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En Son Tel~afları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip n Başmuharriri: 

J:TEM İZZET BENİCE 
YIL: 4 

Yunan Hüklimeti, Evvelce Silih Altına Aldığı Bir 
Kısım ihtiyat ve Muavin Efradı Terhise Başladı 
Ronıa radyosu Yugoslavya}ra karşl tehditler savuruyor, Rumen 
Kralı Karol Alman askeri mümessillerile neler görüşüyor? 
.Japonya, Çinle sulh akdetmek için ingiltereye müracaat etti 

Suriye, Ruaya B . f h 1 k 1 N . h f .. . 
ve Türkiye r ı a n yanı n azı r ı arı 

1 
. _a_s_ı_a __ u_z_e_r_ın._e_ 

m~~~~:::~::t~~:;; lngiliz parlimentosu fevkal- '.Bulgarlar, Dobrice 
~~J~;~:ı~~:~=· ilde ahval dolayısiyle bu y l lifını artık ağızlarına 

nn~;~::.~r:::~:~:~:: tatil yapmamıya karar verdi . almaz oldular ••• 
tarki Ae 1 muhakkak ki cenubu 
hlel . ".•~pasına ve Balkanlara, 
•lm ~;ı ıçınden fethederek hakim 
iui~et~~ ~u şekilde ve bugünkü 
Sovyet h panyadan başlıyarak 
A ud,utıarına kadar bütün vrupa kıta . . 
kimiyetinin ::1ı!8" _ve _fa ~ is t ba
caktır. Hatİa bu a ıı; 1~.nuş buluna
irca edince v itı:~runuşü aslına 
nıanyanın .. f e a yanın da Al
ister iste nu ~z. ve ta_hakkümüne 
IUmiş ;:ıez ag!ı hır vaziyete 
ıetir ' ulunduııunu ııözönüne 
•Alm ınce ~u':1a _doğrudan doiruya 
bir ma~ hakimıycti, demekte hiç 
ıinde a. zur ~oktur. Garp cephe
rupa h\C l.nıpltcre kar~ısında Av
line .. arbının alacağı inkişaf şek
hulu gore Almanya ııalip vaziyette 
ka v 

0~a behemehal bir giin şar
çığa e Yaya yayılmak hırsını a
line V~racaktır. Garpten kendi
Veme~e ebılecck her türlü muka_ 
ınis b' ve taarruz tehdidini önle
Asvan" Almanya için şarkın ve 
gay· e 'ı ı!' servetlerine sahip olmak 

Roma da bazı veni tedbirler alıyor, bu yıl açılacak 
•ergiler gelecek •eneye tehir edildi 

Başvekilimizin ıon kat'i nutkunu Bulgar 
gazeteleri fevkalade iyi karşılP.dılar 

Londra 15 (Hususi) - Rö\'tcrin 
bildirdiğine ~öre , Balkcn matbu- ı 
atı üç gündür. cenubi D<>bricc ta
leplerinden artık bakselmenıek-

1 
tedir. Bunun sebebi. Alrnarvanııı 
cenubu şark i A ,·rupasında şu sı
rada sulhu bozacak hiçbir şey va- 1 

pılmaması yolunda nas<lıatler ver· 
mesidir. Bulgar gazeteleri. Bulga
ristanın eski hudutlarından tek 
kelime bahsetmivorlar. F aka t, bu 1 

hal. B ulgar hükümetinin hareka
tında bir değişiklik olduğuna ala-

· amal v lı toprakla • ayattır. Sovyet 
huğdaydTı petrolden altına kadar, 
türlü h an kaucuğa kadar her 

ayat ve ın d . . 
doludur K " .. a en maddesı ıle 
Yani Jr~k huçuk Asyanın cenubu, 
ıd avzası b "d b o uğu gib' ug ay am arı 

de doludu ı Petrol hazineleri ile 
d. r ve Bag' d t 1 ıslanın da . 

1 
a yo u Hin-

daba evveld yo udur. Bu itibarla 
faa ve istikliı~~ Ba,ıkanları müda
rum kılıp n ·ımkanlarından mah-
. . azı eştire k Al •çın Romany ce manya 

Londra 15 (Hususi) - İngiliz 
Başvekili Mister Çörçllin dün ge
ceki nutku, her tMrafh iyi bir te
sir bırakmıştır. Bu nutuktan çı
kai"ılan n111na şudur ki, Jngi!f'Jre 
yakın Alman taarruzuna lı.arşı 
ıayet iyi hazırlanmış, her türlü 
tedbirlerini tamamlamıştır. İn
giltere zafere .kadar harbe devam 
edecek, düşmana yalvarmıyacak
tır. 

Yine bu nutuktan anlaşılan ıu
dur ki, İngiltere, Alman taarruzu
nu çok yakında beklemektedir. 
Almanyanın cenubu farki Avru -
pasında, simdilik müsellih bir 
ihtilaf çıkmasını istememesi de, 
Bitlerin garpte yeni ve büyülı ha
rekata girişmek üzere bulundu -
ğunu göstermektedir. 

İngiliz Başvekili Çörçil nutkun
da bilhassa şu noktaları tebarüz 
ettirmistir: 

- İnı(iliz donanması son iki haf· 
ta içinde Alman donanmasını ab
luka, İtalyan donanmasını takip et 
tikten ba•ka Fransız saffı harp 
gemilerini, harbin devamı müdde· 
tince faaliyete geçemivecek bir 
hale getirmiştir. Gerçi Tulon de_ 
niz üssündç daha başka Fransız 
zırhlıları vardır. Fakat, bunlar İn-

(DEV AMI 3 ür.cü sahifede) Romanya Kralı Karo] -- -- - -

E SON DAKiKA . ,. 

Almanya Kostarika hükumetine 
verdi • 

garıp 
Nevyork 14 (Hususi) - Alman

ya, Kostarika cumhur iyet i hükü
metine ıbir nota vermiş ve P ana -
merikan konferansında , Alınan 

bir nota 
menfaatlerine muı:ayir kararlara 
iştirak .etmemesi tavsiyesinde bu
~unmuştur. 

Almanya. bu notasında bazı ilc
tısadi ve siyasi taleplerde de bu
lunmuştur. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE 

Milli Şef'in-ingiltereye 
- .... • •• .. - - • ::..;.7 • 

hücum 
lerinden ;~1: Karadeniz sahil
Baltık hudud~ndasy;fa atlamak, 
duduna kadar S an aradeniz hu
taarruz etmek oi?~t topraklarına 
ve ~uriye istikam~t~=~ı Boğazlar 
ıetırmek günün biri e harekete 
IDevzuu olııbilir nde cesaret 

( Devamı 3 üncü sahifedej " 
Almanyada yemden Dır çoıt usıerı Doınbaroınıan aoen 

İngiliz tayyarecileri h t 
• Simdi herkes bunu bekliyor bütün icapları ve şartlarile ma-

seya a ı deiiil mi?. lı'imum~ .. olduğuna göre, Al -
Demokrasya surunun en sağ- ınan buyuk kurmayı bence bu 

ıı · . 
lıar:.Y~:Y::kpliının tah~.kk~kuna 
büyük k . yolunda Turkıyenin 

as erı \ 'e c .. f~ 
Jeti vardır T" k' ogra ı ehemmL 
Yanın, küçUk ur ıye cenubi Rus
llun kilidid' Asya_n!n! IIint yolu
tıdildiği tak~·. ~u kılıt ıyi müdafaa 
İtalya Bo ır e ne Almanya, ne 
karadenizd~azl~rı zorlıyamazlar. 
lrakın Yolu ıımlc yapamazlar 
cephesinde ~u. bulamazlar, Gar~ 
:ret Rusya i:~ı da~anan bi.· Sov
lıuvvetıerine b" mutearrıı Alman 
oatını verın d-~~ adım atmak fır
Busya y k e •ı:ı takılirde Sovyet 
lıer tü~İüa ,;~a~J~ ve küçük Asya 
izade olur z en ve tehditten 
Eğer Baİk ı . 

ınistan ve yn ar ~ephesınde Bul
dafaayı tak . unanısjan da bu mü
ııle Sovyet vıye eder ve İngiltere 
lunllJ'sa 8 Rusya ile anlaşmış bu 

(DEV ~tıklan .itibaren hütü~ ı 
:----. _ MI 3 uncıi sahifede) -- .,.... __ 

Akademi 
diploma 

tevzii 
Harp akademisinden 

39 subay mezun oldu 
Bu yıl harp akademisinde tah _ 

sillerini ikmal eden subaylarımı
zın diplomaları bugün kendilerine 
merasimle verilmektedir. Bu mü
nasebetle tertip olunan törene sa
at 14,30 da Yıldızdaki akademi bi
nasında güzide davetliler <inünde 
başlanılmıştır. 

Her sene kahraman ordumuza 
~irçok kıymetli elemanlar yetiş -
bren harp akademimizin havacı
lık kısmından bu yıl 3, deniz aka
demisinden 5, kara akademisin -
:en 22, yüksek levazım okulundan 

a ~ ıubayımız mezun olmuştur. 

E\9,'i& ·iki) 
• 1 ' )'?''i ~ (jlif ,#ij 

lı ·ı· ngı ız filosunu "'l l 
ltalyanlar in T n mag Üp 0 maat 

aunu m ğl. gı ız Akdeniz filo- t T İ 
;reye d"a up etmiş ve İskend . 

1 
ng_ı ız - talyan hattı harp zırhlı-

L' .onerken de tayyarele 1 etrı- arınm evsafını bilen için hu çeıit 
aıp edıp d h · r e a- ldd" ı · .. b a a fazla zede) . . . ıa ara ınanmak biraz zordur. 

erler Yayıyorlar Akdcm'.şdııkih~ Şunu eneli söyliyelim ki Ak-
. ~ıze {D • 

evamı 3 üne« •a.hifede.) 

O kadar içmiş ki 
trenden 

yuvarlandı 
Bir diğer serhoş 
vapurdan düştü 

iBesiktaşta Yenimahallede otu
ran 14 yaşlarında Orhan bu sabah 
QÖP iskelesinde balık tutarken de
nize dü.şmüs ve fazla &u yuttu~n
dan Beyoğlu hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Merdivenköylü Aziz o.itin Me -
mis isminde bir amele Derinceden 
ııelirıken sarhoı;luikla trenden düş
müş ve a~r surette yaralanarak 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Çep-.eJkövünde mukim Mustafa 
isminde lbir kunduracı da dün ge
ce Boğazid e:ezmesinden sarhoş bir 
halde dönerken 63 numaralı va
PlIDun merdivenlerinden d\isüp 
halatların yanına kadar yuvar -
lanmıştır. Başından aitır •surette 
yaralanan Mustafa denize de düş
mek üzere iken etraftan kurta -
rılmıştır. 

iBalatta oturan İbrahi.m oğlu Ah
met isminde biri arkadaşı Osman 
ve Ha•·darla aralarında sarhoşluk
la çıkan bir kavııa neticesinde her 
l4ikisini de çakı ile muhtelif ver -
]erinden yaralamıştır. 

!Murat isminde bir amele de 
Tophanede beraber rakı içtikleri 

(DEVAMI 1 üncü •a.hifede) 

Yugoslav 
sefiri 
geldi 

Moskovaya gidecek 
Yugoslavlar da geldi 
Mezunen memleketine gitmiş o

lan Yngoslavyanın Ankara bü -
yük elçisi Şumenkoviç bu sabahki 
yülı elçisi Şumonkoviç hu sabahki 
dönmüştür. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Dün sabah Derinceden Yalova
ya hareke_! ettiklerini yazdığımız 
Milli Şef ismet lnönü; saat 17 ye 
kadar Savarona yatile denizde bir 
ııezinti yapmışlardır. 

Milli Şef bilahare motörle yat
tan Yalova iskelesine çıkmışlar ve 
halkın alkışları arasında otomo -
billerine binip kaplıcaları ıereflen
dirmişlerdir. 

İsmet İnönü'nün yarın ve yahut 
öbür gün şehrimizi de teşrif etme
leri muhtemeldir. 

Vali ve Belediye Reisimiz Lütfi 
Kırdarla Emniyet Müdürü Muzaf
fer Akalın da elyevm Yalovada 
bulunmaktadırlar. 

Yarın Başlıyoruz 

GÖZYAŞLARI 
YENi 

ETEM 
EDEBT TEFRIKAMIZ 

iZZET BEN ICE' 
nin en güzel edebi eseridir. Arzuyu ıımumi tizerine bu eseri ya
rından itibaren gazetemizde tefrika •tmeje başlıyoruz, Bir lıadın 
.evgisinin insanı ne hale ıetirebileceğini, aşkın, lr.alb hummanrun, 
ıztırap ve saadetin ruh ihtillçlarıru, hayatın hinhir safhasını lıu 
romanda yakından &örecek, hissedeceksiniz. 

Yarın Baılıyoruz 

lam kapılarından biri vehınedi.. kararı vermiyecektir. Mutlak 
len Fransa yıkılınca, sıra İngil- bir deniz hakimiyeti, binlerce 
tereye l'elmiştir. Bunun için de, nakliye gemisi ve haftalarca 
Manş kıyılarını baştan başa eli- zaman istiyen böyle bir hare-
ne geçirmiş bulunan Almanla- ket, her türlü bilgiçlik ve kur-
rın, ine:iliz anavalanına deniz- maylık izahlar bir tarafa, bence 
den ve karadan bir ihraç hare- imkansız denecek kadar çetin-
keti )•apması lazımdır. dir, Fakat bellibaşlı tesirler el

de etmek için, denizden 'l'e ha· 
Şimdi herkes bunu bekliyor vadan her türlü çete hareket-

değil mı?. )eri. nümayiş baskınları daima 
Ben beklemiyorum. Hem de mümkün. 

beklemediğimi öyle bir anda 
haber veriyorum ki, d..ı.ıka ve de!:::k!1U::n~a;;~~li~ell~.: 
saniye meselesi h •linde herkes, 
tiyatroda üçüncü ~erdenin açı- ~:=::1;~=it!~İi~:~;~~':n:~~= 
Jacagı emniyetile bunu gözlü- kaları ve müstemlekelerine 

yo~.v~t. hücum edilmek sırası doğru bir harekettir. Böyle bir 
fimdi İngilterenin; bunda hiç hareket muvaffak olur ve ingi_ 

)iz kara irtibatlarının hayati 
tereddüde yer yok. Fakat ne- merkezleri, İngiliz nüfuz mın-
reden, nasıl ve ne zaman? takaları ve bir kısım müstem .. 

