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Martinik'teki Fransız Filosu Harbe Hazırlandı 
Vaziyet lngiltere'nin lehinde Fransa dün~ 

lngilfere ile mü
nasebatını kesti 

BASVEKiliN MUHiM 
BiR BEYANNAMESi 

... . , ... 

Fransa, yeni ~ejimle Akdenizdeki Fransız filosu 
mukadder akıbetten •• Ati 1. k' h k t . tt• 

kurtulabilir mi? dun an ı e are e e ı 
Londradaki Fran
sız sefareti kararı 

, .. - resmen bildirdi 
Hasat ve harman işlerinde 
azami gayret sarfedilerek 
mahsul ziyaa uğratılmıyacak 

Ba lı•rp, ideoloji Jı.o
l'G•ı ıielil; ekmeJı Jıaıı

r••ıdır. A 1 manya il• 
ita/ya, Fr•n•• ııe lngil· 
t•r•nin totaliter olmala
rım defil, Hrıı•tl•rinl, 
91Ü•tem/eJıelerini i • t İ• 
yor/ar. 

İngiliz denizaltılarının faaliyeti artıyor Lrndra,8 (A.A.) - Reuter: 
Reuter A iansının diplomatik 
!Illuhabirinin resmi mehalil<len 
öğrendiğine göre Frans ız mas
lahatgüzarı bu sa!bah Harici
ye nezaretine giderek Vichy 
tarafından esasen bildirilmis 
olan ve Londradaki Fransız se
faretiniıt Fransa va av<letini te
yit etmiştir. İngiliz hükume • 
ti bu ihbara ce\'ap verecektir. 
Verilecek ce\'abın Fransız hü
klımeti tarafından tetkikine ka
tlar da iki hükumet arasında
ki münasebatın sarih vaziyeti 
avdmlanmıs olacaktır. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

____ , __ _ 
Bir lnoiliz deniz
altısı 6 Alman va
purunu torpilledi 
Tokyo, 8 (A.A.) - D. N. B. 

Dornei Ajansına bildirdiğine na· 

\ 

M 
ağlUp olan veya çok zaran, yakında Antilles denizin-

sıkışık vaziyete düşen da yeni bir deniz muharebeı;i ol- '" 
de İngiliz Fransız filoları arasın- \Cqlup .. ult 

milletler, rejim değiş- · masından korkulmaktadır. Bu sa! 
fümeyi adet edinmişlerdir. Bü- ' balı Fransız muavin kruvll2JÖrü 
yük Harpte, Rusya maglüp olun. Estrelle'nin Martinik'e hareket,i . .,._ 
ca Çarlık yıkılmıştı; sonra Al • bu korkuyu canlandıl"11'1l4tır. 2400 
manya mağlüp olunca, Alınan tonluk bu kruvazör, Martinlk a. r,. 
imparatorhığ11 yıkılarak cumhu- çıklarında bulunan Fransız cilzü-
riyet kuruldu. Bu meyanda, A • tamlarını takviye etmek üzere pa 
vusturya • l\1acar imparatorluğu zar sabahı hareket etmiştiı'. ' 
da dağıldı. O devletin toprakları Estrelle, 12 mayıstanberi Aru· 
üstünde yeni bir şekilde kuru • (Arkası 3 üncü sayfada) 
lan devletler de rejimlerini de • 
ğiştirdiler. Hatta Macaristan bi
le, de\'letin başına bir hükümdar 
ıeçirmiyerek bir kral naibi ile 
memleketi idareye karar \'erdi 
ve bunda, devam ediyor bu ara· 
da Osmanlı Saltanatı da yıkıla
rak yerine Türkiye Cumhuriye

Oran'da tahrip edilen Fransız 
zırhlılarından STRASBURG 

ti kuruldu. 
Bu defa da, mağlüp Fransa ile 

harp etmeden büyük arazi kay
beden Romanya, rejim değişliri. 
yor, şimdiye kadar takip ettikleri 
demokrasi rejiminden ayrılarak 
totaliter devlet oluyorlar. Roman· 
Yanın da, Fransanın da bu deği
•ikliği yaparken totaliter devlet
lere yaranmak istediklerine ve 
böylece onların yardımına ve 
lutfuna mazhar olmak ümidini 
beslediklerine şüphe yoktur. Ro
manya değilse de, Fransa, . vur 
abalıya, kabilinden mağlubiye
tin sebebini, demokrasi rejimine 
atfediyor. Halbuki tarihte her .. ' 
reıım, zaferde kazanmıştır, hezi-
m~te de uğramıştır. Büyük Harp. 
le, istibdat ve mullakiyetle idare 
edilen Çarlık Rusyası, herkes
ten evvel çöktüğü halde, demok
rat Fransa ve İngiltere galip gel
mişlerdir. Bu misaller, tarihte ge
riye doğru gidilerek pek çoğal
tılabilir. l\1ağlüıı veya muzaffer 
olan rejimin kendisi değil; o re
jimi idarede gösterilen becerik. 
sizlik \"eya kudrettir. 1914-18 de 
demokrasi rejimi ile muzaffer 
olan }'raıısa, 1940 da neden ayni 
rejimle mağlüp oldu? Sebep, doğ
rudan doğruya, demokrasi değil; 
belki, daha Zİ\'ade demokrasinin 
tereddi etmiş, soysuzlaşmış olma
sıdır. Fena bir diktatörün elinde 
mutlal\iyet rejimi, demokrasiden 
çok daha kötü neticeler vermiye 
mahkumdur. 

O vak.it diktatörü ve dik -
tatörlü&ü devirmek için ihtilal 
yapmak lazımdır ki, bu da, mem
leketi bir karde, kavgası içinde, 
~.Panyanın feci vaziyetine dü_ 
llU'ebilir. 

Fransanın, demokrasiyi bıra
kıp totaliter rejim takip etmek· 
ten m~ksadı, daha ziyade Almaıı
~a ~e Italyaya yaranmaktır. Hal
d "~.1 bu harp, bir ideoloji harbi 

1 e"ıldır. Bu harp, Almanya ve 
falyanın büyümek, gcni>lemek 

tvrupaya ve biitiiu dünyaya ha. 
ıın olmnk için yaptıkları bir 

harptir, Onlar, ha.-at sahası isti
yorlar; müsteml~kc istiyorlar 
Fransa ve İngiltere gibi zengi~ 
olmak, müreffeh yaşamak isti. 
:Yorlar. Bu fikir ka\'gası değil; 
ekmek kavgasıdır, Fransa ile İn
&iltere .de, harpten evvel, Alman
ya ve Italya gibi, totaliter rejim
ler kabul etmiş olsalardı; bu 
harp yine olacaktı. Bu itibarla 
Fransa, şimdi, rejim dejiiştirmek-ı 

(Arkası S üncii sayfada) 
ABİDİN DAVER 

_____ ....... ______ ..,, ........ . 
Hitler -Ciano mülakatın
da görüşülen meseleler 
KONT CIA N O MAJINO HATTINDA 

ltalyan Nazırı, Hitlerle lngiltere
ye yapılacak taarruzu konuştu 

Roma. 8 (A.A.) - Stefani A
jansının diplomatik muharriri 
Berlinden telefonla bildiriyor: 

Berlinde yapılan siyasi müla -
kat yalnız harp meseleleri bakı
mından dei(il, ayni zamanda, sulh 
meseleleri ve kalkınma bakımın. 
dan da tarihi bir ehemmiveti ha
izdir. 

A;,Iaşılması kolay sebeplerden 
dolayı mülakatın teferrüatı hak
kında ifsaat veya tahmınlerde bu
lunmak· mümkün değildir. Bu • 
nunla beraber Stefani Ajansının 
diplomatik muharriri, gerek har
bin devamı ve inkişafı, gerekse 
Avrupanın yeni nizamı hususun
da iki büyük mihver devleti yük. 
sek mümessillerinin tamamile 

(Arkası 3 üncü sayfada) C l AN O 

Japonyada kalkınma hamleleri 

kalkınma programını izah 

İNGİL TERE JAPON NOT ASI NA CEVAP VERDİ 
Tokyo, 8 (A.A.) - Eski Baş

vekil Prens Konoye'nin milli kal
kınma işlcrile ıneşgul olmak üze
re istifa etmiş olduğu evvelce ha· 
ber verilmiş idi. Mumaileyh, ga
zetecilere beyanatta bulunarak 
ınvcut bütün siyasi fırkaları im ... 
ha etmek ıa,avvurunda olmadı
ğını, fakat Japonya'nın yeni bir 
dahili siyasi bünye vücııde getir
mesi lllzını olduğunu ve bu bün
ye dahilinde hükumetin askeri 
unsurların ''e n1illetin kuvyetle 
birleşeceklerini be~'an chni~tir. 

Mumaileyh, yeni siyasi bün • 
yenin merke•ini teşkil edeceğini 

ve hükumetin siyasi kuvvetinin 
milli org> nizasyon esasına isti-

nat eden siyasi kuvvetten neşet 
eyliveceğiııi ilave etmiştir. 

Tokio, 8 (A.A.) - Reuter: İn. 
aiJtere büyük elçisi Sir Robert ., 
Craigie, bugiin öğleden sonra, ha
riciye nazırı Aritaya, Birmanya 
ve Hong-Kong yolu ile Çin hiikü
nıetine levazınt gönderilmesinin 
men'i hakkındaki Japon nota • 
swa İngilterenin cevabını ver ... 
mi4:tİr. 

Japon hariciye nezaretinin sa-
13.hivettar bir ınümeı;;silinin bil .. 
dirıİiğine göre, B. Arita İngiliz 
cevabı karsısında Japon bükü • 
metinin «Derin memnuniyetsizli
j!'ini. büyük elçiye anlatmış ve 
İngiltere hükumetinin meseleyi 
yeniden tetkik etmesini musirra
ne surette talep ey )emiştir. 

' 

İngiliz mehaiilinde. Fransız 
hükfıımetinin böyle bir leseb
büs yapmak için kendini mec· 
bur görmüş olmasına teessüf 

ı edilımektedir. 
Fransız sefaretinin. umumi 

l 
sebepler dolayısile derhal av
rılını\·acah zannedil!IIlektedir. 

... z ,. 

-Mevcut imkanlar-
dan son derece 

istifade edilecek 
Ankara, 8 (A.A.) - Başvekil Dolı:-

tor Refik Saydam umumi miıfe'1it

Jlklerıe. valilere aşağıdaki &ebhıatta 
l11ılımmuştur: 

ı - Dünya vaı.iyeUnln ka.rı~ruıy• 

'l'e bir Avrupa harbinin belirmiye baş
laması üzerine - eylfll 1939 da - yap
lıiım beyanatta Türk çiftçisini fat.la 
ekime davet etmla ve büütn idare a .. 
mi.rlerlnden de bu istihsal mevz.uun
da a'l.ami a.Jika ve ga.yret istemişllru. 

Btiyük bir memnuniyetle kaydede• 
rim ki: Müstahsilin. ida:re iınlrleri· 

nin ,.e &iraat teşklli.tnm birlbirini 

İngilizlerin korkunç hava ı 
baskınları devam ediyor 
İngilizler dün 13 Alman tayyaresi düşürdü 
Londra, 8 (A.A.) - Hava ne

zaretinin tebliği: 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 

iamamlayıcı mesa.i ve t.edbirlerlle bu 
7ıl hu yıldan daha Cazla. ekllm.1' ve 
ek.Den de hemen her t.arafta bir colı 
,-ıllardan daha büyük bir feyiz ve be· 
rek:etle yetişmiştir. 

-f»ünya. buhranı devam etmektedir, 
bir colr: memleketlerde b11hdisa Avru
pada ziraat vaziyeti, bu yıl müsati 
recmemiştlr. EvveJki beyanatımda da 

(Arkası 3 üncü tayfada) 

Son 24 saat zarfında havanın 
müsait olmamasına rağmen hava 
kuvvetlerimiz faaliyetlerine de· 
vam etmi~!erdir. 

Knoke Evro ve Ybenburq taıı· 
yare me~danlarına. Zwolle'de ve 
Katawijk kanalı üzerine büyük 
motörlü mavnalara bombalar a
tılmıştır. Tayııareıerimizden bi
ri dönmemi§tir. 

Kiel, Bremen, Emden 
dün de bombalandı Japonların üç 

ltalyanların Almanyaya yardım yıllık zayiatı 
edecek 

Bu oece Bremen ve Kiel'de qe
mi inşaat tezqlilıları ile Emden- 1;;-

halde olmadığı anlaşıldı 1.600.000 insın, 760 
top, 3.300 mitrılyöz 

de silah depoları üzerine hücum , 
ettik. Brunsbuttel' e ve Kiel 
kanalı methaline yanqın bomba
lari!e büyük infilak bombaları bı·ı· 
rakılmıştır. 

Nordene)I ve Hornum taımare ı 
üsleri de bombardıman edilmiş
.ti. Bu gece harekatından iki taıı· • .,,...,.,.., 
yaremiz dönmemiştiı'. 
· Sahil taııııarelerimiz tarafın • 
dan ıtün yapılan müteaddit ha· 
reklit esnasında taııyarelerimiz • 
den ikisi di4man avcıları tara
fından dü~ürü!müştür. Mürette
battan 5 kişi Jnqi!iz avcıları ta
rafından toplanmıştır. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
oı----

Vekiller Heyeti yeni 
fiatları tesbit etti 

Ankara, 8 (İKDAM I\fuhabi • 
rinden) - Hükumet tarafından 
satın alınacak buğdayların Di • 
yarbakır, Mardin, Urfa, Akçakale, 
Mürşitpınarı, Siverek, Kars, A
dana, Ceyhan, Tarsusta, sert buğ
dayların beş kuruştan, yumuşa
ğın 4,5 kuruştan Kızılca ve mah
lütun 4 kuruş on paradan, Erzu
rum, Bayburt, Tercan, Karaköy, 
Ankara, Çankırı ve memleketin 
sair yerlerinde sert buf:dayın 6 
kuruş yumuşağın 5,5 Kızılca ve 
mah!Utun beş kuruştan, İskende
runda 5,5 5 ve 4 kuruş otuz para
dan toprak mahsulleri ofisince 
mübayaası heyeti vekilece ka • 
rarlaştırıldı. Buğday satın alma 
kararnamesi ıuni zamanda buğ
dayhmn otvsafını tadat etmekte
dir. 

