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Be linde gapılan mühi~ görüşmeler lsMenderiuedeBI FranSIZiiiOSO 
• er - Cia~o mUIOkafl h8disesiz Silihtan lecrid edildl 

esnas.nda Ingillereye IAmerika radyos~na gOrel 
Fransız bahrigelileri Ingilterenin 

faarruz işi de göriişiildii !r::~n:;r;.:::::~:~:n:::~;:e:i~:~:~~:: 
Roma radyosu Alman kontrolü 
altında bulunan Fransa -Ispanya 
hududunun kapatıldığını bildiriyor 

Kont Ciano hususi trenle işgal alt1nda · f"·-•unan Fransaya gitti 

Roma 7 (H Alman de"let r.-lsi Hitler koo.t Ciano De rörütlliken 
ano arasında B~~i) - Httlerle Kont Ci-ı dir. Mülakatta Alman hariciye nazırı • .ı 
nıatbuat biiyük b- ındhe Yapılan müllkata RibentTop ile Almanyanın Roma ve hal -
......................... ~ •• ~ emmiyet atf.etmekto- (Devamı "1 nci sayfada) 

B ir ... A.·;·;;Tk-;;;-·J,~;j,····----
gemisinin işaretini 

taşıyan şüpheli telgraf 
tBarry ismindeki Amerikan torpidosunun 
orp•llendiğine dair bir radyo istasyonunun 
ald1ğ1 telgraf1n yanlış olduGu anlaş1ld1 

de~=~~r~~ld ReJ:C:b A~erika Birietik ı «Bir Alman denizaltı gemisi,nin darbesini 
den aoağıdaki r:d mu ni lerinın cıBarry» - rnütealdb yava, yavao batıyoruz. Ambar -
.......................... ~.?-te gran ahnmıııtır 1 (DeVADU J ti.ııcil sa7f&da) ............... 

f B n er ba h ÇB mi"i'ii-'iü-in8-··şa-m·p·j·jiJftÜ···oi-dÜ 

·--·-··---····-···-···-·-·······-··-... ·-·-
Alman -beyaz· 
kitabında 

çıkan v~sikalar 
Kafkasya petrolleri 

hakkında Daladyenin bir 
mektubu ve bir protokol 

Vesikalara dair 
bir gazetenin mütaleaları 

Ankara 7 (A.A.) - Be§ numaralı Al
man beyaz kitabında çıkmı~ olan vesikala
nn ne~rine devam ediyoruz. 

Bu husustaki iki D. N. B. telgrafı n§nğı
dadır: 

Berlin 7 (A.A.) - Hariciye nezarcti • 
nin yeni ne§liyatının 6 numaralı vesiknııı 
batvekil Daladyenin 19 SonkAnun 1940 
tarihli bir el yazısıdır. Bu vesikada ııöyle 
deniyor: 

General Camelin ve amiral Dnrlnn' dan 
Rua petrol sahalarının muhtemel tahribi i
çin blr muhbra hazırlamalım rica edilecek
tir. 

Birinci şekil: Karadenizde Almanyaya 
mahsus petrol nakliyatının inkıtaa uğrabl
ması bahis mevzuu olan bilhassa Alman 
gcmlleridir. Bu takdirde Rusya harbe aU • 
rllklenmiyecek tir. 

İkinci şeltil: Kafkasyada doğrudan doi
ruya müdahale. 

Üçüncii §ek il: Rusyaya karoı doğrudan 
doA"tuya tevcih edilmie bir teşebblls olmak
ııızın, Kafkasyada grupların ve rniislüman 
ahalinin istiklal temayüllerini terviç etmek. 

Bir mukavelenin protokolU 
Berlin 7 (A.A.) -Sekiz numaralı ve -

<Devamı "1 nci sayfada) 

Norveç sahillerinde 
5 Alman gemisi 

forpillendi 
Londra 7 (Huııusi) - Norveç suların

da bir Alman iaşe nakliye koluna Laarruz 
eden bir lngiliz tahtelbahiri muhtelif fRaıla
larla S Alman nakliye gemisini batırmıştır. 
!on günlerde bu sahillere dökülen mayn -
lere çarparalt batan Alman gemilerinin M· 

yısı 12 yi bulmuştur. 
Set-gen benzin depolarına taarruz 

Londra 7 - Amirallik dairesinin teb -
Iili: 

Donanma to.yyareleri, bu sa"bah erken 
yaptıkları hücumda, Bergcnde Alman ben
zln depolarıno. ciddi hasarlar iras etrni ler
dir. Benzin depolanna ve bir 'aarnıç gemi
sine, pike tayyareteri müessir bir seri hU -
oum yapmışlardır. Hücumlar, hava daH 
ha taryalarının şiddetli. mukavemetine rai -
men muvaffakiyetic neticelenmittir. Tay -
yarelerimiz, geri dönerken, benzin depolan 

ve hücuma uğrıynn mlntaknnın 
bir kurını dumanlada kapalı bulun -
idi,. Tayyarelerio hepsi salimen dön-

Cebelüttnka hücum ettiğini bildiriyor 

Tekrar ailahlımchrılan Fraıuız tayyarelennden birkaça 
Nevyork 7 - Columbla Broadcastlng A - Nevyork 7 (A.A.) - uStcfaniı) Vier -

mertkan radyosunun bUdlrdiltlne göre, ta _ gea adaları önünde demirli bulunan bee A
kenderiyedeki Fransız tilosu, İngiliz bahri _ rnerikan distroyeri İngilizlerin Martiniktekl 
yesi tarafından .slltı.htnn tecrld edUmi§Ur. Fransız gemilerine ültimatom vermeleıi ü
Vak'a 1k1 tııo arasındaki dostluk dolayısfle zerine vaz.iyeti kontrol etmek için bu ada
hiçbir Mdisesiz vukubulmuşt.ur. İngıliz ma. ya hareket etmiştir. 
hmntı, Fransız bahrlyelllerlne memlçketle- Martinikteki Fmnsız hıırb gernileri muka 
rine iade olunacaklarını bildirmiştir. Fakat vemete karar vermi§lerdir. 
Fransız bahrlyelileri, İngili2lerin yanında Cezair 7 (A.A.) -Fransız umumt is -
mOcadeleye devamı tercih etmişlerdir. (a.a.) (Devamı S üncü sayfada) 

········································································-··················································-
[:ME ElbELER] 
SDmer Bank fabrikasina 

memur olan .Deniz ticaret 
mektebi mezunlari 

Münalr:.alat V eklietinin buıün bilfiil lda-ı mi§ olduiunu beyan ~tmek. te mUtteHk.l~ 
re ve mUrakabe ettiği müesseselerden biri dirler. Hillasa Deniz ficaret . mc~tebiını2o 
de Yüksek Deniı Ticaret mektebidir. Bu her auretle modem ve vUcudıle iftihar e
mektebi blr defa ge:mıek derahane, yemek- dilecek milli milesaeselerimlzden biridir ve 
hane, yatakhane ve tatbiUat sahalarını tBY- belki de başlıcalldır. 
le bir iistUnkörü olaıı. dahi gözden geçirmek, Bu mekteb, ~u sene mahdud miktarda 

·ı n ehemrnı'yetı'n gösterilen Itina- ve belld sayısı bırkaç onu bulrnıyacak me-oraya verı c • . . . 1 d Id 
k dar büyük olduğunu isbnt etmlye zun yetıetirmıııtir. Herkeııçe mn Ilm ur 

kn~nf"dn.e Baı'lhassa talebenin imtihanlarında Deniıı: Ticaret mektebindcn çıkan talc.'M 
a ı ır. . 1 h . ·ı 'dl B 

b 1 ı nazariyat ve ameliyat itibarile içın ça ıııma sa aııı tıcaret gemı en r. un• 
u unan ar, h ••JA i k ı k tıl ı 

mesleğe kabiliyetil denizci yetiştirmek hu- lnr, ayata mu az m nptan o ara a ır ar, 

susunda biiyük bir dikkat v~.~-~~~ .. ~?!.~~~!!.: ......................... ~!?~::!~.ı .. ? .. !!~! .. ~~:!~? .... .. ............ sovyet elçisinin seyahati 



2 Sayfa 

Hergün 
Fransız politikasının 
Yeni devri 

Yazan: Muhittin Birgen ...J 
~ ran.~a aürprlzi ınklşaf hallndl'dlr. 
,.:; Zaten, P~taln hükümeti, mütareke 

Jsteıne~e karar verdi~i gün, bu memleket i -
çin yepyeni bir .siya.~t devrinin başlam~ (ll_ 

du~ muha.kkaktı. o zaman bu sütunlıı.rda 
yazd~ız bir makalede, Fransanın, kılıcı 
a~a dokunur dokunmnz !küserek kendisini 
mukadderata terkediveren bir kılıç ba)ı~ına 
benzemediğlnl, mutlaka aktif bir siyasete 
doğru gidec~Inl söylüyorduk. Kısa bir :za • 
man içinde, hAdiselerin inkişaf tarzı bu gö. 
~funüzün haklı olduğunu gösterdi. 

Fransada bu yenı s iyasetin inkişaf seyrini 
lyi takib etmek ve onun manasını iyi anla
mak ıçın herşeyden evvel, bu memleketin ka
fn..<nndıı vakf olan dc~işmovf tanımak l~rn
dır. Kısaca bu bahse bir göz atalım: 

* Tarihin bftttın 1mparatorluklnnnda oldu. 
ğu gibi Fransada da Iki varlık vardır : Biri, 
Fransız milletının vatanı olan Fransa, di -
ıtert Fransa maliye ve sermaye Aleminin is
tl.mıar etti~i müstemlekeler tmparatorlıı~u. 
Birine! Fransa, bu memleket içinde nsırla • 
nn yoğurduğu rnıııı bir kült ür etrafında, 
Fransa topraklarına b~h olarak toplanmış 
olan Fransızların müşterek vatanıdır. Fran. 
s:ınm tarihteki bütün kuvvetleri bu vatan. 
dan tışkırm~ ve bu memleketin cihan lçi=ı
de yn.ptı~ı ln~at hamleleri de hep ou kuv
veUere daynnmı~tır. İkinci Fransa, büyük 
sermayenin memleket1dir. Büyük senl}aY" i
çl.n de vatan mefhumu para methnmlle çok 
karışmış bir mft.na ifade eder. Bu sermayP.
nin sahibieri arasında Yahudiler mühl.m bir 
varlık sahlb idirler. Yahudiler için, yer yü. 
zfinde henüz vatan mefhumu teşekkül etmtş 
bulunmuyor. Eğer bir gün gelir, onlar da bir 
toprak sahtbl. olurlar ve orada yerleşlrlf'rse 
Yahudinin dlma~ında da bu mt>fhum tesek
kül eder ve onun duvgusu ve Yahudi kalhle. 
rini tıtretmene başlar. 

Fran.cın vatanımn, Fransız cemiyetinin ve 
Fransızlık duygusunun te.,ekkullerl bakımın. 
dan yeni Fransanın tarihini iiç devreye n. 
yırtnak knbUdlr: Rönes:ıns oenflen devırde 
Frnnsada hennz Fransız mnııvetl tcşekkı11 
hallnde tdi. Fransa, Fransız milletinin de~n. 
Fransa touraklarına sahlb olan arlstokra-tl~ 
rın mülkii ldl. Yahudiler için de aristokrat
lar Için de ~:vatan• yoktur. Vatan duvgııSlı 
ancak ml.llet ki\tlelerlnln müsterek kalhle 
rinde yaşıvan btr duvgıı.dur. Bütün Rönc -
ııans devrinde tedricen Fransız millivetı te
şekkül etti. Fransız halkında bl.r kütle şuu. 
nı . bir milli duvtnı \tvandı. Krallar, nihav('t 
mnıettn kütle kudretini tanımaya merbur 
oldular. 

Bu devirde Fransa, Fransızların müşterek 
mnllan olan btr vatand•r. Milli Fransa bu 
vatanı vükcıeltmclt, biivfttmek, geni.ı;letrnPk 
ve kuvv('tlenı'limıek iıtter. İsV> Fran.sadnkt bıı 
meytl, onu İnl!ntere ne ltarSllncıtırmaya do~. 
ru göUlrmfı-t\ır Avrunada kuvvetli Vf' hA -
kim bir rol oynıımnk 4!stiyen, Avrupa harl -
clnde kPndl.slne servet hazineleri tedarikine 
çal..,an bu Fran..oıa n lhnvet İngiltere ile mO
cadeıeve l'"ectl.. Mii<'n~e1~nln en slddetll s:ıf. 
h:ı.onnın NQno!Pon 'devrine tesadüf ettiğini 
herkes bllir. Fakat. bu mücnd('le o devire 
mahsus dPI"ildir: daha <'Ok evveldenb('ri, ik. 
tısad tarihinin Merkontlli'T.m dPvrindcn !tL 
baren . bu mücadele kesafet kcc;betmlş bulu
nuvo·~n . 

Mmt Fron~ ne o zaman. artık kat'i m . 
rrtte lmuaratorluk devrlne girmis olan İn. 
glltPre nr:ısmda. Nauoleon devrinde en ııld. 
dP.tli .sııfhn cıına ırlnni-' olan bu mücadeleden 
Fran~ kqtı surpttp moflfıb ve per~an ol -
du. O ?aman d:ı İnoiltP.re tıokı geçen harb -
de wıımı!l! ve bu dPfarla ynnamamıs oldu 
~u ır'hl f'P'1is ve ızizll bir cemberleme politL 
tası t:ıtblk ~tml..,ti. Nal)Oleon'u çemberiedi 
ve nfhavPt mdlftb ettJ. 

1815 dPn sonra. Fran•ıa, -kendisini İnglllz 
polltiknı~ına tecıım etti. Bu politika onu ge
nh bir lrnnttratorlnk yoluna götürdü. Fran. 
sa. bu save,e yenıden lrf''1rlislnl touladı, :zcn. 
gln oldu. refah ız5rdt1. Fnkat. tarihte her d"
vir hem kendisini yanan kuvvetlerin. hem 
de onu yıkncak olan A.mlllerln yaratıeısıdır. 
tmoaratorluk Fransasını yaoan kuvvetll.'rln 
yanı baııında, onu yıkaeak olan kuvvetler de 
teşekklil ediyordu. 

+ 
Fransavı yıkacak olan kuvvetler, cParls• 

namını ta-ıvan yeni bir Fransa yaratıyor. 
du. Nüfucü v.ftnden giine artan bu Paris im
paratorluk Fran.<Ja.smın zen~ln ettl~l bir 
silmrenln ~tanı. de~ıı. c1kametgft.hı. ol -
du. 

(De'famı 4 üneü sarlada} 
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SON POSTA 

Resimli !fiakale : = f!ir hadiseden çıkan ders 

Eski harbde Fransa hariciye nezaretinin başına Alman düş
manlığı ile tanınmı~ olan Delekasse'yj getirmişlerdi. 

Delekusse bir gün nazırlıır meclisi içtimaında mutadı vee -
hile muhavereye karışnuyarak dalgın dururken birdenbire hün
gı.ir hüngür ağlamağa .koyuldu. Arkada§lan etrafını alıp sebe -
bini sordular: 

Yeni nazır ili: günlerde kendisinden beklenen faaliyeti gös
teımckten u:ıak kaldı. Yorgun, çok dalgın görünüyordu. Gü -

nun meselderini anlamadığı zamanlar bile oluyordu. - Oğlum zabittir. Yaralı olarak Almanların eline e!Ür düş
müş. Ta,ıdığı isim anla~lınca uinyacağı muameleden korku -
yorum, dedi. 

Dostları onun için: 

- Muhakkak hastaianmış olacaktır, geçirir. 

Dediler. Düşmanlan ise bilakis: 
Ddekarsenin dalgınlığının sebebi buydu, sonralan geçti. 

Fakat hadise derhal fena hüküm veren insanla vermiyen ara
sında bir haddi fasıl olarak kaldL - Artık tamamen bunamı§tır, hükmünü verdiler. 

Tarihten 
Fikraiar 

Ozdemir oğlu Osman paşanm 
eğlenceleri 

Özdemiroğlu Osman Paşa, on altıncı ae
nn, askerlik bakımından, bir harikasıydı. 
Pek küçük bir yaştanberi de içki kullanır
dı. Zevk ve safaaına, eğlencesine, güzel 
hizmetkar kullanmağa fevkalade düşkün
dü. Bir aralık, 977 de, Yemen valiliğinden 
ayrılarak fstanhula gelmişti. Tuttuğu ko -
nzı.kta, her gece, sabahlara kadar snz ve 
sÖ7, hanende ve rekkasların kahknhn ve 
çığlıkları göklere yükseliyordu. Mahalleli 
toplanıp resmen şikayet ettiler. Babıiıli de, 
Osman Paşaya re~en tebligatta bulundu. 
Fakat kahraman kumandnn, bilakis, ha -
nende, eazende, ve rekkasların sayısını art
tırdı. Gece eğlencelerine devam etti. Bu -
nun Üzerine, sadrazam Sokullu Mehmed 
Paşa, pa~aya ikinci bir emir gönde!di. Ma
halleliyi nhatsız etmemesin;, eğlencelerine 
devam etmek arzusunda ise, sur har:cinde 
bir konak tutmasını bildirdi. Osman Paşa 
eğlencelerinden vazgeçemedi. Sur dışında 
sadrazamı da fazla gücendirrnek istemi -
da maiyetini alabilecek kadnr ev yoktu. 
yordu. Sur dışındaki çayırlar_da çadır kur
durttu. Maiyeti ile ç.adırn çıktı, bu ader, 
köçekleri, sabahlara kadax, etnıftaıı .ııeyre 

üşüşenlerin gözü önünde oynattı. 

* Abdülhamidin garib huylari 
Doktor Şpitser, Abdülmecidin, kardeti 

v~ velilahdi Abdülaziz hakkındaki düşün
celerini de töyle naklediyor: 

<< 1850 de Giride giderken vapurda bir 
gün padişah bana şunları söyledi: 

- Herkes, kardeşimden korktuğumu, 

kendisini çok seven halk arasında bundan 
ötürü yalnız bırakmadığımı, her yere be· 
raber götürdüğümü söylüyor. Halbuki ha
kikati bilmiyorlar.Bu çocuk ele avuca sığ -
maz. On'u gözönünde bulundurmnlı. Se -
ynhate çıkacağımı haber ahr almaz, hid
detinden titriyerek yanıma geldi. Kendisini 
böyle ebediyen mahpus mu tutacıığımı sor
du. Diinya yüzü görmek, müstnkbel te -
baamı tanımak, onlara görünmek isterim 
dedi. Bu cür' et karane sözler, başka devir
de, ba~ka kardeşe karşı çok tehlikeli olur
du. Fakat ben kendisine acıdım, yanıma 

aldım. Mümkün olduğu kadar sevgisini ka
zanmak istedim. Fakat öyle hissediyorum 
ki, biç bir lutüf onu memnun etmez. Her 
gün başka bir fikre saplanıyor. Mesela, bu
gün, benimle beraber camiye gitmek Isti
yor, ~rtesi gün aadrazam olmak istiyor, 
daha sonra kendisini bir vilayete vali ta -
yin etmemi istiyor.: Beni iııtiklalinin ve sal
tanatının dü~anı görüyor. l) 

R. Ekrem 

Perde kardam 
Şem'a. yakt:anı ... 

Bizim radyo ve bektaşi hikayesi 
Gazetelerele oku - yette birer müessese. 

___] ... .. b" •••••••••••••••••• y A z A N ........•....•. ,_ ba D ll d nugumuza gore, ı- • • ri enizyo ann a -
ziın müteveffa İstan- :.= Nusret Safa Cosktın i ki imtihanı kazanan-
bul radyosu, tekrar • ı : lan limanlar umum 
~ 1 . "f '····················································= d ı k h ll a emı mevce teşrı e- mü ür üğü a u en -
diyormuş, Allah kısmet eder, ba:ika rad - sin, lakin akla asıl gelen şudqr: 
yolar da rahat bırakının lstanbulun da se- Bazı daireler ve kadroları, liselerin ele
sini dinlemek mümkün olacak! Bu İst&nbul me imtihanlanna benzedi. Bu hareketler 
radyosunun faaliyete geçeceği havadisi, ba- biraz garib gelmiyor mu) 
na, Ankara radyosunun daha bitip tüken- • 8 ·· 1 d 18 t s· . 
rnek hilmiyen teknik şikayetleıinden çok, ı cum e e ane « ız» • 
malum bir Bektaşi hik.~y~~ini .h:'~~rlatt~: .. Inşanın kırk~ndan sonra azdığnu aöyli -

Ded_e.. be~ta~ _kus~~n, ıbıgı d~şuk, yenler haklı imış meğer •. Nurullah Ataç da 
heybesının Ye şışesının dıbı bo~. derenın ba 1 mütemadiyen Kez-

ı$ TAI'II7Ul ~OYor,. bana, Ay~eye ga-. ,.,.sı zetelerde fışikane 

şına ilişmiş, kenardaki çamurlam elini dal
dırıp daldırıp çıkarıyor, avucunun içindeki 
kille~miş çamuru sıkıp sıkıp bir tarafa ko -
yuyor. Görmüşler ve sormuşlar: 

- Ne yapıyorsun erenler ~ 
Cevab vermiş : 
- Insan yapıyorum 1 
-Yahu, çamurda,, insan olur mu? .• 
Cevab da nefis.. Bektaşi felsefesite tıka 

basa dolu: 
- Neye olmasın. rızkını vermedikten 

sonra yap yap salıver. 
Bilmem, ayni cevabı Istanbul radyosu 

için de, şöylece tadil ederek vermek hatalı 
olur mu? 