İngilteıe:;·e hücum, İngiltere- lekeleri Almanların eline dü-
yi devirmek, es•• balumıııı;;ı n •erse, büyük İngiliz donanma-
iki türlü olabilir: Mul:1tten ın.., sının, İngiltere adası, Amerika 
lı.eze, yahut merkezden muhite ve Avustralya kıt'alarından bnş-
doğru. Muhitten merkeze doğr• ka müdafaa edebileceği yer kal-
hücum, İngilterenin büyük k.ı- maz. Bu da lngillı anavatana 
ra irtfüatlarına, yani müstem. ve donanmasının, akuaryomda-
lekelerinc ve nüfuz mıntakala- ki tathsu balıkları gibi, bütj4 
rına taarruz etmektir. Merkez- müeyyidelerini kaybetmelerine 
den muhite doğru hücumda, sebep olur ve daha kolay haşa-
onun doğrudan doğruya ana - rılabilir. 
vatanına, adasına hücum etmek. Bence İngiltereye hücum is-

Ben ikinci ihtimali, yani in- tikameti, muhitten merkeze 
&iliz. anavatanına bir ihraç ha- doğru olacs '.ı.tır. İıı;,>iliz menfa-
reketini, derin, mümkıin oldu- atlerini en hass;;s sekilde teh -
iu karlar derin bir ,üphe altın- dit edecek bir taarru< hareketi, 
da mütalea edebiliyorum. İn - Almanlarca Akdenizin düğünı 
ciltere adasında Eat'i bir hare- merkezleri 'e başka kıt'alar la 
lı.et başarabilmek için Alman- iltisak nokt::ları istikımıctinde 
ların, oraya en aşağı bir milyon mülahaza edilebilir kanaatin -
kJ4i çıkarmaları lizım ıeldiğine deyim. 
n lıöyle Jıir denizaşırı hareket, NECİP FAZIL .BJSAKCIU:g 



AVRUf~ 

AÇLIK 
\: çıkanlacak.mış!. İyi bir kadirşina9-

Askere 
-alınanlar 
alime gidenlerin ailele

rine büyuk bir şevkle h 
tarafta yardımlara geçildi 

Harp ebedidir •.• 
Elimde, buP-, Ttirk ordusunda 

eni şeker 
istihsali 

Şeker fabrikalarımızda 
yeni kampanya hazır

hklarma başlanıldı 

azı propagandacılan boyuna 
haber uyduruyorlar. Şımdi de, bir 
rıvayete ~re, İngiltereye taarrus 
ıkıncı plana bmıkılmı.ş. Daha ev. 
vel, Avrupanın iktısadi teşkılat -
landırılması ~i halledilecekmiş. 
Butun Avrupa şimdiden a~ ... Se
falet ve açlık ömimiızdeki kış son 

1ık!. Fakat, bize öyle gelir ki, ba 
iş daha ziyade bu.günkü kadml• 
rımızın iızerine dıişen Q.i1' vazife 
idi. Kendi cinslerinden bir kadı -
nın türbesine bakmak onlara düş-
mez mı?. Zavallı Fitnatın mez~ Hü.kü.metçe ,ıörülen lüzum üzıe-

kurmay albay bulunan bir TOdr 
askerinin tabiye kitabı yar. Tilti
ye ilmi, malfnndur ki, ukerliii
imeııtüsü!. 

Şeker fabcikalarımız yeni YJıl 
faaliyetine başlamak ü.zere haz:ır.. 
lıklara geçmişlerdir. 

yıllardanberi, Eyüpte bir odun de- rine bir ta1m devresı icin Mk.ere 
µ:>su içinde bakımsı.z halde dQ- alınanların ailelerine esaslı var
ruyor. , dını yapılması ha:kkında Dahiliye 

, Vekaleti tarafından da vilayetlere 

Eserin daha birinci sahifesinde 
en baris olarak ifade ed.llen fikU 
şu: 

Bu meyanda Alpullu şek.er fab
rikasının bu yıl ağustos sonlarına 
do~ kampanyasına baslıyabile
ceui anla.sılmıştır. 

no tasmı bulacak! Belki, Avr.u - YOLCULAROAN 
cıada bu açlık, harpten çok zayiat ALINAN PARA 
verdırecek! . 

J tc, Almanların işgal ettikleri Tophanede, vapur yolcusu k&l'-
her yer böyle derhal açlığa kur- şılamak veya teşyi etmek ancak 
ban gidı)or. on kuruşla kabil oluyormuş!. On 

Bu hal. Almanlar için ı.yi lWı' kuruş vermiyeni rıhtıma salıver -
propa~anda degıl mı'. . mıyorlar. Bazı arkadaşlar, bu pa. 
PETENlN rayı çok buluyorlar, böyle iş mi 

olur, dıyorlar?. 
BI~YANATI 

Marc.şal Peten f"ransa devlet 
reısı olunca, ilk vcrdıgi bevanatta, 
hukümct merkezının tekrar Pa -
rısc nakledılccegıni söyledi. Za • 
vallı Peten, bu ihtiyar halin.de, o 
dahı, Parısten daha faz.la uzak 
kalmayı tahammülsüz bulmuş! İyi 
amma, malUnıdur ki, Paris Alman 
z.şgalı altında! Bu şehir, nasıl yeni 
1''ransız hi.ıkümetinin merkezi o
lur? ... 
Eğer, Fransayı kalkındıracak 

yenı hükümet, butün kalkındırma 
ışlerıni böyle yapacaksa. f~oaL. 

KADINLARA 

DÜŞEN iŞ!. 

Gazeteler bir aJans telgrafı neş
redıyorlar: Geçen asırda ya.şa.mıı 
olan meşhur kadın ~irlerimizden 
Fıtnatm Eyupteki türbesi Maa

rif Vekaleti tarafından meydana 

Fakat, bu sıcak yaz günlerinde, 
rıhtım uzerınde deniz havası al
mak bedavaya olur mu?. Bir deniz 
kenarı gazinosuna gıtsenız, bç 
kuruş verirsiniz?. 

HALKA UCUZ 

EKMEK 

Halka mahsus bır nevı ucuz ek
mek çıkarılacalanış!. Bugünkü 
okkalık ekmek ve fırancala fiat
larma da, galiba, bir miktar zam 
yapılacak! Halk tipı ucuz ekmek 
fikri QOk yerınde. Ancak gıdası 
sa~lam olmalı. Maksat ~ıda değil 
mı?. Kalabalık ve geliri mahdut ai
leler her ~n bir haylı ekmek pa
rası veriyorlar. 

Bizim memleketimiz ziraat .ınem
leketiclir. Dünyanın en ~zel, en 
çeşitli ve eı;t ucuz ekmekleri bizde 
olmalıdır. 

AHMET RAUF 

1:-. _A_v_ru_p_a_H_a_r_b_in_in __ v_e_ni_M_e_se_ıe __ ı_er_i _ı 
lngiliz dominyonları, İrlanda 
Artık Anupada Fransarun harp bu harpte bitara! kalmnyı, hem 

hancı kalınnsı üzerints ingiltere de tıpkı cenubi lrlanda serbest 
)nlıın b n kendını mudntaa de\letinin - .... tığı gibi Lıgiltere iJ.e 
va7.ı)etinde \C harbı başarmalt her türlü alıika \e münasebeti kes
en elindedir. llu itibarla İngilizler mae~ isti) orlardı. Fakat vaziyete 
kendilerine edilecek her l ardımı hakı.1!1 ola~ bugün diğer taraftır. 
çok iyi knr~ılnmakta, Inı:Htere He Yanıı aslı lngiliz olanların sözü 
teşraki m iye gelnıi;ı olan Frau- üstündür. 
&zlnrın muştcrek gaye uğnındaki Onun_ i~in daha A, rupada harp 
gayret ve faaliyetlerim elbette bn. şladı~ı ıJk D) larda, geren te.,...i-
takdir etmektedir. Fakat şimdı nr· ld ... 
tık lngilere ~ rılnız kcndı kun·ct nıen e e cenubi Afrika birliği 

Alman) nya harp ilan etmiştir. 
\ c \ csaitine müracaat etme) i en 
kestirme )ol olarak gol'Uyor. In _ Fakat AJmanyaya karşı harpte 
giltere ile donıin) onlnrı bu harpte en mühim rolü nlmış olan domiıı. 
elelc \ererek 1mparatorlugu kur. }on şıin~e iz Kanadadır. Geçen. 
tarmağa azmetmiş bulunuyorlar. harpte lngiltereye erzak ve ınü-
Yalnız Iııgiliz imparatorlugunun h~mat ? ollnmı,., a kcr gönder -
biın) esinde hassas bir nokta var- n~~ ' 40 hın Kanadalı ölmüştür. Bu 
dır: İrlanda. l!ll~ de ~~yare yapmakta, tayya-

Bu adanın şimali İngiltereye recı yehşhrmektedir. Dünyanın 
ıbağlı, cenubu müstakildir. Cenu - % 90 nikeli Kanadanındır. Altuı 
bun davası ise şinıal kısmını .ı_ <'.ıkamıalga da dünyanm üçüncü 

ua memleketidir. 
alarak bıiaün adanın istiklalini te· 
mindir. Şimalin halkı protcstan- İn~il~z .~mparatorh.•,.;u bugün 
dır, cenup katoliktir. ~~ndını mudafaa için kendi vcsa-

Arada bül ük farklar, anlaşa _ ıtıne, menbalarma ınüracaat cdi-
madıklar \ar. Cenubi İrlanda İn- yor. Mevcut müşkülıit gizlenmi-
giltereye asırlardanberi aykırıdır. yor. :Fakat bu çetin imtihan impa. 
Şimal dP bilakis pek mcrbuttur. ratorluğun aksamı arasındaki ra-
Gcçen umumi harpte cenubi lrlan. ~ıt~l?n daha ku'''!ctlendirece.k, 
da sahilleri Alman tahtelbahirle- Ingıhzler bundan eınin. 
riı_ıin ttpl!ğı olmuştu. Bu harpte ALİ KEMAL SUNMAN 
mu takıl Irlanda bitaraf bulunu- :;.~. ===========~~ 
Y?r· Fak~t ş~m.al il~ olan ihtilif Usküdar tapusu bu sabah 
suruklenıp gıttikçe lrlandanın mü- ı f 
daf ası '!'ese.lesi Bülü.k Britanya- SfanbUfil nakfedildi 
nıu cınnıyctı noktasından ;gitgido Ü ·· . . 
ehemmiyet aldığı görülüyor. O- skudar tapu sıcıl muhafızlıb 
nun için şimal ile cenup arasında S~ltanahmetteki eski Defterhane 
bir anla mıya varmak yoluna gi- lbm~~na naklolunarak bu sabah -
diliyor. Herhalde neticeye dair tan ıtıbaren bu yeni verinde vazi-
nikbinlik gö terilmcktedir. !eye baslamıstır. 

İngiliz ~paratorlui:'U içindeki ~akat Üsküdardaki emlaık ve a-
h~usi "rnZJyeti dolayı.sile nazan razı sahıplerı her tapu isi için ken
dikkati celbeden bir dominyon da dilerini İstanbula ınmei?e mecbur 
cenubi Afrika birliği olduğuna bırakacak olan .bu karardan mem
.şiıphe yok. Şimdiye kadar İtalya_ nun olmamışlardır. 
nm Almanla ile birlikte İngiltere- -<>--
le ~arşı harbe girip girnıiyeceği 
belli olmı) an aylarda cenubi Af
riknmn 'az.İ;) eti bir intizar hali 
olmuştu. Herhalde Alman taraf -
tarı:ırı ra:ıtiyette olduğu gibi ce
ııubı Afrıkaıwı İngiltere lehine 
harbe Wtmİ\ erek bitaraf kalma -
~mı i tiyenl«:r de az dei:rildi . . Fakat 
ltnl;} a artık lngiltcre aleyhine har
be girdikten sonra art.ık şiipheye 
nınhal kalmamıştır. 

Habe istnndaki İtalyanlara kar. 
şı ccnubı Afrika birliği de a keri 
ku\ 'etlerini kullanacaktır. Bun -
dan başka Sudandaki İngiliz kuv
\ etlerine l ardım da yine cenubi 
Afrikadan gelecektir. Geçen harp
ten onra Alman) anın Afrikadaki 
mtistemlckelcrinden mtihinı bir 
kasım da ceııubı Afrika birliginin 
idare i altına girmişti. 

Alman) a bu harpte ga • 
lıp geldiği takdirde o müstenı -
l~~l~eri de ge~i istiyeceği düşü _ 
~ul~rek cenubı Afrikada ona göre 
lngıltereye l ardım fikri gittikçe 
Jm \'Vetlennıiştir. 

Cenubi Afrikada aslı İngiliz o
lanlar var, bir de aslı Felemenkli 
olan ve kendilerine Afrikai a. 
dı~ı .verdikleri var. Bunlar yir
mıncı asrın ba,ında cenubi Afri
bdaki muharebelerle meşhur olan 
Boerlerdir. Boerler Afrikailer 
İagiJtereye yardım şö.rle durswa 

Sebze halindt. 
bügünkü içtima 

Yaı:: mevva ve sebze j.arım satıs 
kooperatifı azaları bueun saat 14 
de sebze ve mevva Halinde vıllı.k 
bir toplantı vaoacaklardır. İçti -
ma.da bilanço ve fıat farkı hesap. 
ları ve idare heveti raooru oku -
nup bazı tc.klıfler yapılacaktır. 

Hani, nerede ? 
Sebze ve meyva alırken bir a 

fatura isticeksiniz. Böyle karar 
verilmişti. Fakat. duyuyoruz, 
görüyoruz ki, bu iş lafta kalmı$1;ır, 
tatbik edilemiyor. Bizzat beledi
yenin sebze bilinde. fatura usuttl 
yok.. Binaeaaleyh, halk fiatlan 
nasıl kontrol edecek?. Hi~ .. 

Bunlar, bin öyle geliym ki&. 
teu teYlerdir. Kabiliyeti tatbiki -
yesi yoktur. Da usulleri byarb. 
bu noktayı 4liqitnehilmu bii7ilk 
bir ihtisasa ieiil. sad.eee aklı ... 
lime muhtactır.. 

• - B'OBJLUr CBV A.T 

mühim bir emir J?Önderilmiş bu -
lunma'lctadır. 

