı nva ı e ,,,_ii ____ _ 

Napolyonun mezarı Romanyadan yeni bir Tunadan gelen 

/
ticaret heyeti geliyor 100 gemi Türk 

Eski Fransız kahramanlığının 
hatıralarını canlandıran saray Heyet bu akşam Ankaraya giderek mübadele! tayfa alıyor 

..Eııvalld», J'aııi «harp m.a.liilkri 
ıurdu Parieia e.n mu.him biualan.u· 
dan biridir. Ba.rada her teJ', ealrJ 

l'ransıs ka.bnm.a.nlıimı, Frauu: aa.
f erlcrinin haUrala.no.ı canlanchrır. 

Napolyonun meşbW' .Iiiçük şapka&111 
ile tarihi recli.n&"ota. burada m&hfua
dıır. Blltii.D. dÖD7&7ı ıttnlaı bu bii
Fiık kumaııdanw bir avllf kala de 
&Envalld..I dedir. 

Envalfdde dikkate deier şe7Jer 

pnlardır: 

1 - Napol1onv• me:r:an, 
2 - Top ve siü.h müust. 
3 - Darp sahalaruıı ıösteren ka.

bart.ma pli.nlar-. 
.Envalld, 167 • 14 senelerinde, H 

ii.ncli Llü tarafmdan yap&Kılmıştır. 

Napol7on. EnvaJ.idi tadil ve iamir ile 
harp ma.Jıillerinin ika.metine tahsilı 

eUi. Vaktlle 7,000 malül vardı. Bu
cUn meveud• ancak ıst kadardır. 

Sebep! Malô.Uerin çoJu, taıısisatıa.rı 

fazla oldutu için aileleri ne:ıdi.nde 

ve7a hllSUSi pan.sbonlard.a ikameti 
tettih etm.ıeJeri ••• 

Env:aJidba önüne, düşmandan iiti
nam ohuıa.n &opla.rdan miirekke-11 
&zafer bataryesi» konalmu.ş.to..r ... Za
fer bat.uyesb, eskiden PariBlilere 
111ıferleri, miihlm. hadiseleri haber ve· 
rirdi. Soıa aa.m.anlarda, yalnız 14 tem
muz banamınd.a kullanılıyordu. 

«Zafer b&taryeoia ı..J<il ıoden loı>
hu-, Vor1burc, Venedlk, Anver.;, Si
vaslopol, Ceu.lr şehirlerinden geliril
mişllr. 

Env&lldi:a k~ük ba.hec.hde malô.l
lerden her birinin dort beş mel.re ma
rabbaı kadar bir ;reri Yardır. Bunla
rı binaı njellterler ekerler, iizerlerine; 
ho.nım elleri veya asma dalla.rile kü
piilı;: t:a.meriyeler ;raparJar. Ya.°mı sıcak 
Ciinlrrinde bu kameriyeler altında 

otururlar, pipolarnu içerler, ki1ap ve 
l'DZf'te okurlar. 

Bahçenin oriamndaa r~n höyük 
J'ohuı ~olunda :Prens Öjen dö Boba.r
ne'nln heykeli «örülür. 

E:nvalldin oepbesi 198 metre a -
mınlağwıadadır. Ve 14 üncü Löt za.. 
manmda ya19dan binalann en m•h· 
ieşemidlr. ba.calann ba.,hklann1n ti
zırh, .kalkan .gibi müdafaa. aıettm 

Y•zan: FUAT SAMİH 
ka..nlar, krallu. ai1 k.ılıçlar, YA .. 
ca.k.lar, ilh... TetJdr olwım&ktadır. 

ETNOGRAFİ SALONLAllINDAı 
Okyan-. As,.a., Amerika. muhariple
rin.i &ös*eren. 671 ba.lmuma heykel 
Yardır. 

ŞARK SALONUNDA: Mısu sete
rinde iiUnam olunan kıTJDeili sj -
lihJar, lklnci Bayezıdın bir mfitcrt 
Yunan miUi kallra.mam Bot:ıavs'hı 
kılıcı, 15 inci Yitı yıldan zamanımı~ 
u kadar kullanılan silihlann kollek
siyenu. Çin İmı>araton.nun ün.i:for -
lll&SI, jape11 zırhlan, ilh ... 

K.UÇÜK BİR SALONDA: Napol • 
;rona aii lıa.kn.Jar; Porta.Lil karyola.. 
Si. Seııt Elen adasındaki lahla kana
pe, m~hur «RedinS"oLa, Maren,so 
m11harebes;lnde l'iydlji S"eneral üni
for~ .. ~ ve ropdöşaınbn ..• 

BİH BAŞKA SALONDA: Taş. brou, 
Y'naan. .Roma devirlerinde kı:ıllmu -
lan sil:i.hlar Ye kostümler. Mareşal 
Turen•ı öldiiren sfille. Napolyon
küçü.k. masası, ve ölüm döşeğinde, 
doktor Anto:nıa.r.ti tarilJ'ından aJuıa.n 
maskesi, Scnt Elen 3.dasındaki evi
nln modeli letblr edilmiştir. 

Envalid kilisesinde. diqmaııda:a. 
alınan binlerce bayrak mevcuttu. Fa.
kat, 1814 df" müttefikJerin eline ıreo
memesJ kjn 1.800 den faz.lası maliU
ler tarafından yakıldı. 

Ba killle, 18 inci 7ÜJ: yılın bJda
yetinde J. llardı>1litı • Maıısari tara
fından 7apı1dı. Kubb~i kurfun kap
lamadır. i~ t&ralı, barp menkibele
rinl mosaVYer ttsimlerıe süslüdlr. 
Kub~bı. ilurinde 165 meır,, yiik
seklli'fnde bİT yaJd::nh alem vardır. 

Napol7onan :mezM"l, tam kubbenin 
alim& lesaclüf eden ı ınetn dOTinU
finde TBvart:&lr: bir çakoru.n içerisine 
ll:onnhn~tur. 

Napolyon, ıstı de Sent Elen ada- ' 
sında öldü. Cesedi yakıldı ve kül
horl 1840 da Patişe rellrildl. ı.abdt, 

t metre boyunda, 2 metre eninde, 4 
metre 50 santim ytiksekllfinde kır

mu:ın menal Finlandiya ~anlHn -
tlea yapıJaıoıbr. Bu yekpare ı:nnlt 

parçası. llUSJ'a Can Birinci IUeksandr 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

edilecek maddeleri tesbit edecektir. Köstence · Bu gemilerin müret-
ile lstanbul arasında vapur seferleri başladı tebatları memleket-

R omanya hükumeti Köstence ile İstanbul arasında yolcu va
purları seferleri.ııin de lıaşlamasına müsaade etmiş ve dün 

ilk olarak Rece( Karol vapuru Köstenceden kalk~. Bugün lima
nımıza ı:elecek olan vapurda bir de ticar"t heyeti bulunmaktadır. 
Heyet Ankaraya gidecek ve Bükreşte kıswen tesbit edilmiş olan 
esaslar üzerinde müzakerelere d<ıvam ederejdir. Romanyadan ala -
cağımız ve mukabilinde gönderececimiz maddelerin miktarı ve cins
leri Anltarada kat'i olarak tespit elunacoktı.r. 

Rtte\ Karol vapuru bu akşam tekrar Köstenceye ooneccktir. 
Bundan soura Romanya vapurları her hafta cuma günleri )imanı. 
nuza gelecek ve ayni akşam buradan hareket edeceklerdir, Vapur
lar şimdilik Akdenize çıkm.ıyacaldardır. 

FLORYA YEN 1 DEN 
ARTTIRMAYA CIKTI 

1 ------
Eski müteahhit muk•· 

veleyi imzalamadı 
Florya plajını belediyeden :nl

lığı 32 bin lira üzerinden kirala
mış olan muteahhit Tayfur hesap. 
larında yanıldığııu bildirerek be
lediye reisliğine müracaat etmit 
ve mukaveleyi imzalamaktan vaz 
geçnwıtir. 

Bunnn üzerine belediye dün 
mukaveleyi feshetmiştir. Yine 
dün Florya plajları 23 bin lira 
tahmini bedel üzerinden daimi 
encümen reisUğtnden münakasa
ya çık:ırılmıştır. 

Miina1<asa ayın 15 inci pazar. 
tesi gLinü ne~icelenecektir. O va
kite kadar da belediye Florya 
pliljlarını kendisi işletecektir. 

--<>---
Şehre yeniden 1000 

lamba konulacak 
Belediye reisliği şehrimizin 

muhtelif semtlerine yeniden 1000 
elektrik lambası takmayı karar
laştırmıştır. 

TEKNE SiGORTA
SI DA YAPILACAK 

lskenderon' • şilep se
ferleri başlıyor 

Akdeniz limanlarımız arasın -
da seferler yapacak gemilerimi
zin şimdiye kadar beynelmilel 
merkezlere yüksek fiatlarla ya -
pılınası zarureti olan ick.nc si -
gortalıı.rmın yerli ~irketlet tara
hndan daha ucuza kabul edilmesi 
Ticaret Vekfileti ve Mifü Reas. 
sürans tarafından kararlaştırıl -
mıştır. Hazırlanan tarifeye göre 
İstaııbuldan İskenderıına kadar 
bir gidiş geliş seferi için tekne
lerden yüzde dört reziko alma -
caktır. Hamuleden soıı.ra tekne
lerimizin de yerU şirketler tara
fından ucuza sigorta edilmeleri 
temin olundqjiu için bugünlerde 
İskendcruna kadar şilep scler -
lerinc müsaade olunması beklen.. 
mektedİr. 

MAARİF 

İkmale kalan Harbiyeye 
girebilecek 

lerine gidiyorlar 
Tunadan linuınnnıza gele • 

rek İngiliz bayrağı çeken ve 
şimdi Tuzlada bulunan 100 
kadar duba ve romorkörün 
muhtelif milletlere mensup 
mürettebatları memleketleri _ 
ne dönmiye başlamışlardır. Bu 
Vesaitin mensup olduğu şir -
ket bunların yerlerine Türk 
mürettebatı alınıya karar ver
ntiştil'. 

" ~ 
Tiftik işi 

Mukavele dün Ru
menlerle imzalandı 
Evvelki gün gelen Romanya 

fabrikaları tiftik ve yapağı mü
bayaa heyeti ilk parti olarak 
memleketimizden alacağı 3000 
ton ya11ağı ve 16:;0 ton tiftiğin sa
tı!,i! mukavelesini dün şehrintizde-

,. ki ziraat bankasiJe in1zalanıışts.r. 
Heyet bugünden itibaren. limanı
mızd.a bulunan Sulina vapuruna 
teslim edilecek malları kabule 
başlıyacaktır. Romanya fabrika. 
!arının, üc ayda teslim edilecek 
bu pat tiden başka da mal ıuüba
yaa cdcteği an!aşıJmıştır. 

VİLAYET 

Son ka arlar Vilayete 
iel:ıliğ edi d 

Resmi inşaatın durdurulması 
hakkındaki koordinasyon heyeti 
kararilc zirai istibsal3tın arttırıl
ması ve askere gidenlerin ınalı
sullcrinin ve imece usulü ile sü
ratle kaldırılması hakkındaki 
Başvek4Jetin emri dün viliyctc 
ve belediyeye tel>liğ olunmuş ve 
derhal tatbikata ıreçilmiştir. 

Ye ıilihlan ile süslüdUr. Bmılard!Uı pa••••••mm:sı:::ı1•1111m••••mı:ı:ıll!ıs::zıı••••••ı 

Bu vıl sivil liselerde ikmale kal
mış olan talebelerin Harbiye 
mektebine girebilmelerini teınin 
için kayıt ve kabul muamelesinin 
eylule kadar temdit olunduğu 
dün maarif müdürlüğüne bildi -
rilnıiştir. 

BELEDİYE 

birinfn ti.slünde, Louyois ta.rafından 

ko.n11laa Ye aYlnya bakan bir kart 
beykell nrdır. Bu, «her şeyi &'Öten 
kurt~. 14. üncü Lüh:rin büyük nazın 
Louvoıs•ntn na.muu. yida. vesile ol
maktadır. 

Bt.iyü.k medhalln sajuıda ve solun
da, heykeltra.f .Tomto•• aon estt· 

terinden Mars ve MhıerY lııe:rlı:eUe.rl 

l'Öruliir. 

Kapınm ii5tiindekl !kabartma da 14 
üncü Lübıln at üzerinde bir tasviri 
Be «adalet ve ihUyat» m sembolü 
Yanlır. 

Yaııda.lı:i büyüt bina, Paris aske
ri va.lbbtln resmi ve husasi da.lresi
d1r. Burala.n serb~tçe dolaşılabilir. 
Fa;:;at m.utfaia girnıek yasakhr. Mut
fakta, bütün bir öküzü pişirecek de
recede büyüi. biJ' ba.Jur kaıaıı dik
bteı deier. 

