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Dün Yozgatta Şiddetli ·Bir Zelzele Oldu. 
300 ölü, 60 Ağır, 300 Hafif Yaralı Var 

-
12 KÖY HARAP OLDU t;;~n:;~:~~ 1 

Anadolunun diğer yerlerinde ~!:!:.~a~~~~!~~ 
de zelzele oldu. Duvarlar çatlad ıJ ın11~~dr: .. 3':~:~:.;n_n::::· 
lngillz Donanması Kızılay yardım kolları :,,aıı:~li~r~~!~~:ıe.mi:x;~-

matbuatı Ballkan meselesı hak· 

Oen 'ızlere Ha" k'ımdı'r kındaki ihtiyatlı hattı 1ıareketi-

f 1 A k t h d ;alk~I=~ ve ~!~~;;::~: e a e s a a s 1 n a bed:binlil(e daY11ndı~ı mutalea-
ln11ilıer•y• harbe Jeoem sında israr eylemektedir. 
im/tanını oeren en mü• Yozgat, 30 (A.A.) - Bu gece merkezi Akdağmadeni kazasına Tim.es yazıyor: . . 
h · a il J maaı- bai?lı P eyik nahiyesi ve Karamağara köyü olmak üzere Sorgun ka- •Hıtlerin b~lıca hedefının Al· 
ım m one1t zası civarındaki bazı köylerde şiddetli bir harekctiarz olmuştur. (Arkası 3 üncü sayfada) 

"•r; lnıilıere, harbi lıa· Tahminen 300 ölü, 60 ağır ve 300 hafif yaralı vardır. 12 köy ha- . 

dün 

zenabiliue, bu z;o.ferin rap olmuştur. Hayvan zayiatı henüz tesbit edilmemiştir. TRAKYA UMUMAI MU 
en biıyülı amili )'İtte Jo· Felaket mmtakasına vilayetin her tarafından sıhhi yardım gıda • 

nenmaaı olacalıtır. maddeleri ve işçi ekipleri gönder\lmiştir. (Arkası 3 üncü sayf~da) "FETTISI a_ON GELDi M a c ~T;L~A: ;A::e:ı;a;;~;=:vch~:TXIi:;ii~i·~~ 
yazan: ABiDiN DA YER r Kızılay 

M oskovada çıkan _Prav. 
da gazetesinin lugiliz 
donanmasından sita • 

yisle bahsettiiiııi ve aşağıdaki 
mütalealarda bulunduğımu Lon
dra bildiriyor: 
~iliz donanmasının şimdiye 

kadar uğradığı zayiat, umumi to
najının yüzde 3 buçuğu kadar 
ve pek ehem;miyetsizdir. 

•Gazete Dönkerk'in tahliye • 
sinden bahsederek şöyle diyor: 
Büyük bir orduyu kurtaran Dön
kerk hareketi, İngiliz donanma • 
sının kuvvetini isbat eder. 

4ıgi!iz donanmasının kuv. 
veti İngiltereyi! ve deniz aşırı İn· 
giliz müstemlekelerine karşı, her 
hangi bir taarruzu imkansız bı
rakmaktadır. 

•İngiliz donanmasının kuvve
tinde amil olan iyi teşkilat ve di
sıplindir .• 

İngiliz donanmasının, aradan 
Fransanın çekilmiş olmasına rağ· 
men, Almanya ve ltalyaya karşı, 
bütün denizlerde üstünlüiünü ve 
harbin başındanberi daima deniz 
hakimiyetini muhafaza ettiğini, 
bu sütunlarda müteaddit defalar 
İzah etmiştik. 

İngiliz donanması, bu harpte 
mühim bir r ol oynamıştır ve 
harbin sonuna kadar, oynıya -
caktır. İngilterenin, tek başına 
harbe dennımı temin eden en 
~ühim amil, donanmasıdır. İn -
&ıltere, harbi kazanabilirse, bu 
zaferin en mühim anıili, yine do
nanması olacaktır. Çünkü do -
;:anma, İngilterenin Majinosudur; 
eın de Fransa l\tajinosu gibi, 

:~.k~dan çevrilerek zahmetsizce 
uşurülebilen sabit bir müdafaa 

battı değil; her tarafa yetişebilen 
vb~ müdafaayı taarruzla elde eden 
ır Majino. 
•.~~il tere, sullıperestlik havası 
stıgı sıralarda, donanmasını da 

azaltmıştı. Büyük Harp bittiği za· 
n_ıan; 44 büyük muharebe geıni
~1 (dretnot) 35 eski sistem zırhlı, 
O a Yakın zırhlı kruvazör 90 kru· 
~azör ve saire ile bütün 'devlet
berden çok üstün bir vaziyette 
d ulunan İn'!jliz donanmuı, 1922 

e _aktedilen Vaşington muahe. 
desı ve onu takip eden diğer mu
ahedeler tahdit edilerek 15 dret
:oı~ indirilmişti. Fakat 1936 dan-
1_erı aklını başına toplamak ve si· 

0~hlaı;ımak lüzumunu hissetmiş 
t a_n Ingiltere, donaıftnasını mub-
1~lıf .. g~.milerle takviye etmiş ve 
. buyuk muharebe gemisi, 7 tay· 

>.are gemisi, 62 kruvazör, 185ınuh. 
rı.p, 58 denizaltı gemisi ile harbe 
gır . t" t"k nıış ır. Donanmayı seferber et-
Vıe tc~ ~o~rıı, 108 mayn tarayıcı 

dokucu gemi, 50 muavin kru· 
v~zör, 1500 de küçük yardımcı 
( arakol gemisi vesaire) temin 
etmişti. 

!it.. f uttc iki Fransa da İngiltere 
Aın ik ' . er a, Japonyadan sonra dün· 
Şanın 4 üncü deniz devleti idi. 

(Arkası 4 üncü saufada) 
ABİDİN DAV.ER 

F e 1 a 
... k e t Mi ı ı i Şef, Ki z 1 m R o m a n y a i 1 e diselerin inkişa

Diriği kabul ettile r .. k . t• f b ki" k Alman petrol 

Sahasında 
Trakya umum müfettişi General muza ereJS ıyor JDJ e ıyece 
Kazım Dirik dün Edirneden şeh- • • Depolarını 

Bombaladılar 

Amerika Reisicumhuru Ruzvelt 

Amerikada lngilizle
re yardım temayülü 
Beyanname neşredildi 

Nevyotk, 30 (A.A.) - Reuter: 
cMütteflklere vardım suretile 
Amerika Birleşik devletlerinin 

(Arkası 3 üncü ıayfada) 

•• ilk olarak 350çadır 
100 sandık Hurma 
yola ç ı karıld ı 

Mcclie reiei ile Baıvelcil 
Kız; ı 1 ay a•poların"""- i 
melzcmtyi letlr. i lı eltiler 

Ankara, 30 ( A .A.) - Kızılay 
umu.mi merkezinden: 

Bu sabah vukubulan Yozaat 
zelzelesi felliketzedeleri için 
ılk ııard:m olmak üzere 350 
çadır, 100 sandık hurma yola 
çıkarılmış ve 150 denk elbise 
ve çam~ır tevzii için hazır

lıklar ;ıapılmakta bulunmuş
tur. 

(Arkası :; iincii sayfada ı 

rimize gelmiştir. 
General Kazım Dirik Florya

da Milli Şefimiz İsmet İnönü ta
rafından kabul edilmiş ve Reisi
cuınhuruınuza arzı tllzimatta bu
Junınu~tur . 

l\lilli Şefimiz Trak~ adaki çok 
bol \C bereketli olan mahsul va
ziyeti hakkında General Kazım 
Diriktcn izahat alnu~ lardır. Trak
ya umum müfettişi gece, Nafıa 
Vekili ile birlikte Edirncy• dön
müştür. 

Dahiliye vekili 
Bu sabah geliyor ____ , __ _ 
Fcilı Ô.ııtrelı llün Anlıar•"•n 

ıehriml.ıı• hcre/r.et elli 

Ankara, 30 (İKDAM Muhı>bi
rinden) - Dahiliye Velkili Fa
iık ö,ırak bu aksam.ki elk'Sprcsle 
İstanbula hareket etti. 

Kahraman Donanmamıza 
35 genç subay iltihak etti 
Dün Heybelide Merasim Yapıldı 

Yeni subaylarımızın 17 si makine 18 ide 
güverte kısmından diploma aldılar 

Bu yıl Deniz Harp o~~lunıı bi· 
tiren 35 genç subaya dun mera -
simle diplomaları verilmiş ve 
mec takılmıştır. 

Merasime Heybelideki mekte • 
bin bahçesinde saat 14,30 da is
tiklal marşile başlanmıştır. l\1e
zunlar hep bir ağızdan istiklal 
marşını söyledikten sonra mek. 
tep komutanı Albay Zeki Işın 
genç subaylara diplomalarını ve
rerek meçlerini takmıştır. Bun· 
dan sonra talebeler ant içmişler 
ve müteakiben komutan Zeki Işın 
kendilerine hitaben çok güzel bir 
nutuk söylemiştir. Komutan nut
kunda hülll.saten demiştir ki: 

c- Ant içme bir söz veriştir. 
Ant ile yüklendiğiniz vazife çok 
büyüktür. Vazife ve saliıhiyetle
rinizi kullanırken içtiğiniz andı 

(Arkcuı 3 iincii saufada) 

Salzburg'da Romanyanın Filof Sofyaya döner dön· 
istikbali görüşüldü mez Kral Borisle görüştü 

Bülıreıt• n•ıreJilen leblil 

Budapeşte, 30 (A.A.) - Macar 
·A iansı bildiriyor: 

Macaristanın Romanyadan Ma
car - Rumen hududu meselesinin 
halli hakkında derhal müzakere
ler açılmasını beklediği Macar 
.ı:ıazeteleri, tarafından müttefikan 
tebarüz ettirilme'lctedir. Gaze • 
teler, yeni huduların, istıkıbalde 
devamlı biT sulhün teminatını 
teskil edEibilımesi için malı:ul ol
ması lazım .ı:ıekliitini de bilhassa 
k•··deylemektedir. Mihver dev
letleri 2ibi Macaristan da, yeni 

(Arkası 4 iincii sayfada) 

Kaymakamlar ara
sında yeni tayinler 

Ankara, 30 (İKDAM Mlihaıbi
rinden) - Kavmakamlar arasın· 
daki yeni tayin ve nakilleri bildi
riyorum: 

Memurlar sicil müdürlüjfü şef
lerinden Kamı! Kelikin ka\ma • 
kamlı~ına , Keskin ikavmakamı 
Ellmıın Solhana, Htıkimhandan 

Necdet <:ataka <:arki Kara~açtan 
Tevf ik Gence, Kel:lukten Mustafa 
Pulmure, Bünyandan Kazım 
Yüks€'kovaya, Hatay Hukuık iş 
]eri müdürü Salih Vartova, Te
fenniyedcn Hıfzı Cemiskezeite. 
Eceabaddan Asım Bulanıl!a. sta
iiyerlerden Hamdi K etlükte. Ca
ihit Ayaşa, Hilmi Dadaya, Yeni 
iköv nahiye müdürü Muhsin &e
a.bada, Candarlı nahiye müdürü 
Mefahir Tefennive. Hevbclia
da nahiye müdüMi Turgut Şa~i 
Karaaitaca. Meclis zabıt katibi 

(Arkası 4 üncü sayfada) 

BULGAR BAŞVEKiLt FlLOF 

(Yazısı 3 üncü sayfadaJ 
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1 

1 
1 
1 
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Almanlar ln11iltereye 
)'•plıfı hücamJ• 25 

l•y)'cre lıaybelli 

• • Bir İngiliz fi losu İspan 
yol kara sularında 

Barselonda Heyecan 
Londııa, 30 (A.A.) - Reuter: 

Hava nezareti istilibarat bürosu 
iıildirdij!ine nazaran, İnı!iliz Blen 
heinı tayyareleri simdi Alman 
petrolleri ile dolu Cherburg pet
rol <k?poları .üzerine müteaddit 
bombalar atmışlardır. Blenhei.m 
bir tayyare ane-vdanının hanga
rlarını bombardıman et..'Tl.İs ve 
pilotu büyük sarı bir alevi.n yük· 
selıd:iğini görmüstür. Sahil mü
dafaasına rnensup Hudron tay
yareleri de H.o.landa sahilinde 

(Arkası 3 uncü saııfada) 

Havacılığımı~?:ın i nkişafı 
yolunda faa liyet arttı 
Dün Partide büyük bir toplantı 
yapıldı, mühim kararlar verildi 
Bava Knrumuna yeni varidat 

temin etmek ve bu faydalı te -
şekkülün inkişafı tedbirlerini gö
rüşmek üzere dün sabah saat 11 
de şehrinliz parti merkezinde \.' &· 

li ve Belediye reisi Lutfi Kırda
rın reisliğinde büyük bir toplan. 
tı yapılmıştır. 

Bu toplantıda parti miifetti~i ,.e 
(Arkası 3 iin~ü SJ"Jfada l 

Birkaç Güne Kadar Başlıyacağıriıız Mühim Eser 

An Ü R~~Q D 
lılam tarihinin elsürülmemiş hadiselerini ihtiva etmektedir. 

YAZAN: ZIYA ŞAl<:tR 
1 
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Bir şebeke ecnebilere ait emlaki burada 
satın alarak paraJannı ecnebi rremJeket

lerde ödeterek para kaçırıyormuş 
Za \ıta 117 bin li nlık bir cli

viz kaçak(tlığı ha~ talıki-[ 
kine başlamıştır. Hadise hakkın
daki tahkikat benü:ı tekemmiil 
etmediği i(in alikadarların isim
leri ve mescleAin teferriiatı gidi 
tutulmaktadır. 

Ancak öğrcndiğin1ize göre, ha
dise bir şahsın bura<la ecnebilere 
ait birçolı: nıılfıki satmakta olma. 
ıı onan dikkati celbetmi 't'e 
mesele tamil erlilliıce bu şamın 
birkaç arka dası bo lund•ığu ve ee-

• 
ne ilerd.en \urada aldığı emlake 
mukabil yai>en~ı memleketlerde-. 
ki adamları vasıtasile tediye yap
tırdığı ve INırada aldığı eml& -
ki de k.a \u müdctet sonra .. t
tığı anlqılmıştır. 