Bu emirde, talim içm askere a
lınanların mühun bır kısmının 

ovlü oldu.i?u. zira.atin kalmaması 
ve aılelerinin parasız bırakılma -
ması ı ın her ıkaza belediyelerile 
iköy muhtarları ve heveti ihtiya
riyelerin buruk bır faaliyet ~ 
termeleri ve imece sekinin tatbik 
olunması bildirilerek bu i,şler hak.. 
kında hiobir taraftan hiçbir veç
ihile sikayete meydan verilmemeS. 
yaoılan işlerle .. "rdrmlar netice -
lerinin muntazaman Vekalete vır 
z;lması teblii? olunmaktadır. . 

Di/!er taraftan Basvekaletin ay
ni mevzu emrı üzerıne de muhtar 
ve ilitivar meclıslerı köyleri da -
nılındeki askere l?İıdenleri, bunlar
•an kımlerin ora:k. cana, ve harman 
i~leri olduğunu tesbit etmisler ve 
her tarafta kadın. erıkek kövlü -
!erimiz büyük bir sev1c ile ibil.61 
çalışma ve yardıma J?~mislerdir. 

Üniversite kampı 
ba sabah açıldı 

Üniversite kampı bu sabah ~ 
dikte açılm.ıstır. Evvela kampın 
Beyazıtta üniversite bahcesinde 
açılması duşilnülnuişse de çadırlı 
ve le··1i olarak Pendikte tesisi daha 
\1.V:ı?un J?Örulmüştür. Bu sabah a
cılan 1 inci <ievre kampı 5 aitustasa 
kadar devam edecektir.· 

İıkinci devre kampı da 10 a.2us -
tosta küşat olun caktır. 

---0-

cİnsanlar bir takım fiziyolojik, 
ruhi, i~timai sebepler dolayısU. 
haristirler. Bu hırs. onlan birbir
lerile mücadeleye Ş.Çvketler. Düıı
yanuı ilk kurulu.şundan başlıyaA 
bu mücadele harptir. Bugüne ka
dar yeryüzünde harp ek.:;ik ol -
mamıştır. Bundan sonra da cksilı: 
olmıyacaktır. Madem ki harp de. 
nen bu mücadele ile insanlar dai-
ma karşı karşıya gelebilirler, e 
halde. harbin usullerini. teknitiııi 
öirenmck mecburiyetindeyiz.> 

Benim, hulasa olarak yukanya 
yazdıi!lm bu fikir, eserde, c;ok 
ilmi bir sistemle develope edil -
miştir. 

Anlaşılan Ş"Udur ki, madem ki 
doğmuşuz, varız., o halde yaşıya
cağız; yaşamak arzusu ile müca-

Buna sebep ilkbahar mevsimL 
nin yağışlı gi~ olması dolayı.
sile pancar zeriya tının gecikmit 
bulunmasıdır. 

Muhtelif mıntakalard.an alman 
haberlere göre bu yıl :pancar mah
sulümuz bol olacaktır. Sadece yak
murlar yüzünden bunların tarla
lardan sökülme.si biraz gecikecek,. 
tir. 
Şeker fabrikalar.ımız da oo bol. 

lı.!k karşısında fazla istihsalntta 
bulunacaklardır. 

---00.----

Edirne musevi mektebi 
kapatıldı 

dele arıusu ise aynidir. Yaşamayı Edirne (Hususi)- Şehrimizde.. 
göze alan. mücadeleyi de göze alı. ki ekalliyet mekteplerinden mu
yor, demektir. sevi ilk okulunun bu ders senesi 

Benim burada işaret etmek iste- başından itibaren kapatılacağını 
diğim nokta, baz.ı memleketlerde mektep idaresi maarif müdurlüğü-
harbin ve askerliifn fevkalade a.ıı..: ne bild.imıi.ştir. 
val olarak telakki edilmesidir. Ba Maarif idaresi de keyfiyetten 
memleketler, yeni yetişen nesille- Maarif Vekaletini haberdar et .. 
rine askeri bir terbiye, mücadeleci miştir. 
bir ruh, harbin tabii ve mukad - 0 

der bir had.ise oltlaiunu aşılıyL Bu sa bab arılan 
manuşlardır. " 

Bwtlar1 huci memleketler kamplar 
hanai milletlerdirf. Şimdi, o.nla~ 
teker teker isimlerini sayarak, İlk mektep çocukları için Eren
milli i2.Z.ctinefislerine karşı sayp- köy, Pendik. Kızı1'>orkta bu sabah 
s.ızlık etmek niJ;etinde değilim. kamplar aç:ı.hnıştır. Kamplarda bir 

Fakat, rahatı, sükUnu sulhu ta- aylık ücret talebe ıbasına 18 liradlr. 
bü telakki eden mwnız ~e hasta ce- Bunlardan Eren.köyündekine 
miyetlere, kendilerinde mu.kave- yalnız zayıf ve istirahate muhtac 
met etmek, döğtişmek hırsını bu- ~uklar alımnışlrardır. 
lanııyan milletlere acmuyorum, Diğer taraftan Hevbeliada ilk 
lanet ediywum. mektebinde de 65 muallım için bu Etiket usulü tekmil 

yurda teşmil ediliyor 
ı=======R=EŞ=f.tf.~·=F.;'E;;Y;;zt~ saba:h birkamı> acılmıstır. 

.Açık iş ve memuriyetler Her vilay~şehrimize Pazarlııksız satıs ıkanunu hak -
kında hazırlandıi!ını haber verdi -
ğimiz yeni ıkanun lavihası Başve
kfılette tetkik olunmaktadır. 

Ticaret Vekaleti bu yeni !kanun 
ile ıher malın üzerine etiket ko -
nulması. usulünü tekmil memle -
kellere te.smil etmektedir. 

Etikete fazla :fiat yazan tüccar 
ve satıcılar hakkında da milli ko
rumna kanunu tatbik olunacaktır. 
Pazarlıkla satış Yapanların dük

kanları da en az 5 ı?ün en cok ı 
ay müddetle !capatılacak ve bun
ların isimleri gazetelerle ve radYo 
ile ılan olunacaktır. 

·---O-

Kiğı t ve madeni 
eşya ithalatı 

Memleketimize ·ağıt ithali icin 
Cekoslovakya ve İtalya:lan lbazı 
teklifler yapılmıstır. Cekoslovak 
fabrikatorlerinin teklifleri daha 
u veun 2orulerek tetkiklere ,geçil
,:niştir. 

:Qiaer taraftan son hafta icinde 
sehrimize Macaristandan elektrik 
malzemesi, zirai aletler, Sovvet 
Rusyadan da madeni esya 2etiril
mistir. 

Devlet Demiry~llarının yeni mo- 1 • tf • • " d 'I k 
törlü trenlerinde çalıstırı1ma:k Ü - 1 aıyecı gon erı ece 
zere im~ihanla 1 inci ve 2 inci sı- , İst.aırbul itfaiye mektebine her 
nıf tesvıyeciler aramakta<iır. Bun- vilayetten 1 - 2 talebe ı!Önderil -
!ardan 1 inci sınıf ; .. "ilere 77 aylık mesi Dahiliye Ve.kiletince !karar
ücret mukabili saatte 32,90 kuru& Iaştırılmıştır. 
2 inci sınıflara da aylık 59 lira mtr Bu talebeler tercihan vilayet -
kabili saatte 25,20 !kurus verile _ lerdelti ıtfaive efradı arasından ee
cektir. Sanayi mektebi mezunları cilecek ve .şehrimiz itfaiyesinin 
tercih olunacaklardır. Talipler 30 çalısm.a seklini öğrendikten sonra 
temmuza kadar An.karada Devlet vilaveUerine dönerek mütehas.m 
Demiryolları umum rnüdürlükü olarak çalışacaklardır. 
er~ dairesi reislikine müracaat e- Diker taraftan memleketimime 
debilece.klerd.ir. tekmil itfaiye teskilitının sehri -

Nic.-antasında Güzelbahçe sok _ , miz itfaiyesi ~öi olması için Da
~ında Kenan Tevfik hastan~ hiliye Veld .. ~etince ve.~ b~ ~ali -
ameliyathanede calısrrus basta ha- matname vucude f?etirilmistir. 
kıcı hemşire aranmaktadır. ---o--

Sultanahmetteki sanayi mek - Edirne hava kurumund.1 
tebi müdürlüi!ii de bir !hasta ba
kıcı aratnaktadır. 

Başvekalette 20 lira aıli maaslı 
ıbir memuriyet açık bulunmakta -
dır. Buraya lise mezunu J?encler 
alınacaklardır. İmtihan aYm 22 
sinde ve Ankaradadır. 

Taliplerin ayın 19 uncu l?Ünü ak
samına ıkadar Ba.svekfilet sicil da
ire müdürlü2'fine muracaatlan ica
ibetmektedir. 

Edirne (Hususi) An.karada tıoı>
lanan Türk Hava Kurumu kongre
sinin tadilen kabul eylediği ni -
zamnamesine tevfikan Edirne şu
besinin de idare heyeti yeniden 
te.şekkül etti 

Yeni idare heyeti toplantısında 
riyasete Derviş Maksut, reis vekil
ilğj?ine Maarif Müdürii Yusuf Ce
mil tineri, Fahri mürakipliğine 
de Gümrük müdürünü seçmiştir. 

r---------------------------~~~==-----------~ l Avrupa Haırblnln içinden •.• J 
Berli~.d~, dünyanm en IBay reis, harp içindeyiz!\ Almanyada sarhoşlar 

buyuk m utbahl Bir hakimin bir maznunu tekdirl Eski İspartalılar, içkiyi fazla ka-
Günd lJ 

000 
k ve tebrik ettiği gonilmüs ıbır şey cıran, kendini hilmiyecek dere _ 

e • p0rsıvon yeme dcWdır. cede sarhos olanları dil!erlerine 
tı~~ırlayaca:.k olan, - Almanların ta- Londralı Vilyam iıvon, bisiklet- ibret olsun diye sokak sokak dolas--
ıQırı ~~il~ • bu kolcıGsal mutfak le v-iderken fenerım vakmadıi!ı tırırlardı. 
Berlının bır mahallesınde acılmı.s- icin bir polıs tarafından cevrilmis, Son zamanlarda Almanyada da 
tır. 40 ~~t:e ıboyund~ ve 14 met: zabıt tutulmuş ve mahkemeye ve- sarhoşlara d<:arsı tedbir alınmıya 
re gen~l.ikınde bır hınava beherı tilmiş. lüzum görülmüstür. Sebebi. bırook 
14,0~ lı~re. su a~an 14 kazan vez:- Vilvam, mahkemede şahit sıfa- kimselerin sar.hos olarak sokak -
leştırılmıştır: ~~nde 13,?00 POrsı- tile bulunacak polisin hasta oldu- lµrda sız~p kalmaları. bai!ırıp ca
yıon çorba pışırılmektedır. ğunu muhakemenin baska bir J?Ü- ğırmaları, halkı iz'aç etmeleridir. 
Alınan ~azcteleri bu kazanlarda ne bırakılacai?ını anlayın~a aya _ Anla<>ılan Almanların <X>i?u. har-

ynlnız cotba de/!il, ılerid.e sebze, ğa kalkarak: /bin elemlerini, mahrumiyetlerini 
balık, sıi!ır ve av etleri de pisirilh:ı - Bay reis! demis. harp için- alkol ile unut:mıya çalısıVQrlar. 
tevzı olunaca2'ını yazıyorlar. deyiz. mühım anlar yaşıyoruz. Si- Mayens valisi, ibir sarhosu dört 

Ahçılar, ,gece varısmdan sonra zin de. benim de kaybedecek vak- hafta hapse mahkfmı etmis ve is
saat 2 de ise başlıyacaklar ve öl?- timiz yok. Muhakemenin taliki - minin, fotoJ?rafının ı?iinlük gaze -
le üzeri 115 tevzi yemde halka :ne meydan vermemek için bir_.i- tclerde nesrine karar vermiş .. 
dağıtacaklardır. cam var. Polis memuru, haklıdır. ingiltare, Almanyadan 
f ngifizfer kibirli midir? Be~ ~abahatliyim. Kanunen vere - ne zamandanberİ ayrtldt 

• ceıpnız cezaya razıyım. 
İn.S?ilizlerin söylemekten ziyade Haklın derhal cevap vermiş! Almanyanın 1897 de actılh cMade 

susmam sever olması onların ki- - Pekala! Sizi bes silin para ce- in Germaniy• mücadelesi ve ilc-
birli azametli adamlar oldwruna zasına mall'kfun ediyor ve bu ha- tısaden yükselmesi İn.gilterenin 
dair dünyanın her tarafında iyi - rcketinizden dolayı da bravo di- dikkat nazarını çekmişti. &ivin 
den iyiye kulakları doldunnustur. yorum... Vilyaıns, neşrettiği bir eserde Al-
Bundan İnJ?ilizlerin kendileri de man sanayiinin ftilndenRüne te -
memnun~. /Bir İnJ?iliz mu- .sızca. italyanca, almanca. isoan - rakkiye do~u yürüdüi!ünü, dün
harriri ikendi vatandaslannm ki- yolca ve saire olarak tertip edilen ya pazarlarını istila edeceiini a -
birli ve baskalııırını bei'enmez ol- lbu ık.itapta ilık cümle sövledir: Ei?er çıkca yazdı, tehlikeyi S?ÖSterdi. 
c:luıi?una dair vaı>ılmıs ıprapann - dediiiıni hemen vaımıazsaııız sizi İneilizleri en ook kuSkulandıran. 
dalardan babsedetlken şu.nu an - deriıal aidiıo İnJ?iliz ıloonsolo6una Almanlann ticaret ve harp filo -
latıwr. Avruıpaya eidecek 1~.im-- şikayet ederim!.• Onun için İıu?i- J.annı arttırmaları. İmparator Kty
lerin ~ttiıkleri verlerde meramla- lizlere dair verlesmis ıbu kabil fi- yooıun •Almanların istikbali de
run anlatabilmeleri i.cin :.vaınlm.ıs kirler belki biraz da bundan ileri niz.lerdedir• diye dünyaya meydan 
bir mükaleme kitabı vardır. Fran- eelivor. .okımıasıdır. 

' PC>LIS 
VI. 

MAHKEMELER 

Ölümle biten 
dünkü gezmeler 
Davutpaşada iki, Sarı
yerde bir kişi boğuldu! 

