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En Son Telsı-rafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve B~şmuharriri: YIL : 
ETEM İZZET BENİCE 

lngilizler Bir ltalyan Zırhlısını Batırdılar 
Akdenizde ltalyanlarla yapılan bu ilk deniz muharebesi 

çok çetin oldu, yedi ltalyan tayyaresi de düşürüldü 
Hitler yarın Rayiştag' da A vrupanın yeni nizamını anlatacak 

Macar Nazırları 
tarafından 

l\~ünihe vardılar, 
edilen tesbit • 

yenı 

Macaristanın Almanya ve İtalya 
hudutları kendilerine bildirildi 

Mihver devletlerinin kararlarına H gore ı Gıyap kararı 
verilirken 
~Balka--..nlar v~e cen""""""ubu ş""""'9arki 1 Balkanlar askerlikten tecrit 
A ~rupası hakkında yeni 

;· 
1' 

~;~;~~;~:;:s~!k:Jı!1!::~e edilecek, bu memleketlerde. 
dıyor ve ne yapmak istiyor-

Ya:::~TDıtzzr:raENta totaliter rejim kurulacak 
• Sıra Balkanların ve cenubu ~ar. 

kı Avrupasınm .sulhunu tanzi • 
nık e!, geldiğine göre dikkat ve ala
amııı bu me vzua ve bu nıevzu 

etraiın~aki. hareketlere çekmek 
mecburıyetındeyiz. 
Konuşulan, hazırlanan planlaş

tırılan her türlü tedb" ' k · d' . ı:r ve ara:..· 
şı~ ıkı halde alakalı devlet ve 
~~1!~tlerin gıyıbında tesbit edil-
~~· ıçın biz buna .gıyap k .. rarı ve. 

•ılırken • r 
1 . ~ umumı vas ını verme~·ı 
ejcıh eyledik. Hakikat de budur. 

b .. 
1
talya -Almanya işaret ettiğimiz 

b o kı::•erin atisi ve mukadderatı 
va . ında kendi aralarında karar 
e~rı~ 'e bu kararları sadece teblii: 

k ındı~e ve yahut da icra eylemiye 
en ıl · · h erını a:r.ırlarlarken başka 

ile denir?. -
Ancak ·ı.· · A • 1 ı •ey ı merak ediyoruz: 

k - Sovyet Rusyanın hu hal 

larşısındaki vaziyeti nedir ve ne 
o acaktır? 

m~ is!.iklal, rejim, mülki tama. 
denyehtlerhı, ekonogıik vaziyetlerin-

cr angı· bi · t d"I - • takd" d rı a ı e ugradıgı 
ır e Yugoslavya, Roma 

Bulgaristan, Yunanistan n nya, 
caktır?. e Yapa-

Adlarmı tasrih ett· - . . 
kanlılar . . ıgımız Bal • 
daki he; :~~~ı~:t~~fdarh a1 ralarınvi~· t 1 a ı a ve tes
• ke e nıek suretile müttehı"t ve 
,e pare b" h ı · 
duklar .. ır a e gelme~ bulun
d .. k 1 •çın herhalde bir hayli ter 
ı:daer:~kler~i'j, Yekpare, her türlü 
liyete m~~t:i~ ında .~aarr~zi kabi... 
keri k ve nıustenıt bir as-

kanlıla~'h:~ktı:~:ı h~~~~~~en Bbal-
•gıyap kar ır 
dikte t akrı. çıkartmak ve onu 

e me çok zor 1 d 
kanlılar ·· r 0 ur u. Bal-

- tüy bitc:oby ı;ı:ed sö~liye dilimizde 
. 1 . u ı rakı gost d"k erı· '-'a b' erme ı -, ,, ırer karı t k . . 
sında yahut d .ş ~pra ıhtıra-
sevd~sında b a turlu türlü ümit 
fırısatı kaçırd~:und~kla~ı için bu 
kendi vazi a~ .' e bırer birer 
tukları gi~et~rıl~ı tehlikeye sok
nizanı t k . a anların umumi 
Yabi k' a lsıın ve sulhunu da gı 

arar ar al . -
cek bir hale k dmıy a c~sa~et vere

Herhald t a ar ı:etırdıler. 
e ers hır •g T çıknıaslnı Önlem· . ıyap rarı> 

( D . •H çok geç alın-
evamı 3 üncü sahifede.) 

-
1 GOZYAŞLARI 

ETEM iZZET 
BENiCE'nln 

En Güzel Romanı 
Gazetemiz k 

•Yakılacak kiı/: . yalund~ 
ş~h~'<)·in ınüell~i .J:bı e.debı 
Benice'nin •Göz . - em izzet 

l a>ları . adlı 
romanını tefrikaıa b 1 c kt '' . aş ıya -a ır. \...mumı arzuya u , k 
ne< d . . . b J ara 

~re ecegımız u eserin k ,. 1 o u-, ucu arımıza çok zc,·kli ani 
yaşatacağına enıinh:. ar 

PEK YAKINDA 

Transilvanya bankalar~ndaki altınlar Bükreşl' nakle
diliyor • Rumen halkının hicreti devam ediyor -

Sovyetler yeni taleplerde mi bulunacak ? 
Londra 10 (Hususi)- Sjyasi 

'1aziyeıt~. şimdi cenubu şarki Av
rupası ile Balkanlar hiriı>d pliıı .• ı 
geçmiş bulunuyor. 

Macar talepleri hakkında nıüta
feaları dinlenilmek üzere -AJrnan 
hükümeti tarafından davet edilen 
Ma<ar Başvekili Kont Teleki ve 
Macar Hıı!iciye Nazırı Kont Çaki 
bugün Berlinc varmışlardır. 

Majino hattını ve garp te;>he;;n. 
deki müstahkem Fransız şehirle
rini zivaret etmiş olan Kont Ciano 
da Berline dönmüştür. 

Macarların istedikleri Alman 
ve İtalyan hükümetlerince ma -
himdur. Macar hükumeti bu ta-

1 
Jeplerini birkaç giin evvel de bir l 
nota ile Biikreş hükünıctine bil. 
dirmi ir. 

eticeye intizaren, .ı. lacar ordu
sunun da seferber halde bırakıl -
masına karar verilmiştir. 
Şimdi Berlinde, Macar Nazırla

rının huzurile ve İtalyanın da ge
niş müzahereti ile bu tale_pler bir 
kere daha gözden geçirilecektir. 

Romanya hükumeti, l\lacar no
tasına henüz CC\"8P \•ernıemİş ol
makla beraber, Transilva11yanın 
bir kısmını terkedecej!i anlaşıl • 
maktadır. Nitekim bu \'8Ziyet kar- 1 

şısın~a Transil~anyadaki Rum~n: 
1 

Ier hıcret etmePe ba~ladıkları gıbı, · 

bu mıntakadaki Rumen bankala· 
rmda bulunan altınlar da Bükreşe 
nakleclilmektedir. Bu vaziyet, bir 
harbe girişilıneksiıııı Macarların 
tatmin edileceğini ifade etmekte • 
dir. 

Dobriceden de memleket dahili
ne doliru muhaceretin başladığı 
gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 

Alman hükumeti, yeni Anupa 
nizamının bir kül halinde tatbiki
ne geçilmesi, bazı meselelerde 
istical edilmemesi fikrindedir. 
Şimdiki halde tesbit edilen esas. , 

!ara göre. hudutlar yeniden tashih 
edilirken, ekalliyet meselelerinin 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

EN SON DAKiKA 

İtalyan filosunun bü~ük cüzütamlarmdan birkaçı, ön s~fta dünkü m uİıarebeye iştirak ettiği zannedilen 
Zara kruyazörü 

lngilizler Martinik' deki Fransız 
filosunu da imha edecekler 

Hitler yarın RayişiıağJ da Avrupa Almanlar İngiltereyi bırakarak, 
ı yolile Afrikaya inmeğe mi hazırlanıyorlar ? 

C ebelüttarık 

nizatnıncfan bahsedecek -;;;;~~--;~--------------(Y-azıs-ı3-ün_c_ü_s_ahi~Jede~) 
Tren genç bir 1

ÇERÇEVE Berlin 10 (Hususi) - Ravhştaii haru vaziyetinden zivade Avru -
yarın irtimaa davet edilmiştir. panın veni niza<mı etrafında söz 
Hitler'in bu toplantıda söyliyecei!i · sövlemesi daha çok muhtemeldir. 
nutka büyük bir ehemmiyet veril- !İtalyan hariciye nazırı Kont Ciano 
mektedir. Hitler'in bu nutkunda ' · · 

ile Ber !ine ııehnis bulunan Macar 
Başvekil ve hariciye nazırı da 
Rayiştağın yarın'·i toplantısında 
hazır bulunacaklardır. 

Pastör vapuru kendi kendini batıracaktı 
Londra 10 (Husush - Kanada

dan buraya ı;ıelen haberlere naza
ran İnsıilizler tarafından müsa • 
dere edilen Pastör ismindeki Fran-

sız transatlantil!i kendi kendisini 
batırmak tesebbiisüride bulunmuş
tur. Fakat vapılan seri müdahale 
üzerine bu teşebbüs akim kalmıs-

( Diğer Telgraflar 3 

ASK.ER GÔZILE CEPHELER 

Akdenizde harp başlıyor mu? 
Dünkü yazımızda İnqiltereye 

karşı mihverci!erin qirişecekleri 
büyük taarruzun iki esaslı istika
meti olabileceiiine işaret etmiştik. 
Bu sabah alınan lıaberler Akde -
nizde ehemmiyetli kıpırdanmalar 
başladıqını qösteri,.or. Şimdi11e 
kadar limanlarından denize çıka
mıyan Italyan harp qemileri Mal
tanın şarkına kadar ookulmu&ıar, 
fakat rastladıkları Inailiz zırhlı -
larile kat'i harbi k.abul etmemek 
üzere sun'ı sis bulutları arasında 
ric'at etmişlerdir. 

mizde söylediğimiz qibi mihver • 
cilerin fnqiltere11e taarruzu ev -
velô. Akdeniz havzasından başla
mak üzeredir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

·'E-

tır. Gemide 75 lik bircok sahra 
tonları ve küllivetli mühimmat bu
Junmu•tur. 

üncü Sayfamızdadır) 

Ki SACA 1 
Faka basmak! 

İki üç gün evvel muhtelif kav
naklar ve Anadolu ajansının nak
lettiii haberler Akdenizde bil -
ha.sa Cebelüttarık bombardnua
nından sonra hemen hemen İngi. 
!iz harp gemisi kalmadığını ve 
Lunların .Martinik. deki Fransrı 
gemileri ile döğüşmiye ve Okya
nustakileri avlamıya gittiklerini 
bildiriyorlardı. 

Halbuki, diin ı:ece İnııiliz filosu
nun Jlfaltanın şarkında İtalyan do
nanması ile bir harbe tutuştuğu 
ve firar eden İtalyanların takip 
olundukları haber veriliyor. 

Bizim mabuda bunu söyledim 
de: 

- Faka basmak işte buna der-
- Jer .. 

Bu telqraf İtal11anların bundan 
sonra d•nizde bazı teşebbüslere qi
rişeceklerine delildir. 

Göriilii.11or ki, dünkü tahmini • 

~ 
$IK İl" NFVl'rı 
llR VIROE ARAYl"ll• 
JOHli U11İllATU~ f 

Di'•erek ilave etti: 
. -- İtaly.ıınlar ııaliba haberlere 
inandılar ve Akdenizi çobansız 
J.öy sandılar!. • • 

gelini_çi_ğnedi İngiliz politikası 
Haydarpaşa • Ankara 
treninde de garip bir 

hırsızlık oldu 
Haydarpaşadan evvelki akşam 

Ankaraya hareket eden ekspres 
treninde garip bir hırsızlık vakası 
olmuştur: Trende pijama ile uyu
yan bir avukatın elbiselerini açık 
PÖZ bir hırsız çalmış; yakalanaca
iını anlayınca da vagonların üze
rine 'ıkmıştır. 

İzmit civarında tren hemen 
durdurulmuşsa da hırını karanlık 
arasında kaçmıştı. 
Diğer taraftan dün sabah saat 

9,40 da Ankaradan İstanbula ha. 
reket eden bir marşandiz treni çi
mento fabrikası önünde Sivri kö
yünden Zehra isminde bir genç 
kadını çiğnemiştir. 

Birkaç ıriin evvel evlendiği an
laşılan zavallı yeni gelin biraz 
sonra ölmüstür. 

Bu sabah yolda 
bir adam karısını 
- .bıçakla vurdu 
Şüpheli bir ölüm ve 
boğazlan·an bekçi 

(Yazıs' 3 üncü sahifede) 

Benim, hiç bir menfaat mer
kezinin, hiçbir tesir kutbunun, 
hiçbir telkin mihrakının adamı 
olmadığımı, sezen sezmiş, anlı
yan anlamıştır. Kızdıii!m ve 
iğrendiö-im, sevdiğiın ve bağ
landığım şeylere, bellibaşlı b;r 
dünJ'8 görüşiiı.ün, bdlibaşlı hi• 
duygu ve düşünce kıstasının hü
kümleri içinden bakmıya mec. 
burum. Samimilikten ba.şka ser
mayem, inandığımı söylemek· 
ten l!layri hünerim yok. 

Bu ezi)t.!li }llukaddemeyi, 
ıımdi son derec' müşahhas bir 
devlet ve siyaset kutbunu şid. 
detle ilıi•~m t'deceğim i< :n yap· 
11m. i 

Ruhuntf komünizmadan ve 
maddesini faşizmadan sakın _ 
mak istiyen, Mecnunun Leyla
ya aşkı gibi, içinde, ezeli insan
lık cevheri hürriyet ve istiklal 
ateşinden bir kıvılcım taşıyan 
her millet ,bugün varkuvntile 
İnıfiliz politikasına sarılnııya, 
İngiliz politikasını tutmıya 
mahküındur. Bııgi!ıı dünya ka
derine el atıııak azn1inde, biri 
tam bir ruh kundak~ılığı, öbürü 
mutlak bir madde eşki~·alığı 
temsil eden iki genç rejime kar
sılık, mayasında ~:epycni "e 
hakiki bir dünya görüşü, yep
yeni 'e hakiki bir insan \'e ce
mivet telikkisi, yepyeni ve 

hakiki bir varlık nizamı tahaın. 
mür eden her n.illet, demoKıa>
ya ve liber~lmna hedef''"' zıt 
da olsa, yine varkuvvetiJe İngi
liz politikasını kucaklamıya 
mahkumdur. 