·-·---
ALMANYAYI SIK. SIK BOMBARDIMAN EDEN lNG!LlZ 

TAYYARELERi BİR UÇUŞTAN SONRA ... 

Macaristanın yaptığı 
büyük askeri hazırlık 
Bir Rumen teşebbüsünün vu
kuuna kadar idame edilecek 
Rumen Baıvekili İtalyan elçiıile görüştü 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Yarı res-ı 

ınl surette teblili edilmiştir: 
Son bir kaç ıtün zarfında si· 

:vasi mahfillerle efkarı umumi
yede Romanya meselesi hakkın
da mü ahede edilen he ec 

faaliyet yerini daima büyüyen 
bir sükunete bırakmakta ve Ru· 
ıınen meselesinin inkişafı tam bir 
itimadla mütalea edilmektedir. 
Harbin yakın qlacakı tahanin edi· 

" ·· a ada 

ve 69.000 tüfek 

Chung-King, 8 (A.A.) - Reu
ter: Chaıı& - Kai - Shek hükume
tinin harbiye nazırı Hoymchung, 
son üç senelik Çin · Japon mu· 
harebesini gözden geçirerek Ja
ponların ölü ve yaralı olarak 
1,600,000 insan zayi e~ lediklerini 
tahmin etmiştir. 1940 mayısına 

kadar Cinliler 760 sahra topu 3300 
mitral~·öz ve 69000 tiifek zaptet
mişlerdir. 

Harbin başında Çin'in iki mil
yon askeri rnrdı. Fakat şimdi beş 
milyon askeri vardır. Birçok mil
yon asker de talim görmektedir. 
Şimalde Mongol çölünden, ce

nup denizlerine kadar uzanan 
cephe, her kısmında bir çıkmaz
da bulunan Japon askeri kuv • 
vetleri için çok geniştir. 

Avusturalya 
Başvekilinin 
Mühim nutku 
Mühimmat ima /i İfİn 

W•f•n lı•rptelıinin •ltı 
mi•li iıçi ı;elııtırılıyor 
Lonıira 8 (A.A.) -A\'Ustural-

~a Başvekili B. Menzies, bugün 
Sydney radyosunda söylediği nıı. 
tukta, A\•usturalyad<ı muharebe 
için sarfolunan gayretlerden bah 
sederek ezcümle şunları ~öyle • 
miştir: , 

.Miihimmat imalatı için bugün 
.JI!emleketimiz, geçen muharebe
nın en hararetli zamanında ol -
ılujj:undan altı misli fazla işçi ça-



• 

SAYFA - :ı 

I~ AVRUPA MESELELERi 

Balkanlarda sulh 
muhafaza edilecek 

iKDAM 

Akdeniz için sigorta 
kabulüne başlanıyor 

Romaya göre, Dobruca ve Transilvanya 
isi hadisesiz halledilecek bir davadır 
Balkanların iktısadi vaziyeti nedir ? 

Bütün şirketlerin sermayelerile 
bu iş için bir birlik kuruluyor 

Belgradda çıkan ·Vreme• gare- düşman kaynaklardan çrktııltları- Sigorta m ese 1 es j n in hallini m Üte ak ip 
!:~~~aert~:us~a';.t'.;~~~:;_ m ve manasız olduklarını beyan İskenderon'a kadar şilep işletilebilecek 

eylemektedirler. Bllnların işaa- ı 
!eri neşremektedir. smdan maksat, büyük ııavreUer T icaret Vekaletinin teşebbüsü üzerine yerli sigorta şirketleri 

.SOvyet ulti.nıatomundan son • \ Akdeniz limanlarımrz arasında sefer edecek vapurlarınııza 
ra Romanyada vücut bulan va- sarfedilerek mlhü halelden mu-
zivet ••üzünclen basıl olan karar- ıbafaza edihni$ olan memleketler ve hamulelerine sigorta kabul etmiye karar vermişlerdir. 

sızlığı oldukça büyük ıbir siikünet efildirı umuaniyelerini ij?laktır. ıan1t~=~~if:;dearg~~d~ blr \ Sovyet Sefı· rı· 
taıkip etımiştir. Sovyetlerin te- İtalya ve Almanya İnıgiltereve LL d 
sebbüslerine benzer hareketle- ve İzmirden ısı<enderuna ka ar 

hu··cum hu~•m~da mu'ab··'·tırlar. ·· d ·· ·ı s·g~·ta kabul edile ı rın dii">er taraflaroan da vil!ki ola- ~-~, '· '"' yuz e uç e ı· ~· -
ca·'ı zannedilmişti. Bu zannın Roınada bu hücııım ı:ıününün u- cektir. Siyasi vaziyet dolayIBile 
doi?ru o.kınadığı görülmektedir. zıık olanadıb beyan edilımelkte- sigorta müddetleri yalnız bir 

Sımdi yeni bir Avrllpa teŞki- di gidiş dönüş seferi için olacak ve 
r.• şimdilik aylık veya senelik mu-

line girışiLmiştir. Sovyetler, miit- Avni gazete. Berlin muftlahiri- ayyen müddetler için sigorta ka. 
tefı.kler tarafından Sovvetlere nin vel'diği şu haberleri neşret - bul edile:ın.iyecektir. 
karşı yapılın.ıs olan hataların tas-
hihine tevessül etm~tir. Sovyet- mektedir: Sigorta edilecek kıymetin de 
ler bu tashihleri kendi menafi c ::' ~rlin, Romanya ve Savyetler 600 bin lirayı geÇmeınesi lazım-
mıııtakasmda vapmaıktadır. Bal- hilıdisesini Avrupa politi'kasınm dır. Bu kıymetin da~~dat 
trlrtaki vazic. ·etini iyileştirdikten için kıl.fi geleceği um ta ır. 

·' heyeti uınıum.iyesile alakadar ol- 600 bin lirayı g~n kıymetlerin 
sonra Sovyetlerin diğer sahalar- ımıyan ve diğer sahalarda aıki&- beynelmilel merkezlere ve daha 
da da harekete geomesine inti- yu·· ksek pirinılerle sigorta edil -

Dün sabah vapurla 

Odesaya gitti 
Sovyet Rusyanm An.kara sefi

ri Terentiyef dün sabah Zvenetya 
vapurile Odesaya hareket etmiş
tir. Sefirin on gün kadar memle
ketinde kalarak hükiımetile le.... 
maslar yapacağı ve sonra tek -
rar Türkiyeye döneceği anlaı;ıl
maktadır. 

zar olunuyıordu. !erde bulunınıyac3'k olan mev- - _ ed" şehr · . 
zii bir hadise addebmekte ve Bal- mesi icap etmekt ır · ımız- B E L E D t y E 

'Baska bir yerde mesııul olma- kanlar sulhünün ne bahasına o- deki siı;(K>rta şirkeUerinin mü -
dufoııdan Sovyet hiJkfuneti pla- lımsa olslln muhafazasını iste- messillerinden mürekkep olarak 
nınm t.atbikine tevessül etti. Fran- ımektedir. Berlinde mevcut ka- bir komisyon kurulmuştur. 
sanın mağlübiyetinıden sonra İn- naate /!Öre Balkanlard'a oo1lı ve Bu komisyon Akdeniz liman -

Tarifeden fazla para alan 
lokantalar cezalandırıldı giltere kendi mev>::udiyetini te- "·' • hi b !ar·~·'" rollayyen müddetler i-s.umn ·ç ir tehlikeye maruz ~ 

ıınin ile meşgul bulunduğundan değildir.• çin ve daha ucuz pirimlerle si.. Kadıköy ve Beyoğlu semtle • 
Sovyetler hareketlerime tama- gorta temini için çalışmaktadır. rindeki içkili, içkisiz Jokantalar-
ımen serbest kalımı.şiardır. Mfrt- Bunun için biitün şirketlerin ko- la çalgılı, çalgısız bahçeler ev • 
tefi1derin Roınanyaya vernni.ş ol- Maarif vekı"lı· yacağı sermayelerle bir birlik ku- velki akşam belediye reisi ıiıua-
duldan teminatın tatbikine iın- rulacak ve bu birlik Akdeniz si- vini Liıtfi Aksoyun reisliğinde 
kan olımayı.şı bu işin kan dökül- Ak J gortasım ele alacaktır. bir müfettişler heyeti tarafından 
meden yapılmasını temin etırrı4- Q emide Diğer taraftan izmirden isken- ani bir kontrole tabi tutulmuş -
tir. Akısi takdirde Sovyetler deruna kadar olan bütün iskele- lardır. 
ıııene yapacaklarını yaparlardı. !erde sevkedilmek üzere mühim Kaymakamların da bulunduğu 

Buradaki resmi ımakaınlar Sov- Heykeller sergisi dün miktarda mal birikmiştir. Bun - bu kontroller neticesinde Beyoğlu 
vetlerin bu hareketini ferdi bir !arın sahipleri alakadarlara mü.. mıntakasında 14, Kadıkövünde de 
!hareket tela.kıki e1ıınekte ve fa- mer&simle açıldı racaat ederek vapursuzluk yü - 2 müesses.o hakkında ceza zaptı 
kat Macaristan ve Bulıgaristanın zünden mallarının çürümek telı- tutulmuştur. 
da b Maarif Vekilimiz Hasan Ali lik il k ıl t - bildir · Mü•terilerden beledı'yenın· ta-una benzer hare'keUere kal- es e arş ~ ıgını mış- • 
kısmaları mllVafık addıolunma • Yücel dün öğleden soura Güzel ]erdir. rifelerinden yüksek fiat alan Be-

San'atler Akademisine giderek yoğlunda 1, Kadıköyünde de 1 iç. 
maktadır. cHeykeller sergisi. ni merasimle .3iııorta işi halledildikten sonra kili lokantaya da bu defalık 25 

Dobruca ve Trans"--o~a me- M 1 alakadarların İskenderuna kadar uv-., açmıştır. umai eyh bilahara a- şer lira para cezası kesilmiştir. 
seleleri. hadiseler whllnına mey- kademiııi.n vaziyeti hakkında tet- şilep işlemesine müsaade edecek- ı ~-_.. ....... ;;._ _____ ~_..;... __ 
dan vemniyecek ıınüsait bir hava kilderde bulunmuştur. !eri ümit edilmektedir. Denizyol-
-..;,_,_ halledil-'-ilir. . G.. ı s , 1 ları idaresi buraya işletmek üze-
_..,., au uze an at er Akademisine Küçük haberler 

İ k re iki şilep kiraJamıya hazırlan.. 
talya daha harbin baş~- arşı ,gösterilen rağbet her yıl maktadır. * K"" .. ..ki k 

cında Balkanlarda ve Tuna hav- artmakta olduğundan bazı şube· omur yu eme üzere !ima. 
zasmın İtalyan nüfuz mıntaıka- !erinin geni~letilmesi kararla~ • Diğer taraftan beynelmilel si - nunızdan Bulgaristana hareket 

dalı l k tmlınıştır. Bu meyanda mimari gorta merkezleri de Akdenize si- edecek olan Hayati Bahri motö-
sına i ısnunda sulhün ha- mnrta kabul etını"ye başlom•c - ründe muhafaza memurları tara-
1 ld l ,.ı subesi de genişletilecektir. Mi.ma.. ,.,- ~ . ...., 
e ar o :maması arzusunu Cc.ııar 1 dı Y in ik ı h ·· fından arama yapılmış ve moto··r 
tın . ı· ı·tal ,.._ · ri şubesine bu yıl leyli ve mec _ ar . r. a ız rez o ar er gun 

e ış ı. ya ve n .. oıııan_ya, in- de"i•mektedir. kaptanı Yakupta mus· aadesı·z 7900 ·1ı il h eık1 cani lise mezunu gençler alınma- < _ .. 
1t1 ere e 8l'P etın e meşgul- · · k leva Bu 1ttar parası bu!L!naral' mu" 
d .. ı Bal:k sı ıçın :ııa ında bir müsabaka im- • Tı'caret Vekilı" Nazmı· 11~p "' ' ur er. · anlar sullıü bu iki h ,.. ~ çu- sadere edilmistir. 

uh · ~-- ti anı açılacaktır. Müsabakada o"lu şehrimizden İzmire gitmi~ ıın arıp ...,vJetin mübayaatını k nl " • * Maarif müdürlüg-ü tarafından 
ümk"· k·'--'- azana ara ibate ve iaşeleri için tir. Oradaki ihracat ve iUıalat 

m un """""tadır. Bununla her ay 30-40 lira arasında hır' pa- tesis olunan cMuallimler kam-alak d Lmak muh lif tüccarlarile temaslar yapacak -a ar o ve te · mü- ra verilecektir. pı. yarın Heybeliadada a~ıla -
nakalat ve transit işlerile işti· tır. caktır. Dün akşama kadar bu 
ııaı eylemek üzere bul(Ün Alınan-P•••••••••••••••••••••• .. ••••.:ı kampa şehrimiıden ve muhtelif 
ya, Ita!ya. Yu.goslavya, Macaris- vilayetlerden 50 kadın, erkek mu-

tan, Romanya ve Bull(aristan BALKAN MESELELERi allim yazılmıştır. 
ıınur..Iıa<>ları bir !konferans akte- * Üsküdar - Beykoz • Akbaba -
rleceklerdir. Hali hazuıda Akde- Poyraz köyü yollarının yeniden 