Dünkü :pJZar gemıelerinden i
kisi ölümle ~ticelerıımiştir: 

1 -Feriköyünde Batı caddesin.de 
515 numaralı evde oturan Zekeriya, 
karısı Feride, akrabalarından Me
lahat, Himmet, Lutfi, İkbal ve 3 
aylık .Meliha ismindeki kızı ile 
Haydar, f.Mü:berra. İbiş. Zilkade 
dün bir sandal sefaSl yapınağa ka.. 
rar vermişler ve akşam üstü Da
vutpaşa sahiline gitmişlerdir. 

Bunlar orada Hüseyne ait bir 
sandalı oğlu Kasımdan kirala -
mışlardır. Fakat küçük kayık 11 
kişiyi birden almadıih için diğer 
bir sandal daha aranmıs ve ileride 
duran sahipsiz, numarasız bir 
sandal" Kasını J...'iirek tedarik e
derek 9 kişi buna binmişlerdir. 

SandallaI sahilden 1 kilometre 
kadar açıldıktan biraz sonra 2 inci 
kayJ.A'ı idare eden Himmet soyun· 
mı.ş v~ yıkanmak üzere denize at· 
lamı.ştır. Lakin bu sırada mu..,·a
zenesıni kay.beden kayık devrılmlş 
ve heosi denize dökulmü.şlerdir. 

Bunhrnı ve diğ0 .. • k ... yıktakill!&iu 
feryatlan üzerme ctr aftan yet. 
şenler ::azaedeleri ~E'n·zden too • 
lamı.şiardır. 

Bu a<a 3 aylık yavru Meliha da 
kurtarılmıştır. 

Fakat Feride ile 16 yaşında 
Haydar bulunaınamı.şlardır. 

Polis usulsuz bir şekilde sandal 
kiralıyan Kasımı yakalamış ve de
nizden çıkarılanlar.n tedavıleri de 
Haseki hastanesinde yapılmı.ştJr. 

2- Ramide Taşlıtarlada oturan 
ve Eyünte Dikimevinde çalı.şan 333 
doğumlu Tahsin oğlu Recep dün 
gezmek üzere Sarıyere gitm.ii, 
kumsalda denize gırmiştir. 

Llıkin bir aralık snhıldcn fazla 
açıldığından tekrar geriye döne
memiş, takati kesilip feryada baş
lamıştır. 

Zavallı genci kurtarmak üzere 
etraftan imdadına gidilmişse de 
o vakte kadar Recep boğµ:k fer -
yatlarla sularda kaybohnuş. ce
sedi de bulunam~tır. 

Orakla boynu 
uçurulan ad m 

. iBakırki>y\inde Hazinedar ciftliii 
cıvarında Kavak köprüsü altın -
da boynu orakla .kesilmis ıbir ce
set bulunmuştur. 
Yapılan tahkikatta bunun tui

la harmanında ~i Hacıya ait ol
dui'u ve bir at otlatması yüzün -
den aralarında çıkan münakasada 
arkadaslarından Hüseyin tarafın
dan öJ.dürü~ anlasılmıstır. Ka
til bir kaç saat sonra yaaklannuı 
ve bu sabah adliyeye verilmistir. 

•·l~1:t·'!H® 
Tahrikata cev•P 

Yaa.: AHMET stlKBtl fJI 
Muhterem Ba.şvekil Refik 

dam, Büyük Millet Mecl~ 
hükUm.eti için itima tstedi el 
itimat da kendisine ittif akt İl' 
verildi. Fa.kat mecliste fıaZlf 
lunanlar bu ictimaın aıewdl 
itimat isteme ve itimat vef11"' 
daha şümullü olduğuntı iU 
anlamışlardır. Bu ~tima, kif. 
m.illiye devrinde Türkün isti 
Qahis. mevzuu oldu9u za.matt 
ayni Meclis tm"afından gösıt<' 
hassasiyetin bir örnegi idi. 
ndan yapılan tahrkaita karsı 
cevaptı. Milli birligin tezaJıtıf'I 
Hulasa manalı bir içtima c!ı 
günkü Mecls, eski Büyük rıl 
Meclislerinın liiyık bir halef7ll 
duğunu gösterdi. 

On gündenberi, Tü.rk 11ll 
en bayağı, en kahbece talı~ 
hedef oluyor. Bir takım vesiP 
lar neşredıldı. Bunlar kafi Qe 

yince, vesikalar tahrif edıldı. • 
ra bununla da iktıfa editm.ıtf 
radyo ile ajans ile hükimıet 
lamnız hakkında agır te~ 
Jlapılmıya başlandı. Sanki b 
Zar, Tü.rkiyeye deqil de Alınl 
yaya hizmetle mükellefmişlef 
belki bazı memleketlerde Alflli 
yaya istifade temin eden bir 
litika tabıyesıdir. Fakat böylt 
<n1unun Tıirkiyede oynanatnı 
cağını dtinkti tezahur, awkadl 
Zara Öqretm4 olsa gerektir. fı 
1.."tka Tü.rkleri Osmanlı impal' 
torluğu zamanında tanıııanlar 
bunu öğrenmek lazımdı. Mııf. 
rem B~ekılın dedim gibi ,1 
ki-yeye isnatlarda bulunarak il 
yapma]~ ıstıyenlerinn unuttuk 
binnci nol..'"ta bugünkü Türkı 
ölmü:; ve çürü.muş Osmanlı 1111 
ratorlu.ğu olmadımdır.• 

Bugünkü Türkiye Osmanlı 
paratorLugu zamanındaki Tur 
olmadıqı gibi. buqunkü. teşkılG 
mız da yabancı devlet nüfuztl 
v~a tesirini herhangi şe 

amil olmasına müsait de(iill 
Çiınkü mılletın mukadderatı' 
dogrudan dogruya vaziü.lyet f1 
organ, BU.yük Mıllet Meclisidıf 
ra organı Meclı.rin kendi içiJ 
seçilen bir heyettir ki meclisı" 
imi mürakabesi altındadır. Vt 
nıın dırektifivl.e hareket etme 
dır. Bu bir hukuki fiksiyon ad 
bir hakikattir. Ve bunu bötftt 
larak kabul ctmiyenler daimG 
nılacaklardır. Şu halde mecıil 
itimadıncı mcızhar olan şu ve 
Vekilin şahsına !Ue şu veya btı 1 
~ilin politikasma tariz, do~ 
doğruya Mecliıe tarizdir. Bv:rııl 
açıktaıı tenkit edilmeain.e ki~ 
nin bi1- diyeceqi olamaz. Fakat 
si yollardan yürünmesi ve lrf t' 
lisin kendi politıkasım takip ' 

Kazma, kürek sataular mekıen b~ka hedefi oımı11a,. 
Tek.mil kazma ve kürek satıcıla

rının ellerinde bulunan ikazına ve 
küreklerin miktarlarının tesbitü:w 
lüzum j!()rmüştür. 

Bunun için 2,5 ve 3,5 kilo ağır -
lığ'ında kazmalarla bilfunwn kürek 
satanları İstanbul ikomutanlıbna 
ıbcyanname vermei!e mecbur tut
muştur. Beyannamelerin veril -

ka~lanm.ı böyle k.ahbece ,.
cu.mlar kar$ıSında feda edebııl 
ğini mnnedenler yanılıyorlar. 

Muhterem Başvekil, hüku~ 
olduğu kadar da Meclisin ve dl 
doğrusu Tıi.rk milletinin harici 
litikamıı br defa daha kiürsfl 
hulasa etti: Bu. siyaset, Türk,,, 
tanının ttl<imetini ve Tii.rk nııv 

anesine bu sabahtan itibaren baş- ıı·1ı · fah ko •• fi' m re ını ru.maya 'l'lW ... 
lanılmıstır. Beyanname tevdi isi Hiç bir zaman ne tahrik ne 
3 J?iin devam edecek ve bu müddet • komşularımıza taama dı"küJ 
carsamba akşamı bitecektir. yonı.z. 

Milli korunma kanununun 6 ıncı Bu riya.set yalnız itimada .,.,.oı 
maddesine istinaden verilen bu har ol~kla kalma~, alkı.$11 
karara uymıvanlar muhakemeye al_ 
sevkolunacaklardır. karşılanmışhr. Bu. tezahür k dl 
Şehrimizdeki kauna ve kürek ~ hü.kU~: cıdden ağı.r J 

miktarının bu suretle tesbitinden ışlennde, şımdıye kadar old 1 
sonra da toptancı ve perakende - gibi, bndan böyle de ayni basif"' 
cilere verilecek kar nisbetini fiat metaneti ve isabeti Başveki~_; 
murakabe komisyonunce tesbit o- BÖylediği gib,, daha nef'e içf"" 
lunacaktır. çalışarak gösterecektir. 

================~ 
IKüÇÜK HABERLERi 

*Ticaret Vekili dün akşam şeh
rimizden Ankaraya gitmiştir. * Şehrimizdeki canavar dü -
düklerinin iyi ötüp ötmediklerini 
anlamak üzere yakında 2 inci bir 
alarm tecrübesi yanılacaktır. Ge
çen tecrübede bazı düdüklerin 
yanlış takılchklanndan iyi ötme
d.ikleri de anlasılmı.ştır. * Hatay valisi Şükrü Sökmen
süer dün akşam şehrim.izden An. 
!karaya gitmiştir. * Merdivenlroyünde temizlik 
amelelerinden Mevlüdü öldüriip 
cesedini ve başını ayn ayrı göm
mek suçile Mehmet isminde biri 
yakal.anmı.ş tır. * Florya plajlarında geçen yıl 
35 kuruş olan soyunma yerlerinin 
bu sene 55 kuru.şa çlkanldığı ft 
diğer plajların da çok pahalı ol -
duitu hakkında belediyeye yapılan 
şikiyetler yarın tetkik olunacak
w. 

Birimizin Derdi 
Hapimizin Derdi~ 

' 
Pulların üıtündelı' 

mühürler 
Bir oku~oumuz yazıyor: 
cbirn.iz itibarile bize 11tl 

verden birWk mektuP ı?eVI 
Fakat bu mektupların pulll 
nn üzerindeki mühürler it 
seriTa ok'Unm az. Ha.mti tar il" 
de postaya verildiei anhışıl t1 
maz. Halbuki bu mühim b 
Idta olsa J?erektir. Poota rP'. 
murlan ıpulu iptal ettncte# 
sonra. zarfın başka ibir tatta 
ima ayrıca ikinci defa oJ<ıl,t 

1 
nakh olarak mühür bassal~ 
acaba bu mümkün deW ~ 



·· lnglliz parlamentosu 
· tatil yapmıyacak Re;it P.aıanın Hahratr 

. lngiltere, Japonya ile Çini barışhracak 
Sıngapur 15 (A.A.)- Röyter. müzakere etmekte<lir. Çia " ja.. !erini yapecı(!dlr. 

n :\t.J~ya umumi vali vekili je- poıı. milletleriıı.iA hakW armsa - joıus, ......._ - •-ya De 
bf:• :::ı':ıı,,~kııai radyoda söylediii nun §erefii bir sallı iiııerhnle ı..- Mrptm. balıısetaq ye d ';liır lı:iı 
jal><ln a, . ngiliz hükfımetinia 1.aıı..mı.ş oldn!undıuı em.iıl bulu~ laıilten, bilyil.k brrveüen bL 
P•lma!'ı•. v.e C'ın arasında sulh ya- İngiliz hükfuneti, şarkta harbe mi- ŞI yalan lıefuuı yertliji nuıhıırelı.-
oldu& ıçıhn gayretler sadetmekta •aheret etmemek ve Lu L--..._ de, lıü.ttiıı. pyret)erilıi saıt...ıecek 

. ~unu aber vermiştir. • • ..,...,.. · da 
Jones, ezcümle demiştir ki: devamının önüne ceçmek içia " Almanyeya kmşa, meıleıaye 
lngiliz hük' t' · h""kft gayretlerini azamJ hadde kadar yecine ümidim t.,.ııil e4- zat.i tnoti .1 • ume ı, Japon u - . . .. f~ 

h 1 e, Japonyanın Çin hariri götürecek ve bu harbe gea va - kannmak ·~ büttlıa 
•kkında yaptıCı bazı teklifleri mek için mümkün bütün gayre&- lartla bnluıı.caktır. 

İtalyanların Maltaya yeni hücumu 
t <Malta 15 (A.A.) - Dü.;;man avcı insanca da hiçbir zaviat yoktur. \ yapılmıştır. Dünkü hücumlarda da 

1ı:vc~:'.:eleri. bu sabah Maltaya Dün de Malta üzerine üc hücımı/ hiçbır zaviat ve hasar olmmıı.,r. 
"'" YaPnı.1$lardır Hiçbir hasar, 

v· 
Fransız kabinesinin teşekkülü tam~rnlandı 

ten •thy .~s ~A.A.)- Mareşal Pe- ı terliğine Rene Belini tayin ederek j lauuştır. 
• endustrı ve iş devlet sekre.. yeni Fransız kabinesini tamam -

Ruzvelt yatla 
Clıicago 15 (A.A.) - Riyaseti 

~u~ıbur l~in demokrat namzedi 
Yın eyli_yecek olan demokrat 

gezinti yapıyor 
partisi kongresi bugün ö!le üzeri 
mesaisine başlıyacaktır. Kon1ıT• 
liderleri Chicaıoda son hazırlık-

lan yaparken, Ruznlt. rotomac: 
nehri üzerinde yat gezintisindo IMl
lunmaktadır. 

Romanya yahudi doktorları azletti 
Bti.kreı; 15 (AA.) - Stefani. mensup Yahudi doktorların vazi- t dokt<ırlar da lıi:mıetten c:ııkanl -

1ı::a?."ırlar_ t~rafınd~ verilen bir felerine niha•·et verilmistir. Milli. mı.şiardır. 
ar tnucıbınce sıhhıve nezaretine sı, .. rtalar neııdindeki Yahudi ad1ı 

Japonlar Hindiçinide ilerliyor · 
't<Jk:vo 15 (A.A.' - Stefani ajan- 20 kilometre mesafede kain Fu ne medar olan bir. vol daha kapan-

sından; Kwan sehrini i«•al etmişlerdir. Bu m· - bulunuyor. Ihtunal bu yol, 
. Jaoon kuvvetleri Fransa Hindi- suretle Ohan- Kai Chek'in Hindi- ticarete acık olan vegane yol idi. 