ŞABK A \'LUSU: Etnfı, adi ve na
tamam res'1n.J.erte süslü tkemerlerle 
~rnlldlr. Ba resİ11l.lercle, Fnruıa ta
rihine alt man:mralar, R.efaDfn tab
lofarındn bazılannm kop7eleri var
dır. Nihayette. büyük saaUn alim· 
da da Napol7onun lleyktU-

Ennlid müzesi tok zenrindir. Ta
rih ve san'at bakımından çok k17-

BALKAN MESELELERi 

Sovyetıerin Balkanlardaki Nüfuzu 
Time.> ge1zetesin.in dıplomatik mu -

barriri, Macaristanın Transilvanya 
hakkındaki metalibatı münasebetiyle 
şunlan yazmaktadır: 

•Gayri kabili vezin olan şey, Sov
yet Rusyanm Ba.lkanla.rın şarkında, 

adını adım nüfuzunu arUuna.kta ol
masıdır. Şlmdiye ka.dar Almanya, 
m11vafakaünl venn.tı ve ihUm&l kl 
vermekte devam edecettfr. Hatta. 

SovYeUere yardım bile edecektir. Zi

ra Alm&n.ranı.n. SovYctlere kartı v•

aalr lstikame.Ue olan sb'ueU ıam .... 

men hayadan mo.arradır. Bitler, b

ulorduyu matlüp edip btedlfl zaman 

Ukraa;rayı alabll«eğiııden tmlıı ba
lımmakiadır. muer, timdlye kadar 

SoYJ'eUeria rahat d.urmaaınt &emin 

•lıııolt .,.. loatü mavafı.lı:aUer:I n 
J'&rdunlanna kaq> da mlnnetlar hl· 

nkmı:ra pl•!Jll"lhr.» 

BULGAJL BASlNI: 
Yatın iiide Sovyet RWJ.ya ne 

yapacak! 

Sofyad:ı çıkan (Utro) gazetesi de 
yukarLdak.i serlevha ile Mosko\·adan 
aldıgı şu haberi ncşrelmekledir: 

«194.0 suıU'ınuı silih altına çağrtl

~ı münascbctlle bütiio B.usyada. 
büytik h&zırldtlar cöze !;"&r»ttıa.kta

clu. Bir sınıfın Ru.syada mevcudu 
1.800.000 kişidir. İş müddetinin art
tınlma.sı ile sili.b ve milhhnma.t is
tihsalinin de arttığ"ını hesaba ka:ta
cak olursak, Sovyet Rusya.nm bir harp 
humması ieerlsinde bulunduğunu eok 
iyi anlanz. 

Sovyet askerlerinin Benrab7a71 
lş:g'alinde Sovyet ordusunun ancak 
cüz'i bir kısmı kullanıld•. Bunlar 
l!l<ranyau buloııan kılaal idi. So9'
yetlerin siyaseti Ye barelıı;ell ;ralrus 
bir ihllliflı meselenin halli ile t•ı-

7ln edlleıaes.• 

meUi leplu, tüfekler, ımbla<, kal. ı ..... -•••••••••••••••••••••••••••I 
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Bütün gözler taştaydı; birden.. J 
bire bir köpek, küçük bir siyah 
köpek yaklaştı. Dolaştı, kokladı 
ve şüpheli bir : oku duymuş o
lacak ki, var km· ve ti ile ayakları
nı gerıniş, sırt tüyleri kabarmış, 
kuyruğu dikleşmiş, kulaklarını 
dikmiş havlamıya başladL 

Balk arasında gülüşmeler ol
du; vaktile ka~aınıyacak sanıyor
lardı. Uzaklaştırmak icin seslen· 
diler; erkekler ıslık ~aİdılar; ya
rı yola kadar varamıyan taşlar 
attılar. Fakat köpek artık kınuL 
danuyor, kayaya bakıp hiddetle 
havlıyordu. 

Kristian titreıniye başladı. Bn 
.bayvaaın p&:rç11lanmaısını göre. 

cek diye müthiş bir korkuya düş
tü; bütün keyfi kaçmıştı; gitmek 
istiyordu; yürek üzüntüsü için
de, asabi, durmadan uurıldanı -
yordu: 

- Aman Yarabbi! Aman Ya -
rabhl! Ölecek! Ben göremem! 
Görmek istemiyorum! İstemiyo
rum! Haydi gidelim .. 
Yanında oturan Pol Bretinyi 

bir şey söylem eden kalktı ve u. 
zun bacaklarının nr lıızile ka· 
yıcya doğru inmiye başladı. 

Korkulu feryatlar duyuldu; ka
labalık korkudan çalkandı; ken
dine doğru birinin geldiğini gö
ren köpek kayanın arkasına sak
landı. l'ol arkasıııdan ı:-itti, kö-

pek öbiir tarafa geçti, bir iki da. 
kika taşın etrafında döndüler, 
saklambaç oynar ~bi sağa sola 
koşuyorlardı. 
Hayvanı yakalıyamıyacağını 

anlayınca geri döndü, yokuştt 
çıkınıya başladı, köpek gene hld· 
define kapılarak gene havlaınıya 
baslndL 

Soluyan ihtiyatsızı küfürler -
le karşıladılar, insanlar kendile
rini korkudan titreteni affetmez
ler. K.ristiyan, heyecandan nefe
sini alamıyarak, iki eli kalbinde 
sıçrıyordu. 

Öyle afallamıştı ki, sordu: 
c Yaralaıınıadınız ya?.. Gontron 
fena halde kızmı'O: •Bu hayvan 
deli diyordu, hep böyle münase
betsizlikler yapar; ben bunun gi- ı 
bi budala görmedim. ..• 

Yer sarsıldı; bütün memleketi 
kuvvetli bir infilak sarstı, ve da. 
kik.alarca dağda gürledi, top ses
leri gibi, yankular uyandırdı. 

Kristian, kendi üstüne çöken 
bir toprak sütunundan yağan 
taşlardan başka bir şey görmedi. 

Y ukardaki halk haykırarak, 
dalga gibi akın ettL 

Marki: 

Bu emre göre harbiye mekte. 
bine girmiyc hevesli olan iknıal
li talebeler de şimdiden askerlik 
şubelerine müracaat ederek ka
yıtlarıııı yaptırabileceklerdir. 

Küçük haberler 

* Cumhuriyet Merkez Bankası 
Iskenderu.n şubesinin kapatıl -
ması kararlaştırılrn~tır. Bll ka -
rar mucibince mezkur ş.ıbe ayın 
15 inci pazartesi gününden itiba.. ı 
ren tatili faa!ıyet edecektir. * Dün sabah Ha,l.ice girecek ve 
Halıçten çıkacak vesaitin çok ol
ması viizünden köprüler vaktin
den bir bu.çuk saat evvel açıl -
mıştır. * Alt•n fiatı yeniden yükselmi
ye baslamış ve 2250 kuru.ştan dün 
2320 kuruşa kadar çıkmıştır. 

* Üsküdar • Beykoz • Akbaba _ 
Poyraz köyü yolu inşaatına de -
vam olunması belediye dalınl en
cümeni tarafından kararlaştınl
mıştır. Yola talip çıkmazsa bele
diye kendisi yaptıracaktır. 

- Biraz bekliyelim, her kes 
merakını halletsin, sora gidip 
biz de bakarız dedi. 

Güdükle yerinden kalkabilen 
mühendis bay Obri _ Pastör ce
vap verdi: 

Bazı ta ıi yerlerr 
değ şiyor 

Belediye otobüs komisyonu, 
fazla kalabalık yerlerdeki taksi 
bekleme yerlerini değiştirmekte 
ve burfllarda bekliyebılecek oto
mobillerin sayısını da azaltmak
tadır. 

Bele d.y 11de tekaüt 
edilenler 

Şehrimiz belediyesi müdür ve 
menıııl'larından 65 yaşını doldur
nıuş buiunanlardaıı bir kısmı dün 
tekaüde sevkolunmuşlardır. 

Bu meyanda 40 yıllık belediye 
emektarı eski Bakırköy belediye• 
şubesi müdürü; şehir tiyatrosu di
reklöriı Memduh, evrak müdürü 
Avni Alpay, heyeti fenniye mü
dürlükü mutemedi Fevzi, Karaa
ğaç mezbahası ve soğuk bava de
poları mutemedi Enver tekaüt o. 
lunınuşlardır. · 

Belediye riyaseti bunlara bi
rer mektup göndererek uzun yıl
lar belediye hizmetinde göster
dikleri faaliyetten ve mesaile • 
rinden dolayı kendileri.:;.< takdir 
ve tebrik etmiştir. 

den Andermat; 
- Bunlara ne oluyor? Ne olu

yor bnnlııra? Diye s<ırnp duru. 
yordu .. 

- Ben patikalardan köye dö
nüyorum, burada yapacak işim 
kalın adı. 

Hepsinin elini sıktı, selam ver
di, gitti. 

Gontran balmuya gitti. Kris
tian artık 13.k.ayıttı, yanında otn
ran deli adamın, bir köpeğin ca
runı kurtarmak uğrunda berha-

' va olması için biraz daha kısa 
bir fitilin kili geleeegiui düşü
nüyordu. 

Doktor Onora meydanda yok
tu. Ondan bahsediyorlardı. Mar
ki nğluna: 

- Ouu tanıyalı üç gün oldu, 
diyordu, boyuna alay ediyorsun, 
nihayet gücenecek. 

üoııtraıı omuz silkti: 
- Halim selim, iyi bir adcın.. 

Kat'iyen darılmaz. Yalnız oı,;u
ğumu:ı zaman hastalar ve sular
dan başlıyarak her kesle, her 
şeyle alay ediyor. 

Ortadan kaybolan taşın yerin.. 
de, aşağıdan fevkalade bir kay
naşma vardı. Halk biribirini itip 
kakarak, dalgalanarak, uğulda
yarak, görülmemiş bir şeye şa
şırarak, heyecanlanarak haykırı
yordu . 

Yerinde duramıyaıı. merak e-

.ummadığı bir kadın istedi di
ye, sebep yokken hayatını tehlL 
keye koyan bu adamın hakikaten 
çok hadit, çok muhteris olması 
lazımdı. 

Yolda köye doğru koşanlar 
vardL Marki de kendi kendine 
sordu: cBunlara ne oluyor?. Sab
redemiyen Andermat da yamacı 
inmiye başladı. 
Aşağıdan Gontran gelmelerini 

işaret ediyordu. 
Pol Bretinyi sordu: 
- Koluma girer misiniz ha. 

yan? 
Genç kadın demir gibi kola 

girdi, sıcak otlarda kaydığı için, 
tam bir itimatla bir parmaklığa 
yaslanır gibi ya.l$ruyordu. 

ı Arkası va~) 

İstanbula hayli malt bir ülke
mizden bir mektup aldım_ Kışm. 
sıfırın altında ~ beş derece 
soğuk, yazın sıfırın üstünde !:ırk 
derece sıcak bir şehrimizin lise
ııinde <•kuyan ve her nedense adı
lllll gizli ta.tulmasını istiyen genç 
kariim benden cSillojizma nın 
ne olduğunu soruyor: cBir zamaa
lar bütün ilim ve fennin kayna
i:ı ve istinatgihı olduğu söyle -
nen .Sillojizma. yı Şemseddin 
Sami lıigatinde aradım: • ~iri 
lı:übra, biri suQ.a ve biri de rıe.. 
tice olmak üzere üç kaziyelen 
mürekkep kıyas.. Deniyor. cllü
yük dil klavuzu. ise bıı tariiin 
sonuna • kıyası mantıki • terkibi
ni ilave etmiş; fakat ben gene 
bir şey anlıyamadım; bana billO

jizma'nın ne olduğunu anlatır 
mısınız?. Diyor. 

Genç kariimiµ arzusunu yeri .. 
ne getirmiye çalışacağım: 

.srnojizma ~ Syllogisme• 
bütün delillerini l üyük, küçük 
ve vasati iıç kaziyede toplıyan 
muhakeme şeklidir. Kıyas mu • 
kaddeıuelerİ olan ilk iki kaziye, 
ıi(Ünt'Ü kaziyeyi, yani neticeyi 
ortaya koyar. Eğer ilk İki kıyas 
nıukaddemeleri dojl·n ise, netice
de doğrudıır .• 

Sillojizmayı başka türlü ve da
ha etraflı latif etmek elimden 
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plmetli, fakat bu tariften da 
genç kariiınin bir şey anlıyaını
yacaı;nı muhakkak addettiğim i
çin bir misal getirmeyi mu\'afık 
buldum. Misalin yerini hiçbir şey 
tutamaz. 

Getireceğim.iz misalde birin<i 
kaziyenin umumi, ' .>.yük şümul
lü; üçüncü kaziyenin vasat veya 
küçük, münhasır olduğunu göre
ceksiniz; müşterek üçüncü ku.i
ye, diğer iki kaziyede bertaraf e
.tlilmiştir; ortada ilk iki k87..iye 
kalır ki, size neyi isbat eder? Bil
diğin.iz halde, ilk .kuiyenin mef. 
hnmunda mündemiç olduğu hal
de farkına varmadığınız, birden
bire dü~ünemediğiniz, aklıp17.11 
ı:-elıniyen bir hadiseyi ıspat ede11. 
Şimdi en basit sillojizma misa. 