BULGARISTANIN T 
60 bin lira sarfile yaptırılması 

nüıde seyrüsefer t.atil edilmiş bu- ALEPLERl kararlaştırılmıştır. 
hııııduğuıııdan Yu,ı;ıosiavya. Ma - * Şehrimiz yaş meyva ve seb-
caristan, Romanya ve Bulgaris- Sotyada intişar eden (UtroJ gaze- ı naatine de islinad etmektedir. ve bu ze satı.ş kooperatifi azaları 15 tem-
-tan yalnız iUıalii.t ve Wıracat ya- lesi 28/6/1940 tarilıli nüsbasında No- Jıususla Balkan devlelleri arasında muzda bir toplantıya çağırılmış-

ye Süribe.r Saytung gazetesinin Bel- • !ardır. pan memleketler ohnay1p · s1mnı bir anlaşma da mevcuttur. Harp 
. ' aynı grad muhabirinın yazdığı a,ıağıdaki devam elllfl müddetçe Ball<an dev- .Sebze ve meyva halinde ya-

za.manda Almanya ve Italya ıle makaleyi nalUetmekledir: pılacak olan bu toplantıda rapor-
Sovyetler arasında tran;it mem- d'raasaıun mailiıblyeli nuı.-arı.ıo.- !ellerinin harioi slyasellerirule l"Ö•- lar ve hesaplar tetkik olunup ye. 
leketleridirJer. Bu itibarla Bal- Dın mıı.ahedelerln!n ladill için «iri4ll- lerdiklerl kiyaseti nazarı illbara alır ni idare heyeti azaları seçilecek.-
kanlar m.ilıver devletlerile Sov- tı mücadeleyi arllumışltr. Yu .. osıa.. loek. bu devletler arıwndald müteka- !erdir. 
vetler arasında bir nevi nıiliver mehafillerl Macar •• Bulnr taleple- bU anlqmarun harpten sonra da de- * Evvelki akşam saat 20 de Bü-
halini almıştır. rlnln kal'i olarak is'at edllecqı b- nm edecefine lıwıabilirb. Sofya ve vükdere iskelesine yan~roakt.a 

İ ıuuıllndedlr. Bu mdıafllce !>ııc-iin- Bııdaııette ile İJ'I mün,...bal tesis el- olan Şirketi Hayriyenin 75 nu-
1alya resmi mahfilleri İngii- kü Ballı:aıı nlhiiniin mlllıafausı, harı> mit olan Bel&Tad •ııahedelerlnln la- maral:. v~_urundan bir yolcu de-

tere ile miliver devletleri arasın- ılenm •illi! miidde~ bu iki lalep.- dili laleplerln. den pek o kadar mu- ı nıze duşmll1', ındmlen sandal t_a-
dıl mütareke hakkında. şayi olan lerlnln halli mümkün olmadıft b- lazarnr cörünmemeıttedir.o ~afın:n ~tarı.lnıı.ştır. T~da vı al 
haberlerin İtalya ve A.lımanyaya ına ınan ıcazazedenın huvıyeti 

anlaşılamamıştır. 

Dernek Beni Seviyor! .. 
G 

Ya2:an: I= 
1 dö Mopasan 

Türlıcui: 
' Selimi 1. Sedes ·---------11 "------ No. 7 

_______ I,. 
yuluyordu. Yukarı çıktılar, bir 
kapıyı açtılar, ortasında bilarda 
m.asnsı buJunan bir kahve salo
nuna girdiler. Bilardonun iki ya
nında, cakctsiz iki kişi, ellerinde 
birer değnek kavga ediyorlardı: 

- On sekiz. 
- On yedi. 
- Size oıı sekiz yaptım diyo-

rum. 
- Yalan, mı yedi sayınız var. 
Odeon tiyatrosu artistlerin -

den, kazinounun direktörü bay 
Petrü Marteldi; kumpaıı.yas;ı -
'?n komiği, Bordo •Büyük -
tiyatro. su artistlerinden bay 
Lapalm ile mutat partisiııi Y•Pı
.rordu. 

İri ve yumuşak karnı, nasıl 
düğmelendiği belli olmıyan pan
talonunun üstün<le Jalpalanan 
l'ctrü Martel bir çok yerde sey. 
yar tuluatçılık yaptıktan sonra, 
A_nval kazinosunun direktörlüğü
nu ele almış, bütün gün, banyo 
müşterilerine tahsis edilen içki
leri içmekle va;,it geçiriyordu. 
Kocaman bıyıklarını, sabahtan 
akşama kadar likörlerin yapış
kan şurubuna, biraların köpükle
r!ne banıyordu; yanına aldığı ih
lıyar komiğe müfrit bir bilardo 
merakı vermişti, 

Kalkar kalkmaz bilardonun ba
~· geçiyorlar, biribirlcrini teh.. 
dtt edip birihirlerine küfür edi-

yorlar, ancak yemek yiyecek va
kit buluyorlar, iki müşterinin ge
lip kendjlerini yeşil çuhadan a
yırmasını> tahammül edemiyor • 
lardı. 

Kasada oturan kadın, usarıınııı, 
sabahlan akşama kadar bitmek 
bilnıiyen bu partiyi seyrediyor, 
sabahtan akşama kadar bu son
suz münakaşayı dinliyor ve !)L 

bahtan akşama kadar, yorulnu
yan bu iki oyuncuya dubleler ve 
kadehler taşıyordu. 

Gontran kız kardeşini çekti: 
- Parka gidelim. Daha serin

dir. 
Müessesenin bir ucunda bir 

kameryenin altında bird~ bire 
orkestrayı gördüler. 

Kendinden geçmiş keman ça
lan sarı§lh bir ıı:enç, başile, tempo 
tutarak dalg_alanan saçlarile, iki 
büklüm olmuş gövdesile, dikleşe
rek, orkestra şefi sopası gibi sağa 
sola sallanara.!s, karşısında oturan 
üç aca.ip muzikacıyı idare ediyor
du. Bu maestro Sen - Landri idi. 

O ve Üç arkadaşı, altına teker
lek ko~n aleti her sabah banyo
larm antresinden kameryeye sü
rüklenen bir piyanocu, iişk.in .ko-

ca narnıaklarile gıcıklıyarak bir 
kibrit çöpü emiyor zannedilen 
"1i~man bir fülütçü, veremli su
ratlı bir kontrabasçı, köyün yo. 
lunda Kristianı şaşalatan bu kö
tü laterna sesini büyük bir gay
retle taklit ediyorlardı. 
Durmuş bakarken biri karde-

sine scl3.ın verdi. 
- Bonjur azizim Kont. 
- Bonjur doktor. 
Gontran tanıştırdı: 
- Kız kardeşim - Doktor 0-

nora. 
Üçüncü doktoru görünce güL 

nıemek için kendini güç tuttu. 
Doktor selam verdi ve kom. 

pliman ) aptı: 
- Bayan hasta değil ya? 
- Hasta. Biraz. 
İsrar etmedi, sözü değiştirdi: 
- Azizim Kont, biraz sonra 

köyüu antresinden çok meraklı 
bir şey seyredeceksiniz. 

- Ne seyredeceğiz Doktor? 
- Baba Oriol dağı barutla u-

ruracak. Ya~ Bu size bir şey ifa
de etmez, fakat bizinı için büyük 
bir lıiıdisedir. 

İzah etti. 
Bu bnalinin en zenııin. .köy-
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Hükumetin Mühim Bir Kararı 

•----··Her türlü inşaat mal
Köstence • Is- zemesinde tasarruf 
tan bul sefer-

leri başlıyor 
İlk şilep yarın lima• 
nımıza gelecek 

Romanya hükUıneti Kösteo
ce ile İstanbul arasında şilep 
seferlerinin başlamasına ınü • 
saade etmiştir. Bu akşam ilk o
larak Sulina isimli Romanya 
şilebi Köstenceden hareket e
decek ve yarın limanımıza ge
lecektir. Şilep mühim miktar
da ithalat eşyası getirmekte
dir. Bunlan boşalttıktan sonra 
buradan Romanyaya satılan 
tiftik ve yapağıları yükliyerek 
Köstenceye götürecektir. Bu 
vapurla memleketimizden tif
tik ve yapağı mübayaa edecek 
Romanyalı fabrikaların mü • 
messillerinin de gelmesi bek -
lenmektedir. Köstence ile li
manımız arasında volcu sefer
lerinin de bugünlerde tekrar 
başlıyacağı haber verilmekte
dir. 

• • 
Florya plajları ve 

bedava plaj 
Belediye reisliği tarafından Üs

küdarda ı::eo;.en yıl tesis olunan 
parasız halk plajı bu yıl da açıl
nuştır. 

Belediye halkın rağbetini göre
rek bu yıl plaja bir atlama kulesi 
yaptırını.ş ve 9 kayık ilave etmiş
tir. Rıhtımın betona çevrilmesine 
de başlanılmıştır. Ayrıca setlerde 
tanzim olunarak büfe, sıhhiye o
dası genişletilmiş bir canlcurta
ran sandalı konulmuştur. 
Diğer taraftan Florya plajının 

isletilmesi için bugün yeni bir 
münakasa açılacaktır. Bu müna. 
kasaya talip çıkmadığı takdirde 
de belediye rej:l_!.i\i F\orya plaj
larını kendisi işletecektir. 

Meccani konserler 
Şehir bandosu tarafından ter

tip olunan cMeccani halk kon -
serleri. nin birincisi evvelki gün 
saat 17 de Taksim bahçesinde ve
rilmiştir. . . 

Bu konserlerin çok rağbet gör
düğü nazarı dikkate alınarak Üs
küdar meccani halk plajında da 
her pazar günü şehir bandosunun 
lıalkımıza meccani konserler ver. 
mesi kararlaştm\mı.ştır. 

---<>-- -
MALİYE 

Mektep kadroları 
hazırlanıyor 

Yeni ders yılı için mektepler 
kadrolarının hazırlanmasına ay. 
başmdan itibaren başlanılacak • 
tır. 

MMrif müdürlüğü; kadrolar
da tadilatı icap eden cihetleri ve 
şehriırizde yeni açılacak mek • 
tenlerin muallim ibtivll"..uu şim
diden teshil etmiye başlamıştır. 

DENİZ 

Şile açıklarında bir 
mayn görüldü 

Evvelki gün Şile fenerinin 17 
m.H açıi{ı.nda bir mayn görülmüş
tür. Sularla yerini değiştirdiği sa
nılan Dl\llynın aranması ve tahrip 
edilmesi için bir müfreze gönde. 
rileceklir. Vapur süvarilerine de 
vaziyet bildirilmi$!ir. 

lüsü Oriol baba • ell.i bin frank
tan fazla varidatı vardı - Anvalin 
ovaya ç~a°: yerindeki bütün bag
lara sahıptı. Tam köyün kapı. 
sında küçük bir dağ, daha doğ
rusu büyük bir tepe bu tepede 
de Oriol babann en' iyi bağları 
vardı. Bunlardan birinin ortasın
da, yola doğru, nehrin iki adım 
öte.sinde, kocaman bir taş yük. 
selıyor ve bu taş tepe ekime za
rar veriyor, hakim olduğu tarla
nın büyiik bir kısmını gölgeli • 
yordu. 

Oriol baba, on seneden beri her 
b_aft?• dağını barutla uçuracağını 
soylıyordu; fat,ı bir türlü sözün
de durmuyordu. 
. f!-er askere giden köylü gence 
ihtiyaı·: clzinli gelirken bana ba
rut getir, diye tenbilı ederdi. Her 
a~ke_r ona hırsızlama barut geti. 
rırdı. Bu baruttan bir dolusu var
dı, fakat tepe havaya uçmuyor
du. 

Nihayet bir haftadır Overniya- . 
lılarııı cKoloş, t~liiffuz ettikleri 
•Kolos, adı takılan oğlu biivük 
Jak ile taşı kazdıkları görülüyor
du. 

(Arkası var) 

Bütün 
tahdit 

resmi inşaat kısmen 
ve kısmen tatil edilecek 

Ankara, 8 (A.A.) - Bu&fuı içinde yaşadığımız dünya vaziyeti
nin her türlü inşaat malzemesinde azami tasarrufu amir bulunması 
ve bilhassa demir ve emsalinin hariçten ithal müşkülitına mukabil 
Milli Müdafaa bak:nnından bu maddelere olan ihtiyacın artması do
layısile, Milli Müdafaa, demiryolları, şoseler, fabrikalar için yapı. 
lan zaruri inşaatla maden ihracına müteallik ~esisat müstesna olmak 
üzere, devlet dairelrriyle mülhak ve hususi bütçeli idare ve mües
seseler ve sermayesinin en a• yarısı devlete r-it teşLkküller tara
fından yaptırılacak olan ve yaptırılmakta bulunan bilfununı inşaa
tın berveçhi iti esaslar dairesiııde tatil veya tahdidi koordinasyon 
heyetince takarrür ettirilerek ilgili makamlara bildirilmiştir. 

a - Yapılması takarrür etm.İ1f olup da henüz ihale olunuuyan 
veya ihalesi tekemmül etnıiyen inşaatın ihalesi tehir olunacaktır. 

b - Kısım kısım yapılmakta olan inşaattan bir kmnınm yapıl
nu.ş olması halinde, diğer kısımlarının ihalesi tehir edilecektir. An
cak diğer kısımların inşaatının deva.il! ve ikmaline kat'i bir zaruret 
varsa, ihalenin icrası Başvekhletin muvafakatine bağlı bulunacak
tır. 

c - Müteahhitle bir mukaveleye bağlanmadan yapılmakta hu. 
lunan tezyini mahiyetteki bilfunum İnşaat - yol, bahçe tanzimi, ha
vuz inşaatı ve ilii.h ... - derakap ta ti! olnnacaktır. 

Bakır şilebi 

kurtarıldı 

Fen heyeti dün şeh

rimize döndü 
Ba:ba:burnu civarın.da tehli.ke

li bir kaza l(eçiren ve batmaktan 
bir mucize olaraık kurtulan SOıS
;vete şileıbinin Bakır şilebi ııiba
yet yüzıdürülanü.ştlir. Şilebi ka
za yerine yakın Sivrice ıburnuna 
demirlemiştir. Fen heyetleri sı
kı bir muayene yapacaklardır. 
\Bundan 90nra şilebi ya İmnire 
giıderek haumlesini boşaltıp ve
vahut da yükünü başka gemiler
le İ.zımire gönderip tamir olıroak 
üzere lirnammıza gelecektir. 

Kaza hak.kında tahlükat yap. 
ımıva giden fen heyeti şehriııni 
ze dönmüştür. Vapurun deniz ha
ritalarında k~ıth olım~yan bir 
ıkayalığa carotı.ı!ı veva kuvvetli 
suların gem.iyi !kayalara attığı 

ıtabmin olu nma:ktadır. Çünkü, 
geminin seyir defterine göre ta
kip edilen rota rountaza.ındır. E
sasen bu civarda haritalarda ka
yıtlı olmıyan bazı kayalıklar ol
du~u ve bunların sonradan vü
cut bu1dul!u ııöriüroektedir. 