Vasıflarını ,.e davalarını tes
bit ettiğim milletler, esasen İn
giltere kazanamadığı takdirde, 
bütiin tahayyüz hassalarını, be. 
şeri hayııta saygı müeyyidesini 
kaybedeceklerdir. İngiltere ka
zanamadığı takdirde, dünya bir 
salhanadır, 

Kurban mevkiindekilerin, saL 
hane adamlarile görüşecek, an
laşacak, u1.laşacak nesi olabilir 
ki?. Bir kurbanın kasaptan te
min edebileceği yegane lôtuf, 
lıoynuzunda biraz yaldızla, 
kuyruğunda bir parça kınadan 
ibaret. 

Fak.ııt İngiltere kazanacak 
olursa, onu karagününde. en 
nalik şartlara, herkese "e her
şe~·e rağmen tutnıuş olmanın 

m~kafatı, milli 5erç~Hde genjş, 
bu.vuk ve melkıırevı hayattır. 

Böyle bir süflilik hengame -
sinde. bu kadar eşsiz n glizel 
bir ulvilik, madem ki aksi nasıl 
olsa ölüm. ımn·affak olunsa da 
olunmasa da yegane akıl. hik
met, ahlak ve fayda ~olu deiil 
'11idir?. 
NECİP FAZJL KISAK.tlRU 
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KADl,'LARIN 
TİTIZ.LiCi 

Beled1yerniz, temizlik ameıesi 
kadrosunda bo•alan yerleri kadın 
~1iu,ülerle doldurmağa karar ver
mi ' Elendim. bu 1.>te de bermutat 
kadınların daha şayanı ıstifade 
oldugu gönıl.m~. Evveli, kadın
lar daha ıntızamperver, daha te
mız pak. daha titiz, daha itinalı o
luyorlarıruş•. 

Pek kari söyleıniyeyim amma, 
bazı bayanların evlerindeki temiz
Jıge .'lıOD zamanlarda, az itua& ettik. 
lerını göruyQruz. Saçuu supürııe 
yapan eskı kadın)~ nered~? 

SELİM ADI 

ET&AFINDA 

Bizım Osman Cemal Kayıı-ılı ya
man çocuktur. Kaygılı roy adllll 
al.mıo olmasına raıtmen, asla ııam 
ve ka.;avet tatımaz. Daha ziyade 
alav mevzuu arar. Geçen l{Ün bana 
şunları söyledı: 

- Şu Tasviri Efkar gazetesin-
de çalı.şan bütün muharrirler mut
aka Selim ismini ~ıyorlar. Ev

veke bir Selim Sabıt ve Ömer Se
lim vardı, Şimdi birde Selim Naz
mi çıktı. Bar~ oldu olacak, Selim 
Sırrıyı, Selim Ragıbı, Mehmet Se. 
limı de alsın .. Gazetenin ismini Se
limiye koysunlar, matbaayı da 
Sultan Selime nakletsinl6 

MUZİPLİK 

YAPAN YILAN 

Muzip insatılar şu dünyada az 
değıldır. Doğrusunu isterseniz, on
lardan rahat, onlardan keyifli de 
kımse yoktur, ya ... Efendim, bir 
adam, tanıdı.ğı bir çöpçiinı.in çöp 
arabasına bir yılan bırakıvermiş .. 

Arabanın arkasına çekilmiş, bat
lamı.ş ~eğe .. Bakalım, ne ola
cak?. 

Mıu:i;plik daima giiltinç değil, 
hazan da acı neticeler doğunır. 
Yılan, arabadan çıkını.;, çöpçü, tam 
bir tenekeyı boşaltacaji;ı sırada za
vallıyı sokuvermiş!. 

Yılanı deliğinden çıkarmak, di
ye buna deder!. 

EMANETEN 

AÇILDI 

Şu Fkırya plijlan ~ıJamada 
derken, nazar= dejtdi, galiba .. 
Baksanıza, pazar l{ii.nıi., plijlar•be. 
lediye emaneten ;:,ıetive~! İyi 
yanmış, d~rusu ... Çünkü., beledi
yemiz, bu ;4ı emaneten yapmamıt 
olsaydı, İstanbulluların hali nice 
olurdu?. İyi, bu pazar bu iş ema
neten oldu, bitti. Ya, gelecek pa
zara n~ olacak?. 

O vakte kadar Allah kerim.. İs
ter mısını, emanete hıyanet olma
sın, dıye, bu plajları kill'se ..,._ ._ 
sın, ı.şletmesin ?. 

KARADUT 
LEKELERİ 

Edımekapıdaki bir kısım çocuk
lara yeni bir huy_ arız olmuş.. Ci -
vardaki bahçelerden karadut top
luyorla .. avuçlarında bıriktiriyor
lar, sonra, o civardan geçen bazı 
bevaz elbiseli bayanların üzerine 
teker teker atıyorlarmış!. 

Demek, beyaz elbiseler, siyah le
kelere sahip oluyor. 

Mesela bir de bak.ıtı~sınız ki, 
dut lekeli beyaz kumaşlar, gele
cek sene içın moda oluyor. 

AHMET RAUF 

l __ A_v_r_u_pa __ H_a_r_b_in_in __ v_e_n_i _M_ıe_s_e_ıe_ı_e_ri_ı 
F ransanın kalkınması ve parası 
AmerikAya geçenlerde Fraıısa

daa bir çok altın gönderildiğini 
.nzeteler yazarken her büyük dev
let gıbi Fnmanın ~ mali bir ta
Jıwn sergüzettleri olduğu hatıra 
geliyordu.. Fram:anın bu harpte 
--Cliıp o'-ı üzerine mali vui-
7et ve kuvveti ehemmi7eUe mev
auu lıahso!acaktır, Erbabının de
ıl.iğine göre Fruısanın tarihinde 
(Ok delalar mali bllhraAlar cık • 
aq. fakat pelı. büyük göniamele
rine rağmıea tu. son 1541 aenelik 
4evirde P'ran•anın geçirdjti bu. 
kabil bulttaalar &Mıned.iUiii U. 
Ur bü,.ü.k. olm•m~tır. Bu da Fran
UAın lelıiıu! lıa7dedilecek ı.ir lı.e7-
fi;Jettir. 

Fransızlar altına çok la7met ve
rirler. Dün7ada bu hmusta Fran
salar yalnız değildir. Fakat şu 
var ki Fransa tarihinin en karışık 
Z.ll.1ll•nlanııda Fruua ban.kasının 
altınlarına halel g;elmeınif, bili.kis 
gitgide artmq olması her Fransı
zın altına Yerdiği ehemmiyeti ve 
eline geçliği zaman bunu usıl Mk
lacbğıııı göstermektedir. P'raıı.sız 
milletin.in hiriktirme.kte oldup 
para7a icabuıda müracaat edile -
rek vatan için lıiunet beklenince 
birikeıa altınlar eıla:Jor, .kara gün 
için saklanan sarı akçe denle deya 
ohl70I'. Fransa bundaıa sonra kal
lwıarak, milli servet ve kuvvet 
menbalanuı qleterek kendini top. 
lıyacak. Çok çaJ.ı,ılacak, tüdii mut
.kü.litla utra..ı.acak. Fakat Fransız 
milletinin hayat menbaları tüken
miı deKildir. 

ALl 10!.MAL SUNMAN 

H ava k uru m u n a 

yardım lar 

Yü:ı elli ı•edenberi Fraıısada 
tilrliı inlaliıplv oldu. Fraıua hii
:rüiı, kıl<ldü. llııtlüp .Wu. İstili 
gordu. Her türlü müşkülata uğra· 
dL Fakat Fransız parası olau fran. 
cın kendine maMaıı olan bir tarihi 
var ki en müşkül zamanlarda bıle 
bu paranın bir çok ı.usuıtılar ge· 
çirw~ olmasına rajimen batmadı
ğı goriil.üyor. Sallanıyor, takat bat- ı 
mqor, yine suyun yüzünde. 

18JO, 1848 ihtililleri ile 1870-71,. Şehrimız hava kunmıuna yapılan 
de •·r&a.>aAlll Almanyaya majiliıp yardımlar artmıştır. Kurumun .!.&-

Garson 
·dertleri 

POLİS 
Yl 11 

- -

. MAHKEMELER 

işte otorite arıonlar kontr°'8uzluk Pavli adasındaki 
Sayın ve güzide_ Başveldlimja ve cemiyetJn alfıka-

Kefik Saydamın ıinıat seferlıerliii 
mü1tasebetüe valilere yapt.ıjp son sızlığından şikayet 
tamiminde bayıldığım birçok kı7- d • 1 

Fiat murakabe .komisyonu ~ medet-, ııamiiteDahi ııüzellikler e ıyor ar 
ri:ınizıde ayak.kabı fiatlannın mille- var. Evveli, )azının müthiş bir 'Yazlık icltili . .iQkisiz, ca}j;ıılı, cal-
mad.iven v\i!ksekhıfuıi görerek te&-- euet'ji şeWesi halindeki lıat'i YO. l{!Sız bahçe ve gazinolardaki bir 
kiklere ,ııecıniştir. açık beyan taama hayranım. Bun- <-dk ı:?arsonların ıı:?amoı:ılukla ali • 

Neticede ııeçen vıla nazaran eık- ola, çok hoşlaudığım askeri emir- w. olınıyan ve cani'vete kayıtlı 
ııeri vazhlı: ava:kkabıların fiatla - lerin sarahat ve metaneti var. Ha- tıu1unıııııvanlar arasından bu yer
nmn yüzde 100 niııbetinde yük - 7alden, idarei maslahattaa, mua. ler sahipleri tarafından ııelisi ııü-
seitildiii anlasıknıstır. melitçı zihniyetiıı.tlea uuk, rea- ze1 seçildiiti anlaşllıruştır. 

Herne kadar deri ve malzeme list, safi balci.katçi, öze ve müı - ESki, emektar garsonlar bu ya-

fiatları artmış.sa da kaın.isvon. ar- bete ehemmiyet verici. zivetin kendilerini işi.z bU'alımak 
tl$ın bu kad8l' bir fiat yükseıkli - Bükiımeti.ıa bu en salihiyettar ıetilikesini d<ıiturduilunu. sıhhi 
l!ini icap etzniv......m mütaleasile meo'ul ınakamı, hi• lifü.n;zat, saY-........... ,..... '" e..- muavene cfizdansız adam çal.ı.s. • 
avak.k:abıların ne miktarda 1>8ha - saklamak, iıi olurıına bağlamalı: tırıına:ınasının usul ittihazını ııar-
lıla<>ınası iktiza eyliyeceıhni tes - taraftarı değil .. Gayet açık konu- sonlar cemiyetine bildirdiklerini 
bit etmektedir. euyor, şunu, şunu isterim, bunu, fakat maalesef bu hususta da ce-

35 LIRA YA SATILAN onu yapacaksınız, diyor. , miyetin bir faaliyet ııösterımedi-
İSKA.RPİNLER Tatbikatla ruhsuz ve elastikiyet- Kini söylemişlerdir. • 

Dii?t>r taraftan Be~">i?lu semtin- 1 tiz memur kalası ile değil, mut-
d Diğer taraftan cemiyet heyeti 

e bir kac büvük dükkanda er- laka müsbct netice alacak iş ada. idaresinin fakir azalarla isinden 
kelt iskarpinının 30 bir kadm a- · mı düşünüşü ile hareket edile -
v;ı.kkabısının 35 liraya satıkiıJ;ı da cek, vatandaşların iki ayağıw bir muvakkaten ayrılmak mooburi
havretle ı:?Örülm~tür. papuça sokmak, enları iizmck yetinde ·kalanlara lld~r lira ııibi 
Ayrıca; Bey0ğlu semti ile İaıtan- mabadı değil, bir memleket pek cüz'i bir yardımda lbukınduh 

bul clhetinde avaıkkabı fiatları a- meselesi olan atıl davanın halli yüzlerce azanın •-ıllıl< aid!ltlarını 
rasında umumiyetle yüzde 40 ve esas olacak. muntazaman ödemelerine rağmen 

hatta hazan bu val'd.ımın bile va-

deniz faciası 
Geçen yıllarda Pavli adası ö

nünde vukua gelen ve üç kişinin 
ölümile neticelenen bir deniz fa
ciasının muhakemesi diin 2 inci 
atırcezada neticelendirilmiştir. 

Daviillll maznunu Hasan ismin. 
de bir sandalcJdır. Hasan; bir pa-

' zar eünü Pendikten gezdirmek ü
zere sandalı.na 6 yoku alınış ve 
bunları Pavli adasına götürürken 
&serisi sarhoş olan yolcuların 
hareketleri yüzünden sandal dev
rilip hepsi denize dökülmü,ıler -
dir. Neticede de içlerinden üçü 
bo~tur. . 

Mahkeme heyeti, sandalcı Ha -
sanı tedbirsizlik neticesinde ölü
me sebep olmak suçile 1 yıl hapse 
mahküm etmiştir. 

Fakat kaza esnasında kendisi • 
nin tyolcuları lkurtarmağa çal.ı.ş-:. 
ması hafifletici sebeplerden adde
dilmiş, bu ceza 6 ay hapisle 50 lira 
para cezası.na tenzil ()lunmu~tur. 

