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INGiLiZLER iSKENDERiYEDEKi FRANSIZ 
FiLOSUNU SiLAHLARINDAN TECRiD ETTi 1 

yan üslerini bombaladı· 

ingiliz -. Fransız gerginliği artıyor ! 

lngiltere j 
Amerikaya bü-

yük silah sipa

rişleri verdi -
~------------~·-... 

/ngiliz hava kuvvetleri T obrukta 
ltalyan harp gemilerini batırdı 
.. . 

Bir Fransız-lıglllz Fransızlar Martinikte 
Harblıı ooıru mukavemet edecek 
llıi ı • r • '"' •lıltlıl•r• 
t..Alrlar, Fr.nM11 Hrp 
..... leriıdıt • •• '1 " • ....... ,_ prç••• 
tl.n ftA•r•lı bir Fr1111•1S 
/qiu. HrW ......., ...... 
•im.,. .. ,,.,,.. 

Ki el 
""!!!!! 

ve Hamburg Bombalandı 

Yazan: ABiDiN DA VER 

1 DıWa •onaıuııuımn, Ce -
zaylrln Oru Jjmanınd., 

Meneıkelılr dala tıula· lngil"'1'e, Nazizm ı 
sistemini yıkscakw .. yatan Franau ıurlıh filıııı1llla 

JQtJiı lıtlcıaıı, »Mı'u• yal a.r· vUiyet ilııdu e4iyor. Ba, t.-
deta, lılr fqi1b • Franm barili Londra, 7 (A.A.) - Attlee, dün 
Plıi 1ılr tQ6. fngiliz doııanmcıaınıa ıüpn Dritnotlanndan NELSON gece, radyoda mühıan bir nutuk 

Oru .... _a "--'-- --·- .... ._ 7 (A.A) Co aöyleıniş ve ezcümle demiştir 
&-.ueer~";,1o':;ük ~ ••riYU&, • - luımbia nin Yanında mücadeleye devamı iti : 
._.,_,_, Broadc:ııstlıı,c Amerikan radyosu- tercih etmişlerdir. 
_.._..,. 11..cfii silıi, artJk Fru· nun bildirdi,tine tıôre, 1*enderi. Londr11o 7 (A.A.) _ Amirallilı •Bu dakikada yalnız muharip. 
aya alt .. lıederl Frıuım ajuA yedeki Franm filosu, İDRiliz dairesinin tebliği: in deıJil, fakat bütün menıle· 

· 11a,, ...... ffYel veren Alman D. .._ .. _. · taraf nd ·ı• .. t .__ ket büııük aaaıi bekliyOt"lar. Biz, 
N B. A•- ..,..., .ye.sı ı an sı .. , an ·~- Donanma tayyarelerı,· bu sabah • ~nama -"- Franm tay. üm" · V-'"' ilk" f"l hedefine tıarmak için hiç bir tıa· --leri de •-.., rit ed" ıştır. .,. a, ı ı o ara- erken vaptıkları hücumda, Ber· 
•-· Celıeltlttarıia lallcum d ti··'" d 1 ısil h" bir ' aıta•M ihmal etmiyen tıe metod· ~ sındaki 06 ""' o ay e ıç gende Alman benzin depolarına "' 

t_::.,, ' hBdisesiz vukubulmııştur. İnıı.lliz ciddt hasarlar lras etmi<lerdir. lannda amansız tıe merhametsiz 
-.utere, evvelki &tin inlı et- Fr b h · Jil · • ı.-rek•ı •ylı"". e- bir du·· ~n-n ka~ ,,,.. · matraımları, ansız a nve erı· Benzin depolarına ve bir sarnıp "" • • " B ···-- ·--ımız zaruet dolayıaile Fran- 1 . !ad 1 • ~ ın•meklin bir harbe girmi• bu· su don•nmaıını, lıendlllııe ıarar ne memleket erme e o una- gemisine, pike tayyareleri mües. •• _,.,, • 