Di ııer taraftan Bakır kayaya 
cartn>ktan sonra delinroi;ı ve der· 
hal anbarlara su 0giıım.iye ve bu
run tarafı denize göınühııiye 00.,.. 
Jamıştır. 

Kaptanın soiiulk kanlılığı ve 
gemicilerin canlarını dişlerine 
takarak çalışması ile üç mil ka
tedilerek sahil bulun!l!bilımiştir. 
Bu sahiller taımamen ucurum ııi
g:i derin okluğu halde vapur bir 
tesadüf eseri sığlığa oturnnuş ve 
·llııraıda orta kamaralarına kadar 
sıılara .gömü1mü.ştür. Tahlisi.ve 
ııel.d.iği zaman vapurun yalnız 
orta kamaralarını su üzerinde gör
mü<tür. 

SEN VELİT BEYE 

BAKMA .• 

İnırilizlerin sabık müttefik. 
!eri Fransızların donanması 
hakkında ta~p ettikleri battı 
hareket bizim Ebüzziyazade 
Velidin ho<una gitmel)liş ola. 
cak ki makalesine; 

- Bu gayri tabii hadisenin 
avakibi çok müthiş olabilir! 

Diye kendi tabirile bir .ser
naJne. koymuı$. 

Nanemolla ile konuşuyor -
duk da, 

- Sen Velit Beye bakma~ 
Diyerek ilave etti: 
- E;:!er Fransız donanması 

sağ kalsaydı, tek başına mü -
cadele safında kalan İngiliz 
donanmasının batması icap e
derdi. Herhalde ölmemek için 
öldürmek daima hayırlıdır. 
Meşru müdafaayı insanları i
dare eden kanunlar dahi ka
bul etmiyor mu?. 

BEN BİR 

GÜNEŞİM 

Nizameddin Nazif ile Nane
molla konuşuyorlardı, ben de 
kulak misafirliği ettim: 

Nanemolla - Nizamcığım 
senin gazeten ne diye baz.an çı
kıyor, hazan çıkmıyor? 

Nizam - R,en bir güneşim. 
Nasıl ki güneşin çıktığı ve bat
tığı saatler vardır. Gazetem de 
öyledir 

1 Sahte mübadil 
bonoları 

Dün bir kişi daha 

tevkif edildi 
Sahte ımübadil ibonoları tah

kikatına Adliyece devam edil
mektedir. Sa'hte bonoları tan
zim ve muhtelif kimselere tem
lik suretile t.ıhsil etımek iddiasile 
mevlkuf bulunan Nihadın kain 
biraderi İbrahim TokseG bir müd
dettenberi aran•yorıdu. Muma
ileyh dün Adliy!!"'e getiri.Lrniş ve 
\Birinci sulh ceza anahlkeınesınde 
sorıguya ceki.lmiştir. 

:tdıdiaya göre. ~brahiım Tukıse8 
Ali Galip adına yaz.ılı ve Niha
dın hazırladığı 'bazı sahte bono
ları sahibi İililiş l(i!bi ve Ali Ga
lip hıüvi"eti takınarak ooterde 
ba.skalarına ciro etımiştir. Haklın 
İlbrah.im Tok:sesin tev'kifine ka
rar vermiştir. Hakkıtııdak:i tahki
kata meV"kufen devam edilecek
•· .ır. 

Hıdırın muhakemesi 
Beyazıtta Soğanağa mahalle

sinde bir kulübede es.ki metresi 
Çengelköylü Ferihayı öldürmek 
ve Ferihanın dostu Aliyi ağır ya
ralamaktan mamun Kahveci Hı 
dır'ın muhakemesine dün ikinci 
ağır ceza mahkemesinde başlan
mıştır. 

Hıdır, okunan tahkikat evrakı 
münderecatını baştan başa iııkaa 
etmiş elinde kanlı bıçağile yaka
lanmış olmasına rağmen hidi•e.... 
~; bilmediğini ve Jıiçbir şeyden 
haberi olmadığını iddiada ısrar 
etmiştir. 

Mahkeme gelmiyen ı_ahit\erin 
para cezası alınarak ihzaren celp. 
lerine karar vermiş ve maznunun 
sabıkası olup olmadığının sorul
ması için başka güne bırakılmış
tır. 

ıflRSIPİRİ 

DEDİKLERİ 

Nanenıollaya sordum! 
- Üstat hırsıpiri neye der

ler?. 
- Vallahi tarif edemem am 
nıa bir Damat Feritte görmü:ı
tüm, bir de Petende görüyo • 
rum!. 

Cevabını verdi! 

1 9 5 o 
MEDENİYETİ 

16,000 tayyare ile falan yer~ 
taarruz, 30,000 tayyare ile mu· 
kabil taarruz hazırhltlrının ba
his mevzuu olduğu şu zaman
da Nanemollaya şu suali sor
dum: 

- Üstat 1950 de dünyanın 
nasıl olacağını tasavvur eder
sin?. 

- Vallahi yeni bir dünya 
tasavvur cderinL. 

Diyerek devanı etti: 
- Her halde o vakte kadar 

yer yüzünde ev bark kalmıya
cak ve bütün şehirler yer al 
tında inşa olunacak ve .ı,·er altı 
medeniyeti devri başlıyacak
tır. 

O vakit, yer altından yer 
yüzüne ~ıkabilenler de , Me -
~ih. e a:itm~ eibi olacaklardır. 

A. ŞK&iP 
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L:Jl[J:Hın l. • 11 !l>ağcvıaı I Baş ekilin mühi Siyasi 
~~vaı~ıvet 
Şimdiki harpte 
küçük milletler İngilterede gıda madde-lHAZIHAN AYINDA 

· . • • INGILTEREDE YAPl-

Garson bahşişi! 
Adamcağız, yangın yerme dön

müş olan önündeki mezelere me
lıll melıll bakarak boyuna içini 
çekiyor ve ikide bir, ·çatalı tabak
lara vurarak bağırıyordu: 

leri satışı tahdid edıldı LAN TAYYARE ADEDi - Garsooon! Garsooon! Heeey 
garson nıusun, nesin be, sağır mı
sın yahu? GarM>on! 

Çay, şeker ve yağlar muayyen 
bir. nisbette satın alınabilecek 
Londra, 8 (A.A.) - Reuter: 

İaşe nazırı Lord Woolton bugün
den itibaren çayın haftada adanı 
başına 2 pnces olarak istihlfil< e. 
dileceğiai beyan etmiştir. 15 gün 
s~nra Margarin ve tereyağ da da
hil olmak üzere bütün yai!'lar mu· 
ayveıı bir miktar sarfedilecektir. 

Otel ve lokan laların ayni ye
mek CSJlliında hem et hem de 
balık vermeleri memnudur. Pas
taların üstüne şeker serpilmiye· 
cektir. 

Lord Woolton, beyanatıua şöy
le devanı etmiştir: 

Herkesten fazla şeylerden sar. 
hnazarla lüzumu olacak kadarile 
iktifa etmesini istemek zamanı 
gelmiştir. ~imdiki vaziyet, bun -
dan enel ıaşe maddelerinin kafi 
olduğu hakkında teminat verdi
&im ve satın alabileceğimiz her 
şeyi ithal ettiğimizi söylediğim 
&amankiııden iyidir. Fakat neza
ret uzun sürebilecek bir muha
sara ihtimalini de gözönünde bu
l":"~urmaktadır. Şiı:ndi yalnınz. 
Bizi mücadeleyi terke kbar için 
her elden gelen gayret yapıla -
eaktır. Düşman denizaltı ve bom. 
ıuu.nnı.an tayyarelerinin bUyUk 
bit faaliyetine intizar edebiliriz. 

1 
Bir hafta veya birkaç gün fasla 
dayanabilecek olan basım taraf 
harbi kazanacaktır. Niyetim o tıı
rafıa bizim olmakhğımızdır. 

B. Woolton, çay tahdidatının 
adam !!aşına tahminen yüzde yir
mi beş nisbetinde olduğıınu söy
lemiştir. ----o----
Franıada tevkif edilen 

Alman taraftarları 
Bertin, 8 (AA.) - D. N. B. , 

bildiriyor: 1 
Alman mütareke komisyonu ile 

Fransız delegasyonu arasnıda 
aktedilen bir anlaşmaya göre, 
Almanya lehine bir hareketten 
dolayı tevkif veya mahkı'.ırn edi
len bütün esir ve mevkuflar mil
liyetleri nazarı itibare alınmadan 

A!saslılar da dahil olmak üzere 
serbest bırakılacaklardır. 

Şanghay - Hindiçini 
seferleri 

ŞanJdııı.y, 8. (A.A.) - Şanghay, 
Houg.-Kong ve Fransu: Hindiçinisi 
arasında İngiliz vapur servisleri
ne başlanmıştır. 

Cebelüttarıka ha va hücumu 
:Madrit, 8 (A.A.) - D. N. B. bildiriV'Ol": 

inı!iliz 
atılma-

Tayyareler yeniden Cebelüttarık üzerinde ucmuslardır. 
tayvare dati bataryaları ates acmıslardır. Hiç bir bomba 
mıetır. 

• 
Bir lngiliz torpitosu battı 
Loııdra, 8 (AA.) - :Bahriye nezaretinin resmi teblii!i: 
Bahriye nezareti Wırlwmd İngiliz torpidosunun bir 1orpile car

ı>&rak battıkıru teessüile haber verir. Mürettebattan sa,ğ kalanlar 
Wırlwınd batmadan evvel başka bir İnıı:iliz ı:ıemis.i tarafından kur
tarılmıştır. 

Ölenlerin ailelerine haber verilmistir. 

İngilizlerin korkunç hava 
baskınları devam ediyor 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
Düsmanın dört motörlü bü.11ük 

bir tayyaresi yerde tahri'P edi!
mış bır avcı Messerchmitt taıı
Yaresi de ha1•ada yakılarak dii.
~rülmi4tü.r. 480 kilometreden 
fazla Almanııanm içlerine doqru 
ilerltyen bir bomb<ıroıman tay
:ııcremız, ta1111o.re meydanı 'PiB· 
tuıin iki tarafında l>ir çok ta11~ 
t1are/.er bııluıımakta olan Esclıe
weren tayyare meııdanuıa hü.cum 
~tmıştir. Tayyaremizin bıraktı· 
'1• .. bir bomba bü.~ü.k 1ıanqarın Ö· 
nunde duran bir tay1.1areııe isa
bet etmi~tir. Bu tavı;are alev 
al.m~. Hanıım-ın vanuıdaki ha
reket Piotine de bir kaç isabet oı
mu.şur. Zannedildiqine cıöre, da
ğınık bir halde buluna.;. ta1.1ya
relere atılan infilak bombalan 
çok hasar vermiftir. 

Duier bir İncıi(iz bom.badım<ın 
tGııııaresi cenubi Fransa üzerin
de uçmakta ikeıı beş df4man 
Mesur..,hmitt tcımıaresinin hii.
cumuııa uıjramıştır. Mahirane 
bir manevra a1.1e•irı.de 'Pilot hü.
cumdan ta.ııvaresini korıımwa 
tnıtvaffak olm~ ve a1.11<i zaman
da ın.itralyözlerile ateı ederek bir 
M 1!$$er6Clımitt • i imha etmiotir. 
Diger düşman avcı tayyareleri 
nıü.cadeleııi tcrketmişlerdir. 
mSm.lıggırivbg lccm fh !ft!b{lsdnt.qcık 
Avcı taııtıarelerimiz bir düş

man bombardıman tayyaresini 
çarııı:mıayı l·abut etmıııe mecbur 
eınıışter ve denize diiıiürnıüşler
dir. Bu ıa1.111are buqün düşürü
len taımarelerm 13 üncüsü.dür. 

Londra, 8 (AA.) - lnı?iliz ha
va ve anavatan emniyet neza· 
retlerinin toolııtı· 
Düşman taıı~'a~eleri, bu sabah, 

saJııl şehirlerimizden ikisi iize· 
rine bomba hiıcumlan 1.1apmış -
lardır. Avcı ta11ııarelerimiz ve 
hava dıifi bo ı anıalıırımız hare
kete cıeçmiştir. İki di4man bom
bardıman ıaıı aresi t<ı1111areLeri· 
mi:: 1.ıuafuıdan dü.şü.rii.lmi.iitür. 
Düşman, cıarbi t nqilterede bir 
şelıırde bazı /ıasarı mucip ol -
mustuT, İnsanca da zayiat var· 
dır. İnqilterentn şark sahili Ü .. 
zerine de bom.balar di4miiıitür. 
Fakat bu mıntal,;a.da 'Pek az ha· 

• sar vardır. İnsanca hiç bir za
yiat yoktur. 
D\i~rilmÜJ cfümuııt taware-

leriniıı adedi 7 ııe balicj olmakta
dır. 

Londra, 8 (A.A.) - Reuter: 
İtalyan hava kuvvetlerinin uğra
dığı zayiat bir tarafa bırakılmak 
üzere İtalyan havaeıhğı hak.kın
da şu mülahazalar serdedilebilir; 

İtalyan havacılığı 3, 4 ·ene ev
vel inki.şafının en yüksek nokta
-.ıa var=tı. O zamandanberi 
modeller eskimiş, motörlerin ta
kalı azalın~ olduğundan bu dört 
senelik tayyareler artık İngiliz • 
!ere kafa tutacak surette değilleı·. 
dir. İtalyan tayyarecileri iyi alı
cı degildirler. Bunun sebebi talim 
noksanı olııcaktır ve lüzumu veç
hile talim için de birçok ay !ar Jiı. 
zımdır. 

Almanlar İtalyan tayyareleri -
nin İngiliz adalarına hiıcum için 
kendilerine kıymetli yardım• do
kunacağını ve ayni zamanda İ
talyan tayyarelerinin iliıvesile a. 
deden kahir bir faikiyet temin 
edeceklerini ummu.>lardı. Fakat 
Akdenizde ve yakın dokudaki tec 
rübeler İtalyan tayyarelerinin 
ook mahdut bir yardımda bulu
nabileceklerini isbat etmiştir. 