Zehirli lastik boru 

yutan suçlu 1 
hatta hazan yüzde 80 e varan bir Yani, yanyattın, çamura bastın, 
fiat farkı mevcut bulunduğu da diye, derhal, milli korunma ka- ııılmaıdı.ğı teessürle bil.dirilmek • Sabıkalı eroincilerden T'°pal 
bi.lbaıısa nazarı dikkati celbetmiş- nununun 37 inci maddesinin tat- tedir. Muzaffer Kadıköyünde nhtım bo-
tir. bikine kalkışılıuıyacak. Devlet yu caddesinde 66 numaralı kahve-

Bu telkikler ikmal olununca fiat carkı, bu mühim mevzuda, kuru Trakyadaki köy de eroin içirtırken suç üstünde tu-
mürakabe komisvonu \Qptan ve bir tekerlek gibi değil, kendile - • tulınuştur. 
perakende a\·al<Jtabı tir nisb<ot • rine hitap edilen idare adamları- mÜzelerı Bu arada yakalanacağını sezen 
!erini de tesbit ederek halka ve nın bütün iyi niyet, samimiyet, e- .Edirne 10 (Hususi) _ Trakya Muzaffer 5 gram beyaz zehiri ha-
esnafa ilan edecektir. ncrji, ah>iyet ve zek.iılarının mu. mnumi müfetislıi!inin teşvik ve mil bir lastik boruyu yutmuşsa da 

O ak k d ,_ h ı ı b' ·· t· · ·· ·· derhal Haydarpa'a ni!mune has. v· it pera en e aya,..k'1'bı sa- assa a>ı o an ır u• un goruş ve yard>mı ile Trakyanın örnek köy- ' 
t nl ıla ~- b f rulıu . ı'tcn gel k tanesine antürülıi.o ır.idesi yııkat· a ar toııtan<: . r .... n mec ur"n a- 11 ,. en yumun ve !erinde iktısadi, zirai, kültürel ve "" 

g .. ··ıı·· 'b ·ı d'' d'' ··1 k tırılarak lastik boru 0ıkarılm"tı. tura ile mal alacaklar ve fatura - onu u ı resı c on uru ece · tarihi 'bakımdan kövlünün aydın- ' -
daki fiata ilin olunan peraokeode Bu işte baştan savma, mes'uli- !anması icin (köy müzeleri) açıl· M J, 
narlıından fazla ilave ederlerse yetlen kaçınma ,havale etme, mu- maktadır. ua ı~m maaşlarını 
mılli lwrumna :kanununa ııöre he- amelatı ru2umerre izleri \'e hisleri . 

b 1 ak. Bugune kadar dört viliıvctın temı" • • • b" .~An mu·· ddeı·umumı·ı;n.. verilec-'-- u unnıı~ac D ıçın garıp ır 
•u• -~ ""' ' uuhtelif kazalarının örnek köv -
lerdir. Hele, olgun Başvekilin tamimin- !erinde açılmış olan köv müzele- çare f 

Trakya bor•asında 
yeni mahsul 

de, her emrin hemen yanıbaşında- ' 
iri fikri takip cüınleleri birer mer- rinin sayısı (25) 1 butmUŞtur. Bun- $ehriımizdeki bazı ekallivet mek-
dane halinde yürümekte. lacın pek yakında (50) yi 'bulaca,ıı teplennın tiırkçc muallimlerine 
Şunu, bunu, onu yapacaksınız, umulmakta.dır. 4 a'·dır maas vermemeleri al<1ka-

'u zamanda, ~u takdirde bana o- Köy müzelerinde eski senelerin d.arların nazarı dikkatlerini celbet-

liBıla .. ~~-i-~alısul, 150 kilo kı- racaksınız, yaptıkça bildirecek, istihsal vaziyeti ile bllıl!ünkü mü- ılJlİştir. Bunun üzerine muallimle-
zı ca ""'-== f!elmis ve satıl • hesabını vereceksiniz, diyor. tekamil ziraatçihgi mukayese ede- rınin hakkını ödeyomiven mek -
m.ı·lır. Başvekiiletin bu tamimi kuru liıf · bilecek tarı.ıda eski aletler el ve tt"'lerffi veni ders vılı basında ka-
Yenı mahsuru çıkaran rencbere ev ıs·lerile b;~k mahsulat ni1mu- patılmaları kararlaştırı1mıstu-. 

..._~. -~-- · -"L~'-• il değil, bir büyük davayı hallet • -,~ uu.- ....... eısı.nc:e . .,.........., ver - nelerı· teşhir edihne'kte ve bu su- Bu ıkabil ekallh·et mekt~leri · tir meğe mutlaka azmetmiş, onu ne- ~w 
mış · ·· ticelendirmeğe karar vermiş, en retle kültür bakımıdan kıövlüıınü- karardan te15.sa dü~üsler ve va-

Edirne 10 (Hususi) - Uc dört .,,;;_ istif' ad~ı· ıemın· edilm<'.kte ridat temini için mekt~ıerı· men-ııündenberi şehrımiz borsasında u!ak teferrüatma kadar dü~n - ~= = ~w 
müş, tatbikatında, kıl kıpırtısı de- dir. faatine müsamere VePmek ve bu 

yeni mahsul -..,uı satıslarına ha - · d k '- - --<>- suretle de muallimlerı·nı·n para -
Ue _,_ edılm recesın e üçü• hareketlere kadar 

rııre ...,,...., . ektedir. Son k d ki ed 8 k d 1 k sını ," .. -ek c·~ı·nı· bulmuslar -,;ini rde 20 -b ık. ya ın an ta p eceğini bildiren ey oz a yapı aca """'" ~~~ 
e ın iıova yakın mal otoriter bir hükiımet emridir, dır. 

ııatılmıstır. Ftatlar Buısa borsa - KESAT FEYZİ J' Ollar Ezcümle Topkapı Ermeni mek-
sma --öre 41-61 kWUş araaındaıdır, tetıi de bu maksatla avın 14 üncü 
Kozalanmızı1t en tazı.. ısı BıH· A k . . J Be'l'koz - Akbaha - Povra.: köy ..;;_- N ı••- ıd b·- ··k b' 
sa ltoz~~irı;~uıu-. çı ıc ve memunyet erl,,..,llarının -. niden ;~~·ı i~in dün !:~:::...~e~re.u ar "'ap a uvu ır 

- Y •- '~ - ' ··~" tertibini kararlastır -
U~~e _kunılmus olan Konva ·belediyesıne 260 lira ay- belediyece bir ıın~aık.asa ~ılmıştır. mıstır. 

lıoza >birlii!'i de miiıl:ıavaata devam •. ,_ .. tl b. ".. di k Bu V<>llara 60 bın lira sarfok.ıııa-
toıek · • .ı.-.. ucre e ır mı.mıen s arannıa • . 

e tedi.r. tadır. Maliye Vekfileti merkez da- caktır. İnşaata avın 15 inden eonra Şehrin 1 aylık ekme~İ 
irelerinde münhal daktiloluklar başlanılacaktır· • • a 

Polislere yeni elbise icin ı a~tos perşembe l!ünü saat ıçın un stoku 
Zabıta memurlarına veril!!CEik 14 de mi.is81baka imtihanı yapı - Yeni bir demir yolu Şehrimizin bir aylık ekmek ilı-

veni elbiselerin diktirilmesine em- lacaktır. Uvacına tekabül etımek üzere Be-
. t · 1 · -~" l- • B if ı daktilo bil ''An<ruldak - Kozlu arasında v' a-nıye ıs rı umum muuur uı:?iince u vaz e ere en er - ~ ledive reisliili tarafından s\Qk va-

baslattırılmıştır. kekler de alınacaklardır. Tahsil pı!acak veni siınendifer hattının pılması kararlaşltrılan 9000 ton un-
Umum müdürlük; memurlann 

1 

kaydı yoktur. inşaatı roünal<asası bu aksam bit- dan 1500 tonu dün toprak mah _ 
kı<l.ık kaputlarının da simdiden .An:l<ara insaat ceza evi müdür- j ımektedir. 700 küsur bin lira sarrue sulleri afisi tarafından belediye 
diktirilme6ini ka.rarlaştırmıstır. Bu lüi!ü bir fn memuru, iki inşaat us-) yapılacak olan bu demirvolu varın emrine verilımiştır. 
ımaksatla 3500 kaput dilctirilıınfk 1 ta 'ba<ısı ve bir sıhhi tesisat usta bir müteahhide verilecek ve he- Müte>bakiı;i de peyderpey veri-
üıere 4600 lira avrılımıştır. basısı aramaktadır. men insaata başlanılacaktır. lecektir. 

olduğu tarihlerde yine fraak boca- tanbul ube$i >ehrimizdekı doktor, r·-----------------·----------------------
lamı~ fa.kat batmamış, kendini avukat ve noterlerle cz:ıcılara, ge- il ı " ..:=ıll ı 
kurlarmıı;tır. Öyle ki Fran.sız fran- çenlerde Ankarada toplanan hava A Vlf'QJI jP>@l ' H ©ıırbn ırıı un ru n\YI en D D D .J 
g1AU1 19 unc:11 aı.ırda İngiliz lirası. .kurıanu konırresınde Ba;;vekil dok- V 

Kası mpaşa - Kağıthane 
arasında yeni bir yol 

nt ve Amerikan tlolarını kurtardı- ıo.- B. Refik Savdam tarafından \.. 

ğıbileolm~tur.Fransanındevlet sövlenen açış nutkunun bir nüs- Vandom sütunJ 1 İlk Romen hükümdarı Çinilere dair ... 
bankasında.ki altınlar 1111 i$i mu- . hası.nı eöodererek bir mektırpla 

Şehrimizin muhtelif semtlerinde 
vapılacak veni yolların istikamet
~'ri hakkın.da belediye heyeti fen-

valfakiyetlc görmiıştür. Bu ban- Parı·sı·n en nüzeI abidelerin.den _bi-ı kı' mdı'r ?. 
•-- b'ri.kt'~· - · ıtını · b kenclilrini bu vatani ve milli var- ~ .... nın ı .... ıgı a ar ıse au- rı· de .vandon sütunu• dur. Traıan 
ka 1841& de t"6is ediı .. :;:.i.ıae aöno d.mnın üasına davet tın.istir. 

....., '" sütununa benziven bu sütunun 
wce seııelerdenberi artmaktadır. Cemiyetler ve muhtelif tesekkill- i.nşa.;ına 1806 da başlanmıştır. A-

Ufak bir misal: 1820 de 40 mil- lrle doktorlar. avukatlar, eezacı- çıJ.ına resmi 10 af?ust.osta. Napolvon 
yon altın frank. Üçüııcü cunıhu - !ar, noterler de yardımlarını art...,.. şenlikleri ııünü yapılmıştır. 
riyet Fraıısasınm ea parlak lıir mışlardı.r. Yüksekliği 43 metredir. Kaid.esi, 
devri olaa 1BIO da iM l milyar, -- bilhaıı&a Korsik:a adasından 2eti-
ZS6 milyou. küsur altın frank. Hatay halk türküleri rilen büyük ı:?ranit parçaları üze-
Fruısanıa bu m~!Ubfyettcn rindedir . .Aşaj!'ıdan vu.karıva ka -L-•L-- t tk"- Ana.dolunun muhtelif yerlerinde -.a &alAMUDası menuu e ı... ~-- bl'Oll2 kaplıdır. Ve Naı>0lvon 1 

- ~ ·li L- t 1 k b' L halle türküleri ve halk şarkılarını '"'" .... ı •~n UllU u mıyaca ır .. ey. muharebelerın· e ait kabartma re -
fi -• ı L d - ·· - t' toplamalı: Ü.zere Murif Veltile -""" o ara. şu a go..,nune ıı:e ı- sı'mlerle sus-lüdür. Osterl.u; muha-_,, __ _._1. G n · harp tince ,...,..il olunan bir hevet Kon-
~ ır. ~ mumı ~ r-'-sinde düşmandan alınan 1,200 
Fraıı.aya çok pabalı7a ına.lolmuş, va mmta-kasında işe başlamıştır. """' 
•aunda galip ı:elmekle beraber Hevet oradan cenuba ve Hataya bronz top eritilerek yapılını.stır. 

1 «iderek mahalli türkü ve sarl<ıları Sürunun tepesinde NaııolV<>nun a-
memleketm bıi,.uk bir kısmı A - ~ yakta bir heykeli vardır. 
man işgali altında k.ı\arak talarıp plağa alacaktır. 1814 de Paris, müttefikler tara-
edilmişti. Geçen harptrki maddi 

R-0manvanın ilk hükümdarı 
Prens Kuza'dır. 1859 da bırleşen 
Mol<lavva ve Ulah orensl.ığine se
cilmsitır. 

Prens Kuza, Kalasla doiımus. 
Pariste tahsilini yaptıktan sonra 
askerli~e intisap ve miralay rütbe
sine kadar terfi ebmişti. 

Bir ara!tk valilik. nazırlık Yautı . 
Fra.nsanın yardımı ile ve birinci 
l.Jan ünvanile İt<mıanYa hü'klim
darı rıdu. 

Prens Kuza, 1866 da a11keri bir 
hükUınet darbesile Prenslikten u-

Övlc tı.ııhaf t~lakkiler varoır ki nive müdürkiğü tarafından plan-
bunlar bir kere verlestikten sonra !ar hazırlanmaktadır . 
deği.sınesi de zaman i>~r. Mesela Bu mevanda Kasımpaşa ile Ka
esKidenberi Çinliler aleyhine söy- iiıthane arasında da veni ve ı:?enis 
lemni!; neler vardır ki bu rivayet- !bir yol aç~ması kararlaştırılmıştır. 
!ere inanmak lazımı gelse çinliıe . fll rııl'ı.ılll_llllı_Wi_llllıi!llll_,ı.ılll_llllı 

ACIK. MUHABERE: 
Bir izalei suvu münasebe -

tile sikAvette ıbulunan kariimi
ze: 

Size ım'Ü.$külat çııkaran me -
murun isim ve ımemuriyetile 
\beraber dosya numarasını da 
bildirmenizi rica ederiz. 

- -
-

IKüÇÜK HABERLERi 

jl•lf"1il·l!i il\D] 
Fransa - İngiltere 

"harbi,, 

Y-: AHMET StlKBO ESME& 

ıPetain hükiımetile .İn(ııiltere ara
sıoıdalri münasebetler ni:havet ın
kıtaa tıitra.m.ıştır. Hatta iki devlet 
hir>birine karşı muhasamata bru;la
ıınışlardır. :tı.?iliz donanması, O -
ran'da Fransız donanmasını tah • 
ıiı:> etti. Fransız tayyareleri de C8' 
belüttarikteki İrıııiliz müstahkem 
mev-kilerini bombardıman etmıs
lerdir. Binaenaleyh harp - e>ııer 
lf'etain hükUıınetinin harp vaı:mııYI 
takati kaUnış ise - artık bir emrı 
vakidir. 