- Sesini işittiremedikten sonra, yap yap 
i~letl •• 

e V e minelgaraib! 

Okudum da, hayret ettim. limanlar u -
mum müdürlüğü, yeni memur alacağını ilan 
ediyor. Hayret! Oe.ıizbank mayne çarp -
mış gemi gibi paramparça olurken bir hay
li memura yol verilmi~ti. Gene Denizbank 
ikiye bölünüp, Denizyolları ve Limanlar 
umum müdürlüklerine ayrılırken bir kı -
sım memurJar açıkta bırakılmıştı. İçlerinden 
birçoğu vazifeye yerleştirilmeden, evvela 
Denizyolları imtihan açarak memur al -
mağa karar verdi. İmtihanlar yapıldı. Bu 
sefer de. kazananlar tayin edilemedi. Şim -
di de Limanlar idaresi memur alacak. In -
sanın Adeta bu müesseselerin vazifesi me -
m ur çıkarıp, memur almak mı? diye, kendi 
kendine soracağı geliyor. Akla ~elen ilk 
fikir şu: Oldu olacak, ikisi de ayni mahi-

mektublar yazıyor. 
Anlaşılan Nurullah 
Ataç Ay;:c adlı sev
gilisi'ne abayı pek 
fazla yakmış ki, o
na hitııb ederken 
çok heyecanlanı -
yor. Nereden mi an 
la dım? Nereden olacak) Baksamza 8 cüın
lede 1 8 tane niz» ve uizi•ı kelimesi kul -
!anmış •. 

Maaznilah bu hatayı başkası yapsaydı 
münekkidi şehir, katline ferman çıkartırdı. 

e Şa:r dediğin böyle olur: 

Şu şiiri genç şairlerimizden biri yazmış: 
Ne hikmettir bu Yarab, ne gii.zel! 
H er halde yer yiai.i.zı.de değiliz ... 
Sahidcn, biz neredeyiz ? 
Gördünüz mü? 

Şair dediğin böyle 
olur. Bu hercümerç 
areışıoda dünyada 
olduğunu hatırlı -
yamamak.. Işte 
yeni şiirimizin si -
birkar kudreti •. 

e Bir mahalle yanniak 

aine maruzdar 1 

Dünkü gazetelerden birinde, «Dilekler, 
şiltayetlerıı sütununda Kaııımpaşalı bir oku
yucu mahallelerinin ahp.b oluşun<l~n ötü
rü, civarda bulunan enkazcının tahtb yı -
ğınlarının küçük bir ateşle tutu~ması tlıkdi
rinde bütün semtin yanmak tehlikesine ma
ruz bulunduğunu yazıyor. 

E. muhterem rakib okuyucu, tu lstan
hulda yanmak tehlikesi bulunmıyan bir 
mah"lle göstersen'e? .. 

Maşallah, İstanbulda küçük bir ateşle 
tutu,mıyacak mahalleler olduğu~u zanne -
denler de 'Vannışl Nuaret Safa Cotkun 

( 
ISTER i NA N, INANMAl 

Bir mecliste muharebenin daha ne kadar sürebilt:..:c-ği pıev

zuu üzerinde konuşuluyordu. 
Çok okuyan. çok dinliyen, çok düşünen ve üç be~ dil .bil

diği için bo§ vakitlerini de radyo makinesinin başında geçıren 
bir zat bu defa mutadı hilafına ihtiyata lüzum görmeden.: 

_ Dört sene, diye cevab verdi. Diniiyenler bu kat"i hük-

ınün sebebini sordular. Şöyle söyledi: ' 
_ t İngiltere 1imdi sulh yapsa her şeyi knybeder, her §eyi 

kaybetmemek için de sulh yapmaktan çekinir, harbe d~\·am 

1 N ·A N, i 

edecektir, fakat yalnız ba1ına kalm§ıtır, Amerı"kanın yardımı
nı temin etmiye çalı~maktadır. Bunun için bir senelik bir za -
mana ihtiyaç vatdır, sonra Amerika hazır değildir, hazırlan
n,ası için de ayrıC•\ bir senelik bir mühlete lüzum görülecektir. 
Bu ~ekilde iki sene geçecektir. Amerikanın lttlraki ile muha
rebe kızıııınca işe Japonya müdahale edecektir, o, arada diğer 
büylik devletlere sıra gelecektir. Bu tekilde umumileşen mu
harebe ise iki seneden az bitemez. Y ek ön dört yıl eder. bu da 
' hesabın asgarieidir ••• » 

kı s ası 
H er yıl ay~i· dava 
~----- E. El<re n Tah 

B ugün Temmuzun haftası .• yaz mev-
siminin üçte biri töy)e böyle geçti 

demektir. Bu memlekette, Eylukle yağ • 
murlar başlar, havalar serinler, günler kı• 
salır, yazlığa taşınmış olanlar kış tedarik· 
lerini düşünürler. Böylece, önümüzde yedi, 
sekiz hafta, yedi sekiz Pazar kalıyor. Civa1 
sahil vapurları yaz tarifelerini bugüne ka
dar geçiktirdiler •• Ye işin daha garibi, hele
diye hala mesire yerlerinin, gazino ve lo • 
kantaların, çalgılı Ye çalgısız bahçelerin ta
rifelerini tesbit edip de meydana çıkara • 
madı. 

I ler yıl bu dava aynidir. Belediye ikti
sad işleri iniidürlüğü bu i~e sarılır, kendinet 
göre bir tasnif yapar; bu tasnife güıe bir 
de nisbet tarheder. dnimi encümenin tas • 
\-ibine arzeyler. Orası, iktisad müdürlüğü
nün noktai nazarını kabul ettiği takdirde 
ona göre kararlaştırdığı esa'lı kaymakam • 
lıklara bildirir; kaymakamlıklar da gene bu 
esasa göre alakadariara tebligat yaparlar. 
Alakadarlar bunun üzerine tarifelerini tan
zim ile tasdik ettirirler. Ve nihayet bu mu• 
saddak tarifelcr, ilgili müessesenin göze 
görünür bir yerine asılır. 

lııte he; nedense, bu uzun muameleye 
mutlaka geç başlanılır. Haftalar gelir, ge• 
çer, halk izrar edilir, bunalır, kavga eder, 
lanet eder, gazinocu itiraz.larn, ~ika • 
yetlere bıyık altından güler, ba • 
zan mü teriye hakaret ve te • 
cavüzde dahi bulunur, kimse müdahalif 
etmez; tarife yoktur. tebliğ edilmemiştir ki 
müdahaleye sebeb olsun. Hasılı bir acıktı 
hengiımedir ki hemen yazla beraber hita• 
mn erer. 

Bu niç.i_n böyledir? Hikmetinden suni 
olunmaz. Ynz. resmen 21 Hazirandn baş
lar. Ilkbaharın yaza dahil, sonbaharın ise 
vıızdım haric olması bu ikiimin icabıdır. 
Bunları herkes bilir.. Öyle iken, ynza taalluW 
eden her haz:trlığı mutlaka yaz girdikten 
SOIJrB gÖrÜr(iz, 

Bir kere de, bu kötü nn'aneden sıyrılsak, 
tnrifeleri vesair tedbirleri kıştan haznlasaJr! 
ve vaktinde yetiştirsek, olmaz mı? 

• C. C k!!e11t- rCalu 
·-·······················································-·· 

Türk Okutma Kurumunun 
kongresi 

Türk Okutma Kurumunun senelik tongıe. 
si diin öğleden sonra Darüşşafakıı Llsesinde 
toplanmıştır. Kongrede idare mecllsl ve mU. 
fettl.şlerin raporu okunmuş, Kurum ve Da -
rüş.şafakanın 9441 yılı man bütçelerı görüşül
müş ve idare meclL-;inde müddctJerl. biten • 
azatık lçln yenl tnUhab yapılmlJtlr. 
Müteakıben yeni cemiyetler kanununa gö .. 

re kurum ana nizamnamcsl.nde yapılması i. 
cab eden tadilat görüştllmüş ve kongreye ni
hayet verilmiştir. 

Maliye Vekili Ankaraya döndü 
Bir kaç gün evv"1 şehrirnize gelmiş olan 

Maliye Vekili Fuad A~rnlı dün akşamki eks. 
presle Ankaraya dönmüştür. Vekl.l Haydar
paşa gannda maıt müesseseler erkwı v• 
dostları taratından uğurlanmıştır. ················-·--······-····-·········-.. ······· .. 

Bir sua.l! 
Darb sahası olan şimali Fransadan 

milyonlarca köylü ve şehirlinin ce· • 
nuba doğru akışı ihtiyar nıareşal Pe -
teni o kadar mu:r.t:ırlb etti ki nıütare_ 
keyi lm-r:alıımasınm !'lebeblerinl Izah e. 
den notuklarında sık sık bu faciadan 
bahsetti. 

Alman seli önünde birkaç vila~·pt 

halkı kaçıyordu. 1\Ianzara ııcıklı ldi. 
Bozgun korkunçtu. 

Bütün bu trajedi edebiyatı bol 
harcanarak atır bir mütareke lllWl -
landı. Muhaeeret durdu. 
Şimdi bu ağır mütarekenln tatbiki 

faslı başladı. Kağıd üzerindeki karar
lar bütün Fransaya Jıükmeden Alman 
erkanıharbiyesinin nezaretl altında 

yerine getirilecektir. 
' Bu l:iükümlerin ayrı ayrı manaları. 
nı vermete lüzum yok. Topyekun 
Fransa üzerinden yorr;anı alınmış bir 
çıplak adam vaziyetlndedir. Bu adam 
yalnız çıplak delli. açtır, yarahdır, 

mücrlmdir ve hepshıden fazla ümid -
s.lzdlr. Ono lmkıvrak ba~hyan eller • 
den kurtulması ihtimali yoktlır. ve bn 
vaziyette hergÜn etinden, riğerlnden 

bir lokmanın koparıldığını gönne~e 

mahkümdur. 
Büyük milletterin lbayatında ba şe. 

kU D~p kalkmalar daima olmuştur. 
Fakat düşmenin şekli r:ibi ve kalkma. 
nın ümidi de daima asilane olmuştur. 
Birkaç yüz bhı ıılvOin perlşan vazl • 
yette barb v.halarından kaçması bÜ
tün mlllr.tin mokaflderatını de~tı -
!recek bir felaket olmadığı gibi böyle 
tabii ilıadiself'rden heyecana dÜ!jiip 
mukavemetini ve ümidini kaybetmek 
de kuvvetli bir devlr.t adamı Için man. 
tıki d"amaz. Dün birkaç yüz bin mıi -
baclrin "per~an haline ağlıyan Ihtiyar 
mareşal bugün kırk beş milyem Fran. 
sızın eli ayai!'ı ballı, meçhul llklbetc 
sürüklenip gidişinden müteesstr ol -
muyor mu acaba! 

~.uJ.on 



Fransanın • 
sıgası ve 

içtimai hayatı 
geniden tanzim ediliyor 

Berne 1 - D N B · b'ld' · ·ıL 1 k b l h F • • . H . • • · &)ansı ı ırıyor: .ır;ı aca u ııı a at, ransanın sıyası tan -
aFvas aJansının verdiği malümata naza- hinde hakiki bir ihtilal teşkil edecektir. 

tan, ransız ba"v k'l .. ' - 1 F H . .. 'll ı· . .,.,. b" .. . , e ı muavını ı..nva , ran- avas a)ansına gore, mı et mec ısı ta-
_.nın utun sıya • · · · h b f d b · · k b l d'l · d 8il ed k . . • sı ve ıç_tımaı ayatını te - ra ın an u proJenın a u e ı mesın en 
(ize . ece l ıhtılalcu mahıyett~ bir teşebbüsü hiç şüphe edilmemektedır. (a.a.} 
rn rt~ n mıştır. Lavnl a}'lıi suretle millet Övr gazetesin.i11 mütaleaaı 
t ec. ısı tarafından kauu alarak parlamen- Clermont_Ferrand 7 (A.A.> - Hava.s alan-
9 sıstemini il d' b k') ' . . ta' . ga e ıp, aşve ı Mareşal Pe- sı bıldıriyor: 
ın .e. Fransız devleti için yeni bir kanunu Oeuvre gaıet.e.sinde Mareel Dent, şöyle de 

aeu~~ dnetretmek hakkını vermek teşebbü - mektedir: 
nu " · Ili K e uı:erıne aımıştır. Fransayı yeniden kurmadan evvel, Fran _ 

l endisinin de iştirak ettiği müteaddid sanın mnhvına manl olmalıdır. Bizzat mü -
:;.ar ~~ento azaları içtimalarında, LavaJ, tareke mukavelenamesinin ruhuna göre, 

ez ur azalan bu kararı kabul etmegv e da- Fransa ve Almanya hükumetıerl, dtılmt m ii
Vet et · · B 
t d mıştır. una sebeb olarak da, totali- nıısebat htıllnde bulunmalı ve hareketlerini 
er evletlerle teşriki mesai nin, normal ve koordone etmelidir. Maddi lüzumlar, bu i~

vatana "fd b' d b'l ~u. •. ır surelle yeniden teessüs e- birll~inl meGburl kılmaktadır. Fakat bu, ay_ 
t İ· 1 mes~ ıçın Fransanın, yeni rejimini, to- ni zamanda \-üksek bir hlkmeti slyaslye ola-
a ıt~r .. mılletler rejimi ile bir hizaya getir- cak tır. Lt\lettayin bir Fransa kurulacak de -
rnesı l~zumunu ileri sürmüştür. ~ildir. Yeni Avrupa içinde bir Fransa vücu-
.b Yen ı kanunu esas i alellade bir takliddcn de getirilecektir. 
1 a.r':~ olmıyacak, Fransız karakterini naza- Meb'usan meclisi yllnn toplanıyor r t tra alarak, Fransanın kalkınmasını Vlchy 7 (A.A.l - Havas: 

0 
a>: a.ştıraAcaktır. Bu kanunu esasi, kat'i - Meb'usan mcclf.oılnin Salı sabahı ve Ayan 

Yen ırtıcakarane 1 b'l' k' • • "" nokt . o may ıp, ı a 1!1 ıc;tımaı meclisinin de Salı günü ö~leden sonra ... lp -
aı nazardan k .. , kA 1 k 1 ~ t -d d 'b'd' B to 1 +• huk k .. ço cur et ar o aca , ve anaca6ı eeyyu e er gı ı ır. u pan • ._ 

U U, meJıaıyı '} · • ll' 1 Ç b U n etmekl b b • aı eyı ve vatanı garantı larda, mi ı asamblen n arşam tı g nu ya-
l'itesin. ~ de ra der, de~lete de hükümrani oto pılacak içtimnı hakkında kararlar verlle -

1
• ıa e e ccektır. cektir. Toplantılara 400 ilA. 450 meb'us ve 

· Yerıne tek b' · . 
eiyasi pa rı . lT partı kaım olacak olan Ayan azasının Iştirak edece~i tahmin olun_ 

r ı erın ortadan kalk111asını mucib maktadır. 

Almanya ile Yunanistan arasında 
ekonomik bir anlaşma yapıldl 

Atina 7 (A.A.) - Royter· 
Yunanistan ·ı Alın · 

ıaı 1 e anya arasında son haf 
g - ~~ zarfında yapıJınakta olan ekonomik 
otuŞmeler bi 1 

mLştir. • r an a.,mn akdi ile netıcelen-

43 .ş~:~ı~e k~.dar hesaplar bir mark müsavl 
"'"yle b' mı uzerlnden yapılırken bundan 
ıuv ır mark " • Wtl.Pıl . ınusavi 46 dırahmı üzerinden 
lıın ~:~:~ır. Ithalfıt 'Ve ihracat kontenjan_ 
Eylülden a.,tırıiınıştır. Yenı kontenjanlar, ı 
ıtlr. Al ıtıbaren mer'iyet mcvkllne girecek_ 
l'.üın ıı::nya~a zırat maddeler, ezcümle u _ 
lek.et ar cı lçın tedbirler alınmıştır. İki mem 
bet~· ~r:~~akı ticaret hacmi ınühim nis-

tadır. Alman mallarının Yuna. 

nlstana girmesini kolaylaştırmak için Yunan 
gümrük tarifelerinde tenezzüller yapılacak -
tır. 

Yenı anlaşma, yalnız Almanya hakkında 
de~U fakat halen Almanyanın işgall altın -
da bulunan memleketler Için de muteber bu 
lunmaktadır. 

Yunan Kralı Alman elçisini kabul etti 
Atina 7 (A.A.} tıStefaniıı Kral 

George, dün Almanya scfirini kabul etmiş
tir. 

Ne~redilen bir kararname ile kullanılmış 
askeri eşya ve üniformalarıo satılması ve 
mezun zabitlerin üniforma giymeleri mene
dilmiştir. 

Alman tayyarelerinin akınları 
Londra 7 (A.A.) _ Hav . 
Dün gece düşman ta n n~.retınln tebli~i: 

lara te~ebbüs etınlşl yyarelerı Ingilterenın şimali şarki sahillerine muteaddld hücum
man, askeri hedefi er.se ~e hava dafl butaryaları taratmdan püskürtülmüştür. Düş_ 
rab olmuştur. Bir k:re -~~cum edememiştir. Sahil civarında bir köyde bir kaç villa ha-

ç olu 'vardır, yaralllann miktarı fıızla değUdir. • 

Fransız hükOmeti tarafından neşredilen 
haberler Alman sansürüne tabi değilmiş 

Cenevre 7 (A A ) 
bildiriyor: · · -D. N. B. ajansı 

Fransız ba§vek')' . 
bir beyanatta F raı ın~n ~~dyo ile neşrettiği 
~etredilen bü~ün hn~z hu~umcti tarafından 
bıakamntın ~ erlerın evvelce Alman 

::._a sansurden geçirildiğine dair, 

ecnebi memleketlerde çıkan şayiaların kat'i 
yen asılsız olduğu bildirilmektedir. 

Başvekil, Fransız tebliğlerÜe radyoda ve 
rilen haberlerin hiç bir Alman sansürüne 
tabi olmadığını ilave etmiştir. 

ingilter~ Amerika ve Kanadaya büyük 
mıkyasta esliha · sipariş etti 

Londra 7 (A A ) .. 
ınen bildirildiğin~ ' - Dun akşam res -ı rika ve Kanadaya şimdiye kadar verilmiş 
ra timdiye kadar e:a~~-ra.?k Bü!ük _Britan- olan siparişlerin en büyüğünü teşkil etmek
'erini Kanada ve Biri u?'ku A eJılıh_a sıparit - te olduğu söylenmektedir. 
tniştir. Mühimmat ner.C:ı t' ~enkaya. ver- Kanadaya yapılan ııipariş, doğrudan doğ 
•teri in kıymetinde çok re·\. ır kaç. m~lyon ruya Kanada hükumetine verilmiştir. Bir -
litlerin de verildiğini ~w·'m renı _sıpa - Ie,ik Anıerikaya verilen siparişler, OTada 
•lpari§ler mezkur nezaretı t ır~e ~edır. Bu bulunan Ingiliz mübayaat komisyonu tara-

ara ın an Ame- fından tevzi edilecektir. 

Japonyada tek milli parti teşkil ediliyor 
Tokyo 7 (AA ) _D . . 
Arnele f • • omeı aıansı bildiriyor: 

sını ının yegane f . 1 S . 

~r. Mezkur pa t' · l par ısı 0 an <ı osyalıst ltütlelerı> partisi bugün Jiiğvedilmi•-
r ının aza arı te k'l d'l • p K " 

ek milli partiye 'lt'h k • kş ı_ e .1 mea~ rens onoye tarafından tasavvur edilen 1 1 a etme nıyetındedııler. 

Suriyeli Şef şehbender katiedildi 
Kudüs 7 (A.A.) - Suriyeli §efierden Şehbender, katıedUml.§tir. 

General dö Gol mahkUm oldu 
Toulousc 7 (A.A.) - Hnvns bildiriyor· 
Sabık generat de Onull ' . . 

l'rank para cezasına ın lıek, ..... gıyaben, askeri mah'keme taratından 4 sene hapae n 100 
a um eclilmlftir. 

• 
Ingiliz tayyarele.ri T obruk 

Versay muahedesj 
ve harb 

Y nzan : Selim Ral(tD E~~>'! 