Avusf ralya başvekili 
(B~tcırafı 1 inci sayfada) 

len hitamından sonra bütıin n:c
selelerin ruznameye alınaeaı!;ı 
zancndiliyor. Bununla beraber. 
Romanya sefe~berliginin sebep 
olduj?u Macar aı;i<0ri tedbirleri
nin Rumenler taralından bir te· 
ışebbüs vili oluncıya kadar ida
me edileceıü kavdeJ.ilmektedir. 

Bükreş, 8 (A.A.) - Gazete
ler, Rumen Basvekili Giıı:urta ta· 
rafından Bul;;(ar • Utro• ııazetesi
ne yapılan beyanatı neşrdınekte
dirler. 

Rumen Başvckilı Bulgar mil
letine karşı duvd..ığu dHin dost
luk hislerıni ifade ettikten son
ra iki meımleketin ivi komsu ola
rak sulh içinde ve anla.;arak ge
çinmeleri menfaatleri iktizasın
dan old::gunu ve ancü bütün 
ihtilaflı~ı tızakla<;tırmak suretile 
terakk: adebileceklerın' beyan et· 
mi.siir. 

Bü.kreş, 8 (AA.) - Başveokil 
Giıı!urtu. İtaly.0.111.-ı Bi•krc; elçi
siııi .karbul etmiştir 

Londra, 8 (AA) - Tayyare 
imalatı nazarı Loııd Beavel'hrook., 
haziran ayında tayyare imalatı
nın rekor teşkil ettiğini bildir
nıiştir. Bu ay zarfında verim 
ııecen Genenin ayni ayınd:.kinin 
rki misli ohm.ıştur. Keza iki 
misli ınotör yapılmıstır. 
Amerikanın tayyare teslimatı

na yetince. Loro Beaverbroolı:, 
Büvü:k Britanvanm son hafta zar
fında .ına;.hiın miktarda tayyare 
ve motör satın al<lık:ını bildir
nristir. Ameril<ava yanılan sipa
risler yekünu ıbir milyar dıılan 
~eomekte idi. 

Kral Karol 
Dün yeni Sovyet se. 

firini kabul etti 
Bükreş, 8 (A.A.) - D. N. B. 

Kral Karo! bugün öğleden sonra 
yeni Sovyet sefiri Lavrentiev'i 
kabul etmiştir. Lavrentiev, iki 
senedenberi Sovyetler Birliğinin 
Bükreşe tayin ettiği ilk sefirdir. 
Bu zamandanberi Sovyetler Bir
liğini Romanyada bir maslahat
güzar temsil etmekte idi Lavren
tiev, ültimatum Romanyaya ve. 
rilmesinden evvel Bükreşe gel
miş bulunuyordu. 

Etiket konacak 
Türk malları 
Ankara, 8 (İKDAM Muhabi

rinden) - Yüzde yirmi beşten 
fazla yün ihtiva eden bilumum 
mensucat, deriler, pamuk iplik
leri yün ipliklerine kenarlarıoa 
Türk malı ibaresinin konması He· 
yeti Vekile kararlaştırdı. 

~lirayı De" le'• aza-
lıkları intihabı 

Ankara, 8 (İKDAM Muhabi
rinden) - B. M. Meclisi çarşam
ba günü toplanacaktır. Meclisin 
bu içtinıaında Şürayı Devlet a
zalıkları için seçim yapılacaktır. 

Yugoslav diplomatik 
1-.e / eti Moskovada 
Mookova, 8 (A.A.) - 8 temmuz 

da Milan Garilaviç'in başkanlı· 
Rındaki Y UJ?OSlav dipku:natik he-
yeti Moskova ya muvasalat et-
mi.>-tir. 

Şimali İrlanda Baş
vekili Londrad(l 

Londra, 8 (A.A.) - Şwnali Ir
landa Başvekili Lord Craiııavon 
dun sabah Londraya gelerek gü
nünü istişarelerle gecinmi~tir. 

Dün a.4am Belfas'a dönen Irlan
<la Başvekili, hareketinden evvel 
beyanatta bulıınarak Çörçil'le ve 

di~er Britanya nazırlarile yaptığı 
ı;ıö~elerden tamamen mem-
nıın ve mut.main oldıı.ğunu bi!
dımıiştir. 

Balkan hava seferleri 

Neden sonra, kulaklarına taş 
çıkaracak kadar gözleri de şeşi 
beş gören gözlüklü bir garson so. 
kuldu: 

- Buyurun! 
- Şu suyu tazele, şu iki tabap 

da değiştir! 
Şeşi beş gören garson yüzünü 

eksilerek boş bardakla tabakları 
alıp gitti. Gitti amma, gidiş o gi
dişti. Aradan on dakikaya yakın 
bir zaman geçtiği halde gelme
di. Adamcağız ön~deki kırk do
kuzluk şişede yarım kalmış olan 
rakısını bahçede dola'i"n seyyar 
sucudan aldığı bir bardak su ve 
yine seyyar bir !uyarcıdan aldı
ğı körpecik bir hıyarla temizle
di. Ortalık iyice kararııuştı. Bah
çe ise hala hmca hınçtı. Mahut 
çatal, tabakların üzerinde tekrar 
trampet çalmıya başladı: 

- Garsooon, heeey garsooon, 
garsoooıı! 

Yine neden sonra: 
- Buyurun bayım! 
- Gör şu hesabı bakalım: 
Bir dakikanın içinde hesap gö. 

rüldü: 
- Yüz beş rakı, on bir buçuk 

garson bahşışı, etti, yüz on altı 
buçuk!" 

Adam öfke ile cebinden bir li
ra ile bir çeyrek çıkarıp masanın 
üzerine koydu, söylenen söylene 
yürüıniye basladı. 

Garson yüksek sesle seı;lendi: 
- Hani garson bahşişi bayım? 
Bu sefer adam daha sert bir 

hiddetle döndü, masanın üzerin
deki bayat cacık tabağını yaka
layınca herifin suratırıa fırlattı: 

- Al sana garson bahşişi! . . . . . . . 
Alt tarafını yazııııva hacet yok 

değil ıni? Bakalım, yazlık bahçe
lerde bu yaz, daha böyle neman
zaralar göreceğiz? 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Belçika mültecilerinin 
mcır Iekctlcrine avdeti 

Brü.ksel, 8 (AA.) - Kral Leo
ookl, J.sviçre lıükümetinrlen Bel
cika mültecilerinin memleket· 
terine dönmesi için Fransa ve 
Afmanva hükiınıetleri nezdinde 
teşebbüste bulunınasını talep et
ti:kten sonra Belçıka Kızılhaç re
isine bir .ınek:tup ı:ıöndererek mül
tecılerin arwl.eti için bu ~ila
tm bilfiil çalışma.sııu istemiş
tir. Alman makamla{ı da Fran· 
sada derhal huso,rsi teciıbirler al
mışlardır. Bütün askeri işı;ıal 
kıtaları kumandanlarına mülte
cilerin avdeti için her türlü lrolay
Jığı ı;ıöstePmeleri emredilm4tır. 

Bir Alman tayyaresi 
İsveçe düştü 

Stokfrıo1m, 8 (A.A.) - Bir Al
man askeri tavyaresi, İsveçin 
şimalinde kain Haparanda'da 
dü-.müş ve ha>ara uğramı.stır. 
İki zabit ve!;ilinden ve iki ne
ferden ibaret olan mürettEJbatı 
Norve<;te kara va indikleri zan
nın.da bulunmuş oLduklarını söy
lem islerdir. 

Garbi İtalyan cep• 
hesini ziyaret 

Torino. 8 (A.A.) - Alman, 
Macar, .İsoanyol, Yw~lav, is
vicre, Amerikalı, Japon ve Ho-

Bükreş, 8 (AA.) - Ruımen ha- ıandalı bir çok ııazeteciler bura-
va şirketleri bııgün 8 temmuzda ya gelın.işlerdir. Mak.satları. halk 
Bükreş, ~-.:ya, Selanrk ve Atina kültıürü nazırının teşebbüsü ü-
arasında muntazam beynelmilel I zerine ;arlıi İtalyan cepheo;i mın-
seferlere başlıyacaktır. takalarını zi varet etmektir. 

Ruzvelt namzetliğini lfşgal altındaki arazide 
koymıya karar verdi 1 gazete satılmıyacak 

VaşinJ?ton, 8 (A.A.) - Gazete
ler. Ruzvelt'in üçüı:ı4ü bir in
tihap icin nihayet namzetliğini 
4<oymıra k_rar verdii::ini yazmak· 
tadırlar. 

Demokrat partisi cıımartesi J?Ü· 

nü Chicaı!Q'<ia toplanacaktır. 

İngiliz çocukları Ame. 
rikaya gönderiliyor 
Nevyork, 8 (A.A.) - Dün Sey

thia vapuruyla bir İngiliz müL 
teci çocuğu kafilesi gelmiş ''e 70 
çocuk sehre çıkarılmıştır. 80 ÇO· 

cukluk bir kafile evvelce Hali
faks'a çıkarılmış bulunuyordu. 

700 kişi Hongon'dan 
ayrıldı 

Manille, 8 (A.A.) - Çocuk ve 
kadın da dahil olmak üzere Kong 
kon!!'dan gelen 1.700 kişilik bir 
kafile ManiUe'e gelmiştir. Bunla-J 
rın ek crisi muvakkaten bir Ame-ı 
rikan kııjlaswa yer)eştirjloıi~tir. 

Angouleme, 8 (A.A.) - Havas 
Ajan>ı bildiriyor: 

işgal mıntakası haricinde bası
lan ııazeteleri işgal mıntakasına 
ithal edenler veyahut bu mınta
kada dağ-ıtanlar, idam cezasına 
mahkum edilecektir. Charcntes 
valiliği. gazete bayilerine bu va. 
ziyeti bildiren bir nota tevdi et
miştir. 

Macaristanın 
yaptığı hazırlık 

(Bastarafı 1 inci sa1.1fada) 
lıştırmaktadır. Gelecek şene bu 
miktar beş misli fazla?asacak ve 
bir bu kadar insan da mühi.,'.. • 
ınat İlna13tı için lllzın1 olan ipti
dai ıııaddclcr ;rin faaliyete geçe. 
ccktir. Deniz z~ır1 imalatı harbin 
ilk on ayı zarfında 1914/1918 har
binin ayni devresine tekabül e
den müddet zarfında olduğundan 
25 bin kişi (azla insan calıstırıl
mıştır. 

bir beyannamesi 
(B~tarııfı 1 inci sa1.1fada) 

ip.ret etmiş oduium. cilııi, s-erelr. 
memleket ik.tıs:uliyat ve mti.dataasa. 
ı-erek çiftçinin .kendi menfaati bakı
mından toprak ma.hsallerinln ebem
mfyet Ye ktı'meü arl.:a:uştır, da.Jı& da 
arlması bekleaebllir. Onuıı lçhı idrak 
edilen ınahs1l.111n lıiç bir z.iara. uira
Lalmadan, vakit ve zamauile kaldırıl
ma.sı gii.nü.n büyi.ı.k işlerinden biridir. 

Bu itte idare amirleriıı.i.n, kendi
lerlne &erettü.J) eden pok e.bemmiyet.
li ve mes'uliyetli vaai!eleri a.u.m.i 
bir ,.1.1;rel ve b&slreUe bafaneMtla. 
rından e.mlnim. 

Z - t.:mo.mi d\İ.DJ'& vaa.beU kar

f,ISuıda memleket mudafaası balwn.ıa.
d.an UJ'anık bulunmak yecibesi, hü
.k.Wneij ba:u swıfluı slli.b altına ça
fırmı;ra ve bir kıs.ı.m hayvan ve na
kil vasıtalarını satın almıya mecbur 
eLU ve da.ha da edebilir. :Wemleket
te llDlumi olarak mahsul normalin 
üstuade i.ke.o, bir de kol ve hayva.n 
kuvvetinin eksilmesi ka.rşısında ha.
sat ve harman q.Jerinl &lua.Hlıam&k 
için ca1retimlzl arUır~ mevcut 
imlıiuıl.ardan azami islifade ledblrlerl
ni mahallinde aramak ve bulmak Jca
betmektedlr. Ayni köyde, uııa bl
ribirlerile alıi.kah ve munasebetll kö1-
ler arasında it birUii yapmak, me
sai;ri bnzim eylemek ve in.san ve 
ba7vau kuvveüeriııde muvazeneyi t.e
sis etmek» sureLile çerçeveli7eceflm 
ı.edbirlerin, nıahaUin icab ve h~l
yeUerlne unun olmak şartile, çok 

f&Tdalı ve tesirli olaca.ima kanilm. 
Dar ve •kqık rımanl•rda. Türk 

köylusiı kendilij:lnden i:ı birliği yap

mıya, iş muvazenesi kunıu1·a ~lk
tır. Bu yer yer Les!!iÜS et.mit; lca
müller vardır. Köy kauununda., mil
li korwıma kanununda buna alt bazı 
hüku.mter mevcuttur. Her Ledbirio 

yeri ve zamanı vardır: Bunları direk
tif halinde t.efcrruaLile uzaktan tes
bUe iınki&.ıı yoktur. 

En isabetli tedbiri, U;lıı içinde ve 

bafwda olan, va.ıiyeh &dun, adım ta
kip edebilecek mevkide buJua.an ida
re &mirleri bulabilirler. Bu itibarla 
Wl)il:ı.ıa cirıui>erek yalnız mııhim bir 

nok&.aya dikkat n:uarıw.ıı celbedtte

ğim: 

Iiöyauye ifleriııJ kendi aralarında 

k.eıulilerille npt.ırmalr., bu h......c& 
oalara 1'01 cöstermek, kolaylıklar Ye 
7ardmılar yapmak, dıfardan herhaıı
d bir müdah&le7e ıercilı e4llmeli
dir. Y usla ve zamamn bir llllida
halenin aksi t.esiı' yapacağından, .işl 

i:rl yapa.caiına, boı.a..c&bııdaıı en.dile 
ederim. O itibarla clış&rduı müda· 
haJeye u.ruret hasıl olur, bilhassa 
milli korWUD& k.a.nunun11D 37 nel mad
desin.in tatbiki icabederae derhal 
bana müraeaa.t edinis. 