İngiltere ile Petain hüklı.ıneti a
rasındaki münasebetler, mi.ıtare
kenın .imza edildi!l'i günden ıtiba
ren böyle bir neticeye dogru yü
ruyen çı,iiıra ı:?imıış bulunu Y<>rdU. 
Fransa, ayrı mütareke ianzalaına
anak için lnı;ti!tereye karsı en kat'i 
taahhüt altında idi. Bununla be
raber, Fransız askeri kuvvetının 
y>kılması üzerine İngiltere Fran
sayı bu taahhüdüQden ibra etme~e 
muvafakat etti. Fakat Fransa as
keri veya deniz kuvvetlerınden 
mW,terek düsmanın istifade et -
mC'lllesi şartıle. Ingilterenin Fran
sayı ıbra ıçin ilen sürdÜl!Ü bu şart 
ımakul ve mantıki idi. Düşmanın 
istifade edecciU en ehemmiyetli 
kuvvet de donanma oldugundan 
İngiltere, Fransız gemilerinin bir 
İll4?iliz !tmanına teslimıni istedi. 
Anc:ık Petain lıukümetı ııcmıleri 
inııiltereye te:;lım ettii!i takdirde 
Aimanva ıle anlaşamıyacaıiını gör
düğünden, d<ınanmavı Almanvava 
teslım etmeğe razı oldu. Petain h!i
kUıneti iki noktadan e'1kı mütte -
fikine karsı ihanet ediı•ordu: Ev -
veliı, anı bir mütareke ımzala -
mamak icin "iristiği sarih teahhü
de karsı hareket ediyordu. İkincisi, 
elindeki deniz kuvvetlerini. dün:ktl 
unüttehkine karsı kullanılmak iciJJ 
düsmanlarına verivordu. 

Bu •artlar altında İnl!ilterenin 
ıınütareke unzalanır imzalanmaz. 
Fransız donanması olmaktan cı -
kan bir kuvvetin, Alman ve İtal
,.an ellerine pecınesine razı olarnı
yaca~ı aşikar idi. İnl!ilterenin bun
dan sonra eski Fransız donanması
na matılf olan hareketi, Fransayı 
değil, Almanva"· istihdaf ediyor
du. Petain hükiımetinin bull'll an
Jıvamamıs o1ması f!arıptir. Eger 
Petain hür ve müstakil bir Fran
sanın mukadderatım idare etmis 
olsaydı, bunu anlamamakta mazUJ 
görÜleıbılirdi. ~·akat bir hüküm.et 
ki galip duşınanın tazyiki altında 
müıtefikıne ihanet etmis ve iha
netini mazur oöstermek icin ileri 
sürdüğii tek bir sebep de artık 
mukavemete kudretinin vetme -
dii!idir. Bövle bir hükiımetin do
naımıa .mesele.i bahis mevzuu ol
duğu zaman otoriteve sahiu tavır• 
!ar takınması, realiteye U\'l!Un de
ğ.ildir. Petain •bilakis donanmanın 
Alman eline düs.rnesine mani ol -
mak icin İngiltere tarafından ya
pılan teşebbüsü müsamaha ile te
lakki etmeli idi. Ancak o zaman 
ittifaka karsı ihancıten doğan su
çunu hafifletmiş olurdu. Halbuki 
böyle ··apacaih yerde dQnanma -
nın Alınan eline düşmemesi için 
İnı!iltere tarafından yapılan ha -
roketi Fransava matuf bir hare -
ket imis ııibi telakki ederek. sivast 
münasebetleri kesmis ve hatta ıınu· 
hasamata da baslam••tır. Demeok ki 
Fransa, her halde Petain hüku -
meti, bundan bövle İnı?ilterenin 
ma~lübiyetini ve binnetice Alman
vanın ve İtalyanın 11alı"bivetini te
min için Fransız kanını akıtacak
tır. Bu badirede zavallı Fransız 
milletine acımamak el<len ııeLmez. 
Mnkadderatını ellerine tevdi et -
tiVi adamlar dün kendisine kurtu
lu"U.Ilun Alman mağlıi'biyetinde 
oldunıtnu sö··lüvorlardı. &.ınun 
kjn kendisinden kanının akıtıl -
ması istendi. Bunünkü adamlar da 
kıurtulusunun İn<!iliz maifü'ıbi ye
tin.de okluğunu oo•·lüyorlar. Ve bu.o 
l>llI1 icin de kendisinden kanının 
akıtılmasını isti,.orlar. Bakaltm t& 

F fından isı:?al olunduğu zaman K.ra-
zayiatı teliı.1 etmek için raı:ısa R 
ııonradan <Ok para sar[etmeğe ınee-' ~ ~" -~~ - livet taraftarları sütnnu vıkmak 

zakla<tırıldı. Ve birkaç sene sonra 
1Heidelber2'de öldü. 

rin hiç bir ışe yaramaz afyon tir
yakisi adamlar oldul!una hükıme
dilir. Kaç senedenberi Çinde de
vam eden harp pelt QOk yanlışlık
ları tashih ~tr..istir. Cinlinin bilıl
ltis pek çok işlere yarar, hirQOk me
zivet sahbı bir insan oldujtu gö
rüldü. Bilhıusa Çinli kadın, Çinli 
cııkeltten hicbir suretle aşağı de
kildir. Saıbır. dikkat ve çalışmak 
istiven harwi is varsa tereddüt et
meoren rinli kadına verilebilir 
('inde demıryullarının idaresin ~ 

* Rivasetioımıhur ımıımıi ka - zatlar icine sürüklenen Fransız 

b lı. b' 1 ~- &!Jı·· istediler. Sonra bu fikirlerinden 
:.: ~~!:~r~';i~işt:~ ~= ı,ı~ ""~-:.,. =t;~flı;: : vaz geçtiler. Napolyonun hey\ce -

- !ini indirdiler, verine 4 üncü Han-
da büyük b~ey değilnıı~. Birik- B'IB.h 
miş altınlardan çoğunun sarfedil- O . 'l"k b k I k rinin hevkelini koydular. ı a-

enlzcl 1 Ve an acı 1 re bu da kaldırıldı. Yeniden Na-
mesi harbin tahribatını tamirden . 
ıCiyade sulhtan sonra Fransada Bir gazete şayanı dikkat bir ııolwnun heykeli konuldu. • 
muhtelif sebeplerle bir çok para- menua temas ediyordu. Bir yük- Torpili icat eden kimdır 
lann ban-edilmesi yüzünden oL sek deniz ticaret mektebimiz var. 
du: diyorlar. Buradan mezun olanlar ticaret fi-

1911 de harp çıktığı aman Frau- lomuzda vazife alırlar. Fak.at, ti-
sa bankasının clindekı altın 3 nıil· caret filomuzda, kaptan, çarkçılık 
yar SOO milyon frank imiş. 918 de gibi vazifeleri fuı:erlerine alan bu 
mütareke oldufu zaman i e Fran- gençlere 0 kadar as maaş verili -
sa bnnka ·mm elindeki nltın 5 bu- yonnuıı ki, hu g..,çler, denizcilik. 
{llk milyar franktan çokmnş .. Harp · g b--~- k 
esna•ında Fransa bankası Ingil- 1 len vazgeçıp, ümer .....,...., ço 
tere lıanlaısma da l milyar 9110 bha yüksek maaşla iş bulabili • 

)'Clrlann.ıs!. Bn bidise tuhafımıza milyon altın frank borç vermişti. 
O da bu hesaba dahildir. Hu.liısa l{itti. Demek, deniz ticaret mek-
nereden bakılsa iş iyi gitmiş. On- t.elıi, asıl kendi sahasına değil, han-
dan sonra çok para aarfedilmiı, balık sahuma e""1nan. yetiştiri-
Bankanın altml&Qnll. müracaat e.. Yor. Bu ip öniine ~ Uınm. 
tlilmia. BClmAN CEVAT , 

İsveçli mühendis Autıo - B. 
Zandhal'dir. 1855 de. su için.de vü
zen ve katı bir ciııme carpınca pat
lıvan bir silah yaıınıavı tasavvur 
etti, tetkike başladı. hlı: vıwtııtı. 
üstüvane şeklinde ve bırlıarla ha
reket eden bir t-0rpil idi. Fakat ilk 

,tecrübelerinde muvaffak olamadı. 
Torpili istedııti giıbi harelket etti -
rcmedL Nihavet bir<)Clk calışmadan 
sonra buna da muvaffak oldu. Tor
pili icat etme-kle insanivete biz -
met mi ~tti, yoksa fenalık mı? Bu... 
nun tııılodirini oSuvuculara bıra - 1 
la.-vonız_ 

Bordo de kadınlara ook çok iı;ler veril • 
mişlir. 

•Bordo• deyince itk hatıra ııelen 1 • • d . 
şey ·~arap• t;,.. Fakat Bordo 0ehri SVeÇ in em ı r madenleri 
yalnız sarabile deiTil. sanayi ve li- İsveçin demir madenleri, Avru-
manının i'lekliği ile de meşhur - panın en mühim madenlerinden 
dur. biridir. Bazıları memleketin mer-

BJrdo, Fransanm dördiincii bü- kezinde (Bergsla,gen). bazıları şi-
yük sehrldır. Nüfusu dört yüz bi- ımalde ve Lap0nva'dadır. Burada.iti 
ne vakındır. A.;ri ve ;:,lak bir li - Kirunauava ve Gellivara maden -
manı vardır. !erinden senede milyonlarca ton 

Bordo araplarının en nefisi Me- demir cikanlır. Laponvadaki di -
dok sarabı dır Diaer şarapları da Ker madenlerin isimleri sunlardır: 
lezzetliJir. Bordonun J!iizel koku- Sava-· auara, Lcrcaniemi. Eks -

lu liıkörleri, et, balık ve sebze kon
serveleri, bisküvileri, çikolataları, 
reçelleri hardalları, ilah ... Bütün 
dünvaca tanılımı.ş ve rağbet ı:ıör -
müstür B~rdoda ~Mn.İ tezgahları 
da vardır. 16 - 25 bin tonilatoluk 
hartı J?etnileri insa olunabilir. 

tramberı:?. Martenen ilah.. 
Bu madenlerden senede en azı 

10 milyon ton dc>mir cıkarıbnak -
tadır. Merkezi İs-vectcki Danne -
m<ıra madenlerinde pek az llosror 
vardır. (Nadiren % 0,02 yi J!eçer). 
reıııc imalinde kullanılan demir -
!erin en alisı budur. 

tibi B. Kemal sehrwi.ıe ııelıniştir. milleti buna ne di··ecektir. Ei!er * İtalyadan '1azete, kitap ve bir sev sövlemeğe takati varsa. 
meoınua kaiiıtları satın alınması Fakat söz sövlemeğe takati otmı
i•in v~rıılan temaslar müsbet ne- van bir milletin de Petain tara -
ticelenm.istir. fından tasavvur edildiih ııi.hi, İn -* !'ehrimiz muallimlerinin bi- gilterevc karsı muharebeve ııiris
rikımis mesken bedellerinin tediye rneğe takati hic olamaz. 
olunmasına baslanılmıstır. Tedi - ''"============= 
yat evvela askere l!İdenlerle mü
tekaitlere vapılmaktadır. * Manifatura fiatlan ve kar 
nisbetlerini tesbit için fiat mura
kabe koınisvonu tarafından yapı
lan tetkikler devam etmektedir. * Kurtarıldığını ya2lliıi!mı.ız Ba
kır Şilebi Midilli.de karava otur -
duuu •·erde vüı.dürülerek İ2.rnire 
gitımistir. Orada tamir görüp li -
mammıza ı!('tirilecektir. * Ma;kıbule isminde bir mani -
kürcü Ankarada Yenisehirde Sa
lih isın inde bir kadın berberinin 
3000 lirasını çalarak k~ıştır. 
Setırimizd.e aranmaktadır. 

Müneka~alı 
k o nfera n slar 

Dün aks;Nn şehrimizden Erzu
ruma •hare>ket eden Rektör B. Ce
mil Bilselin ttisliihrıdeki üniver· 
site heyeti orada halka, meslek 
ve mtıısas sahiplerine ornak üzere 
ioki sekiJ.de 12 konferans verecek· 
tir. Bunlardan mesl<"k müntesip -
!erine verilecek olan konferanslat 
münakaşalı olacaktır. 

He-•et dönü.ste Sıvasa da uı'!'· 
nvacak ve orad'll da muhtelif· me<1• 
zularda konferanıılar verecektir. 

t 
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, .• ,Martinik'.te de bir 
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1 ~. Reşit Paşanın Hatıratı 

Ruzvelt Cumhur Reisliğine namzetliğini koymamış 
cekin.ınivecei!ini Ncvv.:,pk 10 Hu~usi) - Bir A· zetliifuıi kxl'ymadığını., fakat rnem- ı du.de, bundan 

rneridcalı meb'us Ruzvcltin üçüncü le'ket ve dünya menfaatine nam - ı;ii.vieani<tir. 
defa olarak Cumhurreialiitine nam- zetli~ kovmak icabettil!i tak -

Meksikada yeni Cumhur Reisi intihabatı .. 

Nev. vori< 10 (Hususi) - Meıtım- mıvacaktır. Bütün memlekette ka-ı muıst>ır. 44 ıkW öknüe. 300 kili ya
kada Cwniıur · · · t"h--'-

reı.ı;ı ın ı auının ne- rl"liı:.l .... '- üsadmneler ol _ ralanmıstır. tıcesı Per.emlıeden evvel belli ol- ....... r ve m 

Japonlarla Amerikalılar arasında bir hadise 

Loıı.dra 10 (Husua)- Şene - ı imtiyaz nmıtakasıru i~ etmeleri ı lı:if etmişi~. Bunla~. i~deııi ~ 
hayda ~azi~et gitti~ rerci'""'- ihtimal dahilinde görül~e!'t.edir. l çin yapıla'! Ja!"'? teşebbusune r 

h1M~~~
111

Na~;J;~1;;;w~r~~;h;t~nı thakk;~d;IŞ1taf silit 

. Budapoşte. 10 (A.A.)- Stefani 1 İki l\lacar devlet adamı, nıiınibte l lenmemektedir. 
•Jansın~- ·· · Sal•h'ı••tt .... _ · Kont Cı"anonun hususi trenin-...... • • • ~ ar .... car yüksek Alman ricali ile noktaı 11.a.-
m. elaafilinde &•vekil Kant Tel•ki o (A.A.) tt )yan Hariciye 
•Aile Hariciye Na"zırı Kont Çakı'n~'ın zar teatilerinde bulunacaklardır. 