veremiyecelı bir hale .,kmıya caklarını bildirmişlerdir. Fakat ıir bir ıeri hücum yapm!flardır. lunuyoruz. 
bt'lyyen lıarar vermif oldaiu Fransız bahriyelileri, lnııiltere- (Arkası 3 ünciı. sayfada) (Arkalı 3 üncü aayfıula) 
için, lnıiliz tayyareleri Fransa- ı ...:~-------------------------------------_;:..;_ _______ ~--·-------------

~~~:i§~~i~Si~~~ ransada Totaliter ReJ·İm! 
lilia lıravnörü de, Fnınsızlarm 
ita i ab;,t ettirdilıleri ıibi, ilıi in- ı~==================::=================:ı Girit adası açıklarında tesadüf 
ettikleri 1378 tonluk Frondeur 
muhribini batırmıtlardır. Meç. 
ı._ul bir denızaltı ıemisi de Ceza
Jır açıklarında Fransanuı llle9ton. 
luk Riıult de Genouilly avizosunu 
lıatırmıttır. Bazı Fransız barp 
ıemllerinin lıulı11J4uiu Fransıuuıı 
Jlartinlk •daıı da, İngilizler ta
nıfmdan •blalıaya benzer liir 
r.::.-ıe,• ıtlıl latulmalıtadır. 
. t1er1,... l 111rhb ile 4 mub. 
nlılnd• ve dlter kücUlı .._iler
den mtlnlılıep ~ filiısu d 
i~ıler tarafıntlaa alllab eti~ 
mıı ohıp J'a teallm olmalı, :ra lıen 
•i ~endin! ltatırmalı, Yahut '8 ı.,: 
ıtlızler lanıfmdaıı lıatırılınak 
ııklarından birınl tercih etmek 
medburiyetindedir. Burada.ki 
Fransız amirali Fran ız makama
lile müzakere halindedir. 

Diier taraftan ) ine Alman a
jansının verdıA-ı maliımata ıı;öre, 
Oran hadisesi nıünasebetile AL 
man mıitareke komisyonu, Fran
ıız murabbas heyetine bir nota 
vererek Alman .kuvvetleri başku
mandanlı&ının, Fran ız donan • 
masmm ıilıibtan tecridinin şim
ıiilik tehir edilme ini lıabul etti
tini bildlrmi,tir Londra rad) o
ıa da Petaln bUlı6metinin, Fran. 
ıız donanmaıına lıarşı inıillz fi. 
ı.unun tecavüzüne mukabele 
lıilmlsil olmak üzere, Toulon, BI· 

( A7kaıı 3 u ıı ıayfıula) 
AIMDINDAvn 

Bütün partiler lağvedilerek 
tek bir milli parti kurulacak 
Yeni idare Parlamento siatemini kaldırıyor. 
Totaliter/erle teşriki mesai sistemi lıazırlantlı 

Berne. 7 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyQl": 

Havas Ajaniının verdiA'i malii· 
mata nazaran, Fransız başvekil 
muavını LavaL Fransanın biıtün 
sıva i ve içti.mai ha,·atııu tebdil 
edecek ıhtılüci mah;yette bir te
şebbı.isu üzerine almıştır. Lava! 
a) nı suretle millet meclisi tara
fınd'.ln karar alarak, parlAmen • 
~ sısteminı ilJıa edip, Başvekil 
mareşal Peten'e, Fransız devletı 
için yeni bir kanunu esası neşret
mek hakıkın vermek te ebbı.isünü 
de üzerine almıştır. 

Kendisinin de i tirak etti~ mu· 
teaddit parlamento azaları içti
malarında, Laval mezkiir azala· 
rı oJıu kararı kabul etnıive davet 
etmiştir. Buna sebeı> olarak da, 
totaliter devletlere te$1"ıld men- LAV.AL 

inin, normal ve vatana müfrid 
bir surette yeniden teessüs ede
bilımesi için Fransanın, yeni re
jimini, totaliter milletler rejimi 
ile bir hizayıı j(etimnesi lüzumu 
nu ileri sürmüştür. 

Yeni kanunu esasi alelade bir 
taklidden ibaret olınıvacak, Fran
sız karakterini nazarı itibara ala
r&lı:, Fransanın kalkınmasını ko
laylaştıracaktır. Bu kanunu esa
si, kat'iyyen irtica karane olma
yıp, bi!Mds ictiıınal noktai na
zardan cok cür'etkilr olacak, ve 
hUkuku, mesaivi, aileyi ve vatanı 
ııaranti etmekle beraber, devlete 
de hülriimrani otoritesini ıade 
edecektir. 

"lt'.eı-ine tek bır parti kaim olacak 
olan siyasi partilerin ortadan kalk 
masını mucip kılacak bu isliıhat 

( Arlcaıı 3 üncü ıaııfada) 

Hitler - Ciano mülakatı 
Görüşmede Ribbentrop ile Al
man ve Italyan sefirleri bulundu 

Almanya Y unanistanla Anlaştı 
Yunanistan Almanyaya 
~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~ 

• 
zıraı maddeler ihracı " 

için tedbir aldı, Alman mallarının Yunanistana 

kolay girmesi için gümrük tarifeleri indirilecek 
Atina, 7 (A.A.) - Reuter: Yu

nanıstan ıle Almanya arasında 
son haftalar zarfında yapılmak. 
ta olan ekonomik ııöriı meler, bir 
anlaşma akdı ile netıcelenmiş. j 
tir. 
ş·mdl\ e kadar hesaplar bır 

mark müsan 43 drahmi iızer~ -
4en yapılırken, bundan bbyle bir 
mark müsavı 46 drahmi üzerin • 
den yapılacaktır. İthalat ve ihra
cat kontenjanları fazlalaştırıl • 
mıstır. Yeni kontenjanlar, 1 ey
JW<icn itibaren mer'i et mevkı. 
ine ı;ıirecektir. Almanya zirai 
maddeler, ezcüml~ üzüm ihracı i
çin tedbırler alınmıştır. İki mem· 
leket arasındaki ticaret hacmı 
mühim nisbette artmaktadır. Al

. man mallarının Yunanı&tana gir
mesıni kolaylaştırmak iı;in Yu • 
nan ı;ıümrük tarifelerınde tenez· 
ziıller ) apılacaktı.r. 

Ah uınya ve lıalyo1 ın sıyasi tıe ikı •adi nüfuzu altına gırın ye baf~ 
ıan Balkanlann haritası 

(Arkası 
3 

uncü aayfada) RUMEN BAeVEKiLI BERLIN-RO 
rSP OR-, " -·~ 
l=:-::::::7~f.~; 1MIHVERI iÇiNDE YER AIJUNl! 
::·::::h:.u::~::.m~:b·~~:=~ FA y o ALA R 'N o AN BA H s ET T l 
un7 \·erı ı 5-Z J"endller. Diler 1 
tıınflan dıia ilme "" sıın. mit· ________ ;...;_ ______________ ...; 

abakalan da apılm.ıtır. Bulama Bu.kreş 7 (AA) _ •Stef8Jlf• J ~.in .. A vrunanın yenı ıuzamnı• 

.. _. ______ _. ..... ıj şefi sıfaüle r bne ışaret ~ 
taısıtatı t ineli _,..,......,_ Başve!kil Gıw ın r ~ b~yük detişiklikler ıeçırece. 

nımM:ta • C.trııel& ı 
IWııılilllllıı... .... ıllidııôi.--......~ .......... .__ _____ ~~~-----.ıı..ıt.ıılııı 



Gilniln mevzuları 

Nihai mücadelenin 
en korkunç safhası 

~4=fl;l:f~:J?J;J!~ill 1 ~~N~~ 
Florya Phijları ni- Akdenizdeki -~.;;~~ve::_'7.~1~ 
h t d •• 1 d . Şileplerimizden lileti lıoltujnna otnrcluiu.... tlekipyekemiyettensiyaılelıey: a Y e U n ·8 Ç 1 1 laer şeyclea önce mtlstabr !tir fiyeti lıolla•ık, aillayet ılrlwti 

ı ı d 
maarif sistemi kurmayı, maarife bir çokluk yetiŞ\irmektir. Ancak na 1 d Ün g e i ausılmıyaaık bir te-ı •tm&7ı •u cııillaJıet. e uyaıur. Bunun Şaht'ın hazı"ladığı plan Avrupayı Berlin 

Roma mihverinin iktısadi kıskacı içine al
mak gayesini tahakkuk ettirmeğe ~atuftur 

Plajları kiralıyan müteahhit kay
bolunca iş Belediyeye kaldı 

Bu plln IDClk bayılan tatbiki konulabilir Dün küçük plajlar 1abancı etha• tarafı•-

M ~ .. lııvicn r Dekler Selıaht'ın seçen 3-1 - .... açılda, bunlar müteahhide kira vermiş (1) 
piti 1tuı bitaraf mem- ne içinde bazırladıiı projeler Al- -
lelretlerim ilıt=ıli M ıııaaya lcia tatlaibtta eıavaffa- Florya pl;ôjları dün Belediye tarafından açın.tı•. Buna sebep, 

ııiJlmi 1mpa1ı1arı, D8'İI' vuda • lıqetli •ticeler vvm!şti. Belediye Rei&IW tanlıııdan yıllıitı 33 bin liradan ve 2. yıl müddetle 
Jarı yollKile -ı-n lııaberlercle, ltaiya ft Alm•yada Siayor bir müteahhide kiralanan rnezkiır '>lijlar ~; ihale tarihinden· 15 

......, M--''--' ile, llar--• ,._,,...._....._ nu··n n.....+ı·;,1· halde --''teahhidin henüz kefalet vermemiş olmasıdır. Al-•,..aııı Avrupa lnt'asmı is- - ..-. ...,.....,. .., " ""''" .., mu 
tllıclaf eclen yeni ekonomi proje- otarti plinları, iktıaat ve istilısa. yaz mevsiminin ilerlediğini j 
1er1 ana hatları aıılatıhyor. Bu lit cliktatörltllderi, l"(en sene- ve Flocya pla ilarının hala açıl- • M ı• 11 i 
yeni esas, sana- terde yilaıle .madığı hakkında ıııuetele~ va- r:- --·, 
~ ile .-ulit ---- Y.-: 30 daa dıba . pılan nlll!rivatı nazarı diM<ate 

::: -:..:-: 1 Hamif Nuri lrm•lc =et •:vaf - alan Belediye Reisl;ıi bedm hal~a p. a n g o 1 
le . . el le Petire::: kolay1* olmak ve ~em e .'."ar~~ 1 y 

ıetırmıye a- _........ dat temin etmek uzere dunku 
7UIYW• .....- pazar aüııü plij!arm kapalı !tal- ---------

1111 Jllmdaa ..,.... teclricen ı Almanya lktısat mlltelıass.- omasını doğru bulmamış ve bunun Son k e c. i d e dün 
her sene artan plllrik maııiala- I lllll hazırladıia yeai prejeain, ıe- için de icabeden terti..batı alınış- " 
n. llimaye mullsi, •viz teıaıli- Jerelt zaıııaalıınla debi tatbikat Aakarada yapıldı 
ılab, haly..ıa, Alnıeayada ve eli- 1 1elu...1 .lrara Avnopelllll Almanya tır. . k 
ter bazı küçiık memleketlerde işaali altındaki meınleketlerile Bu maksatla sabahlevın er en-
ıııkl8'tırıimq, ltiiy9k sermayele- dert Belediye muhasebe, tahsil, 

birlikte, ceaubu şarki Avrupa ve _uL ve levazım müdürleri yan-
riala lımclnldarı, itlettikleri sa - Balk al -•-Lm- A'--- ile <milUU' 

ı.. k 8 ar -......-. ......,.. lan_ .. _ memurlar oldu"· halde ı, ııııyi ve tieeret erba-. Ottava on- tt ı t ... _ · d ı d •--- ....... "" 
lerans.ı kararlarında olduğu ııihi, 8 ya, ftlmcreyı • 8 ann • ,... Florya plajlarına ııidcrek Bele-
müstemlekelerinin, dominyon • men yenseler dahi, açık deni:& - dive. namına idarevi ellerine ahp 
lanıun ipticlai maddelerini ter - !erde hakimiyet temini hususun, bilet kesnive başlamışlardır. 

1 d ela yep.e amiJ ela.a ıt-amala- -L-- L-'-- b-}'Ük • cilıaa satın almaya, memu ma - r- aiUets'-•=, kavvetııiııliji Plijler -ma ......- il ~ 
•terini en inle Mı kabil ınem- ,...,.., <bet ııörmüs ve varidat temin et-
leltetler bellmuı Mtınıy• boışla- huelıile, onuu müstemlekelerine mi41. 
mışlarclL ikı..ıli .,ıinlaftal ~ t ,.;... '::;ARİıP BİR VAZİYET! 

Tellıiluıh, 931 den 131 yılına yec~kJerclir'. Birleşik Ame~ yalnız •bu ara. Floryadaki kü-
üvretlilen İnsilten, Fnmsa, Bir- Nazı ve Faşıst Almanyanın, 1~- ii.k pla)ların da muhtelif kim-
letik Amerika arasındaki para yaıua ıolblarma karp aıalıaltil 1 ~tt terefuıdan ~tildi.ki hay-
aübadelesi tabıliclatııım kaldırıl- ceplıe ele_caktır. _ . . . . :retle görWmüştür. Bunlar; mez-
pasına, cliviz serbestisine ait ka- Bu vuayete ı-e ıli ... ~ ~ &Ur IWı;ii& plij}arı müteabhit-
rarler, sec- - timdiki ı.arltiıı Dr. SclWa~aı tı..:-Wıiıı ,_. ik- ten kiraledıklannı söylenıişler
lııatiaUUWDclan sonra, tabü tarz- W.cli -.ıe, tatlıibt ...._ ela- f de -teahh.it henüz lı:efaletini 
Ü ltosulınaşta. 1114 nmnmi har- calt bre AY111pM111 ~ ilıiAae ~= .. _, ........ ic;ın Dittabi Be
Waia plip devletleri, imelit ve şuıil lıahmııcek, Al•ıa ~ ·~~J; ';ii"y··teahhitleri ta-
ani mahıulitıa satııları arasıa.. ba Memhk-tin'ıhi isti• '"t 99 lediye mu 

mmam•fttt. ıiıılıi tiat, kıyıMt, mü~-
liiWa artftıla ilı• etli lıalara
.. .t1ıi ı it · 'ı'•• H Wtr.., 
Wltün miU,tleria tiuretiai, i1t -
..... hayatıaı teWit .... lıir l9lı 
.. &irmifti. 

* Oter.ı 1 ı ı l tadılke ..... 
lı;pa haiya, .Almeaya Jatiat ve 
.... iclaelerl, aın ltir ,.... tnta... 

zlnıati ~ -Jİİ, 
te.17a " •lma•J'Qll ...... r et
tlnti7e _... 1 ta. ~ lıir 
...,._ .. aımıftalıqedi aetice.. 
ı. wı ııi -.latelif ,,• ı' 
.._ ... www .... •w' 'h --
1.._ ~ttir? Neler 'ılwa
cabr? .. Nrtleri ....... 11Jir ..._ • w•- cet ı :in 