!ini gösterelim: •İnsan ölüme 
mahkilmdur. İnsan ebedi değil • 
dir. 1 

Bu umumi ve şümullü bir ka
ziyedir. Şimdi daha küçük, mün
hasır bir kaziye alalım: ı 

<Nasyonal - Sosyalizma Füh • 
reri insandır. / 

Buna kimsenin bir diyeceği 
olamaz. Netice: <Nasyonal • Sos
yalizma Führeri ebedi değildir.• 

İşte münakaşa kabul etmez bir 
sillojizına. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Hükumeti tah-1 Eksik ikrami
kir etmişler / ge davast 

2 Çocuk 7şer buçuk ay 

hapse mahkum oldu 
Halkı hükümet aleyhine silah-

1 

lt isyana tahrik, Reisicumhuru 
ve hülaimctİn şahsiyeti manevi
yesinı lahkir suçlarından dolayı 
yakalanarak 2dliyeyc verilmiş o
lan Nihat ve Faık adlarındaki iki 
gencin ık inci ağU" ceza nıahkeınc-. 
sinde mevkufen ve gizli olarak ce
reyan ed~n ınuhakcrneleri bit .. 
miş ve karar dün aleni celsede 
tefhinı cdilnıi~tir. 

Kal·ara göre, maznunlar halkın 
görebileceği on dört yere beyan
name bırakmışlar ve bu beyanna
melerden bazı zevata da gönder
mi~lerdir. 

Mahl<cme, hükılnıetin şahsiye
ti maneviyesiui ıalıkir suçunu 
sabit J?Örmiiş ve bundan dolayı 
maz.nunlart ceza kanununun 159 
uncu ınaddesine göre birer sene 
ağır haus.e nıahkiıoı etnıiştir. An
cak sucu işledikleri esuada 15 
yaşını bitirip 18 ya~ını ikmal et
medikleri anlaşıldığından ceza. 
tarı ij şer aya indirilmiştir. 

Reisicumhuru tahkir suçu da 
Reisicumhura karşı ede,p •· hür
mete ıniinafi hareket mahiyetin
de göriilınüş, bundan dolayı da 
altışal" ay, fakat yaşlarının kü -
çükH.iğunden yarısı indirilerek 
üçer ay hapse mahkum 0.dilmiş

lerdir. Halkı silahlı isyana tah
rik suçu sabit ı:rörülemediğin • 
den bu noktadan bcraetlcrine ka. 
rar vcrilnı~tir. Suç ve cezalaruı 
içtimaıııdarı dol;ıyı ıse birer mik
tar daha tenzilat yapılarak neti
ce itilıal"ile iki geuç 7 şer ay 15 
er ı;ün agır hapse rn 17110 ~ur.• 
mahke.•nc nıa~rafını ödenıiye 
mahk(ım edilmişlerdir. 

GARİP AMMA 

DOCRU 

Florya plajı bir müteahhide 
verilmiş. Müteahhit, on bet 
gün geçmesine ı-ağmen plajı 
açnıamış. Bunun üzerine Bele--

diye levazım, emlak, tahsil mü
dürleri pazar giinü sabahı plii... 
ja girerek " tesisatı işletmiye aç
mışlar. 

Anlaşılıyor ki levazım mü
dürü c:mayo, bornoz, havlu ve 
emsali. peştemaliye işlerine, em
lak müdürü tesisata ve gazino
ya, ta~sil müdürü de &işeler• 
oturmuş ve halka da: 

- Buyursunlar .. 
Demişlerdir. Filhakika, Be

ledi)·e direktörlerinin plaj iş
letmeleri gariptir amma, dün.. 
ya öyle garipliklerin şahidi ol
ınıya başladı ki, bu garabet 
onların yaoında thiç. kalıyor. 
Yalnız Nanemolla ile bu bahsi 
konuşuyorduk ta: 

- Acaba, bir cElkiısibü Habi 
bullah. levhası da astılar ıru? 

Di:ve sordu. 

ZİF'TLENME 

iş İ 

Tasviri Efkar, okuyucuları
nın şikayet ve dileklerine da-

Piyango bayii dayak ye· 
diğini iddia etti 

Bozd ·1ğan kemerinde Hatiçe a
dıııda bir kadına piyangodan ka· 
zandığı 15 bin lirayı öderken · 2 
bin lira eksik veren Beyaz.ıtta 
Milli l'iyango bayii Celal ile ka· 
tibi Ba.van Muzafferin muhake
melerine dün asliye 8 inci ceza 
mahkemesinde başlanmıştır. 

Polis tahkikatı nelicesinde ek· 
sik verilen iki bin lira bayilerden 
alınarak Batiçeye verilmiştir. 
JUamııular dünkü celsede poliste 
tazyik gördüklerini idd'.;.> etmiş
lerdir. 

DiııJenen komiser Sadık ve po. 
!is O>man tazyik iddiasının hilfl. 
fı hakikat olduğunu, söylemişler
dir. Mubakerıe dosyanın tetkiki 
için başka güne kalmıştır. 

TİCARET 

Balkanlarda ticaretimiz 
Merkezi Avrupa ve Balkanlar

la trenle olan ticari münasebet
lerimiz artmıya başlamıştır. Dün 
Macaristana 35 bin liralık tütün, 
50 bin kilo palamut hülasnsı, Ro
manyaya tuzlu balık •·e 50 bin li
ralık t;ftik satılmıştır. Böylelik. 
le bir müddettir 20 bin lirayı geç
miven günlük ihracatımız 100 
bin lirayı aşmıştır. 

Meğer karları azmış? 
Manifaturacılar fiat müraka

be komisyonu tarafmdan satışlal' 
da kendilerine bırakılan karları 
az bulmuşlardır. Dün toplanan 
komisyon bu husustaki şikayet
leri dinlemiştir. Tetkik idecektir. 

yanarak Tarabya yolunun zift
lenme işinin iyi J'apılmadı 
ğını iddia etti. 

N anemollaya: 
- Ne dersin üstat! .• 
Diye sordum da, 
- Ziftlenme işinin pek ala 

yapıldığına kaniiın ve müteah
hit ne derse onunla beraberim.. 

Diyerek ili'ıve etti: 
- Üç dört sene evvel yolsuz

luk ve ziftlenme işleri üzerin.. 
de bir muharrir durmuştu da 
başına gelen pişmiş ta\•uğun 
basına gelmemişti! Elbette ki, 
sütten ağzı yananlar, yoğur • 
du üfler de l'!'rler .. , 

D. N. B. 

NE DEMEK? 

G~çeıılerde bir muharrir 
<D. N. B .• nin ne demek ol • 
duğunu nükteye saparak izah 
etmişti. Son tahrif de isbat 
olunduktan sonra, bu ajansm 

ismi yine bahis mevzuu oldu. 
Hele bir yolda Nanemolladan 
sorayım .. Dedim: 

- Üstat sence D. N. B. DO 
demektir?. 

Gülerek şu cevabı verdi: 
- Daniska Neşriyatta Bire

bir .. 
A..ŞEKİP 



U - TEMMUZ l!Me 

' sın 

Londra, il (A.A.) - Lord Ha- • 
lilaks yakın doğu hakkında beya
natta bulunarak demı.ştir ki: 

tur. inrıiliz li.sanıle neşriyat ııa
pan kanul!SUZ raduo postası bü
tün n1u.sevi camıasını vazi11etin 
icabettirdiqi mu/ıtelıf müdafaa 
tertibatında bizimle teşriki me
saiııe davet ederek neşriııatını 
tatil eylemiştir.• 

•Malumdur ki Mısır hükumeti 
g".çen eylülde Almanyaııa harp 1 
ıliın etmemiş, fakat diplomatik : 
ve tıcaret münasebetlerim kes- ! 
tiqi Qibi Britanya hükiımeti ile 1 

iıtısare ederek ittifak muahede
si mucibırıce lüzumlu qörülen 
bütiiıı tedbirleri almışa. 

Türkiycye gelince, Lord Hali
faks $Unları söylcıniştir: 

Türkiye ile fevkalade sıkı bağ
larla baıilı olmakta berdevamız. 
Malumdur ki, İtalya harbe gir
diği zaman Türkiye Başvekili 
Türkiyenin siıudiki gayri ınuha
rip hattı hareketini idame edece
ğini bildirmi~tir. İngiltere hüku
meti baştan nihayete kadar ken
disile sıkı temas halinde hareket 
eden Türkile hükllmetinin bu 
kararını istilzam eden ahval ve 
şeraiti tan1anıen takdir ctın~ştir. 
Türkiye ile olan muahedcrnız ba
ki olduğu gibi bu ınuahedeni~ 
da~ andı~ı iki millet aıasındakı 
dostluk ve sempati de berdevam
dır Bu dostluk ve sempatinin geç 
nıi~te oldufTu gibi harbin devamı 
nıü.ddetince ve ondan sonraki ba· 
rış yılları zarfında. d.a ara~ızd.a 
yapıcı teşriki mcsaın~n v~~u~ hır 
temeli olarak kalacagını umıt e
di\·orunı. 

İtal.ııa müttefiklere harp illin 
ettu)i zaman, Mı•-ır hükumeti 
ahval ve şerait ba~ka olma/ela 
beraber qene bu1la benzer bir 
usul takibetmıstir. Zira Akde
niz bir harp bölqesi haline qel
tnektedir. Ve Italııan müstem
lekeleri de qarpte ve Mısır - İn
i/İliz Sudanmda Mısırla hemhu
dut bulunmaktadır. 
Dı4man µropaqandası tarafın- . 

dan ortaya şayıalar çıkarılmış ol
duqu. ıçın, Italııa lıarbe Qırdiqin- ı 
denberi İııqiliz lıükümdinin Mı
sır hükumetinden hiç bir zaman 
İt.al.11aya harp ilanını istemiş ol- ı' 
madıqının açık su.rette bilinme-
sını arzu ederim. J 

Bu ııunla beraber şurası aşikd.r 
bunmmakta idi ki, Mısırda bulu- ı' 
nan ve Mısır lıükıimetinin i.steqi 
i<zerıne fevkalade takviııe edil
mış olan Mısır kuvvetleri İtalua- 1 
Ya kar;;ı lıarekaıı Mısır toprak
larından idare etmektedirler. 

Bu arada .Almanlar imkan bul
dukları her yerde, Balkanlarda 
ve yakın şarkta bu memleketleri 
Alman siyasetinin oyuncağı ya -
pabilmek ümidi ile yersiz şüp_ 
heler ve alarmlar tevlidine ha
raretle çalışmak lıdır fakat öyle 
ünıit ve zanncdi~·orum ki, bu böl
eclerde bulunan ve aralarında 
bi;kaçı düsnıanlarımızın usulle
rini esasen tecrübe etmiş olan 
menıleketlcr inkisara uğraınıya
caklar \'e uğrunda harp cttiğimil: 
prensiplere sadık kalacaklardır . 
Dünyanın bu kısmında bulunan 
dost ve müttefiklerimize yardım 
ve himayede bulunmıva mukte
dir olduğumuzu düşünmek ce -
saretine malik bulunuyorum. 

Istikl<ili ve lıaııati menfaatleri 
ltahıanın Mısırın mu.ttefiki olan 
İııqılıereııe harp ilan et11.~sile teh 
dide maruz kalan Mısırı müda
faa taahhütlerimizi ifa etmek i.s
tıijoruz.• 

Lord Halifaks müteakiben Fi
listınden bahsederek şöyle de -
.ınistir: 

•Son raporlara qöre, Filistinde 
Vaziııetin sakin oldu.qu.nu Ve mün 
ferid bir k~ zabit vak'ası hariç 
olmak üzere memleketin şimdi 
4$ayiş içinde olduqunu söyle -
mekle balıtiııarım. Artık dahil
de ıhtilıif yoktur. 

İtalııanın lıarbe qirmesinin te
airlerinden biri de biLtün ca
mialar arasında lnııiliz taraftcırı 
hissiııatın kuvvetlenmesi olmuş-

Lord Halifaks sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 

Siliihlarunızın nihai muvalia_ 
kıvetine itimadımız olduğu için 
gavretlerimizi idame ve harbe 
mümkün olan en büyük şiddeUe 
devam edeceğiz .• 

D. N. B. nin tahrifat 
yaktığı iyice anlaşıldı 

Londra, 11 (A.A.) - Reuter A
jansı bildiriyor: 

Avam Kamarasında bir mebus, 
İngilterenin Bakıl'ya doğrudan 
doğruya taarruzlar tasarlamış ol
duğuna müted;ıir olarak Alman l 
beyaz kitabında mevc~t. iddial.ar ı 
hakkında bir sual takrırı vermış.. 
tir. ;\Jebus bu iddiaları kat'i ola
rak yalanlamak ve İngiliz siyase· ı 
linin Büyük Britanya ile Sov -
Yetler Birliki arasındaki münase
betlerin blah ve takviyesine ma
tuf olduğu hakkında teminat ver
mek ınüınküu olup olmadığını 
sormustur. 