V ~rsay muahedesini yapan~~r asırlar.cn. 
payidar olacak bir eser vucuda gctır_ 

diklerini ve ebediyete intikal edecek bir abide 
diktiklerini sanmışlardı. Fakat bu eser mü
kemmel olmaktan çok uzaktı. Çünku her 
millete güneş aıtırıda Işgal edebilece~i kadar 
yer ayırmak mümkün de~ildi. Hele lstlh!ı:ll
kından fazlasını ıstiyenleri memnun etmlye 
çalışmak hataların azimi idi Bılhassa. top
"akları kemirllen ve bundan memnun kalma_ 
dıklarını açıkça söyllyen bazı büyük devlet
lerin vazlyetlerlni nazarı itibarn almak 1~
?ımdı. 

limanındaki Italyan 
gemilerini hasara uğr~tb 

Kahire 7 (AA.) -İngiliz hava kuv
vetlerinin tebliği: 

İngiliz donanmasına rr.ensub tayyareler, 
5 Temmuzda Tobruic iizerine muvaffaki -
yetli bir hücum yapmı~ ve gemilere sekiz 
tam darbe kaydeylemic;tir. Bilahare ) apı -
lan bir keşif uçuşu göstermi~tir lti, iki bü -
yük gemi karaya oturmuııt:ır. Bir gemınin 
ltıçı derin surette suya girmiştir. Daha kü -
çük bir gemi yana yatmıştır. Bir kruvazör i
le diğer bir gemi tehlikeli vaziyette bulun -
muştur. • 

Halen tesbit olunduğumı göre, 6 T em -
muzda Barolia üzerine yapılan hücumda a-

tılan bombaların yüzde kırkı, büyük bir 
askeri tahaşşüdün orta~•na dü,müştür. Bir 
düşman bombardıman t;uryaresi ıle bir av
cı tayyaresi hasara uğratılmış, nakliye kıt • 
aları ile diğer kıt' alar şiddetli mitralyöz a• 
leşine tutulmu~tur. 

Donanmaya mensub diğer bir tayyare 
filosu, Sicilyada Catania'yn hücum etmiş -
tir. İki bangar Üzerine tam isabet vaki ol • 
muş ve dört yerde yangın çıkmıştır. Bu 
yangınlar 32 kilometre uzaktan gözükmek-
te idi. T ayyare meydanındaki binalarta a
telyelere bombalar atılmıştır. Bütün tayya
recilerimiz tam olarak dönmüştür. 

Bundan dolayıdır ki bunu ve bunun gibi 
muahedelerl dünyaya kabul ettiemek dalye_ 
~Inde bulunan devletler için hem kuvvetli 
iulunmak, hPm de ittihad hallnde ya.şnmak 
~arurl ldl. Ümid ed~lmedik bir galiblyetin 
temin etti~l büyük menfaatlere güvenerek 
!c;tlkbali düşünmemek ve kuvvetin kıymetini 
bilmemek, dahllde siyasi tefrlkalara scbı>b 

oldu. Fransa, bilhassa soleu partilerin tesiri 
'lltında buna en zivade kendini kaptıı·nn 
memleket haline geldi. İngiltere butün ümi_ 
dini büvük donanmasına bdladı ve harekeL 
cıi:ı: kaldı. Akıl, iş Işten geçtikten sonra başa 
~eldi. 

iskenderiyedeki Fransız filosu 
hAdisesiz silahtan tecrid edildi 

Bu zaman zarfında. o vakte kadar me\'Cttd 
olnn kuvvet müvazenesi siklet merkezini de
~i.ııtinniştl Muahedelcrle harb sonunda ihdas 
Prlllmlş olan va?iyetın sun'ili~i daha ziyade 
~öze çaromıvn basladı ve bövlece ilk sarsın
tı Avu~turvanın temellerini altüst etti. 
Şimdi bunun tesirleri nerelere kadar uza

nacak dersinlı? Uzaksarkı dahi bıılac~k mı? 
Kürretni7in seklinde de delfl>iklikler vana~ak 
mı? Bilinemeı. Fr.ıkat Avrupada olan bilen, 
hıınd:.ın sonra oluo biterek ~evlPı: icin bir fL 
kir verebilir. Jhrb. eskllerin tesirinnPn SO'l 

ıiE'rece korktukları fitııe ilfP~i g1b'rHr. Ne 
kend'si göriiniir. ne de Ilk tPsirlPri hi<ı.<;')l•t _ 
nur. Fakat bu !elftket bir dP!a hükmünü ıcra 
Ptmive baslndı mı: l'P"'•oe nıırnı .. ,(fı. ne kadar 
<~evi ne mlkhr tahrib edeceği bilinPmeı. Bo
"ulıın nı.,'lınlıırı cok defa kuran h'lrhlE'r ol
nıuoıtur. Falrnt 7~mnn P,Plir ki artık t-arb de 
nl.,:ım kurucu b;r vasıtrı olmaktan r•lc-.,r. HPr 
1:1evi yakan. vıkan ve bütfin mPvcnıiata dU<!. 
man olnn t>•r eiıiP" halini ııl•" Bugünkü hnrb 
Işte övle bir lstirindctadır. ~·ı'l\ın aıc~ınt Id_ 
d!a edenler. ya dünyanın tamamE'n bozulma
sında menf!lattar olan l!eni<; ölr.üde so1cu 
kimseler. vnhu.d d'a Per!'enıhPnin gelişinf 

Carsambadan kE'~tırem!vecE'k karlar losn gö
rüslii imnnhırdır. Birineller kadar Ikincller _ 
den de bu dünva içln ve bu dünvanın hiir ve 
rahat bir nizama kavuşabUmesi Için hayır 
yoktur 

5elim. &o9ı1ı ~nıeç 
·····························-························--·· 
Mareşal Peten geçen 
harbde de bedbin imiş 
Puankarenin " Zafer ve 
mütareke isimli kitabın

dan bazı parçalar 

<Baıttarafı 'ı inci sayfada) 

tihbarat servisi bildiriyor: 
Oranda üç büyük ve bir küçük Fransız 

gemisi karaya oturmuştur. Bretagne zırhlı
sından 200 kişi kurtulmuştıır. Dunkerk, 
Provence ve Mogador gemilerinele 200 ki
şi ölmüş veya kaybolmuş, ve her rütbeden 
40 kişi ağır surette yaralanını~tır. Liman 
mühendisleri karaya oturan gemilerin yüz -
dürülmesi çarelerini tetkik etmektedir. 

Deniz tayyare filosu silablandırıldı 

Vichy 7 (A.A) - Havas: FrnnsıL A
mirallik dairesinin tebliği: 

Silahtan tecrid . ediln•ekte bulunan iki 
Fransız deniz tayyare filotill:i~ı. yeniden 
silahlandırılmıştır. Bu iki filotilla, Mers-El
kebir suikastine iştirak eden lngiliı: harb 
gemilerine Cebelüttarıkda h ücum . e.tmi~tir. 
Asgari bir büyük Ingiliz harb gemısıne ısa
betler vaki olmuştur. 

Mütareke koınUyonunun kınarı 
Roma 7 (A.A) - 1 {n vas ajansı~ın bir 

tebliği, ltalyanın. kendiliğinden, hansı~ 
donanması ve hava kuvvetleri hakkındakı 
mütareke şartlarına daha elastiki bir ma -
hiyet verilmesini kabul ettiğini bildiJmekte-

d~ d 
Filhakilc.a, bu elastikiyeti taleb e en 

Fransız telgrafı, F ransaya istediği serbesti
yi veren Torino mütareke komi~yonu ka -
rarı ile yolda karşılaşmı~tır. Berlın, Akde -
niz hakkında kararlar almak için Romayı 
serbest bırakmıştl. 
Fransız bahriyelilerinin İngiliz niıanlanm 

tatımalan memnu 
Vichy 7 (A.A) - l lavas: Fransız a

mirailik dairesinin tebliği: 
Ingiliz bahriyesinin t~rhibi ilah halinde bu 

lunan donanmamııa karşı yaptığı nlçakça 
tecavüz sebebile, Fransız bahriyesine men
sup sübayların Ingiliz nişanlarını taşımalatı 
memnudur. 
Londrada Fransız gön\iHiilcrinin kaydına 

bqlandı 

Londra 7 (A.A} - Fransız tebaası~ın 
general de Gaulle'ün gönüliii k~vvt'tlenne 
kaydedilmeleri için Londrada burolar açıl-Londra 7 (A.A.) - Bale'de çıkıın National

Zeltung gazete.'>i, Polncare'nln .zafer ve mıl-
ld b d mıştır. 

tarekea Isimli ta ın an bahseden bir ya_ Oran badisesi etraCında mönakatalar 
zıda, mareşal Petaln'ln stratejik ve .~iyasi 
vaziyeLler karşısında hemen daima bedbin Londra 7 CA.A.l - Royter: . 
düşüncelere kapılmış olduğunu göstermek Bir Vichy telgrafına göre, Fransız Ist.ıh-
tedlr. barat komiserl B. Prouvost, radyoda bir nu -
Makalenın muharrlri, Polncare'nin kita _ tuk söyllyerek B. ÇörçU'in Oran hAflisesi hak 

bından elimleler alarak diyor ki: kındaki nutkuna cevab vcnn\4 ve Ingiliz hü_ 
Clemenceau, 24 .1\Itırt 1918 de, Compıeg - kümetlni aPetaln' hükfuneti lle temasa gir. 

ne'de, Petaln'l, !evkalfıde bedbin dü.şüncelc_ rnekten ise sert bir ultimatom venneslndcn 
rinden ve İngiliz ordusunun muhakkak n:n(;_ dolayh tahtıc etmiştir. 
liıbiyeti sebebile harbin kaybed!leceği hak _ B. Çörçil ve bahrlye birinci lordu B. Ale_ 
kında söyledi~i sözlerden dolayı tahtie et _ xander Orandaki Fransız amiralının ~sert 
miştir. Foch. genertıl Petalnln bu derece bE'd- bir uıtİmatomD aldı~ı hakkında B: Prouvost 
bin düşüncelerinden dolayı Clemenceau nez_ tarafından tekrarlanan yalanı ve Ingiliz hü
dlnde şikfıyetıerde bulunmu.,tur. Polncare, kümetinln Petain hükümeti lle .Temasa geç 
Petatn'i hadiselerin daima fenıı taraflarını memeslıı hakkındaki serzenişi reddeyleml.ş 
gören ve bu sebeble çok: acayib kararlar ve- bulunmaktadır. B. ÇörQll'ln bUdirdi~i gibi, 

Fransız filosuna Antilles adalarına gitmek 
ren bir şahıs olarak tavsit etmektedir. . . k t Bu hA.dlse alnız 

Londradaki kanaat İsviçre gazetesinin bu fırsatı verılmlştır. Fa a • Y 
hatırlatmasının pek 'yerinde oldu~u merke~ cTeslim olmak veya batmak• şıklarını ,U~_rı 

süren Petain hükumeti tarafından bnyuk 
zindedir. Filhaki~~ bu, mareşal Petain'in bir lhtlmamla daima gizli bırakılmustır. 
Franaayı Alman nuruz~ altınd_?- lldncl dere- t lliz hük1imetlnln Petaln hükümetlle te-
cede bir Avrupa devletı gibi goren bozguncu ng . .. 
d\i4ün\i4ünün 1918 de Fransanın majtlüb 0 • masa geçme(te teşebbüs etme?l~lnı s?~le~ek 
lacatı hakkındaki fikri gibi tarih tarafından de do~ru de~ildir. Alexander In dedı~ı gıbl, 
tasvib edilmlyecejfi hakkında Fran.sızlara bu bizzat kendisi, Bordo'ya gitmtş. ve orada Lt'!b_ 
dii§fi.neeye iştirak etmemek Için ıyı bir sebeb run, Petain, Baudouln ve am~_ral Darlan lle 
dnba vermektedir. göra,melerde bulunmuştur. Mutareke şıırtla

rınm mnlüm olmasını müteakıb de, Alexan
der ve amirat Dudly Pound, arnıral Darlana 
yeniden .şabst hitabıarda bulunmuşlardır. A
lexander, bunların eevabsız kaldı~ını d~rln 
teessürle müşahede etmek mecburlyetınde 

Y ugoslav - Yunan 
ikhsadi müzakereleri 

Belgrad 1 (AA.) - D. N. B. ajansı kaldık, demı.,tır. 
bildiriyor: 1 1 • fi1 1 

Yann Belgradda Yunanistanla Yugos - İn&'iliz ve Mihver dev et en o an 
ı d . ._ d. .. k b 1 arasmda nisbet avya arasın a ııı:tısa ı muza erat aş ıya- . 
caktır. Bu müzakeratın ba~lıca gayesi, te- Londra 7 (A.A.) --:- Inglliz radyosu: yap -
diyat meselelerini yeniden halletmektir. Bu tığı bir neşriyatta, Ingiliz, Fransız, Italyan 
iki devet araaında mevcud olan kliring mu- ve Alman tilolan arasındaki nlsbetleri te -
kaveleai, Nilanda feahedilerek, yerine ser- barÜZ ettirın14tlr. . 
beat d öviz alstoml ikame edilmit ve faltat İngiltere 22, Fransa 7, ıtalya 6, Almanya 4. 
bu ..._ .-..ı.r vetpıemittj. iDenil ~ bu rakamları nrdltteD 

sonra mülii.hazalarına ~yle devtım etmiş -
tir: 

Frnnsa ile mütarekenln akdinden sonra, 
7 puvanlık Fransız fllosu , Almıın ve İtalyan 
filolarına ilAve olunacak ve bunların nisbe
t! 17 puvana çıkaeaktı. Bunun netıceslnde 
de, dünyadtı hemen her yerde gemiler bu • 
lundurmak mecburiyctl olan İngiltere, Ak
denizde mutlak hfı.k!miyetl terkedeeektl. 
Fransız filosunun Mihver devletlerı cüziı • 
tamlarını fazlnlaştırmasının mümkiln hU • 
tün vasıtalarla önüne geçmek, İngiltere ı. 
çin hayati bir mesele teşkil ediyordu. 

İngiltere. bu neticeye varmak için herşe~ 
ye teşebbüs etti. Fakat blitün gayretleri bo
şa gitti. Bunun üzerinedir ki, İngiltere, O -
randaki Fransız amiralına, ya tesllm olmak 
veyahud Okyanus aşırı bir Fransız Ilmanın
da sllahlarındun tecrld edilmek talebinde 
bulundu. 

Bütün, İngiliz ve düşman flloları arasın • 
daki nisbet ayni olarak kalmaktadır. Yani 
İngilterenin filosu, 22 puvan, Mihver devlet. 
lerinin filosu 10 puvandır. 

Bir Amerikan harb 
gemis;nin işaretini 

taş1yan şüpheli telgraf 
(Baştarafı ı inci sayfada) 

la ra su giriyor. Üç saat durabiliriz. ıı 
Hadise, ispanya sahillelrinden 400 mil 

açıkta vukuagelmiştir. 
Nevyork 7 (AA.) - Royter: 

Amerikan (cBaryy» torpido muhribinden 
imdad aldığını bildiren <d\lackay Radioı), 
bilahare, imdad i§Bretiain mt1hreci hakkın~ 
da bazı şüpheler mevcud olduğunu bildir· 
miştir. Şüpheyi eelbeden cihet, telgrafın 
<C Barryıı nin işaretlerini taşımaması idi. 

Bahriye nezareti, yapttğı tahkikattan son 
ra, «Barryn torpido muhribi ile temasa geç 
mi§ olduğunu ve bu geminin bir kazaya uğ .. 
ramamış bulunduğunu bildirmiştir. 

Rumen ekonomisinde 
değişiklikler 

Bükreş 7 (A.A.} - ((Stefaniı> ba§ve
kil Gigurtu millet partisi şefi sıfntile dün 
akşam radyoda söylediği bir nutukta bil -
hassa Rumen ekonomisinin Avrupanın ye
ni nizarnında büyük değişiklikler geçirc~ce
ğine i~aret etmiştir. Rumen ekonomisinin 
yeni veçhesi memleketin zirai inkişafına ve 
ziraat erbabının hayat seviyesine ıstinad e
decektir. 

Başvekil, Romanyanın iki büyük mih -
ver devletinin çerçevesi içinde aldığı bir is
tikametin artık bir emrivaki olduğunu söy
lemiştir. Bu istikamet ahval dolayıaile it
tihaz edilmiş bir tedbir olmadığı gibi mu • 
vakkat mahiyette de değildir. 

Romanya bu yeni i'ltikamet ile devletin 
eski an' anelerine av d et t:;mektedir. Bu 
an'aneler şimdi artık yeni olmıv1\n hatta 
hali hazırdaki ihtilaftan evvel bile vakayii 
takib edememiş olan bazı sebeblerle ihlal 
edilmiş bulunuyordu. 

P arlamento yaz tatiline batiadı 
Bük.reş 7 (A.A.) - D. N. B. Parlamımto, 

yaz tatiline başlamıştır. Parlamentonun iç
tima devresine nihayet vermesi şu bakım • 
dan mühimdlr kl, parlamento, siyasi mab • 
fülerln bekledikleri gibi Besarabyn ve ş!ma
li Bukovinanın terk! meselesini müzakere 
etmlyecektlr. ------

Litvanyada büyük 
bir yangın 

Riga 7 (A.A.} - Litvanyanın Aluka
ne şehrinde büyült bir yangın çıkmııı. 139 
ev harab olmuştur. Birçok ölü ve yarala Yar 
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kazalar 150.000 liralık ikramiye tam bilet olan 43546 
alabildiğine yükseltiliyor Dün oehrln muhtelif yerlerinde muhtell! nurnaraya çıkb, bilet sahibi 150 bin lirayı tam alacak 

~~:ıs~~~:ra:ı::ı:h':~~~r~:~~a~y~:;: Milli Piyango idaresi ikinci temö planı- 1 O bin lira kazananlar 
Yaz ortası geldiği halde belediye tarifeteri hazır

lıyamadığından bunu fırsat addeden 
eğlence yerlerinde 100 kuruşa bir kahve salılıyor 

nın üçüncü ketidesini d ün saat on yedide 
cu caddesinde oturduğu 135 numaralı eve Ankarada 1. 9 Mayıs atadmda kalabalık bir 
geldl~i sırada, bahçede bulunan 3 metre de- halk kütlesi huzurunda yapmıttır. 
rinliktekl kuyuyu görmemiş ve müvazenesl- Yeni otomatik dolablarla yapılan bu ke-
ni kaybederek içerisine düşmüştür. Bu ani pdede kazanan numaralar ~unlardu: 
düşüş esnasında başının muhtelif yerlerin-

49349 33718 37579 23480 2 1514' 

2000 lira kazananlar 

den atır surette yaraıanmıştır. İstimdadı ii-
Belediye htıaad İ4lerl Müdürlüiii etlence - Henüz geçen seneki tarifeler muteb4-r- zerine yetişileret kuyudan çıtanlmUJ ve te

yerlerinin tarifelerinde tadillt yapacatı lçln dir. Belediye, tarifelerini hazırladıktan aon_ damı yapılmak üzere Beyoğlu Belediye has_ 
bu hususta enelce hazırlanm14 olan Ustele- ra kazalara göndermek~dir. Taritelerin tAt- tanesine naklednirken hastane kapw önUn-
ri daim! encftmenden geri almıştır. bitlle ıta:rmatamlar m8fiU}dür. Kazalardan de ölınü~iir. 

150 bin lira kazanan 

43546 

Biletlerinin son üç rakamı (944) ile bi· 
ten (50) bilet (2000) lira, onda bir h esa• 
bile (200) lira kazanmışlardır. 

150 lira kazananlar 
Biletlerinin son ik.i rakamı ( 04) ile niha

yetlenen beş yüz bilet de ( 1 50) ter lira 
kazanmışlardır. Yeni tadllAta göre lüks etıeru:e yeri ola- bize de flk.Ayetıer gelmek~djr. Belediye mD- Bir ktt otomobU aıtında kaldı - Aksaray_ 

n.k ayrılan lotantalarda tabidot yüz enı fetti~lerinln adedi azdır. Bu i~lerle kayımı. da oturan Perlhan isminde bir kız, Topha _ 
Jı:u~n yüz kuruşa, birinci sınıf lokanta. karnlar yakından m~gu1 olmadı~ı takdirde nede Karakoyden Fındıklıya gitmekte olan 
larda yüz kuruttan yetmiş beıı kuru~a lndL lokantıı. gazino ve emsall e~lenee yerlerin- Be~iktq - Fatih tramvayından lnerek karşı 
rilmiştir. Parkotel, Tokatlıyan, Perapalas, deki yoJ.tıuzluklarla b~a. çıkılamaz. kaldınma geçmek istemiş, fakat bu sırada 
Taksim Belediye gaztnosu, Tarabya Tokatlı- Belediye gazinalarda konserler için blr geçmekte olan 2191 sayılı otomobilin çarp _ 
yanı, Yatklüb ve ,birkaç lokanta lüks e~l~nce tarlfe haz~rlamış değildir. Kon.~er veren ga_ masile başının muhtelif yerlerinden a~ır su
yeri olarak ayrılmıştır. Lüks eğlence yerleri zina sahibieri müşteriden fazla para alamaz. rette yaral:ınmıştır. Yaralı derhal Beyof;lu 
dokuz, birincı sınır lokantalar 47, ikinci smıf Halbuki ~ize kadar gelen ~ikAyetlere göre hastanesine kaldırılmış ve suçlu şoför ya -
loka.ntalor 54 kadardır. Üçfincü ııınıf lokan- alaturka kon.c;er veren c~lence yerlerindeki kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

50 bin lira kazanan 
37759 

30 bin lira kazanan 
23728 

15 bin lira kazanan 
22749 

100 lira kazananlar 
Biletlerinin son iki rakamı (33) ile ni .. 

hay et bulan beş yüz bilet t~ ( ) 00) lira, on• 
da bir hesabile ( 1 0) lira kazanmışlardır. 