Bn ~ebekenin şimdiye btlar 
bn suretle 117 bin liralık bina sat
tığı anlasılınış ve tahkikatın neti. 
cesİDc kadar baD1r.ada bulunan bn 
miktara yakın paralan ihtiyaten 
bloke etlirilm" tir. Taltkikata e
hemmiyclle devam edilmektedir. 

60 kuruşluk mazotu 12 ye sat. 
ma istiyen bir nalbur yaka andı 

Emniyet müdürlüğü memurlan dün bir ihtikar şikayeti ü:ıerine 
bir nrrmüme,hut tertip rtnıişler ve :ut ıt tutarak şikayet edilen a
daıu yalt~lanlır. llidise şudur: 

Şi ide Osnıaa bey ole 11.alislir gazi cadd sinde l!M numaralı dük• 
nalbur ikail kilesu G8 lnııuşa satılması liıımgelen n fti 120 

k111'1qll .atmak i tem~. Şikayet üzrrine <ürmiime$hut yapılnıış 
e tutul zaptı Mikail imudan istiııW etmi tir. Mikail bugün 

aclliyeye verilecektir. 

Antakyad çalı-1 Florya dönüşü 
nan 1 5 O O alhn cep boşaltanlar 

Kuyumcu Rızkullahın pa

raları bur•y• mı kaçırılmış 
Dün Antakyadaıı gelen Suphi 

adında biri Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesinde SOr&'lJya 
çekilmiştir. 

Mahallinden gelea evraka ve 
iddia.> a göre, .ı\ntakyacla oturan 
Suphinin babası Halil, kiracısı ku 
yum<u Rhlullahın 774 O:>DJanlı, 
500 Gazi, 411 ltlahıııudiye, 20 çif
te Gazi altunile 800 rubyesini çal
Dll e lmal~rdaa ltir kılmı evin 
bahçesile tavan arasuıda bulun
muştur. Diğer kısmını da oğlu 
Snphiye vererek İsUuıbula ka -
çırttığı iddia edildiğinden Sup
hi burada yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Suphi sorgusanda paralardan 
haberi olmadığını söylemiş ve 
üzerinde de altın bulımamadığm. 
dan hakim tarafından tevkifi
ne kanuni delil bulunmadığın -
dan evrakile birlikte miidlie..ia
mumiliğe iade edilmirtir. Zabıta 
tarai:ntlan Saph.i hakkında tah
kikata devam edilecek ve neti -
ceye göre hareket olunacaktır. 

Bir sarhoş balıkçının 
marifeti 

Burı:az ad..,.ında bahk(ı Ali a .. 
za d'in •ı.bah sarho oluak is
keleye gelmi,tir. Rızanın panta
lon dü~eleri (Özük olduğunu 
görenler keadisiııe ibtarlia bulun
mu~r, bıına hiddetleaen Ali Rı
za: 

- Niçin kapay8""1kmışun, işte 
claha iyi görün? Demi ve tena
sül üetini çıkararak dört tarafı. 
na dö• döne teşhir etmiştir. Y• 
kalaaan Ali &Wl dün Sultanah
met üçüncü sulh <eza mahkeme
sinde muhakeme edilmiş ve sar
h0jjlukla bu suçu işlediği anlaşıl
ılıtıJıdaa 8 giİll h-e mahkilın ol-\ 
muştur. 

o~n iki kadın hapse 

znahkum oldu 
Florya dön~ünde trende cere

yan eden bir yankesicilik hadise. 
si clün n1eşlıat "'1çlar kanununa 
göre adliyeye verihniş ve nıuha
kemesi neticelenmiştir. Hadise 
şudur: 

Elif ve Hanım adlarında iki ka
dınla Krm.ııl isminde lıir yanke
sici elbirlı;:ile kalabalık olan tren 
yolcularından ZekttiJanm etra
fuu alınqlu ve mu t lif cepleri
ne taksim edilıni~ c' :.n paralarını 
aşırmf'Ş"Jnrdır. Zekeriya birnz son 
rDı vaziyet.in farkına \.'"al'Tntş Ye 
hemen poliııe miirauat etmiştir. 

Yakalanarak ıtdliyeye 1•crilen 
Elif, Hanım ve Kemal dün seki
zinci asliye ttza mahkemc:;lııde 
muhakeme edilrnişlenlir. , 'ctke. 
de Elif bir sene iki ay, ilanım 7 
ay ve Kemal 2 ay l~ güu hapse 
mahkiım olmuı.lardır. 

Küçük zabıta vaka.arı 
* Bt<ledıııe İktısat mfuiiırluqü. 
tarafından 11ann şehnmız flnn
lanndaıı bazılarında veni bir ek 
11ıek çqninmn tecriibesi 11aınia
caktır. Bu ııeni ekmek l/arı tıa
nııa sert ı:e vıım~ buqdaı,
dan ııaınlacalctır. * Y qılköy haı:a meydanındaki 
i14aatın etıliıl başlarmda ikm<ıl 
olunacaqı anlaşılmıştır. Tatı•ıari! 
.eteri.erine de metıdan tamam -
!andıktan sonra 15 etılülde ıaş. 
lanılac4ktır. Seferler bu 11ıl kı
şın da deı:am edecektir. * Miinaka<it Vekıb Ali Çetin -
ka11a dün öqleden ""11el Liman
lar işletmesi umum mü.dü.r!ü(Jü.
ne qel mi.ş ve bir saat kadar meş
gul ol muştur. * Carşıkavı ci1ıarında bir dük
kandan 22 çift lastik calan ls
mail dün Asliye Yedinci ceza 
mahkemesinde 6 au hawe ve 6 
aıı emniyet nezareti altında bu
ıu.nmıııa mahkıim edilmiştir. 

De ek Beni Seviyor!.. 
Türlrcui: 

Selimi ı: Sedes l Ye:sen: ~ 
GI dö Mopasan = 
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- Bilmem. Jliç düşünmedim! 
Pol devam etti: 
- Ben baza n yaşadığımıza ina

nıyorum ... Daha doğrusu hisse -
diyorum. 

Bana bugün, sanki bu şatoda 
otunun um, bu şatoya bir zaman 
sahipmişim, bu şatoda döğüşmü. 
şüm, bu şatoyu müdafaa etmişim 
gibı geliyor. Evet, bu şatoyu ta-
11ıyorum; bir zamaa bu şato be
niındi. Bu şatoda bir de kadın 
sevmiştim, bu kadın bpkı size 
benziyordu, adı da Kristiandı. 
Buna o kadar eminim ki, sizi, ku
Ieclen eğilmiş beni çağırırken gö
rü~ urum. Düştinünüz, batırlap
nız! Arkada bir or.oıaıı var. Bu 

ormanda sık sık gezerdik. Ya:ı 
geceleri hafif elbiseler giyerdiniz, 
benim ağaçların altında şıkırdı
yan ağır siliihlarım vardL 
Hatırlamıyor musunuz? Dü _ 

ştinünüz Kristiyan! İsmiıı.i:z bana 
hiç yabancı değil. Bu kalea.in taş
ları inceden inceye mua~rene edi
lirse, benim eliıule kazdığım bu 
isim bulnur. Memleketimi, evimi 
tanıdım, sizi, ilk gö.düğüm günü 
tanıdım. 

Müteheyyiç bir kanaatle kODD>
~uyordtL Bu harabelerle, ayla, 
geceyle, yamndalti kadın.la mes
tolm ... tu. 

Birdenbire Kristiyanın önünde 
diz çöktü. ve titri.yen. bir !iüle; 
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~BEl!§IDU. ~f! 
B. . 1111 ,, ~ _, ı tan bulun dertı rl eski d rtf r ima alıdır 

ır Alman ve bır ı.r1a- isken deruna Belediye reisimiz muhterem 1 mi hakimdir kaymakam mı?. di 
Doktor Liıtii Kırdar işe ba.,la - ye soruyor. •• • ı • l d • •} f 1 • dıktan bir iki ay sonra, şehirde On beş senelik g:uete koleksi-ca r m U m e S S ı ı ge ı Şı ep se er erı hümmalı bir imar faan.yeti göze y~nla~ı ~~ıştırıl~cak ~!ur.sa, .b':'-
çarnarkcn gene bu sııtunlnrda, gunkü şıkayetlerın, dunku şıka-

Almanya namına bugünlerde piyasadan mÜ· 
bayaata başlanıyor. Macarlar da deri alacaklar 

T ürk - Alınan ticaret anlaşmasının inwılaıwıuı üzerine Al
manyadan hareket eden Alman resmi ithalat bürosu Rayş... 

tele'ııin mümessili şebrimDe gelmiş ve Parkotele inmiştir, müme5-
sil Alınan hükumeti nammıı piyasadan b•giinlerde mühim müba.,.a
ata ı..şl.ıyacaktır. Yalıwı anl•şmanın tatbike başlaıımasıııı beklemek
tedir. 

Bundan başka Macaristanın resmi fabrikalarının bir mümessi. 
li de şehrimize gelerek tleri piyıı.sasında tetkiklere ba•lamıştır. De
ri stoklar1D1 e fiatlarmı tesbit etmektedir. Macaristanın da mem• 
leketimizden mühim iktarda deri alac:ağı anlaşılmaktadır. 

ıTiffikler iN af ıa Vekili 
Şimdi de Dün' akşam 
Saklanıyor mu Trakgaga gitti 
T üccarlarln fi atı yükselt· 

mek istedikleri söyleniyor 
Romanyaya satılan 1000 tıon 

tiftiı:in tıi.<ıcarlaı: arasındaki tev
ziine dair V ekfiletçe tasdi:k <>
lunan liste Qün ihracatçılara 
tebliğ' olwırouştur. 

!allar kı.sa btr zamanda ha
zırlanarak Romanyalılara ıes -
lim edilecektir. 
Diğer taraftan Romanvaya sa

tılan yapai:ıJanıı tuccarlar tara
fmdan teslJIT'J ~I üzerinde i.hti
lıiflar ba.ş l!'OStemnı;itlr. Bazı tüc
carlar bundan sonra teslim edi
leıook ııartıler ıcin ellerınde mal
ları olnıadı.ı!ını sovleruiye başla
mıslardır. 
• Ha>buki bunların bir müddet 
evvd külliyetli m>i<larda yapa
ğı 5Wkları bulunıdugu söylen
mektedir. İddiaya 11öre bu ha
rt'ketlerinc scbeo malların nasıl 
olsa satılacai?ını dÜ$Ünerek fi. 
atları yüıkseltm~ktir. Bu hare
ketle.:i yapanların bilhas6a bir
llile ınen.suıı tücxar:ıar <>lduı?u 
soylen:me..i havret uyarlırnııştır, 
Alirkadarlar, bütün tüocarların 
el.lerindoki mallar i<llll bevanna
me vermive mecbur tutulmasını 
dü.şünmcldedirlcr. Bu suretle 
mal saklıyanlar varsa belli <>la
caktır. Beyanameve rağımen 
mallarını sak! "anlar halılkmda 
ise ağır tedbirler alınacaktır. 

V!LAYET 

Dahiliye Vekili bu 
sab•h ·geliyor 

Dahili ve Vekilimiz Faik Öz
trak bu sabahki eh;preslc şeh
rimize ,gelecektir. Mumaileyh 
sclıriroizde mezun.en bir hafta 
kalacaktır. 

BELEDİYE 

Askere alınanların 
Yol vergileri 

Siliıh altına alınan vatandaş
larınuzın •Yol verıııleri> hak -
kında dün Bekdi ye P.eislie:inden 
şubclt-r" bir emir gôr.rlcrılırniştir. 
Bu ır.ıre ııöre, askere ıı; tmeden 
45 _gün evvel tahıılrkuk etmiş 
olan ""ol verııilE.ri• alınai.ilecek 
daha ~~vel tanakkuk ett;rilmtş 
bulunanlar tahsil olunmıvaıeak
tır. Bedeli nakdi verenler >-ol 
vergisinden istisna olunmıvoca'k
tır. 

- Mademki sizi tekrar bul -
dum, bırakınız gene tapınayun 

dedi. Sizi çoktanberi anvorum. 
Kadın kalkmak, gitmek, baba

sını bulmak istiyordu. Fakat kuv 
veli yoktu. cesareti yoklu; söy_ 
lıeneıılcri dinlemek arzusile fel
ce uğramış gibiydi. Sanki bir rü
yada idi, ay 1'>ıi:J ve ahenk dolu 
bir rüya görüyordu. 

Pol ellerini tutmuş, tırnakla
rının uçlarını öpüyor, mırıldanı
yordu: 

- Kr~liyan. .. Kristi~·an ... Al 
beni .. Öldür beni ... Seni seviyo -
ruın. .. K.ristiyan .•. 

Kri>tİ)llll tcl)Wnden tırnağına 
kadar ürperdigini hi.,,etıi. Pol 
şimdi hıçkırarak kadının eli-deri. 
ni öpüyordn. 

Deli oldu diye korktu, kaçmak 
için yerindeıı fırladı. Fakat Pol 
daha evvel davrandı, boynuna sa.. 
rıldı, dudaklarına atıldı. 

Bunun üzerine kadın, sanki bu 
öpüş iradesini kırını~ ırı.l>i, muka
vemet etıneden, ü;yan etmeden, 
ses çıkarmadan yere dü~ıü. Pol, 
olgun bir yem.iş kopanr kadar 
kalayca kadına malik oldu. 