1 
den 1 - a 

h {·1· d "k' M Nazırı, dün Flandr harp sahnesini nıanra "")'alıatlerinin iki ay _ Maur me a ı ın e ı ı acaı: 
d~nheri Alınan bükılın.eti ile bil- devlet adamının Münihte Berlin- ziyaret etmi~, Dünkerk, La paıuıe 
~til~ derpiş edilıni'!. olu bir pro.. den avdetinde oraya uğrıyacak o- ve Brugesde tevakkuf etmiştir. " 
Jen~n ~lu<nk &ahasına i•ali de- lan İtalyan Hariciye Nazırı Kont Kont Ciano, bir Alman asken 
me oldagu be an olunmaktadır. C-ıano ile görıişmeleri ümidi giz- tayyaresile Lille ııitmiştir. 

ltalyanlar lngiliz müesseselerine el koydular 

~o~ IO (AA.)- ~mi ceride. 1 sına ait olan bütün ticari ve sınai 1 rolü altına konulmuş veya .ekstro 
de ıntirıar eden bir kara d.ilmi tir 
cibince d"- d rıaame mu- müN&eSeler bir sendikanın kont- e ş • ,..man evletler tebaa-

Dük dö Vindsor valiliğe tayin edildi 

ıı· V~ti~~.10 (AA.)- Londradan ı sor, Bahama adaları ~aliliğine ve j ri'.' ~aşlı:umandanlığuıa tayin edil-

ı~;id;~ ;·~ o;e~;;- F;~;;;~ki ;~ı;;;ı~;i" g~;i gönderiliyor 

N Cenevre 10 (A.A.)- Harbiye ) iltica etmiş olan Fransız zabitle - ı derhal memleketlerine dönmeğe 
1 azk ırını_n .bir emirnamesi, mem - rill' zabit vekillerini ve efradını davet eylemektedir. 
e etlerını terkedcrek İsviçreye 

.,,;' ' . '- ' ..... ' . ' ' . -· 

Gıyap kararı verilirken/ Bir muht~kir 
caa.m..lcaleden devamı Sovyetlere en büyük emniyet daha Adlıyeye 

mı,. olmakla beraber bugün dahi meı.nedi ancak halihazırı nıuhafa- 'Jdı• 
fır.at vardır; bugün dahi bir yıl- za ve Almanyayı Avrupadaki da- Ver l 
dırım siu'aıile Balkanlıla.rın ken- valarile ba~başa bırakmaktır. Galalada şarao iııke!CS".ndek! ti-
di aralarındaki ba..~it ihtiLüları llicbir tedbire mahal bırakmak- ca.rethane>inde demir ticaretile 
~all~dip hariçten gelecek her türlü sızın sadece bu başbaşa kalış, in- uirra>an Baki Özcan ısıninde bıri 
utıla, tecavüz veya tabak.küme giliz ablukası, iktısadi ve hayati oattığı 113 bin kılo demirde nor· 
mutıebit bir mukavemet cephesi mahrumiyetler dahi Almanyanın mal ücretten 2 bin küsur lıra fazla 
Y~atınalarına imkan vardır. lliç istikbalini tayin etmiye yeter kiır tt>mın edip ihtikar vapma-k i<lbır hayal ve vait Balkanlıları al- olacaktır. 
d t · diasile asliı,·e ceza mahkeme.sıne \~e-a mamalıdır. Roma ve Berlinden ETEM İZZET RENICE cld ·ı·k a 
abed rilıniştir. Mü eiumumı ı mwn • 

en havadisler ve hadiseler ilevhin :milli korunma kanununun 
lıütlln ı!elil ve ema..,len iıe kcn- Asker go··zı·}e 32 ve 58 ıncı maddelerine ı:?öre tec· Wini göstermek,te, Balkanların 
lihau Balkanlılara bıralı:ılaeaiı zivesini istemiştir. 
aala~ılınaktadır. Romanya, Yugos_ cepheler Tramvayda heyecanlı 
lavya, Bulgaristan, Yunanistan bir vak'a 
herhalde •Cl)'ap karan. ile rejim, (Birinci sahifeden devam.) 
~oıamü mülkiyet balumından ta- Akdenız taarru.ıınıda lıarp 11u-
_ıllere uğrıyacakları kadar harici kü.nün a<jır kısmı iıalııanlara ka -

sıya•et ve milli müdafaa hakkın· lacaktır italııan filosunun ııü.kiin 
dan. adeta mahrum edilecek, .is- o kısıııını kaldırıp kaldıramnıacaiiıı 
hklaı, lerini bir pıranga mahkü- ilk mülıim çarµı~mada belli olur. 
~u gıbi. süriildelllJye >evkolunmak Kaııaaıimizc qöre. İnqiliz filo -

~laçka • Sirke<:i hattında i~liyen 
170 numaralı tramvay Karaköy · 
den geçerken kondoktörü l:W nu
maralı Ahmet müşterilere bilet 
ke>tiği bir sırada birdenbire yere 
düşuıüş ve ağzından. burnundan 
köpükler saçmaji"a h~lam~tır. 

deniz muharebesi mi 
Bama ıo (A.A.)- S~fani aja_n: tedir. Fran61Zların Bearn tavvare 

SlDlJ1 deniz cephesindeki muhabırı ııernisi. Jandar>k ikruvazörü ve bir 

ABDOLHAMIT-NiSll DEVRiLDİ? 
telsizle bildiriyor: çok denizaltı ııeırnileri bu limanda l \'uaaları ı 

Dün İtalyan deniz lwvvetlcri iMı buhınınaktadır. 
İıııtiliz deniz kuvvetleri kar~~ İ"'1iliz deniz kuvvetlerile bir 
mı~lardır. İ.nciliz deniz k?vvetle_n muharebe ihtimali her saat mfun
Bi.ngazide bir limana p!en bır kün görünmektedir. Amerika ha.
İtalyan gemi kalilesine refakat riciye nazın Kordel Hull oraya 
ettikten sonra avdet etmek üzere «önderilen Amerikan filosu lru -
bulunan İtalyan cüzütamlarına ta- mandanlıihndan alınan ra'P<>rlara 

[ııkencler .... SERTEUJ _....... Cevdd tlqiı \'ULARKIRAN 

Selinik, hürriyetin «kafası» • 
ıse 

Serez de «kalbn i idi 
arruı etmek istiyorlardı. İki mı>- nazaran. vaziy,,tin henilı tevazzuh <Milleti necihei Osmaniyenin Artık (Makedonya meselesi) 
ahsım tuaf arasmdaki çarpışma, etmediğini söylemiştir. 11Uuru bayafu.i demek olıuı usulü kalmamış, bu menhus davayı f"Ü.-
öğleden ııanra saat 1(,30 da, 38 de- Fransızların teslim olmak is • ınuhasiQ şümulü m~veretin ihya denler uzun müddet hayretler i
rece arzı iiınalide, 18 olerece tnlii temiven Rişli'i'Ö saffı harı> ~ sile meclisi meb'usanw küşadına çinde kalıp silahlarını terkederek, 
şarkide ve Kalabriyanın münle - ne kar"t maalesei ates acılıması pyan bayurulan inayeti celilei günlük işlerile meşgul olnıağa baı. 
hasında kiin Spartivento burnu.. mecburiyeti hasıl oknuştur. Rİ$ - hiJifetpenahi sunnfu muhtelife - iıımqlardL 
nun cennbunda vukua ııelmiştir. Jlvö lı:endisini müdafaa icin too- den mürekkep binlerce ahali ve Gerek (İttihat ve Terakki cemi· 

Mnharebe saat Zl e kadar şid- 'ıarını kullanımı•. bunun üzerine iiınera ve efradı askeriyeye tebliğ yeli) ne, e-erekse bu inlulıibm ba
detle devam e~tir. llılubarebeye büvük İD«iliz ııemileri ll!eri çeki- ve tebşir olundukta cüınlesi göz.. Ş"ında bulunup •ık sık adları ge
bir(Glı: bombardıman tayyareleri lerek. kücük tornidobotlarla Rıır terinden eşki şadi dökerek mar - çenlere dünyanın her kö e inden 
iştirak etıniş ve ba t1'yyareler, bü- w""'e hücum edihoi.• ve Fransız nı şükranda düayı tezayütü öm- tebrik telgrafları yağıyor ve ka
vük hacimde bombalarla düşman zırhlısı toroilleıvnişt.ir. Zırhlı ha- rü ve iclili padişahiyi bülendi a- nunu eı.asi ile beraber siyasi nıüc
ıgemilerini bombardllllan etmiş - len Dakar limanında sancak ta- vıİz ile refi barigiıhi icabet eyle- rimlerin affı da ilan edilme4i'kcy
lerdir. rafından vana yafmıs bir haldedir. · mlş oldukları ve bu sırada ahalli fivetini ecnebiler de çok yerinde 

Aqam ol11Dca İngiliz donanmast Kıç tarafı da oWukca suvun i - iı;l:iıniyc bilmüsabaka isliını ve hı· ve isabetli bir ıedbir olarak allış. 
cenuba doğru yol almağa başlamış cine doi!ru batmıstır. ristiyan ne kadar menfi ve mah. hyor<lu. 
ve Italyan kuvvetleri tarafından Fransızların 30 bin tonluk Pas- küm ve firari politika erbabı varsa Serezde bulunan Fransız jan-
takip edilmi~tir. ' tör Transatlantiği İskoova acık - cümlesinin af ve ıtlakı i>tirhanıın· darına ıslahat heyeti azası, uıuta-

lNGILlZ TEBLİ(;.i BAŞKA lannda müsadere edilerek bir in- da bulunduklarının dahi arzı ate· sarrıflığa koşarak, hükümcti teb-
TÜRLÜ ~iliz limanına l?iitürülmüstür. bei ulJa edilmc>ini dermeyan e- rik ediyorlar ve bu büyük inkı-

Londra 10 (RadY'O) - İn.ı?iliz il dö Frans i.smmdeki büvü:k derek fevc {eve işleri bapna da- libın bu kadar se. siz , . ., e-ürültü-
Amırallıı~ının tebliği: Fransız transatlantuıı de Amerika· ğıld~lıJ"':ı ve li.ı~en istid~larının 

1 

. üz nasıl başarıldığına ·a~ıyorlardı 
.Maltadaki deniz kuvveUerimiz. dan SinJ?aoora J?<.'ldii?i sırada mu- hakipayı merahım peymayı buma· (Dcva11Lı TJaT) 

evvelki ~un oi?leden sonra Alroe- sadere edilmıstır. Bu ,.emllerden yuna arzedilıuesi maruz ve mus. _,..._._._._ __ ...;... .... ___ _...., 

nızın .merkezinde 2 şallı haıı> ge- biri 36.000, oteki 46,000 tonluktur. ted'adır ferman.. Çalınmış resmi 
1111Si. 4 kruvazör ve muteaddit tor- Denizlerdd<i ha.rekiıt bu suretle il temmuz sene 1324 
pitolardan müreldı:eo bir Italvan hızını alrıııs bulunmaktadır.. . Sercz m~tasarrıfı Reşit d ı k " .., l 
filosuna tesadüf etmiş ve derhal Dre cephelere ııelince. ln<'il - lKI. CI TELGRAF amga 1 agıt ar 
temasa ııeomistir. t edı r 1 mı.s ve alınmakta olan l\lüfctıi i u_ ınumiliğc D · k il · · to er e a ın C 11 ı~··t b ·· =an büyü "em erını. r- müdafaa tertıbatının Almanvan • . temmu~ sene. "" uırun 
ııidolar vasıtasile yaotti!ı hır dü- edd"'d d" ·""rdüaünü gO.,teren kumandan ııa~a ıle mu ·tereken ,.c 
rnan baraiıııın arwına çekmek is- te~ ul e udsu Sı"n bazı rna - Cj!Vaben takdıın kılınan diğer tel-

alarnet er vac ır. - · l · k d !emiş ise de mU\'1ffa-k olamamıs- • _ Al la simdi daha gra nameı eınteranem e arı: ve 
tır. Harekata tayyarelerimiz de hıma ta ııore_. m:n 1 r Af "kadakı tafsil olunduğu \e\hile ıuecli>i 
u;tırak ctmistir. Bu temas hakkın- ~p·ade .. Ya~msar ~t~l~elerine meb'IL\anın l.iı~ad:ııa ı~ıiisaade bu
da hcnuz mufass:ıJ rapor alınma- lnııılız us 'e m yuruldui(u hakkıudakı telgrafna
malda beraber, düşmanın l J?eıni- karsı harekl'te ll!ecmeııc hazırlan- menin gece vürudunu haber alını~ j 
ıun batırıldı.i?ı. 7 tayyarcsırıın de maktadır Bu ıbakıından Cebclut- olan a•ker ,.e ahaliden miırekkep 
tamip edilidlh zannolunuyor. tanka imnek için • l~p3:11va~ı da bir cemi galir bu abah saat ikide 1 

Bu teblı.R neşredildcıii aooa düs- harb_e sürüklcm~lerı ıhtımalı var- önlerinde mızıka olduğu halde i· 
man filvsunun takil>l de\•am edı· dır. lsMT>Vada bırrok Abnan kuv- k.aınetgiihı acizi)·c gelip çakcrle-

lBeyo,l!lu!lda bir pıyanııo J?ısesin~ 
kullandı!(l z •. :vbaıı dcftcrlerın '""" 
mi daIDı:?alı devlet 1taiııd• okiul!u 
.ı?Örlümü.ştür. 

Zabıta .memurları bu kal:.t.aru 
alındıı:ıı Tahtakal<.'dc bır kırtasive 
ımal!azasında bu sabah ara ya
parak de\"lete ait ve .,şhasa satıl
ması memnu resmi ka~llar bn
luıınıustur. 