Biletlerinin son rakamı { 8) ile nihııyet 
bulan beş bin bilet te (20) şer lira, onda 
bir hesabile (2) lira alacaklardır. 

taların adedi sayılamıyacak kadar çoktur. gazinotarda konser gecelerinde bir kahvenın Bir kamyon iki CO<'uğa çarptı - Şo!ör Hiı-
Ber sene oldutu gibi bu sene de Iokanta, yüz kuru§a .kadar lçlldilti görülmektedir. Bu seylnln idareslndek~ 3874 numaralı kamyon 

gazino ve emaall e~lenee yerlerinin tarifelerJ e~lence .Yerlerinde bizzat kaymakamlar da Tozkoparan eaddesınden gpçmekte iken bu 
yaz ortası geldili halde bir türlü hazırlnna- bulundu~ halde niçin müdahale edilmedi - sırada cnddede~ Ya~kapısında oturan 9 yn_ 
ma.mı.ştır. Geçen senelerden alınan tecrü line hayret etmekteyiz. Bu yolsuzluklara be- şında Sultana ıle kuca~ında bulunan 2 y:ı
belerden sonra bu seneki tarifelerio erken: ledlye ne yapsın?• şındnki Lepa i.'mlindeki çocuklara çarparak 

&ı, suretle bu keşidede kazanan 6059 
bilete 620,000 lira ikramiye isabet etınit 
bulunmaktadır. 

Hergün: Frans1z poHtikasın1n yeni devri 
den hazırlanmaaı kararl~mışken gene geç Geçen sene e~lence yerlerinin ttırifeleri ha- ~e~. ik:mnın ~eu hafifçe yaralanmal arına se_ (Ba.,tarala 2 ncı sayfada) 1 zaldı ve bu memlekcttc milli duygu, bir c-
talırunı.ştır. zırlanırken ve kontrollar yapılırken gayet cueklıyea ş~~,r:"çş r .... Yhara11arı ~afifk olanıl ço - Şuna dikkat ediniz: Kırk milyon nüfusu re de bu sebebden dolayı kuvveUendi. Bu ~ 

. . - tt h · . r ı~ ı ocuıı. as :ınesıne al dır m ış- olan Fransada yüzde 7.8 kadar naturalise nun için, Fransa bu defaki harbde, karşBı_ Beledıyenın bu ihmalini goren gazino ve Uz arek:t edildılf halde bu sene hıçı bir !ardır. 
lotantacılar fiatları alabildiğine yükseltmiş faaliyet goze çarpmamaktadır. Yeni tartfe Bl ı d t :ıı. d - - denilen nüfus vardır. Bu nüfus, Fransız de- na sade tankın ve tayyarenin de~il. bir de 

' r rocu ~ o a~arın an duştu - Çen - ~ildir. Eleserisi 1870 ten ve mühiın bir kısmı bu ruhun dikildiğini görerek şaşırdı. 
tasdikli ta.rlfelerlnl ortadan_ yok etml§lerdir. hazırlanıp tat~lkata geçilineeye ka~ar son_ gelköyünde, Oymak sokak 4 nurnarada otu _ dn 1918 den sonra Fransız tAbilyctine gir _ * 
Bu huııu.sta_ ~al~atma ~uracaat ettl~lmlz bahar ~evı5lmı gel~cett için bugfinku kan - ran Alinin 9 ya"'ındaki ~lu Abdülkadir aile- mi.ş bulunan bu nüfusun pek büyük bir kısmı Tarihin <bu tarzda tahlili çok uzun bir me .. 
be.l~lye mudurlerınden bır! §unları söyle - ıtık vazıyet daha bır hayli devam edecek de. slle birlikte gltt'~i baba•ın:n nhbab1arından Pariste oturur. Bunlar müstemleke zengin - seledir. Biz bu bahsln derin taraflarını da~ 
mitf.U': mektfr. İsmailin bahçesinde dut yemek üzere al,taca leridir ve onların etraflarında geçinen, on_ hn ılyade izah edecek değiliz. 

O n ·aversı•te çı km ı~. bir arn miivazeneslni temin edeme_ la ra mensub olan insanlardır. Mlut vat:ın Bu defa ki muharebe, miistemlekeleri de -Şirketi Hayriyenin 
iki vapuru Kireçburnu 

önünde çarpaştalar 
Dün saat 14 de Büyükdere i.'lkelesinden 

latanbula hareket eden Şirketi Hayriyenin 
54 sayılı vapuru Kireçburnu istikametjnde 
gitmekte iken, aksi isıikametten gelen ay -
ni tirketin 68 numaralı vapuru ile çarpış -
ml§tır. Bu müsademe e&nasında dolu olan 
her iki vapurun içerisinde de biiyük bir te
laş eseri başgöstermiş, fakat insanca hiçbir 
zayiat olmamıttır. Müsademe esnasında 
her iki vapur da burun bizalarından ha -
sara uğramıtlıtrdır. Müsademenin ne su· -
retle vukubulduğu henüz malum değilse de 
bunun akıntıdan mütevellid olduğu zıın -
nedilmektedir. Gerek liman idaresi ve ge
rekse zabıta tahkikat yapmaktadır. 

Akdenizdeki 
şileblerimiz geliyor 

Altdenizdeki tileblerimizden İnal dün 
aabah ]imanımıza gelmiştir. Uzun müddet 
kendisinden haber alınmadığı ve Cuma gü 
nü limanımızda beklendiği halde gelme -
diği cihetle merak edilmekte idi. Şileb 
Marsilya bombardımanı üzerine kafile ile 
birlikte Orana iltica etmiş ve bir müc'!det 
orada kaldıktan donra malum bir yol ta -
kib ederek evvelki gün kara ~ularımıza gel
mi§tir. Cemide birkaç yolcu da bulunmak
tadır. Bundan batka Tan filebinin de yolda 
olduğu öğrenilmi~tir. 

İspanyol limanlarından birisinde bulu -
nan Demir ve Mete isimli ~ileblerimiz he -
nüz hareket etmemişlerdir. Bunların hare
ketleri hakkında buraya herhangi bir h aber 
gelmemiştir. Maamafih bir hafta zarfıniJa 
bunlardan da kat'i bir haber alınacağı zan
nedilmektedir. Gemilerin bu limanlarda 
tahmil işlerile metgul bulunduklan zanne
dilmdı:tedir. --------

D Un gene Sar1yerde 
bir çocuk boöuldu 

Sarıyerde Kireçburnund.ı 7 nurnarada 
oturan 1 1 yqlannda Said ismind e bir ço
eulı:. yüzrnek bilmediği halde yıkanmak ii -
zere denize girmittir. Fakat denize ilk dal
d•iı anda dibe doğru· aürüklenmi~ ve 
hatıp çıkmağa başlamıştır. Büyük bir kor
k u içinde çup1nan çocuğ'.ln vaziyeti uzak -
tan görülerek derhal imdadına koşulmuş 
ve • hile çıkanlmıttır. Yapılan aun'i tenef
füsten sonra tedavisi yaptırıhnak Üzere Bü
yükdere haatanesine nakledilirken ölmüt -
tür. Belediye doktoru tarafından yapıbn 
muayene neticesinde çocuğun fazla su yut
ma neticesinde öldüğü anlaşılmış olduğun
dan defnine müaaade verilmiş ve cesedi 
velisine teslim edilmi~tir. 

kampi leyli diğinden yere dii~erek basının muhtelif ~w- hükiımetlerinde, mesela Türkiyede naturn _ ~n. Fransayı tahrib etti. Bunun için yürek~ 
olarak Pandikte ler'nden ve belinden tehlikeli Surf"tte yara- lisation ~artıan giic oldu~u halde Fransacin lerinde Fransa vatanı için acı duyan bütiin 

lanmıştır. Kazazeele dcrhal Nümune ha.sta _ kolaydır. Bu kolaylığın sebebi de P'ra.nsn ka- Fransızların kafaları da sarsıldı ve Fransız_ 
yapaliyor neslne kaldırılmıc;tır. nunlarında bu müstemlekeciler zümresının h~m istlkbalini mutlaka miistemlekeclllkte 

tesirlerinin çok artmış olmasından gelir. İş. de~il. Frnn.c;ız vatanının selametini aramak. 
te. Fransayı sırrısıkı İngiltere politikasına ta lnzım geldiği kanaati bunlann zihinlerin .. 
bağlamıs olan politikacı zümresi bu zümredlr. de yer etti. Bu yeni fikir, Fransayı kontl .. 
Onlar Icin. Fransa demek. ırmü.stemlekeler .. nantnl bir politikaya dotru süratle yürlime. 
demektir. Fran.c;amn müstemlekelerlnin ya. ~e sevketti. Cebelüttnrıkın Fransız tayynre. 
~mnsı imkanlanm daha ziyade İngillereye leri tarafından bombardımanı, Ornn vak'nsı. 
yaslanmak sivMet!nde gören bu ;zümre, bn nın mukabelesl. reaksiyonu değn, yenı bir 
.. ıw~etl bu defakl harbe ve geçen llaıirımın Fransız politikasının, Napoleon devrine, btJ 

Evvelce nfhari olarak yapıbnasma karar 
verllen yiibek mektebler . askeri kampının 
Pcndikte çadırlı olarak yapıbnası için Ün i
versite tallrn taburu kumandanlı~na yenı 
bir emir gelmiştir. Kamplara bugünden ıt! _ 
baren Pendikte başlanacaktır. 

Ticaret Vekili 
dün şehrimize geldi 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuo~lu, dün sa
bahki Ankara ekspre.~ile şehrlmize gelmlşt!r. 
Vekil şehrlmizde tıcari meseleler etrafında 
tetkiklerde bulunacaktır. Nazrnl Topçuo~lu
nun buradaki tetklklerinl müteakıb İzm're 
gitmesi muhtemeldir. 

Florya plaj1n1 belediye 
işletecek 

Floryada belediyeye aid plaj ve gazino -
ları kiralıyan müteahhid. ihale tarihinin 
üzerinden biT hayli müddet geı;;ti~i halde 
icab eden kanuni şartian yerine getirme -
diğinden belediye ihale kararını bozmuş, 
p)aj ve gazinoların idaresini bizzat üzeri -
ne almıJtır. Dünden itibaren belediye me
murlarının nezareti altında bulunan p)aj -
larda bilet aatılmıştır. Yalnız bu sırada ba
zı kimselerin müteahhidden para ile bir ta
kım parçalan kiraladıkları öğrcnilmiştir. 

Belediyece bunlara da mukavelenin feshe
dildiği bildirilmiş ve bu p)ajların idaresi de 
ellerinden alınmıştır. Belediyenin Florya 
plajlarını işletmesi üzerine burada halkın 
islirahatine daha uygun bazı vesait yaphrı· 
lacağı öğrenilmiştir. Bu meyanda bütün 
büyük p lajlarda olduğu ıribi bir otomobil 
pistinin yapılması ve giriş kapılarının dü -
zehilmesi mevzuubahstır. Bundan başka 
heli ve duş yerlerinin modem bir Jekilde 
tanzimi de düşünülmektedir. 

Belediyenin bizzat plijJ,;ı isietmesi 
bu plijların gazinolarındaki fahiş fia tların 
azaltılmaııtna da sebeb olacaktır. 

Paçavra ihracana müsaade iateniliyor 
Hükfune~e görülen Iüzum üzerine memle. 

ketten tırpıntı k!~ lhracı menedilm!şti. 
Bu kararnamede gümrük tartresinin 323 po_ 
zlsyonuna dahil k~d lrırpıntı ve eskilerile 
beraber paçavranın da ihracını menetruı, 

bulunmaktadır. Ötedenberi paçavra ihraca_ 
tDe i~tlgal edenler Utıd fabrikasının yalnız 
temiz kUıdları aldı~mı ve bllha&a. yiinlü 
paçavraları almadıtını ileri sürerek bunla
rın lhracma müsaade edilmesini istem~ler. 
dir. 

Bulgaristan ve Macaristandan eski kiilbd
lara ve p~avralara büyük talepler vardır. 

· F:rıurum"~ 
bir ün;v.,rsit~ haftası 

yap1hyor 
ortalarına kadar sımsıkı muhafaza etti. defa biısbütün başka bir .şeklide avclet kara. 

R kt •• •• b k J "' d rının !lam demektir. e OrUn as an IR'In a Maresai P~tai)'l'in zevk ve sataya daldı - Napoleon İngiltere tarafından ma~lüb e • 
bir Üniversite h~veti v•ndnn bnh~f"ttii!i Fran.c;:t, bu Fransadır. Bu dilmiş olan bir .milli Fransız politikasının• 

Prnnsanın F"ansız duygu~u nzdı. O karlar mümesslli idi. Onunla beraber bu milli po -
bug Ün Erzuruma g idiyor azdı ki biitün miist~mleke lmpa.ratorlukla. lltıka da ma~liib oımıış. ~ansa, tn lltf>re. 

Üniversite İdar~f bu ~ene ilk defa olaralt rında olrJıı~u glbl, Fransada da rvatnn» ke- nin yanı başında ve Anglo - Amerikan nil • .. 

ha ı Er U. h f llmpc:inin yanı bao;ında bir metrepol kelime. fuzu altında emperial bir politikava dönmüş. 
ztr anan , zıınım niversite a tnqı" .~,· viicııde apJmiotı·r. Bu zu"mrcnı·n dı'l'ınde 

h ı kı bi ~ .. , tü. Bu defa, Fransada majilt1b olan siya.c;efj 
azır ı arını tirmi§ ve hafta program•nı Fransa bir Patrie «Vatan. değil, bir merkez, 

hazırlamıştır. de bu sl.yasettir. Fransa vatan 'Ve Avrupa si. 
bir metrooo1'clnr. Ha kikaten de bu Metro _ yac;etı'ne do··nu··yor 

Hazırlanan programa ı:töre Üniversite haf_ · 
nol zf'vl{ ve safav. a dalmııı. herseyi ihmal et. .;,.t ... r•""niz bu h .. dıs' eyı· Fransanın slv"se" 

tası 13 Temmuzda Ernınımda açılncak ve m'". A1monv", nın ne ha'" .. ,rladıll-ını 0-ıı...enme- ._, "' ·"" tt ' • " " 
.. • "l " ,,, ı; 15• tarihi: bu memleketi kat'i surette mnttlfıb 

19 Temmuzdo kananacaktır Unlversite Ida- ~i bile ihmal etmi~tlr. 
resinin, unıverslteyi memleketin muht~lif eden kuvvetlerin ya?dığı bir tarihtir.» ta" ~ 
merkezlerindeki vatandasların temasa gı-ti:-_ Daha ziyade dikkate layık olan ,u tafsi _ zında da tefslr edebilirsiniz. Tefsirin eheın-
mek ve vntandn~ıara yenı mev7 nlor etrarııı_ ltıtı do ill\ve edP.1lm: 19111 den sonra Alman- mlyeti yok: hfı.di.ııe, bu hMlsedir ve lst\nacl 
da bilgller vermr.k maksadile tertib ettiği bu ya, kl'ndlslnde henii'l te•eklı::ül etmekte lllan etti~! tarihi seyir, en vazıh bir şekilde bU' 
üniversite haftalarından birincisini bizzat miistemle~<eci ziim>"eden mahrum kaldı. E- suretle izah edll~h!lir. 
u ı lt R ktö " Hnclen bütün müc;temlekelerı alınmış olan _ 11 1 nı 

n vers e e nı Ceınil Bilsel a~caktır. Al d h (/J{,uhi H/n L(_}/f!ae1-ı RP.ktör cemıı Bilselin .riya.cıP.tinde Hukıık m<ınvn n, avanan geeinen insan çok a_ IF 

~küU~i d~nnı ~~ Fııad Ba•g~. pro~~r ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sıddık Sami Onar, Tevfik Remzl Kazancı.:;il, •Devlet demiryollari ye Jimanlari işletmeSI• 1 
Muzaffer Güçlutn, Kf171m Oiickan, Muhittin 
Erel, Sadl Irmak, Mükremin Halil ve Zivıt- UmUm idareSi ilanlara 
e~~ F~Mdcn mfi~P"il ~an finl~~te ·---------------------··---------~ hevctl bugün trenle Etturuma hareket "'dP-
cektlr. Hevet 13 Temmuz Cu'llartesi ıtünü 
Erzurum Halkevinde toplanarAk temaslnrn 
ba.ııhyacak ve Rektör Cemn Bilc;el bir nntuk
la Etturum hnfta-;ım açacaktır. Hafta icin1e 
hergün hevete dahil bulunan profr.sörler 
kendi fhtıs::ısla,.. dahilinde birer konferans 
vereceklerdir. Bu 1\rada nrofesör Sıddık Sn_ 
ml Onar hnlı:nk bahmından ~ehir ve hem~~ıe_ 
rı. Mükremin Halil Erzurum tıırlhi. Sadi Tr_ 
mnk .<mor davomıı ve Zivaettin Fahrl Türk 
lktısacHvıotında Enunımnn mPvlcll. mcV?.u
ları haklr•nda konferan..cı vereceklerdir. Ay • 
r•ca muhtelif. m._,lekt miisahaheler yapıla _ 
rak Erzurumlular tenvir edilecek ve ~n o
larıok Zlvaenttin Fahri halk edebiyatının 

milli f'debivatımızın ink~fındakl te.c;irler!nl 
tebarm ettiren ~ebl bir mü.c;oahabe yapacak. 
tır. 

Rekt,llr r.emil Bilsel 19 Temmm>. Cuma gün!i 
bir mıtuklıı haftanın ka.panı~mı blldirecl'k 
ve Erzıırumdakl tema.osların neticelerinden 
bahcıedecektır. 

Etttırumda on bir umumt konferans ve_ 
rllecek. dört tıbbt. i.ie hukull·1, Iki edebt ve 
bir sehircilik hasbıhall yapılaca-ktır. 

Erzurum haftasından sonra Alumos iı;ln_ 
rte de bir Hatay hartası yanılınası ve orada 
da muhtelif meV'lular etrafında konferans

Muhammen bedeli 6616 lira 50 kuruş olan kaynak işleri için altı kalemden jbaret 
muhtelif şekil ve eb'adda (4700) aded Husus! Forma Kömürü 16/7/1940 Salı günü saat 
05) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahlllndekl komisyon tarafından kapalı zarf 
usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek Isteyenlerin 498 lira 
etti~i \'esika1arla teklifierini muhtevi 
misyon Reisl~ine vermeleri lazımdır. 

a4 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin 
zarflannı ayni gün saat (14) on dörde kadar ko. 

Bu işe ald fartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (54.31) 

•• Eskişehirde Devlet Demiryollan çırak mektebl kalorifer tesisatı projesile bu tesisata 
ald boru .şebekesi ve mütemmlm ameliyatının yaptırılması kapalı zarf usulile ve vahidl 
fiat üzerinden eksntmeye konmuttur. 

ı - Bu işlerin muhaınmen keşif bedeli u24il00» liradır. 

2 - isteldller bu 1te aid 4Q.Ttname, proje vesair evrakı Devlet Demiryollarının Ankara. 
ve Sirkeci veznelerinden d20• kurWI bedel mukabUlnde alabilirler. 

3 - EksUtme 2217/ 940 tarihine ra.stlıya.n Pazartesi günü saat 16 da Ankarada D. D.Yol 
dalresinpe top,lanacak Merkez I Komisyonunca yapılacaktır. 

t - Eksiltmeye girebilmek i~in .iateklilerln teklif mektublarile birlikte 94alıda. yazılı 
teminat ve vesalki ayni gün saat 15 e kadarKomisyon Reisli~ine vermeleri lAzımdır. 

A -2490 numaralı kanun ahkamına uygun 1806 liralık muvakkat teminat, 
B - Bu tanunun tayin ettili veaikalar, • 
c = Bu iş Için Münatallt VetAletinden alınm14 ehliyet vesikası, ehliyet vesikası için 

ihale tarihinden en az aeklz gün enel bir istida lle Münakalat VekAletfne müracaatla 
bu gibi işlerden en az 15000 liralık bir ışi muvaffakiyelle bQ4ardıklarına dair ellerinde 
mevcud resmi vesikaları bu lstidaya rapteylemi.ş olmaları. cı5748-3445ıı 

lıı" verilme'li dii.Rünülrnektedir. 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : ······························································ 

r TIYATROLAR ' 

Nafıa V ekaletinden : 

- Hasan bey bu 
kltıd buhranına ne 
dermn? 

. .. KAjtıd 1nbrlka. 
ları sellilloc azıı~ın
dan ihtiyacı tarşılı.. 
ıamıyorlarJIUI. 

.. . Bu kA~ıdsızlı _ 
tın netıeesı ne ola
cak derlin. 

Ha.tıan bey - Bel. 
ki kırta8iyeciliiin ö. 
nünü almak gibi bir 
laydul dekwıur. 