Bu suale hariciye müsteşarı B. 
Butler yazı ile şu cevabı vermiş. 
tir: 

İngiliz hükumetinin siyaseti 
daima Büyük Britan)a ile Sov -
yetler Birliği arasındaki müna -
sebetlerin ıslah ve takviyesine 
matuf olmuştur. Bu siyasette mu
vaffakıyet mart ayında Sovyet
ler Birlii(i İngiliz hükumetinden 
dostra istimzaçta bulunarak tica
ret münasebetlerinin tekrar baş
lamasını teklif ettiyindeııberi da_ 
ha mümkün ve muhtemel görül
müştür, Sovyetler Birliği tarafın
dan yapılan bu teşebbüs, Sov -
yet hükumetinin geçen ağustos 
ta sivasi müzakerelerin inlutaın
danberi tatbik ettiği gayri dosta
ne battı hareketten iyi karşıladı
tımız bir inhiraftır. 

<:>imaları pek tabii idi. Doğru -
dan doğruya a~keri vardım dı
sında Sovvet hüküınetinin AJ
manyaya yapabileceği en kıv -
metli yardım kendisine Kafkas 
-etrolü vermekti. Buna binaen 
bazı ihtimaller dahilinde kuyu
larının petrol verimini zorlastır
mak mümkün olup olmadığını 
tetkik etmek ııenelkurmavların 
vazifesi icabından bulunuvordu. 
Ancak şurasını ilave etmeliyim 
ki. ne Türkivenin, ne İran'ın bu 
mefruz planlara ne istirak, ne de 
muvafakatleri icin hic bir zaman 
hic bir tesebbüs yapılmamıstır. 

Bu beyanatın. Alman prooa -
ı:randasının ihdasına velten<liği 
vanlıs veva bedhah intibaları 
izale edeceeini ümid ederım. 

İngiltere hazine 
Müsteşarı Ame
rikaya gidiyor 

Londra, 11 (A.A.) - Öğrenil
diğine ı:öre, İngiltere hazine müs. 
teşarı Sir Frederick Phillips pek 
yakında Amerika hazine naırı B. 
Morgcnthau'nun daveti üzerine 
Vaşington'a muvasalat edecektir. 

B. Phillips ve Morgenthau tek
nik meselelerle iki hazineyi ala
kadar eden diğer meseleleri mü
zakere edeceklerdir. 

Bu münasebetle B. Phillips.in 
1937 sonbaharında Vaşingtona gi
derek B. Morgenthau'yu ziyaret 
etmiş olduj:u hatırlatılmaktadır. 

Ak enizde büyük deniz / 
muharebesi başlıyor ı 

Ingiltere 
lrlanda ile 
Anlaşamadı 

İki Çin fırkası 
bozguna uğradı 

Tokyo, 11 (A.A.) - Reuter: 
Dornei Aıansının bildirdiğine _gö
re, bir Japon ııarnizonu kıtaatı 
12 bin k~i tahmin edılen ikinci 
ve 18 inci Çin fırkalarını boz
ııuna uğratmıştır. 

Çin kuvvetleri Cihal>I! şehri
ni yeniden zapteLmiye tesebbüs 
ebmişlerdir. Domei Ajansı, _gö
ğüs ııöı':üse bir muharebe cere
van ettiğini, bu sırada bir de 
fırtına koptuğunu ilave etmek
tedir. 

Bir Amerikan vapuru 
İzmirden mühim mik. 

t~rda mal aldı 
İ211nir, 11 (İKDAM) - •Eks -

nor» ismınde bir Amerıkan va
puru lımanımızdan 800 balya tü
tün, 4-00 bin ton dökme ve 200 
ton varilde pirina yağı, 1.500 san
dıık rafine zeytinyağı ve 100 san
dık sigala yai(ı yükliverek iJ:ıu sa
bah Ameriıkaya hareket etmiş
tir. 

Fransız arazisi düşır an 

toprağı ilan edildi 

Son ı::ünlerde Akdcnizc ınahsus 
bir takım } ab:ınrı balıklar İstan
bul sularına hicrete ba°"lamı~lar. 
Balıkların bu n1i.ihacereti, her - : 
halde Akdenizde ba>lı;>an harp
lerden dola)·ıdır. O müthis top 
sesleri, barut kokuları, dunl.anlar, 
mayıılar, torpillerin dağlar gibi 
ha\•alandırdığ"ı su sütunları, ora
da balıkları ~a&ırtını~ \e korkııt
nıuş ohnah ki, o za·vallılar da so
luğu bı,rada almıya başlamışlar. 
Asıl ~ıı mühim ve en şiddetli saf
hası ~ımden _şonra başlıyacakmış 
gibi görünen bu dallı, budaklı 
harpte bakalım böyle, daha neler 
görec~ğiz? Bi1mem amma belki 
de balıklardan sonra, harp dol.._ 
yısile )'er yer kurbağaların, kap
lumbağaların, kirpilerin, tilkile
rin, kurtların, ('akallartn, timsah
ların, ~rslanların, kaplanların da 
İıicrctlerini duyup göreceğiz. De
senize ki bu harbin zararı, yal
nız onu çıkaran insan oğullarına 
deeil, zavallı hayvanlara da adam 
akıllı dokunacak! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Romanya Milletler 
Cemiyetinden çekildi 

(Başıurafı 1 ıncı sa,;ıa<lıı) 
kınınr'a başlaması mcıh"mel gö
rlili..ı.\ oı-. 

llai •ilda bir mahal, 11 (A.A.)
Bariden Uraç'a hareket etmış o
lan , . ., 920 askerle 30 taylan ha
mı! bulunan Paıtanini adındaki 
İtalyan vapurunun 28 haziran sa
bahı Draç'a takriben l~ nuJ 
mesafede ateş alarak baLmı.ş ol
duğu haber verılmektedir. 

Jtalyan orduları uımumi karar
giıhı, bu hadu;e müna.sebetile 
214 Italvan asker ve zabit vekili 
ile 6 arnavut zabitinin telef ol
mu.ş olduklarını bildırmektedir. 

İtalyada bir mahal, 11 (A.A.)
İta!van ordu,u umumi kararga
hı teblii! edıvor: 

Biribırini müteakip vapılan 
araştırmalar, bu avın dokuzun
cu günü Baleares mıntakasın
da yapılan hareket esnasında 
İtalyan tayyarelerinin 41,000 ton 
hacmındeki ve Hood ad,ndaki 
büyük lngilh. hattı harp i?C'llU

sini hasara uğraLmış ve içınde 

yan..ıın çıkarn-ış oldcklarını 
meydana ç- 1 .karr,stır. 

Ark Royal adındaki tavvare 
gemisinın J?;Ü\crtcsinın tam or· 
tasına da iki bıiyük bllınba isa
bet etrruştir. Fotoııraf vesika
ları bunu tevid etmd:tedir. 

Bundan baska İonien denizin
de vukua gelmıs olan denız mu
harebesi c.sna.,mda İngılizlerin 
diger bır hattı harp ııcmisır ın 
de tam ortasına iki büyük bom
ba isabet etmistir. 
Dtısnıanın gert'k bu bombar

dımanlar esna>ında, gerek Ev
velce Girid'in ce~e<bunda yapı
lan borr bardmo anlarda d u ına
nın u~ratr'.:'l .ıkiugu hasa • tes
l:ııt ve tasrih etmek ıçin a aştır-

rnalar yapı!mai<tadır. 
Malta denız ıi dün sabah-

levın ve öğleden sonra yemden 
slddetle bombardıman edılmıstir. 
Tersanede ve lımanda demlrli 
bulunan _gemilerde \ anıı:ınlar çıık
mıs olduğu ııörülınüştür. 

Diışınanın ıiç avcı tayvaıesi. 
bombardıman tavvareleri tarafın
dan dli<;uriılmüı;tür. Iki tavva -
remiz hareket üslerine avdet et
memiştir. 

İtalvada bir mahal, 11 (A.A.) -
İtalya orduları umuımi kararııa
hı, İtalyan hava kuvvetlerinin 30 
hazirana kadar olan zavıatına m1i 
teallik ilk listeyi nesretmistir. 
Buna nazaran: 

Dördü sivil erkandan olmak ü
zere 76 maktıll, 103 mecruh, 75 
kavıp. 

. Londra, 11 (A.A.) - Bahriye. 
nezareti teblilıi: 

İnl!iliz deniz kuvvetlerine men
sup tayyareler Sıcilyada Aul?'US
ta'nın şimalinde bır İta! ;an lımd
nına gitm11;ler ve bır 1 ıalvan dest
royeri!~ ekseriva de:>o c•lara:k kul, 
lanılrt':ıkta oları b.r ııemi tekne
si batınlmıs.ır. Tavvarelerin,1 -
zın heosı üslerine dönmüşlerdir. 

Londra, 11 (A.A.) - Reuter: 
İtalyan tayyarelerinin Hood zırh
lısında yangın çıkardiklarına da
ir bı.u;in İtalyan resmi tebliğın
de ç•kan beyanat hakkınea İı:ıai
liz Bahrı ye nezareti aşağıdaki 
tebl: ?i pes retmiştir: 

AW.kacl.;r İn_gilız deniz kuvvet
lerı kurr~andaıunın rao, ru alın -
mıştı r. Bu rap< rda. her ne k adar 
geır:,l.'r yakırına bir kac bomba 
düşmüşse de h1c bir tam isabet. 
t , b r "asar ve 'llc bır z ıvlat ol-

.ıd " bıldırı.mekterlır. 

(Başta rafı 1 inci sayfadc) 

Valera'nın hattı hareketi, ser
best Irlanda devleti üzerinde 
dolaşan tehdit karşısında her 
türlü işbirliği imkanını izale 
etıuistir. De Valera, yalnız bi
tarafİ.ık lehinde bulunmakla 
kalmamış, fakat ayni zamanda 
şimali ve cenubi Jrlanda'nlll · 
birlesınesini \'e şimali Irlanda
nın gayri muharipliğinin yen
ni bitaraflığa terketmesini ta
lep etmiştir. Parlamentoatlll 
fikri, böyle bir birleşmeniıl 
imkansız bulıındnğu merkezin
dedir. Eğer De Valera İnırilte
renin yanında mücadele et,_. 
vi kabul ederse, Irlandanm a
razi bakımından ikiye ayrıl -
mış bulunnıası meselesi ni -
ha)·et bir hal suretine rapto _ 
lunabilecektir. 

İnkişaflara intizaren, vni -
yet dikkatle takip edilmekte -
dir, Zira lrlanda'ya yapılaeak 
bir hücum, düşmana, İngilte -
reye karşı harekat için yeni 
üsler \'erebilecektir. Bu key -
fiyet ise İngilterenin mukabil 
tedbirler alma mı icabettir -
mektedir. Lüzwııu takdirinde 
müe3sir surette mukavemet i
çin, <İmali lrlandada bütün 
tedbirler alınm"l bulunmakta-
dır. -

Napolyonun 
mezarı Londra, 11 (A.A.) - İngıiiz 

ticaret nezareti, Kors•ka da dahil 
olmak üzere Avrupadaki bütün 
Fransız arazisinin Ye avni za -
ımanda Cezairin, Fransız Fasının 
ve Tuııusun, düsman arazisi te
lakki edildiıııni ve ekonu.-rıik harp 
kanunu hüki.ı ııleri çercevesine 
l!irmiş bulunduğunu dün aksaıın 
ilan etmiştir. 

İtalyan mütareke ko-

(Baştarafı 1 ınci SalJfada) 
hayale nihayet vermiştir. Hiçbir 
zanıan, Ronıanya, l\Iillrtlcr Cemi .. 
yetinden, jest ve söı:deıı ba~ka 
hakiki hiçbir menfaat elde et -
menıiştir. lJi1fıkis, Roınanya, :\lil~ 
!etler C~,!Jıiyeti ,·asıtasilc, bazı 
komşu biıyük millet hakkmda, o
tomatik bir ınakaniznıa ile, Ro -
manyaJlın hakiki hi · si~·atıııa nıu
halü aleyhtar siiasi harekata sıi. 
rüklennıi tir. il.ilen, hakiki ınen
faatine \·e Al·rupa ,·aı;iycti:ıin 
realitesine tetabuk eden bir si
yaset takibine ba~lamıs bulunan 
Romanya, Milletler Çemiyeti a
zası kalmasının fa)·da>lz olduğu 
fikrindedir. 
Bükreş, l (A.A.) - Reuter A

jansı bildiriyor: 
Memleketi tehdit eden yeni telı 

likeler karşfünda milli cepheyi 
ipka edebilmek için kral Karo! 
sıkı bir mücadele yapmaktadır. 
Sabık demirmuhafız teşkilatı 
müşkiliıt çıkarmıya ba~Iadığı ci
hetle, Kral Karo!, bu teşkilatın şe
fi olan general Autonesco'yu tev
kil ettirerek bir tecrit kampına 
göndermiştir. 