Pol kollarJlll gevşetir gevşet-

Vekil 3 - 4 gün tef• 
kikler yapacak 

Evvelki gün Anlurradan sehr>
mize ,gelerek ibazı tetildk:lerde 
bulundt.ılrtan oonra FlOC'/'3da 
Milli Scfimı>z İ.;met İnönü tara
fından kabul olunan Nafıa Ve
kihmiz General Ali Fuad Cebe
soy Trakya unu.nn müfettişi Ge
neral Kfızım Dırik ile lıirliıkte 
Trakyaya hareket etmiştir. 
Nafıa Vekilimiz dün de şı!lı

rimizdc tetkiklerine devam et -
miş ve saat 17 de Beloı:llveve 
_gelerek şehire ait Nafıa işleri 
hakkında vali ve Belediye reisi 
Lütfi Kırdardan imbat alırustIT. 
Nafıa Vekili ken.disile ııöri,işen 

.ııazeteeilere: 
•- Trakyadaki sevahatim 3-4 

ııün ıürecektir. Bil<'llıare avdet
te de İstanbu.!daki tetkiklerime 
devam edecei;im.• Deınistir. 

TiCARET 

İzmir fuarı için 
vapur tenzilatı 

İ:ı:ıınir Fuarı münas<."betile De
niz Yolları vapurlarında yapıl

ması kaırarlaşan yüıxle elli ten
zilat Fuarın açılış tarihi olan 2-0 
ai(ust.cıstan 10 gün evvel yani 10 
a.iıustootan iıtlbaı:en taL'bik edile
cektir. Tenzilat mürldet.i Fuarın 
kapanı.<; tarihinden 10 l!'Ün son
ra va kad.ardır. 

İKTiSAT 

Manifatura fiatları 

etratında tetkikler 
Şehrimi.ııde bulunan ic ticaret 

ıımımı müdürü Cahid dun sabah 
manifaturacılar birliii;inde m~ 
gul olmuş ve man,fatura fi. 
atlan ü-zerirx!eki tc1ıki!klcrine 
de\ ·am e1ımistir. 
Öğleden scmra iç ticaret u:mum 

müdürünün rcisliP.inde ticaret 
mÜ<:lurlüğünde bir toplantı va
pılmıs ve burada filat ır.•lrakaıbe 
komisyonu tarafından tesbit e
dılcn manifatura Iiatlar> hak -
kında lıomisr-on azası v~ :t. mta
ıı:a Ticaret miiıdürü Avni Sak -
n.an'dan m~luınat alınm.stır. Ca
lıi<l dün de bir çok ti.ıccaı !arı din
lemiş ve fiatlar üzerindeki de
dik.ocluJ.ar etrafında fikirlerini 
bQrmuşlur. 

mez Kristiyan kalktı, suya düş
müş bir mahluk gibi soğuk dona
rak, başını alıp ka~tı. Pol arka
sından yeti ti, kolnndan tuttu: 

- Kristiyau_, Kristiyan_ Ba
banı unutnıa! 

Kristiyan uvap vermedi, ba. 
şını çevirmedi, yürüdü. Pol ar
tık bir şey söylemiye cesaret ede
meden onu takip ediyordtL 

Marki onları göriir görmez ye
rinden kalktı: 

- Haydi çabuk dedi. Üşümiye 
b~ladım. Bn gezıntiler iyi hoş 
am.:1, tedaviye miıgayir. 

Kristiyan otelde odasına girer 
girmez soyunup yattı, başını yor
ganlarına sokup ağladı. Kımılda
madan, kendinden geçmiş gibi u
zun uzun ağladı, artık düşünmü.. 
yor, ıztırap çekmiyor, müteessif 
olmuyordu. Dlişünnteden, sebe
bini anlamadan ağlıyordu. 

Neşeli iken ııarkı söylendiği gi
bi, sevki tabü ile ağlıyordu. Ni
ha) .,I sustu ve uyudn. 

Sabahleyin kap.sının· vuruldu
ğıınu duyup uyandı. Sabah çok

n olmuştu, saat do.kuzdu. Hay
kırdı: 

- Giriniı;! 

1 
İ>tanbulun ruzmcrre işlerinin es- yetler olduğu meydana çıkar. 

b a ş 1 y o r kisi ~bi ihmal ~dildiği.•i, küçik istanbulun ibınalc uğrıyan 
esnafın, şoforlerw, kazıno ve lo- günlük dertlerinin bu sırada gü· 

DenizyolJarı idare
si iki şilebi kiraladı 
Deııi:ıyollan idaresi İstaabıd 

İskenderun arasında işletmek 
Wıere Vatan ve Sümer şileple. 
rini kiralamıştır. İşletme ha -
zırlılrları tamalanmıştır. Yal
nız kira makavelcsinin imzası 
için vekilettea emir beklen -
mekted.ir. Şileplerin tekne ve 
harp sigortalarını sahipleri 

· yaptuacak, buna mukabil De. 
nizyolları idaref>i bunları yük
sek ücretle kiralıyacaktır. 

Aynca idare vereceği fa:ıla 

kiraya makabil yalnız htanbal 
İskenderun aramulaki navlun-
lara muayyen bir :ı.am yapa -
<aktır. Seferlere ay ba,ında 

!taşlanması ümit edilmektedir. 
Tü<tarlar navlun fiatlanna 

bir miktar zama rağmen sefer. 
leria açılmasını sabırsııdıkla 
beklemektedirler. 

----j-----~ 
Bel diye müdürl ri 
arasrnda tayinler 
Levazım müdürü 
tiyatrosuna t.:ıyin 

şehir 
edıldi 

Dün bazı beloorve müdürleri 
arasında yeni bazı ta~ ve na
.killeri yapılımıştır: 

Geçen.leme vciat eden Şebi.r 
Tivat.roou mii<lürü Mandulhun 
yerine levazım müdürü Emin 
Coşkun, Levazun müdürlüi(üne 
İstimliık müdürü H:ı;lcl;.ı, İsti:mlilk 
müdürlüi:;üııe BelOOıve müicttis
lerinden Ali Yaver, Bevoitlu Be
ledi ve sı.ıbesi müıdür muavinli -
itine de eski BelOOi.ve memurla
rından Kiiz•m KO"Vas tayin olun
.muşlardır. Bunlardan valnrz 
Ali Yaverin veni "'1Zifesi veki
letendir. 

DENİZ 

Vapurların yan ve üstle
rine bayrak resmediliyor 

Deniz Yolları İtl::ıresi de va -
purlarının •·an taraflarına ve ü
zerlıerine bü'Yiil< Türk bayrakları 
resmettimnive başlamı$1ır. İ1k 
olarak dün Elge vapuruna bav -
rak resimleri ya.pılm.ıştı.r. Diı?er 
vapur !ar da sın:-a ile bu şekilde 
boyanacaktır. 

Küçük haberler 
* Belediye temizlik amelesin

den Mustafa Yıldız caddesinde 
54 üncü mektebin önünde oturur. 
ken 398 nwnaralı Yıldız - Taksim 
otobüsünün sademesine uğramış 
ve ağır surette yaralanarak Be
yoğlu hastahanesine kaldırılı:nııı
tır. 

* Çengelköy - Kandilli cadde- ' 
sinde inşaatta çalışan Mustafa iki 
metre yükseklikteki duvardan 
düşen büyük bir taşla kolundan 
ağırca yaralanmış, hastahaBCye 
kaldırılılllŞtır. 

• Sütlücede Kanlı sokakta otu
ran 10 yaşlarında Hasan, Eyüpte 
İslambey -ahallesinde oturan 
13 yaşlannda İhsan tarafın.taa 
kolondan bıçakla yanl•nmıştır. 

.il 
Kocası girdi. Şendi. Başında 

kasketi, elinde yol çantası vanlı. 
Hayretle: 

- Ne o, hala mı uyuyorsun ca. 
nun? Dedi. Seni ben mi uyandır
dım? Haber vermeden geldim. 
İyisin ya! Pariste hava çok güzel. 

Kasketini çıkardı. Karısını öp
mek üzere ilerledi. 

Kendisine dudaklarını U2a.tan 
bu pembe beyaz, ne:;eli erkek
ten öyle korktu ki, duvara doğru 
kaçtı. 

Sonra birdenbire doğruldu, al
mnı uzattı. Gözlerini kapadı. Ko
cası sakin, öptü: 

- İziıı verirsen tuvalet odanda 
yıkanayım? 
-Yıkan. 
Kocası yatağın ayak ucundaki 

kapıdan çıktı. 
Kristiyan ıslık çaldığ:ın.ı, su şa

kırtısını ayak seslerini duyuyor. 
du; sonra adam birdenbire ses
lendi: 

- Ne var ne yok? Bende çok 
iyi haberler ,.ar. Soyun tahlili 
ümidin fevkinde netice verdi Ro
ya'dan çok daha şifalı bir su. Ha
riknlide.l 

kantacıların bermutat keyifle- nün mevzuu olması belediyenin 
rine buyruk hareket ettiklerini, lehinedir. Fevkalade abval dola-
temiılik işlerinin yüz üstü hıra- yısile iınu faaliyeti kısmen dur 
kıldığım yaz.ınış, belediyenin sa. muştur. Şehrin ruzmerre ızhrap-
miıniyetle nazarı dikkatini cel - larile uğraşılmasının ve bu dert 
betmiş ve ayni samiıniyetle, her !ere deva bnlunmuınıa tam za-
gün sütun sütun ya:ıılarla me- mamdır. 
deni bir şehre yakışmıyan bu 
hallenlen şikiyet etmekte olan 
gazeteleırin birdenbire susmuş 
olmalarına bay.et ettiğİmi2i de 
saklamamıştık. · 

O zaman bu yaz.ılarunızı sui -
tefsir edenler, samimiyetimizden 
kuşkulananlar bulundu. O zaman 
matbuattaki yirmi ~ senelik 
mazimizi gözönüne koyarak, ak
sıyan şehir işlerine dair en ince te. 
ferrüala kadar misali r getirerek, 
belediye çarkının paslanmış diş
lerini bir kere daha sayıp döktük. 

Bu yazılarımuın üstünden hir 
sene geçti, harp haberleri de tav. 
sadı. Dikkat e iyoruz, gazeteleri
miz artık, tıpkı eskiden olduğu 
gibi, şehrin rınmerre derll<!rin
den şikayet ediyorlar: Otomobil 
derdi, otobüs derdi, klakson gü
rültüsü derdi, seyyar esnafın 
yaygarası derdi, filan veya falan 
semtin pislik derdi gene eskisi 
gibi günün mevzuları oldu. 

cCumhıniyet. in hc.m nalına 
benı mılıına muharriri, taksi ve 
otobüsleııden şikilyet ederek: 
•Medeni bir şehre bu gibi haller 
yaraşmaz!> diyor. c.Aksam • ın 

dikkatler muharriri lokanta ve 
kaziııoların pisliğinden yaka sil
lerek: cMaarif, ahi" ·, terbiye, 
vicdan, haysiyet •. neredeler?. di
ye manevi mef.lıunılardan medet 
umuyor. Şu ıııubarrir: cklakson 
yasak mıdır değil midir?. Anlıya
mad.ık gitti!. diyor. Bu muhar. 
rir: •Şeb.re belediye encümeni 

Bize lıüsnüniyefuıi, gayretini, 
azmini kısa bir zamanda isbat 
etmiş olan muhterem belediye 
reisimizin her şeyden evvel şe
hirlinin günlük ıztıraplarile ) a
kındaa temas etmesini ele temen 
ni ederiz. Bir hafta bir fert sıla. 
ti ile İstanbulda kah yaya ola -
rak, kah otobüs, tramvay ve tak 
'ye lıôııerek tlo1"'roas.1, İstanbu

Ja tleğrudan doğruya Jıclediye 
emrinde hiç değilse iiç yüz kişi
lik bir belediye :ıa.bıtasmın elzeIJ 
olduğuna kan=t getirmesi için 
lüafi gelecek; giiııdü:ı otobıiıılerin, 
çece yarısmdan sonra taksilerin 
btanbula nasıl şİJt ol klannı, 
sinemalar kapaııilıktruı sonra Be 
yoğlu caddesinin aileler geçemi. 
yecek bir manzara aldığını, Be -
yoğlu, Maçka, Taksim gibi İstan
bulun temlı semtlerinde güpe 
gündüz toplaııan süprüntülerin 
nasıl buram baraın koku yapa
rak şehre n:ısıl miistekreh bir gö
rü verdiğini buna mümasil bir 
çok teferrüatı, şehirlinin günliiL: 
ıztırabını yakinen duyacaktır. 

l'IIedeni bir '!t'hirde ihtiyaç tti
kennıez ve şehirlinin sikiyeti bit. 
mez; fakat artık İstanbul or. beş 
senelik dertlerini tazeJemenıeli
dir. Yeni ihtiyaçlar kar~ısında 

şikayet edilecek yeni mevzular 
bulalım amma, ortaya temcit pi
lan gibi hep eski dertle•; k~y
mıyalım. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Demi.ryolu ile ihraca 
mü ületa uğruyor 
Bazı memleketler Demiryolları ile nakliyat 

için peşin döviz istemeğe başladılar 
Dün mühim miktarda ihracat 

olmuş ve bilhassa ilk olarak Af. 
manyaya 150 bin liralık afyon 
gönderilmiştir. Diğer meleketle
re olanlarla beraber düııkü ihra
catıınız 300 bin lirayı bulmuş • 
tur. 

Yalııı.z son zamaalarda ihraca
tımız mühim bir nıüşküllle karşı.. 
laşnııya başlamıttır. 

Akdeniz yolunım kapanması 
üzerille ihracatımı:& yalnız clem.ir
yoluyla Balkan ve merkezi Avru. 
pa memleketlerine inhisar etti
ği malumdur. Günden güne ge
nişliyen yeni ihracat mahreçle
rimize nakliyat giiçlüğii ı;ıkmı$
tır Balkan •e crta Avrupa mem
leketlerinde.ki dem.iryolları idare
leri kendi hudutlarındaki nakli
yatın navlunlarını serbest döviz 
olarak istemiye başlamışlardır. 
Bugün İ<İn bu şekilde navlun. ii
demiye imkan yoktur. 

1 
Ayrıca diğer memleketlerdeki 

navlun vaziyetini bilmiyen tiic
carlaruru:ı ve diğer memleket tiic
carlarını birbirlerine mali fiatı 

vermemektedir. Tltari münase
betler için fena bu darbe t~l 
eden bu nziyetin halli için te -
şebbüsler beklenmektedir, 

Boğazda maynler 
çoğaldı 

Karadeniz boeazı civarında 

j!Öl"Ü]ıeın serseri mavnleri ar:ıstır
mak: üzere bu eaıbalı rmıöı<kör-
1e bir müfreze Karadeni2ıe etde
cekt:ir. 