Birkac d<len J?ecmek sureti.e sa 
tı:;a cıkarılan bu knf?ıtları kımle -
nn caldı.ı!ı elıeımııivetle ara,,;tırıl· 
maktadır 

vetleri bulundui!ıı ~i'.>i· ilk isarette rini, badehu kumandan pa a) ı biL yoı1!~ndcrivedeki Fransız ıtilosu- İ&nanvP .. a eecmek ıcın Fran&ız hu· istishap dairei hükümete gidilmiş 1 
nun vazıyeti hallcdihniştır. Filo duduna külliyetli kuvvetler vıi'! - ve orada umum ahali ve ulema ve 
dün trolirn olmıL• ve mürC'tleOa _ m~slardır. _ • . . eşraf ve muteberan ve mil eli muh- f OD 

In"iltere hukumetı. meclisten telife riie. a•ı ruhani•csi ve ümera tından bir kısmı karaya çıkarıl - L t h ' ' Papen Ankarayı 
döndü yenklen 100 milyonluk ·~arı> a . - ve zabitan \'e efradı şahane hazır mıştır. Bunların Surive ve Fran- sisatı istemis ve bu tah.sısat verıl- oldukları halde meclisi mcb'u anı.ı sa va dönmelerine m Üşaade OOi- ı · 

ll'cek, maaı;ları iruıiltere hüküme- mistir. lnııilterede verei ere yenı- küsadına m~ade buyıırulduğunu 
den zam vaıııl.ması muhtemeldir. rnübeş~ir olan nıarüliırz telgrafna-ti tarafından t<'SVi'"' olunacaktır. c l 
D·ı••er tara'tan hava muharebe- mei samii fahimaneleri huki.ımet İnniliz deniz makamlnrı yeni bir ..., ı 

Oran hadisesine SE-bebıvet veıvıe- !eri de her istıkamette devam et· konağı balkonundaıı umuma kar~ı 
bu ·mketedir. ·Tavmis• .tazete:;i. Al- bizzat kıraat olunma•ını müteakip ı!ii'!i icin filonun Wınandanı -

hınan Amiral Godfrov'u tebrik et- manların tn17ilterey,, harı> ilan et- cümle tarafından tezayüdü cimni 
mektedir. ti~i l'iindenberi tavvare zaviatla- idil cenabı padisahi davalı bay -

Gemİlt'rin sil~hlarının cıkarıl rının 4000 ni buldu!?ı.ınu va?:mak- riye..i mükerreren \e bülendi avaz 
masına başlanmıştır. Bunlar lı;ken- tadır. ' ile yad ve. ifa _ed~ v_e andan 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunmakta olan ve meıunen 
memleketine gideccfi söyle nen 
Almanyanın Ankara büyük elçi i 
Fon Papen dün aksamki ek•presle 
htanbuldaa Anlı:araya dönmu tür 

deriyedeki Fransız makamlarının Adman tavvarelerı dün ııece ~ sonra s17~ı_le m~h: efend~ v_e R;:ru 
nazereti altında bırıı.kılacaktır İnıtilterenin simali varbi ~a!ıillen "!e!r1eı><>fıl 1 ved ubgar rdeısı :_u a-t Büyük Millet Meclisi Parti Gril· 

bö .. "nde ucmuşlar t>ambalar at - nm ara arm an ırer ua .ıraa pu dün toplanarak hazineden valı:-
Fakat .Martinikda'tı-kki vaziv~t r-ı uz~~ardır Birka<- .ıkl i öhnüs ve ve yine padişahım (Ok ya•a zem- tile emlik satın alllUJj olanlarJJl 

Meclis Parti Grupunuıı 
dünkü toplantısı 

le değildir. Bura ı ,·azıve C'n - mı , ___ · .... r zemei duaiy·e,i i ali kabulaiih ce- dd il 
a.k d t k a"""'"·'"'ı " borçlarının daha bir mü et tec dise vcnci olm ta cvam e :me - ·ar · nabı Rabbı izut kılınarak uuıum 

olunmasını kararlaştırmıştır. 

b e t k eşraf ve ahali taraflarından atebei Toplalıda orta tahsil inıtiban _ Hlotler yarın ır nu u ulyayı hazret;_ ehri}ariJe I<' clı:kür !arından bu yıl alınan neticenin 
erece.,ne getirilecekler ve Al - sile italuan filosunun hattı harp 

:""~'Yt. ltalya)ı beMemiye ya- qemilerine ait çarpışmalarında In-
. r ırer lıqıancıkar ve yanaşma ~. ilizlerin maqltlp edilmeleri pek nııllet muamele..ine manız bırakı- ~ 

lacaklardır. Bunun aksini düşün- müşküldür. Vakıa bu sırada Ak -
nıek ımdıye kadar irtikap olunan denizdeki İnqiliz filo.nrnun •a11ıca 
hataların en IDİllhi§i ve en fecü İtalııanlara ustiin olmaması ldzım qe 

Tramvay durdurulmuş ve Ah
ıncdin yediği yen1ckten zchirlcn • 
diği anla~ılarak hastaneye kaldı -
rılmışhr. . 

telı;:.raCnaınclcri takdim olıınmuıı izahını istiyeıı bir sual takriri de 
ve meclisi meb"usanın küşadı bak- ver~tir. Maarif Vekili şehri • 

1 s o·· y l ı· y e c e k . kında erzan buyurıtlan işbu mü- nıizde olduğundan cevap vermesi 
saadei seniyyei cenabı padqabi her salı gününe kalmışbr. 
.ınıuf tebeai şahane üzeriude va l·-------..o------

olur. lir. Çünkü düne kadar İnqilizlerle 
Sovyet Rll8yanın Balkanlar hak- beraber çalı;an Fraıısız filosu bu

kında Berlin, de verilen kararlar qün mevcut deijildir. Ve eksilen 
karsı~ında ne yaptı~ına, ne yap- Fransız filosu kadar kuvvetli bir 
nıak ıstıyeceğine gelince herhalde lnqi!iz filosunun şimaldeki Ana -
~Ruıııa, ve cBerlin, in yapılacak vatan filo~undan Akdeni=e qeçiril-
4ler hakkında •Sovyet lerin mu- didine dair haberler alınamamıs -
\·ala~.•tini, hatta bazı tavizler mu_ tır. Olsa olsa Merselkebir limanın-ı 
kabilınde İ>tihsale gayret etmiş daki Fransız zırhlılarını batıran 
olduıtu ve etmekte bulunduğu mu- üç lnqiliz zırhlısının simalden Ak-, 
hakkaktır. denize qeçmis olması ihtmal da - ı 

. Nihayet Balkanlarda hefhanci hilindedir. O Üç zırhlının amiral 
bır mudabaleye ve deği ildiie kar- qemisi Hood ismindeki mükemmel 
'P koyacak kuvvetleı- ara.ııtda hattı harp zırhlısı idi. Bu üç qe -
Sovyeller de olabılirdi. Bertin va minin FranS"lz donanmasının 4-i
Ko._ııa ltu •luıqa ko_yma, endiı,e _ ni tamamladıktan sonra si -
mı ıbeuberce hal ve tesviye. yo- ı male dönmeııip Akdenizde kaldı -

1-. M>kıaak istemektedir. Ancak iiını farubek bile. ııine Akdeniz
bunua ayni zamanda Sovyet Rus- I deki fnqiliz kuvı•etleri adetçe ltal
Yaam Yarma balı:unından bir tu- ııanlardan iUtün olamaz. Hele kü
aak .~e. INISU aldup da ~i.ltirdır. 1 çük Qemiler ve tahtelbahirler hu-

BiiQia Anupa lut'aıu nui hiki.. <usunda ftah14nların faikiııeti da
illiyeti alt.u.a geçtikten pek u za- ima deı•am edecektir. Zira torpido! 
lllllll so111a Afmanyanın yaıuba- muhripleri ı•e tahtelbahirleri esa
fuıdaki zengin &ıvyeı toprakları- ttn fazladır. Fakat iki bıiuük fi
aa ve maden haıınclerine ve h._ !onun açık deniz 1ıarbinde kü.cük 
yat maddelerine •aldırmıyaeağı qemilerin oımıııacaiiı rol ı:><>k mü
nasıl temin olunabilir?. e•sir olmakln lwraner lıarbin 11e-
Almanyanuı korkw;u Fransız tioesini taııin ed•rek mahiııette 

ordwu idi Bu urdu mağli.ıp edil- deiiildir. Biiııiik filolar ar<1S111daki 
dıktcn ve naıiler elinde külliyen lıarıılerde neticeııi aqır toplar te
tabrip olunduktan ><ınra geri.in- mitı etmektedir. Aiiır t!>PÇ1ı itiba· 
den hiçbir korkusu olınıyan Al·_ rile de lncriliz efradı t'f'' er-dahtın 
manya bir gün Okyanu tarda de- tan;ı;imini kola11lll3tıran lnailiz ma
ğil ) anı~~mda, Sovyet Kusva nevr<1S1 hakikaten feı,kalıidedir. 
topraklarında müstemlekelertni Efradının ve kumandanlarının 
arıy~rak ve Uzak ~rka kadar git- harp kabiliııet tıe ıktidan ftahıan 
meyı ve bütün mü.stemlekelerini 1 bahriııelilerinden bir misli ııüksek 
kara l"<>lılc kcuıij,iııe baı':lamu, bu- 0 olan lnoiliz fj!o.nı da, soıııca biraz 
lunnıavı tercih edecektir. Bu iti- farklı olsa da, vazifesini b~<arıu:ak 
barla •mdikı halde Almanvarun vaziııettedir. 
So\ ye~. Rusya lehine terk.ettiği ve Bıı itibarla f11qiltereue ka= Ak-
ed••ccl{ı her kar'1 toprak veya deniz hauzasında teııcih olunacak 
menfaat . SoYyetler bilıinç0»unda taarruzun deniz kısmı mihuerci -
sadece hİ! cemanet hesabı. ndan terin zan ue tahmin ettikleri ka -
baska bırşe . olmamak rerektir dar kolaıı b113arılam111acaktır. 
~0•kov~ ~unu ı:-özden kaçırmadı: Yalnız Akdeniz taarruzunu taki-
ı:ı ve ııunun menfaat ihtiraslarına ben $imal taarruzunıın bQ31amlISl 
kapılmadığı ıals_dirde hem cenubu ihtimalini de hatırdan çıkarma -
'8rki ve Balkanlar Avrupas1nııı mak l<1zımdır. 
mlhunu mnhafau edebilir, henı Sima! taarruzunu da tıantıki ııa-
de ken4.i iatilr.baliııi ve emniyetiıU. Z\lmzda tetkik edecea;ır. 

iKİ YARALA.'IA VE BiR 
MÜSADE:\lE 

Mercanda Felek Ömer isminde 
bir kunduracı 50 kuruş alacak yü
zünden arkadaşı Hasan Rıd,·anı 
sol kaburgasından bıçakla yarala
mıştır. 

Lüleburgaz 49 numaralı bir kam
yon Tophanede bir tramvaya ~arp
mış, şoförü Abdullah yaral31lınış
tır. 

Balatta Ananye isminde biri de 
müşterisi Abbas tara(ındaıı a&ır 
surette yaralaamıştır. 

--<>---

Bu aabahki trenlerle 
gel~nler 

Harici ve Vekiıletı ıoohascebe u... 
mum müdürü B Saclı Kıvak bu sa
bahık:i ekspresle Ahnanvadan şeb
nmıze dönmii.;tür. Moo:ıailevtı Al
man va<laki talebelenıni.zın vazi -
:vetlerinin gayet iyi oldu.i!unu. pa
ralarınin ııeldigini sövl~ ve 
Almanvada açlık olmad~ıru ve her 
şeyin vesika ile verildiğini beyan 
ebmistir. Muınail<.'yh bu aksam An
kara,·a gidecektir. 
Avusturyalı bir tütün mümes

sili bu sabahki ekspresle şehrimize 
gelmiştir. Mübım miktarda tütun 
alacaktır. Fransız tebaalı bir Çek 
gazetecisi, Bulgarı.stan ~ürkler~n: 
den dört kişilik hir kafile. ve ikı 
Alman da bu sabahki konvansivo
nelle sehrimıze J?elmiştir. --·--

Hindistan ve lraka 
ticaret heyetleri 

gönderilecek 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 

dün İzmirde tüccarlarla ~·aptığı te. 
maslardan "6nra beyanatta bulu· 
narnk harici ticaretimizi 2'enişlet
mek ve yeni mahreçler bulmak 
üzere Hindistan ve 

0

lraka iki tica
ret heyeti ıtönderileceğini; ihracat 
birliklerinde bazı tüccarların '\.'C

sika ticaretine kalkışhklarını, fa
kat bunun sür'atle önleneceğini 
söylemistir. 

(Birinri sahıft'den deuam)l' 
bir daha alevlenınen>esine dH<l<.at 
olunacaktır. icap ederse ";h~li mu
badde.i )&pılacaktır. Butun ce-. 
nuhu .,.rki Avrupa ı memleketlerı 
ara•~nıla bir gümrük ittihadı ya
pılacaktır. Bu ül~l~r Almanya ve 
ltalyaya gıda. y_etı~tir~ek ambar
lar haline getirilecektır. Bu mem
leketlerdeki ziraııt mah.ullerinin 
arttırılması için makineler veri : 
lecektir. 

Mihvercileria planına göre, BaL 
kan memleketleri silahtaıı tecrit 
edilecek ve müdafaaları deruhte 
olunacaktır· 

Bu memleketlerin hepsinde de 
mihver devletlerinin enıirlerine 
tabi totaliter hülı:ıi.metler Yiica•e 
getirilecektir. 

Berlinde Kibbentrop n Kont 
Ciano mülakatı e na ında Maca -
ristanın emellerini kımıe~ ~~~min 
edici şekilde kararlar verılılıgı an-
JasılmaJ<.tadır. Bu kararlar Macar 
Nazırlarına tebliğ edilecektir. Ma
caristJımn, bu ~ırada mihver dev
letleri ile münasebetlcriu.i bo~k 
istemediği için, kararları kabul ıle 
Juırşılıyacağı zannedilmektedir. 

Bulgar talepleri balı.kında da 
Bulgar nazırlarının 8erlıne davet 
edilecekkri pek zannedilmemek -
tedir. t'akat Bnlııar metalebatınm 
da Berlinde görüsülmü~ olduğu 

muhakkaktır. 
Diğer taraCtan Sovyetler Birli

ğinin v:uiyetini de hesaba kat.ma~ 
tawndır. Y ~;osla\şa ıle ıyasa 
münasebetlerini yeniden tesis •
den So,·yetlerin ilk ..,(iri Belgra
da , asıl olm111ı bulunmaktadır. Se
firin Belgrada gelisi müna..,betile 
dostane tezahürler yapı.l.m.ış, bu 
tezahürat ""nasında: .Sovyetlerle 
a keri ittifak isterjz, diye bağı -
ranlar olmuştur. 