~~------------------~~ ERTU~RUL SADt TF.K 
ttyatrosa 

Bu gece ~ikt&J Suad. 
parkta yann gece Ka.. 
dıköy Hlle sinema 

bahçesinde 
Karnıakal'lfık 

Ayrıca artlstler revüsü 

~ RJS& tlyatnsa 
Balicle ~n lleraber 

Bu aıtoam Befiktq Ane bahçealilde 
Safiannelan aüa . 

f 

Eksiltıneye tonulan ~: 
ı _ Bursanın M. Kemalpaşa tasabasının feyezan sularına karşı müdafaası 1ç;in ya. 

pılacak: rıhtım duvarı lnfaatı k~lf bedell (328.692) lira (78) kuruştur. 
2 - Eksiltme 1/8/940 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Nafia VekAleti 

su İşleri re131ili su etailtme komJ&yonu odasında kapalı zarf u.sullle yapılacaktır. 
3 - İsteklller, eksllt.me prtnameal, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel Ş!U'tnn. 

mesi fennl prtna.me ve projelerı ll llra 43 kuruş mukabilinde su işleri reislllinden ala-
' bilirler. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için iatekillerin C16.897) lira (71) kuru§luk muvakkat te. 
minat vennesi ve ekslltmenin yapıla.catı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bu. 
ıunan vesikalarla birlikte bir dllekçe ile Nafia. Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsııs 
olmak üzere ~ta almalan ve bu veeikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesıta talebinde bulunınıyanlar eksiltıneye iştirak edemezler. 
5 - istekiiierin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 

tadar su l.şlerl re1allllne makbuz mukabilinde vermeleri liızımdır. 
Postada olan kabul eclüm~. {345'1) US766) 
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f)<A DO N ı J 
Nasıl giyinmeli? -

1 Ka11ısında ı 
Kaçakç1n1n hOneri 

B h eroin kaçakçısı yakalanacağtnt ı Hükiimdar merak etmiş: 
hisseder etmez, yanında bulunan - Hiinerini göster bakayım. 

otuz paket eroini yubnuş. Adam, cehinden bir çuvaldız çıkarmı~t; 
Izah etmek mecburiyetindeyim: çuvaldw yere saplamış. öbür c ebinden d«t 

Yukandaki cümlede mürettib hatası yirmi kadar dikiş iğne,j çıkarını~. diki§ i~ 

yoktur. 

Dalgınlıkla rakamı _ranJı~ 
Jim. 

Tekrar ediyorum: 
Otuz paket. 
Tam otuz paket. 

yazmış deği -

Evet, tam otuz paket eroin yutmu~. Hem 
bqk.a başka zamanlarda değil, hepsini bir

den. 
Hem de bu otuz paket eroin bir lastik 

borunun içinde imiş. Lastik boruyu da bir

likte l:'Jtmuıı. 

Adamdaki gırtlak değil, meğer oluk -
mu~. Lastik boru da ayrıca bir kutuya ko -
nulmuş olsaymı~ onu da yutacRkmı,. 

Kaçakçıların, kaçakçılık mesleğinde gös
terdikleri bu harikulade L:abiliyetc hayret 
etmemek mümkün olmuyor. 

Bu gidi~le. yakaianacağını hissedince, 
kaçak getirdiği bir çift ipek çorabı, bir kos
tümlük kumaşı yutanlan da göreceğiz de -

mektir. 

Bir fıkra vardır: 

• <ıAdamın biri bir hükümdatın J.:ar~uıına 

çıkmış: 

Benim, müthiş bir hünerim var, de-

mi~l 

nelerini teker teker ı;uvaldızııı eleliğine at • 
mağa başlamış. Bu iğneler delikien geçiP., 
öte yana düşüyorJarmış. Adamın attığı iğ

nelerin hepsi bu tarzda çuvaldızın deliğin• 
den geçip öte yana dü~mü§ler. Adam hii
kümdara dönmüş: 

- Işte bükümdanm. benim hünerim bu
dur. 

Hükümdar. bavnabeyncisine dönmü§: 
- Bu adama yüz sopa atlırın. 
Demi~ iğneleri çuvaldızın eleliğinden 

geçiren adam şaşırmı~: 
- Aman hükümdarım, benim ne ka .. 

bahatim var ki? •. 
Hükümdar hicldetle bağı ımı~: 
- Daha ne kabahnti.'l olsun, bu fayda

sı:.ı: hüneri elde etmek için sarfettiğin zn .. 
ma nı faydalı bir işe sarfedemez miydi n l » 

Şunu bunu yutan kaçakçı\ara ne ce:r.a 
vermeli bilmem, çuvaldız deliğinden iğnd 
geçiren adamın hüneri faydnsız hün,.rcH. 
Kaçakç1lannki ise fnydasız olmnk ııöyld 

dunıun, cemiyete zararlı bir hüner. 1 
Kaçakçılar, eşya yutmak hünerini, flk ) 

rnnın hükümdar karşt!!ında gösterseydiler.-;1 

kim bilir onlara ne ağır cezalar verirdi. 

r:lvmel j.j.u[U-.ti 

Okuyucularıma cevabiarım .11 

Bunları:] 
biliyor mu 

idiniz? 
Hakim babanm avukat çocukları~ 

Ufak tefek ve kalçaları N alcled en : M •IU%d T aMin Bnlıtıtul 
O k la h o ma

da, Guynanda ha~ 
kimlik eden F. Hi
ner Daf, bir mah
kemede müddei ve 
müddeaaooyh avu
katlan olarak kar
şısmda her jkisi 
de avukat olan 

geniş olanlar 
Ufak tefeksiniz K l 1 

Ne Yt\PmalıSJ k: a ça annız da geniş. 
nız ı ve nel . 1 nız lti h Ir. 
1 

en yapmamn ısı-
mesin, h~ b çalannız.ın geni~Üği farkedii-

ş ı . ~yunuz uzun görün,ün} • 
un an gıymiz: 

8
• Elbiseniz..in (ma 

lursa olsun) s·· .... nkto, top, tayyör ne o-
B 

usunu orsa. d ) ~nız. u suretl b k Jın a top amalı-
çalarınıul e, 8 anların dikkatini kal-
ı:.t k an uzalr.laotırrn•A ·· d'' .... 
u~ ısrnına ç k . l "' vucu unuzun 
ro ha yerine h e ~~~ 0 ~ı~sunuz. Kesik, ce b, 

b O 1 epsı u ı~ı görebilir. 
. mu7. arınızı m'' k-

geniş göste um un olduğu ka-.:lar 
rmeye çalışını B L 

nızla hüstu" .. z. u, a.alçaları-
nuz aıasın<la hi.. .. 

Uzun .. •. tenasub yapar. 
goıunmek için de: 

c. Beli az sıkı, uzunluğuna k ~· 
az aenio modeli . h ~ uplu, etegı 

d D '- en egenmdiainiz. 
• e~~;olte iskarpini ko 1 

k h nç an uzun a •-
a ı ve ooııonlaıa t ih yaıt-

s . . ere ctmeli.sini2. 
unlnn gıymeyıniz: 

a. Y asaı şapka. 
b. Iri düğme. 
c:. Ağzı geniş kollar 
d . Kısa, bol etek. • 

e. U7un konçlu ayakkahılar. 

Çerkes fasulyesi 
Taze fasulyeyi v.Jr. l •1 ·~ · • 

4yıklayınız s ,. ayıp ll dıgınız oekilde 
yınız. Kef~ird:nr~ ~u~.a lı:Vaynatarak haşla -
yınız. auzunuz. e bir tabağa ya-

Kuru ceviz • • • 
h 

ıçını tuz. kırmızı hibe il 
avanda ma ib' " r e 

•• <1 k cun gı ı dovünüz. Bir bez..in 
ıç.ın e sı ıp yağını alınız. Birnz ekm k •. 
n · k e ıçı-

ı --cevı~ adar olmamalıdır- suda ıslal-
tınız. Cevızl b' l 'k h b' . . e ır ı te avanda döverek 
ırLırıne karıştırınız O tü k k 

fasulye suyu dök.. .: Ba ne k a~ı ka şık 
. unuz. oza ıvamına ge -

fasu iıatüne gezdiri -

Fakat bütün · ·bunlann benim size 
kar!Jı olan muhabbetimi gidereceğini 
zannetmeyin .. bilaltisi 

- Teşek'kür ederim ... Bittabi ilk duy
duğum zaman biraz ,aşırmıştım amma 
çabucak kendimi topladım ve bunu mü
himsemekten vazgeçtim. Nusret Beyin 
manevi eviadı oldu~.Jmu çoktan bili -
yordum amma Mehpnc Hanım mesele
si pek yenidir. 

Zeyneb bi.iyük bir va.ltar ve soğuk -
kanlılıkla ko •ı!ltuğu hald~ sesi bilaihti
yar titriyordu. Han<lan bunu fırsat bile
rek onun eUerine sarıldı. 

- Zavallı kardeşim! Sizi iyi tanıdı -
ğım cihetle Mehpare Hanım hakiundald 
düşüncelerinizi tahmin ediyorum ve si
zin gibi ince ve nazik. bjr kız.ın öyle 
bir kaaına ııannehı demekten hicab du
yncağını biliyor, !'!ize pek acıyorum. 

Bu sözler o kadar büvük bir harar~tle 
söylenmişti ki Zeyneb 1\deta f)ndan ~üp -
he ettiği için, bu kelimelerin arkıt!'!lnda 
bir maksad saklandığını dü~ündüğü için 
kendisine kızdı. 

Fakat, Handan ne yapsa ve ne dese. 
onu :o~evmesine, ona yakınla~muına im -
kiın yoktu. 

* Bunu takib eden haftalar içinde Han -
dan Zeynebe ltar~ı fevkalide bir uımi -
miyet gösteıdi. Hemen hergün otomo -
bille gelip onu zorla sokağa çıkanyor, 
onu ~le.ndiTrneğe çalı~yordu. 

- Bugijnlerin sizin için ne kadar fena 
olduğunu, ne müz'iç bir hayat geçirmek· 
te olduğunuzu' tahmin ediyorum. 

Bazan Mehpare Harunu da davet e -
<liyor, beraber sinemaya gidiyorlar. !ıine
madan sonra Beyoğlunda bir pastahane
de çay içiyorlardı. Handan: 

- Annenizi eğlcndirmdc için ~ize 
yardım etmek istiyorum. diye ısrar edi -
yor ve Zeyneb her zaman «Mehpare ha
nım» dediği halde o, hiUikis cıanne» ke
limesi Üzerinde ıarar ediyordu. 

Zeynebe öyle geliyordu lı:l, Handan 

sin işitebildiği zamaniarda bu cıanne» ta 
birini kullanıyordu, onu en çok mütee.
sir eden de bu idi. Çok elt~ntrik bir ını.. 
rette ve gÖze hatan ~ekilde giyinmi$ o -
lan bu adi kadının kendi anası olduğunu 
alemin duymasından .adeta bir eza his • 
l'ediyordu. Bu sebebden, Handanın on
ları eğlendirmek ve gezdirmek hususun
daki ısran Zeynebi üzüyoıdu. L'tanmasa 
bunu reddedecek ve kapıdan dışarı çık -
mıyacaktı. 

Vaziyet bu mü~kül tarzda yuruyup 
giderken biı gün bir başka üzüntü kapı
sı daha açıldı: Yavaş yavaş Turhan bey 
de eve gelip gitrneğe ba,lamıth. Han -
dan guya artık Zeyneble can ciğer doııt 
olmuşlar gibi, kocasını da kı~knnmaktan 
vazgeçmi~. onları görü,türmeyi bir iz -
zeti nefis me~elesi halin~ !'lokmuştu. 

Turhanla ilk kar~ıla~ları bir tesa -
düf eseri gibi oldu. Bir gün Handanın 
otomobili Beyoğlunda bir mağazanın ô
nünde dururken ayni dakikada mağaza -
dan Turhan çıkıp onlara yaklaştı ve 
kf"ndisini bittabi Mebpare hanımla tanış 
tırınak mecburiyeti hasıl oldu. Turhan 
o gün sadece hanımlan selaınlayıp bir 
iki nezaket kelimesi söyledikten sonra 
durmadan uzaklaştı. Ancak o günden i
tibaren teııadüfler sıklaşmağa ba!lladı. 
Sanki onların nereye gideceklerini önce
den biliyormuş gibi her tarafta birdenbi
re ltaı~ılanna çıkıyordu. Ve nihayet bir 
gün, sözde kanmnı almak maksadile 
Zeynebin evine tekrar gelmek cesareti -
ni gösterdi. Onun bu hareketi Zeynebi 
fenn halde kızdıTrnıştı. Handana bunu 
söylemek mecburiyerinde Jı:a1dı Ye ya -
pılan ithamlardan sonrn tekrar Turhan 
beyin, bihusuıı Halukun bulunmadığı 
zamanda kendisini ziyarete gelmesinin 
doğru olmıyacağını açıkça anlattı. 

Handan, Zeynebin bu sözlerini bü -
yük bir sadelikle kabul t>derek artık ma
z.inin tamamile silinmiı, olduğunu, böyle 
bir oüpheye düşmek aklından stec;medi
iini ya-na yalula anlattıktan bir 

nebe getirdi. Ikisinin de o derece sami -
mi ve me.ınnun bir halleri vardı ki genç 
kız fazla !!oğuk muamele etmenin büsbü
tün kaba ve nezakd,izce bir hareket ol
duğunu düşünerek çamaçar bu ziyareti 
hoş görrneğe gayret etti ve o günden 
~nra Turhan bey de aralarına girdi. 

Mehpare hanımın bu yakışıklı erk~ğe 
hususi bir muhabbeti var gibiydi. Onu 
görür görmez yüzü gülüyor neşf"li bir 
sesle konuşmağa başlıyordu. Tur hana 
gelince, o da Zeynebin annesine kartı 
büyük bir hürmet ve riayet gösteriyor -
du. O kadar lü yaşlı kadını t."ımamile 
kendisine cezbetrneğe muvaffak olmuş -
tu. Hatta bir gün Mehparc hanımla Zey
neb yalnız olduklan bir anda genç kız 
Turhanın ziyaretlerinden sıkıldığını ima 
edecek sözler söylediği zaman yaşlı ka -
dın onu hararetle müdafaa etmitti. 

- Aman cici m, o nasıl söz. böyle şe
ker gibi bir adam h oşa gitmez olur mu} 
Bahusus ki pek de terbiye)i ve nazik ... 

- Herkesin tabiatı bir olmaz ya; be
nim hoşuma gitmiyor. Eğer kocam razı 
olsaydı şimdiye kadar çoktan onlıırla a
lakamı keserdim ben, fakat ı landan ne 
de olsa Halukla akraba çocukları olduk
ları için hem onun, hem de kayınvalide
min hatnlarına riayet ederek sabıcdiyo
rum. 

Mehpare hanım bu mükalemeyi kısa 
kesrnek istiyormu~ gibi cevab vermeden 
odasına çekildi. Yemek odaııında yalnız 
kalınca Zeyneb, niçin ve neden olduğu
nu kendisi de anlıyamadıtn nsabi bır 
buhrana düşetek ağlamağa ba§lac!ı. Ar
tık bu hayat onu çok sıkıyordu. Halukla 
herabcrken bu alelacayib ömrü kısmen 
tabii gördüğii günler oluyordu, fakat 
timdi, biisbütün yalnızken bu evde ne 
yaptığını kendisi de anlamıyor, bu garib 
yaşayışma bir mina veremiyor, hattô 
çok defa, her şeyi bırnkıp kaçmak, u -
zaklaş~ak, nere<le olursil ol;ıun, nasıl o
lursa olsun yaşamak, fakat bu muhitten 
ayrı olmak iİ!tiyacile yanıyordu. 

(Arkası nr) 

oğlunu ve kı.zını görmüştür. Hakim baba 
avukat çocuklarının müdafnnlanıu öinle

miş ve karannı vermi§tir. 
k 

Köylü ve kral 
Vjndsor dükü· 

nün büyük babası 
olan yedinci Ed -
var, henüz York 
düki.i iken Kana -
daya girmişti. Bir sabah erkendeli 
bisikletc lbinmiş, yalnız başına geziyordu. 

Yolda arabası devrilen bir köylüy~ tesa
düf etti. Yardım için hemen bısikletınden 
indi. Köylü iJıe birlikte arabayı kaldır .ı 

dılar. Köylü çok memnun olmuştu. Kcn~ 
dinc yardım edenin ismini ö~renmek is • 

tediğini söyledi. 

-Ben York düküyüm. 
Köylü buna inanmadığını belli etmek 

için gözünü ikırpmıştı: 

-Ne iyi tesadüf, ben de sizin kuzeni • 
niz, Rusya jmparatoruyum! 

* Oünyanm en vahşi insanları 
Vahşi insanlara bazı cenub:i Afıika lta· 

bileleri masında tesadüf edilmektedir. 
Fakat daha vahşi olanların Avustralynde 
bulunan lbiritaç zenci kabilesi olduAı 
tesbıt edilmiştir. 
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(~e~leketllaberleri) ~~ &~n ~~~s~~~ ~·~=~p~-~o~•~•~'-
Btga belediyesinin faaliyeti Bigada bir Fenerbahçe milli küme 

Şehirde temizliğe ehemmiyet veriliyor. Belediyeler 
bankasından yapılacak istikrazla çok faydalı 

çalışmalara başlanacak 

küçüğün cinayeti 
On iki yaşındaki katil 

arkadaşını bzçakla 
yaralzyarak öldürdü 

şampiyonu oldu 
Dün yapılan son maçlarda Fen er bahçe Beşiktaşı, 

Galatasaray da Vefayı 5 - 2 yendiler f Biga (Husuef) - Yıllardanberi ihmal 
~dilen belediye itlerinde, yeni reisin seçil
Jnesinden sonra bariz bir faaliyet göze çarp
tnaktadır. Şu birkaç hafta içinde yapılan 
Jşler şunlardır: Köprüba~ındaki muattal 
fabrika satın alınarak örnek fidanlığa ilave 
j!lttirilen geniş bir arsa ile buraaı tevai olun
muştur. 

Çanakkale methalindeki bahçeler dahi 
istimluk edilmiş, antre Için yeni bir tose yo
lu açılması temin olunınuttur .. 

Belediyeler bankasından 5 0,000 li ı anın 
iatikraz muamelesine başlanmıııtır. Bu para 
ile şehirde sebze hali, kanalizasyon yapıla
caktır. 

Şehrin imarı için en önce lazım olan 
eehir planı dahi mütehaseıs bir mühendise 
yaptırılacaktır. Şehrin temizliğine fevkala-
C!e itina edilmekte, hergün bila fasıla çöp 
arabalan mahalleler arasında gezdirilmek
t~ir. Cümhuriyet alanındaki tadırvan dahi 
temizletilmiş ve merrnerieri bir ind gibi 
bembeyaz olarak meydana çıkartılmıştır. 

Şehir sokaklannın her tarafına bağlan -
makta olan kömür ve odun merkebierinin 
hanlardan başka yerlere bağlanması yasak 
;\'e şiddetle menolunmuştuc. Yakında, ka -

Trakyada çeşidli mahsul 
çok bol 

Çorlu {Hususi) -Çok faydalı mevsim 
yağmurları yağmakta olduğundan bu sene 
hububat gibi mısır, kavun, karpuz ve em-
tali mahsulatın da çok bereketli ve bol ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Hasat zamanı gelmiş olduğundan bura 
Ziraat muallimliği emrine 1 O tane orak ma
kinesi verilmiştir. 

Bu makineler bir makinistin neı:aretinde 
ıve köy iglerinde çalıgtırılacaktır. Yaz köy
lümüzün en çok çalıttığı ve adami\ muhtaç 
plduğu bir mevsim olmakll\ işini bir an ev
.yel bitirebilmek için kazancının bir kısmını 
,tuna buna vermekten kurtaran bu makine
ler sevinçle karşılanmıştır. 

Çorlu ziraat muallimliği nezaretinde 

(;orlu ve havaliainde muhtelif ~ekillerde 

;muzır çekirgeler imha ve kargalarla ınüca
Clele yapılmaktadır. 

dınlara mahsus bir de asri hela yaptınlacak 
ve mevcudları islah edilecektir. 

Diğer taraftan burada mevcud arzuhalci 
düldcinlarile bazı evler belediyece i!Stiınlak 
edileeele ve yakında bunlar yıkılarak Cüm
huriyet alanı geni~letilecektir. Bu alar:a di
kilecek olan Ebedi Şef Atatürkün büyük 
çaptaki mermer büstü daha timdiden 111tın 
alınmıttır. 

Biga köylüleri orağa girdiler 
Bura köylüleri on gündenberi orağa girmi~ 

bulunuyorlar. Bütün halk, altın ba,akh tar
lalara yayılmış, işlerini daha hızlı tutanlar 
harmaniarına bile ba~lamışlardır. Geçen 
hafta yeni çıkan buğdayın kilosu altı buçu
ğa satılmıotır. 

Bigada koza mizanı açıldlı 
Burada koza mahsulünün açık arttırma

aını yapmak ÜzeTe Çınarlık mevkiinde bir 
koza mizanı açılmıotır. Mahsul rekoltesi 
iyi ise de fiatlar biraz dü~üktür. Bugünkü 
piyaaa mucibince iyi kozanın kilosu 42 ile 
4 5 arasındadır. 

Bigada taze fasulya bolluğu 
Daha yeni çıktığı halde burada taze fa· 

sulyanın kilosu beş kuruşa inmiştir. Istanbul 
çekmediği için yumurtanın tanesi 35 para
ya satılmaktadır. 