T ransilvanya' da karışık
lık ve muhaciret başladı 

(Ba;tarafı 2 nci sa11fada) 
t&raluıdan hedi7e edilmlftir, Llhdiıa 
~ltındakl mou.ik: 7ıldu:ın köif'lerindı!'". 
Imparatoru.n ka.z:ındl.fı muJıarehelo
riu l im.Jeri yaı..ıl.ıdır. jena., MoKova., 
larf'ııga,. ehramlar. Rivoli. \"aıra.a,, 

Fritdland ... 

Kapının ya,nla.rıncı..ıı.t ıı.ı heykelill 
elinde ltıl.lukları ya.dıtın iuerln.ı. 

bir altın kUrre Xa.pol7onun kllıeı. i.a
pa.ra.t-orluk. isa.sı ve t.a.cı ..• 

misyonu Tulon'da 
Roma, 11 (A.A.) - Haber ve

rildiğine göre Fransızlarla ınüta.. 
reke ahkamını tatbik etmek için 
bir itilaf tanzimine memur İtal
yan nıütareke komisyonu Tou -
lon'a vasıl olmuştur. 

Macar • Bulgar tica
ret anlaıması 

Budapeşte, 11 (A.A.) - D, N. 
B. bildiriyor: 

Macaristanla Bulgaristan ara
sında ç_arşaınba günü bir ticaret 
anlaşması aktedilmiştir, Anlaş

ma emtia kontenjanım fnzlalaştır
makta ve iki memleket arasında
ki iktısadi münasebetleri bir sene 
için tanzim etmektedir. 

İngiliz Faşi.ıt Partisi 
lağvedildi 

Londra, il (A.A.) - Dahiliye 
nezareti, British Union'u yani 
İQJliliz Faşi>t partlliini lağveden 
ıbir kararname nesretmiştir. Mez
ikılr partinin se!i olan Sir Osvald 
Mosley ile refikası ve ileri ıtelen 

1 

azalarından bir kaçı, bir >ki l!Ün 
evvel tevkif edilmiş bulunmak
ta idiler. Bayan Osvald Mosley, 
Miss Unitv Wilford'un hemsire
sidir. 

Fransa kebinesi 
(Ba;tarafı 1 inci sayfada) 

meclislerinin salahiyet ve faali
yetleri oek çok tahdit edilecek - ' 
tir. 

Bükreş, 11 (A.A. \ - Reuter: Ge 
neral Antonesco, devlete karşı hiç 
bir harekette bulunmıyacağını 
ve Rumen kanunlarına hürmet 
eyliyecetini bildirmesi üzerine 
birdenbire serbest bırakılmıştır. 
Bükreş, 11 (A.A..) - Roman

ya hükumeti, Rumen petrol sa
nayii hisse scncdatı üzerinde spe
külasyon yapılmasına mani ol -
mak için lazım olan tedbirleri it
tihaz etmiştir. 

Bugün intişar etmiş olan bir ka
rarname, bu senedatın ki.ffesi -
nin nama muharrer olacağını ve 
bunlara ait mülkiyetin bu ayın, 
dokuzundan itibaren bloke edile
ceyini na tık bulunmaktadır. 
Bükreş, 11 (J\.A.) - Sov)·et -

ler Birliğinin yeni Bükrcş elçisi 
Lavrentiev, dün Bükreşteki İn
giliz elçisini ziyaret etmiştir. 

Hava akınları 
(6aştarafı 1 inci sayfada) 

sup bombardıman tayyareleri, 
Vilbelınshaven H Brcmen deniz 
tezgilhlarını, Rulır'daki eşya is -
tasyonlarını, Monheim'de petrol 
tasfiyebanelerini ve Borkum, 
Texel, Schipel ve Valbaven tay
yare meydanlarını bombardıman 
etmişlerdir. Buralarda hasarat 
vukun getirilmiştir. Londra, 11 (A.A.) - Londra 

resmi mehafilinin eline düsen ve
saike nazaran Alman işgal ordu 
su ile Petain hükümeti arasında 
her şey yolunda ı;ıiLmemektedir. 
v eyp:and i.mzasını taşLmakta olan 
bu vesika 14 haziranda Alman 
kumandanlıllının nesrettiih bir 
tamimin tafsilatını vermektedir. 
Bu tamime tevfikan Paris de da
hil olmak üzere isgal altında bu
lunan yerleraeki bankalar, ban
gerler, esham, nakit, kn-metli tas 
ve banknot muamelelerini mu
fassalan bildirmekle mükelleftir
ler. Tamim, sahipleri tarafından 
açılacak kasaları da Alman kont
rolüne vazetmektedir. Banka
larda kasası bulunan müsteriler 
kasalarını ancak Alman memur
ları huzurunda açabileceklerdir. 

Londra, 11 (A.A.) - Stokholın 
de_n ııelen haberlere ıı:öre, İngi

liz hava kuvvetlerini,\ bombar
dımanları sima! Alrnrıııva.sında
ki şehirlerde muazzam hasarlar 
vukuuna oebep CJ!mustur. Muh -
telif noktalar:ı:-ı limnnların bazı 
ıkısımları o kadar ha·.ar.ı uğra
mıştır kı deniz naklivatı pek zi
yade mii$külıit:a yapılabilmek -
tedir. 

Londra, 11 (A.A.) - Hava 
nezaretinin bildirdii!ınc- ıı:öre, dün 
düşünilen 14 d1'1!laıı tavvaresin
den 'ıa.;ka. cli~er 23 diısınan tay
yaresi o derece ha•ara ur!latıl -
mıstır ki bu tav' arderın üsleri
ne djrunüı; olmaları imkansız
dır. 

1 
(Baştarafı 1 ınci sayfada) 

Macar ıuctalibatı kendisine res -
oıen bildirildiği zaıuan Ron1aıı -
ya hüki.u:r.eti, arazi tcrketnıek -
tense, ahalinin mübadele•i~ le, 
Transil\.·anyada bulunan ınühinı 
fabrikaların satın alınmasını tek
lif edecektir. Macaristan böJle 
bir teklifi kabul etmcdi~i takdir
de, uzlaşma mahiyetinde olmak 
üzere, Romanyanın hudut teşlql 
eden bir kısım araziyi terketmi_ 
ye, di~er Rumen arazisinde bu- ı 

lunan l\tacar ahalisinin, Macar 
tonraklarına gönderilmesini ka
bul edeceği zannoluumaktadır. 

Bu vaziyete göre l\Iacarlar Ru
menlerle mubasamata giri~me
den anlaşmak mecburiyetinde -
dirler. 

Budapcşte, 11 (A.A.) - Yarı 
resmi bir surette teblıg edilıyor; 

Kolozsvar'dan gelen haberler 
Rumen kabınesinın seri ınhıliıli 
bu şehirdeki Ruımen mahfillerin
de pek cesaret kırıcı bır intıba 
hasıl etımistir. Rumen hükumeti 
bir çok askeri ve mülki mües
seselerin merkezini Transilvan -
yadan naklettii!i icin Kolozs,·ar'
ıla büvük bir izdiham mevcut -
tur. Taınsuvardaki müesseseler 
Guayala Feherver ile Nal!\'Ze -
ben'e nakledilmiştir. Tarnsvarda 
büyük bir infial hüküm sürmek
tedir. Zira fabrikaların makine
leri Kraiva'ya nakledilmistır. 
Bütün Transil yan yada tam bir 
idari karısıklık caridir. Gecen 
hafta Rumen hükUıneti silahlı 
Rumen köylülerinden mürekkep 
@ya muhafız mülreze!erı teşkil 
etmişti. Rumenler elcalll\·etlerı 
silahla korkutmak gayesini istih
daf eylediğini _gizlemiyorlar. 

Budaoeşte, 11 (A.A.) - Baş -
vekil Kont Teleki ve Hariciye 
nazırı Kont Csaky, bu sabah Mü
nih'ten avdetle Budapeşteye mu
vasalat etmişlerdir. 

Kont Teleki, hükumet fırkası 
reisi tarafından kendisine hita
ben irat olunan hoşamcdiyi mu
tazammın sözleri dinledikten son.. 
ra bazı beyanatta bulunmuş ve 
bilhassa Alnıanyadan çok iyi in
tibalarla avdet etmiş olduğunu 
söylemiştir. 

)lumaileyh, Almanya ile İtal
yanın uzun bir sulh devresinin te-
mellerini atmak tasavvurunda ol
duklarını ilave etmiştir. Şimdi 
lllacar milletinin vazifesi az ko
nuşmak, itimat etmek, calısmak 
ve itaat etmektir. 

kalbden te~ekkıirlerimizi eksa
Jan.,.nıza bildiririm. Ekscliuı.şı -
nızla rapnıak 'erefine nail oldu. 
ğumuz görüsmeler, do,tluk \"e iti
laf hislerinin milletlerimizde de
rin bir surette kökle mi>, oldu -
;(unu göstermişlerdir. 
Budapeşte, 11 (A.A.) - D. N. 

B. Ajansı bildiriyor: 
i\lacar de\"let adamlarının l\lü

nih'dcn a\•detleri münasebetile 
tertip edilen bir resmi kabul es
nasında Basvekil Kont Teleki, 
mü~akerat hakkında nesredil -
nıiş olan tebliğin, ii~ millet ara. 
sındaki derin dostluğu tebarüz et
tirmekte olduğunu ve bu cfostlu
ğuu bir kat daha takviye edilmiş 
bulunduğunu beyan etmiştir. Bu
nun İ('İn de Macar n1illetinin va
zifesi boş lafları bırakarak, iti
matla (&lı~ıp itaat etn1ektir. 

Ba~:f\·ekil, l\lacar Ajansının mu
habirine şu beyanatta bulun _ 
mu->tur:. 
AlnıanJanın harpte olnıa!)ına 

rağınent Führer, Alınan de"\·let a
danılarını dinleıui;yc ve bunlarla, 
l\.Iacaristaıı için hayati olan bazı 
meseleler hakkında da müzakere 
ler yapnuya Yakit bulnıuştur. l\lib 
\·er devletlerinin arzusu ..:\,·ru -
panın her yerinde uzun bir !-ıulb 
devresini garanti edebilecek şe
rait \'Ücude getirmektir. 

Budapeste, 11 (A.A.) - Pester 
Lloyd ~azetesi, Münib görüsme
sinin herhalde fikir, noktai' ua
zar ve nroje itibarile tam bir •
~enk içinde ncticelenıııi~ oldu -
guuu yazmaktadır. 

Livourna, 11 (A.A.) - Teil'l(
rafo ııazetesi, direktörü Giovan
ni Ansaldo"nun Berlinden gön
derm~ olduğu bir mektubu, ·Mü
nih diplomatik mülakatınııı es.ıs 
maddesi• ün varu altında ıı"Sret -
ml'ktedir. Bu ıru.kalede ucünıle 
şörıe denilmektedir: 

•Bir müddeııeııberi 1\Iacar h-..i
kılmeti, vaziııeti mihver deı:letle
rinin siııaset adamları ile do<iru -
dan doqruya tetkik etme'c ar::u
sunu izhar ve bunda israr etroıek
te ,di. Besarabııa·ııın işqalı. Ma
carların muhaııııeleleri ve mılli 
gururları için bir nevi kamçı 
darbesi olmuştur. Hakikat hal
de zaman pek az müsaitti. Bu.
nun da sebebi mihver devletleri
nin eski Aı:rupanırı şeklini deiii$
tirmeııi ve orıava yeni bir Avru
pa çıkarmaııı istihdaf eden bir 
harbe qirisntis olmalandır. 

Kapıwn üstU:nde, Napolyonun va
si.7elıumesindeld ıu ciim.J.e ;rauladın 
«Gli.Uerimin, St-n oehrl kenannda w 
o kadar a.evd.iilm Fran..sıı milleti ua.
.uıda bulwıma.suıı islerim. .. • 

Brondlapı; &terli(' mu.ba.rebl!Sinde 

flllnam olıına.n loplar erltlt•rtk 7""° 
pıım..,lır. 

Ana.hta.r deliii; Leji;rondöner sabi.W 
tekllndeclir ve bir N markıw vardır. 
K.apmnı saiuıda ve solund.ıkl ad• 
aermer lihidler, İmparatorun eM oolr. 
ındiil suaıı arkadatlanıı4a.n Berand'a 
IJe Dlll'ok'a aillir. lliı1nclsl, ıaıs cı. 

lkintl.si ete 1844. de ölmü.şLUr. 
HU.Jer Parise ırUUil uman Enva

Udl ve Napolyonun mtzarını ı:lyaret 

elmiş, kapıda nöbet bekltyen Fn.:n
sn harp maHUünü kaldırtarak yeri· 
ne bir Alman nöbetçisi dikmiş!. 

İran Adliye V czirliği 
Tabran, 11 (A . .\.} - Pars A -

jansı bildiriyor: 
i\lajeste Şehinşah, sabık müna

kal;it veziri :\leci! Alıi'~i Adliye 
Vezirliğine tayin c~-leıni~tir. 

Alman - İsvt ç iktısadi 
itilafı 

Stokholm, 11 (A.A.) - :?7 Jı3_ 
zirandanberi Alınan~ a ile İ-:.\·c ~ 
arasında dcl'anı etınekte olan ıuli 
zakerat, bir iktısadi itilafın akdiy 
le neticelenmiştir. Bu itilafa na· 
zaran, iki meınlcket ara~ındak.J 
ticari mübadeleler mühım mik
tarda çoğalacaktır. 