~inisi hudl<dunda v~ Fenıı Slang'a rini tarikile esliha tedarik etmesi-

F 1a nSa - İ-:1viçre gümrükleri açılıyor 
b Bt>rlin 15 U. ~' - - Yarından iti-1 

0 
a::n. Fr.ır .a - lsvıçre hududunda 

1 
:"l:..ir .ııcrvıslcrının •[d ına ve

nlden başl.ın.lacaKts İşgal altın- 1 

da buluıı.mıvan arazide l?Ümrü.k 
muhafazası Fransa hükUıneti ta
rafından tayin edilecek olan me -
.urlar ve i~aal altında bulunan 

Yunanistan bir kısım askeri 
Atına 15 (A.A.) - Stefan• aıan

sınuan; 

26 te muz artrem:ın müddetle
fını bitırmış oıan 34 sınıfı ihtiyat 

efradı terh•, edı.Jecektir 22 tem -
muzda 33 sınıfı efradı bir talim 
de\Tesi ııeçi~mek iızere silah altı
na davet edilecektir 21 temmuzda 

Rumen Başvekilinin • 
yenı 

Fransız arazisinde de Alman hü
kiımetı tarafından tayın edilecek 
olan r.H,rnurlar tara!ında!' te.."'lin 
olunaeı.kt•r 

terhis ediyor 
da 39 sın fmın sel<ız av talun ıçin 
t.:1?,:ır ıl·:nış ve muav· 1 cfr:ıd.ı t..~r ... 
his olunacaktır, 

beyanatı 
lUlerın hayatıııı ıslah suretle zi
raati ınkişaf ettireceltlni sövıo -

(Biriıoci scıJrifedn cıe-) 
&'llb dooı.•111t1UUIJ.ll faildyetmi ıı.
lAl edıııeek mahiyette delildir. Ba 
:urhbtar Alman n İtaı,a. limaa
larıaa geçmedi• ealan dekua
mıyaa.bz. 

B_up 14 temmudur. Fakat ı..
zin tecelliye balwı ki FraM& Jıi.. 
min elinde<lir?. Makadderatna lıııa 
tecellilerine ratmen, hörriyetiae 
DV1lflll~ bir Fransayı tekrar IÖll'· 
meyi, hürriyet müdafii ve hukuka 
beşer $RJDpiyoan olan Fransayı 
tekrar diril.mis !'ermeyi umuyo -
ruz. Onun itindir ki Fransaya im
kan lıulduha her türlü yardımı 
vapacakız. Yardımımız Fransaya 
münaasır kalmıyuak, hürriyetiae 
kavuşmak istiyen her memlekete 
şamil olacaktır. 

HARP UZUN SÜRECEK 
Vaziyet, harbin uzun ve sert o

lacağını gö>ter;··~r. Harbin ne ka
dar uzıyacağı ve nerelere yayıla
cağını söy !emeğe imkiıı yok. Fıt
kat, muhakkak olan nokta Avru.. 
panın Gestapo ile idare olunmıya
cağı ve fütlerin tahakkümüne bo
yun eğmiyeceğidir. Biz, bütün İJl
sanlık ve melleniyetin davası içia 
döğüşüyor ve kendi öz yurdumuza 
karşı da tecavüz bekliyoruz. Bu 
tecavüz belki bu akşam yapılır. 
belki gelecek hafta vuku bulur, 
belki de biç vuku bulmaz. Fakat, 
biz her sadmeye hazırız. Ve her 
ne olursa olsun mütarekeye ı:iriş.
miyece~z, merhamet dilenmiye
ceğiz ve düşmana - .. ıvarmıyaca -
ğız. -

Alman istilası karşısında bemea 
yıkılıveren memleketler daha ev_ 
ve! Alman entrikaları ile zehir -
lenmişler ve hariçten taarruza uğ
rar ulramas. mukavemet göstere- \ 
memişlerdir. İngiltere, Mitlerin 
en belli başlı hasmı olmak şerefini 
haiz olduğu için ona karşı da bir 
plan hazırlanmı.ş olabilir. t'akat, 
biz i(in1izden yıkılmıyacağımıza 
eminiz. Ordumuz, kcnımi:vet, key
fiyet ve teçhizat bakımlarından 
Jı,..içbir. vakit bu dcrece)·e varma -
n1ıştı, Bir bu\·uk ınilyon askerimiz 
silah altındadır. Bu kuvvet müte
madiyen bii)"Üyor ve fersah fersah 
ilerliyor. Bundan baska bir miL 
yon kadar ._,:atan ntuhcfızları, de
diğirniı gönüllü bir kuvvC"timiz 

var ki naraşütçi.i ku\·,·etlere ve 
vatana hıyanet eden her kuv,·ete 
derhal mukavcnıctc hazırdır. 

Diişo1an. İn~ilterenin hit,_.bir ye
rinde te~l~n.ıiyct ile kar~ıla~mıya-

cak, lıilikis her yede, ı.er sobll 
hpMa, her k.iyde "lııer ~ 
ltarp ile ~- Bu ,... 
ıleıo !tir Pıa Leaıiraam lııir ı.aru. 
ye tlöıadütfinti ıöreWlirD. Fııbt, 
&:önnİJ'eeeiimb "biqe;r ........ o ... 
Loadraıua ....... di1'8riyeail -
ılir. 

1 ... müsellü a:emiıleıa .. öte -
teklill dellADDlıunn deıaideri ~ 
rediyor Ye imparatorlupa IMr 
tarafını mnhaf•v ft :m11ymla -
mm temiA ettikten başka, lıi1Juı9-
sa yea.i dimya ile irlibatımw b
ruyor .• 

ÇörçH nutkunda, bu harblıı da
ha uzuu sürecefini, relecek yıllar 
için de tedbirler alıadıkıru, ltıqla
nan işin mntlaka mavaliakiyetle 
neticelenılirilecefini ıöylenıi$tir. 

AMERİKADAKt TESİR 
Röyterin NevV<ırk muhabıri, 

Çörçilin nutkunun Aınerikada a -
laka ile dinlendi~ni, Amerikan 
yüksek: mehafilinin. Çörçilin, bü -
yük Türk dillisi Atatürk ~bi, İn
l(iliz milletini zafere ııev'kedece -
_ğini bildirmektedir. 

Roma 15 (Radyo) - İllj?iliz par
limentosu, vaziyetin fevkalıi.de -
liilini dikkat nazara alarak bu sene 
tatil yapmağa karar vermiştir. 

Roma 15 (Radyo) - Ağustosa

vında Venedikde açılması mukar
rer olan beynelmilel sinemat.oı?raf 
se!'lli,Şİ ııelecek seneye bırakılın.ıe
tır. 
Diğer taraftan inı;ltere ile Al

manva ve İtalva arasındaki hll'V1l 
muharebeleri gittikçe şiddetlen -
mektedir. İr>Pilizler A1manyanın 
birçok noktalarına, Alman tayya
releri de İngiltereve hücumlar 
yapmışlardır. 

Akdenizde bir İtalyan denizaltısı 
batırılmıstır. 

BİR l\ruHRİP BA'ITI 
Londra 15 (Radyo) - Amirallık, 

•F..seorte• torpido muhribinin, nr
bi Akdcnizde toroillenerek battı
ğını ilan etmektedir. Mürettebatı 
kurtarılmış, Yalnız iki kisi kav -
bolın<.ıştur. 

Londra 15 (Radvo) - Dün, İn
giltere sahillerinde 12 düsman tav
varesi düsürülmüstiir. 
. FRANSIZ FILosU 

Nevvork 15 (Radvo) - Möıwö 
DumPr Vdl...,; dün FrRn>anın Va
sington sefirile, MartiniK adasın
da bulunan Fransız filos'ı h~klrın
da ıbir l?Örli.!'me vanmısh r. 

ABOOLHAMIT.NASI[· DEVRiLDİ? 

Dahilden, hariçten tebrik için 
her yerden Seliniğe heyetler geldi 

n ihtiramın lıallile tarif ve ta!- ra tekrar yoln koyuluncıya kadar j 
Tirinden lın ileımle iter kalem i- onları toplar kar topu oynardım. 

1 
cizdir. Bir taraftan rörek bukeL Alı:şam molası. için bir handa.,._ 
!erine. d.iier taraftan · bmeler• ;ya bir köy karakolunda tevak.lat- ' 
garkedilen kahramanlar takdir Te fnmm:da erkenden yemek yer ft ' 
takdm müe5Siri ahraraneleri yo - yorgma hasır üzerine seril.tn şilt. 
!unda layenkati söyleneıı nutuk - de sızardım. :piç unutmam. Ca. 
ları istiıruı ediyorlar. Tazimat. va- maibıilıidaa Ratlıp hayvanlarla• 
kıa iki saat biliiııkıta devam et - &:itmiştik. Oa bir saat kadar sö- · 
tikteıa sonra Resne arılanlarınıa ren seyahat esnasında jaıtdarma
tckarriibü vürudu haberi vasıl o- larla koşnlar tertip ettim, Uıbü h• 
lunca bu vatan dilıiverlerinia is- zaııaJlll beni birinci ı:etirirlerdi. 
!ikbali için ikinci bir battı ihtiram Babam diiştteğim korkıuile mm 
ahzi karargir olmakla Dölccik köp.. olmak istediğinden geriye kalır, 
rüsünden yukarı bir mahalde teş- sürüden epey ceriledikteıı sonra 
kili sufufu tazimkfıri edilerek elti yanımda alıkoyduğum janda.rıruı
bin kişilik kafilei müstakbele yu- larla bir dörtnal yapardık. Çam• 
karıdan aşağıya doğru iki safı tek- manian ara.sındıık.i dolamlıaçh 
rim tertibile diıildi. Guenferanın yollar bizi gizlerdi Sürüye yakl .. 
şerefvürudunu müteakip ayni ih- $1D.Ca bey(irleri J11Va~latır. Sonra ı 
tiramat, ayni tebcilit ic:ra e<lilip yine başlardık. I 
blıramanlarunu yiiI blıılerc:e al- Fakat Razlığa girip ıle hiikdmlıt 
kışlara müstatı"ek ve ııeb.ria yu - konağına yerleşince ilk işim y., 
karı lıaşmdaa ti kışla meydanına takları ı:etirtmek oldn " o akşam 
kadar iki •C(eli ahzi S1lfufa ihtL yemek yemedea yattım. Babaa 
ram eden Wim n h.ıristiyaa ve ııen kabhhU.arla beD.i ayandır~ 
maııevi lıinlertt bolmlarm enzan iı zaaaaıı erte.i a:üııü 1&&t a1atu:dıa 
~flı:at ve takdisatile miistqfik el- ılolaızdn. Bu suretle hayatım.ela ilk 
dukları balde elli lılıl ~ ce- ve son defa yirmi iki saat mW.
miyeti milliye ile beraber Hiirri- madiyen uyuınqwn. 
yet meydaaı tesmiye eci.ilen ~a- l=========<Dn====am=ı=~=·u==-)• 
!ar pişgilıma muvasalat olwıdu. R 
Orada dahi tazimat. ıayıka ve il>- Suriye, usya 
tiraınatı faika tekrar edilerek tal<-
,· iye ve ueıebed muhafani ittihat ve Tür.lı.ive 
ve hürriyet emrinde tendi ahıl ve oT 
misakı mutazamnuıı beligane nn. (Bqmakaleden de-
tuklar okunarak tabesabah ierayi şark ve bütün imkinlıır Alma.ııya. 
sürur \.'e şadinıani edildi. ya ve her nevi Alman bikjmtyeö-

C Bukr~ 15 (AA.) - B~ekil ktırnetin me;nleketin hudutlarını 1 
4'Urtu radyoda bir hitabe irat müdafaa edeceğinı ve ziraat ma -

ederek ziraat işctlerine milli hü- kinleri tevzii, yolların inşası ve köy- mi;;tır. 

Finlandiya hava seferleri başlıyor ,f 
Stokholm 15 (A.A.) - Yarm Stokholm. Helsinki ve Rovdiemi 1 nızındeıı Fiıılandivanın ~tın ,ımanı 

n.ıvdnıemi ile Petsarn<> arasında arasında baslıyan servisler save -
~ııdelik Fin hava servislerine bas- sinde Sto.Jclı.olm'den simal buz de

olan Pet ·amo'ya iki l(UDdc ı?itmek 
kabil olacaktır. 

Bulgarlar Dobrice 
lafını bıraktılar 

luazzez kabramuıları.nu7.m lıa- nin •evir; ve tesirine t.ibi hamle,. 
kuku aliyelerinde azim hürmet - karşı ebediyyen aşılnıu ve ceçii
ler, binihayet riayeti r ibrazile Jıo.. mez bir set halinde bulunur. D:in
raber istirahati cihan:..ıymetleri i- kü yazım.ula ela İp.ret ettiiimis P. 
çin şehrimizin en mükemmel otel- hi artı.it bugün calını Wh.ilı va.ı.i
lerinden otel Boaya! ihaar edil.mit yetine ıtirmiş ve batalı olduıiun• 
ve nıübarek ınisafirlcrimiz mez - resmen k~ndi ne~riyatı ile il1-
kiır otele isal edilip orada dalıi bin.. ve teyit ~tmiş bulunan D. N. B. n.lı 
lcrce halk ziyaretlcrile müşerref kasti lıu müdafaa hattını yıkmak,. 
olmuştur. Taraftaranı hü:ı:riyettea bu müşterek menfaatleri altüst eL 
ve vatan kahramanlarından, Aı- mek ve kendi maksadını kolayltlı 
navut kavmi necibi eşrafından ha- la tatbik sahasına geçirebiı ... 
miyetınendi şehir C"r<İs bey dahi fırsatları lıazırlamaktı. D. N • .._ 
maiyeti efradile beraber ReSlle buna muvaffak olamaılıtı kadar 
kafilei ııazanfcranı meyanmda vü- Türk - Sovyet menfaatlerinin biır 
rut etmiş ve halılarında ayni ihti- defa daha iştirak W>ktalllrlnı ıö:ıı
ram ve taı:imat icra kılın.mıştır. den geçirmek fırsatını vermiştİL 
Miri mumaileyh dahi &ayal 0 t.,._ Muhaltlı:ak ki Türkiye - Sovyet 
!ine ınisa.fir edilerek hakkında fartı Busya arasıudaki mÜnll5ebat ti
asarı mihmannüvaııi ibraz olun _ di her vakitkiııde:J daha Iı:uvvetll, 
mastur.. daha sağlam, daha mutemet bİj' anacaktır. 