Evvelıce ,g;den müfreze Zoııaul· 
<lak civarında ııörülcn mavnı 

bulaınamıs fakat hiri patlama
mış ve dij!oeri patlam.ts ıkl mavn 
bularak ~ir. 

, - ft , , • - . ; 4.ııf -r '· 

N O T L A. . R "~ ·· . 

O HANGİSİNDE 

YOK Kİ?. 

Gazetelerin haber verdikle
rine göre c.iyi ve üstat aşçı 
buhranı. vardır. 

N ancmolla ile knnıquyar -
duk ta: 

- Gaflet!. 
Diyerek devam etti: 
- Yalnll< aşçılıkta değil, her 

şeyin iyisinde ve üstadmda 
buhran var. 

DOLDUR 

İÇELİM ---
Cem İkdamda yazdığı hir 

hikayeye: 
- Doldıa güzelim içelim! .• 
Başlığını koymuş. Nane· 

molla: 
- Hani öylesini yapmak 

fena şey de değil .. 
Dedi ve i!Jive etti: 
- Sinir harbine karşo en 

miiessir deva!._ 
BAL BÖYLE 

OLUNCA •• 

cMete. kaptanının söyledi
iine göre İspanyada ve Dal -
yada kıtlık vardır. ·Bir paket 

. 
sigara 120 knruştur. Et ve ek
mek hulmak büyük !tir dava. 
dır. 

Nanemolla bavaılisi olaı· 
yuna: 

- Bal Ye vu:iyet böyle o -
!unca Yakın Şarktaki bolluğu 
tebarm ettirmek doğru olmaz. 

Dedi ve ilave etti: 
- Sen pek inanmazsın am· 

ma ben cisabeti ayın• eledik
leri nazara gelmiye pek ina -
nırını. 

FIKRA 

MUHARRİRLERİ 

Garip bir tesadüf olacak 
ealiba ki, dün anemollanın 
dikkatini celbetmiş. 

- Hiç fıkra muharrirlc.rinin 
yazılarma bakıyor musun? .. 

Diyerek bir kaç tanesinin 
başlığın.ı aaydı: 

- Jilet ihtikirı, Kavuna da· 
ir, Bu gün de tiyatro, Fiyat 
kontrolü, Daydarpaşadan Bey. 
lerbeyine bir gezinti, Antolaji 
demiye mecbur muyuz, Pazar 

ge'll1De,;i.. • 
- Her halde me\'5imin te • 

siri ile elauk ... 
Cevabım verdim. 

A. ŞEKİP 
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lnoiliz krahnın 
C n u b i Af r i ka 
kıtaaflna mssajı 

l.ondra, 30 (A.A.) - Kenyaya 
vıwı olan cenı.ibi Airilı:a kıtaatı
na \'illi, kralm su mesa ıını cıku
rnustur: 

•Bir kere daha, Birleşik Ce
nubi Afrika kuı-vetleri, Britan-
~ıa cdnıio.sı.nın diijer unsurları. 
tle birlikte, kendi memleketle
rinin iotikbali ve hürir11et se?>eıı 
bütün milletlerinin .,.,,;.niııeti i
c;in mücadele etmek üzere şarki 
Afrıkaııa qe!mi$lerdir. Harp mıtı
takasına qirdii;ini:: ~u anda, 11(lr
dımınızla zafere Tıail olacağı
mıza itimad ederek, size etı sa
mımi tememıilerımi qônderiııır 
rum. 

DALADIER, 
GAMELIN VE· 
REYNAUND ____ , __ _ 
Franse adalet divanı 
tarafından mahkeme 

edilecek 
Bern, 30 (AA) - Stefani A

fan_,u>dan: 

F ransadaki rejim 
değişikliği ltalyada 
tereddütle karşı landı 

Rcnna, 30 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bilıdiriwr: 
İtalyan siyasi maıhahli, Fran

sadaki rejim de/tisikhıhni pek 
llrolaylılkla anlasılaıbilecelc lbir 
emni~li:k ve tereddüt ile kar
sıl.runakta.dw. 

Giornaloe d'İtalia ıt<ızetesi. Fran
sanın hır yenilik ve tasfiye va:p· 
mak arzııısunu ilk dıef.a olamk 
izhar etmemiş ol<luğunu işaret 
ediyor. Bu ı?azete bu harelketin 
Fransız relim'inin bariz rnes'u
livctini .ı;izlamek kin bir manev
radan ibaret ol:dukunu iliıve et
mektedir. 

Fra!l9Q maziye do :lrıı dönmek 
i:ı.terse, yapa~oih en iri şey 1789 
un ö>rnez pı'Cnsiplerine avdet et
mt.>ktir. 

lngilizler 
( Baştarajı 1 inci sayfada) 

A1manların ~ali altınua balu
nan hır tayyare mcydanma dün 
!!ece hücum eLınişlcrdır. Bir çak 
vanııınlar çıkmıştır. 

ALMANLAR 25 TAYYARE 
KAYB.E1ITI 

Londra, 30 (A.A.) - Dün Do
uvres üzerinde vuku bulan bü
vüık hava muharebesi esnasmda 
imha edilen dü;ıınan taYYaresi 
adodı, gayri resmi mahafilce 25 
Jta.dar tahmin edilmektedir. 

lngiltere hesab na bun
lardan 8lı tane yapılıyor 

Seeitle, 30 (A..A.) - •Nıe'V}'lJiit 
Journal And Aanerican. wırete
sine ııöre. •Grumroan .Ai.rcJ"aflt 
Engineeriıııg Corııorati:on• J.n,ti.1.
tere hesabına saatte 800 kiJıamet,. 
re sür'atle pike uçuş yapan boın
bardınıan tayyarelerin.den her 
.ııün bir tane imal etmekte oi
duğunu bil:dirrnir;.-tir. Ba la<YVa
reler altı mitTalyözle müceh
h6"lldir. 

İlk imal edilen tavyarc mu -
vai'f.akıyetle tec:rüıbe ediJ.nıiş ve 
sevlke amade bulunmuştur. 

Ük 5İpariş ~1."ksen tayyare ic:n 
verilnı.ıştir. 

Reisicumhurumuzla 
General Franko 

arasında telgraflar 
Ankara, 30 (A.A.) - İspanya 

milli havra.mı münasobetivle Re
isicumhur İ.mset İnönü ile İspan
ya devlet reisi ..-encral Franko 
arosındaıki karşılıklı toorik ve te
sekkür te]Jrrafları teati edilmis
tir. 

Dempseyin üçüncü 
galibiyeti 

Olıarlot~imali K:rrolin 30 (A. 
A.) - S:ıbık aıhr sı.klet dünya 
şampivonu Jacque Daını::ısev, Ok
lohamalı Ellis Bashara'yı mağ
lüp ettmistir. Ringe avdet et
tiğinden'beri Demııı;ev'in Üçüncü 
boks müsa:baıkasıdrr. 

f ransanın Vaşington 
sefiri geri çağrıldı 
Nev.\"lll'k, 30 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
N~"<>Vk Herald Tribune .ı;aze

tesinin VaşİN?t.on diııloı=si ınah
fıllerinde ö"renildııfuıe göre, 
Fransız lıükimıeti, V asinııtun
daki biiyük elçis[ Kont Saint-qu, 
enlin'i geri ça,ğırınıstır. Sefir, 
pek yakında hareket edecılktir. 
Verilen malimıata göre, sefirin 
halefi tavin edilmisse de henüz 
ismi verHmeme.ktedir. 

Almanyanın Prens-
burg sefiri değitiriliyor 

IKDA!ll 

IZtaP""I 
Son perde 

Diiııya saı.-inde oynanan pi.
yesin son perdesi nasıl açılacak, 
nasıl geçecek ve Dasıl kapana -
cak acaba? Bunu, dün Peyami 
Safa soruyor ve bu son perdenin 
nasıl açılıp nasıl geçeceğini ve 
nasıl kapanacağını, biı>çoklan gi
bi, kendi de kestiremiyordu.. 

Peyami Safanın, şu kadar ay. 
danberi dünya sahnesinde oynan
makta olan piyesin ilk perdelerin 
den birini vodvil, birini komedi, 
birini de facia saymasına göre, 
demek temsil edilmekte olan bu 
piyes, rahmetli K. Hasan Efentl.i
nin cKomcdi - Dram• ]arı gibi 
bir sey .. , Komedi - Dramlar ise 
maliim olduğu üzere, hep sonla
n tatlıya, yahnt da allrrw; altıya 
bağlanarak biten oyunlsrdır. 

Mesela bakrsınız, birinci per
de giilünç gibi başlar; ikinci sert.. 
çe geçer, üçüncüde bıçaklar, ta
bancalar çekilir, diiellolar olur, 
dördüncüde hava yine yumuşar 
ve beşincide davul zurna ve dü
ğün dernekle iş biter! 

İşte onun için acaba diyorum, 
Peyaminin bir Komedi - Drama 
benzettiği bu büyük dünya pi
yesi de, son perdesinin tatlıya, 
yahut da altmış altıya bağlana
rak davul, zurna ve düğün der
nekle bitmesin! Bunu, pek za~ 
netmemekle beraber, yine içim-

i den, e)· diyorum, belli olmaz, 
çünkü bu dünyada olmaz olmaz! 
haklını, biraz daha di~imizi sı
kalım, dikiz aynası 8Jcme ne 
manzaralar gösterecek? 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Amerikada iogilizle
re yardım temayülü 

( Baştarafı l iııci saııfada,) 
müda!aa..;;ı komitesi• buırün bü
yük Amerikan .ı;azetelerinde al
tı sütun üzerinde bir beyanname 
neşretmiştir: 

Bu bevanna@nin başlığı sudur: 
•Hitlcr ile bizim a.raınu.da. ln
ı?iliz dıonanması vardır.• 

Beynnamede, Jromite. Ameri
ka Bir les!k dav Jetlerinin k.adro
dan ç>karıkııı.ş 162 toııı:ido. muhİn -
ribınden asııari 60 <tanesının -
ııiltereye satııan=u istemekte 
ve seçicilerden, • .Aıınerika Birle -
sik devletlerinin ebedivyen .E(e<: 

oanadan ~iltereve mali yar -
dınııda buluronasını arzu ettik
leri• hakkın:ia mebuslara mıik
tuplar yaaınala.rmı tal~ evi.e
mektedir. 

Kahraman donanma 
Viclıy'den Jıelen baıberlertle 

1939 harbinin ilanından ve aske
ri harekatm ı;evtc ve idaresin
den m..,,. · ul olanları muhakeme 
et.ınek üzere dün aksam nazırlar 
tarafından vücude .ı;etirilmiş er 
lan Bd.all!t di\'anı pclt yaikında 
faa!ime basit~ aca:ktır. 

Ccbclütta.-ık, 30 (A.A.) - Re
uter: Resmi makaınatın bu sa
bah nesrettii!i bir teb!iı.(e naza
ran sabah 11 de North Front'da 
deniz telsiz istasyonu civarında 
bir infilak: Q!Jn~tu>.·. Black 
Watch alanından üc ask.er öl
müstiir. İnllilakııı subebi he
nüz meçhuldür. 

ı Bedin, 30 (A.A.) - D. N. B. 
A tansı bildiriyor: 

Harierve n"'2m Von Ritıbent
roo'un tekhli üzcrinC' Pre$ur!J!-

(B~tarafı l inci smıfada;) 
hatırlayınız. Bun11 hatırlıyan mu
zaffer olur.• 

Bas!ıc:ı müttehi:ınler, Dalad -
V'I', Gaınleın. Re•·no, Blurı Man
<kl ve Guy la Olı.ambre'dir. 

Sovyet Bahriye ko
miserinin nutku 

"D orı•nmomııı: •izrotle lı•r• 
11• h • 11 a lıuuvetlerimiıı:i11 

••ııiyHine plıwt•lıclır,. 
llloskova, 30 (A.A.l - Tass 

A"1nsı bildtri11or: 
•Bahriye ~nli• münasebetile 

M'OSkovada yapılan bir toplan
tı <:snasında, Balu·ive Croııri6eri 
A.ıniraı Kouznetsov, baslıca şun
ları .ihtıva eden bir nutuk söy
~"tir: 

•Bu son sene zıırfındıı, derıiz 
1>e nehir hudutlanmız, şimalde 
Baltıkta ve Karadenizde, bitıler
ce mil tulünde uzıı~ır. As
km noktai nazardan bu ııetıi 
hududun fevkalade biT ehem.mi
!/eti vardır. Harp donanmamız 
Sosııalist vatammızın müdafaası 
~ııbettirdi<ii takdirde, fi!ı ame
litıııta girişmek üzere ha.::ır bu· 
lu1t1714lıdır.• 

Amiral. sözlerine sövle niha
Yet Veımistir: 

•Stalin, Sovvet hükumeti şe
fi lr1 oloıof, .ukeri bahrirıe ali 
konuııi azasından y danov ve 
Mare,al Voroşilov, şahsen, harp 
doıı~nması hakkında hususi bir 
!/ardım ve dikkat sarfetmek
tedlrler, Hükumet tarafından 
Kızıl donanmıııa verilebilecek 
o an vazifenin nü.mü ifa edile
"eımıe en büııük delil de budur.• 

Bir İngiliz bahkc;J 
gemisi battı 

BARSk:LONDA HETIX::AN 
Madrit, 30 (AA.) - Havas bil

diriwr: 
Majorque adaları önünde bu

lunan deniz kuVV':!tlerine ınensuıı 
' beş İng>iliz lorpi.to mu'hr~i ıka

rasulan hududw;J.a bulunmak-
tadırlar. . 

Ebre üzerinde bir Ingiliz şir
ketine ait tezgiı.h ve motörlerin 
son .ı;ünlerde isypanya şirketi -
ne terki ve vııkınd:a iki lngiliz 
banka.sının kapan:ması ile alakalı 
11'Örülen bu hadise Barselorıda 
büyük bir heyecan uyandır -
mıştı.r. 