Sovyet - Fin ticaret 
muahedesi 

Moskova, 11 (A.A.) - Yükst. 
Sovyet meclisi riyaset divanı, 
Z8 Haziran 1940 da l\toskovada 
imzalanan Sovyet - Fin ticaret 
muahedesini tasdik etmiştir. 

le ilıtı11ar etm4 o!du.iju fedakar
lııjı takdir etmekte lıu.lunduk -
!arı hakkın.da ııeniden teminat 
almış olmaları nıulııemeldiT, 

Bu temınata şimdiki Balkan 
statükosunun bozulmıyacağı ve 
Macaristanın muvakkat feda
kdrlıiiının hiç kimsenin ve evle
viyetle Balkan devletlerinin meıo
faaıine lıadim olmıııaca<iı temi
natının ilcive edilmiş olmasa m.U.. 
temel gibidir.• 

lngilız hükumctı bu teşebbü
se derhal cevap vermbtır. Ve 
Moskovadaki İngilız elcismin ha
len yapmakta olduğu milı!lokere
lenn nihayet Sovvet hukfmıeti
nın Almanyanın nef'ine olarak 
gerek lktıoadi ııerekse askeri ba
kımdan İngiltere aleyhine hare
ket edl'Ceiii endisesini izale ede
ceği ümid edilebilir. 

Harbin daha bidayetindenberi 
İngiliz hükumeti askeri planları
nı hazırlarken bu tehlikeden sa
kınmıya çalısmıstır. 

Topvekun harote müstakbel 
'bütün ihtimalleri düsünmiye mec 
bur olan f!enelkunmayların Sov
vetıer Birlii?i tarafından Alman- 1 
vava yardım edilrnefilne nas.! ma
ıu oluneıbileceğini tetkik etmis 

Benzin sarfiyatında 
tasarruf 

Ankara, 11 (İKDAM Muhabi
rinden) - Benzin sarfiyatından 
tasarruf maksaclile badema husu
si otomobillere haftada mua vven 
·benzin verilmesi ve taksilerin 
bir ıtün tek ve bir ıtün cift nu
maralar la olmaılc sartile müna
vebe ile çalı$tınlması kararlas
tırılmıstır. 

Vesika, maliye nazırının fikrin

ce, mütareke hükümlerine göre 
isı:ral altında bulunan yerlerde 
Fransız hükümetinin idareden 
mes'ul olacağı tasrih edilmekte 
bulunmasına nazaran, Alınan ta
miminin mütareke hüküımlerine 
muhalif oldui!'u ve bu ıınesele 
hakkın.ia Alman heveti nezdin- J 
de der-hal teşebbüse ırir~ildiiU be
vo n ile bitmektedir. 

Dün akşam AvaM Kan.arasın
da harb:ye müste~arı S iı Edvard 
Grigı::, dün Ma.t' ~ahillerinde 
vukua gelen hava muharebele
rinin <bu harbin en bil yük hava 
muhar0belerinden birisi• oldu -
ğunu ;-.Qylemistir. 

Bu ıımıharebeve s. h•t olan -
!arın $Öylediklı.rine !!Öre. İnııiliz 
gemilerinden mürekkep J kafileye 
netice3iZ kalan bir hücumda bu
lunan Alman bcmbard.man ve 
avcı tavvareleri ııök vüz;iniı ha
kiki manasile karartmı;tır. 

Kont Teleki ile Kont Csaky, 
naibi saltanat Horty tarafından 
kabul edilmişler ve müsarüniley
he l\tünih görüşmelerinin netayL 
ci hakkında malilnıat vermişler
dir. 
Budapeşte, 11 (A.A.) - D. N. 

B. bildiriyor: 
Baş\'ekil Kont Paul Teleki, he

geşhalim'dan Führere aşağıdaki 
telgrafı ~ekmiştir: 

Alman topraklarından aynlır
ken gördüğümüz dostane ve ha
raretli hüsnü kabulden dolayı en 

Fakat Macarlar, bu ana ait hu.
susi bir takım sebeplerden dola
yı sııllıün muhafaza edilmesine 
şahit olmakta kendileri için bir 
menfaat qörmektedirler. Macar 
setlerin dahili vazilJeti ve mem
leketlerinden milli metalibatın 
derhal tatmini için fikirlerde hü· 
küm sürmekte olan qerqinliiii 
izah ve tesrilı ettikten sonra Al
man?,1a ve İtal?,lanın Macar mil
letinin milli metalibatını iııice 
anlamış olduklan ve Macarista
nın rildh patlatmamak $14Tetiıı-

'.\1cktup muharriri, netice ola
rak. Almanva ile İtalyanın mey
dana ııetirmek üzere olduklan 
yeni Avrupada Macaristanın ksh
raınanane ananesine ve manevi " 
hemmivet ve kıwnetine unun 
şerefli bir mevkie sahiP olaca
~ını yazma'ktadır. 

Roma. 11 (A.A.l - D. N. B. 
bildiriyor: 

Kont Ciano ve Almanvanın 
Roma sefiri Von Mackensen Al
manvadan dönmüşler ve Harici
ve nezaret_i erkanı ve nazır Prem 
Bismarck tarafından karşılan -
mı;lardır. 
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intikamını almak 
yola çıkmıştı 

Hassan'ın 
için tek başına 

Ali, 

(Ali) ile kat'i bir muharebeye 
ııınamelı.ten ihti.ı-az eden (IMua
v1veJ mahza onun nüfuzunu 
kırmak w;ın, (iMe.cline) ye de bir 
asker lr.ıtası gönC:erdi. 

(~ bın muharıp) den mürek
keıı olan bu lr.ıtaya, (BC$u bin 
'Ertan) kumanda ediyordu. 
~ir. bır oaskın halınde an

cuın Medineye girdi. O esna.da 
(Ali) tarafından Medine valisi 
olan (Eba Eyübülensiıri) bu bas· 
kın llar~ında şaşll'arak bir ta· 
rafa ~in imek med>urı yetini 
biasetti. 

13esir, kOl'kunç bır tedhiş ıU
>yaseti ile halkı bir anda sııı<iır
diklen sonra. tıütün ahaliyi ıop
liyar;ık bır nutuk verdi. Bu 
nutkunda ıOııınan) ın şeılıit edıl
mesı mesele&ni ıleri sürerek 
(Ali) nın alevtıınde bir çd< •<iz
ler söyle<l i: 

- .Elınıru:lmi!ıninin, anca'k 
(MuaVl:Vt!J dir. Ondan baska-

8ına bıat ve itaat caız dej;(ildir. 
Bunun bıliifına hareket edenle
rın, katli ,·aciptır. 

Dedi. 
Beşir'ın bu ~öıleri. alelade bir 

nutuk dei(ıl... Dol!rudan doııru
ya bır emir manivetınde ıdi. 

'.Hail<, bu emre muhalefet ve 
mllkavemet kudretıne malik de
~ildi. Buna binaen. Medine hal
in da mecburen Mua\'ivı.ve bıat 
etti 

* NEHRİVAN MUHAREBESİ 

Mua\'lyenin bu luıreketleri 
karşısında, artı.it (Ali) nin sabrı. 
tükenmişti. İslamlar arasında 
ık~n dökmekten son derecede iç-
1ınap ettığı halde, artı.k Muaviye 
ile çarp~ak lüzumunu şiddet
le h issetın.İ<tl. 

Vaziyetin görünüşüne nazaran, 
Muaviye ile karş;Jaşmak kolay 
<ılarruyacaktı. Çünkü Eme\ilerin 
kudretli reisi, ı\fabistanın en 
mühim ku,·vetlerini başına top
Jamı.şt:. 

Fakat (Ali), hlıca sarıldıjp za. 
man (kuvvet) meselesini kat'i 
yen dü unmezdi. Çünkü hayatın
da bir kere bile l<ılıcının ma.ğliıp 
old~u. görmeınışti. Sonra da 
hayatına zerre kadar ehemmiyet 
vermezdi. (Ali). bunun en par· 
lak mi:;alini, (Hite) vak'asında 
ptermJ<'ti. 

Hite (Muııul) tarafında bir şe
hmL Muavive, bu mamur bel
deyi itaatine almak, olmadıj(ı 
takdir<i~ yık•p yakmak için (Süf. 
yan B.r. A\'f) .ın J<umando.sında 
(6 bin asker) göndereli. 

Siifvan. Hite üzerine hücum 
etti. ıA!i) nin valisi olaıı (lbnı 
Hass.<r.) +'de' etle mukah·ı~eye gi
n~tM Yapılan muharebe, Ha:.ı.a
nın öluırell netıcelendı. 

Bu dCJ<lı badi.senin l:aberi, 
(Al.) " !On derece m:ı.teessir 
et.ı. D~;t.al asker toplıy..rak Hı
teye ı:ıL'llek ve Hassanın ·ntika · 
"'.nı a!n.ait ıstedi. Fakat Kü!e 
eşra!ıncan bazıları ra.hatların, fe
da etmekten cekindiler. O ara
hk ru;J<eı t 'ı>'amak lınkaııı olma. 
aıl!~nı ilPri ~urerek (Al! ı yi bu 
filcrinOt'll \ aı geçirmek 'stedi
ler. 

Bu vaziyet (Ali) yi daha ziya
de mu' "b•'' etti. Halkı <amiye 
topfıvnrak müessir bir hutbe söy
ledi. Ve bunun nihayetinde: 

p, Y.Ue!iler! .. Anl.1orum 
k· sız. artık rahat ve hU2urunuzu 

feda etmekten çekiniyouunuz. 
Şu hal<ie, ıHassan) ın int:.Xamın, 
almak için, ben, tek başıma gidi· 
yorum. 

Dedi. 
C"'111den çıkarak doğruca evi· 

ne gittı. Zınııru giydi. Zül!ikarı 
kuşanıp atına bindi. Hallon hay. 
retleri arasında, şehrin kapısın· 
dan cıkıp gitti. 

(Ali) nin bu merdan.e hareke
ti, bütün gerenlerin kalbinde bü
yük bir Mdamet hU9Ule Petirdi. 

Kille etra!ı derhal atlarına bin
diler. Güç hal ile (Ali) niıı arka
&ından yetiştiler. Tarziye verdi.. 
ler. 

- Yi Emi.riümüminin! .. Bize 
bır kaç a:ün müsaade et. [)erhal 
Wplanalım. Hep beraber ııide
lim. 

Diye, VJ.j) :vi bin müşk:ülit 
ile ııeri çıevirdiler. 

4te, bu ruhta yaradılmı.s olan 
(Ali) nin, ne (.Muaviye) nin saıh
sından ve ne de onun ordusun
dan endi&eye kapılması müm
kün de,l(ildi. .Siını.di:ve kadar 
gösterdiiti sabır ve sUkiınetin 
başlıca ~ebebi, Muaviye ile ken
di arasındaki davanın yalnız 

(sultıen tesvheııi) fikrinden iba
retti. 

Fakat. Mua\·iyenin mütemadi 
taarruz hareketleri artık o ka
dar ar1ırnıştı ki (Ali) nin bütün 
sabır ve tahammülünü taşırmı
ya başlamıştı. Ve nihayet Sam 
üzerine >iirümek için bir ordu
nun hazırlanmasına sebep teş
kil eden bir mahivet ahnı.şti. 

(Ali), bu orduyu vüoude ge
tirebilımek için evvela ('Basra) 
da bulunan (Abdullah bin Ab
bas) a haber yolladı. 

(Arka.n ı•al'l 
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1"8 m. 128 Km. l!O K w, 

12 
1.30 
7.35 

8.-
8.10 
8.20 
8,30 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 
14.-

18.-
18.05 
18.30 
18.50 
19.15 
19.45 
20.-
20.30 
20.50 
21.15 
21.30 
21.45 
22.30 
22.45 
23.25 
23.30 

Temmuz Cuma 
Program 
Orlu!stra S11itlerin.den seç
me parçalar (pl.) 
A jans haberleri 
Ev kadını - ııemek listesi 
Saksofon sololan (pl.) 
Kapanış 

* Program 
Türk rnüzilti 
Ajans haberleri 
Saz e5erleri 
Pastoral senfoni 
Kapanış 

* Proııram 
Cazbant (pi.) 
'.Halk ha\'aları 
Rad,·o •Swinıı• trio'ı;u 

Türk müzif(J 
Ajans haberleıi 
Fasıl Heveti 
Konuşma 

Türk müzifd 
Konuşma (İktısat saati) 
Radyo ı:azctesi 
Radyo salon orkestrası 
Ajans haber !eri 
Cazbant (pi.) 
Yarınki procram 
Kapanış 

BOYOK TARIHi ROMAN:r_6~ 
1 ) 

SEKERPIRE 'SULTAN • 
1 

1 

1 
1 1 

Yezen ı M. SAMI KARAYEL 1 
-

- Saadetliı pa<ii.salu.m'. Ve
.ıırıiizam ve ricaiı devlet kuiJa
rını;u,a da malfım okluf(u ve;,: -
i:ııle hoca efon<lı ll~lun"'-'"lln 
E'Wr· marıfetidı r. 