""' oe- , 
Asker gözile 

cepheler 
1 Yugoslav Sefiri Japon donanma..,

1 

l geldi sının faaliyeti 1 

(Birmci salııfeden deramJ 
met değildır 

i 

Siyasi mehafil, Butga~ıolanııı. 
cenubi Dobrıçe meselesini J~oman
ya ık d<Jstça ve müzakere vol;Je 
halletmel(ı tercih ettigni söyle -
mcktdir. Bulı!arislanın intizar \"a
z i vetinın s,~bcplcri, siyasi hal ve 

(Bırinci sahifeden devam) (Birinci sahifeden det'am) ~anghuy 15 (A.A.)- japon de- ,·enı mahsulün ıdrak edilmesidir. 
d• · · aL M 'l h b d Ank niz kuvvetleri Çunking hükfune- • · 1 ı n· M d ı t ~nııdek.i ingiliz zırhlılarile it unıaı e;y ura an araya hıt ere ,,,oruşen acar ev e 
Yanlar arasında esaslı bir ınuha - gidecektir. 1 tine sil.ah sevkiyatına henüz açık adamlarının da bazı nasihatler al-
r~be olur ve İngilizler mağlup va- Moskovadaki Yugoslav elçiliği- bulunan cenubi Çinin yollarmı ka- dığı anlaşılı\"Or, Hıtkr, Macar dev-
ııy ı k · 1 patınak irin sarfettikleri gayreti 1., ·· ·· ı · kt B e e düşerler e üssülhare elerı- nin yeni matbuat ataşesi Kroysu- ' Jet rıca ı.e ıı_oru_ ş u en_ .;orıra er-

1 n• d" · arttırmaktadırlar. ş d d ı ' onenıczler. Çünkü ltalyan moviç, a~emiliteri Zayçiç, ticaret liııi t ,rkctmıştır .. ını ı, nere e o - I 
zırlıtılarının, bilhas<a yeni denize ataşesi Gaji bu sabahki konvan _ Malzemenin ihraç noktaları Çin dugu belli de;riluır. Fa.kat, Berg -
i;:dir_ilmiş olanlarının sürlıtleri siyonelle şehrimize ıelmişlerdir. tarafından Fransaya kiralanmı.ş o- htesgdcn'de Jıusw;i köşkünde bu-
1. ~ılızlerinkinden üstündür. l'llai: pıı.radan doğruca Moskovaya gi. lan K,·angchov topraklarındaki Jundu . .ıu ve bırkac gün burada is- ı 
ku un galip ön ·•nden kaçabılmesı deceklerdir. körfez ile Macaodaki Portekiz top- tırahat edece(!ı tahmin edilivor. · 

ba~anın daha sür'atli olmasına rakları civarında bulunmaktadır. Hnlcr'ın bu esnada lngiltereye ta-a ı d Ayni trenlıo 11 Polonya ıiıülte -
ı: 1 ır. cisi, 3 Çek ye İtiyada hukuk tah- e aı-ruz planını kararlastıracaırı da 
İııı:ilizlerin ancak üç saffı harp sili yapan Beyoğlu gazetesi mu - Ruzve)t kazanacak zannolunmaktadır. 

zdırhlı_I_arı ~eni İtal.van zırhlıları ka- Bıikreşten alınan haberlere gö-•r ' habiri Fabes ve karısı da şehrimize 
Pao su

1
. r'atlidir. Saatte otuz mil ya- gelmişlerdir. Chicago 15 (A.A) - Dem<>krat - re ıse, Kral Karo!, ihtiyat askeri 
ngiliz zırhlıları; Hood, R.i.. !arın konvansivonu. buf(Ün açıl - terhı;e karar verdikten sonra Al-

:ulse, Renown'dur. Bu üç zırhlı - Q k d • • k • mıştır. B. Ruzvelt'in Reisicumhur man askeri mümessilleri ile görüş-
ı aıı RepuJse ile Renow'ın Akdeni- a ar 1çmış J namzedi ııösterilınesine muhakkak mekre başlamıştır. Almanva. Ro-
te alındıg" ırıa daır" hı'çbır· haber yok- manvan:n loo~ularile silahlı bir 
u y nazarilc bakılmaktadır. · 

d r. F alnız Hood, o da son zaman- trenden du .. ştu•• e ihtilafa girmesınin önüne geçmeğe 
b a, tansız filosuna karşı yapılan. calısmaktadır. 

1 arekaıa iştirak içın anavatan fi- Ha vanada intihabat Halbuki. bir diğer habere göre, 
0

•
1
u, ndan Akdeni•e geçmi•tir. (Birinci sahifeden devam) Bulaarlar Dobrice meselesinin halli 

• • Havana 15 (A.A.) - Reisıcum - ti · d d t · 
b. ·dransız donanmasını Merselke- arkadası Andavallı AJunedı bir içın Son'e erın yar ımını a emıne 

" hur intihabatında albay Bitrota. ı So ti b" ı - B 
n ·ı· e Mk.ıştırnn filonun Amiral ge. münakasa neticesinde varalamıstır. u!(rasıyor ar. vve er ır ıgı aş-

" ıı:ini . , büvük bır ekserivet kazanmı:;tır. 1 vel:ili Molotofun Bulgar sefirini 
~ak la .la_p?n Uood un yara~anıt- Di~,.,. taraftan 90för Mustafanın 1ll~lllııııl-llllllllW ... 1'11111'11Willlıııılıı.ılll b 
r mır ı<ın anavatan tezgahla- idaresindeki 3439 numaralı kam _ 

1

• kabul etmesı u şekilde tefsir olun-
ına döndü~iinü, ayni İtalyan kay- 4 to ... a ... , ·1 T _,_ maktadır. 

nakJar b d yon n mermer '~u 1 e o .... o- Zırai seferberlik Yugoslavvadan son !(Ünlerde ses 
her ,e~ml~·.8n ~eş gü~ evvel _ha- paran yokusundan inerken birden- cıkmamakta idi. Dün Bertin ve 
halen AkJ ı ~rd. u \'azıyetc; gore, bire frenleri tutmamıs ve kamyon Hükümetce Amerikadan getir- Roma radyoları, Yugoslavya rad-
fil enız e bulunan lngiliz 1 N · ed tilen 2,5 milyon lira kıymetındek.i osuna ınen - .1 . şiddet e ağaca çarpmıştır. etıc e vosu aleyhinde nesrivat yapmış -
aı·•n · .. sup agır gemı erm il modern ziraat makinelerinin muh- ' " u sur'atl · · . şoför Mustafa · e yanında oturan lar, Yugoslavyayı adeta tehdit et-
fa>la ol erını saatte 24 mılden 1 · h"- Mehm H telü istihsal mıntakalaruıa dağı-

. arak knbul edemeyiz. mermer erın sa ""i et u- miclerdir. BJ.!na •ebep, Yugoslav 
Saatte y' · d.. . . . liısi aaır surette varalanmıslar ve tıldığını Yaztnl$tık. Bu makıne - radvosunun, ltalyanın mağliıbiye-

Yen t 1 ırmı ort mıh geçemı - !erden bir kısmı da Ankara köy- h be 
1 at .

1 
a' op u. _halde ;.e bu azamı· sur·· _ Bevoi!lu hastanesine kaldırılmış - ilmiş tini bildiren a r er ne"retme -

- lerine r.önder · ve k.aduı, er-
tnuh~ı:abro •ki mil eksiği ile ancak lardır. kek, köylü, talebe, memur vu. ··zıer- sidir. · İ · · 

•re e sc' · d ı-;o;...,..,,.. ..... ..,..._ ...... ,......_ __ _.._ BAŞVEKiL MIZIN_ NUTKU 
bir filo .-rıne uy urabilecek ı • ce kişi köylere da'ğılarak zirai se_ VE BULGARISTAN 

ııun daha · d.. fil 
•u öııiind , serı uşman °· dia etmi•lerdi. Dünkü İtalyan tel- ferberlikte ilk verimli neticeyi al- B ek·ı· Ref"k s tUr •·ı en "açmasına imkan yok- • i Türkiye asv ı ı ı av -
ıni~ ~evtaerki~ ki 0 diişman galip gel-

1 

grailarında; skenderireye avdet mağa b~lamışlardır. damın son sövlediitt nutuk, Bul _ 
ş ıp etmiş olsun.. etmekte olan lllôlğliıp lngi!U filo- garistanda çok İyi bir tesir bırak-

~u .~~~:cıı. izaht~n da anİa~ılır ki, sunun tayyarelerle takip olundu- Son hafta içinde şehri- mıştır. Gazeteler birinci sahifele _ 
u~.ıilharekAkdenız lngiliL filosu ğu ve yaralanna birkaç yara daha rinde bü .. -ük puntulu harflerle nut-
tuğu bir e ınden ullakta tutuı- ilave edildiii bildiriliyordn. mizden yapılan ihracat ku vermişler ve; 
nıafrlu" P 01ınuharebede İtalyanlar:ı l\1altanın şarkındaki temasta il. .Türkiyenin meydan okuvusu• 

·· tırsa k manlarına dönın.We mecbur kalaa Son hafta icinde sehrimizden di 1 vhalar kovn,..-'ardır sülharekcs· açamaz. Eğer ÜS· :ıuuhteill memleketlere az m.ik _ ve sere - · 
lıip olmamıınet adveı etmişse, maf- İtalyan filosunun şu geçen kırk.... Refik Saydamın acılt, dürüst 

. ~ ır, kiz saatte ne yaplliı.m sormak il'~ • taroa ihracat yapı~. ve sarih iiadesi Türk siyasetinin 
Inı:ili hattı b '-tir z· ı ....... fil -L- Bu meyanda Macaristana 38 bin • b" 'fad i larak t f . 

•anların b" . arp ıemileri ital- re.. . ıra, n,.~ OS1I. o mana- llralı'k tütün, Ywıan.istana Y'U!Dllrla. samiını ır ı es o e sır e-
.. ır fılo una b d iki rebede mqUlp edilıni4 Ye Ü98ill- dilmektedir. 

~:.:ıutv:eı :\Ialtanın şar~:: te. harekesine döıımeğe mecbur ol - Çekoslovak.yaya •ısam Balırsak, Pazar j?(inleri intişar eden Vrn 
Yanlar':., mişti~ O. muharebede itaı- muş bulunsaydı, mı. sekiz saat ketentohumu, Bulearlstana zey - ııazetesi Türkiye Başvekilinin nut
••beden ~:._11,ı sıs yaparak ~'!1>a- için.de ;ya İtalyanlar tarafından y., tİ.nYaCt ve çiroz, ~ tutun. kunda, Türkiyenfil ve Türk ordu
bıldirdi! l !aştıklarını İngılizler kalamııq, yahut İlbnd~ ~ de beltnsak .,. tütüıı. • • sunun Osmanlı İmparatorlıti?una 

er. talvanlar da aksini id- dönmilf oh&rdL , tılıp S!'l!nderilmiştir. ve Osıruınlı oı:ıduswıa 'benzem.edl4'!;i 

hakkındakı beyanatı üzerınde du
rarak. Tiırkivenin kendi kuvve
tine f(Üvenen ve bu sayede isbk
liılini her zaman müdafaaya muk
tedir olan yegane devlet olduğu
ğunu söylemektedir.' 
Dığer taraftan, inııiliz resmi 

mehafili ve İnE!iltere mehafili, 
Türkiye Basvekilinin söylediği 
acık ve cesur nutku hararetle ka
şılamakta devam ediyorlar. 

Londrada takdir olunduğuna l!Ô
re, Refik Saydamın beyanatı, son 
günlerde Sovyet hükümeti ile ara
&mua:<i münasebatı karıştırmak '' 
Türkiye Hariciye Vekilinin isti -
fasını temin etmek ~ayesini istih
daf eden Alman propaııandasının 
gayretlerıne sarih ve doiırurlan 
doğruya bir cevaptır. 

Sözleri bütün <tazeteler tara -
fından neşredilen Türkiye Başve
kili metanetle konuşmuş ve Ata
türk Türkiyesinin sıfatı olan ha -
reket ve fikir istiklalini tebarüz 
ettirmistir. 
Diğer taraftan Manahester Gu -

ardian ııazetesi, Balkan meselesine 
uzun bir makale tahsis etmiştir. 
~u uzun makalede, Almanvanın, 
Türk - Sovyet münasebetlerini na
sıl bozmağa çalı.ştı.ğı ve bu ~ay -
retlerin heo boşa gittiği tebarüz 
ettirilmektedir. 

D. N. B. HATASINI İKRAR 
:ETTİ 

D. N. B. aj;ınsı tarafından bir 
müddettenberi ne<redilımekte olan 
vesikaların sahteliı!:i artık o kadar 
Parip bir hal almı ·•ır ki, nihı;.yet, 

•bizzat D. N. B. ajansı dahi. evvelki 
vesikalarda yaptığı tahrifleri 
düzeltmeğe mecbur kalmıştır. 

