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HiTLER'iN RA YiŞTAGDAKi DUNKU NU K 
Alman Devlet Reisi ''artık harbin devaınını ınecbur kılacak 
sebepler görmüyorum,, Diyerek İngiltereye sulh teklif etti! 
"Eğer Cörcil bu son hitabı dinlemezse büyük1 

Milli Şefin -,
1 

e ' ' e "" Yalovadaki 
.... bır dünya ımparatorlugu yıkılacaktır,, , __ Tetkikleri 
lngi ıtereys Yapı ıacak 

Alman Taarruzu 
Denize halı im olmıyan 
bir devletin tlenize ha
kim bir Jeolctin toprolı
lorına lıerıı ba lıatlar 
ll•(IİI bir milıya•t• bir 
ihra'i harelıeti yapması 
tarihte illr def• 11öriJl•
celıtir; falıat Hrbut lr
landa, ln11ili11 mütlt1f••· 
•ının en 'iürıilı yeridir. 

K ızgın temmuz günle • 
rinin en mühim mese. 
lesi, Almanların, İta!-

) anların İngiltereye karsı yapa
caklarını, davul çalarak ilan ettik
leri büyük taarruz teşkil etmek
tedir. Almanların şimal denizin
de, ltalyanların ise Akdeniz hav
'""ında, aşağı yukarı ayni za. 
ınanda yapacakları söylenilen bu 
taarruzlardan, en mühimmi şüp
hesiz birincisidir. Sabaha akşa
ma yapılacağı rivayet edilen ve 
hatta 29 temmuz tarihi bile, şüp-• 
hesiz kasdcn, ortaya atılan bu ta
~rruz, etrafında birçok tahmin
•.r ve tejkikler yapıldığını gö

ruyoruz. 
d Alakadar İngil!z makam~arı ve 
h ev.l~t adamları Ingilterenın her. 
b •ngı bir taarruzu karsılamıya 
d azır olduğunu ve bu taarrıızu 
d •~edebilecek vaziyelle bulun • 

1 
Ugunu söylüyorlar. Daha geçen-

• :~de Başvekil Çörçil, bir ~iman 
li dırışına karşı koyacak l ngi -
ı..: ~uvvetlerini saydı. Buna mu
bi ~ıl,. Almanya susuyor ve ağle
Fakhtırnaı, dehşetli hazırlanıyor. 
&il ' at Almanyanııı kullanacağı 
1 ahlar ve vasıtalar hakkında or· 

8Ya atılan üşaatı. hakiki istih. 
barda · d " r n zıya e, muhayyile kuv. 
A~ •ne atfetmek daha doğrudur. 
m nıanya, bu harpte, mıknatıslı 
ı:.:?n~an. başka hiçbir yeni si
l ' lııcbır bilinmedik vasıta kul
na7nıamıştır. Alev saçan maki-

t e er \c tanklar, ya Büyük Harp· c ,.. h 
Ya ııt daha sonra bulun -

'"'.ı ş, kullanılmış, tecrübe ediL 
~11s nıallım şeylerdir. Düdüklü 

Cmbalarla canavar düdüklü tay
Y•rele,, bunların taarruzlarına ilk 
Ui:rıyanların n1aneviyatı iizerinde 
tes!r icra etmek için düşünülmüş 
lalı :vası talardır ki, büyük bir kıy
mcıı haiz dei:ildirler, Al manla
:ın 200-300 kilometre menzilli 
opları ve ılfe rın ileri olduğuna 

felınce, bunlar da, -eğer hakika
ke? varsa _ Bü)·ük Harpte 120 

1 onıclreden Parisi dö\·tniis olan 
top! ' F arın ::ı zn :anı olınak 1.l z nndır. 
P ak_a~ o •aman, 120 kilometreden 

1 arısı ateş altına alan bu top
~.rın tesiri, manevi ve siyasi idi; 
Çtınk .. u Parisin şurasına burasına 
mermi düsiirmekteıı başka bir 
~ey yapa~11yorlardı. Şimdi de, 
d~0-300 kıloınctreden Ingiltereyi 
ov~cck toplar ve n1crn1ilcr ya -

l>abılıııislcrsc bunların tesiri de 
&)· ııi ol~caktır. Hem Lombardı -
nıan tayyareleri gibi 1000 kilomet
re nıcsafedc her yeri görerek ve 
sıhhatle d.. b" • O\'eıı ır agır topçu var-
~en bu kadar uzun menzilli fa. 

at kör toplar yapınıya ne 'lü -
zun.ı \·ar? Almanl.ırın her istih

( Arkası 3 ünq j saııfada) 
ABiDiN DA VER 

Nutkunu bu cümlelerle bitiren Führer· harbin sa
fahatını anlatarak mes'uliyeti İngiltere ye yükledi ! i 

.td.l:LER, RAY J.)l'.lı.l.i AZAµ11.JU VE ASKER! ERKAN JLJ!. rl!R GEÇJT RESMİNDE ... 
Berlin, 19 (Hususi) - Rayis- lırunda Alıman devlet reisi ez- duğumuz tarihte emsali olnu-

taii:, buııün öi!leden sonra saat cümle demistir ki: .van hadiseleri bizzat kendi mil-
19 da Opera - Kroll binasında •Sizleri, Alman milletinin !etimize anlatımak. seci askerleri-
tcplanınıştır. müstalobel hürriyeti icin yapılan mize tesekkür etmek icabedi-

Bu toplantı esnasında Führer. muazzam mücadele esnasında yordu. İkinci sebebi. dünva ak-
ibüı.yük bir nutuk iradetmistir. buraya topladım. Bunun iki se- Jıseliıı 1ine veni ve ·bu sefer son 
1 Saat 45 dakika süren bu nut- bebi vardır. Bir kere, şahidi ol- (Arkası 3 üncü saııfada) 

Rei•icumhurumuzt:ın bu
gün ıJ•yahut yarın ıeh· 
rimi11• teırifi belıleniyor 

Rei•icuınhurumuz İsmet İn
önünü'n bugün veyahut yarın 
Yalovadan şehrimize teşr i f et
meleri m uh temeldir. Milli Şe. 
fimiz dün Kapl ı cıılar civarın
da bir tenezzüh icra buyura· 
rak köylülerle görüşmüşler ve 
mahsul vaziyeti hakkında da 
izahat almışlard ı r. 

1 
İsmet İnönünün şehrimiz

de bir hafta kadar kalacakları 
ve ayın 26 sında Ankaraya av
det edecekleri tahmin olun
maktadır. 

\ı~ -~ 

Münhal mebusluklar 
için dört vilay tte 
Yarın seçim var 
Partinin gösterdiği 

yeni namzetler 
Ankara, 19 (A.A.) - Münhal 

olan Ankara mebusluii:una An· 
kara Belediye azasından avukat 
Ekrem Erııun, Kırşehir mebus
luöuna Niii:de parti ve Beleclı
ye reisi Dr. Hüseyin Ülkü. Sey
han mebusluii:una İs Bankası 
umum müdürü Salahaddin Cam 
ve Siirt mebusluii:una eski Kon
ya mebusu Ressam Şevket Dağ 
genel başkanlık divanınca parti
namzedi olarak ııösterilmısler -
dir . 
Sayın ikinci müntehıplere bil

dirir ve ilan eclerim. 
C.H.P. Genel Baskan \"ekili 

Başvekil 

Ruzvelt'in mühim nutku 11talyan Hariciye }apo: R;;;;;ci-
Nazırıdüntekrar y e Nazırının 
Be r 1 ine gitti y eni hede fleri' 

Amerikanın takip edeceği yeni 
harici siyasetin hedefi ne olacak ? 
" Biz hürriyeti müdafaa edeceğiz r,, 
Vaşington, 19 (Hususi) - Ro· 

osevelt, radyo ile Sikaııo konıı· 
resi 5zalarına hitaben söylediği 
bir nutukta şu beyanatta bulun
muştur: 

•Sizlere ııekdiiieTile karısık 
muhtelif hislerin tesiri altında 
hitap ediııorum. Çünkü, bir ta-

Taftan işten çekilmek hakkında 
şahsi ve çok derin arzıılarlmın, 
ve diiier taraftan qöze qörünmi
ııen ve vicdan denilen kuvvetin 
tesirleri. altınıla111m. l leri sür
düğüm sebepleri 11qn!ış tefsir e
decek ve münaka$a zemirıi 11a· 

(Arkası 3 üncıi sayfada ) 

lngiliz ·Fransız si
yasi münasebatı ., 
Fra n s ız Hariciye n azı n ; harp gemileri 
veri lmedikçe müzakere ol mıyacaktır dedi 

Cenevre. 19 (A.A .) - Nışiden 
bildiriliyor: 
Fransız hariciye nazırı . diolo

masi müna•ebetlennin yeniden 
tesisine müteallik oiarak İnı!il-

tere larafınclan yapılan teklıfe 
cevaben, asH:ıdaJo bevanatta bu-
lü.run ustur · .,... 

~lars-el*ebir suıkas<iinden 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Alman hu.kümelinin daıJctl 
üzerin• bu •eyahaıi yapan 
Kont Ciano d e rhal 

tema•larına ba,tadı 

Berlin. 19 (A.A.) - İlalva Ha
ricive nazırı Kont Cıano Ahnan
va hükCımetınin daveti üzerine 
buaün öiileclen sonra Berline ııel
mi•tir. Nazır kısa bır müddet Ber
lınde kalacaktır. 

Kont Cıano, istasvonda Rib
~entrop ile bazı Alınan ricali ve 
Itah-a sefıri tarafından karsılan
mıstır. 

Berlin. 19 IHusus!) - Kont Ci
ano bu ı:ıün Hitlerin nutkundan 
evvel Fon Rıbbentroola temasla
rına basJamıstır. 

MAREŞAL PETEN · M. MUSO
LINi MÜL.4KATC MC? 

Lond ra, 19 (Hususi) - Mare
şal Peten "ın M. Musolinı ile bJr 
mülakatta bul .ınaca'7ı hakkın
da baz ı rıvavetlcr cıkmiştır. Di

.. e:er taraftarı Kont Cıanonun Ser· 
)inde 4 ııü.~ kal&caiiı ve billıhnre 
de Fon Ribbentroo i!e birlikte 
Fransava ııidecei'ıi de rıvavet o
lunmaktadır. 

J•ponlar, Al m a nya 
ve ltalya ile yeni bir 
ittifak mı yapacak? 

Tokyo, 19 (A.A.J - Reuter A· 
jansı bildıriyor: 

Nisi Nisi Simbun ııazetesine 
ııöre, ayni zamanda deniz asın 
işleri naz:rı olan veni hariciye 
nazırı Yosuke Matsuoka'nın 
iki hedefi vardır: Asvadan İnııi
liz Ye Fransız nüfuzunun berta
raf edı lmesı ı· e !talva ve Alman-

( Arkası 3 üncü ıayfada) 

General Gollün 
dünkü nutku 

''Fransa ölmemi ş tir. Nihai 
zafer bize gelecektir,, 

Londra. 19 (A.A.) - Fransız 
bahriyelilerinin büyük bır ic· 
timaında söz alan 2eneral de 
Gaulle demistir kJ: 

(Arkası S üncü sayfada) 

Dobrice 'deki Bulgarlar 

Bulgaristan Roman
yayı protesto etti 
Rumen Hariciye Nazırının 
protestoya verdiği cevap! 

Bükreş, 19 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Bulgaristan elçisi bugün hari
ciye nazırını ziyaret ederek Dob
riccdcki Bulgarlar hakkında alı. 
nan tedbirleri protesto etmiştir. 
Rumen makamları son günlerde 
Bulgar ileri gelenlerinden bazı 

kimseleri tevkil etmişlerdi. Bun
dan başka Bulırar köylüleri harp 
tekalifine tabi tutulmus ve bu 
yiızden mahsullerini de kaldıra
nıanıışlardır. 

Keza Bulgar sefiri Rumen 
matbuatının Bulgarbıan al~y 

hindeki . 'dctli neşriyatını da 
nrotcsto etıniştir. 

Uariciye Nazırı B. Mauoil.sco 
tahkikat ~· apacağını \ilde~ lcını~tir BULGAR KRALI BORiS 

Akdenizde · dünkü 
ikinci deniz harbi 
• 
/tal yan donanmasınLn en 
muazzam 1 kruvazörü batlı 

Akdeniz filosuna mensup lnqiliz ha,.,, oemisinde efrat top basında. 
(YAZISl 3 üncü SAYFADA) 

Münakalat Vekil inin 
mühim beyanat ı 

Dün sa bah ~ehrimize gelan Ali Çetinkaya 1 
yeni tersane i~~ası, deniz ticaret mektebinin / 
ı s l a hı gayelerını ve hava seferleriyle ı smar· 1 
!anamayan 11 vapur m ese 1e1 e r ini a nlattı 

M ünakaliıt V.ekıli Ali Çe- ı 
tınka)· a dun Ankara- , 
dan şchrımize gclnı ı ~ 

Haydarpaşada nkaletc ba~lı 
müesseseler erkanı tarafuı<lan 
karşılanm1ştır. 

\'t.·kil rnotöı·Jc yeni yol cu o;.alo
nuna giderek e-ezın i~ \e fok be. 
;:: c nını~r ı r .• -.\ !i Çeti:ıka\' J. \ Jlun
dan' oıoın ob !le C\ • ııt• ı: ı dcr e k is
tırahat (;! 111:-;~ - r. \'ck ıl bir nııid -

f -.iTK~.;ı 1 ür t ~ O ıtad~ ' 
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.Hayvanlar ıilemindeı rıır 
Hayvanlarda zeka tezahürleri ~ .:~ .. ıu. 
Kadim Yunan filozofu "xenarchos,, a göre 
dişileri dilsiz olan Ağustos böceklerinin ko. 
caları dünyanın en mesut erkek cinsidir. 

Lokanta ve Gazino-
ların hesap puslaları 

,~ ' 
Amerika dan 

Mal getirtmek 

Kabil olacak 
Yazan: Dr. BEDiA KOKSAL Puslalar dip koçanlı olae.ak ve bir terafı 

müşteriler la rafından imza 1 anacak 
IE5) elediye reisliği, içkili, içkisiz lokanta, gazino ve bahçelerle 
1.9> emsali yerlerde dip koçanlı hesap puslaları kullanılması 

Dimağ, şuur ve idrakten mah· 
rum bulunan hayvanların bazı 
defa insanların bile hayretini mu
cip olan bir çok hareketleri an -
cak sevkitabiilerinin idaresi al -
tında tezahür eder. Bazı had.ise
ler karşısında ve mesela tehlike 
zamanlarında hemen her hayva
uın en akıllı bir iıısan kadar mü
debbirane hareketlerde bulun
duğu görülebilir. Zekadan, mu
lıa hmeden ari olan bu tedbirle
r.ı nıeuşei, hayvanların yalnızca 
sevkitabiileridir. 