JL\lltr NUJd !KMAii: 

Diler 1araftan müteahhit. ke
falet puaa olaa 63 bin lira.vı , 
yarm obuıııün• yatıracaılimı ve 
yabu.t bu miktara bir kefil l!ö.i-
Ns l ı l'-i cliiıı lıildinnistir. Bu 
'8lıclirde mukawle kat'il~k
tir. Bu ııQpıne ·kadar me*ür 
M 1ıiD linhk Walet tenıiıı olun- 1 
,,,..,. .. tal M ele ..,....,le tanın-

1 mıyacakbı . 

Naııiaa ve ,..tiz ' lıorperu
,_ ıwa-ı-;, ferıll ~le
dr, tıcı'lliıleria lıeka ve iııld
..,_., !lt ıtll, eılJI baımlerlle 

9lliılafu " mahafua qlemelı.- f AVRUPA MESEi ELEAI 1 -
~ a. u. yıllan ......... lngiliz· - Fransız gerginliği büyüd .. ...,.y,,_, aem atarak, ıliıllYll 
............ ı&mrilk menjeJe • 
ille malıfelif ııılicadeleleriııi ar-
1Ban, Daapiııc listemiai tatbik 
.._ lepMıya -71 ...... m 

7 t h b t .ıt ı ca Dil •üttti. ta
btsis kaldı. B• ani ile clabilcle
ld i.paıa, kOJlllııön, halkmıa • . ..... , ... •••itmek 
kialanau lıulemetb. llriletler a
nsı pnarlarja ~ DiL 

aialar hilııde ıınıka•eınetiai -
- lıaılar temia ıfzaıtı. 

AlııuıaJ'a llıtıut Nazırı- Dr. 
Sdıalıtlıı, Fiber Aclolf Hitleria 
emri U--. tae•lm ettiği •ilcli
nı.. zınıJe• .. ...., eylecliti 
n·dır ••l•dıa ilMaıet .... Bir? 
t.::ı. projılerim tatbiki, faşist 

ft Nal A> )aya, Wa 
tareftea keneli clabili ilttımııliya
bıu, tlillr +ıuea .. Amapa
aıa ekoaallli ia••••m• M-ci
.81 temla lmUnı Yerebilir aıi? 
wleıiade fazl•c• ve eh-n•i • 
J'ede ._.iması, tetkilıııt ya,.ı. 
- 1ea .. eclen itlerıllr, -ı.. ...... 

inıiltere De l"raııla arasındaki -- ı 
ııin!ik ıittikçe artmaktadır. Hatti 
iki taraf ımıııında -- bile 
bafladı ve devam~. 1'rmız la3'-
79relerinln CebelüUarık'ı bonıbardı -
manı da iki devlet anwnda hayli 
u.zun dreceli anlaplan bir (silibh 

lhUW) ıa ı..tıadlPu - 1 aaekte
dir. 

Bu ~ ..... İıalilia - Fran
sız bava ve deniz kuvvetleri arasında 
oldukça lidıletlı ~ Yllkubu
lacaktır. Vaziyet bu tekilde cereyan 
ederken Fransız matbuatı enteresan 
7ıwlar -retmektedir. HaV86 (Frml
•ız) Ajaıısunn dün venlili fU lrill6-
salan v:ızl,.etln neuketlne bimen net· 
rebne71 faydalı buluyoruz: 
... --••• t • 1 ,._ .. _., - ,,. -- .. 

ıra ,_. ,. ... 1'laklan - barp üdl-
__, .. laUlktaa - ..,. .. ki: ........... _ ....... !._ 
Wlllw ·~ ..... -. 
.... b:J + fQ!!h n s ı ~ 

..ı -- ............ -. lılilia 

ilmek Beni Seviyor! .. 
f m. dffr::; :. ••n 14 .... ~r;= .••. ı ....... ______ ..... 

Fakirlıen, nuıl elmu bir lıac;, 
lllli lıir ı• 'aal ............ _ 
alimlıllıı fakat uzak lıir ilıtiael 
elaa şe1Jer uyanık bir istekle .a-

:
::::.• ela aPa .... n lıiyle 
'7 c Z 1 & Aştı vakit ırecinnelı 
itin okadııiu romlıırdaki ııibi 
tasavvur ecler, pek ehemmiyet 
"IW N. ........ saüı, mesut, 
..,...._ ı dn, ..... _ içiıı 

- •yhı lıılilya bı t; ev
leaıeli iki lıaealı - olcl ... bal
... uykmuad•a, sıf pnç la. 
•ıa MlıtılıJarı lıallıı, ılüpi- ve 
. ~ b++• ililıciJe W. 
· eclea •;. p kmuaclan a-
J 5 ti• Bayat - stısel. ... * ,, 9 

........ lüclıir ilıtillll 

yoktu; bayılın ne elemek olclu , 

ta-~--··ıııttu-·• cneıleta. ini sormamıştı. Yaşıyor, I 
nyayor, zevkli &iyiniyor, &ölü -
,. .... --..cı.ı Ba ........ 
b - latlyeWlmU? 

Ancleraı•tı ni1&nh sıfatı ile 
tatralm ettikleri zaman evveli, 
lıir ya1M1ıi17e vıınnak w- 'L 
~ lıU infial ile ı .. t .... 

.... ile~ - - .. -
fialiai P8J'•şm•şlar, •11n•• bera-
ber ve onua &ilti re4 cevalu vw
p'' ıdi. 5 . 

le.-, ... 91f • D b.r ....... 
M~ ..,...iti; .hbt iç ay icbı
ıle Oaaıtrau ;rtnııi lılıı tnaık ... 
a-c~· ki, .... _ 

"""' .. Pi 1 
IPlsan .uıo ... ti: 
•• , ll'OP9Cantlla .. ~ 

... .,... Pran&Q& iacUtenllıla ... 
,ll'la&J"& man.Ulık olı•••ıt*' Ba 
~n~.MIDUllanlı~~ltunklbü ... 
IDIJ'&D bi<lfoeler JibibuleD ......... Sel· 
llllıtllr· llM9-e ...... •M'='' -.ui-

:retı ................. - - ısa-
baUal.ı d~k blse --u de-
tudlr· CW6aınlar•••M•n bulSllll 

~ - ı..uı.. --- ,__ 
... toplın, 1"lo ........ .._ 
..... ...._ blııbelllll aıle .._.... ...... 

................ hdı.• ... , 
.,._ ld: 

•• ıç bir -U .-,.,. Fr-. 
._,., 'L ......_. ....... uı •
, .. Mr n'tv"• _......_in ,...__ 
• aı1Qb111e ıl6nmm'=e li7lk dettldl 

....,.. tftin. .. ---- ......... 

.... •• ki ;eıcwl:llr. ....,_ 

...... ..... 'ıı·-....... ---Mr .. w..ır--
-··· \!!1111' 2 .......... 

.., süeplerdes, fibhıode aıy

IDQ'a ~Bir bn ..,-
alp itibarile, nhatı jpll, iuer .. 
cllJiııce ı .ızı olıınla. Kan - i
çin: •Babamın fikirleri DırmL 
laır..ııtbr .• dereli. Bu doin itli. 

Nihayet V-ıl)-am Aa41eram'ıa 
Kritiaa .. ıtavünel ile e...ıen
aine naı ohta. 

Kristiam ptiace, ... .._ i1e 
söz ltirliii yapan aanesinia ölli>
aıünden 911nra ınahnmi esrara 
oı.. aaa-hım eski .ı..ta bay
lbnlomın bayili, luırıle'8ııia 
menfaat pliyen libyılisi • -
ticesi çirkin olınıTaD. fakat ı.. 
şw .. plai)eu ıı.. plı zenıin 
, ... u paçle, ltelnmediii bir 
meınlelrctte yazı .-clnoQe ruı 
ahır pı.i, evleamiye rma eı-. ı 
Şimdi k-nı iyi çenk, h• 

tırşiııas, hmınsi bayııtmda se -
Yiıali rı.ahryorılwı, •if .... •·h 
clelilcli. ...... Goıaan.la ~ 
Jiıııe ._ ... alay -- G-. 
tnıa: 

- Kocan her zaıneaclan daha 
penlıe, ıl!'fıa cavlak tli)wdw; ya 
..... .. cicııie ft'1I ............ • cı-,.... ......,._. 
ela. ...... luııler MAiie .-

ilim Piyanıonua son ke•
desi diia Aakara 19 lllayıs s&a
ıl ında kalabalık bir halk buzu-
1'111Mla yapıldı. Duadan soaraki 
kesidcler İstanbul ve diğer 
bÜjük şeltirlercle çekilecektir. 

150 biıı lirayı kazanan 43541 
uumarah lıilet taaı olup İstan
bulda satılmış ve 150 bin lira
nın hepaini alaralı.tır. 

Diier ikramiye lıaaamuı nu
maralar şualardır: 
158 bin lira baanan No. 435tC 
5'0 irin lira hzanu No. 31759 
31 itin lira lı:azanaa No. 237?8 
15 bin lin baaııaa No. mtt 
111 itin lira bzanaa biletler: 
4'349, 33718, 3'7m, 23489, %1535 

Son rakamları (8) ile ltiten 
beş lıin bilet yirmişer lira on
da bir besabile ikişer lira ka
zllllmlŞlanlır. 

Son ili rakamı (33) ile biten l 
~ yüz bilet yüzer lira 1111da 
bir tıesabile onar lira kamın -
mıdanlır. 
rıne •Oll iki rakamı (iN) ile 

ltiteu beş yiiz bilet yüz eDişer 
tin _.. INr lına!ıUe • ~ 
lira hsaam,.&arclır. 

s.n ~ rabm.ı (144) Be ... 
tea elli. wıet w.er •m lira -
ela bir besaltile iki yiiıser lira 
"-ııınıtlarıllr. 
·-·-~•(fd ... 

oııııla Wr ..,lıJi bl....._ vıe 
lİ Mayısta çekilen tertip ıibi 
10 bin, zt bin, 30 bin lira b
r=eM•r puuııı M,m.i ._ 
caJdarclır. 
t---~-~-·~~--~· 

Ticaret Vekili 
Dün sabah geldi. Tef. 

kilderde bulun.uk 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu -

oıllu dün satı.lılti ebpresle lırı
karadan ~rimize 11elıniştir. Mu
u.;ı.,,.ıı. buııiin f'"ıat milnıblıe it
leri YI! Bıtllran memleketlerine 
yapılacak olan ihracat luılaltında 
tetkiklerde bulunacaktır. Vekil 
dün de Ticaret Miidiirliikü ve 
buradaki Vekalet meruıupların

dan bazıları iıle gö~ icabe
den izahatı ıYmışbr. 

Diı\ıel' &araftan fiat münkabe: 
sinin daha sıkı ve esaslı bir şe
kildır Y11'1'"'- kin ·fiat llliira
kioleri> naınile bir teııkilit kurul

- kararlaştırıınustır. 

mu? 
Genç kaclın cevap vereli: 
- ..... lleBim •ic ılalıılim 

yek. Oyle ıtalea -~- ki,. -· tutup baclem şekeri lwtıısuıuı ya-
pUjtıraeaiım ıoli,..r. 
Banyoların öniiııe plcliler. 

İlli erfııok •lralarma --
verm~, hpmın iki yamnda 
loasır iskemlelere otanıuışler pi
po ~ywluıM. 

Gonlran: 
- ~e ilıi lıaş aftm ıleıli. Şa 

sd+tıne, bmltera ltalr. .._,.,. 
••r · • ıe caNiY... itli, Aıav.ı 
..-..esekıilN belı(i. lıemell ı.e-

- direktir ..... Om icia ıle
lişmiş bir şe,- yek, 1 z 1-. 
yaptıiı - leyi tiaıli ıı..ta
ı..a :JllfUY•· ... ~ YEi )e ııe
............... ye ıı-.ı.n ···t ...... t ıUde, 
.... • 'biA mitle ' ' 1 jı 
7Ct tle wwwaıeııcD lıir · t' •laa.. 

meıliır. llliıtiiıı -•k• ·- mebde .. ,... ,, , ..... ..., .... ·w .. __ ......_ ......... .. _,,_ ............ ..,...._ , ... ...................... 
Wnz .... lliiınMtLM;, = , • 

kaclınlare bekçilik etın r ''i' iıcia 
ı.u lıii= r d -- .. ıı.ret 

"Tan,, ıilebinin de 
Çarşamba ıuai 

gelmesi muh~emel 
29 şu;batta Fra-zlera lıiralan

lllJS olan şlleı>lerimiadaı ve bir 
aral* itibetinden ~ dii
.Wen İnal şilebi dün lirnenum
za l(elmil&ir. 

İnal li)ebimlt IÜvarisi Birhan 
ıkaptanııı verdi~ mallı:mata l[Ö
:re. , !nal• 19 haziranda Marsfl
yadan 19 kişilik bir kafile ile be
raber ve Fransız torpidolarının 
himayesinde şimali Afr>kada O
ran limanına hareket etmiş, yol
da bir İtalyan tahtefbah.irine ta
arruz edihniş ve 21 haziranda O
rana mu'l/asalat edilımiştir. 

Mütareke iWı edilince ııemi
nin vaziyeti tayin edilememiş, 
nihayet müsaade alınarak 29 ha
ziranda tsıanbula hareket edil-
miştir. 

Fakat İtalyan radyoları Sicil
ya ve Pantelarya ara.sının. İngi
liz radV<>SU ile Tunuı; - Bon -
Pantelarya arasının maynlanmış 
okiu,tunu ';1n ettiklerinden rota 
tavininde tered<l.üd edilmiş ve 
mavn dökülemiyecek kadar de
rin su l;ırdan seyre devam edil
mesine karar erilımiştir. 

Gemide yedi de volcu vardır. 
TAN ŞİLEBİ 

Temmuzun ikisinde Oran li -
manından harelr.,t eden Tan si
Jebinden dün Maltayı salimaı 
gectiıklerine dair bir telıı:raf gel
ıınistir. Şilebin çarşamba l?ÜPÜ lı
mammıza ,ııelmesi mılht.m;cl.iir. 

BELEDiYE 

İtfaiye kursunu bitirenler 
Sehrirnizdelci resmi daire ve 

muhtelif müesseselerden seçilip 
itfnive müdürlüirunde acılan 
nWıalle itfaiyesi ekip $ClliCi kur
sunda ders ııönnüş olanların sa
hadetnaır.eleri Pelediyece tasdik 
obınnn•stur. Bemlarm teıniine 
~ . 

Köprü üzerindelci 
islreleler 

Şehin::ilik ımütebevısı il. Pro5t 
•kiilırücleld Şirketi JbTiiye ve 
Deniz y oDarı ~Jeriniıı ye
niden tanzim olwıerak :ıarif lıirer 
sekle 9Dlrulması icin bir prıoje 
bazırtammı .... __ _ 

Sovyet Sefiri 

Bugün Moskovaya 
hareket ediyor 

Sovyet hijkfametiain Ankara 
elçisi M. Taraaüyef dün sabah
ki ekspresle Aııluaradaa eelıri -
nme pimi' tir. llDJD&ileyla llıtJ'
~clen clotruca motörle Bii.. 
yükderedeki yazlık sefaretlwıe 
biDBSllUl pmu.tir. 

il. Tarantiyef •uıüa limanı -
m•·'ın ™naya hareket edecek 
olan Svanetya vapurile _..,, 
ketiııe Plecektir. 

hafyan ate~emiliteri gelcl 
ltalyanıa A1*ara .tareti eıa

-=iliteri dün sabahki ebpresle 
Aılkandma şehrimize .,.ımillir . 

ver. Otelı:i vezaeclar. Haycli ona 
adını y-ı.ır bakayım, göriniia. 

G-a.. •i' lıi• hiı. etti: - •Y Seaıiııı-. kas 1.Mf cm 
lıayan Anclermat on lııi ltaııyoluk ..... ...,... 