3 - B11. mevn. u:&e:rinde ehemm.i-
7el.le durmaklıiım, d&lıa işia bqıııda 
iken bau vili1eUcrden hasat ve ba.r
m&u için 7:ıırd.ım.lar bienme.!.iodrn ye 
bW....:U ted!urle:rin merkezdea bl!ll:e4· 
dlilnl Sttitimdendlr. -

Esasen Zira.at VeüJetl, elindeki 
lnıiim VL'>ltala.n bu 4e ı.aQ.is etmiı
&.ir. HiikwaeUn de, aon u.m.anlard.a 
büyük döviz fed.a.kulıiı ile Ameri
ka7a ı.mıacla.d&iı bi.r &.a.lum ha.sat ve 
harman makiBrleri de ce.lmi:tliı'. Fa
kat takdir edershıiz k.J, bwılann 

mii.ta.rı mahdutt.:ur. her 7ere maki
ne 1elbit..lrmiye i.mk&n yoktur. O JU.
barla elde mevcut YMıtalanmuu 

mtım.kLi.n oldatu kadar Azami raa
dıman Lemin ede<'ek bir ureıte ve en 

lüzu.m.lu.s11Du tercih şekli.nde tevzi 
ve tak.siın et..t.ik.. Bunların nuelere 
ve ne kaclar ayrıldıfı. ne sareUe ve 
ne prUarla lşleWeee&:i Ziraat Veki
Jeti.oce te&bit ve takip oluıım.a.kt&

dır. 

Blı hıısasla Ziraa.ı Veli.iJelinin if"· 
arı dair~inde hareket tdi.l.nıe&ini ben 
de dilerken ıu noktaları da Jıa.Lırla.

lınm: 

l\Iakinelerl iyi kullanmak ve on· 
dan 3.a.mi randıman almak eıs:blır, 

Bunun için. de, ma.ki.ntlerl ek.ipler 
halinde çal.Jştırw.a.k, kontrol ve ida
reyi ıiıcıe'1Hrece-k surette dağıtma

mak, fuzuli gidip gelme:lerle vakit 
:-eçırmrınek, k~bil olursa iki üo e· 

klple oahşarak ç-0k ü; yapmak ı-ibi 

uok.t.alara dikkat etmek lazımdır. 

4. - Ua50ai ve lıarma.n fı;lerini J:"e
rek slı:, gerek kaymakam ve nahi.Je 
müdürleri aled;:le,•am ve muntaz.a.ma.n 
yerlerinde takip ederek her hafta ba
şt vaziyeti telK"rafla bana bildirecek
siniz. M~varfakıytıer temenni ede
rim.» 

y AZAN: B. NURİ ınMAK -· ---- --
rımsada i. gal altında
ki şehirlerden birisin.. 
de, Almanların elde et-

tikleri bazı vesikalar hal.kında 
Boma ve Berlin gueteleri bazı 
ne:;;riyat yapıyorlar, ntaliımat \~e
riyorlar. Zaman, zaman neşredı
len bu kabil vesaikin ne derece· 
ye kadar doğru oldııkla~ .ta· 
yin imlüinlarına malık dej:iliz. 

On ay evvel başlıyan harp, 
hakikat halde büyük devletlerin 
aralarındaki üstünlük, Heı:-emon
ya ve dünya servetlerine hiıkimi 
yet davasının silahla, muharebe 
ile hallinden ibaret bulunmak -
tadır. Küçük devletler ve millet· 
!er, muhariplerin komşuları ol
mak veya yolları üzerinde bulun
mak bedbahtlığından dolayı, top
raklarını, şehirlerini harp sahne
si halinde görmü~ler, hıu-atları. 
nın büyük devletlerin, büyük kuy 
vetlerinin çe~itli silahlarının a
te.,Jeri karşısında, müdafaa teh
likelerine maruz bırakmışlardır. 

Hakikat şudur ki, harp ate~le· 
ri içinde yanmış, bitaraflıkları • 
nı muhafazaya mu\·affaK olıııuş 
kücük milletler, ~u veya bu mu· 
harip büyük devletlerle askeri 
alitkalarıru, kendi milli me\ cu
diyctlerinin, istikli.llerinin, teb. 
likeler karşısında korunmasıııı 
tentin gayesile te ·is etn1işlerdir. 
Mütecaviz veya t.eca\·üze uğrıyar 
büyük devletlerin muharip grup. 
!arı hangisidir? İki taraf bu na
zariyeyi, kendi menafiine göre 
düşünceler ve mantıklarla tefsir 
eylemektedir. Kü(ük devletlerin 
menıleketlerin, milletlerin ) e -
gane gayderi, kendi toprakları· 
mn taarruz ve mücadele sahası 
haline getirilmemeı.idir, istiklal
lerine, arazi bütünlüklerine, mil
li varlıklarına büyük muharip 
devletlerin hürmet ve riayetle. 
ridir. Simdjki harp içinde olduğu 
gibi, harpten sonra da küçük 
milletlerin dilekleri böyle kala -
caktır. Bir takım ittihamlar, mu
haripler için de faydalı olarak 
k ..ı.l~rhı, üpbelerin izalesine, 

Vaziyet ingiltere'nin lehinde 
- • r4ta sük:Unetin teminine ya

.1. ı.ı- amal. 
HAMİT NURİ IRMAK 

(B~tarııfı 1 inci sayfada) ı 
ba limanJıda bulunmakta idi. 

' Bu tarihte tngiliz ve Fransız ge- 1 
mileri Antıllcs ada!arma asker 
çıkarmışlardı. 

Cenevre, 8 (A.A.) - Stefani ı 
Ajansından: 
Martinık'den Nişi'ye telaş uyan 

dırıcı haberler gelmektedir. Fran
sa deniz kuvYetleri1 Martinik li
manını abluka etmekte olan İn
giliz donanmasının bir ultimato. 
munu beklemektedirler. Bu ha
ber, Martinik adası ile Amerika 
kıtası arasında münakalat•n kesil
mesine sebebiyet vermiştir. 

Roma, 8 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 

İtalyan gazetelerine göre Fran
sız harp gemileri Atlantik deni
zinde, Inı;ıiliz şileplerini yakala
mak üzere Casablanca lımanın. 
dan hareket etmişlerdir. 

Anlille, 8 (A.A.) - Buraya ge-
1 

len haberlere göre, Martinik'de 1 
hisstyat hiç şüphesiz Britanya !e
hmdedir. Halk Fransanın mü
tareke sartlarını kabul etmesi ü
zerine hayret ve fütura .düşmüş
tür. Fakat memurlar vaziyetin 
müphem olması yüzünden her -
hangi bir harekete tevessülde 
tereddü.t etmektedırJer. Birçok 
kimseler herhangi bir müzahe _ 
ret or.l(anize edildiği takdirde ge
neral de Gaulle'e müzaheret ar
zusundadırlar. 

Londra, 8 (A.A.) - Bahriye ne
o:aretınin dün akşam neşredilen 
resmi tebliği: 

Denizaltı gemilerimiz Alnıan
yanın Norvecle deniz m ünaka
lesinı iz'aca ve bu mü.nakalata 
ciddi zayiat verdiı:ııni··e devam 
etmektedır. Snapper denizaltı 
0Eımi.ıniz. t""lih edilmiş bir ba
lıkçı geınisile tayyarelerin hi
mavesinde bir nakliye kafilesine 
hücum ederek iki vapuru torpil
laınistir. Kafile karmakarışık bir 
hald.> daıl:ılm~, bir kova doi!ru 
çeki im.istir. 

Daha sonra Snapper ı<ıene si
liı:h lı balıkcı gemilcrile tayyare
ler tarafından hinıave edilen 
isabetli bır hücum yaparak üc 
~üvük -bir kafile ııörmüı; ve cok 
4'!emivi torpillemiştir. 

Londra. 8 (A.A.) - Amirallik 
dairesi tebliıı edivor: 

İngiliz Amiralliil:i Oranda de
mirli bulunan Dünkerk Fransı:z 
kruvazörüne karsı İngiliz tavva
rderi tarafından va·ıı1ınıs olan 
ikinci hücuırnundan bahseden bir 
tebliiide iki İngiliz tavvaresinin 
avdet etmedif(ini bildirmi.stir. 

Gelen veni raoorlara nazaran, 1 
mezkür harekat esnasında hic bir l 
İngiliz tayyaresinin k?-vbolma
rlıiiı anlaşıl.o.akladır. lnı?ilizler 

tarafından ınsanca zaviat da vok· 
tur. 

Cenevre. 8 (A.A.) - Vichy'. 
Jen bildirili"or: 
Fransız Arnirallii?i. Düırkerk 

adındaki Fransız zırhlısına kar
sı İngilizler tarafından vapılmıs 
olan ikinci bir taarruz ıJe bu ııe
minin yeniden İngiliz tayyarele
rinin hücuımuna uğramı" oldu
P'ıına dair veni bir teblii! nesret
mi:;tir. 

Bahri ve nezaretinin tebliiii. 
bu zırbhya karsı ya•nlıın taar
ruz esnasında iki İngiliz tavva· 
resinin düsürülmüş ve iki İnııi
liz torpioo muhribinin hasara u •
ratılrnış oldu11unu ve bu muh
riolerin belki de batımıs olduk· 
!arını bildirmektedir. 

Hoocl adındaki İntriliz zırhlısı· 
na isabet vaki ohnus olduğu mu· 
hakkaktır. 

Hitler - Ciano 
Mülakatı 
( Eaştarafı 1 inci scıııfadıı) 

mutabık kaldıklarını söyliyecek 
vaziyettedir. 
Dün öğle vakti Hitlerle Ciano a
rasında yapılan iki saatlik müla
katta münakasa edilen mesele
ler hakkında ne Berlinde ne de 
Rıomada şimdi ve kadar hiç bir 
mali.ıımat verilmemiştir. 

Fransa, yeni rejimi& 
mukadder akibetten 

kurtulabilir mi? 
( Basmakaleden devam) 

Zürihten ,gelen bır te4!rafta 
Neue Ziırdıer Zeitunıı'un Ber
lindeki muhabirine nazaran Ci
ano - Hitler mülakatının İtal
ya ile Almanyanın ıbütün me-

le Almanya ve İtalyanın bir kı
sım tooraklarını ve müstemleke
lerini taksim ctmiyeceklerini sa~ 
makla, çok aldanıyor. Şimdi Fran
sa)·a ve Fran~nın ba:şında bulu
nan ihtiyar mareşala karşı galip
lerin gösterdikleri bir dereceye 
kadar yumuşak m'ramele, İngil
tereyi yeninciye kadar devam e
decektir. Bu düşman da mağlıiıı 
edilcbilir..e, ondan sonra, ı-~ransa 
sulh .sartlarının ağırlı~l karşısın
da, leni rejimile basb~~ \e )'BP· 

yalnız kalacak, totaliter olma • 
nın da kendini kurtaramadı~ıuı 
görecektir. Totaliter olmak Al -
man olmak demek değildir t.i, AL 
man)'a, rejimini deği tirdi dile, 
mağliıbuna hiçbir şe~ • apma,ın. 
Hitler, Jarın Fransanın tekrar, aJ· 
ni kolaylıkla rejimini deği~tire. 

bileceiini bilmez ıni? Franı,a hal· 
kı da, Avusturya halkı gibi Ai
man ırkından olsaydı, ve Fransıı 
toprakları da Almanya ile hem
hudut olmasaydı, o zaman, il -
hak imkanı olınıyan böyle bir 
memlekette, rejim de&işikliği, 
belki bir fa1·da temin ederdi; fa-

• kat Fl"ansanın, totaliter bir idare 
kabul etmekle, sulh muahedesi
nin kendisine hazırlıyacağı ilkL 
betten kurtulması imkansızdır. 

selelerin müslihane bir surette 
hallinde alakadar bulundukları 
cJDı"!u - cenup hiı.diselerile müna
sebcttar oldui!u bildirilmektedir. 

!Besler Nachrichten'in Roma 
ıınuhabirine ııöre. Ciano ve Hit
ler İn,gillereve karşı taarruz me
selesini münakaşa etmişlerdir. 

Muharrir diyor ki. 
Si.rıı.di İngiltereve karşı taar: 

ruzun ilok sai'b.ası lrlanda.dır ve 
mülakatta bu meselenin ııö~ül
düğü bildirilıınektedir. 

Berlin, 8 (A.A.) - Kont Ciano 
yu barmil olan hususi trende pro
tokol şefi Baron Von Doernberıı 
ile diğer teşrifat ıınemurları ve 
sefir Affieri ile Van Ma.kensen 
bulunmaktadılar. 

Kont Ciano, saat 10,15 de Sa
arbnwkein'e vasıl oLınustur. Mu
mailevh. bUS(ün M81!inot hattına 
ve Alsas'a yapacağı ziyarette ;.. l 
tihkam ııenerali Von Dittman ile
beraber buluııac&tır. 

Totaliter rejimin dahili bakım 
daıı Fransaya faydalı olup olmı
yacai?ını ise, zaman gösterettk -
tir. Enerjik, kuvvetli, dürüst, i· 
dil bir idare teşekkül edebilir ve 
Fransayı demokrasinin soysuzlaş. 
nuş halinden daha iyi idare eder· 
se, totaliter rejimin, bir hayli sar. 
sınhdan sonra, tutunacağı ve yer· 
leşeceği beklenebilir. Fakat sui
idare devam ederse, hele bazı Ü· 
mitlere düşüldükten sonra, kö
tü bir sulh de aktedilirse ihtiyar 
Petain'in yeni rejinıile beraber 
çökmesi ihtimali kuvvetle mev
cuttur. 