Avrupa trenlerinde seyrüsefer 
int izamsızhg1 

Edirne (Hususi) -Avrupa trenleri ara
sında seyrüsefer intizamsızlığı gene başgös-
terdi. Karaağaçtan Avrupaya ve bilhassa 
Avrupadan lstanbula geçen ekspres ve 
konvansiyonel katarlarındaki gecikmt- he
men hergün vukubulmnkta ve bu teehhüı 
bazı gün 3-4 saate kadar varmaktadır. 

Ayni zamanda bu gecikmeler Edirne -
İstanbul arasında hergün karşılıklı işiiyen 

yolcu katarlarında da vardır. 

Akyazıya yumurta büyüklügünde 
dolu düştü 

lzmit {Husu~i) - Akyazıdıt yumurta 
büyüklüğünde dolu yağmı~ ve mahsulnt 
bu yüzden çok zarar görmü~tür. Son yağan 
yağmurlar da üzümlere zarar vermiştir. 

Blga (Hususi> - • 
Burada geçen Sa -
lı günü çok feci ve 
kanlı bir hAdise ol
muştur. Şehrirolzin 
Sakarya mahalle _ 
slnde oturan ve afa. 
canlı~tıe me.,hur o _ 
lan Ali o~lu Şükrü, 

isminde 12 yaşlarııı. 
da bir yaramaz var_ 
dır. Bu ha.şarı ve söz 
anlamaz çocuk, ge _ 
ne kendi akranla -
rından belediye :ı -: Öldürülen Nihad 
zası Hüsnünün ilk nıekteb talebesinden Ni _ 
had ismindeki küçük yavrusile kavgahdır. 

Hı\di.se günü, bir mahalle çocu~u ve yek
dl~erinln komşusu olan bu küçükler, gene 
herhanbl bir .sebeble aralarındaki kavgayı 

tazelem~ler ve kozlarını paylaşmak iizP.re 
ba~Iar arasına gitmişlerdir. Gider gitmez 
gene kavgaya tutuşan bu iki kOflUiU çocıı _ 
~undan bir hayli !ri olan Şükrü, has -
mını hemen altına alarat hil.mıl oldu~u bü_ 
yiicek bir çakıyı varkuvvetile kası~ına sap _ 
Inmış ve flrar etmiştir. Vak'a haber almıp 
da tedavisine tevessiil edUineeye kadar hay
U zaman geçmiş ve zavallı küçük Nlhad. 
çok kan zayi etti~inden bir saat sonra öl _ 
müştür. 

Küçük katil derhal yakalanmı~ Lc;e de ya
şı itibarile ceza! ehliyetı haiz olmadı~ından 
serbe..<;t bırakılmıştır. 

HlldL<;e, şehirde derin bir teessür uyan _ 
dırmışt.ır. 

Bigaya çok favdah 
yağmurlar yağdı 

Biga {Hususi) - Burada Haziranın 
28 inci günü çok faydalı vt- sürekli yağm~r
lar yağmı~tır. Her katresi bir feyiz ve bere
ket olan bu yağmurlar }ehrin bütün köyle
rine düşmü~. bundan reneber fevkalade is
tifade etmiştir. Mısır ve bo!ltun tarlaları çok 
faydalanmıştır. Sehir bağhrı, geçen gün 
esen bir ııam yelinden biraz yanmış ise de 
ha~arat pek fazla değildir. 

Prostun Bursada telkikieri 

Dördüncü mill! küme futbol şampiyonası\ netlee vermeden devre 1-1 bera.berllkle bit tL 
dün yapılan maçlarla nihayetlenmlş ve bu İkinci devreye Be.,lktaşın hücumfle baş • 
iki devreU maçların sonunda maruf Fener - landı. Fenerbahçe 10 ld<lllik Beşlktquı htl .. 
bahçe takımı da Jklnci defa olarak şampl - cuınlarını kırdıktan sonra derhal nsiyete 
yonlu~u kazanmıştır. hAkim oldu. 30 uncu dakikada kornerden ge· 

Fenerbahçeyl bu muvaffaklyetlnden dolayı len topu Basri sıkı bir vole atışla kaleye so. 
tebrik ederken önümüzdeki mevsim için dl- karak Feneri gallb vazlyete getlrdl Fener. 
}er takımlarımıza da ayrı ayn muvaffati - bahçe mütemadlyen hfıkim oynuyor. On kt.. 
yet dlleme~l bir vazife biliriz. ş!l!k Beşiktaş takımı tamamne mftc!afaayı 

Milli küme maçlarının son tarşılaşmala - tercih etti. M. All mütemadl kurtarl,flar ya. 
rmdan Galatasaray ~ Vefa müsabakası dün pıyor. Nihayet 22 ncı dakikada bu nzlyet 
Şeref stadının ilk maçı olarak yepıldı. mukadder akıbeti verdi. Karmakarıpt olan 

Vefalıların ka<i'olarını tamamlamalan i- Beşiktaş kalesi 22 inci dakikada Yqann a. 
çin bir hayli beklendikten sonra oyun saat ya~ile 3 üncü golü de yedi. 
be~e çeyrek kala başladı. Bu gol Beşiktaşı harekete getirdi. Jl'ener 

Dk akın müstesna Galatasaray hticumla_ kalecısı bir kaç kurtarı., yaptı. Bunu Hayn
ıile devam eden müsabakanın 6 ncı dakika_ tinin muhakkak bir gol fırsatını taçmnası 

sında Cemilin ortasını Eşfak ilk defa Vefa takib etti. Fakat mukabil Fener htlcumları. 
kalesine soktu. 17 ncı dakikada gene cemi- na Beşiktaş müdataası dayanamıyor. Mi.\ ~ 
lin pasile bu defa da Süleyman iklnci Gala_ dafilerln tutamadığı bir akında Y~ın ~il _ 
tasaray golünü attı. tü kaleciye çarparak geri geldi. Basri yetl-

Oyun umumiyetle ortalarda, fakat yav~ şerek sıkı bir vuru,o,la Fenerbahçenin Mrdün. 
oynanıyor. Sarı kı.rmızılılar baştanberi tur- cü sayısını yaptı. Bir dakika geçmeden Hak
dukları haklld üstünlü~ü muhafaza ediyor_ kı boş kaleye topu atrunıyarak yüzde yfu bir 
lardı . 21 inci dakikada ortadan Hakkının gol daha kaçırdı. Kaçan bu sayılar !Jelikta. 
yaptığı şah<;i bir hücumda güzel bir fırsat şın mukadderatını tayin etmişti. Dört ~I ~ 
vnkalıyan Mehmed Vetaya bir sayı kazan - lük farkın verdiği hızla Fenerbahçe mftte -
dırdı Ise de 28 !nci dakikada Cemilin uzaktan madiyen sıkıştırıyor. Beşiktaş forved hattı. 
attığı şüt üçündi defa Vefa ağlarını buldu . nın da Iştiraklle garib ve karmakarqıt bir 
Bu sayıdan 1 dakika sonra da deplac;manh müdafaa yapmaktadır. 35 Inci dakikada ı;le. 

bir Galatasaray akınında Esfak 4 üncü golü refe yapılan favul yüzünden penaltı .erli· 
kaydetti. 41 inci dakika Cellilln hat!l$ındnn di. Hnkkı bunu gole çevirerek Beşı.ttqın 1 
lstlfnde eden Vetalılar Hakkının ayağile ı_ ne! sayısmı yaptı. İki dakika sonra ~kt114 
kinci gollerini attılar. ilk devre de 4-2 bitti. müdafaasının bir hatası gene bir gole mal ol. 

İkinci kı.mıa Vetalılar çok gayretli başla . du. Faruk sağ açıktan koşarak beşinci !ayı. 
dılarsa da Galatasaray baskısı tekrar hbıse- yı kaydetti. Bundan sonra tamamlle tadını 
dildi. Nitekim 10 uncu dakikada Gündüz 5 kaybeden oyun 5-2 Fenerbahçe lehine netl-
inci golü yaptı ve bu sırada sakatlanarak eelendi T. Ö:ıen'ndn 
cıahadan çıktı. Hakem de Cemi! ile Vefalı Sc
teri oyundan çıkardı. Bu suretle müsabak:l 
büsbütün yavasladı. Çok heyecanlı geçen da
l<lkal:ırdan sonra maç 5-2 Galata.<ıarayın ga_ 
Iebesile .c;ona Prdl. 

F enerbahc;e : 5 - Beşikta,: 2 
Günün ve milli kümenin son mac;ı Fenerle 

'Pecılktas arasında ovnandı. Hakem Ahmed 
Ademin idaresinde maca başlandı. Fenerbah. 
l'enln Bcsikta<ı kalesine davanan .cıerl bir 
hücuyrıundıı ve daha ilk dakikada Yaımr pek 
yakından Fencrbahcenin golünft yaptı Fe. 
ııerbahce kalP.ci Cihad. Esad, Melih ve K . 

Alemdarsporun faaliyeti 
Geçen yıl beden terb!yesl teştUft.tıru:s tes. 

çll edilmiş olan Alemdarspor klübü. kıs1 
bir zamanda iyi bir çalışma sayesinde blı 
müddet evvel deniz ve ,boks 4Ubelerınl de aç. 
mıştır . 

Klübün boks şubesi sporcuları önftmiizde. 
k! müsabakalarda iyi bir netlee elde etmetr 
Için devamlı ve sistemli şekilde çalıfl!lak • 
tad•rlar. 

Dün yapılan serbest güreşler 

Kahraman paraşütçülerimiz Babaeskide 

Bursa 7 (A.A.) - Bir müddettenberi şeh_ 
rimizin plan ~Ue u~ra.şan miitehassıs Prost, 
mesaisini tamamlıyarak şehrimize gelmiş 

bulunmaktadır. Bu müna.sebetle evvelki gün 
revkalade bir toplantı yapan şehir meclisi 
vali ve parti viliiyet reisi de dahil oldul;u 
halde proje üzerinde tetkikat yapmış ve pl~
ni kabul eylemiştir. 

li'lkretten ma h rum olmasına rağmen Fikre- Dün Kadıköy sahasında yağlı ve serbest 
ttn .santrhııftalt;l lvl idarec;lle ~nk sık Bı>'51k. güreş yapılmıştır. Esaslı bir hazırllfa Lc;ti -
tas kıılecıine tPh!lkeler ırecirtiyor. 22 ncı da- nad etmiyen bu müsabakalar şu suretle ni. 
kikada bir l'ı>rn·""!llacla c;ııkatıanan Nazım o- hayetlenmt.,tlr. Ya~lı güre.şler: 
vunu terkPttli!lnden BP.~iktaş 10 kis! kalıfı. Akhisarlı Mehmed All - Çatalcalt Sfilcy. 

Prost, dün de valimizle blrllkte Uluda~a 
giderek orada Ankara Halkevi tarafından 
yapılması mutasavver bina için tetklkat yrı.p. 
mışlardır. 

Profesör ayrıca Çekirgedeki sıc:ı.k .su me~
baları üzerinde de tetkikatta bulunmakt:ı -
dır. 

Denizli vilayet bütçesi 
Denizli (Hususi> · - Denizli vilayetinin 

Be~lktntı cıınlı ovnuvor 30 uncu dakikada :E,. mana gallb. · 
ref tonu siire :süre kaleve yaklaştı ve fevk:ı_ Molla Mehmed - İzmltıi Enver ve Düz • 
lfıde bir şütıe Be~!ktaşın beraberlik s:wısını celi Mtı.c;tafaya gallb. 
yaotı . Bu l!'oln<>n .cıonra hırcınlasan Ft>ner Akhisarlı Mehmed All - Şiieli Rifafla be. 
müdafaasıın 'Qn<ıOcta.,lıltırın I'PkiSI'l"PSi bir rabere. (Devamı 8 Inci !'fayfada) 

,-········· Milli küme şampiyonasında tak1mlarm son vaziyeti ......... '\ 
~~ 

Fenerbahçe 
Gaıa•aSftray 

Muhafızgücü 

Gençlerbirliği 

Oyun 

14 
14. 
14 
14 
114 

Gal ib Berabere Mağlüb 

ll 
9 
6 

·7 
5 
4 

2 
2 
2 

3 
4 

ı 

3 
6 
7 

6 
6 
9 

Att~ı 

49 
45 
35 

Yedi(ti 

17 
19 
so 
27 

38 = 
14 1 
ıs : . 
ıs: 

13 
Babaeski (Hususi) - Trakyamızın bazı yerlerinde ve bu meyanda kaı:amızda ya

pılan uçuş ve paraşüt atlamaları binlercehalkın alkışlan arasında y.ııpılmı~tır. 

1940 mali yılı bUtA;esl yüksek tasdike Iktiran 
etmiş olduğundan Dahiliye Vetaletı tarafın
dan viH\yete gönderilmiş ve tatbik mevkiine 
konulmuştur. 

Beşik~aş 

Altay 
Altınordu 

Vefa 

14 
~4 
14 

4 
2 

ı 

2 10 

31 

37 
24 
23 
20 

40 
42 
45 
45 

:! ll 
20 

\. ....................................................................................................................... .,/ Gönderdiğim resim aonsuz bir sevgi i1e tayyarelerimizi karşıtıyan halkı gösteriyor. 

-Ya? ı 
- Evet .. viiiaya gitmeden evvel müd -

C1ciumumi ile beraber dolaşırken ... 
Forten hemen soldaki yola saptı. Bu, 

iki tarafı ağaçlık, dar, iki üç adımda bir 
pağa, sola kıvrılnn bir yol idi. Emniyet mü 
lettişi, o metruk yapıya geldiği zaman or
talık iyice kararmıştı. Batmak Üzere bulu· 
nan güneşin ı~ığı, tozlu camlardan, he -
men hiç giremiyor gibiydi. Bu pavyon iki 
pdadan mürekkebdi. İçi hemen hemen 
'ıplak gibiydi: Bir iki tane eski hasırlı is -
~emle ile bir ayağı kırık bir tahta masa 
rardı. Forten ceb elektrik fenerini yaktı ve 
tşığını etrafta gezdirmeğe başladı. 

- Demek aiz daha evvel buraya girdi
niz~ 

- E: vet. .• Cümhuriyet müddeiumumisi 
, Jle beraber. Evvelce de söyledim ya .. bir 

Jigara ağızlı ğı bulduk ... Fakat bu ağızlık 
eskiden kalmış olabilir, çünkü, yazın bu -
taya .• aşık çiftler gelir bazan ... 

- Bu pavyon da Marukinin kö~küne 
ıni aiddir~ 

- Hayır ... Orman ve bu kö~k beylik
tir •• 

- Müfettiş etrafı büyük bir dikkatle 
a-özden geı;iriyord~: 

- Hiç tereddüd ..tmeden diyebilirim 
ki r ıraya iki kişi gelmiş .. bak.. şu iki is -
ttemle yanyana konulmuş .. senin .• hiç ol -
tnazsa müddeiumuminin gözüne çarpmadı 
ını) • 

- Biz şöyle bir J!tirdik. çıktık ... Fakat, 
tiz ne arıyorsunuz bay müfetti~) 

Müfettiş çömelmiş ve lambasını, kam -
burlaşmış döşeme tahtası üzerinde gezdir
meğe başlamıştı. 

- Çok tükür ki buraya şöyle bir girip 
,ıL:mıJaınız ... Yoka~a, mühim bir izi boza -

Bsr a r 1. ;.;-. ...... .ı.. 

San P"s~ lalüa lV~ 
- No. 8 -

bilirdiniz.. Pek yakın bir zamanda iki a ·ı etrafı şöyle bir gözden geçirmek iııtemek-j kendi zabıtlarını açtı. Fo rten de kendi not 
dam burada sigara içmişler... liğimdir.. defterini açtı ve hakim Herşara sormağa 

Dedi. Bir taraftan da Lünoya, bir kaç Beni. lutfen cümhuriyet müddeiumumi - başladı: 
tane sigara artığı gösterdi: sine takdim eder misiniz Bay hakim... - Genç kız babasının cesedini görünce 

-İngiliz tütünü ... Üstündeki yazıyı bi- Şimdiye kadar kendiaile tanışmak §erefini ne yaptı? 
le okumak mümkün •. Camel.. kazanamamıştım. · · - O •• Ol •. Siz de cinayetin çe~idli ta -

Müfettiş cebinden bir mektub çıkardı, Müddeiumumi Andriyö derin bir düşün- raflarından tetkikine başlıy.onunuz. •• Bu, 
zarfını aldı ve bu sigara artıklarını ıçıne ceye dalmıştı. Ağır ağır başını lcaldırdı. benim de hatırıma gelmedi değill. 
doldurdu. Bir müddet daha araştırdı. Ni _ Herşar: Matmazel Marukin, modem bir kız. ba
hayet doğrularak: - Mösyö F orten .. • Polis müfettioi .. · baaının cesedi önünde hislerine asabana ta-

Birçok karaniıle cinayetierin esrarını çöz - mamen hakim oldu .. Taşkın hareketlerde 
- Başka bir şey bulamadım... Haydi mü, değerli polislerimizdendir... bulunmadı ... 

bakalnn .. şimdi beni ~öşke götür! dedi. F 
Köokün önünde kendilerini jandarma 

Fero karoı1adı. Müddciumumi Andriyö, 
büyük salonun ocağı başında oturuyordu. 
Ocakta ateş yakılmıştı. Sorgu hakimi, ge
niş adımlarla geziniyordu. Müfettişi görür 

o rten: lht' " 
Eli d ı b 'l . D - ıyar aşçır - m en ge e ı em yapıyorum... a 

ha doğrusu •• Rusların intikam cinayetle - - Ge_n~ ~ızdan daha muam'?alı. · • Ben
rinde adeta bir ihtısa• tahibi oldum da... de efendısını pek o kadar sevmıyor kanaa
Bir Rus öldürüldü mü hemen beni gönde _ tini verdi. Bilakis, hemen daima <<kUçilk 
riyorlar... güvercinim ıı diye hi tab ettiği ma tmazel Ma 

görmez: 
- Çok gecikdiniz .•. dedi. 

umumi ile beraber ortalık 
Sanlis' e dönece.ktik 1 

Herşar: rukinin Uzeri~e ~e çılgıncasına düşkün •.• 
Bay müddei- - Bu vak'ayı da ayni bakımdan ara, - Bence, onu bır dınlesenlz .• ; 
kararmadan tırmıık bence hatadır .• Çünkü Marukin on - Dinleriz .•• Evvela cesedi göreyim ••• 

Sonra, gelenin yÜzÜlle dikkatle 
rak: 

yıldanberi Fransız tebaası olmuş, Fransız- Her§ar, Mıırukinin çalı§ma odasının Jca. 
baJca _ laşmıştır ... Kızının ve aşçı kadının söyle- pısına doğru ilerledi. Kapıyı açtı, cesed o· 

diklerine bakılırsa, eski vatandaşları Rus- rada idi. Odada bir jandarma nöbet bekll-

- Ha .•• Siz misiniz mösyö 
Çoktanberi görü~ememiştik 1 

Fortenl. larlahiçbir teması yokmuf... yordu. Sandra, ellerini kenedlemiş, coae -
- Bu iki kadının böyle söylemekte çı- din ayak ucunda otutuyordu. IhtiyaT Rus 

karları olabilir. Onlar hakkında bazı ,ey- aşçı kadın da, bir dua mırıldanıyordu. For-Müfettiş, nazik fakat ao~uk cevab ver -
di: 

- Evet., çoktanberi JÖrü,omemittik ••• 
Gecikmemin aebebL ortalık kara rmadan 

ler öğrenebilir miyim bay hlklm} 1 ten etrafına bir göz gezdirdi. Sonra, cebln· 
- Şüphesiz... den gene elektrik fenerini çıkardı. Cesode 
Sorııu hlkiml matanın üzerinde yaklatarak çömeldi ve llmbanın 11ığına 6-

!ünün yüzüne tuttu, muayene etti. Bu uzun 
sürmedi. Sonra gene, salona döndüler. 

Sorgu hakimi: 
- Nasıl~ •. Ölünün yüzünden bir oeyler 

keşfedebildiniz mi? 
Diye sordu. Fakat müfettiş Quna eevab 

vermedi: 
- Bay hakim •. bana bulunan ou aigare 

ağızlığını gösterebilir misiniz~ 
Herşar şaşırdı: 
- Nasıl sigara ağızlığı) 
Dedi. Bunun üzerine, o z,_mana kadar 

hiç bir şey söylemiyen müddeiumuml aözo 
karıştı: 

- Ağızlı ğı bulan benim... dedi. Siz 
kızı garda beklerneğe gittiğiniz zaman. hen. 
metruk paviyonu dola,tım •. bulduium llcl 
şeyi size vermeği unutmuştum .•• 

Sözlerini bitirirken Şarl Andriyö, elini 
cebine sokmuş, boyun atkısı ile aiubi1 çı
karmış ve sorgu hakiminP. uzatmıfb. Jan -
darma çavuşu Lüno, müddeiumumlnln sap. 
sarı keııildiğini gördü. 