Denizlerin diplerinde ya§ıyan 
ve mürekkep ifrazile şöhret ka
z~nmış olan mürekkep balıkları
nın çok küçük bir nev'i vardır 
ki bu küçük bayvanCJğın tehlike 
8.nında müracaat ettiii kendini 
saklama ve maskeleme tedbir· 
}eri yukarıdaki sözlerimizin canlı 
bı< mis~lıdir Bu küçük mürek
kep balığının esas rengi kirli be
yazdır. Kendisine her hangi bir 
taarruz yapması muhtemel olan ı 
bir düşmanla karşılaştığı zaman, 
küçük hayvan bir anda vücudü
nün rengini siyahlaştQ:ır. Bir ta
raftan da kaçuuya başlar. Bu su. 
retle düşmanının gözünü koyu 
renge alıştırmış olur. Şayet düş. 
nıam kendisini takipte israr e • 
derse siyah renkli mürekkebini 
itraza başlar. Bu mayi kesafet 
itibarile deniz suyu ile başka ter· 
kipte olduğundan bir anda dağı
lıvermez ve bir kaç saniye su i
çinde toplu olarak kalır. Düşman 
balık bu mürekkep kitlesini de
minden beri gözünün alıştığı 

hayvanın kendisini zannederek 
kaııar. Küçük hayvan bu suretle 
tehlikeden kurtulmazsa aynı if. 
razı bir kaç defa tekrar eder ve 
nihayetinde yeniden bir anda 
vücudüne eski beyaz rengini ia
de edecek düşmanının gözünden 
kaybolur. 

Arılar konuşamazlar. Fakat 
maksatlarını biribirlerine o ka
dar güzel ifade ederler ki, bu i
fadelerinden çıkan hareket ve 
netice insan dimağını durdura
cak kadar veciz olabilir. Tesadü
fen keşfettjği bir reçel kavano
zunun yerini arkadaşlarına bil
dirm<ık isti yen bir bal arısı· sür
atlı> kovanına döner. Kovanın 
boşluğunda, peteklerin arasında 
ancak böyle bir zamanda yapıl
dığı üzere ve garip bir şekilde 
dansetnıiye başlar. Arkadaşları 
evvela buna büyük bir kıymet 
alfetmezler. 

F'akat küçük arı o kadar ıs

rarla dans eder ki, nihayet di • 
ğer balarılau işi anlarlar ve ar. 
kadaşlarının etrafına toplanarak 
söylemek istediğini anlad.ıklan-

çıkarılmı'> p•n·anelerin erkekler 
tarafınclıın bir türlü mevcudiyet
lerini farkolunmadığı ve binne
tice ilkah edilemedikleri tecrübe 
ile anlaşılmısl!r. Buna ını:ka~il 
iı;oku guıldel~rini toplanıh~ı btr 
kutuya gece karanlığında yüz -
)erce erkek pervanenin hücum 
ettiği görülmüştür. 

mecburiyetini koymuştur. 
Bu hesap puslalarının bir tarah; hesap giiriilürken müşteriler 

tarafından imzalanacaktır. Bu suretle herhangi bir şikayetin tahki
k.inde hesap puslaları tetkik olunurken hileye meydan bırakılma • 
mış olacaktır. 

Bir Rumen tay
kayboldu • 

yaresı 

Aşçı, sütnine 
uşak ve şoför 

Yunan vapurları 

sefer le r i temin 
ettiler 

Hemen bütün böcek cinslerin
de kulak ve işitme tertibatı var· 
dır. Ancak bu tertibat yüksek 
cins hayvan ve insanlarda oldu
ğu gibi başta değil, hazan karın 
üzerinde, hazan da ön ayakların 
üst taraflarında mevzudur. Bö
ceklerin ağızları insan ve diğer 
hayvanlar gibi ıes çıkaramaz. 

Böceklerde ağız tertibatı yalnız 
beslenmiye yarar. Bunlar çıkart· 
tıkları sesleri kanatlarını birbi
rine sürtmek, vücutlarındaki 
bir :an~ ihtizaz ettiımek gibi 

Yunan hükı'.ımeti, Yunan va
purlarının Amerika ile Pire a
rasında seferler yapmasını te
min etmiştir: Ticaret Vekaleti 
bn seferlerin İznıire ve İstan
bula kadar uzatılarak, Ame -
rika ile ticaret temaslarımızın 
tekrar başlamasını temin için 
teşebbüslere girişmiştir. Bu su
retle Amerikadan ithalat eş. 1 Boğazda ve Kara denizde Ay başında muayene cüz• yası gelmesi kabil olacaktır. 

b 1 ' Portsaitte kalmış olan itha-
a r an m ıya aş anoı danı kontrolü başlıyacak !at eşyalarımızın İskenderun 

Romanyadan dün şehrin1izde Süt nine, mürebbiye. yoluyla memlekete nakli iize· ı 1 alakadarlara ,gelen bir telı,'izde hi . aşçı, .. rinde tetkikler yapılmaktadır. 
eV'V'elki ,gün Rc.onanya sahille- zmetçı, uşak, kapıcı, ş0for ve Mallar şilep ve ınotörlcrle sa-

rinde Talyatra'nın üç mil açığm- emsali müstahdemlerin ellerin- hile vakın bir yolla kolayca 
da bir Romanya deniz tayya - deki muayene cüzdanlarının nakledilebilecektir. 

mihaniki hareketlerle hl."5ule ge
tirirler. Tabiat ağustos böceği -
nin, Çekirgenin ve çırçır böceği
nin dişilerine ses c.ı.l<arma terti· 

resinin kaybolduiiu ıbilclirilmis - değiştirilmesine ay sonunda ni·," rl 
tir. Verilen malumata ,göre, kur- havet verileceği 1 ağustostan 

bat ve hassasım bahşetmemiştir. 
Bundan dolayı bu böceklerin di
şileri dilsizdirler. Ancak erkekle
rinin çıkarttıkları sesi duyarlar. 
Ve ona doğru giderler. Bunu bi
len kadim Yunan filozofu Xenar. 
chos, di}ilerinin cırcırından kur. 
tnlan Ağustos böceklerine dünya 
nın en mes'ut erkek cinsi diye tav
sif etmiştir. 