Bulgarlara gelince, simdilik in
tizar vaziyeti muhafaza edilmek -
tedir. SOVJCt donanmasının Var
na arıklarında manevralar yap . 
makta olması hakkında da hiç bir 

tefsirde bulunulmamaktadır. nezdi ecanipte pek ziyade hüsnü- Bu sabah bı·r 
tesir hasıl ederek hatta uınum a-

Bi>kreş mC'hafillnde büvük bir hali müvdcehesinde Rum ve Bul-
a.sabivet hükum ürdni!ü anlası - gar rüeııayi rubııni,-..,,i yrkdiğerile 
lıvor. Bas,·eki Giaurto'nun bütün bilmusaCaha badema bu iki u..illet 
kabınenin istifasını vererek, De- efraduua da birbirlerile ltarde~ ı;i-
mimıuohafızlardan müteşekkil bir bi geçineceklerine dair autulı:Llr 
kı<hine teşkil edip etımivecel!i he- irat edil.W. ve bunu müteakip her 
niız anlasılmaınıstır. Kral Karol, kes kemali sükü.n ile yerliyerıne 
Demimıuhafızlardan i.>ti!a eren dağılarak lehülhamd muhilli inz1-
dört nazır.o istifalarını kabul et- hat ve aslU'iŞ en ufak bir hadiseye 

· tı·r bile meydan verilmemiş olduğu ve 
memıs . · b · t' h · k d · · t b-. . aft "--·ellerin Ro _ ış u ınaye ı şa anenın a rını e 

Dıııer tar an~·. cil ye ~lDl ifa eylemek ütte 
mar"ava karsı venı bır tal~te be; • b Se . L-( d' bü 

. ind d bab u ~ece rezın ""' e ıye çe -lunmaları ilıtmıaller en e - !eri cilıetinde şenlik yapılmasa uıw-
sedilmeıl<te:ın-. . karrer olduka laaber alındıiından 

Son da!ikada nnl~ ~.bertere muhafmi siipn ve iAtizaaı içi& 
göre, Macar Nazırlanle l'>~ ic .. eıiea ılemyeleria tertip e4il
ler Mfrnihte yapılacaktır. Be go- diii mumdur ferman .• 
rii4melerde Trami1vanyanıa Ma. U temmua seae 13%4 
caristana iadesi hakkmda Alman- Serea muttiarnfı ae.it 
ya ve İtalya arasında Iıa.zırl~ • • .. ~ • 
alaa pin gözden geçirilecektir. sıyası mucrımlerın affı 

Fransız 
ana yasasında 
yapılacak tadilat 

Esamble bu sabah 
toplandı, Laval'in 
iıahatı dinlendi 

vı,.a ıo (HuswJJ - Fr8ll68Cia fa
sist reiiminın kabulü ve Fraıw2 
vasasında tadilit ya"Pllınaaı iııık -
kındaki hiiıkümet teklifini iiç mu
halif reye karsı bWük bir ehe -
riretie kabul eden Frano;ız mec -
U.lerinde bu "Ün Piver Lava!. va. 
pılması icabeden tadil!t hakkın -
da iza.ha.t verecek ve miinakaşaY'l 
kal:ıul edecektir. 

Fransız avan meclisi de ana va
sada tadilat yapılması kararını 1 
muhalif reye ~ kabul etıın.istir. 

Asamble bu sabah toolanmısltr. 
M iıza:kereler dll"vmıı ıo4ımdı:tedir. 

Bundan önce, bir başka fasılda 
•a yndıtuaıa wibi, lıalk, ai,.asi bir 
af istiyordu. 

Abolilbamide bon11n da Iİİ%1l 
numdaa bamedilerek: 
•- Sivasi af, memleketin ida

relli balı:nnından da ehemdir., 
De~ ve affın iatibsali ıle a. 

zan Ainnem~ti. 
Osm-b İnlparatarlukunun ber 

köşesi siyasi mücrimlerle dolu idi. 
Hapi haneler adam almıyorda. 

Af iradeı.i, d.i~er miKrimlerdon 
bir kısDlllUl da t"$mil edilerek - ka
tiller mistana olmak mere - !ıe
men hemen büüia hapishaneler 
memleketin ber yerinde bir anda 
bosalın1' gibi tenbaı..,.m14tı. 

Osmanll namını taşıyan is!arn, 
Jlnm, Bulgar, Ermeni, Yahudi, U
lah· gibi ber fert hükQmetine sa
dık kalmağa yemin ederek, milli 
ihtilaflar derhal ortadan kaldırıl.. 
mıştı. 

Mücrimini siya•iyenin affı, şe
kavet at,,.ile yanmakta olan Ma
kedonyada böyle bir anda sükiin 
.-e aaayqin ve emniyeti umumi· 
yenin derhal ve tamamen tekarrür 
eylemesine vesile olmn$hL 

adam karısını 
vurdu 

iBu sabah saat 7 buQUJrta Kara· 
ııümrükte soka.k ortasında kanlı 
bir vak'a olıın11Qtur. 
Kar~Ü'!ıtrükte mıılıte!ııeo isen. 

der mahallesinde Klrtav dakın
da 5 numaralı evde oturan ve Gu
reba hastanesindıe badanacılık "° 
CMlD İmı.ailin karısı .Mesire ile aram 
aalmıs ve 6 aydır avrı vasamaııi!a 
~-

Bu sabah Ml!ırire calıeınakla ol
ctu.öu fabrikaya ııiderken İsmail 
önüne cıkmı3 ve beraber yaşama
larını teklif etmistir. 

Gene kadın bunu kabul elıme -
y1nce de bıaiıını çekip sokak or
tasında kadıncaiıızı tehlikeli su -
rette n.uhtelif verlerinden wr -
rıe;tur. 

Mesire öJ üm halinde H-1<.i hal 
tanesine lı:aldırılm1$tır. 

S"Ü"PHELİ ÖLÜM VE . 
~AZL.ANA.~ BEKÇI 

Üskiıdarda Umranive l<övünde 
oturan Alıınodin karı.sı Zehra dün 
'bir doi!wn esna ında ölmlist.Ur Ah 
;met karısının bu ölümünd~ her -
~i bir kasdin me~t oldu -
euoo SÖ"lediliindcn ceset morga 
Laldırılmış tahkikata iba.$\arulmı:ı
tır. 

y esilılcövde Halkalı sokakta otu
ran Hüseyin isminde bir bekcivi 
beraber vaşadıih Çerkeşlı Zevn"I> 
ve ardesi Abdullah ıoarasına ta
l . . aan boeıızlarlarken vakalanml.ft' 
!ardır. 

UIU881 Ekonomi ve Arttırma 

Kurumu İstanbul Şubesinden: 
12f1/94-0 c:mıart~i aünü saat 

'be•te umumi hC'Vet toolantısı dö" 
düncü vakıf han asma kat kırk mı
marada vapılacaihndan savın aza
lann te$rifieri rica olunur 
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İstanbul Belediyesi İlinlan 1 
ı"ab .. ,in ilk 
'>edeii teminat 

= 

459,00 34,43 Fatihde Murntpap mah. 8oftasinan ve Miıalem 
adada 229,50 metre mrabbaı sahalı .u-aa 

So. 180 inci 

365,36 27,40 Fauhde Haoanhalı!e mah. Balıpa,a cad. 128 inci adada 91,34 

metre murabbru sa.hah ana 

840.00 138,00 Aksaray yanııın yerinde Kemalpaşa mah. Çulrurç<!iınC ııo . 36 ita-

pı numaralı ve 306 nHrtre murabbaı &.ahalı arsa 

138,00 

1 Askerlik işleri 1 
316 - 334 doğumlu . 

su varı erah 
Fatih a;.kerbk wbesinden: 
1 - Sımdiye kadar hı,ç ask.erlik 

etmemiş cezalı cezasız 316 - 334 
(dahil) doğumlu (süvari) sınıfına 
mensup erat askere se\l'k edile -
ceklerdir. 

' ...... KAGITÇILARA--.. 
TOPTAN ve PERAKENDE 

Ambalajhk iade gazete kiğıtları bundan böyle mütealıh.ide 
verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çıbrı
beaktır. 

Talip bulunanların her hafla Pazartesi pnleri sabahleyin saaf 
9 - 11 arasında g11zetemiz idare müdürlüğiiııe müracaatları. .._ 

Devlet Demiryolları ye Limanları İşletme 
U. idaresi ilanları 10,35 Aksa-ay yangın yerinde Mımar Keınalettın mah. Laleli So. 28 

inci adada 777 harita No. lu ve 46 metre murabbaı sahalı arsa 

100,00 180,00 Aksaray yangın 7erınde Keınalpap Mah. Gazi Mustafa Kemal 

1>80,00 

MuhalllnM'n bedel. (3400) hra olan muhteJ;f tb'atta 2000 adet çimento künk 
Cad. 114 kapı.., 7 parsel No. ıu ve 189 metre murabbaı sahalı ar:ıa l---------------·lc29/7/1940) pazartesi atlnü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası 

8),00 Aksaray yaıı&ın yerınde ltemalpaşa Mıh. Çukurçeıme So. 21 Alacaklı Ye verecekli dalrilındeki komi•yon tarafından pazarW< usuille satın alınacaktır. 

2 - Şubede toplanma ııünü 15 
temmuz 940 pazartesi sabah saat 
9 dur. Ta'Yin olunan ııünde mükel
leflerin su.bede hazır bulunmaları 
Jlan olunur. 

ı.oCi adada 1137 harita No. lu ve 201 metre murabbaı sa.Balı ar~ 

J40,00 175,ŞO Aksaray yangın yennde Kemalpqa Mab. GUrıırukemınl So. 122 

kapu ve 24 parsel No. Ju ve 391,50 metre murabbaı sahalı arsa 

68,50 Aksaray yan&ın yerinde Keınalpap Mab. Gazi Musta!a Kemal 180,00 

Cad. 51 incı adada 75 metre murabbaı Mhalı arsa 
Thmin bedeller ile ilk ıemın~ı mıktarıan 7ukanda 7azılı 9 parça arsa aa

lmak öz.ere ayrı ayn a1,,·ılt arturmaya konuıtnw;tur. Şarmameıer :1&bıl ve mua

.erat mlldurluı:ü kalemmde gôrulecektir. lhale 2217 /'44() pazarteoi ıunü saat l~ 
e daimi encümende 7apılacaltUr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupla-

Je ıhale ıunu mu .. yyen saatte encumende bulunmalan. (5814) 

** Be1edi1e1e ait motôrJti vesait için lüıumu oıan 75,000 litre motorın kapalı 

,vf usulıle ek!iltmeye konulmuştur. Tatımin bedeli 7012 lira 50 kurut ve ille 

mınatı 52:; lira 94 lwruotur. Şartname ıtabıt ve muamelAt müdürlüetinde &ôrü

C'ektır. İha~ 22/7/940 pazartesi g\Jou saat 15 de daim! encumende yapüacakt:Jr. 

aliplerin llk temınat makbuz veya mektupları ve 940 71Jına rut ticaret odası 

ka!;orile 2490 numaralı kanunun tarifatı çerçevesinde haurlıyacaklan teklif 

.ektuplarıru Jbale ıunü saat lıl de kadar daimi encümene vermeleri Jlzım-

ır. 5809 

Erzurum Defterdarlığından: 
1 - Aşkale kazasında 7eniden 1apıloıakta olan hükOmet kona~ c1M79> 

ra .90. kunı.s keşif bedelli ikmali inşaatı kapalı zarf U6Ulile 10/7/940 
.munden itibaren •20• ııün müddetle eksiltmeye çtkarılmıstır. 

2 - Ek~ıltme 29/7/940 pazartesi günu saat on dörtte c14, vilô.yl'l hükümet 

oncııgı içınde Defterdarlık odasında toplanan komisyon tarafından y•pıütcakt.Jr. 

3 - Muvkl<at teminat (1251) lira c50• kuruştur. 

4 - ı teklilerın ebıJtmeye airebilmeleri için ihale aununden .. 8• &un evvel 

ı1ı\yet makamına istida ile müracaat Kip komisyonu mahsusundan ehhyet ve

k.aları almaları lizımdır. 

5 - İstKJıler bu j~ ait bilUmwn fenni evrakı Del\erdarlıkta veya nafıa 

.üdurlui;unde okuyabilirler. 

1 - Jstekıılerin yukanda yazılı ıun ve s-atte komisyona müracaatları ilan 

lunur. «5902) 

t"Clde Liman hanında mın\aka iktisat mudurlugune verılt>Cektır. 

Maarif 
•/o 15 kal't 
te•iııatı 

Matbaası Müdürlüğünden: 

185 

Tahmini 
tutarı 

1100 !ıra Pa!llif konmma malzemeı-J 

Ma .. rı.f matbaası içın cins, mık.tar ve evs.ıh prtnaa1esınde ya:.c. ıb l ı kalem 

.,va. kurek, tulumba ve saire puif korunma malı.eme i 11/VII/1940 pefit'nl~ 

.at on beşte pazarlık. eksiltmesi He satın alınacaktır. lsteklilerın kat'ı teıninatla

le bırlıkte yuk.ek mektepler muha~becilığinde bulunması . Şartname maarıf 

aatbaası mücturlilğünde pe1.ra.sız tedarik edılt-bilir. 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Gazett>nıı:in 2616/ 940 tarihli nü!hasını.n Uçun.eti sahifesinde 397 /12354 b~ap 

umarah n1uam~le içın aandıgımlZ borçlulanndan öıiı Bay HaJ1ı&n Tah in vanıde

ne uan yoOe yapılan tebligde 7/3/940tarihine kadar ödemec:Lgınden yazıl

ası JC:ız.ınl &elirken seb\ieD 7/81940 tarihine kadar yaı.Jlmış oJduğt, td.hıhen llln 

unur 

1'u. l 07 Yazan: M. SAMİ KARAYD. 

Türk donanması Malta önüne geldi, kalelere 
ateş açtı, yaktı, yıktı 

İtalvan bükümetleri birbirle -
rinde~ gizli olarak Türk padi .. b
larına anı bızmet eyliyorlardı. Ve 
Papaya karşı da bıristiyanlılı ve 
ı.irliği tutuyor.larmış cibi riyakii
rane hareket ediyorlardı. 