* Sanlise dönerlerken, müddeiumuml ile 
sorgu haleimi hiç konuşmamışlardL Konu· 
şulacak çok şeyleri vardı. Fakat Heqarın 
zabıt katibi Marten'in yanında konupnalC 
istemiyorlardı. Herşar notlarını kanatırmak 
ile vakit geçirdi. Müddeiumumi Ise derin 
bir düşüneeye dalmıştı. 

Otomobil hakimin evi önünde durunca. 
müddeiumumi de indi. Şoförüne: 

- Alfred! Sen eve git •. dedi, madama 
aöyle ... Mösyö Her:ıar ile konu§tulctan son· 
ra geleceğim.. geçerke11 katib efendiyi do 
evine bırakırsınız ..• 

- Baııüstüne efendim ••. 
(Arba-..) 
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L-~~!~~~--~~~ema s~'atk4rl Spencer Tra~y ! 
Gerçekten mqhu!' ·······- • • • ·----·-···••••••••• ..... -.-........... .. 

bir adam olduğunuzu 
Dereden anlıyacaksı • 
nız') ~.. Doğduğunu-ı 
ltöyün !lizi büyük bir 
adam tdakki etme _ 
ainden mi} O köyd d wd w ~ C 

og ugunuzdan do~-
yı köylülerin iftihar 
duymasından nn ~ İş • 
t~. Ar:ıtriknnın en kü
çuk bır şehri ~imdi gu. 
nu . duymaktndır. Bu 
tehır, bundan otuz do-. 
kUL sene evvel (.') k 
Cabl ·· d ar . e ın ünyaya gel-
mı, olduğu Oh· . 
layetindeki eat vı h. 
ridir. ıx §e 

d ~lark Cable ben 
~n bırkaç ay sonrl\ 

dunyaya gelmi§tir. O
nun. damarla'rında o 
~akıt benimki kadar 
tiyatroculuk ka b 1 nı u _ 
unuyordu. Yani yüz • 

de sıfır nisbetinde! .. 
Onun baba .. ı Petrol 

htıy~rdu, benim ba • 
am ıse odun TA 

Haneti Nuh za·m· .a 4 
d b . nınan e•ı ecdad 
d h' ımız • 

an ıç biri ~ah 
çıkm.:ımıstı. neye 

... ~'lnPsi vefat e le • 
dıgı vakit cı k hy .. k" "k b n enuz . 
uçu ir beketi ~.ı bu 

ynıının ilk l!e ·
1 

:n- rcsımıer Clark Gat>le ıı~ l;arısı Carole Limbardın beyaz 
ni b" .··k ne eu perdedeki makyaJla ve tabii ha1;uttak.-i hakiki ~'ehrelerini 

u"u ann · · gıste-.. kt d" H ., · " ve bü;tik b !ının • ... e • e ır. er ııcı çehrcyi 1yice tc>tkik ettikten sonra 
çiftlikler' d ah~sının ~ayınız, işte sinemanın r.n büyük sihri budur. 
J ın e geçırdi. B . 
unan ey birkaç m') urayn en yakın bu- her halde güzel olmalı idi, ki onun üze • 

de oyun arkada b ml esafede idi. Her hal- rinde büyük bir tesir vapb. 
di. 'ı u mak için uzak bı"r yer· E · ·· Cl k f k rtesı gun ar i rini deği~tirdi ... Ya 

Clark bundan m" tiyatro san'sıkan olacak, yahud da hiç bir 
kadaşlık eden 'f ) ~~eessir olmadı. Ona ar- şey olmıyacaktı. 

.. çı t ıgın k.. .. . Id B lk 
rnunasebetten h h l opegı 0 u. u i Sabahleyin vakit geçirmeden tiyatro 
br. Çünkü tanıdır" 8 ~e onda eser kalmı~- kumpanyası müdürünü gÖrrneğe gitti ve 
köpek ile en b r~l ınsanlar arasında bir zorla ondan ehcmmiyeuiz bir figüranlık 
Clarktır. ça u u fet eden muhakkak ki ı~ .. k d B ro unu opar ı. ittabi bu rol ücretsiz idi. 

Be, Ya~ına bastı w k' Bu suretle Ca,bl~'in para için tiyatro san'Atı• 
evlendi. Şansı gı v0a ıt babası teltrar nı tercih eyledig"ini kimse iddia edemez. 
k 'k varını,. vey h 1 n ten evin d t ı· kk. anası onu a- Oyunda rol almak haddi zabnda kendisine 
Clark, bu sayede ab' ı ~Itti, ba6·una h,utı. iyi hir mükôfat gibi geliyordu. 
tini tatrnıt oluyo~duır K.' e ~~~v~sının saade. Ben de tiyatro san'attna atıldığım vakit 
şıyacak h t A • enmsını a"'' ecek, Ok f 1 ek B 
tu, ' a tn tımartacak birisini bulmuıı· ~~ey se a et ç mi~tim. u san'at Clark 

ıçın mahzurlan rnucib olabilirdi. Bereket 
Sekiz yaşına b .. versin ki lastik fabrikasında' gündüzleri ça· 

bası SOO nüfu 1 aHgı sırada anası ve ba- lısan Clark geederi rol yapan san'atkar 
dılar. Bu küçük u . opedalc şchrine taşın· Clarka yardımda bulunuyordu. 
kalabalık teh • h~hı.r ~ccuktc\ .dünyanın en Hayat onun için daima bö .. ·le aeçmic:tir. 
kendine Ya• t rı ıskslını uyandırdı. ihavet CJ k J ,., y ,.ı çocu ar buld O 1 l • ar . daima kendi kendin~ yelrneğe mu-
zıp 0Ynıyac:ak ·· 1 u. n ar a np- vaflak olmucıtur. 
''" • gureı~ er vapncak •· v 
J unanna . • k . • yuz.me O• F k t d b' "d d k Hopf.'daledgınşec:e tı. Mt"ktt"be ilk adımını a a ara an n mu et geçti ten son-

e attı. • ra parasız san'at" karşı bağlılığına rağmen, 
. Clark tahsil i her hal d b . d f bu sahneye veda eylemek mecburi} etini 

vıyordu. Çünkü 15 yaııın: end e;,n "zla se- hissetti. Babasından bir rnektub almıştı. 
!ahsile devam arzusu'nu bnrl'tgı Slradn °• Bu mı-ktub iivey annesinin vdat eylediği
hel 0 Yaşta tahsilden tama::ilıyordu. Ben ni, babasının Oklahomayn gittiğini ve orada 

u unuyordum. e vzı zgcçmi!'l hir petrol kuyusu bulduğunu bildiriyordu. 
Fakat tesadüf bu 0 Baba ayni zamanda kendisine yardım et -

babası Akron ş h · · · ·. sıralarda Cl.·rkın me~ini rica ediyordu. 
çiftlik satın alrn e._ rı c:ıvarında biiyük bir 1 b 1 C 

nga ınuv ff k Id ııte u suret e lark. yeni me.sleğine a· 
na Yardım için me.kt,..bd 

8 
a. 0 u, babası- tıldı. Yani petrolculuğa! Para ellietinden 

nldı. en hılınccburiv. e ay- · • ışı iyiydi. Günde on iki dolar kazanıyordu. 
Bugün Clark v" d" .. Fakat h t b . ' k 1·b · w tıer h Id . , ucu unun düzııiinl"".. .. nya ı gene ır ın · ı a geçırmege 

a ,. tenıler d ugunu namzedmişl Günün bi-rinde bulunduğu seh-
bunu çiftlikteki e m~ yun değildir .. O, re seyyar bir tiyatro kumpanyiUiı geldi. 
eağar, hnvvanln mesaıs:nle ı_ncd}'Undur. Kış. Clark petrolü de, iyi gündelig-ini de terkey-
y az b h nn Yen• ('TJnı 'e ·• d 88 a ın saat dörd" , n . • 0 un le di ve lıaftada ancak TO dolara bu leurn-
Yarard ı. unne kalkar, i:ıekleri panvaya dahil oldu. 

. !1kbaharda cift süre d' Hala bugün an1attığınn göre petrol ku-
rını YaPar m h 1 r ı . Yazın orak i•le- yuları ba~ında geçirmiş olduğu ........ •nler ha-

Bu i~l-r'ı 'nk' su ü ton1ıırclı. •·-
L- e ı ı sene " k vatının en muzJim ııafhasını tı-~kil etmek-

rnannsile bir p hi' uwn<~tı tan soma tam tedir. O petrol kuyuları bllınnda iKilerin 
yaşında bu1un~v ıv~n o~rlıı. Heniiz on Yf"di hayatı ne suretle telakki evlediklerini, lıa
~evkini ok~amnklr b Fnkat çiftlik i ll"ri elisat müvacehe<~inde ne gibi hattı hareket 
bıkmağa hnelnmış~ı. ~~:~::; a~tı~. ~und~n teshit evlediklerini ö:Yre.nm;, oldu. 
can atıvordu. egıştırmege Tesadüf bu ya ... Bu defa intisa b eyle • 

Bir gee.. bu h mis olduğu tiyatro kumpanya~ı da bu ha· 
sına actı A.d usustaki fikirlerini baba • b h 

· am onun b f'lc' 1 . vatı yaStUnış, u avatı muvaffakiyetle 
maf'ı, fakat ha ." 1 ır erıne hiç kl7.· tenu=l l"debilecek bir aan'aıkar p~de :idi. 
Clark, mes'ud ~~Pt ;ttı. ~asıl olunlu da 
ev ki hil"h o dugu bir evi terkeder 

0 
Clarkın hu ddaki san'atkarlı'k hayatı 

a ftre onun olacaktı d' d .. :. kumpanyanın Oregon vilayetinde Portland 
nÜ\·or.du. Üvey enası onu • re . ~ŞU - şehrine Varışı ha kadar devam etti ... ÇünkÜ 
eylt'dı, çiftlik harici d b? .ara. ını ıltızam kumpanva bu ehirde infisah eyledi. 

. n e ır Vnzıy t d" "' 
rnesıne şanııını den .. h e e ın • Hayatını tesadüfe, kadcre tamamile bağ 
söv]edi. Clarkın bire~:f.:.~ a~kı olduğunu lıyan Clark hiç nevmid olmadı • .Kendisine 

.. k usuncesı vardı 
rnunn asalından sonrn babası d :. ~~zun başka bir io atadı. fnsaat tezgahianna ya -
c:e•ini tawib etti. 8 du'lun - ı:.ıldı. Odun vagonlarının tahliveııinde io al-

Clark. Alcron ıtf'hrin .. vifle .. ~c. .. dı. Telefon telleri tesi!! eylt•di. Boyıınbağ -
dii71 .. ri bir lAstik fab 'k d c ti . Gun • ları sattı. Valhasıl tam mana~ile cıhıwatını 

1 • • n a"ın il c-alı!I'Sca'k . 
ce er ı ıse Akro .. · · . • ~e- 'kazanmağa ıı baQladı. Fakat, bu, ona kafi 

Beriinde yap1lan 
mühim görüşmeler 

<Ba.ıttaralı 1 iuci sayfada) 
yanın Berlin sefirleri de hazır bulunmuf -
lardır. 

Roma radyow bu gece (Dün gece) net· 
riyatında Hitlerin dört hafta süren gaybu -
betinden aonra Beriine avdetini müteakib 
yapıJan bu ınülakabn ehemmiyeti!lden u -
zun uzun bahsettikten sonra ezcümle de • 
miştir ki: 

uMülikat esnuında yeniden kurulacak 
olan Avrupa meseleleri görü~üldüğü gibi 
Ingiltereye kar§1 yapılacak olan mü~terek 
taarruz da rnütalea edilmi~tir.ıı 

Fransa - İspanya hududu 
Roma radyosu bu ne-1riyatı müt .. akib 

Almanlann kontraiii alıında bulunan Fran
sa - Ispanya hududunun kapatıldığını da 
haber vermiştir. 

12.30 da 
Berlin 7 (A.A.) - B. Hitler, bugün 

saat 12.30 da, ba~ekalet dairesinde, Kont 
Cianoyu kabul etmi:,tir. 

Tafailit verilmiyor 
Roma 7 CA.A.) - D.N.B. ajansı btldirt -

yor: 
İtalyan .slya..<~! rnehafili. kont Ciano'nun 

Beriini ziyaretini, en ön safta gelen blr hA
dl.ııc olarak teH\kkl etmektedirler. Ahvall ha. 
zıra dalresinde ve ezher cihet, bu ziyaret hu.. 
sus! bir dikkatı muclb olmakla beraber, me7-
kfir mehafll. Alman • İtalyan ittifak ve te.ş. 
rikl mesa1s1 çerçevesi dahilinde görüşmele. 
rl pek nonnal telAkki etmekt~dir. 
Önüınnzdekl günler zarfmda etrafında 

müzaker(lt cereyan edecek olan meseleler 
hakkında, ~lmdOik tafsi!At verilme.'51ne :im -
kA.n olmnd~ı da UAve olunmaktadır. 

Cöi"Üfmeler 
Berlin '1 (A.A.) - Alman başvekı\let dal

resindeki gö~eler, saat 14.15 te nihaycte 
ennlştir. Bunu müteakıb, von Ribbentrop, 
Kont Clano .şere.tine Adlon otelinde bir lS~. 
le ziyafet! venn!.ştır. 

Kont Ciano garb cephesinde 
Berlin '1 (A.A.) - Kont Ciano, bu akşam 

husust trenle, j.şgal altında bulunan araiiyl 
ziyaret Için garbe hareket ebniştir. Ziyaret, 
pek muhtemel olarak 2 gün sürecek ve bu es.. 
ruıda eski garb .cephesinin en mühim ının _ 
takaları gezlleceırtlr. 

Frans1z ordusu harb 
etmedi mi ? 1. 
(Baştan.tı 6 inct sayfada) 

b_~J~ritı?~ Vniansıyen bölgesinde olcluğu 
gıbı, bılahare Şampanyada dahi lüzumun
dan fazla durdular ve bu suretle soldan ve 
geriden çevrilmelerine müsaade ettiler. 
Çevrilen bir orduda ise, bahıısus kurtulmak 
ümidi kalmadığı zıuncı.n, muharebe kuvve
ti kesilir; çünkü muharebe etmekten bir ga· 
yeleri kalmaz. Böyle ordulann akibeti şüp
hesiz esarettir. Onun için general Gaulle'ün 
Fransız ordusu harbetmedi demesi ve bu -
nun sebebini FranSlz ba,kumandanlığının 
1940 yeni Alman harb tekniğini 1914 me
tod larile mağlub etmeğe uğraşm~ına at -
fe tmesi doğru mudur? Fakat general Ca -
ulle, franınz ordusunun harbetmek isteme
mesinden bahsetmemiştir ve hatta onun 
cesaret ve azim fikrinin nokean olmadığını 
söylemiştir. 

Bununla beraber iyice bilmelidir ki, mil
li büyük bir ideal için savaşan millet ve 
ordular yalnız vazife :tapmak için harbi ka
bul eden mefkuresiz millet ve ordulam da
ima galebe çalmışlardır ve çalacaklardır. 

Almanlar kendi tıeri ve azim galibiyet -
lerinin sebeblerini ti)yle icrna1 ediyorlar: 

«Bunun sebeblerini müttefiklerin zan -
netlikleri gibi Almanların sayıca olan üa -
tünlüğünde aramak hakikate uymaz. Filva~ 
ki Alman hava kuvveti sayıca faikdi. Al
man garb ordusu, bilakis 1 O Mayısda Ho
landa, Bdçika. Ingiliz ve Fransız ordula -
nna karşı harbe başladığı zaman onlann 
tümen yekunlanndan daha az tümene ma
likti. I lare.kat da, Polonyada olduğu gibi 
müsaid bir durumdan ba,lıyamamıştı. Bi
lakis, tabii mlinilerin ve tahkimatın bilhas
sn kuvvetli kıldığı hududlara cepheden ta
arruz etmek ve bunları yarmak lazım ~ıel -
mişti,n 

<cAlman muvaffakiyetinin aebeblerini, 
Almanyanın dütmanlannın zayıf zannet -
tikleri yerlerde yani onun ihtilal dinamiğin
de ve milli aosyalist sevk ve idaresinde a
Tarnalıdır. Ordunun yaptığı büyük teYler 
artık sadece vazife hissile değil, ancak Al -
man milletinin taşıdığı mefkure ile izah e· 
dilir. Bütün eınıflarda, bütün amirierin en 
aşağı derecelere kadar, nümune olacak .u
rette, şah!!an ileri ablmalan ve vaziyetten 
cür' etle istifade edilmesi bu muazzam za -
ferin hu~ulüne fevlı:alade bir aurette yar 
dım etmişlerdir.» 

H. E. Erkilet 
devam edecek ı~ .. unıversıtesı tıb kursbnna gelmiyordu. O daima <•tivatroda rol al -

O vakit doktorluk Clarkn .. _ maK» an:u~unda idi. Tiyatroda henüz ehemmiyet!!iz fi~üranlık rolleri veriyorlardı. 
en s.>Üzel mesleği idi. pore dunyanın snn'atkiir olmadığını, kudretli bir oyun O da hergün değil.. 

7.annedersem Cl k k . . göstt"rmediğini biliyordu. Fakat tekemmül Bu iş onun karnını doyurmuyordu. Bun 
lahilirdi. Karakteri~~ ~~ . 1b1 bir doktor o- eylemek arzusunda · idi. J ozefın Dilton 8 • dan dolayı ba~ka taranarda iş aramağa 
O, hadisatı oldu" ~- <n una miisaiddi. dındn bir kadından hitabet dersleri aldı. kovu1du. 
biJivetini haizd' guH gı 1 kabul eyl ... mek ka- Bilahare bu kadın ile evlendi. 1 te tam bu sırada bir tiyatro prodük • 
ta'ırmaz, insanl~m k:rne dl~rsa o1J_.,~n hk Kadın. onun için çok ui{ractı. Hala bu- törüne rastgelmiş bulımuyordu. San'atkann 
ler. Elvrrir k. 1 sı aımn 8 .um bes- nu şükranla yudeyler. Joz,fin. ona, L-n- bundan sonraki hayatını başka yazımızda 

Sayfa 7· 

MESELELER 
(Baştarafı 1 Ind sayfada} 

Maaşları da. geçirdik!e-ri be~ altı aenelik 
yüksek tahsil hayatına rağmen (50) lira -
dır. 

Maamafih büyük hir meslek a,kile de -
nizcıiliğe intisab ettikleri için onlar, hayatın 
bu ilk kademesindeki nasibelerini azımsa
mamaktadı-rlar. Yeter ki meslek çerçevele
ri dahilinde bir iıı bulabilsinler. Fakat i~in 
zorluğu işte buradan başlar. 7Jra nıektebi 
bitiren talebeden bir veya ikisi belki ge • 
milerde iş bulabilirler. Fakat diğerlerine 
kapılar kapalıdır. Zira ekseriyetle kadro • 
lar dolmuş bulunmaktadır. 

Devlet, yüz binlerce lira sarfederek bir 
müessese vücude getirmiştir. Oraya, binbir 
itina ile tahsil1erine bakarak, vücud kabili
yeticrini ölçerek imtihanla seçme talebe al· 
mıştır. Bunlan, gene binlerce lira ~arfede
rek, beş, alb sene ma.ıraf edip okutmuıstur. 
Sonra tam kendilerinden istifade edilmek 
sırası geldiği zaman iş vercmcmektcdir. 
Çünkü kadrolar doludur. Öyle deniz tale • 
besi biliyoruz ki mektebi bitirdikten !!onra 
denizle alakalarını kesmernek için, ayni za
manda bu kadro dolgunluğu yüzünden fe
dakarlık yapmıya katlanarak gemi katibi, 
katib muavinliği gibi vazifeler kabul et -
mi~lerdir. Işleri amba-rcılık, balya istifi yap
mak ve saymak olmadığı için, ilk vazife 
aldıkları ay sonunda hemen bütün maaş -
)arını, mektebde başka şey öğrenip hayat
tn başka sahada çalışmak mecburiyelinde 
kaldıklan için verdikleri açığa yntırmak 
mecburiyelinde kalmışlardır. 

Gene bi]iyonız..,ki pek zayıf olan deniz 
ticaret · filomzuu, yan n sekiz, on gemi ile 
takviye etmek imkanını bulabilsek, bu ge-

i4Mııl1Gromml . 
Ingiliz tebliği 
(AA.) - Hava nezareti te b-Londra 7 

liğ ediyor: 
Ingiliz hava kuvvetlerine mensub bom· 

bardırnan tnyyareleri, dünkü gün zarfında 
Deichshausen Alman tayyare fabriknsına, 
Warlhaven ve Flessinge Holanda tayyare 
meydanlarına karşı hücumlar yapmıştır. Iki 
tayyaremiz avdet etmemiştir. 

Dün gece bombardıman tayyarderimiz 
Kie1 ve \Vilhelııhaven der.iz üslerini oom
bnrdıman etmişlerdir. Dok, in~aat tez -
gahlan ve Wilhelmshaven' de hangar ve 
depolar üzerine Hamburg ve Cuxhaven'de 
doklara hücumlar yapılmı, ve müteaddid 
yangınlar zuhur etmişti-r. Kolonyada demir
yolları bombardıman edilmiştir. Holanda -
da Schipol tayyare meydanı da bombardı
man edilmiştir. Bir bombardıman tayyare
miz avdet etmemi,tir. 