Al manganın 
hayat sahası 

(B~tarafı 1 inci saııfada) 
manwm•Tı doqu - cenup hududu 
ile Eqe detıizi ve Karadeniz ara· 
sında bulunan memleketler qrıJ- \ 
punu yatıştırma usulü ite i•tis- , 
mar oldıııju hakkındaki ıntıbaı 
izale ed~cek hic bir emare mev
cut deı:jildir. 

Hitler şu iki şıktan birini seç
me); meclruriııetinded·r: 

ı _ Evvelemirde batıda d~ 
munı ile me:;rıul olmak ve son
ra doqu - ceııup Arrupası uze
rmdeÜ tahakkümünii istediıii 
gi!>i genışletmek, 

2 - Evvelemirde, •Kavqam• 
ismindeki kitabrnda tasavvur et· 
tiiii qibi doi;u - cerıup ?>e doqu 
Avrupası kaynaklarına hıikim 
olnııııa çalışuı.ak ve sonra pek 
ziyade kuvvet bulmı.ı.s olarak 
İngiliz lmparator!uquna mey
dan okumak. 

Hitlerin bu hususta vereceı:ji 
karar tıe olursa olsun, İnqiUere 
onun müstakbel teşebbüsünii. a
zinlle t,e bütiZ.n projelerini ttıah· 
vedeceijinden emin olarak bek-

daki Alıman setiri Bcrnaıxl. ııei 
çafrrıla.rak yerine Manfro Von 
Kilin<.;t tavin edilmistir. 

Amerikada 12 günde 
600 kişi sıcaktan öldü 

Nevwrk. 30 -'A.A.) - Muıhte
li! mıntakalardan ~len haberle
re ııore 12. ıııın deva.m etınis olan 
siddetli sıcaklar e.>n ""mda Ame -
rika.da 600 den fazla insan güneş 
ceruması vfu:unden telef olmuş. 
tur. 

Polonya Cumhurreisi
nin beyannamesi 

Londra, 30 (A.A,) - Polonya 
Telgraf Ajansı Pat, tebliğ edi
'ror: 

Hilen İnıtil:terode ikamet et -
mekte alan Polonya Cumhur Re
~ Reczkiewicz, düsınan i.şg>a1i 
altında bulunan Pokınvadaki 
Polıonvalılarla ecnobi memlekct
leroeki Polonvalıl..u-a hitap eden 
bir bevaname neşrederek onların 
melanet ve sebatlarına ve vatan-
perverlik1erine omüracaat etmi:;
tir 

Fransa İngiltereyi 
protesto etti 

Vichy, 30 (A.A.) - Havas A
ian51 bılrlirivor: 

·· taralıenın imzası sırasında 
İru:ıliz lıim nlarındaki Fransız 
harıı l!onıılerıne kumanda eden ' 
Amiral Ca•"Ol ve Vilian İn~ille
re batıri'fc nezareti tarafından 
derhal Oksford'a eibınive davet 
ve mecl>uri ıkamet.e tahi tutula
rak bahri yelilerin buluııduida
rı kamplarla ihtilattan ~enuld
ıni.:;krdir. Bu hu.susta Ingiltere 
hii:küımetinc •id<letl; bir protes
to verilm istir 

==ı --
kaıılann istikbali teferrüat itı-

Kumandan sözlerini Milli Şefe 
bağlılığı tekrar ederek bitirmiş, 
arkasından mezun subaylardaıı. 
Kenan Afı;ar mukabele cue•ek 
arkadaşları namına biı> nuh_ı:k 
söylemiıı ..e hocalarına teşeklrnr 
ederek arkadaslarırun vatan için 
canlarını feda etmekten çekin
miveteklerini bildirerek bissiyaL 
lanna terciiman olmu~tur. Bwı
dan sonra mecasiıne niha)"et ve-

riln1h~tir. 
Yeni deniz subaylarımızı teş

kil eden 35 gençlen 18 i güverte, 
17 si de makine kısmına mensup 
buJıınmaktadır .. 

1 incilikle mezun olan Fethi Gü
rele 120 lira kıymetinde bir al
tın saat, 2 ncilikle mezun olaa 
güverteden Münip Ökteme kıy
metli altın dolma kalem hediye 
olunmuştur. 

Hediyelerin tevziinden sonra 
davetliler hazırlanan büfeye gö. 
türülerek izaz olunmuşlardır. 

Yeni ınezunlar şunlardır: 
Güverte Asteğnıenleri: Celfı -

!ettin Aktan, Bültnd Kayıı, Ziya
ettin Erdenh:, Suat Özatay, Hü· 
samettin Tunçay, BÜl'hanettia 
Talayman, Münip Öktl'nı, Hilmi 
Aktüre, Arif Yengin, Ertuğrul 

Keeı dere, Eş:ref Erdem, Halit 
Kayal, Hilmi Firat. Selçuk Erer, 
Fethi Gürel, Vedat Arna.s, Fikret 
AJcsoy. 

Makine Asteğmenleri: Naci Ka
sapoğlıı._. Şemsettin Artunç, Nec
metlİ!' Oncel, Kcı.an Akşar, Şi
nasi Oz eren, Nunttın Baysan, 
Necmettin Berin, V .. di Erer, Şev. 
ket Tatoğlu, Süleyman Erol Ra
sim Akıusel, Orhan Erer, Şükrü 
BaHaklar, Turgut Sümersan 
l\tustala Korkut, İbrahim Tek.in' 
Orhan Ankol. ' 

Ruzvelt Norfelk'in 
deniz üssünü ziya. 

ret etti 
~a. 30 (A.A.) - Baıırıye 

t>eZ<ırctı, Staurt.on adındaki ba
lı~ı ı<.ıniliıı.nin bir dıisman mav
nına rarparak battı.ıhnı bildir • 
. ..ektedir. 

lemektedir.• ı 
News Chronicle vaavor: 
•Hitlerin qörü$melerı sıkı bi-r 

~urette gizli tutulmuştur. Bal-

barile karanlık olmakla beraber 
umumi hatları oldukça vazıhtır. 
Almm1Tıa, İngiltereııe kar~ı olan 
miirodele.tne de?>am icin lüzıı
m1' kadar kaıınak ele qeç;rebil- • 
mek üzere Balkanları •ha11cıt sa-, 
ha..,• olarcıJ.. inkişaf ettirmek iı
tıyor.• 

V asinı?ton. 30 (A.A.) - Roose
velt. "orlelk deniz Ü65Ünü ziva
ret ebmiş ve veni insaatın ~rii 
lehiD<le beyanatta bulumnu:;\ur . 

Koza ma sul ·· bu 
sene iy· vaziyet e 
Bursada 
muamele 

1,500 ,000 kilo koza 
gördü. Mahsul bol 

Edirnede 100 bin kilo koza istihsal edildi 
(i5} ursa, 30 (İKDAM Mııhabiri.ııden) - Bu seneki koza mah
l.8)suJünün s<>n. dökümünün de arkası alınmış bulunuyor. Öğ-

rendiğimize göre bu sene Burs.ada lıir bı.t(llk milyon kilo 
koza muamele görmüştür. Hatayda 300, Adapazarda 290 ve EAlirne
de 100,000 kilo koza istihsal edilmiştir. Bu •eneki koza mahsulü ge. 
çen seneye nazaran utnaJ.duğundtln fazla bir neti~e vermiş demektir4 

Bu seneki mahsul fazlalığı ile fiat yüksekliğinde, kooperatifler
le tohumcuJar börliğinin faydalı mesaileri menuniyetle kaydedil • 
mektedir. 

Z ı r a a t Ve ki 1 il Denizlide beden 
Mühim tetkik ve terbiyesi istişare 
temas 1 ar yaptı heyeti toplandı 
Muhlis Erkmen mütehas-

11ısl11rdan izahat aaldı 
Konya, 30 (A.A.) - ş.,!ıriımiz.. 

de bulunmakta olan Ziraat Ve
kili Muhlis Erkmen, dün, yanın
da valimiz oldu~'ll lı.aJ.de ordu 
müfettişliğini, kor komutanhğı, 
belediyeyi, partiyi ziyaret etmış, 
Ticaret Odası, borsa, sılo ve ha
rayı teftiş eylemiştir. Muhl.ıs 
Erioncn bu tefti 'eri sırasında 
aıakadııı-larla .ı;öri>:;erek istilı>a
lin arttırılmasma mukabil 15-

tilısal masrafının azaltınnası e
saslarını tetkik eylemis ve ha
rada hayvaı:ııcılığın in'kişafı ça
releri üzerinde mütehassıslar -
dan izahat aJ.mıştıır. 

Diyar1bakır valisi . 
Diyarbakır, 30 (A.A.) - V~

miz Feyzi Gürel bu~ay~ ge~mış 
ve istasyonda umumı müfettış .A· 
bidin öznıen, korgeneral.. Gal_ıp 
Deniz ile mülki ve asken erkin 
ve kalabalık bir halk kitlesi tara
fından karşılanmıııtır. 

Bursada iki çocuk 
boğuldu 

Bursa 30 (A.A.) _Pazar günü 
burada '0avıulu parkta biri 13 
diğeri de 14 yaşlarında iki çocuk 
yüzme bilmediklerinden boğuL 
muş, diğer üçü de boğulmak üze 
re iken kurtarıJmıstır. Kadın er
kek yiizlerce vatand&.$ı heyecana 
dü•iiren bu feci hadiseye zabıta 
el koymuştur .. Tahkikata devam 
edilmelı:tedir. , 
Kızılay fela

ket sahasında 
(Btı§tarafı 1 itıci sayfad&) 

Ankara, 30 (A.A.) - B. M. 
Meclisi ve Millet Y a"rdım Kır 
mitesi Reisi Abdülhalik Ren
da ile Ba$Vekil Doktor Refik 
Saııdam buqiin öqleden önce 
saat 9.30 da Etimesuda qiderek 
12 ve kadar Kızıla11 depoların-

! daki malzeme11i tetkik etmis
~ !erdir. Refakatlerinde C. H. 
Paı tisi qer12l sekreteri ve mil· 
li ııardım komitesi azası Dr. 
Fikri Tüzer, Kızıla11 umumi 
merkezi reisi ve Aiin mebusu. 
Dr. Hüsameddin Kural. ve he
yeti ıı.mum.i azasından Corum 
mebusu Dr. Mmtafa da bulun-
mustur. 

~, _______ ..,,6 

Bulgaristan 
Sofya, 30 (AA.) - Bulıtar 

Başvekili Fi.lıof, Kral Bol-is ile 
temas ettikten sonra Sahlbur.ıı 
seyahati hakkında beyanatta 00,. 
lurunuş ve ezciiımle demi.tıir ki: 
•- Obersalzburq qÖTilşmele

ri, hakiki bir samimi-ııet, ac;ıklık 
ve an !aşma hın•ası içinde cere -
yan etmiştir. Şurası1'ı tebarüz 
ettirme!iııim ki Führer de ve V 0tı 
Ribbentroıı da Bulqar milletitıe 
karşı en harraetli hissiııat ile ve 
vaziyetimiz hakkında tam bir aıı
la.~11ı.a zihniyetini qördük. 

Bu!qar milleti, sii.kunet i('inde. 
hadiselerin daha müsait inkişa
fını itimad ile bekliııebilir.• 

Sofya, 30 (A.A.) - Reu.ter 
mıılıabirinin öğrendikine ııöre, 
Salııburg'dalti .E('Örüsınelerde ce
nubi Dobrice meselesi derhal tat
bik me\•kiine konaeak müsbet 
bir hal suretine raotedilmomiş -
tir. Hffisivat. Bu}earistanın, bu 
meselenın haııpten sonra kat'i _. 
rette halledileçeı!i hıfkkında vali 
almıs bulunduiiu merk&indedir, 

8u içtimaa kaymakım
larda iştirak etti 

Deıhli, 30 (A..A.) - Beden 
Terlbiyesi i.ı.iıişare heveti kaza 
ikaymakıamlatının işlirakile dün 
valınin rivasetinde toplanmış ve 
b1< toplan.tıda beden terbiyesi 
ırenel dlrekt.örl.iii!ü mıimessıli de 
bcılunmu ur. Bu içttrı>adan 

sonra \-il.ayet istışare lıeveti a
zaları halke\'İne ıııtan•sler orada 
h.ozır bulunan .:ııü:kelle~tyete ta
bı ııençlerle mebuslar, a.>kcri k'>
mutnnlar, parti, halkevi ve be
led.ıye reis ve ruensuı:ılan ve vi
:ayd eııkfırunm istirakıle yanı.

lan Denizli .ı;encli.k kfübünün 
aÇ'llma töreninde bulımmu.slar

drr. Bu törende vali ve ııenel 
direktörlük mÜ!moımli ııenci'iıe 

Wrer hitabede bulumnuslardır. 
Denizli ve millhaıkatında 40 

ııençlik klüp ve _grupu aı;ıla.cak

tır. 

Havacılığımızın 
inkişafı yolunda 

(~tarafı 1 itıei saııfade) 
idare heyeti reisi doktor Tevfik 
Fikret Sılay, kaza kaymakamla
rı, maarif müdürü ve Hava Ku ... 
rumu İstanbul şube•i müdürü A
li Rıza ile diğer bazı belediye ve 
viliyct erkim hıwr bulııımıoıı
lıudır. 

Toplantıyı vali ve beıe.liye reİ· 
si Lütfi Kınlar kiiçiik bir autuk· 
la açmıştır. 

BiliUıara da Hava Kurnmu şek.. 
rimiz şubesi müdürü Ali Kıza Ku~ 
romun İstanbuldak.i faaliyeti lıak
kında geniş izahat vermiştir. 

Hava Kıuumuna yılda en az 
20 lira taahhüt edip veren asli 
iizalarla en az 120 kuruştan 120 
liraya kadar taahhüt ederek bu 
taahhütlerini ifa eyliyen yardım
cı .ilzalann sayıları sür'atle art
tırılacaktır. 