Çok uznn lıoylu, çok zayıf,. celı 
pejııoiH4e iıqdtlli ı ı tar 
kalktı, mlfettiş doktonnı mna
yenebanesiıı.iıı karşmuııleld ltü
ı ı ıa ~ ılehsini acls 
-Adınız? 
- Anclermat 
- n ··-1 
- Aa' 1 
- a.a.i .., .. ,, . 
-A-a-ıl-e-r-a.a-a. y...,.,.....,....,., .... 1 

Gwdıw 
-Kut, ......... _ 

-? DMli. 
...._ ..,_ a a 

- V&WJW)W ~- ,. • 
Jllt! 
Kntiıa ... 1 ......... ,..,.,.. ..._ ___ 
-Yl ıla•-1 
G 'w•' ... 
-&il D 1 • 

••• 1 ,., ......... 

tAFlımm _, 

ı.eın bıı'1ı bir nsife Hindi Ye ~in ele calqmak i11r. ve -h 
ilk parolası: •İstikrara doğru• ıııırttır. Basan Ali Yücelin: ·Be• 
olclu. Basaıı Ali Yiiceliıı Maarif maarif vekili kaldıkça çalışmı-
Vdilli olalıdan beri efal ve ha- yan talebe cliploma alam~vacak.. 
nkitınclaa ııalaclıiuaız buclur. tır •• ııöziade camlılnriyet maari-

Ber hangi bir itte istikrarı te- linin -•akır fiarı miindemiç-
mia ~n, aaJlaatıtla olaa teJleri tir. B" ııöz cTiirkiye Cumburi-

~ '-L- clil .. ,.eti mektepleriaıle plıııeqaat. 
bo ~ - veya ta etme.., n eli.._ veril--.. ....._ 
yok Mih 1 ria Y•ine yeai!eriai tir. 
ikame etmek zararWir. llaarif 
Vekileti son sene içiacle ba ııa- Orta mekteplerle lhelerie lıer-
ruret karşısında müsmir bir fa- fiyete ne kadar çok ehemmiyet 
aliyete se<ti Ye mustaltır hl-k vmiline, iimiveraitemisia ...._ 
aıetocllarını ebeli. yet " keyfiTet ı,. • ._... ..... 

Orta mekteplerle liselenle ._ '-•• o luıılıır çok olw • 
sene tatbika başlanan ve ilk me- Bu seae fstaahl finiYersitesia-
zunlarını veren yeııi talimatna- elen menn olın 400 ıencin an-
bu metodlardan biri •İiitikrara aık 38 i fen diploması almqlar-
cloğru. parol1151am ilk ıröreneği- ılır. Bu azlık, fea mezunlan
ttir. Buna rqmea her iyi yeııltlea eblliyette Wmaları, liııele .... 
lrkilenleı: •u ,talimat.ameııia fazla c;Mşnayalara ını.ıt ÜW'n 
bayii aleylıiacle ltaluaclular. Şelt- nml4ılı aean•ı ermiy• au? 
rimizde bulunan Maarif Vekiline Bizcle fen sahasında ~'8cak-
bu aleylıtarlıldan balıseclen ga- ı..a çok ihtiyaç olduğu inür e-
zetecilen, Hasan Ali Yücel .. ..mez bir hakikattir. Maarif 
eevabı Yermiş: .Ben maarif Vf>n nkilİllin: cBen auıarif elıill 
kili liahlıkça çalışmıyaa talehe ~ F• FaldilteRahı tale. 
cliploma alamıyacaktır.. besi artacak ve çalqbıı mezun. 

Maarif vekilinin bu sözü bile Jarınm sayısı çolalıcaktır.. cif>: 
mıuırif sistemimizde istikrara ıııesllııi u bekleri&. Ba IÖzde ele 
Mira ckfilıliiini ispata kifiılir. Türkiye CuınlıuıVetlııbı fen a-
Orta aekteplerle liselercle ... se.. umları y~tirmelı: ı. .... 1 ıı1 .. 
aeki • r .......... ı yeni talimat-
nameye atfeden~ çok olclu. Bn ki inclesi.mündemlç olaaılm. 1 
tenkitl.,r b11ısında imtihanları SELAMİ İZZET SEDBI 

SUADIYE VE ERENKÖYÜNDE 
-

KADASTRO FAALiYETi BAŞLADI 
Arazi sahipleri bir ay içinde mahalli bm.stro 
memurluğuna müracaata mecburdurlar 

Suecliye ...... Ereakiyiiııcle ıle • ı 
clastro faaliyetine başlamlmı• -
tır. Bn maksııtla Saacllye aılllil 
karşısıucla 11111vakkat bir b._ 
tro ..-ıa aeaıurluiu ta ..__ 
muştur • 

Evveli Bostaaeı çamaşır dere-

· Amerikadan 

Getirilen Ziraat 
Makinaları 

Modem rMkinalann 
köylüye tevzi edilme

sine b•~l•ndı 
Koordinasyon heyeti tarafın -

dan Amerikadan miibaye•ları 

kararl~rılan ve telıırııfl...ı si
pariş verilerek memleketimize 
~rilen 2,5 milyon lira kıyme
ü:ıdeki muhlelif ve m('dem zi
raat makinelerinin ktiylüleri -
mize tevziine ı?et"ilm$ir. 

Yalnız bunlar mibtalısi.ı.e mül
kiyet şartı ile verilmeyio muh
telif mııı1ısu1 mıntakalarında mü
tehassıslar tarafından köylü hiz
meti için kullanılmaktadır. 

sine bar alaa .... dehi"ndeld 
araziıaia bclaatr•n •lttrfte nlı • 
tir. BaraJaNa)d ıınml " Mu -
hlıılerl 1 8J' i(intle malıtr b
ın..tre ı-ta m .... _ ..... 
rwta mı laa lal ' ı' m. 

•• 
Universitede 

Askeri talebe 
Kaydı başladı 

K.yıt ve kabul prtları 

bütün askerlik ıubel• 
rlne bi ldirtfdi 

Üniversiteye askeri talme aJs 
masına fimrtiden beşlenılm .... ır. 
A*ai taiıbi,ve, -· lmııyıır «er. dişçi, askeri iiılretmen vw 
Beri lıKim oMııak iıı&iyen u.e 
meEunu ıa.raJı "8ilderin kayıt 
ve lı:ııbul eartlarmı öıl!ı ewneiı u
zere meml'*etlerinden şelıriınize 
Yorulmaınalarını temin için de 
bu ı*ullann kayıt ve .lmhul şe
raiti temmı ~ lilleleri mü -
dürliitieriııe ve ulıerlik 91ıbe
leriııt? ~önderiJıııiştir. Bunlar 
fimdiıden mezkıir yerlere mıira
caat edip şeraiti öılrenebilecek
lerdir. 

NOTLAR 

ALDANlllYOa 

A.LDATIYOR DA. 

s... Peııfıula p serlevta.y, ....,..._ 
- Al-. ASaası alılıllİıwl 
Nanemolla ile koaupyor • 

4nk: . 
- Yalnır alıletıaııyer, .W.. 

yor ela.. 
Diyerek ilive etti: 
- F.pr lıöJle .ı-.. ~ -

lnıt vesib ltaMiaılelıi retrir• 
tını Y-.U mıydı?. 

ALHAN 

ZAP'•SI 

lnipe ıııı=etıeleri --lcia .. , '" . 
-··-ı------~ 
DQ& Na • dl•:ra _..._ 

U; &lilerek .-lan liylıedi: 
- rn- nbvetl, .... 

Wlilf, Bllerlfihı yemi tehi -
llai lm•l1)'•1118··a. lannilt. 
mlaiı ...... ninclıla AdbRhr1 

ÇOSLUD.I. 

BOL SU 

c 1 ·-.. ·-·1ıı1·sı1e1utı.ııı. .... 

vwclilder;.e - c.n. w . ... 
911T• brrı ... 

Rarrıdiaıi Nn · ılla 4a e -. ·--Sekm elakl, Adalarıa 
.............. lıellııp lilıi ol
maya.. 

Deıii. lleıaea ilin ettim: 
- 0.taılaa, Aılelar telııiU 

..... iraelıtlr! 

EKllEÖB 

YA.C 

Vetit Beyiııabe Cilre fqw.
lerin l'nllliD clen•nme•ı bak-

. lnw'•kl tavn •ıırekelleri •ıliil
manıa ekaazliae yel s8a'ıneka 
kaltil' im lıir 197 elıınıt. B• 
Tere)IJliıı mr. Halep Yalı mı, 
Traliıtllll 7111 .... Hallı•• ,. .. 
ıaı, ._.. Yalı mı Whaem 
Anaık NaııeıaeDaıwı ııiyle

ıiiiiae P. lıir .... teY9 ,... 
liiriil litlk, e ıia Velit beyci: 
limin ekıııejlaa. Zire, &Tasviri 
lftir .. ~ lıiJ''- We1-............ h-· ....... ! 

A. ..... 
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Kuvvetler arasındaki nisbet İngi 1 1ere lehinde 
Loııdra, 7 (A.A.) - İngiliz radyosu, yaptığı bi_r ~eşriyat.ta, İn. 

ciliz, Fransız, İtalyan ve Alınan filoları arasındakı nısbetlerı teba-
riiz _ettirmiştir. . . .. 1 d' . 

lngiliz radyosunıın verdiği rakamlara gore, nısbetler şoy e ır. 
Iııgiltere: 22, Fransa: 1, Italya: 6, Alman: 4. .. • h 

1 ıngiliz radyosu, bu rakarnlan verdikten sonra müla aza arına 
i(iylc devam etmiştir: . 

Fransa ile mütardr.enin akdinden sonra, 7 puvanlık Fransı~ fıl": 
su, Alınan ve İtalyan filolarına ilave olunacak ve bunların nısbeti 
!1.7 puvana çıkacaktı. Bunıın neticesinde de, d~ya_da hemen her ~e:
ae gemiler bulundurmak mecburiyeti ola~ Ingılter~, akdenız e 
mutlak hiıkimiyeti terk edecekti. Fransı~ fıl?.sunu_n .. mıhver devl".~
Rri cüzütanı1arını fazlalaştırmasıuın miunkun bu~un ~asıtalarla o~ 
•üne geçmek, İngiltere için hayati bir mesele teşkıl e~~yord~. 

İngiltere, bu neticeye varmak için b~r l'".Ye ~eşeb~ııs ettı. F";1<at 
lıütün gayretleri boşa gitti. Bunun üzerınedır ki, Jngılfore, Oran~
ki Fransız amiraline ya teslim olmak veyahut Ok}"a•1us a~ırı hır 
Fransız limanında sllablarından tecrit edilmek talebinde bulundu. 

Bugün, İngiliz ve. düşman filoları arasındaki nis~t ayni olarak 
kalmaktadır. Yani Ingiltereniıı filosu, 22 puvan, mıhver devletle. 
rinin filosu 10 puvandır. 

!Çörçilin nutku 
ve Fransızlar 
Fransa propaganda 
komiserinin sözleri 
Cenevre, 7 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı hildiriyor : 
Fransız telsiz postası, propa -

gan<la kamiserı ProuV'Ost'un, 
Çörçilın son nut<;una vermiş ol
duğu cevabı vemıek:teciır. 
Cevabın<ia Prnuvost şunları 

söylemektedir: 

Bu günlerde ortaya üç yeni 
gattlc da·~ çıkacakmış. 
Bunların hangi saatlerde çıka

caklarını pek bilcn1iJoı-ur,1 amnıa, 
bana kalırsa "iındi muhtdi! za
man ve saatlerde çıkmakta elan
laria bu yenileri, güııiin saatle. 
riui, aralartuda taksin1 et..~.c1cr de 
ona gör; her biri, sabahtan ak
şama kadar, sıra ile, _aat haşın
da bir ç.kı.alar {cıuı olmaz. Hem 
bu tarzda çık,,., adeta e:.-..ı:i ın.a -
halle bekçilerinin geceleri ;aat 
haber vcrnıelcri gibi, hayırlı bir 
iş te görmüş olur. 

Evvelisi gtin biri bana sordu: 
- Kllllanılınış gazele kağıdı-

nın kilo;>u kaça acaba! 
- Ni,.tln soruyorsun? 
Dedim. Su cevabı verdi: 
- Evde birikmiş sekiz, on ki

lo kadar var da ... 

Rumen başvekilil-------• 
(B~tarafı 1 inci sayfada) D 1 N 1 B 1 ~ j an s 1 

•Çörçil'in nutkuncUı hüsnüni
yet yoktu. Prout•ost Çörçil'e O
ran hücumunu tf4ptnazdan evvel 
niçin Peten lıükil.meti ile tema
sa ge<:mediqini S07'1!l4ktadır. Fran
sa hareket ettiainden ba.şka tür
lü hareket etmek i-ınlca.mnı bıı
lamodı. Fransa Çörçil'in asker
lik vazife•ini ifa etmekle <;ok 
bü.tıük fe<Uıkdrlık yap ını.ştır, bir 
de onun bahrive neferli.qini de
ruhta edemez. Oran h'İ.İ<:1Lmuna 
kurban giden F'?'<•n.sız lıahriyelile
ri, Flandres'de İ nqiliz ordusunu 
kurtacrmı:ı olan bahriwlileı-in ay
nıdır.• 

Prouvost nutkuna .şu sözlerle 
nihayet vennıistır: •FraR.Sa son 
/uidisatı hiç bir zamıın u nut?nı
yacaktır .• 

Halbuki bu zat, eskiden, yani 
harpten önce, e>inde şuraya bu
raya yaymak için gelir, benden 
oknnmu0 gazete isterdi. Hem es. 
kiden bendt>n okunmuş gazete 
istemi yen ko1n-şu ) ok gibi idi. 
Şimdi be, bakıyorum, kaç aJdır, 
bir Allahın kulu gelse de kapı
dan bW, tek gazetecik istese diye 
bakıyorum, fakat ne gelen var, 
ne i:steyen! i~ böyle oiduğu ve 
şımdi hemen her kes ve ber ev, 
her dük an ~nde bir kaç guete 
alıp harıl harıl ok!Jduğn ve her 
saat radyo haberleri dinledijp. 
halde, ben, neye içerliyorum bi
lir misiniz? Neye olacak, hali 
bana: 

Başvekil, Romanyanın !ki bü - (B~tarafı ı inci sayfada) 
yük mihver devletinin çerçeve- d 
si içinde aldı~• bir istikametin ar- man gemileridir. Bu takdir e 

Rusya harbe sürüklenıniyecektıık bir emrivaki olduğunu söyle-

miştir. Bu iıstilrnmet ahval dola- tir:İkinci şekil: Kafkasyada doğ. 
YlSile ittihaz edilımiş bir tc<l!:ıir rudan doğruya müdahale. 
olmadtğı gibi mıwakkat mah i ·.-ct- Üçüncü şekil: x.ısyaya _kar-
te de de.Erildir. şı doğrudan doğruya tevcıb e-

Ramanya bu yeni iıslikamcl ile dilmiş bir teşebbüs olmaksızın 
devletin eı>ki an'ımelerine avdet Kafkasyada grupların ve müs-
etmektedir. Bu an'aneler ş>mdi lüınaıı ahalinin istiklal tema-
arttl< yeni o1mıvan hatta haliha- yülleriııi terviç etmek. 
zırda:ki ilitiliıftan evvel :bile va- Berlin, 7 (A.A.) - Seki~ nu-
byii takıp edememiş ou.n bazı maralı vesika Fransız ve Ingi-
seıbeplerle ihlal edilmiş ıbulunu- liz hava genelkurmayları ara. 