D. N. B. ajansı gönderdiih bir 

Artık bu şerefi hürriyeti tebcil, safha,ıa ı,oinn.iş bulunmak ihtiyıt
bilhassa umiyetiıı merkezi umu.. emtiadır. Hu U.tiyaç bilhassa na. 
isi olan Selinilr.teki erkıi.nını teb- zileşen, şarka ve Asyaya teveccülı 
rik i(in dahilden, hariçten her t•- etmek istidat ve haz:rlığıru itia 
raftan Seliıniğe fevc feve heyetler için aneden Avrupa karşısında 
gelmiş; Yunanistandan, Sırbiı _ kat kat ehemmiyet kesbetmekte, 
tandan, Bulgaristandan gelen he- Türkiye - Sovyet müşterek mea
vcti mahsusa Seliııikte şa'şaalı ıa- faatlerini gözönüne koymaktadıı:. 
rette istikbal ve izaz edilmiştir. Binaenaleyh, yakın şarkın ve kü-

çük Asya - Dinılistan yolu kadar 

.... 
Hürriyetin ilanından 
biraı; evvelki günlere 

ait baıı notlar .. 
(İttihat ve Terakki) rü

esas:nın birbirlerile boğuş
mağa başlamalarının sebep.. 
!erini izah etmeden, Reşit 
Paşanın oğlu Bay Cevdetin 
hürriyetin ilinı.rıdan biraz 
evvelki günlere ait - o za
man yazılrru.ş - notlarım 

şöyle bir ııiizden geçirelim: 
.ıSerez santağuıı tamamile k.ilı 

araba, üh beyg"irle dolaştım. Se
yahatlerimizde on on be - süval'i 
daima bizimle gelirdi C:ıma.ibıili 
;ıoluudaki Kreste boğazı &:ibi ic
rayi ışekavete miiısait arazilenie 
pek ihtiyatlı gidjJirdi. Bununla ~e
raber sonralan artık hi< korkma
maP.a başladım. Kış seyahatleri -
mizde beıı altı saat araba yolun -
dan sonra yolumuz üzerine tesa_ 
düf eden bir karakq),da mola veri
lir. Kıpkırmızı kesilen saç soba 
etrahnda ısındıktan soura jandar
maların koğuşuna kaçar, onlarla 
U%lln nzadıya ahbap olduktan son-

= 

Kafkasların ve cenup Rmyasllllll 
dahi yolbaşı ola.a Türlr:.iyenin bü
yük kuvvette ve her halikira rai
men yenilmez bir halde bulunma. 
sında Sovyet Rusyanın a~ikll 
menfaati va?"dır. Binaenaleyh bu 
idrak içinde ve müşterek t~hlike 
karşısında Türk - Sovyet müııas.,._ 
batının buland1nlmak istenmesin
deki kasıt a~ikardır. Bu böyle ol
duğu kada; Sovyet Rusya ile İn
giltere arasında herhangi bir an
Iaşmıya mani olmanın çaresi de 
anealı: yine bir takım muhayyel 
hesaplara istiııat eden muhtemel 
tasavvnrlan ortaya tıkarmak ve 
tahrif ile bunları yaymak yolunda 
aranm.ıııtır. Bütün bu gayretler. 
rağmen TünJyenin dürüst ve ta. 
ınamile ahdına u.dık olduğu bir 
defa daha bu veaile ile sabit olaa 
siyaseti kar~ısında Sovyet Rusy., 
nın menfaatlerinin de daha ziv1-
de kuvvetli, hil:im, sulha hiıdiıa 
bir Türk.iyenin vücudüne mulıtaf 
olduğu gözününe çıknuş bulunur
ken herhalde b.idiı.eler bir yandaa 
da idraklere Sovyct Rusya - İngil
tere münasebatınm dahi yine bi
taraflık ve şarkta, yakın şarkta, 
kilçük Asyada sulhu muhafaza ha. 
kınımdan na>ıl bir istikbale nam. 
zet bulunduğunu ihsas ve işaret 
eylemektedir. 

;::~r~:;.~~~:!r!~ev~": T. H. K. lst. Hv. Mümessilliğinden: 
siklaların lteışlreunıkia·· esikesndil'.15ındMa V~li Gençleri küçük .raşıa tayyarecililı::ı. aW<adar elmdı: ve onlara ı..ryaı-,,ciJlk 
pı an -an ı r• av e a5Sll! . 
tarafından ileri sürülen değişik - ;oı;kmı aşılamak mabadile Türk Hava Jı;:urumu I.stanbulda bır a.r devam etmeit 
tiklerin vücudünü tamamen kabul ti%ere bir iaY.rare modelcililc 1<unu açmaktadır. Bu kursa .)'Urdun muhtelif vil6· 
et.mis ve mezkiır vesi.kavı bu se - yellerinden iilc tedrisat mü!ettişlerile muallimlerinden mürekkep olmalı: üzere • 
fer, esasen kopve ettiitini ilive e- kişilik bı.r grup iltiralı: etmektedir. 
derek tashih edilmis sek.ilde tek Bu kursta amell ve nazarl denı cörettlı: ~ ._ıeu .)'llpmasııu öğreneM 
rar nesretınistir 

Anadolu ajansı. D. N. B. den bu olan. bu. müfett;s ve mnafüm!er, avdeUeriııde mmtakalaruıclalı:I mektep taleb~ 
son tashih telgrafını alınea soru _ model .)'llpmasmı i!P"elecelclerdir. Model imaline muldazi bdtün mıı.!zeme Tilrli 
~r: Hava Kurumu taratmdan talebeye meccanen ve.rlecektir. 

Ma.ssi,g!i rırvıruııun asıl metni Kun, Türk Hava Kuruma Ball<am ve Erzurum meb'ıuu Şülrnl Koçak, ıa-
D. N. B. nin elinde iken, acaba, fında11 17 ağustos çarpmba &ünü tao:n saat 3 de Sultanah-tteltl Saıı'at ınelı:tıe
neden evveli yanlı.şiarla dolu met- binde açılacaktır 
ni bütün Avnmava verme~ terdi · _ 
..._.,,tir• Kursu mütealap acustooı nihayetine doğru bir model mlluhııkuı .)'llpılacalo-e..uu.c;, • 
Ayni 1111ali, bu de D. N. B. daıı tır. Bu müsabah;,·a iştiraJı: etmelı: isti.re,nlerin ka711lanna T. H. K. ilt. ~ 

SOl'U""O~ mümessillibnde JimdiQea baı'enmlff,lr. (Gllt) 
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DOnkO -..:.ı 

Yarışlar. 
iyi oldu 

fsta.nbu.ı vili ve ti :vans islitı 
sıcümeni ta.rafından tertip edi
len ilk at van.sı dün öj!leden 
90nra Veli Efendi ko.<ru yerinde 
lıüyüık bir intizam .lc;inde yapıl
mıstır. Fevkaltıde bir r~bete 
mazhar olan bu koşular 110nun
ııla bahsımii.şterek'e istirak eden
lere ikramiyeleri verilm.iştir, dün
ıkü yarışlar .şu Pro<'rama ııöre ya
ID}ınışt.ır: 

iBirinci koşu: Dört ve daha zi
yade Yasta bu sene biç kıışıı 
kazanttuvan haliskan Arap at
larına mabaııstu. 1400 metre 
mesafede yapılan bu a-vıı 
l'ehmi Vural 'ı.n (Vural) iamin
tıl.elti atı kazamnısbr. Bunun ııan· 
ır.ısını 135 lru.ruşa vermiştir. 

:tkinci koşu: Üç yaşında biç 
Jfoşu itazanmamıs yerli vanmkan 
in~ taylarına mahsustu. 1200 
metre mesafedeki bu koşuyu Ka
ra Osmarun Tasviri kazanm>$tır. 

Üçüncü lıxıeu: ttc ve daha yu
brı yaşta bu lieDe kazandııtı tk
nımiyeler (500) lirayı doldumıı
!J8ll tıali«an :tı.iliz at ve !lı:ıs
raltlarına rnahaıstu. 1600 metre 
mesafeyi Asım Çırpanın Tomru 
aı birinci, Prens Halimin M>in'i 
A:inci olarak blti.rmi$tir. 

Dördüncü ex:.ı: Üc n daha :vu
brı yaştaki haliskan ~ at 
""" lı::ısnııklarına mahau6tu. 1800 
metre mesafeyi iıtirak eden at
lardan Nihal Altanm lı!is'i bi
rinci olara'k bitiımiştir. - ' . 

Beııinei koşu; Dört ve daha )IU

brı yaştaki :rerli nrtn*an İn
killi at ve losraklanna mahsu&
tu. 1800 metrelik meısahyi itti
J'a'k eden atlardan hic ümid edil-
cıedi~ hakle Fru - J'ru lıd.ında-
k.i yeni bir at kaı:amnıs TI! tah
minleri alt üst etmiştir. Mis - ve 
Fru - Fru arasında.iti çifte babıs 
f4 lira ikramiye vermie Tomru -
Mis - Fru - Fru arasında.ki son 
lı:oşunun ganyası {.95 plasesi 1.50 
lı:azanmıstır. 

Son lroeuda ikinci ııelen Cesu
ra oynıyanlar 125 lruruş Mav • 
setka ise 110 kuruş kazand.ırm,.. 
tır. ttclü bahse ıtirip isabet etti
renler tam 119 lira kazanmışlar
oıtır. Y ar11;lara ııelecek J)llZlll'a de
Tmn olunacaktır. _ ı,, 

f ' ' ""' -. * t 

Yüzme birincilikleri 
Dün İstanbul yüzme birincilik

)erlne devam edilerek ıııı netice
ı.r •hmnuı:tır. _ ı 

200 Metre ıerbest büyiücler: ' 
1 - :Vedad (Hayriye L.) 1.45.5 

1 - fsnail (Beykoz) 
Jct)ÇüKI..ER; 1 - Ali (G. S. 

L.) 2.l!0.7, 2 - Kemal 
1 100 Jfetre hrtüri bül/Ük!er: 

1 - Kemal (Beykoz), 2 -
llabmut (Xadıköy orta) 

K{)COKLER: 1 - Kemal (G. 
S.l 2 - Necati. 

1500 METRE: 1 - ilırahim (ts. 
tlklil L.) 

a200 BAYRAK: 1 - Beykoz 

\ 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplaı 

iKRAMiYE PLANI 

ltlo iıOtAMIYELEKı 

1 ııdet 2000 liralık = 2000.- lliı 
a • 1000 • = aooo.- • 
• • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
fO • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

K~deler: 1 fU}ıat, 1 mayıs, 
1 aiustos, 1 ikinciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

0.Ylet DemiryoHan •• Limanları İıletme 
U. idaresi llinları 

Muhammen bedeli 7250 lira olan 5000 M3 moloz iaıı MuraUıda Sırlköy ocak
larından bilıstıhsal Murallı istasyonunda bat kenarında kabili mesaha şekilde tes
limi prt.ile luıpalı zarf usulıle aatın almacaktır. Munakasa 26/7 /940 tarihınde cu
ID& ıünü aat 11 de Sirkecide 8. ialetme binasında A. E. komisyonu tarafından 

:papılacaktır. . . . . . J 
Iateltlil~ aynı gün aat ona kadar 543.75 lira temınat ve kanuni vesaılti 

att.a edecek olan kapalı za.rflarmı komisyl'lD.8. venneleri lAzımdır. 1 
Şartnameler parasız olarak kv~....... ~rilmektedir. .5965> 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene .. ııert: Z,6 - &. Tel: ZU98 

talı:ımı (rakipsiz). 
200 METRE SERBEST: 1 -

Vedad (Hayriye Lisesi), 2 - İs
mail. 

100 METRE SffiTÜSTÜ: 1 -
Mahmut (Kadrl<öy orta). 2 - Fır 

.ı (Haydarpasa). 

1500 METRE SERBEST: 1 -
ll:ırahim (İstik.lal), 2 - Yusuf. 

SU TOPU: Beykoz takımı ra
kipşiz olarak birinci olmuştur. Bu 
ııuretle İstanbul birincilikleri oo
na ermiş 112 Jl'Uanla Beykoz ılıi-

-"*'· ..r-tıJOKTOR 

1 
Feyzi Ahmet Onaran 1 

Cildiye ve zühreviye mütehassısı 
Adres: BabıAli Caialoğlu yo

kuşu köşesinde No. 43. Tel. 23~9i 

rinci, 26 şar puanla İırti.Jtlal Ka
chköy orta okulları ikınci olmuş-
lardır. • 

* Galatasaray - Beykoz 
kürek yarııı 

Dün Bevko:oda Galatasaray 
'.Beykoz arasında hususi mahiyet
te bir kürek yan.ı vanılmı.stır.I 
200 metre mesafe üzerinde ya
pılan bu yarışı Galatasaraylılar 
kazanmışlardır . 
• 

yermeğe amade olduğunu arze • 
4erim. 

Dedikten sonra sözlerine de -
yamJa: 

No. 112 . ' ' Yuan: M. SAMI KABAYEL 

- Sultan Cem Papaya, Macar 
kralına, kral Ferrana, Venedik 
Cumhuriyetine teslim edilmediği 
takdirde umum hıristiyanlarla mu. 
aaliha edeceğini ve hatta düş -
manlarma karfl kendisine yardım 
için Fransa kralının sözünden çık
mıyacaj\"ını padiııahımız efendimiz 
laildirirler, 

Sultan Beyazıda karıı yapılacak her harek~t 
hıristiyanlığın aleyhinedir 

Sultan Beyazıclm elçisi krala fil 
791da beyanatta balunmuştu: 

- Şehzade Cemio Fraasa toprL 
fuıcla blmuı Sultan Beyazıdı 
memnun etmektedir ve şehzade 
hansa toprai'ında kaldığı müd -
4etçe Türklerle Fransızlar arasın-
4a samimiyet ve muhadenet cari 
elacaiına padişah hazretleri IÖZ 
yermiş bulunuyorlar. 

, Ve sözlerine şuaları da ilave etti: 
- Haber aldığımıza nazaran 

fehzade Pan•va teslim olunmak 
üzere imiş.. Eğer bu hakikat ise 
padişah jıauetlerile Fransa ara
ınndaki samimiyet ve müveddetin 
ihlale uğrıyacağı aşikardır, dedi. 

Fransa kralı Şarl, Türk elçisi -
Din tehdidini hazmeylemişti. Yal
aız, kaçamak yollardan giderek el
ciyi teskine çalışmıştı. 

Türk elçisile Fransız kralının 
sizli milkalemeleri Papanın elçi.. 
lerini tliışa düşürmüştü. 

Papanın elçileri korkuyorlarıh. 
T:!ı+. lerin tehdldile belki Fran.a 
kralı şehzade Cemi Papaya tes -
Jimde.ıı vazgeçerdi. 

Fraua kralı Şarl, Türk el~ine 
mec .. k kcı!l!Wulı.W aonra, kcD-

1 

dilerine cevap vereceğini IÖyle
misti. ~ 

Türk elçisi krala dayanmı,tı. 
Tehdit olarak ,unları da söylemişti: 

- Sultan Beyazıda karşı yapı
lacak her hareketin hıristiyanbim 
zararına olacağını bilmelidir. 

Şarl, elçinin tehdidi üzerine mec
lisle görüşeceğini beyan ederek iti 
sürüncemeye bırakmak istediği 
anlaşılıyordu. 

Kral, ertesi gün N apoli elçisi ile 
Türk elçisini beraber olarak kaliul 
etti. 

Türk el-'isi, bu seferki mtikile
mesinde daha yumuşak davran • 
mıştL Krala "101arı arzetmişti: 

- Padişahımın Fransa kralına 
hürmetleri vardır. Kudüsii Mısır
Wardan zapteder etmez Kamame 
kilisesini. Hazreti İsanın çarmıh
ta böğrünü delen mızrağı ve daha 
sair mukaddes eşyayı vönderecek
lerine emin olabilirsiniz. 