Bundan h~a, tekmil ütre ve 
zekatlar ile kurban derilerinin 
yalnız Hava Kummnna verilme
si için propagandalarla neşriyat 
yapılıp faaliyete gC(ilecektir .. 
Ayrıca tekmil esnaf cem.iyetJıe. 

ri ile sigorta şirketleri, şahsiyeti 
maneviveyi haiz teşekküller ve 
üniversite, yüksek mektep, orta 
okul talebeleri de Hava Kurumu. 
na aza yazılacaklardır. 
Diğer taraftan sinemalarda, ti· 

yatrolarda Halkevlerinde halkı
mızı Hava Kurumuna iiza yazıl· 
mıya davet ve teşvik için konfe
ranslar verileceği gibi Tiirkkn
şu tayyareleri taralından ıöste
riler, paraşütle atl.unalar, uçuş. 
lar Jı<pılacaktır. 

Bu yıl 30 ağustos zafer ve tay
yare bayramını müteakip her 
semtte 5 er gün devam etmek ü
zere muhteşem eğlenceler de ter
tip olunacaktır. Şehrimizde bir 
de •Paraşütle atlaına, kalesi ya

pılarak genç kız ve erkeklerimiz 
bu kuleden meccanen atlatılarak 
paraşütle atlamıya teşvik olunnp 
alıştırılacaklardır. 

VALİNİN BEY ANNAMEst 
Milli Havao.lığııruzıaı inkişafı 

İçin tekmil lıallwnızı Hava Xnnr. 
muna yazılnııya davet ve teşvilı: 
etmek iizere Vali ve belediye ni· 
si Lütfi Kırdar tarafııtdaa · istan.. 
itUl halkıaa hitaben bir beyı.na
me ~olunacakiır. 

PRAV'DA 
GAZETESİ 

İngilterenrn deniz kuv• 

vetlerinden sitayişle 
bahsediyor 

Resmi Sovyet gazetesi 
İngilterenin istilas nın 
zor olduğu u yazı) or 

Londra, 30 (A.A.) - Reuter 
Ajansı bilıdiriy<ıl': 

İnııil.terenin deniz muvaffakı.
}'e'tleri resmi Sovyet orııanı olan 
Pı-avda 'da büyük devlet için de
niz kuvv.mne mal1k olıma.k lü
zumunu ~ı mülilhazalara 
mevzu tıeşk.il ev leıınektedıx. 

Daily Teleıtrırı>h .ı;azetesi tara-
· uooan iktilıeıs edilen bir maka
lede Pravda şijyle demektedir: 

•İngiliz deniz zaııiatı şimdiııt 
kadar hesaba katılmıııacak ka
dar zaıııftır. Filhakika bu za
yiat umumi tonajın ancak ııii.zde 
3,5 mı tqkil etmeT.-ı.edir. Dün
kerk'in tahli?ıesindeki muı-af -
fakıııet, kuvvetli bir ordu11u ku1' 
tamıış olan İııqiltz filosunun kud. 
retini _!lÔstermi.ştir. Bu harekat 
keza lnqi!terenin istılô..•ının çok 
zor, deniz aşırı arazisini fethet
menin da ~aqt ııukan imkansız 
olduğunu iırbat etmiştir. Al -
mıznııanm deniz kudreti hiç 
şuphesiz Inqi!iz kudretinden çok 
dundur. İnqilterenin dımiz ta
rihi bize bir bahriııe için en mü,. 
him şeylerin teşl..i!at re inzibat 
olduı'Tunu ö/jretmektediT. Kızıl 
donaıımaııa en i11i teşkılat re in
zibatı ve mümkün olan en tek
nik inşaııı temin edeceı:jiz.• 

lnoilfere- ispanya 
~ünasebetleri 

lnl[iltare, Franltoya mıali 
y rôımd• lıuluruıbil~c•· 

lini bildirdi 
Londra, 30 (A..A.) - Li:ılbon

daki. ;;?yaı;i mi.iı;;ahitler, millıvec 
devletlerinin İsı:ıaııyaya karsı 
·huliıl teşebbüsleri· ııin açık SlJto 

rette mukavemetle karşılandı

/Pna kanaat ha6ı.l elmişlerdir. 
•Tayımis. in Li2lbon mu'haıbiri, 

dostane miinase'betlerden lbaılıse
derken, bu miinasellıetlarin İs
panya ile İnailtere arasındaki 
dostluğunu da tıık:vm! edecei!i
ni söyl.eınektedir. 

hı.ıtiltereı:ım M.ads:it sefiri Sia
Sıııınue! H lJ1" General Franlroya 
~ilteren.iıı mali va.rdımda bu
lunabıilece2.ini bildinmiışt•r~ 

A11am kamarasının aklef· 
tiği hıfi celse 

Lonıdra, 30 ( (A.A..) - Rıeuter: 
Aıvaım Kamarası bUJl(Ün Harici.
ve meselelerini müzakere etmek 
iiaere hafi bix celse aıkrletımişt:i., 
MecliB bu hususta bir karar al
madan şiddetli bir münakaşa ol
mı.ı.>tur. Nihavet, Celsenin ak
dedilıdioi sal.onda ılıa!kın bulun
du~ haıkılwıda nazarı dikkat cel
'bedilenık. 109 muhalif reye karsı 
~00 nry le hal:kın cek:i1muıi emri.nin 
verilmesi karar altına alınmıştır. 
Bu karar hafi . celsenin kaıbıi liinü 
if~ etmekte idi. 

Norv•ç ticaret filosu 
silahlandırılıyor 

Londra, 30 (A.A.) - Reuler: 
Reuter Ajansı.nı.n haber aldığına 
ı;.ııöre, Norveç deniz müdafaası 
başlrumandanlıi!ı. Norveç tıca
ret fil.asunun silfjhJanıdırıhnası -
na ~landı~ bildirmiştir. Bu 
ııeııniler lıol:>lar ve ta YY&re cliıfi 
1ıap4rile t.edıiz edihnekteciir. Bu 
~ar mürettebat ve sureti mah
susada talim ı;öımıiiş Norveçli 
baJ:ıriyelilcr tarafından kullanıla 
caktır. 

Martinikte Anlaşma 
hasıl olabilecek 

Vaşiııcton, 30 (A..A..) - Reııter: 
Gaıete~iler toplantısında bugün 
Sumner V elles, artık !Uartinik.te 
müşkülahn önüne geçmek için 
menmuaiyet verici bir tarzda anll 
şılaltileeeğini ümit ettiğini söy. 
!emiştir. 

W elles, Havana itilafına naza
ran hürriyet ve istiklalini kay be
den ve tazyik altında hareJ:rt ': 
den bir hükumetin bıikinuyeh
ni değiştirmiş telakki edileceğillt 
tayin etmiştir. 

Estooyadaki 
yabancılar 

Tali.in 30 (A.A..) - B~n 11' 
reıli:len bir kar~ye nazaran. 
p<>liıSten ·· almadı!k~a ya
bancılar »ru:mvavı ter'ketımive
ceklerdir. Bu ınemnurvet sefa
ret ve konsolooluk memurlarına 
samil deliililix 
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(Başta~afı 1 inci saı;Jada) 
hudutları, sulh<ıü anlaşmalarla 
t€6is etmek i<.1.er.>e.lrtedir. 

(Baştarafı 1 inci şayjoda) 
Avni Bünvana, Gerzeden Sem· 
aettın Sandıilcll'Y"', (fulatlırlan, 
Aıbdull~h Bandunıaya, Maliyet 
memuru Turl!Ut Po1athva. Tor
balıdan Halit K.adınhanına. Ka
dınhanırlan Hayri Bin~öl Tooba
Jısına. Bev!üşşeibaptan Suphi İz
mir Hukuk İsleri müdürlüğ;üııe 
Ava:st.an Ahım.et Beşiri-yeye ta_yin 
edildiler. 

TEFRiKA No. ~ 12~~,.,__ _ _. 

Hasanın ellerine sıcak kanlar bula
şınca, birdenbire dehşete kapıldı 
[)iye, ba~... Etrafını alan 

üç caninin üzerlerİlle atıldı. Bun
lardan birini yakaladı. Bir boh
ca dıi kaldırarak ş.iıdıdetle yere 
earı:ıtı. Fa.kat, başında.ki yara o 
kadar vah.im idi ki, bosanan kan
ların tesirile o anda kendisi de 
yere yuıvarlaıııdı. [l) 

Bu ıkanlı cinayet sıahnesi o 
kadar sür'atle cereyan etııni.ştıi iti, 
babasından ancaık seıkiz on adını 
.ıeride bulunan (Hasan} bile, bu 
nun vı.ıJruuna mani olamamıştı: 
O sırada, henili ka~ıırlan cJkıma:k 
üzere bulunan (Haısan), o zifiri 
karanlık içinde üç ııö],gemn ba
baoınla h ücurn ettiğini l!'Ö<'Ür j!Ör
mez; 

- !Mel' unlar.. Çekilin!.. 
Diye, baitırarak ileri Iır!amı.ş .. 

Kılıcım çedrerek, birilbirirue karı
~ ııöl.ı?eler üzeri.ne atıJmıs. 

Bunlardan, kendisine en ya
kında bulU!mmı bir kılıç daıııbe-
6i1e yere y U!V& laını:stı. 

(Ali) nin yere çaldığı ooni. bir 
an öylece kaldlktan smıra, kor
kunç bir yılan l!ift>i yerinden m
iadı. Öl.eki cinayet seriıki j!İbi, 
büiün ıkuvvetile kaQmıya baı;
ladı. 

(,Hasan) da bunların arkasrndan 
atıldı. Hiç şüphesiz ki onların 
peşlerini bıiaıkmıyacaktı. Fakat, 
l:ıaıbasının muztarip :iniltilerini 
duyar duyııııa,ı:, ona yardım için, 
d<:rhal geri dömn.iye ımedbur 
kaldı. 

- Baba! .. Ya, Baba! ... 
Diye (Ali) nin üzerine ka

pandı. Onun başını yerden kal
ıdırmak için avuçlarının içine 
aldı. Fakat ellerirue sıcak sıcak 
lkanlar bula.şınca, biiıdenbire deh· 
şete kapıldı: 

- Eyvah!.. O mfil'unlar, kıy
dılar mı sana? .. 

Diye mırıldandı... Ve sonra, 
hi&settıijti deC.setıi irade eden kor
kunç bir sesle: 

- Hüseyin... Ya Hüseyin! ..• 
Koş .. Baıl:ıamı.z gitti. 

Diye bağınmıya başladı. 
(Ali) ye kapıyı açan cariye 

Hind, bu 61rada henüz kapıdan 

1 uzaıkJ.aşmaınıstı. İlıtivar kac .n. bu 
lboltllk sesi duyar gilbi oldu ı,-e de 
0 esnada avludaki kazl<ınn !ıep 
bir ağızdan acı, acı bağcl.$11laları 
.arasında (Hao;an) ın istıimrlat sa
dasının ne olduğunu anlıvama· 
dı. 

Lakin, rumıa:zıa kalıkan koonşu
lar sdk.akta fevıkalıirle bir hadi
senin cereyan ettiğini anladılar. 
Deıbal. kapılırrdan fırladılar. Yer· 
de yatan, (Emirülmüıminin, Ali) 
ıi.le onun başı ucunda diz oöke
rek bünı;.ix, hünı:ıür ağlıy an (Ha
san) m etrafım aldılar. Bir ta
raftan, cereyan eden hiıdise.ı.in 
ma:hiyetıini anlaı:nıya çalı.şu'ken, 

diı;,r taraftan da derin, derin 
inliyen (Ali) yi yerden kaldır
dılar. Bir kenara çekerek sırtı
nı duvara dayadılar. 

(Ali), benü:z biitün hislerini 
kır:Ybe1ırıınmişti.. Tahmin edile • 
bilir ki, o öli>m iztıraplarl ara
sınrla, onun hayalini (Hariciler) 
işgal etımekte ... Ve belıki de ku
laklarınde: 

- Hüki.iıın Allahındır. 
Sesleri ııksey leıme'kte idi. Her 

halde böyle olaca'k ki (Ali) bir 
lkere daha derin, derin inledi. 
Ve bu in.iltıi esnasında: 

- Evet .. Hüıkiiım Allahmdır. 

[)iye ınırıldıanarak, ilr>endinıden 
ııeçiverdi. 

* 
(İBNİ MÜLCEM) NASIL 
YAKALANDI? .. 

Kutaıne, evinin sdkaıla na'Zır 

olan -penceresinin önünde otu
ruyor. Kulııiklarını, soikaıtın ka
ranlıklarına dikerek ııelece'k ha
beri sıi>ırsızlikla bekli'Yoniu. 

Birdenbire uzalktan a"* ses
leri işitti. İlki adoonın, lcxışarak, 
~elıdiğini hissetti. 00 vUk bir 
heyecana llapılıarak. derhal ııo
ka.k ka~ıısına indi. İlıtıivar kö
lesi H.&di, aralıık duran kapının 
önünde beklemeikte idi. 

H.aıdi, -kapıyı büsbütün a.ı;a -
rak geri çekildi. O andıa, kos
ıınaktan neresleııi. kesilmiş olan 
iik.ı ki<ri. sür'atle avluya ıW'<ti. 

Kutame, bu !ki kisinin üzeri
ne atıldı. Hevecand-.m dişleri 
fbiTilbirine çarparaık, boğuk bir 
sesle: 

- Ne oldu? .. 
Diye mırıldandı. 
Bu iki adamdan biri, clinde

lk.i kılıcı, Kutamenin avaklan
nın dibine attı. Ellerini onun o
mıı.zlnrına dayadı. 

- Ya Kutaıın<:! .. (Alil yi, öl
dürdüm. İşte, kanlı kılıcımı da 
senin ayaklarının altına aıttııın ... 
Artık benimsin, değil mi?,, 

Diye kudurmuş bir canavar 
4(ibi homurdandı. 

Kırtame, bir anda titredi. U
zun zamanda.nbcri kaliıi int.ın<aıın 
ateslerile yanıp tutuşan bu mel'
un kadın, şu anıla büyük bir se
vinç hls;-etrrıişti... Demal, ~bni 
Mülcem'in bo_vnuna sarıldı. 

- Memnunum. Müceşakkiriıın. 
Müsterih ol. Artılk, tronamile se
ninim. 