Jlll'd.ıı. sındaki S nisan 1940 tarihli bir 
RUMEN PA.RLAME..VI'OSUNUN mukavelenanıenin protokolüne 

YAZ TATİLİ mütealliktir. 
Bükreş, 7 (A.A.) - D. N. B. Protokol metni şudur: 

Par!iıımento, vaz tatiline başla - •Kafkasya petrol mıntaka -
tn,ı.ştır. ·ParlA:mentonun ~otima sına karşı Fransız İngiliz hava 
~esine nihayet vennesi su ba- hiienmu münhasıran Batum, 
iomdan mührmdir ki. parliıımenio, Gı·oznyc ve Baku tasfiyehane-
siyasi mahfillerin bekledilkleri )eriyle limanlarını istihdaf e-
l!ibi Besarabva ve sim.ali Bükovi- der. İlk altı gün zarfında Kaf-
nanın terki meselesini müzakeı·e kasJa tasfiJehaneleriyle liman-
elııniYECektir. lann yüzd~ 30 iliı 3S inin tah-

24 İNGİLİZ ROMANYADAN rip edileceğine itimat olunabi. 
ÇIKARILDI lir. Bu hareket için kullanıla -

Bükreı;, 7 (A.A.) - Prahova cak tayyare adedi 6 Fransu; 
~nın petrol şirketlerinin eski grubundan ve üc İngiliz fHo-
miidür ve teknikçiler.iMen mü - $ıından mürekkep 00 il8 100 
rekkep 24 İrı,ı?i1iz hülkUm.etçe ve- tayyareye baliğ olacaktır. 
rilen bir karar mucibinee R'Ulilen Fransız grupları Bakll'ya der-
topraltları haricine çıkarılım<;tır. piş edilen tafihlerde akın ya

pa bilecek sure ite teçhiz eru le
ceklerdir. Fransız grupları ilı. 
tiyaten ya~ depolariyle mü -
cehhez iki adet Ferman 222 
grubu11dan ve 4 adet Glcnn 
Martin grubundan müteşekkil 
olacaktır. Bn gruplar her akın
da takriben 100 tasfiyehane ü
zerine cem'an 70 ton bomba 
atabileceklerdir. Dü•mallln ak
siilameli ve Alman avcı tayya
relerinin muhtemel mevcudi.. 
yeti, bu ameliyenin ınüessirJi
i'ini geniş ölçüde azaltacaktır •• 

Attlee mühim bir 
nutuk söyledi 
(Baştara~ 1 inci sayfada) 

Fransanın yeniden doğniası i
~in, İngilterenin mağlüp olmama
' IQzımdır. Avru1>4nın hür

riyete kav~ması için, Nazizmin 
mağlup olması ldzımdır. Avrıı
pada hürriyetin son kalesi muha· 
faza edilmek istenitıorsa bu ka
lenin muh~,fızları vaziyetin icııp
t.n,.a ııöre hareket etmekte te
reddüt etmemelidirler. Son gün· 
lerde büyük bir milletin, Fran
sız milletinin maıjlt1biyetine şalıit 
o-tduk. Bu netice yalnız silah
lıırın kuvveti ile de/iil. ayni za
manda geniş bir mikyasta Hitle
n.,, diiier bir tilalanın istimali ile 
elde edilmiştir. Bu diiier silah 
milletin birliijinin itimadının ve 
manevi!latınııı tahribidir. Bunun 
neticesinde kritik saat geldiiji 
zaman milletin azmi mefliı.ı; ol· 
maktadır. Hitler. daima bu tMz
da hareket etmiştir. 

Fikir sahasında yalnız değiliz. 
Her ııerde, hürriyeti seveoılerin 
kalbi. bizim7e beraberdir. Buqün 
l»z, hü.M"ütıetin ön safın<Uı, köprü 
ba~mı tutuyoruz. Bu hücumu 
Uu-dettiiiimiz zaman.. bütün mem
leketlerdeki hiirrhıet kuvvetleri 
Hit!en düşürecek . ve Nazi siste
mini yıkacaktır.• 

Almanlar bir İngiliz 
V•purunu batırdılar 

Berlin. 7 (A.A.) - Alman baı;
kumandanlığ . nın tebliği: 

Bir Alman seri hücumıbotu, 
Wight adası açıklarıda altı bin 
'l'onıliıtoluk bir vapuru batınını..ş
tır. 

Alma hava k uvvetlerine :men
sup teşc:ıkküller, cenu,bi İngiltere
de m iiıhim askeri hedeflere karşı 
hiicıııınlarına .ınu\•affakıyetle de
<Vaım elınistir. Vfalıınouth lima
nında<>•.- tayyare S!>kiz bin toni
latoluk bir tıcaret g~e tam 

~Ui bomhalar atmıştır. G<ımi 
.Yatmı~w-.., 

• • 
Japonyanın amele 
partisi lağvedildi 
Tokyo, 7 (A.A.) -.Domei Ajan

sı bildiriyor: 
Amele sınıfının yegane parti

si olan cSosyalist kıtleler• parti
si bugün Jajtvedilmistir. Mezkür 
partinin azaları. te.:,.kil. edılmesı 
Prens Konoye tarafından tasav
vur edilen tek milli pactiye ilti
hak etmek niyetindedirler. 

Litvanyada büyük 
bir yangın 

Riga, 7 (AA.) - Litvanyanın 

Aluksne şehrinde büyük bir yan
ı;ıın çıkmış 130 ev lrarap olm u.ş
tl!1'. Bir çok ölü ve yarah varorr. 

---<>---

Belgrada tayin edi. 
len Sovyet elçisi 

Belgrad, 7 (AA.) - Avala A
jansı bildiri yur_; 

Sovyetler Birliğinin Belgrad 
elçisi PloLnjikov, refakatinde el
çilik memurları ve Tass muha~ 
biri olduğu halde, bu sa.lıaılı saat 
altıda Yugoslav hükumet merke
zine gelmiş ve istao-voıı.da hari
ciye yüksek memurları ile :mat
buat mümessilleri tarafından 
karşılamnı.ı;tır. 

Brezilyanın kar•rı 
Riodejaneiro, 7 (A.A.) - D. N. 

B. Ajansı ·bikliriyor; 
Hariciye nazırının bildirdiği

ne göre, Alınan hill<ı'.ı:metinin 
daveti üzerine, Brezilya hiik:a
meti Holanda, Norvec. Belçika 
ve Lüksembur,ıı'd.aıki di;plomatlk 
miiınessillerini ~ri çağırmıştır, 

Amiral Muselier 
hAkkında da tah
kikat yapılacak 

Vichy, 7 (A.A.) - Havas A
jansının bildirdiğine nazaran, 
:Bahriye nezareti nesretti~ bir 
tebliğde, İrı:gilterede bulunan oo
niz ve hava kuvvetleri kumanda
nı visamiral Muselıer'ye karşı, 
Fransız hükumeti kanuni takibat
ta bul.ıınımıya karac vermistir. 

General Gaulle 
mahküm edildi 

'l'oulı>w;e, 7 (A.A.) - Havas bil
diriyw: 
&ııbtk ~eral de Gaulle ıı,ıya.beı1 

askerı mah:kane tJırafından -dört 
sene hap>e ve yüz Frank para 
<:eEaSma ma!ıık.lmı edi.lı:ıı~. 

Yunan Krah Alman 
sefirini kabul etti 

At.ina, ? {A.A..) - -.&ewıi• 
Kral George, dün A.l:man va sefi
rini kabul etmiştır. 

Nesredilen bir karanuınıe ile 
kul.l.an.ılmış askeri eşya ve üni -
foııınalarm satılması ve mezun 
zabitlerin ünifoııı:o.a ıziymcle.rj l'.ru!

nedilıınişti r. 

Fransız radyosu· 
nu.n ncşriy&tı 

Cenevre, 7 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Frans12 Basvekilinin radyo ile 
neşretti,ği bir be.1'8.llatta, hiil<U -
met t:arafuıdan neşredilen bütün 
haberlerin, şaviaların kat'iyyen 
asılsız oJ.dukıı. bir Alrna.n sansü
rüne tabi olıııuııl.ığuıı bil.dmmi.ş
tir. 

Şehbender katledildi 
Kudüs, 7 (A.A.) - Suriyeli 

şeflerden Şehbender, katledil
miştir. 

Hitler - Ciano 
Mülakatı 
(Baf(arafı 1 inci ııa.ııfada) 

zır bulurunu.ştur. 

Görüşmel.er, saat 14.15 e ailıa 
yete erm.şitir. Bunu müteaOtip, 
Von Ri.bbentrop, Kont Ciana ~ 
refine Ad.lan otelinde b:ir öğle 
ziyafeti ve~mistır. 

Roma. 7 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

İtalyan siv:ısi mahafili, K<ınt 
Cianonun Berlini zwaretini, en 
ön safta gelen bir hadise ol.arak 
telakki etmı!Ktec!irler. Ahvali 
hazıra dairesinde Ye her cihetle, 
bu ziyaret hususi bır di!kikati mu
cip o~makla bera.b{,r, mezkıir 
mahafil, Alman - İtalyan ittifak 
ve teşriki mesaisi ı;er~i da
hlliı1de göıi4:meleri pek normal 
tel.fı'kki elıınekteair. 
Öniimüzdeki günler :zufıııda 

l etrafında .müzakerat ııerevan ede
cek 'Dlıın meseleler haild<1nda, 
şimdilik tafsiliıt verilmesine im
kan olmadığı da ilive <>hmınaılı:-
tadır. 
CİANO SEYAHATE ÇllCTI 
Bertin, 7 (A.A.) - Kont Cia

no, bu akşam hususi trenle, iş
gal altında bulunan ara;:,iyi .zi
yaret iı;in f!arbe hareket etmiş
tir. Ziyaret, -pek mı.ıhı.emel ola
rak iki gün sürecek ve bu esna. 
da eski !tarı> ~ inin eo mü-

j hl.ın ıruntakaları gezilecekfu. 

- Ne var, ne yok, bu işin sonu 
ne olacak yalın? 

Diye soranlara! 
Belki de bu zavaIWar, beni de 

gelecekten, kayıptan haber ver
mek hülyasına düşen muharrir
leraen samyorlar. Halbuki ben, 
kaç aydır davula dönen kafam
la bu mevsimde top atan kavunu' 
mu önce .;ıkardı, yoksa Kırka -
ağaç mı? Onu bile unırtmusıun! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Yunanistan 
Yugoslav ga 

iktisadi müzakereleri 
bugün başlıyor 

Belgraıd, 7 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı ildirivoc: 

Yarın Bclıır..dda Y unam.istanla 
Yl.lj!!OS).avva ac&SU><ia ıiktısa.i:i mü
zaıkera.t tı~şlı yacaktır. B !l'llÜZa- 1 
mBtıın bAşlıca !!'a. esi, iedfyat me
seılelecini. ~ halletmaktir. 
Bu ili devlet ar.asmda -mevcut 
ı:liıın iilirU. muka....resi, nisıın
dıı. fıesıi.h edilerek, Jl'rine semest 
döviz sistemi ıkame -edilmış ve 
Jtak.ai bu sistem iyi neticeler ver
:ınl'!'!Disti. Şimdi Y uı<oslavya, ih
racatının yii'lde otuz besinin a<>
viz olarak verilmesini ve baki
yenin kliring tariki ile tediyesini 
talep etmektedir. Halbuki Yu
nanistan, valnız yüzde yinm.i iki
sinin dövizle ve bütün bak.ive
nin ·kliring ile ödemııes:in.i iste
mektedir. 

Meksika 
Reisicumhurluğu 
Meksika, 7 (A.A.) - BıWin 

Meksika-da Reisicumhur intihab1 
yapılaca'ktır. 'Teşrinisani-de ri
yaset makamını terkedecek olan 
Tardenasın mevkii için dört nam
zet miicad.el.e et.mei<teıiir. Bun
lıır<iian ha1'kı;-a en ziyade tanın-

ı 
mış alam, sab1k Hat'biye nazırı 
~l Manuel Avila Camıoho'-

1
. d=. Hükiimet namzedi )!eTl1'ral 

Yuan Aııdreu'dur. 

Norveçte kalkınma 
istikra:ıı 

Oslo, 7 (A.A.) - Norveç dev, 
leti tarafından çtkanlan 50 mil
yon kron! uk milli kalkıımıa is
tikraz talı villeri tıek ma hiı· za
ıınanda sa tılım$ ve tal:rı:ille.re üç 
ıınisJ..i talip zuhur elııni.ştiı·. 

Eğlence yerleri ve lo· 
k•ntaların yeni farifeleri 

Belediye Daimi Encümeni ta
rafından tesbi t olunan lokanta 
ve i~. yerlerin tarifelerinin 
tatbiki icin bugün tekmil kav -
makaınlıklara emir verilecektir. 
Yeni tarifeler derhal tatbik olu
ruıcoıktır. 

Ortaköy ve Kuruçeşmede 
umumi hela 

Ortaköy ve Ktı:ı.ır=ı.ede mo

dı;rn umumi hela mevcut olına
dığı. görülerek burada iki umumi 
hela yapılması Beşiktaıı kavnıa
kaınlıilı tarafından Belediyeden 

istenilmistir. Kerevet tet!kik o
lwunakt.adır. 

Bir lnoiliz - Fransız 
Harbine doQru 

Bursa şJhir planı kabul edildi, Pro
fesör Prost tetkiklerine devam ediyor 

f Başnıa.kaledeıı d~ ·am l 
zcrte. Ajaccio, 0l'aıı - ::\Icr.sclke
bir ü~lerınin silahtan tecrit cdi.l
mQ· ecegioi ilan etn1i~tir. Fransız 
hükilmeti, bu tedbirlere mü>a
ade edilınesi icin, Alınanyaya oL 
duğu gibi llalyaya da inüracaat 
etmiş; Al.tnanya gibi ltat;orada, do
nanmanın ve üslerin sil:lhlar.ı..n ... 
dan tecridi hususundan siıııdilik 
vazgeçtiklerini Fransa~ a bildir-

Prost sıcak su men balarını da gezdi 
Bursa. 7 (İKDAM) - Bir rnüd· 

dettenberi >;ehrimizin plan işi

lc uğraşan mütehassıs Prost, me
sai<ini tanıamlı yarak şehrimize 

ııelmiş bulunmaktadır. Bu mü
nasebetle evvelki ıtiin fe.·kalilde 
bir toplantı yapan Şehir Meclisi 
vali ve parti viliıyet reisi de da

hil oldu~u balde proje üzerin-

Orduda partiye 42 
aza daha girdi 

Ordu, 7 (İKD.AlI) - Partiye 
veni g'ren 42 üyenin kabulleri 
töreni Belediye parl<ında yapıl
nw;ü r. 'Terene vali vekili ile 
büt 0.n vilayet memurları, parti
liler, sporetı gençler ve kalaba
lık bir 'hallı: istirak etmistir. 

Elmalıda konf er&ns 
Elmalı, 7 (İK.DA..'\!:) - Antal

ya Cıımhuriyel Halk partisi mer