ABİDİN DAVEB 

Münib - Milin 
bisiklet yarışı 

Milin. 8 (A.A.) - Üç merha
lede Münih • Milan bisi'klet ya
rısı sona ermiştir. Yarısı ital
van Morigi kazanm.şıtır. Alman 
Saııer i.kinci. Alman Pris.ıkeit 
üçüncü gelmiştir. 
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ALLAHIN 

ARSLANI 

iki ord~ birbirine saldırmış, kesik 
başlar yerlerde yuvarlanıyorlardı 
Baba ile oğul, bir>birlerini 

muhtelif yerlerinden yaralamış. 
lar, tepeden tırnaklarına kadar 
al kanlar içinde kal~ardı. İki
sı de aldıkları yaralardan ve a
kıttıkları kanlardan bitap kal
dıltları halde, harikuliıde bir me
tanetie biribirlerini öldürmiye 
çalışıyorlardı. _ 

Bir an ııel.di ki, Muaviye bir
den bire bir zaaf eseri gösterdi. 
Kalkanlı elmi oğluna uzatarak. 

- Dur .. Bwıaldım. Bir dakika, 
soluk alııy ı.ın. 

Dedi. 
~e evlatlık hissine ka. 

pılarak kılıcının ucunu yere in
dirdi. Ve iki adı.ın geri çekildi. 
Kılıcının üzerinde pıhtılanan 
kanlan, sırtındaki gömleğinin e
teği ile silmek istedi. 

Muaviye bin Hadiç bu fırsatı ka
çınmadı. Oğlunun o meşl(uliyetin· 
den istifade ederek yaralı bir kap
lan gibi onun üzerine atıldı. Ke. 
nanenin dizkapakl.arına öyle bir 
ktlıç savurdu ki, sol bacağını bir 
darbede kesip kopardı. Kenane 
bir saniye tek bacak üzerinde 
durduktan sonra, hafifçe sallan
dı. ~u.k bir feryat koyuvererek 
yere yuvarlandı. 

Muaviye, bütün ku.vvetile of(
hınun üzerıne çullandı. Elindeki 
kılıcı, onun boynuna dayadı. 
Keniıne, can acJSJndan bay~ 
bır halde idi. Art.ık kapanrnı
ya başlıvan p,özlerini, bir an ba
basının gözlerine dikti: 

- Dessas ... Hilekan .• 
Diyebil.di. Ve sonra, boltazm

dan bir hırıltı iıoyuverdi. Çünk.i.i, 
babasının kılıcı lblr anda kafasını 
ilesıni..ş, koparııveıımi.sti. 

* 
ATIN KAR.'<INA SOKULAN 

KANLI BİR CESET 

:lıki ordu, bütün hırs ve şiddeti 
ile biri.birine uldırdı. !ıdlılhiş 
bır 'kıtal ba$la<lı. 

dayanacaktı. 
Muhammed bin Ebu BEA<ir bir

denbire atının yüzünü Nil nehri
ne çevirdi. Atını nelı.ire sür -
meık istedi. Faıkat at, inad etti. 
Suva .l[irmedi. Vaziyet o kadar 
tehlikeli idi ki, dört nilla takip 
eden düşman süvarileri, oraya 
yetişmelı: üzere idi. Ve hic ıı!i"P
hesiz ki Muhammed, bwJ.ırın 
e]jerine düşecekti. 

Ebu Bakirin bedbaht ojtlu, ü
mitsizlikle etralfa ııöz ııezdirdi. 
Sahilde, beş on adım ileride gö
z;ine bir harabe :h,ti. 

Derhal atından atladı, k~rak 
o harabeye dald1, bir köşeye yıitıl
mıs olan hurm liflerinin altına 
saklandı. 

Aradan, pek kısa bir zaman 
ııeçti. Harabenin önünde, at kiş
nımıeleri ve silah şakırtıları 4i
tildi. Dü,şmanın zırhlı süvari!e
rinden bir kaç kişi iceri l(irdi... 
Bunlar, Mu.lıarnnıe<I bin Ebu Be
kirin kaçtığını ve oraya girdiği
ni ııörmüşlerdi. 

13() ~ s t\ 
ANl\A"" 

6. 7. 1940 

1 Sterlin 
1 Sterllil 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre :Frc. 
100 Florin -
100 Belga 
lOODralımi 
100 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçet;ı 

100 Zloti 

...... 
5.24 
~.21 

141.-

29.4375 

0.9975 
1.7475 

13.90 

100 Pen~ 26.20 
100 Lev 0.625 
100 Dinar 3.4025 
100 Yen 34.-
100 İsveç kronu 31.005 

E.5HAM VE TAHVİLAT 

@ş A 
Ne yapar? 

Otomdıil aldı; sonra bir ııotör 
tuttu, otomobili kullanmak j,çjn 
ders aldı. 

Şoför bir gün : 
- Artık öğrendiniz. Dedi, eh

liyetname almak için imtihan ve
rebilirsiniz. 
İmtihana girdi. 'Mümeyyiz sor

du: - Tehlikeli virajlarda ne ya
parsınız? 

- Gözlerimi kaparım! .. 

Uzun sürecek 
iMa.hkemelerde: 
Hakiın - Katip şimdi bütün 

sabıkanızı ckumıya başlıyacak. 
Maznun - O halde bıraz uyu-

mama müsaade etmenizi rica ede-
rim ! 

Yağsız! 
' Garson ç<ırbayı adamın üstüne 

döktü. 
Adam yerinden fırlayınca gar

son: 
- Merak etmeyiniz, dedi, bi

zim çoııba leke yapmaz .. Yağsız
dır. 

He/cim öfütleri: 

Çocuklara 6 öğüt 
1 - Kedilerin tırmalama -

sından sakınınız, zira onların 
zararı kuduz köpeklerinkin -
den aşağı kalmaz. 

2 - 'futün içen mekteplınin 
zekası sönük olur, daima sı -
ruita kalır. 

3 - Karnınız Uıkken ara -
dan en aşağı 3 saat geçmeden 
tekrar yemek yemeyiniz. 

4 - Kuvvetli ispirtilu içki 
kullananlar, vaktinden evvel 
- dişlerıle - mezar !arını kaz -
mış olurlar. 

5 - Her zaman genç ve 
dinç kalmak ister misiniz• Bol 
meyva yıyınız Vaktinde ya
tıp k~lkınız .. Ve neşeli yaşa • 
yınız. 

6 - Ha. •atta, yalan söyle -
memiye ça!ı.şmız! Yalancının 
meralı ve dolayısile sı:lıhati 
daima bozuktur. 

ÇOCUK HEKİMİ 

1 KD A • 

K 
Hırsıı:hlt. 

İki hırsJZ QOC'llk bir eve merdi-
ven dayamJ1;1ardır. 

Bu aralık bir polis geldi: 
- Ne yapıyorsunuz burada? 
Cocuklardan biri cevap verdi: 
- Şey efendim. Arkadaşım bu-

Ptin mektepte cezaya kalıru.ştı da .. 
Babasına görünmeden eve gir -
mek istiyor! 

Bir görüş! 
Coğrafya dersinde öğretmen 

anlatıyor: 
- Çocuklar! AVl'llpa, üç j:?ii.nde, 

üç baltada gezme>k.le bitmez. 
Bir oocuk atıldı: 
- A vruıpa, söylediğiniz kadar 

büyük olmasa gerek, bay öğret
men ... 

- Nereden anladın? 
- Dün gazetelerde okudum: 

Çinde, Japonyanın al<b,ğı. yerler, 
A vruıpanın bir buçuk mislinden 
daha büyük imiş!. .. 

IFAYDALI 
=:: BiLGiLER 

Dişlerin mineleri 
Dişlerle açılrnıyan bir şişenin 

tapasını çelanek. dikiş dikerken 
tireyi dişlerle kesmek, sıcak ye
mek üzerine çok soğuk su içmek 
dişlerin minesini bozar ve ıpek 
çabuk ,Çiirümelerine sebep olur. 

El terlemesine karşı 
El terlemesini hafifletmek için, 

el yıkanan su içine biraz 13.vanta 
çiçeği ruhu atmak faydalıdır. 

Göz kapaklarının kızarmasıru 
geçirtmek için papatyayı kayna
tıp ılık olarak banyo yapmalı. 
Cok faydası görülür. 

Kaşiardaki kepek 
Bazı ltimı;clerin saçlarından 

maada kaşlarında bile kepek var
dır. Çirkin olan bu halin önüne 
.ıec:mek ıçın az miktar sıcak su 
içerisine bir tutam bikarbonat a
tarak karu,tırmalı. Bu su ile kaş
lar güzelce yık.anıp silinmeli, son
ra bir pamuğu kolonyaya batır
malı ve kaşlara şekil verilerek si-

Amr ilmi As, ordusunu büyük 
bir maharetle idare etti. Muılıam
med bin Ebu &kirin askerleri
ni evvela cepheden zorladıktan 
sonra, vıınlardan çevirdi. Mısır 
askerlerinin vaziyeti, çok büyük 
bir tehlikeye l(irdi. Arkalarında 
'Nil nehri o~ için, başka 9ir 
müdafaa hattına ~k milin
~ değildi. Eğer ıbiraz daha 
mıık.avemet gijstereeeılı: olurlar -
sa, hetısi bırdıen, EıneYi ordu -
eumın kılıcından ,ııeçecekti. 

Esham üzerine muamele ol • ı 
rnaanıştır. 1.----·------- • linınelidir. 

iBirdeııbire. gerideki saflarda 
inhiliıller b~adı. Askerlerden 
bir kısmı lcendilerini (Nil) e atı
yorlar, yüzerek karşı sahile çıJc
mıya çalışryerlardı. BaZJlan da, 
<!ilerine ,ııeçirdikleri kayıklardan 
istifade ederek kaçıyorlardı. 

Bu firar ve inhiliil, birdenbi
re öııde'ki saflara da sirayet etti. 
Vali Muhanmıed bin Ebu Beki
rin etrafındaki askerler, hayre
tıo şayan bir sür'atle da~verdi. 

iMuha:mmed, yapa yalnız kaldı. 
Yanında, ancak bir ilti köle vardı. 

Kölenin bıri, o anda düşündü
jıunü açıkça söyledi: 

- Ya Se; li!.. Bir an bile duru
lacak zaman d@l. Kacrnıvacak 
isen, seni hırı.kıp 6iz kaçaca
~ız ... 

Dedi. 
Zaten artık yapacak bir şey 

kalmaanıştı. Kölenin dedı_ği l(i
bi, eller orada bir an daha du
racak olursa, düşman askerleri
nin kılıç ve mızrakları göğsüne 

Her yerde yerli E M 1 R 
trat bıçakları bulundu
ğu halde yerli olmıyan 
bıçakları kullanmakta 
bir mina yoktur. 

EM 1 R Tra, bıçakları 
senelerdenberi herkes 
tarafından kullanll-
m akta ve 
takdir edil
mektedir 

·r----------------_,,,~ Herkesin ne kadar para vererek 
anansabını almış eırJ..ıııunu bil
miyen yoktu. r. ........ BOYOK TARiHİ ROMAN:fı)8 - .~ 

SEKERPARE 'SULTAN . . ,,. 

..._ ... Yeun ı M. SAMI KARAYEL ;--

- Hey Mehmet, niçin görün
meu:ın~. 
Dıye sorunca, kurnaz Meh • 

met: 
- Allah yansurük Sultanım. 

iKızlar ağası bizi kamaz ... Dedı. 
Bunun üzerine bir hattı hü -

mayunla .Mel>met, Kızlar ağası 
tavin olunuverdi. Naima tarıhi 
eövle yazıver: 

•..• Hamalanı ha,.;adan Mclı
met, '™""1tii iktidara erdi ... • 

Mehmet a"a, metkiini alır al
maz seyyit oldu. Başında ve
eil bir sanlı: devlet el'kanı ara
sında kurulmıya basladı. 
• Hos, wtıer devlet erıkfırunın ' 

da .Mehmet ai!adan farkı yoıktu. 
Onların da hemen ekser.,;i ha
mal, ÇU'IIlal idi?. 

Devletin erkanının en RÜzide
leri ya Sultan İbrahimin zul
mü ile katlolunuyordu. Yahut 
Girid seferinde cansiperane ça
lıştıkları için sehit oluyorlardı. 
Zekanın meziyyetin. irfanın, hiz
metin hiç hükmü yoktu. 

Bütün millet. sarayın zevki 
ve safasına hi:ı:metkard.ı, Sara
ya intisap etmek rütbe ve man
sap almak için yalnıı bir kuv
vet vardı: Para ... 'Bu her va.kit 
böyle olagelmiş miydi?.. " 
Rüşvet resmiyet kesbet.mi.şti. 

Herkes, her kimin kaç para 
rüsvetle han,ııi mevkiie geçtiği
ni bilirdi. Rüsvet va<\edip de 
vermiyenlerden tahsildar !ar va
sıtasile adeta tekalifi de,'Jetten 
imi> g:'>i tahsil olunurciu. 
A~keri me\"'kiler bile para i:e 

alıo satıl.ld'dı. Rüşvetsiz tayin 
, olmazdı. 

Bursa fet\•a emini Mehmet Ce
lebi. Cinci hocaya bes bin lira 
vererek Mekke J<adılı.i!ına ıııt -
rnişti. 

Arnavut :Mehanet efendi, Ye
niçerı e:endiliği için on bin lira 
vermişti. Tavil Ahmet Ankara 
ıkadılıf(ını Cinci hocaya dört bin 
lira vererek almıstı. 

Aradan altı ay geçtikten son
ra. Keder zade efendi kazaskere 
on bin altın ,J?Öndererek An6ta
ra kadılıf(ını istedi. 

Kazasker efendi paraları cebi
ne indirerek Keder zadeyi An-
3tara kadılıi(:ına tayin etti. Hal
lbuk, Ankara kadılığı. çiftleş • 
rnışti. 

@ -

Cincı hocaya rüşvet verip An
kara kadılı,;iına tayin olunan a
dam Cinci hocaya koştu. Ter
sanede huzuruna çıktı: 

- Karınd~ım dört bin lira
sın alıp Ankara kazasın verip 
bi mıı<:ip altı ayda azlettin. 

Diye Cinci hocaya ç>l<ıştı. Cin
ci hoca hiddetle: 

- Çık bre cahil! .. 
Diye haf(ırdı. Küfür etmiye 

basladı. İş büyüdü. Çünkü, 
rüşvet veren softa eli bayraklı 
!ardan biri idi. A!tzına geleni 
sövlüyordu. 