Diye mırıldandı. 
İ'bni Mülcern, hem (Ali) V'İ öl

dürmek.ten ve hem de Kutimıe
ye mal.ikivetten mütevellid me
serretle, iırleta, kendinden ııec
misti.. Hemen oraya diz oöke
;rek, Kuta.nenin avll!klarına ka
'llanıverecakti... Fakat. cinayet 
ser>l<i Verdan, onu kolundan 
çekerek bü1· llk. bir telilş ile va
ziyeti izah etti: 

- Dü.ıımıyalmı, kaçalım. Ar
kadaşıımız Şahlp, (Hasan) ın sa
vurd~u kılıç dar'lıesile orada 
düşi4J kaldı. Eğer öldü ise, za
rar ydk. Fakat ölıınedi ise, bü
yi.ik bir tehllke içindeyiz. Çün
ıkü onu ele ~irenler, hic şüp
hesiz ki kendisine hakilkati 00-V· 
letecekleroir. O zaman, (Ali) 
nin adaınla.rı da bizi kola'Vca ele 
geQirec.eklerdir ... Haydi!. .. Dur
ıınıyabm. Ortalıık Umıa:mile a'Y
dmlanmadan evvel, birer tarafa 
kaç;p S<rl<lanalım. Bir müddet 
ronra, döner ıoeliriz. Kutame
den, müık.afatiarıırmzı isteriz. 

Kutame de, Verdan'ın bu saz.. 
!erini derhal tascli.k etti: 

- Evet.. Siz de, ben de, bü
yük bir tehli!ke içindeyiz. Dur-
mayınız. 

(Arkası vaT) 

[1] Bazı tarihler, bu hıidise,,iıı 
camide cereyan ettiqini ve (Ali) 

nin namazda secdeye vard•</ı za
man kat!edildiqini ka:ııdederler. 

Fakat hakikat, (Ali) nin sok~kta 
şehit edildiqi meTkezind.edir. 

z. s. 

BOYtJK TARiHİ ROMAN= 80 ..__ 

SEKERP RE SULTAN 
-··~ ~.·... ~ .• =<# 

Yaz•n ı M. SAMI KARAYEL ıı-.. -11 

Bundan sonra lbir kaç ve
zir ittifak ile ölmeyi ihtiyar edip 
lbu akidenin izalesine sayeder
lerse, tlıti:mal.d.or ıki padişah rü
cu eder. Ve illa memul değildir 
ki. bir hal ile islMı ola. 

Fakat, zaman hükımünü icra 
eylemekte gecikmedi. Bir ı?iin 
geldi padişaha verdiği nasihatın 
cezasını kenıdi çekti. 

A V'Yatı ve kallaş şehir oi!lanı 
Sultıan :iıbrahimi büsbütün az
dırdı. Cinci Hocanın nefesi ye 
macunları ~ittiıkce tesirini art
tırdı. 

Şekerparenin i.şve<bazlııkları pa
<tişahı çileden çıkardı. Sarayda 

vezınazam Civan kapıcı ibaşı, 
Silahtar Yusuf pasa, Cinci Ho
ca, Sakerpare, Telli Haseki, Hub
yar Kadın ve emsali Sultan İb
rahimi istedikleri gibi idare edi
yorlardı. Bu heyeti müttefi.ka 
devletin iç ve dı.s sivasetine ha
kim idiler .. Elçilerden hediyeler 
alıV'OClai' .. Admnları vasıtasile A· 
nadıoluyu sovuvorlar. Memur -
lııklar satarak rüşvet alıyorlar
dı. 

Haınaı=ı.lıktan nurahuru kebir 
olanlar, Üsküdarlı Mahmut Efen
dinin tnnınu ıribi on sekiz ya
sında hım1r kadısı naslıolunan
lar, beş bin kuruşluk bir evi 

T..A.P. 31.71 m. 1445 Km. 20 Kw 
T.A.Q. U,47 m. U195 Km.%0 Kw 
1'48 ıııı. 128 Km. 1%0 Kw. 

31 Temmuz Çar;ıamba 
7 .30 PTogram 
7.35 Poıpuriler (pl.; 
8.- Ajans haberleri 
8.1 O Ev kadını - yemek listesi 
8.20 Hafif şarkılar (pi.) 
6.30 Kapanış 

* 
12 .30 Program 

21.35 Fasıl heyeti 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Fası! heyeti 
13.20 Radyo şa!on OTke..ı.ran 
14 . .....:. Kapanış 

* 18.- Program 
18.05 Dans müziği (ıı!.) 
18.40 Türk müzicii 
19.15 Dış politika hıidise!eri 
19 .30 Saz eserleri 
19.45 A;ans haberleri 
20.- Eski İstanbul. şarkılan 
20 .15 KD11Uf1114 
20.30 Hafif sololar (pl.\) 

· 20.50 Geçit konseri 
21.15 Romantik çeyrek saat (p!.) 
21.30 Radııo gazetesi 
21.50 Riyaseticumhur bandoıv 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbant (p!.) 
23.25 Yannki program , 
23 .30 Kapanış 

BttlcREşTE NE$RIDDiLEN 
TEBLİG 

Bükreş, 30 (A.A.) - Radar A
iansı aşaj(ı<laki tehliği neşret 
miştiT: 

Başve'kil, Giııurtu ve Harici -
ye nazırı MaMilescu, Alman hü
lkU:ınetıinin dıaveilisi olarak Ober
saraburg'a ve İtalyan hUküme<ti
nin davetlisi oJara.k da Rorna:ya 
yaptil<la'rı seyahatten, 29 temmuz 
saat 10,15 de dönmüşlerdir. 

Bu seyahat, Romanyanm mih
ver sivaset.ine intibaık hususun
daki :kat'i beyanatından sonr~ 
Ruımen hüıkfmıetinin Alman' 
Fü.hrcr'i itaı_van Ducesi ve iki ' 
tıü·-üık devlet hroıici~ nazırla
rı ile ük sahısi temasını teşkil 
eylen1i.stk. i!oımanvavı ve ce
nw.>u şaıiki Avrupasım ali\lkarlal' 
eden bütün siyasi ve e<konomiık 
:ınese.seleler ürz,erinıde'ki ııöriişme

Jıer samimi bir dıoot.lulk hav""ı i
çinde cereyan eylemiştir. Bu 
ıtörüısmelerin heye<ti umumi ve
sinden, ııerek Alınanvanın ge~ 
1talyanm Romanya ha.klkında ve 
!intanın bu !kıısıınında sulıhün ida
mesi hakıkmda alaıkası ve an -
laıiıma :ııiıhnzyeti tebarilz etmiş
m. 

Romanyanm istilkıbaldeki en
di\;eleri haklkmıda gerek Ober -
sal:zıbuıl('da ı:ıerek Romada yal- , 
nız uımunni prensipler müzalkere 
edilmiştir. Bu umumi prensip· 

1 !er mucroince aliııkadar meunle -============::;;;a !ketler hiik.Uıne>tleri Tuna havza

13() R § ~ 
1-NkAH .... 

30 • 7 • 1~4J 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Fere. 
100 Liret 
100 İsviçre Frc, 
100 Florin 
100 Rayişmark 
100 Belga 
100 Drahmı 
100 Leva 
100 Çek kT011U 
100 Peçeto 
100 Zloti 
100 Pımgö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç kronu 
100 Ruble 

524 
137.-

131.84 

0.9975 
1.68 

13.90 

27.9475 
0.625 
3.3175 
22S 

31.0050 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Sivas - Erzurum 2 19.97 
Sivas - Erzurum 3 19.97 

İSTANBUL ASLİYE BiRiNCl 
TlCARET MAHKEMESİNDEN: 

sında kat'i bir anlaşmıya varıl
ması irin lüzuımlu şartların tesisi J 
'bw'ı;.·mde bundan böyle serbestçe 
calısacııklardır. 
li.J.1Llili BLILGAR NAZIRLARI 

İLE NE KONUŞTU? 
Bülkreş, 30 (A.A.) - Reurer 

muhabirinin ö.i'ırenıdiği.ne göre, 
Hi tlct, Gl11urtu ve Manoilescu, 
iil~ yaptığı görüşmede, Etno,g
rafik haritalar gösteı:ımis ve Ru
menlerin Sofva ve Buıdapeşte ile 
doğrudan dıoğ:ruya müımıkün ol • 
duihı kadar çabuık müzaıkerelere 
ba.-;laıması l:ııaıhsinde iısrar eyle
mi<"tir. Görüşmelerin zahiri ne
tice6i haklkında gösterilen mem
nunivete ra~en. Rıoınanvanın 
hakikatıte ancak muva'kikat hir 
zaman kazanıınış o1masından kor
kulur. Zira, m.lhver devletleri • 
nin rekoltesi, 'kaldırılıınasından 
t•wel bir harple neti<:e vereceik, 
~ V€'!ler Birliğinin endişeleri

! nı Ul} ~n.dıraıbilecek ve Sovvet -
j !eri har<ıkeıe sellkedeıbilecek her 

1 hangi bir harekete ıreçmeıden ev
vel valkit ~rnzamn.aık istedikleri 
sanılmaıktaıdır. G<:rek Alınanla
rın gerek italyanların İnı!liltere
ye .kar~ı taarruzun pek yakın oJ
duğu h4lı!kında Rl.llllen heyetine 
teminat wrmi• oldukları da 
mulhtaınel ı:ıöriilıme'ktedir. 

Bülcreş, 30 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 
Ruıınen devi.et aıdamlarmın Al· 

man'.Y'll w İtalyavıa vaki ziya.ret
leri lı.akıkında saJ.ahiyettar ma -
hafilden :ınillhem olan Romanya 
matbu..tı bu müzallrerelerin Ro
manya ve Avruparun cenuıbu sar· 
kiısini alS:k.adar eden siyasi ve e
lton.oonıik !her türloü meselelerden 
olıdui(unu ya2llllı&tıadır. 

Uım.uııniyet itibaıile, aliılkadar 

Beyoğlu Vakıflar 
Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

Aakerlik işJeri 

Y eTli Eminönü A3. Subesin -
den: 

1 - 1/8/940 taJ1iıhiınden iti
b.ren Gülhane ve Gümüssuyu 
Havdarpaşa lıaıstMıanelerinde ca
lışılacak lhasta balkıcılık hemsi
re llru.-suna ı;ıönü.llü olarak talip 
olacaık 20 ila 40 yaşları arasın
da!< i müneıwer lbırvan1ardah !fa
vıtl arına başlanılarak 30 .ıi;\'u.<.tos 
ta b] tecektir. 

2 - K ur.ılara iştıirak ilıtiy a-
1 i ul:ma:kl.ı beı·aber vırtar.i bir 
vazife ve i:ıoo.-.;ıtur. 

3 - Kurs müddeti 2,5 avdır. 

Her.gün kUTSa devam saatleri 
öl!leden sonra saat 14 den 17 ye 
kadardır. 

4 - Talip olanların kayıt iş

leri bir ağJııstıos 940 1ıan 30 ağus
tos 940 a !kadar devaım edıer. Mü
racaat saatleri cuma.rıtesi günleri 

1 ariç her Rikı öğleden evvel sa
at 9 dan 1 e kadaı-dır. 

5 - Taliplerin subeye 4 er 
nih<tl:ıa fotoitraf ve nüfus cüzdan
larilc birLikte ııelırnelcri. ,,.. 

Yerli Eminönü Askerlik şube
sinden: 

<;ubem-izin l/161 sırn ko•·"ırı'.!a 
ıı:ıiV'ade Y2'b. (325 • 326) Musta
fa oğlu 1305 doğuımlu 1\.11 r ... at 
ook aoele şubemize müracaatı 

ilim olunur. 

ZA Y1 MAKBUZ 

ManITestü noksanı olııp 252, 
253, 254, 255, 257 ve 259 sa"{llı 
tahsil dosyaları ile acentanıdan 

tahsil ol:unan lWO lira 89 kuruıı 
'lıö'kkında İstan'bul i'fıhali\t l(Ü.ın
rüğü veznesinden aldığım, se

ri B. saır No.sı 048264 ve 24/6/937 
tarihli maıklbuz senedini zavetımiş 
okluıi:u.mdan hülkımü olıınadıihnı 
ilin eyleciın. 

Georges .Şkem.bri. VapuT a
centıısı Galata Hovakimyan 
han kat 1 

RA$İD RIZA Tiyatrosu 

HALİDE PİSKİN beraber 

31 temmuz çarşamba qünü akşamı 
Üsküdar, Bağ!arbaşı Hale 

bahçesinde 

•ÜVEY BABAM• 
VODVİL - 3 - PERDE 

mmnleketlerin hülkı'.ınıetlerine, 

Tuna saıhaısınıda dıai.mi hir itilfı:f 

husule getirebilecek şerait hak
kında seıtl:ımtce ııörii.şebıilıınek i
çin esas prenııiıpler müzakere e
d'ilmiştir. 

DirektörlüOUnden 1 

Adriyatika W.'Pll'l' kumpanya
.sının Adri'Ya vapuruna Triyede
den tahmil ediliıp 6/6/939 tarı
lhi.nde i:ıtarıbul Limanına vürut 
eden R. S. Ma:ıika ve 4846 No.lı 
madeni eşy<JJ'{a ait me71kür va
pur kıımopanyası tarafırulan na
mına verihni.ş olan konşiımentv 
zayi olduğwıdan i,pta].ine karar 
veri!one;;i İstanbulda Rrza paşa 
~kuşunda 33 No.lı ma.itazada 
ıı:nuıkiıın tüccardan Raşit Sevil ta
rafından arzuıhal ile talep w 
kooşi:mentıorıun hlanıili bulundu
ğuna dair vesika ihr22 edilmiş 
olduğundan Tıicaret kanununun 
638 inci maddesi mucfüince zi_vaı 
idd'ia olunan kon<;}mentıo kiman 
elinde ise 45 ı:ıün içinde mah.ke
ııneye ibraz etımesi ve ibraz eıdı1-
ıınediği takdird.<: bu müddetin hi
tamında iı>taline !karar verile. 
ceği ilan olunur. 