kez idare heveti reisi Nh·azi Yük
sel, bU?ün kazamıza gelerek hal- 1 

kevinde toplanan yüzlerce vatan
dasa si vasi ,·azi yet, milli tesa
nüt mevzulu 'bir konferans ver-
n1.i.stir. 

Koyluhi.sarda 
imali 

\ahta 

Ko;-ululıjsar, 7 .!:İKDA~I) -
Hareık.'e t..i.an felake t mmtakası 
kereste ihli ·acını karşılamak 
için ••arife .a !arı Koyuluhisar dev
let orman işletmesi reYir iı.mirli
iti QOk lısa bir •amanda Jildır j 
cmnııanlarmda küfliı etli miktar -
da kerestelik depo etmiş .. ve ~alı.~ 1 

ta jmaj,itı için ııeceli eıındüzlu_ J 

ealı.·;nuya ba<lamısur. 

de tetkikat yapmış ve planı ka
bul eylemiştir. 

Prost, diin de valimizle birlik
te Uludağ'a giderek orada An
kara Hal.kevi tarafından yapıl
ması mutasavver bina için tet -
itikat yapmışlardtr. 

Prdfesör a v:rıea Çekirııedeki 
.sıcak su menbalan üzerinde de 
te'lkikatta bulunmaıktadır. 

Ticaret Vekili İzmir· 
de bekleniyor 

İzmir, 7 (İKDAM) - Ticaret 
Vekili Nazmi Topcu oğlunun va
rın İs l .,..;.uı yolu He şehrimize 
ı:ıelmesi bekknmektedir. 

Samsun biçki yur. 
dunun sergisi 

Samsun, 7 (IKDAM) - Sam
sunda bioki yurdunun ye~nci 
serp)s.i mera..o;;iınlc aç1lmı.şt1r. Me
rasimde bir çok güzide davetliler 
hazır bulunmu-;tur. 

Kızıla ya 4, 738 kilo 
zeytinyağı verildi 
İzmir. 7 (İKD.\M) - Bayındır 

halkı kızılav kurumuna bu 3ene 
mahsulünden. !.;['l8 kilD zeYtinya
gı tel· rrü etmıştir. 

Hik et Işığın 
konferansı 

Sinop, 7 (İKDAM) - Sivas 
meb 'usu ve part i bö)j(e m üfetti
si Hikmet Işık. halkevi "81onun-
da milli birlik, milli iman rnev-
zulu bir konferans '-ermistir. 

mişlerdir. . 
Bu mütekabil bareketlcrın ve 

tedbirlerin manası şudur: logil
tere He Fransa denizde bırbirlerilt 
mücadele edeceklerdir. Bu, nev'i 
şahsına 'münhasır garip bir __ ba~p
tir ki, hadiseleri olmadan gordük
lerini idrua edenleri dahi hayret. 
te bıraksa gerektir. 

İngiltere irin, Akdeniz ve u· 
muıniyetle deniz hikimiyeti bir 
havai nıeoıat ıncscle>idir. Onun, 
Fransız harp gemileri Alınan
larla İtalyanlarm eline geçip de 
kendisine karşı kullanılmak teh
lik.,,,ini bertaraf etmek için elin
den geleni yapması zaruridir. Bu. 
itibarla elinin yetiştiği !ıer yer
de Fransız harp gemilerine tcs
Hı~ olmak veya kendi kendini 
batırmak şıklarından birini ter. 
cih etmelerini teklif edecektir. 
Teklifi kabul edilmeyince keu
disi, bu işi görecektir. Mareşal 
Petain hükümcti ise, İngi!.Jereniı 
bu hayati zaruı·ctini anlamamı~ 
glbi görünerek her verde gemi
leri.ne mukavemet emri vermek, 
hatta mukabele bilmisillerrle bu
lunmak suretile eski mütlefikint 
karşı, tedricen lam bir harp şek
lini alacak bir nevi nıuhasauıa 
haline sebebiyet veriyor. Alman
ya ile İtalya da, bu vaziyeti can· 
larına minııet bilerek J>'ransayı 
mukavemete teş\·ik ve mütareke 
ahk5.n11nın donanmaya ,-e üsler~ 
ait ahkamını tecil ediJorlar. Böy. 
lece, lüzumsuz kan dökülmesin, 
memleket harap olmasın, fazla 
ıztırap çekilıuesiu diye dü man• 
!arının karşısında silahlarını e
linden bırakan Fransa, ._imdi, sa
bık müttefiki ile döliii~mek için, 
tekrar silit:ha. barılıyor; za\allı 
Fransız bahriyelileri, tamamile 
boşuna ölüp duruyorlar. 

lngitizler skenderiyedeki Fransız 
filosunu si1ablarından tecrit etti 

Petain hükumeti, bu macerada 
muslihane bir hal sureti aranıa
ınak sureti le galiplere yaran -
ına.k isledigi h;.,,..,iııi Hriyor. Bu 
bük.iımetin salıihi)·et sahibi bir 
adaıw, Fraru.anııı Alruaıılarla 1-
lııl:ranlara verdi~;.i ~zü tutmak 
dürüstlüğünü gösterdiğini söy .. 
lemistir. Unutmamak lazımdır 
ki, F~ansa, daha evvel İngiltere
ye de, kendi rızasile daha kuv -
Yelli bircok sözler vern1iştL Fraıı
saya ho)'nn eğdiren zaruretler, 
bu sözlerin tutulınasına mani ol
du; simdi de, Fransız denizcile
ri.ıı.i beyhude yere kırdırıııanıak 
için, Fransız harp gemi)erinio In
gilizlerin teklifi veçhile, Ameri. 
k:adaki Fransız müstenılekele -
rinden birinde silıihlarıııdaıı tec
ridi şeklinin kabul edilmesini ga
liplerden rica edebılir. Halbuki 
o, bunu değil; İngilizlerle döğü~
mek için, donanmauın ve silah ... 
!arın üslerden tecridinden \·azge
c;ilnıesini istcıni..,t.ir. Harbe de\·am 
eden İngiltere irin, deniz h.tki .. 
miycti bir zaruret olduğu halde, 
silillılarını teolim eden Fransa 
için, İngilizlerle döğüşınek bir 
zaruret değildir. Galiplere, 

(8-mfı l iRci "":ııftıd<ı) 
Hücumlar, hava diı.fi l>ataryala
nru.n. ~etli mu.b....,..,etine rağ
men, muvaffakıyetle netic~leıı
miı;tic. Tayyarelerimiz., gerı dö
neo-ken, lıenlln depoları ranmal<
ta ...., b.iicuma uğnyan mı.uta.ka
nın oo-.ük IHr kam~ .cıium;;ınlarla 
bph bul.tımnakta iıdL "l'an·are. 
ıerin ~ sal.iıııell döıımıJşler
diı'. 

Vidı.y, 7 (A..A.) - Har.ıs: Froı
nz amirallik UireRaUı teltliCC 
Süüıtan tecrit etlilnlekle bu -

1- iki Fraasrz a-.iz l•YJV9 
filetillası, ,_._ si.lül-d.ınl
....... Bu iki fa.illl.i, ~!ke
bir suikastaa iştirik e4ea lııı:i
liz ceailı><me Ceı.el.iitı.arıkta hü
cııın etmiştir. Asgari bir büyük 
İngiliz haTp gemfine i5'lı.eder 
v.iiki olmu~-. 

Cu.ayir. 7 (A.A.) - Fransız 
~mi istilıhııırat liUTİsİ lıildiri
yo.r: 

Oran'da üç büyii.k ve lııi.r küçii.lı 
Frat1SU gemisi kanpı ohınıuış
tur. Bretar;ne Drklısnulan • ki. 
şi ~1-. Din erk, Pro
venre ve Mopdoc gemilemode 
2841 lcisi ehn.üş veya ka)·ı..ı...q. 
...., her riitbeCea 40 kişi atı< su
rette )'aralannuşlır. U..- .E.ii
hendisl.<ri bn,.a ohuan ~le
riıı yüzd.üriihıııeııi çarderiııi tet
kik ~tmek\Mir. 

Vidıy, 7 (A.A.) - BaT-aS: Fran.
&ıa amirallik 11.aiı:e B•in iı!Wiii: 

İngiliz bahriyesİllİıı tedti. U.. 
1.ih lo-.liı t"• w- 4-anma • 
:nuza karŞl yaptığı alçakça teca
vüz sebebiyle, Fransız balıriye. 
sine m""511p subaylanu İnciliz 
nişaıılarını taş,unalıırı ıne.nuıw.•ur. 

Nevyerk, 7 (A.A.) - .sw-;. 
Viergcs adal n önünde olemirli 
btdunn beş Amerikan 4rstnye
ri lngilizlerin Martinik'teki Fnu
sız ~ ii.ltiınatwn verme
leri Üzerine YUİ~ bııtrol et• 
me.k için bu ..ıaya Jıarelret et • 
ıııı.iştir. 

Mıırtinik'teki Fnınsnı lıarp ıe
ınileri mukavemete karar -.-. 
mi$1erılir. 

Lon ..... 7 (A.A.)-Bfl'll eza. 
reü tebliğ ediyor; 

İngiliz hava kuvveti.erine men
sup bombndıınuı tayyııreleri, 
dünkü ıtiin ,...fuıd• Deiclı&lıausen 
A1maa tayyare fabrikasına, W ıırl
lı.avea ve Fleuin~ Hol.anda tay
yare mey<laalarma karsı hü • 
cuınlıır yap~tır. 

Dün gece lıombardmuın tayya
relerimiz Kiel ve Wilhelsiıaven 
deaiz üslerini bomlıardıman et • 
mişlerdir. Dok, inşaat lezgilılıırı 
ve Willıelmsluıveu'de llaı\gar ve 
ılepalar üzerine Baıııbur& ve 

Cuxbavcn'de doklara hücumlar 
yapılmış ve müteaddit yangınlar 
zuhur etmiştir. Kolonyada demir
yeDarı loombardımaa etlilm~tir. 
Holandada Sclaipel ta7yare mey
danı da boınbardunan edilıuiı.tiı:. 

Kahire, 7 (A.A.) - İngiliz ha
va ku vvctlerinin tebliği: 

İngiliz donanma.oma mensup 
tavyareler. :ı temmuzcia Tob.ııuık 
üzerine mu'Vaffakıyetli bir hü -
eu,m .vapmıs ve gemilere sekiz 
tam darbe kavtleylerrnistir. Bila -
hare yaotlan hır .kesif 11<;U.Su ~ 
lenmiştir ki, iki. bii.\·ük e:emi ka
ralra oturmustur. Bir t?enıinin 
kı<:ı derin surette suva girmistir, 
daha kücük bir l!emi v;,ına vat -
ıınıştır. Bir krut"llZÖr ile die:er bir 
gemi tehlilkeli vaziyette bulun -
muştur. 

Halen tesbit olunduğuna ~re, 
6 temmuzda Barolia üzerine ya
pılan hücumda atılan l>oonıbala
rın yüöde kwkı. bü~iilı: bir as
keri tahassüdün ortasına dü9111üş
tür. 

Bir boım'bardıman filomuz. İtal
yan şarki Afrikasında Zula tay
yare me.vdanına hücum etrnis ve 
düşman tayy.arelerini da.i:ıtnuş -
tır. İki tayyare üzerine ve ben
zin depoları üzerine taım isabet
ler yapılmış ve tanarel.erle ben
zin depoları yakılmıstır. 

Donanım.ya mensup diğer bir 
tayyare filosu. Sicikada Catani
ay_,,_ hücum etmistir. İki h.ane:ar 
üzerine tam isa'oet vaki olmıış 
ve oort yerde .Yanıı:?ın çtlcm:şıtır. 

- Ben elimden geleni Japtım; 
donanına)ı"t "ize te~linı etıııek için, 
üstelik bir de İngilizlerle lıarp 
edeınem. Esasen, lngilizlerin Üs· 
tünlüğü kaı·şısrnda buuu J apamı
yorııın; Fran>ız bahriJelileri bey
hude yere kırılıyor. lsteroe, Ital
yaıı donanması, gidip bu gemile
ri alabilir; diyebilir. 

Galiplerin kendi yaı>amadık -
lan şeyi aıaiüiip Fransadan iste. 
m.eleri, malayütak bir teklif olur. 

Frans12 zıhlı filoı.u Oranda im
ha edildikten sonra, diğer Fran
sa J!'entilerine birer ikiı;er imluı 
olwıınaktan, yahut, imkan bu -
lurlarsa, İtalyan limanlarına gi
dip teslim olmaktan başka ya
pacak bir şey kalmıyor. Fransa
nın bütün bu fedakarlıklarına mu
.kabil, galiplerden ne elde edebi
lece.iti suale değer? 

Al . y· ABİDİN DAVER manya una..; 
nistanla anlaştı F ransada T ota. 

liter Rejim! (Bcşta-afı. l itici sayfada) 

{Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
Fransanın si vasi tarihinde hakikt 
bir ihtilal teskil edecektir. 

Yeni anlaşma, yalnız Alınan. 
:ya hakkında değil fakat halen 
Almanyanın işgali altında bulu
nan memleketler içinde muteber 
bulunmaktadır. Havas Ajansına göre, millet 

Jll.eclisi. tarafından bu projenin 
SEYRÜSEFER İŞİ HALLEDİL!)j kabul edilmesinden hiç süphe e-
Raına, 7 (A.A.) - Resmi ıne- dilmeanektedir. 

hatfi.lıden bildirildiğine nazaran, Vichy, 7 (A.A.) - Meb!'"n 
Senato aZ11.G1ndan Giannini ile meclisinin salı sabahı w ayan 

meclisinin de salı günü öJ!leden 
elcilik ünvBlllllı haiz Alın.an de- sonra toplanacağı teeyyüt eder 
l~ Martiuıı tarafından riyaset gibidir. Btı toplantılarda, mill.I 
edilen seyrüsefeı- konferansının asamblenin ~arşamba günü ya-
müzıılı:~atı hitama ermiş ~ pılacak içti1llaı hakkında karar-
tımzim <>hman ıırot.okol. Bulga- 1ar verilecektir. Toplantılara 400 

ristan. Almaııva.. YllRO&lavya, Ro-1 ~- 450 .uıeb~. ve ayan aza.>ının 
m.ıuıya, Slavıılcva ve M.caristaıı ı.ştirak edecegı tahmin olun • 
~afındın ima_ odilm;iı;tir. maJrtadır. 
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Kenane Amrın bütün foyalarını 
yüksek sesle yaymıya başlamıştı 
- Evet.. Oğlumdur. . 
-· Yazık sana ki, böyle bir ev. ~~ 1'.;mevılerın gayreıını guduyor-1 

sun. l:iu haldt~ böyle l>ır evlat 
nıçın yaşatıvorsun. B.ına yardı -
ma gelmeden evvel, onu iıldur
meliydın. 

adın var ... Bunca zamandan be--

- (Derin derin içini çekerek) 
Bunu çok isterdim, ya Amr. Fa
kat, Medine ihtilalinden ve ha. 
life Osmanı.n §ehadetinden sonra, 
onu bir daha görmedim. Çok a· 
rattığun halde, onun nerede bu