şuni renkte ve tek kanatlı olan Yen 
1
• p 

1
. I 

~~~yar;~~,.~~ğ~!~~t~~~~ ~'! ~~~::nkon~:ı7.::~~:~:Ua~~ o 1 s er 
törleri •boz11larak denizle sürük- bildirilmistir. 
len<liği sanılmaktadır. Bu kontrollerde; eski .muaye-

Karadeniz limanlarına tayya- ne cüzdanı ve yahut hic Bele- ' 
renin aranması bildirilmiş, Ka-
radeniz<le ·olan veya Karade- diyeye tescil ettiri1memiş hiz-
nize ,gidecek vapurların süva- ımetçi, ruıak ve emsali müstah-

rilerine de ihtiyatlı bulunmaları demler bulunursa hem bunlar-
tebliğ olurnnu.stu. Tayyarenin dan ve hem de bunları kulla - 1 
sularla boğaza doitru sürüklene- nan ev ve müessese sahiplerin- ! 
cei!i dü•ünülerel< lıizım ,gelen ter-

den ceza alınacaktır. ı 
Dişi CJrçır böceklerinin, erkek· 

lerin çıkarttıkları sese koştukla
rını gösteren birçok tecrübeler ya-ı 
pılnuştır. Bir erkek CJrcır böce
ği mini mini bir deliği ihtiva e
den bir kutuya hapsedilmiş, bö. 
ceğin ötmesile beraber birçok 
dişilerin kutunun etrafında uçuş
tukları ve nihayet içlerinden bir 
tanesinin küçük delikten içeri gir
diği görülmüştür. 

tibat alınmıştır. 1 
Tayyareyi ,görenlerin Roman-

ya sa.bil k;tasyonlarma telsizle M A A R j F 
malfunat vermeleri bildiri1miş- ı 

tir. İ ı k okullardan 7894 
BELEDİYE 

Halk ekmeği tecrübesi 
yapıldı 

cHak ekmelli> için dün de iki 
:tlırında tecrübeler yapı~ıır. 

Ayni tecrübe profesör Regen ta
rafından daha geniş ve daha şü
mullü bir şekilde yapılmıştır. 

Profesör bir erkek cucır bö- Bu tecrübeierden alman bir ck-
ceğini hit kimsenin bulunmadı- mek nümun<'Si Ticaret Vekaleti-
ğı boş bir odaya saklamış, bu o. ne ı;inderilmiştir. Hali< zkmei{i 
daya hir mikrofon yerleştirmiş, renk itibarıle aynen aske;- tavı· 
nzun teller vasıtasile mikrofonu nma benzemektedir. Lezzeti 
uzak bir mahalde bir telefon ahi- şimdiki ekmeklerden daha iyi-
zesine raptetmiş, mikrofon vası- dir. 
ta sile büyüyen ve fazlalaşan =- Yalmz içindeki huğda Y nis-

bctlnin tamamile temin Rdilıne· CJr böceğinin sesi telefon ahize-
si için Toprak Mahsulleri Ofi

sinde duyulmıya başlayınca, ev-
velce bu ikinci odaya saklanmış sinin her ,gün ayni miktarda sert 
bulunan dişi cırcır böceğinin te. buğday vermesi icabetmekte
halükle telefona doğru uctuğunu . dır. Şehrim'zc ,gelen buğdaylarını 
görmüştür. Profesör bu hadiseyi arasındaki sert buğday mevzuda 
cBayan cırcr böceği, Bay cırCll' tı ıse her {!Ün ayni miktarc.Ja ıJ-
böceği tarafından telefona çağı- matlığından bir yandan cia hc1· 
rılmaktadır . • Cüınlesile ve bir ,gün ayni m;ktarda but,:ay ,gel-

talebe mezun oldu 
Şehrimiz ilk mekteplerinin 

besinci smıflarmda bu yıl va
pılan mezuniyet imtihanlarının 
kat'i neticesi alınmıştır: 

Bu yıl iik okulların beşinci 

smıfta 9801 talebe :mezuniyet 
imtihanına ı!irmiştir. Bunlar
dan 7894 ü muvaffak olup orta 
okula terfi etmiştir. 

1907 talebe ise 
ipka olunmuştur. 

VİLAYET 

sınıflarında 

Vali Yalovadan döndü 
Yalovaya Jl'İden Vali ve Bele

diye reisi Lutfi Kırdarla Em
niyet müdürü Muzaffer Akalın 
dün şehrimize ııelmişlerdir. 

TiCARET 

Dün abideye çelenk 
koyup and içtiler 
Bu sene polis mektebini biti· 

ren 197 yeni polis memurile E
;minönü ve Bevoğlu kursların -
<lan mezun olan 300 wlis me -
muru dün öğleden evvel Taksim 
Cumhuriyet abidesine merasimle 
çelenk kovmuşlar 'e an<l icrnis
lerdir. 

Evvela direğe bayrak çekilmiş 
ve müteakiben sehir bandosu 
refakatile stiklal marşı söylen
miştir. Bundan sonra mezunlar 
namma bir memur bir nutuk i
radetmiş, Türk polisinin vazife
lerini tebarüz ettirmiştir. Daha 

.sonra merasimde bulunan Harp 
Akademisi komutanı General 
Fuad ve Emniyet müdürü Mu -
zaffer Akalınla diğer zevatın 
önünde bir ,geçid resmi yapılarak 
merasime nihayet Vf·rilmistir. 
Akşam saat 16 da <la Yildızda

ki mektepte pelis müdürü Muzaf
fer Akalın mezunlara bir nutuik 
iradetıniş, buna mezunlar namı 
mı bir memurumuz muka
belede bulurıanuştur. Bundan 
sonra diplmnalar dağıtılmış ve 
Vali ve Belediye Reisi Liıtfi 
Kırdar iki kursla polis mekte • 
hini bitirenlerin birinci, iki"lci 
ve üc;üncüıerine mükaladarını 
verrniştir. 

DENİZ 

nı gösteren hareketlerde bulu -
nurlar. Bu sırada bir taraftan da 
1'üçük balanswa temas etmiş bu
lunan reçelin kokusunu da almış 
olurlar. Bir dakika sonra önde 
küçük arı olduqu halde yüzlerce 
balarısı kovandan fırlar ve kü • 
çük arıdan aldıkları reçel koku· 
sunun sevkile kavonozun yerini 
bulurlar. 

nükte ile ifade etmistir, mesinl tem'ne çalışılmakbC.ır. 

,r==:::::::===~~==~==========' Romanyaya satılan 
tiftik lor Mes'ut Bir Evlenme 

Kıymetli edip arkadaşımız Selami İzzet Sedes'.in. ~z~ Na· 
zan Se<les ile gazetemizin ve cSon 'l:elgr?f. refıku~ıızın sa7 
bip ve başmuha!riri Ethem lzzet Beniceıun hem~ırezadesı 
gazetemiz Yazı işleri Müdürji Murat Kayaharun rukıih me
ra~imi dün saat 16 da Beyoğlu belediye dairesinde yapı!mıştı~. 

Merasimde bazı mebuslar, matbuat ve beledıye erkanı, hır 
kısım şehir meclisi azası ile iki tarafın akraba ve dostları 
hazır bulunmuşlardır. .. . 

Merasimden sonra davetliler hazırlanan büfede ızaz edil-
mişler, genç evlilere saadetler dilemişlerdir. .. . . 

cİkdam• yazı ve tertip ailesi arkadaşlarına ve guzıde ~ıf~ 
te en samimi tebriklerile tükenmez saadet temennilerıru 

Romanyaya satılan tiftik ve 
yapağılardan 1000 tondan fazla
sını yük!iyen Sulina vapuru 'bu 
aksam KÖstenceve hareket ede-

' cektir. 
İlkah zamanlarında, dişi ve er_ 

keklerin biribirlerini bulma key
fiyeti de hazan l.okuya, hazan 
sese, hazan da göze istinat eder. 
Pervaneler ve diğer bazı gece 
kelebekleri karanlıkta gözleri 
giirmediıii halde dişilerın! ancak 
ifraz ettikleri kokularla bulur -
!ar. Koku ifraz eden guddeleri 

! bildirmekle sevinçlidir. 

•=-======:::::;::::;;================-~ 

Tiftik ihraeatçıları bu sabah 
saat 10 da Ticaret Odasında top
lanarak: Roınanyava ikinci parti 
olarak satilan 1000 ton tiftiği 
aralarında taksim edeceklerdir. 
Romanya heyeti piyasada müba
.ı:eata devam etmektedir. 

Yunan hüküm•finin bir 
kararı ve Mete şılebi 
Yunan hükıimeti aJakadarlara 

müracaat ederek Yunan suların
dan ,geçmekte olan ,gemilerin ha
riçle telsiz muhaberesi yapma
sını men ettiğini bildirmiştir. Va
zi vet ,gemi sahiulerine ve kap
tanlara bildirilmiştir. Barselon
dan ,gelmekte olan Mete şile -
binin dün Çanakkaleye ı:elme
si ıbekleniyor<iu. Fakat şilep
ten hiç bir haber alınamamış
tır. Kaptanın Yunan sularından 
,geç~ken telsiz çekemediği sa
nılmaktadır. Maaınaılih Palermo 
daki İtalyan ıkontrolünıün bitip 
bitmediği de malıim değildir. 

~azan: 
!~Mopasan 

Türkcui: • 
Sellimi 1. SoJes 

No. 18 ------" - Rekl3m için söylemivoruın. 
Sizin gözünüzün önünde tecril -
besini yapacağun, hem de sizin 
cczact tecrübesi değil, bir bas.. 
ta üzerinde tecrübe yapacağım. 
bu su bahse girerim bir felçliyi 
iyi eder; o kadar sıcak ve o ka. 
dar lezzetli. 
Diişündü, etrafına bakınıh, is

tediği felçliyi bulamadı. Bulama
Y nca yola baktı. 

İki yüz metre ötede hareketsiz 
iki bacak uzanmıştı, gövde bir 
söfiidün arkasında kalmıştı. 

Oriol ellerile gözlerine siper 
aldı, oğluna sordu: 

- Oradaki baba Klovis ıieğil 
mil 

Kolos güldü: 
- O ya, tavşan gibi koşamaz! 
Oriol bunnn iizerine bütün cid-

diyet ve vekarile Andermata yak· 
!aştı: 

- İşte bay, beni iyi dinleyin 
dedi. Orada bir mefluç var ki 
bay, doktor pek iyi tanır; tam 
mefluç, on senedir bir adım al
tığını görmedik. Öyle değil mi 
doktor? 

Laton tasdik elti: 
- Evet, eğer o iyi olursa su. 

yunıın bardağına bir frank "" • 
ririm. 

Andermata döndü: 
- Sol ayağında romatizmadan 

mütevellit bir ağn yardır, sai 

bacağı da mefluçtur; tedavisi im
kansızdır. 

Oriol sözü kesmedi, sonra: 
- Bir ay onun üzerinde bir 

tecrübe yapmak ister misiniz ? 
dedi. Ben iyileşecektir demiyo
rum, bir kere tecrü!;ıe edilsin di
yorum. Burada taşları atmak i
çin Kolosla bir ver kazıyorduk. 
Onun yerine Kolosla bir banyo 
hazırlarız. Bir ay, lıer sabah bir 
saat banyo yapar, sonra görürüz. 

Doktor mırıldandı: 
- Tecrübe ediniz, muvaffak 

olamazsınız derim.. 
Mucize nev'inden bir iyileş -

me Andcrınatı teshir etti, köylü
niiıı fikrini kabul etti. Dördü de 
giineştc kımıldamadan yatan ih
tiyar serserinin yanına gittiler. 
İhtiyar kaçakçı kurnazlığı sez

di, reddetti, uzun müddet da -
yandı ve ancak Aııdermat iki 
frank vereceğini söyledikten son
ra razı oldu. 

Anlaş~lardı. Çukur a;;ılır 
açılmaz ihtiyar banyoya başlıya
caktı. Andermat elbise verecek. 
ti. 

Bankerle doktor köye döndü • 
Ier. Doktor hastalarına .ııitti, An-

dermat dokuz bucukta otele ge
lecek olan karısını aradı. 
Kadın ı:öründü. Basıııdan tır

nağına kadar pembeler giymi~
ti; elbisesi pembe, şapkası pem· 
be, şemsiyesi pembe, yüzü pem.. 
be idi, bir şafağı andırıyordu. Ka
nat açmayan bir kuş gibi taştan 
ta a sekiyordu. Kocasını görün
ce: 

- Çok güzel yer bura.s.ı. De
di. cok memnunum! 
~istian otele girdi, kasada o

turan kıza selam verdi, banyo da
iresine yiirüdü. 
Duvarları çıplak, bir iskeın1esi 

bir aynası olan banyo o<lasına al
dılar. llir kadın bir musluk çe. 
\'İrdi, su aktı, banyo doldu. Kris
tian yabancı bir kadının öniinde 
soyunmak istem~di, bir şey !a
zını olursa çağıracağını söyleyip 
kadını sovdı. 

Yavaş vavaş soyundu. Çırıl -
çıplak kalınca ayagını suya değ
dirdi, hoş bir sıcoklık duydu; bu 
hararet gerdanına kadar çıktı; 
soıı1 a ılık suya evvela bir baca
ğını, sonra ötckitıi soktu ve bu 
sıcakl,ita, bu şeffaf banyoya, üs
tüne akan, etrafnda akaıı. VÜl'U. 

dünü, bacaklannı, kollarını, me
melerini gazlı tomurcuklarla 
kaplıyan kaynağa girdi. 

Kristian rahattı ... Ruhu da bu 
suyun içinde kalbi kadar sakindi, 
hiçbir arzusu yoktu... Mesuttu, 
memnundu. 

Korktu. Overniyalı kadın hav
luları getiriyordu, yirmi dakika 
olmuştu; banyodan çıkmak, gi
yinmek Hizımdı. Bu uyanış bir 
kedc-. jıemen hemen bir felaket 
telakki etti. Kadına biraz daha 
bıraknıasuıı rica etnıek istedi. 
fakat lıer giiıı bu ayni zevki ta
dacağını düşi\ndü, sudan istemi
;ye istem.iye çıktı, biraz yakan sı
cak bir peııy_uara sarıldı. 

Gideceği sırada doktor Bonfiy 
muayene odasının kapıslJlı ara
ladı. selam verdi ve çağırdı. Sıh
hatini sordu, nabzına baktı. Di
line b:.ıktı. iştihasını, iri hazıne~ 
dip etnıcdiğini, uykusunu sordu, 
sonra kapıya kadar geçirdi: 

- Çok iyi dedi, çok iyi ... Mes
lei;imde tesadüf ettiğim en kibar 
insanlardan biri olan babanıza 
sa; gılaqnu surıarıın. 

!Arkası var) 

Geçen gün -.umacı geliyor!. 
serlevhalı yazımızı her nedense 
sui tevil edenler bulunmuş; bu
"'unn:ıuş diyorum, çünkü hana da: _ 
c Vay, demek belediye hichir ye
ri teftis ve mürakabe etmesin is
tiyorsu~ !iyle mi?. diyf"nler oldu. 

Bcledjyenin zaman zaman oto. 
büsleri kontrol , tmesini, çalış • 
kan .bir belediyeci olduğunu da
ha Usküdar kaymak.unlığı za 
manında isbat eden bel· diye re
isi muavini Ltitfi Aksoyun kazi
noları teftişini muvafık ve yerin
de bulm.ıyacak hiç kimse yoktur. 
Sözümii7 yanlış anlaşılmasın, 
Biz bunlar yapılınasın, belediye 
reis nıuavinlerini masalarının 
başından kalkmasınlar demiyo • 
ruz, bilakis belediye reis mua • 
vinlerinin mümkün olduğu ka -

dar çok gezmelerine, her taralı 
görmelerine, her yerde dolaş • 
malarına taraftarız. Ancak: Be
lediye zabıtası lazım! Diyoruz. 
İstanbul belediyesine hiç de • 