202 92 &'ki Hüse:yinağa yeni Bülbül mahallesinin esk.1 Macar yeni Tu
ran sokağında eski 91, yeni 95 sayılı 76 metre 50 santim arsa. 

İmtiyaz Sahi~i ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basınıevi.. 

Yukarıda yazılı gayrimenkulün mülkiyeti peşin para ile satılmak ü

zere on gün müddetle uzatılmıştır. İhalesi 7 /8/940 çarşamba günü saat 
15 de yap1lacaklır. İsteklilerin Akarnt MahlülAt kalemine mi.ıracaatları. 

(6704) 

müsaıhalbelere peşkeş cekorek lı ve cevaıhir Jl'Ürşideli tki mııih-
Ka'"SCriye kadı oLanlar daıha teşeım kayık yaptırdı. 
vüzünde t<i.iy l:>i1ımemis oğlan i- Paıdıisaıh, umuıın devlt!t erki\nı-
ıken nişancı riiıtbesini haz e- na emir vermi,,ıi. Heosi de Kan-
denler hadsiz hesapsıııdı. dilli bah"ffiine gidecelkler. ka-

Cinci Hocanın nefesi, tıbbın, yıldan istikıbal edeceklerdi. 
tedavinin, her şevin fev1<inde i- j Umum vüzera, ulema, aJra-
di. Sultan İ'brah:im ilaçtan te- !ar, Yeni"Criler alav esv·aplari-
sir görmeyince, hekim basıyı le o gün Kandilli bahçesine git-
,bindenbire azlOOİ'VUI', sonra telk· tiler .. K:a'Vlkları kmooli hüımet-
rar nasbcyliyordu. le beklediler. 

Bir gün mazul ve maıısup bü- Sult.an Lbrahim. kayrl<la Kan-
tün •hekim basıl arı sarayından I dılliye ııelıdi. Faıkat, vokl:a kendi-
ıltovdu. Bir hafta sonra ııcne sıni deniz tuttu. ÜSküdarı biraz 
getirtti. gıe<;ımiş+Ji. Padiişalı, baY1?ınllklıar 

C'ünkü, hekim baoıların ver- l!ccır:nıve ~adı. 
dikleri kuvvet ilaçları padişa - f'adisah, emir verdi. KavıklaT 
hın istediği faaliyeti tam ma- !karaya yanaştı. Derhal karaya 
na.>ile vermemişti. çıktı. Karadan Kandtllıye ııeldi. 

Sultan İllırahimin kadına olan Bütün devlet erikanı padişıdu 
düskünlüiiü bu düşkünlüılü ilaç dcni.zden ııclecek diw bekler ~ 
v.asrtalarile tezyide sav asması k. n karadan geldı~ini ı:ıörünce 
onun cinne<tini aün ~ art- hayretlere düştüler. Nihayet me-
tırıyordu. raklannı defettiler.. Ankımış • 

Padisah, Hasekilere ne yg,pa- tardı. Padişahı deniz tutmuştu. 
cağını, onların ne ttiTlü lıedive- Sultan iibrahiııııin :israfatı a-
lerle kendisine bend edeceğini zimd:i ... önüne ııelene paye ve 
bilıni ,-ordu. mevıki veren nadisah, kadim o-

Bir ııün, h.osuna giden Hase- lan usulü be<ibad evlemistıi. 
lcil"1'den ikisine ınıuras.sa taç- Evvelce Yeniçeri aitalan mec-

• 

1isi hüımaY'Wl Cemoalıa dahil 
olanuızlarken Yeniçeri ai!oası dıa 
girmiye başlımııstı. 

Yeniçeri ai!asının sohbeti ve 
dndliği hoşuna ııttti. Kendisi
ne biraz sonra 'V'Ü7Jerat ihsan 
evledi. 

O sıralarda AnadıoJ.u.da si<i
dttli zel.ııele!m olınru.ştu. Binler
ee kisi eılkaz alıtında kalmıştı. 

Fakat, biııılıerce ık.işinin enkarı 
al tmda kalısı. ad.ııktan öıüşü. 
kimsenin düsüneceö-i ve oare bu
lacağı bir is dePıildi. 

Anadolu ""1<.iva ile dOOn.ıışt'U. 
Rllıl'I1elinde de eŞkivalar tül'e
ın tiye başlam.ı:ştı. 

Ku1k. kilise, Çatlaca semtleri 
eşkiya ile doldu. İstanbul ile 
Edirne ar asında iti.dip gelmeler 
kesildi. 

Çatalca J:ıavalisindc buılunan 
e$ltivalar yüzleri J!eciyordu. Eı;
lkri.yalar meŞ!ım ai!nıvadan Ak
pınarlı A.lıınet aı'!ayı jİşe sapla
Yl'P ateşte yak:tı.laı-. Fecaat müt
h 'sti. Ne şe'hirde, n0 de l asaba
larda ve köylerde emniyet kal
manuştı. 

IA rkaaı 11«1' J 

il - TEMMUZ tHt 

• 
lngiliz Donanması 
Denizlere Hakimdir 

(Başmakaleden devam) 1 
Böylece her iki donanma, hida • 
yette Almanlara karşı ezici bir 
üstünlüğe sahip idiler. Dünyanın 
5 inci deniz devleti olan İtalya, 
Almanyanın yanında harbe girdi
ği zaman da, her iki müttefik, 
denize hakim bulunuyorlardı. , 
Fakat, İtalya harbe girdikten bir 
kaç gün sonra, Fransa aradan çe
kildi. O zaman, İngilizler bihak.. 
kin telaşa düştüler. Fransız oo
nanması, Almanlarla İtalyanların 
eline geçerse ingilterenin 14 zırh
lısına ve 15 zırhlı kruvazörüne 
mukabil, karşı taraf 15 zırhlı, ve 
17 zırhlı kruvazöre sahip olacak
tı. Hafif kruvazörler müstesna 
olmak üzere, Alman, İtalyan ve 
Fransız donanmalarının muhrip, 
denizalt.ı ve saire gibi kü~ ge
mileri, lngilizlerinkinden çok Ü•· 
tün bir yekun teşkil edecekti. İn
giliz amiralliği, artık müttefikle. 
rini değil, yalnız kendilerini dü
şünen Frasnızları, donanmalanm 
Almanların İtalyanların göstere
cekleri limanlara teslim etmemek 
için bir türlü ikna edemeyince 
hu donanmanın zırhlı fırkasını 
Alınanlarla İtalyanların eline ge. 
çemiyecek ve işine yaranııyacak 
bir hale getirdi; bir kısım gemi
leri de İngiliz limanlarında alı -
koydu. Böylece tehlikeye dü -
şen deniz hakimiyetini teyit ve 
takviye etti. 

İlk harp senesi kinde 5 t;ne 
35,000 tonluk yeni zırhlı, (Bunla. 
nn 2 veya 3 tanesi filoya iltihak 
etmiş olsa gerektir, 20 kadar ye
ni hafif kruvazör ve en az 28 ye
ni muhriplc takviye edilmesi mu
karrer bulunan İngiliz filosu, şim- 1 
dj, bir kısım Fransız haı·p gemi
lerini de kullanabilir ki, bunlar 
arasında 3 tane de zırhlı vardır. 

İngiliz donanması, şinıal denizi
le Okyanuslara ve Akdenize ha. 
kim bir vaziyettedir. Norveç ha
rekfitı esnasında ağu zayiata uğ
ramış olan büyük Alman harp 
gemileri, denizlerde dolaşmıya 
cesaret edememektedirler; deni
zaltı gemileri faaliyettedir. Al
man hücumbotları ise, ancak 
Manş denizi sahillerinde görün
mektedir. Sonbaharda, havalar 
bozup da fırtınalar başlayınca 

bu küçük gemiler limanlarına 
çekilmek mecburiyetinde kala -
caklardır. 

İtalyan donanmasına gelince, 
o da, Akdenizde, ayni vaziyette. 
dir. Limanlarından nadiren ve 
gizlice çıkmakta ve İngiliz donan
masile muharebeye cesaret ede- j 
memektedir. Vukubulan iki IJIÜ
sademede de, İngiliz donanması 
büyük bir taarruz ruhile düşma
nının ü:terine saldırarak onu çe
kilmiye icbar etmiştir. Kızıl de· 
nizdeki İtalyan denizaltılarının 
ekserisi imha edilmiş, kalan bir 
kaç gemi de Afrikadaki İtalyan 
müstemlekelerinin topları ve 
mavnları arkasına iltica etmiş .. 
!erdir. 

İn,,.iliz ticaret gemileri, harp 
gem.ilerinin himayesinde, kısmen 

kafile halinde kısmen yalnız bııl' 
]arına seferlerine deva.m etmek" 
tcdirler. Harbin başından 8 teııı· 
muza kadar, kafile halinde ıOO 
milyon tonluk gemi sefere çıl« 
mış, bunlar 150 milyon tonhık pel· 
rol, ham madde, erzak, aslı.er, si· 
lillı, cephane nakletmislerdir. llU 
kafileleri teşkil eden binlerle gt. 
miden, İngiliz, müttefik ve bit.· 
raf yalnız 47 gemi batm.ııtır. 

Deıllz hakimiyetinin muti•~ 
olduğunu, denize hakim olan tıı· 
rafın denizleri düşmana ckuş u<" 
maz, kervan geçmez> vaziyetiJ!' 
sokması ve kendisinin hlç geJlll 
zayi etmemesi litzmıgeldiğini 5" 
nanlar çoktur. Böyle bir şeye iııl' 
kan yoktur. Hele bu denizaltı v• 
tayyue asrında, deniz hakimiye
ti demek, bu hik.imiyeti elde ., 
den tarafın denizden kendisi' 15-
tiiade ettiği halde, düşmaııın is
tifadesine meydan vermemesi dt 
mektir. Mesela, limanımıza iıı· 
~liz vapurları gelip gittiği haldt 
ltalya harbe girdiğindenberi, ıı) 
İtalyan gemisi gelmemiştir. Jfü 
bir Alman gemisi, mesela Haııı· 
burgdan Amerikan limanların• 
gidip gelemiyor. İnr.illı: ticarel 
gemileri ise Amerikadan satıJI 
alınan sililh ve tayyareleri, mıın· 
tazaman İngiltereye taşıyorlal" 
Kanada ve Avustralya kıtalar~ 
İngil!erenin istediği yerlere, biC 
zayiatsız ncklediliyor. • 

lngiliz donanması, denize h• • 
kim olmasaydı, İngiltereniıı h•j 
sabı çoktan görülmüş olurdu. 5 
milyonluk Alman ordusu, ingil· 
tereye ve İtalyan orduları da 1'lı" 
sıra ihraç edilir; kara ordulafl 
henüz teşekkül halinde bulunall 
İngiltere de, sür'atle FransaY~ 
döndürülürdü. İngiltcreye, bu " 
kibct!eıı kurtaran ve Almanya• 
yı, İngiltereyi yola gdirmek içı .. 
düşündürüp duran, Ingiliz dona~· 
ması ve bu donanmanın deniz b• 
kimiyetidir. 

Bu harpte, İngiliz donannıas! 
vazifesini yapmıştıır; vnzifeslı11 

yapamıyan Fransız kara ordusu· 
dur. Bu ordunun vazjfesi, ingil" 
terenin deniz hfıkimiyeti sa~t" 
sinde, teşekkül etmekte olan lıı• 
giliz kara ve hava orduları '16 

Fransız müstemleke ordusu il< 

'
., 

hava ordusu kıvamını bulunrı 
kadar dayanmaktı; dayanama~ı· 
İngiltere için, donanma, en bU• 
yük müdafaa ve taarruz siJilW 
dır. ve bu si\Bh, denizde, ço~ 
yüksek ve zeki bir sevk ve id•· 
re ile va:r.ifesini yapmaktadıt: 
Bu da, Pravda'nın yazdığı gib~ 
sadece teşkilat ve disiplin W 
değildir; İngiliz denizcilik an'•• 
nesinin de büyük tesiri vardıt• 
İngiliz gemicileri, Nelson'un to
runları olduklarını, her fırsatl' 
ishal etmektedirler. Karşılanııdl 
harp edecek d~man donanma!• 
rı bulsalar, bunu, hakikatleri ko
lay göremiyenlere de açık ve pal'' 
lak bir surette ispat edeceklct • 
dir. ABİDİN DA VElt 

G EN • ç 

Mühim bir keşif 
Seyuinde bara,ulrfulılar11 

nihayet veriliyor 

Bu tecrübeyi yapınız 
Meşhur bir cll.d mlilelıassıBı lara· 

fmda.n keşif Te l'eDO hayva.n]a.rıo 

elli ve höceyrelerindeu kemaJJ itina 
'ile istlh.sa.l edilen ve bir ceoç k.nm 

taze ve saf clldtnbı 11D.Surlarma mü
~ih olan «llİOCEL» ı&bir edl!OD 

kıymetli ?e 7eui t)W'ber. ball huır
ıla Gllt unsuru olan pembe renk telı.i 
Tok.alon kremi terlcfbi.ne kanştn.·u 4 

mıştır. B1I a.kfa,m, yatma.zdan evvel 

liirünüs. UFad11f1mnz her da.lr.lka 
urlınıla oll4bıh, bu lııyıneW ODSU· 
ra massedlp beslenecek ve her sa.

'balı. bllı.loimıRa olldinh, - ...,, 

Görünmek 
ister nıisiniz ? 

daha taze rirüneeea ve g-en91eşect".J' 
Ur. • 

Gündüzleri, bey ... (y,.Pız) T .. ~ 
lon kreınl kullarunız. Terk:iblrl~, 
beyazlatıcı ve kuvvetlendlrlcl nıı>'J 

lar, dahlle nüfuz ederek ai.zli, '"*-• 
oif maddeleri Jlıraç ve siyah ııol< J 
lan izale eder. Açık mesaıııcl 
aıklqlınr ve bm ınıretle oll~ ~ 
:razlatıp yunnışı.laca.k\u. BU 

tedbir .,.yeslııde her kadın b~ 
Bene sençl~ilir ve genp ~_..J, 
leni ~ibi bir lene ınalllı oı,,.blll'r 
ııiz. 