Cınci hOca, tersane kethüdası
na emir verdi: 

- All'ko şunu ..• 
Kethüda cesaret edemedi. 

Korktu... Çünkü, ulemaya d<r 

kumnak biraz mü.Şküldü. Llkin, 
Cinci hoca, diiter adamları vıısı
tasile herifi çal yaka ettirip İs
tanbula vönderdi. Hapis ettir
di. Bununla da kalmadı. Divan
hanesine 9etirterek elli değnek 
vurdurdu. 

/Arkası va~) 

Eyü.p O. Okuldan A D A N A DA 
415 (?) Nuri Gönen 

:MAYIS BİLMECELERİMİZ
iDEN HFIDİYE KAZANANLA -
~IN İSİIMLERİNİ BUGÜN li,AN 
EDİYORUZ: 

1 - Beyoq!unda Tarlabaşı cad
desinde 9 numarada Kemal Tun
çer. 

2 - Bursada Tophanede cami 
sokak O. O. 7 nci 11nıftan Nüz
het Demircioij!u. 

3 - Ankarada Yeniı;ehirde Ne
cibe Akalın. 
ALBÜM KAZANANLAR: 

4 - Adapazarı Çark C. Lüleci
ler sokacjı No. 15 Tahsin, 5 - Bar
tın Ove! şirketi veznedarı oqlu 
Yalçın Kandoqu, 6 - Beykoz No. 
32 Niyazi, 7 - Beşıktaş, 8 Muaz
zez, 8 - Beşiktaş O.O. Hasene, 9-
Vsküdar 10 Zehra, 10 - Sivas 
bölge san'at O. Lılıfıye. 
ŞEKERLEME KAZANANLAR: 

11 - Askeri hastahanesı altın 
da Muazzez Mehmet, 12 - Uskü
dar 20 nci ilk okul Hikmet, 13 -
Yeniköıı Fahrettin, 14 - Beyoij
lu 12 nci O. Mihriban, 15 - Kum-
kapı O.O. 332 Hulilsi, 16 - Ni
şantaşı 52 Makbule, 17 - Adana 
Gazı O. O. Sabri, 18 - Bolu 9 
Mehmet, 19 - Beşiktaş Fatma, 
20 - Diyarbakır Macide. 
KOKULU SABUN KAZANAN
LAR: 

21 - Bursa Kazan Bedrettin 
mahallesi 4 Orhaıı, 22 - Edirne
kauı 107 Münevver, 23 - Orta
köıı Salıihaddin, 24 - V skudar 
O. O. 461 Nezihe, 25 - Küçük 
Yalı 29 Bedriye, 26 - Tepebaşı 
10 Nedim, 27 - Denizli ilk O. 
250 Mustafa Benli, 28 - Kandil
li 25 Mejkü.re, 29 - Koıı11a 19 Ma
l/ti O. 134 Nadide, 30 - Bakırköy 
261 Salahaddin. 
BOYALI KALEM KAZANAN
LAR: 

31 - Akçeşme ilk O. Nimet 
3 - Gedikpaşa Meltihat Arbak, 
33 - Elıizıij Fehim Şengül, 34 -
İst. Erkek Lisesi 1315 Tarık, 35 -
Kadıköy 3 üncü O. O. 177 Sürey
ya, 36 - Bursa 9 Sabiha, 31 -
Süleymaııiye 26 Ahmet, 38 - İst. 
60 ıncı O. Saadet, 39 - Fatih O. 
O. 35 Emin, 40 - Kasımpaşa 60 
Muh•in. 
KİTAP KAZANANLR: 

41 - Adana Telgraf, Telefoıı 
kontrol şefi Mahir elıle Nuri 
Güney, 42 - Beşıkıaş Cemal, 
43 - Adana Hasan Ant, 44 -
20 ncı O. 126 Vildan. 45 - Kan
dilli Ferıha, 4ö - Bursa O. O. 
Lütfi, 47 - Adliye V. Seferber
lik şefi kızı İ !kmer Keçeci, 48 -
Galata Gümrük S . 54 Su1•ehil, 
49 - Osmancıkta lokantacı Ka
mil , 50 - 29 uncu O. 410 Ke
mal. 
KART KAZANANLAR: 

51 - Kasımpaı;a Mustafa, 52 -
Beııkoz Bedri, 53 - Kadıköıı 16 
Zitıa, 54 - Niqde Hüseyin, 55 -
Aksaray Asuman, 56 - Galaıa 
Lfuı Saı·aryego, 57 - Vilıi)let talı
rirat kcitıbi Zi.va Mcıi . 58 - Ba
kırköy Güne1', 59 - Arnavutköıı 
20 Salih, 60 - N işantaşı Kemal. 
61 - Üsküdar 19 uncu ilk okul 
Nermin, 62 - Bakırköy 261 Sa
lahaddin, 63 - Uı;ak Berber Meh
met Can, 64 - Y ~dikule N ejat, 
65 - Gelenbevi O.O. Kazım, 66 -
V sküdar Alcieddin, 67 - 1 inci 
O. 38 Muzaffer, 68 - Çatalca ls
mail, 69 - Çorum Mesrure, 70_ -
Diyarbakır Ferhunde, 71 - Bi
ga Rahmi, 72 - Eıiirne 193 Fik
riye, 73 - Çenqelköıı S. Aytuq, 
74 - Üsküdar Belkis, 75 - Ma
latııa 33 Muzaffer, 76 - Artova 
P. T. T. Şefi kızı Hediye, 77 -
Rami 53 - Ferdane, 78 - lzmir 
Karşıyaka, Hükmiye, 79 - Pan· 
galtı 12 Asım, 80 - Beşıktaş 
Gülseren, 81 - İst. Erkek L. 847 
Necati. 82 - 1 skenderun 92 Ziya, 
83 - Gönen 28 Abdullah, 84 -
Çorum 175 Hii.aeyin Tankaya, 
85 - 12 nci O. Okta!/, 86 - Ve
fa Erkek L. Halid, 87 - Adana 
Ahmet, 88- Yaloııa Leman, 89 -
Ufak 81 Osman. 90 - Zonguldak 
Turhan , 91 - Beyoğlu O. O. Ha
luk Özel. 92 - Fatih Hasan, 93 -
Fatih Şadiııe. 94 -... Avaza/la 28 

RADYO 
DALGA UZUNLOOU 

T.A.P. IL71-. MU Km. ZO ıı:w 
T.A.Q.11,47 m. UltS Km.20 Kw 
lMll m. 1Z8 Km. 111 Kw. 

9 Temmuz Sılı 
7.30 Program 
7.35 Neş'eli mü.zik (pl.J 
8.- Ajam haberleri 
8.10 Ev kadını • yemek listesi 
8.20 Müzik: Akordeon orken-

rası (pi,) 
8.30 Kapanış 

* 12.30 Program 
12.35 Muhtelif şarkılar (pl.) 
12.50 Ajans haberleri 
13,05 Muhtelif şarkılar (pi.) 
13.20 Karışık program (pi.) 
14.- Kapaııı.ş 

* 18.- Proqram 
18.05 Mii.zik; Cazbant (pl.) 
18.30 Çocuk saati 
19.- Müzik: Çocuklar için (p!.) 
1915 Fasıl heyeti 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Konuşma (çiftçinin ıaati) 
20.15 Müzik: (çiftçinin ıati\) 

20.30 Körfezden sesler 
21.15 Konuşma 

21.30 Radyo gazetesi 
21.45 Radyo salon orkestrası 
22.30 Ajana haberleri 
22.45 Radyo salon orkestrası 
23.- Müzik: cazbant (pl) 
23.25 Yarınki program 
23.30 Kapanış. 

ZAYİ - Her.ırama askerlik 
sulbe6inden almı.s olduituan as
'keri vesclcaanı lkavbett>m. Ye

nisini alacağımdan zayiin hüıkmü 

1 
yoktur. 

317 doijumlu Hüseyin oğlu 
Mahmut Dündar 

1 - TEMMUZ Dil 

ADLİYE 

Afrodiften çıkan d•vanın 
kar•rı nakzedildi 

Meşhur Alrodit muhakemesi 
tafsilatnın yazıldığı sırada İstao

buJ müddeiumumisi Hikmet 0-
nat'a hakaret mahiyetinde tabir
ler kullanıldığından dolayı Cum. 
huriyet neşriyat müdürü Hikmet 
Münif hakkında açılan davı! üze
rine albncı asliye reza mahke -
mesince verilmiş olan 3 ay hapis 
kararı temyiz mahkemesince nak· 
zolonmu• ve dosya adliyeye iade 
edilmiştir. Yakında nakzen muhı 
kemeye başlanacaktır. 

--0---

Tren taşlıyan cocuklar 
Bazı çocukların trenlere taş at· 

tık.ları ve mahalle aralarında top 
oynıyarak gelip geçenleri raha l
sız ettikleri ı:örüldiiğündcu bu kı 
bil çocukların hemen yakalana
rak cezalandırılmaları; küçükle
riJlin de ailelerine teslim olunup 
tebligat yapılması belediye reis
liki.nden kaymakamlıklara bildi
rilmiştir. 

MÜTEFERRİK 

Romany•dan çıkarılan 

lngiliz teknisyenleri 
Yeni RomPnya hükumeti tara

hndan hudut haricine çıkarılan 
İngiliz teknisyenleri şehrimize 

gelmektedirler. Bunlardan 4.0 ki 
4ilik bir grup evvelki gün Hanne 
isimli küçük bir vapurla, 21 ki. 
şilik bir kafile de dünkü Avrupa 
trenlerile gelmişlerdir. Aileleri
le beraber Romanyadan ayrılan 
bu teknisyenler memleketlerine 
hangi yolla döneeeklerini henüz 
kararlaştırmamışlarılır. 

~~~~~~~~·~ 
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ADEMi iKTiDAR 

H o .RM"Ci'B i N 
Jııbletlerl her .eczııııede .bulu_.!!U~ 

ıtPoota kotun1'.12SS) Galata. lswıbu.lt 
Reçete Ue ••tıhr 

En birınci İngiliz marka 

YARIŞ BİSİKLETLERi 
Sat1lıınaktadır. Tahtakalede Prevovance hanında 3/1 No. da B. 

ve G. ye müracaat. Telefon: 20455 

Yıld1zda bulunan okulun mayı~ 940 sonuna kadar ihtiyacı o1an 6250 lira 
tahmjn bedeJh ve 468 lin 75 kuruş .ilk teıninatlı .5000 kilo sade yağı kapalı 

urf usuli ile ve şartnamesine göre ihalesi yapılmak üzere 25/7/940 tarihi

ne rastlıyan perşembe günü saat 14.30 da YUksek Mühendis mektebinde topla
nacak olan komisyonumuzda ekl'ltmeye konmuştur. Şartnameyı görmek ve 

ilk temınat yabrmak isliyenlerin ekısiltmeden bir gün evveHne kader oku
lumuza ve eksiltme günü de G ümü~suyunda Yiıksek Mühendis mektebine 

gelmeleri Tekhf mektupları ek~ilt.medcn bir saat evveline kadar verilmiş 

bulunmahdır. Postada vfıki olacak gecikmeler kabul edilemez. (5906) 

1 ISTANBUL BELEDIYESINOEH 1 
Cerrahpöja hastahanesi için lüzumu olan Röntken filml ve Jevazırru 2490 

num<ırah kanunun 46 ncı maddesinin L fıkrasına te\1'ikan pazarl1kı;.1 ac:ıtın 

alır.acoktır Tahmin bedeli 4080 lira ve teminatı 612 liradır. Şartname Zabıt 
ve M•ıarı~ elAt Müdürlüğü kaltminde gOrülecektir. İhale 11 /7 ı 9~0 pt"rşeın-

be gür:.ü saat 14 de Daimt Encümende ~·apılac~ktır. Taliplerin tt-ınıno t m<ı.k-

buz \ eya. mektllpları ve 940 yılına ait Ticaret Odası veslkalarile ihale gl.inu 
muayyen saa!.te ~a cıl Encümende bulunmo.Iarı. (5839) 

Devlet Deniz yollan u. Müdürlüğünden 
İdarem1zde açık bulunan gemi tabipliklerine doktor alınacaktır. 
Talip olan1arın ieraiti Oğrenmek üzere evrakı resmiyelerile bırlikte 

umum müdürlüğümüZ Zat İşleri müdUrlüği.ıne müraca&t etmeleri luı.umu 
illn oluunr. (5747) 

-

ı-Çocuk Hekimi - lstanbul Dördüncü İcra me· 
murluğundan: 

Dr. Ahınel Akkoyunlu Alacaklı: Asaf Beyoi(lu Ye.;il 
Sd.kak No. 23 

Taksim-Talimhane Pala Mo. 4 Borçlu: Oskar İstiklal caddesi 
Pazardan muıla ber ııtln aaat No. 191 

15 ılen sonra. Tel: 401%7 Bir borcun temini istilası i<:ın 
mahçuz olup paraya çevrilmesi-
ne !karar verilen dükkan eşyası 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di-
peşin para ve açık arttırma ile 
10/7/940 çaşamba .ı:ünü saat 9 

rektörü: E. İZZET. Buıldığı yer: dan itibaren yuıkarıda yazılı it<! -

SON TELGRAF Basımevi. :reste sa tJŞ1 vapılacai!ından ta-
!iplerin yüzde 7,5 pey akçeısile 

~evim, 95 - Çumra Nuri Yıldı- mahallinde hazır bulunmaları mu 

nm, 96 - Bürhaniye Ahmet, 97 - !ıanınıen kıymetin vüzde 75 in1 

Bolu 16 Mehmet. 98 - 25 inci O. ıbulıınadığı takdirde 12/7 /940 c-ıı-

_Şükran, 99 - Fatih Necmiye, ma .ı:ünü ıı.vni saatte ve anu rna-
JOO - Fatih Slikine. !ıal<le vapılacaktır. Dairemi•in 
DİKKAT! Hediyelerimiz her- 940/2857 numara ile mahallinde 

gü.n öqleden sonra matbaaırıı.zda hazır bulunacak meım11rumuza 

cl4ğ\tılmaktadır. " .. 
muracatları ilan olunur. (28047) 