lunduğunu da öiirenememi~tim. 

- Bu adam, Medine ihtilaline 
hakikaten ıı;tirak \!imiş midır'! .. 

- Ihtilalin reislerindendir. Ha
life Oaınawn odasına en evvel o 
girmiş.. Ona ilk hançer darbesi
ni bu mel'un indirmiştir. 

- Şu hakk?, hep birden bu 
me!'unun üzerine atılmak.. Onu 
bu meydanda parçalamak lazım
dır. 

- H<ırır .. Ona, benden başka 
kim.senin eli dokunmamalıdır. 

- Niçün?. 
- Mademki bu mel'unu ben 

dünyaya getirdim. Onu bu dün.. 
yadan yine ben götürmeliyim ... 

Muaviye Bin Hadic ile Amr, 
böylece hiddetli hiddetli konu
şurlarken, Kenane daha hala or
lada dolaşıyor .• Ve şöylece ba
ğırmakta devam ediyordu: 

- Ey şurada saf bağlıyan in
sanlar! .. Sizin içinizde kahraman 
aramakla çok büyük hata ediyo
rum. Çünkü siz, öyle bir adamın 
maiyetinde bulunuyorsunuz ki, 
onwı işi merllikle değildir. Her 
işte ve her hususta, kendisine 
daima hileler ve desiselerle mu
vaffakiyet temin etmiştir .... Ey 
halk! .. lşitiniz.. Ey Amr İbni As! .. 
Sen de işit ... Medine ilitiliılini, 
gizliden gizliye sen te.şvik etme. 
din mi? .. İhtiliılin en müthiş gü
nünde, camiye gelio Emeviler 
namına halktan af ve merhamet 
isteyen Halife Osmanı, orada, 
halk hu.zurıında sen tahkir etme
din mi? .. Osman, kanlar içinde 
yatarken, gizli ko:;elerde, sen her 
kesten fazla sevinç ızhar etme
din mi? .. 

Kenane, Amrdan tarafa döne
rek ve elile onu göstererek biıy
lece haykirırken, mukabil iki 
ordunun safları arasında büyük 
bir kaynaşma ba.ş~tı. Şam 
askerleri gözlerini Amra çevir
mişler, Adeta tehditkar nazar. 
larla baluyorlardı. 

Amr'ın rellJ(i, fena halde sarar
dı. iki ellerini seroaya doğru kal
dırarak: 

- Ya_!an .. İftira ... Allaha ka
arun ederim ki, bu adam mecnun
dur. 

Diye, bağırnuya başladı ... Ve o 
anda, Muaviye Bin Hadiç ortaya 
atıldı. Kenanenin karşısında du
rarak hakaret dolu nazarlarla o
nun gözlerinin içine baktı.Sonra 
birden bire Emevi ordusuna dö.' 
nerek: 

- Ey (Emirülmüminin Mua
viye) nin askerleri' .. Bu adam, 
benim oğlum<;,ır. Ve büyük bir 
esefle söylıyoru:m ki, çocuk ya
şından berı mecnundur. Eger 
mecnun olına<aydı, bu sözleri söy
lemezdi. Ve beni de nasın karSJ~ 
sında rezil ve znalıc~ etmezdi' 

Diye bağırdı. · 
Şimdı. bütün ordu, derin bir 

hayret ıçınde kalm.ı.ş .. Her taraf
tan: 

- Mecnun.. ~ 
- Küstah ... 

- Rezil, iftiracı ... 
- BOyJe in•anJar, y~amama-

lıdır. 
Dıye, bır takim sesler yuk,;el

.rnıye başlamıştı. 

Kenane, ellt::ı1n.i RÖğ_.sünüı1 üze. 
rinc kavu~turmu;;tu. ü d~. aynı 
hakaretlerle J<.ılu nazarlanle, ba
ba>ına bakıyordu. 

Bu korkunç sukut, beş on sa
niyeden fazla devam etmedi Bu 
sukutu, evveliı Muaviye Bin Ha
diç ihlal etti: 

- Keniıne! .. Öleceksin .. Seni, 
elimle öldüreceğim. 

Dedi. 
Kenune acı acı .ı:ülümı;cdi: 
- Sen de öleceksin.. fleu de 

seni elimle öldürecegim ... Çünkü 
sen, Emevilere l!lerıırnp olma.ıı
ğın halde, dünya hırsıııa kapıla
rak onları halkın ba~a bela e
denlerden birisin. 

O anda, iki kılıç parladı. Ve 
bu ilti kılı<;, kıvılc:mlar saçan bİr 
~iddetle, biribirine çarptJ. 

Baba ile oi;ul, biribırının üze. 
rine atıldı. İkisiniıı arasın<la, çıl
gınca bir mübareze başladı. Ke
nane, fasılasız hücumlarla. baba
sına saldırıyordu. Fakat, Juhç 
kullanmakta son derecede mahir 
olan Muaviye, oğlunun her h~ 
lesini defe muvaffa.k oluyordu. 

İki ordu, bu korkunç ve v~ 
manzarayı seyrediyordu. İıki ta
raftan da heyecanlı teşci sesleri 
yükse!ivordu. 

(Arkası va.V 

DALGA UZUNLUC.U 
T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q. 19,47 m. 15195 Km.20 Kw 
1M8 m. 128 Km. 1!0 Kw. 

8 Temmuz PazarteJ:i 
7.35 Balet müziği (pi.) 
7.30 Program 
8.- Ajans habnleri 
8.10 Ev kadını - yemek listesi 
8.20 Greıa Kellerin plıiklan 
8.30 Kapanıı;. 

* 12.30 Program 
12.35 Alaturka müzik 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Türküler 
13.20 Film musikiai (pl., 
14.- Kapanış. 

* 18.- Program 
18.05 Oda müziği tpl.) 
18.30 Rııdyo caz orkestra.;s, 
19.10 Türk müziqi 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Fasıl heyet; 
20.30 Konwıma 
20.45 Dinleuici dilekleri 
21.- .Şubertin eserlerinden (pl.) 
21.30 Radyo gazetesi • 
21.45 Rııdyo orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbant (pl.) 
23.25 Yarınkı program 
23.30 Kapanış 

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

SON Tı:LGRAF Basımevi. 

BOYOK TARiHi ROMAN: .57_,, 
) \ 

SEKERPARE SULTAM 
r 

Yezan: M. SAMI KARAYEL 
-

Arn~t>ut İbrahim af"d, sokak
larda tPllal bagırtı_vordu. 

- İ.şr~te müpteU olanları si. 
ya. t't ve sa iple ıilem.c ibret·ed.e
rim .. 

Ara<.JI çok geç'?ledi. Bir gün, 
bazırga"' ba;ıı Harun, İbrah '"1 

aı:ayı i<~ ·-ct:ı, SadrAza:: ır ı. 
:runa ı?ttirdl FJinı öpt"ruu (• 
barv;tırcı.. 

Ba%ırgfo başı Harun, yahtit 
Haronaçı o dE!\rrir "'arav ve de?
let miıtealıhldi, banker; idi. Yani 
•ır Yahudi 90yguıu:u .. 

Ha"r,nnç!, Yen~erilerın. Si>pa
hilerın ay!ı.klarmı kırardı. Saran 
hümayuna, vezirlere, rica • fa. 
izle para verirdi, , 

Harona(:inı• nwı•k ı ı yti.ksekti. 
Go.:;ctclt .. r t"J::.l ıı... P~dışah.. ri~ 
caJ, Yenıçcrı, Sıpah hep elincıe 
idı. 

Bu sebeple Vezır.azam, Hiil'U· 

nac111ın hatır1111 ku·amamıştı. 
Kardeşı. ı affetın '"'ı. \'ezırı5zam 
knrde<ı elin. öptllktvn sonra. ye
-! ı Sl!"'Palarm mükafatı olmak ü.. 
z on, Ba.~dadn v&lı yapl.L 

Sıro :, scriıôf ve s&SeTl :lhra
tıim aı!a Bağdat vali.~1 olın~u. 
llevlet idarc&inde bu gibi naspla
rı.n hıiddi hesabı yoktu. En par
la,'.:ı, Sultan :tbrahiımin tevci· 
batı idi. 

Sadrı Ru:ından Mı:rit Alımet e
.fı:ndi, damadı. Meıniı: zade çeı.... 

1 KD A il 

Milli Küme Macları Bitti • 

F. Bahçe Beşiktaşı 5-2 G. 

1
Saray Vefayı 5-2 yendiler 

Dorduncu mıllı kumcnın sen 

1 

Mahmut vem bir Turkıye r"1<o-
~~c;Ja~a diin de Şeref stadında Yazan: Adnan Akın ı ru "atımıstıı'. Miısabakalan sı-
gwıe"Jın k12gın ve bunnlt1c1 su:ak- rasile 1b1Jdıriyoruz. 
lı~ı altında tiribünleri adeta fa- açıldılar. Ve bir aralık Fener mü- 200 SERBEST· 
net~c i_şga_l ed~n_gayet mahdut bir d.afaası adanı akıllı sıkıştı. Bun- 1 - Vedad (Havriyc L) 2.50, 
~yı~cı kutlesı onund.e devam e- dan sonra tekrar Fenerbahçeli- 2 - İsmaıl (Bevkoz) 
dildı: . . . !er Beı;ikta~ kalesi önlerinde ça. 200 SElRBEST KÜCÜKLER: 

Guzel Istanbulu.n denız mevsı- hşmıya başladılar. Ve Fener ta- 1 - Ah (G. S.) 2.51, 2 _ Sa-
nılnin en. _harare. tlı zam. anında toz kını al dullah (''. S.) k d b ı Fikreli orta h a yerleşth;- ~ 1?1''a ı~n- e ır meşın topun pe. di. Beşiktaşlılar da hücuma geç- 100 SIRTUSTÜ: 
~ınden hal~. koşm~ktlUI bıkmıyan mi• bir halde iken 32 nci dakika- 1 - Mahmut (H P) 1.20 8 (ye-
bu fııtbolculerın ılk maçını ha- • . .. · · · · 
kem Tarığın idaresinde Vefa ve da Eşref derinden aldığı Iİir pasi nı Türkıye rekpru), 2 - Fuad 
Galatasaray kahramanları yapa- güzel bir şülle Fener kalesine a- (B. Z.) .. . . 
caktı. İki takım mutat merasim- tarak takımını beraberliğe yük- 100 SIRTUSTÜ KÜCÜXLER: 
den sonra '" ~ekilde dizildiler. seltti. Takımlar b1>rabere olunca 1 - KeımaJ (G. S.) 1.27 6, 2 _ 

Galatasaray: Osman _ Faruk, ovun süraı ve zevkli bir cereyan Necati (.Elesikta<;) 
Salim. l\fusa, Enver, Celal,. Sa. takip etmiye lıaşladı. Ve nıaç dev. 1500 SERBEST:. 
lihaddin, Eşfak, Gündüz, Siiley- renin sonuna kadar bu şekilde iki 1 - ~brahını (Jstı:klal) 24.02, 
man, Cemil takımın gayretli oyunu ile 1-1 2 _ Yusuf. (BeV'koz) 

Vefa: Azat - Vahit, Abduı; - biıti. 800 KUÇUKLER: 
Zühtü, Sefer, Şükrii - Necip, DL İKİNCİ DEVRE 1 - Mehmet (G.S.l 14.4.4, 2 -
mitri, Hakkı, Bülent, Mehmet. İkinci devre hakemin maçı ida- Sabahaddin <G.S.) 

Oyuna Galatasarayın hiicumi- reden istinkafı yüzünden yirmi 4XIOO BAYRAK KÜCÜKLER: 
le başlandı ve hemen Galatasa- beş dakika sonra yine Ahmet A- 1 - Galatasaray talkım,, 2 -
ray oyunda bikimiyet te•isine demin idaresinde b111jlanabildi. İ- Beşikta~ takım,_ 
mu•ıaffak olarak altıncı dakika- ki takımda biraz sinirli oynuyor- 4X200 BAYRAK: 
da Eşfakın plise bir vurıışile ilk )ardı. Beşikıaşm ortadan yaptı- l - Bev!wz takımı 12.13 
telii kazandı. ğı hücuma }'enerliler saJl'dan mu. SU TOPU: 

V- Su""leyman l' u··n~ü d-L'La- kabele ettiler ve dördüncü oaki-
< ~ ' ......... L-d B ı b' Son olarak Yapılan su topu mü-

da kolaylıkla ı'kincı' sayıyı da ta- ,.... a asri güze ır şütlc Fe - b k G 
b h · 00· · ı d sa a asında Be~koz, alatasa -•--ına kazandırdı. Bu iki golden ner a çenın ncı go ünü e yap 

ıuuı tı B ld · ik' rava 5-2 oalıp gelıniştır. 
ı;oara Vefalılar çok <anlaodılar. · u go en sonra oyun yıne ı 
Ve Galatasaray kalesini tazyik takımın güzel çalışmasile devam 
etmiye başladılar. Bu esnada 20 ediyor Fenerliler daha düzgün hü 
nci dukikada sol açık Mehmet gü. cumlar yapıyorlardı. Fenerin bu ı 
zel bir ş-litl" takımmın birinci go- düzgün oyunu Beşiktaşı sık.">tır-
lünü yaptı. Tekrar Galatasaray mıya devam ediyorken lıir iiri-
hücunıları devam ederken 25 in- kik atısından istifade eden Yaşar 
ci dakikada Cemil bir şütle üçün- 21 inci dakikada Mehmet Aliyi 
cü golii de ynpnııya .muvaffak atlatarak üçüncü Fener golünü 
oldu. Bunu müteakip hemen bir yapmıya muvaffak oldu. ilu gol 
hücumdan sonra Eşfak Vefa ka- Beşiktaş mühacimlerini gayrete 
Jecisinin bariz bir halasından ~etirdi ve Fener kalesine yapılan 
dördüncü golü de yaptı, bakaç lriicumu Fener müdafaası 

Vefalılar tekrar harekete geç- geri ~evirdi. 
tiler ve bu sırada 42 inci dakika- Tekrar Fenerliler .Bqiktaşı zor 
da Hakkı bir şütle Vefanın i.lıinci !uyarlardı. Nitekim soldan ilerli-
golünü de )aplı. Ve birinci dev. yen biY hücumlarında Ya~ 
re 2-4 bitti. bir şütünü Mehmet Ali bloke e-

İ.kinci devreye Vefalılar başla- demedi topu hemen yakahyan 
dılar. Bu devrede Galatasaray ta- Basri 28 inci dakikıula sıkı bir 
kımmı degi\;tirmiş ve Salimi sağ şütle dördüncü Fener golünü ıle 
açıP,a !>~fakı müdafaaya geçirmiş yaptı. Beşil<'8şlılar bu ağır mağ. 
ti. Bu takımla yin1> oyuna bakim hlbi;yeti tahfif için çahşırken 34 
olan Galatasaraylılar 10 uncu da- üncü dakikada Fener müdafaa-
kikada Gündüzün bir şülile be- sınnı yaptığı batadanı. ka:ııandılda 
şinci gollerini de yaplılar. Ve 0 • rı penaltıyı Hakkı gole çevirdi. 
yun zevkini kaybelli. Bu suada Bunun akalıinde Fenerliler Remi 
hakem Cemil ile Seferi tekme • ceaalıından ilerliyerek Beşikta-
leştiklerinden oyundan ÇJ.kardı. '8 yeni bir h.ikum yaptılar ve bu 