ğilse dört yüz ki~ilik bir beledi
ye zabıtası elzemdir bu öyle bir 
zarurettir ki, bunq, iş başında o. 
lan kaymakamların bizden çok 
daha fazla hissettiklerine şüphe
miz yoktnr. 

İstanbul sokaklarında, her gün, 
sırf beledi işlerle me~gul olmak 
üzere dolaşan dört yüz resmi me
mur bulunmadıkça, teftiş ve mil
rakabe işlerinin istenen ranıh • 
manı vermesi imki.nsızdır. 

İstanbul belediyesi, her ne pa
hasına olursa olsun, hu teşkililtı 
vücuda getirmelidir, 

SELAMİ İZZET SEDES 

1 A o L n v IE VE L§ ©> L a s 

Viyana Kıraathanesinin sahibi 
Cezmi odasında ölü bulundu 

Zincirli kuyud• da meçhul bir ceset görüldü 
Beyoğlunda Viyana kıraethanesinin müdürü olan Cezmi pansi

yoner olarak oturduğu Asmalımescidde Nikitiç apartımanındaki oda
sında dün ölü olarak bulıınmuştıır. 

Adliye doktoru Enver Karan cesedi muayene etmiş ve zehirlen. 
me alametine benzer şüpheli lekeler gördiiğünden ölüm sebebinin 
tayini için cesedi morga kaldırtmıştır. 

Z7~ıta ve adliye hadise etrafında tahkikata başlanuştır. 
D~~e~ taraftan dün öğleden sonra Zincirlilruyuda Kirkor adın· 

da barının harmanında 40-45 .-aşlarında görünen bir erkek cesedi 
b?lunm.ııştur. Cesedin üzer?>de hüviyetini tesbite yarıyacak hiç
bır vesıka çıkınaınıstır. Adlıye doktoru Enver Karan cesedi nma
yen_e ederek ölüm sebebinin tesbiti irin morga kaldırtmış!,., Hadi
scnın bir cinayet olması ihtımali üzerinde durulmaktadır. 

Adliyenin yaz tatili 
Adliye Vekaleti nöbetçi kalacak mahkeme 
ve ha k i m 1 erin listesini dün tebliğ etti 

Adliyenin yaz tatlli 5 eylül akşa
mı nihayet bulmak üzere bugün öğ
leden sonra başlıyacaktar. Adliye Ve
kaleti tafflde nöbetçi kalacak mahke
melerle hiklmlerin Ustesiui dün müd
deiumumiliie teblli etmiştir. Lisie 
şöyledir: 

Ceza Malı.kemeleri 
İkinci Ağ1r ceza mahkemesi (kendi 

lflerinden başka Btrlnci aiır cezanın 
müstacel işlerini de görecektir.) As ... 
liye Üçüncü ceza mahkemesi (Asli7e 
_Bir ve İkinci ce:ıa mah.kemesbttn 
işlerini de görecektir), AsHye Yedln
ei ceza mahkemesi (Asliye Altıncı 

cezanın i.şlerJni de cörecekUr). As
liye Sekizinci ceza mahkemesi (Cür
mü meşhut işlerine bakan AsUye 
Dördüncü ceza. mahkemesinin işlerl

ni de görecektir.) Nöbetçi kal.a.cak .. 
lıırdır. 

Asliye Hukuk Mahkemeleri 
Asliye On Birinci Buku)ı. mahke

mesi (Ka9"koılık ll!lerlne bakan As
liye Beşinci ceza tşJerile nülus işle

rine bakacaktır). Abki.mı wnumiye
ye mütea11ik işlere bakmak üzere As
liye Yedinci Bııkull mahkemesi, Be
yoğhı dahil olmak üzere ahkimı şah
siye ve Evkaf işlerine bakmak üze. 

re Asliye Sekizinci Hukuk m>.lı.ke • 

mesi. Ticaret işlerine bakmak ön • 

re AsU:re Dördüncü Tlc.aret mah -
kemesi nöbetçi kalacaklardır. 

Nöbetçi Kalacak Hakiınler 
Üsküdar Asliye Hukuk hilkimkrbı· 

den Mönlr, Asliye ceza hiklmlertn .. 

den .Melunet Ali, Asliye İkinci Hu .. 
ku.k nıa.Jık.enıcsi h3.kiın muavini Ne
dim.~ Asliye Üçüncü Bakuk: mah .. 

kemesi haklın muavini Meliha Hu
kuk mahkemelerlınde, Asli.re İkinci 
ceza. mahkemesi hik.im. muavini Sa
adet, Aslb'e Yedinci ceza mahkeme
si h.ikim mu.vini Ediff, hik:im mu .. 
avin.i MuaQez ceza mahkemelerinde 
nöbe~i hikimlere :rardtmcı olarak 
ııalıl)acaklardır. 

Sulh Ceza Malı.kemeleri 
Sııltanabmel İkinci Sullı cıeza mah

kemesinde Bl.rinci Sulh ceza. mahke
mesi bak.imi Reşit, Meşhut oııolara 

bakan Üçüncü Sulh c\ıa hiU<lmt 
Müııtp, Falih Sııih ceıasında İkinci 
Sulh CC2a hildmi Ekrem, Beyoğlu 

Sulh cezasında (Galata Sulh ceıa 

işleri dahlJ olmak üzere) Be:roilu 
İkinci Sulh cet:a hikimi Emin Ali, 
Meşhut suı:Ia-ra bakan Beyoflu ü
çüncü Sulh cezasında baklnı Ka
mil, BeP!<taş Sıılh cezasında hakim 
Avni, Kadıköy Sulh cezasında Sıtkı 

Şefkati, Üsküdar Sulh cezasında. Ve
li, Beykoz SuJh cezasında Celal, A
dala.r Sıılh ce<asında Niyazi, Eyüp 
Sulh ıı.eza.smda Şevket, Balarkô7 S. 
oezasında. hilhn Zeld, Kartal Sulh 
ceıasında hikim Naci, Sanyer Sulh 
Cll'l:asında bii.Jıbn FerhıMI. nöbetçi ka
laca kla.rdır. 

Sıılh Hukuk mahkemeleri ile •or
gu hikimiiltlerinin illeri miistacel 
mevad'dan sa.yıldıkları i~ bunlK 
tatil yapmıyacaklardll'. 
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TARIK US'UN 

İB'AD ÖLÇÜLERİ 

Gazeteler panik'e ve anarşi
ye uğradılar. 4 sayfa çıkması 
icap edenler 6; 6 sayfa çıkması 
lazım gelenler 4 veya 8 sayfa 
çıkıyorlar. Mağdur olanlar, u
çuruma sürüklenenler, fiat 
mevzuu ve kağıt pahalıiığı 
yüzünden iflasa gidenler ve 
her şey var. Nanf.molla ile 
konuşuyorduk da: 

- Mesele Tarık Us'un meş
hur ~eh'ad (;lçülcri:. nden ötü
rü bu hali iktisap ttmiştir. Bu
nun kestirmesi hükumetin 4 
sayfa gazeteyi esas ittihaz et. 
mesidir. Küçük hacimli olan. 
Iar fiatlarını düşiüebilirler ve
ya muhafaza ederler. O kendi 
bilecekleri iştir.. Aksi lıalde 
lıükmetin gazetelere ucuz ka
ğıt vernıcsi veya bulınası bi 
rinci şarttır .. 

Dedi. 
HERHALDE 

BİLMİYOR 

Bir iki gazetede okuduğu -
muz havadise göre, hükUınct 
hususi otomobillere haftada 2-

4 şişe arasında benzin vermek 
niyetinde imiş. Nanemolla ha
vadisi okuyuuca: 

- Muhbir ya şişe ncdiy •ıil
miyor, yahut da hiç clcınc~. 
binmemi~ .. 

Diyerek ilave etti: 
- Bi.r. şişe 20 - 30 kilometre 

yaptığına göre demek ki, bir 
araba haftada dört şişe üze -
rinde azami 120 kilometrelik 
benzin alacak. Yani araba sa
hibi beş gün yürüyecek iki gün 
otomobile binecek! 

Bu kadar perhizi havadisin 
muhbirinden gayri hiç kimse 
reva görmezt 
HEPSİ 

BAŞIBOZUK 

Nanemolladan sordum: 
- Almanya ve İtalyadaki 

maruf zevatın hepsi asker mi? 
- Niye sordun?. 

- H~psi üniformalı da o • 
nun icin .. 

- Bilakis hepsi başıbozuk .. 
Cevabını verdikten sorıra i

lii.Ye elti: 
- Belki rejuılİn u!zan11 1 bel .. 

ki caka için öyle giyiniyurlar! 
A. SEKİP 
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i gilizler lr an ay l Caba!ôftari. tedk1.r1a~ • . · bomb rdıman 
ışgale mi hazırlanıyor Şicilya kanalın:fa da bir 
- - , lng:liz vapuru batırıldı 

lrlanda müşterek müdafaaya muhalıf 1ı!:;;~ac,:~~~/~~~;:.ıi~~; 40 ____ ....c;c....----- numaralı t"oli~i: 

Dublin, 19 (A.A.) _ Havıııı A- 1 dahi yapılacak olsa, bu k~bil Hava filolarımtJ dan biri muha-
jansı bildiri'r'Qr: bir projeyi te~hil etmıye Pcl< lif hava sarılarına rakroen 3200 
~ı ~peryalist ins;liz ııaze- mevyal bulunmamaktadu.. . kilometre uçarak Cebelüttank üs-

telerınin Irlandanın tahaffuzi ted- Diger taraftan muhtelif In- sune varmış ve tersane ıle dıııer 
b_ir olarak isgal edilmesini lav- .ıiliz ve İrlandalı sıyasi şahsiyet- askeri hedefleri tesırli bir surette 
sıye etmeleri, sivast müsahıtıe- !er, adayı mümkün olan bır Aı- ~bardıman etmıştır. . 
rın nazarı dikkatini celbctmis- man askeri ihracına karsı mu~- Sıcılya kanalını gecmı ve te-
tir. Bu tedbir İ~iltereve kar- tereken müdafaa etmek icin ser- şebbüs ettiıh sırada tayyareleri-
şı Yapacak! bi~ harekette Al- ·J>e<;t İrlanda devletile şimali miz tarafından yakalanan b~ 
manyanın İrlanda sahillerinden İrlanda arasında bir birleşme tav- vapura i.kı bomba ısabet etmış 
jstifade ~tmesini düı;ündüi(ü tak· siye etmektedir. Bu tavsiyeler ve .. vapur ağu hasara uii:rıy~rak 
<tirde, .ııarp cephesinin muhofı,- karşılrk görmemektedir. Şimal- murettebatı tarafından kendı ha-
zasına matuf bulunmakta$. deki altı kontluk'un disiplinin !ine bırakılmıstu·. 
Her şev<len evvel bitaraflıiim.ı kabul ettiği takdirde serbest lr- Bütün tayyarelerimiz üsleri-
ve istiklalini muhafaza etmevi landa devleti İrlandanın iki kıs- ne dönmüşler.dir. Doğu _Akde-
düsünen serbest İrlanda devleti, ımının birleşmesine süphesiz leh· nizinde bır dusınan denızaltısı 
dolasan şayialardan anlasıldıfa tar bulunr.1aktadır. Her halde batuı1mıştır. 
""'chile ınezkıir işgal ameliyesi kendisini Büyük Britanyanın -----<>-----
İn11ihz askerleri deı!il, Polonyalı yanında harbe sokabilecek her Ruzvelt'ı'n du·· n-
Veya Çek askerleri tarafından sevden imtina etmektedir. 

1 in yişt g-
aki dünkü ~utku 

(Baııtarof\ 1 inci sayfada) 

bir hitapta bulunmıva calısmak
tır. 

Hitler bundan sonra, Alınan.. 
Yanın harp ilan ettiği 1 eylul 1939 
dan evelki günlere ait siyasi v_a· 
ziyet ve vukuattan bahsetınış, 
Munih toplantısna geçerek, o 
>ı<ırü~ede demokrat dev;ctlere 
b ir hüsniınıyet ı;:öster~ olsalardı 
Almam•anın Lehistan harbıne 
stırüklenmemiş olacağını söyle -
mıştir. 

Hitler bilahare \"l.llruatı suası 
ile hülasa etmi.ş, bu arada harbin 
mesuliyetini iingiltere ile,. Fran
saya yükliyen sebepler goster -
miş, Fransanın işgali ile. ele ge
çen vesikaların da bunu ısbat et
tiı.ıini s<iy liyerek demistir ki: 

, Bugün elimize geçmiş bulu • 
nan vesikalar o kadar büyük ha
kikatleri meydana çıkarmı~tır ki, 
bunları bütün dünyanın gözleri 
önüne koymaktan kendimizi a -
!amayız .• 

Hitler, harbin bütün cereyanı 
esnasında İngiltere ile Fransanın, 
bütün Avrupa devletlerini nasıl 
Almanya aleyhine lrullarımıya 
gayret ettiklerine işaret e1.ıniş ve 
demiştir: 

ve anlaşmalardan bahsederek İ
talyan dostluğunun sarsılmaz ol. 
du~unu, İngiliz ve Fransızların 
İtalyan siyasetini degiştirmti< ı
çin sarfettikleri gayretle~~ ~u
na gitmesi bunu isbat etııgını ı.şa
ret ederek: .İtalyanların her bir 
acısı bizim acımız, her bir sevinci 
bizim sevincimizdir .• demiştir. 

Bunu müteakip te şunları söy_ 
!emiştir: 

istikbalden bahsedersem diye
bilirim ki. Alman ordusu bugün 
ı::eçmişten daha kuvvetlidir. Nor
veç ve Fransadaki zayiatınuz o 
kadar azdır ki, yeni temin edi -
!enler karşısında bu zayiatı say-

' mak bile lüzumsuzdur. O kadar 
stokumuz var ki, en küçük bir şey 
ilavesine lüzum yoktur. Hava 
kuvvetlerimiz o kadar artmıştu 
ki, harbe başladığı.ınız zamanla 
kabilfr kıyas değildir. Benzinimiz 
vardır. Harp uzun sürdüi{ii tak
dirde lazun olabilecek bütün ted
birlerin alnmış olduğunu söyli_ 
yebilirim. D~arımızın yap
~ oldu_ğu aleyhteki propagan
dalar çürüktür. 

Alı:nanya harp edıezı çocukl.a
rile bütün dünyaya karsı ne ka
dar !kuvvetli oldui!unu ı:ıöster
miştir, 

_.İngiltere ile Fransa evvela, 
Norveçte harekete geçtiler. Bun· / 
dan maksatları İsveç demirleri- ( 
ni elimize gelmekten meaetınekti. 

İki evlet Almanyaya karşı bu 
tarzı hareketlerini Balkanlara ve 
Küçük Asyaya da te~mil ettil<ır. 
Bu suretle de Bus petrollerinin 
Alınanyaya g~esine mani ol
blak istiyorlardı. 

Simdi de bir Sov:vet Rusya Al
man ihtila!ın<lan bahsediyorlar. 
Bu o kndar cocu.kçadır ki İn.ıil
terenin kendi vaziyetini düzelt-
mek icin bulduğu careler kendi 
aleyhlerine dönecektir. 

Ben, bunları bilerek ona göre 
hareket ettim ve evvela Norveç 
milletini ikaz ederek, orasının İn
giltereıiııı eline geçınes.ine mey. 
d~n bırakmadım. Norveç hare
katı Alman askerlik tarihinde 
enısau olımyan bir zaferle neti
•eleımıistir. Biz Alman ordusu
na borçlu bulunmaktayız. Alınan 
donanması da Norveç harbinde 
kendisinden on misli kuvvetli bir 
do~anma ile ••~pış.mış ve buna 
ragrnen zafer kazanmıştır.> 

•Almanya Dolanda ile Belçi -
k_anın bitaraflığma riayet etıniş
tır ve etmek niyetinde idi. Fa
kat bu bitaraflığı bozan evveli 
Fransa olmuştur. Filhakika, biz 

kb~ iki devletin bitaralğına riayet. 
ar bulunurken hudutta Fransız 

as~erleri Belçika askerleri ile 
muştereken hareket hazırlamak· 
ta idiler .• 

llitier bundan sonra evvela 
Fransanın şimalindek.i harpten 
Ye Dünkerk muharebesinden bah
setmiş, sonra; cŞimdi size tarihin 