Ve sözler ine :;unları da ilave ey
ledi: 

- Padişah hazretleri, kardeşinhı. 
yine eskisi gibi muhafaza olun -
nuwnı ve bpna karşıl.ık olmak ü
aere fler - ıılJl llbl alla 4lüıa 

Diye IÖZlerini tatlı tarahndan 
Hı tarafa ıeçirdi: 

- Fakat Sultan Cem hıristiyan 
clevletlerden birine teslim edile
cek olursa, Sultan Beyazıt Mısır 
Sultanile mu.saliha aktedecek, o
nunla beraber hıristiyan devlet
leri istila eyliyeeektir. 

Deyince, Fransız kralı şaşırdı. 
Hayretlere düştü. Fakat Sultan 
Beyazıdın elçisi Antonyo, kralın 
bu ııaşlunlık devresinden istifade 
M.erck: __ •-oıal 

- Zatı haşmetaneleri zannet -
mezler ki padişah kardeşinden 
korkar, bilikis onu bir kardeş gibi 
ııever. Fakat onun iyi kalpli oL 
madığını bilir. Bir Türk gibi ha
reket etmediğine kanidir. Eğer, 
Fransadan çıkacak olursa, kendi
sine luırşı hilel.Arh'·lara teşebbüs 
edeceğinden çekinir. Şayet Sultan 
Cem lı:endi eline geçecek olurM1, 
ona karşı.adaletin icabını naMI tat
bik edeeeğini bilir •. İşte bu mah
sarlara •es 1•n kalmamak için 
..,!ızadeııin Pransada ralıat rahat 
oturmaıwu arzu ediyor •• decJj. 

• { .De11Gfllı """ l 
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No. ıu Dükk;ıı 

ye Sebze aralığında 15 

No. lu Dükkiıı> 

:ve Sebze aralığında 21 

No. ıu Düklcii• 

ve Sebze aralığında 41 

No. lu Du kkiln 

~ Sebze aralığında 58 

No. lu Dukkarı 

ve Sebze aralığınU:ı. 58 

No. lu Dükkiın 

•e Sebze aralığında e 
No. lu Dükk&.n 

ve Sebze aralığında 2 

No. lu Dükkiln 

ve Sebze aral1ğında 9 

No. ıu Dukkaıı 

ft Sebze aralığında 21 

No. lu Dukkiin 

Ye Sebze aralığında 46 

No. ıu Dükkiln 

•e Sebze aralığında 38 

No. lu Dükkiin 

vı Sebze aralığında 30 

No. lu Dükklll> 

ve Sebze aralığında ıt 

' No. lu Dukktıı 

ve Sebze aralığında 1 
No. lu Dükklll> 

Devlet ~zyolları İşletme Umum Mü~ürlüğü İlanları• 

Yıllık kira muhammenlerl ile lik tem.inat miktarları yukarıda yazılı dükkfuı

J.ar (1) &ene müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek fu:ere açık arttırmaya konul

muştur. Şartnameler %abıt ve muamel~t ınüdürlüğü kaleminde görülecektir. iba ... 

le 25/7 /i40 perşembe tünü saat 14 de daimi encümende 7apılacaktır. Taliple• 

rin ilk teminat makbuz veya mektupları ve e:artname mucibince ibrazı 15.zım ıe 

len vesikalarile ihale ,cünü muayyen aaatte daimi encümende bulunmaları. 
- • (5947) 

15 Temmuzdan 22 Temmuza kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurlarıo isimleri, kalkış 

gün 'l'e eaatleri ve kalkacakları nhtımlar 

J[andeaiz battuıa - Salı 12 de (İzmir). Perşembe 12 de (Aksu) ve 
Pazar 16 da (Günenu). Galata rıhtımından. 

•• 
Yalova ıtaphcalarındaki Vali köşkünün tamiri açık eksiltmeye konulmuşhı:t! 

Keşif beaeli 633 lira 10 kuruş ve ilk teminatı 47 lira 48 kuruştur. Keşif ve ,..... 

name zabıt ve muamelAt müdürlüiü kaleminde görülecektir. ! 

Butıa hattıaa Sah 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci nhtımından. 

İhal< 18/7/940 perşembe günü aaat 14 de Daimi Encümende yapılocaktıllo 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve ihale tarihinden sekiz gün f!'I"'. 

vel Nafıa müdürlüğüne rnüracaatıa alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ti

caret odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimi encümende buıurun..ı 

i 

hınit hattuıa 

Mudanya hattına 

Bandıııma hattına 

J[arabiıa hattına 

İmroz hattına 
Ayvalılı. hattına 

İzmir ıür'at hattına
İzmir a.ralık postası.:-

NOT: 

Sali, Perıembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Topha
ne rıhtımından. 

Pazartesi 13, Sall 9.50, Çarşanıba; Perşembe, 

Cuma 16 da ve Pazar 8.15 ele (Trak). Ayrıca 

Cumartesi 14 de ve pazar 19 da (Sus). Galata 
rıhtımınd.an. 

Pazartesi 8.15 de (Marakaz), Çarşamba ve Cu
ma 8.15 de (Sus). Galafa rıhtımından. Ayrıca 
Çarşamba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 de 
(Bursa). Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyaı"). Toııhane rihtı

mından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Ülgen), Cumartesi 15 de (Bar
tın). Sirkeci nbtımından. 

Pazar 11 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 

Sah 19 da (Konya). Tophane rıhtınundan. 

Va.par ltd'erlerl balı.koda her t.iirJü mataaai ataiıda telefon numaralan 
raab Aeenielertmlsde11 ötrealleblllr. 

Galata Bat Acenlellll - Galata rı.lıtımı, Limanlar Umum Müdürlüğü 

binası altında. 42362 

Galata Şube • - Galata rıhbm, mınta.ka Liman Reisliğı binası 

altında. 40133 

Sirkeci Şube • - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

(6095) 

ları. (5648) 

1559 Hicri 
Ce.ın.aziyelahir 

9 

1356 Rumi 
Temmuz 

2 
15 Temmuz PAZARTESİ 

1940, Av 7, Gün 197, Hıdır 71 

Vakitler Vwıtı Euııl 
Sa. Da. Sa. Da 

Güneş 5 41 9 Ol 
Öğle 13 20 4 '9 
ikindi 17 19 1 39 
Akşam 20 4.0 12 00 

1 
Yatsı 22 37 1 S8 

.-...-lms...ı.•.k _____ 3_2.s ... 6•4•8•• 

BASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

ış Temmuz; paı.art.esi &ünü akşamı 
Beııktaş Haşim bey bahçesinde 

cÜVEY BABAM• 
Vodvil (3) perde 

Fenni Sünnetd 
NURİ EŞSİZ 

li.El'll•X 
Dalga Uzunluğu: il 

1'48 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 K 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. 2'!..!,:: 

18.- Prol(ram 
18.05 Yaylı sazlar kuarteti 
18.30 Radyo onkestrası 

19.10 TüI'k müziği 

19.45 Ajans haberler! 

20.- Saz eserleri 
20.10 Tüıık müziği 

20.30 Konuı;ma 

20.45 Dinleyici dileklert 

21.- Feriıunde Enkin (pianı. 
50)0) 

21.20 Schumann ve Hugo Wolf'· 

-=============================7 En az 3 gün evvel müracaat. 

dan liedler (pi.) 
21.30 Radyo l(azetesi · 

21.45 Rady>O OI'kestrası 

2.2.30 Ajans haberleri 

22.45 Cazbant (pi.) 

23.25 Yarın.ki prograır 

23.30 Kapanış 

Sahip ve neşiryatı ld ... eden B"fllluharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Buıldılt yer: SON TELGRAF Matb...,,_ 

(~!HIRSIZ KiM? il~) 
Yazan: lskender F. SERTELLİ 

- Şekıbin bu işı yap~cağını ak· 
lım almıyor. Maamafih bu mese -
leyı sofrada lııınuşuruz. 

- Haydi, buyurunuz .. Biz de ye
mek edasına inelim. Yemek vaktı 
g~iynr. 

- Hav hay, efendim. Serçe ile 
Bülbülün bahçede yemelr. yeyiş • 
leri sizin de iştihanw açtı galiba!. .. 
Yemek odasında gızli 

bir konuşma .. 
- Yemeklerden en çok ne se

"Yersiniz, Şehsüvar bey?. 
- Vallahi, yemek hususunda 

muayyen itiyatlarım ve zevklerim 
yoktur: Mesela, patlıcan dolmaşı.. 
nı, kuzu dclması.nı, hindi dolma
ıı;ını çok severim. 

Neriman hanım kendini tuta -
madı.. güldü: 

- Ne garip adamsınız, a canım! 
Bu kadar ince yemekler varken, 
bütün dolmaları sevişinize ne de
meli bilmem?!. 

- Hayır efendiım, yanlış anla
dınız. Bendeniz, dolma fasilesin
den ne varsa, hepsini sevmem. 
MeseJa, sevmediklerim arasında, 
biber dolması, bumbar dulınası, 
kabak dolması, midye dolması da 
v>tr<rı-. Görüvorsunuz :iti, sevme -
dr'.:leriın, sevdilı.lerim<!en daha 
çoktur. 

A!k ve macera romanı; 64 

- Peklila, tatlılardan konuşa • 
lım. Evvela sevdiklerinizi söyle -
yin bakalım?. 
Şebsüvar düşünmedi.. 
A_ğzındaki lokmasını yutmağa 

çalısırken, bir taraftan da cevap 
veriyordu. 

Neriman hanını bir aralık Şeh
süvara sordu: 

- Siz mücevher sever misiniz? 
- Vallahi, sevmem dersem ya-

lan söylemiş olurum. Mesela bir 
bd= billür ııöiı;ünde parıldı -
yan bir ııerdanlık, herhalde mü -
cevherci diikkanının vitrininde 
durdufıundan çok daha zarif gö
riinür. Bunu seyretmeyi pek &e
verim. Yoksa taşa ve madene kıy
met vermem .. 

- Bunu niçin sorduğumu anla
dınız değil mi?. 
Şehsüvar kaşlarını kaldı.rdı: 
- Hayır. Sizi temin ederim ki, 

insan bnzan QC>k aptallaşır ve en 
basit birşeyi bile kavrıyamaz. Tıp
kı ben de öyleyim şimdi ..• 

- O halde ben izah edeyim: E
ğer N<?bahatin gerdanlığı kaybol
ma:nw; ol.saydı, doıtrusu ya, onu 
göğsüme takmakta tereddüt etmi
yecektim. Ne kadar heveslenmiş. 
tim buna. 

- Vah vah.. !Simdi 'bendeniz de 
acıdım bu işe. Keşke lilaybolma ·· 
Baydı. Hem sizin küçük hanımm 
böyle mücevherde falan gözü yok. 

Adres: 
Aksaray, Polis 

merkezi karşısın.da 
- Tel: 21937 

Onu birkaç kere ııöğsünüze takın
ca, gerdanlık sizin olurdu. 

- Evet. BE'n de böyle düşün -
müştüm. Ne yazık ki, felek yar 
olmad:. 

- İnşallah, ileride, yardı.mınız
la, kulunuz da sizin o billiır gerda
runıza onun kadar nefis ve onun 
~a<iar kıymetli bir gerdanlık tak
mak saade_tini duyarun. 

Neriman hamın t(J"eddütle sor
du: 

- Kaybolan gerdanlığın aynini 
mi yaptırmak istersin? 

- Siz nasıl arzu ederseniz .. Ma
amafih ben, onun aynini yaptır -
mayı tercih ederUn. 

N erimarun şüpheleri büılbütün 
arbyor, kendi kendine: 

- - Acat.a, kaybolan ı11erdanlığı 
Şehsüvar ımı çaldı? 

Diye düşünüyordu. 
- Şey ... Evet ... Fena olmaz .•• 

Aynini yaptırırız. 
Diye söylendi. Fakat, kafasının 

içine yeni bir .kurt girmişti. Ne
rıman, içindeki bu şüpheyi nasıl 
silecekti?. -

Nebahatin annesi nasıl şüphe
lenmesin ki, Şehsüvar h8.la tik -

· rinde ısrar ediyor ve: 
- Hem de o kadar benzeri ola

cak iti.. Nebahat hanım ııördüğü 
ı:aman - a, bu benim gerdanlığım
dır! - demekten kendini alamıya
eak. Ah, ona böyle bir sürpriz yap
mayı ne kadar çok isterim bilse -
niz, Neriman banmıefendi!. 

Neriman yemek yiyemiyor, lok
malar bojlazı.nda diziliyordu. 

- Garip ~ey! Neden ona lben -
zetmek istiyorsunuz?. 
. Dedi. Şehsüvar: 

- Neden mi? dedi. Çünkü, bu./ 
nu siz istiyorsunuz! Biraz önce bır 
na, hevesimi almadun, diyen si,. 1 

değil miydiniz?. İşte, ben. de sı- · 
ıı:in hevesinizi tatmin için, böyle • 
hareket etmeğe mecbur .ı;ıörüyo - • 
rwn kendimi. 

- Peki amma, onun aynini nasıl 
yantırabileceksiniz? Elde model 
olmeyınca ... 

Şehsüvar, müstakbel zevcesinin 
sözünü kesti: -- Sız hiç merak etmeyin, hanım 
efendi! Bir '3ir, nasıl, bir bakışta 
bütün kainatın krokisini çizebiliı: 
ve yahut bir sahneyi bütün tefer
rüatile tasvir et.erse, böyle !basit 
bir kolyeyi de öylece kuyumcuya 
tarif edeı ve aynini yaptırmakta 
müşkülat çekmez. ı 

- Hakkınız var. Ben, sizinle 
pörüşürken, şair ve muharrır ol
duğunuzu unutuyorum. 
Şehsüvar .manalı bir bakışla 

güldü: 1 
- Öyle ya. Benimle görüşürken. 

lı:arşınızda sporcu N evzadı görme-! 
diğinizden emin olmalısınız!. 

Neriman hanım, bu izahattaıı 
&0nra, eski şünhelerini bir derece. 
ye kadar izaleye çalıştıysa da, 
Şehsüv;ırın sözleri onu epeyce 
kuşkulandııunıştı. Bir aralık ye • 
mek odasından çıkarak, derhal te-i 
lefona koştu. 
Yıldır= Cemal beyi aradı: 
- Ne var, ne yok beyefendi? 

Artık, Nebahatin gerdanlığını ça· 
lan hırsız tamamile tesbit edildi, 
değil mi?. 

Cemal, bütün şüphelerin ressaın 
Şekip üzerinde toplandığını söy )e-

mekle beraber: • (Devamı :v 

• 