- Ne?. 
- Evet padıı;ahı.ır. 1 .. Her ızün 

oh anı a6afive. dıvanı hüınavıına 
makamı $P.Vhulisl<i:!-a 1T'ütead
tiıt ş>lravetler ve fery;ıtname
ler gelmektc<Lr Haiı< ~" 'Jde 

rl'l ri,·ayetler dom ekte<hr. 
lln budur .. 

De' ..ncc Sultan tbrahillı kor
kusun.cıan derhal şu emri vud'i: 

- Hocav Anadolu Jı:aıaskerli
bn<ien azl('vleilim. 

~ -
Şevhülıslfım ılerın bir neres 

abııı.tı. Cincı hoca l(ibi bir he
rıfi nihayet. sar.>m~tı. 

Cincı hoca. Anadolu kazaske
rı olduf(u için istediiti ıti'bi me
muriYet.leri rüşvetle tevcih ede
bilivc:rd• 

Cinci hocanın Anadokı kazas
kerlığinden azli saravı hümavu
nu biribirine kattL Hocanın ta
ra<'t:ırları bir kôşeye sindı. 

Cınci hoca. vavaş. vava.g ı:öz

den dii.\;üyordu. Bunun sebeple
ri vardı. Rüşvet ve .rtısa meııe
Jesi de~ikli. 

Sultan İ'brahiım. Cinci hoca
yı öyle ıkolay iaılav def ve ref 

11 . 7. 1840 

1 Sterlin 
100 Dolax 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frcı 
100 Florin 
100 Rayişmaıft 

100 Belıı:a 
100 Drahmı 
100 Leva 
100 Çek kro~. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Penııö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç l<ronu 
100 Ruble 

·--. 1 
6.24 

140.-

29 .~5 

0.9975 
1.7125 

13.90 

25.7250 
0.625 
3.3375 

33.0375 
31.005 

FSRAM VE TAHVİLAT 
19118 :viliıde 5 ibamıyeli 19.-
Srvas - Er:ııunı.m 2 19.55 

• • 3 19.60 
• • 4 19.57 
• • 5 19.55 
• • 6 19.60 

Merkez Bankası J>e.1!in 99.50 

lstanbul icra Hakimlii;mden: 
İsl.anlıul tara&çılarda Mateo 

banında hafı.z Rü.şdüye bor<;lu 
(iBeyoı!lu Asmalı Meııcit, Asmaıl 
Mescıt apartımanın 1 inci ıkatın
da 6 numaralı dairesinde oturan) 
Alinin, bil.len iıkametıı:aru meç
hul oldukuııdan ilanen te'blı.ı!at 
icrasına karar veri1miş o~
dan ımürafaanın mualliı:k oldu:iıu 
2/8/940 cuma Jliinü saat l4 de 
İstanbul İcra Hakımli.ıtinde ha
zır bulunması aksi takdirde ı:?ı
vabında mürafaanın cereyan 
edeceği teblıf( makamına kalın 
olmak üzere ilanen teıblığ olu-
nur. (28099) 

lstanbul icra Hakimli!imden: 
iotanbulda Tarnkçılarda Ma

teo hanında hafız Rü.şdüye borç
lu, Beyojıl u Amıalı Mescit, As
malı Mescit apartmanının 1 in· 
ci katında 6 nwnarada oturan 
ve halen ikametgahı meçhul 
bulunan Cemale ilanen tebligat 
icrasına 1-arar verilmiş oldu -

ğ'undan mürafaa ı:ünü olan 2/8/ 
940 tarihinde :;aat 14 de İstanbul 
İcra hiiki.mli.i(inde hazır bulun
ması ak.si takdırde ıııyabmda 
ıınürafaa) a devam edilecei(i. teb
liğ' makamın kaım olmak üzere 
iliinen teblig olunur. (28099) 
-----------~--

İSTAKBlL BİR.İNC1 TlCA • 
RET MAHKEMESİNDEN: 
Adrıvatika vapur acentalıfnna 

menSU'P Rodi vapurunun 16 ncı 
seferile 28/4/9'J'I tarihinde liına· 
nımıza ı;ıelen ~l nuımaralı poli
çe muhteviyatından R. SJJ. M. 
F. Marka ve 106/1-4 - 108/1-7 
numaralı 11 kaba ait ~ümrük or
dinoswıun zayi oldukundan bah
sile iptaline karar verilmesi Is
tanbulda Sırkecide Ralli hanın
da L. Aznavur ve şeriıki Avukatı 
Andre Prim tarafından arzuhal 
ile talep edilmiş ohnakla Tica
ret kanununun 638 inci madldesi
nin kıyasen tafuiki suretile ziyaı 
iddia olunan ordinonun bulan ta· 
rafından 45 ı:ün içinde mahkeme
ye ibraz edilmesi ve ihraz edil
medif(i takdirde bu müddetin hi
tamında iptaline karar verilece
f(i ilan olunur. 

Darulaceze m'tes6eoe&i 1'iu lüzuıau. elm iOO metıe aba ~ apk tıbilt
mlye lronulmuflar. Tahmin bedeli 1110 lira ve illı: teminatı 118 linı J5 ku
....,ıur. Şartname Zabıt ve ıııuameat Jllidürliito JmleınDıde ~· 

lllale 28/7/&tll pa.tarlesi ıtınü ı;aat H .. Daim! ~ ~ılacakior. Ta
liplerin lllı: tıommat makbuz ~ -plan ve MO ,.,ı..... alt Ticam Oda· 
11 v~ikalal"ıle lba.lc &W>U mWl,J'Jea. eaatte Daimi EacWperyle bul110maıan. 

* l'ılhk 

lllrası 

100,00 

m 
leminalı 

22,50 tl'iküdarda ıtariılı: Bayırı IOl<atmdalı:i ballı: plajı <S _,. 
müddetle) 

Ml,00 J, ?Ş iisküdarda KarW. Bayın ııolulpda Hallı. plljı dahilin· 
deki büle ( 1 sene muddelle) 

YJlhk kıra muhammenJeri ile ilk teminat miktarları yukarıda pllj ve 
bufe hiı.alaruıda ıOsterilen mtiddetler için ayrı, ayn ki.raya verilmek tızere 
açık arıurıruya konulinuştur. Şartnanıei.er Zabıt ve M.\,l&Dlıellt MüdurlU
ğü kaleminde gorulecektir. İhale 16/7/~ pazartooi pil sa.al 14 de DaDnl 
Encuırı.ende yapılacak.ur. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
ıhale &ünü muanen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (14:98) 

İstanbul Elektrik, Tramva1 ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

•uvaklLat ~mioatı 

Zarfların W-.cll 
GllNtl 

1 - J7ŞOOO lıtre idi ve 2000 lltre ok-
tanlı benzin 

2 - 400 ıuıo y""81 elektrolitııı bakll 
:WX6 m/m 
200 loJo oluklu elektrolitik çubuk 
200 kilo tunaklı bakır 

3 - Trandormatör ve muhtelif ma· 
kine yaiıları 

ıaoo 15/7/ı~ 

ıoo 22/7/1940 

400 24/7/1940 

4 - 97 blem pJrinç malzeme l87Ş 26/7 /1940 
l - Yı..ıkar1da yazılı dört kalem mal:z.eme kapalı mektupla fı.at jatemek 

IUJ'etile satın alınacaklır. 
2 - Tekliflerin, 1evazımdan parasız: tedarik: edilecek prtnamesindeki ta

nfata uygun olarak ve yukandaki günlerde saat 17 ye kadar Metro hanının 
4 tıncü katındaki levazım müdürlügüne imza mukabilinde verilmesi J3z.ımdır · 

(5949) 

Bir Bobinör Aranıyor 
İstanbul elektrik tramvay, tünel işletmeleri 

umum müdürlüğünden 
İstanbul elektrik tramvay ve tünel iJlelm("leri umum mi.ıdürhigü Şişli a

tölyesıne bir bobinör alınacağından taliplerin nüfus hüviyet cüzdanı, husnü
bal varalı:asile şimdiye kadar çalışmış bulunduğu yerlerden almış olduğü bon
servisler "" dört adet totoğra!ile birlilr.te 15/7 /940 larihıne kadar idarenın 
Metro hanı zemin katında zat iJleri mlidürH.iğüne müracaat etmeleri ilin 
ohmur. (5909) 

lnhlsarlar Umum MUdUrlUQUndaa 
Cinsi Mtkl&n 

M 11h. Bedeli 
Lira Kr. 

Elektrik malzemesl 37 kalem 
Yazı makinesi 5000 adel 
feJ1dİ 

Hudaval ve elek- 69 lı:alem 39Ş4 75 
trik levazımı 

Yiı&de ,,5 teminatı 

Lira K urq Şekli 

Pazarlık 

• 
AÇık ek. 

DaUtme 

Saati 

14 

H,30 

15 

Kova 1121 adet 896 80 77 21 Pazarlık 15.30 
l - M~at listeleri prt:name ve nümuneleri mucibince yukanda 

cins ve miktarları yuılı 4 kalem eşya hizalarında &österilen usullerle &atın 

alınacakbr. 

il - Muhammtn bedeU.,ri muvakkat teminatları eksiltmt ftkil ve saat
leri hiı.:alarında yazılıdır 

111 - Eksillme IG/VIl/940 ıah ıünü hizalarında yanlı saatlen!e Kaba
taşta levazım ve mübayeat subesindek:i alım komLryonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve müfredat lııteleri sözü geçen şubeden paras12 alı

nabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için ta)'in olunan ı:tln 'Ve ııaaUerde yüzde 1,li 

rüvenme panlarıle birlikte mezldlr lrotıti'1J'ona müracaatlar>. (5513) 

Erzurum Defterdarlığından: 
ı - AtJtale kazasında yeniden yapılınakla olan bükılmeı kona/ııııın • 16679 ı 

lira 90 kuruş keı;i! bedelli ikmali inşaatı kapalı zarf usulile I0/71940 gtinwıden 

--•••••••••- •imli itibaren c20> gtin müddetle eksiltmeye çıkarıhnıştır. 

Dr. Hafız Cemal 

( Lokman Heki"" 
0AH!LıYE MÜT AHASSISI 

DivHyolu 104 

İmtıyaz Sahi!>i ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZE."I. Basıldığı yeT' 

SON TELGRAF Basımevi. 

evliyeıneroi. Sebepleri şu idi: 
Cinci hocanın üfürükleri ma

cunları artık padişah üzerinde 
tesirini ııösteriyordu. Sultan 
İbra.him tamamile felce uiıra -
mıştı. ~u seıbeptendir iti, göz
delerini birer, birer kocaya ver
mişti. 

Cinci hocayı, padişahın ııözün
den dtişüren se'beplerden y~a
nesi, nei6i hümavunu tatmin 
edici Jaıdretlerde aciz ııöster -
mesi idi. 

Cinci llıoca. Anadolu ikazas
ikerlıılinden azlolunauJ<tan wn
ra. çok geomeden yeni vaptırdı
f;1 Cınc, sar avı ba ferır:anı huma
vun el,n en al ,dJ. \' e ~arav
dan çıkarıldı. 
Cınci sukut ediyordu. DJş

ıınanları da ~xlktu. Hoca efendi 
mtııhtesem saravından bir cıib
besile çtkarılmışt._ 

Cıncınin muhteşem sara\"!. 
Sultan tbrahnnin kızına hedi
ye edildi. Hal böyle hükmünü 
icra etmekle bera·ber rüşvetle 
ıınuınurivet all'III satımı devam e
dip duruvordu. Bu işin dellfılı 
yalnız Cinci boca deı!'il<ii. Bü-

2 - Ekııiltıne 29/7 /940 pazartesi (Ünü saal on dörtte clb vilayet bül<Qmet 

konağı içınde Defterdarlık odasında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvkkat teminaı (1251) lira <50> kuruştur. 
4 - isteklileruı eksiltmeye ıirebilmeleri için ihale aününden .a> &ün evvel 

viliıyet makamına istida ile müracaat edip kon1isyonu mahsusundan ehliyet ve

sikaldn almahı.rı l~ı.ımdır. 

5 - istekWer bu iı;e ait bilUmum ftnoi evrakı Defterdarlıkta veya oa!ıa 

mtıdUrltigünde okuyabilirler. 

6 - isteklilerin yuketrıda ya:ıılı &ün ve saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur c5{102> 

tün rıcali devlet rüsvetle iş gör
mıye alışmıstı. 

ÖV le garıbeler oluyordu ki, 
!Molla, Sam kadılıj;(ını rüsvetle 
alan MU6lihiddin efendi, ver -
diki rüşveti Şamdan çikaramı· 
yacaf(uu anlayınca Yenişehlre 

naklini istemİ$ti. Yani, is tama
mile çılırından çıkmı.ştı. 

Anadolu. başian başa oovulu
yordu. Anadolu köylüsü, açtı. 