kaydettiği en büyük muharebeyi 
anlataraı?ı.nı. diyerek Fransa 
meydnll muharebesi hakkında 
malumat vermiştir. 

.. •Bütün imkansızlıkları mİİln
~~n kıldık. 1918 de cephe ile mem 
e ~t arasnda mevcut olmıyan 

d 
bırliı":i bu harpte temin ettim> 
emiştir. 

Bitler bu arada, harbi kazan
ınak için memleket ~inde çalı -
ıan orı::anizasyonu temin eden 
memleket büyüklerinın adlarını 
da savmıştır. 

Alman devlet rejsj. da"-a son
ra harekata iştirak eden ve hiz.. 
met eden bütün kumandanların 
rüfüelerinin arttınldığını söyle
mış ve rütbe kazananların birer 
birer isimlerini saymıştu. 

Bitler bütün bunlardan SOlll'll 
İtalya ile dostluğuna geçaı:ıiş iki 
IOeıtıleketin yaptıi!ı ink.ıiı>I.~, 

Mebuslarun; 
Bütün harp safahatını size an

lattun. Bl>f!ilnkii Fransız ricali
nin 6 teşrinievveklen evvelki dü
oüncelerini muhafaza etmedikle
rini sanıyorum. Onlaıxlan şinı -
dive ka<lar sulhten başka bir şey 
istemedim. Fakat -bütün sulh 
tesebbüslerim menfi karsılandı. 
İnı?iltere harbin devam edeceiti
ni ve İngiltere aıda.sı istila edilse 
ibile harbin Kanadada devam ede
ceaini söylüyor. Bunu söy!iven
Jer acaba havbin ne şekil alaca· 
ğından haberdar mı? 

İngiltere hanbe devam edecek: 
<tiizel. Fakat nasıl, harbi yapa
caklar İnıriliz halkı mı Kanada
ya gidecek yoksa harbi idare e
denler mi? Çörcil Kanaıdaya .ııı

dip otururıken İn:giliz halkı aç
lıktan ve sefaletten ölecektir. 

22 sene evvel bize dikte edi
len şey bugün temizlenmiştir. Siz 
heoiniz. vazifelerinizi yaptınız ve 
bana büyük yolda yardLin ettiniz. 
Ü zerime akiıi!mı bu büvük va
zifeyi sonuna kadar yapacağı.nu 

Hitler bunu söyledikten son
ra ·Zafer Ahnanvanındır!• diye 
havkırmış ve şiddetle alkıslan
mıştır. 

Egede yağmurların 
bağlara ıararı 

İzmir, 19 (A.A.) - Gazetele

rin yazdığına ııöre bu sene de
vam eden sürekli yaemurlar 
vi!fıyetin ekseri mınta.k ,:~rında 
baiiların vaziyetini boz.mııştur. 

Urla ve Çeşme qzalan dahilin

deki mahsul vaziv-eti i:vidir. Bağ
ları is!Ah icin devımılı gayretler 
se.rlfedllmektedir. D1lier taraf
tan hububat hestahkları. ile mü
cadele ~ biri A"'1ın ve Denizli 
dil(eri Balıkesir nmıWtalarmda 
çalı.şınak iiıııere BwWYa Ziraat 
mücadele ist~ iki a&W
tan ırönderiJmiştir, 

kün nutku 
(Elaııtarafı l inci sayfada) 

pacak bir çok adamların mevcut 
olduğunu bildir; ımden dolayı
dır ki S'izleTe şahsi bir zaviw
den hitap edi)lorum. Amerika 
milletinin hüsnii.niyetiMen ki
ııasetinden emin olduqum ıçın 
sözlerimi kendi tefsirlerine q&re 
kabul ederek benim hii..<nii.niw
time karşı emniyet qöstereceijin
den de şüvhe etmiııorum.• 
Muınaileyh, bundan sonra 1936 

ilkbaharında başlı van dünya ha
diselerini hüliısa etmiş ve bıla
!ıare demiştir iti : 

•Ecnebi memleketleTdeki seri 
vekayi hem memlekettmt.ı d<J,
hilinde hem de denizler aııırı di
yardıı seri bir hareketi icabetti
riyordu. Yeni har-p usullerine 
karşı koııabilnıeleri için milli 
müdafcuı. pl<inlarım.ızm do.ha qe
nişletilmesine ve son terakkiııa
ta qöre tepti! olunmasına lii.zum 
hasıl olmuştu. Ecnebi memle
ketlerin mii.teaddit tehlike mın
takalarında Amerikalı vatandaıı
ların hauatları ve refahları em
niyet altına alınmak icabediııor
du. Be:ıınelmile! inıınılmıııacak 
deTceede qeniş casusluk ve hiya
net vasıtalarının inkişafı karşı. 
.$ında Birleşik ~merika memle
ketleri içinde milli birliQin ida
mesi en iptidai bir ih.tiııcıç ha
lini almıştı.• 

Roosevelt bu mütaleatı ileri sür 
dükten sonrtı Yalnız memleke
tin iyilii(ini ve beynelmilel si
yaset sabasını ı:ıöz önünde tu
tarak kendi arı.usuna raiimen 
•demokrat konııresi toplanma
dan evvel na.ınzet inühao edil
meyi ka·bul etmiyecei(ine dair> 
'beyanatta bulunmıya hakkı ol
madığı neticesine vartlıihnı ill
vc etmiş ve mumaileyh bilaha
re şunları söylembtir: 

•Silah kuvvetile muvaffak o
lan totaliteT rejimler mii.essir ve 
muvaffak olduklarını dii.nyaııa 
kabul ettirmek istivorlar.. Bir 
çok Avrupa devletleri diktatör
lerin tazviki ile normal hü.kı'J.met 
şekillerini terke mecbur kaldılar. 
Bu bir yenilik deqi!dir, bu tarih
te isıipdada dönii.stii.r. 

Biz. demokrasi içinde va.sıııan
lar asla bu şekilde bir emniııet 
ve m;tesseriyeti kabul edeme -
ııiz. 

Biz hii.rriyeti muhafaz~ ve mü
dafcuı. edeceğiz! Bu.gün tcuı.rruza 
uğramış devlet!eTe 'l/BJ>ılmı$ ııar
dımlara asla acımıııorum. Ben 
Cumhur Reisliğinde kaldıkça 
mü.mkün olaıı her qaııreti sar
federek dış siyasetimizin tam 
manasile bir Amerikan harici 
siyaseti olmasını mii.mkii.n kıla· 
cağım .• 

Roosevelt sözlerini şu sakilde 
bitirmiştir: 

•Buqii.n tarihin en mühim me
selelerinden biri cereııan etmek
te, dikto.t.örlük ile halk hii.kV.me
ti şekli mii.cadele etmektedir. 

Bu iki rejimden birini seç -
mek qerilemek ile inkişaf et

mek arasında kaıınak deqi! fa
kat medeniyetin 110..<amasile, bi
zim için mukaddes olan bii.tün 
varlıkları.n 11tkılması arcıswıdıı 
bir tercih 'l/apmak lıizımdır. 

Serbest hareket etmekle, bo
yunduruk altına qinnek di4ii.n
dii.ğii.nii. cesaretle ıöıılemekle. 
sıısmak velhasıl hii.rriııet ile e
saret ara.sıı.nda bir teTcih yap
mak lılzmıdır!• 

Antalyada mahsul 
çok iyi 

Antalya 19 (A.A.l - Vilayeti
miz dahilinde bu sene mahsul 
vaziyeti çok iyidir. !Bilha:ı6a Ol/& 

lröyieri harmanlarını on bes ırii
ne kadar bitireceklerdir. 

Yaprak a~ısı, çubuk aSJ'1, çi -
çek a:-:;ı:-,ı, kolera aşısı, hatta dok
tor Voronohın me~hur gençlik 
a5ısıııı biliyorduk amrnn hıyar a
şısı! Denilen bcı yeni aşıyı şimdi 
öğı·eniyoruz. llem de kin1dcn öğ
reniyoruz biliyor masunuz? Tas
viri t:fkitr gazetesinden! 

Diyeceksiniz ki: 
- Ne münasebet? 
Onı' gidin de siz, bizim ber -

herden sorunuz! Bizin1 zav2llı 
berber, dün, ben tu-aş koltuğuna 
oturur oturmaz bana sordu: 

- Haberin var mı? Almanlar 
hıyar aşısı yapıyorlarmış-. 

Hayretle yüzüne bakarak: 
- Ne yapıyorlarmış? Dedim. 
- Hıyar aşısı yapıyorlarmış! 
- Kime yapıyorlarınuı hı;yar 

aşısl.Dl? 

Masanın üzerinden wazeteyi 
kapıp sayfalardan birine göz gez· 
direrek şu cevabı \•erdi: 

- Politi.karasilere! 
- Kimlere, kimlere? 
- Politikarasi mi diyor, ne di-

yor, ben pek iyi okuyaınıJOrum, 
nalı, al, bak, bir de sen oku! 

Gazeteyi elime alıp bir de sa
tırlara göz gezdirince ne görsem 
beğenirsiniz? İşte o satırları bu· 
rada aynen ve beraber okuya· 
lını: 

« •••••• Bu suretle, her gün 
hiyeraşi.se olan plutokrasileri las.
hih eden ayni Nazilerin filen ..... > 

Bizim zavallı berber, •ala ıne. 
ratebihim, yani derece derece, 
rütbe rütbe, sıra ile manasına> 
gelen ve türkçe imla ile yazılmış 
olan bu hiyeraşisc kelimesi hıyar 
aşısı ve yine •Çok fırkalı > ına
~sına gelen ve yine türkçe imlii 
ile yazilan Plntokrasi kelimesi -
ni politika.ı:asileri okumamış mı? 
Ilitlıi Tasviri Efkar, sana ne di
yeyim bilmem ki? Bir yandan 
tutar, her gün bu gibi yabancı 
kelime ve t.ıibirlerin aleyhinde 
bulunur; bir yandan da yine her 
gün sütunlarında herkesin anlı
yamıyacağı, bu gibi !cenkte söz
ler kullanırsın! 

Tasvirin dünkü sayısında ve 
ayni sütunlarda geçen otokrasi, 
ve başka bir yazıdaki suples ke
limelerini kimbilir, bizim berber 
gibileri nasıl okumuşlardır? o_ 
tokrasiyi ııek bilmem amn;a sup
les kelimesini birçokları •hani 
ya geliyor!> manasına kullanı
lan hoples! gibi bir şey sanmış
lardır. 

OSMAN CEMAL KAYGll.J 

J apon.qanın 
Hedefleri 
(Baııtarafı 1 inci sayfada) 

ya ile bir itıüakın aktedilımesi 
Avni gazete Mal.suoka'ya ~u 

noktai nazarları da atfeylemek
tedir: Kendi hedeflerinin tahak
kuku icin, Jaoonyanın evvela 
sarki Asyadan İngiliz ve Fransız 
nüfuzlarını 'bertaraf etmelidir. 
Saniyen Jaııonyayı, Mançuoko'
yu, Çini ve cenup denizlerini 
ihtiva eden veni geniş bir bün
ıvenin tevazünüllÜ temin .ey!e
mel.idil. Nihayet Jaoonya bir iti
laf akdetmek için Almanya ve 
İ\< aya yaklasacaktır. Fakat ha -
li hazuda, totaliter devletlerle 
şartsız bir yaJ<]asına tescbbüsü 
faydasız olur. 
ÇÖRÇİLİN NUTKUNA CEVAP! 

Tokyo, 19 (A.A.) - Domei A
jansı bildiriyor: 

Japon hariciye nezaretinin 
mümessili bugün gazeteciler top.. 
lantısında Birmanya ve fiôiı,g 
Konıı yolundan harp malzeme.si 
ı!eçirilmesine nihavet veriline .. 
sine dair dün Cörril tarafından 
Avam Kamarasında verilen iza 
lhat ıhaı1'kında beyanatta bulu
narak deınistir ki: 

•Cörçilin beyanatı, İn.ıtiltere -
nin Çin ve Ja"<>nva hakkında
ki maksatlarını avdınlatmak iti
barile enteresandır. Fakat Ma
lezya umumi vali vekili Jon
ses'in radyoda yaptıih beyana
tın tersine olarak Jaoonvaya 
barıs müzakeresi hakkında hic 
bir :vaıbancı hükümel tarafından 
telkin vaki olmamıstır. Bövle bir 
teklif bugünkü ahval ve serait 
dahilindeki deforine ı:ıöre mu
ameleve tabi tutulacaktır. 

G. Gaulle'ün 
dünkü nutku 

(Baııtarafı 1 inci sayfada) 
•Yakında, Fransaııa dönmek 

veya burada ko.'iarak Fransa i-
. çin harbetmeic şıklarından biri
ni intihap vı:.ziııetinde kalacak
sınız. Miicadeleııe dPt-am et -
mek istiııoruz. Sevqili Fransa
mız ıçın mii.cadele edeceijiz. 
Bir ordu. bir donanma ve bir ha
va kuvveti istiııoruz. Ne ka
dar Qabuk kavu.şacaıjız. Nihai 
uıferin qeleceijine emir. olunuz." 

·ıiz - Fransız • 
ı-

•• ya m nas 1 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

so,ıra Fransa hükı'.ı.meti, İngilte
re hükümcti ile diplomasi mü
nasebetl~rini katetmivc karar 
vermiştir. Derhal Londradaki 1 

maslahatgüzarımıza bu kararımı
zı ingİltere hükümetine bildir
mesi ve sefaret erkanı ile bera
ber Fransaya dönmsi emri veril 
miştir. Bu emir, 4 temmuz ta
rihınde telgrafla verilmis olup 

İnı!iltere hükı'.ımetinin bunu bil
men1esine imkfın voktur. Fakat 
telııraf muhaberatındaki fena 
sartlar dolavısile resmi nota, 
Londraya ancak 3 temmuzda 
gönderilebilmiştir. 

İnıüliz harici ve nazırı. bu ka
;ardan ma!Umat almakla iktifa 
etmemiş, iki memleket arasın
da diplomasi münasebetlerinin 
yeniden tesis edilmesi tavsive
sinde bulunmuştur. 

Fransa hükumeti, İngiltere hü
kumetine derhal cevap vererek 
talebinin ancak bazı şartların ev
velce yerine getirilmesi halinde 
nazarı itibare alınabileceğin.ı bil. 
dirmi>tir. Bu şartlar arasında en 
başta İngiltere tarafından İsken
deriye linıanı ile İngiliz limanla-

rında ha · ı z olarak musadere e
dilmiş olan gemılerın ıa<lesı ve 
İngiliz taarruzuna kurban olanla
ra da taznu nat ve bu münasebet
le vukua gelmiş olan hasar dola
yısile Za.'."ar ve z yan itası vardu. 

Fransa hükumeti, bu mesele 
hakkında hiçbir tebliğ vermemiş_ 
tir. İngiltere hükü.meti, ayni ih
tiyatı göstermemiştir. Filvaki 
Londra radyoları menşelerini, 

unsurlarını ve şümulü dairesini 
tasrih etmeksizin bir takım mü· 
zakerelerden bahsetmektedir -
!er. Bu şerait altında Fransa hü
kümetı, vaziyetini alenen tarif 
etmiye lüzum ,ı:örmem.iştir. 

Londradan almaka olduğumuz 
haberler, İngiltere hükümetinin 
Fransız gemilerini serbest bırak
rnıya kabule mütemayil olmadığı
nı göstermektedir. Halbuki Fran_ 
sız hükümeti, bunu en esaslı şart 
addetmektedir. 

Bu bapta ı:ıazarlığa ı::irişilmiye
ceği fışikard . r, ç(ınkü Fransa hü-
kiınıeti bu bapta vesair hususat
ta rr.üt u. reke mukavelenameleri 
mucıbince girişmi:; olduğu taah
hütlerini yerine getirmek kaygu
sundadu. Şu halde vazıyette kat
in en müphemiyet yoktur. • 

lngi1tereye Yapılacak 
Alman Taarruzu 

(Basınakaleden dıı-Mm) pılacak hareketi, bir tek hamle 
kamı tahrip edebilecek kudrette ile neticelendirmek mümkün de-