Kahire 7 (A.A.) - Ingiliz umumi ka
rargahının tebliğj: 

Gıırb çölünde, keşif kollarımız, yeniden 
dü~man cephesine girerek Bardia-Capuzzo 
yolunu kesmişlerdir. 

Habeş cephesin<le, 4 Temmuzda Cas -
sn la' da düşmanın, evvelce bildirilen Ma da, 
8 hafif tank, iki tayyare ve 300 insan kayıb 
verdiği gelen mütenımim malumattan öğ
renilmiştir. 

Diğer cephelerde kayda değer bir §ey 
yoktur. 

Alman tebliği 
Berlin 7 (A.A.) - Alman ba~kuman

danlığının tebliği: 
Bir Alman seri hücllm botu, Wight a -

dası açıklannda altı bia tonilatoluk bir va
punı batırmıştır. 

Alman hava kuvvetlerine mensub te • 
§ekküller, cenubi lngilterede rnühim aske
ri hedeflere kar§ı hücumlarına rnuvaffaki -
yetle devam etmiştir. Vfalmouth limanında 
bir tayyare sekiz bin tonilatoluk bir tica -
ret gemisine tam isabetli bombalar atmış -
tır. Cemi yanmıtbr. 

Şimal denizinin merkezi kısmında, Al -
man rnuharebe tayyarelen bir İngiliz deniz 
kuvvetleri teşe'kkülüne bücum etmiştir. İki 
torpido muhribi o derece ciddi haııara uğ -
ramıştır ki, battıklan muhakkak addedil • 
mektedir. 

Manş denizinde bir yardımcı harb gemi· 
si ve bir karakol gemisi batırılmıştu. Dün 
tayyareler tarafından dddi aurette hasara 
uğratılmış olan Arado 196 tipi denizaltı 
gemisi batmı1tır. Ceminin mürettebatı Al -
man ileri karakol gemileri ve Alman tay -
ya-releri tarafından kurtarılmı§tır. 

Ingiliz hava kuvvetlerinin şimali Al -

milerin teknik kadrosunu tedarik eylemeli 
mümkün olmıyacalctır. Demek ki ortada 
bir aksaklık vardır. Ya bu her cihetçe ~ 
zel mekteb bize fazladır. Yahud fazla d" 
ğil, bilakis lazımdır. Fazla ise masrafa b~. 
nihayet verelim. Değilse bu kadro engelinf 
ortadan kaldıraiım. 

Bu mektebin deniz ticaret filoııunda 
( 50) lira maa~la mülazim kaptanlık vazi • 
fesi bularnıyan bu seneki makine kısmı me
zunlarından birini Sümerbank Kütahya 
için, bir diğerini de fzrnit kağıd fabrikası 
( 1 70) lira Ücretle angaje etmek Üzere imi~ 

(50) lira ve (ı 70) lira. Bu gençler, 
kadro rnüşkülatını bi-r ganimct bilerek el -
bette ki bu müsaid fırsatı knçırmıyncak ve 
devlete olan tahsil borçlarını her sene mu• 
ayyen taksitlerle ödeyip birknç sene sonra 
mecburi hizmet lcülfetinden kurtu1acaklar
dır. Fakat neticede bunun zararını gene 
memleket çekecektir. 

Münakalat Vekfı.letinin bütün Türk de
nizci1erinin hizmet seviyesini nynrlnmıya 
matuf bir kanun projesi hazırladığını veya 
hazırlamak üzere bulunduğunu işitiyoruz. 
Bu kanun ile devlet hizmetinele çalışan bit 
kaptan veya makinistten ne isteniyorsa hu
su~i iş yapan bir a-rmatörün hizmetinde 
çalışan deni7ciden de cı.yni hizmet istenecek 
ve mukabilinde ayni nimet verilecekti-r. Fa
kat bu iş henüz kuvvededir. Ril haline ne 
zaman geleceği bilineme:r.. Yukanki ahvnl 
ise bu i~teki müstaceliyetin ne kadar bli • 
yük olduğunu gösterir. Biz yarayı deştik. 
Alakadarlardan da bir an evvel bunun ila• "" 
cı nı temin eylemelerini blitün memleket \ 
denizciliği namına ve ehemmiyetle rica cdi
vonız. - S. R. 

A!man beyaz kitab1nda 
ç1kan vesikalar 

(Baştarafı 1 inci sayfaıla) 

sika Fransız ve İngiliz hava kurmnylan ara
sındaki 5 Nisan ı 940 tarihli bir uıukavc -
lenamenin protokolüne mütealliktir. 

Protokol metni şudur: 
<cKafkasya petrol mıntakasın knrşı Fran 

SlZ lngi1iz hava hücumu münhasıran Bntum, 
Croznyc ve Baku tasfiyehanelerile liman • 
larını istihdaf eder. ilk altı gün zarfında 
Kafkasya tasfiyehaneierile limnnların yüz
de 30 ila 35 ıinin tahrib edileceğine itimad 
olunabilir. Bu hareket için kullanılacal,: tay
yare adedi 6 Fransız grupundan ve üç İn -
giliz filosundnn mürekkeb 90 il:l 1 00 tay -
yareye baliğ olacaktır. Fransız grupları Ba
kuya derpiş edilen tarihlerde akın yapabi-' 
lecek surette techiz edilecek\crdir. Fran -
sız grupları ihtiyaten yağ d~polarile mü -
cehhez iki aded Farman 222 grupundan ve 
4 aded Glenn Martin grupundan müte -
,ekkil olacaktır. Bu gr.ıplar her akında 
takriben 100 tnsfiyehanf! üzerine cem'an 
70 ton bomba atabileceklerdir. Dü manın 
aksülfımcli ve Alman ıwcı tayyarelerinin 
muhtemel mevcudiyeti, bu am el iyenin mü- · 
essirliğini geniş ölçüde nzalıacaktır.1l 

Bir gazetenin sunileri 

Londro "7 (A.AJ - Gothcnburgda ~ıkan 
crNy Tlda gazetesi, Almanların Fransadn bir. 
vngondn bulduklarını Iddia ettiği ve Alman 
radyosunun ve İtalyan propagandasının ge. 
nt.ş bir surette yaymakta oldu~u ves!kalan 
bahls mevzuu ederek diyor ki:' 

Ahnıı.nların muZlr veslkalar bulmakta hu. 
susl blr meharetıeri var. Norveçtc, İnglltcre. 
nin bu meİnlcketi işgal etmek niyetinde oı. 
duğunu gösteren ltMıdlar keşfettUer. Bittabi 
bu korkunç plA.n, Almaniann kahraman hn
rcketıcrile önledi. Almanlar, siysnet IDI'lek
leri gibi, Norveçl kanadlıı.n altına aldılar ve 
müthl.ş İngiliz işgaUnden kurtardılnr. Ayn1 

şey, Belçikada ve Bolandnda da oldu . 
Bitaraf bir müşahid , kendi kendine şu su

all sorab1Ur? Nasıl oluyor da hiç kimse bu 
sözde pU'ı.nlann maddi bir emaresinl görme. 
dt. Bu veslkalar hakiki dahi olsalar, ancak 
büro rımtezııeridir. Fransa ve İngilterenın 
bu vesikalar rnuhtevlyatına mutabık tedbir .. 
ler almış olduklannı lsbat eden birşey yok.. 
tur. 

Almanlar, müttefiklerin, İskandinavya da. 
dahU olmak üzere bitaraf devletleri hnrbe 
karıştınnak ve yanlarında yer alma~a mce. 
bnr etmek !~In pll\n!ar hazırlamış oldukla. 
rını söyledikleri zaman da insanın zlhnlne 
ayni d~nce gellyor. Bu Alman haberlerini 
ciddiye almak haklleaten çok güç. Müttefik
lerin strateJL~i ~imdiye kadar insanı fazJa. 
hayranlığa düşUreock bir mahiyet göst.er -
med! Ise, bundan bu derece nbdalca harc • 
ket edeceklerı mfınası herha1de çıkmaz. FiL 

manyada )1tptıklan gece uçuş1an, az ehem
miyetli hasarlan mucib olmuştur. Ingiliz 
tayyarecileri, bomba ve mitralyö:ıo:ler1e Da
nimarKa balıkçı gemilerine muvaffakiyet -
aiz: hücumlar yapmışlardır. Silahsız bir Nor 
,.eç l.g~misine bir Ingiliz bombası tam isa • 
betle dü~ü~tür. Mürettebattan birk.Rç kiti 
ölmiiştiir. Jiyat şudur ki bu memleketleri bugün Alman 

Dün, dü man, on tayyare kaybetmiştir. ya Işgal etmiş bulunmaktadır ve tera:ı:idc, 
Bunlann. iiç\.! hava muharebelerinde dü~ü - di~erlerinln plfınlarmdan çok daha a~ır 
rülmü~. diğer üçü hava dafi bataryalan ta- çekmektedlr. 
rafsndnn vere indirilmiş, ikisi yerde tahrib ••••••····--·····;;··••••••••••••·;~·····••••••••••••••••••• 

edilmiş v~ diğer iki~i de donanma teşek - s u T L u c E 
kü1lelri tarafından düşürülmüştür. Iki Al - r • 
man tayyaresi kayıbdır. Mader.i Eşya Fabrikası 
Sovyetlerin Belgrad elçisi Kernmlk dairesinde şefJik yapnıak 

ı on ar, olduld T 'b· d KL 

çıkııınlar. Yani d k •. ~ 1 rı 1 ortava isi~e. hakim olmasın!, sesini terbiye eyle- nhıvıu:tıksını7.. 
gibi... o torutt Ol)Une cıktıkları ~-esını: muhavere kudretini çoğaltınasını ....... K ......... A ....... D ........ I ..... K .... --o-y ......... .. Bclgrad 7 (A.A.) - Avnla aJansı bUdirl • Ozere Avrupada tııhsil etmiş 

yor ~ BİR TOPRAK MÜHENDISINE 
Sovyetler Blrll~lnin Be4;rad elçisi Plotn_ .1 t" ''ardır.· Şeraitini !stanbul Clarkın Planı .. ok .... ld' F k b' ogrettı. ~ 

ı k " ,..U7:f' ı . a at ır E cı k .• b' k ~ 
ce o antada civarda buluna b' . ge- ııasen ar . ıyı ır n töriin ~hib bu- ~ R h . o· l'k 
kumpanvnst men .. ubl '1 n ır tıyatro lunması lazım gelen vasıfları haizrli. Joze- ". ar~ye ır ı apartımanında 
büUin _fikirl ... rini altü;r•e;t~. bulu<~~mak onun fin bu vaeıfları·nı kullanmasın. ona öğretti., S1n1r Hastaliklari 

San atklhlar oyunin Aylarca ner ak am kadının yıınına gitti. D O K TO R U 
idn ona 'hil tt' d'lıı tf'maşa eylemesi _ 1925 aenesinde Clark, Holivoda gitme· L Rasz'm J-lafz'bogvlu e er ver ı e~ O havetır,.ta ı'l' - k 

"' ~e arar verdi. Orada bir müddet hoıı kal- ~ 
Tel. <60832) saat IH2 ve 2..7 _.. 

jikov, refakatlnde elçilik memurlan ve Tass 1 1 ıynç 
,muhabiri oldu~u halde, bu sabah .saat altı. !)10 No. posta kutusuna bildirmesl. 
da Yugoslnv hükfunet merkezine gel.mfştir. \ı 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
Okulumuza tlcretle iki matematik ö~retme.ni nlınncaktır. İsteklilerin Heyl:ıelladad& 

a5'l7b 



DOKTORLARIMIZIN VE HALKIMIZIN 
NAZARI DiKKATiNE: 

Laboratuarın değişmesi üzerine bir kaç zamandır piyasada mevcudu 
kalınıyan ve en güzel ve latif bir şekilde imal edilip içimi 

gayet kolay ve lezzetli olan 

( PORGOL/N) Gazozlu Müshil Limonataları 
fier eczanede müşterilerimizin emirlerine amace-ir. 

Toptan satıf deposu 

CAN LABORATUARI 
Iş Banka~ı arkasında No. 5 Istanbul 

._ __ , Te!efon: 21939 - Telgraf AS 1 P RO CA N ~ # 

l 

1940 SENESi 
V i YA A 

SON BAHAR FUARI 
1-8 EYLÜL 1940 

Her sene oldu~u gibi bu aene de bntnn mUkemmeliyetiyle açılacaktır. 

Mümessil : K. A. MüLLER ve ŞERiKi 
Telefon: 40090, P. K. 1090, Telgrat "TRAN SP ORT, 

Adres: Minerva Han Galata - Istanbul 

Sat1l1k Deniz MotörD 
Birli~imlzin olli tonluk çifte dir~kll SELA .• tı::'r motörn satıluoaktır. 

Motör ve tekne yepyeni bir hııldedir. 
Tullblerin 4 ancu Vakıf han, birinci kat, numara 13 - 15 te Boromuza 

morucantınrı 11Eın olunur. 
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 

13irliği Istanbul BOrosu 

Devlet Denizyollari 
MUdUriUöU 

Işlelma Umum 
Ilanlari 

Kapalı zarf usulü ile satılaca~ı gazetelerle U~ olunan Fabrika Havuzlar ve İstinye 
Dok sahalarındaki muterakim hurdala.ra tal!b çılanadı~ından ll Temmuz 1940 Perşembe 
gunU saat 15 de paznrlık:la satılncnktır. 
İstekiGerin şartnarneyi ~örmek üzere alım satım komisyonuna müracaatlan (~224) 

Kuleli As. Lisesi Md. den : 
Kulell, Maltcpe, Bursa aakerl llselerinin birinci mnınarına Istekil ve bütün girme 

ş:ı.rtınnnı haiz olan namzedlerin seçme sınavları 10/Temmuz/ 940 günü mezk\1r ııse _ 
lerde yapılacaktır. Namzedlerln en gCQ 10/Ternmuz/ 9-!0 ısabahı saat 8 de mürekkebli 
kalemlerlle veya. hokka kalemlerile lobu liselerde bulurunaları ııa.n ol~nur. 

~ 

(224) (~690) 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras1 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticarl her "evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsı.ı tasarruf hesablarmda en u 50 
~ lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek lrur'a ile aşa~ıdaki plana göre ikt, ramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 4 " 250 " 1,000 " 40 " 100 " 4",000 " "100 " 50 " 5,000 " 120 " 40 " 4,800 " 

160 " 20 ·" 3,200 " 
DİKKAT: Hesabıanndaki para1ar bir s~e içinde 50 liradan aşa~ı dQI • 

j miycnlere ikramıye çıktı~ı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl\U. ı Birincikfuıun, ı Mart ve 1 Haziran ta

rihlerinde çekilecektir. 

SON POSTA 

Bir haftahk radyo 
progam1n1n devami 

Spor: Fenerbahçe milli 
kum eşampiyonu oldu 

(Baştaratı 8 ıncı sayfada) 
Bab:ıeskill İbrahim - Kara Htl.seylnle be. 

rnbere. 
Peb:HvanköylU Mustafa - Ali Ahmedle be. 

ra bere. 
De~lşerek gür~en bu çiftler tekrar berabe. 

re kalmışlardır. 
Mül!lylm - Habe_, Tafa.ri arasındaki gü • 

reşte çıkan münazaa Uzerine ı~ tneı daki -
kada Müllyim gallb 1lAn edlldl. Günün son 
mü.sabaknsı Teklrda~lı Hüseyinle VJlly Marn 
arasında tdi. Hüseyin hasmını kolaylıkla 1'l 
ncı dakiknda yendl. 

Don yaptlan yüzme 
ve su topu birincilikleri 
İcıtanbul yüzme, atlama ve su topu birin.. 

cl!lklerl seçmelerı dün BUyükderade yaını _ 
m~ ve müsabakalara 70 müsabık girmiştir. 

Galntasnraylı Mahmudun 100 metre sırt.. 
üstünde kendisine 11ld olarak yenUediğl re. 
kordan sonra 11lınnn dereceler şunlardır: 

100 sırt üstü: Mahmud (Galntasarny) 
ı 20 {rekor), Fuad CBekoz). 

200 serbest: Vednd (Hayriye llsesl) 2.50. ts_ 
maU meykoz> . 

1500 serbest: İbrahbn (İst1kl!U> 24.02, Yu-
suf (Beykoz>. 

~X200: Beykoz takımı (raklbslz birine!.) 
Küçükler: 
200 serbest: Ali (Galatasaray) 2.St, Sndul. 

lah <Galatasaray). 
100 sırt üstü: Kemal (Galatasaray) 1.27.6, 

Necati (Beşik~). 
800 serbest: Mehmed (Galatasaray) 14.4.4, 

Sabahattin (Galatasaray). 
4X100: Galatasaray takımı 5.2.8. Beşik • 

ta~ takımı. 

Su topu: Beykoz 5, Galatasaray 2. 
Kule atıama: Su ad C Galatasaray), Fahrl 

ve Tall\t (Beykoz> flnale kaldılar. 
Tramplen: Suad, Sndi (Galatasa.rny>, Fah. 

rl CBeykoz) . 
Küçiikler : 
Kule atlama: Kemal (Galatasnray), Or. 

fon <Beykoz> . 
Trample.n: Kemal (Galatasaray) , Orhnn 

ve Gülsüm !Beykoz) . 
Nlhn1 müsabakalar önümüzdeki hafta ya. 

nılacaktır. 

·-······ .. ·················································-
Son Postn 1\fatbnaın 

~ejriyat Müdürü: Selim Ragıp 

SABİP:ı..EBİI s. Ragıp EMEÇ 
vn~~" 

1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

IKRAMIYE PLANI 

Temma !4 

1940 IKRAMIYELERI: 

ı aded 2000 ll.ralık - 2000.- 11ıa 
8 • 1000 • - 3000.- • 
e • 500 • - 3ooo.- • 

13 Jl 2f>O • - 3000.- • 
40 • 100 • - 4000.- • 
75 • 60 • "" 3750.- :a 

210 • 25 • - 5250.- • 

Ketidelerı ı §uba,, ı MaJI.\ 
ı .UUStos, ı Wnciteşrlıı tarib • 
lerinde Japılır. 

"\"'üksek Ziraat Enstltllsü 
Rektörlllğflnden 

ı - Kurumumuz talebe n mil3tahdem.illln ıaşeıerinden ekmek, toz ve kesı:u oeter 
ve yaş sebze paza.rl.ıılı: auretlle satm a ınacaktır. 

2 - 9/7/940 Salı ıünu h1sala.rındak1 aaat erde Rektörlük lb1nasındald mtıteoetldl 
loontisyon taratından ihalesi ya.pılMaktır. 

3 - Muvakkat teminat " '7,1 tur. 
Fazla lzahat ve p.rtnaıne almak iate enlerin enstitü. daire müdtırlütü.ne mllra-
caatları. (3055} (5230} 

Cinsi Miktan Beher Kg. Fl. Tutan 
-------~ 

Toz şeker 
Kesme şeker 
Ekmek 
Yaş sebze 
semizotu 
Ayşekadın fasulye 
Çalı fasulye 
İç barbunye taze 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Domates 
Taze bamya 
Salatalık hıyar 

Limon başboy 
Mnydnnoz 
Dereotu 
Nan e 
Pa the an ibaş boy 
Sakız kn.bağı 
Taze ~an 
Taze 1Q bezelye 
Ayva 
Vişne 

Taze ertk 
Taze kayısı 
Çilek 
Elma 
Şeftall 

Karpuıı 

Kavun 
Üzilin 
Portakal 80 lik 
Taze yaprak 
Kerevlz 
Lllhana 
Prnsıı. 

Ispanak 
Taze bakla. 
HnVUQ 
Karnabahar 
Sarımsak 

Tatlılık kabnk 
Salarnura yaprak 
Salça 
Englnar 
Patates Adapazarı, san. 
Kuruso~an 

12.000 
5.000 

135.000 

1.000 
'1.000 
l!.OOO 
1.000 
1.500 

600 
15 000 

500 
10.000 A. 
20.000 A. 
ıo.ooo D. 
3.000 D. 

500 
20.000 Kg. 

3.000 • 
1.000 
1.000 
1.500 
2.000 
1.500 
1.500 

500 
1.500 
1.500 

• 15.000 
10.000 
15.000 
ıs.ooo aded 

300 
1.000 

15.000 
10.000 
10000 

5.000 
2.000 
1.000 

300 
500 
500 

1.000 
5.000 a.ded 

15.000 
12.000 

38 
42 
10,6 

8 
12 
10 
1!J 
12 
10 
8 

20 
4 adedi 
s adedi 
ı demeti 
ı demeti 
ı demeti 
9 
8 

ı o 
20 
ı o 
20 
10 
25 
2!J 
20 
20 

6 
6 

15 
4 

15 
10 
a 
a 
8 
9 
6 

15 
20 
5 

20 
26 
10 
6 
e 

5.700 ) S&at ıı di 
2.310 ) 

14,145 ) Sa&* 1 dt 

80 
&40 
800 
150 
ıso 

50 
1200 

100 
400 
600 
100 
so 

6 
1800 

240 
100 
200 
150 
400 
150 
375 
1115 
800 
300 
900 
600 

2250 
600 

45 
100 
'750 
500 
soo 
~() 

120 SaM UD c1J 
150 
60 
25 

100 
250 
MO 
000 
'120 