Napoli kralı, Türk bakanının a
l ınından kurtulmak suretile kendi 
i.ı.tirahatini temin etmek ve fırtı
nayı Papa ile Venediklilerin üze
rine çevirecekti. 

Sultan Beyazıt, şehzade Cem 
vak"ası sürüp giderken kendi kuv. 
vetlcrini zifa uğratmamai'a, Türk 
imnaratorluğunun gerek karada ve 
gerek denizlerde büktiınraniyetini 
korumağa azmeylemi~ti. 

Hatta Emir Abdullah. Sultan 
Bt·yazıttan yardım ist<diği zaman 
derhal me~hur Türk kaptanların
dan Kemal reisi bir donanma ile 
yollamı tı. 

Türk donanma~ı Kemal reisin 
ba bujj:luF;unda 'lalta önlerine 
geldi. Aziın bir nürnaJİŞ vaptı. 

Malta kalelerine alt>~ a(\ı. Yaktı, 
vıktt. Karaya asker döktü. Yüzler
te esir alarak çekilip gitti. 

Sultan Bevazıt, bıri~ti)·an bü -
kfımetlerine Kemal Reisin tabu 

kumandasile cönderdiği donanma 
ile bir ihtarda bulunu~ordu. 

Türk donanmasının Maltayı alt
üst etmesi Fransayı ve İ\pıınyayı 
korkuya düsürdü. Bilbas'a ltalyan 
hükümetleri korkularından titredi. 1 

Papa. Türk donanmasının bu 
harekatı karsısında ne y· apacağını 
~sırdı. Rodoı. şövalyelerinin sesi 
kıMldı. 

PapaDID hazinelerinde barbet
mek idn on parası yoktu. Türk im
paratorJufrunun hazine~i dolup ta-
sıyordu. Hereeye muktedir bır 1 
cihangir de•lettı. 

İtııhan . ahillcri lıer zaman ve 
her "akit Türk bücun1una n1a -
ru,du. Sahillerin tieareti bu kor
ku ,·üzünden durmustu. Gemiler 
bir taraftan bir tarafa ı.eyredemi
,·orlardı. 
• Kemal reisin donanma ı Akde
nizi altüst etmi ti. Öniine gelen ge
mileri çevirip yokluyor •. hine ge
lenleri musadere eyliyordu. Bütün 
hıri. liyan gemileri ,.e donanma _ 
ları üslerine kaçını~ akıbetlerini 
bekliyorlardL 

İşte bütün bu haller Fran"z kra
lına anedilmi, bulunu) ordu ~e l 

ve mir&liCıhk ilanı Bu işe girmek istiyenlerin (510) liralık kat'! teminat ve kanunun tayin ettıti 
vesaik1e birlikte pazarlık &Unü saatine kadar komisyona müracaaUarı J5zımdır. 

&ıltanahmet 5 inci sultı hukuk 
bakimlit?inden: 
İstanbul Rızapasa vo'kusunda 

Saıık hanında 28 numarada rnukmı 

155!1 Hicri ı 
Cemszıyelahir 

4 1 

Haziran 

27 
ı---,....,.~ .~~~~~~·• 

!940. Ay 7, Gün 192. Hıdır 66 

1 

111 Temmuz ÇARŞAMBA - - -- - - -
Va~itler --

Gune:; 
Öğle 
]kindi 
Akşam 

Yatsı 
İm.çak 

v Si!"(~ t 1 Ez.aıı.i 

~Da.! Sa Da 
5 37 8 5; 

13 19 4 '" 
17i9 136 
20 43 
22 42 

3 21 

ı2 00 
2 00 

6 39i1 

bu vak'alar sebzade Cemi Papanın 
eltileri tarafından i~te-nildiği za
mana tt"adtif etıni bulunu~ordu. 

l\lacarlar, Papa~ ı 'e Fransız 
kralını tehdit etmek için Sultan 
Beyazıtla mütareke akdetmi,INdİ. 

1 Çünkü. :'\!acarların metalebatı 
Fransız karalı tarafından kabul o
lunmamıslı. Macarlar şehzade Ce
nıc malik olan11~ ac:aklarını anla -
,·ınca Papaya ve •·ransız kralına 
muhalif olmak üzere Türklerle 
mütareke akdettil~r. 

Macarların - ürklerle mütareke 
akdt>tmeleri mühimdi. 

Türklere Akdeııizde serbesti ,·e
riyordu. Tuna boylarındaki dü,
manların Türkleri işgal etmi)·e -
cekleri asikardı. 

Bu sıralarda Pavaya bir haber 
daha geldi. 11.Jaear, Türk mülar.- -
kesine Vcncdik ,.e Napoli bükı; • 
nı•·tlerinin dahil olduğu idi. 

Papa, tela~ dıi~til. Türklerin is
tilası doğrudan doi:ruya Papalığa 
ve kilise arazisine olacaktı. 

BinoenaJe~-b, Papanın seliıım<'tİ 
Fransız kralının elinde idi. Bıı da 
ancak Sultan Cemi Papaya le> -
Jim etmekle olurdu. 

Fakat, o 'lralarda Papanın Fla
manlara bir dini emirname ne~
retmesi. Fransız kralını kızdırmı~
tı. Çünkii. f'lamanlar Fransız kra
lına tabi idi. 

Fransız kralı esa~ itibarile ı.;eh. 
zade Cemin Papaya teslimini ka
bul eylemişti. Fakat. Papanın ev
velce ta~·in olunan ~artları kabul 
eylcnı.-i lazımdı, Bu şartlar hı
riı>tiyanlığa taallük eden büküm
leri ihtiva edi.>ordu. 

CDevam• ur) 

Bu i~ ait 111ırtnameler kom ı"-yondan parasız olarak dagıblmaktadır. (5930) 

j RADYO PROGRA~_!_I 
18. -
1805 
1840 
19.15 

19.:ıo 
!& 05 
20.-
20.15 

Proızram 
Caı;b. t ı pl.) 
Fa ıl lıc et. 
Konu ,._._na (d.ı.ş po1 ıtık<4 h:i· 
diseleri) 
Türk muzıği 
Cazbant ( oı.) 
Türk muzıiı 
Komıeına 

l 

Yazan: hkendor f'. SERTELLi 

Ress m Şckıp şaşırd : 
- Bır 'akac:liıı bo'le vahım m. 

ticeler c.kabiktl·ğinı aklımdan ge- • 
çırmtımiştim. Beni tevkif etmekle, 
bundan fazla birşey mi öğrenece
jtınızi tahmın ediyorsunuz~ . 

- Burada fazla konuşmajta vak
tım yok. Karakola kadar .ı:idelim 
dedim ya. 
Sehsüvar buz gibi donup kalmıı;tı. 
Neriman hanım bır iş bahane e

derek, havuz başından uzakla~ tı. 
Cemal Bev. diger misafirlere bir 

şev sezdirmeden, ressam Şekibi 
alıp götürdu. 

* <(Bu gerdanlığı 
tanıyor musunuz?» 
Ertesi gün. 
Polis müdiriyetinde karanlık, sı-

kıntılı bir oda. 
Yıldırım Cemal masa başında. 
Sorgu başlıyor: 
- Bu gerdanlığı tanıyor musu-

nuz, Sekip Bey? . 
Ressam Sekip çok asabi.. lskem

le ustünde dimdik duruyor. Masa
n:n kenarına uzatılan gerdanlığa 
bakarak cevap veriyor. 

- Ha .r ... 
- Ta:;lar sahte midir? 
- Kuyumcu değilim ... Ressa -

mım .. 
- hi amma. bu Vasfi Beyin ü

;ı;t:rınde b!llunan ıı:erdanlıktır. Siz 

20.30 
20.~ı l) 

21 I ~ 
21 3 
21 50 
2!.' 30 
2~ 4 ~ 
23.25 
23.30 

Vh tuoz"lar (Pi.) 

" az herlerı 
'fanJnmıs operet par{,:a1arı 
Radyo ı:ar.t'lt'Sı 
Rı\·a,eııcumlıur bandoı;u 
A. ıı> ha1ırkti 
Cazbant (pi.) 
Yarınkı program 
Kaı>ar·• 

iM?!4>] 1 

Ask ,.l' marerıt romanı: 5 9 

bunun •ahte oldl.'jtunu söyleme -
miş mı\'dıniz' 
-. Hakikisi Mühı·ndis 3adi Bey

de olduğuna nazaran, söylemıştım 
bunu. Yoksa ta~ları muavene ı:de
rek deltıl. •. 
Yıldırım c~mal, masasın.n .ı:ö

zünden bir başJ<a .ı:erdanlık çı.l<.a
rıp, Sek>be uzattı: 

- Ya bunu?. 
Sekıp dıkkatle baktı: 
- Hayır ... Bunu da ilk defa gö

rtiv.orum. 
Cemal Bey hiddetlendi: 
- fl.man canım, sız adeta benim

le alay ediyorsunuz .. Her zaman 
bo~·nunda gördüi:ünüz ve günler
ce bü•tünü yaptığınız bir kadının 
gerdanl ığını nasıl olur da tanı -
mazsınız?. 

- Vallahi tanımıyorum. Benim 
Nebahat hanımın boYnunda ıı:or
dui:üm 11erdanlığın ortasında oL 
dukça bu yuk uç tane parlak elmas 
yardı. Halbukı bu , çok basit, adeta 
Ü" beş yüz liralık birşey. 

- İvi amma, Sadi beyin delale
tile İkbalin kuywncular çarşı -
sında Karabete sattığı gerdanlık 
budur. Bütün çarş ı halkı böyle 
söylüyor. Sen nasıl oluyor da kırk 
bın Jiralık değeri olan ve çalınan 
gerdan! '"n Sadide olduğunu iddia 
ediyorsun?. 

- Sizin ifadenize ve gazetpler
de~ı tal>ıliıta bakarak ... 

KOPONLU VADELi MEVDUJ 

TiCARET BANKASI A. ş. 

V ald !bağ Prevantor7om ve SanatoryoID 
Direktörlüğündett: 

Münakasa ilanı 

,- lnhmrlar u. Müdürlüğünden: 

' C nıi Miktarı 

48i5 ddet 
1000 metre 

Paz.::ı rlık 

> 

saati 
l4•müteahbidi namına 
15 > > 

şu1*şindek ı ahm komisyonunda y~pılacaktır. 

111 - Şartname ve numune siııU geçen şubede göriJIPbihr. 

JV - İR1eklilerin )>az.arlık için tayin oıunan gün v, saatltı ·dr. tC'khf t•ch·c-ek· 

teri f.iat Uzer.nden )'U.l.de 7,5 guvnme parasile birlikte mez.kUr kCJınıliyonu mü-
r:ıcaatlan C 5601) 

Sahip ve neşiryatı idıın eden Başmuharrir' 

ETEM İZZET BENiCE 
Baıldıtı yer: SON TELGRAF Matbuaı 

- Yalan söylüyorsunuz! Beni 
aldatmak istiyorsunuz'.. 

- Sizj aldatırsam, elıme ne ı;e
çecek?. Benim bu işle alışverişim 
yoktur. Dun gecedrnberi burada 
mevkuf kalı~ımın sebebini bir tür-
lü anll\· amıvorum. • 

Gayet bası\. Zabıtanın bütün 
supheleri sizin üzerinizde toplanı
yor. Ve adlıye, yenı tahkıkat saf.· 
lıasına ııöre, bu sabah, mühendis 
Sadi ile İkbali ve kuvumcu Kara
beti tahlıve etmiştir.' 

- Desenize bu meselede mutla
ka bırinin içeri girmesi matlüp -
tur!. Güzel bir köşekapmaca oyu
nu ... Onlar çıktı, şimdi onlardan 
00. kalan kö~eyi ben işgal ede -
ceiıim demek ... Öyle mi?. 

- Maaleı;ef öyle ... 
Yıldırım Cemal fazla konuşma

dı. .. Her iki ııerdanlıiıı da çekme. 
cesıne koyarak ayağa kalktı: 

- Sizi evrakınızla adliyeye tes
lim ediyorum. Orada hesap ve-
rirsiniz .. 

* Bir felsefe .• ve 
birhakikat ! 

Nebahat, bir sabah yalağından 
kalkmadan, başıucuna elıni uzat
tı.. Kırmızı kaplı bir kitap çekti .. 

Parmai{ını şöylece biı sahifenin 
üzerine koyarak, okuma~a başladı: 

Sefaletin girdiği yerden saadet 
kaçar, derlerse inanmayın! Fela~ 
ket, askı perçinliyen amillerden 
biridir •• 

Bu ,;özü, bir İngiliz filomiıı söy- 1 
luvordu. 

Nebahat, yattığı yerden dogrul
du .. 
Kıtaptakı satırları bır dal a dik. 

katle okudu. 
• - Çok doğru bir felsck. Ben, 
Sadıyi şövle liöyle C'Yıyordunı Fa
kat. o tevkif edildikten sonra, ona 
lİ:arŞJ temavülüm arttı. Çünku o
nun masum olduğunu bilıyordum. 
Ve yine bilioyr<lwn ki, o d beni 
hem de çılııınca sevıyordu. Sadıyı, 
hepimiz küçıiklüğündenberi tanı
rız ... Göziı tok, kalbı temız bır 

.ı:enç.tır. O, biçbır zaman beni..-n 
ııöf(sümdeki mucevhere göz dıke
cek kadar . aç gözlü ve görmemış 
bir aıle çocuğu değildı. 
Kıtabı vavaşça yerine koydu. 
Gıvindi. 

Aynanın önüne geçerek saçla -
rını düzeltti. 

Yüzüne hafif pudra sürdü. Ne
bahat, dudaklarına hiçbir zaman 
ruj sürmemi ti. Herkes ona: 

- Kiraz gibi kırmızı dudakları 
var .. 

Derdi: Bir kadının uudakları bu 
kadar renkli ve güzel olursa, el
bette ruj sürmeğe lüzum görmezdi. 
benden ön~e k~'kırıı~t ı r 

- Sadi dün tevkifhanPden ı;el
_diı'i zaman çok heyecanlıydı. An
nem ona ôzür dilerken, o beni so
ruyordu ve vicdanım karşısında 

itiraf <·derim. ben o dakikaya ka
dar hıcbir erkeği bu derece rnmi
mi v~ heyecanlı ııörmemiştim. 

· (Devamı "cır) 

• 