topçu yaptıkları iddiası da, bir irildir. Geç~nlerde de vazdığımız 
korkutma ve yıldırma propagan- gibi, önce lnı:iliz sahillerinde bir 
dasıdır. Öyle olsaydı, doğrudan veya bir kaç köprü bası, yani ih-
doğruya ~Iajino hattına taarruz raç iskelesi tutmdk, onrlan sonra, 
ederler ve karsı tarafın i)·i bir buralara büyük kuvvetler ihraç 
sevk ve idaresi karşısmda, teh- edip lngiltereyi istilaya çalışmak 
tikeli bir hal alması her zaman liizınıdır. 
mümkün olan Dolanda ve Bel- İngiliz salıillerinin ihraç ya -
çikadan dolasmıya lüzum gör - pılabilecek bütün kısımları deniz-
mezlerdi. Alman topçusunun ve. de nııknatı Iı ınıknatıssız mayn. 
ya havacılığının, ınodern istih- lar, ağlat' ve ınanialarla karada 
kamları ıjarınadağııı eden bir ağır, vasat, hafif bataryalar, ba-
merınisi ve bombası olmadığı Jon barajları, hava defi topları 
Belçika kalelerine yapılan hü - makineli tüfekleri, projektörler. 
cumlarla sabit olmuştur. Alman· le derinliğine tahkimatla müda· 
Iarm Signal adlı propag-anda faa edildiği gibi sayısı, talim ve 
mecmuası, Belçikahların Liyej cİ· terbi:·csi, artan İngiliz ordusu da 
varındaki Ebben Ernael istihkii- müdahaleye hazırdır. İngiltere-
mının Z'!Jltedildikten sonraki ha· nin deıniryolları, ve volları mü
lini gösteren fotoğraflar ne retti. keınnıeldir; İngiliz ordusunun 
Bu modern istihkam düştüğü za.. mühim bir kısmı ınotörlüdür. 
man, Almanların esrarengiz yeni Ayrıca denize hakim kuvvetli bir 
bir silah kullandıkları ve gayet İngiliz donanması, zırhlıları, tay
ağır bombalarla zırh kazenıatlan yare gemileri, ağır ve hafif kru
ve beton tahkimatını tariimar et- vazörleri, muhripleri, denizaltı 
tikleri işae edilmiş ve buna iua- avcıları, hücumbotlan ve sayı -
nanlar da ol.muştu. Bu Alman sız karakol gemileri ile Alman 
resimleri, Alman bombardınıa - ihraç kuvvetlerine daha denizde 
nının Ebben Emacl istihkiınına iken hücuma hazırdır. Bütiin İn. 
ciddi hiçbir hasar yapamadığını giliz hava orılusu, daha şimdi -
beton duvarlarda, dökülmüş sı- den kar~ı sahillerde, her şüphe-
vayı andıran tamami1e sathi ya. lendiği şeyi ve yeri bombalamak-
ralardan başka bir şey olmadığı- tadır. İngiliz tayyareleri, İngiliz 
nı gösterınektcdir. Bu istihkam müdafaasının keskin gözleridir 
ya ani bir baskınla, yahut kn - ki, Noneçin Şimal Burnundan 
mandanının ihaneti, gevşekliği İspanyaya kadar, uzunluituna bü-
yüzünden zaptedilıniştir. 1914 de tün kıyıları, Hamburgdan Ren'e 
30 buçukluk ve 42 lik havanla - Berline kadar, derinliğine bütün 
rın ateşi.le zaptedilen Llyej kale- karaları, her gün gözetlemekte
lerinin resimleri, o zamanki Af. dirler. Kıtaları, tayyareleri or-
man ve Avusturya ağır topçusu- nıanlara saklamak kabil olsa bi-
nu.n bu tahkjmab. hilk.ile yeksan le hiçbir gemi, duba \.'e mavna 
ve d~~a dağın cttikleriıai g~s l yı_ğır • -•n, çelik ~artalların gö-
ternııştı. Ebben Emael kalesın j zu #.:'ması rnum.kıin değil-
de ise, böyle bir şeyden ~set b\J ·ı:;t 
yo~~; ;~simlere göre kale, z,ilP , ereye karşı yapılacak ha· 
tedildıkinın he.men aknb,Jiıde le - re. , en mühim rolü hava kuv· 
nır harp edebilecek blJ: halde ve erinin oynaması zaruridir-
d' ' ır. çünkü dediğimiz gibi, büyük bir 

Bu izahat ve tafsilattan mak- ihraç kuvvetini taşıyacak gemi 
sadunu: şudur ki, Almanlar, İn - yığınakları ve kafileleri sakla • 
giltereye karşı da, şimdiye ka - namaz. 
dar kullanılan ve malum olan si
lihları kullanacaklardır. Bu a
rada, İngiltereye denizaltı gemi
leri ile bunlar tarafından çeki
len, asker dolu denizaltı dubaları 
ile ihraç yapılacağı şayiası sade
ce gülünçtür ve bir denizaltı ge
m.isine ayak basmamış, hatta o
nun planına ve resmine bile bak· 
manuş olanların kafasuı.dan çık. 
mış bir hayal mahsulüdür. 

Alman başkumandanlığının e
linde, hava, deniz ve kara ordula
rının malum silahları ve vasıta
ları vardır. Almanlar, bunların 
hep.sinden istifadeye çalışauklar 
ve lngilizleri aldatmak ve baskın 
yapmak için, her ~eytaneti kul· 
fanacHklardır. İngiliz müdafaa
sının en zaif tarafı serbest İrliiıı· 
da cumhuriyeti araz§idir. Bura.. 
da Ingillz idaresinde yaşad.ıklan 
ve istiklallerini uzun bir müca· 
deledcn sonra elde edebildikleri i
çin, lngiltereye düşman olan ir
liindalıJar vardır. Talim ve terbi
yesi noksan, mc\'cudu ve tecrü
besi noksan küçük ve beceriksiz 
İrlanda ordusu, canla başla uğ. 
raşsa dahi, bir Alınan ihracına 
mukavemet edemez. İrlandanın 
işgali ve istiias., İngilterenin g-arp
ten de ihatası demek.tir. Alman
lar, belki İrlanda ile ayni zaman
d_a, yahut da İrHuıdaya yerleş -
tikten sonra ikinci bir ihraç ha
reketi ile Ingilterere de saldıra
caklardır. Esasen, lnııiltereye ya.. 

Bugüne kadar yapılan ihraç 
hareketlerine nazaran, İngi!tere
ye karşı yapılacak bir ihraç te
şebbüsünün muvaffak olması 
• taliin bir tarafa fevkali'ıde yar 
ve diğer tarafa son derece aksi 
olması gibi gayri tabii haller 
ve şartlar müstesna - mümkün 
değildir. Almanlar, hiç şiiphesiz, 
kendilerine has itina ve intizam
la hazırlaıuyodardır; adetleri ol
duğu üzere eııwiyeti cür'ette a
rıyacaklar, imklnsızı miimkün 
yapmıya çalışacaklanhr. 

Denize haklın olmıyaa bir dev· 
Jetin denize hakim bir devletin 
topraklarına bu kadar genis nis
bet ve mikyasta bir ihraç hare_ 
keti yapması, tarihte ilk defa vu
kubuJacaktır. Muvaffak olma -
sından ziyade hezimete uğraması 
muhtemeldir. Bütün rnalı'.ırn he
saplar, ihraç hareketinin ~ey
hinedir, yalnız serbest İrlô.ııda 
İngiliz müdafaa sisteminde çok 
çürük bir noktadır. Bu memle
ketin, Holandadaki beşinci kol 
v~zifes.ini 9ynaması, İngiltere
nın arkadan hançerlenıaesine göz 
ywnnuısı ve hatta yardım etme
s~ ih~irnali vardır. İngilterenin 
~diden Ölster de, yani şimali 
lrlindada, hemen serbest İrlıin -
dayı ~al edebileeek ayrı bir se
feri kuvvet vücude ııetirrneei en 
lüzumlu bir ihtiyat tcdbiridi~. 

ABİDİN DAVEK 

Slyast 
Vazıyet 

Yeni anlaşmalar, 
"taarruz sahaları 

YAZAN: H. NU&İ IRMAK - - -
D ngiltcre adasına ve 
O Büyük Britan) a İm _ 

paratorlubru aksamına 
yapılacak, taarruzlar, şimdiki 
hazırlık ve durgunluk devnsinde 
bahis mevzuu olurken, siyasi 
gayretlere ve teşebbilllcre hız 
verildi. Alman) a ile İtalya dev
letleri, totaliter rejimleri bilkuv
ve ve bilfiil kabul elmiş İspan
ya ve J'aponya hükumetleri, ye
ni taarruz hareketlerinde bera
ber olarak harekete geçirıniye 
hazırlaıııaktadırlar. Filhakika ge 
çen bir. kac gün içinde İngiltere
nin Tokyo sefiri M. Graigie ile 
istifasını veren kabinenin Hari
ciye Nazırı General Arita aras.ın
da imzalanmış bir mukavele var. 
Bu yeni taahbüdile şimdiki sı
kışık zamanında uzak ,,....ıı:ta ga 
ile çıkarmaktan •akınmak fikri!• 
İngiltere hükümetinin Çin istik.. 
liıl mücahitlerini J'ap<ınya hesa
bına feda evlediği de tekrarlan -
maktadır. Başvekil ~L Çörçilin 
Avam Kamarasındaki izahatı, 
i!O~·Kong ve Birmanya yolla
rile, Mııreşal Çang-Kay...ŞCk'in 
kumandasındaki Çin istiklilini 
ve mül.ki lamamiyetini miiclafaa 
eden kuvvetlere gönderilen silıih 
ve cephane yardımlarına hitam 
verildiğini tebarü.z ettiriyor. 939 
yılı 14 ikinci.kan ıın günü, İngil
t~r~ hükômctinin J'aponyaya ver
dıgı notada bildirdiı:;ri haklardan 
vazgeçilmediği de anlaşılmakta
dır. Yeni mukavele ile İngiltere 
h_~eti, Çin _mülki tamaıniye
tinın Japonya ışgali lehine bozul 
masını kabul etmemiştir . Yine 
~ap~nya kuHetlerinin bcnduğu 
ımtıyaz!ı mıntakalardan ve hak
larından da vazgeçmemi tir. Bu 
keyfiyet J'aponyanın uzak şarkta 
İngiltere menafii ve müstemleke
leri aleyhine hazırladığı hareket
leri durdurmasını intaç eylcıni
yeeektir. 

. Yine bu vaziyet, Birleşik A.ıne . 
rika Hariciye Nazırının beyana.. 
tından anlaşıldığı veçhile, Çine 
tatbik olunan, İngilterece kabıil 
edilen abluka, Vaşington hüku
metince reddolunmaktadır. l\1on
roe doktrinine sadık kalarak İn
giltere lehine Birleşik Amerika
nın filen harbe müdahnle et -
memesi, uzak şarkta Japonyaya, 
~vrupada muharip Alnıanya ve 
Italyadan başka bu devletlerin 
b~ nevi müttefiki İspanyaya, İn. 
gıltere adalarile ıı:ıüstemlekeleri 
aleyhine taarruz hareketlerine 
I..olaylık ve serbesti temin eyli
yecektir. Yarının taarruz hare
ketlerinin saha itibarile genis ve 
şiddetli olacağını bugünden kes
tirebiliriz. 

HAMİT NURİ IBMAK ...... 
Akdenizde dün
kü deniz harbi 

Londra, 19 (A.A.) - Bahriye 
nezaretinden tebliğ edilmiştır: 

Akdeniz ba~rnandanlıi?ının 
bildirdiğine ı:!Öre, Avustralya zırh 
lilarından •ISvdney. yanında tor
pito muhrip!erinden mürekkep 

k(içük bir filo olduıtu halde bu 
Sabah erken Girid adasının ba
tı simalinde iki 1talvan kruva
zörüne tesadüf etmiştir. Vuku 
Jıulan muharebede İtalvanın al
ti ı>usluk toplarla mücehhez o
lan Bartolomoo Coilene kruva
:zıörü batmı.ş, diiier İtalvan kru
vazörü çekil.mi".!·;;. Bu kruva -
zör İngiliz gemileri tarafından 
takip edilmektedir. Bir İngiliz 
torpido muhribi batan kruvazö... 
rün mürettebatından hayatta ka
lan 250 kişiyi kıırtarnustır. 
BATIRILAN KRUVAZÖR DÜN-

y ANIN EN SERi KRUV A
ZÖRÜ İDİ 

Londra, 19 (A.A.) - Akdeniz
de batırilan Bartolomeo Colleo

ni ·kruvazörü dünvanın en sür'at

li kruvazorü olanakla maruf idi. 
Kruvazör 1930 da denize indi
rilmiş ve tecrübelerde 40 mil yap 

mıştı. Mürettebatı 500, t0ııaiı 

5069 ve silahları cok kuvvetli 
idi. Gemide altı pusluk sekiz toı>
la 3,9 pusluk 6 top, 37 milimet
relik sekiz tane ve 13 milimet
relik de sekiz tane hava topu 

vardı. Bundan ba.•ka kru va
zörde mancınıkla atılabilen ilti 
tayyare mevcuttu. Dört adet o
lan bu kruvazörler Fransızların 
Lion sınıfından torpido muhrip 
!ere mukabil olarak inşa edil • 
mis ve seri torpido ınuhripleri 

vakalıyacak bir tip teşkil et -
mckte bulunmuşlardır, 
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TEFRiKA No. f 114 ı----- 20 Temmuz Cumartesi 
7.30 Proqram 

Mübarek'in zehirli kılıcı, Muaviye
nin kaba etine rast gelmişti 

7.35 Divertımenıo (p!.) 
8.- A ians haberleri 
8.10 Ev kadını - yemek listesi 
8.20 Bing grosby nın ı,,L .. k<o.rı 
8.30 Kapanı• 

Amr İbni As, cinayeti haber 
alır. almaz, caniyi huzuruna ge
tirtti. Bizzat islic\•ap etti. Amr 
İbni Bekir, en kücük bir korku 
ve ihtiraz hissetmeden, hakika
ti söyledi: 

- Ya Emir' .. Maksadım, se
ni öldürmekti. Fakat, sana ha
zırladığım hançer darbesi, bu 
zavallı adama isabet etti. 

Dedi. 
Amr İbni As, bu itirafa hay

rette kaldı. Katil ile şöılece ko
nuşmıva başladı: 

- Eeni, niçin öldürmek isti
yordun? .. 

- Seni, iki sebepten dolayı 
öldürmek istiyordum. Birincisi, 
ancak (Allah) a mahsus olan 
lh.'ıkim) lik sıfatını iktisap ede
rek ($irk) vösterdin .. İkincisi de 
deruhte ettiğin vazifede doğ
ruluk ı?Östermi"erek, hilafeti 
Muaviveve verdin. 

- E .. Bunlar, Allahın takdiri 
değil mi.. 

- Hasa ... 
- Nasıl, haşa... Takdire, inan· 

man lfızım ı?clir ... Mesela, bak .. 
Sen, buraya beni öldürınive gel
din. Halbuki başkasını öldür
dün. Şimdi de, kendin ölecek
sin. 

Dedi. Ve sonra. oradaki adam
larına: 

- Kesin, şu herifin kafasını. 
Diye, emir verdi. Biribirine 

ba "·Jı olan üç cinayetten biri, böv
lece hitama erdi. 

* Gelelim ikincisi olan (Şam 
vak'ası) na ... 

Mübarek Bin Abdullah. ancak 
ramazanın haftasında (Şam) a 
vasıl olabildi. O da. Mısırdaki 
cinayet şeriki ıtibi bir kaç ı:ıün 
ist;rahat etti. Bir kac !!Ününü 
de Muavivenin vazt\·etini tet