Ve iki takını da onar oyuncu ile hiic1D11da 36 ncı dakikada Faruk 
devam mecburiyetinde kaldılar. yakaladığı IMı hrsatı bir şütle go
Ve oyun da mütevazin bir şekil- le çevirerek sayı adedini beşe çı-
de devam ederek maç 2-5 Gala- kardı. Ve oyunun mütebaki kıs-
tasarayın lehine bitti. mı da iki tarafın gayretli oyun

lan sonunda ve ı..5 Fenerbahçe-
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ nin galebesile bitti. Bu surelle 
Günün ikinci mühim karşıl•ş- Milli küme maçları sona ermiş ve 

masını hakem Ahmet Aclemin i- Fenerliler birinciliği Galatasa•ay 

Profesynnel güreş 
mus1bakalan 

Profesyonel l(i.ıreı, ımusabakala
rı Fenerbahçe stadında oldukça 
kalabalık bır sevırci .kiıtlesi önün
de yapıhnıı; ve ı;ıı neticeler alın-
ml6tır: . 

Akhısarlı Mehmet Ali Çatal
calı Süleymanı, Bursalı Selim 
Hüsnüyü, Molla Mehmet İzmitli 
Enven venmislerdir. 

Molla M<"hmet ile İsmail ara
sındaki .ciires Molla Me!nnedin 
sa)'1 he<ıa bile lehıne neticelen
mistir. 
ıMülayim ile Ha be· Kasım ara

sındaki mfu;abaka gene gürültülü 
<ıliııttış ve Halbeş .Kasım bermu
tad sahayı terkederek hükmen 
maltJup savıl:mıştır. 

Son müsııbaka Tekirda,i(h HiiEe
yin ile Alman giir~i Villy Maru 
arasında idi. Bunu Teldrtlağlı 
2.ıl ııci dakikada tusla 'kazanmı~
tır. 

Sabun 
ihtikarı 

• 
~- ' - .• -

il - TEMMUZ l!Mt 

VAKİT, NAKİTTiR ! ... 
5 porsiyonluk bir komprin1e Ht> (ıı::u ve ateşten gayri hariçten hiçbir madd~ 
ilfrve etn1t"yı düşünmeksfzjn) 15 Jrur .. ı~ mukabilinde ıs dakika gibi kııa bir 
z.aman<J.ı zencın \le ıştih"'Jı bir !"ofra haz.ırl1yabili1·siniz. Marut ve meşhur 
lok~n\.UJ.<ı:jrtmıı.lW dahı bu derece neti:; bir torbayı ber zaman bulaınaz.s.uuı. 

Büyük yardım v• faydası aşikar olan çorbalık sebze kompr!meler!Jnl7,ın 
senelerce nefaset ve tazehğini mu.bafaıa ettiğine ptııt olacelunruz 

ÇAl?AMARKA 
MERCİMEK, BEZELl'A, NOHUT v.,...;r hububat sebze ve çorbalık 

komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edllmlt servet 
gibidir. Bilhassa dar ve ••kıtık bir za
manda kıymeti daha çok takd ir edilir. 

Aileler içjn olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temJni kabJld.ir. Bakkallannızdan 50 cram

lık b~ komprime 9/100 gramlık bir loon>prjmeyj 15 kuruştan 
a1abllirslniı:. 

BE~İRT~~ ı ÇAPAMARKA Tartı.! ieslııl: 1915 

Milli Saraylar Müdürlüğünden 
l - Yalovadakı Riyaseti Cumhur köşkünün yanında inşa edilecek k&~ 

übi urnumtlik binasının inşaatı kapalı ıarl u.sulile yeniden eksiJtmiye konul
mu~tur. 

2 - İnşaata muktazi malzemeden taş, tuğla, kum, çakıl, kireç, çinı("nto, 
beton erme demiri, kalıphk kereste, döı::.eme ve parke tahtalan, kiremit ve 
çinko levhaları müdüriye-timizce inşaat mahiillinde müteahhid~ teslim edile -
cektır. Çivi müteahhide aittir. Bu kı~ım inşaatın i~çilik keşfi •11063> lira 
50 kuruştur. 

3 - Doğrama işleri kerestesi, mermer, cam, yağhboya ve badana mal
zemesi, çiçekHk camekll:nı, kapı ve pencere takımları vesaire gibi btitün mal
zemesi de müteahhide ait olacak olan ;kinci kısım inşaatın keşfi •12350• li
radır. 

4 - Bu jnşaata müteaJHk a,·an proje ile birinci keşif cetveli 1~ıırl 

şartname, ekslltnıe prtnamesi ve mukavele musveddesinin birer suretleri 
(2,5) Jira bedel muke:ı.bilinde Dl)lmahahçede Milli Saraylar mtidi.lrlügu ka
leminden alınabilir. 

5 - Eksiltme temn)uzun 19 urı.cu cuma günü ı::aat 15 de Mılli S:ıra, ~ar 
mOdürlUğü binasında yapıl3.caktır. 

6 - Muvakkat teminat •17551 lira •27> kuruştur. Bu paranın t'ksiltmoi?· 
nin yapılaeağı s..ıatten bir s:.ıat evveline Kadar Ma1sandığına yatırıhnı bu
lunması JA.zırndır 

7 - Eksiltmiye girecek olanlar Ticaret Oda.sına kayıtlı bulunacaklar 
ve şimdiyr kad~r başka ,.erlerde yaptıkları asgari c20 - 25> bin lira raddcsin
deki inşaat işlerıne dair elde ettikleri wsikalarla bu vesikaları gö.<>iernıek 

suretile MiUt Sar;ıylar müdüriyetinde bulunan kontrol mimarhğından ayrıca 
al&cakları fennt iktidar şahadetnamesini ve teminat parası ~akbuzunu ınu· 
ayyen zamandan bir saat evveline kadar kanunun tarifatı daire~inde tanı.im 
edecekleri kapalı zartlar derununda eksiltme hey'etine te\·di edeceklt-rdır 

c5663> 

Şirketi Hayriyeden: 
Salıpazarmıla sahilde ~rketin malı olan ahşap bina ve müşte
milAtı enkaz halinde ıatılac•ktır. İstiyenlerin idarei merkeziye 

tamirat müdürlüğüne müracaatları. 

daresinde Fenerbah~<' ile Beşik- ikinciliği Be~ikta~ ~ b~şinciliği 
taş yaptılar. İki takını da bugün Vefa da sekiziııdliği kazanmış ol-
şu kadrolarile sahada yer almış dular. Fenerlileri bu ... ~neki bü-
bulnnuyorlardı. yük muvaffakıyetlerinden dolayı 

Fenerb!fhce: Nııri • Muıaffer, candan tebrik ederiz. 
Lebip • Ömer, HaJati, Fikret -
Faruk, Basri, l"'a~ar, Naci, Rebii. 

Yerli sabunları Avrupa •------1-------------, .. ~;!ir~~~~~~{.~:.;;'.'( 1 S TAN BUL BELEDi YESI N DEN 
Beşiktaş: Mehmet Ali - Taci, 

İbrahim - Ahmet, Feyzi, Hüse- Yüzme şampiyonluk 
!!~, E!!:t~ti, Nazım. Hakkı. Şe. sacme müs b kalan 

Oyuna Fenerin ortadan yap- ı 1 
tığı bir hücumla ba~landı ve Hk lstanbnl vın:me şampıyonluıtu 
clakikada Fenerin saf:dan inki~af seçme müsaoakalarına dün Bu-
ed1>n hücumunda Ya~ar takımı- ~·tik.derede d~vanı <-dilmiştir 70 
nın birinci golünii kaydetmiye i müttcaviı. t.ıır spo.rcu kalabalı-
muvuffak oldu. P-ınııı ıştaaı< ettwi bu musaba-

Bu gole mukabil Beşikta~lılar kalarda 100 metre sırtustünde 

biyi kadılı klard«n birine tayuı 
ettırmek istiyordu. 

Memi·k zade Kudüs kadılığın
dan mazuldıi. Nihayet Sadrazama 
müracaat etti ve meseleyı an. 
!attı: 

- Ben anıruys korkarwn. Siz 
saadetlu. Padişahı.mı.za yat buyu
run Damat daılerıne Şam kaı.a
sın tevcih rnünasıptır ,.e Kudüs
ten Şama nak;l lutfü azimdir .. 
Dedi 

Sadrazam Mhmt paşa. Muit 
efendir.•n hattr'nı kırmak iste. 
medı. Huzura ç;ktı Mesdey• Sul
tan lbrahıme arzctt. 

Sultan İbrahını bıraz düşün -
diı Şam (.Mısır) .. Buraların ne
redc• olduğunun farkında d~kti. 

Yalnız .M:sı.r hazinesı vardı ki, 
işte en zıy ade Padışalıın ışıne 
yaradığı için onu biliyordu. 

Sadrazama kema!ı hayretle 
SO!"dU 

- Mısır ve Şam Kangısı bü
yukt.ür•. 

Vezırıiızam, beyni sulanmış .. , 
!lşreıten g(ızlen dönrnuş olan pa· 
dişahın yüzfuıe hayretle baktı. 
Ve belli elmeden: 

- Padişahım, Mı3ır bQy:.ilctür. 

Sadrazam, 
- Mısır büyü:ktur .. 
Sözüniı QOk kuvvetli söyle • 

mıştı. Yanı. bu adama derece 
ve mevkı itibarıle .Mısır kadılı
ğı verilemez demek istemişti. 

Fakat. padişah; 
- İmdı, Mısın verdim .. 
Deyıncc ... Sadrazamın aklı ba-

şından l(ıttı. Mısır kadılıf;ı de.v
letin en buvük makamı idi. 

Padısalı irade ettikten son
ra. bır daha gcrı aldırılarnazdı. 
Sadrazam, amıı,rı padışaJu,m ... Bu 
ıınansap bu ad<1ma hiyi'k dcğildic 
diyenwzdı. Mntleın kı pa . \işah; 

- Lmdı. Mısırı verdmı ... 
Dive ai(ııından söz çı.karn:uştı. 

Bu siız gerı donmeııdi. Hi.;; ııa
dlşa.lı sözu J<ClJ alıım a:ıuydı? 

!Bunun üzerine Mecılık zaıde 
Mısır il«. ,,, ohıverdı. Mennik 
zade fi\) ;e llÖiJ ıyordu: 

- İnayE't Suııan. ırı•datı ı:ah
men ile '.!.ısır kadısı oldum.. 

J3u f(i'lıi ta,;.nler hlctl. Sultan 
tbrahinıııı sarayı hümavunların
dan Mehınet aJ!a isminde btrlslni 
btr fermanı h!imavı.ınla verlri
Aza:n.ıa ~2lJadı. Feıımanda iÖY· 

rupa malı namı altında satıldı
ğı fiatlannda ihrikar yrpıldığı 
ııat nıı.1.ıakabe knınisyoouna bil~ 
dirilmi!)tir. Komisyon bu husus. 
ta ıet,kıklere boşlanıştır. 

Maliye Vekili gitti 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Vekilleracn Maliye Veiulı Fuad 
Aıirali dün akşam A.ruKarava d.ön
müstüı·. 

le yazılı idı. 

- Mehmet alla ku.Jumu kapı
cılar kethüdası nasbeyledım ... 

Mehmet aiıa. 6arayı hümayun 
meş'alecılığıne kadar irtika etti. 
Sultan 1.bra:htın ~ecelerı taşra 
çıktı~ zaman meş'aleyi Mehmet 
aita yaıkard.ı. Bu suretle Mehmet 
a~a devrin en yüıkselı: mertebe
sine erışmışt.ı. Daıma paıdi.şabın 

iltifatına mazhar olurdu. 
Hamal Mehmet ai1anın ni.rfuzu 

ıı:Wn ~i'lu;e artım ı\-tL Kurlar 
ağası Hamal makuiesinden olan 
!Mehmet aR"aya tırhakkum etmek 
ister ve ırade şu yokla emir ver
mek iztrrarında kalırdı: 

- !Her zaman· padişaha ıtörün
me, nôbetin gelıınedikçe saray ka
J)L'lına ı:elme 1 .. 

Kızlar a~ MM.met a.ltayı 
lruıkarımı ·a b~ıştı. Mehmet 
.ta, lm lar a1';aıımm emrini din· 
ledi. Padi.şaha ~ oldü. 
ÇUnkli. Mehmet alta da Araptı. 

. 
; 

Bir RWı Mehmet alta. Su itan 
tbrahlmin "ÖZÜIW ilişU. Padi
şah Mehmet alaYı görilnce ya
wna ~ve: , 

. 

I Af"kast amV 

Temizlik işleri hayvanatının yıllık ihtiyacı için lüzumu olan 400,000 ki1o 
saman kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Tahmin bedeli 11000 lıra 

ve ilk teminatı 825 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat müdürtüğu k.ıle-

minde görülect>ktlr İbale ll/7 ı 940 perşembe gunü saat 15 de Daimi F..n-
cümende yapılacaktır. Tabplerm ilk teminat makbuz veya mektupl:ırı ve 
94-0 yılına ait Tıcarrl Odası ~ıkalarile 2490 numaralı kanunun tarilatı c:ev-

resinde haz.ırlıyacaklnn teklif mektuplannı Jhale gUnü saat 14 de kadar 
Daimi Encümene vermeleri 13.ı.ımdır. (5359) 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndan 
Muh. B«lell l'üzdo 7,5 ~ıı Ek!i!iltme 

cı...ı Mildaı:ı Lira Kr. Lira. Kuruş Şelı.li Saati -Elektrik malzemesi S7 kalem - - - - Pazarlık 14 

Y•zı makınesi SO<IO adet - - - - • 14.30-

ııeridi 

Hmlawt ve e.Jek 59 blem 3954 75 186 co Açık ek. I~ 

trlk~ 

ltova 1131 adet 896 80 77 26 Pazarlık 15.30 

1 - Müfredat lillteleri ıarbıame ve nümunclerj mucibince yu ( nda 
cins ve miktarları yazılı 4 kalem eua hiEalarında gösterilen usullerle ı;atın 

ahnacaklır. 

n - Muhammen bedelleıci muvakkat teminatları eluiltme ı:;ekil ve snat .. 
!eri hizalarında yazılıdır. 

nı - !;ksilim• lli/Vll/940 ııalı cünü hizalarında yazılı g,nllerdc K•ba· 
tafta ıevazıın ve mtlba:yeo:t su.besindeki ahm komisyonunda yapılııt"aktır 

:rv - ~ame Ye mubedat listeleri llÖZÜ aeçen ıubeden pıırosız atı-
ımbilir. 

V - :İ8tekhleı:in eksiltme iein tayin olunan gU.n ve saatlerde yüzde 7,5 
..,.._ pmalarile birlikte maJdlr Jt<>.ru.;ıoona ırıüracaatları. (~513) 

- Çocuk Hekimi :ı 1 :' Ot'. bmat Akk unlu Dr. Hafaz Cemal 
oy ( Lokman Hekim) 

Ta.biın-Talimb•e Palas No. 4 ! ~ . 
Buardan ........ her ~n ıaat 'IDAHtLıYE MUTAHASStSI 
» tlen scmra. M: 41127 ı Divan yolu 104 
- !"' 