Peri.sandı. Üst.ti bası :yoktu. Evin
de vataf(.ı tencereı;i !kalmamıştı. 
Anadoluda sa.kin olan Türk köy
lüsü öyle hale ı:?elmişti ki. setri
avret edecek elbıseden mahrum 
kalnııstı. 

Devletin bilümum memurivet 
rne,·ki!erı rusvetle alınıyordu. 
O devirlerde kadılıık en büyük 
rnevkılerden biri ıdi. 

Kadılık para ile alınırdı. Bu
nur. 'ıarıcinde kadılığa tayin o
lı.mmak imkansızdı. Her kadı, 
vcrdıgi ı;arayı ıtittif(i eyalet hal· 
kırİlian c!!kanrdı. 

Sultan lbrahim, Keşi.s daiiın
dan kar ~etirilmesini emretmis
ti . Bursa kadısı İdris efendi pa
dişaha kar yetisi receğıın diye 

•. 

dai(lara çıJomıştı. Amelenin ba
şında buhınuvordu. 

Bir gün bır ı;ayia cıkıı: 
- Bursa kadı& İdris efendi 

d aRdan kar kestirirken buz .al
tında kalmış.. 

Bu haber derhal &aravca ma· 
lfun oldu. Kadının öhlü,ıninü 
işiten ı,.,ndeııan derhal hareke
le ıı:ectiler ... Kadının verme biri
sini lavın etmek lazımdı.. 

Sultan furahirnin müsahibele
rinden ça.ınaşırcı hatun. Bursa 
Kadısının :verine Ü\ev oiilunu 
Bursava .ka<lı yaptınmak icin Şey
hülislamı zorladı. 

Şeyhülislam efendi. çamaşırcı 
karının zoru karşı.sında oi!lanı 
Bursava kadı tayin ettı. 

Fak at, Bur:ıa kadısı buz altın
da kalmakla beraber vefat et
mem isti. Sal!:dı. Ortalıkta dônen 
bir dedi kudu idl. 

Simdi, Bursada iJti kadı vardı. 
Bunların lıaıııe;isi kadılık ede
cekti. Niliayet. üvey ol!lanın tev
cihi geri alındı. Dev Jetin hali 
per4andL Ecnebi anasır elinde 
bı karardL 

(Arkası var) 

U - TEMMUZ 194t 

Silah altında bulunan 
askerlerimize yardım 

Ask&rda bulunanların işleri yapılıyor 

S in®, 11 (A.A.) - Hiilen silah altında ıbulunan askerleri -
mizin ailelerine ııeııiş ölçüde yardnn maksadile viliıvet 

te, kazalarda v e nahiyelerde tıüyü.k müJlkive Amirlerınin 

riy86etinde teşekkül eden komisyonlar k.öy kanununun nükilinleri 
dairesinde :faaliyete baslı vacak bir kac ııün içınde asker ailelerinin 
miktarı ve ziraat işleri te&bit edilerek her tarafta ımect: suretıle 
ekinler biçilmekte, harmanları yapılmakta ve bui;dayi;,r• anbarlan
maktadır. HükUıınetimizin a9kerde bulunanların kovdc kalan ı;leri 
üzerindeki vüksek aliikası bütün mıllıitte sevine u; andır.mı.stır. 

Akdeniz hakimiyeti lngilizle; dedir 
(B~kaleden devam) 

petrol yoktur, kömür yoktur ve 
stratejik bam maddeler denilen 
lıube yarar maddelerin pek co
iu yoktur . Hup zamanıwn müt
hiş istibliıklerine hiçbir stok da. 
7anamaz. Bu itibar la abluka, 1-
taly ayı, çok uzun sürıniyecek bir 
zamanda harp edemiyecek bir 
vaziyete sokabilir. Zaten, İtalya, 
harbin kısa bu a manda bitece
ğin i heı;aplıyarak harbe _girmiş
tir. Bu, mümkün olmaz da, harp 
marsa, İtalya çok büyük bir buh
ran geçirecektir . 

İtalyanın abluka ile zaiflamı
ya mahküm bir vaziyette oldu
ğunu kaydettıktcn sonra, bu 

de\' lelin adaları 'e müstemleke. 
!erile nıuva!ııalasını temin bahsi
ne gelelim: Sicilya adası İtalya
~·a bıti!:tık gibidir. Ura ile nıu\·a
&alavı kolayca temin eder. Sar -
donya ile muvasala Fransızların 
Korsika adasındaki deniz ,.e ha
va üslerinin tehdidi altında idi; 
fakat t'ransa te lim olunca bu 
tehlike kalmanuştır. Libya ile 
mu\·asala, Bizerte'deki Frans-ı:ı 
üs&ünün aradan çıkması üzerine 
fasılalı ve gayri muntazam olsa 
da, temin edilebilir. 

Şarki Afrikadaki müstemle • 
keler, yani Eritre, Habe~İ!->tan ,.e 
İtalyan Somalisi ile İtalya ara. 
aındaki muvasala denizden ta -
mamile ke!"ilmiştir. ffa,·adan, Si
cilya - Libya - Habc~istan ara -
sında, <iddi bir muvasala deı:il, 
kaçak ve kaçamak ancak tema' 
temin edilcbilll. 12 ada ile de yal
nız, denizaltı gemıJeri ve tayJ.·L 
relerle it-mas mümkündür. Hü
lasa, bütün İtalyan müstemle -
k.elerile denizden ciddi bir mu
vasala temin edilemez. Bunlar -
u n en iyi vuiyette olan Libya
dır. Bu itibarla İtalyan sömür
celerindeki k.U\vetler de, kendi 
mevcutları ve depo edilmiş mal. 
zeme ve mühimmatları ile harp 
etmek mecburiy·etinde kalacak· 
laTdır; anavatanılan devamlı ve 
muntazam yardım jgöremiye • 
ceklerdir. Fakat buralarda bayii 
m ühim ınikta.rda malıeme 'We 
benzin depo edildiğin i kabul et- ı 
mek lazımdır. İtalyanın hafif 
deniz kuvvetleri, denizaltı gemi
leri, maynları ve tayyarelerile 
Sicilya • P ontelleria • Tunus ara. 
sında Akdenizi ikiye ayırmak ve 
Otranto boi;azını kapayıp Adri
yatiği kendi •evgili tiıbirlerile 
•Mare Nostrom - bizin1 d,niz~ 
haline getirmek me•eleleri ka
lıyor. 

Sardonya ad~daki üolerin 
de yardımile Sicilya - Pantelle. 
ria - Tunu5' arasında Akdenizi i
kiye bölmek mümkündür. Fran
•anın çökme'i ve müstemlekele
rinde harbe devanı etmemesi bu 
işi kolay laş!Jrnııştır. Çünkü kü
çük Pantelleria adasının, karşı. 
sındaki meşhur J'ransız deniz 
ü~sü Bizarta'dan TrabJusgarp aa
billcrine kadar uzanan kıyılar 
ve denize Fran'51:tlar hikimdi. 
Fakat şimdi bu üs, İtalyaya karşı 
hareketsizdir. Bu mıntakada 
Malta adası da varsa da, bu ada, 
İtalya}a çok yakın olduğu i~in 
tanı bir deniz üssü olarak kulla· 
wlmaktan vazceçilmiştir. Bunun
la beraber Malta süku t etmedik. 
çe sevkulceyş bakımından lngi. 
)izlere faydalı olmakta devam e-

decektir. Adri~ atık dc·niının ka
pısı olan Otranıo bogazının gar
b inde İtalya, ,arkında Arnavut
luk bulrnduğu içın, bura•• İtal
yan hiıkinıiy eti alıınıiadır. i a • 
kat bu boğazın İngiliz denizaltı 
a emilerLne karşı kapanm-.~ı t;ck 
l(Üçtiir. Çünkü denızıa drrinliği 
lıurada tam bır mania 'ücude ge
t irilmesine mani olmaktadır. Ni
tekim Büyük Harpte Alman ve 
AvusturJR d .. nizaltıları buradan 
daima ge(ebilmi~lerdir. Bu pcı. 

kapalı denize esasen İngılızk -
rin girıniye de mttburiyetı yok 
tur; icabında. denizaltı gemileri 
göndermekle iktifa ederler. 

Akdenizin ni~hı darlı~ı, itnl -
) an denizaltı gemilf'rinin. tayJa
relerinin roklu~n '\'e ltalyanın 
coğrafı • e\·kulre~ i ,:azi)·eti, 
Fransanın te!-.lımiJeti .. İngiliz -
lerin Akrlenızd~n istifo.de:lf'rıni 

giıçle&tirmektt-dir. ı--akaı, Akde· 
nizin orta~ınd;:ın ~kıJ e ayrılması 
üzerine, g•rbı Akdenıı C•heliit
tarık ve Atlas Oky anu'u ile mu
'18Sala tesi~ ede-rektir; ~arki Ak
deniz ise Süven ~olu~ la. Şarkı 
Akdenizde~ İngilizlerin \ a:ıi~·e!e 
hakim olduklarını kahul etme
mek İçin, hi~bir sebep ~·oktur. 

Akdenizin garbi ha\za51 lı-e 

Fransa aradan ÇJktıktaı\ sonra e> 
ki ehemmi~·etinı kaybeımi~tir. 

İtal~·ayı abluka etmek i(in, İ
talyan sularına gitmiye asla ih
tiJaç ~·oktur. <;iınkii Ccbelüttarı~ 
\le Sü\ e~j.İ tutan, Itaı, ayı uzak
tan abluku etmi~tir. Eoyle bir ın .. 
ti~ aç olnıadıgına gorc, açık de -
nizlerden zi,yade ha~mın kendi 
kıyılarında çok tehlikeli olan ha
f if genıilule ta~ y arelerin bü • 
cıımları neticesindt, İngilizlerin 
Azim \:e telifi. l imk8.o.!-.ıZ zarar
lara ugrıy acakJarı kabnl edile -
mez. İtal~ anların her türlü ha
, .• -.e deniz akınlarına İncili• -
)erin de ay n i suretle mulı.abele 
edecekleri ~pb.,,.izdir. 

Hüliıs~. İtalyan deniz v< ha,·a 
kuvvetleri için, Akdenizdc gem~ 
bu ı:alı~ma . abası m<> rnt olmak 
h beraber, İtal~an donanma" 
ve talyarel~ri İ(in hu deoızde, 

k elimenin tam '" .e>kulceHi 
manasile bir hililn~i:oct teıtis et
m ·;. müınküı~ d~gıld~r. ltal.)a, 

)alnı< Adrı~atik e hakim olabi. 
lir; fakat burası da. Akdenizin 
~•palı bir koludur· Jngilizlerın 
u.e orada zat~n i i 'oktur 

Bugünkü \:az,, el~te, &l."\ kul -
ceyşi bakımdan Akdeniu İngi • 
lizler hakımdir. Bu lıakinıİJel, 
ltalyaıı.ların akınlar H hareket
ler )·apmalarına manı olanı.az. 

ABİDU' DA VER 

RAMJŞ - Bu yıı:rıııı :ııa~d.ık
~an soura , ~1falıanın şarkında 
lngil.zlerle lıalııanlar arıısınaa 
bir denı.z muhareıesı ı·ukıı bul
duqunıı dııir b" Jıı.b<r qdd .. He
nüz, fıızla tafsılşr mevcu• <:>lmıı· 
dıijı için, bu 1n1ıtıurehe hakkın
da lıır şeıı söıılerr.ek mumkıin 
deqılst de, neıite ırit·an'e Ak
deni:dekı .. e.-kıilceıı;i ı·aziııeıın 
deQışeceqi ni tar,min etmnıoruz. 

A. D. 

Beyoğlu Vakıflar MUdUrlUQUndun 
Ada Pa.nel 

353 1 
Eskı H~yinağa yen1 Çukur mi?lnaılttmm rar1r'"'ası ve Pc~ı· ıc.· ı ıt.: ı "lln

da e.<kl 178 yeni 196/1 N?.lı ev ve dukkArun m .. hlul olan 1 28( .1104 hı eyi, 
ver&i kıymetleri üz.erinden kanuni tadJıAt ve tenz.ıau ) .. pı1ar~k • '.:ıı ae da
hil olduğu halde 1060.- lirilya 60($/31)04 his~ m 1taaa.rrı1 1 to. ;. ,.,1 JTI an 
ikametgiıhları bilinemiyen diğer b.iSMıdarlara mabt-:'11 hirscyı almıya ı. •<'k11 
oldukları takdirde il~n taııhinden itibd:re:n uç ay için Y'Zı ile Beye ğ1u \'~ 

lar Müdürlüğüne müracaatları ilfı.nen Rblığ olunur. (6(·10) 

Sümerbank Pa muk ipliği ve dokuma 
fabrikaları müessesesinden 

J'abrikalarunızın ıümrük tahmil, t.abll;re ve ndklıye iık'n k.,;ip;jlJ ı;rlla l ıe-

ne i~in münakasaya konulacaktır. 
isteklilerin bu :ite ait ıartnameyi. Bahç.f' kapıda l incJ Vakı! han l in

ci k~ttaki Müease.e Ticaret Servisinden al .. ~bilecekJer:i Dan olur.ur. (5G4Q} 