kık ile gecirdi. Mekkede veri
len karar mucibince, (Muaviye) 
\'i camide öldürebilecegine ka
naat J:?etirdi. Ramazanın 17 nci 
cuma gününü beklC'di. 

Nıhavet o ııün de ııeldi. .. Mü
barek, kılıcını gömk :inin icine 
saklıvarak cami.ve !!itti. Bir kö
~ye çekildi. Muavivenin ca
miye ı:?elmesini bekledi. 

Muaviye, bir çok kölelerin ve 
a~kerin ortasında bir tahtırevana 
ibinrniş olarak, parlatk bir a -
layla camiye geldi. Çünkü bu 
zat, yalnız kendisine (Halıfe) 
unvanını vermekle kalmamış ... 
Avni zamanda cismani bir hü
kümdar yaziyeti de iktisap et
misti. 

Camide halk ikiye ayrılarak, 
(Muaviye) debdebe ve saltanat
la bunlatın arasından geçti. Mih
raba yerleş.ti. 

Görünüşe nazaran, etrafın
daki kalabalıktan, (Muaviye) ye 
• ·aklaşmak eoeyce müşkül bir 
isti. 

Fakat mubarek, hiç kimseye 
hissettirmeden, yavaş yavaş öne 
gecti. Mihraba yakın saflardan bi
rine girdi. O da - tıpkı Amr Bin 
Bekirin yaptığı gibi - bütün cema
atin cuma namazına kalkmasını 
bekledi. Tam birinci rekatın so
n-~nda, secdeye varılacaih za
man, yıldırım sür'atile kılıcını çe
kerek (Muaviye) nin kafasına in
dirmek istedi. Fakat o anda Mu
aviye secdeye kapar>mıs olduğu 
ic·n bu korlmnç darbe, Muavive
niıı başına isabet etmedi. Boşluk 
idnde ka•·arak kaba etine rasgel-

di. Kemiğine kadar isliyen bu 
derin varanın tc.sirıle, Muaviye 
sol tarafına devriliverdi. 

Mubarek kaçmak istooivse de. 
bir adını bıle atan:Jdı. J\luavive
nın k61eleri ve askerleri tarafın
dan derhal yakalandı. 
Yarasından kanlar boşanan 

Muaviye, çok t uk bir iztırap 
ıcindeydi. öı·le olmakla beraber, 
sükunetini mulıafa • .ı etti. 

- O adamı sakın öldürmeyi
niz. Bizzat isticvap edece.ı?im. 

Diye emir verdi. 
Muavi~·e, maruz kaldığı bu su

ikastın, (Ali) tarafındJn yaptı
rılmış olduirunu zannetmişti. 

Caninin öldürülmemesını em
retmekteki maksadı da; onu biz
zat isticvap etımek .. Her ne şe -
kılde olursa olsun cürmünii iti
raf ettirmek .. ondan sonra da: 

- (Ali) Osınanı nasıl öldürt
tü ise, (Muaviye) yi de öylece 
öldürtmek istedi. 

Diye, (Ali) yi her tarafla tes
hir ederek (Emirülmünıınin) in 
şeref ve haysiyetine leke sür
mekti. 

Muaviye, bu dilşünce ile biraz 
ifakat bulmasını bekledi. Zehirli 
kılıcın tesiri o kadar müthişti ki, 
hayatı güçlükle kurtarılabildı. 
Artık bu tehlike ve iztırap z3il 
olur olmaz, Muaviye, canivi hu
zuruna ııetirtti. Gayet sakin ve 
mülayim bir lisan ile bizzat ıstic
vaba girişti. 

Mubarek Bin Abdullah. cür -
münü inkara lüzum bile aörme
di. Ancak kurtulmak ~çın ümıt
lere kapılarak: 

- Ya Muavive'. Hayatını ba
na bağ~larsan. sana bır müjde 
vereceğim. 

Dedi. 
Muaviye, merak etli. Daha yu

muşak ve daha müsaadekar bır 
tavır alarak isticvabına devam 
eyledi: 

- Nedir, o muiden?. 
- Su anda rakibin olan (Ali) 

den kurtulmuş bulunuyorsun. 
-Ne demek .. (Alil ve ne ol -

du 0 
•. 

- Şu anda. (Alı) me,·cut de
ğildir. Çünkü arkadası.m olan 
Ab<lurrahman İbni Mülcem ta -
rafından katledilmi tir 

Muaviye, evvela derin bir hay
ret içinde kaldı. Sonra büyük bir 
sevince kapıldı. Daha sonra. he
yecandan sesi titriverek: 

- Anlat.. Bu, nasıl istir? .. 
Diye, bağirdı. 
:Mubarek, Mekkede tasarlanan 

13 30 
1:u5 
13.oO 
14.05 
14.20 
15.-
15.30 

18.-
18.05 
18.30 
19.15 
19.45 
20.-
20.30 

20.50 

21.15 
21.30 
21.45 
22.30 
22.50 
22.50 

23.10 
23.25 
23.30 

* Proqram 
Muhıelıf şarkılar 
Ajans habcrlcn 
Mulıtelır şarkılar (pi.) 
Rı)IMetıcumhur bandosu 
Rapsodiler (pi.) 
Kapanış 

* Program 
Senfonik parçalar (pl.) 
Rad110 caz orkes;rası 
Fasıl heyeti 
Ajans haberleri 
Türk mu=iiiı 
Konuşma (günün mesele
leri. 
Divan, semai, kosnıa ve 
oııun lıaı·aları 
Saksafoıı solo 
Radyo qazetesi 
Radııo salon orkest·•ası 
Ajans haberleri 
Radyo salon orkestrası 
Kon~nıa (ecnebi dillerde 
(kısa dalga il~) 
Cazbant (pi.) 
Yarıııki program 
Kapanış 

Askerlik işleri 

Şubeya devet 
Eminönü As. Şubesi Ba.şkan

!ıi;ından: 

Yedek istilıkôm yüzbaşı ( 330 -
C 5) kayıt No.lı Hamza Remzi 
oğlu 1309 doğumlu Ra.şıt Ökçün 
kısa bir zamanda şubeııe müra
caatı ilan olunur. 

* Şubemize 9/1486 saıııda kayıt-
lı emekli 6 ncı sınıf tüfekçi, (327 -
l&) Süleyman oijlu Recep Ay
taclının çok acele şubemize mü
racaotı. 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 

20 temmuz cumartesi günü 
aksamı 

Beylerbeyi İskele tiyatrosu 
Bahçesinde 
·SÜRTÜK• 

Komedi: 3 Perde 

istanbul Asliye 4 üncü Hukuk 
Hckimliiiinden: 

Antuvan Kilot Kişar tarafın
dan Çcnberli taş civannda Esir 
pazarı Arnavut hanında Tanaş 

Lazarof, Dimitri Veledi Manol 
üçüzlü cinayeti bütün teferrua- zevcesi Ma.ı?dalina, Nikopozin 
tile anlattı. O anlattıkça, Mua - zevcesi Kostantinva ve kardeşi 
yiyenin kalbindekı sevine ve SÜ- Meleti ve pederi Poiin alevhle
rur artıkça arttı. Bu, ne büyük rine açılan dava 20/3/940 tarihin
saadetti ki, tali ve tesadüf kendi- de hükme iktiran etmiş ve dava

sini ölümden kurtarmıs, artık t~a- cı vekili avukaft Odrhanlil. Mıth1at 
ak. . beS u' .. - Barbaros tara ın an ' am a ı-mamen r ıpsız t.i.i~ 

M b k 11 •• tc• f IR"rak :ı;ııüddeialevhlerden sim-
u are • su a kuQd •rkad~ . 'Jı:ye Kililar kendilerine ilanen 

fede buluna.il ar a ası.., : sı ql"b· ı· l N' · 
l .h k 11 k-1 ki hte5 ._. aıe .ıg.ş.t vaPı.,an ıkopoıın zev-
a u aMr.aR .a ma E • erı cesı Kostantınya, Tanaş Laza-

le, hiç bir Jnı.vvetten yılinıyan rof Meleli ve pederi Poı'i ' ·-
l b

.. , ne ı 

cüretlerini anlata an ata ıtıre - lam suretlerinin ilanen teblii!ini 
rniyor; talep etmiş olmakla vukarıda 

- Sizi teMin ederım ki. (Alı) isimleri yazılı müddeıakyhler 
ile Amr İbni As. bu gün mutlaka 
hayata veda etmişlerdir. Cünkü 
arkadaşlarımın azim ve kararı 
karsısında, onları hic bır kuvvet 
halas edemivecektır. 

Diye, israr edi \·ordu. 

(Arkası ı:ar, 

...... 

bir ay zarfında mahkemeye mü
racaat etmedikleri takdırde hak-
larında hükmün kesbi kat'ivet 
edeceği ve isbu ilanla ilam su-
ı tlerinin mahkeme divanhane
sıne talık edildii!i ilan o!um<r. 

(28225) 

( BOYOK TARiHİ ROMAN:~~ 
' 1 

Ahali bu taarruzlardan bizar 
olduiru cihetle bazan da vezirı
iızamın adamlarına saJdırıvor
du. 

SEKERPARE SULTAN 
' -

Yezan: M. SAMI KARAYEL; 
-

Vezirifızamın tuttuğu yol va
hımdi. Sultan İbrahimm mec
zublui?undan. devlet islerıne bak
anadıi!ından dolayı hükfunet ida· 
resını J.>tikliıl dairesinde eline 
almıştı, Astıi('ı astık, kestiti kes
tik. sovu p soğana cevirdiği de 
c:ı.ba idi. 

Vez'riazam, bazan evler tah
rir olunacak diye adamlarını na
muslu ve ehli ırz evlere sokuV<Jr- · 
du. Halka yapılmadık zulüm 
kalınıyordu. 

İstanbul halkı yavaş, Yavaş 
ı?aleyana ıgelmişti. Bazan ve
ziriçzamın adamlarına hürom 
ediYor ve tepelıvordu. 

İstanbulda tütı.in icmek ge
ne vasaktı. Diırdüncu Muradın 
yasağı devam edirnrdu. 

Halbuki, saravda tı.itün. sarap 
içiliyordu. Basta padısah, 2öz
dclerile durmadan ahenk ev le
vip çalıp çalarak içiyorlardı. 

Kara Mustafa pasa da, kendi 
sarayında ahenkler yapıp tütün 
ve içki zevkile vasıyordu, 

Tütünün, sarabın yasai'!ı yal
nız hatka idi. Bunu vesile it
tihaz eden vezirifızam'ın adam
ları halkın evlerine istedikleri 
zaman basıp .ııirivorlardı. Evleri 
basıp gironek daha zivade kadın
lara ve delikanlılara tecavüzdü. 

Dükkanlar aranıyor, evler ba
sılıyor .. Tulün ve ıı,ıki vesilesile 
her şey yal!mıya ui!ruvordu. 

Bütün bu fecaatlar olurken, 
padısah hazretleri, Cınci Hoca 
macunlannın verdiği hızla ka
dınlarla cenklesıvordu. 

Bır gün, Sultan llıl-ahi.me Şe- ' 
kerpare Sultan şu volda bır laf 
atmJ.>tı: 

- Ar•lanım, Dordüncü Murat 
hazretlerinın makbul bır Silahta
rı varnıış ... Sizın nıcc olmasın!. 

Sekerparenin kasdı. kendi a
damlarından bırıni Silühtar vaır 
maktı Şekerpare Sultan, Kara 
Mustafa pasa va düşmandı, Er -
menı karı•ı paşavı yok etmiye 
çalışıyordu. Şekerpare Sultan, 
nüfuzu, nüfuzunu kırıyordu. 

Sultan İbrahim. keyifli ve iç
kili bir sofrada söylenen sözle
re derhal kapıldı. V c iradesi
ni verdi: 

- Biraderim Sultan Muradın 
bir makbul Silahtarı var imiş .. 

fEDAJıl 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memu·luğundan 

Hasan Şükrü tarafından Vakıf Paralar İd::ıre, inden 20663 Jkraz No.sile 
borç alınan paraya mukdbil nısıf hisseleri birinci derecede ipotek gö~tC'ril-

miş olııp borcun ödenmemesınden dol yı işbu ipotekli hisselerin 
atı!rılalarına karar verilen ve tan-Hu ına ehli vukuf tarafındn 

ayrı, ayrı 

(440) lıra 

(6R) kuruş kıymet takdir edilmiş n Sultanahmettc Nakilbcnt mahal-
lesi11in Şeftali çeşme sokağında eski 36, 10 mükerrer yeni 12, 14 kapı 9 ada, 

173 p[!rsel No.lı tarafları 167, 168, 178 ve 135 har;ta No.lı mahaller Onü yeni 
kü!;at olunan W metrelik Mustafa pr şa sokağı ile çevrili 128 metre 48 san

tim<'tre murabbaı miktarında bir kıra arsanın nısıf hissesi ile yine tamamına 
ehlivuk.". tara!ındnn {489) lira kıymet t."lkdir edilmiş olan ayni mahalde tül

bent aga çeşmesi sckağında eski 21 mükerrer 10 yeni 12, 14 kapı 9 ada 174 
par~el No.lı tarafları 188, 194, 175 harita No.h mahaUer iki tara!ı küçük 

Ayo..sufya caddesj ve gelinlik sokoğı ile çevrili 163 metre murabbaı nlik
tt.#,ında diğer bir a~nnın nısıf his~esi a('ık arttırnııya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırına şartnan1csi 22/7/940 tarihinden itiba -

ren 934/2444 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin mu::ıyyen numarasın
da herkeS.:n görebilmesi için açıktır. İlB.nda yazılı olanlardan .fazla maltımat 
almak istiyenler, işbu şartnameye ve 934/2444 dosya No.sile memuriyetirnize 

müracaat etmchdlr. 
2 - Arttırmrya i§tirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbelin-

de pey aktesi veya milli bir bankanın teminat nıektubl1 tevdi edilecektir. 

(~!adde ı24) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla d"fcr alitkadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile .faiz ve .. masrala dair 
ola_n ıddialarını iıabu iliın tarihinden it.ibaren yirmi gün içinde evrakı miisbite

lerile birlikte memuriyctimize bildirmeleri icabcdcr Aksi halde hakları tapu 
s.icili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. . ı 

4 - Gösteri1en gundc arttırmıya iştırak edenler arttırma ~artnarr~esını o

kumuş ve lüzuınlu malümat almış ve bunları tan1amen kabul etmiş ad ;e 
itibar oJunurlar. 

5 - Gayrimenkul 22/8/940 tarihinde per~cmbe günü saat 14 den 16 y.ı 
kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bagrıldıklan sonl'a en 
çok arttırana ihale edılir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yuz· 
de yetmiş beşini bulmaz veya salış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer 

alacaklılar bulunup da bedel bunhu ın bu gayrin1enkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan .fazlaya çıkrnazsa en çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün daha ıemdit edilerek 6/9/940 tarihinde cuma P.~ · 
nü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra Memurluğu odasuıda 

arttırma bedeli satı~ i~tiyenin aloc'l~•na rüçhanı olan diger alacaklıların Uu 
gayri.menkul ile temin edilıniş :llctcakları mecmuundan fazlaya çıkmak ~artile 
en cok arttırana ihale cdılır. Böyle ".>ır bedel elde edilmezse Hıale yPpı!n1a1.:. 

Ve !atış talebi düşer . 
6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh

lf't i<:inde parayı vermezse ihale kararı tsholunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldugu bedelle almıya raı..ı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunnı.lzsa heınen on beş gün müddetle arttırmıyA çıka
rılıp en çok i'.l.rttırana ihnle edilir. İki ihale arasındaki fark ve geç:cn günler için 

yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal
nlaksızın memuriyetimizce alıcıdiın tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, yir

mi senelik vakı.f tavjz bedelinin Ye ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve telli\liyc resminden mütevellit 
Belediye rüsumu ve mtitcrakim \:"~ıkıf jcarcsi alıcıya ait olmayıp arttırma be

delinden tenzil olunur. 

İ1ibu gayrimenkul yukarıda 
murluğu odasında işbu iliin ve 
tılacağı il.An olunur. 

gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra Me
gösterilen artt.ırma şartnamesi daire::Unde sa

(6347) 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 

Semti ve mahallesi 

Koca Mustafa paşa 

Ali Fakih 
Ahi Çelebi 
Çarşamba 

Mercan 

Koca Musta.la paşa 

C. Veya sokağı 

Alı Fakih 
Çıkmazı 

Soğancılar 

Cebeci Başı 

Tığcılar 

, 
Sancaktar 
Hayreddin 

No. 

6-14 

il 
176 

? 

5-7 

1\-luhammen ayhğı 
Cinsi Lira Kuruş 

Bedevi tekkesi 8 

Dükkiın 15 
• 2 

Dükkfı.n ve üst- 3 25 
ündckı odanın 1/~ 

hissesi 
Meşruta arsası 6 

Yukanda yazılı emlak 941 senesi mc-yıs sonuna kadar kiraya verilmek ü
zere arttırmaları ıuzatılmıstır. istekliler 23 temmuz 940 salı günü saat on 
beşe kadar Çcnberli taşta Vakıilar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemi-
ne gelmclerL (6353) 

lnhlsarlar Umum MUdürlUQUndsn 1 
ı _ Nümunesi mucibince 550 kilo jp pazarlıkla satın alınacaktır. 

Ti _ Pazarlık 24/VII/940 çarısamba günü saat 15 te Kabataşta levazım ve 
M.übayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

111 - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri fiat liı:e

rinden yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona müracaat-
ları. (6H6) 

ORDU VALILIGINDEN 
35 lira asli maaşlı Ordu vil5ycli Hususi Muhasebe varidat müdürlüğü 

mti.nhaldır. Maaşı bareme göre verilecckUr. 
Talip olanların bina ve arazi işlerinde çalıştığını isbat edecek ve

saiklc ve dairesinden istifaen ayrılmış olanlar da beraeti zirnrrıet mazbata-
larile birlikte Ordu vilayetine müracaatları. (6188) 

Niçin benim makbul ve mukar
rep Sılahtarım olmıya ? .. 

Sekerpare, derhal harekete 11eç
mistı. Kendi adamını yapmak la· 
zımdı. Padişaha sordu: 

- Arslanım! Böyle sadık bir 
kul buhnak gerl'k!. 
Padişah mukabele etti: 
- Acap kimi yapsak dersin?. 
- Rikaptar Yusuf ağa ku-

lunuzdan başka sadık bendeniz 
var mı?. . 

Bunun üzerine Su1tan Ibrahim 
fermaru hümayununu cı)<ardı. 
Rikiıptar Yusllf ağa !kinci 
vezirlikle birdenbire Silahtar pa· 
şa oluyordu. 

Yusuf ağanın, Silahtar olma
sı Kara Mustafa paşa icin büyük 
bir darbe olmustu. Esasen Cin
ci Hoca da Kara Mustafa paşa
nın aleyhtarı idi. Şekerpare 

Cinci hocayı da avucunun icine 
almıştı. 

Veziriazam. Hüseyin p~avı 
ve maiyetini öldüııınekle kurtu
lamaıruııtı. Şimdi sarayda aley
hine daha büyük bir kütle te -
şekkül etmişti. 

Kara Mustafa xıasaya en zj-

yade taraftar olan birisi varsa 
o da Arnavut olmak hasebile Mi
mar Kasım ağa idi. 

Mimar KasJJ11 ağanın itibarı 

fevkalade yüksekti. Hatta, Ka
sun ağayı pek iyi tanıyan Kara 
Celebi Abdüli'ıziz efendinin tabi
ri veçhile, Kasım ala rütbeyi a
tabeğiye itila eylemişti. 

Kara Mustafa paşanın diker ta
rM'tarları da, tersane emini zen
ci Hasan efendi ile kapucular 
katibi Arnavut Hüsevin efendi 
idi. 

Bununla beraber Silahtar Yu
suf paşa ile Cinci hocanın Şe -
kerııarenin nüfuzu yanında ve
ziriazmnın adamlarının hic ehem· 
mivetleri olamazdı. 

Şekerpare, her l!Ün padişahın 
ai(usunda, Cinci hocanın üfürük 
ve macunlarile meşgul ve Sul
tan İbrahlmin varımda. Silah -
tar ııasa ise her bini.ı;te nezdi 
hümayunda bulunuyordu, 

'4~kıut va.r) 

20 - TEMMUZ 1540 

Mı.·inakalô:t 

Mühim 
Vekilinin 

Beyanatı 
( Baştarafı 1 inci sayfada; 

det şehrimizde kalarak tetkikler
d~ bulunacaktır. 

VEKİLİN BEYANATI 

Ali Çetinkaya dün bir muhar
ririmize muhtelif işler hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur, 

•- istirahat etmek ve tetkik
lerde bulunmak üzere geldim. 
Burada bulunnıanıdaıı istifade c. 
derek Pendikte kurulması dü - ( 
şi.iuülen tcr~anc yerini bizzat 
göı·e_ceğiuı. 

Ticareti bahril·e filonıuzun ve 
esaslı tanıiratuı memleket ihti
yacına yetecek şekilde teminini 
düşünerek )'eni bir tersane vil -
cudc getirilnıcsine lüzunı gördük. 
Yalnız umumi dünya ahvali do
layısile şimdilik derhal inşaata 
başlamak kabil olamamıştır. Fa
kat biitün hazırlı~ları yapıyo -
ruz, Projeler tamamlanmak ü. 
zeredir. Sırası gelince derhal fi
len harekete geçilecek ve inşa
ata başlanacaktır. Tersanenin her 
hangi bir ecnebi firmasına knr
durulmasını şimdiye kadar hiç 
düşünmedik, 

Tersanenin iptidai plan ve pro
jeleri üzerinde hazırlık yapılır
ken bir taraftan da diğer mua
melenin tekemmülüne çalışıl • 
maktadır. Yani erkanı harbiye
ni:ı mütaleasının alınması ve bil· 
kiımct~c karar verilmesi husus
ları tedricen tamamlanmakta -
dır. Ter>ancnin 8-10 milyon lira 
sarfile meydana geleceğini tah -
min ediyoruz. Diğer taraftan İs .. 
tinye ve Kasımpaşa havuzları -
nın tevsii ve ıslahı için icap eden 
tedbirleri aldık. Şimdiden bu işe· 
başlanmıştır, Lfızımgekn tadila
tı vapmakta devam edeceğiz. 
Böylelikle ticaret filomuzun da
ha çabuk ve daha esaslı tamir e
dilmesini tcınin edeceğiz. 

DENİZ TİCARET MEKTEBİNİN 
ISLAHI 

Ortaküydeki Deniz Ticaret 
n1cktclıiuin denizciliğimizin ilıtj
yacı noktasından ıslah edilmesi
ne ve mektep p 1 ;gramının ;rük
sek tahsil derecesine ircaını za
ruri gördi.ik. Bunun İ(İn icap e
den lc~kiliıt lilyihasını haurlı
yara~: ıneclısc verdik. Liıyihanın 
müzakere>i bugünlerde yapıla -
caktır. 

Bu surc!le mektepte yüksek 
tahsil derecesini yapacak olan 
talebelerin istikbali temin edil -
mi~ olacaktır. Ticaret filomu -
zun ihtiJacı her sene nisbct da _ 
hilinde alınarak tabilllcrini ikmal 
edecek ve yetişecek olan talebe
lerle kar.ılanacaktır. Yetişen ta
lebelerden birinci derecede kabi
liyetli olanlar tahsillerini daha 
yüksek derecede tamamlamak ii
zere ecnebi memleketlere gönde
rileceklerdir. 

Deniz Ticaret mektebinin ıs
lahı bizim için birinci derecede lü_ 
zumlu ve ehenımivetli telakki e
dilmektedir, Ticaret filomuza ve
rilecek :veni ve modern faaliyetin 
ancak filo elemanlarının teknik 
esaslarla yetiştirilmesile ve tah
sillerinin iyi olmasile mümkün o
labileceği kanaatindeyiz. 
Şimdi bu yolu tutmuş ve üze

rinde :yürümiye baslamış bulu -
nuyoruz. Mektebin tahsil ehem. 
miyeti şüphesiz muallim heyeti
nin kıymetlerine bağlıdır. Bunun 
için iyi muallimler elde ctmiye 
çalışacağız. 

VİLAYETLER ARASI 
TELEFON HATLı\RI 

Anadolunun bilhassa garp kıs
mında viliıyctler arası telefon 
.hathırının inşasına muntazaınnn 

devam edilmektedir. İzmir, Ay
dın, Manisa, Balıkesir, Denizli, 
İsparta, Bodrum, Afyon, Adana, 
Mersin ye diğer bu ci,·ardaki vi
layetlerimiz telefonla birbirleri
ne bağlanacaklardır, Bu yıl için
de bunlardan birçoğu birbirlerL 
ne bağlanmış olacaktır, 

DEMİRYOL İNŞAATI 

Hükumetçe inşaları kabul e
dilmiş olan demiryollarının inşa
atı.na devam edilmekte olduğu -

1 

nu biliyorum. 
Bunların başlı.alan Jl.1usul ve 

Van istikametinde olan hatlardır. 
Ankara - Bolu ve Bursa - Ka

raköy arasında da demiryolu in_ 
ııası icin istikşaflar yamlmakta 
olduğundan maIU.matım vardır. 

HAVA SEFERLERİ 

Ankara, İstanbul, İzmir, Ada
na hava seferleri bazı bava mey
danlarının tamiri ve asfalt ola
rak insası için durdurulmuştu. Bu 

firmalarile uyusanıaclık. Onlar 
son vaziyetler üzerine insa3t mal· 
zen1esinin pahalılandı,:!'ını söyli • 
yerek fazla para istediler. Biz ka 
bul etmedik. Tekrar miiracaat e
deceklerini söylemiştiler. Fakat 
nmumi ahval daha ziyade.karış
tığından bir daha bu iş üzerinde 
temas kabil olamadı. 

ALMANYADA KAI,AN 
VAPURLARIMIZ 

Denizyollarının Almanynda ka 
lan dürt vapurunun ahval dolan 
sile gelemediğini biliyorsun~. 
Muharip iki taraf hükumetleri 
bu vapurların memleketimize nal 
line müsaade etmek istedilerse dt 
~a~p v~zi.yeti dolayısile mesuliy& 
tı uzerımıze alarak nakilden içıi_ 
nap ettik. Bu vanurları henüz 
teslim almamış bulunuyoruz. 

Bıı vaziyette verdiğimiz ilk tak
sit paraları da bizim Alnıanlar -
dan a1ac3ğ"ınıızdır. Bu hususta 
aı:amızdaki mukavele bakidir .• 

POLİS --
Trabzonda mücevherat 
çaldı, burada yakalandı 

Ali Havdar adında biri Trab
zonda mücevherat ve bazı kıy
metli eşya çalarak şehrimize kac 
mıştır. Burada çaldığı eşyadan 
kıymetli bir hançeri satarken ya 
kalanmış dün Birinci Sulh ceza 
JJıahekemesindc sucunu itiraf e
derek tevkif olunmuştur. Trab 
zona gönderilecektir. 

-<>----

Üsküdar halk plajına 
rağbet fazla 

Üsküdarda Belodiycce YaPtı· 
rılan •Halk Plaiı• ıbu yıl oek biı· 

yük bir raırbet görmektedir, Son 
15 gün içinde burada 10 hin kı
şi parasız denize girip vu:anmıs
tır. Gecen yıl 3 avda t'.Jr.ı h 
denize girenler sayısı ise ·l .i lıın. 
ki.;;i idi. 

lsıanbul Uçüııcu Jcra Memur
luğundan: 

Türkiycdc ikametgahı olma
yıp halen Arn<:vutlukta Evker
ki kazasının l'oıarat köyünde n1u· 

kim İşpiıo Taıı;ı~ varisi Kalyo
pi Zora. 

Eleni Satiri Yanıkanın İstan
,bul Birinci Notcrlığinden resen 
tanzim kılınmış 13 ikincikanun 
939 tarihli ve 919/8 sayılı sene
de müsteniden zimmetınizde 
alacağı olan bin iki yüz liranın 
maa faiz ve masarif ve ücretı 
vekalet tahsilı için dair&"ııize va
ki müracaat \te takip üzerine ta
rafınıza tebliği müstelzim icra 
emri Hukuk Usulü Muhakemele
ri kanununun 141 inci maddesinın 
ikinci fıkrasına tevfikan 142 
nci madde mucibince bir buç.uk 
ay müddetle V.:nen tebliğine ic
ra hakimliğince karar verilmiş 
olduj!undan tarihi ilandan itiba
ren müddeti mezkfıre zarfında 
ve 939/5095 dosya numarası ile 
mevzuubahis borcunuzu verme .. 
diğiniz veya icranın tehiri hak
kında tetbk merciinden veya 
temyiz ımahkeıınesinden veva
ılıut iadei muhakeme yolu ile ait 
olduj[u mahkemeden bir karar 
getirmedi~iniz ve yine bu müd
det içinde ve icra iflas kanunu
nun bu husustaki me\•adına te\·
fikan mal beyanında bulunma
dığınız \·eya hakikate muiıalif 

ibevanda bulunduirunuz takdir
de hapsen tazyik ve cezalandı
rılaca~ıııız malumunuz olmak ve 
bu husustaki icra emrinn r~fı

nıza tebliği makamın~ 1Im ol
mak üzere ke,fiyet il<tu· n teb-
liğ olunur. 939/5095 
-----------· 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CIWll'e n ~e mıııeıoa.w 

Adres: Babıali Cajalollu 
Jokıqa k6'ulnde No. 43. Tel. %389' 

ZAYİ - 952 S. No.lı $oför 
ehliyetnamemi, kazanç karnemi 
ve sair evraklarımı zayı ettim. 
Yenilerim alacağımdan eskile
rinin hükmü yoktur. 

Cemal Uyqıır 

- Çocuk Hekımi -
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

inşaat tamamlanmak üzeredir. Taksim-Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her giln saat miye başlıyataktır. 
Yakında hava lıatları tekrar işle-ı 

15 den sonra. Tel: 40127 
İNGİLTEKEYE ISMARLANA- , .. __________ • 

CAK VAPURLAR ı ı 

İngiltereye ısmarlıyacağımız 
11 vapur inşasının geri kaldığı 
malıimdur, Fiat ü:ıerinde İngiliz 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer{ 

SON TELGRAF Basımevi. 

• 


